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ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ
βΚήρνξον τόν λόγον····)) ΙΓ Tiu. δ\ 2·

ΕΤΟΣ ΣΤ -ΛΑΡΝΑΞ, 15 ΙΑΝΟΥΑΡ. 1916.-ΤΕΥΧ. 99ον.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΓ ΑΙΩΝΑ

Ή περιμάχητος Μακεδονία έσχε τό ατύχημα να ύφί- 
σταται πάντοτε πολιτικός αναστατώσεις τοιαύτας αϊτινες καί 
σήμερον συνταράσσουσιν αύτήν. Άλλά κατά τύν ιγ'. αίώνα 
είς τάς πολιτικός προσετέθησαν και εκκλησιαστικά! αναστατώ
σεις είς τάς πολιτικός περιπετείας τής χώρας όφειλόμεναι. *)

Αί Έπαρχίαι τής Μακεδονίας μετά τών Έπαρχιών τών 
άλλων Ελληνικών χωρών τοΰ ’Ιλλυρικού άποτελοΰσαι Αύτο- 
κέφαλον Εκκλησίαν ύπύ τήν άνωτεραν έποπτείαν τοΰ Πάπα 
Ρώμης μέχρι τών αρχών τοΰ η', αίώνος (733) ήσαν νΰν συνη- 
νωμέναι μετά τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ή έπί μικρόν 
μόνον ύπάρξασα καί ύπύ τοΰ Αύτοκράτορος Ίουστινιανοΰ Α' 
έν τή Ιδιαιτέρά αύτοΰ πατρίδι (Βεδεριανά ή Ταυρήσιον παρά 
τά Σκόπια) ’Αρχιεπισκοπή «Ίουστινιανής Πρώτης» τελέσασα 
καί αΰτη ύπύ τήν έποπτείαν τοΰ Πάπα Ρώμης, δέν ύφίστατο,

1) Τά σχετικά έγγραφα έδημοσιεύθησάν ύπό Β. Vasil icwsky, 
Epirotica saeculi XIII, έν «Βυζαντινοί; Χρονικοί; Πετρουπόλεως τομ. Γ'. 
1896, σ. 240 έξ. καϊ του Καρδιναλίου Ρ i t r a, Juris ecclesiastici grac- 
corum selecta paralipomena, έν Analecta sacra et classica spigilegio 
solemncnsi parata, t. VII, Romae 1891. Πρβλ. A. Μηλιά ράκη, Ιστο
ρία του Βασιλείου τής Νίκαιας καϊ τού Δεσποτάτου τ%ς Ηπείρου. Έν ’Αθήναις 
1898. II. Geizer, Das Patriarchat von Achrida, Geshichte und 
Urkunden. Leipzig 1902. E. Goloubinsky. ’Επίτομος Ιστορία τών Όρθο-
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ή δε Θεσσαλονίκη άπετέλει Μητρόπολιν τής Μ. Έκκλησίας 
ΚΠόλεως. Άλλ’ από τοϋ ι'. αίώνος έν Μακεδονία έμορφώ- 
θη νέον εκκλησιαστικόν κέντρον τύ τής Άχρίδος, διότι είς 
τήν πόλιν εκείνην οί Βούλγαροι μετήνεγκαν τήν τε πολιτικήν 
και τήν εκκλησιαστικήν αυτών έδραν. Άπό τής πρώτης στιγ
μής τής εισόδου αύτών είς τον Χριστιανισμόν διά τών Ελλή
νων οί Βούλγαροι έδείχθησαν κακόπιστοι καί έν ταϊς έκκλη- 
σιαστικαΐς αυτών σχέσεσι. Κατ’ άρχός μέν δέν εΐχον ανεξάρ
τητον ’Εκκλησίαν, άλλ’ έπί τοϋ Ήγεμόνος Συμεό)ν (893—- 
927) άρχομένου τοΰ ι'. αίώνος ίδρυσαν τοιαύτην. ‘Ο Συ
μεών διά τών ληστρικών αύτοΰ έπιδρομών κατά τών ελληνι
κών χωρών άποκτήσας μεγάλην δύναμιν καί προσλαβών τόν 
τίτλον «Τσάρου τών Βουλγάρων και Αύτοκράτορο; τών Ρω
μαίων» προεβίβασεν αύΟαιρέτως τήν Μητρόπολιν Πρεσλάβας 
είς Πατριαρχεϊον. Ταχέως δμως οί Σέρβοι καί οί Κροάται 
συνέτριψαν αύτόν, ύ δέ υιός του Πέτρος(927—960) ήναγκά- 
σί)η νά συνεννοηίΐή μετά τοΰ Άλληνος Αύτοκράτορος τοϋ 
Βυζαντίου Ρωμανοΰ τοΰ Λεκαπηνοΰ, ούτινος τήν έγγονήν 
Μαρίαν συνεζεύχΰη. Τότε δέ οί έν ΚΙΙόλει άνεγνώρισαν τήν 
έφ’ δλων τών Βουλγαρικών κτήσεων δικαιοδοσίαν τοΰ αύτο- 
τιτλοφορουμένου ΙΙατριάρχου Βουλγαρίας, άπό τής Πρεσλά
βας είς Δορύστολον τήν έδραν αύτοΰ μετενεγκόντος. Βραδύ- 
τερον δμως διά τών αγώνων τοΰ Νικηφόρου Φωκά και τοΰ 
Ίωάννου Τσιμισκή καταλυΟέντος τοΰ Βουλγαρικού Κράτους 
συγκατελύύη μέν καί ή αυτόνομος Βουλγαρική Εκκλησία, κα-

δόξων ’Εκκλησιών Βουλγαρικής, Σέρβικης καϊ Ρουμανικής ή Μολδοβλαχικής (ρω
σιστί) έν Μόσχφ 1871, σ. 106 ές. Καλλινίκου Δ ε λ ι κ ά ν η, 'Ιστορική 
σημείωσις περϊ τής Αρχιεπισκοπής ’Αχριδών, Πατριαρχικών ’Εγγράφων τομ. Γ’, 
έν ΚΙΙόλει 1905, σ. 929 ές. Μ. Γε δ ε ώ ν, "Εγγραφα Πατριαρχικά καϊ Συνο
δικά περϊ του Βουλγαρικού ζητήματος, έν ΚΙΙόλει 1908, σ. μγ'. ές. Σπ. Ν. Λ α
γ ο π ά τ η, Γερμανός ό Β'. Πατριάρχης ΚΠόλεως — Νίκαιας (1222—1210), έν 
Τριπόλει 1914. Ξ. Λ. Σ ι δ ε ρ ί δ ο υ, Έλεγχος τής ύπό L Petit έκδόσεως 
τής περϊ τών προνομίων το^ Μητροπολίτου Τραπεζούντος Συνοδικής πράξεως του 
Οικουμενικού ΙΙατριάρχου Νικηφόρου του άπό ’Εφέσου (1260), έν < Νέα Σιών» 
‘Ιεροσολύμων, τομ. ΣΤ'. (1907) σ. 722 ες.

δηρέδη δέ τοΰ αξιώματος αύτοΰ ό έν Δορυσιόλω εόρεύων 
Βούλγαρος ΙΙατριάρχης Δαμιανός, κατ ιφυγών πρός τόν Βα- 
γιάρον Σισμάν, δσιις έν τή δυτική Μακεδονία καί ΙΙπείρω 
συνεκράτησε μέρος μόνον τοϋ καταλυθέντος κράτους. Ο τοΰ 
Σισμάν υιός Σαμουήλ, αναγορευτείς τώ 976 1 σάρας τών 
Βουλγάρων καί άποκαταστήσας τύ παλαιόν τοΰ Συμεών κρά
τος, επανίδρυσε τό Βουλγαρικόν Πατριαρχείων, έδρεΰον και 
άρχάς μέν έν διαφόροις πόλεσιν (Βαδενά, Μογλενά, Πρεσπα) 
εΐτα δέ μονίμως έν Άχρίδι. Τό Βουλγαρικόν έκεϊνο κράτος 
ένσφηνωμένον είς τάς ελληνικός χώρας ήτο διαρκής κίνδυνο^ 
τής ελληνικής Αυτοκρατορίας, έδέησε δ έπί δύο καί εϊκοσιν 
έτη ν’ άγωνισθή ό Βασίλειος Βουλγαροκτονος δπως συντρίιβΠ 
όλοσχερώς καί διαλύση τό Βουλγαρικόν κράτος. Κατά δέ, τήν 
διαρρύθμισιν τών έν Μακεδονία έκκλησιαστικών πραγμάτων 
έν αρχή τοΰ ια'. αίώνος (1019) τόν Αρχιεπίσκοπον Αχρίδος 
άνεγνώρισεν ώς Αρχιεπίσκοπον Βουλγαρίας δια τριών 
χρυσοβούλλων καθορίσας τήν δικαιοδοσίαν αύτοΰ καί ύπαγα- 
γώνύπ*  αύτήν τάς Ελληνικός Μητροπόλεις καί, Επισκοπας 
τής δυτικής Μακεδονίας. Ό Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος έδρεύων 
έν Άχρίδι, έκεϊ ύπό τών ’Επισκόπων τής Αρχιεπισκοπής 
εκλεγόμενος, θό έχειροτονεΐτο μέν έν ΚΙΙόλει, θα είχεν όμως 
αυτόνομον τήν διοίκησιν τών ’Επαρχιών αύτοΰ. II «Βουλγα
ρία» ήτο τότε γεωγραφική έκφρασις, έπειδή δέ ή < Αρχιεπι
σκοπή Άχρίδος καί πάσης Βουλγαρίας» έπεξετεινετο είς έλλη 
νικάς χώρας άπέβη τάχιστα ελληνική. Ό πρώτος μετά τον 
εύρεθέντα ύπό Βασιλείου Βουλγαροκτόνου καί άναγνωρι- 
σθέντα Βούλγαρον Αρχιεπίσκοπον Ίωάννην, Αρχιεπίσκοπος 
Λέων (1025) τέως Μ. Χαρτοφύλαξ τής Μ. Εκκλησίας ΚΠό
λεως έγραψε τήν γνωστήν έλεγκτικήν τών λατινικών καινοτο
μιών έπιστολήν μετά τοϋ ΙΙατριάρχου ΚΠόλεως Μιχαήλ Κη- 
ρουλαρίου (1043 —1059) τελευτώντος δέ τοϋ ια . αίώνος 
(1078-1092) Αρχιεπίσκοπος Άχρίδος .καί πάσης Βουλγα
ρίας έχρημάτισεν ύ διαπρεπέστατος Θεολόγος καί συγγραφευς
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Θεοφύλακτος, δστις έν ταίς έπιστολαϊς του πολλάκις έ’λαβεν 
αφορμήν νά παραστήση τά άγρια ήθη τών έν τή ’Αρχιεπι
σκοπή του Βουλγάρων, «φύσις βουλγαρική πάσης κακίας τι- 
θηνός» έγραφε. Σειρά Ελλήνων ‘Αρχιεπισκόπων διεδέχθη 
αύτόν, μεσοΰντος δετού ιβ' α’ιώνος ’Αρχιεπίσκοπος Άχρίδος 
ήτο ό ’Ιωάννης Κομνηνός ανεψιός τοΰ Αλεξίου α' Κομνηνοΰ, 
δστις έν τινι Συνόδφ τοΰ 1156 έν ΚΠόλει ύπεγράφη 
«Άρχιεπί σκοπο ς Άχριδ ών Α'. Ί ουστι ν ια ν ή ς κ α ί 
πάσης Βουλγαρίας», συνεταύτισε δηλαδή λίαν έσφαλ- 
μένως τήν πατρίδα τοΰ Ίουστινιανοΰ πρός τήν ’Αχρίδα και 
τήν ’Αρχιεπισκοπήν Λ' Ίουστινιανής προς τήν τής Άχρίδος, 
ένώ ούδεμία άπολύτως μεταξύ αύτών υπάρχει σχέσις. ΊΊ Αρ
χιεπισκοπή Άχρίδος υφιστάμενη έπί τών Βουλγάρων άνεγνω- 
ρίσθη ώς τοιαύτη ύπό τοΰ Βουλγαροκτόνου. Σημειωτέον δ’ 
δτι οί Βούλγαροι έπανιδρύσαντες έν τελεί τοΰ ιβ' αίώνος 
(1185) τό κράτος αύτών ώς Βλάχο βουλγαρικόν έπανίδρυσαν 
καί τήν Αρχιεπισκοπήν αύτών, ήν και Πατριαρχεΐον προσωνό- 
μαζον, έν Τυρνόβω, ώστ’ έπαυσεν ύ Αρχιεπίσκοπος Άχρίδος 
νά εινε καί «πάσης Βουλγαρίας» Αρχιεπίσκοπος.

Τώ 1204 ώς γνωστόν οί Σταυροφόροι κυριεύσαντες τήν 
ΚΠόλιν διέλυσαν πρός καιρόν τήν 'Ελληνικήν Ατίτοκρατο- 
ρίαν. Ήδη δέ και πρό τοΰ γεγονότος έκείνου, έκτος τοΰ 
Βλαχοβουλγαρικοΰ Βασιλείου, ύφίσταντο μικραί τινες ελλη
νικά! ήγεμονίαι άπεσπασμέναι άπό τής Αύτοκρατορίας, ώς ή 
τών Ίονίων νήσων ύπό τόν Μεγαρείτην, ή τής Πελοπον- 
νήσου ύπό τόν Λέοντα Χαμάρετον και Λέοντα Σγουρόν, 
ή τών κατά τόν Πόντον ελληνικών χωρών ύπό τόν 
Κωνσταντίνον Γαβράν, έξήςέμορφώθη ύπό τών Κομνηνών 
τό Βασίλειον τής Τραπεζοϋντος. Μετά δέ τήν ύπό τών Σταυ
ροφόρων άλωσιν τής ΚΠόλεως δ Μιχαήλ, Άγγελος, νόθος 
υιός τοΰ Ίωάννου ’Αγγέλου Κομνηνοΰ ίδρυσε τό Βασίλειον 
ήΔεσποτάτον, ώς έκλήθη, τής Ηπείρου, έκτεινόμενον 
άπό τών παραλίων τής Άδριατικής θαλάσσης μέχρι τοΰ Πα- 
γασητικοΰ καί τοΰ Θερμαϊκού κόλπου.

Άλλά συνέχεια τής διαλυθείσης 'Ελληνικής Αύτοκρατο
ρίας ύπήρξε τό έν Νικαία Βασίλειον τών Λασκάρεων, είς Νί
καιαν δέ μετηνέχθη καί ή έδρα τού Οικουμενικού Πατριαρ
χείου. Ό κατά τήν άλωσιν τής ΚΠόλεως πατριάρχης Ιωάν
νης Καματηρός (1198—1206) είχε καταφύγει ε’ις Διδυμότει- 
χον τής Θράκης, δπου καί έτελεύιησε, παραιτηθείς πρότερον, 
κατά Φεβρουάριον τοΰ '1206, τοΰ Πατριαρχικού Θρόνου. 
Συνελθόντες δέ μετά τήν κανονικήν αύτοΰ παραίτησιν έν Νι- 
καία οί Αρχιερείς έξέλεξαν τή 20 Μαρτίου 1206 νέον Οικου
μενικόν Πατριάρχην τόν Μιχαήλ Αύτοριανόν (1206—1213), 
δστις έστεψεν Αύτοκράτορα τόν Θεόδωρον Λάσκαριν. Ουτω 
προσελάμβανε κύρος ό έν Νικαία "Ελλην Αύτοκράτωρ απέ
ναντι τών άλλων 'Ελλήνων Ηγεμόνων και Δεσποτών τής 
Τραπεζοϋντος, τής Ηπείρου καί τής'Ελλάδος. Οί έν Θράκη 
δμως Έλληνες, μή έχοντες πολιτικόν τι κέντρον, ανεξάρτητον 
άπό τών παρεισάκτων. λατινικών Βασιλείων ΚΠόλεως καί 
Θεσσαλονίκης, έπασχον τά πάνδεινα, ήναγκάσθησαν δέ νά 
θυμμαχήσωσι μετά τών Βουλγάρων, τή βοήθεια τών οποίων 
έκήρυξαν έν Διδυμοτείχω έπανάστασιν κατά τών Λατίνων, οΰς 
νικηφόρως έπολέμησαν, ύστερον δέ ύπό τόν Θεόδωρον Βρανάν 
Κομνηνόν ίδρυσαν ύποτελή είς τούς Σταυροφόρους ήγεμονίαν 
εν ταίς Έπαρχίαις Άδριανουπόλεως καί Διδυμοτείχου. Άλλά 
τα πάνδεινα ύπέστησαν παρά τών τέως συμμάχων Βουλγά
ρων, οϊτινες ύπό τόν Τσάρον Ίωαννίτσην (Ίωαννίκιον) η Ίω- 
άννην ύνομαζόμενον προύξένησαν άπεριγράπτους καταστρο- 
ψάς, κατασφάξαντες τούς μή προφθάσαντας νά μετοικήσω- 
σιν είς τάς ’Ασιατικός κτήσεις τού "Ελληνας Αύτοκράτορος Έλ
ληνας. Ό Ίωαννίτσης αύτεκαλειτο «ρωμαιοκτόνος» ή 
«Καλογιάννης» πρός δικαιολογίαν τών κατά τών Ελλήνων 
ανήκουστων κακουργημάτων, αλλά προσφυέστερον - κάλεσαν 
αύτόν οί Έλληνες «Σκυλογ ιά ννη ν». Έπαρδείς δ’έκ τών 
επιτυχιών αύτοΰκατά τών Λατίνων έφαντ^σθη έαυτόν κληρο
νόμον τής διαλυθείσης ελληνικής Αύτοκρατορίας, φορέσας μά- 
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λίστα καί τήν στολήν τοϋ "Ελληνος Αύτοκράτορος. Χρησιμο- 
ποιών δε τον δόλον όπου δέν ήδόνατο νά είσδύστ) διά τής βαρ
βάρου αύτοΰ δυνάμεως, ύπέταξεν εαυτόν και τόν Βουλγαρικόν 
λαόν ύπό τόν Πάπαν Ρώμης επί τφ δρφ να στεφθή Αύτοκρά- 
τωρ. Μετά τάς προηγηθείσας διαπραγματεύσεις ό Βούλγαρος 
Επίσκοπος Βιδύνης μετ’ άλλων δύο έχειροτόνησεν Επίσκοπον 
Τυρνόβου, δστις ύπό τοΰ λεγάτου τοΰ Πάπα Ρώμης άνηγο- 
ρεύΟη Πατριάρχης καί εστεψεν Αύτοκράτορα τόν Ίωαννίτσην. 
Ούτως ό Βούλγαρος έλαβεν, ώς ένόμισεν, δ,τι έζήτει. Μόλις δ’ 
επιτυχών τούτου διεκοψε πάσαν πρός τούς Λατίνους σχέσιν, 
επολέμησεν αύτούς έπιτυχώς, άλλα πολιορκών τήν Θεσσαλο
νίκην έδολοφονή&η τφ 1207 ύπό τίνος τών στρατηγών αύτοΰ. 
Εύλόγως δέ οι Έλληνες άπέδωκαν τον θάνατον αύτοΰ είς 
θαΰμα τοΰ αγίου Λημητρίου.

(Έπεται συνέχεια).
Άρχιμ. Χρνόύότοιιος Λ· ΙΙαπαδόπονΧος*

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗ ΑΙΑΗΓΜΗΤΗ

30*  Το ιινότίιοιον τον Γάμον·

Διά τήν προφύλαξίν σου, χριστιανέ, από αμαρτίας είς τάς όποίας 
μπορείς νά πέσης ώς άνθρωπος πού εύρίσκεσαι μέ σώμα, καί δια τήν 
δίόρθωσιν πολλών ελαττωμάτων σου που δέν άφίνουν τήν ψυχήν σου 
νά ιδη υγείαν σταθεράν, καθώς καί διά τήν άληθινήν σου εύτυχίαν ’ς 
τόν κόσμον αύτδν έχει είς τήν διάθεσίν σου ή ’Εκκλησία άλλο ιερόν 
μυστήριον. Τδ μυστήριον αύτό πού αληθινά έχει σκοπόν νά σου δημι- 
ουργήση καινά σου εξασφάλιση τήν εύτυχίαν σου εΐνε τδ μυστήριον 
τού Γάμου, τδ όποιον ό άπ. ΙΙαύλος ονομάζει μ έ γ α*  «τδ μυστήριον 
τούτο μέγα έστίν, εγώ δέ λέγω είς Χριστόν καί είς τήν ’Εκκλησίαν» 
(Έφ. 5,32).

Καί δμως πολλοί περιφρονούν τδ ίερόν αύτό μυστήριον καί τό 
άποφεύγουν δπως κάμουν καί διά τήν ίεράν Έξομολόγησιν καί τό 
άγιον Εύχέλαιον άλλοι τδ παραγνωρίζουν, άλλοι τό μολύνουν καί 

άλλοι εΐνε εχθροί του. Πώς λέγεις, σού απαντούν οί τελευταίοι, δτι τδ 
μυστήριον τού Γάμου φέρει τήν εύτυχίαν ς’τδν άνθρωπον ; Ήμεΐς 
ξεύρομεν άνθρώπους πού έγιναν δυστυχείς μέ τόν γάμον*  ξεύρομεν 
άίλους πού έγιναν φονεις έξ αιτίας τού γάμου*  καί άλλους πού κατα- 
ρώνται τήν ώραν καί τδν α'ίτ.ον πού ήτο, ώστε να πέσουν ς’ τα χέρια 
μίας τέτοιας γυναίκας. Δέν έχω |νστασιν, άδελφέ μου, είς τδ δτι πολ- 
λαις φοραϊς δ γάμος άντί νά σώοη καταστρέφει*  καί άντί νά φέρη τήν 
εύτυχίαν, μεγαλώνει τήν δυστυχίαν, καί αντί νά σκορπίση τήν χαράν, 
φέρει τήν λύπην καί γέννα τά πικρά δάκρυα. Πολλά εΐνε τά καθημερινά 
παραδείγματα πού φωνάζουν διά τήν πίκραν αύτήν αλήθειαν. Άλλ’ 
δσον μεγάλη καί λυπητερή καί άν εΐνε ή φωνή τών πολλών αύτών 
παραδειγμάτων δέν θά μπορέση ποτέ νά κάμη νά πέση τδ μυστήριον 
τού Γάμου. Διότι άν τυχαίνη πολλαΐς φοραις νά εύρίσκη κανείς τήν 
δυστυχίαν του μέ τδν Γάμον, είς αύτό δέν πταίει τδ μυστήριον τού 
Γάμου. Ποιος λοιπόν πταίει; Δόσε, παρακαλώ, προσοχήν είς αύτά 
πού θά σού εϊπω παρακάτω καί είμαι βέβαιος δτι θά εύρης μόνος σου 
τήν αιτίαν.

Διά νά καταλάβης καλά τήν αξίαν τού Γάμου εινε άνάγκη, χρι
στιανέ, νά σκεφθής πρώτα τά έξης: "Οταν τύχη νά πικρανθή ο άνθρω
πος δΓ αύτδν ή εκείνον τδν λόγον, ή δταν τύχη νά αισθανθώ μιά/ με- 
γάλην χαράν, γυρεύει ένα φίλον πιστόν γιά νά μοιραση μαζί του τήν 
λύπην ή τήν χαράν. Διότι μέ αύτδν τόν τρόπον ή μεν λύπη τού φαίνεται 
πώς μετριάζεται, ή δέ χαρά πώς γίνεται πλέον μεγάλη καί πλέον ζωηρή. 
Μάλιστα, άδελφέ μου, εΐνε αδύνατον ς’ τδν κόσμον αύτδν ό άνθρωπος 
νά ζήση χωρίς ένα φίλον πιστόν, χωρίς ένα σύντροφον άοελφικο/ κα. 
παντοτεινόν. Διά τούτο καί λέγομεν γιά κείνον πού ήμπόρεσε /ά ευρ^ 
φίλον πιστόν καί τίμιον, πώς ευρήκε θησαυρόν άνεκτίμητον. Αλλά τί 
εΐνε νομίζεις ή γυναίκα πού πρόκειται νά πάρωμεν με το μυστήριον 
τού Γάμου, παρά ένας σύντροφος πιστός καί άφωσιωμένος εις ολη/ μας 
τήν ζωήν ; Διότι ποιος άλλος μπορεί καλήτερα άπδ τήν συ^υγομας 
νά μάς παρηγορή ς’ ταις άποτυχίαις μας καί ς' ταις δυστυχίαις μας , 
είτε ποιος άλλος μπορεί νά φέρη καί πάλιν ς’ τήν ταραγμένην ψυχήν 
μας τήν ειρήνην καί νά έκτιμήση καθώς πρέπει τήν αξίαν μας, που 
συνήθως τήν παραγνωρίζουν οί άνθρωποι ; αλλά καί όταν κατάκοιτοι 
ς’ τδ κρεββάτι επάνω βασανιζώμεθα άπδ τήν μιαν ή τήν άλλην άρρω- 
στιαν, ποιος θά νυκτοξημερωθή ς’ τό προσκεφάλαιον μας με ολην 
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τήν προθυμίαν νά μας περιποιηθή, έτοιμος νά καταβή μαζί μας ς’ τον 
ψυχρόν τάφον ; Ποιος άλλος, παρά δ πιστός σύντροφος τόν όποιον μάς 
δίδει ή Εκκλησία μέ τό μυστήριον τοΰ Γάμου ;

Διά τούτο καί ό Πάνσοφος θεός άπδ τήν άρχήν δέν άφήκε τον άν
θρωπον μόνον του, άλλά τοΰ έδωκε τον σύντροφον πού του εχρειάζετο 
διά τήν ζωήν. Ή άγ. Γραφή μάς λέγει δτι δ rav δ Πάνσοφος Δημιουρ
γός έπλασε τόν Άδάμ, τόν πρώτον άνθρωπον, είπεν δτι δέν είνε καλόν 
νά μείνη ό άνθρωπος μόνος του, καί αμέσως έδωκεν είς αύτόν σύντρο
φον καί βοηθόν τήν Εύαν, τήν όποιαν δταν είδεν ό Άδάμ έφώναξεν : 
αύτή είνε κόκκαλον άπό τα κόκκαλά μου καί σάρκα άπό τήν σάρκα 
μου*  δΓ αύτό καί πρέπει ν’ άφίνη κανένας καί τον πατέρα καί τήν 
μητέρα του καί να προσκολλάται ς’ τόν γλυκύν σύντροφον τής ζωής 
του, τήν γυναΐκά του. Τολμάς τώρα, αδελφέ μου, νά μου εϊπης τίποτε 
εναντίον του γάμου, χωρίς νά φοβάσαι δτι όμιλεΐς έναντίον του Θεού 
πού τόν ώρισε καί χωρίς να νομίζης δτι άρνεΐσαι ένα νόμον πού είνε 
γραμμένος ς’ τήν ψυχήν τού καθενός άνθρώπου μέσα, καί τόν όποιον 
βλέπομεν να ίσχύη καί είς αύτήν τήν άψυχη καί νεκράν φύσιν ;

Άλλά αν καί βλέπω τήν άπάντησιν είς τό πρόσωπόν σου επάνω, 
μ’ δλα ταΰτα παρατηρώ άκόμη τόν νουν σου κάπου νά φέρεται. Βέβαια 
φέρεται είς δλα εκείνα τά παραδείγματα πού λέγουν δτι ό γάμος είνε μία 
τιμωρία, μια φοβερά κόλασις ! Δέν σέ άδικώ, χριστιανέ*  άκουσε δμως 
καί τήν έξήγησιν τών λυπηρών αύτών παραδειγμάτων, δια νά βεβαιωθής 
δτι αίτιος αύτών δέν είνε ό ίερός δεσμός τοΰ Γάμου,αλλά ή παρεξήγησις 
καί ή παραγνώρισίς του. Ή εκλογή τοΰ συντρόφου τής ζωής μας πού 
μάς επιβάλλει ό νόμος τού θεού καί ό νόμος τής φύσεώς μας έξαρτά- 
ται, καθό)ς ήξεύρεις, από ήμάς. Ε'ίμεθα ελεύθεροι νά διαλέξωμεν τόν 
σύντροφον μέ τόν όποιον νομίζομεν δτι θά ζήσωμεν πιστά, άφωσιω- 
μένα κΓ άσκανδάλιστα. Άλλα εδώ είνε άκριβώς τό δλον πρόβλημα 
καί ό κόμβος τοΰ ζητήματος. Διότι άν ή εκλογή μας είνε επιτυχής, 
τότε χωρίς άλλο εύρίσκομεν τόν γλυκύν σύντροφον τής ζωής μας, αν 
δμως είνε εκλογή αμελέτητη, έπιπόλαιη καί τής στιγμής, είτε αν είνε 
εκλογή κάτω άπό τήν όποιαν κρύπτεται τό συμφέρον τό ύλικόν ή λο
γαριασμοί εμπορικοί, τότε χωρίς άλλο έπέσαμεν μέσα είς κόλασιν, 
άπό τήν όποιαν θά γλυϊώσωμεν δταν τό μαΰρο τής γής χώμα σκεπάση 
τα δακρυσμένα μας μάτια.

Άν, 45ελφέ μου, δταν πρόκηται να διαλέξης τόν πιστόν σου φί
λον, δέν άρπάζης δποιον τύχη, άλλά γυρεύεις νά εύρη; έκείνον, τοΰ 
όποιου ταφρονήματχ καί ό χαρακτήρ όμοιάζει μέ τόν ίδικόν σου, καί 
τοΰ όποιου ή ψυχή είνε στολισμένη μέ τα ωραία λουλούδια τής άρετής 
καί τ^ς καλωσύνης, πολύ περισσότερον είνε άνάγκη νά κάμης τό ίδιον 
δταν πρόκηται να εύρης τδν παντοτεινόν σύντροφον καί φίλον τής ςωής 
σου, άπό τδν όποιον μόνον δ θάνατος θα σέ χωρίση. Kal όμως σήμερον 
σχεδόν δλοι, αντί να κυτάξουν τήν καρδίαν μιάς κόρης, αντί να φρον
τίσουν νά εύρουν κόρην, μέσα είς τήν ψυχήν τής όποιας λάμπει ή αρε
τή καί ή άγαθότης πού έγγυώνται τήν ειρηνικήν καί πιστήν συμβίωσιν, 
άπεναντίας άφίνουν τδν εαυτόν των νά θαμβωθή άπδ τήν λάμψιν τών 
χρημάτων καί τών άλλων υλικών άγαθών πού λέγονται προίκα. Μά
λιστα, άδελφέ μου*  έμπόριον κατά δυστυχίαν κα τήν τη σε σήμερον ό 
Γάμος, τδ μεγάλο αύτδ μυστήριον δπως τδ ονομάζει ό άπ. Παύλος. 
Άλλά ταϊς περισσότεραις φοραις δσοι ήθέλησαν νά βεβηλωσουν τήν 
ιερότητα τοΰ μυστηρίου αύτοΰ τδ μετενόησαν πικρά. Διότι ολίγας ημέ
ρας ύστερα άπδ τόν Γάμον άρχίζει νά φαίνεται ή άντίθεσις τών χαρα
κτήρων, ύστερα από αύτήν άρχίζουν τα μαλλώματα, αύτά φέρουν τήν 
έχθραν καί τό μίσος, καί μέ αύτόν τόν τρόπον ό χρυσός ζυγός τοΰ 1 ά- 
μου μεταβάλλεται είς σιδηράς άλύσεις, αί όποιαι μάς κρατούν σφιγκτά 
καί σκληρά δεμένους μέ τδν έχθρόν μας τδν αιώνιον, από τά χέρια το ΰ 
όποιου μόνον τδ συμπαθητικό τού θανάτου χέρι θά μπόρεση νά μάς 
γλυτώση. Ναί, χριστιανέ*  τά κλάματα είνε κλάματα, καί οι άναστε- 
ναγμοί είνε αναστεναγμοί, άδιάφορον άν σφογγίζωνται με μεταςωτο μαν- 
δήλι, ή άν χύνωνται μέσα είς ολόχρυσα παλάτια !

Άλλά θά μοΰ εϊπης, πού θά εύρω τήν άρετήν καί τήν καλωσυνην 
καί πώς μπορώ νά ξεύρω τί κρύπτεται είς τά βάθη τής ψυχής τού καθ 
ενός. Πόσαι τίγρεις υπάρχουν πού προσπαθούν νά φαίνωνται πώς είνε 
άθώα καί άκακα πρόβατα, καί πόσα φειδία φαρμακερά κατορθώνουν με 
προσποίησιν καί υπόκρισιν πολλήν νά έμβουν είς τόν κόλπον μας μέσα 
καί νά θερμανθούν ; Αί ερωτήσεις καί αί άπορίαι σου μοΰ προκαλοΰν 
τήν προσοχήν. Μάθε δμως δτι καί τό τέλειον ς’ τδν κόσμον αυτόν δέν 
υπάρχει. Χωρίς έλαττώματα άνθρωπος δέν εύρίσκεται. Είνε άνάγκη 
λοιπόν νά παραβλέπωνται καί μερικά έλαττώματα, τά όποια με τον 
καιρόν καί μέ τήν ύπομονήν καί τήν άδελφικήν σβγκαταβασιν καί οιοα- 
σκαλίαν μπορούν νά έξαλειφθοΰν. Έπειτα όάρραβών είνε ένα λαμ
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πρόν μέσον μέ το όποιον γίνεται ή άλληλογνωριμία τών καρδιών, τών 
χαρακτήρων, τών ιδεών, τών προσόντων καί τών ελαττωμάτων.

Άπό οσα έως τώρα έδιδάχθης, χριστιανέ, διά τόν Γάμον, έκατά 
λάβες ύποΟέτω καί τον υψηλόν καί άγιόν του σκοπόν. Άλλά άς σου 
αναπτύξω πλέον καθαρά τόν υψηλόν του Γάμου σκοπόν, διότι κατά 
δυστυχίαν οί περισσότεροι σήμερον τόν πχραγνωρίζουν καί τόν δια
στρέφουν. Ή άγ. Γραφή καί πάλιν μάς φανερώνει πο)ύ καθαρά τόν 
σκοπόν τοϋ Γάμου. "Οταν έπλασεν ό Πάνσοφος Δημιουργός τό πρώτον 
ζεύγος τών άνθρώπων, τδν Άδάμ δηλαδή καί τήν Ευαν, εύλόγησεν 
αύτούς καί τούς ειπεν : ζ·αύξάνεσθε καί πληθύνεσθε καί πληρούσατε 
τήν γήν». Τί άλλο μπορεί κανείς νά βγάλη άπό τά θεία αύτά λόγια, 
παρά δτι ό Θεός έδειξε τόν γάμον δια τόν πολλαπλασιασμόν καί τήν 
οιατήρησιν του γένους τών άνθρώπων ; Ή γέννησις λοιπόν τέκνων είνε 
ο πρώτος καί άγιος σκοπός τού Γάμου. Καί δμως σήμερον πολλοί εμπο
δίζουν μέ διάφορα ιατρικά τήν γέννησιν τέκνων ! Καί σού δικαιολο
γούνται λέγοντες δτι ή οικονομική των κατάστασις δέν τούς επιτρέπει 
νά μορφώσουν καί νά αναθρέψουν πολλά παιδιά. Άλλά αν ήξευραν τό 
έγκλημα πού κάμνουν πρός τόν θεόν, πιθανόν νά μή έτολμούσαν νά 
τό κάμουν. Ερωτώ δμως τώρα αύτούς : αν δλος ό κόσμος έσκέπτετο 
μέ τόν τρόπον τόν ίδικόν σας, τότε πού θά κατηντούσαμεν ; Δέν θά 
έφθάναμεν είς τήν καταστροφήν ; Τότε ποιος θά έπολεμούσε διά τής 
Πατρίδος τήν δόξαν καίτήν τιμήν ; Δυστυχισμένοι άνθρωποι πού δέν 
σκέπτονται δτι υπάρχει ό Ούράνιος Πατήρ, ό όποιος προνοεί όχι μό
νον διά τον άνθρωπον, άλλά καί διά τά πτηνά πού πετούν είς τον άέρα 
καί τά χόρτα πού βλαστάνουν στά χωράφια καί διά τούς σκωληκας 
πού εύρίσκονται ς’ τά βάθη τής θαλάσσης καί τού ωκεανού !

Παρεκτός δμως τού σκοπού αύτού, έχει ό Γάμος καί άλλον σκο
πόν, ό όποιος είνε ή άλληλοβοήθεια και άλληλοδιόρθωσις τού ανδρός 
καί τής γυναικός πού έρχονται είς γάμου κοινωνίαν. Ναί, άδελφέ μου*  
ό άνδρας χρεώστε! νά κατορθώση σιγά σιγά νά κάμη ώστε ή σύζυγος 
του ν’ άφίση κάθε κλίσιν πού έχει πρός τήν αμαρτίαν*  τό ίδιον χρέος 
έχει διά τόν άνδρα καί ή σύζυγος. Μέ αύτόν τόν τρόπον οί σύζυγοι καί 
οί δύο γίνονται δύο ύπηρέται τοΰ θεού καί τοΰ αγίου Του θελήματος*  
τά δέ παιδιά γίνοντα άθωα άγγελούδια πού ψάλλουν τήν δόξαν τοΰ 
θεοΰ, καί τό σπήτι ολόκληρον μεταβάλλεται είς ένα ναόν ιερόν, δπου 
ύμνειται καί δοξάζεται τό πάντιμον καί μεγαλόπρεπες όνομά 1ου. Ενα 
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τέτοιο σπήτι πρέπει νά ονειρεύεσαι καί νά προσπαθής νά δγ/μιουργήσης, 
χριστιανέ. Γότε πράγματι ό γάμος είνε ή πλέον μεγάλη καί πλέον 
ιερά ευτυχία.

Καί εις τό νά μπόρεσης νά δημιουργήσης ένα τέτοιο σπήτι θά σέ 
βθϊ|θήση ή χάρις του θεού καί ή εύλογία Του, ή οποία έρχεται επάνω 
εις τούς συζύγους με το μυστήριον τού Γάμου το οποίον κάμνει τούς 
συζύγους μιαν έλπίοα, μίαν ψυχήν» μίαν ζωήν εις δύο σώματα. Τώρα θά 
σε έρωτήσω: τί φρονείς δΓ όσους έρχονται είς γάμου κοινωνίαν χωρίς 
τήν άδειαν τής Εκκλησίας καί χωρίς τήν εύλογίαν τού θεού ; Δέν είνε 
εκ τών προτέρων βεβαία ή άποτυχία των, ή δυστυχία των ; Βεβαιότατα. 
Διότι δπου λείπει ή εύλογία τοΰ Θεοΰ, εκεί έρχεται ή καταστροφή 
καί ή δυστυχία.

Σύ δμως μή λησμονεί ώς πιστόν τέκνον τής Εκκλησίας τά λόγια 
τού Αποστόλου : το μυστήριον τοΰτο μέγα έστί, έγώ δέ λέγω εις Χρι
στόν καί τήν Εκκλησίαν.

ΧΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Δ. θ.
‘Ιερσκήρύξ Λεμεσού.

Η OûOS THS zens

— Τί stvs ή ζωή ήμών έν τφ κόσμφ τούτφ, τί δέ ήμείζ ;
ΙΙαρά τάς διαφόρους σκοτεινός απαντήσεις, τάς οποίας διά

φοροι κατά καιρούς διαφόρους έδωκαν είς τα ερωτήματα ταύτα, 
συντομως δυνάμεΟα ν’ άπαντήσωμεν ώς εξής :

— 'II ζωή ήμών ούδέν άλλο εινε παρά οδοιπορία, τής οποίας 
τέλος και κατάντημα εινε ό Θεός, ήμεις δέ οδοιπόροι έπί τής 
γής ταύτης.

Άλλ’ είς πάντας εινε γνωστόν, δτι έν τή πορεία τής ζωής 
ήμών συναντώμεν πλείστας δσας δυσχερείας, απείρους ύφιστά- 
μεθα πόνους καί μόχθους. «'Η όδδς τής ζωής, εινε σκοτεινή ■! 
ανακράζει τεταραγμένος καί πνευματικώς ανήσυχος ο είς. Τίς 
θά μοι λύση το αίνιγμα τής ζωής, το αιωνίως φοβερόν καί ταρα
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χώδες»; -έρωτά δ άλλος. ΙΙοϊος Οά μοι έξηγήση τά αιώνια μυ
στήρια, τί είνε δ άνθρωπος, πόθεν έρχεται καί που ύπάγει; ΙΙοϊος 
ζή εκεί, ύψηλά, ύπεράνω τών αστέρων»; Τά ερωτήματα ταύτα 
εϊνε τοιαΰτα, ώστε έκ τής τοιαύτης ή τοιαύτης λύσεως αύτών 
νά έξαρταται τδ νά βλέπη τις ή μή έννοιαν και σκοπόν είς τήν 
ζωήν αύτοΰ. Έκ τής ψευδούς δέ λύσεως αύτών και ή ζωή λαμ
βάνει αντίστροφον, ολεθρίαν κατεύθυνσιν. Άλλ’ δ άνθρωπος είς 
μόνας τάς ιδίας αύτοΰ δυνάμεις άφιέμενος άδύνατον νά λύσή τά 
ζητήματα ταΰτα, πάσας δέ τάς απόπειρας τής φιλοσοφίας προς 
έξήγησιν τών αιωνίων τούτων αμφιβολιών τοΰ πνεύματος και τής 
καρδίας δυνάμεθα νά παρομοιάσωμεν προς πύργον ύπερύψηλον, 
δστις δύναται μέν νά έκπλήττη διά το ύψος αύτοΰ, άλλα τοΰτο 
φέρει μόνον εις το κενόν, άπδ στιγμής δ’ είς στιγμήν άπειλεί τήν 
καταστροφήν αύτοΰ τοΰ πύργου.

Μόνον η είς Χρίστον πίστις δεικνύει είς ήμάς τήν άληθή 
οδόν προς λύσιν δλων τών αιωνίων προβλημάτων τής ζωής. «Έγώ 
είμι το φώς τοδ κόσμου’ δ άκολουθών έμοϊ ού μή περιπατήση 
έν τή σκοτία, άλλ’ έξει τδ φώς τής ζωής» λέγει δ Χριστός. 
Ιίρδς Αύτδν λοιπδν ώς είς πολικόν άστέρα και πρδς τδ άγιον Αύ
τοΰ Εύαγγέλιον ας στρεφώμεθα είς πάσας τάς περιπτώσεις έκεί- 
νας τοΰ βίου, καθ’ άς ή οδός τής ζωής ήμών καλύπτεται ύπο ψη
λαφητού σκότους, διότι δ Χρίστος δέν είνε μόνον τδ φώς τής 
ζωής, άλλ’ αύτή ή ζωή (’Ιωάν. 14, 6), ή άληθής, ή χαροποιά 
ζωή·

Άλλ’ αί δυσχέρειαι μετά τών όποιων άναγκαίως εϊνε συνυ- 
φασμένη ή όδδς τής ζωής δέν συνίστανται μόνον είς τδ σκότος, 
τδ όποιον δύναται νά μάς περιβάλλή έν τή λύσει τών σπουδαιο- 
τάτων προβλημάτων τοΰ βίου. ΤΙ δδδς τής ζωής δέν εϊνε πάντοτε 
εύκολος καϊ εύχάριστος, πολύ δέ άπέχει άπδ τοΰ νά εϊνε έστρω- 
μένη μέ ρόδα. «Ή όδδς τής ζωής εϊνε πλήρης άκανθών» καϊ ή 
πείρα τοΰτο μάς διδάσκει καθ’ έκάστην. ΙΙόσαι δέ οξειαι άκαν- 
θαι κατά τήν οδόν τής ζωής δέν έμπήγνυνται είς αύτήν τήν καρ
δίαν ήμών και δέν γίνονται αιτία παθημάτων, τά όποια γνωρί- 
ζουσι μόνον οί πείραν λαβόντες αύτών; Και είς τάς δείνας ταύτας 

περιστάσεις μόνον ο Χρίστος καϊ ούδείς άλλος δύναται νά πα- 
ράσχη τήν άληθή άνάπαυσιν είς τούς κοπιώντας καϊ πεφορτι- 
σμένους. Είς τάς δδυνηράς στιγμάς του βίου ήμών μόνον ή είς 
Χριστόν πίστις εϊνε δυνατόν ν’ άνακουφίση τήν καρδίαν ήμών, 
ν άναπαύση, νά παραμυθήση ήμάς, να ένισχύση, ώστε νά ύπο- 
μείνωμεν γενναίως τάς καταλαμβανούσας ήμάς έν τφ βίφ δοκι
μασίας. «Δεύτε πρός με πάντες οί κοπιώντες καϊ πεφορτισμένοι 
κάγό) άναπαύσω ύμάς»· ιδού ή γλυκεία και παρήγορος φωνή 
τοΰ Χριστοΰ καλοΰντος προς εαυτόν τούς αίσθανομένους εαυ
τούς βεβαρημένους ύπδ τοΰ έν τφ κόσμςο πρυτανεύοντος κακού. 
Τϊσεϊ λέγει προς πάντας καϊ πρδς ένα έκαστον δ Χριστός· «έλ
θετε πρός με, οί άπογοητευμένοι έκ τού κόσμου τούτου, έλθετε 
πρός με καί διδάχθητε παρ’ έμού. Οί λόγοι μου θά χύσωσιν ια
ματικόν βάλσαμον έν ταίς βασανισθείσαις ύμών καρδίαις. θά σάς 
υποδείξω τήν οδόν, ήτις θά έπαναπαύση τήν ψυχήν σας. 'Γπα- 
κούσατε είσ τήν έμήν διδασκαλίαν, άκολουθήσατε τήν ύπ’ έμού 
διανοιχθείσαν οδόν, θέσατε έφ’ ύμάς αύτούς τδν ζυγόν μου καί 
θά ιδητε δτι εϊνε άγαθδς καί τδ φορτίον μου έλαφρόν».

Άλλ’ δ Χριστιανός πρέπει νά μάθη, οτι ή άληθής όδδς έν 
τή ζωή ήμών μόνον μία εϊνε δυνατόν νά εϊνε, άκριβώς δ’ έκείνη, 
τήν δποίαν δεικνύει ή είς Χριστόν πίστις. Έν τούτοις πόσοι δε
λεαζόμενοι ύπδ τών ηδονών καϊ τών δήθεν άγαθών τοΰ κόσμου 
τούτου, καταλείπουσιν έν τή ζωή αύτών τήν οδόν, τήν οποίαν 
δεικνύει δ Χριστός καί έκλέγουσι τάς περιστοιχιζούσας αύτούς 
άτραπούς, άναγκαζόμενοι ούτω νά περιπλανώνται είς τάς τριό
δους καϊ ζώσι βίον ήκιστα έμπρέποντα είς όντα λογικά και έ- 
λεύθερα. ’Οποία έπικίνδυνος άληθώς δι’ αύτούς περιπλάνησις ! 
Άλλά καί μόνη ή είς Χρίστον πίστις διδάσκει ήμάς νά έπωφε- 
λώμεθα ορθώς τά έπίγεια άγαθά. Έν τή άπομακρύνσει άπδ τοΰ 
Χριστοΰ ούτε ή ύγεία, ούτε ή δόξα, ούτε δ πλοΰτος, ούτε τ’ άλλα 
τοΰ κόσμου άγαθά περιποιοΰσιν εύτυχίαν, διότι δλα τά νομιζό- 
μενα άγαθά τού βίου, δ άνθρωπος θά τά έκωφελήται άσκόπως, 
θά καταχράται αύτά, τον βίον θά θεωρή μήτε σκοπόν μήτε τέ-
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Χος εχσντα, το δέ χειρότερον, εις ο δύναται νά φθάση ο πεπλα- 
νημένος έν τφ βίφ άνθρωπος είνε, δτι καί τον εαυτόν του καί τούς 
άλλους προσπαθεί νά πείση, δτι ή ζωή λήγει μετά τής επιγείου 
ήμών ύπάρξεως, έν τφ τάφφ. Ό τοιούτος δέν απομένει παρά νά 
κράζη έν τή απελπισία του' «φάγωμεν, πίωμεν, αύριον γάρ άπο- 
Οανούμεθα! »

Κατά τήν πορείαν ήμών έν τή όδφ τής ζωής άπειλούμεθα 
ύπο πολλών κινδύνων. "Οπως τον Άπ. ΙΙαύλον ουτω και ημάς 
είς έκαστον ήμών βήμα άπειλούσι κίνδυνοι ληστών, κίνδυνοι έν 
πόλει, κίνδυνοι έν έρημία, κίνδυνοι έν ψευδαδελφοις» (Β'. Κο- 
ρινθ. 11, 26), κίνδυνοι είς τάς φιλίας ήμών, κίνδυνοι είς τάς μετά 
τών άλλων σχέσεις ήμών- άλλ’ ό μέγιστος κίνδυνος ό απειλών 
ημάς είνε ο άπο τοϋ διαβόλου, δστις ώς λέων ωρυόμενος περιπα- 
τεί ζητών τίνα καταπίη (ΑΛ ΙΙετρ. 5, 8). Σκεπτόμεθα άρά γε 
τούς κινδύνους τούτους καί προσπαθούμεν ν’ άποσοβήσωμεν αύ
τούς; 'Γούναντίον δέ δέν δημιουργοΰμεν είς εαυτούς σοβαρωτέ- 
ρους κινδύνους διά τής αφροντισιάς ήμών και ραθυμίας περί τής 
σωτηρίας ήμών, διά τοϋ άνευ Θεοΰ βίου ήμών, διά τής άποξε- 
νώσεως άπο τοΰ πνεύματος τοϋ Χριστοΰ ;

Άλλ’ άς άρχίσωμεν νά ζώμεν βίον ύπο τήν κραταιάν σκέ- 
πην τοϋ Θεοΰ τοΰ ούρανοΰ, άς παραδώσωμεν ιήν ζωήν καί τήν 
τύχην ήμών είς τήν θείαν πρόνοιαν και έξ όλης ψυχής άς ειπω- 
μεν : «'Οδήγησαν ημάς, Κύριε, έν τή όδφ Σου καί πορευσόμεθα 
έν τή άληθεία Σου. Γνώρισαν ήμ: , Κύριε, όίον έν ή πορευσό- 
μεθα, δτι προς Σέ ήραμεν τήν ψυχήν ήμών». Ναί, άς παρα- 
,καλέσωμεν θερμώς τον ■ καιρούς και χρόνους είς τήν ίδιαν 
εξουσίαν Οέμενον» διά νά μή πλανηθώμεν όδεύοντες τήν πο
λύμοχθον ταύτην τοΰ βίου οδόν, νά μάς υπόδειξη τήν άληθή οδόν, 
ϊνα δυνηθώμεν άπροσκόπτως νά διατρέξωμεν τον ύπόλοιπον χρό
νον τής ζωής ήμών.

Άρσ. Δ—νης.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ

Ο ΣΟΦΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΠΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ

Κατά το πρώτον έτος τοϋ τετάρτου π. X. αίώνος, κατά 
τό 399, είς χρόνους μεγάλης πολιτικής, πολιτειακής καί κοι
νωνικής καταπτώσεως τών ’Αθηνών, έδικάζετο εβδομηκον
τούτης ένάιπιον πολυμελούς δικαστηρίου και ακροατηρίου πυ- 
λυπληΰοϋς ύ δικαιότατος καί εύσεβέστατος φιλόσοφος Σω
κράτης έπιτή έσχάτη κατηγορία δτι ήσέβει περί τούς Θεούς 
καί διέφΟειρε τούς νέους.

1ΐχον ήδη π;ροηγηϋή αί νόμιμοι προδικαστικαί ανακρί
σεις, έ&εωρήδη δικαστέα ή κατά τοϋ Σωκράτους γραφή 
ασεβεί ας, έκληρώδησαν τήν πρωίαν τής όρισδείσης ήμέρας 
τής δίκης οί μέλλοντες νά δικάζωσι πεντακόσιοι καί εις δικα- 
σταί, προσήλθον είς τάς ώρισμένας έδρας των οί ένορκοι ήλια- 
σταί, κατέλαβον τά έδώλιά των οί κατήγοροι καί ό κατηγορού
μενος, καί ό γραμματεύ: τοΰ δικαστηρίου, ένώπιον τών δικα
στών καί τού πολλοΰ πλήθους, τοϋ συγκεντρωθέντος εκεί έπί 
τοΰ ίστορικοΰ λόφου τοΰ Άδειου ΙΙάγου, άπεσφράγισε τον 
έχϊνον, τον σχετικόν δηλ φάκελλον τής δίκης, ώς λέγομεν 
σήμερον, καί άνέγνωσε μεγαλ,οφώνως το κατά τοΰ Σωκράτους 
κατηγορητήριον τών κατηγόρων: ’Αδικεί Σωκράτης 
ούς μέν ή πόλις νομίζει Θεούς ού νομίζων, έτε- 
ρα δέ καινά δαμόνια είσηγοΰμενος*  αδικεί δέ 
καί τούς νέους διαφΰείρων τίμημα θάνατος.

Ό γέρων φιλόσοφος ήκουσε μετά θαυμαστής ηρεμίας καί 
σεμνής μεγαλοπρεπείας τήν ασεβή γραφήν τών κατηγόρων 
του· έγείρεται έκ τής δέσεώς του καί μέ τήν παρρησίαν τοΰ 
’ιδεώδους χαρακτήρας του καί τήν άκλόν^τον θαρραλεότητά 
ιου πρός ιόν θάνατον απαγγέλλει είς γλώσσαν, άπηίλαγμόνην
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μέν κνκαλλιεπημένων ρημάτων καί ρητορικών κοσμημάτων, 
ώς ό ίδιος λέγει, άλλ’ υψηλήν καί τής άληθείας εκφραστικήν, 
ύπέροχον άληΟώς άπολογίαν, τήν οποίαν μόνον ό Σωκράτης, 
ό εχων τήν ήΟικήν του συνείδησιν άπηλλαγμένην τύψεων καί 
τόν βίον του ολον άφιερώσας είς όμοίωσιν τω Θεω κατά τήν 
άρετήν καί τήν άγνότητα, ήδύνατο νά άπαγγείλη.

Άφοΰ διά μακρών απολογείται Βαυμασίως πρός τούς 
προτέρους κατηγόρους του καί τόν Μέλητον, άνασκευάζων τάς 
πολυχρονίους καί δεινοτάτας αυτών διαβολάς, κάμνει μίαν 
Βαυμαστήν παρέκβασιν τής ύποΒέσεως, έν ή δικαιολογεί τήν. 
ιδίαν συμπεριφοράν καί έξεικονίζει τύν υψηλόν ήΟικόν του 
χαρακτήρα.

«Έξ όλων τών ανωτέρω έπείσθητε, πιστεύω, ώ άνδρες δικασταί, 
είπεν, δτι αί κατηγορίαι, τάς οποίας μου προσάπτει ό Μέλητος. είνε 
ψευδείς καί άδάσιμοι. Επαναλαμβάνω δμως τήν αλήθειαν, τήν οποίαν 
καί προηγουμένως έτόνισα, δτι είς πολλούς έγενόμην οχληρός καί άπε- 
χΟής καί άν Οά καταδικασΟώ, 0ά καταδικασϋώ διά τάς πολλάς άκριβώς 
διαβολάς καί τον θερμόν φθόνον τών πολλών καί οχι δια τάς κατηγο
ρίας τοΰ Μελήτου καί του Άνύτου. Καί άλλούς πολλούς άγαθούς άν- 
δρας ό φθόνος κατεδίωξε καί νομίζω, δτι καί είς τό μέλλον του αύτού 
πάθους στόχος θά είνε πάντοτε ή άρετή’ δυστυχώς δέν πιστεύω νά 
είμαι έγώ τό τελευταίον του θύμα.

Άλλά πιθανόν κανείς νά μου ειπη : έκαμες πολύ άσχημα, ώ 
Σώκρατες, διότι ήσχολήθης περί τοιαύτας ασχολίας, δια τάς οποίας 
σήμερον κιουνεύεις νά καταδικασϋής είς θάνατον Δέν σκέπτεσαι διό
λου καλά, ώ άνθρωπε, θά άπήντων έγώ είς τον τοιουτον, άν νομίζης, 
δτι ό άνθρωπος πρέπει νά ύπολογίζη ζωήν ή θάνατον, δταν κάμνη 
τό καθήκον του, καί οχι νά έξετάζη απλώς αν δίκαια ή άδικα, άγα- 
θού ή κακού ανδρός έργα πράττη. Κατά τήν γνώμην σου αύτήν ήσαν 
λοιπόν φαύλοι καί άλλοι ήρωες, τελευτήσαντες έν Τροία, καί δή καί ό 
Άχιλλεύς, δ όποιος έπροτίμησε νά κινδυνεύση παρά νά παραβή τό 
πρδς τδν φίλον Πάτροκλον καθήκον του, καί δτε ή θεά μήεηρ του Θέτις 
τώ είπε : τέκνον μου ά ν λ ά 6 η ς έ κ δ ί κ η σ ι ν διά τόν 
φόνον τού φίλο^ σουάμέσως Οά φονευθής, εκείνος 
άπήντησεν : ά ς φ ο ν ε υ θ ω έ π ά ν ω είς τδ καθήκον μου

π α ρ y

Άχιλλεύς έλα·
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μείνω εδώ καταγέλαστος καί άχθος 
ά ρ ο ύ ρ η ς μεταξύ τών Ελλήνων. Μήπως νομίζεις, δτι ο 

βεν ύπ’ δψιν του θανάτους καί κινδύνους ; Καί πραγμα- 
τικώς, ώ Αθηναίοι, ούτως έχει το πράγμα: οπουδήποτε νομίση κανείς 
καλόν νά τάξη τδν εαυτόν του, ή οπουδήποτε ταχθή ύπδ τού άρχοντας, 
έκεί, νομίζω, πρέπει μένων νά κάμη τό καθήκον του 
νεύη, χωρίς νά ύπολογίζη θάνατον ή άλλο τίποτε 
αισχρού.

»xi νά κινδυ- 
άπέναντι τού

Έγό) λοιπόν θά ήμουν άξιοκατάκριτος, ώ άνδρες δικασταί, έάν, 
φοβηθείς θάνατον, ή άλλο δ,τι δήποτε πράγμα, δέν ύπήκουον είς τόν 
Θεόν, ο οποίος μέ διέταξεν, ώς έγό) ύπέλαβον, νά ζώ πάντοτε φΛοσο- 
φών καί νά έςετάζω έμαυτόν καί τούς άλλους, καθ’ δν τρόπον ύπήκουσα 
είς τήν φωνήν τής πατρίδος μου καί έπολέμησα καί έκινδύνευσα νά 
φονευθώ καί έν Ποτιδαία καί έν Άμφιπόλει καί έν Δηλίω. Θά ήτο α
σύγγνωστος ή άπείθειά μου αύτή καί πολύ δικαίως θά ήδύνατο κανείς 
νά με κατηγορήση ώς άθεον, έπειδή θά ήπίστουν είς τήν μαντείαν, καί 
ώς άνθρωπον δοκησίσοφον, έπειδή θά έφοβούμην τόν θάνατον. Διότι 
πραγματικώς ό φοβούμενος τόν θάνατον κάμνει τόν σοφόν χωρίς νά 
είνε. έπειδή δεικνύει δτι γνωρίζει >.άτι τι, τό οποίον κατ’ ούσίαν δέν 
γνωρίζει’ έν ω δηλ. ούδείς γνωρίζει άν ό θάνατος είνε αγαθόν ή κακόν 
πράγμα είς τόν άνθρωπον, οί φοβούμενοι αύτόν δεικνύουσιν, δτι γνωρί
ζουσι καλώς δτι είνε τό μέγιστον τών κακών. Τούτο εξελέγχει έπο- 
νείδιστον άμάθειαν καί κατά τούτο, νομίζω, λογίζομαι σοφωτερος τών 
άλλων, δτι, άφ’ ού ικανά δέν γνωρίζω περί τής άλλης ζωής, δεν νο
μίζω καί δτι γνωρίζω’ δτι δμως είνε κακόν καί αισχρόν πράγμα νά 
απειθή κανείς είς τόν Θεόν καί είς τούς άνωτέρους του, 
ξεύρω καλά, απέναντι δέ πράξεων, περί τών όποιων είμαι 
είνε καλαί αύταί καθ’ έαυτάς, ούτε δειλιω ούτε διστάζω. ! —, 
έάν σείς, ό) άνδρες Αθηναίοι, μέ ήλευθερούτε σήμερον άπιστούντες είς 
τόν Άνυτον, ό όποιος, σημειωθήτω έν παρόδω διεκήρυξεν δτι πάντα 
λίθον θά κινήση νά καταδικαοθώ, άφ’ oùr άπαξ είσήλθον είς τό κα- 
κουργοδικεϊον, καί έάν μου έλέγετε: ώ Σώκρατες, σήμερον άπορρί- 
πτομεν τήν άγωγήν τού Άνύτου καί σε άθωούμεν, ύπό τόν δρον δμως 
νά μή άσχολήσαι πλέον είς τοιαύτας ζητήσεις καί νά μή φιλοσοφής, 
διότι έάν συλληφθής έφ’ άπαξ πράττων τούτο, Wc καταδικασθής πλέον, 
έγώ θά σάς άπήντων : εύχαριστώ πολύ, ό) άνδρες Αθηναίοι, μόλον δτι 

τούτο το ή-
βέβαιος οτι
Ώστε, καί
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δέ πολύ σας άγαπώ καί πολύ σάς εκτιμώ, δέν θά ύπακούσω εις σάς 
άλλ’ είς τον θεόν μάλλον καί έν δσφ αναπνέω καί κινούμαι δέν Οά 
παύσω φιλοσόφων καί συμβουλεύων καί λέγων είς δντινα έξ ύμών θά 
συνήντων δ,τι συνήθως έλεγον, δτι, ώ άριστε τών άνδρών, έν ώ είσαι 
’Αθηναίος, από τήν εύδαιμονεστάτην καί μεγίστην αύτήν πόλιν τής 
σοφίας καί τής ισχύος, δέν έντρέπεσαι να φροντίζης τόσον πολύ περί 
χρημάτων, δόξης, τιμής καί άλλων έπιγείων, να παραμελής δέ τήν ά- 
νάπτυξιν τού πνεύματός σου, τήν ηθικήν σου τελείωσιν καί τήν διά- 
πλασιν τής ψυχής σου ; Καί έάν κανείς έξ ύμών διισχυρισθή, δτι καί 
περί τούτων φροντίζει, δέν θά τον άφήσω, αλλά θά τόν ύποβάλω είς 
έξετάσεις, καί έάν μοΰ φαν?) κενός πάσης αρετής θά τόν ονειδίσω, 
διότι δέν φροντίζει περί τών πολυτιμότερων, άλλά περί τών φαυλότε
ρων πραγμάτων. Τούτο θά κάμω καί είς τούς νεωτέρους καί είς τούς 
πρεσβυτέρους, καί είς τούς ξένους καί είς τούς πολίτχς, μάλιστα δέ είς 
τούς πολίτας, περί τών οποίων περισσότερον ένδιαφέρομαι. Διότι τούτο 
με διέταξεν ό θεός, έγιο δέ δέν έθεώρησα είς τήν πόλιν μέχρι σήμε
ρον, ώς γνωρίζετε, άλλο αγαθόν μεγαλύτερον τής ύπακοής καί τής 
λατρείας τού θείου. Καί, τώ δντι, περιερχόμενος τήν πόλιν δέν κάμνω 
τίποτε άλλο παρά πείθω τούς νεωτέρους κπί πρεσβυτέρους έξ ύμών 
πρώτον περί τής ψυχής των νά φροντίζωσι καί έπειτα περί χρημάτων, 
διακηρύττων, δτι διά τών χρημάτων δέν έξαγοράζεται ή άρετή, άλλα 
διά τής αρετής αποκτώνται τά χρήματα καί δλα τά άλλα άγαθά, τά 
δημόσια καί τά ιδιωτικά. Εάν λοιπόν ταύτα διδάσκων, οιαφθείρω τούς 
νέους, σημαίνει οτι αύτά είνε βλαβερά*  έάν δέ κανείς λέγη, δτι άλλα 
κηρύττω, δέν λέγει τίποτε. Κατόπιν της ήθικής ταύτης επιβολής του 
καθήκοντος, ώ άνδρες'Αθηναίοι, είτε πειοϋητε είς τόν ’Άνυτον εΐιε 
δέν πεισθήτε, είτε με άθωώσητε είτε με κα^αδικάσητε, έγώ δέν ήμπορώ 
νά άρνηθώ τάς ήθικάς μου άρχάς, καί έάν άκόμη πρόκηται χιλιάκις 
νά καταδικασθώ.

Μή θορυβητε, ώ άνδρες ’Αθηναίοι, άλλ’ ακούετε, παρακαλώ, διά 
να ώφεληθήτε*  θά σάς εϊπω καί μερικά άλλα πράγματα διά τά όποια 
ίσως θά θελήσητε νά βοήσητε, άλλά μή τό κάμητε. Μάθετε λοιπόν, 
δτι, άν φονεύσητε έμέ, όντα τοιούτον δπως είπον άνωτέρω, θά βλάψητε 
τούς έαυτούς σας μάλλον ή έμέ*  διότι έμέ ούτε ό Μέλητος ούτε ό ’Ά- 
νυτος δύναται νά βλάψή, επειδή δέν είνε θεμιτόν ό άνώτερος ηθικής 
άνθρωπος να βλάπτηται άπό τόν κατώτερον δύνανται ίσως νά συντε- 

λέσουν νά φονευθώ, ή να έξορισθώ, ή νά στερηθώ τών πολιτικών μου 
δικαιωμάτων, άλλ’ δλα αύτά ίσως αύτοί καί άλλοι τινές νά θεωρώσι 
μεγάλα κακά, δχι δμως καί έγώ*  μεγαλύτερον κακόν θεωρώ έγώ νά 
κάμω δ,τι αύτοί κάμνουν, νά έπιχειρήσω δηλ. νά θανατώσω άδίκως 
άνθρωπον.

Τώρα ?<οιπόν, ώ άνδρες ’Αθηναίοι, έγώ, άπολογούμενος, δέν φρον
τίζω διά τόν έαυτόν μου, ώς θά ένόμιζε κανείς, άλλα μάλλον διά σάς, 
έπειδή φοβούμαι μήπως παραγνωρίσετε διά τής καταδίκης μου τήν πρός 
ύμάς εύεργεσίαν τού Θεού. Διότι άν μέ φονεύσητε, δέν θά εύρητε ευκό
λως άλλον τοιούτον άνθρωπον δεδομένον ύπό τού θεού είς τήν πόλιν 
ίνα διεγείρη καί νουθετή καί έπιπλήττη αύτήν, καθ’ ον τρόπον είς 
γενναϊον άλλά δυσκίνητον ένεκα τού πάχους τού ίππου χρησιμεύει πρός 
διέγερσιν τό κέντρον. *Αλλον  τοιούτον άνθρωπον δέν θά εύρητε καί άν 
θέλητε, άθωώσατέ με*  ίσως δμως σείς, ένοχλούμενοι, δπως ένοχλούνται 
οί νυστάζοντες, δταν βιάζωνται νά έγερθώσι, πεισθήτε είς τόν "Ανυτον 
καί άπερισκέπτως μέ καταδικάσετε, διά νά ήμπορήτε έπειτα νά κοιμά- 
σθε ήσυχοι, έως δτου ό Θεός, λυπούμενος ύμάς, σάς άποστείλη άλλον 
τινά. 'Ότι δέ έγώ είμαι τοιούτος, ώστε ύπό τού Θεού νά είμαι δεδομέ
νος είς τήν πόλιν ήμπορειτε νά συμπεράνητε καί έκ τού δτι έπί τόσα 
έτη παρημέλησα καί τόν έαυτόν μου καί τήν οίκογένειάν μου καί 
άφιερώθην είς τάς ίδικάς σας ύποθέσεις, προσερχόμενος ιδιαιτέρως είς 
ένα έκαστον, σαν πατέρας ή μεγαλύτερος άδελφός καί προσπαθών νά τόν 
πείσω να άσκή τήν άρετήν. Καί άν μέν είχα κάπως κανέν συμφέρον έκ 
τής έργασίας ταύτης κάτι ήδύναντο νά εϊπωσιν οι κατήγοροί μου. Τώρα 
δμως καί οί ίδιοι είδετε, δτι, έν ώ άναισχύντως τόσα έψευδολόγησαν, 
δέν έτόλμησαν νά κάμωσι καί αύτήν τήν άναισχυντίαν, νά παρουσιά- 
σωσι δηλ. μάρτυρας δτι δήθεν είσέπραξά ποτέ ή έζήτησα χρήματα*  
άλλως τε νομίζω δτι ό μεγαλύτερος μάρτυς τών λεγομένων μου είνε ή 
πενία μου.

’Ίσως δμως θά έθεωρείτο άτοπον τό δτι έγώ ιδιαιτέρως μέν διδά
σκω ένα έκαστον τών πολιτών, δημοσία δέ δέν έτόλμησα νά παρουσια- 
σθώ είς τό πλήθος καί νά συμβουλεύσω τήν πόλιν. Αίτιον τούτου είνε 
έκείνο περί τοΰ όποίου καί άλλοτε μέ ήκούσατε να ομιλώ, τό δαιμό- 
νιον, ή έσωτερική δηλ. καί θεία έκείνη φωνή, η οποία πάντοτε άπό 
της παιδικής μου ήλικίας μέ άπέτρεπεν άπό ώρισμένων μελετημένων 
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πράξεων. Ή φωνή αύτή μέ άπέτρεψε, ν’ άναμιχθώ είςτά πολιτικά καί 
πολύ δικαίως νομίζω*  διότι γνωρίζετε καλώς δτι, έάν έπεχείρουν νά 
πολιτεοθώ, πρό πολλού θά έφονευόμην καί δέν θά έπρόφθανα νά ωφε
λήσω ούτε σάς ούτε τόν εαυτόν μου. Καί μή στενοχωρήσθε, παρακαλώ, 
δταν λέγηται ή άλήθεια : Δέν ήμπορεΐ σήμερον ό δίκαιος άνθρωπος νά 
εΐνε συγχρόνως καί πολιτευόμενος διότι έάν θέληση νά έναντιωθή είς 
σάς καί είς τον όχλον καί νά έμποδίση έν τή πόλει τήν άδικίαν καί 
τήν παρανομίαν, θά καταδιωχθή*  ιόστε εΐνε μεγάλη άνάγκη ο ύπέρ 
του-δικαίου άγωνιζόμενος, άν θέλη ολίγον καιρόν νά δράση άνενοχλή- 
τως, νά ίδιωτεύη καί όχι νά πολιτεύεται.»

(ακολουθεί ). Γ. ΜΛΤΣΑΚΙΣ
Καθηγ. του Ιεροδιδασκαλείου,

Η ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΣΕΚΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Τό 1916, εΐςτδ όποιον πρδ μικρού εΐσήλθομεν εΐνε έτος 
δίσεκτον. ') Καί τδ έτος τοϋτο, δπως καί τά λοιπά καί τδ πρδ 
αύτοΰ 1915 έχει τούς αύτούς μήνας, τάς αύτάς εβδομάδας, τάς 
αύτάς ήμέρας, με μόνην τήν διαφοράν, δτι δι’ αστρονομικούς 
γους, àvù 3G5 ήμερών έχει 3GG, ήτοι μίαν ήμέραν έπί πλέον, 
προστεθειμένην είς τδν Φεβρουάριον μήνα, δστις ουτω αντί 28, 
έχει 29 ήμέρας. Τίποτε περισσότερον, τίποτε ολιγώτερον. Καί 
δμως τδ Δίσεκτον έτος δέν .θεωρείται ώς κοινδν έτος, δμοιον πρδς 
τ’ άλλα, ύπάρχει δέ ή πρόληψις δτι κατά τά Δίσεκτα έτη συμβαί
νει νά λαμβάνωσι χώραν πάσαι αί συμφορά! κα! δυστυχίαι εις τε τ’

1) Ούτω καλείται παν τέταρτον έτος κατά τό όποιον, είς τήν τελευταίαν 
ήμέραν τού μηνάς Φεβρουάριου, προστίθεται μία έτι ήμέρα. Εϊνε γνωστόν, ότι τό 
ηλιακόν ή αστρονομικόν έτος ύπελογίσθη είς 365 ήμέρας καϊ 6 ώρας, , έκαστον 
δέ Ίουλιανόν έτος απαρτίζεται έπί τρία μέν συνεχή, έτη έκ 365 ήμερων’, πρός έξί- 
σωσιν δ’ όμως κατά παν ^έταρτον - έτος προσλαμβάνει μίαν έμβόλιμον ήμέ
ραν, ούσαν τό περίσσευμα τών έπι τρία έτη είς τάς 365 ήμέρας προστιθεμένων 
6 ωρών.

ΊΙ πρόληψις π^ρΐ τοΰ δέκτου έτους 23

άτομα κα! τούς λαούς. Έν Ρωσία, επειδή κατά τήν πχρεμβόλιμον 
29 τοϋ Φεβρουάριου ήμέραν συμπίπτει νάέορτάζηταιή μνήμη τοΰ 
όσιου Κασιανοΰ, τοΰ Ρωμαίου, ή πρόληψις έναντίον τοΰ Δίσεκτου 
έτους μεταφέρεται καί έπί τοΰ άγιου τούτου, ώς φορέως πασών 
τών κατ’ αύτδ συμφορών. Άκριβώς δέν γνωρίζομεν άν καί που 
τοΰ Έλληνικοϋ ύπάρχη ή καταφορά αύτη έναντίον τοΰ Κασι- 
ανοΰ, φρίκην δμως έμποιοΰσιν αί ήκιστα εύσεβείς έκφράσεις, οίαι’ 
ό φθονερός, ό άπαισίου μνήμης, ό άσπλαγχνος, ό σκληρός κ.λ.π. 
διά τών οποίων ό άπλοΰς ρωσικός λαός περιλούει τήν μνήμην τοΰ 
κατά πάσαν τετραετίαν έορταζομένου οσίου Κασιανοΰ.

Άλλ’ η πρόληψις περί τοΰ Δισέκτου έτους δέν ιδιάζει 
μόνον είς τδν ελληνικόν κα! ρωσικόν λαόν’ εΐνε σχεδδν κοινή 
παρ’ άπασι τοϊς δυτικοΐς λαοίς άρχαίοις τε κα! νεωτέροις, ώρί- 
σμένως δ’ ήμεΐς οί Έλληνες έκτος άλλων δεισιδαιμονιών έκληρο- 
νομήσαμεν κα! ταύτην τήν περί τοΰ Δισέκτου έτους παρά τών 
είδωλολατρών προγόνων ήμών. «Τδ παρατηρεΐν ήμέρας κα! και
ρούς καί ένιαυτούς ού χριστιανικής φιλοσοφίας, άλλ’ ελληνικής 
πλάνης έστίν», κατά τδν Τερδν Χρυσόστομον. Οί αρχαίοι μάλι
στα Ρωμαίοι, οϊτινες έπίστευον εις τήν ύπαρξιν θεών τοΰ Αδου 
εΐχον άφιερωμένον εις αύτούς τδν Φεβρουάριον μήνα, θεωρούμε
νου διά τοϋτο άπαίσιον, πάντοτε μέν ιδία δ’ όμως κατά τδ 
Δίσεκτον έτος.

Άπδ χριστιανικής άπόψεως ή περί τοΰ Δισέκτου έτους πρό- 
ληψις, ώς χρόνου άπαισίου, εΐνε αξιοκατάκριτος, ώς εναντία προς 
τήν χριστιανικήν διδασκαλίαν, καθ’ ήν οί χρόνοι καί οί καιροί 
διατελοΰσιν ύπδ τήν έξουσίαν τοΰ θεοΰ, άλλ’ άςιοκατακριτος εινε 
κα! ή άλλη διάκρισις τών ήμερών είς άγαθάς και κακας. Εινε 
γνωστή ή πρόληψις ήμών περί τής Τρίτης, ένφ πάσαι αι ημέ- 
ραι τής έβδομάδος αύτα! καθ’ έαυτάς εΐνε αί αύτα! κα! ούδεμια 
εΐνε άγαθή ή κακή, άλλ’ άποβαίνουσι τοιαΰται ή τοιαΰται έκ τών 
αγαθών ή πονηρών, τά όποια θά έργασθώμεν*  κατ’ αύτάς. Κατά 
τον ίερδν Χρυσόστομον «πονηρά ήμέρα κα! άγαθή γίνεται, ού 
παρά τήν οίκείαν φύσιν (ούδέν γάρ ήμερα ^ιενήνοχεν ήμέρας) 
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αλλά παρά τήν ήμετέραν σπουδήν και ραθυμίαν. "Αν δικαιοσύ
νην έργάση, χρηστή σοι γέγονεν ή ημέρα, αν αμαρτίαν έργάση 
πονηρά καί κολάσεως γέμουσα». Άλλά τοΰτο ακριβώς δυνάμεθα 
νά εϊπωμεν καί περί παντός έτους, έπομένως καί περί τών δίσε
κτων. Οΰ'ε έτη αυτά καθ’έαυτά ύπάρχουσιν ευτυχή, ούτε έτη 
δυστυχή, άλλά γίνονται εύτυχή ή δυστυχή έξ ύπαιτιότητος ήμών. 
Ή ιστορία καί ή πείρα μαρτυρεί δτι καί τα δίσεκτα έτη, είνε δυ
νατόν νά είνε εύτυχή, όπως καί τα συνήθη άλλα δυστυχή, άλλως 
τε δέ πα^ταχοΰ τής επιγείου σφαίρας καί εις πάντας δέν είνε δυ
νατόν καθ'1 έν οίονδήποτε έτος νά συνάντηση τις τάς αύτάς ομοιο
μόρφους ευτυχίας ή δυστυχίας, άλλ’ αλλαχού μέν ταύιην ή εκεί
νην τήν εύτυχίαν, άλλαχοΰ δ’ εκείνην τήν δυστυχίαν. Ό είς συμ
βαίνει κατά το έτος τούτο νά εύτυχήση καί ό άλλος νά δυστυ- 
χήσιθ·

'Επομένως καί τδ δίσεκτον έτος αν αύτδ καθ’ εαυτό ήτο 
άπαίσιον καί συμφορών γέμον πράγματι έδει νά είνε τοιοΰτον 
πανταχοΰ τοΰ κόσμου καί προς πάντας, ένφ δέν έχει ούτως. ’Ε
κεί δπου ύπάρχουσι λοιμοί καί λιμοί, πλήμμυραι, πόλεμοι κ.λ.π. 
δέν ύφίστανται τοιοϋτοι άλλαχοΰ. Λάβωμεν ώς παράδειγμα τδν 
πρωτοφανή τούτον είς τά χρονικά τής 'Ιστορίας Πανευρωπαϊκόν 
πόλεμον, ώς διεξάγεται σήμερον μεταξύ τών δύο έξ ίσου ισχυρών 
ομάδων τής Γερμανίας, Αύστρίας, Τουρκίας καί Βουλγαρίας έξ 
ένδς καί Αγγλίας, Ρωσίας, Γαλλίας καί’Ιταλίας έξ άλλου. Ύ- 
ποθέσωμεν, δτι δ πόλεμος κατά το 1916, τδ όποιον είνε δίσεκτον 
θά λήξη' είς βάρος τής πρώτης δμάδος άφοΰ κατά κράτος νικηθή 
ύπό τών άντιπάλων της. Τί παρατηροΰμεν ; "Οτι οί μέν παρου
σιάζονται νικηταί, οί δέ ήττημένοι. Διά τούς Γερμανο-τούρκους 
κ.λ.π. το 1916 έφάνη άπαίσιον δχι διότι είνε δίσεκτον, διότι έξ 
ίσου έδει νά είνε τοιοΰτον καί διά τούς έχθρούς αύτών, οίτινες 
πανηγυρίζουσι τήν νίκην των καί δικαίως Οεωροΰσιν αύτο αίσιον 
και εύτυχές, άλλ’ είς λόγους τοιούτους ή τοιούτους, τούς οποίους 
βραδύτερον θά μάθωμεν, πάντως δμως ούδεμίαν σχέσιν έχοντας 
uà τήν πρόληψιν περί τοΰ δισέκτου έτους.

II πρόληψις περί τοΰ Δισέκτου έτους 2h

Τούτων ούτως έχόντων είς ούδένα έπιτρέπεται έν πλήρει 
εικοστφ αιώνι, νά έκδηλοί φόβους περί τοΰ Δισέκτου έτους, διότι 
τοιοϋτοι φοβοι είνε ανύπαρκτοι, πρέπει δ’ δμως νά φοβώμεθα 
πολύ κακας τινας συνήθειας καί έθιμα, τά οποία πρδ πάντων 
επιτρεπομεν είς εαυτούς κατά τάς παραμονάς έκάστου νέου έτους 
ύπδ διάφορους προφάσεις. Ούτω λ· χ. συνειθίζομεν νά ύπαντώμεν 
τδ νέον έτος μέχρι τοΰ μεσονυκτίου καί άλλοι μέχρι τής πρωίας, 
οχι ως Χριστιανοί εύχαριστοΰντες τδν Θεόν, δτι είσήγαγεν ήμάς 
εις τήν νέαν περίοδον τού ένιαυτοΰ, οχι ώς φρόνιμοι ποιούντες τδν 
απολογισμόν τοΰ παρελθόντος έτους «άρά τι ήμιν είργασται κα
λόν, άρα μή κενοί καί έρημοι δικαιοσύνης άπάσης εντεύθεν άπε- 
λευσόμεθα», άλλά μετά τοιαύτης ψυχικής διαθέσεως, ήτις ούδέν 
νά έχη τδ κοινόν πρδς τήν χριστιανικήν ευσέβειαν. Ούδένα λανθά- 
νουσιν αί ύπδ τήν πρόφασιν τοΰ νέου έτους παντοίου είδους έξω- 
φρενικαί διασκεδάσεις καί εύθυμίαι, οί χοροί καί οί πότοι καί τά 
τυχηρά χαρτοπαίγνια έκ τών οποίων πολλοί καί ηθικώς καί ύλι- 
κώς έξέρχονται συντετριμμένοι.· Άλλά καί ή χαρτομαντεία καί 
τής τύχης ή φανέρωσις ύπδ ειδικών κατά τάς ήμέρας ιδία ταύτας 
τοΰ νέου έτους, πόσον επικίνδυνα πειράματα διά τήν σωτηρίαν 
τοΰ άνθρώπου δέον νά Οεωρώνται ; Καί δμως περί τούτων ούδείς 
φόβος, άλλά τότε δέν είνε ά^τικρυς πρόληψις καί δεισιδαιμονία 
φρικωδης νά φανταζώμεθα φόβους κατά τδ Δίσεκτον έτος, ό»στε 
ν άναβάλλωμεν ή νά προλαμβάνωμεν τάς σπουδαιοτέρας τών 
επιχειρήσεων ήμών ή πράξεων μόνον καί μόνον διότι είνε δυνα
τήν τελουμεναι κατ’ αύτδ νά ναυαγήσωσιν ;

Άρσ. Δ—νης.
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ΟΠΟΙΟΙ ΗΣΑΝ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

(Χριστιανικόν ανάγνωσμα).*
*Αριστον μέσον έν τφ άγώνι κατά του κόσμου καί τών άπαιτή- 

σεων αύτού καί συγχρόνως ύψίστη μακαριότης δια τούς Χριστιανούς 
εϊνε ή έκ τού κόσμου άποχώρησις καθ’ ήν εύκόλως δύνανται νά στρέ- 
ψωσι τον νούν καί τήν καρδίαν των πέραν τών όρίων τού κόσμου 
τούτου καί άποκλειστικώς πρός θεόν. Μόνον διά τού τρόπου τούτου 
νικώσι τον κόσμον, τα θέλγητρα καί τους πειρασμούς του. < 'Ημείς οί 
Χριστιανοί έλπίζομεν μόνον εις τον Θεόν*  ουδείς έξ ήμών έπιποθεϊ. τ’ 
αγαθά τού κόσμου τούτου, ούδείς έπιζητεΐ τήν εύτυχίαν του ένταΰθα. 
Ό Χριστιανός δταν χαίρη εύχαριστεϊ τον θεόν, ομοίως καί δταν ύπο- 
μένη θλίψεις. Πάντοτε μένει εύχαριστημένος άπό δσα έχει. Πάντοτε καί 
διά πάντα εύχαριστεϊ τόν ούράνιον Πατέρα, είτε δταν τιμωρή αύτόν, 
είτε δταν Οωπεύη, πλήττη ή θεραπεύη. Δόςα τφ θεφ πάντων ένεκα. 
Ιδού ή άληθής εύχαρίστησις».

Οί χριστιανοί έλεγον «οί πλεϊστοι έξ ήμών είνε άποροι καί πτω
χοί, άλλά τούτο δέν σημαίνει δτι εϊμεθα καί άξιοι ονειοισμών καί περι- 
φρονήσεως, άλλα μάλλον τιμής καϊ ύπολήψεως. Διότι ύπάρχουσιν άλλοι 
πτωχότεροι άπό ήμάς καί τοιούτοι εϊνε έκεϊνοι, οί όποιοι έχουσι περισ
σότερα καί όλοέν ζητούσιν έτι περισσότερα. > Ότε δέ παρετήρουν είς 
αύτούς, δτι αν δέν άποταμιεύωσι καί άν δέν κάμνωσιν οικονομίας έπί 
τέλους δέν εϊνε δυνατόν νά ζώσιν, άπήντων διά τών έξης: «Εκείνος, 
δστις μάς έδωκε τήν ζωήν, εϊνε ίκανός καί να διαφυλάξη αύτήν, άρκεϊ 
μόνον τά πάντα να γίνωνται ώς έκεϊνος άπαιτεϊ. Ό ίκανοποιών μόνον 
τάς άναγκαίας αύτού άποκλειστικώς φυσ^κάς άπαιτήσεις καϊ μή μερι- 
μνών περί τών περιττών, έκεϊνος ζή σχεδόν ώς άγγελος. ’Αδύνατον νά 
τύχη τις άληθούς πνευματικής ήσυχίας, έφ’ οσον εϊνε ίδιογνώμων καί 
δέν ήλευθερώθη από τάς πολλάς αύτού περί ένδύματος καί τροφής μέ
ριμνας. Αύτός ό Κύριος σαφώς ύπέδειξεν, δτι τα έγκόσμια άγαθά έπι- 
βαρύνουσι τήν καρδίαν καϊ πνίγουσι τόν έν ήμϊν σπόρον τής πνευματι
κής ζωής. >

Όστις είλικρινώς ^αρακαλεϊ τόν θεόν νά τώ δοθώσι τ’ άπολύτως· 
άναγκαϊα, ούτος πάντως θά λάβη καί δλα τά λοιπά. Έάν θέλετε νά

ψ) Συνέχεια από του ΙΠου τεύχους σελ. 581.
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^σθε μαθηταϊ τού Χριστού, μάθετε νά άρητε τόν σταυρόν σας. Προτιμό- 
τερον νά τις μακάριος έν τή δυστυχία, παρά νά έπιβαρύνη τόν 
εαυτόν του καϊ τούς άλλους διά τού πλούτου. Τί θά ώφεληθή ό πλού
σιος κατά τήν μεγάλην έκείνην καϊ φοβεράν ήμέραν τής Κρίσεως 
έκ τού οτι συνήθροισε χρυσόν καϊ άργυρον πολύν, καθ’ δλον τόν βίον 
αύτού συντονως έργασθείς, μικρόν δέ ή ούδόλως μεριμνήσας περί τής 
σωτήριας τής ψυχής αύτού ; Ό άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος πλέξας τό 
έγκωμιον εύσεοούς τίνος γυναικός, τής Γοργονίας, προσέθηκε καϊ τά 
έζ^ς. «(Αύτη) ουδέν άφήκεν είς τόν άρχοντα τού κόσμου τούτου, άλλά 
τά πάντα οιεμοίρασεν έπ’ έλπίδι άποκτήσεως τών ούρανίων άγαθών. 
Εν τή γή άφήκε μόνον τό φθαρτόν αύτής σώμα. Δέν άφήκε πλούτον 

ινα κληρονομήσωσι τά τέκνα της, άλλά τό καλόν παράδειγμα καί τόν 
ποθον όπως άκολουθήσωσι καί μιμηθώσιν αύτήν . Ό θεός ηύδόκησεν 
όπως τά τέκνα του ώσι πτωχά ... διά νά μή έχωσι πολλάς-πολλάς 
πρός τόν κόσμον σχέσεις. 'Όταν δέ ή ψυχή έλευθερωθή άπό παντός 
γηίνου, τότε δύναται νά λάβη τήν άπόφασίν, δπως μεταβή είς τόν ού- 
ρανόν, οπού εύρίσκεται ό άληθής αύτής θησαυρός καί οπού άπό πολ- 
λού άνήκει.

Ηδυνάμεθα νά μηκύνωμεν τόν λόγον περί τού πώς οι άρχαϊοι 
Χριστιανοί διένειμον τά ύπάρχοντα αύτών καί έκουσίως άνεδέχοντο 
τήν πτωχίαν. Γούτο ήτο φυσική συνέπεια τής ειλικρινούς καί βαθείας 
πίστεως αύτών καί έγκαρδίου άγάπης πρός τόν θεόν, ένεκεν τής όποίας 
άλλοι καί διά τήν ύπερβολικήν άγάπην αύτών πρός τόν λόγον τού 
θεού διένειμον τόν πλούτον αυτών καί άπήρχοντο εις ξένας χώρας ποι- 
ουντες καθήκοντα εύαγγελιστών, καί κηρύσσοντες τόν Χριστόν.

Διά πάντας τούς αιώνας ίσχύουσιν οί εξής λόγοι τού αγίου 'Ιερώ
νυμου’ Διά τόν τέλειον Χριστιανόν δέν εϊνε άρκετόν νά περιφρονή 
τον πλούτον καί νά διανείμη τά χρήματά του. Τούτο έπραξαν καί 
πολλοί τών έθνικών καί αύτοί οί χείριστοι τών άνθρώπων. Ό μαθητής 
τού Χριστού οφείλει νά πράξη τι περισσότερον ή δ σοφός τού κόσμου 
τουτου ο δούλος τής φιλοδοξίας καί παντός έγκοσμίου. Διά σέ δέν εϊνε 
αρκετόν οτι περιφρονεϊς τόν πλούτον έάν ομοίως δέν άκολουθής τόν 
Χρίστον. Μόνον έκεϊνος άκολουθει τδν Χριστόν, δστις μετανοεί διά τάς 
αμαρτίας του καί έχει ώς σύντροφον τού βίου το*4  τήν εύσέβειαν >.— 
Οί άρχαϊοι Χριστιανοί τόν σκοπόν τής ζωής των δέν έβλεπον ούτε εις 
τήν εύεργεσίαν μονήν άλλ’ ούτε είς τό τεμάχιον τού έπιουσίου άρτου.
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28 «’Εκκλησιαστικός Κήρυξ*

Τό μακαριότερο'/ δέ, τό σπουδαιότερο'/ πάθημα τοϋ οποίου έπεΟύμουν 
να άξιωθώσο ήτο τό μαρτύριο'/. Μάρτυρες έθεωροϋντο οί άγιοι εκεί
νοι άνδρες, οιτινες ού μόνον παρρησία ώμολόγησαν τό δνομα τοϋ Χρι
στού ένώπιον τών εχθρών τής πίστεως, άλλ’ ύπέμειναν χάριν Αύτοϋ καί 
δσας ήδύνατο νά επινόηση ή τότε άνθρωπίνη κακία βασάνους καί αύ
τόν τόν θάνατον. ΌμολογηταΙ δέ ώνομάσθησαν εκείνοι οιτινες δια τήν 
στερράν όμολογίαν τής πίστεώς των έκλείσθησχν εις σκοτεινάς φύ
λακας καί ύπέσιησαν σχετικώς όλίγας καί δχι τόσον βαρείας βασάνους.

Άλλ’ οί άρχαϊοι χριστιανοί ώνόμαζον μαρτύριον δχι μόνον τήν α
πλήν παράδοσιν τής ζωής αύτών, έν τή κυρία έννοία, άλλα καί τήν έν 
υπομονή καί άνευ γογγυσμού ανοχήν τών θλίψεων καί συμφορών τής 
ζωής. Καί τό μαρτύριον τούτο ώνόμαζον άναίμακτον, έτίμων δε αύτό 
δχι ολιγώτερον τοΰ πρώτου’ διότι είνε δυσκολώτερον να φέρη τις έπί 
μακράν χρόνον τόν βαρύν αύτοϋ σταυρόν, ή νά παραδώση τήν ζωήν 
αύτοΰ έπί δλίγας ήμέρας, ώρας ή στιγμάς πάσχων.

Ό άγιος Κυπριανός γράφει*  Οι Νέρωνες, οί ΔιοκλητιανοΙ καί 
οί Δέκιοι έτυράννησαν μέν άλλ’ δχι πάντοτε, ένώ ό Σατανάς ούδέποτε 
παύεται καταδιώκω'/ τούς μετ’ αύτοϋ συμπλακέντας. Πιθανώς έν τώ 
μέλλοντι θά έλθωσι χρόνοι, δτε δέν θά ύπάρχωσι διωγμοί, άλλ ούδέ
ποτε θα παύση ό άνθρωπος πολεμών έναντίον τών έλλείψεων αύτοΰ καί 
τών παθών. Ένταΰθα δέν ύπάρχουσιν ούτε δήμιοι, ούτε κακούργοι, 
άλλά πάντοτε ύπάρχουσιν αί κακαί έπιθυμίαι, αϊτινες καθ’ έκάστην 
παρέχουσιν εύκαιρία'/ εις τό νά μαρτυρήση τις.

Άπασα ή ζωή ήμών, ήτις ούδέν έτερον είνε ή πάλη διηνεκής 
μεταξύ άγαθοΰ καί κακοΰ, προετοιμάζει είς ήμάς τόν μαρτυρικόν στέ 
φανόν, αν διερχώμεθα αύτήν ώς δει, έν τή ποιήσει τών έντολών τού 
θεού. Άλλ’ ό Χριστιανός στεφανοϋται ού μόνον κατά τον χρόνον τών 
διωγμών, άλλά καί δταν έν ειρήνη, διερχόμενος τόν χρόνον τής ζωής, 
άναδειχθή νικηφόρος έναντίον τού έχθρού τής ψυχής αύτού. 'Όταν κατά 
τά έτη τής είρήνης, τά όποια έπηκολούθησαν μετά τά έτη τών διωγ
μών, χριστιανοί τινες έλυπούντο, διότι παρήλθεν άνεπιστρεπτεί δι αύ
τούς ή έποχή τοΰ μαρτυρίου, άλλοι άπήντων είς αύτούς διά τών εξής : 
«'Έκαστος Χριστιανός δύναται νά είνε μάρτυς, έάν ούτος στερεώς καί 
άνδρικώς άνθίσταται, έξ αγάπης πρός τόν θεόν, είς τάς άνοήτους καί 
βλαδεράς αύτού έπιθυμίας >.

Τό πάθος σου είνε ό Δέκιος’ ύ φόβος σου ό Νέρων διά σέ’ ή βά- 
σανός σου ό ’Γουλιανός*  Διά τούτων ό Σατανάς έβασάνισε τόν Ίώβ καί 
τόν Άπ. Παύλον >. ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ

(ακολουθεί). διευθυντής του Ιεροδιδασκαλείου.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ κοι 2ΚΕΨΕΙ2
ΕΥΧΗΣ ΕΡΓΟΝ

Έν τφ λόγιο του έπϊ τοίς έγκαινίοις τού ΙΙτωχοκομείου Λεμεσού ό εντ’.μος 
Δϊ^ίμαρχος άνέφερε μεταξύ τών πολλών ύπολειπομένων ακόμη πρός θεραπείαν κοι
νοτικών αναγκών και μίαν «αισθητήν είς παν βήμα τήν ελλειψιν δηλ. ενός ασύ
λου διά τα έγκατάλελειμμένα άπροστάτευτζ ορφανά. Ή φιλανθρωπία ώς έργον 
χριστιανικόν νοούμενη δέν ύπόκειται βεβαίως είς διαβάθμισιν. Ίί παραγγελία τού 
Κυρίου είνε να έλεώμεν αδιακρίτως τόν έχοντα ανάγκην ελέους ώς και αύτοϊ ον- 
τες ήλεημενοι παρά Κυρίου. Τό να ήμεθα καθόλου ένόεδυμένοι σπλάγχνα οί- 
κτιρμού » κατά τήν έκφρασιν τού μακαρίου ΙΙαύλου. τούτο καθιστά ήμας άξιους 
τής κλήσεως ήμών ώς μαθητών του διά σπλάγχνα οικτιρμών τήν ήμετέραν πτω- 
χεύσαντος πτωχίαν. Άπό κοινωνικής όμως και εθνικής σκοπιμότητος όταν θεω- 
ρηθή ή φιλανθρωπία ή πρώτη βαθμις άναγκαίως πρέπει να δοΟή είς το είδος ε
κείνο τής φιλανθρωπίας, το όποιον όμού μετά τής έκδηλώσεως τών σπλαγχνικών 
διαθέσεων πρός τά δεόμενα βοήθειας πλάσματα τού θεού έπιτελείται συγχρόνως 
καϊ υπηρεσία πρός τήν ζωήν τής άνθρωπότητος καϊ μερικώτερον πρός τήν πα
τρίδα καϊ τοιαύτην έννοούμεν τήν πρόνοιαν ύπέρ τών ορφανών παίδων. Έάν καϊ 
ποτήριον ψυχρού μόνον ύδατος προσφερόμενον διά τον Χριστόν δέν μένη άνευ 
μισθαποδοσίας, τό νά σωθώμεν έκ τής δυστυχίας, τής άπαιδευσίας, τών εύωνύμων 
τής κακίας οδών, πολλάκις αύτού τού θανάτου νεαραϊ υπάρξεις καϊ διά τής πε- 
ρίθάλψεως, τής αγωγής, τής επαγγελματικής μορφώσεως άποδοθώσιν είς τήν 
Έκκλησίαν καϊ τήν ΙΙατρΐδα μέλη χρήσιμα ποιος δύναται νά είπη πόσον έχει τον 
μισθόν παρά Κυρίου ; Δια τούτο είνε θερμότατης εύχής έργον να παρουσιασθή 
ταχέως καϊ ό του εξαιρετικού τούτου είδους τής φιλανθρωπίας πρωτεργάτης, όσ- 
τις να απόκτηση τόν επίζηλον τίτλον του Όρφανοτρόφου.

XXX

ΠΡΟ ΠΑΝΤΌΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΠΤΩΧΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΣ
Δέν εχομεν καμμίαν διάθεσιν είπεν επίσης έν τώ λόγ<υ του ό κ. Δήμαρχος 

Λεμεσού—νά ένθαρρύνωμεν τήν άστοργίαν τέκνων πρός γέροντας ή αναπήρους 
γονείς ή γονέων πρός ανήλικα τέκνα, άλλα τούναντίον θα έπιδιώξωμεν πάση δυ
νάμει τήν εφαρμογήν τού εύεργετικού νόμου τού 1914 οστις επιβάλλει είς τα 
τοιαύτα σκληρά τέκνα τό καθήκον των πρός τούς πάσχοντα: γονείς καϊ τιμωρεί 
συγχρόνως αύτά αύστηρώς». Ήτο αναγκαία όμολογουμένως ή προφύλαξις τού 
ιδρυθέντος φιλανθρωπικού ασύλου άπό τού κινδύνου τού νά γείνη είτε κέντρον 
αργίας τής μητρός πάσης κακίας, είτε αφορμή έπαυξήσεως τών παραβάσεων τής 
εντολής τού θεού τής ύποχρεούσης τά τέκνα νά τιμώσι καϊ περιθάλπωσι τούς γο
νείς αύτών, παραβάσεων αϊτινες τόσον έπληθύνθησαν παρ’ ήμϊν ώστε έδέησε πρό 
διετίας νά είσαχθή ειδικόν άρθρον είς τόν ποινικόν της Πολιτείας μας τι
μωρούν την υιικην ταύτην άστοργίαν. *0  μακάριος Ιίαυλος καϊ περϊ τών όύο τού-
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Γεγονότα καί σκέψεις 31

των περιπτώσεων προνοήσας εγραψεν έπϊ μεν τής αργίας ' εϊ τις ού θέλει έργά- 
ζεσθχι μηδέ έσθιέτω», περϊ δέ του πρός τούς οικείους πτωχούς καθήκοντος «εϊ 
τις πιστός ή πιστή έχει χήρας έπχρκείτω αύταις καϊ μή βαρείσΟω ή εκκλησία, 
ΐνα ταϊς όντως χήραις έπαρκέση ’ ο,τι δέ λέγει περί χηρών νοείται βεβχίως διά 
πάντα ενδεή συγγενή έφ’ δσον δέν ανήκει εις τήν άλλην κατηγορίαν τών εκ 
προθέσεως άεργων.

X X X
ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ

Έπϊ τή γενομένη ώς έγράψαμεν έν τφ πρό τούτου τεύχει τού «Ε. Κ.» εξ ονό
ματος τής Α. Μ. τού Βασιλέως Κωνσταντίνου βχπτίσει έν Λευκωσίφ κατεστρώθη 
έν τω Κώδικι τής ’Αρχιεπισκοπής ή εξής ύπομνηματική πράξις :

Δια τής παρούσης πράξεως γίνεται δήλον ότι έν Αευκωσίφ σήμερον ήμέρφ τής 
έβδομάδος Κυριακή καϊ μηνάς Δεκεμβρίου 27η σωτηρίου έτους χιλιοστού έννεχκο- 
σιοστού δέκατου πέμπτου περϊ ώραν ένδεκάτην τής πρωίας έν τφ μεγάλφ Συνο- 
δικφ τής ’Αρχιεπισκοπής Κύπρου, παρισταμένων τού Μ. ’Αρχιεπισκόπου πάσης 
Κύπρου κ. Κυρίλλου τού Β'. τών έν Λευκωσίφ παρευρεθέντο>ν ‘Ελλήνων Βουλευ
τών Κύπρου, πολλών λογάδων καϊ πλήθους λαού έκ τού Ελληνικού ορθοδόξου 
πληρώματος τής πρωτευούσης, έβχπτίσθη κατά τάς σεπτάς διακελεύσεις τής μιας, 
αγίας, καθολικής καϊ άποστολικής έχκλησίχς τό Ουγάτριον τού έκ τής ενορίας 
Άγ. ’Αντωνίου Λευκωσίας Γεωργίου Παπαϊωάννου Δικαίου, χριστιανού ορθοδόξου, 
τό επάγγελμα ράπτου, καϊ τής νομίμου συζύγου αύτού Παναγιώτας, Ουγχτρός 
Στεφάνου Σταύρου, χριστιχνής ορθοδόξου, γεννηθέν μέν έν Λευκωσία τή όγδοη 
τού μηνάς Αύγούστου τού 1915 σωτηρίου έτους, όνομασΟέν δέ κχτά τά βάπτισμα 
"Ολγα ύπά τοΰ άναδεξχμένου αύτά έντιμοτάτου προξένου τής Ελλάδος έν Λάρνακι 
κ. Παναγιώτου Παρασκευοπούλου, άντιπροσωπεύοντος τήν Α Μ. τάν Βασιλέα 
τών Ελλήνων Κωνσταντίνον τον IB'.

Διά καϊ άναγέγραπται ώδε ή τής βαπτίσεως πράξις αύτη είς διηνεκή πίστωσιν.
'0 κατ’ αντιπροσωπείαν τής Α. Μ. του Βασιλέως άνάδοχος 

(ύπογ.) Π. ΠΛ1ΆΣΚΕΓΟΠΟΓΛΟΣ
Ό τελέσας τά μυστήριον ’Αρχιμανδρίτης

(ύπογ) ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΜΠΊΑΝΘΕΓΣ
(ύπογ.) γ '0 Κύπρου ΚΓΓ1ΑΑ0Σ 

έπιβεβαιοί.

XXX
Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Πραγματευόμενος έν τώ « Πανταίνφ·> ό Διευθυντής αύτού κ. Παπαμιχαήλ τά 
θέμα έάν πρέπη νά θεωρήται χρεωκοπία διά τάν χριστιανισμόν ο παρίον πόλε) ος 
γράφει τά ωραία ταΰτα :

Έπϊ τής έσχάτως Φπά γερμανικού υποβρυχίου τορπιλλισθείσης καϊ καταβυ- 
θισθείσης Περσίας >, της οποίας τετρακόσια θύματα έγένοντο βορά τής θαλάσσης 

έταξίδευον καϊ πέντε άδελφαϊ τού έλέους, έπιβάτιδες γ’ θέσεως, μεταβαίνουσαι είς 
τήν Άπω Ανατολήν όπως έγκλεισθεισαι έν λεπροκομείο) καθοσιώσωσι τήν ζωήν των 
είς θεραπείαν καϊ περιποίησιν τών λεπρών. Καθ’ ήν στιγμήν ή τορπίλλη προσέ
βαλε τά άτμόπλοιον αί άδελφαϊ συνεδείπνουν μετά τών άλλων έπιβχτών. Ένφ δέ 
πάντες ύπό πανικού καταληφθέντες έξώρμων πρός σωτηρίαν, είς δέ τις έν σπουδή 
παρώτρυνεν αύτάς δπως σπεύσωσι νά διασωθώσιν όπως οί άλλοι, ή γηρχιοτέρα 
τών αδελφών άπήντησε πρός αύτόν : <’Αλλ’ είνε ανωφελές, κύριέ μου. Ήμεις
ήδη άπηρνήθημεν τήν ζωήν. Δέν θά δυνηθώμεν νά σωθώμεν όλο·.. Πηγαίνετε σείς 
καϊ ήμεις Οά προσευχηθώμεν ύπέρ ύμών ’. Καϊ άμέσως γονυπετήσχσχι ήρξαντο 
προσευχόμεναι αί ύπέροχοι αύται έν αύταπαρνήσει γυναίκες' καϊ προσηύχοντο ύπέρ 
εαυτών, ύπέρ τών συνταξειδιωτών καϊ ύπέρ τών δολοφόνων. Τέρμα τοΰ ταξειδίου 
των αί ιδεώδεις αύται χριστιαναϊ είχον τάξει τάν τάφον τού λεπροκομείου ένφ 
έπρόκειτο νά θάψωσιν έαυτάς ύπέρ τών παριών τής ζωής· καϊ όταν ό τάφος ήνοί- 
χθη ένώπιόν των πριν τερμκτισθή το τχξείδ’ον ούδόλως έδίστασαν νά ταφώσιν ύπέρ 
Ισαρίθμων πλησίον, οίτινες κατέλαβον τάς θέσεις των έν τή άπά τοΰ θανάτου λυ
τρώσει. Καϊ έπνίγησαν προσευχόμεναι....

Είς τό έρώτημα λοιπόν άν ό χριστιανισμός έχρεωκόπησε σας άπαντώσι προ- 
χείρως αί έν στκσει προσευχής είς τόν τάφον τών υγρών κελεύθων πρός σωτη
ρίαν τών άλλων βυθιζόμενα’, αδελφαί. ‘Ο χριστιανισμός δέν έχρεωκόπησεν. Έχρε- 
ωκόπησαν έκείνοι, οί οποίοι, αφού ανάνδρως έτορπίλλισαν τό πλοίον επέπλευσαν 
έπϊ τών τελευταίων τών θυμάτων στεναγμών καϊ ύπέρ τών όποιων τό κύμα εθώ- 
πευσε τήν γλυκείαν καϊ άμνησίκκκον προς τόν θεόν τών χριστιανών προσευχήν 
τών έκουσίως χάριν τών άλλων καταποντισθεισών χριστιανών γυναικών.

ΚΥΠΡΙΑΚΑ
ΕΓΧΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ

Αύτού Μεγαλειότητα τάν Βασιλέα
’Α « ή ν α ς

Έπ’ εύκαιρίφ τού νέου έτους, μετά 
θερμάς έπ’ φκκλησίας δεήσεις ύπέρ 
τής 'Γμετέρας πολυτίμου ύγείας καϊ τής 
εύδαιμονίας παντός τοΰ Βασιλικού Οί
κου, ύποβάλλομεν τήν ήμετέραν άφοσίω- 
σιν καϊ τάς έγκαρδίους εύχάς τής συμ- 
πληρώσεως έν τφ νέφ τούτφ έτει τής 
έθνικής ένώσεως.

Ί’ '0 Μητρ. Κιτίου Μελέτιος 
'<> Aiiu<ioyvoç
Οί ΒυΛενται Λειιεόον·

Μητροπολίτην Κιτίου κ. Μελέτιον 
Λεμεσόν

Εύχαριστώ ύμάς ώς καϊ τον Δήμαρ
χον καϊ τούς Βουλευτάς.

Κΰ>νόταντϊνο<; Β·
ΕΟΡΤΑ1—ΚΠΡΠ’ΜΑΤΑ

Τάς εορτάς τής πρώτης τοΰ έτους 
καϊ τών θεοφανείων διήλθεν ή A. II. ό 
Μητρ. Κιτίου μετά τοΰ έν Αεμεσώ ποι
μνίου αύτοΰ, έλειτούργησε δέ κατά σει
ράν καϊ είς τούς τέσσχρας ναούς τής 
πόλεως διδάσκων τό πυκνόν έκκλησία
σμα έκ τής ^ρτής καϊ τού ευαγγελι
κού αναγνώσματος. ‘Ομίλων έπϊ τη έ-
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ορτη του Αγίου Βχσιλείου και διδά
σκων έκ τοϋ βίου τοϋ μεγάλου πκτρός 
τής Έκκλησίας ύπέδειξεν οτι αρκετήν 
έχουσι τήν παρηγοριάν οί τοϋ έκκλη- 
σιαστικοδ άμβωνος διάκονοι οσάκις οί 
λόγοι των παρεξηγοϋνται και αί προ
θέσεις παρερμηνεύονται τό γεγονός οτι 
και ό μέγας τής Καισαρείας 'Επίσκο
πος, τό αγλάισμα τοϋ εκκλησιαστικού 
άμβωνος πάντων τών αιώνων δέν διέ
φυγε τόν σκόπελον τών δυσαρεσκειών, 
αίτινες ώθησαν αύτόν και είς προσωρι
νήν τοϋ άμβωνος έγκχτάλειψιν. Έν έ- 
τέρφ όμιλίφ ανέπτυςεν είδικώς τήν έν
νοιαν τής αληθινής φιλοπατρίας έρμη- 
νεύσας τό εύχγγελικόν ρητόν καϊ μή 
άρξησθε λέγειν έν έαυτοίς πατέρα εχο- 
μεν τόν Αβραάμ’ λέγω γάρ ύμίν οτι 
δύναται ύ θεός έκ τών λίθων τούτων 
έγείραι τέκνα τώ Αβραάμ» καταδείςας 
ότι ή έθνική ύπερευαισθησία δέν είνε ου
σιαστικόν γνώρισμα τής αληθινής φι
λοπατρίας διότι ή μέν φιλοπατρία εινε 
αρετή αύταπαρνήσεως, ή δέ έθνική υ
περευαισθησία είνε άντιποίησις δικαιω
μάτων του έγώ. Διά τούτο πάντες μέν 
ουνάμεθα νά εχωμεν έθνικήν ακόμη 
έν ού δέοντι υπερευαισθησίαν, έν εργοις 
όμως αύταπάρνησιν ύπέρ τής πατρίδος 
μόνον οί εκλεκτοί.

ΤΟ ΠΤθΧΟΚΟΜΕΙΟΝ ΑΕΜΕΣΟΓ
Τή ήμέρα τών θεοφανείων έτελέσθη- 

σαν μετά πάσης έπισημότητος τά εγ
καίνια τοϋ Δημοτικού Πτωχοκομείου Λε
μεσού παρόντων τοϋ Διοικητοϋ κ. Πολ

τών και τοϋ Προξένου της Ελλάδος κ. 
Παρασκευοπούλου. Ό Δήμαρχος τής 
πόλεως κ. Σ. Άραοϋζος, ό καϊ πρω
τεργάτης του ασύλου τής πτωχίας, έξέ- 
θηκεν έν ώραίιρ λόγω τήν ιστορίαν τής 
ίδρύσεως του φιλανθρωπικού ιδρύματος, 
μνημονεύσας μετά δικαίων επαίνων τοϋτε 
κυριωτέρου δωρητοΰ, του κ. Στ. Λανί- 
του, καϊ τών λοιπών κυρίων καϊ κυριών, 
οίτι ες διά τής συνδρομής τοϋ χρήμα
τός των ή τών προσωπικών των υπη
ρεσιών έβοήθησαν αύτόν είς τήν πραγ- 
μάτωσιν ενός πόθου τής πόλεως, περιέ
γραψε τήν οικονομικήν κατάστζσιν τοϋ 
ιδρύματος, διασαφήνισε τόν χαρακτήρα 
καϊ τόν σκοπόν αύτού καϊ διετύπωσε 
τάς σκέψεις ύφ’ ω/ κατέχεται διά τήν 
θεραπείαν καϊ άλλων φιλανθρωπικού 
χαρακτήρος αναγκών τής πόλεως. 
'0 Π. Μητροπολίτης ύμιλήσας μετά τόν 
κ. Δήμαρχον έξήρε τό έργον ώς καρπόν 
πνεύματος χριστιανικού ύπομνήσας οτι 
ή Φάτνη τής Βηθλεέμ κατήργησε τόν 
Καιάδα, οτι άφ' δτου ό υιός τού Θεού 
έπτώχευσε διά φιλανθρωπίαν ή ά/θρω1· 
πίνη αξία δέν τιμαται πλέον έκ του 
έςωτερικου περιβλήματος τοϋ πλούτου ή 
τής πτωχίας, ότι κοινωνία ζώσα έν 
Χριστώ αισθάνεται ώς ύποχρέωσίν της 
ίεράν νά περίθαλψη τά, ασθενή καϊ τά 
έξουθενημένα μέλη αύτής καϊ κατέληξε 
δι’ εύχχριστ.ών πρός τούς συντελεστάς 
του έργου έξ ονόματος τών εύεργετου- 
μένων ήδη καϊ εύεργετηθησομένων διά 
τοϋ πτωχοκομείου «ελάχιστων τούτοτν 
αδελφών τοϋ Χριστού».·

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ
«Κιιονξον τον λόγον····» Β” Τιιι· 2.

ΕΤΟΣ ΣΤ.- ΛΑΡΝΑΞ, 31 ΙΑΝΟΥΑΡ. 1916. ΤΕΥΧ. 100όν.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ,

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΓ- ΑΙΩΝΑ

Διά τοΰ Ίωαννίτοη, _ώς ήτο άκόλουΰον, άπεοπάοθησαν 
άπό τής ’Αρχιεπισκοπής Άχρίδος αί Μητροπό?(.εις καί Έπισκο- 
παί Βουλγαρίας, επομένως άπώλεσεν ή ’Αρχιεπισκοπή τήν ήν 
διά τοϋ Βασιλείου Βουλγαροκτόνου προσέλαβε σημασίαν, 
πολλω μάλλον δτι καί μέγα μέρος τών ορθοδόξων Μητροπό- 
λεων καί ’Επισκοπών τής Μακεδονίας κατελήφθησαν ύπό τών 
Λατίνων. "Ωστε σιωπηλώς κατηργήθη τύ αύτοκέφαλον και 
αυτόνομον τής Αρχιεπισκοπής Άχρίδος, ύπαχθείσης ύπό τον 
Οικουμενικόν ΙΙατριάρχην, πρός ύν κατέ<ρυγεν είς Νίκαιαν καί 
ύ τότε ’Αρχιεπίσκοπος Άχρίδος Ιωάννης.

Είχον δέ οί έν Νικαία τήν εύλογον άξίωσιν δπως μή 
άποσπασδώσιν είς Αυτοκέφαλους Έκκλησίας αί Μητροπόλεις 
και Έπισκοπαί, έν αίς έδέσποζον οί ξένοι ή έν αίς ίδρύδησαν 
Ηγεμονίαι Έλληνικαί. Τήν άξίωσιν ταύτην ήσπάθησαν πρώ

τιστα πάντων οί Κομντ]νοίτής Τραπεζοϋντος, μή ίδρύσαντες 
ανεξάρτητον από τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου ’Εκκλησίαν. 
Τφ 12G0 ό Οικουμενικός Πατριάρχης Νικηφόρος α' (1260— 
1261) έπέιρεψε διά συνοδικής άποφάσεως δπως έν τή Τρα- 
πεζοΰντι καί ούχί έν Νικαίρ έκλέγηται καί χειροτονήται, παρι- 
σταμένυυ ΙΙατριαρχικοΰ Επιτρόπου, ό Μητροπολίτης Τρα- 

r) τοϋ 99ου τεύχους σελ. 8.
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πεζοΰντος, πρός άποφυγήν τών δυσχερείων. Κατά τά λοιπά 
όμως ύ Τραπεζοϋντος έμεινεν ώς είς τών Μητροπολιτών τοΰ 
Οικουμενικού Θρόνου, καίτοι ύ Ήγεμών Τραπεζοϋντος και 
τίτλον Αύτοκράτορος έφερε. Δικαιώματα τινα χειροτονίας έ- 
δόθησαν καί είς τόν Μητροπολίτην Άδριανουπόλεως, ώσαύ
τως πρός στρόλιρριν δυσχερειών, χωρίς να ίδρυθή Αυτοκέφα
λος Εκκλησία και να διασπασθή ή εκκλησιαστική ένότης. Καί 
έν τφ Δεσποτάτφ τής Ηπείρου κατ’ άρχάς έτηρείτο ή ένότης 
αύτη πρός τό έν Νικαίρ έδρεϋον Οικουμενικόν Πατριαρχεϊον, 
άλλά τφ 1213 έν τή πρωτευούση τοΰ Δεσποτάτου Άρτη, 
κατ’ εντολήν τοΰ Δεσπότου τής Ί Ιπείρου Μιχαήλ, συνελθόντες 
οί ’Αρχιερείς, υπό τήν προεδρίαν τοΰ Μητροπολίτου Ναυπά
κτου Ίωάννου Άποκαύκου, προέβησαν είς έκλογήν καί χει- 
ροτονίαν Μητροπολίτου Δυρραχίου, ώσαύτως δέ ύ Λευκάδος 
κατ’έντολήν τοΰ Δεσπότου έχειροτόνησε Μητροπολίτην Λα- 
ρίσσης. ’Αμέσως όμως συνησθάνθησαν τό αντικανονικόν τών 
πράξεων τούτων, γράψαντες δέ πρύς τον Οικουμενικόν Πα 
τριάρχην Θεόδωρον β' Ειρηνικόν (1213 - 1215) διά τοΰ Δε
σπότου Μιχαήλ έζήτησαν συγγνώμην καί παρεκάλεσαν ν’ ά- 
ναγνωρισθώσιν οί άνευ προηγούμενης άδειας τοΰ Πατριάρχου 
χειροτονηθέντες. Ό μετά τόν Θεόδωρον καί τόν έπί τινας μό
νον μήνας πατριαρχεΰσαντα Μάξιμον β' (1215) Οικουμενικός 
Πατριάρχης Μανουήλ α'Χαριτόπουλος (1215—1222) άπαν- 
τήσας, διά συνοδικής άποφάσεως, άπένειμε μέν τήν αίτηθεϊσαν 
συγγνώμην ήξίωσεν όμως νά μ ή έπαναληφΟώσι τοιαΰται αν
τικανονικοί. πράξεις.

’Αλλά τφ 1215 άπέθανε μέν ό Δεσπότης Μιχαήλ, διεδέ- 
χθη δέ αύτόν ό αδελφός αύτοΰ Θεόδωρος Δούκας Άγγελος, 
Κομνηνός, δστις ούχί μόνον δέν ή θέλησε ν’ αναγνώριση τόν 
έν Νικαία "Ελληνα Λύτοκράτορα άλλα και έπεζήτησεν αύτός 
να καταλάβη τό Αύτοκρατορικόν άξίωμα, έκδιώκων τούς λα- 
τίνους έκ τε τής Θεσσαλονίκης καί έκ τής ΚΙΙόλεως. Έντεΰ- 
ütv παρουσιάσει] πολιτικός άνιαγωνιομός, έπιδράσας καί έπί

τοΰ εκκλησιαστικού ζητήματος, πολλφ μάλλον ότι ό Θεόδω
ρος έκκαύαρίσας τήν Μακεδονίαν άπό τών Βουλγάρων άφή- 
ρεσεν άπ’ αύτών άλλας τε πόλεις καί τήν ’Αχρίδα, ύ>στε συμ- 
περιέλαβεν είς τό Δεσποτάτον τής Ηπείρου καί τήν ’Αρχιεπι
σκοπήν Άχρίδος, ής ό Αρχιεπίσκοπος ’Ιωάννης, ώς εϊδομεν, 
εύρίσκετο έν Νικαία μετ’ άλλων ορθοδόξων Μητροπολιτών τής 
Μακεδονίας, έκδιωχθέντων υπό τών λατίνων. Μεταξύ τών 
κληρικών τής Αρχιεπισκοπής διεκρίνετο ύ Δημήτριος 
X ω μ α τ η ν ó ς ή X ω μ α τ ι α ν ό ς (έκ Χώματος ή Χω
μάτων τής Λυκίας), όστις εΐλκυσε τήν προσοχήν καί τήν εύ
νοιαν τοΰ Δεσπότου Θεόδωρου καί προσκολλήσεις είς τον γέ
ροντα Μητροπολίτΐ|ν Ναυπάκτου Ίωάννην, διά τής πολυμα- 
θείας καί δραστηριότητος αύτοΰ, ήρξατο σπουδαίως έπιδρών 
ού μόνον έπί τών έκκλησιαστικών άλλα καί έπί τών πολιτι
κών πραγμάτων, ιδίως άφ’ ού χρόνου έχειροτονήθη υπό τοΰ 
Μητροπολίτου Ναυπάκτου Αρχιεπίσκοπος Άχρίδος (1217— 
1230). Έκτοτε ή ’Αρχιεπισκοπή Άχρίδος ήρξατο πάλιν έ- 
χουσα σημασίαν τινά, ήν, παντί σΟένει, έζήτησε νά έπαυξήοη 
ό Δημήτριος. Ίσως 0έ τή είσηγήσει αύτοΰ τφ 1220 ό Δεσπό
της Ηπείρου Θεόδωρος, δστις καί πρό διετίας είχε διατάξει 
τόν Μητροπολίτην Λαρίσσης νά χειροτονήση τόν Διάκονον 
Συμεών είς ’Επίσκοπον Θαυμακοΰ, διέταξε τον Μητροπολί
την Ναυπάκτου μετά τών λοιπών Επισκόπων νά προβή είς 
έκλογήν Αρχιεπισκόπου Κερκύρας άντί τοΰ άποΟανόντος Γε
ωργίου Πεδιαδίτου. Έκλιπόντος δέ καί τούτου νέος ’Αρχιε
πίσκοπος Κερκύρας τφ 1219 έξελέγη καί έχειροτονήθη ό Γε
ώργιος Βαρδάνης, ούτινος τήν έκλογήν συνέστησε θερμώς καί 
ό διαπρεπέστατος Μητροπολίτης Άύηνών Μιχαήλ Άκομινά- 
τος, δεδιωγμένος μέν τής ιδίας Μ ητροπόλεως ύπό τών κατα- 
λαβόντων αύτήν λατίνων, έν Κέφ δέ τή νήσφ, τότε διατρι
βών. *Θ  Μιχαήλ πρό τετραετίας γράφων πρός τον Δεσπότην 
τής Ηπείρου συνίστα «όπως τόν θεόθεν <ιύτώ πεπιστευμένυν 
κόσμον διατηροίη ιταλικής ιυραννίδος ελεύθερον^. « Συνυπερ- 
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εύχομαι καί αύτός, ελεγεν, ένδυναμοΰσθαί σε έν Κυρίφ καί 
τήν μέν θείαν κεφαλήν σου έπισκιάζεσθαι παρ’ αύτοΰ έν ή- 
μέραις πολέμου, περιζώννυσθαι δέ καί δύναμιν άνωθεν, ώστε 
τό μέν κύκλο) τής έπικρατείας πολέμιον άνακαθαίρειν, άβα- 
τον δέ Ίταλοϊς διατηρείν πάντη τό σόν κληρούχημα κα'ι δέος 
αύτοίς έπισείειν αεί, σέ πρότερον κατ’ αύτών έπιέναι ή αύτούς 
κατά σοΰ...» Άλλα καί πρός τόν Λάσκαριν τον «Βασιλέα 
τής ’Ανατολής» γραφών ύ Μητροπολίτης ’Αθηνών έπήνει 
αύτόν, διότι διέσωσεν έν τή ’Ασία τά ύπολείμματα τής Ελλη
νικής Αυτοκρατορίας. Τφ 1220 ό Λύτοκράτωρ άπεφάσισε νώ 
συγκαλέση έν Νικαία μεγάλην Σύνοδον πρός έξέτασιν τοΰ 
ζητήματος τής ένώσεως τών Εκκλησιών ’Ανατολής καί Δύ- 
σεως, πρός τοϋτο δέ έπέμφθησαν τώ προσήκοντα προσκλητή
ρια γράμματα. ’Ιδιαιτέρως ό Πατριάρχης έγραψε καί πρός τόν 
«πανευγενέστατον κατά πνεύμα υιόν αύτοΰ» Θεόδωρον Δε
σπότην ’Ηπείρου καί πρός τόν προϊστάμενον τοΰ κλήρου τοΰ 
Δεσποτάτου Μητροπολίτην Ναυπάκτου Ίωάννην Άπόκαυ- 
κον. Ούτος δ’ άπαντήσας διώ μακρών είς τόν Πατριάρχην 
ύπεδείκνυεν ού μόνον τήν δυσχέρειαν τής μεταβάσεως τών 
’Αρχιερέων τ^ΰ Δεσποτάτου είς Νίκαιαν άλλα καί τό άσκοπον. 
τών περί ένώσεως συζητήσεων. Προτιμότερον ήτο κατ’ αύτόν 
νώ ουνασπισθώσιν αί ψρλιτικαί δυνάμεις τών Ελλήνων προς 
έκδίωξιν τών λατίνων έκ τής ’Ανατολής, διόιι άφοΰ εις καί 
μόνος, ύ Κομνηνύς, τοιαΰτα διέπραττε κατ’ αύτών μεγαλουρ- 
γήματα άν συνησπίζετο μετ’ αύτοΰ καί ό Βασιλεύς τής ’Ανα
τολής θά καθίστατο δυνατή ή έκδίωξις τών έπηλύδων. Καί 
δέν συνεκροτήθη μέν ή μελετηΰείσα μεγάλη περί τοΰ ζητήμα
τος τής ένώσεως Σ ύνοδος έν Νικαία τότε αλλά κατά τό αυτό 
έτος 1220 συνεκροτήθη ύπό τήν προεδρείαν τοΰ ΙΙατριάρχου 
άλλη τις Σύνοδος είς ήν παρέστησαν Μητροπολίται καί Έπί · 
σκοποί τοΰ Δεσποτάτου και ήτις έξήτασε ζητήματα προβλη- 
θέντα ύπ’ αύτών. ’Ι^πειδή δέ πρύ ενός έτους, τφ 1219, έχει- 
ρυτυνήΟη έν Νικαία ύ μοναχό. Σάβας ’Αρχιεπίσκοπος Πε-

κίου καί πάσης Σερβίας, διώ γραμμάτων τοΰ Αύτοκράτορος 
Θεοδώρου Αασκάρειυς και τοΰ Οικουμενικού ΙΙατριάρχου ά- 
ναγνωρισ&είσης Αύτοκεφάλου τής Αρχιεπισκοπής ταύτης διά 
τούς Σέρβους, κατώ Μάιοντοϋ 1220 ό Δημήτριος Χωματια- 
νός, διώ τοϋ Έπισκόπου Σκοπιών, έντόνως ήζίωσε παρά τοΰ 
Σάβα ν’άποστή τής’Αρχιεπισκοπής, άπειλήσας έν περιπτώ- 
σει παρακοής άφορισμόν κατ’ αύτοΰ καί τών κοινωνούντων 
αύτώ. Έθεώρησε λοιπόν αντικανονικήν τήν πρώξιν τοΰ Οι
κουμενικού ΙΙατριάρχου καί διεμαρτυρήθη διώ τήν δήθεν 
έπέμβασιν αύτού είς τήν δικαιοδοσίαν τής ’Αρχιεπισκοπής Ά- 
χρίδος. Δέν έτόλμησεν δμως τότε νώ διαμαρτύρησή άμέσως 
πρός τόν ΙΙατριάρχην, άλλ’ έμφανέστατα έξεδήλωσε τάς τά
σεις αύτοΰ. Αί γενόμεναι έν Άρτη καί άλλαχοΰ τοΰ Δεσποτά
του τής Ηπείρου χειροτονίαι, παρώ τήν άδειαν τοΰ Πατριάρ- 
χου, έγνώσΟησαν βεβαίως καί είς Νίκαιαν δπου έθεωρήθη- 
σαν ώς παράβασις δρου ύφ’ ον συνεχωρήθ/]σαν προηγούμενοι 
χειροτονίαι. Τούτου ένεκα κατώ Φεβρουάριον τοΰ 1222 ό Πα- 
τριάρχης έγραψε πρός τόν Μητροπολίτην Ναυπάκτου καί τόν 
’Αρχιεπίσκοπον Γαρδικίου, διαμαρτυρόμενος διώ τάς νέας χει- 
ροτονίας, ύπομιμνήσκων τήν άλλοτε αίτη&εϊσαν έπί τοιαύταις 
πράξεσι συγγνώμην καί συνιστών τόν σεβασμόν μέν τών κα
νονικών τής Έκκλησίας περί τούτων διατάξεων, τήν άποφυ- 
γήν δέ παρομοίων αντικανονικών πράξεων, άς άπέδιδεν είς 
τάς κακάς εισηγήσεις τοΰ Χωματιανοΰ Αρχιεπισκόπου Άχρί- 
δος καί Βουλγαρίας «εί δ’ δπερ καί ένηχήμεΟα, έγραφεν ύ 
Πατριάρχης, τοΰ τής τών Βουλγάρων έπειλημμένου ταΰτά 
είσι διατάγματά τε καί ενεργήματα, σαυμάζω μέν είμή καί 
προς πολλώ χείρονα τούτων ούτος έκκυλισθή, άνθρωπος ών 
εξωτερικός, ώς όντως είπεΐν, καί τής εκκλησιαστικής άγωγής 
καί παιδεύσεως άγευστος τά πολλά- τάχα γάρ άν αύτός, εξου
σίας λαβόμενος, δόξειε μετά τόν είπόντα καί αύτόν τόν ού- 
ρανόν προσαράσσειν τή κορυφή· πλήν ϊστω μηδέ τά έν ποσίν 
είδως ασφαλώς, ώσπερ δή μηδέ τά έν χεροΐν βεβαίως πάντη 
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κρατών διά τό τήν ίρραρχικήν αύτοΰ κατάστασιν πολλοΰ Αν 
δέειν ετι τής άνέκαθεν συνήθειας». Ταΰτα έμφαίνουσιν ότι έν 
Νικαία ήσαν γνωσταί αί πολιτικοί καί εκκλησιαστικοί ένέρ- 
γειαι τοΰ Δημητρίου Χωματιανοΰ, τείνουσαι είς διάσπασιν τής 
ένότητος τοΰ Έλληνικοΰ Έθνους. Πόσον δέ δίκαιον είχεν ό 
Πατριάρχης χαρακτηρίζων αυτόν ώς ανωτέρω κατεδηλώθη 
έκ τής πρός αυτόν μακροτάτης άπαντήσεως τοΰ Μητροπολίτου 
Ναύπακτού, συντεταγμένης ύπό τοΰ ύπερεπ χινομένου έν αύτή 
Δημητρίου Χωματιανοΰ, κατά πάσαν πιθανότητα. Έν αρχή 
τής άπαντήσεως ζητών συγγνώμην διά την βραδύτητα αύτής 
ό Μητροπολίτης Ναύπακτού χαρακτηρίζει εαυτόν ώς βραδύν 
περί τάς χειροτονίας, δικαιολογήσας δέ τάς γενομένας χειρο- 
τονίας ώς έξ ανάγκης μέν γενομένας μή σημαινούσας όμως 
αποστασίαν άπο τοΰ Πατριάρχου, ούτινος τό όνομα μνη- 
μονεύουσι καί οί χειροτονοΰντες καί οί χειροτονούμενοι, εί- 
ρωνικώς έκφράζει τήν εκπληξιν αύτοΰ έπί τώ έν τή πατριαρ
χική επιστολή τίτλω «Οικουμενικός» καιέπι ταΐς σφραγϊσιν 
αύτής, λέγει περί τοΰ Χωματιανοΰ ότι «τοίς αύτοΰ προνομίοις 
άρκεΐταικαί τούς άρχαίους όρους ούχ ύπαλλάττει» και προσά- 
γων διάφορα παραδείγματα χειροτονιών έν Άδριανουπόλει 
και έν Ταπεζοΰντι ύποδεικνύει τήν άνάγκην όπως έπιτρέπων- 
ται τοιαΰται κατά τόπους χειροτονίαι καί μή άπαιτή ό Πατρι
άρχης νά γίνωνται έν Νικαία.

("Επεται συνέχεια).
Άρχιμ. ΧριηΙόότοικκ; Il citta ôôtt ούλο ς·

Η ©€ΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ')

Πρδ ετών πολλών εις Παρισίους ύπήρχεν ίεροκήρυξ τις, δ 
όποιος έκήρυττε τακτικώς εις μίαν άπο τάς πολλάς εκεί ενορίας. 
Έτο ή εορτή τής Πεντηκοστής, προ ολίγου δέ είχεν έπιστρέψη 
είς το οίκημά του άπο τήν Εκκλησίαν, οπού είχεν εκφώνηση 
Οαυμάσιον λόγον περί θείας Προνοίας. "Οπως πάντοτε τοιουτοτρό
πως καί τήν φοράν αύτήν δ λόγος του είχε προξενήσει είς 
το πυκνόν αύτοΰ άκροατήριον τήν άρίστην έντύπωσιν. ’Επειδή 
όμως είχεν ύπερβολικώς κοπιάσει και είχεν άνάγκην άνα- 
παύσεως είσήλθεν είς τον κοιτώνά του καί ήρχιοε νά εκδύη- 
ται, οπότε τφ ήγγελθη, δτι άγνωστός τις έζήτει νά τον ίοη. 
Δέν έχασε καιρόν, άμέσως ένεδύΟη τά φορέματά του καί παρου- 
σιάσθη είς τον άγνωστον άπο τήν εξωτερικήν θέαν τοΰ οποίου καί 
άπο τήν δλην του κατάστασιν ένόησεν, δτι ήτο τεχνίτης.

— «Τί αγαπάτε Κύριε»; ήρώτησεν δ Τεροκήρυξ.
— «’Επιθυμώ νά σάς δμιλήσω», άπήντησεν δ άγνωστος με 

τόνον φωνής πολύ χαμηλόν, άλλ’ ή φυσιογνωμία του έδείκνυεν 
άνθρωπον κατακουρασμένον ψυχικώς, πράγμα το οποίον έπέσυρε 
τήν προσοχήν τοΰ ίεροκήρυκος.

—«Πολύ εύχαρίστως, άπήντησεν ούτος· καθήσατε, είμαι 
έτοιμος νά σάς άκούσω», καί άναμεταξύ των δ διάλογος έξηκο- 
λούθησεν ώς έξης : «Κύριε, προ ολίγου έξήλθον άπο τήν Εκ
κλησίαν, οπού ήκουσα το κήρυγμά σας.»

— «Πολύ καλά, Κύριε, συγχαίρω καί τον εαυτόν μου καί 
υμάς, διότι εΐπον λόγους, οί οποίοι, νομίζω, δέν ’πήγαν ’στα 
χαμένα τούλάχιστον δι’ δλους τούς άκροατάς μου .

—« Ώ, Κύριε! ’Αλήθεια, εξαίρετα ώμιλήσατε, εως τώρα 
καλλίτερον κήρυγμα δέν ήκουσα, άλλ’ εξυμνήσατε τά εύεργετη- 
ματα μιας θείας Προνοίας, είς τήν δποίαν έγό» τούλάχιστον δέν 
πιστεύω, διότι δι’ εμέ θεία Πρόνοια δέν ύπάρχει.»

1 ) "Η ύπόθεαις τής παρού-ης άφηγήάεως 3-',· γαλλικού περιο
δικού Religion Chrétienne.
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— «Πώς, Κύριε ! τί λόγοι είνε αυτοί ! Παρακαλώ... »
— « Όχ , Κύριε, δέν ύπάρχει θεία Πρόνοια οι1 εμέ καί κρί

νατε έξ δσων θά σάς εϊπω.
Είμαι λεπτουργός, έχων γυναίκα καί τρία τέκνα. Είμαι 

άνθρωπος τίμιος, εργατικός καί δ όποιος δέν έβλαψα ποτέ κανένα. 
Έρωτήσατε δι’ εμέ είς τήν συνοικίαν μου καί θά σάς ε’ίπουν δλοι 
δτι δ Ν. είνε έντιμος καί ενάρετος άνθρωπος, δ όποιος κερδίζει 
τά προς το ζην διά τοΰ ίδρώτος τοΰ προσώπου του, δ όποιος ούτε 
πίνει ούτε παίζει, δτι είνε καλός οικογενειάρχης, χωρίς χρέη 
καί τέλος καλός πληρωτής».

— Πιστεύω, τέκνον μου, διέκοψεν αύτόν δμιλοΰντα, ό Ίε- 
ροκήρυξ, είς δλα αύτά, αλλά δι’ αύτών τί θέλετε νά είπήτε, καί 
τί κοινόν ύπάρχει μεταξύ αύτών καί τής απιστίας σας είς τήν 
Οείαν Πρόνοιαν;»

—«Τί θέλω νά ε’ίπω, Κύριε, καί τί κοινόν υπάρχει μεταξύ 
αύτών ; ’Ιδού1 έχετε εμπρός σας ένα άνθρωπον, δ οποίος είνε 
έτοιμος νά ύπάγη νά ριφθή είς τδν ποταμόν καί νά πνιγή.»

— «Ώ Θεέ !» άνέκραξεν δ 'Ιεροκήρυξ, δικαίως ταραχθείς 
άπδ τήν άπόφασίν του ταύτην. «Ό Θεδς να σάς φυλάξη άπδ τήν 
άνοησίαν αύτήν ποΰ είσθε έτοιμος νά κάμητε ! Δέν κινδυνεύει 
μόνον ή ζωή σας, άλλά καί η υγεία τής ψυχής σας. Λοιπόν, τί 
είνε εκείνο, τδ οποίον σάς έφερεν είς ένα σκοπόν τόσον άξιοκατά- 
κριτον ; »

—«Κύριε, δοκιμάζω μίαν άπώλειαν ολεθρίαν δι’ εμέ, έξ 
αιτίας τής χρεωκοπίας ενός δφειλέτου. ’Έχω υποχρεώσεις ποικί
λας, τάς όποίας οφείλω νά πληρώσω τήν 30ήν τοΰ μηνός. Δέν 
θά δυνηθώ δμως νά τάς πληρώσω καί θά ήνε ή πρώτη φορά 

' κατά τήν δποίαν δέν Οά σεβασθώ τήν ύπογραφήν μου. Δέν δύνα
μαι νά άνεχθώ τοΰτο καί άφοΰ ματαίως έκρουσα πολλάς Ούρας 
καί δέν έχω έπιτύχει τίποτε, διότι οί συγγενείς και οί φίλοι μου 
δέν είνε πλουσιώτεροι έμοΰ, έπιθυμώ διά τοΰτο να πνιγώ.»

-^«’Αλλά, φίλε^ιου, ή σύζυγός σας, τήν δποίαν αγαπάτε, 
τα τέκνα σας, τά όποια έχουν τήν άνάγκην σας τί θά γίνουν 

εν τοιαύτη περιπτώσει ; » Είς τήν έρώτησιν ταύτην δ πτωχός τε
χνίτης ήρχισε νά δακρύη, άπήντησε δέ ώς εξής :

«1ι τα θελετε, Κύριε, δέν ήμπορώ νά ζώ άτιμος. Θά 
τούς καταισχύνω και δταν δέν θά υπάρχω πλέον, ίσως νά λυπη- 
θοΰν τήν οίκογένειάν μου».

—«Είπέτε μου, σάς παρακαλώ, πώς άφοΰ συνελάβετε τήν 
φρικωδη αύτήν ιδέαν να πνιγήτε, ήλθετε είς τδ κήρυγμά μου;»

«”0, Κύριε, δέν ήλθον καθόλου επίτηδες, ή τύχη μ’έφερεν 
είς αύτδ καί ιδού πώς : Διηρχόμην πλησίον τής Έκκλησίας, 
δπότε είδον πολύν κόσμον, σπεύδοντα νά είσέλθη είς αύτήν έκ 
περιεργείας, μηχανικώς ίσως, είσήλθον και έγώ όπως και οί 
άλλοι. Ιίρώτησα τί θά συνέβαινε, μοΰ είπον δέ δτι μέγας τις 
ιεροκήρυξ έμελλε νά κηρύξη τδν θειον λόγον. ’Έμεινα, σάς ήκου- 
σα μέχρι τέλους, σάς συγχαίρω δέ διότι ώμιλήσατε τόσον ωραία. 
Αλλά, Κύριε, άναθεωρών τδν εαυτόν μου, τήν κατάστασιν μου, 
τδ ανεπίληπτόν μου, δέν ήδυνήθην νά πείσω τδν εαυτόν μου δπως 
παραδεχθή, δτι υπάρχει θεία Πρόνοια».

—«Τί, φίλε μου ! είσήλθετε είς τήν Εκκλησίαν μέ χωρίς 
κανένα σκοπόν καί άπηλπισμένος, έστάθητε καί μέ ήκούσατε, 
ήλθετε τώρα πλησίον μου διά νά μοΰ έμπιστευθήτε τδ μαρτύριαν 
αύτδ τής ψυχής σας, τήν λύπην σας καί δέν άναγνωρίζετε είς 
ολα αυτά τδν δάκτυλον τής θείας Προνοίας ! » Προσβληθείς άπδ 
τήν παρατήρησιν αύτήν δ άνθρωπος καί σιιυπήσας έπί τινα στιγ
μήν άπήντησε:

—«Καί, πολύ άληθεις οί λόγοι σας Κύριε, καί άξίζει κανείς 
πράγματι νά τούς λάβη ύπδ σημείωσιν, άλλα πώς θά πληρωθούν 
είς τήν 30ην τοΰ μηνος τούτου αί υποχρεώσεις μου ; » ’Απδ δλην 
αύτήν τήν σκηνήν ή οποία μεγάλως συνεκίνησε τδν Ιεροκήρυκα, 
εγινε φανερόν, δτι πρδ αύτοΰ ύπήρχε τίμιος πράγματι άνθρωπος, 
φιλαλήθης, άλλά χωρίς φρόνησιν καί ó όποιος ήξιζε νά τύχη 
ζο>ηροΰ ένδιαφέροντος καί πρδ παντδς ταχείας βοηθείας. Έκρι- 
νεν ανωφελές δθεν νά έπιμένη συμβουλεύων αύτδν καί διά τοΰτο 
κατόπιν το>ν άνωτέρο» λόγων του άμέσως είπεν :
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—^’Άκοοσον, τέκνον μου· δτι eioOs τίμιος άνθρωπος καί 
δτι τήν στιγμήν αύτήν είσθε πτωχός, χωρίς σείς νά είσθε ό αίτιος 
τής δυστυχίας αύτής είμαι πεπεισμένος, ώς καί δτι δέν μέ άπα- 
τάτε. Επιθυμώ διά τοΰτο νά σάς βοηθήσω διά νά έξέλθητε από 
τήν δύσκολον αύτήν Οέσιν. Ποσά χρειάζονται διά νά πληρωθώσιν 
αί ύποχρειόσεις σας ; Δέν είμαι πλούσιος, άλλ1 δπως δήποτε δύνα
μαι νά συντελέσω είς τδ να σάς ανακουφίσω.

•—«’Ώ, Κύριε, πόσον καλός είσθε ! μέ δλιγώτερα άπδ 3,000 
φράγκα σώζομαι.» Ό ίεροκήρυξ καί διά να άναφέρωμεν τδ 
όνομά του, δ Beauregard, ήγέρθη, μετέβη είς τδ παρακείμενον 
γραφεϊόν του, ελαβε 2,500 φράγκα, έπέστρεψεν είς τδν άνθρωπον 
καί τφ λέγει: — Φίλε μου, ιδού 2,500 φράγκα. Θά ήμην πολύ 
εύτυχής αν ήδυνάμην νά σοί τά προσφέρω έξ ιδίων μου' είνε τής 
Κομίσσης Ν. ή οποία πρό τινων ήμερων μου τα έστειλε, παρα- 
κινηθείσα άπό τινα λόγον μου περί ελεημοσύνης· παρήγγειλέ 
με νά διαθέσω αύτά ύπέρ τών πτωχών, άνακουφίζων οίκογένειάν 
τινα, έκείνην τήν οποίαν έγώ θά έκρινα εύλογον : ’Γδού λοιπόν, 
τέκνον μου, σέ βλέπω ένώπιόν μου, γνωρίζω τήν κρίσιμον Οέσιν 
σου καί δέν μένει παρά ν’ άναγνωρίσω τδν δάκτυλον τής θείας 
Ηρονοίας. Λάβε τά 2,500 φράγκα αύτά, πήγαινε νά πλήρωσής 
τάς ύποχρεώσεις σου είς τήν 30ήν τοϋ μηνδς τούτου καί πίστευ- 
σον είς τήν θείαν Πρόνοιαν.

Ό πτωχδς τεχνίτης είς τάς λέξεις ταύτας προσέπεσεν είς 
τούς πόδας τοΰ Πατρδς Beauregard καί μετά δακρύων κατεφί- 
λει αύτούς χωρίς νά δυνηθή νά προφέρη λέξιν τόσον δ εύχάριστος 
αύτδς έξαγνισμδς καί ή εύγνωμοσύνη συνεκίνησαν τήν καρδίαν 
του. ΓΥψώσας δέ τούς οφθαλμούς του είς τδν Ούρανόν, έκ βάθους 
ψυχής ηύχαρίστησε τδν Θεόν, έλαβεν έκχειρών τοΰ καλοΰ ίερέως, 
τάς δποίας έπανειλημμένως θερμώς κατεφίλησε, τδ ώς άνω ποσδν 
καί έξηφανίσθη. Άρσ. Δ-νης

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ

Ο ΣΟΦΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΠΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ')

Ζ Ωζ μεγάλην δέ άπόδειςιν τών λεγομένων μου θά σας παρου- 
.σιασω έργα καί 8χι λόγους. ’Ακούσατε λοιπόν οσα μου συνέβησαν δια 
να βεβαιωθήτε, δτι έγό) ουδέποτε ύποχωρώ προ του δικαίου, αλλά καί 
κινδυνεύω έν ανάγκη χάριν αύτου. Θα σας ειπω ίσως οχληρά καί δι- 
κανικα πράγματα, άλλ’ δμως άληθη. Έγό) δηλ., ώ άνδρες ’Αθηναίοι 
άλλην μεν αρχήν άκόμη έως τώρα εις τήν πόλιν δεν έλαβον, έγενόμην 
δμως βουλευτής*  συνέπεσε νά πρυτανεύη ή φυ).ή μου δτε σεις άδίκως, 
ως άπεδείχθη έκ τών ύστέρων. κατεδικάσατε τούς δέκα στρατηγούς τής 
έν Αργινούσαις ναυμαχίας. Τότε έγό) μόνος έκ τών πρυτάνεων ήναντιώ- 
θην καί έν ω οί ρήτορες ήσαν έτοιμοι νά με καταμηνύσωσι καί νά με 
οοηγήσωσιν είς το δεσμωτήριον, έν ώ σεις έπεμένετε καί έθορυδείτε, 
εγω ενομισα δτι είχον καθήκον μετά τού νόμου καί τού δικαίου μάλ
λον νά κινδυνεύσω, παρά, φοβηθείς δεσμά ή θάνατον να ταχθώ μέ σάς 
τούς κακώς σκεπτομένους. Καί τούτο μέν έγένετο έν ω άκόμη ή πόλις 
εοημοκρατείτο*  δτε δέ έγινεν ολιγαρχία οί τριάκοντα τύραννοί με διέ
ταξαν πάλιν νά οδηγήσω έκ τής Σαλαμίνος Λέοντα τον Σαλαμίνιον, 
tva καταδικασθή, πράγμα το όποιον καί είς πολλούς άλλους έπέβαλον, 
διά νά έχωσιν δσω τό δυνατόν περισσοτέρους πολίτας συνενόχους. Τότε 
όμως έγό) δι’ έργων άπέδειξα, δτι πολύ ολίγον ένδιαφέρομαι διά τόν 
θάνατον, φροντίζω δμως παρά πολύ νά μή πράττω άδικα καί άνόσια 
έργα. Kal πράγματι έκείνη ή άρχή, αν καί ήτο τόσον τυραννική δέν 
με έφόβισεν ωσζε yà άδιχήσω, καί οί μέν άλλοι τέσσαρες είς ούς έδόθη 
ή αυτή διαταγή άπήλθον είς τήν Σαλαμίνα καί ώδήγησαν τόν Λέοντα, 
έγό> οε μετέβην είς τόν οϊκόν μου. Kal ίσως Οά κατεδικαζόμην,*  έάν 
μ ή ή άρχή έκείνη κατελύετο*  καί ταύτα πολλά δύνανται νά μαρτυ- 
Ρήσωσι.

Λομί^ετε λοιπόν, ό) άνδρες ’Αθηναίοι, δτι θά έζων τόσα πολλά 
έτη, έάν άνεμιγνυόμην είς τά πολιτικά, καί έάν, ώς αρμόζει είς χρη
στόν άνδρα, έβοηθουν τούς δικαίους άνθρώπους *καΙ  περί τούτου καί

1) Συνέχεια έκ του προηγουμένου.
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μόνων έφρόντιζον; Πολλοΰ γε καί δεϊ, ώ άνδρες Αθηναίοι’ όχι μόνον 
έγό) άλλα καί ούδείς άλλος. Έγό) όμως καί πολιτευόμενος καί ιδιώ
της υπήρξα πάντοτε ό αύτός: δέν έπέτρεψά ποτέ είς κανένα άδικίαν, 
είτε είς ξένον εϊτε είς μαθητήν μου*  διδάσκαλος ηθικός έως τώρα έγε- 
νόμην, έάν δέ κανείς έπεθύμει νά με άκούση όμιλούντα, είτε νεώιερος 
εϊτε πρεσβύτερος δέν τον ήμπόδισα’ αντί χρημάτων ούδέποτε έδίδαξα, 
δια τούτο δ’ άκριβώς έπέτρεπον καί είς πλούσιον καί είς πτωχόν νά με 
έρωτα καί, άν θέλη, νά με άκούη είς οσα άπαντώ. Διά τούς άνθρώ- 
πους τούτους, εϊτε χρηστοί εϊτε κακοί άποβώσιν, έγώ βέβαια ούτε άξίω- 
σιν ούτε ευθύνην έχω, άφού ούτε ύπεσχέθην ποτέ είς κανένα τίποτε, 
ούτε έδίδαξα’ έάν δέ κανείς λέγη, ότι έδίοαξά ποτέ ιδιαιτέρως κάτι, 
τό όποιον δέν ειπον καί είς τούς άλλους, ό τωιούτως ψεύδεται.

Άλλα διατί τέλος πάντων άρέσκονται μερικοί νά με συναναστρέ- 
φωνται πολύν χρόνον; Ό λόγος είνε, ώ άνδρες Αθηναίοι, ότι εύχαρι- 
στούνται νά βλέπωσιν έξεταζομένους ανθρώπους, οί όποιοι νομίζουσιν 
εαυτούς σοφούς χωρίς νά εϊνε*  το πράγμα είνε πολύ νόστιμον. Άλλ5 
έγό) πράττω τοΰτο κατ’ έντολήν τού Θεού, ό όποιος καί δια μαντείων 
καί δι’ ένυπνίων καί μέ πολλούς άλλους τρόπους μέ παρώτρυνε πρός 
τούτο. Έάν δέ έγώ διά τού τρόπου τούτου διαφθείρω τούς νέους καί 
έχω ήδη διαφθείρει τινάς, έπρεπε, παρουσιαζόμενοι σήμερον είς τό 
βήμα αύτό μερικοί έκ τών πρεσβυτέρων, οί όποιοι διεφθάρησαν κατά 
τήν νεότητά των, νά με κατηγορήσωσι, καί έάν αύτοί δέν ήθελον, με
ρικοί έκ τών συγγενών των τούλάχιστον νά πράξωσι τούτο έκ καθή
κοντος. Βλέπω δέ πολλούς τοιούτους έδώ καί παρακαλώ τον Μέλητον 
να τούς προσαγάγη ώς μάρτυρας, έαν έλησμόνησε νά τούς σημείωση 
είς τό κατηγορητήριων του. <-)ά ϊδητε, ώ άνδρες ’Αθηναίοι, ότι όλοι 
είνε πρόθυμοι νά βοηθήσωσιν έμέ τόν διαφθορέα τών συγγενών των, 
καί νεώτεροι καί πρεσβύτεροι, πράγμα τό όποιον δηλοϊ, ότι άνομολο- 
γούσιν οί άνθρωποι αύτοί ότι ό μέν Μέλητος ψεύδεται, έγό) δέ λέγω 
τήν αλήθειαν.

Αύτά σχεδόν είχον νά εϊπω είς απολογίαν μου. Καί είς ταύτα 
προσθέτω ακόμη δύο λέξεις. ’Ίδως δηλ. κανείς άπό σάς διατεθή δυσμε- 
νέστερον πρός έμέ καί μού δώση καταδικαστικήν ψήφον διά τόν λόγον, 
ότι ούτε μετά πολλών δακρύων παρεκάλεσα τούς δικαστάς, ούτε τά 
τέκνα μου παρουσίασα είς τό δικαστήριον κλαίοντα καί ίκετεύοντα 
αύτούς, ούτε άλλους συγγενείς καί φίλους, ώς έπραξεν έκαστος έξ ύμών 
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ίσως έάν περιεπλάκη καί είς μικρότερον τού ίδικού μου δικαστικόν 
αγώνα. Είχον βεβαίως καϊ έγώ μερικούς συγγενείς καί φίλους καϊ 
υιούς τρεις, ώ άνδρες’Αθηναίοι, διότι έξ άνθρώπων καϊ έγω έγεννήθην 
xal ούχΐ έκ δρυός καί πέτρας, ώς λέγει ό "Ομηρος, άλλ’ ούδένα έξ 
αύτών παρουσίασα ένταύθα δια νά ζητήσω τήν έπιείκειάν σας. Τούτο 
ούτε άπό έγωισμόν, ούτε άπό πρόθεσιν νά σάς προσβάλω κάμνω. Α
σχέτως πρός τάς περί θανάτου ιδέας μου. θεωρώ όνειδος καί διά σάς 
xal δι’ έμέ καί διά τήν πόλιν έγό) ο λεγόμενος σοφός, αληθώς ή ψευ- 
δώς, νά κατέλθω είς τοιουτον έδαφος είς αύτήν τήν ηλικίαν. Άλλως 
τε έχει όμολογηθή ότι ό Σωκράτης διαφέρει τών άλλων άνθρώπων καϊ 
δέν θέλω να κάμω έκείνο τό οποίον πολλοί άπό σάς κάμνουσιν όταν 
κρίνωνται, ώς νά έμενον άθάνατοι, έάν σείς δέν τούς κατεδικάζετε. 
Άπό τούς τοιούτους καί ή πόλις νομίζω άτιμάζεται καί ημείς οί Α
θηναίοι, οί όποιοι νομιζόμεθα διάφοροι τών άλλων, κατά τήν άρετήν, 
καί είς τάς άρχάς καί τάς άλλας τιμητικάς θέσεις προτιμώμεθα, φαι- 
νομεθα είς τούς ξένους ούδέν διαφέροντες γυναικών. Αύτά τά πράγματα, 
ώ ά/ορες δικασταί, ούτε σεις πρέπει νά τά κάμνητε, ούτε είς τούς άλ
λους να τά έπιτρέπητε, νά δεικνύητε δέ τούναντίον ότι εϊσθε διατεθει
μένοι νά καταδικάζητε τούς τοιούτους άνθρώπους, τούς είσάγοντας 
τοιαύτα έλεεινά δράματα είς τον ιερόν τούτον τόπον τής δικαιοσύνης 
καί καταγέλαστων τήν πόλιν πωιωύντας, παρά τωύς ήσύχως ύπερασπί- 
ζοντας έαυτωύς πωλίτας.

Έκτος δέ τωύτωυ, ό) άνδρες δικασταί, φρονώ, ότι οί δικδικωι δεν 
πρέπει νά έκλιπαρώσι τούς δικαστάς άλλά νά τωύς διδάσκωσι καί νά 
τούς πείθωσι. Διότι ό δικαστής δέν ορίζεται ύπό τού νόμου διά νά άπο- 
νείμη χαριζωμενος τό δίκαιον είς τόν ένα, παραβαίνων τό καθήκον 
χου, άλλα διά νά κρίνη αύτό’ καί ώρκίσθη ότι δέν θά χαρισθή είς ό
ποιον θέλει, άλλά θά δικάση κατά τωύς νόμους. Δέν πρέπει λοιπόν 
ούτε σεις νά μάς άναγκάζητε είς έπιορκίαν, ούτε σεις νά εϊσθε έπίορ- 
κοι· διότι καί ήμεις καί σεις κατ’ αύτόν τόν τρόπον δέν εύσεβούμεν. 
Μή άπαιτεϊτε, συνεπώς, από έμέ πράγματα τά όποια ούτε οίκαιχ ούτε 
όσια θεωρώ, καί μάλιστα άφ’ ου κατηγορούμαι έπί άσεβεία ύπό τού 
Μελήτου αύτού έδώ.

Είς τόν Θεόν καί είς σάς άναθέτω τόν εαυτόν μου καί σάς πα- 
ραχ.αλώ νά άποφασίσητε περί έμού δ,τι είνε κάλλιστον καί είς έμέ 
καί είς ύμάς,.
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Μετά τήν Οαυμασίαν καί άξιοπρεπεστάτην ταύτην απολο
γίαν του Σωκράτους το δικαστήριον Οά άπεφάσιζε κατ’ άρχήν, 
έάν Οά έγίνετο δεκτή ή Οά άπερρίπτετο ή δοθείσα κατά του Σω
κράτους μήνυσις. Αί γνώμαι τών δικαστών έδιχάσΟησαν, αλλά τά 
πράγματα έφέροντο προς τήν διεύΟυνσιν τήν οποίαν καθόριζε το 
περιβάλλον. At έπί πολλά έτη γενόμεναι κατά του Σωκράτους 
διαβολαί ώς διαφΟορέως τών νέων καί άνατροπέως τής θρησκείας, 
τδ πολυχρόνιον μίσος, τδ όποιον πολλοί ώς εξελεγχόμενοι ύπ’ 
αύτοΰ είχον κατ’ αύτοΰ καί τών σοφιστών, προς ούς έταύτιζον τον 
Σωκράτην, ή γενική πεποίθησις, οτι ό Σωκράτης δέν ήτο φίλος 
τής δημοκρατίας, ή παρρησία και τδ θάρρος, τά οποία ό Σωκρά
της έδειξεν είς τήν απολογίαν του, ή σκέψις οτι τδ διαλεκτικόν 
καί ερευνητικόν τοΰ Σωκράτους σύστημα, έφαρμοζόμενον καί είς 
τό ζήτημα περί τής αρχής τοΰ παντός έμελλε νά ύποσκάψη τά 
θεμέλια τής θρησκείας, ήτις δέν έπεδέχετο φιλοσοφικήν συζήτη- 
σιν, όλοι αύτοί οί λόγοι τεχνηέντως εκμεταλλευόμενοι ύπδ τών 
κατηγόρων τοΰ Σωκράτους, έξώγκωσαν τδ κατ’ αύτοΰ ρεΰμα 
τών δικαστών και τδ αποτέλεσμα τής ψηφοφορίας έκρίΟη ύπέρ 
τών κατηγόρων ό Σωκράτης καλείται μετά τήν ψηφοφορίαν νά 
άντιπροβάλη, κατά τδν νόμον, άλλην ποινήν, εάν τήν έν τφ κατη- 
γορητηρίφ Οεωρή αύστηράν, καί ό γέρων φιλόσοφος δευτερολο- 
γών διακηρύττει ύπερηφάνως οτι ούτε δεσμών ούτε εξορίας τίμη
μα έαυτφ έπιτρέπει, διότι ούδενδς κακοΰ άξιον εαυτού θεωρεί ώς 
ούδένα ούδέποτε έκουσίως άδικήσας, έπειδή δέ δέν τοΰ έπιτρέ- 
πεται νά ζή ήσυχάζων και μή διδάσκων, διότι τούτο είνε απεί
θεια πρδς τδν Θεόν, ποινήν θέλει νά ύποστή χρηματικήν, δσην 
ή αύτδς έχει ή οί φίλοι αύτοΰ προσφέρουσιν, άφ’ ου προηγουμέ
νως κριθή άξιος τής έν τφ πρυτανείφ σιτήσεως. Τδ Δικαστήριον 
καί μετά τήν δευτερολογίαν τοΰ Σωκράτους, άπεδέξατο τδ τίμημα 
τών κατηγόρων, τήν είς θάνατον δηλ. καταδίκην τοΰ Σωκράτους, 
καί ό γέρων φιλόσοφος, έν ώ οί δικασταί ήτοιμάζοντο νά άπέλ- 
Οωσι, ποιείται και τρίτον λόγον προς αύτούς καί πρδς μέν τούς 
καταψηφίσαντας αύτδν δικαστάς λέγει, οτι προσήψαν όνειδος τη 

πόλει καί έαυτούς ούδαμώς άπήλλαξαν τών έλεγχόντων αύτούς' 
διότι άντ’ αύτού θά έλέγχωσιν άλλοι νεώτεροι καί σφοδρότεροι 
ούς αύτδς τότε έκώλυε, είς δέ τούς άποψηφισαμένους αύτδν δει
κνύει οτι ό θάνατος είς αύτδν δέν είνε κακόν, 1) διότι τδ δημόσιον 
έν πάση τή δίκη ούδόλως άπέτρεψεν αύτόν, καί 2) διότι διά τοΰ 
θανάτου ή έκλείπει ή αϊσθησις ή μετοίκισις γίνεται είς έτερον 
τόπον.

Άλλά καί σεις, ώ ά ν δ ρ ε ς δ t κ α σ τ α ί, λέγει είς τδν 
επίλογόντου, πρέπει νάείσθε εύέλπιδες προς τδ ν 
θάνατον καινά μή λησμονήτε τήν αλήθειαν, · ότι 
διά τδ ν άγαθ ο ν ά νθ ρ ωπ ο ν δέν ύπάρχει κακδνκαί 
εν οσφ ζή καί δταν άποθάνη. Τούς κατηγόρους 
μου καί τούς καταψήφισαντάς με δικαστάς συγ
χωρώ καί κατά τούτο μόνον θεωρώ άξιους μομ· 
φής, οτι, κατηγορούντες καί καταδικάζον τε ς 
με, έθεώρουνδτι μέ έβλαπτον. Σάς παρακαλώ εν 
τέλει θερμώς, έάν τά τέκνα μου, δταν μεγαλώ- 
σ ωσι, δέν γίνωσι καλοί άνθρωποι άλλ’ασχολούνται 
περί χργίματα καί άλλαέπίγειαάγαθά,ήέάννομί- 
ζωσιν δτι κάτι είνε χωρίς νά είνε, σάς παρακαλώ 
νά τά ένοχλήτε δπως καί έγό> σάς ήνώχλουν 
καί νά τά ονειδίζετε δπως καί έγώ σάς ώνείοι- 
ζον. Αύτό Οά είνε ή μεγαλύτερα εύεργεσία και 
-είςέμέκαί είς τά τέκνα μου.

Καί τώρα είνε καιρός έγώ μέν νάάπέλθω είς 
τδν θάνατον σείς δέ είς τήν ζωήν'ποιο ς έκ τών δύο 
μεταβαίνει είς καλύτερον μέρος ούδείς γνώ
στη ς ε ί μ ή είς ό Θεός.

Μετά τούς ύπερόχους χριστιανικούς τούτους λόγους ό δικαι
ότατος καί εύσεβέστατος εβδομηκοντούτης φιλόσοφος Σωκράτης 
παρεδόθη εις τούς έ ν δ ε κ α, ίνα φονευθή, ώς ασεβής περί 
τούς Θεούς καί διαφθορεύς τών νέων, ούτοι ςέ ήγαγον αύτον εις 
το δεσμωτήριον, τδ όποιον έκειτο πλησίον του δικαστηρίου, Είς
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τδ δεσμωτηρίων έμεινε 30 ημέρας εκ τίνος τύχης, κατά τδν χρό
νον δέ τούτον ούδόλως άλλοιότερον ή πρότερον έζησεν ο Σωκρά
της Οαυμαζόμενος έπί τφ ε ύ 0 ύ μ ω ς κ α ί ε ύ κ ό λ ω ς ζην, 
ώς λέγει ο μαθητής του Ξενοφών. Ότε δ’ ό Κρίτων συνεβού- 
λευσεν αύτδν νά δραπετεύση τοϋ δεσμο>τηρίου, άπέρριψε τήν συμ
βουλήν, μή θέλων να παραβή τους νόμους καί καταλίπη είς τούς 
νέους ολέθριον παράδειγμα, καί καθ’ ήν στιγμήν δ δεσμοφύλαξ 
κατά τήν 30ήν ήμέραν, παρεσκεύαζεν είς τδ παρακείμενον δωμά
των τδ κώνειον, ω γέρων Σωκράτης συνεζήτει μετά τών μαθητών 
του τδ ύψηλδν ζήτημα περί τής αθανασίας τής ψυχής. Ό ήλιος 
έκλινε πρδς τήν δύσιν καί δ ύπηρέτης μετ’ άδημονίας παρουσία- 
σεν είς τδν διδάσκοντα διδάσκαλον τδ ποτήριον τοϋ θανάτου' ό 
εβδομηκοντούτης γέρων έπιε τδ κώνειον γενναίως καί άταράχως 
μέχρι τρυγδς καί άπέθανε μάρτυς τής άληθείας καί διαπρύσιος 
κήρυξ τής δικαιοσύνης καί αρετής.

Γ. ΜΑΤΣΑΚΙΣ
Καθηγ. του 'Ιεροδιδασκαλείου.

ΟΠΟΙΟΙ ΗΣΑΝ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

(Χριοτιανικυν ανάγνωσμα).1
Είνε δυνατόν νά μαρτυρήση τις χωρίς νά ύποστή βασάνους καί 

τιμωρίας, αν έχη πίστιν καί ύπομονήν καί γενναίως φέρη τόν σταυρόν 
αύτού. Ύπό σταυρόν οί Χριστιανοί ένόουν, βεβαίως, τον χριστιανικόν 
σταυρόν, δικαίως βλέποντες έν αύτω τό μέγα μυστήριον τής άναγεννή- 
σεως τού ανθρώπου, διά του θανάτου τού παλαιού άνθρώπου σύν τοϊς 
παθήμασι καί ταϊς έπιθυμίαις>.

Ό μή θέλων νά βαδίζη πάντοτε τήν οδόν ταύτην έν τω βίφ αύ
τού, ούτος ούτε το δνομα τού Χριστού εϊνε ικανός νά όμολογήση οο- 
θείσης περιστάσεως. «Ματαίως, έλεγον οί Χριστιανοί, θα ύποβάλης τόν 
τράχηλόν σου ύπδ τον πέλεκυν τοΰ δημίου, άν πρότερον δέν νεκρώσης 
— ----------- ------------

Συνέχεια άπό του 99ου τεύχους σελ. 28.

τα μέλη σου, τ. έ. τάς ψυχικάς σου έκείνας κινήσεις, αιτινες αντίκειν- 
ται πρός το πνεύμα: τήν έχθραν, τον φθόνον, τήν ύπερηφάνειαν, τήν 
κενοδοξίαν, τήν άσωτίαν κ.λ,π.»

Ιερεύς τις Σαπρίκιος καί έτερός τις λαϊκός Νικηφόρος όνόματι, 
άμφότεροι Άντιοχεϊς, ήσαν στενότατοι φίλοι. Συνέβη δμως ποτέ να 
φιλονεικήσωσι καί από φίλτατοι νά καταστώσιν άσπονδοι έχθροί, έπί 
τοσούτον ιόστε ή έχθρα των ν’ άνησυχήση τήν κοινότητα τής ’Αντιό
χειας. Ό Νικηφόρος δμως έπί τέλους συνησθάνθη τό άτοπον είς ο 
περιέστησαν καί μετανοήσας ήθέλησε νά ειρηνεύση μετά τού φίλου του, 
πέμψας προς τούτο προς τον Σαπρίκιον άνδρας, δπως έξ ονόματος του 
τω ζητήσωσι συγγνώμην, άλλά ματαίως. Τότε άπεφάσισεν ό ίδιος νά 
μεταβή είς τήν οικίαν του Σαιτρικίου, τον όποιον ώς είδε προσέπεσεν 
είς τούς πόδας του καί είπε*  συγγνώμην, ΙΙάτερ, δι’ δνομα τού θεού , 
άλλ’ ό ίερεύς έμεινεν άδυσώττητος.

’Αλλά δέν έβράδυνε νά έκραγή ό έπί Βαλεριανού διωγμός καί ό 
Σαπρίκιος, ώς ίερεύς, συλληφθείς ήχθη πρό τού έπάρχου, δστις διέτα- 
ξεν αύτόν συμφώνως πρός τό σχετικόν διάταγμα τού αύτοκράτορος νά 
προσφέρη θυσίαν είς τά είδωλα.

Ο Σαπρίκιος τότε άπήντησεν*  < ημείς οί Χριστιανοί, όμολογού- 
μεν ώς βασιλέα ήμών τόν Ίησούν Χριστόν, τόν αληθινόν θεόν καί Δη
μιουργόν τού ούρανού καί τής γής . Κατόπιν τών λόγων τούτων διέ- 
ταξεν ό έπαρχος νά ύποβάλωσιν αύτόν αμέσως είς βασάνους, ό δέ Σα- 
πρίκιος βασανιζόμενος είπεν*  έχεις τήν πα^αν εξουσίαν έπί τού σώ
ματός μου*  δύνασαι νά τό παραδώσης είς βασάνους δσας δήποτε, άλλ’ 
ή ψυχή μου δέν είνε εις τήν εξουσίαν σου. άλλ’ είς χειρας του ’Ιησού 
Χρίστου, δσιις έπλασεν αύιήν ,. Ό έπαρχος τότε κατεοίκαυεν αύτόν 
είς τόν δι αποκεφαλισμού θάνατον, ό δέ Σαιτρίκιος εύχαρίστως έοέχθη 
να ύποστή αύτόν.

'Ότε ώδήγουν αύτόν είς τόν τόπον τής καταδίκης, έσπευσεν είς 
ύπάντησιν αύτού ό Νικηφόρος, σερό μικρού μαθών τήν θανατικήν ποι
νήν τού Σαπρικίου, δστις πεσών είς τούς πόδας αύτού, παρεκάλει αύ
τόν λέγων*  « Όμολογητά τού Χριστού, συγχώρησαν μοι, δι’ δ, τι ώς 
άνθρωπος σέ έλύπησα >, άλλ’ ό Σαπρίκιος ούδέν άπήντησε καί έξηκο- 
λουθησε τόν ορύμ,ζν του.

Ο Νικηφόρος τότε έσπευσε δι’ άλλης οδού δπως τον συνάντη
ση, πάλιν δέ κατά τόν αύτόν τρόπον μετά δακρύων προσέπεσε καί τόν 
παρεκάλει λέγων*  παρακαλώ σε, τόν μάρτυρα τού Χριστού, συγχώ- 
ρησον μοι. Συγχώρησόν μοι, δι’ δ,τι έπραξα έναντίον σου. Παρατήρη- 
σον, ό Κύριος τόν όποιον δέν ήρνήθης καί τον όποιον ενώπιον πο?Λών 
μαρτύρων ύψολόγηοας, θά σε άξιώση τού στεφάνου .
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Ό Σαπρίκίος πάλιν δέν ήξίωσεν αύτόν ούτε μιας λέξεώς. 01 δή
μιοι τότε έγέλασαν δια τήν διαγωγήν του Νικηφόρου καί είπον*  «τόσο) 
άνόητον άνθρωπον δέν εϊδομεν ακόμη ! Ούτος πορεύεται είς θάνατον 
καί σύ ζητείς συγχώρησιν παρ’ αύτού !»

Ό Νικηφόρος τότε άπήντησε*  «δέν γνωρίζετε τί ζητώ παρακα- 
λών τον ομολογητήν του Χριστού*  ό Θεός γνωρίζει αύτό». Μετ’ ου 
πολύ έφθασαν είς τον τόπον τής καταδίκης. Μετά δακρύων είς τούς 
οφθαλμούς έκ νέου ό Νικηφόρος άπηυθύνθη είς τόν σκληροκάρδιον 
Σαπρίκιον*  «γέγραπται*  αιτείτε καί δοθήσεται ύμιν». Άλλ’ ούτε ό 
θείος ούτος λόγος προύξένησεν έντύπωσίν τινα είς τον παράδοξον αύτόν 
ιερέα. Τότε πλέον ό Κύριος άφήρεσεν άπ' αύτοΰ τήν χάριν Του, 
ήτις ένίσχυσεν αύτόν μέχρι τούδε καί κατέστησεν ικανόν ώστε γεν- 
ναίως να υπομείνη τάς βασάνους είς ας υπεβλήθη.

- Γονυπέτησον, έφώναξαν οί δήμιοι, απευθυνόμενοι τυρός τόν Σα- 

πρίκιον.
—Διατί ; ήρώτησεν ούτος ώσεί μή έχων συνείδησιν των συμοαι- 

νόντων.—Πρέπει νά σε άποκεφαλίσωμεν, διότι δέν ήθέλησας νά προσφέ- 
ρης θυσίαν καί παρέδης τήν εντολήν τού αύτοκράτορος χάριν ανθρώ

που τίνος όνομαζομένου Ιησού.
—Μή με φονεύσητε, ανέκραξε τρέμων ό Σαπρίκιος, είμαι έτοιμος 

να εκπληρώσω τήν διαταγήν τού αύτοκράτορος καί νά προσφέρω θυσίαν.
Ότε ό Νικηφόρος έμαθε τούτο παρεκάλεσε τόν Σαπρίκιον λέγων :
—Μή άμαρτήσης άδελφέ μου ! Μή άρνηθής τόν Χριστόν, τόν 

Κύριον ήμών! Μή μακρυνθής άπ’ Αύτου ! Μή άπολέοης τόν στέφανον, 
τόν όποίον άπέκτησας διά του μαρτυρίου σου !

Άλλ’ ό Σαπρίκιος δέν έτυρόοεξεν, ούτε είς τούς λόγους τούτους, 
ό δέ Νικηφόρος στραφείς πρός τούς δημίους εΐπεν :

— Ώς Χριστιανός, πιστεύω είς τόν Κύριον, τόν όποιον ήρνήθη 
ούτος*  παρακαλώ να τιμωρήσητε έμέ άντ’ αύτού !

Άλλ’ έπειδή οί δήμιοι δέν ήδύναντο να έκτελέσωσι θανατικήν 
ποινήν άνευ διαταγής, εις έξ αύτών έδραμε πρός τόν έπαρχον καί αν
ήγγειλε'/, δτι ό μέν Σαπρίκιος ύπεσχέθη νά προσφέρη θυσίαν, ό δέ Νι
κηφόρος έδήλωσε τουναντίον καί δτι έπιθυμεί ν’ άποθάνη άντί τού πρώ
του. Ό έπαρχος διέταξε ν’ άποκεφαλισθή δ Νικηφόρος.

Όποία ύπήρξεν έφεξής ή τύχη τού Σαπρικίου δέν γνωρίζομε'/. 
Πιθανόν νά μετεμελήθη βραδύτερο'/ καί νά έπέστρε^ν είς Χριστόν καί 
πάλιν. * ' ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΔΗΛ1ΓΙΑΝΝΗΣ

(ακολουθεί). διευθυντής του 'Ιεροδιδασκαλείου.

ΕΙΣ TINA ΔΕΟΝ ΝΑ ΔΟΟΗι Η ΚίΙΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ

(ΆρΟρον τοΰ Σεβ. ’Αρχιεπισκόπου Χαρκόβου κ. Αντω
νίου δημοσιευθέν το πρώτον είς το περιοδικόν «ΙΙοιμήν και 
Ποίμνιον.>)

Ιδού έκ τίνος μεγάλου έρωτήματος αρχίζω τήν ομιλίαν μου πρός 
τούς άναγνώστας τού έπαρχιακού ήμών περιοδικού. Γνωρίζω, δτι τον 
ένοριακόν ήμών τύπον δικαίως μέμφονται διά τάς άκαίρους αύτού άπο- 
πείρας δπως λύση άφηρημένα ζητήματα, έξερχόμενα τής δικαιοδοσίας 
του, αντί να προσπαθή νά χειραγωγή τούς ένοριακούς ποιμένας καί κλη
ρικούς έν τή έκπληρώσει τής ταπεινής, άλλ’ άγιας αύτού κλήσεως. Έν 
τούτοις τί πρέπει νά γείνη νύν, δτε κατά τάς παρούσας κρίσιμους ίστο
ρικάς ήμέρας ή καρδία τών ζηλωτών τής ’Ορθοδοξίας—-καί τοιοΰτοι 
βεβαίως εΐνε σχεδόν δλοι οί συνδρομηταΐ τού περιοδικού ήμών,— 
άκουσίως άνέλαδεν δπως μεριμνήση περί τής τύχης τής Έκκλησίας, 
περί τής τύχης τών ορθοδόξων λαών ! 'II μέριμνα αύτη, βεβαίως, κατ' 
έξοχήν ανήκει είς τούς ποιμένας τής Έκκλησίας. Τίνος ύπηρέται 
είμεθα ; τής Έκκλησίας ! val τής οικουμενικής τού Χριστού Εκκλη
σίας, τήν πίστιν τής όποιας καθ’ έκάστην ομολογούμε'/. Μάς εΐνε αγα
πητή ή ενορία, ή έπαρχία μας μετά τών φιλανθρωπικών, έκπαιδευτι- 
κων καί πνευματικό κοινωνικών αύτ//ς καθιδρυμάτων*  μάς εΐνε άγα- 
πητή ή ρωσική μας Εκκλησία, μας εΐ/ε άγαπητή ή Ρωσία, ή ήρωί- 
κώς μαχομένη, άλλ' ύπέρ παν, έπί τής γής καί έν τφ ούρανφ, προσφιλε- 
στέρα εΐνε ή Εκκλησία τοΰ Χριστού, ή πάναγνος Νύμφη τού Αμνού, 
ή παραμείνασα άναλλοίωτος άπό τών άποστολικών χρόνων μέχρι τούδε 
καί άπό τού νύν μέχρι συντέλειας τού κόσμου. Χάριν αύτής αϊρουσι 
τόν βαρύν συαυρον διακονούντες αύτήν οί ποιμένες τής Έκκλησίας, 
χάριν αύτής άγωνίζονται έν άνάγκη, έν πτωχεία καί ταπεινότητι καί 
δενάφίστανται τών νόμων αύτής καίτοι διηνεκώς χλευάζονται ύπό τών 
άθέων, τών αιρετικών καί σχισματικών. Τά καθήκοντα ήμών, αί έργα- 
σίαι ήμών, περιορίζονται μόνον έν τοϊς στενοίς όρίοις τών νόμων τής 
χώρας ήμών, τής τοπικής ήμών Έκκλησίας. Τό πλειστον μ’ δλα ταύτα 
πως πρέπει νά προσευχώμεθα τί πρέπει νά διδάσκωμεν, όποία δέον νά 
η η δρασις ημών, εν μέσφ τού ποιμνίου, ύπεδείχθησαν εν τοις κανοσι
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τοίς περιλαμβανομένοις έν τή άγ. Γραφή, τώ Νομοκανονι, τφ Τυπικφ, 
Αειτουργικφ, ένί λόγφ είς τά βιβλία δχι τά ρωσικά αλλά τα μεταφρα- 
σθέντα έκ της Ελληνικής, είτε της παλαιας Εβραϊκής γλώσσης. 
Καί αύταϊ δέ αί σχετικώς δλίγαι διατάξεις καί συνήθειαι, τάς οποίας 
έπεξειργάσθη ή ρωσική γλώσσα, παρουσιάζονται σχεδόν ερμηνεία, 
έπέκτασις, είτε συμπλήρωμα τών αρχών τής κοινής έκκλησιαστικής 
ζωής, τής άρχαίας οικουμενικής Εκκλησίας, άντικατοπτρισθείσης είς 
τήν ρωσικήν ζωήν. Έπί πλέον, αύτή ή ρωσική ζωή μεθ’ δλων αύτής 
τών ηθών καί έθίμων καί έννοώ τήν ένοριακήν καί μοναστηριακήν 
ζωήν, ούχΐ δέ τήν έν Ιίετρουπόλει, ήτις κατά τό ήμισυ είνε γαλλική 
καί τελείως γερμανική,— ώς παρουσιάζεται δέν είνε τελείως έξηρτη- 
μένη έκ τών διατάξεων καί παραδόσεων τοΰ αρχαίου οικουμενικού 
Χριστιανισμού ;

Άφαιρέσατε από τόν ρωσικόν ήμών λαόν, από τήν ρωσικήν ήμών 
ζωήν τήν ’Ορθοδοξίαν καί θα ίδήτε, δτι δέν θά μείνη τίποτε τό πάτριον, 
ώς δικαίως έκφράζεται ό Δοστοέφσκη. Ματαίως παρ’ ήμίν είπον καί 
συνεζήτησαν περί τίνος έθνικής ρωσικής Εκκλησίας*  τοιαύτη δέν 
ύπάρχει, ύπάρχει δ’ όμως έκκλησιαστική έθνικότης, ύπάρχει τό έκκλη- 
σιαστικόν ήμών έθνος (καί έν μέρει μάλιστα έκκλησιαστική κοινωνία), 
τό όποιον συγγενές καί ίδιον αύτοΰ αναγνωρίζει μόνον, ο,τι συμφωνεί 
πρός τήν Εκκλησίαν καί τήν διδασκαλίαν αύτής, τό όποιον δέν ανα
γνωρίζει μέν ώς Ρώσους, τούς Ρώσους σιουνοίσιχς (αιρετικούς έν 
Ρωσία), δέν κάμνει όμως καμμίαν διάκρισιν μεταξύ αύτου καί των 
λοιπών ’Ορθοδόξων αλλοεθνών λ. χ. των Ελλήνων, ή ’Αράβων, ή 
Σέρβων. Είπατε είς τόν χωρικόν ήμών να μή υβρίζη τούς 'Εβραίους, 
διότι καί ή Ιΐαναγία καί δλοι οί ’Απόστολοι ήσαν Εβραίοι. Τί θα σάς 
απάντηση ; .— «Ψεύματα*,  θα σας είπη. Ούτοι έζων τότε οτε οί 
Εβραίοι ήσαν Ρώσοι. Ό χωρικός άρισεα γνωρίζει, δτι οί ’Απόστολοι 
δέν ώμίλουν ρωσιστί, δτι ρώσοι τότε δέν υπήρχον, δι’ δσων δμως είπε 
θέλει να έκφράση τήν αληθή έκείνην σκέψιν, κατά τήν όποίαν οί τώ 
καιρώ έκείνω πιστεύσαντες είς Χριστόν Εβραίοι άνήκον είς τήν αύτήν 
άληθή πίστιν καί ’Εκκλησίαν μετά τής οποίας τώρα συνεχωνεύθη ό 
ρωσικός λαός άλλ’ από τήν οποίαν έξέπεσον οί σύγχρονοι Εβραίοι ώς 
καί οί άπειθήσαντες είς τόν Κύριον πρόγονοι αύτών.

Είς τήν Λαύραν τοΰ Κιέβου έκαστον Σάββατον άναγινώσκεται είς 
τον ορθρον ό ’Ακάθιστος της Θεοτόκου καί μετ’ αύτόν μακρά, μακρο- 

τάτη προσευχή, έν τή οποία έξυμνείται ή Παναγία, οιοτι ήλευθέρωσε 
τήν Βασιλεύουσαν Πόλιν έκ τών έπιδρομών τών άσεβών έθνικων καί 
κατεπόντισεν αύτούς μετά τών πλοίων των καί τοΰ ειδεχθούς Χαγανου 
είς τά ύδατα τής Μαύρης θαλάσσης. Έρωτάται*  δια τίνας συνετέθη 
ύπό τών Ελλήνων ή προσευχή αυτή καί άναγινώσκεται υπό τών Ρώ
σων;—Διά τούς προγόνους ήμών, δτε ούτοι έθνικοί οντες έπολιορκησαν 
κατά τόν 9ον αιώνα τήν Κ-Πολιν! ’Αλλά τοΰτο δεν σημαίνει δτι ή ψυχή 
καί ή προσευχή τοΰ ρωσικού κλήρου καί τού λαού δέν είνε μετ έκεί/ων, 
άλλα μετά τών ορθοδόξων άλλοεθνών, τών πάτερων ήμών έντη πίστει ,

Τοιαύτη συγχώνευσις μετά τής Οικουμενικής Εκκλησίας, τοιου- 
τον πρωτείον τής ’Εκκλησιαστικής ήμών συνειοήσεως υπέρ τόν Ε
θνισμό ν, έν στενή έννοία τής λέξεως ταύτης, έξεδηλωθη εν δλη 
αύτού τή δυνάμει μάλιστα έν αύτή τή εκγερμανισθείση Πετρουπολει 
κατά τήν γενομένην, τώ 1913, ύπό τού Πατριάρχου Α/τιοχείας 1 ρη 
γορίου έπίσκεψιν. Οί τεράστιοι τής πρωτευούσης ναοί τότε εφανησαν 
στενοί είς τό συρρεύσαν άπειρον πλήθος τού λαού επιθυμ^ύντος^νο 
προσευχηθή μετά τοΰ άνωτάτου ποιμενος τής Εκκλησίας. Παρετηρη )η 
û’ δτι τότε μετά τού απλού λαού οιετέλει επί 4 ώρας ^ο/υπετ^ς 
προσευχομένη καί ή υψηλή άριστοκρατία, ήτίζ λησμονησασα τήν τρυ 
φηλότητα αύτής παρ’ δλην τήν στενότητα καί τό άποπνικτικο^ τού 
χώρου έστάθη μέχρι τέλους τής λειτουργίας καί τής αρχιερατικήν χει 
ροτονίας. r , f

Είνε άνάγκη να εϊπωμεν, δτι οί Ρώσοι ώς ίδιον αύτών, ως τον α- 
γιώτατον δΓ αύτούς τόπον έπί τής γηίνης σφαίρας θεωρούσι τή^ . η 
τέρα τών’Εκκλησιών, τό κατοικητήριον τού Οεού >, τ. ε. τήν αγίαν 
Πόλιν Ιερουσαλήμ, ώς πνευματικήν δέ άκροπολιν τού Χριστιανισμού 
τό άγιον ’'Ορος τού Άθωνος; Δεκάδες χιλιάδων κατ έτος οιευθυνο/ται 
είς τά μέρη ταΰτα, δεκάδες δ’ άλλων εκατομμυρίων έχουσιν έστραμ 
μένας τάς καρδίας των έκεί .... Τόν παρόντα πόλεμον ό λαός ήμών 
θεωρεί ώς έλευθερωτήν τού Χριστιανισμού από τού ^υγού τών α ρετι 
κών καί τών μωαμεθανών, τόν δέ τελικόν αύτού σκοπόν βλέπει εις την 
άπελευθέρωσιν τής Κ-Πόλεως μετά τοΰ Ναού τής αγίας Σοφίας καί 
τού Άγ. Τάφου. Ταΰτα ζωηρώς ένδιαφέρουσιν όχι μόνον τούς στρα- 
τιώτας ήμών, άλλ’ άληθώς καί είς μέγιστον βαθμόν τούς ρωσους χω
ρικούς τής Μικράς Ρωσίας, άνδρας τε καί γυναίκας. Αί γυναίκες προ 
πάντων θεωρουσιν εαυτάς ατενώς συνδεομένας πρός τήν αγίαν 1 ήν, ο- 
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σαι δ’ έξ αύτών έπεσκέφθησαν αύτήν Οεωρούσι τιμητικόν δι’ έαυτάς να 
καλώνται δια του τίτλου: «ίεροσολυμΐτις».

Έν τούτοις, ή θλιβερά πραγματικότης τής ένεστώσης πολιτικής 
ήκιστα άνταποκρίνεται είς τήν εκκλησιαστικήν ταύτην καί εύαγγελι- 
κήν διάθεσιν καί κοσμοθεωρίαν του ρωσικού λαού. Του λοιπού δεν θά 
δυνάμεθα ούτε νά δμιλώμεν ούτε νά διαδίδωμεν δτι ύπάρχει σύγχρονος 
«έθνισμός» έν τή ρωσική κοινωνία, έν τή πολιτική μερίδι τοιαύτη όνο- 
μασία δέν ύπάρχει καί έν τή φιλολογία δέ παντοιοτρόπως καταβάλλε
ται προσπάθεια δπως γένηται άρνησις καί άποστασία άπό τής θρη
σκείας, άπο τής ορθοδοξίας, τής φιλοσοφικής διδασκαλίας τής σ^δεο- 
μένης μετ' αύτοΰ τ.έ. τής σλαυοφιλίας, παρρησία δ’ άνακηρύτιει έαυ- 
τον ζ ζωολογικόν» τ.έ. άνευ άρχών έθνισμόν, σύνδεσμον πολιτικής καί 
φυλετικής αύτοαμύνης καί ούδέν περισσότερον. Παρατηρούμεν πλήν 
τούτου, δτι μεταβιβάζοντες τό'ΐ πατριωτισμόν των έπί τοιούτου άντι- 
θρησκευτικού νομικού καί καθαρώς οικονομικού έδάφους οί συγγρά
φεις ήμών, οί ρήτορες καί άλλοι λειτουργοί πρέπει νά δνομάζωνται δχι 
έθνικοί, άλλ’ άντεθνικοί, έργάται δχι τής ιστορικής Ρωσίας, αλλά τής 
έν Πετρουπόλει, δχι τής αγίας Ρωσίας, άλλά τής ρωσικής—’Αγγλίας 
ή Γερμανίας, τής ρωσικής έθνικής Ρώμης, τ· έ. συνεργάται τών Ε
βραίων καί τού Γουλιέλμου, καί δχι του ρωσικού ορθοδόξου λαού. ΔΓαύ- 
τους ή Κ-Πολις είνε θαλάσσιον φρούριον καί έμπορικός λιμήν, άλλ’ 
δχι ιερόν συμπάσης τής ορθοδοξίας καί τού ρωσικού λαού έν μέρει.

Δι’ ήμάς δέ τούς Ρώσους, τούναντίον, τότε μόνον θά έχη έθνικήν 
σημασίαν καί θά μάς ίκανοποιήση ήθικώς ό παρό>ν πόλεμος έν περι- 
πτώσει καί έξέλθωμεν αύτού νικηταί, δταν ή ιερά πόλις τού ίσαποστό- 
λου Κωνσταντίνου καί ή καθέδρα τού Πρωθιεράρχου τού Οικουμενικού 
θρόνου έκ νέου άναλάβη καί πάλιν τήν προτέραν αύτής σημασίαν, ώς 
φάρος τής ορθοδόξου πίστεως, τής εύσεβείας καί τής σοφίας, ούτως 
ώστε να καταστή δυνατή ού μόνον ή ένωσις τών Σλαύων, τών Έλλή
νων, τών Συρο-αράβων καί τών Γεωργιανών, άλλά καί τών άποσχι- 
σθέντων άπό τής Έκκλησίας Ρώσων αιρετικών καί Βουλγάρων σχι
σματικών, Αύστριακών ούνιτών καί τών αιρετικών τής ’Ανατολής, τ. έ. 
τών Μονοφυσιτών, διαφόρων άποχρώσεων.

Άλλ’ ας έξακολουθήσωμεν τήν θλιβεράν ταύτην περιγραφήν τών 
άπρεπών διαθέσεων τών συγχρόνων ήμών πρός πιστήν παρακολούθη
σή του ένάτου άρθρου τού συμβόλου τ^ς πίστεως. Παρατηρήσατε πό·'

σον ολίγον κατά τάς παρούσας ήμέρας άναγνωρίζουσι το πρόβλημα 
τούτο της ζωής καί τής ένεργείας τών ορθοδόξων λαών αί ορθόδοξοι 
αυτών καί ένίοτε δλως άντιθρησκευτικαί κυβεονήσεις. Έννοουμεν τούς 
βασιλείς τής Ρωμουνίας καί τής Βουλγαρίας, οιτινες είνε κατόλικοι 
καί τήν ελληνικήν βασιλικήν οικογένειαν, συγγενή τού Γουλιέλμου.1)

Οί Βούλγαροι, ώς σχισματικοί διακόψαντες άπό τεσσαρακονταε
τίας τας σχέσεις μετά τής Έκκλησίας έπρεπε φυσικώς νά είνε αρ
κούντως άναίσχυντοι δπως άναγκάσωσι τόν λαόν αύτών νά έπιτεθή 
έναντίον φυλής συγγενούς, τών Σέρβων καί τής έλευθερωτρίας αύτών, 
τής Ρωσίας. Άλλ’ ιδιαιτέρως είνε λυπηρόν, δτι ο ορθόδοξος λαός τής 
Ρουμανίας καί τής Ελλάδος κυμαίνεται ποίους έκ τών έμπολέμων νά 
προσεταιρισθή, τούς ορθοδόξους πολεμουντας έναντίον τών Λατίνων, 
Λουθηρανών καί Μωαμεθανών ή τούτους, τούς έχθρούς τής 'Ορθοδοξίας?)

Αί ταλαντεύσεις τής Ελλάδος έν μέρει είνε δικαιολογήσιμοι καί 
συγγνωσταί. Τό δνειρον αύτής είνε νά έπιστραφή εις αύτήν ή ιερά 
πρωτεύουσα, ή δόξα αυτή τού λαού αύτής έπί ένδεκα αιώνας καί έξα- 
κολουθουσα καί μετά τήν άλωσιν κατά τούς τέσσαρας -πέντε τελευ
ταίους αιώνας νά θεωρήται τοιαύτη, τό δνειρον, λέγω, τούτο τό δλως 
φυσικόν καί νόμιμον, τό όποιον πρό τριών έτών τόσον έπλησίασε πρός 
τήν πραγματικότητα, ώφειλε νά διαλυθή ώς καπνός διά τάς πολεμικάς 
επιτυχίας τών Ρώσων έναντίον τών Γερμανών καί Τούρκων, νά κατα- 
στραφή διά παντός. Βεβαίως περισσότερον έκκλησιαστική, ολιγώτερον 
φυλετική διάθεσις του λαού ώφειλε ν’ άρκεσθή είς τήν παραχώρησιν 
τού ιστορικού τούτου κειμηλίου είς τόν ίσχυρότερον όμόδοξον άδελφόν 
ρωσικόν λαόν, άλλ’ άπαιτεϊν τοιαύτην ύψηλήν διάθεσιν παρά τών Έλ
λήνων θά έσήμαινε πάρα πολύ. Κωνσταντίνος ίδρυσε τήν Κ)πολιν, έ
τερος Κωνσταντίνος παρέδωκεν αύτήν άκουσίως εις τούς βαρβάρους*  
Κων)τϊνος δέ κατά τινα παράδοσιν τών Έλλήνων, ώφειλε να έπιστρέψη 
αύτήν είς τόν Χριστιανισμόν καί τόν Ελληνισμόν. Χάριν τής ιδέας 
ταύτης οί 'Έλληνες πατριώται δέν έδίστασαν νά προβώσι καί είς τό 
έγκλημα τής βασιλοκτονίας, ί’να έπιταχύνωσι τό προσδοκώμενον γε
γονός, 3) άλλ’ ό Κύριος δέν έχει άνάγκην τής αμαρτίας ίνα έκπλη-

Σ. Ε. Κ.—Λησμονεί ό Σεβ. δτι δ Βχσιλδύς Κωνσταντίνος είνε και πρ<η- 
τεξάοελφος τοΰ αύτοκράτορος Νικολάου.

“) Σ. Ε. Κ.—-Ώρισμένως σφάλλεται ή Σεβ. εν τη άντιλήψει ταύτης, διότι 
και οί Σύμμαχοι τής Ρωσίας δεν είνε ορθόδοξοι.

) Σ. Ε. Κ.—Παράδοξος έζήγησις του ανοσιουργήματος τοΰ ανισόρροπου 
Σχηνα,
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ρωθή ή βουλή Αύτού (Σειράχ, 15, II—13), καί ή προ τριών έτών 
γενναία εκστρατεία τών Χριστιανικών λαών εναντίον τών ’Αγαρηνών 
έληξε διά τοϋ άδελφοκτόνου εμφυλίου πολέμου, μή έπιτυχουσα τοϋ τε- 
λικοϋ αύτής σκοποϋ.

Προφανώς ό Κύριος ήθέλησε διά τούτου νά ταπεινώση τούς άνυ- 
πομόνους 'Έλληνας, ϊνα μή βασιζόμενοι είς τάς ίδίας δυνάμεις καί τά 
ίδια σχέδια αύτών τύχωσι τοϋ ποθουμένου καί έπιστραφή είς αύτούς ή 
παλαιά πρωτεύουσα, άλλ’ δπως ή Ίαάλ συνεπλήρωσε τήν νίκην τοΰ 
Βαράκ, τοιουτοτρόπως καί ό σιέφανος τοϋ άπ’ αίώνων έλευθερωτοϋ 
τών ενεργειών τών Χριστιανών άπό τών Τούρκων τ. έ. ήάπελευ- 
θ έ ρ ω σ ι ς τής Κ-π όλε ως κ α I επιστροφή αύτής είς 
τούς'Έλληνας ύπό τήν ιδιότητα μ ε γ α λ ο ψ ύ χ ο υ 
δώρου ό φ ε £ λ ε ι ν ά τ ε λ ε σ 0 ή ύπό τής Ρωσίας, 
Οί σκεπτικοί είς τοΰτο θα άπαντήσωσιν. Όμιλεΐς ούτω διότι ή Ρωσία 
έχει άνάγκην τής βοήθειας τών Ελλήνων έναντίον τών Βουλγάρων 
καί Τούρκων, άλλ’ αύτη βεβαίως Οά παρασχεθή αμέσως είς τούς 
πρώτους, εάν ύποσχεθή είς αύτούς ή Κ-πολις ■>.

Όχι, δέν ομιλώ ούτ υ μόνον τήν στιγμήν ταύτην*  ήδη άνέπτυξα 
τήν ιδέαν μου ταύτην κατ’ ’Απρίλιον μήνα άρκούντως λεπτομερώς, έν 
ΙΙετρουπόλει, έν τινι υψηλή όμηγύρει, δτε ή κατάληψις τής Κ-πόλεως 
έθεωρεϊτο έργον ολίγων ημερών καί εϊχομεν πληροφορίας, δτι οί σύμ
μαχοι έπεδίκασαν αύτήν είς τήν Ρωσίαν. Άπό τότε ήδη ύπέδειξα, δτι ή 
πόλις τοϋ Κωνσταντίνου πρέπει ν’ άποδοθή είς τούς ιστορικούς αύτής 
κϋρίους, τούς 'Έλληνας, ή δέ Ρωσία ώφειλε μόνον να τηρήση τά στενά, 
ώς ή ’Αγγλία κατέχει τό Γιβραλτάρ. Καί ύπέδειξα τήν λύσιν ταύτην 
όχι υπολογίζων έπί τή βάσει πολιτικών σκέψεων τοϋ παρόντος πολέμου 
διότι τότε υπήρχε πλήρης πεποίθησις περί άμέσου κατατροπώσεως 
τής Τουρκίας καί τής Γερμανίας, άλλ’ έντελώς έπί ετέρων βάσεων. 
Δύναμαι νά μεταδώσω ταϋτα έλευΟέρως, διότι ή συνέλευσις έκείνη δέν 
ήτο πολιτικής, άλλ’ έκκλησιαστικής φύσεως καί οί λόγοι μου είχον 
χαρακτήρα άκαδημαϊκόν καί δχι πρακτικόν, απέβλεπον δέ δχι είς τήν 
λήψιν πολιτικών μέτρων, άλλ’ είς τάς πεποιθήσεις τών Ρώσων,—δπως 
καί έν τώ παρόντι άρθρω έκθέτω αύτούς είς τούς μετριόφρονας άνα- 
γνώστας, έκ τών όποιων ή κατεύθυνσις τής πολιτικής ήμών ουδαμώς 
έχει νά έπηρεασθή καί οί όποιοι δύνανται μόνον νά προσεύχωνται είς 
τόν Αεόν, δπως έκπληρωθώσιν οί αγαθοί ουτοι πόθοι.

Δέν μ’ ένθουσια διόλου ή γνώμη : z νά έκδιώξωμεν τούς Τούρ
κους έκ τής Εύρώπης . ΙΤοία είνε αύτή ήΕύρώπη; Είς ποιον είνε 
άναγκαία ; Πρόςτίνας ήθικάς άξίας συμπίπτει ή γεωγραφική αύτή 
άντίληψις; Νά έκδιώξωμεν τούς Τούρκους έκ τής Εύρώπης καί ν’ 

άφήσωμεν είς αύτούς ολόκληρον τήν ’Ορθόδοξον ’Ανατολήν; Ί ήν αγίαν 
Γήν ; Τό Πατριαρχειον τής ’Αντιόχειας ; Ή μάλιστα νά παραχωρή- 
σωμεν τήν Παλαιστίνην είς τούς Εβραίους, ώς συνιστώσιν άνόητοί τινες 
έθνικισταί, μή έννοοϋντες, δτι ό ρωσικός λαός εύκολωτερον θά ήκουε νά 
παραχωρήσωμεν είς τούς Εβραίους τό κυβερνεϊον τοϋ Χορκόβου ή 
τοΰ Ν. Νοβογορόδ παρά τήν πατρίδα τοϋ ύπ’ αύτών άπορριφθέντος 
Σωτήρος.

’Όχι μόνον τήν Εύρώπην πρέπει νά καθαρίσωμεν από τούς Ιουρ- 
κους, άλλ’ όλόκληρον τήν ’Ορθόδοξον ’Ανατολήν. Τόν Τάφον τοϋ Κυ
ρίου, τόν Γολγοθαν, τήν Βηθλεέμ, τήν Δαμασκόν, τήν Βηρυτόν καί έν 
γένει δλας τάς ορθοδόξους έπαρχίας. Έάν κατά τον παρόντα πόλεμον 
κατωρθοϋτο νά καθαρίσωμεν μόνον τήν Κ-πολιν, εύκολως θά ^ουνά- 
μεθα ύστερον ν’ άποβλέψωμεν καί είς τήν άπελευθέρωσιν των λοιπών 
τμημάτων τοϋ Χριστιανισμού, φροντίζοντες όλοέν ν άπωθωμεν τούς 
Τούρκους είς τ’ άπώτατα αύτών όρια.

Τό πρώτον, δπερ θά ήτο δυνατόν έν τοιαύτη περιπτώσει νά γείνη, 
έάν ή Ρωσία θ’άναστήση τήν Βυζαντινήν αύτοκρατορίαν, είνε νά ένωση 
τήν νϋν έλευθέραν Ελλάδα μετά τής Κ-πόλεως υπό τήν κοσμικήν εςου- 
σίαν τοϋ Έλληνος αύτοκράτορος καί τήν πνευματικήν τοιαύτην του 
Οίκουμενικοΰ Έλληνος Πατριάρχου καί τοιουτοτρόπως νά δυνηθώμεν 
νά εύγαριστήσωμεν τόν Ελληνικόν λαόν διά τό καλόν, το οποίον μάς 
έκαμέ*  ποτέ, νά μάς έλευθερώση άπό τήν δουλείαν του διαβόλου καί 
όδηγήση είς τήν ελευθερίαν τών τέκνων τοϋ Θεοϋ, ποιησας ήμάζ pt- 
στιανούς. Ό Πατριάρχης νά μένη ποιμήν τών πολυαρίθμων αύτοΰ 
έν Μ. ’Ασία καί έλευθέρα Έλλάδι έπαρχιών, ό δέ βυζαντινός Αυτό- 
κράτωρ μετά τοΰ λαοΰ αύτοϋ νά μή έπαναπαυθή μέχρίζ καταστήση 
τάς έπαρχίας ταύτας ύπηκόους αύτοΰ, μέχρίζ ένωση ο οκ ηρον 
τόν Ελληνικόν λαόν ύπό τό ένιαιον σκήπτρον αύτοϋ. Ι ότε ή ωσια 
έχουσα τοιοΰτον άσφαλή καί άφωσιωμένον σύμμαχον θ άνα α>η να 
έκπληρώση τήν άποστολήν αύτής είς τήν έγγύς άνατολήν. Αύτή οφεΟ.ει 
νά καταλάβη ολην τήν εύρείαν έκείνην ζώνην τής γήζ άπό τού νοτ ου 
Καυκάσου μέχρι τής Δαμασκού καί τής Ίοππης, νά κυριευοη την 
Συρίαν καί Παλαιστίνην, τά δέ παράλια τής Μεσογείου νά συνοεσ^ μετά 
τοΰ Καυκάσου διά σιδηροδρόμων. Άλλ’ άνευ άφωσιωμένου καί ισχυρού 
συμμά/ου να κατορθώση τούτο είνε άδύνατον ή Ρωσία διότι υπό άλλους 
δρους οί Έλληνες θά ' είνε οί πλέον ακαταδάμαστοι άντίπαλοι τής 
τοιαύτης κινήσεως αύτής έν τή ’Ανατολή.

Τοιαΰται είνε αί σκέψεις ήμών περί τής έξωτερικής πολιτικής 
έπί τό άπλούστερον αί τεθεισαι κατ’ άρχάς έχουσι καί τήν βαθυτεραν 
Αυτών καί σπουδαιοτέραν άποψιν όχι μόνον διά τον παρόντα αιώνα, 
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άλλα καί διά τούς έφεξής. Ή ρωσική κυβέρνησις, ή ρωσική κοινωνία, 
ή έπαρχιακή συνέλευσις άπεσπάσθησαν άπό τήν ρωσικήν ιστορίαν, άπό 
τόν εθνικόν ήμών πολιτισμόν. *Εν  τινι βαθμώ τό αύτό ουνάμεθα νά ει- 
πωμεν καί περί του θεολογικοϋ ήμών σχολείου καί του μεμορφωμένου 
κλήρου ευρισκομένου ύπό ξενικάς επιδράσεις, ιδία γερμανικάς !... 
Ούτε οί ψευδοελεύθεροι ήμών, ούιε οί συντηρητικοί έθλίβησαν διά τόν 
χωρισμόν αύτόν άπό του λαού, άπό τής ’Εκκλησίας καί τών προγόνων 
ήμών, μέχρι του τελευταίου έτους. Άλλ’ ιδού δτι έξερράγη ό πόλεμος, 
< ήλθεν δ χρόνος δ τά πάντα οιαφωτίζων» καί οί ειλικρινείς έκ τών 
Ρώσων σοφοί ήρνήθησαν νά Οεωρώσιν εαυτούς τοΰ λοιπού οπαδούς καί 
αγωγούς τού εύρωπαϊκοϋ, τ.έ. του γερμανικού πολιτισμού, τού πολιτι 
σμού τής δυνάμεως, τοΰ έγωισμου καί τής αίσθητικότητος, Έφάνη 
πολύ ισχυρά ή άνάγκη δπως αναγνωρίσωσι τόν ίδικόν των. τόν ρωσι
κόν πολιτισμόν’ είνε έτοιμοι μάλιστα νά παραδεχθώσι καί τήν τέως μι
σητήν ορθοδοξίαν*  γράφουσιν άρθρα έν τώ πεζώ καί τώ έμμέτρω λόγω 
περί τής ρωσικής ζωής, περί τής ρωσικής κοινωνίας, περί τής ριζικής 
αύτής άντιθέσεως πρός τήν εύρωπαϊκήν ζωήν, βασιζομένην έπί τοΰ ρω
μαϊκού δικαίου, τ.έ. έπί τού εθνισμού, Άλλ’ έκτός τών κοινών φρά
σεων τίποτε σχεδόν άλλο δέν λέγουσιν, άλλα καί δέν δύνανται νά εϊ- 
πωσι. Διατί; Διότι στερούνται υλικού δπως άκριβώς όρίσωσι τήν θε
μελιώδη διαφοράν μεταξύ Ρωσίας καί Εύρη3πηςζ τήν βαθεϊαν έκείνην 
διαφοράν έ ν τ ή ά ν τ ι λ ή ψ ε ι τοΰ Χριστιανισμού, 
τήν οποίαν τ’ άδόκιμα Οεολογικά ήμών συγγράμματα μέχρι σήμερον δ- 
ρίζουσιν έπί τή βάσει τής Εγκυκλίου επιστολής τοΰ Φωτίου, τ.έ. ώς καί 
κατά τόν 9ον αιώνα, οπότε ή διαφορά συνίστατο εις μικρολογίας τινάς.

Δια τούτο λοιπόν έχομεν άνάγκην τών Ελλήνων, νά εύνοήσω- 
μεν τήν ’Ορθοδοξίαν ήμών ; Ναί, άφεύκτως έχομεν άνάγκην αύτών ! 
Τήν ορθοδοξίαν πολλοί έξ ήμών χωρούσιν έν τή καροία αύτών καλλί- 
τερον τών "Ελλήνων άλλά άντιλαμβάνονται αύτήν, ώς προσευχήν, ώς 
άγώνα ταπεινοφροσύνης καί εύσπλαγχνίαν, ώς διάθεσιν εκκλησιαστικής 
εύπρεπείας, άλλ’ορθόδοξος συναίσθησις έκφραζομένη είς 
σαφείς ορισμούς ώς άντισήκωμα έναντίον τών πλανών τής Δύσεως, ορ
θόδοξος κατάστασις, τ. έ τύποι κοινωνικής καί σχολικής ζωής συμφω- 
νοΰντες πρός τήν άναλλοίωτον άντίληψιν τού Χριστιανισμού παρ’ ήμΐν 
έν τή ρωσική κοινωνία δέν ύπάρχουσιν δπως σχεδόν δέν ύπάρχουσι καί 
είςτάς ρωσικάς άκαδημίας. Εϊμεθα καλοί Χριστιανοί, ήμεις οί Ρώσοι, 
άλλ’ όχι φιλόσοφοι, ϊνα δέ άντιτάξωμεν τό ίδικόν μας είς τό ξένον, τό 
κρύφα ύπεισελθόν είς τήν ζωήν ήμών ε!νε άνάγκη ού μόνον θερμώς 
νά αίσθανώμεθα, άλλα καί καλώς νά σκεπτώμεθα καί άκριβώς να έκ- 
φραζώμεθα, Οί "Ελληνες γνωρίζουσι να πράττωσι τούτο. Λάβετε ?9τω 

καί τας συγχρόνους αύτών ερμηνείας είς τήν άγ. Γραφήν (του 
Πατρ. Ανθίμου Τσάτσου καί Ανθίμου "Ιεροσολύμων*)  θά ίδετε 
είς αύτάς παραγωγικότητα θρησκευτικής σκέψεως, όπως καί εις 
τούς άρχαίους πατέρας, ένφ είς τας ερμηνείας τών Ρώσων θα 
συναντήσητε τδν μεσακυνικδν σχολαστικόν ή τούς ανεπιτήδειους 
αντιγράφεις καί ανευ ιδεών γερμανικάς πραγματείας, είς άς πολύς 
μέν δ λόγος περί ταύτης ή έκείνης τής γραφής καί άναγνώσεως 
ούδείς δέ περί θρησκευτικής έννοίας τών θείων ρημάτων.

«Άλλα βεβαίως μόνη ή θεολογία — θά μάς εϊπωσι - δεν 
αποτελεί τδν έθνικδν πολιτισμόν.» Βεβαίως, διά μόνης τής θεο
λογίας δέν είνε δυνατδν ν’ άναζωογονήση τις τήν έθνικήν ζ<οήν 
καί αυτήν δέ τήν θεολογικήν άναγέννησιν*  τδ δαιμόνιος των 
Ελλήνων δέν είνε δυνατδν να μάς τήν παράσχη έντος δύο έτών. 
Άλλ’ είνε άνάγκη νά καταβάλλωμεν πάσας τάς προσπάθειας 
ήμών δπως ανασυσταθή ή Βυζαντινή αυτοκρατορία (άλλ οχι καί 
τδ φαυλον τών Αθηνών σύνταγμα) καί τδ Ελληνικόν πνεύμα 
λάμψη καί πάλιν καί έν τή θεολογία καί έν τή φιλοσοφία καί 
έν τώ δικαίω καί έν τοϊς πολιτικοϊς καί κοινωνικοίς ήθεσι, φωτίση 
δέ δλας τάς απόψεις τού βίου διά τής συνειδητής παραδοχής^ τής 
ορθοδοξίας, τ. έ. τοΰ αμεταβλήτου Χριστιανισμού, ουχί δε το 
κράμα έκεϊνο τδ θρησκευτικόν μετά τού ρωμαϊκού εθνισμού, τό 
όποιον κατέχουσιν οί Ευρωπαϊκοί λαοί άπό τών χρόνων τής Ανα
γεννήσεως μέχρι σήμερον καί είς τό όποιον οφείλεται, οτι αι μεν 
χριστιανικά! άρχαί παρ’ αύτοϊς όλοέν θολουνται, αί δε εθνικαί 
κρατύνονται.

’Εκ τής έθνικής Ρώμης, ιδού τί πρέπει νά διοαχθώμεν. Π 
σιδηρά αύτη μοναρχία, έπεκτεινομένη όλοέν εύρύτερον εις τόν 
τον τότε γν<οστδν κόσμον, δέν έπαυσε ν’ άπορροφήση καί ταπει- 
νώση τόν πολιτισμόν καί τάς πολιτείας, άλλά τουναντίον οπού 
συνήντα ύγιά καί μέ πραγματικάς πεποιθήσεις θρησκείαν και 
πολιτισμόν μάλλον προσεπάθει δπως μεταφυτεύση είς εαυτήν τάς 
ιδέας, τάς συνήθειας, τέλος τούς άνθρώπους έκείνους, οϊτινες ήδύ- 
ναντο νά ώσιν ωφέλιμοι είς τήν παγκόσμιον πόλιν. Οί θεοί τών 
έθνών, τά όποια κατέκτα εύρισκον θέσιν είς τδ ρωμαϊκόν πάνθεον, 
οί δέ μεγαλοφυείς άνδρες έπετρέπετο νά άνέλθωσιν εις τά ύπατα 
αξιώματα καί είς αύτό τό άξίωμα τοΰ αύτοκράτορος άν ήδυναντο 
yà ώφελήσωσι μεγάλους τδ κράτος. Ι\αί τοιουτοτρόπως διά τά 
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συμφέροντα τοΰ δικαίου, διά τά συμφέροντα τής θρησκείας καί 
τής έπιστ·ήμης τέλος διά τά συμφέροντα τά καΟαρώς ρωσικά— 
εθνικά ή Κ-πολις οφείλει να καταστν^ πρωτεύουσα τής Βυζαντι - 
νής αύτοκρατορίας, δλαι δέ αί Έλληνικαί έπαρχίαι έν τή Βαλ
κανική καί τή Χερσονήσφ τής Μ. Ασίας νά περιληφθώσιν είς 
αύτήν.

’Άλλως έχει διά τήν Συρίαν καί Παλαιστίνην. Ένταΰθα οί 
δρθόδοξοι Χριστιανοί άνήκοντες είς δύο Πατριαρχεία, περί τάς 
ί>00 χιλιάδας, σχεδόν δλοι είνε Άραβες. Βεβαίως, δφείλομεν ο
μοίως να προφυλάξωμεν καί τήν γλώσσαν των καί τάς ένοριακάς 
αύτών κοινότητας, αλλά δεν πρέπει νά κωλύσωμεν τον ρωσικόν 
άποικισμόν, καθαρίζοντας καί τάς έρημους καί τους μωαμεθανι
κούς συνοικισμούς, οϊτινες άλλως μόνοι 0’ αρχίσωσι νά έρημοΰν- 
ται ύπό τήν ρωσικήν κατοχήν. Άν γείνη τοΰτο δέν Οά παρέλ- 
θουν δέκα έτη καί δλη ή Παλαιστίνη καί Συρία θά μεταβληθώ- 
σιν είς Κυβερνεία τοΰ Βλαδιμήρου ή τοΰ Χαρκόβου. '0 λαός ή
μών τόσον είνε έτοιμος νά άποικίζεται είς τήν χώραν, έν ή έζησεν 
ό Σωτήρ ήμών, ή Παναγία Παρθένος, οί Απόστολοι, οί προφή- 
ται καί οί μάρτυρες. Τοιουτοτρόπως θά καταστή δυνατόν έκεί 
ν’ άναδειχθή ο καθαρός ρωσικός πολιτισμός, δ ρωσικός λόγος, τό 
ριυσικόν έμπόριον καί ή βιομηχανία. Ή έρημος έκ νέου θ’ άν
θηση, ώς «γή ρέουσα μέλι καί γάλα», έκαστος δέ Ρώσος χρι
στιανός θά θεωρή καθήκον αύτοΰ δχι άπαξ τοΰ βίου αύτοΰ, νά 
έπισκεφθή τόν Ζωοδόχον τοΰ Κυρίου Τάφον, άλλα πολλάκις- μά
λιστα δέ οί ήμέτεροι άριστοκράται καί άριστοκράτιδες βαθμηδόν 
καί κατ’ ολίγον Οά λησμονήσωσι τό Καρλσβάδ καί τούς Παρι- 
σίους καί 0’ άρχίσωσι νά γνωρίζωνται μετά τής 'Ιερουσαλήμ, τής 
Βηθλεέμ καί Ναζαρέτ.

Τότε δ’ ακριβώς έν δλη αύτής τή δυνάμει Οά έξεγερΟή ή 
ή ρωσική συνείδησις· ή έπιστήμη καί ή ποίησις 0’ άναγγέλλω- 
σιν είς τδν κόσμον τά αισθήματα καί τάς προσευχάς τής ρωσικής 
ψυχής, ούτω δέ Οά έκπληρωθώσιν αί έλπίδες τών τελευταίων 
Ριουρήκων καί τών πρώτων Ρωμανώφ, δτι τδ βασίλειον τής 
Μόσχας έπέπρωτο νά καταστή Τρίτη Ρώμη, τετάρτη δέ Γώμη 
νά μή ύπάρξη.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ κοι ΞΚΕΨΕΙΞ
ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Είς τάς περϊ τού έν ίΐαρισίοις συγκροτηθέντος Συνεορίου τών 'Ελληνικών 
αποικιών κρίσεις τών εφημερίδων ίδίφ τοΰ εξωτερικού φέρεται ή Κύπρος ώς απο- 
δοκιμάσασα το Συνέδριον. Έφ’ δσον ή αντίληψις αύτη αφορά τα ύπό τοΰ II. 
Μητροπολίτου Κιτίου σταλέντα πρός τον κ. Τριανταφυλλίδην τη).εγραφήματα 
κατόπιν συσκεψεως αύτοΰ μετά τών Βουλευτών καϊ τοΰ Δημάρχου Λεμεσού ή ακρί
βεια επιβάλλει νά σημειωΟή οτι έκ τών αποσταλέντων δύο τηλεγραφημάτων τό 
μέν έν άπεποιειτο συμμετοχήν είς το Συνέδριον τό όποιον θα συνεκροτείτο μετά 
τρείς ημέρας διά τήν έλλειψιν λεπτομερειών καϊ διετύπου εύ/άς περϊ αποφά
σεων αγαθών διά τή/ φιλτάτην πατρίδα, το δέ δεύτερον, άπάντησις ον του διασα- 
φητικοΰ τηλεγραφήματος του κ. Τριανταφυλλίδου είχεν έπϊ λεξει ώδε Εύρίσκομεν 
οτι ή Κύπρος, ώς έδαφος ποθούν καϊ προσδοκών μάλιστα τήν ενωσίν του έκ τοΰ 
θριάαβου τών όπλων τώ/ πολεμούντων έν ονοματι τού δικαίου τών εθνοτήτων, δέν 
έχει θέσιν έν άποικιακφ συνεδρίω.» Οί συσκεφθέντες δηλ. έπϊ τής άπαντήσεως τής 
έκ Παρισίων προσκλήσεως, έν τή διατυπώσει τού τηλεγραφήματος των, ανεξαρτήτως 

είχον άντιλήψεως περϊ τοΰ Συνεδρίου, ώρμήθησαν έκ τής ιδέας ότι ή Κύπρος 
δέν έχει θέσιν είς Συνέδριον ελληνικών αποικιών, διότι δέν εινε ελληνική ’Αποικία, 
άλλα νήσος ελληνική, διατελοΰσα έν προσδοκία τής έθνικής της άποκαταστάσεως.

XXX
ΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΙΚΑΣΘΗι

Διά τήν δίκην ήτις πρόκειται νά άκουσθή τήν προσεχή Πέμπτην ένώπιον 
ΤΟΰ έν Λεμεσφ 'Επαρχιακού Δικαστηρίου οί πολλοϊ όέν φαίνεται νά έχουν ακριβή 
άντίληψιν. Διά της κινηθείσης αγωγής ύπό του Μητροπολίτου ζητείται όπως οι 
καθαιρόθεντες τρεις Ιερείς οιαταχθωσι διά διατάγματος του Δικαστηρίου, όπως 
παύσωσι να έκτελώσιν ιερατικά καθήκοντα ώς μη έχοντες πλέον το προς τούτο 
δικαίωμα. Σαφέστερον είπειν έάν εΰρισκόμεθα ύπό τούς ελληνικούς νόμους ή 
απόφασις τού 'Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου θα έκοινοποιείτο είς το αρμόδιον 
Έπουργείον, το όποιον θά διέτασσε τήν έκτέλεσιν. Τό πολιτικόν όμως τής Κύ
πρου καθεστώς έπιβάλλει έπϊ τής προκειμένης περιπτώσεως τήν αϊτησιν δικα
στικού διατάγματος. Νοείται οϊκοθεν ότι δια τής ένεργείας ταύτης δέν παραγ
κωνίζεται τό δικαίωμα δπερ έχει ή 'Εκκλησία νά τιμωρήση διά τής αποκοπής 
από τής κοινωνίας τών πιστών τούς τε παρανόμως ίερουργούντας καϊ πάντας 
τούς δεχόμενους τάς ιερουργίας αύτών.

X X X
ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΑΙΑ ΤΟΥΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ,, ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

Άραιώς μέν έξακολουθητικώς δ’ όμως οί τρόφιμοι τής Σχολής τών αδελ
φών Maccaroll έγκαταλείπουσιν αύτήν καϊ προσέρχονται είς το Ελληνικόν 
Εμπορικόν Λύκειον. Μετά τήν πρώτην έκείνην άθρόαν έξοδον περϊ ής έγεινε 

λογος και εν τφ έξω τής Κύπρου έλληνικφ τύπφ άνεχώρησαν καϊ άλλοι άνά είς 
δύο μεν εκ Αευκάρων, έτερος έκ Ταρσού της Κιλικίας, τόν όποιον, ως μας έδή-
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λωσεν ό ίδιος διά πολλών υποσχέσεων προπαρεσκεύχζον διά τό Ιεραποστολικό^ 
αξίωμα καϊ είς άλλος μωαμεθανός ούτος έκ Λεύκας, οστις προσελθών είς τό 
ήμέτερον οίκοτροφείον διατελεί κατάπληκτος διά τό 'φιλόφρον καϊ ανεξίθρησκο? 
περιβάλλον είς τό οποίον εύρίσκεται. Είς τόν μαθητήν τούτον έδόθη κατά τήν έ
ξοδόν του χαρακτηριστική ευκαιρία να έκτιμήση τό είδος τής αγωγής, ήτις δίδε
ται είς τήν άποχαιρετισθείσαν ύπ’ αύτού σχολήν και τό όποιον δέν παύει νά διη- 
γήται είς τούς νέους συμμαθητάς του.

«Φεύγεις καϊ σύ, Άρίφ;» ήρώτησε τόν οθωμανοπάιδα ό Διευθυντής. «Ναί, 
κύριε Μακάρολ, άπεκρίθη ό μαθητής’ δέν είμαι δι’ αύτήν τήν Σχολήν, έγό) θέλω 
νά μάθω προ πάντων έμπορικά.> - «Άλλά καϊ ήμεις παιδί μου, έχομεν έμπο- 
ρικά.» «Ναί, άλλα διδάσκονται μόνον είς τήν τετάρτην καϊ εγώ είμαι είς τήν 
πρώτην τάξιν τής ’Ακαδημίας. > —«Τότε διατϊ δέν μού τό είπες όταν ήλθες νά 
σέ κατατάξω είς τήν τετάρτην τάξιν ; Καϊ τώρα είμπορώ να σέ βάλω έκεί καϊ 
θά μάθης ώραια εμπορικά *.  Ητο πλέον αργά καϊ ό μαθητής δέν ηύτύχησε νά κατα- 
ταχθή είς τήν Δ’ τάξιν άντϊ τής Α'.

Ετέρου μαθητου ό πατήρ ελεγεν είς τον Διευθυντήν τού ήμετέρου Οικο
τροφείου ότι ό υιός βιάζων αύτόν νά τόν άποσύρη από τήν ’Εμπορικήν ’Ακα
δημίαν τού κ. Μακάρολ τού έλεγε «πατέρα μή με στείλης πλέον είς αύτήν τήν 
Σχολήν. Δέν έχω σκοπόν να γείνω μασόνος. "Εχομεν περισσοτέρας προσευχάς καϊ 
κηρύγματα παρά μαθήματα».

ΙΙολλοϊ έδυσκολεύοντο νά πιστεύσουν δτιό κύριος σκοπός τών αδελφών Μακά
ρολ είνε θρησκευτικός προσηλυτισμός καϊ μας έξελάμβανον ίσως υπερβολικούς 
όταν έχαρακτηρίζομεν τήν σχολήν ταύτην ώς στρεβλωτήριον τής θρησκευτικής 
καϊ έθνικής τών είς αύτήν έγκλειομένων παίδων συνειδήσεως.

XXX
ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΕΝ ΑΠΩ; ΟΡΕΙ

Πρό τινων εβδομάδων άνεγινώσκετο ή εϊδηαις ότι πολεμικόν πλοίου άπεβίβα- 
σεν είς Άγιον "Ορος Ρώσους αξιωματικούς. Ύπό άλλας περιστάσεις τό γεγονός 
θά ήτο άξιον πολλών σχολίων, άλλα σήμερον τό πανελλήνιον προσκύ/ημα περι- 
λαμδανόμενον έντός τής άκτίνος τού χαρακωμένου στρατοπέδου τών συμμάχων 
είνε κατ’ ανάγκην βατόν καϊ αξιωματικούς καϊ στρατιώται:, πολύ δέ πιθανόν τινα 
τών εύρυχωροτάτων ρωσικών μοναστικών ένδιχιτημάτων νά προορίζωνται ήδη διά 
στρατιωτικάς εγκαταστάσεις. "Ο,τι όμως προκαλεί έπϊ τού παρόντος Ιδιαιτέρως 
τήν προσοχήν είνε ή αγγελλόμενη άποτυχούσα απόπειρα τών Βουλγάρων τής Μο
νής Ζωγράφου πρός κατάληψιν τής σερβικής Μονής τού Χιλίανδαρίου. Οί Άγιο- 
ρείται Βούλγαροι πτερωθέντες ύπό τής πνοής τών εύκολων θριάμβων τής Βουλ
γαρίας κατά τής Σερβίας εύρήκαν, ώς ένόμισαν, κατάλληλον τήν στιγμήν νά άφαί- 
ρέσωσιν άπό τάς χειρας τών ήττημένων Σέρβων τήν Μονήν είς τήν οποίαν κοι- 
μώνται δύο μεγάλοι Βασιλείς τής Σερβίας πατήρ καϊ υίός. Τό γεγονός λυπηρόν 
καθ’ εαυτό διά τάς έκδηλωθείσας άρπακτικάς διαθέσεις τών Βουλγάρων Μοναχών, 
είνε ακόμη λυπηρότερον διά τάς ένδεχομένας νά συμβώσιν έπεμβάσεις τών πολλών 
νυν προστατών τών Σέρβων είς τά εσωτερικά τού Αγίου "Ορους πράγματα καϊ εύ- 
χόμεθα ταχέως νά άκούσωμεν ότι ή συνετή καϊ δραστήρια ενέργεια τής Ίερας 
Κοινότητος καϊ της 'Ελληνικής Αστυνομικής Διευθύνσεως άπεσόβησαν τόν κίνδυ
νον πάσης έξωθεν έπεμδάσεως.

ΚΥΠΡΙΑΚΑ
ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΕΟΡΤΗ
Ή επέτειος μνήμη τών ^ιφχ μεγά

λων τής ’Εκκλησίας φωστήρων Βασι
λείου, Γρηγορίου καϊ Ίωάννου τούΧρυ- 
σορρήμονος συνήγαγε τόν λαόν τοϋ 
Κυρίου έπϊ διπλήν θρησκείας καϊ γραμ
μάτων έορτήν. Μετά τήν έν τφ ναφ 
του Κυρίου λατρείαν, όπου ό Π. Μη
τροπολίτης Κιτίου διδάσκων τό έκκλη
σίασμα εκ τού βίου τών τριών Ιεραρ
χών προσεπάθησε νά φέρη τόν νούν 
καϊ τήν καρδίαν τών πιστών είς επι
κοινωνίαν πρός τό παρελθόν καϊ τό 
παρόν τών χωρών έξ ών προήλθον καϊ 
έν αίς διέλαμψαν οί μεγάλοι τής ’Εκ
κλησίας διδάσκαλοι, αί Σχολαϊ πάσαι 
καϊ τά πλήθη έπλήρωσαν τάς εύρυ- 
τάτας αίθούσας καϊ τούς διαδρόμους 
του Εύρυβιαδείου όπου, .ο μαθητικός 
κόσμος αδων καϊ άπαγγέλλων καϊ χο- 
ρεύων χορούς εθνικούς συνεπλήρωσε 
τήν πνευματικήν εύφροσύνην. Λόγον 
έόρτιον άπήγγειλεν ό Λυκειάρχης κ. 
^κρρης πραγματευθείς περϊ τού πνεύ
ματος καϊ τής αξίας τής συγχρόνου 
βιομηχανικής καϊ έμπορικής καϊ πρα
κτικής έν γένει μορφώσεως καϊ τής 
συγχρόνου ελληνικής έκπαιδεύσεως. Ό 
λόγος του έμβριθής καϊ καλλιεπής καϊ 
ρητορικός τήν τε σύνθεσιν καϊ τήν 
απαγγελίαν έσ^έφετο ύπέρ τής συγ
χρονιστικής >αϊ κατά τής γυμνασιακής 
πζιδεύσεως, ήν έχαρακτήρισεν ώς άσκο- 
πον καϊ έπιζήμιον πάντως έκ ζήλου 
ύπερβολικού ύπέρ της ά?.λης, τής πρα
κτικής. Σπανίως έωρτάσθη έν Λάρνακι

έορτή γραμμάτων μετά τόσης έπιβλη- 
τικότητος.

ΛΡΧΑΙΡΕΣ1Α1 ΜΟΝΗΣ
Οί αδελφοί τής Ίερας Μονής Αγίου 

Παντελεήμονος συνελθόντες ύπό τήν 
προεορείαν τού Μακαριωτάτου Προέδρου 
Κυρηνείας έξέλεξαν παμψηφεϊ δια μίαν 
τετραετίαν διοικούσαν έπιτροπήν τούς 
όσιωτάτους Πατέρας Χρύσανθον Τα- 
πανίδην και Κλήμεντα Φαρίδην άμφο- 
τέρους διακριθέντας μέχρι τούδε έν 
ταίς άνωτέραις τής Ίερας Μονής Δια- 
κονίαις. Σημειουμεν ότι μάς φαίνονται 
ξενίζοντες οί τίτλοι Διευθυντής καϊ ύπο- 
διευθυντής προκειμένου περϊ Ίερας 
Μονής καϊ θά συνιστώμεν έάν δέν έλ- 
κουσιν έκ μακράς τής Μονής παρα- 
δόσεως τήν καταγωγήν νά όβελισθώσιν 
ώς ξέναι εντελώς πρός τό Μοναστηρια
κόν σύστημα. ’Αφού δι’ ένα ή δι’ άλλον 
λόγον ή Μονή δέν έχει το ήγουμενικόν 
αξίωμα, τό ορθόν είναι—έαν, έπαναλαμ- 
βάνομεν, δέν πρόκειται περϊ έθους μα- 
κρού νά όνομάζωνται οί οιευθύνοντες 
«ή διοικούσα ’Επιτροπή'.

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΣΙ’ΑΛΟΓΟΣ
Πρωτοβουλίφ τής A. Π. τού Μητρο

πολίτου Πάφου κατηρτίσθη έν Κτήματι 
Σύλλογος φιλόπτωχος Κυριών πολλοί 
ύποσχόμενος είς τό έργον τής φιλαν
θρωπίας.
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

ΊΙ έπιτροπή τής «Έμπορ. Λέσχης» 
Λάρνακος άξιεπαίνως ενεργούσα κατήρ- 
τισε πρόγραμμα διαλέξεων έν τη αιθού
ση αύτής διδόμενων κατά δεκαπενθη-
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μέριαν. Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμε
ρον διελέχθησαν δ Διευθυντής του 'Ιερο
διδασκαλείου ίερολ. κ. ’Αρσένιος Δη- 
λιγιάννης' και ό έκ τών Καθηγητών 
αύτοΰ κ. Γ. Ματσάκις ό μέν περϊ < Κοι
νωνιολογικής ηθικής >, ό δέ «περϊ γυναι
κείας ζηλοτυπίας έπι τή βάσει τής 
Μήδειας τοΰ Εύριπίδου . Άμφότεροι 
έπραγματεύθησχν έμβριθώς τε άμα καϊ 
έπαγωγώς τό θέμα των. θά ήτο εύτύ- 
χημα αν ή ήμετέρκ κοινωνία κατωρ- 
θούτο διά της επιμονής καϊ σπουδής 
τών παρ’ ήμίν άνθρώπων τοΰ πνεύματος 
καϊ τής προθυμίας τών πολιτών νά 
φθάση είς τό σημείον νά Οεωρή τάς 
δημοσίας διαλέξεις ώς άναγκαίαν καϊ 
απαραίτητον τροφήν διά τήν πνευματι
κήν ζωήν.
ΔΙΔΑΚΤ2Ρ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

'Ο Ίεροδιάκονος τής Μητροπόλεως 
Κυρηνείας καϊ τρόφιμος τοΰ Εθνικού 
Πανεπιστημίου κ. Νικόδημος Ζ. Μυ
λωνάς δούς άρτι τάς νενομισμένας έξε- 
τάσεις άνηγορευθη Δ.θ. μέ βαθμόν άρι
στα >. Εύχόμεθα ή Εκκλησία ήμών νά 
εύρη έν τφ προσώπφ αύτου καϊ χριστού 
του Εύαγγελίου Διάκονον.
ΕΙΚΟΝΕΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΝΑΟΝ TOT ΕΓΑΓ- 

ΓΕΑΙΣΜΟΓ
Ή αξιότιμος επιτροπή τοΰ έν Λε

μεσφ ιερού Καθεδρικού Ναού τοΰ Εύαγ- 
γελισμοΰ έκρινεν ορθόν εύλογούντος τοΰ

Π. Μητροπολίτου νά προκαλέση διαγω
νισμόν εικονογραφίας πρός έκλογήν τοΰ 
Ζωγράφου είς ον νά άναθέση τήν γρα
φήν τών ιερών εικόνων τοΰ ναοΰ. Εις 
τούτων ύ κ. θεοδ. Κόντης καθηγητής 
τής ζωγραφικής έν τφ Ίεροδιδασκα- 
λείφ παρουσίασεν ήδη τήν ΰπ’ αύτού 
γραφεί σαν εικόνα είς τήν Επιτροπήν 
ήτις εύρεν αύτήν αξίαν τών προσδο
κιών της.

ΊΙ είκών παριστώσα τόν Κύριον ώς 
Μέγαν ’Αρχιερέα έπεδείχθη καϊ είς τήν 
A. II. τόν Μητροπολίτην Κιτίου, δστις 
συνέχαρη μέν τόν τεχνίτην διά τό λαμ
πρόν του έργον, ύπέμνησε δ’ όμως δτι 
δ οριστικός έπαινος επιφυλάσσεται 
είς τόν νικητήν τοΰ διαγωνισμού. Τό 
βέβαιον εΐνε δτι ό κ. Κόντης άρτιας 
τεχνικής μορφώσεως—έξεπαιδεύθη έν 
τφ Πολυτεχνίφ ’Αθηνών καϊ έν Ίταλίφ 

έχει τάλαντου, τό όποιον ήδύνατο να 
τόν ανάδειξη άριστόν άγιογράφον έάν 
τού παρείχοντο αί πρός γραφήν εικό
νων εύκαιρίαι. Αί δύο προσωπογραφίαι 
του αοιδίμου Σώζου αί κοσμούσα: τάς 
αίθούσας τών Μητροπόλεων Λάρνακας 
καϊ Λεμεσού καϊ ή έν τφ Ζαχαρίχδείψ 
Έμπορικώ Λυκείφ Λάρνακας άνηρτη- 
μένη είκών τού Κωνστ. Ζαχαριάδου 
έργα τής χειρός αύτοΰ, έγείρουσι τόν 
θεατήν είς άναζήτησιν του ζωγραφήσαν- 
τος αύτάς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ
«Κήρνξον τόν Χόγον····η 1Γ Ttu· δ% 2·

ΕΤΟΣ ΣΤ~ΛΑΡΝΑΞ, Τδ ΦΕΒΡ. 1916. ΤΕΥΧ. 101 ον.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ir ΑΙΩΝΑ *

Δια τών τοιούτων κατά τύπους χειροτονιών δεν Où έπήρ- 
χετο διάσπασις τής ύρΰοδόξου Έκκλησίας άλλ’έξοικονόμησις, 
«τύ γάρ δίκαιον, λέγει, ούκ άρνήσομαι ώς έ- 
χρήν καί μίαν βασιλείαν είναι τά κοσμικά 
διευί)ύνουσαν καί πρώτον ενα ποιμένα τά 
πνευματικά δ ι ακο ν ο ύ μεν ο ν», άλλ’ επειδή ή βασι
λεία δέν ανήκει μόνον είς ενα «ό δέ εις καί πρώτος 
ποιμήν ιερός καί αύτός έξω τής οικείας πλά- 
ζεται μάνδρας καί ημείς τά πρόβατα άλλος 
αλλαχού διεσπάρημεν καί ύπό διαφόρους ε
ξουσίας κατέστη μεν» οΰιω τοϋ Θεοΰ κελεύσαντος ύ- 
φείλομεν να συμμορφωθώμεν πρός τάς παραχθείσας άνάγκας, 
ηνωμένοι μέν κατά τήν χριστιανικήν κλήσιν καί πολιτείαν άλλα 
διιστάμενοι κατά τά άλλα «όσα περί στρατηγίαν, 
όσα περί πολέμους, όσα περί πολιτικάς 
διεξαγωγάς τε καί διοικήσεις». "Οπου ταύτα δέν 
ύπάρχουσι δέν εΐνε εύλογον νά έπιχειρή τις νά βιάση δπως 
ύπό μίαν τεθώσιν αρχήν διά τής «ε ύ λ ο γ ο φ α ν ο ΰ ς τών 
αρχιερέων προφάσεως». Ύπερεπαινεϊ ώς είκός ό 
Ναυπάκτυυ τόν Θεόδωρον ’Άγγελον Κομνηνόν καί εκφράζει

1) Συνέχενζ έζ τού ΙΟθού τεύχους σελ. 38.
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παράπονον οτι δέν αναγνωρίζεται ύπό τών έν Νικαία ώς Βα
σιλεύς, ένφ μεγάλα έστησε κατά λατίνων τρόπαια καί ύπό τών 
ύπηκόων αύτοΰ ώς παρά τοΰ Θεού απεσταλμένος θεωρείται. 
Μετά πολλά δέ καί άλλα σκωπτικώς δηλοΰται τώ Πατριάρχη 
οτι αν προβή είς καθαίρεσιν τών χειροτονούντων καί τών χει- 
ροτονηθέντων Οά προκαλέση μεΐζον σχίσμα καί πόλεμον ιε
ρόν, οί δέ καθαιρεΰέντες «ώς τινες Ιχθύες το τής καθαιρέσεως 
καταπιόντες άγκιστρον αύτίκα τεθνήξονται, ή, κατά τούς ύφι- 
μόρους ύρφούς, έπιζήσονται καί ώς οί θαλάσσιοι σκάροι ίκμα- 
λέαν προΐσονται λαλαγήν καί τοίς καθαιρέταις άντεγκαλέσουσι 
τά τήν αύτήν έπάγοντα καταδίκην». Τελευτή τήν επιστολήν 
βεβαιών δτι καλώς είδους τά πράγματα γράφει καί προτρέπει 

είς ειρήνην.
Τοιυΰτο τό περιεχόμενον τής επιστολής τοΰ Μητροπολί

του Ναυπάκτου προς τον Πατριάρχην, δι’ ής έξεδηλοΰτο μέν 
τις ανευλάβεια πρός αυτόν, όφειλομένη είς τον Δημήτριον 
Χωματιανόν, άλλά δέν έκηρύσσετο αποστασία τών έν Δεσπο- 
τάτφ τής ’Ηπείρου 'Ιεραρχών άπό τοΰ Οίκουμενικοΰ Πατρι- 
άρχου. Έζητεϊτο μόνον άδεια νά μή γίνωνται αί χειροτονίαι 
έν Νικαία, ένεκα τών παρουσιαζομένων δυσχερειών. Τήν ά
δειαν ταύτην δέν παρεχώρει τό ίίατριαρχεΐον, άναμφιβόλως δέ 
δέν ήτο άσχετον το ζήτημα τοΰτο καί πρός τά πολιτικά ζητή
ματα, διότι οί έν Νικαίφ κατ’ υύδένα τρόπον ήθελον ν’ ανα- 
γνωρίσωσιν ώς βασιλέα τόν Δεσπότην τής Ηπείρου, οί δ’έν 
Ήπείρφ πάλιν έπέμενον είς τήν άναγνώρισιν ταύτην καί έ- 
θεώρουν ώς οριστικήν την ΰπαρξιν δύο Βασιλείων 'Ελληνικών 
τοΰ Άνατολικοΰ έν Μικρασίφ καί τοΰ Δυτικού έν Ήπείρφ 
καί Μακεδονίρ. Συνέβη δέ δ,τι εύλόγως έφοβοΰντο οί έν Νι- 
καίττ, διότι δ Θεόδωρος Άγγελος Κομνηνός ήΟέλησε ν’ άνα- 
κηρυχθή Αύτοκράτωρ καί νά παραγκωνίση τύν έν Νικαίι? 
"Ελληνα Αύτοκράτορα.

Αί πολεμικαί αύτοΰ έπιτυχίαι αληθώς ήσαν μεγάλαι, διότι 
τφ 1223 κατώρθωσεν ύ Θεόδωρος νά συντρίψη καί τούς 

Βουλγάρους καί τούς Λατίνους έν Μακεδονία;, καταλύσας 
έντελώς το Βασίλειον τών δευτέρων καί καταλαβών τήν με
γάλην πόλιν Θεσσαλονίκην, έπεκτείνας οΰτω τό κράτος αύτοΰ 
από τοΰ Άδριαιικου μέχρι τοΰ Αιγαίου. Μετενεγκών τήν έ
δραν αύτοΰ είς Θεσσαλονίκην καί σκοπών έκεϊθεν νά χωρήση 
πρός τήν ΚΠολιν περιεβλήθη πορφυρίδα καί ύπεδύθη ερυθρά 
πέδιλα κατά τήν περιβολήν τών Βυζαντινών Αύτοκρατόρων, 
ίδρύσας Αύλήν καί καθορίσας διάφορα έν αύτή άξιώματα, 
κόφας έπί πλέον ίδιον νόμισμα. Πρός νομιμοποίησήν τοΰ Αύ- 
τοκρατορικοΰ αξιώματος ήξίωσε παρά τού Μητροπολίτου Θεσ
σαλονίκης Κωνσταντίνου Μεσοποταμίτου, δστις άμα τή ανα
κτήσει αύτής καί τή φυγή τοΰ έπεισάκτου λατίνου ’Αρχιεπισκό
που, μετέβη είς αύτήν, δπως χρίση αύτόν Βασιλέα καί Αύτο
κράτορα Ρωμαίων, γενομέντ|ς ήδη περί τούτου έπισήμου πρά- 
ξεως τοΰ Κλήρου τοΰ Δεσποτάτου έν Άρτη. Ό Άρχιεπίσκο
πος Θεσσαλονίκης ήρνήθη, είπών ότι ό μόνος νόμιμος "Ελλΐ|ν 
Αύτοκράτωρ εδρεύει έν Νικαία μετά τοΰ Οικουμενικού 11α- 
τριάρχου. Άλλ’ ό Θεόδωρος ευρε πρόθυμον τόν ’Αρχιεπίσκο
πον Άχρίδος καί πάσης Βουλγαρίας Δημήτριον Χωματιανόν 
όπως στέφη καί χρίση αύτόν Αύτοκράτορα Ρωμαίων έν Θεσ
σαλονίκη. Μετά τήν στέφιν ό γηραιός Μητροπολίτης Ναυπά
κτου Ιωάννης, μή δυνηθείς τότε νά παρευρεθή κατ’ αύτήν, 
συνέχαιρε τφ νέφ Λύτοκράτορι καί ηύχετο αύτφ νά νικήσω 
μέν πάντα έχθρόν, νά πατήση 0έ τήν γήν τής ΚΠόλεως καί 
τήν αύλήν τών εκεί Ανακτόρων. Ήτο απερίγραπτος ή κα- 
ταλαβοΰσα τούς πάντας έν τφ κράτει τοΰ Θεοδώρου χαρά έπί 
τή ανακτήσει ιδίως τής Θεσσαλονίκης καί γενική ή ελπίς δτι 
ταχέως ό Θεόδωρος θά έξεδίωκε καί έκ τής ΚΠόλεως τούς 
ξένους. Μετά μικρόν μεταβάς είς Θεσσαλονίκην ό Μητροπο
λίτης Ναυπάκτου έγραφε πρός τοίς άλλοις είς Νίκαιαν πρός 
τόν Πατριάρχην «νΰν ό σαθρός καί δυσκίνητος εγώ Θεσσα
λονίκης τής περιλαλήτου καί τών έν αύτή θεαμάτων καταπο- 
λαύω καί περί τύν μυροφόρον τάφον στροφοΰμαι τοΰ μεγά
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λου έν μάρτυσι, τοΰ περιβοήτου έν θαύμασιν». Έκ τούτων 
καταφαί νεται ή χαρά έπί τή ανακτήσει τής Θεσσαλονίκης ύπό 
τών Ελλήνων.

Τον Θεόδωρον άπησχόλησεν έκ τών πρώτων τό εκκλη
σιαστικόν ζήτημα. 'Υπήρχον έν τφ νέω κρατεί αύτοΰ πλείστοι 
’Αρχιερείς λαβόντες παρά τοΰ Βουλγάρου Πατριάρχου τήν 
χειροτονίαν. Άλλ’ ό ΙΙατριάρχης ούτος είχε χειροτονηθή μεν 
ώς εϊδομεν ύπό τοΰ Βουλγάρου ’Επισκόπου Βιδίνης άνήχθη 
δέ είς τό ΙΙατριαρχικόν αξίωμα υπό τοΰ Παπικοΰ λεγάτου 
κατά τήν στέψιν τοΰ Ίωαννίτση, ώς ενωθείς μετά τοΰ Πάπα 
Ρώμης, επομένως αί χειροτονίαι τών έν Μακεδονία. ’Αρχιε
ρέων, οϊτινες περιήλθον νΰν είς το Κράτος τοΰ Θεοδώρου, 
προήλθον παρά τοΰ ουνίτου έκείνου Βουλγάρου Πατριάρ
χου. Προέβησαν δέ ώς ήτο ακόλουθον καί οί ’Αρχιερείς είς 
χειροτονίας Πρεσβυτέρων καί Διακόνων. Ζήτημα λοιπόν πα- 
ρουσιάσθη αν αί χειροτονίαι αύται ήσαν έγκυροι καί αν αί 
ύπό τών κληρικών τελεσΰεϊσαι εκκλησιαστικοί πράξεις δύναν- 
ται ν’ άναγνωρισθώσιν. 'Υπό τήν προεδρείαν τοΰ Δημητρίου 
Χωματιανοΰ συνήλθε τοπική σύνοδος, έν [| διηρέθησαν αί 
γνώμαι. Οί μέν ήθελαν ν’ άποκηρυχθώσι πάντες οί Βούλγα
ροι Αρχιερείς και αί πράξεις αύτών ώς παράνομοι, τήν γνώ
μην 0έ ταύτην ύπεοτήριξεν ιδίως ύ Μητροπολίτης Καστοριάς· 
άλλοι όμως, ύπό τον συνετόν καί πρφον Επίσκοπον Μογλε- 
νών, ύπεστήριξαν ένθέρμως τήν γνώμην όπως άναγνωρι- 
σθώσιν αί υπό τών αρχιερέων γενόμεναι χειροτονίαι ΙΙρεσβυ- 
τέρων καί Διακόνων, επομένως καί αί τούτων έκκλησιαστικαί 
πράξεις και τα μυστήρια. Τήν γνώμην ταύτην συνέστησε καί 
ό Βασιλεύς Θεόδωρος, άλλ’ ύ Δημήτριος Χωματιανός άπεφή- 
νατο «ϊνα μή παντάπασι τήν άκρίβειαν τών κανόνων περι- 
φρονήσωμεν, μήτε τοίς τούτων καταφρονηταϊς χώραν δώμεν 
έκ παραδείγματος ώς έννομα καί κανονικά πράττειν τά μή 
καθήκοντα», έφ*  ω καί κατεδίκασε τούς Βουλγάρους Επισκό
πους, συμπεριλαμβανομένων καί τών προαχθέντων είς χη- 
ρευούοας Έπιοκυπάς, είς ανέκκλητον οτέρηοιν τών θρόνων
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αύτών, τούς δέ παρ’ αύτών χειροτονηθέντας Πρεσβυτέρους 
και Διακόνους είς κανονικά επιτίμια. Ούχ ήττον άνεγνώρισε 
τάς εκκλησιαστικός αύτών πράξεις και τά μυστήρια.

Πολλώ σπουδαιότερον ήτο τό ζήτημα τής ρυθμίσεως τών 
εκκλησιαστικών πραγμάτων τής ’Ηπείρου καί Μακεδονίας έν 
σχέσειπρός τον έν Νικαία έδρεύοντα Πατριάρχην ΚΠόλεως, 
διότι οί έν Άσία “Ελληνες έθλίβησαν έκ τής ανακηρύξεως τοΰ 
Θεοδώρου ώς Αύτοκράτορος καί τής χρίσεως αύτοΰ ύπό τοΰ 
Χωματιανοΰ, σφετερισθέντος δικαιώματα Πατριάρχου. Διά 
τών γεγονότων τούτων ήπειλεΐτο δεινή διχοστασία έν τώ Έλ- 
ληνισμώ, πολιτική άμα και έκκλησιαστική, διότι ό Χωματια- 
νός, κληρικός λογιώτατος άλλα καί σοφιστής πολυτροπώτα- 
τος, έθεώρησεν εαυτόν Πατριάρχην αύτόνομον καί ανεξάρτη
τον ώς δήθεν «Άρχ ιεπίσκοπος Α'. Ί ο υστι νιανής, 
"Αχριδών καί πάσης Βουλγαρίας». Είς τήν 
πρώτην εκείνην πλάνην τής συνταυτίσεως τής ιδιαιτέρας πα- 
τρίδος τοΰ ’Ιουστινιανού μετά τής Άχρίδος ό Χωματιανός, 
έκθάπτων έκ τής λήθης τίτλους καί περγαμηνάς, παραποιών 
καί έπίσημα έγγραφα, προς ένίσχυσιν ματαίων φιλοδοξιών, 
προσέθηκεν έν έπιγνώσει παρεξήγησιν τής πράξεως τοΰ Βασι
λείου Βουλγαροκτόνου περί τής ’Αρχιεπισκοπής Άχρίδος, ή- 
τις ούδέν απολύτως τό κοινόν είχε προς τήν ’Αρχιεπισκοπήν 
τής Α'. Ίουστινιανής. Άλλα μή άρκούμενος είς ταΰτα ό Χω- 
ματιανός διενοήθη νά καταλάβη τήν θέσιν Πατριάρχου ΚΠό
λεως, παρά τόν νέον Αύτοκράτορα τών Ρωμαίων, και επομέ
νως νά ύποτάξη ύφ ’ εαυτόν τόν κλήρον τοΰ Δυτικοΰ Βασιλείου 
τοΰ Θεοδώρου. Διότι ζητεί νΰν ό Κλήρος ούτος νά διοργα- 
νωθή έν τώ Κράτει τοΰ Θεοδώρου είς ιδίαν ’Εκκλησίαν, αύ- 
τοδιοικουμένην μέν άλλ’ ούχι καί Αύτοκέφαλον, διότι εμελλεν 
αύτη νά διατελήύπό τόν Πατριάρχην ΚΠόλεως, έχουσα μόνον 
τό δικαίωμα τοΰ έκλέγειν τούς ίδιους ’Επισκόπους καί αύτο- 
διοικεϊσθαι, έπ’ ίδίω δέ σκοπώ ύποβοηθεΐ κατ’ άρχάς τάς 
προσπάθειας αύτοΰ καί ό Δημήτριος Χωματιανός, διότι άλ
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λως τε παρουοιάζετο άνάγκη εγκρίσεως τών έν Θεσσαλονίκη 
τελεσΟέντων παρά τοΰ Πατριάρχου τοΰ έν Νικαίρι πρός πρό- 
λη-ψιν άμφισβητήσεως τής νομιμότητος αύτών και μόνον δταν 
παρά τοΰ έν Νίκαια Πατριάρχου άντετίχθη άρνησις προέκυ- 
•ψεν είς μέσον ό Χωματιανός μετά τών ύπερφιάλων αύτοΰ α
ξιώσεων.

(Έπεται συνέχεια).
Άρχιμ. Χρν^όότοιιος Λ. Παπαδόπουλος.

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΑΙΑΗΓίνίΑΓΑ

31. Tò |iirdxiì^tov της Ίεοωάννης.

Έγνώρισες έως τώρα, χριστιανέ, τα έξ μυστήρια τής Εκ
κλησίας· έκατάλαβες υποθέτω τού καθ’ ενός άπό αυτά τήν μεγά- 
λην αξίαν καί δύναμιν. Καί στέκεις τώρα βέβαια εκστατικός διά 
τα άποτελέσματα πού φέρουν είς τήν ψυχήν σου τα έξ αύτά πνευ
ματικά φάρμακα. Ή έκστασίς σου αύτή καί δ θαυμασμός σου μέ 
παρηγορεί, διότι επέτυχα νά σου άνοίξω τα μάτια τής ψυχής, 
ώστε να μπορέσης να ϊδης τον άνεκτίμητον καί θειον θησαυρόν 
τδν οποίον έκρατοΰσε μακρυά άπδ σέ ή άγνοιά σου.

Μάθε δμως δτι αν μέ τά έξ αύτά μυστήρια τα όποια έως 
τώρα έδ δάχθης λαμβάνης τήν χάριν τοϋ Θεού, ή οποία σέ 
εισάγει μέσα είς τδ ούράνιον καί θειον μέγαρον τής Έκκλησίας 
καί σέ καθαρίζει άπδ κάθε αμαρτίαν καί σέ οδηγεί καί σέ φωτίζει 
είς τδν δρόμον πού φέρει τον καθένα κοντά ς’ τδν άποθαμβυιτικδν 
άπδ λάμψιν άληθινήν θρόνον τοΰ Θεοΰ, είνε διότι υπάρχει τδ 
μυστήριον τής 'Ιερωσύνης. "Οπως δηλαδή δέν θά ήμποροΰσες 
μόνος σου να μεταχειρισθής αύτδ ή έκείνο τδ ιατρικόν διά να 
άποκτήσης τήν ύγείαν τοΰ σώματός σου αν δέν ύπήρχεν ή 
ιατρική έπιστήμη καί ό ιατρός, καί δπως δέν Οά ήμποροΰσες να 
μάθης τά τόσον χρήσιμα γράμματα αν δέν ύπήρχεν δ διδάσκαλος 

καί τδ σχολείον, κατά τδν ίδιον τρόπον δέν θά έγίνεσο χριστιανός 
ούτε θά ήμποροΰσες νά λάβης τήν χάριν τοΰ Θεοΰ μέ τήν όποιαν 
ν’ άναγεννηθής ψυχικώς, αν δέν ύπήρχε βέβαια τδ μυστήριον · 
τής Ίερωσύνης καί δ 'Ιερεύς. Βλέπεις λοιπόν καί τοΰ μυστηρίου 
αύτοΰ τήν άξίαν : Παρατηρείς τής 'Ιερωσύνης τήν άναγκαιότητα; 
'£2σάν πρόβατα χωρίς βοσκόν είνε, άδελφέ μου, οί χριστιανοί 
χωρίς 'Ιερέα.

Διά τοΰτο καί δ ιδρυτής καί άρχηγδς τοΰ Χριστιανικού 
ποιμνίου Χριστός έφρόντισεν άμέσως νά έκλέξη καί νά διορίση 
τούς ποιμένας πού έχρειάζοντο. Αύτοί δέ ήσαν, χριστιανέ, οί 
άγιοι ’Απόστολοι, οί όποιοι έλαβον τήν εξουσίαν νά κηρύττουν τδ 
ιερόν Εύαγγέλιον, να τελοΰν τα μυστήρια, καί να βόσκουν τά 
πνευματικά πρόβατα τοΰ Χριστοΰ. Παρατηρείς λοιπόν πόθεν έδεί- 
χθη καί διατί έδείχθη η 'Ιερωσύνη ; ’Απ’ αύτόν τδν Χριστόν καί 
διά τήν έξακολούθησιν τής έργασίας Αύτοΰ τοϋ Χριστοΰ ! Άλλα 
οί άγιοι Απόστολοι μίαν ήμέραν Οά άπέθνησκαν. Δέν έ'πρεπεν 
δμως τδ χριστιανικόν ποίμνιον νά μένη χωρίς τούς ποιμένας του. 
Δι’ αύτδ καί οί ’Απόστολοι έφρόντισαν ζώντάς των ν’ άφίσουν 
τούς διαδόχους των. Βλέπομεν λοιπόν τδν άπ. Παύλον ν’ άφίνη 
διάδοχόν του είς μέν τήν ’Έφεσον τδν Τιμόθεον, είς δέ τήν Κρή
την τδν Τίτον καί νά παραγγέλλη είς αύτούς νά εκλέγουν καί 
άλλους άξιους ποιμένας διά τήν κυβέρνησιν τών χριστιανών. Καί 
μέ αύτδν τδν τρόπον εχομεν καί σήμερον τούς επισκόπους, τούς 
ιερείς, τούς διακόνους, οί όποιοι φροντίζουν διά τήν σωτηρίαν 
τών ψυχών μας.

Ποιος λοιπόν νομίζεις, χριστιανέ, δτι εκλέγει τδν ιερέα ; 
Ό Θεδς βέβαια, άφού δ ίερεύς είνε προωρισμένος διά τήν ύπηρε
σίαν τού Θεού. Ναί, άδελφέ μου' η χάρις τοΰ θεοΰ μέ τδ μυστή
ριον τής 'Ιερωσύνης καταβαίνει επάνω είς τδν χειροτονούμενον 
καί τδν καθαρίζει άπδ τήν αμαρτίαν καί τδν κάμνει άξιον 
ύπηρέτην Θεοΰ. "Ωστε δέν εκλέγεται καθώς βλέπεις δ ίερεύς 
δπως εκλέγεται δ βουλευτής, ή δ υπουργός ή δ άξιωματικδς τοΰ 
στρατού, διότι εκείνος μέν είνε ύπηρέτης καί οικονόμος τού θεού, 

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

 - Ι
ερ
ά Μ

ητρ
όπ
ολ
ις 
Κιτ
ίου



Κατηχητικά διδάγματα 7372 «Εκκλησιαστικός Κήρυξ»

αυτοί δέ τών άνθρώπων. "Ωστε ίερεύς δέν μπορεί νά είνε δ καθέ
νας, άλλ’ εκείνος μόνον πού εκλέγει ή χάρις τοΰ Θεού.

Καταλαμβάνεις λοιπόν τώρα τί Οά ειπη Ίερωσύνη ; Εννοείς 
πόσον ύψηλδν καί φρικτδν άξίωμα είνε ; Βλέπεις πόσον ιερά καί 
ύψηλή ύπηρεσία εινε ; Άλλα τώρα θ’ άφίσω τδ χρυσοΰν στόμα 
τοΰ μεγάλου τής Εκκλησίας ιεράρχου Ίωάννου νά βμιλήση είς 
σέ διά τδ ζήτημα αύτό, διότι φοβοΰμαι δτι εγώ δέν θά μπορέσω 
νά σοΰ παραστήσω τδ τί άξίωμα καί ύπηρεσία είνε ή Ίερωσύνη. 
«Ά γ γ ε λ ο ς Κυρίου» λέγει, άδελφέ μου, δ Ιωάννης ό 
Χρυσόστομος, δτι εινε ό Ίερεύς. Καί άληθινά, τί άλλο είνε δ Ίε
ρεύς παρά άγγελος τοΰ Θεοΰ, δταν σκεφθώμεν δτι έργασία του 
είνε νά φέρη τούς χριστιανούς κοντά είς τδν Θεόν, καί δτι αύτδς 
μόνον μπορεί νά στέκεται μπροστά είς τδ φρικτδν θυσιαστήριον 
καί νά ύμνολογή καί νά δοξάζη μαζί μέ τούς άγγέλους καί άρ- 
χαγγέλους καί τά άλλα άγγελικά τάγματα τδν Βασιλέα τοΰ ού- 
ρανοΰ και τής γής καί ν’ άναφέρη είς αύτδν τάς προσευχάς καί 
τήν λατρείαν τών ύπηκόων Του;

Άν εϊπω λοιπδν οτι δ Ίερεύς εινε ωσάν άντιπρόσωπος τοΰ 
Θεοΰ έπάνω είς τήν γήν καί ωσάν μεσίτης μεταξύ Α ύτοΰ καί τών 
χριστιανών νομίζεις πώς λέγω πράγμα πού είνε έξω άπδ τήν κα- 
Οαράν αλήθειαν ; Όχι, άδελφέ μου*  διότι σκέψου δτι αν έχης 
καμμίαν άμφιβολίαν διά κανένα ζήτημα τής Θρησκείας σου θά 
τρέξης είς τδν Αρχιερέα ή τδν Ιερέα σου διά νά φωτισθής, άν 
αισθάνεσαι τήν άνάγκην τής βοήθειας τοΰ Θεοΰ, πάλιν είς τδν 
’Αρχιερέα σου ή τδν Ιερέα σου θά τρέξης, άν Οέλης νά ζητή- 
σης ή νά παρακάλεσης διά τίποτε τδν Θεόν, δ Ίερεύς εινε εκείνος 
πού θά άναφέρη τήν παράκλησίν σου. Ό Ίερεύς λοιπδν εινε τδ 
φώς τής ψυχής σου, αύτδς θά τήν Οερμάνη είς τήν πίστιν καί είς 
αύτδν στρέφονται τά μάτια δλων μας δταν κουρασμένοι ή έξηντλη- 
μένοι άπδ τδν κοπιαστικόν δρόμον τής ζωής αίσθανώμεθα τήν ά
νάγκην άναπαύσεως ή βοηθείας. Καί δ Ίερεύς ώς πατέρας άλη- 
θινδς καί φιλόστοργος έχει δλην τήν προθυμίαν νά έργασθή διά 
τήν ψυχήν μας, τήν δποίαν προσπαθεί άπδ τδν καιρόν πού θά 

γεννηθώμεν να φωτίζη, νά άγιάζη καί νά βοηθή, διά νά τήν πα- 
ραδώση σωσμένην είς τά χέρια τοΰ άγγέλου καί τοΰ Αγίου Θεοΰ.

Καταλαμβάνεις λοιπόν, χριστιανέ, πόσον σεβασμόν καί πό
σην άγάπην χρεωστείς νά έχης είς τδν ιερέα σου. Ό άπ. Παΰλος 
έπρόλαβε νά μάς ύποδείξη τδ ιερόν αύτό χρέος πού έχομεν πρδς 
τδν ιερέα μας, τδν πνευματικόν μας αύτδν πατέρα. «Νά πείθεσθε, 
έγραφεν δ ’Απόστολος πρδς τούς χριστιανούς, καϊ νά ύποτάσσε- 
σθε είς τούς ιερείς σας, διότι αύτοί νύκτα καί ήμέραν φροντίζουν 
διά τήν ψυχήν σας, επειδή θά δώσουν λόγον μίαν ήμέραν διά 
τήν καταστροφήν έστω καί μιας ψυχής ' είς τδν Δικαιοκρίτην 
Θεόν' πρέπει δέ πρόθυμα νά ύποτάσσεσθε είς τούς ιερείς σας 
διά νά κάμνουν καί αύτοί τδ χρέος των πρδς τήν ψυχήν σας 
μέ χαράν καί εύχαρίστησιν καί όχι μέ στεναγμούς καί δά
κρυα». (Έβρ. 13, 17).

Καί όμως σήμερον μέ πολλήν μου λύπην λέγω δτι οί χρι
στιανοί δέν δείχνουν τδν σεβασμόν καί τήν έκτίμησιν πού τούς επι
βάλλεται πρδς τδν ιερέα των ! Πολλοί δέ μάλιστα καί περιφρο- 
νουν αύτδν καί ούτε νά χαιρετήσουν καν αύτδν καταδέχονται ! 
Καί άλλ'οι ούτε νά βλέπουν καν αύτδν μπορούν, διότι λέγουν άμα 
ϊδουν π α π ά ν αί έργασίαι τιον δέν θά επιτύχουν, είτε θά πά- 
Οουν κανέν άλλο δυστύχημα ! ’Ώ ! οί δυστυχισμένοι ! πόσον θά 
μετενόουν καί πόσα δάκρυα θά έχυναν άν έσυλλογίζοντο τδ φο
βερόν αμάρτημα πού κάμνουν! Διότι ποιον περιφρονείς, χρι
στιανέ ; τδν πατέρα σου, τδν έργαζόμενον διά τήν σωτηρίαν σου, 
τδν άγγελον καί τδν ύπηρέτην τοΰ Θεοΰ. Καί άφοΰ περιφρονείς 
τδν ύπηρέτην τοΰ Θεοΰ, είνε τδ ίδιον ωσάν νά περιφρονής Αύτδν 
τδν Θεόν' «έάν περιφρονής τδν ιερέα σου, λέγει δ άγ. ’Ιωάννης 
ό Χρυσόστομος, περιφρονείς έκείνον πού τδν έχειροτόνησε, δη
λαδή τον Θεόν». ’Εννοείς λοιπδν τδ φοβερόν αμάρτημα πού κά- 
μνεις δταν δέν δίδης τδν σεβασμόν πού χρεωστείς ο>ς χριστιανός 
ποΰ είσαι είς τδν ιερέα σου ; Κατά τί δέ διαφέρεις άπδ τδ άχά- 
ριστον έκείνο παιδί, τδ όποιον περιφρονεί τούς γονείς του καί πολ- 
λαίς φοραίς μέ άναίδειαν μεγάλην σηκώνει καί τδ χέρι διά νά 
δείρη τον πατέρα του ή τήν μητέρα του ;
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Μάθε δμως, άδελφέ μου, δτι τά κλάματα καί οί αναστεναγ
μοί τοΰ ίερέως σου δέν θά μείνουν άπλήρωτοι’ αργά ή γρήγορα, 
είς τον κόσμον αύτδν ή είς τδν άλλον, χωρίς άλλο θά πληρώση 
πολύ άκριβά δ αίτιος· δπως τδ αχάριστο παιδί θά πλήρωσή διά 
τήν κακήν του συμπεριφοράν πρδς τούς γονείς του μίαν ήμέραν, 
τδ ’ίδιον θά πάθη καί δ αχάριστος καί περιφρονητής τοϋ πνευμα
τικού του πατέρα χριστιανός. Δέν θέλω νά σου φέρω τά τόσα κα
θημερινά παραδείγματα πού μάς λέγουν φανερά δτι δ τάδε χρι
στιανός έτιμωρήθη μέ αύτδν τδν τρόπον καί δ άλλος μέ τδν άλ- 
"λον τρόπον διότι τά έβαλε μέ τδν ιερέα του καί τδν έλύπησε εϊτε 
τδν έστενοχώρησε. Διότι ξεύρω καλά δτι καί σύ βλέπεις πολλά 
τέτοια παραδείγματα καθ’ ήμέραν. Περιορίζομαι απλώς είς τδ νά 
σοϋ φέρω δύο τρία παραδείγματα άπδ τήν Ιστορίαν : Ό Ηρώ
δης διότι άπεκεφάλισε τδν Ίωάννην τδν Πρόδρομον, δ όποιος 
ήλεγχε τήν παρανομίαν του, άπέθανεν άπδ αρρώστιαν πολύ ά
σχημη ν καί άφοΰ τδν έφαγαν ιά σκουλίκια. Ό Έλύμας δ μά
γος διότι ένόμισεν δτι μπορούσε νά τά βάλη μέ τδν άπ. Παύλον 
καί νά τδν κάμη νά λυπηθή έτυφλώθη άμέσως ! Ό χριστιανός 
Άνανίας καί ή γυναίκα αύτοΰ Σαπφείρη διότι ήθέλησαν νά άπα- 
τήσουν καί νά γελάσουν τούς Αποστόλους, άπδ ενέργειαν τοΰ 
Σατανά βέβαια, έπεσαν μπροστά είς τούς ’Αποστόλους καί άπέ- 
θανον έξαφνα.

Άλλά Οά μοΰ εϊπης : πώς θά σεβασθώ έγ<ο ένα ιερέα άνά- 
ξιον, δ όποιος είνε πλέον άμαρτωλδς καί άπδ έμέ τδν λαϊκόν; Ή 
δικαιολογία σου αύτή είνε πολύ μωρά, άδελφέ μου. Ό Θεός, 
τοΰ δποίου ύπηρέτης είνε δ ίερεύς, είνε είς θέσιν νά ξεύρη καλή- 
τερα άπδ σέ αν δ ίερεύς είνε άξιος ή άνάξιος ύπηρέτης Του. Καί 
Αύτδς μόνον έχει τδ δικαίωμα νά λάβή τά μέτρα τά κατάλληλα 
διά τάς παρεκτροπάς τοΰ ύπηρέτου Του. 'Όταν ένας βασιλεύς 
στέλλη τδν πρόξενόν του ή τδν πρεσβευτήν του είς ένα κράτος, 
δέν χρεωστεΐ τδ κράτος αύτδ νά σεβασθή καί νά έκτιμήση τδν 
άντιπρόσιυπον τοΰ ξένου βασιλέως, χωρίς νά έξετάση άν δ άντι- 
πρόσωπος πού τοΰ στέλλει είνε άξιος ή άνάξιος ; Άλλά άν αύτδ 

συμβαίνη διά τδν άντιπρόσωπον τοΰ επιγείου βασιλέως, πολύ πε
ρισσότερον πρέπει νά συμβαίνη τδ ίδιον διά τδν άντιπρόσωπον τοΰ 
Ούρανίου Βασιλέως.

Είμαι δμως βέβαιος, χριστιανέ, οτι δσοι περιφρονούν τδν 
ιερέα των τδ κάμνουν διότι δέν είνε είς θέσιν νά ξεύρουν τούς κό
πους πού καταβάλλει δ ποιμήν των δ πνευματικός διά τήν ψυ
χήν των, εϊτε δ.ότι τούς ξεύρουν μέν, άλλά τούς λησμονούν πολύ 
εύκολα. ΙΙαθαίνουν δηλαδή αύτοί, δ,τι καί τά τέκνα εκείνα πού 
λησμονούν τούς κόπους καί τούς πόνους τής μητέρας των διά τήν 
άνατροφήν των. Διά τοΰτο είνε άνάγκη νά τούς παραστΎ^σω τούς 
κόπους ενός ίερέως καί τδ βαρετόν του φορτίον καί τάς δυσκο
λίας πού έχει ώστε νά βαστάση τδ φορτίον αύτό. Μέ αύτδν τδν 
τρόπον νομίζω δτι θά τούς κάμω νά αίσθανθοΰν τδ χρέος των.

Άς μάθουν λοιπόν δτι δ πνευματικός ποιμήν δέν είνε μό
νον διά νά βαπτίζη, εϊτε νά στεφανώνη, ή νά Οάφτη· άλλά έχει 
καί χρέος νά άγρυπνή καί διά τήν ψυχήν τών χριστιανών τήν ό
ποιαν τοΰ ένεπιστεύθη δ Θεός. Εΰκολον νομίζεις τδ έργον αύτό ; 
Δύσκολον, παρά πολύ δύσκολον είνε τδ έργον αύτό, άδελφέ μου. 
Ούτε τοΰ ιατρού, ούτε τοΰ διδασκάλου καί παιδαγωγού τδ έργον 
είνε τόσον δύσκολον, δπως είνε τοΰ ίερέως. Διότι δ μέν ιατρός 
έ'χει μπροστά του τήν άρρώστιαν καί προσπαθεί νά τήν πολε- 
μήση, δ δέ παιδαγωγός καί διδάσκαλος παίρνει ένα παιδί τδ ό
ποιον μπορεί νά διαπλάση δπως θέλει, επειδή ή ψυχή τοΰ μικρού 
παιδιού πλάττεται εύκολα δπως ή ζύμη, ένφ δ ίερεύς έχει μπρο
στά του ψυχήν είς τήν οποίαν είνε κρυμμέναι άρρώστιαι πού 
δύσκολα φαίνονται, καί ψυχήν ή οποία δύσκολα πλάττεται, ε
πειδή έχει ριζώσει πλέον είς αύτήν ή κακία καί η αμαρτία. 'Ε
πειτα δ μέν ιατρός έχει είς τήν διάθεσίν του καί τήν έγχείρησιν 
δταν ή άνάγκη τδ καλέση, δ δέ παιδαγωγός μπορεί καί μέ μιάν 
έλαφράν σωματικήν τιμωρίαν νά κατορθώση έκεϊνο πού θέλει, ένφ 
δ πνευματικός ιατρός καί παιδαγωγός τής ψυχής, χρεωστεΐ νά 
μεταχειρίζεται μόνον τήν συμβουλήν καί τήν οδηγίαν. Καί μπο
ρεί βέβαια καί δ Ίερεύς νά κόπτη καί νά τιμωρή, δπως ό ιατρός 
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και ό παιδαγωγός, άλλα το κάμνει μέ πολλήν του λύπην καί 
στενοχώριαν. ’Ακόμη δέ δταν σκεφΟώμεν δτι ό ιερευς διά τήν α
πώλειαν τής ψυχής μας θά δώση λόγον εις τον φοβερόν καί παν
τογνώστην και δικαιοκρίτην Θεόν, τότε καλήτερα θά άντιλη- 
φθώμεν ποιον βαρύ φορτίον έχει είς τον ωμόν του.

’Τδού λοιπόν τί Οά εϊπη Ίερεύς καί Ίερωσύνη, χριστιανέ' 
δέν είνε οκνηρία καί ανάπαυσις ή Τερωσύνη, δπως πολλοί λέ
γουν' άλλα καθημερινή φροντίδα, καί φροντίδα μάλιστα πολύ 
βαρεία καί δύσκολη. Jίείθου λοιπόν και ύπάκουε είς τον ιερέα 
σου καί σέβου αύτόν, διά νά έργάζηται διά τήν ψυχήν σου μέ 
χαράν καί εύχαρίστησιν, και δχι μέ λύπην καί στενοχώριαν.

XI*.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΙΙΣ Δ.Η.
ι Ίδροκήρυξ Λεμεσού.

ΒΑΡΤΙ/ΛΟΙΟΣ Ο ΤΥΦΛΟΣ ’)

(Έκ τών ευαγγελικών χαρακτηρισμών).
«ΦωνοΐΜι τόν τνψλόν λέγοντες <ιντφ· Οάοόει 
εγειριιι· φωνεΐ όε» (Μάρκ. 10. 49).

Ύπάρχουσι τρεις δυνάμεις, αϊτινες μεταλλασσόμεναι πάριστώσι 
τό μέγα δράμα τής ζωής. Ή μία δύναμις είνε εντός ήμών καί αύτη 
είνε ή δύναμις του ήμετέρου έγώ*  ή άλλη ύπάρχει εκτός ήμών καί 
αύτη είνε ή δύναμις τοϋ κόσμου καί τρίτη ύπεράνω τούτων είνε ή δυ- 
ναμις τοϋ Θεού. Έάν ή δύναμις του έγώ ήμών, ενεργούσα μετά τής 
δυνάμεως τοϋ κόσμου άγη είς επιτυχίαν ή άποτυχίαν, ή πραγματο
ποίησή τής θείας δυνάμεως δέον νά θεωρηθή το άκρον άωτον τής επι
τυχίας, ό άριστος θρίαμβος εναντίον ήμών αύτών καί τοϋ κόσμου.

Ή εύαγγελική διήγησις περί τοϋ Βαρτιμαίου, μάς άναφέρει άν
θρωπον διατελοϋντα έν δεινή θέσει καί περιγράφει τήν διαγωγήν αύ- 
τοϋ ώς πρός τάς τρεις ταύτας μεγάλας δυνάμεις έν τή ζωή. Ό Βαρ- 
τίμαιος είνε τυφλός καί δμως δεν θεωρεί εαυτόν άπηλλαγμένον από

1) Ήκ τού βιβλίου-τοΰ επισκόπου Ριπωνος Β. Κάρπεντερ. Ό υιός τοΰ αν
θρώπου μεταξύ τών υίών τών ανθρώπων >,
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του καθήκοντος νά συναντάται μετά τοϋ κόσμου, πλήν δε τούτου είνε 
ήναγκασμένος νά ϊσταται καί προ τής θείας δυνάμεως. Ή διήγησις 
είνε λίαν διδακτική ο)ς έκ τών έξελισσομένων εικόνων τοϋ άνθρώπου 
πρό τών τριών δυνάμεων, αντανακλώμενων έπί τής ζωής αύτοΰ. Βλέ- 
πομεν αύτόν ένώπιον τής γής καί τοϋ ούρανοϋ καί ώς έκ τούτου δυνά- 
μέθα νά καθορίσωμεν τί έπραξε δι’ αύτόν δ κόσμος, τί αύτός ούτος 
έπραξε δι’ εαυτόν καί τί ή θεία άγάπη καί επομένως νά >.άβωμεν πλήρη 
έννοιαν περί τής ζωής, δποία τις αύτη παρουσιάζεται διά τήν πλειο
νότητα τών άνθρώπων.

"Ας στραφώμεν πρό τιαντος πρός τον κόσμον μετά τών συμφυών 
αύτώ δυνάμεων καί διαθέσεων καί τών περιορισμών.

Ό κόσμος κατέχει γνωστάς δυνάμεις*  τφ παρεσχέθησαν τά μέσα 
νά πράττη ολίγα, άλλά τό ολίγον τοΰτο τό πράττει, ώς έπί τό πλεϊστον, 
εύχαρίστως. Ό κόσμος δύναται νά οωρή είς τούς έχοντας άνάγκην 
συμπάθειας, χωρίς νά βραδύνη. Ιίερί τούτου ήδύνατο νά πεισθή καί ό 
Βαρτίμαιος. Καθήμενος παρά τάς πύλας τής πόλεως (Ιεριχώ), διά 
τών οποίων είσήρχετο καί έξήρχετο ό λαός, ό τυφλός δέν ήσθάνθη ούτε 
τήν άσπλαγχνίαν, ού:ε τήν αδιαφορίαν πρός τό πάθημα αύτοΰ, τούναν
τίον δέν ύπάρχει άμφιβολία, δτι ουιε έν άσυμπαθές βλέμμα δέν τφ έρ- 
ριψαν οί διερχόμενοι έκειθεν, δτε τείνων χειρα ίκέτιδα έζήτει τήν 
ελεημοσύνην των. Άλλ’ ο κόσμος δέν περιωρίσθη μόνον είς τόν πλα
τωνικόν συμμερισμόν τής λύπης τοϋ τυφλού*  τάς συμπάθειας του έςέ- 
φρασε πρός αύτόν καί έργω, παρέχων αύτφ ελεημοσύνην. Ό τυφλός, 
αδυνατών νά συντηρή εαυτόν, δέν έπασχεν έκ τής ιδέας, δτι ό κόσμος 
θεωρεί τήν άνικανότητα αύτοΰ πρός τήν έργασίαν ώς ύβριν, τούναντίον 
είχε πραγματικός ένδείξεις τής συμπάθειας τών άνθρώπων, οίτινες ώς 
διαβάται ή άλλοι πάντοτε καί έρριπιον νόμισμά τι είς τήν ανοικτήν αύ- 
του παλάμην. Τοιουτοτρόπως, αί δυνάμεις τοϋ κόσμου έφερον είς τήν 
προσφοράν τής έλεημοούνης καί συμπάθειας.

Άλλ’ ό κόσμος ύποβάλλεται είς περιορισμούς. Δέν ήδύνατο νά 
παράσχη είς τόν δυστυχή τυφλόν άκριβώς έκείνο, ούτινος πρό παντός 
είχεν άνάγκην, δέν ήδύνατο δέ νά τφ δωρήση τήν δρασιν. ’Ενταύθα 
σαφώς βλέπομεν τού; περιορισμούς τοϋ κόσμου. Τφ έπεδαψίλευε συμ
πάθειας, δτε ό Βαρτίμαιος έδίψα άπό δύναμιν, τφ παρεϊχεν έλεημοσύ- 
νην, δτε ό Βαρτίμαιος είχεν άνάγκην οφθαλμών. Ό κόσμος μόνον είς 
σπανίας περιστάσεις δύναται νά ικανοποιήοη τάς πραγματικός άνάγ- 
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κας τών άνθρώπων. Ή δυσαναλογία τών δώρων αύτου προς τάς αν
θρωπίνους άνάγκας εΐνε άστεία καί οίκτρά*  τά δώρα αύτου εΐνε λαμ
πρά καί άφθονα, άλλά δέν παρέχουσιν εκείνο, ούτινος πραγματική 
ύπάρχει άνάγκη : ό κόσμος προσφέρει εις τούς χρείαν έχοντας ττολύτι- 
μον μάρμαρον, ενώ ούτοι έζήτησαν έν τεμάχιον άρτου*  δύναται νά δο- 
ξάση τον άνθρωπον, δύναται έν μέρει ν’ άνακουφίση αύτόν άπο τά 
παθήματα του, αλλά νά θεραπεύση, νά ικανοποίηση τήν ψυχήν του 
εΐνε αδύνατον.

Τά δώρα, τά όποια προσέφερεν ό κόσμος είς τον Βαρτίμαιον ή
σαν καί καλά καί σκόπιμα, άλλ’ εΐχον τήν θλιβεράν ιδιότητα νά ύπο- 
γραμμίζωσι τήν δυστυχίαν του. Δεχόμενος τήν ελεημοσύνην ό Βαρτί- 
μαιος σφοδρότερον ήσθάνετο τήν άδυναμίαν του, δι’ άνθρωπον δέ έν 
τφ όποίφ ζωηρά εΐνε ή αγάπη πρός τήν έργασίαν καί τήν ανεξαρτη
σίαν, ή συναίσθησις τών ιδίων αδυναμιών εΐνε ατιμωτική καί ανυπόφο
ρος. Ενταύθα πρό παντός καταφαίνεται ή όλιγότης τών δυνάμεων τού 
κόσμου*  ό κόσμος δύναται νά επιοαψιλεύη αθύρματα καί λεπτά, δύ
ναται μέχρι τίνος βαθμού νά παραμυϋή, ν’ άναπαύη καί ύποστηρίζη, 
άλλ’ εΐνε έντελώς ανίκανος να παλινορθώση τάς άπολεσθείσας δεξιότη
τας καί νά ίκανοποιήση τάς αληθείς άνάγκας τής άνθρωπίνης φύσεως*  
ό κόσμος προσφέρει χρυσόν είς τόν άσθενή, καθ’ δν χρόνον ούτος έχει 
άνάγκην ύγείας, προσφέρει δέ έπίγεια αγαθά είς τήν ψυχήν, ή όποία 
διψά μόνον τήν αλήθειαν. Τοιαύτην ιδέαν περί του κόσμου καί τών 
περιωρισμένων αύτου δυνάμεων έσχον οί άνθρωποι πάντων τών χρόνων. 
Περί πολλών καίτοι ήσαν πεπεισμένοι, οτι έφθασαν είς τό άττόγαιον 
της έξουσίας των, εν τούτοις κατά βάθος ώμολόγουν ότι δέν ήσαν τί
ποτε*  ώς ό ιερός Αύγουστινος, ήσαν πεπεισμένοι ότι ή καροία, ή όποία 
έδημιουργήθη ϊνα άντιλαμβάνηται ο,τι υψηλόν, δέν δύναται νά ίκανο- 
ποιηθή δι’ ούδενός ταπεινού καί ώς ό Αακοροαιρος, έκραζον έν άγανα- 
κτήσει καί.φρίκη : «Δέν δύναμαι ν’ άφήσω τήν καρδίαν μου έντός του 
βορβόρου». Όσφδήποτε μέγας, καλοθελητής καί μεγαλόψυχος καί άν 
εΐνε ό κόσμος δέν δύναται να ικανοποίηση ούτε μίαν έκ τών πολλών 
άπαιτήσεων τών απανταχού γής άνθρώπων. ΓΙερΙ τούτου ό Βαρτίμαιος 
ήτο πεπεισμένος καί διά τούτο ούτε αί έλεημοσύναι, ούτε αί συμπάθειαι 
Ικανοποιούν τήν ψυχήν αύτου.

Έν τούτοις ό κόσμος έχει ίδιαζούσας τινάς έτι γνωστας διαθέσεις. 
Ή κοινωνία έν τή οποία ζώμεν, ώς έπί τό πλείοτον, δέν εΐνε ούτε 

σκληρά, ούτε ασυμπαθής, αλλά μάλιστα καλόβου?.ος, αγαπά δέ νά 
βοηθή κατά τό δυνατόν αύτή καί διά τούτο γενναίως αντιδρά εις πάν- 
τας έκείνους, οϊτινες έπιθυμουσι νά διανοίςωσιν είς εαυτούς δρόμον 
ανεξαρτήτως τής βοήθειας αύτής. Έ διήγησις περί τοΰ Βαρτιμαίου 
χρησιμεύει λαμπρόν παράδειγμα τής σχέσεως τοΰ κόσμου πρός τόν άν
θρωπον, άκριβώς λέγουσα, τί δύναται νά πράξη ο κόσμος καί τί δέν 
δύναται καί τί πραγματικώς έπραξεν. Έν τή παρούση περιπτώσει ή 
σχέσις τοΰ κόσμου δύναται νά σημαίνη έν μια λέξει σ τ ε ν ο χ ω- 
ρ ί α ν*  ό κόσμος έδυσχέραινε τάς άποπείρας τοΰ τυφλοΰ, δπως πραγ- 
τοποιήση τό υψιστον αύτοΰ δνειρον. Καταπονηθείς έκ τής θέσε- ς του 
ό Βαρτίμαιος, έν καί μόνον έπεθύμει, τ.έ. τήν άποκατάστασιν τής ορά- 
σεώς του καί επομένως τήν δυνατότητα νά διευθύνη εαυτόν, ανεξαρ
τήτως τών άλλων ανθρώπων. Άλλ’ έπέστη ή στιγμή καθ’ ήν θά έπραγ- 
ματοποιειτο ή διακαής αύτου αύ:η έπιθυμία. Ό Ιατρός, ό Προφήτης, 
ό έχων τήν έξουσίαν ν’ αποκαθιστά τάς άπολεσθείσας δυνάμεις, διήρ- 
χετο ού μακράν άπ’ αύτοΰ. Καί άκούσας, λέγει ό Εύαγγελιστής Μάρ
κος, δα Ίησοΰς ό Ναζωραίος έστιν, ήρξατο κράζειν καί λέγειν Γίέ 
Δαυίδ Ίησοΰ, έλέησόν με». Άλλ’ ώς άμα άπήγγειλε τούς παρακλητι
κούς τούτους λόγους, προσπαθών οίονεί ν’ άποτινάξη ήυύχως τήν προ
στασίαν τοΰ κόσμου καί άμέσως ούτος έστράφη έναντίον αύτοΰ. Έ κοι
νωνία, ή όποία τέως έδείκνυεν αισθήματα συμπάθειας καί ήλέει αύτόν, 
έξηγέρϋη έναντίον αύτοΰ, ώς θά έξηγείρετο έναντίον ενός ταραξίου καί 
άνατροπέως τής τάξεως, ώς έναντίον ξένου τίνος άνθρώπου, θρασέως 
έπιχειροΰντος νά ύπεισέλθη είς τά δικαιώματα αύτής. Διό καί εις τάς 
ίκετευτικάς αύτοΰ έκείνας κραυγάς προς τόν Σωτήρα, σημειοί ό Εύαγ- 
γελισιής, έπετίμων αύτω πολλά ϊνα σιωπήση».

ΊΙ είκών άντεγράφη έκ του φυσικού. Ό κόσμος φέρεται κα- 
κοβούλως πρός τάς άρίστας όρμάς τών άνθρώπων, ταράσσεται δ’ έκ 
τών πράξεων έκείνων, οϊτινες ένεργοΰσιν άνεξαρτήτως αύτοΰ*  ό κόσμος 
πάντοτε δοκιμάζει νά διακόπτη τούς λόγους τών ισχυρών καί άπροσδο- 
κήτων φωνώ ν, ή μουσών πρός υπεράσπισιν ενός λαμπρού ονείρου, ή 
καλουσών πρός πραγματοποίησιν εύγενούς τίνος ιδεώδους.

ΤοιοΟτος εΐνε συνήθως ό κλήρος τών μεγαλοφυών. Ό ποιητής 
δπως καί ό προφήτης σπανίως τιμάται ύπό τών συμπατριωτών του*  οί 
είθισμένοι νά βαδίζωσι τήν συνήθη πεπατημένην οδόν έν παντί, οργί
ζονται ή μέμφονται έκεϊνον, δστις έπιθυμεί νά τάμη νέας οδούς, δστις 
ονειροπολεί λαμιτρόν μέλλον, διάφορον έκείνου το όποιον ουτοι ύπο- 
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συηρίζσυσι>. 'Ey τούτοις δέν πρέπει νά κρίνη τις καί ύπερμέτρως αύστη- 
ρώς τούς τοιούτους ανθρώπους, διότι δέν είνε δυνατόν άνθρωποι απερ- 
ροφημένοι ύπό τού συμφέροντος νά έχωσι τήν ικανότητα να βλέπωσι 
καί πολύ ύψηλά καί πολύ μακράν τά πράγματα ώς οί ποιηταΐ καί προ- 
φήται, δπως δέν πρέπει να θεωρή τις άνθρωπόν τινα μεγαλοφυή επειδή 
οί φίλοι θεωρούσιν αύτόν άφρονα ή ίσχυρογνώμονα. Άλλ’ ούχ ήττον είνε 
αναμφίβολον, δτι αί τάσεις καί όρμαί τών πραγματικώς μεγαλοφυών, 
συνήθως συνήντησαν έν τώ κόσμω εχθρικήν υποδοχήν*  ό κόσμος πάν
τοτε έστενοχώρησε, κατεδίωξε καί έβασάνισε τούς ανθρώπους έκείνους, 
τών οποίων τό πνευματικόν έπίπεδον ήτο άνώτερον παντόςάλλου.

Οί εύεργέται ομοίως δέν έτυχον καλλιτέρας ύποδοχής. Πάσαι αί 
προσπάθειαι τών εύεργετών έν τφ κόσμω τούτφ, πάσης έποχής, δέν 
έγένοντο δεκταΐ μετ’ ένθουσιασμού, τούναντίον μεθ’ ύποψιών, ψευδώς 
δέ ήρμηνεύθησαν.

Ταύτά έδοκίμασαν καί οί μεταρρυθμισταί. Πανταχού καί πάντοτε 
ύπάρχουσιν οί Έλιάβ Ά'. Βασιλ. 10,28) οί προσπαθούντες νά ψυχρά- 
νωσι τάς όρμάς τής νέας πίστεως. Καί αύτοί οί Απόστολοι, οί όποιοι 
έκήρυττον τήν εύγενεστέραν ζωήν καί τήν πνευματικήν έλευθερίαν πο- 
λυμερώς καί πολυτρόπως ύβρίσθησαν καί ήτιμάσθησαν, οτι διαφθεί- 
ρουσι τόν λαόν.

Ό κόσμος κατέχει ιδιόρρυθμον, ύποθετικήν αρετήν*  σ:ενοχω- 
ρειται διότι πρόσωπά τινα όλοέν καί ζητούσιν ύψηλότερα, περισσότερα 
των όσων αύτός παρέχει είς αύτά. Υποβλέπει πάν, δ,τι δέν δύναται 
νά έννοήση καί φθονεί δ,τι φοβείται δια τάς υποψίας του, τέλος δέ δταν 
φοβήται γίνεται ανυπόμονος καί απρόσεκτος είς τά ύψηλότερα ζη
τήματα καί αναίσθητος προς τάς λαμπρας τάσεις τού ανθρώπου. Είς 
τάς φωνας, τάς καλούσας πρός έλευθερίαν, πρός μεγαλυτέρας έργα- 
σίας, πρός ύψηλοτέραν άντίληψιν τών ανθρωπίνων προβλημάτων, ούτος 
άπαντα δι’ άνοήτου καί άνάνδρου άντιστάσεως. Φέρεται δέ τοιουτοτρό
πως δχι έκ σκληρότητος ή μοχθηρίας άλλ’ ένεκεν άγνοιας καί φόβου, 
έπειδή άδυνατεί νά συμπαθήση τάς εύγενεις προσπάθειας τών έργαζο- 
μένων ύπέρ τής ηθικής έξυγιάνσεως καί εύημερίας τής κοινωνίας καί 
τής τελειοποιήσεως τών δρων τής ζωής.

Οί άνθρωποι συνήθως έπιδαψιλεύουσι τάς εύεργεσίας των είς τούς 
μένοντας εύχαριστημένους έκ τής προστασίας των, δέν ανέχονται δμως 
έκείνους, οϊτινες δεικνύουσι τάσεις ανεξαρτησίας είτε έν ταίς σκέψεσιν, 
είτε έν ταίς ένεργείαις αύτών,

(ακολουθεί.) Α?α· Λ

ΕΙΣ ΚΟΛΑΣΙΝ ΑΙΩΝΙΟΝ

Αλήθεια τής πίστεως ήμών μη έπιδεχομένη άντίρρησιν 
είνε, δτι ό Κύριος ήμών μέλλει καί πάλιν νά έλΟη εις τον κόσμον, 
ίνα κρίνή ζώντας και νεκρούς. Θά έλθη δε ούχι ώς το πρώτον, 
ώς άνθρωπος άσημος καί ταπεινός, μή έχων πού τήν κεφαλήν 
κλίνη, άλλ’ ώς βασιλεύς φοβερός καί τρομερός μετά δυνάμεως καί 
δοξης πολλής, οτε καί Οά στήση το δικαστήριον Αύτοΰ πρδ τοΰ 
οποίου θά παρουσιασθώσι πάσαι αί φυλαί καί οί λαοί τής γής, ί’να 
δώσωσι λόγον τών πεπραγμένων αύτών. 1Ιο>ώ συντόμως θά γίνη 
ή διαδικασία καί άμέσως Οά έξενεχΟή ή άπόφασις τοΰ ύπερτάτου 
Κριτοΰ περί τών δικαίων, τών ίσταμένων έκ δεξιών Αύτοΰ καί 
τών πονηρών έξ άριστερών Αύτοΰ. «Καί άπελεύσονται τότε — 
κατά τήν έκφρασιν τοΰ Κυρίου — ούτοι είς κόλασιν αιώνιον, 
οί δέ δίκαιοι είς ζο>ήν αιώνιον».

Άλλ’ ώς εν τή άρχαία έποχή, ούιω καί πολλοί τής σήμε
ρον εις τήν δικαίαν άλλως τε καί ρητήν άπόφασιν ταύτην τοΰ 
Χριστοΰ άμφιβάλλουσι, βαυκαλίζονται δε ύπο τής ιδέας οτι δέν 
είνε δυνατόν ό πολυέλεος καί πολυεύσπλαγχνος Θεός, ΙΙατήρ ών 
αύτός νά παραπέμψη τά τέκνα αύτοΰ είς αιώνιον κόλασιν άλλ’ οτι 
έξ άγαΟότητος κινούμενος 0’ άπονείμη συγγνώμην είς αύτά.

Βεβαίως ό Θεδς είνε πολυέλεος καί πολυεύσπλαγχνος, 
τούς αμαρτωλούς ελεών καί τούς δικαίους άγαπων, άλλά δέν 
πρέπει να λησμονώμεν δτι είνε καί δίκαιος. Ακριβώς δέ έπειδή 
ό Θεός είνε άγαθδς δι’ αύτδ είνε καί δίκαιος, άλλως δέν θά 
ήτο ούτε άγαθδς Θεός. Κατά ταΰτα δέν είνε δυνατδν παρά νά κάμη 
αύιτηράν διάκρισιν μεταξύ τών ψυχών, αί όποίαι θά παρουσια- 
σθώσι κατά τήν φοβεράν έκείνην ημέραν τής κρίσεως ένώπιον 
Αύτοΰ, γυμναί πάσης άρετής, έγωίστριαι καί αύτάρεσκοι καί 
έκείνων, αί όποίαι διήλθον τον έπί γής βίον των, έν αύταπαρνήσει 
καί αύστηρα έγκρατεία. Άν δέ οί έπί γής κύριοι κάμνωσι διά- 
κρισιν μεταξύ τών άκρατών καί οκνηρών υπηρετών των έξ ενός 
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καί τών νηφάλιων, τιμίων καί μετά ζήλου έκπληρούντων πάντοτε 
τά εαυτών καθήκοντα εξ άλλου, πολλφ μάλλον δέον νά παραδε- 
χθώμεν τούτο έπί τοΰ Θεού. "Οταν πάσα δυνατή άφεσις και 
εύσπλαγχνία δείκνυται καθόλου εις τούς ανθρώπους έπί τής γης, 
μόνον και μόνον ΐνα μετανοήσωσιν, έκ τούτων δε οί μέν προσφέ- 
ρονται περιφρονητικώς προς αύτάς, άλλοι δέ άναγνωρίσαντες τάς 
πλάνας αύτών ήρχισαν νά μισώσιν αύτάς και ταπεινώς παρεκάλε- 
σαν τον θεόν νά ένδυναμώση αύτούς προς νέαν καί κρείττονα 
ζωήν, νομίζετε, δτι δέν είνε δίκαιον κατά ψήν ημέραν της κρίσεως 
νά γείνη διάκρισις μεταξύ τούτων καί έκείνων ; Καί είνε δυνατόν 
ή ύψίστη δικαιοσύνη άδιαφόρως νά διατεθή προς αύτούς ; Καί οί 
μέν και οί δέ μέλλουσι νά σταΟώσιν ένώπιον του Άμερολήπτου 
Κριτοΰ' άλλ’ οί μέν μετά πίστεως έλπιδος και αγάπης πεποιΟότες 
είς τήν δικαιοσύνην τοΰ Θεοΰ, οί δέ άλλοι ; Μετά τίνων διαθέσεων 
καί αισθημάτων 0’ άντικρύσωσι το πρόσωπον τοΰ Δικαιοκρίτου 
Θεοΰ, άφού δέν ήΟέλησάν ποτέ ν’ άναγνωρίσωσι τούς νόμους 
καί τάς έντολάς Αύτοΰ ; Δέν 0ά ήτο άδικία και προσβολή έναν- 
τίον τών άλλων Χριστιανών, οί'τινες άγίως καί δικαίως διήλθον 
τον βίον των, δέν θά ήτο ύ'όρις εναντίον τού μυστηρίου τής Έν- 
σαρκώσεως καί Απολυτρώσεων; Προς τί τότε ταΰτα;

Έάν παραδεχθώμεν, δτι ό Θεός εξ ίσου θά έλεήση και αδια
κρίτως δικαίους καί αμαρτωλούς, διά τούτου δέν περιφρονοΰμεν 
άρά γε τήν αγωνίαν τοΰ Χριστού έν τφ κήπφ τής Γεθσημανής 
καί δεν περιγελώμεν τον σταυρικόν Αύτοΰ θάνατον ; Έάν παρα- 
δεχθώμεν δτι δ Θεός θά συγχωρήση πάντας κατά το μέγα Αύτοΰ 
έλεος, διά τούτου δέν άνομολογοΰμεν ώς περιττήν πάσαν προσευ
χήν καί παν κήρυγμα ; Διατι τότε νά κηρύττωμεν το εύαγγελι- 
κόν" «έάνάφήτε τοις άνΟρώποις τά παραπτώματα αύτών, άφήσει 
καί ύμιν ό ΙΙατήρ ημών ό ούράνιος, έάν δέ μη άφητ& τοίς άνΟρώ- 
ποις τά παραπτώματα αύτών, ούδ’ ό ΙΙατήρ ύμώνο ούράνιοςάφγρει 
αύτά»,—εάν ούδείς υπήρχε κίνδυνος νά καταδικασϋή τις ; Έάν 
ούτωο ή άλλως πάντες θά σωΟώμεν, τότε προς τί ό σεβασμός 
καί ή άγάπη προς τον Θεόν καί διατι όχι μίσος άσπονδον, τίς ή 

ανάγκη τής θρησκείας καί τής ’Εκκλησίας; Διατί τότε νά φροντί- 
ζωμεν νά προφυλάξωμεν τά τέκνα μας άπο τους περιστοιχίζοντας 
αύτά ηθικούς κινδύνους ; ΤΙ σημαίνει αν ταΰτα 0ά ζώσιν εν τφ 
κόσμφ κακώς, άφοΰ έν τή μελλούση ζωή αδιακρίτως πάντες 0ά 
σωθώσιν. ! Έάν οϋτω σκεπτώμεθα καί ούτως όμιλώμεν, δτι ο 
Θεός «τούς πάντας θά συγχωρήση», τότε πώς νά έξηγήσωμεν 
τό, δτι «ό Θεός ούτως ήγάπησε τον κόσμον, ώστε τον υίον Αύτού 
τον Μονογενή έδωκεν, ϊναπάς δ πιστεύω ν είς αύτον μ ή 
άπόληται, άλλ’ έχει ζωήν αιώνιον ; »

Άλλ’ οχι’ ό λόγος τοΰ Κυρίου είνε σαφής καί κατηγορη
ματικός : «Καί άπελεύσονται οί μέν δίκαιοι είς ζωήν αιώνιον 
οί δέ αμαρτωλοί είς κόλασιν αιώνιον.» Τούτο απαιτεί ή δικαιο
σύνη τού Θεού καί ή συνείδησις ήμών, ούδ’ είνε ορθόν καί δίκαιον 
ό μοιχός καί δ πόρνος καί δ κλέπτης καί δ μυρία έργασάμενος 
κακά ν’ άπολαύση 'τών αύτών, οία καί είς έγκρατής καί τον 
Θεόν φοβούμενος άνήρ, ούτε δ Άπ. ΙΙαύλος καί δ Νέρων τών 
αύτών ν’ άξιωθώσι στεφάνων. Δέν πιστεύομεν είς τήν αλήθειαν 
ταύτην ; Τότε περιττή είνε πάσα προσπάθεια τοΰ ανθρώπου 
δπως έπιδιώκη έν τφ κόσμιρ τήν ηθικήν αύτού τελείωσιν καί ά- 
γωνίζηται κατά τής κακίας, άλλα τότε άς κλείσωμεν τάς Εκ
κλησίας ήμών, άς κλείσωμεν καί τά σχολεία ήμών θέλοντες δι’ 
αύτών νά διαπαιδαγωγήσωμεν τούς άνθρώπους καί τήν νεολαίαν 
καί άς καθήμεθα είς τάς οικίας μας. Άς τρώγωμεν καί ας πίνω- 
μεν καί άς εύφραινώμεθα καθ’ ημέραν, άφοΰ μετά τον θάνατον 
ήμών ύπάρχει μέν κρίσις άλλα μετά τήν κρίσιν δόξα καί χαρά 
καί ειρήνη καί ζωή αιώνιος διά πάντας !

Α. Δ.
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ΕΥΠΕΙΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΘΕΙΑ

Ό οικογενειακός, ό κοινωνικός, ό πολιτικός, ό στρατιωτικός καί 
ό ναυτικός βίος τών ανθρώπων βασίζονται καί θεμελιουνται, κατά τούς 
άρχαίους 'Έλληνας, έπί τοϋ σεβασμού πρός τούς ΐτρεσβυτέρους καί της 
εύπειθείας προς τάς καθεστηκυίας άρχάς*  αί δύο αύται άρεταί είνε τά 
δύο άσφαλέστατα κρηπιδώματα, έπί τών οποίων συγκρατούνται ακλό
νητοι αί ποικιλώταται αύταί μορφαί του ανθρωπίνου βίου καί προά- 
γονται εύθαρυώς είς επίζηλον ύψος ύλικης καί ήθικής εύημερίας καί 
τελειοποιήσεων, καί τα εμφανέστατα μαρτύρια, δτι ή πολιτεία ή τό 
σωματείον εκείνο συγκροτείται άπό σώφρονας καί οιιουδαίους άνδρας, 
γνωρίζοντας τόν κάλλιαιον τών νόμων, π ε ι θ α ρ χ ε ι ν τ ο ϊ ς ά ρ- 
χουσιν. ΊΙ ανευλάβεια τούναντίον πρός τούς πρεσβυτέρους καί ή 
άπείΟεια πρός τούς νόμους είνε τό μέγισιον τών έν άνθρώποις κακών*  
ούτε πόλις, ούτε κοινότης καί σωματείον, ούιε άλλος οίοσδήποτε συνε
ταιρισμός ατόμων, δύναται νά στηριχθή καί να ορΟοποδήση, ούτε στρα
τός σωφρόνως νά διοικηθή καί είς νίκην νά όδηγηθή, ούτε πλοιον έν 
τρικυμιώδει πελάγει νά σωθή καί είς σωτήριον λιμένα νά καταπλεύση, 
έάν μ ή καΟεστήκη δέος, ώς λέγει ό Σοφοκλής, έάν 
λείπη ό φόβος καί ό σεβασμός πρός τούς νόμους, πρός τούς κανονι
σμούς καί πρός τούς ήγέτας τού πολιτικού ή κοινοτικού τούτου σκά
φους*  πολύ πιθανόν έν τοιουτον κοινοβιακόν κατασκεύασμα νά έκχι- 
νήση μέ ούριον άνεμον καί φαινομενικως νά εύπλοήση, συν τώ χρόνιο 
δμως θά βυθισθή, λέγει ό αύτός ποιητή ς, καί τό ναυάγιον 
αύτό θά οιαλαλήση, δτι άφρονες καί αύΟάδεις καί άνάγωγοτ άνδρες 
άτετέλουν τό πλήρωμα τού ναυαγήσαντος σκάφους, άνθρωποι άγνοουν- 
τες τό στοιχειώδες καθήκον παντός δημότου, δ .ι δφείλουσι νά οέβωνται 
τούς άλλους >αΙ νά ύπακούωσιν είς τούς προϊσταμένους των.

Τήν άρετήν ταύτην τού σεβαομίϋ τών πρεσβυτέρων καί τής ύπο- 
ταγής είς τούς νόμους έδίδαξαν τούς νέους είς τήν Ελλάδα άνδρες 
γενναίοι καί φιλοπόλιδες διά ποικίλων παιοευμάτων καί διά του ίδίου 
των παραδείγματος, προτιμήσαντες καί νά θανατωθώσιν, ύπακούοντες 
είς τους νόμους τής πατρίδος των, παρά να δώσωσιν ολέθρων δια τούς 

Άπό τούς προγονικούς μας θησαυρούς 8 b

νεωτέρους παράδειγμα παραβάσεως αύτών, καί συγγραφείς καί ποιηττί 
σοφώτατοι έκήρυξαν διά πολλών καί λαμπρών παραινέσεων καί vqÆ- 
τημάτων πρός .τούς παϊδας.

Έγώ δέ, λέγει ο Ιό ύ ρ ι π ί δ η ς, θά άρχίσω ποώτον άπό τού 
σπουδαιοτέρου*  τά τέκνα πρέπει νά ύπακούωσιν εις τούς γονείς των 
καί τήν ύπακοήν ταύτην νά θεωρώσιν ώς καθήκον των καί ώς δίκαιον 
πράγμα.

Πρέπει λοιπόν, λέγει ο 0 ε ό φ ρ α σ τ ο ς, ό θέλων νά έκτιμηθή 
ύπό τών ανθρώπων νά εινε εύσεβής περί τά θεία, νά γηροτροφή καλώς 
τούς γονείς του καί νά παρασκευάζή τόν βίον του καθ’ βλα ευπειθή 
είς αύτούς.

Μεταξύ τών πολλών τιμών, λέγει ό Π λ ο ύ τ α ρ χ ο ς, τάς 
οποίας οί νέοι δφείλουσι ν’ άπονέμωσιν είς τούς πρεσβυτέρους, εύδοκι- 
μεϊ μάλιστα ή πειθαρχία, προκαλούσα ίσχυράν έκτίμησιν καί άμοι- 
βαίαν άγάπην.

Διατί νά μή ύποχωρώμεν είς τούς άρχοντας ; λέγει ό Σ ο φ ο- 
κ λ ή ς. Τά φοβερώτερα καί ισχυρότερα στοιχεία τής φύσεως ύποχω- 
ρουσιν είς τάς αμοιβαίας τιμάς, ών έκαστον στοιχείον άπολ^αύει’ οί χιο
νοσκεπείς χειμώνες ύποχωρουσΐ'*  είς τό εύκαρπον θέρος, δ δέ σκοτει
νός θόλος τής νυκτός παραμερίζει είς τήν λευκόπεπλον ήμέραν διά νά 
καύση τό φώς της*  ή πνοή σφοδρών άνέμων κατακοιμίζει τόν στένοντα 
πόντον, ό δέ παγκρατής ύπνος, άφ’ ού κυριεύση τόν άνθρωπον, δέν τόν 

’ κρατεί διαρκώς, άλλά ύποχωρών τόν παραδίδει είς τήν πολυτάραχον 
κίνησιν τής ήμέρας. Λοιπόν καί ήμεϊς πρέπει νά μάθωμεν να ύποχω
ρώμεν καί να σεβώμεθα τούς άρχοντας. Αύτό απαιτεί τό συμφέρον μας 
καί τό δίκαιον. Τής άναρχίας δέν ύπάρχει μεγαλύτερων κακόν. Αύτη 
καταστρέφει πόλεις, αύτη κάμνει άναστάτους τούς οίκους, αύτη προ- 
καλεϊ τροπάς τών συμμάχων πολεμιστών. Τών πειθαρχούντων σώζει 
τά πολλά σώματα ή πειθαρχία.

ΙΙρέπει οί άρχόμενοι, λέγει ό Σ υ μ π λ ί κ ι ο ς, νά πείθωνται 
καθ' όλα είς τούς όντας άρχοντας, νά ύπακούωσι προθύμως καί νά τι- 
μώσιν αύτούς ώς εύεργέτας μετά τόν θεόν. . . . Έάν δέ συμβή κατ’ 
όνομα μόνον νά είνε άρχοντες χωρίς νά πράττωσι τά προσήκοντα είς 
τούς άρχοντας, πρέπει μέν νά τούς χαρακτηρίζωμεν ώς κακούς, άλλά 
νά τοις άποδίδωμεν τάς είς τήν αρχήν άνηκούσχ; τιμάς, παραχωρούν- 
τες τά πρωτεία καί πειθόμενοι είς δσα κατά τήν ψυχήν δέν βλαπτόμεθχ.
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Ό μή πειθόμενος είς τού; νόμου; τή; πατρίδος του, λέγει ό 
Πλάτων, κατά τρεϊς τρόπους άδικεϊ, διότι δεν πείθεται είς έκεί
νους, οι όποιοι τον έγέννησαν καί τον άνέθρεψαν, καί διότι, έν ω ώμο- 
λόγησεν οτι θά ύποτάσσηται είς αύτούς, ούτε τούτο πράττει, ούτε πεί
θει αύτούς, έάν νομίζη δτι κακώς έδικάσθη, άφ’ ού έχει το δικαίωμα 
τούτο καί δεν έπιτάσσεται άγρίως νά πράττη τα κελευόμενα,

Σκεφθήτε πραγματικώς, λέγει ό Ξενοφών, αν είνε δυνατόν 
έχθρική πόλις νά κυριευθή ή φιλική να διαφυλαχθή ύπό άπειθούντων 
στρατιωτών- ποιος δε στρατός έξ άνυποτάκτων άνδρών δύναται ποτέ 
ν’ άναδειχθή νικητής; Πώς δέ εύκο)ώτερον δύνανται νά νικηθώοιν οί 
άνθρωποι είς τάς μάχας, παρά δταν άρχίση έκαστος νά σκέπτηται περί 
τής σωτηρίας του ; Καί τί αγαθόν ήμπορει νά ύπό άπειθών άν
θρώπων ; Ποϊαι δέ πόλεις δύνανται νομίμως νά κατοικηθώσιν, ή ποιοι 
οΐκοι δύνανται νά σωθώσιν ; 'Όπως λοιπόν ή πειθαρχία είνε τό καταλ- 
ληλότερον μέσον πρός έπιτέλεσιν τοΰ άγαθού, ούτω ή αύτή άρετή είνε 
καί τό μόνον μέσον τής διασώσεως τών κεκτημένων άγαθών.

Όφείλομεν, λέγει δ II λ ά των, εύθύς έκ τής παιδικής ήλικίας 
νά άσκώμεν τούς παίδας είς τό άρχειν καί ύφ’ ετέρων άρχεσθαι*  τήν 
δέ αναρχίαν πρέπει νά έξαφανίζωμεν έξ δλου τού βίου τών άνθρώπων 
καί τών ύπό τούς άνθρώπους άκόμη θηρίων.

Καί ή 'Αγία Γραφή διδάσκει τά τέκνα να ύπακούωσιν εις , 
τους γονείς, οί άρχόμενοι εις τους άρχοντας, οι νεότεροι είς τους 
πρεσβυτέρους καί πάντες είς τον Θεόν καί τούς νόμους τής πο
λιτείας.

Τά τέκνα ύπακούετε τοϊς γονεϋσι κατά πάντα, λέγει ό 
ά π. Παύλος' τούτο γάρ έστιν εύάρεστον τώ Θεω.—Τά τέκνα 
υπακούετε τοϊς γονεΰσιν ύμών έν Κυρίφ· τούτο γάρ έστι δίκαιον. 
—ΠείΟεσΟε τοϊς ήγουμένοις ύμών καί ύπείκετε.

Νεότεροι, ύποτάγητε πρεσβυτέροις, λέγει ό άπ. Πέτρος.
ΠειΟαρχείν δει Θεώ μάλλον ή άνΟρώποις, λέγεται είς 

τάς Πράξεις τών ’Αποστόλων.
Γ. ΜΑΤΣΑΚΙΣ

Καθηγ. του Ιεροδιδασκαλείο!!.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ή

Ό χριστιανισμός είνε άμεσος άποκάλυψις τού θεού είς τον κό
σμον «πολυμερώς καί πολυτρόπως πάλαι λαλήσαντος τοϊς πατράσιν εν 
τοϊς προφήταις, έπ’ έσχάτων δέ τών ήμερών τούτων λαλήσαντος ήμιν 
έν Γίω > (Έβρ. α', 1 —2)*  τούτου ένεκα ό άρνούμενος τό θαύμα άρνεϊ- 
ται τον Χριστιανισμόν. Άλλ’ ή άρνησις τού θαύματος είνε ταυτόση
μός πρός τήν άρνησιν καί τής Θρησκείας έν γένει, καί δή άρνησις αύ
τής ριζική, ώς προκειμένου περί μιάς τών Οεμελιωδεστέρων άληθειών 
της. Τοιαύτη άλήθεια έν πάση θρησκεία παραλλήλως προς τάς περί 
ύπάρξεως τού Θεού καί περί τής άθανασίας τής ψυχής άληθείας είνε 
καί τό δυνα·τόν τής αμέσου άποκαλύψεως τής Θεότητος έν τω κοσμώ, 
ο^λα δή τό δυνατόν τού θαύματος. Ή θρησκεία δέν δύναται νά νοηθή 
άνευ προσευχής, άλλ’ ή προσευχή καθ’ έαυτήν είνε άπαίτησι; τοΰ 
θαύματος.

Καί δμως έξ ονόματος τής Επιστήμης μας βεβαιούσιν, δτι ή 
’Επιστήμη άνήρεσε τό δυνατόν του θαύματος, ή είς τά θαύματα άρα 
πίστις καθίσταται δεισιδαιμονία άπόβλητος. Δέν ύφίσταται ανάγκη ά
μεσου ένεργείας τού Θεού, ήτοι θαύματος' έν τώ σύμπαντι, έν αύτώ 
τά πάντα ένεργοΰσι καί τελείως έξηγούνται δια τών φυσικών νομών. 
Τά θαύματα λοιπόν άπορρίπτονται ύπό τής κανονικής λειτουργίας τών 
φυσικών φαινομένων καί κηρύττονται ώς περιττά. Συγχρόνως δμως 
τα θαύματα κηρύττονται καί ώς άδύνατα*  δι’ αύτών, ή, άλλως είπείν, 
διά τής <έπεμδάσεω; τοΰ Θεού εις τήν φυσικήν έξέλιξιν τών φαινο
μένων τής φύσεως, θά παρεβιάζοντο οί νόμοι αύτής καί ή κανονική 
αύτών λειτουργία. Αύτη είνε ή κυρία ένστασις κατά τοΰ δυνατού τού 
θαύματος άπό ' έπιστημονικής έπόψεως.

Αί άντιρρήσεις δμως αυται βασίζονται έπί παρεξηγήσεως καί δια- 
τυπουνται έπί τή βάσει τής άσαφείας καί τής άνακριβείας τών περί 
θαύματος .καί φυσικών νόμων ιδεών τών απίστων’ συντόμως είπείν, αυ
ται προέρχονται έκ τής άγνοιας τής διδασκαλίας τού ύπ’ αύ:ών άπορρι- 
πτομένου Χριστιανισμού. Κατά τήν χριστιανικήν διδασκαλίαν, ο,τι

J) Σ, Ε. Κ. -Έκ τοΰ σογγράμμχτος τοΰ Ρώσου άπολογητοΰ II. ΣβίΞτλώφ 
καϊ άρτι ύπ? Γ, 
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όνομάζομεν νόμους φυσικούς, κατ’ ούσίαυ ούδέν άλλο είνε, αλλ ή ή 
έκφρασις τής λογικής βουλήσεως τοϋ Δημιουργού, ό τρόπος τής θείας 
κυβερνήσεως τοΰ σύμπαντος. Ή άψυχος καί άλογος ύλη άφ’έαυτής 
ούτε νόμους δύναται νά δώση, ούτε τήν άμοιβαίαν σχέσιν τών φυσικών 
δυνάμεων καί φαινομένων δύναται να καθορίση. Ό νόμος εϊνε ή έκφρα- 
αις τής βουλήσεως τοϋ Ανώτατου Νομοθέτου, ή άλλως είπειν, οί νόμοι 
τής φύσεως εϊνε ή ύπό τοϋ θεού προϋποτεθεϊσα τάξις καϊ ό γνώμων, 
πρδς ä κανονίζονται καί συμμορφούνται αί δυνάμεις τής φύσεως και ή 
πρός τα όποια άπαρέγκλιτος συμμόρφωσις παράγει τα αυτά άποτελέ- 
σματα. ΤΙ τοιαύτη περί τών φυσικών νόμων έννοια άποτελεΐ τήν βάσιν 
τού άναλλοιώτου καί άπαραβάτου τής έν τή φύσει τάξεως. Ό δέ νο- 
μοθέτης τού σύμπαντος είνε λογικόν άνώτατον *()ν,  άναγκαίως άρα 
προϋποτίθεται, δτι οί ύπ’ Λύτου τεθέντες νόμοι θά εϊνε διαρκείς καί 
αναλλοίωτοι, καϊ δτι τό Όν τούτο θα κυβερνά τόν κόσμον δΓ αύτών 
τών ύπ’ Αύτού τεθέντων νόμων, χωρίς να μεταβάλλη αύτούς. Τοιου
τοτρόπως τήν θείαν ΙΙρόνοιαν νοούμεν ούχΐ ώς προσκαίρους καί τυ
χαίας έπεμβάσεις τής άνωτάτης Δυνάμεως είς τήν φυσικήν τών πραγ
μάτων έξέλιξιν, άλλ’ ώς βαθμιαίαν καί προγραμματικήν πραγματο- 
ποίησιν τού λογικού τής φύσεως σκοπού τή βοηθεία τών τε γνωστών 
και τών άγνωστων τή ’Επιστήμη δυνάμεων καϊ νόμων. ,

Ή άληθής Επιστήμη ούδέν άπολύτως έχει ν’ άντείπη κατά τής 
χριστιανικής διδασκαλίας περί τής σχέσεως τοΰ θεοΰ πρός τόν κό 
σμον, ήτοι περί τοΰ θαύματος, ώς λογικής άποκαλύψεως τοΰ θεού έν 
τώ κόσμω. Πράγματι δέ, τάς ιδέας ταύτας άσπάζονται καί οί μάλλον 
γνωστοί καί διακεκριμένοι άντιπρόσωποι τής θετικής ’Επιστήμης. 
Παρά τών αύτών δ’ έπ’ ϊσης μανθάνομεν, δτι δέν ύπάρχουσιν επιστη
μονικοί λόγοι πρός άρνησιν τού θαύματος. Τά θαύματα άπορρίπτουσιν 
ώς τα πολλά οί άπιστοι ύλισταΐ επιστήμονες, οί θέλοντες να δικαιολο- 
γήσωσιν έξ ονόματος τής Επιστήμης τήν άπιστίαν των. Τά θαύματα 
άποκρούουσιν έπ’ ϊσης οι άνακόλουθα περί κόσμου διδάσκοντες δεϊ- 
σταί, όϊτινες θεωρούσι τόν θεόν μόνον ώς Δημιουργόν τού κόσμου, 
ούχΐ δέ καί ώς Προνοητήν αύτοΰ, τόν δέ κόσμον φαντάζονται ώς αύτό- 
νομον καί άσχετον πρός τήν ύπερτάτην Δύναμιν σύστημα φαινομένων, 
αύτοσυντήρητον καί αύτοκυβερνώμενον διά τών ύπό τού θεού δεδομέ
νων νόμων, αύτενεργον δήλα δή μηχανήν παρομοίαν πρός αιώνιον ώρο- 
λόγιον, άπαξ καί διά παντός συναρμοσθέν καί μή άπαιτούν πλέον έπέρ- 

βασιν ή διόρθωσιν. Άλλά τήν άμεσον έπί τής φύσεως καί τής άνθρω- 
π^νης ζωής έπενέργειαν τοΰ θεοΰ, ή tot τά θαύμα, απαιτεί ού μόνον ή 
ϋρθή περί τοΰ θεοΰ καί περί τοΰ κόσμου έννοια, άλλα καί ή ορθή περί 
τής αιτιότητας, ήτοι περί τών νόμων τής φύσεως, ιδέα. Ή ’Επιστήμη 
ού μόνον δέν άρνεϊται τά δυνατόν τοΰ θαύματος, άλλά καί κατά βα- 
θυτέραν έρευναν τοΰ πράγματος θεωρεί δΓ έαυτήν απαραίτητον τήν 
έννοιαν περί Άνωτάτης Λογικής Δυνάμεως, άδιαλείπτως ένεργούσης 
έν αύτω τώ μηχανισμώ τοΰ Σύμπαντος», καθ’ α λέγει ό γνωστός Άγ
γλος φυσιολόγος Κ ά ρ π ε ν τ ε ρ. Κατά τήν θαυμασίαν παραβολήν 
τού έπιστήμονος τούτου, «πάσαι αί φυσικαί δυνάμεις είνε άσυνείδητοι 
ύπηρέται τού Πάνσοφο j καί Παντοδυνάμου Δεσπότου, έκτελούντες τάς 
διαταγάς Αύτοΰ ώς τα πειθαρχοΰντα μέλη μεγάλης οικίας, έν τή ο
ποία έκαστος γινώσκει τό Ιδιον έαυτοΰ έργον καί έκτελεϊ αύτό». Διά 
ξένον καί τυχαΐον παρατηρητήν ή τελειοτάτη έν ταίς ένεργείαις των 
αρμονία θά ήούνατο βεβαίως νά φανή ώς θαυμάσιον έργον τύχης ή 
απλού < χορδίσματος », έν τή πραγματικότητι δμως είνε αφανής ένερ- 
γεια ενιαίας κυβερνώσης βουλήσεως. ΤΙ γνώμη περί άνταγωνισμού 
καί άμοιβαίου άποκλεισμου τών ύπό τής ’Επιστήμης άνακαλυπτομέ- 
νων καί ύπό τής βουλήσεως του Δημιουργού τεθειμένων φυσικών νο
μών, βουλήσεως έκοηλουμένης έν αύτοις τοϊς νόμοις τής φύσεως, δύ
ναται να προέλθη μόνον έξ άναξίας περί τοΰ θεοΰ έννοιας ως περί 
οεσποτικου καί ιδιοτρόπου Δεσπότου, ή έξ έσφαλμένης έννοιας περί τών 
αληθών τής Επιστήμης σκοπών «ούδεμίαν γνωρίζω λέγει ό Κάρπεν- 
τερ — έστω καί κατά τι δεδικαιολογημένην ένστασιν κατά τών θαυμά
των, ουναμένην να μ' έμποδίση νά θεωρώ αύτά ώς γεγονότα, δταν μοί 
παρουσιάζηται άξιόπιστος άπόδειξις τής πραγματικότητάς των».

Τον έκ μέρους τής ’Επιστήμης ισχυρισμόν περί του άουνάτου των 
θαυμάτων θεωρεί δλως άντεπιστημονικάν ό X έ σ κ λ η, λέγων, οτι 
* αντιρρήσεις κατά τών θαυμάτων δύνανται να γίνωσιν ούχ! έπί τή 
βάσει σοβαρών τινων έπιχειρημάτων (π.χ. οτι άντιφάσκουσι πρός τούς 
φυσικούς νόμους), αλλά μόνον έξ άνεπαρκείας πραγματικής πιστοποιή- 
°εως ή άποδείξεως τούτων ή έκείνων τών θαυμάτων .

Αύτή ή λογική όμιλεc περί τών θαυμάτων διά στόματος τοΰ δη
μιουργού τής επαγωγικής Λογικής καί αύστηρου φιλοσόφου Δζ. Στ. 
Μ ί λ λ, δστις έν τοϊς έαυτοΰ < Essays on Religion > λέγει : <δέν 
^υνάμεθα νά ίσχυριζώμεθα απολύτως, δτι πρέπει όριστικώς ν’ άπορ-
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ρίπιωμεν τό δυνατόν τών θαυμάτων. Έάν παραδέχεσθε τήν ύπαρξιν 
τοΰ θεοΰ, όφείλετε νά λάβετε ύπ’ δψιν καί τό σοβάρώς δυνατόν τής 
τοιαύτης ή τοιαύτης έπεμβάσεως τής δυνάμεως τής αμέσου Αύτοΰ 
βουλήσεως .

Ό Σ ο υ λ λ ύ II ρ υ δ ώ μ θαυμασίως καί έναργώς άποδεικνύει, 
δτι ή μηχανική αιτία τών φαινομένων δέν άποκλείει πάσαν έπέμβασιν 
τής ύψίστης αιτίας έν τή φύσει, ήτοι τήν άμεσον έν αύιή ένέργειαν 
τοΰ θεοΰ. ' Ύποθέσωμεν λέγει δτι έιτί τοΰ σφαιριστηρίου αί σφαϊ- 
ραι έκινήθησαν ύπό τοΰ παίκτου, καί δτι μεταξύ τών είς τον χνοΰν τοΰ 
έριούχου έγκεκρυμμένων μικροβίων ύπάρχουσί τινα πεπροικισμένα διά 
νου καί προσπαθοΰσι νά έρευνήσωσι καί έξηγήσωσι τό περί έαυτά 
περιβάλλον ύποθέσωμεν, δτι, πρός τούτοις, ή τύψις τής ράβδου προη- 
γήθη τής έμφανίσεώς των καί δτι διά τών μέσων έρεύνης, τα όποια 
οιαθέτουσι, δέν δύνανται να έξέλθωσι τής περιφέρειας καί τών χειλέων 
τοΰ έπιπέδου τοΰ σφαιριστηρίου. ΊΙ ταχύτης καί αί κατευθύνσεις, αί 
μεταδιδύμεναι εις τάς σφαίρας, αί συγκρούσεις τόσων πελωρίων σω
μάτων, θά φανώσιν είς αύτά ώς υπαγόμενα είς ώρισμένους νόμους, θά 
σπουοάζωσι δέ πάντως καί θά διατυπώσι τους νόμους τής τύψεως καί 
τών άνακλάσεων τών γωνιών, παραδεχόμενα συγχρόνως τό δυνατόν τής 
σύν τή προόδω τής Επιστήμης έν τώ μέλλοντι ερμηνείας τών δια τήν 
σημερινήν κατάστασιν τής έπιστήμης άνεξηγήτων φαινομένων. Ένί 
λόγω, διά τα λογικά ταΰτα μικρόβια τα πάντα θά έξελίσσωνται ώσεί ή 
πρωτοβουλία του παίκτου, ή έν τή διάνοια αύτου προπαρασκευασθεϊσα 
τύψις, ή άπόφασις, τέλος, ή διά τής χειρός αύτού καί τής ράβδου 
έκτελεσθεισα, μή ύπήρχον έν τοιαύτη περιπτώσει τά δντα ταΰτα θα 
προσοώσωσιν είς τα φαινόμενα ταΰτα καθαρώς μηχανικήν θεωρίαν, 
δήλα δή θετικήν έπιστήμην τής «καραμπόλας». Διάνα έξηγηθώσι τά 
φαινόμενα πλήρως, άπομένει καί αύτά νά μεταβάλωσι τήν έπιστήμην 
ταύτην είς μεταφυσικήν, ν’ άποδείξωσι δήλα δή τίς κατεσκεύασε τό 
σφαιριστήριον, τίς ύφανε τό έριοΰχον, τίς μετέδωκε τήν .κίνησιν είς τάς 
σφαίρας καί κατά προγενομένην ειδικήν σκέψιν ώρισεν είς έκάστην 
έξ αύτών τόν σκοπόν της καί τήν θέσιν της έπί τοΰ σφαιριστηρίου. eH 
επιστημονική εργασία τών έτεραρχικών (délerministes) τούτων μι- 
προσκοπικών οντων θά ήτο συγχρόνως καί άμεμπτος καί άνεπαρκής .

Ό διάσημος έφευρέτης τής αριθμητικής μηχανής ’"Αγγλος μαθη*
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ματικός Τ σ t à ρ λ ζ Μ π α μ π i δ ζ τή βοηθεία αύτής κατά θαυμά- 
σιον τροπον ύπελόγτσε την πιθανότητα τών θαυμάτων ή τών έκκλί- 
σεων από τών φυσικών νόμων. CH μηχανή αύτη είνε βεβαίως γνωστή 
είς πάντας τού; άσχολουμένους είς τήν άνωτέραν μαθηματικήν.

Ό Γερμανός βοτανικός καθηγ. I. lini n k ο άφιεροι πολυτι- 
μοτάτας τινάς σελίδας είς τήν έπισςημονικήν κατοχύρωσιν του δυνατού 
τοΰ θαύματος άπό έπόψεως ορθής κατανοήσεως τής έννοίας τής αίτιό- 
τητος. Όφθα^μοφχνώς άποδεικνύει τό άνόητον τής άρνήσεως τοΰ θεοΰ 
καί τού θαύματος έν τώ κόσμω έκ τοΰ δτι ό μηχανισμός τοΰ κόσμου 
ή ό κόσμος έν τή μηχανική του αιτιότητι έπαρκώς εξηγείται ύπό τής 
Έπισιήμης έκ τών δευτερευουσών αιτιών άνευ τών τελικών αίτιων. 
Τό άρνεϊσθαι επί τή βάσει ταύτη τό θαύμα Οά ίσούτο πρός τόν ισχυ
ρισμόν, δτι τό ώρολόγιον τοΰ θυλακίου κατεσκευάσθη άφ’ έαυτού, 
άνευ τεχνίτου, διότι ό μηχανισμός αύτοΰ είνε δΓ ήμά; σαφής καί αί 
αίτίαι τής κινήσεως καταληπταί. Έπ’ ϊσης έναργώς καί διά τοΰ αυ
τού παραδείγματος ό Ρ έ ϊ ν κ ε άποδεικνύει τό άνόητον τής άγο- 
ραίας γνώμης, δτι τά θαύματα άναιρουσι τούς φυσικούς νόμους, διότι 
έν τοϊς Οαύμασι δέν βλέπομεν συμμετοχήν τών φυσικών δυνάμεων καί 
τών φυσικών νόμων. Βεβαίως, έν τοϊς Οαύμασιν ή ταϊς ένεργείαις τοΰ 
θεού έν τή φύσει άποκαλύπτονται φαινόμενα νέας τάξεως, μή παρα
τηρούμενα έν τή φύσει, μή παραγόμενα έκ τής ένεργείας τών φυσικών 
δυνάμεων καί νόμων. Άλλά καί αί ήμέτεραι άνθρώπιναι μηχαναί, 
οίον τά άτμόπλοια, τά ώρολόγια, τά τηλέφωνα, οί τηλέγραφοι κλ. 
έν τή αύτή σχέσει εύρίσκονται πρός τήν φύσιν «άλλ’ έκ τούτου έπεται, 
δτι έν ταϊς μηχαναϊς ένεργοΰσι δυνάμεις διάφοροι τών εξω αύτών εύ- 
ρισκομένων ; Βεβαίως δχι ! Κατά τόν αύτόν τρόπον, έπεται έκ τούτου 
δτι έν ταϊς μηχαναϊς συμβαίνει άπόκλισις άπό τών φυσικών νόμων καί 
παράβασις αύτών; Ούδαμώς. Έν ταϊς μηχαναϊς ένεργούσιν οί αύτοί 
άκριβώς φυσικοί νόμοι, ώς καί έξω αύτών, καί περί παραβάσεως αύ
τών ούδέ λόγος δύναται νά γείνη. Ενταύθα αί φυσικαί αυται δυνάμεις 
ύπήχθησαν μόνον είς τήν λογικήν βούλησιν τού εφευρέτου καί τεχνί
του, καί διά τής διανοίας αύϋού ύπεοείχθη είς αύτάς ώρισμένη κατεύ- 
θυνσις καί ό τρόπος τής ένεργείας πρός προορισθέντα ύπό τοΰ ν ο ΰ 
καί πραγματοποιούμενον ύπό τής μηχανής σκοπό/». Τοιουτοτρόπως 
καί ό θεός ή ό Νους δύναται νά ένεργή έν τω σύμπαντί, έν τοϊς ό’ 
fioiç τών φυσικών νόμων καί διά τών φυσικών δυνάμεων*  οί φυσικοί
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vó|ici rive αυτοί οί ίδικοί Του νόμοι, εΐνε οί στρατιώται, διά τών ο
ποίων έκτελεΐ τάς βουλήσεις του ώς στρατηγός, ή ώς μηχανοποιός 
συνθέτει καί τακτοποιεί τάς μηχανικάς δυνάμεις καί τας ιδιότητας τών 
μετάλλων. «’Εάν θά παρίστατο άνάγκη εναργέστατης αίσθητικ*ής  πα
ραβολής, λέγει ο αύτος Ρέϊννε -, τόν παγκόσμιον Νουν θα έπρεπε 
να παραστήσωμεν ώς άόρατον ώρολογοποιόν....Καθ’ δν τρόπον ό Ούάττ 
καί ό Έδισσών ούδένα νόμον της φύσεως παρέβησαν διά τών θαυμα
στών αύτών εφευρέσεων, κατά τον αύτόν τρόπον δεν έγένετο παράβασις 
τών νόμων δταν ό Παγκόσμιος Νους έκάλεσεν είς τό είναι τά φυτά καί 
τά ζώα. Ό Παγκόσμιος Νους ένεργει έν τοϊς αύστηροίς όρίοις τής αι
τιότητας, Αύτός εΐνε αύτή ή ’Ανώτατη Αίτιότης, ή Ύπερτάτη Αίτια ή 
ή άρχή τής έν τώ σύμπαντι ζωής, όσονδήποτε θαυμαστός καί άκατά- 
ληπτος καί άν εΐνε ένταΰθα ό τρόπος τής ένεργείας Του .

Κατά τόν Ρέϊνκε, ή ’Επιστήμη, ύποδεικνύουσα έν τή φύσει τήν 
άποκάλυψιν τού Θεού, καθιστά συγχρόνως καί άκλόνητον τήν ιδέαν 
περί τής έν τή φύσει ένεργείας τής Θείας Προνοίας. ' Ό Θεός διευθύ
νει τήν φύσιν δι’ αύτής πάλιν τής φύσεως, καί οί νόμοι αύτής εΐνε νό
μοι Του. "Οταν βλέπωμεν πώς μεταβάλλεται ή μηχανική σχέσις τών 
φαινομένων έν τή φύσει δια τής έπεμβάσεως τής λογικής άνθρωπίνης 
βουλήσεως χωρίς ούδέ ποσώς να καταστρατηγώνται οί φυσικοί νόμοι, 
ούδεμίαν δυσκολίαν αίσθανόμεθα πλέον είς τό να παραδεγθώμεν τό 
αυτό, μόνον έν άπείρως μεγαλειτέρα κλίμακι, ώς πρός τήν άπείρως 
λογικήν καί παντοδύναμον βούλησιν τού Θεοΰ . ΊΙ φύσις δια μυ- 
ρίων τρόπων καί δι’ έπαρκούς έναργείας μαρτυρεί περί τής έν αύτή 
ένεργείας τής Προνοίας*  τούτο εΐνε άλήθεια σαφής καί έπισιημονι- 
κώς βεδασισμένη διά τόν άμερόληπτον νουν. . . ’Επιμένω ίσχυριζόμε- 
νος, δτι ή ιδέα τού Θεού ούδαμού άντιφάσκει πρός τούς κοινούς φυ
σικούς νόμους· άπ’ έναντίας ούτοι άπαιτούσιν αύτήν. Ί’ήν περί Θεοΰ 
ιδέαν άπαραιτήτως άπαιτει ήδη αύτή ή ύπόστασις τής οργανικής φύ
σεως, συμπεριλαμβανομένου καί τού άνθρώπου. Οί φυσικοί νόμοι εΐνε 
αί ίδέαι τού Θεού, αί δέ δυνάμεις τής φύσεως εΐνε ή έν αύτή έκφανσις 
τής θείας ένεργείας ... Διά τούτο ή κανονική ένέργεια τών δυνάμεων 
έν τή φύσει εΐνε ή έν αύτή άποκάλυψις τοΰ Θεου>.

(ακολουθεί).

ΓΕΓΟΝΟΤΑ km ΣΚΕΨΕΙΣ
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Είς τήν ^Πολιτικήν ΈκιΟεώρηοιν · των ’Αθηνών δημοσιεύεται ή 
έζης ίδιαιιέρας ΐΕροοοχης άςία άνταπόκρισις.

10 Ίκνουαρίου 1016.

Προ ήμερων οί εν τή μονή τοϋ Ζωγράφου Βούλγαροι κκλόγηροι έζήτησκν 
τήν προστασίαν του Ρωσικού (ήτοι τής μονής τού Παντίλεήμονος) δια τήν περί- 
πτωσιν καταλήψ^ως της μονής των άπό τούς Άγγλογάλλους. Διότι ακούονται 
καθημερινώς φήμαι περί τούτου. Είς το διάβημα τούτο τών Βουλγάρων καλογή- 
ρων αποδίδω πολλήν σημασίαν, διότι φοβούμαι ότι ανοίγεται θύρα εΙσόδου τών 
Ρώσων sic τήν μονήν Ζωγράφου.

Τώρα έχομεν συνέχειαν’ οί Ρώσοι μοναχοί, ίσχυριζόμενοι οτι φοβούνται εισβο
λήν Γερμανών είς τό Αγιον "Ορος, ζητούν τήν έγκατάστασιν συμμαχικού στρα
τού πρός φρούρηοΐν αύτών. Κατ' έμέ τούτο εινε πρόφασις, και εις άλλους απο
βλέπουν γνωστούς σκοπούς. Πρέπει να παρακαμφθή ό σκόπελος αύτός, διότι όλος 
ό τόπος, ανεξαρτήτως φυλής πλήν αύτών άποδοκιμάζει τούτο. Διά να παρα
σκευάσουν το έδαφος λέγουν οί Ρώσοι καλόγηροι οτι παρεισέδυσκν είς τό Αγιον 
"Ορος διάφοροι άνθρωποι υπόπτου προελεύσεως κα'ι κακοποιοί, υπονοούν κομιτα
τζήδες έκ Βουλγαρίας. Άλλ’ ή διάδοσις αύτη δέν εινε ποσώς αληθής. Τάξις καί 
ήσυχία βασιλεύει. 'Από τής καταλύσεως τής τουρκικής επικυριαρχίας δέν έχομεν 
παρά ασήμαντα παραδείγματα, κατά σπζνιώτατα διαλείμματα εμφανιζόμενα, μικρο- 
κλεπτών, συλληφθέντων κατά κανόνα πάντων ύπό τής αστυνομίας. Τίποτε μεγα- 
λήτερον δέν συνέβη ούτε πρότερον ούτε εσχάτως. ΊΙ επικρατούσα τάξις έν τώ τόπφ 
εΐνε πραγματικώς ζηλευτή και ούδείς απολύτως ύφίσταται λόγος νά θεωρή κανείς 

τόν τόπον ώς έχοντα άνάγκην φρουρήσεων.
Αέγω ταύτα διότι υποθέτω οτι καϊ αύτοί οί ζητοΰντες βοήθειαν παρά τών 

ομοφύλων των και των συμμάχων τούτων (σημειώσατε οτι τό μόνον έν τή Μεσο- 
γείφ Ρωσικόν πολεμικόν Αυκυλδ ' εύρίσκεται πάντοτε είς τήν γειτονίαν μας, 
τώρα δέ είς τήν θεσσαλονί ην. αύτού δ’ άκριβώς του πλοίου όοις έπεσεν έπι τού 
διοικητηρίου Θεσσαλονίκης κατά τήν άπόκρουσιν ύπό τών συμμάχων τής επιδρο
μής τών Ζέππελιν), δέν θα τολμήσουν ποτέ νά ισχυρισθούν οτι όντως φοβούνται 
Γερμανικήν έπίθεσιν, άλλα τό πιθανώτβρον εινε ότι θά ισχυρισθούν οτι φοβούνται 
τήν έμφάνισιν ατάκτων στοιχείων (olov Βουλγάρων) καϊ διά τούτο έπιμόνως θί- 
τουν είς κυκλοφορίαν φήμας περί ΰπάρξεως τοιούτων καϊ τώρα.

Ημείς τούλάχιστον δέν βλέπομεν τίποτε τό δυνάμενον νά δικαιολογήση τοιού- 
τους φόβους. Φρονούμεν δέ ότι ακριβώς διά τής προσκλήσεως στρατού συμμαχι
κού, καϊ μόνον τότε, εΐνε δυνατόν έν περιπτώσει Γερμανικής νίκης νά ίδωμεν τούς 
Γερμανούς καϊ είς τόν 'Άθω καταδιώκοντας τούς συμμάχους.

Καϊ ουτω πως καϊ τό Αγιον “Ορος θά εύρεθή. άνευ λόγου έξ αιτίας 
τών συμμάχων, άναμεμιγμένον είς τόν Πανευρωπαϊκόν πόλεμον.

XXX
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ΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟΝ
'11 'Ιερά Σύνοδος τής ’Εκκλησίας τής 'Ελλάδος απέλυσε 

πρδς τους άνα το Κράτος Σεβ. 'Ιεράρχας την ακόλουθον 
εγκύκλιον :

ΊΙ Ίερώ Σύνοδος τής Έκκλησίας τής 'Ελλάδος, πληροφορηθείσα έξ α
σφαλών πληροφοριών, οτι κληρικοί τινες και άπλοι ρασοφόροι μεταοχίνουαι πρός 
κοινόν σκάνδαλον είς θεατρικας καϊ κινηματογραφικά; παραστάσεις, έγνω να 
παρακαλέση τούς Σεβασμιωτάτους Ιεράρχας όπως γνωρίσωσιν άρμοδ^ως τοις 
ύπό τήν δικαιοδοσίαν αύτών κληρικοί, και άπλοι; ρασοφόροι;, δτι ή 'kpx Σύνο
δος άπαρασαλεύτως έμμένουσα είς τήν διά ’τε τών Ιερών Κανόνων καϊ της διά 
μέσου τών αιώνων διαδοχικής Εκκλησιαστικής πχραδόσεως, κρατήσασχν τάξιν 
έν τή Όρθοδόξφ ’Εκκλησία, καθ’ ήν απαγορεύεται τοίς κληρικοί; μέν έπϊ ποινή 
καθαιρέσεως, τοίς ρασοφόροι; δέ έπϊ ποινή άγ ορισμού ή είς τά θέατρα καϊ τούς 
κινηματογράφους καϊ τά παρόμοια θεάματα φοίτησις. προτίΟεται δια τής παρού- 
σης εγκυκλίου νά περιστείλη καϊ άνακόψη τήν άναιδώς ούτως άρξαμένην κατχ- 
πάτησιν τών ιερών θεσμών καϊ Εκκλησιαστικών παραδόσεων της 'Αγίας Καθολι
κής καϊ Άποστολικής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας.

Τούντεύθεν απαγορεύεται πασι τοίς περιβεόλημένοις τό ιερόν του ράσου έν
δυμα, iva φοιτώσιν είτε είς θέατρα, είτε είς κινηματογράφους, είτε είς οίαοήποτε 
άπφοοντα πρός τό ιερόν αύτό σχήμα κέντρα καϊ θεάματα. Οί δέ άποτολμώντες 
παραβαίνειν τήν τοιαύτην δια τής παρουσης εγκυκλίου όριζομένην οιάταξιν ύπό- 
κεινται είς αύστηράν τιμωρίαν καϊ βιαίαν κζταδίωξιν δια των πολιτικών αρχών.

’Εν Άθήναις, τή 18 Ιανουάριου 1916.

*<> ’ΑΟιινών Ηιόκλιιτος lloiuôooç, ό ΙίοοινΟίας 
BiioOoZouaioc., ό Φωιήοου “Λu6nóòio(> ό 
Φαναριού ι:<ιί Ηε0<Ι(ΐΛΐώτίοος ErOvuio<> 
ό Κεοιιλληνιιις Aducuiunvóc.

Ό Γραμματεύς
Άρχι«· Λιανές·

Δια τής συνοδικής ταύτης εγκυκλίου δίδεται μία έγκυρος λύ τις 
είς το άπό τίνος καί έν Έλλάδι καί έν Κ)πόλει καί έν Αλεξάνδρειά 
καί έν Κύπρω συζητούμενον ζήτημα. Οί εχοντες άντίθετον γνώμην 
περί τών σχέσεων Έκκλησίας καί Θεάτρου, έφ’ οσον ύπό τό τελευταίον 
τούτο νοείται μία τών 'Ωραίων Τεχνών δεν Οά μεταβάλωσι βεβαίως 
αυτήν. 'Απλώς έφ’ οσον υπάγονται ύπό τήν δικαιοδοσίαν φύσει ή 
θέσει τής Τέρας Συνόδου της έν Έλλάδι Έκκλησίας Uà ύποκύψωσιν 
είς αύτήν ώς είς νόμιμον τής Έκκλησίας διάταξιν ανεξαρτήτως τών 
προσωπικών των γνωμών. Νομίζομεν όμως δτι έπί άλλης τιθεμένης βά- 

Οεως ή άπαγόρευσις Uà ένηρμόνιζε τάς άντιΟέτους γνώμας, ας εκα
τέρωθεν άντιπροσωπεύουσι διαπρεπείς Τεράρχαι καί Θεολόγοι. Έάν 
λ.χ. ετίθετο ώς βάσις τούτο μέν ό σκανδχλισμός τών χριστιανών έκ της 
παρουσίας κληρικών έν θεώτρφ, τούτο δέ ή έλλειψις πραγματικής 
ηθικής αξίας από τών τής ήμέρας θεατρικών έργων ή έν ταίς γνώμαις 
ομοφωνία εύχερώς θα άποκαθίστατο. Αιτιολογηθεί ja δμως ή ά- 
παγόρευυις οι’ έπικλήσεως των ιερών κανόνων γέννα άμέσως τά 
έξης ερωτήματα. Γνωστού οντος οτι οί ιεροί κανόνες άπαγορεύ- 
ουσι τήν είς τα θέατρα φοίτηκν εί; παντχς ανεξαιρέτως τούς 
χριστιανού; κληρικούς καί λαϊκούς, εάν τό άνεικείμενον τής ά- 
καγορεύσεως έ ιείνης συμπίπτη πρός το νεώτερον θέατρον. πώς δι
καιολογείται ή Εκκλησία έφκρμόζουσχ τήν κανονικήν οιχταξιν 
μόνον έν σχέσει πρδς τούς κληρικούς ούχΐ δέ καί εν σχεσει πρός τούς 
λαϊκούς, άφου ο ^ανών λέγει «εί μέν κληρικός καθαιρείσθω εί δέ λαϊκός 
άφοριζέσθω >; Έάν έπί τή βάσει τών κανόνων άπαγορεύεται τοίς κλη- 
ρικοις τό παραστήναι είς θεατρικήν παράστασιν, πώς θα θεωρηθή άμέ- 
τοΧ°ς κανονικής παραβάσεως ο κληρικός δστις θα προσέλθη είς τό 
παναθηναϊκόν στάδιον ή είς σχολικήν, ή εθνικήν εορτήν οπού είνε δυ
νατόν νά γείνη θεατής παιζομένου κλασικού ή καί νεωτέρου έθνικου 
δράματος ; Διότι οί κανόνε; ούδεμίαν ποιούνται έξαίρεσιν συνεπώς δέ 
ουδέ ή συνοδική έγκύκλιος. Καί δμως είμεθα βέβαιοι δτι άν αύριον 
καταγγελθή κληρικός δτι έγένετο θεατής μια; τοιαύτης παραστάσεως, 
θα κηρυχθή αθώος ένώ καί οί κανόνες καί ή Εγκύκλιος θά απαιτώ η 
τήν τιμωρίαν του ! *Αοα  ύπαρχουσι καί θεμιτά θεατρικά θεάματα. 
Kal άφου υπάρχουσι δύνανται να καθορι^Οώσι. Τότε δμω; έχομεν 
πλέον έκδοχήν τών περί θεάτρου ίερών κανόνων σύμφωνον πρός τήν 
γνώμην τών πεποιθότως φρονούντων δτι τό θέατρον δέν άπαγορεύεται 
είς τόν κληρικόν δπως δέν άπαγορεύεται καί είς τόν λαϊκόν*  άπαγο
ρεύεται μόνον καί είς τούς δύο τό άνήθικον θέατρον.

χ χ χ
Η ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΒΟΥΝΙΟΥ

Ή ίορωμένη διά τήν Ιηντου μηνός τούτου ένώπιον τού Επαρχιακού Δικα
στηρίου Λεμεσού δίκη περϊ άπαγορεύσεως διά δικαστικού διατάγματος είς τούς 
καθαιρεθέντχς Ιερείς Βουνίου να ίεροπράττωσι/ άνεολήθη είς τήν 3 Μαρτίου. 
H αναβολή εζητήθη ύπό τού συνηγόρου τών υποδίκων κ. Ε. Πιτσιλίδου τό μέν 

οικ τήν ελπίδα, ήν εχουσιν οί εναγόμενο; περϊ λύσεως τής ύποθέσεως δια 
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συμβιβχσμού, τό δέ διότι ο έτερος τών συνηγόρων χυτών κ. 9. θεοδότου δεν ηδυ*  
νήθη λύγφ άλλων δικαστικών ύποθέσεών του νά πκρουσικσθή. Τό Δικαστήρίον 
κατ' άρχάς άπέρριψε τήν ζητηθείσαν αναβολήν, επειδή όμως ό κ. Π’.τσιλίδγις έδή- 
λωσεν οτι ή εντολή του περιωρίζετο είς μόνην τήν αϊτησιν αναβολή;, τό Δικα- 
στήριον, συγκαταθέσει τών δικηγόρων του ενάγοντας Μητροπολίτου έδέχθη τήν ανα
βολήν έπι τφ ορω όπως δηλώσωαιν οί εναγόμενοι ότι μέχρις ου έκδικκσθζι ή ύπό- 
θεσίς των Οχ άποοτώσι'της επιτελέσεως οίουδήποτε ιερατικού καθήκοντος. 'Επειδή, 
είπεν είς κύτους ό έντιμος Πρόεδρος τού Δικαστηρίου, μόνοι σας άνευ δικηγόρου 
δέν θα δυνηθήτε νά άντιμετωπίσητε τά παρουσιχσθησόμενα νομικά ζητήματα θά 
δοθή αναβολή, άλλ' ύπό τον όρον νά δηλώσητε πρό τού Δικαστηρίου ότι θά άπό- 
σχητε νά τελέσητε οίονδήποτε ιερατικόν καθήκον είτε εντός τού ναού είτε εκτός 
αυτού μέχρις εκδικάσεως τής ύποθέσεως. Οί εναγόμενοι μετά τινχς ταλαντεύσεις 
έκαμαν τήν ζητηθείσαν δήλωσιν, ό δέ Πρόεδρος άπογασίζων τήν αναβολήν έπε- 
□τησε τήν προσοχήν κύτών έπι τών συνεπειών τής παραόάσεως τής δηλώσεώς των 
είπών ότι τοιαύτη παράβασις θα έχη ιος συνέπειαν τήν φυλάκισιν κύτών.

ΚΥΠΡΙΑΚΑ
ΊΙ Λ. Μ. Ο ΑΡΧΙΕΙΙΙΧΚΟΙΙΟΣ ηύ- 

δόκησε νά άποστείλη είς Λεμεσόν τόν 
Πκνοσ. Άρχιμ. κ. Μακάριον κομιστήν 
τών επισήμων πράξεων τής ’Εκκλη
σίας, δι’ ων μετά τών άλλων αποδει
κτικών μέσων προύκειτο να άποδειχθή 
τό έγκυρον της κκθκιρέσεως τών Ιε
ρέων Βουνίου. ΊΙ Λ. Πανοσιότης δια- 
μείνασα έπι τριήμερον εν Λεμεσφ 
έπανήλθεν είς τα ίδια.

Ό ΠΑΝΟΣ. ΠΙΌΓΜΕΝΟΧ Κόκκου 
κ. Κλεόπας διέτριψεν εν Αάρνακι έπι 
διήμερον χάριν υποθέσεων τής Μονής 
αύτού.

ΊΙ ΘΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ τής 
Μητροπόλεως Κιτίου έκλήθη είς συνε
δρίαν έν Λεμεσφ δια τήν αύριον Τρίτην 
16ην τού μηνός, αιτήσει όμως τών έν 
Αάρνακι λαϊκών μελών ή συνεδρία άνε- 
βλήθη είς τήν προσεχή Πέμπτην 18ην 
του μηνός.

‘0 ΠΛΝΟΣ. ΗΓΟΓΜΕΝΟΪ Χρυσορ- 
ροϊχτίσσης εξακολουθεί έπιτυχώς τό ο- 
περ ανέλαβεν από τής αρχής τής ηγου
μενίας αύτού εργον τής διασώσεως τής 
Ίεράς Μονής από τού βάρους τών χρεών 
αύτής διά τής συνδρομής των εύσεβών 
χριστιανών. Διατρί^ας έπί τινας ήμέ- 
ρας έν Λεμεσφ ζητών τήν συνδρομήν 
τών Χριστιανών άπήλθεν είτα είς Λευ
κωσίαν ϊ/κ και έκει τό αυτό έπιτε?.εση 
προς τήν Ίεραν Μονήν καθήκον.

ΣΓΝΕΧΤΗ έν τή ήμετέργ. πόλει ύπό 
τού εντιμότατου Διο.κητού Λάρνακος 
κ. Γουδχάους δι' ιδίων αύτού δαπανών 
συσσίτιον διά τούς πτωχούς, έν ω σι
τίζονται καθ' έκάστην περί τούς τεσ
σαράκοντα πτωχοί διακονούμενοι ύπό 
τής δε'σποινίδος Γουδχάους κα\ άλλων 
εύγενών δεσποινίδων και κυριών. Ο’· 
πτωχοί εύλογούσι τό όνομα τής Αύτού 
Έντιμότητος.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ
«Κίιρνξον τόν Χόγον····ι> 1Γ ΊΊη. δ% 2.

ΕΤΟΣ ΣΤ -ΛΑΡΝΑΞ, 29ΦΕΒρΓΊ9Ϊ67-ΤΕΥΧ. 102<>ν.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ,

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΓ ΑΙΩΝΑ*

Οί ψιμρίσανιες ιί|ν οιέψιν του Θευδώρου Επίσκοποι τοϋ 
Βιωιλείυυ αύιυΰ υυνε?Λ)όνιες μετά τυϋ Δημητρίου Χωματια- 
νυΰ είς σύνοδον ώιηύΟυναν πρός τον νέον Πατριάρχην Κ11υ- 
λεως Γερμανόν |Γ (1222 1240) είς Νίκαιαν μακρόν «πιττά- 
κιοντών όλων ’Αρχιερεών, οχεδιασθεν παρά τοΰ Ναύπακτού». 
Έν αύτφ έδήλωσαν δτι ό Βασιλεύς Θεόδωρος δέν ·&έ?ιει ν’ ά- 
πυστέλλωνται ’Αρχιερείς έκ Νίκαιας είς τό κράτος αύτοϋ και 
ζητοΰσιν επομένως όπως ό Ιίατριάρχης « κ α Οά π α ξ ά π ρ ο - 
οά)πως > όρίσΐ| αί χειρυτυνίαι και έκλογαί τών ’Αρχιερέων 
νά γίνωνται ύπ’ αύτών έν ι<υ Βασιλείς καί ν’ αναγνωρίσει τάς 
γενομένας ήδη χειρυτυνίας ’Αρχιεπισκόπων Κέρκυρας, Λευ- 
κάδυς, Φαρσάλων, ιός και’ οικονομίαν αλλας αλλαχού γενυ- 
μένας χείροιονίας άνεγνάρίοεν <· ή γάρ καιρική τών 
πραγμάτων περιφορά και καθολική υύγχυοις 
έίδειαν παραλόγου καινοτομίας και έπί τυϊς 
έπισκυπικυίς είσήνεγκεν ενεργή μα ο ιν», άλλως 
«φόβος έστί μήποτε έξ ανάγκης ό κραταιος ή- 
μ ώ ν Βασιλεύς- έπέλεγον οί ’Αρχιερείς—δ π ε ρ έχει διά 
μελέτης είς έργον εντελές έξαγάγη, τό κατα- 
στήσαι δηλονότι τήν ιερατικήν έποπτείαν τοΰ

1) ■ βΧ τού lOloü <0.
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Πάπα τής πρεσβυτέρας Ρώμης καί εις τό κλίμα 
τοϋτυ τό καθ’ ήμάς», δπερ θά έξαναγκάση τδν Πατρι
άρχην άκοντα «είς τάς άναγεγραμμένας πάλιν άπονεΰσαι 
καινοτομίας. Καί συν έστι τοΰ λοιπού το σκοπιμώτατον καί 
ώφελιμώτατον διορίσασθαι. Καί έτέθη όρος τή πρός 
τά γραφέντα ταύτα ύμετέρα απολογία τρι
μηνία ί ο ν δ ι ά σ τ η μ α»! "Ωστε ώρισαν καί προθεσμίαν 
αποδοχής τών προτεινομένων, παραλογώτατα άπειλήσαντες 
ενωσιν μετά τού Πάπα Ρώμης καί υπαγωγήν ύπό την πνευμα
τικήν αυτού δικαιοδοσίαν, ήν έμελέτα ύ Βασιλεύς Θεόδωρος, 
περί τούτου δέ παράπονούμενοι πρός τον Πατριάρχην λέγου- 
σιν δτι ούτος δέν άνεγνώριζε καί δέν έκάλει αύτόν προς τούς 
’Επισκόπους έπιστέλλων Βασιλέα. Τό παράδοξον τούτο πιτ- 
τάκιον ήτο ύπυγεγραμμένον καί uno ιού Άχρίδος καί ύπό τού 
Ναυπάκτου, ύ τελευταίος δμως ούτος έγραψε καί ιδιαιτέρως 
πρός τον Πατριάρχην Γερμανόν, γνώριμον ύντα αύτφ άπο 
πολλυύ, καί ώμολόγησεν δτι ή άφοσίωσις αύτοΰ προς τον 
μεγαλούργησαν τα Βασιλέα Θεόδωρον παρέσυρεν αύτδν είς 
αντικανονικός πράξεις, δΓ ας ήσθάνετο τύψεις ουνειδόιος καί 
έζήτει συγγνώμην. Ταύτα δέ μαρτυροΰσιν, ώς παρετηρήθη 
ήδη, δτι ύ Ναυπάκτου άκων υπέγραψε τδ ανωτέρω αύθαδες 
τελεσίγραφού, συντεταγμένον κατά πάσαν πιθανότητα ύπδ 
τού Δημητρίου Χωματιανού. Θύιυς δέ καί συγχαρητήριον 
επιστολήν έγραψε «πρδς τδν ν ε οχ ειρυτονηθέντα 
έν Νικαίσ. Ιίατριάρχην Κώνο τα ν τι νυυπύλεως 
Γερμανόν», ιύς «έλέφ Θεού Αρχιεπίσκοπος τής 
πρώτης Ίονοτινιανής καί πάσ ης Βουλγαρίας». 
Δικαιολογούμενος διι ενεκα τών ανωμαλιών έβράδυνε να 
γράψη πληροφορεί δτι τά κατ’ αύτδν καλώς έχουσι διά τών 
άοκνων τού Βασιλέως προσπαθειών, δι’ ών «τ à ιερά έ πι
ο κ ο π ε ì α π ο ι μ έ σ ι ν έ π ε κ ο σ μ ή θ η σ α ν», οΐ)εν εύ
χεται ύπέρ ένώσεως τών δύο Ελλήνων Βασιλέων ϊνα κατα
συντρίβω ή λατινική εξουσία καί επικαλείται τάς εύχάς τοΰ 
Πατριάρχου. Θϊκυθεν εννοείται ότι ό Χω|ΐατιανδς ήλπιζε νά 

Εκκλησιαστικά ζητήματα έν Μακεδονία 9Ò

λάβη ευνοϊκήν παρά τού Πατριάρχου απάντησιν, ήτις θά ήτο 
καί άναγνώρισις τών ύπ’ αύτοΰ τετελεσμένων.

Λλλ δ Πατριάρχης, ώς ήτο ακόλουθον, είς μέν τδ πιτ- 
τάκιον τών ’Αρχιερέων, συγκαλέσας έν Νίκαια Σύνοδον έκ 
τεσσαράκοντα ’Επισκόπων, έδωκεν αρνητικήν απάντησιν, ά- 
ποφανθείς δτι ούτε συμφέρον ούτε ευπρεπές τοϊς 
όμογενέσι δύο Βασιλείς καί Ηατριάρ- 
χας έχειν. Υπέδειξε, δηλονότι, ότι ούτε ύ Θεόδωρος 
έπρεπε ν’ άναγνωρίζηται ώς Βασιλεύς ούτε ό Άχρίδος, 
έξερχόμενος τού κύκλου τής δικαιοδοσίας αύτού, νά καττίλάβη 
έξουσίαν έπί τής έν τώ Β ζσιλείω τοΰ Θεοδώρου Εκκλησίας, 
υπαγόμενης ύπδ τδ Οικουμενικόν Πατριαρχεϊον, καί νά σφε- 
τερίζηται δικαιώματα Πατριάρχου σνέφων καί χρίων Βασι
λείς. Σαφέοιερον ταύτα ύπέδειξεν δ Πατριάρχης Γερμανός 
έν τή άπαντήσει αυτού πρδς τδν < Μ α κ α ρ ι ώ τ α τ υ ν ’Λ ρ- 
χιεπίσκοπον Βουλγαρίας» άποδίδων είς αύτδν 
τδν τίτλον τού «Μακαριωτάτου», όν καί άλλ,οι Αρχιεπίσκο
ποι είχον, ούχί δμως καί τδν τοΰ «άδελφού καί συλλειτουρ
γού» ένεκα τών άντικανονικών αύτοΰ πράξεων. Τών πράξεων 
δέ τούταμ, ιδίως τής στέψεως τού Θεοδώρου καί τοΰ σφετερι- 
υμού Πατριαρχικής εξουσίας, δεινόν άποτελεϊ ή έπιστολιή έ
λεγχον. Ούχ ήττον δηλοί ύ Πατριάρχης Γερμανός ότι άπο- 
νέμει συγγνώμην καί ότι αποστέλλει τδν Μητροπολίτην Ά- 
μάστριδος, συνοδική άποφάσει, πρδς έξέτασιν τών εκκλησια
στικών πραγμάτων τοΰ Βασιλείου τής Ηπείρου καί Μα
κεδονίας.

Ό Δημήτριος Χωματιανός, βαθύτατα αισθανθείς τδ 
κατενεχθέν και’ αύτοΰ πλήγμα τοΰ ελέγχου, έματαίωσε μέν 
τήν έξαρχιακήν αποστολήν τοΰ Μητροπολίτου Άμάστριδος, 
έγραψε δέ βραδΰτερον καί απάντησιν πρδς τδν Πατριάρχην 
Γερμανόν, δι’ ής τελείως έξεδήλωσε καί τά φρονήματα αύτοΰ 
καί τάς παραλόγους τάσεις. Μετά πολλής τής προπέτειας 
γράφων παριστρ τά έν τή πατριαρχική πρδς αύτδν έπιστολή 
ώς ύπαγορεύυείς ίου εν Niza’ç "E?ληνός Βασιλέως, δι?;αιολο- 
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γών δέ τήν γενυμένην ύπ’ αύτοΰ χρίσνν καί στέψιν τυϋ Θεό
δωρου λέγει ότι προέβη είς την πραξιν ταύτην συνεπεία τής 
άποφάσεως τών έν ’Άρτη συνελθόντων Αρχιερέων, ενεκα τής 
υπεροχής τής τυϋ ΰ ρ ό ν ο υ αύιοϋ—τοΰ Δημητρίου 
Χωματιανοΰ— μεγαλειότητα ς, καί ότι παράδειγμα 
τυιαύτης μή συμβιβαζόμενης τελείως πρός τήν ακρίβειαν τών 
κανόνων πράξεως, έχει τάς έν Νικαία γενομένας αναγορεύσεις 
καί προχειρίσειςΒασιλέωςκαί Πατριάρχου ΚΠόλεως «τοΰτο 
γάρ ή τυϋ κ αιρ υ ΰ π ε ρ ί σ τ α ο ι ς τ υ ρ α ν νή- 
υασα έ π ε ι υ ή γ α γ ε· πότε γάρ ήκυύσθη ιόν ασ
τόν Μητροπολίτην Νίκαιας ποιμαίνειν 
κ α ί 11 α τ ρ ι ά ρ χ η ς Κ 11 ό λ ε ω ς λέγε ψθ α Γ ο ϋ τ ω 
δ ή καί έν τή Δύσει ταύτύ τούτο σ υ μ β έ β η- 
κεν». Ούτως έδικαιολόγει τήν έν Θεοοαλυνίκι] παρου
σίαν έαυτυΰ ύ Χωματιανύς καί τήν έκει σιέψιν καί χρίσιν τού 
θεοδώρου. Διά μακρών δέ ύπυδεικνύων ότι έν τή Έκκληοί^ 
èjuxQCJiETui ί] «ο ί χ ο ν υ μ ι α», τών περιστάσεων έκάστοτε 
έπιβαλλυυσών αύτήν, απορεί πώς ύ Πατριάρχης Γερμανός 
έπεκλήρωσεν είς εαυτόν το δικαίωμα τοΰ κατασκευάζειν μύ
ρον, ένώ τοΰτο λέγει, δύναται πας ’Επίσκοπος νά κατασκευάση 
καί δεν είνε άκυρυν εκείνο όπερ δέν όπου τάζει έκ ιών χειρών 
τυϋ Πατριάρχου ΚΠόλεως. Akkù προχωρών πνιοαται να 
δειξη εαυτόν, έπί τή βίυει της ρλα Νεαρός ιού Ιουστινια
νού όλως άνιυιυρήτως υιι ή ’Αρχιεπισκοπή Λ'. Ίυυοτινιανής 
ούσα ή αύτή πρύς τήν πάσης Βουλγαρίας έν τή υεΐυρί τών 
Πατριαρχικών Θρόνω ν ήρχετυ τρίιη, πρυηγυυμένη τυϋ τής’Λ- 
λεξμνδρείας, έπί πλέον ότι ύ Αρχιεπίσκοπος Λ' ‘Ιυυοτινιανής 
κ η πάσης Βουλγαρίας ώς Βικάριος τού ΙΙάπα, είχε τό δικαίω
μα τοΰ στέφειν Βασιλείς! Ουδόλως άρα παράδοξον ότι τυι· 
αΰτά τινα περί τοϋ αξιώματος αύτοϋ έχων φρονήματα μετε- 
χειρίσθη έν πρακτικυίς έπί άλλη περιστάσει περί έαυτυΰ τήν 
ψράυιν «δ ευ π υ τ ικ ή ü ε ί α μ ε γ α λε ι ό τ η ς». Δεν έ 
ΰεώρει πλέον εαυτόν απλώς Πατριάρχην άλ?πΐ και Ιίατριάρ- 

χού ανώτερον, οίον ύπελάμβανε τον Πάπαν. Εντεύθεν εξη
γείται ή προπέτεια μείΓ ή: περαιτέρω έν τή επιστολή αυτού 
πρός τόν Πατριάρχην ψέγει τούς Πατριάρχας ΚΠόλεως ώς 
ταπεινώσαντας τοΰ θρόνου Βουλγαρίας το ύψος ένεκα δουλο- 
φροσύνης Αρχιεπισκόπων τινων Βουλγαρίας, έκ τοϋ κλήρου 
τοΰ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως εκλεγόμενων «ε ί 
γ ο ϋ ν, επιλέγει, τά προνώμια τοϋ Πάπα έν τή 
κ α θ’ ή μ <7 ς έ π α ρ χ ία κ ε κ τ ή μ ε θ α, τ ί καινόν 
ε ί κ a ί ή μ ε ί ς β α σ ι λ r α έ χ ρ ί σ α μ ε ν, ό δ ή κ α ί 
Π (ί π α ς ποιεί; ο ύ μ ή ν à k λ à τ ί καί κ α ν ο ν ι- 
κόν έπί τούτοις ό λόγος τολμά, όηλω Στέν· 
τ ο ρ ο ç, à ν α β ο ή σ α ι τήν à δ ι κ ί a ν προ θ ε μ ε
νός;» Θέλων δέ να παραστήση τον Πατριάρχην αντικανο
νικός τολμήσαντα πράξεις άναμιμνήσκεται της ίδρύσεως της 
Αρχιεπισκοπής Πεκίου, ijv θεωρεί έπέμβασιν εις την δικαιο

δοσίαν τοΰ ’Αρχιεπισκόπου Άχρίδος. Αλλα ψεγει και άλλην 
δήθεν αντικανονικήν πραξιν. 'Ο Τσάρος τών Βουλγάρων Ιω
άννης ”Ασάν β'. ζητήσας τήν συμμαχίαν τών Ελλήνων κατα 
τών λατίνων ΚΠόλεως άποκατέστησε τάς έκκλησιαστικας 
σχεσεις τοΰ ’Επισκόπου Τυρνόβου πρδς τον έν Νίκαια Πα
τριάρχην ΚΠόλεως, ύφ’ ον ό ’Επίσκοπος υπηχθη. Βραδύτε- 
ρον, ό Άσάν έδωκεν ώς σύζυγον τοΰ διάδοχου τοΰ έν Νί
καια Αύτοκράτορος τήν θυγατέρα αύτοΰ Ελένην, έπ ευκαιρία 
δε τών γάμων έν Ααμψάκιο (1235) ό Πατριάρχης 1 ερμανος, 
τή συναινέσει καί τάιν λοιπών Πατριαρχών άνεγνωρισε τον 
Αρχιεπίσκοπον Τυρνόβου Ιωακείμ, ώς Λΰτοκεφαλον Αρχιε

πίσκοπον Βουλγαρίας, είς όν, τιμής ένεκεν, άπενεμηθη καί ο 
τίτλος Πατριάρχου. Καί τιζς σχέσεις ταύτας τοΰ Πατριάρχου 
πρός τους Βουλγάρους, τάς άποληξάσας είς την άναγνωρισιν 
τής αυτονομίας τού Αρχιεπισκόπου Τυρνόβου, έθεωρησεν ο 
δημήτριος Χωματιανύς ώς έπέμβασιν είς τά δικαιώματα της 
Αρχιεπισκοπής Άχρίδος καί πάσης Βουλγαρίας θεωρών εαυ
τόν ούχί μόνον τής παλαιός περιοχής τής ’Αρχιεπισκοπής Α-
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χρίδος άλλά καί τοϋ ’Ιλλυρικού, είς δ ύπήγετο το Τύρνοβον, 
εκκλησιαστικόν άρχοντα. Κατέληξε δέ τήν επιστολήν δηλώ- 
σας μετά πολλής τής ίταμότητος δτι οί λόγοι του «εί μεν δό- 
ξουσιν εύλόγως έντοξευθέντες, χάρις έσται τή διακρίσει· εί 
δ’ είς λήρους άναθήσονται ή έκτιναχθήσονται, ώς τινες απο- 
φώλίοι, άλλ’ ού φροντίς, δ φησιν Ίπποκλείδης· οϊδαμεν γάρ 
αυτοί δπως εαυτούς κυβερνώμεν έν τοϊς παροϋσι καιροϊς, 
και δπως άποδώσωμεν λόγον είτε έν τώ νΰν αίώνι τοϊς ημάς 
άνακρίνουσιν, είτε έν τώ έρχομένω τώ κοινώ κριτή καί άπο- 
δοϋναι μέλλοντι έκάστω κατά τά έργα αύτοΰ».

Τοιοΰτο τδ περιεχόμενον τής έπιστολής τού Δημητρίου 
Χωματιανοϋ προς τον Πατριάρχην. Έξ αύτής δε καί έκ τών 
προηγουμένων επιστολών καί ένεργειών αύτοΰ καταφαίνεται 
δτι έζήτει να στηρίξη τήν θεωρίαν δτι ό Πατριάρχης ΚΠόλεως 
ούδεμίαν πλέον δικαιοδοσίαν εΐχεν έν τώ Δεσποτάτω τής Η
πείρου τώ έπεκταθέντι διά τοΰ Θεοδώρου Κομνηνοΰ μέχρι 
Θεσσαλονίκης, « ο ύ δ έ ν γάρ ή μ ϊ. ν κ α ί τ ή ύ μ ώ ν 
τελείότητι π λ ή ν μόνης τής εύσεβείας και 
τών ορθών δογμάτων τής π ί σ τ ε ω ς», τό συν- 
δέον τον Πατριάρχην προς τούς Επισκόπους τοΰ Δεσποτάτου 
ήτο μόνη ή ορθόδοξος πίστις. Διότι ή ’Εκκλησία τοΰ Δεσπο
τάτου έπρεπε να μείνη ελεύθερα και αύτόνομος, ανεξάρτητος 
άπό τοΰ Πατριαρχείου. Τής Έκκλησίας δμως ταύτης έζή- 
τησε να έξουσκίση ύ Δημήτριος Χωματιανος ώς ’Αρχιεπίσκο
πος Άχρίδος καί πάσης Βουλγαρίας, δι’ ών εϊδομεν έπιχειρη- 
μάτων καί πράξεων στηρίξας τάς παπικός αύτοΰ τάσεις.

Άλλ’ έν τώ μεταξύ χρόνοι κατέπεσε, δυστυχώς, το θεμέ
λιον έφ’ ού έστήριξε το φανταστικόν αύτοΰ οικοδόμημα ό 
Χωματιανος. Διότι τώ 1230 ό Θεόδωρος Δούκας "Αγγελος 
Κομτηνδς ήττήθη καί ήχμαλοιτίσθη ύπδ τοΰ Βουλγάρου 
Τσάρου Άσάν. 'Η Θεσσαλονίκη και μικρόν μέρος τοΰ Δε 
σποτάτου άφέθη είς τδν αδελφόν τοΰ Θεοδώρου Μανουήλ, 
γαμβρόν όντα τοΰ Άσιίν, καθδ σύζυγον τής Μαρίας, νόθου
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θυγατρδς αύτοΰ, αλλά τδ μεγιστον μέρος τοΰ Δεσποτάτου 
προσήρτησαν είς τδ έαυτών κράτος οί Βούλγαροι, συμπερι- 
λαμβανομένης καί τής Άχρίδος, ήν έπί δεκαπενταετίαν έκρά- 
τησαν. *Η  ’Αρχιεπισκοπή Άχρίδος δέν διελύθη, ό δέ νέος 
Δεσπότης τής Ηπείρου Μανουήλ έσπευσεν αμέσως ν’ αποκα- 
ταστήση τάς σχέσεις τών έν τώ Δεσποτάτα) Επισκόπων πρδς 
τδν Πατριάρχην ΚΙΙόλεως δεχθείς ώς αντιπρόσωπον αύτοΰ 
τδν Μητροπολίτην Άγκυρας Χριστοφόρον, κατά τινων ένερ
γειών τοΰ οποίου διεμαρτυρήθη ό Χωματιανος. 'Θ ’Ιωάννης 
Ναύπακτού παρητήθη τής θέσεως αύτοΰ, ώς καί πρότερον δέ 
ή Μητρόπολις Ναυπάκτου έκτοτε τάσσεται έν ταϊς Μητροπό- 
λεσι τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τώ 1251 ανέκτησαν οί 
Έλληνες τήν Αχρίδα έκδιώξαντες τούς Βουλγάρους, παρέ- 
μεινε δέ καί ή Αρχιεπισκοπή ώς Αύτοκέφαλος, ένισχυθεΐσα 
τώ 1272 ύπδ τοϋ Μιχαήλ Παλαιολόγου διά πολλών προνο
μιών άς τώ 1312 έπανέλαβε καί ό Ανδρόνικος Παλαιολόγος 
ένεκα τής δλως έξαιρετικής σημασίας τής Αρχιεπισκοπής εκεί
νης διά τδν Ελληνισμόν τής Μακεδονίας. Ούτως έτέθη τέρμα 
είς τα κατά τδν ιγ' αιώνα συνταράξαντα αύτήν εκκλησιαστικοί 
ζητήματα.

Άλλιζ κατά τδν ιδ' αιώνα (1334) ό ΊΊγεμων τών Σερ- 
βων Στέφανος Δουσάν (1331—1355) κατακτησας μέν τύ 
πλείστον τής Μακεδονίας έπεκτείνας δέ τδ κράτος αύτοΰ μέ
χρι τής Άδριατικής θαλάσσης κατέλαβε καί τήν ’Αχρίδα, 
άλλ’ ένώ διέλυσε πολλάς έλληνικέζς Μητροπόλεις της Μακεδο
νίας, έφ’ ώ ήκούσθησαν ήδη διαμαρτυρίαι έκ της ανακτηθει- 
σης ύπδ τών Ελλήνων ΚΠόλεως, άφήκε τήν Αυτοκεφαλον 
Αρχιεπισκοπήν Άχρίδος, έκπληροΰσαν ευτυχώς μεγάλην α
ποστολήν διά τδν 'Ελληνισμόν τής Μακεδονίας. Τώ 134G πα
ρόντων τοΰ Πατριάρχου Τυρνόβου τών Βουλγάρων Συμεών 
καί τοΰ Έλληνος ’Αρχιεπισκόπου Άχρίδος άνηγορεύθη Πα- 
τριάρχης Πεκίου ό Ίωαννίκιος δστις μετ’ αύτών έστεήιε τδν 
Δουσάν Αύτοκράτορα τών Σέρβων, Βουλγάρων, Ρωμαίων 
καί Αλβανών. Ό Πατριάρχης ΚΠόλεως έθεώρησε παράνο
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μον τήν ρ^λογήν τούτην τοΰ Πατραίρχου Πεκίου, τω δε 1368 
ό Ήγεμόιν τής Σερβίος ’Ιωάννης Οΰγγλεσης διήλλαξε τήν 
Εκκλησίαν Σερβίας πρός τήν τής ΚΙΙόλεως. Καί)’ δλην τήν 
διάρκειαν τής Σέρβικης κατοχής ή Αρχιεπισκοπή ’Αχριδών 
διετήρησε τήν εκκλησιαστικήν αυτονομίαν αύτής. Καί τό μεν 
Βουλγαρικόν Πατριαρχεϊόν Τυρνόβου τελευτώντας τοΰ ιδ' 
αΐώνος, διά τής κατσλήψεως τής Βουλγαρίας ύπό τών Τούρ
κων, διελύΟη, συγχωνευΟέν μετά τοΰ IΙατριαρχείου ΚΙΙόλεως, 
παρεμειναν δμως αί δύο ’Αρχιεπίσκοποί Πεκίου καί Άχρίδοσ, 
ύπό τήν δικαιοδοσίαν δε τής δεύτερος πρός καιρόν ύπήχθη- 
σαν καί αί Έπαρχίαι τής Μολδοβλαχίας. Βραδύτερον παρά τής 
’Αρχιεπισκοπής ’Αχρίδας έξηρτήδησαν καί αί εν Ιταλία μετά 
τήν τουρκικήν κατάκτησιν τής Μακεδονίας καί Ηπείρου ίδρυ- 
Οεΐσαι Ελληνικά! καί ’Αλβανικοί Κοινότητες, διοργανωδεί- 
σαι είς αυτοδιοίκητον ’Εκκλησίαν ύπό Μητροπολίτην δν έχει- 
ροτόνει ό ’Αρχιεπίσκοπος Άχρίδος, φερων τότε τόν τίτλον 
«Αρχιεπίσκοπος Α’. Τουστινιανής’Αχριδών καί πόσης Βουλ
γαρίας, Σερβίας καί τών λοιπών >.

Άλλα τέλος κατά ’Ιανουάριον τοΰ 1767, αιτήσει τής ‘Ιε
ραρχίας Άχρίδος, συνεχωνεύθη ή τέως Αυτοκέφαλος Αρχιε
πισκοπή μετά τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου, ώς προ ένύς 
έτους έγένετο καί διά τήν ’Αρχιεπισκοπήν Πεκίου.

Άρχιμ. Χουόόότονος Α· Π<ιπα">όπουλο<>

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΑίΑΑΓΜΑΓΟ

32» ΊΙ Άνάόταόις τών νεκρών.

νΕμαθες έως τώρα, χριστιανέ, τό τί πρέπει νά πιστεύης μέ δλην 
σου τήν καρδίαν δια νά μπορέσης νά εύρης τόν δρόμον πού φέρει ς’ 
τήν σωτηρίαν, καί έγνώρισες δπως δήποτε καλά τα μέσα μέ τά οποία 
θά βγής νικητής άπό τόν πόλεμον πού έχεις ς’ τόν κόσμον αύτόν σύ 
καθώς καί κάθε άνθρωπος εναντίον του κακού καί τής άμαρΚας. 'Ας 

ύποθέσωμεν δτι κατόρθωσες πιστά καί τίμια νά διατρέξης τόν δρόμον 
αύτόν τής χριστιανικής σου πίστεως καί δτι άγωνίσθηκες λαμπρά εναν
τίον τής αμαρτίας καί δτι έχεις έ.ασφαλίση τήν νίκην. Ποιον είνε τό 
κέρδος σου; ποία είνε ή ωφέλεια σου καί ποιον τό βραβεΐον; ' Ιδού 
έγώ τώρα, μου λέγεις, έξηντλημένος καί πεσμένος ς’ τό κρεοβάτι επά
νω παραδίδω τήν τελευταίαν πνοήν, πεθαίνω’ πού είνε τό άποτέλεσμα 
τής νίκης μου;»

Μένε ολως διόλου ήσυχος, σού άπαντώ, πιστέ μαθητά καί φανα
τικέ οπαδέ τού Εσταυρωμένου’ ακόμη ολίγα λεπτά καί τό αληθινόν 
βραβεΐον θά στολίση ύπερήφανα τά στήθη τής ευγενικής σου ψυχής, 
τό δέ άμαράντινο καί τίμιο στεφάνι τού Χριστού θά στεφάνωση καί σέ. 
καθώς έστεφάνωσε δλας τάς μυριάδας τών λεοντόκαρδων στρατιωτών 
καί μεγάλων ήρώων τής άρετής καί τής πίστεως. Κλείσε λοιπόν ήσυχα 
τά μάτια, φώναξε μαζί μέ τόν Απόστολον τά γλυκά λόγια <τόν άγωνα 
τόν καλόν ήγώνισμαι, τόν δρόμον τετέλεκα, τήν πίστιν τετήρηκα, 
λοιπόν άπόκειταί μοι ό τής δικαιοσύνης στέφανος . καί άφησε τήν 
ψυχήν σου νά πετάξη μέ χαράν ς’ τούς κόλπους τού θεού, δπου εύρί- 
σκεται ή άληθινή κ’ εύτυχισμένη ζωή, από τήν οποίαν μακρυά στέκε
ται κάθε λύπη καί κάθε πόνος καί πίκρα.

Ιδού λοιπόν, χριστιανέ, ποιον είνε τό βραβεΐον τών αγώνων σου 
εναντίον τής κακίας καί τής αμαρτίας. Δέν εινε, καθόις παρατηρείς, 
ούτε κλάδος ελαίας ή δάφνης, ούτε κύπελλον χρυσούν, ούτε χρήματα, 
δπως είνε τά βραβεία πού λαμβάνουν συνήθως, δσοι νικούν είς τόν δρό
μον ή τήν πάλην ή είς άλλα αγωνίσματα τού σώματος. Διότι αύτών 
μέν ό άγών είνε άγών σωματικός, ενώ ό ίδικός σου άγών είνε άγιον 
ψυχικός. Καί διά τούτο αύτοί μέν λαμβάνουν βραβεία ύλικά, ενώ σύ 
θά λάβης βραβεΐον πνευματικόν, βραβεϊον άνεκτίμητον, άφθαρτον καί 
αιώνιον, τό οποίον είνε τό στεφάνι τής αίωνίας ζωής καί ένωσίς σου 
μέ τόν Χριστόν. νΑκουσε δέ καί τόν άπ. Παύλον τί λέγει διά τό βρα
βεϊον πού περιμένει τούς άληΟινούς χριστιανούς: <:ούκ οιδατε, ότι οι 
έν τώ σταδίω τρέχοντες, πάντες μέν τρέχουσιν, εις δέ λαμβάνει τό 
βραβεΐον ; ούτω τρέχετε, ινα καταλάβητε’ πας δέ ο άγωνιζόμενος 
πάντα έγκρατεύεται*  έκεΐνοι μέν ούν ινχ φθαρτόν στέφανον λάβωσιν, 
ήμεις δέ άφθαρτον» (Α' Κορ. 9, 24 — 26). Διά τούτο καί τό άγιον 
Πνεύμα διά τού Εύαγγε)ιστού Ίωάννου μάς παραγγέλλει : γίνου πιστός 
άχρι θανάτου, καί δώσω σοι τόν στέφανον τής ζωής ’Απ. 2, 10).
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Άλλά πότε θά λάβω τό άνεκτίμητον αύτό βραβείον, θα ερώτησης 
τώρα ίσως, χριστιανέ. Εις τήν άλλην ζωήν, σού άπχντώ, πού πηγαί
νομε?, άφοΰ άποχαιρετίσωμεν τον κόσμον αυτόν καί τήν ζωήν τήν 
προσωρινήν. Παρατηρώ ότι μέ βλέπεις μέ περιέργειαν πολλήν καί 
απορίαν μεγάλην τά μάτια σου μαρτυρούν κάποιαν ταραχήν τού ?ού 
σου*  διατί, παρακαλώ ; Σοΰ έκαμε χωρίς άλλο έντύπωσιν ή άπάντησίς 
μου καί σέ έβαλεν είς σκέψεις. Ίίμάντευα τό άποτέλεσμα αύτό, πού 
έφερε? είς σέ ή άπάντησίς μου. Διότι ήμήν βέβαιος ότι δέν ήξευρες 
τίποτε περί άλλης ζωής, ή όποία ύπάρχει πέραν τοϋ κόσμου αύτου, 
Διότι ήςευρα οτι έθεωρούσες τόν κόσμον αύτόν τόν μάταιον ώς τό τέρμα 
τού σταδίου τής ζωής. Μάθε όμως δτι εινε πλάνη να νομίζη κανείς 
οτι ή ψυχρά τού τάφου πλάκα ή τά ολίγον μαύρο τής γής χώμα εινε 
τό τελευταϊον δριον τής ζωής μας. Αύτό μπορεί νά τό εϊπη κανείς 
μόνον για τά άλογα ζώα, καί δχι διά τόν άνθρωπον, δ όποιος καθώς 
ενθυμείσαι έπλάσθη κατ’ εικόνα καί δμοίωσιν θεοΰ.

Τί λοιπόν ; δέν πεθαίνομεν καί ήμεΐς, δπως καί τά άλογα ζώα ; 
Μήπως δέν γινόμεθα καί ήμεΐς τροφή τών σκωλήκων, δπως καί εκείνα 
γίνονται τροφή τών αετών καί τών άλλων άρπακτικών πτηνών ; Τί 
περισσότερον άπό εκείνα μένει είς ήμάς; Σκελεθρωμένα κόκκαλα 
μένουν καί είς ήμάς καί είς εκείνα, άφοΰ μάς σκεπάση ή μαύρη γή. 
Ναί, χριστιανέ μου*  δλα αύτά εινε άλήθεια*  τά βάθϊ] τής γής εΐνε ένα 
μεγάλο κοιμητήριο?, είς τό όποιον άηδιασμένους μόνον σκελετούς καί 
άπομαυρισμένα κόκκαλα βλέπει κανείς βασιλέων καί πριγκήπων, ισχυ
ρών καί άδυνάτων, πλουσίων καί πτωχών έναρέτων καί κακούργων ! 
Ίί φρίκη λοιπόν, τί άπελπισία διά τον άνθρωπον ! Πόσον δυστυχισμένο 
πλάσμα εινε δ άνθρωπος !

Άλλά τί λέγω, χριστιανέ ; Είς ποίας σκέψεις έφερε καί έμέ καί 
σε ή ματαιότης τού κόσμου αύτοΰ, τήν δποίαν παρουσίασε μπροστά 
μας τόσον ζωηρά? ή σκληρή καί άκαταγώνιστη τοΰ θανάτου'δύναμις ; 
Νά πιστεύσωμεν λοιπόν δτι δ άνθρωπος δέν εΐνε τίποτε άλλο παρά ένα 
παιγνιοάκι ς’ τά στιβαρά τοΰ θανάτου χέρια ; Ά ! δχι ! Μακράν άπό 
τόν χριστιανόν τέτοιαι σκέψεις καί τέτοια λανθασμένα συμπεράσματα 
οιά τόν άνθρωπον, δ όποιος βγήκε άπό τα άγια τοΰ θεοΰ χέρια καί 
ωρίσθη να εΐνε ό βασιλεύς καί κύριος δλης τής άλλης ψυχικής καί 
άψυχης κτίσεως. < Π ρ ο σ δ ο κ ώ Άνάστασιν νεκρών» σ^Ο 
λέγει τό Σύμβολον τής αγίας σου πίστεως.
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Λάβε λοιπόν θάρρος, χριστιανέ. Ό θάνατος δέν σέ καταστρέφει, 
άλλά κάμνει ιοστε ή ψυχή σου να πετάξη καί νά έλθη ς’ τήν άληθινήν 
της κατοικίαν, ή όποια εύρίσκεται κοντά είς τόν θεόν ! Τά εύγενικά 
λοιπόν καί ωραία δνειρά σου δια τήν άρετήν, τά όποια δέν είδες νά 
έκπληρωθούν ς’ τόν κόσμον αύτόν, χωρίς άλλο θά τα ιδης νά πραγμα
τοποιηθούν ς’ τήν άλλην σου ζωήν. Τά κλάματα πού ήναγκάσθης να 
χύσης, διότι ήθέλησες νά φανής πιστός καί τίμιος μαθητής τοΰ Εσταυ
ρωμένου του Γολγοθά δέν θά μείνουν χωρίς άνταμοιδήν. Οί ολόψυχοι 
σου καί βαθεΐς αναστεναγμοί διά τό περιφρονούμενον δίκαιον, έσο 
βέβαιος δτι φθάνουν είς τά αύτια τοΰ Δικαίου Κριτου, ό όποιος χωρίς 
άλλο δταν παρουσιασθής μπροστά Του θά σέ παρηγορήση. Περιπάτει 
λοιπόν, περιπάτει τόν δρόμον τής άρετής, τον όποιον σού δείχνει ή 
πίστις τοΰ Χριστοΰ σου μέ τήν βεβαίαν ελπίδα δτι θά άκούσης άπό τό 
άληθινόν Του στόμα μαζί μέ όλους τούς συναγωνιστάς σου δεύτε οί 
εύλογημένοι τοΰ ΓΙατρός μου, κληρονομήσατε τήν ήτοιμασμένην ύμιν 
βασιλείαν άπό καταβολής κόσμου .

‘Άς σέ ένισχύη τό παράδειγμα τοΰ πτωχού Λαζάρου, ό όποιος 
ένω είς τήν ζωήν του κόσμου ύπέφερε κάθε είδους δυστυχίαν, είς τήν 
άλλην όμως ζωήν άξιώθηκε νά φερθή ς’ τούς κόλπους τού Αβραάμ 
καί νά εύφραίνεται αιώνια. Αί λΰπαί σου, αί δυστυχίαι σου, όσον πολ- 
λαί καί όσον σκληραΐ καί άν εΐνε, δέν μπορούν νά ισοφαρίσουν τήν 
λάμψιν τής δόξης πού σέ περιμένει*  λογίζομαι γάρ, έγραφεν δ άπ. 
Παύλος πρός τούς χριστιανούς τής Έκκλησίας τής Ρώμης, ότι ούκ 
άξια τά παθήματα τού νύν καιρού προς τήν μέλλουσαν δόξαν άποκα- 
λυφθήναι είς ήμάς >. Διά τούτο καί έχαιρεν είς τάς φύλακα; τής Ρώμης, 
δπου εύρίσκετο αλυσοδεμένος διά τήν πίστιν τού Χριστού, διότι ήξευρε 
καλά ότι τά παθήματα του θά τόν έφερναν μιαν ώραν άρχήτερα είς 
τήν αιώνιον ζωήν.

θά άναστηθούν λοιπόν οί νεκροί ; λίάλιστα, χριστιανέ, Αύτά μάς 
έδίδαξεν ό Χριστός καί οί Απόστολοι, αύτά μάς διδάσκει καθ’ ήμέραν 
ή αγία μας πίσιις. «Έγώ είμι ή άνάστασις καί ή ζωή, δ πιστεύων είς 
έμέ, καν άττοθάνη, ζήσεται*  καί πάς ό ζών καί δ πιστεύων είς έμέ ού 
μή άποθάνη είς τον αιώνα εΐπεν δ Χριστός μας είς τήν Μάρθαν, ή 
όποία έκλαιε διά τόν άδελφόν της Λάζαρον πού άπέθανε. Kal ο 
θεός έκτισε τον άνθρωπον έπ' άφθαρσία λέγει ή Παλαιά Διαθήκη . 
(Σοφ. Σολ. β' 23). Ό άπ. δέ Παύλος διά παρηγοριάν έκείνων, πού 
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τό κοφτερό του Θανάτου δρεπάνι θερίζει τάς προσφιλείς των υπάρξεις 
λέγει : 'θέλω νά ξεύρετε, αδελφοί μου. δτι δσοι πεθαίνουν, μίαν ήμέ- 
ραν 0’ άναστηθούν, διά τοΰτο νά μή λυπάσθε, ουδέ νά*  κλαίετε άπαρη- 
γόρητα, διότι άφοΰ πιστεύομεν οτι ό Ί. Χριστός άπέΟανε καί άνεστήθη, 
πρέπει νά πιστεύωμεν δτι θά άναστηθούν καί όλοι οί νεκροί». (Α' 
θεσσ. 4, 13),

Καταλαμβάνεις λοιπόν τώρα, χριστιανέ, πόσον αμαρτάνουν δσοι 
δια τόν θάνατον τοΰ μονάκριβου των συγγενούς ή κανενός άλλου άγα- 
πημένου των άνθρώπου λυπούνται τόσον πολύ, πού ούτε νά φάγουν 
θέλουν, ούτε νά πιουν, ούτε έξω άπδ τδ σπήτι νά έξέλθουν ; Πολλοί δέ 
μάλιστα απ’αύτούς ούτε ς’ τήν ’Εκκλησίαν νά ύπάγουν διά νά προσευ
χηθούν θέλουν ; Βέβαια ο θάνατος πάντα είνε σκληρός*  διά τούτο καί 
δέν μπορεί κανείς νά μή κλαύση καί νά μή λυπηθή. ’Αλλά ή λύπη 
πού πρέπει νά αίσθανώμεθα διά τόν θάνατον τοΰ συγγενούς μας, τοΰ 
φίλου μας, πρέπει νά όμοιάζη μέ τήν λύπην πού αίσθανόμεθα όταν 
άποχωρίζεται άπο ήμάς, διά νά ύπάγη είς κανένα τάξείδι ή είς εργα
σίαν πού ευρίσκεται είς ξένον μέρος. Διότι τί είνε δ θάνατος, παρά ένα 
άπλουν, άλλα καί εύχάριστον τάξείδι πού μάς φέρει χωρίς κινδύνους 
καί χωρίς έξοδα καί δυσκολίας ς’ τήν άληθινήν μας πατρίδα, ή οποία 
είνε όχι ή γή, άλλα ό ούρανός :

Διατί λοιπόν κτυπάς τό στήθος σου καί ξεριζώνεις άσπλαγχνα 
τας τρίχας τής κεφαλής σου, αφού ό θάνατος δέν σού άφαιρεϊ δια 
πάντα τον συγγενή σου, άλλα τον φέρει απλώς είς ξένον μέρος, όπου 
μίαν ήμέραν Οά συναντηθήτε πάλιν ; Διατί κατάκλειστος μένεις ς’ τδ 
σπήτί σου καί δέν τρέχεις ς’ τήν ’Εκκλησίαν διά νά προσευχηθής είς 
τον εύσπλαγχνον θεόν διά τήν ψυχήν τού πεθαμμένου σου ; Δέν νο
μίζεις ότι μέ τήν διαγωγήν σου αύτήν γίνεσαι αιτία νά λυπηθή ή ψυχή 
τοΰ πεθαμμένου σου ; Καί δέν δείχνεις μέ τον τρόπον σου αύτδν ότι 
δέν έχεις πίστιν είς τδν θεδν καί είς τήν Άνάστασιν τών νεκρών ; 
' Έχεις δίκαιον μοΰ άπαντάς· αλλά ποΰ φοβούμαι ότι θα παρεξηγηθώ 
άπδ τδν κόσμον» ; Άλλα ύστερα άπδ τήν έξήγησιν πού σού έδωκα, 
φοβάσαι άκόμη μήπως παρεξηγηθής ; Προτιμάς ν’ άποφύγης τήν παρε- 
Εήγησιν τού κόσμου, παρά τήν αμαρτίαν πρδς τον θεδν καί τήν λύπην 
τοΰ νεκρού σου ;

Αντιλαμβάνομαι τώρα, χριστιανέ, ότι κάτι ακόμη θέλεις να μάθης. 
Καταλαβαίνω ότι σέ βασανίζει ό τρόπος μέ τδν όποιον θά άναστηθούν 
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οί νεκροί. Τό ζήτημα είνε πολύ άπλουν. Διότι άν διαλύεται καί κατα- 
στρέφεται τδ ύλικόν μας σώμα, ή ψυχή μας όμως ούτε αποθνήσκει ούτε 
καταστρέφεται. Βγαίνει απλώς μέ τον θάνατον άπδ τό σώμα διά νά 
έλθη κοντά είς τον θεόν. Καί διά νά σού παραστήσω πόσον άπλουν 
είνε το ζήτημα τής Άναστάσεως τών νεκρών, ας σού φέρω μερικά 
παραδείγματα πού μετεχειρίσθη καί ό άπ. Παύλος, δια νά λύση τάς 
απορίας πού είχον καί οί χριστιανοί τής Κορίνθου διά τδν τρόπον 
μέ τδν όποιον θά άναστηθούν οί νεκροί. Ακούσε λοιπόν, παρακαλώ, 
μέ ΐτροσοχήν.

Κύταξε, χριστιανέ, τί γίνεται μέ τήν γεωργίαν. Ό γεωργός δη
λαδή σπείρει είς τήν γην ένα σπόρον τοΰ σιταριού ή τού κριθαριού ή 
οίονοήποτε άλλον σπόρον. Τί γίνεται ό σπόρος αύτός; Πρώτον θάφτε
ται μέσα είς τδ χώμα*  ύστερα σήπεται καί σιγά σιγά φυτρώνει τδ σιτάρι 
ή το κριθάρι. Καί έχομεν λοιπόν άπο τδν γυμνόν κόκκον πού σπείρο- 
μεν όλως οι’ όλου νέον πράγμα, τδ φυτόν. Κατά τδν ίδιον λοιπόν τρό- 
πον καί σύμφωνα μέ τον ίδιον νόμον θά γίνη καί ή άνάστασις τών 
νεκρών μας σωμάτων. Άπό τά είς τήν γην δηλαδή θαμμένα καί 
σκελεθρωμένα σώματα, θά γίνουν νέα σώματα πού δέν θά έχουν πλέον 
καμμίαν ύλικήν άνάγκην. Μέ τά νέα αύτά σώματα θά ένωθή πάλιν ή 
ψυχή καί έτσι νέοι άνθρωποι θά παρουσιασθώμεν μπροστά ς’ τδ φοβε
ρόν καί άμερόληπτον δικαστήριον τού δικαίου Κριτού, διά νά δώσωμεν 
λόγον τών πράξεων πού έκάμαμεν όταν έζούσαμεν επάνω είς τήν γην.

Είδες λοιπόν πόσον άπλούν είνε τό ζήτημα της Άναστάσεως των 
νεκρών ; Άλλά μήπως καί ή Άνάστασις του Κυρίου ήμων Ιησού 
Χρίστου οέν σου διαλύει κάθε αμφιβολίαν καί άπορίαν πού έχεις δι “ τθ 
ζήτημα αύτό ; Μήπως δέν άπέΟανε και Εκείνος; μήπως δέν έτέθη 
μέσα είς τάφον ; δέν έμεινε τρεις ήμέρας εις αύτόν ; μήπως δέν έτέθη 
πέτρα μεγάλη είς τ> στόμα τού τάφου ; δέν έσφραγίσθη ό τάφος μέ 
σφραγίδας Κυβερνητικός καί έφυλάττετο αύστηρά άπδ τούς στρατιώ- 
τας τού Πιλάτου ; Άλλά όλα αύτά ήμπόρεσαν μήπως νά εμποδίσουν 
τήν Άνάστασίν Του ; Καί ήμών λοιπόν τήν άνάστασιν δέν μπορεί 
ούτε ό τάφος νά κρύψη, ούτε τό χώμα νά έμποδίση. Διότι εί τό πνεύμα 
τού έγείραντος Ίησουν έκ νεκρών οίκεϊ έν ύμιν, ό έγείρας τον Χριστόν 
έκ νεκρών ζωοποιήσει καί τά θνητά σώματα ύμών, διά τού ένοικούν- 
τ^ς αύτου πνεύματος έν ύμιν · (Ρωμ. 8, 11). χρ. οικονοΜΙΔΗΣ Δ.θ

Ίεροκηρυς Λ^μετου.
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Η ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Τήν Έκκλησίαν του Χριστοΰ άμα τή εμφανίσει αύτής έπο- 
λέμησαν λυσσωδώς διάφοροι αύτής εχθροί, ιδίως δέ οί ψευδοδι- 
δάσκαλοι καί οί αιρετικοί, οί'τινες έκ τών κόλπων αύτής άναφα- 
νέντες μέγαν σάλον διήγειραν καί έτάραξαν τον ειρηνικόν βίον 
αύτής. Άλλ’ έκ πάντων τούτων έσωσεν αύτήν ό Κύριος καί σώ
ζει έτι τήν αγίαν Αύτοΰ Έκκλησίαν, ήτις εύγνωμονοΰσα πανη
γυρίζει έτησίως κατά τήν πρώτην Κυριακήν τής Μ. Τεσσαρακο
στής, τήν Κυριακήν τής ’Ορθοδοξίας, προς άίδιον μνήμην τοΰ 
τροπαίου, το οποίον ήγειρε κατά τών διαφόρων καί κατά και
ρούς διαφόρους εχθρών αύτής, τον θρίαμβον τής ’Ορθοδόξου χρι
στιανικής πίστεως. Τά γνήσια τέκνα τής 'Ορθοδοξίας, άς πανη- 
γυρίσωμεν κατά τήν ήμέραν ταύτην διά τήν νίκην, τήν όποίαν 
ένίκησεν ή πίστις ήμών καί άς μετάσχωμεν τής χαράς τής ά
γιας Μητρος ήμών Έκκλησίας, εύχαριστοΰντες άμα τον Θεόν 
διότι ήξίωσεν ημάς ν’ άνήκωμεν είς αύτήν καί νά εί'μεθα τέκνα 
μιας τόσον ενδόξου Μητρός.

Άλλ’ έν τίνι συνίσταται ή ούσία, ή δύναμις καί το μεγα- 
λείον τής ’Ορθοδοξίας διά τήν οποίαν καυχώμεθα :

‘11 'Ορθόδοξος Εκκλησία έκ πασών τών χριστιανικών ο
μολογιών τούτο έχει το πλεονέκτημα, δτι εν αύτή ύπάρχει «ή 
δόξα έν Χριστφ Ιησού είς πάσας τάς γε
νεάς τοϋ αίώνος τών α ί ώ ν ω ν > (Έφεσ. 3, 21). Ζών 
ήδη ό Κύριος ήμών και μετά τών ανθρώπων άναστρεφόμενος είχε 
τηλικαύτην δόξαν, ώστε δίκην μαγνήτου εϊλκυε προς εαυτόν τά 
άπειρα έκείνα καί διψώντα διδασκαλίας ύγιοΰς πλήθη τών έ- 
βραίων. Ιίολλοί έγκατέλειπον τάς οικίας των, τάς οικογένειας 
των, ύφίσταντο παντοίας στερήσεις μόνον καί μόνον ϊνα γίνωσι 
μαθηταί αύτοΰ, ϊν’ άπολαύσωσιν αύτόν όμιλούντα, ϊνα εύρίσκων- 
ται τέλος είς διηνεκή μετ’ Αύτοΰ πνευματικήν έπικοινωνίαν. Ό 
Εύαγγελιστής Ιωάννης δι’ όσων λέγει έν τφ προλογιρ τοΰ Εύαγ
γελίου αύτου (1,14) ότι co Α ό γ ο ς σαρξ έγένετο 

Χαί έ ο κ ή ν ω σ ε ν έ ν ή μ ι ν (καί έ θ ε α σ ά μ ε 0 α 
τήν δόξαν Αύτοΰ, δόξαν ώς μονογενούς 
παρά 11 α τ ρ ό ς) πλήρης χάριτος καί αλήθειας» 
άριστα έξέφρασε τήν αιτίαν διά τήν οποίαν ό ιουδαϊκός λαός 
συνέρρεε πρός Αύτόν. Τήν χάριν δ’ Αύτοΰ ταύτην έξεδήλου ό 
Κύριος διαφοροτρόπως, άλλοτε μέν έν τή εξουσία τοΰ άφιέναι α
μαρτίας, άλλοτε δέ έν τή παντογνωσία δι’ ής προ Αύτοΰ άπεκα- 
λύπτοντο πάντα τά μυστήρια τής ζωής καί πάσαι αί ένθυμήσεις 
τών ανθρωπίνων καρδιών καί αύταί αί απόκρυφοι. Άλλ’ ιδιαζόν
τως καταφανή έποίει αύτήν, δτε έν δλφ τφ μεγαλείφ αύτής έν 
τφ προσώπφ Αύτοΰ έλαμπεν ή άίδιος Αύτοΰ δύναμις καί θεότης, 
δτε πανταχόθεν έτρεχον τά πλήθη <ϊνα ίαΓώσιν άπό τών νόσων 
αύτών καί οί οχλούμενοι ύπο πνευμάτων ακαθάρτων έθεραπεύ- 
οντο· καί πας ο όχλος έζήτει άπτεσθαι Αύτού, δτι δύναμις παρ’ 
Αύτού έξήρχετο καί ίατο πάντας» (Αουκ. 6. is, 19).

Άλλά τοιούτον πλούτον, τοιαύτην αφθονίαν χάριτος ό Ιη
σούς Χριστός παρουσιάζει καί σήμερον έν τή Όρθοδόξφ Εκ
κλησία, τή ίδρυθείση «έπί τοΰ θεμελίου τών Αποστόλων καί 
Ιίροφητών, οντος ακρογωνιαίου αύτοΰ Ιησού Χριστού», καθα- 
γιασθείση δέ καί λαμπρυνθείση διά τού αίματος χιλιάδων μαρ
τύρων καί στερεωθείση διά τής πίστεως καί τής άρετής των ' I ε- 
ραρχών καί τών οσίων, άνδρών καί γυναικών καί άλλων εύαρε- 
στησάντων τφ Θεφ. Διά τούτων πάντων ό Χρίστος έφανέρωσε 
καί φανεροί τήν θείαν χάριν Αύτοϋ’ έφανέρωσεν αύτήν δτε ήδη 
εύρίσκοντο έν τή ζωή, έν τφ άγγελικφ αύτών [ίιφ καί τη αγγε
λική πολιτεία καί είς τάς απείρους θαυματουργίας, τάς οποίας 
έτέλεσαν, μετά θάνατον δέ διά τών αγίων αύτών λειψάνων καί 
τών ιερών εικόνων. ΙΙαρά ταύτα έν αφθονία έν τή Όρθοδόξφ 
Έκκλησία ύπάρχει καί μεταδίδεται ή θεία χάρις διά τών μυστη
ρίων, τελούμενων διά τών διαδόχων τών Αποστόλων, τών ποιμέ
νων τής Έκκλησίας. Τοιουτοτρόπως έν μόνη τή Όρθοδόξφ 
Έκκλησία, έν τάίς άπείροις καί διαφόροις έκφάνσεσι τής θείας 
χάριτος Αποκαλύπτεται ή δόξα τού Χριστού, ένφ αί λοιπαί χρι- 
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στιανικαί Έκκλησίαι, στερούνται τών ακένωτων τούτων θησαυ
ρών τής χάριτος καί τών ύπερφυσικών καί Οαυμασίων εκδηλώ
σεων τής δόξης ταύτης.

Άλλ’ ο ενσαρκωθείς Λόγος πλήν τής χάριτος ύφ’ ής ήτο 
πεπληρωμενος ήτο καί πλήρης άληθείας. Ό λαός ήσθάνετο 
δτι ό Χριστός έλάλει μόνον τήν καθαρωτάτην αλήθειαν. '11 δι
δασκαλία Αύτοΰ ήτο έν τή κυρία έννοια θεία άποκάλυψις καί διά 
τοΰτο ή έξ αύτής παραγομένή έντύπωσις ήτο δλως ασυνήθης. 
ΙΙολλαχού τών Εύαγγελίων άναγινώσκομεν δτι «έξεπλήσσοντο 
οί όχλοι έπί τή διδαχή τοΰ Χριστού». Καί ό λόγος ύπήρχεν έν 
τούτφ, δτι ό Χριστός έδίδάσκεν, ώς έξουσίαν έχωνκαίοχι 
ώς οί γραμματείς καί οί Φαρισαίοι (Ματθ. 7, 29). 
Κατά τήν μαρτυρίαν τών ιδίων ακροατών τού Χρίστου, ούδέ
ποτε ελάλησεν άνθρωπος ώς έδίδαςεν ο Χριστός 
(’Ιωάν. 7, 46). 'Ο εύάγγελιστής Ματθαίος ομιλώ? περί τής θείας 
έπενεργείας τής διδασκαλίας τού Χριστού έπί τών ακροατών του 
αναφέρει τούς λόγους τοΰ ΙΙροφήτου ΊΙσαίου· ό λαός ο κσ,Οή- 
μενος έν σκότει, είδε φώς μέγα καί τοϊς κάθη- 
μ έ ν ο ι ς έ ν χώρα καί σκιά θανάτου φώς ά ν έ- 
τειλεν αύτοις (Ματθ. 4, 16). Άλλά το φώς τούτο τής 
αληθούς του Χριστού διδασκαλίας της κηρυχθείσης ύπο τών 
’Αποστόλων καί τών διαδόχων αύτών έκπέμπεται σ ήμερον έκ μό
νης της ’Ορθοδόξου Εκκλησίας, διότι αύτή μόνη διαφυλάττει 
αύτήν μέχρι σήμερον άδιάφθορον καί άκεραίαν. '11 πίστις ήμών 
διά τούτο ονομάζεται ’Ορθόδοξος, διότι έν αύτή ή αλήθεια τοΰ 
Χριστού έννοειται καί ερμηνεύεται όχι ώς έκαστος θέλει, κατά 
το δοκούν αύτφ καί αύΟαιρέτως, αλλά συμφώνως πρός τήν εύαγ- 
γελικήν διδασκαλίαν, προς τήν παράδοσιν τήν άποστολικήν, πρδς 
τήν διδασκαλίαν τών ΙΙατέρων καί τούς κανόνας τής ’Εκκλησίας. 
Ένφ δλως τούναντίον συμβαίνει παρά ταίς άλλαις χριστιανικαϊς 
Έκκλησίαις ταίς μή όρΟοδόξοις· παρ’ αύταίς ή έννοια καί ή μετά- 
δοσις έν τφ [5ίφ της διδασκαλίας του Χριστού παρουσιάζεται ώς 
αύϋαίρεσία έκάστου καί ώς εκ τούτου το φώς τής χριστιανικής 
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άληθείας διεφθάρη καί »σκοτίσΟη ύπό τών ανθρωπίνων πλανών 
καί έπινοήσεων.

Τοιουτοτρόπως ή ούσία τής ’Ορθοδοξίας συνίσταται έν 
τούτφ, δτι έν τή αγία, ήμών ’Εκκλησία παραμένει ή αύτή θεία 
δόξ», ή αύτή χάρις καί άλήθεια, αί δποίαι έπλήρουν τδν Χρι
στόν κατά τον έπίγειον Αύτοΰ βίον. Καί σήμερον ή ορθόδοξος 
Εκκλησία είνε πλήρης χάριτος καί άληθείας, άμφότεραι πηγά- 
ζουσαι έκ τής μιας θείας Κεφαλής τοΰ Σωτήρος Χριστού, "Οσ- 
τις ευρίσκεται διαρκώς αχώριστος άπο τής αγίας Αύτού ’Ορθο
δόξου Εκκλησίας, ώς Αύτδς ό ίδιος είπεν Ιδού έ γ ό) μ ε 0’ 
ύμών ε ί μ ι πάσας τάς ή μέρας έως τής συν
τέλειας τοΰ αίώνος (Ματθ. 28, 20). Έν τούτφ δέ 
συνίσταται ού μόνον ή ούσία, άλλά καί τδ μεγαλείον καί ή δύ- 
ναμις τής ορθοδοξίας, είς μόνην δέ τήν ’Ορθόδοξον Έκκλησίαν 
δύναται ν’ άναφέρηται τδ λόγιον τοΰ Χριστού, δτι «πύλαι αδου 
ού κατισχύσουσιν αύτής» ( —16, 19).

Ας φυλάττωμεν διά ταύτα τήν ορθόδοξον ήμών πίστιν, ώς 
τδν πολυτιμότατον θησαυρόν. Άς μη προσέχωμεν είς τούς ψευ- 
δοδιδασκάλους έκείνους, οϊτινες κηρύττοντες καινά δαιμόνια καί 
τήν σοφίαν τού κόσμου τούτου καταγγέλλοντες έςεληλύθασιν 
είς τον κόσμον - ώς άλλοι αντίχριστοι έπί τφ σκοπφ νά ένσπεί- 
ρωσι ζιζάνια καί νά διασαλεύσωσι τάς ψυχάς τών αστήρικτων 
έν τή πίστει άδελφών ήμών. Φεύγωμεν τούς τοιούτους ώς λοι
μούς. Μένωμεν έν οίς έμάθομεν καί έπιστώθημεν, είδότες τίνος 
Μητρδς τέκνα εϊμεθα καί μή πορευώμεθα όπισθεν θεών άλλο- 
τρίων. Δι’ ήμάς πρέπει νά ύπάρχη μία όδδς τής ζωής, άγουσα 
είς σωτηρίαν, ή όδδς τής δρθοδόξου πίστεως καί μία καί μόνη 
διδασκαλία τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, ήτις μόνη έπί τής γής 
είνε στύλος καί έδραίωμα τής άληθείας (Α\ 
Τιμ. 3, 1;>). Άς ένθυμώμεθα δέ καλώς καί τούς λόγους τοΰ 
Άπ. ΙΙαύλου οιι, καί έάν ήμεις ή άγγελος έξ 
ούρανού ε ύ α γ γ ε λ ί ζ η τ α ι ύμι ν παρ’ δ ε ύ η γ- 
γελισάμεθα ύμιν, ανάθεμα έστω» Γαλ. 1, 8).
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ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ

ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ό σοφός Σωκράτης, περιερχόμενος τήν πόλ ν των ’Αθη
νών, δέν έδίδασκε μόνον τους νεωτέρους καί πρεσβυτέρους συμπο- 
λίτας του περί αρετής καθόλου, ώς του μόνου βεβαίου καί χρησί- 

. μου πράγματος^ άλλα καί τάς απορίας καί τάς οικονομικός στε
νοχώριας των φίλων του, ως λέγει δ Ξενοφών, προσεπάθει δία 
πρακτικών φρονίμων συμβουλών καί θερμών παροτρύνσεων προς 
την εργασίαν καί τήν οικονομίαν πολυειδώς νά διασκεδάζη καί 
να θεραπεύη.

Συνήντησέ ποτέ καθ’ οδόν τον γνωστόν συμπολίτην του Ά- 
ρίσταρχον βαδίζοντα σκυθρωπόν καί σύννουν.

Φαίνεται, ώ Άρίσταρχε, είπεν, δτι είσαι πολύ στενοχωρη
μένος. Θά ήτο καλόν, νομίζω, να άνακοινώσης καί εις ημάς τούς 
φίλους σου τούς λόγους της βαρυθυμίας σου, διά νά σε άνακου- 
φίσωμεν κάπως αν ήμπορέσωμεν.

Ιίραγματικώς, ώ Σώκρατες, είμαι παρά πολύ στενοχωρημέ
νος είπεν ό Άρίσταρχος. Εις αύτήν τήν ανωμαλίαν τού φο
βερού πολέμου καί τής σημερινής εν τή πόλει στάσεως πολλοί, 
ώς γνωρίζεις, έφυγον εις τον ΙΙειραιά καί αί έγκαταλειφθεισαι ά- 
δελφαί καί άνει|ιαί καί έξαδέλφαι μου κατέφυγον προς εμέ, ούτως 
ώστε να έχω εις τδν οίκόν μου 14 μόνον ελευθέρους, έκτος τών 
πολλών μου δοί λων. Άπο τούς αγρούς μου δεν καρπούμαι τίποτε, 
διότι τούς κρατοΰσιν οί εχθροί, ούτε άπο ένοικίασιν τών οικιών 
μου, διότι ύιτάρχει σήμερον φοβερά ολιγανθρωπία εις τήν πόλιν. 
’Ήθελα να πωλήσω μερικά έπιπλα άλλα δεν ύπάρχουσιν άγορα- 
σταί, είνε δέ αδύνατον καί νά δανεισθή κανείς άπο πουθενά χρή
ματα, διότι είνε εύκολώτερον εις αύτήν τήν εποχήν να εΰρης 
χρήματα εις τον δρόμον παρά δανειστήν. Καί ένφ είνε τόσον λυ-, 

‘Από τούς προγονικούς μας θησαυρούς 1 15

πηρόν, ώ Σώκρατες, νά βλέπη τις τούς συγγενείς του να ύποφέ- 
ρωσι τόσον πολύ, είνε άφ’ ετέρου αδύνατον νά τρέφης τόσους πολ
λούς εις αύτάς τάς περιστάσεις.

ΙΙερίεργον πράγμα, είπεν ο Σωκράτης. Δεν ήμπορώ νά 
εννοήσω διατί ό μεν γνωστός έργοστασιάρχης Κεράμων, ο όποιος 
τρέφει καί αύτος πολλούς, κατορθώνει όχι μόνον εις τον εαυτόν 
του άλλα καί εις δλους τούς ύπ’ αύτον νά παρέχη τα χρειώδη καί 
έπί πλέον να κερδίζη καί νά πλουτή, καθώς καί τόσοι άλλοι πολ
λούς επίσης τρέφοντες, σύ δέ, ό οποίος έχεις εις τάς διαταγάς 
σου επίσης πολλούς, φοβείσαι μήπως άποθάνης τής πείνης.

Άλλ’ό Κεράμων, ώ Σώκρατες, είπεν ό Άρίσταρχος, 
τρέφει δούλους, ένφ έγώ τρέφω έλευθέρους.

Καί πώς, είπεν ό Σωκράτης, οί ίδικοί σου έλεύθεροι είνε 
χειρότεροι άπο τούς δούλους του Κεράμωνος ;

’Όχι βέβαια, είπεν δ Άρίσταρχος· αυτό δεν ήμπορώ νά 
το παραδεχθώ.

Τότε λοιπόν είνε μεγάλη έντροπή, είπεν δ Σωκράτης, 
εάν έκείνος μεν κατορθώνη νά πλουτή μέ τούς χειροτέρους ά/· 
θρώ;ιους, σύ δε κινδυνεύης μέ τούς καλυτέρους.

Εχεις δίκαιον, είπεν δ Άρίσταρ χος, άλλ’ εκείνος τρέ
φει τεχνίτας, έγό) δέ έλευθερίως πεπαιδευμένους άνθρώπους.

Καί τί θά πή τεχνίτης; είπεν δ Σωκράτης' τεχνίται 
δέν λέγονται δσοι γνωρίζουν νά κάμνουν κάτι τι χρήσιμον

Μάλιστα, είπεν δ Άρίσταρχος.
Τά άλφιτα ι) λοιπόν είνε χρήσιμα ή δέν είνε; είπιν ό Σω

κράτης.
Χρησιμώτατα, είπεν δ Άρίσταρχος.

1) Τά «λφιτα ησχν κριΟή χοντροαλεσμένη, χοίρος, πληγουρι, εκ κρι- 
Οης. ΊΙ χρήσις τών αλφίτων ήτο ποικίλη καί, συνεπώς μεγάλη ή κχτζνχλωσίς 
των. ΔΓ αύτών συνήθιζον, 7.%'' άρχκίον έθος, νά έπιπάσσωσ: τά όπτΖ κρέχτζ 
κχ>. ιδίως τών είς θεούς προσφερομένων θυμάτων. Επίσης μετεχειρίζοντο τά άλ- 
φιτχ αί Κζνηφόρο: ώς έπίπασμχ τής κόμης των. Ιίοικίλα: ζλλζ: χρήσεις των 
άλφίτιυν ανύψωσαν την χλψιτοποιίκν είς επικεροές βιοποριστικόν =πάγγελμζ.
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Τά δέ διάφορα είδη τών ανδρικών και γυναικείων ενδυμά
των ; ήρότησεν ό Σωκράτης.

Καί αυτά χρησιμότατα, άπήντησεν ό Άρίσταρχος.
Αύτοί λοιπόν όλοι, οί όποιοι συνηΟροίοθησαν εις τον οίκόν 

σου δεν γνωρίζουν τίποτε άπο αύτά ;
Άπδ ολα, νομίζω, γνωρίζουν, ειπεν ό Ά ρ ίστ α ρχος.
Δέν γνωρίζεις λοιπόν, ειπεν ό Σωκρ άτης, δτι τόσοι καί 

τόσοι εργοστασιάρχαι μέσα εις τάς ’Αθήνας συντηρουσι πολυμε- 
λεστάτους οίκους άπδ αύτά τα είδη, καί κερδίζουν καί χρήματα, 
καί αγοράζουν καί κτήματα, καί τής πατρίδος των εύεργέται γί
νονται, καί δτι οί περισσότεροι τών Μεγαρέων ζώσι μόνον άπδ 
τήν Υφαντουργίαν ;

Ία γνωρίζω αύτά δλα, ειπεν ό Άρίσταρχος, άλλ’ αύτοί 
έχουσιν αγοράσει βαρβάρους ανθρώπους καί τούς ύποχρεωνουσι 
νά έργάζωνται εις δ,τι θεωροΰσι καλόν, έγώ δμως έχω ελευθέρους 
καί συγγενείς.

Καί επειδή είνε ελεύθεροι καί συγγενείς σου, ειπεν ό Σω
κράτης, νομίζεις, ώ Άρίσταρχε, δτι δέν πρέπει νά κάμνωσι 
τ'ποτε άλλο παρά νά τρώγουν καί νά κοιμώνται : Καί τούς άλ
λους εκ των έλευθέρων, δσοι ζώσι κατ’ αύτόν τδν τρόπον, νομίζεις 
εύχαριστότερρν ζώντας καί περισσότερον τούς καλοτυχίζεις άπδ 
εκείνους οί όποιοι έπιμελώς κατασκευάζουσι πάντοτε δ,τι χρήσι
μον γνωρίζουν διά τδν βίον ; 11 μήπως τήν μεν οκνηρίαν καί τήν 
αμέλειαν θεωρείς ώφέλιμα πράγματα είς τούς ανθρώπους καί διά 
νά μανθάνωσιν, δσα πρέπει νά γνωρίζωσι, καί διά νά άπομνη- 
μονεύωσιν, δσα μάθωσι, καί διά νά ύγιαίνωσι καί νά ίσχύωσι 
σωματικώς καί διά νά άποκτώσί τι καί διά νά φυλάττωσι τά χρή
σιμα διά τδν βίον, τήν δέ εργασίαν καί τήν επιμέλειαν ώς είς ού- 
δέν χρήσιμα; Έμαθον δέ οί συγγενείς σου, δσα λέγεις δτι γνω
ρίζουν, με τήν ιδέαν δτι μανθάνουσιν άχρηστα διά τον βίον των 
πράγματα καί μέ τον σκοπόν νά μή χρησιμοποιήσωσι τίποτε έξ 
αύτων, ή, τούναντίον, τά έμαθον καί διά νά άσχολώνται είς αύτά 
καί διά να ωφελώνται εξ αύτών ; Καί πότε οί άνθρωποι είνε 

σωφρονέστεροι, δταν κάθηνται αργοί, ή δταν άσχολώνται είς 
χρήσιμα πράγματα; Πότε δέ είνε δικαιότεροι, δταν έργάζωνται, 
ή, δταν καθήμενοι σκέπτωνται διά τά χρειώδη ; Πρδς τούτοις δέ 
τώρα μέν ούτε σύ, πιστεύω, τάς αγαπάς, ούτε έκεΐναι σέ άγα- 
πώσι· σύ μέν, διότι νομίζεις δτι σέ ζημιώνουσιν, έκεΐναι δέ διότι 
βλέπουσιν δτι τάς θεωρείς βάρος. Έκ τούτων ύπάρχει κίνδυνος 
νά μειωθή ή προϋπάρξασα αγάπη σας καί νά γεννηθή άναμε- 
ταξύ σας ψυχρότης. Έάν δμως φροντίσης να τάς πείσης νά έργα- 
σθώσι, σύ μέν Οά τάς άγαπήσης περισσότερον, διότι Οά βλέπης 
δτι σου είνε ωφέλιμοι, θά σέ άγαπήσωσι δέ καί έκεΐναι διότι θά 
σέ βλέπουσιν εύχαριστημένον' επειδή δέ εύχαριστότερον θά ανα- 
πολήτε τάς προηγουμένας πρδς άλλήλους ευεργεσίας σας, Οά 
αύξήσητε τήν έξ έκείνων αγάπην σας καί Οά ζήσητε φιλικώτε- 
ρον καί οίκειότερον. Έάν μέν έπρόκειτο αισχρόν τι νά πράξωσι, 
θά ήτο προτιμότερος άντ’ αύτοΰ ό θάνατος· τώρα δμως φαίνε
ται δτι γνωρίζουν πράγματα κάλλιστα καί αξιοπρεπέστατα είς 
τάς γυναίκας. "Ολοι δέ οί άνθρωποι ευκολότατα καί κάλλιστα 
καί τάχιστα καί εύχαριστότατα ασχολούνται είς οσα γνωρίζουσι. 
Μή λοιπόν διστάσης νά ύποδείξης είς δλας [δσα συμφέρουσι καί 
είς σέ καί είς έκείνας καί είμαι βέβαιος δτι εύκόλως θά ύπα- 
κούσιυσιν.

’Αλλά μά τούς θεούς, ειπεν ό Άρίσταρχος, τόσον ορθά 
πράγματα, ώ Σόκρατες, μέ συνεβούλευσες, ι'όστε, έν ω πρότερον 
δέν άπεφάσιζον νά δανεισθώ, έπειδή έφοβούμην μήπως, δαπα- 
νήσας δ,τι λάβω, δέν θά δυνηθώ νά έξοφλήσω τό χρέος μου, 
τόρα νομίζο) [δτι πρέπει νά προβώ είς τοιούτόν τι χάριν τής 
εργασίας.

Έκ τών σοφών τούτων συμβουλών τοΰ Σωκράτους παρο- 
τρυνθείς δ Άρίσταρχος έδανείσθη χρήματα καί ήγόρασεν έρια, 
τά όποια έδωκε πρδς έργασίαν είς τάς φιλοξενουμένας άδελφάς, 
έξαδέλφας καί.άνεψιάς του. Ή έργασία ήρχισε μέ ζήλον πολύν*  
τήν μεσημβρίαν έ'τρωγον έργαζόμεναι, τδ δέ εσπέρας εδείπνουν 
Ι^τ« τήν λήξιν τής ήμζρινΐ/ς èpyoïgiaç' ή προτέρ« σκθθρωίϊότής 
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διεσκεδάσΟη καί ζηλευτή ίλαρότης εξηπλώθη επί τοϋ προσώπου 
τών εργαζομένων γυναικών, αντί οέ ύπόπτως νά παρατηρώσιν 
άλλήλας, δπως πρότερον, έβλέποντο τώρα μέ γλυκύτητα καί 
μέ μεγάλην εμπιστοσύνην. Καί τον μέν Άρίσταρχον ήγάπων 

•ώς κηδεμόνα των, ύπ’ αύτοΰ δέ ήγαπώντο έκείναι ώς ωφέλιμοι.
Μετά τινας ημέρας έλθών προς τον Σωκράτην ιλαρός ό άλ

λοτε σκυθρωπός Άρίσταρχος διηγείτο χαίρων τήν έπελθοϋσαν 
εις τον συγγενικόν του κύκλον αεταβολνγη καί τώ έλεγε πρός. 
τοίς άλλοις, δτι τόν κατηγορούν αί έργαζόμεναι συγγενείς του, 
δτι μόνος αυτός εν τφ οϊκιο έτρωγε χωρίς νά έργάζηται.

Καί διατ', είπεν ό Σωκράτη ς, δέν ταις λέγεις τόν μύ
θον τοΰ κυνός ; Λέγουσι δηλ. δτι, δτε τά ζώα είχον φωνήν, τδ 
πρόβατον είπε πρδς τον δεσπότην : Μεγάλην αδικίαν κάμνεις, 
διότι είς ήμας μέν, τά οποία σοί παρέχομεν καί έρια καί άρνία 
καί τυρόν, δέν δίδεις τίποτε έκτος εκείνου, τδ οποίον λαμβάνομεν 
έκ τής γής· είς τδν κύνα δέ, ό όποιος ούδέν τούτων σοί παρέ
χει, μεταδίδεις άπδ τά φαγητά, τά όποια ό ίδιος τρώγεις. "Οταν 
δ κύων ήκουσε τά παράπονα ταΰτα τοΰ προβάτου λέγουσιν δτι 
είπε : Δέν είνε έτσι’ διότι έγώ είμαι εκείνος δστις σάς σώζω 
καί άπο τούς ανθρώπους καί άπδ τούς λύκους· άνευ έμοΰ δέν 
Οά ήδύνασθε ούτε χόρτον έκ τής γής νά φάγητε, έπειδή Οά έφο- 
βεΐσθε τόσους πολλούς κινδύνους. ’Έκτοτε λέγεται δτι τα πρό
βατα άνεγνώρισαν είς τδν κύνα τήν τιμήν τής προτιμήσεως.

Καί σύ λοιπόν λέγε είς αύτάς, δτι άντί τοΰ κυνδς είσαι σύ 
φύλαξ καί έπιμελητής αύτών καί δτι χάρις είς σέ, χωρίς νά 
άδικώνται άπδ κανένα, έργαζόμεναι άσφαλώς καί ευχαρίστως 
ζώσι.

Γ. ΜΑΤΣΑΚ1Σ 
καθηγητής τού 'Ιεροδιδασκαλείου,

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ 1

1) Συνέχει* έκ του 101 ου τεύχους οελ, 92,

Είς τήν επιστημονικήν κατοχύρωσιν τού δυνατού του θαύματος 
διά τής άναλύσεως τής έννοιας τής αίτιότητος ιδιαιτέρως κατέγεινεν 
δ γνωστός ν Αγγλος ζωολόγος Ρ ο μ έ ν ς, φίλος του Δαρβίνου, έν τω 
συγγράμματί του Σκέψεις περί Θρησκείας», Ό Ρομένς παραδέχε
ται, δτι ή μεταξύ τής Θρησκείας καί τής Επιστήμης σύγκρουσις έν τω 
περί θαύματος ζητήματι προέρχεται έκ τής ύπάρξεως προϋποθέσεώς 
τίνος ' είς ύψηλδν βαθμόν άμφιβόλου», αμφοτέρωθεν έκλαμόανομένης 
ώς άληθείας. Συνήθως, οί θεολόγοι καί οί φυσιοδίφαι συμφωνουσιν έν 
τή γνώμη, οτι ó θεός, καί έν ή έτι περιπτώσει ύπάρχει, δέν ένεργεί 
κατ’ άμεσον τρόπον έν τή φύσει έν τή μηχανική αύτής αίτιότητι, άλ- 
λαις λέξεσι, τα πάντα έν τή φυσική έξελίξει τών φυσικών φαινομένων 
τελούνται δια τής ένεργείας τών φυσικών δυνάμεων καί νόμων άνευ ά- 
μέσου συμμετοχής τής θεότητος. «Τούτο ή έκείνο τδ φαινόμενον δέν 
άποδίδεται πλέον είς τόν Θεόν, άφού ήρμηνεύθη ήδη έκ φυσικών αι
τιών. 'Γπ’ άμφοτέρων τών μερίδων ή διάκρισις μεταξύ φυσικού καί 
ύ π ε ρ φ υ σ ι κ ο ύ διά παντός άνεγνωρίσθη ώς άναντιρρήτως ορθή, μό
νον δ’ έπί τή βάσει τής συμφωνίας ταύτης έν τόσω κεφαλαιώδει θέσει 
κατέστη δυνατός ό διαρκής άγων μεταξύ τής Θρησκείας καί τής Επι
στήμης μετά περιττών δια τήν πρώτην ήττων έν τώ παρελθόντι καί 
δυνατών ήττών έν τώ μέλλοντι , μέχρις ού τεθή υπό τών πιστών κατά 
μέρος ή διάκρισις αύτη τού φυσικού καί υπερφυσικού έν τή φύσει. Ώς 
φυσικόν έπακολούθημα τής ύποδειχθείσης προϋποθέσεώς άνεφάνη ή 
κοινώς άποδεκτή γνώμη, δτι «γνωρίζομεν παν δ,τι άφορα είς φυσικόν 
τι φαινόμενον έάν μάς είνε γνωσταΐ αί πλησιαίταται φυσικαί (μηχα- 
νικαί) αίτίαι», δτι παν φαινόμενον θεωρείται τελείως έξαντληθέν, έάν 
ήρμηνεύθϊ] δι’έκφράσεων φυσικής αίτιότητος». Λησμονούσιν έν τούτοις, 
δτι διά τής ύποδείξεως τών πλησιαιτάτων αιτιών τού φαινομένου το περί 
τής τελευταίας αιτίας αύτού ζήτημα ούδαμώς θίγεται, καί δτι, έπί τέ
λους ούδαμώς έξερχόμεθα έκ τού σκότους τού μυστηρίου, άλλ’ έτι 
μάλλον βύθιζόμεθα είς αύτό, δταν έν^οήσωμεν τό έλλιπές τής έξηγή· 
σεως. Ό Ρομένς σκοπόν αύτού έθηκε ν’ άποδείοη, δτι έάν άποσκορα-
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κίσωμεν τάς συνήθεις γνώμας καί προλήψεις καί άκολουθήσωμεν τήν 
φωνήν τοϋ καθαρού λογισμού. θά καταλήξωμεν είς τάς εξής θέσεις :

' Α. Έάν υπάρχη προσωπικός Θεός, δέν ύπάρχει λόγος νά μή 
δύναται νά εύρίσκεται πλησιαίτατα πρός τήν φύσιν, καί πάσα αιτία 
νά μή δύναται να ήνε άμεσος έκφρασις τής βουλήσεώς Του.

Β. 'Γπάρχουσι δεδομένα (οστε μετά πιθανότητος νά συμπεράνω- 
μεν, δτι ό Θεός εύρίσκεται πλησιαίτατα πρός τήν φύσιν.

Γ. Έάν τούτο ουτω; έχη, καί έάν ή βούληοις του Θεού ήνε 
συνεπής, εν τοιαύτη περιπτώσει πάσα φυσική αίτιό της. άνάγκη νά φαί
νεται ώς μηχανική.

Δ. Διά τούτο τό λέγειν δτι φαινόμενό? τι ή γεγονός ή ον δέον ν’ 
άναχθή ή άποδοθή είς φυσικάς αιτίας, δέν πρέπει να έκλαμβάνηται ώς 
άπόδειξις κατά τής Θείας αύτου προελεύσεως .

Τοιουτοτρόπως καί τό «φυσικόν» εισέρχεται εις τήν σφαίραν του 
' υπερφυσικού» καί πίπτει ή μεταξύ αμφοτέρων διαφορά, συγχρόνως 
δέ πλάνη άγροίκος άποβαίνει ή γνώμη, δτι δήθεν «έκαστον φαινόμε- 
νον, διά να ήνε υπερφυσικόν, πρέπει νά ένέχη τι τό άνερμήνευτον ή τό 
θαυμαστόν». «Παν τό έν τή φύσει τελούμενον, πάσα αίτιότης, εΐνε 
ενέργεια μόνης τής θείας βουλήσεως, δταν δέ θέλωμεν να διακρίνωμεν 
τάς εμμέσους άπό τών άμέσων ενεργειών, τούτο πρέπει νά πράττωμεν 
μόνον εν σχέσει πρός τόν άνθρωπον, έάν ύπό μέν τό «φυσικόν» θά 
ύπονοώμεν τάς σχετικώς καταληπτάς ήμΐν ένεργείας τού Θεού έν τώ 
κόσμω, ύπό δέ τό «ύπερφυσικόν > τό έν τή ένεργεία τής Θείας βουλής 
μή δυνάμενον νά έξηγηθή ύφ’ ήμών. Τής Επιστήμης τό πεδίον περιο
ρίζεται έν τή σφαίρα τής φυσικής αίτιότητος, τό δέ πέραν τής 
αισθητής ταύτης σφαίρας κείμενον κατ’ ούδένα τρόπον ύπόκειται είς 
τήν έξήγησίν της».

’Ανάλογά τινα πρός τά τού Ρομένς λέγει καί ό γνωστός φυσι
κός Δ ζ. Τινδάλλ, ο όποιος δέν συναριθμεΐται μετά τών πιστευ- 
όντων έπιστημόνων: «Έάν ύπάρχη Θεός, εΐνε παντοδύναμος*  έάν δ’ ό 
Θεός ήνε παντοδύναμος, δύναται νά έκτελή καί θαύματα».

Λίαν πολύτιμον συμβολήν είς τήν έπιστημονικήν περί τού θαύμα
τος φιλολογίαν προσέφερεν έπ' έσχάτων ό βοτανικός γερμανός θεολό- 
γος-άπολογητής Ε. Δ έ ν ν ε ρ τ διά τού βιβλίου του « '0 νόμος τής 
φύσεως, ή Τύχη, ή Πρόνοια». Έν αύτώ λεπτομερώς αποδεικνύει ό 
συγγραφευς μεταξύ άλλων καί τάς εξής θέσεις :

Τό θαύμα καί ή έπισεήμη 121

Άί δυνάμεις καί οί νόμοι τή; φύσεως δέν δύνανται να ήνε αύ- 
τός ό Θεός ή ν’ άντικατασιήσωσιν αύτόν, άλκ’ εΐνε εκφράσεις τής 
θείας βουλήσεως >.

ΊI φυσική τάξις καί κανονικότης εΐνε ή μια μόνον οψις τής 
κοσμικής ζωής, άλλ’ έπ’ ίσης σπουδαία εΐνε καί ή άλλη της οψις. ή 
σκοπιμότης καί ό αρμονικός συνδυασμός τών φυσικών γεγονό
των είς «κόσμον», άτινα δύνανται ίκανοποιητικώς να έρμηνευ- 
θώσι μόνον δια τής ένεργείας τής Προνοίας, ήτοι διά τής ένσυνειδήτου 
καί λογικής βουλήσεως τού Θεού».

Έ θεία του κόσμου διακυβέρνησις πάντοτε τελείται κατά τήν 
τάξιν τών φυσικών νόμων, άλλ' έν τή εξελίξει τού κόσμου ύπήρξαν 
γεγονότα, τώ όποια δύνανται νώ έξηγηθώσι μόνον δια της έν αύτω ά- 
μέσου έπεμβάσεως τού Θεοΰ, ταύτα δ’ εΐνε : ή έμφάνισις τής κοσμικής 
$λης, ή πρώτη κίνησις, ή προέλευσις τής ζωής καί τής λογικής αν
θρώπινης ψυχής. Έαν δ’ ή άμεσος ένέργεια τού Θεοΰ ήτο δυνατή εν 
τή άρχή τής κοσμικής έξελίξεως, κατ’ αρχήν αύτη εΐνε δυνατή καί 
τώρα».

' Έ θαυματοφοβία τών ήμερών ήμών εΐνε δλως άοάσιμος. Θύδα- 
μοθεν προκύπτει, δτι διά τού θαύματος καταλύονται οί φυσικοί νόμοι. 
Τό θαύμα δέν εινε παράβασις τών φυσικών νόμων, άλλά καθορισμός 
ειδικής κατευθύνσεως εις τώ τής φύσεως τή βοηθεία τών ύπαρχουσών 
δυνάμεων καί τών νόμων. Έν τή έννοία ταύτη ό άνθρωπος πάντοτε 
έκτελεϊ θαύματα έν τή δράσει του, πολύ δ’ άρα μάλλον ταύτα εΐνε 
δυνατά καί διά τόν Θεόν.. . Άφοΰ τόσον μικρόν ον, οίος εΐνε ό άνθρω
πος, αναγκάζει τήν φύσιν νώ ύπηρετή είς τούς μικρούς του σκοπούς 
καί μεταβάλλει τώ φυσικά φαινόμενα κατά βούλησιν, δέν εΐνε τούτο 
έτι δυνατώτερον δι’ αύτόν τόν δεσπότην τής φύσεως: "Οπως δέ εις τον 
άπολίτιστον άγριον, τόν άγνοοΰντα τούς νόμους τής φύσεως, οι ημέτε- 
ροι ηλεκτρικοί τροχιόδρομοι, τά τηλέφωνα καί αί λοιπαΐ μηχαναΐ φαί
νονται πράγματα ύπερφυσικά, ουτω καί ήμεΐς οί πεπολιτισμενοι υπο- 
λαμβάνομεν ώς θαύμα δ,τι ό Δεσπότης τής φύσεως τή βοηθεία άγνω- 
στων έτι ήμΐν δυνάμεων ένεργεϊ έν τή φύσει διά να δωση εις τα έν 
αυτή κατεύθυνσιν τοιαύτην, οποίαν ή αγία Αύτού βούλησις θεωρεί α- 
ναγκαίαν πρός έπιτυχή άνάπτυξιν τού κόσμου καί τού ανθρώπου , 
Πάσας ταύτας τώς έξηγήσεις ό σοφός βοτανικός-θεολόγος κατακλείει 
ο;ώ τού Ζί&ρίσ^ατος, δτι «ilvr ?λως άνόήτον έκ τών ομτπ) καλούμενων
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< αιωνίων κα αναλλοίωτων^ φυσικών νόμων νά συμπεραίνη τις το άδύ
νατον έν γέ\ειτού θαύματος s

(άκολοοΟεΙ).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΙΤΙΟΥ

18—26 Φεβρ. 1916.

Έργασθεισα έν τή Πέρα Μητροπολει Λεμεσού ή Θρονική Επι
τροπεία τής Μητροπόλεως Κιτίου έπί οκτώ συνεχείς ήμέρας έλαβε τάς 
άκολούθους άποφάσεις :

I) Παρεχώρησε διά συμφωνητικού εγγράφου τή Α.ΙΓ. τώ Μητρο
πολίτη Κιτίου κ. Μελετίω το δικαίωμα έλευθέρας διοικήσεως καί επι
καρπίας τών έν Μέσα Ποταμώ καί Σαΐτα Ορονικών κτημάτων τής Μο
νής Τιμίου Προδρόμου δια μίαν χρονικήν περίοδον λήγουσαν τήν 30 
Σεπτ. 1931 έπί είδικοίς δροις σκοπούσι τήν άνάδειξιν τών κτημάτων 
τούτων έπωφελώς διά τόν Θρόνον.

2) Ένέκρινε τόν άπολογισμόν τού θρονικού ταμείου τής χρήσεως 
1915 μέ κατάστασιν τού ταμείου κατά τήν 31 Δεκ. 1915 ώς άκο- 

λούθως:
Ενεργητικόν (ταμεΐον, άποθήκη, εισπρακτέα) £1059. 4.2
Παθητικόν (όφειλόμενα είς διαφόρους) > 984. 4.6 ι/2

Διαφορά ύπέρ τού ένεργητικοΰ £74.19.4 %
3) Έψήφισε τόν προϋπολογισμόν τού θρονικού ταμείου χρήσεως 

1916 ώς άκολούθως :
Πρόσοδοι
Δαπάναι

£1740
» 1 546

Πλεόνασμα £194.
4) Ένέκρινεν αϊτησιν τής Κοινότητος ’Αγρού δπως παραχωρη- 

θώσι τή Εκκλησία αύτής έπ’ άποτίσει τής άξίας αύτών τά έν τή περι
φέρεια ’Αγρού θρονικά κτήματα μετά τήν κατά τόν νόμον , έγκρισιν τής 
άποφάσεως ταύτης ύπό τής Πέρας Συνόδου.

5) Ένέκρινεν δπως άνεγερθή Μητρόπολις έν Λεμεσω έν τή ποο  *

τέρα θέσει αύτής χρησιμοποιούμενης ώ - βάσεως τού έκ τών κτημάτων 
Αγρού είσπραχθησομένου τιμήματος.

6) Άπέρριψε τας ύποβληθείσας αιτήσεις διαφόρων ένοριακών έπι- 
τροπών περί δωρεάς τών καθυστερουμένων Ορονικών δικαιωμάτων καί 
παρεζάλεσε τήν Α. Π. τόν Μητροπολίτην νά έπιμείνη εις τήν άκεραίαν 
τών καθυσ:ερουμένων εϊσπραξιν έπιβάλλων έν ανάγκη καί ποινα; παύ- 
οεως έπιτρόπων καί αργίας ιερέων είς τάς δυσ:ροπούσας Κοινότητας.

7) Δέν ήουνήΟη νά έγκρίνη αϊιησιν τής Επιτροπές τής Πέρας 
Μονής 'Αγίου Γεωργίου τού Κοντού δπως έξαιρεθή τό ταμείον τούτο 
τής ύποχρεώσεως τού Κανονικού καί τού έπιβοηθητικού άτε τών άρ
θρων 1 23 καί 1 33 τού Καταστατικού ούδενός έκκλησιαστικού ταμείου 
ποιουμένων έςαίρεσιν.

8) Ένέκρινεν δπως ή κατά το παρελθόν έτος γενομένη προσω
ρινή διανομή τού Κανονικού ίσχύση καί κατά τό 1916 ίως ού άθροι- 
σθώσιν έπαρκή στοιχεία πρός δικαίαν οριστικήν διανομήν.

9) Ένέκρινεν δπως έκ τού Έπιβοηθητικού ταμείου οιατεθώσι 
κατά τήν διάρκειαν τής χρήσεως 1916 μέχρι £25 συμφώνως προς 
τους σκοπούς τού ταμείου τούτου.

10) Ένέκρινεν δπως ό Άρχιμ. κ. Μελέτιος έξακολουθήση διαχει- 
ριζόμενος τήν Μονήν Αγίου Γεωργίου τού Μακρή δυνάμει τακτικού 
ενοικιαστηρίου έγγράφου.

11) ’Ανέθηκεν είς τήν Α. Π. τόν Μητροπολίτην νά κανονίση μετά 
τής ένοριακής Επιτροπής τού χωρίου Επισκοπής τό ποσόν τό όποιον 
θά πληρώνη αύτη διά μίαν πενταετίαν είς τό θρονικόν ταμεΐον διά τό 
ύπ’ αύτής διαχειριζόμενον θρονικόν μονύδριον Αγίου Έρμογένους.

12) ’Ανέβαλε νά άποφασίση έπί τή προσαγωγή τού σχετικού 
έγγράφου έπί αίτήσεως τών ένοριακών Επιτροπών Εύαγγελιστρίας 
καί Καθολικής Λεμεσού περί έπιστροφής τού ληφθέντος δικαιώματος 
Έπιβοηθητικού ταμείου έκ τής πρός τά ταμεία ταύτα ύπέρ τών πτω- 
χων έκ Ζ500 δωρεάς τού κ. χ" Γαβριήλ Παπαμιχαήλ ως μή καλώς 
τής δωρεάς χαρακτηρισθείσης ώς είσπράξεως τών Έκκλ. Ταμείων.

13) Δέν ευρε βάσιμους τάς ένστάσεις τής ένοριακής ’Επιτρο
πής Καθολικής δτι δέν ύποχρεούται τό ταμείον αύτής είς έπιβοηθητι- 
κόν διά τόν λόγον δτι συντηρεί ήδη άπομαχον ιερέα ούδέ είς τήν προ
σθήκην κανονικού. Τά άρθρα 133 καί 123 τού Καταστατικού ρητώς 
κντικρούουν τάς ενστάσεις ταύτας.
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14) > Άπέρριψεν αϊτησιν τού κ, Α. ΙΤαπαδοπούλου περί έγκρί- 
σεως τύπου συμβολαίου αύτου μετά ένοριακών άγροτικών Επιτρο
πών περί τοποθετήσεως έν τοίς χωρίοις ελαιοπιεστηρίων, ένέκρινε 
δέ να έξακριβωθγ^ αν άληθεύη δτι ή Επιτροπή Διερώνας συνήψεν 
ήδη τοιούτο συμβόλαιον άνευ τής νομίμου άδειας τής θρονικής Επι
τροπείας.

16) Ένέκρινεν έξ αφορμής αίτήσεως περί παραχωρήσεως τε
μαχίου οικοπέδου θρονικής ιδιοκτησίας έν Άψού δπως ζητηΟή έφ’ 
άπαξ ή άδεια τής 'Γέρας Συνόδου νά έπιτραπή τή θρονική Επιτρο
πεία νά άντικαΟιστα έγκαταλελειμμένα τινά καί άχρηστα τώ θρόνω 
τεμάχια γής άπομεμονωμένα διά προσοδοφόρων άνευ ειδικής άδείας 
δσάκις ή άξία ενός έκάστου αύτών δέν υπερβαίνει τάς £20,

17) Δέν ευρε βάσιμον τήν ένσιασιν τής ’Επιτροπής Αγίου 
Γεωργίου τού Κοντού δτι ή θρονική ’Επιτροπεία δέν δικαιούται νά 
τροποποιή έπί έλαττον τούς ύποβαλλομένους αύτή πρός έγκρισιν 
προϋπολογισμούς τών ένοριακών ταμείων θεωρούσα αύτόδηλον τό δι
καίωμα τούτο έκ τών διατάξεων τών άρθρων 1 17 καί 126 τού Κα
ταστατικού έν άντιπαραβολή μάλισυα πρός τό άρθρον 121, ώς πρός 
δέ τό αν δικαιούται να τροποποίηση τόν προϋπολογισμόν έπί πλειον 
δι’ αύξήσεως κονδυλίων ή προσθέσεως τοιούτων εύρε μέν δτι τό δι
καίωμα τούτο προκύπτει έξ άναλογίας τής διατάξεως τού άρθρου 96, 
ένέκρινεν δμως δπως ζητηΟή έπί τού σημείου τούτου ή έγκυρος ερ
μηνεία τής 'Τέρας Συνόδου.

18) Ένέκρινεν δπως δημοσιευΟώσι πρός γενικήν πληροφορίαν 
έν ίδίω τεύχει δλα τά Πρακτικά τών συνεδριών τής θρονικής Επι
τροπείας τής παρούσης συνόδου μετά προεισαγωγικής έκΟέσεως έπί 
τής οικονομικής καταστάσεως τού θρόνου καθ’ δν χρόνον ή A. If. 
άνέλαβε τήν οιανείρισιν αύτού.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ km ΞΚΕΨΕΙΞ
Η ΠΕΡΙ ΟΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

'Ω ή co επόμενον ή ’Εγκύκλιος τής 'ίεράς Συνόδου τής έν Έλ- 
λάδι Έκκλησίας ή άνευ ούδενόςπεριορισμού καί ουδεμιάς έπιφυλάςεως 
άπαγορεύουσα είς κληρικούς καί ρασοφόρους τό θέαμα θεατρικής ή 
κινηματογραφικής παραστάσεως, καί τούτο δι’ έπικλήσεως τών περί 
κίρκου καί ρωμαϊκού θεάτρου ιερών κανόνων, έκρίθή μετ’ αύσιηρόιη- 
τος ύπό τού Αθηναϊκού τύπου. Καϊ αληθώς έάν δέν ύπήρχον ήδη δη- 
μοσιευμέναι αί γνώμαι διαπρεπέστατων ιεραρχών καί κληρικών καί 
λαϊκών θεολόγων της δλης Ελληνικής Έκκλησίας έπί τοΰ θέματος 
τούτου, τάς οποίας γνώμας έπιμελώς συνέλεξεν ό Διευθυντής τού 
<Έκκλ. Φάρου > έν τή έμβριθεσςάτη πραγματεία του, τή δημοσιευο- 
μένη ακόμη έν συνεχεία έν τώ ειρημένω έπισημω ΙΙατριαρχικώ ορ- 
γάνω, θά έκινδύνευε νά πιστευθή διά τής έκδόσεως τής ειρημενης έγ- 
κυκλίου δτι ή σύγχρονος Ελληνική Έκκλησία καταδικάζει τήν ώ- 
ραίαν τέχνην τού Αισχύλου, τού Σοφοκλέους καί τού Εύριπίδου ήτις 
έηέοαλεν άνεξίτηλον τήν σφραγίδά της έπί τής ίεράς ύμνογραφίας καί 
τής εκκλησιαστικής τελετουργίας, έν ώ πρέπει νά θεωρήται βέβαιον δτι 
καί αύτοί οί έκδόντες τήν έγκύκλιον σεπτοί Ίεράρχαι παν άλλο έννό- 
ουν ή τήν καταδίκην τής δραματικής τέχνης, συντάσσοντες καί ύπο-, 
γράφοντες τήν τοιαύτην έγκύκλιον.

Όμολογουμενως τό ζήτημα τούτ^ έγκλείει μεγάλας ουσχερείας. 
Τό καταοικασθέν υπό τών ιερών νανόνων θέατρον δεν είχεν ούοεν κοι
νόν, πλήν τού ονόματος, πρός τό θέατρον τού Σοφοκλέους. Αί άπόπει- 
ραι ύπό έκκλησιαστικών άνορών τού ε' καί τού 7 αίώνος πρός άνα- 
βίωσιν έν τοίς κόλποις τής Έκκλησίας τής αρχαίας δραματικής τέχνης, 
μαρτυρούσα», συναίσθηοιν τής ανάγκης δπως καϊ αϋτη ή έκοήλωσις τού 
ελληνικού πνεύματος αίχμαλωτισθή έν Χριοτφ, άπέτυχον δια τό συνο- 
λικώς άκατάρτιστον τής τότε κοινωνίας. Όταν μεταγενεστέρως σύν 
τή άναβιώσει τών ελληνικών γραμμάτων άνεβίωσε καί δή έν αύτοϊς 
τοϊς κόλποις τής Έκκλησίας έν τή Δύσει καί ή δραματική τέχνη διά 
να παραγάγη τά νεώτερα αριστουργήματα αύτής έν Ίιαλία, Γαλλία, 
Αγγλία καί Γερμανία, τό Ελληνικόν Έθνος είσήρχετο εις τήν πε
ρίοδον τής τετρακοσιετοΰς του μαύρης δουλείας, εν ή ήτο φυσικόν να
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διατηρήση μόνον τάς αναμνήσεις του αιμοχαρούς κίρκου καί του ορ
γιώδους ρωμαϊκού θεάτρου καί τών προς αύτά άναφερομένων εκκλη
σιαστικών διατάξεων, ούδέν εν τή όλόνητί του γινώσκον περί τής άνα- 
βιώσεως τού πνεύματος τών προγόνων του παρά τοίς δυτικοίς λαοίς. 
Συνέστη έπί τέλους ελεύθερον κράτος δια τής άπελευΟερώσεως μιας 
γωνίας τής ελληνικής γής. Αί Έλικώνιάδες ήρχισαν νά έπανέρχωνται 
δειλά δειλά εις τήν άρχαίαν των κατοικίαν. Νά άποκαταστώσιν ασφα
λώς δέν ήδυνήθησαν άκόμη. Τέχνη άληθινή δέν ύπάρχει άκόμη παρ’ 
ήμιν, περί δραματικής δ’ είδικώς προκειμένου, ούδέ ομοίωμα αύτής 
γνήσιον.

Δέν είναι λοιπόν παρ’ήμιν άρχαίον τό ζήτημα τής σχέσεως Έκ- 
κλησίας καί Θεάτρου. Είναι έντελώς νέον καθ' ολοκληρίαν σύγχρονον. 
Έπειδή δέ πανταχού τις διαβλέπει τον πόθον καί τήν τάσιν πρός άπό- 
κτησιν εθνικού θεάτρου άξιου τού ονόματος αύτού, θεάτρου πλαστικού 
ηθικών χαρακτήρων, εθνικού φρονηματισμού, άληθ^νού ναού άληθινής 
τέχνης, ή Εκκλησία έχει καθήκον όχι νά άποθαρρύνη άλλά νά ένθαρ- 
ρύνη καί άν δύναται νά ύποβοηθήση τον πόθον τούτον καί τήν τάσιν 
ταύτην. Είνε έν τώ συμφέροντι τών σκοπών τής Εκκλησίας νά μή δη- 
μιουργή άπο ζήλον ού κατ’ έπίγνωσιν, χάσμα μεταξύ τών ιδεών αύτηζ 
καί τής άναγεννωμένης τέχνης. II μήπως ο ΙΙαύλος μόνον είχε το δι
καίωμα νά γίνηται τοίς ύπο νόμον ώς ύπο νόμον, τοίς άνομοι; ώς ί' 
νομος, τοίς πάσι τέλος τά πάντα ϊνα πάντως τινάς σώση ; 11 μήπως
εκείνος μόνος είχε τό καθήκον νά αίχμαλωτίζη τά πάντα είς Χρισ όν, 
ούχί δέ καί οί διάδοχοι αύ:ού;

Τι δέ κεροίζει ή ΙΙοιμαίνουσα Εκκλησία, καταδικάζουσχ ούιω 
σ;νολικώς τό θέατρον, άδιακρίτως τού άν είναι ηθικόν ή άνήθικον ; 
'Απλούσιατα περιορίζει έγωισιικώς τήν έννοιαν τής Εκκλησίας μόνον 
είς τά μέλη τού κλήρου έπί τού οποίου μόνου καί θεωρεί έκτεινομέ- 
νην τήν δικαιοδοσίαν αύτής καί τό κύρος τών νόμων. Οί άλλοι, ό λαός, 
τό χριστεπώνυμον πλήρωμα, αύτοί έξαιρούνται τής δικαιοδοσίας τής 
Ίεράς Συνόδου καί τού κύρους τών ιερών κανόνων. Οί περί θεάτρου 
όμιλούντες κανόνες, διατάσσουσι γενικώς παν μέλος τής Εκκλησίας 
κληρικόν ή λαϊκόν νά μή έπισκέπτηται τό θέατρον. ΊΙ έγκύκλιος έπι- 
καλεϊται μέν τό κύρος τών κανόνων διακηρύττει δ’ δμως δτι τό κύρος 
τούτο εκτείνεται μόνον έπί των κληρικών. Οί λαϊκοί ή έξαιρούνται ή 
ολίγον μέλει περί αύτου τη ΙΙοιμαΐνούση Εκκλησία.

Είναι βέβαιον δτι τοιαύτην άντίληψιν δέν συμμερίζεται ή κοινή 
συνείδησις τής Εκκλησίας, ούτε οί λαϊκοί Οεωρούσιν εαυτούς ώς δια- 
πράττοντας έργον ανομίας είς βάρος τής θρησκευτικής των συνειδή- 
σεως, άπλώς διά τής είς θέατρον ή κινηματογράφον παρουσίας, ούτε 
οί κληρικοί Οεωρούσιν εαυτούς ώς τούς μόνους φορείς τών δικαιωμά
των καί ύποχρεώσεων τής ’Εκκλησίας. ’Ακριβώς δέ καί μόνον διά τόν 
λόγον τούτον δέν δύναται νά θεωρηθή οριστικώς λελυμένον τό περί θεά
τρου καί Εκκλησίας ζήτημα. ΊΙ Ιερά Σύνοδος τής ’Εκκλησίας τής 
Ελλάδος, πάντως δέν Οά βραδύνη νά εύρεθή ένώπιόν καταγγελίας δτι 
ό δείνα κληρικός ή ρασοφόρος παρέστη είς παράστασιν έθνικού τίνος ή 
κλασσικού δράματος ή μουσικήν τινα συναυλίαν τήν οποίαν ό Βασιλεύς 
καί ή Βασίλισσα τιμώσι διά τής παρουσίας των, τότε δέ άναθεωρούσα 
τήν έκδοθεϊσαν έγκύκλιον, θά δυνηθή νά αποκατχστήση τό ζήτημα εις 
τήν θέσιν αύτού καί νά δώση τήν πρέπουσαν λύσιν.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ
ΙΙγοιιιλΟγυ tic γν6χ>ιν ìuk'òv ότι ό ΛΙιχαίιΧ Ι· ΠιιΖαόιικιιι; 

ικιί ίι ’Ιφιγένεια Οι,-γάτιιο ΆναζαγόηοΓ ΙίαοαγεωργιάόοΓ, 
τεοοι πάτοικοι AtiicdoCf, <hrvr^cvHhió<iv eie γαπικόν dvvoiKiöiov 
εύλογηΟέντες όίιΟεν έν νπυ άγνώότου ίεοέως κατόπιν άρνίι-
<ίεως ûycov ποό<; έκδοόιν άδειας κανονικής διά τόν γάαον τούτον^ 
όντα άπιιγοοεναένον ύπό τών πεοί γααικών κωλυμάτων Έκκληόια- 
(Ιτικών διατάξεων· Έπιονλαόόόαενοι νά τιιιωοίιόωμεν κατά τον 
νόμον τόν όννένο^ον ίεοέα όταν άνακαλνφΟΛ? ά π ο κ ιι ο ύ τ τ ο μ ε ν 
τό όυνοικέόιον τούτο ώς παράνομον καί διά τό νφιοτάμενον γαμι- 
κόν κώλυμα πέμπτου βαθμού έξ άγχιότείας καί διά τόν έμπαιγμόν 
τού θείου μυστηρίου τού γάμου έν κοι-πτώ καί παραβύότω τελε- 
ο’Οέντος.

Έν Λεμεόω, τη 20 Φεβρουάριου
(ύπ.)γ *Ο  Κιτίου ΛΙΕΛΕΓΙΟΣ.

Άντίγρχφον έκ τού βιβλίου
Έκκληοικατικών πράξεων τής

Μητροπόλεως Κιτίου.
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Π θΡΟΝΙΚΙΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ τής Μη- 
τροπόλβιυς Πάφου συνελθούσχ χχι εγ- 
κρίυχσχ τόν απολογισμόν τής ληξάσης 
χρήσεως '^ίλ τόν προϋπολογισμόν τής 
άρξαμένης, διώρισεν άμχ δύο ει
δικούς Έλεγκτάς δια τόν διαρκή έλεγ
χον τών ενοριακών διχχειρίσεων.

Ο ΕΞΑΓΧΟΣ τής Μητροπόλεως Κυ*  
ρηνείας κ. Μελέτιος άρνηθεΊς να ύπο- 
κύψη είς άπόφκσιν τού Μητροπολίτου 
αύτου κχτχλογίζουσζν αύτφ συνεπείφ 
παραπτώματος ποινήν προσωρινής δια
μονής έν όρισθέντι αύτφ τόπφ άπελύθη 
τής θέσεως αύτού.

ΤΟ ΓΓΜΝΛΣΙΟΝ Λεμεσού κατά τη
λεγραφικήν έξ Αθηνών αγγελίαν πρός 
τήν Εφορίαν άνεγνωρίσΟη διά Βασιλι
κού Διατάγματος.

ΕΞΑΚΟΛΟΓΗΕ1 δυστυχώς αδιάκοπος 
ό ρους τών χνχχωρούντων είς ’Αμερι
κήν πρός εύρεσιν εργασίας, είς ούδέν 
λογιζομένων ύπ’ αύτών τών δημοσίων 
και ιδιωτικών παραινέσεων περϊ απο
φυγής επιβλαβούς καϊ δι’ αύτούς καϊ 
δια τόν τόπον αποδημίας.

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ τής Άπόκρεω έγέ
νετο μετ' έπισημότητος έν τή μεγάλη 
αιθούση του Παρθεναγωγείου Λεμεσού 
έκϊ πχρουσίφ καϊ τού Προξένου κ. Π. 
Παρασκευοπούλου ή νενομισμένη ορκω
μοσία τριών ομάδων προσκόπων τής 
Λεμεσού. Πρός τούς προσκόπους είπον 
επικαίρους παραινέσεις πλήν τού αρ
χηγού αύτών κ. Ν. Κλ. Δανίτου, ό 
II. Μητροπολίτης Κιτίου, ό κ. Πρό
ξενος καϊ ό Δήμαρχος Λεμεσού κ. Σ. 
Άραούζος.

TUN ΚΥΡΙΑΚΗΝ τής ’Ορθοδοξίας έ- 
τελέσθη έν τφ καθεδριακφ ναφ τής 
Λεμεσού ιερουργούντος τού Π. Μ. Κι
τίου μνημόσυνου υπέρ τών εύεργετών 
τών εκπαιδευτηρίων, τής πόλεως.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ έξ έγκριτων πολιτών 
Λάρνακος παρουσιασθείσα είς τόν "Εν
τιμον Διοικητήν Λάρνακος ύπέβφλε θερ- 
ιήν παράκλησιν πρός τήν Κυβέρνησιν 

έξ ονόματος τών δυστυχούντων εργα
τών όπως διχτχχθή ·ή έκτέλεσις ανα
κουφιστικών έργων πρός δημιουργίαν 
πόρου ζωής δια τας εργατικά; τάξεις-

11 ΚΟ1ΝΟΤ1ΙΣ ΑΦΟΥ πρωτοβουλίφ 
τού ζηλωτού Διδασκάλου της κ. Μ. θ· 
Ί’ραγκοφίνου άπεφάσισε νά διαιώνιση 
δι' αναμνηστικής μαρμάρινης στήλης 
τήν μνήμην τού έν Δεμερτζή ήρωϊκώς 
πεσόντος κατα τούς ενδόξους πολέμους 
τέκνου αύτής Κυριάκού Κυριακίδου.

ΕΞ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ του Γραμματέως 
της Ίεράς Μονής Αγίου Πχντελεήμο- 
νος Διακόνου κ. Κλ. Φζρίδου ,^οαιού- 
μεθκ ότι εϊχομεν δίκαιον νά ξενισθώ- 
μεν διά τούς άήθεις τίτλους Διευθυντής 
καϊ υποδιευθυντής' προκε ιμένου περϊ 
αρχών Ίεράς Μονής. Οί τίτλοι ούτοι 
πράγματι δέν έχουν ιστορίαν έν τή 
Μονή. Ηαραδόξως δμως ό έπιστέλλων 
έχει τήν χντίληψιν ότι επειδή καϊ αύτοϊ 
εί/ε έλληνικοϊ όπως ό ΊΙγούμενος καϊ 
ό 'Επιστάτης καϊ ό Έφορος δέν βλά
πτει είς τίποτε ή χρήσις αύτών. Άρ- 
κούμεθα νά είπωμεν δημοσίγ. τφ έλ- 
λογίμφ Διακόνφ μεθ' όσα αύτφ ιδιαιτέ
ρως έγράψαιιεν οτι αν ύπάρχη θεσμός 
έχων άνάγκην συντηρητικότητος και 
μέχρι τής ονομασίας τών αξιωμάτων, 
είνε ό μοναχικός. ’Αρκεί ό πνέων 
έξωθεν κατά τού θεσμού τούτου σφο
δρός λϊψ ώστε νά μή dtz 
έσωτερική τών θεμελίων αύτού ύπόσκα- 
ψις·

TUN ΙΙΡΰΤΕΓΟΓΣΑΝ άηχαχοίϊί ζωη- 
ρώς τό ζήτϊ(μχ τής τοποΟίοίκς ii ί 
δέον νά άνεγερθή τό μέγαρον τού Παγ- 
κυπρίου Γυμνασίου. Εύχόμεθά τέλος νά 
άναγνίορισθή ύπό πάντων οτι έφ’ δσον 
είνε δυνατόν νά πληρωθώυΐν οί υγιεινοί 
δροι τού νέου οικοδομήματος ή άρμό- 
ζουσα αύτφ θέσις είνε ή παρά τήν 
προτομήν του εθ/αμάρτυρος ’Αρχιεπι
σκόπου Κυπριανού.

ΕΚΚΔΗΣΙΑΣΤΙΚ02 ΚΗΡΥΞ
αΚήρνξον τον λόγον....» Β' Tiy. δ% 2.

ΕΤΟΣ ΣΤ’-ΛΑΡΝΑΞ, 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 1916.-ΤΕΥΧ. 103ον.

Η ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΤΙ Σταυροπροσκύνησις έν τφ μέ®φ τής Μ. Τεσσαρακοστής 
ταύτην τήν αιτίαν έχει, δτι οι χριστιανοί ά>ς έκ τών πνευματικών 
αγώνων τής μετανοίας, ώς έκ τής πάλης έναντίον τών παθών 
αύτών τόσον πολύ κατεβλήθησαν καί έξησθένησαν, ώστε, διά να 
μή τελείως άποκάμωσι, παρίστανται έχοντες άνάγκην ένισχύσεώς 
τίνος καί αναψυχής οιά τους περαιτέρω αγώνας. Καί ή ένίσχυσις 
αυτή καί ή αναψυχή παρέχεται διά τής προσκυνήσεως τοΰ Τ. 
Σταυρού.

Τδ συναξάριον τής Κυριακής τής Σταυροπροσκυνήσεως διά 
τών έξής λίαν γλαφυρών καί κατανυκτικών έκφράσεων περιγρά
φει τήν αιτίαν τής εορτής ταύτης :

«Καθάπερ λέγεται οί τραχεΐαν καί μακράν οδόν δια- 
νύοντες, και τφ καμάτφ κεκμηκότες, εϊπου δένδρον εύσκιό- 
φυλλον εΰρωσι, μικρόν καΰίσαντες αναπαύονται, καί ώσανεί 
νεαροί γενόμενοι τό λοιπόν τής ύδοϋ διανύουσιν, ουτω καί 
νυν εις τόν τής νηστείας καιρόν, καί τήν επίπονον όδύν και τόν 
δίαυλον, ένεφυτεύΟη μέσον παρά τών αγίων ΙΙατερων ό ζωη- 
φόρος Σταυρός, άνεσιν καί αναψυχήν ήμϊν χορηγών, εύστα- 
λείς τε καί κούφους προς τον έξής κάματον τούς κεκοπιακό- 
τας παρασκευάζουν. "Η, ώσπερ έστίν έπί Βασιλέως παρούσα/, 
προπορεύονται τά εκείνου σημεία καί σκήπτρα, εΐτα καί αυτός 
παραγίνεται, χαίρων έπί τή νίκη καί άγαλλιώμενος, συνευφραί- 
νεται άμα καί τό υπήκοον οΰτω καί ύ Κύριος ήμών Ίησοϋς 
Χριστός, μέλλων ύοονυύπω ιύ κατά τοΰ θανάτου ένδείξασθαι
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τρόπαιον, καί μετά δόξης προελ·9εΐν διά τής άναστασίμου η
μέρας, προέπεμψε τόσκήπτρον Αύτοΰ, τήν βασιλικήν σημαίαν, 
τόν ζωοποιόν Σταυρόν, περιχαρείας καί αναψυχής ημάς ότι 
πλείστης έμπλήσαντα καί παρασκευάζοντα ημάς ετοίμους γε- 
νέσΰαι, καί αυτόν όσον ουπω τον Βασιλέα είσδέξασϋαι καί 
άνευφημήσαι περιφανώς Οριαμβεΰσοντα. Έν τή μέση δέ τής 
αγίας Τεσσαρακοστής έβδομάδι, ότι τή Μερρρ πηγή έοικεν 
ή αγία Τεσσαρακοστή, διά τήν συντριβήν καί τήν ένοϋσαν ή- 
μϊν άπό τής νηστείας πικρίαν και ακηδίαν ώσπερ ούν έτ 
εκείνη μέση ο θείος Μωυσής το ξύλον ένέβαλε καί έγλύκανετ 
αύτήν, οϋτω καί ύ διαγαγών ημάς Θεός τής νοητής Ερυθρός 
καί τοΰ Φαραώ, τφ ζωοποιώ Ξύλφ τού Τίμιου Σταυρού, γλυ
καίνει τήν άπό τής τεσσαρακονθημέρου διά τής νηστείας πι
κρίαν, καί παραμυύούμενος ημάς ώς έν έρημο» διάγοντας, 
έως ού πρός τήν νοητήν ‘Ιερουσαλ,ήμ έπαναγάγη διά τής εαυ
τού Άναστάσεως...»

Άλλ’ οϊκοθεν εννοείται, ί'να ή Σταυροπροσκύνησή, ώς 
καί πάσα ιερά τελετή, άσκηση τήν εύεργετικήν αύτής έπίδρα- 
σιν, πρέπει νά γίνηται έν γνώσει τής πνευματικής αυτής σημα
σίας, να ύπάρχη δέ παρά τοίς πιστοίς καί ανάλογος ψυχική διά- 
Οεσις. ’Ίδωμεν λοιπόν μετά τίνος ψυχικής διαΟέσεως, τίνας δέ 
σκέψεις έν τφ νφ ήμών φέροντες, δφείλομεν νά προβαίνωμεν είς 
προσκύνησιν τοϋ Τ. Σταυρού.

Προ παντός προσερχόμενοι, ϊνα προσκυνήσωμεν τον ζωο
ποιόν τοΰ Κυρίου Σταυρόν, δφείλομεν εύλαβώς ν’ άναμνησθώμεν 
τον έπ’ αύτοΰ ΣταυρωΟέντα, δστις ολως αναμάρτητος ών, ύπέ- 
μεινε δι’ ημάς τον οδυνηροτατον εκείνον θάνατον, εύχαριστοΰντες 
άμ’ Αύτόν διά τους σωτηριωοεις καρπούς τού σταυρικού Αύτού 
θανάτου, έκταΟέντας καί μέχρις ήμών. Κατά τον Άπ. ΙΙαύλον 
ήμεΟα «τέκνα οργής» καί εντεύθεν άξιοι αιωνίου θανάτου διά 
τάς άμαρτίας ήμών’ ήτο δε αδύνατον δι’ ιδίων δυνάμεο»ν νά σω- 
θώμεν άπο τής καταστροφής ταύτης, άλλ’ ούτε άλλος τις, ούτε 
άγγελος ήδύναντο νά σώσωσιν ήμας καί έντεύθεν παρίστατο ά
νάγκη μιας θυσίας πολυτιμοτάτης, ήτις νά ήτο ικανή νά έξι- 
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λεώση τον καθ’ ήμών δργισθέντα Κύριον. Άλλά τοιαύτην θυσίαν, 
μόνον ό Γιος τοΰ Θεοΰ, «το άρνίον το έσφαγμένον άπ’ αιώνων» 
ήδύνατο νά προσφέρη,"Οστις άφοΰ έφόρεσε σάρκα άνθρωπίνην διά 
τής έπι τοΰ Σταυρού θυσίας Αύτοΰ ικανοποίησε τήν θείαν δικαιο
σύνην. Άλλ’ ήμεθα καί ύπό κατάραν, ό δέ Χριστός έξηγόρασεν 
ήμας έκ τής κατάρας, γενόμενος ύπέρ ήμών κατάρα. Απέναντι 
τού Θεού ήμεθα οφείλεται ύπερόγκου οφειλής, άλλ’ ό Σταυρω
θείς Χριστός άπέτισε χάριν ήμών δλην τήν άπειρον έκείνην δ- 
φειλήν καί έπί τού Σταυρού Αύτού έσχισε το χειρόγραφον τών 
αμαρτιών ήμών, άπαράλλακτα ώς πράττουσιν οί δανεισταί, οί 
οποίοι μετά τήν πληρωμήν τού είς αύτούς οφειλομένου ποσού, 
ή δταν έξ οίκτου προς τους οφειλέτας αύτών, χαρίζοντες το προς 
αύτούς χρέος, σχίζουσι το χρεωστικόν γραμμάτιον. ΤΙμεθα 
αιχμάλωτοι τού διαβόλου, δστις ύπήρξεν ό κύριος αίτιος τής κα
ταστροφής ήμών, άλλ’ ο Σταυρωθείς Χριστός ού μόνον ήλευθέ- 
ρωσεν ήμας έκ τής αιχμαλωσίας ταύτης, άλλ’ ήχμαλώτισε καί 
αύτδν τδν διάβολον, νικήσας διά τοΰ Σταυροΰ αύτοΰ, ούτως ώστε 
νά καταντήση δ διάβολος ούδέν άλλο νά φοβήται τόσον πολύ δ
σον τδ σημείον τοΰ Σταυροΰ, τδν Σταυρδν αύτόν. Πάντες ήμεθα 
καταδεδικασμένοι είς τον αιώνιον θάνατον, άλλ’ ό Χριστδς διά 
τοΰ σταυρικού Αύτού θανάτου έπάτησε τδν θάνατον καί διά τής 
έκ νεκρών άναστάσεως Αύτοΰ, ήγγυήθη τήν κοινήν πάντων άνά- 
στασιν. Μέχρι τοΰ σταυρικού θανάτου’τοΰ Χριστού τήν βασιλείαν 
τοΰ Θεοΰ έπί τής γής άπετέλει δ εκλεκτός τοΰ Θεοΰ λαός, δ 
ίσραηλιτικός, άλλ' έκτοτε οιεδόθη καί διαδίδεται αύτη έπί παν τδ 
πρόσωπον τής γής καί τοιουτοτρόπως έξεπληρώθη ή πρόρρησις 
τού Χριστού, δταν ύψωθώ (τ.ε. έπί τοΰ Σταυρού) έκ 
τήζ γής πάντας έλκύσω προς έμαυτον (Ίωάν. 
12, 32). Τή άληθεία, πόσον πολ).ά, πόσον μεγάλα εύεργετή- 
ματα έδωρήθησαν είς ήμας διά τού Σταυροΰ τοΰ Χριστού ! ΙΙώς 
λοιπόν νά μή εί'μεθα εύγνώμονες, πώς νά μή έκσπώμεν είς ύ
μνους εύχαριστίας πρδς τδν Θεόν καί πάντοτε μέν ιδία δ’ δμως 
δταν είς προσκύνησιν προβάλλεται δ Σταυρός του Κυρίου ήμών ;
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ΙΙλήν δ’ δμως τοϋ άίσθήματος τής εύχαριστίας διά τα άπδ 
τοϋ Σταυρού αγαθά, όφείλομεν συγχρόνως να διαΟέσωμεν καί 
τήν ψυχήν ήμών, ούτως ώστε είλικρινώς έν έαυτοίς μετανο- 
οϋντες «έν στεναγμοις άλαλήτοις», ταπεινώς να όμολογώμεν, 
δτι εί'μεθα ανάξιοι τών τόσφ μεγάλων και πλουσίων δωρεών τοϋ 
Θεοΰ, δτι δέν έκτιμώμεν προσηκόντως τον σταυρικόν θάνατον τοϋ 
Χριστού, δτι έξακολουΟοΰμεν χωρίς να φοβώμεθα νά λυπώμεν 
Αύτόν, διαπράττοντες και σήμερον έκείνας ακριβώς τάς αμαρτίας, 
διά τάς οποίας έχυσεν έπί τοϋ Σταυροΰ το πανάχραντον Αύτοΰ 
αιμα. Άλλ’ ούτω συμπεριφερόμενοι απέναντι Αύτοΰ ειμεθα ούχί 
ολιγώτερον άξιοκατάκριτοι τών αμέσων σταυρωτών τοΰ Χριστοΰ’ 
εί'μεθα τόσον ένοχοι διά τδ έκχυΟέν άπδ τοΰ Σταυροΰ Αύτοΰ αίμα, 
δσον καί οί ’Αρχιερείς τών ’Ιουδαίων καί οί άρχοντες αύτών, ό 
’Ιούδας και δ ΙΙιλάτος. Άλλα πάντες ούτοι δέν έγνώριζον τί έ- 
ποίουν, ημείς δμως ; Άρά γε καί ημείς άγνοοΰντες άμαρτάνομεν 
πολλάκις ; Ύπό τοΰ προφήτου ΤΙσαΐου προελέχΟη περί τοΰ Χρι
στού δτι «έτραυματίσθη διά τάς αμαρτίας ήμών καί έμαλακίσΟη 
διά τάς άνομίας ήμών», ώστε κυρίως είπεϊν, ήμεις ειμεθα ε
κείνοι, οί οποίοι ύψώσαμεν Αύτόν έπί τού Σταυροΰ, ήμεις κατε- 
θήκαμεν έν τφ Τάφφ. Ώ, φείσΟητι ήμών, έσταυρωμένε Χριστέ ! 
Οί έχΟροί Σου, ώδήγησάν Σε είς τδν σταυρικόν θάνατον καί ά- 
ξίως έτιμωρήθησαν’ τδ αίμά Σου, τδ χυθέν ύπ’ αύτών έζητήθη 
άπ’ αύτών. Καί ήμεις τής αύτής τύχης ειμεθα άξιοι’ άλλά μή 
έκζητήσης έκ τών χειρών ήμών το αίμά Σου, μηδέ συναπολέσης 
μετά τών άσεβών τάς ψυχάς ήμών, μετά τών έκουσίως άμαρτα- 
νόντων καί έμμενόντων έν ταίς άμαρτίαις αύτών, μετά τών άνα- 
σταυρούντων Σε καθ’ έκάστην «καί τδ αίμα τής διαθήκης κοινόν 
ήγουμένων». Μή άποστερήσης ήμάς τής χάριτός Σου μηδέ τής 
έπουρανίου Σου βασιλείας. Τδ Πνεύμά Σου τδ άγιον μή άντα- 
νέλης άφ’ ήμών, άλλά στήριξον ήμάς διά τοΰ ήγεμόνος νοΰ, δ
πως τδ θέλημά Σου τδ άγιον ποιούντες καί τά άρεστά Σοι πάν
τοτε πράττοντες καταντή^σωμεν είς ζωήν τήν αιώνιον. Οί Ίσραη- 
λίται περιπλανώμενοι έν τή ερήμφ επειδή έγόγγυζον έναντίον
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τοΰ Θεοΰ καί τοΰ Μωυσέως έτιμωρήθησαν ύπδ Οανατούντων δ- 
φεων έκ τών οποίων πολλοί άπέθανον, άλλ’ δτε μετανοοϋντες 
ήτένιζον πρδς τδν χαλκοΰν δφιν, τδν όποιον έστησεν ο Μωυσής 
κατά διαταγήν τοΰ Θεοΰ, έθεραπεύοντο. Θεράπευσον καί ήαας 
τούς τετρωμένουσ ύπδ τής αμαρτίας’ άπδ τοΰ ύψους τοΰ Σταυροΰ 
Σου έπιδε έπί τήν άσθένειαν ήμών καί δι’ ένδς εύσπλάγχνου 
βλέμματός Σου έπανάγαγε είς τήν όδδν τής άρετής καί τοΰ κα
θήκοντος. ΤΤμείς. έν μετανοία καί συντετριμμένοι τήν καρδίαν 
καί μέ δακρυβρέκτους οφθαλμούς άτενίζομεν πρδς τον Σταυρόν 
Σου, ζητοΰντες τδ έλεος καί τήν βοήθειάν Σου.

’Ιδού μετά τίνος ψυχικής διαθέσεως, μετά τίνων εύσεβών 
σκέψεων όφείλομεν νά προσερχώμεθα είς τήν προσκύνησιν τοΰ 
Τ. Σταυρού, έάν έπιθυμώμεν, πράγματι, δπιυς αύτη μάς ήνε ευερ
γετική καί σωτήριος.

A. Α.

κατηχητικά αιααγμαγα

33. ΊΙ Βαόιλεία των Ονοανών.

Αφού έπείσθης, χριστιανέ, δτι καί ύστερα άπδ τδν θάνατον 
Οά ζήσης πάλιν, ένδιαφέρεσαι· φυσικά τώρα νά μάθης τί λογής 
θά είνε ή ζωή αύτή. Διαφορετική θά είνε ή ζωή τών δικαίων καί 
διαφορετική ή ζωή τών αμαρτωλών. Διότι έκεινοι μέν θά κλη- 
ρονομγ]σουν καθώς ήξεύρεις τήν βασιλείαν τών ούρανών, αύτοί δέ 
τήν αιώνιον κόλασιν. ’Εκείνοι θά εύρίσκωνται μέσα είς τδν πα
ράδεισον, αύτοί δέ είς τήν κόλασιν. Άλλα τί Οά εϊπη Βασιλεία 
τών Ούρανών, τί παράδεισος, τί κόλασις; ΙΙώς νά φαντασθώ αύτά; 
Είμαι βέβαιος δτι δλα αύτά τά πολύ σοβαρά καί σπουδαία έρω- 
τήματα βασανίζουν τδν νοΰν σου άπδ τδν όποιον ζητείς άπάντη- 
σιν. "Οσον δμως καί άν βασανίσης τδν νοΰν σου, μού φαίνεται 
δύσκολον νά λάβης άπάντησιν άπδ τήν οποίαν νά μένης εύχα- 
ριστημένος. Διότι πρόκειται διά πράγματχ τά δπρία ούτε μπρζ- 
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στά σου έχεις, ούτε είς τδν κόσμον αύτδν εύρίσκονται παρόμοια 
των. Διά τοϋτο εΐνε ανάγκη να συμβουλευθώμεν τήν Άγ. Γρα
φήν, άπδ τήν δποίαν καί μόνον μποροΰμεν νά σχηματίσωμεν 
μίαν δπωσοΰν ιδέαν περί τής μελλούσης ζωής, περί βασιλείας 
ούρανών, περί παραδείσου καί κολάσεως. Όπλίσου λοιπόν, χρι
στιανέ, με τά ζωηρά καί καθαρά μάτια τής πίστεως καί προσπά
θησε με τδ ιλαρόν φως τής Άγ. Γραφής νά ϊδης έστω καί άπδ 
μακρυά τήν βασιλείαν πρώτα τών Ούρανών καί τδν Παράδεισον, 
δ όποιος εΐνε ή γλυκερά ελπίδα δλων τών εργατών τής άρετής 
καί τοϋ νόμου καί τοΰ θελήματος τού Θεοΰ.

Πριν δμως, άδελφέ μου, σου δρίσω τί εΐνε ή Βασιλεία τών 
Ούρανών και τί εΐνε δ Παράδεισος, εΐνε άνάγκη νομίζω με ολίγα 
λόγια νά σοΰ παραστήσω τήν μεγάλην αύτών άξίαν διά νά μή 
άποτυφλωΟής άπδ τήν Οείαν των λάμψιν δταν πνευματικώς μέ 
δσα θά σοΰ εϊπω κατωτέριο σέ εισαγάγω είς αύτόν, άλλά καί 
διά νά μπορέσης νά έκτιμήσης καθώς πρέπει τά δσα Οά ϊδης 
εις αύτόν. Ό Κύριος ήμών λέγει δτι ή Βασιλεία τών Ούρανών 
ομοιάζει μέ ένα θησαυρόν, δ όποιος ήτο κρυμμένος μέσα είς ένα 
χωράφι καί τδν όποιον ηύρεν ένας άνθρωπος. 'Ο θησαυρός αύ· 
τδς εΐνε τόσον σπουδαίος και τόσον μεγάλος, ώστε εκείνος πού 
τδν ηύρε προτιμά νά πωλήση δλα τά άλλα πράγματα πού έχει, 
δλους τούς άλλους θησαυρούς πού έχει, διά νά μπορέση ν’ ά- 
γοράση τδ χωράφι είς τδ όποιον εΐνε κρυμμένος δ άγνωστος 
θησαυρός καί μέ αύτδν τδν τρόπον νά τδν άποκτήση.

Τί συμπεραίνεις άπδ τά λόγια αύτά τοΰ Κυρίου; "Οτι δλαι 
αί βασιλείαι τοΰ κόσμου αύτοΰ, οί Θησαυροί τοΰ Κροίσου, τοΰ 
Ρότσχιλ καί τοΰ Ρόκφελερ, οί κρεμαστοί κήποι τής Βαβυλώ- 
νος, τά δλόχρυσα παλάτια τοΰ Τσάρου τής Ρωσίας καί τοϋ 
Σουλτάνου τής Τουρκίας, δλα αύτά εΐνε μηδέν άπέναντι τοΰ 
θησαυρού τής Βασιλείας τών Ούρανών. Ναί, άδελφέ μου- διά 
τοϋτο καί ή καρδία μας, δσα δήποτε καί άν άποκτήσωμεν είς 
τδν κόσιιον αύτδν άγαθά, πάντοτε έχει τά μάτια της έστραμμένα 
έπάνω είς τδν ούράνιον αύτδν θησαυρόν αύτδν ποθεί, αύτδν θε- 

λει καί αύτδν καί μόνον ν’ άποκτήση προσπαθεί. Καί τδν κό
σμον δλον άν κερδίση ό άνθρωπος,. χάσν,] δμως τήν βασιλείαν 
τών Ούρανώ«, ή ζημία εΐνε τόσον μεγάλη ποΰ δέν μπορεί μέ λό
για νά παρασταθή. Μή δίσταζε λοιπόν καί αύτό τδ χέρι σου 
νά χάσης καί αύτδ τδ μάτι σου νά στερηθής άν αύτά εΐνε έμπό- 
διον είς τδ νά εξασφάλισης τήν ούρανίαν αύτήν κληρονομιάν 
διότι εΐνε προτιμότερον μέ ένα χέρι καί ένα μάτι νά άπολαύσης 
τδν παράδεισον, παρά'.ά ριφθής είς τδ φοβερόν καί αιώνιον πΰρ 
τής κολάσεως μέ άκέραια δλα τά μέλη τοΰ φθαρτοΰ καί γηίνου 
σώματός σου. «Τί γάρ ωφελήσει άνθρωπος, έάν κερδίση τδν κό
σμον δλον, καί ζημιωθή τήν ψυχήν αύτοΰ; ή τί δώσει άνθρωπος 
αντάλλαγμα τής ψυχής αύτοΰ;» (Μάρκ. 8, 36). «Εί δ’ ή χείρ 
σου ή ό πούς σου σκανδαλίζει σε, έκκοψον αύτα και βάλε απδ 
σοΰ’ καλόν σοι έστιν είσελθείν είς τήν ζωήν χωλόν ή κυλλόν, ή 
δύο χειρας ή δύο πόδας έχοντα βληθήναι είς τδ πΰρ το αιώνιον 
καί εί ό οφθαλμός σου σκανδαλίζει σε, έξελε αύτδν και βάλε άπδ 
σοΰ- καλόν σοι έστι μονόφθαλμον είς τήν ζωήν είσελθείν, ή 
δύο οφθαλμούς έχοντα βληθήναι είς τήν γέενναν τοΰ πυρδς» 

<Ματθ. 18, 8—10).
Σέ βλέπω σκεπτικόν, χριστιανέ’ διατί ; μήπως τά τελευ- 

ταίά μου λόγια σοΰ έφάνησαν σκληρά; Άπατάσαι άν νομίζής 
οτι αί Ουσίαι πού πρέπει νά ύποστής χάριν τοΰ θείου θησαυρού 
τής Βασιλείας τών Ούρανών εΐνε μεγάλαι. Αν χάριν ολίγων 
κερδών ύλικών άποφασίζης καί περνάς θαλάσσας και περιφρονής 
τόσους καί τόσους κινδύνους, δέν νομίζεις δτι χρεωστεις προθύ- 
μως τά πάντα νά Ουσιάζης χάριν τής Βασιλείας τών Ούρανών ; 
Επειτα δέν σέ συγκινεί μήπως τδ παράδειγμα τών τόσων και το- 

σων μαρτύρων τής πίστεώς σου καί τής πατρίδος σου, τους ο
ποίους ή γλυκερά έλπίδα τής κληρονομιάς τής Βασιλείας τών 
Ούρανών έκαμε καί αύτήν τήν ζωήν των ολην πρόθυμα νά θυ
σιάσουν ; Βάδιζε λοιπόν καί σύ άφοβα τδν ώραίον καί ένδοξον 
δρόμον πού σοΰ έδειξαν οί γενναίοι πρόγονοί μας, διότι αύτος 
καί μόνον φέρει χωρίς άμφιβολίαν είς τήν αιώνιον ζωήν.
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’Ιδού έγώ πρόθυμος, μου λέγεις, νά άκολουΟήσω τόν δρό
μον αύτόν. ’Επιθυμώ δμως να έχω μίαν, έστω καί άμυδράν, ιδέαν 
τής Βασιλείας τών Ούρανών, τής οποίας ή έλπίδα μέ έσαγήνευσε 
πλέον δλότελα, μου έχει κυριεύσει καί αιχμαλωτίσει τδν νοϋν καί 
τάς αισθήσεις. Μάλιστα, άδελφέ μου- πολύ εύχαρίστως θα έκπλη- 
ριίισω τήν επιθυμίαν σου. Όπλίσου μόνον μέ πίστιν άληθινήν καί 
δόσε όλίγην προσοχήν.

Ούτε νήσος τών μακάρων είνε ή Βασιλεία τών Ου
ρανών καί ό Παράδεισος, δπως έφαντάσθησαν οί αρχαίοι "Ελλη
νες, ούτε συνομιλία μέ τδν Κάτωνα, δπως ένόμισεν ό Κικέρων, 
ούτε τόπος δπου ύπάρχουν κρύα καί κρυστάλλινα νερά, είτε ολό
χρυσα καί μεγαλοπρεπή παλάτια γεμάτα άπδ έπιπλα πολύτιμα 
καί τραπέζια στρωμένα άπδ διάφορα καί εύγευστα φαγητά καί 
γλυκύσματα, δπως ύπεσχέθη είς τούς δπαδούς του δ Μωάμεθ. 
Τίποτε άπ’ αύτά, χριστιανέ' άλλοίμονον αν καί είς τήν άλλην 
ζωήν η ηδονή καί η τρυφή ήτο σωματική καί υλική ! ‘II ψυχή 
μας ζητεί κάτι ώραΐον, εύγενές καί ύψηλόν, κάτι πού δέν υπάρ
χει είς τδν κόσμον αύτόν. Ποιον είνε λοιπδν αύτδ τδ μυστηριώ
δες πράγμα τδ όποιον κρατεί αιχμάλωτον τήν ψυχήν μας ; Τί
ποτε άλλο δέν είνε, άδελφέ μου, παρά αύτδς δ Θεός! ’Ιδού δ 
μισθός σου, ιδού ή άμοιβή σου, ιδού ή βασιλεία τών Ούρανών καί 
δ Παράδεισος. Ιδού ή άνω ‘Ιερουσαλήμ, ιδού ή πόλις τοΰ θεοΰ. 
Θέλεις πλέον πολύτιμον καί πλέον ώραίαν άμοιβήν; Πόσον εύτυ- 
χής καί μακάριος είσαι τίμιε έργάτα τής άρετής διά τήν δποίαν 
έχυσες τόσα δάκρυα καί έκοπίασες τόσον πολύ ! ’Ιδού, δ Θεδς 
σοΰ σφογγίζει μέ τδ άγιό Του χέρι τά δάκρυα. Σύ δ όποιος 
ρακένδυτος δπως δ πτωχός Λάζαρος καί περιφρονημένος άπδ τδν 
κόσμον ύπέμεινες μέ θάρρος τούς άγώνας τής άρετής, ιδού δτι 
άξιώνεσαι τής θείας αύτής τιμής ! Πόσον ζηλεύει δ καθένας μας 
τήν τύχην σου ! Καί πόσον τώρα ποθοΰμεν τά παθήματά σας, ώ 
άγιοι άνδρες, οί καλώς άθλήσαντες καί στεφανωθέντες !

Πόσον δίκαιον είχες, ώ μακάριε Παύλε, νά κηρύττης πρδς 
τούς χριστιανούς «τδ γάρ παραυτίκα έλαφρδν τής θλίψεως ήμών 
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καθ’ υπερβολήν είς ύπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης κατεργάζε
ται ήμίν, μή σκοπούντων ήμών τά βλεπόμενα, άλλα τά μή βλε- 
πόμενα' τά γάρ βλεπόμενα πρόσκαιρα, τά δέ μή βλεπόμενα αιώ
νια· οϊδαμεν γάρ, δτι έάν ή έπίγειος ήμών οικία τοΰ σκήνους 
καταλυθή, οικοδομήν έκ θεοΰ έχομεν, οικίαν άχειροποίητον, 
αιώνιον έν τοίς ούρανοις· καί γάρ έν τούτω στενάζομεν, τδ οίκη- 
τήριον ήμών τδ έξ ούρανοΰ έπενδύσασθαι έπιποθοΰντες» (Β'. 
Κορ. 4, 17. 5, 1-3).

‘Η ένωσις λοιπδν τής αγίας σου ψυχής μέ τδν Θεδν ιδού, 
χριστιανέ, ή Βασιλεία τών Ούρανών καί δ Παράδεισος. Τότε θά 
βλέπης τδν Θεδν πρόσωπον πρδς πρόσωπον (Α’ Κορ. 13, 12), θά 
μάθης δλην τήν άλήθειαν καί δλα τά μυστήρια καί θά βλέπης 
πάντοτε νά βασιλεύη τδ άγαθδν, τδ δίκαιον καί ή άρετή. Τδ ψεΰ- 

ή.άπάτη, ή άνειλικρίνεια, ή μεροληψία, η ύποκρισία, ή 
άδικία, καί δλα τά άλλα κακά πού βασιλεύουν είς τδν κόσμον 
αύτδν είνε άγνωστα είς τήν Βασιλείαν τών Ούρανών. Ί ί εύτυχία 
St’ δ'σους θά άξιωθοΰν νά είνε πολΐται τής Βασιλείας τοΰ Θεοΰ ! 
Πόσον άληθινά είνε τά λόγια Σου, Χριστέ Βασιλεύ, « μακάριοι 
οί πεινώντες καί διψώντες τήν δικαιοσύνην, οτι αύτοί χορτασθη- 
σονται» ! Άλλά καί κάθε πίκρα, στεναγμός καί λύπη θά είνε 
μακράν άπδ τήν Βασιλείαν τών Ούρανών.

Προσπαθήσατε λοιπδν δλοι νά είσθε είς τδν κόσμον αυτόν 
ταπεινόφρονες διά νά δοξασθήτε είς τήν βασιλείαν τών ούρανών’ 
κλαύσατε είς τδν κόσμον αύτδν διά τάς αμαρτίας σας, διά νά πα- 
Ρηγορηθήτε άπδ τδν θεόν έστέ έλεήμονες καί φιλάνθρωποι και 
εύσπλαγχνικοί, διά νά τύχετε τής θείας εύσπλαγχνίας’ ειρηνεύετε 
είς τδν κόσμον αύτόν, διά νά άπολαύσετε είς τδν άλλον παντοτει- 
νήν ειρήνην’ ύποφέρετε εύχαρίστως τούς διωγμούς χάριν τής ά
ρετής καί τής πίστεως τοΰ Χριστοΰ, χύσατε προθύμως τά οάκρυά 
οας διά τδ ύβριζόμενον δνομα τοΰ Χριστοΰ, θυσιάσετε χωρίς τήν 
παραμικράν δειλίαν τήν ζωήν σας διά τήν τιμήν καί δόξαν τής 
’Εκκλησίας, διά νά χαρήτε καί νά δοξασθήτε είς τήν βασιλείαν 
τών ούρανών’ ζήσατε τήν άληθινήν χριστιανικήν ζωήν, διά νά 
ζήσετε μέ τδν Θεόν. Ναί, χριστιανέ, τότε χωρίς άλλο θά γίνουν 
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τά δσα παρεκάλεσε τόν θεόν Πατέρα δ Κύριος ήμών Τ. Χριστός, 
βλίγας στιγμάς πριν νά σταυρωθή άπδ τους παρανόμους ’Ιου
δαίους: «ού περί τούτων δέ έρωτώ μόνον, άλλά και περί τών πι- 
στευσόντων διά τοΰ λόγου αύτών εις έμέ' ϊνα πάντες εν ώσι, 
καθώς σύ, πάτερ, έν έμοί, κάγώ εν σοι, ϊνα καί αύτοί έν ήμίν εν 
ώσιν' ϊνα δ κόσμος πιστεύση δτι σύ μέ άπέστειλας· καί έγώ τήν 
δόξαν ήν δέδωκάς μοι, δέδωκα αύτοϊς, ϊνα ώσιν έ'ν, καθώς ημείς 
έν έσμέν........Πάτερ., ούς δέδωκάς μοι, θέλω ϊνα δπου είμι έγώ, 
κάκείνοι ώσι μετ’ έμοΰ*  ϊνα Οεωρώσι τήν δόξαν τήν έμήν» (’Ιωάν. 
17, 20—25).

Άλλά δέν Οά έχωμεν είς τήν βασιλείαν τών ούρανών άνάγ
κην άπδ φαγητά καί ποτά και άπδ άλλα ύλικά πράγματα ; ‘Όχι, 
δχι, χριστιανέ' «ού πεινάσουσιν έτι, ούδέ διψήσουσιν έτι, ούδέ μή 
πέση έπ’ αύτούς δ ήλιος ούδέ παν καύμα » φωνάζει δ θείος συγ- 
γραφεύς τής Άποκαλύψεως (7, 1G). ΓΠ ζωή λοιπόν είς τήν βα 
σιλείαν τών Ούρανών Οά είνε ζωή δλως διόλου πνευματική, ζωή 
μετά τοΰ Θεοΰ καί τών άγγέλων.

Αύτή λοιπόν, χριστιανέ, εινε ή Βασιλεία τών Ούρανών και 
ο Παράδεισος. Τώρα είμαι βέβαιος δτι είσαι είς Οέσιν νά έκτιμή· 
σης τά ούράνια άγαθά τής μελλούσης ζωής. Σύγκρινε αν Οελης 
τήν ζωήν τοΰ κόσμου αύτοΰ πρδς τήν ζωήν τοΰ Παραδείσου. Είς 
ποιον συμπέρασμα θά φθάσης: "Οτι ή ζωή τοΰ κόσμου αύτοΰ είνε 
μηοέν. Διατί λοιπόν νά κυριευώμεθα τόσον πολύ άπδ τάς φροντί
δας καί τήν φαινομενικήν λάμψιν τής ζωής αύτής, ώστε νά λη- 
σμονώμεν δλως διόλου τήν άληθινήν ζωήν τοΰ Παραδείσου ; Διότι 
ύπάρχουν κατά δυστυχίαν, ύπάρχουν χριστιανοί οί όποιοι δχι 
μόνον δέν σκέπτονται διόλου τήν μέλλουσαν ζωήν, ά?Λά καί 
προτιμοΰν νά θυσιάσουν αύτήν χάριν τών επιγείων ηδονών καί 
άπολαύσεων! Ώ, πόσον λυπούμαι δι’ αύτούς ! λυπούμαι διότι δ
ταν τούς βλέπω έ'ρχονται είς τδν νοΰν μου οί μαύροι τής Άφρι 
κής, οί όποιοι προτιμούν ν’ άνταλλάξουν τδ πολύτιμον έλεφαντό- 
δοντον μέ μερικά καθρεφτάκια πού λάμπουν! ’ϊίλλά έάν πρέπη 
νά λυπηθούμεν απλώς δι’ αύτούς, τί πρέπει νά κάμωμεν διά με- 

ρικους οί οποίοι τόσον έβυθίσθησαν μέσα είς τήν ύλην, ώστε νά 
τολμούν μέ άναίδειαν πολλήν νά λέγουν δτι δ Παράδεισος καί ή 
κόλασις έδώ είς τήν ζωήν τοΰ κόσμου εύρίσκεται ; Τί άλλο μπο- 
ροΰμεν νά κάμωμεν δι’ αύτούς, άδελφέ μου, παρά νά παρακαλέ- 
σωμεν τδν Θεδν μέ δάκρυα δπως φωτίση αύτούς καί τούς φέρη 
είς τδν δρόμον τδν χριστιανικόν άπδ τδν όποιον τούς βγάλλει δ 
Σατανάς, δ όποιος θέλει νά έ'χη και αύτός τούς ύπηρέτας του 
θύράνιε Πάτερ, φώτισον αύτούς.

ΧΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΠΣ Δ. Η.
Ίεροκήρυξ Λεμεσού.

BßPTiwnios ο ΤΥΦΛοε !)

Καί ήδη ας στραφώμεν προς τόν Βαρτιμαιον καί ας ίδωμεν τι 
αύτός ούτος έπραξε δι’ εαυτόν.

Διά νά κατορθώση τις νά έπιτύχη του σκοπού αύτού διά τών 
ιδίων δυνάμεων είνε άνάγκη νά ύπάρχωσι δύο τινά : ή αύτενέργεια καί 
ή ένότης έν ταϊς σκέψεσιν, Ή διαγωγή τού Βαρτιμαίου χρησιμεύει 
λαμπρόν πρός τούτο παράδειγμα.

Ό Βαρτίμαιος ένήργει μόνος, έδάδιζε τόν δρόμον του, μηδαμώς 
άποκλίνων τού σημειωθέντος σκοπού, παρά τήν άντίστασιν, τήν οποίαν 
έδοκίμαζεν άπό τά πλήθη. Έπέμενε κράζων καί επικαλούμενος τό 
έλεος τοΰ διερχομένου Προφήτου. ΙΙολλοί, διά τούτο έπετιμων αύτω 
πολλά ϊνα σιωπήση, άλλ’ επειδή έγνώριζε, κατά πόσον ήδύνατο να 
υπολογίζη έπί τών ύπηρεσιών τών άνθρώπων, διά τούτο έκραζε πολλώ 
μάλλον : ’Ιησού, υιέ Δαυίδ, έλέησόν με (Μαρκ. 10,47).

Ή κοσμική σοφία αποκτάται ταχέως. Τό κατ’ άρχάς ώς έκ τής 
απειρίας των οί άνθρωποι στηρίζουσι πολλάς ελπίδας έπί τής βοήθειας 
τών άλλων οί νέοι δταν γνωρισθώσι μετ’ άνθρωπων, ασκουντων επί- 
δρασίν τινα έπί τής κοινωνίας συχνάκις ύπολογίζουσιν επί τής προστα
σίας αύιών καί φαντάζονται, δτι ταχέως αί ελπίδες αύτών θα πραγ- 
ματοποιηθώσιν. Άλλα δέν βραδύνει νά τούς καταλάβη ή άπογοήτευσις*  
παρατηρούσιν δτι αί μέριμναι τών προστατών των περί παν άλλο πε
ριστρέφονται ή περί αύτούς, οί'τινες μάλλον προσπαθούσι ν’ άγνοώσι

1) Συνέχεια έκ του 101ου τεύχους σελ. 80. 
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τόν μή μετ’ αυτών συνδεόμενον, νά έπιδαψιλεύωσι δέ ύποσχέσεις καί 
μόνον υποσχέσεις εις πάντας δσοι συνέβη να ζητήσωσι τήν ήθικήν 
αυτών ή άλλην συνδρομήν. Τοιουτοτρόπως οί άνθρωποι ταχέως διδά
σκονται, δτι ή αύτενέργεια είνε ό άριστος αύτών σύμμαχος*  μανθάνουσι 
να περιμένωσιν ολίγον καί να μή ύπολογίζωσιν έπί τών άλλων, άλλα 
καί νά μή φοβώνται τάς διαμαρτυρίας των.

Τήν άρετήν ταύτην είχεν δ Βαρτίμαιος καί δια τούτο έδειξε τε
λείαν άδιαφορίαν είς τάς έπιτιμήσεις του πλήθους, άδιαφορίαν δμως 
δχι τραχέος καί ψυχρού άνθρώπου, άλλά γνωρίζοντος τί θέλει καί άρ- 
κούντως δέ τολμηρού, δπως μή άναχαιτισθή ύπ’ ούδενδς μέχρις επι
τυχίας του σκοπού αύτοΰ. Ή άδιαφορία είνε διπλή : ή ταπεινή, ή 
έλέγχουσα ήλιθιότητα καί άναισθησίαν καί ή εύγενής, ή προερχομένη 
έκ τής άφοσιώσεως είς τδ καθήκον*  ό κατέχων αύτήν ούτε φοβείται, 
άλλ’ ούτε άποκάμνει μεριμνών περί εαυτού.

Ό άνθρωπος δ ένθουσιών διά τάς ιδέας αύτού, ούδέποτε εξέρχε
ται τού δρόμου τδν όποιον βαδίζει, καίτοι είς τά διαβήματα αύτοΰ δίδε
ται ψευδής έκτίμησις. Ό Άπ. Παύλος δέν παρητήθη τού κηρύγματος 
αύτοΰ δια τούς ισχυρισμούς τοΰ Φήστου, δτι τά πολλά γράμματα καθί- 
στων αύτόν μανιακόν (Πραξ. 26, 24). Ό Κύριος δέν διέκοψε τήν ίεράν 
αύτοΰ διακονίαν, διότι οί πλησίον αύτοΰ είπον, δτι ' έξέστη» (Μαρκ. 
3,21). Τδ πΰρ τοΰ ζήλου δέν σβέννυται έκ τής ύγράς έπαφής τής άφι- 
λόφρονος κριτικής. Ό θόρυβος δέν δύναΐαι νά πνίξη τήν φωνήν τοΰ 
γνωρίζοντος τί ζητεί. Είς πάντα τά πρδ αύτοΰ έγειρόμενα κωλύματα δ 
μετά πεποιθήσεων άνθρωπος άπαντα διά τοΰ διπλασιασμού τών ιδίων 
προσπαθειών, δσον δέ μεγαλείτεραι είνε αί κατ’ αύτοΰ άντιδράσεις 
τόσω μεγαλειτέρας καί καταβάλλει προσπάθειας καί δσον μεγαλείτερος 
δ θόρυβος, τόσω μεγαλειτέρα ή εύστάθεια καί ή έμμονή του. Ουτω 
προσηνέχθη καί ό Βαρτίμαιος πρδς τδ άνθιστάμενον καί στενοχωρούν 
αύτόν πλήθος· δσον δυνατώτερον έφώναζεν δ λαός, τόσον ίσχυρότερον 
έκραζε καί ούτος, έκλιπαρών δπως τώ δοθή τό άγαθόν, τού όποιου τό
σην άνάγκην είχεν.

’Εν τούτοις πρός έπιτυχίαν σκοπού τίνος δέν άρκει μόνη ή αύτε- 
νέργεια τού ανθρώπου, απαιτείται προσέτι καί ή ένότης τού σκοπού.

Μόνη ή αύτενέργεια εΐνε δυνατόν ν’ άστοχήση, ώς δυναμένη εύ- 
κόλως να έκφυλισθή καί νά μετατραπή είς αύτοπεποίθησιν, άρεσκομέ- 
νην είς χιμαιρικά; νίκας, περιφρονούσαν δέ τούς κόπους διά τών Οποίων 

κυρίως εξασφαλίζεται ή επιτυχία. ’Αναγκαίος σύντροφος της αύτοπε- 
ποιθήσεως διά ταύτα οφείλει νά ήνε ή ένότης τής σκέψεως, ή δεσμεύ- 
ουσα δλην τήν προσοχήν καί δλας τάς δυνάμεις διά τδν προωρισμένον 
σκοπόν. Ό κατέχων αύτήν ούτε ν’ άπομακρυνθή δύναται άπδ τήν οδόν, 
τήν οποίαν βαδίζει, ούτε ν’ άποπλανηθή. Γνωρίζει, δτι πάντοτε είνε 
αναγκαία θυσία τις καί συμφωνεί νά πλήρωσή τδ οφειλόμενον. Εντεί
νει τάς δυνάμεις αύτου καί συγκεντροί τήν προσοχήν του, είς έν καί 
μόνον άντικείμενον*  είνε έτοιμος νά καταρρίψη καθ’ οδόν δλους τούς 
φραγμούς καί νά ρίψη εκτός τού πλοίου καί αύτό τό πολυιιμότατον 
έμπόρευμα άρκει νά φθάση είς τόν λιμένα ευ έχων.

Ύπό τοιούτου κατείχετο πνεύματος ό Βαρτίμαιος· λοιπόν, απόλυ
τος παρίστατο άνάγκη νά πλησιάση τόν Χριστόν. Δεν ήδύνατο νά παρα- 
δεχθή δτι Ο’ άπετύγχανε*  τό μακρόν ένδυμα, τό τόσον ωφέλιμον, δτε 
έκάθητο παρά τάς πύλας τής πόλεως, κατέστη ήδη στενόν καί συνε- 
τέλει είς τήν άργοπορίαν του. Άλλ’ ό Βαρτίμαιος μεθ δλα ταυ τα δεν 
ταλαντεύεται, διό καί παν ο,τι ήδύνατο νά συντελέση είς τήν έλαχίστην 
καθυστέρησιν ώφειλε ν’ άπομακρυνθή. Ρίπτει δθεν τό έπανωφόριόν του 
καί όρμα άκράτητος κατά τού Σωτήρος.

Τοιαύτη άποφασιστικότης άποδεικνύει τό αδιαίρετον τής σκέψεως. 
Ό Βαρτίμαιος έσπευδε πρός τόν σκοπόν, διό καί έδει νά περιφρονήση 
παν παρεμβα)λόμενον πρόσκομμα. Ή ψυχή ή όποία έλκύεται ύπό αντι
κειμένου τινός, τά λοιπά πάντα θεωρεί μηδαμινά. Ίο διάβημα τού τυ
φλού αποτελεί τό έιερόν άντίθετον τής διαγωγής τού πλουσίου έκεί
νου, δσιις ένώ προσέδραμε καί γονυπετήσας παρεκάλει, τί νά xipy 
διά νά κληρονομήση τήν αιώνιον ζωήν, άλλ’ δμως άπήλθε λυπούμε- 
νος», διότι δέν ήδύνατο, διά νά καταστή τέλειος, νά ύπάγη νά πω- 
λήση δσα είχε καί νά διανείμη αύτά είς τούς πτωχούς. Ό Βαρτίμαιος 
άπέβαλε τό ένδυμά του, καθ’ δν χρόνον ό πλούσιος προσεκο)λάτο εις 
τα επίγεια άγαθά, άτινα έν τή πραγματικότητι ήσαν ούχ ήττον στενόν 
ένδυμα, σιερούν αύτόν τής έλευθέρας κινήσεως. «Καί άπήλθε λυπου- 
μενος, ήν γάρ έχων κτήματα πολλά» (Μαρκ. 10,20).

Μή έχειν ενότητα είς τάς σκέψεις σημαίνει προπαρασκευαζειν εις 
εαυτόν άποτυχίαν, έχιιν δ’ αύτήν σημαίνει συντελειν εις τήν επιτυ
χίαν. Ουτος είνε ό άναπόφευκτος δρος πρός έπιτυχίαν έν τώ βίφ.

ΙΙάντες οί μεγάλοι άνδρες ύπήρξαν αρκούντως ανδρείοι προκει- 
μένου νά θυσιάσωσι καλόν τι καί ωφέλιμον έν τινι σχέσει, δπερ ήδύνατο 
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να ήνε πειρασμός ή να καταστή έμπόδιον εις τήν όοόν τήν άγουσαν 
πρός τόν σκοπόν. Ό τεχνίτης γνωρίζει, δτι άν δέν θυσιάση τας κοινω- 
νικάς διασκεδάσεις, τάς αναπαύσεις, ώς καί πολλάς ώρας τής άνέσεως 
αύτου δέν δύναται νά εξασφάλιση δι’ εαυτόν τήν τελικήν επιτυχίαν. Ό 
αύτός γνωρίζει δτι μοναδική οδός πρός επιτυχίαν παρουσιάζεται ή ζωή 
τού ερημίτου καί ή ϊππειος εργασία.

Άλλ’ δ,τι μάς διδάσκει ή πε:ρα δια τήν επιτυχίαν σκοπού τίνος 
τούτο καθίσταται εντολή έν τή θρησκεία. ΙΙάσαι αί στενοχωρίαι τής 
πλέον ταπεινής ζωής πρέπει ν’ άπορρίπτωνται χάριν τού ύψηλοτέρου’ 
τα ενδύματα τής προτέρας ζωής πρέπει νά πεταχθώσιν. Ό Άπ. 
Παύλος λέγει : « Τά μέν όπίσω έπιλανθανόμενος, τοις δέ έμπροσθεν έ- 
πεκτεινόμενος κατά σκοπόν διώκω (Φιλιπ. 3,14). Ό δέ Ψαλμωδός έν 
τή αύτη έννοια συνεβούλευε λέγων είς τήν θυγατέρα, ήτις παρουσιά- 
ζετο μετ’ άξιώσεων έπί τής ζωής καί έζήτει εύρυτέραν δράοιν, δτι 
ό δρος τής προόδου περιλαμβάνεται έν τή άρνήσει τών προτέρων 
συνηθειών καί αφοσιώσεων. «Άκουσον Ούγατερ καί ϊδε καί κλΐνον τό 
ούς σου καί έπώάθου τού λαού σου καί τού οϊκου τού πατρός σου» 
(Ψαλμ. 17, 11). 'Όταν ή ψυχή αίχμαλωτισθή ύπό ισχυρού τίνος 
πάθους, τό άδιαίρετον τής σκέψεως ακολουθεί φυσικώς. Ή άπόρριψις 
τού έπανωφορίου δέν έστοίχιζε τίποτε είς τόν Βαρτίμαιον, τόν σφοδρώς 
έπιθυμούντα να τύχη τής όράσεως’ διότι τί ήτο έν φόρεμα παραβαλ- 
λόμενον πρός έν τόσον μέγα άγαθόν ! Δια τούς κατεχομένους ύπό 
τού πόθου να ϊδωσι τόν Θεόν, οίαδήποτε θυσία είς ήν ούτοι ύποβάλ- 
λονται είνε μηδαμινή. Αλλ’ ίδωμεν νύν τί έποίησεν ό Χριστός δια 
τόν Βαρτίμαιον.

Όμιλούντες περί τής άναγκαιότητος της αύτενεργείας καί τού 
αδιαιρέτου τής σκέψεως πρός έπιτυχίαν σκοπού τίνος δέν έθίξα- 
μεν τό σπουδαιότερον. Βεβαίως δταν ή έφήμερος αύτη ζωή παρου
σιάζεται ώς άγιον μετά τού κόσμου, οί ύποοειχθέντες δροι έχουσι με- 
γάλην σημασίαν. Άλλ’ ύπάρχει χώρος κείμενος έκτος τής έπιδρά- 
σεως τής ένεργείας καί τής αύταπαρνήσεως. Ύπεράνω τού κό
σμου καί ύπεράνω τών άνθρώπων εύρίσκονται ή οικουμένη καί ό 
Θεός. Ύπεράνω τής πεζότητος, ύψούται τό βασίλειον τής ποιήσεως 
καί τής θρησκείας. Ώ’πάρχουσι πολλά, τά όποια είνε έντελώς ανέ
φικτα τόσον είς τήν άκαμπτον βούλησιν, δσον καί είς τήν ύψίστην 

αύταπάρνησιν. 'Η έμπνευσις, ήτις δέν άπαντά είς τήν θερμοτέραν 
παράκλησιν καί άπορρίπτει τάς δαψιλεστέρας προσφοράς τής φιλερ
γίας καί τού ταλάντου ψιθυρίζει αύτομάτους ύμνους είς τήν καρδίαν 
άνθρώπων δλως άμερίμνων. Ήχοι, τούς όποιους εύλαβώς ήκουσεν 
δλος ό κόσμος, ούχΐ σπανίως έξεπέμφθησαν ύπό άνθρώπων, διελ- 
θόντων ολοκλήρους ημέρας έςηπλωμένων καί θαυμαζόντων τόν ού- 
ρανόν διά πυκνού φυλλώματος. 'II φύσις συχνάκις άρνείται τά 
δώρα αύτής είς έκείνους οϊτινες νομίζουσιν, δτι θά έπιτύχωσιν αύτά 
δια τής έργασίας, διασκορπίζει δ’ εκεί, δπου δεν επιδιωκουσιν αύτά.

Καί ό λόγος είνε προφανής*  ή αύτενέργεια καί ή αύταπάρνησις 
δέν άποτελούσ.ν ολόκληρον τήν ζωήν’ μοναι αύται δεν άρκούσιν ινα 
καταστήσωσι τόν άνθρωπον τέλειον. Έν τή πορεία τής ζωής, παραλ- 
λήλως πρός τήν ένέργειαν, τήν έργασίαν καί τήν τάσιν πρός πορι- 
σμόν, βαίνουσιν ή άναψυχή καί ή προσευχή. Ό άνθρωπος δεν ζή μόνον 
διά νά έργάζηται καί ν’ αποκτά μοχθών, άλλ’ εδημιουργήθη καί διά 

ν’ άντιλαμβάνηται.Ή άρχή αύτη μάς είνε πολύ γνωστή’ χρησιμεύουσα ώς βάσις πρός 
διαίρεσιν τών άνθρώπων, ποιείται διάκρισιν μεταξύ τού ταλάντου καί 
τήζ μεγαλοφυΐας. Τό τάλαντον απαιτεί ένέργειαν, συγκέντρωσιν, συ- 
νεχή έργασίαν, συνεχείς θυσίας. Τό ύπ’ αύτού επεξεργαζόμενον φέρει 
τήν σφραγίδα τού έργοστασίου καί όζει τού έλαίου τής μηχανής. 
Ενφ τό παραγόμενον ύπό τής μεγαλοφυΐας φέρει τήν σφραγίδα τού 
φυσικού. Πρώτη έρχεται ή έργασία τού τεχνίτου, δευτέρα ή τού καλ
λιτέχνου. Ό τεχνίτης ύπολογίζει, συνδυάζει, παράγει, έπιτυγχάνει. Ο 
καλλιτέχνης άντλεί έξ έκάστης πηγής’ κατέχων κολοσσιαίαν δύναμιν 
αντιληπτικότητας, έπιφυλάσσεται διά τήν έπ’ αύτού έπενεργειαν τής 
φύσεως. Ψάλλει, διότι αύτή ή φύσις ψάλλει έν τή ψυχή αυτού. Καθ 
δν δέ χρόνον τό τάλαντον άπαιτεί αύτοϋποστήριξιν, ή μεγαλοφυια 
άρχεται διά τής προθύμου ύπηρεσίας τής φύσεως προσλαμβάνουσα 
εν σχέσει πρός αύτήν παραμονευτικήν, δεκτικήν καί σχεδόν έξηρτη- 
μένην θέσιν. Τό τάλαντον μάς διδάσκει νά ένεργώμεν, άλλ’ ούχ ήττον 

είνε ανάγκη νά διδαχθή τις τήν έξάρτησιν.
(ακολουθεί).

Άρσ. Δ—νης.
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ΤΟ ΘΑΥΜΑ KAI Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ')

Έξ ϊσου διεξοδικώς ό Δέννερτ άναπτύσσει τάς περί του θαύματος 
σκέψεις του έν άλλφ έργω του φυσικο-άπολογητικώ « Ή άγ. Γραφή 
καί ή Φυσιογνωσία >. Έκ τών οκτώ θέσεων, τάς οποίας έν αύτφ διατυ- 
ποί, παραθέτομεν ένταΰθα τάς πέντε.

1. «Το θαύμα έν τή εύρεία του έννοια είνε φαινόμενον ή γεγο
νός, το όποιον δέν δυνάμεθα νά έρμηνεύσωμεν δια τών γνωστών ήμΐν 
φυσικών νόμων έν στενωτέρα ή κυρία έννοια τής λέξεως τό θαύμα σχε
τίζεται πρός τήν — τούλάχιστον φαινομενικήν—παράβασιν ή καί τήν 
κατάργησιν ώρισμένου φυσικού νόμου».

2. < Καί έν τή περί ημάς φύσει ,ύπάρχουσιν ικανά φαινόμενα 
θαυμαστά, τά οποία μάς φαίνονται ώς έκκλίσεις έκ τών φυσικών νό
μων, ή έν πάση περιπτώσει είνε δΓ ήμάς άνεξήγητα, ώς θαύματα δέ 
θεωρούνται μόνον έκ του οτι προς αύτά συνειθίζομεν». Έν τή σειρά 
τών παραδειγμάτων τών τοιούτων άνεξηγήτων είς τήν Επιστήμην φαι
νομένων ό Δέννερτ μετ’ άλλων έπιστημόνων, από του Νεύτωνος ήδη, 
καταλέγει καί τήν πτώσιν τού λίθου έπί τής γής, τόν σχηματισμόν υ- 
δατος έξ ύδρογόνου καί οξυγόνου, τήν ψύξιν του ύδατος είς τό 0° κλ. 
ΊΙ έξήγησις τών φυσικών, οτι ό λίθος πίπτει έπί τής γής ένεκα τής 
έλξεως αύτής, ούδαμώς ερμηνεύει τόν τρόπον τής ένεργείας τής γήζ, 
ή δ’ ερμηνεία αντικαθίσταται άπλώς διά τής κενής λέξεως «έλξις». 
Είνε όρθοτάτη ή παρατήρησις τού χημικού, οτι δύο άτομα ύδρογόνου 
καί έν άτομον οξυγόνου άΐτοτελούσιν ένωσιν καλουμένην ύδωρ. Άλλά 
τό μέν ύδρογόνον είνε καυστικόν άέριον, τό δ’ οξυγόνον συντηρεί τήν 
καύσιν  πώς λοιπόν έκ τής ένώσεωςτών δύο τούτων σωμάτων σχηματί
ζεται βαρύτερον υγρόν σώμα μετά νέων καί άντιθέτων ιδιοτήτων, ών 
τήν κυριωτάτην αποτελεί ή παρακώλυσις τής καύσεως; Τούτο καί ή 
σύγχρονος έτι ’Επιστήμη δέν έξήγησεν, άποτελεί δ’άρα δΓ αύτήν 
θαύμα. Επ’ ίσης άνεξήγητον άφίνει καί ή λέξις «γεωτροπισμός» τό 
φαινόμενον έκεΐνο κατά τό οποίον αί μέν ρίζαι τών φυτών τρέπονται 
πρός τά ένδον τής γής, ένφ ό κορμός καί τά στελέχη τείνουσι πρός 
τά άνω. Ό βοτανικός λέγει, οτι έν τή περιπτώσει ταύτη ή δύναμίζ 
τής.βαρύτητος ένεργει ώς έρεθισμός· ή ρίζα έχει θετικόν, ό δέ κορμός

*

1) Σονέχειχ εκ του 102ου τεύχους σελ. 122.

Τό θαύμα καί ή έπιστήμη 145

άρνητίκόν γεωτροπισμόν. Άλλα πώς είνε δυνατόν μία καί ή αύτή δύ- 
ναμις τής βαρύτητος νά έπιδρά τόσον άνομοίως έπί δύο πλησίον άλλή
λων καί μικρών οργάνων, τής ρίζης καί τού κορμού, καί, παρά τήν 
συνήθειάν της, ούτως είπειν, καί τήν φύσιν της, ν’ άπωθή άφ’ έαυτής 
τόν κεκτημένον βάρος κορμόν τού δένδρου ; Τούτο είνε τελείως άκα- 
τανόητον καί διά τήν νεωτάτην έτι βοτανικήν άκατάληπτον τόσον, δσον 
καί διά τήν πρό εκατονταετίας. Κατά τήν διδασκαλίαν τής φυσικής, 
πάν σώμα έκ τΎ/ζ θερμότητος διαστέλλεται, συστέλλεται δ’ έκ τού ψύ
χους. Άλλ’ έκ τού κανόνος τούτου ύπάρχει μία άξιοσημείωτος καί 
ακατάληπτος μέν διά τήν ’Επιστήμην, άναγκαιοτάτη δμως διά τήν ορ
γανικήν ζωήν έπί τής γής έξαίρεσις : τό ύδωρ ψυχόμενον συστέλλεται, 
είς βαθμούς δμως 4° Κελσίου, είς έκπληξιν πάντων, άρχεται διαστελ- 
λόμενον, ώστε είς τό 0° τό ύδωρ κατέχει τόν αύτόν χώρον, δσον καί 

είς 8°».
3. «Έφ’ δ^ον ύπάρχει προσωπικός Θεός, ούτος κέκτηται καί 

βούλησιν έλευθέραν, δύναται δ’ άρα νά «έπεμβαίνη» είς τήν φυσικήν 
τών πραγμάτων πορείαν. Τό ζώον, τό όποιον δεν έννοεϊ τάς πράξεις 
τού άνθρώπου, πολλάς έξ αύτών θά έκλαμβάνη ώς θαύματα, χωρίς νά 
ήνε τοιαύτα. Έάν ύπάρχωσιν ανώτερα τού ανθρώπου δντα, αί πράξεις 
των θά παρουσιάζωνται είς τόν ανθρώπινον νούν ώς θαύματα ».

4. «Τό δυνατόν τού θαύματος είνε άμεσον αποτέλεσμα τής πί
στεως είς προσωπικόν, έλεύθερον καί παντοδύναμον Θεόν. Ό μή πι- 
στεύων είς τό δυνατόν τού θαύματος λησμονεί τόν παντοδύναμον Θεόν 
καί έν τή περί αύτού παραστάσει περιπίπτει είς ανθρωπομορφισμόν, 
δταν δΓ ανθρωπίνου γνώμονος μετρή τήν έξουσίαν καί τήν ίσχυν 

τού Θεού»,
5. «Έν τοις θαύμασιν ό Θεός δύναται νά χρησιμοποιήσω φυσι- 

κάς δυνάμεις άγνώστους έτι είς τόν άνθρωπον. Σύν τή προοοφ τών 
επιστημονικών γνώσεων τά τοιαύτα θαύματα θά άπολεσωσι τόν θαυμα
στόν αύτών χαρακτήρα καί θά μεταπέσωσιν είς τήν χορείαν τών φυσι
κών φαινομένων». Άλλαις λέξεσι, «τά θαύματα έχουσι τήν αίτιότητά 
των, διότι ό Θεός έν τή διακυβερνήσει τού κόσμου ένεργει ουχΐ δι 
άτεριορίστου αύθαιρεσίας, άλλά κατά σχέδιον προαιωνιον, τό όποιον 
άπαιτεϊ τήν έν δεδομένη ανάγκη τέλεσιν τού θαύματος».

Ό Σ τ ώ ξ, εις τών μεγίστων συγχρόνων φυσικών, άγεται κατά 
τόν αύτόν τρόπον είς τήν παραδοχήν τού δυνατού τού θαύματος διά 
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τήςέξηγήσεως τής περί τών φυσικών νόμων έννοιας. «Έάν φαντασθώ- 
μεν—λέγει—τούς φυσικούς νόμους αυθύπαρκτους καί άνεξαρτήτους, 
βεβαίως δέν δυνάμεθα να παραδεχθώμεν οίανδήποτε άπ’ αύτών έκκλι- 
σιν. Άλλ’ έάν έν αύτοΐς έμβλέπωμεν τήν έκφρασιν τής βουλήσεως καί 
τών σκοπών τοΰ Άνωτίτου Οντος, όφείλομεν νά παραδεχθώμεν δτι 
είνε δυνατόν κατά τινας περιπτώσεις να άναστέλλωνται. Δυνατόν δμως 
καί νά μή παρουσιασΟή ανάγκη αναστολής τών νόμων πρός έκδήλωσιν 
φαινομένου τίνος έξω τής συνήθους τών πραγμάτων τάξεως έν τή φύ
σει, διότι δύναται νά τεθή είς ένέργειαν νόμος τις φυσικός πρός παρα
γωγήν τοΰ φαινομένου τούτου άνευ οίασδήποτε αναστολής τών νόμων, 
τών κυβερνώντων τήν συνήθη φυσικήν τάξιν. Άς έξηγήσω τοΰτο δι’ ά- 
πλοΰ παραδείγματος. 'Γποθέσωμεν, δτι έχομεν ώρολόγιον τοίχου κα
λώς λειτουργούν, μετά σίδηρου έκκρεμοΰς. 'Η λειτουργία τοΰ ωρολο
γίου, ώς γνωρίζομεν, καθορίζεται ύπό τών νόμων τής κινήσεως καί τής 
βαρύτητας. Άς ύποθέσωμεν τώρα, δτι αίφνης έν διαστήματι μιας ή 
δύο ωρών ή λειτουργία τοΰ ώρολογίου έπεβραδύνθη, έπειτα δ’ άπο- 
κατεστάθη γενομένη κανονική, έκ τής επίτηδες προσθήκης, φέρ’ εί 
πεΐν, ύπό τό ώρολόγιον ισχυρού μαγνήτου, τόν όποιον μετά ταΰτα άφή- 
ρεσαν. 'II έπιτάχυνσις καί ή έπιβράδυνσις ένταΰθα προύκλήθησαν ούχΐ 
δι’ αναστολής τών νόμων τής κινήσεως ή τής βαρύτητας, άλλ’ έκ τής 
πρόσκαιρου έπεμβάσεως είς τήν λειτουργίαν τοΰ ώρολογίου ιδιαιτέρας 
δυνάμεως. ή οποία ουδαμώς έθιξε τού: νόμους τής κινήσεως καί τής 
βαρύτητας... Ταΰτα λέγων έχω ύπ’ δψιν τό ζήτημα τοΰ δυνατού 
τών ουτω καλουμένων θαυμάτων. Έάν παραδεχθήτε τήν υπαρξιν προ
σωπικού Θεοΰ, σύν αύτφ θά παραδεχθήτε άμέσως καί τό δυνατόν του 
θαύματος. Εάν οί φυσικοί νόμοι έχωσι τήν αρχήν τής ύπάρξεώς των 
έν τή βουλήσει τοΰ Θεοΰ, Εκείνος, "Οστις ήθέλησε νά δώση τούς 
νόμους τούτους, ούναται νά θέληση καί τήν άναστολήν των καί τήν 
κατάπαυσιν τής ένεργείας των. Έάν δέ τις έν τή τοιαύτη άναστολή 
εύρίσκη τι τό αδύνατον, ώς καταφαίνεται έκ τοΰ ανωτέρω παραδείγ
ματος, ούτε είνε ανάγκη νά σχηματίσωμεν τήν ιδέαν δτι οι φυσικοί νό
μοι άναστέλλονται έν τοϊς ϋαύμασι .

(άκολουΟϊί.)

Η ΕΚ8ΑΣΙΣ ΤΗΣ ΥΒΟθΕΣΕίίΣ ΒΟΥΝΙΟΥ

Ί’Γ| 4 η τοΰ μηνάς τούτου ήτο ώρισμένον νά δικασθώσιν 
ένιόπιον τοΰ ’Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού αί δύο άγω- 
γαί άς ύ II. Μητρ. Κιτίου ήγειρε τό μέν κατά τών καθαιρε- 
ίΐέντων τριών 'Ιερέων όπως παύσωσιν ίεροπράττοντες ώς μή 
εχοντες πλέον πρύς τοΰτο δικαίωμα, τύ δέ κατά τών διαχειρι
στών τής Εκκλησιαστικής περιουσίας δπως παύσωσιν έπεμ- 
βαίνοντες είς τα τής Εκκλησίας ώς μή οντες κατά τον Κατα
στατικόν νόμον έκλελεγμένοι επίτροποι.

Έκ τών δύο αγωγών ή μέν κατά τών Επιτρόπων άπε- 
σύρδη, έπί τφ δρω ύπακοής είς τόν Έκκλ. νόμον, ή δέ κατά 
τών καϋηρημένων ιερέων ανεβλήιΚ] έπ’ αόριστον, τών υποδί
κων δηλωσάντων δτι άφίενται είς τήν περί αύτών κρίσιν τής 
'Ιεράς Συνόδου.

Διά τήν τοιαύτην εύχάριστον τής ύποΟέσεως τροπήν, έξ 
ής γετικόν παρήχΟη αϊσΰημα ανακουφίσεως πολύς οφείλεται 
έπαινος είς τάς ειλικρινείς σύμβουλός <7.ς εδωκαν είς τούς ένα- 
γομένους τόσον οί συνήγοροι αύτών έντιμοι κ.κ. Θ. Θεοδότου 
καί Ε. Πιτσιλίδης, δσον καί οί συνήγοροι τοΰ ένάγοντος α
ξιότιμοι κ.κ. 1. Κυριακίδης, Ε. Ζήνων, Ν. Λανίτης, Γ. Ίω
αννίδης και Ί ίρ. Κακογιάννης, έξ ών οί μέν τρεις πρώτοι διά 
τήν ύπόΟέοιν τών ιερέων, οί δέ δύο τελευταίοι διά τήν ύπυΟι- 
οιν τών επιτρόπων. Είς εξαιρετικούς κόπους ύπεβλήθ ησαν ίδί 
ως οί κ.κ. Κυριακίδης καί Θεοδότου έως ού πείσωσι τούς αν
τιπροσώπους τής Κοινότητος Βουνίου νά. έκτιμήσωσι κατ’ ù 
ξίαν τήν συγκατάβασιν τής ’Εκκλησίας.

Τά κατά τήν έκβασιν ταύτην τής ύποΐΐέσεως έξηγοΰσιν έ- 
παρκώς τά εξής έγγραφα :

Ιΐανιερώτατε,
Οί ύποφαινόμενσι έκπρόσωποι τής κσινόιητος Βουνίσυ, πρσσερ- 

χόμεθα ενώπιον τ^ς 'Γμειέρας 1 Ιανιερότητος καί διά της παρούσης ε
πιστολής νώ βεβαιώσωμεν τήν κκί προφορικώς έκφρασθεισζν πρός

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

 - Ι
ερ
ά Μ

ητρ
όπ
ολ
ις 
Κιτ
ίου



Hs «Εκκλησιαστικός Κήρυξ»

Αύτήν μετάνοιαν ολοκλήρου τής κοινότητος δια τά λυπηρά γεγονότα, 
άτινα τή έπενεργεία τού πονηρού έφεραν τήν κοινότητα ήμών είς διά- 
στασιν πρός τήν Εκκλησιαστικήν ήμών ’Αρχήν, διάστασιν, ήτις καί 
ήμάς καί τήν Ύμετ, Πανιερότητα κατέθλιψεν.

Ή φιλόστοργος ήμών μήτηρ Εκκλησία, ήτις μετά μητρικής 
διαθέσεως δέχεται πάντοτε τήν μετάνοιαν τών τέκνων Αύτής, εϊμεθα 
βέβαιοι δτι καί έν τή περιστάσει ταύτη θά δείξη τήν μητρικήν Αύτής 
διάθεσιν κατά το μέτρον τής άποστολικής ρήσεως «δπου έπλεόνασεν ή 
αμαρτία ύπερεπερίσσευσεν ή χάρις».

’Αληθώς, Πανιερώτατε Δέσποτα, αίσθανόμεθα τήν άνάγκην νά 
βεβαιώση ή Ύμ. Πανιερότης, ήμάς, περί τών μητρικών τής Έκκλη
σίας πρός ήμάς διαθέσεων, ών τήν έκδήλωσιν περιμένομεν καί δι’ δλην 
τήν κοινότητα καί διά τούς δυστυχείς Ιερείς μας, οϊτινες έπέσυραν 
κατ’ αύτών τήν Εκκλησιαστικήν τιμωρίαν, ώς θύματα τής γενικής 
τών πνευμάτων άποπλανήσεως. Εΐνε άδύνατον νά φαντασθώμεν δτι ή 
πάντοτε έτοίμη πρός συγγνώμην καί έπιείκειαν φιλόστοργος ήμών μή
τηρ Έκκλγρία θά άφήση έπί πολύ τούς ταλαιπώρους τούτους άνθρώ- 
πους υπό τό βάρος τής μεγάλης αύτών τιμωρίας καί δια τούτο μετά 
χρηστών ελπίδων άποδλέπομεν πρός τήν οριστικήν περί αύτών άπόφα- 
σιν τής Ίεράς Συνόδου ένώπιον τής οποίας παρακαλούμεν τήν Ύμετέ- 
ραν Πανιερότητα να φέρη τό ζήτημα αύτών.

Εύχόμενοι είς τόν Αγιον Θεόν, δπως τά μνησθέντα λυπηρά γε
γονότα καί ή έπ’ αύτοϊς έκδη^ωθεϊσα μετάνοια συντελέσωσιν είς τό να 
συσφίγξωσιν έτι μάλλον τούς δεσμού; τούς συνδέοντας ήμάς πρός τήν 
μητέρα Εκκλησίαν, ζητούμεν τάς εύλογίας τής Ύμ. Πανιερότητας καί, 

Διατελοϋμεν εύπειθή Αύτής τέκνα
Ε. Ίωαννίδης
1· Μ· Οίκονοηίδης
X'r Γεώργιος Βερεόές 
Έρρογένης χ” Άντώνης 
Ιωακείμ Οίκονομίδης 
Πέτρος Χαραλάμπους 
X" Γεωργάκης Μιχαηλίδης 
X' ' Κωνάταντϋς χ' ' Χαραλάμπους 
Μιχαήλ Γ· 11απ<ι·

Έν Αεμεσφ, τή 3)16)3)1916.
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t ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΧΑΡίΤΙ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΙΤΙΟΥ

Ευσεβείς Χριστιανοί τής Κώμης Βουνίου, τέκνα ήπών 
αγαπητά, χάρις ύμιν και ειρήνη άπό Θεού Πατρός πληθυν&είη.

«Χαρά γίνεται έν ούρανω έπί ένΐ άμαρτωλώ μετανοούντι» άπε- 
κάλυψεν είς ήμάς ό έκ τού ούρανού είς τόν κόσμον έλθών ινα καλέση 
αμαρτωλούς είς μετάνοιαν. Έάν δέ ή έπιστροφή άπό όοού άνομίας ενός 
καί μόνου πλάσματος γίνεται χαράς ύπόθεσις έν ούρανφ, εύνόητον πό
σον είναι χαρμόσυνον γεγονός καί διά τήν έν ούρανοίς καί οιά τήν έπί 
γής Εκκλησίαν ή μετάνοια Κοινότητος δλης έξ έκατοντάδων άποτε- * 
λουμένης ψυχών.

Ή Εκκλησία έπί έτος ήδη όλόκληρον έθλίβετο δια τήν άπό τής 
όδού τής εύθείας άποπλάνησιν τών έν Βουνίω τέκνων Αύτής, τά όποια 
δχι μόνον είς τούς νόμους Αύτής ήρνήθησαν εύπείθειαν καί ύπακοήν 
έν παραβάσει γενόμενα τής άποστολικής έντολής «πείθεσθε τοϊς ή- 
γουμένοις ύμών καί ύπείκετε, αύτοί γάρ άγρυπνοΰσιν ύπέρ τών ψυχών 
ύμών ώς λόγον άποδώσοντες, ϊνα μετά χαράς τούτο ποιώσι καί μή 
στενάζοντες>, άλλα καί είς τοιούτον έφθασαν άπονοίας βαθμόν ώστε 
νά έκβιάσωσι μέν τούς ίερεϊς αύτών είς παρανομίαν, ήτις άναγκαίως 
συνεπηγάγετο τήν τούτων καθαίρεσιν άπό τού βαθμού τής ίερωσύνης, 
νά έκβιάζωσι δέ αύτούς καί μετά τήν καθαίρεσιν είς τέλεσιν τών θείων 
μυστηρίων καί νά δέχωνται μετάδοσιν εύλογίας καί χάριτος θεού άπό 
άνθρώπων κηρυχθέντων έκπτώτων τού ιερατικού αξιώματος.

Οί πολλοί μόλις τώρα ϊσως ήρχισαν νά έννοώσι τό μέγεθος τού 
αμαρτήματος, τό όποιον ύπερβαίνει πάν προσωπικόν αμάρτημα’ διότι 
άναφέρεται πρός αύτάς τάς βάσεις τής αγίας ήμών θρησκείας, τής ό
ποιας θεμελιώδες δόγμα εΐνε δτι ή θεία χάρις μεταδίδεται δια τών 
θείων μυστηρίων μόνον δταν ταύτα τελώνται ύπό κανονικού ίερέως, 
κανονικός δέ ίερεύς δέν εΐνε πλέον έκεϊνος άπό τού οποίου κανονικώς 
άφηρέθη τό δικαίωμα τού ίεροπράττειν.

’Αλλά τώ θεώ δόξα! eO Βελίαρ ό ώς λύκος ώρυόμενος έπιτεθείς 
κατά κοινότητος όλοκλήρου ήττήθη διά τής μετανοίας ύμών καί ή Εκ
κλησία πανηγυρίζει τήν έπιστροφήν ύμών είς τήν όδόν τήν εύθεΐαν, 
ήμεΐς δέ ταπεινός τής Έκκλησίας λειτουργός έρχόμεθα σήμερον νά 
βεβαιώσωμεν πρός ύμάς τήν αποδοχήν νής μετανοίας ύμών καί έπιδα- 
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ψιλεύσωμεν είς πάντας ύμάς τήν εύλογίαν τής Έκκλησίας. Είθε να 
έπιδείξητε καρπούς άξιους τής μετάνοιας ύμών καί νά άληΟεύσωσι καί 
οι’ ύμάς οί έν τή επιστολή τών ύμετέρων αντιπροσώπων λόγοι του μακα
ρίου Παύλου’ «ού δέ ύπερεπλεόνασεν ή άμαρτία ύπερεπερίσσευσεν ή 
χάρις».

Ή συμπάθεια ήμών στρέφεται ιδιαιτέρως πρός τούς άπδ τού ιερα
τικού αξιώματος καθαιρεθέντας, τούς όποιους βλέπομεν σήμερον έν 
συντριβή καρδίας έξαιτουμένους το έ?εος τής Έκκλησίας, Ο’ άποκα- 
θιστώμεν δ’ αύτούς είς τό αξίωμα αύτών, έάν δέν έδεσμευόμεΟα ύπό τών 
ίερών κανόνων διακελευόντων έπί λέςει : «εϊτις πρεσβύτερος ή διά
κονος ύπό τού ίδίου έπισκόπου καΟαιρεθείς τολμήσειέ τι πράξαι τής 
λειτουργίας, μηκέτι έςόν είναι αύτώ μηδ’ έν Συνόδω έλπίδαάποκα*  
τχστάσεως μήτε άπολογίας χώραν έχειν, άλλά καί τούς κοινωνούντας 
αύτώ πάντας άποβάλλεσθαι τής Έκκλησίας». ΝΟν δέ δ,τι μόνον δυνά- 
μεθα νά πράξωμεν ύπέρ αύτών είνε νά άναφέρωμεν είς τήν Πέραν Σύ
νοδον τήν μετάνοιαν αύτών καί νά συμμορφωθώμεν πρός δ,τι ήθελεν 
άποφασίσει περί αύτών ή άνωτάτη τής Έκκλησίας ήμών Αρχή, ήτις 
ακόμη έχει νά σκεφθή καί άποφασίση καί περί τών γάμων καί βα- 
πτίσεων, οί οποίοι παρανόμως τελεσθέντες ύπό καθηοημένων ιερέων 
στερούνται έκκλησιαστικού άμα καί πολιτικού κύρους, έφ’ όσον δέν 
νομιμοποιηΟώσιν ύπό τής Έκκλησίας.

Κατά τά άλλα ή εκκλησιαστική συγγνώμη άπονέμεται πλήρης είς 
πάντας ύμάς, νομιμαποιουμένης συγχρόνως δι’ ίδιαιτέρας ήμών έπιστο- 
λής καί τής θέσεως τών διαχειριζομένων τά τής Έκκλησίας έπιτρό- 
πων.

Ό Κύριος διαφυλάξαι ύμάς τοΰ λοιπού άπό τών παγίδων τού 
πονηρού, τηροΰντας τήν ενότητα τής πίστεως έν τώ συνδέσμω τής 
ειρήνης.

eH χάρις τού Σωτήρος ήμών Χριστού είη μετά πάντων ύμών.’Λμήν.

Έν Αάρνακι, 8 Μαρτίου 1916.

γ· Ό ΚΙΊΊΟΓ έν Χώ εύχέτης.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

Είς κτήσιν ασφαλή αρετής καί ευδαιμονίας συντελεί, 
κατά τούς αρχαίους "Ελληνας, σκόπιμος διάπλασις τοΰ ήθους, 
τής διανοίας καί τοΰ σώματος, σπουδαία δηλ. καί νό
μιμος <χγωγή τών παίδων, ή όποια αποτελεί και τό κεφα- 
λαιοίδέστερον μέλημα παντός άνθροόπου. Διά τοΰτο καί ή αρ
χαία Πολιτεία απέδιδε μεγίστην σπουδαιότητα είς τό ζήτημα 
τής αγοίγής τών νέεον. Νομοθέται διά νόμο^ν σοφών και φι- 
λόσοφοι διά συγγραμμάτων μεστών βαθύτατων παιδαγωγι
κών θεωριών ήσχολήθησαν περί τής τελειοτέρας, κατά τό δυ
νατόν, τών νέων μορφώσεως, θεωροΰντες ταύτην πρώτην καί 
ασφαλεστάτην βάσιν τής ευημερίας τής Πολιτείας. Οί νόμοι 
τοΰ Λυκούργου, τοΰ Σόλωνος καί τοΰ Χαρώνδα, τα χρυσά 
επη τοΰ Πυθαγόραν, ή Πολιτεία καί οί Νόμοι τοΰ 
Πλάτωνος, ή Κύρου Παιδεία τοΰ Ξενοφώντος, πολλοί 
λόγοι τοΰ Ίσοκράτους, τά Πολιτικά τοΰ Άριστοτέλους, 
πλείστα συγγράμματα τοΰ Πλουτάρχου καί πολλών άλλων, 
βρίθουσιν ύγιεστάτων παιδαγωγικών αρχών, ών ή αλήθεια 
καί σήμερον έτι διαμένει ασάλευτος καί έφ’ ών πολλοί τών 
νεωτέρων ώκοδόμησαν τό παιδαγωγικόν αύτών σύστημα. Καί 
είς τά γενικότατα συγγράμματα τών προγόνων συγγραφέων 
μας συναντά τις εγκατεσπαρμένα; περί αγωγής καί παιδείας 
γνώμας καί θεωρίας, έπί τών οποίων, κατά τό πλεϊστον, στη
ρίζεται ή νεωτέρα παιδαγωγική, άλλα και είδικώς περί άγιο- 
γής καί παιδείας έγραψαν ούκ ολίγου Έλληνες καί 
Ρωμαίοι, έκ τών έργων τών όποιων, δυστυχώς, ή όλίγιστα 
μόνον αποσπάσματα διεσώθησαν παρ’ άλλοις συγγραφεΰσιν 
ή μόνον οί τίτλοι.

Μίαν περίληψιν δλων τών ύγιεσιάτων τούτων παιδαγω
γικών αρχών τής άρχαιότητος καί τρόπον τινά άνατύπωσιν τής
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εν χρήσει παρ' Έλλησιν αγωγής καί παιδείας παρέχει τό συγ
γραμμάτων τοΰ σοροΰ Πλουτάρχου περί παίδων αγω
γής, τό όποιον δικαίως ώνομάσθη ύπό σοφωτάτων άνδρών 
τής Δύσεως γλαφυρώτατον καί χρυσοΰν βιβλιά- 
ριον. Αί λαμπραι παιδαγωγικοί θεωρίαν, τάς όποίας εγ
κλείει, δικαιοϋσι πληρέστατα τον τίτλον τούτον καί καθιστώσιν 
αύτό απαραίτητον έγκόλπιον παντός ανεξαιρέτως άνθρώπου.

** *
Είς τήν παρούσαν μελέτην μας, λέγει δ Πλούταρχος 

είς τό μνημονευθέν συγγραμμάτων του, Οά ομιλήσωμεν περί τής 
προσηκούσης είς ελευθέρους παίδας αγωγής καί περί τών καταλ- 
λήλων μέσων πρός ηθικήν αύτών διάπλασιν.

Καλόν θά ήτο νά άρχίσωμεν πρώτον άπό τής γεννήσεως. 
Συμβουλεύω λοιπόν έν πρώτοις, έκείνους οί οποίοι θέλουσι να γί- 
νωσι πατέρες καλών τέκνων νά μή νυμφεύωνται τήν τυχούσαν 
γυναίκα· διότι τά τέκνα τών γονέων έκείνων, οί όποιοι δέν ήλθον 
είς νόμιμον γάμον, ή ήλθον μέν αλλά προέβησαν είς πράξεις 
αίσχράς, παρακολουθούσι πάντοτε ανεξάλειπτα τά ονείδη τής κα
κής καταγωγής καί δύνανται ευκόλως νά έλεγχθώσι καί νά ύβρι- 
σθώσιν ύπδ τών βουλομένων. Διά τοΰτο πολύ όρθώς ό Εύριπίδης 
είπεν :

"Οταν δέν τεθή ύγιές το θεμέλιον τοΰ γένους 
κατ’ άνάγκην δυστυχοΰσιν οί απόγονοι.

Ή έκ νομίμων καί χρηστών γονέων καταγωγή οπλίζει τους 
παίδας έν τφ βίω των μέ θάρρος, μέ έλεύθερον φρόνημα καί μέ 
μεγαλαυχίαν καί ο’ίησιν, έν φ τούναντίον ή νόθος καταγωγή καί 
το έπίμεμπτον ήθικής παρελθόν τών γονέων δημιουργεί εύτελείς 
καί ταπεινούς χαρακτήρας. Διά τούτο έξίσου σοφώς παρετήρησεν 
δ αύτδς ποιητής Εύριπίδης:

Δουλικώς ταπεινοί τδν άνδρα, καί γενναιόκαρδος αν εινε, 
τδ νά συναισθάνηται τάς κακάς πράξεις τοΰ πατρδς ή τής μητρός.

Ούτω π.χ. λέγεται, οτι δ Διόφαντος, δ υίδς τοΰ Θεμιστο
κλέους, πολλάκις έλεγεν, βτι δ Δήμος τών Αθηναίων έπικροτει 
δ,τι καί αν θέληση. Διότι όσα αύτδς θέλει τα θέλει καί ή μήτηρ 
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του’ δσα δέ ή μήτηρ του καί δ Θεμιστοκλής· δσα δέ δ Θεμιστο
κλής καί δλοι οί ’Αθηναίοι. "Αξιοι έπαίνου είνε έπίσης καί οί 
Λακεδαιμόνιοι διά τήν μεγαλοφροσύνην των, διότι τδν βασιλέα 
των Άρχίδαμον κατεδίκασαν είς χρηματικήν άποζημίωσιν, έ- 
πειδή έτόλμησε να νυμφευθή μικράν τδ ανάστημα γυναίκα, προσ- 
θέσαντες, δτι διενοεΐτο νά τοις παράσχη δχι βασιλείς άλλά βασι
λίσκους.

Καί περί μέν τής γεννήσεως τοσαΰτα’ ήδη δ’ άς ό μιλήσω- 
μεν καί περί τής άγωγής.

"Ο,τι καθόλου δυνάμεθα νά ειπωμεν περί τών τεχνών καί 
περί τών έπιστημών, τδ αύτδ πρέπει νά λεχθή καί περί τής άρε- 
τής, δτι δηλ. πρδς έντελή κτήσιν τής άρετής, ή δποία είνε καί 
δ τελικδς σκοπός τοΰ παιδευομένου, συντελοΰσι 1 ) έμφυτα στοι
χεία, 2) περαιτέρω άνάπτυξις τούτων διά τής παιδείας καί 3) ά- 
σκησις πρδς έφαρμογήν αύτών. ’Εν τή κτήσει πάντων τούτων τών 
στοιχείων δμοΰ συνίσταται ή τελειότης έν τή άρετή, ή δέ έλ- 
λειψις ένδς τούτων καθιστά κατ’ άνάγκην αύτήν χωλήν. Οπως 
άκριβώς, προκειμένου περί τής γεωργίας, πρώτον μέν πρέπει νά 
ύπαρξη εύφορος γή, έπειτα δέ έπιστήμων φυτουργος καί έπειτα 
σπέρματα γόνιμα, κατά τδν αύτδν τρόπον πρδς τήν γήν μέν πα- 
ρομοιάζεται ή φύσις, πρδς τδν γεωργόν δ παιδαγωγός, πρδς τά 
σπέρματα αί συμβουλαί καί τά παραγγέλματα τών λόγων. Καί 
δλα αύτά δύναμαι μετ’ ισχυρισμού νά διακηρύξω δτι συνεκεν- 
τρωθησαν καί έπέπνευσαν δμοΰ είς τάς ψυχάς τών παρ’ άπασι 
φημιζομένων άνδρών, Πυθαγόρου καί Σωκράτους καί Πλάτωνος, 
καί όλων ^κείνων, οί όποιοι έτυχον άειμνήστου δόξης. Καί δσοι 
μεν έλαβον καί τά τρία ταΰτα χαρίσματα παρά τοΰ θεοΰ είνε 
εύδαίμονες καί άνθρωποι τής θείας άγάπης· έάν δμως κανείς 
φρονή δτι οί στερούμενοι φύσεως άγαθής πρδς μόρφωσιν δέν δύ
νανται διά τής δρθής άγωγής νά διορθώσωσι κατά τδ δυνατόν, 
τήν έλλειψιν ταύτην τής φύσεως, άς μάθή δτι πολύ, μάλλον δ’ 
έντελώς σφάλλεται. Διότι τήν μέν άρετήν τής φύσεως διαφθείρει 
ή ραθυμία, τήν δέ φαυλότητα έπανορθοί ή άγωγή· καί τά μέν 
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εύκολα διαφεύγουσι τούς αμελείς, τά δέ δύσκολα κατορθοΰνται 
διά τής έπιμελείας. 'Άπειρα παραδείγματα, έκ φυσικών φαινο
μένων καί έξ ανθρωπίνων πράξεων ειλημμένα, άποδεικνύουσι σα
φώς, δτι ή επιμονή καί ή φιλοπονία είνε κατορθωτικαί καί τελε
σφόροι άρεταί, ίκαναί καί εμφύτους έλλείψεις νά άφανίσωσι ή 
νά περιστείλωσι. Σταγόνες υδατος κοιλαίνουσι πέτρας, ό σίδηρος 
δέ καί δ χαλκός διά τής επαφής τών χειρών εντελώς τρίβονται" 
οί τροχοί τών αρμάτων, μετά δυνάμεως καμφΟέντες, είνε αδύνατον 
έπειτα ν’ άναλάβωσι τήν έξ αρχής εύΟύτητά των, καί καθόλου 
τδ μή φυσικόν γίνεται διά τοΰ κόπου καί τής φιλοπονίας καλύ
τερον τοΰ φυσικού. Άς ύποΟέσωμεν δτι γή τις έκ φύσεως είνε 
εύφορος· αν άμεληΟή γίνεται ξηρά καί άκαρπος, καί δσω καλυ· 
τέρα είνε κατά τήν φύσιν τοσούτω μάλλον καταστρέφεται έξ ά- 
μελείας, έάν εντελώς μείνη ακαλλιέργητος. Ύποτεθείσθω δτι 
άλλη τις γή είνε τραχεία καί σκληρά- έάν γεωργηθή Οά άποδώ- 
ση έκλεκτούς καρπούς. ΙΙοία δέ δένδρα δέν φύονται στρεβλά καί 
δεν καθίστανται άκαρπα, έάν ολιγωρηθώσι, τούναντίον δέ δέν άπο- 
βαίνουσι καρποφόρα καί γόνιμα είμή διά τής έπιμελείας καί τής 
περιποιήσεως; ΙΙοία δέ σώματος ισχύς δέν χάνει έντελώς τήν δύνα- 
μίν της καί δέν φθείρεται καθ’ ολοκληρίαν άπδ αμέλειαν καί 
τρυφηλδν καί άκρατή τρόπον τοΰ βίου ; Ποιος δέ άσθενής σωμα
τικός οργανισμός, διά τής γυμναστικής καί τής άθλητικής, δέν 
άπέδωκε ρώμην καί ύγείαν ; IΙοίοι ίπποι, δαμασθέντες νεαροί, 
δέν έγένοντο ευπειθείς είς τούς άναβάτας ; ΙΙοϊοιδέάδάμαστοι μεί- 
ναντες δέν άπέβησαν άπειθείς καί θυμοειδείς ; Καί διατί τόσα άλλα 
νά Οαυμάζωμεν, άφ’ ού βεβαίως βλέπομεν, δτι καί πολλά άπδ τα 
άγριώτατα θηρία γίνονται ήμερα καί εύπειθή διά τής έπιμονής ; 
Πολύ ορθώς λοιπδν δτε ήρωτήθη Θεσσαλός τις, ποιοι ήσαν οί ή- 
πιώτατοι τών συμπολιτών του, άπήντησεν «δσοι ύπηρέτησαν &ζ 
στρατιώται», δηλών, δτι οί μόχθοι, ή τάξις καί ή πειθαρχία τοΰ 
πολέμου έξημερουσι τούς άνθρώπους.

Έν άκόμη παράδειγμα Οά άναφέρω είς έπίρριυσιν τών άνω
τέρω, δτι δηλ. τδ ή-ος πολύ έξαρτάται έκ τοΰ έθους, καί Οά έγ- 
καταλίπω τδν περί τούτου λόγον. Ό νομοθέτης τών Λακεδαιμο
νίων Λυκοΰργος, λαβο>ν δύο σκύλακας τών αύτών γονέων, τούς 
άνέθρεψεν δλως διαφόρως καί τδν μέν ένα κατέστησε λαίμαρ- 
γον καί άρπακτικόν, τδν δέ άλλον δυνατδν είς τδ νά έξιχνεύη καί 
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νά κυνηγή. ’Έπειτα, ένφ οί Λακεδαιμό ιοι ήσάν ποτέ συνηθροι- 
σμένοι είς τδ αυτό’«μεγά,λως βΐβϊίω;, είπεν, ώ Λ ακεδαιμόνιοι, 
συντελούσιν είς άπόκτησιν τής άρετή : ή συνήθεια καί τδ είδος τής 
άνατροφής, καί οί καθ’ ώρισμενας οδηγίας τρόποι τοΰ βίου*  τοΰτο 
θά σάς τδ άποδείξω άμέσως-»' καί παρουσιάσας τούς δύο σκύλα
κας, άπέλυσεν αύτούς, άφ’ ού είς τδ μέσον καί άπεναντίτων κατέ- 
θηκε πινάκιον φαγητού καί ζωντανόν λαγωόν. Καί δ μέν εις ίόρ- 
μησε πρδς τδν λαγωόν, δ δέ άλλος πρδς τδ πινάκιον. Έπειδή δέ 
οί Λακεδαιμόνιοι καί μετά τοΰτο δέν ήδύναντο άκόμη νά έννοή- 
σωσι τί άρά γε κατά τήν κρίσιν του τοΰτο σημαίνει καί τί θέλουν 
νά διδάξη έδείκνυε τούς σκύλακας, «οί δύο αύτοί σκύλακες, είπεν, 
είνε τών αυτών γονέων, έπειδή δέ έτυχον διαφόρου άνατροφής δ 
μέν είς άπέβη λαίμαργος, ό δέ άλλος θηρευτικός.»

Καί περί μέν συνήθειας καί τρόπων τοΰ βίου άρκοΰσι ταΰτα.
Συναφές δέ πρδς τ’άνωτέρω δύναται νάθεωρηθή καί τδ ζή

τημα τής τροφής τών τέκνων. Κατά τήν γνώμην μου αύται αί 
μητέρες οφείλουσι νά τρέφωσι καί νά Οηλάζωσι τά τέκνα των, 
διότι καί συμπαθέστερον καί έπιμελέστερον θά τά θρέψωσιν, ώς 
άγαπώσαι αύτά έκ τοΰ βάθους τής καρδίας καί κατά τδ μεστδν 
λόγον έξ απαλών ονύχων. Αί τίτθαι (θηλάστριαι) καί αί τροφοί 
έχουσι νόθον καί ψευδή άγάπην, διότι άγαπώσιν άντί μισθού. 
Καί αύτή η φύσις μάς διδάσκει δτι αί μητέρες πρέπει νά Οηλά- 
ζιυσι καί νά άνατρέφωσι τά τέκνα των, χορηγήσασα είς παν ζώον 
τήν έκ τοΰ γάλακτος τροφήν. Έκτδς δέ τούτου γίνονται αί μη
τέρες εύμενέστεραι καί έπιρρεπέστεραι πρδς τήν άγάπην, καί 
πολύ εύλόγως, διότι ή συντροφιά είνε τονωτική τής άγάπης, δ
πως δεικνύουσι καί αύτά τά ζώα, τά δποία έπιποθοΰσι τά συν- 
τρεφόμενα ζώα άφ’ ών άποσπώνται. Πρέπει λοιπδν μόναι των αί 
μητέρες ν’ άνατρέφωσι τά τέκνα των, έάν όμως λόγοι ισχυροί ά- 
παγορεύωσι τοΰτο, οφείλουσι τούλάχιστον νά έκλέγονσι τίτθας καί 
τροφούς χρηστάς καί δεδοκιμασμένας. Διότι, δπως τά μέλη τοΰ 
σώματος τών τέκνων μας είνε άνάγκη εύθύς άπδ τής γεννήσεως 
καταλλήλως νά τά πλάσωμεν, τοιουτοτρόπως καί τά ήθη των 
πρέπει έξ άρχής νά τά ρυθμίσωμεν. 'Η παιδική ηλικία είνε εύ- 
πλαστος καί μαλακή καί τά διδάγματα είσχωροΰσι βαθέως είς 
τάς άπαλάς ψυχάς τών μικρών’ τούναντίον παν τδ σκληρδν 
δυσκόλως μαλάττεται. Καθυις αί σφραγίδες άφίνουσι τδ άποτύ· 
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πωμά των είς τούς απαλούς κηρούς, ούτω και αι μαθήσεις ένα- 
ποτυπουνται είς τάς ψυχάς τών άνθρώπων, έν δσφ είνε ακόμη 
μικροί. Καί μοΰ φαίνεται, δτι δ δαιμόνιος Πλάτων πολύ ορθώς συ 
νεβούλευε τάς τίτθας καί τούς τυχόντας ακόμη μύθους νά μή 
λέγωσιν είς τα παιδία, διά νά μή γεμίζωσι τάς ψυχάς των έξ 
αΡΧήζ διαφθοράν καί ήλιθιότητα. Καί δ ποιητής δέ Φωκυ
λίδης συμβουλεύει καλώς :

Πρέπει νά διδάσκωμέν τινα καλά έργα, έν δσω είνε ακόμη 
παίς.

Δέν πρέπει προσέτι νά λησμονώμεν, δτι πρέπει νά δίδωμεν 
σπουδαιοτάτην σημασίαν είο τάς συναναστροφάς τών τέκνων μας 
μετ’ άλλων συνομίλήκων μας, διά νά μή μολύνωνται έκ τής συ
ναναστροφής μετά βαρβάρων καί μοχθηρών τδ ήθος καί παρα- 
λαμβάνωσιν έξ αύτών μέρος τής φαυλότητός των. Διότι κατά τήν 
παροιμίαν : «αν χωλφ παροικήσης ύποσκάζειν μάθηση».

(ακολουθεί). Γ. ΜΑΤ2ΑΚΙΣ
καθηγητής του ‘Ιεροδιδασκαλείου.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ κηι ΣΚΕΨΕΙΣ
Ο ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δέν άρκεί δτι έχομεν τήν κοινωνικήν μάστιγα τής ανωνύμου έπι- 
στολογραφίας, ήτις ύπό τό πρόσχημα ένδιαφέροντος . ύπέρ τής δημο
σίας ήθικής τάξεως ή τών ηθικών ή ύλικών συμφερόντων τοϋ προς δν 
άπευθύνεται, εισέρχεται εις τάς λεπτοτέρας καί ίερωτέρας πολλάκις σχέ
σεις τών μελών τής κοινωνίας διά να διαβάλη, να συκοφαντήση, νά έν- 
σπείρη έριδας καί διχοστασίας μεταξύ συζύγων, μεταξύ τών μελών οι
κογένειας, μεταξύ συγγενών καί φίλων, σκορπίζουσα έκ τοϋ άσφαλοϋς 
δεξιά καί άριστερά δηλητήριον δΓ ού πολλάκις άνατρέπονται οίκοι, μα- 
ταιοΰνται σχέδια ελπίδων χρηστών, διαλύονται όνειρα εύτυχίας. Τό 
κακόν τοΰτο έρχεται να συμπλήρωσή άπό τών στηλών τών έφημερίοων 
ή ψευδωνυμογραφία.

Βεβαίως δέν είνε έπίμεμπτον καθ’ εαυτό, τό να γράψη τις άνω- 
γύ|χως ή ψευδωνύρως τάς σκέψεις του, τάς ιδέας του, τάς κρίσεις του 
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είτε είς βιβλίον είτε είς στήλας έφημερίδος. Πολλάκις μάλιστα τοΰτο 
είνε μία ανάγκη είτε δια τόν γράφοντα αύτόν άτομικώς είτε δια τό 
θέμα εγ' ού γράφει χωρίς ή ανάγκη αύτη να σχετίζηται πρός ένοχα 
ελατήρια. Ή ψευδωνυμογραφία δμως παρ’ ήμίν συνήθως χρησιμοποιεί
ται ώ; αφετηρία έλευθεροστομίας, ώς προκάλυμμα τών άληθινών σκο
πών είς ούς αποβλέπει ό ψευδωνυμογραφών, καί οί όποιοι διά να συγ- 
καλύπτωνται σημαίνει δτι δέν είνε άθφοι. Τοιαύτη ψευδωνυμογραφία 
είνε έν είδος τραυμάτων έκ τοΰ ασφαλούς, έν είδος αποφυγής τών εύ- 
θυνών κυρίως μέν τών ηθικών έστι δ’ δτε καί τών νομικών, οσάκις ό 
αδικούμενος δέν θέλει νά φθάση μέχρι τοϋ να καταλογίση τήν εύθύνην 
είς τόν ύπεύθυνον τής εφημερίδας.

Καί έχομεν λοιπόν είς τόν στενόν κύκλον έν ώ κινούμεθα καί έ- 
σμέν, καί δστις άκριβώς δια τήν στενότητά του μάς επιτρέπει να γνω- 
ριζώμεθα τελείως, ψευδωνύμους κρίσεις καί ιδέας καί γνώμας περί 
πραγμάτων καί προσώπων διά τάς οποίας τόσον ολίγον είνε έτοιμοι 
να άναδεχθώσιν εύθύνην οί γράφοντες ώστε καί άν συμβή να προκλη- 
θώσι νά δηλώσωσι τήν πραγματικήν των ύπόστασιν διά να δώσωσιν είς 
τόν άλλον τό νόμιμον δικαίωμα τής άμύνης ή τής άσφαλοϋς έκτιμή- 
σεως τής ειλικρίνειας τών προθέσεών των, αρνοΰνται να αποθέσωσι τό 
προσωπεϊον τής ψευδωνυμίας.

Τοΰτο καί μόνον αρκεί είς έκτίμησιν τοϋ έλατηρίου ύφ’ ού κι
νούνται γράφοντες. Φρονοΰμεν δ’ δτι αί διευθύνσεις τών έφημερίδων 
θά έξυπηρέτουν τήν άλήθειαν καί τήν προαγωγήν τής δημοσίας ήθικής 
άντιλήψεως έάν άπεφάσιζον να μή άνοίγωσι τάς στήλας των είς ψευδω- 
νυμογραφίας φύσεως τοιχύτης, δΓ ής δχι μόνον δέν διαφωτίζεται τό 
κοινόν, άλλά καί γεννώνται πολλάκις ύποψίαι άδικοι κατά προσώπων 
άνευθύνων, έν ώ συγχρόνως αύταί αύται αί διευθύνσεις τών εφημερίδων 
γίνονιαι άκούσια όργανα έξυπηρετήσεως ίδιοτελών σκοπών.

XXX
ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ

Ό κ. Γ. Παπαμιχαήλ διευθυντής τοϋ «Έκκλησ. Φάρου» καί 
τοϋ «Πανταίνου > μεταφράσας έξέδωκεν έν ’Αλεξάνδρειά, διά τοΰ Πα
τριαρχικού τυπογραφείου, τό άπολογητικόν έργον τοΰ πρωθιερέως Π. 
Σβετλώφ καθηγητού τής ’Απολογητικής έν τώ Πανεπιστημίω τοϋ Κιέ- 
6ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ. Τό σύγγραμμα μετεγλώττι- 
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σεν εις τήν Ελληνικήν ό1 μεταφραστής, ώ; ό Ιδιος λέγει προλογιζόμε- 
νος, «πρό πάντων διά τούς "Ελληνας επιστήμονας ών πολλοί πχρασυ- 
ρόμενοι ύπό τής δήθεν πασιγ/ώστου επιστημονικής κοινοτοπίας περί 
τού άσυμβιβάστου τής θετικής επιστήμης καθόλου πρδς τήν χριστιανι
κήν θρησκείαν, χωρίς διά προσωπικής έρεύνης καί μελέτη; νά έξελέγ- 
ξωσι τόν θρύλον τούτον, άφήκαν να είσερπύση είς τήν ψ^χήν των τό 
πνεύμα τής αμφιβολίας, ήτις τινάς μέν άγει εις τήν θρησκευτικήν ά- 
διαφορίαν, άλλους δέ καί εις πλήρη θρησκευτικήν άπισάαν♦. Τό βι- 
βλίον είνε άληθώς περισπούδαστον καί άξιον τής μελέτης παντός έπι- 
στημονικώς κατηριισμένου άνθρώπου θέλοντας νά έχη επιστημονικήν 
γνώσιν περί τής σχέσεως τής θετικής επιστήμη; «πρό; τήν θρησκείαν. 
Είς τάς ολίγας του σελίδας (μόλις 90) εξετάζονται άντικειμενικώς ολως 
τά σπουδαιότατα θέματα: Σχέσις τών επιστημόνων πρός τήν θρησκείαν 
καί θρησκευτικαί αύτών πεποιθήσεις, ή άπισ.ία τώ/ επιστημόνων, οί 
άπιστοι, οι άδιάφοροι, οί άμφιβάλλοντες^ καί οί πισιεύοντες επιστήμο
νες, σχέσεις Θρησκείας καί Επιστήμης, ή Αγία Γραφή καί οί Επι
στήμονες, τό Θαύμα καί ή ’Επιστήμη, ή είς τήν αθανασίαν πίστις καί 
ή Επιστήμη*  είνε δέ αδύνατον αμερόληπτος ερευνητής, καί τής επι
στημονικής άληθξίας ειλικρινής φίλος, άναγι^ώσκων έν τφ βιβλίο) 
τούτφ τά πρακτικά τρόπον τινά μιας επιστημονικής ανακρίσεις, ώς 
άποκαλει αύτό ο μεταφραστής του, νά μή αναγνώριση ou άδι-είται 
ή άλήθεια ύπό τών δεχομένων δτι ή θετική Έπισ:ήμη άνέτρεψε δή
θεν τάς βάσεις τής Χριστιανικής θρησκείας. Άναδημοσιεύονιες ήδη έν 
τώ < Έκκλ. Κήρυκι τό περί Θαύματος καί Επιστήμης κεφάλα ιον, 
θά άναοημοσιεύσωμεν άκόμν^ καί έτεοα αύτού τεμάχια, άλλ’ ή τού c- 
λου βιβλίου άνάγνωσις είνε αξιοσύστατο; είς πάντα περί τού ‘υψίσιου 
προβλήματος ενδιαφερόμενον.

XXX
ΕΚΚΛΗΣΙΣ

Hoòc το irr έν Κύποιο iati νξω nèziiç τ«/ό.ιioAoi ;ι>ve τοιϊ ΙΙογ- 
κνποίον rvjtvctöiov ι:<Γι ΔιίΗΐοΊιαλιίον·

Έάν είνε αληθές, ώς είττεν ύ μέγιστος τών ηγεμόνων τοϋ κόσμου Μ. 'Αλέ
ξανδρος, ότι είς μέν τόν πατέρα του έχρεώστει το ζήν. είς δέ τον διδάσκαλόν του 
Άριστοτέλην τό εύ ζήν, είνε έξ ίσου αναμφισβήτητο'/ ότι είς τήν έκΟρέψασαν 
και διαπαιδαγωγήσχσαν ημχς Μητέρα κα'ι τροφόν Σχολήν, ήτις συσφίγγει έν 
ταίς άγκάλαις αύτής τάς κατά καιρούς γενεάς τών διδασκάλων οφείλομε/ απερι
όριστον σεβασμόν και εύγνωμοσύνην.

Εί/ε τώ όντι παιδαγιογικόν αξίωμα, ότι ή πνευματική καί ηθική τού άνθρώπου 
τελείωσις κορυφουται και άποκρυσταλλούται έν τοίς άνωτέροις έκπαιδευτηριοις 
τής έγκυκλίου μορφώσεως’ δύναται τις να γίνη έξοχος Ιατρός, δεινός δικηγόρος 
καί έν γένει λαμπρός επιστήμων, άλλ’ ότι εινε ώς άνθρωπος τό οφείλει 
κατά τό πλείστον είς τήν ανθρωπιστικήν μόρφωσιν τής Σχολής έν ή έγαλουχήθη 
κατά τα έτη τής εύπλάστου νεότητος. Τό ΙΙαγκ. Γυμνάσιον καί Διδασκαλείο'/ 
δύναται νά είνε δικαίως ύπερήφανον ότι έξεπλήρωσε καί έκπληροί έπιτυχώς τήν 
αποστολήν του, ώς φυτωρίου άςιολόγο^ν έν πνεύματι καί ήθει τροφίμων. Νύν έπέ- 
στη ό καιρός όπως οί άπό τής ίδρύσεως τού Γυμνασίου καί Διδασκαλείου έν αύτώ 
τελειοφοιτήσαντες άποδώσωσι τή Μητρί τά τροφεία δι' έργων ανταξίων εύγνω- 
μόνων καί φιλόστοργων τέκνων.

Έν τή ενώσει η δ ύ ν α μ ι ς. Έρρίφθη δηλ. ή ιδέα δπως άπαντες οί 
τελειόφοιτοι τού Π. Ι'υμνασίου καί Διδασκαλείου οί κατά πολλάς εκατοντάδας 
άριθμούμενοι συμπηχθώσιν είς Σύλλογον τών τ ε λ ε ι ο φ ο ί τ co ν τού II α γ- 
κ υ π ρ, ί ο υ.

ΊΙ ιδέα αύτη πραγματοποιουμένη, ώς έλπίζομεν, θα εί/ε έν τών φαεινοτέρων 
σημείων έν τή στχδιοδρομίφ τής μετά δύο έτη τήν 25ετηρίδα από τής έπισήμου 
αναγνωρίσεώς της έορταζούσης Σχολής.· Ό Σύλλογος τών τελειόφοιτων θά συν- 
ενώνη πνευματικώς τούς απανταχού γής δεσπαρμένους τελειόφοιτους καί θα 
υπομιμνήσκη αύτούς τα χρυσά έτη τού πχλαιού μαθητικού των βίου, θα έκδίδη 
κατ’ έτος επετηρίδα έν ή Οά παρελαύνη έκάστοτε πάσα ή εκπαιδευτική ζωή τού 
ΙΙαγκυπρίου καί ή κοινωνική καί επιστημονική πρόοδος τών μελών τού συλλόγου, 
θα έχη ώς κύριον μέλημα τήν κατά πάντα τρόπον βελτίωσιν τής Σχολής, τήν 
άνακούφισιν καί υλικήν ένΟάρρυνσιν ικανών άλλ’ απόρων μαθητών, τήν ΐδρυσιν 
διαγωνισμών καί ύποτροφιώ/, τόν πλουτισμόν τής βιβλιοθήκηςΤ τών επιστημονι
κών συλλογών τού γυμνασίου καί έν γένει θα προσπαθήση ν’ άποδώση κατά τό 
δυνατόν τά θρέπτρα εις τήν γλυκείαν Μητέρα, τήν Almam Matrem.

Πιστεύομε*/  ότι πάντες οί τελειόφοιτοι Οά φανώσι πρόθυμοι νά συνεργασθώσι 
μετά τών παλαιών καί νέων έν πνεύματι αδελφών ύπέρ τής κοινής μητρός καί 
τροφού. ΚολακευόμεΟχ να φρονώμεν ότι ή παρούσα έκκλησις Οά δώση απλώς 
αφορμήν όπως ό ύποκάρδιος πόθος έκάστου τελειόφοιτου τού ΙΙαγκυπρίου έκ- 
δηλωθή δι’ έργων ανταξίων εαυτού καί τής έκΟρεψάσης αύτόν Σχολής.

Κανονισμός τού συλλόγου, πρόγραμμα έργασίας καί τα συμπαρομαρτούντα 
παντός σωματείου Οά σταλώσιν έν καιρώ πρός τούς έκ τών τελειόφοιτων δηλούν- 
τας δι’ επιστολής των πρός τήν Διεύθυνσιν τού Γυμνασίου ότι άσπάζονται κατ’ 
αρχήν τήν δια τού παρόντος ύποβαλλομένην αύτοϊς γνώμην.

Έν τφ ΙΙαγκ. Γυμνα^ίφ, 2 Μαρτίου 1916.
Ό Γυμνασιάρχης

Μ· Γ. Μ νζαηΖίone·
ΊΙ Διοργανωτική Επιτροπεία

I. 11(ΐπ<ι?το£Μ>υοίον9 Σ. 31 ιχίΐη^ίΓ>ιι<;^
1· 91ωαννίδης9ΊίΧ· Σηκάοας·
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ΚΥΠΡΙΑΚΑ
Η ΙΕΡΑ ΣΓΝΟΔΟΣ κληθεϊσχ υπό του 

Μχκχριωτάτου ’Αρχιεπισκόπου είς τήν 
έτησίαν τχκτικήν αύτής συνεδρίαν ήρ- 
ξχτο άπό τής χθές 14ης του μηνός τών 
εργασιών αύτής έν τή ’Αρχιεπισκοπή 
υπό τήν προεδρίαν τής Α. Μχκχριότη- 
τος. Προσφωνούσα τούς Σεβ. Μητρο- 
πολίτας ή Α. Μακαριστής έξέφρχσε 
τήν χαρχν αύτής δια τήν έπι τό αύτό 
και αύθις έν όνόμχτι τού Κυρίου άπάν- 
τησιν τών ποιμένων τής Έκκλησίχς 
πρός διευθέτησιν τών κατά τήν διάρ
κειαν τού έτους αναφυέντων ζητημά
των, προσθέσχσχ δτι καίτοι ή από τε
τράμηνου συνέχουσα Αύτήν σωματική 
ασθένεια κωλύει Αύτήν άπό έπιπόνου 
εργασίας δμως δέν έκρινεν ορθόν να 
άναβάλη τάς συνοδικάς έργασίας είς 
άλλην παρά τήν ύπό τού Καταστατικού 
όριζομένην δι’ αύτάς χρονικήν περί
οδον. Οί "Αγιοι Συνοδικοί ηύχαρίστη- 
σαν τήν Α. Μ. διά τόν κόπον είς ον 
παρά τήν σωματικήν ασθένειαν υπο
βάλλεται ύπέρ τής Έκκλησίας καϊ ηύ- 
ξαντο δπως ό Κύριος ταχέως άποδώση 
Αύτή πλήρη τήν σωματικήν ευεξίαν. 
Έν τή πρώτη συνεδρίγ. κατηρτίσθη ή 
ήμερησία διάταξις, άνεγράφη δέ ώς 
πρώτον έν αύτή ζήτημα ή καθαίρε- 
σις τών τριών ιερέων Βουνίου. Τά τού 
συνοδικού Γραμματέως καθήκοντα άνε- 
τέθησαν τφ Πανοσιωτάτφ Άρχιμ. Μ. 
Μακαρίφ.

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΣΓΜΒΟΓΛΙΟΝ 
ήρχισε τάς έργασίας αύτού τήν 8ην τού 
μηνός. '0 έναρκτήριος λόγος τής Α. 
Ε. τού Μ. Άρμοστού έστράφη περί 
τήν ύψωσιν τών ναύλων, περί τό εισα
γωγικόν και έςαγωγικόν έμπόριον, περί 

τας δημοσίους προσόδους καϊ γενικώ- 
τατα τόν προϋπολογισμόν τής Νήσου 
κλείοντα μέ μικρόν περίσσευμα είς τό 
ποσόν τών X* 388,687, περί τινα επεί
γοντος χαρακτήρας νομοσχέδια καϊ 
περϊ τήν χρησιμότητα τής Νήσου ώς 
άναρρωτικού σταθμού. Τό διαρρευσαν 
έπταήμερον άπησχόλησε τήν εκλεγεί' 
σαν Έπιτροπήν πρός σύνταξιν τής είς 
τόν έναρκτήριον λόγον άντιφωνήσεως.

Ο 1Κ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΦΟΓ δια- 
τρίψας έπί τινας ήμέρας έν Λεμεσφ 
και Λάρνακι προέστη πκρακλήσει τού 
Π. Μ. Κιτίου κατ’ έπχνάληψιν ιερών 
τελετών έν έκατέρ^ τών πόλεων. Τήν 
Κυριακήν τής Σταυροπροσκυνήσεως έ- 
λειτούργησεν έν τφ Ίερφ Νχφ 'Αγίου 
Ααζάρου. Τήν πρό ταύτης Κυριακήν 
χοροστατών έν τφ Καθεδρικφ ναφ τής 
Λεμεσού έδίδαξε τό έκκλησίασμα από 
τής εύαγγελικής περικοπής περί τής 
δυνάμεως τής πίστεως και τής αξίας 
αύτής διά τήν καθημερινήν ζωήν.

ΜΝΗΜΟΣίΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑ έτελέσθη- 
σαν έν πάσαις ταίς πόλεσι τής νήσου 
τήν Κυριακήν τής Σταυροπροσκυνήσεως 
ύπέρ τών πεσόντων είς τούς δύο απε
λευθερωτικούς πολέμους κατά μίμησιν 
τών έν τή έλευθέρφ πατρίδι συνοδικώς 
καθωρισμένων.

Ο ΕΝΤΙΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ και Βου
λευτής Αάρνακος κ. Ε. Χατζηιωάννου 
διχτρίψας έπϊ τετράμηνον έν ’Αθήναις 
είργάσθη μετά πολλής συνέσεως διά 
τήν εθνικήν τής Κύπρου ύπόθεσιν. Έ- 
πανελθόντα καϊ έκθέσαντα τα κατά 
τήν έργασίαν αύτού συνεχάρησαν καϊ 
ηύχαρίστησαν αύτόν δ τε Μακαριώτα
τος ’Αρχιεπίσκοπος καϊ οί έν τφ βου
λευτική) άξιώματι συνάδελφοι αύτου.

ΕΚΕΑΗΜΜ ΚΗΡΥΞ
«Κίιρνξον τόν λόγον....η Β' Tty· 2.

ΕΤΟΣ ΣΤ'.-ΛΑΡΝΑΞ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 1916.-ΤΕΥΧ. 104ον.

“ΟΥΚ ΟΙΔΑΤΕ ΤΙ ΑΙΤΕΙΣΘΕ,,

Ήσαν αί τελευταίαι ήμέραι τοϋ έπιγείου τοϋ Κυρίου ήμών 
Ί. Χριστοΰ. Τά περί Αύτοΰ γεγραμμένα έ$ει να πληρωθώσι καί 
δή β σταυρικός θάνατος. Άναβαίνει λοιπόν το ύστατον είς τήν 
προφητοκτόνον Ιερουσαλήμ παραλαβών τούς δώδεκα Αύτοΰ μα- 
θητάς ό Κύριος είς τούς οποίους ήρχισε καθ’ οδόν να προλέγη 
εν λεπτομερεία τά μέλλοντα νά συμβώσιν είς Αύτόν θλιβερά γε
γονότα. «Ιδού ά ν α β α ί ν ο μ ε ν—ελεγεν—ε ί ς 'Ιερο
σόλυμα κ α ί ό Γιος τοΰ ανθρώπου π α ρ α ο ο- 
Οήσεται τοίς Άρχιερεΰσι καί τοίς Γ ρ α μ μ α- 
τεΰσι καί κατακρινοΰσιν Αύτόν Οανάτφ, 
καί μ α σ τ ι γ ώ σ ο υ σ ι ν Αύτόν, καί έμπτύσουσιν 
Αύτφ, καί ά π ο κτ ε ν οΰ σ ι ν Αύτόν· καί τή τρίτη 
ήμερα άναστήσεται» (Μάρκ. 10, 33—34).

Τής πορείας ήγοΰντο δύο τών προσφιλέστερων Αύτοΰ μαθη
τών, ό Ιάκωβος καί ό Ιωάννης, οί υιοί Ζεβεδαίου, οίτινες, ενψ 
οί άλλοι ’Απόστολοι έ'μφοβοι καί τεταραγμενοι μόλις συνέχοντες 
τήν αναπνοήν των έκ τών δηλώσεων έκείνων κατεθορυβήθησαν 
καί κατεσχέθησαν ύπο άφάτου λύπης, ού μόνον ούδεμίαν εδωκαν 
προσοχήν είς αύτάς, άλλα φρονοΰντες, οτι ταχέως θά φανερωθή 
ή ορατή βασιλεία τοΰ Χριστοΰ είς τήν πόλιν Δαυίδ, έτόλμησαν 
είς μίαν τόσον σοβαράν στιγμήν νά διακόψωσι τον Διδάσκαλον 
καί νά στρέψωσι τήν ομιλίαν είς δλως έτερον άντικείμενον, έν
τελώς άσχετον προς τήν ομιλίαν έκείνην, νά ζητήσωσι παρ’ 
Αύτοΰ τήν πρωτοκαθεδρίαν κατά τήν μέλλουσαν βασιλείαν Αυ-
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162 «Εκκλησιαστικός Κήρυξ»

τοΰ. «Διδάσκαλε, εϊπον, θέλομεν, ϊνα ο έάν αίτήσωμεν Λοιήσης 
ήμίν δός ήμίν, ϊνα εις έκ δεξιών σου καί είς έξ εύωνύμων σου 
καθίσωμεν έν τή δόξη σου». Είς τήν τόσον έσφαλμένην, άλλά 
καί άνάρμοστον δια τήν περίστασιν άπαίτησιν τών δύο μαθητών 
δ Σωτήρ διά τόνου ήρεμου πλήν σοβαρού άπήντησεν «ούκ 
οιδατε τί αίτεϊσθε», δέν γνωρίζετε τί ζητείτε. Καί 
πράγματι ούτε τί έλεγον, ούτε τί έζήτουν δέν ήξευρον οί μαθη- 
ταί έκείνοι. Δέν έγνώριζον τί έλεγον, διότι έπεθύμουν νά καθέ- 
ξωσι πρωτοκαθεδρίας έν έγκοσμίφ βασιλεία τοΰ Χρίστου, άγνο- 
οΰντες, δτι ή βασιλεία τοΰ Χρίστου «ούκ έστιν έκ τοΰ κόσμου 
τούτου». Δέν έγνώριζον δέ καί τί έζήτουν, διότι οί θρόνοι έν τή 
βασιλεία τοΰ Χρίστου δέν δύνανται νά έπιτευχθώσιν άλλως ή διά 
τοΰ σταυρού καί τών παθημάτων καί έπομένως ζητοΰντες πρω
τοκαθεδρίας έν τή βασιλεία Αύτοΰ, έζήτουν συγχρόνως καί τδν 
σταυρόν, τον όποιον ούδαμώς εϊχον ύπ’ οψει, δτε έποίουν τήν αϊ- 
τησίν των. «'Ο θρόνος, λέγει δ Μ. Βασίλειος, έστι τών πόνων 
έπαθλον ούκ έπιθυμίας δώρον' δικαιοσύνης γέρας ούκ αίτήσεως 
χάρισμα».

Δέν έγνώριζον λοιπόν τί έζήτουν οί υιοί Ζεβεδαίου*  αλλά 
καί πάντες οί έν πάση έποχή τετυφλωμένοι έκ τοΰ πάθους τής 
φιλοδοξίας καί τών καπνών τής φιλοπρωτίας, αληθώς, δέν γνω- 
ρίζουσι τί ζητοΰσιν, δταν μή λαμβάνοντες τό: έκαστος έν φ έ- 
κλήθη, ύπ’ οψει, δλως άνάξιοι καί ανίκανοι δντες ποικίλα μετέρ
χονται μέσα, θεμιτά καί άθέμιτα, δπως καταλάβωσιν έξέχουσάν 
τινα είτε έν τή πολιτεία, είτε έν τή ’Εκκλησία θέσιν. Ή κοινωνία, 
πολιτική ή έκκλησιαστική ομοιάζει πρός τό σώμα, τό οποίον 
απαρτίζεται άπό τά διάφορα μέλη, έκαστον τών οποίων κατέχει 
ίδιάζουσαν θέσιν καί 'ίδιον έκπληροί προορισμόν. 'Η κεφαλή διευ
θύνει τό δλον σώμα, ό οφθαλμός εΐνε ό λύχνος τοΰ σώματος, ή 
ρίς, το στόμα, αί χόίρες, οί πόδες κ.τ.λ., έκαστον καθόλου μέλος, 
ιδίαν έκτελεί ένέργειαν" έκ τής ιδιαιτέρας δ’ έκάστου σκοπίμου 
λειτουργίας άπαρτίζεται ό κανονικός βίος, ή ζωή τοΰ άνθρώπου 
Τί θά συνέβαινεν αν έκαστον μέλος ήθελε νά γίνη κεφαλή ή δ · 
φθαλμός ; Ούδεμία άμφιβολία, δτι τά πάντα άνω κάτω θά έγί- 

«Ούκ οϊδατε τί αίτεϊσθε> 163

vövto και τδ άποτέλεσμα θά ήτο καταστροφή καί αύτών ιδιαιτέ
ρως καί δλου τοΰ σώματος γενικώς. Δικαίως κατά ταύτα έρωτά 
ό Άπ. ΙΙαΰλος, «εί δλον τδ σώμα οφθαλμός· ποΰ ή άκοή; εί 
δλον άκοή, ποΰ ή οσφρησις ; νυνί δέ δ θεδς έθετο τά μέλη έν έ
καστον αύτών έν τφ σώματι καθώς ήθέλησεν, εί δέ ήν πάντα έν 
μέλος, ποΰ τδ σώμα; Νύν δέ πολλά μέν μέλη, έν δέ σώμα». (Α' 
Κορινθ. 12. 17, 25). Τί θέλουσι λοιπόν οί φιλόπρωτοι ζητοΰντες 
τιμητικάς θέσεις έν τή κοινωνία ; Άναμφιβόλως δλοι θέλουσι νά 
γίνωσιν οφθαλμός έν τφ σώματι αύτής· άλλά τούτο εΐνε άδύνα- 
τον, έκαστος δέ άφεύκτως οφείλει νά κατέχη τήν άρμόζουσαν 
αύτφ θέσιν. '0 δρθος λόγος μάς λέγει, δτι πάσαι αί θέσεις έν τή 
κοινωνία εΐνε άναγκαίαι και δτι δέν εΐνε ή θέσις ή όποία άνα- 
δεικνύει τδν άνθρωπον, άλλ’ δ άνθρωπος τήν θέσιν. Βεβαίως διά 
τούτων δέν θέλομεν νά εϊπωμεν, δτι δέν πρέπει νά προσπαθή τις 
έν τφ βί(>) του νά καταλάβη άνωτέρας θέσεις, διότι πάντως αύται 
πρέπει νά καταληφθώσιν ύπδ τινων, έν τή φύσει δ’ άλλως τοΰ 
άνθρώπου έγκειται νά έπιθυμή τδ μεγαλείον καί τήν δόξαν, τήν 
δποίαν άγωνίζεται νά πραγματοποίηση έν τφ κύκλφ τής δρά- 
σεώς του καί άνευ τής δποίας δέν εΐνε δυνατόν νά μεγαλουργήση*  
έννοοΰμεν δμως τούτο, δτι δ όρεγόμενος νά καταλάβη ύψηλήν έν 
τή κοινωνία θέσιν οφείλει πρώτον άνευ προκαταλήψεως καί ψευ
δούς έκτιμήσεως τού έαυτοϋ του νά είσδύση είς έαυτδν καί ν’ άνα- 
μετρήση τάς δυνάμεις του, τήν ικανότητά του καί έπί πλέον νά 
παρατηρήση μήπως ύπάρχη έτερος καταλληλότερος διά τήν θέ
σιν, τήν δποίαν έπιδιώκει. Θέλεις, λοιπόν, νά κυβέρνησης καί 
νά διευθύνης τούς άλλους ; Άλλά πρώτον μάθε νά κυβερνάς και 
νά διευθύνης τδν εαυτόν σου, διότι «άνθρώπφ χαλεπού δντος τού 
είδέναι άρχεσθαι πολλφ χαλεπώτερόν έστι, τδ είδέναι άρχειν 
άνθρώπων». ’Επιθυμείς νά γίνης σύμβουλος άλλων ; ΙΙρώτον 
προσπάθησον νά γίνης σοφός καθ’ εαυτόν. ’Επιθυμείς νά γίνης 
δικαστής ; Μάθε πρώτον ν’ άποκτήσης τήν οξύνοιαν καί τήν 
διαύγειαν τοΰ πνεύματος διά νά διακρίνης τδν ένοχον άπο τού ά- 
θώου, ν’ άποκαλύπτης τάς πλεκτάνας, τάς διαβολάς και τάς συ

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

 - Ι
ερ
ά Μ

ητρ
όπ
ολ
ις 
Κιτ
ίου



164 ^Εκκλησιαστικός Κήρυξ»
«Ούκ οϊδατε τί αίτεΐσΟε» 165

κοφαντίας. Θέλεις νά καταλάβης έξέχουσαν έν τή Εκκλησία 
θέσιν, θέλεις νά γίνης ίερεύς, θέλεις νά προχωρήσης περαιτέρω; 
’Ώ, τότε δή τότε, οφείλεις πολύ νά σκεφθής, ώ άνθρωπε. Διότι ή 
ιερατική διακονία, δεν είνε κοινή τις διακονία, δέν είνε κοσμικόν 
τι αξίωμα ή επάγγελμα, διά τδ όποίον επί τέλους απαιτούνται 
σχετικώς μέτρια προσόντα διά νά καθέξη τις αυτό, άλλά «τέχνη 
τεχνών καί επιστήμη έπιστημών», τής όποίας όσον τδ ύψος καί. 
τδ αξίωμα, τοσοϋτος καί ό κίνδυνος τφ γε νοΰν έχοντι, κατά τον 
θεολόγον Γρηγόριον, διότι τδ κινδυνευόμενον είνε*σωτηρία  ψυχής 
καί έν αύτή πρόκειται περί έργου μεγίστου καί θείου, περί ύπερ- 
τάτης εύθύνης ένώπιον του Θεοΰ. Διά τδ αξίωμα δθεν τοΰτο απαι
τούνται δλως ειδικά προσόντα πρδς έπιτυχή αύτοΰ έπιτέλεσιν 
καί δή δχι μόνον πρέπει νά εινέ τις άριστα μεμορφωμένος θεο- 
λογικώς τε καί έγκυκλοπαιδικώς καί δσον αφορά τήν αρετήν 
«ήκων είς τδ άκρότατον» αύτής, άλλ’ έπειδή έν αύτφ πρόκειται 
περί παιδαγωγίας τής ψυχής τοΰ άνθρώπου, δστις είνε τδ «πο- 
λυτροπώτατον ζώον καί ποικιλώτατον», ό άναλαμβάνων διά 
τοΰτο νά γείνη ποιμήν τής Έκκλησίας δέν πρέπει νά ήνε μόνον 
παιδαγωγός, άλλα καί μέγας ψυχολόγος καί ιατρός, δυνάμενος 
νά θεραπεύση τούς ήθικώς κάμνοντας «τάς πνευματικάς τών ποι- 
μαινομένων άσθενείας, αίτινες καί κρυπταί είνε καί δυσδιάκρι
τοι». Έρωτώμεν λοιπδν καί πάλιν, έπιθυμείς νά καταλάβης ά- 
ξίωμά τι έν τή Εκκλησία ; Κατ’ αρχήν παρατήρησαν άν έχης 
νοΰν Χριστού, άν έχης τά προς τούτο προσόντα, άν πνευματικώς 
καί ήθικώς ήσαι ύπέρτερος έκείνων έπί τών οποίων μέλλεις νά 
κατασταθής άρχων καί ποδηγέτης είς τήν άρετήν. Διότι ούδείς 
άκατάλληλος ών δικαιούται νά είσπηδήση είς τον ιερατικόν πε
ρίβολον «άνίπτοις χερσί, τδ δή λεγόμενον, καί άμυήτφ ψυχή 
τοίς άγιωτάτοις αύτδν έπεισάγων, άλλους ιατρεύειν έπιχειρών αύ
τδς έλκεσι βρύων». Διότι είνε ψυχρόν καί άχαρι καί γελοίον νά 
προσπαθή τις νά ίατρεύση άλλους, νά παρορα δέ εαυτόν άσθε- 
νούντα, κατά τήν έκφρασιν μεγάλου τής Έκκλησίας ΙΙατρός.

Καθόλου είπειν αί ύψηλαί θέσεις καί τά άξιώματα άπαι- 

τούσι καί πολύν ζήλον καί αγνότητα συνειδήσεως καί ένθερμον 
αύταπάρνησιν καί συνεπάγονται καί μεγαλυτέρας εύθύνας. Εν
τεύθεν, δστις περισσότερον ένεβάθυνεν είς εαυτόν, δστις έγνώρισε 
καλώς τδ «γνώθι σαυτόν». άδύνατον νά μή έθεώρησεν έαυτδν ανί
κανον δι’ οίασδήποτε πολιτικο-εκκλησιαστικο-κοινωνικάς θέσεις. 
Ό σοφός τής Π. Διαθήκης είπεν: «χαλεπότερα σου μή ζήτει», 
άξιώματα δηλ. ύπερβαίνοντα τάς δυνάμεις σου καί θέσεις, αίτινες 
δέν σοι αρμόζουν μή ζήτει, διότι υπάρχει κίνδυνος νά πέσης άπδ 
τοΰ ύψους αύτών καί ύπδ τδ βάρος αύτών εύρεθείς νά κατασυ/ 
τριβής.

’Αληθώς δέ αί ύψηλαί θέσεις καί τά ύψηλά ύπουργήματα 
είνε τοιαΰτα, ώστε δέν δύναταί τις, έμβαθύνων είς τήν ούσίαν αύ
τών, ή νά εύρη πολύ σοβαρούς λόγους δυναμένους νά πείσωσιν 
αύτόν, δτι δέν πρέπει μετ’ έπιμονής νά έκζητή αύτά. Αί ύψηλαί 
θέσεις πολλαπλασιάζουσιν είνε άληθές τήν λάμψιν, τάς τιμάς, 
τάς ύλικάς (?>φελείας, άλλα δέν πρέπει νά λησμονώμεν καί τάς 
ταλαιπωρίας καί τούς πόνους καί τούς άγώνας καί τάς μέριμνας 
τάς όποίας άπαιτοΰσιν. "Οσον ύψηλότερον είνε τδ ύπούργημα, 
τόσον βαρύς έπικάθηται ό σταυρός έπί τών ώμων τού κατέχοντος 
αύτό. Ό Κύριος είς τούς μαθητάς, τούς ζητήσαντας τάς τιμη- 
τικάς έκείνας θέσεις έν τή Βασιλεία Αύτού έδήλωσε σαφώς' «δύ- 
νασθε, είπε, πιείν τδ ποτήριον, ο έγό> πίνω καί τδ βάπτισμα, ο 
έγώ βαπτίζομαι βαπτισθήναι; » Σταύρος καί πικρά πολύ πικρά 
ποτήρια είνε ή άμοιβή τών ζητούντων θέσεις ύψηλάς’ καί δμως 
οί παντί τρόπω έπιζητούντες αύτάς δλως άλλοίαν ιδέαν φαίνεται 
νά έχωσι. Συνήθως νομίζουσιν, δτι άμα καθέξωσιν ύψηλήν τινα 
θέσιν καί θά διάγωσι τού λοιπού βίον άνετον καί ήσυχον καί εύ- 
χάριστον, θά τρώγωσι καί θά πίνωσι καί θά εύφραίνωσι τήν ψυ
χήν καί τδ σώμά τ<υν ! Καί δμως τδ πράγμα δέν έχει ούτως. 
Οί ύψηλάς κατέχοντες έν τή κοινωνία θέσεις, πολιτικής ή εκ
κλησιαστικής φύσεως, οφείλουσι νά έχωσι τοιαύτην αύταπάρνη- 
σιν, ώστε δλως ν’ άνήκωσιν είς τούς ύφισταμένους αύτών, νά ζώ- 
σιν δλιγώτερον δι’ εαυτούς καί περισσότερον διά τούς άλλους, 
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διότι πρέπει νά γνωρίζωσι καί νά μή άμφιβάλλωσιν, δτι πριν 
μέν να κατασταθώσιν είς τήν αρχήν έζων διά τδν έαυτόν των, 
κατασταθέντες δέ δι’ ους κατεστάθησαν.

Τ’ άνωτέρω πάντα εχοντες ύπ’ δψει δυνάμεθα νά έννοήσω- 
μεν διατί έν τή ’Εκκλησία μεγάλοι 'Ιεράρχαι καί άγιοι ώς δ 
Βασίλειος, δ Γρηγόριος καί δ Χρυσόστομος άποβλέποντες πρδς 
τδν όγκον τής ιερωσύνης, ώς πρδς ϋψιστον αξίωμα, άπεδυσπέτουν 
καί έφευγον δτε έζήτουν νά χειροτονήσωσιν αύτούς είς ποιμένας 
τής ’Εκκλησίας, διότι έφρόν υν πολύ δρθώς, δτι «τδ τής διδα
σκαλίας καί τδ τής ιερωσύνης αξίωμα μέγα έστί καί θαυμαστόν 
καί όντως τής τοΰ Θεοΰ δεόμενον ψήφου, όιστε τδν άξιον είς μέσον 
άγαγείν». Διότι «έργον έστί τδ πράγμα ούκ άνεσις, φροντίς ού 
τρυφή, λειτουργία ύπεύθυνος ούκ αρχή άνεξέταστος, πατρική 
κηδεμονία, ού τυραννική αύτονομία, οικονομική προστασία ούκ 
άλογοθέτητος έξουσία».

«Πολλοί, είπέ τις, θά ήσαν πραγματικός μεγάλοι καί άγιοι 
άν δέν κατειχον άξιώματα». Καί δέν είχεν άδικον. Διότι πόσοι καί 
πόσοι έκ τής άναξίας χρήσεως καί διαχειρίσεως τών θέσεων καί 
άξιωμάτων των δέν κατέστρεψαν καί εαυτούς καί έκείνους έφ’ ών 
κατεστάθησαν άρχοντες ! Πόσοι καταλαβόντες θέσεις τιμητικάς, 
χωρίς νά τιμήσωσιν αύτάς καί άναδείξωσι, δυσηρεστημένοι έκ τοΰ 
έαυτοϋ των καί έγκαταλελειμμένοι ύπδ τών φίλων των δέν έ'πεσον 
καί ή πτώσίς των ύπήρξε μεγάλη, κακοί δ’ δντες αύτοί, κακώς 
άπωλέσθησαν; Έάν θέλης λοιπδν νά γείνης μέγας μή ζήτει μεγα
λεία καί τότε θά γείνης πραγματικώς μέγας. Ή ταπεινοφροσύνη 
είνε τδ ύψιστον μεγαλείον, κάκιστα δέ πολιτεύονται δσοι έξ ύπερη- 
φανείας καί κενοδοξίας πρδς έπιδίωξιν καί άπόλαυσιν τής μαται- 
ότητος καί τής ύλης προσπαθοΰντες ;άκαταλάβωσιν ύψηλάς θέ
σεις, μετέρχονται δλα τά πονηρά καί δόλια μέσα καί κακουργοΰσι 
πολλάκις μόνον καί μόνον δπως δ αντίπαλός των, δστις πολλά
κις είνε πολύ ανώτερος αύτών, νά μή καταλάβη τήν ιδίαν, ήν 
καί αύτδς έπιδιώκει θέσιν. Άλλά μεταξύ τών Χριστιανών δέν πρέ
πει νά λαμβάνωσι χώραν τοιούτου είδους έκτροπα*  οί εχοντες τά
σεις πρδς κατάληψιν άνωτέρων θέσεων άς μάθωσι ν’ άναμένωσι 1) Συνέχεια έκ τοΰ 103ου τεύχους σελ. 146.
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καί άν έχωσι πραγματικήν αξίαν θά υψωθώσι χωρίς αύτοί νά 
τδ θέλωσιν, άλλ’ έάν αΰτη λείπη ά; άπέχωσι, διότι θά μετανοή- 
σωσιν οίκτρώς. Κολακευτικά ήσαν τ’ άξιώματα είς τούς έθνικούς, 
διότι οί άρχοντες αύτών κατεξουσίαζον αύτών. «Άλλ’ ούχ ούτως 
έσται έν ύμίν, είπεν ό Κύριος, άλλ’ δς έάν θέλη γενέσθαι μέγας 
έν ύμίν, έσται ύμών διάκονος καί δς έάν θέλη ύμών γενέσθαι πρώ
τος, έσται πάντων δούλος. Καί γάρ δ Γίδς τοΰ άνθρώπου ούκ ήλ
θε διακονηθήναι, άλλά διακονήσαι καί δούναι τήν ψυχήν αύτοΰ 
λύτρον άντί πολλών». Τδ ύψηλδν τοΰ Κυρίου παράδειγμα, ταπει- 
νωθέντος διά τήν ήμετέραν σωτηρίαν, είθε νά έξαφανίση έν ήμιν 
παν είδος φιλαρχίας καί σπουδαρχίας.

Α. Δ.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ1)

Κατά τήν κρατούσαν κοινώς γνώμην, τό θαύμα θεωρείται άρνη- 
σις τών φυσικών νόμων καί άποκηρύσσεται ύπο τής Επιστήμης. 
Τούτο τούλάχιστον εξάγεται έκ τής Κατηχήσεως τών άπιστων, άλλά 
συμβαίνει παν τούναντίον. Ή Επιστήμη ούδαμώς πάσχει θαυματο- 
φοβίαν*  αύτη έπεισάγεται είς αύτήν έξωθεν, δέν άναπτύσσεται έν 
αύτή. Άπ’ έναντίας, πρός πλήρη έξήγησιν του κόσμου ή Επι
στήμη θεωρεί άδύνατον νά μή λαμβάνη ύπ’ δψιν τδ 'ύπερφυσικόν 
στοιχεϊον», ήτοι δέν δύναται νά μή παραδεχθή θεόν καί Δημιουργόν 
καί Προνοητήν, νά μή παραδεχθή τδ θαύμα. Ύπάρχουσι τούλάχιστον 
τέσσαρα σημεία, κατά τά όποια ή ’Επιστήμη εΐνε ήναγκασμένη πρδς 
πλήρη έξήγησιν τών τού κόσμου ν’ άποταθή πρδς τήν προϋπόθεσιν 
τής ύπερφυσικής ένεργείας τής θεότητας, δήλα δή πρδς τδ θαύμα τής 
θείας δημιουργίας*  καί εΐνε ταύτα, βεβαίως, ή προέλευσις τής ύλης 
τού κόσμου, ή έν' αύτή έμφάνισις τ^ς πρώτης κινήσεως, ή προέλευσις 
τής ζωής καί ή προέλευσις τού άνεξαρτήτου άνθρωπίνου πνεύματος. 
Άνευ τού «ύπερφυσικού στοιχείου» ή ’Επιστήμη δέν δύναται είςταύτα 
να δώση ίδικήν της έξήγησιν, ούδέ δύναται να ύπάρξη τοιαύτη δια 
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τούς είδότας, οί όποιοι δέν συγχέουσι τήν ’Επιστήμην μετά τής άγυρ- 
τείας τών Χαϊκκελ, τών καιαπληττόντων μόνον τούς απλοϊκούς δια 
προϊόντων όποια τά «Κοσμικά Προβλήματα» κ.τ.τ.

Διά να μάθωμεν τί πράγματι φρονεί ή Επιστήμη περί του θαύ
ματος, άνάγκη πάντοτε ν’ άκούωμεν τούς άντιπροσώπους της καϊ ούχΐ 
τούς ξένους πρός αύεήν έρασιτέχνας καί άγύρτας, τούς ψευδώς έμ- 
φανιζομένους ώς έξ ονόματος αύτής ή σκοπίμως ή καί έξ άμαθείας*  
Οί ο’ άληθεϊς έπιστήμονες όμιλούσιν ύπέρ του θαύματος. νΗδη ήκού- 
σθη ή φωνή επιστημόνων τινών, οϊτινες ήχθησαν εις τήν παραδοχήν 
τού θαύματος δια τής άναλύσεως τής έννοίας τών φυσικών νόμων καί 
τής αιτιότητας καθόλου. "Ηδη άκούσωμεν καί άλλους, οϊτινες καί 
κατ’ άλλον τρόπον έκφράζονται περί τού δυνατού τοΰ θαύματος.

'θ ΧΛ^^θς Σιεμπέην λέγει : «Κατά τινα τρόπον είνε δυνα
τόν έτι να νοηθή, δτι οί τήν φύσιν γνωρίζοντες μόνον μακρόθεν άρ- 
νούνται τήν έν αύτη ένέργειαν τού Απείρου Νοΰ... Άλλ’ οί άληθώς 
μεγάλοι φυσιοδίφαι πάντοτε έπί τοσούτο μάλλον έπείθοντο περί τής 
υπάρξεως ψυχής καί θεού, δσω βαθύτερον είσέδυον είς τα μυστήρια 
τής φύσεως».

Ό άστρονόμος Μ έ δ λ ε ρ : Ό αληθής φυσιοδίφης δέν δύναται 
νά είνε άθεος. Ό τόσον, δσον καί ήμεις, βαθέως είσδύων διά τής 
έρεύνης είς τήν φύσιν, τό έργοστάσιον τούτο τού θεού, έν ταπεινότητι 
θα κλίνη τήν κεφαλήν προ τής αγίας αύτού Προνοίας έν τώ κοσμώ». 
Καί: «Οί έπιστήμονες φυσιοδίφαι ολιγωτέρους παντός άλλου έχουσι 
λόγους ν’άμφιβάλλωσι περί τών θαυμάτων».

Ό βοτανικός X έ ε ρ : «'Όσω βαθύτερον έγκύπτομεν είς τήν 
γνώσιν τής φύσεως, τόαω βαθυτέρα καθίσταται καί ή πεποίθησις ήμών, 
δτι μόνη ή πίστις είς θεόν παντοδύναμον καί πανταχού παρόντα, 
Δημιουργόν τού ούρανού καί τής γής, δύναται νά λύση τά φυσικά 
προβλήματα ώς καί τα προβλήματα τής άνθρωπίνης ζωής».

Ό φυσικός Γ ρ ό β ε : «*Όσφ  βαθύτερον χωρούμεν διά τής έρεύ
νης είς τήν φύσιν. τόσιρ έμμονωτέρα άποβαίνει έν ήμϊν ή πεποίθησις 
δτι... ή ούσία τής αιτίας είνε δι’ ήμάς άκατάληπτος. Ή τελική αιτία 
τών πάντων είνε ή Βούλησις, ή δέ δημιουργία είνε έργον τού θεού>.

Ό γεωλόγος Α ά ι ε λ λ : Καθ’ όποιανδήποτε κατεύθυνσιν καί 
αν έπιχειρήσωμεν έρεύνας, πανταχού άποκαλύπτομεν σαφεστάτας άπο- 

δείξεις τής έν τή φύσει ένεργείας τοΰ δημιουργικού Νοΰ, τής παντο
δυνάμου καί πανσόφου Αύτού Προνοίας».

Ό γεωλόγος Μάρτσιους: ’Εν τή φύσει ένεργεϊ ώς δύναμις 
διευθύνουσα καί τι άλλο, παρεκτός τών νόμων, τών κανονιζόντων τόν 
κόσμον τών φαινομένων. Ό φυσιοδίφης προσπαθεί ν’ άποκαλύψη 
νόμους, κατά διάφορον δέ τρόπον ανακαλύπτει αύτούς, ή δέ διάνοιά 
του περιλαμβάνει τήν άρμονικήν των άλληλεπίδρασιν ώς έκφρασιν 
άνωτάτης, θείας σκοπιμότητος, καίτοι δέν εισδύει είς τήν πρωταρχικήν 
αιτίαν τών πάντων... Τόν φυσιοδίφην πανταχόθεν περιβάλλουσι θαύ
ματα. Δια τήν άνάλυσιν τοΰ απλού λευκού φωτός είς τήν πολύχρωμον 
ποικιλίαν τού πρίσματος, δια τούς άπειρους- συνδυασμούς τών συνθέσεων 
καί άναλύσεων τών άτόμων τής ύλης, διά τήν προέλευσιν καί τήν 
βαθμιαίαν άνάπτυξιν τών οργανισμών άπό τών άπλουστάτων μέχρι 
τού άνθρώπου, — διά πάντα ταύτα έκζητοΰμεν έξηγήσεις, ύποδεικνύ- 
οντες τάς συνθήκας τών φαινομένων ένταΰθα, δέν εϊμεθα δμως είς 
θέσιν νά έννοήσωμεν ταύτα έν τή ούσία των*  ούτω τό «θαυμάζειν 
τοΰ Πλάτωνος μάς συνοδεύει πανταχού έν τή έρεύνη τής φύσεως καί 
είνε ούχΐ μόνον ή αργή, άλλά καί τό τέλος αύτής (τής έρεύνης). 
Άλλ’ ό έννοών δτι ή τε αρχή καί τό τέλος τού φαινομένου κεϊται 
πέραν τού πεδίου τής όράσεως ήμών, αναγκάζεται νά παραδεχθή ύπέρ 
τόν ύλικόν τούτον κόσμον τών φαινομένων ιδιαιτέραν ένέργειαν έν τή 
σφαίρα τής άνωτάτης τού κόσμου τάξεως, ένθα τά πάντα προέρχονται 
έκ τής Απείρου Δυνάμεως καί έπιστρέφουσιν είς Αύτήν».

Ό γεωλόγος Μ π ί σ 1 ο φ : « Ό θεός έδημιούργησε τον κόσμον 
διά τρόπου θαυμαστού*  διά θαύματος ένεφανίσθη τό πρώτοι φυτόν έπί 
τής γής, δσον δέ μακρότερον καί αν παρακολουθήσωμεν τάς αιτίας 
τών φαινομένων, άπό τών πλησιεστάτων μέχρι τών μάλλον άπομεμα- 
κρυσμένων, καί πάλιν έν τούτοις θά έπιστρέψωμεν είς τήν αύτήν αιτί
αν, τήν έξω τοΰ ύλικού κόσμου κειμένην, ήτοι τό θαύμα .

Ούτω λοιπόν τό μή παραπέμπειν είς τό θαΰμα έν τή ’Επιστήμη 
σημαίνει ένίοτε άφίνειν ανεξήγηταν τό υπό έρευναν φαινόμενον. Αύτό 
οί έπιστήμονες λέγουσι. Διά τοΰτο ή λαϊκή φιλολογία, ή αύταρέσκως 
έπιδεικνύουσα εύθηνόν έλευθεριασμόν καί ιδιαιτέρως στενήν τάχα σχέ- 
σιν πρός τήν Επιστήμην, φωράται τελείως άγνοούσα τήν ’Επιστήμην, 
όσάκις έν αύτή άπαντώμεν δηλώσεις οϊαι αί : τό παραπέμπειν είς τό 
θαύμα σημαίνει άρνησιν έξηγήσεως», τό είς θεόν παραπέμπειν έν τή 
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λύσει τούτων ή εκείνων τών ζητημάτων σημαίνει άποφεύγειν άπάν- 
τησιν» κλπ.

Κρίνων περί τής αξιοπιστίας τών θαυμάτων τής Άναστάσεως καί 
τής Άναλήψεως του Χριστού δ φυσικός Μπάλφουρ Στιούαρτ 
γράφει τα εξής: «Παρέμεινεν άρά γε άμετάβλητος ή ενέργεια τών 
γνωστών φυσικών δυνάμεων έν ταίς περιπτώσεσι ταύταις (ήτοι κατά 
τα θαύματα), ή μήπως ένίοτε ύπερεβάθη υπό τής άνωτέρας δυνάμεως ; 
Άναντιρρήτως συνέβη τδ δεύτερον! Άλανθάστως δύναται τιςνάχεϊπη, 
δτι ούτω συνέβη κατά τήν άνάστασιν καί τήν άνάληψιν του Χριστού. 
Βεβαίως όφείλομεν νά έξετάζωμεν τήν οφθαλμοφάνειαν τών μεγάλων 
γεγονότων, τοΰτο δέ καί έγένετο ήδη διά τοΰ τελειοτάτου τρόπου : ή 
ιστορία, άφηγουμένη ταΰτα τά γεγονότα, ύπέστη τήν δοκιμασίαν 
τόσον καλώς, ώστε πάσα ύπόθεσις περί τής άναληθείας των θα άγάγη 
ήμάς άναμφιβόλως είς μεγίστην ηθικήν καί πνευματικήν σύγχυσιν. 
Καί αυτοί έτι οί άντίπαλοί μας είνε ήναγκασμένοι να παραδεχθώσι 
τούτο*  καί δμως, μεθ’ δλα ταΰτα, άντιλέγουσιν δτι προτιμώσι να ύπο- 
στώσι τά ήθικάς ταύτας καί πνευματικάς δυσκολίας, ή τήν δ ι α- 
V ο η τ ι κ ή ν έκείνην σύγχυσιν, ή δποία, κατ’ αύτούς, κατ’ άνάγκην 
θά έπακολουθήση είς τήν πίστιν είς τδ δτι τά μεγάλα ταΰτα γεγονότα 
συνέβησαν άληθώς. Έγώ δμως άρνούμαι δτι έν τή περιπτώσει ταύτη 
υπάρχει δήθεν τοιαύτη σύγχυσις. Δέν βλέπω τδν λόγον διατί νά μή 
παραδεχθώ τδ δυνατόν τής μετατροπής τών συνήθων δυνάμεων ύπδ 
δυνάμεων ανωτέρων ύπδ τάς συνθήκας, αί δποϊαι προηγήθησαν τής 
έλεύσεως τοΰ Χριστοΰ».

Ό καθηγ. τής τεχνικής Μηχανικής Α. Δ ζ. Γ1 ο ύ ϊ γ γ : « Ή 
γνώσις τής έννόμου τάξεως τών φυσικών ένεργειών, τήν δποίαν έν τή 
τυφλώσει μας άποκαλοΰμεν νόμους, άποτελει τδν σκοπόν τής ’Επι
στήμης*  δέν πρέπει δμως νά ύποθέτωμεν, δτι οί ούτω καλούμενοι νό
μοι έχουσι τήν δύναμιν τών άναγκαίων καί αμεταβλήτων άληθειών. 
Δέν δικαιούμεθα νά ίσχυριζώμεθα, δτι τδ γενικευθέν πόρισμα τής 
περιωρισμένης πείρας ήμών θ’ άποδειχθή έστερημένον έξαιρέσεων καί 
ύπδ τδ φώς έτι εύρυτάτης γνώσεως. Προσπαθοΰντες να είσαγάγωμεν 
φαινομενικάς έξαιρέσεις είς τδν κύκλον τής έπιστημονικής τάξεως, 
καταχρώμεθα τοΰ έπιστημονικου κύρους έφ’ δσον ίσχυριζόμεθα δτι 
δέν είνε δυναταΙ οίαιδήποτε έξαιρέσεις. Όσονδήποτε εύρύ καί αν 
φαίνεται τδ βασίλειον τής έννόμου έν φύσει τάξεως, δέν πρέπει νά 

τολμώμεν να έξάγωμεν έκ τούτου τδ λογικόν συμπέρασμα, δτι ούδέ- 
ποτε ούδεμία είς αυτήν έγεινεν έπέμβασις έν τώ παρελθόντι, ούδ’ 
δτι άδύνατον νά συμβή έν τώ μέλλοντι».

θά ήδυνάμεθα νά συνεχίσωμεν τήν άνάκρισιν τών έπιστημόνων 
έπί τού ζητήματος τούτου, άλλά νομίζω δτι είνε περιττόν ή άλήθεια 
έπαρκώς διεσαφήθη. Άπεδείχθη δηλαδή, δτι ή ’Επιστήμη ού μόνον 
δέν άρνεΐται, άλλ’ άπ’ έναντίας προσεπικυροί τήν είς τδ θαύμα πίστιν, 
καί δτι παραδέχεται αύτδ ώς δυνατόν ού μόνον έν τή θρησκεία, άλλά 
καί έν τή φυσιοφιλοσοφία, ήτις άποτελεϊ τό ολοκληρωτικόν πόρισμα 
τών έπιστημονικών έκ τής έρεύνης τής φύσεως έξαγομένων. Ή παρα
δοχή τοΰ θαύματος έν τώ έπιστημονικω περιβάλλοντι, παρά τήν κοινώς 
φερομένην γνώμην, έπί μάλλον καί μάλλον ένισχύεται, καθ’ δσον 
έκκρούεται ένταΰθα ή προτέρα ύλιστικομηχανική κοσμοθεωρία ύπδ 
τής ζωϊκο-θεϊστικής έν τή δποία ή έννομος έν τή φύσει τάξις καί ή 
σκοπιμότης άνάγονται είς τδν "Γψιστον νοΰν ώς είς πρωταρχικήν 
των Αιτίαν.

Ούτω διά τής άμερολήπτου φωνής αύτής τής ’Επιστήμης ή περί 
άντιφάσεως τής είς τδ θαΰμα πίστεως πρδς τήν ’Επιστήμην γνώμη 
άποκρούεται διαρρήδην. 'Ως τί παρουσιάζεται κατά τήν κρίσιν τής 
Επιστήμης ή περί τοΰ θαύματος γνώμη αύτη, ή ψευδώς έπιδεικνυο- 
μένη ώς έπιστημονικδν άξίωμα ; Ή γνώμη αύτη είνε απλώς καί μόνον 
έν έκ τών δογμάτων τής ά π ι σ τ ί α ς, ή, άκριβέστερον, άνόητος 
πρόληψις, άντίθετος έξ ϊσου πρός τήν πίστιν καί πρδς αύτήν τήν 
’Επιστήμην. ’Ορθότατα είπεν ό ΙΙασκάλ: «είνε άδύνατον ν’ άντι- 
λέξη τις λογικώς κατά τών θαυμάτων». Ό φυσιολόγος Ρ ο μ έ ν ς 
άποοίδει τήν έπικράτησιν τής άνοήτου ταύτης προλήψεως είς συνή
θειαν. Τοΰτο βεβαίως είνε άληθές, άλλ’ ή ύπαρξις ίδεών άνοήτων καί 
ή παραδοχή αύτών ώς άληθέιών, ιδίως δταν πρόκηται περί τής θρη
σκείας, όφείλεται καί είς άλλας αιτίας, τάς όποιας είνε περιττόν ν’ 
άπαριθμήσωμεν ένταΰθα. Ή πρόθεσις ήμών συνετελέσθη, τού ζητήμα
τος έξαντληθέντος δια τής άναιρέσεως τής προλήψεως. Τήν έξήγησιν 
δέ τής τελευταίας άπαφίεμεν είς τήν ψυχοπαθολογίαν τής άπιστίας.
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Άπό τούς προγονικούς μας θησαυρούς 173

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ’)

'Όταν δέ τά τέκνα μας φθάσωσιν είς τήν ήλικίαν να ταχθώσιν 
ύπό παιδαγωγούς (είς ήλικίαν 7 έτών) πρέπει πολύ νά προσέξωμεν εις 
το ηθικόν ποιόν τών άνθρώπων τούτων, διά νά μή τά παραδώσωμεν 
χωρίς να τό έννοήσωμεν είς δούλους, βαρβάρους καί πανούργους αν
θρώπους Διότι παρατηρείται σήμερον είς πολλούς τό γελοιωδέστατον 
φαινόμενον, δτι έκ τών καλών δούλων άλλους καθιστώσι γεωργούς, άλ
λους κυβερνήτας πλοίων, άλλους έμπορους, άλλους οικονόμους καί άλ
λους τοκιστάς, είς όλους δέ τούς μεθύσους, τούς λαίμαργους καί τούς 
άχρήστους πρός πάσαν έργασίαν έμπιστεύονται τήν διαπαιδαγώγησή 
τών τέκνων των.

Μετά τούς παιδαγωγούς εχομεν τό σπουδαιότατον καί τό μέγιστον 
τών μελετημάτων μας, τήν έκλογήν τών διδασκάλων τών τέκνων μας. 
Διδασκάλους πρέπει νά ζητώμεν άκατηγορήτους τόν βίον, άμέμπτους 
τά ήθη και άρίστους κατά τάς έφαρμογάς τών παιδαγωγικών καί δι
δακτικών αρχών, διότι πηγή καί ρίζα τής τελείας έν αρετή μορφώσεως 
είνε ή ορθή παίδευσις. Καί καθώς οί γεωργοί στηρίζουσι τά δένδρα 
μέ ξύλινα στηρίγματα, ούτω καί οί καλοί διδάσκαλοι μέ όρθάς συμ- 
βουλάς καί παραινέσεις άνυψούσιν είς ήθικά αναστήματα τούς τροφί
μους των. ’Εννοείται έντεύθεν πόσον άξιοκαταφρόνητοι είνε μερικοί 
τών πατέρων, οί όποιοι, πριν μάθωσι τό ήθικόν ποιόν τών μελλόντων 
νά μορφώσωσι τά τέκνα των, παραδίδουσιν αύτά έξ άγνοιας καί ένίοτε 
έξ άπειρίας είς άνθρώπους ανικάνους καί διεφθαρμένους. Καί έν δσω 
βέβαια τό πράγμα προέρχεται άπό άπειρίαν είνε κάπως άνεκτόν, τό 
άτοπώτατον δμως είνε, δτι ένίοτε πράττουσι τούτο έν πλήρει έπιγνώσει 
τής άπειρίας καί μοχθηρίας τών άνθρώπων τούτων, είτε διότι ένδίδου- 
σιν είς τάς κολακείας τών θελόντων ν’ άρέσκωσι χαμερπώς είς αύτούς, 
είτε διότι κάμπτονται πρό τών παρακλήσεων φίλων, όμοιάζοντες κατά 
τούτο πρός έκεινον τόν άνθρωπον, ό όποιος, χαριζόμενος είς φίλον του, 
δέν καλεί τόν έπιστήμονα καί τόν έμπειρον ιατρόν διά τήν άσθένειάν

1) Συνέχεια έκ τοΰ 103ου τεύχους σελ. 156.

του, άλλά τόν δυνάμενον έξ ανεπιστημοσύνης νά τόν θανατώση, ή 
προσλαμβάνει, κατά παράκλησιν φίλου, είς τό προϊόν του όχι τόν άρι- 
στον άλλά τόν χείριστον κυβερνήτην. Θεέ μου! είνε λοιπόν καί λέγε
ται πατήρ ό τοιούτος άνθρωπος, ό όποιος φροντίζει περισσότερον διά τό 
χάτήρι τών φίλων του παρά διά τήν μόρφωσιν τών τέκνων του ; Δέν 
είχε λοιπόν δίκαιον ό Σωκράτης, δστις έλεγεν, δτι έπεθύμει ν’ άνέβαι- 
νεν, αν ήτο δυνατόν, είς τό ύψηλότερον μέρος τής πόλεως καί μέ με- 
γάλην φωνήν ν’ άνεβόα: < ώ άνθρωποι, πόσον πλανάσθε διότι φροντί
ζετε τόσον πολύ ν’ άποκτήσητε χρήματα καί δέν μεριμνάτε ποσώς διά 
τά τέκνα σας, είς τά οποία θά τά έγκαταλίπητε ;» Είς ταυτα έγώ θά 
προσέθετον, δτι οί τοιουτοι πατέρες όμοιάζουσι μέ τόν έπιμελούμενον 
θερμώς τά ύποδήματά του καί άφροντιστοϋντα διά τούς πόδας του. 
ΙΙολλοί μάλιστα έκ τών πατέρων είς τοιουτον βαθμόν φιλαργυρίας καί 
μισοτεκνίας προβαίνουσιν, ώστε, διά νά μή πληρώσωσι πολλά, άνέχον- 
ται παιδευτάς τών τέκνων των άνθρώπους μηδεμίαν άξίαν έχοντας, έ- 
πιδιώκοντες εύθηνήν αμάθειαν. "Οθεν ό ’Αρίστιππος πολύ εύφυώς έ
σκωψε κάποιον πατέρα έστερημένον ορθής κρίσεως καί νου' δτε δηλ. 
τόν ήρώτησε τί ζητεί διά τήν μόρφωσιν τών τέκνων του, χιλίας δραχ- 
μάς», είπε*  για τό θεό! άπήντησε*  πολλά ζητείς’ μέ 1000 δραχμάς 
ήμπορώ ν’ αγοράσω έν άνδράποδον*  λοιπόν, είπεν ό ’Αρίστιππος, θά 
έχης δύο άνδράποοα, τόν υιόν σου καί εκείνο πού θ’ άγοράσης. Τί δέ 
συμβαίνει είς αύτούς τούς θαυμαστούς πατέρας, είνε γνωστόν δταν τά 
τέκνα των, είσελθόντα είς τήν άνδρικήν ήλικίαν, τόν μέν ήθικόν καί 
τακτικόν βίον παραμελήσωσι, ριφθώσι δ’ όρμητικώς είς τάς άτάκτους 
καί άνδραποδώδεις ήδονάς, τότε άνωφελώς μεταμέλονται διότι έγκλημα- 
τικώς είχον παραμελήσει τήν ηθικήν μόρφωσιν τών τέκνων των καί 
πολύ θλίβονται διά τήν έπιδειχθείσαν πρός έκείνα άδικίαν. Καί άλλοι 
μέν τών τοιούτων νέων περιστοιχίζονται άπό κόλακας καί παρασίτους, 
άνθρώπους εύτελείς καί κατηραμένους καί καταστροφείς καί διαφθο
ρείς τής νεότητος, άλλοι δέ καταδαπανώσι τήν περιουσίαν των είς πο
λυτελή συμπόσια, καί άλλοι παρεκτρέπονται είς τυχηρά παιγνίδια καί 
είς βακχικάς διασκεδάσεις. Έάν νέοι δντες έτίθεντο υπό άγαθήν διαπαι- 
δαγώγησιν, δέν θά ήκολούθουν ώρισμένως τοιαύτην οδόν τού βίου.

Έν συντόμω δέ λέγω, δτι τό κυριώτατον πράγμα εις 
τόν άνθρωπον εινε ή χρηστή διάπλασις τοϋ ή&ους καί ή ορθή 
μόρφωσις του πνεύματός του, καί δτι ταυτα και μόνα συντε- 
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λοϋσιν είς κτήσνν αρετής καί ευδαιμονίας. Καί τα μέν άλλα 
τών αγαθών εϊνε φθαρτά καί μικρά καί όχι άξιοσπούδαστα. 
Ή καλή καταγωγή π.χ. είνε καλόν πράγμα, άλλα προγόνων 
αγαθόν ό πλούτος είνε πολύτιμον, άλλά τής τύχης κτήμα, 
επειδή άπό τούς έχοντας πολλάκις άφαιρεΐται καί δίδεται είς 
τούς μηδέποτε έλπίσαντας να πλουτήσωσι, δύναται δέ νά γίνη 
κτήμα καί τών πονηρότατων άνθρώπων καί χρησιμεύει κοι
νός στόχος κακούργων καί συκοφαντών. Ή δόξα είνε βε
βαίως σεβαστόν πράγμα, άλλ’ άβέβαιον τό κάλλος περιζήτη- 
τον, άλλ’ όλιγοχρόνιον ή ύγεία πολύτιμον, άλλ’ εΰμετάβο- 
λον*  ή ’ισχύς ζηλωτόν, άλλ’ εύάλωτον υπό τής νόσου καί τοϋ 
γήρατος. Καθόλου δέ, έάν κανείς μεγαλοφρονή διά τήν ρώ
μην τοϋ σώματός του, άς μάθη δτι πλανάταΓ διότι πόση 
είνε ή άνθρωπίνη δύναμις έν σχέσει πρός τήν δύναμιν άλλων 
ζώων, τών ελεφάντων π.χ., τών ταύρων καί τών λεόντων ; 
Μόνη ή παιδεία είνε άθάνατον καί θειον πράγμα, καί δύο 
μόνον είνε τά κυριώτατα έξ Όλων έν τή άνθρωπίνη φύσει, 
ό νοΰς καί ό λόγος· καί ό μέν νοΰς διευθύνει τόν λόγον, ό 
δέ λόγος είνε ύπηρετικός τοΰ νοΰ, μή καταστρεφόμενος υπό 
τής τύχης, μή άφαιρούμενος διά τής συκοφαντίας, μή φθει
ρόμενος ύπό νόσου, μή βλαπτόμενος υπό τοΰ γήρατος. Μό
νος ό νοΰς παλαιούμενος άνανεοΰται καί μόνον είς τό γήρας 
ό χρόνος προσθέτει γνώσιν, έν φ δλα τα άλλα άφαιρεϊ, καί 
μόνον τήν παιδείαν ό πόλεμος δέν βλάπτει, έν ω τό παν πα
ρασύρει. Καί μοΰ φαίνεται δτι Στιλπνών ό Μεγαρεύς, φιλό
σοφος, ύρθότατα άπήντησεν, δτε ο Δημήτριος, δστις έξην- 
δραπόδισε καί κατηδάφισε τά Μέγαρα, τόν ήρώτησεν, έάν 
έχασέ τι, δτι «ό πόλεμος δέν λαφυραγωγεί τήν παιδείαν». 
Όμοία μοΰ φαίνεται καί ή άπάντησις τοΰ Σωκράτους, δτε 
τόν ήρώτησεν ό Γοργίας ποιαν ιδέαν έχει περί τοΰ μεγάλου 
βασιλέως καί άν τόν νομίζη εύδαίμονα ή όχι' δέν γνωρίζω, 
είπε, ποιαν άρετήν καί παιδείαν έχει, διότι ή ευδαιμονία ε’ις 
αύτά καί οχι είς τυχηρώ άγαθά κεϊται.

Άπό τους προγονικούς μας Θησαυρούς 115

"Οπως δέ παραδέχομαι τήν παιδείαν ώς τό ώφελιμώτατον πράγμα 
είς τόν άνθρωπον, ουτω άφ’ ετέρου συνιστώ τήν άδιάφθορον καί ύγι- 
αίνουσαν παιδείαν καί δχι κενοδόξους καί επιπόλαιους επιδεικτικούς 
λόγους, οί όποιοι άρέσκουσιν είς τούς πολλούς, άλλ’ άπαρέσκουσιν είς 
τούς σοφούς, δπως μαρτυρεί καί ό Εύριπίδης λέγων :

Έγώ δέ είμαι ανεπιτήδειος μέν να ομιλώ ενώπιον όχλου, 
άλλ’ ίκανώτερος ενώπιον ομηλίκων καί ολίγων 
διότι οί ανίκανοι να όμιλώσιν ενώπιον σοφών 
είνε καί άρεστότέροι κατά τό λέγειν παρά τώ δχλφ.

Καί παρατηρώ πραγματικώς, δτι οί έπιτηδεύοντες νά όμιλώσιν άρε- 
στώς καί τερπνώς είς τούς χυδαίους όχλους άποβαίνουσι κατά τον 
βίον, ώς έπί τό πλεϊστον, άσωτοι καί φιλήδονοι. Καί πολύ δικαίως' 
δ ότι άφ’ ού, παρασκευάζοντες ήδονάς είς τούς άλλους, παραμελοΰσι 
τού καλού, δέν δύνανται βεβαίως να προτιμήσωσι τό ορθόν καί τό 
ύγιές αντί τής εαυτών τρυφηλότητος καί ήδυπχθείας, ή νά έπιδεί- 
ξωσι τήν σωφροσύνην αντί τής τέρψεως. Οί αύτοσχέδιοι τών λόγων 
έχουσι πολλά τα άτοπα, ών άπηλλαγμένοι είνε οί προμελετώντες. 
Πολλοί τών μεγάλων άνδρών, ώς ό Περικλής καί ό Δημοσθένης, 
παρεσκευάζοντο έκ τών προτέρων δπως άγορεύσωσιν ενώπιον τοΰ 
πλήθους. ’Απαιτείται μεγάλη ρητορική άσκησις καί ώριμότης ηλι
κίας, ϊνα τις έκ του προχείρου όμιλή' οφείλει δέ νά πράττη τοΰτο 
είς αξίας λ.όγου περιστάσεις. Καθόλου δέ τό λεκτικόν δέν πρέπει 
νά είνε πομπώδες καί θεατρικόν ούδέ μικρολόγον καί ταπεινόν, άλλα 
νά τηρή τήν μέσην όδόν, πεποικιλμένον προσηκόντως καί άπηλλαγμένον 
μονοτονίας.

’Οφείλει πρός τούτοις ό νέος τών μέν έγκυκλίων μαθημάτων να 
μετέχη στοιχειωδώς, έν δέ τή μελέτη τής φιλοσοφίας νά έγκύπτη βα- 
θύτερον, διότι αυτή άποτελεϊ τήν βάσιν τής παιδείας. Καί διά μέν 
τήν έπιμέλειαν τοΰ σώματος διττάς εΰρον έπιστήμας οί άνθρωποι, 
τήν ιατρικήν καί τήν γυμναστικήν, έξ ών ή μέν παρέχει υγείαν, ή 
δέ εύεξίαν, διά δέ τα πάθη καί τά άρρωστήματα τής ψυχής μόνον φάρ- 
μακον είνε ή φιλοσοφία' δι’ αύτής καί μόνης δυνάμεθα να μάθωμεν τί 
είνε καλόν καί τί αισχρόν, τί δίκαιον καί τί άδικον, τί τό πρακτικόν 
καί τί τό φευκτέον’ δτι πρέπει να σεβώμεθα τούς θεούς, νά τιμώμεν 
τούς γονείς, νά έντρεπώμεθα τούς πρεσδυτέρους, νά πειθαρχώμεν είς 
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τούς νόμους, να ύπακούωμεν είς τούς άρχοντας, ν’ άγαπώμεν τούς φί
λους, νά σωφρονώμεν πρός τάς γυναίκας, νά μή ύβρίζωμεν τούς δού
λους. Το δέ σπουοαιότερον οιδασκόμεθα μήτε είς τας εύτυχίας μας να 
είμεθα περιχαρείς, μήτε είς τας συμφοράς μας πολύ λυπημένοι, μήτε 
είς τάς ήδονάς έντελώς παραδεδομένοι, μήτε είς τόν θυμόν μας παρά
φοροι καί θηριώδεις. Το τελευταιον τούτο θεωρώ εγώ τό πολυτιμότερον 
τών έκ τής φιλοσοφίας προερχομένων αγαθών. Διότι ίδιον άνδρδς είνε 
το νά φέρη κανείς τήν εύτυχίαν άνευ ύψηλοφροσύνης, ίδιον πράου αν
θρώπου το νά ζή κανείς εύτυχής χωρίς νά έπισύρη τον φθόνον τών άλ
λων, ίδιον σοφού το νά φαίνηται κανείς ανώτερος τών ήδονών δια τής 
φρονήσεως, καί ίδιον δχι τυχαίου άνθρώπου τό νά έξουσιάζη κανείς 
τον θυμόν του. Τελείους δέ άνθρώπους θεωρώ τούς δυναμένους άρμο- 
νικώς νά συνδυάσωσι τήν πολιτικήν δύναμιν μετά τής φιλοσοφίας*  οί 
τοιούτοι κέκτηνται δύο μέγιστα αγαθά καί ώφελούσι περισσό:ερον 
παντός άλλου τά κοινά, έφ’ όσον πολιτεύονται, ζώσι δέ ήρεμον βίον 
άποσυρόμενοι τής πολιτικής. Τούς πολιτικούς άνδρας ιδία ή φιλοσο
φία καθιστά τελείους βοηθούσα τα μέγιστα αύτούς έν τή έπιτελέσει 
τών προς τήν πατρίδα καί τούς συμπολίτας καθηκόντων των, άιε τής 
θεωρίας συνδυαζομένης μετά τής πράξεως. Ούτως έπολιτεύσαντο δ 
Περικλής, ό Άρχύτας, ό Δίων, ό Επαμεινώνδας.

Γ. ΜΑΤΣΑΚ1Σ
καθηγητής του Ίόροδιδαοκαλί’ου.

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΑίΑΑΓΜΟΓΑ

:H. ΊΙ KôXadtç.
Είδες, χριστιανέ, τήν αμοιβήν πού περιμένει τούς δικαίους 

είς τήν άλλην ζωήν έΟαύμασες τήν εύτυχίαν των καί τήν θέσιν 
των. Καί όμως άντί ή λάμψις τής αίωνίας αύτής εύτυχίας 
νά μάς κρατή είς τον δρόμον μέσα πού φέρει ασφαλώς είς αύτήν, 
τούναντίον μάς σαγηνεύει όλότελα ή ψεύτικη λάμψις τών αγα
θών τού κόσμου αύτού, ή οποία μάς στοιχίζει τήν απώλειαν τού 
παραδείσου ! 'Οποία ζημία γίνεται τότε είς ήμάς ! Ζημία ; ά- 

παντοΰν μερικοί*  ήμείς δέν βλέπομεν καμμίαν ζημίαν ζημία είνε 
έκείνο πού χάνει κανείς απ’ εκείνα πού έχει*  τδ νά μή κερδίζω- 
μεν τδν παράδεισον είνε ζημία ; Πόσον έπιπόλαια σκέπτονται, 
άδελφέ μου, οι τοιούτοι ! Πόσον μάταια προσπαθούν νά κοιμί
σουν ή νά πνίξουν τήν φωνήν τής συνειδήσεώς των ή δποία 
αύστηρά καί φοβερή άκούεται είς κάθε των βήμα πρδς τήν α
μαρτίαν. Μοΰ φαίνεται δμως δτι οί τοιούτοι ούτε τόσον άνόητα 
θά έσκέπτοντο, ούτε θα έτολμούσαν ν’ άφήσουν να φύγουν άπδ 
τδ στόμα των τέτοια αμαρτωλά λόγια, αν έσυλλογίζοντο τήν φο
βέραν κόλασιν είς τήν οποίαν θα ριφθοΰν δσοι δέν θα άξιωθοΰν 
νά κληρονομήσουν τήν βασιλείαν τών ούρανών. Ναί, αμαρτωλέ 
άνθρωπε*  δέν θέλεις, λέγεις, να έμβης είς τδν παράδεισον, χωρίς 
άλλο δμως θά ριφθής τότε είς τήν κόλασιν*  δύο πράγματα είνε 
αύτά πού έχεις μπροστά σου νά διαλέξης, Παράδεισον ή Κόλα- 
σιν*  άδύνατον νά μή τιμωρηθής μέ τήν φοβεράν Κόλασιν άν άπο- 
κλεισθής άπδ τδν Παράδεισον. “Ακούσε λοιπδν καί τί είνε Κόλα- 
σις διά νά μπορέσης ελεύθερα νά κάμης τήν έκλογήν σου.

Κ ό λ α σ ι ς, άδελφέ μου, είνε ή λέξις πού πρέπει νά μάς 
κάμνη νά τρέμωμεν*  είνε ή φοβερά καί παντοτεινή τιμωρία πού 
περιμένει δλους έκείνους, οί όποιοι είς τδν κόσμον αύτδν περι- 
φρονούν άδιάκριτα τδν νόμον καί τδ θέλημα τοΰ θεού, καί άκο- 
λουθοΰν τάς κακάς εισηγήσεις τού Σατανά. Καί δμως τί άπαν- 
τοΰν, νομίζεις, άδελφέ μου, δσοι είνε δούλοι τής αμαρτίας ; Προσ
παθούν οί δυστυχισμένοι νά οχυρωθούν πίσω άπδ τήν άπειρον 
άγάπην καί εύσπλαγχνίαν τοΰ θεοΰ τήν οποίαν παρεξηγοΰν καί 
καταχρώνται. Καί λέγουν λοιπόν : Κόλασις δέν ύπάρχει*  διότι 
δέν είνε δυνατδν ό θεδς ό όποίος είνε γεμάτος άπδ άγάπην καί 
εύσπλαγχνίαν πρδς τδν άνθρωπον νά τιμωρήση αύτδν μέ μίαν 
τόσον σκληράν καί φοβεράν βάσανον*  ή κόλασις λοιπδν είνε μό
νον λέξις, τήν όποιαν εύρεν ή φαντασία τών καλογήρων καί τών 
παπάδων διά νά φοβίζουν μέ αύτήν τάς ψυχάς τών δειλών καί 
τών άγραμμάτων.

Μάλιστα, δυστυχισμένα θύματα τοΰ Διαβόλου ! ό θεδς είνε 
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πολυέλεος καί πολυεύσπλαγχνος· άλλα διατί νά λησμονήτε τήν 
Δικαιοσύνην Του; Δεν νομίζετε δτι ή Δικαιοσύνη τοϋ θεοΰ απαι
τεί τήν τιμωρίαν τοϋ κακού καί τήν ανταμοιβήν τού αγαθού; Μή
πως καί αύτή ή στοιχειώδης δικαιοσύνη τού άνθρώπου δέν τιμω
ρεί τον κακούργον, έπαινει όμως καί βραβεύει τον άθφον καί τον 
άγαθόν ; ’Όχι, μού άπαντά?. Δέν ζητώ νά μν) τιμωρήση καθόλου 
δ Θεός τον αμαρτωλόν, άλλα δέν μπορώ να καταλάβω τιμωρίαν 
τέτοιαν δπως εΐνε τής κολάσεως πού εΐνε τιμωρία φοβερή καί ά- 
τελείωτη. Άλλα δέν νομίζεις πάλιν δτι μέ αυτόν τον τρόπον ζη
τείς να προσδιορίσης τά δρια τής Δικαιοσύνης τού Θεοΰ ; Άλλά 
είσαι, άνθρωπε, είς θέσιν να. εϊπης είς τον Θεόν τον άπειρον, αύτό 
εΐνε δίκαιον, τοϋτο εΐνε άδικον καί τδ άλλο σκληρόν ; ’Ά ! πό
σον βλασφημείς καί πόσον επιβαρύνεις τήν θέσιν σου, άνθρωπε 
αμαρτωλέ ! Μήπως είς τον άπιστον καί ό σταυρικός θάνατος τοΰ 
Ιησού Χριστού δέν φαίνεται άδικία καί σκληρότης ; Νά σταυ- 
ρωθή ο Γιος τού Θεού διά νά σωθή ο άνθρωπος ! Καί δμως διά 
τον πιστόν χριστιανόν, διά τον χριστιανόν πού έχει τά μάτια τής 
ψυχής του ώπλισμένα μέ το τηλεσκόπιον τής ζωντανής καί ά- 
ληθινής πίστεως ό σταυρός τού Ιησού εΐνε ή πλέον λαμπρά 
φανέρωσις καί άπόοειξις τής άπειρου αγάπης τοϋ Θεού καί τής 
μεγάλης του δικαιοσύνης.

Δέν πιστεύω άκόμη. αμαρτωλέ άνθρωπε, νά έξακολουθής 
νά μή πιστεύης είς τήν κόλασιν τήν άτελείωτη μέ τον ίδι
ον τρόπον με τον όποιον έδειξες τήν άπιστίαν σου δταν 
πρώτην φοράν ακόυσες τήν λέξιν Κ ό λ α σ ι ς· ούτε ' εΐνε

• δυνατόν νά νομίζης άκόμη δτι τήν κόλασιν τήν έγέννησεν ή φαν
τασία τών Δεσποτάδων καί τών ΙΙαπάδων διότι τότε θά ήμπο · 
ροϋσα να σοϋ φέρω τον Ιΐλατωνα, τον Σωκράτην καί τόσους 
άλλους σοβαρούς σοφούσ τής άρχαίας καί τής νέας εποχής οί ό
ποιοι έβροντοφώνησαν τήν άλήθειαν τής Κολάσεως καί προσεκά- 
λεσαν τους άνθρώπους νά προσπαθήσουν ν’ άποφύγουν τήν φο- 
βεράν αύτήν τιμωρίαν. Ό ΙΙλάτων παραδείγματος χάριν διδάσκει 
τούς άνθρώπους καί λέγει : « Οί δ’ άν τά έσχατα άδικήσωσι καί διά 
τάτοιαϋτα άδικήματα άνίατοι γένωνται, έκ τούτων τά παραδείγμα
τα γίγνεται καί όύτοι αύτοί μέν ούκέτι ονίνανται ούδέν, άτε άνία- 
τοι δντες, άλλοι δέ ονίνανται, οί τούτους ορώντες διά τάς αμαρ
τίας τά μέγιστα καί οδυνηρότατα καί φοβερώτατα πάθη πάσχον- 
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τας τδν άεί χρόνον». Μάθε δέ δτι καί αύτοί οί όποιοι εδοκίμασαν 
μέ λύσσαν πολλήν καί μανίαν μεγάλην νά πείσουν τήν συνείδη- 
σίν των δτι δέν ύπάρχει κόλασις, είς τά τελευταία ήναγκάσθη- 
σαν νά ειπουν είς τήν τ^ραγμένην καί άνήσυχον ψυχήν των: «θά 
ταλαιπωρήσαι δχι μόνον είς τήν ζωήν αύτήν, άλλά καί είς τον 
Άδην καί άν έχης καί τήν παραμικράν άμφιβολίαν διά τον 
Άδην, πρέπει νά κανονίσης τήν ζωήν σου μέ τέτοιον τρόπον, 
ώσάν νά ήσο βεβαία δτι ύπάρχει». (Διδερώτος).

Άλλά μήπως δ Σωτήρ μας Χριστός δέν μάς ώμίλησε πολύ 
καθαρά καί πολύ ζωηρά διά τήν Κόλασιν ; Δέν μάς είπε καθαρά 
δτι οί μέν αμαρτωλοί θά κληρονομήσουν τήν αιώνιον κόλασιν, 
οί δέ δίκαιοι τήν ζωήν τήν αιώνιον ; «καί άπελεύσονται ούτοι 
είς κόλασιν αιώνιον, οί δέ δίκαιοι είς ζωήν αιώνιον» (Ματθ. 25, 
46). Διατί λοιπόν, χριστιανέ, νά κλονίζεται ή πίστις σου δταν 
σκεφθής τήν φοβέραν τιμωρίαν τών αμαρτωλών ; Μετανόησον 
διά τήν άπιστίαν σου, γονάτισε μπροστά ’ς τον Χριστόν σου, τον 
Δίκαιον Κριτήν, καί μέ ολόθερμη καρδιά παρακάλεσε νά σέ 
βγάλη άπο τον δρόμον τής αμαρτίας καί νά σέ άπαλλάξη άπδ 
τήν τιμωρίαν τής Κολάσεως. Έσο δέ βέβαιος δτι ή μετάνοιά σου 
καί τά δάκρυά σου θά έχουν τδ άποτέλεσμά των τδ εύνοϊκόν. 
Έγώ δέ θά σέ βοηθήσω είς τήν μετάνοιάν σου, διδάσκων σε μέ 
πολλήν προθυμίαν τί εΐνε Κόλασις καί τί έχει νά ύποφέρη δ 
αμαρτωλός άνθρωπος είς αύτήν.

Τήν κόλασιν, άδελφέ μου, δ Χριστός ονομάζει ά)»λοτε 
άβυσσον, αδην, γέενναν τοΰ πυρός' άλλοτε δέ παρι
στάνει πρδς κάμινον πυρός, προς λίμνην τοϋ πυρός 
καιομένην καί προς φλόγα. Άρά γε μέ τούς χαρακτηρι
σμούς αύτούς πρέπει νά φαντασθώμεν κανένα καμίνι φλογισμένο 
δμοι&ν μέ τήν κάμινον τού πυρός τήν καιομένην είς τήν όποιαν 
έρρίφθησαν οί τρεις εύσεβείς παίδες Σεδράχ, Μισάχ καί Άβδε- 
ναγώ κατά διαταγήν τοϋ άσεβοΰς βασιλέως Ναβουχοδονόσορος ; 
ή πρέπει άρά γε νά φαντασθώμεν καζάνια γεμάτα πίσσαν, δπως 
οί απλοϊκοί χριστιανοί φαντάζονται ; Όχι βέβαια, άδελφέ μου' 
τίποτε άπό αύτά. Ό Κύριος ήμών μέ δσα χαρακτηρίζει τήν Κό- 
λασιν, θέλει νά μάς παραστήση τάς φοβεράς βασάνους καί τήν 
αύστηρότητα τής τιμωρίας πού θά ύποφέρουν οί αμαρτωλοί. Τήν 
ιδίαν έξήγησιν πρέπει νά δώσωμεν καί είς τούς εξής λόγους τοϋ 
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Κατηχητικά διδάγματα 181180 «Εκκλησιαστικός Κήρυξ»

Κυρίου : «έάν δ πούς σου σκανδαλίζη σε, άπόκοψον αύτόν' κα- 
λόν έστί σοι είσελθειν είς τήν ζωήν χωλόν, ή τούς δύο πόδας 
έχοντα βληθήναι είς τήν γέενναν, είς τδ πυρ τό ασβεστον, δ που 
ό σκώληξ αύτών ού τελευτφ καί τό πύρ ού σβέν- 
νυται» (Μαρκ. 9,45), καί «έκεί έσται δ κλαυθμός καί δ βρυγ- 
μδς τών δδόντων» (Ματθ. 8,12).

Ναί, χριστιανέ, είς τήν Κόλασιν δ£ν ύπάρχουν ούτε καμίνια, 
ούτε καζάνια άπδ πίσσαν βραστήν γεμάτα, ούτε ποταμοί άπδ φω
τιάν. Άλλα σέ βεβαιώ δτι δλα αύτά εΐνε μηδέν απέναντι τής τι
μωρίας τών άμαρτωλών. Ποία εΐνε λοιπδν ή φοβερά αύτή τιμω
ρία; Άκουε, παρακαλώ. Πρώτον οί αμαρτωλοί δέν θ’αξιωθούν τής 
βασιλείας τών Ούρανών' μικράν τιμωρίαν θεωρείς αύτό; Θά είσαι 
εύχαριστημένος νά μή βλέπης τδν Θεόν, άλλά νά βλέπης πάλιν 
είς τήν άλλην ζωήν νά θριαμβεύη τδ κακόν, τδ ψεύδος, ή απάτη, 
ή ύποκρισία, ή αδικία; Καί δέν θά λυώνη τότε ή ψυχή σου άπδ 
τήν λύπην της καί τούς αναστεναγμούς τούς καθημερινούς πού Οά 
βγάλλη ; ‘Άν ύποφέρης τόσον πολύ διότι βλέπεις ς’ τδν κόσμον 
νά καταπατήται τδ δίκαιον καί νά θριαμβεύη τδ άδικον καί τδ 
ψεύδος, φαντάσου τήν στενοχώριαν σου, τήν λύπην σου, τήν τα
ραχήν σου ς’ τήν Κόλασιν πού πάντα Οά βλέπης τδν θρίαμβον 
τής άμαρτίας !

Διατί σέ βλέπω φοβισμένον, χριστιανέ ; διατί κΐαίεις ; Έχε 
άκόμη δλίγην ύπομονήν διά νά ιδης καλά δλην τήν φοβέραν και 
σκοτεινήν καί άπαισίαν εικόνα τής κολάσεως. Διότι δχι μόνον 
άπλώς θά βλέπης καθημερινά νά βασιλεύη είς τήν Κόλασιν ή 
αμαρτία, άλλά καί σύ δ ίδιος θά ζής μέσα ς’ τήν αμαρτίαν ! Καί 
άκόμη χειρότερα άπ’ αύτά ! Θά άκούης τούς στεναγμούς δλων 
έκείνων πού άδίκησες είς τον κόσμον’ Οά έχης μπροστά τά δά
κρυα δλων έκείνων πού έρριψες είς τήν δυστυχίαν’ θά παρουσιά- 
ζωνται μπροστά σου τακτικά τά αίματα πού έχυσες διά νά πλου
τίσης, διά νά στήσης ύψηλά τδν θρόνον τής δόξης σου, διά νά 
έπιτύχης τούς διαβολικούς σκοπούς σου ! 'II συνείδησίς σου αύ- 
στηρά, ταραγμένη καί άγανακτισμένη θά σέ έλέγχη, θά σέ έπι- 
τιμά, θά εύρίσκεται είς πόλεμον λυσσώδη μαζί σου!

Είπέ μου τώρα, χριστιανέ’ δέν συμφωνείς μαζί μου δτι ή τι
μωρία αύτή εΐνε πλέον μεγάλη καί άπδ τά καμίνια, καί ταίς φω- 
τιαίς καί τδν βρυγμδν καί τριγμδν τών δδόντων ; Δέν θά έπροτι-

μούσες νά χάσης καί τδ πόδι σου εϊτε τδ χέρι σου καί κάθε άλλο 
πολύτιμον τοΰ κόσμου άγαθδν διά νά μπορέσης νά άποφύγης τήν 
τιμωρίαν αύτήν ; Βεβαιότατα, θά άπαντήσης, δταν μάλιστα 
σκεφθής δτι ή τιμωρία αύτή εΐνε τιμωρία αίωνία, τιμωρία πού 
δέν θά λείψη ποτέ’ διότι «έν τφ αδη ούκ έστι μετάνοια».

’Εννοείς λοιπδν τώρα τήν σπαρακτικήν φωνήν τοΰ σκληροΰ 
καί άνοήτου έκείνου πλουσίου πρδς τδν Αβραάμ; «πάτερ 
Αβραάμ, έλέησόν με, καί πέμψον Λάζαρον, ΐνα βάψη τδ άκρον 
τοΰ δακτύλου αύτοΰ υδατος, καί καταψύξη τήν γλώσσάν μου’ δτι 
όδυνώμαι έν τή φλογί ταύτη». 'II σπαρακτική λοιπδν αύτή φωνή 
καί ή ζοφερά εικόνα τής κολάσεως άς σέ κρατούν μακράν άπδ 
τήν αμαρτίαν διά νά μή εύρεθής είς τήν λυπητερήν καί άξιοθρή- 
νητην Οέσιν τοΰ σκληρού καί άνοήτου αύτοΰ πλουσίου. Τά λόγια 
τού προφήτου «παύσασθε άπδ τών πονηριών ύμών, μάθετε καλδν 
ποιείν, έκζητήσατε κρισιν, ρύσασθε άδικούμενον, κρίνατε δρφανφ 
καί δικαιώσατε χήραν’ καί δεύτε διαλεχθώμεν, λέγει Κύριος, καί 
έάν ώσιν αί άμαρτίαι ύμών ώς φοινικοΰν, ώς χιόνα λευκάνω» άς 
άντηχοΰν τακτικά είς τήν ψοχήν σου μέσα, καί έσο βέβαιος, 
άδελφέ μου, δτι δέν θ’ άκούσης τά φοβερά λόγια τοΰ Δικαίου Κρι- 
τοΰ. «πορεύεσθε άπ’ έμοΰ οί κατηραμένοι είς τδ πυρ τδ έξώτερον».

ΧΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ- Δ. Η.
Ίεροκήρυξ Λεμεσού.

BflPTI/*\fllOS  O ΤΥΦΛΟΣ ’)

*) Συνέχεια έκ τού 103ου τεύχους και τέλος.

Τ’ άνωτέρω πάντα υποστηρίζονται ύπο τής διηγήσεως περί του 
Βαρτιμαίου. Ούτος παρουσιάζεται άρχικώς ώς άνθρωπος ίστάμενος 
πρό του κόσμου, θέλων να δρίση τήν άπόλυτον σκοπιμότητα καί πραγ
ματικότητα τών δυνάμεων τής αύτενεργείας καί αύταπαρνησεως. Α- 
γωνιζόμενος εναντίον τής καταπιέσεως τοϋ κόσμου, δ Βαρτίμαιος, ε- 
δείξε γενναιότητα καί άνεξαρτησίαν. Άλλ’ δ άνθρωπος καί δ κόσμος 
δέν εΐνε οί μόνοι μοχλοί τής ζωής*  ύπεράνω καί πέριξ αύτών έκτείνε- 
ται ή μεγάλη δύναμις τής περιεχούσης τα πάντα ’Αγάπης ! Η αύτο- 
υποστήριξις, ή τόσον αναγκαία είς τάς συγκρούσεις μετά τού κόσμου, 
πίπτει άφν έαυτής πρδ τού Προσώπου Έκείνου, *Όσας  ί'σϋαται άπείρως 
υψηλά, ύπεράνω παντός τού κόσμου. Πάν ο,τι έχομεν δίδεται ύπ’ 
Εκείνου*  δυνάμεθα έτι να στηριζώμεθα είς τάς ιδίας ήμών δυνάμεις ;
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182 «Εκκλησιαστικός Κήρυξ>

ΠαρουσιασθεΙς ένώπιον τοΰ Χριστοΰ, ό Βαρτίμαιος, μετεβλήθη όλοτε- 
λώς: έν αύτφ δέν ύπήρχε πλέον ούτε ό θερμός υπερασπιστής τών δι
καίων αύτού, ούτε ό έπιμόνως ζητών. Ό ’Ιησούς διέταξε νά καλέσω- 
σιν αύτόν*  πλησιάσας πρός τόν Χρίστον ό τυφλός έσιώπα περιμένων 
ίνα τφ δμιλήση ό Προφήτης.... Καί ό Βαρτίμαιος είχεν άπολύτως 
δίκαιον*  δ,τι διακαώς έπεΟύμει ν’ άπολαύση έκ τών χειρών τής Άγά
πης δωρεΐται μόνον είς τούς άναμένοντας.

Ύπάρχουσι δώρα, ατιν’ άποκλειστικώς άνήκουσιν είς τάς έλπι- 
ζούσας καρδίας... Οί άνθρωποι οί φανταζόμενοι δτι δια μόνης τής ένερ- 
γείας καί τής προσπάθειας των δύνανται νά επιτύχω σί τι εύχάριστον, 
μένουσιν άναίσθητοι πρός τάς βαθυτέρας άπόψεις τής ζωής. Είς τας 
άκοάς αύτών φθάνουσι μόνον φωναί, μεταδίδουσαι όρμητικούς καί ά
νευ περιεχομένου ήχους έπιγείου άνταγωνισμοΰ. Τά καλλίτερα άγαθά 
καθίστανται κληρονομία έκείνων, οϊτινες διατελούσιν έν ήσυχία, άναμέ- 
νοντες έως ού άκούσωσι τάς λεπτάς καί αιωνίους φωνάς τάς άντηχού- 
σας έν τή ηρεμία.

Οί μεγαλύτεροι άνδρες πάσης έποχής καί οί μετά θρησκευτικών 
πεποιθήσεων άνεγνώριζον τήν ύπαρξιν ύψίστης πηγής έμπνεύσεως. Ό 
διάσημος Άραψ ιατρός Άβουκήνας (980 —1036) έλεγεν, δτι άπε- 
κάλυπτε λεπτοτάτους συλλογισμούς κατόπιν ιδιαιτέρων σκέψεων· καί 
μετά τό τέλος τών θρησκευτικών τελετών. Σοφός δέ τις ίσχυρίζετο 
δτι δ,τι έδημιούργησε, τοΰτο παρήγαγε κατόπιν προσευχής. Πάντες δέ 
οί μεγαλοφυείς όμολογούσι περί τών άριστων αύτών έργων, δτι τοίς 
«έδωρήθησαν». Τό άναμένειν είνε άπαραίτητος δρος έν τή πνευμα
τική ζωή, έν τή σφαίρα, έν τή δποία κρύπτονται τά δώρα, τά όποια 
ούτε διά τής δραστηριότητος δύναταί τις ν’ άποκτήση, ούτε νά οίκειο- 
ποιηθή διά τής δυνάμεως τού ταλάντου καί τής ύψίστης φιλεργίας. 
Ή άλαζών τόλμη καί ή έπί τής αύτοπεποιθήσεως στηριζομένη δύνα- 
μις, στενοχωρούνται δταν βλέπωσιν, δτι τά ώραιότατα καί μέγιστα 
άγαθά παρέχονται είς άνθρώπους, τών οποίων ή καρδία είνε ταπεινή 
καί τεθλιμμένη. Ή έμπνευσις παρέχεται είς τούς άναμένοντας έπί τή 
έλπίδι, άλλ’ ή ούρανία χάρις, είς τούς έννοοΰντας καί έπιθυμοΰντας 
νά διακονήσωσι τφ Θεφ,

Έν τοιαύτη άπέναντι τοΰ Χριστού ϊστατο θέσει ό Βαρτίμαιος, 
άνθρωπος ένεργητικός καί τολμηρός, έν ηρεμία άναμένων τό άγαθόν, 
άνέφικτον μέν διά τής δυνάμεως καί τής θελήσεως, άλλά παρεχομενον 
ώς εκούσιον δώρον τής άγάπης. Τοιουτοτρόπως έμαθε τήν έξάρτησιν, 
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άνθρωπος άνεξάρτητος. Ούτος άνέμενεν ήσύχως μέχρι τής στιγμής 
εκείνης καθ’ ήν ο Χριστός ήρούτησεν αύτόν < ci σοι θέλεις ποιήσω;» 
Η εύνοια πρέπει νά παρέχηται καί νά γίνηιαι δεκτή διά τής άγάπης*  

ό άνθρωπος δε ό στωικος καί δ έχων πεποίθησιν είς εαυτόν προ τού 
κόσμου, πρέπει νά διδαχθή νά έλπίζη είς ’Εκείνον, 'Όστις ύπήρξεν 
άσυγκρίτως ανώτερος αύτού καί κατά τό μεγαλείον. καί κατά τήν δύ- 
ναμιν, καί κατά τήν άγάπην.

Τοιουτοτρόπως τό μέρος τής διηγήσεως ένθα ένεργούσιν ό άνθρω
πος καί ό κόσμος παριστα τήν εικόνα τής άνεξαρτησίας*  έκείνο δ’ ένθα 
ό άνθρωπος ϊσταται ένώπιον τού Θείου Βοηθού δεικνύει τήν έξάρτησιν.

Ύποστηρίζειν, δτι δ Σωτήρ έδειξε πρός τόν τυφλόν άγάπην θά 
έσήμαινεν έπαναλαμβάνειν δ,τι είνε άπολύτως άληθές καί προφανές, 
άλλ’ δπερ δέν βλέπομεν καί οίονεΓ δέν έννοούμεν είνε τό : τί έπραξεν 

Χριστός προσωπικώς πρός τόν Βαρτίμαιον. Συχνάκις με- 
ταχειριζόμεθα τήν λέξιν < άγάπη» έν τή γενικωτάτη καί εύρυτάτη αύ
τής σημασία, λησμονούντες δτι ή άγάπη σύρει όπισθεν αύτής τήν έκ- 
δήλωσιν τής λεπτής καί λογικής άγαθότητος πρός τούς άλλους. Ή 
ίδιότης τής άγάπης ήμών περιορίζεται ύπό τών λεπτομερειών τών σχέ
σεων ήμών πρός έκείνους, τών οποίων ζητούμεν τήν βοήθειαν. Ό 
Χριστός προσηνέχθη πρός τόν Βαρτίμαιον μετ’ άγάπης, άλλ’ ή άγάπη 
τού Σωτήρος άπεκάλυψε τήν τρυφερότητα καί εύστάθειαν, τήν σοφίαν 
και τό μεγαλείον. Ή άγάπη Αύτού συνωδεύετο πάντοτε ύπό διαρκούς 
ηθικής έπιδράσεως έπ’ έκείνων, τούς όποιους εύηργέτει.

Έν τή αγάπη τού Χριστού ύπήρχεν ή λεπτότης. Τά έλατήρια 
τής άνθρωπίνης εύσπλαγχνίας δέν συνδέονται πάντοτε μετά τής ταχύ- 
τητος τής άντιλήψεως. Είς πλείστας περιπτώσεις ή εύσπλαγχνία άναγ- 
κάζεται νά διαφημισθή, ή δέ ευεργεσία καταφεύγει είς πανουργίας 
ίνα έλκύση τήν προσοχήν καί προκαλέση τήν συμπάθειαν τού κόσμου. 
Ό Σωτήρ ταχέως έμάντευσε τήν άνάγκην καί άμέσως άπήντησεν είς 
τήν δειλήν φωνήν τής θλίψεως. Προδήλως, έν μέσφ τής κραυγής καί 
τού θορύβου τού πλήθους, ή πρόσκλησις τοΰ Βαρτιμαίου δέν * ήδύνατο 
νά προκαλέση άμεσον άπάντησιν, έάν ό Χριστός δέν κατείχε τήν έξαι- 
ρετικήν έκείνην συμπάθειαν πρός τά παθήμαυα τών άνθρώπων. Ώς 
ενταύθα άντελήφθη τήν φωνήν τής άνάγκης, πνιγομένην έκ τού θορύ
βου τού λαού, ούτως έν άλλφ χρόνφ ήσθάνθη ταχύτερον τήν τρέμου- 
σαν χεΐρα τής βασανισμένης καί πασχούσης γυναικός, ή«ς ήψατο τού 
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κρασπέδου τοΰ ίματίου Αύτοΰ. Ή άγάπη Αύτοΰ προησθάνετο άμέσως, 
δτι έμελλε νά πλησιάση αύτόν ή λύπη τών άλλων. Ή ψυχή Αύτοΰ 
είλικρινώς μετείχε τοΰ άνθρωπίνου πόνου, ή δέ χεΙρ ήπλώνετο πρδς 
παροχήν βοήθειας. Ή εύσπλαγχνία Αύτοΰ μάλιστα έπεδαψιλεύετο πρΙν 
ή ζψηθή ή βοήθεια. Κατά τήν ταραχήν εκείνην έν τώ κήπιρ τής 
Γεθσημανής, έν μέσω τοΰ θορύβου τών δπλων καί υπό τά άμυδρά φώτα 
τών φανών, ή χεΙρ Αύτοΰ άμέσως ήπλώθη πρδς τδν Μάλγον, πρδς 
θεραπείαν τοΰ άποκοπέντος ώτίου αύτοΰ. Άλλ’ έν τή άγάπη του Χρι- 
στοΰ ύπήρχε καί ή εύστάθεια. Άλλη άγάπη, καίτοι λεπτή, έν τούτοις 
είνε έντελώς έστερημένη τής σταθερότητος*  άλλοι άνθρωποι, καίτοι 
λίρον εύαίσθητοι, καί τρυφερώς συμπαθοΰσιν, έν τούτοις δέν έχουσιν 
ούτε τήν έλαχίστην άντοχήν είς τήν άγάπην*  ούτοι ύποχωροΟσιν αύτο- 
στιγμεί είς τάς άρίστας δρμάς, άλλ’ ούχ ήττον ταχέως μεταπηδώσιν 
είς τήν άπραξίαν. Ή άγάπη, τήν δποίαν έξεδήλου δ Σωτήρ, ήτο τό
σον γενναία καί ισχυρά, δσον λεπτή καί λογική· ούτε ή ταραχή, ούτε 
ή άποδοκιμασία τοΟ πλήθους ήδύναντο ν’ άναχαιτίσωσιν αύτήν, ώστε 
νά μή έκδηλωθή, Μή λαμβάνων ύπ’ οψει τήν δυσμενή σχέσιν τοΰ 
λαοΰ πρδς τδν τυφλόν, δ Ίησοΰς έστη καί διέταξε νά φωνάξωσιν αύτόν.

'Ό,τι έπηκολούθησεν έφεξής είνε σύνηθες χαρακτηριστικόν έν τή 
ζωή. Μόλις δ Ίησοΰς έστη καί έξεδήλωσε τήν θέλησιν αύτοΰ, ή διά- 
θεσις τοΰ θορυβοΰντος πλήθους άμέσως ήλλαξεν ένόσω δ Βαρτίμαιος 
παρουσιάζετο ώς έπίμονος καί δχληρός αίτητής, τδ πλήθος προσεφέ- 
ρετο πρδς αύτόν ώς πρδς φορτικόν καί άνυπόμονον ταραξίαν τής ειρή
νης καί διά τοΰτο προσεπάθει νά καθησυχάση αύτόν, άλλ’ ώς άμα δ 
Προφήτης, τδ Άντικείμενον τής γενικής προσοχής, εύμενές έρριψε τδ 
βλέμμα πρδς τδν τυφλόν καί διέταξε νά προσαγάγωσιν αύτόν, τό πλή
θος έλαβε προστατευτικόν τόνον, προσπαθούν νά έμπνεύση αύτφ θάρ
ρος : «θάρσει, έγειραι, φωνει σε...» Ό άποφασιστικός τρόπος τής 
ένεργείας τοΰ Σωτήρος, έχρησίμευσεν ώς υπεράσπισις διά τόν Βαρτί- 
μαιον ή άγάπη τοΰ Σωτήρος, ή γενναία καί σταθερά έφάνη είς αύ
τόν, ού μόνον ώς εύεργεσία, άλλα καί προστασία.

Άλλ’ έν αύτή ύπεδηλοΰτο καί ή σοφία. Ή άξιολύπητος καί ά- 
σθενής άνθρωπίνη άγάπη δέν είνε άρκούντως λογική. Παρά τήν 
θερμήν έπιθυμίαν να διαπράξη τό άγαθόν παραμελεί αύτό διά τήν έλ- 
λειψιν ύγιοΰς κρίσεως. Ή άγάπη τοΰ Σωτήρος ύπήρξεν άληθής-δικαία 
καί διά τοΰτο λογική. Ό Χριστός προέβη είς τήν θεραπείαν ούχΐ 

παρευθύς, άλλ’ άνέμεινεν ολίγον. Ό Σωτήρ ήρώτησε τόν πλησιάσαντα 
ήδη τυφλόν : «Τί σοι θέλεις ποιήσω ;» Τοιαύτη έρώ:ησις έφάνη ίσως 
περιττή είς τούς περί τόν ΊησοΟν, τών τυφλών οφθαλμών τοΰ Βαρτι- 
μαίου μαρτυρούντων περί τής προφανούς άνάγκης, άλλ’ έν τή έρω- 
τήσει έκείνη έκρύπτετο βαθεΐα σοφία. Ή άνάγκη ήτο προφανής, άλλ’ 
ήτο καλόν νά λεχθή είς τόν άνθρωπον καί νά όρισθή. Ή άνταλλαγή 
λόγων έδημιούργησαν τό αίσθημα τής έμπιστοσύνης, καί διά τοΰ ούτω 
πως δημιουργηθέντος συνδέσμου, ήτο δυνατόν νά παραχθή ηθικόν 
συναίσθημα. Θεραπεία γενομένη διά μόνης τής ψαύσεως, ήδύνατο νά 
έκληφθή ώς μαγεία τις, ούχΐ δέ ώς φαινόμενον λογικής, συνειδητής 
xal συμπαθούς άγάπης. Αί στιγμαί τής άναμονής, ή άπευθυνθεΐσα 
έρώτησις, ή έκφρασθεΐσα παράκλησις καί ή ταχεία απαντησις τοΰ 
Σωτήρος, πάντα ταΰτα έμόρφωσαν δεσμούς αμοιβαίας αγαπης καί κα- 
τανοήσεως άλλήλων. Ένταΰθα δέν ύπήρχεν ούτε απλή έκδήλωσις 
τής δυνάμεως, ούτε άκαρδος μαγεία, άλλ’ έξουσία έκφρασθείσα διά 
λογικής καί εύσπλαγχνικής συμπαθείας, ήτο υπερφυσική τις ένέργεια 
δι’ ής έξεδηλώθη ή συνειδητή καί έγκάρδιος άγαθότης τοΰ Σωτήρος.

Διά τούτων θίγεται τό ζήτημα, τό όποίον δύναται νά έπιχυση φώς 
είς τό μυστήριον τής προσευχής. Τίς δ λόγος, διά τόν όποιον κατα- 
φεύγομεν διά τής προσευχής είς τόν Θεόν, ζητοΟντες τήν βοήθειαν 
Αύτοΰ, άφου πιστεύομεν, δτι ό Κύριος, ώς παντογνώστης μέν γνωρίζει 
τάς άνάγκας ήμών, ώς παντοδύναμος δέ δύναται να ικανοποίηση 
αύτάς καί ώς πανάγαθος πάντοτε είνε έτοιμος να έλθη είς βοήθειαν 
ήμών; Κατόπιν τούτων είνε άναγκαία ή προσευχή; — Άλλ’ άρά γε δεν 
ύπάρχει βαθεΐα έννοια έν τή συστάσει τοΰ συνδέσμου μεταξύ τοΰ Θεοΰ 
xal τής άνθρωπίνης ψυχής ;... Οί γονείς γνωρίζουσιν, άναμφιβόλως, 
δτι τά τέκνα αύτών έπιθυμοΰσι νά έχωσι παιγνίδιά τινα καί άθυρματα, 
έν τούτοις δέν σπεύδουσι νά τοΐς δωρήσωσι τοιαΟτα, άλλά περιμένου- 
σιν, δπως τά παιδιά έκφράσωσι τήν παράκλησίν των. Οί γονείς αι
σθάνονται ιδιαιτέραν εύχαρίστησιν ν’ άκούσωσι τάς προσφιλείς παιδι- 
Χάς φωνάς, μετά τίνος δειλίας έκφραζούσας τήν έπιθυμίαν των καί τό 
σπουδαιότερον άγαπώσι νά βλέπωσι τήν παιδικήν πίστιν. Γό ουσιώδες 

έν τή περιπτώσει ταύτη δέν ύπάρχει είς τό δώρον, άλλ εν τή ευτυχεί 
συστάσει συνδέσμου άγάπης καί πίστεως μεταξύ τών τέκνων καί τών 
γονέων. Άλλά τοιαύτη σχέσις πρέπει νά δημιουργηθή καί μεταξύ τοΰ 
άνθρώπου καί τοΰ θεοΰ. Ό σύνδεσμος τής πίστεως έν τή θλίψει, 
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μετά τής δυνάμεως τής χάριτος, άναπτύσει τήν κατανόησιν καί ενι
σχύει τούς δεσμούς τής προσωπικής άγάπης. Δια τοιούτων άκριβώς 
δεσμών προσεπάθησεν ό Σωτήρ νά έλκύση πρός εαυτόν τον Βαρτί- 
μαιον, δτε έφανέρωσεν αύτώ τήν λογικήν καί εύεργετικήν άγάπην 
Αυτού.

Άλλ’ έν τή άγάπη τού Χριστού ύπήρχε καί το μεγαλειον. Ή 
άνθρωπίνη άγάπη πολλάκις άποδεικνύεται άδύνατος*  επιθυμούσα νά 
παράσχη βοήθειαν τινα, έν λύπη αισθάνεται τήν όλιγότητα τών δυνά
μεων αύτής. Έν ω παρά τώ Χριστώ ή άγάπη καί έξουσία ήσαν άνά- 
λογοι. Είς τόν τυφλόν είπε'*  : «ύπαγε, ή πίστις σου σέσωκέ 
σε> καί ό τυφλός άμέσως άνέβλεψέ. ΚαΙ.οί διανοιχθέντες οφθαλμοί 
έσταμάτησαν έπ’ ’Εκείνου, "Οστις ύπερήσπισεν αύτόν άπό τών ουσα- 
ρέστων κραυγών τού πλήθους, "Οστις έκάλεσε πρός εαυτόν καί έδω- 
ρήσατο αύτώ τήν δρασιν, έκεΐνο άκριβώς, τό όποιον δέν ήδύνατο νά 
δωρήση είς αύτόν ό κόσμος. Ό Χριστός έδώρησεν είς τόν Βαρτίμαιον 
τήν ικανότητα, ήτις έπέτρεψεν αύτώ άπό τού νύν να διατάξηται τά 
καθ’ εαυτόν. Μετά τής άποκαταστάσεως τής δράσεως άποκατέστη καί 
δλη ή ζωή του*  ήδυνήθη νά ίδη τά πάντα έν τώ άληθινώ φωτΐ, νά 
μετακινηθή κατά τήν ίδιαν έπιθυμίαν καί νά μή έξαρτάται πλέον παρ’ 
ουδενός. Δέν είνε πλέον τυφλός !

Ό Κύριος ήμών ’Ιησούς Χριστός δύναται νά καταστήση εύτυχεΐς 
διά τοιούτου δώρου παντας τούς άνθρώπους. Ουτος «φώς είς τόν κό
σμον έλήλυθε» καί ήλθεν ϊνα φέρη είς τόν κόσμον τό φώς, ή άλλως 
να δωρήση τήν ικανότητα νά βλέπωσιν δ,τι ύπάρχει έν τώ άληθινώ 
φωτί’ τήν ικανότητα νά έννοώσι τήν άληθή σχέσιν μεταξύ τών μεγά
λων δυνάμεων τής ζωής, τ.έ. μεταξύ τής δυνάμεως τοΰ κόσμου, τής 
δυνάμεως του ίδίου έγώ καί τής δυνάμεως τού Θεού, είτε τής δυνά
μεως τής έκτος ήμών, τής δυνάμεως τής έντός ήμών καί τής έπάνω 
τούτων παντοδυναμίας*  τήν ικανότητα νά θεωρώσι τόν Θεόν έν δλη Αύ
τού τή Άγαθότητι, τή Άγιότητι καί τή Άγάπη*  τήν ικανότητα νά 
βλέπωσι τούς ίδίους εαυτούς έν δλη αύτών τή άδυναμία καί έξαρτήσει, 
τάς τάσεις είς τήν αμαρτίαν καί τήν άφοσίωσιν*  τήν ικανότητα να 
βλέπωσι τόν κόσμον καί τήν ζωήν έν τή πραγματική αύτοΰ έννοία καί 
νά έννοώσιν, δτι ή ζωή μας έδόθη ούχί πρός άποκτησιν τών φθαρτών 
άγαθών, άλλα διά νά πράττωμεν, δ,τι όφείλομεν νά πράττωμεν καί να 
γίνωμεν όποιοι πρέπει νά εϊμεθα, Τό φώς, δπερ δωρεϊται ύπ’ Αύτοΰ 

καθιστά ήμάς Ικανούς νά κινώμεθα έλευθέρως, νά ύποστηρίζωμεν πά- 
ση δυνάμει έναντίον τών θορύβων τοΰ πλήθους τήν άλήθειαν καί τό 
δίκαιον, τήν άγάπην καί τόν θεόν, ν’ άρνώμεθα εαυτούς καί νά ζώμεν 
ούτως ώστε να δύναται δ Χριστός νά κατοική έν ήμίν, να δεχθώμεν 
τό .θειον φώς καί νά μεταλαμπαδεύσωμεν αύτό, νά ώμεν άληθή τοΰ 
θεοΰ τέκνα έν μέσω τών τυφλών τοΰ κόσμου, δστις καί τώρα άσθμαί- 
νει καί στενάζει έπί τή έμφανίσει του Γιου τοΰ θεοΰ.

Άρσ. Δ—νης.

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ GREC-ORTHODOXE

Ζητούμεν τήν άδειαν νά παρέμβωμεν είς τήν συζήτησιν, ήτις 
διιξάγεται μεταξύ δύο έφημερίδων τής Λευκωσίας έξ άφορμής τής 
σχολικής φορολογίας τών έν Αάρνακι άραβοφώνων ορθοδόξων προσφύ
γων μέ τήν άξίωσιν νά άποκαταστήσωμεν άλήθειαν ύπέρ τής οποίας 
διεξηγάγομεν άλλοτε χαλεπούς αγώνας καί έπί τής όποίας είνε ά
νάγκη πανταχοΰ τοΰ ελληνικού νά κρατώσιν δρθαΐ άντιλήψεις.

Ό δρος Grec-orthodoxe πιστώς μεταφράζων τόν άραβικόν 
καί τουρκικόν δρον ρούμ ό ρ θ ο δ ό ξ, είνε καθιερωμένος είς τήν 
γλώσσαν τής διπλωματίας καί τοΰ διεθνούς δικαίου ώς δηλωτικός 
ούχί παντός δ,τι άνήκει είς τήν έν γένει ορθόδοξον άνατολικήν έκ 
κλησίαν, άλλά μερικώς είς τήν ελληνικήν ’Ορθόδοξον ’Εκκλησίαν. 
Είνε δρος δηλωτικός δόγματος άμα καί έθνικότητος. "Οταν οί Σουλ
τάνοι είς τά φιρμάνιά των καί ή Πύλη είς τάς διακοινώσεις της άνα- 
φέρουν δτι τοΰτο ή έκεινο τό δικαίωμα ή τό προνόμιον ή τό προσκύ
νημα άνήκει είς τούς ρούμ δ ρ θ οδόξ ή Grec-orthodoxe έν 
ούδεμια περιπτώσει έννοούν δτι τούτο έπεκτείνεται έπί πάντων έν γένει 
τών ορθοδόξων, άλλά μόνον έπί τών δρθοδόξων τής έλληνικής έθνι
κότητος. Άλλά καί ή Γαλλία καί ή Αγγλία καί αύτή ή Ρωσία δταν 
άνταλλάσσωσι τάς διακοινώσεις των καί ύπογράφωσι τά πρωτόκολλά 
των καί τάς συνθήκας των διά τά προσκυνήματα καί τά δικαιώματα 
καί προνόμια τών έν Τουρκία χριστιανών τόν δρον Grec ή Grec- 
orthodoxe μεταχειρίζονται έν τή αύτή άκριβώς καί τά τουρκικά έγ
γραφα έννοία, Τοΰτο καθίσταται σαφές έκ τών έγγραφων τής Ρωσι
κής Κυβερνήσεως, ήτις δταν μέν θέλη νά δηλώση δτι ύπερμαχεΐ τού
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του ή εκείνου του δικαιώματος τών έλλήνων κεκτημένου δυνάμει φιρ- 
μανίων ή δυνάμει χρήσεως μεταχειρίζεται ως καί οί άλλοι τδν δρον 
Grec, δταν δέ θέλη νά περιλάβη τόν δλον ορθόδοξον κόσμον μετα
χειρίζεται τόν δρον' Greco-slave ή Greco-russe. Τήν τοιαύτην δέ 
του δρου έκδοχήν προσεπικυροι καί τό καθεστώς τών Τερών Προσκυ
νημάτων, ένθα οί συγκάτοχοι έν ούδεμια > περιπτώσει δέχονται τούς 
έλληνορθοδόξους νά ύποκαταστήσωσιν δρθόδοξοι άλλης εθνότητας λ. χ. 
ρωσικής, ή ρουμανικής, ή σερβικής, έννοούντες δτι οί Grecs τών διε
θνών συνθηκών είνε ούχΐ οίοιδή τινες ορθόδοξοι, άλλ’ έλληνες ορ
θόδοξοι.

Ένώ δμως τό Grec-orthodoxe ούδένα άλλον δηλοι ή τόν έλ- 
ληνα τήν έθνικόιητα καί ορθόδοξον το δόγμα, οί ύποστηρίζοντες δτι 
ύπάρχει άραβική δρθόδοξος έθνότης δέν ευρίσκονται ούτε νομικώς ούτε 
ούσιαστικώς έν τή άληθεία. Ούσιαστικώς μέν διότι δλοι οί άμερόλη- 
πτοι έθνολόγοι παραδέχονται δτι οί άραβόφωνοι τής Συρίας καί Πα
λαιστίνης δρθόδοξοι είνε τόσον ’Άραβες τήν έθνικότητα δσον είνε 
Τούρκοι οί τουρκόφωνοι ορθόδοξοι τής Μικράς ’Ασίας καί Αλβανοί 
οί άλβανόφωνοι ορθόδοξοι τής ’Ηπείρου*  νομικώς δέ διότι έν τή έπι- 
σήμω γλώσση τής Τουρκίας οί άραβόφωνοι ορθόδοξοι χριστιανοί ονο
μάζονται καί άναγνωρίζονται ώς ρούμ δρθοδδξμέ τά αύτά 
προνόμια καί δικαιώματα, τά όποια έχουσι καί οί ρούμ δρθοδδξ τής 
Κ)πόλεως καί τής Σμύρνης. Τδ Σΰρος-ορθόδοξος άρα καί Άραψ δρ
θόδοξος ούδεμίαν άντιπροσωπεύει νομικήν έννοιαν ούτε πολιτικήν ή
κιστα δέ πάντων έκκλησιαστικήν.

"Οσον δ’ άφορα τδ Άντιοχικδν ζήτημα ή καί τδ 'Ιεροσολυμιτι- 
κδν τά γραφέντα πόρρω άπέχουσι τής άληθείας. Ό άπδ Λαοδικείας 
Μελέτιος Πατριάρχης ’Αντιόχειας δέν άνεγνωρίσθη ώς κανονικός Πα
τριάρχης ύπδ τών άλλων Πατριαρχών δχι διότι ήτο Άραψ, άλλά διότι 
δέν έξελέγη κανονικώς. Έν τή έκλογή αύτοΰ διεξήχθη βεβαίως άγων 
έθνικών έλατηρίων, τών Έλλήνων φοβουμένων δτι ή άνοδος είς τδν 
θρόνον Αντιόχειας άραβοφώνου θά έχαλάρου τδν σύνδεσμον μεταξύ 
τών τεσσάρων Πατριαρχών άναγκαίον διά τήν σωτηρίαν τοΰ έν Ανα
τολή έκκλησιαστικο-εθνικοΰ καθεστώτος, άλλ’ οί Πατριάρχαι γνωρί- 
ζοντες δτι έν τή έκκλησία τοΰ Χριστοΰ «ούκ ένι ’Ιουδαίος ούδέ Έλ- 
λην», ούδέποτε θ’ άπεκήρυττον τήν έκλογήν έκείνην έάν δέν ήτο πα
ράτυπος καί άντικανονική. Συνίστατο δέ ή άντικανονικότης τής έκλο-
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γής είς τούτο συντόμως είπεΐν δτι οί άραβόφωνοι ’Αρχιερείς άποτε- 
λοΰντες τήν πλειονοψηφίαν καί θέλοντες έκ παντδς τρόπου νά άναβι- 
βάσωσιν άραβόφωνον έπί τοΰ Πατριαρχικού θρόνου έπέβαλον είς τούς 
μειοψηφόΰντας έλληνας συναδέλφους των νά μή προτείνωσιν ύποψή- 
φιον έξω τοΰ κύκλου τών Αρχιερέων τής άντιοχικής Έκκλησίας έναν- 
τίον καθιερωμένου ύπδ τής πράξεως μακρών αιώνων καθεστώτος, δταν 
δέ οί μειοψηφοΰντες διαμαρτυρηθέντες άπεσύρθησαν τής Συνόδου, οί 
τήν πλειοψηφίαν άποτελοΰντες έπαυσαν τδν νόμιμον Τοποτηρητήν, 
διώρισαν άλλον καί προέβησαν πραξικοπηματικώς είς τήν έκλογήν τοΰ 
άπδ Ααοδικείας Μελετίου. Ή άδικηθείσα μειοψηφία διεμαρτυρήθη 
κατά τής έκλογής ώς παρανόμου πρδς τούς άλλους Πατριάρχας καί 
οί Πατριάρχαι άναγνωρίζοντες τδ νόμιμον τής διαμαρτυρίας άπεκήρυ- 
ξαν τήν έκλογήν τοΰ Μελετίου. Διά τοΰ θανάτου δμως τοΰ παρανόμως 
έκλεγέντος έκλιπούσης τής άνιικανονικής έκλογής, οί Πατριάρχαι δέν 
είχον πλέον λόγους νά μή άναγνωρίσωσι τδν διάδοχον αύτοΰ Γρηγόριον 
τδν άπδ Τριπόλεως καί έδωκαν αύτώ δεξιάν κοινωνίας εύθύς ώς έζη- 
τήθη παρ’ αύτών. 'Ως πρδς τά 'Ιεροσόλυμα, έκει πρόκειται περί έντε- 
λώς διαφορετικού ζητήματος. Οί άραβόφωνοι τού Πατριαρχείου τής 
'Ιερουσαλήμ έκ 50 χιλ. που συμποσούμενοι έκ φυλετικών μέν βεβαίως 
έλατηρίων κινούμενοι καί έξωθεν ύποκινούμενοι άλλ’ έπί νομιμοφα
νών βάσεων στηριζόμενοι ήξίωσαν δπως τά 'Ιερά Προσκυνήματα χαρα- 
κτηρισθώσιν ώς ένοριακοί ναοί άνήκοντες είς τούς χριστιανούς τής 
Έκκλησίας 'Ιεροσολύμων καί ύπ’ αύτών διαχειριζόμενοι. Τοιαύτη ά- 
ξίωσις δέν ήτο δυνατδν νά πραγματοποιηθή. Μειά δεινούς άγώνας, οι- 
τινες έξέσπασαν καί είς πατριαρχικήν κρίσιν ή Τουρκική Κυβέρνησις 
έκύρωσεν έκ νέου δι’ άποφάσεώς της τδ καθεστώς διακηρύξασα δτι 
τά προσκυνήματα δέν δύνανται νά έχωσιν έπιτόπιον χαρακτήρα, δπως 
οί συνήθεις ένοριακοί ναοί καί δτι τά προσκυνήματα ταύτα άποτε- 
λούντα συγκρότημα μοναστηριακής διοικήσεως δέν δύνανται κατά 
τους έκκλησιαστικούς κανόνας νά διοικώνται ή μόνον ύπδ τών μονα
χών αύτών, άποτελούντων τήν Άγιοταφιτικήν άδελφότητα, ήτις μετά 
τού Πατριάρχου έπί κεφαλής είνε ό κατά νόμον φορεύς τών είς τήν 
ελληνικήν έθνότητα καί ’Εκκλησίαν άνεγνωρισμένων ύπδ τών Χαλι- 
φών καί τών Σουλτάνων καί τών διεθνών συνθηκών δικαιωμάτων έπί 
τών Τερών Προσκυνημάτων.
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ΣΓΝΟΔΙΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
IH Ιερά Σύνοδος έργασθεισα έπϊ δε

καπενθήμερον έπεράτωσε τάς εργασίας 
αύτής τήν παρελθούσκν Δευτέραν 21 
τού· μηνάς, άπήλθον δέ είς τάς επαρ
χίας αύτών οί Π. Μητροπολϊται. Ή 
διάρκεια τής Συνόδου περιωρίσθη είς τό 
έσχατον ώς έκ τής μήπω εντελούς ά- 
ποκαταστάσεως τής υγείας τού Μακα- 
ριωτάτου ’Αρχιεπισκόπου.

Αί κυριώτεραι υποθέσεις, αίτινες άπ- 
ησχόλησαν τήν Ίεράν Σύνοδον εχουσιν 
έν περιλήψει ώδε:

ΚαθαΙρεόις ιερέων Βοννίον·
Έξητάσθη λεπτομερώς ή όλη ύπό- 

θεσις άπό τής γενέσεως αυτής μέχρι 
τών τελευταίων γεγονότων έπϊ τή βάσει 
τών σχετικών έγγράφων. Ή Ί. Σύνο
δος έπεκύρωσε πάσας τάς ύπό του Π. 
Μητροπολίτου Κιτίου ληφθείσας απο
φάσεις έπιδεδαιώσασα τό τυπικώς τε 
και ούσιαστικώς κανονικόν τής καΟαι- 
ρέσεως τών τριών ιερέων, δεικνύουσα 
δέ πάσαν τήν υπό τών 'Ιερών κανόνων 
έπιτρεπομένην είς τήν περίστασιν ταύ
την συγκατάβασιν, ένέκρινε νά μείνωσιν 
έν τή τάξει τών κληρικών άνευ όμως 
δικαιώματος οίασδήτινος ιεροπραξίας. 
Ώς πρός δέ τάς βαπτίσεις καϊ τούς 
γάμους ούς έτέλεσαν καθηρημένοι δν- 
τες ένεκρίθη οί μέν βαπτισθέντες νά 
σφραγισΟώσι δι' αγίου μύρου ύπό κα
νονικού ίερέως μετά τής νενομισμένης 
εύχής, οί δέ τελεσθέντες γάμοι νά ά- 
ναγνωρισθώσιν ύπό τού οίκείου Μητρο
πολίτου έγκυροι τή αιτήσει τών ένδια- 
φερομένων διά τής άναγνώσεως ύπ’ αύ 
τού τής καταλλήλου εύχής.

Ιίρύταθις ^ειροτονίας ΒοηΟον 
Έπιόκόπου.

Προυτάθη ύπό τής Α. Μ. τού ’Αρ
χιεπισκόπου δπως χειροτονηθή Βοηθός 
’Επίσκοπος τής ’Αρχιεπισκοπής δ Πανο- 
σιώτατος ’Αρχιμανδρίτης κ. Μακάριος 
Μυριανθεύς λόγω τής έκτάσεως τής αρ
χιεπισκοπικής δικαιοδοσίας είς ήν δέν 
έπχρκεί μόνος ό ’Αρχιεπίσκοπος. ‘II 
Ιερά Σύνοδος άνεγνώρισε τό δεδικαιο- 
λογημένον τής προτάσεως τής Α. Μ. 
συμφώνου καί πρός τό Καταστατικόν 
τής Άγιωτάτης έν Κύπρφ Έκκλησίας, 
προνοούντος δτι έκαστος τών ’Αρχιε
ρέων έν άνάγκη δικαιούται νά έχη ένα 
χωροεπίσκοπον, έθεώρησεν δμως έπά- 
ναγκες δπως τής έκλογής οίουδήποτε 
χωροεπισκόπου προηγηθή Κανονισμός 
καθορίζων έν λεπτομερείς τήν θέσιν 
τών χωροεπισκόπων ή βοηθών ’Επισκό
πων έν τή ήμετέρς Έκκλησίς, έρρίφθη 
δ’ αύθις ή σκέψις αν δέν Οά ήτο συντε- 
λεστικώτερον εί; τήν προαγωγήν τών 
παρ’ ήμιν έκκλησιαστικών πραγμάτων 
άντϊ τής εισαγωγής τού δυσκαθορίστου 
θεσμού τών βοηθών έπισκόπων νά προσ- 
τεθώσιν έτι δύο αύτοτελείς μητροπολι- 
τικαϊ δικαιοδοσίαι μέ έδρας τήν ’Αμμό
χωστον καϊ τήν Λεμεσόν ώς κάλλιον 
τοιούτου μέτρου άνταποκρινομένου και 
πρός τάς πνευματικάς ανάγκας τών δύο 
τούτων πόλεων καϊ πρός τήν δλην δι
οικητική? αύτάρκειαν τής ήμετέρας 
’Εκκλησίας. Καϊ διά τό πρόσωπον δ’ 
δμως τό προταθέν διά τήν θέσιν Βοηθού 
’Επισκόπου τής ’Αρχιεπισκοπής προέ- 
κυψαν ζητήματα τινα κανονικής καϊ 
άλλης φύσεως, διά τήν λύσιν τών δ-

Κυπριακά

Λοίων έπεβάλλοντο συζητήσεις, ών δέν 
θά ήδύνατό νά μετάσχη άβλαβώς διά 
τήν υγείαν αύτού δ Μακαριώτατος Πρό
εδρος τής Ίερας Συνόδου. Έγένετο διά 
τούτο όμοφώνως δεκτόν δπως τό δλον 
ζήτημα άναβληθή είς εύθετώτερον χρό
νον.
Ύπέρ της Ίερας Μονής Τροο- 

διτίθύης·
Παρεστάθη είς τήν Ίεράν Σύνοδον 

ύπό τού Π. Μητρ. Πάφου ώς λίαν έπι· 
σφαλής ή οικονομική κατάστασις τής 
Ίερας Μονής Τροοδιτίσσης. Ίί Ιερά 
Σύνοδος άπεφάσισεν δπως παρασχεθή 
αύτή ή κατά δύναμιν άμεσος καϊ έμμε
σος βοήθεια πρός απαλλαγήν άπό τών 
βαρυτόκων αύτής χρεών.
Έκζζώρηόις Ορονικών κτηράτων.

Ένεκρίθη αιτησις τής θρονικής Ε
πιτροπείας τής Μητροπόλεως Κιτίου δ
πως τά είς τήν περιφέρειαν ’Αγρού 
θρονικά κτήματα παραχωρηθώσιν έπ’ 
αποζημιώσει κατά τήν αξίαν αύτών είς 
τόν ναόν τού χωρίου, τό δέ άντίτιμον 
αύτών χρησιμοποιηθή πρός άνέγερσιν 
αστικών προσοδοφόρων κτημάτων έν 
Αεμεσφ έν συνδυασμφ πρός οικοδομήν 
μητροπολιτικής κατοικίας.

Άπύρριι ’^ις αιτίιόεως·
Δέν ένεκρίθη αιτησις τής θρονικής 

Επιτροπείας τής Μ. Κιτίου δπως δοθή 
έφ’ άπαξ άδεια πωλήσεως καϊ άντικα- 
ταστάσεως μεμονωμένων τεμαχίων Ορο- 
νικής ίδιοκτησίας δσάκις ή αξία αύτών 
είνε κατωτέρα τών Χ*20.

Ερμηνεία Κ<ιτ(ΐ<>τατιΐ'.ου·
Τής Επιτροπής τής Ίερας Μονής 

Αγίου Γεωργίου προβαλλούσης ένστα- 
σιν δτι αί θρονικαϊ Έπιτροπείαι δέν 
δικαιούνται νά τροποποιώσι τούς πρός 
έγκρισιν ύποβαλλομένους αύταίς προϋ-
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πολογισμούς τών ύπό τόν έλεγχον αύ
τών έκκλησιαστικών ταμείων έφ’ δσον 
τούτο δέν αναγράφεται ρητώς έν τφ 
Καταστατικφ είμή μόνον διά τά θρο
νικά ταμεία, τής δέ θρονικής Επιτρο
πείας τής Μητρ. Κιτίου ζητησάσης έγ
κυρον ερμηνείαν τής άσαφείας τού Κα
ταστατικού, ή Ιερά Σύνοδος άπεφάνθη 
δτι τα αναγραφόμενα έν τφ Καταστα- 
τικφ ώς καθήκοντα καϊ δικαιώματα 
τών θρονικών Επιτροπειών ώς πρός τά 
θρονικά ταμεία νοούνται τά αύτά καϊ 
έπϊ τών ένοριακόίν διαχειρίσεων καϊ δτι 
άρα αί θρονικαϊ Έπιτροπείαι εχουσιν 
έπϊ πάντων τούτων δικαίωμα τροποποι- 
ήσεως ή έπϊ πλείον ή έπϊ έλαττον τών 
πρός έγκρισιν ύποβαλλομένων προϋπο
λογισμών, ύπό τόν όρον δμως αί τροπο
ποιήσεις αύται νά είνε σύμφωνοι πρός 
τόν γενικόν καϊ μερικόν προορισμόν έ- 
κάστου τών ταμείων τούτων.
Κανονικόν ίερας Μονής Άγιον 

Νεοόντον·
Τού Πανοσιωτάτου Ηγουμένου τής 

Μονής ’Αγίου Νεοφύτου καθυστερούντος 
είς τό ταμείον τής ’Αρχιεπισκοπής ση
μαντικόν ποσόν έκ κανονικού, ένιστα- 
μένου δέ είς τήν πληρωμήν τοιούτου 
λόγφ δτι ή Μονή αύτού είνε Σταυροπη
γιακή, ή Ιερά Σύνοδος έπεκύρωσε τήν 
έπελθούσαν μεταξύ Ηγουμένου καϊ ’Αρ
χιεπισκόπου συμφωνίαν ώς πρός τό κα- 
θυστερούμενον ποσόν, άπεφάνθη δέ δτι 
ή άξίωσις τού Μ. ’Αρχιεπισκόπου δπως 
ή Μονή έξακολουθήση πληρώνουσα έτη- 
σίως είς τό ταμείον τής ’Αρχιεπισκοπής 
τό ανέκαθεν ώρισμένον είς Χ’30 κανο
νικόν είνε νόμιμος, τού χαρακτήρος 
τής Μονής ώς Σταυροπηγίου μή ύπονο- 
ούντος καϊ έξαίρεσιν αύτής άπό τής 
κατά τό σχετικόν άρθρον (123, ς' χ 
τού Καταστατικού ύποχρεώσεως.
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192 «’Εκκλησιαστικός Κήρυξ»

Περί κΧπρικοΰ ενδύματος·
Έγένετο πρότχσις δπως ζητηθή πχρά 

τής Νομοθετικής Έξουσίχς τής Πολι- 
τείχς νχ ψηφισθή ποινική διχτχξις τι- 
μωρούσχ τούς φέροντας ένδυμχ κληρι
κού χωρίς νχ έχωσι το πρός τούτο δι- 
κχίωμχ. "Εως ού δμως κχτχστή δυνχτή 
ή ψήφισις τοιχύτης διχτάςεως ένεκρίθη 
νχ γείνη έπίκλησις τού 131 άρθρου τού 
έν ίσχύϊ ποινικού νόμου ύπό το όποιον 
κχτά τήν γνώμην εγκρίτων νομομαθών 
νοούντχι περιλχμβχνόμενοι κχι οί χνχρ- 
μοδίως φέροντες ένδυμχ κληρικόν.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΑ ΤΟΓ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑ- 

ΛΕΙΟΓ
Ή Α. Π. ό Μητροπολίτης Κιτίου 

έξηγήσχς είς τό 'Ελληνικόν ’Εκπαιδευ
τικόν τής Νήσου Συμβούλων τούς λό
γους δι’ ούς δέν έπραγματοποιήθη έτι 
ώς έπικειμένη άναγγελθεισχ χύτφ κατά 
τόν παρελθόντα Αύγουστον ύπό τού 
'Ελληνικού Υπουργείου τής Παιδείας 
διά νόμου άναγνώρισις τού 'Ιεροδιδα
σκαλείου ώς Ισοτίμου πρός τα έν Έλ- 
λάδι Διδασκαλεία, ήτήσατο δπως τό 
Συμβούλων καθ’ δ έχει δικαίωμα από 
τού περί Παιδείας Κυπριακού νόμου α
ναγνώριση καί τούς αποφοίτους τού ‘Ι
εροδιδασκαλείου, ούτινος τό πρόγραμ
μα κατ’ ούδέν υστερεί έν πολλοί; δέ 

και ύπερτερεί τό τού παγκυπρίου Δι
δασκαλείου, άναγνωρισθώσι προσόντα 
Δημοδιδασκάλων. Τό Συμβούλων σκε- 
φθέν έπι τής αίτήσεως έδωκε τήν χνχ- 
γνώρισιν δια ψήφων οκτώ κατά δύο, ήν 
δ Άρχιεπόπτης τής Παιδείας ανήγγειλε 
τφ Μητροπολίτη διά τής ακολούθου έ
πιστολής :

No 37)1916, 8 ’Απριλίου 1916. 
Πανιερώτατε,

Άναφορικώς πρός τήν ύμετέραν αι- 
τησιν πρός τό 'Ελληνικόν Χριστ. ’Εκ
παιδευτικόν Συμβούλων λαμβάνω τήν 
τιμήν νά σας πληροφορήσω δτι κατά 
τήν συνεδρίασιν ήτις έλαβε χώραν τήν 
6ην ίσταμ., τό Συμβούλων άπεφάσισεν 
ώς ακολούθως :

«Νά συστήση πρός τόν Μέγαν ‘Αρ
μοστήν δπως τό ‘Ιεροδιδασκαλείον Λάρ
νακας άναγνωρισθή ώς Διδασκαλείον διά 
Δημοδιδασκάλους συμφώνως πρός τό 
Άρθρον 52 (α) τού περί Παιδείας Νό
μου τού 1915, μέχρι τής άναθεωρήσε- 
ως τού περί Παιδείας Νόμου και ύπό τόν 
δρον δπως γίνηται έτησία έπιθεώρησις 
ύπό τού τμήματος τής Παιδείας.

"Εχω τήν τιμήν νά διατελώ τής ύμετ. 
Πανιερότητας, εύπειθής θεράπων 

Φ. Δ. ΝΙΟΓΧΑΜ
Άρχιεπόπτης τών Σχολείων.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ
«Κίιρνζον τόν λόγον....» B' Ttu. ΰ', 2.

ΕΤΟΣ ΣΤ . ΛΑΡΝΑΞ, 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1916.-ΤΕΥΧ. 1Ο5ον.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Χριστός άνέστη !... Πόσοι αιώνες παρήλύον άφ’ ού 
χρόνου περιχαρής ό Άγγελος εΐπεν είς τάς Μυροφόρους : 
ή γ έ ρ 0 η, ούκ εσ τ ι ν ώ δ ε και όμως μέχρι σήμερον ή 
χαρμόσυνος αύτη αγγελία περί τής ενδόξου Άναστάσεως τοϋ 
Χρίστου δεν παύει άπό τοϋ να ήνε διά τούς πιστεύοντας πηγή 
ύψίστης καί αρρήτου χαράς ! Διά τί τοϋτο ; Διά τί τόσον 
χαίρει καί πάλλει ή καρδία ήμών έπι τή έκ νεκρών Άναστάσει 
τοΰ Χριστού, διά τί δέ μεδ’ ήμών καί οί ούρανοΐ εύφραί- 
νονται και τά επίγεια άγάλλονται και ό κόσμος άπας ορατός τε 
καί αόρατος; Ποιον τό αίτιον ; 'II άπάντησις είς τα έρωτή- 
ματα ταΰτα υπάρχει έν τούτο), ότι ή ’Ανάστασις τοΰ Χριστοΰ 
εΐνε «εορτή εορτών καί πανήγυρις πανηγύρεων» και δή ή 
ύψίστη πανήγυρις τής πίστεο)ς ήμών, έπ’ αύτής ώς έπι βράχου 
αρραγούς καί άκλονήτου στηριζομένη καί μετ’ αύτής στενώς 
και άρρήκτώς συνδεδεμένη, ούτως ώστε αιρόμενης έκείνης 
νά πίπτη και αύτη. «Έάν ύ Χριστός δέν ήγέρ9η—λέγει ό ’Α
πόστολος Παύλος—κενή ή πίστις ήμών, κενόν τό κήρυγμα 
ήμών». Τό οποίον σημαίνει, ότι έάν ύ Χριστός δέν άνέστη 
έκ τοΰ τάιρου, ύ τάφος Αύτοΰ dà ήτο καί τάφος τής Χρι
στιανικής πίστεως, οί δέ ’Απόστολοι δέν d’ άνελάμβανον 
να ύποστώσι τόσους κόπους καί τόσα μαρτύρια κηρύττοντες 
είς τόν τετραπέρατον κόσμον πίστιν είς Εκείνον, οστις άπέ · 
Οανε μέν, άλλά δέν άνέστη. Τό τοιοΰτο dà ήτο πολύ άνόη-
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τον. Ίο κήρυγμα αύτών έν τοιαύτρ περιπτώσει θά ήτο άνα · 
ξιόπιστον, πάντες δέ οί πιστεύσαντες κατ’ άρχάς ούτως ή 
άλλως, Όά έπαυον τοΰ λοιποΰ να πιστεύωσι και τοιουτοτρό
πως δέν δα παρήρχετο πολύς χρόνος καί ή δήθεν αλήθεια 
περί τής Άναστάσεως τοΰ Χριστού θά έξηλέγχετο ήιευδής 
μύθος καί πλάνη καί τα θεμέλια τής άρτισυστάτου χριστια
νικής κοινωνίας θά κατέρρεον εύΰύς έξ αρχής.

Άλλα νΰν ό τάφος τοΰ Ί. Χριστοΰ εΐνε ιερόν άδυτον 
έν φ συνετελέσθη ύ θρίαμβος τής χριστιανικής πίστεως. Τό 
γεγονός δ’ δτι οί τέως δειλοί καί δύσπιστοι μαθηταί (δχι δ
μως καί παράφρονες καί φαντασιόπληκτοι) μετά τήν Άνά- 
στασιν καί τήν Πεντηκοστήν μετά παρρησίας κηρύττουσιν ε
νώπιον τυράννων καί βασιλέων, ένώπιόν σοφών καί ανόη
των καί ενώπιον χιλιάδων λαών τήν Άνάστασιν τοΰ Χριστοΰ, 
άνευ ούδεμιάς παρά τίνος αντιρρήσεως ή αμφιβολίας, τοΰτο 
αρκεί νά πείση δτι αΰτη ίστορικώς ήτο αξιόπιστος. «'Όλος ό 
κόσμος—λέγει σοφός τις—ήκουσε καί έπανέλαβε τήν άντή- 
χησιν τής μαρτυρίας τών Αποστόλων συγκατατεθείς καί συνε- 
πικυρώσας διά τής συγκαταθέσεως τήν πραγματικότητα τής 
τοΰ Χριστοΰ Άναστάσεως, τό όποιον σημαίνει δτι εΐνε αδύ
νατον εντοιοΰτον γεγονός ν’ άποξενωθή από τής ιστορίας, 
έν τή οποία έχει τάς ρίζας του. ’Εκείνο το όποιον μαρτυρεί 
τήν συγκατάθεσιν ταύτην εΐνε ή ΰπαρξις τή; χριστιανικής κοι- 
νωνίας, της μεγίστης των όσων ποτέ υπήρξαν κοινωνιών, 
διότι αύτή ή Άνάστασις τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ εΐνε τό θεμέλιον 
τής χριστιανικής κοινωνίας, εΐνε ή ιστορική καί δογματική ρίζα 
τοΰ χριστιανικού κόσμου, ή πρώτη αρχή καί αφετηρία αύτοΰ. 
Έάν λοιπόν αρνηθώμεν εν τοιούτον θεμελιωδέστατον καί 
παμμέγιστον γεγονός καί τήν είς αύτό πίστιν, τότε ή χρι
στιανική κοινωνία δέν έχει αφετηρίαν δέν έχει λόγον ύπάρ- 
ξεως, έναπομένουσα α’ιτιατόν άνευ αιτίου». Τό δτι λοιπόν 
σήμερον ύπάρχει χριστιανισμός καί χριστιανική κοινωνία, ο
φείλεται είς τό άναντίρρητον γεγονός τής Άναστάσεως, ή δέ 
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ιστορία τού κόσμου άνευ αυτής, άνευ τών ζωντανών δυνά
μεων τής χριστιανικής πίστεως θά έλάμβανεν άλλοίαν κατεύ- 
θυνσιν. Ώρισμένως δέ ό αρχαίος κόσμος θ’ άποσυνετίθετο 
καί δέν θά εϊχομεν τόν νέον πλούσιον πολιτισμόν τοΰ χρι
στιανικού κόσμου έπί δύο χιλιάδας έτη.

Άλλά τήν Άνάστασιν τοΰ Χριστοΰ μαρτυρεί δχι αί
νον ή Εύαγγελική ιστορία καί ή ιστορία τοΰ πολιτισμού, 
άλλ’ απαιτεί καί ή ψυχή ήμών καί τό ηθικόν ήμών αίσθημα, 
άναγκάζον ήμάς νά πιστεύωμεν είς αυτήν ή δέ άρνησις τής 
πίστεως ταύτης θά ήγεν ασφαλώς είς τόν θάνατον. Διότι, 
έάν ό Χριστός δέν άνέστη, τότε κατ’ ανάγκην πρέπει νά πα- 
ραδεχθώμεν τό έξής άτοπον, δτι οί Γραμματείς καί οί Φαρι
σαίοι καί ο λοιπός τών μισοκάλων αρχόντων τοΰ εβραϊκού 
λαού χορός, εκείνοι τούς όποιους ύ Κύριος ελέγχων άπεκάλει 
ύποκριτάς καί κλέπτας καί τάφους κεκονιαμένους εϊχον δί
καιον προσηλώσαντες Αυτό ν έπί τοΰ σταυροΰ, Ουτος δέ άδι
κον. Άλλά τοΰτο άποστρέφεται ή "ψυχή ήμών καί απαιτεί, δ
πως Εκείνος διά τόν Όποιον δέν ήτο άξιος ό κόσμος όλος, 
«ό άγιος καί ο δίκαιος», ύ Όποιος τά πάντα ύπέμεινεν, δπως 
άμειφθή καί άνυψωθή. Ό Κύριος τήν αλήθειαν είς τήν θείαν 
Αύτοΰ φύσιν καί αποστολήν έβάσιζεν έπί τής Άναστάσεως 
Αύτοΰ, ποσάκις δέ τούς άπειδοϋντας είς τούς λόγους Αύτοΰ 
Ιουδαίους, τούς οποίους ούδέν θαύμα, ούδείς άγιος λόγος 
Αύτοΰ ήδυνήθη νά συγκινήση δέν παρέπεμψεν είς τό θαύμα 
τής Άναστάσεως Αύτοΰ (Ματθ. 12, 39. Ίωάν. 2, 19); Έάν 
δέ άνέστη, ή πρόρρησίς Του ύπήρξεν αληθής, άν δμως δχι, 
τότε υπήρξε ΐίλάνος καί άπατκύν καί δικαίως έσταυρώθη θε- 
λησας νά σιρετερισθη θείαν ιδιότητα καί έξουσίαν, ήν δέν 
εΐχεν. Ο Θεός είς τήν έπί τού σταυροΰ τελευταίαν έκείνην 
κραυγήν «Πάτερ είς χεϊράς σου παρατίθεμαι τό πνεΰμά μου» 
άπηντησεν άποκρουστικώς καί μετ’ οργής, κατακεραυνώσας 
μίαν τοιαύτην φρικτήν απάτην ! Τοιουτοτρόπως ή νψίστη 
έλπις άπερρίφθη σκληρώς. Οί Φαρισαίοι ένίκησαν καί δ Θεός 
άνωθεν έπεβεβαίωσε καί έπεκύρωσε τήν νίκην ταύτην !...
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Άλλά τί σημαίνει τοΰτο; Τί άλλο, ή δτι άρνούμενοι τήν Ά- 
νάστασιν κατ’ ανάγκην δέον ν ’ άρνηθώμεν καί τόν δίκαιον 
και άγιον Θεόν; Θεός έπιτρέψας τήν μέχρι θανάτου, θανάτου 
δέ σταυρού ταπείνωσιν καί έξευτελισμόν τού Χριστού, δστις 
ώς κύριον σκοπόν Αυτού έν τή γή εΐχεν ϊνα ποιή τό θέλημα 
τοΰ πέμψαντος Αυτόν Πατρός, άλλα μή ύπερυτρώσας Αυτόν 
διά τής Άναστάσεως, μηδέ άναστήσας Αυτόν, δέν είνε Θεός. 
Άλλα τότε δέν επιτρέπεται πλέον καί νά πιστεύση τις είς τήν 
νίκην τοΰ αγαθού, είς τόν θρίαμβον τής αρετής, έάν ό ’Ιη
σούς άπέθανε μέν άλλα δέν άνέστη, έάν ώς ό ’Ιούδας απω- 
λέσθη. Άρνούμενοι τό θαύμα τής Άναστάσεως, τό όποιον, 
κατά τήν έκφρασιν τοΰ Γερμανού ύρθολογιστοΰ De-Wette, 
είνε τόσον αναμφίβολον δσον καί ύ θάνατος 
τοΰ Καίσαρος, παρουσιαζόμεθα άρνούμενοι τήν πίστιν 
είς τήν ήθικήν διάταξιν τοΰ κόσμου, άρνούμενοι τήν μέλλου- 
σαν ζωήν καί άνταπόδοσιν, άρνούμενοι τήν άνάστασιν τών 
νεκρών. «Εί δέ Χριστός ούκ έγήγερται, ούδέ οί νεκροί έγεί- 
ρονται, άρα καί οί κοιμηθέντες έν Χριστφ άπώλοντο». Έν 
τοιαύτη περιπτώσει ή ζωή ήμών περιορίζεται έντός τοΰ κό
σμου τούτου καί καταντά είς τόν τάφον, άλλα τότε δέν υπο
λείπεται ή να τρώγωμεν καί νά πίνωμεν καί να εύφραινώ- 
μεθα, άλλα τότε δέν υπάρχει αληθής ζωή, δέν υπάρχει χαρά, 
άλλ’ έν πασι βασιλεύει λύπη καί σκύτος, άπογοήτευσις καί 
θάνατος...

Έάν ό Χριστός δέν άνέστη, τότε ματαία ή πίστις ήμών 
καί όχι μόνον ή πίστις ήμών, άλλα καί ή έλπίς καί ή αγάπη. 
Έάν ύ Χριστός δέν άνέστη, τότε ή οργή τοΰ Θεού κατά τών 
άνθρώπων δεν έπραΰνθη, ή άμαρτία δέν κατεστράφη καί ύ 
διάβολος δέν κατησχύνθη. 'Ο κόσμος δλος έν τοιαύτη περι- 
πτώσει είνε παίγνιον τοΰ διαβόλου, δλη ή φύσις ανοησία, 
κατάρα καί χάος. Πώς δέ είνε δυνατόν νά ύπάρξη ήθική ζωή 
καί άγων κατά τοΰ κακού, έάν ό Χριστός δέν άνέστη, έάν 
ένικήθη καί δέν ένίκησε τό κακόν; Ό ηθικός άγων τότε μό

νον εινε δυνατός, δταν ύπάρχη έλπίς έπί τήν νίκην, άλλά δύ
ναται νά ύπάρξη τοιαύτη, έάν ’Εκείνος ένικήθη ; Έάν ό Χρι
στός δέν άνέστη, τότε ή πίστις είς τούς λόγους Αύτοΰ καί τό 
Εύαγγέλιον είνε άδύνατος, τότε οί άνθρωποι θ’ άρχίσωσι νά 
άλληλοτρώγωνται. Τότε πρέπει νά παραδεχθώμεν ώς 
μοναδικόν σκοπόν τής ζωής τόν περί ύπάρξεως άγώνα, τήν 
δέ αύταπάρνησιν να θεωρώμεν άνήθικον, τότε ό Χριστός ό 
ζών καί ευλογητός είς τούς αιώνας τών αιώνων είνε caput 
mortuum, κεφαλή νεκρά! 'Έν έκ τών δύο- ή ό Χριστός 
άνέστη ώς Θεός ή άλλως ούτε λογική, ούτε αλήθεια, ούτε 
Θεός υπάρχει.

Άλλ’ δχι, τά πάντα πείθουσίν, δτι ό Κύριος άνέστη 
αληθώς, πρέπει δέ νά ήνέ τις έχθρός πάσης αλήθειας διά 
νά άρνήται τό άδιαφιλονείκητον γεγονός τής Άναστάσεως 
τοΰ Χριστοΰ, ήτις ώς μοναδικόν έν τή ιστορία γεγονός θά 
διαμένη ές άεί τό άγιώτατον άντικείμενον τών άνθρωπίνων 
μελετών, ή άνεξάντλητος πηγή τής άγάπης, τής πίστεως, τής 
έλπίδος καί τής παρηγοριάς διά τούς εύγενεστέρους καί τι- 
μιωτέρους τών άνθρώπων.

Α. Δ—νης.

Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

Ή ανάστασις τοΰ Λαζάρου μετά τό Θαΰμα τής άναστάσεως 
τοΰ Χριστοΰ, εινε έν έκ τών περιφανέστερων θαυμάτων τής Εύ- 
αγγελικής ιστορίας. Είνε πρώτης τάξεως θαΰμα, γενομενον έν 
Βηθανία, χωρίω μικρφ, κειμένφ είς τάς άνατολικάς ύπωρείας 
τοΰ ορούς τών Έλαιών, παρά τήν Ιερουσαλήμ.

Ό Λάζαρος καί αί δύο αύτοΰ άδελφαί, Μάρθα καί Μαρία 
ήσαν ή προσφιλεστάτη οικογένεια τής Βηθανίας, είς τον οίκον 
τής όποίας συχνάκις κατέλυεν ό Κύριος οσάκις μετέβαινεν είς 
Ιεροσόλυμα. Συνέβη δμως ν’ άσθενήση ποτέ ό Λάζαρος καί αί 

άδελφαί του έμήνυσαν τον Ίησοΰν, εύρισκόμενον τότε μακράν τής 
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Βηθανίας καί τών Ιεροσολύμων, έν Περαία, δτι δ φίλος αύτου 
καί αδελφός αύτών Λάζαρος ασθενεί σοβαρώς, οίονεί παρακα- 
λούσαι δπως σπεύση καί θαυματουργτρη έπ’ αύτού πριν ή αφαρ- 
πάση αύτόν δ θάνατος. Άλλ’ δ Κύριος, δ όποιος δέν ειχεν ανάγ
κην μηνύματος ΐνα μάθη τά κατά τον Λάζαρον άπέλυσεν αμέ
σως τόν άπεσταλμένον είπών : «ή ασθένεια αυτή δέν είνε διά νά 
άποθάνη ό Λάζαρος, αλλά διά νά δοξασθή δ Γιος τού θεού δι’ 
αύτής». Καί έμεινεν ακόμη δύο ημέρας εις τον τόπον, δπου εύ- 
ρίσκετο, άλλ’ ό Λάζαρος έν τώ μεταξύ καταβληθείς ύπό τής ά- 
σθενείας απέθανε. Τήν τρίτην ήμέραν είπε πρόο τούς μαθητας 
Αύτού δ Κύριος*  «άς ύπάγωμεν είς τήν Ίουδαίαν πάλιν. .. δ 
φίλος μας δ Λάζαρος έκοιμήθη καί πρέπει νά υπάγω διά νά τον 
έξυπνήσω». Οί μαθηταί νομίσαντες, δτι λέγει περί τής κοιμήσεως 
τού ύπνου, άπεκρίθησαν: Κύριε! αν έκοιμήθη θά σωθή». Τότε 
δ Κύριος έλάλησεν είς αύτούς παρρησία* —«δ Λάζαρος απέθανε*  
καί χαίρω δΓ ύμάς, ίνα πιστεύσητε, διότι δέν ήμην έκεί».

Τέσσαρας ημέρας μετά τόν θάνατον καί τήν ταφήν τού Λα
ζάρου ήλθεν δ Ιησούς είς Βηθανίαν*  ή δέ Μάρθα, ώς ήκουσεν 
δτι δ Ιησούς έρχεται, έσπευσεν αμέσως είς προϋπάντησή Αύτού. 
Δυνάμεθα νά φαντασθώμεν τήν συγκίνησιν τής Μάρθας ώς άμα 
άντίκρυσε τον θειον Διδάσκαλον, είς τόν όποιον διά λόγων πλη
ρών εύλαβούς παραπόνου, άλλά καί πίστεως έπί τήν παντοδυνα 
μίαν Αύτού είπε δακρυρροούσα* —«Κύριε! άν ήσο έδώ δ άδελ- 
φός μου δέν θ’ άπέθνησκεν άλλ’ δμως καί τώρα γνωρίζω, δτι 
δσα ζητήσης παρά τού θεού, Αύτός θέλει σοι τά δώση». Ό Ιη
σούς εύσπλαγχνισθείς, λέγει τότε είς αύτήν* —«δ άδελφός σου θ’ 
άναστηθή».— Γνωρίζω, δτι Θ’ άναστηθή, άπεκρίθη ή Μάρθα, 
κατά τήν κοινήν άνάστασιν, ήτις Οά γίνη κατά τήν συντέλειαν 
τού αίώνος». Έκ τών λόγων τούτων τής Μάρθας έννοοΰμεν, δτι 
δτε δ Κύριος ειπεν αύτή: θά άναστηθή δ άδελφός 
σου, αύτη ούδαμώς έφαντάσθη άνάστασιν έκ νεκρών τού άπό 
τεσσάρων ημερών τεθνεώτος άδελφοΰ καί έξέλαβε τήν φράσιν 
ώς σημαίνουσαν τήν κοινήν τών νεκρών άνάστασιν έν τή έσχάτη 
ημέρα, πράγμα τό όποιον έδωκεν άφορμήν είς τον Κύριον νά 

έξενέγκη κατηγορηματικήν περί εαυτού μαρτυρίαν καί νά εϊπη: 
—«Έγό) είμαι ή άνάστασις καί ή ζωή’ ο πιστεύων είς έμέ καί 
άν άποθάνη, θά ζήση*  καί δστις ζή καί πιστεύει είς έμέ, δέν θ’ 
άποθάνη είς τόν αιώνα. Πιστεύεις τούτο ;» Καί ή Μάρθα άπήν- 
τησε* —«Ναί, Κύριε, έγώ έπίστευσα ήδη, δα σύ είσαι δ Χριστός, 
δ Γίός τού θεού τού ζώντος, δ έρχόμενος εις τον κόσμον». Καί 
ταύτα είπούσα άπήλθε καί έφώνησε Μαρίαν τήν αδελφήν αύτής, 
λέγουσα*  «δ Διδάσκαλος ήλθε καί σε φωνάζει». Εκείνη ήγέρθη 
καί έσπευσε μ^τά τής άδελφής αύτής πρός Αύτόν φέρουσα τό 
αύτό παράπονον είς τά χείλη, τό όποιον καί ή Μάρθα δτε είδε 
τόν Κύριον. «Κύριε, είπε καί αυτή, καταληφθεισα ύπδ λυγμών, 
αν ήσο έδώ, δέν 0’ άπέθνησκεν δ αδελφός μου». Ό Ίησοΰς ό 
όποιος άπδ δλην αύτήν τήν σπαραξικάρδιον σκηνήν συνεκινήθη 
πολύ ώς είδε τήν Μαρίαν κλαίουσαν καί τούς έλθοντας μετ’ αύ
τής κλαίοντας, δεν ήδυνήθη νά συγκρατηθή, έκινήθη εις οίκτον, 
έταράχθη καί είπε’—«ποΰ τδν έθήκατε;» Εκείνοι άπεκρίθησαν*  
— «Κύριε, ερχου καί ιδε». Τότε έδάκρυσεν δ Ίησοΰς, οί δέ 
Ιουδαίοι ελεγον: «’Ίδε, πώς ήγάπα αύτόν». Τινές δ’ έξ αύτών 
είπον : «Δέν ήδύνατο ούτος, οστις ήνοιξε τούς οφθαλμούς τοΰ τυ
φλού νά κάμη καί τοΰτον νά μή άποθάνη ; » Οί λόγοι ούτοι είνε 
μεγίστης άξίας*  διότι άποδεικνύουσιν δτι δ Ί. Χριστός ήτο πράγ
ματι συγκεκινημένος καί δτι ή βαΟείά του θλίψις δέν έμεινεν ά - 
παρατήρητος είς τούς Εβραίους, δχι μόνον ώς άποτέλεσμα φι
λίας, άλλά καί ώς σημεΐον, κατ’ αύτούς άσθενείας καί άνικα- 
νότητος τοΰ Ίησοϋ ώς πρδς τδν θάνατον, πράγμα δπερ δεικνύει, 
δτι δ θάνατος τοΰ Λαζάρου ήτο γεγονός άναμφισβήτητον, άλλά 
καί άνεπανόρθωτον. Τέλος δ Ίησοΰς συνοδευόμενος ύπδ τής 
Μάρθας καί τής Μαρίας, τών μαθητών Αύτοΰ καί πλήθους λαού 
ήλθε πρδς τδ μνημείον, τδ όποιον ήτο σπήλαιον, έπί τής θύρας 
τοΰ δποίου έπέκειτο λίθος. Ό Ίησοΰς πλησιάσας διέταξε ν 
άρθή δ λίθος. ’Αλλά τδ σώμα τοΰ Λαζάρου ήρχισεν ήδη νά 
διαλύηται είς τά έξ ών συνετέθη καί διά τοΰτο, έπειδή άνεδί- 
δετο κακοσμία ή Μάρθα είπε πρδς τδν Ίησοΰν: — «Κύριε, ήδη 
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όζει τεταρταίος γάρ έστι». 'Ωσεί έλεγε, πώς είνε δυνατόν κα
τόπιν τοιαύτης φθοράς τοΰ σώματος τοΰ άδελφοΰ μου νά έγερθή 
τοΰτο έκ τοΰ τάφου ; Είς τον αιώνα δέν ήκούσθη δτι ήγέρθη 
σώμα νεκρού τετραημέρου, δδωδότος ! Καί δ Κύριος, πλήρης 
αγάπης καί πραΰς, Οεραπεύων τήν δλιγοπιστίαν αύτής ύπέμνησε 
τήν προτεραν Αύτοΰ δμ λογίαν είπών αύτή; «Δέν σοι είπον, δτι 
έάν πιστεύσης, θά ιοης τήν δόξαν καί τήν δύναμιν τοΰ θεοΰ;» 
Άναβλέψας δέ είς τδν Ούρανον καί προσευχηθείς εις τον ούρά- 
νιον Αύτοΰ Πατέρα έφώναξε : Λάζαρε, δεΰρο έξω ! Και δ 
Λάζαρος δυνάμει τοΰ παντοδυνάμου τούτου λόγου τοΰ Κυρίου 
έξήλθ.ν ούς εί έξυπνήσας άπδ τοΰ ύπνου προς άφατον χαράν 
τών άδελφών καί έκπληξιν τών πολυπληθών Εδραίων, έκ τών 
δποίων πολλοί έπίστευσαν είς τδν Ίησοΰν. '0 Κύριος τότε διέ
ταξε να λύσωσι τάςχείρας καί τούς πόδας τοΰ Λαζάρου καί ν’ 
άφήσωσιν αύτδν ν’ άπέλθη.

Τοιαύτη ύπήρξεν ή Οαυμασία έγερσις του Λαζάρου ! Δι’ 
αύτής δ Κύριος άπέδειξεν, δτι είνε αληθής Θεός και συγχρόνους 
αληθής άνθρωπος. Άπέδειξεν οτι είνε αληθής θεός, διότι, μόνον 
είς θεδς ήδύνατο ν’ άναστήση ένα τόσον πολύ νεκρόν, οίος ήτο 
δ Λάζαρος, τετραήμερον καί άποσ.ντεθειμένον ήδη, δτε ούδεμία 
ύπήρχεν έλπίς νά έπιστραφή ούτος εις τήν ζωήν. Καί δμως τοι- 
οΰτον δντα τδν νεκρόν τοΰτον άνέστησε διά μόνου τοΰ λόγου 
Αύτοΰ, διότι Αύτδς ήτο δ κυριεύιυν ζώντων καί νεκρών, ή άνά- 
στασις καί ή ζωή καί θεδς τοΰ παντός. ’Απέδειξε δέ δτι, ήτο 
καί αληθής άνθρωπος, διότι δτε πολλοί τών Ιουδαίων τών άγα- 
πώντων τδν Λάζαρον ήρχισαν νά κλαίωσιν έπί τφ Οανάτφ αύτοΰ 
καί δ Ίησοΰς βαθέως συγκινηθείς, έταράχθη καί έδάκρυσε, τδ 
όποιον σημαίνει δτι δέν ήτο κατά τδ φαινόμενον άνθρωπος, άλλ’ 
αληθής άνθρωπος έκ σώματος καί ψυχής, αισθανόμενος, συγκι- 
νούμενος καί πάσχων.

Άλλά μόλις έγνώσθη, δτι δ Ίησοΰς εύρίσκεται έν Βηθανία 
καί έσπευσαν έκει δλα τα πλήθη τά συνελθόντα έν Ιερουσαλήμ 
διά τήν εορτήν τοΰ Πάσχα, κυρίως μέν χάριν τοΰ Ίησοΰ, "Οστις 
διά τοΰ πρδ μικροΰ τελεσθέντος θαύματος, έγένετο τδ Άντικεί- 

μενον τής πίστεως καί τής λατρείας τοΰ λαοΰ τών ’Ιουδαίων, 
άλλ’ ϊνα καί τδν Λάζαρον ϊδωσιν. Άλλ’ ή κίνησις αύτη δέν έ- 
μεινεν απαρατήρητος ύπδ τών αρχόντων τοΰ λαοΰ, οί'τινες έπειδή 
πολ.λοί προσήρχοντο καί έπίστευον είς τον Κύριον, έπί τοσοΰτον 
έχολώθησαν, ώστε έν συμβουλίω άπεφάσισαν ού μόνον τδν Ίη
σοΰν, αλλά χαί τδν Λάζαρον νά φονεύσωσι.

Δυστυχώς αί περί τοΰ Λαζάρου ειδήσεις τοΰ Εύαγγελιστοϋ 
Ίωάννου, μόνου έκ τών Εύαγγελιστών αφηγούμενου τά κατά τδν 
Λάζαρον, παύουσιν ένταΰθα, περί δέ τοΰ έφεξής βίου του μανθά- 
νομεν έκ τής παραδοσεως, καθ’ ήν κατόπιν τοΰ μεγάλου διωγ- 
μοΰ (Πράξ. 8, 1), τδν όποιον ήγειρε τδ Συνέδριον κατά τών μα
θητών τοΰ Χριστοΰ δ άγιος Λάζαρος κατέφυγεν είς Κύπρον καί 
έν Κιτίιο έγκαταστάς διήνυσε τήν δευτέραν περίοδον τοΰ βίου 
αύτοΰ ώς ’Επίσκοπος τής πόλεως ταύτης, χειροτονηθείς ύπδ 
τών Αποστόλων Παύλου καί Βαρνάβα. Μετά τήν έκ νεκρών αύ
τοΰ άνάστασιν έζησεν δ άγιος Λάζαρος τριάκοντα έτη *),  άπέθανε 
δέ τδ δεύτερον ένταΰθα καί έτάφη έν σαρκοφάγο) δεικνυμένω μέ
χρι σήμερον έν τφ δμωνύμφ έν Σκάλα Ναώ.

Ιίύτυχής είνε καί η καθόλου μέν Κύπρος ώς περικλείουσα 
τούς τάφους τόσων αγίων, άλλοιν μέν άκμασάντων κατά τούς 
άποστολικούς χρόνους, άλλων δέ μεταγενεστέρως, εύτυχεστέρα 
δ’ δμως ή Λάρναξ ή κατέχουσα τδν τάφον αύτοΰ τοΰ φίλου 
το ΰ Χρίστου, τοΰ φίλου έκείνου είς τδν έν Βηθανία οικον 
τοΰ δποίου πολλάκις κατέλυσεν ό Κύριος, μετά τοϋ οποίου έ
φαγε καί έπιε καί έπί τφ Οανάτφ τοΰ οποίου θαλερόν έσπεισε 
δάκρυ.

Άρσ. Δ—νης.

1) Έν παραϊόσεσιν ίύρομεν, λέγει ό άγιος Έπιφάνιος, ότι τριάκοντχ έτών ην 
τότε ό Λάζαρος δτε έγήγερται*  μετά δέ τό άναστήναι αύτόν άλλα τριάκοντα έ- 
ζησε' καϊ ούτω πρός Κύριον εξεδήμησε κοιμηθείς (Κατά αιρέσ. G6).
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HN ÛE ΠΟΡΛΕΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧ«
 ('Ιωάν. 10, 14).

Ή παρασκευή τοΰ Πάσχα τήν οποίαν άναφέρει ό 
Ευαγγελιστής ’Ιωάννης είνε ή μεγάλη Παρασκευή. Είνε 
δμολογουμένως ή Παρασκευή αΰτη μεγάλη διά τον χριστια
νόν, διότι κατ’ αύτήν φερόμεΟα προς τον Γολγοθάν και ιστά- 
μεθα ενώπιον τοΰ ’Εσταυρωμένου. Άλλα τίς Ούτος, δστις κρέ- 
μαται εκεί έπί τοΰ Σταυρού προσηλωμένος μή εχων είδος ούδέ 
κάλλος, αλλά τδ είδος Αύτοΰ άτιμον καί έκλειπον παρά πάντας 
άνθρώπους ; Τίς Ούτος, δστις άκανΟοστεφανωμένος καί γυμνός, 
μέ ήλους σκληρούς είς τούς πόδας καί είς τάς χείρας, μέ πλη- 
γάς είς δλον το σώμα καί μέ μώλωπας είς τήν κεφαλήν, συντα- 
ράσσει τα σύμπαντα καί καλεί είς συγκίνησιν καί αγγέλους καί 
άνθρώπους καί ζώντας καί νεκρούς καί λίθους καί αστέρας καί 
ήλιον καί σελήνην καί ναούς καί μνημεία ; Τίς Ούτος, δστις 
άγωνιά εκεί έπί τοΰ φρικτοΰ Γολγοθά λέγων « Θεέ μου, θεέ μου, 
t'va τί μέ έγκατέλιπες ; » Είνε ό ωραίος κάλλει παρά πάντας 
βροτούς, ό γλυκύτατος Ίησοΰς, δ Γίδς καί Λόγος τοΰ Θεοΰ, ό 
δδηγήσας τούς Μάγους είς προσκύνησίν Του, δ άναστρέψας τδν 
ροΰν τοΰ Ίορδάνου, δ δείξας είς τδ Θαβώριον τήν δόξαν Του, δ 
θεραπεύσας τούς τυφλούς καί άναστήσας τούς νεκρούς, δ είσελ- 
θών θριαμβευτικώς είς 'Ιεροσόλυμα. Άλλά τίς δ λόγος τών 
φρικτών αύτών παθημάτων ; Διατί δ Ίησοΰς «ώς πρόβατον έπί 
σφαγήν ήχθη καί ώς άμνδς εναντίον τοΰ κείροντος αύτδν άφω
νος, ούτως ούκ ανοίγει τδ στόμα αύτοΰ ;»

'Ο άνθρωπος μετά τήν παράβασιν τής πρώτης εντολής τοΰ 
θεοΰ παρώργισε τήν Οείαν Δικαιοσύνην καί ήμαρτεν’ ή αμαρτία 
αυτή μετεδόθη κατά τδν νόμον τής κληρονομικότητας- είς δλον 
τδ ανθρώπινον γένος καί ουτω πάντες έκυλίοντο άναιδώς έν τφ 
βορβόρφ τής αμαρτίας, χωρίς νά δύνανται ν’ άπαλλαγώσιν αύτής. 
Μάτην ήγωνίσθησαν οι διάφοροι διδάσκαλοι, μάτην διά τών 
πτερύγων τής Φιλοσοφίας οι φιλόσοφοι έπλανώντο άνά τδν πνευ- 

ματικδν κόσμον ζητοΰντες άκτίνά τινα θείου φωτδς δΓ ής καθο
δηγούμενοι νά είσέλθωσιν είς τδ μεγαλοπρεπές μέγαρον τής άπο- 
κρυβείσης άπδ τοΰ άνθρώπου θείας άληθείας καί αρετής. Τά 
πρδς τά πρόσω βήυατά των ηύξανον τδ σκότος, ηυρυνον τδ χάος 
καί έπεδείνουν τήν απελπισίαν καί άπογοήτευσιν. Ή άμαρτία 
ώς έφιάλτης βαρύς σκληρότερον έπίεζε τδ στήθος τής άνθρωπό- 
τητος. Καί τήν εικόνα τής ύφ’ αμαρτίαν ανθρωπότητας ώς έξής 
παριστά ή Γραφή: «ούκ έστι δίκαιος ούδέ εις, ούκ έστιν δ συ- 
νιών, ούκ έστιν δ έκζητών τδν Θεόν' πάντες έξέκλιναν άμα 
ήχρειώ'’ησαν.» ’Επί τέλους ή Φιλοσοφία άποκαμοΰσα ώμολό- 
γησε τήν ήττάν της καί διεκήρυξε διά τοΰ στόματος τοΰ δαιμό
νιου Σωκράτους δτι μόνον άμεσος τοΰ θεοΰ επέμβασις θά ήτο 
δυνατδν ν’ άπαλλάξη τήν ανθρωπότητα τοΰ φοβερού φόρτου τής 
αμαρτίας’ «καθεύοοντες διατελοΐτ’ άν εί μή τινα δ Θεδς έπιπέμ- 
ψειε κηδόμενος ύμών.»

Καί αληθώς ! Ό Πολυεύσπλαγχνος θεδς μή θέλων τήν 
καταστροφήν τοΰ πλάσματος τών ιδίων χειρών, άφοΰ ύπερεπλεό- 
νασεν ή άμαρτία διά νά περισσεύση ή χάρις, «δτε ήλθε τδ πλή
ρωμα τοΰ χρόνου έξαπέστειλε τδν υίδν Αύτοΰ τδν μονογενή, γε- 
νόμενον έκ γυναικός, γενόμενον ύπδ νόμον iva τούς ύπδ νόμον 
έξαγοράση, ί'να τήν υιοθεσίαν άπολάβωμεν.» Καί αναλαμβάνει δ 
Ίησοΰς τήν εύθύνην τοΰ άμαρτωλοΰ άνθρώπου απέναντι τοΰ θεοΰ, 
άναλαμβάνει νά έξιλεώση διά τής θυσίας Του τήν θείαν δικαιο
σύνην. Ό έσταυρωμένος λοιπόν τοΰ Γολγοθά «τάς αμαρτίας 
ήμών φέρει καί περί ήμών δδυνάται καί ημείς έλογισάμεθα είναι 
Αύτδν έν πόνφ καί έν πληγή ύπδ θεοΰ καί έν κακώσει.» Πράγ
ματι δέ διά τών παθημάτων τοΰ Ίησοΰ καί· μόνον ήτο δυνατδν 
νά έξιλεωθή ή θεία δικαιοσύνη. Οίανδήποτε θυσίαν καί άν προσ- 
έφερεν δ άνθρωπος, ούδαμώς θά ήδύνατο νά προσφέρη έκεΐνο, 
δπερ άπήτει ή ικανοποίησις τής περιϋβρισθείσης θείας Δικαιοσύ
νης. Διότι ή παράβασις τής έντολής τοΰ θεοΰ έσήμαινεν απο
στασίαν κατά τοΰ θεοΰ καί περιφρόνησιν πρδς τήν άπειρόν Του 
δόξαν καί μεγαλειότητα.
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Αναλαμβάνει δθεν ό Γιος και Λόγος τοϋ Θεοΰ δλον τό βά
ρος τής άμαρτίας τοϋ ανθρώπου καί δλην τήν τιμωρίαν. "Ολος 
δ βίος Αύτοΰ είνε πλήρης βασάνων, πλήρης πικριών καί παθη
μάτων. Έκεί ακονίζονται λόγχαι καί γυμνώνονται ξίφη καί άνα- 
σπώνται κατ’ Αύτοΰ μάχαιραι, ενταύθα εγείρονται διωγμοί καί 
άκούονταί μομφαί καί ύβρεις- εκεί έξυφαίνονται στυγεραί συνω- 
μοσίαι, ένταΰθα συγκροτούνται συνέδρια παράνομα' έκεί ύφίστα- 
ται πειρασμούς, ένταΰθα προδίδεται ύπδ μαθητοΰ δολίου καί 
αχάριστου' αγωνία, θλίβεται, δακρύει, έκεί έν τφ κήπφ τής 
Γεθσημανής παρακαλεί τον Ούράνιον Πατέρα, έπικαλούμενος τήν 
βογ'ιθειάν Του «Πάτερ, εί δυνατόν παρελθέτω το ποτήριον τοΰτο 
απ’ έμοΰ. »

Καί δέν σταματούν μέχρι τοΰ σημείου τούτου τα παθήματα 
τοΰ γλυκυτάτου Ιησού. Τίτο γεγραμμένον άνωθεν νά πίή τό 
ποτήριον τών πικριών καί τών θλίψεων μέχρι τρύγος. Ό δέ 
’Ιησούς ήλθεν έπί γής ϊνα ποιή το θέλημα τοΰ πέμψαντος Αύτόν 
Πατρδς καί τελειώση Αύτοΰ τδ έργον. Διά τοΰτο συλλαιιβάνεται, 
δέχεται έμπτυσμούς, κολαφισμούς καί μάστιγας, φορεί τδνάκάνθι- 
νον στέφανον, άγεται πρδ τοΰ ’Άννα καί Καϊάφα καί τοΰ Πιλάτου, 
κρίνεται, άποδεικνύεται άθφος· άλλ’ δ παράνομος τών ’Ιουδαίων 
δχλος, δ λαδς έκείνος τοΰ δποίου τούς τυφλούς έφώτισε, τούς 
λεπρούς καί παραλύτους έθεράπευσε, τοδς δαιμονιζομένους έκα- 
θάρισε καί τούς νεκρούς άνέστησεν, δ λαδς αύτδς δ αγνώμων καί 
άχάριστος προσφέρει τήν χολήν, τδ δξος, τδν άκάνθινον στέφα
νον, τούς ήλους, τήν λόγχην, τδν σταυρόν.

Καί ιδού δτι δ πράος καί άνεξίκακος ’Ιησούς, δ όποιος 
«αμαρτίαν ούκ έποίησε καί δόλος έν τφ στόματι Αύτοΰ ούχ 
εύρέθη,» σταυροΰται μεταξύ δύο ληστών, ώς δ έσχατοί τών κα
κούργων, καί ύφίσταται τά φρικτά πάθη ατάραχος, χωρίς ούδέ 
έν δάκρυ νά βρέξη τάς παρειάς Του, χωρίς ούδέ είς στεναγμός 
να έξέλθη τής καρδίας Του, χωρίς ούδέ ίχνος μνησικακίας νά 
παρουσιασθή είς Αύτόν ! Μέγα καί φοβερόν καί θειον τή αλήθεια 
τδ πάθος τοΰ Χριστού ! Διά τοΰτο άπασα ή φύσις, λογική τε 
καί άλογος, ψυχική τε καί άψυχος, έξίσταται ,καί τρέμει ! 'Ο 

ήλιος κρύπτει τάς άκτϊνάς του, ή γή σείεται έκ θεμελίων, τδ 
καταπέτασμα τοΰ Ναοΰ διαρρήγνυται, αί πέτραι σχίζονται, τά 
μνημεία ανοίγονται καί οί νεκροί άνίστανται.

Άλλ’ «ούτως έδει παθειν τδν Χρίστον καί άναστήναι έκ 
νεκρών τή τρίτη ημέρα.» Ούτως έδει παθειν τον Χριστόν ίνα 
έξαλειφθή ή αμαρτία, ίνα κατασυντριβή τδ κράτος τοΰ Διαβόλου, 
ίνα καταπεση τδ μεσότοιχον τοΰ φραγμού, ί'να συνενωθώσι τά 
διεστώτα, ϊνα Οριαμβεύση ή αλήθεια καί το αγαθόν, ϊνα έπέλθη 
ή σωτηρία. Προ τοΰ σταυρικού τού Κυρίου πάθους έν τφ κόσμφ 
ήτο έγκαθιδρυμένον τδ βασίλειοντοϋ σκότους καί τής άμαρτίας. 
Νυν δ θάνατος καταργεΐται καί ο Άδης νεκροΰται. Διότι «Χρι
στός άνέστη έκ νεκρών Οανάτφ θάνατον πατήσας.» Μεγάλη 
όντως ή έκ τού πάθους τού Ιησού ωφέλεια διά τδ χριστιανόν καί 
ανέκφραστος ή έκ τοΰ Σταυρού σωτηρία. "Οπως οί Ιουδαίοι-έν 
τή έρήμφ άτενίζοντες τον χαλκούν οφιν, τδ οποίον ΰψωσεν δ 
Μωϋσής έθεραπεύοντο άπδ τών δηγμάτων τών οφεων, ουτω καί 
δ χριστιανός άτενίζων τον Σταύρον τού Κυρίου αντλεί έξ αύτού 
δύναμιν καί θεραπείαν άπδ τών ποικίλων δηγμάτων τοΰ Δια
βόλου.

Ατενίσατε δθεν, χριστιανοί, τδν Σταυρόν τοΰ Κυρίου. Καί 
δσοι κατακυριεύεσθε ύπδ τοΰ πάθους τού έγωϊσμοΰ είτε ύπόκεισθε 
είς διαλογισμούς πονηρούς έμβλέψατε είς τάς άκάνθας, αϊτινες 
διατρυπώσι τήν κεφαλήν τοϋ ’Ιησού" δσοι είσθε πλήρεις μίσους 
καί φθόνου παρατηρήσατε τήν λογχευμένην πλευράν Του, όσων 
αί χείρες γέμουσιν άρπαγής καί αδικίας ίδετε τούς φοβερούς 
ήλους τών χειρών καί τών ποδών Του. Σταυρωθώμεν πάντες μετά 
τού Χριστού διά νά άναστηθώμεν μετ’ Αύτού. Σταυρώσωμε.· τήν 
άμαρτίαν, νεκρώσωμεν τά πάθη, διά νά έλλαφθώμεν αληθώς 
ύπδ τού φωτός τής Άνασ άσεως ϊνα εν εύφροσύνη ψάλλωμεν 
μ-.τά τοϋ Ύμνφδοΰ «Άναστάσεως ημέρα, λαμπρυνθώ- 
μεν λαοί, Πάσχα Κυρίου Πάσχα, έκ γάρ θανάτου 
προς ζωήν καί έκ γής προς ούρανδνήμάς διεβί- 
βασε Χριστός.» Αύτφ ή δόξα είς τούς αιώνας.

ΧΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Δ. θ.
Ίεροκήρυξ Λεμεσού.
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ΟΠΟΙΟΝ ΔΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟΝ ΤΟΥ ΧΩΡΟΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

Άναφορικώς πρός τό ένώπιον τής 'Γέρας Συνόδου της Κύπρου 
εύρισκόμενον ζήτημα τής έκλογής καί χειροτονίας Χωροεπισκόπου ή 
Βοηθού τής Α. Μακαριό τη coς τοΰ ’Αρχιεπισκόπου Νέας Ίουοτινιανής 
καί πάσης Κύπρου, δπερ κατηνάλωσε πολλάς συνεδρίας αύτής άνευ 
αποτελέσματος, έπιτραπήτω ήμϊν ϊνα, άπό καθαρώς έκκλησιαστικοϊ- 
στορικής απόψεως, εϊπωμεν ολίγα τινά.

Καί πρώτον, τό προέχον ζήτημα, καθ’ ήμάς, εΐνε νά άποφασισθή 
παρά τής Συνόδου ή ϊδρυσις νέας ή ή άναβίωσις μιάς τών αρχαίων 
Επισκοπών ή Θρόνων, καί δεύτερον, εί τό τελευταϊον, ποιος θρόνος 
δέον να άναβιώση. 'Ως γνωστόν εκ τής έκκλησιαστικής ιστορίας τής 
Νήσου, ό άοίδιμος καί έν Ίεράρχαις ένδοξος ’Αρχιεπίσκοπος Χρύ
σανθος λόγω γήρατος έξεδήλωσε τόν διακαή πόθον αύτου νά παραι- 
τηθή του θρόνου δπως άναπχυθή. Ή Ιερά, δμως, Σύνοδος τών 
Έπισκόπων καί του Κλήρου ήτις συνεκλήθη τώ 1791 καί πρδς ήν 
ούτος άνήγγειλε τον σκοπόν του άντέστη είς τήν παραίτησιν αύτου, άλλ’ 
έκρινεν ομοφώνως τον διορισμόν βοηθού πρός άνακούφισιν του γηραιού 
’Αρχιεπισκόπου. Τοιοϋτον δέ ή Σύνοδος έξέλεξε τον άνεψιόν του 
Χρύσανθον καί έχειροτόνησεν Επίσκοπον τής άρχαίας έδρας Ταμασού, 
έδρας του 'Αγ. 'Ηρακλειδίου καί Μνάσωνος. Μετά δεκαετίαν δμως τού 
Βοηθού προαχθέντος είς Μητροπολίτην Κιτίου ό ’Αρχιεπίσκοπος έπα- 
νέλαβε τήν προηγουμένην δήλωσίν του ένώπιον της Συνόδου ήτις δμως 
καί πάλιν άπέρριψεν αύτήν χειροτονήσασα τώ IS' l τον Σπυρίδωνα 
ώς Βοηθόν ή Χωροεπίσκοπον είς τήν έπίσης άρχαίαν Επισκοπήν 
Τρεμιθούντος, τήν έδραν τού θαυματουργού Σπυρίδωνος. Ούτος ήδυ- 
νήθη να άποδράση τώ 1821 είς Εύρώπην, μετ’ άλλων κληρικών τής 
’Αρχιεπισκοπής καί προύχόντων τής Νήσου, ένθα καί έτελεύτησεν 
(δρα Γεν. Ίστορ. τής Ν. Κύπρου, ύπό !.. Κ. Ιίεριστιάνη, σελ. 779 έφ.).

Έν τώ έκκλησιαστικώ θέματι τού ’Αρχιεπισκόπου ύπήρχον αί 
άκόλουθοι άρχαίαι Έπισκοπαί :

α') Λήδρας ή Φωτολαμπουσης (=Λευκοοίας) έδρας τού Τρι
φυλλιού.

β') Ταμασού, έδρας τού 'Αγ. 'Ηρακλειδίου καί Μνάσωνος.
Υ) Χύτρων ή Κύθρων, έδρας τού ιερού Πάππου καί 'Αγίου 

Δημητριανού.
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δ') Σαλαμινος ή Κωνσταντίας καί είτα Νέας Ίουστινιανής, 
έδρας τού ’Αποστόλου Βαρνάβα, Άγ. Έπιφανίου τού Μεγάλου κλπ.

ε*)  ’Αρσινόης (Άμμοχώστου) έδρας τών ’Αρχιεπισκόπων Σέρ
γιου, 648 έφ. Ίωάννου Α' 691, καί λοιπών, μετά τήν ύπό τών ’Αρά
βων καταστροφήν καί λεηλασίαν τής Κω/σταντίας, μέχρι τής είς 
Λευκοσίαν έπί Λατινοκρατίας μεταθέσεως τής έδρας τού ’Αρχιεπισκόπου.

ς) Καρπασίας, έδρας τού 'Αγίου Φίλωνος, συγχρόνου τού 'Αγ. 
Έπιφανίου, δστις καί έχειροτόνησε τδν Φίλωνα Επίσκοπον Καρπα
σίας (382 μ. χ.) καί άφήκεν ώς άντικαταστάστην αυτού έν τή Αρχιε
πισκοπή Σαλαμινος κατά τήν διάρκειαν τής είς Ρώμην άπουσίας του.

Έπί τών άνω εκτεθειμένων προηγουμένων θά ήδύνατο λοιπόν 
ή Ιερά Σύνοδος τής Κύπρου νά άνακηρύξη μίαν τών αρχαίων Επι
σκοπών ώς τίτλον ή μνήμην τού μέλλοντος Χωροεπισκόπου. Ίδωμεν 
νύν ποία τών άρχαίων τούτων εδρών δύναται προσφορώτερον νά άνα- 
βιώση καί κηρυχθή ώς έδρα τού Χωροεπισκόπου.

ΊΙ περί Σαλαμινος ή Κωνσταντίας καί ’Αρσινόης ιδέα αποκλείε
ται καθ’ δτι ό ’Αρχιεπίσκοπος φέρει τδν τίτλον καί μνημονεύεται 

Νέας Ίουστινιανής > ήτις εΐνε ή αρχαία Σαλαμίς, έδρα τού ’Αποστόλου 
Βαρνάβα, καί είτα Κωνσταντία, έδρα τού 'Αγίου Έπιφανίου, μετακο- 
μισθεισα ώς άνω εϊρηται είς Άρσινόην. Περί Λήδρας ού δύναται 
λεχθήναι, ούσης νύν έδρας τού ’Αρχιεπισκόπου. Αί Έπισκοπαί Ταμα
σού καί Τρεμιθούντος ήδη άνεβίωσαν έν νεωτέροις χρόνοις καί κατ’ 
ακολουθίαν ή έκλογή μένει μεταξύ τής άρχαίας ’Επισκοπής Καρπα
σίας καί Χύτρων.

Έάν έπετρέπετο ή είσήγησις θά ύπεδεικνύομεν είς τήν εύνοιαν 
τής Ίεράς Συνόδου τήν άναβίωσιν τής Επισκοπής τού 'Αγ. Φίλωνος 
μέ έδραν τού Χωροεπισκόπου τήν άρχαίαν Βυζαντινήν Μονήν τής 
ΙΙαναγίας τής Κανακαρίας έν Καρπασία. Ουτω ό Χωροεπίσκοπος θά 
δυνηθή ού μόνον νά ανακαίνιση τα οικήματα τής Μονής ταύτης, προ- 
αγάγη τήν κτημοσύνην αύτής καί προστατεύση τήν διά Μωσαϊκών 
καί τοιχογραφιών κατάγραφον ίστορικωτάτην εκκλησίαν τής Μονής 
ταύτης, άλλά καί θά εΐνε έν τφ μέσω μεγίστου μέρους τού άπομεμα- 
κρυσμένου ποιμνίου τού ’Αρχιεπισκοπικού θρόνου πρδς αληθή άνα- 
κούφισιν τού ’Αρχιεπισκόπου,
Έν Λευκοσία τή 4] 17 ’Απριλίου 1916.

I. Κ. 1ΙΕΡΙΣΤΙΑΝΗΣ
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ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΒΟΥΝΙΟΥ

Ή ίερά Σύνοδος άκούσασα εις τρεις κατά συνέχειαν συνεδρίας 
τήν έκθεσιν του ΙΙανιερωτάτου Μητροπολίτου Κιτίου έπί τής ύποθέσεως 
τών Χριστιανών Βουνίου έπαναστάντων κατά τής Εκκλησιαστικής 
τάξεως, καί είδικώτερον τών καθαιρεθέντων ιερέων αύτών, μελετή- 
σασα πάντα τά σχετικά προς τήν ύπόθεσιν έγγραφα, άπδ τής πρώτης 
τής κατά Δεκέμβριον 1914 έκδοθείσης εγκυκλίου περί έκλογής επι
τρόπων μέχρι τής προ ολίγων ήμερών άπονεμηθείσης έγγραφου συγ
γνώμης, καί διασκεψαμένη έπί τής όλης ύποθέσεως άποφαίνεται :

1) Οί τρεις έφημέριοι Βουνίου, Μιχαήλ ΙΙαναγιώτου Οικονόμος, 
Δημήτριος Γεωργίου καί Γαβριήλ Χαραλάμπους μή έκτελέσαντες τά 
διαταχϋέντα ύπό τής περί έκλογής έπιτρόπων έγκυκλίου τού Μητρο
πολίτου αύτών, συμμερισϋένιες δέ τήν κατά τού Καταστατικού τής 
'Αγιωτάτης έν Κύπρφ ’Εκκλησίας στάσιν τών ένοριτών αύτών, νομί- 
μως καί δικαίως έπετιμήΟησαν δΓ εξαμήνου άργίας από πάσης ιερο
πραξίας.

2) Οί τά τής Εκκλησίας διαχειριζόμενοι ώς μή έκλεγέντες κατά 
τον Καταστατικόν νομίμως καί δικαίως διετάχθησαν ν’ άπέχωσι μέν 
πάσης έπεμβάσεως είς τα τής διαχειρίσεως τής έκκλησιαστικής περιου
σίας, νά λογοδοτήσωσι δέ δια τήν προτέραν διαχείρισιν.

3) Οί είρημένοι τρεις ιερείς καταφρονήσαντες τήν περί άργίας 
αύτών άπόφασιν τού οικείου Μητροπολίτου καί έξακολουθήσαντες καί 
μετά τήν κοινοποιηθεϊσαν αύτοίς άπόφασιν .τάς ιεροπραξίας, κατέστησαν 
εαυτούς ένοχους καθαιρέσεως άπδ τού βαθμού τής ίερωσύνης, ή δέ 
κατ’ αύτών άπαγγελθεϊσα καθαίρεσις εΐνε σύμφωνος ατά  τύπους τε 
καί κατ’ ούσίαν πρός τούς ιερούς κανόνας καί τδ Καταστατικόν τής 
άγιωτάτης έν Κύπρω Εκκλησίας καί έν πλήρει ίσχύϊ από τής παρε- 
λεύσεως τής προθεσμίας, έντδς τής όποίας, κατά τδν νόμον, έδικαι- 
ούντο να έφεσιβάλωσιν είς τήν Τεράν Σύνοδον τήν κατ’ αύτών έπαγ- 
γελθεΐσαν άπόφασιν.

*

4) Οί καθαιρεθέντες ιερείς τολμήσαντες να ίεροπράττωσι καί 
μετά τήν κοινοποιηθείσαν είς αύτούς καθαίρεσιν έν καταφρονήσει καί

Συνοδική άπόφασις έπί τής καθαιρέσεως τών ιερέων Βουνίου 209 

αύυής τής Άνωτάτης Έκκλησιασακής’Αρχής, τής 'Ιεράς Συνόδου, 
είς ήν δικαιούμενοι νά έκκαλέσωσι τήν κατ’ αύτών άπόφασιν, άπέ- 
σχον νά πράξωσι τούτο, κατέστησαν έαυτούς ένοχους άφορισμου καί 
άναθέματος, ομοίως δέ καί πάντες οί κοινωνούντες αύτοίς Χριστιανοί 
κατά τάς ρητάς διατάξεις τών έξής ιερών κανόνων :

α) KH' Άποσιολικός·
«Ει τις ’Επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος, καθαιρεθείς δι

καίως έπί έγκλήμασι φανεροίς, τολμήσειεν άψασθαι τής ποτέ έγχει- 
ρισθείσης αύιφ λειτουργίας, ούτος παντάπασιν έκκοπέσθω τής Εκ
κλησίας.»

β) Δ\ τής έν ’Αντιόχεια Συνόδου’
«Εϊ τις Επίσκοπος ύπδ συνόδου καθαιρεθείς, ή πρεσβύτερος ή 

διάκονος ύπό τού ίδίου Επισκόπου τολμήσειέ τι πράξαι τής λειτουργίας, 
εϊτε ό Επίσκοπος κατά τήν συνήθειαν, εϊτε ό πρεσβύτερος εϊτε ό διάκο
νος, μηκέτι έξόν είναι αύτώ μηδ’ έν έτέρα Συνόδω έλπίδα άποκατα- 
στάσεως, μήτε άπολογίας χώραν έχειν, άλλά καί τούς κοινωνούντας 
αύτφ πάντας άποβάλλεσθαι τής Εκκλησίας, καί μάλιστα εί μαθόντες 
τήν άπόφασιν τήν κατά τών προειρημένων έξενεχθείσαν τολμήσειεν 
αύτοίς κοινωνεϊν».

γ) ΙΑ' τής έν Καρθαγένη Συνόδου’
<Έάν τις πρεσβύτερος έν τή διαγωγή αύτού καταγνωσθή, οφείλει 

ό τοιούτος τοίς γειτνιώσιν Έπισκόποις προσαγγεϊλαι, ϊνα αύτοϊ τού 
πράγματος άκροάσωνται, καί δι’ αύτών τφ ίδίφ Έπισκόπφ καταλλα- 
yy. Τούτο δέ άν μή ποιήση άλλ’ δπερ άπείη, ύπεροψία φυσιούμενος 
έκ της τού ίδίου Επισκόπου κοινωνίας εαυτόν χωρίση καί άγιασμα 
τφ θεφ προσενέγκη, ό τοιούτος άνάθεμα λογισθήτω καί τδν Ιδιον τό
πον άπολεσάτω.»

Ό δέ Μητροπολίτης άποσχών νά προβή είς τον Εκκλησιαστικόν 
άφορισμόν κατά τών ούτωσΐ τήν Εκκλησιαστικήν τάξιν άνατρεπόν- 
των καί προτιμήσας νά φέρη τούς παρανομούντας είς συναίσθησιν τού 
αμαρτήματος αύιών διά διατάγματος άπαγορευτικού τού πολιτικού 
δικαστηρίου, έπεδείξατο μεγάλην συγκατάβασιν καί έπιείκειαν πρός 
τούς άπό τής οδού τής εύσεβείας τοσούτον άποκλίναντας.

5) ΤΙ 'Ιερά Σύνοδος συμμερίζεται τήν χαράν τού Μητροπολί
του Κιτίου διά τήν έπελθούσαν άνάνηψιν τών Χριστιανών Βουνίου 
παρατηρεί δμως δτι ή έκδηλωθεΐσα ύπό τινων Χριστιανών, ώς άντι-
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. προσώπων τής Κοινότητος προφορική καί έγγραφος μετάνοια, απέχει 
πολύ από τού νά ή ή αληθινή μετάνοια ή προκαλούσα τήν πλήρη τής 
Εκκλησίας άφεσιν. Ή Ιερά σύνοδος δέχεται αύτήν ώς προμήνυμα τής 
ειλικρινούς μετανοίας, τής δι’ έργων έκδηλωθησομένης.

6) Οί καθαιρεθέντες ιερείς, τολμήσαντες νά ίεροπράττωσι μήνας 
ολοκλήρους μετά τήν καθαίρεσιν καί τότε μόνον τής λειτουργίας άπο- 
σχόντες, δταν ήκουσαν άπο τού στόματος τού δικαστού δτι θα φυλακι- 
σθώσιν εάν τού λοιπού πράξωσιν οίονδήποτε ιερατικόν καθήκον, άπε- 
στέρησαν έαυτούς διά παντός τού δικαιώματος τού να άποκατασταθώσιν 
είς τό άξίωμα αύτών κατά τήν ρητήν διάταξιν τών ανωτέρω παρατε- 
θέντων κανόνων. Έν τούτοις ή 'Ιερά Σύνοδος φιλανθρωπευομένη έγκρί- 
νει δπως μή διαγραφώσι τού καταλόγου τών κληρικών, μηδ’ άποθέ- 
σωσι τό ιερατικόν σχήμα καί ένδυμα άλλά μείνωσι μέν έν τή τάξει τού 
κλήρου, χωρίς δμως νά έπιτελέσωσι ποτέ οίονδήποτε ιερατικόν καθήκον 
κατά τόν Α' κανόνα τής έν Άγκύρα Συνόδου διαγορεύοντα : <Έδοξε 
τής μέν τιμής τής κατά καθέδραν, μετέχειν, προσφέρειν δέ αύτούς, 
ή όμιλειν ή άλλως λειτουργειν μή έξεϊναι.»

7) Προκειμένου περί τών παρανόμως τελεσθεισών ιερατικών 
πράξεων, ύπό τών καθαιρεθέντων ίερέων, ή Ιερά Σύνοδος συμβουλευ- 
θειοα τήν πράξιν τής Εκκλησίας έπί άναλόγων περιπτώσεων έγκρίνει 
κατ’ οικονομίαν, δπως αί μέν βαπτίσεις άναγνωρισθώσιν έγκυροι μόνον 
διά χρίσματος 'Αγίου Μύρου μετ’ άναλόγου εύχής, οί δέ τελεσθέντες 
γάμοι άνακηρυχθώσιν έπίσης έγκυροι ύπό τού οικείου Μητροπολίτου 
μετ’ άνάγνωσιν καταλλήλου εύχής έπί τών συζευχθέντων κατόπιν γρα
πτής αίτήσεως αύτών.

8) Ή παρούσα άπόφασις ν’ άνακοινωθή είς τούς Χριστιανούς 
Βουνίου δι’ άναγνώσεως έπ’ Εκκλησίας εντολή τού οικείου Μητρο
πολίτου.

Ένεκρίθη καί άπεφχσίσθη συνοδικώς. Έν ’Αρχιεπισκοπή, τή 
17η Μαρτίου 1916.

(Ύπογρ.) | Ό Κύπρου ΚΥΡΙΛΛΟΣ
γ Ό Πάφου ΙΑΚΩΒΟΣ
γ Ό Κιτίου ΜΕΛΕΤΙΟΣ
t Ό Πρόεδρος Κυρηνείας ΚΥΡΙΛΛΟΣ 

"Οτι πιστόν άντίγραφον έκ τού Κώδικος,
(Ύπογρ.) Ό Κύπρου ΚΥΡΙΛΛΟΣ βέβαιοί.

ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΑ ΔΙΑΣΑΦΗΣΙΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ GREEK CHRISTIAN
ΚΑΙ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΘΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΑΒΟΦΩΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ

Έπανερχόμεθα είς τό ζήτημα τής σημασίας τού δρου Grec- 
ortlìodoxe καί μερικώτερον τής έθνότητος τών ορθοδόξων Συρίας 
καί Παλαιστίνης διά νά μή μείνη μηδεμία άμφιβολία είς τάς έφημερί- 
δας τής πρωτευούσης, τάς έπί τού θέματος τούτου συζητούσας δτι καί 
ή μία καί άλλη άπέχουσιν έξ Ισου τής ορθής έπί τού ζητήματος άν- 
τιλήψεως καί δτι ύποστηρίζουσιν άμφότεραι, ένεκα τής άγνοιας τών 
θιγομένων έθνικών ζητημάτων, θεωρίας έθνικώς έπιζημίους.

Μετά τήν γενίκευσιν τής συζητήσεως δέν πρόκειται πλέον περί 
τής έννοίας τού δρου Greek Christian τού περί Παιδείας Κυπριακού 
νόμου, τόν 'όποιον είτε ώ; συνώνυμον του ’Ορθόδοξος χρι
στιανός εϊτε ώς συνώνυμον τού "Ελλην χριστιανός 
δεχθώμεν ούδεμία δύναται νά προκύψη ούτε ωφέλεια ούτε βλάβη ύπό 
τήν νύν έθνολογικήν τής Κύπρου ύπόστασιν, ή τις εύτυχώς ούδείς ύπάρ- 
χει φόβος νά μή είνε τοιαύτη καί έν τώ μέλλοντι. Πρόκειται περί τού 
ποία είνε ή άληθής έννοια τών συνωνύμων Greek Christian, Grec- 
orLhodoxe, ρούμ όρθοδόξ, ρούμ μιλλέτ έν σχέσει πρός τό έν Τουρκία 
καθεστώς, τό όποιον άκριβώς, έπειδή τήν στιγμήν ταύτην σείεται έκ 
βάθρων, είνε άνάγκη πανταχού τού ελληνικού, καί ώς πρότερον έγρά- 
φομεν, νά κρατή σαφής άντίληψις, μηδεμία δέ νά παρέχηται λαβή έξ 
ελληνικής έπιχειρηματολογίας είς τούς πολεμίους τών ελληνικών συμ
φερόντων. Ή σπουδαιότης τού ζητήματος προέρχεται έκ τού γεγονό
τος διι αί διεθνείς συνθήκαι καί τό τουρκικόν Κράτος άναγνωρίζουσι 
καί προσεπικυρούσι δικαιώματα καί προνόμια ύψίστης σημασ’ας είς 
τούς δια τοΰ ύπό συζήτησιν δρου τιτλοφορουμένους, πρόδηλον άρα δτι 
ό καθορισμός τής έννοίας τού δρου τούτου δέν είνε ζήτημα μόνον έ- 
πιιτημονικού ένδιαφέροντος, άλλά καί πολιτικού.

❖ ❖ * "
Τό ύπό τού <Κυπρ. Φύλακος > ύποστηριχθέν δτι ύπό τό Greek 

Christian ή Grec-orthodoxe γενικώς πρέπει νά νοήται πας χρι
στιανός ορθόδοξος άπετέλει πόθον πλήρη αγωνίας τού Κόμητος Ίγνά- 
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2Ï2 < Εκκλησιαστικός Κήρυξ>

τιεφ. Ιδού τί εγραφεν ό πολύς διπλωμάτης τή 13 Τανουαρίου 1873 
πρδς τον έν 'Ιεροσολύμοις ’Αρχηγόν της Ρωσικής Ιεραποστολής Άρχιμ. 
Άντωνΐνον: «Έπειδή οί Έλληνες ήρξαντο ισχυριζόμενοι δτι οι "Α
γιοι τόποι έν Παλαιστίνη είνε ιδιοκτησία ελληνική, είνε άπαραίτη- 
τον νά άποδειχθή είς τούς ακέφαλους Έλληνας δτι δέν θα είνε οι’ 
αύτούς έπωφελές τδ νά έφαρμόζωσι τδν φυλετισμόν έν 'Ιεροσολύμοις. 
Πρδς τούτο ακριβώς έγραψα έμπιστευτικώς τφ Μητροπολίτη τής Σερ
βίας καί τφ ήμετέρφ έν Γεωργία έξάρχφ να ένεργήσωσιν έν τοϊς Άρ- 
χείοις των καί εύρωσιν αποδείξεις περί δικαίων τών Σέρβων καί τών 
Γεωργιανών έπί τών 'Αγίων Τόπων. Σάς παρακαλώ θερμώς βοηθή
σατε με είς τάς έρεύνας μου ταύτας τάς άναφερομένας είς τδν ορι
σμόν ίσων δικαιωμάτων πασών τών ορθοδό
ξων έθνοτήτωνέπί τών 'Αγίων τόπων έν ΙΙαλαιστίνη καί είς 
τήν ά π ο υ σ ία ν αποκλειστικής κυριότητος τών 
Ελλήνων. ΓΙάσας τάς ύπδ τοιαύτην έννοιαν ένδείξεις θα δεχθώ 
μετ’ εύγνωμοσύνης καί θα χρησιμοποιήσω έν καιρώ μετ’ ώφελείας.... 
Ένθυμηθήτε δτι ώς πρδς τό ζήτημα τούτο έχω ίδίαν μέθοδον. 
Ίσως ό Θεός βοηθήση καί καταλήξωμεν έπί τέλους είς τι ή τούλά- 
χιοτον ίσως έξέλθωμεν τού σημερινού χάους». (Βλ. Μελετίου Μετα- 
ξάκη Μητρ. Κιτίου Το "Αγιον ’Όρος καί ή Ρωσική Πολιτική έν Ά- 
ναεολή» ιδία τδ Ε'κεφ. άνασκοπή τής ανατολικής πολιτικής τής 
Ρωσίας»).

ΤΙ άγωνία τού μεγάλου πανσλαυίστου Διπλωμάτου είς τδ ση- 
μείον τούτο προήρχετο έκ τού γεγονότος δτι πάντα τά φιρμάνια καί 
χαττισερίφια τών χχλιφών καί Σουλτάνων όμιλούσι περί δικαιωμάτων 
τού Ρούμ Μιλλέτ, τδ όποιον ρούμ μιλλέτ ή γλώσσα τής διπλωματίας 
γνωρίζει ώς Nation Grecque. ΤΙ ρωσική πολιτική είχε συμφέρον 
ό δρος ρούμ μΛλέτ νά νοηθή ύπδ τήν εύρεϊαν έννοιαν τού ’Ορθο
δόξου Έθνους, άλλ’ ούτε ή κυρίαρχος Τουρκία ούιε αί εύ- 
ρωπαϊκαί Δυνάμεις ήσαν διατεθειμέναι να δεχθώσι τοιαύτην ερμηνείαν 
τού δρου, διότι τότε θά άνεγνωρίζοντο συνδικαιούχοι μετά τών Ελλή
νων είς τά ιερά προσαυνήματα πάντα τά ορθόδοξα έθνη. ’Εντεύθεν 
ή ρωσική διπλωματία είς τάς περί τδν Κριμαϊκόν πόλεμον διαπραγμα
τεύσεις προσπαθεί μέν δπου τούτο φαίνεται δυνατόν ν’ άποφύγη τήν 
χρήσιν του δρου τούτου, ομιλούσα περί άκεραιότητος «des privilùges 
de 1 Eglise orthodoxe» (Manifeste de 1 Enipereure Nicolas
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IG Juin 1853), δέν δύναται δμως να άποφύγη τήν χρήσιν τοΰ 
πραγματικού δρου δπου αύτη παρίσταται αναγκαία δια τήν άκριβολο- 
γίαν έν σχέσει πρός τά κείμενα τών φιρμανίων. ’Ιδού λ. χ. περικοπάς 
τινας τής χαρακτηριστικής ταύτης φρασεολογίας. . . .En tele de 
ce firman un llatti-Cherif autographe du Sultan recon
naissait et consacrait de la manière la plus formelle les 
actes antérieurs a c c o r d ά s a u x Grecs...» (Εγκύ
κλιος Κόμητος Νεσελρώδ άπδ 11 ’Ιουνίου 1853). — «Le maintien 
strict du statuquo actuel tel qu’il résulte des privilèges 
accordés successivement aux Grecs par 
les Sultans (Κόμης Νεσελρώδ πρδς τδν Αόρδον Σεϋμουρ 2G ’Ιου
νίου 1853). —«....Ces deux firmans seront textuellement 
executes...» et détaillement observés pour maintenir à 
jamais le statuquo actuel des sanctuaires possédés 
par les Grecs .... » (Έγκύκλ. Νεσελρώδ 1 1 ’Ιουνίου 1854).

Τοιούντων δντων τών κειμένων τών έπί τού προσκυνηματικού ζη
τήματος διπλωματικών εγγράφων, εύνόητος είνε ή αγωνιώδης προσπά
θεια τού Κομητος Ίγνάτιεφ τοΰ να άνακαλύψη δπου δήποτε νέας πη- 
γάς «άναφερομένας είς τόν ορισμόν ίσων δικαιωμάτων πασών τών 
ορθοδόξων έθνοτήτων έπί τών 'Αγίων Τόπων», δέν ύπάρχει δέ αμφι
βολία δτι άν εύρισκέ που μίαν ελληνικήν μαρτυρίαν ώς τήν τού 
<Κυπρ. Φύλακος», καθ’ ήν ελληνική ’Εκκλησία καί 
έλλην χριστιανός σημαίνει πάσαν ορθόδοξον έκκλησίαν 
καί πάντα ορθόδοξον χριστιανόν θά τήν έχρησιμοποίει -μετ’ ώφε
λείας», καθ’ ήν είχεν είς τό ζήτημα τούτο «ίδίαν μέθοδον».

Εξίσου πρδςτήν τού «Κυπρ. Φύλακος», άλλά κατ’ άντίθετον εν
τελώς διεύθυνσιν, άφίσταται τής επιστημονικής άληθείας καί πολιτι
κής άκριβολογίας καί ή ύπό τής Φωνής τής Κύπρου ύποστηριζο- 
μένη θεωρία δτι οί ’Ορθόδοξοι τής Συρίας δέν δύνανται νά ύπαχθώσιν 
ύπδ τόνδρον Greek (Christian διότι δήθεν δέν είνε "Ελληνες ’Ορ
θόδοξοι, αλλά Σΰροι ορθόδοξοι ή νΑραβες ορθόδοξοι. ΤΙ έγκριτος έ- 
φημερίς, πρός ήν έκφράζομεν τήν συμπάθειάν μας δι’ οσα άναρμό- 
στως ήκουσε παρά τοΰ ιδιορρύθμου συζητητού της, μάς άπεκάλυψεν έν 
ειλικρίνεια τήν πηγήν ύφ’ ής παρεπλανήθη. Τά λεγόμενα έν τη ’Εκ
κλησιαστική ιστορία τοΰ κ. Α. Διομήδους Κυριάκού δτι ’'Αραβες
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Π α τρι ά ρ χ α ι άνέβησαν τούς θρόνους ’Αλεξάνδρειάς ’Αντιόχειας 
καί 'Ιεροσολύμων δέν είνε έπιστημονικός καθορισμός τής έθνοφυλετι- 
κής ύποστάσεως τών ιθαγενών χριστιανών Αίγύπτου, Συρίας καί Πα
λαιστίνης, άλλά απλή φραστική διατύπωσις τής έννοία; δτι άπό του 
Γ αίώνος ήρχισε νά έκλείπη τελείως έν τοίς πατριαρχικοί; τούτοις 
κλίμασιν ή ελληνική γλώσσα, οί δέ τούς πατριαρχικούς θρόνους ά- 
ναβαίνοντες, δσάκις δέν έστέλ) οντο έκ Κ)πόλεως, ήσαν κατ’ άνάγκην 
ιθαγενείς άραβόφωνοι, ών τινες ώς ό Άλεξανδρείας Εύιύχιο; καί άλ
λοι καί συνέγραψαν άραβιστί. Βεβαίως είνε άδύνατον ό σοφός Κα
θηγητής τού Πανεπιστημίου να πιστεύη ώς έπιστημονικήν άλήθειαν 
δτι έπικράτησις τής γλώσσης τών άπό τής ’Αραβίας κατακτητών έν 
ταίς χώραις των Πτολεμαίων καί τών Σελευκιδών σημαίνει καί φυλε
τικήν άλλοίωσιν τού πληθυσμού άπό τού οποίου προήλθον άνθη εύο
σμα οί Άθανάσιοι, οί Χρυσόστομοι, οί Δαμασκηνοί, δπως είνε άδύ
νατον νά πιστεύη δτι ή άραβική κατάκτησις έξηφάνισε μέν έντελώς διά 
σφαγής ή άλλαξοθρησκείας τούς ελληνικούς όγκους τών χωρών τού
των, οί δέ έφεξής παρουσιαζόμενοι καί μέχρι σήμερον σωζόμενοι ά- 
ραβόφωνοι χριστιανοί είνε άραβες έκχριστιανισθέντες, δια τόν ά- 
πλούστατον λόγον δτι εκατομμύρια μέν χριστιανών έξισλαμίσθησαν 
καί έξηραβίσθησαν, ούδείς όμως άραψ μουσουλμάνος έιεχριστιανίσθη 
διότι το Κοράνιον έπιτάσσει θάνατον διά τον έγκαταλείποντα τήν μου
σουλμανικήν θρησκείαν.

Πρόκειται λοιπόν έπαναλαμβάνομεν περί απλής φραστικής δια- 
τυπώσεως συνήθους είς ήμετέρους τε καί ξένους, τής όποίας ή χρήσις 
ήδύνατο να είνε άδιάφορος άλλοτε, όχι δμως καί είς τάς ήμέρας ή
μών, καθ’ άς γίνεται εύρεϊα καί λεπτολόγος πολιτική έκμετάλλευσις 
παντός δ,τι δύναται να προαγάγη τα σχέδια γνωστής άνθελληνικής πο
λιτικής.

Τό σχέδιον τής έξασθενήσεως τού ελληνισμού, κολοσσιαίαν δια- 
θέτοντος δια τών πατριαρχικών αύτοΰ θρόνων έπιρροήν, άπό 60 μόλις 
έτών είς έφαρμογήν τεθέν, έπέβαλλε τήν άναζήτησιν άσθενών ση
μείων είς τό φρουριακόν τοΰ Έλληνισμοΰ συγκρότημα, ώς τοιαυτα δ’ 
άσθενή σημεία άνεκαλύφθησαν έν εποχή έξελίξεως τής ιδέας τών 
έθνοτήτων αί φυλετικαί ή απλώς αί γλωσσικαί διακρίσεις τοΰ συγ
κροτήματος τούτου. Άπό τοιαύτης αρχής άπέρρευσεν ή ιδρυσις σχι
σματικής Βουλγαρικής Έκκλησίας, άλλα καί ή γένεσις ’Αραβικού 

ζητήματος έν Συρία καί Παλαιστίνη, ολίγον δέ πρό τών βαλκανικών πο
λέμων, ώς έξέλιξις τής αύτής αρχής, καί Ρωμουνικού καί Αλβανικού έν

Μακεδονία καί Ήπείρω.Έρρίφθη λοιπόν είς μέσον ή ιδέα δτι οί Χριστιανοί Συρίας καί 
Παλαιστίνης καί Αίγύπτου οί λαλοΰντες άραβιστί πρέπει νά θεωρών- 
ται ίδία έθνότης ξένη φυλετικώς καί έθνικώς πρός τήν ελληνικήν οί- 
κογένειαν καί έπειδή μόνη ή διαφορά τής λαλουμένης γλώσση; δέν 
ήτο αρκετή πρός δημιουργίαν ιδιαιτέρας έθνότητος έγεινεν έπίκλησις 
πρός τήν ιστορικήν καί τήν έθνολογικήν έπιστήμην, ή τις έλαβεν 
έντολήν ν’ άποδείξη δτι οί χρισιιανοί ούτοι είνε ούχΐ έλληνικής άλλα 
άραμαϊκής καταγωγής, ένω συγχρόνως ή πολιτική προπαγάνδα είρ- 
γάζετο άνενδότως νά πείση τούς χριστιανούς τούτους δτι ούδέν συνδέει 
αύτούς πρός τον ελληνισμόν. Τής προπαγάνδας τό έργον προώοευσε 
σημαντικώς είς έξωτερικα κυρίως άποτελέσματα. Αί ύπηρεσίαι όμως 
δς έζήτησαν άπό τήν ιστορικήν καί τήν έθνολογικήν έπιστήμην είνε 

καταγωγής τών

πλέον ή άμφιβόλου άξίας.Ό ήμέτερος ιστορικός καί έθνολόγος κ. Π. Καρολίδης εν έμ 
βριθεστάτη έπιστημονική πραγματεία έπιγραφομένη < Περί της έθνικής 
καταγωγής τών ορθοδόξων χριστιανών Συρίας καί Παλαιστίνη*  κα 
τέρριψεν δλα τα έπινενοημένα έπιχειρήματα τών άντιφρονούντων, ά 
ποδείξας περιτράνως δτι έκ τών νυν χριστιανών τής Παλαιστίνης καί 
τής Συρίας οί είς τήν έπιχώριον γλώσσαν καί τήν επίσημον ιού Κρά 
τους γλώσσαν γινωσκόμενοι ώς ρούμ ό ρ τ ο δ ό ξ καί ω; ρ ο υ μ 
κ α τ ο λ ί κ είνε έλληνες όχι μόνον τήν έθνότητα άλλα 

καί τήν φυλετικήν καταγωγήν.
θα έξεβαίνομεν τά δρια άπλής άρθρογραφίας, εάν έπεχειροϋμεν 

εύρειαν άνάλυσιν τής περισπουδάστου πραγματείας τού κ. Καρολίδου, 
δυνάμεθα δμως νά συνοψίσωμεν τας σκέψεις αύτού ώς άκολούθως

Αί χώραι τοΰ Βασιλείου τών Σελευκιδών δ&ν οξελληνίσθη 
σαν απλώς διά τής κατακτήσεως τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου καί τώ/ διαδό 
χων αύτοΰ, άλλά καί άπιρκίσθησαν ύπό μεγάλων όγκων ολλη/.κω/ 
πληθυσμών προερχομένων ώς άποίκων έκ τών γνησίων Ελληνικών 
χωρών, τής κυρίας Ελλάδος, τής Μακεδονίας, τής Ιωνίας, τών νήσων, 
οίτινες έπλήρωσαν τάς πόλεις καί μητροπόλεις, τας κωμας καί κω 
μοπόλεις καί μητροκωμίας, τας κολωνίας καί μητροκολωνίας κα. συ 
νετέλεσαν είς τόν ταχύτατον έξελληνισμόν τού ιθαγενούς στοιχείου.
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Παρά τόν πλήρη δμο)ς τών χωρών τούτων έξελληνισμόν καί κατόπιν 
καί έκχριστιανισμόν ή φυλετική διαφορά μεταξύ έποίκων έλλήχων 
καί έξελληνιαθέντων ιθαγενών δέν έξέλιπεν εντελώς. έξεδηλώΟη δ’ έ
να ργώς κατά τήν περίοδον τών δογματικών αιρέσεων, καθ’ ήν τά ιθα
γενή στοιχεία τά άπλώς έξελληνισθέντα αδυνατουντα νά παρακολου- 
θήσωσι τήν περί τού προσιυπου τού ’Ιησού Χριστού δογματικήν άν- 
τίληψιν τής όλης Ελληνικής Εκκλησίας απεσπάσθησαν αύιής καί 
απετέλεσαν τάς αίρέοεις τών Νεστοριανών, τών Μονοφυσιτών καί τών 
Μονοθελητών αί όποϊαι έκπολφωθεισαι οΰτω διά τής διαφοράς τού 
δόγματος πρός τό έλληνορθόδοξον Κράτος, έγένοντο άχολούθως αί 
βάσεις τής ταχυτέρας προόδου τής αραβικής κατακτήσεω; τών χω
ρών τούτων. "Οσοι λοιπόν κατά τόν χωρισμόν τών αιρέσεων τούτων 
έμειναν πιοτοί είς τό έπίσημον δόγμα τού Βυζαντινού Κράτους ήσαν 
κατά πλειονότητα οί άπόγονοι τών γνησίων έλλήνων, τϊτινες καί έ- 
καλούντο Β α σι λ ι κ ο ί ώς οπαδοί τού δόγματος τού Βασιλέως (τοΰ 
Βυζαντίου). Οί πληθυσμοί οΰτοι ύπό τό πέλμα τής άραβικής δουλείας 
έν μέν Αίγύπτω έξηφανίσθησαν σχεδόν παντελώς, τών νύν άραβοφώνων 
ορθοδόξων δντων άποίκων έκ Συρίας, έν δέ Συρία ύπελείφθησαν οί νύν 
σωζόμενοι ορθόδοξοι καί καθολικοί άμφότεροι ρ ο ύ μ τούτέστιν "Ελ
ληνες αύτοκαλούμενοι καί ώς τοιούτοι καί ύπό τού Κράτους γνωρι
ζόμενοι.

❖ * *
Αΰτη είνε ή έπιστημονικν^ ακηΜόΐα περί τής καταγωγής τών 

'Ορθοδόξων Συρίας καί Παλαιστίνης καί Αίγυπτου. "Οτι δέ συμφέρον 
τού Ελληνισμού είνε νά μή αποξενωθώσιν ούτοι έκ τών κόλπων τής 
Ελληνικής Οικογένειας θεωροΰμεν περιττόν νά άναπιύξωμεν. Είνε 
έν τούτοις βέβαιον δτι ή προπαγάνδα ιδίως έν Παλαιστίνη τοσοΰτον έ- 
πηρέασεν αύτούς προβάλλουσα ώς δόλωμα τήν κατοχήν τών προσκυνη
μάτων, <υστε οί ήγέται τής κατά τών καθεστώτων έπαναστάσεως ύπό 
τήν πνοήν τών νεοτουρκικών έλευθεριών ένόμισαν δτι έφθανον ταχύ- 
τερον είς τόν σκοπόν των έάν μετεοαπτίζοντο άπό ρούμ ορθοδόξ είς 
Οθωμανούς ορθοδόξους χριστιανούς» ονομά- 
σαντες τό ύπ’ αύτών αύτοσχεο:ασθέν τότε γενικόν Συμβούλων ^’Εθνι
κόν Συμβούλων τών ’Οθωμανών ’Ορθοδόξων», έπικαίρως δέ δυνάμεθα 
νά παραθέσωμεν μίαν σχετικήν περικοπήν έκ τής έλληνιστί καί γαλ
λιστί έκδεδομένης πραγματείας τού Άρχιμ. Μελετίου Μεταξάκη «Αί 
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άξιώσεις τών άραβοφώνων ’Ορθοδόξων τής Παλαιστίνης >, ήτις τότε έ- 
βάρυνεν έπί τής ορθής τού ζητήματος άποφάσεως τής Τουρκικής Κυ
βερνήσεως.

«Τό Πατριαρχειον καϊ ή Κυβέρνησις, λέγεται έν τή μνησθείση πραγματεία, 
τούς ορθοδόξους τής Παλαιστίνης άναγνωρίζουσιν ώς Ρωμαίους, ώς τοιούτους δέ 
καϊ ημείς έθεωρήσαμεν αύτούς καθ' δλην τήν έξέλιξιν τών σκέψεων ήμών έπϊ τών 
έν ονόματι αύτών ύποβληθεισών τής Κυβερνήσεως αξιώσεων. Αύτοϊ όμως οί τάς 
αξιώσεις διατυπώσαντες έΟεώρησαν καλόν ν’ άφαίρέσωσιν άφ’ εαυτών τήν ώς 
ρωμαίων έθνικήν αύτών Ιδιότητα....

«Καϊ τό νά μή άποκαλώσι μέν εαυτούς ή καϊ νά μή θεωρώσι ρωμαίους είνε 
δικαίωμα αύτών καϊ όταν ακόμη οί εθνολόγοι καϊ οί ιστοριογράφοι θα άποδεικνύ- 
ωσιν ώς καϊ άποδεικνύουσι, τό έναντίον. Έπειδή όμως το πράγμα τούτο αύτό 
καθ’ εαυτό σημαίνει μεταβολήν έθνότητος, δέν δικαιούνται να άξιώσιν όπως και 
οι άλλοι άπαρνηθώσι τά άπό τής έθνικής αύτών ίδιότητος άπορρέοντα και άνε- 
γνωρισμένα έν τώ Κρατεί δικαιώματα αύτών.

«Τό Πατριαρχείου τής Ιερουσαλήμ είνε άνεγνιορισμένον έν τφ Κρατεί ούχϊ 
ώς Πατριαρχειον τών Οθωμανών ορθοδόξων, άλλ’ ώς Πατριαρχειον τών Ρωμαίων. 
Τά Ιερά Προσκυνήματα είνε κατακεκυρωμένα ούχϊ είς τούς Οθωμανούς ορθοδό
ξους, άλλ’ είς τούς ρωμαίους ορθοδόξους, αί δέ έπϊ τού Παναγίου Τάφου μεγάλοις 
γράμμασιν έν τή γλώσση τού έθνους τών Ρωμαίων έπιγραφαϊ βροντοφωνούσι.

—ΚΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΩ ΧΡΙΣΤΩ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ
—ΡΩΜΑΙΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΚΤΗΤΟΡΕΣ ΑΓΙΟΙ’ ΤΑΦΟΙ’
—ΑΝΩΚΟΔΟΜΗΘΗ ΤΟ ΟΛΟΝ ΚΟΓΒΟΓΚΛΙΟΝ TOT ΑΓΙΟΙ*  ΤΑΦΟΙ’ 

ΕΚ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΔΙ ΕΛΕΟΓΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ
—ΟΙ ΑΝΑΣΤΗΣΑΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ
—ΑΝΕΚΛΙΝΙΣΘΙΙ ΓΠΟ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ

»Καϊ άλλως δέ έν τή μακρα σειρά τών αίώνων τής ύπό τών Ρωμαίων κατο
χής τών Ιερών Προσκυνημάτων υπήρξαν καϊ έποχαϊ καθ’ άς έγένοντο καϊ άλλοι, 
μή Ρωμαίοι, ορθόδοξοι κάτοχοι ιερών προσκυνημάτων καϊ Μοναστηρίων έν Πα
λαιστίνη οίοι έπϊ παραδείγματι οί Μβηρες καϊ οί Σέρβοι. Τα δικαιώματα όμως 
τούτων, φυλαττόμενα ύπό Μοναχών τού έθνους αύτών διεκρίνοντο σαφώς ύπό τών 
δικαιωμάτων τών 1 ‘ωμαίων χωρίς διά τό κοινόν τού δόγματος νά έπιφέρηται σύγ- 
χυσις, όπως καϊ σήμερον τά ιερά ιδρύματα τών ορθοδόξων Ρώσων δέν συγχέονται 
διά τό δμόδοξον πρός τά τών Ρωμαίων.

»Τούτων ούτως έχόντων πώς είνε δυνατόν προκειμένου περϊ κυριότητος τών 
‘Ιερών προσκυνημάτων, διά τά όποια έπϊ 400 συναπτά έτη τό εύσεβές Γένος τών 
Ρωμαίων ταλαιπωρείται, συγκινείται, καταδαπανάται, πολλάκις δι’ έργων κατα- 
δειξαν ότι «δέν ανέχεται διόλου τήν στέρησιν τού θείου εκείνου Ναού, δέν παρα
χωρεί διόλου τήν δόξαν αύτού είς άλλα έθνη», ώς αύταις λέξεσιν ό Οίκουμ. Πα
τριάρχης Καλλίνικος είπεν έπϊ «πληρεστάτης Συνόδου» τών Μητροπολιτών καϊ 
τών προκρίτων τού Γένους πρός τόν ‘Ιεροσολύμων Πολύκαρπον έποδυρόμενον τήν 
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πυρπόλησιν τοΰ Π. Τάφου, πως, λέγομε·;, δύναται νά στηριχθ^ άξίωσις περί έ- 
φαρμογής ίσοτητος έν παντϊ πράγματι και έργιρ μεταξύ πάντων εκείνων, έφ’ ών 
δύναται νά προσαρμοσθή ο γενικός τίτλος «όθωμανοϊ ορθόδοξοι χριστιανοί».

»ΊΙμεϊς, έπαναλαμβάνομεν αύθις, τάς αξιώσεις ήρευνησαμεν ώς παρά Ρω
μαίων ύποβεβλημένχς, ούδέ θα διέφερε κατ’ ούσίαν ή του ζητήματος θέσις άφ’ ής 
αύτό έξητάσαμεν άπόψεως έάν οί χριστιανοί τής Παλαιστίνης άντί τής αραβικής 
ώμίλουν τήν έλληνικήν. Καϊ τότε ή αρχή καϊ τό τέλος Οά ήτο ή άκεραιότης τών 
δικαιωμάτων τών Άγιοταφιτών καϊ ώς Μοναχών καϊ ώς αντιπροσώπων τοΰ δλου 
έθνους τών Ρωμαίων έν τή φυλακή τών 'Ιερών Προσκυνημάτων. "Οταν δμως αύ- 
τοϊ οι τάς άξιοισεις ύποβάλλοντες άφαιροΰσιν άφ' εαυτών τήν εθνικήν Ιδιότητα 
τοΰ Ρωμαίου καϊ ζητοΰσι νά στήσωσιν Ιδίαν εθνότητα επιβάλλεται τό καθήκον 
έμφαντικώς νά ύπομνησθή δτι τά κεκτημένα έπϊ τών 'Ιερών προσκυνημάτων δι
καιώματα, τά υπό τοΰ Πατριάρχου καϊ τών άγιοταφιτών φυλαττόμενα άνήκουσιν 
“είς το έθνος τών Ρωμαίων”».

* 
* *

Έλπίζομεν νά μή άφήκαμεν σκοτεινόν τι σημείον είς τό κινηθεν 
γενικόν ζήτημα. Ειδεμή έτοίμως έχομεν νά έπανέλθωμεν.

Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΕΝ ΚΥΠΡΩι

Τά κατά τήν κληρονομίαν τών άποθνησκόντων έν Κύπρφ 
Μοναχών έ'μενον μέχρι τοΰδε ακαθόριστα, ήδύναντο δέ είς πά
σαν στιγμήν νά προκύψωσι δικαστικοί αγώνες δια τήν περιου
σίαν άποθνήσκοντος Μονάχου μεταξύ τής Μονής αύτού καί τών 
φυσικών του κληρονόμων. Τήν άοριστίαν ταύτην ήλθε νά καθο- 
ρίση ή άρτι έκδοθεΐσα άπόφασις τού άνωτάτου έν Κύπρφ πολιτι
κού δικαστηρίου, τδ όποιον δικάζον έπί αγωγής έγερθείσης κατά 
τής Ίεράς Μονής Κύκκου διά τήν κληρονομίαν τού άποθανόν- 
τος Τερομονάχου Χρύσανθού ύπδ ανεψιού τοΰ άποθανόντος έπε- 
κύρωσε τήν άπόφασιν τού Επαρχιακού Δικαστηρίου, τήν άπορ- 
ρίπτουσαν τήν αγωγήν καί βεβαιοΰσαν τδ δικαίωμα τής Μονής 
τοΰ κληρονομείν τούς ίδίους Μοναχούς.

Ή άπόφασις αύτη τοΰ Έφετείου, ήτις μέλλει νά ίσχύη 

τοΰ λοιπού ώς νόμος έν Κύπρφ έπί τής κληρονομιάς τών άπο
θνησκόντων μοναχών έχει έπί λέξει ώδε :

Άπόόίκΐις ϊηιγοοπ. 13· 12. 1913·
'0 ένάγων άξιοι δπως ή Μονή Κύκκου διχτχχθή νά δώση λο)σμόν τής κι

νητής καϊ ακινήτου περιουσίας τοΰ άποθανόντος Χρυσάνθου Ίερομονάχου, ούτινος 
δ ένάγων, υιός τής 'Ελένης άδελφής τοΰ άποθανόντος, εινε κληρονόμος.

Ό ένάγων δικαιούται είς κληρονομίαν κατά τον περϊ διαδοχής νόμον 20 
τοΰ 1895.

Ό άποθανών Χρύσανθος ήτο μοναχός είσελθών είς τήν υπηρεσίαν τής Μονής 
άπό τής παιδικής του ηλικίας*  άπέθανε δέ χαθ’ ον χρόνον διετέλει έν τή υπηρεσία 
τής Μονής.

'II Μονή έστήριξε τήν ύπεράσπισίν της έπϊ τοΰ άρθρ. 62 τοΰ νόμου 20 τοΰ 
1895, δπερ λέγει «δ παρών νόμος δεν θα έπηρεάση τά κεκτημένα δικαιώματα οί- 
ασδήποτε Μονής», δηλ. ή Μονή κηρύττεται ό μόνος κληρονόμος (δλων τών συγ
γενών άποκλειομένων).

Ή Μονή έστήριξε τά κεκτημένα δικαιώματά της έπϊ τών εξής :
1) τοΰ κανονικού δικαίου.
2) τών Πατριαρχικών Συγγιλίων.
3) Φιρμανίου Σουλτανικοΰ.
4) Άποφάσεως τοΰ Τεμϊζ δικαστηρίου.
5) Κανονισμών τοΰ Μοναστηριού.
Τό Κανονικόν δίκαιον σαφώς αναφέρει*  «"Απασα ή περιουσία τοΰ μοναχού 

περιέρχεται είς τήν Μονήν, εύθύς ώς είσέλθη είς τήν Μονήν. (Άρμενόπουλλος 
βιβλ. Ε'. τίτλος Δ', διάταξις 2 καϊ 4. Κληρον. δίκαιον Κρασσα σελ. 225).

1) Τό Κανονικόν δίκαιον κανονίζει τά περϊ διαδοχής τών 'Ελληνικών ’Ορ
θοδόξων Μονών, νοούμενον δτι τό τοιοΰτον γίνεται τή συγκαταθέσει καϊ έπιδοκι- 
μασίφ τοΰ κυριάρχου κράτους, δπερ εΐνε τό μόνον κατάλληλον νά κανονίζη τά 
τοιαυτα.

'II Τουρκία ήτο τό κυρίαρχον κράτος καϊ τό μόνον δπερ έδικαιοΰτο νά κα
νονίζη τά τής διαδοχής τών κτημάτων άνηκόντων είς τούς έν Κύπρω υπη
κόους του. Ούδέποτε έπενέβη είς· τά τής διαχειρίσεως τής Μονής ταύτης καϊ 
έπομένως ούδέποτε διετάραξε τούς κανονισμούς τούς διέποντας τά περϊ διαδοχής 
τής περιουσίας τών μοναχών τών άποτελούντων τήν Μονήν’ έξ εναντίας ανεγνώ- 
ρισε καϊ έπεδοκίμασε διά Φιρμανίου.

01 έπόμενοι νόμοι έψηφίσθησαν έν Κύπρω 8] 1884, 16] 1894 καϊ 20] 1895’ 
καϊ ούτοι δέν διετάραξαν τούς υφισταμένους κανονισμούς, άλλ’ έκ τού εναντίου 
έφυλάχθησαν, περιεσώθησαν δι’ ειδικής προβλέψεως.

2) Τά πατριαρχικά Συγγίλια τών έτών 1672, 1760 καϊ 1815, άτινα άνα- 
γνωρίζουσι τό σταυροπηγιακόν τής Μονής, ήτοι τήν άνεξαρτησίαν της, άναγνω- 
ρίζουσιν επίσης καϊ τό δικαίωμα τής Μονής νά κληρονομή τήν περιουσίαν τών 
Μοναχών. Τά συγγίλια ούδέν άλλο έπραξαν ή.νά έπαναλάβωσιν δ,τι έπέτασσε 
τό κανονικόν δίκαιον, ώς πρός τήν διαδοχήν τής περιουσίας τών Μοναχών.
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3) Τό Σουλτανικόν φιρμάνιον ήμ)ίας 29 Ρεπτούλ έπέλ 1230 = 1812 ση- 
μαίνει δτι τό κυρίαρχον κράτος, δπερ ζμόνον έδικαιοΰτο να κανονίση τά τής διχ- 
δ°Χήζ περιουσίας μεταξύ τών υπηκόων του, άνεγνώρισε τήν διάταξιν τού κανο
νικού δικαίου, δσον αφόρα τά μούλκια μόνον, και εδωκεν οδηγίας είς δλας τάς 
άρχάς νά τηρωσι τήν διάταξιν’ δηλ. αί Μοναϊ Οά κληρονομώσι τά μούλκια τών 
μοναχών, τών συγγενών αύτών αποκλειομένων.

4) 'II απόφασις τού Τεμϊζ έπεκύρωσε τό δικαίωμα τής Μονής νά κληρο- 
νομή τά μούλκια τών μοναχών.

5) Οι κανονισμοί τής Μονής ταύτης. από τού 1821—-1911, βασίζουσι τά 
περϊ διαδοχής τών μοναχών έπϊ τών διατάξεων τού κανονικού δικαίου καϊ έπϊ τού 
Σουλτανικου φιρμανίου.

Τό Δικαστήριον ευρίσκει*
α'.) δτι ή εναγόμενη Μονή άπέδειςεν δτι εινε κεκτημένον δικαίωμά της νά 

κληρονομή δλην τήν έκ μουλκίων περιουσίαν τών άποΟνησκόντων μοναχών, τών 
συγγενών των αποκλεισμένων, καϊ δτι ό νόμος 20 τού 1895 δέν επηρεάζει τό 
δικαίωμα τοΰτο.

β'.) δτι δ ένάγων δέν δικαιούται είς κληρονομικόν μερίδιον παρά τού άπο- 
θανόντος θείου του ΧρυσάνΟου Ίερομονάχου καϊ επομένως δέν δικαιούται είς λογα
ριασμόν.

Διά ταΰτα άπορρίπτομεν τήν αγωγήν τοΰ ένάγοντος μετά τών εξόδων.
’Απόφασις Έπαρχ. Δικαστηρίου έπικυρωθείσα ύπό τού Έφετείου—3.4.1916.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ κοι ΞΚΕΨΕΙΞ
ΤΟ ΙΕΡΟύΙΛΑΣΚΑΛΕΙΟΝ EINE ΠΛΗΡΕΣ ΛΙΛΛΣΚΑΛΕΙΟΝ

Μεταξύ άλλων ασυστάτων, τά όποια μέ πνεύμα έχθρότητος μία 
έφημερίς έγραψε κατά τού 'Ιεροδιδασκαλείου έξ άφορμής τής άνάγνω- 
ρίσεως αύτού φέρεται καί τούτο δτι «τό Ίεροδιδασκαλεϊον ύστερε! τού 
Παγκυπρίου Διδασκαλείου» καί δτι "Οά άποτελή εν ύποδεέσ ιερόν 
Διδάσκαλειον». Είς άπάντησιν παραθέτομεν τήν σχετικήν περικοπήν 
τής έπιστολής δι’ ής έζητήθη ύπό τής A. II. τού Μητροπολίτου Κιτίου 
παρά τού εντίμου Ίιλλ. Έκπαιδ. Συμβουλίου ή άναγνώρισις.

../Ότι δέ οί τρόφιμοι τού 'Ιεροδιδασκαλείου ούσιαστικώς κέ- 
κτηνται τά προσόντα Διδασκάλου δύναται να βεβαιωθή τό έντιμον Εκ
παιδευτικόν Συμβούλων μελετών το ώδε έπισυνημμένον έντυπον άναλυ- 
τικόν πρόγραμμα τών έν αύτω διδασκόμενων μαθημάτων έν αντιπαρα
βολή πρός τό έπίσης συναπτόμενον έντυπον πρόγραμμα τού Ιίαγκυ- 
πρίου Διδασκαλείου, δπως δύναται νά βεβαιωθή καί παρά τής Έπο- 

Λτείας τών Σχολείων δτι τό πρόγραμμα εύρίσκεται έν πλήρει έφαρμογή.
»Έκ τής συγκριτικής μελέτης τών δύο προγραμμάτων θα βε

βαιωθή το έντιμον Συμβούλων δτι δχι μόνον κατ’ ούδέν ύστερε! το 
πρόγραμμα τού Ιεροδιδασκαλείου άλλά καί έν τισιν ύπερτερεί αύτό.

»Ούτω λ. χ. δύναται νά σημειωθή ώς πλεονέκτημα τού 'Ιεροδι
δασκαλείου α) δτι είνε οίκοτροφεων καί ώς τοωύτο διαθέτει πλείονα 
χρόνον διά τήν μελέτην τών μαθητών*  β) δτι ό κύκλος τών παιδαγω
γικών μαθημάτων εινε τριετής ένω ό τού ΙΙαγκυπρίου έως τούδε ήτο 
διετής*  γ) δτι απέναντι 1b ωρών διδασκαλίας παιδαγωγικών καί φι
λοσοφικών τού ΙΙαγκυπρίου καθ’ εβδομάδα, το 'Ιεροδωασκαλεων δια
θέτει 21 ώρας*  δ) δτι απέναντι 4 ώρών τού Παγκυπρίου διά γεωπονικά, 
τό Ίεροδώασκαλε!ον διαθέτει II ιόρας μέν διά θεωρητικήν διδασκα
λίαν 6 δέ ιόρας διά πρακτικάς γεωπονικάς ασκήσεις ήτοι το δλον ώρας 
17*  ε) δτι απέναντι 16 ώρών θρησκευτικών τού ΙΙαγκυπρίου τό Ίερο- 
δώασκαλειον διαθέτει 36 ώρας, πολλά δέ τών μαθημάτων τούτων τού 
'Ιεροδιδασκαλείου έχουσιν άμεσον σχέσιν προς τήν παιδαγωγικήν, τήν 
φιλολογικήν καί τήν εγκυκλοπαιδικήν μόρφωσιν τού Διδασκάλου. 'Ό,τι 
μόνον λείπει άπό τδ πρόγραμμα τού 'Ιεροδιδασκαλείου έν σχέσει πρός 
tò τού ΙΙαγκυπρίου είνε 29 ώρών διδασκαλία Λατινικών καί Γαλλικών, 
έκ τών οποίων τά μέν πρώτα έθεώρησα έντελώς περιττά, τά δέ δεύ
τερα ούδαμώς αναγκαία, έφ’ δσον ύπάρχει ήδη έν τώ προγράμματι μία 
νεωτέρα ξένη γλώσσα, ή ’Αγγλική.

»Έπί τού σημείου τούτου ή ρώτησα είδικώς τον Έντιμον έπί τής 
Δημοσίας Έκπαιδεύσεως 'Γπουργόν τής Ελλάδος καί έχάρην δτι εύρέ- 
θη σύμφωνος μετ’ εμού δ .ι τά μέν λατινικά είνε έντελώς περιττά διά 
τήν μόρφωσιν τού Διδασκάλου, ή δέ προσήκουσα είς Ελληνικόν Διοα- 
σκαλεων έν Κύπρφ λειτουργούν νεωτέρα ξένη γλώσσα είνε φυσικώς ή 
αγγλική >.

ΙΙροσθέτομεν έπεςηγηματικώς δτι 29 ώραι λατινογαλλικών αί 
άναγκαίαι είς το ΙΙαγκύπρων ούχΐ διά τό Διδασκαλικόν πτυχίον αλλά 
διά το Γυμνασιακόν άπολυτήρων άντιστοιχούσιν ακριβώς πρός έν σχο
λικόν έτος καί διά τούτο ορθώς μέν τό ΙΙαγκύπρων έχει επταετή κύκλον 
ορθώς δέ καί τό 'Ιεροδιδασκαλείο'/ εξαετή. Δέν θά ήτο άσκοπον νά 
προσθέσωμεν ακόμη καί τήν ούχί ολίγης σημασίας λεπτομέρειαν δτι 
είς τήν A' τάξιν του 'Ιεροδιδασκαλείου γίνονται δεκτοί μαθηταί μόνον 
οί έχοντες συμπεπληρωμένον τό 14ον έτος τής ηλικίας αύτών.
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Γεγονότα καί σκέψίΐζ 22à222 «Εκκλησιαστικός Κήρυξ»

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΕΙΤΙΚΠΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
Μετ ιδιαιτέρας δλως χαράς δημοσιεύομεν τήν πρδς τήν Δι*  

εύθυνσιν τοϋ «Έκκλ. Κήρυκος» άπευθυνθείσαν αργά δέ πως λη- 
φθείσαν επιστολήν τοΰ Πανοσιωτάτου Ηγουμένου τής έν Άγίω 
Όρει 'Ιεράς καί Σεβάσμιας Μονής τοΰ Ζωγράφου, ήτις έγκύρως 
διαψευδει τήν πληροφορίαν, ήν έδημοσίευσαν αί έν Άθήναιο έφη- 
μερίδες καί έξ αύτών παρέλαβεν ο «Έκκλ. Κήρυξ» δτι ή Βουλγα
ρική Αδελφότης τής Μονής Ζωγράφου άπεπειράθη νά άφαιρέση 
άπδ τάς χείρας τών Σέρβων τήν Μονήν Χιλιανδαρίων. Χαίρομεν 
δχι μόνον διά τήν διάψευσιν τής ψευδούς πληροφορίας άλλά χαί 
διά τά διατρανούμενα έν τή έπιστολή γνησίως χριστιανικά αισθή
ματα ώς καί διά τήν έγκυρον πληροφορίαν δτι έν γένει έν τφ τό- 
πφ έπικρατεί θαυμασία τάξις καί άσφάλεια.

’Ιδού έπί λέξει ή έπιστολή :
’Ιερόν Κοινόβιον τον Ζωγράφον τίι 2 Μάρτιον 1916·

Τήν ‘Γμετέραν Έλλογιμότητα πατρικώς έν Κυρίφ εύχόμεθα.

Έν σελίδι 62 τού 100ού τεύχους τού περισπούδαστου ύμών περιοδικού «Εκ
κλησιαστικός Κήρυξ» ανέγνωμεν μετ’ έκπλήξεως ήμών μεγάλης, δτι ή καθ' ήμάς 
αδελφότης άπεπειράθη νά αφαίρεση από τάς χείρας τών Σέρβων τήν Μονήν Χι- 
λιανδαριου.

Έπιτραπήτω ήμϊν, παρακαλούμεν, νά γνωρίσωμεν τή ύμετέρφ έλλογιμότητι, 
δτι ή πληροφορία ύμών αύτη ούδέ κατά προσέγγισιν είναι αληθής. ΊΙ καθ’ ήμάς 
ιερά Μονή ουδέποτε, έν ουδεμιφ απολύτως περιστάσει, όχι μόνον δεν προέβη, άλλ’ 
ούδέ καν διενοήθη νά διαταράξη τήν ήσυχίαν τών έν Χριστφ αδελφών Χιλιανδαρι- 
νών, άφ’ ού τοιοΰτόν τι δέν έσκέφθη νά πράξη ούδέ διά τούς έν αύτή τή ήμετέρφ 
Μονή διαβιούντας Σέρβους Μοναχούς, μεθ’ ών διαβιοί έν πλήρει όμονοία και αγά
πη, μηδεμίαν ποιούμενη διάκρισιν φυλής, άλλά θεωρούσα πάντας αδελφούς έν Χρι- 
στφ, ώς έμπρέπει ήμίν τοίς Μοναχοίς. Αί δέ σχέσεις ήμών πρός τούς Χιλιανδαρι- 
νούς είναι και κατά τήν εποχήν ταύτην φιλικώταται ώς πάντοτε. Τούτο δύνανται 
νά βεβαιώσωσιν αύτοί οί ίδιοι, πας ‘Αγιορείτη?, καί πάς δστις καί έπί βραχύ διέ- 
μεινεν έν τφ Ίερφ τόπφ.

Αύτή είναι ή καθαρά αλήθεια καί τοιαύται αί σχέσεις ήμών πρός τούς αδελ
φούς Μοναχούς. Ούδεμίαν δθεν αφορμήν ένδεχομένης, ώς γράφετε, έπεμβάσεως τών 
προστατών τών Σέρβων έδώκαμεν. Ούτε διέτρεξαν ούτε διατρέξουσιν ούτοι έκ μέ
ρους ήμών κίνδυνον. Έν γένει δέ έν τψ ίερφ ήμών τόπφ έπικρατεί θαυμασία τά
ξις καί ασφάλεια χάρις είς τήν πατρικώς περί πάντων ήμών μεριμνώσαν Σεβαστήν 
Κυβέρνησιν, ώστε πάσα άλλαχόθεν έπέμβασις είναι απολύτως αδικαιολόγητος.

*Επί δέ τούτοις εΛανέυχόμενοί ύμίν μετά πολλής έκτίμήσεως καί άγάπης 
οιατελούμεν.

Τής Ύμετέρας Έλλογιμότητος διάπυροι πρός θεόν εύχέται.
*0 Καθηγούμενος τού Ιερού Κοινοβίου τοϋ Ζωγράφου

(ύπογρ.) ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΣ
μεθ’ άπάσης τής έν Χριστφ ’Αδελφότητος.

XXX
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΟΙΣ

Μετά τόσον χρόνον άκούεται φωνή έξ 'Ιεροσολύμων μέσον 
Βερολίνου βεβαιοΰσα δτι τά 'Ιερά καί οί χριστιανοί τών 'Αγίων 
τόπων εύρίσκονται ύπό τήν ιδιαιτέραν προστασίαν τών τουρκικών 
άρχών. Τδ ύπερθαλάσσιον δηλ. γερμανικόν Είδησεολογικον 
ΙΙρακτορείον άνεκοίνωσε τήν 11 Μαρτίου δτι «ό Έλλην Πατριάρ
χης τής 'Ιερουσαλήμ άπηύθυνε τηλεγράφημα προς τάς γερμα- 
νικάς έφημερίδας διά τοΰ οποίου διαψεύδει τάς άναγραφείσας 
φήμας περί δήθεν διωγμών τών χριστιανών Παλαιστίνης ύπο τών 
Τούρκων, βέβαιοι δε δτι οί χριστιανοί ούδένα διατρέχουσι κίνδυ
νον καί δτι αί τουρκικαί άρχαί παρέχουν ιδιαιτέραν προστασί
αν είς τούς κληρικούς καί τά χριστιανικά έκκλησιαστικά ιδρύ
ματα». Καί έν Άθήναις ύπάρχουσιν ίδιωτικαί ειδήσεις δτι ή κα- 
τάστασις έν 'Ιεροσολύμοις εΐνε σχετικώς ύποφερτή έξαιρουμένων 
τών εύνοήτων άλλως τε οικονομικών στενοχώριών.

XXX
Ο ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ

Έγράφη χωρίς ούτε νά βεβαιωθή ούτε νά διαψευσθή δτι 
ή Τουρκική Κυβέρνησις διέταξε νά άρθή άπδ τοΰ Οικουμενικού 
ΙΙατριαρχείου ή χρήσις του 'Ιερού Συμβόλου τοΰ δικεφάλου άε- 
τοΰ. ’Απορεί κανείς πώς οί πατριώται τής Κ)πόλεως εύκαι- 
ροΰν άπδ τάς σφαγάς τών ’Αρμενίων καί τών Ελλήνων νά κα- 
ταγίνωνται καί είς πόλεμον κατά άκινδύνων ιερών συμβόλων, τά 
όποια όμολογουμένως καί μένοντα θά ήσαν πολυτέλεια περιττή 
μετά τήν κατάργησιν τών άπ’ άρχής τής δουλείας ίσχυόντων έ- 
Ονίκών δικαιωμάτων καί προνομίων. Εύχόμεθα, δπως άν άλη- 
θεύη ή εϊδησις, τδ άπδ τοΰ έν Κ)πόλει Εθνικού Κέντρου διά 
τής βίας τών δπλων έκδιωχθέν ίερδν τής εύκλεοΰς μας αύτοκρα- 
τορίας σύμβολον εύρη έν Άθήναις τήν ής δικαιούται θέσιν με
ταξύ τών Συμβόλων καί τοΰ Κράτους καί τής Έκκλησίας.
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ΑΑΖΑΡΟΓ τοΰ φίλου του Χρίστου ή 
εορτή ή συγκεντρουσα κατ’ έτος πλή
θος άγροτών είς τόν έορτάζοντα έν 
Αάρνακι φερώνυμον ναόν κχτέδειξεν δτι 
τό περί τήν Αάρνακα αγροτικόν δια
μέρισμα όλονέν αισθάνεται βαρύτερον 
τήν οικονομικήν δυσπραγίαν. Οί προ- 
σελθόντες είς τήν εορτήν έκ τών χω
ρίων ήσαν εύάριθμοι.

II ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ έβδομάς συ- 
νεκέντρωσε πάντας τούς πιστούς είς 
τούς 'Ιερούς ναούς, παρετηρήθη δέ ύπό 
τών πνευματικών προθυμότερα ή προ- 
σέλευσις είς τό μυστήριον τής έξομο- 
λογήσεως. 'Ο άσχημίζων τάς κατανυ- 
κτικάς ακολουθίας θόρυβος ίδίφ είς 
τόν ναόν του Αγίου Ααζάρου, όπου 
τό πλήθος συνωθείται διά τό δυσανά
λογον τού χώρου τού ναού εύτυχώς 
περιεστάλη, κατόπιν αύστηράς έπιτι- 
μητικής συστάσεως τού Μητροπολίτου 
άπό τής εσπέρας τής πρώτης ημέρας 
τών Παθών, γενική δέ έξεδηλώθη εύχα- 
ρίστησις έξ έπακολουθησάσης κατανυ- 
κτικής άκροάσεως τών Οεσπεσίων α
σμάτων και αναγνωσμάτων.

ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΠΑΡΑ3ΚΕΓΗΝ έν 
τφ ναφ 'Αγίου Ααζάρου τούς ’Επιτα
φίους Ύμνους έψαλλον εναλλάξ τρεις 
χοροί ών εις αραβιστι έκ καλλιφώνων 
παίδων προσφύγων. 'Ο Μητροπολίτης 
λαβών ώς βάσιν τό άποστολικόν « Ιου
δαίοι σημειον αίτούσι και "Ελληνες 
σοφίαν ζητούσιν, ήμεις δέ κηρύσσομεν 
Χριστόν Έσταυρωμένον, και Ίουδαίοις 

μέν σκάνδαλον, Έλλησι δέ μωρίαν ήμιν 
δέ τοις πιστοίς ίουδαίοις τε και έλ- 
λησι Χριστόν θεού δύναμιν και θεού 
σοφίαν» έξήρε τήν άπό άδολου πίστεως 
είς Χριστόν παθόντα και άναστάντα 
έκπορευομένην σοφίαν καϊ δύναμιν εν 
άντιθέσει άφ’ ενός μέν πρός τήν θρη- 
σκοληψίαν ή τις θέλει πάντοτε θαύματα 
διά νά διατηρή πίστιν πρός τόν θεόν 
άφ’ έτέρου δέ πρός τήν άνθρωπίνην 
μωροσοφίαν ήτις έννοεί τά πάντα νά 
εκτιμά διά τών νόμων τής μαθητικής 
καϊ τής μηχανικής καϊ όταν ακόμη κα- 
λήται είς αγώνας ύπέρ τού δικαίου καϊ 
τής αλήθειας. Ή περιφορά τού ’Επι
ταφίου άνα τήν πόλιν έγένετο μετά 
τάξεως έπιβαλλούσης.

II ΔΕΓΤΕΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣ1Σ έγένετο έν 
τφ Μητροπολιτφ ναφ τή μετοχή παν
τός τού κλήρου τής πόλεως έν πολλή 
μεγαλοπρεπείς. Μετά τό τέλος τής είς 
διαφόρους γλώσσας άναγνώσεως τού 
Ιερού Ευαγγελίου ό Μητροπολίτης έ- 
δίδχξε τό πυκνόν έκκλησίασμα άπό τοΰ 
ρητού τών Πράξεων Κύριε, εί έν τφ 
χρόνφ τούτφ άποκαθιστάνεις τήν βα
σιλείαν τφ Ισραήλ ; » είπών ότι άναμ- 
φιβόλως όμοίαν έρώτησιν απευθύνει καϊ 
πάσα ελληνική ψυχή πρός τόν άνα- 
στάντχ Χριστόν έξχιρετικώς κατά τό 
έτος τοΰτο καϊ τελευτών άπέτεινε δέη- 
σιν πρός τόν παθόντα καϊ άναστάντα 
όπως συναναστήση έαυτώ τό μετ’ αύτού 
καϊ δι’ αύτόν έπϊ αιώνας ήδη σταυρού- 
μενον έθνος.

ΟΜΚΙΕ ΚΗΡΥΞ
αΚήρνξον τόν λόγον···.» Β" Τ*ν·  θ ’

ΕΤΟΣ ΣΤ . ΛΑΡΝΑΞ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1916.—ΤΕΥΧ. 106<>ν.

ίΔΕ, ΥΓΙΗΣ ΓΕΓΟΝΑΣ, ΜΗΚΕΤΙ ΑΜΑΡΤΑΝΕ

Διά τών λόγων τούτων ό Κύριος ήμών Ί. Χριστός έπέ- 
στησε τήν προσοχήν τοΰ έπί τριάκοντα καί ύκτώ έτη έν ά- 
σΰενεία κειμένου παραλύτου τής κολυμβήΟρας ΒηΟεσδά. 
«Τδε, υγιής γέ γόνας, μη κ έτι ά μ άρτανε»! Τήν 
απειλητικήν ταύτην προειδοποίησιν έξήνεγκεν ό Κύριος ά- 
ναμφιβόλως, ϊνα καί τόν δεραπευθέντα μέν παράλυτον κα- 
ταστήση προσεκτικόν, διότι ώφειλε τοΰ λοιποΰ ν’ άπέχη άπό 
παντός δ,τι άντέβαινεν είς τόν θειον ηθικόν καί φυσικόν 
νόμον, αν έπεΟ ύμει ή ασΟένειά του νά μή έπανήρχετο σφο- 
δροτέρα, άλλα καί ήμάς να διδάξη τήν άναντίρρητον άλή- 
Οειαν, δτι αναγκαία φυσική συνέπεια τής αμαρτίας είνε ή 
ψυχική καί σωματική παραλυσία, παρακολουδουμένη υπό 
πολυαρίθμων κατά τό μάλλον καί ήττον χαλεπών άρρωστη- 
μάτων.

Καί πράγματι· διότι τί είνε αμαρτία; ‘Αμαρτία είνε α
νομία, παράβαοις νόμου, άπόκλισις άπό τών φυσικών νόμων 
τής ανθρώπινης φύσεως είς τούς παρά φύσιν, άλλαις λέξεσι 
καταπάτησις καί άΟέτησις τών νόμων τούτων. Φυσική λοιπόν 
συνέπεια τής αμαρτίας είνε ή στρέβλωσις τής κανονικής, συμ
φώνου πρός τήν φύσιν ζωής, ήτοι ή ασθένεια τοΰ σώματος 
καί τής ψυχής. ‘H όλεθ-ρία δέ έπίδρασις τής αμαρτίας έπί 
τής υγείας είνε αλήθεια πασιφανής καί δέν χρήζει πολλής ά- 
ναπτύξεως, ή δέ αγία Γραφή Παλαιά τε καί Καινή μεγαλη- 
γόρως κηρύττει αύτήν. «Ούκ εστιν ϊασις έν τή σαρκί μου...
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ούκ έστιν ειρήνη έν τοίς όστέοις μου άπό προσώπου τών α
μαρτιών μου. “Οτι αί άνομίαι μου ύπερήραν τήν κεφαλήν 
μου, ώσεί φορτίον βαρύ έβαρύνθησαν έπ’ έμέ. Προσώζεσαν 
καί έσάπισαν οί μώλωπες μου άπό προσώπου τής αφροσύνης 
μου» έβόα στενάζων γοερώς ό Ψαλμφδός. «Έκ τής πολυ
φαγίας πηγάζει νόσος καί έκ τής άπληστίας χολέρα», διδάσκει 
και ό σοφός Σειράχ. «Τίνι ούαί; τίνι στοναχαί; τίνι λύπη; 
τίνι πληγαί άνευ αιτίας; τίνι πελιδνοί οί οφθαλμοί;—έρωτ$ ό 
σοφός—· ού τών έγχρονιζόντων έν οϊνοις; ού τών ίχνευόντων 
ποϋ πότοι γίνονται» (ίίαροιμ. 23, 29, 30); Καθόλου είπείν 
οί παραβαίνοντες τούς φυσικούς νόμους τιμωρούνται ύπ’ αύ
τής τής φύσεως αν μή σήμερον, άλλα πάντως αύριον, πάντες 
δέ οί κυλινδούμενοι έν άμαρτίαις καί ύποφέρουσιν έν τή ζωή, 
τούναντίον δέ οί αύστηροί είς τόν βίον αυτών, οί έγκρατείς 
καί σώφρονες άπολαύουσι πλήρους ύγείας καί εύεκτοΰσι κατά 
τό σώμα καί τήν ψυχήν. Αί λέξεις άγιος καί υγιής (—ισχυρός) 
είνε συνώνυμοι, όπως είνε ισοδύναμοι καί αί λέξεις αμαρτω
λός — ασθενής.

Άλλ’ ή αμαρτία είνε φοβερά όχι μόνον διότι σύρει όπι
σθεν αύτής ώς φυσικά έπακολουθήματα ορμαθόν ασθενειών, 
άλλά διότι έπισύρει έπί τούς άμαρτάνοντας τήν οργήν τοΰ 
Θεοΰ καί τήν τιμωρίαν Αύτοΰ. «Μή πλανασθε —λέγει ύ Ά · 
πόστολος— Θεός ού μυκτηρίζεται. "Ο γάρ έάν σπείρη άνθρω
πος τοΰτο καί θερίσει» (Γαλ. 6, 7). «’Αποκαλύπτεται ύργή 
Θεοΰ άπ’ ούρανοΰ έπί πάσαν ασέβειαν καί άδικίαν ανθρώ
πων» (Ρωμ. 1, 18). 'Ο Χριστός ήλθεν είς τήν γήν καί έδω- 
ρήσατο τήν άφεσιν, τήν δικαίωσιν καί τήν ζωήν.... έάν 
καταφρονήσητε τά δώρα ταΰτα τοΰ Χριστοΰ, λέγει ύ ίερός 
Χρυσόστομος, περιμένετε άφεύκτως τήν τιμωρίαν σας. *0  
Θεός είνε ύ θείς τούς τε φυσικούς καί τον ηθικόν νόμον, 
ώς δέ ύ παραβάτης τών νόμων τής πολιτείας αύστηρώς τιμω
ρείται, οΰτω καί ό παραβάτης τών νόμων τοΰ Θεοΰ, Όστις 
είνε αύστηρώς τηρητής τής τάξεως τής τε φυσικής καί ήθι- 

κής. Πάσα αμαρτία, τ.ε. πάσα παρέκκλισις άπό τών νόμων 
τοΰ Θεοΰ τιμωρείται, ή δέ ίστορία καί ή καθ’ έκάστην πείρα 
γέμει παραδειγμάτων, έν οις σαφώς β?ιέπομεν, ότι πάσα πα
ρά βασις καί παρακοή έλαβεν ένδικον μισθαποδοσίαν.

Κατά τάς ήμέρας ταύτας, τάς άφιερωμένας είς άνάμνησιν 
τοΰ μεγίστου γεγονότος τής Άναστάσεως τοΰ Χριστοΰ, ή 
Έκκλησία μητρικώς προνοοΰσα περί τής σωτηρίας ήμών προ
βάλλει τήν εύαγγελικήν διήγησιν περί τής ύπό τοΰ Κυρίου θε
ραπείας τοΰ παρα)νύτου, έπί τώ σκοπώ άκριβώς τούτφ, όπως 
φωτιζόμενοι υπό τοΰ τρισηλίου φωτός τής Άναστάσεως δια- 
νοίξωμεν τούς οφθαλμούς ήμών καί άποσείσωμεν άφ’ ήμών 
τό σκότος τής άγνωσίας καί τών παθών, τής άμεριμνησίας 
καί άμελείας, προσπαθήσωμεν δέ νά έλευθερωθώμεν άπό 
τής δουλείας τής κοσμικής ματαιότητας καί τών έφαμάρτων 
ήμών έπιθυμιών. Είς τήν τοιαύτην ήθικήν άναγέννησιν κα- 
λεϊ ημάς καί ό ’Απόστολος Παΰλος, όταν απευθυνόμενος είς 
τόν κοιμώμενον τόν νήδυμον τής αμαρτίας ύπνον λέγει: «έ- 
γειραι ό καθεύδων καί άνάστα έκ τών νεκρών καί έπιφαύσει 
σοι ό Χριστός» (Έφεσ. 5, 4). Άς λησμονήσωμεν διά τοΰτο 
τήν αμαρτωλόν ζωήν, υπό τό κράτος τής οποίας διατελοΰντες 
κατηντήσαμεν μέχρι τοΰ σημείου νά παραδοθώμεν είς τάς 
άγκάλας τοΰ πνευματικού ύπνου καί τοΰ ήθικοΰ θανάτου καί 
ας ζητήσωμεν τήν θεραπείαν τής έκ τής άμαρτίας παρα?.υσίας 
ήμών καταφεύγοντες είς τόν ουράνιον ιατρόν, τον Θεόν, είς 
τήν παντοδύναμον δεξιάν τοϋ όποιου υπάρχει καί ή ύγεία 
ήμών καί ή ασθένεια, ή ζω>] καί ό θάνατος ήμών. Άς φο- 
βηθώμεν τόν Θεόν καί ας έκκλίνωμεν άπό παντός κακοΰ καί 
τότε άς ώμεν βέβαιοι ότι έσται ϊασις τώ σώματι ήμών καί 
άνάπαυσις τοίς όστέοις ήμών (Ιίαροιμ. 3, 7, 8).

Άς μή ταράττωσι δέ ήμας οί κόποι καί οί άγώνες ύπό 
τών όποιων άναγκαίως παρακολουθείται ή έπιστροφή έκ τής 
καταστάσεως τής παραλυσίας είς τήν πνευματικήν καί σωμα
τικήν ύγείαν καί ρώσιν. Ό Κύριος έθεράπευσε τόν παράλυ-
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τον τής κολυμβήθρας Βηθεσδά, είς τήν οποίαν άπαξ τοΰ ε
νιαυτού κατήρχετο Άγγελος έξ ουρανού καί έπραττε τό ύδωρ, 
δστις δέ πρώτος έρρίπτετο είς τό ύδωρ αύτής έγίνετο υγιής 
ύφ’ οίας δή τίνος καί αν κατείχετο άσθενείας. Καί δι’ ήμάς 
ύπάρχει ιαματική κολυμβήθρα Βηθεσδά, ή ’Εκκλησία, έν τή 
όποάι Άγγελος μέν Κυρίου δέν ταράσσει τό ύδωρ, υπάρχει 
δ’ δμως αυτός ό Κύριος, ό Παντοδύναμος ’Ιατρός τών ψυχών 
καί τών σωμάτων, "Οστις δχι άπαξ τοΰ ένιαυτοΰ, άλλα πάν
τοτε εινε πρόθυμος νά παράσχη τήν βοήθειαν Αύτοΰ είς τούς 
ασθενείς, αρκεί ούτοι νά προσέρχονται είς τήν ’ιαματικήν ταύ
την πηγήν μετά ζώσης καί είλικρινοΰς πίστεως, μετά θερμής 
καί έγκαρδίου προσευχής καί ειλικρινούς μετάνοιας καί στα
θερός άποφάσεως αποφυγής τής αμαρτίας, ενθυμούμενοι δέ 
πάντοτε τήν απειλήν, τήν όποιαν ό Κύριος έξήγγειλεν είς τόν 
θεραπευθέντα ύπ’ Λυτού παράλυτον : «”10ε, ύγιής γέγονας, 
μηκέτι άμάρτανε, ΐνα μή χείρον τί σοι γένηται».

/Λ€ΤΑ ΤΗΝ ONOSTÖSIN

Λιάόοροι ποοοαί τίίς ^νπιις·—ΊΙ λνχη Μαρίας τής Μαγδαληνίίς*  
— ΊΙ λύπιι τον 0ωμ<ΐ9 το# Ι1έτρον9 τον Ιωάνναν καί

τών ονο παϋιιτών9 οδοιπόρων της Ίύηααονς·

«Άνθρωπος έν κόπω γεννάται....» άνέκραξέ ποτέ ό ’Ιώβ έν ήμέρα 
θλίψεως αύτου καί ό κόσμος δλος, εί καί δι’ άλλων λέξεων, έπανέ- 
λαβε τήν αλήθειαν ταύτην. ’Αληθώς ή λύπη είνε το συνηθέστατον φαι- 
νόμενον έν τοϊς άνθρώποις καϊ δέν ύπάρχει άνθρωπος ζήσας έπί τής 
γης, οστις νά μή έδοκίμασε ταύτην ή έκείνην τήν θλίψιν. Άλλ’ άν ή 
λύπη είνε κλήρος πάντων, έν τούτοις ή έπίδρασις αύτής δέν είνε ή 
αύτή είς πάντας καί μία καϊ ή αύτή λύπη διαφοροτρόπως έπενεργεϊ 
έπϊ διαφόρων ατόμων, άτινα έσχον τό ατύχημα νά δοκιμάσωσιν αύτήν. 
Ούτω λ.χ. τινές έκ τής λύπης κλαίουσιν, άλλοι σκληρύνονται καϊ γί
νονται κακοί καϊ άλλοι φρίσσοντες διατελούσιν έν διηνεκεϊ φόβφ καϊ 

άνησυχία. Εις τινας ή λύπη παράγει άπιστίαν καί άλλους παρακινεί 
νά ζητήσωσι καταφυγήν είς τήν θρησκείαν. Άλλ’ υπάρχει καί μία δ- 
λως ιδιαιτέρα τάξις άνθρώπων έπϊ τών οποίων έξωτερικώς ή λύπη ού- 
δεμίαν άσζεί έπίδρασιν, καίτοι έν τή ψυχή αύτών μεγάλη καί θλιβερά 
έπιτελεϊται κρίσις. Ούτοι έξακολουθούσι νά ζώσι καί νά έκτελώσι τά 
καθήκοντα αύτών ώς καί πρότερον, άλλ’ ή μουσική τής ψυχής των 
διαρκώς άλλάσσει κλείδα, μέχρις ού καταντήση είς τήν κατωτάτην 
τοιαύτην.

Ούτως άπερίγραπτον έπί τή απώλεια τού θείου Διδασκάλου λύ
πην έδοκίμασαν καί πάντα τά έγγύς ίστάμενα πρδς Αύτόν πρόσωπα, 
περί ών γίνεται λόγος έν ταίς εύαγγελικαίς διηγήσεσι ταίς μετά τήν 
άνάστασιν τού Χριστού. Έν αύτα'ς δ’ ακριβώς αναπτύσσεται ή είκών 
τής έπιδράσεως μιας καί τής αύτής λύπης έπί διαφόρων άνθρώπων, 
πάντων άφωσιωμένων εις τδν Σωτήρα. Μαθηταί ή μαθήτριαι διά τοΰ 
θανάτου Αύτού έσιερήθησαν Φίλου, "Οστις είχε κυριεύσει τάς καρδίας 
αύτών έξ ίσου καί "Οστις ένδιέφερεν αύτούς παντδς άλλου έν τώ κό- 
σμω τούτφ καί δμως ώς θά ίδωμεν, έν έκαστον τών προσώπων τούτων 
διαφόρως διετέθη έπί τώ θανάτω Αύτού καί μία καί ή αύτή λύπη 
κατά διάφορον έπέδρασεν έπ’ αύτών τρόπον.

Δέν είνε δέ εύκολον νά διεισδύση τις είς τδ μυστήριον τής λύπης 
καί διεισδύσας νά Οεραπεύση αύτήν. Ή κενή καί ξηρά έπανάληψις 
τών άληθειών καί αύτών τών μεγίστων δέν δύναται ούτε τήν καροίαν 
νά πληρώση, άλλ’ ούτε νά καταπραύνη τδ τραύμα, τδ οποίον βασανί
ζει αύτήν καί θλίβει. Οί άνθρωποι έν τινι μέτρω είνε πρδς άλλήλους 
δμοιοι, άλλά συγχρόνως καί άπείρως διάφοροι. Διά νά άποκαλύψη 
δέ τις τήν μυστικήν πηγήν τών δακρύων καί σιαματήση αύτά είς τδν 
τόπον τής γεννήσεώς των, ανάγκη όχι μόνον νά γνωρίζη καλώς τάς 
κοινάς είς πάντας τούς άνθρώπους ιδιότητας, άλλά καί τά ιδιαίτερα 
μυστικά έκάστης καρδίας καί τάς ιδιαιτέρας γραμμάς, τάς άνηκούσας 
είς μίαν έκάστην κατηγορίαν άνθρώπων. Ή μεγάλη αξία τών εύαγγε- 
λικών άφηγήσεων περί τού Άνασιάντος Χριστού έγκειται έν τούτω, 
δτι μάς άποκαλύπτουσι τδν Ίησούν Χριστόν, ώς Δεσπότην καί ’Ιατρόν 
πασών τών καρδιών, ’Ιατρόν "Οσιις μετ’ άγάπης θεραπεύει τήν λύπην 
ύπό τάς διαφόρους αύτής μορφάς.

Καί ήδη άς ίδωμεν τήν λύπην Μαρίας τής Μαγδαληνής. Έν κεφ. 
20, 11 τού Εύαγγελίου τού Ίωάννου λέγεται περί αύτής, δτι κατά 
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τόν ορθρον τής Κυριακής, «σκοτίας έτι ούσης», έλθοΰσα εις τό μνημεϊον 
Κστατο πλησίον αύτού κ λ α ί ο υ σ α. Τό φαινόμενον τούτο είνε σύνη- 
θες. 'Απλούστατα, ή λύπη ενταύθα έκδηλούται διά τών δακρύων καί 
τής βαθύτατης μελαγχολίας. Έν τούτοις ή καρδία τής Μαρίας ήτο 
εντελώς διάφορος*  ήτο πλήρης εξαιρετικών αισθημάτων, πλήρης άνα- 
μνήσεων. Δι’ αύτήν ό Χριστός ήτο τό πάν. Ό Χριστός άνέστησε τήν 
ζωήν της καί ήλευθέρωσεν αύτήν έκ φρικωδεστάτης δουλείας, άπό τής 
δουλείας τών δαιμόνιων. Άντί τής άφροντισίας ένέπνευσεν είς αύτήν 
τήν έκιίμησιν είς τήν ζωήν, τήν δέ ψυχήν της ώόήγησεν είς άσφαλή 
λιμένα, άνάψας έν αύτή τό πυρ τής αγνής καί υψηλής άγάπης. Μία 
τοιαύτη καρδία πλήρης άναμνήσεων, μνημών τής ηθικής αύτής άνα- 
στάσεως βεβαίως δέν ήδύνατο να παραδεχθή δτι Εκείνος, Όστις ύπήρ- 
ξεν ό Ζωοδότης αύτής ήδύνατο τελείως να έξαφανισθή. Δέν ήδύνατο 
νά συμβιβασθή μέ τήν ιδέαν του θανάτου Αύτού, καί δμως έγνώριζεν, 
δτι άπέθανεν Εκείνος, είς τόν Όποίον τό ύστατον έκπληρούσα καθή
κον έδραμε προς τό μνημεϊον μετά τών εύωδών άρωμάτων ί'να άλείψη 
τό σώμα του Κυρίου αύτής. Εύροΰσα δέ τόν τάφον κενόν έταράχθη καί 
πρός στιγμήν έσκέφθη, δτι χεϊρες βέβηλοι έτόλμησαν να θίξωσι τόν ά
γιον τού Κυρίου τάφον, δστις έκρυπτε τήν πολύτιμον δι’ αύτήν Ζωήν. 
«Ήραν τόν Κύριόν μου έκ του μνημείου καί ούκ οίδα πού έθηκαν αύ
τόν ... κύριε, εί σύ έβάστασας αύτόν, είπέ μοι πού έθηκας αύτόν, 
κάγώ αύτόν άρώ»! Όποια φυσικότης ! Όπόσον τά πράγματα είνε κα
ταληπτά ! ΙΙόσον ζωηρώς άλλά καί πιστώς παρεστάθη ή ψυχική διά- 
θεσις Μαρίας τής Μαγδαληνής ! Όιε δέ ό Πέτρος καί ό ’Ιωάννης έπι- 
θεωρήσαντες τόν τάφον άνεχώρησαν ή Μαρία παρέμεινεν έκεί. ’Ιδού, 
διά τί «ϊστατο πρός τώ μνημείων κλαίουσα.

’Εντελώς διάφορος είνε ή λύπη τού θωμά. Είς τήν Μαρίαν τήν 
Μαγδαληνήν παρετηρήσαμεν απαλότητα, έγκάρδιον θλϊψιν, φόβον μή
πως ξέναι χεϊρες ήγγισαν τά σώμα τού Σωτήρος, ένώ είς τόν θωμάν, 
σκληρότητα καί ίσχυρογνωμοσύνην παραχθεϊσαν έκ τής άποθαρρύν- 
σεως. Ή καρδία τού θωμά ήτο ερμητικώς κεκλεισμένη καί έντεύθεν 
ήτο άδύνατον ν’ άναφανώσιν έν αύτή λεπτά αισθήματα. Ή μαύρη ά- 
ναγνώρισις τού θανάτου, ώς κλήρου άναποφεύκτου παντός, έδέσποζεν 
έν τή ψυχή αύτού. Ή Μαρία τούναντίον δέν ήδύνατο ν’ άποστή έκεί- 
νου, δπερ τή ήτο προσφιλές καί έντεύθεν ήτο σκληρόν είς αύτήν νά 
φαντασθή τελείαν έξαφάνισιν τού Διδασκάλου. Ό θωμάς άγρίως άπε- 

μάκρυνεν άφ’ εαυτού πάσαν έλπίδα, διό καϊ ήρνήθη νά πιστεύση είς 
έκεϊνο, δπερ δέν ήτο καί έντελώς άποκρουστικόν. Ή άγάπη καίτοι πε
ριβάλλεται διαφόρους μορφάς, έν τούτοις κατ’ ούσίαν μένει ή αύτή. 
Δύναται νά έκδηλωθή διά τών δακρύων, διά τής τρυφερότητο; καί τής 
σκεπτικότητος ώς παρά τή Μαρία, άλλά καί διά τής σκληράς άπελ- 
πισίας καί τής Ολιβεράς άπιστίας, ώς είς τόν θωμάν. Έν τή τελευταία 
δ’ δμως περιπτώσει ή άγάπη σχεδόν μένει άγνώριστος. Ή σκληρότης 
καί ή κατήφεια δέν είνε τό κριτήριον τής συντετριμμένης καρδίας, τής 
όποίας φυσική έκδήλωσις θεωρούνται τά δάκρυα, οί λυγμοί καί ή γενική 
θλϊψις. Άλλ’ ή λύπη ώς δύναται ν’ άνακουφίση τήν ψυχήν, ούτω δύ
ναται καί ν’ άπομαράνη αύτήν, τότε δ’ δμως είς έπικουρίαν τής βα- 
ρυαλγούσης καρδίας έρχεται φυσικώς ή πνευματική υποψία ή διαρρι- 
πίζουσα τάς μελανωτάτας παραστάσεις. Καί πράγματι ό θωμάς έπι- 
μόνως άρνεϊται νά πιστεύση είς τήν χαροποιάν άγγελίαν τής άναστά- 
σεως τοΰ Χριστού, εί καί είλικρινώς έπεθύμει να ϊδη αύτήν έπαληθεύ- 
ουσαν. Έφοβεϊτο νέαν άπογοήτευσιν, τήν όποιαν δέν θα ήδύνατο νά 
ύποφέρη καί διά τούτο έπέτρεψεν είς τόν έαυτόν του νά χαρή τότε 
μόνον, δταν θά τώ παρείχοντο λεπτομερείς άποδείξεις καί απτά 
δεδομένα. «Έάν μή ϊδω, έλεγεν, έν ταϊς χερσίν αύτού τόν τύπον τών 
ήλων, καί βάλω τόν δάκτυλόν μου είς τόν τύπον τών ήλων, καί βάλω 
τήν χεϊρά μου είς τήν πλευράν αύτοΰ, ού μή πιστεύσω*  !

Άλλά πόσον διάφορος είνε ή διάθεσις τού Πέτρου κατά τήν θλι- 
βεράν ταύτην στιγμήν ! Πρός τή λύπη έπί τή άπωλεία τού Διδασκάλου, 
ό Πέτρος ήσθάνετο καί βαθεϊαν αύτοκατάκρισιν καί τήν ψυχήν βεβα- 
ρημένην έπί τή άρνήσει τού Διδασκάλου. Τυπτόμενος υπό τής συνει- 
δήσεως καί μή ουνάμενος νά εύρη άνάπαυσιν έβασανίζετο έτι μάλλον 
διότι δέν είχε ν’ άπασχοληθή που καί διά τούτο εύθύς ώς τώ άνηγ- 
γέλθη, δτι ήγέρθη ό Κύριος, έδραμεν είς τόν τάφον*  είς τόν όποϊον 
είσελθών καί προσεκτικώς παρατηρήσας αύτόν, άλλ’ άμφιβάλλων πως, 
άπήλθε θαυμάζων μέν διά τό γεγονός, άλλά καί μή δυνάμενος νά αί- 
σθανθή τήν ένδόμυχον έκείνην χαράν, τής όποίας τόσην άνάγκην είχε. 
Βασανιζόμενος υπό τής αύτοκατακρίσεως έφοβεϊτο νά συναντηθή μετά 
τού Διδασκάλου, τον όποιον ήρνήθη, εί καί ήγάπα αύτόν όλοψύχως. 
Ή έργασία τώ ήτο άναγκαία καί διά τοΰτο άπεφάσισε ν’ άκολουθήση 
τό πρότερον αύτοΰ έπάγγελμα. < Υπάγω άλιεύειν», είπε, καί άμέσως 
έπέστρεψεν είς τήν συνήθη αύτού μετά τών πλοίων καί δικτύων άσχο- 
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λίαν. *Ότε  δέ ό ’Ιωάννης διακρίνας κατά το λυκαυγές πρωίας τίνος 
ίσταμένην παρά τον αίγιαλδν τής Τιβεριάδος θαλάσσης μορφήν τινα, 
έψιθύρισεν : < rQ Κύριός έστιν », εύρέθη είς δύσκολον θέσιν ό Πέτρος. 
Ή στιγμή τής άναποφεύκτου συναντήσεως μετά του Διδασκάλου ήγ- 
γισε καί δ Πέτρος ήσθάνετο τδ βλέμμα του Διδασκάλου, διευθυνό- 
μενον πρδς αύτόν σφόδρα έπιθυμών να τον ΐδη έδοκίμασεν έπιδεξίως 
να μετριάση τήν δυσάρεστον αύτού αύτοσυναίσθησιν καί διά τούτο έρ- 
ριψεν έαυτδν είς τήν θάλασσαν καί διηυθύνθη πλέων είς τήν παραλίαν 
σύρων άμα τδ δίκτυον τών ιχθύων. Έν αύτώ συνέβη άγων έπαναστα- 
τικής χαράς, βασανιστικών αύτοκατακρίσεων, κατατρωγουσών τήν 
καρδίαν αύτοΰ. Τοιουτοτρόπως ή λύπη αΰτη άπεκάλυψεν άνθρωπον 
άνήσυχον, αύτοβασινιζόμενον, σπαρασσόμενον τήν καρδίαν, διά τδν 
όποιον ή μέν ήρεμος σκέψις ήτο βάσανος, ή δέ κίνησις καί εργασία, 
σωτηρία.

Στραφώμεν ήδη πρδς τδν Ίωάννην. Παρά τήν πενιχρότητα τών 
ένδείξεων, άς περί τής ψυχικής αύτού διαθέσεως έχομεν κατά τήν στιγ
μήν ταύτην, έν τούτοις δυνάμεθα να παραστήσωμεν έν δλίγαις γραμμαΐς 
τήν σχέσιν τού ήγαπημένου μαθητού πρδς τήν καταλαβούσαν πάντας 
λύπην. Ό Ιωάννης, ώς γνωστόν, μόνος έκ τών μαθητών έμεινε παρά 
τώ σταυρώ μέχρι τέλους. Λαβών παρά τοΰ Σωτήρος ώς πολυτιμοτάτην 
παρακαταθήκην καί ώς άνεκτίμητον θησαυρόν τήν Μητέρα Αύτοΰ, ήν 
ώφειλε να θεωρή τού λοιποΰ ώς ίδίανΜητέρα, τάνάπαλιν δέ αΰτη τδν Ί
ωάννην ώς ίδιον υίόν, έδοκίμασεν έν αύτώ τδ μέγεθος τής έν αύτώ 
συντελεσθείσης έσωτερικής ειρήνης. Άλλ’ή βαθεϊα έσωτερική ειρήνη τοΰ 
Σωτήρος έν μέρει μετεδόθη καί είς τδν Ίωάννην*  έδιδάχθη να πίνη 
παρά τής Πηγής τής ζωής καί περισσότερον παντός άλλου είσέδυσεν 
είς τδ πνεύμα τού Σωτήρος, ή δέ ύπερβάλ?<ουσα αύτοΰ πρδς τδν Κύ
ριον άγάπη κατέστησεν εύαίσθητον τδ διορατικόν τής ψυχής αύτοΰ 
δμμα. Έπίστευεν, δτι τδ γεννώμενον έκ τού Θεοΰ δέν δύναται όλοσχερώς 
να ήττηθή καί καταστραφή καί δτι αί άμφιβολίαι καί αί συγχύσεις 
εΐνε πρόσκαιροι δοκιμασίαι τοΰ βίου*  έπίστευεν ωσαύτως είς τήν ΰπαρ- 
ξιν άκαταλύτου οικίας, ήτις ώς οίκοδομημένη έπί θεμελίου ισχυρού, 
περιφρονητικώς άτενίζει είς τά ρεύματα τών ποταμών καί τάς τών ά- 
νέμων βιαίας πνοάς. Όΰτω δέ έντελώς ήσυχος καίτοι έγκαρδίως λυπού- 
μενος ό Ιωάννης παρεδόθη είς τήν έκπλήρωσίν τοΰ ίεροΰ καθήκοντος, 
δπερ ένετείλατο ουτω ό Κύριος, άποφασίσας άπαρεγκλίτως νά έπιτε- 

λέση τήν θέλησιν τοΰ Διδασκάλου. Άλλ’ ή ηρεμία τοΰ Ίωάννου, . 
ούδέν είχε τδ κοινόν πρός τήν ράθυμον άνάπαυσιν τής συντετριμμένης 
ψυχής. Ήδύνατο νά διακρίνη τάς έλπίδας τών συναδέλφων αύτοΰ καί 
ν’ άπαντήση είς τάς προσδοκίας των. Άκούσας δτι ό τάφος τοΰ Κυρίου 
ήτο κενός έδραμε μετά τού Πέτρου έκεί καί έλθών ώς νεώτερος πρώτος 
είς τό μνημεΐον κατεσχέθη ύπό βαθυτάτης συγκινήσεως, καί ύπερβολι
κής εύλαβείας, μή θελήσας νά είσέλθη είς τό μνημεΐον, φοβούμενος 
μή παραβιάση τήν αγιότητα τοΰ τόπου τής άναπαύσεως τοΰ Χριστού. 
ΊΙρκέσθη διά τοΰτο νά παρακύψη μόνον, οπόιε είδε κείμενα τά δθόνια. 
Άλλ’ δτε μετ’ ολίγον ήλθεν ό άκολουθών αύτόν Σίμων Πέτρος, ό ό
ποιος ώς τολμγ/ρότερος >αΙ άποφασιστικώτερος, έπιθυμών δέ καί να έ- 
ξαντλήση τδ περί άναστάσεως ζήτημα μέχρις έσχάτων, προύχώρησεν 
είς τά ένδον τοΰ μνημείου άνευ τινδς δισταγμού, τότε ήκολούθησεν 
αύτόν ήσύχως καί εύλαβώς καί ό άλλος μαθητής, ό έλθών πρώτος είς τδ 
μνημεΐον, ό όποιος είδε καί έπίστευσεν (Ίωάν. 20,8), ουτω δέ ή ήρεμος 
πίστις αύτοΰ εύρεν έν έαυτω τήν δικαιολογίαν της. Εΐνε αληθές δτι ή 
έννοια τής άναστάσεως δέν ήλθεν είς τδν νοΰν αύτοΰ, άλλ’ ή έγγύτης 
πρδς τδν Διδάσκαλον καί ή μετ’ αύτοΰ τρυφερωτάτη σχέσις τόσον έ- 
πέδρασεν έπ’ αύτοΰ, ό>στε προύκάλεσαν έν τω Ιωάννη τδ αίσθημα 
παιδικής πίστεως....

Μετά τήν έπίσκεψιν τοΰ τάφου καί τήν πεποίθησιν είς τήν άλή- 
θειαν τών λόγων τής Μαγδαληνής, δτι έώρακε τδν Κύριον , ή έλπΐς 
αύτοΰ, ή οποία ούδέποτε άπωλέσθη, τελείως ύπεστηρίχθη. Δέν ύπήρχον 
πλέον άπροσδόκητα. Ό Σωτήρ ήδύνατο έν πάση στιγμή να έμφανί- 
ζηται μεταξύ τών μαθητών, δτε δέ μόνος έκ πάντων παρά τήν λίμνην 
τής Τιβεριάδος άνεγνώρισεν Αύτόν ούδόλως έθαύμασεν, οί δέ λόγοι αύ
τοΰ πρός τδν Πέτρον : ό Κύριός έστιν, άντήχησαν τόσον φυσικώς καί 
χαρμοσύνως, ώς εί ή παρουσία τοΰ Κυρίου ήτο συνήθης κατά τδ μεσο- 
λαβήσαν άπδ τού σταυρού μέχρι τής άναστάσεως χρονικόν διάστημα. 
Τοιουτοτρόπως έξ δλων τών μαθητών πρώτος ό Ιωάννης ήλπισε καί έν 
τή έλπίδι αύτού ταύτη δέν εΐχεν, ώς άλλοι, απτών αποδείξεων περί τής 
άναστάσεως τοΰ Χριστού.

Υπολείπεται νά ίδωμεν δύο άκόμη πρόσωπα, άτινα ύπδ τήν έπί- 
δρασιν τής λύπης διετέλουν έν καταπλήξει. *Εν  τινι σχέσει ή ψυχική 
κατάστασις τών μαθητών, τών πορευομένων είς Έμμαούς άπεικονίσθη
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.λαμπρότατα, οϋτως ώστε νά δυνάμεθα παρ’ αύτών τών ιδίων να γνω- 
ρίζωμεν τάς αμφιβολίας καί άπογοητεύσεις, αϊτινες κατέλαβον αύτούς. 
Ή μεγάλη άπώλεια έρριψεν αύτούς είς μεγίστην άποθάρρυνσιν, δια- 
σείσασα τάς ελπίδας καί βλέψεις ύπό ιών όποίων έτράφησαν. Ή λύπη, 
ή προκαλέσασα παρ’ άλλοις άπελπισίαν, άνησυχίαν, δυσάρεστον κατά- 
στασιν ή ίσχυρογνώμονα άπιστίαν, ήγαγε τούτους είς στενοχώριαν τοι- 
αύτην,. ώστε νά διατελώσιν έν παντελή απογοητεύσει. «Ήμεΐς δέ έλ- 
πί^ομεν, έλεγον, δτι αύτός έστιν ό μέλλων λυτροΟσθαι τον Ισραήλ». 
Ο θανατος έστέρησεν αύτούς ού μόνον τοϋ φίλου, άλλά καί τοϋ προ

σώπου έν τφ όποίω συνεκεντρώθησαν άπασαι αί περί του μέλλοντος 
αύτών έλπίδες... *Ω,  έπεσαν θύματα πλάνης! Άλλ’ έξ άλλου εΐχον δε
δομένα ν’ άποκρούωσι τήν ιδέαν ταύτην. Εκείνος, τόν 'Οποιον ήγά- 
πησαν, τόν όποιον ήκολούθησαν, ήτο πράγματι ό «Προφήτης ό δυνα
τός έν έργω καί λόγω έναντίον τοϋ θεοΰ καί παντός τοϋ λαοΰ». 
Άλλά τό μυστήριον τής ζωής εκείνου έμεινε δι’ αύτούς άλυτον, μά
λιστα δέ κατέστη μεγαλύτερον διά του θανάτου Αύτοΰ.

'Υπό τοιούτων διακατεχόμενοι καροιοβόρων σκέψεων οί δύο όδοι- 
πόροι τής Έμμαούς δλως άπογοητευμένοι καί συντετριμμένοι ούδόλως 
ύπωπτεύθησαν, δτι τήν αύτήν μετ’ αύτών έβάδιζεν όδόν καί Εκείνος, 
τήν στέρησιν τοΰ όποίου τόσον πικρώς έκλαιον. Καί τοιουτοτρόπως ή 
λύπη, ήτις εΐνε ό άχώριστος σύντροφος πάντων λαμβάνει διαφόρους 
μορφας καί χρωματισμούς. "Απαξ δέ γνωρίσωμεν μίαν λύπην έν τινι 
έννοία γνωρίζομεν τήν καθόλου λύπην, άλλ’ έξ άλλου ή γνωριμία 
μεθ’ ένός μόνου είδους λύπης ίσοδυναμεΐ πρός τήν άγνοιαν τής 
λύπης. Ή πραγματική έξακρίβωσις τής λύπης καί εισδυσις είς τήν 
ούσίαν αύτής έπιτυγχάνεται διά μόνης τής μακράς πείρας. Ό άνθρω
πος εΐνε άούνατος καί διά τοϋτο δταν εύρεθή ένώπιον μεγάλης θλί- 
ψεως ώς έπί τδ πλεΐστον μένει σιωπηλός, ϊνα δέ άπομακρύνη αύτήν 
άφ’ έαυτοΰ, άνάγκη να έπικαλεσθή τόν Ούράνιον Παράκλητον.

Α. Δ—νης.

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΑίΑΑΓΜΑΓΑ

Β'.
35. Ιΐίάτίς καί *Εργα.

Έδιδάχθης έως τώρα, χριστιανέ, τδ τί πρέπει νά πιστεύης· 
έμαθες δηλαδή νά πιστεύης είς ένα καί μόνον άληθινδν θεόν, ό 
όποιος εΐνε φιλόστοργος πατέρας σου καί ό οποίος άπδ πολλήν 
Του εύσπλαγχνίαν καί αγάπην έπλασε καί σε καί δλον τδν 
κόσμον, δρατδν καί αόρατον. Άκόμη έμαθες νά πιστεύης είς τδν 
Κύριον ήμών Ίησοΰν Χριστόν, ό όποιος εΐνε καί Αύτδς θεδς 
άληθινδς καί ο όποιος διά τήν σωτηρίαν μας έκλινε τους ούρα- 
νους καί κατέβη είς τήν γην καί έγινε τέλειος άνθρωποσ, χωρίς 
δμως αμαρτίαν, καί έσταυρώθη καί ύπέφερε τόσα φρικτά πάθη 
καί άπέθανε καί έτάφη. Ό τάφος δμως δέν ήμπορούσε να κρύ- 
ψη τήν πηγήν καί τδν άρχηγδν τής ζωής. Διά τοϋτο τήν τρίτην 
ήμέραν άπδ τής ταφής Του άνέστη ό Χριστδς μέ δόξαν πολλήν 
καί τεσσαράκοντα ήμέρας άπδ τήν αγίαν Του Άνάστασιν άνε- 
λήφθη είς τούς Ουρανούς, άπδ τους οποίους θά καταβή πάλιν 
είς τήν γην διά νά κρίνη τδν κόσμον. ’Έμαθες άκόμη νά πιστεύης 
καί είς τδ Άγιον Πνεύμα, τδ όποιον εινε θεδς άληθινδς καί 
Αύτδ καί τδ Όποιον φωτίζει κάθε χριστιανόν είς τδ καλδν καί 
τήν άλήθειαν. ’Επίσης έμαθες δτι χρεωστείς να πιστεύης είς 
μίαν, αγίαν, καθολικήν καί άποστολικήν ’Εκκλησίαν, ή όποία μέ 
τά επτά της μυστήρια σέ αγιάζει καί σέ σώζει. ’Επίσης έδιδά
χθης νά πιστεύης καί είς τήν Άνάστασιν τών νεκρών καθύις καί 
είς τήν μέλλουσαν ζωήν.

Μπορείς τώρα να μου εϊπης τί ώφελήθης άπδ δσα έως τώρα 
έδιδάχθης καί έμαθες ; Χωρίς άλλο είσαι τώρα είς θέσιν καί 
έχεις τήν δύναμιν νά διακρίνης καί ν’ άποκρούης κάθε λανθα- 
σμένην καί πλανεμένην διδασκαλίαν ή όποία γυρεύει νά σέ βγάλη 
άπδ τδν δρόμον τής ορθής καί άληθινής πίστεως τής ’Ορθοδόξου 
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σου Έκκλησίας. Τδ δτι δέ απέκτησες τήν δύναμιν αυτήν δια 
σέ εινε μεγάλη ωφέλεια, δι’ εμέ δέ μεγάλη εύχαρίστησις καί 
λαμπρά ίκανοποίησις. Μεγάλη αληθινά διά σέ ωφέλεια ! Διότι 
μόνον είς τήν ’Ορθόδοξόν μας Εκκλησίαν εύρίσκεται τδ άληθινδν 
φως τδ όποιον οδηγεί τδν καθ’ ένα πιστόν της είς τήν Βασιλείαν 
τών Ουρανών. Διά τοΰτο καί έπροτίμησαν τόσα καί τόσα πιστά 
της τέκνα νά κυλισΟοΰν ς’ τδ μαρτυρικόν των αίμα, παρά νά δε
χθούν τιμάς καί άξιώαατα καί πλούτη καί ν’ άρνηθοΰν τήν Όρ- 
θοοοξόν των Εκκλησίαν. Λαμπρά δι’ έμέ ίκανοποίησις ! Διότι 
δσον κλαίω καί θρηνώ δταν βλέπω μερικούς χριστιανούς νά μή 
κατορθώνουν νά ώφελώνται άπδ τήν διδασκαλίαν μου, τόσον χαί
ρω αληθινά δταν βλέπω δλους τούς άλλους να συγκινοΰνται καί 
νά σωρεύουν αχόρταγα είς τήν ψυχήν των μέσα κέρδη πνευμα
τικά.

Άλλ’ ή ώφέλειά σου, χριστιανέ, δέν πρέπει νά περιορισθή 
μόνον είς τήν δύναμιν τοΰ νά μπορής να καταλαβαίνης καί νά 
διακρίνης τήν λανθασμένην άπδ τήν ορθήν καί αληθινήν πίστιν. 
Είνε άνάγκη καί ν’ άναφθή μέσα σου ή θεία εκείνη φωτιά τοΰ 
νά θέλης καί να μπορής νά κάμνης καί τδ θέλημα τοΰ Χριστοΰ. 
Δέν φθάνει μέ άλλα λόγια νά πιστεύης είς τδν Χριστόν, άλλ’ 
είνε άνάγκη νά κάμνης συγχρόνως κ’ εκείνο πού σέ διατάσσει ό 
άγιός Του νόμος. Χρειάζεσαι λοιπόν καί πίστιν καί έργα μαζί. 
Άν ύπάρχη τδ εν άπ’ αύτά, λείπει δμως τδ άλλο, τότε δέν μπο
ρείς νά εϊπης δτι είσαι τέλειος καί σωστός χριστιανός. Είνε καθώς 
παρατηρείς, χριστιανέ, ή πίστις καί τά άγαθά έργα τά δύο 
συμβόλαια τά όποια συνάπτεις μέ.τδν Χριστόν τήν ώραν ποΰ λαμ
βάνεις τδ άγιόν Του βάπτισμα. Μέ τδ ένα υπόσχεσαι καί ύπο- 
γράφεις πίστιν άληθινήν, μέ τδ άλλο έργα άγαθά. Τότε εύρίσκε- 
σαι έν τάξει καί έχεις τάς εύλογίας Του, δταν τηρής καί τά δύο 
αύτά συμβόλαια.

θέλεις νά πληροφορηθής τδ πράγμα καλήτερον ; Ακούσε, 
παρακαλώ. Μελέτα πρώτα άν θέλης τήν διδασκαλίαν Του. Τί Οά 
ϊδης ; δτι σέ διδάσκει να πιστεύης είς ένα θεόν, ποιητήν τοΰ 
ούρανοΰ καί τής γής, σέ διδάσκει περί τοΰ προορισμού μας ς’ τδν 

κόσμον αύτδν, σέ διδάσκει περί ζωής, περί ψυχής, περί θανάτου 
καί λοιπά, άλλα συγχρόνως σέ συμβουλεύει καί ν’ άγαπάς τον 
πλησίον σου, καί νά έλεής τδν φτωχόν καί νά εύσπλαγχνίζεσαι 
τδν δυστυχή καί νά ύποστηρίζης τον ορφανόν. ΙΙαρακολούθησε 
έπειτα τον βίον Του. θά ίδης τδν Χριστόν σου ταπεινόν, εύσπλα- 
χνικόν, εύεργετικόν, άνεξίκακον, μακρόθυμον, πραον, γεμάτον 
άπδ άγάπην, ή όποια δέν ξεύρει φίλους καί εχθρούς, συγγενείς 
καί ξένους, μεγάλους καί μικρούς, ισχυρούς καί άδυνάτους. Τί 
συμπεραίνεις λοιπόν τώρα, χριστιανέ ; Δέν πείθεσαι δτι διά νά 
είσαι άληθινδς οπαδός τοΰ Χριστοΰ είνε άνάγκη όχι μόνον νά 
πιστεύης είς τήν Οείαν Του διδασκαλίαν, άλλά συγχρόνως καί νά 
τήν έφαρμόζης είς τδν βίον σου ; θέλεις λοιπόν νά είσαι άλας 
τής Υήζ κ$ί φως τοΰ κόσμου, δπως απαιτεί νά είσαι ό Χριστός ; 
είπέ είς τον νουν σου : πίστευε είς δσα διδά
σκει ό Χριστός' είς τήν καρδίαν σου : έ π ι θ ύ μ ε ι 
το θέλημα τοΰ Χριστοΰ' καί είς τδ σώμά σου: 
πράττε παν το ΰ καί πάντοτε, μ έ χ ρ ι ς δτου 
σέ σκεπάση τδ μαΰρο τής γής χ ώ μ α, τ δ 
άγιον τοΰ Χριστοΰ θέλη μα.

ΙΙρδς μεγαλητέραν σου δμως βεβαίωσιν ακούσε καί άπδ το 
άγιον στόμα τοΰ Χριστοΰ τά έξής: Δέν Οά είσέλθη είς τήν βα
σιλείαν τών ούρανών εκείνος, ό όποιος περιορίζεται μόνον είς 
τδ νά φωνάζη, Κύριε, Κύριε' άλλ’ εκείνος Οά είσέλθη πού κά- 
μνει τδ θέλημα τοΰ Ούρανίου Ιίατρός· πολλοί Οά είπουν προς έμέ 
κατά τήν ήμέραν εκείνην τής κρίσεως, Κύριε, Κύριε, ώς ίδικοί 
σου καί μέ τδ όνομά Σου είς το στόμα μας δέν έδιδάξαμεν τούς 
άνθρώπους καί δέν προείπομεν τά μέλλοντα ; ώς ίδικοί σου καί 
μέ τδ όνομά Σου δέν έβγάλαμεν δαιμόνια; ώς ίδικοί σου καί 
μέ τδ όνομά Σου δέν έχάμαμεν θαύματα; Άναγνώρισέ μας 
λοιπόν καί κατά τήν ήμέραν αύτήν τής κρίσεως ώς ίδικούς σου. 
Άλλά τότε θά εϊπω είς αύτούς φανερά. ’Όχι, ποτέ δεν σάς ά- 
νεγνώρισα. ώς ίδικούς μου' μακράν από έμέ σείς, οί όποιοι καθη
μερινά κυλίεσθε αδιάκριτα είς τήν αμαρτίαν μέσα. Εκείνος πού 

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

 - Ι
ερ
ά Μ

ητρ
όπ
ολ
ις 
Κιτ
ίου



Κατηχητικά διδάγματα 23Ô^38 «Εκκλησιαστικός Κήρυ£»

άκούει τήν διδασκαλίαν μου και δέν περιορίζεται μόνον είς τδ νά 
τήν άκούη, άλλά προσπαθεί καί νά τήν εφαρμόζη είς τήν ζωήν 
του, ομοιάζει μέ φρόνιμον άνθρωπον που έκτισε τδ σπήτί του είς 
τδν βράχον έπάνω' καί ήλθεν ή βροχή καί έπλημμύρισαν οί πο
ταμοί καί έφύσησαν οί άνεμοι καί τδ σπήτι έμεινε άκλόνητον' 
διότι ήτο θεμελίωμένον έπάνω είς τδν βράχον. Ένφ ό Χριστια
νός που άκούει τήν διδασκαλίαν μου καί δέν φροντίζει νά τήν 
έφαρμόζη καί είς τήν ζωήν του, ομοιάζει μέ άνθρωπον άνόη- 
τον καί μωρδν δ όποιος έκτισε τδ σπήτί του έπάνω είς τήν άμ
μον καί διά τούτο άμέσως υστέρα άπδ τάς πρώτας βροχάς καί τά 
έλαφρά φυσήματα του άνέμου έπεσε καί έγινεν έρείπια. (Ματθ. 
7,21-28).

Άλλά καί μέ οσα λέγει δ άπόστολος Ιάκωβος περί πίστε- 
ως καί έργων, πείθεσαι δλότελα δτι δέν μπορεί νά ύπάρξη πίστις 
καί νά λέγεται πί σ τ ι ς ά λ η 0 ι ν ή καί ζ ώ σ α, αν δέν 
συνοδεύεται χωρίς άλλο καί μέ έργα άγαθά : Τί τδ όφελος, ά- 
δελφοί μου, έάν λέγη κανείς πώς έχει πίστιν, δέν κάμνη δέ έργα 
άγαθά ; μήπως μπορεί ή πίστις νά τδν σώσή ; έάν δέ ύπάρχη 
κανείς άδελφός σας γυμνός καί πεινασμένος, καί ειπη κανείς είς 
αύτόν, πήγαινε σ’ τ δ καλόν, δ Χριστός νά 
μας έ λ ε ή σ η χωρίς νά δώση ένα φόρεμα ή ολίγον ψωμί, 
τί τδ όφελος ; Κατά τον ίδιον τρόπον καί ή πίστις άν δέν άπο· 
δεικνύεται μέ έργα άγαθά είνε νεκρά....διότι καθιυς τδ σώμα χω
ρίς το πνεύμα είνε νεκρόν, κατά τδν ίδιον τρόπον καί ή πίστις 
χωρίς τά άγαθά είνε νεκρά 2,14 καί έξ.).

Θέλεις λοιπόν, χριστιανέ, νά είσαι πραγματικώς πιστός 
οπαδός τού Χριστού ; έπιθυμείς νά κληρονομήσης τήν βασι
λείαν τών Ούρανών ; Προσπάθει νά άποδεικνύης τήν πίστιν σου 
μέ τά άγαθά σου έργα. Διότι, τί θά ειπη δταν φωνάζης 
πιστεύω είς ένα Θεό ν.... καί είς ένα Κύ
ριον ήμών Ί η σ ο ύ ν Χριστόν, ένφ άφ’ έτέρου 
είσαι άδικος, σκληρός, ψεύστης, συκοφάντης, κατήγορος, κλέ
πτης, άρπαξ καί πράττεις κάθε κακόν πού έρχεται είς τήν δια

βολικήν σου φαντασίαν ; ’Ή πώς πρέπει νά χαρακτηρισθή δ χρι
στιανός έκεινος πού άπο τδ έν μέρος φωνάζει : καί ά φ ε ς 
ήμϊν τά δφειλήματα ήμών, ένφ άπδ τδ άλλο 
μέ λύσσαν τίγρεως καί μανίαν λέοντος καί έκδικητικότητα κα- 
μήλου φέρει καί σύρει τδν άδελφόν του δ όποιος θέλοντας είτε 
καί πολλαΐς φοραις μή θέλοντας τού έπταισε, φέρει, λέγω, καί 
σύρει τδν άδελφόν του είς τά δικαστήρια καί ζητεί τήν αύστη- 
ροτάτην του τιμωρίαν ; ’Ή τί πρέπει νά ειπη κανείς διά τούς 
χριστιανούς έκείνους, οί όποιοι άπο τδ έν μέρος κλίνουν τδ γόνυ 
μπροστά είς τήν εικόνα τού Χριστού είτε τής ΙΙαναγίας καί ζη
τούν βοήθειαν καί εύσπλαγχνίαν, ένφ άπδ τδ άλλο μέρος ύστερα 
άπδ μίαν ώραν μέ εκατόν δράμια λάδι είς τδ χέρι γονατίζουν είς 
τήν εικόνα μπροστά τού μεγαλομάρτυρος Γεωργίου ή άλλου 
αγίου καί παρακαλούν διά τήν καταστροφήν τού πλησίον των, 
καί ζητούν νά τούς έλθη τδ μαύρο χαμπάρι τού 
γείτονά των, μέ τδν όποιον έτυχε νά φιλονικήσουν ;

’Ή τί πρέπει, άδελφέ μου, νά είπωμεν δι’ άλλους πάλιν χρι
στιανούς οί όποιοι μέ άδιακρισίαν μεγάλην περιφρονούν κάθε ά- 
ρετήν χριστιανικήν ; Διότι ύπάρχουν κατά δυστυχίαν, ύπάρ- 
χουν, άδελφέ μου, χριστιανοί οί οποίοι τήν μέν ειλικρίνειαν καί 
φιλαλήθειαν ονομάζουν βλακίαν καί ήλιθιότητα, τήν τι
μιότητα, κουταμάραν καί τήν σεμνότητα, χ ω ρ ι α- 
τ ω σ ύ ν η ν. Τουναντίον δέ τήν άδικίαν καί αρπαγήν ονομά
ζουν έξυπνάοα καί δραστηριότητα, τήν άδιακρι
σίαν εύγένειαν καί πολιτισμόν, τήν άσέβειαν έλευ- 
θεροφροσύνην καί τήν καταπάτησιν γενικώς τής άρε- 
τής πρόοδον.

Είνε δλα αύτά χριστιανικά ; είνε ολα αύτά σύμφωνα μέ τδ 
θέλημα καί μέ τον νόμον τού θεού τδν όποιον πιστεύομεν καί τδν 
όποιον λατρεύομεν ; Μπορούν νά ονομασθούν χριστιανοί έκείνοι 
πού πράττουν αύτά ; ’Ώ ! πράγματα άξια θρήνων ! 'Ώ, κατάστα- 
σις λυπηρά! Χριστέ βασιλεύ, φώτισον ήμάς !

Παρηγοροΰμαι δμως, άδελφέ μου, μέ τήν ιδέαν δτι δχι ή 
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κακή θέλησις, άλλ’ ή πλανεμένη ιδέα διά τήν ζωήν και τόν κό
σμον αυτόν κάμνει τους χριστιανούς να ζουν τέτοιαν άμαρτωλή^ 
ζωήν. Άκόμη μου φαίνεται δτι καί ή άγνοια καί αμάθεια είνε 
έκείνη ποϋ βοηθοί πολύ είς τον φοβερόν κατήφορον τής αμαρ
τωλής ζωής. "Οπως ή αμάθεια τοϋ τί πρέπει νά πιστεύωμεν μάς 
έφερε ταΐς τόσαις καί τοσαις προλήψεις καί δεισιδαιμονίας, κατά 
τόν ’ίδιον τρόπον καί ή άγνοια τοϋ τί πρέπει νά πράττωμεν είνε 
ή αιτία τής άντιχριστιανικής ζωής πού ζοϋν πολλοί. Διά τούτο 
καί πάλιν μέ πολλήν προθυμίαν θέτω τόν εαυτόν μου είς τήν 
διάθεσίν σου. Είμαι πρόθυμος νά σέ διδάξω ποιον είνε τό θέλημα 
τοΰ θεοΰ καί ποια έργα είνε εύλογημένα από τον Θεόν, πώς 
πρέπει νά ζης καί τί πρέπει νά πράττης καί τί νά άποφεύγης 
διά νά μπορέσης νά κληρονομήσης τήν βασιλείαν τών Ουρανών.

Είμαι βέβαιος δτι θά δείξης τήν ιδίαν προσοχήν καί προ
θυμίαν είς τό νά άκούσης, τήν οποίαν έδειξες έως τώρα πού 
σέ έδίδασκα τό τί πρέπει ό χριστιανός νά πιστεύη. Διότι αν δεί
ξης καί τήν παραμικράν αδιαφορίαν, ή ζημία σου θά είνε με
γάλη’ Οά είσαι τότε άνθρωπος μέ ένα μάτι ή μέ ένα ποδάρι. 
’Εγώ δμως επειδή αισθάνομαι τήν μεγάλην ευθύνην πού έχω 
διά τήν ψυχήν σου ένώπιον τοΰ Θεοΰ, Οά προσπαθήσω νά σέ δι
δάξω καί τό τί πρέπει νά πράττης καί πώς πρέπει νά ζής σύμ
φωνα μέ τό θέλημα ιοϋ Θεοΰ. Άλλά τότε καί σύ δέν μπορείς νά 
μείνης αδιάφορος, διότι «ό δούλος ό γνούς τό θέλημα τοΰ Κυρίου 
έαυτοϋ, καί μή έτοιμάσας μηδέ ποιήσας πρός τδ θέλημα αύτοΰ, 
δαρήσαται πολλάς> (Αιυκ. 12, 47).

ΧΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Δ. W.
‘Ιεροκήρυξ Λεμεσού.

0 ΟΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ

Είς τόν κ. ’Αντώνιον Μιχελιδάκην Βουλευτήν έξ Ηρακλείου καί 
Υπουργόν έπί τών Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως 
έπεφυλάσσετο ή τιμή νά λύση τό πρόβλημα, τό από καταβολής τών 
θεμελίων του Ελληνικού Κράτους παραμένον άλυτον, τής άποκτήσεως 
μεμορφωμένου ένοριακοΰ κλήρου διά τού συνδυασμού τής παιοεύσεως 
καί τού αξιώματος τού 'Ιερέως καί τού Διδασκάλου.

Ό κ. Μιχελιδάκης συντάξας άπό 28 Μαρτίου 1916 κατέθηκεν 
είς τήν Βουλήν Σχέδιον νόμου Περί Εκκλησιαστικών Σχολών» έν 
τοιούτω πνεύματι κατηρτισμένον. Τό νομοσχέδιον έψηφίσθη ήδη κατ’ 
αρχήν είς τήν τελευταίαν πρό τής διακοπής τών εορτών συνεδρίαν τής 
Βουλής, καθ' άς δ’ εχομεν έγκύρους πληροφορίας μετ’ ένθουσιασμού 
έξεφράσθησαν ύπέρ αύτού ή τε Α. Μ. ό Βασιλεύς καί ή Α. Π. ό Μη
τροπολίτης ’Αθηνών, έν τή Βουλή δ’ αύτή κατά τήν είσήγησιν ή έντύ- 
πωσις ύπήρξε τοιαύτη <οστε βουλευταϊ τινες άνεφώνησαν δτι τόσον α
ναγκαία καί χρήσιμα νομοσχέδια πρέπει να ψηφίζωνται άνευ αναβο
λής. «Έλπίζομεν, γράφουσιν ήμϊν έξ ’Αθηνών ήδη πρό τής κατ’ άρ- 
χήν έπιψηφίσεως, δτι τό νομοσχέδιον ταχέως θά καταστή ύπό τήν γε
νικήν έπιδοκιμασίαν νόμος του Κράτους καί θά άποβή τό άσφαλές 
θεμέλιον τής θρησκευτικής τού Γένους διαπαιοαγωγήσεως καί τής άνυ- 
ψώσεως τού ένοριακού κλήρου εις τήν περιωπήν, είς ήν πάντες οί 
φίλοι τής Έκκλησίας εύχονται νά ϊδωσιν αύτόν».

Ή συνοδεύουσα τό νομοσχέδιον αίτιολογική έκθεσις τού κ. Υ
πουργού πρός τήν Βουλήν όμιλει εύγλώττως έν τή συντομία της περί 
τού σκοπού αύτού.

«Έπιθυμούντες, λέγει, νά έξασφαλίσωμεν τήν λειτουργίαν τής Ρι- 
ζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής συμφώνως πρός τό πνεύμα τής δια
θήκης τών άειμνήστων ιδρυτών αύτής καί νά τρέψωμεν τούς έν αύτή 
παιδευομένους μετά τό πέρας τών σπουδών είς τόν πραγματικόν αύτών 
προορισμόν, ώσαύτως δέ νά ρυθμίσωμεν κάλλιον καί τα τών άλλων 
'Ιερατικών Σχολών, λαμβάνομεν τήν τιμήν νά ύποβάλωμεν τό κάτωθι 
νομοσχέδιον.

»Διά τού νομοσχεδίου τούτου ή μόρφωσις τού ένοριακού κλήρου, 
ήιις είνε ό σκοπός τής Ριζαρείου Σχολής έπιδιώκεται άποκλειστικώτε-
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ρον καί περιφρουρεϊται, συγχρόνως δέ είς τούς άποφοίτους της Σχολής 
ταύτης ώς καί τών άλλων Ιερατικών Σχολών παρέχεται ύπό του Κρά
τους ασφαλής πόρος ζωής μέχρις ού άποκτήσωσι τά απαραίτητα προ
σόντα δπως καταταχθώσιν είς τον ένοριακόν κλήρον*  διότι οί από
φοιτοι τών Σχολών τούτων θά χρησιμοποιώνται ύπό τού Κράτους ώς 
έκπαιδευτικοί λειτουργοί μέχρις ώρισμένης ήλικίας, δτε ή θά κατα
ταχθώσιν είς τον κλήρον, διατηρούντες τά έκ τής προτέρας αύτών 
ύπηρεσίας προσόντα καί δικαιώματα, ή θά παραμείνωσι λαϊκοί άπο- 
βάλλοντες δμως τότε τά προσόντα ταυτα καί τά έκ τής μέχρι τότε ύπη
ρεσίας αύτών δικαιώματα. Ούτως ύπάρχει βεβαία έλπίς βαθμιαίας βελ- 
τιώσεως του ένοριακου ήμών κλήρου. Ειδική προς τούτοις διάταξις 
τού νομοσχεδίου προνοει, δπως οί 'Ιερούμενοι απόφοιτοι τών είρημέ- 
νων σχολών διδάσκαλοι οιορίζωνται καί έν μονοταξίοις οημοτικοϊς σχο- 
λείοις. Έκ τούτου δέ έλπίζομεν ότι πρώται αί μικραί κοινότητες θά 
άποκτήσωσιν εύπαιδεύτους Ιερείς άμα καί διδασκάλους, διότι αύται 
μάλιστα έχουσιν έπιτακτικωτέραν αύτών άνάγκην.

>Άλλ’ έπί πλέον διά τού προκειμένου νομοσχεδίου ασφαλίζεται 
ή λειτουργία καί τών ήδη ύφισταμένων κατωτέρων Ιερατικών Σχολών 
*Αρτης, Βελλάς κλπ. καθ’ δσον καί είς ταύτας είσάγονται τά άναγ- 
καϊα παιδαγωγικά, γεωπονικά καί τεχνικά μαθήματα, οί δ’ απόφοιτοι 
αύτών χρησιμεύουσιν έπίσης ώς εκπαιδευτικοί λειτουργοί έν θέσεσιν 
άναλόγοις τού βαθμού καί τής μορφώσεως αύτών.

»Τοιούτο τό προτεινόμενον νομοσχέδιον, δι’ ού ασφαλώς θά άπο- 
κτήσωμεν έντός ολίγου καί κατώτερον κλήρον εύπαίδευτον καί άξιον 
τής ύψηλής αύτού άποστολής. Πέποιθα ότι ή Βουλή άναγνωρίζουσα 
τήν σκοπιμότητα καί τό άναγκαϊον αύτού θά θέληση νά περιβάλη 
τούτο διά τής έγκρίσεως αύτής». *

Κατά τό νομοσχέδιον αί έν τώ Κράτει Ίερατικαί Σχολαί μετονο
μάζονται Έκκλησιαστικαί, σκοπούσι δέ τήν θρησκευτικήν παιδαγωγι
κήν καί έγκυκλοπαιδικήν μόρφωσιν τού ένοριακού κλήρου καί διακρί- 
νονται είς άνωτέρας ή ΐτεντατάκτους καί είς κατωτέρας ή τριτάκτους. 
Διδάσκονται δ’ έν ταίς σχολαις ταύταις, άποτελούσαις συνέχειαν τών 
Ελληνικών Σχολείων μαθήματα θρησκευτικά, ελληνικά, παιδαγωγι
κά, μαθηματικά, ιστορία, γεωγραφία, φυσικά καί ύγιεινή, γεωπο
νικά, γαλλικά, έκκλησιαστική μουσική, ωδική, καλλιγραφία, ίχνο-
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γραφία, γυμναστική καί χειροτεχνική, προαιρετικώς δέ καί λατινικά. 
Οί απόφοιτοι τών πεντατάκτων Εκκλησιαστικών Σχολών άνα- 

γνωρίζονται ώς δημοδιδάσκαλοι καί έχουσι πάντα τά δικαιώματα διο
ρισμού, προαγωγής καί προσαυ?ήσεως μισθού ώς καί οί έκ τών 
Διδασκαλείων τού Κράτους απολυόμενοι, τών δέ αποφοίτων τών τριτά- 
κτων Εκκλησιαστικών Σχολών οί μέν άριστεύοντες άναγνωρίζονται 
ώς τριτοβάθμιοι Δημοδιδάσκαλοι, άνευ δικαιώματος προαγωγής είς ά- 
νώτερον βαθμόν, οί δέ μετά βαθμού λίαν καλώς ώς πρωτοβάθμιοι ύπο- 
διδάσκαλοι, οί δέ λοιποί ώς δευτεροβάθμιοι ύποδιδάσκαλοι καί ύπηρε- 
τούσιν έν τοϊς σχολείοις τού Κράτους ύφ’ ούς όρους καί οί λοιποί έκ- 
παιδευτικοί λειτουργοί τού Κράτους πρός ούς έξωμοιώθησαν.

Οί πτυχιούχοι τών Εκκλησιαστικών Σχολών δύνανται να ύπηρε- 
τώσιν ώς έκπαιδευτικοί λειτουργοί μέχρι τού 30 έτους τής ήλικίας 
αύτών, δτε Ίερούμενοι μέν λαμβά'Όυσι σύνταξιν άνάλογον προς τά έτη 
της ύπηρεσίας αύτών ηύξημένα κατά πέντε, μή Μερούμενοι δέ ές ιδίας 
ύπαιτιότητος άπαλλάττονται τής ύπηρεσίας καί άποβάλ?.ουσι παν δι
καίωμα συντάξεως. Οί 'Ιερούμενοι έκ τών τοιούτων έκπαιδευτικών 
λειτουργών δύνανται νά έξακολουθήσωσι διδάσκοντες, άλλα μόνον έν 
μονοταξίοις σχολείοις.

Οί πτυχιούχοι τών πεντατάκτων Έκκλ. Σχολών, άν διήκουσαν 
καί τά λατινικά, δύνανται νά έγγραφώσι πρός περαιτέρω σπουδάς είς 
μόνην τήν Θεολογικήν Σχολήν τού Καποδιστριακού Ιΐανεπιστημίου, 
οί δέ πτυχιούχοι τών τριτάκτων Έκκλ. Σχολών δύνανται νά συνεχί- 
σωσι τάς εαυτών σπουδάς έν πεντατάκτιρ Έκκλ. Σχολή μετ’ εύδόκι- 
μον είς τήν τετάρτην τάξιν αύτής κατατακτήριον έξέτασιν.

Έν σχέσει πρός τά ήδη λειτουργούν τα ύπό άνάλογον πρόγραμμα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα ύπάρχει έν τώ νομοσχεδίω διάταξις καθ’ ήν οί 
απόφοιτοι αύτών δύνανται ν’ άναγνωρισθώσι Δημοδιδάσκαλοι έπί βαθμώ 
αναλογώ τού πτυχίου αύτών, έφ’ όσον έδιδάχθησαν παιδαγωγικά, γεω
πονικά καί τεχνικά μαθήματα, ήσκήθησαν δέ ύπό ειδικού καθηγητού 
είς τήν πρακτικήν διδασκαλίαν.

*

Τό νομοσχέδιον τού κ. Μιχελιδάκη καί τήν ύποδοχήν ής έτυχε 
γενικώς άποκαλούμεν θρίαμβον τής ιδέας τού 'Ιεροδιδασκαλείου. Τό 
Κράτος αποδέχεται τήν ιδέαν καί μετουσιοϊ αύτήν είς θεσμόν όπως 
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οίκοδομήση έπ’ αύτοΰ μίαν μεγάλην μεταρρύθμιση/ της εθνικής μας 
ζωής. Διότι ώρισμένως είνε μέγα στοιχείον μεταρρυθμίσεως του 4όλου 
έθνικοί) μας βίου ή άπόκτησις πεπαιδευμένου ένοριακοΰ κλήρου, αλλά 
καί μέγα εθνικόν αγαθόν ή όχι ονομαστική αλλά πραγματική άλλη- 
λοέπίδρασις Σχολείου καί Εκκλησίας, όπως θά συμβή όχι μόνον διά 
τής ένασκήσεως τοΰ διδασκαλικού καί τοΰ ιερατικού ειυαγγέλματος 
ύπό τοΰ αύτοΰ προσώπου είτε διαδοχικώς, είτε καί ταυτοχρόνως, άλλα 
καί διά τής παιδαγωγικής μέν μορφώσεως τού Ίερέως, τής θρησκευ
τικής δέ διαπλάσεως τού Διδασκάλου.

‘Όταν ό θεσμός θά άποδώση τούς αγλαούς καρπούς του θά άπο- 
ρώσι πάντες, ίσως καί αύτοί οί περί 'Ιεροδιδασκαλείου σήμερον άθε- 
μιτολογοΰντες, πώς τοσοΰτον σωτήριος θεσμός καθυστέρησε τόσον έν 
τή εφαρμογή του, έάν δέ ό κ. Μιχελιδάκης, ό πολύς κατά τήν σοφίαν 
καί τήν εύσέβειαν καί τήν έθνικήν δράσιν έχει σήμερον προκατα
βολικός έπαινέτας τοΰ νομοθετήματός του τόν Βασιλέα καί τόν Πρω
θιεράρχην της Ελληνικής Εκκλησίας, βραδύτερον ασφαλώς θα έχη 
ύμνητάς τοΰ έργου του ολόκληρον τό Γένος καί τήν Εκκλησίαν.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ')

Παραλλήλως πρός τήν διανοητικήν παίδευσιν πρέπει νά βαίνη καί 
ή σωματική άσκησις τών ιταίδων, διά νά διαπλάττηται τό σώμά των 
ισχυρόν καί κανονικόν. ’Ασφαλές θεμέλιον καλού γήρατος είνε ή έν 
τή παιδική ηλικία τών σωμάτων άσκησις. "Οπως λοιπόν κατά τό θέρος 
πρέπει νά παρασκευάζωμεν τά τοΰ χειμώνος, ουτω κατά τήν νεότητα 
νά έναποταμιεύωμεν ώς έφόδιον διά τό γήρας σκληραγωγίαν μετά σω
φροσύνης περί τόν βίον. Άλλ’ αί άσκήσεις αύται πρέπει νά είνε σύμ
μετροι, ώστε νά μή άποκάμνωσιν οί παίδες πρός τήν έν τή παιδεία 
ένασχόλησιν γινόμενοι ύπερβολικώς άδύνατοι, διότι, κατά Πλάτωνα, 
ύπερβολικοί ύπνοι καί κόποι είνε οί μεγαλύτεροι έχθροί τών μάθημά- 
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των. Τό σπουδαιότερον είνε ότι πρέπει νά έχωσιν αί ασκήσεις αύται 
στρατιωτικόν χαρακτήρα’ διότι τά άγαθά τών ήττημένων είνε άθλα 
τών νικώντων, ο δέ πόλεμος σώματα τεθραμμένα έν σκιά δέν άνέχεται. 
Εννοείται ότι τά μέσα ταΰτα τής αγωγής καί παιδεύσεως άπαιτοΰσι 

δαπάνην, τήν οποίαν οί πένητες δέν δύνανται νά καταβάλωσι πρός 
μόρφωσιν τών τέκνων των, άλλ’ ούχ ήττον όφείλουσι καί ούτοι κατά 
τό δυνατόν νά παιδεύωσιν αύτά.

Άς μή λησμονώμεν έπί πάσι τούτοις, ότι πρός έθισμόν τών παί- 
δων είς τά καλά καί πρός σωφρονισμόν αύτών παραινέσεις μόνον καί 
διδασκαλίαι είνε άναγκαιαι, ούχί δέ κτυπήματα καί σωματικαί τιμω- 
ρίαι μέχρι βλάβης. Αί τοιαΰται ποιναί άρμόζουσιν είς δούλους μάλλον 
ή είς έλευθέρους, έμβάλλουσιν είς άποθάρρυνσιν καί προξενοΰσιν άπο- 
στροφήν πρός τήν έργασίαν, τό μέν διά τούς πόνους τών πληγών, τό 
δέ διά τούς έξευτελισμούς είς ούς υποβάλλεται ό τυπτόμενος. Οί έπαι
νοι τούναντίον καί οί ψόγοι είνε ώφελιμώτεροι είς τούς έλευθέρους παί- 
δας πάσης σωματικής τιμωρίας, έπειδή οί μέν παρορμώσιν έπί τά 
καλά, οί δέ άπομακρύνουσιν άπό τών αισχρών’ άλλά καί τών μέν καί 
τών δέ πρέπει να γίνηται διαδοχική καί κατάλληλος χρήσις, καί διά 
μέν τών έπιπλήξεων νά προκαλώμεν είς τάς ψυχάς τών παιδευομένων 
αισχύνην, οσάκις άποθρασύνωνται, διά τών έπαίνων δέ πάλιν νά τούς 
έμψυχώνωμεν, μιμούμενοι τάς τίτθας, αί όποίαι όταν τά παιδία κλαυθμη- 
ρίσωσι παρέχουσι πάλιν τον μαστόν πρός παρηγοριάν. Άς έχωμεν 
πάντοτε ύπ’ δψιν, ότι οί ύπερβολικοί έπαινοι καί τά έγκώμια έμποι- 
ουσι πολλάκις έπαρσιν, οιησιν, ματαιοφροσύνην καί επιδεικτικήν συμ
περιφοράν.

Πολλοί πατέρες έξ ύπερβολικής πρός τά τέκνα των άγάπης βλά- 
πτουσι πολλάκις ή ώφελοΰσιν αύτά. θέλω νά ειπω δηλ., ότι πολλοί, 
έπιθυμοΰντες νά προκόψωσι τά τέκνα των ταχύτερον τοΰ δέοντος, έπι- 
βαρύνουσιν αύτά μέ πολλούς καί συνεχείς διανοητικούς κόπους· τοΰτο 
είνε πολύ ολέθριον, διότι, άπαυδώντες οί παίδες, έκτρέπονται του σκο- 
ποΰ των καί πιεζόμενοι ύπό τών κακοπαθειών δέν δέχονται ευκόλως 
τά διδασκόμενα. Ή εργασία πρέπει νά γίνηται έν μέτρω καί μετ’ ά- 
ναπαύσεως. *Όπως  τά φυτά τρέφονται μέ τό ολίγον ύδωρ καί καταστρέ
φονται μέ τό πολύ, κατά τόν αύτόν τρόπον καί ή ψυχή άνδροΰται μέ 
τούς μετρίους κόπους καί καταβάλλεται μέ τούς ύπερβολικούς. Είνε 
λοιπόν άναγκαία ή άνάπαυσις μετά τήν κόπωσιν, άφ’ ού καί όλος ό *) Συνέχεια έκ τοΰ 104ου τεύχους σελ. 176.
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βίος μας είνε διηρημένος είς άνεσιν καί εργασίαν καί δέν μάς έδόθη 
μόνον έγρήγορσις άλλά καί ύπνος, δχι μόνον πόλεμος άλλα καί ει
ρήνη, δχι μόνον χειμών άλλά καί εύδία, δχι μόνον σοβαραί εργασίαι 
άλλα καί έορταί. Τήν κίνησιν διαδέχεται ή ηρεμία καί τήν εργασίαν 
ή άνάπαυσις, τδ σώμα διατηρείται δια τής πείνης καί του χορτασμού, 
ή δέ ψυχή διά τής άνέσεως καί του πνευματικού πόνου.

Άφ’ ού δέ παραδώσωμεν τά τέκνα μας εις παιδαγωγούς καί δι
δασκάλους δφείλομεν οί ίδιοι νά παρακολουθώμεν έκ του σύνεγγυς τήν 
άνατροφήν καί τήν παίδευσίν των, διότι άλλως είμεθα άξιόμεμπτοι. 
'Όταν κατά διασ ςήματα ολίγων ήμερων δοκιμάζωμεν τήν ήθικήν καί 
διανοητικήν πρόοδον τών τέκνων μας καί δέν άναθέτωμεν τδ πάν είς 
τήν προαίρεσιν τών μισθωτών διδασκάλων καί παιδαγωγών, τότε κα
ταβάλλεται περισσοτέρα επιμέλεια, επειδή συμβαδίζουσιν εύθυναι. Είς 
τήν περίπτωσιν ταύτην πολύ έφαρμόζεται τδ λεχθέν ύπό τού ιπποκό
μου, δτι ούδέν άλλο παχύνει τοσούτον τδν ίππον δσον ή έπίβλεψις ύπδ 
τού βασιλέως.

Ώφελιμώτατον είνε πρδς τούτοις νά άσκήται ή μνήμη τών παί- 
δων, είτε έχόντων ταύτην άνεπτυγμένην είτε μή, διότι αύτη είνε τδ 
ταμείον τής παιδείας καί ή μόνη ικανή να παράγη καί νά διατηρή 
ίδέας. Καί τήν μέν φύσει ύπέροχον μνήμην ή άσκησις ένισχύει, τάς 
δέ φυσικάς της ελλείψεις άναπληροι ούτως, ώστε ή μέν πρώτη γίνεται 
καλυτέρα πάσης άλλης, ή δέ δευτέρα καλυτέρα έαυτής. Πολύ όρθώς 
είπε καί ό Ησίοδος :

Έάν μικρόν είς τό μικρόν προσθέτης καί συχνά τούτο πράττης 
ταχέως τό μικρόν δύναται νά γίνη μέγα.

Άς έχωσι λοιπόν ύπ’ δψιν οί πατέρες, δτι ή μνήμη είνε σπουδαιο- 
τατον βοήθημα ού μόνον κατά τδν χρόνον τής παιδεύσεως, άλλά καί 
έν τώ πρακτικώ βίω, διότι ή μνήμη τών γεγενημένων πράξεων γίνεται 
παράδειγμα δρθροφροσύνης περί τών μελλουσών.

Πρέπει πρδς τούτοις ν’ άπαγορεύηται είς τούς παϊδας ή αισχρο
λογία, διότι ό λόγος είνε σκιά τού έργου, κατά τδν Δημόκριτον, τ. ε. δ 
λόγος παρακολουθεί τδ έργον ώς ή σκιά τδ σώμα καί δ αισχρολογών 
άφεύκτως άγεται είς πράξεις αίσχράς. ’Έπειτα πρέπει νά παρασκευά- 
ζωμεν αύτούς κοινωνικούς καί καταδεκτικούς, διότι οί άκοινώνητοι άν
θρωποι είνε άξιομίσητοι, καί πράους καί μετριόφρονας καί ύποχωρη- 
τικούς έν καιρώ τών συζητήσεων, έπειδή δέν είνε καλόν πάντοτε κα

νείς νά νικά, άλλά καί τό να γνωρίζη νά ήττάται έν αίς περιστάσεσιν 
ή νίκη είνε βλαβερά. Υπάρχει άληθώς καί νίκη Καδμεία. Έχω δέ 
μάρτυρα τούτου καί τδν σοφόν Εύριπίδην λέγοντα :

"Οταν δύο συζητώσιν, έάν δ έτερος όργίζηται, 
ό μή έναντιούμενος είς τούς λόγους είνε σοφώτερος.

Έξ ίσου πρός τά λεχθέντα σπουδαιον, iva μή είπω άνώτερον, 
είνε τδ νά μορφώνωμεν τούς παιδας ταπεινόφρονας, έχεμύθους, άοργή- 
τους καί ούχΐ σφετεριστάς τών άλλοτρίων πραγμάτων. ’Ολίγα παρα
δείγματα καθιστώσι καταληπτοτέραν τήν σπουδαιότητα μιάς έκάστης 
τών άρετών τούτων. Πολλοί π.χ., διά να άρχίσω πρώτον άπδ τού τε
λευταίου, έπειδή έτεινον χείρα είς αθέμιτα κέρδη, άπέβαλον τήν δόξαν, 
τήν όποιαν είχον διά τά έν τώ προτέρω βίω πεπραγμένα. Τούτο συνέβη 
εις τόν Γίλιππον τδν Λακεδαιμόνιον, τδν νικητήν τών ’Αθηναίων, ό 
όποιος μετά τοσαύτην δόξαν έξωρίσθη έκ τής Σπάρτης, ώς δ έσχατος 
τών άνθρώπων, διότι τάς ραφας τών σακκίων, έν οίς ύπήρχον τά ύπδ 
τοΰ Λυσάνδρου στελλόμενα χρήματα, λύσας κάτωθεν, άφήρεσεν έξ έκά- 
στου άρκετόν άργύριον, χωρίς να γνωρίζη, οτι είς έκαστον σακκίον 
ύπήρχε καί γραμματίδιον δηλούν τδν αριθμόν τού περιεχομένου. Καί ή 
άοργησία είνε ίδιον άνδρδς σοφού. "Οτε ποτέ κακοήθης τις νεανίσκος 
έλάκτισε τόν Σωκράτην. οί δέ περί τδν φιλόσοφον ήγανάκτησαν καί έ- 
ταράχθησαν ώστε καί να τδν καταδιώξωσιν ήθέλησαν, ^άράγε, είπεν 
ό Σωκράτης, έάν μέ έλάκτιζεν όνος, θά κατεδεχόμην να τδν άντιλα- 
κτίσω»; Καί ό νεανίσκος έκεΐνος δέν έμεινεν έντελώς άτιμώρητος, 
διότι, λέγεται, δτι άπελθών άπήγξατο, έπειδή πάντες τδν ώνείδιζον 
καί τόν άπεκάλουν λακτιστήν. "Οτε πάλιν δ ’Αριστοφάνης παρίστανε 
τάς Νεφέλας του καί έσκόρπιζε κατά τού Σωκράτους παντός είδους 
ύβρεις «δέν αγανακτείς, ώ Σώκρατες, τώ είπε κάποιος, διότι τοιούτους 
έμπαιγμούς σού κάμνει ; Δέν μέ μέλει, είπεν ό Σωκράτης, διότι σκώ
πτομαι έν τώ θεάτρω δπως σκώπτεται τις έν μεγάλω συμποσίων *).  
Κατά τόν αύτόν τρόπον είς παρομοίας περιστάσεις έπολιτεύθησαν καί 
Άρχύτας ό Ταραντίνος καί ό Πλάτων. Ό μέν πρώτος έπανελθων άπδ 
τού πολέμου καί εύρών τδν άγρόν του άκαλλιέργητον, καλέσας τδν 
έπιστάτην του «θά έπεχείρουν να σέ δείρω, είπεν, αν δέν ήμην πολύ

1 ) Παρά ταϊς Έλλησι καί ιδία τοίς Λάκωσι τό νά σκώπτη κανείς δεςιώς 
τούς άλλους καί να δέχηται δ σκωπτόμενος τά σκώμματα έθεωρείτο άρτυμα τών 
συμποσίων καί ευχάριστος οικσκέδασις.
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ώργισμένος». Ό δέ Πλάτων, δτε ποτέ έθύμωσε μέ τόν φαύλον καί 
λαίμαργον δαυλόν του, καλέσας τόν άνεψιόν του Σπεύσιππον «πάρε 
τον έξω, είπε, καί δεΐρέ τον, διότι έγώ είμαι πολύ θυμωμένος». Ό- 
μολογώ δτι ταΰτα θεωρούνται ίσως δύσκολα καί δυσμίμητα*  μήπως 
δμως κατά τάς γνώσεις καί τήν αρετήν εϊμεθα άντάξιοι άγωνισ:αί των; 
'Επομένως δέν πρέπει νά δυσκολευώμεθα, νομίζω, έχοντες τούς άνδρας 
τούτους ώς υποδείγματα, νά έλαττώνωμεν κάπως τό πολύ τής άκρατή- 
του καί μαινομένης οργής μας, καί ώς μεταλαμπαδευταί τής σοφίας 
νά μιμώμεθα καί νά παραλαμβάνωμεν έκ του βίου των δσα βεβαίως 
είνε δυνατόν.

*) Συνέχεια έκ τοΰ 100ού τεύχους σελ. 50.

Σπουδαιότατο'/ ωσαύτως είνε νά έθίζωμεν τούς παϊδας νά έξου- 
σιάζωσι τήν γλώσσάν των. Σοφόν καί πολυτιμότερο'/ παντός λόγου είνε 
ή έν καταλλήλω στιγμή σιωπή. Καί νομίζω δτι διά τούτο έπενόησαν 
οί παλαιοί τάς μυστηριώδεις τελετάς, διά νά συνηθίζωμεν δηλ. να σιω- 
πώμεν κατ’ αύτάς καί να μεταφέρωμεν τόν παρά του Θεού φόβον είς 
τήν πιστήν τήρησιν τών ανθρωπίνων μυστικών. Ούδείς άληθώς μετε- 
νόησε διότι έσιώπησε, πολλοί δέ διότι ώμίλησαν καί τό μέν σιω- 
πηθέν είνε εύκολον νά τό φανερώσωμεν, τό δέ λεχθέν άδύνατον νά τό 
πάρωμεν οπίσω. ΙΙλειστοί δσοι περιέπεσον είς τάς μεγίστας συμφοράς 
διά τήν άκρασίαν τής γλώσσης των*  ώς παράδειγμα άναφέρω τόν σο
φιστήν Θεόκριτον. ‘Ότε ό μέγας ’Αλέξανδρος διέταξεν δλους τούς Έλ
ληνας νά κατασκευάσωσι πορφύρας έσθήτας δια να θυσιάση, κατά τήν 
έπάνοδόν του, έπινίκιον θυσίαν έπί τω κατά τών βαρβάρων πολέμω, 
καί πάντα τά έθνη κατ’ άτομον συνεισέφερον χρήματα, ό Θεόκριτος 
είπε: «πρότερον μέν άμφέβαλλον, τώρα δμως έννοώ καλώς τί έννοεΐ 
ό 'Όμηρος δταν όνομάζη τόν θάνατον πορφυρούν». *)  Διά τήν άθυρο- 
στομίαν του ταύτην έπέσυρε τήν οργήν τού μεγάλου ’Αλεξάνδρου. Τον 
’Αντίγονον δέ τόν βασιλέα τών Μακεδόνων όντα μονόφθαλμον, ονειδίσας 
διά τήν τύφλωσίν του ό αύτός σοφιστής έτιμωρήθη διά θανάτου. ‘Ότε 
δηλ. έστειλέ ποτέ πρός αύτόν ό βασιλεύς τόν Εύτροπίωνα, προαχθέντα 
άπό άρχιμαγείρου είς πολιτικόν άξίωμα, διά να συνεννοηθή μετ’ αύτού 
δι’ ώρισμένον ζήτημα, ό Θεόκριτος είς τόν πολλάκις προσελθόντα άντι-

1) Ό "Ομηρος ονομάζει πορ φ υ ρ ο υ ν τόν θάνατον διά τό χρώμα του αί
ματος του χυνομένου έν τη μάχη. Ό δέ σοφιστής παίζων διά τής λέξεως ήννόει 
οτι ή δαπάνη, ήν έκαστος "Ελλην έμελλε νά καταβάλη πρός αγοράν πορφύρας 
εσθήτος, ούσα μεγάλη, ήτο ϊση πρός θάνατον.

πρόσωπον τού βασιλέως είπε : «γνωρίζω δτι θέλεις νά με παραθέσης 
ωμόν είς τόν Κύκλωπα», όν^ιδίσας δι’ αύτών τών λέξεων τόν μέν βα
σιλέα δτι ήτο τυφλός, τόν δέ Εύτροπίωνα δτι ήτο μάγειρος ι). «Λοι
πόν, άπήντησεν ό Εύτροπίων, δέν θά μείνης άτιμώρητος δια τήν άθυ- 
ροστομίαν καί μανίαν σου ταύτην», καί άπήγγειλε τά είρημένα είς 
τόν βασιλέα, δστις οργισθείς διέταξε τόν θάνατόν του.

Πλήν τών άνωτέρω άγιώτατον είνε να έθίζωμεν τούς παιδας να 
λέγωσι πάντοτε τήν άλήθειαν διότι τό ψεύδος είνε δουλοπρεπές καί 
άξιον μίσους παρ’ άπασι τοϊς άνθρώποις καί άσυγχώρητον καί είς 
αύτούς τούς δούλους άκόμη.

(Έπεται τό τέλος). Γ. ΜΑΤΣΑΚΙΣ
καθηγητής τού Ιεροδιδασκαλείου.

1) Ό Θεόκριτος διά τών λέξεων τούτων τόν μέν ’Αντίγονον ώνείδιζεν ώς 
μονόφθαλμον, παραβάλλων αύτόν πρός τούς μονοφθάλμους Κύκλωπας, τόν δέ 
Εύτροπίωνα ώς μάγειρον διά τού ρήματος π α ρ α θ ε Ì ν α ι, τό όποιον 
ιδιάζει είς τήν μαγειρικήν τέχνην, ήν εκείνος ήσκει πρότερον.

ΟΠΟΙΟΙ ΗΣΑΝ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

(Χριστιανικόν ανάγνωσμα).*
Ό άγιος Κυπριανός παρεπονειτο και συγχρόνως έλυπειτο 

δι’ έκείνους έκ τών χριστιανών, οιτινες μολονότι έδείκνυον ήρωι- 
κόν θάρρος έν τοίς διωγμοΐς, έν τούτοις έξέπιπτον από τού Χρι- 
σεού, κατά τήν όφαν τών στεφάνων. Καί έξηγεΐ τόν λόγον τού 
λυπηρού τούτου φαινομένου ο3ς έξής·

«Αύτοί—λέγει - δέν άπέβλεψάν ποτέ είς ’Εκείνον, οστις 
μόνος δίδει δύναμιν είς τούς ασθενείς. Δέν προσηύχοντο, άλλ? 
ήθελον νά στηριχθώσιν είς τάς ιδίας αυτών δυνάμεις. Άπέβλεπον 
μόνον είς τήν άσθένε αν τής φύσεώς των καί τα έργαλεΐα τών βα
σάνων, τά όποια έφαίνοντο είς αύτούς φρικώδη, λησμονούντες 
ολως τόν Θεόν καί τήν δύναμιν Αύτού. Είς τάς σκληράς βασά- 
νους άντέτασσον τάς ιδίας ασθενείς δυνάμεις καί δια τούτο ήτ- 
τώντο».
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Έν τούτοις παρά τον μικρόν αριθμόν τών «πιπτόντων», ό 
αριθμός τών μενόντων μέχρι θανάτου πιστών ήτο άσυγκρίτως με- 
γαλείτερος. Καί τοιούτοι ήσαν εκείνοι, οί οποίοι δέν ήγάπων τήν 
ζωήν αύτών, επειδή ύπέρ παν ήγάπων τδν έν ούρανοϊς Κύριόν 
των. Ούδέν τών τού κόσμου τούτου έπτόει αύτούς. Ούδέν, ούτε 
θλιψις, ούτε στενοχώρια, ούτε διωγμός, ούτε λιμός, κίνδυνος ή 
μάχαιρα ήδύνατο να χωρίση αύτούς άπδ τής άγάπης τού Χρι
στού.

Ή χαρά καί ή εύστάθεια αύτών έν ταίς βασάνοις ήτο δλως 
έκτακτοο, δυναμένη νά χαρακτηρισθή ως ήρωισμός, ύπερβαίνων 
πάσαν άνθρωπίνην δύναμιν. Διότι ή θεία δύναμις ήτο έκείνη, ήτις 
καθίστα αύτούς ανώτερους εαυτών. Οί μάρτυρες, δια τούτο, πολ
λάκις ήσαν άνδρειοτεροι τών δημίων αύτών, τά δέ άπειρα καί 
συνεχή πλήγματα αύτών αντί νά παραλύσωσι τδ ήθικδν αύτών, 
τούναντίον συνέτειναν δπως έτι μάλλον έμμένωσι στερεοί καί 
καθίστανται Οαρραλεώτεροι. Οί Χριστιανοί δέν έφοβούντο τήν 
έξορίαν, διότι ώς πατρίδα αύτών αληθινήν έθεώρουν τδν παρά
δεισον, δλην δέ τήν γήν έθεώρουν ώς κοιλάδα τού κλαυθμώνος. 
Άπέθνησκον καθ’ έκάστην καί διά τούτο ό πραγματικός θάνατος 
δέν έφόβει αύτούς. Άπηρνούντο έαυτούς καί «πανθ’ δσα άν- 
θρώποις έστί περισπούδαστα» διά τήν μέλλουσαν Βασιλείαν τού 
Χριστού. Έλυπούντο δέ διότι μόνον άπαξ ήδύναντο ν’ άποθάνωσι 
τδν μαρτυρικόν θάνατον.

«Πόσον λυπούμαι, είπεν ό άγιος Γόρδιος πρδς τδν άπει- 
λούντα αύτδν ,έπαρχον (είνε άξιος πολλών θανάτων καί δχι ενός), 
μή δυνάμενος ύπέρ Χριστού πολλάκις νά αποθάνω»; «Έγώ 
γάρ ού μόνον άπαξ άποθανείν έτοίμο>ς έχω ύπέρ τού ονόματος 
τού Κυρίου ’Ιησού, αλλά καί μυριάκις, ώς οίόν τε ήν». "Οτε τδν 
αύτδν άγιον μάρτυρα περικυκλώσαντες οί μέν «έπιτήδειοι» πε- 
ριεπτύσσοντο θρηνούντες καί τδν τελευταϊον ασπασμόν άσπαζό- 
μενοι καί «θερμόν έπ’αύτφ δάκρυον άφιέντες, ίκέτευον μή πα- 
ραδούναι έαυτδν τφ πυρί, μή παραναλώσαι αύτού τήν νεότητα, 
μή καταλιπεΐν τδν γλυκύν τούτον ήλιον», άλλοι δέ σατανικώς 
συνεβούλευον αύτδν «ρήματι μόνον νά ειπη τήν άρνησιν, ψυχή 
δέ νά έχη τήν πίστιν ώς αν έθέλη», διότι πάντως «ούχί τή 
γλώσση προσέχει Θεός, αλλά τή διανοία τού φθεγγομένου», δ 
άγιος δχι μόνον έμεινεν άκαμπτος καί αδάμαστος καί «πάση 
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προσβολή πειρατηρίων άτρωτος», άλλα καί είς τούς κλαίοντας 
είπε τδν λόγον τού Κυρίου : «μή κλαίετε έπ’ έμοί», άλλά κλαύ- 
σατε τούς θεομάχους, τούς τοιαύτα τολμώντας κατά τών εύσε- 
βούντων, τούς διά τής φλογός ταύτης, ήν καθ’ ήμών καίουσιν, 
έαυτοις τής γεένης τδ πύρ θησαυρίζοντας». ΙΙολλοί έκ τών αρ
χαίων τόσην προθυμίαν έδείκνυον πρδς το μαρτύριον, ώστε έκου- 
σίως έπορεύοντο πρδς αύτό. Ό Τερτουλλιανδς άναφέρει, δτι έπί 
τίνος διωγμού δλοι οί Χριστιανοί παροικίας τίνος παρουσιάσθησαν 
όμού είς τδν δικαστήν καί έξέφρασαν τήν έπιθυμίαν ν’ άποθά- 
νωσιν ύπέρ τού Χριστού. Ό δικαστής έξεπλάγη, καί τινας μέν 
κατεδίκασεν είς θάνατον, είς δέ τούς λοιπούς είπεν :

— «Έάν, ώ αξιολύπητοι*άνθρωποι,  θέλετε έν πάση περι- 
πτώσει ν’ άποθάνητε, τότε ύπάρχουσιν άρκετά σχοινιά καί τό
ποι δπου νά κρεμασθήτε».

Ότε ό διάκονος—μάρτυς Λαυρέντιος, είδε τδν Διδάσκαλον 
αύτού έπίσκοπον Ρώμης Σίξτον, πορευόμενον είς θάνατον, έ- 
κλαυσε πιχρώς διότι δέν ήδύνατο ν’ άποθάνη μετ’ αύτού καί εί
πεν:— «’Ώ, πολυφίλητέ μοι Πάτερ! Πού πορεύεσαι μόνος άνευ 
τού υιού σου ; Ό λειτουργός τού Ύψίστου πού μεταβαίνεις άνευ 
τού διακόνου ; Τήν άναίμακτον Ουσίαν δέν προσέφερές ποτέ ά
νευ έμοΰ, έπίτρεψον καί τώρα νά συμμετάσχω τής θυσίας, ής 
μέλλεις σύ νά γείνης θύμα».

Οί έθνικοί θελήσαντές ποτέ να καταστρέψωσι τδν τόπον έν 
φ συνήρχοντο οί Χριστιανοί, διέταξαν τδν εκατόνταρχον να θέση 
πύρ καί νά κατακαύση αύτούς. Ότε δέ ό εκατόνταρχος ύπδ οί
κτου κινούμενος τούς ά',ήγγειλε τδν κίνδυνον, τον οποίον διέτρε- 
χον, ούτοι ού μόνον δέν έφυγον, άλλά καί έσπευσαν είς τδν τό
πον τής συναθροίσεως μετά μεγαλειτέρου ζήλου.

Επίσημός τις Ρωμαίος πολίτης Ρωμανός καλούμενος, 
κατηγγέλθη είς τδν αύτοκράτορα δτι διενήργει προσηλυτισμόν 
καί δτι πολλούς είλκυσεν είς τόν Χριστιανισμόν. Μαθών τούτο, 
έκουσίως μετέβη πρός τούς δικαστάς καί παρεδοθη. Οτε δέ τινες 
τφ ύπέμνησαν, δτι ούς εύγενής θά ύποστή έλαφροτέρας βασάνους, 
δ Ρωμανός άπήντησε’ «Σάς παρακαλώ νά μή φανήτε καθόλου 
έπιεικείς, άλλά καταβάλετε δλας τάς προσπάθειας σας, δπως 
καταστώ όντως έπίσημος εύγενής».

Άλλ’ έκ τών ανωτέρω καί πολλών άλλων παραδειγμάτων 
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δέν πρέπει νά συμπεράνη τις, δτι οί αρχαίοι Χριστιανοί δλως ά- 
νοήτως έπεζήτουν αφορμήν διά τό μαρτύριον. Τούναντίον γνωρί 
ζομεν, δτι δέν έπεδοκίμαζον τά διαβήματα εκείνων, οϊτινες άκρί- 
τως καί άνευ λόγου έξέθετον εαυτούς είς κινδύνους. Έπισήμως 
ή Εκκλησία ούδέποτε έπεδοκίμασε τήν πρόκλησιν του μαρτυ
ρίου, μεμονωμένα δέ τινα παραδείγματα έν τή ιστορία δπως τδ 
παράδειγμα Χριστιανού, συντρίψαντος ειδωλον ι), κατεκρίθησαν, 
ώς άντικρυς αντικείμενα προς τό πνεύμα τού Εύαγγελίου. Μόνον 
δταν δέν ήδύναντο ν’ άποφύγωσι τδν θάνατον, καθίσταντο άφο
βοι πρδ τών βασάνων. Έάν δμως ό θεός ύπεδείκνυεν είς αύτούς 
διέξοδον, ήσαν έτοιμοι νά κρυβώσιν άπδ τών οφθαλμών τών διω
κτών αύτών. Μήπως αύτδς δ Κύριος δέν εΐπεν είς τούς μαθητάς 
Του, δτι δταν διώκωσιν αύτούς έκ μιας πόλεως οφείλουσι νά φεύ- 
γωσιν είς τήν άλλην ; Έν τή έννοία. ταύτη έγραφε βραδύτερον δ 
Ωριγένης: «Δέν πρέπει άπερισκέπτως καί Ορασέως νά ζητώμεν 
τδν θάνατον, προκειμένου νά μαρτυρήσωμεν περί τής άληθείας. 
"Όταν τις πάντοτε εΐνε έτοιμος πρδς θάνατον καί δμολογή τδν 
Χριστόν, δ τοιούτος εΐνε καί άξιος τιμής καί έπαίνου ένώπιον 
τού θεού».

ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΔΗΑΠΊΑΝΝΗΣ
(ακολουθεί). διευθυντής του 'Ιεροδιδασκαλείου.

1) Ώριγεν. κατά Κέλσου, VIII, 38.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ κοι ΞΚΕΨΕΙΞ
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΙΕΡΕΙΣ

Ή Τερά Σύνοδος τής Έκκλησίας τής Ελλάδος ύπέβαλεν 
αϊτήσιν πρδς τδ έπί τών Εκκλησιαστικών Ύπουργεΐον δπως οί 
φοιτηταί καί πτυχιούχοι τής Θεολογικής καί τών Εκκλησιαστι
κών Σχολών έν γένει μή καλώνται είς στρατιωτικήν θητείαν 
πρδ τού δρίου ηλικίας διά τήν ίερωσύνην, αλλά μετά τούτο ώς ιε
ρείς ύπδ τάς σημαίας.

Τδ μέτρον άποσκοπεί πάντως είς έμμεσον πειθαναγκασμόν 
τών διά τδ ιερατικόν στάδιον πρρπαιδευθέντων είς τό νά ίερωθώ- 

σιν, είς τόν αύτδν δέ κατατείνουσι σκοπόν καί τινες περιοριστικαί 
ή εύκολυντικαί διατάξεις τού περί έκκλησιαστικών σχολών νο
μοσχεδίου, τοϋ οποίου τδ περιεχόμενον δημοσιεύεται αλλαχού 
τού παρόντος τεύχους.

X X X
ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ

Έπικαίρως ύπέμνησε δι’ άρθρου αύτού δημοσιευθέντος έν τή 
Αθηναϊκή «Εστία» ο Καθηγητής τού ΙΙανεπιστημίου καί Διευ
θυντής τής ί ‘ιζαρείου ΙΙανοσ. Άρχιμ. κ. Χρυσόστομος Παπαδό
πουλος δτι ή έπέτειος τού μαρτυρικού θανάτου τού έθνομάρτυρος 
Πατριάρχου Γρηγορίου τού Ε' συνέπεσεν έφέτος τήν ήμέραν τού 
ΙΙάσχα δΐϋως καί κατά τδ 1821. Διότι, λέγει, παρά τήν χρονο
λογίαν τής 22 Απριλίου, τήν οποίαν τινές τών ήμετέρων καί τών 
ξένων ιστορικών άδικαιολογήτως παρεδέχθησαν εΐνε άναντίρρητον 
τδ γεγονός δτι ο μέγας Έθνομάρτυς άπηγχονίσθη κατά τήν ημέ
ραν τής Κυριακής τού ΙΙάσχα τού 1821 ή οποία δπως καί κατά 
τδν παρόν έτος συνέπεσε τήν 10 Απριλίου». 'Ως φαίνεται οί 
ήμέτεροι παρεσύρθησαν είς τήν .ανακρίβειαν έκ κακής αντιγρα
φής τών ξένων οϊτινες πάντως εΐχον ύπ’ οψιν ημερομηνίαν τού 
Γρηγοριανού ήμερολογίου. Ό διαπρεπής Εκκλησιαστικός μας 
ιστορικός εκφράζει έν τφ άρθρφ του τήν πεποίθησιν δτι θά έλθη 
πάντως εποχή, καθ’ ήν ή εκκλησία έπισήμως θά τελή τήν μνή
μην αύτού κατά τήν ήμέραν τού Μαρτυρίου του».

XXX
ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΟΝ ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΛΑΗΝΟΝ

Έφ’ όσον τά στρατεύματα τού Αύτοκράτορος Νικολάου προελαύ- 
νουσιν είς τδ κέντρον της Τουρκίας έπί τοσούτον καί οί γενναίοι κυβερ- 
νηται της Κ)πόλεως έντείνουσι τάς δυνάμεις των πρός έξόντωσιν τού έν 
τφ Κράτει των Ελληνισμού. Τήν πτώοιν της Τραπεζούντος έξεδική- 
θησαν διά τής σφαγής εκατοντάδων Ελλήνων έν Θράκη καί Ιωνία καί 
έν αύτή έτι τή Κ)πόλει, όπου μετά αίφνιδίαν κύκλωσιν τού Οικουμενι
κού Ιίατριαρχείου ύπό δυνάμεως Γερμανών καί Τούρκων χωροφυλάκων 
συνελήφθη καί άπήχθη ό πρώτος Γραμματεύς τών ΙΙατριαρχείων κ. 
ΙΙαπαϊωάννου πάντως διά μόνην τήν ρωσσομάθειάν του. Έν Σμύρνη 
δέ συνελήφθη καί έρρίφθν^ εις τάς φυλακάς ό Μητροπολίτης Άϊδινίου
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—πρόκειται πάντως περί του ζηλωτού Μητροπολίτου Φιλαδέλφειας 
Χρυσοστόμου — διά μόνον τόν λόγον δτι μετέβη έκ του εσωτερικού είς 
τήν πόλιν ίνα διαμαρτυρηθή διά τάς κατά του ποιμνίου του αύθαιρεσίας 
τών επιτοπίων αρχών. Μετά τόσον φρικώδες μαρτύριον του ύπό τήν 
Τουρκίαν Ελληνισμού καί τήν αποκαρδιωτικήν στάσιν του Ελληνι
κού Κράτους, φαντάζεταί τις μέ ποιον αίσθημα θά άκούουν οί μαρτυ- 
ρουντες Ελληνικοί τής Τουρκίας πληθυσμοί τήν προέλασιν τών ρω
σικών στρατευμάτων.

XXX
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΡΩΣΙΑ

Κατ’ ανταπόκρισιν έκ Μόσχας είς τήν «Πολιτικήν Επιθεώρηση/ 
τών ’Αθηνών» ζωηρά πάλιν ήρξατο κίνησις σκοπούσα τήν άνακαίνισιν 
τών έκκλησιαστικών πραγμάτων. Τήν κίνησιν ένθαρρύνει αύτός ό Πρω
θιεράρχης τής Ρωσικής ’Εκκλησίας, ό νεωστί διορισθείς Σεβ. Μητρο
πολίτης ΐίετρουπόλεως κ. ΙΙιτιρούμ, δσιις καί έν τώ τύπω διειύπωσε 
τας προθέσεις του. Ό νέος πρωθυπουργός κ. Στιουρμερ έκδηλοί έπίσης 
εύνοϊκάς διαθέσεις πρός τήν έκκλησιαστικήν άνακαίνισιν. Έν τώ με
ταξύ—προσθέτει ή άνταπόκρισις—ύπό τήν έντύπωσιν τής στάσεως τού
της του πρωθυπουργού πρός τήν έκκλησιαστικήν άνόρθωσιν, τρεις επί
σκοποι, πολλοί πρεσβύτεροι καί άρκετοί διακεκριμένοι λαϊκοί, έν οϊς 
καί ό τέως αύτοκρατορικός παρά τή Τέρα Συνόδφ έπίτροπος κ. Σαμά- 
ριν καί οί κ. κ. Π. Μανσούρωφ καί Ν. Δερνοβώ άπηύθυναν πρός τήν 
Διοικούσαν Σύνοδον δήλωσιν, καθ’ ήν έάν έν προσεχεστάτω μέλλοντι 
δέν συγκληθή Τοπική Σύνοδος πρός ένοργάνωσιν τής Έκκλησίας οί 
ύπογραφόμενοι θά παύσωσι νά άναγνωρίζωσι τήν Διοικούσαν Σύνοδον 
ώς .Εκκλησιαστικήν ’Αρχήν.

Ώς ήδη είνε γνωστόν έκ τής μακράς ιστορίας της έν Ρωσία έκ- 
κλησιαστικής άνακαινιστικής κινήσεως, κεντρική ταύτης ιδέα είνε ή 
άνασύσιασις τού Πατριαρχικού αξιώματος.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ Χ
Τό Βουλγαρικόν Κοινοβούλιον έψήφισε νόμον δυνάμει τού οποίου 

ή Εκκλησία τού Ρώσου 'Αγίου ’Αλεξάνδρου τού Νέφσκη, ήτις έκτί- 
σθη είς άνάμνησιν της άπελευθερώσεως της Βουλγαρίας ύπό τών Ρώ
σων μετονομάζεται τών 'Αγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου πρός έκδήλωσιν 
του κατά τής Ρωσίας βουλγαρικού μίσους.
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*Από τοιούτων διαθέσεων προήλθε καϊ έτερος νόμος κατά τόν 
όποιον άπό της 1 ’Απριλίου 1916 ή χρονομέτρησις έν τώ Βουλγαρικώ 
Κράτει γίνεται κατά νέον ήμερολόγιον, τό Γρηγοριανόν. Κατά τάς έπί 
τού νομοσχεδίου τούτου συζητήσεις πάντες οί ρήτορες πλήν ενός συνέ
στησαν δπως μή θιγή ή ήμέρα τών έκκλησιασιικών εορτών μείνη δέ ό 
εορτασμός τών αύτών ημερών τής ’Ορθοδόξου Έκκλησίας ϊνα μή φανή 
δτι οί Βούλγαροι άποχωρίζονται τής λοιπής ’Ορθοδοξίας. Ό άντιφρο- 
νών Βουλευτής Κώτσιο Χατζή Κάλτσεφ είπεν*  « Υποστηρίζω δτι ό 
άνώτερος ήμών κλήρος δσας σφάλλει είς πολλά ζητήματα, δέν είνε δέ 
πολύ χριστιανός είς άλλα, είνε αρκούντως φιλόπατρις ώστε νά κατα- 
νοήση τό ζήτημα καί έπιφέρη τήν μεταρρύθμισιν. Ό κλήρος ούτος 
έχει τάς παρα^σεις άπό τού θαρραλέου άγώνός του κατά τού κλήρου 
τού Φαναριού έπί σπουδαιοτέρων καί ούσιωδεστέρων ζητημάτων, καί 
δέν θα άνεχθή τό τί θά τόν διατάξωσιν ή ’Ορθόδοξος Εκκλησία ή άλλη 
τις Εκκλησία». Καί προσέθηκε βουλγαρικώτατα :«'Η Βουλγαρία έδί- 
δαξε τα γράμματα και τήν θρησκείαν είς τούς λοιπούς σλαυϊκούς λα
ούς*  αύτή θά δώση καί τό παράδειγμα τής μεταρρυθμίσεως τού ημερο
λογίου».

ΚΥΠΡΙΑΚΑ
II ΕΞ ΟΝΟΜΑΤΟΣ τού Βχσιλέαις 

δευτέρα βχπτισις έν Κύπρφ*  έγένετο τήν 
16 ’Απριλίου έν Πύργω τής Λεμεσού, 
τού Προξένου κ. Παρασκευοπούλου ά- 
ναδεχΟέντος έπιτροπικώς τό όγδοον τε- 
κνον τού Μιχαήλ καϊ Πολυξένης Παυλή 
δνομασθέν Σοφία. Τό μυστήριον έτέ- 
λεσεν ό Μητροπολίτης Κιτίου έν τφ 
ναφ παρουσία όλων τών χριστιανών τού 
χωρίου καϊ τών κ.κ. Ν. Κλ. Λανίτου 
Βουλευτού καϊ Ε. Γεωργαλλίδου θρο- 
νικού ’Επιτρόπου. Μετά τό μυστήριον 
ό Μητροπολίτης αφού παρεκάλεσε τον 
κ. Πρόξενον νά διαβίβαση πρός τήν Λ. 
Μεγαλειότητα τάς εύχαριστίας εαυτού 
τε καϊ τού ποιμνίου δια τήν τιμήν,

εξήγησε πρός τούς χριστιανούς τήν ση
μασίαν τού δεσμού τούτου τής πνευμα
τικής συγγένειας τού Βασιλέως μετά 
τών πολυτέκνων ‘Ελλήνων καϊ προέ- 
τρεψεν αύτούς νά φανώσιν άξιοι τής είς 
ολην τήν κοινότητα άντανακλώσης βα
σιλικής τιμής.

II ΘΡΟΝΙΚΠ ’Επιτροπεία τής Μη
τροπόλεως Κιτίου συνελθούσα τήν 20 
’Απριλίου έν Λεμεσώ διώρισε συμφώ- 
νως πρός τήν απόφασιν τής Ίεράς 
Συνόδου ώς πραγματογνώμονας τούς 
κ.κ. *00.  Μιτέλλαν, Ε. Γεωργαλλίδην 
καϊ Σάββαν Κυριακίδην όπως μετά τών 
όρισθησομένων ύπ® τής ’Επιτροπής 
τής ’Εκκλησίας ’Αγρού έξακριοώσωσι
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τήν τιμήν τών παραχωρηθησομένων έπ’ 
αποζημιώσει τή Έκκλησίφ ταύτη κτη
μάτων τού θρόνου.

ΤΟΓ ΑΓΙΟΓ ΓΕ2ΡΓΙ0Γ ή πκνήγυρις 
έν τή φερωνύμφ Μονή έν Λάρνακι παρά 
προσδοκίαν ήτο αρκούντως πολυπληθής, 
πολλών πανηγυριστών προσελθόντων ί- 
δίφ έκ τών κρασοχωρίων. Τήν λειτουρ
γίαν έτέλεσεν ό Π. Μητροπολίτης Κιτίου 
διδάξας άμα το πλήθος τών πανηγύρι- 
ριστών πώς πρέπει νά έορτάζωμεν τάς 
μνήμας τών 'Αγίων διά νά κατευθύνη- 
ται ή προσοχή ήμών ένώπιον τού Κυ
ρίου και μή μεταβάλλεται είς αμαρ
τίαν, όπως νυν ασφαλώς συμβαίνει μέ 
τόν έμπορικόν θόρυβον και τήν τύρβην 
έν μέσω τών οποίων τελείται έν ταις 
πανηγύρεσι τών άγιων ή μνήμη. Είς 
τήν είσοδον τών 'Αγίων έμνημόνευσε 
τών εύσεβεστάτων Βασιλέων και τού έ- 
ορτάζοντος εύσεβούς Διαδόχου αύτών 
Γεωργίου και παντός τού έθνους και 
τού στρατού.

ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΓΗ του Διαδόχου τού 
'Ελληνικού θρόνου έτελέσθη έν Αευκω- 
σίφ δοξολογία έν τφ Ίερφ ναφ Φανε
ρωμένης προεξάρχοντος τού Πανοσ. 
Άρχιμ. κ. Μακαρίου Μυριανθεως, ώ- 
ναπληρούντος τήν Α. Μ. τόν Αρχιεπί
σκοπον κωλυόμενον υπό αδιαθεσίας.

ΕΚΗΔΕΓΘΠ μετά τιμών ολοκλήρου 
τής πόλεως Λευκωσίας τή 24 τού μη
νάς ότρηρός διδάσκαλος τών ελληνικών 
γραμμάτων, ό ΛΗςςαίιλ Βακΐ£»τζίόης 
έκδημήσας πρός Κύριον είς ήλικίαν 88 
έτών και καταλιπών όπισθεν αύτού 
τούς αγλαούς καρπούς GO δλων έτών 
καρποφόρου διδασκαλίας. Τής κηδείας 
προεστη ή Α. Μ. ό Αρχιεπίσκοπος πε- 
ριστοιχούμενος ύπό παντός τού τιμίου 
πρεσβυτερίου τής πρωτευούσης, είπε δ’ 

έν έπικηδείφ λόγιο τόν έπαινον τής αρε
τής τού μεταστάντος δ έκ τών καθη
γητών τού Παγκυπρίου κ. Κ. Κων
σταντινίδης δ. θ.. ύπό πολλών δ’ έκα- 
λύφθη στεφάνων ή σορός τού αοιδίμου 
διδασκάλου.

ΤΗΝ ΚΓΡΙΑΚΗΝ τών Μυροφόρων δ 
Π. Μητροπολίτης Κιτίου έλειτούργησεν 
είς τό χωρίον Κίτιον τήν πρώτην λει
τουργίαν τής άνά τάς άγροτικας κοι
νότητας έτησίας ποιμαντορικής περιο
δείας, διδάσκων δέ τό έκκλησίασμα 
προέτρεψεν αύτούς νά άποδώσωσι πρός 
τον θεόν τήν δφειλομένην έπϊ τή καλή 
τής γήζ καρποφορίφ εύχαριστίαν διά 
βίου συμφώνου πρός τάς έντολάς τού 
Χριστού.

ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΘΗ ύπό τού έν Λάρνακι 
Δικαστηρίου είς δεκαήμερον φυλάκισιν 
καϊ πέντε σελινίων άποζημίωσιν δ Χα- 
λήλ Ταχήρ έκ Κυβισιλίου καταγγελ
θείς ύπό τής Μητροπό?.εως Κιτίου δτι 
έθραυσε τον πέτρινον σταυρόν τού έν 
τφ χωρίφ του Έκκλησιδίου γνωστού 
ώς Παναγία τού Κυβισιλίου τού μόνον 
έν αύτφ χριστιανικού λειψάνου. Τό 
Κυβισίλι φέρεται έν Κώδικι τής Μη- 
τροπόλεως τού 1780 περιλαμβάνοντι 
εξελέγξεις εκκλησιαστικών λίσμών υπό 
τού Μητροπολίτου καϊ διορισμούς ένο- 
ριακών ’Επιτροπών.

Η ΑΡΧΙΕΠΟΠΤΕΙΑ τών Σχολείων 
ανήγγειλε δΓ επιστολής αύτής πρός 
τήν A. Π. τόν Μητροπολίτην Κιτίου 
«δτι ή Λ. Ε. ό Μέγας Αρμοστής ένέ- 
κρ;νεν δπως τό 'Ιεροδιδασκαλείο'/ Λάρ
νακος άναγνωρίσθή ώς Διδασκαλείο'/ 
διά Δημοδιδασκάλους, δπερ καϊ θά δη- 
μοσιευθή είς τήν Κυβερνητικήν Έπί
σημον ’Εφημερίδα».

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ
αΚήρνξον τόν λόγον....η Β' Τιμ. δ% 2.

ΕΤΟΣ ΣΤ'.—ΛΑΡΝΑΞ, 15 Μ ΑΤΟΥ 1916.-ΤΕΥΧ. 107ον.

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΑΙΣ

Α'.

Ή Σαμάρεια, ή μητρόΐτολις του βασιλείου του ’Ισραήλ, δπως καί 
ή επαρχία, οφείλει τό δνομα αύτής εις τινα λόφον «Σεμηρών», έπί 
του όποιου ό ’Αμβρί, βασιλεύς τού ’Ισραήλ, έννέα π. Χρ. αιώνας 
ωκοδόμησεν αύτήν. Αύτός δέ ό λόφος ώνομάσθη ούτως ή έκ τού <Σε- 
μήρ » τού άρχικου κυρίου αύτού, παρά τού οποίου ό ’Αμβρί ήγόρασεν 
αύτόν άντί δύο ταλάντων άργυρίου (Γ*.  Βασιλ. 16, 24), ή έκ τού 
«Σαμώρ» υιού τού Χαναάν, υίού τού Νώε (Γένεσ. 10, 7). 'Ως τμήμα 
γής ή Σαμάρεια είνε μία έκ τών εύφορωτέρων έπαρχιών τής Παλαι
στίνης, διασχιζομένη ύπό κοιλάδων καί ορέων καί κατέχουσα τό μέσον 
μειαξύ Γαλιλαίας πρός Β. καί Ίουδαίας πρός Ν. Πρός Α. όρίζεται ύπό 
τού Ίορδάνου καί πρός Δ. ύπό τής Μεσογείου θαλάσσης. Ό ’Ιουδαίος 
ίσιορικός Ίώσηπος (Ίουδ. Άρχ. 8, 12, 5) έξυμνει τήν εύφορίαν αύ
τής, τούς καρπούς, τήν χλόην, τό γάλα τών ποιμνίων καί τήν άφθο- 
νίαν τών ύδάχων. Καί σήμερον δ’ έτι παρά τήν έρήμωσιν, ήτις δια
κρίνει όλόκληρον τήν Παλαιστίνην, ή Σαμάρεια είνε ή πλέον θελγη- 
τρώδης καί μαγευζική έπαρχία μέ τάς άπαλάς σειράς τών ορέων της, 
μέ τούς συρογγύλους λόφους της καί τα κελαρύζοντα ύδατά της. Τοι- 
αύιη ή Σαμάρεια, τίνες δέ οί κάτοικοι αύτής ;

Οί Σαμαρειται άρχικώς ήσαν καθαροί Ίσραηλίται. Έπί τής έπο- 
χής δ’δμως τού Χριστού καί πολύ πρότερον ήοη,ό λαός ούτος ήτο ό 
ούγκλυς καί μιςοβάρδαρος έκεινος λαός, ό πχραχθείς έκ τής έπιμιςίας 
άποίκων τού άσσυριακού κράτους (Βαβυλωνίων, Χουθαίων κλπ ) μετά 
τών ίσραηλιτικών λειψάνων τής Σαμαρείας (Δ. Βασιλ. 17, 24 καί έξ.), 
ό όποιος μετ’ ούδενός μέν έξ ών παρήχθη ώμοίαζεν, έπλησίαζε δέ 
μόνον κατά τό θρήσκευμα πρός τούς ’Ιουδαίους, ώς αποδεχόμενος
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τήν Πεντάτευχον του Μωϋσέως. Ό λαός ούτος έμισεϊτο καί περί· 
εφρονεϊτο ύπό τών ’Ιουδαίων, Σαμαρείται δέ καί Ιουδαίοι ήσαν άσπον
δοι, δυνάμεθα είπεϊν κληρονομικοί, αιώνιοι εχθροί.

ΧΗδη άπό τών αρχαιότατων χρόνων αί φυλαί τού ’Ιούδα καί του 
Εύφραΐμ ήριζον περί ήγεμονίας μεταξύ τών άλλων φυλών, ή έρις δ’ 
αύτη έπί τέλους έξέσπασεν είς τήν διαίρεσιν του’ ενιαίου βασιλείου του 
Δαυίδ καϊ του Σολομώντος, μετά τόν θάνατον του τελευταίου, είς δύο : 
είς τό του ’Ιούδα πρός Ν. μέ πρωτεύουσαν τήν 'Ιερουσαλήμ καί είς τό 
του ’Ισραήλ ή τών δέκα φυλών, μεταξύ τών οποίων σπουδαΐον διε- 
δραμάτιζε πρόσωπον ή τού Εύφραΐμ, μέ πρωτεύουσαν τήν Σαμάρειαν 
πρός Β. Οί συνεχείς πόλεμοι, τούς όποίους πρός άλληλα διεξήγαγον τά 
δύο ταύτα βασίλεια, συνετέλεσαν είς τήν έπαύξησιν τών εχθρικών δια
θέσεων μεταξύ αύτών, μολονότι θρησκευτικώς ήσαν έτι ήνωμένα. Άλλ’ 
ή ιστορία έκαμε τό έργον της. Έμψυχούμενοι ύπό τών λόγων τών 
προφητών οί ’Ιουδαίοι έπί μάλλον καί μάλλον συνεσφίγγοντο περί τήν 
'Ιερουσαλήμ, περί τήν δυναστείαν τού Δαυίδ καί περί το εθνικόν καί 
θρησκευτικόν παλλάδιον, τόν έπί τού όρους Μωρία Ναόν αύτών. ’Ενώ 
οί τού βασιλείου τού ’Ισραήλ ένεκεν τής ξενικής έπιδράσεως έπί τής χώ
ρας αύτών, ένεκεν τών εμπορικών αύτών σχέσεων πρός τούς Τυρίους 
καί Σιδωνίους παρεσύρθησαν καί είσήγαγον ξένόν πολιτισμόν, ξένα 
ήθη καί έθιμα είς τόν βίον των, πολλάκις δ’ έπεσον καί είς τήν είδω- 
λολατρείαν. 'Όσοι δ’ όμως έξ αύτών έμειναν πιστοί είς τά πάτρια, ού- 
τοι έζήτησαν καί εύρον έν τή ιερά πόλει Σιχέμ καί έν τώ δρει της 
εύλογίας, τώ Γαριζίν, αντισήκωμα είς τάς άξιώσεις τής 'Ιερουσαλήμ καί 
τού όρους Μωρία.

Τοιουτοτρόπως παραλλήλως πρός τόν πολιτικόν ανταγωνισμόν 
έβαινε καί ό θρησκευτικός τοιούτος καί ή θρησκευτική έχθρα, ακριβώς 
δέ ή έχθρα αύτη εΐνε έκείνη, ήτις έπέσπευσε τήν μεταξύ αύτών δια
κοπήν τών σχέσεων. Τώ 722 π. Χρ. Σαλμανασάρ ό Δ\ βασιλεύς τών 
Άσσυρίων έκπολιορκήσας τήν Σαμάρειαν, κατέστρεψε τό βασίλειον 
τού Ισραήλ, καί τότε οί μέν κάτοικοι αύτού μετά τών λοιπών Ισραη
λιτών άπωκίσθησαν είς τήν Ασσυρίαν—έλάχιστοι μόνον έμειναν έπί 
τής έρημωθείσης γής, κρυβέντες έντός τών σπηλαίων καί έπί τών 
όρέων—ή δέ Σαμάρεια έρημωθεισα κατεκλύσθη ύπό διαφόρων άποικι- 
σθέντων Χαλδαϊκών λαών άποτελεσάντων μετά τών έναπολειφθέντων 
’Ισραηλιτών τό κράμα τών Σαμαρειτών. Ή άνάμιξις αύτη τών έν Σα- 
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μαρεία λειψάνων μετά τών έξ Ασσυρίας άποικισθέντων έθνικών έσχε 
τόν άντίκτυπόν της έν τή θρησκεία καί τή λατρεία, καίτοι ή θρησκεία 
τού Μωϋσέως παρέμενεν ώς βάσις τού θρησκεύματος τών Σαμαρειτών 
καί δια τούτο οί τού ετέρου βασιλείου, τού ’Ιούδα, οί ’Ιουδαίοι ότε τω 
538 π. Χρ. έπέστρεψαν έκ τής αιχμαλωσίας τής Βαβυλώνος, ύπό τήν 
ήγεσίαν του Ζοροβάβελ, ήρνήθησαν νά Οεωρήσωσιν αύτούς ώς αδελτ 
φούς καί ομοθρήσκους, μετά περιφρονήσεως δ’ έκάλουν Σαμαρείτας. 
Άλλά τήν απέχθειαν αύτών καί τό μίσος έπέδειξαν κυρίως οί ’Ιουδαίοι 
πρός τούς Σαμαρείτας, ότε ούτοι ήθέλησαν να συμμετάσχωσιν είς τήν 
άνοικοδόμησιν τού Ναού, καταστραφέντος ώς γνωστόν κατά τήν άλω- 
σιν τής 'Ιερουσαλήμ ύπό τού Ναβουχοδονόσορος. Τότε μετά σφοδράς 
άγανακτήσεως άπέκρουσαν τήν συνδρομήν των οί Ιουδαίοι (Έσδρ. 4, 
1— 5), ή δέ προσβολή αύτη, τήν οποίαν πάντοτε ζωηρώς ένεθυμούντο οί 
Σαμαρείται ύπήρξε καϊ ή κυριωδεστάτη αιτία τής μεταξύ τών δύο 
έκείνων λαών βαθυτάτης έχθρας. Έν τούτοις τό θρησκευτικόν σχίσμα 
δεν συνετελεσθη. Οί Σαμαρείται, οί όποιοι ίσχυρίζοντο, δτι έτήρουν τόν 
Νόμον δέν είχον, ούτε ναόν, ούτε κανονικήν ίερωσύνην, ή δέ 'Ιερου
σαλήμ παρέμεινε πάντοτε τό μοναδικόν κέντρον τής θείας λατρείας. 
Περί τό 430 — 425 δμως π. Χρ. άπροσδόκητόν τι έπεισόδιον ήλθε να 
συμπληρώση τό σχίσμα. Είς δηλ. έκ τών νεωτέρων υιών ή άδελφών 
τού άρχιερέως Ίαδδούς (κατ’ άλλους ’Ελιασίβ), ό Μανασσής, άρνηθείς 
να συμμορφωθή πρός τάς συστάσεις τού Νεεμίου ν’ άποπέμψη τήν 
άλλόφυλον γυναίκα αύτού (Νεεμ. 13, 28 — 30), έξεδιώχθη ύπδ τής έν 
'Ιεροσολύμοις Ιουδαϊκής κοινότητος καί κατέφυγεν είς Σαμάρειαν, 
ένθα τή ύποστηρίξει τού πενθερού αύτού Σαναβαλάτ, σατράπου τού 
βασιλέως τών Ιίερσών έν Σαμαρεία καί τή άδεία τού Μ. Αλεξάνδρου, 
κατώρθωσε ν’ άνεγείρη ναόν έπί τού Γαριζίν, αντίζηλον πρός τον τής 
'Ιερουσαλήμ, αύτός δέ άκωλύτως νά τελή τά έργα τού Μ. άρχιερέως. 
Καί τοιουτοτρόπως ή άσέδεια αύτη, ήτις έκορύφωσε τήν άντιπάθειαν 
τών Ιουδαίων κατά τών Σαμαρειτών, συνετέλεσεν δπως άποτελεσθή 
έκτοτε αϊρεσις μωσαϊκή άντίζηλος πρός τήν ’Ιουδαϊκήν κοινότητα, 
άσθενή λείψανα τής όποίας σώζονται μέχρι σήμερον έν Νεαπόλει (Νά- 
βλους), τή άρχαία Σιχέμ J).

^Πρβλ. Ρ. Th. Calmes. Γ Evangile selon saint Jean.· 1904. ρ, 
202, 203.
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Έπί τών χρόνων τού ’Ιησού Χρίστου τό μεταξύ Σαμαρειτών καϊ 
’Ιουδαίων μίσος ούδέν απώλεσεν έκ τής σφοδρότητος αύτού καί ώς έκ 
τούτου οί μεταβαίνοντες έκ τής Ίουδαίας είς τήν Γαλιλαίαν καί τάνά- 
παλιν καί διερχόμενοι δια τής Σαμαρείας δέν ήδύναντο νά διέλθωσιν 
άνευ κινδύνου τής ζωής των. Διότι οί Σαμαρειται, άντεκδικούμενοι 
τούς ’Ιουδαίους, οϊτινες άπηγόρευσαν πάσαν καθόλου σχέσιν μετ’ αύτών 
καί τήν διά τού γάμου έπιμιξίαν, δπερ ήτο καί τό σπουδαιότερον, έκώ- 
λυον αύτούς νά διέρχωνται διά τής χώρας αύτών καί ήρνούντο αύτοις 
πάσαν καθόλου φιλοξενίαν. Γαλιλαϊοι διά τούτο καί ’Ιουδαίοι, ϊνα άπο- 
φεύγωσι τόν κίνδυνον προκειμένου νά μεταβώσιν οί μέν είς τήν Ίουδαίαν 
προ πάντων διά τήν εορτήν τού Ιίάσχα, οί δέ είς τήν Γαλιλαίαν ήναγ- 
κάζοντο νά παρακάμπτωσι διερχόμενοι τόν Ίορδάνην ή τήν πεδιάδα 
τού Σάρωνος. Τό μίσος διά τούτο καί τών ’Ιουδαίων έναντίον τών Σα
μαρειτών ήτό τι πρωτοφανές. Ό Σαμαρείτης δΓ αύτούς ήτο ό βδελυ- 
ρδς καί άποτρόπαιος άνθρωπος. Ήτο έθνικδς καί ξένος πρός τον ’Ιου
δαίον. Δέν ώνόμαζον αύτόν ούτε έθνικόν, ούτε τελώνην, άλλ’ ονειδιστι- 
κώς «Σαμαρείτην», προσωνυμίαν, τήν οποίαν έπεφύλαξαν καί διά 
τον Χριστόν (Ίωάν. 8, 28). Μολονότι δέ τό άκοινώνητον ’Ιουδαίων 
καί Σαμαρειτών κατέστησε τούς τελευταίους ξένους πρός πάσαν θρη
σκευτικήν πρόοδον τού ιουδαϊκού λαού, έν τούτοις ύπήρχε κοινόν ση- 
μείον έπαφής άμφοτέρων καί τούτο ήτο ή προσδοκία τού Μεσσίου. Τόν 
Μεσσίαν άνέμενον καί οί μέν καί οί δέ, άλλ' οποία διαφορά έν τή 
άντιλήψει αύτού ύπ’ άμφοτέρων ! Ιίαρά τοϊς Σαμαρείταις ή έλπίς αύτη 
ήτο άποκλειστικώς θρησκευτική. Ούδεμία πολιτική φιλοδοξία, ούδέν 
όνειρον έπίγειον ήδύνατο νά διαστρέψη τήν αγιότητα αύτής. Τόν μέ- 
γαν αύτών προφήτην έφαντάζοντο, όχι ώς οί Ιουδαίοι, έπίγειον δυνά
στην, άλλ’ ώς άπεσταλμένον τινά, ώς τόν Μωϋσέα, ώς ένα νομοθέτην, 
ένα μεταρρυθμιστήν, ή αποστολή τού οποίου θά ήτο ολως ήθική καϊ 
πνευματική.

Β'.

Μακράν δέ τού νά συμμερίζηται τά αισθήματα καί τάς κρίσεις 
τών ομοεθνών αύτού ό Τ. Χριστός, συνεπάθει τούς άφωρισμένους τού
τους τής Σαμαρείας καϊ πολλάκις προετίμα τών ορθοδοξούντων Ιου
δαίων, διά τούτο δέ μετά οκτάμηνον έν τή Ίουδαία διατριβήν, περί με- 
σούντα Δεκέμβριον (780 α. κ. Ρ.), προκειμένου νά μεταβή είς Γαλι
λαίαν ήθέλησε νά διέλθη διά της Σαμαρείας. Κατόίτιν μακράς όδοιπο- 

ρίας έστάθμευσε παρά τήν πλήρη ιερών αναμνήσεων άρχαίαν πόλιν 
Σιχέμ, τήν οποίαν περιφρονητικώς οί Ιουδαίοι έκάλουν Σιχαρ. Ολί
γον τι έξω αύτής ύπήρχε τό φρέαρ τού ’Ιακώβ, πλησίον τού οποίου 
ό ’Ιησούς κεκοπιακώς έκάθισεν, ένφ οί μαθηταΐ μετέβησαν είς τήν 
πόλιν διά να άγοράσωσι τροφάς. Ήτο μεσημβρία. Αίφνης, παρουσιά- 
σθη έκεϊ έκ τής πόλεως προελθούσα γυνή τις, δια να άντλήση ύδωρ, 
πρός τήν όποιαν, άντλήσασαν, στραφείς ό Ιησούς είπε : — «Δός μοι να 
πίω». Άλλ’ ή γυνή άναγνωρίσασα έκ τής λαλιάς του, ότι ήτο Ιουδαίος 
άπήντησεν έκπεπληγμένη : — «Πώς, σύ ’Ιουδαίος ών ζητείς να πίης 
παρ’ έμού, ήτις είμαι γυνή Σαμαρεϊτις ; Οί ’Ιουδαίοι είς ούδεμίαν πρός 
τούς Σαμαρείτας έρχονται σχέσιν καί επομένως άπεχθάνονται νά ζη- 
τήσωσί τι παρ’ αύτών». Ό ’Ιησούς τότε τή άπεκρίθη :

— «Έάν έγνώριζες τήν δωρεάν τού θεού καί τις είνε ό λέγων 
σοι, δός μοι να πίω, σύ ήθελες ζητήση παρ' αύτού καϊ ήθελε σοϊ δώση 
ύδωρ ζών».Ό αινιγματώδης ούτος λόγος έξέπληξε τήν Σαμαρείτιδα καί 
ήγειρε τήν περιέργειαν της, ήτις μή έννοήσασα τήν γενομένην 
είς αύτήν παρατήρησιν, - Κύριε, εϊπεν, ούτε άντλημα έχεις καί τό 
φρέαρ είνε βαθύ*  πόθεν λοιπόν έχεις τό ύδωρ τδ ζών ; Μήπως είσαι α
νώτερος, έπισημότερος τού Πατρός ήμών καί Πατριάρχου ’Ιακώβ, τού 
ορύξαντος τό φρέαρ τούτο, έκ τού οποίου καϊ αύτός έπιε καί οί υίοΐ 
αύτού καϊ τά θρέμματα αύτού ;

Ό ’Ιησούς συνεπής είς τάς σκέψεις αύτού καϊ θέλων νά εξεγείρω 
τήν διάνοιαν τής γυναικός άπεκρίθη καί είπε προς αύτήν : — «Πάς δστις 
πίνει έκ τού ύδατος τούτου, θέλει διψήσει πάλιν, δστις όμως πίη έκ τού 
ύδατος, τδ όποιον έγώ θέλω δώσει είς αύτδν, δέν θά διψηση εις τδν 
αιώνα. Άλλά τδ ύδωρ, τό όποιον θέλω δώσει είς αύτόν, θέλει γίνει έν 
αύτω πηγή ύδατος άναβλύζοντος είς ζωήν αιώνιον.»

Ή γυνή περιεργοτέρα καταστάσα καϊ έπί πλέον φωτιζομένη, 
άπήντησε μετά ζωηρότητος : — «Κύριε, δός μοι τδ ύδωρ τούτο, διά νά 
μή διψώ, μηδέ νά έρχωμαι έδώ νά άντλώ».

Ό ’Ιησούς έννόει καλώς, δτι ή γυνή δέν άντελαμβάνετο αύτδν 
καί διά τούτο ϊνα άνοίξη τούς οφθαλμούς αύτής πρδς κατανόησιν τής 
άληθείας, ήθέλησε να είσδύση είς τήν συνείδησιν αύτής καί φέρη αύ
τήν είς συναίσθησιν τής ήθικής καταστάσεως αύτής, θίγων τεχνηέντως 
καί άφανώς τήν επικρατούσαν έν αύτη αμαρτίαν. ’Ιδού τδ σημεϊον, 
δπερ έδει νά θίξη, ϊνα δυνηθή ή ψυχή νά ϊδη καϊ έννοήση τδν θεόν,
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— «'Ύπαγε, είπε προς αύτήν. κάλεσον τόν άνδρα σου καί έλθέ 
έδώ.»

Ή παρατήρησις επέτυχε καί διά τούτο ή γυνή άπεπειράθη να 
ύπεκφύγη άπαντώσα άμφιβόλως, προφανώς μή επιθυμούσα μήτε τα 
ιδιαίτερα τού βίου αύτής νά έκμυστηρευθή, μήτε νά ψευσθή : — «Δέν 
έχω άνδρα ειπεν αύτη.» Ό ’Ιησούς άπήντησε : «Καλώς είπας, δτι δέν 
έχεις άνδρα. διότι πέντε άνδρας έλαβες καί εκείνος τόν οποίον έχεις τώ
ρα δέν είνε άνήρ σου. Τούτο άληθές είπας».

— «Κύριε, έκθαμβος άνέκραξεν ή γυνή, βλέπω, δτι είσαι προφή
της. Οι πατέρες ήμών προσέθηκε, δεικνύουσα τό Γαριζίν, είς το δρος 
τούτο προσεκύνησαν καί σείς οί ’Ιουδαίοι, λέγετε δτι έν τοϊς Ίεροσο- 
λύμοις είνε ό τόπος, δπου πρέπει νά προσκυνώμεν». Ό Ίησοΰς δλως 
άδιαφορών περί τού τόπου τής λατρείας τού Θεού καί προσπαθών νά 
διαφώτιση αύτήν μόνον περί τοΰ τρόπου καθ’ δν ό άνθρωπος οφείλει να 
προσκυνή καί λατρεύη τον καί έν Γαριζίν καί έν Ίεροσολύμοις καί α
πανταχού παρόντα Θεόν λέγει :—«Γύναι, πίστευσόν μοι, δτι τοΰ λοιπού 
ούτε είς τό δρος τούτο, ούτε είς τά Ιεροσόλυμα θά προσκυνήσητε τον Πα
τέρα. Σείς προσκυνεΐτε, έκείνο, τό όποιον δέν ήξεύρετε*  ήμεις προσκυ
νούμε'/ έκείνο, τδ οποίον ήξεύρομεν, διότι ή σωτηρία είνε έκ τών ’Ιου
δαίων. Άλλ’ έρχεται, καί ήλθεν ήδη — δτε οί άληθινοί προσκυνηταί θά 
προσκυνήσωσι τόν Πατέρα έν πνεύματι καί άληθεία*  διότι ό Πατήρ 
τοιούτους ζητεί τούς προσκυνοΰντας αύτόν. Ό Θεός είνε πνεύμα καί 
οί προσκυνούντες αύτόν έν πνεύματι καί άληθεία πρέπει νά προσκυ- 
νώσι». «Πλεονεκτούμεν ήμών, ώ γύναι, τω φόβω τής προσκυνή- 
σεως, πλήν άλλά καί ούτω τέλος έξει λοιπόν*  ού γάρ τα τών τύ
πων άμειφθήσεται, άλλά τό τού τρόπου τής λατρείας καί ταΰτα έπί 
θύραις έστηκεν». Τόπος προσκυνήσεως δέν είνε πλέον ούτε τά Ιε
ροσόλυμα, ούτε τό Γαριζίν*  τόν απανταχού παρόντα Θεόν οφείλει 
ό άνθρωπος νά λατρεύη έπί τής γής άνευ διακρίσεως τόπων. Είς 
μόνον ύπάρχει Ναός καί ό Ναός ούτος εύρίσκεται έν πάση ψυχή έν τή 
όποία κατοικεί τό Πνεύμα καί ή οποία λατρεύει τδν Θεόν έν τώ Πνεύ- 
ματι τούτφ τής άγάπης καί τής άληθείας. Ό ναός ούτος είνε ή ’Εκ
κλησία καί ή Βασιλεία Του. Άλλ’ ούτε διά τών τύπων καί τής περι
τομής καί τών θυσιών θά λατρεύηται άπό τοΰδε ό Θεός*  δχι δΓ αίματος 
τράγων καί ταύρων ή σποδού δαμάλεως, άλλ’ έν πνεύματι καί άληθεία, 
δχι πλέον δουλικώς, άλλ’ έλευθέρως διότι ό Θεός είνε Πνεύμα.
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— «Γνωρίζω, ειπεν ή γυνή, έπαναλαμβάνουσα μίαν ιδέαν κατα- 
στάσαν δημώδη, δτι έρχεται ό Μεσσίας, ό λεγόμενος Χρισυός. "Ocav 
έλθη έκείνος θ’ άναγγείλη είς ήμάς πάντα». Ό Ίησοΰς ίδών τήν ψυ
χήν αύτής καθαρθείσαν καί ύψωθείσαν άπδ τοΰ τέως έλεεινοΰ έπιπέδου 
ένώ έκυλίετο, δράττεται τής εύκαιρίας καί έξ αύτής τής μεγάλης πε- 
ποιθήσεως τής γυναικδς είς τούς λόγους τοΰ προσδοκωμένου Μεσσίου, 
δπως κηρύξη εαυτόν ώς τδν Μεσσίαν καί κερδίση όλοσχερώς αύτήν. 
"Οθεν άνευ έπιφυλάξεως λέγει πρός αύτήν : — « Ό Μεσσίας είμαι έγώ, ό 
λαλών μετά. σοΰ».

Καθ’ ον χρόνον ό Ίησοΰς εύηγγελίζετο έτι τήν Σαμαρείτιδα έ- 
πέστρεψαν οί μαθηταί έκ τής πόΚεως. Καί έθαύμασαν, παρατηρεί ό 
Εύαγγελιστής Ιωάννης, ίδόντες τδν Διδάσκαλον να όμιλή μετά γυναι- 
κός. Ό θαυμασμός τών αποστόλων, άνατραφέντων ώς καί οί λοιποί 
Ιουδαίοι έν τώ πνεύματι τής διδασκαλίας τών Ραββίνων, ήτο αποτέλε
σμα τής δεισιδαιμονικής αύστηρότητος, ήτις έπεκράτει παρ’ Έβραίοις 
καί καθόλου παρά τοϊς άνατολικοίς λαοίς, ώς πρδς τάς κοινωνικάς 
σχέσεις αύτών μετά τής γυναικός. Έν τώ Ταλμούο άπαντώνζαι άλη- 
θώς άλλόκοτοι παραδοξολογίαι δσον άφορκ τάς γυναίκας*  «Μηδείς 
συνδιαλεγέσθω, λέγεται έν αύτώ, έν πλατεία έστω καί μετά τής ίδίας 
έαυτοΰ γυναικός.» — «Ό διδάσκων τήν θυγατέρα αύτού τά τοΰ Νόμου 
έστί μωρός». — «Προτιμότερον να ριφθώσι τα ρήματα τοΰ Νόμου είς 
τδ πυρ έλεγον οί Ραββίνοι, μετά τίνος δργής, παρά νά διδάξη τις αύτά 
είς τάς γυναίκας». Τό όποιον σημαίνει, δτι δέν έπετρέπετο είς τάς 
γυναίκας τών Εβραίων νά τυγχάνωσι θρησκευτικής παιδεύσεως καί 
πάσης άλλης τιμής ν’ απολαμβάνωσι. Είχον δίκαιον λοιπόν να έκ- 
πλαγώσιν οί μαθηταί ίδόντες τόν Διδάσκαλον συνδιαλεγόμενον μετά γυ- 
ναικός, μή γινώσκοντες είσέτι δτι ήτο φίλος τελωνών καί αμαρτωλών 
καί δτι ήλθε νά καλέση δχι δικαίους άλλ’ αμαρτωλούς είς μετάνοιαν 
καί δτι επομένως ήτο φίλος καί τών Ιουδαίων καί τών Σαμαρειτών, 
καί ού μόνον τών άνδρών, αλλά καί τών γυναικών καί τών παίδων 
άνευ διακρίσεως γένους ή ήλικίας. Άλλά τοιοΰτος ήτο ό σεβασμός 
αύτών πρδς τδν Διδάσκαλον, ώσ:ε ούδείς έξ αύτών, έτόλμησε νά έ- 
ξωτερικεύση τήν έκπληξίν του, ούδέ τόν έλάχιστον να κάμη υπαινιγ
μόν. Δέν είχον μάλιστα ούτε τήν περιέργειαν νά έρωτήσωσι : τί ζητείς 
ή τί λαλείς μετά τής γυναικός ταύτης. «Έσίγησαν τιμώντες αύτόν >, 
ώς παρετήρησεν αρχαίος ερμηνευτής.
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Ή συνομιλία αυτή του ’Ιησού παρά το χείλος τοΰ φρέατος του 
’Ιακώβ μετά γυναικός καί μάλισια μετά γυναικός πεπτωκυίας, είνε 
τρανή άπόδειξις τής άγαθότητος καί εύσπλαγχνίας τοΰ Χρίστου, δστις 
ώς απεοεικνύετο ήτο ό ποιμήν ό καλός, δστις έξήλθεν ϊνα ζητήση καί 
σώση τα άπολωλότα πρόβατα. "Ο,τι λοιπόν είνε άσθενές καί πεπλα- 
νημένον προώρισται ν’ άνήκη είς τήν ποίμνην αύτου. Ποιος θ’ άρνηθή 
δτι ή έξύψωσις τής γυναικός οφείλεται είς τήν επιστροφήν ταύτην τής 
Σαμαρείτιδος, παρά τής όποίας ό Κύριος έδέχθη να ζητήση νά πίη 
ύδωρ καί μετά τής όποίας συνδιελέχθη περί του μυστηριώδους εκείνου 
ύδατος, τό όποιον δροσίζει τάς καρδίας εκείνων, οϊτινες ώς ή γυνή ε
κείνη ήσθάνθησαν έν τή θλίψει αύτών σφοδραν δίψαν τής αιωνίου πα
ραμυθίας !

Έπί τή άφίξει τών μαθητών, οί όποιοι άμέσως έκάθισαν νά φάγω- 
σιν, ή Σαμαρεΐτις άφήσασα εκεί τήν υδρίαν της έσπευσε δρομαίως είς 
τήν πόλιν καί δλως συγκεκινημένη ήρχισε νά κηρύιτη είς τάς δδούς καί 
να λέγη είς τούς άνθρώπους : «Έλθετε να ϊδητε άνθρωπον έξω παρά 
τό φρέαρ τοΰ ’Ιακώβ καθήμενον, δστις μοί είπε πάντα δσα έπραξα*  
μήπως ούτος είνε ό Χριστός ;» Ή ιδέα δτι ό μέγας Προφήτης ήτο 
δυνατόν νά ήτο εκεί έθηκεν είς κίνησιν όλόκληρον τήν πόλιν, ής οί 
κάτοικοι έσπευδον καί έξήρχοντο πρός τό φρέαρ τού Πατριάρχου,

Έν τώ μεταξύ τούτω ό ’Ιησούς, ό όποιος ήτο καθήμενος, έφαί- 
νετο βεβυθισμένος δλως έν έαυτώ, κατεχόμενος ύπό τής σκέψεως τού 
έργου, τό όποιον έδωκεν ό Πατήρ αύτού ϊνα φέρη είς πέρας. Δέν 
έτρωγεν. Οί μαθηταΙ γινώσκοντες, δτι ό Διδάσκαλος ήτο κεκοπια- 
κώς έκ τής όδοιπορίας καί άφ’ έτέρου βλέποντες τούς κατοίκους 
πλησιάζοντας, έν τή φιλοστοργία των παρεκάλουν αύτόν νά φάγη. Άλλ’ 
ό Κύριος δστις ήτο δλως χαρά διά τήν έπιστροφήν τοΰ ' πλανηθέντος 
προβάτου, λησμονήσας τήν ά^άγκην τοΰ σώματος, ή μάλλον προτι- 
μών τής σωματικής ύπάρξεως τήν έκπλήρωσιν τού έργου τής είς τόν 
κόσμον άποστολής του είπε πρός αύτούς : «—"Οσον άφορά έμέ, έχω 
φαγητόν να φάγω, τό όποιον σεις δέν ήξεύρετε... Τό φαγητόν μου είνε 
ή έκπλήρωσις τού θελήματος τοΰ πέμψαντός με Πατρός.»

Αληθώς δέ δσω περισσότερον ό άνθρωπος ηθικώς άνυψούται, 
τόσφ εύκολώτερον διαφεύγει τήν τυραννίαν τών άναγκών τού βίου. 
Τό σώμα ζή έκ τής γής, άλλ’ ή ψυχή τρέφεται παρά τού θεού*  χορ- 
ταινομένη ύπ’ Αύτού, υποστηρίζει καί άνεγείρει τό καταπεπτωκός 

σώμα. Τό αίσθημα τοΰ καθήκοντος ύπό τήν ύψηλοτέραν και άγνοτέ- 
ραν αύτού μορφήν, ήτο έν τώ ’Ιησού έν δλη αύτοΰ τή ένεργεία. Ή 
φωνή τού Πατρός Του όμιλούσα έν έαυτώ, ήτο ή συνείδησίς Του. Τό 
ύπακούειν δέ είς αύτήν ή ζωή Του. Ό άνθρωπος πίπτει άνά πάσαν ώ
ραν, είνε άπρόσεκτος, εύμετάβλητος, άσταθής, άμέσως ύποχωρεί είς 
τάς φυσικάς αύτοΰ κλίσεις καί κάμπτεται ύπό τό βάρος τών θυσιών. 
Άλλά τό θέλημα τού θεού Πατρός άπήτει παρά τού Χριστού ή- 
ρωϊσμούς, οί όποιοι ήσαν ή τροφή του, τήν στιγμήν δέ ταύτην ή έκ- 
πλήρωσις τού θελήματος τοΰ Πατρός ήτο δι’ αύτόν εύφροσύνη άρρη
τος. Μετά τας πρώτας δυσχερείας, κατά τών οποίων προσέκρουσεν έν 
'Ιεροσολύμοις καί καθόλου έν τή Ίουδαία δ Κύριος, ιδού, δτι έν τή 
Σαμαρεία, χώρα έγκαταλελειμμένη, όλόκληρος μία πόλις συγκινη- 
θείσα ήρχετο πρός αύτόν.

Τώ δντι, ένω έτι ώμίλει, έστρεψε τό βλέμμα πρός τήν Συχέμ, 
ής οί κάτοικοι έπλησίαζον πρός αύτόν καί τότε δεικνύων αύτούς είς 
τούς μαθητάς Του ήρώτησε :

— «Δέν λέγετε, δτι τέσσαρες μήνες είνε έτι καί δ θερισμός έρ
χεται ; ’Ιδού σάς λέγω, ύψώσατε τούς οφθαλμούς σας καί ϊδετε 
τούς αγρούς δτι είνε λευκοί πρός θερισμόν». Τό πλήθος έκείνο τών 
Σαμαρειτών τώ έφαίνετο ώς άγρός ώριμος πρός θερισμόν καί έντεύθεν 
ύπερεπληρώθη χαράς βλέπων αύτούς έρχομένους.

— « Ό θερίζων είνε εύτυχής προσέθηκε. Οί στάχεις τούς δποίους συ
νάγει είνε ή άμοιβή του διά τήν αιώνιον ζωήν. Ούτω καί δ 
σπειρών καί δ θερίζων δύνανται να χαίρωσιν ομού. Διότι πρέ
πει νά όμολογήσωμεν, δτι άλλος είνε δ απείρων καί άλλος ό θερί
ζων. Έγό) σάς άπέστειλα να θερίζητε έκείνο διά τό όποιον δέν έ- 
κοπιάσατε, άλλοι έκοπίασαν καί σεις είσήλθετε είς τόν κόπον αύτών».

Ό ’Ιησούς διά τών λόγων τούτων ύπηνίσσετο τούς πατριάρχας καί 
τούς προφήτας, τών όποιων ό λόγος σπαρείς είς τήν γήν, ώς θειος τις 
σπόρος, έκοιμήθη έπί αιώνας έν αύτή καί δστις άμέσως είς τήν φω
νήν αύτού καί τήν ένέργειαν άνέδωκεν, ώρίμασε καί ήτο ήδη έτοιμος 
νά πέση υπό τά δρέπανα τών μαθητών.

Οί Σαμαρεϊται, οί όποιοι συνήλθον περί αύτόν έπλήσθησαν έν- 
θουσιασμού, εύγνωμονέστεροι δέ πλειότερον τών ’Ιουδαίων υπάρχον
τες παρεκάλουν νά μείνη παρ’ αύτοίς. Ό ’Ιησούς ένδίδων είς τας ^πα
ρακλήσεις των ήλθεν είς Συχέμ καί έμεινεν έκει δύο ήμέρας, καθ’ 
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ας πλείστους είλκυσεν είς τήν πρός αυτόν πίστιν, άναγνωρίσαντας έν 
αύτφ τόν προσδοκώμενον Μεσσίαν. Καί τοιουτοτρόπως ό ΊησοΟς ήδύ- 
νατο νά χαίρη, διότι ή Σαμάρεια έδέχθη αύτόν καλλίτερον τής Γαλι- 
λαίας, ή Γαλιλαία καλλίτερον τής Ίουδαίας, τά περί τήν Ίουδαίαν 
καλλίτερον τής Μητροπόλεως, ό λαός καλλίτερον τών έγγραμμάτων, 
οί εγγράμματοι καλλίτερον τών ιεραρχών, οί αμαρτωλοί καλλίτερον 
τών αύτοκαλουμένων δικαίων, οί εθνικοί καλλίτερον τών ’Ιουδαίων. Τό 
φαινόμενον τούτο εΐνε άξιοπαρατήρητον έν τή ιστορία. Καθόσον ό άν
θρωπος μεγαλύνεται καί επομένως έναβρύνεται διά τήν δύναμιν αύτοΰ 
καί τήν γνώσιν καί τήν ψευδή άρετήν, έπί τοσουτον καθίσταται άπειθής 
είς τήν θείαν του Ίησου διδασκαλίαν. Πρέπει διά τοϋτο νά συντριβή 
ύπό τής θλίψεως καί νά καταβληθή ύπό τής συναισθήσεως τής ιδίας 
άθλιότητος, ϊνα δυνηθή ν’ άνανήψη καί αναγνώριση έν έαυτώ, ο»ς οί 
Σάμαρεΐται, τόν άληθή Σωτήρα του κόσμου (Πρ6λ. Ρ. Didon .1. 
Christ. Ί’. ί. σελ. ’213 καί εξής).

Λ. Δ—νης.

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΑΙΑΗΓΜΑΓΟ

36. Ή κατά Χ’ριότόν ζωή.

Τ πεσχέθηκα, χριστιανέ, νά σέ διδάξω καί τί πρέπει νά 
πράττης σύμφωνα μέ δσα ορίζει τό θέλημα καί δ νόμος τοΰ 
θεοΰ ποΰ πιστεύεις διά νά μπορέσης οδηγούμενος άπδ τδ έν μέ
ρος μέ τδ φως τής πίστεως και άπδ τδ άλλο μέ τδ φως τών χρι
στιανικών έργων νά έμβης είς τήν Βασιλείαν τών Ουρανών. ’Ιδού 
λοιπόν εγώ έτοιμος νά εκπληρώσω τήν ύπόσχεσίν μου. Αί πρά
ξεις σου δμως καί τά έργα σου τά διάφορα άποτελοΰν καί συνι- 
στοΰν τήν ζωήν σου. Διά τούτο πριν άρχίσω μέ λεπτομέρειαν νά 
σέ διδάσκω τί βρίζει ό χριστιανικός νόμος νά κάμνης είς τήν 
δείνα περίστασιν καί τί είς τήν δείνα, θεωρώ καλόν νά σοΰ πα- 
ραστήσω μέ γενικαΐς γραμμαις τήν εικόνα τής ζωής πού χρεω- 
στει δ κάθε χριστιανός νά ζή. 'Η εικόνα αύτή είμαι βέβαιος δτι 
θά σέ κάμη ικανόν ώστε νά μπορέςιης νά εκτίμησής καί νά Οαυ- 

μάσης τήν άφθαστη εύμορφιά τής κατά Χριστόν ζωής καί θά 
άναπτύξη τήν δσφρήσιν τής ψυχής σου διά νά συλλάβη ολην τήν 
ούρανίαν καί μεθυστικήν μυρωδιάν τής ζωής αύτής.

Διά νά καταλάβης, άδελφέ μου, τήν κατά Χριστόν ζωήν 
εΐνε άνάγκη πρώτα νά μάθης τί εΐνε ό άνθρωπος. Εΐνε άρά γε 
δ άνθρωπος δπως τά λοιπά ζφα πού ύπάρχουν είς τδν κόσμον ; 
Εΐνε άρά γε· ό άνθρωπος έκείνο πού βλέπομεν μόνον, δηλαδή κόκ- 
καλα καί σάρκες καί χείρες καί πόδες καί μάτια καί αύτίά ; 
Τήν άπάντησιν είς τδ σπουδαίον αύτό ερώτημα μάς τήν δίδει ή 
'Αγ. Γραφή ή όποία, καθώς ενθυμείσαι, μάς λέγει δτι δ άνθρω
πος εΐνε τδ πλέον ούραιον καί τό πλέον εύγενικδ καί πολύτιμον 
πλάσμα τοΰ Θεοΰ. Άλλά ποιον εΐνε τό πράγμα έκείνο, πού δίδει 
τήν τόσην άξίαν είς τδν άνθρωπον καί τδν κάμνει βασιλέα επάνω 
ς’ τά δημιουργήματα δλα ; Μήπως εΐνε ή ώραία του κεφαλή ή τά 
ευμορφά του μάτια ; Όχι, δχι. Εΐνε εκείνο πού έπήρεν άπο 
τδν Θεδν μέ το άγιόν Του φύσημα δ Άδάμ. Καί αύτό εΐνε ή 
ψ υχή ή τό πνεύμα. Το πνεύμα λοιπόν εΐνε έκείνο πού κάμνει 
τόν άνθρωπον εικόνα τού Θεοΰ καί τδν άνεβάζει άπο τόν κό
σμον αύτόν, δπου βασιλεύει ή φθορά καί ή καταστροφή, είς τδν 
Ούρανόν, δπου εύρίσκεται τδ βασίλειον τής άφθαρσίας καί τής 
παντοτεινής ζωής.

’Ιδού λοιπόν ποΰ εΐνε ή μεγάλη διαφορά τοΰ άνθρώπου καί 
τών άλλων ζφων πού ζοΰν καί κινούνται καί τρώγουν ς’ τήν γήν 
έπάνω δπως καί δ άνθρωπος. Συμπεραίνεις λοιπόν κατ’ άνάγκην 
τώρα δτι τά μέν ζφα έχουν άνάγκην άπδ τροφήν διά τδ σώμά 
των μόνον, ένφ δ άνθρωπος έχει άνάγκην άπό τροφήν καί διά τήν 
ψυχήν του. Γεννάται δμως τδ έρώτημα: τό σώμα καί ή ψυχή τού 
άνθρώπου έχουν τήν ιδίαν άξίαν καί χρεωστεί τότε φυσικά δ άν
θρωπος νά φροντίζη καί διά τά δύο κατά τόν ‘ίδιον τρόπον, ή 
μήπως τό έν εΐνε άνώτερον άπό τό άλλο καί τότε χρειοστεΐ δ άν
θρωπος νά δίδη τήν προτίμησιν είς τδ άνώτερον ; καί άν συμ- 
βαίνη ένα τέτοιο πράγμα ποιον εΐνε τό άνώτερον ; καί τότε διά 
ποιαν ζωήν χρειοστεί δ άνθρωπος νά φροντίζη περισσότερον ; διά 
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τήν σωματικήν ή διά τήν ψυχικήν ; Είς δλα αύτά τά πολύ σο
βαρά καί σπουδαία ερωτήματα άπαντά μέ πολύ καθαρόν καί 
ζωηρόν τρόπον το ιερόν Εύαγγέλιον. Άλλα πριν νά ’ίδωμεν τί 
άπαντά τδ Εύαγγελιον, είνε καλόν νά 'ίδωμεν τί είπεν δ άνθρω
πος πριν τδ φώς τοΰ Εύαγγελίου φωτίση τδν κόσμον, διά νά 
μπορέσωμεν νά καταλάβωμεν τήν άξίαν τών άπαντήσεων τοΰ 
Εύαγγελίου είς τά έρωτήματα αύτά.

Οί άρχαίοι άνθρωποι, χριστιανέ, έδωκαν τήν προτίμησιν 
είς τδ σώμα καί τήν σιοματικήν ζωήν. Διά τοΰτο δεν έ'μεινε καμ- 
μία κακή επιθυμία τοΰ σώματος τήν οποίαν δέν έφρόντισαν νά μή 
άπολαύσουν. Τδ άποτέλεσμα δμως ήτο νά φθάσουν οί άνθρωποι 
ς’ τήν Οέσιν καί τήν κατάστασιν τών ζώων καί τών κτηνών καί 
τών θηρίων. Διά τοΰτο οί μέν Αιγύπτιοι υψηλά άπδ τάς πυραμίδας 
των έβλεπαν μέ περιφρόνησιν μεγάλην τδν άλλον κόσμον, οί 
'Εβραίοι έμισοΰσαν άσπονδα τούς άλλους άνθρώπους, οί 'Ρωμαίοι 
έθ ωροΰσαν τιμήν των καί δικαίωμά των νά πατοΰν επάνω είς τά 
πτώματα τών 'Ελλήνων καί τών ΙΙερσών καί δ εξευγενισμένος 
καί πολιτισμένος Έλλην ώνόμαζε ß ά ρ'β α ρ ο ν κάθε ξένον. Άλλά 
τήν άληθινήν εικόνα τής ζιυής τών άνθρώπιυν πού εζησαν πριν 
τοΰ Χριστού μπορεί κανείς νά σχηματίση τότε μόνον, «δταν Οε- 
λήση νά ιδη πώς έζοΰσαν καί ς’ τά σπήτία των μέσα μέ τήν οί- 
κογένειάν των ή μόνοι των καί δταν θελήση νά μάθη τδ τί έγί- 
νετο είς τάς έορτάς των καί τάς συγκεντρώσεις των. Τδ πάν τότε, 
άδελφέ μου, ήτο σκληρά άπανθρωπία, άκρα πολυτέλεια καί άναί- 
σχυντος ήδυπάθεια. Οί άνθρωποι δλοι έλεγαν : ή ζωή είνε βρα
χεία- ας τήν άπολαύσωμεν λοιπδν δπως μποροΰμεν καί ας άκο- 
λουθώμεν δ,τι μάς λέγουν αί δρμαί καί τά άγρια πάθη τοΰ σώ
ματός μας.

’Ιδού μέ ποια λόγια δ Άπ. Παύλος ζωγραφίζει τήν εικόνα 
τών άνθρώπων πού έκυλίοντο μέ άδιακρισίαν μεγάλην ς’ τήν κα
κίαν μέσα καί τήν διαφθοράν: «φάσκοντες είναι σοφοί έμωράν- 
θησαν καί ήλλαξαν τήν δόξα? τοΰ άφθάρτου Θεοΰ έν δμοιώματι 
είκόνος φθαρτού άνθρώπου καί πετεινών καί τετραπόδων καί έρ- 

πετών διδ καί παρέδωκεν αύτούς δ Θεδς έν ταίς έπιθυμίαις τών 
καρδιών αύτών είς άκαθαρσίαν, τού άτιμάζεσθαι τά σώματα αύ
τών έν έαυτοΐς· οίτινες μετήλλαξαν τήν αλήθειαν τού Θεοΰ έν τφ 
ψεύδει καί έσεβάσθησαν καί έλάτρευσαν τή κτίσει παρά τδν κτί- 
σαντα, δς έστιν εύλογητδς είς τούς αιώνας. Διά τοΰτο παρέδωκεν 
αύτούς δ Θεός είς πάθη άτιμίας· αίτε γάρ θήλειαι αύτών μετήλ
λαξαν τήν φυσικήν χρήσιν είς τήν παρά φύσιν δμοίως τε οί άρσε- 
νες, άφέντες τήν φυσικήν χρήσιν τής Οηλείας έξεκαύθησαν έν τή 
βρέξει αύτών είς άλλήλους, άρσενες έν άρσεσι τήν άσχημοσύνην 
κατεργαζόμενοι καί τήν αντιμισθίαν ήν έδει τής πλάνης αύτών έν 
έαυτοΐς άπολαμβάνοντες. Καί καθώς ούκ έδοκίμασαν τδν Θεδν 
έχειν έν έπιγνώσει, παρέδωκεν αύτούς δ Θεδς είς άδόκιμον νοΰν, 
ποιείν τά μή καθήκοντα, πεπληρωμένους πάση άδικία, πορνεία, 
πονηρία, πλεονεξία, κακία- μεστούς φθόνου, φόνου, έριδος, δό
λου, κακοηθείας- ψιθυριστάς, καταλάλους, θεοστυγεις, ύβριστάς, 
ύπερηφάνους, άλαζόνας, έφευρετάς κακών, γονεΰσιν άπειθεΐς, 
άσυνέτους, άσυνθέτους, άστοργους, άσπονδους, άνελεήμονας.» 
(Ρωμ. 1, 22 32).

Είς τέτοιαν κτηνώδη καί άπελπιστικήν κατάστασιν εύρί- 
σκετο, άδελφέ μου, δ άνθρωπος δτε ήλθεν δ Χριστδς διά νά τδν 
σώση καί νά τον άνεβάση άπδ τήν γήν είς τδν ούρανόν. Τδ πρώ
τον πού είχε νά κάμη δ Χριστδς ήτο νά δώση είς τδν άνθρωπον 
νά καταλάβη δτι όχι ή γή, άλλ’ δ ούρανδς ήτο ή αληθινή κα
τοικία πού τοΰ ήξιζεν καί δτι όχι τδ σώμα, άλλ’ ή ψυχή έπρεπε 
νά έχη τήν πρώτην Οέσιν καί πήν προτίμησιν είς τάς σκέψεις του 
καί τάς φροντίδας του. Διά τοΰτο έβροντοφώνησε πρδς τούς άν- 
Ορώπους : Δέν πρέπει ή προσοχή σας δλη νά ήνε έπάνω ς’ τδ φα- 
γητδν καί τό ποτδν καί τδ ένδυμα- μή άκούετε τυφλά τδ τί σάς 
λέγουν αί έπιθυμίαι τοΰ σώματος καί αί δρμαί του- δ δρόμος πού 
φέρει ς’ τήν άληθινήν εύτυχίαν δέν είνε αύτδς πού άκολουθείτε- 
έρωτήσατε τήν ψυχήν σας, προσέξετε τάς άπαιτήσεις αύτής καί 
θά μπορέσετε νά ευρετε τδν δρόμον πού φέρει ς’ τήν άνω 'Ιερου
σαλήμ καί τήν Βασιλείαν τών Ούρανών- κάμετε τδ σώμά σας 
δργανον τής ψυχής σας, υποτάξετε τάς άπαιτήσεις του είς τάς 
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απαιτήσεις τής ψυχής καί τότε Οά καταλάβετε τήν αξίαν σας 
καί Οά ίδήτε τήν εικόνα τοϋ Θεοΰ που ύπάρχει μέσα σας· άπο- 
μακρύνετε από τήν ψυχήν σας το ψευδός, τήν βίαν, τον βάρβαρον 
εγωισμόν, τήν αδικίαν, κάμετε νά βασιλεύσουν είς αύτήν ή αδελ
φότης, ή επιείκεια, ή ταπεινοφροσύνη, ή πραότης, ή αληθινή 
αγάπη προς τον Θεόν καί κάθε άνθρωπον, κάμετε τήν ψυχήν 
σας πηγήν κάθε άγιου καί ίεροΰ αισθήματος καί τότε Οά ευρετε 
τον εαυτόν σας- ό άνθρωπος Οά εύρη τόν πραγματικόν άνθρωπον, 
τόν άνθρωπον τόν άγιον καί αγνόν πού έπλασαν τά χέρια τοϋ 
άγιωτάτου καί ΙΙαντοδυνάμου Θεοΰ. Τότε ή ζωή σας Οά είνε ζωή 
γλυκειά κ’ εύτυχισμένη καί δέν Οά όμοιάζη μέ στεφάνι πλεγμένο 
μέ χορτάρια μαραμμένα ή μέ αγκάθια σκληρά.

«Ζητείτε πρώτον τήν βασιλείαν τοϋ Θεοΰ καί τήν δικαιο
σύνην Αύτοΰ καί ταϋτα πάντα προστεΟήσεται ύμίν» έκήρυξεν ο 
Χριστός προς τούς άνθρώπους. Καί δέν ήτο δυνατόν νά γίνη 
πλέον θειον καί πλέον φυσικόν κήρυγμα. Ό άνθρωπος τδν όποιον 
αί ύλικαί καί κοσμικαί απολαύσεις έξωμοίωσαν προς τά άλογα 
ζφα έπρεπε πρώτον νά καταλάβη τήν πλάνην του καί τήν άξιο- 
θρήνητον κατάστασίν του καί νά ζητήση τήν βασιλείαν τοΰ άγα 
θοΰ καί τής άρετής καί τοΰ αγίου θελήματος τοΰ Θεού έπί τής 
γής, Οέτων είς δευτέραν Οέσιν τάν άνάγκας καί τάς απαιτήσεις 
τ.,ς ύλικής ζωής, διότι «ούδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν ή 
γάρ τον ένα μισήσει, καί τον έτερον αγαπήσει' ή ενός άνθέξεται 
καί τοΰ ετέρου καταφρονήσει' ού δύνασθε Θεφ δουλεύειν καί 
μαμμωνά». Καί διά νά δείξη ο Χριστός τήν μεγάλην πλάνην 
δλων εκείνων πού είνε βυθισμένοι ς’ τάς ύλικάς φροντίδας ιιέσα 
λέγει : Μή έχετε ώς σκοπόν τής ζωής σας το νά κάμνετε περισ
σότερα χρήματα καί κτήματα είς τήν γην' διότι τά γήϊνα αγαθά 
δέν είνε ασφαλή καί αιώνια' άλλα τρώγει το σκουλήκι, άλλα κα
ταστρέφει ή σκωρία, άλλα κλέπτουν οί κλέπται καί άλλα λυώ- 
νουν καί χάνονται μέ χιλίους δύο τρόπους. Διά τούτο χρεωστείτε 
νά έχετε ώς σκοπόν τής ζωής σας νά εξασφαλίσετε μέ τάς άρετάς 
σας καί τάς καλάς σας πράξεις τά αιώνια αγαθά τοϋ ούρανοϋ' 
διότι μόνον τά ούράνια αγαθά είνε ασφαλή καί αιώνια' αύτά ούτε 
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το σκουλήκι τά τρώγει, ούτε ή σκωρία τά καταστρέφει, ούτε κλέ
πται μποροΰν νά τά κλέψουν... μή πνίγεσθε άπό τάς πολλάς καί 
καθημερινάς φροντίδας διά το σώμά σας, άλλά προσπαθείτε νά 
θησαυρίζετε έργα αγαθά διά τήν ψυχήν σας, διότι ή ψυχή είνε 
πλέον πολύτιμη άπδ τδ σώμα. Διά τοΰτο ή ώφέλειά σας θά είνε 
μηδέν έάν κερδήσετε δλον τδν κόσμον και ζημιωθήτε είς τήν ψυ
χήν σας' «τί γάρ ώφελείται άνθρωπος, έάν τδν κόσμον δλον κερ- 
δήση, τήν δέ ψυχήν αύτοΰ ζημιωθή;» (Ματθ. 16, 26).

Ιδού, χριστιανέ, ποία είνε ή κατά Χριστόν ζωή τήν οποίαν 
χρεωστεί νά ζή ό άνθρωπος αν έπιθυμή αληθινά πραγματικήν 
εύτυχίαν καί πρόοδον. Καί πραγματικώς αν θέλωμεν νά συμ- 
βουλευθώμεν τήν ιστορίαν θά μάθωμεν δτι ή διδασκαλία αύτή τοΰ 
Χριστοΰ ώσάν μεγαλοπρεπής φάρος έφώτισε τδν κόσμον, καί 
έκαμε νά γεννηθή καί νά άνθήση ό αληθινός πολιτισμός καί ή 
πραγματική πρόοδος. Βέβαια δέν έλειψαν ούτε Οά λείψουν οί 
άσεβείς εκείνοι, οί οποίοι, δι’ δσα λέγει τδ Εύαγγέλιον διά τήν 
ζωήν πού χρεωστοϋμεν νά ζώμεν ώς π),άσματα μέ ψυχήν καί 
λογικόν, παρατηρούν καί λέγουν τά έξής επιπόλαια: Το εύαγ
γέλιον μάς ζητεί νά άρνηθώμεν τά ύλικά αγαθά καί νά κάμωμεν 
νεκρά τά μέλη τοΰ σώματός μας' άλλά είνε δυνατά αύτά τά 
πράγματα ; διατί μάς έδόθησαν τά διάφορα άγαθά τού κόσμου ; 
Είνε έγκλημα νά άπο?.αύσωμεν τήν χαράν τού κόσμου ; είνε ά- 
μαρτία νά διασκεδάσωμεν ;

Άλλά πόθεν βγάλλεις τά συμπεράσματα αύτά ; Μάθε σύ, ο 
οποίος μέ τήν μεγαλητέραν εύκολίαν λέγεις τέτοια λόγια, δτι 
τδ Εύαγγέλιον δέν λέγει «ζητείτε μόνον τήν Βασιλείαν τοΰ 
Θεού καί τήν δικαιοσύνην», άλλά «ζητείτε πρώτον τήν Βα
σιλείαν τού Θεού». Επομένως καί νά διασκεδάσης μπορείς, καί 
νά χάρης καί νά άπολαύσης τά ύλικά άγαθά' άλλά πρέπει τάς 
διασκεδάσεις σου καί ταις χαραϊς σου νά διακρίνη πάντοτε τδ μέ- 
τρον, ή άθφότης καί ή ήθικότης. Διότι ποτέ, ποτέ μπορεί το 
Εύαγγέλιον νά έγκρίνη ή νά έπιδοκιμάση τήν άσωτείαν σου 
τήν οποίαν σύ ονομάζεις οιασκέδασιν είτε τον υλισμόν καί τον
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βάρβαρον έγωισμόν σου, τον όποιον σύ ονομάζεις αξιοπρέπειαν 
καί ίπποτισμόν.

Δύσκολος σου φαίνεται, αδελφέ μου, ή κατά Χριστόν ζωή; 
θΧ^ δχι*  «δεύτε πρός με πάντες οί κοπιώντες καί πεφορτι- 

σμένοι, κάγώ αναπαύσω ύμάς, λέγει ό Σωτήρ*  άρατε τον ζυγόν 
μου έφ’ ύμάς καί μάθετε άπ’ εμού δτι πράος είμι καί ταπεινός 
τή καρδία καί εύρήσετε άνάπαυσιν ταίς ψυχαίς ύμών*  ό γάρ ζυγός 
μου χρηστός καί τό φορτίον μου έλαφρόν έστιν». Ζήτα τήν βοή
θειαν τού Χριστού σου καί προσπάθησε νά ζήσης τήν ζωήν πού 
μάς ορίζει καί θά ϊδης πόσον ωραία καί γλυκειά αλλά καί πό
σον εύκολη είνε συγχρόνως.

ΧΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Δ. Η.
Τεροκήρυξ Λεμεσού.

Η ÔYNAMIS ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Συμβουλευόμενοι τήν ιστορίαν δέν δυσκολευόμεθα ν’ άνακα- 
λύψωμεν τά μέσα, τά όποια οί κατά καιρούς έπί τής σκηνής 
τής ιστορίας άναφανέντες μεγάλοι άνδρες μετεχειρίσθησαν πρδς 
έπιτυχίαν τών σκοπών αύτών καί επιβολήν έπί τών λαών. Ουτω 
λ.χ. οί μέν υπέταξαν τους λαούς βία καί δυναστεία, άλλοι διά 
τής πολιτικής, άλλοι ύποσχεθέντες έλευθερίας καί τέλος άλλοι 
κατέπληξαν τον κόσμον διά τών γνώσεων καί τής μεγαλοφυίας 
των. ΙΙερί τοΰ Μωάμεθ είνε γνωστόν διά τίνων ηδονικών ύποσχέ- 
σεων καί άπολαύσεως επιγείων αγαθών κατόρθωσε νά δελεάση 
καί σύρη όπισθεν αύτού τά πολυάριθμα άραβικά καί άλλα ασια
τικά πλήθη. Άλλ’ έάν ταύτα είνε αληθή, ώς καί είνε, δέν είνε 
θαυμασμού άξιον πώς ό Ιησούς Χριστός, ό όποιος παρουσιάσθη 
είς τον κόσμον δλως διάφορος τών προ αύτοΰ καί μετ’ αύτόν, 
εϊτε βασιλείς ήσαν ούτοι, εϊτε φιλόσοφοι, εϊτε ίδρυταί θρησκευτι
κών καί κοινωνικών συστημάτων, άνευ ούδενδς έξωτερικού άνθρω
πίνου μεγαλείου καί όγκου, άνευ ούδενδς έκ τών μέσων, άτινα 
μετήλθον οί διάφοροι κατακτηταί τών λαών, πώς ίδρυσε τδ κρά
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τος αύτού τδ αιώνιον, τήν θρησκείαν αύτού καί έπεβλήθη έπί τών 
συνειδήσεων τών άνθρώπων, ούτως ώστε ή άνθρωπότης χωρίς αύ
τοΰ νά μή δύναται νά ζήση ; Άναμφιβόλως έν τή ιδρύσει καί 
έξαπλώσει τού χριστιανισμού δέν δυνάμεθα ή νά διίδωμέν τι τδ 
ύπερφυσικόν καί θειον καί τήν άλήθειαν ταύτην ϊνα παραστήσω- 
μεν έπί τδ ζωηρότερον θά έκθέσωμεν διά τίνος ολίγον περιέργου 
μέν καί τολμηράς ύποθέσεως, άλλ’ ύποθέσεως τελείως διασαφηνι- 
ζούσης τήν αλήθειαν, ότι η θεία δύναμις ήτο ή συντελέσασα είς 
τδν θρίαμβον τοΰ Χριστιανισμού.

* * *
Έν τφ διαλόγφ, δστις συνάπτεται μετά τίνος φιλοσόφου καί 

τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ, εινε αληθές, δτι τίθενται είς το στόμα Αύτοΰ 
λόγοι οϊτινες ούδέποτε έλέχθησαν, αλλά τοΰτο δέν σημαίνει. 
'Ημείς γνωρίζομεν, δτι ό Ί. Χριστός είς τάς μετά τών άνθρώπων 
συνομιλίας του ήτο σφόδρα συγκαταβατικός, ήπιος δέ καί ήρεμος 
είς τάς έρωτήσεις, άς τφ άπηύθυνον. Επίσης εινε γνωστόν, δτι 
είσήρχετο καί είς είδος τι φιλονεικίας, δτε διημφισβητειτο ή θεία 
αύτοΰ αποστολή. ** *

Δέν είχε παρέλθη έτος άπδ τής είς τδ δημόσιον κήρυγμα έ- 
ξόδου τοΰ Ιησού Χριστού καί έν μια τών ήμερών, καθ’ άς Ού- 
τος περιήρχετο τάς πόλεις καί τάς κώμας τής Γαλιλαίας εύαγ- 
γελιζόμενος τδν λαόν τοΰ Ισραήλ, συνηντήθη μετά τίνος φιλο
σόφου, πολιοΰ τήν σύνεσιν καί σεβαστού διά τάς γνώσεις, δστις 
πρώτος λαβών τδν λόγον ήρώτησε τδν Κύριον :

—ΙΙοίος είνε ό σκοπός σας, είπε, περιοδεύων τήν Ίουοαίαν 
καί Γαλιλαίαν καί διδάσκων τήν καινήν καί ίδιότροπον διδασκα
λίαν σου ; — Ό σκοπός μου άπήντησεν ό’Ιησούς, είνε νά με
ταρρυθμίσω τά ήθη τοΰ κόσμου, νά πατάξω τάς προλήψεις, ν’ 
άλλάξω τήν θρησκείαν πάντων τών λαών, νά καταστρέψω τήν 
λατρείαν τών ψευδών θεών καί τέλος νά διδάξω τούς ανθρώπους 
νά πιστεύωσιν είς έ'να καί μόνον θεόν, είς τον όποιον μία 
καί μόνη, ώς πνευματικόν, αρμόζει λατρεία, ή έν πνεύματι 
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καί άληθείφ.. Σέ βεβαιώ δέ, δτι δσονδήποτε παράδοξος καί άν 
φαίνηται ή έπιχείρησίς μου αυτή, Οά τύχη τού σκοπού της.

— Άλλ’ είσθε σοφώτερος τού Σωκράτους καί εύγλωττότε- 
ρος τοΰ ΙΙλάτωνος, επιδεξιότερος δέ δλων τών μεγάλων πνευ
μάτων, άτινα έλάμπρυναν τήν Ελλάδα καί τήν Ρώμην, διά 
νά έχετε τόσην πεποίθησιν περί τής επιτυχίας τοΰ εγχειρή
ματος σας ;

—Δέν καυχώμαι δτι Οά διδάξω τήν άνθρωπίνην σοφίαν, 
τούναντίον θέλω ν’ αποδείξω ώς μωρίαν τήν σοφίαν τών σοφών 
τοΰ αίώνος τούτου, τάς μεταρρυθμίσεις δέ, τάς οποίας ύπεσχέ- 
θησαν μέν, άλλα δέν κατώρθωσαν ούτε καν είς μίαν πόλιν νά 
είσαγάγωσιν ούτοι, έγώ θά κατορθώσω νά φέρω είς πέρας, είσά- 
γων είς ολόκληρον τον κόσμον, είτε άπ’ εύθείας, είτε διά τών μα
θητών μου.

—Άλλ’ οί μαθηταί σας διά τοΰ ταλάντου των, τής ύπολή- 
ψεώς των, τής αξίας των, τοΰ πλούτου των, Οά είνε δυνατόν νά 
ρίψωσι μίαν τόσον μεγάλην λάμψιν, ώστε νά έξαλείψωσι τήν 
Στοάν καί τδ Λύκειον καί νά παρασύρωσιν εύκόλως τόσα πλήθη;

— Όχι, οί μαθηταί μου Οά είνε άνθρωποι αγράμματοι καί 
πτωχοί, προερχόμενοι έκ τών κατωτάτων τάξεων τοΰ λαού- Οά 
είνε Ιουδαίοι, έκ τοΰ έθνους δηλ. εκείνου τοΰ τόσον περιφρονου- 
μένου. Έν τούτοις διά τών ανθρώπων τούτων εννοώ νά θριαμ
βεύσω καί νά καταγάγω νίκην, τήν οποίαν μέχρι τούδε δέν είδεν 
δ κόσμος.

—Άλλά διά νά κατορΟώσητε αύτήν, πρέπει τουλάχιστον 
νά ύπολογίζητε έπί λεγεώνων ίσχυροτέρων τών τού Καίσαρος 
καί τού Μ. Αλεξάνδρου, αίτινες νά ένέσπειρον δθεν Οά διήρχοντο 
τήν φρίκην καί τον τρόμον. Μόνον ούτω Οά ήτο δυνατόν νά βα- 
σιλεύσητε έπί τοΰ κόσμου.

— Όχι, τίποτε έξ δλων τούτων δέν σκέπτομαι, άπήντησεν 
δ Ίησοΰς. Επιθυμώ τούναντίον οί απόστολοί μου νά είνε ήμε
ροι ώς τά άρνία, τόσον ώστε να έπιτρέπωσι νά σφαγώσιν ύπδ 
τών έχθρών των. 0ά καΟίστων αύτούς έγκληματίας άν διέτασ- 
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οον να σύρωσι ξίφη διά νά ίδρύσωσι τδ βασίλειον τών νό
μων μου.

—Άλλ’ έλπίζετε λοιπόν, δτι οί αύτοκράτορες, οί κατά τό
πους άρχοντες, οί διοικηταί, αύτοί οί ιερείς θά εύνοήσωσι τδ 
έπιχείρημά σας ;

—’Όχι’ δλαι αί δυνάμεις τοΰ κόσμου κρύφιαί τε καί φα- 
νεραί, βασιλείς καί άρχοντες, φιλόσοφοι καί μή, λαδς καί πο
λιτεία θά έξοπλισθώσι κατ’ έμοΰ. Οί μαθηταί μου θ’ άχθώσιν 
ένώπιον κριτών καί βασιλέων, θά μισηθώσι, θά καταδιωχθώσι 
καί θά θανατωθώσιν. Έπί τρεις αιώνας Οά προσπαθήσωσι δι’ δ
λων τών μέσων νά πνίξωσιν έντδς ποταμών αιμάτων τήν θρη
σκείαν μου καί τους οπαδούς αύτής, αλλά τί μέ τούτο ; Αύτη 
έπί τέλους θά θριαμβεύση !

Άλ)<ά τί τδ έπαγωγδν θά έχη ή θρησκεία σας διά νά έπι- 
σύρη τήν προσοχήν δλοκ?^ήρου τοΰ κόσμου ;

— 'Η θρησκεία μου, άπήντησεν δ Ίησοΰς, μολονότι λο
γική θά στηρίζηται έπί μυστηρίων. 'Η ήθική μου θά είνε καθα- 
ρωτέρα άπδ πάσαν άλλην μέχρι τοΰδε διδαχθείσαν έν τφ κόσμφ’ 
οί μαθηταί μου θά κηρύξωσιν δτι έγεννήθην έντδς σπηλαίου 
αλόγων ζώων καί δτι διήγον βίον πλήρη παθημάτων καί στερή
σεων. Έπί πλέον θά προσθέσωσιν δτι έξέπνευσα .έπί τοΰ σταυ
ρού, διότι πρέπει νά σάς είπω, δτι έπί τοΰ ατιμωτικού τούτου 
οργάνου οφείλω ν’ άποθάνω. Ταΰτα πάντα θά κηρυχθώσιν είς τδν 
κόσμον καί Οάτά πιστεύσωσιν οί άνθρωποι. Άλλά θά πιστεύσωσι 
καί είς Έμέ ώς θειον Διδάσκαλον καί Λυτρωτήν τής άνθρωπό- 
τητος, ούτως ώστε έν τφ ονόματί μου θά κάμψη παν γόνυ έπου- 
ρανίων καί έπιγείων καί καταχθονίων.

—Δηλαδή, άπήντησε μετά τίνος μειδιάματος, — δχι άμοι
ρου ειρωνείας — δ φιλόσοφος, έξ δλων τών μέχρι τοΰδε λεχθέν- 
των έξάγεται τούτο, δτι Οά φωτίσητε τούς σοφούς διά τών ά- 
παιδεύτων, δτι θά νικήσητε τάς δυνάμεις τοΰ κόσμου άνευ δπλων 
καί στρατών, αλλά διά μέσων δλως άσθενών καί αναξίων, θά 
έλκύσητε τά πλήθη καταπολεμοΰντες τόσον βαθέως έρριζωμέ- 
νας έντδς αύτών προλήψεις καί δεισιδαιμονίας καί τόσας άλλας 
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κακίας, θά τά καταστήσητε οπαδούς 'σας ύποσχόμενοι παθή
ματα, περιφρονήσεις, ονείδη και αύτόν τον θάνατον’ θά έκθρονί- 
σητε πάντας τους θεούς τού Όλύμπου διά νά λατρεύσωσιν ύ
μάς, δστις ώς λέγετε θά σταυρωθήτε ώς ο έσχατος τών κακούρ
γων. ’Αδύνατον ό σκοπός σας αυτός νά έπιτύχη*  οί γέλωτες 
καί τά σκώμματα τού δημοσίου δέν θά ήνε άδικα, δταν μετ’ 
ολίγον αρχίσουν, ϊνα έπιτύχη ο σκοπός σας θά έπρεπε ν’ άνα- 
γεννηθη ή άνθρωπίνη φύσις, ώρισμένως δέ ή ηθική άνάπλασις τού 
κόσμου δι’ ών μέσων προτίθεσθε, εΐνε έκ τών αδυνάτων, ώς α
δύνατος εΐνε καί ή μεταρρύθμισις τού ύλικού τούτου κόσμου. 
Μάλλον ήδυνάμην νά πιστεύσω, δτι δι’ ενός λόγου σας ήδύνα- 
σθε νά σείσητε τήν γην καί νά κάμητε νά πέσωσιν έκ τού στερε
ώματος ό ήλιος καί τάλλα άστρα, παρά να πιστεύσω είς τήν έ- 
πιστροφήν τού έθνικού κόσμου.

Ό Ιησούς δέν άπήντησεν είς τά φαινομενικώς ακατα
μάχητα ταύτα έπιχειρήματα τού φιλοσόφου, δχι διότι δέν ή- 
δύνατο, αλλά διότι δέν ήθελε ν’ απάντηση. Άφήκε νά ομιλή- 
σωσι τά πράγματα. Ό φιλόσοφος όμιλήσας ώς ώμίλησε περί 
τού αδυνάτου \ής έπιτυχίας τού έργου τού Ιησού, άναμφιβό
λως ώμίλησε πολύ λογικώς, διότι άνθρωπίνως ύπολογίζων εύ- 
ρισκεν, δτι πάσα μεταβολή καί αλλαγή τών ορών, καθ’ ους 
ή άνθρωπότης έζη καί έπολιτεύετο έν τφ κόσμφ ήτο αδύνατος, 
πολλφ μάλιστα δι’ ών προέλεγε μέσων ο Ιησούς’ τούτο ήτο α
ληθές. Άλλ’ άλλαι μέν βουλαί άνθρώπων, άλλα δέ Θεός κε
λεύει ! ΓΌ,τι άνθρωπίνως ήτο άδύνατον, ο,τι δέν ηδύνατο νά χω 
ρήση ό νούς τού φιλοσόφου, τούτο διά τής δυνάμεως τού Χριστού 
κατέστη δυνατόν. ΤΙ άνθρωπίνη σοφία συνεχύθη καί δλαι αί 
παλαιαί ίδέαι άνετράπησαν. Νέα ζωή, νέα πολιτεία έ,εκαι- 
νίσθη είς τον κόσμον διά τού 1. Χριστού. Τά άρχαΐα παρήλ- 
θον, ιδού καινά γεγόνασι τά πάντα. Ή μωρία τού σταυρού 
έθριάμβευσε καί ιδού τό άθάνατον μνημεΐον τής θειότητος τού 
Χριστιανισμού έπί δύο χιλιάδας ήδη έτη !

Α.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 9

Άφ’ ού ώμιλήσαμεν περί τής χρηστότητος καί τής κοσμιότητας 
τών παίδων, θά εΐπωμεν ολίγα τινά καί περί τής έπιτηρήσεως τ^ς 
νεανικής ήλικίας. Πολλοί, δυστυχώς, γίνονται παραίτιοι μεγάλης κα
κοδαιμονίας τών τέκνων των, διότι φροντίζουσι μέν νά τοϊς παρα- 
σχωσι παιδαγωγούς καί διδασκάλους έν οσω εΐνε παίδες, αφηνουσι δ 
άχαλινώτους τάς όρμάς των κατά τήν νεανικήν των ήλικίαν, έν ω τού- 
ναντίον κατ’ αύτήν άκριβώς απαιτείται μείζων έπ’ αύτών έπίβλεψις 
καί χαλιναγώγησις. Διότι πάντες γνωρίζομεν, δτι τά μέν αμαρτήματα 
τών παίδων είνε μικρά καί έντελώς θεραπεύσιμα, περιφρόνησις τυχόν 
πρός παιδαγωγούς, διδασκάλων έξαπάτησις, άπείθεια*  τά δέ τών νέων 
δτι εΐνε πολλάκις μεγαλύτερα καί ολεθριώτερα, πολυφαγία, χαρτοπαι
ξία, βακχικαί διασκεδάσεις, οινοποσία. Άκριβώς λοιπόν ή ήλικία αύτή 
δέν πρέπει νά άφίνηται άχαλίνωτος, άλλα νά δεσμεύωνται αί όρμαί της 
έπιμελώς, έπειδή ή ισχύς τών ήδονών κατ’ αύτήν εΐνε μεγάλη καί ή 
φύσις εύερέθιστος καί χαλινού δεομένη. Οί φρόνιμοι πατέρες όφείλου- 
σιν δχι μόνον νά συγκρατώσιν έρρωμένως τήν ήλικίαν ταύτην, ϊνα μή 
δίδωσιν είς τήν άφροσύνην τών τέκνων των έξουσίαν πρός διάπραξιν α
δικημάτων, άλλα καί νά έπιτηρώσιν άγρύπνως καί νά σωφρονίζωσι 
τούς υίούς των παρεκτρεπομένους διά παντός μέσου, διά λόγων, δι ά- 
πειλών, διά παρακλήσεων, καί διά τής προσαγωγής παραδειγμάτων 
άνθρώπων περιπεσοντων μέν είς συμφοράς διά τήν φιληδονίαν, δοξα- 
σθέντων δέ καί έπαινεθέντων διά τήν άρετήν καί τήν σωφροσύνην των. 
Διότι δύο κυρίως αέσα παρορμώσι τούς νέους πρός άρετήν : ή έλπίς 
τής τιμής καίό φόβος τής τιμωρίας’ ή μέν πρώτη τούς καθιστά ορμη- 
τικωτέρους πρός τά κάλλιστα τών έπιτηδευμάτων, ό δέ φοβος διστα- 
κτικούς πρός τά φαύλα τών έργων.

Καθόλου δέ τούς νέους πρέπει νά τούς άπομακρύνωμεν άπό πά
σης συναναστροφής μέ κακούς καί πονηρούς άνθρώπους, διότι πάντοτε 
άποκομίζουσι μεθ’ εαυτών κάτι τι έκ τής κακίας των. Περί τούτου σοφά

1) Συνέχεια έκ του προηγουμένου καί τέλος.
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καί διδακτικά είνε άλληγορικά τινα παραγγέλματα του Πυθαγόρου, 
τά όποια έγώ παραθέτων θά εξηγήσω, διότι φρονώ δτι άντηχούσι με- 
γάλως εις άπόκτησιν τής άρετής. Έλεγε π. χ. μ ή γε ύ ε σ θ α ι 
μελανούρων (μή τρώγετε μελανούρια), τ. ε. μή συναναστρέφε- 
σθε μέ άνθρώπους μαύρους άπό κακίαν καί κακοήθειαν. Μ ή ζυγόν 
ύπερβαίνειν (μή ύπερβαίνετε τό μέτρον εν τή ζυγίσει, μή άπα- 
τάτε ζυγίζοντες), τ.ε. έπιμελείσθε τής δικαιοσύνης καί ταύτην επιδιώ
κετε. Μ ή έ π I χοίνικος καθίσαι (μή έπαναπαύεσθε έπί 
μιας χοίνικος), *),  τ.ε. άποφεύγετε τήν αργίαν καί φροντίζετε πώς να 
έξασφαλίσητε τό μέλλον σας. Μ ή π α ν τ ί έμβάλλειν δε
ξιάν, τ.ε. άπερισκέπτως καί αδιακρίτως μή συνάπτετε σχέσεις. Μ ή 
φ ο ρ ε ί ν στενόν δακτύλιον, τ.ε. μή ζήτε ούτως ώστε να 
δεσμεύητε τον βίον σας, διατηρείτε δηλ. τήν έλευθερίαν τής βουλήσεως 
έν τω βίω. Πυρ σ ι δ ή ρ ω μ ή σκαλεύειν, τ.ε. μή έρεθί- 
ζετε άλλ’ υποχωρείτε είς τόν ώργιομένον. Μ ή έ σ θ ί ε ι ν κ α ρ- 
δ ί α ν, τ.ε. μή βλάπτετε τήν ψυχήν σας καταβασανίζοντες αύτήν, μέ 
φροντίδας καί σκέψεις. Κυάμων ά π έ χ ε σ θ α ι, τ. ε. άπέχετε 
τών πολιτικών 1 2). Μ ή έ π ι σ τ ρ έ φ ε σ θ α ι έ π I τούς ορούς 
έλθόντας ίδταν φθάσετε είς τό τέρμα να μή έπιστρέφητε οπίσω), 
τ.ε. δταν πρόκηται ν’ άποθάνητε μή άθυμείτε άλλά φέρετε εύκόλως 
τό πράγμα.

1) Ή χοίνιξ ήτο μέτρον χωρητικότητας, κυρίως σίτου, ίσον πρός 324 
δράμια σημερινά, ποσον ικανόν είς εν άτομον δι’ άρτον μιας ημέρας. Άλληγορι- 
κώς ή φράσις σημαίνει : νά μή μείνη τις αργός επαναπαυόμενος είς τήν καθη
μερινήν μόνον τροφήν, αλλά νά έργάζηται και διά τό μέλλον.

2) Τούς κυάμους (κουκκιά) μετεχειρίζοντο οί παλαιοί είς τάς ψηφοφορίας’ 
διό αύται, καθώς και αί άρχαί, κ υ α μ ε ι τ α ΐ έλέγοντο. Ή φράσις εξηγείται : 
πρέπει ν’ άπέχη τις τών πολιτικών. Οί μεταγενέστεροι Πυθαγόρειοι, λαμβάνοντες 
κατά γράμμα τήν φράσιν κ υ ά μ ω ν ά π έ χ ε σ θ α ι δέν έτρωγον κυάμους, 
ϊνα μή φάγωσι καΓ τά έν αύτοις έντομα, περιέχοντα ψυχάς κατά τό δόγμα τής 
μετεμψυχώσεως, δπερ έπρέσβευον.

Επανέρχομαι είς τήν έξ αρχής ύπόθεσιν τού λόγου μου. Άπό 
δλους μέν τούς πονηρούς άνθρώπους πρέπει νά άπέχωσιν οί νέοι, πρό 
πάντων δμως από τούς κόλακας. Πολλάκις είς πολλούς πατέρας ειπον 
καί έπαναλαμβάνω σήμερον, δτι δέν ύπάρχει ολεθριώτερον καί μάλ
λον είς τήν καταστροφήν ωθούν γένος άνθρώπων άπό τούς κόλακας, 
οί όποιοι καί τούς πατέρας καί τά τέκνα όλοσχερώς καταστρέφουσι, 

τών μέν τό γήρας τών δέ τήν νεότητα μεστήν λύπης^καθιστώντες, καί 
κατά τών ηθικών διδαγμάτων προτείνοντες άκαταμάχητον δόλωμα τήν 
ηδονήν. Καί ένφ οί μέν πατέρες συμβουλεύουσι τούς υίούς των ν’ άπέ- 
χωσι της μέθης καί κραιπάλης, νά είνε έγκρατείς τών σωματικών ή- 
δονών, να είνε οικονόμοι καί νά έργάζωνται, έκείνοι συνιστώσι να με- 
θύσκωνται, ν’ άσελγαίνωσι, νά σπαταλώσι καί να ραθυμώσιν «ό βίος 
μας, τοίς λέγουσιν, είνε μία στιγμή χρόνου*  πρέπει λοιπόν νά τόν χα- 
ρούμεν καί δχι νά κακοπερνούμεν*  μή άκούετε τάς άπειλάς τών πατέ
ρων σας*  αύτοί είνε ξαναμωραμένοι καί έχουν τό ένα τω'*  πόδι σιόν 
τάφον*  είνε άνθρωποι τής παλαιάς έποχής, είνε πλέον για θάψιμον».

ΧΑνθρωποι μιαροί, ύποκρινόμενοι φιλίαν, έστερημένοι παρρησίας, 
τών μέν πλουσίων κόλακες τών δέ δυστυχών περιφρονηταί, μεταχειρι- 
ζόμενοι πρός έξαπάτησιν τών νέων ισχυρά καί ποικίλα θέλγητρα, 
προσποιητώς μειδιώντες δταν καί οί τρέφοντες αύτούς γελώσι, προσαρ- 
μοζόμενοι πρός τάς ορέξεις καί τήν θέλησιν τών πλουσίων, ζώντες 
βίον ξένον καί ψευδή καί δχι ίδιον καί γνήσιον, έλεύθεροι έκ τύχης καί 
δούλοι έξ ιδίας θελήσεως*  χαρακτήρες χαμερπέστατοι, οί όποιοι νομί- 
ζουσιν, δτι τότε άκριδώς έξευτελίζονται ύπό τών τρεφόντων αύτούς 
δταν ούτοι δέν τούς έξευτελίζωσι. διότι, ύπολαμδάνοντες, δτι πρός τούτο 
ζώσι παρ’ αύτοις, νομίζουσιν δτι περιφρονούνται καί, κατ’ άκολουθίαν, . 
δτι μάτην τρέφονται ύπ’ αύτών. "Οσοι λοιπόν τών Πατέρων φροντίζουσι 
περί τής καλής άνατροφής τών τέκνων των, άς διώκωσι μακράν τα 
μιαρά ταύτα κτήνη. Ούχί ολιγώτερον τών κολάκων ’πρέπει ν’ άπο- 
φεύγωσιν οί παιδες καί τών συμμαθητών των τάς κακίας ώς διαφθει- 

ρούσας καί τάς άρίστας φύσεις.
Συστήσας άνωτέρω είς τούς γονείς αύστηρά τινα καί δύσκολα μέ

τρα έν τή άγωγή τών τέκνων των, δέν έννοώ νά φέρωνται πρός αύτά 
τραχέως καί σκληρώς έν τή έφαρμογή των. Τό άπότομον τών έπιπλή- 
ξεων πρέπει νά μετριάζωσιν οί πατέρες πάντοτε διά τρόπου πράου καί 
συγγνωμονικού, άναμιμνησκόμενοι δτι ύπήρξάν ποτέ καί αύτοί νέοι. 
Καθώς οί ιατροί, άναμιγνύοντες τά πικρά φάρμακα μέ γλυκείς χυ
μούς, έπενοησαν τήν ηδονήν ώς μέσον έπιδιώξεως τού συμφέροντος, τοι
ουτοτρόπως καί οί πατέρες οφείλουσι, τήν τραχύτητα τών έπιπλήξεων 
μετριάζοντες διά τής πραότητας, άλλοτε μέν να ύποχωρώσιν άλλοτε 
δέ νά έναντιώνται είς τάς έπιθυμίας τών τέκνων των καί πρό πάντων 
να φέρωσιν εύκόλως τά σφάλματά των καί νά ιτραύνωνται ταχέως οργι^ 
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ζόμενοι προσωρινώς. ’Οξύθυμοι μάλλον ή βαρύθυμοι πρέπει να είνε οί 
πατέρες πρός τά τέκνα των, μάλλον οηλ. νά όργίζωνται ταχέως καί τα
χέως νά πραύνωνται παρά βαρέως καί έπί πολύ τήν οργήν των νά οια- 
τηρώσι, διότι ή έχθρα καί ή δύσκολος συμφιλίωσις καί μεγίστη άπό- 
δειξις μισοτεκνίας. Καλόν δέ είνε νά κάμνωμεν πώς δεν βλέπομεν με
ρικά αμαρτήματα τών τέκνων μας καί τού γήρατος τήν αμβλυωπίαν 
καί τήν δυσηκοΐαν έπί τών γιγνομένων νά μεταφέρωμεν, ώστε ενίοτε 
βλέποντες νά μή βλέπωμεν καί άκούοντες να μή άκούωμεν. Τά αμαρ
τήματα τών φίλων μας άνεχόμεθα*  διατί λοιπόν νά μή άνεχθώμεν καί 
τά τών τέκνων μας ; Μήπως καί δούλους πολλάκις μεθοκοπούντας δέν 
συγχωροΟμεν ;

Προ πάντων δμως πρέπει οί πατέρες διά του άμέμπτου αύτών 
βίου νά γίνωνται παράδειγμα μιμήσεως είς τά τέκνα των, ίνα, πρός 
τον βίον των ώς έν κατόπτριρ άποβλέποντες, άποτρέπωνται τών κα
κών έργων καί τών αισχρών λόγων. Ο:αν οί Ιδιοι γονείς άμαρτάνω- 
σιν, ού μόνον στερούνται τής παρρησίας να συμβουλεύωσι καί έπιπλήτ- 
τωσι τά τέκνα των. άλλά καί γίνονται σύμβουλοι καί διδάσκαλοι είς 
αύτά τών αμαρτημάτων των’ οπού δέ γέροντες άναισχυντούσιν, εκεί 
άναγκαίως οί νέοι άποβαίνουσιν άναιδέστατοι. Τό παράδειγμα τής Εύ- 
ρυδίκης μαθούσης γράμματα έν μεγάλη ήλικία, δπως μορφώση τα τέ
κνα της, έστω πρός μίμησιν είς τούς γονείς.

Ή τήρησις καί έπιτέλεσις πάντων τών έξ αρχής μέχοι τοϋδε δο- 
θέντων παραγγελμάτων περί ορθής άγωγής είνε έργον εύχής ίσως*  άλλ’ 
δμως τά πλεΐστα τούτων, καίπερ άπαιτούντα τήν συνδρομήν πολλών εύ- 
νοϊκών περιστάσεων, είνε κατορθωτά είς τήν άνθρωπίνην φύσιν.

Γ. ΜΑΤΣΑΚ1Σ
Καθηγητής του 'Ιεροδιδασκαλείου.

ΟΠΟΙΟΙ ΗΣΑΝ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

(Χριστιανικόν ανάγνωσμα).*
Διάφορα ήσαν τα εϊδη των βασάνων, είς άς παρεδίδοντο οί 

μάρτυρες. Προ παντός πριν νά όδηγήσωσιν αύτούς είς θάνατον, 
εδενον δι’ άλύσεων καί έκλειον έντός φυλακής. '0 Άπ. Παύλος 
συχνάκις δμιλεί έν ταίς έπιστολαίς αύτού περί τών δεσμών αύτού,

*) Συνέχεια εκ τοΰ ΙΟΟου τεύχους σελ. 252. 

ώς περί μεγάλου θησαυρού. Έκτος τών άλύσεων ήτο έν χρήσει 
ή ποδοκάκη ή ξυλοπέδη, ή δποία ήτο μηχανή ξυλίνη και ένίοτε 
σεσιδηρωμένη, έχουσα δύο όπάς είς τάς όποίας ένετίθεντο καί 
έσφίγγοντο οί πόδες τοΰ φυλακισμένου, ούτως ώστε ούτος ώφειλε 
πάντοτε να κεϊται έπί τής ράχεως καί ακίνητος. Αί φυλακαί, είς 
τάς δποίας ένέκλειον τους χριστιανούς ήσαν ψυχραί, σκοτειναί, 
υπόγεια σπήλαια, πλήρεις ακαθαρσίας καί έντόμων. '0 άγιος 
Κυπριανός έγραφε πρδς τους έν φυλακή αδελφού; ταύτα : « Ό 
ήλιος φωτίζει τδν κόσμον, άλλ’ Εκείνος "Οστις έδημιούργησε 
τδν ήλιον καί τήν σελήνην καί έν τή φυλακή φωτίζει, ώς μέγι- 
στον φώς καί δόξα Χριστού, λάμπουσα έν ταίς καρδίαις ύμών, 
φωτίζει τήν φοβέραν φυλακήν διά τοΰ λαμπροΰ καί αιωνίου αύτοΰ 
φωτός».

Οί έθνικοί ήσαν τόσον σκληροί, ώστε έρριπτον κάτωθεν τών 
ποδών τών φυλακισμένων μικρά τεμάχια ύέλου, ίνα μή δύνανται 
νά ήσυχάζωσι. Τής αγίας μάρτυρος Καλλιόπης άπέκοψαν τούς 
μαστούς, περιέστρεψαν τδ σώμα αύτής έντδς στρωμάτων ύέλου 
καί τέλος άπεκεφάλισαν αύτήν.

Άλλοι έπί πολύ ώφειλον νά μείνωσι νήστεις καί άνευ ύδα- 
τος, μεθ’ δ κατεδικάζοντο είς καταναγκαστικά έργα. Τέλος τοίς 
εδιδον τεμάχιον σκληρού καί έφθαρμένου άρτου καί ολίγον ακά
θαρτον ύδωρ. Πολλοί άπέθνησκον έκ τής πείνης καί τής έξαν- 
τλήσεως. "Ετεροι έξωρίζοντο έκ τής χώρας των καί άπεμακρύ- 
νοντο είς άπομεμονωμένους τόπους. Πολλοί έτιμωρούντο διά ρα
βδισμού ή μαστιγώσεως. Ή μάστιξ άπετελεΐτο έξ ιμάντων, φε- 
ρόντων είς τ’ άκρα τεμάχια μολύβδου, αί δέ ράβδοι οξέα άγκι
στρα, ών ένεκεν συνέβαινε κατά τήν μαστίγιυσιν ν’ άποσπώνται 
σάρκες άπδ τών σωμάτων τών τιμωρουμένων. Ράβδοι τινές άπέ- 
ληγον είς χαλκά σφαιρίδια, ύπδ τά πλήγματα δ’ αύτών πολλοί 
εΰρισκον τδν θάνατον.

Οί μαστιγούμενοι έδένοντο συνήθως είς κίονα διά νά μή κι- 
νώνταΓ έααστίγουν δέ αδιακρίτως άνδρας καί γυναίκας πάσης 
ήλικίας. Πολλοί χριστιανοί έξωρίζοντο είς τά μεταλλεία ώς οί 
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χείριστοι έγκληματίαι. Έξωρύττοντο τούς οφθαλμούς καί διά πε- 
πυρακτωμένου σιδήρου έστιγματίζοντο είς τδ μέτωπον. Ήναγ- 
κάζοντο γυμνοί να μένωσιν είς τδ ψύχος, γυμνοί δέ παρεδίδοντο 
είς τήν μαστίγωσιν. Μεταξύ τών διαφόρων ειδών τών ποινών έλα- 
φροτέρα ήτο δ αποκεφαλισμός, συνήθης δ’ ήτο καί ή σταύρωσις, 
καθ’ ήν ό θάνατος έπήρχετο έν μέσω τρομερών βασάνων, βραδύ
τατος, καθότι οί εσταυρωμένοι εζων κρεμάμενοι έπί τρεις καί 
πλείονας ήμέρας.

Πολλούς καί έ'ρριπτον είς τήν θάλασσαν άφού έκρέμων είς 
τδν τράχηλον αύτών ογκώδη λίθον, καί άλλους είς τα άγρια θη
ρία πρδς τέρψιν τού λαοϋ. ’Άλλους έπεβίβαζον είς σεσαθρωμένα 
πλοιάρια καί έξαπέλυον είς τήν θάλασσαν μέχρις ού καταβυθι- 
σθώσι- συχνάκις έκαίοντο έντδς τών οικιών των, είς εκατοντά
δας δ’ ολας άριθμοΰνται οί καέντες δι’ εύφλέκτων ύλών. ’Άλλους 
έκάθιζον έπί πεπυρακτωμένης σιδηράς έσχάρας καί πολλούς έρ- 
ριψαν έντδς θερμής πίσσης, κηρού κλπ. Πολλοί χριστιανοί έλιθο- 
βολήθησαν, πολλών άπέκοψαν τήν ρίνα, τά ώτα, έξώρυξαν τούς 
οφθαλμούς, έξερρίζωσαν τούς ρδόντας, έκοψαν τήν γλώσσαν, καί 
είς πολλών τδ στόμα έχεον θερμήν πίσσαν. Είνε ανεκδιήγητα τά 
μαρτύρια καί αί βάσανοι είς ας ύπεβλήθησαν οί χριστιανοί ύπδ 
τών έθνικών. «Καί έκατδν άν είχον γλώσσας, γράφει ό Λακτάν- 
τιος, καί τήν ύψηλοτάτην φωνήν καί πάλιν δέν θά ήδυνάμην νά 
περιγράψω τά διαπραττόμενα κακουργήματα, ούδέ νά ονομάσω 
τά μαρτύρια, τά οποία έφεΰρεν ή πολιτεία έναντίον τών αθώων 
χριστιανών», ταύτα δέ πάντα διέπραττον μετά τής μεγαλητέρας 
ώμότητος, χωρίς νά λαμβάνωσι πρδς αύτούς συμπάθειαν' πολλά
κις μάλιστα καί έλεγον: «ού μέλλει ήμίν περί τών χριστιανών 
είνε ανάξιοι νά μεταχειρισθή τις αύτούς καί ώς ανθρώπους».

ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ
(ακολουθεί). διευθυντής του ‘Ιεροδιδασκαλείου.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ και ^ΚΕΨΕΙ2
ΤΟ ΜΕΓΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ

Δύο ΈλληνικαΙ Μητροπόλεις τής ’Ασίας εύρίσκονται ήδη ύπό 
τήν κατοχήν τών έπί καταλύσει του Τουρκικού Κράτους προελαυνου- 
σών ρωσικών στρατιών, ή Τραπεζουντος καί ή Θεοδοσιουπόλεως (Έρζε- 
ρούμ). Ή πρώτη είνε μία τών Μητροπόλεων καί δη ή πρώτη τής 
« Ποντικής Διοικήσεως:> τάς οποίας κανών οικουμενικής Συνόδου θέλει 
έξαρτωμένας όμού μετά τών Μητροπόλεων τής Θρονικής καί τής ’Α
σιανής Διοικήσεως άπό του Πατριαρχικού Θρόνου Κων)πόλεως, ή δέ 
δευτέρα άποτελούσα τήν έσχατιάν τής ’Ανατολής έφ’ ής εκτείνεται ή 
δικαιοδοσία τού Πατριαρχικού Θρόνου ’Αντιοχείας, έζαρταται καί σή
μερον άπό του Πατριαρχείου τούτου. Ή πρώτη μέ ζωήν ελληνικήν 
σφριγώσαν, πλουτεϊ έπί πλέον καί ’Αρχιερέως πεπαιδευμένου, ζηλωτου 
καί περινουστάτου, του σεβ. κ. Χρύσανθού, ή δευτέρα ολιγάνθρωπος 
(άριθμει ολιγωτέρας τών δεκακισχιλίων ψυχών) διατελεί χηρεύουσα 
άπδ μακρών ετών, δπως καί ή Μητρόπολις Ταρσού καί ’Αδάνων, διότι 
το μέν Πατριαρχειον ’Αντιόχειας έπέμενεν είς άποφυγήν Μητροπολί
του Άραβοφώνου, οί δέ χριστιανοί Θεοδοσιουπόλεως έζήτουν ώς καί 
οί τής Μητροπόλεως Ταρσού καί ’Αδάνων άρχιερέα ελληνόφωνον.

Ή μεγάλη λοιπόν ’Ορθόδοξος Δύναμις εύρίσκεται ήδη, δικαιώμα- 
τι πολέμου, επί τού εδάφους τής πνευματικής δικαιοδοσίας δύο Πα
τριαρχικών Θρόνων. Μετά τήν Τραπεζούντα έρχεται ή σειρά τής Μη
τροπόλεως Χαλδίας (Οίκουμ. Πατριαρχείου) καί μετά τήν Θεοδοσιού- 
πολιν, ή τής Μητροπόλεως ’Αμίδης (Πατριαρχείον ’Αντιόχειας) καί 
μετά ταύτας άλλων έπαρχιών άμφοτέρων τών Πατριαρχείων. Έπί τού 
τάπητος λοιπόν έχομεν ήδη καί ζητήματα εκκλησιαστικά εξαιρετικής 
δλης σπουδαιότητος καί σημασίας. Τά καταρρέοντα έν ’Ανατολή πολι
τικά καθεστώτα κλονίζουσι τάς βάσεις καί τών έκκλησιαστικών καθε
στώτων. Ή ορθόδοξος ’Εκκλησία ώς διοικητικόν σύστημα εισέρχεται 
είς περίοδον Εσχυράς δοκιμασίας. Δέν πρόκειται πλέον περί χειραφε- 
τήσεως έπαρχιών, άλλά περί τής ύποστάσεως αύτής αύτών τούτων τών 
χειραφετουσών έκκλησιών. Ό θεσμός τών Πατριαρχικών Θρόνων συν
δεόμενος πρός διατάξεις οικουμενικών Συνόδων καί συμπλεκόμενος 
πρός τήν δλην ιστορίαν τής ορθοδόξου Έκκλησίας έρχεται είς σύγ- 
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κρουσιν πρός τάς Αντιλήψεις αί'τινες άνοχή της Έκκλησίας έπεκράτη- 
σαν άπό ενός που αίώνος περί τών σχέσεων Έκκλησίας καί Κράτους.

Δέν έπιχειρούμεν νά είσέλθωμεν έν τώ παρόντι είς τον δαιδαλώρη 
λαβύρινθον του πολυπλόκου τούτου εκκλησιαστικού ζητήματος. 'Απλώς 
άτενίζομεν αύτόν έξωθεν έπί τή εύκαιρία τής προελάσεως τών ρωσι
κών στρατευμάτων είς τά εδάφη τής πνευματικής δικαιοδοσίας δύο 
Πατριαρχείων.

XXX
01 ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΜΕΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΤΟΛΙΚΙΣΜΟΝ

Εν Ρωσία οί Βούλγαροι θεωρούνται ήδη ώς πλησίστιοι πλέοντες 
είς τάς άγκάλας τής Παπικής Έκκλησίας. Αί «Έκκλ. Ειδήσεις» τό 
έπίσημον οργανον τής 'Αγ. Διοικούσης Συνόδου τής Ρωσίας σχολιάζον 
διά μακρών τήν μετονομασίαν τής Έκκλησίας τού 'Αγ. ’Αλεξάνδρου 
τού Νιέβσκη είς ναόν τών αγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου γράφει :

Είνε άναντίρρητον δτι ό νύν ήγέτης τής Βουλγαρικής πολιτικής 
σκοπον είχε διά τής πράξεως ταύτης δπως έκ προσώπου τών χθεσινών 
δουλών τών Τούρκων καί σημερινών δούλων τών Γερμανών ύβρίση τον 
άπελευθερωτήν τής Βουλγαρίας ’Αλέξανδρον Β' είς μνήμην τού ό
ποιου ως καί τών ύπέρ τής άπελευθερώσεως τής Βουλγαρίας πεσόν- 
των Ρωσων μαχητών άνηγέρθη ό ναός ούτος. Άλλ’ είς τήν πράξιν 
ταύτην τού Ραδοσλαύωφ ώθησαν καί άλλα αίτια*  ή μετονομασία τού 
κυριωτέρου έν δλη τή Βουλγαρία ναού σημειοϊ οριστικήν στροφήν 
τής Βουλγαρίας άπό τής ορθοδοξίας πρός τήν Γερμανίαν καί τόν κα- 
τολικισμόν... Ή μετονομασία τού ναού, έξακολουθει τό συνοδικόν δρ- 
γανον, είνε σύμβολον τής μεταστάσεως τής Βουλγαρίας άπό τής ορθο
δοξίας είς τήν Ούνίαν. Περί τούτου άλλως τε μαρτυρούσι καί άλλαι 
είδήσεις. Έπίσημον δηλ. τηλεγράφημα έκ Σόφιας άπό 18 Φεβρ. ά- 
νηγγειλεν δτι αί μεταξύ Βουλγαρίας καί Βατικανού διαπραγματεύσεις 
ήγαγον είς πλήρη συμφωνίαν δτι δέ μετά το πέρας τού πολέμου τού
του θα διορισθή παρά τώ Βατικανώ Βούλγαρος άντιπρόσωπος διότι μό
νον τό Βατικανόν δύναται νά έκλέξη σύζυγον διά τόν διάδοχον τής 
Βουλγαρίας είς μέλλουσαν ταύτης βασίλισσαν έκ τών μελών τοΰ αύ- 
τοκρατορικού οικου τών Άψβούργων. Ούδείς βεβαίως ευ φρονών θά 
δυνηθή νά έννοήση διατί ό Φερδινάνδος δέν θά δυνηθή νά εύρη 
«προξενητήν» διά τόν υίόν του καλλίτερον τοΰ Πάπα, άλλ’ έκ τού 
τηλεγραφήματος καθίσταται σαφές δτι άπεφασίσθη ήδη νά ένισχυθώσιν 

οί συνδέοντες τό Βατικανόν καί τήν Βουλγαρίαν δεσμοί καί δτι ή μέλ- 
λουσα βασίλισσα τών Βουλγάρων θα είνε κατολική.

Έπειδή δέ τό Βατικανόν έν γένει δέν έπιδοκιμάζει τούς μικτούς 
γάμους άναντιλέκτως καί αύτός ό μέλλων Βασιλεύς τής Βουλγαρίας θά 
θεωρήται τέκνον τής Κατολικής Έκκλησίας. 'Η σκέψις αύτη ρίπτει 
νέον φως έπί τά άρθρα τών κατολίχ,ών έφημερίδων, τά πρό ιού πολέ
μου δημοσιευθέντα, άτινα διετύπουν τήν γνώμην δτι ό Βούλγαρος διά
δοχος λαβών τό άγιον Μύρον παρά τών Βουλγάρων 'Ιεραρχών μετέ- 
στη ούχί είς τήν ορθόδοξον άλλ’ είς τήν άπό ταύτης άποσχισθείσαν 
Βουλγαρικήν Έκκλησίαν, δτι τό δΓ ού έχρίσθη Μύρον ήτο κατολικής 
προελεύσεως κτλ. Περί τών τάσεων τούτων μαρτυρεί καί ή ειδησις 
περί τής προτάσεως τής Βουλγαρικής Κυβερνήσεως, δπως ή Βουλγαρι
κή Έκκλησία μή λαμβάνη έφεξής τό άγιον Μύρον ιταρά τής Ρωσίας 
ώς καί ή άντικατάστασις τού Τουλιανου ημερολογίου διά τού κατολικού 
Γρηγοριανου.

Ταύτα κατά τάς «Έκκλ. Ειδήσεις», τά όποια κάμνουν τήν έντύ- 
πωσιν δτι γίνεται προσπάθεια νά παρασταθή ή πρός τήν Ρωσίαν απιστία 
τής Βουλγαρίας καί ύπό τήν μορφήν άπιστίας προς τήν ορθοδοξίαν, 
δπερ βαθυτέραν έμποιεϊ έντύπωσιν είς τόν ορθόδοξον ρωσικόν λαόν. 
Φαίνεται έν τούτοις παράδοξο/ δτι τονίζεται έν Ρωσία καί έξαίρεται 
σήμερον μόλις ή πρός τήν ’Ορθοδοξίαν απιστία τής Βουλγαρίας έ/ώ 
αύτη έχει ιστορίαν ήμίσεος αίώνος, τήν οποίαν δμως ή Ρωσία ήθελε 
μέχρι σήμερον ν’ άγνοή, έπρεπε δέ νά ύβρισθή ή μνήμη τού έ)ευθερω- 
τού της Βουλγαρίας Αύτοκράτορος διά νά έκτιμηθή καί έν Ρωσία ό 
πόνος τής Μεγάλης Έκκλησίας διά τήν πρός αύτήν διαγωγήν τών 
Βουλγάρων καί πρό του σχίσματος καί μετά τό σχίσμα.

XXX
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΝ ΡΩΣΙΑι

Ή Ρωσική Έκκλησία κατέχει ήδη μίαν καινοτομίαν τών 
οχέσεών της προς τήν Ιίολιτείαν, ώς πρώτον βήμα προς τήν ζη
τούμενη ν άνακαίνισιν. Τοϋ λοιπού κατά τήν συνεργασίαν τοΰ αύ- 
τοκρατορικοΰ παρά τή 'Αγία Συνόδω Επιτρόπου μετά τοΰ Αύ
τοκράτορος έπί καθαρώς εκκλησιαστικών υποθέσεων 0ά παρίστα- 
ται καί ο προεδρεύων τής Συνόδου Μητροπολίτης. Μέχρι τοΰδε ή 
πρός τήν κορυφήν τής ΙΙολιτείας επαφή τής Έκκλησίας ήτο 
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αποκλειστικόν δικαίωμα τοΰ αύτοκρατορικοΰ ’Επιτρόπου δστις α
κριβώς διά τούτο καί έλάμβανεν είς χείρας αύτοΰ τήν ολην διοί- 
κησιν τής Εκκλησίας ύποτάσσων είς τά θελήματα αύτοΰ τούς 
κανονικούς κυβερνήτας τής ’Εκκλησίας. Τώρα δικαιωματικώς θά 
δυνανται καί οί ποιμένες τής ’Εκκλησίας νά συζητήσωσι μετά 
τοΰ Αύτοκράτορος τήν ορθότητα τών εφαρμοστέων μέτρων καί νά 
διαφωτίζωσιν αύτόν περί τών άποφάσεών των άνευ διαμέσων ορ
γάνων. Ή καινοτομ-'α αΰτη, όφειλομένη είς τάς φιλελευθέρους 
διαθέσεις τοΰ νέου ΙΙρωθυπουργοϋ κ. Στούρμερ, δύναται ν’ άποβη 
μεγάλου αγαθού πρόξενος διά τήν ρωσικήν ’Εκκλησίαν.

Η ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΒΟΥΝΙΟΥ
Εις τους χριστιανούς Βουνίου εκοηλώσαντας μετάνοιαν έπί 

τοίς γεγονόσι τοίς λυπηροίς τής διαστάσεως αύτών προς τήν ’Εκ
κλησίαν ο 11. Μητρ. Κιτίου ύπεσχέθη εκείνα μόνα τά όποια ώ- 
φειλε καί ήδύνατο νά ύποσχεθή. Ταύτα δέ δέν είπε μόνον άλλά 
καί εγραψεν έν επιστολή σταλείση μέν προς τήν Κοινότητα, δη- 
μοσιευθείση δέ διά ιού «Έκκλ. Κήρυκος» (τεΰχ. 103ον σελ. 
149) πρίν ή ή Ιερά Σύνοδος έπιληφθή τού ζητήματος κατατε- 
θείση δέ καί ταύτη μετά τών λοιπών εγγράφων προ τής Ίεράς 
Συνόδου. Είπε δέ καί εγραψεν : «41 συμπάθεια ήμών στρέφεται 
ιδιαιτέρως προς τούς άπο τού ιερατικού αξιώματος καΟαιρεθέντας, 
τούς οποίους βλέπομεν σήμερον έν συντριβή καρδίας εξαιτουμέ- 
νους τό έλεος τής ’Εκκλησίας, Οά άποκαθιστώμεν δ’ αύτούς είς 
τδ αξίωμα αύτών έάν δέν έδεσμευομεθα ύπο τών ιερών κανόνων 
διακελευόντων επί λέξει «Ειτις πρεσβυτερος ή διάκονος ύπο τοΰ 
ίδιου ’Επισκόπου καθαιρεθείς τολμήσειέ τι πράξαι τής λειτουργί
ας μηκέτι εξόν είναι αύτφ μηδ’έν Συνόδφ ελπίδα άποκαταστάσε- 
ως μήτε απολογίας χώραν εχειν, άλλα καί τούς κοινωνοΰντας 
αύτφ πάντας άποβάλλεσθαι τής Εκκλησίας.» Νύν δέ ο,τι μόνον 
δυνάμεθα νά πράξωμεν ύπέρ αύτών είνε νά άναφέρωμεν είς τήν 
'Ιεράν Σύνοδον τήν μετάνοιαν αύτών καί νά συμμορφωθώμεν προς 
δ,τι ήθελεν άποφασίσει περί αύτών ή άνωτάτη τής ’Εκκλησίας 

ήμών ’Αρχή, ήτις έχει άκόμη νά σκεφθή καί άποφασίση περί τών 
γάμων καί βαπτίσεων, οί οποίοι παρανόμως τελεσθέντες ύπο κα- 
Οηρημένων ιερέων στερούνται εκκλησιαστικού άμα καί πολιτικού 
κύρους, έφ’ δσον δέν νομίμοποιηθώσιν ύπο τής ’Εκκλησίας.» Αΰ
τη είνε ή δοθείσα ύπο τοΰ Μητροπολίτου είς τούς χριστιανούς 
Βουνίου ύπόσχεσις έξετελέσθη δέ πιστώς. Τά ύπό άντίθετον άρα 
έννοιαν λεγόμενα έν τή «Δηλώσει» τοΰ κ. 6. Θεοδότου άντιμά- 
χονται τή άληθεία.

ΚΥΠΡΙΑΚΑ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΑ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ!·

Έν τφ ύπό ήμερ. 6)19 Μαΐου 1916 
φύλλφ τής ’Επισήμου Έφημερίδος τής 
Κυβερνήσεως τής Κύπρου έδημοσιεύθη 
τό ακόλουθον διάταγμα :

«Τή συστάσει τού 'Ελληνικού Χρι
στιανικού ’Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ή 
Αύτού Έξοχότης ό Μέγας 'Αρμοστής 
εύαρεστείται νά διατάξη δπως τό Ίε- 
ροδιδασκαλειον Λάρνακος άναγνωρισθή 
ώς Διδασκαλείο? διά διδασκάλους τών 
Δημοτικών Σχολείων μέχρι τής άναθε- 
ωρήσεως τού περί Παιδείας Νόμου ή 
μέχρι νεωτέρας γνωστοποιήσεως, ύπό 
τόν όρον τού νά έπιθεωρήται κατ’ έτος 
και νά ύποβάλληται έκθεσις ύπό τού 
Τμήματος τής Παιδείας».
ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΕΓΚΩΣΙΑΣ

Άπεφασίσθη όριστικώς δπως τά σχο
λικά κτίρια τής Λευκωσίας, περιλαμ- 
βάνοντα τό II. Γυμνάσίον, τό II. Διδα- 
σκαλείον και τήν Εμπορικήν Σχολήν, 
Ιδρυθώσιν έξω τής πόλεως έν τφ χώρφ

τού Γυμναστηρίου, άνετέθη δέ είς τόν 
αρχιτέκτονα κ. Ζ. Βόνδαν ή πρός 
τόν χώρον προσαρμογή τών έν Άθήναις 
έκπονηθέντων σχεδίων. 'II ολική δαπά
νη προϋπελογίσθη είς 4,8000.
ΘΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΑΡΧΙΕΠΙ
ΣΚΟΠΗΣ.

Συνελθούσα ή θρονική Επιτρο
πεία τής ’Αρχιεπισκοπής είς έπα- 
νειλημμένας συνεδρίας ύπό τήν προε
δρίαν τής Α. Μ. τού ’Αρχιεπισκόπου, 
ήλεγξε τόν απολογισμόν τής χρήσεως 
191.") και έψήφισε τόν προϋπολογι
σμόν τής χρήσεως 1916. ‘0 απολο
γισμός έσημείωσεν έσοδα 4.2,837 και 
έξοδα 4/2265. ‘0 δέ έγκριθεις προϋ
πολογισμός αναγράφει έσοδα μέν 
4’2670, έξοδα δέ 4.32^8. Τό περίσ
σευμα τού παρελθόντος έτους άπεφα
σίσθη νά ένδυθή είς μετοχάς τής Τρα- 
πέζης Κύπρου και νά μείνη ώς πυρήν 
άποθεματικού διά τήν ανέγερσιν ’Αρ
χιεπισκοπικού μεγάρου.
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ΣΧΟΛΙΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ή σχολική ’Επιτροπεία Λάρνα

κας συνεδριάσασκ υπό τήν προε
δρίαν του Π. Μητροπολίτου Κιτίου 
άπεφάσισε τήν κατάργησιν τών προ
φορικών εξετάσεων συμφώνως πρός 
τό σχετικόν βασιλικόν διάταγμα. Είς 
προφορικάς εξετάσεις θά ύποβληθώ- 
σι μόνον οί τελειόφοιτοι του Ιερο
διδασκαλείου και του ’Εμπορικού Λυ
κείου. Τήν 5 ’Ιουνίου θά τελεσθή κοινή 
πάντων τών ’Εκπαιδευτηρίων έορτή 
έπί τή λήξει τού σχολικού έτους. 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ.

Προσκλήσει τής 
Άρμοστού συνήλθε 
Τρίτη καϊ Πέμπτη 
Συμβούλων, δπερ 
ταύτας συνεδρίας έψ’ 

Λ. Ε. τού . Μ. 
τή παρελθούση 

τό Νομοθετικόν 
κατά τας δύο 

φισε τόν συμπλη
ρωματικόν προϋπολογισμόν τού οικο
νομολογικού έτους 1916-17 έκ λιρών 
4,776 καϊ 8 σελινίων ώς καϊ τόν έκ 
τών περισσευμάτων προϋπολογισμόν έκ 
λιρ. 22,100 καϊ 4 νομοσχέδια, περϊ 
ναυτιλιακών τελών, περϊ ορυχείων, 
τροποποιητικόν τού περϊ αιγών νόμου 
καϊ περϊ παρατάσεως τού περϊ έκκλη- 
σιαστικών κτημάτων νόμου. Μή ύπαρ- 
χούσης έτέρας εργασίας τό Συμβούλων 
άνεβλήθη επ’ αόριστον, ληξάσης ούτω 
τής βουλευτικής περιόδου.

ΕΚΠΑΙΔΕΓΤΙΚΟΝ
Τό Ελληνικόν Χριστιανικόν ’Εκ

παιδευτικόν Συμβούλων συνεδριάσαν 
τήν παρελθούσαν Τρίτην 23 ίσταμένου 
ύπό τήν προεδρίαν του έντ. Άρχιγραμ- 
ματέως τής Κυβερνήσεως έπεκύρωσε τόν 
κατάλογον τής σχολικής φορολογίας τών 
κατοίκων τής πόλεως Λάρνακος ώς 
έτροποποίησε τούτον ή ύπό τόν Πανιε- 
ρώτατον Μητροπολίτην Κιτίου άπαρ- 
τισθεϊσα επιτροπεία. Ένέκρινεν ώσαύ- 
τως τό Συμβούλων τήν έκθεσιν τού κ. 
Άράπη, δσον άφορφ τούς ορθοδόξους 
Συρίους πρόσφυγας τούς διαμένοντας 
έν Λάρνακι. Συμφώνως πρός τήν έκθε- 
σιν τού "Ελληνος επόπτου ©φορολόγησε 
τό Συμβούλων 14 Συρίους διά λ. 40, 
17 Συρίους διά λ. 12 καϊ ετέρους 12 
Συρίους διά σελινίων 12.

*£2ς πρός τό ζήτημα τών διδακτικών 
βιβλίων διά τά δημοτικά σχολεία τής 
Νήσου, τό Συμβούλων ένέμεινεν είς τήν 
παλαιάν άπόφασίν του.

’Επειδή δέ παρετηρήθη αταξία τις 
είς τάς σχολικάς αργίας ελλείψει κανο
νισμού όρίζοντος ταύτας, τό Συμβούλων 
άνέθη^εν είς τό Γραφείων τής Παιδείας 
νά κατζρτίση έορτολόγων έπϊ τή βάσει 
τού έν Έλλάδι τοωύτου, τό οποίον να 
προσχγάγη είς προσεχή συνεδρίαν τού 
Συμβουλίου.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΪΞ
«Κήρνξον τόν λόγον····» IV Tiu· 2·

ΕΤΟΣ ΣΤ'.-ΛΑΡΝΑΞ, 31 Μ ΑΤΟΥ 1916. ΤΕΥΧ. 108ον.

Η ΨΥΧΙΚΗ ΔΙΨΑ KA! TO ZQN YÔQP

Έκ τών τριών μεγάλων εορτών τών Εβραίων : τοϋ 
Πάσχα, τής Πεντηκοστής καί τής Σκηνοπηγίας, « μεγίστη καί 
άγιωτάτη» έδεωρείτο ή τελευταία, ήν έώρταζον κατεσκηνω- 
μένοι ύπό σκηνάς έκ κλάδων δένδρων είς άνάμνησιν τής ύπό 
σκηνάς καί καλύβας διαμονής αύτών έν τή έρήμω. Ή έορ
τή αυτή άρχομένη τήν 15 τοϋ εβδόμου μηνάς Τίσρι (Σεπτέμ
βριος—’Οκτώβριος) καί διαρκοΰσα έπί οκτώ ημέρας έωρτά- 
ζετο περιχαρέστατα καί μετά πολλής φαιδρότητος, ιδία δε ή 
πρώτη και ή όγδοη ημέρα διεξήγοντο πανηγυρικώτατα. Πάσα 
ιδιωτική έργασία άπηγορεύετο κατ’ αύτάς, ύ δέ λαός συνήρ- 
χετο είς τόν Ναόν, πρός έπιτέλεσιν τών καΟωρισμένων ιεροτε
λεστιών, συνισταμένων κυρίως είς τήν προσφοράν Ουσιών έκ 
μόσχων καί αμνών. Κατά τήν τελευταίαν ήμέραν έγκατέλιπον 
τάς σκηνάς των, τάς ύποίας έποίουν είς τάς αυλός καί τά δω
μάτια τών οικιών των φέροντες πρύς τόν σκοπόν τοΰτον κλά
δους φοινίκων, έλαιών, μυρσινών κ λ.π. έκ τοΰ όρους τών 
Έλαιών, καί μετέβαινον έν πομπή είς τόν Ναόν, έντεϋΟεν δέ 
πάλιν είς τούς οίκους των, λαμπρώς ούτω αναμιμνησκόμενοι 
τής εισόδου τών πατέρων των είς τήν έπηγγελμένην γήν. Τοι
ουτοτρόπως ή ήμέρα αύτη έφερε χαρακτήρα θρησκευτικώτε- 
ρον, τών μεγάλων αναμνήσεων τής έθνικής τών Εβραίων 
ιστορίας άναζωσών έν τή ψυχή τοΰ λαοΰ διά τών τελετών 
τούτων και τής άναγνοόσεως τοΰ βιβλίου τοΰ Νόμου.

Ίο ύδωρ ιδία, υπέρ έντολή τοΰ Μωϋσέως έςήλθε τοΰ
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βράχου καί κατέσβεσε τήν δίψαν τοΰ ’Ισραήλ έν τή άνύδρυρ 
εκείνη έρήμφ, ήτο μία έκ τών προσφιλέστερων αναμνήσεων 
τοΰ λαοΰ. Έκάστην πρωίαν τής αγίας έκείνης έβδομάδος 
μετά τήν Ουσίαν τοΰ άμνοΰ, όλος ό λαός προπορευομένου 
ενός ίερέως κατήρχετο τοΰ Ναοΰ καί μετέβαινεν είς τήν έγ- 
γύς κειμένην πηγήν τοΰ Σιλωάμ. '0 ίερεύς έπλήρου έκ τών 
ύδάτων αύτής χρυσήν υδρίαν καί έν μέσφ αλαλαγμών χαράς 
καί ύπό τούς ήχους τών σαλπίγγων καί τών κεράτων έπανήρ- 
χετο είς τό ένδότερον προαύλιον τοΰ Ναοΰ' άνήρχετο εΐτα είς 
τό θυσιαστήριον τών ολοκαυτωμάτων καί ύπό τάς κραυγάς 
τοΰ λαοΰ: έπαρόν τήν χεϊρα έστρέφετο πρός δυσμάςκαί 
κατέχεε τό ΰδωρ, μεμιγμένον μετά οίνου, τοΰ λαοΰ ψάλλοντος 
τό τοΰ Ήσαΐου*  «αντλήσατε ΰδωρ μετ’ εύφροσύνης έκ τών 
πηγών τοΰ σωτηρίου» (12. 3).

Κατά τινα τοιαύτην εορτήν τής Σκηνοπηγίας άνέβη ό 
’Ιησούς Χριστός έκ τής Γαλιλαίας εις ’Ιεροσόλυμα καί τής 
εορτής μεσούσης είσήλθεν είς τον περίβολον τοΰ Ναοΰ, καί 
έδίδασκε, προκαλών τόν θαυμασμόν τοΰ λαοΰ διά τάς γνώσεις 
καί τήν έμβρίθειαν τοΰ λόγου καί τήν δεινότητα είς τά κεί
μενα τοΰ νόμου καί τών προφητών. Τήν τελευταίαν δέ ήμέ
ραν, ήτις χαρακτηρίζεται ύπό τοΰ εύαγγελιστοΰ Ίωάννου ώς 
«μεγάλη τής εορτής», ύ Ιησούς έπωφελούμενος τής τελετής, 
καθ’ ήν τόσον πανηγυρική έγίνετο ή άνάμνησις τοΰ μωσαϊ
κού θαύματος, ϊνα διδάξη τί ακριβώς έσήμαινεν, έ'στη έν τφ 
μέσορ τοΰ λαοΰ καί έκραξε: «Έάν τις διψφ, έρ χέσθ ω 
πρός με καί πινέτω. '0 πιστεύων είς έμέ, πο
ταμοί έκ τής κοιλίας αύτοΰ ρεύσουσιν ΰδατος 
ζώντος» (’Ιωάν. 7, 37, 38). Ήτοι: «έάν τις διψφ, έάν τις 
διακαώς ποθή νά κατάσβεση τήν δίψαν ύπό τής οποίας βασα
νίζεται έν τή ζωή, έπιθυμών ν’ άπολαύση τήν αλήθειαν, τήν 
δικαιοσύνην καί τήν σωτηρίαν, έπιθυμών τήν χάριν τοΰ Θεοΰ, 
τό ΰδωρ τής διδασκαλίας, καί τής σοφίας, άς έρχηται πρός 
με καί άς πίνη. Ό πιστεύων είς έμέ θά ήνε ώς ή πέτρα έκ τής 
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καρδίας τοΰ όποιου θά ρεύσωσιν όλόκλτιροι ποταμοί θείας 
χάριτος».

Είς τούς ολίγους μέν πλήν πολλά λέγοντας τούτους λόγους 
τοΰ Κυρίου, οί χριστιανοί έχομεν δ,τι ήδυνάμεθα νά έπιθυ- 
μήσωμεν έν τφ κόσμφ τούτφ. Διότι είνε ή μεγάλη καί σωτή
ριος πρόσκλησις τοΰ Χριστού, καλοΰντος έν τή άγαθότητι καί 
άπείριο αγάπη Αύτοΰ τήν ανθρωπότητα άπασαν καί μερικώς 
πάσαν -ψυχήν δεινώς βασανιζομένην καί πάσχουσαν καί έπι- 
θυμοϋσαν διά τοϋτο ν’ άνακουφισθή, δπως σπεύση πρός Αύ
τόν, ώς πρός μοναδικήν πΐ|γήν τά ζωήρρυτα καί ολόδροσα 
άναβρύουσαν ΰδατα καί ικανήν νά κατασβέση τήν δίψαν 
αύτής. ’Ώ, άν ήδύναντο οί άνθρωποι εύήκοον νά τείνωσι τό 
ούς είς τήν γλυκεϊαν ταύτην φωνήν τοΰ Σωτήρος! ”Αν ήδύ
ναντο νά έννοήσωσι καί έννοήσαντες ν’ άποδεχθώσι τήν ύψη- 
λήν ταύτην διδασκαλίαν Αύτοΰ! ’Ανήδύναντο νά είσδύσωσιν 
είς τό πνεύμα αύτής, θά έβλεπον πόσον δυστυχείς εΐνε οί ζη- 
τοΰντες μακράν τού Χριστού νά εΰρωσιν ανάπαυσιν είς τάς 
ψυχάς αύτών, οί ζητοΰντες νά κατασβέσωσι τήν πνευματικήν 
αύτών δίψαν είς τά θολά ΰδατα τής ανθρώπινης σοφίας. 
Διότι ό Χριστός εΐνε ό μόνος σοφός καί αληθής διδάσκαλος 
τής ζωής, Αύτός εΐνε ή αληθής καί ζώσα «Πέτρα», έξ ής πο
ταμοί ολόκληροι τής θείας χάριτος έκπηγάζουσι δυνάμενοι 
νά κατασβέσωσι τήν δίψαν ύλοκλήρου τής άνΐίρωπότητος. 
Άλλά καί πας πιστεύων είς Αύτόν γίνεται «πέτρα » έκ τών έσω- 
τερικών τής ψυχής τοΰ οποίου όέουσιν αεννάως ποταμοί θείας 
χάριτος διαρκώς ζωογονοΰντες τό δένδρον τής ζωής αύτοΰ. 
’Αληθώς δέ μόνον έν τή είς Χριστόν πίστει καί έν τή διδα
σκαλία: Αύτοΰ, ύ άνθρωπος δύναται νά εΰρη από τών διο- 
χλούντων αύτόν δεινών ανάπαυσιν, έξ αύτών δέ άντλών δύ- 
ναμιν καί θάρρος νά χωρήση άδεώς είς τούς εύγενείς άγώνας 
τοΰ βίου, άψηφών πάντα κίνδυνον, δστις ήθελε παρουσιασθή 
πρό αύτοΰ.

Δέν βλέπετε, τί πρό δύο χιλιάδων ετών κατά τήν ήμέραν
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τής Πεντηκοστής έλαβε χώραν έν τφ ύπερώφ τής Χιών, οπού 
καθήμενοι καί προσμένοντες ήσαν οί ’Απόστολοι ; Πώς έκ τών 
πυριφλεγών ύδάτων τής ζώσης καί καθαρά τά νάματα προχε- 
ούσης Πηγής έμπλησθέντες ούτοι, μετεβλήθησαν έπί τοσουτον, 
ώστε ευθύς αμέσως έξ απαίδευτων έγένοντο οί σοφώτατοι καί 
έκ δειλών ατρόμητοι κήρυκες τής αναστάσεως τοϋ Χριστοΰ, 
προκαλοΰντες τόν θαυμασμόν τών χιλιάδων τών συρρευσάντων 
είς τήν ‘Ιερουσαλήμ ; « Έξίσταντο δέ πάντες καί διηπόρουν, 
άλλος πρός άλλον λέγοντες· τί αν θέλοι τοΰτο είναι ; Ούκ ιδού 
πάντες ούτοί είσιν οί λαλοΰντες Γαλιλαίον;» Ναί, οί Γαλι- 
λαϊοι, οί αγράμματοι άλιείς τής Τιβεριάδος είνε, έκείνοι οί 
όποιοι, χάρις είς τά άγια έν τή ψυχή αύτών ΰδατα και τό πΰρ 
τής θείας αγάπης τό κατακλύζον τά στήθη αυτών, μέλλουσι 
νά συγκροτήσωσι μάχας καί ένδοξους νά καταγάγωσι νίκας. 
Άλλά καί πόθεν ή τόση άφοσίωσις, ή τόση αύταπάρνησις 
τών παρθένων καί τόσων μυριάδων τής πίστεως ζηλωτών, 
ύ ηρωισμός τών μαρτύρων, ή δόξα καί ό στέφανος τών 
αγίων ιεραρχών ; ΙΙόθεν ή τρικυμία έκείνη ή δοΰσα τήν κίνη- 
σιν καί έπιδράσασα έπί τής ανθρώπινης θελήσεως καί μετα- 
ποιήσασα αύτήν ούτως ώστε νά παριστάμεθα έκπληκτοι προ 
τοΰ θαυμαοιωτάτου γεγονότος, τής είς Χριστόν επιστροφής 
τοΰ έθνικοΰ κόσμου ; Λεν οφείλεται είς τά ΰδατα, τά όποια 
άνέβλυσαν έκ τοΰ στήθους τής ζώσης Πέτρας, ήτις είνε ό 
Χριστός ;

«Έάν τις διψφ έρχέσθω πρός με καί πινέτω!» Αύιή είνε 
ή φωνή τοΰ Ίησοΰ, ή καί σήμερον καλοΰσα πάσαν βεβαρημέ- 
νην καί ανήσυχαν ψυχήν. Τό πνεύμα τοΰ άνθρώπου διψά νά 
μάθη, διψφ νά έννοήση τά μυστήρια του κόσμου καί λύση 
αύτά,άλλ’ ϊνα άναπαυθή έκ τών άκάρπων ζητήσεων αύτοΰ, ϊνα 
κατασβέση τήν δίψαν αύτοΰ οφείλει ν’ άκούση τής φωνής ταύ
της τοΰ Χριστοΰ. Άς ύπάγη λοιπόν πρός Αύτόν. Τό ύδωρ, 
τό όποιον θα δώση είς αύτόν ό Χριστός είνε ύδωρ ζών, ύδωρ 
πίστεως, ύδωρ γνώσεως καί σοφίας, ύδωρ αθανασίας καί 
ελπίδων. '0 Χριστός είνε ή θεία πηγή έξ ής εξέρχονται «κο 

χλάζοντα τά ΰδατα τής θείας χάριτος» άτινα θερμαίνοντα 
τούς άνθρώπους μεταβάλλουσιν είς ήρωας, ώθοΰντα είς τήν 
αρετήν, είς τόν ουρανόν.

Άς μή βραδύνωμεν νά σπεύσωμεν είς τήν πηγήν ταύ
την, διότι είνε ή μόνη πηγή ή ένέχουσα πάντα τά στοιχεία 
τής ζωής καί έκ τών ύδάτων τής όποιας δυνάμεθα άφόβως 
ν’ άντλώμεν καί νά πίνωμεν διηνεκώς. Είνε τά μόνα ΰδατα, 
τα όποια άφθόνως πινόμενα δέν βλάπτουσιν, άλλα γίνονται 
έν ήμϊν πηγή ΰδατος άλλομένου είς ζωήν αιώνιον, πηγή ευ
δαιμονίας έπί τής γής καί έν ούρανώ.

Α. Δ.

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΑΡΑΓΜΑΤΑ

37. Τό γνώοιιΗια znç κατά Χοκίτόν ζωής.

Οί πολύτιμοι λίθοι καί τά εύγενή μέταλλα, χριστιανέ, συμβαίνει 
πολλαϊς φοραΐς να νοθεύωνται άπό έμπορους άπατεώνας. Καί ή κατά 
Χριστόν ζωή έπίσης νοθεύεται άπό χριστιανούς, οί όποιοι είτε δέν είνε 
είς θέσιν να διακρίνουν αύτήν άπό τήν κατά κόσμον ζωήν, είτε προσ
παθούν νά συμβιβάσουν αυτήν μέ τήν ζωήν πού επιθυμεί τό σώμα δου- 
λεύοντες συγχρόνως είς τόν θεόν καί τον Μαμμωναν. Άλλ’ δπως εύ
κολα διακρίνεται παραδείγματος χάριν τδ γνήσιον διαμάντι άπό τδ 
ψευδοδιαμάντι καί ο χρυσός άπδ τδν χαλκόν, εύκολα διακρίνεται καί 
ή κατά Χριστόν γνησία καί αληθινή ζωή άπδ τήν νοθευμένην τοιαύ- 
την. Καί δπως εκεί διά νά ξεχωρίσωμεν τόν χρυσόν άπό τδν ψευδόχρυ- 
σον είνε άνάγκη νά κάμωμεν τήν άναγκαίαν χημικήν άνάλυσιν, κατά 
τδν ίδιον τρόπον καί έδώ, διά νά ξεχωρίσωμεν τήν άληθινήν χριστια
νικήν ζωήν άπδ τήν νοθευμένην καί ψεύτικην, είνε άνάγκη νά κάμω
μεν έπίσης τήν άνάλυσιν τής ζωής. Καί ποια μέν είνε τά συστατικά 
τού χρυσού καί τών άλλων εύγενών μετάλλων καί πολυτίμων λίθων έν- 
διαφέρονται να γνωρίζουν έκείνοι, πού καταγίνονται καί άσχολούνται 
είς αύτό. "Ημείς χρεωστούμεν νά γνωρίζωμεν τά συστατικά τής κατά 
Χριστόν ζωής
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Καί ό ’μέν γνήσιος καί καθαρός χρυσός δοκιμάζεται καί εύρίσκε 
ται άφοΰ τδν βάλωμεν μέσα ς’ τήν φωτιάν*  ή άληθινή δμως κατά Χρι
στόν ζωή πώς διακρίνετχι : μέ ποιον μέσον μπορουμεν να βεβαιωθοΰμεν 
αν άληθινά ή ζωή μας είνε δπως τήν ζητεί ό Κύριος καί τήν δρίζει 
δ άγιός Του νόμος; Μέ τήν φλόγα, άδελφέ μου, τής άγάπης. Βέβαια 
καί αί κα)αί μας πράξεις δείχνουν καί συνιστούν τήν κατά Χριστόν 
ζωήν μας. Διότι δπως άπδ τά σύκα βεβαιωνόμεθα περί τού δένδρου τής 
συκής καί άπό τάς σταφυλάς περί του δένδρου τής άμπέλου, κατά 
τόν ίδιον τρόπον καί άπό τά άγαθά έργα ενός χριστιανού πειθόμεθα 
περί τής κατά Χρηστόν ζωής του*  «άπό τών καρπών αύτών έπιγνώ- 
σεσθε αύτούς*  μήτι συλλέγουσιν από άκανθών σταφυλήν, ή άπδ τριβό
λων σύκα ; ούτω παν δένδρον αγαθόν καρπούς καλούς ποιεί*  τδ δέ σα- 
πρδν δένδρον καρπούς πονηρούς ποιεί*  ού δύναται δένδρον άγαθδν καρ
πούς πονηρούς ποιειν, ούδέ δένδρον σαπρδν καρπούς καλούς ποιειν» 
(Ματθ. 7,16—19).

Άλλ’ δπως συμβαίνει πολλάς φοράς να δυσκολευώμεθα να ξεχω- 
ρίσωμεν τάς άγρίας ελαίας άπδ τάς ήμέρους διά τήν μεγάλην των 
δμοιότητα. τδ ίδιον συμβαίνει κάποτε καί μέ τα καλά έργα καί τάς 
άγαθάς πράξεις. Συμβαίνει δηλαδή πολλάς φοράς να είνε μέ τόσην τέ
χνην πλεγμένη καί συνυφασμένη ή κακία καί ή πονηρία μέ τας πράξεις 
μας, ώστε να μπορή να κρύπτεται όλότελα καί να παρουσιάζωνται φυ
σικά τότε αί πράξεις μας μέ δψιν άγαθήν καί καθαράν καί μέ ένδυμα 
χριστιανικής ζωής. Καί πόσοι πράγματι άδικοι καί σκληροί δέν κατορ
θώνουν νά έξαπατήσουν καί να πλανέσουν τδν κόσμον καί να περάσουν 
γΐά δίκαιοι καί εύσπλαγχνικοί! Πόσοι δέ αρπαγές καί άπληστοι δέν κα
τορθώνουν νά περάσουν γιά έλεήμονες καί καλόκαρδοι ! Καί πόσοι πά
λιν ύλισταΐ καί άσεβεις καί έγωϊσταΐ δέν μαζεύουν στεφάνια εύσεβείας 
καί ταπεινοφροσύνης καί εύεργεσίας ! Μάλιστα, άδελφέ μου*  σήμερον 
προπάντων τδ μεγάλο καί φοβερόν θηρίον τής διπλωματίας καί 
τού ψ ε υ δ ο π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ κατατρώγει άσπλαγχνα καί άδιάκριτα 
καί τήν χριστιανικήν άκόμη κοινωνίαν καί μάς παρουσιάζει τδν λύκον 
γιά πρόβατον καί τήν τίγριν γιά άθώαν περιστεράν !

Άς μή σέ ταράττουν δμως, άδελφέ μου, καθόλου τά παράξενα 
αύτά πράγματα*  μάλιστα τδ βήμά σου πρδς τδν δρόμον τής άνόθευτης 
καί όλόφωτης κατά Χριστόν ζωής άς γίνη πλέον σταθερόν καί πλέον 
γοργόν, Διότι ό Σωτήρ μας Χριστός προείπε τήν κατάστασιν αύτήν καί 

έκρινε καλόν νά μάς συστήση προσοχήν : -προσέχετε δέ άπό τών ψευ
δοπροφητών, οϊτινες έρχονται πρός ύμάς έν ένδύμασι προβάτων, έσω
θεν δέ είσι λύκοι αρπαγές» ίΜατθ. 7, 15). Έπανέλαβε δέ τήν σύστα- 
σιν αύτήν τήν πολύτιμην ό άπ. Παύλος πρός τούς έπισκόπους τής 
Εφέσου καί δι’ αύτών είς δλους τούς χριστιανούς δλων τών εποχών: 
«προσέχετε ούν εαυτό ις καί παντί τώ ποιμνίω..... έγώ γάρ οίδα τούτο, 
δτι είσελεύσονται μετά τήν άφιξίν μου λύκοι βαρείς είς ύμάς μή φειδό- 
μενοι τού ποιμνίου» (Πράξ. 20, 28 καί έξ.).

Μέ ποιον λοιπόν μέσον, χριστιανέ, καί τάς ίδικάς σου πράξεις 
πρέπει νά κρίνης δια νά ϊδης κατά πόσον είνε καρποί μυρωδάτοι καί 
εύγευστοι τού γνησίου δένδρου τής κατά Χριστόν ζωής, καί τών άλλων 
τά έργα ν’ άναλύσης διά νά δώσης τήν δικαίαν είς αύτά έκτίμησιν ; 
Μέ τδ μέσον καί τδ μέτρον τής άγάπης, ή οποία είνε ή εύγενική καί 
ιερά φλόγα κάθε καρδίας τήν οποίαν θερμαίνει αδιάκοπα ό νόμος καί 
τδ θέλημα τού θεού καί τήν καθιστά καμίνι φλογερόν καί ύπερήφανον 
πού καίει μέν κάθε γεώδες καί ύλικδν φρόνημα, θερμαίνει δέ καί εκ
κολάπτει κάθε ύψηλόν, εύγενές καί θειον αίσθημα. Στηρίζεται λοιπόν, 
άδελφέ μου, κάθε σου πράξις καί σκέψις καί κάθε σου λόγος επάνω 
είς τήν άγάπην ; ’Αποπνέουν τά έργα σου δλα, ή ζωγ} σου ολόκληρη, 
τό θειον καί μεθυστικόν άρωμα τής άγάπης; Μπορείς νά εϊπης τότε 
δτι ζής νήν κατά Χριστόν γνησίαν καί άδολην ζωήν. Τούναντίον δέ*  τά 
έργα σου, ή ζωή σου, έκπέμπει τήν βαρειάν καί συνηθισμένην οσμήν 
τού ύλικού συμφέροντος, τής ύστεροβουλίας, τής άνειλικρινείας καί τής 
ύποκρίσεως ; Ματαίως προσπαθείς νά τά σκεπάσης μέ τδ έπίχρισμα τής 
κατά Χριστόν ζωής. Ματαίως προσπαθείς νά άπατήσης καί τόν εαυ
τόν σου καί τούς άλλους καί τόν θεόν. Ό γύψος μένει γύψος και τό 
χώμα μένει χώμα, άδιάφορον αν ό άνθρωπος μέ κάθε τρόπον προσ- 
παθή νά τά παρουσιάση μέ τήν μαρμαροκονίαν ώς ώραϊον καί λευκόν 
μάρμαρον τής Πεντέλης.

Άνοιξε αν θέλης, άδελφέ μου, τό κατά Ίωάννην ιερόν Εύαγγέ- 
λιον καί διάβασε ταϊς πολύτιμαις συμβουλαις καί συστάσεις πού έδω- 
κεν ό Χριστός είς τούς μαθητάς Του μετά τόν μυστικόν Δείπνον, ολίγα ς 
δηλαδή ώρας πρΙν νά έλθη είς τόν τόπον τού Μαρτυρίου, τδν φρικτόν 
Γολγοθάν. Μεταξύ άλλων θά διαβάσης καί τα έξής : «εντολήν καινήν 
δίδωμι ύμιν, ϊνα άγαπάτε άλλήλους*  καθώς ήγάπησα ύμάς, ϊνα καί 
υμείς άγαπάτε άλλήλους*  έν τούτω γνώσονται πάντες 
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δτι έ μ ο I μ α θ η τ α ί έ σ τ ε, έάν αγάπην έ χ η τ ε 
έ ν ά λ λ ή λ ο ι ς > (13, 34—36). Τί συμπεραίνεις άπό τά θεία αύ
τά λόγια τού Κυρίου; Δέν υπάρχει φανερόν τό συμπέρασμα δτι τό 
κύριον διακριτικόν γνώρισμα τών μαθητών του Χριστού, τών χριστια
νών δηλαδή δλων, είνε ή πρός άλλήλους άγάπη; Δέν είχον λοιπόν δί
καιον να σού λέγω δτι ή ζωή σου είνε άνάγκη νά μοσχομυρίζη άπό 
τό θειον άρωμα τής άγάπης διά να μπορή νά είνε ζωή άληθώς κατά 
Χριστόν ;

Πολύ δικαίως επομένως ό άπ. Παύλος ώνόμασε τήν άγάπην θ ε
μέ λ ι ο ν τ//ς χριστιανικής ζωής καί πλήρωμα τών εντολών 
καί τού νόμου καί παρέστησεν αύτήν ώς τήν μόνην λαμπράν άπόδειξιν 
δλων τών άλλων άρετών : " μηδενί μηδέν οφείλετε, εί μή τό άγαπάν 
άλλήλους*  ό γάρ άγαπών τόν έτερον, νόμον πεπλήρωκε*  τό γάρ, ού 
μοιχεύσεις, ού φονεύσεις, ού κλέψεις, ού ψευδομαρτυρήσεις, ούκ επιθυ
μήσεις, καί εί τις έτέρα εντολή έν τούτω τώ λόγω άνακεφαλαιούται, 
έν τώ άγαπήσεις τόν πλησίον σου ώς εαυτόν . . . πλήρωμα ούν νόμου 
ή άγάπη» (Ρωμ. 13. 8 10). «Έάν ταίς γλώσσαις τών άνθρώπων
λαλώ καί τών άγγέλων, άγάπην δέ μή έχω, γέγονα χαλκός ήχών ή 
κύμβαλον άλαλάζον καί έάν έχω προφητείαν καί είδώ τά μυστήρια 
πάντα καί πάσαν τήν γνώσιν, καί έάν έχω πάσαν τήν πίστιν, ώστε όρη 
μεθιστάνειν άγάπην δέ μή έχω, ούδέν είμί*  καί έάν ψωμίζω πάντα τά 
τά ύπάρχοντά μου, καί έάν παραδώ τό σώμά μου iva καυθήσωμαι, ά
γάπην δέ μή έχω, ούδέν ωφελούμαι*  ή άγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται, 
ή άγάπη ού ζήλοι, ή άγάπη ού περπερεύεται, ού φυσιοΰται, ούκ ασχη
μονεί, ού ζητεί τά έαυτής, ού παροξύνεται, ού λογίζεται τό κακόν, ού 
χαίρει έπί τή άδικία, συγχαίρει δέ τή άληθεία*  πάντα στέγει, πάντα 
πιστεύει, πάντα έλπίζει, πάντα ύπομένει*  ή άγάπη ούδέποτε έκπίπτει. 
νυνί δέ μένει πίστις, έλπίς, άγάπη*  μείζων δέ τούτων ή άγάπη« (Κορ. 
A' 13, 1-13).

Πρός ποίον δμως πρέπει νά άναφέρηται ή άγάπη ήμών ; Πρός 
ποιον άλλον, άδελφέ μου, παρά πρός έκείνον άπό τόν όποίον έλάβομεν 
τήν ύπχρξιν καί τήν ζωήν μας, καί είς τό όποίον χρεωστοΰμεν δλα τά 
άγαθά πού έχομεν είς τόν κόσμον αύτόν καί ό οποίος ώς φιλόστοργος 
πατέρας φροντίζει καθημερινά δι’ήμάς; Πρός ποίον άλλον παρά^πρός 
τόν ούράνιον Πατέρα, τόν όποίον ώς τέκνα πιστά δέν παύομεν άπό τού 

νά παρακαλώμεν καί νά φωνάζωμεν ; < Πάτερ ήμών ό έν τοίς ούρα- 
νοίς». Πρός τόν θεόν δθεν κατά πρώτον λόγον πρέπει ν’ άναφέρηται ή 
άγάπη ήμών. Κατά δεύτερον δέ λόγον χρεωστούμεν νά άγαπώμεν καί 
τόν πλησίον μας, ό όποίος δέν είνε μόνον ό φυσικός άδελφός 
μας ή κανείς άλλος συγγενής μας, άλλά κάθε άνθρωπος, είτε έχθρός 
είτε φίλος μας είνε αύτός. Διότι δλοι οί άνθρωποι είμεθα άδελφοί, έ- 
πειδή δλο; είμεθα είχών τού θεού καί δλοι είμεθα πλάσματα Αύτού καί 
δλοι καταγομεθα άπό τόν Άδάμ καί τήν Εύαν «έποίησεν έξ ενός αί
ματος πάν έθνος άνθρώπων κατοικείν έπί πάν τό πρόσωπον τής γής > 
(Πραξ. 12,24). Διά τούτο ό Σωτήρ μας Χριστός, ό όποίος ήλθεν είς τήν 
γην διά νά όρίση μίαν νέαν ζωήν διδάσκει ήμάς καί λέγει : < άγαπή- 
σεις Κύριον τόν θεόν σου, έν δλη τή καρδία σου καί έν δλη τή 'ψυχή 
σου καί έν δλη τή διανοία σου*  αύτη έστί πρώτη καί μεγάλη έντολή· 
δευτέρα δέ όμοία αύτή, άγαπήσεις τόν πλησίον σου ώς σεαυτόν*  έν 
ταύταις ταίς δυσίν έντολαίς, δλος ό νόμος καί οί Προφήται κρέμανται > 
(Ματθ. 22, 35).

’Αγάπη λοιπόν, άδελφέ μου, πρός τόν θεόν καί άγάπη πρός τόν 
πλησίον, ιδού τό άσφαλές γνώρισμα τής γνήσιας κατά Χριστόν ζωής. 
Είμαι βέβαιος δτι είσαι πλέον είς θέσιν νά διακρίνης τήν γνησίαν χρι
στιανικήν ζωήν άπό τήν ψευδοχρισιιανικήν. Δέν άμφιβίλλω δτι θά 
προσπαθήσης νά θέσης ώς άξονα τής δλης σου ζωής τήν άγάπην πρός 
τόν θεόν καί τόν πλησίον. Ή άγάπη αύτή ας είνε τό βαρόμετρον τών 
έργων σου, τών σκέψεών σου, τών αισθημάτων σου*  ας είνε ό κανών 
καί ό γνώμων τής ηθικής σου ζωής.

ΧΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Δ. Η.
Ίεροκήρυξ Λεμεσού.
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ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΟΡΗΣΚΕΙΑΣ®

Τίς δύναμις μεγαλειτέρα καί σεβαστότερα δύναται να ύ- 
πάρξη άπδ τήν δύναμιν τής χριστιανικής θρησκείας; Όποϊαι έν 
αύτή δύναται αίτίαι, θριαμβευτικαί, καθαραί, ίκαναί να ύποτά- 
ξωσι καί τα πλέον άνυπότακτα πνεύματα ; Ό πιστός άς ύπερη- 
φανεύηται διά τήν αρχαιότητα καί τήν αιωνιότητα τής θρησκείας 
του, χαρακτήρας τόσον αναγκαίους διά τήν αληθή θρησκείαν, 
καί ας άνέρχηται μέχρι τής πρώτης ήλικίας, είς τάς στιγμάς 
έκείνας καθ’ ac δ άνθρωπος μόλις έξελθών τών χειρών τοΰ Θεοΰ, 
προσεκύνησε τδ Έψιστον Όν. Ό Θεόσ, δ Δημιουργός τοΰ ουρα
νού καί τής γής, ό έτάζων καρδίας καί νεφρούς, ό εκδικητής τής 
ανομίας καί βραβευτής τής αρετής’ δ Θεός, τδν όποιον λατρεύο- 
μεν ύπήρξε τδ άντικείμενον τής θρησκείας του καί ή ιστορία τής 
θρησκείας ήμών άρχεται μέ τήν γένεσιν ολοκλήρου τοΰ κόσμου.

Ό άνθρωπος γενόμενος ένοχος έν αύτή τή καταδικαστική 
άποφάσει τοΰ θεοΰ, ήκουσε καί τδ εύαγγέλιον τής μελλούσης 
σωτηρίας αύτοΰ- έλαβε τήν έπαγγελίαν τοΰ Λυτρωτοΰ, δστις έ
μελλε νά διάρρηξη τδ μεσότοιχον τοΰ φραγμού, τδ όποιον ήγει- 
ρεν ή αμαρτία μεταξύ τοΰ άνθρώπου καί τοΰ Θεοΰ. Έκτοτε ό 
Χριστιανισμός έξαπλοΰται, ή πίστις είς τδν Μεσσίαν καθίσταται 
ό ένωτικδς κρίκος τής Συναγωγής καί τής Έκκλησίας, καί ό 
μεσίτης ό έπηγγελμένος ή δοθείς συνενοί τά πάντα έν Έαυτφ. 
Οί Πατριάρχαι καί οί Απόστολοι έχουσι τδν αύτδν άρχηγόν’ 
πάντες τείνουσιν είς τήν ούράνιον πατρίδα μετά τών αύτών έλπί- 
δων καί δέν υπάρχει πλέον εί μή έν δνομα διά τοΰ οποίου οί 
άνθρωποι δύνανται νά σωθώσι: Καί πας δστις θά έπικα- 
λεσθή τδ δνομα τοΰ Κυρίου θά σωθή.

'Οποίον πλήθος θαυμάτων παρακολουθεί τήν θρησκείαν 
άπδ τής γεννήσεως αύτής. Όπόσα γεγονότα προοραθέντα ήδη 
άπδ πολλών αίώνων έξεπληρώθησαν είς τούς μετέπειτα χρόνους. 
Είς λαός έκλεγείς γίνεται δ θεματοφύλαξ τών επαγγελιών’ τδ

*) Περίληψή ρητορικού ?>όγου Γάλ?>ου ίεροκήρυκος.

παν ύποτυποϊ τήν εικόνα τοΰ Μεσαίου: ή θυσία τοΰ Αβραάμ, ή 
θυσία τοΰ πασχαλίου άμνοΰ, ή ύψωσις τοΰ χαλκού δφεως, αί 
ίεροτελεστίαι, ή έκλογή τών θυμάτων, τά πάντα άναμιμνήσκουσι 
τδν περιπόθητον Μεσσίαν. Οί ΙΙροφήται περί ούδενδς άλλου 
άσχολοΰνται τόσον, δσον περί της μεγάλης ταύτης έπαγγελίας’ 
έμπεπλησμένοι, ούτως είπειν, τών σκοπών τοΰ Θεοΰ, διαζωγρα- 
φοΰσι τδ μέγα αύτών άντικείμενον διά τών ζωηροτέρων χρωμά
των δέν παραλείπουσι τίποτε έκ τών περιστατικών τής ζωής 
Αύτοΰ ή τοΰ θανάτου. Όμιλοϋσιν έξ "ίσου περί τής ταπεινώσεως 
Αύτοΰ καί τοΰ μεγαλείου. ’Άλλοτε παρίσταται πρδ τών οφθαλ
μών αύτών ώς άνθρωπος μήτε είδος έχων, μήτε κάλλος, άνευ 
δόξης, πλήρης θλίψεως, ώς θύμα καταβεβλημένον ύπδ τδ βάρος 
τών άνομιών τών άνθρώπων καί άλλοτε δέν δύνανται νά ύποστώσι 
τήν λάμψιν τής δόξης Αύτοΰ. Βλέπουσιν έν Αύτφ δεσπότην φο
βερόν, τδν άρχοντα τής είρήνης, τδν ισχυρόν Θεόν, τδν θαυμα
στόν’ γεννάται έκ τοΰ Αιωνίου πρδ πάντων τών αίώνων, δ θρόνος 
Αύτοΰ περικυκλοΰται ύπδ τεταπεινωμένων βασιλέων, οί έχθροί 
αύτοΰ ήττημένοι τρέμουσιν ύπδ τούς πόδας Αύτοΰ’ ή βασιλεία 
Αύτοΰ έκτείνεται έπί τών μελλουσών γενεών καί τά έθνη πάντα 
έρχονται ϊνα προσφέρωσι τδν φόρον τοΰ θαυμασμού καί τής τι
μής είς τδ μεγαλείον καί τήν δύναμιν Αύτοΰ.

’Έρχεται τέλος δ χρόνος καθ’ ον δ Λυτρωτής δφείλει νά 
περάνη τδ έργον τής άπολυτρώσεως ήμών’ αί προφητεΐαι έπλη- 
ρώθησαν, ή πραγματικότης διέλυσε τάς σκιάς καί τάς εικόνας, 
τδ αιμα τοΰ έξιλαστηρίου θύματος προσηνέχθη διά πάντας, δ 
δίκαιος έθυσιάσθη’ άλλ’ δ θάνατος ένικήθη διά τών ίδίιον δπλων’ 
έξέρχεται Οριαμβεύων έκ τοΰ τάφου καί 500 μαθηταί, μάρτυρες 
τής άναστάσεως Αύτοΰ χύνουσι τδ αίμα αύτών ϊνα μαρτυρήσωσι 
περί τής άληθείας ταύτης.

Καί ήδη διά τών θαυμάτων έγκαινίζεται νέα έποχή καί ή 
χριστιανική θρησκεία καθίσταται έμφανεστέρα διά τοΰ κηρύγμα
τος τοΰ Εύαγγελίου. Όποιοι τώ δντι άνθρωποι έξελέγησαν διά 
μίαν τόσω μεγάλην έπιχείρησιν ! Θά τούς κατηγορήσωσι διότι 
διότι ήθέλησαν γ’ άπατήσωσι τδν κόσμον; Άπλοι, άγροίκοι, 
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αγράμματοι, τά συγγράμματα αύτών άπηλλαγμένα πάσης πα
νουργίας, αφηγούνται άνευ περιστροφών τάς πλάνας των, τάς 
άδυναμίας των' δέν μεταχειρίζονται ποτέ τούς λόγους τής άνθρω- 
πίνης σοφίας' παραγγέλλουσι μόνον νά πιστεύωσι καί τά πλέον 
άπειθή πνεύματα θυσιάζουσι τάς γνώσεις των' ή διδασκαλία των 
φαίνεται μωρά καί δμως οί φιλόσοφοι ύποτάσσουσι τδν άλαζόνα 
αύτών λόγον είς τήν αγίαν ταύτην μωρίαν' δέν κηρύττουσιν είμή 
σταυρούς καί παθήματα καί δμως οί Καίσαρες γίνονται μαθηταί 
των' τά πάντα ύποχωροΰσιν είς τήν επιθυμίαν τών νέων τούτων 
κατακτητών, έκπληττομένων καί αύτών τών ιδίων διά τήν τα
χύτητα τών κατακτήσεών των ’).

Ώ σοβαρότης τής Ρώμης ! ώ σοφία τών ’Αθηνών ! Μάταίως 
αντιτάσσεις είς τήν απλότητα τής πίστεως τά φώτα τής κενής 
φιλοσοφίας: αί προσβολαί τού Κέλσου καί τοΰ Πορφυρίου“) δέν 
δύνανται νά ύποβαστάσωσι τήν έτοιμόρροπον λατρείαν σου" οί 
ναοί εΐνε έ'ρημοι, οί ιερείς περιέστησαν είς αμηχανίαν, τά μαν
τεία έσίγησαν. Τδ έργον τοΰ Χριστού χωρεΐ μετά θαυμαστής 
ταχύτητος· ό χριστιανισμός καθ’ έκάστην αριθμεί νέους οπαδούς 
καί ή ’Εκκλησία ή άλλοτε στείρα καί άγονος κατελήφθη ύπδ 
τής ίδίας πολυγονίας. Είς μάτην δλόκληρος ό κόσμος συνωμοτεί 
κατά τών πρώτων ύπερασπιστών τής πίστεως' θεωροΰσιν ώς στα-

1) «Χθεσινοί εϊμεθα, γράφει ο Τερτουλλιανός, (γ'. αίών) έν τφ Άπολογητικφ 
αύτοΰ, καί πάντα τά ύμέτερα έπληρώσαμεν, τάς πόλεις ύμών, τάς νήσους, τά 
φρούρια, τάς Ισοπολίτιδας, τα πάντα». Καί πρό αύτου ήδη κατά τόν β'. αιώνα 
δ Ιουστίνος δ φιλόσοφος καί μάρτυς αναφέρει ότι δέν ύπήρχεν έπί τής γης γένος 
ανθρώπων, είτε 'Ελλήνων, είτε βαρβάρων, παρ’ ω δέν εϊνεν είσδύσει τό φως τοΰ 
Εύαγγελίου.·

2) '0 Κέλσος, έπικούρειος φιλόσοφος άκμάσας περί τα μέσα τοΰ β'. αίώνος 
ύπήρξεν εϊς έκ τών σφοδροτέρων πολεμίων τοΰ Χριστιανισμού, γράψας τόν «αλη
θή λόγον», έν ω προσεπάθησε να παραστήση τόν μέν χριστιανισμόν ώς δεισιδαι
μονίαν καί μίορίαν, τούς δέ χριστιανούς ώς φαύλους καί απλούς’ τού συγγράμ
ματος τούτου αποσπάσματα σώζονται έν τή αναιρέσει τού Ώριγένους (Κατά Κέλ
σου) έξ ής μανθάνομεν τήν πολεμικήν δεινότητα, τό πνευματώδες, τό εύφυές καί 
σαρκαστικόν, άλλά καί ανειλικρινές τού Κέλσου. 'Ο δέ Πορφύριος, νεοπλατωνι
κός φιλόσοφος (304), συνέθηκε δέκ,α πέντε βιβλία πρός καταπολέμησή κα\ ούτος 
τοΰ Χριστιανισμού

Τό μεγαλείων τής χριστιανικής θρησκείας 30 ί 

οιαστάς εκείνους, οϊτινες έρχονται νά φωτίσωσι τον κόσμον’ χα- 
ρακτηρίζουσιν ώς άντάρτας εκείνους, οί'τινες διδάσκουσι νά σέ- 
βωνται τούς βασιλείς' άπολύουσιν έναντίον αύτών τούς λέοντας 
καί τά άγρια θηρία' πανταχόθεν προβάλλει ή προκατάληψις, τά 
ικριώματα έστήθησαν, αί πυραί ήναψαν καί ή μανία τών έθ>ι- 
κών εφευρίσκει καθ’ έκάστην νέα μαρτύρια. Άπόπειραι ανωφε
λείς : βλέπων τούς ατρόμητους τούτους ανθρώπους νά ζητώσι τον 
θάνατον καί νά τρέχωσιν είς τά μαρτύρια, νά έπισφραγίζωσι διά 
τοΰ ίδίου αίματος τήν άγίαν αλήθειαν, νά εύλογώσιν έν μέσφ τών 
βασάνων τούς έχθρούς αύτών άναμιμνήσκομαι τών λόγων τοΰ 
’Αποστόλου δτι : «παν τδ γεγενημένον έκ τοΰ θεοΰ νικά τον 
κόσμον' καί αύτη έστιν ή νίκη η νικήσασα τδν κόσαον, ή πίστις 
ήμών». (Α'. ’Ιωάν. 5, 4). Δ.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ

Ο ΕΝ ΤΩ. ΠΟΛΕΜΩ^ ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΠΑΡ’ ΟΜΗΡΩ;

ΙΙολύ δικαίως τά δμηρικά ποιήματα άπδ τών άρχαιοτάτων 
χρόνων έτιμώντο παρά τοϊς "Ελλησιν ώς κατ’ έξοχήν μορφω
τικά τοΰ νού καί τού ήθους καί άνεγινώσκοντο έπιμελώς καί 
άπεμνημονεύοντο κατ’ ιδίαν καί είς τά σχολεία διά τήν παιδευ
τικήν των δύναμιν έπί τής ηθικής καί θρησκευτικής διαπαιδα- 
γωγήσεως τών Έλληνοπαίδων.

11αρ’ 'Ομήρω αληθώς δ ανθρώπινος βίος μάς παρουσιάζει 
τέλειον καί ανυπέρβλητον παράδειγμα ηθικού κοινωνικού κόσμου. 
'Όλαι αί ήθικαί καί κοινωνικαί έλλείψεις άφ’ ένός, τδ ψεύδος, ή 
συκοφαντία, ή αχαριστία, ή ραθυμία, δ ακόλαστος βίος, αί έρι
δες, αί διχόνοιαι, αί άτρεπτοι φρένες, τά άτεγκτα φρονήματα, αί 
ώμαί καί άγριαι πράξεις, πατάσσονται ώς έθνικά ονείδη καί οι
κογενειακά στίγματα' συνιστώνται, δ’ άφ’ έτέρου, ώς θείαι ιδιό
τητες καί ώς καθήκοντα στοιχειωδέστατα παντός εντίμου άνθρώ- 

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

 - Ι
ερ
ά Μ

ητρ
όπ
ολ
ις 
Κιτ
ίου



Άπδ τους προγονικούς μας θησαυρούς 3(>3302 «Εκκλησιαστικός Κήρυξ»

που δλαι αί αντίθετοι άρεταί και τής κοινωνικής εύημερίας τά 
αγαθά στοιχεία, ή θεοσέβεια, ή φιλαδελφία, το σέβας πρδς τούς 
πρεσβυτέρους καί τούς άρχοντας, ή εύπείΟεια προς τούς άρχον
τας τούς συνετωτέρους καί έμπειροτέρους, ή φιλοφροσύνη, ή έλεη- 
μοσύνη, ή ήπιότης, ή βοήθεια προς τούς κινδυνεύοντας καί ή 
εύσπλαγχνία.

Καί μάς παρουσιάζει ταύτην τήν παιδευτικήν άρετήν ό 
"Ομηρος, δτι ή ήΟικοκοινωνική του διδασκαλία δεν διδάσκεται 
θεωρητικός καί άφηρημένως άλλά χωρεί διά τών άνΟρώπων, 
άναμιγνύεται καί συμφύρεται μετ’ αύτών, ζή καί κινείται καί 
άναπνέει μετά τών άτόμων, τής οίκογενείας, τής κοινωνίας καί 
τής πολιτείας. Άνθρωποι καί ήθικότης παρ’ Όμήρφ είνε μία 
ούσία καί ούχί, ώς σήμερον, κεχωρισμένα πράγματα, ή μέν ήθι
κότης εις τά βιβλία καί τά χείλη, οι δέ άνθρωποι είς τδν βίον 
καί τάς πράξεις. Ηθικήν κενολογίαν δ "Ομηρος δέν μάς διδά
σκει, άλλά μας δεικνύει ήθικότητα έμψυχον, κολοσσούς ήθικό- 
τητος έχοντας νεύρα καί οστά καί αιμα καί σπλάγχνα, άνα- 
πνέοντας καί κινουμένους, διαπνεομένους ύπδ τών ύψίστων καί 
άγνοτάτων θρησκευτικών καί ηθικών άρχών.

"Οπως δέ θειότατον καί πάσης άρετής έπαινέτην, κατά τδν 
μ. Βασίλειον, εύρίσκομεν τδν "Ομηρον είς τά ποιήματά του, 
κατά τδν αύτδν τρόπον μάς παρουσιάζεται διαπρύσιος κήρυξ τής 
φιλοπατρίας καί τής έν τφ πολέμφ άνδρείαο, κατορθών θαυμα- 
σιώτατα νά μας παραστήση τήν έν τφ πολέμφ άνδρείαν ώς 
μίαν τών ύψίστων ανδρικών άρετών καί τδν ύπέρ πατρίδος θά
νατον ώς τδν εύκλεέστερον καί έπαινετώτερον τών θανάτων παρά 
θεοίς καί άνθρώποις.

Οί άνθρωποι, καθ’ "Ομηρον, περιφρονούσι, βδελύσσονται, 
όνειδίζουσιν, έκφαυλίζουσι, Οεωρούσιν ώς στίγμα οικογενειακόν, 
ώς όνειδος έθνικδν τούς έκνενευρισμένους, τούς άνάνδρους, τούς 
δειλούς.

Ό άνδρειος "Εκτωρ έν αγία άγανακτήσει λέγει πρδς τδν 
άνανδρον άδελφόν του :

Μιάιιτέ, γυναικοθήρα καί πλάνε Πάρι, Οά ήτο πολή προτιμά- 

τερον νά μή έγενναόο, παρά νά είόαι ή καταότροοή καί τό μϊάος 
τών άλλων· Καγ^άζονάι βέθαια τώρα οί γενναίοι "Ελληνες, έπειδή 
ένόμιήαν δτι άν ό ωραιότατος θά ήοο καί ό γενναιότατος· είόαι 
όμως δειλός καί άνανδρος· "Επρεπε νά έμονομάνεις μέ τον άν- 
δρείον Μενέλαον, διά νά έμάνθανες τίνος άνδρός τήν θαλερόν άν- 
ςνγον ήρπαόες· Ο ντε ή κιθάρα άον9 ο ντε τής Άοροδίτης τά δώρα, 
οντε ή κόμη όον9 οντε ή ενμορφιά όον δέν θά όέ ώοέλονν, ότε θά 
έκνλίεάο είς τό ;;ώμα·

Ό αύτός φιλότιμος καί άνδρειος Έκτωρ λέγει περί τού 
αύτού αβροδίαιτου καί άναλκίστου άδελφού του είς τήν γεραράν 
μητέρα του Έκάβην έν ύψίστη καί αγία άγανακτήσει :

Σν μέν9 μητέρα μον9 πήγαινε είς τόν ναόν τής Άθηνάς, εγώ 
δέ θά καλέάω τόν Πάριν ΐόως καί θελήόιι νά «έ άκονάη· Έάν 
ήνοιγεν ή *γή  καί τόν κατέπινεν, ήμπορουόα νά εϊπω ότι έληόμό- 
νηο’α κάπως τά βάάανά μου.

"Οτε ό γενναίος "Εκτωρ κομπαστικώς προσεκάλει τδν άν- 
δρειότερον τών 'Ελλήνων είς μονομαχίαν, οί δέ "Ελληνες έπτοη- 
μένοι ήνείχοντο τήν ύβριστικήν πρόκλησιν τού αντιπάλου, ό μέν 
γέρων Νέστωρ, κνλύπτων έξ αισχύνης τδ σεβάσμιον καί ύπερή- 
φανον πρόσωπον του. έλεγεν ότι έάν κάτω είς τήν Έ?»λάδα οί 
πατέρες τών πολεμιστών έμάνθανον ότι τά τέκνα των έδείκνυντο 
τόσον δειλά, Οά ηύχοντο είς τούς άθανάτους θεούς νά τοίς άφαι- 
ρέσωσι τήν ζωήν, ό δέ άνδρειος Μενέλαος, ονειδίζων τούς μιση- 
θέντας Έλληνας, έλεγε :

καν^ηματίαι, γυναίκες καί όχι πλέον άνδρες· είνε βέβαια 
μέγιότον αϊό^ος νά μή άνγκινήται κανείς έκ τών Ελλήνων άπό 
τήν πρόκληάιν του Έκτορος· Είθε όλοι άας νά ;;αθήτε, άο*  ου κά- 
θεόθε τόόον αμέριμνοι καί άδόξως·

'Ο φιλότιμος άνήρ προτιμά νά σχισθή ή γή καί νά τον κα- 
ταπίη μάλλον παρά νά δυσφημισθή έπί ανανδρία, λέγει ό Διομή
δης είς τδν Νέστορα, δστις τδν προέτρεπε ν’ άναστείλη τήν κατά 
τού "Εκτορος ορμήν του, άφ’ ού τδ θέλημα τού θεού είνε κατά 
τήν στιγμήν έκείνην νά δοξασθή ό "Εκτωρ.

Ιίολν καλά, γέρων, όμιλείς· τήν ι’;ν^ήν μου όμως δεινώς πιέ
ζει ή όκέιΡις, ότι ό "Εκτωρ περιαντολογών θά είπη ποτέ είς τους 
Γρώας, ότι ό Διομήδης όοθηθείς έμέ έτράπη είς όυγήν, καί τότε 
θά έπροτίμων να άνοιξη ή γη καί νά μέ καταπίη·
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Οί φιλότιμοι άνδρες αίσχύνονται έν καιρφ μάχης τους εαυ
τούς των καί τδν κόσμον. Εντεύθεν δέν στρέφουσί ποτέ τα νώτα 
πρδ τών πολεμίων, άλλ1 ίστανται'άκλόνητοι καί μάχονται γεν- 
ναίως. Τδ εναντίον πράττουσιν οί άνανδροι, άλλ1 οί άνθρωποι 
αυτοί καταφρονοΰνται ύπδ τοΰ κόσμου καί έκμυκτηρίζονται ύπδ 
πάντων.

Παροτρύνων Αίας ό Τελαμώνιος τους άποδειλιώντας κατά 
τήν άκμήν τής παρά τάς ναΰς λυσσαλέας μάχης "Ελληνας άνα- 
φωνεί :

οίλοι^ φανίιτε άνδρες καί έντραπητε άλλήλους είς τίιν πει- 
άματωοη αύτήν yà^nv οί ανδρείοι καί φιλότιροι καί θνήάκοντες 
ςώόιν, οί δε λιποτάκται δυοοη πούντα ι.

Οί γενναίοι άνδρες έπ’ ούδενί λόγφ άποτρέπο ^ται πρδ τών 
πολεμίων. Καί είς τούς μεγίστους κίνδυνους δεν τους έγκαταλείπει 
τδ θάρρος ούτε διστάζουσι κατά τήν άκμήν τής μάχης περί του 
πρακτέου, άλλ1 άνεπίσχετοι όρμώσι κατά τοΰ έχθροΰ έπισπεύδόν- 
τες ούτω ή τδν θάνατον ή τήν σωτηρίαν. Κατάστασις άμφίβολος 
είνε πνιγηρά δι1 άνδρας φιλοτίμους καί άνδρώδη τήν ψυχήν 
έχοντας.

Ό Αίας παροτρύνων τούς ύπ1 αύτόν άγωνιζομένους έλεγε :
Εντροπή*  Άμγεϊοι· τό μόνον βέβαιον τό όποιον τώρα μάς πε- 

μιμένει εινε Γι να χαθώμεν ίι νά βωθώρεν άπωθούντνς άπό τά πλοία 
τόν κίνδυνον·· · Δέν ηλΟομεν βέβαια έδ<5 διά νά ^ςομενβωμεν αλλά 
διά να πολεμήάωμεν καί ίι καλύτερα άκέι’ας είνε έκ του άνάτάδην 
vii όυμπλέξωμεν ΐζεϊμας καί ρώμην*  ποοτιμότεμον νά ·ζαθή κανείς 
είς μίαν στιγμήν καί νά άπαθανατιάθίί*  παρά νά βαάανίζιιται έπί 
μακοόν ύπό πικμάν δουλείαν·

Ό φιλόπατρις καί γενναίος άνθρωπος ουδέ νά άκούση άνέ- 
χεται περί άνανδρίας ή περί άνάνδρου τίνος πράξεως. ’Οργίζεται, 
άγανακτεί, γίνεται έξω φρενών, άντιλέγει καί πρδς τούς προϊστα
μένους αύτοΰ άκόμη. "Οταν δέ αίσθανθή δτι άπειλεϊται καί προσ
βάλλεται ή πατρίς του δέν καταφεύγει είς έπιλογισμούς καί συ- 
στροφάς καί ύστερολογισμούς, ώς αί άνανδροι ψυχαί, άλλά λαμ- 
βάνων ύπ’ όψιν δτι διά τούς γενναίους, διά τούς εύγενείς, διά 
πάντα είς ού τά στέρνα σφύζει άνδρώδης καρδία

εΐς υίωνύς άρωτυς, άμύνευϋαι περί πάτρης, 

κατέρχεται είς τδν πόλεμον συλλογιζόμενος ούχί εαυτόν άλλά 
τήν πατρίδα, τά τέκνα, τάς συζύγους, τά κτήματα, τούς γονείς, 
τάς σκιάς τών προγόνων, τήν έντροπήν καί τήν κατάκρισιν τοΰ 
κόσμου. Ύπ’ αύτάς τάς ήθικάς σκέψεις ρίπτεται άπτόητος είς τδν 
ύπέρ πατρίδος εύγενή άγώνα καί μάχεται γενναίως, ίστάμενος 
άσάλευτος καί ούδέποτε στρέφων τά νώτα πρδ τών πολεμίων. 
Έάν πληγωθή, ή πληγή τφ γίνεται οικογενειακόν στόλισμα- 
άν φονευθή, εύρίσκει τδν έντιμότερον θάνατον. ’Αλλά καί ανε
ξαρτήτως τούτου, τί είνε δι’ ένα άνδρα γενναίον μία θανατηφό
ρος πληγή ; Τί είνε δι’ άνδρα εύγενή δ ύπέρ πατρίδος θάνατος, 
άφ’ ού δι’ αύτοΰ σώζεται ή σύζυγός του, τά τέκνα του, ή οίκο- 
γένειά του, ή πατρίς του ;

Καί ζών μέν, καθ’ "Ο μηρόν, ό έν τοϊς πολέμοις ανδρείος 
τιμά εαυτδν καί τούς γονείς του, δοξάζει τδ οικογενειακόν του 
όνομα, ύμνείται ύπδ πάντων τών άνθρώπων, κινεί τδν σεβασμόν 
καί τών έχθρών αύτοΰ άκόμγ^ καί άπολαμβάνει παρά τών συγ
χρόνων του τιμών ύψίστων. Ιΐίπτων δ’ έν τφ πολέμφ τιμάται έξό- 
χως ύπδ πάντων τών άνθρώπων. Οί συμπολιται έγείρουσιν είς 
αύτδν τύμβον περιφανή. 'Ο κόσμος μετά σεβασμού αναφέρει τδ 
τίμιον καί ένδοξον αύτοΰ όνομα καί πάντες τιμώσι τούς άπογό- 
νους αύτοΰ. Οί άνθρωποι άτενίζοντες πρδς τδ μνήμα τοιούτου 
γενναίου καί φιλοπάτριδος άνδρος θά έπαναλαμβάνωσιν ο,τι οί 
"Ελληνες έλεγον πρδ τοΰ τάφου τοΰ άνδρείου Άχιλλέως !

Υπήρξες όπολογουρένως προσφιλέστατος είς τους αθανάτους 
θεούς· Άποθανόιν δέν άπώλεόας τό όνοαά σου9 ίι δέ δόξα σου θά 
διατηρητατ άείποτε παρά πάόι τοϊς άνθρώποις άοθιτος·

Τοιουτοτρόπως ό "Ομηρος έδίδασκε διά τών αιώνων τούς 
Έλληνόπαιδας τήν φιλοπατρίαν ώς κατ’ έξοχήν ελληνικήν άρε- 
τήν, τήν έν ταίς μάχαις άνδρείαν ώς μίαν τών κυριωτέρων ανδρι
κών ιδιοτήτων καί τον ύπέρ πατρίδος θάνατον ώς ούράνιον όντως 
καί θειον άγαθόν.

Γ. ΜΑΤΣΑΚ1Σ
Καθηγητής τοΰ ‘Ιεροδιδασκαλείου.
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ΟΠΟΙΟΙ ΗΣΑΝ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

(Χριστιανικόν ανάγνωσμα).*  
VIII.

Οί άρχαίοι χριστιανοί έδίδασκον, δτι παν καλόν έργον καί πας 
αύτοπεριορισμός γινόμενος χάριν τοϋ θεοΰ, είνε διακονία είς Αύτόν 
τόν θεόν. «Ό Δημιουργός, έλεγον, μάς έδωκεν οφθαλμούς, ώτα, 
καί χείρας διά τόν σκοπόν τούτον, ινα δ,τι λέγομεν καί δ,τι πράττο- 
μεν άνήκη είς Αύτόν καί συντελή είς τόν διηνεκή δοξασμόν τού ονό
ματος Αύτού. Αύτόν πρέπει να εύχαριστώμεν πάντοτε, έχοντες καθα- 
ράν τήν συνείδησιν. Αί θλίψεις διά τών όποιων μάς επισκέπτεται ενίοτε 
δέν είνε άσκοποι, άλλά χρησιμεύουσι νά δοκιμάζωσι τήν άγάπην ήμών 
πρός Αύτόν >.

Ό μακάριος ΑύγουστΙνος λέγει που: «Πώς δύναταί τις καλλίτε- 
ρον νά έκφράση τήν εύσέβειαν αύτοΰ, είμή ύπηρετών τόν θεόν ; Τί δέ 
είνε ύπηρετείν τόν θεόν παρά άγαπάν Αύτόν ; /

Ό ιερός Χρυσόστομος έπί τού σημείου τούτου κάμνει τάς έξης 
σκέψεις: «Έ διακονία είς τον θεόν, λέγει, δέν πρέπει νά νοήται ώς 
έξωτερική μόνον, συνισταμένη είς έξωτερικάς τινας πράξεις, άλλά νά 
έπιτελήται πνευματικως τ. έ. νά έκπορεύηται έκ καθαράς καρδίας. 
Αύτό μόνον τό όνομα «Χριστιανός*,  τό όποιον φέρει τις δύναται νά κα- 
ταστήση αύτόν μακάριον ; Kal άρκει μόνον τούτο, δπως συναριθμηθή 
μεταξύ τών έκλεκτών τού θεού ; Διατί ό άκόλαστος φέρει τό αγνόν καί 
τίμιον όνομα τού χριστιανού ; Τί ωφελείται ό άμαρτωλός καλών εαυ
τόν διάκονον τού θεού ; 11ως θέλετε νά διαφύγητε τήν κόλασιν, μολο
νότι οίκοοομείτε οίκους είς τόν θεόν, δταν είς τήν κοινότητά σας δέν 
ύπάρχει άληθής πίστις; Όταν άναγινώσκητε τήν άγ. Γραφήν, άλλά 
δέν πιστεύητε είς αύτήν ; ‘Όταν γνωρίζητε μέν τά ονόματα τών ’Απο
στόλων καί ιτροφητών καί μαρτύρων, άλλά δέν άκολουθήτε τό παρά- 
δειγμα αύτων, τήν δέ διδασκαλίαν αύτών δέν άκούετε καί δέν εφαρ
μόζετε έν τω βίφ ; »

’Αλλά παραλλήλως πρός τήν πνευματικήν διακονίαν τού χριστια
νού δέον νά βαίνη καί ή έξωτερική, είς ήν πρό παντός ύίτάγεται ή 
προσευχή. Περί αύτης έχομεν πλείστας μαρτυρίας παρά τοίς άρ-

*) Συνέχεια έκ του 107ου τεύχους σελ. 282. 
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ξαίοίς χρίστιανοΐς, έξ ών βλέπομεν πόσον ή μετά τού θεού κοινωνία 
τών χριστιανών ήτο ταπεινόφρων καί αγία.

Οί άρχαίοι χριστιανοί δέν ένόμιζον, δτι αί διάφοροι βιωτικαί 
άνάγκαι, τά έξωτερικά άγαθά καί ή πτωχεία δύνανται νά ώσι τό μό
νον έλατήριον πρός προσευχήν. Έγνώριζον, δτι δέν έπρεπε νά προσ- 
εύχωνται μόνον έν στιγμαις καθ’ ας έθλίβοντο, έλεγον δέ δτι έκαστος 
χριστιανός οφείλει πάντοτε να προσκαρτερή είς τήν προσευχήν δπως 
ό Κύριος είσακούση αύτόν καί βοηθήση έν καιρώ τών διαφόρων δοκι
μασιών». Άλλ’ έφρόνουν, δτι ή προσευχή δέον ν’ άπορρέη έξ είλικρι 
νους καρδίας, έκ ψυχής διψώσης τήν σωτηρίαν καί τήν άπελευθέρωσιν 
αύτής άπό τής άμαρτίας.

Ή προσευχή, λέγει ό Τερτουλλιανός, δέον να συνοδεύηται μετά 
τής άναμνήσεως τών εντολών τού θεού. ΙΙροσευχόμενοι δέν πρέπει 
να συγχέωμεν τό καθαρόν μετά τού άκαθάρτου, τό έλεύθερον μετά 
τού άνελευθέρου, τό χαροποιόν μετά τού θλιβερού. Δέν πρέπει νά τρέ- 
φωμεν μίσος έναντίον τοΰ έχθρου καί at χ^ίρες ήμών νά ήνε καθαραί 
άπό τών άνομιών. Τί θά συνέβαινεν, έάν προσηρχόμεθα είς τήν προσ
ευχήν έχοντες μέν καθαράς τάς χείρας, άκάθαρτον δέ τήν καρδίαν ;

Ή προσευχή, γράφει έτερος συγγραφεύς, δέν ωφελεί δταν ό προσ 
ευχόμενος έξακολουθή νά έμμένη είς τήν άμαρτίαν. "Οσιο έπιμένει τις 
νά προσεύχηται, άλλά καί νά άμαρτάνη συγχρόνως, δσω θρασέως έκ- 
τείνει τάς άκαθάρτους αύτού χεΐρας είς τόν ούρανόν, ώσεί νά μή συν- 
ησθάνετο τήν άμαρτωλόν αύτού κατάστασιν, έπί τοσούτον έπιδεινοί 
τήν θέσιν αύτού άπέναντι τού θεού. 'Όστις λοιπόν έπιθυμεί δπως ή 
προσευχή του γίνη δεκτή ύπό τού θεού, άς προσπαθή νά έχη πρό 
παντός συνείδησιν τής ψυχικής αύτού άγνότητος’ ας διατηρή εαυτόν 
άγνόν άπό παντός ρύπου, άς άπέχη άπό παντός πειρασμού, ας προφυ- 
λάττη έαυτόν άπό τών ματαίων καί αμαρτωλών σκέψεων καί έξ δλης 
ψυ/ ής, άς άφοσιωθή είς τόν θεόν. Ούτω ποιών έστω βέβαιος δτι ό 
Κύριος κατά τήν προσευχήν θά γίνη είς αύτόν βοηθός. Άλλ’ δστις 
ούτε πίστιν, ούτε άγάπην έχει, ούδέ φροντίζει ν’ άποκτήση αύτάς, 
δστις δέν έχει πεττοίθησιν είς τόν θεόν, ούδέ έλπίζει είς Αύτόν, δστις 
δχι μόνον τόν έαυτόν του δέν γνωρίζει, άλλ’ ούδέ τάς άμαρτίας του 
άναγνωρίζει, ό τοιούτος τίποτε δέν πρέπει ν’ άναμένη παρά τού θεού. 
Καί τοιουτοτρόπως έν τή προσευχή τά πάντα οφείλου κ νά φέρωσι τόν 
άνθρωπον πρός τόν θεόν.

*
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Έδιδαν δέ μεγάλήν σημασίαν είς τήν κοινήν προσευχήν συμφώ- 
νως πρός τήν εντολήν του Σωτήρος, είπόντος: ’Αμήν, λέγω ύμϊν, 
δτι έάν δύο υμών συμφωνήσωσιν έπί τής γής περί παντός πράγματος, 
ού έάν αίτήσωνται, γενήσεται αύτοϊς παρά του I Ιατρός μου τοΰ έν ού- 
ρανοΐς» (Ματθ· 18, 19).

«Συνερχόμεθα, έγραφον οί άρχαϊοι χριστιανοί εις τούς έθνικούς, 
ϊνα άπό κοινού ύμνήσωμεν τόν Θεόν ήμών καί συγχρόνως διά τών 
κοινών δυνάμεων καί τών παρακλήσεων ήμών δυνηθώμεν να κατα- 
βάλωμεν τον έχθρόν». Είνε δυνατόν έλεγον καί κατά μόνας τις νά 
προσεύχηταν, άλλ’ ή προσευχή αύτη ύπολείπεται τής κοινής, ήτις όμο- 
ψύχως άναφέρεται είς τόν Θεόν. ‘Όταν προσεύχησαι μόνος καί ύπέρ 
σεαυτοΰ δέν θα άκουστός, δπως έάν προσηύχεσο άπό κοινού 
μετά τών αδελφών σου. Έν τή τελευταία περιπτώσει ύπάρχει τι πε
ρισσότερον καί κυρίως ή συμφωνία, τό ομόψυχον, ή κοινωνία, ό ζών 
σύνδεσμος πολλών ζώντων καί τεθνεώτων, ώσεί δλη ή οικουμένη. Δέν 
ύπεσχέθη να δώση ό Κύριος είς τούς ανθρώπους παν δ,τι έάν αίτή- 
σωνται κατά τάς κοινάς άδελφικάς προσευχάς ;

IIρέπει δέ νά γίνηται ή προσευχή άνευ φόβου καί μετά πλήρους 
έλπίδος είς τόν Θεόν. ΤΙ ζώσα πίστις είνε ώς ή ζώσα πηγή έκάστης 
προσευχής. "Οταν ή πηγή στειρεύση τό ρεύμα τών ρυακίων σταματά. 
Ή δειλή καί άνευ θάρρους γινόμενη προσευχή δέν φθάνει μέχρι τού 
ούρανου, διότι ό ύπερβολικός φόβος εμποδίζει αύτήν νά ύψωθή μέχρι 
τοΰ θρόνου τοΰ Θεού. Δέν συμβαίνει δμως το αύτό με τήν ιτροσευ/ή 
τήν γινομένην μετά πίστεως καί ταπεινοφροσύνης. ΤΙ τοιαύτη προσ
ευχή άναφέρεται ύψηλότερον τών νεφών καί βεβαίως δέν μένει άτελεσ- 
φόρητος. Όστις δέν καταβάλλει προσπάθειας, ούτος,.καί δέν θα γείνη 
κάτοχος τής ούρανίου βασιλείας. Όστις δέν κρούει έπιμόνως δέν λαμ
βάνει άρτο^. Μόνη έκείνη ή προσευχή είνε ενεργός, έδίδασκον οί αρ
χαίοι χριστιανοί, ήτις προέρχεται έκ ταπεινόφρονος καί καθαράς 
καρδίας.

Μεγάλην δέ αύτών δυστυχίαν έθεώρουν έάν συνέβαινε ν’ άπολέ- 
σωσι τον πόθον πρός προσευχήν μή ζητοΰντες δι’ αύτής τήν μετά τοΰ 
θεοΰ έπικοινωνίαν. Ό ιερός Χρυσόστομος έκεινον, δστις δέν είχεν 
δρεξιν νά προσευχηθή έχαρακτήριζεν ώς νεκρόν καί άψυχον». «‘Όταν 
ϊδω τινά, έλεγε, μή φιλοΰντα προσευχήν, μηδέ θερμόν ταύτης έχοντα 
έρωτα καί σφοδρόν, ήδη μοι ούτος δηλός έστιν ώς ούδέν γενναίον έν 

τή ψυχή κέκτηται». Ή αρετή άναγκαίως προϋποθέτει τήν προσευχήν, 
δπως καί ή κακία τήν ελλειψιν τής προσευχής. "Οπως δέ τό σώμα 
ήμών άνευ τής ψυχής γίνεται νεκρόν καί δυσώδες, τοιουτοτρόπως ή 
ψυχή, ήτις δέν έχει δρεξιν »ά προσευχηθή είνε νέκρα καί άθλια καί 
δυσώδης, έστερημένη τής θείας χάριτος καί ζωής.

Προσευχόμενος μή άρκου είς μόνας τάς έκφωνήσεις τών ίερών 
βημάτων, αλλά νά διεξάγης έσωτερικόν αγώνα έν τή ψυχή σου μέχρις 
ού τύχης τοΰ ποθουμένου, έλεγε χριστιανός τις πρός άλλον ήμέραν 
τινά. Ή ψυχή τότε μόνον πράγματι προσεύχεται, δταν περί ούδενός 
άλλου σκέπτεται είμή περί τοΰ Θεοΰ καί τής ένοχης απέναντι Αύτοΰ. 
Κατά τόν καιρόν τής προσευχής ή προσοχή ήμών δέν πρέπει να φέ
ρεται είς τάς έπιγείους ήμών φροντίδας. Είνε άνάγκη δπως ή σαρξ 
ήμών συσταυρωθή τώ Χριστώ καί πάσαι αί άνομίαι ήμών καί άμαρ- 
τίαι καταπνιγώσιν. "Οστις έν έγκρατεία ζή ούτος διαρκώς έπ;θυμεϊ 
τά τοΰ Θεοΰ. ΙΙροσέχει είς τάς αμαρτωλάς αύτοΰ σκέψεις καί κατ’ 
αύτήν τήν στιγμήν τής γεννήσεώς των πνίγει αύτάς, δπως ού μόνον οί 
λόγοι, άλλά καί ή καρδία καί τά έργα αύτοΰ άνήκωσιν είς τόν θεόν.

Έκ τών προσευχών, άς οί άρχαϊοι χριστιανοί είχον έν χρήσει, 
περί πολλοΰ έποιοΰντο τήν «Κυριακήν» λεγομένην προσευχήν. Ή 
προσευχή αύτη, έν τή συντομία αύτής είνε μακροτάτη είς τάς έννοίας, 
έν σμικρώ περιλαμβάνουσα άπασαν τήν διδασκαλίαν τοΰ Κυρίου καί 
ούσα αληθής περίληψις τοΰ Εύαγγελίου.

'Ωσαύτως έν μεγάλη χρήσει παρ’ αύτοϊς ήσαν οί ψαλμοί τοΰ 
Δαυίδ. ΙΙόσον συνήθεις καί προσφιλείς ήσαν παρ’ αύτοϊς γίνεται 
δήλον έξ δσων περί αύτών άναφέρουσιν οί μεγάλοι Πατέρες τής 
Έκκλησίας. 'Ο ίερός Χρυσόστομος λέγει που, δτι δέν ύπηρχέ τις 
τών εύσεβών, δστις νά μή έγνώριζέν ή νά μή άπήγγελλεν άπό μνήμης 
ψαλμούς τινας· «τήν τών ψαλμών πραγματείαν έπί στόματος άπαντες 
φέρουσι». Τό ψαλτήριον ήτο τό τερπνότερον άνάγνωσμα, εν άπό τά 
ώραιότερα βιβλία τών άρχαίων χριστιανών, ούδέν δ’ άλλο τόσον συνε
χώς καί δαψιλώς ήδετο τής Δαβιτικής μελωδίας. Τά τών ψαλμών 
λόγια, λέγει ό Μ. Βασίλειος, καί κατ’ οίκον μελωδοΰσι, καί έπί τής 
άγοράς προφέρουσι καί τό θαυμαστότερον δτι πολλοί έντελώς άγράμ- 
ματοι «έκμαθόντες δλον τόν Δαυίδ έπιστηθίζουσι >. Καί ένω έκ τών 
άλλων θείων Γραφών ή ούδαμώς ή ολίγα ένεθυμοΰντο οί πλεϊστοι τά
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αγνά καί ούράνια μελφδήματα του Δαυίδ έφερον είς τό στόμα καί 
έτέρποντο ψάλλοντες. «Πάντες (τόν μακάριον Δαυίδ)—λέγει δ ιερός 
Χρυσόστομος—άντί μύρου διά στόματος φέρομεν. Έν Εκκλησία 
παννυχίδες, καί πρώτος καί μέσος καί τελευταίος δ Δαυίδ έν τοίς σκη- 
νώμασι τών νεκρών προπομπαί καί πρώτος καί μέσος καί τελευταίος 
δ Δαυίδ». Ό δέ Γρηγόριος δ Νύσσης άναφέρει, δτι καί «όδοιπορούν- 
τες καί θαλαττεύοντες άνθρωποι ή τισιν έπιδιφρίοις έργασίαις άσχο- 
λούμενοι καί πάντες οί άπαξαπλώς έν πάσιν έπιτηδεύμασιν άνδρες τε 
καί γυναίκες έν ύγεία τε καί άρρωστία, ζημίαν ηγούνται τό 'μή διά 
στόματος τήν ύψηλήν ταύτην διδασκαλίαν φέρειν». Τόση ήτο ή άγάπη 
καί ή έκτίμησις τών πρώτων χριστιανών πρός τους ψαλμούς του Δαυίδ! 
έν άντιθέσει πρός τούς χριστιανούς τής σήμερον, οί όποιοι δχι μόνον 
ήμισυν ψαλμόν δέν γνωρίζουσιν έκ στήθους, άλλα καί έντροπήν θεω- 
ρουσι τήν άνάγνωσιν αύτών, έπαφιέμενοι αύτήν είς τούς ίερεΐς καί 
τούς μοναχούς! Περιττόν ν’ άναφέρωμεν, οτι πάντων μάλιστα έμελέ- 
των τόν ψαλτήρα οί μοναχοί καί οί έν τοις μοναστηρίοις ένδιαιτώμενοι 
οί όποιοι «νύκτωρ καί μεθ’ ήμέραν διά τής γλώσσης προφέρουσι, τόν 
τον τών δλων ύμνούντες θεόν καί τά τού σώματος κατευνάζοντες 
πάθη». «Έν τοις μοναστηρίοις χορός αγίων ταγμάτων άγγελικών καί 
πρώτος καί μέσος καί τελευταίος ό Δαυίδ*  έν έρημίαις άνδρες έσταυ- 
ρωμένοι, προσμιλούντες τώ θεώ καί πρώτος καί μέσος καί τελευταίος 
ό Δαυίδ. Καί πάντες μέν άνθρωποι τώ φυσικώ τής νυκτός ύπνω τυ- 
ραννούμενοι, πρός βάθος καθέλκονται, Δαυίδ δέ μόνος έφίσταται καί 
τούς τού θεοΰ δούλους είς άγγελικάς παννυχίδας διεγείρει».

1) Πρβλ. Έρμην5ίαν είς τούς ψαλμούς τού Δαυίδ τού Πατρ. Ίεροσολ. ’Αν
θίμου, εκδ. Δ. Κλ?όκα, έν Ίεροσολύμοις, τομ. Α', (εισαγ. β’.—στ' )· 2) αύ- 

τόθι ζ’,

Καθόλου είπείν, τόσον τερπνή καί γλυκεία ήτο ή μετά τών 
ψαλμών ένασχόλησις τών άρχαίων χριστιανών, «ώς μή μόνον τελείοις 
άνδράσι, τοίς ήδη κεκαθαρμένοις τά τής ψυχής αισθητήρια τήν διδα
σκαλίαν ταύτην σπουδάζεσθαι, αλλά καί τής γυναικωνίτιδος Ιδιον γε- 
νέσθαι κτήμα, καί νηπίοις ώς τι τών άθυρμάτων ήδονήν φέρειν, καί 
τοίς παρηλικωτέροις άντί βακτηρίας τε καί άναπαύσεως γίνεσθαι, τόν 
τε φαιδρυνόμενον εαυτού νοαίζειν είναι τής .διδασκαλίας ταύτης τό 
δώρον, καί τόν σκυθρωπώς έκ περιστάσεως διακείμενον δι’ αύτόν οϊ- 
εσθαι τήν τοιαύτην τής Γραφής χάριν δεδόσθαι». Διά τούς λόγους 
τούτους καί ό ιερός Χρυσόστομος παραγγέλλει, δπως οί χριστιανοί δι- 
δάσκουσι τά τέκνα καί τας γυναίκας των τα τό στόμα καί τήν ψυ
χήν άγιάζοντα ταύτα μέλη, καί ψάλλωσιν αύτά οχι μόνον κατά τον 
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χρόνον τών έργοχείρων, άλλά καί προ τής τραπέζης καί έν τή τρα- 
πέζη καί μετά τήν τράπεζαν. «Ένθα μέν άσματα πορνικά—λέγει— 
έκει δαίμονες επισωρεύονται*  ένθα δέ μέλη πνευματικά, ή τού Πνεύ
ματος έφίσταται χάρις, καί τό στόμα καί τήν ψυχήν αγιάζει. Ταύτα 
λέγω, ούχ ί'να έπαινήτε μόνον, άλλ’ ί’να καί παίδας καί γυναίκας τά 
τοιαύτα διδάσκετε άσματα αδειν, ούκ έν ίστοίς μόνον, ούδέ έν τοίς 
άλλοις έργοις, άλλά μάλιστα έν τραπέζη*  έπειδή γάρ ώς τά πολλά 
έν συμποσίοις ό διάβολος έφεδρεύει, μέθην καί άδηφαγίαν έχων 
έαυτώ συμμαχούσαν, καί γέλωτα άτακτον, καί ψυχήν άνειμένην, μά
λιστα τότε δει καί προ τής τραπέζης καί μετά τήν τράπεζαν έπιτειχί- 
ζειν αύτώ τήν άπό τών ψαλμών άσφάλειαν, καί κοινή μετά τής γυναι- 
κός καί τών παίδων άναστάντας άπό τού συμποσίου, τούς ιερούς αδειν 
ύμνους τφ θεφ». Τόσον δέ συχνήν ό αύτός Πατήρ παραγγέλλει τήν 
άνάγνωσιν τών ψαλμών καί τόσον άναγκαίαν νομίζει αύτήν, ώστε καν 
μή έννοής, λέγει, τήν δύναμιν τών βημάτων, μή δέ καταλαμβάνης 
τήν σημασίαν τών λέξεων «αύτά τό στόμα παίδευσον τά ρήματα λέ- 
γειν*  αγιάζεται γάρ καί διά ρημάτων ή γλώττα, δταν μετά προθυμίας 
ταύτα λέγεται». Έκ τούτων έξηγεΐται διατί έκ τών άρχαίων χριστια
νών οί εύσεβεΐς καί φιλόθεοι γονείς κατήρτιζον έκ μικράς έτι ήλικίας 
τά τέκνα των είς τήν κατανόησιν τής ίεράς ταύτης ψαλμωδίας καί αντί 
παντός άλλου «στοιχειωτικού βιβλίου τήν βίβλον τών ψαλμών έν τοις 
διδασκαλείοις έμάνθανον, έν οις οί παιδες μετά τής τών γραμμάτων δι
δασκαλίας καθηγίαζον καί τήν γλώτταν, καί τά ίερά μελωδήματα τού 
θεόληπτου Προφήτου έν ταις άπαλαΐς αύτών ψυχαις ένετύπουν άνε- 
ξαλείπτως»1). Περί τής αγίας Μακρινής, άδελφής τού Μ. Βασιλείου, 
είνε γνωστόν δτι πρΙν ή τό δωδέκατον φθάση έτος έγίνωσκεν δλην 
τήν τού Δαυίδ ψαλμωδίαν, σύν αύτφ τφ μητρικώ γάλακτι καί τήν 
έπουράνιον τών Δαυϊτικών ασμάτων γλυκύτητα έκμυζήσασα. «Τής 
ψαλμφδουμένης Γραφής, λέγει ό άδελφός αύτής Γρηγόριος ό Νύσσης 
(έν βίφ Μακρίνης) ούδ’ ότιούν ήγνόει, καιροίς ίδίοις έκαστον μέρος τής 
ψαλμφδίας διεξιούσα*  τής τε κοίτης διανισταμένη, καί τών σπουδαίων 
άπτομένη τε καί άναπαυομένη, καί προσιεμένη τροφήν, καί άναχω- 
ρούσα τραπέζης, καί έπί κοίτην ίούσα, καί είς προσευχάς διανιστα- 
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μένη, πανταχού τήν ψαλμωδίαν είχεν οϊόν τινα συνοδόν αγαθήν, μη- 
δενός άπολιμπανομένην χρόνον». 'Ωσαύτως καί περί του μακαρίου 
'Ιερωνύμου εινε γνωστόν δτι έν παιδική ήλικία έξέμαθε τό ίερόν ψαλ- 
τήριον, καί περί άλλων δέ γνωρίζομεν πόσον ένετρύφων έν τή άνα- 
γνώσει αύτου, ώς είς λειμώνα περικαλλέστατον, «ποικίλοις άνθεσι κα- 
τηγλαϊσμένον». Διότι τό ιερόν τών ψαλμών βιβλίον ώς «Νείλος έπου- 
ρώνιος, έν τή Εκκλησία του Χρίστου πλημμυρών καί πελαγίζων, 
ρείθροις ίερόϊς καταρδεύει τών εύσεβών τας ψυχάς είς άγαθήν καρπο
φορίαν καί βλάστην. "Οπου αν ένσταλάξη τό άγιον τούτο νάμα, έκεϊ 
τήν μέν άπηυδημένην καί καταπεπτωκυιαν ψυχήν αναψύχει καί 
άναρρώννυσι, τήν δέ τεταραγμένην έξηρεμοϊ, τήν δέ κατατεθλιμμένην 
άνίστησι, τήν δέ γένναίαν καί μεγαλόφρονα πρός τά ώραϊα καί ύψηλά 
ύψοί καί έξάπτει».2) Ύπό τού ιερού Αύγουστίνου τό ψαλτήριον ονο
μάζεται «διδασκαλίας θησαυρός, έπιτηδείως ένΐ έκάστω ύποβάλλων τά 
άναγκαια». Κατά τόν Μ. Βασίλειον «ή τών ψαλμών βίβλος τό έκ 
πάντων (τών βιβλίων τής άγ. Γραφής τής Π. Δ.) ωφέλιμον περιείληφε. 
Προφητεύει τά μέλλοντα, ιστορίας ύπομιμνήσκει, νομοθετεί τώ βίω, 
υποτίθεται τά πρακτέα*  κατά δέ τόν μακάριον Θεοδώρητον, «ού μόνον 
προαγορευτικοϊς κέχρηται λόγοις, αλλά καί παραινετικοϊς καί νομο- 
θετικοις. Καί νύν μέν ηθικήν, νύν δέ δογματικήν προσφέρει διδασκα
λίαν καί ποτέ μέν τάς τών ’Ιουδαίων ολοφύρεται συμφοράς, ποτέ δέ 
τήν έθνών σωτηρίαν προάοει. Πολλαχού δέ τού Δεσπότου Χριστού 
καί τό πάθος καί τήν άνάστασιν προθεσπίζει*  καί τή ποικιλία τής προ
φητείας πολλήν τοΐς προσέχειν έθέλουσι προσφέρει τήν ηδονήν.

Ώς δ’ ήδη υπό τών άρχαίων παρετηρήθη πάσα περιπέτεια καί 
πάσα κατάστασις καί κίνησις τής ψυχής θαυμασίως διαζωγραφεϊται 
έν τοΐς ψαλμοΐς. Δέν υπάρχει πράξις ή λόγος ή πόθος ή διανόημα τού 
όποίου νά μή δύναταί τις νά άρη τήν θεραπείαν ένταύθα. Τηλικαύτην 
δέ νομίζει τήν δύναμιν τών ψαλμών ό ιερός Χρυσόστομος ώστε «καν μυ
ριάκις ασελγής ό ψάλλων ή, αίδούμενος τόν ψαλμόν, κατακοιμίζει τής 
άσελγείας τήν τυραννίδα*  καν μυρίοις ή κακοις βεβαρημένος, καί ύπό 
τής άθυμίας κατεχόμενος, κατακυλούμενος ύπό τής ήδονής, κουφίζει 
τόν λογισμόν, πτεροι τήν διάνοιαν καί μετάρσιον έργάζεται τήν ψυ- 
χήν>.

ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΔΗΛΙΓΙΛΝΝΗΣ
(ακολουθεί). διευθυντής του Ιεροδιδασκαλείου.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ και ΧΚΕΨΕΙΞ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ

Διερχόμεθα τάς θλιβερωτέρας ημέρας τής έθνικής ήμών 
σταδιοδρομίας. Αί δάφναι τοΰ 12 καί του 13 έφυλλορρόησαν όρι- 
στικώς. Αί γεννηθεΐσαι ελπίδες έκ τών θαυμαστών έκείνών γε
γονότων περί ταχείας τής φυλής άποκαταστάσεως ήσαν δναρ 
καί διελύθησαν. Οί μετά δύο πολέμους ελεύθεροι Μακεδονες 
φεύγουσι πάλιν πρδ τοΰ έρημούντος τάς οικίας των πατροπαρα- 
δότου έχθρού. 'II περιοχή τοΰ Δεμίρ-Χισάρ εξ άφορμής τών φρι
καλεοτήτων τοΰ όποίου ό νικητής Βασιλεύς έτηλεγράφει είς 
τήν Κυβέρνησίν του «Διαμαρτυρήθητε, κατ’ έντολήν μου, είς τους 
αντιπροσώπους τών πεπολιτισμένων Δυνάμεων έναντίον τών αν
θρωπόμορφων τούτων τεράτων καθώς καί είς τον πεπολιτισμένον 
κόσμον ολόκληρον καί δηλώσατε δτι θά άναγκασθώ μετά λύπης 
Μου νά προβώ είς αντίποινα, δπως έμπνεύσω φόβον καί σκέψιν 
τινά προ τής τελέσεως τοιούτων έγκλημάτων» ή περιοχή αυτή 
εύρίσκεται πάλιν ύπδ τδ κράτος τών Βουλγάρων. Οί σφαγείς 
τοΰ Μητροπολίτου Μελενίκου Κωνσταντίνου καί τών ύπέρ έκατδν 
προκρίτων, οΰς ή έκτη Μεραρχία εξέθαψε δια νά βεβαιωθή καί 
έβεβαιώθη περί τοΰ εγκλήματος, ποδοπατοΰσι τά οστά τών θυμά
των των καί ό μέγας βράχος τοΰ Δεμίρ-Χισάρ, έπί τοΰ οποίου ο 
ονειροπόλος διάδοχος τοΰ έθνομάρτυρος Κωνσταντίνου Παρθένιος 
έσκέφθη να άπαθανατίση τήν δόξαν τοΰ νέου Βουλγαροκτόνου 
σκιάζει σήμερον τάς κατασκηνώσεις τών ήττημένων τότε στρα
τιωτών τοΰ Ίβάνωφ. Αί Σέρραι μόλις έκ τής τέφρας των άνακύ- 
ψασαι καί τδ Δοξάτον πριν ακόμη νά έπουλώση τάς πληγάς του 
καί ή Δράμα καί ή Καβάλλα καί βλόκληρος ή πέραν τοΰ Στρυ- 
μόνος Μακεδονία διέρχονται στιγμάς ύπερτάτης αγωνίας.

Άλλ’ δ,τι σπαράσσει τήν έθνικήν ψυχήν δέν είνε ή νέα τών 
μαρτυρικών χωρών ύποδούλωσις, δέν είνε τά νέα παθήματα τών 
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αδελφών μας, δέν εΐνε καν ή τών γλυκερών ονείρων περί προσε
χούς τής φυλής άποκαταστάσεως διάλυσις. Δι’ δλα αύτά ή έ- 
θνική ψυχή εΐνε δεδιδαγμένη άφ’ ών επαθε να έγκαρτερή καί να 
έλπίζη. Τόν σπαραγμόν προξενεί ή ιδέα δτι προ τών «άνθρωπο- 
μόρφων τεράτων» ύποχωρούμεν άμαχητί, δτι ο ύπερφίαλος εχ
θρός προελαύνει έπί τοΰ ελληνικού έδάφους καί τρέπει είς φυγήν 
τους ελληνικούς πληθυσμούς ήμεΐς δέ άδρανοΰμεν διά τδν φόβον 
μή ύποστώμεν χειρότερα!

θρηνώ τήν άδοξίαν σου, τάλαινα Πατρίς ! Οί αιώνες εΐδον 
Ελλάδα ήττημένην, άλυσοδεμένην, αιμόφυρτον, ήμιθανή, άλλ’ 
έως τώρα δέν έγνώρισαν 'Ελλάδα έγκαταλείπουσαν τα οστά 
τών ήρώων της είς τδ ποδοπάτημα τών προαιωνίων εχθρών της 
διά τδν φόβον μήπως πάθη χειρότερα ! ΤΩ άθάνατε ελληνική 
φιλοτιμία, δια τί μας έγκατέλιπες δταν εϊπέρ ποτέ εΐνε άναγ- 
καία ή συνδρομή σου ;

XXX

ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΑΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
Άναμφιβόλως ύπέρ πάντα άλλον Έλληνα ό Βασιλεύς Κων

σταντίνος αισθάνεται τήν δδύνην τής εθνικής ψυχής έκ τής 
εισόδου τών Βουλγάρων είς τδ ελληνικόν έδαφος, καί ή δδύνη 
έκάστού ήμών έπιτείνεται καί έκ τούτου άκόμη δτι δ Βασιλεύς 
διέρχεται στιγμάς άγωνίας, παλαίων κατά τών προσωπικών του 
πόθων καί αισθημάτων δπως μή έκκλίνη τής πολιτικής, ήν έ- 
πίστευσεν έπωφελή είς τδ έθνος. 'Ο Μητροπολίτης Κιτίου διδά
σκων τδ ’Εκκλησίασμα κατά τήν βασιλικήν εορτήν έμνήσθη έν 
τφ λόγφ του τής άγωνίας ταύτης τοΰ Βασιλέως, ήν παρέβαλε 
πρδς τήν άγωνίαν τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου δταν εΐδεν έαυτδν 
ήναγκασμένον νά ύπερβή τάς Άλπεις μέ 40 χιλ. μόνον στρα
τού δπως έκπολιορκήση τήν αίωνίαν πόλιν καί τιμωρήση τήν 
άπιστίαν τοΰ Μαξεντίου, παρατάσσοντος μέν ύπέρ τετραπλασίαν 
δύναμιν στρατού έχοντος δέ σύμμαχον τήν άρτιωτάτην τής Ρώ
μης οχύρωσιν καί πρδ ταύτης τήν άθυμίαν παντός ρωμαίου στρα
τιώτου προχειμένου νά βαδίση κατά τής έδρας τών θεών καί 

τής Συγκλήτου, παρεκάλεσε δέ τδ εκκλησίασμα να εύχηθή μετ’ 
αύτοΰ δπως έπιλάμψη καί έπί τδν νέον Κωνσταντίνον θεοσημεία 
άνωθεν ώς τότε έπί τδν νικητήν τοΰ Μαξεντίου ϊνα έξέλθή θριαμ
βευτής έκ τής ένεστώσης άμηχανίας.

XXX

ΔΕΗΣΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
Κατά τήν εορτήν τού Βασιλέως Κωνσταντίνου τελέσας ό 

Μακαριώτατος Πατριάρχης Αλεξάνδρειάς κ. Φώτιος δοξολογίαν 
έν Καΐρφ καί όμιλών μετά συγκινήσεως πρδς τδ έκκλησίασμα 
έπί τή εορτή έπισυνήψε τή ομιλία αύτοΰ καί τήν δέησιν ταύ
την: «Σώσον, Κύριε, τδν Βασιλέα καί Αρχηγόν τοΰ "Εθνους μας 
άπδ άπάτης, πλάνης καί έχθρών έναντιότητος. Σώσον τδ Κρά
τος καί φώτισον τήν διάνοιαν τοΰ Βασιλέως ήμών πρδς έκπλή- 
ρωσιν τών πόθων μας. Κράτυνον Αύτδν Κύριε. Έξαιτούμεθα τήν 
εύσπλαγχνίαν Σου έπί τών αμαρτιών μας καί δεόμεθα, δπως 
ένισχύσης τδν Βασιλέα καί όδηγήσης Αύτδν νικητήν καί τρο- 
παιοΰχον είς τήν Βασιλίδα τών Πόλεων». 'Ο Πατριάρχης ένε- 
θάρρυνε καί ένεκαρδίωσε τδ έκκλησίασμα, έκδηλώσας τήν πε- 
ποίθησιν, δτι άν σήμερον τδ Έθνος στενάζη, άλγή καί εύρίσκε- 
ται έν άπορία καί πλήξει, θά έλθη ή στιγμή καθ’ ήν δ Βασι
λεύς μας θά όδηγήση τδν στρατόν του έκεί δπου έστησε τδν 
θρόνον του ό Ίσαπόστολος Μέγας Κωνσταντίνος.

XXX
Η 29 ΜΑΊΌΥ

Ούδέποτε ή άνάμνησις τής 29 Μαΐου συνέθλιψε τήν έθνι- 
κήν ψυχήν δσον έφέτος. Άλλοτε ή άνάμνησις τής πτώσεως 
τοΰ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου έπί τών έπάλξεων τής Κ)πό- 
λεως έπλήρου τά στήθη μας ύπερηφανίας, αύτοπεποιθήσεως, 
έλπίδος, πίστεως άληθινής, δτι όσοιδήποτε καί άν έπιβουλεύων- 
ται τήν περίδοξον πόλιν, αύτη εΐνε άνωθεν κατησφαλισμένη είς 
τδ 'Ελληνικόν "Εθνος. Έφέτος ή άνάμνησις τοΰ ηρωικού θανά
του τοζ> "Ελληνος έχείνρυ Αύτοκράτορος προκαλεΐ δάκρυα δχι 
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διά τάς τότε συμφοράς, άλλά διά τάς παρούσας, προκαλει δχι 
ένθουσιασμον άλλά συνειδοτος τύψεις. Καί ουτω δ’ δμως δέν μέ- 
νομεν άνευ κέρδους έκ τής διά τών ευχών καί δεήσεων καί έπι- 
μνημοσύνων τελετών τής Εκκλησίας επικοινωνίας μετά τής 
ζώσης ψυχής του εύσεβους καί φιλοπάτριδος εκείνου Βασιλέως. 
Αίωνία εϊη αύτοΰ ή μνήμη !

XXX

ΚΑΡΠΟΙ ΑΤΕΛΟΥΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
Είς μίαν μεταξύ δύο παιδαγωγών συζήτησιν άνέγνωμεν τάδε : 

«Ό άνθρωπος, κατά τούς έχοντας τό δικαίωμα να όμιλώσιν έν ονό- 
ματι τής επιστήμης, είνε τοιούτος ή τοιούτος έκ κληρονομικότητος 
καί έξ έπιδράσεως του περιβάλλοντος, αί δέ πράξεις καί ένέργειαι αύ- 
του ούδέν άλλο είνε ή άντανακλάσεις τού έγκεφάλου έξ άντιδράσεω; 
είς έξωτερικούς έρεθισμούς ή ένέργειαι αύτού φυσιολογικήν ή παθο
λογικήν τινα αιτίαν εχουσαι».

Δέν έννοούμεν ποσώς νά άναμιχθώμεν είς ξένας διαφοράς, άλλ’ 
άφορισμός οίος ό άνωτέρω περί άνθρώπου δημοσία έκφερόμενος καί δή 
έν όνόματι τής έπιστήμης δέν δύναται νά παρέλθη ύφ’ ήμών άσχολία- 
στος ώς έναντιούμενος πρός τήν περί άνθρώπου διδασκαλίαν τής αγίας 
ήμών θρησκείας. Καί σπεύδομεν νά είπωμεν δτι ύπάρχουσι μέν πράγ
ματι σοφοί ουτω νοούντες τόν άνθρωπον καί τάς πράξεις καί ένεργείας 
αύτού, άλλ’ οί σοφοί ούτοι οί ούτως όμιλούντες έν ονόματι τής έπιστή
μης περί άνθρώπου άνήκουσιν είς τό φιλοσοφικόν έκείνο σύστημα τό 
όποιον καλείται Υλισμός, καί τό όποιον δέν παραδέχεται δτι ό άν
θρωπος άποτελεϊται έκ σώματος χοϊκού καί ψυχής κατ’ εικόνα θεού 
καί καθ’ όμοίωσιν δημιουργημένης, τούτέστιν λογικής καί έλευθέρας, 
άφοΰ δέν παραδέχεται καθόλου ύπαρξιν άλλων πλήν τής ύλης καί τής 
έν αύτή έμφύτου δυνάμεως.

Τούτου λοιπόν το ί φιλοσοφικού συστήματος οί οπαδοί μόνοι δύ- 
νανται νά διδάσκωσιν δτι αί πράξεις καί ένέργειαι τοΰ άνθρώπου «ού
δέν άλλο είνε ή άντανακλάσεις τού έγκεφάλου έξ άντιδράσεως είς έξω- 
τερικούς έρεθισμούς ή ένέργειαι αύτού φυσιολογικήν ή παθολογικήν 
τινα αιτίαν έχουσαι . Καί πράγματι ιδού πώς καθορίζει τόν άνθρω
πον καί τάς ένεργείας του είς τών κυριωτέρων αντιπροσώπων τού συ

στήματος τούτου, ό Χαϊκελ: «Ούδεμία υπάρχει, λέγει, διάκρισις με
ταξύ σώματος καί πνεύματος. Ό άνθρωπος δέν είνε πεπροικισμένος 
διά τής δυνάμεως τού αύτεξουσίου καί τής έλευθέρας βουλήσεως.... 
Πάσαι αί πράξεις τού άνθρώπου ήρτηνται από νόμους άπαραβάτους καί 
μηχανικούς ώς πάννα τά φαινόμενα τού απτού καί ορατού κόσμου 
’Από τής στιγμής καθ’ ήν είς παιδαγωγός δεχθή δτι αί πράξεις καί 
ένέργειαι τού άνθρώπου ούδέν ά λ λ ο ε I ν ε ή αντανακλάσεις τού 
έγκεφάλου, προκαλόύμεναι έξ έξωτερικών έρεθισμών ή έξ έσωτερικών 
φυσιολογικών ή παθολογικών κινήσεων, δέν έχει πλέον ένώπιόν του 
πρός διαπαιδαγώγησή τόν πνευματικόν, τόν μέ έλευθερίαν βουλήσεως 
πεπροικισμένον άνθρωπον τής χριστιανικής θρησκείας καί τής ύγιοΰς 
φιλοσοφίας, τόν οποίον χειραγωγεί προς ελεύθερον πνευματικόν καί 
ήθικόν βίον, άλλ’ έχει ένώπιόν του μίαν μηχανήν τήν homme- 
machine τού Ααμετρή έκ τής όποίας άναλόγως τής φυσιολογικής 
αύτής κατασκευής καί τών έξωτερικών έπιδράσεων παράγονται πρά
ξεις καλαί ή κακαί ! Καί άκριβώς τούτο ήνόει ο Ταίν δταν έλεγεν δτι 
ή άρετή καί ή κακία είνε φυσικά προϊόντα ώς ή σάκχαρις καί τό 
βιτριόλιον !

Δέν προτιθέμεθα νά γράψωμεν άρθρον άπολογηιικόν, άλλ’ ούτε 
καί νά κατηγορήσωμεν έπί ύλισμω τόν παιδαγωγόν, δστις συζητών 
προς ομότεχνόν του έγραψε τά άνωτέρω πάντως άλλοθεν καί ούχί έκ 
τών ιδίων φιλοσοφικών αρχών άντλήσας. θέλομεν άπλώς νά διαπιστώ- 
σωμεν μίαν άκόμη φοράν τήν άτέλειαν τής θρησκευτικής ήμών μορ
φώσεως, ώς έκ τής όποίας φαινόμεθα ανίκανοι όχι μόνον νά μείνω 
μεν άνεπηρέαστοι άπό τών ύλιστικών θεωριών, αϊτινες πληρούσι τήν ά- 
τμόσφαιράν μας άλλά καί νά οιακρίνωμεν ταύτας άπό τά πρεσβευό- 
μενα ύφ' ήμών θρησκευτικά δόγματα, ώστε τουλάχιστον όταν θέλωμεν 
νά μένωμεν είς τήν πατροπαράδοτον πίστιν νά μή δημοσιεύωμεν ώς 
σκέψεις μας τάς θεωρίας άντιθρησκευτικών φιλοσοφικών συστημάτων.

XXX

Η ΤΡΑΠΕΖΟΥΣ
Έπιστέλλουσιν έκ Τραπεζουντος είς τήν «Πολιτικήν Έπι- 

θεώρησιν» τών ‘Αθηνών : Έκ τών πολεμικών επιχειρήσεων είς 
τήν περιφέρειαν μας καί ιδίως πρδ τής εισόδου τών Ρώσων είς
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Τραπεζοΰντα, ύπέστησαν πολλά οί κάτοικοι τών μερών τούτών, 
διά τήν άνεπάρκειαν τής εγχωρίου παραγωγής καί τδ ενεκα τοΰ 
πολέμου αδύνατον τοΰ επαρκούς ανεφοδιασμού. Αφήνω κατά 
μέρος τούς ρωσικούς βομβαρδισμούς, τάς καταστροφάς περιου 
σιών, τάς πιέσεις τών Τούρκων καί τά παρομαρτοΰντα, τών 
όποιων οπωσδήποτε άπηλ.λάγημεν τώρα. Δέν είνε δυνατόν 
νά γνωρίζω ποία θά είνε ή μέλλουσα τύχη τών μερών μας άπό πο
λιτικής άπόψεως, ύποθέτω δμως δτι σεις αύτοΰ καί ή Ελληνική 
Κυβέρνησις πρέπει νά λάβητε πρόνοιαν ώστε νά διατηρηθούν αί 
ελληνικαί κοινότητες καί ή δικαιοδοσία τοΰ Οικουμενικού 11α- 
τριαρχείου είς τάς επαρχίας τού ΙΙόντου, έάν τυχόν ή Μοίρα μάς 
προορίση νά ύπαχθώμεν είς τήν Ρωσίαν. Καί ήμεις άπ’ έδώ θά 
κάμνωμεν δ,τι είνε δυνατόν νά διατηρήσωμεν τήν αύτονομίαν τών 
κοινοτήτων μας, τά σχολειά μας καί τάς ’Εκκλησίας μας, τήν 
έξάρτησιν άπδ τά Ιίατριαρχεία. Έν τφ μεταξύ δμως πεινούμεν 
καί γυμνητεύομεν. Έάν ύπάρχη τρόπος φροντίσατε νά μάς στα
λούν ενδύματα καί χρήματα πρδς κάλυψιν τών μάλλον έπειγου- 
σών αναγκών τοΰ 'Ελληνικού πληθυσμού.

ΚΥΠΡΙΑΚΑ
Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΓΙΑ

Ό περϊ Κυριακής αργίας νόμος πε- 
ριήλθε δυστυχώς είς παντελή απραξίαν. 
Ή ’Αστυνομία ούδέ καν θέλει, φαίνεται, 
νά γνωρίζη τήν ύπαρξιν αύτου, τόσον 
διά τάς πόλεις δσον και διά τα χωρία. 
Και δμως ό νόμος μέ πολλήν συγκατα- 
βατικότητα συντεταγμένος δέν ζητεί 
αργίαν τών καταστημάτων καί. καφε
νείων είμή μόνον μέχρι τής 9ης ώρας 
διά τάς πόλεις και τής 8ης διά τώ χω

ρία. Διά τήν απραξίαν λοιπόν ταύτην 
'έκρινε καλόν ό II. Μητρ. Πάφου νά 
καλέση συνέλευσιν τών καταστηματαρ
χών τής πόλεως και νά παρακαλέση 
αύτούς άπό κοινού νά άποφασίσωσι τήν 
αργίαν τής Κυριακής > αι πρός άνεσιν 
αύτών τούτων από τών έβδομαδιαίων 
κόπων, άλλα και πρός πλήρωσιν τών 
νυν κενών κατά τάς Κυριακάς ναών τού 
Κυρίου. Εύχόμεθα να έφαρμοσθή ή λη- 
φθείσα θεοφιλής άπόφασις.

ÈOPTAI BaSÎAËÜÎÎ
Τή 21 Μαΐου έπϊ τή εορτή τών γε

νεθλίων τήςΑ. Μ. τού Βασιλέως τής 
’Αγγλίας Γεωργίου Ε' καϊ έπϊ τή ονο
μαστική έορτή τού Βασιλέως τών 'Ελ
λήνων Κωνσταντίνου 1Β' έτελέσθησαν 
δοξολογίαι έν ταίς πόλεσι καϊ πολλοίς 
χωρίοις τής Νήσου καϊ άνεπέμφθησαν 
δεήσεις ύπέρ υγείας καϊ τής άνωθεν ένι- 
σχύσεως τών έορταζόντων Βασιλέων. 
’Ιδιαιτέραν ζωηρότητα έδωκεν είς τήν 
έν Πάφφ δοξολογίαν γενομένην χορο- 
στατοΰντος τού II. Μητροπολίτου Πά
φου κ. Ιακώβου ή έκεί παρουσία τού 
Προξένου τής Α. Μ. κ. Π. Παρασκευο- 
πούλου.

ΕΟΡΤΙΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
Μεγαλειοτάτφ Βασιλεί Κωνσταντίνο)

’Αθήνας.
’Επ’ εύκαιρίφ Ύμετέρας έορτής ά- 

νέπεμψα έν έκκλησίφ πολλή δεήσεις 
θερμάς, ίκετεύσας τόν Κύριον δούναι 
Ύμίν ώς Κωνσταντίνφ τφ Μεγάλφ τήν 
δύναμιν θριαμβεύσαι κατά τών εχθρών 
καϊ ένώσαι ύπό τό Ύμέτερον σκήπτρον 
τό έθνος ολόκληρον

γ 'Ο Κιτίου ΜΕΛΕΤΙΟΣ.

'Η Α. Μ. ό Βασιλεύς άπήντησε : 
Παν. Κιτίου Μελέτιον

Λεμεσόν.
Ειλικρινείς εύχαριστίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

Έξοχώτατον Μ. 'Αρμοστήν
Λευκωσίαν.

Έφ’ έορτή Γενεθλίων τού Μεγαλει- 
οτάτου ’Άνακτος ίκέτευσα έν έκκλησίφ 
πολλή τόν Κύριον δπως δφ τή Αύτού 
Μεγαλειότητι σύν πάση άλλη εύτυχίφ 

καϊ πλήρη και ταχειαν τήν έν τφ πο- 
λέμφ νίκην. Εύδοκησάτω ή Ύμετέρα 
Έξοχότης νά ύποβάλη τω θρόνφ τής 
Αύτού Μεγαλειότητος τάς έγκαρδίους 
εύχάς εμού καϊ τού ποιμνίου μου.

Τ 'Ο Κιτίου ΜΕΛΕΤΙΟΣ.

X X
ΔΙΑ ΤΟΝ ΛΟΡΔΟΝ ΚΙΤΣΕΝΕΡ

Έπϊ τφ τραγικφ θχνάτφ τού Υ
πουργού τών Στρατιωτικών τής Μεγά
λης Βρεττανίας Λόρδου Κίτσενερ ό Π. 
Μητρ. Κιτίου υπέβαλε συλλυπητήρια 
διά τού εξής τηλεγραφήματος :

Έξοχώτατον Μ. 'Αρμοστήν
Τρόοδος.

Εκφράζω ήν έδοκίμασα ζωηράν θλί- 
ψιν έπϊ τφ καταποντισμφ τού μεγάλου 
Στρατάρχου Λόρδου Κίτσενερ. Εύχομαι 
είς τόν Γψιστον δπως ή γενική έπϊ τή 
οδυνηρά ταύτη άπωλεία θλιψις έξουδε- 
τερωθή ταχέως διά τού θριάμβου τής 
δικαίας ύποθέσεως ύπέρ ής έθυσιάσθη 
δ ένδοξος στρατηγός.

Γ '0 Κιτίου ΜΕΛΕΤΙΟΣ.

ΕΘΝΙΚΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
Πανταχού τής Νήσου έτελέσθησαν 

μνημόσυνα έπϊ τή έπετείφ τής άλώσεως 
τής Κων)πόλεως καϊ άνεπέμφθησαν 
δεήσεις γονυκλινείς μετά τών εύχών 
τής Πεντηκοστής πρός τόν έν τριάδι 
προσκυ^ούμενον θεόν ύπέρ τών ψυχών 
Κωνσταντίνου τού Παλαιολόγου καϊ 
τών σύν αύτφ έπϊ τών επάλξεων τής 
Κων »πόλεως πεσόντων ύπέρ πίστεως 
καϊ πατρίδος.

ΚΟΔΡΟΣ Κ. ΦΥΛΑΚΤΟΥ
Τό Παγκύπριον Γυμνάσιον έκήδευσε 

μετ’ έξαιρετικής τιμής τή ήμέρφ τής 
Άναλήψεως ένα τών ότρηρών έργατών 
του, τόν καθηγητήν τής φιλολογίας
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Κόδρον Κ. Φυλακτού, ύποκύψαντα έν 
τή ακμή τής ήλικίας είς ανίατον τής 
καρδίας νόσημα. Τής κηδείας προέστη 
ή Α. Μ. ό ’Αρχιεπίσκοπος συμπαρα- 
στατούμενος υπό του Παν. Ηγουμένου 
Κόκκου κ Κλεόπα και του ‘Ιερού 
κλήρου τής πόλεως, είπε δέ έν έπι- 
κηδείφ λόγφ τόν έπαινον τού μετα- 
στάντος δ έκ τών συναδέλφων του κα
θηγητής τώ^ Ελληνικών κ. Ί. Ίωαν
νίδης.

ΤΑ ΠΝΕΓΜΑΤΙΚΑ ΤΕΚΝΑ TOT ΒΑ- 
ΣΐΛΚΩΣ.

Είς δωδεκάδα ολόκληρον ανέρχονται 
τα νέα πνευματικά τέκνα του Μ. Βασι- 
λέως τών 'Ελλήνων τά όποια έξ ονό
ματος Του ανεδέξατο έκ τής κολυμβή- 
θρας είς διαφόρους πόλεις και κώμας 
τής Νήσου ό έντιμος Πρόξενος Αύτού 
κ. Ιίαρασκευόπουλος. Είς τούς σύντε
κνους τού Βασιλέως συνηριθμήθη και δ 
έν ΙΙάφφ καθηγητής τών 'Ελληνικών 
γραμαάτων κ. Τηλ. Καλλονας. 'Ήδη 
ώς πληροφορούμεθα παρασκευάζεται 
νέα πολυαριθμοτέρα σειρά βαπτίσεων.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.—ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΟΡΤΗ
Έ/τός τής έβδομάδος ταύτης πε- 

ρατούνται εξετάσεις τών Εκπαιδευτη
ρίων Λάρνακος. Οί τελειόφοιτοι τού 
Ιεροδιδασκαλείου θα έξετασθώσι προ- 
φορικώς Πέμπτην, Παρασκευήν κα'ι 
Σάββατον 8—12 π. μ, οί δέ τού Λυ
κείου Παρασκευήν καί Σάββατον 3—6 
μ. μ. Τήν Κυριακήν 5 Ιουνίου θά γεί- 
νη διπλή Σχολική έορτή έν μέν τφ Ίε- 
ροδιδασκαλείφ τήν πρωίαν 9—1?, έν 
δέ τφ Εύρυβιαδείφ 5—7 μ. μ. Κατά 
τήν έν τφ Ίεροδιδασκαλείς) εορτήν θά 
άνακηρυχθώσιν Ιεροδιδάσκαλοι οί κατά 
τό έτος τούτο ώς πρώτοι τού Ιεροδι
δασκαλείου καρποί εύδοκίμως τάς απο
λυτηρίους εξετάσεις ύποστάντες.
Β1ΒΛΙΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΝ

Ό ειδικός παρ' ήμιν περί τήν άγ- 
γλοελληνικήν λεξικογραφίαν κ. Α. Κυ
ρ ιακίδης έξέδωκε τελευταίως έν Λευ- 
κωσίφ Άγγλοελληνικόν Λεξικόν τών 
ιδιωτισμών, παροιμιών και φράσεων» 
χρησιμώτατον έν γίνει είς τούς έπιθυ- 
μούντας ορθήν να κάμνωσι χρήσιν τών 
δύο γλωσσών.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ
«Κήμυξον τόν λόγον....» Β' Τιη. ό', 2.

ΕΤΟΣ ΣΤ -ΛΑΡΝΑΞ, 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1916. ΤΕΥΧ. 109ον.

ΤΟ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΝ / \ *
"Οταν τήν 3ην’Οκτωβρίου 1910 έν τή Μονή τοϋ ‘Αγίου 

Γεωργίου παρά τήν Λάρνακα δι’ επισήμου τελετής καθηγιάζετο 
ή έναρξις του βίου τοΰ ‘Ιεροδιδασκαλείου, πολλοί μεν ήσαν οί 
ένθουσιωδώς τδ έργον έπικροτοΰντες, ελάχιστοι δ’ δμως οί πι- 
στεύοντες δτι έκ τής φυτείας έκείνης Οά έδρεποντό ποτέ ώριμοι 
καρποί. ‘11 ιδέα έγοήτευεν, οί λόγοι συνεκίνουν, αί έπαγγελίαι 
ένεΟουσίαζον, αί ύλικαι δμως βάσεις έφ’ ών Οά άνηγείρετο το 
πνευματικόν οικοδόμγ^μα ούδαμοΰ έφαίνοντο, πας δ’ άρα δισταγ
μός ήτο οεδικαιολογγ^μενος.

Ούδέν είνε ικανόν νά δώση’ώς έν άνώγλύφφ τήν περί Ιερο
διδασκαλείου δεσπόζουσαν κατά τάς αρχάς τής ίδρύσεως αύτοΰ 
ίδέαν δσον το έξής γεγονός. ΊΙ μονομερής καί εσπευσμένη πως 
ϊδρυσις τοΰ ‘Ιεροδιδασκαλείου είχε προκαλέσει άντιγνωμίας καί 
έπικρίσεις, είς δε τις έπί πρακτική σοφία διαπρεπών καταστέλ- 
λων τδν έρεθισμόν τίνος τών άντιγνωμούντων: Είνε, περιττόν, 
είπε, να έρεΟίζεσΟε. Τό Ί εροδιδασκαλείον ταχέως Οά κλείση 
άφ’. έαυτοΰ δΓ ελλειψιν τών μέσων συντηρήσεως.

‘11 συμβουλή αύτη δέν απείχε πολύ τής τοϋ συνετού νομο
διδασκάλου Γαμαλιήλ, δστις Οέλων να προλάβη άδικον τοϋ Συνε
δρίου άπόφασιν κατά τών ’Αποστόλων διετύπωσε και επεξήγησε 
διά παραδειγμάτων τον έξής συλλογισμόν: «Άπόστητε άπδ τών 
ανθρώπων τούτων καί άφετε αύτούς- δτι, έάν ή έξ ανθρώπων ή 
βουλή αύτη ή τδ έργον τούτο, καταλυΟήοεται . Καί θά ήδυ- 
νάμεθα άρα σήμερον νά είπωμεν δτι διά νά εύδοκιμήση ή φυ-
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τεία έκείνη καί νά έχωμεν σήμερον ώς ώριμον αύτής καρποφο
ρίαν, τους είς'τον αμπελώνα του Κυρίου διά τής χθεσινής έπι- 
σήμου τελετής άποσταλέντας 12 'Ιεροδιδασκάλους, ήτο φυτεία, 
ήν έφύτευσε μεν ανθρώπου χείρ, ηύλόγησε δ’ δμως ή δεξιά του 
Ύψίστου άνωθεν.

Άς άνασκοπήσωμεν ίστορικώς σήμερον έπί τή απολύσει 
τών πρώτων 'Ιεροδιδασκάλων τά κατά τήν ΐδρυσιν καί έξέλιξιν 
τοΰ 'Ιεροδιδασκαλείου. Δέν νομίζομεν μικρόν το κέρδος τδ έκ 
τής άνασκοπήσεως ταύτης.

"Αμα τή άποκαταστάσει τής 'Ιεραρχίας τής ’Εκκλησίας ή
μών μετά τήν δεκαετή εκκλησιαστικήν αναρχίαν ή τετράρριθ- 
μος τών ποιμένων Σύνοδος διεσκέψατο καί περί ίδρύσεως σχο
λής μορφωτικής διά τον κλήρον. έλήφθη δέ καί άπόφασις περί 
ίδρύσέως αύτής άνευ άναβολής, δι’ άλλων δέ συμπληρωματικών 
αποφάσεων καθωρίσθη ώς πρόσοδος αύτής η έκ τών αδειών γά
μου έκάστου θρόνου πρόσοδος, ήρξατο δέ καί ή έγγραφή και 
εϊσπραξις συνδρομών ύπέρ τοϋ σκοπού τακτικών καί εκτάκτων..

Τύπος προσεδόΟη ευθύς έξ αρχής είς τδ ίδρυθησόμενον έκ- 
παιδευτήριον ο τοϋ .'Ιεροδιδασκαλείου έν έπιγνώσει τής διαφοράς 
αυτού άπό τοϋ τύπου τής 'Ιερατικής Σχολής. Κατενοειτο δηλ. 
δτι ό τύπος τής Ιερατικής Σχολής δέν ήτο ικανός νά λύση 
ούδέ παρ’ ήμιν τδ πρόβλημα τής άποκτήσεως ένοριακοΰ κλήρου 
μεμορφωμένου και δτι άρα έπεβάλλετο ή προτίμησις του τύπου 
τοϋ 'Ιεροδιδασκαλείου. Διαφέρει δέ ό είς τοϋ άλλου κατά τούτο 
δτι ό μέν τής 'Ιερατικής Σχολής σκοπεί νά διδάξη μόνον οσα 
χρήσιμα διά τήν ιερατικήν ύπηρεσίαν, ό δέ τού 'Ιεροδιδασκα
λείου πρδς έκείνοις καί δσα αναγκαία διά τήν έξάσκησιν τοϋ δι
δασκαλικού έπαγγέλματος, τούτέστι πρδς τή ιερατική καί παιδα
γωγικήν μόρφωσιν.

Ό τύπος τοΰ 'Ιεροδιδασκαλείου προέκυψε τδ μέν έκ τής 
σκέψεως δτι ωφέλιμον είνε καί διά τήν ιερατικήν καί διά τήν 
έκπαιδευτικήν ύπηρεσίαν τών χωρίων νά συνδεθουν τά δύο ύ- 
πουργήματα τδ τοΰ 'Ιερέως καί τδ τοϋ Διδασκάλου είς εν καί τδ 
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αύτό πρόσωπον, άφοϋ πρότερον τδ πρόσωπον τούτο διά τής 
μορφώσεως καταστή ίκανδν καί διά τά δύο, τδ δέ έκ τοϋ γεγονό
τος δτι ό τύπος τών ιερατικών σχολών άπεδείχθη ανεπαρκής. 'Η 
άποδειχθείσα άνεπάρκειά του συνίσταται είς τοΰτο δτι έπειδή κατ’ 
άνάγκην μεσολαβεί συνήθως πολυετές χρονικόν διάστημα μετα
ξύ τής άποφοιτήσεως καί τής άποκαταστάσεως είς έγγαμον βίον 
καί ήλικίαν ώριμον δι’ίερωσύνην, τδ δέ πτυχίον τής 'Ιερατικής 
Σχολής δέν παρέχει δικαίωμα είμή μόνον διά τήν ίερωσύνην, 
δ ΐίτυχιουχος τής Ιερατικής Σχολής έστερείτο τοΰ μέσου νά πο- 
ρισθή τά πρδς τδ ζήν καί συγχρόνως νά μή άπομακρυνθή άπδ 
τής κλήσεώς του μέχρις ού προστεθώσι τδ προσδν τοϋ έγγάμου 
καί το άπδ τής ηλικίας.

'11 απόφασις τής Τέρας Συνόδου άνέφερε καί τδν τόπον 
έν φ τδ ΤεροδιδασκαλεΊον θά ίδρύετο, ήτο δ’ ούτος τδ παρά τήν 
Λευκωσίαν Μονύδριον τής 'Αγίας ΙΙαρασκευης. 'Όταν έν τούτοις 
μετά τήν άπόφασιν έξηκριβώθη δτι τδ μέρος δέν ήτο τδ κατάλ
ληλον καί λόγφ τής άπαιτουμένης δι’ οικοδομάς δαπάνης καί 
λόγ<ρ τού άνύδρου καί έτι μάλλον λόγφ τής γειτνιάσεως αύτοΰ 
πρδς τά δύο άσυλα τής δυστυχίας, τδ λεπροκομείον καί φρενοκο- 
μειον, ήρχισαν νά άναφαίνωνται σκέψεις περί άναβολής τής άπο- 
φάσεως έπ’ άόριστον.

Ό 11. Μητροπολίτης Κιτίου έν τή άναβολή διείδε σκόπελον 
άπειλοϋντα οριστικόν τδ ναυάγιον τής ιδέας. Μήπως καί είς προ- 
γενεστέρας έποχάς δέν είχον ληφθή άποφάσεις περί ίδρύσεως Ι
ερατικής Σχολής χωρίς νά έκτελεσθώσι ; Καί ποιος ήδύνατο νά 
είνε βέβαιος δτι μετά 'έν έτος θά ύπήρχεν ό αύτός ύπέρ τής ιδέας 
ένθουσιασμος παρά ποιμαίνουσί τε καί ποιμαινομένοις ; Άφοϋ δέ 
είχον καθορισθή πρόσοδοι καί είσεπράττοντο συνδρομαί παρά ιδρυ
μάτων καί ναών, έφαίνετο σφόδρα άνακόλουθον ή έπί έν έτος ά
ναβολή τής έκτελέσεως τής άποφάσεως.

Ό 11. Μητροπολίτης Κιτίου είχε προς τοίς άνω καί έτερον 
έλατήριον προωθοϋν αυτόν είς τήν πραγμάτωσιν τής ιδέας τοΰ 'Ιε
ροδιδασκαλείου, τά κατά το έλατήριον δέ τούτο έξωμο?.ογήθη έν 
έκτάσει έν τφ λόγιρ του έπί τοίς έγκαινίοις τοΰ. Τεροδιδασκα
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λείου. Έζήτει παρηγοριάν διά τήν πρόσφατον κατάργησήν τής 
Θεολογικής Σχολής τών "Ιεροσολύμων έν τή ένάρξει τής λειτουρ
γίας νέας εστίας ελληνικών καί Οεολογικών γραμμάτων.

' I nò τήν εντύπωσιν λοιπόν δτι ή εφαρμογή τής περί 'Ιερο
διδασκαλείου συνοδικής άποφάσεως προσέκρουσεν είς τήν ελλει- 
ψιν τοΰ καταλλήλου προς έγκατάστασιν οικοδομήματος έζήτησε 
νά άρη τό κώλυμα διά παρακάμψεως τοΰ σκοπέλου. I Ιοίαν ση
μασίαν ήδύνατο νά έχη διά τον έπιδιωκόμενον ύψηλον σκοπόν 
ή έδώ ή εκεί τοποθέτησις τοΰ παγκυπρίου εκπαιδευτηρίου ; Μή
πως μία μόνη πόλις ή μία μόνη τοποθεσία ήδύνατο να είνε 
κατάλληλος δι’ ένα τοιοΰτον γενικόν σκοπόν ; Χαίρων διά τοΰτο 
άνήγγειλεν είς τήν Α. Μ.· τον ’Αρχιεπίσκοπον δτι εύρε τρόπον 
άρσεως τοΰ άναφυέντος κωλύματος καί παρεκάλεσε τήν Α. Μ. 
νά έπωφεληΟή τούτου προς έφαρμογήν τής συνοδικής άποφάσεως.

Ας παραΟεσωμεν αύτούσιον τό σχετικόν έγγραφον :
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΓΙΟΛΙΣ

ΚΙΤΙΟΥ
’Αριθμ. 39.

Γ6’> Μακαριότατο) Αρχιεπίσκοπο) Νέας Ίονοτινιανης και πά- 
<inc Κύπρον Κι*οί<·>  κ<·> Κνρίλλω τόν òòciZóutvov 
άδελφικόν αοπα Πμόν.

Μ α κ α ρ ι ώ τ α τ ε,
Έν ταίς επϊ Συνόδου καϊ κατ’ ιδίαν συσκεψεσιν ήμών τήν τού * Ιεροδιδασκα

λείου ίδρυσιν μιφ γνώμη έχαρακτηρίσαμεν ού μόνον ώς άναγκαίαν αλλά και ώς 
επείγουσα*/,  διά τούτο δέ και έν τή σχετική συνοδική άποφάσει μετά τών άλλων 
καϊ τούτο διελάβομεν, οτι δέον από τοΰ έπϊ θύραις σχολικού έτους νά γένηται ή 
εναρξις τής λειτουργίας αύτού έάν τούτο καταστή δυνατόν.

Καϊ τό μέν Μονύδριον τής Άγ. Παρασκευής οπερ κατά τάς συνοδικάς δια
σκέψεις έκρίθη κατάλληλον ώς τόπος διά τήν έγκαΟίδρυσιν τού Ιεροδιδασκαλείου 
εΰρέθη μετά λεπτομερεστέραν έξέτασιν ότι έχει άνάγκην πολλής μέν τής δαπάνης 
άναλόγου δέ καϊ τού χρόνου δπως γένηται ικανόν νά δεχθή τήν έγκατάστασιν τού 
Ιεροδιδασκαλείου’ εντεύθεν δέ παρά τήν χαράν ήν ήσθάνθημεν πάντες διά τήν προ
θυμίαν μέθ’ ής ό εύσεβής λαός ήρξατο έγγραφόμενος είς τούς καταλόγους τών 
έκτάκτων καϊ τών τακτικών συνδρομών, σιωπηλώς έξωκειώθημεν πρός τήν ιδέαν 
περϊ τού φυσικώς αδυνάτου τής ένάρςεως τού Ιεροδιδασκαλείου άπό του έπϊ Ού
ραις σχολικού έτους, λυπούμενοι πάντες ότι δέν ήδυνήθημεν νά άποφύγωμεν τήν

1) Βλ. «Ε. Κ. > Α, 370 κ. έ.

έπ’ αόριστον αναβολήν, ήτις ούχΐ σπανίως άγει είς τήν νέκρωσιν τών λαμπρών 
Ιδεών καϊ τών λαμπρών αποφάσεων.

Φαίνεται όμως δτι είνε θέλημα τοΰ τών καλών έργων εφόρου θεού νά μή 
άναβληθή ή είς έργον μεταβολή τής συνοδικής άποφάσεως, νά ίδωμεν δέ ώς έξ 
αρχής έποθήσαμεν καϊ ηύχήθημεν άρχόμενον τή χάριτι τού Κυρίου τής λειτουρ
γίας αυτού τό Ίεροδιδασκαλεΐον από τού έπϊ Ούραις σχολικού έτους διά τροπο- 
ποιήσεως τής Συνοδικής άποφάσεως εν σχέσεί μόνον προς τον τόπον τής εγκα- 
θιδρύσεως.

Οί φιλότιμοι δηλονότι προεστώτες τής πόλεως Λάρνακος ‘εμπράκτως ήδη 
πρότερον το έαυτών ενδιαφέρον υπέρ τού Ιεροδιδασκαλείου δι ων, τό τών Λεμε- 
σίων παράδειγμα μιμούμενοι, ένεγράφησαν εν τοίς τών συνδρομήν/ καταλόγοις 
ποσών, έπιδειξάμενοι έν συσκέψει παρ’ έμοϊ συνελθόντες άπεφάσισαν νά ύποβάλωσι 
δι’ έμού τή *Αγ.  Συνόδω τήν παράκλησιν δπως τό Ίεροδιδασκαλεΐον εγκαθιδρυθή 
έν τή παρά τήν Λάρνακα Ίερα Μονή τού Άγ. Γεωργίου τού Κοντού, ήτις και 
άλλα έχουσα πλεονεκτήματα έν σχέσει πρός τό Μονύδριον τής Αγ. Παρασκευής, 
παρουσιάζει τούτο πρώτιστα πάντων τό πλεονέκτημα οτι δύναται άπό τού έτους 
τούτου διά δαπάνης σχετικώς έλαχίστης νά δεχθή έν έαυτή τό Ίεροδιδασκαλεΐον.

Καϊ αληθώς Μονή τού Άγ. Γεωργίου κατ’ ούδέν ύπολειπομενη ώς τοπο
θεσία καϊ ώς κλίμα τής Άγ. Παρασκευής, πλεονεκτεί ταύτης κατά τά εςής 
σπουδαία υπό πάσαν εποψιν. α’) Περιβάλλεται ύπό δενδροφυτείας ανεπτυγμένης 
ήτις καϊ περιέχει έκτάσεις γεωργικών γαιών, αναγκαίων καϊ τούτων όπως άσκών- 
ται οί Ίεροσπουδασταϊ οί μέλλοντες ιερείς γεωργικών πληθυσμών είς τά έργα τής 
γεωργίας, θείορητικώς τε καϊ πρακτικώς. Άμφοτέρων τούτον/ στερείται ή Αγ. 
Παρασκευή.

β') Έχει ύδωρ άφθονον καϊ υγιεινόν τού οποίου στερείται ή Άγ. Παρασκευή.
γ') Έχει ναόν εύρύχωρον καί έν καλή καταστάσει, έν ώ τό τής Άγ. Παρα

σκευής παρεκκλήσιον δεν χωρεί ούτε 30 στασίδια*  και τούτο δε εχει άνάγκην 
Επισκευής.

δ' ) Διά δαπάνης ούχΐ πλείονος τών 400 λιρών συμπληρούται τό δλον δίκτυον 
τών άναγκαιουσών αιθουσών καϊ δωματίων, έν ω διά τήν άγ. Παρασκευήν υπάρχει 
άνάγκη άνεγέρσεως οικοδομήματος έκ θεμελίων, ής ή δαπάνη έν ούδεμια περι- 
πτώσει δύναται νά ή κατώτερα τών Γ.>00 λιρών.

ε') Διά τής έγκαθιδρύσεως τού Ιεροδιδασκαλείου έν τή Μονή τοΰ άγ. Γεωρ
γίου έπέρχεται οικονομία 200 ώς έγγιστα λιρών έτησίως είς τόν προϋπολογισμόν 
τοΰ έκπαιδευτηρίου. Διότι έν τώ Ιεροδιδασκαλείο» υπάρχει άνάγκη πλήν τού δι
δασκαλικού καϊ άλλου προσωπικού οίον οικονόμου, έπιστάτου, έφημεριων, νεωκο- 
ρου, υπηρετών καϊ δαπάνης υλικών Ίε^ού ναού, πάντα οέ ταύτα τά όποια θά έπι- 
βαρύνωσι τόν Προϋπολογισμόν τού Ιεροδιδασκαλείου, άν έγκαταστή εν τω έςο>κ- 
κλησίω τής άγ. Παρασκευής, ΰφίστανται ήδη ώς υπηρεσία ώργανωμένη έν τή 
Μονή τοΰ άγ. Γεωργίου.

Τοιούτων υπαρχόντων μονίμ<υν οικονομικής καϊ άλλης φύσεως πλεονεκτημά
των οικειοποιούμαι τήν παράκλησιν τών έντιμοτάτων προκρίτων τής Λάρνακος 
καϊ υποβάλλω αύτήν διά τής Ί’μετέρας Μακαριότητος τή όλομελεία τής kpaç
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Συνόδου προχαλουμένη νά άποφχνθη έπ’ αύτής δι’ επιστολής τής ΰμετέρας Μχ- 
καριότητος, τρέφω δ’ ακράδαντο*/  τήν ελπίδα μάλλον δέ πεποιθότως φρονώ δτι 
δμοφώνως έπιδοκιμασΟήσεται.

Έπί τή προβλέψει δ’ δτι ή τή όλομελεία τής 'Αγ. Συνόδου ύποβαλλομένη 
πρότασις γεννιέται αποδεκτή. προσφέρω έμαυτόν πρόθυμον νά άναλάβω τήν βλην 
προπαρασκευαστικήν εργασίαν ώστε τή 1η προσεχούς ’Οκτωβρίου νά λάβη τήν 
εύχαρίστησιν ή ύμετέρα Μακαριστής νά τελέση τά εγκαίνια του έλπιδοφόρου ’Εκ
παιδευτηρίου, ύπό τούς έξης ορούς και τό ακόλουθον' διάγραμμα :

α'.) θά έπαρκέσω είς τά έκτακτα έξοδα τής έγκαταστάσεως έκ τών ύπ*  
εμού προκληθεισών ή προκληθησομένων συνεισφορών, δ,τι αν έπι πλέον είσπραχθή 
θά άνήκη είς τό ταμειον τοΰ 'Ιεροδιδασκαλείου. Κατά ταύτα παρέλκει ή ύπό τών 
άλλων ’Αρχιερέων πρόκλησις έκτακτων συνδρομών.

β' ) ’Αναλαμβάνω έπ’ αποδώσει έκ τοΰ ταμείου τού Ιεροδιδασκαλείου τάς 
δαπάνας μισθοδοσίας και συντηρήσεως μέχρις ού τακτοποιηθώσι συνψδά τή συνο
δική άποφάσει, τά τής συνεισφοράς θρόνων, ναών, μονών κλ. ύποτιθεμένου δτι ή 
τακτοποίησις αύτη δέν θά απαίτηση χρόνον πλείονα τού μέχρι τής 1 Ίανουαρίου 
1911.

γ') θά συντάξω τδ πρόγραμμα καϊ τόν Κανονισμόν επικαλούμενος τά φώτα 
προσώπου/ αναμφισβήτητου είδικότητος καϊ κύρους καϊ θά υποβάλω αυτά έντός 
τού μηνός ’Ιουλίου είς τήν έγκρισιν τής βλομελείας τής Ίεράς Συνόδου.

δ ) Μετά τού Κανονισμού καϊ τών προγραμμάτων θά υποβάλω καϊ τόν Προϋ
πολογισμόν τού σχολικού έτους 1910—1911 καϊ τό διοριστέον προσωπικόν τής 
Σχολής κατ’ όνομα.

ε’) Έάν ή ύμετέρα Μακαριστής νομίση μετά τών αδελφών έπάναγκες νά μου 
έλαφρύνη τό αναλαμβανόμενο'/ έργον διά τού διορισμού συνεργάτου ή συνεργα
τών διά τήν ώς άνω εργασίαν άποδέξομαι εύγνωμόνως τήν συναντίληψιν*  άγαθοϊ 
γάρ οί δύο ύπέρ τόν ένα.

Πεποιθώς δτι είνε θέλημα τού αγίου Θεού, τό 'Ιεροδιδασκαλείο'/ νά άνοίξη 
τάς πύλας αυτού άπ® τού έτους τούτου περιμένω άνυπομόνως τήν συντόμως ώς 
έλπίζω έξαγγελθησομένήν μοι εύχάριστόν άπόφασιν τής δλομελείας τών άγ. αδελ
φών Χαϊ διατελώ,

Τής 'Γμετέρας Μακαριότητος αγαπητός έν Χώ αδελφός 

t 'Ο Κιτίου ΜΕΛΕΤΙΟΣ·
Έν Αάρνακι 16 ’Ιουνίου, 1910.

'Η έπιστολή αύτη ομιλεΐ αρκετά ξιαφωτιστικώς περί του 
πνεύματος, ύφ’ ού διεπνέετο ό Μητρ. Κιτίου πρδς εναρξιν τής 
λειτουργίας τοΰ 'Ιεροδιδασκαλείου. 'Η τοποθεσία, τδ οικοδόμημα, 
αί πρώται οικονομικά! βάσεις, τδ πρόγραμμα, τα πάντα ήσαν ε · 
τοιμα διά τήν εναρξιν τής λειτουργίας τοΰ Εκπαιδευτηρίου. Προω- 
θών είς τήν έκτέλεσιν τής άποφάσεως Αναλαμβάνει κα! προσω- 

Τδ Ιεροδιδασκαλείο'? 327

πίκας οίκονομικάς εύθύνας, αρκεί νά ϊδη τήν ιδέαν είς έργον 

μετουσιωμένην.
'Η επιστολή εν τούτοις δεν επέτυχε τοΰ σκοπού αύτής μάλ

λον δε κα! έ'μεινεν άνευ άπαντήσεως πρδς αποφυγήν, ίσως, 
δυσαρεσκείας είτε τής'Λευκωσίας έν περιπτώσει αποδοχής, είτε 
τής Λάρνακος έν περιπτώσει άπορρίψεως τής προτάσεως. Δέν έ
μενε τότε είς τδν Μητροπολίτην Κιτίου άλλη όδδς πρδς έργασίαν 
διά τήν πραγμάτωσιν τής ιδέας ή ή τής ατομικής πρωτοβου
λίας. Είς τήν όδδν ταύτην έσχεν ένθαρρυντικάς ενισχύσεις τόσον 
έκτων Σεβ. Μητροπολιτών Πάφου και Κυρηνείας οσον καί έκ 
διαπρεπών μελών τής Κοινότητος Λάρνακος κα! Λεμεσοΰ, ένδς 
τών οποίων, τοΰ ίατροΰ κ. Ζαννέτου, έμνήσθη ονομαστί κατά 

τήν χθεσινήν τελετήν.

Ούτως έχουσιν έν άκριβεί ιστορική έκθέσει τά κατά τήν 
ί'δρυσιν τοΰ 'Ιεροδιδασκαλείου. 'ΤΙ 3η ’Οκτωβρίου ή τις έξελέγη 
διά τά έγκαίνια τοΰ Ιεροδιδασκαλείου ήτο ή έπετειος τής πρδ 
εξηκονταετίας ίδρύσεως τής περιωνύμου Θεολογικής Σχολής τών 
'Ιεροσολύμων κα! έξελέγη πάντως διά να πιστοποίηΟν^ καί έκ 
τούτου η πνευματική μεταξύ τών δύο ιδρυμάτων συγγένεια.

'Ως βάσις τοΰ προγράμματος έλήφθη τδ πρόγραμμα τοΰ 
έν Σάμω 'Ιεροδιδασκαλείου, βελτιωμένος τύπος τοΰ έν Κρήτη 
πρότερον λειτουργήσαντος τοιούτου. Έγένετο δέ άναθεώρησις 
αύτοΰ κα! βελτίωσις εύθύς μετά τήν λήξιν τοΰ Α' έτους τή συν
εργασία τοΰ τότε μέν πρώην Διευθυντοΰ τής θεολ. Σχολής τών 
Ιεροσολύμων, εύθύς δέ μετά ταΰτα κα! νΰν Διευθυντοΰ τής ’Εκ
κλησιαστικής I ’ιζαρείου Σχολής καί Καθηγητοΰ τής θεολ. Σχο
λής τοΰ Πανεπιστημίου Άρχιμ. κ. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου.

Ό κύκλος τοΰ προγράμματος ώρίσθη άρχικώς πενταετής, 
πρδ τής συμπληρώσεως όμως αύτοΰ ηύξήθη είς εξαετή, διά νά 
δοθή ή αναγκαία εύρυχωρία πρδς τέλειον καταρτισμόν τοΰ Ιερο
διδασκάλου. 'II αυξησις αύτη οφείλεται κυρίως είς σύστασιν τοΰ 
έντίμου ύπουργοΰ έπ! τών ’Εκκλησιαστικών κα! τής Δημοσίας 
Έκπαιδεύσεως έν Έλλάδι, θεωρήσαντος αυτήν άναγκαίαν διά 
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τήν έξίσιοσΐν τών 'Ιεροδιδασκάλων πρδς τούς αποφοίτους τών 
Διδασκαλείων.

Άπδ τοΰ προγράμματος του Ιεροδιδασκαλείου άπεκλείσθη 
ή διδασκαλία τής λατινικής γλώσσης Οεωρηθείσης έντελώς πε
ριττής διά τον σκοπόν τοΰ ιδρύματος, ή άρχική δμως σκέψις 
δπως μηδέ άλλη τις νεωτέρα ξένη γλώσσα διδάσκηται, έτροπο- 
ποιήθη βραδύτερον, είσήχθη δέ ώς ξένη γλώσσα κατά προτίμη- 
σιν ή άγγλική. Ό κύκλος τών θρησκευτικών μαθημάτων εΐνε 
πλήρης έπιτομή τών διδασκόμενων έν ταΐς θεολογικαΐς Σχο- 
λαις, δ δέ κύκλος τών παιδαγωγικών μαθημάτων εΐνε αύτδς 
ούτος δ τοΰ δημοσίου προγράμματος τών Διδασκαλείων τοΰ Κρά
τους, έν πολλοίς έπηυξημένος. Έκ τών άλλων κύκλων πρέπει 
νά τονίσιυμεν ιδιαιτέρως τδν γεωπονικόν, είς δν 'έδόθη έξ αρχής 
εύρύτης ικανή νά παράσχη είς τούς μέλλοντας ιερείς καί διδα
σκάλους τάς αναγκαίας' γνώσεις πρδς προώθησιν τών γεωργικών 
μας πληθυσμών είς ύγιεστέρας περί γεωργίας αντιλήψεις. Έκ 
τών τεχνικών μαθημάτων κρίνομεν άξιον ιδιαιτέρας μνείας τδ 
μάθημα τής ζωγραφικής, κριθέν μέν έξ αρχής άναγκαίον διά 
τήν τοΰ είδους τούτου καλλιτεχνικήν μόρφωσιν τών μελλόντων 
λειτουργών τής Έκκλησίας, ίσως διά τής μορφώσεώς ταύτης 
κατορθωθή ποτέ νά άποκλεισθώσι τών ιερών ' ναών εικόνες ά- 
πελπιστικώς κακότεχνοι, άποδώσαν δ’ έως τοΰδε ικανοποιητικά 
αποτελέσματα, ώς έδειξαν τά έκτεθέντα είς τήν αίθουσαν τών έξε- 
τάσεων πολυάριθμα δοκίμια εικονογραφίας, προσωπογραφίας, 
τοπογραφίας καί καθόλου έγχρώμου ζωγραφικής.

Δέον ώσαύτως νά παρατηρήσωμεν δτι έν τφ φιλολογικφ 
καταρτισμω αύτών οί 'Ιεροδιδάσκαλοι δέν άπτονται απλώς τής 
ελληνοχριστιανικής φιλολογίας, ώς συμβαίνει είς τάς άλλας δμο- 
ταξίους σχολάς, Γυμνάσια καί Διδασκαλεία, άλλ’ έμβαπτίζονται 
πλήρως έν τή φιλολογία ταύτη. 'Π ερμηνεία τών ' Αγίων Γρα
φών, ή εισαγωγή είς τάς 'Αγίας Γραφάς, ή Πατρολογία (_Έκ- 
κλησ. Γραμματολογία), ή ερμηνεία καί ν) πρδς άναπαράστασιν 
διά τδ 'Ιερόν κήρυγμα μελέτη καί άνάλυσις λόγων τοΰ Χρυσό - 
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ατόμου, τοΰ Βασιλείου, τοΰ Γρηγόρίου και άλλων εκκλησιαστι
κών συγγραφέων, ή ερμηνεία έκκλησιαστικών ύμνων, πάντα 
ταΰτα ένούμενα πρδς τά άλλα φιλολογικά μαθήματα, τήν ελλη
νικήν Γραμματολογίαν, τήν ερμηνείαν κλασσικών συγγραφών πε
ζών καί ποιητών, συμβάλλουσιν ώς παντί που δήλον είς τδν 
άρτιώτερον φιλολογικόν καταρτισμόν τών 'Ιεροδιδασκάλων. Άλλά 
καί ή παιδαγωγική συμπληροΰται καί ένισχύεται Οαυμασίως έκ 
τοΰ κύκλου τών θρησκευτικών μαθημάτων τών τε θεωρητικών καί 
τών . πρακτικών, πολλά τών οποίων άμέσως συνδέονται είτε ώς 
μέθοδος είτε ώς ύλη πρδς τήν μόρφωσιν καί τδ έργον τοΰ . Δι

δασκάλου.
Θά ήτο ίσιος περιττή ή λεπτολογία αύτη έάν δέν έγίνετο 

απόπειρα νά πιστευθή δτι τδ 'Ιεροδιδασκαλεϊον εΐνε υποδεέστε
ρον τοΰ Διδασκαλείου. Έάν ή απόπειρα αύτη έγένετο έκ πλά
νης καί ούχί έκ προθέσεως δυσμενοΰς πρδς τδ ίδρυμα, παρέχον
ται διά τών λεπτολογιών τούτο>ν τά στοιχεία τής έπανορθώσεως 
αυτής.

* φ

Τήν αρτιότητα τοΰ προγράμματος τοΰ Ιεροδιδασκαλείου, ' 
αλλά πρδ ταύτης τήν σκοπιμότητα τοΰ τοιούτου εκπαιδευτικού 
ιδρύματος ήλθε νά έπιβεβαιώση πανηγυρικώς τδ κατά τά τέλη 
παρελθόντος Μαρτίου κατατεθέν είς τήν Ελληνικήν Βουλήν ύπδ 
τοΰ έπί τών Εκκλησιαστικών καί τής Παιδείας 'Γπουργοΰ. κ. 
Μιχελιδάκη νομοσχέδιον περί Εκκλησιαστικών Σχολών. Ό ά- 
ναγινώσκων τδ νομοσχέδιον έκείνο καί τήν εισηγητικήν έκθεσιν 
περί ών έγράφησαν έν καιρφ τά δέοντα ύπδ τοΰ Έκκλ. Κήρυ
κος», εύχερώς κατανοεί δτι αί πεντατάξιοι Εκκλησιαστικά! 
Σχολαΐ τοΰ κ. Μιχελιδάκη μόνον κατά τδ δνομα διαφέρουσι τοΰ 
ήμετέρου 'Ιεροδιδασκαλείου προτιμηθέντος τοΰ ονόματος «Εκ
κλησιαστική Σχολή», τδ όποιον φέρει ήδη ή Ριζάρειος, ήν καί 
έχει πρδ παντός ύπ"1 δψει τδ νομοσχέδιον. Κατά τδ πρόγραμμα 
και τον σκοπόν τδ νομοσχέδιον ζητεί νά καταστήση νόμον τοΰ 
Κράτους δ,τι ήμεΐς διά τής χάριτος τοΰ Κυρίου εχομεν ήδη καρ- 
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ποφοροΰν έν Κύπρφ. Καί έκεί σκοπός μέν κύριος ορίζεται ή 
άπόκτησις κλήρου ένοριακοΰ μεμορφωμένου, μέσον δέ δ συνδυα
σμός του ιερατικού καί τοΰ διδασκαλικού υπουργήματος έν τφ 
αύτφ προσώπω εϊτε ταυτοχρόνως εϊτε καθ’ ύπαμοιβήν. Ό μέλ- 
λων ίερεύς πρέπει νά οιέλθη διά τοΰ διδασκαλικού ύπουργήμα- 
τος. ’Απολυόμενος μέ πτυχίον διδασκαλικής άμα καί ιερατικής 
μορφώσεως, θα χρησιμοποιήση .τήν πρώτην ιδιότητα διά να 
φθάση ασφαλώς είς τήν δευτέραν. Δέν θα έπιτραπή δμως αύτφ 
να ματαίωση τον κύριον σκοπόν τοΰ Οεσμοΰ. Καί διά τοΰτο ή δι
δασκαλική ίοιότης Οά άφαιρήται άπ’ αύτοΰ κατά νόμον έάν έξ 
ύπαιτιότητος αύτοΰ δέν ίερωθή όταν Οά έλθη εις τήν νόμιμον 
ήλικίαν, ένφ ίερούμενος θά έχη σύνταξιν ϊσην πρδς τά ετη τα ό
ποια έδίδαξεν ώς διδάσκαλος ,ηύξημένην κατά πέντε έτη. Σαφέ- 
στερον είπείν αποφοίτων τις Εκκλησιαστικής Σχολής έν ηλικία 
20 έτών, Οά θεωρήται ώς Δημοδιδάσκαλος ισότιμος καί ισοβάθ
μιος πρδς τούς όμοιοβαΟμίους του τών Διδασκαλείων, θά διορί- 
ζηται είς τάς αύτάς καί εκείνοι θέσεις καί μέ τδν αύτδν καί έ- 
κεινοι μισθόν. Γενόμενος έν ήλικία 30 έτών οφείλει νά ίερωθή. 
Έάν ίερωθή θά λαμβάνη σύνταξιν ώς έάν ύπηρέτησε Διδάσκα
λος 15 έτη, άνεξαρτήτως τών απολαβών του έκ τής νέας του Οέ- 
σεως. θά δύναται δέ νά είνε συγχρόνως καί Ίερεύς καί Διδά
σκαλος άγροτικής κοινότητος, ή μόνον Ίερεύς κοινότητος πό- 
λεο>ς, άπολαμβάνων πρώτον μέν δεκαπενταετοΰς διδασκαλικής 
ύπηρεσίας σύνταξίν, έπειτα δέ καί τδν μισθδν τών έν ένεργεία 
υπουργημάτων. Έάν δέ τούναντίον μή ίερωθή έλθούσης τής ύπδ 
τών ιερών κανόνων όριζομένης ήλικίας, έξ ύπαιτιότητος δμως 
αύτοΰ, τότε άφαιρείται απ’ αύτοΰ καί τοΰ Διδασκάλου ή ίδιό - 
της. ΓΗ σοφωτάτη αύτη καί δικαιοτάτη άμα διάταξις, ήτις έλπί- 
ζομεν δτι Οά έφαρμοσθή καί έν Κύπριο εϊτε ώς Ελληνική εϊτε 
ώς Κυπριακή, υπόσχεται πλήρη τήν έπιτυχίαν τοΰ σκοποΰ 
τών Ιεροδιδασκαλείων ή Έκκλ. Σχολών.

Είς τδ νομοσχέδιον τοΰ κ. Μιχελιδάκη γίνεται πρόνοια 
περί δύο τύπων Εκκλησιαστικών σχολών, μιας κατωτέρας καί 

μιας άνωτέρας. Ίί κατωτέρα άποτελεΐται έκ τριών τάξεων, ή 
άνωτέρα έκ πέντε, εΐνε δέ ουτω πρδς άλλήλας διατεταγμέ- 
ναι, ώστε νά δύναται δ συμπληρώσας τήν τριτάξιον να συνέ
χιση σπουδάς είς τήν πεντατάξιον κατατασσόμενος είς τήν Δ' 
τάξιν αύτής. Οί μαθηταί τής κατωτέρας ταύτης τριταξίου Σχο - 
λής εΐνε ισοβάθμιοι πρδς τούς ύποδιδασκάλους καί εινε προωρι- 
σμένοι νά εινε ιερείς καί διδάσκαλοι άποκλειστικώς μικρών 
χωρίων. Έν Έλλάδι τοΰτο δύναται νά δικαιολογηθή έκ τής ύ- 
πάρξεως ήδη τοΰ Οεσμοΰ τών ύποδιοασκάλιυν καί τής λειτουρ
γίας κατωτέρων Ιερατικών σχολών πρδς δέ καί έκ τοΰ έφαρ- 
μοζομένου τετραταξίου προγράμματος δημοτικών σχολείων. Παρ’ 
ήμιν δμως έν Κΰπρφ, δπου έχομεν γενικώς εξατάξιον πρόγραμ
μα διά τήν δημοτικήν έκπαίδευσιν, μόνον δέ Διδασκάλουο, ούχί 
δέ καί ύποδιδασκάλους, τοιοϋτος τύπος κατωτέρας Έκκλ. Σχο
λής δηλ. τετραταξίου Ιεροδιδασκαλείου Οά έφαίνετο μάλλον 
ώς δπισθοδρόμησις.

’Ακόμη καί είς τδν αποκλεισμόν τής λατινικής γλιόσσης 
ώς περιττής διά τούς Ιεροδιδασκάλους συνεφώνησε τδ νομοσχέ
διον τοΰ κ. Υπουργού πρδς τδ πρόγραμμα τοΰ ήμετέρου Ιε
ροδιδασκαλείου. Διότι ύπάρχουσι μέν είς τάς διά τοΰ νομοσχε
δίου ίδρυομένας Έκκλησιαστικάς Σχολάς Λατινικά, άλλ’ ή ά- 
κρόασις τούτων εινε προαιρετική καί έχει σχέσιν πρδς τήν συμ- 
πλήρωσιν σπουδών, έν τή θεολογ. Σχολή τοΰ Πανεπιστη
μίου. Διότι δρθότατα έγένετο πρόνοια έν τφ νομοσχεδίφ καί 
περί πανεπιστημιακής μορφώσεως τών βουλομένων καί δυνα- 
μένων έκ τών Ιεροδιδασκάλων, άλλα μόνον θεολογικώς, έν άν- 
τιθέσει πρδς δ,τι μέχρι τοΰδε συμβαίνει μέ τούς άποφοίτους τής 
Ριζαρείου Σχολής, οί οποίοι δια τδ νά εΐνε έλεύθεροι νά έγγρά- 
φωνται είς οίανδήποτε Σχολήν τοΰ Πανεπιστημίου, άποκλίνου- 
σιν οί πλείστοι τοΰ άρχικοΰ αύτών προορισμού, καθιστώντες 
έλάχιστα ωφέλιμον τή Εκκλησία τδ γενναίον κληροδότημα τών 
άοιδίμων Μάνθου καί Γεωργίου τών Ριζαρών.

Τοιούτων μεγάλων ευεργετών τήν εύτυχίαν εύχεται έαυτφ 
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και τό ήμέτερον Ιεροδιδασκαλείων μέ τήν άκράδαντον πεποί- 
θησιν δτι θά δικαίωση αύτών τάς έλπίδας και θά άναδείξη καρ- 
ποφόρον τήν ύπέρ τής Εκκλησίας προσφοράν αύτών. Έως 
τότε εύχαριστεΐ τον Θεόν δι’ οσους εστειλέν αύτφ δωρητάς, χο
ρηγούς καί εύεργέτας τόσον δια τδν χωρικόν τδν προσενεγ- 
κόντα ένδς σελινίου συνδρομήν, δσον και διά τήν ΓΙεράν Μονήν 
Βατοπαιδίου τήν συντρέξασαν τδ έργον διά χιλιολίρου δωρεάς, 
τόσον διά τήν δεκασέλινον τού οίουδήτινος εισφοράν ιερού ναού, 
δσον καί δια τήν τρισχιλιόδραχμον χορηγίαν τής Κυβερνήσεως 
τής κοινής πάντων τών Ελλήνων Μητρός. Ή δωρεά ιδίως 
τής Μονής Βατοπαιδίου έχει εξαιρετικήν δλως διά τδ ή- 
μέτερον έκπαιδευτήριον σημασίαν. Πάντες δσοι άλλοι είσέφερον 
ύπέρ αύτοΰ πολύ ή ολίγον έντδς ή έκτδς τής Κύπρου είχον 
καί ηθικήν πρδς τοΰτο ύπάχρέωσιν. Ή Μονή ομιυς Βατο- 
παιδίου εντελώς άσχετος πρδς τήν Κύπρον, ούδέ ένα καν Κύ
πριον μεταξύ τών αδελφών αύτής συναριΟμοΰσα, απλώς μόνον 
διότι ένόμισεν δτι είχε τινα οφειλήν πρδς τδ άτομον τοΰ Μη
τροπολίτου Κιτίου, έπροθυμοποιήθη νά συνδράμη αύτδν είς τδ 
έργον του διά τής δωρεάς εκείνης, τής προσενεχθείσης αύτώ 
ώς δώρον έπί τή ονομαστική του εορτή, δι" ής τδ Περοδιδασκα- 
λείον ήδυνήθη νά απόκτησή συντρεχούσης καί εύκαιρίας εξαι
ρετικής κατά τήν αγοράν άρτου τδ λαμπρόν μέγαρον είς δ 
νΰν στεγάζεται, μέ τάς εύρυτάτας αίθούσας του καί τούς εκτε
ταμένους κήπους του καί τάς πολλαπλάς εύκολίας του.

Εχομεν λοιπόν σήμερον χάρις εις τήν άνωθεν οαψιλώς εύλογη- 
θεΐσαν ατομικήν πρωτοβουλίαν του Π. Μητροπολίτου Κιτίου τελείως 
άπηρτισμένον τό έκπαιδευτήριον, του οποίου είχεν ανάγκην ή νήσος 
διά τήν άπόκτησιν κλήρου μεμορφωμένου, c ιεροδιδάσκαλε ιον δηλ. μέ 
πρόγραμμα καί προορισμόν τελείως σύμφωνα πρός τά έν τή σφαίρα 
τοΰ έπιθυμητοΰ έτι έν τώ έλευθέρω Κρατεί εύρισκόμενα, μέ έβδομη- 
κοντάδα οίκοτρόφων μαθητών, μέ καθηγητάς δεδοκιμασμένους, μέ ορ
γανικήν λειτουργίαν άπρόσκοπτον, ας προσΟέσωμεν καί μέ έκτίμησιν 
καί συμπάθειας από ήμέρας είς ήμέραν αύξανούσας. Είς τό οικοδό
μημα δέ τοΰτο έπέθηκε τήν στέγην ή φωτεινή άντίληψις τοΰ άνω- 
τάτου ’Εκπαιδευτικού Συμβουλίου τής Κύπρου καί τής Κυβερνήσεως 
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αύτής ή άναγνωρίσασα είς τούς πτυχιούχους αύτοΰ προσόντα καί δι
καιώματα λειτουργών τής Δημοτικής Έκπαιοεύσεως. Υπολείπεται 
ακόμη ή έπισήμως έπηγγελμένη καί μόνον διά τάς περιστάσεις τάς 
δείνας μήπω πραγματοποιηθεϊσα άναγνώρισις αύτοΰ ύπό τής Ελλη
νικής Κυβερνήσεως ούς όμοτίμου πρός τά διδασκαλεία τοΰ Κράτους, 
διά νά εχωμεν λειτουργούν έν Κύπριο ίδρυμα δυνάμενον καί έκτός 
τής Κύπρου νά έπεκτείνη τάς ύπηρεσίας αύτοΰ.

Διότι φρονοΰμεν πεποιθότως δτι τό Καθίδρυμα τούτο δέν είνε έ- 
πιτοπίου μόνον προορισμού. Οιαδήποτε καί άν είνε ή πολιπκή τύχη 
τής Μικράς ’Ασίας αί απέναντι τής Κύπρου έπαρχίαι αύτής καί ή 
Συρία όλη δικαιούνται νά άπεκδέχωνται άπό τήν ελληνικήν Κύπρον 
τήν άπό τεσσαρακονταετίας ήδη έλευΟέρως τήν παιδείαν καλλιερ
γούσαν ακτίνας ελληνοχριστιανικού φωτός. Κρίμα δτι δέν είνε ήδη 
αύτάρκης δι’ έαυτήν. ’Αλλά καί οΰτω δέν μάς έπιτρέπεται νά ύποτι- 
μώμεν τήν γεωγραφικήν μας Οέσιν καί νά παραγνωρίζωμεν τό καθή
κον μας πρός τούς έχοντας ήμών άνάγκην ομογενείς. Είς τούς νέους 
αγώνας τής ήθικής έπικρατήσεως οί'τινες ύπό οίανδήποτε πολιτικήν 
μορφήν θά συνεχισθώσιν ή θά άρχίσωσιν είς τάς απέναντι τών άκτών 
της νήσου μας χώρας μετά τόν παρόντα ανακαινιστικόν τοΰ κόσμου 
δλου πόλεμον ή Κύπρος πρέπει νά παράσχη πλουσίαν συμβολήν διά 
τών Γυμνασίων της, διά τών Διδασκαλείων της, διά τού Εμπορικού 
Λυκείου της, ούχ ήκιστα δέ διά τού Ιεροδιδασκαλείου της.

Δέν δυνάμεθα έπομένως είμή ώς μικροψυχίαν καί μικρόνοιαν νά 
χαρακτηρίσωμεν τάς ας άνέγνωμεν άσυναρτήτους σκέψεις καί κρίσεις 
περί τού έργου τού Ιεροδιδασκαλείου αί όποίαι ήρχισαν από εκκλή
σεων ΐτρός τούς έν ένεργεία Διδασκάλους περί τίνος απειλούντο; τήν 
ΰπαρξιν αύιών κινδύνου διά νά καταλήξουν είς τήν τοπικισμόν απο
ζούσαν γνώμ*ήν  διι τό Ιεροδιδασκαλείο'/ είνε χρήσιμον καί άναγκαίον 
άλλα μόνον ύπό τον δρον νά λειτουργή έν Λευκωσία ώς ιιαράρτημα 
τού 11. Διδασκαλείου.

Τό βέβαιον είνε δτι παρά τήν ΐίλουσίαν παραγωγήν δύο παγ- 
κυπρίων Διδασκαλείων άρρένων, είς έν ακολούθως συγχωνευθέντων, 
ύπάρχει άκόμη έλ/,ειψις προσοντούχων διδασκάλων πρ;ς πλήρωσιν 
δλων τών διδασκαλικών θέσεων. Ιίολλοί είνε άκόμη έν ένεργεία μή 
προσοντοΰχοι διδάσκαλοι, πλείσται διδασκάλων θέσεις κατέχονται ύπό 
οιδασκαλισσών, τό δέ ’Εκπαιδευτικόν Συμβούλων άπεφάσισε προσφά- 
τως νά μή άφαιρεθή άκόμη άπό τάς έγ^άμους διδασκαλίσσας τό δι-
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καίωμα τού διδάσκειν, διά τήν έλλειψιν διδασκάλων, έν Έλλάδι δέ 
έΐτιδιώκεται έσπευσμένως ό καταρτισμός δημοδιδασκάλων διά τάς ά- 
νάγκας τών νέων χωρών διά παιδαγωγικής μορφώσεως ενός μόνον 
έτους, καί έν Κύπρω καλουμεν τους διδασκάλους είς έξέγερσιν κατά 
τοΟ Ιεροδιδασκαλείου, διότι έκ τής λειτουργίας του κινδυνεύουν νά 
μείνουν χωρίς θέσιν !

Άλλ' δπως ό Μακάριος Παύλος έθεώρει καί τό έκ προθέσεως 
ούχΐ αγαθής κήρυγμα ώς υπηρετικόν του έργου του Εύαγγελίου, διότι 
λέγει είτε προφάσει είτε άληθείαΧριστός καταγγέλλεται^, οΰτω καί 
ήμεις θά ήδυνάμεθα να είπωμεν περί τών τοιούτων άσυστάτων κη
ρυγμάτων κατά τοΰ Ιεροδιδασκαλείου δτι καί δι' αύτών έξυπηρετεϊ- 
ται ό σκοπός αύτοΰ. "Οπως ποτ’ άν ή τό Ίεροδιδασκαλεΐον περι- 
βεβλημένον ήδη τάς εύλογίας πάντων τών 'Ιεραρχών τής 'Εκκλησίας, 
κατωχυρωμένον διά τής άναγνωρίσεως τής Κυπριακής Κυβερνήσεως, 
τετιμημένον διά τής στερί αύτοΰ πατρικής μερίμνης τής 'Ελληνικής 
Κυβερνήσεως, κάτοχον τής έκτιμήσεως καί των συμπαθειών τοΰ εύσε- 
βοΰς λαοΰ, θά χωρήση εύσταθώς πρός τόν ύψηλόν αύτου προορισμόν, 
ούτε πολεμούν ούτε άνταγωνιζόμενον άλλα έπίσης τίμια καί χρήσιμα 
ιδρύματα. Οι τρόφιμοί του έφ δσον χρόνον θά άσκήσωσι τό διδασκα
λικόν έπάγγελμα θά εύρεθώσιν απλώς έν εύγενεϊ άμίλλη πρός τούς 
συναδέλφους των του II. Διδασκαλείου. Έκ τής φιλοτίμου ταύτης ά- 
μίλλης θά πρόκυψη δι’ δλην τήν Κύπρον δικαίωμα καί καθήκον νά 
χειροκροτήση τούς ύπέρ άναμορφώσεως της κοινωνίας αγώνας άμφο- 
τέρων των ομίλων.

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΔΙΛΑΣΚΑΛΠΝ

’Απολυτηρίων καί πτυχίων καί διπλωμάτων απονομή 
είνε πράγμα σύνηθες, δ,τι δμως έγένετο έν Λάρνακι έν τή αι
θούση τοΰ Ιεροδιδασκαλείου τήν Κυριακήν τής 5ης τοΰ 
μηνός τούτου μετέχει τοϋ έξαιρετικοϋ καί ασυνήθους. Λί έ- 
παγγελίαιτοΰ ιδρύματος, ύ τρόπος τής έξελίξεως αύτοΰ, ύ ι
διαίτερος χαρακτήρ, αί έπ’ αύτοΰ σνηριζόμεναι ελπίδες, πάντα 
ταΰτα προσδίδουσιν ϊδιό ν ιινα χρωματισμόν είς ιή ν τελετήν 
τής ά νακηρύξεως ώς ιεροδιδασκάλω ν ιώ ν πρώτω ν αποφοίτων
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τοΰ Ιεροδιδασκαλείου. Καί αυτός ύ αριθμός τής απόφοιτη· 
σάσης τάξεως, ύ όποιος δέν εγεινε κατά παραγγελίαν, υπο
μιμνήσκει τόν δωδεκάριδμον τών αποστόλων χορόν, δίδει τρο 
φήν είς πιστεύουσαν φαντασίαν διά πλουοιωτέραν πλαισίωσιν 
τής είκόνος.

Συνεκεντρώύημεν πάντες σπουδασταί τε και φιλόμουοοι 
είς τήν εύρυχωροτάτην αίθουσαν τών τελετών τοΰ 'Ιεροδιδα
σκαλείου άφοΰ πρότερον ήκροάσθημεν έπ’ εκκλησίας τοΰ θεί
ου ΙΙαύλου έκδιηγουμένου διά χειμαρρώδους ευγλωττίας πώς 
«οί άγιοι πάντες διά τής πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, 
είργάσαντο δικαιοσύνην, έπέτυχον έπαγγελιών, έφραξαν στό
ματα λεόντων, έσβεσαν δύναμιν πυρός, ένεδυναμώθησαν από 
άσθενείας, έγ évo ντο Ισχυροί έν πολέμιο ». ’Αρξαμένης τής θρη
σκευτικής τελετής ύπεμνήσθημεν διά τών ψαλλομένων ύπό 
τών ιεροσπουδαστών ιερών ασμάτων πώς διά της έπιφοιτή- 
σεως τοΰ 'Αγίου Ιΐνεύματος οί άλιείς έσοφίοδησαν καί συν- 
ηυχήθημεν μετ’αύτών πρός τόν παράκλητον τό Πνεύμα τής 
αλήθειας, τόν θησαυρόν τών αγαθών καί ζωής χορηγόν όπως 
έλθΐ] καί σκηνώση έν ήμίν καθαίρων άπό πάσης κηλϊδος. Ό 
Μητροπολίτης έδεήθη ύπέρ τών Μεγαλειοτάτων Βασιλέων 
’Αγγλίας καί Ελλάδος, ύπέρ τών θεοφιλώς έργαζομένων έν 
τή Σχολή διδασκάλων καί μαθητών, ύπέρ τών δωρητών, τών 
χορηγώ ν καί τών ευεργετών αύτής καί ύπέρ πάντων όσοι ερ- 
γω ή λόγω ύποβοηθοΰσι τό έργον αυτής.

Τήν τελετήν έτίμησαν διά τής παρουσίας των ύ έντιμος 
Ιϊρόξενος τής 'Ελλά.δος κ. 11. Ιίαρασκευόπυυλυς, ό Ιΐανοσ. 
'Ηγούμενος Κόκκου κ. Κλεόπας μετά τοΰ έκ τών μελών τοΰ 
ηγουμενοσυμβουλίου του ίερομ. κ. Νικοδήμου, ύ δήμαρχος 
Αάρνακος κ. Ε. Χατζηιωάννου, ύ Α' γραμματεύς τοΰ Γρα
φείου τής Ιίαιδείας κ. Α. Ίωαννίδης έξ ύνόματος τοΰ Άρχιε- 
πόπτου τών Σχολείων, ό Διευθυντής τής « ’Ελευθερίας » 
κ. Κ. Σταυρινίδης, οί ιατροί κ. κ. Ζαννέτος καί Κυριαζής, 
οί έφοροι τών έκπαιδευτηρίων τής πυλεως, οί καθηγηταί τής 
Σχολής καί οί τών λοιπών έκπαιδευτηρίων τής πόλεως καί 
πολλοί άλλοι φιλόμουσοι άμφοτέρων τών φύλων.

Ό Διευθυντής τοΰ Ιεροδιδασκαλείου ίερολ. διάκονος 
κ. ‘Αρσένιος Δηλιγιά ννης, ό άθορύβως άπό τής αρχής τοϋ
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Ιδρύματος τά βάρη τής Διευθύνσεως αύτοΰ βαστάζων άνέγνω 
λογοδοσίαν έπί τής λειτουργίας τοΰ Εκπαιδευτηρίου κατά τό 
λήξαν σχολικόν έτος, ήν έπεράτωσε διά παραινέσεως πρός τούς 
απολυόμενους μαθητάς αύτοΰ.

Ήγέρθη τότε είς τών τελειόφοιτων, ό έκ Βαρωσίων Σο- 
λομών Παναγίδτις δστις έδίδαξεν εν πλήρες μάθημα φυσιο- 
γνωστικόν τον «’Ακανθόχοιρον» ε’ις εικοσάδα μαθητών τής 
Ε' τάξεως τής δημοτικής Σχολής κατά τήν άνευ βιβλίου μέ
θοδον. Ή διδασκαλία έπέτυχε τελείως όχι μόνον ώς πρός τήν 
εφαρμογήν τών διδακτικών κανόνων, άλλά πρό πάντων ως 
πρός τό παραστατικόν αυτής μέρος. ‘Ο υποψήφιος διδάσκα
λος δέν έδίδαξε μόνον εύμεθόδως καί συμφώνως πρός τήν 
θεωρίαν, αλλά—και τοΰτο εινε το σπουδαιότερόν—έδίδαξε μέ 
τήν εύχέρειαν έξησκημένου περί τύ διδάσκειν μικρούς παϊδας, 
ούτως ώστε έπί μίαν σχεδόν ώραν διδάσκων δέν προσέκοψεν 
ούτε είς μίαν λέξιν ούτε είς έν κίνημα. 'II λεπτολόγος κριτι
κή δύο συναδέλφων του οί όποιοι έκλήθησαν νά κρίνωσι κατά 
πόσον έπέτυχε θεωρητικός και πρακτικώς ή διδασκαλία δέν 
έμείωσε καθόλου τήν έξ αύτής έντύπωσιν τών ακροατών 
και θεατών αυτής.

Έξετασθεϊσα ακολούθως μία τετράς τελειόφοιτων είς 
τήν ’Εκκλησιαστικήν 'Ιστορίαν καί τήν Χριστιανικήν Ά- 
πολογητικήν έδωκε κατά τό πλεϊστον εύστοχους απαντήσεις.

Μεθ’ δ παρέρχεται έπί τήν έδραν ό II. Μητρ. Κιτίου, 
κρατών άνά χεϊρας τήν βίβλον τών επισήμων πρακτικών τής 
Σχολής, έξ ής άναγινώσκει τήν πράξιν τοΰ Καθηγητικού Συλ
λόγου δι’ ής άνακηρύττονται άξιοι νά λάβωσι τύ Ίεροδιδα- 
σκαλικύν πτυχίον καί οί 12 τελειοδίδακτοι, έξών 5 μέν πρωτο
βάθμιοι, 6 δέ δευτεροβάθμιοι καί εις τριτοβάθμιος. Ι Ιτύξας 
δέ τό βιβλίον στρέφεται πρός τούς ιεροδιδασκάλους λέγων έξ 
ύνόματος τοΰ Κυρίου : «Άπέρχεσθε καί υμείς είς τον άμπε- 
λώνά μου». Έπηκολοΰθησε μακρύ πρός τούς ιεροδιδασκά
λους καί πρός τύ φιλόμουσον άκροατήριον άπό στόματος δι
δασκαλία ής δημοσιεύεται περαιτέρω περίληψις.

ΙΙρύςτούς άπολυομένους ιεροδιδασκάλους άπηύθυναν 
εύγλώττους παραινέσεις έξαίροντες άμα τον υψηλόν τοϋ 'Ιε
ροδιδασκαλείου προορισμόν καί έπαινοΰντες τήν γενομένην
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εργασίαν ΰ τε έντιμος Πρόξενος κ. Παρασκευυπουλος καί ο 
έντιμος Δήμαρχος Λάρνακος κ. Χατζηιωάννου.

’Εν τέλει ό Π.· Μΐ]τρ. Κιτίου άπευθυνόμενος πρός τούς 
ιεροδιδασκάλους λέγει : «Επισφράγιζαν τάς πρός όμάς παραι- 

. νέσεις διά τών ευλογιών τάς οποίας δι’ έπιστολών των πρός 
εμέ άποστέλλουσι πρός υμάς οί σεπτοί ποιμένες τής ’Εκκλησί
ας, δ τε Μακαριώτατος ’Αρχιεπίσκοπος καί οί Σεβασμιοντατοι 
Μητροπολϊται ΙΙάφου καί Κυρηνείας. Καί οί τρεις εί καί α
πόντες τφ σώματι είνε παρόντες τφ πνεύματι καί εύλογοΰσι 
σύν έμοί τήν έξοδον ύμών έκ τής Σχολής είς τόν άμπελώνα 
τοΰ Κυρίου. Κατευθύνοι, Κύριος, υμάς είς οδόν ειρήνης».

Ό χορός έμελψε τόν Εθνικόν ύμνον. Οί τιμήσαντες 
τήν εορτήν συνέχαρησαν τόν Μητροπολίτην καί τούς Ιεροδι
δασκάλους, έπηκολοΰθησε δέ έπιθεώρησις τών πολυπληθών 
εργοιν ζωγραφικής καί ιχνογραφίας τών ιεροσπουδαστών.

Μετά τήν τελετήν παρεκάθησαν είς γεΰμα έν τή τραπέζη 
τού Ιεροδιδασκαλείου πολλοί τών τιμησάντων τήν τελετήν 
ομοίως δέ καί οί άπολυθέντες μετά τών εισερχομένων είς τήν 
τελειόφοιτον τάξιν ετέρων 12 μαθ ητών. Λί προπόσεις ύπήρ- 
ξαν πολλαί διότι καί πολλοί ήσαν οί δικαιούμενοι είς εύχάς 
προπόσειυν γεύματος έπί τοιαύτη αιτία. Έκ πασών ιδιαιτέρας 
κρίνομεν μνήμης αξίας τήν τοΰ ιατρού κ. Κυριαζή ύπερ τής 
Ίερας Μονής Βατοπαιδίου καί τήν τοΰ Ηγουμένου Κύκκου 
ύπέρ τοΰ Μητρ. Κιτίου, έν ή ύ φιλοπρόοδος ΊΙγούμενοςδιε- 
βεβαίωσεν έμφαντικώς τήν A. II. ότι καί πρότερον μέν ήτο 
φίλος καί ύποστηρικτής τοΰ έργου τοΰ Ιεροδιδασκαλείου, 
άλλ’ άπό σήμερον τάσσεται έξ ολοκλήρου παρά τό πλευράν 
τοΰ ‘Αγίου Κιτίου διά παν δ,τι δύναται νά πράξη ύπέρ τοιού- 
του καθιδρύιιατος.

'0 έκπροσωπών τό Γραφεϊον τής Παιδείας κ. Α.Ίωαννίδης 
συνέστησε νά άναγγελθώσιν έπισήμως είς τό Γραφεϊον τά ό- 
νόμαια καί ό βαθμός τών άπολυθέντων, δπερ καί έγένετο ήδη 
άποσταλέννος έν άντιγράφφ ιοΰ σχετικού πρακτικού τοΰ κα- 
θηγητικοΰ Συλλόγου.
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ΛΟΓΟύΟείΛ
ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ

*Ότε κατά τήν ιστορικήν τής 3 ’Οκτωβρίου τού 1910 ήμέραν, < 
έξω, έν τή ιερά Μονή του άγ. Γεωργίου ηύχαριστούμεν τόν Πατέρα 
τών φώτων, δτι έν τή άγαθότητι Αύτοΰ ηύδόκησε να λίζη τήν πραγ- 
μάτωσιν αύτής ή πάγκοινος εύχή ύπέρ συστάσεως ιερού διά τήν μόρ- 
φωσιν τού κλήρου τής Νήσου ήμών φοιτωρίου, θερμώς άμα έδεήθημεν 
Αύτοΰ, δπως άξιώση ήμάς νά δοκιμάσωμεν καί τήν χαράν τής παρού- 

σης ήμέρας.
Ευλογητός λοιπόν ό θεός, "Οστις έπακούσας τών δεήσεων ήμών 

εκείνων, ήγαγεν είς τήν ήμέραν ταύτην, καθ’ ήν οφθαλμοφανώς βλέ · 
πομεν πλουσίαν τήν εύλογίαν Αύτού έπί τό καθίδρυμα τούτο, τό όποιον 
έκ μικρών άρξάμενον έμεγαλύνθη τοσούτον καί κατά τό περιέχον καί 
κατά τδ περιεχόμενον, ώστε όχι μόνον ούδενός τών έν τή Νήσω ήμών 
πνευματικών καθιδρυμάτων νά ύστερή, άλλά καί πρωτεύουσαν νά ά
ξιοι θέσιν, δπως πρωτεύων εΐνε καί ό ύπ’ αύτου διωκόμενος σκοπός.

Καί τής μέν ήμέρας ταύτης τήν σημασίαν καί τήν σπουδαιό- 
τητα ορθόν καί δίκαιον εΐνε νά ειπη προς τήν φιλόμουσον όμήγυριν 
αύτός ό τού ’Εκπαιδευτηρίου ιδρυτής καί συντηρητής και προστάτης, 
οστις καί υπέρ πάντα έν αύτφ έργασθέντα δικαιούται είς τήν χαράν 
αύτής. έγώ δέ άς περιστείλω ώς συνήθως τόν λόγον είς τήν έκθεσιν 
τών κατά τό λήξαν έτος πεπραγμένων έν τώ Έκπαιδευτηρίω τούτφ.

Διήνυσε καί τό έτος τούτο τό Ίεροοιοασκαλείον έν πλήρει συναι- 
σθήσει τού διπλού σκοπού τής άποστολής αύτού, χάρις είς τήν ιζρό- 
θυμόν καί άοκνον έπιμέλειαν τών τροφίμων αύτού καί τήν ένζηλον 
καί ειλικρινή συνεργασίαν τών αγαπητών συναδέλφων, πάντων προθυ- 
μηθέντων δπως εύσυνειδήτως έπιτελέσωσι τά οικεία καθήκοντα. Μα- 
θ^ταΐ ένεγράφησαν G9, άλλ’66 ήκροάσθησαν μέχρι τέλους τού σχο
λικού έτους μαθήματα. Έκ τούτων 16 άπετέλεσαν τήν Α' τάξιν, 19 
τήν Β', 7 τήν Γ', 12 τήν Ε' καί 12 τήν ΣΤ\ Τετάρτην τάξιν δέν 
εϊχομεν έφέτος, διότι ή τάξις αύτη λίαν περιωρισμένον άριθμόν έξ 
άρχής παραλαβούσα, ώς έκ τών έπιμόνων άνοήτων διαδόσεων κατά 
τον χρόνον τού σχηματισμού αύτής, δτι ό Ιδρυτής τού ’Ιεροδιδασκα
λείου δέν θά έπανήρχετο πλέον έξ Ελλάδος είς Κύπρον, δέν ήδυνήθη 
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ν' άνθέξη είς τάς άναποφεύκτους άβαρίας τής πορείας καί διελύθη.
Ή διδασκαλία τών μαθημάτων έγένετο συμφώνως τώ έν ίσχύϊ 

προγράμματι τής Σχολής, μετερρυθμισμένφ είς εξατάξιον, είς τό δι- 
δάσκον δέ τό προηγούμενον έτος προσωπικόν προσετέθη κατά τό πα
ρελθόν έτος ό κ. Κ. Μαργαριτίδης καθηγητής τών φυσικομαθηματι
κών, άντί τού κ. Κ, Στεφανίδου, Προσθέτομεν δέ, δτι οί μαθηταΐ τής 
Ε' καί ΣΤ' τάξεως ηύτύχησαν νά διδαχθώσι μαθήματά τινα ’Απο
λογητικής παρ’ Αύιού τού Σεβασμιωτάτου ήμών Πατρός καί Προστά
του τής Σχολής.

'Ο Διευθύνων έδίδαξε τά θρησκευτικά πασών τών τάξεων, ήτοι: 
είς τήν ΣΤ' τάξιν ’Εξηγητικήν (ερμηνείαν είς τάς παραβολάς τού Κυ
ρίου καί τά 4 τελευταία κεφάλαια τής πρός Ρωμαίους έπιστολής), 
Έκκλ. Δίκαιον καί ’Ηθικήν. Είς τήν Ε\ Δογματικήν (Εσχατολο
γίαν καί τό περί Μυστηρίων κεφάλαιον), Έκκλ. Τστορίαν (άπό τής 
θρησκευτικής μεταρρυθμίσεως τού Λουθήρου καί εξής, τήν ιστορίαν 
τής Δυτικής Έκκλησίας καί τόν Παλαιοκαθολικισμόν), Εξηγητικήν 
(ερμηνείαν τής έπιστολής τού άγ. Ιακώβου, τήν πρός Φιλήμονα καί 
τά 4 τελευταία κεφ. τής πρός Ρωμαίους έπιστολής) καί Όμιλητικήν 
μετά γυμνασμάτων γραπτών. Είς τήν Γ'. Εισαγωγήν είς τήν II. καί 
Κ. Διαθήκην, ερμηνευτικήν άνάγνωσιν τών Πράξεων τών ’Αποστόλων, 
Κατήχησιν καί Γεωγραφίαν (’Ασίαν, ’Αφρικήν, ’Αμερικήν, Λύστρα- 
λίαν), είς τήν Β'. Πέραν Ιστορίαν τής Κ. Διαθήκης μεθ’ ερμηνευτικής 
άναγνώσεως τών Εύαγγελίων καί τέλος είς τήν A'. Τ. 'Ιστορίαν τής 
Π. Διαθήκης.

'Ο κ. Γ. Ματσάκις είς τήν ΣΤ' τάξιν έδίδαξε τήν ’Αντιγόνην 
τού Σοφοκλέους καί έκ τοΰ Αισχύλου έξωτερικήν καί έσωτερικήν άνά- 
λυσιν τού ΓΙρομηθέως Δεσμώιου, τών Περσών καί τής Όρεστείας. Είς 
τήν Ε' τάξιν τήν Ήλέκτραν τού Σοφοκλέους μετά σχετικών γραμμα
τολογικών μαθημάτων περί τού άρχαίου δράματος, δλα τά -είδη τής 
Λυρικής ποιήσεως, τήν ’Απολογίαν τού Σωκράτους κατά Πλάτωνα, 
άποσπάσματα έκ τών όμιλιών Γρηγορίου τού Νύσσης καί του Μ. Βα
σιλείου καί Τστορίαν τών άνατολικών έθνών έν άντιπαραβολή πρός τά 
γεγονότα τής Π. Διαθήκης. Είς τήν Γ' τάξιν τό περί παίδων άγωγής 
τού Πλουτάρχου, τό Β. τής Όδυσσείας, κεφάλαια κατ’ έκλογήν έκ 
τού ε', στ’ καί ζ' βιβλίου τού Ηροδότου καί έξ όμιλίας έκ τής έκλο
γής τών 'Ελλήνων Πατέρων τής Έκκλησίας, ιδίως τού Χρυσοστόμου.
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Έπί τών κειμένων τούτων έδίδαξεν δλα τά εϊδη της συντάξεως καί 
τάς ούσιώδεις διαφοράς τής αρχαίας καί νέας ’Ιωνικής διαλέκτου από 
τής Αττικής. Έκ τών εκθέσεων ήσκήθησαν οι μαθηταΐ τής τάξεως 
ταύτης είς τήν επιστολογραφίαν, καί έκ τής Γραμματολογίας άπ’ αρ
χής μέχρι τών αντιπροσώπων του δράματος. Έκ τής’Αρχαιολογίας, 
τά περί καλών τεχνών παρά τοϊς άνατολικοϊς λαοΐς καί τά κατά τούς 
σπουδαιοτέρους αντιπροσώπους τής πλαστικής έν τή κυρίως Έλλάδι. 
Έκ τής 'Ιστορίας, τήν ιστορίαν τής νέας Εύρώπης καί του Ελληνι
κού ’Έθνους άπό τής άλώσεως τής Κ)πόλεως ύπδ τών Τούρκων μέχρι 
σήμερον. Είς τήν Β' τάξιν, κεφάλαια κατ’ έκλογήν έκ τών ’Απομνη
μονευμάτων τού Ξενοφώντος, τόν κατά Σιτοπωλών λόγον τού Αυσίου, 
6 κεφάλαια έκ τής ’Αθηναίων πολιτείας τού Άριστοτέλους, 3 λόγους 
τού Χρυσοστόμου, 3 τού Μ. Βασιλείου καί 1 Γρηγορίου τού Θεολόγου, 
διαφόρους έκθέσεις, ορθογραφικας ασκήσεις καί τά διάφορα εϊδη τής 
άττικής συντάξεως έπί τών κειμένων. Έκ τής Ιστορίας έδιδάχθη ή 
αυτή τάξις τήν ιστορικήν περίοδον άπδ τού Μ. ’Αλεξάνδρου μέχρι τής 
άλώσεως τής Κ)πόλεως ύπδ τών Αατίνων.

Ό κ. I. Ίορδανίδης είς τήν ΣΤ' τάξιν, Γενικήν παιδαγωγικήν, 
ήτοι: Τήν δυνατότητα τής αγωγής (ή πίστις τού 18ου 
αίώνος- Νοησιαρχία Ρωμαντισμός—Βιολογία), τόν Σκοπόν 
τής αγωγής (άγων τής ζωής άνάπτυξις τών σωματικών δυνά
μεων. Τ’ ανώτερα πνευματικά άγαθά, θρησκεία έπιστήμη τέχνη — 
Κοινωνία καί άτομον εγωισμός ατομισμός κοινωνική αλληλεγ
γύη), τον έ θ ι σ μ ό ν. κ α I τήν ά γ ω γ ή ν (έθισμός καί ή 
δικαιολογία αύτού*  τό ένστικτον καί αί όρμαί. Κυρίως αγωγή—με
σότοιχον μεταξύ τού έθισμού καί τής αγωγής κλπ.), ν δ ν Θ I κ ο ν 
καί τδν έ 0 ι σ μ ό ν (φυλετικαί σχέσεις καί οικογένεια -ή φρον- 
τΐς έν τώ οϊκιρ διά τόν τρόφιμον φυσική άγωγή πνευματική αγωγή 
— θεωρία τού περιβάλλοντος), Ιστορικήν έπισκόπησιν τής παιδαγω
γικής (αί έν Γερμανία καί παρ’ ήμιν μορφαί τών σχολείων—ιστορική 
δικαιολογία τής σημερινής μορφής τών γυμνασίων -Νεοχουμανισμός 
Winckelmann. Schiller- Lessing. Αισθητική άντίληψις τής 
κλασσικής άρχαιότητος—δικαιολογία τής σημερινής μορφής του δημο
τικού Σχολείου. ΙΙεσταλότσης. ΤΙ πάλη μεταξύ τού θετικού γυμνα
σίου καί τού κλασσικού. Τό έν Βερολίνω συνέδριον τού 1890. Ία 
καθ’ ήμάς—τό γυμνάσιον—τδ δημοτικόν σχολεϊον. Σύγχρονος έκπαι-
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δευτική κίνησις έν Έλλάδι αί νεωτερισπκαί τάσεις). Έκ τής Ι
στορίας τής II α ι ο α γ ω γ ι κ ή ς τήν παρ’ Έλλησι καί Ρω- 
μαίοις άγωγήν, έκ τής μ. Χρ. παιδαγωγικής τούς ΙΙατέρας τής Εκ
κλησίας, Βασίλειον, Γρηγόριον καί Χρυσόστομον. ΤΙ παιδαγωγική 
κατά τούς μέσους χρόνους, πρδ τής μειαρρυθμίσεως, κατά τήν με- 
ταρρύθμισιν καί μετ’ αύτήν. Σχολεία καθολικών. Αί μεταρρυθμίσεις 
έν τώ δημοτικώ σχολείω (Ρατίχιος, Κομένιος, Εranke Εύσεβιαμος 
Rousseau). Έκ τής .'Ιστορίας τής νέας Φιλοσο
φίας, τον Κάντιον, Φίχτε, Schelling — Hei bart— Hegel 
Schopenhauer). ΤΙ αύτή τάξις ύπό τού αύτού καθηγητού έδιδάχθη 
Σχολικήν ύ γ ι ε ι ν ή ν (συνέχειαν), έκ τής σ χ ο λ ι κ ή ς 
Νομοθεσίας τούς έν 'Ελλάδι καί Κύπρω ίσχύοντας νόμους διά 
τήν δημοτικήν έκπαίδευσιν. 'Γ π ο δ ε ι γ μ α τ ι κ α ς διδασκα
λίας καθ’ δλον τδ έτος, 3 όφας καθ’ εβδομάδα έν τω δημοτικώ 
σχολείω τής κοινότητος ήμών, Νεοελληνικά καί Ευρωπαϊκήν φιλο
λογίαν.

Είς τήν Ε' τάξιν Π α ι δ α γ ω γ ι κ ά, τήν σχετικήν ύλην έκ 
τού βιβλίου Konrad Ζαγγογιάννη, 'Ιστορίαν τής Φιλο
σοφίας άρχαίαν, μέχρι τών Νεοπλατωνικών, Νεοελληνικά καί 
εύρωπαϊκήν φιλολογίαν έν συνδιδασκαλία μετά τής ΣΤ' τάξεως. Είς 
τήν Γ' καί Β' τάξιν έκ τών Νεοελληνικών αναγνωσμάτων, διά τήν β' 
γυμνασίου, κατ’ έκλογήν διάφορα κεφάλαια.

'Ο κ. Χρ. 'Ιερωνύμου είς τήν ΣΤ' τάξιν έδίδαξε: Π α ρ α σ ι- 
τ ο λ ο γ ί α ν (ζωικήν καί φυτικήν), περί Σχολικών κήπων, χλωρω- 
σιν φυτών, εύφλογίαν προβάτων καί περί καπνού. Είς τήν Ε'. Δ ε ν- 
δ ρ ο κ ο μ ί α ν (γενικήν δενδροκομίαν, ειδικήν καλλιέργειαν άπιοέας. 
μηλέας, συκής, αμπέλου, κερατέας καί εσπεριδοειδών), διατήρησιν φυ
τικών προϊόντων δΓ δλων τών έν χρήσει μεθόδων. Οινοποιίαν καί γε
νικήν λαχανοκομίαν. Είς τήν Γ' ’Αμειψισπορά ν. καλλιεργη- 
τικάς έργασίας καί όργανα καλλιεργητικά. Ε ί δ ι κ ά ς καλλιέρ
γειας (σίτου, κριθής, βρώμης, άραβοσίτόυ, βάμοακος, λίνου, καννά- 
βεος, κτηνοτροφικών τεύτλων) καί έ λ α ι ο κ ο μ ί α ν. Ετι δε 
άνόργανον χημείαν.

Είς τήν Β' τάξιν, Γεωγραφίαν (ολην τήν Ευρώπην πλήν 
τής Ελλάδος καί Εύρωπαϊκής Τουρκίας μετά χαρτογραφίας), Φ υ- 
τ Q λ ç γ ( « ν X οί I Ό ρ υ χ τ λ 9 γ ί α ν< Γ ε, ω π 9 ν ι κ ά, χη*
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μικά λιπάσματα, μεταπλάσματα, αμειψισποράν καί καταστροφήν ζι
ζανίων. Καλλιεργητικάς έργασίας καί όργανα καλλιεργητικά, Είς τήν 
Α'. Πρακτικήν άριθμητικήν, ’Ανθρωπολογίαν 
καί έκ τής Ζωολογίας τήν συνομοταξίαν τών σπονδυλωτών. 
Μελισσοκομίαν καί σηροτροφίαν καί έκ τών Γεωπονικών, στοιχειώδη 
χημικά ζητήματα, όργανα καί λειτουργίας φυτών, περί σπέρματος καί 
σποράς, διατροφήν του φυτού, άπορροφήσεως τού άζώτου, Φυσικήν 
σύστασιν τού έδάφους, σχηματισμόν εδαφών, παράγοντας φυτικής πα
ραγωγής καί ζωικήν κόπρον.

Ό κ. Κλ. Χριστοδούλου έδίδαξεν Ελληνικά είς τήν Α' 
τάξιν (Χρυσόστομον, Ξενοφώντα, Γραμματικήν, Νεοελληνικά καί ip- 
θογραφικάς άσκήσεις) καί έλλην, 'Ιστορίαν.

Ό κ, Κ. Μαργαριτίδης Κοσμογραφίανείς τήν Ε' τά
ξιν καί Φυσικά, Είς τήν Γ' "Αλγεβραν καί είς τήν Β' Γεωμετρίαν.

Ό κ. θ. Κόντης τήν Καλλιγραφίαν καί Ιχνογραφίαν είς τάς 
τρεις πρώτας τάξεις, έγχρώματον δέ Ζωγραφικήν είς τάς δύο άνωτέρας,

'Ο κ. Π. Μητρόπουλος τ’ ’Αγγλικά είς τήν Α', Β', Γ' καί Ε'.
'0 κ. Π, Φραντζεσκίδης τήν Έκκλ, Μουσικήν είς πάσας τάς τά

ξεις καί Καταστιχογραφίαν είς τήν ΣΤ' καί ό κ. Συμεωνίδης τήν Γυ
μναστικήν.

Πάντας τούς αγαπητούς συναδέλφους εύχαριστώ άπό μέρους τής 
Σχολής διά τήν μετ’ άδιαπτώτου ζήλου έκπλήρωσιν τών έαυτών καθη
κόντων.

Ή διαγωγή τών μαθητών ήμών έν τώ συνόλφ υπήρξεν έπαινετή*  
είς τούς όλίγους καί τούτους έκ τών μικρών τάξεων, άτακτήσαντας 
έπεστήθη ή προσοχή δπως έν τφ μέλλοντι δείξωσι διαγωγήν καλλιτέ- 
ραν σύμφωνον πρός τον προορισμόν αύτών. Βεβαίως περί τών άλλων 
δέν δύναμαι νά εϊπω, δτι κατέλαβον τάς κορυφάς τής τελειότητος, διότι 
ούδείς ποτέ έν τώ κόσμφ τούτφ έτυχε τοΟ τελείου, πολλώ μάλλον μα- 
θηταΐ παιδευθέντες έντός όλίγων έτών, ούδέ δύναται νά καυχηθή 
σχολή τις δτι έξεπαίδευσε τούς μαθητάς αύτής ούτως, ώστε νά φέρω- 
σιν έν έαυτοίς τό πλήρωμα τής τελειότητος καί μάλιστα τής ήθικής. 
θά παραμένη πάντοτε ώς άξίωμα, αιώνιον εχον τό κύρος, ή άλήθεια 
δτι τό ' άμαρτάνειν άνθρώπινον», ή δέ ηθική τού άνθρώπου τελείω- 
σις έπιτελεϊται βαθμηδόν διά τής συνεχούς έν τώ άγαθώ άσκήσεως 
καί τής προσοχής άρχομένη μέ/ άπό τής παρούσης ζωής, έπιτευκεή 
δέ καθισταμένη έν τώ αίωνίω μέλλοντι,
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Σπουδαϊον διά τήν έφεξής άπρόσκοπτον τού 'Ιεροδιδασκαλείου λει
τουργίαν γεγονός, ύπήρξεν ή άναγνώρισις αυτού ύπό τού εκπαιδευτι
κού Συμβουλίου τής Νήσου, έπικυρωθεισα διά διατάγματος τής A. Ε. 
τού Μ. 'Αρμοστού ώς Διδασκαλείου τής δημοτικής έκπαιδεύσεως, 
τούθ’ δπερ μεγάλης ένέπλησε χαράς τούς έκτιμώντχς αύτό καί έπιθυ- 
μούντας άνυποιιόνως νά γέυθώσι τών άγαθών αύτού. 'Η άναγνώρισις 
θά συντελέση πάντως είς τήν προσέλευσιν πρός έγγραφήν περισσοτέρων 
μαθητών κατά τά έφεξής έτη, πράγμα άναγκαϊον διά τήν έπιλογήν 
τών τροφίμων τού 'Ιεροδιδασκαλείου άπό εύρυτέρου κύκλου υποψη
φίων μαθητών.

"Οσον αφορά τήν ύγιεινήν κατάστασιν τών μαθητών αύτη έν τώ 
συνόλω αυτής ύπήρξε καλή. Πλήν ένός πρωτοετούς, δστις έ/εκα νευ
ρικής ύπερδιεγέρσεως, έδέησε ν’ άποσυρθή καί δύο-τριών άλλων α
σθενούς κράσεως, οί λοιποί πάντες διήλθον έν άκρα ύγεία. Αί μικρο- 
ασθένειαί τινων, ώς έκ τών άτμοσφαιρικών μεταβολών καί έξ έλαφρών 
κρυολογημάτων έθεραπεύθησαν ύπό τού ιατρού τής Σχολής κ. Φ. Ζαν- 
νέτου, είς 8ν καί δημοσία έκφράζω τάς εύχαριστίας τής Σχολής, Ή 
Σχολή θερμώς ευχαριστεί καί κατά τό έτος τούτο πάντας δσοι ύλικώς 
συνέδραμον τό έργον αύτής καί διά δωρεών βιβλίων καί έφημερίδων 
συνετέλεσαν είς τόν πλουτισμόν τής μικράς ήμών Βιβλιοθήκης, Έν 
τούτφ ιδιαιτέρως έχω νά μνημονεύσω τοΰ έν Άθήναις Συλλόγου πρός 
διάδοσιν τών έλληνικών γραμμάτων, δστις ένδίδων είς αϊτησιν ήμών 
πάνυ προθύμως έδώρησεν ήμϊν 35δα διαφόρων βιβλίων.

Καί τώρα έπιθυμώ νά στρέψω τόν λόγον πρός τούς άποφοίτους 
τού Ιεροδιδασκαλείου, είς τούς οποίους κατά καθήκον οφείλω νά 
εϊπω, κατά τήν σπουδαιοτάτην ταύτην στιγμήν τού βίου των, όλίγα 

τινά,
'Αγαπητοί ηον ηαΟηταί,

Ήλθεν ή ώρα, ϊνα ή Σχολή, ή όποια κατά τό εξαετές τής μα
θητείας ύμών διάστημα πολλά είπε πρός ύμάς καί πολλά έλάλησεν 
είς τάς καρδίας ύμών, προπέμπουσα ήδη είς τόν έκτός αύτής βίον, 
προσαγορεύση δΓ έμού τό ύστατον καί έφοδιάση διά τών τελευταίων 
ύποθηκών. Καί λοιπόν τελέσαντες τόν δρόμον τής σπουδής καί παι- 
δεύσεως ύμών · άπολύεσθε σήμερον έν ώραις αίσίαις καί μετά χρησεών 
έλπίδων είς τήν κοινωνικήν παλαίσεραν. Έξέρχεσθε έκ τής μιάς Σχο
λής διά νά είσέλθητε είς μίαν άλλην πολλώ μεγαλειτέραν καί έν τή 
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όποία πρόκειται νά καταδειχθή, πόσον δ,τι έμάθετε έν θεωρία δύνασθε 
νά έφαρμόζητε έν τη πράξει Ό Θεός, ό όποιος ηύλόγησε τότε τήν 
είσοδον υμών εις τήν Σχολήν ας εύλογήση καί τώρα τήν έξ.αύτής 
έξοδον ύμών. Ενθυμούμαι ζωηρώς τήν ήμέραν, κατά τήν οποίαν μεί- 
ρακες έα καί μικροί τάς γνώσεις είσήλθετε εις τό Τεροδιδασκαλείον. 
Όποια εκτοτε μεταβολή έτελέσθη έν ύμίν ! ’Ήδη παρίστασθε ένώ- 
πιον ήμών έχοντες μέτρον ήλικίας καί κεκτημένο: τ’ άπαραίτητα 
πνευματικά καί ηθικά κεφάλαια, διά τών οποίων προσεπάθησε νά 
πλουτίση υμάς ή Σχολή καί καταστήση ικανούς δια τήν ήν έκλήθητε 
κλήσιν/ Όποΐχ τά καθήκοντα ύμών έν τή κοινωνία καί ώς άνΟρώπων 
άπλώς καί ώς διδασκάλων δέν πρόκειται νά μάθητε τήν στιγμήν ταύ
την, διότι δλη ή παίδευσις ύμών πρός τήν έπίγνωσιν τών καθηκόντων 
τούτων άπέβλεπεν. Όσα λοιπόν έμάθετε καί έδιδάχθητε καί ήκούσατε, 
δσα προ πάντων παρά τής ακενώτου σοφίας τού Θεού καί τών αγίων 
Γραφών ήντλήσατε ταύτα μελετάτε έν έαυτοϊς καί κατά ταΰτα συμ- 
μορφούτε τήν διαγωγήν ύμών, έν τώ εφεξής ύμών βίω.— «Ό κόσμος 
έν τω πονηρώ κείται*  ό κόσμος παράγεται καί ή επιθυμία αύτού*  δτι 
πάν τό έν τώ κόσμω ή επιθυμία τής σαρκός, ή έπιθυμία τών οφθαλμών 
καί ή άλαζονεία τού βίου». Προσέχετε λοιπόν. Είς τόν κόσμον τοΰ
τον έξερχόμενοι ώς είς πολυκύμαντον τού βίου θάλασσαν έχετε νά 
συναντήσητε τρικυμίας*  ή πορεία ύμών θα εΐνε έν μέσω ύφάλων καί 
σκοπέλων, πολυειδεϊς δέ πειρασμοί θά προσπαθήσωσι νά παρατρέψω- 
σιν ύμάς από τής όδού τοΰ καθήκοντος έξέλκοντες καί δελεάζοντες είς 
ναυάγιον τής πίστεως καί τής ηθικής. Άλλα στήκετε εδραίοι καί α
μετακίνητοι. Ή Σχολή θεμελιώσασα ύμάς έπί τήν άσάλευτον πέτραν 
τών έντολών τοΰ Θεού, πέποιθεν δτι καί τήν πίστιν άκεραίαν θά τη- 
ρήσητε καί αγνήν τήν συνείοησιν καί τό ήθος άδιάφθορον θα διαφυ- 
λάξητε. Μή φυσιωθήτε, μηδέ ύψηλοφρονήσητε δια τάς γνώσεις σας, 
άλλά μάλλον φοβείσθε. "Οσα έμάθετε εΐνε ελάχιστα άπέναντι τοΰ ω
κεανού τής γνώσεως, πλεΐστα δέ δσα άγνοείτε. Ταπεινώθητε ύπό 
τήν κραταιάν χείρα τού Θεού· ίνα ύψώση ύμάς έν καιρώ. Τήν γνώσίν 
σας μή καπηλευθήτε, δείξατε δέ έν τοίς έργοις καί έν τή καλί/ άνα- 
στροφή, δτι γνωρίζετε νά κάμνητε καλήν χρήσιν αύτής, γινόμενοι τύ
πος τών πιστών έν λόγω, έν άναστροφή, έν αγάπη, έν πίστει, έν α
γνεία», διότι ούδείς φρόνιμος ών καί μή φρεναπατών εαυτόν, άλλα 
μέν διδάσκει τους άλλους, άλλα δέ αυτός ποιεί, Διότι ουτος ύπήρξιν
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ό σκοπός τής παιδεύσεως ύμών νά καταστήτε ενάρετοι, δχι δ’ άπλώς 
νά μάθητε γράμματα, άλλά δι αυτών ν’ άποκτήσητε τήν eEtv τής ά
ρετής καί νά μορφώσητε ήθος. Πλούτος γνώσεων τίποτε δέν άξίζει, 
δταν έν τή καροία δεσπόζη ήθική αναρχία. "Ανθρωπος δέ καλώς ανε
πτυγμένος εΐνε καί λέγεται έκεΐνος, δστις άρχει μέν τών παθών καί 
τών όρμων αύτοΰ, τηρεί δέ έλευθέρως τόν ηθικόν νόμον. Τοΰτο καί 
έπαιδεύθητε, άγαπητοί.

Ή Σχολή ώς μήτηρ φιλόστοργος ώδίνασα καί έκθρέψασα ύμάς 
καί άπο σήμερον άποστέλλουσα είς τόν κόσμον ινα έργασθήτε, χαίρει 
καί συγχαίρει πάσιν ύμίν, εύχομένη δπως μή διαψεύσητε τάς έλπίοας 
άς έφ’ ύμών έξ αρχής έστήριξεν. Ός διδάσκαλοι καί παιδευταΐ τού 
λαού, ώς λύχνοι φαίνοντες έν αύχμηρω τόπω, λόγον ζωής έπέχοντες 
έν τώ κόσμω, δείξατε διά τού έναρέτου καί σώφρονος βίου σας, τής 
πιστής καί έν φόβω Θεού έκπληρώσεως τής άποστολής σας, δτι γνωρί
ζετε νά τιμάτε τήν μητέρα καί τροφόν σας καί συγχρόνως δτι δέν λη
σμονείτε τόν μέγαν προορισμόν τής Σχολής ύπό τήν θαλπωρήν τής ό
ποίας τά χρυσά τής ήλικίας σας οιήλθετε έτη. Τό λοιπόν · χαίρετε*  
εί τις αρετή καί εϊ τις έπαινος, ταύτα λογίζεσθε. Ά καί έμάθετε καί 
παρελάβετε καί ήκούσατε ταύτα πράσσετε καί ό Θεός τής ειρήνης 
έσται μεθ’ ύμών. (Φιλιπ. ί. 9). Αύτός καταρτίσει ύμάς, στηρίξει, σθε- 
νώσει, θεμελιώσει*  αύτω ή δόξα καί τό κράτος είς τούς αιώνας τών 
αιώνων. ’Αμήν» (Α'. Πετρ. 5, 10).

Ο Μ. ΚΙΤΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ

Ή Λ. Π. ό Μητροπολίτης Κιτίου κατά τήν τελετήν 
τής ανακηρύξεως τών 'Ιεροδιδασκάλων, άφοΰ άνέγνω είς 
επήκοον πάντων τήν πράξιν τοΰ καθηγητικού συ?Λόγου δι’ 
ής οί 12 τελειοδίδακτοι άνακηρΰσσονται άξιοι τού Ίεροδι- 
δασκαλικοϋ πτυχίου, αποτεινόμενος πρός αύτούς έλεξε τοιάδε:

«Υπάγετε καί ύμείς είς τόν αμπελώνα». Ταύτην έλά- 
βετε, ώ φερέλπιδες νέοι, παρά τοΰ Κυρίου τήν προσταγήν οι’ 
δλων τών συνθηκών, αί'τινες άρξάμεναι άπο τής άποφάσεώς σας 
Τ9ΰ νά είυέλθητε είς τό Ιεροδιδασκαλείων, έληξαν δια τής άρτι
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άναγνοισθείσης πράξεως τού καθηγητικού συλλόγου. Ό Κύριος 
τοΰ άμπελώ',ος καί προς τδ συμφέρον τοϋ άμπελώνός του, άλλά 
καί πρδς όφελος τών εργατών δεν θέλει ούδείς έργάτης άξιος τοΰ 
μισθοΰ αύτοΰ να μένη άργός. Και διά τοΰτο εξέρχεται ζητών 
έργάτας όχι μόνον τήν τρίτην καί τήν εκτην ώραν, άλλά και τήν 
ένάτην καί τήν ένδεκάτην, έτοιμος νά άνταμείψη έξ ϊσου τδν 
άπδ τής ένδεκάτης πρδς τδν άπδ τής πρώτης έργασθέντα.

Υμείς εϊσθε οί τής ένδεκάτης ώρας, οϊτινες «έστήκατε δ- 
λην τήν ήμέραν άργοί», διότι, «ούδείς υμάς έμισθώσατο». Τι- 
νές έξ ύμών ουδέ νά έλπίσωσιν ήδύναντο σπουδάς είς άλλα έκπαι- 
δευτήρια, άλλοι έβλεπον ήδη μελαγχολικώς παρερχομένην τήν 
πρδς σπουδάς ώραν τής ηλικίας, καί εις έξ ύμών εϊχεν ήδη καί 
γυναίκα καί τέκνα, άλλ’ ούδέ ούτος άπέκλινε τήν προσταγήν 
τοΰ Κυρίου, μάλλον δέ καί τήν τιμητικήν κλήσιν τοΰ δδηγεΐν 
είς νομάς σωτηρίους λογικά πρόβατα.

Μή άθυμήτε δέ άκούοντες ώραν ένδεκάτην, μηδέ νομίσητε 
δτι δλίγη ύπολείπεται έργασία εις τδν οικοδεσπότην πρδς χρη- 
σιμοποίησιν τής προθεσμίας καί ίκανότητος ύμών. «’Ιδού λέγω 
ύμίν έπάρατε τούς οφθαλμούς ύμών καί θεάσασθε τάς χώρας δτι 
λευκαί είσι πρδς θερισμόν ήδη». Πρέπον μάλιστα είνε ώς έρ- 
γάται φιλότιμοι, άποβλέποντες όχι μόνον είς τδν ίδιον μισθόν 
άλλά καί είς τδν σκοπόν τής έργασίας, καί νά δεηθήτε άκόμη 
«τοΰ Κυρίου τοΰ θερισμού δπως έκβάλη έργάτας εις τδν θερι
σμόν αύτοΰ». Διότι «ό μέν θερισμός πολύς οί δέ έργάται ολίγοι».

Άλλά τήν στιγμήν αύτήν καθ’ ήν ί'στασθε έ'τοιμοι νά βα- 
δίσητε έκεί όπου σάς καλεί ό Κύριος, άνοίξατε τά ώτα τήςκαρ- 
δίας σας διά νά είσέλθιυσιν είς τδ βάθος αύτής καί έγκαθιδρυθώ- 
σιν έν αύτη οί λόγοι, ούτοι τοΰ Κυρίου : «Έν τφ κόσμω θλίψιν 
εξετε». Γνωρίζω, άκόμη καί έκ πείρας προσωπικής, δτι ύπδ τδ 
κράτος τών θεωρητικών διδαγμάτων άλλά καί ύπδ τδ άπερίσπα- 
στον καί άφροντι τοΰ μαθητικού καί μάλιστα τοΰ οίκοτρόφου 
βίου, προσέτι δέ καί ύπδ τήν έ'λξιν τών αίσιοδόξων ροπών τής 
νεότητος έχετε μορφώσει έν ύμίν αύτοίς ιδέαν κατά τδ πλείστον 
φαντασιώδη τόσον περί τής έν τώ κόσμο,» πραγματικότητος, δσον
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καί περί τής σχέσεως ύμών πρδς τήν πραγματικότητα ταύτην. 
Γνωρίζετε δτι «ό κόσμος έν τφ πονηρφ κείται» άλλά τδ γνωρί 
ζετε μόνον Οεωρητικώς. <Παν θά έλθητε είς πείραν προσωπικήν 
καί ένσυνείδητον τής άληθείας ταύτης, τότε θά έννοήσητε τε
λείως,τούς λόγους τοΰ Κυρίου «έν τώ κόσμο» θλίψιν έξετε». 
Έπί τοΰ παρόντος σάς άρκεί ή προειδοποίησις αύτη διά νά 
άποφύγητε τον κίνδυνον τής λιποψυχίας έκ τών πρώτων σας 
συγκρούσεων πρδς τδν έχθρόν. "Οταν έλθητε είς π.ιραν τής έν 
ύμίν ένοικούσης δυνάμεως τής πίστεως καί τής άντοχής τής 
«πανοπλίας τοΰ θεοΰ» τήν οποίαν ένεδύθητε, ϊδητε δέ έαυτούς 
θλιβομένους μέν άλλ*  ού στενοχωρουμένους, διωκομένους άλλ’ 
ούκ έγκαταλειπομένους, καταβαλλομένους άλλ’ ούκ άπολλυμέ- 
νους, τότε όχι μόνον δέν θά φοβήσθε τήν θλίψιν περί ής σάς 
όμιλει ό Κύριος, άλλά καί θά καυχάσθε έν ταίς θλίψεσιν «είδό- 
τες δτι ή θλιψις ύπομονήν κατεργάζεται ή δέ ύπομονή δοκι
μήν, ή δέ δοκιμή έλπίδα, ή δέ έλπίς ού καταισχύνει ».

Προσέξατε μόνον νά μή παραγνωρίσητε τδν χαρακτήρα 
τοΰ δπλισμοΰ τδν όποιον φέρετε κατερχόμενοι είς τήν πάλην 
κατά τοΰ κακοΰ. Άνάγνωτε προσεκτικώς τήν περικοπήν τής 
πρδς Έφεσίους έπιστολής τοΰ Παύλου, έν ή περιγράφεται ό 
δπλισμδς ούτος. θά ϊδητε έκεί δπλον άληθείας, δπλον δικαιο
σύνης, δπλον ειρήνης, δπλον πίστεως, θά ϊδητε μάχαιραν τοΰ 
Πνεύματος, δέν θά ϊδητε δμως καί δπλον άνθρωπίνης σοφίας. 
Διατί ; Διότι «ή σοφία τοΰ κόσμου τούτου μωρία παρά τφ θεψ 
έστι», σοφόν δέ καί έπιστήμονα άνακηρύττει ο λόγος τοΰ θεοΰ 
έκεΐνον μόνον, δστις δύναται νά δείξη «έκ τής καλής άναστρο- 
φής τά έργα αύτοΰ έν πραότητι σοφίας».

Γνωρίζετε ύμείς δτι ταΰτα λέγων δέν διδάσκω περιφρόνη- 
σιν πρδς τήν άνθρωπίνην σοφίαν, άλλά θέλω νά προφυλάξω 
ύμάς άπδ τδν κίνδυνον τής φυσιώσεως, είς τήν οποίαν δδηγεί 
ή ξηρά γνώσις σχετικών τινων άληθειών έπί βλάβη τών θεμε
λίων τοΰ βίου ήμών, τής πίστεως δηλαδή, τής έλπίδος καί τής 
άγάπης. Έάν έξέλθητε είς τήν έν τφ κόσμο» πάλην πεποιθότες 
είς τάς γνώσεις ύμών, εϊτε έκείνας τάς οποίας έχετε νΰν, εϊτε 
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καί έκείνας τάς οποίας θά προσθέσητε ύστερον, ταχέως θά εύρε- 
θήτε προ εξαντλήσεως τών πυρομαχικών σας καί θά μείνητε είς 
τήν διάκρισιν τού αντιπάλου. Έάν όμως κατέλθητε είς τον α
γώνα έμπεφορημένοι πίστεως είς τδ δίκαιον αύτοΰ, έλπίδος είς 
τδν θρίαμβον αύτοΰ, αγάπης πρδς τούς δι’ ούς και ύπέρ ών δ 
άγων, δέν θά διατρέξητε ποτέ τδν κίνδυνον νά αίχμαλωτισθήτε. 
Δυνατδν νά πέσητε, άλλά θά πέσητε νικώντες.

'ύ μεις αύτοί άλλως τε ώς έργάται έτοιμοι διά τδν αμπε
λώνα τοΰ Κυρίου, είσθε καρπδς πίστεως καί ούχί γνώσεως. Ή 
γνώσις άντετάσσετο είς τήν ΐδρυσιν τοΰ εκπαιδευτηρίου τούτου. 
Διεμαρτύρετο ή φρονησις παριστώσα τδ έργον άνεπίτευκτον καί 
τήν άπόφασιν παράτολμον καί τδ εγχείρημα πόνων καί φροντί
δων μεστδν καί κινδύνων Ουσίας ύπολήψεως καί γοήτρου ούχί 
άμέτοχον. ’Αλλ’ ή πίστις έπέμενε βεβαιοΰσα δτι τών έργων τών 
καλών ό Θεδς είνε προστάτης καί συνεργός. "Οπου δέ Θεοΰ 
συνεργία έκει καί ιδρώτων αμοιβή καί πόνων καρποφορία καί ελ
πίδων έπαλήθευσις καί νίκης ασφάλεια.

Διότι δέν νομίζω, ώ φιλόμουσος όμήγυρις, δτι υπερβαίνω 
τα δρια τοΰ θεμιτού έάν εϊπω σήμερον άπδ τής Οέσεως ταύτης 
δτι έκείνοι μόνοι ένόησαν τδ έλατήριον τδ κίνησαν με είς τήν 
ΐδρυσιν τοΰ 'Ιεροδιδασκαλείου δσοι προσέσχον είς τήν έξομολό- 
γησιν τήν οποίαν έκαμα δημοσία έν τή Μονή τοΰ 'Αγίου Γεωρ
γίου πρδ εξαετίας κατά τήν τελετήν τών εγκαινίων αύτοΰ. Τστο- 
ρήσας τά κατά τήν είσοδόν μου είς τάς τάξεις τοΰ κλήρου, καί 
τάς έως τότε σχέσεις μου πρδς τδ ζήτημα τής άποκτήσεως λει
τουργών τής Έκκλησίας παιδεία συγκεκροτημένων, διεκήρυξα 
δτι δέν θά είχον ούτε τήν Οέλησιν ούτε τήν δύναμιν νά μένω 
συνηριθμημένος τή 'Ιεραρχία τής έν Κύπρω 'Αγιωτάτης Έκκλη
σίας έάν έγό) δ έξωθεν ύπδ τής ενιαίας φωνής τοΰ. κλήρου καί 
τοΰ λαοΰ κληθείς θά έφαινόμην ανίκανος νά συντελέσω είς τδ 
νά έξυψωθή δ κλήρος αύτής είς τδ προσήκον πνευματικόν καί 
ήθικδν έπίπεδον. Καί οφείλω σήμερον νά άναφέρω μετ’ έξαιρετι- 
κής δλως τιμής ώς συνένοχόν αου είς τήν άπόφασιν τής ιδρύ- 
ς»ως τ«ΰ 'Ιεροδιδασκαλίίοπ τδν ιατρόν κ. Φ, Ζαννίτον, Elve 
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δίκαιον να μή μείνη ές τέλος κεκρυμμένη ή συμβολή τής φω
τεινής συμβουλής του είς τδ έργον τούτο.

Ό Κύριος κατέπεμψεν άνωθεν δαψιλώς τήν εύλογίαν αύ
τοΰ είς τδ Ίερον καθίδρυμα. Τάς εισφοράς τών άτόμων, πολιτών 
καί άγροτών, τάς συνδρομάς τών εύαγών ιδρυμάτων ήτοι τών 
θρόνων Κιτίου, Ιϊάφου καί Κυρηνείας, τών ιερών Μονών Κύκ
κου καί Μαχαιρά, τών ιερών Ναών τών πόλεων Λάρνακος καί 
ϊΐεμεσοΰ καί τής κωμοπόλεως Αευκάρων καί τής δλης Μητρο- 
πόλεως Κιτίου, καί τής φιλομούσου καί φιλοΟρήσκου Ά,δελφό- 
τητος τών έν Αιγύπτιο Κυπρίων, συνεπλήρωσεν ή θεόπεμπτος 
δωρεά τής 'Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου καί ή χορηγία τής Κυβερ
νήσεως τής φιλτάτης Μητρδς Ελλάδος, ήτις καί έν μέσω κρίσι
μων περιστάσεων καί οικονομικών δυσχερείων δέν λησμονεί νά 
δίδη έλαιον είς τούς πνευματικούς λύχνους τούς φωτίζοντας τήν 
όδδν της έθνικής ζωής, έν ώ έξ ά?Λου τό τε άνώτατον τού Τό
που Εκπαιδευτικόν Συμβούλιον καί ή Κυβέρνησις ήλθον έπικαί- 
ρως νά Οέσωσι τδ έπιστέγασμα είς τδ οικοδόμημα διά τής άνα- 
γνωρίσεως είς τούς πτυχιούχους τού 'Ιεροδιδασκαλείου προσόν
των καί δικαιωμάτων λειτουργών τής δημοτικής έκπαιδεύσεως.

Ία τελευταία βμως ταύ^α δείγματα τής τοΰ Θεοΰ εύνοίας 
πρδς τδ Ιεροδιδασκαλείων, έγένοντο αφετηρία πνοής βιαίας κατά 
του 'Ιερού ιδρύματος, μνημονεύω οέ αύτής σήμερον κατά τήν τε
λετήν ταύτην τοσοΰτον μόνον δσον διά νά εΐπω δτι αν ύπήρξαν 
όντως τίμιοι καί συνετοί πολίται σκεφθέντες καί πιστεύσαντες 
δτι το 'Ιεροδιδασκαλείων πρόκειται νά γίνη βλάβης πρόξενον 
είς τήν παιδείαν δΓ ανταγωνισμού πρδς τδ Ιίαγκύπριον Διδα- 
σκαλείον, ώρισμένως δέν έσκέφθησαν δρθώς. Τδ 'Ιεροδιδασκα
λείο'? ούδέν έκπαιδευτήριον άνταγωνίζεται, ή δέ προβλεπομένη 
άμιλλα μεταξύ τών τροφίμων αύτοΰ καί τών οίουδήτινος Διδα
σκαλείου δχι μόνον δέν θά είνε πρδς βλάβην τής παιδείας, άλλα 
καί πρέπει άπο τούοε νά θεωρηθή ώς ό κυριώτερος συντελεστής 
τής έλπιζομένης καί προσδοκωμένης ύγιεστέρας δημοτικής έκ- 
παιδεύσεως. Έξ άμίλλης εύγενούς δέν δύναται ποτέ νά πρόκυψη 
κακόν, κακδν δύναται νά πρόκυψη μόνον άπδ πόλεμον άδικον 
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ώς έκείνος άπό τοΰ όποίου είς τάς σκέψεις ταύτας δρμώμεθα.
'Ημείς θά έξακολουθήσωμεν εύλογοΰντες τδν Κύριον τδν 

ούτω δαψιλώς εύλογήσαντα τδ 'Ιερδν τοΰτο τής μορφώσεως λει
τουργών τής Εκκλησίας καί τής Ιίαιδείας Καθίδρυμα, καί θά 
έμμείνωμεν προσδοκώντες τήν αποστολήν καί άλλων γενναίων 
χορηγών καί τών ών έχει ανάγκην μεγάλων εύεργετών, δπως 
δυνηθή νά άπονείμη δωρεάν τά ευεργετήματα αύτου είς νέους 
άναζητουμένους μετ’έπιμελείας μεταξύ τών πτωχών τοΰ λαού 
τάξεων, δπου συνήθως κρύπτονται οί μεγάλοι ύπηρέται τοΰ κοι
νού άγαθού. Έν τφ μεταξύ άς δεχθώσιν ώς εκφρασιν τής οφει- 
λομένης πρδς αύτούς εύγνωμοσύνης τήν δέησιν, ήτις πρδ ολίγου 
άνεπέμφθη πρδς τδν Θεόν υπέρ αύτών, πάντες οί Οεοφιλώς έρ- 
γασθέντες ή έργφ ή λόγ<ρ συνδραμόντες πρδς καταρτισμδν τής 
δωδεκάδος ταύτης τών εργατών τοΰ άμπελώνος τοΰ Κυρίου, και 
καθόλου πρδς ί’δρυσιν καί λειτουργίαν τοΰ προπαιδευτηρίου τού
του άπδ τοΰ οποίου άπεκδεχόμεθα τά χρηστότατα δχι μόνον διά 
τήν Κύπρον, άλλά καί διά τάς απέναντι τής Κύπρου Έλληνικάς 
χώρας, αίτινες δικαιούνται νά περιμένωσι φώς 'Ελληνοχριστια
νικόν άπδ τήν Νήσον ήμών, έ’χουσαν τδ εύτύχημα άπδ μιας ήδη 
καί πλέον γενεάς νά αύτενεργή καί αύτοδιοικήται έν τή θερα
πεία τών Μουσών.

'Ως πρδς δέ τήν περαιτέρω ύποστήριξιν τοΰ Ιεροδιδασκα
λείου, αύτη θά είνε τού λοιπού έργον ύμέτερον κυρίως, ώ 'Ιεροδι
δάσκαλοι. Είς ύμάς μεταβιβάζεται άπδ τής σήμερον τδ καθήκον 
τής στηρίξεως, παγιώσεως καί προόδου τής πνευματικής σας 
ταύτης μητρδς καί τροφού. ’Εάν ύμεις άποδείξητε έαυτούς έν 
τή νέςο σας σταδιοδρομία άξίους τών προσδοκιών καί τών έλπί- 
δων, άς έφ’ ύμών έστηρίξαμεν πάντεο οί φίλοι τοΰ 'Ιεροδιδα
σκαλείου, τότε δέν διατείνομαι μέν δτι δ πολέμιος παντδς έργου 
άγαθοΰ θά παύση έξακοντίζων κατ’ αύτοΰ βέλη πυρφόρα, λέγω 
δμως δτι θά βάλλη βέλη έτώσια, έφ’ δσον ή Εκκλησία θά έχη 
νά έπιδεικνύη ύμάς τούς τροφίμους αύτοΰ λέγουσα : ’Ιδού οί 
διάκονοί μου, ιδού οί λειτουργοί· μου.

Πάτερ άγιε, άγίασον αύτούς έν τη άληθείφ Σου, τήρησον 
αύτούς έν τφ όνόματί Σου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΝΑΚΟΣ Κος ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ

Ό άξιότ. δήμαρχος Λάρνακας καί βουλευτής Λάρνα
κας—Άμμοχώστου κ. Ευάγγελος Χατζηιωάννου είπε περί
που τα έξης :

II α ν ι ε ρ ώ τ α τ ε,
Τδ έργον, τδ όποιον επετελέσατε διά τής ίδρύσεως τοΰ 

'Ιεροδιδασκαλείου είνε μέγα. Δέν άνήκει είς μίαν μόνον πόλιν 
ή έπαρχίαν. ’Ανήκει είς ολόκληρον τήν Νήσον. Έτι πλέον. 
’Εξυπηρετεί τά γενικώτερα συμφέροντα, τά όποια δύναται νά 
έχη έπί τής Κύπρου καί διά τήν Κύπρον ό Ελληνισμός. ‘Άν 
τις μάλιστα λάβη ύπ’ δψει τήν πενιχρότητα τών οικονομικών μέ
σων, μέ τα οποία έγένετο ή έναρξις, καί τήν γενικήν κατάστα- 
σιν τών ιδεών, αί όποίαι δέν παρουσίαζον, δτι τδ έργον είχεν 
ώριμάσει έν τή κοινή σκέψει καί μελέτη, άνευ δισταγμού δύνα
μαι νά άποκαλέσω μεγαλούργημα τήν επιτυχίαν τού έργου σας. 
Τδ Ιεροδιδασκαλείο'/ άποτελεί μίαν άναγέννησιν έν τή χώρα, 
ούχί βεβαίως ύπδ τήν έποψιν έκκλησιαστικής τίνος μεταρρυθμί- 
σεως, άλλ’ άναγέννησιν ορθού χριστιανικού καί έθνικού πνεύμα
τος. 'Όπως είπεν έπιγραμματικώτατα ό άξιότιμος ΙΙρόξενος τής 
Ελλάδος αύτοί (οί άπόφοιτοι τού 'Ιεροδιδασκαλείου) θά είνε οί 
θρησκευτικοί δδηγοί τής φυλής. Μάλιστα, θά είνε οί κήρυκες 
τής άληθείας, οί όποιοι θά άφαιρέσουν άπο τήν θρησκείαν τάς 
προλήψεις καί δεισιδαιμονίας, αί όποίαι λυμαίνονται τούς άμαθείς, 
καί θά τήν άναστηλώσουν έπί τής άληθούς πίστεως καί τών άλη- 
θών άγαθών έργων, τών οποίων, ώς έλπίζομεν, θά γίνουν αύτοι 
τδ ζών παράδειγμα. Ιίεριβάλλομεν τούς άποφοιτώντας σήμερον 
τού'Ιεροδιδασκαλείου σας μέ τάς χρηστοτέρας έλπίδας. Ώ 'Ιε
ροδιδάσκαλοι, τδ ράσον σας άς γείνη σημαία τοΰ ύψηλού έρ
γου σας. Άς γείνη δικανική τήβεννος ύπερασπίσεως τών άρχών 
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καί ιδεών σας. "Ας γείνη άλουργίς βασιλική, ύπό τήν όποιαν 
να ύπερασπίζητε μετά βασιλικής αξιοπρέπειας καί θάρρους τήν 
αλήθειαν καί τήν δικαιοσύνην. "Ας γείνη Οώραξ απροσμάχητος 
έναντίον τών κακών καί τών φθονερών, οί οποίοι θά ζητήσουν 
νά παρεξηγήσουν καί παραβλάψουν κάθε εύγενή σας προσπά
θειαν. "Ας γείνη έν ανάγκη έθνικδν έντάφιον, τό οποίον νά σάς 
καλύψη πίπτοντας ύπερηφάνως είς τάς επάλξεις τοϋ άγώνος 
σας διά τήν Θρησκείαν, διά τήν Πατρίδα.

Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΕΥΛΟΓΟΥΣΑ ΤΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΑΙΑΛΣΚΑΛΕΙΟΥ

Πρός την Λ. Πανιερότητα τόν Μητροπολίτην Κιτίου κ. Μελέτιον. 

11 α ν ι ε ρ ώ τ α τ ε ,
Εύρισκόμενος άπό ημερών είς ’Αμμόχωστον αργά έλαβον 

τήν έπιστολήν τής 'Γμετ. Πανιερότητος δι’ ής φιλαδέλφως προσ- 
καλεί με νά παραστώ είς τάς έξετάσεις τών τελειοφοίτων τοϋ 
'Ιεροδιδασκαλείου κ.τ.λ.

Άπαντών εκφράζω τήν λύπην μου, δτι ένεκα τοϋ καταπο- 
νουντός με έτι πόνου τής χειρός, των πολλών καί διαφόρων έν- 
ταϋθα ύποθέσεών μου, δέν δύναμαι νά συμμορφωθώ πρός τήν 
φιλάδελφον πρόσκλησιν τής 'Γμετ. ΙΙανιερότητος, ούχ ήττον καί 
μακρόθεν εύχομαι τα βέλτιστα τφ τε Ίερφ 'Ιδρύματι έν γένει 
καί ιδία τή δωδεκάδι τών τελειοφοίτων.

Έπί τούτοις διατελώ εύχόμενος τή 'Γμετερα ΙΙανιερότητι 
παν άγαθόν.

Ό έν Χριστφ αγαπητός αδελφός 
(υπογρ.) f 'Ο Κύπρου ΚΥΡΙΛΛΟΣ.

Έν Μονή Άποστ. Λουκά τή 31 Μάί'ου 1916.

X X X
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Έν Πάφφ, τή 30 Μαιου 1916.

’Αγαπητέ έν Κυρίω αδελφέ,
Μέ πολλήν μου Ολίψιν καί στενοχώριαν παρατηρώ δτι ου

δέποτε κατορθώνω ν’ άνταποκριθώ εις τήν έτησίαν τόσον πρό- 
φρονα καί εύγενή πρόσκλησίν σας είς τάς εξετάσεις τοΰ αγαπη
τού μας 'Ιεροδιδασκαλείου. Βεβαίως τοϋτο προέρχεται ούχί άπό 
άδιαφορίαν διά τό λαμπρόν καί έξοχον πνευματικόν φοιτώριον, 
δπερ κέκληται ν’ άποβή πολλαχώς χρήσιμον τή ’Εκκλησία τής 
Κύπρου διά τής πνευματικής διαπαιδαγωγήσεως καί έκπαιδεύ- 
σεως τοΰ έν καταπτώσει καί μαρασμφ διακειμένου ίεροΰ αύτής 
κλήρου, άλλα διότι αί εξετάσεις συμπίπτουσιν είς θερινήν έπο- 
χήν λίαν άκατάλληλον νά έπιχειρήση τις ταξείδιον άπό Πάφου 
άχρι Λάρνακος, καί δεύτερον, διότι άκριβώς τήν 5ην ’Ιουνίου 
Κυριακήν άρχίζουσι καί ένταΰθα αί έξετάσεις τών τελειοφοίτων 
τοΰ Ήμιγυμνασίου μας, καί μοι εΐνε άπολύτως άδύνατον ν’ ά- 
πουσιάσω, διότι ταύτας έπακολουθοΰσιν αί έξετάσεις άμέσως καί 
τών λοιπών έκπαιδευτηρίων μας καί κατόπιν οί διορισμοί. Βε
βαίως θά μοι ήτο λίαν εύχάριστον καί θυμήρες νά παραστώ είς 
τόν πρώτον τούτον άμητόν τής καρποφόρου λειτουργίας τοΰ 'Ιε
ροδιδασκαλείου, άλλά δυστυχώς παντού καί πάντοτε έμπόδια.

Πρέπει δμως νά εΐσθε άπολύτόις βέβαιος δτι εΐνε καθήκόν 
μου κατά τήν ήμέραν έκείνην νά εύχηθώ άπό καρδίας πρός τόν 
"Γψιστον, δπως καί έν τφ μέλλοντι βαίνη άπροσκόπτως καί 
προάγηται τό ίερόν καθίδρυμα τό οποίον ύφίσταται διά τής 
πρωτοβουλίας, έπιμονής καί- άποφασιστικότητος τής 'Γμετέρας 
Πανιερότητος.

Έπί τούτοις πόθφ πολλψ καί άγάπη περιπτυσσόμενος τήν 
ύμετέραν Σεβασμιότητα, διατελώ

άδελφός έν Κυρίφ
(ύπογρ.) Ί Ό Πάφον ΙΑΚΩΒΟΣ·

XXX
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‘Αριθμ. 15.

Σεβασμιώτατε έν Χριστώ άδελ,φε 
άγιε Κιτίου κ. Με?ιέτιε,

Τήν άπδ 27 Μαίου καί αριθμ. 151 επιστολήν τής ύμετ. 
φίλης Σεβασμιότητας έλαβον.

Διά ταύτης Αυτή προσκαλεϊ καί εμέ είς τάς προσεχώς 
γενησομένας έξετάσεις τών τελειόφοιτων τοΰ Ιεροδιδασκαλείου.

Καίτοι εύλογος καί δικαία ή επιθυμία τής Ύμ. Σεβασμιό
τητας πρδς πανηγυρικωτέραν έξαρσιν τών πρώτων καρπών του 
ίερου ιδρύματος, βπερ οφείλεται είς τδν ένθεον ζήλον Αύτής, 
δυστυχώς έγώ άπό τινων ημερών πάσχω άπδ ίμφλουέντζαν άρ· 
κετά ενοχλητικήν και μή έπιτρέπουσαν τοιοϋτο μακρινδν ταξεϊδι 
καί λοιπά. Ούχ ήτταν έν πνεύματι παριστάμενος εύλογώ άπο 
μέσης καρδίας τάς άπαρχάς τών ύμετέρων άγώνων καί μόχθων. 
'Η αί’γλη άλλως τε τής εορτής ούδαμώς μειοΰται έκ τής άπου- 
σίας τινός, καθ’ δσον έργα τοιαΰτα φέροντα έν έαυτοίς τήν άνω
θεν εύλογίαν καί χάριν είνε ύπέρτερα άνθρωπίνων τιμών καί 
έπαίνων καί χωροΰσι πρδς τά πρόσω ασφαλώς πρδς πλήρη έπάρ- 
κειαν είς τδν ύψηλδν αύτών προορισμόν.

Μετά ίδιαζούσης ίκτιμήσεως καί άγάπης έν Χριστφ άδελφδς 
(ύπογρ.) γ Ό πρόεδρος Κirniivriac ΚΥΡΙΑ AOS·

Μόρφου, τη 31 Μαίου 1916.

Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ

’Όνο ita
1) ’Ιωάννης Διάκονος

Γενέτειοα Επαρχία
Ζεματισμένος Λάρνακος

21 Νικόλαος Σανταμάς Διάκονος Αάρναξ Αάρνακος
3) Γρηγόριος Πετρώνδας Διόριος Κυρηνείας
4) Πέτρος Σπυρίδης Γαληνή Αευκωσίας
5) ΙΙαύλος Βρυέννιος Κάτω-Ζφ5ια Αευκωσίας
6) Σολομών Παναγίδης
7) Νικόλαος Ζυγαδηνδς

Βαρώσια 
Άγρδς

Άμμοχώιτου 
Αεμεσοΰ

3) Στέφανος Κ. Αύτρας Άθηαίνου Αευκωσίας
9) Σωτήριος Σχολάριος Πύλα Αάρνακος

10) Μιχαήλ Κουρσουμπ'δηε Καϊμακλίον Αευκωσίας
11) Μιχαήλ Γεωργίου 'Αγ. Φύλαξις Αεμεσοΰ
12)· Νικόλαος Παράσχος Κτήμα Πάφου

ΠΤ ΥΧΙΟΝ
ΤΟΥ ΕΝ ΛΑΡΝΑΚΙ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ
Ό Κύριος

χριστιανός όρθόδοςας συναριθμηθείς τοίς μαθηταίς τοΰ έν Αάρνακι 
Ιεροδιδασκαλείου καί τήν σειράν πάσαν τών έν αύτφ κεκα,ονι- 

σμένων ιερών εγκυκλίων, παιδαγωγικών καί τεχνικών μαθημά
των έπιμελώς διακούσας καί τάς πρακτικάς έν τε τή άπδ τής 
έδρας διδασκαλία καί τφ άπδ τοΰ. άμβωνος ίερφ κηρύγματι ά- 
σκηθείς άσκήσεις, διαγωγήν τ' έπιδειξάμενος , κατά δέ
τήν άπολυτήριον δοκιμασίαν έν τφ τέλει τοΰ σχολικού έτου: 
άξιωθείς τοΰ γενικού βαθμού αναγνωρίζεται διά τοΰ πα
ρόντος πτυχίου 'Ιεροδιδάσκαλος τάξεως έχων πάσας
τας τφ αξιωματι τούτφ παρομαρτούσας προνομίας.

Κν Αάρνακι Κύπρου τή.....................................191
Ο Έόοοενων ·Ο ÀtcvOVv^nç -»ν 'Ιεροδιδασκαλείον

Ό Γοαιικατενς
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΚ ΊΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Α'.

1. Σκοπός τοΰ έν Λάρνακι 'Ιεροδιδασκαλείου είνε ό 
διά εξαετούς διδασκαλίας ιερών, παιδαγωγικών, έγκυκλοπαι- 
δικών καί. τεχνικών μαθημάτων καταρτισμός διδασκάλων καί 
ίερέων.

2. Τό σχολικόν έτος άρχεται τή 15 Σεπτεμβρίου καί 
λήγει τή 2ρ. Κυριακή τοΰ ’Ιουνίου. Πλήν τών θερινών διακο
πών καί τών Κυριακών τά μαθήματα διακόπτονται καί κατά 
τάς ύπό τοΰ δημοσίου προγράμματος· δριζομένας εκκλησιαστι
κός καί έθνικάς έορτάς.

3. Οί μαθηται εινε πάντες εσωτερικοί. Έξαιρετικώς δύ
ναται νά έπιτραπή φοίτησις εξωτερικών μαθητών ειδική άδεια 
τοΰ Μητροπολίτου.

4. Ή διάταξις τών ωρών τοΰ ημερονυκτίου διά τε τήν 
διδασκαλίαν τών μαθημάτων καί τήν άλλην έν τώ Ιεροδιδα
σκαλεία» δίαιταν καθορίζεται ύπό τής Διευθύνσεως.

5. '0 είσαγόμενος είς το 'Ιεροδιδασκαλεϊον μαθητής 
οφείλει να παρουσίαση: α) Πιστοποιητικόν τής ήλικίας αύτοΰ, 
ήτις πρέπει νά εινε ούτε κατωτέρα τών 14 ούτε άνωτέρα τών 
20 έτών, προκειμένου περί κατατάξεως είς τήν Α' τάξιν. 
’Εξαιρούνται οί μοναχοί καί ιερωμένοι, ών ή ηλικία δύναται 
να είνε άνωτέρα τών 20 έτών. β) Άπόδειξιν ιατρού δτι εϊνε 
αρτιμελής καί κατά πάντα ύγιής. γ) Ενδεικτικόν συμπληρώ- 
σεως πλήρους εξαταξίου δημοτικής σχολής, διά τήν Α' τάξιν 
ή άπόδειξιν γνώσεως τοΰ τυπικού μέρους τής Ελληνικής γραμ
ματικής, τής πρακτικής αριθμητικής και στοιχειώδους Γεω
γραφίας, είς ά εξετάζεται γραπτώς τε καί. προφορικώς.

6. Μαθηται γίνονται δεκτοί καί είς τάς τάξεις Β' και Γ'
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έάν έξετασθέντες εύρεθώσι κατέχοντες τάς διά ταύτας άπαι- 
τουμένας γνώσεις.

7. ’Αντί τής παρεχομένης τοϊς έσωτερικοϊς μαθηταϊς 
διδασκαλίας, κατοικίας, τροφής, πλύσεως, φωτισμού καί ια
τρικής περιθάλψεως προκαταβάλλουσιν είς δύο ίσας δόσεις 
έν αρχή έκάστου εξαμήνου τού Σχολικού έτους, είς τό Τα- 
μεϊον τοΰ 'Ιεροδιδασκαλείου οί μέν εντόπιοι λίρας ’Αγγλίας 
δεκαπέντε (άριθ. 15), οί δ’ έξωθεν ερχόμενοι λίρας ’Αγγλίας 
δέκα οκτώ (άριθ. 18). Εκτός τούτων ό τό πρώτον είσαγό
μενος είς τήν σχολήν μαθητής καταβάλλει έφ’ άπαξ τό ποσόν 
μιας καί ήμισείας λίρας ’Αγγλίας διά τήν ήν παρέχει αύτφ ή 
Σχολή πρός χρήσιν σιδηράν κλίνην μετά στρωμνής έκ βάμ 
βακος καί προσκεφαλαίου.

8. Οί μαθηται προμηθεύονται δι’ ιδίων δαπανών τά 
άναγκαιοΰντα αύτοϊς ενδύματα καί βιβλία καί τήν γραφι
κήν ύλην.

9. Οί μαθηται φέρουσι ράσον μετά μελανός καλύμμα
τος τής κεφαλής ύψους 8 εκατοστών μόνον έν ώρα προσευχής 
καί έν έπισήμοις παραστάσεοι. Κατά τάς λοιπός ουράς έργα- 
σίμους ή άλλας φέρουσι τήν τών άλλων Σχολείων ένδυμα- 
σίαν, πλήν τών τυχόν ιερωμένων, Μοναχών, ή δοκίμων φε- 
ρόντων πάντοτε τήν ενδυμασίαν αύτών.

10. Οί μαθηται εισερχόμενοι είς τήν Σχολήν όφείλουσι 
νά φέρωσι μεθ’εαυτών τήν εξής αποσκευήν: έν εφάπλωμα, 
μίαν μαλλίνην πατανίαν, 4 οινδόνας, δύο περικαλύμματα 
προσκεφαλαίου, δύο ποδήρη νυκτικά ύποκάμισα, δύο προσό
ψια, δύο εξωτερικός ένδυμασίας, έν ράσον μέλαν καί έν μέλαν 
κάλυμμα κεφαλής, 6 υποκάμισα, 6 έσώβρακα, 6 ζεύγη περι
κνημίδων, 6 ρινόμακτρα, 1 κτένιον, μίαν ψήκτραν, ζεύγος 
έμβάδων καί δύο ζεύγη υποδημάτων.

11. Μαθητής άποπέμπεται τοΰ 'Ιεροδιδασκαλείου : α) 
’Εάν άρνήται να συμμορφωθή πρός τούς νόμους τής Σχο
λής. β) Έάν μετά έπανειλημμένην επιβολήν τών ύπό τοΰ έ- 
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σωτερικοΰ Κανονισμού οριζόμενων πειθαρχικών ποινών επι- 
μένν) έν τή άμελείρ καί τή αταξία, γ) Έάν ύποπέση είς νόσον 
μεταδοτικήν ή οργανικήν, δ) Έάν κατά τό πρώτον έτος άπο- 
δειχθή ανεπίδεκτος μαθήσεως ή μή λάβη προβιβάσιμον είς 
άνωτεραν τάξιν βαθμόν πλέον ή άπαξ.

12. Οί δι’οίονδήποτε λόγον διαρκοΰντος τοΰ Σχολι
κού έτους τής Σχολής απερχόμενοι μαθηταί δέν δικαιούνται 
είς άπαίτησιν οίουδήποτε μέρους έκ τοΰ καταβεβλημένου ύπ’ 
αύτών είς τό ταμεϊον ποσοΰ. Όφείλοντες δέ τυχόν είς τό 
ταμεϊον ύποχρεοΰνται είς τήν άκεραίαν έξόφλησιν αύτοΰ.

13. "Εκαστος μαθητής ήλικίας μικροτέρας τών 20 έ
τών οφείλει να παρουσίαση ίδιον κηδεμόνα αναλαμ βάνοντα 
ένυπογράφως τήν ύποχρέωσιν απέναντι τών πρός τήν Σχολήν 
ύλικών αύτοΰ οφειλών. Οί άνω τών 20 έτών ύπογράφουσιν 
οί ίδιοι τήν ύποχρέωσιν ταύτην.

ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΟΗΜΑΤΟΝ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΤΑΞ. Α. ΩΡΑΙ 3

'Ιερά 'Ιστορία Π. Δ. μεθ’ ερμηνευτικής άναγνώσεως τής II. Δ.

ΤΑΞ. Β ΩΡΑΙ 4

'Ιερά 'Ιστορία Κ. Δ. μεθ’ ερμηνευτικής άναγνώσεως τών Ευαγ
γελίων.

Στοιχειώδης Εβραϊκή Αρχαιολογία.
ΤΑΞ. Γ. ΩΡΑΙ 5

'Αγία Γραφή. Σύντομος μέν εις τήν Π. Δ. έκτενεστερα 
δέ είς τήν Κ. Δ. εισαγωγή. Ερμηνευτική άνάγνωσις τών 
Πράξεων τών Αποστόλων.

Κατήχησις.
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ΤΑΞ. Δ. ΩΡΑΙ 7

'Αγία Γ ρ α φ ή. Ερμηνεία Επιστολών κατ’ έκλογήν.
’Εκκλησιαστική 'Ιστορία αρχαία.
Λειτουργική, μετά πρακτικών ασκήσεων.
Πατρολογία

ΤΑΞ. Ε. ΩΡΑΙ 8

'Αγία Γραφή. Ερμηνεία τών ποιμαντικών ’Επιστολών.
Εκκλησιαστική 'Ιστορία τών μέσων χρόνων.
Δογματική.
Συμβολική.
'Ομιλητική, μετά γυμνασμάτων γραπτών, 

ι 
ΤΑΞ ΣΤ, ΩΡΑΙ 9

'Αγία Γραφή. Ερμηνεία 'Αγίας Γραφής. 
’Εκκλησιαστική 'Ιστορία νέα.
Δογματική.
’Ηθική.
Εκκλησιαστικόν Δίκαιον ('Ιεροί κανόνες. Σύγχρονον διοικητικόν 

σύστημα τών ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών. Τδ καταστατικόν τής 
’Εκκλησίας τής Κύπρου. Τό οικογενειακόν δίκαιον).

Ομιλητικά γυμνάσματα γραπτά καί κατ’ απαγγελίαν. 
Ποιμαντική.
’Απολογητική. (Υλισμός, αθεϊσμός, πανθεϊσμός, ετεραρχία, σο

σιαλισμός, ώφελισμός, θρησκεία και έπιστήμη, σύγχρονα 
κοινωνικά ζητήματα).

'Ιστορία τής Βυζαντινής Μουσικής.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΑΞ. Α. ΩΡΑΙ 10

Ελληνες συγγραφείς. 'Ιερός Χρυσόστομος, Λουκια
νός, Πλούταρχος (Βίοι παράλληλοι), Ξενοφών. Γραμματικής 
τό τεχνολογικόν καί ετυμολογικόν. Συντακτικού τα στοιχεία 
τής συντάξεως. Άνάλυσις νεωτέρων δοκίμων συγγραφέων 
(Κ. Οικονόμος, Κ. Παπαρρηγόπουλος).

Συνθέσεις, περιγραφαί, τοπογραφίαι, διηγήσεις.
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ΤΑΞ. Β. ΩΡΑΙ 10
Έλληνες συγγραφείς. 'Ιερός Χρυσόστομος, Μ. Βασίλειος 

Πλούταρχος (ηθικά). Ξενοφών, Λυσίας, Γραμματικαι ασκή
σεις, συστηματική διδασκαλία Συντακτικού, θεματογραφία, 
άνάγνωσις καί άνάλυσις νεωτέρων δοκίμων συγγραφέων 
(Ν. Θεοτόκης, Π. Παπαρρηγόπουλος, Ραγκαβής, Βερναρ- 
δάκης).

Συνθέσεις, αύτοβιογραφία, περιγραφαί, διηγήσεις.

ΤΑΞ. Γ. ΩΡΑΙ 10

"Ελληνες συγγραφείς. 'Ιερός Χρυσόστομος, Μ. Βασίλειος, 
’Ισοκράτης, "Ομηρος, 'Ηρόδοτος, Γραμματικαι καί Συντα
κτικά! άσκήσεις, Θεματογραφία. Νεώτεροι συγγραφείς 
(Θεοτοκάς. Βασιλειάδης, Σολωμός).

Συνθέσεις, άναλύσεις λόγων έκκλησιαστικών καί θύραθεν συγγρα
φέων, έκθέσεις ίδεών, έπιστολογραφία, περιγραφαί, ιστοριο
γραφία.

Έλλην. Γραμματολογία (άρχαία).
Στοιχειώδης 'Ελληνική ’Αρχαιολογία. (’Αρχιτεκτονική).

ΤΑΞ. Δ. ΩΡΑΙ 9

Έλληνες συγγράφεις. Πλάτων, Δημοσθένης, Θουκυ
δίδης (ίστορίαι), Γρηγόριος Θεολόγος, Αυρικοί Ποιηταί, 
Μ. Βασίλειος, 'Ιερός Χρυσόστομος, ’Εκκλησιαστικοί ύμνοι, 
Θεματογραφία. Νεώτεροι συγγραφείς, (Βαλαωρίτης, Παπα- 
διαμάντης, Ξενόπουλος, Παλαμάς).

Συνθέσεις, έκθέσεις ίδεών, ιστοριογραφία, διάφορα γυμνάσματα.
Στοιχειώδης Μετρική αρχαίας έλληνικής καί έκκλησιαστικής 

ποιήσεως.
Έλλην. ’Αρχαιολογία (Γλυπτική, Γραφική).

Έλλην. Γραμματολογία (μέση).
ΤΑΞ· Ε. ΩΡΑΙ 7

"Ελληνες συγγραφείς. Θουκυδίδης. (δημηγορίαι), Πλά
των, Σοφοκλής, Ευριπίδης, Γρηγορίου Θεολόγου ποιήσεις, 
Έκκλησ. ύμνοι, Θεuατoγραφία. Νεώτεροι Συγγραφείς (Πα
λαμάς, Γρυπάρης, Βερναρδάκης (δράμα), Θεριανός.
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Έλλην. Γραμματολογία (νέα).
Συνθέσεις διάφοροι καί γυμνάσματα.

ΤΑΞ· ΣΤ· ΩΡΑΙ 6

Βασίλειος, Γρηγόριος, ’Αθανάσιος, Ωριγένης Σοφοκλής, Αισχύ
λος, Ρωμανός, Δαμασκηνός (ποιήσεις). Νεωτέρα εύρωπαϊκή 
φιλολογία καί τέχνη. .

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ
ΤΑΞ- Δ· ΩΡΑΙ 4

Παιδαγωγική Ψυχολογία.
'Γγιεινή.

ΤΑΞ· Ε· ΩΡΑΙ 6
Λογική.
'Ιστορία τής Φιλοσοφίας (άρχαία).
Διδακτική, μετά ύποδειγματικών διδασκαλιών.
’Αγωγή τού πολίτου.

ΤΑΞ· ΣΤ- ΩΡΑΙ 11

'Ιστορία τής Φιλοσοφίας (μέσοι καί νέοι χρόνοι),
Γενική παιδαγωγική. 'Ιστορία τής παιδαγωγικής. Οι έν Έλλάδι 

καί έν Κύπρφ ίσχύοντες νόμοι τής Δημοτικής Έκπαιδεύ- 
σεως. Σχολική ύγιεινή. Διδακτικαί άσκήσεις.

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΑΞ- Β· ΩΡΑΙ 3

’Αρχαία ιστορία, ιδίως Ελληνική.
ΤΑΞ· Γ· ΩΡΑΙ 3

Ρωμαϊκή ιστορία καί Ελληνική τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας..
ΤΑΞ· Δ ΩΡΑΙ 3

Νέα ιστορία, ίδίως Ελληνική τών μετά τήν άλωσιν χρόνων καί 
τής Παλιγγενεσίας.

'Ιστορία Γενική.
ΤΑΞ· Ε· ΩΡΑΙ 3

'Ιστορία τού ΙΘ' αίώνος.
'Ιστορία πολιτική τής Κύπρου.
'Ιστορία τών νέων χρόνων.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΤΑΞ· Α· ΩΡΑΙ 2

Ελλάς, Ελληνική χερσόνησος. Νήσοι, Κύπρος.
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ΤΑΞ· Β· ΩΡΑΙ 2 
Ή λοιπή Εύρώπη.

ΤΑΞ- Γ· ΩΡΑΙ 2

Άσία, ’Αφρική, ’Αμερική, Ωκεανία.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΑΞ· Α· ΩΡΑΙ 3 

Πρακτική αριθμητική.
ΤΑΞ· Β· ΩΡΑΙ 4

θεωρ. ’Αριθμητική. Γεωμετρία.
ΤΑΞ· Γ· ΩΡΑΙ 4

Γεωμετρία καί ’Άλγεβρα.

Άλγεβρα.

Κοσμογραφία.

ΤΑΞ· Δ· ΩΡΑΙ 2

ΤΑΞ· Ε ΩΡΑ 1

ΤΑΞ· ΣΤ· ΩΡΑ 1

Έπανάληψις πρακτικής αριθμητικής. Καταστιχογραφία.

ΦΥΣΙΚΑ
ΤΑΞ· Α· ΩΡΑΙ 3

Φυσική ιστορία, ’Ανθρωπολογία, Ζωολογία, Στοιχεία πειραμα
τικής Χημείας.

ΤΑξ· Β- ΩΡΑΙ 3

Φυτολογία, Γεωλογία, ή Κύπρος ύπδ γεωλογικήν έποψιν.
ΤΑξ· Γ· ΩΡΑΙ 3 

Χημεία άνόργανος, δρυκτολογία. 
ΤΑξ· Δ· ΩΡΑΙ 3 

Χημεία οργανική. 
ΤΑΞ· ε· ΩΡΑΙ 2 

Φυσική Πειραματική. 
ΤΑξ· ςτ· ΩΡΑΙ 2 

Φυσική Πειραματική.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ

<Γ ) Θεωρητική διδαάκαλία· 
ΤΑξ· Α· ΩΡΑΙ 3 1

Γενική Γεωργία.
Στοιχεία Χημείας καί Βοτανικής.
’Εδαφολογία. Φυσικαί βελτιώσεις τού έδάφους.
Σηροτροφία καί Μελισσοκομία.

Γενικόν πρόγραμμα μαθημάτων 'Ιεροδιδασκαλείου 363

ΤΑΞ. Β. ΩΡΑΙ 3

Γενική Γεωργία (συνέχεια).
Χημικαί βελτιώσεις τού έδάφους (Αιπασματολογία). Αμειψι

σπορά. Καλλιεργητικά! έργασίαι. Γεωργικά εργαλεία.
Ειδικαί καλλιέργειαι.
Σίτος, κριθή, βρώμη, αραβόσιτος, γεώμηλα.
Πτηνοτροφία.

ΤΑΞ. Γ. ΩΡΑΙ 2

Ειδικαί καλλιέργειαι (συνέχεια).
Μηδική. Κύαμοι. Αειμώνες. Βάμβαξ.
Λίνον—Κάνναβις. Άρραχίς. Κίκι.
Κτηνοτροφικά φυτά.
Δασοκομία. ’Ελαιοκομία.

ΤΑΞ. Δ. ΩΡΑΙ 2

Ζωοτεχνία (Γενική καί Ειδική).
Βοοειδή, I ’αλακτοκομία καί Βουτυροκομία. Τπποειδή' πρόβατα 

αίγες, χοίροι κόνικλοι.
ΤΑΞ Ε ΩΡΑΙ 2

Δενδροκομία. Συσκευή καί διατήρησις καρπών. Λαχανοκομία. 
’Αμπελουργία. Οινοποιία.

ΤΑΞ· ΣΤ- ΩΡΑ 1

Γεωργική Οικονομία, Γεωργικοί συνεταιρισμοί. Γεωργική Λο
γιστική.

Γεωργική Παρασιτολογία (Φυτικά καί ζωικά παράσιτα).

(V ) Ύ-ποδειγματικίι διδ<ιόκ<ιλί<ι·

’Εν πάσαις ταΐς τάξεσι τήν θεωρητικήν διδασκαλίαν τών Γεωπο
νικών συμπληροί πρακτική άσκησις έν τοις κήποις τοΰ 
'Ιεροδιδασκαλείου 1 ώραν ya.^ έκάστην.

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΤΑΞ· Α-ΣΤ· ΩΡΑΙ 4

’Ωδική, Μουσική, Καλλιγραφία, ’Ιχνογραφία, Χειροτεχνία, Ζω 
γραφική, (άχρώματος καί έγχρώματος εικονογραφία). Γυ

μναστική.
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QPOAOnON TQN ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Μαθήματα· A' Β' Γ' Δ' Ε' ^-7 ώμαι·

θρησκευτικά ο Ο 4 5 7 8 9 36
Ελληνικά 12 10 10 8 7 6 53
Παιδαγωγικά -- - — 1 6 11 21
'Ιστορία — 3 3 3 3' — 12
Γεωγραφία 2 2 2 _Λ_ — ■ — 6
Μαθηματικά 3 3 3 2 1 2 14
Φυσικά <> 3 ο Ο 3 2 2 Ì6
Γεωπονικά 2 2 2 2 2 1 11
’Αγγλικά 3 3 2 2 2 — 12
Τεχνικά 4 4 4 4 _4_ 4 24

Σύνολον ιόρών 32 34 2L 35 35 35 205

ΓΕΓΟΝΟΤΑ και 2ΚΕΨΕΙ2
ΑΣ ΕΞΗΓΗΣΗ, Ο ΙΔΙΟΣ

’Επικροτοΰμεν τήν προσπάθειαν τοϋ κ. X. Π. Μαραθεύτου 
τοΰ νά δείξη τήν ελληνικήν έκπαίδευσιν άθώαν τοΰ Ολισθήμα
τος αύτοΰ, τό όποιον έν τφ προηγούμενο) τεύχει έχαρακτηρί- 
σαμεν ώς διδασκαλίαν τοϋ ύλισμοΰ. Δέν μας ενδιαφέρει λοιπόν 
πλέον διά τό προκείμενον ζήτημα ή ατέλεια τοΰ δημοσίου προ
γράμματος τών Ελληνικών Γυμνασίων ώς πρός τήν θρησκευ
τικήν διδασκαλίαν καί άνακαλοΰμεν οσα είς βάρος τής άτελείας 
ταύτης έγράψαμεν θέλοντες νά έλαφρύνωμεν τήν θέσιν τοΰ Παι- · 
δαγιυγικοΰ. Έν τοιαύτη όμως περιπτώσει είνε πρέπον δ κ. Μαρα- 
θεύτης νά μας διαφωτίση δ ίδιος ποιος πταίει διά νά έξέλθουν έκ 
τής γραφίδος του τά Ορησκευτικώς κατάκοιτα ταΰτα: «αί πρά
ξεις καί ένέργειαι αύτοΰ (τοϋ άνθρώπου) ούδέν άλλο είνε ή αντα
νακλάσεις τοΰ έγκεφάλου έξ άντιδράσεως είς έξωτερικούς έρεθι- 
σμούς ή ένέργειαι αύτοΰ φυσιολογικήν ή παθολογικήν τινα αιτίαν 
έχουσαι». Έξήλθον δέ ούχί ώς τις παραδρομή γραφίδος, άλλ1 
ώς θεμελιώδης έπιστημονική αλήθεια αναγκαία προς στήριξιν 
παιδαγωγικού οικοδομήματος.

Ήλθεν ή σειρά μας να ύποστηρίξωμεν τήν σχολειακήν θρη
σκευτικήν παίδευσιν κατά τής προτέρας ήμών αύτών αίτιάσεως 
καί λέγομεν λοιπόν δτι καί δ μάλλον αστοιχείωτος είς τήν θρη
σκευτικήν γνώσιν αντιλαμβάνεται καί έννοεί δτι έάν «αί πράξεις 
καί ένέργειαι τοΰ άνθρώπου ούδέν άλλο είνε ή άντανακλάσεις 
τοΰ έγκεφάλου έξ άντιδράσεως είς έξωτερικούς έρεθισμούς ή έ- 
νέργειαι αύτοΰ φυσιολογικήν ή παθολογικήν τινα αίτίαν έχου
σαι» ώς διδάσκει έν ονόματι τής Επιστήμης δ ’Επιστήμων Παι
δαγωγικός κ. Μαραθεύτης τότε περιττός πας λόγος περί ψυχής 
λογικής καί έλευθέρας, περί εύθύνης, περί κρίσεως, περί μισθα- 
ποδοσίας, περί άμοιβής καλών έργων καί τιμωρίας κακών. Τότε
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περιττεύει πας λόγος περί ηθικής διδασκαλίας ή όποία προϋπο
θέτει έν τφ άνθρώπφ ούσίαν ικανήν νά γνωρίση το καλόν καί τό 
κακόν καί δυναμένην ελευθερως νά έκλέξη τοϋτο αντί εκείνου.

Ό κ. Μαραθεύτης μάς βέβαιοί δτι αί θρησκευτικαί του 
πεποιθήσεις εΐνε εϊπέρ τίνος καί άλλου έδραιόταται, επικαλείται 
δε ώς τεκμήριον καί τάς πράξεις αυτού, χωρίς νά ονομάζη 
ποίας. Δέν έννοουμεν ποσώς νά θέσωμεν έν άμφιβόλφ τήν βε- 
βαίωσιν ταύτην, Οέλομεν δμως, χάριν τοϋ ίδίου καί χάριν έκεί- 
νον οί οποίοι άνέγνωσαν ή θά άναγνώσωσιν ώς πεποίθησιν έ- 
πιστημονικήν ενός έπιστήμονος ΙΙαιδαγωγοΰ μέ κίνδυνον νά τήν 
παρουσιάσουν καί ώς ιδίαν πεποίθησιν νά μας εϊπη είλικρινώς 
πώς συμβαίνει ώστε νά ηνε μέν έδραίος καί ισχυρός είς τήν 
πατροπαράδοτον εύσέβειαν, δηλ. είς τήν χριστιανικήν διδασκα
λίαν, νά θέτη δέ ώς βάσιν ΐίαιδαγωγικής συζητήσεως τήν περί 
ανθρώπου διδασκαλίαν τοϋ Φόχτ, τού Χαίκελ, τού Βύχνερ, τοΰ 
Μολεσσώθ, τοΰ Λαμετρή, τοΰ Ταίν καί δλης τής χορείας τών 
οπαδών τοΰ φιλοσοφικού συστήματος τό όποιον καλείται Ύλι- 
σμός καί Έτεραρχία; Έάν ήνε έπιστημονικ·ή του πεποίθησις 
δσα μετά σάφηνείας έπιστημονικής έγραψε περί τοΰ είδους τών 
πράξεων καί ένεργειών τοΰ ανθρώπου, τότε άς αναγνώριση δτι 
δέν ίσταται πλέον έπί τών θεμελίων τής πατρφας του θρη
σκείας. Έάν δμως ταύτα δέν εΐνε έπιστημονική του πεποίθη- 
σις, δπως έλπίζομεν μάλλον δέ καί πιστεύομεν δτι δέν εΐνε, 
τότε άς έξηγήση ό ίδιος πώς παρουσίασεν ώς ίδικήν του ’Επι
στημονικήν πεποίθησιν δ,τι έκ διαμέτρου άντίκειται προς τδ 
δόγμα τής πατρφας του θρησκείας άπδ τού οποίου ώ; γε βέβαιοί 
ούδείς ύπάρχει κίνδυνος νά μετακινηθή ύπδ ιδεών ξένων.

ΚΥΠΡΙΑΚΑ
ΕΓΧΑΡΙΣΤΙΑΙ

Άριθμ. 746)16.

Άρχιγραμμχτεία Κυβερνήσεως 
Κύπρου 

τή 16 ’Ιουνίου 1916.

Πχνιερώτατε,
Παρηγγέλθην ύπό τής Λύτου Έξο- 

χότητος τοϋ Μεγάλου ‘Αρμοστοϋ νά 
γνωρίσω ύμψν μετ’ ευχαριστιών, τήν 
λήψιν του από τής 10ης Ιουνίου τη
λεγραφήματος τής 'Γμετέρας Πανιερό- 
τητος, δι*  ού εκφράζετε τήν. λύπην 
ύμών έπι τφ θανάτφ του Κόμητος 
Κίτσενερ, καί νά πληροφορήσω τήν 
‘Γμετέραν Ιΐανιερότητα δτι αί ύμέτεραι 
εκφράσεις συμπάθειας Ζ διεβιβάσθησάν 
είς ’Αγγλίαν.

Διατελώ μετά τιμής 
Πανιερώτατέ 

υμέτερος εύπειθής θεράπων 
(ύπογρ.) Κ. ΟΓ. ΟΡΡ

Άρχιγραμματεύς τής Κυβερνήσεως.
Τφ Πανιερωτάτφ

Μητροπολίτη Κιτίου 
Είς Λάρνακα.

ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΟΡΤΑΙ
Τήν 5 ’Ιουνίου έκτος τής έν τφ 'I- 

εροδιδασκαλείφ τελετής έγένετο και 
άλλη μεταμεσημβρίαν έν τή αίθούση του 
Εύρυβιαδείου κοινή διά τά λοιπά σχο- 
λειχ τής πόλεως. ’Εκ τής έκθέσεως ήν 
ανέγνω δ Διευθυντής τοϋ Λυκείου κ. Ν. 
Σαρρής άπεκομίσθη ή έντύπωσις ότι 
τδ ’Εμπορικόν Λύκειον Λάρνάκος εύρί- 

σκετχι είς το ύψος τής αποστολής του 
ύποσχόμενον τά κράτιστχ είς τόν τρα
πεζιτικόν και έμπορικόν κλάδον του 
έθνικου οργανισμού. Μετατρχπέν προ 
πενταετίας ούχΐ άνευ άγώνος κατά 
προλήψεων άπό ήμιγυμνασίου είς ’Εμ
πορικόν Λύκειον πλήρες έπεβλήθη πλέ
ον είς τήν κοινήν έκτίμησυν ώς μαρ
τυρεί πρό παντός τό γεγονός τής άλ- 
ματικής αυξήσεως τών μαθητών του 
άπό 30 περίπου είς 125 οϊτινες εντός 
τοϋ έπι θύραις σχολικού έτους θά ύ- 
περβώσι τούς’ 150. *0  II. Μ. Κιτίου 
και ο έντιμος Πρόξενος τής Ελλάδος κ. 
Παρασκευόπουλος εϊπον εύχάς μέν πρός 
τούς 15 άπολυθέντκς πτυχιούχους τοϋ 
Λυκείου, έπαινον δέ είς τήν φιλοπονίαν 
πάντων τών καθηγητών και δίδασκά 
λων τών έκπαιδευτηρίων τής πόλεως. 
Τήν έπομένην Κυριακήν 12 τοϋ μηνός 
ö τε Πρόξενος και δ Μητροπολίτης έ- 
πήνουν αύθις διδασκόντων φιλοπονίαν 
και μαθητών έπιμέλειαν έν Λεμεσφ έπι 
τή εορτή τοϋ Γυμνασίου και τών 
)μί λαμπρών εκπαιδευτηρίων τής πό
λεως. Τό άπό τών αρχών τοϋ σχολικοϋ 
έτους άναγνωρισθέν και λειτουργήσαν 
ώς πλήρες Γυμνάσιον Λεμεσού απέλυσε 
τούς πρώτους 9 αύτού αποφοίτους. 
Αί έκθέσεις τών διευθυνόντων τά ’Εκ
παιδευτήρια και ή λογοδοσία ήν άνέ- 
γνω έκ μέρους τής ’Εφορείας δ έκ 
τών μελών αύτής κ. Μ. Φρχγκούδης 
έδειξαν άλματικήν τήν πρόοδον τών 
’Εκπαιδευτηρίων έν Λεμεσφ δπως και
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άλματική εΐνε καϊ ή δλη τής πόλεως 
ταύτης έξέλιξις. '0 Μητροπολίτης Κι
τίου διαπιστών τήν κοινώς άλματικήν 
πρόοδον τής παιδείας έν τή νήσφ ή
μών ηύχήθη όπως καϊ κατά ποιόν ή 
παιδεία μή ύπολειφθή τών κοινών πό
θων καϊ ελπίδων.

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΙ
Μετά λύπης έγνώσθη δτι ή Λ. Μα- 

καριότης δ ’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. 
Κύριλλος μεταβάς είς Μαραθάσαν χά- 
ριν αναψυχής, προσεβλήθη εκεί υπό 
σοβαρας νόσου. Άναπέμπομεν δεήσεις 
πρός τόν "Γψιστον δπως άποδώση ώς 
τάχιστα πλήρη τήν ύγείαν είς τήν Α. 
Μακαριότητα.
ΔΙΑ ΤΟΓΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ ΗΜΩΝ.

Κατά τήν άπ’ αρχής συνήθειάν του δ 
«Έκκλ. Κήρυξ» δέν θα έκδοθή κατά 
τούς μήνας ’Ιούλιον καϊ Αύγουστον.

Τό ΙΙΟον άρα τεύχος οί αναγνώστου 
του θ’ άναγνώσουν μετά τήν 15 Σε
πτεμβρίου.
ΑΙ «ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ 0ΜΙΛ1ΑΙ»
τού Αίδεσ. Πρωτοπρεσβυτέρου Κων
σταντίνου Ν. Καλλινίκου, περϊ ών άλ
λοτε έγράψαμεν τά δέοντα έξεδόθησαν 
καϊ έτέθησαν ήδη είς κυκλοφορίαν. ’Αν
τίτυπά τινα σταλέντα, είς τά γραφεία 
τού «Έκκλησ. Κήρυκος» πωλούνται 
άντϊ 4 σελινίων. Τόν τόμον αυτόν έκ 
σελ. 470, τόν περιέχοντα 57 πρακτι- 
κάς δμιλίας είς τάς Κυριακάς δλου 
τών ένιαυτού πρέπει νά έχωσιν έφόδιον 
πάντες οί περϊ τό Ιερόν κήρυγμα ασχο
λούμενοι, άλλα καϊ πας χριστιανός θέ- 
λων νά έντρυφήση είς θρησκευτικήν δι
δασκαλίαν μετά χάριτος λόγου καϊ εύ- 
φράδειαν καϊ ζωήν καϊ αίσθημα έκτι- 
θεμένην.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ
«Κήρνξον τδν λόγον..—» Β’ Tin. δ', 2.

ΕΤΟΣ ΣΤ.—ΛΑΡΝΑΞ, 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 1916.-ΤΕΥΧ. 110ον.

ί Ο ΚΥΡΙΛΛΟΣ Β
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΝΕΑΣ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Περί τήν εσπέραν τής 6ης τοΰ μηνός τούτου μετά Οκταή
μερον έπώδυνον νόσον, ήν οί θεράποντες ιατροί διέγνωσαν ώ; 
σκωληκοειδίτιδα, παρέδωκε το πνεύμα έν τφ μικρφ χωρίφ τής 
ΜαραΟάσης δπου είχε μεταβή έπί χρήσει θειούχων λουτρών ο 
άοίδιμος καί μακαριστός ’Αρχιεπίσκοπος Νέας Ίουστινιανής καί 
Πάσης Κύπρου Κύριλλος ο Β' ο από Κιτίου.

Ό Π. Μητρ. Κιτίου μαθιον έν Μέσα-Ποταμφ τα κατά τήν 
ασθένειαν τοΰ Αρχιεπισκόπου μετέβη έσπευσμένως προς αυτόν 
μετά τοΰ βουλευτοΰ κ. I. Κυριακίδου τήν 4ην τοΰ μηνός, εύρε 
δ’ αύτόν δδυνηρώς μέν έχοντα καί συνεχώς τήν Παναγίαν είς βοή
θειαν έπικαλούμενον, ούδέπω δμως τήν σοβαρότητα τής κατα- 
στάσεώς του ύποπτευόμενον' άλλά καί οί θεράποντες ίατροί ει- 
χον ετι έλπίδας σωτηρίας. Μετά έξάωρον παρά τόν σεπτόν α
σθενή διαμονήν ό Μητροπολίτης άφοΰ άπήγγειλεν έν συγκινήσει 
δέησιν πρός τόν ίατρόν τών ψυχών καί τών σωμάτων ύπέρ τοΰ 
νοσοΰντος άπεχαιρέτισεν αύτόν δι’ άσπασμοΰ, ον δέν έφαντάζετο 
τότε δτι θά ήτο ό τελευταίος. ΊΙ κρίσις έπήλθε τήν ίδιαν νύ - 
κτα, έγνώσθη δέ καί έν Πλάτραις καί έν τή πρωτευούση τή 5η 
τοΰ μηνός ή έπιδείνωσις τής καταστάσεως τοΰ ασθενούς.

Παρά τό άπόκεντρον τοΰ χωρίου καί τό άπελπιστικώς δύσ
βατο? τής <5δοΰ ής μέρος μόνον πίζή ήδύνατο άσφαλώς να
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διαβαθή, προσέτρεξαν πολλοί τών έν Πλάτραις παραθεριζόντων 
έγκριτων πολιτών έν οίς καί ό Πρόξενος τής Ελλάδος κ. Π. Πα- 
ρασκευόπουλος άπδ τής πρωίας τής 6ης τοΰ μηνδς δτε έγνώσθη 
δτι οί θεράποντες ιατροί κ. κ. Α. Θεοδότου καί Ε. Γλυκύς άπέ- 
γνωσαν τέλεον περί τής σωτηρίας τοΰ σεπτοϋ ασθενούς των. '0 
άοίδιμος Άρχιεπίσκοπος άπδ πολλών ήδη ωρών διά τονωτικών 
τής καρδίας ένέσ^ων διατηρούμενος έν τή ζωή άντελήφθη πλέον 
καλώς έκ τής άθρόας τοσούτων έπισήμων έπισκέψεως δτι κρίνε- 
ται ήδη ώς απεγνωσμένη ή θέσις αύτοΰ. Μετέλαβε τών θείων μυ
στηρίων, ηύλόγησε τούς περί αύτδν κλαίοντας καί περί ώραν 
4.30' τής εσπέρας μίαν δ’ ώραν μετά τήν άναχώρησιν τών έπι
σήμων έπισκεπτών του παρέδωκε τδ τινεΰμα. Πέντε μόνον λε
πτά μετά τήν έκπνοήν εύρίσκοντο έπί τόπου και οί Π. Μητρο- 
πολιται Πάφου καί Κιτίου ών ό πρώτος εύρίσκετο έν συνεχει 
έπί ήμιόνου πορεία πρδς τδν άσθενή άπδ εικοσιτετραώρου.

Έν μέσφ τών θρήνων καί τών κοπετών τών συγγενών τοΰ 
μεταστάντος είσελθόντες είς τήν νεκρικήν αίθουσαν οί δύο Ίε- 
ράρχαι έψαλον έπί τοΰ άσαβανώτου έτι νεκροΰ Τρισάγιον καί 
κύψαντες έν συγκινήσει κατεφίλησαν τδ ψυχρδν πλέον μέτωπον 
καί τάς χείρας τοΰ άψύχου σκήνους τοΰ Πρωθιεράρχου τής έν 
Κύπρω Αγιωτάτης Έκκλησίας, άπέτεινον δέ λόγους παραμυ
θίας πρδς τούς θρηνοΰντας συγγενείς αύτοΰ.

Παρά τήν έλλογον κοινήν έπιθυμίαν δπως τδ σεπτδν σκή- 
νος μεταφερθή είς Λευκωσίαν ί'να προσκυνήση μέν αύτδ τδ ποί- 
μνιον, κηδευθή δέ μετά τών τιμών τών άρμοζουσών είς τδ ύψηλδν 
τοΰ μεταστάντος άξίωμα, ταφή δέ μετά τών προκατόχων αύτοΰ 
’Αρχιεπισκόπων, οί έν Πλάτραις βουλευταί καί άλλοι έγκριτοι πο- 
λϊται, είς ούς,διαμηνυθέντος έπειγόντως τοΰ θανάτου, άφέθη νά ά- 
ποφασίσωσι ποΰ πρέπει νά κηδευθή, άπεφάσισαν, έπί τή γνωμοδο- 
τήσει τών ιατρών δτι είνε άδύνατος μέν ή ταρίχευσις, δυσχερής 
δέ ή διά τών προχείρων άντισηπτικών πρόληψις άποσυνθέσεως, ή 
κηδεία νά γείνη έν Προδρόμφ τή γενετείρα αύτοΰ κώμη καί ταφή 
δ σεπτδς νεκρδς παρά τδν τάφον τοΰ πατρός του, Μάρκου ίερέως, 
δπερ ήτο λίαν έπιθυμητδν καί τοίς πλείστοις τών συγγενών του.
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Πρδς στιγμήν μάλιστα είχε κρατήσει σκέψις ή κηδεία νά γείνη είς 
τήν Μονήν Τροοδιτίσσης καί πρδς μείζονα έπισημότητα, άλλά 
πρδ πάντων δπως ταφή έν έπισήμφ καί περιφανεΐ χώρφ, άτε 
τοΰ νόμου μή έπιτρέποντος δπως ταφή έν τφ περιβόλφ τής έκ
κλησίας τοΰ χωρίου Προδρόμου δπου δ τάφος τοΰ πατρός του’ διά 
τοΰτο καί αί πρώται άγγελίαι τής κηδείας ώριζον ώς τόπον κη
δείας τήν Τροοδίτισσαν. Επειδή δμως ή A. Ε. δ Μ. Αρμοστής 
ηύδόκησεν έν τφ μεταξύ νά έπιτρέψη έξαιρετικώς τήν ταφήν έν 
τφ περιβόλφ τοΰ ναοΰ, ή κηδεία έγένετο έν Προδρόμφ τήν 10.30' 

, τής 8ης τοΰ μηνδς μετά πολλής μέν κατανύξεως καί σεμνότη- 
τος, άρκετής δέ έπισημότητος.

Τής κηδείας προΐστατο δ Π. Μητροπολίτης Πάφου κ. ’Ιά
κωβος δ καί Τοποτηρητής, ώς πρώτος τή τάξει, τοΰ χηρεύοντος 
’Αρχιεπισκοπικού θρόνου, συνεχοροστάτει δ Π. Μητροπολίτης 
Κιτίου κ. Μελέτιος, συνηύχοντο δέ οί Πανοσιώτατοι ήγούμενοι 
Κύκκου κ. Κλεόπας καί Τροοδιτίσσης κ. Σωφρόνιος προσελθόν- 
τες έκ τών μονών μετά συνοδείας άδελφών αύτών, δ Πανοσμυτα- 
τος Άρχιμ. κ. Μακάριος Μυριανθεύς άνεψιδς τοΰ μεταστάντος, 
καί περί τούς εϊκοσιν ιερείς καί διάκονοι. Παρίσταντο έκ τών 
έπισήμων δ Πρόξενος τής Ελλάδος κ. Παρασκευόπουλος, οί 
Βουλευταί κ. κ. I. Κυριακίδης, Ν. Κλ. Λανίτης, I. Οίκονομίδης, 
Ε. Ζήνων, πολλοί έγκριτοι πολίται πασών τών πόλεων έκ τών 
παραθεριζόντων είς Πλάτρας καί Πεδουλάν καί πολλοί κάτοικοι 
τών πέριξ χωρίων. '0 προεξάρχων τής κηδείας Μητροπολίτης 
Πάφου έξήρεν έν έπικηδείφ λόγφ τδ μέγεθος τής άπωλείας τής 
Έκκλησίας ήμών, συγκινηθείς δέ μέχρι δακρύων έν τφ έπιλόγφ 
προύκάλεσεν άφθονα καί τά δάκρυα τών παρισταμένων.

Πρδ τών ποδών τοΰ έπί θρόνου καθημένου σεπτού νεχροΰ 
κατετέθησαν μετ’ εύγλώττων προσφωνήσεων πολυάριθμοι στέφα
νοι έκ μυρσίνης καί δάφνης έξ ών μνημονευτέοι ένταύθα οί έξ 
δνόματος τών Μητροπόλεων Κυρηνείας καί Κιτίου, τής Ελλη
νικής Κυβερνήσεως, τοΰ Βουλευτικού σώματος, τών δήμων Λευ
κωσίας, Λάρνακος, Λεμεσού, Άμμοχώστου, Πάφου, Κηρυνείας, 
τής Μονής Κύκκου, τοΰ Εκπαιδευτικού Συμβου?.ίου, τού Γυμνα
στικού Συλλόγου Λεμεσού.
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Ό νεκρός καθήμενος έπί τής πολυθρόνας καί ένδεδυμένος 
άρχιερατικήν στολήν καί κρατών είς χείρας εύαγγέλιον κατεβι- 
βάσθη ούτως είς τόν όπισθεν τοΰ Τεροΰ τής ’Εκκλησίας άνοιγέντα 
τάφον καί παρεδόθη είς τήν γήν ύπό τήν έπιφώνησιν τών 
συλλειτουργών του «ότι γή εί καί είς γήν άπελεύση».

Καθ’ ήν ό5ραν έν Προδρόμφ τφ χωρίφ έκηδεύετο <5 Πρωθιε- 
ράρχης τής Αύτοκεφάλου ’Εκκλησίας τής Κύπρου μέ απλότητα 
ύπομιμνήσκουσαν τάς κηδείας τών Πατριαρχών τοΰ ’Ισραήλ έν 
τφ Σπηλαίς» τφ έν τφ άγρφ Έφρών τοΰ Χατταίου τφ απέναντι 
Μαμβρή καί έν γή Χαναάν, είς τάς Πλάτρας καί είς τάς εξ πό
λεις τής νήσου έτελοΰντο τελεταί έπιμνημόσυνοι κατά τηλεγρα
φικήν παραγγελίαν τοΰ Τοποτηρητοΰ. Δυστυχώς τόσα μόνον 
κέντρα ήδύναντο νά έχωσιν έγκαίρως τήν τηλεγραφικήν έγκύ- 
κλιον.

Τό έν Λευκωσία μνημόσυνον ήτο τό έπισημότερον πάντων. 
Ό Μακαριότατος Πρόεδρος Κυρηνείας κ. Κύριλλος αργά μαθών 
ώς έν περιοδεία εύρισκόμενος τόν θάνατον τοΰ ’Αρχιεπισκόπου, 
πρόσδραμών δέ είς τήν πρωτεύουσαν μέ τήν ιδέαν δτι έκεί θά έ- 
γίνετο ή κηδεία, δέν είχε πλέον τόν άπαιτούμενον χρόνον δπως 
άνέλθη είς τόν Πρόδρομον, έτηλεγράφησε διά τοΰτο τφ Τοπο- 
τηρητή δπως καταθέση έκ μέρους τής Μητροπόλεως Κυρηνείας, 
ής δ μεταστάς έχρημάτισε Μητροπολίτης, στέφανον, προέστη 
δέ τοΰ έν Λευκωσία μνημοσύνου, κατά τό όποιον έν βραχεί έ- 
πιμνημοσύνφ λόγφ έξήρε του μεταστάντος τάς άρετάς.

Τήν δευτέραν από τοΰ θανάτου τοΰ άοιδίμου ’Αρχιεπισκό
που Κυριακήν ήτοι τή 17η τοΰ μηνδς σύντρεις οί 'Ιεράρχαι τής 
Νήσου συνελειτούργησαν έν τή πρωτευούση έν τφ ίερφ ναφ Φα
νερωμένης καί έν τελετή έπιμνημοσύνφ, πυκνοΰ συνευχομένου 
έκκλησιάσματος έδεήθησαν πρός τόν Θεόν τών πνευμάτων καί 
πάσης σαρκός δπως κατατάξη τήν ψυχήν αύτοΰ έν σκηναΐς ά- 
γίων. Είς τό τέλος τής έπιμνημοσύνου ταύτης τελετής ό Π. 
Μητρ. Κιτίου είπε τον περαιτέρω μετά τών άλλων παρατιθέμε
νων λόγον.

Πρός τόν Τ$ποτηρητήν άπεστάλησαν πανταχόθεν τής Νή
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σου συλλυπητήρια παρά τών δημοτικών αρχών, παρά ’Επιτρο
πών ιερών ναών, παρά σωματείων καί Συλλόγων καί παρά 
πλείστων έγκριτων πολιτών. ’’Εξωθεν δ Μακαριότατος Πάπας 
καί Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς κ. Φώτιος δστις άμέσως έμαθε 
τό θλιβερόν άγγελμα, έτηλεγράφησε πρός ένα έκαστον τών 
τριών Μητροπολιτών Πάφου, Κιτίου καί Κυρηνείας τό τηλε
γράφημα τοΰτο :

«Ή ‘Αγιωτάτη ’Εκκλησία ’Αλεξάνδρειάς αδελφική δια
θέσει μετέχει τοΰ πένθους τής Άγιωτάτης έν Κύπρω ’Εκ
κλησίας έπί τφ θανάτφ τοΰ πολυκλαύστου Αρχιεπισκόπου 
Κυρίλλου, δεομένη τοΰ Άρχιποίμενος ύπέρ άναπαύσεως μέν 
τής ψυχής τοΰ μεταστάντος, έκλογής δέ άξιου διαδόχου έπί 
παραμυθίρι πασών τών ’Εκκλησιών».

Προς τήν A. Ε. τόν Μ. 'Αρμοστήν είς Τρόοδος δ Τοποτη- 
ρητής άπέστειλεν έκ Πλατρών τά έξής δύο τηλεγραφήματα 
τό εν μετά τό άλλο :

«’Εξ ονόματος τής ’Αγιωτάτης ’Εκκλησίας τής Κύπρου 
λαμβάνω τήν τιμήν να ανακοινώσω τή Ύμετέρα Έξοχό- 
τητι έν οδύνη ψυχής τόν θάνατον τοΰ Μακαριωτάτου ’Αρ
χιεπισκόπου έπε?*.θόντα  χθές έσπέρας έν Άγίω Δημητρίω καί 
δτι ή κηδεία γενήσεται έν Μονή Τροοδιτίσσης τήν 10.30’ 
π. μ. τής αΰριον Παρασκευής». *

«Εύχαριστοΰντες τήν Ύμετέραν ’Εξοχότητα, έπιτρέψα- 
σαν τήν ταφήν τοΰ άοιδίμοχ> ’Αρχιεπισκόπου είς τόν περί
βολον τής ’Εκκλησίας Προδρόμου, πληροφοροΰμεν Αυτήν 
δτι ή κηδεία γενήσεται έν Προδρόμφ τήν δεζάτην καί ή- 
μίσειαν ώραν π. μ. τής αΰριον Παρασκευής».

Είς τά τηλεγραφήματα ταΰτα έλήφθη ή έξής άπάντησις :

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ
Άριβ. 841)916. 20 ’Ιουλίου 1916.

Π ανιε ρωτάτε,
Ένετάλην ύπό τής A. Ε. τοΰ Μ. Άρμοστοΰ να γνω

ρίσω ύμϊν τήν λήψιν τοΰ ύμετέρου τηλεγραφήματος, δι’ ού 
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διεβιβάζετε τήν θλιβερόν εϊδησιν τοΰ θανάτου τής Α. Μακα- 
ριότητος τοΰ ’Αρχιεπισκόπου Κύπρου, τήν όποιαν ή Α. Έ- 
ξοχότης ήκουσε μετά βαθύτατης θλίψεως. Προάγομαι να 
εϊπω δτι ό Μ. 'Αρμοστής θά επεθύμει δπως αντιπροσωπεύσω 
τήν Α. ’Εξοχότητα κατά τήν κηδείαν, εί μή απρόοπτοι περι
στάσεις μέ ήμπόδιζον κατά τήν τελευταίαν στιγμήν νά μεταβώ 
είς τήν Μονήν Τροοδιτίσσης πρός τόν σκοπόν τούτον, πα
ρακαλώ δέ τήν Ύμ. Πανιερότητα δπως διαβίβαση είς τούς 
συγγενείς τής Α. Μακαριό τη τος καί είς τά μέλη τής Έκκλη
σίας, τής οποίας ήτο ή κεφαλή, τήν βαθεϊαν συμπάθειαν τής 
Α. ’Εξοχότητας επί τή άπωλεία ήν ύπέστησαν.

Έχω τήν τιμήν να διατελώ τής Ύμ. Πανιε
ρότητας ύμέτερος ευπειθής θεράπων

Ο. W. ORR
Άρχιγραμ. τής Κυβερνήσεως.

Τή Α. Πανιερότητι τφ Μητροπο
λίτη Πάφου Τοποτηρητή του 
’Αρχιεπισκοπικού Ηρόνου.

'II δικαιολογία τής άπουσίας αντιπροσώπου τής Κυβερ- 
νήσεως κατά τήν κηδείαν τοΰ ’Αρχηγού τής Κυπριακής ’Εκ
κλησίας είνε άνίσχυρος να έξαλείψη τήν παραχθεισαν γενικώς 
λυπηράν έντύπωσιν έκ τής άπουσίας ταύτης, διά τήν οποίαν 
ό έντιμος Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Α. Λιασίδης καί διεμαρτυ- 
ρήθη γραπτώς έξ ονόματος τών Ελλήνων τής πρωτευούσης 
πρδς τήν Κυβέρνησιν.

* φ

Ό έκλιπών Πρωθιεράρχης τής Έκκλησίας ήμών ήγε τδ 
72ον έτος τής ήλικίας αύτοΰ. Τα πρώτα στοιχεία τής παιδείας 
έλαβεν έν τφ χωρίφ του, τφ Προδρόμφ τής Μαραθάσης παρά 
τοΰ πατρός του Μάρκου, ίερέως. 'Ως τρόφιμος δέ τής ’Αρχιεπι
σκοπής συμπληρώσας έπί ’Αρχιεπισκόπου Μακαρίου τδ Ελλη
νικόν Σχολείον τής Λευκωσίας διευθυνόμενον ύπδ τοΰ κατόπιν 
γενομένου ’Αρχιεπισκόπου Σωφρονίου, άπεστάλη ύπδ τοΰ τελευ
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ταίου τούτου έτει 1866 είς τήν έν Τεροσολύμοις θεολογικήν 
Σχολήν τοΰ Σταυροΰ έξ ής άπεφοίτησε τφ 1872 είς τάς παρα- 
μονάς έκτάκτων ιστορικών γεγονότων διά τήν δλην ελληνικήν 
έκκλησίαν καί μερικώτερον διά τήν Σιωνίτιδα. Διδασκάλους έν 
τή Θεολογική Σχολή ήκουσε Φώτιον τδ > ’Αρχιδιάκονον, Ιερώ
νυμον τδν Μυριανθέα τδν συντοπίτην του, Βενιαμίν τδν Ίωαννίδην, 
Λέανδρον τδν Άρβανιτάκην, Γεράσιμον τδν κατόπιν Πατριάρχην 
'Ιεροσολύμων καί τινας άλλους, προηγείτο δέ κατά μίαν τάξιν έν 
τή Σχολή Φωτίου τοΰ νΰν Μ. Πατριάρχου Αλεξάνδρειάς, μεθ 
ού καί συνεδέθη καί παρέμεινε διά παντδς τοΰ βίου συνδεδεμένος 
διά δεσμών φιλίας.

"Αμα έπανελθών έξ 'Ιεροσολύμων έχειροτονήθη ύπδ τοϋ 
’Αρχιεπισκόπου Σωφρονίου Διάκονος τή εορτή τοΰ 'Αγίου καί 
εύαγγελιστοΰ Λουκά έν τφ έν Λευκωσία φερωνύμφ ναφ μετονο- 
μασθεις άπδ Κωνσταντίνου Κύριλλος, άνετέθησαν δ’αύτφ καθή
κοντα 'Ιεροκήρυκος καί Διδασκάλου έν τφ έλληνικφ Σχολείφ 
Λευκωσίας.

Τφ 1888 άνετέθη αύτφ, έπιτροπικώς ύπδ τοΰ’Αρχιεπισκό
που ή διοίκησις τοΰ Μητροπολιτικοΰ Θρόνου Πάφου μετά τήν 
παραίτησιν τοΰ Μητροπολίτου Νεοφύτου, τφ 1889 έξελέγη Μη
τροπολίτης Κυρηνείας ώς διάδοχος τοΰ είς τδν θρόνον Κιτίου 
μετατεθέντος Χρυσάνθου, τδν όποιον τελευτήσαντα διεδεχθη καί 
είς τδν θρόνον Κιτίου τφ 1893 όμοφώνφ ψήφφ κλήρου καί 
λαοΰ καί είς τάς δύο Μητροπολιτικάς έκλογάς.

Είς τδ Νομοθετικόν είσήλθε τδ πρώτον τφ 1891 ώς Βουλευ
τής Λεμεσού—Πάφου, ή είσοδος δ’ αυτή είς τδ Νομοθετικόν τοϋ 
Μητροπολίτου Κυρηνείας Κυρίλλου άνενέωσε τούς εύθαρσεΐς πο
λιτικούς άγώνας ύπέρ τών δικαιωμάτων τοΰ λαοΰ, τούς οποίους εΐ- 
χεν έγκαινιάσει καί συνεχίσει είς δύο άτυχώς uóvov νομοθετικάς 
περιόδους ό Μητροπολίτης Κιτίου Κυπριανός. Έκτοτε έπί σει
ράν εϊκοσιν δλων έτών παρέμεινεν ώς αιρετός άντιπρόσωπος τοΰ 
λαοΰ έν τφ Νομοθετικφ έκλεγόμενος έκάστοτε είς πλείονας τής 

έκλογικάς περιφερείας.
Περί τάς άρχάς τοϋ 1909 έξελέγη ’Αρχιεπίσκοπος πάσης
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Κύπρου κατόπιν εννεαετούς λυπηρού έμφυλίου πολέμου, δστις 
κατέπαυσεν δριστικώς έν έτος μετά τήν έκλογήν, ήτοι κατά Φε
βρουάριον του 1910 δια τής ύπ’αμφοτέρων τών διισταμένων με
ρίδων άναγνωρίσεως ώς κανονικού ’Αρχιεπισκόπου Κυρίλλου τοΰ 
από Κιτίου.

Ή ψήφισις τοΰ έν ίσχύϊ Καταστατικού τής ’Εκκλησίας ή
μών, τού οποίου τήν σπουδαιότητα διαλαλεϊ ήδη ή προκειμένη 
αρχιεπισκοπική έκλογή, είνε έργον τής ληξάσης ’Αρχιεπίσκο
πε ίας, τού οποίου θα κάμη μνείαν εύφημον ή ‘Ιστορία.

ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΙ

ΤΟΥ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΦΟΥ Κθ*  ΙΑΚΟΒΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΗΑΕΙΑΝ

Πένθος βζθύ, βαθύτατον καλύπτει άπό τριημέρου τήν Εκκλησίαν τής 
Κύπρου. Καί ή καθ’ 'Ημάς άγιωτάτη αΰτη Άποστολική Εκκλησία 
μόλις άνακύψασα έκ τού δεινού καί τρομερού έκείνου σάλου, τού δε
καετούς άγώνος δστιΒ συνετάραξε καί σ^νεκλόνι^ε τήν Νήσον από 
άκρου εις άκρον, μόλις προ ές που έτώ/ άνασυνταχθεΐσα καί πλή
ρως άποκατασταθείσα έβαινε τον ταχύν καί εύθύν δρόμον τής άνα- 
συντάξεως καί της Εκκλησιαστικής άνορθώσεως καί προόδου, ιδού 
καί πάλιν Αύτη περιβάλλεται τδν μέλανζ τής θλίψεως πέπλον. Καί ό 
λόγος κίνε δτι ό σεπτός Αύτής Πρωθιεράρχης, ό Μακαριότατος ’Αρχι
επίσκοπος δέν ύπάρχει πλέον άπό τριών ήμερων έν τή ζωή. Ύπέκυψε 
καί αύτός άνθρωπίνως είς τό μοιραίον τέλος μεταβαίνων είς τάς αίω- 
νίους μονάς, είς τα άγαπητά τού Κυρίου σκηνώματα.

Βάσκανος οφθαλμός έρριψεν έπ’ αύτόν άγριον καί βλοσυρόν τό 
βλέμμα, καί ιδού ή ύψικάρηνος αύτη δρυς κειται είς σωρούς άμόρ- 
φους κλάδων καί φυλλωμάτων.

Νόσος δεινή, δξεια καί άπροσδόκητος, άμειλίκτως έπιπεσοΰσα καί 
μή ύποχωρήσασα προ τής έγκαίρως παρασχεθείσης Αύτφ ιατρικής 
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έπιστήμης, μηδέ φεισθεισα τής έτι έν άκμή Αύτού δράσεως, κατέρρι- 
ψεν άσπλάγχνως είς τον τάφον, καί κατέλιπε λύπην μέν άφατον είς 
τούς άπαρηγορήτως θρηνούντας Αύτόν προσφιλείς άδελφούς, συγγε
νείς καί οίκείους, κενόν δέ τή Εκκλησία*  κχΐ έπί τού φ καί Ήμεις 
συντετριμμένοι έκ τής οδύνης καί βαρυαλγούντες έκφέρομεν έκ τών 
καρδιών ήμών φωνήν παραπόνου λέγοντες*  άλ?<ά διατί Κύριε ή νέα 
καί πάλιν αυτή δοκιμασία διά τήν ταλαιπωρηθεισαν Εκκλησίαν μας ; 
Άναγνωρίζοντες δμως τήν μηδαμινότητα καί τήν εύτέλειαν ήμών 
άπέναντι τής Θείας Μεγαλειότητος, άναγνωρίζοντες δτι δούλοι ά- 
χρεϊοι καί ταπεινοί έσμεν κατά τον ’Απόστολον, άναγνωρίζοντες δτι 
τά πάντα διευθύνονται ύπό τού Θεού κατά νόμους δλως ήμιν άγνω
στους, όφείλομεν νά κλίνωμεν εύλαδώς καί ταπεινώς τον αύχένα πρό 
τών άνεξερευνήτων βουλών τού Ύψίστου, όφείλομεν νά δεχώμεθα 
μεθ’ υποταγής καί υπομονής παν δ,τι έξ Αύτού έρχεται, καί λέγον- 
τες πάντοτε δ,τι ποτέ έλεγεν ό πολύτλας καί μακάριος Ίώδ «ώς τω 
Κυρίω έδοξεν ούτω καί έγένετο*  εϊη τό όνομα Αύτού εύλογημένον».

Ό άφ’ 'Ημών μετοςστάς ’Αρχιεπίσκοπος ύπήρξε γέννημα καί θρέμ
μα τής ’Αρχιεπισκοπής*  είσαχθείς έν αύτή έκ παίδων καί έντρυφήσας 
τοϊς ίεροίς γράμμασιν έξεπαιδεύθη είς τα τότε έκπαιδευτήρια τής πρω- 
τευούσης· άποφοιτήσας δέ καί έφιέμενος εύρυτέρων σπουδών καί μεί- 
ζονος έτι πνευματικής άναπτύξεως μετέβη είς τήν έν Περοσολύμοις 
περίπυστον Θεολογικήν Σχολήν τοΰ Σταυρού, ένθα διήκουσε μετά 
πολλής τής έπιμελείας δλην τήν σειράν τών Θεολογικών μαθημάτων 
έπιδειξάμενος εύφυίαν, φιλεργίαν καί φιλοπονίαν ού τήν τυχούσαν.

Έξελθών δέ τής Θεολογικής Σχολής έπέστρεψεν είς τήν εαυτού 
πατρίδα, δπως ώς φιλόστοργος καί εύεργετηθείς υίός άποδώ τά τρο
φεία τή έκθρεψάση καί γαλουχησάση αύτόν ΜητρΙ Εκκλησία.

Καί κατά πρώτον μέν διωρίσθη διδάσκαλος έν τοΐς έκπαιδευτηρίοις 
Αευκοσίας καί 'Ιεροκήρυξ διαπαιδαγωγήσας τήν φοιτώσαν νεότητα 
έφ’ ικανά έτη καί χειραγωγήσας Αύτήν Χριστιανικώς καί έθνοπρε- 
πώς. Άλλ’ ό Μακαριώτατος ’Αρχιεπίσκοπος ήτο προωρισμένος ύπό 
τής Θείας Προνοίας να άνέλθη καί είς ύψηλότερα άξιώματα*  ήτο προ- 
ωρισμένος, δπως έξυπηρετήση τα ίδανικά του καί τήν Εκκλησίαν 
του καί άπό ύψηλοτέρας σκοπιάς*  καί διά τούτο Αύτη άποβλέψασα 
είς τήν εύσέβειάν του καί τάς περικοσμούσας Αύτόν Χριστιανικάς ά- 
ρετάς άνεβίβασεν είς τό ύπατον τής Άρχίερωσύνης άξίωμα έμπιστευ- 
θεισα Αύτφ τήν διακυβέρνησιν πρώτον μέν τής Ίεράς Μητροπόλεως
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Κυρηνείας, κατόπιν δέ τής Μητροπόλεως Κιτίου. Είς άμφοτέρας ταύ
τας έπεδείξατο έκτακτον διοικητικήν ικανότητα ζήλον κατ’ έπίγνω- 
σιν καί προήγαγε ταύτας οικονομικός δσιρ ήν Λύτφ δυνατόν καί συν 
έβαλον αί τότε περιστάσεις. Άλλ’ ιδού μετά τήν έκκλησίαν ή πολι
τεία άναγνωρίσασα καί Αυτή τήν πολυπειρίαν καί πολιτικήν του σύ- 
νεσιν καί τόν φλέγοντα ύπέρ τής πατρίδος του ζήλον άνεδείκνυεν 
Αύτόν έφ’ ικανά έτη άντιπρόσωπον τής χώρας έν τώ Νομοθετικό) 
Συμβουλίω.

Έκει δέ τότε έδόθη είς τόν προκείμενον νεκρόν ή εύκαιρία ν’ ά- 
ναπτύξη καί έπιδείξηται τα περικοσμουντα Αυτόν πολίτικα χαρί
σματα καί άρετάς νου.

Έκει έν τή αιθούση τοϋ Νομοθετικού έπί σειράν ολοκλήρων έτών 
ήκούετο σθεναρά καί βροντώδης ή φωνή του ύποστηρίζοντος τά δί
καια τής Νήσου, ύποδεικνύοντος τό, τί έπρεπε να γένηται δια τήν 
προαγωγήν τοϋ τόπου, δν τόσον ήγάπησε, καί έπειδή είχε πολλήν 
τήν παρρησίαν καί τό σθένος άντετάσσετο πρός τούς ισχυρούς τής 
Κυβερνήσεως ψέγων τα ψεκτά καϊ προβάλλων πάντοτε τα δίκαια 
καί τά όρθά.

Εκείνο δμως τό όποιον οφείλει νά τονίση τις, είνε δτι έγένετο 
πραγματικώς πατήρ καί προστάτης τής λαϊκής, τής χωρικής τάξεως, 
έκαστος δέ χωρικός είχε τό θάρρος να προσέρχηται πρός αυτόν καί 
νά λέγη έλευθέρως τά παράπονά του, ή μάλλον Αύτός ούτος μετέ- 
βαινεν είς τα χωρία καί τάς καλύβας των, δπως ίδίοις δμμασιν άν- 
τιληφθή τών άναγκών των, καί ταύτας βρονιοφωνήση κατόπιν έν τή 
αιθούση τοϋ Νομοθετικού.

’Ιδού έν γενικαϊς καϊ άδραϊς γραμμαϊς ολόκληρος ό πολιτικός του 
βίος*  βίος πλήρης δράσεως, ίκανός πρός μίμησιν, βίος εύεργετικός δια 
τήν πατρίδα του. Δια τούτο δέ ήμέραν τινά ή άδέκαστος ιστορία θ’ 
άναγράψη χρυσοϊς καί άνεξιτήλοις γράμμασι τά τής πολιτικής αύτοϋ 
δράσεως καί ένεργείας.

'Ολόκληρος δ’ ή Νήσος θ’ άναμιμνήσκηται έπί σειράν έτών τοϋ 
εύεργετικοϋ αύτοϋ ονόματος καί θά μακαρίζη αύτό.

"Οτε δέ άνεφύη κατόπιν τό ’Αρχιεπισκοπικόν ζήτημα έδόθη καϊ 
πάλιν ή εύκαιρία νά έπιδείξηται τόν ιερόν καί θερμόν ζήλόν του ύπέρ 
τής Έκκλησίας παλαίσας έπί δεκάδα έτών, δπως διατηρηθώσιν άλώ- 
βητα τά προνόμια τής Άγιωτάτης ταύτης Άποστολικής Έκκλησίας.
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'Ότε δέ τέλος άπό κοινού ή τε Έκκλησία καί πολιτεία άνέθηκαν 
είς τάς στιβαράς αύτοϋ χεϊρας τήν διακυβέρνησήν τής ’Αρχιεπισκοπής 
άναδείξασαι Αύτόν ’Αρχιεπίσκοπον ήρξατο έκτοτε μοχθών καί παλαι
ών καί άγωνιζόμενος δπως περισυλλέξη τα ναυάγια καί τα συντρίμ
ματα, άτινα έπεσώρευσε τή δοκιμασθείση Έκκλησία άχαρις δεκαετής 
πάλη. Έν τή έκπληρώσει δέ τών ύψηλών ποιμαντορικών του καθη
κόντων προσέκρουε πολλάκις είς κωλύματα καί έμπόδια κληροδο- 
τηθέντα έκ μιας άπολυταρχικής καί έκκλησιαστικής έκρυθμίας. Ένεκα 
δέ τούτου πολλάκις παρεξηγεϊεο, άλλ’ αί παρεξηγήσεις αύται ταχέως 
διευκρινιζόμενα! άπέβαινον ώς έπί τό πλεϊστον ύπέρ αύτοϋ, διότι εύ- 
ρίσκετο ούτος έν τή έκπληρώσει τών ποιμαντορικών του καθηκόντων.

Τοιοϋτος ύπήρξε καί ό ’Εκκλησιαστικός βίος τού προκειμένου 
Πρωθιεράρχου. Βίος πλήρης δράσεως άλλά καί πολυκύμαντος*  βίος 
πολυπαθής καί πολύπλαγκτος δι’ αύτόν, διότι δύναταί τις νά ίσχυρισθή 
δτι δλίγιστον χρόνον τοϋ ßioj του έζησε δι’ έαυτόν, καί ούχΐ διά τήν 

Έκκλησίαν.
Καί διά τοΰτο άπερχόμενος σήμερον τού πρόσκαιρου καί παρερχο- 

μένου τούτου κόσμου, δύναται καυχώμενος νά είπη, ώς ό μακάριος 
Παύλος*  «τόν άγώνα τόν καλόν ήγώνισμαι, τόν δρόμον τετέλεκα, 
τήν πίστιν τετήρηκα*  λοιπόν, άπόκειταί μοι ό τής δικαιοσύνης στέ
φανος, δν άποδώσει μοι έν τή έσχάτη ήμέρα ό Κύριος ό δίκαιος 
κριτής».

Νΰν δέ, Σεβασμιώτατε έν Κυρίω άδελφέ, προσέλθωμεν πρός τό φέ- 
ρετρον τοϋ προκειμένου Πρωθιεράρχου καί συλλειτουργού Ήμών, καί 
δόντες Αύτώ τόν τελευταΐον άοελφικόν άσπασμόν, δεηθώμεν τοϋ Κυ
ρίου, δπως άναπαύση Αύτόν μέν έν χώρα ζώντων καί έν σκηναΐς 
τών έκλεκτών, παραμυθήσηται δέ τούς άπορφανιζομένους Αύτοΰ ά- 
δελφούς καί συγγενείς, καί άναδείξη τόν άξιον διάδοχον Αύτοΰ έπ’ 

άγαθώ τής ’Εκκλησίας.
Πάντες δ’ ύμείς, κληρικοί τε καί λαϊκοί, οϊτινες φόρον σεβασμού 

καί άγάπης άποτίοντες πρός τόν μεταστάντα προσήλθετε άθρόοι σή
μερον, άσπάσθητε διά τελευταίαν πλέον φοράν τήν πανίερον τοϋ σε
πτού Πρωθιεράρχου δεξιάν τήν τοσάκις έπευλογήσασαν ύμάς καί χει- 
ραγωγήσασαν έπϊ τήν έκπλήρωσιν τών ιερατικών καί χριστιανικών 
ύμών καθηκόντων.

ΝαΙ, Σεβασμιώτατε καί Μακαριώτατε άείμνηστε ’Αρχιεπίσκοπε, δέ- 
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ξαι εύμενώς τόν τελευταΐον ήμών άδελφικόν άσπασμόν, καί άπελθε έν 
ειρήνη είς δν ό Κύριος ήτοίμασέ σοι τόπον άναπαύσεως*  εύχου υπέρ 
ήμών τώ Κυρίω, δπως κατευθύνων τα διαβήματα ήμών πρός παν έρ- 
γον άγαθόν καί Αύτώ εύάρεσίον ένισχύη ήμάς έν τή έκπληρώσει 
τών ύψηλών ποιμαντορικών ήμών καθηκόντων, καί άναδείξη ήμάς ά- 
ξίους Αύτοΰ οπαδούς καί πιστούς έργάτας τοΰ μυστικού Αύτού άμπε- 
λώνος.

Οί πάντες δ’ άναφωνήσωμεν έκ βαθέων καρδίας*  Τού Σεδασμιω- 
τάτου καί Μακαριωτάτου Κυρίλλου, αίωνία ή μνήμη.

+ + +

ΤΟΥ ΜΑΚΑΡ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ Κ0Υ ΚΥΡΙΛΛΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΟ EN ACYKQ^IAi ΠΡΏΤΟΝ ΜΝΗΜΟΞΥΝΟΝ

Χοιότεπώνν^ιον έκκλικΗαόπα,
Όλίγας λέξεις οφείλω να είπω κατά τήν ίεράν ταύτην στιγμήν, 

καθ’ ήν κηδεύεται έν τή γενετείρα αύτού κώμη ό άρχηγός τής Έκ
κλησίας Κύπρου. ’Ίσως ήθελε νά θεωρηθή τούτο άσυμβίβαστον κατό
πιν τοΰ μακρού άγώνος δια το ’Αρχιεπισκοπικόν ζήτημα. ’Ακριβώς δ
μως δπως διαλυθή πλάνη τις ένδεχομένως ίσως ύπάρχουσα παρά τισιν 
έτι μάλλον έπιτακτικόν παρίσταται τά καθήκον τούτο.

Βεβαίως πλήρης χαρακτηρισμός τού μεταστάντος είς τάς αιωνίους 
σκηνάς Πρωθιεράρχου στηριζόμενος έπί τής μακράς αύτού καί ποικί
λης δράσεως είναι έργον χρόνου μακρού. 'Γπερπεντηκονταετής άλλως 
τε βίος διανυθείς είς πολιτικούς καί άλλους άγώνας δέν δύναται νά 
περιληφθή είς τοσούτον σιενά δρια.

Σκοπός τών ολίγων τούτων λέξεων είναι Va έξαρθή απλώς έπί μάλ
λον ή άλήθεια καί διαπιστωθή δφειλομένη δικαιοσύνη.

Ό άοίδιμος Πρωθιεράρχης άπό πεντηκονταετίας καί πλέον έδρασεν 
έν τοις προμάχοις ύπέρ τών πραγμάτων καί συμφερόντων τής Νήσου. 
ΠρΙν ή έλθη ή νύν διοίκησις τής Νήσου ήγωνίζετο έπί τής προκατό- 
χου μετά όλίγων άλλων έπιλέκτων τής Νήσου άνδρών. Δέν έθεώρει 
πρόσκομμα τό διδασκαλικόν έργον, είς δ πρότερον ήσχολειτο, είς τό 
να άφιεροΐ καί πλείστας ώρας ύπέρ τών γενικωτέρων άναγκών τής 
Νήσου.
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'Γπό δέ τήν φιλελευθέραν ’Αγγλικήν διοίκησιν έπ μάλλον καί 
συστηματικώτερον έταξεν έαυτω προορισμόν τήν έξυπηρέτησιν τών 
συμφερόντων τής Πατρίδος.

Πάντες ένθυμούνται τούς έν τή Κυπριακή Βουλή άγώνας, ών προε- 
ξήρχεν δ άοίδιμος Ιεράρχης. ΤΗτο άπαράμιλλον τό σθένος, μεθ’ ού 
ήγωνίζετο ύπέρ τής έπιτυχίας τών διαφόρων ζητημάτων τού τόπου.

Ιστορική δέ άπέβη ή πολιτική έκείνη έκστρατεία κατά άποπείρας 
πρός ύφαρπαγήν δικαιωμάτων τοΰ λαοΰ έν τώ Νομοθετικώ. Πάντες 
όμολογοΰσιν δτι άνευ τής εύτολμίας έκείνης καί δραστηριότητος τού 
τότε έπισκόπου Κυρηνείας θά έχάνετο τό ζήτημα.

Ή νομοθεσία τής Νήσου έν τώ προσώπςο τοΰ άοιδίμου Πρωθιεράρ
χου ε!χε τόν έμπειρον αύτής όδηγόν.

'Ως πρός δέ τήν δραστηριότητα αύτοΰ διά τα έκκλησιαστικά ήμών 
πράγματα ήλθεν ή τελευταία περίοδος τής ποιμαντορίας αύτού μετά 
τήν άνάδειξιν αύτού ώς ’Αρχιεπισκόπου νά άποκαταστήση καί τό μέ
ρος τούτο έξίσου φαεινόν. Νοώ τήν έκκλησιαστικήν έκείνην έργασίαν, 
ής ήγήθη καί τής όποιας καρπός μετά πολυετείς κόπους καί μόχθους 
ύπάρχει ό νύν έν ίσχύϊ έκκλησιαστικός νόμος : τό Καταστατικόν τής 
'Αγιωτάτης ’Εκκλησίας ήμών.

Τό έργον τούτο κατόπιν μακράς συνεργασίας μετά τών πρός τούτο 
κληθέντων έτυχε τού έκκλησιαστικού κύρους τής Άνωτάτης Έκκλη · 
σιαστικής ’Αρχής τής Νήσου.

Δέν έλειψαν διάφοροι έπικρίσεις κατ’ αύτοΰ.
Δέν δύναταί τις δμως νά άρνηθή δτι έγένετο ή άφετηρία τής έν γέ- 

νει βελτιώσεως τών παρ’ ήμιν Εκκλησιαστικών πραγμάτων. Σύν τώ 
χρόνω δέ άναθεωρούμενον καί κατά τάς μέχρι τοΰδε ένδείξεις μεθ- 
αρμοζόμενον θά σημειώση έποχήν τής παρ’ ήμΐν έκκλησιαστικής ά- 
νορθώσεως. Έν παρόδω είρήσθω δτι τό σημείον τούτο είναι έκεΐνο 
ακριβώς, καθ’ δ έγεννήθη ή διάστασις καί παράτασις τού συναφούς 
πρός αύτό ’Αρχιεπισκοπικού ζητήματος.

Έκ της Ιστορίας εΐνε γνωστόν δτι είς λαούς οί όποιοι έχουσιν 
υψηλά ιδεώδη περί τών διαφόρων έκφάνσεων τής ζωής δέν ύπάρχει 
πλήρης ίκανοποίησις καί προσαρμογή πρός τά ιδεώδη αύτών. Κατά 
τόν κανόνα τούτον κρινόμενος καί ό άοίδιμος Πρωθιεράρχης έχει βε
βαίως τούς έπικριτάς του. Ούδ’ ύπάρχει τις καί ό μέγιστος ιών άν- 
§ρών δστις νά άπετέλεσεν έξαίρεσιν èv τούτφ.
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Πάντως δμως ό άείμνηστος άρχιεπίσκοπος Κύπρου Κύριλλος θα κα- 
ταλάβη έν τε τή πολιτική καί έκκλησιασιική ιστορία τής Νήσου πε
ριφανή θέσιν, ή δέ ΠατρΙς εύγνωμονούσα ϊδρυσεν ήδη έν τή καρδία 
αύτής μνημεΐον άϊδίου ευγνωμοσύνης πρός τον μεταστάντα δια τάς 
μεγάλας αυτού υπηρεσίας προς αύτήν.

Τοιούτου άνδρός στερούμεθα σήμερον. Εύλογον δέ είνε τό βαθύ 
πένθος, τό όποιον κατέλαβεν απάντων τας ψυχάς.

Άς άναπέμψωμεν δέ έκ βάθους ψυχής δέησιν πρός τον *Ύψιστον,  
δπως άναπαύση αύτόν έν σκηναΐς δικαίων, έπιφωνούντες

Αίωνία αύτού ή μνήμη 
Αίωνία αύτοΰ ή μνήμη.

+ + +

ΤΟΥ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΙΤΙΟΥ Κθ*  ΜΕΛΕΤΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΞΥΝΟόΙΚΟΝ ΕΝ ΛΕΥΚθΞΙΑι ΜΝΗΜΟΞΥΝΟΝ

«Καί έξάρας Ίακώ§ τοί/ς πόδας αί/τοί? 
έπί την κλίνην έξέλιπε καί ποοόετέΟη πρός 
τόν λαόν αύτοΰ»·

Διά τών λέξεων τούτων, Σεβάσμιοι έν Χώ άδελφοί καί έκκλησίασμα 
φιλόχριστον, έξαγγέλλει ή Γραφή καί τήν τελευτήν καί τόν έπαινον 
τοΰ Πατριάρχου ’Ιακώβ. Δια τών ίδιων γραφικών λέξεων κρίνω πρέ- 
πον, νά έξαγγείλω καί έγώ πρός ύμάς σήμερον καί τήν τελευτήν 
καί τόν έπαινον τοΰ μακαριστού ήμών Πατρός καί άρχιεπισκόπου Κυ
ρίλλου τοΰ άπό Κιτίου. Διότι άληθώς ώς ό παλαιός έκεΐνος Πατριάρ
χης τοΰ ’Ισραήλ καί ό τής Κύπρου πάσης άνώτατος Ποιμήν έξάρας 
τούς πόδας αύτοΰ έπί τήν κλίνην έξέλιπε καί προσετέθη πρός τόν 
λαόν αύτοΰ. Νομίζει τις δτι άνήλθεν έπίτηδες έπί τα όρη δπου τό 
πρώτον ήτένισε τό ήλιακόν φώς καί όπόθεν κατήλθεν έπί τήν πεδιά
δα τής μακράς καί πολυμερούς του δράσεως, ί'να έξάρας τούς πόδας 
αύτού έπί τήν κλίνην έκλίπη μέν δπισθεν τής σκοτεινής τού τά
φου σκιάς, προστεθή δέ πρός τόν λαόν αύτού, τόν λαόν τόν άδη- 
μαγώγητον, τόν λαόν τών μονίμων φρονημάτων καί αισθημάτων, 
τδν τετελειωμένον έν τή ήθική τελειώσει, τόν λαόν τουτέστι τής 

έκκλησίας τών πρωτοτόκων τόν έν ούρανοϊς άπογεγραμμένον, είς δν 
καί ήμεϊς ποθοΰμεν καί εύχόμεθα νά προσιεθώμεν μέ τήν σειράν μας.

Καί νΰν ήμεϊς τόν δίσκον τών κολύβων αύτού κυκλοΰντες καί όλο- 
ψύχους τάς ύπέρ αύτοΰ έπιμνημοσύνους δεήσεις πρός τόν Πατέρα τών 
πνευμάτων άναφέροντες, ας προσπαθήσωμεν νά άρυσθώμεν τινά παρα
μυθίαν έκ τής άναπλάσεως φωτεινής τής είκόνος τής έκλιπούσης μορ
φής. Ούτω ποιοΰσι καί παίδες καλής τυχόντες άνατροφής έπί τή όρ- 
φανία σωματικού πατρός. Καθήμενοι άναπολούσιν εύχαρίσιως καί 
διηγούνται εύχαριστότερον δ,τι έκ τοΰ βίου τοΰ μεταστάντος πατρός 
των νομίσωσι μνήμης άξιον διά τούτου είς αύτούς μέν παραμυθίαν 
πορίζοντες, όφειλήν δέ δικαίαν πρός έκεινον άποτίοντες.

Εύτυχώς δέ καί δΓ έμέ λέγοντα καί δΓ ύμάς άκούοντας ούτε 
σπάνις ύπάρχει πράξεων έπαίνου καί μνήμης άξίων έν τώ βίω τού 
έν μακαρία τή λήξει γενομένου ήμετέρου Πατρός, ούτε έλλειψις èv 
ήμϊν διαθέσεως φιλοχρίστου, δΓ ής μόνης καί λέγεται καί άκούεται 
άνεπιφθόνως τών άλλων έπαινος.

Διότι διά τού θανάτου τού άοιδίμου ’Αρχιεπισκόπου Κυρίλλου τοΰ 
Β'. έξέλιπεν άφ’ ήμών μία προσωπικότης, ήτις πληροί τέσσαρας δλας 
δεκαετηρίδας διά πολυμεροΰς καί καρποφόρου δράσεως, προσωπικό
της, ήτις έπί μακρόν άπετέλεσε τό ίνδαλμα μυριάδων λαοΰ, προσω
πικότης είς τήν όποίαν ό μέλλων Ιστορικός τής συγχρόνου Ελλά
δος, ής τμήμα άποτελει καί ή ξενοκρατουμένη Κύπρος, θά άφιερώση 
ένδιαφερούσας σελίδας, αν καί οί άληθινοί τοΰ άγαθοΰ έργάται όλί- 
γον ένδιαφέρονται περί κρίσεων άνθρωπίνων γινώσκοντες πόσον είνε 
<δειλοί διαλογισμοί θνητών» καί πόσον είνε έπισφαλεις καί έστερη- 
μέναι πραγματικής άξίας καί αί δξυνούστεραι τών άνθρωπίνων κρίσε
ων, άφοΰ τά έλατήρια τών πράξεων, τά μή έχοντα αίωνίαν τήν άξίαν, 
κείνται ύπέρ τήν αρμοδιότητα αύτών.

Πρός τάς όρατάς έν τούτοις πράξεις, τάς μόνας τή έπισφαλεϊ άν- 
θρωπίνη κρίσει ύποκειμένας καί ήμεϊς άποβλέποντες, δικαίως δυνάμεθα 
νά και,αρςθμήσωμεν τόν έκλιπόντα πρωθιεράρχην είς τήν χορείαν τών 
μάλιστα ύπέρ τοΰ άγαθοΰ τής πατρίδος καί τής έκκλησίας έργασθέντων 
συγχρόνων άνδρών. Κατελθών άπό τών Όρέων Σιών έμπνευσμένος 
άπό τοΰ Γολγοθά καί τοΰ Τάφου καί έφωδιασμένος μέ τά πνευματικά 
έφόδια τά όποϊα προσεπόρισαν αύτφ εξαετείς σπουδαΐ έν τή θεολογική 
3χολή τού Σταυρού παρά τούς ^δας διαπρεπεστάτων διδασκάλων
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καθιέρωσεν εαυτόν είς τήν ύπηρεσίαν τής Εκκλησίας καί τής Πζτρί- 
δος ή ορθότερον είπειν τής Πατρίδος καί τής ’Εκκλησίας. Διότι ή 
προσωπικότης αύτη είνε πολιτική μάλλον ή εκκλησιαστική. Εν τή 
δημοσία δράσει αύτής πρωτεύουσιν οί πολιτικοί αγώνες, διά τούς ό
ποιους έξέχων έν τώ νομοθετικω συνάδελφός Του στεφάνών τήν σορόν 
αύτού κατά τήν κηδείαν έξ ονόματος τών νομοθετών έχαιρέτισεν αύτόν 
ώς τόν πρώτον πολιτικόν τής νήσου άνδρα.

Οί πολιτικοί ούτοι άγώνες έντός τε καί έκτος τού νομοθετικού οί 
όποιοι είνε συγχρόνως καί εθνικοί καί συνδέονται στενώς δχι μόνον 
πρός τήν παρούσαν σχετικήν εύημερίαν τού Κυπριακού λαού, αλλά καί 
πρός τήν άνάδειξιν καί έπίρρωσιν τού έθνικού αισθήματος καί τού πό
θου τής έθνικής άποκαταστάσεως, οί πολιτικοί λέγω ούτοι καί έθνικοί 
άγώνες τού άοιδίμου Κυρίλλου, έν οΐς έξεευλίχθη ή έν αύτφ ένοικούσα 
δύναμις θέτουσι κατ’ άνάγκην έν δευτέρα γραμμή τήν δράσιν αύτοΰ 
έν τώ καθαρώς έκκλησιαστικώ κύκλιο, δια τόν όποιον, δπως έννοειτε, 
θά έπεθύμουν ιεράρχην καί μάλιστα πρωθιεράρχην έπιμνημοσύνως έ- 
παινών να είμαι εύγλωττότερος.

Άλλα τί σηααίνει ! Μήπως τής δλης Ελληνικής ’Εκκλησίας ή 
δρασις άπό πέντε ήδη εκατονταετηρίδων δέν είνε πολιτική μάλλον ή 
έκκλησιαστική ; ’Ώ βεβαίως τό καθήκον τών ποιμένων τοΰ ύπό δου
λείαν λαοΰ ήτο καί είνε ή σωτηρία τοΰ λαού τούτου άπό τοΰ έθνικού 
πρό παντός ναυαγίου. ’Εντεύθεν καί αί ξενίζουσαι τούς άφιλοσόφους 
παρατηρητας ήμετέρους τε καί ξένους αίσθηταΐ άτέλειαι καί έλλείψεις 
τής συγχρόνου Ελληνικής ’Εκκλησίας. Αί οργανικαί τελειότητες καί 
αί άρμονικαί τών δργανισμών λειτουργίαι άπαιτοΰσιν ειρήνην καί ει
ρήνην βαθεϊαν, ή Ελληνική δμως ’Εκκλησία εύρίσκεται είς κατάστα- 
σιν έμπόλεμον, τί λέγω ; είς κατάστασιν διωγμού καί διωγμού άπηνε- 
στάτου άπό πέντε που ήδη αιώνων. Είνε ή κατ’ έξοχήν στρατευομένη 
Εκκλησία, είναι ή Εκκλησία ή ανταναπληροΰσα έν τφ σώματι αύτής 
τα παθήματα τοΰ Χριστού. Καί θα ήρμοζε ταύτης μάλλον νά εϊπω τόν 
έπαινον σήμερον δια νά άπαρτισθή έντεύθεν καί τού μεταστάντος ά- 
νωτάτου Λειτουργού αύτής ό πλήρης έπαινος.

Διότι έάν είς άνθρωπίνην ύπείκοντες άδυναμίαν μεμψιμοιρώμεν 
ένίοτε κατά τής έκκλησιαστικής ήμών συγκροτήσεως λέγοντες καί 
γράφοντες δτι δέν ύπάρχει άρκετή ζωή, δέν έκδηλοΰται δσος έπρεπε 
ζήλος νά άναπολώμεν ευκλεεστέρους χρόνους τής
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Εκκλησίας ήμών, αύτα τά πράγματα μονονουχΐ φωνήν άφιέντα άντι- 
κρούουσι τάς μεμψιμοιρίας ταύτας. Εκκλησία ή οποία έξακολουθεϊ νά 
πλουτίζη τόν χορόν τών μαρτύρων, ’Εκκλησία τής όποίας οί ποιμένες 
περιστάσεως δοθείσης βαδίζουσιν άκλονήτως πρός τόν θάνατον, είνε 
’Εκκλησία θεού ζώντος, ταμειον πίστεως, θησαυρός δυνάμεως. 
Δέν έπικαλοΰμαι είς άπόδέιξιν τούς πρός δύο γενεών μαρτυρήσαντας 
Κυπριανόν καί τούς μετ’ αύτοΰ Ιερομάρτυρας, ών τά δστά άναπαύ- 
ονται έκεί είς τό Άγιον Βήμα τοΰ ναοΰ τούτου. Αναφέρω τούς συγ
χρόνους μας, έκείνους μετά τών όποίων συνεφάγομεν καί συνεπίομεν 
καί συνεποθήσαμεν καί συνεσχεδιάσαμεν τήν πλήρη τοΰ γένους άνά- 
στασιν, Φώτιον τόν Κορυτσάς, Αίμιλιανόν τόν Γρεβενών, Κωνσταντίνον 
τόν Μελενίκου, Αθανάσιον τών Μυρέων, έκείνους τέλος οί όποιοι μέ- 
νουσιν έγκαρτεροΰν.τες έπί τών έπάλξεων έν αίς εύρέθησαν τεταγμένοι 
έτοιμοι καί είς πΰρ καί είς θάνατον δια τήν πίσαν καί τήν πατρίδα, 
διά τήν έκκλησίαν καί τό έθνος.

Τοιαύτης Εκκλησίας μέλος πολύτιμον άποτελεϊ καί ή Εκκλη
σία είς ήν καθιέρωσεν έαυτόν ό σήμερον μνημονευόμενος Πρωθιεράρ
χης, πολύτιμον δχι ώς πλήθος ούδέ ώς συγκρότημα, άλλ’ ώς ιδιαιτέ
ρας παρά Θεού ήξιωμένον χάριτος. Διότι πανταχου δπου τό Εύαγγέ- 
λιον κηρύττεται, λαλεϊται καί τής Κύπρου τό όνομα ώς ό τόπος, δστις 
πρώτος μετά τήν Παλαιστίνην ήκουσε τό κήρυγμα τής σωτηρίας διά 
δια τών Αποστόλων Βαρνάβα καί Παύλου.

Μή έκλάβητε παρακαλώ, δτι άναμιμνήσκομαι τούτων δια να θίξω 
εύθικτους τής καρδίας χορδάς. Ό σκοπός μου είνε άκριβώς τό έναν
τίον. Θέλω δηλαδή να εϊπω πρός ύμάς πόσον βαρείαι είνε αί υπο
χρεώσεις πάντων ήμών κλήρου τε καί λαοΰ άπέναντι τής ιδιαιτέρας 
ταύτης τοΰ θεού πρός τόν τόπον μας χάριτος. Συγκεκροτημένοι είς 
αύτοκέφαλον ’Εκκλησίαν άπ’ αύτών τών πρώτων αιώνων τής έκκλη- 
σιαστικής οργανώσεως καί έκκλησίαν άποστολικήν έξαιρετικής άπο- 
λαύουσαν τιμής έν τώ συγκροτήματι πασών τών ορθοδόξων αύτοκεφά- 
λων έκκλησιών, . είνε δίκαιον καί πρέπον νά άγωνιζώμεθα δπως δια- 
κρατώμεθα είς τό ύψος τοΰ άξιώματος τής ’Εκκλησίας ήμών.

Τοΰ ύψους τούτου έξεπέσαμέν ποζε δια τής λυπηράς δεκαετούς 
διαμάχης, τής όποίας πάντες ήδη μετά θλίψεως άναμιμνησκόμεθα, 
άλλ’ έξυψώθηαεν αύθις όμονοήσαντες καί συγκεντρωθέντες περί τόν 
Εκκλησιαστικόν κοιΐ έθνικόν ήμών ήγέτην, διά τήν μνήμην τσ$ 
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όποιου τελουμεν σήμερον τήν πένθιμον ταύτην τελετήν. Δυστυχώς έξέ- 
λιπεν άφ’ ήμών προώρως, έξαετίαν μόλις ποιμάνας ήμας έν ειρήνη, 
καθ’ ήν ευτυχώ; έπρόφθασε νά θέση τάς πρώτας βάσεις τής τών έκ- 
κλησιαστικών πραγμάτων ρυθμίσεως διά τής ύπό τήν προεδρίαν αύ
τού συντελεσθείσης συνοδικής ψηφίσεως του Κατασιατικου τής 'Αγιω- 
τάτης ήμών Έκκλησίας.

’Ήδη προστεθειμένος ών προς τον )αόν αύιου τόν άποτελοΟντα 
τήν Εκκλησίαν τών έν ούρανοίς άπογεγραμμένων έςακολουθεί έκει 
έργαζόμενος. παρακαλών τόν Κύριον ύπέρ του ποιμνίου του, υπέρ τής 
’Εκκλησίας του, ύπέρ τών πόθων τών παγ<υπρίων, ύπέρ τών πόθων 
τών πανελληνίων. Έκειθεν θα έλθη έπίκουρος ήμΐν δια τών αγίων 
του εύχών πρός τόν έν Τριάδι θεόν δπως κλήρος καί λαός ούχΐ φα- 
τριάζοντες καί διαπληκτιζόμενοι άλλ’ εύσεδοφρονοΟντες καί πρός 
καθοδηγίαν τής ψήφου ήμών τον Θεόν έπικαλούμενοι άναδείξωμεν 
ύπό Θεού έμπνεόμενοι τόν άξιον νά άναδή έπϊ τόν θρόνον τόν κενόν 
τοΟ ’Αποστόλου Βαρνάδα. Καί έχομεν καί έν τούτφ άνάγκην τής 
βοήθειας τών εύχών του διότι συνήθως λησμονουμεν δτι «ούχ έαυτφ 
τις λαμδάνει τήν τιμήν άλλ’ ό καλούμενος ύπό τού θεοΰ» δπου δέ 
έριδες καί ζήλοι έκεϊ φωνή θεού καλοΟντος άκουσθήναι άδύνα- 
τον. Οί άρχοντες έν γένει δίδονται τφ λαώ κατά τήν καροίαν αυ
τού, ό δέ καλός καί χρήσιμος καί άληθινός Ποιμήν είνε δώρον προσ
ευχής τού ποιμνίου. Έπιμείνωμεν λοιπόν ζητουντες παρά τού θεοΰ 
τόν άξιον διάδοχον τού άοιδίμου ’Αρχιεπισκόπου Κυρίλλου καί θά 
δώση αύτόν άνωθεν καθοδηγών τήν ψήφον τήν πρός έκλογήν 
αύτού.

Καί ήδη δίδοντες πέρας είς τόν λόγον ας άναφωνήσωμεν πάντες 
έκ βαθέων ψυχής : Κυρίλλου τού άοιδίμου ’Αρχιεπισκόπου αίωνία ή 
μνήμη !

ΤΑ ΑΡΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑ ΤΑ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ

17. Ή έν Κύπρφ Εκκλησία περιλαμβάνει έπϊ τοΰ παρόντος 
τέσσαρας έπισκοπικάς περιφερείας έχ ύσας έκάστη ίδιον Έπί
σκοπον. Τήν περιφέρειαν τής Αρχιεπισκοπής, τής Μητρο
πόλεως Πάφου, τής Μητροπόλεως Κιτίου καί τής Μητροπό
λεως Κυρηνείας. Ή διάταξις αύτη τών έπισκοπικών περιφε
ρειών καθορίζει τήν τάξιν τής θέσεως τής προσηκούσης έκάστφ 
τών 'Ιεραρχών. Έν ανάγκη δ ’Αρχιεπίσκοπος και έκαστος τών 
Μητροπολ. Θρόνων δικαιούται να έχη άνά ένα χωρεπίσκοπον.

18. Χηρεύσαντος Μητροπολιτικοϋ τίνος θρόνου ή πνευμα
τική διοίκησις αύτοΰ ανήκει τφ Άρχιεπισκόπφ. Χηρεύσαντος δέ 
τοΰ ’Αρχιεπισκοπικού θρόνου, τήν πνευματικήν διοίκησιν τών 
κατ’ αύτδν άναλαμβάνει δ πρώτος τή τάξει Μητροπολίτης. 'Η 
προσωρινή αύτη πνευματική διοίκησις είς τα συνήθη μόνον καί 
απαραίτητα περιοριζομένη, δέν δύναται να έπενέγκη οιανδήποτε 
μεταβολήν είς τδ καθεστώς είτε τών προσώπων είτε τών πραγμά
των τής Επαρχίας.

19. Εκλέξιμοι δι’ άρχιερατείαν είνε κληρικοί ιερωμένοι ήλι- 
κίας ούχΐ έλάσσονος τών 30 ετών, άδιάβλητοι τα ήθη καί τήν 
εύσέβειαν καί έπϊ τούτοις πάσι κάτοχοι πτυχίου ’Ορθοδόξου θεο- 
λογικής Σχολής.

20. Διά τήν έκλογήν ’Αρχιεπισκόπου συνέρχεται έν Λευκω
σία έν τφ μεγάρφ τής ’Αρχιεπισκοπής έκλογική Συνέλευσις άπο- 
τελουμένη έκ τών Μητροπολιτών καί τών χωρεπισκόπων έάν ύ- 
πάρχωσιν, έκ τών 'Ηγουμένων ή έλλείψει αύτών, έξ άντιπροσώ- 
πων τών Μονών Κύκκου, Μαχαιρά, 'Αγ. Νεοφύτου, Τροοδιτίσσης, 
Χρυσορροϊατίσσης, Σταυροβουνίου και 'Αγ. ΙΙαντελεήμονος, έκ 
δύο βαθμούχων κληρικών τής ’Αρχιεπισκοπής καί δύο τής πόλεως 
Λευκωσίας ήτοι τοΰ Οικονόμου Φανερωμένης καί τοΰ Άρχιμαν*
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δρίτου τοΰ Τρυπιώτου, αν ύπάρχωσι, καί 66 αιρετών άντιπροσώ- 
πων καλουμένων Γενικών έξ ών 33 μέν έκλέγει ή περιφέρεια ’Αρ
χιεπισκοπής, 10 ή περιφέρεια τής Μητροπόλεως Πάφου, 13 ή 
περιφέρεια τής Μητροπόλεως Κιτίου καί 10 ή περιφέρεια τής 
Μητροπόλεως Κυρηνείας. Έκ τών 66 αιρετών αντιπροσώπων οί 
22 θά είνε έκ τοΰ ένοριακοΰ κλήρου οί δέ 44 θα είνε λαϊκοί.

21. Οί Γενικοί’Αντιπρόσωποι δέον νά είνε "Ελληνες ’Ορθό
δοξοι κάτοικοι τής νήσου καί ηλικίας άνω τών 25 έτών. ’Εκλέ
γονται δέ δυνάμει ’Εγκυκλίου έπί τούτφ άπολυομένης, ώς έν τφ 
άρθρφ 26 προνοείται, κατά διάφορα έκλογικά κέντρα καθώς έν τφ 
προσηρτημένφ έν τέλει τοΰ παρόντος Νόμου Πίνακι έμφαίνεται, 
ύπδ ετέρων άντιπροσώπων Ειδικών καλουμένων.

22. Οί Ειδικοί ’Αντιπρόσωποι "Ελληνες ’Ορθόδοξοι κάτοι
κοι ώρισμένων ένοριών πόλεων, κωμοπόλεων καί χωρικών κοινο
τήτων τής νήσου ήλικίας άνω τών 25 έτών έκλέγονται δυνάμει 
ώσαύτως ’Εγκυκλίου άπολυομένης ώς έν τφ άρθρφ 26 προνοει- 
ται ύπδ Ελλήνων ’Ορθοδόξων κατοίκων ώρισμένης ένορίας καί 
κοινότητος έχόντων ήλικίαν άνω τών 21 έτών έπί τή βάσει έκλο- 
γικοΰ καταλόγου ψηφοφόρων κεκυρωμένου ύπδ τοΰ οικείου ’Επι
σκόπου. Έκλέγονται δέ καθ’ ώρισμένην ήμέραν, τόπον καί άριθ- 
μδν ώς έν τφ προσηρτημένφ έν τέλει τοΰ παρόντος Νόμου Πίνακι 
καθορίζεται.

23. Τοιοΰτοι έκλογικοί κατάλογοι ψηφοφόρων έκάστης ένο
ρίας καί κοινότητος, ήλικίας άπδ 21 έτών καί άνω, δέον νά 
συνταχθώσιν άμα τή έπικυρώσει τοΰ παρόντος Νόμου ύπδ τών ιε
ρέων καί τοΰ μουκτάρη έκάστης χριστιανικής κοινότητος έξε- 
λεγχόμενοι, συμπληρούμενοι καί έπικυρούμενοι ύπδ τοΰ αρμο
δίου Επισκόπου παρ’ φ θά κατατίθεται έν άντίγραφον τοΰ ούτωσί 
καταρτισθέντος Καταλόγου. Οί κατάλογοι ούτοι θά άναθεωρών- 
ται κατά διετίαν καί έπικυρούμενοι ύπδ τοΰ οικείου Επισκόπου 
θά χρησιμεύωσι καί πρδς έκλογήν τών έπιτροπειών τών Εκκλη
σιών έκάστης ένορίας καί κοινότητος.

24. Οί έκλεγησόμενοι άντιπρόσωποι οί γενικοί ή ειδικοί 
πρέπει νά είνε ήλικίας άνφ τών 25 έτών μή άπολέσαντες τά έχ-
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κλησιαστικά αύτών δικαιώματα δι’ έπισήμου πράξεως αρμοδίου 
έκκλησιαστικής άρχής πρδ τής έκλογής.

25. Έπί τοΰ κύρους τών έκλογών άποφαίνεται ή 'Ιερά Σύ
νοδος, ήτις καί έκδικάζει τάς τυχδν ένστάσεις κατά έκλογής τί
νος άντιπροσώπου καί άποφαίνεται άνεκκλήτως, διατάσσουσα έν 
περιπτώσει άκυρώσεως τήν έπανάληψιν τής άκυρωθείσης έκλο
γής. Αί ένστάσεις ύποβάλλονται έγγράφως έντδς 8- ήμερών άπδ 
τής έκλογής είς τδν Πρόεδρον τής 'Ιεράς Συνόδου.

26. 'Η περί έκλογής τών 66 άντιπροσώπων ’Εγκύκλιος 
έκδίδεται ύπδ τοΰ πρώτου τή τάξει Μητροπολίτου έντδς 15 ήμε
ρών άπδ τής χηρείας τοΰ ’Αρχιεπισκοπικού θρόνου. ”Αν δ πρώ
τος τή τάξει Μητροπολίτης άπολίπη δΓ οίονδήποτε λόγον νά έκ- 
δώση τήν ρηθείσαν έγκύκλιον έντδς τοΰ άνω χρονικού διαστήμα
τος, τότε ό δεύτερος τή τάξει Μητροπολίτης έντδς 8 ήμερών άπδ 
τής λήξεως τών 15 ήμερών έκδίδει τήν ώς άνω έγκύκλιον καί 
έχει άπαντα τά καθήκοντα καί δικαιώματα τά άναφερόμενα έν 
τφ παρόντι νόμφ διά τήν διεξαγωγήν τής έκλογής μέχρι συγ- 
κλήσεως τής Συνόδου. ’Άν δέ καί ούτος άπολίπη νά πράξη τοΰτο, 
έκδίδει αύτήν ό τρίτος τή τάξει Μητροπολίτης έντδς 8 ήμερών 
άπδ τής λήξεως τής άνω προθεσμίας.

27. Έντδς 3 ήμερών άπδ τής άποπερατώσεως τής έξελέγ- 
ξεως τών έκλογών δ πρώτος τή τάξει Μητροπολίτης καί τούτου 
άπολείποντος ή 'I. Σύνοδος άπολύει έγγραφον Ονοματικήν πρόσ- 
κλησιν πρδς πάντας τούς δνομασθένιας έν τφ 20φ άρθρφ δπως 
προσέλθωσι τή 15η άπδ τής άπολύσεως τής προσκλήσεως ήμέρα 
έν τή αιθούση τής Αρχιεπισκοπής, ίνα άπαρτίσωσι τήν έκλογι- 
κήν Συνέλευσιν. Ή πρόσκλησις αΰτη δέον νά έπιδοθή είς έκα
στον μέλος τής Συνελεύσεως 8 τούλάχιστον ήμέρας πρδ τής δρι- 
σθείσης διά τήν Συνέλευσιν. Έν τή προσκλήσει θά όρίζηται ή τε 
ήμέρα τής έβδομάδος καί ή ώρα διά τήν συγκρότησιν τής Συνε - 
λεύσέως. Έάν κατά τήν δρισθεΐσαν ήμέραν καί ώραν προσέλθω- 
σιν οί ήμίσεις πλέον ένδς ή Συνέλευσις κηρύσσεται έν άπαρτία 
καί χωρεί εύθύς έπί τδ έργον αύτής. Έάν μή προσέλθωσι τοσοΰ-
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τοι, ή συνεδρία άναβάλλεται διά τήν αύτήν ώραν τής έπιούσηζ, 
θεωρείται δέ τότε ή Συνέλευσις έν άπαρτία δσοσδήποτε καί αν 
είνε δ άριθμδς τών παρόντων μελών.

28. Τής Συνελεύσεως κατά τα έν τφ προηγουμένφ άρθρφ 
έν άπαρτία εύρεθείσης, κηρύσσεται ύπδ του Προεδρεύοντος ή 
εναρξις τής συνεδριάσεως καί δ σκοπός τής Συνελεύσεως. Καλεί
ται δέ αυτή να έκλέξη τδ κατάλληλον πρόσωπον διά τδν Αρχιε
πισκοπικόν Θρόνον συμφώνως καί πρδς τά δια τοΰ άρθρου 19ου 
καθοριζόμενα προσόντα. Καί αν μέν συμφωνήσωσι πάντες έπί 
ένδς προσώπου ή έκλογή κηρύσσεται κερατωμένη. Έαν δμως 
ύπάρξη διαφωνία ώςπρδς τδ πρόσωπον, τότε γίνεται μυστική διά 
ψηφοδελτίων ψηφοφορία, έκάστου μέλους τής Συνελεύσεως έγ- 
γράφοντος έν τφ ψηφοδελτίφ έν όνομα έκ τών έχόντων τά κατά 
τδ 19ον άρθρ. προσόντα. Άποπερατωθείσης τής ψηφοφορίας 
γίνεται ή διαλογή τών ψήφω \ c0 δέ λαβών τάς περισσοτέρας 
ψήφους είνε δ έψηφισμ·νος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Μετά τού
το κατερχομένη ή I. Σύνοδος μετά τών αντιπροσώπων είς τδν 
καθεδρικόν ναόν ποιεί τήν είθισμένην τελετήν τής ένθρονίσεως, 
αν δ έκλεχθείς τυγχάνη έκ τής τάξεως τών ’Αρχιερέων. ’Άν οέ 
είνε κατωτέρου βαθμού Ιερατικού, τότε τελούνται τά έπί τούτφ 
έκκλησιαστικώς διατεταγμένα πρδς διαχείρισιν αύτοΰ καί έγ- 
καθίδρυσιν έν τφ Άρχιεπισκοπικφ Άξιώματι. Αναγγελία πρδς 
τήν Κυβέρνησιν περί τής πληρώσεως τοΰ Θρόνου καί πρδς τδν 
χριστεπώνυμον λαόν τής Κύπρου περί τούτου επισφραγίζει τήν 
δλην πράξιν.

29. Κληρικός εύρισκόμενος ύπδ εκκλησιαστικόν έπιτίμιον 
κατά τά έν έδαφίοις β' καί γ' τοΰ 11 άρθρου καθ’ ον χρόνον 
έξεδόθη ή πρδς έκλογήν αντιπροσώπων Εγκύκλιος δέν θεωρείται 
εχων τά πρδς έκλογήν προσόντα. Εκλεγόμενος δέ δέν γίνεται 
δεκτός καί χωρει ή έκλογή έπί ετέρου προσώπου εχοντος τα 
σχετικά προσόντα καί μηδαμώς άλλως κωλυομένου.

30. ’Εκλογή Μητροπολίτου δέν δύναται να γίνη τοΰ Αρ
χιεπισκοπικού Θρόνου έν χηρεία διατελοΰντος.

31. Διά τήν έκλογήν τών Μητροπολιτών ίσχύουσιν αί αύ- 
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ταί καί δια τήν έκλογήν ’Αρχιεπισκόπου διατάξεις μετά τών α
κολούθων διαφορών :

α'.) "Οσα έν τη έκλογή τοΰ ’Αρχιεπισκόπου ένεργεί δ πρώ
το, τή τάξει Μητροπολίτης, έν τή έκλογή Μητροπολίτου ένερ- 
γοΰνται ύπδ τοΰ Άρχιεσκόπου.

β') 'Η έκλογική Συνέλευσις αποτελείται έκ τού ’Αρχιεπι
σκόπου, τών Μητροπολιτών, τών χωρεπισκόπων, τών Ηγουμένων 
Κύκκου, Μαχαιρά, Αγίου Νεοφύτου, δύο βαθμούχων κληρικών 
τής ’Αρχιεπισκοπής, τών Ηγουμένων τών τφ Θρόνφ ύποκειμέ- 
νων Μονών, 2 βαθμούχων κληρικών τής Μητροπόλεως διά τήν 
δποίαν ή έκλογή, καί 36 αιρετών αντιπροσώπων, ών τδ 1)3 έκ 
τοΰ ένοριακοΰ κλήρου.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗΝ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

IAKHBOS £ζά(Ητι Χοκίτον Μητροπολίτης ΙΙάόον Τοποτηοητίις 

τον ^ηοενοντος ΆονιεπκΒιοπικον Θρόνον·

ΠαντΙ τω πληρώματι τής 'Αγιωτάτης έν Κύπρω Άπο- 
στο?νΐκής Εκκλησίας χάριν καί ειρήνην άπό Θεοΰ Πατρός.

Acà της άνακλήσεως είς τάς αιωνίους μονάς του άοιοίμου καί μα- 
καριστοΟ ’Αρχιεπισκόπου Κυρίλλου τοΟ Β , έν χηρεία τοΟ ’Αρχιεπισκο
πικού θρόνου Νέας Ίουσπνιανής καί πάσης Κύπρου τελουντος άπό 

θηζ τοΟ μηνάς τούτου, εγώ ό Μητροπολίτης Πάφου ’Ιάκωβος έντε- 
ταλμένος ύπό τοΟ Καταστατικού τής 'Αγιωτάτης Εκκλησίας ήμών, 
δπως ένεργήσω τα άφορώντα είς τήν εκλογήν νέου ’Αρχιεπισκόπου 
προσκαλώ διά τήςδε τής ’Εγκυκλίου σύμπαν τό X ισιεπωνυμον πλή
ρωμα τής Αύιοκεφάλου ’Ορθοδόξου Εκκλησίας τής Κύπρου, δπως 
έκλέξη κατά τόν έν τή ’Εγκυκλίω ταύτη όριζόμενον τρόπον τούς άξίους 
αύτοΟ άντιπροσώπους, ί’να ου:οι όμοΟ μετά τών Σεβχσμιωτατυν ’Αρ
χιερέων, τών Πανοσιωτάτων 'Ηγουμένων ή άντιπροσώπων τών 'Ιερών 
Μονών καί τών άλλων βαθμούχων κληρικών, ώ; έν τω Κατασιατικω 
δρίζεται, προδώσιν είς τήν έκλογήν του προσώπου του καταλλήλου, 
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ϊνα άναλάδη τήν διακυβέρνησιν τοΰ χηρεύσαντος 'Αρχιεπισκοπικού 
θρόνου.

Οί ρηθέντες άντιπρόσωποι έσονται συνωδά τφ Καταστατικά έν 
συνόλφ 66 τόν άριθμόν.

Έξ ών 33 έκ τής περιφερείας τής ’Αρχιεπισκοπής, 33 δέ έκ 
τών άλλων 3 Μητροπολιτικών περιφερειών, ώς περαιτέρω όρίζεται. 
Έκ τοΰ όλικοΰ δέ άριθμού τών 66 αίρετών άντιπροσώπων 22 μέν έ
σονται κληρικοί, 44 δέ λαϊκοί κατανεμηθέντες είς τάς 4 έκκλησιαστι- 
κάς δικαιοδοσίας κατά τδν έν τφ έπισυναπτομένφ πίνακι δεικνυόμενον 
τρόπον.

Οί ρηθέντες άντιπρόσωποι, οί'τινες θά καλώνται Γενικοί ’Αντιπρό
σωποι θά έκλεγώσιν ύπό ειδικών ’Αντιπροσώπων, τούς όποιους θά έκ- 
λέξωσιν οί κάτοικοι τών ένοριών τών πόλεων, κωμοπόλεων καί χωρίων 
συνφδά ταϊς έν τώ έπισυνημμένφ πίνακι διατάξεσι.

Α'· Τρόπος έκΧογίϊς ειδικών ’Αντιπροσώπων·

1) Πάντες οί ψηφοφόροι πρέπει νά ήναι Έλληνες ’Ορθόδοξοι αρ- 
ρενες κάτοικοι ώρισμένης ένορίας έχοντες ήλικίαν άνω τών 21 έτών 
καί έγγεγραμμένοι έν τφ έκλογικφ καταλόγφ τής ένορίας αύτών φέ- 
ροντι τήν έπικύρωσιν τοΰ άρμοοίου Άρχιερέως.

2) "ϊνα τις έκλεγή ειδικός Αντιπρόσωπος, πρέπει νά ήναι Έλ- 
λην ’Ορθόδοξος άρρην κάτοικος ώρισμένης ένορίας, πόλεως, κωμοπό- 
λεως ή χωρίου τής Νήσου, ήλικίας άνω τών 25 έτών έγγεγραμμένος 
έν τώ έκλογικώ καταλόγφ τής ένορίας καί νά μή έχη άπολέση τά 
έκκλησιαστικά αύτοΰ δικαιώματα δι’ έπισήμου πράξεως άρμοδίας έκ- 
κλησιαστικής ’Αρχής κατά τόν χρόνον τής άπολύσεως τής παρούσης 
’Εγκυκλίου.

3) Αί έκλογαί τών ειδικών άντιπροσώπων θά γίνωσιν έν έκάστη 
ένορία πόλεως, κωμοπόλεως ή χωρίου τής Νήσου, ό δέ άριθμός τών 
έκλεκτέων είδικών άντιπροσώπων έσται ό έν τφ έπισυνημμένφ τή πα- 
ρούση έγκυκλίφ πίνακι άπέναντι τοΰ ονόματος τής ένορίας άναγραφό- 
μενος.

4) 'Ως ήμέρα έκλογής τών είδικών άντιπροσώπων όρίζεται ή 
Κυριακή τής 21ης Αύγούστου 1916. 'Ως τόπος δέ όρίζεται ή αίθουσα 
τοΰ σχολείου ή τό συνοδικόν τής έκκλησίας καί έν έλλείψει ένός τού
των δπου ήθελεν ορίσει δ προεδρεύσων τής έκλογής.
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5) Αί έκλογαί θέλουσι διεξαχθή ώς ά^ολούθως.
α') Ό τής ένορίας έφημέριος Ίερεύς ή υπαρχόντων πλειόνων τοι- 

ούτων ό καθ’ ήλικίαν πρεσβύτερος τών δυναμένων νά ένεργήσωσι θά 
προεδρεύση τής έκλογής έχων βοηθούς καί τούς άλλους ίερεϊς ή καί 
διακόνους, έάν ύπάρχωσιν, ή τούς έπιτρόπους τής έκκλησίας δπου δέν 
ύπάρχουσι συνεφημέριοι. Έν έλλείψει δέ Ιερέων θά προεδρεύση τής 
έκλογής ό ταμίας τής Έκκλησίας έχων βοηθόν τόν μουχτάρην τού χω
ρίου ή καί άλλο τι πρόσωπον τής έκλογής του.

β'; Αί έκλογαί θά άρχίσωσιν άμα τή άπολύσει τής Λειτουργίας 
καί άν δέν έγένετο τοιαύτη τή 8η πρωινή ώρα καί θά συνεχισθώσιν 
(έκτδς έάν πάντες θά έχωσιν ήδη ψηφίσει) μέχρι τής μεσημβρίας, ό- 
πότε ή κάλπη θά σφραγισθή ύπό τού προεδρεύοντος καί τών βοηθών 
του. Έάν δέ πάντες δέν θά έχωσιν.ήδη ψηφίσει, ή ψηφοφορία θα έπ- 
αναρχίση τή 2α μ. μ. καί θά συνεχισθή μέχρις ού ψηφίσωσι πάντες, 
άλλ’ όχι πέραν τής 7ης μ.μ.

γ') Οί ψηφοφόροι προσερχόμενοι, άφού έξακριβωθή δτι είναι έγ- 
γεγραμμένοι έν τφ καταλόγςο τφ εύρισκομένφ είς χεϊρας τού προε
δρεύοντος καί φέροντι τήν έπικύρωσιν τού οικείου Άρχιερέως, θά ψη- 
φίζωσιν έν μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίου, έπί τού οποίου θά 
ήναι γεγραμμένα τά ονόματα τών προσώπων, τά όποια ό ψηφοφόρος 
ψηφίζει ώς ειδικούς άντιπροσώπους καί τα όποϊα ονόματα θα έχωσι τά 
έν τφ άρθρω 2φ άναγραφέντα προσόντα.

δ') Ό προεδρεύων θά σημειοι σταυρόν έν τφ καταλόγφ άπέ- 
ναντι τού ονόματος έκάστου ψηφοφόρου, άμα ώς ρίψη ούτος τό ψηφο- 
δέλτιόν του είς τήν κάλπην*  καί δταν πάντες οί έν τφ καταλόγφ ψηφο
φόροι ψηφίσωσιν ή δταν έλθη ή 7 ώρα μ.μ. θά άνοιγή ή κάλπη καί θα 
καταγραφώσιν υπό τού προεδρεύοντος καί έκείνων έκ τών βοηθών του, 
οί όποιοι θά είναι παρόντες τά όνόματα τών ψηφισθέντων.

ε') Έάν κατά τήν άποσφράγισιν ψηφοδέλτιόν τι εύρεθή διπλούν, 
άπορρίπτεται.

Έάν δέ έν τινι ψηφοδελτίφ ύπάρχωσιν ονόματα περισσότερα τού 
άριθμού τού ώρισμένου διά τήν ένορίαν ώς είδικών άντιπροσώπά/ν, κατά 
τήν καταγραφήν λαμβάνονται τόσα μόνον άπό τού πρώτου κατά σειράν, 
δσος είναι ό άριθμός τών ώρισμένων είδικών άντιπροσώπων τής ένορίας.

Οί εύρεθέντες πλειονοψηφοΰντες κατά τήν ώς άνω καταγραφήν 
τών ψηφισθέντων σημειούνται ώς οί έκλεγέντες ειδικοί άντιπρόσωποι 
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τής ένορίας. Έν περιπτώσει δέ ίσοψηφίας άποφασίζεται δια κλήρου.
6) Έάν έντός δύο ωρών άπό της ένάρξεως της έκλογής ούδείς 

προσέλθη να ψηφίση, προσέλθωσι δέ μετά τήν συμπλήρωσήν του ώς άνω 
διώρου χρονικού διαστήματος τόσοι έκ τών έν τφ καταλόγφ άναγεγραμ- 
μένων ψηφοφόρων μέ ήλικίαν άνω τών 25 έτών, δσος είναι ό άριθμός 
τών ύπό τής ένορίας έκλεκτέων ειδικών άντιπροσώπων ή καί όλιγώτε- 
ροι τόν άριθμόν καί προβάλωσιν έαυτούς ώς υποψηφίους, ϊνα έκλεγώσιν 
ώς ειδικοί άντιπρόσωποι τής ένορίας, ό προεδρεύων κηρύττει περατω- 
θεΐσαν τήν έκλογήν καί άνακηρύττει τούς ρηθέντας ώς ειδικούς άντι- 
προσώπους τής ένορίας.

7) Όσοιδήποτε ψηφοφόροι προσέλθωσιν είς τήν έκλογήν καί ψη- 
φίσωσιν, ή έκλογή θεωρείται έγκυρος. Έάν μηδείς προσέλθη ψηφο
φόρος καί μηδείς προβάλη εαυτόν ώ.ς ύποψήφιον κατά τήν διάταξιν 
τού προειρημένου άρθρου καί συνεπώς μή άναδειχθώσιν ειδικοί τής 
ένορίας άντιπρόσωποι, ή έκλογή δέν θα έπαναληφθή.

8) "Αμα τή συμπληρώσει τής έκλογής θα καταγραφή έν πρα- 
κτικφ τό άποτέλεσμα τής ψηφοφορίας, θά σ ,μειωθώσι τα ονόματα τών 
έπιτυχόντων ώς ειδικών άντιπροσώπων, θά σημειωθώ) δέ καί ό άριθμός 
τών ψηφισάντων καί ό άριθμός τών ψήφων, τάς όποίας έκαστος τών 
έπιτυχόντων έλαβε. Του πρακτικού τούτου έν μέν άντίγραφον θέλει 
τοιχοκολληθή άμέσως είς τήν θύραν τής αιθούσης τής έκλογής πρός 
γενικήν πληροφορίαν τού άποτελέσματος τής έκλογής, έτερον δέ άντί
γραφον θέλει κρατηθή παρά τφ προεδρεύσαντι καί τό πρωτότυπον θέ- 
λει διαβιβασθή ύπό τού προεδρεύοντας ή υπό άπεσταλμένου αύτοΟ 
έντός 2 ήμερών είς τόν πλησιέστερον άρχιερατικόν έπίτροπον τόν έν
τεταλμένον τήν έκδοσιν άδειών γάμου.

9) Πας δστις δικαιούται να ψηφίση κατά τήν έκλογήν, δικαιού
ται καί νά φέρη ένστασιν κατά έκλεγέντος προσώπου ή προσώπων, 
ύπό τόν δρον δμως να συμμορφωθή πρός τάς άκολούθους διατάξεις :

α') Πάσα ένστασις πρέπει νά παραδοθή αύτοπροσώπως υπό τοΟ 
ένισταμένου πρός τόν πλησιέστερον άρχιερατικόν έπίτροπον έντός 48 
ώρών α. "ό τής λήξεως τής έκλογής.

β') Πάσα ένστασις πρέπει νά είναι γραπτή, νά άπευθύνηται πρός 
τόν πρόεδρον τής Ίεράς Συνόδου, νά δηλοΐ τούς λόγους τής ένστάσεως 
καί νά είναι υπογεγραμμένη υπ’ αύτοΰ ίδιοχείρως ή, έάν είναι άγράμ- 
ματος, σεσημειογραφημένη ένώπιον έγγραμμάτου μάρτυρος.
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10) Ό’Αρχιερατικός έπίτροπος παραλαβών τότε πρακτικόν καί 
τάς τυχόν ένστάσεις δφείλει να ταχυδρομήση αύτάς τό συντομώτερον 
πρός τόν Πρόεδρον τής Ίεράς Συνόδου είς Αευκωσίαν ούτως, ώστε νά 
εύρίσκωνται είς χεϊρας αύτου έντός 8 ήμερών άπό τής έκλογής, ώς ό 
νόμος δρίζει.

11) Έπί τών ένστάσεων θά άποφασίση άνεκκλήτως ή Ιερά Σύ
νοδος διατάσσουσα έν περιπτώσει άκυρώσεως τήν έπανάληψιν τής ά- 
κυρωθείσης έκλογής.

12) Αί έργασίαι τής Ίεράς Συνόδου έπί τών ένστάσεων κατά 
έκλεγέντων προσώπων θά άρχίσωσι τήν ΙΟην ήμέραν άπό τής έκλο
γής, ήτοι τήν 30ήν Αύγούσζου 1916 ήμέραν Τρίτην. Όφείλουσι δέ 
πάντες οί υποβαλόντες ένστάσεις νά παρουσιασθώσιν άπό τής ήμέρας 
ταύτης ένώπιον τής Ίεράς Συνόδου προσάγοντες καί τάς άποδείξεις, 
δι’ ών θά στηρίξωσι τό βάσιμον τής ένστάσεως αύτών.

13) Έπί τή βάσει τών πρακτικών έκλογής τών διαβιβασθησομέ- 
νων πρός τόν Πρόεδρον τής Ίεράς Συνόδου καί τών άποτελεσμάτων 
τών έκδικασθησομένων τυχόν υπό τής Ίεράς Συνόδου ένστάσεων θά 
καταρτισθή ό κατάλογος τών ειδικών άντιπροσώπων πασών τών ένο
ριών τής Νήσου, οϊτινες συνερχόμενοι είς τα έν τφ πίνακι βριζόμενα 
κέντρα, έφωδιασμένοι δέ δι’ έπισήμου πιστοποιητικού τής ταυτότητος 
αύτών έκ μέρους τού ίερέως καί τού μουχτάρου τής ένορίας αύτών, θά 
έκλέξωσι τούς Γενικούς ’Αντιπροσώπους. ’Αντίγραφα τών ώς άνω κα
ταλόγων τών ειδικών άντιπροσώπων θά άποσταλώσ^ν ύπό τού Τοποτη- 
ρητού είς τούς προεδρεύσοντας τής έκλογής Γεν. ’Αντιπροσώπων.

1Γ· Τρόπος έκλογύς Γενικών Αντιπροσώπων.

1) Ίνα τις έκλεγή Γεν. ’Αντιπρόσωπος πρέπει νά είναι "Ελλην 
’Ορθόδοξος άρρην κάτοικος τής Νήσου ήλικίας άνω τών 25 έτών έκ 
τών έγγεγραμμένων έν τινι καταλόγφ τής οικείας έπαρχίας ψηφοφό
ρων καί νά μή έχη άπολέσει τα έκκλησιαστικά αύτού δικαιώματα δι’ 
έπισήμου πράξεως άρμοδίου ’Εκκλησιαστικής άρχής κατά τήν έκδοσιν 
τής παρούσης έγκυκλίου.

2) Ή έκλογή τών Γεν. ’Αντιπροσώπων θά ένεργηθή τήν Κυρια
κήν τής 18ης Σεπτεμβρίου 1916.

Οί Γεν. ’Αντιπρόσωποι θά έκλεγώσιν υπό τών ειδικών Αντιπρο
σώπων μεταβαινόντων είς τά έν τφ έπισυνημμένφ τή παρούση έγκυ- 
κλίφ πίνακι όριζόμενα έκλογικά κέντρα.
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3) Ή έκλογή γενήσεται ύπδ τήν προεδρίαν τού προσώπου, τδ ό
ποιον θά έφοδιασθή δι’ ειδικού ένταλτηρίου γράμματος δια μέν τάς 3 
Μητροπόλεις ύπό τών οικείων ’Αρχιερέων, διά δέ τήν ’Αρχιεπισκοπι
κήν περιφέρειαν ύπδ τού Τοποτηοητοΰ. Τά πρόσωπα δέ ταύτα θά βοη- 
θηθώσιν έν τή έπιστασία τής έκλογής ύπδ δύο έτέρων προσώπων τής 
έκλογής αύτών.

4) Τήν αίθουσαν τής έκλογής θά όρίση ό προεδρεύσων, ώς τοι- 
αύτη δέ θα είναι ή σχολείου αίθουσα ή συνοδικόν ή νάρθηξ έκκλησίας.

5) Αί έκλογαί θα διεξαχθώσιν ώς άκολούθως: θ’ άρχίσωσι τήν 
9ην πρωινήν ώραν καί θέλουσι συνεχισθή μέχρι τής μεσημβρίας, έκτός 
έάν ένωρίτερον ήθελον ψηφίσει πάντες οί άντιπρόσωποι.

Τήν μεσημβρίαν ή κάλπη θέλει σφραγισθή ύπό τοΰ προεδρεύον
τος καί τών βοηθών του. Έάν ύπάρχωσιν άκόμη ψηφοφόροι μή ψηφί- 
σαντες, ή ψηφοφορία θά έπαναρχίση τήν 2αν ώραν μ. μ. καί θά συνε- 
χισθή μέχρις ου ψηφίσωσι πάντες οί ειδικοί άντιπρόσωποι τοΰ έκλογι- 
κοΰ διαμερίσματος άλλ’ ούχΐ πέραν τής 7ης μ. μ.

6) Έκαστος ειδικός άντιπρόσωπος εισερχόμενος είς τήν αίθου
σαν τής έκλογής θά δίδη είς τόν προεδρεύοντα τής κάλπης τό πιστο- 
ποιητικόν τής ταυτότητος αύτού. Άφοΰ δέ ό προεδρεύων έξακριβώση 
δτι τό δνομα αύτοΰ είναι έγγεγραμμένον έν τώ καταλόγφ τών ειδικών 
άντιπροσώπων τού έκλογικοΰ διαμερίσματος, ό ψηφοφόρος ειδικός αν
τιπρόσωπος θα ψηφίζη εν μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίου, έφ  
ού θα είναι γεγραμμένον τό δνομα έκείνου ή έκείνων τούς όποιους έ- 
πιθυμεί νά ψηφίση ώς Γεν. ’Αντιπροσώπους καί οϊτινες θά είναι τόσοι 
τόν άριθμόν κατά τήν λαϊκήν ή κληρικήν ιδιότητα, δσοι καί ώς ανα
γράφεται έν τώ έπισυνημμένφ τή παρούση έγκυκλίφ πίνακι δια τό έν 
ώ ή έκλογή ύποδιαμέρισμα.

*

7) Μετά τό πέρας τής ψηφοφορίας θά άνοιγή ή κάλπη καί θά 
καταγραφώσιν ύπό τοΰ προεδρεύοντος τά ονόματα τών ψηφισθέντων 
καί ό άριθμός τών ψήφων τάς όποιας έκαστος έλαβεν έπί παρουσία 
καί τών βοηθών αύτών. θά συνταχθή καί θά ύπογραφή ύπό τε τοΰ 
προεδρεύοντος καί τών βοηθών του πρακτικόν δεικνΰον τά τε ονόματα 
τών ψηφισθέντων προσώπων καί τόν άριθμόν τών δΓ έκαστον άναγρα- 
φεισών ψήφων. Τού πρακτικού τούτου έν μέν άντίγραφον θέλει τοι- 
χοκολληθή άμέσως είς τήν θύραν τής αιθούσης τής έκλογής πρός γε
νικήν πληροφορίαν τοΰ άποτελέσματος τής έκλογής, έτερον δέ άντί-
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γραφον θέλει κρατηθή παρά τώ προεδρεύσαντι καί τό πρωτότυπον θέ
λει διαβιβασθή δια τοΰ άσφαλεστέρου μέσου καί τό συντομώτερον πρός 
τόν Πρόεδρον τής Τέρας Συνόδου είς Αευκωσίαν.

8) Έν περιπτώσει ίσοψηφίας ό Γεν. ’Αντιπρόσωπος θά άναδει- 
κνύηται δια κλήρου μεταξύ τών ίσοψηφούντων.

9) Έαν έν τή κάλπη εύρεθή διπλοΰν ψηφοδέλτιον, άπορρίπτεται. .
10) Έάν είς τό ψηφοδέλτιον εύρεθώσιν άναγεγραμμένα δνόματα 

περισσότερα είτε κληρικά είτε λαϊκά τών άναγραφομένων ώς έκλε- 
κτέων Γεν. ’Αντιπροσώπων δια τό έκλογικόν κέντρον έν τώ έπισυνημ
μένφ τή παρούση πίνακι, τότε ώς νομίμως ψηΐρισθέντα θα θεωρώνται 
μόνον τόσα, δσα άναγράφονται διά τό ύποδιαμέρισμα, τής άριθμήσεως 
γινομένης κατά σειράν άπό τοΰ πρώτου πρός τό τελευταΐον.

11) Έάν έντός 2 ώρών άπό τής ένάρξεως τής έκλογής ούδείς 
προσέλθη νά ψηφίση, παρουσιασθώσι δέ μετά τήν συμπλήρωσιν τοΰ ώς 
άνω δίωρου χρονικού διαστήματος τινές (κληρικοί ή λαϊκοί κατά τήν 
περίπτωσιν) έχοντες τα δια τούς Γεν. ’Αντιπροσώπους όνομασθέντα 
προσόντα, δντες δέ τόσοι τόν άριθμόν δσοι άναγράφονται Γεν. ’Αντι
πρόσωποι διά τό περί ου πρόκειται έκλογικόν ύποδιαμέρισμα η καί δ- 
λιγώτεροι καί προβάλωσιν έαυτούς ώς ύποψηφίους Γεν. ’Αντιπροσώ
πους τοΰ έκλογικοΰ ύποδιαμερίσματος ή τμήματος, ό προεδρεύων τής 
κάλπης δύναται να κηρύττη ώς γενομένην τήν έκλογήν καί θά κατα- 
γράφη έν τώ πρακτικφ τα ονόματα τών ρηθέντων ώς ονόματα τών 
έκλεγέντων Γεν. ’Αντιπροσώπων.

12) Ό προεδρεύων τής κάλπης ύποχρεοΰται νά φυλάξη τήν κάλ
πην καί τά ψηφοδέλτια έν άσφαλεί τόπω σφραγίζων αύτήν καί αύθις 
άμέσως μετά τήν διαλογήν ένώπιον τών βοηθών αύτοΰ.

13) Κατά τε τήν διάρκειαν τής έκλογής καί κατά τήν στιγμήν 
τής διαλογής τών ψήφων δύνανται να παρίστανται έν τή αιθούση τής 
έκλογής ό έφημέριος ή οί εφημέριοι τής ένορίας, οί ένοριακοί έπίτρο- 
ποι καί ό μουχτάρης τής ένορίας.

14) Πας ειδικός άντιπρόσωπος εχει δικαίωμα νά έγείρη ένστασιν 
κατά τής έκλογής Γενικού τίνος ’Αντιπροσώπου τού έκλογικοΰ ύπο- 
διαμερίσματος, είς τό όποίον έχει δικαίωμα νά ψηφίση, άλλ’ ύπό τόν 
δρον να ύποβάλη γραπτήν καί ήτιολόγημένην τήν ένστασιν του. παρα- 
δίδων αύτήν αύτοπροσώπως είς τον Πρόεδρον τής Τέρας Συνόδου 
έντός 8 ή|ΐερφν fati τής έκλογής, νά έ|ΐφανισθή δέ τήν 9ην ήμέραν
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άπό της έκλογής, ήτοι τήν 27ην Σεπτεμβρίου 1916 ένώπιον τής Ίεράς 
Συνόδου, δπως άποοείξη τό ορθόν τής ένστάσεως αύτού.

15) Εντός 3 ήμερων άπό τής άποπερατώσεως τής έξελέγξεως 
τών έκλογών τών Γεν, ’Αντιπροσώπων δ Τοποτηρητής θα άπολύση 
έγγραφον Ονομαστικήν πρόσκλησιν πρός πάντας τούς έκλεγέντας Γεν. 
’Αντιπροσώπους καί πάντας τούς λοιπούς δικαιουμένους κατά τό 20όν 
άρθρον τού Καταστατικού, δπως μετάσχωσι τής έκλογικής συνελεύ
σεως, προσκαλών αυτούς, δπως προσέλθωσι τή 1 5η άπό τής άπολύ- 
σεως τής προσκλήσεως ήμέρα διά τήν έκλογήν ’Αρχιεπισκόπου.

Πίναζ Είδικών καί Γενικών ’Αντιπροσώπων κατ’ έπαρχίας, 

έκλογικά ί'ποδιαρερίόαατα, τμήματα καί ενορίας·

Α'.—’Επαρχία τοΰ ’Αρχιεπισκοπικού της Κύπρου θρόνου.
Ή επαρχία αύτη υποδιαιρείται είς πέντε ύποδιαμερίσματα, τά έξής: Τό τής 

’Ορεινής, τό τής Κυθραίας, τό τής Μεσαορίας, τό τής Άμμοχώστου καί τό τής 
Καρπασίας’ καϊ μετά τής πρωτευούσης τής Νήσου, πόλεως Λευκωσίας, θέλει, 
έν συνόλω, εκλέξει τριάκοντα τρεις γενικούς αντιπροσώπους, ήτοι είκοσι δύο λαϊ
κούς καϊ ένδεκα κληρικούς.

Πόλις Λενκωόία.
Πέντε γενικοί αντιπρόσωποι, ήτοι 3 λαϊκοϊ καϊ 2 κληρικοί.

Τόπος έκλογής «Λευκωσία».

’Αριθμός είδικών αντιπροσώπων 45, ήτοι’ Ενορία Φανερωμένης 8, Τρυ- 
πιώτου 10, ’Αγίου Σάββα 7, ‘Αγίου ’Αντωνίου 4, ‘Αγίου Ίωάννου 5, Άλινιω- 
τίσσης 5, 'Αγίου Κασσιανοΰ 4, ’Αποστόλου Λουκά 2.

Ύποδιαμέριόμα ’Ορεινής.
"Εξ γενικοί αντιπρόσωποι, ήτοι 4 λαϊκοϊ καϊ 2 κληρικοί.

Τόπος έκλογής «Πέρα».
’Αριθμός είδικών αντιπροσώπων 78, ήτοι "Αγιος Δομέτιος 3, ’Έγκωμη 1, 

Άγιοι ‘Ομολογητοϊ 3, Άνω Λακατάμια 2, Κάτω Λακατάμια 2, Γερόλακκος 3, 
Στρόβολος 4, Άγιος Βασίλειος 1, Σκιλλούρα 2, Μάμμαρη 1, Τριμηθίά 1, Άγίοϊ 
Τριμηθίάς 1, Παλαιομέτοχον 3, Άγιος ’Ιωάννης Μαλούντας 1, Μαλούντα 1, 
Άγροκηπϊά 1, Μιτσερόν 1, Κάτω Μονή 1, Καλόν Χωρίον 1, Άγιος Έπιφάνιος 
1, Κλήρου 3, Άρεδιού 1, ’Εργάτες 1, Άνάγϊχ μετά ’Πισκοπίού 1, Άνω Δεύ
τερα 3, Κάτω Δεύτερα 1, Ψημολόφου·2, Πέρα 3, Πολιτικόν 1, Καμπϊά 1, Κοοπέ- 
δες 2, Άναλιόντας 1, Αγία Βαρβάρα 3, Μαθιάτης 1, Λιθροδόντας 4, Άγϊοϊ 
Βαβατζηνιάς 2, Βαβατζηνϊά 1, 'Οδού 1, Φαρμακάς 2, Καμπϊ 1, Παλαιχώρι Ό*  
ρεινής μπ’ 3, Γούρρη μετά Φικάρδου 2, Λαζανίά 1, Τσέρι 3,

Ύποδιαμέριόμα Κνθραίας.
Τμήμα Πρώτον.

Τρεις γενικοϊ αντιπρόσωποι, ήτοι 2 λαϊκοϊ καϊ 1 κληρικός.
Τόπος έκλογής «Κυθραία» ('Αγία Μαρίνα).

’Αριθμός είδικών αντιπροσώπων 40, ήτοι’ Κυθραία 10 (ήτοι Συργανϊά 2, 
Χαρδακιώτισσα 2, Άγιος ’Ανδρόνικος 2, Αγία Μαρία Μαρίνα 3, Άγιος Γεώρ
γιος 1,) Χρυσίδα 1, Νέον Χωρίον 3, Τραχώνι 1, Πχλαίκυθρον 2, "Εξω Μετόχι 
2, Τύμβου 2, Πυρόϊ μετά Λουρουτζίνας 1, Βώνη 2, Γέρι 2, Άγλαντζίά 1, 
Παλλουργιώτισσα 2, Μιά Μηλϊά 2, Τράχωνας 1, Όμορφίτα 1, Καϊμακλι 7.

Τμήμα Δεύτερον.
Είς γενικός αντιπρόσωπος, ήτοι 1 λαϊκός.

Τόπος έκλογής «Ίδάλιον>.
’Αριθμός είδικών αντιπροσώπων 18, ήτοι' Άγιος Σωζόμενος μετά Ποταμιάς 

1, ’Ολύμπια 3, Ψευδάς 1, Μοσφιλωτή 1, Κόρνος μετά Δεληκήπου 2, Σϊά 1, 
Άλάμβρα 1, Πέρα Χωρίον 2, Νήσου 1, Ίδάλιον 5.

•Υποδιαπέριόπα Μεόαορίας.
’Εννέα γενικοϊ αντιπρόσωποι, ήτοι 6 λαϊκοϊ καϊ 3 κληρικοί. 

Τόπος έκλογής «Βχτιλή».
’Αριθμός είδικών αντιπροσώπων 100, ήτοι’ Άθηαίνου 8, Τροΰλλοι μετ’ 

Άβδελλερού 2, Άρσος 1, Τρεμετουσίά 1, Λύσις 6, Κοντέα 3, Βατιλή 4, Άσ- 
σΐα 6, Άφάντεϊα 1, Στρογγυλόν 1, Μουσουλίτα 1, Άγκαστίνα 3, Μαραθόβου- 
νος 6, Βιτσάδα 1, Γέναγρα 1, Πυργά 2, Πραστεϊόν 4, Γαϊδουράς 1, Στύλοι 2, 
Μηλιά 2, Γύψου 3, Λάπαθος μετά Συγκράσεως 1, Άγιος Γεώργιος 2, Άρναδϊ 
μετά Σπαθαρικου 1, Περίστερώνα 2, Πηγή 2, Λευκόνοικον 9, Τρυπημένη μετά 
Βουφών 2, Άγιος Νικόλαος 1, Φλαμούδι 1, Μάνδρες 1, Καλοψίδα 2, Μακρά- 
συκα 1, Ξυλότυμβου 2, Όρμίδεια 2, Λιοπέτρι 2, Ξυλοφάγου 2, Αύγόρου 3, Ά
χνα 3, Άχερήτου 2.

Ύποδιαιιέριόρια ΆιΐΗοχώότον.
Τέσσαρες γενικοϊ αντιπρόσωποι, ήτοι 3 λαϊκοϊ καϊ 1 κληρικός.

Τόπος έκλογής «Βαρώσια».
’Αριθμός είδικών αντιπροσώπων 38, ήτοι’ Βαρώσια 14 (ήτοι ’Αγία Παρα

σκευή 1, Άγιος Νικόλαος 6, ‘Αγία Ζώνη 4, Σταυρός 1, Άγιος Μέμνων 2), 'Α
γία Νάπα 2^ Παραλίμνι 6, Σωτήρα 2, Δερύνείχ 3, Φρέναρος 2, Λιμνίά 4, Ά
γιος Σέργιος 4, "Εγκωμη 1.

Ύποδιαιιέρεόπα Καρπαόίας.
Πέντε γενικοϊ αντιπρόσωποι, ήτοι, 3 λαϊκοϊ καϊ 2 κληρικοί. 

Τόπος έκλογής «Άγιος Θεόδωρος».
’Αριθμός είδικών αντιπροσώπων 67, ήτοι’ Τρίκωμον 7, Άρδανα 1, Γεράνι 

1, Άγιος Ήλίας 2, Γαστριά 2, Πατρίκι 2, Άγιος Θεόδωρος 2, Βουκολίδα 1, 
Ταύρος 1, ’AwOoü 7, Κώμη Κεπϊρ 3, Δαυλός 2, Έπταχώμη 3, Κώμη
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Αίγιαλού 3, Λιονάρισσος μετά Κοιλανέμου 4, Βασίλει 1, Λιθράγκωκη 1, Βοθύ- 
λακας 1, Νέτα 1, "Αγιος ’Ανδρόνικος 2, Αίγιαλούσα μετά Μελάναγρας 9, Ρι- 
ζοκάρπασον 11.

Β'. Επαρχία τοΰ Μητροπολιτικοϋ Θρόνου τής Πάφου.
'Π ’Επαρχία αύτη υποδιαιρείται είς τέσσαρα (4) υποδιαμερίσματα, τά έξης*  

το τής Πάφου, τής Χρυσοχούς, τών Καλοκεδάρων καϊ τής Αύδήμου καϊ θέλει, έν 
συνόλω, έκλέξει γενικούς αντιπροσώπους 10 ήτοι 6 λαϊκούς καϊ 4 κληρικούς.

Ύτζοδιαπέριδιια llàôor'·
Τέσσαρες γενικοί αντιπρόσωποι, ήτοι 3 λαϊκοί καϊ 1 κληρικός.

Τόπος έκλογής «Κτήμα».
’Αριθμός είδικών αντιπροσώπων 58, ήτοι*  Κτήμα 7, Πάφος 1, Χλώρακα 2, 

Κισσόνεργα 2, Έμβα 2, Πέγεία μετ’ Άκουρσοΰ 6, Τάλα 2, Τρεμιθοΰσα 1, Με- 
σόγη 2, Μέσα Χωρίον 1, Άναβαργός 1, Κονία 1, ’Ιερός Κήπος μεθ’ Αγίας Μα- 
ρινούδας καϊ Άσχέλλίας 3, Τίμη μεθ’ Αγίας Βαρβάρας 2, Άναρίτα μετά Μαν- 
δριών 2, Κούκλια μετά Νικόκλειας 1, ’Επισκοπή μετά Μωρονέρου 2, Μαρα- 
θούντα 1, "Αρμου 2, Καλλέπεία 2, Λετύμβου 2, Κοίλη 2, Τσάδα 3, Στρουμπϊ 3, 
Πολέμι μετά ΨαθΙού 3, Δρυνίά μετά Μηλείας 2.

Ύποίπαιιέρχόμα Χρνόο^ζονς.
Δύο γενικοϊ αντιπρόσωποι, ήτοι 1 λαϊκός καϊ 1 κληρικός.

Τόπος έκλογής «Δρούσία».
Αριθμός είδικών αντιπροσώπων 47, ήτοι*  Κάθηκας 3, Άρόδα 2, Ίννία 3, 

Δρούσία 4, Νέον Χωρίον 2, Πόλις 2, Προδρόμι 1, Άργάκα 1, Αγία Μαρίνα 1, 
Πωμός 2, Λειβάδι 1, Λυσός μετά Κινούσης καϊ Άγ. Μερκούριού 3, Φιλούσα 1, 
Περιστερώνα 1, Στενή μεθ’ Άγ. ’Ισιδώρου 1, Γουδί 1, Χόλη καϊ Σκούλλη 1, 
Κρήτου Τέρρα 3, Άκουρτάλία Άνω καϊ Κάτω 1, Μηλείοΰ 1, Πόλου 2, θε- 
λέτρα 2, Σύμου 2, Δρύμου 2, Άγ. Δημητριανός καϊ Μελαμιοΰ 1, Κρήτου Μα- 
ρόττου 1, Φοίτη 1, Αάσα 1.

Ύσ:οδΐίΐηέρχ0|ΐα Κελοκεδάρων·
Δύο γενικοί αντιπρόσωποι, ήτοι 1 λαϊκός καϊ 1 κληρικός.

Τόπος έκλογής «Κελοκέδαρα».
Αριθμός είδικών αντιπροσώπων 32, ήτοι’ Μαμώνία μετά Σουσκίοΰς 1, Κε

λοκέδαρα 1, Πραιτώρι μεθ’ Αγίου Νικολάου 2, Φιλούσα 2, Κέδαρες 1, Άρμί- 
νου 1, Αρχιμανδρίτες Άνω καϊ Κάτω 1, Γαλαταρίά 1, Κοιλίνία 1, Άγ. Μα
ρίνα 1, Πενταλίά 2, Στατός 2, Άγιος Φώτιος 2, Άνω Παναγιά μετ’ Άσπρο- 
γείας καϊ Κανναβιοΰς 3, Νατά 1, Χολέτρια 1, Άμαργέτη μετ’ Έλεδίοΰς 2, 
Μέσανα 1, Σαλαμιού 2, Χούλου 2, Αεμόνα 1, Τραχυπέδουλα 1.

Ύσίοδιανέρχόχια Avoiiyov.
Δύο γενικοϊ αντιπρόσωποι, ήτοι 1 λαϊκός καϊ 1 κληρικός.

Τόπος έκλογής «Άρσος».
’Αριθμός είδικών αντιπροσώπων 34, ήτοι’ Πισούρι 3, Άνώγυρα 2, Πάχνα 

μετά Πραστείοΰ 5, Άγιος Αμβρόσιος 1, Δορά μετά Μούσερε 4, Μαλλιά μετά 
Ποταμίούς καϊ Κισσούσης 2, Βάσα 3, Άρσος 5, "Ομοδος 4, Μύλαβρη 1, Top- 
νάρηδις 1, Φο^νϊ 3.
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Γ'. ’Επαρχία τοΰ Μητροπολιτικοϋ θρόνου Κιτίου.
‘Π ’Επαρχία αύτη υποδιαιρείται είς τέσσαρα υποδιαμερίσματα τά έξής : 

Τό τής Λάρνακος, τής Λεμεσού, τού Κοιλανίου καϊ τής ’Επισκοπής καϊ θέλει, έν 
συνόλω, εκλέξει γενικούς αντιπροσώπους δέκα τρεις, ήτοι 9 λαϊκούς καϊ 4 κλη
ρικούς.

Ύποδχα|ΐέοχ0|<α Λάρνακος·
(1) Πόλις Σκάλα.

• Εΐς γενικός αντιπρόσωπος, ήτοι 1 λαϊκός.
Τόπος έκλογής «Σκάλα».

’Αριθμός είδικών αντιπροσώπων 21.
(2) Πόλις Λάρναξ.

Δύο γενικοϊ αντιπρόσωποι ήτοι 1 λαϊκός καϊ 1 κληρικός.
Τόπος έκλογής «Λάρναξ».

’Αριθμός ειδικών αντιπροσώπων 15, ήτοι’ ’Ενορία Σωτήρας 7, ’Ενορία Α
γίου Ίωάννου 4, ’Ενορία Χρυσοπολιτίσσης 4.

(3) Χωρία τού ύποδιαμερίσματος Λάρνακος.
Τμήμα πρώτον « Λεύκαρα».

Δύο γενικοϊ αντιπρόσωποι ήτοι 1 κληρικός καϊ 1 λαϊκός.
Τόπος έκλογής «Άνω Λεύκαρα».

Αριθμός είδικών αντιπροσώπων 37 ήτοι*  Άνω Λεύκαρα 10, Κάτω Λεύκα
ρα 2, Κάτω Δρυς 2, Μελίνη 1, Λάγία 1, Καλαβασός μετά Δράπίας 3, Μαρόνι 1, 
Άγιος Θεόδωρος 2, Όρά 3, Βάβλα 2, Χοιροκοιτία 2, Τόχνη 2, Ψευματισμέ- 
νος 1, Σκαρίνου 2, Μαζωτός 2, Πυργά μεθ’ ’Αγίας Άννης 1.

Τμήμα δεύτερον «Άραδίππου».
Ε!ς γενικός αντιπρόσωπος, ήτοι 1 λαϊκός.

Τόπος έκλογής « Άραδίππου. »
’Αριθμός είδικών αντιπροσώπων 29, Τερσεφάνου 1, Άλαμινός μετά κάτω 

Κοφίνους 1, Άλεθρικόν 1, Άναφωτία 1, Άγγλισίδες μετά Μεννόγείας 2, Κα
λόν χωρίον 1, Άραδίππου 8, Κίτιον 3, Περιβόλια 3, Δρομολαξίά μετά Μενεού 1, 
Λειβάδια μετά Κελλίών 3, Βορόκλινη 2, Πύλα 2.

Ύστοδίίΐπέριάηα Atyröov.
(1) Πόλις Λεμεσός.

Δύο γενικοϊ αντιπρόσωποι, ήτοι 2 λαϊκοί.
Τόπος Έκλογής «Λεμεσός»

’Αριθμός είδικών αντιπροσώπων 35, ήτοι’ 'Αγία Νάπα μεθ’ 'Αγίας Τριάδος 
21, Καθολική 14.

(2) Χωρία τοΰ Ύποδιαμερίσματος Λεμεσού.
Δύο Γενικοϊ αντιπρόσωποι, ήτοι*  1 λαϊκός καϊ 1 κληρικός.

Τόπος έκλογής «Καλόν Χωρίον».
’Αριθμός είδικών αντιπροσώπων 45, ήτοι’ Κάτω Μύλος 1, Άγιος ’Ιωάν" 

νης 2, Καλόν Χωρίον μετ’ Άθρακού 2, Άγιος Θεόδωρος 2, Ζωοπηγή 1, Άγιος
1, "Αγιος Κωνσταντίνος 1, Συκόπετρα 1, Λουβαράς 1, Άρακαΐίάς
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Μύλων 1, Διερώνα 1, Έπΐαγώνϊα 2, Κελλάκι μετά Βίκλας καϊ Κλωναρίοΰ 3, 
Πραστεϊόν 1, Σανίδα 1, Βάσα 1, Άσγάτα 2, Πεντάκωμον 1, Μοναγροΰλλι 2, 
Μονή 1, Πύργος 2, Παροκλησϊά 2, Φοινικάρία 1, Άκρούντχ 1, Γερμασόγεία 3, 
Άγιος Αθανάσιος 2, Μέσα Γειτονεϊά 1, Φασούλλα 1, Άψΐοΰ μετά Μαθικολώ- 
νχς 2, Άγιος Τύχων 1, Άκαπνου 1.

Ύποοναπέριόρα Κοιλάνιον.
Δύο γενικοί αντιπρόσωποι, ήτοι’ 1 λαϊκός και 1 κληρικός.

Τόπος έκλογής «Κοιλάνιον.»
Αριθμός ειδικών αντιπροσώπων 43, ήτοι’ Κοιλάνιον 6, Άγιος Μάμας 1, 

Καπηλεϊόν 1, Μανδρια 1, Πελένδρι 3, Ποταμίτισσα 1, Δήμες 1, Αγρός 4, Ά- 
γρίδία 1, Άγιος θεράπων 2, Λόφου 5, Βουνϊ 5, Λάνία 2, Δορός 1, Μονάγρι 2, 
Άγιος Γεώργιος 1, Συλύκου 1, Τριμίκλινη 1, Πέρα-πεδϊ μετά Κουκάς καϊ Μο- 
νΐάτη 2, Άνω Πλάτρες 1, Κάτω Πλάτρες 1.

Ύποδιαιιέριόρα Έπιόκοπίις.
Εις γενικός αντιπρόσωπος, ήτοι 1 λαϊκός.

Τόπος έκλογής «Πολεμίδια.»
Αριθμός ειδικών αντιπροσώπων 24, ήτοι’ ’Επισκοπή μετά Σωτήρας 2, 

Κορφή 1, Κολόσσι 2, Έρήμη μετά Καντου 1, Άκρωτήρι 2, Τραχώνι μετ’ Ά- 
σωμάτου κα'ι Ζακακίοΰ 2, Πολεμίδια 2, Παραμύθα 1, Παλώδια 1, Σπιτάλι 1, Γε- 
ράσα 1, Άπεσίά 1, Κυβίδες άνω καϊ κάτω 2, Αγία Φύλαξις 3, Αιμνάτης 2.

—’Επαρχία τοΰ Μητροπολιτικοΰ Θρόνου Κερυνείας.
Η Επαρχία αΰτη υποδιαιρείται είς τρία ύποδιαμερίσματα, τά έξης*  τό τής 

Κερυνείας, τό τοΰ Μόρφου καϊ τό τής Λεύκας καϊ θέλει έν συνόλω έκλέξει δέκα 
γενικούς αντιπροσώπους, ήτοι 7 λαϊκούς καϊ 3 κληρικούς.

Ύποδιαιιέριάρα Κερννείίΐς.
Τρεϊς γενικοί αντιπρόσωποι, ήτοι 3 λαϊκοί.

Τμήμα Πρώτον.
Τόπος έκλογής «Κερύνεια».

Αριθμός ειδικών αντιπροσώπων 47 ήτοι’ Κερύνεια μετά θέρμϊας 5, Καρα- 
βάς 10, (ήτοι Αγιος Γεώργιος καϊ Αγία Ειρήνη από κοινού), Αάπηθος 14 (ή
τοι, Αγιος Λουκάς 4, Άγιος Θεόδωρος 3, Αγία Παρασκευή 3, Αγία ’Αναστα
σία 2, Πρόδρομος 1, καϊ Άγιος Μηνάς 1), Παληόσοφος 1, Έληά μετά Φτερύ- 
χων 1, Κάρμι 3, Τριμίθθι 1, Πελαπαΐσι 2, Καζάφανι 1, Άγιος ’Επίκτητος 2, 
Κλεπίνη 1, Χάρτζϊα 1, "Αγιος ’Αμβρόσιος 3, Καλογρηά 2.

Τμήμα δεύτερον.
Είς γενικός αντιπρόσωπος, ήτοι 1 κληρικός.

Τόπος έκλογής «Μύρτου.»
’Αριθμός ειδικών αντιπροσώπων 22, ήτοι*  Βασίλεϊα 2, Μύρτου μετά Πανά- 

γρων 2, Δυόριος 2, Άγίχ Ειρήνη 1, Κοντεμένος 2, Λάρνακας τής Λαπήθου 2, 
Αγριδάκι 1, Σύσκληπος 1, "Αγιος Έρμόλαος 1, Κάτω Δίκωμον 3, "Ανω Δίκω- 

μον 2, Συχαρή 1, Βουνόν μ$τά Κουτ^οβ^ντη 1, ’Όργια καϊ Λιβεράς 1.

Εγκύκλιος διά τήν έκλογήν του ’Αρχιεπισκόπου 403

*Υποδια uéoióua Μ όοοον.
Τρεις γενικοί αντιπρόσωποι, ήτοι*  2 λαϊκοί καϊ 1 κληρικός. 

Τόπος έκλογής , «Μόρφου».
’Αριθμός ειδικών αντιπροσώπων 69, ήτοι, Καπούτι 2, Χρυσουλϊού I, Μόρ

φου 15, Συριανοχώρί 2, Πραστεϊόν ί, Νικήτας I, Κάτω Ζώδϊχ 4, "Ανω Ζώδϊα 
3, ’Αργάκι 2, Κατωκοπϊά μετά Μασάρων 3, Κυρχ I, Φιλία I, Δένεία 1, Αύ- 
λώνα 1, Άκάκι 3, Μένικον 3, Όρούντα 2, Περιστερώνχ 3, Άσ^ρομερίτης 3, 
Ποτάμι 1, Νικητάρι 1, Βυζακϊχ 1, Ξυλίάτος μεθ’ 'Αγίας Μαρίνης I, Παλαιχώρι 
Μόρφου 3, Άσκάς 1, Φτερικούδι I, Ά.λωνχ 2, Πλατχνιστάσα 2, ’Αληθινού 
μετά Λιβαδειών 1, Πολύστυπος 1. Λαγουδερά I, Σαράντη I.

'YTioBiayi-oidya Λεύκας.
Τμήμα Σολέας καϊ Τηλλυρίάς.

Δύο γενικοί αντιπρόσωποι, ήτοι 1 λαϊκός, καϊ 1 κληρικός.
Τόπος έκλογής «Εύρύχου».

’Αριθμός ειδικών αντιπροσώπων 34, ήτοι’ Λεύκα μετ’ ’Αμπελικοΰ I, "Α
γιος Γεώργιος μεθ’ 'Αγίου Νικολάου καϊ Καλού Χωρίου I, Κατύδατα 1, Πέτρα 
3, Πεντάγεία μετ’ Έληάς I, Λινού I, Φλάσου 1, Εύρύχου 4, Κοράκου 2, Τεμ- 
βριά 2, Καλλιάνα I, Σινχόρους I, Γαλάτα 2, Κακοπετριά 2, Σπήληχ μετά Κούρ- 
δαληκαϊ Κανναβϊών 1, Κηπεροΰντα 2, Χανδριά 1, Γαληνή 2, Λουτρός μετά 
Βαρισϊών 1, Πύργος 2, Πηαίνία μετά Χαλερίού καϊ Μοσφιλϊού 2.

Τμήμα Μαραθάσης.
Είς γενικός αντιπρόσωπος, ήτοι 1 λαϊκός.

Τόπος έκλογής «Πεδουλάς«.
’Αριθμός ειδικών αντιπροσώπων 26, ήτοι’ Οίκος. 1, Καλοπχναγιώτης 3, 

Γερακίές 1, Μουτουλλάς 3, Πεδουλάς 4, Πρόδρομος 2, Πχλαιόμυλος ί, Τρεϊς 
Έληές μεθ’ 'Αγίου Δημητρίου 2, Λεμύθου 3, Καμινάρία 2, Μυλικούρι ί, Τσχκ- 
κίστρα 1, Κάμπος 2.

Ή παρούσα ’Εγκύκλιος θά άναγνωσθη κατχ τήν πρώτην 
Κυριακήν μετά τήν παραλαβήν αύτής έπ’ ’Εκκλησίας κατά τά 
ζυριώτατα αύΐής μέρη*  έκ βε τών δύο άποστελλομένων άντιτύ- 
πων, τδ μέν εν θά κρατήση παρ’ έαυτφ πρδς οδηγίαν του κατά 
τήν έκλογήν ό προεδρεύων Ίερεύς, τδ δ’ έτερον θχ τοιχοκολλη- 
θή έπί τής θύρας τής έκκλησίας πρδς γενικήν πληροφορίαν.

Έπί τούτοις έπικαλούμενος έπί τδ Χριστεπώνυμον τής ’Εκ
κλησίας πλήρωμα τήν θείαν χάριν τοΰ Σωτήρος ήμών Χριστοΰ 

Διατελώ εύχέτης πάντων ύμών
γ '0 Πάφου ΙΑΚΩΒΟΣ

Τοποτηοητίις του ’Αρχιεπισκοπικού θρόνον.

Έν τή Άρχι.πισκοπή τή 1G ’Ιουλίου 1916.
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ

f ΜΕΛΕΤΙΟΣ χάριτι Χρίστου Μητροπολίτης Κιτίου.
Toïç Ενλαβεόϊάτοις Έφημερίοις Ίεοενόι της ή με τέρας οικαιοδο- 

όίας χάριν και εΙρήνην άπό θεόν Πατρός·

Επειδή, δπως γίνη ή έκλογή ’Αρχιεπισκόπου, δέον νά ύπάρχωσι 
κατάλογοι τών ψηφοφόρων έχάστης ενορίας, άνευ δέ τοιούτων κατα
λόγων είνε άδύνατον να διεξαχθή κανονικώς ή έκλογή, δια τούτο 
έντελλόμεθα πατρικώς ταΰτα:

1) Ό Ίερεύς ή οί Ιερείς έκάστης ένορίας άμα λάβωσι τήν 
παρούσαν έγκύκλιον όφείλουσι χωρίς άναβολήν, συμβουλευόμενοι καί 
τόν Μουκτάρην τής ένορίας, νά καταρτίσωσι τό βραδύτερον έντός 
τριών ήμερών ονομαστικόν κατάλογον πάντων άνεξαιρέεως τών άρρέ- 
νων ένοριτών αύτών τών έχόντων συμπεπληρωμένον τό 2Ιον έτος τής 
ήλικίας των,

2) "Αμα ώς καταρτίσωσι τόν ώς άνω κατάλογον όφείλουσι να 
τοιχοκολλήσωσιν άντίγραφον αύτού έπί τής θύρας τής ’Εκκλησίας, ή 
τής κυριωτέρας ’Εκκλησίας τής ένορίας.

3) Έάν έντός 3 ήμερών από τής τοιχοκολλήσεως τοΰ καταλό
γου ένορίτης τις ζητήση άπό τόν ’Εφημέριον ή νά διαγραφή όνομά τι 
έκ τών έγγεγραμμένων έν τώ καταλόγω έπί τώ λόγω δτι δέν συνε- 
πλήρωσε τό 2Ιον έτος τής ήλικίας, ή να έγγραφή είς τόν κατάλογον 
όνομά τι, ώς έχον τήν νόμιμον ήλικίαν τών 21 έτών, προσαγάγη δέ 
καί πειστικάς άποδείξεις, τότε ό έντεταλμένος τόν καταρτισμόν τού κα
ταλόγου ’Εφημέριος όφείλει νά διόρθωση αύτόν. Έάν δμως δέν θεω- 
ρήση τάς άποδείξεις πειστικάς, θά άπαιτήση νά τώ δοθή έγγραφος ή 
άπαίτησις περιλαμβάνουσα καί τάς προβαλλομένας άποδείξεις. Πειστι- 
καΐ δέ άποδείξεις περί τού νομίμου τής ήλικίας θά θεωρώνται ή πι- 
στοποιητικόν βαπτίσεως ή πιστοποίησις τοΰ Μουκτάρη δτι ό περί ού ό 
λόγος ένορίτης έκτελει άπό τριών έτών τήν υποχρέωσιν τών έργατών 
τοΰ δρόμου.

4) Τοΰ καταρτισθέντος καί τοιχοκολληθέντος καταλόγου άφου 
κρατηθή έν άντίγραφον παρά τώ καταρτίσαντι Έφημερίφ, έτερον αύ
τοΰ άκριβές άντίγραφον θέλει κομισθή αύτοπροσώπως ή άποσταλή δΓ 
είδικοΰ άπεσταλμένου εύθύς μετά τήν λήξιν τριών ήμερών άπό τής τοι- 
χοκολλήσεως είς τόν πλησιέστερον ’Αρχιερατικόν Επίτροπον τόν έντε-

Έγκύκλιος προς καταρτισμόν τών εκλογικών καταλόγων 40$ 

ταλμένον τήν έκδοσιν τών άδειών γάμου δμοΰ μέ τάς τυχόν έγγράφους 
ένστάσεις περί διαγραφής ή έγγραφής δνόματός τίνος, θά είνε δέ διωρ- 
θωμένον τό άντίγραφον, έάν έν τώ μεταξύ έγένοντο διορθώσεις.

5) 'Ως μόνος λόγος διά τόν όποιον τό όνομα ένορίτου τινός ά- 
ποκλείεται τοΰ καταλόγου τών ψηφοφόρων προκειμένου περί ’Αρχιεπι
σκοπικής έκλογής είνε ή μή συμπλήρωσις τοΰ 2 Ιου έτους τής ήλικίας 
ούδείς δ’ έτερος.

6) Ίερεύς δστις θά άμελήση να έκτελέση τά ώς άνω διαταττό- 
μενα, θά τιμωρηθή δι’ αύστηράς τιμωρίας έπί παραβάσει διά τήν ο
ποίαν οί ένορϊται αύτοΰ θά μείνωσιν άμέτοχοι τής γενησομένης ’Αρ
χιεπισκοπικής έκλογής.

Τ) Έάν είς τι χωρίον δέν ύπάρχη Ίερεύς, τά ώς άνω καθή
κοντα άνατίθενται είς τόν ταμίαν τής Εκκλησίας.

8) Ό πρός ήμάς διά τοΰ Αρχιερατικού ’Επιτρόπου άποστα- 
λησόμενος κατάλογος, θέλει έπισιραφή έπικεκυρωμένος ύφ’ ήμών, θά 
παραδοθή δέ είς τόν προεδρεύσοντα τής έκλογής κατά τήν περί έκλο
γής ’Εγκύκλιον τοΰ Τοποτηρητοΰ.

Εϊη έπί πάντας ύμάς ή χάρις τοΰ Κυρίου
Έν τή’Αρχιεπισκοπή, 16 Ιουλίου 1916.

ι Ό Κιτίου ΜΕΛΕΤΙΟΣ

ΓΕΓΟΝΟΤΑ κλι ΞΚΕΨΕΙΞ
ΔΙΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟΝ ΜΑΣ

Νομίζομεν δτι είνε έκτος συζητήσεως δτι τό να διεξαχθή ή πολυ
μερής καί πολυσύνθετος έκλογή Αρχιεπισκόπου άνευ έρίδων καί έξά- 
ψεως παθών έξαρτάται τά μέγιστα έκ τού χειραγωγοΰντος τήν κοινήν 
γνώμην τύπου. Γλώσσα μετριοπαθής τοΰ τύπου έν τή διατυπώσει τών 
ιδίων σκέψεων καί έν τή υποστηρίξει τών ιδίων προτιμήσεων θά έχη 
έξάπαντος κατευναστικήν έπίδρασιν έπί τών εύεξάπτων λαϊκών μαζών. 
Τούναντίον άλληλαντεγκλήσεις, ή βίαιαι έπιθέσεις κατά προσώπων, 
πρός τά όποια άλλοι τρέφουσ^ν έκτίμησιν κινδυνεύουσι νά έπαναφέρω- 
σιν ήμάς είς τάς θλιβεράς τοΰ παρελθόντος διαμάχας. Πρός τιμήν τοΰ 
τύπου δέον νά όμολογηθή δτι έκτός μιας μόνης έξαιρέσεως πάσαι αί 
άγαπηταΐ συνάδελφοι υπό τοιούτων μέχρι τοΰδε καθωδηγήθησαν άρχών. 
Ευχόμεθα καί ή σημειωθείσα έξαίρεσις να ήνε παροδική.

XXX
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Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Τώρα κατανοείται πλέον γενικώς πόσον μέγα συνετελέσθη έν τή 

’Εκκλησία μας άγαθόν διά τής συντάξεως καί ψηφίσεως τοΰ Καταστα
τικού. Άνευ αύτοΰ θά διετρέχομεν τόν κίνδυνον νά ίδωμεν αύθις πα- 
ρατεινομένην τΙς οίδεν έπί πόσον χρόνον τήν χηρείαν τοΰ ’Αρχιεπισκο
πικού Θρόνου έν μέσφ άντεγκλήσεων περί τούτου ή έκείνου τοΰ ζητή
ματος, άσφαλώς δέ δέν θά ήδ>νάμεθα να συντελέσωμεν τήν έκλογήν 
άνευ νέας έπεμβάσεως τής Πολιτείας διά τοΰ Νομοθετικού. "Οσοι έκρι
ναν αύστηρώς τάς περί κατισχύσεως τοΰ κύρους τοΰ Καταστατικού 
προσπάθειας καί ένεργείας τοΰ Π. Μητροπολίτου Κιτίου θά άναγνω- 
ρίσωσι σήμερον τήν άξίαν τών προσπαθειών καί τών ενεργειών έκείνων. 
Χάρις είς τον έγκυρον τοΰτον ’Εκκλησιαστικόν νόμον ούδείς μέν συ- 
ζητεϊ σήμερον περί τοΰ πώς θά γείνη ή έκλογή τοΰ ’Αρχιεπισκόπου, 
πάντες δέ άποβλέπουσι μετά ψυχραιμίας είς τήν δμαλήν έξέλιξιν τών 
κατά τήν έκλογήν. Καί ταύτα χωρίς νά είπωμέν τι περί τοΰ λίαν εύ- 
χαρίστου γεγονότος δτι τό ήμισυ τής καταληφθείσης περιουσίας ύπό 
τοΰ άειμνήστου ’Αρχιεπισκόπου περιέρχεται είς τήν ’Αρχιεπισκοπήν 
κατά ρητήν διάταξιν τοΰ Καταστατικού, ούτινος ή κύρωσις άποτελεί 
σπουδαιότατον έκκλησιαστικόν έργον τής Άρχίεπισκοπείας αύτού.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Είς σχετικάς ήμών έρωτήσεις τό Γραφεΐον τής Παιδείας εύηρε- 

στήθτ^ νά μάς άποστείλη τάς κάτωθι στατιστικάς πληροφορίας έπί τής 
κινήσεως τής δημοτικής έν τή νήσω ελληνικής παιδείας κατά τό λή- 
ξαν σχολικόν έτος 1915 —1916.

1) Έλειτούργησαν έν τή Νήσω Έλλην δημ, σχολεία άρρένων
2)
3)
4)

» > θηλέων
» » μικτά

»
»
»

»
»
»

»
»
»

»
»
»

»
» νηπιαγωγεία έν ταίς πόλεσι

5) Έδίδαξαν διδάσκαλοι πτυχιοΰχοι διδασκαλείου
» μή 

διδασκάλισσαι
6)
7)
8)

»
»

»

» » μή » »
9) Ούδεμία διδασκάλισσα έδίδαξεν είς άρρεναγωγεϊα

10) Έδίδαξαν διδασκάλισσαι είς μικτά
21) Ένεγράφησαν μαθηταΐ αρρενες

87
82 

272
5 

219 
147 
161
26

12) » » θήλεις
13) Έπλήρωσαν αί Κοινότητες διά τήν δημοτ. έκπαίδευσιν

55 
20059 
10612 
17405

14) Έπλήρωσεν ή Κυβέρνησις » » » » » 6025
15)’Ανώτερον δριον διδασκ. άμοιβής έν ταϊς πόλεσι » 100

Γεγονότα καί σκέψεις 407

16) Κατώτερον δριον διδασκ. άμοιβής έν ταίς πόλεσι £ 18
17)’Ανώτερον » » » » τοίς χωρίοις » 69
18) Κατώτερον » » » > » » » 21
Αευκωσία τή 20)2 VIII 16. Έν. του Γραφείου της Παιδείας·

Είς τάς άνω ώς πληροφορίας άναγομένας είς τό παρελθόν έτος προσ- 
θέτομεν καί ταύτην ήν έδωκεν ήμιν ό ’Επόπτης της Παιδείας δτι κατά 
τό προσεχές σχολικόν έτος 1916 —1917 αί διδασκαλικαί θέσεις είνε 
49 πλέον τών ύπαρχόντων Διδασκάλων καί δτι διά νά καλυφθώσι θά 
χρησιμοποιηθώσιν έξ άνάγκης καί μή προσοντοΟχοι διδάσκαλοι.

Έκ τής ώς άνω στατιστικής συνάγεται δτι τό παρελθόν έτος 
ύπήρχον 147 άρρενες διδάσκαλοι μή π τ υ χ ι ο ύ χ ο ι Διδασκα
λείου, έπί όλικού άριθμοΰ 366, ήτοι τά 2)5 τού διδασκαλικού σώ
ματος άποτελειται άκόμη έν Κύπρω άπο δημοδιδασκάλους μή πτυχι- 
ούχους. Έάν δέ ληφθή ύπ’ οψει δτι 55 διδασκαλικαί θέσεις άνήκου- 
σαι είς διδασκάλους κατείχοντο το λήξαν έτος ύπό διδασκαλισσών εύ- 
ρίσκομεν δτι έπί 421 διδασκαλικών θέσεων άρρένων διδασκάλων κατά 
τό παρελθόν έτος εϊχομεν μόνον 219 διδασκάλους μέ πτυχίον Διδα
σκαλείου, δηλαδή μόλις τό ήμισυ τού δλου άριθμοΰ, κατά τό προσεχές 
δέ έτος ϊσως ούδέ τό ήμισυ.

Κατά τήν τάσιν ήτις ζωηρώς έκδηλοϋται ύπό τών κοινοτήτων 
περί προαγωγής μέν σχολείων μονοδιδασκάλων είς διδιδάσκαλα ίδρύ- 
σεως δέ σχολείων νέων διά τού χωρισμού σχολικών συμπλεγμάτων 
είνε βέβαιον δτι προ τής παρελεύσεως μιας πενταετίας θά ύπάρχωσι 
500 περίπου διδασκαλικαί θέσεις δι’ άρρενας διδασκάλους, δια τροφο
δοσίαν δέ τοσούτων θέσεων είνε ζήτημα αν δύνανται να έπαρκέσωσι 
μέ τήν σημερινήν παραγωγήν των τό Παγκ. Διδασκαλεϊον καί το Ίε- 
ροδιδασκαλεΐον, άφού μετά εικοσαετή παραγωγήν τού Παγκυπρίου 
μόλις έχομεν έν ένεργεία 219 δημοδιδασκάλους πτυχιούχους, μεταξύ 
τών οποίων πολλοί είνε άπόφοιτοι άλλων Διδασκαλείων. Νομίζομεν δτι 
δέν σφάλλομεν ίσχυριζόμενοι δτι έάν έπρεπε νά έργασθώμεν ούτως 
ώστε μετά 10 άπό σήμερον έτ/j δλαι αί διδασκαλικαί θέσεις νά κατέ- 
χωνται ύπό πιυχιούχων Διδασκάλων θά ήτο άνάγκη κατά τήν δεκαετίαν 
ταύτην να παρασκευάζωνται κατ’ έτος ούχΐ όλιγώτεροι τών 45 πτυχι- 
ούχων Διδασκάλων. Οί άπολυθέντες έφέτος έκ τών δύο Διδασκαλείων 
τού Παγκυπρίου δηλ. καί τού Ιεροδιδασκαλείου ήσαν μόνον 27.

Συμπληροΰμεν τάς σκέψεις ταύτας δια συστάσεως πρός τούς Δι
δασκάλους καί 'Ιεροδιδασκάλους νά μή ζητώσ βεβιασμένως θέσεις δι’ 
έκπτώσεως τού μισθού αύτών. 'H ανωτέρω παρατεθείσα πληροφορία 
τοΰ ’Επόπτου περί πλεονασμού τών διδασκαλικών θέσεων δεικνύει δτ^ 
ούδείς πτυχιούχος διδάσκαλος θά μείνη άνευ θέσεως.
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ΚΥΠΡΙΑΚΑ
ΣΓΝΟΔΙΚΠ ΕΡΓΑΣΙΑ.

Ή Α. Σ. δ Μητροπολίτης Πάφου κ. 
’Ιάκωβος άναλαβών συνιρδά τώ Κατα
στατικά) τής·’Εκκλησίας ήμών ώς πρώ
τος τή τάξει τήν πνευματικήν διοίκησιν 
τοΰ χηρεύσαντος ’Αρχιεπισκοπικού θρό
νου συνεκάλεσεν εύθύς είς Λευκωσίαν 
και τούς άλλους δύο Μητροπολίτας είς 
σύνοδον. Κατά τήν πρώτην συνοδικήν 
συνεδρίαν (14 ’Ιουλίου) ή Α. Σ. δ Το- 
ποτηρητής έπλεξε τδ έγκώμιον τοΰ με- 
ταστάντος ’Αρχιεπισκόπου, σύντρεις δέ 
οί Μητροπολϊται μακαρίσαντες τόν άνα- 
παυθέντα, έδεήθησαν τοΰ Κυρίου δπως 
άναδείξη διάδοχον αύτοΰ, δν εκείνος οΐ- 
δε διά τήν υψηλήν ταύτην διακονίαν 
κατάλληλον. Ήσχολήθη ακολούθως ή 
Ιερά Σύνοδος πρός τόν καθορισμόν τής 
έννοίας τής φράσεως «πνευματική δι- 
οίκησις» τοΰ 18ου άρθρου τοΰ Κατα
στατικού, καθ’ δσον ώς άνεκοινώθη ύπό 
τοΰ Τοποτηρητοϋ ή θρονική ’Επιτρο
πεία τής ’Αρχιεπισκοπής διασκεψαμένη 
έπ’ αύτοΰ κατέληξε, τοΰ Τοποτηρητοϋ 
αντίθετον ύποστηρίξαντος γνώμην, είς 
τό συμπέρασμα δτι ό Τοποτηρητής δέν 
δικαιούται νά λάβη μέρος είς τήν οικο
νομικήν διοίκησιν τοΰ ’Αρχιεπισκοπικού 
θρόνου έφ’ δσον τό μνημονευθέν 18 άρ- 
θρον τοΰ Καταστατικού δμιλει περί 
πνευματικής διοικήσεως. Ή 'Ιερά Σύ
νοδος διασκεψαμένη έπϊ τοΰ έρμηνευτι- 
κού τούτου ζητήματος έξέδοτο τήν α
κόλουθον άπόφασιν :

«Έχειδη τά άρθρα 1019 10ο9 
106, 108 τον Καταστατικόν άνα- 
φερόμενα είς την ούσίαν της ο’ι- 
Τ,ονο|ΐικάς διαχειρίσεις άταχ

το νάιν ένέργειαν ’Επισκόπον9 έ- 
πειδη οάδαηόΟεν έκ τον νόμον 
δνναται νά έξα^ςΟΓι δτι ή Ορονικη 
έπιτοοπεία δνναται νά ν-ποκα- 
τασταΟΓι είς τά έκ τον νόμον δι
καιώματα τον ’Επίσκοπον έν 
περιπτώσει χηρείας τον θρόνον 
καί έπειδίι πάσα άλλη ερμηνεία 
οδηγεί είς άδιέξοδον9 διά ταντα 
ή φράσις «πνενματικη διοίκη- 
<5ις» τον άρθρον 18 δέον νά voft- 
ται ώς σήμαίνονσα την ολην 
έκκλήσιαότικην διακνβέρνησιν 
καί δτι άρα ό Τοποτηρητης άν- 
τικαθιότά τόν έκλιπόντα ’Αρχι
επίσκοπον είς πάσας αντον τάς 
έκκληΟιαστικάς σβέσεις καί τά 
δικαιώματα νπό τόν ρητόν το# 
άρΟρον περιορισμόν δτι ή διοί- 
κηόις αντη είς τά σννϊίθη μόνον 
καί άπαραίτητα περιοριζομένη 
δέν δνναται νά έπενέγκη οίανδή- 
ποτε μεταβολήν είς τό καθεστώς 
είτε τών προσώπων είτε τών 
πραγμάτων τάς ’Επαρχίας».

Είς δύο εφεξής συνεδρίας ή 'Ιερά Σύ
νοδος ήσχολήθη περί τόν καταρτισμόν 
τής ύπό τοΰ Τοποτηρητοϋ άπολυθείσης 
έγκυκλίου περϊ έκλογής τών ειδικών 
καϊ είτα τών γενικών αντιπροσώπων 
τών άποτελεσόντων μετά τών άπό θέ- 
σεως είς τούτο δικαιουμένων τήν ’Εκ
λογικήν Συνέλευσιν. Τήν ’Εγκύκλιον 
ταύτην ώς καϊ τήν περϊ καταρτισμού 
τών καταλόγων τών ψηφοφόρων ήν έ
καστος Μητροπολίτης είς τήν ιδίαν δι
καιοδοσίαν απέλυσε δημοσιεύομεν άλλα- 
χοΰ τοΰ παρόντος τεύχους, Μετά τάς 

ώς άνω έργασίας ή σύνοδος διελύθη ϊνα 
συνέλθη αύθις τήν 30 Αύγούστου πρός 
έκδίκασιν τών τυχόν προβληθησομένων 
ένστάσεων έπϊ έκλογής τίνος ειδικού 
αντιπροσώπου. Καθήκοντα γραμματέως 
κατά τάς γενομένας συνοδικάς έργασίας 
έξετέλεσεν δ Πανοσ. ’Αρχιμανδρίτης 
κ. Μακάριος Μυριανθεύς.
ΣΓΣΤΑΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ

Πρωτοβουλίφ τινών έγκριτων βουλευ
τών κληθέντες συνήλθον έν Πλάτραις 
πάντες οί Βουλευταϊ καϊ Δήμαρχοι τών 
πόλεων τής Νήσου, πλήν τοΰ Βουλευ- 
τοΰ καϊ Δημάρχου Λευκωσίας κ. Α. 
Λιασίδου έπ’ ανταλλαγή σκέψεων περϊ 
τού τρόπου χειραγωγίας τής αρχιεπι
σκοπικής έκλογής είς τέλος αγαθόν, 
συνεφώνησαν δέ είς τήν άπόλυσιν τής 
ακολούθου συστάσεως :
Πρός τόν 'Ελληνικόν ’Ορθόδοξον

Λαόν της Κνπρον.
Χηρεύοντος, έν στιγμαϊς οΰτω κρίσι

μοι; διά τό Έθνος καθόλου καϊ τήν 
Κύπρον ίδία, τού ’Αρχιεπισκοπικού 
θρόνου θά κληθής έντός μικρού νά 
έκλέξης ’Εκείνον, δστις θά ανέλθη έπϊ 
τού περιπύστου θρόνου τοΰ ’Αποστόλου 
Βαρνάβα.

Οί βουλευταϊ τής Νήσου καϊ οί Δή
μαρχοι τών πόλεων συνελθόντες έπϊ τό 
αύτό καϊ διασκεφθέντες έπϊ τής δημι- 
ουργηθείση; διά τής χηρείας ταύτης 
καταστάσεως έξέφρασαν δμοφώνως τήν 
ίσχυράν αύτών έπιθυμίαν, δπως αί έκ- 
λογαϊ διεξαχθώσιν έν άπολύτίρ ήρεμία, 
έλεύθεραι καϊ ανεπηρέαστοι, ϊνα οΰτω 
δυνηθή δ Λαός νά ενάσκηση έλευθέρως 
τό ύπέρτατον τής ψήφου δικαίωμα έπϊ 
τή βάσει τών θεσμίων τής ’Εκκλησίας, 
τών καθορισθέντων διά τού Καταστα
τικού Αύτής Χάρτου καϊ άναδείξη τόν 

άριστον μεταξύ τών άξίων κληρικών, 
ών σήμερον εύμοιρει ή Κυπριακή Έκ
κλησία.

Άποτεινόμεθα διά τοΰτο μετά πε- 
ποιθήσεως πρός τόν Λαόν καϊ συνιστών- 
τες είς αύτόν τήν διεξαγωγήν τών έκ
λογών έν τάξει καϊ ήρεμίφ καϊ τήν ένά- 
σκησιν τοΰ δικαιώματος τής ψήφου έν 
άμερολήπτω καϊ φιλελευθέρφ άντιλήψει 
πεποίθαμεν, δτι θέλουσιν απαντες συν- 
αισθανθή καϊ βαθέως άντιληφθή τήν ά
νάγκην ευτάκτου καϊ κανονικής έκλο
γής, άνταξίας φιλελευθέρου καϊ πεπο- 
λιτισμένου Λαοΰ, όργώντος πρός πρόο
δον καϊ αποβλέποντας είς τήν έκπλή- 
ρωσιν τών έθνικών αύτοΰ ιδεωδών κατά 
τούς κρίσιμους τούτους ίδίφ καιρούς, 
καθ’ ούς ειπερ ποτέ ή άλλοτε απαι
τείται απερίσπαστος ή ένότης καϊ ή 
συνοχή ήμών.

Τοιαύτην έχοντες τοΰ ζητήματος άν- 
τίληψιν δηλοΰμεν, δτι θέλομεν προσπα
θήσει διά παντός τρόπου νά μή όξυν- 
θώσι τό παράπαν αί τυχόν ύπάρχουσαι 
διαφωνίαι καϊ δπως γείνη σεβαστή τής 
πλειονότητος ή θέλησις.
Έν Πλάτραις, τή 16)29 ’Ιουλίου 1916.

Π. Κωνσταντινίδης 
θ. Θεοδότον
Ι· Κνριακίδης
Ε. II. Χατζηιωάννον
Ε. Ν. Ζήνων
I. Οίκονοηίδης
Ν. Κλ. Λανίτης .
Λ. Λονϊζον
Σπ· Άραουζος
Νεόφ. Ντκολαϊδης 
Χρ. Φιερός
Γ. ϊ. Έιιδιετζης.

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

 - Ι
ερ
ά Μ

ητρ
όπ
ολ
ις 
Κιτ
ίου



«Εκκλησιαστικός Κήρυξ»410

Π ΠΕΡΙΟΓΣΙΑ Tor ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΙ’ 
ΚΠΙΡΟΪ.

Φροντίδι τής Α. Σ. τοΰ Τοποτηρη- 
του, έπϊ πχρουσία δέ μελών τής θρονί· 
κής ’Επιτροπείας καϊ συγγενών τοΰ 
μεταστάντος άπεσφραγίσθησχν τό τα- 
μειον καϊ τά ιδιαίτερα δωμάτια τοΰ αοι
δίμου αρχιεπισκόπου. Ή καταγραφεϊσα 
ατομική χρηματική περιουσία τοΰ άπελ- 
θόντος είς μετρητά, χρηματικούς τί
τλους καϊ χρεωστικά γραμμάτια αποτε
λεί δλικόν ποσόν έκ ^£4886.17.7 $/$. 
Τό είς μετρητά ευρεθέν έν τφ χρήμα- 
τοκιβωτίω ποσόν ήτο £ 1940’ φαί
νεται δέ παράδοξον πώς τοσοΰτον έ- 
κρατείτο έν τώ τχμείω χρήμα νεκρόν 
καϊ κινδύνου κλοπής ούχϊ «μέτοχον. 
Προτιμώμεν νά ύποθέσωμεν δτι ό μα
καρίτης είχεν έν σχεδίω τήν έκτέλεσιν 
έργου τίνος διά τήν δποίαν καϊ έκρά- 
τει πρόχειρον τό ποσόν τοΰτο. Έκ τοΰ 
εΰρεθέντος ποσοΰ, μή ύπαρχούσης δια
θήκης, τό μέν ήμιαυ ανήκει τή ’Αρχιε
πισκοπή τό δέ έτερον ήμισυ τοίς έξ α
διαθέτου κληρονόμοι;. Τό σχετικόν άρ- 
θρον 48 τοΰ Καταστατικού έχει έπϊ 
λέξει ώδε*

«Έκ τών καταλοίπων του ά- 
ποβιώόαντος Έπιόκόπου, τά utv 
out τίιν 2ζοίι<ίιν της θείας λα
τρείας προωριόιιένα άντικείηενα 
ιερά άηόια9 Σταυροί 9 εικόνες καί 
λοιπά άνήκουόι τΐι ΈπιιίκοπΛ*  
έκ δέ της λοιπής άτοαικής αυτοί? 
περιουσίας κινητής είτε άκινίιτον 
τά ιιέν έκ κληρονοηίας προερχό
μενα η άποδεδειγιιένως πρό της 
Άρ^ςιερωόννης υπ’ αυτοί? κε- 
κτημένα άνήκουόιν εις τοί'ς έξ 
άδιαΟέτον κληρονόμονς έάν ον- 
τοι άποόείξωόι τίιν τοιαντην 

προέλενόιν αυτών9 τά δέ λοιπά 
άνίικονόιν έξ ιιμιόείας είς τοιτς 
κληρονόμους καί τόν Επισκο
πικόν θρόνον όόάκις άποθνήθκη 
άνεν διαθήκης· Διά διαθήκης δέ 
δέν δνναται νά διαΟέόη πλέον 
τών 2)3 της περιουσίας αί?τοί?9 
του ετέρου 1)3 περιεχομένου 
έν τοιαύτη περιπτώόει έξ άδια- 
Οέτου είς τόν οίκεϊον θρόνον».
ΜΝΗΜΟΣΓΝΑ.

Εντολή τής Α. θ. Μ. τοΰ Πατρι- 
άρχου ’Αλεξάνδρειάς έτελέσθησαν έν 
Άλεξανδρείφ καϊ έν Καΐρω μνημόσυνα 
ύπέρ άναπαύσεως τής ψυχής τοΰ μετα
στάντος ήμετέρου ’Αρχιεπισκόπου.
ΕΓΧΑΡΙΣΤΙΙΡΙΑ.

‘0 «Πάνταινος» δημοσιεύει τό ακό
λουθον εύχαριστήριον τηλεγράφημα τοΰ 
Μακαριωτάτου Προέδρου Κυρηνείας.

«Πατριάρχην Φώτιον, ’Αλεξάνδρειαν 
—Κάϊρον.

ΊΙ ’Εκκλησία Κύπρου θερμώς ευχα
ριστούσα τή ’Εκκλησία ’Αλεξανδρείας 
διά τήν συμμετοχήν τοΰ πένθους έπϊ 
τή τελευτή τοΰ ’Αρχιεπισκόπου Κυρίλ
λου παρακαλει διά τής Ύμετέρας Σε
πτής Μακαριότητος τόν θεόν όπως ά- 
ναδείξη τόν άξιον τού μεταστάντος διά
δοχον».

Πρόεδρος Κυρηνείας»
ΔΙΑ ΤΟΓΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ ΜΑΣ

Παρά τήν δήλωσίν μας περϊ διμήνου 
διακοπής ώς συνήθως τοΰ «Έκκλ. Κή- 
ρυκος» έκρίθη αναγκαία ή εκδοσις τού 
παρόντος τεύχους διά τό έκτακτον γε
γονός τοΰ θανάτου τοΰ ’Αρχιεπισκό
που. Τό κατόπιν τεΰχος θά έκδοθή τήν 
31 Λύγούστου καϊ θα περιλαμβάνη τά 
αποτελέσματα τής έκλογή; τών είδι- 
κών αντιπροσώπων.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ
«ΚΛρνξον τόν 2»όγον....» Β' Tty. ö', 2.

ΕΤΟΣ ΣΤ -ΛΑΡΝΑΞ, 26 Σ)ΒΡ1ΟΥ 1916.-ΤΕΥΧ. 111ον.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΕΝ ΚΥΠΡΟ,

Δέν είνε καθόλου εύχάριστον τδ θέαμα τδ όποιον παρουσι
άζει ή 'Αγιωτάτη Άποστολική ’Εκκλησία τής Κύπρου άπδ 
ένδς ήδη καί πλέον μηνδς έξ αφορμής τής ’Αρχιεπισκοπικής 
’Εκλογής. Τά έκτροπα τά όποια συνέβησαν κατά τήν παρελθοϋ- 
σαν ’Αρχιεπισκοπικήν έκλογήν, καί τά όποια ενομίζοντο δτι άνή- 
κον είς έκείνην μόνον τήν έκλογήν μή δυνάμενα πλέον να έπα- 
ναληφθώσιν, εύρίσκονται καί πάλιν είς τήν ήμερησίαν διάταξιν. 
’Επιθέσεις δημοσιογραφικά! βίαιαι κατά ύποψηφίων, πράκτορες 
περιτρέχοντες πρδς ψηφοθηρίαν, άπειλα! τοκογλύφων πρδς τους 
όφειλέτας των περί άπαιτήσεως τών δφειλομένων έάν μή ψη- 
φισθή ό εύ,οούμενος, έξωνήσεις συνειδήσεων, κήρυκες μεμισθω- 
μένοι πρδς κατήχησιν τών αγροτικών πληθυσμών πρδς ύπερψή- 
φισιν τούτου κα! καταψήφισιν έκείνου τών φερομένων ύποψηφί
ων, εξυβρίσεις δημοσιογραφικά! κατά τής άνωτάτης διοικητικής 
κα! δικαστικής έν τή ’Εκκλησία ’Αρχής, ταΰτα είνε δλίγα μό
νον έκ τών πολλών έκτροπων τά όποια δύναταί τις προχείρως νά 
απαρίθμηση έπισκοπών τήν μέχρι τοΰδε ’Αρχιεπισκοπικήν έκ- 
λογικήν κίνησιν.

Ή έπ! τοίς έκτρόποις τούτοις εύθύνη δέν έπιβαρύνει μόνον 
τά άτομα, αλλά πρδ τών ατόμων αύτδ τδ παρ’ ήμίν σύστημα τής 
έκλογής ’Αρχιερέων, τδ όποιον, δπως μάλιστα έν τή πράξει έφαρ- 
μόζεται, κινδυνεύει νά παραστήση τήν ’Εκκλησίαν μας ώς άπο- 
μακρυνθεΐσαν έν τφ σημείφ τούτω τών κανονικών βάσεων, έφ’ ών 
εδράζεται τδ διοικητικόν οικοδόμημα τής δλης ’Ορθοδόξου ’Εκ
κλησίας.
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Έκ τών δεκατριών ’Ορθοδόξων αύτοκεφάλων Εκκλησιών 
τής σήμερον μία καί μόνη, ή τών Ρωμούνων ’Ορθοδόξων τής Ουγ
γαρίας, έχει άνάλογόν τι σύστημα έκλογής πρδς τδ ήμέτερον, ά- 
πηλλαγμένον δμως πάντως τών έν τή έφαρμογή παρεκτροπών 
τάς δποίας έν Κύπρφ έχομεν. Ài λοιπαί ένδεκα αυτοκέφαλοι 
Έκκλησίαι έφαρμόζουσι σύστημα έκλογικδν σύμφωνον πρδς τδ 
ύπδ τών κανόνων Οικουμενικών Συνόδων ή ύπδ Νεαρών Βυζαντι
νών Αύτοκρατόρων δεκτών ύπδ τής Έκκλησίας γενομένων. Έ- 
ξηγούμεθα :

Ό τρόπος τής έκλογής τών έπισκόπων διά τήν σπουδαιό- 
τητα ήν ένέχει τδ ζήτημα τοϋτο έν τφ διοικητικφ συστήματι τής 
’Ορθοδόξου Έκκλησίας άπησχόλησεν έπί πολύ τήν Εκκλησια
στικήν νομοθεσίαν μέχρις ού τά κατ’ αύτδν καθωρίσθησαν διά 
μονίμων θεσμών. Κατά τάς σαφεστάτας ίστορικάς μαρτυρίας τών 
«Διαταγών τών ’Αποστόλων» (Βιβλ. Η' κεφ. δ') καί τοΰ Επι
σκόπου Καρχηδόνος Κυπριανού (έπιστ. 68) έν τή πρδ τών 
Οικουμενικών Συνόδων Εκκλησιαστική περιόδφ, δ λαδς μετείχε 
μέν τής έκλογής τοΰ ’Επισκόπου άλλ’ ύπδ τήν έννοιαν απλής 
συμμαρτυρίας καί συνευδοκίας δηλ. τδ μέν 
δικαίωμα τής έκλογής καί άποκαταστάσεως Επισκόπου άνήκεν 
είς τούς Επισκόπους, δ δέ λαδς έκαλειτο νά «μαρτυρήση κατ’ 
άλήθειαν άλλ’ ού κατά πρόληψιν» δτι δ ύπδ τών Έπισκόπων 
προβαλλόμενος εΐνε «άξιος τής μεγάλης ταύτης καί λαμπράς ή- 
γεμονίας». 'Ο "Αγιος ’Επίσκοπος Καρχηδόνος άκόμη σαφέστε- 
ρον έκτιθείς τδν τρόπον τής άποκαταστάσεως τοΰ ’Επισκόπου 
λέγει έπί λέξει : «Πρδς νόμιμον χειροτονίαν έπισκόπου λαοΰ τί
νος ώρισμένου συνελθείν έπί τδ αύτδ τούς πλησιοχώρους έπισκό- 
πους τής αύτής έπαρχίας, δπως έκλέξωσι τδν Επίσκοπον, 
παρόντος τοΰ λαοΰ τοΰ γινώσκοντος 
τελείως τδν βίον έκάστου καί μαρτυ- 
ροΰντος περί πασών τών πράξεων α ύ- 
τ ο ΰ».

Ή συμμετοχή λοιπδν τοΰ λαοΰ είς τήν έκλογήν Έπισκό
που έν τή άρχαία, τή πρδ τών Οίκουμενικών Συνόδων, Έκκλη-
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σία συνίστατο κατά τάς ώς άνω σαφεστάτας ίστορικάς μαρτυρίας 
είς τήν εύσυνείδητον και άπροκατάληπτον συμμαρτυρίαν τοΰ 
δτι δ ύπδ τών Έπισκόπων προτεινόμενος εΐνε άξιος κατά τδν δη
μοσία γνωστόν αύτοΰ βίον διά τδ ύψηλδν έπισκοπικδν άξίωμα.

Καίτοι δέ τόσον περιωρισμένη ήτο ή συμμετοχή τοΰ λαοΰ 
είς τήν έκλογήν τοΰ έπισκόπου είς τού: πρώτους αιώνας τής έκ
κλησίας, έν τούτοις αί Οικουμενικά! καί Τοπικαί Σύνοδοι ένεκα 
τών έπισυμόαινόντων έκτρόπων είς βάρος τής έκκλησιαστικής 
άξιοπρεπείας διά τών κανόνων αύτών (4ου τής Α' Οικουμενικής, 
12ου καί 13ου τής Ααοδικείας, 3ου τής Ζ' Οικουμενικής) οχι 
μόνον έθέσπισαν δπως ή έκλογή τοΰ έπισκόπου γίνεται ύπδ τών 
έπισκόπων, άλλά καί ρητώς άπηγόρευσαν είς τδν λαδν τήν άνά- 
μιξιν είς τάς έκλογάς «τών μελλόντων καθίστασθαι είς ίερατειον» 
ουτω. ώστε οί άρχαιοι τών κανόνων έρμηνευταί νά άποφαίνων- 
ται έρμηνεύοντες τούς σχετικούς κανόνας «Άνεπίλεκτος δ κο- 
σμικοίς έκλεγόμενος» δηλ. δέν είμπορεί νά δνομασθή έκλελεγμέ- 
νος έκεΐνος δ όποιος έξελέγη ύπδ κοσμικών.

Παρά τήν κανονικήν ταύτην τάξιν ήτις έκράτησεν ώς νό
μος είς δλην τήν άρχαίαν τών Οίκουμενικών Συνόδων Εκκλη
σίαν καί τήν μετά ταύτην περίοδον, παρουσιάσθησαν δύο έτεροι 
τύποι τής άποκαταστάσεως έπισκόπων ώς έξαίρεσις τοΰ γενικοΰ 
κανόνος, εΐνε δέ ούτοι δ ύπδ τοΰ ’Ιουστινιανού διά τής 113ης 
Νεαράς θεσπισθείς καί άποδεκτδς ύπδ τής Έκκλησίας γενόμε- 
νος κατά τδν οποίον ή Σύνοδος τών έπισκόπων έκλέγει ένα έκ 
τριών ύποψηφίων ούς «οί κληρικοί καί οί πρώτοι (=οί πρόκριτοι) 
τής πόλεως» δφείλουσι νά ψηφίσωσι «προκειμένων τών αγίων 
Εύαγγελίων», καί έτερός τις τύπος ύπδ τοΰ Αύτοκράτορος Νικη
φόρου τοΰ Φωκά έξ αιτίας έρίδων μεταξύ Πατριάρχου καί Έπι
σκόπου περί έπισκοπικής έκλογής, διαταχθείς καί ούτος ύπδ τής 
έκκλησίας δεκτδς γενόμενος, κατά τδν όποιον δ μέν βασιλεύς προ
τείνει ή καί διορίζει τδν έπίσκοπον ή δέ Σύνοδος τών έπισκόπων 
έγκρίνει τήν πρότασιν καί έπικυροί τδν διορισμόν.

Τρεις λ^οιπδν μόνον εΐνε οί νόμιμοι καί κανονικοί κατά τδ 
δίκαιον καί τήν πράξιν τής άρχαίας έκκλησίας τρόποι έκλογής έ- 

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

 - Ι
ερ
ά Μ

ητρ
όπ
ολ
ις 
Κιτ
ίου



414 «Εκκλησιαστικός Κήρυξ»

πισκόπου. 1ος)· δ έπίσκοπος έκλέγεται καί άποκαθίσταται διά 
μόνης τής ψήφου τών επισκόπων. 2ος)· έκλέγονται τρεις ύποψή- 
φιοι ύπδ τών κληρικών καί τών προκρίτων τής έπισκοπής, έκ 
τών τριών δέ τούτων ή Σύνοδος τών επισκόπων εκλέγει καϊ άπο- 
καθιστά τδν ένα ώς έπίσκοπον. 3ος)· ό ’Ανώτατος αρχών τής Πο
λιτείας, δταν ή Πολιτεία είνε ’Ορθόδοξος, προτείνει είς τήν Σύ
νοδον καϊ ή Σύνοδος έγκρίνουσα τήν πρότασιν τοΰ βασιλέως, ά- 
ποκαθιστα τδν έπίσκοπον. Οι τρεις ούτοι τρόποι τής έκλογής έ- 
πισκόπου είνε καί οί κρατούντες, μετά έλαφρών τινων μεταλλα
γών, σήμερον έν τή πράξει πασών τών ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών 
πλήν μόνον τής ’Εκκλησίας τής Κύπρου καί τής έν. Ούγγαρία 
Ρωμουνικής έκκλησίας Έρμανστάτ, διότι καϊ ό τής έν Ρουμανία 
έκκλησίας φέρει μέν πως λαϊκδν χαρακτήρα αλλά έντελώς δια
φόρου μορφής, διότι έκεϊ τδν έπίσκοπον έκλέγει Συνέλευσις άπο- 
τελουμένη έκ τών έπισκόπων, ύπουργών τινων καί τών γερουσι
αστών. Δέν πρέπει νά παρασιωπηθή δτι δ τρόπος τής έκλογής 
έπισκόπου τών έκκλησιών Ρωμουνίας καϊ Έρμανστάτ τάς δποίας 
δ παρών Εύρωπαϊκδς πόλεμος τείνει νά ένώση είς μίαν έθνικήν 
έκκλησίαν, κατεκρίθη πάντοτε καί κατακρίνεται ώς άπόκλισις 
άπδ τών κανονικών διατάξεων τής ’Ορθοδόξου έκκλησίας.

Είνε εύνόητον έκ τών είρημένων είς ποιον έκτροχιασμδν 
άπδ τών κανονικών βάσεων εύρίσκεται τδ ήμέτερον σύστημα καί 
μόνον ώς γράμμα διατετυπωμένον έν τφ Καταστατικφ, είνε δέ έ- 
πίκαιρον να ύπομνήσωμεν δσα έπϊ τοΰ συστήματος τούτου έγρα- 
ψεν δ Μητροπολίτης Κιτίου προεισαγωγικώς έν τφ ύπ’ αύτοΰ 
καταρτισθέντι «σχεδίφ νόμου Καταστατικού τής ’Ορθοδόξου Έκ
κλησίας τής Κύπρου» (βλέπε «Έκκλ. Κήρυκα» Τόμ. Α'σελ. 
10—19) άποφαινόμενος δτι ή έκτροχίασις αΰτη «δέν δύναται 
νά έξακολουθήση ύφισταμένη άκινδύνως» καί είσηγούμενος δτι 
εινε πρέπον ή λαϊκή συμμετοχή έν τή έκλογή τοΰ Προέδρου τής 
Έκκλησίας τής Κύπρου, νά είνε οΐα καί ή διά τήν έκλογήν Πα- 
τριάρχου Κων)πόλεως τοΰ δποίου τδ δίκαιον δέον νά έχη καί «δ 
τής τών Κυπρίων νήσου Πρόεδρος» κατά τδν 39ον Κανόνα τής 
ς·' Οικουμενικής Συνόδου.
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Άλλ’ ή άπόκλισις άπδ τών Κανονικών βάσεων καί τοΰ δ- 
λου πνεύματος τής ’Ορθοδόξου Έκκλησίας άποδείκνυται δυστυ
χώς πολύ μεγαλυτέρα έν τή έφαρμογή τοΰ έν τφ Καταστατικφ 
διατετυπωμένου συστήματος.

Τδ κρατήσαν έν Κύπρφ κυρίως κατά τδν παρελθόντα αι
ώνα έθος έκλογής τών άρχιερέων βασίζεται έξ άναλογίας έπϊ 
τής διατάξεως τής ’Ιουστινιάνειου Νεαράς. Οί Πρόκριτοι δηλ. τής 
’Επαρχίας συνερχόμενοι έν τή ’Αρχιεπισκοπή καί συσκεπτόμε- 
νοι μετά τών ’Αρχιερέων καί τών ήγουμένων καί τινων άλλων 
βαθμούχων κληρικών έξέλεγον μετά σύσκεψίν πάντοτε όμοφώ- 
νως—τούλάχιστον έν τφ κώδικι τών 'Υπομνημάτων δέν άναφέ- 
ρεται έκλογή κατά πλειονοψηφίαν—τδν ’Αρχιεπίσκοπον ή τδν 
Μητροπολίτην. Πώς δμως νά εύρεθοΰν σήμερον έν ήμέραις δημο
κρατικών άντιλήψεων οί πρόκριτοι τής Επαρχίας έάν μή 
διά καθολικής έκλογής ; Καί έπενοήθη λοιπόν τδ σύστημα τής 
διά δευτεροβαθμίου έκλογής άναδείξεως δχι τοΰ Άρχιερέως άλλά 
τών πρώτων τής ’Επαρχίας, οί όποιοι δμοΰ μετά τών άρχιε- 
ρέων καί τών κληρικών συσκεπτόμενοι θά εΰρωσι τδν άξιον διά 
τδν άρχιερατικδν θρόνον. ’Εκλογή ’Αρχιεπισκόπου μέ σύστημα 
ειδικών καί γενικών άντιπροσώπων ύπάρχει μία καϊ μόνη ή 
τοΰ άρτι πρδς Κύριον μεταστάντος. Αί πρδ αύτής έκλογαϊ 
Σωφρονίου, Μακαρίου, Κυρίλλου δέν γνωρίζουσι τοιοΰτο σύστημα 
έκλογής άντιπροσώπων.

"Οπως δήποτε ή γενίκευσις τής έκλογής καί ό καθορισμός 
δευτεροβαθμίου τύπου δέν άποτελεί άπόκλισιν άπδ τοΰ έθους ού- 
σιώδη, διά τοΰτο καί δ τήν κωδικοποίησιν τοΰ έθους έπιχειρήσας 
Καταστατικός δέν άπέκρουσε τδν τρόπον τούτον τής έκλογής 
τών προκρίτων τοΰ λαοΰ, οιτινες έκ τού έθους έχουν τδ δικαίωμα 
νά έκλέξωσι μετά τών Μητροπολιτών καί τών άλλων κληρικών 
τδν ’Αρχιεπίσκοπον. Θεσπίζων δμως δ Καταστατικός τδν τρόπον 
τούτον τδν νεωτεριστικόν τής έκλογής τών Γεν. ’Αντιπροσώπων 
έφρόντισε νά μή άπομακρυνθή τών θεμελιωδών βάσεων τού συ
στήματος, αίτινες κρατούσιν δπως δήποτε τήν άρχιερατικήν έν 
Κύπρφ έκλογήν έγγύς τών περϊ έκλογής ’Αρχιερέων διατάξεων
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τής 'Ορθοδόξου ’Εκκλησίας καί καθώρισεν δτι ή έκλογή τοΰ Άρ- 
χιερέως γίνεται ούχί έν τή κάλπη τής ένορίας άλλ’ έν τή έκλο- 
γική Συνελεύσει τής αιθούσης τής ’Αρχιεπισκοπής, τήν οποίαν 
Συνέλευσιν δέν άποτελοΰσι μόνον αιρετοί άντιπρόσωποι.

’Εάν δ νόμος ήθελεν δ Άρχιερεύς νά έκλέγηται έν τή 
κάλπη τής ένορίας δέν θά έθέσπιζε δύο άκόμη έκλογάς. Διά νά 
ύπάρχη δ’ άνάγκη δύο άκόμη έκλογών πρδς άνάδειξιν τοΰ ’Αρ
χιεπισκόπου ή τοΰ Μητροπολίτου σημαίνει δτι ύπάρχου? δικαιώ
ματα τά δποία θά κατελύοντο έάν δ ’Αρχιεπίσκοπος ή δ Μητρο · 
πολίτης έξελέγοντο είς τήν λαϊκήν κάλπην δπως δ Δήμαρχος 
καί δ Βουλευτής. Τδ Καταστατικόν θά ήναντιοΰτο δχι μόνον 
πρδς τδ γράμμα τών ιερών Κανόνων άλλά καί πρδς τδ πνεΰμα 
τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας καί οί ύπογράψαντες αύτδ ’Αρχιερείς 
θά ήσαν παραβάται τοΰ δρκου τδν όποιον ώρκίσθησαν δτι θά μεί- 
νωσι πιστοί είς τάς παραδόσεις τής ’Εκκλησίας, έάν έδέχοντο δτι 
ή έκλογή τοΰ Άρχιερέως δύναται νά έξομοιωθή πρδς τήν τοΰ 
Δημάρχου καί τήν τοΰ Βουλευτοΰ. Άλλά τδ κείμενον τοΰ Κατα
στατικού είνε σαφές: Ό νόμος καλεί Συνέλευσιν ή δποία νά 
είνε είς θέσιν «να έκλέξη τδ κατάλληλον πρόσωπον διά τδν 
’Αρχιεπισκοπικόν θρόνον». Οί έρχόμενοι είς τήν Συνέλευσιν είτε 
αιρετοί είνε είτε δικαιώματι τής θέσεως αύτών, έρχονται άνευ 
ούδεμιάς έξω τής Συνελεύσεως προδεσμεύσεως. Πρέπει δηλ. νά 
είσέλθωσιν είς τήν Συνέλευσιν καθοδηγούμενοι μόνον ύπδ τής 
συνειδήσεώς των, δπως έκεί «προκειμένων τών άγίων Εύαγγε · 
λίων» έκλέξωσι «κατ’ άλήθειαν άλλ’ ού κατά πρόληψιν» έκεί- 
νον δ όποιος θά κριθή ύπδ τής συνειδήσεώς αύτών τών ιδίων 
καί ούχί τών έκλεξάντων αύτούς «τδ κατάλληλον πρόσωπον 
διά τδν ’Αρχιεπισκοπικόν θρόνον».

Πρέπει νά θεωρηθή ώς άπλή γραμματική παράλειψις τοΰ 
Καταστατικοΰ καί τής περί έκλογής έγκυκλίου τοΰ Τοποτηρη- 
τοΰ, τδ δτι δέν έλέχθη δτι άντίκειται είς τδ πνεΰμα τοΰ νό
μου καί είς τήν ως άνω ρητήν διάταξιν τοΰ 28ου άρθρου αύτοΰ, 
ή ζήτησις ψήφων ύπδ Ειδικού ή Γενικοΰ άντιπροσώπου έν δνό- 
ματι τούτου ή έκείνου τοΰ φερομένου ώς ύποψηφίου καί δτι δ
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καταρτισμός ψηφοδελτίων μέ χρώμα ύποψηφιότητος διά τδν 
’Αρχιεπισκοπικόν θρόνον είνε άντίθετος πρδς τδ δλον πνεΰμα 
τοΰ συστήματος τής έκλογής, τδ όποιον θέλει μέν μετοχήν τοΰ 
λαοΰ είς τήν έκλογήν τοΰ Άρχιερέως δχι δμως άμεσον δπως 
έπί τοΰ Βουλευτοΰ καί τοΰ Δημάρχου άλλ’ έμμεσον τ. έ. δια τών 
προσώπων τών δυναμένων ώς έκ τής υπεροχής αύτών, καί τοι- 
αΰτα ύποτίθενται τά ύπδ τοΰ λαοΰ διά δευτεροβαθμίου έκλογής 
άναδεικνυόμενα, νά συμβάλωσιν έν τή μετά τών μή αιρετών με
λών συσκέψει, είς τήν έξεύρεσιν διά τής εύσυνειδήτου χρήσεως 
τής προφορικής γνώμης ή τής ψήφου αύτών, τοΰ καταλλήλου 
προσώπου διά τδν ’Αρχιεπισκοπικόν θρόνον.

Τούτων ούτως έν τφ ήμετέρς) νόμφ, δ όποιος ώς ήδη είπομεν 
σπουδαίως άποκλίνει άπδ τών κανονικών βάσεων, σαφώς διατυ- 
πουμένων, πρόδηλον πόσον είνε πεπλανημένη ή άντίληψις έκεί· 
νων ή νομίζουσα καί διδάσκουσα δτι οί ειδικοί καί οί Γενικοί 
’Αντιπρόσωποι είνε δήθεν δεσμευμένοι διά τοΰ χρωματισμοΰ μέ 
τδν όποιον έξετέθησαν καί έξελέγησαν καί δτι θά έκαμνον τάχα 
άνομον χρήσιν τής ψήφου αύτών έάν άκολουθοΰντες τάς ύπαγο- 
ρεύσεις τής συνειδήσεώς αύτών έξέλεγον έλευθέρως οί μέν ειδικοί 
τούς κατά τήν κρίσιν των άξιους νά σκεφθώσι ποιος είνε δ 
κατάλληλος νά άναβή τδν ’Αρχιεπισκοπικόν θρόνον, οί δέ Γενι
κοί τδν πράγματι κατάλληλον νά προ’ίσταται τής Άγιωτάτης έν 
Κύπρφ Αύτοκεφάλου Εκκλησίας. Κείσθω ώς μία έπί πλέον ά- 
πόδειξις τών λεγομένων αύτδ τδ κείμενον τής έν τφ Κώδικι κα- 
τακεχωρισμένης πράξεως τής έκλογής τοΰ ’Αρχιεπισκόπου Σω- 
φρονίου. «Συνήλον έν Αευκωσία, λέγεται έν αύτή, οί ύπδ τδν χη- 
ρεύοντα Θρόνον διατελοΰντες Τερώτατοι Μητροπολιται καί 
προύκάλεσαν κατά τά είθισμένα, άπάσης τής Κύπρου τάς πόλεις 
καί τάς έπαρχίας δπως έκλέξωσιν έλευθέρως καί άποστείλωσιν 
άντιπροσώπους των είς τήν ’Αρχιεπισκοπήν ϊνα μετά τών Πανιε- 
ρωτάτων Μητροπολιτών καί τών πρώτων τοΰ Τεροΰ Κλήρου τών 
τε Τερών Μονών καί τής Λευκωσίας συνδιασκεφθέν- 
τες έκλέξωσι διάδοχον».

ΤΙ σ υ ν δ ι ά σ κ ε ψ ι ς προϋποθέτει γνώμην έλευθέραν 
καί ψήφον άδέσμευτον.
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

'Όταν έν έτει 1907 ή ’Αντιπροσωπεία τών Τριών Πατρι
αρχείων είργάζετο πρός λύσιν τοΰ άλυτου καταστάντος ’Αρχιε
πισκοπικού ζητήματος άπεφασίσθη μετά πολύμηνον άκαρπον 
εργασίαν σκοπούσαν τήν ειρήνευσιν τών διισταμένων νά έκφέ- 
ρη έκαστος τών αντιπροσώπων τών τριών Εκκλησιών καί νά 
κατάθεση γραπτήν τήν γνώμην του τόσον έπί τών αντικειμέ
νων τής διαφωνίας δσον καί περί τοΰ τρόπου τής λύσεως τοΰ 
ζητήματος.

Ό κλήρος τής καταθέσεως τής πρώτης γνώμης επεσεν έπί 
το νεώτερόν καί μικρότερον τής Αντιπροσωπείας Μέλος, τόν 
αντιπρόσωπον τής Σιωνίτιδος ’Εκκλησίας ’Αρχιμανδρίτην 
Μελέτιον Μεταξάκην. Ή γνώμη αύτοΰ άνεγνώσθη καί κατε*  
χωρίσθη είς τά πρακτικά τής ΙΖ' συνεδρίας τής 28 Σεπτ. 1907 
τής Πατριαρχικής ’Αντιπροσωπείας.

"Οτε κατά Φεβρ. τοΰ 1908 έκρίθη αναπόφευκτος ή πα
ρέμβασις τοΰ Νομοθετικού πρός λύσιν τοΰ ζητήματος, οί τα- 
χθέντες πρός καταρτισμόν τοΰ αναγκαίου νομοθετήματος ά- 
νέσυραν έκ τοΰ πέλαγους τών πρακτικών τής ’Αντιπροσωπείας 
τήν έν λόγφ γνωμοδότησιν τοΰ ’Αρχιμανδρίτου Μελετίου Με- 
ταξάκη, δστις ήδη άπό τοΰ μηνός Νοεμβρίου ειχεν έγκαταλί- 
πειτήν Κύπρον, και μεταφράσαντες είς τήν ’Αγγλικήν έξέδω*  
καν τύποις ώς πρώτον έγγραφον τών «Papers relating to 
Archiépiscopal Elections procedure» τών πρός χρήσιν τής 
’Επιτροπής τοΰ Νομ. Συμβουλίου, τής ονομασθείσης τή 6η 
Μαρτίου 1908, έκδοθέντων.

Τής τοσαύτης λοιπόν προσοχής άξιωθείσης τότε γνωμο- 
δοτήσεως τοΰ ’Αρχιμανδρίτου Μελετίου Μεταξάκη κρίνομεν 
έπίκαιρον να άναδημοσιεύσωμεν σήμερον άπόσπασμα άναφε- 
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ρόμενονείς τόν έπί τή βάσει τών ιστορικών δεδομένων καθο
ρισμόν τοΰ έν Κύπρω ίσχύοντος συστήματος έν τή έκλογή τών 
άρχιερέων.

«......Έπειδή δέ προαπεφασίσθη να εΐπωμεν έκαστος ήμών τδ 
συμπέρασμα αύτού έκ τής μελέτης τών κωδίκων έπί του έκλογικού 
συστήματος τής Εκκλησίας τής Κύπρου άσχέτως πρδς τάς γνώμας 
τών δύο υπομνημάτων (ι) θα εϊπω έπί τούτου τήν έμήν γνώμην, πρΙν 
ή καταλήξω είς τδ τελικόν συμπέρασμα.

Μή λαμβανομένων ύπ’ δψει τών έν σελίδι 62 του Κώδικος τών 
υπομνημάτων παρατύπων έγγράφων παραιτήσεως τού Φιλοθέου «έπί 
τδν αύτου Άρχιμ. κύρ. Παΐσιον», τα μελετηθέντα έγγραφα άρχονται 
άπδ τού 1783. Τφ έτει τούτω έπιστέλλει δ Οικουμενικός Πατριάρχης 
Γαβριήλ πρδς μέν τούς κληρικούς Τερεις και προεστώτας καί τδν λοι
πόν τής νήσου λαόν δτι ύψηλός αύτοκρατορικδς όρισμδς άποστέλλει 
μέν είς έξορίαν τδν ’Αρχιεπίσκοπον καί τούς Μητροπολίτας προστάσ- 
σει δ’ δπως κατά τήν άνέκαθεν έπικρατούσαν τοπικήν συνήθειαν γείνη 
έκλογή καί να φανερώσητε πρδς ήμάς έξ άποφάσεως δια κοινής ανα
φοράς», προς δέ τδν Πατριάρχην ’Αντιόχειας Δανιήλ δτι είνε άνάγκη 
να άποστείλη είς Κύπρον τρεις τών ύπ’ αύτόν ’Αρχιερέων δπως χειρο- 
τονήσωσι «νέον ’Αρχιεπίσκοπον καί τούς ύπ’ αύτφ άρχιερεΐς ώς ήδη 
έκει έκλελεγμένους», δ δέ Πατριάρχης ’Αντιόχειας πρΙν ή άποφασίση 
νά άποστείλη τούς άρχιερεΐς γράφων άπαντητικώς πρδς τούς έντιμο- 
τάτους κληρικούς, εύλαβεστάτους ίερεΐς, εύγενεστάτους άρχοντας καί 
προεστώτας καί τούς λοιπούς άπαξάπαντας χριστιανούς» ονομάζει 
τούς χειροτονηθησομένους «παρ’αύτών ψηφισθέντας», ’Εκ τών έγ
γράφων τούτων κατά τήν κρίσιν μου συνάγεται δτι κατά τήν προτε- 
λευταίαν δεκαετηρίδα τού ΙΗ' αίώνος ύπάρχει έν Κύπρω καθωρισμένον 
σύστημα έκλογής τού ’Αρχιεπισκόπου καί τών Μητροπολιτών ύπδ τού 
κλήρου καί τού λαού άνεγνωρισμένη ύπό τε τώ'/ Εκκλησιών καί τής 
Πολιτικής .’Εξουσίας.

Τα έπακολουθούντα έν τώ κώδικι έγγραφα τα άναφερόμενα είς 
τήν ένθρόνισιν τών ’Αρχιεπισκόπων Χρυσάνθου, Κυπριανού, ’Ιωακείμ, 
Δαμασκηνού, Παναρέτου καί Ίωαννικίου ούδέν σχεδόν συνεισφέρου- 
σιν είς τδν ήμέτερον σκοπόν άπ’ εύθείας διότι ή ένθρόνισις πάντων

Σ. Ε. Κ. Ely εν ύποβ?.ηΟή ύπόμνημα ύπό έκατέρου τών διισταμένων Μητροπο
λιτών Κιτίου καϊ Κυρηνείας.
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τούτων τών ’Αρχιεπισκόπων έγεινε βασιλικώ θεσπίσματι καί ή Εκ
κλησία τής Κύπρου ήρκεΐτο είς τήν έπιτέλεσιν τών Εκκλησιαστικών 
διατυπώσεων, άναγραφομένου έν τοίς τοπικοϊς ύπομνήμασι «καταβα- 
λόντες ψήφους κανονικάς έςελέξαμεν άποδεχθέντες τό ρηθέν σεβάσμιον 
υποκείμενον». Μόνον δέ έν τφ άπό γ' Σεπτεμβρίου 1821 συνοδικώ 
γράμματι τού Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τον κλήρον καί τόν 
λαόν τής Κύπρου γίνεται μνεία έκλογής ύπό κλήρου καί λαού δια 
τών λέξεων «Τήν σταλεϊσαν πρός τήν καθ’ ήμάς Μ. του Χριστού ’Εκ
κλησίαν κοινήν ένυπόγραφον άναφοράν σας έλάβομεν προ μικρού καί 
άναγνόντες συνοδικώς εϊδομεν δτι κοινώς συνελθόντες μετά τήν άπο- 
βίωσιν τοΰ ’Αρχιεπισκόπου καί τών Μητροπολιτών καί συνεργαζόμενοι 
περί διαδοχής άξιοπρεποΰς, προετιμήσατε τόν όσιώτατον έν Τερομονά- 
χοις κυρ ’Ιωακείμ».

Μετά τήν ανώμαλον ταύτην τής Εκκλησίας τής Κύπρου περίο
δον έρχονται έν τφ κώδικι τα υπομνήματα καί αί πράξεις τών έκλο- 
γών τών ’Αρχιεπισκόπων Κυρίλλου, Μακαρίου καί Σωφρονίου ύφ’ ών 
κυρίως καί δείκνυται τό επικρατούν έν Κύπριο σύστημα έκλογής ’Αρ
χιεπισκόπου.

Κατά τήν «παραστατικήν έκθεσιν» τής έν έτει 1849 γενομένης 
έκλογής του Κυρίλλου, ήν υπογράφουσιν οί τρεις Μητροπολϊται καί 
39 κληρικοί καί λαϊκοί, τελευτήσαντος του Ίωαννικίου «ή έπιτό- 
πιος ’Αρχή, ό ύψηλότατος ’Ισμαήλ Άνατδλ Πασάς συμφώνως μετά 
τών ευγενεστάτων δημογερόντων τής Νήσου προσκαλέσαντες τούς 
Πανιερωτάτους Μητροπολίτας είς Αευκωσίαν Γ . . . . καί συγκαλέ- 
σαντες έξ άπασών τών πόλεων τής νήσου καί έκ τών κωμοπόλεων καί 
πολλών χωρίων πληρεξουσίους άντιπροσώπους έπένρεψαν αύτοϊς νά 
συνέλθωσιν έπί τό αύτδ καί μετά εύταξίας καί ήσυχίας νά έκλέξωσι 
τόν διάδοχον τοΰ άποθανόντος ’Αρχιεπισκόπου». Καίτοι λοιπόν -τό 
είς τάς ψήφους ύπόμνημα δπερ ύπογράφεται ύπό μόνων τών τριών 
Μητροπολιτών διαλαμβάνει δτι τήν έκλογήν έποιήσατο «δ τε κλή
ρος καί οί άντιπρόσωποι τών πόλεων Αευκωσίας, Αάρνακος, Σκά
λας καί Λεμεσού προεδρευόντων τών Σεβασμιωτάτων ’Αρχιερέων» 
ή πιστότερον τά κατά τήν έκλογήν άναγράφουσα έκθεσις, ή μάλλον 
πράξις τής Συνελεύσεως μαρτυρεί καί έπιβεβαιουσιν αί ύτογραφαί δτι 
έν τή έκλογή άντεπροσωπεύθησαν απασαι αί πόλεις τής νήσου καί 
αί κωμοπόλεις καί πολλά χωρία. Τούτο προσεπιβεβαιοΰται έτι σα- 
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φέστερον ύπό τής μετά τήν προσβολήν τής έκλογής συνεπεία τής 
βεζυρικής διαταγής γενομένης νέας έπικυρωτικής πράξεως. «Κατά 
συνέπειαν, λέγει αύτη ύψηλοΰ βεζυρικοΰ γράμματος πρδς τδν 
Μονάρχην ύψηλότατον Σαφβετή Πασάν καί άπδ τούτου πρδς τδν έν- 
δοξότατον Διοικητήν τής νήσου μας συνήλθον καί αύθις είς τήν 
πρωτεύουσαν κατά τήν 10 ’Ιουλίου έξ άπασών τών πόλεων καί έκ 
πάντων τών Καζάδων έκλελεγμένοι αντιπρόσωποι ϊ^α έρωτηθώσιν 
έάν τού Πανσεβάστου ’Αρχιεπισκόπου μας κυρίου Κυρίλλου ή 
έκλ γή καί χειροτονία άπεπερατώθη διά ψήφων δλιγίστων άτό- 
μων». Πιστεύεται δ’ δτι οί συνελθόντες άντιπρόσωποι ήσαν «έ- 
φωδιασμένοι δι’ έπισήμων έγγράφων χαρακτηριζόντων τήν άπδ πάσης 
τής νήσου άντιπροσωπείαν των». Ή έπικυρωτική δ’ αΰτη πράξις 
φέρει τάς ύπογραφάς τών τριών Μητροπολιτών καί 87 κληρικών καί 
λαϊκών.

Τδ πρακτικόν καί τδ ύπόμνημα τής έκλογής Μακαρίου διαδό
χου τού Κυρίλλου ούδεμίαν π^δς τδ προηγούμενον παρουσιάζουσι 
διαφοράν. Καί ένταύθα λέγεται δτι «συνηθροίσθησαν άπαντες έν τή 
άγιωτάτη ’Αρχιεπισκοπή δ τε κλήρος καί οί άντιπρόσωποι καί έξε- 
λέξαντο» νόμιμον διάδοχον τδν Διάκονον Μακάριον.

Τά τής άμέσως επομένης τής τελευταίας έκλογής τού Σω
φρονίου έγγραφα δμοια πρδς τά τών προηγουμένων διακρίνονται 
έπί τελειοτέρα άκριβολογία. Ααβόντες ύφεσιν τού κακού τής χο
λέρας «συνήλθον έν Λευκωσία οί ύπδ τδν χηρεύοντα θρόνον 
διατελούντες Τερώτατοι Μητροπολϊται καί προύκάλεσαν άδεία τού 
έξοχωτάτου Διοικητού τής Νήσου Ταήπ Πασά καί κατά τά εί- 
θισμένα άπάσης τής Κύπρου τάς πόλεις καί έπαρχίας δπως έκλέ- 
ξωσιν έλευθέρω, καί άποσιείλωσιν άντιπροσώπους των είς τήν ’Αρ
χιεπισκοπήν ϊνα μετά τών Πανιερωτάτων Μητροπολιτών καί τών 
πρώτων τού Τερού κλήρου τών τε Ιερών Μονών καί τής Αευκωσίας 
συνδιασκεφθέντες έκλέξωσι διάδοχον». 'Υπογράφουσι δέ ό Κιτίου, ό 
Κυρηνείας, ό Τοποτηρητής τού 'Αγίου Πάφου, δ έξαρχος Νεόφυτος 
καί 11 λαϊκοί. Οί αύτοί δ’ ύπογράφουσι καί τήν πρδς τδν Μ. Βε- 
ζύρην άγγελτήριον τής έκλογής άναφοράν έν ή ωσαύτως λέγεται <*Ό  
θεν κατά τα θρησκευτικά μας έθιμα τα όποια οί γενναιόδωροι κατά 
καιρούς *Ανακτες  έπεκύρωσαν .... συνελθόντες είς Λευκωσίαν 
τή άδεία τού Έξοχωτάτου Διοικητού μας Ταήπ Πασά έξ δλων τών
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Καζάδων τής νήσου μας οί εύσεβάστως ύποσημειούμενοι άντιπρόσω- 
ποι τοΰ έν Κύπρω χριστιανικού καί πιστού λαού τής κραταιάς ή 
μών βασιλείας έξελεξάμεθα παμφηφεί. ,

Έκ τών έπισήμων έγγραφων τών τριών τούτων έκλογών συν
άγω τά έξής συμπεράσματα : α',) Κατά τήν έκλογήν τοΰ Κυρίλ
λου έφαρμόζεται τύπος έκλογής άναμφισβητήτως άνεγνωρισμένος ού 
μόνον διότι ούδείς λόγος γίνεται περί μεταβολής άλλά καί διότι οί 
θελήσαντες νά προσβάλωσι τήν έκλογήν, ούδένα μέν λόγον ποιούνται 
περί καινοτομίας, άμφισβητοΰσι δέ μόνον τό νόμιμον τής άντιπροσω- 
πεύσεως όλοκλήρου τής Νήσου ύπό τών έκλεξάντων αντιπροσώπων, 
καί β',) Ό Αρχιεπίσκοπος έκλέγεται ύπό αίρετών άντιπροσώπων δ- 
λοκλήρου τής Νήσου προεδρευόντων μέν τής συνελεύσεως τών ’Αρ
χιερέων οί'τινες καί προσκαλουσι τόν λαόν είς έκλογήν μετεχόντων 
δέ τής έκλογής τών πρώτων τού κλήρου τών Ιερών Μονών καί τής 
Λευκωσίας ήτοι τών ήγουμένων καί τών βαθμούχων τής ’Αρχιεπι
σκοπής. Αύτη είναι ή θεμελιώδης βάσις του έκλογικού συστήμα
τος τής Εκκλησίας τής Κύπρου, ή δι’ αντιπροσώπων δηλ. αίρετών 
τού λαού έκλογή τού ’Αρχιεπισκόπου, από τής όποιας καί δέν έπιτρέ- 
πεται ήμΐν κατά τήν άντίληψίν μου παρέκκλισις. Παρά τά κύρια δ
μως ταύτα καί θεμελιώδη τού συστήματος σημεία ύπχρχουσι καί τα 
δευτερευούσης σημασίας, οία είνε ό άριθμός τών λαϊκών άντιπροσώ- 
πων, δστις κατά τάς έν τώ Κώδικι ύπογραφας ποικίλλει άπό 11 
μέχρις 87, ό τρόπος τής έκλογής τών άντιπροσώπων υπό τού λαού, ή 
άναλογία τών κληρικών αίρετών άντιπροσώπων πρός τούς λαϊκούς, 
περί ών ούδέν έκ τών ύπομνημάτων έξάγεται, καί διά τούτο έκα- 
νονίσ' ησαν έλευθέρως ύπό τής περί έκλογής συνοδικής έγκυκλίου 
χωρίς ούδείς νά έκφέρη τινά άντίρρησιν. Επίσης ούδέν λέγεται έν 
τοϊς ύπομνήμασι περί άναλογίας τών άντιπροσώπων τής ’Αρχιεπισκο
πικής δικαιοδοσίας πρός τούς τών άλλων έπαρχιών, ή έν σελίδι δμως 
277 τού κώδικος πράξις ή δρίζουσα ίσον τόν άριθμόν τών άντιπρο- 
σώπων τής Λευκωσίας πρός τάς λοιπάς τρεις τότε πόλεις τής νήσου 
δικαιολογεί έπαρκώς τήν σχετικήν τής συνοδικής έγκυκλίου διά- 
ταξιν....»

ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΙΤΙΟΥ

Ή έφημερίς < Νέον Έθνος» κοινώς γνωστή ώς έρμηνεύουσα τάς 
σκέψεις καί γνώμας τοΰ έντίμου πολιτευτοΰ κ. Φ. Ζαννέτου, θελήσασα 
μετ’ άρκετήν άναμονήν νά κηρυχθή ύπέρ τής ύποψηφιότητός τού ’Αρ
χιμανδρίτου κ. Μακαρίου Μυριανθέως διά τον ’Αρχιεπισκοπικόν θρό
νον, ένόμισεν δρθόν ν’ άρχίση άπό τήν ζύγισιν τών προτερημάτων καί 
τών έλαττωμάτων χαρακτήρος τε καί φρονημάτων καί δράσεως τοΰ 
Μητροπολίτου Κιτίου. Ή πλάστιγξ τήν όποιαν έκράτησεν είς τάς χεί- 
ράς της*έπί  πολύ ταλαντευθεϊσα έδωκεν έπί τέλους ώς έξαγόμενον δτι 
«τοιούτου άνδρός ή έν τή ’Αρχιεπισκοπή δράσις ύπισχνείται ίκανα τά 
άγαθά, άλλά δέν άποκλείονται καί φόβοι τινές περί τούναντίου ύπό 
τινας τουλάχιστον συνθήκας έγωισμοΰ καί τής αύταρχικής ροπής του .

'Ως κύριοι συντελεσταί τοΰ έξαγομένου τούτου—τά άλλα πάντα 
άτινα έκ τοΰ διοικητικού κύκλου παρετάχθησαν ώς είς τό παθητικόν ά- 
ναγραπτέα έκηρύχθησαν ύπό τοΰ κ. Ζαννέτου έν φιλική έπιστολή ώς 
άμοιρα σημασίας—υπό τής έν λόγο) έφημερίδος προσήχθησαν δύο 
τινά α) δτι <αί πολιτικαί αύτοΰ (τοΰ Μητρ. Κιτίου) άντιλήψεις ώς Ι
εράρχου έν ύποδούλω χώρα δέν είνε έκεϊναι, τάς οποίας προσεδόκα 
παρ’ αύτοΰ δ Κυπριακός λαός> καί β) δτι «μετά τήν τελευταίαν έξ 
Ελλάδος έπάνοδόν του έκήρυξε σταυροφορίαν κατά τοΰ Βασιλέως 
Κωνσταντίνου καί ήθέλησε νά διαδραματίση πρόσωπον άρχηγοΰ τών 
Φιλελευθέρων έν Κύπρω».

Ό Μητροπολίτης Κιτίου παρατρέχων τάλλα πάντα δσα είς τό 
κριτήριόν της παρέταξεν ή έν λόγω έφημερίς είς βάρος τού Μητροπολί
του ώς όντως ούχί λόγου άξια έπέστησε τήν προσοχήν του είς τά ώς 
άνω δύο κύρια σημεία καί έγραψε πρός τόν Διευθυντήν αύτής τήν ά- 
κόλουθον έπιστολήν :

Κύριε Διενθνντά τον «Λ· ’ΈΟνονς»·
Άναγινώσκων είς τό τελευταίο? φύλλον σας τήν ήν έλογοτεχνήσατε περι

γραφήν τών προτερημάτων καϊ έλαττωμάτων μου, τών φωτεινών σημείων τής 
μητροπολιτικής δράσεως μου καϊ τών σκοτεινών διά να καταλήςητε είς τό συμ
πέρασμα, δτι ή τοιούτου άνδρός έν τή ’Αρχιεπισκοπή δράσις ύπισχεϊται Ικανά 
τά άγαθά, άλλα δέν άποκλείονται καϊ φόβοι τινές περϊ του έναντίου, έπέστησα 
ιδιαιτέρως τήν προσοχήν μου είς τήν έξής περικοπήν :
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«Άλλα τό λυπηρότεροι πάντων είνε, δτι αί πολιτική αύτοΰ αντιλήψεις ώς 
’Ιεράρχου έν ύποδούλω χώρφ δέν είνε έκεϊναι, τας όποιας προσεδόκα παρ’ αύτοΰ 
δ κυπριακός λαός, διαπορών πολλάκις έάν έν μέσφ αύτοΰ ύπάρχη δ θερμουργός 
καί ακάματος έργάτης τής έθνικής ιδέας, ον περιχαρής έδέχετο είς τάς άγκάλας 
του ή πρόσωπόν τι έντεταλμένον διπλωματικήν τινα αποστολήν. Ήμεις τούλά
χιστον άδυνατοΰμεν νά έννοήσωμεν τόν λόγον διαφόρων έκδηλώσεών του άντιτι- 
θεμένων είς τά φρονήματα τής χώρας».

Έάν δέν άπατώμαι δια τής περικοπής ταύτης θέλει να εϊπη τό φύλλον σας, 
Κύριε Διευθυντά, δτι ο Μητροπολίτης Κιτίου άντϊ νά έργάζηται άνευ έπιφυλά- 
ξεων οίωνδήποτε υπέρ τής έθνικής Ιδέας, δηλαδή τής Ένώσεως τής Κύπρου 
μετά τής Ελλάδος, τούναντίον έργάζεται ώς νά ήτο έμπεπιστευμένος διπλωμα
τικήν παρά τή Κυβερνήσει τής Κύπρου αποστολήν. Έντεΰθεν και βλέπομεν αύτόν 
—αύτα'ι είνε πάντως αί «διάφοροι εκδηλώσεις»—και είς σχέσεις νά εύρίσκηται 
πρός τάς Άρχάς τοΰ τόπου καϊ ύπέρ τοΰ Βασιλέως τής Αγγλίας νά άναφερη 
δημοσίας εύχάς είς έξαιρετικάς τινας περιστάσεις και συγχαρητήρια ή συλλυπη
τήρια αγγλικήν χαράν ή λύπην ύπόθεσιν έχοντα νά ύποβάλλη.

Έάν καλώς ένόησα και ήρμήνευσα τήν περικοπήν ταύτην τοΰ άρθρου σας, 
έπιτρέψατέ μοι νά συγχαρώ έμαυτώ έπϊ τφ δτι ταύτας έχω τάς πολιτικάς αν
τιλήψεις και δχι τάς αντιθέτους, τάς δποίας έκπροσωπεϊ τό ύμέτερον φύλλον. 
Διότι άπό πεποιθήσεως φρονώ, δτι ούδέ κατ’ έλάχιστον προήγαγεν ή θά προα
γάγη τήν έθνικήν ύπόθεσιν τής Κύπρου ή ριζοσπαστική πολιτική, ήν υμείς α
κολουθείτε και ήν λυπεισθε, ότι δέν ακολουθώ και έγώ έν τή ίδιότητί μου ώς Μη
τροπολίτης. Χαίρω, δτι δέν μοΰ αμφισβητείτε, δτι είργάσθην και έγώ ύπέρ τής 
κυπριακής ύποθέσεως, έστω και «ώς πρόσωπόν τι έντεταλμένον διπλωματικήν 
τινα αποστολήν», άλλως θα περιήγοντο είς απορίαν εκείνοι τών Κυβερνητών 
μας, οϊτινες και δυσαρέσκειαν έξεδήλωσαν πολλάκις διά τήν ένόχλησιν, τήν δ- 
ποίαν είς αύτούς προξενώ εύκαίρως τε και άκαίρως προβάλλων τό ζήτημα τής 
ένώσεως.

"Οπως δέ δέν συμφωνώ μαζύ σας, δτι ή ύπόθεσις τής Κύπρου διά νά φθάση 
είς τό ποθούμενον τέρμα έχει ανάγκην αρθρογραφίας καϊ λόγων έχθρικής πρός 
τούς κρατούντας έμπνεύσεως, καϊ ούχϊ διπλωματικής έργασίας, έμπνευσμένης άπό 
φιλικών πρός τήν έξουσιάζουσαν ημάς δύναμιν διαθέσεων, ούτω δέν συμφωνώ καϊ 
είς τό δτι αί ώς άνω περιγραφεϊσαι «εκδηλώσεις» τών σχέσεων, τών προσευχών, 
τών τηλεγραφημάτων, άντιτίθενται, ώς ύμεις φρονείτε, πρός τά φρονήματα τής 
χώρας. Έγώ αντιλαμβάνομαι άκριβώς τό έναντίον καϊ έκ τής άντιλήψεως ταύτης 
άντλεϊ ικανήν τροφήν ή γνωστή καϊ είς ύμάς καϊ είς πάντας μεγάλη διά τήν 
ταχειαν πλήρωσιν τών πόθων μας αισιοδοξία μου. Τό έναντίον θά έπηρέαζε σπου- 
δαίως τήν αισιοδοξίαν μου ταύτην.

Άλλά, Κύριε Διευθυντά, τής ύπό κρίσιν περικοπής ή συνέχεια μέ φέρει 
είς στενόχωρον θέσιν άπέναντι τής ’Εφημερίδας σας διά τήν δυσκολίαν, ήν αι
σθάνομαι νά συμβιβάσω πρός τήν καλήν πίστιν τό λεγόμενον έν τώ άρθρφ, δτι 
έγώ «μετά τήν τελευταίαν έξ Ελλάδος έπάνοδόν μου έκήρυξα σταυροφορίαν κατά 
^οΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου.» Έάν έλέγετο μόνον, δτι «ήθέλησα νά διαδραμα

τίσω πρόσωπόν ’Αρχηγού τών Φιλελευθέρων έν Κύπρφ», τό πράγμα θά ήτο μέν 
άνακριβές, θά εϊχεν δμως βάσιν μίαν δμιλίαν μου καϊ δύο άρθρα τοΰ «Έκκλ. 
Κήρυκος». Πώς δμως ήδυνήθη νά γραφή ύπό Έφημερίδος σοβαράς καϊ αξιοπρε
πούς τηλικοΰτον ψεύδος είνε δι’ έμέ άκατανόητον καϊ άναγκάζομαι νά δεχθώ μέ- 
χρς άποδείξεως τούναντίου, δτι έγράφη έν γνώσει τής βαρύτητάς του μέ τήν πρό- 
Οεσιν τοΰ νά έμποιήση έντύπωσιν είς τόν λαόν καλούμενον είς έκλογήν Αρχιεπι
σκόπου. Καϊ ένδεχόμενον μέν δ σκοπός νά έξυπηρετήται καϊ διά τού ψεύδους, ή 
ηθική δμως καϊ ή άλήθεια ζητοΰσιν ικανοποίησήν.

Υποθέτω, δτι άπολογουμένη ή έφημερίς σας θά εϊπη : Άλλά τϊ είνε λοιπόν 
έκεϊνα τά όποια έγράψατε τόν παρελθόντα Σεπτέμβριον καϊ Δεκέμβριον είς τόν 
«Έκκλ. Κήρυκα» έξ άφορμής τής αρνητικής ερμηνείας τής Σερβικής Συνθήκης, 
καϊ έπειτα έξ άφορμής τής είδήσεως, δτι ή μήτηρ Ελλάς, άδυνατεϊ νά έναγκα- 
λισθή τήν θυγατέρα Κύπρον προσφερομένην καϊ κατόπιν έξ άφορμής τού μνημο
σύνου τοΰ ήρωος Σώζου, έποδυρόμενοι τάς συμφοράς τοΰ έθνους, καϊ άφίνοντες νά 
νοηθή, δτι άπεδοκιμάζετε τήν έφαρμοζομένην πολιτικήν, τί άλλο είνε παρά σταυ
ροφορία κατά τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου ; Έάν αύτήν τήν δικαιολογίαν θά 
προβάλητε διά τήν συγκάλυψιν ασυστάτου κατηγορίας, δέν θά θεωρήσω τήν ηθικήν 
καϊ τήν άλήθειαν ίκανοποιηθεϊσαν.

Έν Μέσα Ποταμώ, 3 Αύγούστου 1916.
Μετ’ άγάπης καϊ εύχών 

t ό Κιτίον MEAETiOS.

Al ΓΡΑΠΤΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ

Σχολιάζον τό «Ν. Έθνος» τήν προς τόν Διευθυντήν αύτοΟ επι
στολήν τοΟ Μητροπολίτου Κιτίου, έπέμεινε μέν είς τον ισχυρισμόν του 
δτι δ Μητροπολίτης Κιτίου «έκήρυξε σταυροφορίαν κατά του Βασιλέ- 
ως Κωνσταντίνου» έπεκαλέσθη είς απόδειξιν τής άληθείας αύτου τας 
δημοσίας δμιλίας τοΟ Μητροπολίτου καί τα άρθρα του «Έκκλ. Κή
ρυκος» δνομαστί δέ τήν δμιλίαν αύτοΰ κατά τήν έθνικήν έορτήν τοΟ 
1915 καί τήν κατά το μνημοσυνον τοΰ Χριστ. Ζώζου ώς καί το περί 
παραβάσεως τής σερβικής συνθήκης άρθρον του «Ε. Κ».

Ή έπίκλησις αΰτη συγκεκριμένων γεγονότων μάς παρέχει τήν 
εύκαιρίαν νά άναδράμωμεν είς τδ παρελθόν καί άναδήμοσιεύοντες κατά 
σειράν πάντα δσα έλέχθησαν καί έγράφησαν καί έπράχθησαν ύπδ του 
Μητροπολίτου άπδ τής τελευταίας έξ Ελλάδος έπανόδου του δηλ. άπδ 
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τοΰ Μαρτίου 1915 νά δώσωμεν είς τό κοινόν τό μέσον νά κρίνη κατά 
πόσον τό «Νέον Έθνος» είνε έν τή άληθεία καί τώ δικαίω λέγον πρός 
τούς άναγνώσιας του, δτι δ Μητροπολίτης Κιτίου είνε κεκηρυγμένος 
έχθρός τού Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Άς δμιλήοουν αί ίστορικαί μαρτυρίαι.
[*Ο  Μητρ. Κιτίου ευρίσκετο έν Άγίω ”Ορει κχτά τήν κρίσιν του Φεβρουά

ριου 1915, έτηλεγράφησε δέ έκεϊθεν τή 21 Φεβρ. άγνοών άκόμη τά τής διαφωνίας 
Βασιλέως και Βενιζέλου τάδε,]

ΚαρυαΙ 'Αγίου ’Όρους 21 Φεβρ. 1915.
Τή Αύτοΰ Μεγαλειοτητι τώ Βασιλει

’Αθήνας.
’Από τού Ιστορικού Ναού τοΰ πρωτάτου, 'Ιδρύματος ενδόξων 

προκατόχων τής Σής εύσεβεστάτης Μεγαλειότητας άνέπεμψα σήμερον 
έπέτειον τής άλώσεως τοΰ Μπιζανίου μετά τών Αγιορειτών Πατέρων 
έγκάρδιον εύχαρισιίαν τώ Θεώ τώ δόντι Σοι τά τρόπαια καί τάς νίκας 
καί ίκέτευσα Αύτού τήν ’Αγαθότητα ϊνα καί έν τοίς νέοις άγώσι βρα- 
χίονι ύψηλφ άντιλάβηταί Σου.

Μητροπολίτης Κιιίου ΜΕΛΕΤΙΟΣ.
* 

$ *
[Είς Λάρνακα εφθασεν ό Μητροπολίτης Κιτίου τή 12 Μαρτίου προπαραμο

νή'? του ‘Αγίου Λαζάρου. Ευρε δέ και έν Κύπριο τό αύτό πνεύμα λύπης και αγω
νίας τό όποιον συνήντησε διερχόμενος κα'ι έν Θεσσαλονίκη και έν Άθήναις καί 
έν Άλεξανδρεί^. ‘Ο Βενιζέλος έχει δίκαιον ήτο ό έπικρατών γενικός τόνος. ‘0 
κ. Φ. Ζαννέτος έν συνομιλία των πληροφορεί τον Μητροπολίτην δτι έδέησε νά 
λάβη έν δμιλίαις του τήν δικαιολογίαν τής πολιτικής τοΰ Βασιλέως πρός μείωσιν 
τής κατά τοΰ ’Άνακτος καταφοράς, άφήσας τον Μητροπολίτην μέ τήν έντύπωσιν 
δτι καϊ αύτός διαπορεί διά τήν στάσιν τοΰ Βασιλέως. ‘Γπό τοιαύτην πνευματι
κήν ατμόσφαιραν άνέτειλεν ή 25η Μαρτίου. Ό Ναός Αγίου Λαζάρου ήτο κατά
μεστος κόσμου παρίστατο δέ μετά τοΰ Έλληνας Προξένου καϊ τοΰ Δημάρχου 
τής πόλεως καϊ δ Πρόξενος τής Γαλλίας. Ό Μητροπολίτης Κιτίου ώμίλησεν, είπε 
δέ ταΰτα :]

Μέ τούς χαρμόσυνους τόνους τού «Εύαγγελίζου, γή, χαράν με
γάλην» ψαλλομένου καί έφέτος ώς καί κατά το ένδοξον έτος 1912 
έκ παραλλήλου προς τόν "Υμνον τής Άναστάσεως έορτάζομεν και πά
λιν τήν μεγάλην εορτήν τής έθνικής ήμών παλιγγενεσίας. Οί ναοί 
έπληρώθησαν καί πάλιν πιστών τής Εκκλησίας καί τής Πχτρίδος τέ
κνων άπδ άκρου είς άκρον τού Ελληνικού καί αί καρδίαι έκατομμυ- 
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ρίων Ελλήνων άναλύονται είς δοξολογίαν εύχαριστήριον πρός τόν Ά- 
ναστάντα Χριστόν, τόν άναστήσαντα τό Γένος τό ελληνικόν άπό τής 
νεκρώσεως τής δουλείας είς τήν ζωήν τοΰ έλευθέρου Έθνους. Καί οί 
ρήτορες, δπου έλευθερία λόγου έμπολιτεύεται, φέρουσι τόν λόγον άπό 
τής Ναζαρέτ είς τήν Λαύραν καί άπό τής Λαύρας είς τήν περίδοξον 
τών Κωνσταντίνων Πόλιν ϊνα πλέξωσι τόν φωτοστέφανον τόν άρμόζον- 
τα είς τάς κεφαλάς τών ήρώων παλαιών τε καί νέων, γνωρίμων τε 
καί άφανών τής δημιουργίας τής Έλευθέρας Ελλάδος.

Άλλ’ ούδέποτε ή έπέτειος τής έλληνικής έπαναστάσεως έωρτά- 
σθη ύπό τό κράτος συναισθημάτων οια τά δεσπόζοντα σήμερον τών 
καρδιών ήμών. Άλλοτε έορτάζοντες τήν έθνικήν ήμών εορτήν έβλέ- 
πομεν μέν σαφώς διά τών οφθαλμών τής πίστεως καί τής έλπίδος τό 
τέρμα τού άπό τών ορέων τής Πελοποννήσου πρό 94 έτών άρξαμένου 
άγώνος, άλλά έβλέπομεν αύτό μακράν εύρισκόμενον άκόμη καί μετά 
τήν έπέκτασιν τοΰ έλευθέρου Κράτους άπό δυσμών καί βορρά πρός τά 
Άκροκεραύνια καί τήν Ροδόπην καί άπ’ άνατολών πρός τάς άκτάς τής 
’Ιωνίας και τά πρόθυρα τοΰ Ελλησπόντου. Ό χρόνος τής συμπληρώ- 
σεως τής ήμιτελοΰς λειτουργίας καί τής καταπαύσεως τών δακρύων τής 
«Κυράς Δέσποινας» καί τών Αγίων τής τού θεοΰ Σοφίας έφαίνετο 
άκόμη μακράν άφιστάμενος καί κατά τήν τελευταίαν έτι έθνικήν εορ
τήν.

Σήμερον δμως τά συνέχοντα τάς καρδίας ήμών αισθήματα δέν 
είνε πλέον πόθοι καί έλπίδες, άλλά άγωνία καί φόβοι, Τό πανελλήνιον 
δνειρον εύρίσκεται τόσον έγγύς πρός τήν έκπλήρωσιν του καί τόσον 
μακράν άπό τής έκπληρώσεώς του ! ΤΩ γλυκειαι τοΰ Γένους έλπίδες, 
ώ πόθοι πανελλήνιοι ήμισείας χιλιετηρίδας ! Άρχίζομεν άρά γε νά σας 
ψηλαφώμεν ή μήπως μάς άφίνετε διά παντός ;

Δέν άναλαμβάνω πρόσωπον πολιτικού οίωνοσκόπου γνωρίζων δτι 
«λογισμοί θνητών δειλοί, έπισφαλεϊς αί έπίνοιαι αύτών» ή πίστις μου 
δμως πρός τόν Δίκαιονι τόν άποθανόντα έπϊ τού σταυρού καί άναστάν- 
τα έκ τοΰ τάφου, ή πίστις άπό τήν οποίαν ήντλησε ζωήν τό Έθνος, τό 
έπϊ πέντε ήδη αιώνας άνταναπληρούν έν τή σαρκί αύτού τά ύστερήμα- 
τα τών τοΰ Χριστού παθημάτων, val αύτή ή πίστις γεννά έν έμοί τήν 
βεβαίαν έλπίδα δτι ήγγισεν ή ώρα τής συνολικής τοΰ Γένους Άναστά
σεως, έφθασεν ή στιγμή τής συμπληρώσεως τού θαυμαστοΰ έργου, τής 
αρχής τοΰ οποίου ή άνάμνησις άποτελει τήν αιτίαν τών σημερινών εύ- 
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χαριστηρίων προσευχών ήμών. Τα νέα έμπόδια, προσδοκητά τε καί ά- 
προσδόκητα, έπήλθον διά να δοκιμασθή άκόμη περισσότερον ή πίσας 
ήμών, διά νά θαυμαστωθή έν ήμΈν άκόμη θαυμαστότερον ή δεξιά του 
Ύψίστου, δια νά άναβοήσωμεν καί πάλιν πάντες όμοθύμως πιστεύον- 
τές τε καί άπιστούντες δτι «ούκ έξ ήμών θεού τό δώρον».

Διότι φαίνεται μοι δτι ταχέως ήρχίσαμεν να λησμονώμεν τό έργον 
τής θείας δυνάμεως είς τούς τελευταίους ένδοξους άγώνας, ύποκύψαν- 
τες είς άνθρωπίνους αδυναμίας καί ήτο ανάγκη να ραντισθώμεν ύπό 
τής πατρικής δεξιάς τής έπί αίώνας ήδη ήμάς χειραγωγούσης «διά 
δόξης καί ατιμίας, διά δυσφημίας καί εύφημίας», ϊνα πεποιθότες ώμεν 
έπί τον Θεόν τον έγείραντα τούς νεκρούς Μετά το ράπισμα θά έλθη ή 
θωπεία, μετά τήν άγωνίαν θα έλθη ή χαρά.

Άς ύπάρχωσιν έθνη άδικα βουλευόμενα κατά τής πόλεως τών πό
θων καί τών έλπίδων ήμών. Μήπως ή Θεσσαλονίκη δέν ήλευθερώθη 
τότε άκριβώς δταν καί μεταξύ ήμών ολίγοι ύπήρχον οί πιστεύοντες είς 
τό δυνατόν τού θαύματος τούτου ; Άς βουλεύωνται τα έθνη καί οί 
άρχοντες αύτών άδικα. < Ό Κύριος διασκεδάζει βούλας έθνών καί άθε- 
τεΐ βουλάς άρχόντων». Μόνον μή άπισιήσωμεν ήμεΐς. Μόνον ήμεΐς μή 
άποστρέψωμεν τό πρόσωπον ήμών άπδ τών θολών τής 'Αγίας Σοφίας 
καί από τής έλληνικής ’Ασίας, έν τή όποία «μεγάλα στοιχεία κεκοί- 
μηνται» κατά τήν φράσιν άποστολικού Πατρός.

Καί τονίζω ταύτα μετ’ ιδιαιτέρας δλως έμφάσεως, διότι φαινό- 
μεθα μικροψυχούντες καθ’ ήν όφαν έδει να εύρισκώμεθα είς τό κορύ
φωμα τής ψυχικής ορμής, καθήμεθα ύπολογίζοντες, καθ’ ήν στιγμήν 
ή φωνή τού ΙΑ' Κωνσταντίνου καλεΐ έπιτακτικώς τον IB' να σπεύση 
είς τήν Πύλην τού Ρωμανού, όμιλούμεν καί γράφομεν περί τής πόλεως 
τών όνείρων μας μέ δσην άτονίαν καί νωχέλειαν δέν έγραψαν περί 
αύτής οί χρονογράφοι τήν έπιούσαν τής καταστροφής τής 29 Μαιου 
τού 1453.

Καί ταύτα ένω βομβαρδίζονται αί είσοδοι τού Ελλησπόντου καί 
τού Βοσπορου ! Καί ταύτα ένω τρίζουσιν ήδη οί στρόφιγγες τών έκ· 
βιαζομένων θυρών τού θησαυρού τού έθνους μας ! Καί ταύτα ένω άλ
λοι καταφέρουσι τάς έλευθερωτικάς των σφύρας κατά τών άλύσεων τού 
Πατριάρχου τού Γένους μας.

Διατί να μή μακαρίζωμεν σήμερον μαζύ μέ τούς άθανάτους ήρω- 
ας τού 21, τού 12 καί τού 13 καί έκείνους είς τούς οποίους έκεΐνοι 

παρέπεμψαν τού έργου των τήν έξακολούθησιν ; Διατί μέ τά γενναία 
παληκάρια τής’Αγγλίας καί τής Γαλλίας να μή κοιμώνται σφικταγ- 
καλιασμένοι είς τόν βυθόν τού πορθμού τής "Ελλης καί απόγονοι τών 
Μιαούληδων καί τών Κανάρηδων ; ΎΩ μακάριαι ψυχαΐ τών ήρώων τής 
έθνικής παλιγγενεσίας τής ήμιαναστηθείσης Ελλάδος ! Άπό σάς ζητώ 
τήν άδειαν νά μακαρίσω μαζύ μέ σάς καί τούς Γάλλους καί τούς ’'Αγ
γλους συνεργάτας σας. Πρός αύτούς στρέφονται σήμερον πλήρεις εύ- 
γνωμοσύνης αί καρδίαι τών δούλων Ελλήνων. Αύτούς έμοιρολόγησαν 
έπί τών ακτών τής Τενέδου αί έρημοι έλληνίοες τής Παλαιάς Φωκαίας 
καί τής Περγάμου. Δόξα καί τιμή, τιμή καί δόξα είς τά άναπαυόμενα 
είς τόν πυθμένα τής έλληνικής θαλάσσης τών Συμπληγάδων εύγενή 
τέκνα τής ’Αγγλίας καί τής Γαλλίας !

(«’Εκκλ. Κήρυξ» 1915 σελ. 185 —188.)
[Τά κατά τήν τελετήν τής 25ης Μαρτίου τό «Ν. ’Έθνος» ανέγραψε χρονο- 

γραφικώς χωρίς ούδέν νά σημειώση έπίμεμπτον διά τόν λόγον τού Μητροπολίτου 
«... Μετά τον πολυχρονισμόν ώμίλησεν ή A. II. ό Μητροπολίτης τονίσας 
σύν άλλοις τήν ανάγκην τής συμμετοχής τής Ελλάδος είς τόν νύν δ’.εξαγόμε
νον πόλεμον». Είς τό Προξενείον μετά τόν Μητροπολίτην και τόν Δήμαρχον ή
γειρε πρόποσιν και ό κ. Ζαννέτος και τούτο διότι τού τό άπήτησεν «ή άπό τής 
δεξιάς του πτέρυξ». Έξήρθη εις ύψος λυρικόν έγκωμιάζων τούς εύκλεείς άγώνας 
τής φυλής διά νά προσθέση :]

Τήν δικαίαν έπί τούτοις καί τόσοις άλλοις χαράν τού έθνους Ο
λου συνέχει, δέν θέλω νά εϊπω έλαττοΐ, άλλα πάντως διαταράττει συ
ναίσθημά τι ... . λύπης ; δχι*  δυσφορίας ; εΐνε ολίγον ....

Κιτίου : ’Αγωνίας ....
Ζαννέτος : Ναί, Πανιερώτατε, εΐνε ή λέξις, εΐνε τό πράγμα. ’Α

γωνία δΓ ο,τι περί ήμάς διαδραματίζεται, δι’ δ,τι μέγα έγκυμονεΐται 
(«Ν. ’Έθνος» 3)16 ’Απριλίου 1915).

[Τά κατά τήν εθνικήν εορτήν τού 1915 καί τάς κατ’ αύτήν ομιλίας τού 
Μητρ. Κιτίου είς τάς οποίας τό «Ν. Έθνος» ανεκάλυψε σταυροφορικάς διαθέσεις 
κατά τού Βασιλέως Κωνσταντίνου ή «ΊΙχίϋ τής Κύπρου» περιέγραψεν είς τό 
εύθύς μετά τήν εορτήν φύλλον της ώς ακολούθως :]

«... Ό Πανιερώτατος Μητροπολίτης ώμίλησε κατόπιν ωραιό
τατα συνδυάσας τήν ένδοξον έπέτειον μέ τα σήμερον διαδραματιζόμε
να έξωθεν τών Δαρδανελλίων μεγάλα γεγονότα, τά όποια έξυπνούν 
δλους τούς έθνικούς μας πόθους καί τά έθνικά μας δνειρα διά τήν ώ- 
ραίαν βασιλεύουσαν, Έπλεξε τό έγκώμιον τών νέων ήρώων, οί όποιοι 
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άποθνήσκουν γενναίως μέσα είς τάς Έλληνικάς θαλάσσας, δια νά ά- 
ποδώσουν τήν έλευθερίαν είς τήν πόλιν τών ονείρων μας καί έξέφρασε 
τήν θλίψιν του Έθνους, διότι μαζί μέ τούς νέους αύτούς ήρωας, δέν 
έτάχθησαν άκόμη καί οί μόνοι δικαιούχοι τής βασιλίδος τών πόλεων, 
ήμείς οί Έλληνες. Έξέφρασε κατόπιν τήν πεποίθησιν δτι ταχέως ή 
ένδοξος κυανόλευκος θά ταχθή παρά τό πλευράν τών Συμμάχων, ϊνα 
άναστηλωθή έπί τών θόλων τής 'Αγίας Σοφίας, καί δτι ό Θεάς θά 
καθοδηγήση τούς Συμμάχους, ώστε να μάς δώσουν τήν Πόλιν, ή ό- 
ποία μόνον είς ήμάς άνήκει ίστορικώς καί έθνολογικώς, κατέληξε δέ 
ζητωκραυγάσας ύπέρ τού Έθνους.

Μετά ταύτα δλος ό κόσμος, προπορευομένης τής φιλαρμονικής 
καί τής παρατάξεως τών μαθητών μετά τών σημαιών των, κατέληξεν 
είς τά Προξενεΐον, δπου άνήλθον οί επίσημοι καί συνεχάρησαν τάν 
κ. Πρόξενον.

»Ό Πανιερώτατος ήγειρε πρώτος ώραιοτάτην πρόποσιν είπών 
δτι κατά τήν σημερινήν εθνικήν εορτήν αί διάνοιαι δλων τών Ελ
λήνων στρέφονται πρός τάν ένδοξον Βασιλέα, τάν δοξάσαντα καί 
μεγαλώσαντα τήν Ελλάδα. Καί στρέφονται αί διάνοιαι μας πρός τάν 
Μέγαν Βασιλέα μέ τήν πλήρη πεποίθησιν δτι τήν μεγάλην σκέψιν του 
άπασχολεΐ τας στιγμάς αύτάς ή μελέτη τής καταλλήλου στιγμής, 
κατά τήν οποίαν τά Έθνος μας θά επιδίωξη δια τών δπλων του 
τήν έκπλήρωσιν τών προαιωνίων του έθνικών δικαίων. Έξέφρασεν ο 
Πανιερώτατος τήν άκλόνητον άπόφασιν σύμπαντος τού Ελληνισμού, 
δπως έν τοιαύτη περιπτώσει έκτελέση συνηνωμένος τά έθνικόν του 
καθήκον καί κατέληξε δώσας τά σύνθημα ζητωκραυγών ύπέρ τού 
Έθνους. Ό κ. Χατζηϊωάννου έξέφρασε κατόπιν τήν άφοσίωσιν τοΰ 
Κυπριακού Λαού πρός τάν έλευθερωτήν Στρατηλάτην καί τούς έθνι- 
κούς πόθους αύτού, ό δέ κ. Πρόξενος άπήντησε βεβαιών δτι θά 
διαβιβάση τάς εύχάς ταύτας καί τά αισθήματα τού Λαού πρός τήν Κυ- 
βέρνησίν του.... («’Ηχώ τής Κύπρου» άριθ. 116 2 ’Απριλίου 1915).

[Τεσσαράκοντα περίπου ημέρας μετά τήν εθνικήν έορτήν (3 Μαΐου) εφθασε 
και είς Κύπρον τό λυπηρόν άγγελμα τής άσθενείας του Βασιλέως Κωνσταντίνου. 
Ό Μητροπολίτης Κιτίου ευρισκόμενος έν Λεμεσφ έσπευσε μετά του ποιμνίου του 
είς τόν Καθεδρικόν ναόν, άνέπεμψε κατανυκτικήν δέησιν ύπέρ σωτηρίας του 
Βασιλέως και έτηλεγράφησε μετά τού Δημάρχου :]

Αυλάρχην ’Αθήνας.
Όδυνηρώς πληγέντες ύπά τής θλιβεράς είδήσεως τής άσθενεί- 
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ας τού ένδοξου Βασιλέως ήμών κλήρος τε καί λαός /Δεμεσού εύρέθη- 
σαν αύθορμήτως συνηθροισμένοι έν τοίς Ναοϊς άπευθύνοντες μετά δα
κρύων θερμάς δεήσεις πράς τάν Κύριοί δπως άποδώση τω έθνει πλή
ρη ύγείας τάν μέγαν αύτού Βασιλέα. Ό λαός άναμένει έναγωνίως τηλε- 
γραφικάς ύμών ειδήσεις περί τής πολυτίμου ύγείας τού Βασιλέως 
καί λατρευτού τού έθνους Πατρός.

Μητροπολίτης Κιτίου ΜΕΑΕΊΊΟΣ 
ΑΡΑΟΓΖΟΣ Δήμαρχος Αεμεσοΰ.

[Ταύτα έτηλεγράφειείς ’Αθήνας, είς δέ τον «Έκκλ. Κήρυκα» έγραφε ταύτα:]

ΚΥΡΙΕ ΣΩΣΟΝ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ
Πόση οδύνη συνέσχε καί συνέχει πάσαν καρδίαν ελληνικήν έπί 

τω θλιβερώ άγγέλματι δτι δ δεδοξασμένος Βασιλεύς ήμών Κωνσταντί
νος, ή προσωποποίησις τών πανελληνίων έλπίδων, κατάκειται άγωνι- 
ών έν κλίνη ασθένειας είνε άδύνατον δια λόγου να παρασταθή. Αί 
ψυχαΐ πάντων ήμών ώς μία ενιαία ύπόστασις έδοκίμασαν ένδόμυχον 
συγκλονισμόν καί ύπέστησαν πυρίνην δοκιμασίαν, ήτις έφερεν αύτάς 
έγγύτερον πράς τάν Θεάν άναλυομένας είς δέησιν ύπέρ της σωτηρίας 
τού Βασιλέως.

Θνητήν έλαχε μοίραν βεβαίως καί έ'Κωνσταντίνος, άλλα τά έ
θνος έν τώ προσώπω Αύτού βλέπει σήμερον τήν ένσάρκωσιν τών περί 
τελείας έθνικής άποκαταστάσεως πόθων αύτού, πιστεύει δτι Αύτάς εΐνε 
ό άπεσταλμένος ύπά τού Θεού διά τήν πλήρη άνάστασιν τής άπολεσθεί- 
σης βασιλείας, ονειροπολεί τήν ώραν καθ’ ήν νικητής θά ύψώση τά 
ελληνικόν χριστιανικόν λάδαρον είς τήν θέσιν του έπί τής Αγίας 
Σοφίας καί τήν ώραν αύτήν, έν μέσω τών έκτυλισσομένων περί ή
μάς γεγονότων, τήν βλέπει έγγίζουσαν.

Είνε δυνατόν, Κύριε, χωρίς παράπονον νά στερηθώμεν τοιού- 
τον Βασιλέα, καθ’ ήν στιγμήν μάς δδηγεί ή δεξιά Σου είς τάν έ
θνικόν προορισμόν ; Είνε δυνατόν να μή ταράσσηται έν ήμιν ή 
καρδία ήμών, νά μή ταράσσηται σφοδρά ή ψυχή ήμών καί νά μή 
έκλείπη ή ισχύς ήμών καί μόνον έπ;· τή ένθυμήσει δτι ή έλπίς τού 
έθνους άγωνιά έπί κλίνης άσθενείας κατά τόσον κρίσιμους μάλιστα 
στιγμάς ;

Κύριε, γενοΰ ί'λεως έπί ταις άμαρτίαις ήμών διά τά όνομά Σου 
τά άγιον. Έπάκουσον τής άπά εκατομμυρίων καρδιών άναβαινούσης 
πρός Σέ ικεσίας. 'Όν έδικαίωσας ένδόξως βασιλεύειν έφ’ ήμάς χάρι-
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σαι τή έκκλησία καί τώ έθνει σώον καί όλόκληρον ευαρεστοΰντα 
καί ποιοΰντα το θέλημά σου.

Κύριε σώσον τόν Βασιλέα καί έπάκουσον ήμών έν ή αν ήμερα 
έπικαλεσώμεθά Σε. («Έκκλ. Κήρυξ», 1915 σελ. 281).

[Μετά 15 ήμέρχς έγραφε πάλν εις τόν «Έκκλ, Κήρυκα» τάδε :] 

Ο ΠΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΑΑΗΝΩΝ
Ή δοκιμασία του Έθνους παρατείνεται. Ό . θεόστεπτος Βασι

λεύς τών Πανελλήνων παλαίει προς τόν θάνατον καί ή έθνική ψυχή 
συνθλίβεται ύπό τής οδύνης, συμπάσχουσα μέν μετά του πάσχοντος 
Βασιλέως, άγωνιώσα δέ καθ’ έαυτήν προτού κινδύνου δστις έπικρέ- 
μαται άπειλητικδς κατά τής πολυτίμου ζωής τού λατρευτού μας 
Κωνσταντίνου. Ούδέποτε μήτηρ έδοκίμασεν έπί τέκνω άσθενούντι 
ουδέ υιός έπί πατρί τοσαύτην οδύνην δσην τό έθνος το ελληνικόν 
έν συνόλω τε καί κατ’ άτομον δοκιμάζει άπδ μηνάς ήδη έπί τώ 
άσθενούντι φιλοχρίστω Ιίασιλεί.

Καί είνε συγκινητικόν, σπαραξικάρδιον το θέαμα δχι πλέον 
τού πονούντος καί έπί τής κλίνης μαραινομένου Στρατηλάτου νικη- 
τού Βασιλέως, άλλα τού περί τήν κλίνην ταύτην σπαρασσομένου ύπό 
τής οδύνης λαού, θεωρούντος ύπέρ δύναμιν τήν άπειλουμένην συμ
φοράν.

Καί θρηνεί καί κλαίει καί οδύρεται καί γονυπετεϊ καί δέε
ται καί άνατείνει δμματα καί χείρας είς τον ούρανδν ζητούν βοή
θειαν άπό τής ύπερκοσμίου Δυνάμεως.

Ούδέποτε αρχών λαού εύρέθη συνδεδεμένος, συσσωματωμένος 
μάλλον μέ τάς καρδίας τών ύπηκόων του τόσον δσον Κωνσταντίνος δ 
IB'. Είνε άρά γε Θεού οικονομία ή άπροσδόκητος αύτη συμφορά 
διά νά έννοήσουν καί Βασιλεύς καί λαός τον βαθμόν τής στοργής καί 
τής άγάπης έξ ής άποτελειται δ σ^νδέων αύτούς δεσμός ; Ό Βα
σιλεύς είπεν ήδη άπδ τής κλίνης τών πόνων Του, δταν έλαβε γνώ- 
σιν τής οδύνης τού λαού Του, δτι καί πρότερον μέν ανήκε, τού λοι
πού δμως θά άνήκη έξ δλοκλήρου είς τδν λαόν Του, πρδς τδν ό
ποιον Τδν συνδέουν πλέον δεσμοί ζωής, άλλά καί δ λαός άπολαμβά- 
νων σώον καί όλόκληρον τδν Βασιλέα του δύναται νά εϊπη δτι είς τδ 
μέλλον θά τδν λατρεύη άκόμη περισσότερον ή είς τδ παρελθόν διότι 
τήν ζωήν τού Βασιλέως θά θεωρή καρπόν τών προσευχών καί τών δε- 
ήσεών του.
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Καί άληθώς τού Βασιλέως ή σωτηρία θά οφείλεται είς τήν ζώ- 
σαν πίστιν καί αφοσίωσιν καί τού Βασιλέως αύτού καί τού λαού Του 
είς τό θειον θέλημα. Ό Βασιλεύς έλπίζει έπί Κύριον καϊ ό λαός Του 
έν στεναγμοις ζητεί μετά πίστεως τήν σωτηρίαν τού Βασιλέως. Ή πί- 
στις κατεργάζεται ύπομονήν, ή δέ ύπομονή δοκιμήν, ή δέ δοκιμή έλ- 
πίδα, ή δε έλπίς ου καταισχύνει. '0 Κύριος θά ει/ιη είς τον ελληνι
κόν λαόν καί είς τόν Βασιλέα Του «Γενηθήτω σοι ώς έπίστευσας».

Καί επίστευσαν πολύ, ώς έκ τών έργων Υποδεικνύεται. Ή κλίνη 
τού ασθενούς έγεινεν είκονοστάσιον, ολόκληρος δέ ή Ελλάς έλευθέρα 
τε καί δούλη, συγκεντρωμένη τε καί διεσπαρμένη μετεβλήθη είς ναόν 
Κυρίου άπδ τού όποίου εκατομμύρια ευσεβών ψυχών δέονται ύπέρ τής 
ζωής τού Βασιλέως. Δέν είνε πλέον μόνον οί καθωρισμένοι διά τήν θεί
αν λατρείαν οίκοι από τών όποιων άναπέμπονται δεήσεις πρδς τόν 
Θεόν, άλλά καί τά σχολεία καί τά καταστήματα τά έμπορικά καί αί 
τράπεζαι αί χρηματιστικαί καί παν ίδρυμα καί πας οίκος καί έπί τής 
ξηράς καί έπί τής θαλάσσης μετεβλήθη είς οίκον προσευχής ύπέρ τοΰ 
άσθενούντος Βασιλέως.

’Ενομίζετο ύπό πολλών δτι τδ έθνος ήμών διέρχεται ήμέρας 
θρησκευτικής αδιαφορίας, πολλοί δέ τών εύσεβών δέν άπέκρυπτον 
τήν ανησυχίαν των διά τήν όλονέν όλιγοστεύουσαν πίστιν. Ή άσθέ- 
νεια τού Λατρευτού Βασιλέως έγένετο αιτία καί άφορμή νά έκδηλωθή 
έκτακτος έν τώ έθνει. θρησκευτική ζωή, ή όποια χωρίς νά είνε έπείσα- 
κτος ούδέ παροδικόν τι φαινόμενον, παρουσιάζεται άναπηδώσα έκ τού 
βάθους τής έθνικής συνειδήσεως, δπου έκρύπτετο ώς άνθραξ ύπδ 
τήν αιθάλην, αναμένουσα μετά τής άναμοχλεύσεως καί τήν έπιτη- 
δείαν ύλην καί τό άναρρίκευμα δπως άναδοθή φλδξ περιλαμπής 
καί διάπυρος, χωρίς καπνόν καί χωρίς άσβόλην.

Καί θά ένθυμούμεθα είς τδ μέλλον δτι ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος 
ύγείας μέν άπολαύων ώδήγει τδ έθνος πρδς τήν έθνικήν του άποκατά- 
στασιν, έν κλίνη δέ κατακείμενος ασθένειας καθειλκεν αύτό διά τού 
δεσμού τής άγάπης πρός άνεύρεσιν τής άληθινής αύτοΰ έθνικής ζωής, 
τής όποιας δχι απλώς χαρακτηριστικόν γνώρισμα, άλλά δρος ύπάρξεως 
έμφανίζεται τό βαθύ θρησκευτικόν αίσθημα. Είς τδ αίσθημα τοΰτο ο
φείλεται ή ταχεία τού έθνους ύπακοή είς τό κήρυγμα τού εύαγγελίου 
καί ή διά τοΰ εύαγγελίου είς νέον έθνικδν άναγέννησις, είς τό αίσθημα 
τούτο έβασίσθη ή ένδοξος ύπερχιλιετής βασιλεία, άπό τοΰ αισθήματος 
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τούτου ήντλήθη ή δύναμις της άντοχής είς τήν μακραίωνα δουλείαν, 
τό αίσθημα τούτο άποτελεϊ τήν έγγύησιν τής δλοκληρωτικής του έ
θνους άποκαταστάσεως. Ή θρησκευτική πίστις ύποκειμενικώξ τε καί 
άντικειμενικώς είνε ή πηγή τής ζωής τοΰ έλληνικοΰ έθνους. Πιστεύει 
είς τάν θεόν, καί πιστεΰον ύπομένει καί ύπομένον ελπίζει, ό δέ Θεός 
ό θελήσας τον λογικρν κόσμον συνδεδεμένον πρός εαυτόν δια τής πί- 
στεως καί τής έλπίδος άντήμειψε πάντοτε τήν πίστιν καί τήν ύπομονήν 
καί τήν ελπίδα του έλληνικου έθνους.

Εύλογητον τό όνομα αύτοΰ είς τούς αιώνας !
(«Έκκλ. Κήρυξ», 1915 σελ. 312—314).

[Ή 21 και ή 29 Μαΐου είνε πάλιν δύο εύκαιρίαι έκδηλώσεως τών πρός 
τόν Βασιλέα αίσθημάτων. Κατά τήν πρώτην ό Μητροπολίτης έτηλεγράφησε 
μετά τήν έν τώ ναώ δοξολογίαν :]

Τω Μεγαλειοτάτιρ Βασιλεϊ, ’Αθήνας.
Πανηγυρίζοντες μετά τοΰ εύσεβους λαού τήν Βασιλικήν εορτήν 

ίκετεύσαμεν τόν Κύριον δπως χαρίσηται ήμίν τόν ένδοξον ήμών Βασι
λέα σφριγώντα καί πάντοτε θριαμβεύοντα έν τώ έργω τής πανελλη
νίου ενώσεως. Ί*  '0 Κιτίου ΜΕΛΕΤΙΟΣ.

[Τά κατά τήν επέτειον δέ τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως άνεγρά- 
φησαν έν τώ «Έκκλ. Κήρυκι ούτω :]

Ή επέτειος τής άλώσεως τής Κων)πόλεως καί του ήρωικου θα - 
νάτου τού τελευταίου Αύτοκράτορος τής Ελληνικής Λύτοκρατορίας 
τού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου συνεκέντρωσεν είς τούς ναούς τού 
Κυρίου τα πλήθη τών πιστών. Έν Λεμεσώ όπου δ Μητροπολίτης Κι
τίου προΐστατο τού μνημοσύνου, δ καθεδρικός ναός ήτο ύπερπλήρης. 
Ή συρροή τού πλήθους καί ή κατάνυξις ύπήρξαν ανάλογα πρδς 
τήν τραγικότητα τών περιστάσεων ύφ’ ας εφέτος τελείται το μνημόσυ
νον τών ύπέρ πίστεως καί πατρίδος έπί τών επάλξεων τής Κων)πόλε- 
ως πεσόντων. Ή Βασιλεύουσα πολιορκεϊται καί δ Βασιλεύς κατά- 
κειται έπί κλίνης οδύνης. Ή Κωνσιαντινούπολις κινδυνεύει νέους 
κινδύνους καί ό Κωνσταντίνος παλαίει πρδς τδν θάνατον. Έπδ τοι- 
αύτας συνθήκας συνήλθεν εφέτος δ ελληνικός λαός περί τδν δίσκον 
τών κολύβων διά τδ μνημόσυνον τού Αύτοκράτορος. Συγκίνησις βα- 
θυτάτη συνείχε τδ έκκλησίασμα. Μετά τδ τέλος τού μνημοσύνο) εί- 
πύ)ν λόγους παραμυθίας καί πίστεως πρδς τδν λαόν ό Μητροπολίτης 
Κιτίου προέτρεψεν αυτόν νά κλίνη μετ’ αύτού τό γόνυ είς δέησιν 
ύπέρ τού νοσούντος Βασιλέως. Καί άνεπέμφθη δέησις γονυκλινής 
μεστή συντριβής καί κατανύξεως.

(«Έκκλ. Κήρυξ», 1915 σελ. 316).
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[Τήν 14 ’Ιουνίου έτελ,είτο έν Λεμεσφ πκγκύπριος εορτή ’Αποκαλυπτηρίων 
τού μνημείου τού ήρωος Χριστ. Σώζου και τών συναγωνιστών του. Ή πανημέ- 
ριος εορτή έπερατώθη δι’ επισήμου Δείπνου. ‘0 Μητροπολίτης Κιτίου ήγειρε τήν 
εξής πρόποσιν : ]

Mol έλαχεν ό κλήρος, άγαπητοί συνδαιτημόνες, να έγείρω τήν 
πρώτην πρόποσιν, νομίζω δέ δτι θά συμφωνήσητε δλοι μετ’ έμοΰ δτι ή 
πρώτη έπιτραπέζιος εύχή τού δείπνου τούτου διά τού δποίου έπισφρα- 
γίζεται ή πανημέριος έορτή ανήκει δικαιωματικώς είς Εκείνον ύπδ 
τήν στρατηγίαν τού Όποίου έστρατεύθησαν οί ήρωές μας καί δ Ό
ποιος δέν ήτο μόνον δ στρατηλάτης άλλα καί δ Βασιλεύς.

Έπιτρέψατέ μοι, φίλοι, νά σάς ύπενθυμίσω δτι τδ ιδεώδες δια τδ 
όποιον μάχεται καί άποθνήσκει δ Νεοέλλην στρατιώτης καθωρίσθη έπί 
τών έπάλξεων τής Κωνσταντινουπόλεως ολίγας ώρας πρδ τής πτώσεως 
αύτής.

Έκεΐ δταν έγράφετο καί ύπεγράφετο διά τού αίματος Κωνσταν
τίνου τοΰ ΙΑ' ή Διαθήκη τής ύπερχιλιετούς Ελληνικής Αύτοκρατο- 
ρίας, ήκούσθησαν οί λόγοι : «Στρατιώται, οφείλομεν νά άποθάνωμεν 
ύπέρ τών συγγενών μας, ύπέρ τής θρησκείας μας, ύπέρ τής Πατρίδος 
μας, ύπέρ τού Βασιλέως μας».

Όμιλεΐ δ Βασιλεύς καί λέγει δτ οφείλει να άποθάνη ύπέρ τού 
Βασιλέως. Πώς ; δ Βασιλεύς ύπέρ τού Βασιλέως ; Μάλιστα. Διότι αν 
πίπτη δ Παλαιολόγος μένει δμως δ Βασιλεύς ό Χριστός Κυρίου ώς ’Ιδέα 
άθάνατος, ώς σύμβολον τής έθνικής ένότητος, ώς ένσάρκωσις τής έλευ- 
θέρας Πατρίδος, ώς πόθος τού δουλωμένου ’Έθνους, ώς έλπίς Άναστά- 
σεωςτου νεκρωμένου Γένους.

Καί δέν ήτο, κύριοι, απλούς λαϊκός θρύλος, ώς συνήθως λέγεται, 
δτι ό Κωνσταντίνος δέν άπέθανε άλλα έμαρμαρώθη, ήτο πίστις ένδόμυ- 
χος τής έθνικής ψυχής.

Διότι πώς άλλως ή Εκκλησία θά έπέτρεπεν είς έαυτήν καί μετά 
τήν άνακάλυψιν τού νεκρού σώματος τού Κωνσταντίνου μεταξύ τών νε
κρών τής Πύλης τού Ρωμανού νά καλή τούς πιστούς δια τού Διακόνου 
καί τού Ίερέως είς δέησιν ύπέρ τών εύσεβεστάτων Βασιλέων ήμών, 
παντός τού Παλατίου καί τού στρατοπέδου αύτών ;

Πώς θά έπέτρεπεν είς έαυτήν να προσεύχηται ένώπιον τοΰ 
θυσιαστηρίου προκειμένων τοΰ σώματος καϊ τοΰ αίματος τού Κυρίου 
καί νά λέγη : Μνήσθητι, Κύριε, τών εύσεβεστάτων καϊ πιστοτάτων ή
μών Βασιλέων ούς έδικαίωσας βασιλεύειν έπί τής γής. Ύψωσον αύ- 
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τών τήν δεξιάν*  κράτυνον αύτών τήν βασιλείαν*  ύπόταξον αύτοίς πάν
τα τα βάρβαρα έθνη τά τούς πολέμους θέλοντα», Ήτο λέγω, δυνατόν, 
ταυτα ούτω να συμβαίνωσιν έπί αιώνας μακρούς, σκοτεινούς καί άσε- 
λήνους έάν δέν ύπήρχεν ενδόμυχος ή πίσπς δτι ό Βασιλεύς δέν 
άπέθανεν άλλα καθεύδει, δτι ή βασιλεία δέν άπώλετο άλλ’ ύπέστη 
έκλειψιν ; Καί δέν θά ήσαν οί πατέρες μας οίκτφμού άξιοι έάν μή 
έχοντες έφ’ εαυτών εύσεβή καί πιστόν Βασιλέα παρεκάλουν μετά τό
σης κατανύξεως ύπέρ αύ:ου καί τής βασιλείας Του τόν Κύριον' χωρίς 
να πιστεύωσι συγχρόνως δτι εύχονται ύπέρ πράγματος τό όποιον 
ύπάρχει έν τα:ς καρδίαις των ; Καί έπέρασαν οί καιροί καί έγύρισαν 
οί χρόνοι καί ή έν τή ψυχή τού Έθνους ένυπάρχουσα πραγματικό- 
της έξεπήδησεν είς άντικειμενικότητα ψηλαφητήν. Ό Κωνσταντίνος 
ήλθε πορφυρογέννητος. Τό έθνος τόν άναγνωρίζει απ’ αύτής τής συλ- 
λήψεώς Του. Τόν ονομάζει, Τόν χαιρετά, Τόν νανουρίζει είς τάς άγ- 
κάλας του, Τόν ενώνει συμβολικώς μετά τής Άγ. Σοφίας, Τόν παρα
κολουθεί πιστόν είς τας άτυχίας Του, δια νά είσέλθη μετ’ Αύτού 
θριαμβεύον είς τήν δόξαν Του, δια να πανηγυρίση μετ’ Αύτού τήν 
Άνάστασιν τοΰ ήμίσεος τού Γένους.

Τώρα ό Βασιλεύς παρασκευάζεται δια τήν συμπλήρωσιν τής απο
στολής, παρασκευάζεται, ναί, δια τής άσθενείας Του. Διατί δχι ; Μή
πως καί τών ήδη πραγματωθέντων θριάμβων Του δέν προηγήθη ιό πά
θος; Είνε κλήρος τής άληθινής δόξης νά έχη είσοδον τόν Σταυρόν. Δέν 
βλέπετε πώς ή εθνική ψυχή τόν κρατεί σφιγκτά είς τας άγκάλας της, 
μή έπιτρέπουσα είς τόν θάνατον νά Τόν άφαιρέση ; Δέν βλέπετε, πώς ό 
Θεός Τον χαρίζει είς τάς εύχάς τού Έθνους : Καί δταν ταύτα ούτως 
έχωσι δέν είνε δεδικαιολογημένη δχι πλέον ή πίστις, άλλά ή προσδο
κία τού Έθνους δτι ό θεοδώρητος Κωνσταντίνος τάχισνα θα έκβιάση 
τού Ρωμανού τήν Πύλην, διά νά βαδίση κατ’ εύθεϊαν είς τόν ναόν τής 
τού Θέού Σοφίας, ίνα στήσας παρ’ αύτήν τό θρόνον Του τόν Βασιλικόν, 
συναγάγη ύπό τό πατρικόν Του σκήπτρον τά διεσκορπισμένα τέκνα 
τής Ελληνικής Πατρίδος ;

Τό ιδανικόν τούτο αποτελεί τήν ζωήν τού έθνους. Υπέρ τού ιδα
νικού τούτου έπεσεν ό Παλαιολόγος καί οί γενναίοι του. Ύπέρ τού ι
δανικού τούτου έθυσίασαν τήν ώραίαν ζωήν των δ Σώζος καί οί στρα- 
τιώταί του.

’Εγείρετε, κύριοι, τό κύπελλόν σας καί αναφωνήσαμε μετ’ έμού : 
Ζήτω ό Κωνσταντίνος !
(«Έκκλ. Κήρυξ)»,1915 σελ. 348—349) (ακολουθεί.)

ΓΕΓΟΝΟΤΑ και ΧΚΕΨΕΙ2 /
ΕΠΑΙΝΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΐΟΝ

Έν Καλλιθέα (Αθηνών) τη 28 ’Ιουλίου 1916. 
Σεβασμιώτατε καί ερίτεμε φίλε,

Φίλος μου, γινώσκων τήν προς τήν Κύπρον αγάπην μου 
καί το μέγα ένδιαφέρον διά τά έν αυτή, είχε τήν καλωσύνην νά 
μοί δώση το ύπ’ άριθ. 109 τεύχος τοΰ ’Ιουνίου του «Εκκλησια
στικού Κήρυκος» τδ περιέχον τα κατά τήν τελετήν τής άνακη- 
ρύξεως τών Ιεροδιδασκάλων.

Κοςτηυφράνθη ή ψυχή μου. άναγινώσκοντος τάς γοητευούσας 
σελίδας αύτού, καί ό νοΰς μου άνέδραμε πρδς τήν μορφήν τού 
λαβόντος τήν πρωτοβουλίαν τής ιδρύσεως τού περιβλέπτου εκπαι
δευτηρίου καί είς τού δποίου τάς ακαταπόνητους προσπάθειας 
καί τήν θερμήν στοργήν οφείλεται ή συντήρησις καί προαγωγή 
αύτοΰ είς βαθμδν, ώστε νά παραγάγη τή βοήθεια τού Παντοδυ
νάμου, τούς αγλαούς καρπούς, ους συνεκόμισεν ή Τμετέρα φίλη 
Σεβασμιοτης κατά τήν χαρμόσυνον ήμέραν τής 5 ’Ιουνίου έ. έ.

Διδ πέμπω Ύμΐν τα ειλικρινέστατα έπί πάσι τούτοις συγ
χαρητήρια, άμα δέ καί τάς θερμοτάτας εύχάς μου ύπέρ τής δια- 
τηρήσεως, προκοπής καί προαγωγής είς τήν κατά τδ ένδν τοίς 
άνθρωπίνοις τελειότητα τού ιερού Καθιδρύματος, παρακαλών 
συγχρόνως τήν Τμετέραν Σεβασμιότητα νά εύαρεστηθή καί. δια- 
βιβάση ωσαύτως συγχαρητήρια τοίς έργάταις τού άμπελώνος 
τούτου τού Κυρίου άξιοτίμοις Διευθυντή καί Καθηγηταίς αύτού.

’Επικαλούμενος δέ τάς θεοπειθείς εύχάς καί εύλογίας τής 
Ύμετέρας φίλης μοι Σεβασμιότητος ύπέρ έμού καί τής οίκο- 
γενείας μου καί κατασπαζόμενος τήν δεξιάν Αύτής, διατελώ,

τέκνον Αύτής έν Χριστψ καί ολοπρόθυμος φίλος
(ύπογρ.) ΑΑΜΠΡΟΣ ΕΝΤΑΑΗΣ.

Ή ώς άνω έπιστολή τού άλησμονήτου Προξένου τής Έλ- 
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λάδος έν Κύπρο,) θά άναγνωσθή ύπδ τών φίλων τοΰ 'Ιεροδιδασκα
λείου μετ’ ιδιαιτέρας δλως χαράς. Ή άνάγνωσις αύτής θά έπα- 
ναφέρη είς τήν μνήμην αύτών καί δσα άλλα είπε καί έπραξεν 
υπέρ τοΰ 'Ιεροΰ ιδρύματος κατά τήν έν Κύπρφ διαμονήν του δ 
κ. Ένυάλης.

Ή άξ. διεύθυνσις τοΰ έν Άθήναις έκδιδομένου έγκριτου 
Ήθικοθρησκευτικοΰ περιοδικού «Οί- Τρεις Τεράρχαι», οργάνου 
τοΰ 'Ομωνύμου Συλλόγου, άναφερομένη είς τήν άπόλυσιν τών 12 
'Ιεροδιδασκάλων έγραψεν ώδε, είς τδ ύπ’ άριθ. 336 φύλλον τής 
24 Αύγούστου 1916.

«’Ακαταπόνητος καί χαλκέντερος ό Π. Μητροπολίτης Κιτίου 
κ. Μελέτιος Μεταξάκης. Τδ ίερδν ίδρυμα τής Αάρνακος, τδ Ίε- 
ροδιδασκαλεΐον οφειλόμενον είς τήν μεγαλουργόν καί πολυσχιδή 
δράσιν τοΰ οτρηροΰ 'Ιεράρχου, άγον βίον άπδ τής 3ης ’Οκτω
βρίου 1910 έν τή 'Ιερά Μονή 'Αγίου Γεωργίου παρά τήν Αάρ- 
νακα, διωργανωμένον κατά παιδαγωγικότατον καί μορφωτικώ- 
τατον τρόπον έκκλησιαστικώς είνε μία δασις διά τήν Κύπρον, 
δπου δ ίερδς κλήρος της θά έχη πλέον ειδικήν μόρφωσιν καί κα
ταρτισμόν κατ’ έξοχήν πρακτικόν. Φοίτησις έξαετής, μαθήματα 
δαψιλή είς μόρφωσιν ιεροπρεπή, ξέναι γλώσσαι, συγκρότησις 
παιδαγωγική δμοία τής τών Διδασκαλείων τοΰ Κράτους άποδίδει 
είς τήν κοινωνίαν έπιστήμονας έκκλησιαστικούς λειτουργούς μέ 
πλήρη ιερατικήν καί παιδαγωγικήν αρτιότητα.

Μέ ύπερεβδομήκοντα τροφίμους, μέ προσωπικόν πλήρες 
άποδίδει πολλαπλούς καρπούς είς τήν μεγαλόνησον χάρις είς 
τήν πατρικήν πρόνοιαν τοΰ πεπνυμένου Μητροπολίτου Κιτίου. 
’Εφέτος άπελύθησαν 12 'Ιεροδιδάσκαλοι, τούς δποίους προσεφώ- 
νησε διά λαμπράς προσλαλιάς δ Σεπτός ιδρυτής τής Σχολής καί 
δ Δήμαρχος Αάρνακος κ. Χατζηϊωάννου».

XXX

ΠΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΤΤΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ
Προσέσχον πάντες οί άναγνώσταί μας είς τήν έπίσημον 

στατιστικήν τοΰ Γραφείου τής Παιδείας τήν οποίαν έδημοσιεύσα- 

μεν είς τδ πρδ τούτου τεύχος τοΰ «Έκκλ. Κήρυκος» καί ένετύ- 
πωσαν είς τήν μνήμην των τούς σχετικούς άριθμούς τούς δεικνύ
οντας δτι έπϊ 421 διδασκαλικών θέσεων άρρένων διδασκάλων 
κατά τδ παρελθόν έτος είχομεν μόνον 219 διδασκάλους μέ πτυ- 
χίον διδασκαλείου δηλαδή μόλις τδ ήμισυ τοΰ δλου άριθμοΰ.

Σήμερον εϊμεθα είς θέσιν νά προσθέσωμεν άκόμη καί άλλο 
πολύτιμον υλικόν πρδς άπόδειξιν τής περιττότητος τοΰ 'Ιεροδι
δασκαλείου.

Πρδ ημερών έν τή ’Αρχιεπισκοπή προσήλθεν ίερεύς ύπο- 
βάλλων τά σέβη του τοίς άρχιερεΰσι, συνέστησε δ’ έαυτδν ώς ιερέα 
καί διδάσκαλον : ’Έχετε πτυχίον; έρωτά ένδιαφερόντως ό Μητρ. 
Κιτίου.—’Όχι, άποκρίνεται ό ίερεύς. Μέχρι ποίας τάξεως τοΰ 
Γυμνασίου ήκούσατε μαθήματα; - Δέν έπήγα καθόλου είς τδ Ελ
ληνικόν. Έτελείωσα μόνον τδν δημοτικόν Σχολείον.—Γνωρίζεις 
καί άλλους διδασκάλους οί όποιοι νά εινε μόνον απόφοιτοι τοΰ 
Δημοτικοΰ ; έρωτα άσθμαίνων ό Μητροπολίτης Κιτίου. — Γνω
ρίζω άκόμη ένα, άπαντά ό ίερεύς, ό δέ Μητροπολίτης έξήγαγε τδ 
σημειωματάριόν του διά νά σημειώση τήν πολύτιμον πληροφορίαν 
μετά τών ονομάτων τών προσώπων καί τών χωρίων. Καί ή σημεί- 
ωσις άρξαμένη άπδ τά ώς άνω δύο πρόσωπα περιέλαβεν άκόμη 
άλλα τέσσαρα τής αύτής καταστάσεως, τάς πληροφορίας πλέον δι- 
δόντων τών Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Πάφου καί Κυρηνεί
ας. Περιλαμβάνει λοιπόν άκόμη τδ διδασκαλικόν σώμα τής Κύ
πρου διδασκάλους μέ ένδεικτικδν μόνον Δημοτικοΰ Σχολείου. Τδ 
Γραφείον τής Παιδείας ζητεί έπιμόνως διδασκάλους δχι πλέον 
πτυχιούχους διδασκαλείου άλλα καί απλώς άψαμένους γυμνασια
κής μορφώσεως δπως πληρώση τά κενά, άφοΰ αί μέν διδασκα- 
λικαί κεναί θέσεις τοΰ έτους τούτου ήσαν 55 οί δέ πτυχιοΰχοι 
άπόφοιτοι του Π. Διδασκαλείου καί τοΰ 'Ιεροδιδασκαλείου μόνον 
27 έν δλφ έξ ών 4 ιεροδιδάσκαλοι διωρίσθησαν είς μή διδασκαλι- 
κάς θέσεις.

Άκουέτωσαν ταΰτα τοΰ 'Ιεροδιδασκαλείου οί πολέμιοι 
καί έκείνοι έκ τών Διδασκάλων οιτινες άκρίτως άναγινώσκοντες
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τούς έκ κενών προθέσεων γραφέντας καί γραφόμενους λιβέλλους 
κατά τοϋ Ιεροδιδασκαλείου γίνονται καί αυτοί πολέμιοι τοΰ Μη
τροπολίτου Κιτίου και τοΰ έργου του διότι διά τοΰ 'Ιεροδιδασκα
λείου έπιβουλεύεται τδν άρτον των !

Αί έγγραφαί τοΰ Ιεροδιδασκαλείου άρξάμεναι ήδη θά 
περατωθώσι μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Τήν 1 ’Οκτωβρίου άρχίζει 
ή συστηματική διδασκαλία. Πέραν τής 30 Σεπτ. ούδείς γίνεται 
δεκτός μαθητής προς κατάταξιν. Μέχρι τής 13ης Σεπτ. έ- 
δήλωσαν δτι θά προσέλθωσι πρδς κατάταξιν νέοι μαθηταί 26. 
Εινε άδύνατον δι’ έλλειψιν χώρου νά προσληφθώσι πάντες. Τδ 
γεγονδς δμως είνε εύχάριστον διότι ουτω θά εινε δυνατδν να γείνη 
επιλογή.

ΚΥΠΡΙΑΚΑ
ΕΚΛΟΓΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Συμφώνως πρός τήν ’Εγκύκλιον τής 
Λ. Σ. τοΰ Τοποτηρητοΰ τήν 21 Αύγού- 
στου έγένετο ή έκλογή είς πάσας τάς 
ένορίας τής Νήσου τών ειδικών αντι
προσώπων τής ’Αρχιεπισκοπικής έκλο
γής. Κατά τάς έκ τών «πρακτικών έκ- 
λογών» πληροφορίας είς ψηφοφορίαν 
προσήλθε μόλις τό 1)3 τοΰ συνόλρυ τών 
έχόντων δικαίωμα ψηφοφορίας ενοριτών. 
Εξαιρούμενων δύο μόνον περιπτώσεων 
τών χωρίων Άθηαίνου και Πέτρας, ό
που έγένοντο πράξεις αστυνομικής έπεμ- 
βάσεως παντού άλλοΰ ή έκλογή διεξή- 
χθη άνευ συγκρούσεων, δέν δυνάμεθα 
όμως να ειπωμεν και άνευ έκλογικών 
έκτροπων. "Ενεκα τών αύστηρών περιο
ρισμών τής ’Εγκυκλίου τής Α. Σ. τού 
Τοποτηρητοΰ αί ένστάσεις περιωρίσθη- 
σαν μόνον είς είκοσι τέσσαρας καί. έκ 

τούτων δε έλάχισται μόνον έξεδικάσθη- 
σαν, τών λοιπών μή ληφθεισών ύπ’ δ- 
ψει διά τήν μή έμφάνισιν ένώπιον τής 
*1. Συνόδου, τών ύποβαλόντων πρός ύ- 
ποστήριξιν, ώς ή έγκύκλιος διελάμβα- 
νεν.
ΙΙΜΕΡΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙ

ΠΡΟΣΩΠΩΝ
’Επειδή έκλογαί τινες ήκυρώθησαν 

διετάχθη δέ έπανάληψις και δέν έπήρ- 
κει ό όρισθεις άρχικώς χρόνος τής 18 
Σεπτεμβρίου πρός εκλογήν Γενικών Άν- 
προσώπων δ Σ. Τοποτηρητής, άποφάσει 
τής Ίεράς Συνόδου, δια νέας Αύτοΰ έγ- 
κυκλίου από 8 Σεπτεμβρίου 1916 ορί
ζει, ώς ημέραν έκλογής τών Γενικών 
’Αντιπροσώπων τήν 9 Όκτωβρ. 1916. 
ΕΚΔΙΚΑΣΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Ίϊ 'Ιερά Σύνοδος συνελθοΰσα έν τή 
’Αρχιεπισκοπή τίατά τά δια τής έγκυ- 

κλίου προκαθωρισμένα τήν 30ήν Αύ- 
γούστου έπελήφθη άμέσως τής έκδικά- 
σεως τών έμπροθέσμως ύποβληθεισών 
ένστάσεων. Άπέρριψε τάς ενστάσεις τών 
ένοριών Γαλάτας, Εύρύχους. Άκαν- 
Θοΰς, Καλοΰ-Χωρίου (Λεύκας), Πέτρας 
(Σολέας), Μόρφου, Καλοΰ-Χωρίου (Κλή
ρου), Πισκοπειοΰ, Λαπάθους (Άμμοχώ- 
στου), Άρναδιοΰ, 'Αγίας Παρασκευής, 
(Βαρωσίων), 'Αγίας Φυλάξεως, Πύργου 
(Λεμεσοΰ). Ήκύρωσε και διέταξεν έπα- 
ναληπτικήν έκλογήν τών ένοριών Βώ- 
νης, Γοΰρι (Περάτων), Κατωκοπιάς, 
Αγίας Νάπας (Λεμεσοΰ). Ήκύρωσε 
τρεις ψήφους φανερώς ύπό διαμαρτυρίαν 
δοθείσας έν τή έκλογή Χρυσοπολιτίσ · 
σης (Λάρνακος), τό αποτέλεσμα δέ τοΰ 
ώς πλειονοψηφήσαντος έν τώ πρακτικω 
άναγραφέντος συνδυασμού κατά μίαν 
ψήφον μετετράπη είς πλειονοψηφίαν 
κατά δύο ψήφους τοΰ αντιθέτου. Διά 
τήν έκλογήν Μεσάνων (Πάφου) ίσοψη- 
φήσασαν μεταξύ Ίερέως και Διακόνου 
άνεκηρύχθη διά κλήρου ειδικός ό Ίε- 
ροδιάκονος Λεωνίδας*  δια τήν ένορίαν 
*Ασσ2ας, όπου άντϊ μιας έκλογής ηνω
μένης, έγένοντο. δύο κατ’ ένορίαν, έκή- 
ρυξε νομίμους ειδικούς αντιπροσώπους 
τούς τρεις πλειονοψηφήσαντας έν έκα- 
τέρφ έκλογή.

ΠΡΟΣ 1ΚΑΝ0Π0ΙΙΙΣΙΝ ΤΠΣ ΔΙΚΑ1Ο- 
ΣΓΝΠΣ

Ό «Κυπριακός Φύλαξ > άφοΰ έγρα- 
ψεν έπανειλημμένως λιβέλλους καθ’ ε
νός έκάστου τών τριών ’Αρχιερέων προ- 
έβη είς τήν δημοσίευσιν δεινού λιβελ- 
λογραφήματος και κατ’ αύτής τής Ά- 
νωτάτης ’Εκκλησιαστικής Αρχής, τής 
Ίεράς Συνόδου, ΊΙν παρέστησεν έπι- 
τελούσαν έργον συνεδρίου γραμματέων 
και φαρισαίων ζητούντων ψευδομαρτυ

ρίας, ϊνα σταυρώσωσι νέον τινά Ίη- 
σούν. Ή Ιερά Σύνοδος μή δυναμένη νά 
άνεχθή τον έν εύνομουμένη πολιτεία 
διασυρμόν τής ύπολήψεως και τοΰ α
ξιώματος τής Άνωτάτης ’Εκκλησια
στικής ’Αρχής, έπι σκανδαλισμώ τών 
συνειδήσεων τών πιστών, άνέθηκεν είς 
τόν Πρόεδρον Αύτής Σεβασμιώτατον 
Τοποτηρητήν, όπως έγείρη αγωγήν έ
νώπιον τοΰ πολιτικού δικαστηρίου κατά 
τών υπευθύνων τοΰ λιβελλογραφήματος. 
ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΑΙΤΑΙ ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΠΑΡ-

ΧΙΑΙΣ ΑΪΤΩΝ
Ληξασών τών εργασιών τής Ίεράς 

Συνόδου τή 7η τοΰ μηνός άπήλθον είς 
είς τάς ιδίας ’Επαρχίας και οί τρείς 
Ίεράρχαι πρός συνέχισιν τής ποιμαντο- 
ρικής Αύτών περιοδείας, ίνα έπανέλθω- 
σιν εν Λευκωσίφ τή 18η ’Οκτωβρίου 
πρός έκδίκασιν τών ύποβληθησομένων 
τυχόν ένστάσεων κατά έκλογών Γενι
κών ’Αντιπροσώπων.

ΕΟΡΤΗ ΤΙΜΙΟΙ*  ΣΤΑΪΡΟΓ
Τής πανηγύρεως τού Τιμίου Σταυ

ρού έν Λευκάροις προέστη ή Α. Π. δ 
Μητροπολίτης Κιτίου μεταβάς είς τήν 
εορτήν συνοδεία και τοΰ Έντιμοτάτου 
Προξένου τής Ελλάδος κ. Π. Παρα- 
σκευοπούλου. Διδάσκων ό Μητροπολί
της τό πυκνόν έκκλησίασμα μετά τήν 
άνάγνωσιν τοΰ Ιερού Ευαγγελίου πε- 
ριέγραψεν ίστορών τήν ύπόθεσιν τής έ- 
ορτής, τήν καταστρεπτικήν τών Περ- 
σών έπιδρομήν κατά τών χωρών τής 
Ελληνικής Αύτοκρατορίας, τήν πυρ- 
πόλησιν και κατασκαφήν τών μεγαλο
πρεπών ναών και Μονών τής Παλαι
στίνης, τάς μυριόνεκρους σφαγάς και 
τάς δηώσεις, τήν αιχμαλωσίαν τοΰ Πα- 
τριάρχου Ζαχαρίου και τήν απαγωγήν 
είς Περσίαν τοΰ Ζωοποιού Σταυρού, τήν
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έπι ταις συμφοραις ταύταις θλϊψιν τής 
Αύτοκρατορίας, τήν άνάφλεξιν τοΰ 
θρησκευτικού αισθήματος, τούς αγώ
νας τοΰ Αύτοκράτορος 'Ηρακλείου 
κατά Περσών συγχρόνως και Άβάρων, 
τούς τελικούς θριάμβους, τήν άπελευθέ- 
ρωσιν τοΰ Πατριάρχου, τήν έπανάκτη- 
σιν τοΰ Τιμίου Σταυροΰ και τήν ΰψωσιν 
αύτοΰ διά τών αύτοκρατορικών χειρών 
έπί τοΰ Γολγοθά. Πρός τήν συμφοράν 
έκείνην παρέβαλεν δ Μητροπολίτης τήν 
ένεστώσαν δακρύων άνωτέραν τοΰ έ
θνους κατάστασιν έκφράσας τήν πεποί- 
θησιν αύτοΰ δτι τοΰ έθνους ή σωτηρία 
θα προέλθη και πάλιν έκ τής άναφλέξε- 
ως τής πρός τόν Χριστόν πίστεως ή δέ 
άνάφλεξις έκ τής συναισθήσεως δτι ή- 
μάρτομεν έκκλίναντες τής δδοΰ τής 
εύθείας. Ή συγκίνησις τοΰ έκκλησιά- 
σματος ύπήρξε βαθυτάτη.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΙΤΙΟΓ 

ΕΝ ΒΟΓΝΙΩ
Μόλις απήλθεν έκ τής κοινότητος 

Βουνίου δ έν καιρώ καταγγελθείς ώς 
πρωτουργός τών έν αύτή άπό διετίας 
έκτυλιχθέντων σκανδάλων, ή κοινότης 
έπανεΰρε τόν δρόμον τόν καλόν τόν δ- 
ποιον και πρότερον έβάδιζε, έξέφρασε

δ’ εύθύς τήν έπιθυμίαν νά τύχη τό 
συντομώτερον τής εύλογίας τοΰ Μητρο
πολίτου. Ή συνάντησις ποιμένος και 
ποιμνίου ύπήρξεν έκατέρωθεν πλήρης 
συγκινήσεως. '0 έξ ονόματος τής Κοι- 
νότητος προσφωνών τόν Μητροπολίτην 
κ. Εύάγγελος Ίωαννίδης διεκόπτετο 
άναγινώσκων τήν προσφώνησιν ύπό 
λυγμών και δ Μητροπολίτης αδυνατών 
έκ συγκινήσεως να άπαντήση μόλις 
ήρθρωσε δύο λέξεις εύχαριστίας διά 
τήν υποδοχήν. Τήν έπιοΰσαν δμως 
λειτουργών άπηύθυνε μακράν παραί- 
νεσιν πρός τήν άποπλανηθεισαν Κοινό
τητα βεβαιώσας πρός αύτήν αγάπην 
και παραμυθήσας διά τάς λυπηράς τής 
παρεκτροπής συνεπείας συστήσας δέ 
ίδίφ είς τούς ιερείς να φέρωσιν έν μα- 
κροθυμία τήν έπιβληθεισαν αύτοις έπι- 
τίμησιν. Ό Μητροπολίτης καλέσας τήν 
έσπέραν τής Κυριακής έν τώ ναφ τοΰ 
Κυρίου τούς ύπό τών καθηρημένων ιε
ρέων είς γάμον εύλογηθέντας ομοίως 
δέ και τά ύπ’ αύτών βαπτισθέντα νήπια, 
έκείνων μέν τούς γάμους άνεκήρυξεν 
έγκύρους αναγνώσας τήν κατάλληλον 
εύχήν, ταΰτα δέ έχρισεν άγίς) μύρω 
συνωδά τοϊς συνοδικώς δεδογμένοις.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΠΕ
«Κίίρνξον τόν λόγον·.··)) Β*  Ttu. δ'9 2.

ΕΤΟΣ ΣΤ-ΛΑΡΝΑΞ, 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1916.-ΤΕΥΧ.112ον.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΝ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΝ ΕΚΛΟΓΗΝ

Ή ‘Ιερά Σύνοδος διασκεπτομένη έπι τοΰ καταρτισμού 
τοΰ καταλόγου τών Ειδικών αντιπροσώπων διά τήν ’Αρ
χιεπισκοπικήν έκλογήν, καί έχουσα ύπ’ όψει τα πρακτικά 
τής έκλογής τής 21ης Αύγουστου 1916 καί τάς δικαστικάς 
αύτής αποφάσεις έπί τών ύποβληθεισών έν σχέσει πρός αύτάς 
ένστάσεων, έγκρίνει δπως τούς 66 Γενικούς Αντιπροσώπους 
έκλέξωσι κατά πόλεις, διαμερίσματα καί ύποδιαμερίσματα, 
συνφδα ταϊς διατάξεσι τής ύπό ήμερομ. 16 ’Ιουλίου 1916 
Εγκυκλίου τοΰ Τοποτηρητοΰ, οί εξής ειδικοί αντιπρόσωποι :

ft’. ΕΠΛΡΧΙΛ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

ΠΟΛΙΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

’Ενορία Φανερωμένης 8.—Χρίστος Σταυρινά- 
κης, Χρ. Καλαβρός, Μιλτ. Κουρέας, Λοΐζος Χριστοφίδης, „Κων. 
Κανικλίδης, Θεόδ. Ίωνίδης, Μιχ. Κανέλλος, Κυπρ.· ’Αγρότης.

’Ενορία Τρυπιώτου 10. - Πασχάλης Κωνσταν- 
τινίδης, ’Ιωάννης Μιχαηλίδης, Κΰρος Χαμπουλλίδης, Χαρίδη- 
μος Τσιρκώτης, Άρίστοκλής Μιχαηλίδης, Γεώργιος Καραγιάν- 
νης, Κυπρής χ: Σάββα, Γεώργιος Κωνσταντινίδης, ’Ιωάννης Κα- 
σουλίδης, Μιχαήλ Σκουφαρίδης.

’Ενορία 'Αγ. Σ ά β.β α 7.—X: Παύλος Παπαδόπου
λος, Παναγιώτης Μαρκίδης, Σολωμδς Όρφανίδης, Ήρακλείδιος
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Άβρααμίδης, Μιχαήλ» Πετρίδης, Σοφοκλής Λοϊζίδης, Χρύσαν
θος Πικουνιάδης.

’Ενορία 'Α γ. Αντωνίου 4.—Θεόφιλος Σοφο- 
κλέους, Γεώργιος Χορτοβατζής, Θεόδωρος Κωνσταντίνου, Γεώρ
γιος χ: Μιχαήλ.

Ενορία 'Λ γ. Ίωάννου 5.—Σταύρος Πετρίδης, 
Χρίστος Λουκαΐδης, ’Αντώνιος Κυπριανίδης, Μάρκος Άχιλλέ- 
ως, Χριστόδουλος Μουσκής.

’Ενορία Ά λ ι ν ι ω τ ί σ σ η ς 5.—Μιχαήλ X. Ίω- 
αννίδης, Νικόλαος X. Φίλώτας, Γεώργιος Παστελλίδης, Κω- 
στής I. Καζαντζής, Χριστοφής ’Ιακώβου.

’Ενορία 'Α γ. Κ α σ σ ι α ν ο ϋ 4. — Σάββας Γ. Σαβ- 
βίδης, Κλεόβουλος Άρτεμίδης, Μιχαήλ Ττοφαρίδης, Χριστόδου
λος Κουντουργιώτης.

’Ενορία ’Αποστόλου Α ο υ κ à 2. Δημήτριος 
χ: Γιάγγου, Χριστόδουλος Καρακάννας.

ΥΠΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΡΕΙΝΗΣ
"Αγιος Δομέτιος 3.—Κωστής Γεωργαλλίδης, Γε

ώργιος χ: Κωνσταντή, χ: ’Αγαθοκλής χ: Σπόρου.
Έ γ κ ω μ η 1.—Κωνσταντίνος Δημητρίου.
"Αγιοι Ό μ ο λ ο γ η τ a ί 3.—Άχιλ. Χριστοφίδης, 

Άριστ. Χαραλαμπίδης, Εύτύχ. χ: Στεφάνου.
Άνω Λ α κ α τ ά μ ι α 2. - Παπά Νικόλαος Παπά Χρι

στοδούλου, Άχιλ. χ: Όδυσσέως.
Κάτω Αακατάμια 2. —Νικόλαος Παπάς, χ: ’Αν

τώνιος χ: Μιχαήλ.
Γερό λάκκος 3.—χ: Γεώργιος χ: Γιάννη Προύντζας, 

Χαράλ. χ: Μιχαήλ, Παύλος Μιχαήλ.
Στρόβολος 4.—’Ιωάν, χ: Βαρνάβα, Κωνστ. Χριστο

δούλου, Βασίλ. χ: Γιάννη, Χρυσόστ. Π. Λουκαΐδης.
"Αγ. Βασίλειος 1. Γεώργιος Δαυίδ.
Σκυλλούρα 2. — Κώστ. χ: Σπύρου, Ροδόθεος Ίωάννου.
Μ ά μ μ α ρ η 1.—Παπά Χριστόφορος Παπά Στεφάνου.
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Τ ρ ι μ η θ ι à 1.—χ: Παρασκευάς χ: Πρωτοπαπά.
Άγιοί Τριμηθιάς 1.—Παρασκευάς Παύλου.
ΙΙαλαιομέτοχον 3.—Θεοφάνης χ: Δημήτρη, Δημ. 

χ: Κωνσταντίνου, χ: Δημ. χ: Γεωργίου.
"Αγ. Ιωάννης Μαλούνταςί.—χ: Παπά Ιάκω

βος χ: Γερολέμου.
Μαλούντα 1.—Νικόλαος χ: Χαραλάμπους.
Αγροκήπιά 1. — Θεοφάνης χ: Αργυρού.
Μ ι τ σ ε ρ ò ν 1.—Παπά Κωνσταντίνος χ: Θεοφάνη.
Κάτω -Μονή 1. —Ιωάννης Κυπριανού.
Καλόν Χωρίον 1.—χ: Κωνσταντίνος χ: Χριστοφή.
Ά γ. Έ π ι φ ά ν ι ο ς 1.—Σάββας Μιχαήλ.
Κλήρου 3.—Χρίστος Κ. Χρυσαφιάδης, Τρύφων χ: 

Βασιλείου, Βασίλειος Παπά Χριστοφόρου.
Ά ρ ε δ ι ο ΰ 1.—Μάρκος χ: Παναγή.
’Εργάτες 1.—Παπά Κωνσταντίνος Κυπριανού.
Ά ν ά γ 1α μετά II ι σ κ σ π ι ο ΰ.—Νικόλ. Παπά Πέτρου.
’Άνω Δεύτερα 3. Ιωάννης Χριστοδουλίδης, χ: Ευ

τύχιος χ: Προκοπίου, χ: Γεωργαλλής χ: Γιάγκου.
Κάτω Δευτερά 1.—Νικόλαος Χριστοφή.
Φ’ η μ ο λ ό φ ο υ 2. —Γεώργιος χ: Χριστοδούλου, θεοχά- 

ρης Κυριάκού.
Πέρα 3.—Παπά Χαράλαμπος χ: Λαζαρή, χ: Μιχαήλ 

χ: Γιακουμή, Χριστοφής Κ. Τριγγίδης.
Πολιτικόν 1. Παπά Μιχαήλ Κωνσταντίνου.
Κ α μ π ι à 1. —Κλεάνθης χ: Κυριάκού.
Κ α π έ δ ε ς 2.—Παπά Κωνσταντίνος Παναγή, Ιωάννης 

χ: Λο'ίζου.
Άναλιόντάς 1. Παπά Κωνσταντίνος χ: Γεωργίου.
Άγ. Βαρβάρα 3.—Παπά Νικόλαος χ: Μανουήλ, 

Γεώργιος χ: Τιγγίρη, Γεώργιος Α. Καβουρδίσης.
Μαθιάτης 1. -χ: Κωνσταντής Μιχαήλ.
Αιθροδόντας 4. — Κωνστ. Λεοντιάδης, χ: Χριστο- 

φής Συμεού, χ: Ξάνθος χ: Ιγνατίου, ’Αντώνιος Συμεού.
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ΓΑ γ ι ο ί Βαβατζηνιάς. Κωνσταντίνος χ: Ίάσο- 
νος, ’Αντώνιος χ: Δημητρίου.

Βαβατζηνια 1.—
Ό δ ο υ 1. Μιχαήλ Παπαθεοδούλου.
Φαρμακάς 2. - Παπαχαράλαμπος Βαρνάβα, Θωμάς 

χ: Λουκά.
Κ α ut π I 1.—Νικόλαος Βασιλείου.
Π α λ α ι χ ώ ρ ι μετ’ Ά π λ ι κ ι ο ΰ 3. —Εύστάθιος Γεωρ

γίου, Παπά ’Ιωάννης Παπά Μιχαήλ, Παπά Νικόλαος Παπά Κυ
ριάκου.

Γ ο ύ ρ ρ η μετά Φ ι κ ά ρ δ ο υ 2.—Πολύδωρος Μιχαήλ, 
’Ιωάννης ’Αθανασίου.

Λ α ζ α ν ι à 1.—Σάββας Μιχαήλ.
Τσέρι 3.—Παπά Κυριάκος Παπά Γεωργίου, Παπά Δη- 

μήτριος Παπά Δημητρίου, Γιάγκος X. Κυριακίδης.

ΥΠΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΥΘΡΑΙΑΣ

ΚΓΘΡΑΙΑ

Σ υ ρ γ α ν ι à 2.—Μιχ. Κωνσταντίνου, Παϋλ. χ: Χρίστου.
Χαρδακιώτισσα 2. Μιχαήλ Α. Άτταλίδης, χ: 

Σέργης χ: ’Αντωνίου.
"Αγ. ’Ανδρόνικος 2. - Κυριάκός Αεμονοφίδης, Χρι- 

στοφάκης I. Κολοιός.
'A γ. Μ α ρ ί ν α 3. — Γιάγκος θεμιστοΰ, Κυπριανός Σάβ

βα, Πέτρος χ: Λουκά.
"Αγ. Γεώργιος 1.—Νικόλαος Γ. Καττάμης.
X ρ υ σ ί δ a 1.—’Αθανάσιος Κυριάκου.
Νέον Χωρίον 3. —Παπά Γιάννης, χ: Νικολής χ: 

Κυριάκου, Γεώργιος χ: ’Αθανασίου.
Τρ αχώ ν ι 1. — Στυλιανός Μαϊμαρίδης.
Παλαίκυθρον 2.—Παπά ’Αναστάσιος Παπά Βαρ

νάβα, Κωστής Στυλιανού.
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Έξω Μετόχι 2.—Σάββας Ίωάννου, ’Ιωάν. Φωτίου.
Τύμβου 2.—Μάρκος χ: Λοϊζή, Άντωνής Γιάννη.
Π υ ρ ό ϊ μετά Λουρουτζίνας 1.—Θεόδωρος Κα- 

κουλλή.
Β ώ ν η 2 —Χριστόδουλος Οίκονομίδης, χ: Πετρής χ: 

Χριστοδούλου.
Γ έ ρ ι 2.—χ: Κωστής χ: Λοΐζου, Κωστής Γίωργή.
Άγλαντζιά 1.—χ: Κωνσταντίνος χ: Γεωργίου.
Παλλουριώτισσα 2. —Νικ. Άντωνιάδης, Άντ. 

Φ'υλλίδης.
Μ là Μηλιά 2.-Γεωργαλλής χ: Πέτρου. Παναγής 

Παπά ’Αναστασίου.
Τράχωνας 1.—Σάββας Γ. Τουβανά.
Όμορφίτα 1. — Γεώργιος Κωνσταντίνου.
Κ α ϊ μ α κ λ I 7.—Παπά Χαράλαμπος Γεωργίου, Φίλιπ

πος Κετώνης, Κυριάκός Κούρρης, χ: Γιάννης Κουρσουμπά, 
Πέτρος Χριστοδούλου Κυλής, Κωστής Κουλουμπρίδης, Νικο- 
λής χ: Ττοουλίά.

ΤΜΗΜΑ ΙΔΑΛΙΟΥ
"Α γ. Σωζό μένος μετά Ποταμιάς 1.—Δημή- 

τριος Κυριακίδης.
’Ολύμπια 3.—Παπά Λουκάς Κωνσταντίνου, Σοφο

κλής ’Ελευθερίου, Κωστής Τσέπρα.
Ψ ε υ δ ά ς 1.—Παναγής Παπά Μιχαήλ.
Μ ο σ φ ι λ ω τ ή 1.—Μιχαήλ Νικολάου.
Κ ό ρ ν ο ς μετά Δ εληκήπ ο υ 2.—Γεώργιος χ: Ρού- 

σου, Μιχαήλ Παπαδόπουλος.
Σ 1 à 2.—Παπά Χαράλαμποο χ: Γιάννη.
Ά λ ά μ β ρ a 1.—Παπά Χαράλαμπος χ: Παπαγιώργη.
Πέρα-Χωρίον 2.—Παπά Κωνσταντίνος Γεωργίου, 

Κωνσταντίνος χ: Παπά Χριστοδούλου.
Νήσου 1.—Γεώργιος X. Παπουή.
Ίδάλιον 5.—Παπά Αεόντιος χ: Πέτρου, Θεόδωρος

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

 - Ι
ερ
ά Μ

ητρ
όπ
ολ
ις 
Κιτ
ίου



Κατάλογος ειδικών άντιπροσώπων 449448 «Εκκλησιαστικός Κήρυξ>

Μ. Παπουής, Γιάγκος Κωνσταντίνου, Φίλιππος Πέτρου, Χαρί
λαος Γ. Παπά Νικολάου.

ΥΠΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ
Ά θ η α ί ν ο υ 8:—Κωνσταντίνος Β. Λύτρα, Σταύρος Μ. 

Σάκκαλλου, Χαράλαμπος Κ. Χωματένου, Φίλιππος I. Κουρσά- 
ρη, Μιχαήλ χ: Θεοχάρη, Γεώργιος Μ. Χαλλή, Στέφανος Παπά 
Ίωάννου, Κωστής χ: Γιαννακου.

Τ ρ ο υ λ λ ο ι μετ’ Άβδελλερου 2.—Άδάμος Κων
σταντίνου, ’Αντώνιος χ" Κωνσταντίνου.

’Ά ρ σ ο ς 1. —’Αναστάσιος Κωστή.
Τρεμετουσιά 1.—Γεώργιος Ν. Τζορτζή.
Λύσις 6.—Παπά Εύθύμιος χ" Άναστάση, Παντελής 

χ" Σάββα, Δημ. Μηλιώτης, χ" Παναγής χ" Ττοφή, χ" Κων
σταντίνος Παναγίδης, Κωνσταντίνος Α. Τομπόλης.

Κ ο ν τ έ α 3. — Παπά Κωνσταντίνος Γεωργίου, Δημήτριος 
Χαραλάμπους, Κωνσταντίνος Ξενή.

Βατιλή 4.—X. Ζαχαριάδης, Εύθύμιος χ" Θεοφάνη, 
Γεώργιος Παπά Ίωάννου, Βασίλειος χ" Αύξέντη.

Ά σ σ 2α 6.—Παπά ’Απόστολος ’Αντωνίου, χ" Κωνσταν- 
τής Αντωνίου, χ" Χριστόφορος ’Αποστόλου, χ" Μιχαήλ χ" 
Γαβριήλ, Ζαννέττος χ" Τζορτζή, Γιάννης χ" Λουΐζου.

Ά φ ά ν τ ε ι α 1.—Γεώργιος χ" Παναγή.
Στρογγυλόν 1.—Κ. χ" Ιωακείμ.
Μουσουλίτα 1. — Γρηγόριος χ" Παναγή.
Άγκαστίνα 3.—Πέτρος Γεωργίου, χ" Γεώργιος 

Ττοουλή Παπά, Χρίστος Νικολάου.
Μαραθόβουνον 6.—Κ. Μαραθοβουνιώτης, Πρόδρο

μος Χριστοφόρου, χ" Στυλλής χ" Γεωργίου, Γ. Παπαδόπουλος, 
Γεώργιος Ζορζή, Παπά Πέτρος Νικολάου.

Β ι τ σ ά δ α 1.— Αντώνιος χ" Δημητρίου.
Γ έ ν α γ ρ α 1.—Κωνσταντίνος χ" Παρασκευά.
Π υ ρ γ α 2.—Παπά Στέφανος χ" ’Αντώνη, χ" Κυριάκος χ" 

Χριστοφή.

Πραστειό ν 4.—χ" Κωνσταντής Πασχαλίδης, Κωνσταντί
νος χ" Πιέρα, Κασσιανός Γεωργίου, Μιχαήλ χ" Ττοφή.

Γαϊδουράς 1.—Κωνσταντίνος χ" Χαραλάμπους.
Σ τ ύ λ λ ο ι 2.—Χριστοφής Σωτηρίου, Κωνστ, Αυσανδρή.
Μηλιά 2.— Κυριάκός Παπά Χαραλάμπους, Πέτρος χ" 

Ρούσου.
Γύψου 3.—Πρωτοπαπά Γεώργιος Παπά Μάρκου, Γεώργιος 

Χρίστου, χ" Δημήτριος χ" Νεοφύτου.
Α ά π α θ ο ς μετά Συγκράσεως 1.—Αιασής Γεωργίου.
"Αγιος Γεώργιος 2.—Παπά ’Αντώνιος χ" Παπά Μι

χαήλ, Χαράλαμπος Αουκά.
’Α ρ ν α δ I μετά Σπαθαρικου 1.—Χαράλ. χ" Χριστοφή.
Περιστερώνα 2.—Γιακουμής Σιμητρά, Πιέρος Πέτρου.
Πηγή 2.—Παπά Θωμάς Θεοδοσίου, Δημήτριος χ" Κώστα.
Αευκόνοικον 9.—Παπά Σολομών Γιαννή, Μιχαήλ παπά 

Πέτρου, Μάρκος Χαραλάμπους, Χαράλαμπος Γ. Σπανού, ’Αναστάσιος 
Χαραλάμπους, Χαραλάμπης Γ. Παίδιος, ’Αντώνιος χ" Παναγή Ζαρ- 
βοϋ, Μιχαήλ παπά Νικολάου, Κυριάκος παπά Δημήτρη.

Τρυπημένη μετά Β ο υ φ ώ ν 2.—Χαράλαμπος Παπα- 
χαραλάμπους, Χριστόδουλος χ" Γιαννάκη.

"Α γ. Νικόλαος 1.—Χαράλαμπος χ" Βασίλη.
Φ λ α μ ο υ δ ι 1. — Άδάμος Χαμπή.
Μάνδρες 1. — Παπαλύβιος ’Αδάμου.
Κ α λ ο ψ ί δ α 2. — Παπά Κωνσταντίνος χ" παπά Γεωργίου, 

Σ. Συμεωνίδης.
Μ α κ ρ ά σ υ κ α 1.—παπά Χαράλαμπος ’Αντωνίου.
Ξυλότυμβου 2.—Γεώργιος παπά Ζαχαρία, Χριστοφής 

Γεωργίου.
Ό ρ μ ί δ ε ι α 2. — ’Αντώνιος Τζορτζή, Σωτήρ. Παπαδόπουλος.
Α ι ο π έ τ ρ ι 2. — Παπά Μιχαήλ Παρασκευά, Λαμπρής Κων- 

σταντή.
Ξυλοφάγου 2.— Παπά ’Αντώνιος παπά Γεωργίου, Γιάγ

κος Γεωργίου.
Α ύ γ ό ρ ο υ 3. —Γεώργιος ’Αναστασίου, Πέτρος ’Αδάμου, Γε

ώργιος ’Αντωνίου.
Άχνα 3.—Ιωάννης παπά Γεωργίου, χ" Άδαμ χ" Χριστο- 

στοφόρου, Γεώργιος χ" Πασχάλη.
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Ά χ ε ρ ί τ ο υ 2,—Παπά ’Αντώνιος παπά Ίωάννου, Χαρά
λαμπος Γιακουμή.

ΥΠΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΒΑΡΩΣΙΑ

'Α γ. Παρασκευή 1.— θεόδουλος Κωνσταντίνου.
Ά γ. Νικόλαος 6.— Παναγιώτης Ίωάννου, Αουκάς Νικο- 

λαΐδης, Άνδρέας Παρτζίλης, Αουκάς Ζαλουμίδης, Γεώργιος Σωτη- 
ριάδης, Μιχαήλ Αοϊζίδης.

Ά γ. Ζώνη 4. —Αουκάς Δημητρίου, Χριστοφής Παγιάση, 
Νικόλαος Ν Παπαδόπουλος, Χρυσόστομος χ" Χριστοφή.

Σταυρός 1.—Ιάκωβος Παύλου.
Ά γ. Μ έμ ν ω ν 2.—Χαράλ. Δημητρίου, Φίλιππος Άρέστη.
'Αγ. Νάπα 2.—Χρίστος Παναγή, Μιχαήλ Κωνσταντίνου.
Π α ρ α λ £ μ ν ι 6.—Παπαντώνιος Σταυρή, Παπά Δημήτριος 

Παπαγεωργίου, Παπά Ιωάννης Οικονόμου, ’Αναστάσιος Γ. Κεφάλας, 
Ιωάννης Ν. Άλαπαή, Άδάμ Γ. Γιακουμή.

Σ ω τ ή ρ α 2. — Άδάμος χ’' Πέτρου, Χριστοφής Μάρκου.
Δ ε ρ ύ ν ε ι α 3.—Γεώργιος Δ. χ" Γιασουμή, Γιαννής χ" Σω

τήρη, %" Μαυρουδής Νικολή.
Φ ρ έ ν α ρ ο ς 2. —Νικόλαος Παπά Γεώργη, ’Αντώνιος Πρωτο- 

παπά Γαβριήλ.
Α ι μ ν ι à 4.—Χρύσανθος Παρασκευά, Κωνσταντίνος χ" Βα

σιλείου, Παντελής χ" Μενίκου, Γεώργιος Α, Σιάντωνα.
Ά γ. Σέργιος 4.—Παπά Νικόλαος Ίωάννου, Νικόλαος 

Κίζας, Άγγελής Παναγιώτου, ’Αναστάσιος Παπαδόπουλος.
Έ γ κ ω μ η 1. — Κυριάκος Γεωργαλλή.

ΥΠΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ
Τ ρ £ κ ω μ ο ν 7.— Παπά Κώστας παπά Παύλου, Παπά Γεώρ

γιος Σακκάς, Γεώργιος Κουμίδης, Άνδρέας Κωνσταντινίδης, ’Αντώ
νιος Γεωργάκη, Δημήτριος Μ. Ζαβού, ’Αλέξανδρος Αιασίδης.

Ά ρ δ a ν a 1.—Γιακουμής χ " Νικολάου.
Γεράνι 1.—Παπά Άχιλλεύς Πρωτοπαπά.
Ά γ. Ή λ £ α ς 2.—Μιχαήλ Ιακώβου, Χαράλ. Παπαδόπουλος.
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Γ α σ τ ρ ι à 2.—Πρωτοπαπά Παύλος χ" Χριστοφή, Γεώργιος 
Στασουλλή.

Πατρίκι 2.- Παπά Σεραφείμ Παπαδόπουλος, Πρόδρομος 
παπά Παύλου.

Ά γ. Θεόδωρος 2.—Παναγής Φώτης, Κώστας θ. Φω- 
τιάδης.

Βουκολίδα 1.—Άνδρέας χ" Παπά Νικολάου.
Τ α ύ ρ ο ς ϊ.—Χρίστος Αναστασίου.
Ά κ α ν θ ο ö 7.—Π*πά  Φώτιος χ*'  Χριστοδούλου, παπά Σω. 

τήριος παπά Γεωργίου, χ" Γεώργιος Σιτανάρη, Ιωακείμ Αοϊζίδης, 
Γεώργιος Μιχαηλίδης, Φώτιος Σάββα, Βασίλειος Οίκονομ£δης.

Κώμη-ΚεπΙρ 3,—Πρωτοπαπά Αοιζος Χρίστου, Νικόλαος 
Αοίζου, Σωζόμενος Γ. Σώζος.

Δαυλός 2.—χ" Γεώρ. Χαμπή, Γεώρ. Γ. Κατσουρής.
Έ π τα κ ώ μη 3.—Πρωτοπαπά Ιωάννης Αοίζου. Κυριάκός 

Ζαχαρίου, Κυριάκός χ/ζ παπά Σέργιου.
Κώμη-Αίγιαλου 3.—Κωνσταντίνος Αοϊζίδης, Αντώ

νιος Αοϊζίδης, παπά Πέτρος Άναστάση.
Αιονάρισσος μεταΚοιλανέμου 4.—Προκόπιος 

Δημητρίου, παπά Αντώνιος χ ' Ζαχαρία, Χριστόφορος Ίωάννου, Θεο
δόσιος Αοίζου.

Β α σ ί λ ε ι 1.—Γεώργιος χ,Ζ Φώτη.
Αιθράγκωμη 1.—Παπά Νικόλαος Αιασή.
Βοθύλακας 1.—Παπά Αντώνιος Αντωνίου.
Νέτα 1. — Γερολεμής Άναστάση.
Ά γ. Ά ν δ ρ ό ν ι κ ο ς 2.—Ιωάννης χ" Πρωτοπαπά, Χαρά

λαμπος Μιχαήλ Αενούς.
Αίγιαλούσα μετά Μελάναγρας 9.—Παπά Χρύ

σανθος παπά Ίωάννου, I. Παπαδόπουλος, Πέτρος Γεωργίου Μουκτά- 
ρης, Χριστόδουλος Κ. ΑαοΟ, Γεώργιος παπά Κυριάκού, Νικόλαος χ" 
Προκόπη, Σάββας χ" Παντελή, Κυριάκός Χριστοφ. Παλαρή, Ζαχαρίας 
X. Γεωργαλάς.

Ριζοκάρπασον 11.—Σέργιος Νικολάου, Χριστόδουλος 
Ν. Ααζαρίδης, Χριστόφ. Ν^ιολάου, Στυλ, χ" Νικολάου, χ" Ιωάννης 
Ζαρδής, Ζαχ. Π. Ααζαρίδης, Χριστόδ. Ν. Άνδρέου, Σολομών Ζ. Φα- 
λάς, Ευστάθιος Ζ. χ" Παύλου, Γεώργιος Τ. Κατσηπάου, Πρωτοπαπά 
Ιωάννης Παπά Νικολάου.

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

 - Ι
ερ
ά Μ

ητρ
όπ
ολ
ις 
Κιτ
ίου



452 «’Εκκλησιαστικός Κήρυξ»

Β'. ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 0Ρ0Ν0Υ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ

ΥΠΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΦΟΥ

Κτήμα 7.—"Ομηρος Δημητριάδης, Νικ. I. Νικολαΐδης, 
Παύλος Κυθραιώτης, Κωνστ. Πηλαβάκης, Μενέλαος Κακογιάν- 
νης, Ζαφείριος Μαλαματένιος, Εύθύβουλος I. Άντωνιάδης.

Πάφος 1.—Κλεόβουλος Θ. Ήγουμενίδης.
X λ ώ ρ α κ α 2.—Παπά Χαρίδημος χ: Σταυρινοΰ, παπά 

Κλεόβουλος χ: παπά Χριστοδούλου.
Κισσόνεργα 1. —Παπά’Ιωάννης Κυριάκου, Νικόλαος 

Κισσονέργης.
Έμπα 2.—Χαραλάμπης παπά Μιχαήλ, Στέφ. Κυριάκου.
Π έ γ ε ι α μετ’ Ά κ ο υ ρ σ ο ϋ 6. —Χαράλ. χ: Γεωργίου, 

Χριστόδ. παπά Γεωργίου, Φίλιπ. Γ. ’Ορφανού, Σωκρ. χ: Σάββα, 
Γεώργιος χ: Θεοδούλου, ’Ιωάννης Χριστοδούλου.

Τάλα 2. —Έλισσαΐτς Παπαδόπουλος, Γενέθλιος χ: Γιάννη.
Τρεμιθοϋσα 1.—Χρυσόστομος Γεωργίου.
Μεσόγη 2. - χ: Φίλιππος χ: παπά Ίωάννου, Χαρά

λαμπος χ: Νεοφύτου.
Μέ σα-Χωρίον 1.—Παπά Κωνσταντίνος χ: Γεωργίου.
Άναβαργος 1.—’Ιωσήφ χ: Κυριάκου.
Κ ο V ι à 1. - ’Αριστοτέλης Νεοφύτου.
Ί ε ρ δ ς Κήπος με θ’ 'Αγ. Μαρινούδας καί Ά- 

σ χ έ λ λ ι α ς 3.—’Ιωάννης Βριώνης, Παναγιώτης Γιαννακοΰ, 
Θεμιστοκλής Α. Φιλιππίδης.

Τ ί μ η ιιεθ’ 'Αγ. Βαρβάρας 2.—Φωτής Κωνσταν- 
τή, Φίλιππος παπά Κυπριανού.

Ά V α ρ ί τ α μετά Μ α ν δ ρ ι ώ ν 2. Παπά Μωυσής Κυ
ριάκου, ’Αριστόδημος παπά Ίωάννου.

Κ ο ύ κλ ια μετά Νικόκ λε ιας 1. — χ: Δημ. Π. Ζαβροϋ.
’Επισκοπή μετά Μωρονέρου 2.—Σάββας Χρι

στοδούλου, Συμεών Μιχαήλ.
Μαραθούντα 1. — χ: παπά Ιωάννης Στεφάνου.
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"Αρμου 2.—Παπά Γεώργιος Στυλιανού, Μιχαήλ χ: 
Παπά Δημητρίου.

Καλλέπεια 2. —Παπά Στυλιανός χ: Χριστοδούλου, 
χ: παπά Νικόλαος παπά Σοφιανού.

Λετύμβου 2. —Παπά Μιχαήλ Στυλιανού, Μιχαήλ 
Κυπριανού.

Κοίλη 2.—Γιάγκος Κωνσταντίνου, Σοφοκλής Γιαννή.
Τ σ ά δ α 3, —Ιωάννης Κωνσταντίνου, Φίλιππος χ: Σάβ

βα, Θρασύβουλος Σάββα.
Σ τ ρ ο υ μ π Ì 3. — Παπά Στυλιανός παπά Σοφιανού, Άν- 

δρέας παπά Στυλιανού, Νεοκλής Κ. Παπαδόπουλος.
Π ο λ έ μ ι μετά Φ' α θ ι ο ύ 3.—χ: παπά Δημήτριος 

χ: παπά Χριστοδούλου, Κ. I. Φλωρίδης, Γ. X. Χριστοδούλου.
Δ ρ υ ν ι à μετά Μ η λ ε ι άς 1. —Παπά Εύάγ. Δημητρίου.

ΥΠΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
Κ ά θ η κ α ς 3. —Διονύσιος Νικολαΐδης, Σάββας Νίκολαΐ- 

δης, παπά Γεώργιος Στεφάνου.
Ά ρ ό δ α 2.—
’Ί ν ν ι α 3.—Θεοδόσιος Νικολάου, Δημήτριος χ: ’Αργυ

ρού, Γεώργιος χ: Θεοδοσίου.
Δ ρ ο ύ σ ι α 4. — Στάσής Π. Πεύκαρου, Κυριάκος Δ. Χα- 

τζηαργυροΰ, Περικλής X. Καλλής, χ: Φάνης Ίωάννου.
Νέο ν-Χ ω ρ ί ο ν 2. —χ: Μιχ. χ: Ααμπή, Σάβ. χ: Νικόλα.
Πόλις 2.—Ήλίας Γεωργίου, Λοΐζος Σάββα.
Προδρόμι 1. — Παπαχαράλαμπος Δημητρίου.
Ά ρ γ ά κ a 1.—χ: Παπαχαράλαμπος Παπαμάρκου.]
'Αγ. Μαρίνα 1.—Ιωάννης Χριστοφή.
Π ωμός 2.—Παπαχριστοφόρος Σταυρινού, Χριστοφής 

ΙΙαναή Ίερσδι-’κόνου.
Α ε ι β ά δ ι 1.—Παπαϊωάννης Χριστοφή.
Λ υ σ ò ς μετά Κ ι ν ο ύ σ η ς καί 'Αγ. Μ ε ρ κ ο υ ρ ί ο υ 3.

—Χρίστος Δαμάλης, Σάββας Εύστρατίου, Γεώρ. Παπασάββα.
Φιλούσα 1. χ: Γεώργιος Χαραλ.άμπους.
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Περιστερώνα 1.—Παπασάββαςχ: Γεωργίου.
Στενή μεθ’Άγ. ’Ισιδώρου 1.—Ήλίας Λαμπή.
Γουδί 1.—Χαράλαμπος Φλωρίδης.
X ό λ η καί Σ κ ο ύ λ λ η 1.—χ: Παπανικόλας χ: Παπα- 

χριστοδούλου.
Κρήτου-Τέρρα 3.—Παπαδαβιδ Νικολάου, Χρι

στόδουλος Παπαδόπουλος, Εύριπίδης Σ. Μακρίδης.
W. κ ο υ ρ τ ά λ ι α ’Άνω καί Κάτω 1.—Παπαϊωάν- 

νης χ: Χριστοδούλου.
Μ η λ ε ι ο ΰ 1.—Ήλίας παπά Χριστοδούλου.
Γ ι ό λ ο υ 2.—χ: παπά Γεώργιος παπά Χαραλάμπους, 

Αντώνιος Άργυροΰ Φιττά.
θ ε λ έ τ ρ α 2.—
Σ ύ μ ο υ 2.—Πέτρος X. Οίκονόμου, Δημ. Ίωάννου.
Δ ρ ύ μ ο υ 1.—χ: Δημ. I. Οίκονόμου, χ: Στέφανος Πα

παδόπουλος.
Ά γ. Δημητριανδς καί Μ ε λ α μ ι ο υ 1.—Δα

μιανός Παπαδόπουλος.
Κρήτου-Μαρόττου I.—Παπά Χαράλ. Μιχαήλ.
Φ ο ί τ η 1.—Κωνσταντίνος I. Πρωτοπαπά.
Λάσα 1.—Γεώργιος Χρίστου.

ΥΠΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΩΝ
Μ α μ ώ ν ι α μετά Σο υσ κ ι οϋ ς 1.—Παπά Λεωνί

δας X. Ίωαννίδης.
Κελοκέδαρα 2. —Χαράλαμπος Ίωαννίδης, Σωκρά

της Γεωργίου.
Πραιτώρι με θ’ Άγ. Νικολάου 2.—Παπά 

Χριστόφορος Ματθαίου, ’Ισαάκ χ: Χριστοδούλου.
Φιλούσα 1.—Χριστόδουλος Μαρίνου.
Κ έ δ α ρ ε ς 1. —Σάββας Χριστοδούλου.
Ά ρ μ ί ν ο υ 1.—χ: Νικόλαος χ: Λο'ίζου.
’Αρχιμανδρίτες Άνω καί Κάτω J.—Ττοουλής 

Δημήτρη.
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Γαλαταριά 1.—Σάββας Ίωάννου.
Κ α λ ί ν ι α 1.—Πολύκαρπος Χαραλάμπους.
Αγία Μαρίνα 1.—Χαράλαμπος Λαζάρου.
Στατδς 2.—Παπά Χριστοφόρος παπά Νικολάου, παπά 

Χριστόδουλος χ: Ίωάννου.
Π ε ν τ α λ ι ά 2.—Παπά Ιωάννης ’Αντωνίου, Περικλής 

χ: Δημητρίου,.
"Αγ. Φώτιος 2.—Παπά Χαράλαμπος, Κυπριανός Ν. 

Χριστοδουλίδης.
Άνω -Παναγιά μετ’ Ά σ π ρ ο γ ε ι ά ς καίΚαν- 

ναβιους 3. —’Αβραάμ Σάββα, Λαμπριανδς χ: Άναστάση, 
Γιάννης Χριστοδούλου.

Νατά 1.—χ: παπά ’Αναστάσιος παπά Ίωάννου.
X ο λ έ τ ρ ι α 1.—Χριστοφής Άθανάση.
Άμαργέτη μετ’ Έ λ ε δ ι ο ϋ ς 2.—χ: Σάββας Νεο

φύτου, Νισίφορος Παπαευαγγέλη.
Μ έ σ α ν α 1.—Λεωνίδας Ίεροδιάκονος.
Σαλαμιού 2.—Χριστόδουλος Ίωάννου Βασιώτη, Γιάγ- 

κος Θεοδώρου.
X ο ύ λ ο υ 2.—Παν. Χαραλάμπους, Κωνστ. Κυριάκου·
Λεμόνα 1.—Θεόδωρος Χαραλάμπους.
Τραχυπέδουλα 1.—Χαράλαμπος Δημοσθένους.

ΥΠΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΥΔΗΜΟΥΣ
II ι σ ο ύ ρ ι 3.—
Ά ν ώ γ υ ρ α 2.—Παπά Ιωάννης Νεοφύτου, Μιχαήλ 

Στεφανόπουλος.
Π ά χ ν α μετά II ρ α σ τ ε ι ο ö 5.—’Αβραάμ Οίκονόμου, 

Χριστόφορος Ν. Χρυσοστομίδης, Πετρής Κακουλλή, Θεμιστο
κλής Στεφάνή.

Ά γ. ’Αμβρόσιος 1.—
Δορά μετά Μούσερε 4.—Παναγιώτης Μιχαήλ, 

Νικόλαος Μιχαήλ, Κωνσταντίνος Χαραλάμπους.
Μαλλιά μετά Ποτάμιους και Κ ι σ σ ο ύ σ η ς 2. 

—Δημήτριος χ: Χριστοδούλου, Γερόλεμος χ: Γεωργίου.
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Β ά σ α 3. -Ά. Π. Άργυρίδης, Δ. Μαρκαντώνης, Άνδρέας 
Α. Νικολαιδης.

’Ά ρ σ ο ς 5.—χ:’Αβραάμ χ: Χαραλάμπους, Ευαγόρας 
Ίωάννου, Γεώργιος Κ. Οίκονομίδης, Σάββας χ: Άριστείδου, Πε
ρικλής Γ. Οίκονομίδης.

"Ο μ ο δ ο ς 4. —
Μύλαβρη 1. —
Τορνάρηδες 1. —Παπά Νικόλαος παπά Γεωργίου.
Φ ο ι ν ί 3.—Θεοφάνης Π. Φοινιέως, παπά Χριστόδουλος 

παπά Φυλακτού, Αουκάς χ: Χριστοδούλου.

Γ.' ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΚΙΤΙΟΥ
Σκάλα 21. Σταυράκης Χριστοφόρου, Γεώρ. ’Ανατολί

της, Άλέξ. Τζιρκώτης, ’Αντώνιος Γραμμενόπουλος, Κωνσταντί
νος Καλογεράς, Στέλιος Τσολακίδης, Μιχαλάκης Θεοχαρίδης, 
Γεώργιος Άραδιππιώτης, Μιχαήλ Κυπριανού, Δημήτριος Χρι
στόφορου, Σοφοκλής Μιχαηλίδης, Νικόλαος I. Νικολαιδης, Χρί
στος Σ. Οίκονομίδης, Θεοχάρης Μαραθεύτης, ’Αριστείδης Ε. Νι- 
κολαΐδης, Νέστωρ Ίακωβίδης, Δημήτριος Ποσκότης, Χριστόδ. 
παπά Νικολάου, Δημοσθένης Αουκαΐδης, Γεώργιος Αουκα’ίδης, 
Γεώργιος χ: Θεοδοσίου.

ΑΑΡΝΑΞ
’Ενορία Σωτήρας 7. - Χριστόδουλος Παντελίδης, 

Δημήτριος Τζούβας, ’Ορθόδοξος ’Ιακώβου, ’Ιάκωβος χ: Θέκλας, 
Χαράλ. Καλλίδης, Φωκάς Γαβριήλ, Γιαννακός Χριστοδούλου.

’Ενορία Άγ. Ίωάννου 4. —Ζαννέτος Γεωργίου, 
’Αθανάσιος Σαββίδης, ’Ιωάννης Σωτηρίου, Σάββας ’Αντωνίου.

’Ενορία Χρυσοπολιτίσσης 4. —Γεώργ. Ευ
στρατίου, Γεώρ. Μοδινός, Παν. χ: Λοΐζου. Γεώρ. Δημητριάδης.

ΤΜΗΜΑ ΛΕΥΚΑΡΩΝ
Άνω Αεύκαρα 10.—Μιλτιάδης Γ. Τιγγιρίδης, Αοΐζος 

Α. Βασιλείου, Στυλ. X. Μηλλιάς, Στυλ, χ: Άδάμου, Γεώρ. Σ. Κίττου. 
Κυριάκός Ν. Κυριακούδης, Κυριάκός Γ. Κάφουρας, Αναστάσιος Σ. ’Α
ναστασίου, Δημήτριος X. Κοκονή, Δημήτριος Μ. Γιαλλούρης.

Κάτω Αεύκαρα 2.—Νικόλαος Κ. Κούμενος, Κουμής 
Χαρίτωνος.

Κ ά τ ω-Δ ρ ΰ ς 2.—Κυριάκός Ν. Κ. Παττίχης, Χαράλαμπος 
Κ. Παττίχης.

Μ ε λ ί ν η 1.—Νικόλαος Γεωργίου.
Α ά γ ι α 1.—χ: Χαράλαμπος Χριστοφή,
Καλαβασσό ς μετά Δ ρ ά π ι α ς 3.—Θεόδωρος χ: Στυ

λιανού, χ: Χριστοφής Χαραλαμπή, Παναγής χ: Παυλή.
Μ α ρ ό ν ι 1.—Παναγής χ: παπά Γεωργίου.
Άγ. Θεόδωρος 2.—Κυρ. Κουμίδης, Νικόλ. Κυριάκου.
Ό ρ à 3.—Στυλ. Ίωαννίδης, Γεώργιος Κ. Κουνούδης, Κυριάκός 

Α. Κουνούδης.
Β ά β λ α 2.—Οικονόμος Ίωαννίκιος, Μιχ. Σ. Μιχαηλούδης.
Χοιροκοιτία 2.—Μιχαήλ Παπαδόπουλος, χ: Βασίλειος 

χ: Δημητρίου.
Τ ό χ νη 2.—Άβέρκιος χ: Δημητρίου, χ: Χριστόδ. Κωνσταντίνου.
Ψ ε μ α τ ι σ μ έ ν ο ς 1.—Φίλιππος χ: Ίωάννου.
Σ κ α ρ ί ν ο υ 2.—’Αβραάμ χ: Δημητρίου, Ζαχαρίας Μιχαήλ.
Μ α ζ ω τ ό ς 2.—Βασίλειος Μιχαήλ, Παναγής ’Αντωνίου.
Π υ ργ à μεθ’ Άγ. Ά ν ν η ς 1. Παπά Στυλιανός Φιλίππου.

ΤΜΗΜΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
Τερσεφάνου 1.—Νεόφυτος Ν. Ζωγράφου.
Ά λ α μ ι ν ό ς μετά ΚάτωΚοφίνους 1. — 
Άλεθρικόν 1.—Χριστόφορος Μιχαήλ. 
Άναφωτίδα 1. — Βαρνάβας Χριστοδούλου.
Άγγλισίδες μετά Μεννόγειας 2.—Ν. Παπαϊω- 

άννου, Κυριάκός Σπαρσή.
Καλό ν-Χ ω ρ ί ο ν 1.—Κυριάκός Παπαγεωργίου.
Άραδίππου 8.—Έρωτόκριτος ’Ελευθερίου, Κων. Ελευ

θερίου, Σάβ. Ζαχαρίου, Έλευθ. Κουτή, Δημ, Ξενοφώντος, Δημήτριος 
Ττοουλή Παρπέρη, Εύάγ. ’Ελευθερίου, Χαράλ. Κωνσταντίνου.

Κ ί τ ι ο ν 3.—’Ελευθέριος Γαβριήλ, Παναγής χ: Κυριάκού, 
Δωρόθεος Μιχαήλ.

Περιβόλια 3.—’Ορθόδοξος Βασιλείου, Χαράλαμπος Κ. 
Ίωαννίδης, Κωνσταντίνος Συμεών.
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Δρομολαξιά μετά Μ ε ν ε ο υ 1. Παναγ. Χρ. Μπεή.
Α ε ι β ά δ ι α μετά Κ ε λ λ ι ώ ν 3.—Γεώργιος Α. Οικονόμου, 

Γιάννης Κωνσταντίνου, Πιερής θεοδώρου.
Βορόκλινη 2. — Κων. Παναγιώτου, Θωμάς Γεωργίου.
Π ύ λα 2.—’Αντώνιος Π. Αουκαΐ’δης, ’Αντώνιος Κυριάκού.

ΥΠΟΔ1ΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΕΜΕΣΟΣ

’Ενορία "Αγίας Ν ά π α ς 11.—Ν. Π. Λανίτης, Μ. Δ. 
Φραγκούδης, Γ. Κίρζης, Γ. Περιστιάνης, ’Όθων Μιτέλλας, Εύρ. Τα- 
βελούδης, Α. Χριστοδουλίδης, Εύέλθ, Πιτσιλίδης, Δημ., Άποστολίδης, 
Μιχ. Στεφάνου, Χρηστ. Βαρνάβα.

’Ενορία Άγ. Τ ρ ι ά δ ο ς 10.—Αουκάς ΣταυρινοΟ, Στέλιος 
Μ. Εύαγγελίδης, Μιχ. Φούρναρης, Θεοχ. Κωνσταντινίδης, Θεόδωρος 
Σάββα, Εύάγ. Σαβεριάδης, Τιμολέων Κλεοβούλου, Σπύρος Βρυωνίδης, 
Νικόλαος Θεοφίλου, Στέφανος Κ. Χόππης.

’Ενορία Καθολικής 11.—Παν. Ίακωβίδης, Πέτρος 
Αουκίδης, Άθ. Τζετζόπουλος, Γαβριήλ Ίωαννίδης, Νεοκλής Άναστα- 
σιάδης, Κώστας Μαρκουλίδης, Χρυσόστ. ΡοΟσος, Σοφ. Άβρααμίδης, 
Προκόπιος Χατζημιλτιάδου, Δημ. Καταιρίνας, Γαβριήλ Γεωργίου.

’Ενορία Ά γ. ’Αντωνίου 3.—Περικλής Μαρκουλή, 
Δημοσθένης Γιαννακου, Εύριπίδης Σωκράτους.

ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΟΥ-ΧΩΡΙΟΥ
Κάτω -Μύλος 1,—Παπά Χριστόδουλος ΚυριακοΟ.
Άγ. ’Ιωάννης 2.—Παπά Χριστόφορος Παπά Σάββα, Σάβ

βας X. Παπαδόπουλος.
Καλόν-Χωρίον με τ’ Άθρακου 2.—Νικόλαος 

χ: Παπαχαραλάμπους, Δημήτριος Αοίζου.
Άγιος Θεόδωρος 2.—Παπά Χριστόδουλος χ: Σάββα, 

Ηρακλής Σ. Δεξιάδης.
Ζ ω ο π η γ ή 1.—χ: Κυριάκός χ: Ίωάννου.
"Αγιος Παύλος 1.—Παναγής Χριστοφή.
"Α γ. Κωνσταντίνος 1. — Κων. χ: παπά ΚυριακοΟ.
Συκόπετρα 1.—’Αντώνιος Δημητρίου.
Αουβ αράς 1.—Παπά Χαράλαμπος ’Αντωνίου.
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Άρακαπάς μετά Μύλων 1. — Παπά Χριστοφόρος χ" Γε 
ωργίου.

Διερώνα 1.— Κωνσταντίνος Νικολάου.
Έ π τ α γ ώ ν ι α 2. Παπά ’Ιωάννης Νικολάου, Παύλος παπά 

Αοιζου.
Κ ε λ λ ά κ ι μετά Β ί κ λ α ς καί Κ λ ω ναριου 3. — Στέ

λιος χ" παπά Ίωάννου, Γεώρ. Μανω>άς, Ζήνων Στεφάνου.
Π ρ α σ τ ε ι ό ν 1. —χ" Γεώργιος χ" Νικολάου.
Σανίδα 1.— Ήρακλείδιος χ" Γιάννη.
Β ά σ α 1.—Χριστόδουλος Μωυσή.
Ά σ γ ά τ α 2.—χ'Γ Όνησίφορος Θεοχάρη, Μιχ. Κ. Πύρρου.
Πεντάκωμον 1.—Όδυσσεύς χ" Παναγή.
Μοναγρουλλι 2. — Ρωτής Μιχάλη, θεόδ. χ" Άναστάση.
Μονή 1. — ’Αναστάσιος Δ. Παπαδούρης.
Παρωκλησιά 2. -Ίωάν. παπά Πέτρου, Μιχ. Κ. Πατουνά. 
Πύργος 2.—Παπά Δημ. Οικονόμος, Νεοκλής χ" Εμμανουήλ. 
Φ ο ι ν ι κ ά ρ ι α ι.—’Αντώνιος Μιχαήλ.
Ά κ ρ ό ύ ν τ α 1.—Παναγιώτης Χριστοφή.
Γερμασόγεια 3. — ’Ιωάννης χ" Εύθυμίου, ’Αγαθάγγελος 

Κυριάκου, Άνδρέας Στυλιανού.
"Α γ. ’Αθανάσιος 2.—Νέαρχος χ" Γεωργίου, ’Αγαθοκλής 

Σάββα.
Μέσα-Γειτονεια 1.— Ηρακλής Ήρακλέους.
Φασούλλα 1.—Μάρκος Νικολάου.
Ά ψ ι ο ö μετά Μαθικολώνης 2. — Κώστας Γ. Ίωαν- 

νίδης, χ" παπά Παναγιώτης Βασιλείου.
Αγιος Τ ύ χ ω ν 1.- -χ" Άργυρός χ" Κυριάκου.
Άκαπνου 1. — θεόδουλος Άνδρέου.

ΥΠΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΟΙΛΑΝΙΟΥ

Κ ο ι λ ά ν ι ο ν 6. — Άνδρέας Σωκράτους, Ίω. X. παπά Κυ
ριάκου, Σοφοκλής Άνθούσης, ’Ιωάννης Σ. Μεταξάς, Κωνσταντίνος Μ. 
Κασιώτης, Βρυωνής χ" Μιχαήλ.

Άγ. Μ ά μ α ς 1. — Αντώνιος Χριστοδούλου.
Καπηλειό ν 1.—Πέτρος Παπαπέτρου.
Μαντριά 1.— Κυριάκός χ,Ζ Αβραάμ.
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Π ε λ έ ν δ ρ ι 3. — Κωνσταντίνος X. Μεταξας, Στυλιανός 
’Αντωνίου, Παναγιώτης Παντελίδης.

Ποταμίτισσα 1.—Παπά ’Αναστάσιος παπά Νικολάου.
Δη μ ε ς 1.—’Ιωάννης Μιχαήλ.
’Αγρός 4.—Παπαχριστόδουλος Σάββα, Νέαρχος Παπαδόπου- 

λος, Χριστοφής Γεωργίου, ΧΓιστοδουλος χ" Σάββα.
Ά γ ρ ί δ ι α 1.—Γεώργιος Ίωάννου.
Αγ. θεράπων 2. — Κωνσταντίνος Χριστοδουλίδης, Παναγής 

χ" Μ. Τσίτσης.
Α ό φ ο υ 5.—Θεόφ. χ" Στυλιανού, Χρύσανθος Α, Οικονόμου, 

χ" Στυλ, χ" Γεωργίου, Νικ. Θεμιστοκλέους, Στυλ. I. Τσούρουλλου.
Β ο υ ν I 5.—Στυλιανός Μ. Βώλος, ’Ιωάν, Οίκονομίδης, Μενέ

λαος Ίωάννου, Ηρόδοτος Χριστοδούλου, Χαράλ. χ" Γεωργίου.
Αά ν ι α 2.—Α. Μαούνης, Νικόλαος Μελετίου.
Δ ο ρ ό ς 1. — Νικόλαος Έρμογένους.
Μ ο ν ά γ ρ ι 2.—Νικ. Χαραλάμπους, Τρύφων Σάββα.
"Αγιος Γεώργιος 1.—Χρίστος Νικολάου.
Σ υ λ ύ κ ο υ 1.—χ" Παναγής χ" Κωνσταντίνου.
Τ ρ ι μ ί κ λ ι ν η 1. — Κωνσταντίνος Δεκατρής.
Πέρα-Πε δ I μετά Κ ο υκ ά ς καί Μ ο ν ι ά τ η 2.— 

χ" Πρωτοπαπά Κυριάκός χ" Χριστοδούλου, Ήλίας χ" Αοΐζου.
. ΧΑ ν ω-Π λάτρες 1.—Πάτροκλος Άχιλλέως.

Κ ά τ ω-Π λάτρες 1.—Παπα Ιωάννης Θεοδότου.

ΥΠΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
Επισκοπή μετά Σ ω τ ή ρ α ς 2. — Στυλιανός Κυριάκου, 

Θεόφιλος Ίωάννου.
Κορφή 1.—
Κ ο λό σ σ ι 2. — Κων, Λοϊζή, Πολύκαρπος Χριστοφή.
Έρημη μετά Κοντού 1. — Συμεών χ" Χαραλάμπους,
Άκρωτη ρ ι 2.—Άχιλ, Νεοφύτου, Γρηγόριος Ίωάννου.
Τ ρ α χ ώ ν ι μετ’ Ά σωμάτων καί Ζ α κ α κ ι ο 0 2.— 

Χρίστος Μ. Μαστορούδης, Μενέλαος Ζαχαρίου.
Π ο λ ε μ ί δ ι α 2. — Πολύκαρπος Νικολάου, Γιάγκος Μ. Μα

στορούδης.
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Παραμύθα 1.—Νικόλαος Χριστοφόρου.
Π α λ ώ δ ι α 1. — Κωνσταντίνος Ίωάννου.
Σπιτάλι 1.—Χαράλαμπος Μιχαήλ.
Γ ε ρ ά σ α 1.—Λουκάς χ" Λαζάρου.
Ά π ε σ ι α 1. —Στυλιανός Χριστοφή.
Κυβίδες άνωκαί κάτω 2.—χ: Κυριάκός χ: Λαζάρου, 

Δημοσθένης ’Αντωνίου.
'Αγία Φ ύ λ α ξ ι ς 3.—Παναγιώτης χ: 'Τσαγγάρη, Γεώρ

γιος I. Κοφτερός, Σωτήριος Άναστασιάδης.
Λ ι μ ν ά τ η ς 2.—Χριστοφής Δεκατρής, Χριστόδουλος χ: Ιε

ρωνύμου.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΚΗΡΥΝΕΙΑΣ

ΥΠΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΗΡΥΝΕΙΑΣ
Κ η ρ ύ ν ε ι α μετά Θ έ ρ μ ι α ς 5. — ’Ιωάννης Β. Βασιλείου, 

Γεώργιος ΦιεροΟ, Παρασκευάς Άγαθαγγέλου, Γεώργ. Β. Βασιλείου. 
Νεοκλής Αοΐζου.

Κ α ρ α β ά ς 10.—Χριστόδουλος χ: Κυριάκου, Πιερής χ: Λού- 
κα, Κωνστ. Ιωσήφ, Χρίστος Γεωργίου, Ιωάννης Δ. Ττόφα, Μιχαήλ 
Κωνσταντινίδης, Ματθαίος χ: Γεωργίου, Χαρίλαος Γ. Χαριτή, Νικό
λαος Ίωάννου Τζιάκκα, Δαμιανός Μιχαήλ.

ΛΑΠΗΘΟΣ
’Ενορία 'Αγίου Λουκά 4.—Χαρίτων ’Αθανασίου, 

Ιωάννης Κωνσταντινίδης, Νεόφυτος Χαραλάμπους, Νικόλαος χ: 
Φραγκίσκου.

’Ενορία ' Λ γ . Θεοδώρου 3.—Ν. Κ. Πύργος, X. 
Ν. Τζαγγαρίδης, Χριστόφορος Γ. Δημητριάδης.

’Ενορία 'Αγ. Παρασκευής 3.—Κ. Χριστο-
δουλάκης, I. Καρολίδης, Π. Μαχαλλεκίδης.

’Ενορία 'Αγ. ’Αναστασίας 2.—Σοφοκλής χ: 
Κυριάκου, ’Αρτέμιος Χριστοδούλου.

’Ενορία Προδρόμου 1.—Νικόλαος X. Άνζουλίδης.
’Ενορία 'Αγ. Μηνά 1.—Μιλτιάδης Κωνσταντί

νου.
Π αληόσοφος 1.—’Ιωάννης Γεωργίου.
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’ Ε λ η à μετά Φ τ ε ρ ύ χ ω ν 1.— Εύστάθιος Αλεξάν
δρου.

Κ ά ρ μ ι 3.—Νικόλαος Τσαγγαρίδης, Έρωτόκριτος X. Ζορζή, 
Νικόλαος Μορφάκης.

Τ ρ ι μ ί θ θ ι 1.—Κυριάκός χ: Στεφάνου.
Πελαπα ισι 2. —Γεώργιος ’Αθανάση, Σάββας Γ. ’Ελευ

θερίου.
Κ α ζ ά φ α ν ι 1. — Κωνσταντίνος Σπόρου.
"Αγιος ’Επίκτητος 2. —Πάρασκευάς χ: ΣταυρινοΟ, 

Κωνσταντίνος ’Αβραάμ.
Κ λ ε π ί ν η I. —
X ά ρ τ ζ ι a 1.—Ξενοφών Δημητρίου.
"Αγ. ’Αμβρόσιος 3.—χ: θωμάς χ: Γεωργίου, Κυριάκός 

Νικολάου, χ: Παπά Χαράλαμπος Παπά ’Αντωνίου.
Κ α λ ο γ ρ η à 2. —Νικ. χ: Κάλλη, χ: Άδάμος χ: Μιχαήλ.

ΤΜΗΜΑ ΜΥΡΤΟΥ
Βασίλεια 2. — Παπαστυλιανός Πέτρου, Έρωτόκριτος Σάββα.
Μύρτου μετά Πανάγρων 2.—Κωνσταντίνος Ήλιάδης, 

Παναγιώτης Κιρμίτσης.
Δ υ ό ρ ι ο ς 2. — Θεοφύλ. Χριστοδουλίδης, Μιχ. Τοφαλλίδης.
'Αγία Ειρήνη 1. — ’Αναστάσιος Γεωργίου.
Κοντέ μένος 2.—Βασίλ. Κυπριανού, Κωνστ. Ίωάννου.
Λάρνακας τής Ααπήθου 2.—Κωνσταντίνος χ: Σάβ

βα, Κωνσιαντΐνος ’Αντωνίου.
Ά γ ρ ι δ ά κ ι 1. — Κωνσταντίνος Αουκα.
Σύ σ κ λ η π ο ς 1. — Κυπριανός X. Προεστού.
"Αγ. Έρμόλαος 1.—Κλεάνθης Σταυρινου.
Κ ά τ ω-Δ ί κ ω μ ο ν 3. — Κωστής Αοϊζή, Γεώργιος χ: Μι

χαήλ, Αοιζος Γ. Σαββίδης.
*Α ν ω-Δ ί κ ω μ ο ν 2.—Δημ. Ίωάννου, Νικόλ. Σάββα.
Σ υ χ α ρ ή 1.—Κωνσταντίνος χ: Γεωργίου.
Β ο υ ν ό ν μετά Κουτσοβέντη 1.—’Αντώνιος χ: Κων

σταντίνου.
ΧΟ ρ γ ι α καί Λ ι β ε ρ α ς 1.—Σολομών Ίορδάνον,
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ΥΠΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΟΡΦΟΥ
Κ α π ο ύ τ \ 2. -Πχπχγεώργης Στεφάνου, Χρίστος Παπαδοπούλας.
Χρυσουλιού 1.—Χρίστος ’Αθανασίου.
Μ ό·ρ φ ο υ 15:—Κωστής Γεωργιάδης, ’Ιωσήφ Χειμωνίδης, Χρίστος 

Τομαρίδης, Γεώργιος Δημητριάδης, Νικόλαος χ: Χριστοδούλου, Χριστοφής 
ΤΡ^γκής, Νικόλαος Χριστοφόρου, Νεόφυτος χ: Γαβριήλ, Χαράλαμπος Τσουρίδης, 
Γεώργιος Ίορδάνου, Χαράλαμπος Ττόουλου, Χριστοφής Κυβερνήτης, ’Ιωάννης 
Κτωρίδης, Ζήνων Κλεοβούλου, Χρίστος Κουτκλίανός.

Συρία ν ο χ ώ ρ ι 2.—Χρίστος χ: Άγγελή, Χαράλαμπος χ: Γεωργίου,
II ρ α σ τ ε ι ò ν 1.—X: Πρωτοπαπαΐωάννης Καπά Χριστοφόρου.
Νικήτας 1. -ΙΙαπά Χριστόδουλος Ίωάννου.
J< ά τ ω — Ζώδια 4.—ΙΙρωτοπχπα Σολομών, Γεώργιος Βελάρης, 

χ: Προκόπιος χ: Γεωργίου, χ: Στυλιανός χ: Γεωργίου.
”Α ν ω - Ζ ώ δ ι α 3.- ΊΙαπα ’Ιωάννης Οικονόμος, Γεώργιος Πρωτοπαπα, 

Χριστόδουλος χ: Γεωργίου.
Ά ρ γ ά κ ι 2.—Παύλος χ: Ζένιου, Νεόφυτος χ: Ττοουλή.
Κατωκοπιά μετά 51 α σ ά ρ ω ν 3.—·χ: Πρωτοπαπα Νικό

λαος, χ: Νικόλας χ: Οικονόμου, χ: Γεώργιος χ: Χαραλάμπους.
Κ υ ρ à 1.—Κυριάκός Νικολάου.
Φ ι λ 2 à 1.—Παπά Κυριάκός χ: Σπόρου.
Δ έ ν ε ι a 1.—Χαράλαμπος ’Αναστασίου.
Α ύ λ ώ να 1.—Σάββας Νεοφύτου.
Ά κ ά κ ι 3. —’Αναστάσιος Κυριάκού, Κυριάκός Μαυρομμάτης, Μιχαήλ 

Κυριάκού.
Μ ε ν ι κ ο ν 3. -χ: Παναγιώτης Ιεροδιάκονος, Γεώργιος Άντωνιάοης, 

Α. Μαλάς.
Ό ρ ο ύ ν τ α 2.—Χριστοφής Γεωργίου, Λουκάς χ: Σταυρινου.
II ερ ι σ τ ε ρ ώ ν α 3.—Βαρνάβας χ: Παπά Γεωργίου, Βαρ/άβας χ: 

Αβραάμ, Παύλος Σταυρινου.
Ά σ τ ρ ο μ ε ρ ί τ η ς 3.—Γ. Λουκαΐδ.ης, Σ. Άντωνιάδης, Κ. Μικρομ- 

μάτης.
II ο τ ά μ ι 1.—-Παπά Δημήτριος Στυλιανού.
Νικ η τ ά ρ ι 1.—θεόδουλος Ίωάννου. ___
Β υ ζ α κ ι à 1.
Ξ υ λ 2 ά τ ο ς μ ε 0’ Αγίας Μ α ρ ί ν η ς 1.
II α λ α ι χ ώ ρ ι (Μ ό ρ φ ο υ) 3.—’Αργυρός ’Αναστασίου, Χριστοφής 

χ: Κυριάκού, Κυριάκός Δημητρίου.
Ά σ κ ά ς 1. -Κωνσταντίνος χ: ’Αναστασίου.
Φ τ ε ρ ι κ ο ύ δ ι 1.—Κυριάκός χ: Ίωάννου.
Ά λ ω ν α 2.—Παπά ’Αγάπιος χ: Νικολάου, Χριστόδουλος Σ. Κάνθος.
II λ α τ α ν ι σ τ ά σ α 2.— Παπά Νικ. Μιχαήλ, Εύστάθιος χ: Νικολάου.
’Αληθινού μετά Λιβαδειών 1.—χ: Γεώργιος Γ. θεο

γνωσίας.
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Πυλύστυπος 1.
Λαγουδέρα 1.—Γεώργιος Ίωάννου.
Σ α ρ ά ν τ η. 1.—Κυριάκός Δημητρίου.

ΥΠΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΕΥΚΑΣ
Λεύκα μ ε τ’ Άμ π ε λ ι κ ο ύ 1.—Ήσαΐας Κ. χ: Ίωάννου.
"Λ γ. Γεώργιος μεθ’ Άγ. Ν ι κ ο λ ά ο υ και Καλού Χω

ρίου 1.—Νικόλαος Παπαδοπούλας.
Κατύδατα 1.—Παπά Γεώργιος παπά Χριστοδούλου.
Πέτρα 3.—Νικ. Ζεμπίλας, Χρίστος Μιχαηλίδης, Παπά Γεώρ. Ττοφή.
Π ε ν τ ά γ ε ι α μετ’ Έ λ η α ς 1.—χ: Κυριάκός Ήλία.
Λινού 1.—Χαράλαμπος Ίωαννίδης.
Φ λ ά σ ο υ I.—Σοφοκλής Λοϊξίδης.
Ε ύ ρ ύ χ ο υ 4.—Σωκράτης Μιχαηλίδης, Χρίστος Μιχαηλίδης, Ν. Μηνάς, 

X. Χαραλάμπους.
Κ ο ρ ά κ ο υ 2.—·’Αλκιβιάδης Χαραλάμπους, χ: Άνδρέας Μιχαήλ.
Τ ε μ β ρ ι ά 2.—’Ιωάννης χ: παπά Πέτρου, Σάββας χ: Μιχαήλ.
Κ α λ λ ι ά ν α 1.—’Ιωάννης Λ. Ίωαννίδης.
Σιναόρους 1.—Κυριάκός Ίωάννου.
Γ α λ ά τ α 2.—Χαράλαμπος χ: Ίωάννου, Δαμιανός Χριστοδούλου.
Κακοπετριά 2.—Πρωθιερεύς Συμεών, Ιωάννης Παπαντώνη.
Σπήλιά μετά Κούρδαλη καϊ Κ α ν ν α β ι ώ ν 1.—Μιχαήλ Χα

ραλάμπους.
Κ η π ε ρ ο ύ ν τα 2.—χ: Πρωτοπαπά Κυριάκός Παπά Μιχαήλ, Παπά 

Γεώργιος Κυριάκού.
X α ν δ ρ ι ά 1.—Παπά Ιωάννης Οικονόμος.
Γαληνή 2.—Στέφανος I. Γιανναπάς, Μητροκλής X. Γαλανός.
Λ ο υ τ ρ ό ς μετά Β α ρ ι σ ι ώ ν 1.—Λοίζος Χριστοδούλου.
Πύργος 2.—Νικόλαος Πηλείδης, Μενέλαος Οικονόμου.
Π η α ί ν ι α μετά Χαλεριοΰ καϊ Μ ο σ φ ι λ t g ΰ 2.—Παπά 

Σάββας ιϊαζάρου, Νικόλαος Βασιλείου.

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΑΘΑΣΗΣ
Οίκος 1.—Μιχαήλ χ: Παπά Χριστοδούλου.
Καλοπαναγιώτης 3.—Παπά Χριστόδουλος Λοϊζίδης, Παπά Ιω

άννης Παπά Χριστοδούλου, Χαράλαμπος Χρ. Πιερίδης.
Γ ε ρ α κ ι έ ς L —
Μουτουλλάς 3.—Σωκράτης Μιχαηλίδης, Ιωάννης X. Κουντου- 

ρής, Ιωάννης Δ. Κουντούρης.
Πεδ ουλάς 4.—’Ελευθέριος X. Καμιναρίδης, χ: Γαβριήλ χ: Γιάννη, 

Χαράλαμπος Φιλιππίδης, Λουκάς I. Μουτουλιώτης.
Πρόδρομος 2.—Ιωάννης X. Πατσαλίδης, Χριστόδ. Δημητρίου, ;

Π α λ α ι ό μ υ λ ο ς 1.—Μιχαήλ Γαβριήλ.
Τ ρ ε ί ς Έ λ η έ ς μεθ’ Άγ. Δημητρίου 2. — Ιωάννης Α. Γεωρ

γιάδης, Θεμιστοκλής χ: Σάββα.
Λ ε μ ύ θ ο υ 3.—Παπά Κλεόβουλος Παπά Στυλιανού, Χριστόδουλος I. 

Λεβέντης, Ιωάννης θ. Πατσαλίδης.
Κ α μ ι ν ά ρ ι α 2. — Ίωάν. X. Καλαπαναγιωτίτης, Μιχαήλ Κωνσταντίνου.
Μ ε λ ι κ ο ύ ρ ι 1. — ’Αγάπιος Ιερομόναχος.
Τσακκίστρα 1. — Στυλιανός X. Κλυτίδης.
Κάμπο ς 2.—Παπά Εύθύμιος Χριστοδούλου, ’Αβραάμ Μιχαηλίδης.

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΜΟΥ ΚΗΡΥΓΜΑ ‘)

Τώ 1895 σεισμός είχε μεταβάλει είς ερείπια τήν θεολογικήν 
Σχολήν μας, οί δέ άπτεροι άετ^είς της τήδε κακεϊσε διεσκορπίσθη- 
σαν. Έγώ, ναυαγός τής τύχης, έξεβράσΟην είς τήν προκυμαίαν τής 
ωραίας πρωτευούσης τής Έλληνικωζάεης ’Ιωνίας ζητών πόρον ζωής. 
Κατά συγκυρίαν έμαθον δχι ή νεοσύστατος έν Σμύρνη άδελφότης 
«Εύσέδεια» έζήτει ιεροκήρυκα κατά τάς ήμέρας έκείνας. Παρά φί
λου έμαθον τίνες οί συγκροτούνχες τό Διοικητικόν Συμβούλων της καί 
μετ’ δλίγον εύρισκόμην ένώπιον ενός τών αξιότιμων μελών του Προε
δρείου της.

—Έμαθα, κύριε, είπον μέ άκραν συστολήν, δτι ή άδελφότης 
σας θέλει ιεροκήρυκα καί ήλθα, αν μέ θεωρήτε κατάλληλον, να ζη
τήσω τήν θέσιν.

— Καί που εινε τά διπλώματά σου ; μέ ήρώτησε.
Διπλώματα δέν έχω*  δέν έπρόφθασχ να δώ ιω έξετάσεις ένεκα τού 

σεισμού*  έν καί μόνον έτος μο·. ύπελείπετο.
—Τότε λοιπόν δέν έχεις καμμίαν άξίαν*  μοί άπήντησεν έτασιι- 

κώς βλέπων με ό άνθρωπος καί ήρχισε να τρΙβη τχς χειρας.
—*Ωσ  ε ; διέκοψα έγώ μετά τινας στιγμας ρίπτων έπ’ αύτού 

τό βλέμμα ικετευτικόν δέν ύπάρχει έλπίς ;

1) Σ. Ε. Κ. Αναδημοσιεύομε^ έκ τού «Πανταίνου» ώς τά μέγιστα διδα
κτικήν τήν προσωπικήν ταύτην άνάμνησιν ενός τών δοκιμωτέρων συγχρόνων 
’Ελλήνων Ιεροκηρύκων, τού Αίδεσιμωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Κ. Καλλινίκου.
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— Ξέρω κ’ έγώ : έν τούτοις πέρασε αύριον, νά τό ’πώ είς τούς 
συναδέλφους μου.

Τήν έπομένην ήμην καί πάλιν είς τό κατάστημα του ανθρώ
που, ό όποιος μου έδωσε καί καθέκλαν αύτήν τήν φοράν.

— Τά συνεζητήσαμεν μέ τούς άλλους (ήρχισεν δ γοργοφθαλ- 
μος Λέσβιος) καί κατελήξαμεν είς τήν ακόλουθον άπόφασιν. Επειδή 
είσαι άκόμη χωρίς δίπλωμα, νά σε ύποβάλωμεν ύπό δοκιμήν. Καί 
αν μέν άρέσης, καλά*  είδέ μή, ώρα σου καλή. Γνωρίζεις τί μι
σθόν προσφέρομεν ; Όκτό) μετζητιέδες τόν μήνα.

Όκτώ μετζητιέδες τόν μήνα ! είπα κατ’ έμαυτόν. 'Έν φράγ- 
κον δηλ. τό ήμερονύκτιον. Δυστυχής Θεολογία ! Μέ αύτό νά φάγης, 
νά ένδυθής, νά κοιμηθής, νά άγοράσης γραφικήν ύλην ή βιβλία ! 
Καί προηγουμένως νά δοκιμασθώ, ωσάν νά ήμην κανείς ψάλτης !

—Άλλα (έτόλμησα, ύποτραυλίζων, νά έξωτερικεύσω τάς σκέ
ψεις μου) ή <Εύσέβεια», ώς μανθάνω, αριθμεί πολλάς εκατοντά
δας μελών, τών δποίων αί συνδρομαί άποφέρουν μηνιαίως τούλά- 
χιστον 30 λίρας*  μέ 8 μετζήτια πώς να ζήσω ;

— Χά, χά έξερράγη είς ήχηρούς γέλωτας δ καταστηματάρ
χης. Διδάσκαλε πού δίδασκες καί νόμον δέν έκράτεις. Καί δέν λέγει 
τό Εύαγγέλιον «μή μεριμνάτε ’ τή ψυχή ύμών» καί «έμβλέψατε είς 
τα πετεινά τού ούρανού» ; Καί πώς θά μάς έξηγής σύ αύτά τα λό
για, δταν δεικνύεσαι δούλος τοΰ χρυσού καί δχι τού Χριστού ; Η
μείς έννοούμεν νά κάμωμεν άποθεματικόν κεφάλαιον, διά νά μή ξε- 
πέσωμεν δπως ή προκάτοχος «’Ορθοδοξία- μέ τούς μεγάλους μι
σθούς της. Καί έπειτα διατί νά μή κάμετε καί σεις κάποιαν θυσίαν 
οί κληρικοί ; Δέν είνε αίσχος ήμεις οί μπακάληδες καί μανάβηδες 
καί χασάπηδες νά ζητούμεν μέ τόν οβολόν μας νά φέρωμεν τό 
κήρυγμα είς τήν ’Εκκλησίαν, ενώ ή έπίσημος ’Εκκλησία, τής όποιας 
είνε καθήκον να κηρύττη, μάς άφήκε να λιμοκτονούμεν καί αγρόν 
ήγόρασε ;

Οί λόγοι τού άνδρός είχον αύτοσυιγμεί τό αποτέλεσμά των. Ά
πειρος τών συναλλαγών τού κόσμου, πρώτην ήδη φοράν είς τήν κοι
νωνικήν- παλαίστραν εισερχόμενος, καί πλήρης νεανικού ένθουσια- 
σμού ύπέρ τού Εύαγγελίου τού Χρισεού, ού μόνον έδικαίωσα εν τή 
συνειδήσει τόν άνθρωπον, αλλά και εντροπήν τινα ήσθάνθην διά τήν 
άποτολμηθεϊσαν παρατήρησίν μου. Μήπως άλλως τε ή νεότης δέν 
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είνε ή τρεφομένη ώς τά άνθη μέ τήν δρόσον τού ούρανού ; Άπε- 
δέχθην λοιπόν καί τήν δοκιμήν καί τό ποσόν τού μισθού, έν ή περι- 
πτώσει οί πελάται μου θά ικανοποιούντο, καί περί τάς 5 μ. μ. τής 
επομένης Κυριακής εύρισκομην είς τό Σχολειον τού άγ. Τρύφωνος, 
έν τή αύλή τού οποίου κατά πρώτην φοράν καί έγώ δ ίδιος θά ήκουα 
τήν φωνήν μου άπό τού βήματος. Εύρον καί τήν αύλήν καί τά πρός 
τήν αύλήν βλέποντα παράθυρα κατάμεστα κόσμου αναμένοντας τήν 
άφιξίν μου μετά περιεργείας. Ούδ’ έλειπεν δλως διόλου άπό τού μέ
ρους έκείνου τό είδ^λιακόν καί ποιητικόν. Άνωθεν ό καταγέλαστος 
’Ιωνικός ούρανός γλυκυθύμως μάς έσκέπαζε. Κάτωθεν τήν πλατείαν 
αύλήν κατέστιζον άνθη καί δενδρύλλια μυροβόλα. Χρυσα?<λίδες πού καί 
που διέσχιζαν τήν ήλιόλουστον, άλλ’ εύκρατον ατμόσφαιραν. ΕΙς πι- 
δαξ έν τώ μέσω έχεΖάριζε καί παρά τόν πίδακα ύψούτο ή έξέδρα, έφ’ 
ής μετ’ ολίγον θ’ άνηρχόμην έγώ. Μήπως δ πιδαξ έσυμβόλιζε τήν 
Πηγήν τής ζωής καί τό ές αύτού άναπηδών ύδωρ ύπεδήλου τό ύδωρ 
τό άλλομενον είς ζωήν αιώνιον ; Μετά τινα λεπτά έπρόβαλε σύσσωμον 
καί τό Προεδρειον. Ό κ. Πρόεδρος, εις άγαθώτατος άνθρωπος, μοί έ
τεινε φάκελλον έσωκλείοντα τό θέμα μου, έφ’ ού προμελέτη δέν μ ι 
έπετρέπετο. ’Ήνοιξα καί άνέγνωσα. Ήτο ή ποιμαντορική έγκύκλιος 
τοΰ άγιου Σμύρνης κυροΰ Βασιλείου, ήν είχον άναγνώσει τήν προτε · 
ραίαν Ό Πάπας προσεκάλει τούς έν Ανατολή πιστούς είς ένωσιν, 
διά νά λαμπρυνθή καί πάλιν ή κατ’ Άνατολάς ’Εκκλησία*  πρός δι- 
απίστωσιν δέ τής στοργής του ό άγιος πατήρ είχε στείλει είς Σμύρ
νην κατά τάς ήμέρας έκείνας καί τινας ούνίτας, ρασοφορούντας ώς 
ήμεις, καί λειτουργούντας τήν λειτουργίαν τού άγ. Χρυσοστόμου είς 
ελληνικήν γλώσσαν καί έν ναω Βυζαντινικώτατα διεσκευασμένφ πρός 
άκραν έκπληξιν τών καλών Σμυρναίων. Διά νά καταστήυη δέ τό ποί- 
μνιόν του προσεκτικόν είς τάς πλεκτάνας ταύτας δ καλός καί εύαγ- 
γελικός έκεινος ιεράρχης είχεν απολύσει τήν ποιμαντορικήν του, έν ή 
άπαριθμών τούς νεωτερισμούς τής Ρώμης καί τάς μεγάλας διαφοράς 
της πρός τήν ’Ορθόδοξον πίστιν άφήρει τήν δοράν καί έδείκνυε τόν 
λύκον λύκον.

—Αύτό είνε τό θέμα ; άλλ’ αύτή είνε ολόκληρος έγκύκλιος*  καί 
τί με θέλετε νά κάμω ;

—Νά μάς τήν έξηγήσης, διότι δέν ήμπορέσαμεν δλοι νά τήν κα- 
ταλάβωμεν σήμερον τό πρωί, πού μάς τήν έδιάβασαν είς τούς ναούς.

Άνήλθον έπί τοΰ ύπαιθρίου βήματος. Απήγγειλα τήν τεταγμέ- 
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νην προσευχήν. Έρριψα είς τό πέλαγος τών θείων οίκτιρμών τήν 
άγκυραν τής έλπίοος μου. Καί ήρχισχ νά λαλώ, παρακολουθών άντί 
παντός άλλου σχεδιαγράμματος τήν σειράν τής έγκυκλίου. Είπα, είπα, 
είπα. Έμάστιξα μέ δλον τό νεανικόν πάθος μου τόν Ρωμαϊκόν δεσπο- 
τισμόν. Έστιγμάτισα προ τών απλοϊκών εκείνων ψυ, ών τάς ίησουϊτικας 
μεθόδους τής Λατινικής ’Εκκλησίας, ήτις δέν αίσχύνεται ποικιλοτρό- 
πως να μεταμφιέζεται, μόνον καί μόνον διά νά επιτυχή ,τά κοσμο- 
κρατορικά της όνειρα. Έκαρύκευσα τόν λόγον μέ παραδείγματα καί 
ιστορίας πρός μεγίστην τέρψιν τών άκροατών μου. Καί έπεράτωσα 
μετά δύο περίπου ώρας τήν πρώτην μου εκείνην διδαχήν ώς έξής :

—Γηράσας ό λέων καί μή έχων τί να φάγη, άπέστειλε πρός 
τα ζώα προσκλητήρια, προσκαλών να συνευωχηθουν φιλικώς μαζί του. 
Τά ζώα επίστευον, ήρχοντο είς τό σπήλαιόν του καί τα κατεβρό- 
χθιζεν άμέσως ό λέων. Μόνη ή άλώπηξ δέν έβιάσθη νά είσέλθη*  
άλλ’ έκράτησε τό βήμα πρός τής εισόδου, εύθύς ώς τήν είδε άπό 
κόκκαλα σκεπασμένην καί έφώναξεν έξωθεν πρός τον λέοντα : «αν 
φιλικός είνε ό σκοπός σου, τί ζητούν τότε εδώ αύτά τά όστά 
Άς δώσωμεν καί ήμεϊς αύτήν τήν άπάντησιν : ΤΩ Λέον, Λέον ΙΓ, 
μάς πέμπεις ένώσεως γράμματα ! Αίμάσσει ή πατρική καρδία σου, 
δ.ότι είμεθα μακράν σου ! Θά ήθελες νά μάς σφίγξης είς τάς στορ- 
γικάς άγκάλας σου, διά τάς οποίας ό κόσμος όλος δέν εΐνε άρκετός ! 
Έχει καλώς. Άλλ’ άν είλικρινώς μάς όμιλής, τί ζητούν λοιπόν έδώ 
αύτοϊ οί μετημφιεσμένοι πράκτορές σου ; τί τά προπαγανδικά σχολειά 
σου ; τί αί φάλαγγες τών καλογήρων καί καλογραιών, μέ τάς όποίας 
έξεστράτευσας κατά τής δυστυχούς ’Ανατολής ; τί ολαι αί προσπάθειαί 
σου νά μεταβάλης τήν ’Ορθοδοξίαν μας καί τόν ’Εθνισμόν μας είς 
νεκρούς σκελετούς καί όζοντα κόκκαλα ; Έ πάρε όλους αύτούς άπ’ 
έδώ, ή παύσε νά μας όμιλής λόγους άγάπης προσποιητής.

—Άξιος, άξιος ! άντήχησεν δ αύλόγυρος. Καί, τού προέδρου 
δώσαντος τό σύνθημα, προσήλθον οί πάντες διά να μού σφίγξουν τήν 
χεϊρα καί συγχαρούν καί εμέ καί εαυτούς—ώς έλεγον—ότι τοιούϋου 
ήξιοΰντο ίεροκήρυκος, μέχρις ού ή Θεολογική μου Σχολή καί αύθις 
ήνοιγε τάς πύλας, διά νά μού δώση τα τελευταία φίλημα τά της.

ΤΩ γλυκείς τών νεανικών μου πτερυγισμών χρόνοι ! Ήμέραι 
ίεραΐ έν τή ύλική στενοχώρια σας, άλλα τάς όποίας πλουσιοπάροχος 
ήρδευεν ή προσευχή, λιπαρά έτόνωνεν ή μελέτη καί αγνή έζωογόνει 
ή συμπάθειά μου πρός τά μεστά εύλαβείας στρώματα τού Ελληνικού 
λαού ! Εύλογημένη έστω ή ιερά άνάμνησίς σας κα' εύλογημένοι οί 
γλυκασμοί, δι’ ών έν τή άγόνω ξένη μέ περιρραίνετε ! !

Η SYNEIÛHSIS

Συχνάκις προβάλλεται τό έρώτημα : Όποία θά είνε ή 
τύχη τών έθνικών έν τφ άλλφ κόσμφ, δπως καί δλων έκείνων, 
οί όποιοι πρδ Χρίστου άπέθανον, άφοΰ δέν είχον όδηγδν τών 
πράξεων των τον γραπτόν νόμον τοΰ Θεού ; Μήπως δλοι ούτοι 
είνε προωρισμένοι είς άπώλειαν ;

Τήν άπάντησιν είς τήν έρώτησιν ταύτην μάς τήν δίδει δ 
Άπ. Παύλος είς τήν πρός Ρωμαίους επιστολήν (κεφ. 2, 12). 
δπου λέγει ταύτα : «"Οσοι άνόμως ήμαρτον, άνόμως καί άπο- 
λοϋνται...δταν γάρ έθνη τά μή νόμον έχοντα φύσει τα τοΰ νόμου 
ποιή, ούτοι νόμον μή έχοντες έαυτοις είσι νόμος, οΐτινες ένδεί- 
κνυνται το έργον τοΰ νόμου γραπτόν έν ταίς καρδίαις αύτών, 
συμμαρτυρούσης ούτών τής συνειδήσεως». Ταΰτα δέ σημαίνουσιν, 
δτι αί άμαρτίαι τών έθνικών, οί έθνικοί δέν θά κριθώσι συμφώνως 
πρός τόν γραπτόν νόμον, τόν όποιον ήγνόουν, αλλά κατά τόν φυ
σικόν, κατά τόν νόμον δηλ. έκείνον, ό όποιος ύπάρχει έντός αύ
τών, έν τή συνειδήσει των. Ό νόμος ούτος λέγει ό Άπ. Παΰλος, 
δτι είνε γραπτός έν ταίς καρδίαις αύτών, τόν 
νόμον δέ τοΰτον φέρει πάς τις ανεξαιρέτως άμα έλθη είς τόν 
κόσμον καί γνωρίζει αύτόν, συμφώνως δέ πρός αύτόν κανονίζει 
τάς πράξεις του. Πάντες λοιπόν γνωρίζουσιν αύτόν καί δέν ύ- 
πάρχει κανείς, δστις δυνάμει τοΰ νόμου τούτου να μή είνε είς 
θέσιν νά κάμη διάκρισιν μεταξύ άγαθοΰ καί κακοΰ. Πάντες καί 
αύτοί οί άγριοι καί απολίτιστοι διακρίνουσι τδ αγαθόν άπδ τοΰ 
κακοΰ καί έννοοΰσι ποιον πρά'ρμα είνε αμαρτία καί ποιον δέν 
είνε καί επομένως δίκαιον είνε οί έθνικοί νά κριθώσι κατά τδν νό
μον τοΰτον. Έν τή ψυχή έκάστου έθνικοΰ, λέγει ό αύτδς Από
στολος, συμβαίνει άγων μεταξύ τών λογισμών αύτοΰ τών μέν 
κατηγορούντων, τών δέ άπολογουμένων καί δ,τι οί μέν δικαιολο- 
γοΰσι, τοΰτο κατακρίνουσιν οί άλλοι.

Πρδ τής διαπράξεως ταύτης’ ή έκείνης τής ηθικής πράξεως 
καί μετά τήν διάπραξιν αύτής έν τή ψυχή τοΰ άνθρώπου συμβαί
νει κρίσις περί τής άξίας ή άπαξίας αύτής, περί τοΰ αν έπρεπε νά 
διαπραχθή ή πράξις έκείνη ή δχι. Καί αν μέν ό άνθρωπος αισθά
νεται έσωτερικώς εύχαρίστησιν καί ήδονήν είνε σημεΐον δτι ή 
διαπραχθεισα πράξις ήτο άγαθή, αν δέ τούναντίον λύπην καί 
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δυσαρέσκειαν, κακή. Καί ή διά τήν αγαθήν πράξιν εύχαρίστησις 
καί ή διά τήν κακήν δυσαρέσκεια και στενοχώρια προέρχονται 
άπδ τήν μυστηριώδη φωνήν κριτοΰ τίνος εμφωλεύοντας έν τή 
ψυχή τοΰ άνθρώπου- δ κριτής ούτος, δ όποιος τοιουτοτρόπως έ- 
παινεί ή δχι, επιδοκιμάζει ή τούναντίον άποδοκιμάζει καί δια
κρίνει ού μόνον τάς πράξεις τοΰ άνθρώπου άλλά καί τχ διανοή
ματα είς άγαθά ή κακά, είνε η σ υ ν ε ί δ η σ ι ς. Χάρις είς 
τήν «συνείδησιν» ό άνθρωπος διακρίνεται τών άλογων ζώων καί 
ύπέρκειται αύτών. Είνε γνωστόν, δτι δλα σχεδόν τά ζώα είνε 
άδηφάγα. Γνωστόν επίσης πώς πολλάκις ζώόν τι κινούμενον ύπό 
τοΰ τυφλοΰ ένστικτου εισέρχεται αδιακρίτως είς λαχανοκήτους 
και είς έσπαρμένους άγρούς, κατατρώγει αύτούς καί άλλας 
προξενεί ζημίας. Έ -πράξις αύτη τοΰ ζώου είνε άσυνείδητος 
καί δέν γνωρίζει τδ ζώον, δτι έ'πραξε κακόν, ούτε δτι έζημίωσε 
τδν ιδιοκτήτην τοΰ άγροΰ ή τοΰ λαχανοκήπου. Ό βοΰς κερατί- 
σας άνθρωπόν τινα έπικινδύνως άγνοεΐ επίσης τδ έγκλημα, δπερ 
διέπραξεν. Είνε άληθές, ,δτι τιμωροΰμεν τδ ζώον, τδ ούτως ή άλ
λως προξένησαν βλάβην τινά, άλλ’ δ σκοπός τής( τιμωρίας δέν 
έγκειται είς τδ νά διεγείρωμεν έν αύτφ τδ αίσθημα τής άνα- , 
γνωρίσεως τής ένοχής, άλλά κυρίως νά κάμωμεν νά αίσθανθή το 
ζώον, δτι άτιμωρητεί δέν δύναται νά διαπράττη τδ κακόν. Καί 
δ φόβος τής τιμωρίας, πράγματι, συγκρατεί αύτδ άπδ τήν διάπρα- 
ξιν τοΰ κακοΰ. Τδ ζώον δέν ύπακούει είς τήν φωνήν τής συνει- 
δήσεως, διότι δέν είχε τοιαύτην, ούτε αισθάνεται μεταμέλειαν καί 
λύπην διά τήν διάπραξιν κακής τίνος πράξεως- δέν συμβαίνει δ
μως τδ αύτδ μέ τδν άνθρωπον, δστις διέπραξεν αμάρτημά τι. 
Ούτος είνε δυνατόν νά διαφύγη τήν τιμωρίαν, δυνατόν νά δια- 
πράξη έγκλημά τι χωρίς νά τίμωρηθή, άλλά τόν έλεγχον τής 
συνειδήσεώς του είνε άδύνατον νά διαφύγη. Αύτη ώς αύστη- 
ρός καί άδέκαστος δικαστής άκολουθεί αύ .όν πανταχοΰ καί 
πάντοτε δπου δήποτε καί αν άπέλθη, είς οίανδή τινα κατά- 
στασιν καί αν εύρίσκηται, αν τρώγη ή κοιμάται καταδιώκει 
αύτόν άμειλίκτως. Ησυχία καί άνάπαυσις δέν ύπάρχει, άλλά 
διαρκής βάσανος έσωτερική κατατρώγει τήν καρδίαν του. ΤΙ 
φωνή τής συνειδήσεώς είνε τόσον έπίμονος, τόσον ισχυρά καί 
έπιτακτική καί άμείλικτος, ώστε έξακολουθεΐ νά τύπτη αύτόν ά- 
νηλεώς έπί σειράν έτών μέχρις αύτοΰ τοΰ θανάτου. Καί συμβαί

νει μέν ένίοτε ή φωνή αύτής νά καταπνιγή ύπδ τών παθών ή ύπό 
τής συνηθείάς τής άμαρτίας άλλά πάντοτε προσωρινώς- άρκεΐ μία 
στιγμή ήσυχίας, ή μία άναπόλησις τοΰ παρελθόντος, περιστατι- 
κόν τι άπλοΰν νά συντελέση είς τδ νά έξεγερθή άμέσως έν δλη 
αύτής τή αύστηρότητι έλέγχουσα τον άνθρωπον καί ίδίως κατά 
τάς άσθενείας καί τάς έπιθανατίους στιγμάς δτε ύψοΰσα ίσχυράν 
τήν φωνήν αύτής ρίπτει αύτδν είς άπόγνωσιν. Ένθυμηθώμεν έκ 
τών άρχαίων τδν Όρέστην, δ όποιος διά τόν φόνον τής μητρός 
αύτοΰ Κλυταιμνήστρας άγρίως κατεδιώκετο ύπό τών Έρινύων, 
αί όποίαι τίποτε άλλο δέν είνε παρά ή ύπό τών άρχαίων Ελλή
νων προσωποποίησις τής φωνής τής συνειδήσεώς καί τών τύψεων 
αύτής. Ένθυμηθώμεν τδν Καιν, δστις διά τον φόνον τοΰ άδελφοΰ 
του ’Άβελ κατεδικάσθη νά πλανάται διατελών ύπδ τδ κράτος 
τοΰ φόβου καί τής φρίκης- ένθυμηθώμεν τέλος τον προδότην ’Ι
ούδαν- τί ήτο έκείνο, δπερ ώδήγησεν αύτόν είς τήν άγχόνην ; 
Τί άλλο παρά ή άπε).πισία, ή οποία ήλθεν ώς συνέπεια τών 
τύψεων τής συνειδήσεώς ; Άλλ’ ούχί σπανίως συμβαίνει ό άνθρω
πος ό βασανιζόμενος ύπό τών τύψεων τής συνειδήσεώς καί μή 
εύρίσκων ησυχίαν-, ύπδ τό κράτος δέ τοΰ φόβου εύρισκόμένος, 
πρδς άπαλλαγήν αύτών, νά καταφεύγη είς διάφορα κατευναστικά 
τών έλέγχων τής συνειδήσεώς μέσα, οία ή έξομολόγησις, ή με
τάνοια, πολλοί δέ φέροντες παρέδωκαν εαυτούς αύθορμήτως είς 
τήν δικαιοσύνην, καίτοι ούδείς εξωτερικώς ήνάγκασεν αύτούς, τδ 
δ’ έγκλημα αύτών διετέλει άγνωστον.

Ταΰτα πάντα άποδεικνύουσιν, δτι ύπάρχει έν τφ άνθρώπφ 
συνείδησις, ή οποία ούδέποτε λησμονεί, ώς φωνή δέ τοΰ Θεοΰ 
ύποδεικνύει είς ένα έκαστον ποιον είνε τό άγαθδν καί ποιον τδ 
κακόν, προτρέπει δέ είς τήν διάπραξιν τοΰ πρώτου καί τήν άποφυ- 
γήν τοΰ δευτέρου καί τέλος άνταμείβει ή τιμωρεί. 'Ως νόμος τοΰ 
Θεοΰ έμφυτος έν τή καρδία τοΰ άνθρώπου ή συνείδησις θά είνε 
το μέτρον κατά τδ όποιον θά κριθώσιν οί έθνικοί, ή κρίσις δ’ αύτής 
θά είνε πολύ αύστηρά δΓ έκείνους, οίτινες ήπείθησαν είς τήν φω
νήν αύτής. «"Οσοι άνόμως ήμαρτον, άνόμως καί άπολοΰνται». 
Άλλ’ έάν όλεθρος άπειλήται εις τούς έθνικούς, διότι παρέβη· 
σαν τδν νόμον τής συνειδήσεώς, ποιας τιμωρίας δέν είνε άξιοι έκεί- 
νοι έκ τών Χριστιανών, οί όποιοι όχι μόνον παρά συνείδησιν πο
λιτεύονται, άλλά καί έναντίον του εύαγγελικοΰ νόμου, τοΰ έγ- 
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γράφου νόμου τοΰ θεοΰ βιοΰσιν ; Άναμφιβόλως ούτοι εινε άξιοι 
μείζονος τιμωρίας ή οί έθνικοί, οί όποιοι έγνώριζον τό θέλημα 
τοΰ Θεοΰ έκ μόνου τοΰ φυσικού άγραφου νόμου.

Πόσοι δε δυστυχώς ύπάρχουσι τοιοΰτοι Χριστιανοί ; Ύπάρ- 
χουσι πολλοί οί όποιοι ψεύδονται έναντίον τής συνειδήσεως, μά
λιστα δέ ένισχύουσι το ψεύδος αύτών δια τοΰ δρκου, μήτε το δι- 
καστήριον τής έλεγχούσης αύτούς συνειδήσεως φοβούμενοι, μήτε 
τήν κρίσιν τοΰ Θεοΰ, "Ον έπικαλοΰνται μάρτυρα τής άληθείας 
τών λεγομένων των, καίτοι ψεύδονται, καίτοι γνωρίζουσιν, δτι δυ
νατόν μέν ν’ άπατήση τις τούς ανθρώπους, δχι δμως καί τόν' Θεόν. 
Άν δχι ó φόβος ένώπιον τοΰ δικαστηρίου τής συνειδήσεως, άλλά 
τούλάχιστον ό ένώπιον τοΰ φοβερού βήματος τοΰ Χριστοΰ ας κα- 
ταστήση αύτούς προσεκτικούς από λόγων καί έργων, άτινα συ
νεπάγονται τήν αίωνίαν κατάκρισιν. Α. Δ.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ και ΞΚΕΨΕΙΞ
ΟΧΙ ΠΡΟΔΕΣΜΕΥΣΙΝ

Ή βραχεία μελέτη τήν όποίαν είς τά προηγούμενον τεύχος τοΰ 
«Ε. Κ» έδημοσιεύσαμεν έπί τοΰ συστήματος τής έκλογής τών ’Αρχιε
ρέων έν Κύπρω Αναδημοσιευθεϊσα καί ύπό τής «’Ελευθερίας» έδωκεν 
Αφορμήν είς ορθας σκέψεις καί ορθοιέρας Αντιλήψεις. Κατανοεϊται ή
δη γενικώς δτι ή έκλογή τών Αρχιερέων ούσιαστικώς διαφέρει άπό 
τήν έκλογήν τοΰ Βουλευτοΰ καί δτι ή ούσιαστική αυτή διαφορά έκδη- 
λοΰται καί είς τόν τύπον τής έκλογής. Ή Αναγκαία τής μελέτης έκ 
παραλλήλου προς τα συμβαίνονεα κατά τήν ένεργουμένην Βουλευτικήν 
έκλογήν συνετέλεσεν είς τήν πληρεστέραν κατανόησιν. Έάν, έσκέ- 
φθησαν οί πολλοί βλέποντες τάς βουλευτικάς έκλογάς, ό Αρχιεπίσκο- 
πος έκλέγεται είς τήν κάλπην τής ένορίας καί ούχΐ είς τήν αίθουσαν 
τής ’Αρχιεπισκοπής, τότε έπρεπε καί οί ύποψήφιοι δια τό αρχιεπισκο
πικόν Αξίωμα να τρέχουν δ εις κατόπιν τοΰ άλλου άπό ένορίαν είς ένο- 
ρίαν καί άπό κοινότητα είς κοινότητα Αναπτύσσοντες προγράμματα 
καί ζητοΰντες τήν ψήφον τών έκλογέων έπί τή βάσει αύτών. Άφοΰ δμως 
θά έθεωρεΐτο τών άτοπωτάτων καί Αξιοκατακρίτων καί Ανατρεπτικόν 
έκ θεμελίων τής έκκλησιαστικής τάξεως τό να γείνη έπί Αρχιερατικής 
έκλογής έκεινο τό όποιον δια τήν βουλευτικήν θεωρείται νομιμώτατον 
καί λογικώτατον, πρόδηλον δτι ύπάρχει διαφορά ούσιώδης καί αΰτη 
σννίσταται είς τό δτ^ ο λαός έκλέγει ούχΐ αύτόν τόν Αρχιερέα Αλλά 
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τούς «πρώτους» τούτέστι τούς προκρίτους τούς υπερέχοντας, οϊτινες 
μετά τών Αρχιερέων, τών ήγουμένων τών 'Ιερών Μονών καί άλλων βαθ
μούχων κληρικών θα συνδιασκεφθώσι καί θα έκλέξωσι τό 
κατάλληλον πρόσωπον. Πασα άρα τοΰ αίρετοΰ Αντιπροσώπου ή καί 
οίουδήποτε άλλου μέλους τής συνελεύσεως προδεύσμευσις 
ήτις θά άντεστρατεύετο πρός τήν έλευθέραν έπί συνελεύσεως συνδιάσκε- 
ψιν καί καθόλου είς τήν κατά συνείδησιν χρήσιν τής έκλογικής ψήφου 
εΐνε παράνομος οίαν δήποτε καί αν φέρη ήθικοφανή μορφήν.

XXX
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Δέν δυνάμεθα νά μή σημειώσωμεν ώς σφοδρά λυπηρόν γεγονός τδ 
δτι ό Μητροπολίτης Δράμας κ. Αγαθάγγελος συνελήφθη καί έτέθη ύπό 
περιορισμόν έν Θεσσαλονίκη διαταγή τής Επιτροπής τής «Εθνικής Ά- 
μύνης». Οί λόγοι τής συλλήψεως δέν έγνώσθησαν, άλλ’ άν ληφθή ύπ’ 
δψει δτι Από δύο ήδη έτών εύρίσκετο έν Αεννάω κινήσει δχι μόνον λέ- 
γων καί γραφών, Αλλά καί δρών κατά τοΰ Άρχηγοΰ τών Φιλελευθέ
ρων κατά τρόπον έντελώς παράδοξον, πρέπει να ύποθέσωμεν δτι ή έξ 
’Αθηνών έλευσίς του είς Θεσσαλονίκην έθεωρήθη ώς έμφαίνουσα πρόθε· 
σιν Αντιδράσεως κατά τών σχεδίων τής «’Εθνικής Άμύνης». Έν τοι- 
αύτη περιπτώσει ή σύλληψίς του ένέχει απλώς τήν σημασίαν μέτρου 
προληπτι κοΰ κατά ύπότιθεμένης Αντιδράσεως. Διότι άλλως τό Αναγρα- 
φέν δτι πρόκειται να παραπεμφθή είς Στρατοδικειον θά καθίσεα Ακόμη 
θλιβερώτερον τό γεγονός έάν Απεδεικνυενο αληθές, παρ’ δλην τήν πε- 
ποίθησιν ήν έμπνέει ή έγνωσμένη ήδη Από τών κρητικών Αγώνων με
τριοπάθεια τοΰ κ. Βενιζέλου πρός τούς πολεμίους του. Οί Αξιομνημό
νευτοι Αγώνες τοΰ Αγίου Δράμας κατά τήν περίοδον τής έν Μακεδο
νία έθνικής δράσεώς του ύπό τό τουρκικόν καθεστώς κινδυνεύουσι νά 
άμαυρωθώσι διά τής σφαλεράς κατευθύνσεως τών λόγων καί τών ένερ- 
γειών του κατά τήν τελευταίαν διετίαν, ή δέ Εκκλησία εύρίσκεται ήδη 
είς λίαν δύσκολον θέσιν καί μόνον ένεκα τοΰ γεγονότος τής προφυλακί- 
σεώς του.

ΚΥΠΡΙΑΚΑ
ΒΟΓΛΕΓΤΙΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ.

Άπό της 28ης του λήξαντος μη
νάς αρξάμεναι κοΛ τήν Ιην τρέχοντος 
λήξασαί έκλογαϊ Βουλευτών διεξήχθη- 
σαν μετά ζωηρού ενδιαφέροντος διά 
τήν ύπαρξιν πολλών υποψηφίων, άνε- 
δείχθησαν δε βουλευταί ;

Αενκωόίας—Κνρηνείας οί κ.κ. 
Δ. Σεβέρης, Ν. Πασχάλης, θ. θεοδότου.

Acucöov Πάφον οί κ. κ. Ν. 
Νικολαίδης, Ε. Ζήνων, Ν. Κλ. Αανίτης.

Αάονακος—Άιιπονώάτον οί κ. 
κ. Γ. Έμφιετζής, Λ. Λουίζου, Φ. Ζ%ν- 
νετος.
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Έκ τών έννέα Βουλευτών 4 οί κ.κ. 

Σεβέρης, Πασχάλης, Νικολαίδης κκϊ 
Έμφιετζή'ς περιβάλλονται τό πρώτον 
διά τοϋ Βουλευτικού Αξιώματος.
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΚΛΟΓΗ.

Τήν προσεχή Κυριακήν 9ην τοϋ 
μηνάς εκλέγονται οί 66 Γενικοί αντι
πρόσωποι τής αρχιεπισκοπικής έκλο
γής. Οί διορισθέντες δπω: προεδρεύ- 
σωσι τών διαφόρων εκλογικών κέντρων 
διά τάς τρεις Επαρχίας ήτοι ’Αρχιε
πισκοπής, Πάφου, Κιτίου (τούς τής 
’Επαρχίας Κυρηνείας δέν γνωρίζομε*;  
έτι) είνε οί εξής’
Έσταρχία ΆρχιεπίόκοπΛς· Λευ
κωσίας Ιερώνυμος ’Αρχιδιάκονος ’Αρ
χιεπισκοπής.

Περάτων Σωφρόνιος Διάκονος ’Αρ
χιεπισκοπής.

Ίδαλίου Ίωαννίκιος Διάκονος ’Αρ
χιεπισκοπής.

Κυθρέας Ίερεύς Νεόφυτος έφημέρι- 
ος Τριπιώτου.

Βατυλής Ίερεύς Χρυσόστομος εφη
μέριος Φανερωμένης.

Βαρωσίων Ίερεύς Γεώργιος Φανερω
μένης.

Καρπασίας, Οικονόμος Βαρωσίων ’Ι
ωσήφ.
Επαρχία Ιϊάφον·

Κτήματος Οικονόμος Χαράλαμπος 
αρχιερατικός επίτροπος.

Κελοκεδάρων Κωνσταντίνος Μαλιώ- 
της Διδάσκαλος.

Πόλεως Χρυσοχοϋ Ήλίας Γεωργίου 
αρχιερατικός επίτροπος.

Αύδήμου Διάκονος Στέφανος Κέ- 
λουρας.
’Επαρχία Κιτίον·

Λάρνακος ’Αρχιμανδρίτης Μελέτιος.
Σκάλας ’Αρχιδιάκονος ’Αγάπιος. 
Άραδίππου Διάκονος Νικόδημος. 
Αευκάρων Ίεροκήρυξ Παύλος Βρυέν- 

νιος.
Λεμεσού Ιερομόναχος Ιεζεκιήλ ’Αρ

χιερατικός ’Επίτροπος.
Πολεμιδιών Διάκονος Γρηγόριος.
Κοιλανίου Ίεροκήρυξ Χρίστος Οίκο- 

νομίδης.
Καλού Χωρίου Διάκονος ’Ιωάννης.

Είς τούς ώς άνω διά γραμμάτων*  έν- 
ταλτήρίων ύπό τών οικείων αρχιερέων 
διορισθέντας άπεστάλησαν καϊ οί κατά
λογοί τών ειδικών οίτινες θά ψηφίσωσι 
τούς Γενικούς έπικεκυρωμένοι ύπό τοϋ 
Σεβ. Τοποτηρητοϋ.

Υπομιμνήσκεται είς τούς ειδικούς 
ότι παρουσιαζόμενοι είς τήν κάλπην 
χρεωστούσι να παρουσιάσωσι πιστοποι
ητικό*;  τής ταυτότητάς των φέρον τάς 
ύπογραφάς τοΰ ίερέως και τοΰ μουκτά- 
ρου τής ενορίας αύτών κατά ρητήν ά- 
παίτησιν τοΰ άρθρου Α', 13 τής εγ
κυκλίου τοϋ Τοποτηρητοϋ.
ΕΠΑΞΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ

'0 έν Κύπρο) Πρόξενος τής Ελλά
δος κ. Π. Παρασκευόπουλος έπαξίως 
τών προσόντων του μετατίθεται είς τό 
Υπουργείο*;  τών ’Εξωτερικών οπού δ ζή
λος αύτοΰ, ή μόρφωσις καϊ ή φιλοπονία 
θά χρησιμοποιηθώσιν επωφελέστερο*; . 
ΕΠ’ ΕΓΛΟΓΙΑΙΣ

Τά εκπαιδευτήρια πάντα τών τε πόλε
ων καϊ τών χωρίων λαβόντα είς χείρας 
τήν σημαίαν τής πατρίδος ύπό τάς εύ- 
λογίας τής ’Εκκλησίας ήρξαντο τής νέ
ας ενιαυσίου σταδιοδρομίας. Τήν τελετήν 
τής ένάρξεως ταύτης διά τά εκπαιδευ
τήρια Λάρνακος θά εύλογήση αύτοπρο- 
σώπως σήμερον ή Α. Σεβ. δ Τοπο- 
τηρητής κατελθών χθες έκ Λευκω
σίας μετά τού II. Μητρ. Κιτίου. θά 
τελεσθή · επιμνημόσυνος λειτουργία έν 
τώ ναώ τοΰ Σωτήρος ύπέρ τών πεσόν- 
των ύπέρ πίστεως καϊ Πατρίδος κατά 
τούς δύο ενδόξους πολέμους καϊ μετά 
τό μνημόσυνο*;  αί σχολαϊ μετά τών ση
μαιών των έκ τοΰ ναού θα κατευθυν- 
Οώσιν είς τό Ιεροδιδασκαλείο*;  οπού 
θα ψαλή έν τή πλατεία αγιασμός, θά 
παραδοθή ή σημαία καϊ θά λεχθώσιν αί 
προσήκουσαι νουθεσίας πρός τήν σπου- 
δάζουσαν νεότητα ύπό τοΰ προεξάρχον- 
τος τής τελετής Ιεράρχου.
lEPÓrmÀ

Τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν δ Π. · 
Μητροπολίτης Κιτίου ιερούργησε*;  έν 
Άραδίππου διδάξας άπό τής Εύαγγελι- 
λικής περικοπής τό πολυπληθές έκκλη- 
σίασμα περϊ αγάπης καϊ όμονοίας.

ΕΚΚΑΗΣΙΔΕΠΚ02 ΚΗΡΥΞ
<Κήρνξον τόν λόγον····» Β' Tiy· δ% 2·

ΕΤΟΣ ΣΤ·-ΛΑΡΝΑΞ, 15 ΟΚΤΩΒΡ. 1916.-ΤΕΥΧ.113ον.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΟΗΣΑΥΡΟΥΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΔΥΟ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ

Τήν 14ην Σεπτεμβρίου, έπέτειον έθνικών και θρησκευτικών 
εύτυχημάτων, έξέδωκαν τήν πρδς τδν Ελληνικόν λαόν προκή- 
ρυξίν των οί αρχηγοί τοϋ πρδς άπολύτρωσιν τοΰ πατρίου έδά- 
φους έθνικοϋ κινήματος, διά τής οποίας δ μεγαλόνους Πολι
τικός καί ό ένδοξος Ναύαρχος απεικόνισαν διά ζωηροτάτων 
χρωμάτων τήν νέαν έθνικήν συμφοράν καί έκάλεσαν είς συνα
γερμόν δλας τάς έθνικάς δυνάμεις, ί'να άναλάβωσιν άπδ κοινού 
τδν ύπέρ τών δλων αγώνα μετά τής άκραδάντου πε- 
ποιθήσεως δτι τδ Έθνος θάκατορθώση τδ 
άναγκαίον θαύμα.

’Αγωνία πράγματι ή έθνική ψυχή καί δονοΰνται μέχρι 
τών μυχϊαιτάτων οί παλμοί τοϋ έθνικοϋ πόνου. Ή χθές μεγα- 
λυνθείσα καί δοξασθείσα Ελλάς, ή χωρήσασα έν άγαστή όμο- 
νοία κατά έν άσφαλές βήμα πρδς τήν πραγματοποίησιν τών 
έθνικών της ονείρων, διχάζεται σήμερον βασκανθεισα καί κλονί
ζεται έπικινδύνως ύπδ τής φοβέρας συρροής συμφορών έπαλλή- 
λων καί πανταχοΰ αντηχεί οδυνηρά κραυγή πικροϋ άπελπισμοΰ 
πρό τών κινδύνων ους διατρέχει καί τοΰ Κράτους καί τοΰ ’Έ-
Ονους ή ύπόστασις.

Διά τούς ολιγόπιστους ό πένθιμος πέπλος τής συμφοράς 
έξεδιπλώθη ήδη έπί τών έθνικών μας πραγμάτων καί ψυχρά 
πλάξ αν δχι τάφου, τούλάχιστον κολοβώσεων καί ταπεινώσεων 
λαξεύεται διά τό προσεχές μέλλον τής μικράς μας πατρίδος.
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Άλλ’ οί παρακολουθήσαντες τας τύχας τοΰ έθνικοΰ μας 
βίου, οί γνωρίζοντες έκ τής Ιστορίας αύτοΰ δτι τό Ελληνικόν 
Έθνος ύπερεπήδησε κρισιμωτέρας ίστορικάς περιόδους, οί δια- 
βλέποντες τδν θειον ποδηγετικδν δάκτυλον καί έν τοίς παθήμασι 
καί έν ταίς εύτυχίαις, καί έν ταίς τάπεινώσεσι καί έν ταίς δό- 
ξαις ένδς έθνους, θεωροΰσι τάς παρούσας έθνικάς συμφοράς ώς 
δδυνηράν έπανάληψιν έν ταίς ήμέραις ήμών παρομοίων πικρών 
έθνικών δοκιμασιών τοΰ παρελθόντος, καθ’ άς τδ Ελληνικόν 
Έθνος, έντή άπογνώσει του άκριβώς, έμεστώθη πατριωτικού 
καί θρησκευτικού ένθουσιασμοΰ καί κατελθόν είς άνίσους αγώ
νας ήγωνίσθη γενναίως ύπέρ πίστεως καί πατρίδος μ έ τ ή ν 
άκράδαντον π ε π ο ί θ η σ ι ν δ τ ι θά κατορ- 
θ ώ σ η τό άναγκαίον θαύμα καί άληθώς έθαυ- 
ματούργησε.

Διά τούς τοιούτους ανθρώπους δέν είνε απλή σύμπτωσις, 
άλλά θεία πάντως κατεύθυνσις, καί ή έπίσημος ένέργεια τής έθνι- 
κής συνειδήσεως κατά τήν 14 Σεπτεμβρίου, άξιομνημόνευτον ή- 
μέραν θρησκευτικών καί έθνικών εύτυχημάτων, τά όποια έπη- 
κολούθησαν μετά τοσούτον έθνικόν άπελπισμόν, ώστε ό τότε 
αύτοκράτωρ τών Ελλήνων, έξ.ύπολογισμοΰ τής ιδίας αδυναμίας 
καί τών δυνάμεων τών πολεμίων, έθεώρει ώς έπιβεβλημένην πο
λιτικήν πρός διάσωσιν τοΰ κράτους του κατ’ άρχάς μέν τήν 
ύπεκφυγήν τών κινδύνων καί τήν μετά τών έθνικών έχθρών 
συνθηκολογίαν, άκολούθως δέ, δταν αί φοβεραί συμφοραί τών 
άπίστων συμμάχων έπεδείνωσαν τά πράγματα, τήν μετάθεσιν 
καί τής βασιλικής Κυβερνήσεως καί τών βασιλικών θησαυρών 
είς τήν Καρχηδόνα.

Ή ιστορική αυτή περίοδος τοΰ έθνικοΰ μας βίου, τήν οποίαν 
μάς ύπομιμνήσκει ή προχθεσινή έθνική προκήρυξις τής 14 Σε
πτεμβρίου, καί ή οποία μάς παρουσιάζεται ώς έπαναλαμβανο- 
μένη κατά τας ήμέρας ταύτας, ανάγεται είς τάς άρχάς τοΰ 7ου 
μ. X. αίώνος, είς τήν βασιλείαν ιού Αύτοκράτορος Ηρακλείου. 
Κατά τδν χρόνον έκείνον ή έλληνική αύτοκρατορία τοΰ Βυ
ζαντίου διέτρεχε κρισιμωτάτην ιστορικήν περίοδον. Οί πολυώ

νυμοι καί πολυειδεις βάρβαροι, οί όποιοι άπδ χρόνων προγενε
στέρων είχον έγκαταστή είς τά σύνορα τοΰ Βυζαντιακοΰ κράτους 
καί κατά καιρούς διαφόρους έπέτρεχον τάς έλληνικάς χώρας 
διασπείροντες πανταχοΰ τδν διά πυρδς καί σιδήρου θάνατον, 
ώφελούμενοι έκ τής διοικητικής καί στρατιωτικής φαυλότητος, 
είς ήν περιήγαγε τό ελληνικόν κράτος ή βασιλεία τοΰ αύτοκρά
τορος Φωκά, είσήλθον είς τάς έπαρχίας τοΰ κράτους καί ήπεί- 
λουν καί αύτήν τήν Κων)πολιν. Άπδ βορρά είχον διαβή τόν 
Δούναβιν ποταμόν οί Άβαροι. Ή νέα αΰτη βαρβαρική φυλή, 
έμφανισθείσα ήδη έπί τοΰ Ίουστινιανοΰ έν ταίς πέραν τοΰ Δανου- 
βίου χώραις, ήτο λαός έν μέρει Μογγολικής καταγωγής, ώς οί 
θύννοι καί οί Βούλγαροι, έλθών έκ τών ένδον ή έκ τών έσχα- 
τιών τής Ασίας. Καί μέχρι μέν τοΰ 602 έπιχειρήσαντες πολλά
κις νά διαβώσι τόν Δούναβιν άπεκρούσθησαν γενναίως ύπό τοΰ 
ελληνικού στρατού, δστις έστάθμευε περί τδν ποταμόν τούτον καί 
περιωρίσθησαν είς τάς πέραν αύτοΰ χώρας. Άλλά σύν τφ χρόνφ 
δ βαρβαρικδς ούτος λαός ύπέταξε τά ποικίλα άλλα βαρβαρικά 
στίφη καί τάς έκ βορειοτέρων χωρών κατελθούσας Σλαυϊκάς 
φυλάς καί ίδρυσε νέον κράτος βαρβαρικόν, ώς τό τών θύννων πρό
τερον, έκτεινόμενον άπδ τοΰ Εύξείνου Πόντου μέχρι τών περί 
τήν Βιέννην χωρών, καί διέβαινε τδν Δούναβιν καί έκαμνεν έπι- 
δρομάς είς τάς έπαρχίας τοΰ ελληνικού κράτους, προχωρών 
καί μέχρι τών προθύρων τής Κων)πόλεως. Τήν 29 ’Ιουλίου τοΰ 
626 ή προφυλακή τών Άβάρων, συνισταμένη έκ τριακοντακισ- 
χιλίων, έν οίς συνηκολούθουν καί πολλοί Βούλγαροι, έφθασε πρδ 
τών Πυλών τής Βασιλευούσης άναμένουσα τδ κύριον σώμα τής 
άβαρικής στρατιάς.

Ταυτοχρόνως μέ τήν έπιδρομήν ταύτην τών Άβάρων άλ
λοι φοβερώτατοι έχθροί τοΰ ’’Εθνους, καταστρέψαντες διά πυρδς 
καί σιδήρου δλην τήν Μ. Ασίαν, είχον κατασκηνώσει είς τήν 
άπέναντι τής Κων)πόλεως άσιατικήν παραλίαν. Αύτοί ήσαν οί 
πυρ ολάτραι Πέρσαι, ώς έπονομάζονται ύπό τών συγχρό
νων χρονογράφων. Ήτο χειμαρρώδης ή προέλασις τών φοβερών 
τούτων πολεμίων. Τφ 611 καταλαμβάνεται ή Συρία καί κυρίδύε- 
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ται ή ’Αντιόχεια. Τφ 612 είσβάλλουσιν οί Πέρσαι είς τήν Καπ
παδοκίαν καί καταλαμβάνουσι τήν Καισάρειαν, αίχμαλωτίζοντες 
μυριάδας, πολλάς. Τφ 614 πίπτει ή Δαμασκός*  κατά χιλιάδας 
συρρέουσιν ύπδ τάς περσικάς σημαίας οί ’Ιουδαίοι καί μέ πρωτο
φανή θρησκευτικόν φανατισμόν πολιορκείται ή 'Ιερουσαλήμ τφ 
615. Μετά μικράν άντίστασιν ή Ιερά πόλις πίπτει. Δεκαεπτά 
δέ χιλιάδες Χριστιανών αύτής κατοίκων παρεδίδοντο ύπό του νι- 
κητοϋ είς τό άμφίβολον έλεος τοΰ ’Ιουδαϊκού φανατισμού, εύρί- 
σκοντος τήν εύκαιρίαν νά έκδικηθή άπανθρώπως δια τάς μακρο
χρονίους τών Βυζαντινών πιέσεις. Πλήν δέ τών φονευθέντων, είς 
35 χιλ. άνήλθον οί έξανδραποδισθέντες καί συν αύτοίς καί ο 
Πατριάρχης Ζαχαρίας. Έν μέσφ τοιαύτης λύπης παθών οίκτρά 
ύπήρξεν ή τύχη τών 'Ιερών Προσκυνημάτων. Τό μέγιστον μέρος 
τής πόλεως κατεστράφη, δ περικαλλής ναός τοΰ Παναγίου Τάφου 
καί οί πλείστοι άλλοι ναοί ούς είχεν άνεγείρει ή εύσέβεια τής 
αγίας Ελένης καί τοΰ άγ. Κωνσταντίνου έπυρπολήθησαν καί έ- 
λεηλατήθησαν, καί τά ιερά κειμήλια έσκορπίσθησαν λαφυρα- 
γωγηθέντα. Αύτό τό βαρύτιμον παλλάδιον, δ τίμιος Σταυρός, άπή- 
χθη είς τήν Περσίαν.

Ώσεί δέ μή ήρκουν πάντα ταΰτα τά κακά, κατεφαίνοντο 
ήδη έν Κων)πόλει τά έπακόλουθα τής ύπδ τών Περσών καταλή- 
ψεως τής Αίγύπτου. ’Αφού δ μέγας έκεινος σιτοβολών τής Βα- 
σιλευούσης εύρίσκετο είς χεΐρας πολεμίων, έξέλιπεν δ έπισιτι- 
σμδς καί ένέσκηψεν έν Κων)πόλει λιμός, είς δν δέν ήργησε νά 
έπακολουθήση νόσος λοιμώδης, διαφθείρουσα τά πλήθη.

Καταβεβλημένος ύπδ τής φοβέρας ταύτης συρροής συμφο
ρών έπαλλήλων δ βασιλεύς τών Ελλήνων Ηράκλειος έκλινε 
τήν κεφαλήν. "Ήτο γενναίος βασιλεύς, ήγάπα τδν πόλεμον ε’ίπερ 
τις καί άλλος καί μεστός ών ένθουσιασμοϋ νεανικού συνεδύαζε 
πρδς αύτδν καί σύνεσιν καί εύβουλίαν*  έστερείτο δμως σθεναράς 
βουλήσεως καί έπειδή ύπδ τήν έπίδρασιν τής γυναικός του 
Μαρτίνας δέν προέλαβε τά πράγματα έγκαίρως εύρέθη πρδ ά- 
προχωρήτου. Ή πολιτεία ήτο παραλελυμένη, τδ ταμειον ήτο 
κενόν καί δ στρατός τόσον άποσυντεθειμένος, ώστε, ώς ύπερβολι- 

Άπδ τούς προγονικούς μας θησαυρούς 479

κώς αναφέρει σύγχρονος χρονογράφος, έξετάσας δ Ηράκλειος 
τδν στρατόν, άν έσώζοντο πολλοί έκ τών παλαιμάχων στρατιω
τών, εύρε μόνον δύο καθ’ δλον τδ κράτος.

Άπεθαρρύνθη λοιπόν δ Ηράκλειος καί άποδυσπετών πρδς 
τάς πολλάς συμφοράς, πειθόμενος δέ καί είς τάς εισηγήσεις τής 
συζύγου του, ή δποία τδν κατέστησε τιθασδν είς τά νεύματά της, 
διατακτικόν καί νωθρόν, άπεφάσισε πρδς στιγμήν νά καταθέση 
τήν ύψηλήν του έντολήν έγκαταλείπων τήν Κων)πολιν, δπότε διά 
τών παροτρύνσεων έπιφανεστάτων πολιτών καί τού Πατριάρχου 
Κων)πόλεως Σεργίου συνήλθεν είς έαυτδν καί άποπτύων τήν 
αδράνειαν άπεφάσισε νά άντιμετωπίση δλους έκείνους τούς κιν
δύνους καί νά άναλάβη θαρρούντως τδν ύπέρ πίστεως καί πατρί
δος αγώνα. Καθ’ δλον τδν χειμώνα τού 621 πρδς τδ 622 έκλεί- 
σθη είς εν τών προαστείων τής Κων)πόλεως καί έζήτησεν έν τή 
άπομονώσει έκείνη νά άντλήση έμπνεύσεις έκ τής άφοσιώσεως 
είς τδ θειον καί πολεμικά διδάγματα έκ τοΰ παρελθόντος. Κρί
νων έκ τής ιδίας θρησκευτικής φύσεως ήσθάνθη δτι, έάν δ ύπ’ 
αύτοΰ έξ Ελλήνων ήδη χριστιανών συγκροτηθείς μικρός στρα
τός ειχεν έφάμιλλον πρδς τάς έλληνικάς πολεμικάς του άρετάς 
καί τήν ηθικήν δύναμιν τόΰ θρησκευτικού αισθήματος, θά άνε- 
πληροΰντο αί πολλαί έλλείψεις καί τά καταφανή μειονεκτήματα 
τών πενιχρών μέσων, τά δποία διέθετε, καί, παρέχων έαυτδν 
πρώτιστα πάντων ύπόδειγμα βαθυτάτης θρησκευτικής έξάρσεως, 
κατώρθωσε διά λόγων φλογερών καί διά πράξεων ηθικώς κατα- 
νυκτικών νά έμπνεύση τοσοΰτον βαθύτατον θρησκευτικόν αί
σθημα είς τδν μικρόν του στρατόν καί νά συγκρατήση αύτό έπί 
τοσοΰτον έξεγηγερμένον καθ’ δλην τήν έκστρατείαν, ώστε, εύά- 
ριθμοι μαχηταί, ένισχυόμενοι ύπδ τοΰ αισθήματος τούτου καί 
ακμαιότεροι τών αντιπάλων γενόμενοι, έρρίφθησαν ατρόμητοι είς 
τούς κινδύνους τοΰ άνίσου πολέμου καί έταπείνωσαν καί συνέ- 
τριψαν τάς στρατιάς καί τών άπδ βορρά καί τών άπ’ άνατολών 
έχθρών.

Τδ Ελληνικόν Έθνος έσώθη τότε καί ή σωτηρία του έ-
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κείνη διεκήρυξε τήν ιστορικήν άλήθειαν, δτι τό βαθύ θρησκευτι
κόν αίσθημα καί ή έκ τούτου θρησκευτική καί ηθική εξαρσις 
τών αρχόντων καί αρχομένων έν τοίς πολέμοις άποτελοϋσι κε
φάλαια μεγίστης ήθικής δυνάμεως, άναπληρουντα καί τους ά- 
ριθμους καί τάς άνεπαρκείας τών πολεμικών παρασκευών. Μας 
διδάσκει έπίσης ή ιστορική αυτή περίοδος δτι τό Ελληνικόν 
Έθνος, έν ήμέραις ακριβώς άπογνώσεως, δχι μόνον άναδεί- 
κνυται έπιδεκτικώτερον ύψηλών ηθικών αισθημάτων φιλοπατρίας 
καί φιλοτιμίας, άλλά και συνενοί μετ’ αύτών τήν έκ του θρη
σκευτικού αισθήματος άκαταμάχητον δύναμιν, ήτις άσφαλώς 
όδηγεί είς μεγαλουργήματα.

Γ. ΜΑΤΣΑΚΗΣ
Καθηγητής του Ιεροδιδασκαλείου.

Η €Ν XPISTQt ZQH
«Ζώ δέ ονκέτι έγώ«, ζΛ δέ έν tuoi Χριάτός·» 

(Γαλ/ 2. 20)

Οί λόγοι ούτοι είνε τού μεγάλου τών έθνών ’Αποστόλου Παύλου*  
τοΟ ’Αποστόλου εκείνου, δστις πρότερον βλάσφημος καί διώκτης ών 
της ’Εκκλησίας, ύστερον πάντα «ζημίαν > καί «σκύβαλα» έθεώρησεν 
ΐνα κερδήση τόν Χριστόν. Καί πράγματι έκέρδισεν αύτόν. αφού τά 
πάντα ύπέμεινε καί τα πάντα ύπέστη, άφοΰ μυρίους άπέθανε θανάτους 
δπως πλησιάση αυτόν καί ένστερνισθή είς βαθμόν τοιούτον, ώστε ή 
ιδία αύτού προσωπικότης τελείως ν’ άπορροφηθή υπό της προσωπι- 
κότητος τού Χριστού, Δια τον Άπ, Παύλον μετά τήν επιστροφήν αύ- 
τοΰ δ Χριστός ήτο τό κέντρον τοΰ βίου αύτοΰ. «ΈμοΙ τό ζην Χρι
στός» ! ιδού όποιον ήτο τό σύνθημα αύτοΰ. Ό Χριστός δι’ αύτόν ήτο 
τό παν. Καί διά τούτο δέν έζη τήν ίδίαν ζωήν, άλλα τήν ζωήν τού 
Χριστού. Τόσον σχετικός, τόσον στενός φίλος τοΰ Χριστού είχεν ά- 
ποβή. Ό Χριστός έγεινε κύριος τής ψυχής αύτοΰ, αύτός δέ εύσεβής 
δούλος εν τώ οϊκφ αύτής. 'Ό,τι καί άν έσκέπτετο, δ,τι καί άν ή- 
σθάνετο, δ,τι καί άν έπεθύμει καί έπραττε, ταΰτα πάντα έφερον τήν 
σφραγίδα τής ζωής τοΰ Χριστού.

Διά να έννοήσωμεν τήν στενήν ταύτην σχέσιν τού ’Αποστόλου 
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μετά τοΰ Χριστού ή μάλλον τήν έτέραν αύτοΰ ζωήν τήν άπό τοΰ Χρι
στού καί κατά Χριστόν αρκεί να στρέψωμεν τήν προσοχήν ήμών είς 
τήν προτέραν αύτού ζωήν, τήν έν αμαρτία, ΤΙ ήτο ό μέγας Άπό- 
στολος πρΙν ή έπιστραφή είς τόν Χριστόν ; Άνθρωπος καί αύτός 
αμαρτωλός ώς καί οί λοιποί, «πεπραμένος ύπό τήν αμαρτίαν», άν
θρωπος δστις τό μέν άγαθόν, τό όποιον ήθελε δέν ήδύνατο να πράξη, 
έπραττε δ’ δμως τό κακόν, τό όποιον δέν ήθελεν, Άλλ’ δταν πράττη 
τις έκεϊνο τό όποιον δέν θέλει καί μισεί μάλισια αύτό, πρόδηλον δτι 
δέν κατεργάζεται τις πΐέον αύτό, άλλ’ ή οίκούσα έν αύτω δύνα- 
μις τής αμαρτίας. Αϋτη δέ είνε ή σύμφυτος ήμιν αμαρτία, ή α
μαρτία τ. έ, τήν οποίαν άπ’ αύτής τής γεννήσεως ήμών κληρονομικώς 
φέρομεν καί δυνάμει τής οποίας φυσικώς κλίνομεν είς τό άμαρτάνειν. 
Πλήν δ’ δμως ταύτης ύπάρχουσι και αί προσωπικαί ήμών άμαρ- 
τίαι, ας ήμεις αύτοί ποριζόμεθα είς εαυτούς έκ κακής συνήθειας, οτε 
καθιστάμεθα δούλοι αύτής, ούτως ώσιε συμβαίνει ένώ μισοΰμεν 
καί άποτροπιαζόμεθα συνήθειάν τινα, έν τούτοις δέν δυνάμεθα να έ- 
λευθερωθώμεν αύιής, διότι προλαβούαμ έκυρίευσεν ήμάς έπί το- 
σοΰτον, ώστε νά μή εϊμεθα είς θέσιν να καταβάλλωμεν αύτήν. Καί ή
δη έγενόμεθα αιχμάλωτοι αύτής, άγει δέ καί φέρει ήμάς δπου καί δ
πως θέλει. Αάβωμεν ώς παράδειγμα τήν συνήθειαν τού πινειν διά
φορα οινοπνευματώδη ποτά, ήτις έπί τέλους καταντά είς τό πάθος τής 
μέθης. Ό μέθυσος πρό τής άνεπανορθώτου βλάβης εις τε τό βαλάντιον 
καί τήν ύγε αν αύτού μολονότι πολλάκις άπεφάσισε νά μή πίνη καί 
μεθ’ δρκου έδεβαίωσε καί τόν εαυτόν του καί τους άλλους, δτι θ’ ά- 
πέχη τού λοιπού τοΰ πότου, έν τούτοις δέν ήθέλησέ ποτέ σοβαρώς ν’ 
άπομακρυνθή τής φιλτάτης αύτώ συνήθειας. ΧΟχι ολιγώτερον σοβαρά 
είνε καί ή συνήθεια τοΰ οργίζεσθαι καί έρεθίζεσθαΓ ύπέρ πάσαν ή 
συνήθεια αύτη καθιστά τόν άνθρωπον άχαλίνωτον καί άτίθασον. Έν 
τή έκρήξει τής οργής ό άνθρωπος άπόλλυσι τήν δύναμιν τού νά συγ- 
κρατηθή καί δίκην μαινομένου καί λέγει καί πράττει τ’ άνήκουστα, 
Είνε άληθές δτι μετά παρέλευσιν λεπτών τινων συνέρχεται καί άνα- 
γνωρίζει τό ολίσθημα αύτού καί μετανοεί, άλλ’ αφορμής δοθείσης καί 
πάλιν έπαναλαμβάνει τ’ αύτά καί χειρότερα, Έν σωφροσύνη δια τελών 
ο δργιζόμενος πολλάκις συνιστα είς τούς περί αύτόν, δπως μή τόν 
πλησιάζωσιν δταν ευρίσκεται έκτός εαυτού. Τοιουτοτρόπως ό οργιζό- 
μενος άνθρωπος δέν έγγυάται εαυτόν καί ούναταινά προβή είς τά έ· 
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σχατα καί νά φονεύση ακόμη, Τοιαύτη είνε ή δύναμις της άμαρτίας ! 
Ό άνθρωπος λοιπόν παρουσιάζεται κατ’ εξοχήν ώς ούσία έμπα- 
θής, δυνάμεθα δέ ήδη κατά ταΰτα να έννοήσωμεν τήν σημασίαν τής 
εκφράσεως τοΰ ’Αποστόλου : Ζή έν έμοί Χριστός. Καθώς δταν τόν 
άνθρωπον κυριεύση ή άμαρτία λέγομεν δτι αυτή ζή έν αύτφ κυριεύ- 
ουσα τής ψυχής καί δπου θέλει άγει αύτήν μετά τοΰ σώματος, τοι
ουτοτρόπως έν τφ Άπ. Παύλφ, νεκρωθείσης τής άμαρτίας διά τής 
σταυρώσεως τοΰ σώματος αύτής έν τή πίστει, ό Χριστός έζη τού λοι
πού έν αύτω κυριεύων τής ψυχής αύτού καί κινών αύτήν κατά τό θέ
λημα αύτού καί ένεργών έν αύτή. Ή ζωή λοιπόν τοΰ άνθρώπου έν 
τφ όποίφ ζή ό Χριστός είνε στενώτατα ήνωμένη μετά τής ζωής τοΰ 
Χριστού. Ό Χριστός είνε ό «πάντα ποιων έν αύτφ καί κρατών καί 
δεσπόζων καί τό μέν ίδιον θέλημα είνε νεκρόν, τό δέ έκείνου κυβέρνα 
τήν ζωήν αύτού καί οίκονομεϊ», ούτως ώστε δέν ζή πλέον αύτός, άλλ’ 
ό Χριστός έν αύτφ. Καί διά νά άπλοποιήσωμεν τό πράγμα*  τΐ π. χ. 
είνε ή φιλία, παρά ήθική ούτως είπειν συγχώνευσις τής ψυχής τοΰ 
ενός μετά τής ψυχής τοΰ έτέρου φίλου ; Είμαι φίλος μετά τίνος, ση
μαίνει, τό ίδικόν μου έ γ ώ συνταυτίζεται μετά τοΰ έ γ ώ τοΰ φίλου 
μου, Οί δύο άποτελοΰμεν εν ήθικόν πρόσωπον, Ό φίλος μου δι’ έμέ είνε 
έτερον έ γ ώ. Μεταξύ τών φίλων—καί έννοώ τών πνευματικών καί οχι 
τών ύπό τό πρόσχημα τής φιλίας τό ίδιον έπιζητούντων συμφέρον — 
άναπτύσσεται τοιαύτη όμοψυχία, ώστε ή ζωή τού ενός ώσεί άπορρο- 
φάται ύπό τής ζωής τοΰ άλλου*  αί σκέψεις, αί έπιθυμίαι καί τά αι
σθήματα τοΰ ένός όλοκλήρως γίνονται άσπαστα ύπό τοΰ άλλου καί είς 
τά σώματα άμφοτέρων ζή μία ψυχή. «(Είσαι) ψυχή μου»—λέγουσι 
συνήθως οί άγαπώμενοι φίλοι, προκειμένου νά έκδηλώσωσι τήν πρός 
άλλήλους άφοσίωσιν,

Έκ τών συμβαινόντων έν τοίς άνθρώποις έννοοΰμεν ήδη καλλί- 
τερον τήν έκφρασιν : Ζή έν έμοί Χριστός, Σημαίνει λοιπόν αύτη, δ- 
τι έγώ τελείως παρεδόθην καί άπλώς καθωσιώθην είς αύτόν. Καί αί 
σκέψεις μου καί τά αισθήματα, τά έργα καί οί λόγοι μου, δλος ό 
έσω καί ό έξω άνθρωπός μου δουλεύομεν είς αύτόν. Ούδέν δι’ έμαυ- 
τόν, άλλά τό πάν διά τόν Χριστόν. Έγώ ώσεί δέν ύπάρχω, άλλ’ υ
πάρχει αύτός έν έμοί, καί μόνη μου φροντίς είνε νά εύαρεστώ αύτφ.

Ό νοΰς τοΰ τοιούτου άνθρώπου είνε ό νοΰς τοΰ Χριστοΰ, διότι 
άποκλειστικώς άσχολεϊται μετά τοΰ Χριστοΰ καί κρίνει περί πάντων 
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κατά τό πνεΰμα τοΰ Χριστοΰ. Ή καρδία αύτοΰ είνε πλήρης τής άγά- 
πης τοΰ Χριστοΰ καί εύρίσκει τήν χαράν αύτής έν τή μετ’ αύτοΰ έπι- 
κοινωνία διά τής προσευχής, τών μυστηρίων καί τής άναγνώσεως του 
λόγου τοΟ Θεοΰ. Τό μνημονικόν καί ή φαντασία του είνε πλήρης ύπό 
παραστάσεων καί εικόνων σχετικών πρός τόν Χρισ:όν, πρός τάς τελει
ότητας αύτοΰ καί τά δημιουργήματα. Ή γλώσσά του είνε διαρκής 
ύμνος πρός τό μεγαλείον καί τήν δύναμιν τοΰ Χριστοΰ καί τέλος ή 
θέλησις αύτοΰ διευθύνεται είς τήν έκπλήρωσιν μόνον τοΰ θελήματος 
τοΰ Χριστοΰ.

Έν τή τελευταία σχέσει ούτος όμοιάζει πρός αιχμάλωτον, δστις 
τυφλώς έκπληροϊ τό θέλημα τοΰ κυρίου αύτοΰ, μετά τής διαφοράς, 
δτι ό μέν αιχμάλωτος ύπηρετει τόν κύριόν του ούχί σπανίως χωρίς νά 
αίσθάνηται τήν έλαχίστην συμπάθειαν, ένφ ό Χριστιανός, ό ζών τήν 
ζωήν τοΰ Χριστοΰ, οιακονεί αύτόν έλευθέρως, μετά ζήλου καί προθυ
μίας, διότι όλοψύχως άγαπά αύτόν*  ή άγάπη δέ αύτη είνε ή καθι- 
στώσα έλαφράς τάς δυσκολίας τής έκπληρώσεως τών έντολών αύτού. 
Έκ τής πείρας είνε γνωστόν δτι ό άγαπών πρόσωπόν τι καί δέν αισθά
νεται τούς κόπους είς ούς ύποβάλλεται χάριν τού ήγαπημένου του, 
είνε δέ έτοιμος νά θυσιασθή είς πάσαν περίστασιν. Ή αύταπάρνησις 
ήτοι ή άρνησις τής ιδίας θελήσεως πρός έκπλήρωσιν τοΰ θελήματος 
τοΰ Χριστοΰ, είνε καθ’ έαυτήν μεγάλη θυσία, πλήν ύποχρεωτική δ;ά 
πάντα έπιθυμούντα νά ή όπαδός τοΰ Χριστοΰ. Άλλ’ ή άγάπη πρός 
τόν Χριστόν καθιστά τόν ζυγόν αύτοΰ χρηστόν καί τό φορτίον αύτοΰ 
έλαφρόν. Ό Ί. Χριστός ούδένα τών άγαπώντων αύτόν έγκαταλείπει 
άνευ τής βοήθειας αύτοΰ, τοσούτφ μάλλον δσφ ήδη διά τοΰ άγιου 
Βαπτίσματος έγένοντο έν μετ’ αύτοΰ καί συνδέονται ού μόνον ηθικώς, 
άλλά καί όργανικώς διά μυστηριώδους δεσμοΰ. Έν τοιαύτη σχέσει δια- 
τελουσι πρός αύτόν, έν οϊα οί κλάδοι τής άμπέλου πρός τό κλήμα. 
Καί δπως οί κλάδοι τρέφονται καί αύξάνουσι διά τών χυμών τοΰ κλή
ματος, τοιουτοτρόπως καί ούτοι τρέφονται καί ζώσι διά τής χάριτος 
τοΰ Χριστοΰ, μεταδιδομένης είς αύτούς διά τών μυστηρίων καί ιδία 
διά τοΰ μυστηρίου τής θείας εύχαριστίας, περί τοΰ όποιου αύτός ό Κύ
ριος είπεν, δτι «ό τρώγων αύτοΰ τήν σάρκα καί πίνων αύτού τό αίμα 
έν αύτφ μένει καί αύτός έν αύτφ». ’Εντεύθεν, δ,τι δήποτε καί αν θε- 
λήση νά πράξη ό άγαπών τόν Χριστόν, πράττει τοΰτο διά τής βοή
θειας τού Χριστοΰ, είπόντος : χωρίς έμού ού δύνασθε ποιειν ούδέν. 
(Ίωαν. 15, 5).
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’Ιδού τΐ σημαίνει έν Χριστώ ζην. Άλλ’ άρά γε £,τι ανωτέρω .ει- 
πομεν περί της έν Χριστώ ζωής, τούτο καί έκφράζομεν οί χριστια
νοί έν τω βίω ήμών ; Πόσων άραγε ή πείρα ούναται νά εϊπη, 
δτι έν τή καρδία αύτών βασιλεύει δ Χριστός ; Πόσοι δύνανται νά εϊ- 
πωσιν, δτι ήσθάνθησαν έν έαυτοΐς έκ προσωπικής πείρας καί έδοκί- 
μασαν τήν γλυκύτητα τής μετά του Χρίστου έσωτάτης σχέσεως ; 
Τούναντίον δέν εΐνε σύνηθες φαινόμενον, δτι έν ταΐς καρδίαις 
τών πλείστων σήμερον πάς άλλος ζή ή δ Χριστός, πάν άλλο πνεύμα 
κυριεύει ή το του Χρίστου καί έν τή ψυχή αύτοΰ δ Χριστός δέν ευ
ρίσκει ούτε τδν έλάχιστον τόπον ϊνα κλίνη τήν κεφαλήν Αύτοΰ ; ΤΙ 
δέ νά είπωμεν περί τών σκέψεων αιτινες άπασχολουσι τ’ άνθρώπινα 
πνεύματα, τΐ νά ειπωμεν περί τών παθών, περί τών κακιών, περί τής 
θρησκευτικής ψυχρότητος καί άδιαφορίας, περί τοΰ άντιχρισιιανικοΰ 
πνεύματος, τδ όποιον κατακλύζει τάς κοινωνίας ήμών ; Καί δμως αδ- 
ται λέγονται χριστιανικαί ! Όποια ειρωνεία. Άλλ’ οϊκοθεν έννοειται, 
δτι δπου δέν ύπάρχει τόπος διά τδν Χριστόν, έκεΐ εύρύ άνοίγεται τδ 
στάδιον είς τδν έχθρδν Αύτοΰ, τον διάβολον. ΧΩ, Κύριε, σώσον ή
μάς έκ τής μεγάλης ταύτης συμφοράς. Α. Δ.

Η ΠΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΕΙΚΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΟΙ

Τδ αίσθημα τής έπιεικείας αναφαίνεται πάντοτε έν τή καρ- 
δία παντός πατρδς κατά τα αμαρτήματα τών τέκνων του. Τδ έμ
φυτον τοΰτο είς πάντα άνθρωπον αίσθημα βραδέως έλήφθη ώς 
ύπόθεσις έπί τής σκηνής. Τοΰτο διότι οί ήρωες τοΰ αρχαίου ελ
ληνικού θεάτρου δέν συγχωροΰσιν ούδ’ αύτούς τούς υιούς των. 
'Ο Όρέστης δέν φείδεται τής μητρός του, ό δέ Οίδίπους δέν 
μαλάσσεται ύπδ τών παρακλήσεων τοΰ Πολυνείκους. ’Άκαμ
πτος δικαιοσύνη, δμοιάζουσα πρδς έκδίκησιν, βασιλεύει έπί τοΰ 
έλληνικοΰ θεάτρου, ώς βασιλεύει είς τήν άρχαίαν ελληνικήν 
μυθολογίαν. Ούτε ή ήττα, ούτε ή αιχμαλωσία, ούτε αυτή ή 

Ή πατρική έπιείκεια 485

άλγηδών δέν άφαιροΰσιν άπδ τών δυστυχών τήν έπιθυμίαν τής 
δικαιοσύνης ή τής έκδικήσεως. Είς τδν Αίσχύλον δ Προμη- 
θεύς πεπεδημένος έπι τοΰ Καυκάσου άρνείται νά συγχωρήση 
είς τδν Δία τήν υβριν, τήν οποίαν ύβρίσθη’ ούτως ύβρί- 
ζειν τούςύβρίζοντας χρεών, λέγει*  προτιμά 
δέ νά είνε αίχμάλωτος καί βασανιζόμενος, παρά να παραιτηθή 
τής δυνάμεως καί τοΰ δικαιώματος τοΰ νά έκδικηθή.

Έν τή άρχαιότητι δ Άχιλλεύς τοΰ Όμήρου, είνε δ μόνος 
ήρως δ όποιος καταπραΰνεται έκ τών δακρύων τοΰ έχθροΰ του*  
άλλ’ ή συγκινητική έκείνη σκηνή, καθ’ ήν δ ήρως άποδίδει 
είς τδν Πρίαμον τδ σώμα μόνον τοΰ υίοΰ του, είνε είς τήν 
άρχαίαν φιλολογίαν σκηνή ίδιάζουσα καί δ Άχιλλεύς είνε 
βέβαιον, δτι είς τήν περίστασιν έκείνην ένέδωκε κυρίως είς τδ 
πρδς τούς νεκρούς δφειλόμενον παρά τοίς άρχαίοις σέβας.

Έν τή Ρώμη, έάν συμβουλευθώμεν τήν ιστορίαν, οί πα
τέρες δέν συγχωροΰσι τούς υιούς των περισσότερον άπδ τούς 
ήρωας τής ελληνικής τραγωδίας. Είς τήν ρωμαϊκήν κοινωνίαν 
ή πατρότης είνε άρχή μάλλον ή στοργή. Άλλα κατά μι
κρόν τά ήθη καί τά αισθήματα έξευγενίζονται, αί ίδέαι έξα- 
γνίζονται, ή δέ φιλοσοφία έν Έλλάδι, καί βραδύτερον έν Ρώ
μη, έπιζητεί τήν διόρθωσιν τών έθνικών θεών καί συγκιρνά 
τήν άνηλεή ίσχύν τής άρχαίας Νεμέσεως*  ή άγαθότης καθί
σταται μία τών θείων ιδιοτήτων, είς δέ τδν άνθρωπον βαθμίς 
προσεγγίζουσα αύτδν πρδς τδ θειον. Θέλετε λοιπδν, 
λέγει δ Σενέκας, ό τελευταίος ερμηνευτής τής έθνικής 
φιλοσοφίας, θέλετε νά έχητε είσέτι θεούς ά- 
δυσωπήτους είς τά σφάλματα και τάς 
πλάνας τών θνητών, θεούς καταδιώκον
τας τδν ένοχον μέχρι τής καταστροφής 
του;

Οΰτω λοιπόν ή άρχαία αύστηρότης κατά μικρόν μετριά
ζεται είς τούς θεούς και έπακολουθεΐ τοΰτο καί είς τούς άν- 
θρώπους. Είς τδν Ευριπίδην ήδη, δστις άναβιβάζει έπί τοΰ θε
άτρου τάς ίδέας τής φιλοσοφίας, οί ήρωες κηρύττουσι τήν έ- 
πιείκειαν καί τήν συγχώρησιν :

«’Άοοονες, άνακράζει ό Ο n Ö ε ν ς ε I ς τ ά ς Ί κ έ τ t- 
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δ α ς9 γινώθκετε τάς θυμφορας τον άνθρωπίνου θταδίου. Ό βίος 
εινε πάλη· ό μέν νίκα θίιμερον, ό δ’ αύριον9 ό δ’ ένίκα χθές· Μό
νον ή τύχη θριαμβεύει πάντοτε· ταύτην επικαλείται ό δυθτυχης ό 
αίτούμενος ευτυχίαν^ ταντην λατρεύει ό πλούθιος ό φοβούμενος 
τόν άνατρεπτιπόν κλονιθμόν· Ταντα πρέπει νά ηξεύρωμεν διά νά 
θυγχωρώμεν τόν άδικίιθαντά πως ϊιμάς καί νά μη ζητώμεν έκδίκη- 
θιν9 όλεθρίαν ονθαν τΐί πάτριοι»·

Άναμφιβόλως δ Θησεύς ουτω σκεπτόμενος εΐνε μάλλον δ 
μαθητής τοΰ Σωκράτους ή δ φίλος τοΰ 'Ηρακλέοης· τά αισθή
ματα ταΰτα τής άμοιβαίας έπιεικείας δέν εΐνε ’ίδια τών ήρωϊ- 
κών χρόνων.

Εις τήν νεαν κωμφδίαν τοΰ Μενάνδρου (342 — 290) 
καί τών μιμητών αύτοΰ, γνωστών είς ήμάς διά τών μιμήσεων 
τών ρωμαίων κωμικών Πλαύτου καί Τερεντίου, ή έξημέρωσις 
τών ήθών καθίσταται ήμερα τή ήμέρα έπαισθητοτέρα, ή δέ 
επιείκεια αυτή γίνεται καταδηλοτέρα είς τον πατρικόν μάλιστα 
χαρακτήρα. Είς τά άποσπάσματα τοΰ Μενάνδρου καί τών κω
μικών τής σχολής του εύρίσκονται πολλά αποφθέγματα έκφρά- 
ζοντα πλέον τήν στοργήν, ή μάλλον είπείν τήν άδυναμίαν, τήν 
δποίάν δ πατήρ οφείλει νά έχη πρδς τδν υίδν αύτοΰ, άντΐ τής 
άρχαίας αύστηρότητο; τής γνωμικής ποιήσεως. «Ό άγαθδς 
πατήρ, λέγει δ Μένανδρος, δέν πρέπει νά δργίζ^ται κατά τοΰ 
υιού του».—Άλλ’ έάν δ υίδς εΐνε άσωτος καί σπάταλος, πώς 
εΐνε δυνατδν δ πατήρ νά μή άγανακτή κατ’ αύτοΰ;—«"Οχι, 
λέγει πάλιν δ Μένανδρος. Δδς είς τδν υιόν σου ασμένως δ,τι 
έξαιτείται, έάν θέλης νά σέ γηροκομή καί ούχΐ νά έπιθυμή τδν 
θάνατόν σου.»

"Οτε δ Πλαΰτος καί δ Τερέντιος είσήγαγον είς τήν Ρώ
μην τήν Ελληνικήν κωμφδίαν, είσήγαγον ταύτοχρόνως τούς 
λίαν έπιεικείς καί ύπερφιλοστόργους πατέρας, τών δποίων δ χα- 
ρακτήρ έφαίνετο ασυμβίβαστος είς τήν αύστηρότητα τών ρωμαϊ
κών ήθών. Άλλ’ είς τήν έποχήν έκείνην ή Ρώμη ήτο προπα- 
ρεσκευασμένη είς τήν ήπιότητα τών νέων άξιωμάτων, τά ό
ποια οί δύο ποιηταΐ έκήρυττον έπί τοΰ θεάτρου. Διότι ήτο 
ή έποχή τοΰ Σκιπίωνος καί ή στιγμή καθ’ ήν ή λατινική 

βαρβαρότης" έκολάζετο διά τής άπομιμήσεως τοΰ έλληνικοϋ 
πολιτισμού. ’Εν τή Ρώμη πάντα έφαίνοντο ήθοποιούμενα, 
καθωραϊζόμενα, άλλά και έξασθενοΰντα. Έκ τών άρχαίων ρω
μαϊκών άρετών μόλις ή άνδρεία έπέζη· άλλ’ ήδη οί άρχηγοΐ 
ήρχιζον νά μεταχειρίζωνται τήν ανδρείαν τών στρατιωτών οί 
μέν χρηστότεροι, ώς δ Σκιπίών, διά τήν εύδοξίαν των, οί δέ 
θρασύτεροι, ώς μετά μικρδν δ Μάριος καί δ Σύλλας, διά τήν 
φιλοδοξίαν των.

Τήν μεταβολήν, τήν δποίαν ύπέστησαν τήν στιγμήν ταύ
την τά ρωμαϊκά ήθη, έκφράζει ή κωμφδία ή μάλλον τδ δράμα 
τοΰ Τερεντίου'δ «Έαυτδν τιμωρούμενος». Ήρως τοΰ δράματος 
εΐνε δ Μενέδημος, δ όποιος ήθέλησεν, ώς οί πατέρες τής άρχαίας 
κοινωνίας, νά φανή αύστηρδς είς τδν υιόν του’ άπελπισθεΐς δ τε
λευταίος, ώς έκ τής ίου πατρδς αύστηρότητος έγκαταλείπει αύ
τδν καί άπέρχεται είς Ασίαν. Έκτοτε χάνεται ή εύτυχία καί ή 
χαρά τοΰ Μενεδήμου. Άποσύρεται είς τήν εξοχήν θλιβόμενος καί 
έλέγχων έαυτδν. Έκεί ζή έργαζόμενος, ώς μισθωτός, άπδ πρωίας 
μέχρις έσπέρας, δπως τιμωρήση έαυτδν διά τήν πρδς τδν υίδν 
σκληρότητα.

Ό γείτων του Χρέμης, δστις βλέπει τάς θλίψεις του και τάς 
βασάνους άς είς έαυτδν έπιβάλλει, προσέρχεται καί έρωτά τδ αί
τιον τής βαρυθυμίας του.

«Οΐμοι ! άξαντα, νίόν νεώτατον εΐόέτι· τί λέγω ;
έ^ζω ένα υιόν Σ τόν εί^ον*  δέν ίιξενρω δηως τώρα έάν ΰζάρ^ζη 
άκόηηυ.

Τότε δέ διηγείται είς τδν Χρέμην τήν ήμέραν τής φυγής 
τοΰ υίοΰ του, δτε μαθών τήν ειδησιν έπανήλθεν οϊκαδε περίλυ
πος, μεμονωμένος καί τεταραγμένος τδν νουν ύπδ τής θλίψεως.

«Έκάθηόα άπεγνωάηένος· Οί δούλοι ηον τρέχοντες -περί έηέ 
έόπευδον νά ηέ έξυπολύόωάιν· οί ιιέν ηντρέπιζον την κλίνην^ οί 
δέ προητοίηαζον τό δεϊπνον· έκαότος προάεπάΟει τό έπ’ αντω νά 
^έ εύχαριάτήάη καί*νά  διαόκεδάόη την λύπην uou· Καί έγώ βλέ- 
πων δλην ταντην την προθυμίαν έλεγον κατ’ έμαυτόν· Οϊμοι i πό- 
öoi άνθρωποι διά νά μέ ύπηρετήάωόι Σ πόθοι δούλοι ϊνα έπαρκέ- 
θωόιν είς τάς έπιθυμίας μου Σ πόθαι ύπηρέτριαι πρός καταθκενην 
τών ένδυμάτων μου Σ πόθαι δαπάναι δι’ έμέ μόνον Σ τόν δέ μονο
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γένη yov νίόν, δότις εμελλε ν*  άπολαύη τών άγαΟών τούτων ώς 
έγώ καί πλίιν έιιον9 τόν άπεδίωξα9 τόν κατήντηάα δνότνχιΐ διά της 
άδικίας ηον Σ»·

Πόσον βεβαίως θά ήρεσκεν είς τήν ρωμαϊκήν νεολαίαν ή 
βιήγησις τής θλίψεως καί τής μεταμελείας τοϋ πατρός τούτου, 
δστις έμέμφετο τδν εαυτόν του διά· τήν ύπέρμετρον πρδς τδν υιόν 
του αύστηρότητα ! 'Οποίαν δμως προσβολήν έπέφερεν είς τήν 
πατρικήν δύναμιν τδ θέαμα πατρδς μεταμελομένου, διότι μετεχει- 
ρίσθη τήν έξουσίαν του !

Έν τούτοις ό υιδς τοΰ Μενεδήμου δ τοσοΰτον θρηνούμενος 
καί τοσοΰτον ποθητός, έπανέρχεται μετ’ ού πολύ είς ’Αθήνας. 'Ο 
Μενέδημος θέλει έύθυς να ύπάγη καί νά προσπέση είς τδν τρά · 
χηλόν τοΰ υιοΰ του. Μάτην ό Χρέμης τφ συνιστά νά φύλαξη τήν 
πατρικήν του άξιοπρέπειαν μάτην τφ άναγγέλλει δτι ό υιός του 
έπανήλθε χείρων έαυτοΰ, δτι οδηγεί άπληστου κσί άσωτον ερω
μένην, δτι τήν στιγμήν ταύτην βυσσοδομεί μετά τίνος δούλου δό
λον δπως τδν έξαπατήση καί άρπάση τά χρήματά του. Ό Μενέ
δημος άπωθεί τά πάντα.

Θά τώ δωόω ό9τι θέλει 9 λέγει· Άοκεϊ y όνον νά τόν ιδω·
'Η προθυμία τοΰ Μενεδήμου νά ϊδη καί έναγκαλισθή τδν 

υιόν του άρέσκει βεβαίως πολύ. Άλλ’ ή πατρική αγάπη κλίνει 
ήδη είς τδν τύπον τής εύαισθήτου στοργής, τής ύπ^ρευαισθησίας 
καί καταντά είς παθητικήν χαλαρότητα.

Τελειότατον τύπον τής πατρικής στοργής άνευρίσκομεν έν 
τφ Εύαγγελίφ. II παραβολή τοΰ ’Ασώτου είνε τδ ωραιότατου 
καί έπαγωγότατον μάθημα πατρικής έπιεικείας.

Μία βαθύτερα έξέτασις τής παραβολής ταύτης είς προσεχές 
τεύχος τοΰ «’Εκκλησιαστικού Κήρυκος» θά δείξη τδν άνυπέρ- 
βλητον βαθμδν τής τελειότητος είς τδν όποιον δι’ αύτής άνήχθη 
τδ έμφυτον τοΰτο είς πάντα άνθρωπον αίσθημα.

Γ. ΜΑΤΣΑΚΗΣ
Καθηγητής του 'Ιεροδιδασκαλείου.

ΚΛΟΠΗ ΚΛΙ ΤΙ/ΛΙΟΤΗε
Οί άπατεώνες, οί κλέπται, οί αρπαγές καί οί ψεΰσιαι είναι πολ

λοί έν τή άνθρωπίνη κοινωνία, κατά τούς άρχαίους Έλληνας. Ή πρός 
τήν άδικίαν καί τήν φιλοχρηματίαν τάσις ύπερισχύει παρά πολλοΐς καί 
επιφέρει τοιοϋτον . σκοτισμόν τοΟ νοΟ καί τής ψυχής, ώστε νά έκδη- 
λοΰται άρπακτική διάθεσις καί είς δημοσίων καί ίερων περιουσιών :

ΟνΟ’ ίεοών κτεάνων ούτε τι δηιιοόίων 
φειοόιιενοι κλέπτονόιν άόαρπαγϊι αλλοθεν άλλως.

Καί είνε μέν τερατώδης καί ή άπλη μόνη σκέψις τοιαύτης άσε- 
βείας καί επέρχεται βραδέως άλλ’ άσφαλώς ή θεία Δίκη καί κατά τών 
τοιούτων άσεβεσιάτων πολιτών καί καθ’ όλης της πόλεως, καθ’ ής έκ- 
τοξεύονται άφυκτα βέλη, ώς λέγει ό αύτός ποιητής Σόλων, 
άλλά καί αύτό καθ’εαυτό τό κλέπτειν, ή επιθυμία ξένου άντικειμένου, 
άνεξαρτήτως τής άξίας καί τής ίδιότητος του κλεπτομένου πράγματος, 
είνε κατά τνύς άρχαίους "Ελληνας άνηθικότης, άνελεύθερον, κακόν 
καί αισχρόν, Ή άξία τοϋ κλεπτομένου πράγματος δέν ορίζει τον βαθ
μόν τής άνηθικότητος τής πράξεως*  ή δρεξις τοϋ κλέπτειν, έν ή κεί
ται ή άνηθικότης, είνε ή αύτή καί είς τδν μεγάλα καί είς τον μικρά 
κλέπτοντα,

Ή κλοπή ξένων πραγμάτων, λέγει δ Πλάτων, είνε άνε
λεύθερον πράγμα, ή δέ αρπαγή άναίσχυντον*  άς μή νομίζωμεν λοι
πόν δτι κλέπτοντες ή άρπάζοντες δέν αίσχρουργοϋμεν. Καί δ μέγα καί 
δ μικρόν πράγμα κλέπτων άδικε! εξίσου*  ή διάθεσις είνε ή αύτή καί 
πρόκειται μόνον περί τής έν μείζονι ή έν έλάσσονι δυνάμει πραγματώ- 
σεώς της...... ’Εγώ θά έθεώρουν αίσχρότερον κ α I 
άδικώτερον τ ò να άδικώ τούς άλλους, κλέ
πτων καί τύπτων αύτούς, παρά τδ νά άδικώ- 
μαι ύπ’ αύτών κλεπτόμενος κ α I τυπτόμενος.

Είνε άληθέςδτι τιμωρείται ή κλοπή άμα έκδηλωθεισα, καθώς 
κάΐ πάσα άνηθικότης, άλλ’ είνε προτιμότερον, κατά τούς άρχαίους 
Έλληνας, ή άνατροφή τών παίδων να ρυθμισθή έξ άρχής ού .ως, ώσ
τε ού μόνον αί τοιαϋται άνηθικότητες νά μή συμβαίνωσιν, άλλά καί 
ή έπιθυμία πρδς τοιαύτας δλως νά έκλείπη. Είνε ανωφελές νά τι- 
μωρήται ή γενομένη κλοπή*  σωτήριον είνε νά έκκόπτηται ή πρδς 
τοιαύτας πράξεις έπιθυμία, Τοΰτο συντελεί είς τδ νά μή άποβώσιν οί 
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παιδευόμενοι ώμοί καί παράνομοι*  τοΰτο άπεργάζεται το ήθος αύτών 
εύμενές καί φιλάνθρωπον, πράον καί φιλόνομον.

*) Συνέχεια έκ τού 108ου τεύχους σελ. 312.

Αί πλεϊσται πόλεις, λέγει δ Ξενοφών, άφίνουσι συνήθως 
τούς γονείς νά άναθρέψωσι τά τέκνα των δπως θέλουν καί άφ’ ού 
ταύτα ένηλικιωθώσι τά διατάσσουσι νά μή κλέπτωσι, να μή άρπάζωσι, 
νά μή άπειθώσιν είς τούς άρχοντας, καί πολλά άλλα, ί'να μή έπι- 
βληθή άνάλογος τιμωρία είς τούς παραβάτας. Τέλειοι δμως είνε έ- 
κείνοι οί νόμοι οί όποιοι έκ τών προτέρων φροντίζουν πώς νά κά- 
μνωσι τούς πολίτας τοιούτους ώστε να μή έπιθυμώσιν αισχρά καί 
πικρά έργα.

ΤΩ φίλοι, λέγει ό Π λ ά τ ω ν, άποτεινόμενος πρός τήν νεολαί
αν’ εύχομαι να μή σάς καταλάβη ποτέ έρως πειρατείας καί έπι- 
θυμία άγρας άνθρώπων καί ληστείας, ί'να μή άποβήτε ώμοί καί πα
ράνομοι*  διάθεσις δέ κλοπής έν τή χώρα καί έν τή πόλει εϊθε μηδέ 
τδν έσχατον άνθρωπόν ποτέ νά καταλάβη.

* * *
Ή 'Αγία Γραφή έκαυτηρίασε πολυειδώς τήν πρδς τδ κλέπτειν 

τάσιν καί έξήρε μεγάλως τά άγαθά τής τιμιότατος. Σφόδρα έπαί- 
σχυντον τδ κλέπτειν, λέγει. Ό βοηθών τούς κλέπτας καί μετέχων 
τού άιίμου αύτών έργου μισεί τήν εαυτού ψυχήν. Τδ μή κλέπτειν 
είνε θεία έντολή καί τδ έργάζεσθαι τδ άγαθδν είνε ύψιστον καθή
κον. Οί κλέπται, οί πλεο\έκται, οί μέθυσοι είνε έλεεινοί καί άθλιοι*  
είνε παραβάται τών θείων έντολών, είνε προωρισμένοι είς άφανισμόν.

Έπί τώ κλέπτη έστίν αισχύνη μοχθηρά, λέγει τδ βιβλίον τοΰ Σ ι- 
Ρ ά χ.

"Ος μερίζεται κλέπτη, μισεί τήν έαυτοΰ ψυχήν, λέγουσιν αί 
Π α ρ ο ι μ ί α ι.

Είπε Κύριος πρός με, λέγει τό βιβλίον τοΰ Ζ α χ α ρ ί ο υ, τί 
δράς ; καί είπα δρώ δρέπανον πετώμενον μήκος πήχεων είκοσι καί 
πλάτος πήχεων δέκα*  καί είπε πρός με, αύτη ή άρά ή έκπορευομένη 
έπί πρόσωπον πάσης τής γής. . . . είσελεύσεται είς τδν .οίκον τού 
κλέπτου καί καταλύσει έν μέσφ τοΰ οίκου αύτοΰ, καί συντελέσει αύ
τόν, καί πας κλέπτης έκ τούτου, έως θανάτου έκδικηθήσεται.

Ό κλέπτης μηκέτι κλεπτέτω, λέγει δ Ά π. Π α ΰ λ ο ς, μάλλον 
δέ κοπιάτω, έργαζόμενος τδ άγαθδν ταίς χερσίν.

Μή πλανάσθε, λέγει δ αύτδς Άπόσ τ ο λ ο ς, ούτε κλέπται, 
ούτε πλεονέκται, ούτε μέθυσοι .... βασιλείαν Θεοΰ ού κληρονομή- 
σουσιν.

ΟΠΟΙΟΙ ΗΣΑΝ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

(Χριστιανικόν ανάγνωσμα).*
Ζήτημα παραμένει πώς οί άρχαίοι Χριστιανοί έτέλουν τα τής 

θείας λατρείας, καθ’ δσον άγνοοΰμεν τδ πλήρες περιεχόμενον τών άρ- 
χαίων εύχών καί τελετών. Έν τούτοις έξ δσων άρχαιοί τινες έκκλη- 
σιαστικοί συγγράφεις άπολογηταί τών τριών πρώτων αιώνων άναφέ- 
ρουσι καί δή δ άγιος ’Ιουστίνος δ φιλόσοφος καί μάρτυς, δυνάμεθα να 
λάβωμεν έννοιάν τινα αύτών. Ούδεμία δμως άμφιβολία, δτι έν τή λα
τρεία των οί πρώτοι Χριστιανοί έμιμήθησαν τούς Εβραίους έκ τών 
δποίων πλεϊστα παρέλαβεν ή Εκκλησία, έκχριστιανίσασα ταύτα, ούτως 
ώστε «έν συνειρμω μετά τής τελέσεως τού μυστηρίου τής θείας εύχα- 
ριστίας ν’ άποτελέσωσιν έν δλον αρμονικόν, φέρον τδν καινδν τής 
Κ. Διαθήκης τύπον». Κατά τδ παράδειγμα τοΰ μυστικού τοΰ Κυρίου 

- Δείπνου, ή τελετή τής θείας εύχαριστίας κατά τούς πρώτους τής Εκ
κλησίας χρόνους έγίνετο διά κοινοΰ τών πιστών δείπνου, καλουμένου 
«δειπνον τοΰ Κυρίου, ή κυριακόν Δειπνον, άγάπης», βραδύτερον δμως, 
έπειδή συνέβαινον άταξίαι τινές έχωρίσθη ή τελετή τής εύχαριστίας 
άπδ τών δείπνων, γινομένη κατά τήν σύναξιν τής Κυριακής. 'Ως έξής 
δ ίερδς ’Ιουστίνος περιγράφει τα τής θείας λατρείας καί τής λειτουρ
γίας τρν άρχαίων χριστιανών. «Καί τή τού ήλίου λεγομένη ήμέρα 
(Κυριακή), πάντων κατά πόλεις ή άγρούς μενόντων, έπί τό αύτό συνέ- 
λευσις γίνεται, καί τα άπομνημονεύματα τών άποστόλων ή τα συγγράμ
ματα τών προφητών άναγινώσκεται, μέχρις έγχωρεί*  είτα παυσαμένου 
τοΰ άναγινώσκοντος, ό προεστώς διά λόγου τήν νουθεσίαν καί πρό- 
κλησιν τής τών καλών τούτων μιμήσεως ποιείται, έπειτα άνιστάμεθα 
κοινή πάντες καί εύχάς πέμπομεν, καί, ώς προέφημεν, παυσαμένων 
ήμών τής εύχής, άρτος πρόσφέρεται καί οίνος καί ύδωρ*  καί δ προε- 
στό)ς εύχάς δμοίως καί εύχαριστίας, δση δύναμις αύτω, άναπέμπει, 
καί δ λαός έπευφημεί, λέγων τό άμήν*  καί ή διάδοσις καί ή μετάλη- 
ψις άπό τών εύχαριστηθέντων έκάστιρ γίνεται, καί τοίς ού παρουσι δια 
τών διακόνων πέμπεται» (Α'. άπολογ. 67).

Οσον άφορά τήν έξωτερικήν στάσιν τών πρώτων χριστιανών 
κατά τόν χρόνον τής προσευχής, ώς καί αν άπήγγελλον τάς προσευχάς 
μεγαλοφώνως ή χαμηλή τή φωνή έλαχίστας ή μάλλον ούδεμίαν 
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πληροφορίαν έχομεν. Είνε μόνον γνωστόν, δτι ή γεγωνυία τή φωνή γε- 
νομένη προσευχή παρήγεν ένίοτε δυσαρέσκειαν, ιδία μάλιστα δτε οί 
ουτω προσευχόμενοι ήσαν γνωστοί δια τήν αύτών διαγωγήν. 'Ως πρός 
τήν σωματικήν δέ στάσιν ή «κατάστασιν», τήν όποιαν ώφειλε να έχη 
ό προσευχόμενος, πληροφορίας εύρίσκομεν έν τώ περί «Εύχής» συγ- 
γράμματι του Ώριγένους (κεφ. 31 καί 32), έν ω δ μέγας διδάσκαλος 
δμιλών πρδς άλλοις καί περί τού «εύτρεπισμοΰ» τού μέλλοντος νά 
προσευχηθή, δέν θεωρεί άτοπον «ύπέρ τοΰ πληρωθήναι τδ περί ευχής 
πρόβλημα» νά δςαλάβη καί περί τής καταστάσεως καί τοΰ σχήματος, 
δπερ δέον να έχη δ προσευχόμενος, ώς καί τοΰ τόπου έν ω πρέπει νά 
προσευχηθή καί τοΰ κλίματος, «είς δ άφοραν δει». Ύπάρχουσι, λέ
γει δ ’Ωριγένης, πλεισται δσαι καταστάσεις τοΰ σώματος, ας δύναται 
να λάβη δ προσευχόμενος. Προκριτέον δμως πασών τήν κατάστασιν 
τήν μετ’ έκτάσεως τών χειρών καί άνατάσεως τών οφθαλμών. Ποδαλ- 
γών τις ή πυρέσσων ή άλλως πως άσθενών, δύναται καθήμενος να προ
σευχηθή. Άναγκαίαν θεωρεί δ ’Ωριγένης, κατά τήν προσευχήν, τήν 
γονυκλισίαν, ιδία δταν τις μέλλη νά κατηγορήση ένώπιον τοΰ Θεοΰ 
τά ϊδια αμαρτήματα, «ίκετεύων περί τής έπί τούτοις ίάσεως καί τής 
άφέσεως αύτών». Τδ κλίνειν γόνυ τυγχάνει σύμβολον τοΰ «υποπεπτω- 
κότος καί τοΰ ύποτεταγμένου», δπερ δηλών δ Παύλος έλεγεν «τούτου 
χάριν κάμπτω τα γόνατά μου πρδς τδν Πατέρα τοΰ Κυρίου ήμών Ί. 
Χριστοΰ». 'Ως πρδς τδν τόπον, ον δέον να έκλέγωμεν πρδς προσευ
χήν, πρέπει να γνωρίζωμεν, λέγει δ ’Ωριγένης, δτι πας τόπος είνε 
κατάλληλος διά τδν σκοπόν τούτον. Διότι «έν παντί τόπω θυμίαμά 
μοι προσάγετε, λέγει Κύριος» καί «βούλομαι προσεύχεσθαι τούς άνδρας 
έν παντί τόπω». Διά τήν ήσυχίαν δμως λέγει καί ϊνα μή περισπάταί 
τις έπιτελών τήν προσευχήν, καλόν είνε να έκλέγη δ χριστιανός τδ 
σεμν ότ ε ρο ν μέρος τοΰ οίκου του, έν ω «ού παρανευόμεθά ποτέ 
τι καί περί τδν δρθόν λόγον πεποίηται». 'Ό,τι δ’άφορά τδ κλίμα ή τδ 
σημειον τού δρίζοντος είς δ στρεφόμενος δ πιστός πρέπει νά προσεύχε
ται, δ ’Ωριγένης έχεται τής γνώμης καί προτιμά μάλλον, ΐν’ δ πιστός 
στρέφεται πρός άνατολάς «ώς τής ψυχής ένορώσης τή τοΰ άληθινού 
φωτός άνατολή».

Ταύτα ώς πρός τήν ιδιωτικήν προσευχήν. Πλήν ταύτης δ ’Ωριγέ
νης συνιστά καί τήν κοινήν κατά τάς ίεράς συνάξεις τών πιστών, ήτις 
έχει τι τό έπίχαρι καί πολύ τό ώφέλιμον άτε «έφισταμένων κατ’ αύ- 
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τάς καί άγγελικών δυνάμεων καί αύτού τού Κυρίου καί Σωτήρος ή
μών ήδη δέ καί πνευμάτων αγίων». Σπουδαϊον δμως ήτο να γνωρίζω- 
σιν οί χριστιανοί προκειμένου να έλθωσιν είς προσευχήν τδν «εύτρεπι- 
σμδν» τής ψυχής αύτών. Διότι ίνα μή γίνηται ή προσευχή τυπικώς 
καί μηχανικώς άνάγκη παρίστατο δπως πρότερον παρασκευάσωσι τούς 
έαυτούς των*  έπρεπε λοιπδν ν’ άποβάλωσι πάντα πειρασμόν καί πάσαν 
ταραχήν λογισμών καί νά ύπομνήσωσιν είς έαυτούς, κατά τδ δυνατόν, 
τδ μεγαλεϊον ’Εκείνου πρδς τδν όποιον προσήρχοντο, διότι ήτο άσε- 
βές, χαύνοι καί άνειμένοι να προσέλθωσι καί· ώσεί καταφρονοΰντες 
τής θείας μεγαλειότητας. Καθόλου είπεΐν μετά τήν άπόθεσιν παντός 
ξένου καί κωλύοντος τήν προσέλευσιν έδει νά έλθωσιν είς τήν προσευ
χήν, οίονεί προ τών χειρών τήν ψυχήν καί πρό τών δφθαλμών τόν 
νοΰν έκτείνοντες πρός τόν θεόν καί πρό τής στάσεως «χαμόθεν τό ή- 
γεμονικόν διεγείραντες καί στήσαντες αύτό πρός τόν τών δλων Κύ
ριον, άποθέμενοι δέ πάσαν μνησικακίαν τών πρός τινα τών ήδικηκέναι 
δοκούντων, δσον τις καί αύτώ μνησικακεΐν τόν θεόν βούλεται ήδικη- 
κότι καί είς πολλούς τών πλησίον ήμαρτηκότι ή όποια δήποτε παρά 
τόν ορθόν λόγον πεπραγμένα έαυτώ συνειδότι» (’Ωριγένης).

Οί άρχαιοι χριστιανοί συχνάκις ύπό τών έθνικών ώνομάζοντο 
«άθεοι», διότι δέν είχον άκόμη ιδιαιτέρους, ώς αύτοί, διά τους θεούς 
των ναούς, ούτε άγάλματα, άλλ’ ούτε θυσίας προσέφερον. Πράγματι 
κατά τούς πρώτους αιώνας τής ’Εκκλησίας οί χριστιανοί δια τούς 
διωγμούς, ους άπό μέρους τών έθνικών ύφίσταντο δέν ήγειρον ναούς, 
ούτε είχον έκκλησίας, ώς βραδύτερον, είς &ς w τελώσι τά τής λατρείας 
των. Άλλ’ οί χριστιανοί άπολογούμενοι διά τας κατηγορίας ταύτας 
άπήντων :

—Δέν έχομεν ναούς, έλεγον, ούτε άγάλματα, διότι ό άχώρητος 
θεός άδύνατον να έμπερικλεισθή έντός τών ναών καί τών άγαλμάτων, 
άτινα μάλιστα πιθανόν νά μή είνε πιστά άπεικονίσματα τών θεών, διότι 
δέν δύναται κανέΐς νά διαβεβαιώση, δτι ό έν τώ άγάλματι, ώς άγένειος 
παριστανόμενος θεός, τοιοΰτος πράγματι εύρίσκεται καί έν τώ ούρανώ. 
έν τοιαύτη δέ περιπτώσει ουτος θ’ άγνοή, δτι είς αύτόν άπονέμεται ή 
τιμή ή άποδιδομένη είς τό άγαλμα. σΟσον δ’ άφορά τάς θυσίας, αυται 
είνε ανάρμοστοι καί περιτταΐ είς τόν πνευματικόν θεόν, διότι άλλως 
έπρεπε νά συνίστανται ούχΐ έκ μόσχων καί προβάτων, άλλ’ έκ μεγα- 
λυτέρων ζώων λ.χ. καμήλων, έλεφάντων καί τών τοιούτων. Ούχί αί
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θυσίαι, έλεγον, άλλ’ ή δρθή περί Θεού γνώσις συνέστησε τήν άληθή 
θρησκείαν. Ό άπολογητής Άρνόβιος, (περί τα 300 μ.Χ.) άναιρών 
τήν κατά τών χριστιανών κατηγορίαν τών έθνικών δτι δέν εχουσι 
ναούς λέγει τα έξης : Πώς δύναμαι να εγείρω ναόν είς τον Θεόν, δταν 
πάσα ή ύπ’ αύτου . δημιουργηθείσα κτίσις δέν δύναται νά περιλάβη 
αύτόν ; Είνε δυνατόν να περιορίσω μίαν τόσον μεγάλην δύναμιν είς 
τόσον μικρόν χώρον, δταν έγώ ό απλούς άνθρωπος εχω κατοικίας εύ- 
ρυτέρας τών ναών τών θεών; Δέν είν'ε προτιμότερον νά προσκυνή τις 
Αύτόν έν τή καρδία του ;

ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΔΗΛΙΠΑΝΝΗΣ
(ακολουθεί). διευθυντής τοΰ ‘Ιεροδιδασκαλείου.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ κοι 2ΚΕΨΕΙ2
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

Τήν 2 ’Οκτωβρίου τελουμένου έν ’Αλεξάνδρειά μνημοσύνου 
πατριαρχικού ύπέρ τών έν τοις ένδόξοις πολέμοις πεσόντων καί 
άποκαλυπτηρίων άναθηματικής στήλης είς τιμήν τών άπ’ Αίγυ
πτου δρμηθέντων έξ αύτών, ή Α.Μ. δ Πατριάρχης κ. Φώτιος είπε 
λόγον μεστόν συγκινητικωτάτων έκφράσεων σχετικών καί πρός 
τήν ένεστώσαν τοΰ Έθνους κατάστασιν. «Τα δστά τοΰ στρατιώτου 
τούτου, είπεν, είνε πεποτισμένα άπδ τδ αιμα τών πεσόντων έν τή 
μάχη. Έκ τών δστέων τούτων θάλλει τδ Στέμμα. Τδ Στέμμα είνε 
τεθεμελειωμένον έπί τών όστέων τών πεσόντων έν τή μάχη. Ναι ή 
Πατρίς σώζεται άπδ τα δστά τών πεσόντων. Αύτά τά οστά είνε ό 
Έλλην, είνε ή Πατρίς. Εϊδετε τδν Έλληνα τοΰτον. Φαντασθήτε 
τά ύψικάρηνα καί ύπερύψηλα δρη. Αύτδς είνε δ Έλλην ό προσ- 
ελκύων τδν θαυμασμόν τών έθνών. Τά στήθη τών Ελλήνων 
τούτων άποτελοΰσι τδ μέ γάρον τής Πατρίδος. Ή Πατρίς βλέπει 
ώς ψυχή τούς Έλληνας τούτους καί θά δνομάση αύτούς μάρτυ
ρας ώς έλληνας καί θα δνομάση ήρωαο. Καί θά έορτάζη ή 
‘Αγία ’Εκκλησία τήν ήμέραν τοΰ θανάτου των καί θά έορτάζη 
ωσαύτως τήν ήμέραν ταύτην τδ Έθνος ήμών. Ναι θά είνε ή -ή- 
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μέρα τής άμαράντου τών Ελλήνων δόξης. Άνεδείξαμεν Ελλάδα 
μεγάλην έχοντες ύπ’ δψει τούς μάρτυρας».

«’Άνω σχώμεν τάς καρδίας, αναφωνεί περαιτέρω δ Πατρι
άρχης, ινα προσευχηθώμεν πάντες έν ψυχή κατά τήν στιγμήν 
ταύτην τής ίεράς ταύτης μυσταγωγίας. Άνω σχώμεν τάς καρ
δίας καί δεηθώμεν του ‘Υψίστου ΐνα άναπαύση τάς ψυχάς τών τε
λευταίως πεσόντων τετιμημένων ΐνα γονυπετείς δέωνται τοΰ 
Ύψίστου δπως σώση τήν ‘Ελλάδα. Μόνον δταν άναβλέψω πρδς 
τά δνόματα ταΰτα θαυμάζω τα κατορθώματα αύτών, κατορθώματα 
ύπεράνθρωπα καθ’ δσον ήγωνίσθησαν ύπέρ τών οστών τών κεκοι- 
μημένων, ύπέρ τής τιμής τής Πατρίδος διά τα έδάφη τα όποια 
κατέλαβον βάρβαροι Βούλγαροι καί διά τά όποια κλαίει πάσα 
ελληνική ψυχή. Άς εύχηθώμεν τέκνα ήγαπημένα δπως δ ένδε- 
δείγμένος σώση τήν Ελλάδα καί ώς Έλλην άναδείξη τήν Ελ
λάδα διπλασίαν τής προτέρας».

XXX
ΔΕΗΣΙΣ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ

Έπί τή έγκαταστάσει τής νέας Κυβερνήσεως έν Κρήτη έ
τελέσθη έν Χανίοις δοξολογία καθ’ ήν ό Θεοφ. ’Επίσκοπος Κυ
δωνιάς καί Άποκορώνου κ. ’Αγαθάγγελος γονυκλινής έδεήθη 
τοΰ Ύψίστου «δπως δώση τφ Βασιλει άνεσιν τών κατεχόντων 
αύτδν άνιαρών καί έμπνεύση είς τήν καρδίαν Αύτοΰ άγαθά ύπέρ 
τοΰ λαοΰ Του καί συνάξη τά στρατεύματα είς μίαν ομόνοιαν καί 
ειρήνην». Ό ανταποκριτής τοΰ «‘Ημερησίου Τηλεγράφου» κ. 
Στήβενς τηλεγραφών ταΰτα είς τήν έφημερίδα του προσέθηκε τήν 
λεπτομέρειαν δτι έξ δλου τοΰ γονυκλινούς έκκλησιάσματος ή- 
κούσθη μόνον έν άπλοΰν «Αμήν» καί ή εύχή αύτη έξήλθεν έκ 
τών χειλέων τοΰ Βενιζέλου καί τοΰ Κουντουριώτου.

XXX
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΕΝ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΩι

Τοΰ έν Αονδίνφ συγκροτηθέντος συλλαλητηρίου τών έν 
’Αγγλία Ελληνικών Κοινοτήτων πρδς έπιδοκιμασίαν τοΰ κινή
ματος Βενιζέλου Κουντουριώτου μετέσχε. καί δ ’Εκκλησιαστικός 
Προϊστάμενος τής έν Αονδίνφ Έλληνίκής Κοινότητος Πανοσι- 
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ώτατος Άρχιμ. κ. Κωνσταντίνος Παγώνης, ώμίλησε δέ κατ’ αύ- 
τό ώς ακολούθως :

«θα άποθέσω, είπε, πρδς στιγμήν τήν Ιερατικήν περιβολήν 
καί θά ομιλήσω ώς Έλλην πατριώτης, δστις παρηκολούθησε 
μετά τεθλιμμένης καρδίας τά έκτυλιχθέντα τούς τελευταίους τού
τους μήνας έν Έλλάδι γεγονότα.

«Ή πολιτική ήν ήκολούθησαν αί διάφοροι Κυβερνήσεις αί 
διορισθείσαι παρά τοΰ Βασιλέως δέν ύπήρξεν έθνική πολιτική. 
'Γπηγορεύθη ύπδ μίσους πρδς τδν Βενιζέλον καί τής μύωπος 
ϊίροσπαθείας να έγκαθιδρυθή έν Έλλάδι Κυβέρνησις βίας καί 
τρόμου. Άτυχώς ό Βασιλεύς, άντί να τεθή επί κεφαλής τοΰ 
στρατού Του καί να όοηγήσή τήν 'Ελλάδα είς νέαν δόξαν πραγ- 
ματοποιών καί τούς έθνικούς πόθους τοΰ λαοΰ Του, ήκολούθησε 
τάς ίδίας αύτοΰ ίδέας καί τα ατομικά του αίσθήματα καί παρέ- 
δωκε τήν Μακεδονίαν είς τδν χείριστον έχθρδν τοΰ Έλληνισμοΰ. 
Ό Βασιλεύς παρέσχεν άποδείξεις δτι δέν ώδηγήθη ύπδ τής αγά
πης πρδς τδ ’Έθνος του, ή δέ προσωπική πολιτική του έν Έλ
λάδι ύπήρξεν ακατανόητος».

XXX
ΕΝ ΤΗι ΕΛΛΗΝΙΚΗ^ ΕΚΚΛΗΣΙΑ^ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Κατά τάς παρισινάς έφημερίδας είς τήν έν Παρισίοις Ελ
ληνικήν ’Εκκλησίαν συνέβησαν θλιβεραί σκηναί διαταράξασαι 
τήν λειτουργίαν. Καθ’ ήν στιγμήν ό λειτουργών Αρχιμανδρίτης 
κ. Γερμανδς Βασιλάκης άπήγγελλε τδν πολυχρονισμόν τοΰ Βασι- 
λέως διαδηλωταΐ άντιβασιλικοί διέκοψαν αύτδν, είς δέ τούτων ά- 
νήλθεν είς τδν άμβωνα νά έκφωνήση πατριωτικόν λόγον. Βασι- 
λόφρων τις θελήσας νά άπαντήση έκακοποιήθη. Έξήλθον τότε 
πάντες έν θορύβφ έκ τοΰ ναοΰ, δ δέ ρήτωρ δστις δέν είχε κατορ
θώσει νά δμιλήση από τοΰ άμβωνος απήγγειλε τδν λόγον είς τδ 
ύπαιθρον έν μέσφ χειροκροτημάτων καί ζητωκραυγών «Κάτω οί 
Βούλγαροι, ζήτω τδ Έθνος, ζήτω ή Γαλλία». 'Η ’Επιτροπή τοΰ 
ναοΰ είχε ζητήσει τήν συνδρομήν τής ’Αστυνομίας, αλλά δέν πα- 
ρέστη άνάγκη έπεμβάσεως.

XXX
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ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ ΚΡΗΤΗΣ
Ή λαϊκή έξέγερσις έν Ήρακλείφ έναντίον τής προκληθείσης άν- 

τιδράσεως κατά τοΰ έθνικοΰ κινήματος παρέσυρεν είς τήν δίνην αύτής 
καί τήν 'Ιεράν Μητρόπολιν Κρήτης. Τό πλήθος έν βοή άπεκήρυξε τον 
Μητροπολίτην κ. Εύγένιον, έσφράγισε τό Μητροπολιτικδν μέγαρον 
καί έκάλεσε τδν Θεοφ. ’Επίσκοπον Πέτρας κ. Τίτον νά έπιτροπεύση μέ- 
χρις άποκαταστάσεως τών πραγμάτων. Ό Μητροπολίτης παραμένει 
έν τή ’Ιερά Μονή Άγκαράθου, δπου καί ευρίσκετο κατά τήν έξέγερ - 
σιν. Οί ταΟτα ούτως έν παροξυσμφ ψυχής διευθετήσαντες θά έξακο- 
λουθώσι πάντως άκόμη νά περιμένωσι τόν ’Επίσκοπον Πέτρας δπως 
έλθών άναλάβη τήν άνατεθεϊσχν αύτφ ύπό τοΰ πλήθους έντολήν καί 
θά άπορώσιν ίσως πώς ό συνετός 'Ιεράρχης δέν έσπευσε νά άνταπο- 
κριθή είς τήν πρόσκλησίν των. Έχομεν δΓ έλπίδος δτι τήν έξαψιν θα 
διεδέχθη ήδη ή ψύχραιμος λογική καί δτι ή σύνεσις τοΰ Κυβερνήτου 
θα άποκατέστησεν ήδη τήν γαλήνην έν τφ πρώτφ άρχιερατικώ θρόνφ 
τής Εκκλησίας τής Κρήτης.

XXX
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΚΔΙΩΚΟΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ

Ό Μητροπολίτης ’Λργυροκάστρου Βασίλειος άπηύθυνε, πρός 
τδν έν Χειμάρρα ’Επίτροπόν του έπϊ τή καταλήψει αύτής ύπό ’Ιτα
λικού στρατοΰ έπιστολήν δι’ ής συνιστά είς τό πνευματικόν του ποίμνι- 
ον έγκαρτέρησιν, έμμονήν είς τα πάτρια καί άνάθεσιν τών έλπίδων 
του είς τόν Πανάγαθον μέ τήν βεβαιότητα δτι ή προσωρινή ιταλική 
κατοχή θά προσενεχθή φιλανθρώπως καί εύγενώς πρός τούς κατοί
κους. Ό Μητροπολίτης ένετέλλετο συνάμα τήν σύστασιν μικτοΰ έκ- 
κλησιαστικοΰ συμβουλίου διά τήν διαχείρισιν τών έκκλησιαστικών ύ- 
ποθέσεων καί τοπικών πνευματικών δικαστηρίων διά τάς συζυγικός 
διαφοράς καί άνοιγμα τών σχολείων δια τήν συνέχισιν τής έκπαιδεύ- 
σεως τών έλληνοπαίδων. Μόλις δμως συνεπλήρωσε τάς διατάξεις ταύ- 
τας πρός τό έν Χειμάρρα ποίμνιόν του ό καλός Ποιμήν, προελάσαν- 
τες οί ’Ιταλοί είς Άργυρόκαστρον έξηνάγκασαν τόν Μητροπολίτΐ(ν 
νά έξέΧθγ] τών όρίων τής ύπ’ αύτών καταληφθείσης έπαρχίας αύτοΰ.

XXX
ΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

Ό έπιμνημόσυνος λόγος τοΰ Μ. Πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς 
καίπερ σαφώς έκδηλών τάς σκέψεις καί τά αίσθήματα και τούς 
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πόθους του Πατριάρχου έν σχέσει πρδς τήν ένεστώσαν του ’Έ
θνους κατάστασιν έκρίθη καί έσχολιάσθη ώς λίαν έπιφυλακτι- 
κός, ’ίσως διότι πολλοί περιέμενον δτι ό Πατριάρχης θά άφιέρου 
έκ του έμφανοΰς τήν συναρπάζουσαν εύγλωττίαν του υπέρ τοΰ 
«Έθνικοΰ κινήματος». Έξ άφορμής τών σχολίων τούτων δ 
«Ταχυδρόμος» ’Αλεξάνδρειάς άν καί φρονών δτι ό Πατριάρχης 
ώμίλησεν δπως ώφειλε νά δμιλήση είς τοιαύτην ώραν, δμως είς 
άντίκρουσιν άρθρου τοΰ ’Επισκόπου Καλαβρύτων καί Αίγιαλείας 
δριμύτατα άποδοκιμάζοντος τήν άνάμιξιν τοΰ κλήρου είς τά πο
λιτικά πράγματα, παρατηρεί τάδε :

«’Απέναντι τής σημερινής καταστάσεως είς ήν εύρίσκεται 
τδ Έθνος, μετ’ αύτοΰ δε καί ή ’Εκκλησία, ή αποχή τών θρη
σκευτικών αρχηγών τοΰ Ααοΰ άπδ πάσης έκδηλώσεως γνώμης, 
συμβουλής ή παρορμήσεως αποτελεί έγκλημα βαρύτερον τής ά- 
ναμίξεως τών κληρικών είς πολιτικούς ανταγωνισμούς. Διότι έν 
τή προκειμένη περιστάσει δέν πρόκειται περί άναμίξεως είς άγώ- 
να κομματικόν τοΰ οποίου σκοπός είνε νά έπικρατήση ό Βενιζέ- 
λος ή δ Γούναρης, άλλά περί συναρωγής τοΰ κλήρου πρδς διάσω- 
σιν τοΰ κινδυνεύοντας ’Έθνους, μετά τοΰ δποίου συγκινδυνεύει καί 
ή ’Εκκλησία. Τοιαύτη, άλλως, ύπήρξεν ή άποστολή τοΰ ίεροΰ 
κλήρου κατά τούς χρόνους τής δουλείας, πολιτικοί δέ ήγέται τοΰ 
δουλεύοντος Γένους ήσαν οι Πατριάρχαι καί οί ’Αρχιερείς αύτοΰ 
καί είς τδν νάρθηκα τής έκκλησίας διετηρείτο άσβεστον τής φιλο
πατρίας τδ πΰρ ύπδ τών κληρικών, οΐτινες Ανεδείχθησαν πάντοτε 
στρατιφται τής Πατρίδος δσον καί τής Πίστεως.

Δέν αναμιγνύεται δέ βεβαίως είς ταπεινόν πολιτικόν ή κομ· 
ματικδν άγώνα οίοσδήποτε κληρικός άπευθύνων πρδς τούς πι
στούς τήν παρόρμησιν δπως ένισχύσωσι τδν έθνικδν άγώνα πρδς 
άπολύτρωσιν τής Βουλγαροκρατηθείσης αύθις Μακεδονίας, άφοΰ 
Μητροπολίται, ’Επίσκοποι καί ιερείς καί διδάσκαλοι πρωτηγωνί- 
στησαν είς τδν έθνικδν άγώνα τής άπολυτρώσεως καί παρεσκεύ- 
ασαν τδ στάδιον τής ένόπλου έθνικής δράσεως έν Μακεδονία».

XXX
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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΝΑΥΑΓΙΟΝ
‘Υπό τον άνω τίτλον ή «Ελευθερία» έδημοσίευσε τά 

ακόλουθα, άσθενεστερον μάλλον ή ζωηρότερον τοΰ προσή
κοντος σπεικονίζοντα τήν κατάστασιν :

«Συμφωνουμεν μέ τήν συνάδελφον «Πατρίδα» δτι είναι Θλι
βερόν τδ Θέαμα τδ όποιον παρουσίασαν αί βουλευτικά! έκλογαί, 
ήμεΐς δέ Θά ήδυνάμεθα νά προσθέσωμεν καί αί διά τήν άνάδειξιν 
τοΰ ’Αρχιεπισκόπου τοιαΰται. «Αύτόπται τών γενομένων μάρτυ
ρες—λέγει ή συνάδελφος— άφηγοΰνται δτι σειραί χωρικών, 
βαδιζόντων κατά τετράδας καί έχόντων έπί κεφαλής τδν προεστόν 
ή τδν έκλογικδν παράγοντα τοΰ τόπου, ήγοντο ώς άνύποπτοι ά- 
μνοί άκολουθόΰντες κριόν πρδ τής κάλπης, έτοιμοι νά κλίνωσι 
τήν κεφα).ήν είς τά κελεύσματα τοΰ ήγήτορος». Ή είκών είνε 
έκ τοΰ φυσικοΰ, καί πρέπει νά όμολογηθή δτι πράγματι οί ώς 
άμνούς έπί σφαγήν όδηγοΰντες είς τάς κάλπας τούς ψηφοφόρους 
έπρεπε νά συλλογίζωνται δτι διά τοΰ τρόπου τούτου άδικοΰσι καί 
εαυτούς καί τδ άξίωμά των. Διότι έν δνόματι τίνος λαοΰ θά ύψώ- 
σωσι τήν φωνήν των δταν αύτοί παρουσιάζωσι τδν λαόν μή έ- 
χοντα ιδίαν γνώμην καί βούλησιν ;

Άλλά τδ έγκλημα παρουσιάζεται μεγαλήτερον καί έν δλη 
αύτοΰ τή δυσμορφία είς τήν ’Αρχιεπισκοπικήν έκλογήν. Κατά 
τάς έκλογάς τών ειδικών άντιπροσώπων τδ δνομα ύποψηφίων 
τινών διά τδν άρχιεπισκοπικδν θρόνον ήκούσθη είς πλείστας κοι
νότητας πρώτην φοράν άπδ τδ στόμα τών περιοδευόντων έμμι
σθων πρακτόρων. Πολύ δέ δρθώς παρετηρήθη ύπδ συναδέλφου 
τινδς δτι τόσον δλίγον είχε σκεφθή δ λαός περί τοΰ είς ποιον έ
πρεπε νά δώση τήν ψήφον, ώστε ολόκληρα διαμερίσματα μάλλον 
δέ ολόκληροι έπαρχίαι, αίτινες έφέροντο ώς κεκηρυγμέναι ύπέρ 
τοΰ Α ύποψηφίου, διά τής έκλογής τών ειδικών άντιπροσώπων 
παρουσιάσθησαν ύπέρ τοΰ Β ύποψηφίου. Επομένως καί είς τάς 
διά τδν άρχιεπισκοπικδν θρόνον έκλογάς έχομεν τδ αύτδ οίον καί 
διά τάς βουλευτικάς θλιβερόν φαινόμενον, ίσως μάλιστα καί πολύ 
θλιβερώτερον.
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Διά τάς έκλογάς τών Γενικών άντιπροσώπων είχε διοργα- 
νωθή έν Λευκωσίφ, κατόπιν έπανειλημμένων μυστικοσυμβουλίων, 
τέλειον σύστημα έκστρατείας, έξήλθον δέ προς έφοδον—τό αύτδ 
άναμφιβόλως συνέβη καί είς τάς άλλας πόλεις—πολιτευταί, ια
τροί, δικηγόροι, χρηματισταί ή έμποροι, άλλοι έπί αυτοκινήτων, 
άλλοι έπι αμαξών καί ποδηλάτων καί ύποζυγίων τρέχοντες πρδς 
δλας τάς διευθύνσεις δπως δυνηθώσι νά έξασφαλίσωσιν ειδικούς 
αντιπροσώπους πρδς άνάδειξιν γενικών τοιούτων τοΰ συνδυασμού 
των δι δλων τών θεμιτών καί αθεμίτων μέσων. ’Ενιαχού έκρατή- 
θησαν ειδικοί αντιπρόσωποι κρυμμένοι δπως μή άνακαλυφθώσιν 
ύπδ τών αντιθέτων, αλλαχού έμεθύσκοντο άπδ τής προτεραίας 
διά νά μή δύνανται νά έχωσι σαφή άντίληψιν τών πράξεών των, 
κάπου δέ έγένοντο καί τραυματισμοί έξ αιτίας τής τοιαύτης μέ
θης. Αί δωροδοκίαι έγίνοντο, ώς βεβαιοΰται, άνευ έπιφυλάξεων, 
είς δέ, καθά πληροφορούμεθα, δασκαλευμένος ’ίσως, κατέθηκεν 
είς τήν άστυνομίαν τδ δοθέν είς αύτδν τίμημα τής ψήφου του.

’Ήδη κατόπιν τών τόσων καί τόσων καταφανών έκτροπων, 
τά όποια καταρρίπτουν τδν σεβασμόν πρδς τήν ’Εκκλησίαν, δλοι 
ήρχισαν νά άνομολογοϋν δτι τδ ^σύστημα τής έκλογής τών ’Αρ
χιερέων μας είναι πλημμελές, δτι διαφθείρει τδν λαόν καί μειώ
νει τδ γόητρον τής ’Εκκλησίας. ’Αναγνωρίζουν δέ άπαντες δτι 
μόλις ήρχισε νά άποκαθίσταται τδ κύρος τής Έκκλησίας έπί 
τής συνειδήσεώς μας, δπερ είχε μηδενισθή καί καταρρακωθή 
κατά τδν άπαισίας μνήμης δεκαετή αγώνα, καί έρχεται πάλιν ή 
νέα άρχιερατική έκλογή νά τδ μηδενίση καί καταρρίψη τέλεον. 
Βέβαιον δέ είναι δτι έάν δέν ληφθή πρόνοια διά τήν τροποποίησιν 
τοϋ συστήματος τής έκλογής τών ’Αρχιερέων μας, μία άκόμη 
τοιαύτη έκλογή θά συνεπιφέρη πλήρες τδ θρησκευτικόν μας 
ναυάγιον.

XXX
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΑΝΕΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Άναγινώσκομεν έν τή «Έλευθβρίςι».
Εϊχομεν πολλάκις άναγράψει δτι ό αριθμός τών έν ένεργείφ 

μετά προσόντων διδασκάλων ήτο μικρότερος τοϋ άριθμοΰ τών έν 
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τή Νήσφ δηδασκαλικών θέσεων, καί δτι έν τέλει θά έμενον άρ- 
κεταί κεναί διδασκαλικαί θέσεις. ’Ήδη κατ’ έξηκριβωμένας πλη
ροφορίας σημειοΰμεν τάς καθυστερησάσας, 23 έν δλφ, διδασκαλι- 
κάς θέσεις, είς τάς οποίας κατ’ άνάγκην διωρίσθησαν καί εργά
ζονται κατά τδ τρέχον σχολικόν έτος διδάσκαλοι άνευ προσόντων.

Αί θέσεις αΰται είναι 8 έν τή έπαρχία Αευκωσίας, 2 έν 
τή έπαρχία Λεμεσού, 6 έν τή έπαρχία Άμμοχώστου, 6 έν τή 
έπαρχία Πάφου και 1 έν τή έπαρχία Κυρηνείας, είς τά άκόλου- 
θα χωρία ι

Έπαρχία Λευκωσία ς.—°Αγιος ’Επιφάνιος, Κα
λόν χωρίον (Κλήρου), Μάμμαρι, Λουτρός, ΓΙαχύαμμος, Πύργος, 
Καννάβια, Κυρά.

Έπαρχία Άμμοχώστο υ.—Μάνδρες, Στρογγυ
λόν, Πατρίκι (παρθεναγωγειον), Ριζοκάρπασον (τρίτος διδάσκα· 
λος), Ταύρος, Βωκολίδα.

Έπαρχία Πάφο υ.—Άκουρτάλια, Άρόδες, "Αγιος 
Δημητριανός, Σύμου, Άμαργέτη, Λεμόνα.

’Επαρχία Κυρηνείας.—’Όργα.

©EOS AYTPQTHS
[A'. Η ΕΠΑΓΓΕΛΙΑ.

α'. Ή προσδοκία τών ’Εθνών.
«Λύτός <ίον τηρήόει κεφαλήν, κα» dì' 

τηρήόεις αί'τον «τέρναν». (Γεν. γ', 1Β.)

Παρεσύρθη ή Εϋα ύπό τοΟ δφεως καί ύπδ τής Εϋας ό Άδάμ 
είς τήν παράβασιν τής έντολής τοΰ Θεοΰ*  καί έξεβλήθησαν οί Πρωτό
πλαστοι τοΰ παραδείσου τής τρυφής βεβαρημένοι ύπδ τής θείας άράς 
καί τής ένοχής τής αμαρτίας αύτών καί ήρξαντο έν μόχθω καί πόνω 
σωματικώ καί ήθικφ φέροντες τήν δυσφόρητον ζωήν αύτών έπί τής 
Γής.

’Αλλά δέν έξήλθον τοΰ παραδείσου έστερημένοι τέλεον πάσης 
έλπίδος· δ Κύριος έν τώ άπείρω Αύτοΰ έλέει είχε οώση τήν άγαθήν
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ύπόσχεσιν τής παλινορθώσεως είς τόν παραίτιον τής παραβάσεως οφιν 
συγχρόνως τή άπαγγελία τής καταδίκης αύτοΰ, είπών*  «κ α ι έ - 
χθραν θήσω άναμέσον σου κ α I άναμέσον τής 
γυναικός, κ α I άναμέσον του σπέρματός 
σου κ α I άναμέσον τοΰ σπέρματος αύτής’ αύ
τός σουτηρήσει κ ε φαλή ν καί σύ τηρήσεις 
αύτοΰ πτέρναν.» 1 )

*) Γεν. γ\ 15.

Αύτη ύπήρξεν ή παρηγορία τής Άνθρωπότητος δια τών αιώ
νων μέχρι τού πληρώματος τού χρόνου, τούτο τό πρωτευαγγέλιον 
τής παλινορθώσεως, ή μυστηριώδης ελπίς, ή συγκρατήσασα δπωςδή- 
ποτε ηθικώς τό ανθρώπινον γένος έν μέσω τών περιπετειωδών τυχών 
δι’ ών διήλθεν ή Οικουμένη έν τή αύξήσει, τώ πολιτισμώ, καί τή α
ναπτύξει αύτής πρός πάσαν διεύθυνσιν.

"Αν άναζητήσωμεν τα ίχνη τού πρωτευαγγελίου παρά τοις δι- 
αφόροις λαοις πρώτον, παρά τοϊς Ίουδαίοις μετέπειτα, πρός ούς τό 
πρωτευαγγέλιον έπανειλημμένως διά τών προφητών άνενεώθη διότι 
ούτοι ήσαν ό λαός, έν ω έμελλον κατά τήν θείαν βουλήν νά εύλογηθώ- 
σι πάσαι αί φυλαΐ τής Γής, θα ίδωμεν δτι τό ίερόν τούτο φώς τής 
θείας έπαγγελίας παρέμεινεν άσδεστον καί άειλαμπές, άποτελέσαν τήν 
φωτοβόλον στήλην τού πυρός, τήν όδηγήσασαν τήν ’Ανθρωπότητα . 
δια μέσου τού έρεβώδους σκότους τής άρχαιότητος είς τό πλήρωμα τού 
χρόνου, οτε συνετελέσθη τό ύπερφυές καί σωτήριον γεγονός τής έναν- 
θρωπήσεως τού Θεού, τό άποδάν τό μέγα κέντρον τής άνθρωπίνης ι
στορίας*  θα παραστώμεν πρό τού μεγαλοπρεπούς θεάματος τού Θεαν
θρώπου φωτίζοντος άπό τού σταυρού διά τής αίγλης τής θεότητος τό 
παρελθόν καί τό μέλλον, καί τών μέν πρό αύτοΰ άνθρώπων πρός Αύ
τόν συντρεχόντων, τών δέ μετά ταύτα άπ’ Αύτου δρμωμένων είς τήν 
κατάκτησιν τής βασιλείας τών ούρανών.

Εκτός τοΰ παραδείσου δ Άδάμ εύρέθη ήναγκασμένος έν ίδρώ- 
τι τού προσώπου αύτοΰ νά τρώγή άρτον, καί ή Γή ήν είργάζετο άπέ- 
διδεν αύτώ άκάνθας καί τριβόλους· ή κτίσις πάσα συνεστέναζε καί 
συνωδυνάτο μετά τοΰ ανθρώπου*  ή αμαρτία αύτοΰ είχεν έφελκύση τήν 
θείαν δργήν έπί τόν σύμπαντα κόσμον*  καί ή μόνη τών αμαρτωλών 
προπατόρων άνάπαυσις καί ένίσχυσις παρέμενεν ή περί παλινορθώσε- 

ως ύπόσχεσις τοΰ ούρανίου Πατρός*  άλλα πότε έμελλε τό πρωτευαγ
γέλιον έκεΐνο νά έκπληρωθή ;

Έγέννησε τέκνα δ Άδαμ καί έδωκεν άρχήν είς τήν πλήθυνσιν 
τοΰ άνθρωπινου γένους έπί τής Γής*  καί τα τέκνα ταυτα καί οί άπό- 
γονοι αύτών ώς μοναδικήν ένίσχυσιν έν τώ περί ύπάρξεως άγώνι παρέ- 
λαβον παρά τοΰ Γενάρχου, ώς άντίρροπον τής παρ’ αύτοΰ κληροδο- 
τηθείσης αύτοΐς πρός τήν αμαρτίαν ροπής, τήν βεβαίωσιν τής περί 
άπολυτρώσεως ύποσχέσεως τοΰ Θεοΰ*  καί ή ύπόσχεσις αυτή ένετυποΰ- 
το τόσω ίσχυρότερον έν τή μνήμη τών άνθρώπων, δσω δεινότερος ά- 
πέβαινεν δσημέραι ό περί ύπάρξεως άγών.

(ακολουθεί). ΧΑΡΙΛΑΟΣ I. ΠΑΠΑΊΏΑΝΝΟΪ, Δ. Η.

ΚΥΠΡΙΑΚΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Κατά τά πρόορισθέντα τήν 9ην ’Οκτωβρίου έγένετο 
κατά διαμερίσματα ή έκλογή τών 66 αίρετών αντιπροσώ
πων τής ’Αρχιεπισκοπικής έκλογής, έξελέγησαν δέ οί ακό
λουθοι :

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Λ ε υ κ ο σ ί α.
’Αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος Χριστοφίδης, χ: Παπαχρι- 

στοφόρος χ: Παπαβασιλείου, Πασχάλης Κωνσταντινίδης, 
Μιλτ. Κουρέας, Χρ. Σταυρινάκης.

Πέρα.
Παπά Σάββας Παπαχαραλάμπους, Παπά Κωνσταντίνος 

χ: Θεοφάνη, Θ. Θεοδότου, Κων)τΐνος Λεοντιάδης, Γιάγκος 
X. Κυριακίδης, Γεώργιος χ: Χριστοδούλου.

Κΐ) θ ρ α ί α.
Παπά ’Αναστάσιος Παπά Βαρνάβα, Δημ. Σεβέρης, Εΰ- 

ριπίδ. Θεμιστός.
Ί δ ά λ ι ο ν.

Χριστόδουλος Καλαβρός.
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Β α τ υ λ ή.
Γερμανός Πασχαλίδης Οικονόμος, Παπά Στέφανος χ: 

’Αντωνίου, Παπά ’Αντώνιος Παπά Ίωάννου, Μιχ. Κοΰμας, 
’Αναστάσιος Χαραλάμπους, X. Ζαχαριάδης, ΓιάγκοςΠαπα 
δόπουλος, χ: Μιχαήλ χ: Γαβριήλ, Χαραλ. Χωματένος.

Β α ρ ώ σ ι α.
’Ιωσήφ Οικονόμος, Λουκάς Γεωργίου, Άγαθ. Παπα- 

δόπουλος, Χρύσανθος Παρασκευά.
Ά γ. Θεόδωρος Καρπασίας.

Παπαγεώργιος Σακκάς, Παπά Χρύσανθος Παπά Ίωάν
νου, Κλεάνθης Κωνσταντινίδης, Κων)τΐνος Λοϊζίδης, Σέρ
γιος Νικολάου.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ
Κτήμα.

X" Παπαδημήτριος χ: Παπά Χριστοδούλου, Νικόλαος 
I. Νικολαΐδης, Νικόλαος Κισσονέργης, Άνδρέας Παπά Στυ
λιανού.

X ρ υ σ ο χ ο ΰ—Δ ρ ο ύ σ ι α.
Πρωτοπαπάς Μιχαήλ χ: Λαμπή, Ήλίας Γεωργίου.

Κελοκέδαρα.
’Αρχιμανδρίτης Χρύσανθος, Δημήτριος Χριστοδούλου. 

Α ύ δ ή μ ο υ.
Παπαχριστόδουλος Παπαφυλακτή, Περικλής Οίκονο- 

μίδης.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΤΙΟΥ

Σκάλα.
’Αντώνιος Γραμμενόπουλος.

Λ ά ρ ν α ξ.
Νικόλαος Σανταμάς Ίεροδιάκονος, ’Αντώνιος Λευκονι- 

κιάτης.
Λ ε ύ κ α ρ α.

Ίωαννίκιος Οικονόμος, Άριστόδ. Γεωργιάδης.
Ά ρ α δ ί π π ο υ.

Ευάγγελος Χατζηιωάννου

Λεμεσός.
Μενελ. Δ. Φραγκούδης, Μιχ. Φούρναρης.

Καλόν Χωρίο ν.
Παπά Παντελής, Ευριπίδης Γεωργαλλίδης.

Κ ο ι λ ά ν ι ο ν.
Κωνσταντίνος Γαβριηλίδης, Παπά Κυριάκός.

Π ο λ ε μ ίδια.
Χριστοφόρος Τσαγγάρης.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ
Κ υ ρ ή ν ε ι α.

Χρ. Φιερός, ’Ιωάννης Βασιλείου, Γρηγορ. χ: Λάμπρου.
Μύρτος.

’Ιερομόναχος · Φιλόθεος.
Μ ό ρ φ ο υ.

Κωστής Γεωργιάδης, Νικόλ. Χριστοδούλου, Πρωτοπα
πάς Σολωμών. ,

Λ ε ύ κ α—Ε ύ ρ ύ χ ο υ.
Παπά Σάββας Λαζάρου, ’Ιωάννης Παπαπέτρου

Μ α ρ α θ ά σ α—Π ε δ ο υ λ α ς
Χριστόδουλος I. Λεβέντης.

ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΓΝΟΝ
Τήν 5ην του μηνάς επέτειον τής κη- 

ρύξεως του πρώτου Βαλκανικού πολέ
μου έτελέσθη έν Λάρνακι έν τφ καθε- 
δρικφ ναφ τοΰ Σωτήρος μνημόσυνον υ
πέρ τών πεσόντων είς τούς δύο ένδο
ξους πολέμους αδελφών ήμών, προεξάρ- 
χοντος τής τελετής τοΰ Σεβ. Τοποτη- 
ρητοΰ Μητρ. Πάφου κ. ’Ιακώβου και 
συγχοροστατοΰντος τοΰ Π. Μητρ. Κι
τίου. Είς τό έθνικάν μνημόσυνον προσ- 
ήλθον καθ’ δμίλους μετά τών σημαιών 
των οί διδάσκαλοι καϊ μαθηταϊ τών 
’Εκπαιδευτηρίων τής πόλεως τοΰ ‘Ιε
ροδιδασκαλείου, τοΰ ’Εμπορικού Λυ

κείου, τής ’Αστικής καϊ τοΰ Παρθενα
γωγείου.
ΕΓΛΟΓΙΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Μετά τήν έν τφ ναφ έπιμνημόσυνον 
δέησιν υπέρ τών ήρωικώς άγωνισαμέ- 
νων καϊ πεσόντων είς τούς δύο ένδοξους 
πολέμους έγένετο έν τφ Ιεροδιδασκα
λείο) ή εύλογία τής ένάρξεως τών μα
θημάτων τών Σχολείων. Ό Σεβ. Τοπο- 
τηρητής έτέλεσεν αγιασμόν δεηθεϊς υ
πέρ έπιδόσεως καϊ πνευματικής καρπο
φορίας τών έκπαιδευτηρίων τής Λάρνα- 
κος καϊ τής νήσου άπάσης. Μετά τον 
άγιασμάν ό έκ τών Διευθυντών τής ’Α
στικής κ. X. Ίακωβίδης απήγγειλε
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τήν νβνομισμένην διά τήν σημαίαν προσ- 
φώνησιν. ΜεΘ’ δ δ Σεβ. Τοποτηρητής 
είπεν έμπνευσμένον λόγον είς τόν α- 
ποιον έξήρε τόν υψηλόν προορισμόν τοΰ 
’Ιεροδιδασκαλείου και τούς ύπέρ αύτοΰ 
κόπους τοΰ Μητροπολίτου Κιτίου, έκα- 
λοτύχησε τήν Λάρνακα διά τά δύο λαμ
πρά της εκπαιδευτήρια τό Ίεροδιδα- 
σκαλείον καϊ τό ’Εμπορικόν Λύκειον, τά 
όποια ώνόμασε δύο αγλαίσματα τής πό
λε ως, άπέτεινε πατρικάς παραινέσεις 
πρός τήν μαθητεύουσαν νεότητα τής 
πόλεως, είς τό εθνικόν δέ μέρος τής 
έορτής άναφερόμενος συνέκρινε τήν χα
ράν καϊ τάς ελπίδας μεθ’ ών είς προη
γούμενα έτη έμνημονεύομεν τών ηρώων 
τών θυσιασάντων έαυτούς ύπέρ τοΰ με
γαλείου τής πατρίδος πρός τά αισθή
ματα οδύνης καί θλίψεως τά όποια έν 
τφ παρόντι συνέχουσι τάς καρδίας δλων 
μας και προσέθηκεν : «Οι αλύτρωτοι α
δελφοί άποβλέπουσι πρός ’Εκείνον καϊ 
έλπίζουσιν δτι Αύτός δστις έδωκε τήν 
ελευθερίαν είς τόσους θά ταχθή πάλιν 
έπι κεφαλής τών εθνικών δυνάμεων καϊ 
θά βαδίση εναντίον τών έπαπειλούντων 
εχθρών. Έλπίζουσιν δτι ό Βασιλεύς 
Κωνσταντίνος θά σύρη τό ξίφος και θά 
εξόρμηση ίνα καθαρίση τό ιερόν έδα
φος τής Μακεδονίας τό όποιον έκηλί- 
δωσε και έμόλυνεν ό βουλγαρικός πούς 
. . . άς εύχηθώμεν δπως ό θεός φω
τίση τόν Βασιλέα Κωνσταντίνον πρός 
παν εθνικόν συμφέρον ...... Ή Α.

Π. δ Μητροπολίτης Κιτίου ηύχαρίστησε 
δημοσία τήν Α. Σεβ. τόν Τοποτηρητήν 
διά τε τήν τιμήν τής παρουσίας του, 
διά τε τούς επαίνους του ύπέρ τών εκ
παιδευτηρίων τής Λάρνακος καϊ διά 
τάς πατρικάς του ύποθήκας πρός τήν 
μαθητεύουσαν νεότητα.
ΠΡΟΧΕΙΡΙΣΕΣ ΔΙΑΚΟΝΟΙ’

Ίερουργήσας τήν προπαρελθοΰσαν 
Κυριακήν δ Σεβ. Τοποτηρητής έν τφ 
έν Λευκωσίφ ναφ τοΰ Αγίου ’Αντωνίου 
έχειροτόνησε διάκονον τοΰ έν λόγφ 
ναοΰ τόν νέον Μιχαήλ Σοφοκλέους. Έ- 
δίδαξε δέ τό εκκλησίασμα μετά τήν 
άνάγνωσιν τής ευαγγελικής περικοπής 
έπϊ τή βάσει τής παρηγόρου προσφω- 
νήσεως τοΰ Κυρίου πρός τήν θρηνούσαν 
χήραν τής Ναΐν «Μή κλαιε» περϊ τοΰ 
καθήκοντος δπερ έχομεν νά γινώμεθα 
συμπαθείς πρός τούς θλιβομένους αδελ
φούς ήμών.
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ή Α. Π. ό Μητρ. Κιτίου έλειτούρ- 
γησε τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν είς τό 
χωρίον Λειβάδια κηρύξας τόν θειον λό
γον.
II ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

Μεθαύριον συνέρχεται ή ‘Ιερά Σύνο
δος δπως έκδικάση τάς ύποβληθείσας 
ένστάσεις κατά τινων εκλογών Γενικών 
’Αντιπροσώπων. Ύπεβλήθησαν δέ έν- 
στάσεις κατά τής έκλογής Λευκάρων, 
Περάτων, Κυθραίας, Μόρφου, Πεδουλά, 
Εύρύχου, Λάρνακος, Κελοκεδάρων.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ
«Κήρνξον τόν λόγον....» B' Ttu. δ’, 2.

ΕΤΟΣ ΣΤ'.—ΛΑΡΝΑΞ, 31 ΟΚΤΩΒΡ. 1916.-ΤΕΥΧ.114ον.

Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΗΣΙΣ
«Και όόοι τω Κανόνι τοντω ότοι^ίιόον- 

div, ειρήνη έπ’ αύτοί^ς καί ελεος καί έπί τόν 
Ίύραήλ τον Οεον». (Γαλατ. 6, 16).

I Ειρήνην εύχεται ό Άπ. Παύλος είς τους Χριστιανούς τής
Γαλατίας, δσοι έξ αύτών θ’ άκολουθήσωσι τον κανόνα, τ. έ. τδν 
νόμον, τήν διδασκαλίαν, τήν οποίαν έν τή έπιστολή αύτοΰ έξέθη- 
κεν δχι μόνον εις δσους θ’ άκολουθήσωσι τήν διδασκαλίαν ταύτην, 
άλλά καί είς πάσαν τήν ’Εκκλησίαν του Χριστού, ήτις είνε δ 
άληθής ’Ισραήλ τού Θεοΰ. Διά τής έκφράσεως ε ί ρ ή ν η σ ο ι, 
ειρήνη ύ μ ί ν, ή ειρήνη ε ι η έ φ’ ύ μ α ς (έβρ. 
σαλώμ ή σαλώμ λάχομ), οί ανατολικοί λαοί ιδίως ài Ε
βραίοι καί Μωαμεθανοί άποδίδουσι τδν πρδς άλλήλους χαιρε
τισμόν, ίσοδυναμοΰντα πρδς τδ ήμέτερον : χαιρε ή χαίρετε, 
άλλ’ ή εύχή τοΰ Αποστόλου έχει κατ’ έξοχήν πνευματικήν 
έννοιαν. ’Αντικείμενον αύτής χρησιμεύουσιν, δχι τόσον τά έπί- 
γεια άγαθά, ή δικαία άπόκτησις καί ή καλή χρήσις αύτών, 
δσον ή πνευματική, ή εύχάριστος διάθεσις, ή πνευματική γα
λήνη, τήν οποίαν έργάζεται είς τήν ψυχήν ή χάρις τοΰ αγίου 
Πνεύματος, είρηνεύουσα τδν αμαρτωλόν μετά τοΰ Θεοΰ καί δι- 
καιοΰσα αύτόν. ’Εντεύθεν ή ειρήνη καί ή χάρις ώς έπί τδ πλεΐ- 
στον άπαντώνται όμοΰ έν ταίς άποστολικαίς εύλογίαις καί εύ- 
χαίς, ή ειρήνη δε καί ή χαρά έν Πνεύματι άγίφ μετά τού 
έλέους ήτοι τής θείας εύσπλαγχνίας είν,ε τδ υψιστον άγαθδν καί 
ό πολύτιμος έκεϊνος θησαυρός, τδν όποιον δέον νά έπιθυμή δ
πως άποκτήση έκαστος χριστιανός. Δυστυχώς δμως τού θη
σαυρού τούτου δύνανται ν’ άπολαύσωσι μόνοι έκείνοι έκ τών
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χριστιανών, οϊτινες θά κατακολουθήσωσι συμμορφοΰντες τον βίον 
αύτών προς τόν χριστιανικόν κανόνα, τ.έ πρός τήν διδασκαλίαν 
τήν χριστιανικήν. Ποία δέ είνε ή διδασκαλία αυτή τήν οποίαν 
ο Άπ. Παύλος ένταΰθα εννοεί ;—'Ο τρόπος τοΰ σκέπτεσθαι 
καί τοΰ ζην συμφώνως προς το χριστιανικόν άξίωμα καί τήν χρι
στιανικήν κλήσιν. Έν τίνι δέ συνίσταται τό χριστιανικόν άξίωμα, 
λέγει αύτός ό ’Απόστολος, ότι δηλ. «έν Χριστφ Ίησοΰ, ούτε 
περιτομή τι ισχύει, ούτε άκροβυστία, άλλά καινή κτίσις». Κατά 
τούς άποστολικούς χρόνους ύπήρχον τινές έξ Εβραίων χριστια
νοί—ψευδοδιδάσκαλοι, οϊτινες έδίδασκον, δτι ϊνα γίνη τις χρι
στιανός, ώφειλε προηγουμένως νά δεχθή τήν περιτομήν, τήν ο
ποίαν έπέβαλλεν δ μωσαϊκός νόμος καί δτι μόνον ύπό τόν δρον 
τοΰτον οί έξ έθνών χριστιανοί ήδύναντο νά γίνωσι δεκτοί είς 
τήν Εκκλησίαν τοΰ Χριστού. «Έάν μή περιτέμνησθε, έλεγον, 
τφ έθει Μωσέως, ού δύνασθε σωθήναι». Άλλ’ ό Άπ. Παύλος, ο 
όποιος άλλην περί Χριστιανισμού καί τής έν Χριστφ σωτηρί
ας είχεν ίδέαν, έρρωμένως άντέστη έναντίον τής διδασκαλίας 
ταύτης τών ψευδαδέλφων καί έδίδασκεν, δτι έν τή κοινωνία 
τοΰ Χριστοΰ δέν έ'χει καμμίαν σημασίαν τό νά ήνέ τις ή δχι 
περιτετμημένος. Ή είσοδος είς τήν Εκκλησίαν τοΰ Χριστού έ
γένετο όμοίως διά πάντας, διά τούς ’Ιουδαίους τούς περιτετμημέ- 
νους καί τούς έθνικούς τούς άπεριτμήτους. 'II περιτομή ήτο 
υποχρεωτική διά μόνους τούς πιστεύοντας είς τήν Π. Διαθή
κην, διά μόνον τόν έκλεκτόν Ίσραηλιτικόν λαόν’ άλλ’ ήλθεν 
ό Χριστός καί κατήργησε τόν νόμον έκείνον, καταστήσας άχρη
στον τήν περιτομήν δπως καί τήν άκροβυστίαν. Ό Χριστός 
είνε ό Νομοθέτης τής Ν. Διαθήκης, τών νέων διά τής χάρι- 
τος σχέσεων μεταξύ Θεού καί άνθρώπων. Ή Π. Διαθήκη ή
το μόνον δι’ ένα λαόν, τόν λαόν δ όποιος διεκρίθγ] τών λοι
πών διά τής περιτομής, άλλ’ έν τή Ν. Διαθήκη έκλήθησαν 
πάντες άνεξαιρέτως οί λαοί, τόσον οί ’Ιουδαίοι, δσον καί οί 
Εθνικοί. Πάντες γίνονται δεκτοί είς τήν Εκκλησίαν τού Χρι- 
στοΰ, δχι διά τής περιτομής, άλλά διά τοΰ μυστηρίου τοΰ ά- 

γίου βαπτίσματος. Έν τφ μυστηρίφ τούτφ δ πιστός άναγεν- 
νάται είς ζωήν νέαν καί πνευματικήν, άναδημιουργείται είς 
καινήν κτίσιν. Καινή δέ κτίσις είνε ή κατά Χριστόν ζωή. Ό 
Χριστός πάντα άνεκαίνισε καί άλλην πολιτείαν παρ’ η
μών’ αί ψυχαί ήμώ^ παλαιωθείσαι διά τής αμαρτίας, άνενεώ- 
θησαν διά τοΰ αγίου βαπτίσματος είς νέαν ζωήν. «Τά άρ- 
χαία παρήλθον, ιδού γέγονε καινά τά πάντα» (B'. Κορ. Ε'. 17). 
Τό όποιον σημαίνει, δτι του πιστεύσαντος καί βαπτισθέντος ή 
πρό Χριστού κατάστασις τοΰ βίου παρήλθεν’ δ βίος αύτοΰ ά- 
νεκαινίσθη καί ζή έν αύτφ δ Χρίστος. Έγένετο νέος άνθρω
πος. Διά τήν νέαν ταύτην κτίσιν παρέχονται νέαι δυνάμεις, ας 
χρησιμοποιεί δ πιστός έν τή πορεία τοΰ κατά Χριστόν βίου. 
Ιδού έν τίνι συνίσταται ή άξία τής Χριστιανικής κλήσεως : δ 
Χριστιανός είνε καινή κτίσις.

Έννοοΰμεν ήδη τί σημαίνει : στοιχείν τφ κανόνι τούτφ. 
Σημαίνει άκριβώς κανονίζειν, ρυθμίζειν τόν βίον συμφώνως 
πρός τάς άπαιτήσεις έκείνας, αϊτινες άπορρέουσιν έκ τής έν- 
νοίας ήν έχομεν περί τής χριστιανικής κλήσεως. Ώς καινή κτί
σις δ Χριστιανός οφείλει νά ζή νέαν ζωήν, διότι άναγεννηθείς 
έν τοίς ρείθροις τού άγ. βαπτίσματος έκαθαρίσθη τοΰ ρύπου τής 
άμαρτίας. «Άπεκδυσάμενος τόν παλαιόν άνθρωπον σύν ταις 
πράξεσιν αύτοΰ καί ένδυσάμενος τόν νέον τον κατά θεόν κτι- 
σθέντα έν δικαιοσύνη καί δσιότητι καί άληθεία, άς προσπαθή 
έπιμελώς, δπως διατηρή διά τής δοθείσης αύτφ χάριτος τήν 
καθαρότητα ταύτην, ας άποφεύγη δέ τάς άκαθάρτους έκείνας 
πράξεις, αϊτινες ήσχήμιζον τόν έθνικόν κόσμον. Διαζωγραφών 
δ Άπ. Παύλος τον βίον τών έθνίκών, καί fòia, τών Κορινθί- 
ων, τόν όποιον εζων πρό' τοΰ βαπτίσματος, λέγει δτι τινες έξ 
αύτών ήσαν «πόρνοι, είδωλολάτραι, μοιχοί, μαλακοί, άρσενοκοι- 
ται, κλέπται, πλεόνέκται, μέθυσοι, λοίδοροι, αρπαγές», άλλ ό
τι διά τοΰ λουτρού τής παλιγγενεσίας, ήτοι τού άγ. Βα
πτίσματος ήλλαξαν βίον’ «άλλ’ άπελούσασθε, άλλ’ ήγιάσθητε, 
άλλ’ έδικαιώθητε έν τφ δνόματι τοΰ Κυρίου ’Ιησού καί έν τφ 
Πνεύματι τοΰ θεοΰ ημών» (Α'. Κορ. σ', 9,10, 11). Οί έξ έθνών
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Χριστιανοί πρδ τοΰ βαπτίσματος ώς είδωλολάτραι έθυον είς 
τά «δαιμόνια», παραδοθέντες τελείως είς τδν διάβολον, βαπτι- 
σθέντες δμως άνέστησαν απ’ αύτοΰ καί άπδ πάντων τών έργων 
αύτοΰ καί πάσης τής πομπής αύτοΰ, καί συνετάχθησαν τφ Χρι - 
στφ· είσήλθον είς τήν όδδν τής αρετής ήρνήθησαν τδ ίδιον 
διεφθαρμένον θέλημα καί ύπέκυψαν είς τδ θέλημα τοΰ Θεοΰ.

’Ιδού όποια θαυμασία μεταβολή έγένετο έν αύτοΐς. Τή ά- 
ληθεία έγένοντο νέαι κτίσεις. Ήννόησαν οποίας μεγάλης τιμής 
ήξιώθησαν, άποδεχθέντες τήν εύαγγελικήν πίστιν, δπως δέ 
πάσα τιμή γινομένη ύποχρεοί, ούτω καί ούτοι ύπεχρεώθησαν 
νά διάγωσι συμφώνως πρδς τήν τιμήν, ής ήξιώθησαν γενό- 
μενοι χριστιανοί, ΐνα μή ματαίως φέρωσι τδ τίμιον δνομα τοΰ 
Χριστιανοΰ. Εύτυχείς δσοι μένουσι πιστοί είς τδν Χριστόν καί 
ζώσι συμφώνως πρδς τδν ύπδ τοΰ ’Αποστόλου ύποδεικνυόμε 
νον κανόνα. Ούτοι είνε άξιοι τής ειρήνης καί τοΰ έλέους τοΰ 
Θεοΰ. Εϊθε καί ήμείς, ό νέος ’Ισραήλ, περιπατοΰντες άξίως τής 
κλήσεως, ής έκλήθημεν, να έπισπάσωμεν έφ’ ημάς τήν ειρήνην 
καί τδ έλεος τοΰ Θεοΰ διά Ίησοΰ Χριστού τοΰ Κυρίου ήμών.

Α. Δ.

Η ΠΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΕΙΚΕΙΑ

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ

Εϊχομεν παρατηρήσει είς τδ προηγούμενον τεΰχος τοΰ 
«Έκκλ. Κήρυκος», δτι τδ αίσθημα τής πατρικής στοργής παρά 
τοίς Έλλησι καί ιδία παρά τοίς Ρωμαίοις μετεπήδησεν αίφνιδίως 
άπδ τής μεγάλης αύστηρότητος τών άρχαίων ρωμαϊκών ήθών είς 
μαρασμώδη ύπερφιλοστοργίαν. 'Η παρακμή τής πατρικής στορ
γής προύλαβε τήν τελειότητα αύτής.

’Αλλά καί είς τδν λαόν αύτδν τοΰ Θεοΰ, τδν Ίσριηλιτικόν, 
τδ μάθημα τής πατρικής έπιεικείας ήτο νεώτατον, καί κατά τοΰτο 
ή εβραϊκή άρχαιότης ομοιάζει πρδς τήν ελληνικήν καί ρωμαϊ
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κήν αρχαιότητα. Ό ’Αβραάμ έρχεται είς τήν έρημον διά νά ά- 
ναζητήση τδν παρά τοΰ Θεοΰ ύποδειχθέντα τόπον, δπου πρόκει
ται νά θυσιάση τδν υιόν του' περίπατε! τρεις ημέρας μέ τδν υιόν 
του, ό οποίος αφελέστατα έρωτά πού είνε τδ θύμα, καί κατά τδ 
τριήμερον τοΰτο ούτε ταράσσεται ούτε παραφέρεται ύπδ πατρικής 
αδυναμίας. Ό Ίεφθάε θυσιάζει τήν θυγατέρα του κατά τήν πρδς 
τδν Κύριον ύπόσχεσίν του. Είς τάς θυσίας ταύτας τάς οποίας 
άγογγύστως έπιτελούσιν οί άρχηγοί τοΰ λαού τοΰ Θεοΰ, καθώς 
είς τάς τοΰ Άγαμέμνονος καί τοΰ Ίδομενέως, ή πίστις δεσπόζει 
τής πατρικής στοργής, τδ δέ πατρικόν αίσθημα άφανίζεται είς 
τήν πίστιν, ώς έπίσης μ τα τών Βρούτων καί τών Μαυλίων τής 
αρχαίας Ρώμης άφανίζεται έν τφ πολίτη. Είς τήν αρχήν τής 
συστάσεως τών κοινωνιών, οί θεσμοί, είτε θρησκευτικοί είτε πο - 
λιτικοί, κατακυριεύουσι τδν άνθρωπον μέχρι τοΰ σημείου νά κα- 
ταπνίξωσι τά φυσικά του αισθήματα, άλλα καθόσον οί θεσμοί 
γίνονται ήπιώτεροι τα φυσικά αισθήματα καθίστανται ισχυρό
τερα. Ή ώραία καί άληθής στιγμή τοΰ πολιτισμοΰ είνε εκείνη, 
καθ’ ήν ό νόμος, ών συμπαθής άμα καί σοφός, έπιβάλλει έν τή 
καρδία τοΰ άνθρώπου κανόνα σύμφωνον πρδς τά αισθήματα αύ- 

. τοΰ καί διευθύνοντα αύτά ούχί καταναγκαστικώς.
Τοιοΰτος είνε πράγματι ό κανών τδν όποιον τδ Εύαγγέ- 

λιον είς τήν παραβολήν τοΰ ’Ασώτου φαίνεται δτι έπιβάλλει 
είς τήν πατρικήν στοργήν. Τδ αίσθημα τοΰτο είς τήν παρα
βολήν ταύτην έχει τφ δντι άπειρον εύσπλαγχνίαν, άλλ’ ή με
τάνοια τοΰ υίοΰ, τήν όποιαν προησθάνθη καί έμάντευσεν ό 
πατήρ,, άφαιρεί άπδ τής στοργής ταύτης πάσαν χαλαρότητα καί 
παν ψεκτόν στοιχείον. Ό πατήρ είνε δίκαιος άμα καί έπιεικής· 
δίκαιος ψιέν διότι ό υιός του θρηνεί διά τά σφάλματα αύτοΰ, 
έπιεικής δέ, διότι, δπως συγχωρήση, δέν έχει άνάγκην τής 
ομολογίας τοΰ αμαρτήματος.

”Ας διηγηθώμεν τεμάχιά τινα τής παραβολής ταύτης τοΰ 
’Ασώτου υίοΰ, ήτις άπειράκις έπανελ,ήφθη έπ’ άμβωνος άπο- 
τελεσματικώς πάντοτε καί έπωφελώς :

«”Ετι οέ αύτού πακοάν άΛέχοντος^ εϊδεν αύτόν ό ζατίιο αύτού 
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καί ενόττ^αγννίόΟπ καί οραρίων έτιέπεόεν έπί τόν τράχηλον αυτού, 
καί[κατεφίληόεν αύτόν· είπε δέ αντφ ό υιός, Πάτερ, ή^αρτον είς 
τόν ούρανόν καί ένώτηόν öou, καί ονκέτι είιιί άξιος κΧηΟήναχ νί- < 
ός όου*  εϊπε δέ ό πατήρ πρός τούς δούλους αύτού : Έξενέγ- 
κατε την ότολίιν την πρώτην καί ένδνόατε αυτόν, καί δότε δα
κτύλιον είς την χείρα αυτόν καί υποδήματα είς τους πόδας*  καί 
ένέγκαν:ες τόν ηόόχον τόν οιτευτόν θύόατε, καί ^άγοντες εύφραν- 
Οώιιεν ότι ουτος ό υιός μου νεκρός ήν καί άνέζηόε καί άπολωλώς 
ην καί εύρέΟη. Καί ήρξαντο εύφραίνεόϋαι.»

Είς τήν διήγησιν ταύτην, τήν παντελώς άπηλλαγμένην ά
πδ τής έπιτετηδευμένης καί βεβιασμένης έρμης τών παθών, 
δια τών οποίων τδ θέατρον επιχειρεί ν’ αντικαταστήσω τάς ά- 
ληθεΐς παθήσεις ιής άνθρωπίνης καρδίας, δλα λέγονται, ή 
δλα μαντεύονται, καί πόσον ώδυνάτο δ πατήρ έκ τής άπου- 
σίας τοΰ υίοΰ του, καί πόσον ηύχετο ύπέρ τής επανόδου του· δι
ότι καί έστέναξεν, ώς ό Μενέδημος του δράματος τοΰ Τερεν- 
τίου, καί έπροθυμήθη ούχ ήττον αύτοΰ είς τδ να ύποδεχθή τδν 
υιόν του. Άλλ’ ένταΰθα διαλάμπει ή ήθική ύπεροχή τής 
πατρικής έπιεικείας, τήν οποίαν διδάσκει τδ Εύαγγέλιον, διότι 
ή συγχώρησις δίδεται είς τδν άσωτον υίδν άφ’ ού έπανήλθεν 
είς τήν άρετήν. «Ν ε κ ρ δ ς ήν κ α ί ά ν έ ζ η σ ε ν». Ό 
Μενέδημος δμως αναλαμβάνει τδν υιόν του μετά τών κακιών 
αύτοΰ, έάν έπανήρχετο μέ τάς κακίας του. Τδν δέχεται έχον- 
τα έταίραν, μέλλουσαν νά καταστρέφω άμφοτέρους. ’Επιθυμεί 
να τδν ιδη μόνον καί να τδν έναγκαλισθή καί ύπδ τοΰ πα
τρικού αύτοΰ δρμεμφύτου. ωθούμενος αγαπά τδν υιόν του, κα- 
λδν ή κακόν. Τούναντίον δμως είς τδ Εύαγγέλιον ή στορ
γή τοΰ πατρδς προησθάνθη τήν ήθικήν άναγέννησιν τοΰ τέκνου 
του, αν καί δέν ήκουσε τήν συγκινητικήν άπόφασιν τοΰ έν τή 
άθλιότητι καί τή άπομονώσει υίοΰ, τοΰ νά πορευθή πρδς τδν 
πατέρα αύτοΰ καί να ταπεινωθή ένώπιόν του- έν τούτοις, εύ
θύς άμα τδν βλέπει μακρόθεν, ήξεύρει τήν μετάνοιάν του, τρέ
χει πρδς αύτδν καί τδν έναγκαλίζεται. Ή έν τφ Εύαγγελίφ 
πατρική έπιείκεια, ουσα τδ σύμβολον τής θείας έπιεικείας, έ- 
ξαίρει τδ ώραίον τδ ένυπάρχον είς τήν συγχώρησιν ταύτην, τήν 
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τοσοΰτον αίφνιδίαν άμα καί τοσοΰτον δικαίαν. Τδ Εύαγγέλιον, 
δπως πληροφορήση ήμάς περί τής απείρου τοΰ Θεού περί 
ήμάς εύσπλαγχνίας, έκρινε καταλληλότατον να συγκρίνη αύ
τήν πρδς τήν έπιείκειαν τοΰ πατρός, διά δέ τής ώραίας ταύτης 
ιστορίας διασαφεί συνάμα πώς έννοεί τήν καρδίαν τοΰ πατρός, 
δστις έπαρκείται είς τήν μετάνοιαν άνευ τής δμ,ολογίας, καί δσ- 
τις, ώς δ θεδς αύτός, έννοεί τδν μετανοοΰντα πριν ούτος όμι- 
λήση. Ούδείς άρα διάλογος μεταξύ τοΰ πατρδς καί τοΰ υίοΰ, ού- 
δεμία έξήγησις· πάντα έπιτελοΰνται έπί σιωπηλή καί βαθεία πε- 
ριπτύξει.

Είς τήν παραβολήν τοΰ Ασώτου τα δύο αισθήματα τής 
άνθρωπίνης καρδίας, άτινα έχουσι πρδς άλληλα μυστικήν καί 
θείαν συμπάθειαν, ή έπιείκεια δηλαδή καί ή μετάνοια, άνυ- 
ψοΰνται είς ύψιστον καί άνυπέρβλητον βαθμόν τελειότητος, άνυ- 
ψοΰνται δ’ άμοιβαίως βοηθούμενα1 θαυμαστόν παράδειγμα άπει
ρου' έπιεικείας, ούδόλως τήν δικαιοσύνην παραβλαπτούσης, καί 
άπειρου μετα,νοίας ούδ’ έπ’ έλάχιστον ζημιούσης τήν εύτυχίαν 
τής συνδιαλλαγής.

Ή παραβολή τοϋ ’Ασώτου κατέθελξεν έν παντί καιρφ τήν 
φαντασίαν τοΰ λαοΰ. Κατά τδν μεσαίωνα καί έπί τών ημερών 
μας, διάφοροι εικόνες παρέστησαν έναμίλλως τά συμβάντα τοΰ 
’Ασώτου υίοΰ. Οί λόγοι τών ιεροκηρύκων καί αί δημώδεις μονφδίαι 
έπραγματώθησαν κατά προτίμησιν περί τής ύποθέσεως ταύτης.

Τοιουτοτρόπως καί τδ Εύαγγέλιον τοΰ Χριστοΰ, είς τδ ό
ποιον εύρίσκομεν τον κανόνα κ-ί τδ πρότυπον δλων τών αι
σθημάτων τοΰ άνθρώπου, ά.εφάνη, καθ’ άς ήμέρας έν Ρώμη 
ή πατρική στοργή έξώκελλεν είς μαρασμόν, ό ύψηλότερος 
καί δ τελειότερος τύπος τοιαύτης στοργής. Έάν δ’ ή πατρική 
στοργή έν τή παραβο)»ή τοΰ ’Ασώτου είνε δικαιοτέρα καί ύ- 
ψηλοτέρα ή έν τφ Μενεδήμφ τοΰ Τερεντίου, ούσα ούχ ήττον πε
ριπαθής καί τρυφερά, έάν ή φιλολογική καλλονή συνδυάζεται 
ένταΰθα μετά τής ήθικής καλλονής, δέν είνε θαυμαστόν έν τή 
φιλολογία τδ ώραίον καί τδ άγαθδν συναρμόζονται συνεχέστερον, 
παρ’ δσον νομίζεται έπί τών ήμερών μας. Γ. Μ.
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ΗΠΙΟΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΟΝ ΕΛΑΗΝΟΝ

Έάν τις λάβη ύπ’ δψιν τούς πολλούς πολέμους τών άρχαιοτάτων 
Ελλήνων προς γειτονικούς λαούς καί πρδς άλλήλους καί τούς εξαι
ρετικούς έπαίνους τών πολεμικών πράξεων και τών πολεμικών αρετών, 
έφ’ ών κυρίως έστήριζον το μεγαλεΐον καί τήν άξίαν τών μεγάλων 
άνδρών οί άρχαίοι ποιηταί, πολύ εύκόλως δύναται νά ύποθέση δτι οί 
άρχαιότατοι "Ελληνες, τών δποίων τδν βίον βλέπομεν είς τα ομηρικά 
ποιήματα, έτίμων μέν ύπέρ παν άλλο τα αίματα καί τδν κρότον τών 
δπλων, τάς εχθρότητας καί τάς οχληράς τοϋ πολέμου πράξεις, ύπετί- 
μων δέ πολύ τα άγαθά τοϋ ειρηνικού βίου, τα πραέα καί ήμερα ήθη 
καί τάς ηπίους καί φιλόφρονας πράξεις.

Ή άντίληψις αύτή δέν εΐνε πάντως καί ή ορθή. ΕΙχον βεβαίως 
οί άρχαιοι Έλληνες, καί πολύ ορθώς, τήν γνώμην δτι μέγα κλέος προ
έρχεται εκ τών άνδραγαθιών, δτι

δέν νπάοχει ηεγαλντέοα δόξα εκείνης, την οποίαν άποκτώόιν 
οί άνθρωποι ιιέ τονς πόδας καί τάς χεϊράς των,

δπως λέγει δ "Ομηρος, άλλ’ δ έν ειρήνη βίος έθεωρειτο δ άρισΓος.
Τοϋ πολέμου, λέγει δ Μ ε ν έ λ α ο ς, πολύ προτιμοτέρα εΐνε ή 

ήσυχία, δ έν οίκογενεία βίος, ή μολπή καί ή δρχησις*  ή δέ ιδανική 
πολιτεία, λέγει δ Ό δ υ σ σ ε ύ ς, εΐνε έκείνη έν τή όποία έκαστος πο
λίτης δύνανται να ζήση έν ήσυχία καί ειρήνη, έν εύθυμία καί ευφρο
σύνη.

«Εϊθε να έξηφανίζετο είς τά ύψη τοϋ αίθέρος ή είς τά σκοτεινά 
τοϋ Άοου βάθη», εΐπεν άργότερον δ Σοφοκλής, «έκεινος δ ό
ποιος υπέδειξε τδν άλληλοκτόνον διά μισητών δπλων πόλεμον τών 
λαών». Διότι είχον ήδη παρατηρήσει άρχαιότατοι πρόγονοί του, δτι 
ή διχόνοια, αί έριδες, αί άστρεπτοι φρένες, τά άκαμπτα φρονήματα 
καί αί σκληραί πράξεις εΐνε τά μόνα άπαίσια, θεομίσητα καί ολέθρια 
κακά είς τήν άνθρωπίνην κοινωνίαν. Τα ιλαρά, έξ άντιθέτου, φρονή
ματα, ή μετάνοια, ή ήμερος τής ψυχής διάθεσις, εΐνε τα θεοφιλέστερα 
χαΐ τά μάλλον άσφαλίζοντα καί περικοσμοϋντα τον βίον τών άνθρώπων 
άγαθά. Αί έριδες καί ή διχόνοια δύνανται να διαταράξωσι καί νά άφα- 
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νίσωσι τήν μακαριότητα καί αύτών τών Θεών. Διά τοϋτο τά πάθη πρέ
πει νά καταστέλλωνται, δ μέγας θυμός πρέπει νά δαμάζηται, τά σκληρά 
φρονήματα νά μαλάσσωνται, οί άμετάπεισϊοι άνθρωποι νά κάμπτων- 
ται, αί έριδες νά έκλείπωσι καί ή φιλοφροσύνη νά έπικρατή. Καί οί 
Θεοί αύτοΐ εΐνε στρεπτοί καί δλων τών εύγενών αί φρένες εΐνε σιρε- 
πταΐ καί δλοι οί μεγαλόψυχοι καταστέλλουσι τδν θυμόν των καί πάν
τες οί γενναίοι άνθρωποι δργισθέντες δέν μένουσιν είς αιώνα τόν ά
παντα ώργισμένοι καί πας εύγενής ιλαρόν έχει τό φρόνημα. Είς τούς 
άμεταπείσ^ους άνθρώπους έπέρχεται άνωφελής μετάνοια καί ή θεία 
οργή, ή όποία άφανίζει τόν σκληροτράχηλον καί άνατρέπει άρδην καί 
πόλεις καί έθνη.

Παράδειγμα άμεταπείστου καί άνηλεοΰς άνθρώπου, μετανοήσαντος 
πικρώς διά τό άκαμπτον τοΰ φρονήματος του, εΐνε αύτός ό υψηλός 
τών δμηρικών έπών ήρως, ό Άχιλλεύς.

Ό Άχιλλεύς, άφαιρεθεΐς ύπό τοϋ Άγαμέμνονος τό γέρας, 
τήν καλλιπάρηον Βρισηίδα, οργισθεΐς κατ’ αυτοϋ άπετ 
χώρήσεν έκ τοϋ πολέμου. Δειναΐ συμφοραΐ έπήλθον τότε είς τό έλλη- 
νικόν στρατόπεδον. Άλλη έλπΐς σωτηρίας δέν ύπήρχε παρά vi μα- 
λαχθή ό Άχιλλεύς καί νά πεισθή νάκατέλθη είς τόν κατά τών Τρώων 
πόλεμον. Ό Αγαμέμνων συγκροτεί έπΙ τούτω πολεμικόν συμβούλιον, 
είς τό όποιον άναπτύσσει τήν γνώμην ταύτην. «Εΐνε άπολυτος άνάγκη 
νά καμφθή ό Άχιλλεύς>, έλεγε, <καΐ θά καμφθή! Μόνον δ Άδης 
εΐνε άκαμπτος καί διά τοϋτο καί ύπό πάντων μισητός. Καί άλλως δέ 
τδ δρθόν καί τδ νόμιμον εΐνε να ύποχωρώσι προ τών πρεσβυτέρων 
καί πρδ τών βασιλέων οί άρχόμενοι καί οί νεώτεροι».

Ή γνώμη αύτή τοϋ Άγαμέμνονος ένεκρίθη καί έξελέγη έπιτροπή 
έκ τών άρίστων καί φιλτάτων καί σεβαστοτάτων είς τόν Άχιλλέα, 
Φοΐνιξ δ παιδαγωγός του, Όδυσσεύς δ συνετώτατος καί γενναιότατος 
καί Αίας ό Τελαμώνιος, τό έ ρ κ ο ς Αχαιών. Έλθον πρδς τδν 
Άχιλλέα, έξέθηκαν είς αύτόν τάς μεγίσιας συμφοράς, ας ύπέστησαν οί*  
Έλληνες ώς έκ τής άποχωρήσεως αύτοΰ άπό τοΰ πολέμου, καί έδήλω- 
σαν δτι εΐνε έντεταλμένοι ύπδ τοϋ Έλληνικοϋ στρατοϋ νά τόν πα- 
ρακαλέσωσιν. άφήσας κατά μέρος τήν όργήν του, νά έπιληφθή τοΰ 
κατά τών πολεμίων άγώνος προς σωτηρίαν τοΰ έλληνικοϋ στρατοϋ καί 
χάριν τής έθνικής τιμής. «Ό πατήρ σου συμβουλεύων σε σοί παρήγ- 
γελλεν»—έλεγεν ό Όδυσσεύς—«νά μή ύπεραίρεσαι διά τά έξοχά σου
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προτερήματα. Ταύτα είνε δώρα τού . Θεού. Ό χρηστός καί συνετός 
άνθρωπος ούδέποτε ύπεραίρεται δια πράγματα, τά όποια δεν άνήκου- 
σιν είς αύτόν. Καθήκον υψιστον έχει cà δώρα ταυτα του Θεού νά χρη- 
σιμοποιή πρός ωφέλειαν τών άλλων. ’Αξιοκατάκριτος δέ είνε, δταν 
καταχράιαι τών προτερημάτων τούτων, δταν είνε οξύθυμος, ύπερήφα- 
νος, σκληρός, πείσμων, άκαμπτος. Ποιος δύναται να τιμήση άνθρωπον 
τόσον σκληρόν; Πόσοι δέν βλάπτονται έκ τούτων; Κάκιστον τό αυθά
δες φρόνημα. Μακράν αί κακομήχανοι έριδες. Μακράν ό χόλος ό θυ- 
μαλγής. ’Αλλά σύ έλησμόνησας τάς πατρικας ταύτας έντολάς ! Παϋσον 
τόν χόλον τώρα που είνε καιρός ακόμη, Άχιλλεύ. Άργότερον δέν θά 
είνε καιρός πλέον. Θά αίσθανθής βαθυτάτην λύπην διά τήν σκληράν 
σου διαγωγήν, θά μετανοήσης άλλ’ άνωφελώς. Τό κακόν άπαξ γενό- 
μενον δέν έπανορθουται πλέον».

«Άχιλλεύ, δάμασον τόν μέγαν θυμόν σου >, λέγει είς αύτόν ό 
σεβάσμιος παιδαγωγός του Φοΐνιξ. «Είνε άπρεπές σύ να έχης σκληράν 
τήν καρδίαν. Καί οί θεοί αύτοί κάμπτονται! Καί οί θεοί αύτο , οί 
μέγιστοι καί παντοδύναμοι, έξιλεούνται ! Κόραι τοΰ μεγάλου Διός είνε 
αί Λιταί. Ό αίδούμενος αύτας καί Ακολουθών αύτας μεγάλην ωφέ
λειαν ωφελείται. Ό άπωθών καί διώκων αύτάς επισύρει κατ’ αύτοΰ 
φοβέραν τήν οργήν τοϋ Θεοϋ. Οί εύγενεις έπ’ ούδενί λόγφ μένουσιν ά
καμπτοι πρός τάς παρακλήσεις. "Οσους τών προ ήμών Ακούομεν χρη
στούς καί γενναίους γενομένους, τούτους πάντας βλέπομεν καί εύμα - 
λάκτους καί έξιλεουμένους, ούδένα δέ άκαμπτον, ούδένα αμετάπειστο». 
"Οταν κινδυνεύη ή πατρίς καί Ατιμάζεται τό εθνικόν όνομα, οί γεν
ναίοι Απορρίπτουσι καί μήνιν καί χόλον καί έκθύμως όρμώσι πρός 
σωτηρίαν τών τιμαλφεστάτων τούτων έπί τής γής Αγαθών».

«Άπέλθωμεν», λέγει ό μεγαλόψυχος Αίας πρός τον Όδυσσέα. 
«Άπέλθωμεν ! Οί άνθρωποι άκόμη καί πρός τούς φονεΐς τών άδελ- 
φών καί τών τέκνων αύτών έξιλεούνται ! Ό δέ Άχιλλεύς απλώς δι’ 
εν γύναιον τρέφει άγριον τόν θυμόν είς τά στήθη αύτοϋ καί διατηρεί 
άκοίμητον τήν οργήν είς τήν ψυχήν του ! "Οτι φίλτατοι άνδρες πα- 
ρακαλοϋσιν αύτόν, δτι άντιπρόσωποι τοϋ Ελληνικού στρατεύματος έν
τός τοΰ ίδιου αύτοϋ οίκου τόν παρακαλοΰσι, τώ είνε έντελώς άδιάφο- 
ρον ! Είνε άνήκουστος ό τόσον άγριος θυμός ! Είνε άπάνθρωπον τό 
τόσον σκληρόν φρόνημα ! "I λ α ο ν ένθεο θυμόν, Ά χ ι λ- 
λ ε ϋ, ί λ α ο ν».
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Άλλ’ ό Άχιλλεύς έμεινεν άμετάπειστος. Έπήλθεν δμως ή ύπό 
τοΰ παιδαγωγού αύτοΰ Φοίνικος ύποδειχθεϊσα κατά τών άνηλεών καί 
σκληροκαροίων θεία οργή καί έφονεύθη ό Πάτροκλος, ό φίλτατος 
τοϋ άνηλεοΰς άνδρός. Και τότε δ πρΙν άνεξιλέαστος και νηλής καί ά
γριον τόν θυμόν έχων σ χ έ τ λ ι ο ς άνήρ, αύτός ό ίδιος προσκαλει 
είς συνέλευσιν τούς γενναίους καί χρηστούς άντιπροσώπους τοϋ Ελ
ληνικού στρατεύματος οί όποιοι μικρόν πρότερον άπήλθον άπρακτοι 
άπό τής σκηνής αύτοΰ. Αύτός ό ίδιος προσκαλεί τόν à ν α ι δ ε ί η ν
έ π ι ε ι μ έ ν ο ν, τόν ο ί ν ο β α ρ ή, τόν κ ύ ν α ι ο ν, τόν κ ο ι-
V ό ν δ μ μ α τ α έ χ ο ν τ α κ ρ α δ ί η ν δ’ έ λ ά φ ο ι ο, τόν
κ ε ρ δ α λ α ι ό φ ρ ο ν α, ώς άπεκάλει άλλοτε, Αρχιστράτηγον
τοϋ Έλληνικοϋ στρατεύματος Άγαμέμνονα, καί ένώπιον πάντων 
αύτός ό τέως ν η λ ή ς, αύτός ό τέω; ώς αδης άμείλιχος, δ Αδά
μαστος καί άγριον έ ν στήθεσι θ έ μ ε ν ο ς μ ε- 
γαλήτορα θυμόν, συντρίβεται καί έν βαθυτάτη τής ψυχής 
συντριβή μεταμέλεται.

Kal ουτω κατεδείχθη μέν έναργέστατα καί τό κράτος τής ήθι- 
κωτάτης γνώμης τοΰ Φοίνικος, δτι άπεχθάνεται καί τιμωρεί ό Θεός 
τήν άσπλαγχνίαν κα τήν σκληρότητα, καί τό κΰρος τής πρακτικω- 
τάτης γνώμης τοϋ Όδυσσέως, δτι τό σκληρόκάρδιον ά χ ο ς Αναμέ
νει Ανωφελής μετάνοια.

Τό α μ ε ί λ ι χ ο ν καί Αδάμ αστόν τοΰτο ήθος τοΰ Ά- 
χιλλέως δέν είνε καί ή φυσική μορφή τοΰ Ελληνικού ήθους. Ήτο 
Αποτέλεσμα ύπεράγαν εύαισθήτου φιλοτιμίας καιρίως όμολογουμένως 
τρωθείσης. Ήτο Αποτέλεσμα έςάψεως, τήν οποίαν φύσει γέννα ή 
συνείδησις τής μεγάλης ύπεροχής, ή όποια παραγνωρίζεται ύβριστι- 
κώς καί ασεβώς καταπατειται. Άλλως δμως οί Αρχαιότατοι "ϋ/λλη- 
νες ήσαν ήπιοι, εύμάλακτοι, Αγανόφρονες, όχι μόνον πρός τούς φί
λους καί ομοφύλους Αλλα καί πρός αύτούς τούς εχθρούς. Ήσαν τοι- 
ούτοι δπως ανωτέρω παρέσιησαν τόν άνθρωπον οί συνετοί Απεσταλ
μένοι τοΰ Ελληνικού στρατού ένώπιον τοΰ Άχιλλέως.

Καί Αληθώς, πόσον ήπιος, λεπτός, εύγενής καί φιλόφρων έ- 
δείχθη δ αύτός Όμηρικός ήρως πρός τόν Πρίαμον, τόν πατέρα τού 
πικροτάτου έχθροΰ του Έκτορος, δτε προσήλθε να ζητήση τό σώμα 
τού υίού του ! "Οτε ό γέρων ούτος βασιλεύς έπεσεν είς τούς πόδας 
αύιοΰ καί κλαίων παρεκάλει δπως παραδώση τό πτώμα τού υίού αύ- 
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τοΰ πρός ταφήν, ό Άχιλλεύς πάραυτα εγείρεται έκ τοΰ θρόνου, άνι- 
στά τόν γέροντα έκ τής χειρός

οίκτείρων κολιόν τε κάοη πολιόν τε γένειον 
καθίζει αυτόν επί θρονου καί προσπαθεί λόγους υψηλούς καί διανοή
ματα μεγάλα έκφέρων να παρηγορήση τον άπαρηγόρητον γέροντα.

Οιε δέ ό Πρίαμος ήρνήθη νά δεχθή τήν φιλοφροσύνην ταύτην, 
παρακαλέσας νά τφ Αποδοθή πρώτον ό "Εκτωρ καί νά ϊδη το τέ- 
κνον του το αγαπητόν, ό Άχιλλεύς έθεώρησε τήν ύπόμνησιν ταύτην 
τοΟ στοιχειωδέστατου Ανθρωπικού τούτου καθήκοντος ώς προσβολήν 
καί έξήλθε πάραυτα έκ τής σκηνής καί διέταξε νά λύσωσι τούς ίππους 
του Πριάμου άπό τδν ζυγόν, νά περιποιηθώσιν αύτούς, νά περιποιηθώσι 
τόν συνοδόν τού γέροντος, νά λούσωσι καί νά άλείψωσι καί να περιτυλί- 
ξωσι τό πτώμα τού Έκτορος μέ σινδόνας καθαράς καί νά έναποθέσωσιν 
αύτό έπί τής άπήνης τού Πριάμου. Έπανήλθεν έπειτα είς τήν σκηνήν 
του, έκάθισεν Αντίκρυ τού Πριάμου, τφ είπεν δτι ό υιός του είνε ελεύθε
ρος, δτι πάντα εγένοντο, δπως αύτός έπεθύμει, καί ήρχισε πάλιν νά πα- 
ρηγορή καί νά περιποιήται αύτόν. Διέταξε νά παρασκευασθώσι τά τού 
δείπνου, προέτρεψεν αύτόν να φάγη ολίγον, περιεποιήθη αύτόν δ ίδι
ος είς τήν τράπεζαν, διέταξε τάς ύπηρετρίας νά παρασκευάσωσιν αύ
τφ κλίνην αναπαυτικήν, ήρώτησεν αύτόν πόσον χρόνον σκοπεύει νά 
άφιερώση είς τάς επιταφίους τελετάς τού "Εκτορος διά νά καταπαύ- 
ση κατά τόν χρόνον τούτον τάς εχθροπραξίας, εβεβαίωσε ταύτα έπι- 
σήμως δπως ούδεμία Αμφιβολία ύπολειφθή είς τόν γέροντα, καί Απε- 
σύρθησαν, ίνα κατακλιθώσι.

Μετ’ ού πολύ εγείρεται δ γέρων, έτοιμάζονται τά πρός άναχώ- 
ρησιν, καί πριν έξημερώση, ήτο ήδη εκτός τού Ελληνικού στρατο
πέδου σώος καί άβλαβής.

Καί δ άντίπαλος τού Άχιλλέως, δ Αρχιστράτηγος ’Αγαμέ
μνων, προσβαλών εν τή παραφορά αύτού τόν Άχιλλέα, μετενόησε 
πικρότατα*  έμέμφετο εαυτόν ώς άφρονα, έθεώρει εαυτόν ώς υπό τών 
θεών πληγέντα καί μέ πάντα τρόπον έπεζήτει νά ίκανοποιήση τόν 
προσβληθέντα Άχιλλέα. ΤΗτο δέ πρόθυμος, καίτοι αύτός πρεσβύτε- 
ρος τού Άχιλλέως, καίτοι βασιλεύς, καίτοι Αρχιστράτηγος, αύτός νά 
τείνη πρώτος τήν χειρα πρός συμφιλίωσιν, Αφ’ ού αύτός πρώτος παρέ- 
σχε τήν Αφορμήν τής έριδος ταύτης.

*) Συνέχεια έκ τοΰ 113ου τεύχους σελ. 503.Καί δ πολυμήχανος Όδυσσεύς τελέσας τόν πολύμοχθον καί έπι- 

Άπό τούς προγονικούς μας θησαυρούς 519

κίνδυνον καί δικαιότατον Αγώνα, φονεύσας τό πολύ πλήθος τών υβρι
στών καί κακομηχάνων μνηστήρων, δέν έπέτρεψεν είς τήν γραίαν τρο
φόν του, τήν σεβαστήν καί πιστήν Εύρύκλειαν, νά Αλαλάξη έπί τή 
θέα τών είς τό αίμα κολυμβώντων πτωμάτων αύτών λέγων:

Ονχ óòin κτοιπύνοιόιν έπ*  άνοοάόιν εύχεΧάαόΟαι.
Άπειρα άλλα παραδείγματα μαρτυροΰσιν δτι οί Αρχαιότατοι Έλ*  

ληνες δέν έξετραχηλίζοντο είς πράξεις χυδαίας καί ώμάς, είς πράξεις 
ταπεινάς καί Αγενείς. Ήσαν τόσον πράοι, τόσον ήπιοι, τόσον έξην- 
θρωπισμένοι, κινδύνου μή ύπάρχοντος, δσον καί Ανδρείοι καί Ακατά
σχετοι τήν όρμήν έν τοις πολέμοις.

Γ. ΜΑΤΣΑΚΗΣ
Καθηγητής τοΰ Ίεροδιΰασκα^^ου.

©EOS AYTFQTHS*

A'. II ΕΠΑΓΓΕΛΙΑ.

’Ήρχοντο καί παρήρχοντο αί γενεαί*  τό κακόν έπλεόναζεν έν τώ 
κόσμφ καί οί άνθρωποι προέκοπτον Αεί έπί τό χείρον*  έν τούτοις ή 
προσδοκία τής Απολυτρώσεως δέν έξηφανίζετο δλοσχερώς έκ τής Αν
θρώπινης ψυχής. Αύτός δ Θεός έλησμονήθη ή ήλλοιώθη έν τή Αντι- 
λήψει τού Ανθρώπου*  συνεχύθη πρός αύτόν τον άνθρωπον, ή έταυτίσθη 
πρός τάς Αψύχους καί Ανοήτους καί κακοποιούς δυνάμεις τής φύσε
ως, έθεωρήθη ούχΐ εις Αλλά πλήθος θεών, ούχΐ Αγαθός αλλ’ ον κα
κοποιόν, ούχΐ δίκαιος Αλλά νέμεσις, ούχΐ έλευθερίας πατήρ Αλλά μοί
ρα, ούχΐ δημιουργός πατήρ Αλλά θεός τύραννος, πλήρης πάσης Ανθρώ
πινης κακίας. Καί δμως ή περί Απολυνρώσεως έπαγγελία αύτού δέν έ- 
ξηφανίσθη Από τής ψυχής τών Ανθρώπων. Διότι ή έπαγγελία αϋτη 
έδόθη είς τήν Ανθρωπότητα τόσον πρωίμως καί τόσον δριστική, καί 
Ανταπεκρίνετο είς τόσον βαθεΐαν καί Απαραίτητον Ανάγκην τού Αν
θρώπου, ώστε Απέβη έμφυτος καί σχεδόν οϊα ή περί πίστεως είς τήν 
υπαρξιν τού δημιουργού Θεού έσωτερική Ανάγκη τής Ανθρώπινης ψυ
χής*  ή δέ πίστις είς τήν βεβαίαν έκπλήρωσιν αύτής Απέβη ίση καί 
παράλληλος πρός τήν πίστιν περί τής αθανασίας τής ανθρώπινης ψυχής.
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Καί δπως συν τφ χρόνω, έκπολιτιζομένου του άνθρώπου, ή διάνοια 
αύτοΟ ήτένιζεν άεΐ καθαρώτερον τον Θεόν, καί άντελαμβάνετο οιαυ- 
γέστερον τήν ϋπαρξιν καί τάς ιδιότητας αύτού, καί κατενόει δρθότε- 
ρον καί σαφέστερον τήν ύπαρςιν καί τήν άθανασίαν τής ψυχής, ού:ως 
έναρμονίως πρός ταύτα έκαθαίρετο άπδ τών έπιφυέντων μυθοπλαστη- 
μάτων ή περί άπολυτρώσεως επαγγελία, καί παρεδίδοτο ύπδ τών άεΐ 
σοφών είς τούς μεταγενεστέρους σαφέστερα, άκριβεστέρα άλλά καί 
κραταιοτέρα.

Καιρός ήδη να θεωρήσωμεν άπ’ άρχής τήν άνέλιξιν τής ’Ανθρω
πότητας έν γένει, καί νά διαπιστώσωμεν διά λεπτομερειών τήν υπάρ- 
ξιν τής περί άπολυτρώσεως προσδοκίας έν τοΐς, διανοήμασι τών λαών 
καί τήν αύξομένην βεβαιότητα καί σαφήνειαν αύτής σύν τή προόδφ 
τής άνθρωπίνης διανοήσεως.

Οί πληθυνθέντες άπόγονοι του Άδάμ, ώς ήδη έρρήθη, προέκο- 
πτον άεΐ έπί τδ χείρον, καί τάχιστα έξίκοντο είς τδ μή περαιτέρω τής 
άνομίας*  μετά πάροδον ολίγων γενεών τδ άνθρώπινον Γένος ήτο ήδη 
γεγηρακδς έν τή άμαρτία, καί δ διά του κατακλυσμού καθαρμός άπέ- 
βη άπαραίτητος*  καί μόνον ό Νώε καί οί οικιακοί αύτου. εύρον ένώ- 
πιον τού ΘεοΟ έλεος δια τήν εύσέβειαν αύτών. Ό κατακλυσμός, δστις 
περιεσώθη έν ταις παραδόσεσι πλείστων λαών, —τοσούτον βαθειαν καί 
άνεξίτηλον έντύπωσιν ένεποίησεν είς τούς περισωθέντας περί τόν Νώε 
άνθρώπους ή μοναδική πανωλεθρία —, έσχεν άποτέλεσμα ό Νώε νά 
άποβή οίόνεί δεύτερος γενάρχης του άνθρωπίνου Γένους, άλλ’ ούχΐ 
καθ’ δν άκριβώς τρόπον δ Άδάμ.

b Γεν. θ', 2.

Έξελθόντες έκ τής κιβωτού οί περισωθέντες οκτώ άνθρωποι ήρ· 
ξαντό καί αύθις πληθυνόμενοι’ ταχέως δε τδ πλήθος αύτών δέν ήδύ- 
νατο νά περιλάβη, πολλφ δ’ ήττον νά θρέψη ή γή Σεναάρ, έν ή κα- 
τώκουν. 'Όθεν έδέησε τάχιστα να διασκορπισθώσιν έπί τδ πρόσωπον 
τής Γής οί άνθρωποι, άφ’ ού πρότερον έν τή πυργοποιία τής βαβέλ 
έδοκίμασαν νά άποθανατίσωσι τήν άνάμνησιν τ^ς παναρχαίας αύτών 
συμβιωσεως. Ή σύγχυσις τών γλωσσών, ή έπακο).ουθήσασα τδ μα- 
ταιωθέν μεγαλεπήβολον έργον καί δούσα τήν πρώτην δρμήν είς τδν 
διασκορπισμόν τών λαών έπί πάσαν τήν Γήν, έδωκεν έκ πρώτης άρ
χής είς τούς έν σπέρματι οίονεί τότε άκόμη καί δυνάμει ύφισταμένους 
λαούς τών μεταγενεστέρων χρόνων έν τών κυριωτάτων διακριτικών 
αύτών άπ’ άλλήλων γνωρισμάτων.

Καί ήρξατο δ μακρός καί έναγώνιος δρόμος τών δμάδων καί τών 

πατριών διά μέσου τής παρθένου, άπατήτου καί άβάτου έν πολλοΐς 
γήζ πρός πάσας τάς διευθύνσεις. Καί ήτο τή άληθεία ύπερφυώς δύσ- 
κολον τό άναληφθέν έγχείρημα*  τό σύμπαν ήτο πλήρες άγριότητος*  τα 
όρη, δπου δέν έκαλύπτοντο ύπό αίώνίας χιόνος, ήσαν άδιαβάτως δα
σώδη ή διεσχίζοντο ύπό άνυπερβλήτων ρευμάτων*  καί διηνεκής 
άγων τών θηρίων τής γής κατ’ άλλήλων καί διαρκής άπ’ αύτών κίν
δυνος κατά τού άοπλου καί γυμνού άνθρώπου έλόχα άνά παν βήμα, 
Άλλ’ έβάδισεν δ άνθρωπος υψιτενής καί μεγαλοπρεπώς άτάραχος διά 
πάντων τών κινδύνων, συχνότατα πίπτων άλλ’ ούδέποτε δειλιών ή όλο- 
σχερώς καταστρεφόμενος, πεποιθώς έπί τήν σοφίαν αύτού καί τήν 
πρόσφορον χρήστν τών πρό ποδών μέσων, είς τήν έκπλήρωσιν τής 
θείας αύτοΰ άποστολής, ούδέποτε λησμονήσας τήν συγχρόνως τή δη
μιουργία δοθεΐσαν αύτφ έξουσίαν παρά τού Θεού έπί πάντα τα έπί τής 
γής, δτι «ό τρόμος ύμών κ αί δ φόβος έσται έπί 
πάσι τ ο ϊ ς θηρίοις τ ή ς , γ ή ς, κ α I έ π I πάντα τα 
δρνέα τού ούρανού, καί έπί πάντα τά κινού- 
μ ε V α έ π I τής γ ή ς, κ α I έ π I πάντας τούς ί χ θ ύ α ς 
τής θαλάσσης ύπό χεΐραςύμϊνδέδωκα.»1)

Καί δυνάμεθα νά φαντασθώμεν τούς δλίγους εκείνους παναρχαίους 
άνθρώπους διεξάγοντας διά πρωτογενών δλως μέσων άδ^σώπητον καί 
δεινόν περί ύπάρξεως άγώνα έν τφ μέσω ·τής άχανούς γής κατά τών 
στοιχείων τής φύσεως καί τών θηρίων, ύπό τό κράτος τού καταπλη
κτικού φόβου, ον ένεποίουν είς αύτούς τά μυστηριώδη φυσικά φαινό
μενα, έν χρόνω καθ’ ον ή μέν άνθρωπίνη διάνοια έλάχιστα έγίνωσζε 
καί έλάχιστα ήτο ίκανή νά έννοήση έξ αύτών, άχαλίνωτος δέ ή φαν
τασία συνεπλήρου καί ήρμήνευε διά τών ιδίων πλασμάτων τά άλλως 
άκατανόητα μύιτήρια τού σύμπανιος.

Ό άτέρμων κυανούς κύκλος, δ περιβάλλων τήν ξηράν καί τήν 
θάλασσαν καί πάντα τά έν αύτοΐς καί ύπερέχων άμετρήτως τών κο
ρυφών τών ύψίστων δρέων, δ φωτιζόμενος καί θερμαινόμενος έν ήμέρα 
μέν ύπό τού ήλίου, έν δέ τή νυκτί ύπό τών άναριθμήτων άστέρων καί 
τής τοσούτον παραδόξως αύξομένης, έλαττουμένης καί άφανιζομένης 
έν κανονική περιόδφ σελήνης, δ καταιωνίζων έπί τήν γήν καί τόν 
άνθρωπον έν χειμώνι μέν τό άδρατον ψύχος καί τήν χιόνα και τήν χά- 
λαζαν καί τό άνωθεν ύδωρ έν μέσω βροντών καί άστραπών, πυρός καί 
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κρότου, άπό νεφών φερομένων πανταχόσε της έπιφανείας αύτού καί 
καλυπτόντων καί σκοτιζόντων τό κυανούν αύτοΰ φως, έν δέ τώ θέρει 
τόν άφόρητον καύσωνα, τον άπειλούντα να πυρπόληση τά σύμπαντα*  ή 
ξηρά μετά της έπ’ αύτής ζωής, τών ζώων καί τών φυτών ιδία, τών 
μυστηριωδώς φυόμενων καί αυξανομένων έν σοφία άνερμηνεύτω καί 
γιγαντουμένων είς δένδρα μεγαλοπρεπή καί πολυετή καί αιωνόβια, ή 
είς δενδρύλλια καί θάμνους βραχυβίους, καί παραγόντων καρπούς καί 
φύλλα είς τροφήν τών ζώων καί τών ανθρώπων, ή φυόντων άνθη είς 
χαράν καί τέρψιν τών ύψηλοτέρων τού άνθρώπου συναισθημάτων*  αί 
πηγαΐ τών ύδάτων αί άλλόμεναι έκ τών έγκάτων τής γής είς πόσιν 
τών ζώων καί τού άνθρώπου καί είς ποτισμδν πρός αύξησιν τού φυ
τικού βασιλείου, καί τά μυστικόν αύτών κελάρυσμα, τό τοσούτον έ- 
ναρμονίως καί έν θεσπεσία συμφωνία άναμιγνυόμενον πρός τόν ψίθυρον 
τών δασών καί τήν μεθυστικήν αύτών εύωδίαν*  ή θάλασσα ή ήχήεσσα, 
ή άπό τής γλυκείας γαλήνης καί τού θυμηδούς φλοίσβου μεταβαλλόμενη 
είς δργήν καί κατάραν, απειλούσαν νά πνίξη τήν ξηράν έν τώ ύδατι τώ 
θολώ καί άφροστεφεϊ*  ταύτα πάντα καί μυρία άλλα έπεσπώντο άεννάως 
τήν προσοχήν τοΰ άνθρώπου, δστις άδυνατών νά κατανόηση τα αίτια 
τών πρρσπιπτόντων είς τήν άμεσον αύτοΰ άντίληψιν φαινομένων τού
των, άπέδωκεν αύτά είς ένεργείας μυστηριωδών θεών κρυπτομένων 
έν τοϊς διαφόροις στοιχείοι'ς τής φύσεως καί ένεργούντων τα τοιαΰτα 
άποτελέσματα. Καί έπληρώθη τό πάνθεον τής σκέψεως τοΰ άνθρώπου 
πλήθους θεοτήτων πνευματικών καί άφανών, κακοποιών καί αγαθο
ποιών, άναλογως τής έπί τόν άνθρωπον έπιδράσεως τών φυσικών φαι
νομένων.

Έκάστη τών πατριών διεμορφώθη, έπολλαπλασιάσθη καί άνε- 
πτύχθη πνευματικώς καί διεπλάσθη σωματικώς άναλόγως πρός τούς 
φυσικούς δρους, ύφ’ ούς εύρέθη έν τή χώρα τής γής, έν ή παρώκησε. 
Καί δτε μετά πάροδον χιλιάδων έτών οί άπογονοι τών παλαιοτάτων 
έκείνων πατριών, είς φυλάς μεγάλας καί έξ εκατομμυρίων άνθρώπων 
πλέον άποτελεσθέντες, συνωκισμένοι είς πόλεις πολυπληθείς καί πολυ- 
ανθρώπους καί έπεκτείνοντες άεννάως τήν χώραν τής οίκήσεως αύτών, 
τήν πατρίδα, συνήντησαν τούς απογόνους τής τήν γειτονικήν 
χώραν παροικησάσης πάτριάς, είδον έκπληκτοι άλλήλους*  διέφερον 
ούχΐ μέν κατά τούς γενικούς τοΰ άνθρωπίνου είδους τής δημιουργίας 
χαρακτήρας, άλλά κατά τοσαύτα άλλα χαρακτηριστικά ώστε έκαστοι 

έθεώρησαν άλλοτρίους εαυτών τούς λοιπού/ έκαστον έθνος είχεν ίδίαν 
διανοητικότητα καί λαλιάν*  έλάτρευεν ίδίους θεούς*  είχεν ίδίαν ιστορί
αν καί φιλοσοφίαν*  ίδια έργα καί μέσα ένεργείας*  ιδίας άντιλήψεις καί 
εξηγήσεις τών φυσικών φαινομένων καί τών αιτίων, δι’ α έκαστα γί
νονται*  ίδίους σκοπούς καί κατευθύνσεις καί ιδίας όδούς καί μέσα πρός 
έπίτευξιν αύτών. Πλήν τούτων διέφερον οί άνθρωποι ένίοτε καί έξωτε- 
ρικώς*  λόγοι κλίματος καί σ^νθήκαι βίου έπηρέασαν καί τήν έξωτε- 
ρικήν τού άνθρώπου έμφάνισιν καί προσέθηκαν είς τάς άλλας διαφο
ράς καί τήν τού χρώματος, έξ ής προέκυψεν ή άνθρωπολογική είς 
φυλάς διάκρισις ιών άνθρώπων, είς λευκούς καί αίθίοπας, είς έρυθρο- 
δέρμους καί κίτρινους, είς χαλκόχρους καί είτινας άλλους.

"ΟΘεν οί άνθρωποι μετά τοσόύτων αιώνων πάροδον άνασυναντη- 
θέντες προσέβλεψαν άλλήλους μετά περιεργίας καί έκπλήξεως τό 
πρώτον, μετ’ έχθρότητος βραδύτερον εύθύς ώς ή ανάγκη τοΰ ζήν καί 
τοΰ πολιτισμού αί χρείαι έβίασαν αύτούς είς έπιθυμίαν τών προϊόντων 
τού ίδρώτος τοΰ πλησίον. ’Εντεύθεν τό μεταξύ ατόμων καί οικογενει
ών, πατριών καί φυλών ίσχύον τέως δίκαιον τοΰ ίσχυροτέρου έπε- 
ξετάθη έπί τήν οικουμένην πάσαν, άποβάν σύν τώ χρόνω ό μόνος 
ρυθμιστής τών μεταξύ τών έθνών σχέσεων, εί καί δύναταί τις είπειν 
δτι έσχε καί άγαθόν τι άποτέλεσμα ή έπέκτασις αυτή*  διότι ένώπιον 
τοΰ κοινού έξωθεν κινδύνου ή έφαρμογή τής όλεθρίας καί άδικου 
άρχής έσωτερικώς έν τώ αύτώ έθνει καί έν ταϊς άπαρτιζούσαις αύ
τό πατριαϊς προήγαγε τούς ανθρώπους είς τήν ϊδρυσιν τής έννόμου 
τάξεως, δι’ ής έπεδιώχθη ή έσωτερική ηρεμία καί γαλήνη πρός ίσχυ- 
ράν έξωτερικήν έμφάνισιν.

Έπηκολούθησαν άγώνες μακροί καί άτελεύτητοι άνθρώπων πρός 
άνθρώπους, τών μέν περί σωτηρίας καί ύπάρξεως, τών δέ περί έπι- 
κρατήσεως άγωνιζομένων, χωρίς νά λήξη ό κατά τών στοιχείων τής 
φύσεως καί τών λοιπών κτισμάτων περί κυριαρχίας άγων τοΰ άνθρώ
που. Τά πάντα έν συγχύσει καί συμφυρμώ αιωνίως άνεκυκώντο*  ή 
σήμερον άνέτρεπε τό άποτέλεσμα τής χθές, καί τής αύριον τά γεγονό
τα ούδείς ήδύνατο νά προεικάση*  πόλεμος παντός κατά πάντων καί 
πληθύς άνείκαστος τών παρομαρτούντων δεινών*  άφθονος και συνεχής 
κατά τούς πρώτους έκείνους αιώνας τοΰ προϊστορικού βίου τού άν
θρώπου φθορά λαών καί έθνών, άλλ’ είς άντικατάστασιν τών φθειρο- 
μένων άεΐ άφθονωτέρα παραγωγή*  ού μόνον δέ τούτο άλλά καί τών 
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στοιχείων τής κτίσεως έξαιρετική κατά τούς χρόνους έκείνους ή συμ
μετοχή είς τάς παγκοσμίους άναστατώσεις*  σεισμοί φοβεροί καί άλ- 
λεπάλληλοι, πΟρ ούράνιον καί ύποχθόνιον, καταποντισμοί χωρών όλο- 
κλήρων είς τάς άβύσσους τοΰ άτέρμονος πόντου μετά πάντων τών έπ’ 
αυτών πλασμάτων, βαθμιαιαι κατολισθήσεις καί καθιζήσεις δρέων καί 
πεδιάδων καί είσχώρησις έν ήρέμφ κινήσει η έν μανιώδει παφλασμώ 
τών ύδάτων τής άβύσσου ύπεράνω τόπων, έν οις ήνθει τέως ή ζωή, 
ή μεταξύ χωρών, ών οί κάτοικοι χθές έτι έπεκοινώνουν προς άλλήλους 
διά ξηράς, άναδύσεις χθές καί καταδύσεις σήμερον νήσων έν μέσφ τοΰ 
δδατος έν συνοδεία θεηλάτου ορυμαγδού τού ύγρου στοιχείου καί κα- 
πνοΟ καί πυράς άναθρώσκοντος, προηγούντο, συνώδευον ή είποντο τοΰ 
έξοντωτικού τών άνθρώπων πρδς άλλήλους καί πρδς τα θηρία τής γής 
πολέμου, δν έπεκάλυπτον καί έξηφάνιζον δια τής στυγνής μεγαλο- 
πρεπείας καί τής άνυπολογίστου είς έκτασιν καί χώρον φθοράς, ήν 
κατειργάζοντο.

(ακολουθεί). ΧΑΡΙΛΑΟΣ I. ΠΑΠΑΤθΑΝΝΟΓ, Δ.θ.

ΟΠΟΙΟΙ ΗΣΑΝ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

(Χριστιανικόν ανάγνωσμα) .*
Ή δεινή θέσις είς ήν έπϊ τρεις όλοκλήρους αιώνας εύρίσκοντο 

οί άρχαΐοι χριστιανοί δέν έπέτρεπεν είς αύτούς να άνεγείρωσιν ίδίους 
ναούς είς τούς όποιους να λατρεύωσι τδν θεδν καί νά τελώσι τά τής 
λατρείας των καί δια τούτο συνήρχοντο πρδς τδν σκοπόν τούτον είς 
διαφόρους τόπους, άναφέρεται δ’ δτι έτέλεσάν ποτέ τδ Πάσχα των έν- 
τδς αρχαίων θερμών (λουτρών \ Συνήθως συνήρχοντο είς τάς κατακόμ- 
6ας ή σπήλαια, άλλα συχνότερον προσηύχοντο εις τδ ύπαιθρον, ύπδ 
τδν άνοικτδν ούρανόν. Ό άγιος Διονύσιος ό ’Αλεξάνδρειάς άναφέρει 
τά έξής : «Καί δτε άκόμη, λέγει, κατεδιωκόμεθα ύπδ πάντων καί κα- 
τεδικαζόμεθα είς θάνατον καί πάλιν έξηκολουθοΰμεν νά τελώμεν τάς 
έορτας ήμών. 'Έκαστος τόπος προωρισμένος διά φυλακήν τών μαρτύ
ρων μας έφαίνετο αρκετά ευπρεπής διά τάς ίερας ήμών συνάξεις*  μάς 
ήτο άδιάφορον αν ούτος ήτο μάνδρα ή έρημος, πλοϊον ή πανδοχεϊον

♦) Συνέχεια εκ του’113ου τεύχους σελ. 494.
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ή σκοτεινή φυλακή. Έν τφ βίφ τοΰ αγίου μάρτυρος Αουκιανοΰ πρε- 
σβυτέρου ’Αντιόχειας άναγινώσκομεν δτι, δτε τώ 311 συλληφθείς πα- 
ρεδόθη είς τδ δεσμωτήριον, ί'να άποθάνη τής πείνης, ό άγιος μάρτυς 
καταβεβαρημένος ύπδ τών δεσμών, μή δυνάμενος τδ παράπαν νά κινηθή, 
άλλ’ ύπτιος κείμενος έν*τώ  δεσμωτηρίφ παρόντων καί άλλων περί αύ
τδν πιστών, έπιθυμησάντων νά κοινωνήσωσι τδ τελευταΐον τών άχράν- 
των μυστηρίων, έτέλεσε τδ μυστήριον τής θείας εύχαριστίας έπϊ τοΰ 
ίδίου στήθους. Τούτου γενομένου ό άγιος είπεν*  «ας χρησιμεύση ύμίν 
τδ στήθος μου βωμός, ύμεϊς δέ περικυκλώσαντές με πανταχόθεν άπο- 
τελέσατε τδν άγιον ναόν». — Ούτω καί έγεινεν*  δ ναδς άνηγέρθη έκ 
ζωσών χριστιανικών ψυχών, ένφ ώς βωμδς έχρησίμευσεν ή ζώσα Χρι
στιανική ψυχή. Άλλ’ δτε ήδυνήθησαν οί Χριστιανοί να οίκοδομήσωσι 
ναούς, άνήγειραν αύτούς τδ κατ’ άρχας άπλουστάτους, βραδύτερον δέ 
άπό τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου καί έξής ήρχισαν να έγείρωσι ναούς 
πολυτελείς, άλλ’ ών τδ περιεχόμενον ήτο πολύ διάφορον τοΰ κατά τήν 
περίοδον τών διωγμών. Τότε οί Χριστιανοί μολονότι πανταχόθεν έδιώ- 
κοντο καί σωφρονέστεροι ήσαν καί έπιεικέστεροι καί σπουδαιότεροι 
καί περί τάς ίερας συνάξεις προθυμότεροι καί περί τήν άκρόασιν τοΰ 
θείου λόγου, τώρα δ’ δμως ειρήνης άπολαύοντες άπεχαυνώθησαν καί 
μυρίων τήν έκκλησίαν ένέπλησαν κακών, ώς παρατηρεί ό Ιερός Χρυ
σόστομος. Διότι δ,τι είνε τδ πύρ είς τδ χρυσίον, τοΰτο ή θλίψις είς τάς 
ψυχάς..’Εντεύθεν δέ καί έλέγετο δτι άλλοτε οί Χριστιανοί είχον μέν 
πτωχούς καί σκοτεινούς ναούς άλλα λαμπράς ψυχάς*  τώρα δμως ένώ έ- 
χουσι πλούσιας καί λαμπράς έκκλησίας, έχουσι ζοφεράς ψυχάς. Ωσαύ
τως δηλωτικόν τής καταστάσεως τής τότε καί νΰν ύπάρχει είς τδ έξής 
λόγιον: «Τό πάλαι είχον ξύλινα ποτήρια καί πολυτιμοτάτους πρεσβυ- 
τέρους άνωτέρους τοΰ χρυσού, ένφ τώρα βλέπομεν χρυσά ποτήρια καί 
ταπεινούς πρεσβυτέρους. »

Περί τού έορτασμοΰ τής Κυριακής ειδήσεις έχομεν παρά τφ ά- 
γί<ρ μάρτυρι Ίουστίνφ δστις γράφει «Καθ’ έκάστην Κυριακήν (ήλίου 
ήμέραν) συνέρχονται πάντες οί πιστοί οί διαμένοντες είς τάς πόλεις καί 
τούς άγρούς καί τά άπομνημονεύματα τών ’Αποστόλων ή τα συγγράμ
ματα τών Προφητών άναγινώσκουσι » — Μετά πόσης δ’ εύλαβείας έ- 
ώρταζον τήν αγίαν ταύτην ήμέραν δήλον έξ δσων λέγουσι περί αύ
τής. « Ό Θεδς έχαρίσατο ήμΐν τήν έβδομην ήμέραν πρδς άνεσιν καί 
άνάπαυσιν έκ μόχθων καί τών θλίψεων, άλλά πρδς τοΰτο δέν πρέπε 
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να παραδιδώμεθα κατ’ αύτήν είς τέρψεις καί διασκεδάσεις, αϊτινες 
μάλλον κουράζουσι τό τε σώμα καί το πνεύμα. Πρέπει ν’ άναπαυώμεθα 
ούτως ώστε ν’ άποφεύγωμεν παν τό δυνάμενον νά βλάψη ήμάς ψυχι- 
κώς, να πράττωμεν δέ δ,τι εΐνε ωφέλιμον είς τήν ψυχήν.

Κατά τούς έφεξής χρόνους, δτε ή Εκκλησία άπολαύσασα τής 
έλευθερίας δέν είχε πλέον να φοβήται διωγμούς έκ μέρους τών έθνι- 
κών, ήρχισαν παρά τοϊς Χριστιανοΐς ν1 άναφαίνωνται πολλαΐ κακίαι. 
Πολλοί δηλ. Χριστιανοί λησμονουντες εαυτούς, παρεδίοοντο κατά τήν 
Κυριακήν είς καταχρήσεις. «Τινές έκ τών άδελφών ήμών λέγει ό ιε
ρός Χρυσόστομος δέν σέβονται ούδέ τιμώσι τήν άναστάσιμον τού Κυ
ρίου ήμέραν ώς πρέπει. Άλλ’ οφείλω παρρησία να εϊπω, δτι διέρχε- 
σθαι τήν ήμέραν ταύτην έν κραιπάλη καί μέθη, σημαίνει μολύνειν τό 
αίδέσιμον αύτής. Ό Κύριος τούς άτιμάζοντας τάς ήμέρας Αύτού δχι 
μόνον δέν θα έλεήση, άλλά καί θ’ απόρριψη έν τή ήμέρα τής κρίσε- 
ως. Είς μάτην ό άνθρωπος νομίζει δτι αγιάζει τήν ήμέραν τού Θεού 
διερχόμενος τόν χρόνον αύτού έν άμαρτίαις παντοίαις καί έν διαφθορά. 
Λυπεί μόνον τόν Θεόν.» Άλλοι δέ γράφουσι*  <δέν πρέπει νά διερ- 
χώμεθα τάς έορτάς έν τή ικανοποιήσει τών έπιθυμιών τής σαρκός ήμών, 
έν τή άλλαγή τών ένδυμάτων ήμών, έν τή τρυφή καί τή μέθη καί τή 
ήδυπαθεία, άλλ’ έν αγνεία πνευματική, έγρηγορότες τόν νοΰν καί 
προσευχόμενοι.

Οί άρχαϊοι Χριστιανοί μεγάλην σημασίαν έδιδον είς τό έκκλη- 
σιαστικόν ασμα. Ώς γνωστόν «συνήεσαν τό παλαιόν άπαντες καί ύπέ- 
ψαλλον κοινή». Δυστυχώς δμως τό πλειστον τών έκκλησιαστικών ύ
μνων τών πρώτων αιώνων άπωλέσθησαν καί μόνον λείψανά τινα διεσώ- 
θησαν μέχρις ήμών. Έν τινι συγγράμματι κατά τού αιρετικού Άρτέ- 
μωνος άναγινώσκομεν, δτι «ΨαλμοΙ δέ δσοι καί ωδαϊ άδελφών άπ’ 
άρχής υπό πιστών γραφεϊσαι τόν λόγον τού Θεού τόν Χριστόν ύμνούσι 
θεολογούντες». Ό Πλίνιος πεμφθείς υπό τοΰ αύτοκράτορος Τραϊανού 
(98—117) ώς έπαρχος είς Βιθυνίαν καί τόν Πόντον, εύρεν έκεϊ πολ
λούς Χριστιανούς, οϊτινες συνείθιζον κατά τάς Κυριακάς προ τής ανα
τολής τού ήλιου νά συναθροίζωνται και νά ψάλλωσιν ύμνον πρός αϊνε- 
σιν τού θεού αύτών Χριστού. Ό Κλήμης Άλεξανδρεύς έγραψεν ύμνον 
πρός τόν Χριστόν, σωζόμενον καί άπαντώντα έν τέλει τού συγγράμμα
τος αύτοΰ «Παιδαγωγός», δπως καί ό άγιος έπίσκοπος Μεδιολάνων 
’Αμβρόσιος. Τό πλειστον τής ’ θείας λατρείας τών άρχαίων χριστιανών 
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άπετελεϊτο έξ ύμνων. Βασίλειος ό μέγας ώ; εξής περιγράφει αύτήν, 
γινομένην έπί τών ήμερών αύτού. < Ό λαός ήμών, λέγει, από βχθείας 
»νυκτός όρθρίζει έπί τόν οίκον τής προσευχής καί έν πόνω καί θλίψει 
»καί συνοχή δακρύων έξομολογούμενοι τω θεώ, τελευταϊον έξαναστάν- 
»των τών προσευχών είς τήν ψαλμιρδίαν καθίστανται. Καί νύν μέν 
»διχή διανεμηθέντες, άντιψάλλουσιν άλλήλοις, όμού μέν τήν μελέτην 
»τών λογίων έντεΰθεν κρατύνονται, όμού δέ καί τήν προσοχήν καί 
»τό άμετεώριστον τών καρδιών έαυτοϊς διοικούμενοι. ’Έπειτα πάλιν 
»έπιτρέψαντες ένΐ κατάρχειν τού μέλους, οί λοιποί ύπηχούσΓ καί ού- 
»τωςέν τή ποικιλία τής ψαλμωδίας τήν νύκτα διενεγκόντες, μεταξύ 
»προσευχόμενοι, ήμέρας ήδη ύπολαμπούσης, πάντες κοινή, ώ; έξ ένός 
»στόματος καί μιάς καρδίας τόν τής έξομολογήσεως ψαλμόν άναφέ- 
»ρουσι τω Κυρίφ, ίδια εαυτού έκαστος τά ρήματα τής μετανοίας ποι- 
»ούμενος». Καί δ ίερός Χρυσόστομος: «Καί γυναίκες καί άνδρες 
»καί πρεσβύται καί νέοι διήρηνται μέν κατά τον τής ύμνωδίας χρό- 
»νον τήν γάρ έκάστου φωνήν τό πνεύμα κεράσαν μίαν èv άπασιν έρ- 
»γάζεται τήν μελωδίαν».

Καίτοι δέν έδιδον μεγάλην σημασίαν είς τούς ύμνους καί τούς 
ψαλμούς οί άρχαϊοι Χριστιανοί, έν τούτοις προσεϊχον πολύ μήπως 
άνάξιοι δντες μάλλον παροργίζουσιν ή εύχαριστούσι τόν Θεόν διά τών 
ύμνωδιών των. «Ούχ ώραϊος αίνος, έλεγον, έν στόματι αμαρτωλού». 
Ό μακάριος Ιερώνυμος τούτο άκριβώς έχων ύπ’ δψει λέγει*  «έάν 
αίνήτε τόν Θεόν έν ψαλμοϊς καί ύμνοις, τότε είς τάς καρδίας ύμών 
πρέπει καί νά έχητε έκεϊνο, τό όποιον έκφράζει ή γλώσσα ύμών. 
Ό ίερός Αύγουστϊνος όμοίως λέγει*  «μολονότι μεγάλην σημασίαν 
άποδίδω είς τούς έπ’ ’Εκκλησίας ψαλλομένους ύμνους, δμως δι’ αύ- 
»τών μάλλον πλήττεται ή σωματική άκοή ή ή πνευματική. . . ’Ενίοτε 
»προφυλάττων έμαυτόν άπό τής αύταπάτης καθίσταμαι λίαν αύστη- 
»ρός καί σχεδόν έπιθυμώ, δπως πάσαι αύται αί μελωδίαι έξορισθώσιν 
»εκ τών έκκλησιών, έν τοιαύτη δέ περιπτώσει εύρίσκω άξιοπρεπέ- 
»στερον νά έχώμεθα τών παραινείων τοΰ έπισκόπου ’Αλεξάνδρειάς Ά- 
»θανασίου, έπϊ τή βάσει τών οποίων οί ψαλμοϊ καί ύμνοι οφείλουσι 
»νά ψάλλωνται είς ένα τόνον (μουσικόν) ούτως ώστε μάλλον νά όμοιά- 
»ζωσι πρός άνάγνωσιν παρατείνουσαν τούς λόγους, παρά πρός ασμα».

Περί τών ύμνων τών μαρτύρων τών καταδικαζομένων είς θάνα
τον έλαχίστας έχομεν ειδήσεις*  ώς γνωστόν ό Άπ. Παύλος μετά τού 
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Σίλα εύρισκόμενοι έν τη φυλακή κατά τό μεσονύκτιον προσευχόμενοι 
ύμνουν τον θεόν (πράξ. 16, 25). Οί μάρτυρες Μαρκελλιανός καί Μάρ- 
κελλος έν χαρα έψαλλον, μέλλοντες νά προσηλωθώσιν έπΙ ένός καί του 
αυτου σταυρού. «Παρατήρησον, έλεγον, πόσον συγκινητικόν καί εύ- 
χάριστον εΐνε δταν δύο αδελφοί ζώσιν έν όμονοία !> "Ετεροι μετέ- 
βαινον είς τόν τόπον της καταδίκης ώς είς πολυτελές συμπόσιον, καθ’ 
όδόν δέ εψαλλον : «Δόξα έν ύψίστοις Θεώ !... ’Επέστη δι’ ήμάς ή 
ήμέρα του χωρισμού καί αυτή εΐνε ήμέρα της σωτηρίας ήμών !» 
Χριστιανή τις γυνή καθ’ δν χρόνον άπεκεφάλισαν τόν υιόν της έ
ψαλλε τόν 115 ψαλμόν του Δαυίδ : «Τίμιος έναντίον Κυρίου ό θάνα
τος τών όσίων αύτού», μετά τής προσθήκης : «Ούτος εΐνε ό δού- 
λός Σου, δ υίός τής δούλης Σου». ’Ιδού δια τίνος ύμνου συνώδευσε 
τόν υίόν αύτής μέχρι τού τάφου.

ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ 
(άκολοϋΟεΙ). διευθυντής του ‘Ιεροδιδασκαλείου.

ΛΟΠΟΝ ΘΗΞΑΥΡΙΞΜΑ

ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ ΣΕΜΝΟΥ

Ούδέν γλυκύτερον καί σωτηριωδέστερον, λέγει <5 ποιητής 
θ έ ο γ ν ι ς, τής έναρέτου καί σώφρονος γυναικδς. Καί δμως 
τδ χρήμα άναμιγνύει πολλάκις τά γένη· άγαθδς νυμφεύεται 
πλουσίαν κακήν καί καλή πλούσιον κακόν.

Ή καλή σύζυγος, λέγει δ Ε ύ ρ ι π ί δ η ς, συγκρα
τεί άνδρα άσωτον καί σώζει ολόκληρον οίκον καταπραΰνει 
τήν οργήν του άνδρός, διαλύει τήν άθυμίαν τής ψυχής του, 
και τφ παρέχει τήν γλυκυτέραν παραμυθίαν κατά τάς στενο
χώριας καί τάς άσθενείας του. "Οστις, επομένως, νυμφεύεται 
δύστροπον καί πονηράν γυναίκα, άποβλέπων είς τήν εύγένειαν 
καί τα πλούτη της, εΐνε ανόητος καί δέν γνωρίζει νά νυμ- 
φευθή· ή γυναικεία σωφροσύνη εΐνε δ πολυτιμότερος τών 
πλούτων οί τίτλοι τής εύγενείας και αί μεγάλαι προίκες εΐνε 
άνωφελείς δταν δέν συμβαδίζη καί τδ χρηστδν ήθος· εΐνε γνωστδν 
δτι πολλών τδν οίκον κατήσχυνε γυνή κομπάζουσα διά τδ γέ- 
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νός καί τά πλούτη της.—Ό νυμφευόμενος χάνει τήν έλευθε- 
ρίαν του, άλλ’ ώς άντάλλαγμα έχει τοϋτο τδ καλόν, δτι δέν 
φοβείται νά άμαρτήση, άν εχη καλήν γυναίκα, διότι ή καλή 
σύζυγος εΐνε ταμειον πάσης άρετής. Διά τοϋτο ο φρόνιμος άν
θρωπος ή πρέπει νά μή νυμφεύεται ή νά λαμβάνη γυναίκα 
χρηστήν καί αγαθήν ή έπιτυχία τοΰ γάμου έξαρτάται έκ τής 
έκλογής τής συζύγου.

Ένομοθέτησα, ελεγεν ο άρχαιος νομοθέτης Λυκούρ
γος, νά ύπανδρεύωνται αί νέαι χωρίς προίκα διά νά μή 
μένωσιν άνύπανδροι αί πτωχαί καί διά νά μή ύπεραίρωνται 
αί πλούσιαι· οί νέοι ας άποβλέπωσιν είς τά ήθικά προσόντα 
τής νέας καί ας έκλέγωσιν άρετάς.

Οί έπιθυμοΰντες νά γίνωσι πατέρες καλών τέκνων, λέγει 
δ ΙΙλούταρχος, δέν πρέπει νά νυμφεύωνται τυχούσας γυ
ναίκας.—Ή σύζυγός σου δέν πρέπει νά εΐνε πολύ άνωτέρας 
κοινωνικής τάξεως ούτε πολύ πλουσιωτέρα άπδ σέ· τδ λεγόμε
νον «πάρε γυναίκα τής θέσεώς σου», εΐνε σοφόν, διότι οί λαμ- 
βάνοντες συζύγους πολύ άνωτέρας των κοινωνικώς και ύλικώς 
γίνονται άνεπαισθήτως δχι άνδρες γυναικών άλλά δούλοι προι
κών, καί πολλοί έξ αύτών δέν βελτιοϋσιν εαυτούς έκ τοΰ συγ
χρωτισμού τούτου, άλλά προσπαθοΰσι νά ταπεινώσωσι παντοιο- 
τρόπως τάς γυναϊκάς των, διά νά τάς έξουσιάσωσι καλύτερον 
ταπεινωθείσας. Μή προσέχετε λοιπδν είς τδ κάλλος καί τήν 
προίκα τής μελλούσης συζύγου σας, άλλ’ είς σπουδαιότερα 
καί άμεσώτερον πρδς τήν εύτυχίαν σας συνδεόμενα προσόντα’ 
ζητείτε πρδ παντδς σωφροσύνην, ήθος χρηστδν καί συμπε
ριφοράν φιλόφρονα.—Επιτυχής εΐνε δ γάμος καί δταν οί χα
ρακτήρες τών συζευγνυμένων δμοιάζουσιν*  ούτε τδ κάτοπτρον 
χρησιμεύει, αν δέν άποδίδη πιστώς τήν μορφήν τοϋ έγκατο- 
πτριζομένου, καί αν άκόμη εΐνε πεποικιλμένον μέ χρυσδν 
καί μέ πολυτίμους λίθους, ούτε ή πλουσία σύζυγος ωφελεί, 
αν δέν παρέχη τδν βίον της δμοιον μέ τδν τοϋ άνδρδς καί 
σύμφωνον κατά τδ ήθος· καί δπως άηδιάζομεν καί θεωροΰ- 
μεν φαϋλον τδν καθρέπτην έκεινον, δ όποιος τήν εικόνα τοϋ
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χαίροντος ανθρώπου αποδίδει σκυθρωπήν, καί τήν του σκυ
θρωπού καί άθύμου άποδίδει μειδιώσαν καί ιλαράν, ουτω διατιθέ
μεθα καί προς τήν γυναίκα έκείνην, ή οποία σκυθρωπάζει, δταν 
δ σύζυγός της παίζη καί εύθυμή, καί παίζει καί γελά, δταν έ- 
κείνος σπουοάζη.— Η ήγεμονία τού άνδρδς έπιφαίνεται είς πάντα 
σωφρονοΰντα οίκον, έστω καί αν ύπ’ άμφοτέρων τών με
λών διευθύνεται καί περισσότερα ή γυνή συμβάλλη, καθώς 
καί το μέλος δύο συμφώνων φθόγγων χαρακτηρίζεται έκ τού 
βαρυτέρου φθογγου, καί κράμα έξ οίνου καί ΰδατος καλοΰ- 
μεν οίνον, καί δταν ακόμη τδ ύδωρ είνε περισσότερον. Διά 
τούτο και αι υποτασσομεναι είς τους συζύγους των γυναίκες 
έπαινοΰνται, αί δέ έπιθυμοΰσαι-· νά άρχωσιν άσχημονοΰσι πε
ρισσότερον τών άρχομένων.—Είς δύο καλούς συζύγους αί λέ
ξεις «ίοικον μου» και «ίδικόν σου» πρέπει νά είνε άγνωστοι" ή 
γυνή νά σέβηται τδν άνδρα της, δ δέ άνήρ νά αγαπά τήν 
γυναϊκά του δχι ώς δ δεσπότης τδ κτήμά του, άλλ’ ώς ή ψυ
χή. τδ σώμα.

Δέν είνε καπηλεία δ γάμος, λέγει δ ίερδς Χρυσό
στομος, αλλα βίου κοινωνία. Ηκόυσα πολλούς νά λέγουν :

« Ό δείνα έπλούτησεν άπδ τδν γάμον του" έλαβε γυναίκα 
πλουσίαν καί σήμερον πλουτεϊ καί ,τρυφά». Τί λέγεις, ώ άν
θρωπε ; Άπδ τήν γυναϊκά σου περιμένεις νά πλουτήσης, καί 
δέν έντρέπεσαι, δέν έρυθριάς ; Τοιούτους τρόπους κερδών ζη
τείς , Εινε αυτα λόγια ανορικα ; Η γυναϊκά σου εν έχει μό
νον καθήκον, νά φυλάττή δσα κερδίζεις, νά διατηρή τάς προ
σόδους σου, νά φροντίζη διά τδ σπίτι σου. ’Επειδή ό βίος σου 
είνε διπλούς, πολιτικός καί ιδιωτικός, ό Θεδς άπένειμεν είς 
μέν τήν γυναϊκά σου τήν έπιστασίαν τοΰ οίκου σου, είς σέ δέ 
τδν άνδρα δλα τά πολιτικά πράγματα, τήν αγοράν, τά δικα
στήρια, τά βουλευτήρια, τάς στρατιωτικάς ασχολίας καί τόσα 
άλλα. Ούτε δόρυ βέβαια, ούτε βέλος ήμπορεϊ ή γυναϊκά σου 
νά ρίψη" ήμπορεϊ δμως νά πιάση τήν ηλακάτην της, ήμπορεϊ 
νά ύφάνη, ήμπορεϊ νά τακτοποιήση καί νά διευθύνη έπω- 
φελώς τδν οίκόν σου. Δέν έχει γνώμην είς τά βουλευτήρια, 
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άλλ’ ήμπορεϊ νά συμβουλεύση τά άριστα είς τδν οίκόν της, 
νά δώση καλήν άνατροφήν είς τά τέκνα της, τδ σπουδαιό- 
τερον δλων, νά παρακολουθή τήν διαγωγήν τών υπηρετριών 
σου, νά φροντίζη διά τήν σωφροσύνην τών δούλων σου, καί 
καθόλου νά σέ άπαλλάξη άπδ τόσας άλλας φροντίδας τοΰ 
οίκου σου, τάς οποίας ούτε πρέπον είνε ούτε εΰκολον είς σέ 
νά άναλάβης .... Άφ’ ού λοιπδν φιλοσοφήσης έπί τοΰ 
γάμου, άφ ου σκεφθής καλώς διατί δ θεσμδς αύτδς καθιερώ- 
θη έν τφ βίφ, μή ζητήσης τίποτε άλλο άπδ τήν γυναϊκά σου 
παρά άρετάς τής ψθχήζΐ εύγένειαν τών τρόπων, σεμνότητα 
καί σωφροσύνην, διά να απολ,αυσης πάντοτε είρηνης και να 
έντρυφας έν άγάπη καί δμονοία. Δέν νυμφευομεθα διά νά έ- 
χωμεν καθημερινούς πολέμους και μαχας, να έχωμεν έριδας 
καί φιλονικίας, νά στασιάζωμεν πρδς άλλήλδυς καί νά καθι- 
στώμεν τδν βίον μας άβίωτον, άλλά διά νά άπολαύωμεν βοή
θειας, διά νά έχωμεν λιμένα καί καταφύγιον καί παραμυθίαν 
κατά τάς άτυχίας τοΰ βίου μας, διά νά συζώμεν μετ’ εύχα- 
ριστήσεως μέ τήν σύζυγόν μας. "Ολα αύτά έξασφαλίζει ή καλή 
γυναίκα, έστω καί πτωχή, μόνη αύτή είνε σύμμαχος καί βο
ηθός, έν φ ή πλουσία, πλήν κακή σύζυγος, είνε δέσποινα 
μάλλον ή σύντροφος. ΤΙοσοι πλούσιοι προσαύξησαντες τήν 
περιουσίαν των μέ τήν προίκα τής γυναικός των, έφυγάδευσαν 
έκ τοΰ οίκου των τήν χαραν καί τήν ομονοιαν, και είσηγα- 
γον πολέμους καί φιλονικίας ! Ποσοι πτωχοί, λαβοντες πτω- 
χάς πλήν καλάς γυναίκας, άπολαύουσιν ειρήνης καί μετ’ εύ- 
φροσύνης πολλής τδν ήλιον βλεπουσι ! Ποσοι εύποροι, κατα 
πολλά θεωρούμενοι εύτυχεϊς, ηύχήθησαν νά άποθάνωσι διά 
τάς κακάς των συζύγους ! Γυνή σωφρων και επιεικής και κο- 
σμία, καί πτωχή αν είνε, θά δυνηθή καλύτερον άπδ τδν πλού
τον νά διαθέση τήν πενίαν της, καθώς πάλιν ή διεφθαρμένη 
καί άκόλαστος καί φίλερις δύναται καί τά μεγαλύτερα πλούτη 
νά διασκορπίση καί μέ μυρίας άλλας πλήν τής πενίας συμφο
ράς νά περιβάλη τδν άνδρα της.
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ koi ΞΚΕΨΕΙΧ
ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ^

Κατά την ήμέραν τής Εορτής τοΰ Μεγαλομάρτυρας Δημητρίου 
τελουμένης δοξολογίας έν τφ μεγαλοπρεπεϊ ναφ αύτοΰ έν Θεσσαλονίκη 
έπϊ τή έπετείω τής άπελευθερώσεως τής πόλεως καί τών Ιερών έπί 
παρουσία τών μελών τής προσωρινής Κυβερνήσεως καί τοΰ Πρίγκη- 
πος Αλεξανορου τής σερβίας καί αντιπροσώπου τοΰ στρατηγού Σα- 
ράϊγ ή Α. Παναγιότης ό Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γεννάδιος 
κατά τηλεγράφημα πρός τον Αιγυπτιακόν τύπον άνέπεμψεν ευχήν ύ- 
περ τοΰ σερβικοΰ στρατοΰ καί τών συμμαχικών στρατευμάτων καί είτα 
έξεφώνησε λόγον είπών δτι ή χαρά του διά τήν μεγάλην ήμέραν με
τριάζεται έκ τής λύπης, ήν προςενεϊ ή διαίρεσις ή σπαράττουσα τήν 
Ελλάδα' άλλ’ έξέφρασε τήν έλπίδα δτι ή αύτοθυσία τών Ελλήνων καί 
τα έθνικά των ιδεώδη θά συντελέσουν όσονούπω νά ένώσουν όλόκλη- 
ρον τό έθνος διά τον κοινόν σκοπόν παρά τό πλευράν τών συμμάχων. 
Τό τηλεγράφημα προσθέτει δτι κατά τό τέλος τοΰ λόγου ένθουσιώδεις 
έπευφημίαι συνεκλόνησαν τούς θόλους τής άρχαίας καί ιστορικής ’Εκ
κλησίας. Τό αύτό τηλεγράφημα διαλαμβάνει δτι μετά τήν δοξολογίαν ό 
κ. Βενιζέλος καί οί ύπουργοί μεταβάντες είς τό μνημείον τοΰ Βασιλέως 
Γεωργίου κατέθεσαν στέφανον φέροντα τήν έπιγραφήν «Είς μνήμην 
τοΰ Συνταγματικού Βασιλέως Γεωργίου τοΰ Α'» άπέστειλαν δέ καί τό 
άκόλουθον τηλεγράφημα πρός τήν Α. Μ. τήν Βασίλισσαν Όλγαν είς 
Πετρούπολιν :

«Έπϊ τή τετάρτη έπετείω τής καταλήψεως τής Θεσσαλονίκης 
ήθελήσαμεν, καταθέτοντες στέφανον, νά προσφέρωμεν δίκαιον φόρον 
εύλαβοΰς εύγνωμοσύνης είς τήν σεβαστήν μνήμην τοΰ άειμνήστου ήμών 
Βασιλέως Γεωργίου, δστις διά τής ύπερόχου Αύτοΰ συνέσεως καί τής 
μεγάλης άφοσιώσεως κατά τήν μεγάλην πεντηκονταετή βασιλείαν του, 
παρεσκεύασεν ύπομονητικώς έπισφραγίζων τά τής ύπερόχου θυσίας τής 
ευγενοΰς του ύπάρξεως, τό μεγαλείον καί τήν δόξαν τής Πατρίδας.

»Καί κατά τήν στιγμήν ταύτην δτε ή ΠατρΙς ήμών εύρίσκεται έν 
κινδύνφ, ή σκέψις ήμών φέρεται πρός τήν ύψηλήν σύντροφον τής ζώ- 
ής του ήτις συνειργάσθη είς τό μέγαν πατριωτικόν έργον, προσφέ- 
ρουσα είς τδν λαόν Αυτής τό παράδειγμα τών άρετών τής ’Ορθοδοξίας

Γεγονότα καί σκέψεις Ô3â

διά τής ευσεβείας καί διά τής παραμυθίας Αύτής, διά νά ζητήση άπό 
τήν ύμετέραν Μεγαλειότητα δπως εύαρεστηθή καί ένώση τάς προσευ- 
χάς Αύτής είς τάς ήμετέρας διά τήν σωτηρίαν τής Πατρίδας, καί να 
καταθέση πρό τών ποδών Αύτής εύλαβώς τόν σεβασμόν καί τήν βαθεΐ- 
αν καί διαρκή ήμών άφοσίωσιν.—Βενιζέλος, Δαγκλής, Κουντουριωτης».

XXX
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Είς τήν άπό χρόνου ίκανοϋ χηρεύουσαν Μητρόπολιν Ίωαννίνων 
έξελέγη ύπό τής Ίεράς Συνόδου τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου, άπό 
τοΰ όποιου έξακολουθοΰσι νά έξαρτώνται αί Μητροπόλεις τών νέων ελ
ληνικών χωρών, ό Π. Μητροπολίτης Βελλάς καί Κονίτσης κ. Σπυρίδων. 
Ό νέος Μητροπολίτης Ίωαννίνων έχει ήδη δημιουργήσει είς έαυτδν 
θέσιν έξέχουσαν έν τοίς μέλεσι τής Ιεραρχίας διά τής έθνικωτάτης αύ
τοΰ έν τοίς ύπέρ άπολυτρώσεως τής ’Ηπείρου άγώσι δράσεως. Πρδ 
τής προελάσεως τών ελληνικών στρατευμάτων πρδς άπελευθέρωσιν τοΰ 
’Ηπειρωτικού έδάφους συνελήφθη ύπδ τών Τούρκων καί έρρίφθη είς 
φυλακήν νοσογόνον, πάντες δέ είχον άπελπίσει διά τήν σωτηρίαν 
του. Βραδύτερον κατά τδν άγώνα τής άπδ τών ’Αλβανών άπελευθε
ρώσεως τής Βορείου ’Ηπείρου ήγωνίσθη καί πάλιν μεταξύ τών πρώ
των, πολλά καί έν τοίς νέοις τούτοις άγώσι καί δράσας καί παθών. 
’Εκ τής ποιμαντορικής του δράσεως έξαίρομεν ιδιαιτέρως τήν ίδρυσιν 
ειδικής πρδς μόρφωσιν τοΟ ένοριακοΰ κλήρου Σχολής, ή όποία άπετέ- 
λει τδ κέντρον τών μεριμνών του μετά τήν λήξιν τοΰ ήπειρωτικοΰ κι
νήματος. Διά τής μεταθέσεώς του είς τήν πρώτην μητροπολιτικήν έ
δραν τής ’Ηπείρου άνοίγεται εύρύτερον στάδιον δράσεως είς τδν θερ- 
μουργδν ζήλον τοΰ διαπρεπούς Ιεράρχου.

XXX

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΜΑΣ
«Εϊπέρ ποτέ άλλοτε καί νΰν, γράφει ή «Πατρίς», ώφειλεν ό αμ- 

βων τής Εκκλησίας νά λαλήση βροντωδέστερον καί εύγλωττότερον 
νά άκουσθή τό χριστιανικόν κήρυγμα ώς χείμαρρος ζωής καί δυνά- 
μεως καταρδεΰον τάς ψυχάς τών ούτως ή άλλως κλυδωνιζομέ- 
νων». Όρθοτάτη παρατήρησις καί δικαιοτάτη έπιθυμία. Ό άγρδς 
τοΰ Κυρίου έπληρώθη ζιζανίων. Πρδς έκρίζωσιν αύτών χρειάζεται 
πράγματι «νά στρατευθή ή Εκκλησία». ’Αλλά ποίας δυνάμεις νά
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στρατεύση. 'Έως τουδε έπί οκταετίαν δλην μόλις κατόρθωσε να έ- 
πουλώση τάς πληγάς τάς όποιας ήνοιξεν είς τό σώμα αύτής ή τελευ
ταία άρχιεπισκοπική έκλογή. Ήδη έχει ενώπιον της χαινούσας νέας 
πληγάς έξ αφορμής τής νέας έκλογής. Αί κεκαυτηριασμέναι συνειδή
σεις ούδέν έκ τού παρελθόντος διδαχθεϊσαι δέν έφείσθησαν καί πάλιν 
τής εύκλονήτου τού λαού θρησκευτικής συνειδήσεως. Έπραξαν τά 
παν δπως έξαλείψωσιν έξ αύτής πάντα σεβασμόν πρός πρόσωπα καί 
άξιώματα καΓ άρχάς, ύπό τό πρόσχημα δημοσίου έλέγχου, έν ω 
άλλοι έν τω έργς) τής καταστροφής συνάδελφοί των άσχολούνται 
είς τήν έξαγοράν συνειδήσεων δημιουργοΰντες τό οίκτρόν έκεϊνο καί 
δακρύων πολλών άξιον θέαμα το όποιον παρουσίασε? ειδικός τής έκ
λογής Κυθραίας ό όποιος ώρκίζετο δημοσία φρικτούς δρκους δτι δέν 
θά ψ^φίση αν δέν λάβη τούλάχιστον λίρας δεκαπέντε ώς άμοιβήν τής 
ψήφου του. Δέν ύπολείπεται ή να εύχώμεθα πρός τόν Κύριον δπως 
έπισκεφθή ταχέως τόν αγρόν αύτού.

ΚΥΠΡΙΑΚΑ
II ΙΕΡΑ ΣΓΝΟΔΟΣ

Κατά τά προκαθωρισμένα έν τή περί 
έκλογής ’Αρχιεπισκόπου έγκυκλίφ του 
Σεβασμ. Τοποτηρητοΰ συνήλθεν ή 'Ιερά 
Σύνοδος έν τή ’Αρχιεπισκοπή άπό τής 
17 τοΰ μηνάς τούτου.

Τήν έπομένην τής συγκεντρώσεως 
τών 'Αγίων Συνοδικών 18ην 8βρίου ή 
Ιερά Σύνοδος ήρξατο τών Εργασιών 
Αύτής πρός έκδίκασιν τών ένώπιον Αύ
τής ύποβληθεισών ένστάσεων κατά τής 
έκλογής τών Γενικών ’Αντιπροσώπων 
τής γενομένης τήν Κυριακήν τής 9ης 
’Οκτωβρίου.

’Ενστάσεις ύπεβλήθησαν κατά τών 
έκλογών Γενικών ’Αντιπροσώπων Λάρ- 
νακος, Μόρφου, Πεδουλά, Αευκάρων, 
Εύρύχου, ΚυΟρέας, Κελοκεδάρων και 
γεράτων.

Αί αποφάσεις τής 'I. Συνόδου έπϊ 
έκάστης τούτων έχουσιν ώς έξής :

α'.) Τήν ένστασιν κατά τής έκλογής 
Αάρνακος συνισταμένην είς τό δτι οί 
Ειδικοί ’Αντιπρόσωποι τών ένοριών Σω- 
τήρος και Χρυσοπολιτίσσης έψήφισαν 
μή παρουσιάσαντες πιστοποιητικά ταυ
τότητας τφ Προέδρφ, άτινα και ούτος 
δέν έζήτησεν, άπέρριψεν άτε τοΰ προε- 
δρεύσαντος βεβαιώσαντος δτι οί ψηφί- 
σαντες πάντες ή σαν προσωπικώς γνω
στοί του, ού ένεκα καϊ έΟεώρησε πε
ριττόν, νά ζητήση παρ’ αύτών πιστο- 
ποιητικόν ταυτότητας. Έδόθη δέ ή δια- 
σάφησις δτι ή σχετική διάταξις τής 
’Εγκυκλίου ειχεν ύπ’ δψει τήν αποφυ
γήν πλαστοπροσωπίας.

β'.) Τήν ένστασιν κατά τής έκλογής 
Μόρφου, συνισταμένην είς τό δτι Είδι- 

κοί τινες φανερώς έψήφισαν, άπέρριψεν 
ώς τε έπουσιώδη και διότι δ ένιστάμε- 
νος δέν παρουσιάσθη κατά τάς διατάξεις 
τής ’Εγκυκλίου νά υποστήριξή τήν ήν 
υπέβαλεν ένστασιν.

γ’.) Διά τήν έκλογήν Πεδουλά μή 
προκειμένου περί ένστάσεως άλλά περί 
έκτιμήσεως τοΰ γεγονότος τοΰ αν ό 
ειδικός Μηλικουρίου 'Ιερεύς γνωστός τφ 
προέδρφ τής κάλπης ήδύνατο νά θεω- 
ρηθή κανονικώς ψηφίσας άνευ πιστο
ποιητικού ταυτότητας, ή 'Ιερά Σύνοδος 
έΟεώρησεν έγκυρον τήν ψήφον τοΰ 'Ιε- 
ρέως Μηλικουρίου και έκήρυςεν έκ τών 
δύο ίσοψηφισάντων ώς νόμιμον Γενικόν 
’Αντιπρόσωπον τόν υπέρ ού διετέθη φα
νερώς ή ψήφος αυτή κ. Χριστόδουλον 
Λεβέντην.

δ'.) Διά τήν έκλογήν Αευκάρων μετά 
τήν άνάγνωσιν τών ύποβληθεισών δια
μαρτυριών ύπό τών βοηθών τοΰ προε- 
δρεύσαντος καί τινων ειδικών, οίτινες 
άπέσχον τής ψηφοφορίας μή προκειμέ
νου περϊ ένστάσεως συνωδά τοίς δροις 
τής ’Εγκυκλίου απορρίπτονται αί δια- 
μαρτυρίαι και έπικυροΰται ή έκλογή.

ε'.) Διά τήν έκλογήν Κελοκεδάρων 
προκειμένου μόνον περϊ έκτιμήσεως γε
γονότων συνισταμένων είς τό δτι έπει- 
δή παρήλθον δύο ώραι άπό τής ένάρ- 
ξεως τής ψηφοφορίας χωρίς ούδεϊς νά 
ψηφίση προύτάθησαν δέ συνωδά τή 
Έγκυκλίφ και έγένοντο δεκτοί ώς Γε
νικοί αντιπρόσωποι ό Κωνσταντίνος 
Μαλλιώτης και Ίερεύς Χριστόδουλος 
παπά Ίωάννου, έπιμενόντων δμως 
βραδύτερον τινών αντιπροσώπων δπως 
γείνη έκλογή, ήτις και έγεινεν ύ
πό τινων μόνον ειδικών, ή 'Ιερά Σύ
νοδος έκήρυξεν ώς νομίμους Γενικούς 
’Αντιπροσώπους τούς Κωνσταντ. Μαλ- 

λιώτην και Ιερέα Χριστόδουλον Παπά 
Ίωάννου.

ς·'.) Διά τήν ένστασιν έκλογής Πε- 
ράτων συνισταμένην είς τό δτι έγένοντο 
δωροδοκίαι και παντοιοι άλλοι έπηρεα- 
σμοϊ ή Σύνοδος ώρισεν ήμέραν ειδικήν 
έκδικάσεως καλέσασα τούς τε ένισταμέ- 
νους και τούς καθ’ ών ή ένστασις. Έ-« 
πειδή δμως κατά τήν όρισθεισαν ήμέ
ραν και ώραν ό μέν είς τών ένστάντων 
άνεκάλεσε γραπτώς τήν ένστασίν του, 
ό δέ έτερος δέν εύρέθη παρών ή ένστα- 
σις άπερρίφθη καϊ ή έκλογή έπεκυ- 
ρώθη.

ζ'.) 'II ένστασις κατά τής έκλογής 
Κυθρέας συνισταμένη έκ πολλών μερών, 
διαλαμβανόντων καταγγελίας έπϊ δω- 
ροδοκίφ άπησχόλησε τήν Ί. Σύνοδον 
είς πολλάς συνεδρίας. ’Εξεδόθη δέ άπό- 
φασις κατά πλειονοψηφίαν, καθ’ ήν α
πορρίπτεται ή ένστασις, λόγφ αμφιβο
λιών περϊ τήν αλήθειάν τινων μαρτυ
ριών.

η'.) Άπερρίφθη ώσαύτως καϊ ή έν- 
στασις έκλογής Εύρύχου, συνισταμένη 
είς τό δτι τό αποτέλεσμα τής έκλογής 
έπηρεάσθη, τό μέν διά χρηματικών προσ
φορών τό δέ διά τής χρήσεως απειλών, 
άτε τοΰ ύποβαλόντος μή προσελθόντος 
πρός ύποστήριξιν.
ΑΛΑΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ

ΣΓΝΟΔΟΓ
Τήν Ί. Σύνοδον έκτος τών ένστά- 

σεων κατά έκλογών Γενικών ’Αντιπρο
σώπων άπησχόλησαν καϊ αί εξής ύπο- 
θέσεις :

—Υπεβλήθη αϊτησις τοΰ ύπό αργίαν 
άπό διετίας διατελοΰντος, δυνάμει Συνο
δικής άποφάσεως Ίερέως Συμεών έφη- 
μερίου τοΰ χωρίου Συγκράσεως δι’ άν- 
τιπειθαρχικόν παράπτωμα, ζητοΰντος 
χάριν έν μετανοίφ διά τό ύπόλοιπον τοΰ 
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έπιτιμίου αύτοΰ. Ή *1.  Σύνοδος βεβαιω- 
θεϊσα περϊ τής ειλικρίνειας τής μετά
νοιας αύτοΰ άπένειμε χάριν δια τό υπό
λοιπον τής ποινής και άποκατέστησεν 
αύτόν είς τά έφημεριακά του καθήκοντα.

—*0  οίκονόμος τής *1.  Μονής ’Α
ποστόλου Άνδρέου δσιώτατος ‘Ιερομό
ναχος κ. Χριστοφόρος Κυκκώτης ύπέ- 
βαλε παραίτησιν από τής θέσεώς του 
λόγφ άσθενείας. Ή Α. Σεβ. δ Τοποτη- 
ρητής άναφέρων τά κατά τήν παραί- 
τησιν τή 'Ιερά Συνόδφ άνέφερε κα^ 
τοΰτο δτι ύπήρχον διηνεκείς προστρ ιβαΐ 
μεταξύ τοΰ Οικονόμου καί τής ’Επιτρο
πής τής Μονής, ήτις ώς φαίνεται δέν 
ευρίσκει συμφέρουσαν διά τας διαχειρι
στικός της αντιλήψεις τήν παρουσίαν 
οικονόμου αντιπροσώπου τής ’Αρχιεπι
σκοπής. 'II 'Ιερά Σύνοδος έπεφυλάχθη 
νά έπανέλθη έπ\ τοΰ ζητήματος.

—Ένεκρίθη α’ίτησις τής Ί. Μονής 
αγίου Παντελεήμονος, αίτουμένης δπως 
έπιτραπή Αύτή ύπό τής Ίεράς Συνόδου 
νά πωλήση τόν έν Λαπήθφ νερόμυλον 
τής Μονής, ώς μή Ικανοποιητικός προ- 
σοδοφόρον, άγοράση δέ αγροτικόν κτή
μα συνορεΰον πρός τά έν Πετέλια κτή
ματα τής Μονής, πωλούμενον είς χα
μηλήν τιμήν.

ΕΠΙ ΤΟΓ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΓ ΤΗΣ ΑΡ
ΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Ή ‘I. Σύνοδος έπιθυμοΰσα κατά τόν 
καταρτισμόν τοΰ καταλόγου τών μελών 
τής ’Εκλογικής Συνελεύσεως νά έξακρι- 
βώση κατά πόσον ή Α. Πανοσ. ό ’Αρ
χιμανδρίτης Μακάριος Μυριανθεύς, κλη
θείς έξωθεν δπως χειροτονηθή Χωρεπί- 
σκοπος, μή χειροτονηθείς δέ διά τόν 
μεταξύ έπισυμβάντα θάνατον τοΰ‘Αρ
χιεπισκόπου, τυγχάνει διωρισμένος έν 
τή θέσει τοΰ ’Αρχιμανδρίτου τής Άρ- 

χιεπισκοπής, τής δποίας δ νόμιμος κά
τοχος έχει κατά τόν νόμον*  δικαίωμα 
ψήφου ex officio έν τή έκλογή Αρχι
επισκόπου, ώρισεν ημέραν ειδικήν έξε- 
τάσεως τοΰ ζητήματος τούτου και προσ- 
εκάλεσε τήν Α. Πανοσιότητα δπως προσ- 
αγάγη τάς αποδείξεις, έξ ών θά καθί
στατο δήλον, δτι τυγχάνει διωρισμένος 
ύπό τοΰ ’Αρχιεπισκόπου έν τή θέσει τοΰ 
’Αρχιμανδρίτου τής ’Αρχιεπισκοπής.

Τά προσαχθέντα ύπό τοΰ ’Αρχιμαν
δρίτου έπιχειρήματα δέν έπεισαν τήν 
Ίεράν Σύνοδον δτι μετά τήν αποτυχί
αν τής χειροτονίας του είς Χωρεπί- 
σκοπον διιορίσθη ύπό τοΰ ’Αρχιεπισκό
που είς τήν θέσιν τοΰ ’Αρχιμανδρίτου 
τής ’Αρχιεπισκοπής. ’Επειδή δμως δ 
νόμος διαλαμβάνει περϊ δύο βαθ
μούχων τής ’Αρχιεπισκοπής χωρίς νά 
όνομάζη ρητώς τόν ’Αρχιμανδρίτην 
καί τόν ’Αρχιδιάκονον καί. έπομένως τό 
δικαίωμα τής ψήφου δύνανται νά έ- 
χωσι και δύο οίοιδή τινες άλλοι βαθ- 
μοΰχοι κληρικοί τής ’Αρχιεπισκοπής, 
ή Ιερά Σύνοδος έχουσα ύπ’ δψει δτι 
δ ’Αρχιμανδρίτης Μακάριος συνηριθ- 
μειτο τφ κλήρφ τής ’Αρχιεπισκοπής 
κατά τόν θάνατον τοΰ ’Αρχιεπισκόπου 
άνεγνώρισεν αύτφ ώς βαθμούχς» απλώς 
κληρικφ τό δικαίωμα ψήφου έν τή 
Έκλογική Συνελεύσει.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΑ ΑΠΛΡΤΙΣΟΝΤΑ ΤΗΝ
ΕΚΛΟΓΙΚΗΝ ΣΓΝΕΛΕΓΣΙΝ

Ή πρός άνάδειξιν τοΰ ’Αρχιεπισκό
που πάσης Κύπρου συγκαλουμένη διά 
τήν 11ην Νοεμβρίου έν τή ’Αρχιεπι
σκοπή ’Εκλογική Συνέλευσις περιλαμ
βάνει έν δλφ 77 μέλη, ήτοι τούς 3 
’Αρχιερείς Πάφου ’Ιάκωβον, Κιτίου 
Μελέτιον, Πρόεδρον Κυρηνείας Κύριλ
λον, 7 'Ηγουμένους,ήτοι Κύκκου Κλεό- 
παν, Μαχαιρά^Μητροφάνην, ‘Αγ. Νεο

φύτου ’Ιάκωβον, Χρυσορροϊατίσσης Κύ
ριλλον, Τροοδιτίσσης Σωφρόνιον, Σταυ- 
ροβουνίου Βαρνάβαν, Αγίου Παντελεή
μονος Χρύσανθον, τόν ’Αρχιμανδρίτην 
Μακάριον Μυριανθέα, και τούς 66 έκλε- 
γέντας Γενικούς ’Αντιπροσώπους, οϊτι
νες είνε οί ακόλουθοι:

1. Άρχιμανδρ. Σωφρόνιος Χριστο- 
φίδης, 2. Ίερεύς Χριστοφόρος χ” 
Παπά Βασιλείου, 3. Πασχάλης Κων- 
σταντινίδης, 4. Μιλτιάδης Κουρέας, 
5. Χρίστος Σταυρινάκης, 6. Ίερεύς 
Σάββας Παπά Χαραλάμπους, 7. Κων
σταντίνος χ" Θεοφάνης, 8. Θεοφάνης 
θεοδότου, 9. Κωνσταντίνος Λεοντιά- 
δης, 10. Γιάγκος Χαρ. Κυριακίδης, 
11. Γεώργιος χ" Χριστοδούλου, 12. 
Χριστόδουλος Καλαβρός, 13. Ίερεύς 
’Αναστάσιος Παπά Βαρνάβα, 14. Δη
μοσθένης Σεβέρης, 15. Εύριπίδης θε- 
μιστός, 16. Οίκονόμος Γερμανός Πα- 
σχαλίδης, 17. Ίερεύς Στέφανος χ" 
’Αντωνίου, 18. Ίερεύς ’Αντώνιος Πα
πά Ίωάννου, 19. Μιχαήλ Κούμας, 
20. ’Αναστάσιος Χαραλάμπους, 21. 
Χαράλαμπος Ζαχαριάδης, 22. Γιάγ
κος Παπαδόπουλος, 23. χ” Μιχα
ήλ χ" Γαβριήλ, 24. Χαράλαμπος 
Χωματένος, 25. Οικονόμος Ιωσήφ, 
26. Λουκάς Γεωργίου, 27. ’Αγαθάγ
γελος Παπαδόπουλος, 28. Χρύσαν
θος Παρασκευά, 29. Ίερεύς Γεώργιος 
Σακκάς, 30. Ίερεύς Χρύσανθος Παπά 
Ίωάννου, 31. Κλεάνθης Κωνσταντινί- 
δης, 32. Κωνσταντίνος Λοϊζίδης, 33. 
Σέργιος Νικολάου, 34 χ" Παπά Δημή- 
τριος χ” Παπά Χριστοδούλου, 35. 
Νικόλαος I. Νικολαΐδης, 36. Νικόλα
ος Κισσονέργης, 37. Άνδρέας Παπά 
Στυλιανού, 38. Πρωθιερεύς Μιχαήλ χ" 
Λαμπή, 39. Ήλίας Γεωργίου, 40. 
Ίερεύς Χριστόδουλος Παπά Ίωάννου, 

41. Κωνσταντίνος Μαλλιώτης, 42. 
Ίερεύς Χριστόδουλος Παπά Φυλακτού, 
43. Περικλής Οίκονομίδης, 44. Άν- 
τώνιος Γραμμενόπουλος, 45. Ίεροδιά- 
κονος Νικόλαος Σανταμάς, 46. ’Αντώ
νιος Λευκώνικιάτης, 47. Οίκονόμος 
Ίωαννίκιος, 48. ’Αριστόδημος Γεωρ- 
γιάδης, 49. Εύάγγελος Χατζηιωάννου, 
50. Μενέλαος Φραγκούδης, 51. Μιχα
ήλ Φούρναρης, 52. Ίερεύς Παντελεή- 
μων, 53. Εύριπίδης Γεωργιάδης, 54. 
Πρωθιερεύς Κυριάκός, 55. Κωνσταν
τίνος Γαβριηλίδης, 56. Χριστοφόρος 
Χατζητσαγγάρης, 57. Χριστόδουλος 
Φιερός, 58. Γρηγόριος χ" Λάμπρου, 
59. Ιωάννης Βασιλείου, 60. Ίερομό 
ναχος Φιλόθεος, 61. Κωνσταντίνος 
Γεωργιάδης, 62. Νικόλαος χ" Χρι
στοδούλου, 63., Πρωθιερεύς Σολομών, 
64. Ίερεύς Σάββας Λαζάρου, 65. Ι
ωάννης Παπά Πέτρου, 66. Χριστόδου
λος Λεβέντης.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ 

ΣΤΝΕΛΕΓΣΕΩΣ
Αηξασών τών έπϊ τών έν στάσεων 

συνοδικών έργασιών τή 27 τοΰ μηνός 
αύθημερόν συμφώνως πρός τό Κατα
στατικόν ή Α. Σεβασμ. δ Τοποτηρητής 
απέλυσε προσκλητήριον ονομαστικόν 
πρός έκαστον τών μελών τής έκλογι- 
κής Σρνελεύσεως έχον έπι λέξει ώδε :

Τ ΙΑΚΩΒΟΣ χάριτι Χρίστον 
Μητροπολίτης Πάφον, Τοποτη- 

ρητης τον Άρχιε^ηόκοτη- 
κον Θρόνον·

Τφ.......................... .................................
Είς

Προσκαλοΰμεν ύμάς δπως προσέλθητε 
είς τήν αίθουσαν τής ’Αρχιεπισκοπής 
τήν 11ην προσεχοΰς Νοεμβρίου ημέραν 
Παρασκευήν και ώραν 9ην π. μ. ϊνα
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μετάσχητε τής διά τήν άνάδειξιν τοΰ 
’Αρχιεπισκόπου ’Εκλογικής Συνελεύ
σεως.
Έν τή ’Αρχιεπισκοπή 
τή 27 δβρίου 1916.

(ΰπογ.) Ό Πάφου έν Χστφ ευχέτης.
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΙΙ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ

Τή 26η 8βρίου έπϊ τή εορτή τοΰ 
Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, χοροστα
τώ'/ δ Σεβ. Τοποτηρητής έν τφ Ίερφ 
Ναφ Φανερωμένης έδίδαξε τό πυκνόν 
εκκλησίασμα άποτελούμενον πρό πάν
των έξ δλου τοΰ μαθητικού κόσμου 
τής πρωτευούσης, διδάγματα εποικοδο
μητικά σχετικά πρός τε τήν μνήμην 
τοΰ Μεγαλομάρτυρος καϊ πρός τό μέγα 
εθνικόν γεγονός τής κατά τήν ήμέραν 
ταύτην άπελευθερώσεως τής Θεσσαλονί
κης, εύξάμενος όπως τάχιστα παρέλ- 
θουν αί δοκιμασίαι τοΰ έθνους καϊ έλ- 
θωσι καϊ πάλιν αί ήμέραι τής δόξης, 
είς ήν άναφέρεται τό γεγονός τής άπε- 
λευθερώσεως τής πόλεως τοΰ Μυροβλή- 
του Δημητρίου. Έν τέλει τής λειτουρ
γίας ή Α. Σ. ανέγνω έπιμνημοσύνους 
εύχάς υπέρ άναπαύσεως τής ψυχής τής 
αοιδίμου *Αννης  Γ. Μιχαηλίδου.
ΟΙ ΣΥΝΟΔΙΚΟΙ ΠΑΡΑ ΤΩ Μ. ΑΡ

ΜΟΣΤΗ
Οί Σεβασμιώτατοι Ίεράρχαΐι έπεσκέ- 

ψαντο τήν A. Ε. τόν Μ. 'Αρμοστήν 
δπως προσαγορεύσωσιν Αύτόν έπϊ τή 
έκ τής θερινής διαμονής ζ\ύτοΰ έπανό- 
δφ του είς τήν Πρωτεύουσαν. 'II Α. 
Ε. ήρώτησε μετ’ ένδιαφέροντος περϊ 
τής πορείας τών προεκλογικών èpyx- 
σιών διά τήν άνάδειξιν ’Αρχιεπισκόπου. 
ΕΥΛΟΓΙΑ ΑΡΡΑΒΩΝΩΝ

Τή έσπέρφ τής εορτής τοΰ άγ. Δη
μητρίου σύντρεις οί Σεβασμ. Ίεράρχαι 
ηύλόγησαν έν τφ οίκφ τοΰ Πατρός αύ
τής τα μνήστρα τής διά χριστιανικών 
αρετών κεκοσμημένης δεσποινίδας' ’Ιω
άννας θυγατρός τοΰ έριτίμου ίατροΰ κ. 
Ν. Δέρβη καϊ τοΰ έν τφ Πόρτ-Σαΐδ εγ

κατεστημένου λαμπρού νέου κ. Κωνστ. 
Στ. θεοδοσιάδου, ηύλόγησαν δ’ αύτά έν 
μέσω εκλεκτής δμηγύρεως συγγενών 
καϊ φίλων τών δύο οϊκων. Παρίστατο δέ 
καϊ δ Πανοσιώτατος Ηγούμενος Κόκ
κου κ. Κλεόπας. '0 Π. Μητροπολίτης 
Κιτίου προπίνων έξ ονόματος καϊ τών 
λοιπών Σεβ. Ιεραρχών υπέρ τής εύτυ- 
χίας τών μνηστευσαμένων άλλήλοις καϊ 
τών γεννητόρων αύτών ηύχήθη συνάμα 
όπως αί εύσεβεις παραδόσεις έν αίς άν- 
ετράφησαν τά τέκνα τού οίκου Δέρβη 
μεταβιβασθώσιν ώς ίερά κληρονομιά είς 
τούς απογόνους αύτών.

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΙΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
Τή παρελθούση Κυριακή έλειτούρ- 

γησεν έν τφ Καθεδρικφ ναφ τοΰ Αγί
ου Ίωάννου τοΰ Θεολόγου ή Α. Π. δ 
Μητροπολίτης Κιτίου, έδίδαξε δέ τό ευ
σεβές έκκλησίασμα όρμηθεϊς άπό τής 
άποστολικής περικοπής: «Και οσοι τφ 
κανόνι τούτω στοιχήσουσιν ειρήνη έπ’ 
αύτούς καϊ έλεος καϊ έπϊ τόν ’Ισρα
ήλ τοΰ θεοΰ» δτι μόνον έφ’ δσον στοι- 
χώμεν τφ κανόνι τών έντολών τοΰ 
Χριστοΰ καϊ είρηνεύομεν καϊ τόν θειον 
έπισπώμεθα έλεον, Τουναντίον δέ τοΰ 
κανόνος τούτου άποκλίνοντες περι- 
πλεκόμεθα είς πολέμους καϊ μάχας 
τού θεού αιροντος άφ’ ήμών τήν ει
ρήνην αύτοΰ καϊ τό έλεος. Έμνήσθη 
τών δοκιμασιών άς διέρχεται τό έθνος 
καϊ παρεκάλεσε τό έκκλησίασμα νά 
άποτείνη άδιάκοπον πρός τόν Κύριον 
δέησιν δπως μή άφήση ημάς να δοκι- 
μασθώμεν υπέρ δ δυνάμεθα, άλλα μνη- 
σθή ταχέως τών άρχαίων αύτού πρός 
ήμάς οίκτιρμών.
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΑΟΥ.

ΊΙ Α. Μ. ό Πρ. Κυρηνείας έτέλεσε 
τή παρελθούση Κυριακή τα έγκαίνια 
τοΰ έν Κλεπίνη τώ χωρίφ τής Επαρ
χίας αύτού Ιερού ναού έπ’ ονόματι 
τοΰ ’Αποστόλου καϊ Εύαγγελιστοΰ 
Λουκά. ΊΙ Α. Μ. έπανήλθεν εύθύς τή 
έπιούση πρός έξακολούθησιν τών συνο
δικών εργασιών.

ΕΚΚΔΗΣΙΑΣΤΙΚ02 ΚΗΡΥΞ
«Κήρνξον τόν λόγον.···» B*  Ttu. δ’, 2.

ΕΤΟΣ ΣΤ —ΛΑΡΝΑΞ, 15 ΝΟΕΜΒΡ. 1916.-ΤΕΥΧ. 115ον.

Ο ΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

«Δεήτε πρός με πάντες οί κοπιώντες καϊ 
πεφορτισμένοι, κάγώ αναπαύσω' υμάς. ”Αρατε 
τόν ζυγόν μου έφ’ υμάς, καϊ μάθετε άπ’ έ- 
μού, δτι πρφός είμι καϊ ταπεινός τή καρδία 
καϊ εύρήσετε ανάπαυσιν ταίς ψυχαίς ύμών*  δ 
γάρ ζυγός μου χρηστός καϊ τό φορτίον μου έ- 
λαψρόν έστίν.» (Ματθ. ΙΑ’. 28—30).

Προς τούς κοπιώντας καί πεφορτισμένους, προς τούς εύρισκομέ- 
νους ύπό τό βάρος τών τύπων, πρός τούς βεβαρημένους ύπό τού έν 
τω κόσμίο πρυτανεύοντος κακού, πρός τούς άπαυοήσαντας ύπό τό 
βάρος της αδικίας καί τής άνομίας, πρδς πάσας καθόλου τάς βα- 
σανισμένας ψυχάς, τάς μή εύρισκούσας ανάπαυσιν καί ήσυχίαν καί 
καταντησάσας δια τούτο δυστυχείς, ό λόγος. «Δεύτε πρός με 
πάντες ο ί κοπιώντες κ α I πεφορτισμένοι, κά
γώ άναπαύσω ύμας>. Προσκαλών πάντας τούτους δ ’Ιη
σούς Χριστός, υπόσχεται ν’ άναπαύση αύτούς, άλλ’ έπί τώ δρω ν’ ά- 
ρωσι τ, ε. να θέσωσιν έφ’ εαυτούς τόν ζυγόν Αύτού*  <ά ρ α τ ε 
τόν ζυγόν μου έφ’ ύμ ας.» Καί ό ζυγός Λύτόΰ ούδείς 
έτερος είνε ή ό νόμος Αύτού καί ή διδασκαλία Αυτού. «Ζυγόν» ό 
Κύριος ώνόμασε τήν διδασκαλίαν Αύτού, έχων υπ’ δψει τήν ομοιότη
τα αύιής πρός τόν ζυγόν τον έπιτιθέμενον έπί τού άλογου ζώου. Ό 
ζυγός κατ’ άρχήν είνε βαρύς καί οχληρός*  καί έφ’ δσον μέν τό ζώον 
δέν έχει συνειθίση νά φέρη αύτόν εύκόλως, αισθάνεται πολύν κόπον 
καί στενοχώριαν, δταν δμως έθισθή δ ζυγός τώ φαίνεται έλαφρός καί 
εύχάριστος, εύκόλως δέ δέχεται νά κύψη υπό τό βάρος αύτού. Όμοί- 
ως συμβαίνει καί μέ τδν ζυγόν του Χριστού, τόν εύαγγελικδν νόμον, 
δστις καί αύτός κατ’ άρχας φαίνεται βαρύς, ώς απαιτών παρά παν
τός, έπιθυμούντος να καταστή μαθητής τού Χριστού άγώνας καί δή
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τόν άγώνα τής αύταπαρνήσεως καί τής άρσεως τοΰ ίδίου σταυροΰ. 
Τούτου έπιτευχθέντος, ό ζυγός του Χριστοΰ εΐνε πλέον ελαφρός, Ή 
δδός τήν όποιαν δεικνύει δ Χριστός είς τούς δπαδούς Αύτοΰ ν’ άκολου- 
θήσωσιν εΐνε στενή καί τεθλιμμένη, άλλά μήπως δέν είνε τοιαύτη ή 
δδός καθόλου τής άρετής ; Ποΰ ποτέ ήκούσθη δτι κατωρθώθη τι έν 
τω κόσμφ τούτω άνευ άγώνων καί ιδρώτων ; Δέν εΐνε άληθές δτι 
είς άντάλλαγμα τών κόπων τούς όποιους καταβάλλομεν «πωλοΰσιν 
είς ήμάς πάντα τ’ άγαθά οί θεοί ;> «ΤΙ τών αγαθών, έρωτα καί δ Μ, 
Βασίλειος, ευκολον ; ΤΙς καθεύδων τρόπαιον έστησε, τίς τρυφών καί 
καταυλούμενος τοίς τής καρτερίας στεφάνοις κατεκοσμήθη ;» Καί ή 
άπάντησις εΐνε, δτι «ούδείς μή δραμών άνείλετο τό βραβεΐον.»

Καί δμως ούτε ή δδός τής άρετής εΐνε τόσον δύσκολος, δσον 
νομίζεται, ούτε δ ζυγός τοΰ Χριστοΰ τόσον βαρύς, γίνεται δμως τοι- 
οΰτος ώς έκ τής ολιγωρίας καί τής άπροθυμίας τής ήμετέρας, Έάν 
δέ δέν αίσθανώμεθα τήν κουφότητα αύτοΰ τοΰτο προέρχεται έκ τοΰ 
δτι δέν έχομεν «προθυμίαν έρρωμένην». 'Ως δέ παρατηρεί ό ιερός 
Χρυσόστομος, δταν αύτη ύπάρχη καί τα βαρέα κοΰφα γίνονται, ένφ 
δταν λείπη καί τά κοΰφα βαρέα γίνονται. Έν έναντία περιπτώ- 
σει πώς νά έξηγήσωμεν τούς λόγους τοΰ Χριστοΰ, προσκαλοΰντος 
πάντας ν’ άρωσιν έφ’ εαυτών τον ζυγόν Αύτοΰ, άν δντως δέν ήτο 
«χρηστός καί τό φορτίον Αύτοΰ δέν ήτο έλαφρόν ;» Ή πρόσκλησις 
Αύτοΰ έν τοιαύτη περιπτώσει δέν θά είχε καμμίαν σημασίαν καί ό 
κόσμος άντί νά τρέχη όπισθεν Αύτοΰ θά έφευγε μακράν, διότι άντί 
τοΰ παλαιού νόμου, τοΰ νόμου τής Π. Διαθήκης, ό όποιος, είρήσθω, 
ήτο άσυγκρίτως βαρύτερος καί χαλεπότερος, προσεκαλεϊτο νά κύ- 
ψη τόν αύχένα ύπό νέον ζυγόζ. Άλλ’ δ λόγος τοΰ Χριστοΰ 
εΐνε πιστός καί άληθινός, είπών δέ δ Κύριος ν’ άρωσιν οί άνθρωποι 
τόν ζυγόν Αύτοΰ καί ν’ άκολουθήσωσιν Αύτόν ώσεί ήθελε νά εΐ- 
πη : «μή φοβήσθε*  μάθετε άπ’ έμοΰ, τ, έ. βεβαιωθήτε, δτι δ νόμος 
μου δέν εΐνε τοιοΰτος, ώς αύτόν φαντάζεσθε, τ. έ. βαρύς καί σκληρός : 
Μ ή φοβηθήτε, ζυγόν ά κ ο ύ ο ν τ ε ς* χρηστός 
γάρ έστι. Μ ή δείσητε, έπειδή φορτίον ε Î - 
π ο ν, έλαφρόν γάρ έστιν, έγώ δέ αύτός 
πράος είμι κ α I ταπεινός τή καρδία, Δέν εί
μαι καθόλου αύστηρός καί άπαιτητικός Διδάσκαλος. Καί εΐνε μέν α
ληθές, δτι ώνόμασα τήν διδασκαλίαν μου, τόν νόμον μου, ζυγόν?
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άλλά τό βάρος τοΰ ζυγοΰ τούτου δέν έπιδέχεται σύγκρισιν πρός τό 
τοΰ νόμου τής Π. Διαθήκης, είς δν τέως έδουλεύετε.» Ό νόμος τής Π. 
Δ., τή άληθεία, καταβαρύνων διά τών λεπτολόγων αύτοΰ διατάξεων 
τούς Εβραίους κατετρόμαζεν αύτούς, διότι ήπείλει κατάραν είς τούς 
παραβαίνοντας αύτόν. «Επικατάρατος, έλεγε, πάς δστις ούκ έμμένει έν 
πάσι τοίς γεγραμμένοις έντώ βιβλίω τοΰ νόμου τοΰ ποιήσαι αύτά.» Κα- 
τηραμένος νά εΐνε πάς, δστις δέν φυλάττει, δέν άκολουθει πάντα τά γε- 
γραμμένα έν τώ βιβλία) τοΰ Νόμου, άλλ’ έξέρχεται τούτων καί παρα
βαίνει αύτά. Καί έπειδή ούδείς άνεξαιρέτως ήδύνατο δια τό δυσκα- 
τόρθωτον να ποιήση πάντα τά υπό τοΰ νόμου διαταττόμενα, έντεΰ- 
θεν καί ούδείς ύπήρχεν, δστις νά μή ύπέκειτο είς τήν κατάραν αύ
τοΰ. Άλλ’ ό Χριστός άπήλλαξεν ήμάς έκ τής κατάρας τοΰ νόμου, 
άναλαβών Αύτός, δλως άναμάρτητος ων καί δή άνεύθυνος πάσαν 
τήν έκ τής κατάρας τιμωρίαν, τήν δποίαν κατά τόν νόμον έμελλον νά 
ύποστώσιν οί παραβάται τοΰ νόμου, ώς έπικατάρατοι κρεμάμενοι έπί 
τοΰ ξύλου. Διά τοΰτο δ’ άκριβώς ήλθεν είς τόν κόσμον Ενα έξαρπάση 
ήμάς τής καταδίκης καί κηρύξη άφεσιν τών αμαρτιών ήμών καί δι- 
καίωσιν ένώπιον τοΰ Θεού διά τής είς Αύτόν πίστεως.

Πολλου γε καί δει ό νόμος τοΰ Μωϋσέως νά είχε τοιαύτην ά- 
ποστολήν. Καί ήτο μέν αύστηρός ό νόμος ούτος, άλλ’ ούχ ήττον, 
αν μή πλέον, αύστηροί ήσαν οί νομοδιδάσκαλοι, γραμματείς καί Φαρι
σαίοι, οϊτινες περιφρονητικώς διέκειντο πρός τά πλήθη καί τούς α
μαρτωλούς, κατονομάζοντες αύτούς διά διαφόρων ονειδιστικών έπιθέ- 
των. Τοΰτο δ’ ύπήρξεν αιτία, ώστε, φεύγοντα τά πλήθη τούς συνο- 
φρυομένους έκείνους διδασκάλους, νά τρέχωσιν είς τόν Ί. Χριστόν, 
'Όστις εϊλκυεν αύτά πρός Εαυτόν διά τής πραότητος, καί τής φιλό- 
φρονος συμπεριφοράς καί τής ζωηράς συμπάθειας. Ποσάκις δέν άναγι- 
νώσκομεν έν τοις Εύαγγελίοις δτι ό Κύριος είς ταύτην ή έκείνην τήν 
περίστασιν εύσπλαγχνίσθη τούς δχλους, διότι ήσαν άπολελυμένοι καί 
ώς πρόβατα μή έχοντα ποιμένα. Ό γλυκύς καί ταπεινόφρων τοΰ ’Ιη
σού χαρακτήρ συνεκίνει βαθύτατα, ένεποίει έντύπωσιν, έντεΰθεν εί- 
λικρινώς μετενόουν οί αμαρτωλοί από τών αμαρτιών αυτών καί άφω- 
σιοΰντο είς Αυτόν. Τοιουτοτρόπως έκ τε τής διδαχής καί συμπερι
φοράς, έκ τε τών λόγων καί τών έργων άπεδείκνυεν ο Χριστός δτι 
ήτο ό άληθής τοΟ λαοΰ και καθόλου τής άνθρωπότητος Διδάσκαλος, 
έντεΰθεν δέή πρός Αύτόν άγάπη καί έκτίμησις ένεψύχου τόν λαόν 
καί ένεθάρρυνεν αύτόν είς τούς άγώνας τής αύταπαρνήσεως. Οί πλεο- 
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νέκται καί αρπαγές λ. χ. έγίνοντο εύσπλαγχνικοί, άμαρτωλοί δέ καί 
τελώναι, άνδρες καί γυναίκες έν τφ προσώπφ τού ’Ιησού άνεγνώρι- 
ζον τόν φίλον τών καρδιών αύτών, τον γλυκύν καί συμπαθή ιατρόν, 
δστις ήλθε να θεραπεύση τ’ ανίατα πάθη τών ψυχών καί τών σωμάτων 
αύτών, «να ίάσηται τούς σJvτετριμμέvoυς τήν καρδίαν, να κηρύξη αίχ- 
μαλώτοις άφεσιν καί τυφλοϊς άνάβλεψιν, να παρακαλέση πάντας τούς 
πενθούντας», να άναπαύση τούς ύπό τήν τύψιν του συνειδότος ευρι
σκομένους, νά κηρύξή τήν ψυχικήν ειρήνην καί ελευθερίαν. Ζακχαίος 
δ τελώνης, τόσον έχάρη διά τήν γενομένην ύπό τού Χριστού έπί- 
σκεψιν είς τόν οίκον αύτού, ώστε αύθορμήτως είπε προς Αύτόν, «’Ιδού 
τά ήμίση τών υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδωμι τοϊς πτωχοϊς καί εϊ- 
τινος έσυκοφάντησα άποδίδωμι τετραπλοΰν». Ή χαρά δια τήν επιδει- 
χθεϊσαν προς αύτδν εύμένειαν τού Χριστού ήναψεν είς τήν καρδίαν αύ
τού πυρκαϊάν άγάπης πρδς τδν πλησίον, ώστε προθύμως είχε να προσ- 
φέρη τήν αδίκως κτηθεΐσαν μεγάλην περιουσίαν αύτοΰ ύπέρ τών ά- 
ναγκών τών δεομένων. Τοιουτοτρόπως δ μέγας άγων τής αύταπαρ- 
νήσεως καί άφιλοκερδίας Ζακχαίου, τού μεγάλου εκείνου αμαρτω
λού—πλουσίου, δέν ύπήρξε δι’ αύτδν βαρύς ζυγδς διότι ή χάρις τού 
Χριστού άφ’ ένός καί ή άγάπη ή πολλή τού Ζακχαίου πρδς τδν Ίη- 
σουν έξ άλλου, κατέστησεν έλαφρδν τδν ζυγόν Τούτου καί τοιουτοτρό
πως έξεπληρώθη έν τώ Ζακχαίφ ή ύπόσχεσις τού Χριστού, ή δοθεϊ- 
σα είς τούς άποφασίζοντας να γίνωσι μαθηταί Αύτού, δτι δηλ. θά 
εύρωσιν άνάπαυσιν είς τάς ψυχάς αύτών.

Άλλ’ δπερ ιδία καθίστησιν έλαφρδν τδν ζυγόν τών έντολών τοΰ 
Χριστού, εΐνε δτι ό Χριστός ού μόνον έδίδαξε, άλλα καί έπραξε. Τού
το δέ εΐνεάκριβώς, δπερ άναδείκνυσιν αύτδν ύπέρτερον παντός έν τώ 
κόσμφ έμφανισθέντος άναμορφωτού τής κοινωνίας, φιλοσόφου ή διδα
σκάλου τής ηθικής. Διότι έκεϊνοι μέν ούδέν σχεδόν έξ δσων έδίδαξαν 
θεωρητικώς, έπραξαν, ένω δ Χριστός λέγων καί διδάσκων άμα έ- 
ποίει καί έμπράκτως διά τοΰ ίδίου παραδείγματος έπεσφράγιζε τήν 
διδασκαλίαν Του, παρέχων εαυτόν λαμπρόν ύπόδειγμα ζηλωτού έκτε- 
λεστοΰ τών ιδίων έντολών καί δια τοΰ ίδίου παραδείγματος καί τούς 
άλλους ένθαρρύνοντος είς μίμησιν Αύτού. Ό Χριστός ούδαμώς ώμοία- 
ζε τούς γραμματείς καί Φαρισαίους, οϊτινες έπιτιθέντες έπΙ τών ώμων 
τών άλλων φορτία βαρέα καί δυσβάστακτα, αύτοί δια τοΰ δακτύλου 
αύτών δέν ήθελον νά κινήσωσιν αύτά*  οϊτινες άπαιτητικοί καί αύ- 

στηροί δντες πρός τούς άλλους, ήσαν λίαν συγκαταβατικοί πρδς έαυ- 
τούς, άπδ ήθικής δέ άπόψεως χειρότεροι αύτών, διότι ήσαν ύποκριταί 
καί ψεΰσται. Τί τδ θαυμαστόν δθεν, έάν δ λαός, ό όποιος ήρχισε να 
έννοή αύτούς, δέν ύπήκουε πλέον είς τα κελεύσματα αύτών, άλλ’ έτρε- 
χεν δπίσω τού θείου διδασκάλου, δστις διδάσκων τήν ταπεινοφροσύ
νην, ό ίδιος ήτο ταπεινόφρων, δστις διδάσκων τήν πραότητα, τήν ύ- 
πομονήν καί τήν σωφροσύνην, τήν εύσπλαγχνίαν κτλ. δ ίδιος ήτο τδ 
πρότυπον τών άρετών τούτων, δστις κηρύττων τδν πόλεμον κατά τών 
αμαρτωλών κλίσεων, ό ίδιος άντεπεξήρχετο έναντίον αύτών, δμοιά- 
ζων έν τούτω τδν στρατηγόν έκεϊνον, δστις βλέπων τούς στρατιώτας 
αύτού άσθενεϊς καί λιποψύχους ετοίμους νά τραπώσιν εις φυγήν ή να 
παραδοθώσιν είς τδν έχθρόν, έμφανίζεται αίφνης έν μέσω αύτών καί 
ένθαρρύνει καί έμψυχοί δια τής γενναιότητος καί άφοβίας αύτού καί 
δέν έγκαταλείπει αύτούς πριν ή έξέλθη νικητής καί τροπαιούχος.

Καί τοιουτοτρόπως δ ζυγδς τών έντολών τοΰ Χριστού εΐνε 
πράγματι χ ρ η σ τ δ ς καί τδ φορτίον Αύτού έ λ α- 
φ ρ ό ν. Χρηστός δέ καί έλαφρός ιδία εΐνε είς έκείνους, οϊτινες 
κατά τόν προφήτην αιρουσιν αύτδν έν ν ε ό τ η τ ι 
αύτών, δταν δηλ.»διέρχωνται τήν νεαράν ήλικίαν. Βεβαίως, τδν 
ζυγόν τού Χριστού δύνανται νά άρωσι καί οί έν ήλικία δντες, οί 
προβεβηκότες τήν ήλικίαν. Άλλ’ όποία διαφορά μεταξύ άρετής έκ 
νεότητος άρξαμένης καί άρετής μόλις κατά τδ γήρας άναφανείσης ! 
"Οσοι έπιμελώς παρακολουθούσι τήν ήθικήν αύτών ζωήν καί τάς με
ταπτώσεις αύτής, γνωρίζουσιν όποιος άγων ισχυρός, όποία ύπομονή, 
όποία πάλη καί αύταπάρνησις, όπόσος ίδρώ; καί δάκρυα άπαιτούνται 
προκειμένου ν’ άποκοψωσι τήν πονηράν συνήθειαν τοΰ άμαρτάνειν καί 
ν’ άκολουθήσωσι τού λοιπού βίον σύμφωνον πρδς τδν ήθικόν νόμον, 
άλλαις λέξεσι ν άποσείσωσι τδν ζυγόν τής αμαρτίας καί να ύποκύ- 
ψωσιν είς τδν ζυγόν τού Κυρίου. Πόσον δυσκόλως λοιπόν έν τή γε
ροντική ήλικία αίρεται δ ζυγδς τού Κυρίου, δπότε έκλείπουσιν δλα 
έκείνα τα μέσα, δλαι έκεϊναι αί πνευματικαί καί ήθικαί δυνάμεις διά 
τών δποίων καί μόνον εΐνε δυνατόν νά κατατροπωθή πάσα κακία, 
παν πάθος ! Ένφ άλλω; έχει διά τήν νεανικήν ήλικίαν.

Κατ’ αύτήν έπειδή καί ή καρδία εΐνε καθαρωτέρα καί ή συνεί- 
δησις ζωηροτέρα καί τα πάθη δέν προύλαβον νά ριζωθώσιν έτι, δέν 
υπάρχουσι δέ καί αί κοσμικαί μέριμναι, αϊτινες πολλάκις καί αύτδν τδν 
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νουνεχέστέρον άνθρωπον αναγκάζουσιν ί'να άμηχανη περί τοΰ πρα- 
κτέου, προκειμένου να συμβιβάση τάς απαιτήσεις του κόσμου καί τής 
συνειδήσεως, είνε πολύ, πολύ εύκολώτερον ν’ απαλλαγή τις άπό τους 
όνυχας τής άμαρτίας καί τών παθών παρά έν άλλη ήλικία, Ή σπου- 
οάζουσα ίδια νεολαία κατανοήσασα τό πολύτιμον τούτο πλεονέκτημα 
αύτής ας προσπαθήση έφ’ όσο / δι’ αύτήν ύπάρχει καιρός, ν’ άναλάβη 
έφ’ έαυτής τόν χρηστόν ζυγόν τοΰ Κυρίου.

Τοιουτοτρόπως, δσω ενωρίς ό άνθρωπος άπεκδύεται είς τούς αγώ
νας τής έκπληρώσεως του εύαγγελικοΰ νόμου, τόσον σύν τώ χρόνφ έ- 
θίζεται είς τό να έκτελή εύκολώτερον αύτόν. Ό έθισμός, ή συνεχής ά- 
σκησις έν τώ άγαθώ θά φέρη αύτόν είς τό εύχάριστον σημειον, ώστε ή 
έκπλήρωσις τοΰ νόμου τοΰ Θεοΰ να είνε δι’ αύτόν ού μόνον άπαραίτη- 
τον καθήκον, άλλά καί όρος άνευ τοΰ όποίου να μή δύναται να ζήση 
έν τώ κοσμώ τούτφ. Δια τόν οΰτω πως έθισθέντα ό ζυγός τοΰ Χριστοΰ 
ού μόνον δέν είνε φορτίον δυσβάστακτόν, άλλ’ έπιθυμητόν, είς τοιοΰτον 
βαθμόν ώστε άνευ αύτοΰ να μή δύναται να εύρη άνάπαυσιν. Ό τοιοΰτος 
μετά τοΰ Δαυίδ δύναται να εύχηται είς τόν Θεόν: « Κύριε, ίδού έπεθύ- 
μησα τάς έντολάς Σου, έν τή δικαιοσύνη Σου ζήσόν με. Όδήγησόν με 
έν τή τρίβω τών έντολών Σου, ότι αύτήν ήθέλησα... Καί φυλάξω τόν 
νόμον Σου διά παντός, είς τόν αιώνα καί είς τόν αιώνα τοΰ αίώνος».

Α. Δ.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ

ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ

Τδ αίσθημα τής εύγνωμοσύνης πρδς τους εύεργέτας είνε 
κοινδν παρ’ άπασι τοίς άνθρώποις, κατά τδν Ξενοφώντα, καί 
απορρέει έκ τής αύτής πηγής, έξ ής καί δ σεβασμδς πρδς τδ 
θειον καί ή τιμή πρδς τους γονείς καί ή άγάπη πρδς τήν πα
τρίδα. Τήν πηγήν ταύτην καλοΰμεν νόμους άγραφους· 
κατά τούς νόμους τούτους, τούς οποίους έξ άρχής ό Θεδς έθηκεν 
έν τή συνειδήσει τών ανθρώπων καί καθ’ ούς διακανονίζονται καί 
πάσαι αί άλλαι ήθικαί του σχέσεις έν τή κοινωνία, π ανταχοϋ 

Άπό τούς προγονικούς μας θησαυρούς 54Ö

νόμιμόν έστιν άντευεργετείν τούς ευ ποι
ο ö ν τ α ς.

Καί είνε πράγματι ή εύγνωμοσύνη γνώρισμα παντδς πεπο- 
λιτισμένου λαού, άπαίτησις ΐίάσης τρυφεράς καί εύγενοϋς καρ
δίας. ΤΙ ιστορία μάς διδάσκει, δτι και οί λαοί, κατά τάς στιγμάς 
τής δρθοφροσύνης των, διατρανοΰσι τήν ευγνωμοσύνην των πρδς 
τούς μεγάλους των εύεργέτας δι’ άνδριάντων καί άλλων αναμνη
στικών έργων, καί τά άτομα, έφ’ δσον διατηρούσι τήν καθαρό
τητα καί τήν χρηστότητα τής ψυχής των, διαφυλάττουσιν άει- 
θαλή τήν μνήμην τών πρδς αύτά εύεργεσιών τών άλλων, δμολο- 
γοΰσιν είλικρινώς τήν χάριν, καραδοκοΰσιν εύκαιρίαν κατάλλη
λον ν’ άνταποδώσωσι τήν εύεργεσίαν καί άποδεικνύουσι καί δι’ 
έργων, εύκαιρίας διδομένης, δτι ή γενομένη χάρις έπεσεν ώς σπό
ρος άγαθδς είς αγαθήν καί δχι ξηράν καί πετρώδη γήν. Καί πώς 
ήτο δυνατδν δ άνθρωπος, δ όποιος καί ηθικήν καί πνευματικήν 
άνάπιυξιν έχει ώστε νά κρίνη καί τήν ηθικότητα καί τά αποτε
λέσματα τής εύεργεσίας τοΰ άλλου, νά μή ήσθάνετο εύγνωμοσύ- 
νην πρδς τούς εύεργετοΰντας αύτόν, άφ’ ού καί τά ζώα αύτά έν- 
θυμούμενα τήν χάρι^, προθυμοΰνται νά δείξωσιν άγάπην τινά 
πρδς τδν εύεργέτην των ; Μήπως καί οί ίπποι δέν χρεμετίζουσι 
καί δέν σκιρτώσι, καί οί βόες δέν μυκώνται, καί αί γαλαΐ δέν 
προστρίβονται είς τούς πόδας, καί τά πτηνά δέν πτερυγίζουσιν, 
δταν βλέπωσι προσερχόμενον τδν εύεργέτην των ;

Πρδς δνειδος δμως τής άνθρωπίνης καρδίας δλίγοι φαίνον
ται ένθυμούμενοι τήν εύεργεσίαν. Ούχΐ. παρά πάσιν ή 
χάρις τίκτει χάριν, έλεγον οί άρχαιοι Έλληνες. Πολ
λοί, φθονεροί καί ταπεινοί δντες, λησμονοΰσιν έντελώς τάς πρδς 
αύτούς εύεργεσίας τών άλλων άλλοι δεικνύουσιν έν τφ άμα τήν 
εύγνωμοσύνην των, ι'να παύσωσι πλέον διά παντδς είς τδ εξής 
ένθυμούμενοι τδ προσγενόμενον είς αύτούς καλόν' άλλοι κινούμε
νοι ύπδ τοΰ συμφέροντος, φαίνονται εύγνώμονες μόνον διά νά ώ- 
φελώνται δμοίως καί κατ’ άλλας περιστάσεις ύπδ τών αύτών άν- 
θρώπων, δμοιάζοντες πρδς τούς κακούς δφειλέτας, οί όποιοι προ- 
θύμως άποδίδουσι τδ χρέος, ί'να λαμβάνωσιν εύκόλως καί άλλα 
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δάνεια’ άλλοι δέ πάλιν, κατά τδν Ά ρ ι σ τ ο τ έ λ η ν, έπειδή 
θέλουν διαρκώς νά εύεργετώνται καί ούδέποτε νά εύεργετώσι, λη- 
σμονοΰσι μεν εύκόλως εύεργετούμενοι τάς ευεργεσίας, ενθυμούνται 
δέ έπί μακρότατον χρόνον τάς βλάβας, αν συμβή νά βλαβώσι. 
Διά τοΰτο καί φιλόσοφος έρωτηθείς, τί πράγμα γηράσκει ταχύ- 
τερον τών άλλων, άπεκρίθη δρθώς, ή δοθείσα χάρις. Τδ 
αύτδ τοΰτο είπε καί άλλος κατ’ άλλην έκφρασιν: άμα δ έ δ ο- 
ται καί τέθνηκεν ή χάρις.

"Ολους αύτούς τους διαφόρων κατηγοριών άνθρώπους άπο- 
καλοΰμεν άχαρίστους, διότι αχάριστος λέγεται όχι μόνον δστις 
δέν άποδίδει δ,τι έλαβεν, άλλά καί δστις, άποδούς ήδη,τδ χρέος, 
δέν ενθυμείται πλέον τδν εύεργέτην. Άλλ’ δ αχάριστος δέν άρκεί- 
ται πολλάκις μόνον είς τοΰτο, μόνον εις τήν διά τοΰτον ή διά τδν 
άλλον λόγον έπιλησμοσύνην τοΰ καλού’ πολλάκις άποβαίνει καί 
ό πικρότερος έχθρδς τοΰ ευεργέτου του, καί τότε ή αχαριστία 
είνε ή μεγαλυτέρα αδικία, είνε τδ άκρότατον δλων τών άδικη- 
μάτων, κατά τδν Ά ρ ι σ τ ο τ έ λ η ν, καθόσον καί δέν άντευερ- 
γετοΰνται άνθρωποι εύεργέται καί έπί πλέον κακοποιούνται. Έάν 
αισχρά προδοσία θεωρήται, κατά -τδν Θουκυδίδη ν, καί 
μόνη ή άρνητΐκή στάσις τοΰ εύεργετηθέντος άπέναντι τοΰ έν ά
νάγκη εύρισκομένου εύεργέτου, ή άρνησις δήλον δτι τής έν καιρφ 
άνταποδόσεως τής χάριτος, έννοεϊται δτι ή έκδήλωσις καί έχθρό- 
τητος κατά τοΰ εύεργέτου είνε ή αίσχροτέρα ηθική κηλίς τοΰ 
άνθρώπου, ή όποία διαφαίνεται σκιερωτέρα 'και άπαισιωτέρα, 
κατά τδν Δ η μ ο σ θ έ ν η ν, δταν έκδηλοΰται κατ’ άνθρώπου 
άναδειχθέντος έν κινδύνοις εύεργέτου. Καί δμως ύπάρχει πολλά
κις τοιαύτη θηριώδης άχαριστία τών άνθρώπων. Άνταμείβουσι 
πολλάκις οί άνθρωποι τήν χάριν διά της άπεχθείας, τδν ζήλον 
διά τοΰ διωγμοΰ, τήν ωφέλειαν διά τής ζημίας, τήν ειλικρίνειαν 
διά τής πονηριάς, τήν γνησιότητα διά τής συκοφαντίας· ούτε 
όφθαλμούς έχουσι να ιδωσι τδν εύεργέτην, ούτε ώτα ν’ άκούσω- 
σιν, ούτε νοΰν νά κρίνωσιν, ούτε μνήμην διά νά ένθυμηθώσιν, ούτε 
καρδίαν δπως εύγνωμονήσωσιν, ούτε σπλάγχνα διά νά έλεήσωσι, 

Άπδ τους προγονικούς μας θησαυρούς 547

χρείας τυχούσης. Απεχθέστερος έχθρδς άπδ τούς τοιούτους εύερ- 
γετηθέντας άχαρίστους δέν ύπάρχει.

Τήν άχαριστίαν οί άρχαίοι "Ελληνες έβλεπον πλεονάζου- 
σαν έν τφ κόσμφ καί πικρώς αύτήν έκαυτηρίαζον.

"Οσους εύεργετώ, έλεγε μέ πικρίαν ή ποιήτρια Σ α π φ ώ, 
έκεινοι κατ’ έξοχήν καί μέ βλάπτουσι.

Δέν είνε καλόν, λέγει δ Σ ο φ ο κ λ ή ς, νά θέλωμεν μέν να 
εύεργετώμεθα, εύεργετούμενοι δέ νά μή εύεργετώμεν.

Μισώ, έλεγεν δ Ε ύ ρ ι π ί δ η ς, γηράσκουσαν εύεργεσίαν 
φίλων καί άποστρέφομαι άνθρώπους, οί όποιοι θέλουν νά ώφε- 
λώνται άπδ τούς άλλους, δέν έννοοΰν δέ νά προσέρχωνται άρωγοί 
είς εύεργέτας φίλους των.

Πανταχοΰ νόμιμον θεωρείται, λέγει δ Ξενοφών, νά 
άντευεργετώμεν τούς εύεργέτας- μας’ οί παραβάται τού νόμου τού
του τιμωρούνται πικρώς’ γίνονται έρημοι φίλων άγαθών καί ά- 
ναγκάζονται νά προστρέχωσιν είς τούς μισοΰντας αύτούς.

Άντευεργετεΐτε γενναίως τούς εύεργέτας σας, λέγει δ ΙΙίν- 
δ α ρ ο ς.

’Εγώ νομίζω, λέγει δ Δ η μ ο σ θ έ ν η ς, δτι δ εύεργετού- 
μενος πρέπει έσαεί νά ένθυμήται τήν χάριν, αν θέλη βεβαίως νά 
είνε και νά λέγηται χρηστός καί εύγενής άνθρωπος.

'Ο άνθρωπος, λέγει δ Σοφοκλής, πρέπει να ένθυμή
ται τδ καλόν, τδ όποιον παρ’ άλλου λαμβάνει’ ή εύεργεσία γεννά 
πάντοτε εύεργεσίαν’ δστις λησμονεί τδν εύεργέτην του, δέν ήμπο- 
ρεί βέβαια νά είνε και καλός άνθρωπος.

* * *
Ή αγία Γραφή, ή τε Π. καί Κ. Διαθήκη, συνιστα πολλα- 

χοΰ καί διδάσκει διά πολλών παραδειγμάτων τήν πρός τούς εύερ
γέτας μας εύγνωμοσύνην.

Μανθάνει δ Ίοθώρ, δτι δ Μωυσής άπήλλαξε τάς θυγατέρας 
αύτοΰ έκ τής ένοχλήσεως τών ποιμένων, οί'τινες ήμπόδιζον αύτάς 
νά ποτίσωσι τά πρόβατά του. Όθεν έρωτα, ποΰ εύρίσκεται ο ά- 
γαθδς αύτδς άνθρωπος’ «ϊνα τί καταλελοίπατε αύτόν; λέγει είς 
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τάς θυγατέρας του' καλέσατε αύτδν ΐνα φάγη άρτον». Έπειτα 
έλθόντα, ού μόνον εύωχεΐ, άλλα καί γαμβρόν αύτοΰ άναδεικνύει 
τδν εύεργέτην, δούς εις αύτδν τήν κόρην του Σεπφώραν.

Ό αχάριστος πρδς τούς γονείς του Άβεσσαλώμ, έπαναστα- 
τήσας κατά τοΰ πατρός του Δαυίδ, έφονεύθη κρεμάμενος έκ τών 
κλάδων δένδρου. '0 εύγνώμων Τωβίας εύπειθής πρδς τδν πατέρα 
του έγένετο εύτυχής.

Ό άνταποδιδούς χάριτας, λέγει τδ βιβλίον τοΰ Σ ι ρ ά χ, 
μέμνηται είς τά μετά ταΰτα, καί έν καιρφ πτώσεως αύτοΰ εύρή · 
σει στήριγμα.—Αχάριστος έν διανοία έγκαταλείψει ρυσάμενον.

Ό άνταποδίδων κακά άντί άγαθών, λέγει τδ βιβλίον τών 
Παροιμιών, δυστυχεί καί αφανίζεται.

Ό Ίησοΰς Χριστδς μεμφόμενος τήν αχαριστίαν τών καθα- 
ρισθέντων άγνωμόνων λεπρών, οί όποιοι δέν ένεφανίσθησαν νά εύ- 
χαριστήσωσι τδν εύεργέτην των, δπως έκαμεν δ Σαμαρείτης, 
ήρώτησεν' «Ούχί οί δέκα έκαθαρίσθησαν, οί δέ έννέα ποΰ ; Ούχ 
εύρέθησαν έπιστρέψαντες δούναι δόξαν τφ Θεφ, είμή ό άλλογενής 
ούτος ;»

* ❖ *
Άλλ’ ή αχαριστία τών άνθρώπων, κατά τήν 'Αγίαν Γρα

φήν, δέν πρέπει νά σκανδαλίζη τάς ψυχάς τών γενναίων άν- 
δρών, ούτε νά ψυχραίνη τήν άγαθήν των διάθεσιν πρδς τήν εύ- 
ποιΐαν καί τήν κοινωφελή δράσιν. Τδ καλδν δέν πρέπει νά δίδη- 
ται ώς δάνειον έπϊ τόκφ, άλλ’ άνευ έλπίδος άνταποδόσεως, ώς 
χρέος απαραίτητον. Αύτδς δ Ί. Χριστδς άχαρίστους εύηργέτει 
καί υπέρ αύτών μάλιστα παρεκάλει τδν ούράνιον αύτοΰ πατέρα. 
Έπειτα ρητώς έστηλίτευσε τήν τοιαύτην κερδοσκοπικήν ήμών 
φιλανθρωπίαν. «Καί έάν δανείζητε παρ’ ών έλπίζετε άπολαβείν, 
ποία ύμίν χάρις ; Καί γάρ οί αμαρτωλοί άμαρτωλοις δανείζουσιν 
ΐνα άπολάβωσι τά ισα». Δέν εύεργετειτε, λέγει, δταν περιμένητε 
άνταπόδοσιν, άλλ’ έμπορεύεσθε*  δέν οίκτείρετε τδν έχοντα ά· 
νάγκην, άλλα τοκίζετε τα χρήματά σας· δίδετε ολίγον δια νά 
λάβητε πολύ.

Δια τοΰτο ούτε οί Απόστολοι, ούτε οί πατέρες τής Έκκλη- 

Άπδ τούς προγονικούς μας θησαυρούς 549

σίας εύεργετοΰντες άπέβλεπόν ποτέ είς άνταμοιβήν. Τούναντίον 
πάσχοντες καί καταδιωκόμενοι έξηκολούθουν τήν αύτήν χάριν. 
Διότι καί ή άχαριστία αύτή τοΰ εύεργετουμένου άποβαίνει είς ω
φέλειαν τοΰ εύεργετοΰντος, καθόσον δ Θεδς άναδέχεται τήν έκ- 
πλήρωσιν τής χάριτος. «Μακάριος έση, δτι ούκ έχουσιν άπο- 
δοΰναί σοι*  άνταποδοθήσεται γάρ σοι έν τή άναστάσει τών δι
καίων».

Γ. ΜΑΤΣΑΚΗΣ
Καθηγητής του ‘Ιεροδιδασκαλείου.

ΕΚ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ

ΔΙΑΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΒΡΑΔΕΩΣ ΤΙΜΩΡΕΙ ΤΟ ΚΑΚΟΝ

Είς έκ τών έκλεκτοτέρων ήθικών λόγων τοΰ σοφού Πλου
τάρχου είνε καί δ περί τών ύπδ τοΰ Θείου βρα
δέως τιμωρουμένων. Ό χριστιανικώτατος τής Χαι- 
ρωνείας φιλόσοφος έκθέτει έν αύτφ, μετά φιλοσοφικής βαθύτητος 
καί γλωσσικής χάριτος σπανίας, τούς λόγους, διά τούς δποίους 
δ Θεδς δέν τιμωρεί τούς κακούς άνθρώπους εύθύς ώς έπιτελέσωσι 
τήν κακίαν, άλλ’ άναβάλλει τδν χρόνον τής τιμωρίας καί μέχρι 
πολλάκις τών τέκνων καί τών άπογόνων τοΰ άμαρτήσαντος.

Ό άξιανάγνωστος ούτος λόγος έχει μορφήν διαλογικήν. 
Ό σοφδς Πλούταρχος μέ τρεις μαθητάς του, τδν Πατροκλέα, 
τδν Τίμωνα καί τδν Όλυμπικόν, περιπατοϋσι πρδ τής έν Άθή- 
ναις στοάς, συζητοΰντες περί θείων πραγμάτων καί ιδίως περί 
Θεοΰ ώς προνοητοΰ τοΰ κόσμου. Έν τφ μεταξύ πλησιάζει τούς 
συνομιλητάς δ Επίκουρος, άνθρωπος τά πάντα χλευάζων καί 
τά πάντα άρνούμενος, άφ’ ού δέ πολλά έφλυάρησε μετ’ οργής 
τίνος καί λοιδορίας, άνεχώρησεν εύθύς ώς έφθασαν πρδς τδ πέ
ρας τής στοάς, πριν ή προφθάση κανείς έκ τών λοιπών συμπε- 
ριπατητών ν’ άποκριθή. Οί τέσσαρες εύσεβείς συνομιληταί, θαυ- 
μάσαντες τήν άδιακρισίαν καί άσέβειαν τού Επικούρου, έστά- 
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θησαν σιωπηλοί, καί διαβλέψαντες προς άλλήλους, έστράφησαν 
οπίσω. Τήν σιωπήν λύει πρώτος ό Πατροκλής :

Τί λοιπόν, είπε, σας φαίνεται εύλογον ; ν’ άφήσωμεν τήν συζή- 
τησιν, ή ν’ άπαντήσωμεν πρός τόν δμιλήσαντα ώς παρόντα καί ώς μή 
παρόντα;—Νομίζω, είπεν ό Τ ί μ ω ν, δτι, καί αν έρριψεν ό έχθρδς 
τό βέλος καί έφυγε, δέν είνε καλόν νά τό άφήσωμεν είς τήν πληγήν*  
ό μέν Βρασίδας, καθώς λέγουν, έξελκύσας άπό τήν πληγήν τδ δόρυ 
μέ τό όποιον έπληγώθη, μέ αύτδ τούτο έπλήγωσε τον βαλόντα καί 
τον έφόνευσεν, ήμεϊς δέ ν’ άντικρούσωμεν βέβαια τούς άτοπον ή ψευδή 
τινα λόγον πρδς ήμάς έπιρρίψαντας δέν έπιχειροΰμεν, πρέπει δμως ν’ 
άποτινάξωμεν τάς ιδέας αύτών, πρίν αύται μας έγγίσωσι.— Καί ποιος 
άπδ τούς λόγους του, είπεν ό Π λ ο ύ τ α ρ χ ο ς, σας προσέβαλε πε
ρισσότερον ; διότι πολλά καί άθρόα καί άδιάτακτα μετ’ οργής τίνος καί 
λοιδορίας ό άνθρωπος ούτος έφλυάρει κατά τής θείας Προνοίας.

Καί ό Πατροκλής είπεν: Ή περί τας τιμωρίας τών πο
νηρών βραδύτης τού θεού μου φαίνεται τδ δεινότερον έξ δλων*  ή 
γνώμη μου αύτή δέν είνε πρόσφατος καί νέα ούδέ μου ένεπνεόσθηΧ 
τώρα ύπδ τών λόγων τούτων, άλλα καί έκπαλαι ήγανάκτουν δταν ή- 
κουον τδν Εύριπίδην νά λέγη:

Μέλλει, τδ θειον δ’ έστι τοιούτον φύσει, 
δηλαδή, ό θεδς αναβάλλει πάντοτε, φυσικά δέ είνε τοιούτος. Καί δμως 
δ Θεός πρδ πάντων είς τδ ζήτημα τής τιμωρίας τών πονηρών δέν πρέ
πει νά είνε βραδύς, διότι καί αύτοί δέν είνε ράθυμοι, ούδέ άναβάλλουσί 
ποτέ τας κακουργίας των, άλλα παρορμώνται δξέως ύπδ τών παθών 
καί ρέπουσι πρδς τάς άδικίας. Πρδς τούτοις επειδή ή άμυνα κεϊται 
πλησιέστατα είς τδ πάθος, δπως λέγει ό Θουκυδίδης, εύθύς άντιφράτ- 
τει τήν όδδν εκείνων, οί όποιοι μεταχειρίζονται τήν κακίαν ώς έπί τδ 
πλεϊστον μετ’ επιτυχίας*  διότι κανέν άλλο πράγμα δέν έξασθενεϊ τόσον 
τάς έλπίδας τού άδικουμένου, καί άποκαθιστά αύτδν ταπεινόν, αύξάνει 
δέ τήν τόλμην καί τήν θρασύτητα τού μοχθηρού, δσον ή άναβολή τής 
τιμωρίας. Έν ω δταν άμέσως τά άδικήματα παιδεύωνται, ού μόνον 
παρηγοροΰσι τούς άδικουμένους, άλλά καί έμποδίζουσιν ακόμη καί τάς 
μελλουσας άδικίας*  άκόμη καί ό λόγος τού Βίαντος μού κινεί πολλάκις 
τδ ένδιαφέρον δταν τδν ένθυμούμαι, διότι είπεν, ώς λέγουσι, πρδς ένα 
κακούργον, δτι τάχα δέν φοβείται μήπως δέν τιμωρηθή, άλλά μήπως 
αύτδς δέν τδν ϊδη τιμωρούμενον. ’Επειδή τί ώφελήθησαν οί Μεσσή- 
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νιοι, οϊτινες έφονεύθησαν πρδ τής τιμωρίας τοΰ Άριστοκράτους, ό 
όποιος προδούς τήν έπί Τάφρο) μάχην, χωρίς νά τδ γνωρίζη κανείς 
έπί εϊκοσιν έτη, καί καθ’ δλον τούτο τδ διάστημα βασιλεύσας τών ’Αρ
κάδων, ύστερον άνεκαλύφθη καί έτιμωρήθη ; Άλλ’ οί παθόντες δέν 
ύπήρχον πλέον. ’Ή είς ποιον έκ τών Όρχομενίων, οϊτινες προδοθέντες 
ύπδ τού Λυκίσκου άπώλεσαν τα τέκνα καί τούς φίλους καί τούς συγ
γενείς των, έπροξένησε παραμυθίαν τινά ή μετά πολλούς χρόνους ύ
στερον καταλαβοΰσα αύτδν νόσος καί καταμολύνασα τδ σώμα αύτού ; 
δστις, βρέχων άδιαλείπτως τούς πόδας του είς τδν ποταμόν κατηράσθη 
αύτούς νά σαπήσωσιν, επειδή αύτδς έγινε προδότης καί άδικος. Έ
πειτα δτε οί ’Αθηναίοι έξώρυξαν τά εύαγή σώματα καί έξώρισαν τούς 
νεκρούς, ούτε οί υίοΐ τών υιών εκείνων τών σφαγέντων ύπήρχον ώστε 
νά τα ϊδωσιν*  ώστε μοί φαίνεται άτοπος ό Εύριπίδης, δστις πρδς άπο- 
τροπήν άπδ τής κακίας λέγει ταύτα : Μ ή φ ο β η θ ή*  δ χ ι, ή 
δίκη δέν επέρχεται άμέσως νά πατάξη τδν 
άδικον άνθρωπον, άλλ’ ή ρέμα καί βραδεϊ τώ 
βήματι βαδίζουσα, καταλαμβάνει καί τιμω
ρεί τούς κακούς, δταν τύχη. Διότι αύτά ταύτα πραγ- 
ματικώς έπιφωνοΰντες καί λέγοντες πρδς εαυτού; καί οί κακοί, δύ- 
νανται νά έξασκώσιν άκωλύτως τάς παρανομίας των, δτι δηλαδή ή 
άδικία άποδίδει εύθύς τόν καρπόν αύτής ώραίον καί πρόχειρον, έν ω 
ή τιμωρία έρχεται πολύ βραδέως καί πολύν καιρόν ύστερον άπδ τήν 
άπόλαυσιν.

Άφ’ ού είπε ταύτα ó Πατροκλής, λαβών τδν λόγον ό ’Ο
λύμπι κ ό ς, άπήντησε πρδς αύτδν ώς εξής: Τώ δντι, πολλά ά
τοπα προξενούσιν αί περί τήν τιμωρίαν τών άνοσιουργημάτων άναβολαΐ 
τοΰ Θεοΰ, καθόσον ή βραδύτης αύτη άφαιρεϊ άπδ τάς καρδίας τών 
άνθρώπων καί τήν πίστιν τής Προνοίας, καί έπειδή δταν ή τιμωρία δέν 
έπακολουθή έκαστον άδίκημα τών πονηρών, ύστερον αύτοί τδ θεωροΰ- 
σιν ώς άτύχημα καί τδ ονομάζουσι συμφοράν καί οχι πλέον τιμωρίαν, 
διά τοΰτο καί κατ’ ούδέν ωφελούνται, άλλά λυπούνται μέν διά τά συμ- 
βαίνοννα, διά τά πεπραγμένα δμως δέν μετανοούσι. Καθώς δέ τδν 
ίππον ή άμεσος μετά τδ πταίσμα νύξις διά τής μάστιγος τδν έπανορ- 
θοΐ καί τδν έπαναφέρει είς τήν δέουσαν στάσιν, οί δέ ύστερον γενόμε- 
νοι σπαραγμοί καί άνελκύσεις τού χαλινού πρδς παν άλλο μάλλον γί
νονται η πρδς διδασκαλίαν, λυποΰσι δ’ έπομένως αύτδν χωρίς νά τδν 
έκπαιδεύωσι, τοιουτοτρόπως καί ή κακία, δταν μέν τιμωρήται καί ρα

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

 - Ι
ερ
ά Μ

ητρ
όπ
ολ
ις 
Κιτ
ίου



552 «Εκκλησιαστικός Κήρυξ»

πίζεται είς έκαστον αύτής σφάλμα, μόλις ήμπορεϊ νά φέρη τότε τόν 
πονηρόν είς θεογνωσίαν καί να ταπεινώση καί να άναγκάση αύτόν νά 
φοβηθώ τον Θεόν, ώς επιστάτην τών άνθρωπίνων πράξεων καί όχι δι- 
καιωτή^ ύπερήμερον τών παθημάτων ήμών. Ή δέ ήρέμα καϊ βραδεϊ 
τώ βήματι καί δπως τύχη, κατά τόν Εύριπίδην, έπιπίπτουσα δίκη κατά 
τών πονηρών φαίνεται μάλλον ώσεί τυχαία ή έκ Προνοίας, "Ωστε ά- 
γνοώ τί όφελος δύναται νά προκύψη έκ τούτου, καί είς τί χρησι
μεύουν οί τόσον βραδέως, καθώς λέγουσιν, άλέθοντες ούτοι μύλοι τών 
Θεών, καϊ ποιούντες άμαυράν τήν δίκην είς τούς οφθαλμούς τών άν- 
θρώπων, καί έξαλείφοντες κατά μικρόν τον φόβον τής κακίας.

Μετά τούς λόγους τούτους δ Τ ί μ ω ν, δστιςϊστατο πλησίον τού 
Πλουτάρχου, τί λέγετε, είπε, νά προσθέσω καϊ έγώ τώρα τάς ίδικάς 
μου άπορίας ή νάάφήσω να συζητήσω πρώτον τάς άλλας ;

Καί πώς, είπεν δΠλούταρχος, θέλετε να έπιφέρητε καί 
τρίτον κύμα καί να καταπλημμυρήσητε τόν λόγον, έν ω δέν άπεκρού- 
σθησαν άκόμη αί άλλαι κατηγορίαι ; Πρώτον λοιπόν άρχόμενοι, ώς 
άπό πατρικής έστίας, άπό τής πρός τόν Θεόν εύλαβείας, ας έπικαλε- 
σθώμεν τήν θείαν αύτοΰ βοήθειαν είς τήν παρούσαν συζήτησίν μας, κα
θότι τό να έξετάζωμεν τα θεία καί ύπερφυσικά πράγματα, άνθρωποι 
δντες, είνε τό αύτό ώς νά διαλέγωνται περί μουσικών άμουσοι, καϊ 
περί πολεμικών άστράτευτοι, ή ώς έάν άτεχνοι άνθρωποι έξήταζον τά 
άριστουργήματα τών καλλιτεχνών κατά τήν φαντασίαν των. Διότι δέν 
είμπορεϊ δ άνεπιστήμων να έννοήση διά ποίαν αιτίαν ό ιατρός έκαμε 
τήν έγχείρησιν σήμερον καί όχι χθές, καί διατί δέν έλουσε τήν πλη
γήν χθές άλλα σήμερον*  καί περί Θεού λοιπόν δ θνητός δέν ήμπορεϊ 
να εϊπη τι άλλο εύκολώτερον ή βεβαιότερον, έκτος τού δτι, έπειδή ου- 
τος γνωρίζει κάλλιστα τόν καιρόν, καθ’ δν πρέπει να έπιχειρισθή τήν 
ίατρείαν τής κακίας, προσφέρει είς έκαστον ώς ιατρικόν τήν τιμωρίαν, 
ή δποία δέν έφαρμόζεται πάντοτε κατά τόν αύτόν καιρόν καϊ τόν αύ
τόν χρόνον είς δλα.

'Ότι ή τής ψυχής ιατρεία, ή δποία ονομάζεται δίκη καί δικαιο
σύνη, είνε άνωτέρα από δλας τάς τέχνας, μαρτυρεί, πρός μυρίοις άλ- 
λοις, καϊ δ Πίνδαρος, δνομάζων άριστοτέχνην τόν άρχοντα 
καί κύριον απάντων Θεόν, έπειδή είνε δημιουργός τής δίκης, τής ό
ποιας τό έργον είνε νά προσδιορίζη τό πότε και πώς καί πόσον πρέ
πει νά τιμωρήται έκαστος τών πονηρών. Τήν υψηλήν αύτήν τέχνην 
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ήμεϊς δέν τήν γνωρίζομεν, καί, κατά συνέπειαν, δέν δυνάμεθα καί να 
κρίνωμεν τον γνωρίζοντα καί έφαρμόζοντα αύτήν, έφ’ δσον δέν γνω
ρίζομεν καί τούς λόγους τής ·τοιαύτης ή τοιαύτης έφαρμογής. Άφ’ ου 
δέ καί αύτοί οί νόμοι τούς όποιους νομοθετουσιν οί άνθρωποι, δέν 
έχουσι πάντοτε φανεράν τήν εύλογον αιτίαν, άλλ’ άπεναντίας μάλι
στα διατάξεις τινές αύτών φαίνονται κατά πολλά γελοϊαι καί ά
τοποι, δταν άγνοώμεν τόν λόγον τού νομοθέτου, τί τό παράδοξον, έάν 
δέν εϊμεθα είς θέσιν νά εϊπωμεν τά περί τών θεών καί δέν γνωρίζω- 
μεν διά ποιον λόγον άλλους μέν έκ τών άμαρτανόντων κολάζουσι πρό- 
τερον, άλλους δέ ύστερον ;

Ούχ ήττον, χωρίς να φαινώμεθα άνευλαβεϊς πρός τό θειον, έξη- 
κολούθησεν δΠλούταρχος, ας προσπαθήσωμεν, συζητοΰντες, 
να διεισδύσωμεν, μέ τήν βοήθειαν αύτού, είς τα άπρόσιτα μυστήρια 
τής θείας δικαιοσύνης, καί νά έννοήσωμεν, κατά τό δυνατόν τούς λό
γους, διά τούς δποίους ό Θεός άναβάλλει πολλάκις τήν τιμωρίαν τών 
πονηρών, διά νά διαλυθώσι καϊ αί πολλαΐ άπορίαι, τάς όποιας έπ- 
αλλήλους μοΰ διετυπώσατε.

Γ. ΜΑΤΣΑΚΗΣ 
(ακολουθεί)*  καθηγητής τοΰ 'Ιεροδιδασκαλείου·

AOriQN ΘΗ^ΑΥΡΙ^/ΛΑ
Η ΑΡΕΤΗ

Τί αρετή άποκτάται μέ κόπους καί μέ ίδρωτας, λέγει δ 
'Ησίοδος*  ή είς αύτήν άγουσα δδδς είνε μακρά, άνωφερής 
καί τραχεία' μόνον δταν κατορθώσης νά τήν διανύσής καί νά 
φθάσης είς τδ άκρον, θά διανοιχθή ένώπιόν σου εύκολος καί 
πλατεία.

Πολλοί κακοί πλουτοϋσι, λέγει δ Θέογνις, καί πολλοί 
ένάρετοι πένονταΓ ήμεις ομιυς δέν άνταλλάσσομεν τήν αρετήν 
μας μέ τδν πλοϋτόν των, διότι ή μέν αρετή είνε βέβαιον πράγ
μα, τά δέ χρήματα μεταβιβάζονται άπδ τοΰ ένδς είς τδν άλ
λον.— Κάλλιστα τδν θεδν θά τίμησης, έάν αύτφ δμοιωθής*  
τοϋτο θά κατορθώσης μόνον διά τής αρετής, διότι μόνον αύτή 
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έλκει τήν ψυχήν πρδς τδ συγγενές. —Θά έπροτίμων νά έδακτυ- 
λοδεικτούμην διά τήν άρετήν μου παρά διά τδν πολύν πλούτον 
μου, διότι τδ πρώτον εΐνε έγκώμιον αγαθής ψυχής, τδ δέ δεύ
τερον τύχης.

Ούδέν πολυτιμότερον τής άρετής, λέγει ό Εύριπίδης· ζή 
καί μετά θάνατον καί ό χρόνος δέν ισχύει ν’ άφαιρέση τήν 
λάμψιν της. Ή άρετή είνε νόμισμα, ώς δ λευκδς άργυρος 
καί ό ξανθδς χρυσός· δσφ διαρκέστερον μεταχειρίζεσαι τδ νόμι
σμα τοΰτο, τοσούτφ μάλλον πολλαπλασιάζεται. Οί έλληνόπαι- 
δες όφείλουσι τρεις άρετάς άπαρεγκλίτως νά άσκώσι : νά τιμώσι 
τούς θεούς, νά σέβωνται τούς θρέψαντας αύτούς γονείς, καί νά 
πείθωνται είς τούς κοινούς νόμους τής Ελλάδος· τοΰτο πράττον- 
τες θά έχωσι πάντοτε τδν κάλλιστον στέφανον τής δόξης.

Ή άρετή, λέγει ό Πλάτων, είνε ύγεία καί κάλλος καί 
εύεξία ψυχής, ή δέ κακία νόσος καί αίσχος καί άσθένεια. 
"Ολος δ έπί γής καί δ ύπδ γήν χρυσδς δέν είνε άντάξιος τής 
άρετής. Διά νά γίνη κανείς ένάρετος καί χρυσός άνθρωπος, ά- 
παιτείται άγων μέγας, πολύ μεγαλύτερος ή δσος νομίζομεν, 
διότι τήν μέν κακίαν καί δμοΰ πάσαν δυνάμεθα νά άποκτή- 
σωμεν, τής δέ άρετής προηγείται δδδς άνάντης καί μακρά’ 
δέν εΐνε λοιπδν άξιον, έπαρθέντες άπδ τιμάς καί χρήματα 
ν’ άμελήσωμεν τήν δικαιοσύνην καί τήν άλλην άρετήν. Μόνος 
δ ένάρετος δέν φοβείται τίποτε καί ζών καί μετά θάνατον.

"Ολα είνε φλυαρίαι, έλεγεν δ II υ θ α γ ό ρ α ς· τδ θέ
λημα τοΰ Θεοΰ είνε εν, τδ μόνον βέβαιον καί ίσχυρδν πράγμα 
νά είνε ή άρετή.

Τδ μέν κάλλος, λέγει δ ’Ισοκράτης, ή δ χρόνος 
συνήθως τδ καταστρέφει ή ή νόσος τά μαραίνει. . . . Μόνη ή 
άρετή, συμβαδίζουσα μέ τήν πνευματικήν άνάπτυξιν, δέν γη- 
ράσκει, είνε ύπερτέρα τοΰ πλούτου, χρησιμωτέρα τής εύγενοΰς 
καταγωγής, καί τά μέν άδύνατα είς τούς άλλους καθιστά δυ
νατά, τά δέ φοβερά είς τούς πολλούς θαρραλέως ύπομένει, 
καί τδν μέν δκνον θεωρεί ψόγον, τδν δέ κόπον έπαινον.

’Ίδιον τοΰ θείου είνε, λέγει δ ’Αριστοτέλης, νά 

πράττη δσα θέλει’ άνθρώπου δέ ίδιον είνε, νά πράττη προθύ- 
μως τδ καθήκον του καί νά έπιδιώκη τήν άρετήν διά τής ά- 
σκήσεως καί τής μαθήσεως.

"Οπως τά άρώματα, λέγει δ Πλούταρχος, καί 
τά ράκη άκόμη μάς παρουσιάζουσιν ώς εύώδεις τρίβωνας, ουτω 
καί δ μετ’ άρετής ßioc εΐνε εύώδης, άλυπος καί τερπνός· ή κα
κία, τούναντίον, καί τά φαινόμενα λαμπρά καί πολυτελή καί 
σεμνά μεταποιεί είς λυπηρά καί ναυτιώδη καί δυσπρόσδεκτα.— 
Μοΰ φαίνεται δτι άρετήν ειλικρινή καί λελογισμένην δέν δύνα- 
ταί ποτέ νά έπηρεάση οίαδήποτε τής τύχης μεταβολή· άλλως 
θά ήτο πολύ ευκολον αί μεγάλαι συμφοραί νά μεταβάλλωσι 
τδ ήθος χρηστών άνθρώπων, παρ’ άξίαν κακοπαθούντων.—Τούς 
μέν άνδριάντας κοσμεί τδ σχήμα, τούς δέ άνδρας τά έργα· θέ
λε λοιπδν νά ζής ούτως, ώστε μήτε οί άνώτεροί σου νά σε κα- 
ταφρονώσι, μήτε οί υποδεέστεροί σου νά σε φοβώνται.

Στενή ή πύλη, λέγει τδ Εύαγγέλιον, καί τεθλιμ
μένη ή δδδς ή άπάγουσα είς τήν ζωήν.—Είσέλθετε διά τής 
στενής πύλης, δτι πλατεία ή πύλη και εύρύχωρος ή δδδς ή ά
πάγουσα είς τήν άπώλειαν.

Πάσα παιδεία, λέγει δ Άπ. Παύλος, πρδς μέν τδ 
παρδν ού δοκεί χαράς είναι, άλλά λύπης, ύστερον δέ καρπδν 
ειρηνικόν τοίς δι’ αύτής γεγυμνασμένοις άποδίδωσι δικαιοσύνης.

Ή άρετή, λέγει δ Μ. Βασίλειος, εΐνε πολυτιμό
τερον τοΰ πλούτου- είνε έξ δλων τών κτημάτων άναφαίρετον, 
άλλά καί έπιπονώτατον. Τί τών άγαθών δμως είνε ευκολον ; 
Τίς καθεύδων έστησε τρόπαιον ; Τίς τρυφών καί διασκεδάζων 
κατεκοσμήθη μέ τούς στεφάνους τής καρτερίας; Ούδείς έβραβεύ- 
θη χωρίς ν’ άγωνισθή· οί πόνοι γεννώσι τήν δόξαν, οί κάματοι 
έξασφαλίζουσι τούς στεφάνους.

Δυσκατόρθωτον πράγμα είνε ή άρετή, λέγει Γρηγόριος 
δ Θεολόγος, καί μέ μεγάλους κόπους άποκτάται. Ή φύσις 
τοΰ άνθρώπου φέρεται πρδς τδ κακδν καί άποφεύγει τδ άγαθόν, 
δπως τδ πΰρ τδ ύδωρ. Ή κακία εΐνε πρόχειρον πράγμα, καί 
πολύ ευκολον εΐνε νά γίνη κανείς κακός, καί άν άκόμη δέν πα- 
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ρακινήται πρδς τήν κακίαν δύσκολος, τούναντίον, εΐνε ή άπό- 
κτησις τοΰ αγαθού, καί πολύ άκόμη άν πρδς αύτδ έξωθήται. 
Πολύ ταχύτερον ήμπορεί κανείς νά μετάσχη μιας μικράς κακίας 
είς πολύ μεγάλην θέσιν, παρά μιας μεγάλης αρετής είς μικρδν 
βαθμόν. Έπειδή καί είς τδ μέλι τδ δλίγον άψίνθιον μεταδίδει 
τάχιστα τήν πικρότητά του, ούδέ τδ διπλάσιον δμως μέλι τήν 
γλυκύτητά του είς τδ άψίνθιον. Πρέπει λοιπδν πάντοτε νά τεί- 
νωμεν πρδς τήν άρετήν, άλλην μέν κατέχοντες, άλλην δέ έπι- 
διώκοντες. Τήν κτηθείσαν άρετήν όφείλομεν νά φυλάττωμεν 
καλώς, διότι εΐνε έξίσου δύσκολον ν’ άποκτήση τις άγαθόν τι 
καί τδ κτηθέν καί ύπάρχον νά διατηρήση" δ,τι μεγάλη προσπά
θεια κατορθώνει, τδ καταστρέφει πολλάκις μικρά ραθυμία, δ,τι 
δέ ή άμέλεια άφανίζει, τδ άνευρίσκει ή επιμέλεια.

Δυσεπίτευκτον πράγμα, εΐνε ή άρετή, λέγει ό ιερός Χρυ
σόστομος, καί μόλις κατορθοϋται μέ πόθους, μέ ίδρωτας, 
μέ σπουδήν καί μέ κάματον. Άλλά καί ποιαν άξίαν θά εΐχεν, 
έάν δέν ήτο έπίπονον πράγμα;—'Η έκ τού πονηρού άπομά- 
κρυνσις γίνεται άφορμή οίκειώσεως τού άγαθοΰ. ’Άφησε τδ κα- 
κδν καί θά εύρεθής μέσα είς τδ άγαθόν.

Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

Κατά τα προκαθωρισμένα ύπό της Τέρας Συνόδου καί του προσ
κλητηρίου τού Σεβ. Τοποτηρητού τη 11η τοΟ μηνάς τούτου, ήμέρα 
Παρασκευή, έγένετο ή εκλογή του διαδόχου του τή 6η παρελθόντος 
’Ιουλίου είς τάς αίωνίους μεταστάντος μονας ’Αρχιεπισκόπου Κυρίλλου 
Β’. τοϋ άπό Κιτίου. Προνοητικός έλήφθησαν ύπό τής Α, Σ. τού Τοπο- 
τηρητοΟ πάντα τα άναγκαια μέτρα πρδς τήρησιν τάξεως κατά τήν 
έκλογήν. Ή ’Αστυνομική ’Αρχή έθεσεν είς τήν διάθεσιν τής Α, Σ. τά 
άναγκαιοϋντα άστυνομικά όργανα προς τόν σκοπόν τούτον. Κλεισθει- 
σών τών έξωτερικών θυρών τής ’Αρχιεπισκοπής άπό πρωίας έπετράπη 
ή είσοδος είς μόνα τά μέλη τής Συνελεύσεως, τούς δημοσιογράφους, 

τούς Βουλευτάς καί εύαρίθμους τινας άλλους Κυρίους ζητήσαντας έγ- 
καίρως εισιτήρια παρά τής Α. Σ. του Τοποτηρητοϋ.

Τήν 9ην άκριδώς πάντα τα μέλη τής Συνελεύσεως κατέλαβον τάς 
θέσεις αύτών εν τή αιθούση, τής όποιας εύθύς έκλείσθησαν αί θύραι 
μή έπιτραπείσης τής έν αύτή παρουσίας άλλων πλήν τών 77 μελών 
τής Συνελεύσεως καί τριών Γραμματέων. Οί Σεβασμ. Ίεράρχαι οί 
συγκροτοΟντες τήν 'Αγ. Σύνοδον φέροντες εγκόλπια καί έπανωκαλύμ- 
μαυχα έκάθηντο είς τό βάθος τής αιθούσης ενώπιον τραπέζης έφ’ ής 
προύκειντο τα άγια Εύαγγέλια καί ή Κάλπη τής ψηφοφορίας. Εκα
τέρωθεν τών 'Αγίων ’Αρχιερέων παρήδρευον οί Πανοσ. Καθηγούμενοι 
καί βαθμούχοι Κληρικοί καί άπέναντι κατά τάξιν οί αιρετοί Γενικοί 
’Αντιπρόσωποι. ’Αναγνωσθέντος τοϋ Καταλόγου τών μελών τής Συνε
λεύσεως καί τών πάντων παρόντων εύρεθέντων ή Α. Σ. ό Τοποτηρη- 
τής, πάντων ίσταμένων, άνατείνων τάς χειρας ηύξατο προς τόν Πα
ράκλητον το Πνεϋμα τής Άληθείας δπως έλθών σκηνώση έν τοϊς 
μέλεσι τής Συνελεύσεως καί καθαρίση άπδ πάσης κηλϊδος. Ευθύς δ’ 
άμέσως άπδ χειρογράφου προσφωνών άνέγνωσε τάδε:

2ε6α0Ηΐώτατοι έν Κο> άδελφοί9
ΙΙανοόιώτατοι ΊΙγονιιενοι teal λοιποί όόόικιάλοι9 
Αΐδεόιμοίτατοι καί άξΐότιιιοι Γενικοί Άντιποόόωποι,

Ή χάρις του 'Αγίου Πνεύματος συνήγαγεν ημάς, έν τη αΙΘούση ταύτη τη 
πλήρει 'Ιερών αναμνήσεων, ίνα συνδιασκεψάμενοι και τή άνωθεν έπιπνοία καθο
δηγούμενοι άναδείξωμεν διά τής ψήφου ήμών τον άςιον νά άναλάβη τήν ποιμαν- 
τορικήν διακονίαν, ήν κατέλιπε χηρεύουσαν ό είς ουρανόν μεταστάς αοίδιμος ’Αρ
χιεπίσκοπος Νέας Ίουστινιανής και Πάσης Κύπρου Κύριλλος Β’. δ άπό Κιτίου.

Τό εργον είς δ έκλήθημεν φαίνεται μέν ανθρώπινον, και διά τούτο ύπδ τών 
ανθρωπίνων άτελειών παρακολουθούμενον, έν τή πραγματικότητι δ’ δμως ημείς 
εϊμεθα απλώς τά όργανα δι’ ών ή αόρατος τής Έκκλησίας κεφαλή, δ Άρχιε- 
ρεύς δ Μέγας δ «διά τοΰ ίδιου αίματος εφάπαξ είσελθών είς τά άγια», δ Κύ
ριος ήμών ’Ιησούς Χριστός δ διδούς τή Έκκλησίφ αύτοΰ «τούς μέν ’Αποστόλους, 
τούς δέ Εύαγγελιστάς, τούς δέ Ποιμένας καϊ διδασκάλους πρδς καταρτισμόν τών - 
'Αγίων, είς έργον διακονίας, είς οικοδομήν τοΰ σώματος αύτοΰ» εύδοκεί νά άνα- 
δείξη τόν Πρόεδρον τής Άγιωτάτης ταύτης ’Αποστολικής Έκκλησίας.

Άλλ’ ακριβώς επειδή έτέθημεν είς τήν πανσθενουργόν τοΰ Κυρίου δεξιάν, 
ώς όργανα δια τόσον υψηλόν και άγιον υπούργημα εχομεν καθήκον νά καθάρωμεν 
τήν συνείδησιν ήμών άπό παντός λογισμού ματαίου και άπό πάσης προθέσεως ενό
χου, και ώς Θεοΰ έφορώντος καί είς τήν καρδίαν έκάστου βλέποντας να εϊπωμεν 
συνδιασκεπτόμενοι καί, νά πράξωμεν ψηφίζοντες εκείνο μόνον τό όποιον ή συνείδη- 
σις έκάστου ήμών συνομολογεί ώς ορθόν, δίκαιον, θεοφιλές, ώς άξιον τοΰ θεοΰ 
καί τής Εκκλησίας αυτού, ώς συμφέρον τή Έκκλησίφ καί τή πατρίδι.
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Τό άγιον και Ιερόν Εύαγγέλιον προκείμενον έν μέσφ τής Συνελεύσεως ήμών 
υπομιμνήσκει είς ήμάς δτι αύτός δ Νυμφίος τής ’Εκκλησίας πάρεστιν έν τφ μέσιρ 
ήμών άοράτως καθοδηγών τό έργον ήμών καο βλέπων είς τά κρυπτά τών καρδιών 
ήμών. Άναδείξωμεν λοιπόν ήμάς αύτούς, αγαπητοί αδελφοί, και τέκνα έν Κυρίφ 
αγαπητά, όργανα άξια τής χάριτος αύτοΰ, ΐνα έπισπάσωμεν έφ’ έαυτούς καί άλ- 
λήλους και τό πλήρωμα άπαν τής αγιωτάτης ήμών ’Εκκλησίας, πλουσίους τούς 
οίκτιρμούς αύτοΰ.

Έςαίρομεν τό γεγονός ότι έν τώ Κώδικι τής ’Εκκλησίας ήμών άπό χρόνων 
μακρών δέν υπάρχει κατεστρωμένη πράξις εκλογική ’Αρχιεπισκόπου, ή δποία νά 
μή φέρη τήν σφραγίδα τής ομοφωνίας τής εκλογικής Συνελεύσεως. Πάντες οί 
’Αρχιεπίσκοποι από Παναρέτου μέχρι Κυρίλλου Β'. έξελέγησαν δμοφώνως. Πό
σον θά ήτο άγιον και θεοφιλές και τό ήμέτερον έργον έάν ήδυνάμεθα ούχΐ νά έκ- 
λέξωμεν δια πλειοψηφίας, άλλα νά άναδείξωμεν διά βοής τόν άξιον νά όνομασθή 
κοινός πάντων ήμών Πατήρ, είνε περιττόν και νά λεχΟή.

Και αύτή δέ ή σύνΟεσις τής Συνελεύσεως ταύτης μεμερισμένης ώς πάντες γνω- 
ρίζομεν, πρό τής συγκροτήσεως αύτής, είς διαφόρους ομάδας, ών έκάστη εκ
προσωπεί μέρος μόνον τής κοινής τοΰ ποιμνίου άντιλήψεως, -υπόχρεοι ήμάς είς 
τήν έπιδίωξιν ομοφώνου άποφάσεως, ώς τοΰ άρίστου τρόπου άποκαταστάσεως δμο- 
νοίας και σύμπνοιας έν ολω τφ πληρώματι τής ’Εκκλησίας, έν ω συγχρόνως τοι- 
αύτη δμοφωνία τής εκλογικής ταύτης Συνελεύσεως προβλεπομένη καϊ συνιστωμένη 
και ύπό τοΰ νόμου τής ’Εκκλησίας ήμών, έπι τή βάσει τοΰ οποίου συνήλΟομεν 
πρός εκλογήν τοΰ ’Αρχιεπισκόπου, θά έδιδεν είς τόν έκλεγησόμενον Πρόεδρον τής 
’Εκκλησίας, δλον τό άναγκαίον ήθικόν κΰρος πρός εύδόκιμον έπιτέλεσί'Λ τοΰ 
δυσχερούς έργου τής Ποιμαντορικής λειτουργίας.

’Επικαλούμενος τόν άνωθεν φωτισμόν έπ'ι πάντας ήμάς, κηρύττω έν τφ ονό- 
ματι τοΰ Κυρίου Ίησοΰ Χριστοΰ τοΰ ’Αρχηγού τής Έκκ^^ησίας τήν έναρξιν τής 
συνεδριάσεως».

Μετά τήν προσφώνησιν προκαλέσασαν βαθειαν αϊσθησιν είς τήν 
Συνέλευσιν ή Α. Σ. προσέθηκεν ακόμη ολίγα τινά συμπληρωματικός 
πρός πληρεστέραν έξαρσιν τής τελευταίας συστάσεώς του περί έκλο- 
γής ομοφώνου καί έπέρανε δίοων τον λόγον είς τήν Α. Π. τον Μητρο
πολίτην Κιτίου.

Ή Α. Π. δ Μ. Κιτίου έξήρε τήν σύστασιν τής Α. Σ. του Το- 
ποτηρητού περί εκλογής ομοφώνου ύποοεικνύων δτι τοιαύτη ομόφωνος 
έκλογή επιβάλλεται μέν καί ύπό τών παραδόσεων τής ’Εκκλησίας τών 
όποίων έμνήσθη ή Α. Σ. ό Τοποτηρητής, έπιβάλλεται δ’ δμως καί 
ύπ’ αύτής τής άτελείας τού ήμειέρου νόμου ό όποιος παρέλειψε νά 
σημειώση πώς τίθενται ύποψηφιότητες καί πώς ές αύτών δύναται να 
προέλθη δχι κατά άσθενή τινα πλειονοψηφίαν, άλλά κατά πραγματι
κήν δ Ποιμήν τής ’Εκκλησίας. Ώς έχει, είπε, τδ γράμμα τού ήμε- 

τέρου νόμου, ούδείς υπάρχει περιορισμός είς τόν άριθμον τών υποψη
φίων, έάν δέ ύποτεθή δτι έχομεν πέντε, δέκα υποψηφίους, θα ήτο δυ
νατόν αίφνης νά ίδωμεν έκ τής κάλπης προερχόμενον πλειοψηφουντα 
ένα ό όποιος θά έλάμβανε δέκα μόνον ψήφους. Τό άποτέλεσμα κατά 
τό γράμμα τού νόμου μας θά ήτο νόμιμον, άλλα βεβαίως ό ούτω έκλε- 
γείς ’Αρχιεπίσκοπος δέν θά είχε καί τό άναγκαίον ήθικόν κύρος άφ’ 
ού θά έγνώριζεν δτι ύπερεξήκοντα μέλη τής Συνελεύσεως δέν έκριναν 
αύτόν άξιον τής ψήφου των. Ή άτέλεια αύτη τού ήμετέρου νόμου 
πάντως θά θεραπευθή κατά τήν άναθεώρησιν αύτού κατά τρόπον ά- 
σφαλίζοντα τήν έκλογήν τού ’Αρχιεπισκόπου αν ούχΐ κατά άπόλυτον 
πλειονοψηφίαν τούλάχιστον κατά σχετικήν έπί τριών μόνον ύποψηφίων 
δπως συμβαίνει καί είς τήν πράξιν τών πλείσζων έκ τών άλλων ορθο- 
δόξων Εκκλησιών. Καί διά τήν άτέλειαν λοιπόν ταύτην τού Καταστα
τικού καί διά τούς άλλους προαναφερθέντας ύπό τού Σεβασμ. Τοποτη- 
ρητού λόγους, κρίνω δτι έπιβάλλεται είς ήμάς να έπιδιώξωμεν άπο- 
κατάστασιν δμοφωνίας καί· έκλογήν δια βοής δπως συνιστά καί αύτός 
ό νόμος. Νομίζων δέ δτι δύναμαι καί δι έργου νά συμβάλω είς τόν 
άπαρτισμόν τής τοιαύτης ομοφωνίας απευθύνω τήν παράκλησιν πρός 
τήν Συνέλευσιν νά μή λάβη ύπ’ δψιν τό έμόν δνομα κατά τάς συ
σκέψεις περί τής έπιτεύξεως τής είς έν πρόσωπον δμοφωνίας.

Ή Α. Πανοσιότης δ Ηγούμενος Κύκκου έπαινε! τήν γνώμην 
τών προλαλησάντων Σεοασμιωτάτων ’Αρχιερέων περί ομοφώνου άνα- 
δείξεως τού ’Αρχιεπισκόπου, προτιμά δμως νά γίνη έκλογή, διότι φρο
νεί δτι δια τού τρόπου τούτου θά έκδηλωθή μάλλον έλεύθερον καί 
άνεπηρέαστον τό φρόνημα τών μελών τής Συνελεύσεως.

Ό Πανοσιώτ. ’Αρχιμανδρίτης κ. Μακάριος νομίζει έπίσης άναγ- 
καιον να γίνη έκλογή, φρονών δτι διά τού τρόπου τούτου περιφρου- 
ρούνται τά δικαιώματα τού κλήρου καί τού λαού δστις άπέστειλε 
τούς ’Αντιπροσώπους του είς τήν Συνέλευσιν ταύτην μέ ώρισμένην 
έντολήν ήν ούτοι δέν δικαιούνται νά παραβώσι, χωρίς νά φαίνωνται κα- 
ταπατούντες τα δικαιώματα τού λαού.

Ή Λ. Π. δ Μητροπολίτης Κιτίου γνωρίζω, είπε, τήν θεωρίαν 
ταύτην, ήτις θέλει προδεδεσμευμένους τούς Γενικούς ’Αντιπροσώπους 
ύπέρ έκείνου τού ύποψηφίου διά τόν όποιον έξελέγησαν, άλλ’ ή θεω
ρία αύτη αναιρείται ύπ’ αύτού τού έν ίσχύι νόμου, δ όποιος θέλει τόν 
’Αρχιεπίσκοπον έκλεγόμενον ούχ! έν τή κάλπη τής ένορίας, άλλ’ έν τή 
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αιθούση ταύτη ύπό τής έπί τούτω συγκεκροτημένης εκλογικής Συνε
λεύσεως. Πόσον είνε, προσέθηκεν, έλευθέρα καί άδέσμευτος ή γνώμη 
τής Συνελεύσεως πρός έκλογήν έκείνου, τον όποιον ή συνείδησις τών 
παρόντων κρίνει άξιον του άξιώματος δεικνύει πρός τοις άλλοις καί 
τό γεγονός, δτι κατά τήν τελευταίαν ’Αρχιεπισκοπικήν Έκλογήν 
μολονότι οί έκλεγέντες Γενικοί ’Αντιπρόσωποι, ήτο γνωστόν δτι έξελέ- 
γησαν δια νά άναδείξωσιν ’Αρχιεπίσκοπον ώρισμένον πρόσωπον ό 
προεδρεύσας τής Συνελεύσεως έκείνης έπανειλημμένως ύπέμνησεν είς 
τήν Συνέλευσιν δτι δφείλει να έκλέξη έν πάση έλευθερία έκεινον τόν 
όποιον ή συνείδησις τών μελών αύτής έκρινεν άξιον δια τό ύψηλόν τοϋ 
’Αρχιεπισκόπου άξίωμα. Τό προκείμενον "Αγιον Εύαγγέλιον πρόκει
ται έν μέσω ήμών μόνον δΓ ήμάς, οί όποιοι εχομεν τό καθήκον έν 
φόβφ Θεοΰ νά ψηφίσωμεν έκεινον τόν όποιον ή ήμετέρα καί δχι άλ
λων τινών συνείδησις κρίνει άξιον διά τό ’Αρχιεπισκοπικόν άξίωμα.

Ό Άρχιμ. Μακάριος δευτερολογών καί έπιμένων είς τήν θεω
ρίαν αύτοΰ δτι οί Γενικοί ’Αντιπρόσωποι δέν .δικαιούνται νά έξέλθωσι 
τής έντολής τών έκλεξάντων αύτούς, καί έκτραπείς του θέματος ανα
καλείται είς τήν τάξιν ύπό τοΰ Σεβασμ. Προέδρου.

Ό κ. Θ. Θεοδότου έξαίρων τό άγαθόν τής έν όμοφωνία έκλογής 
ύποστηρίζει^δπως δ ’Αρχιεπίσκοπος άναδειχθή δια βοής, παραιτούμε
νος τής ήν είχε προθέσεως δπως προτείνη είς τήν Συνέλευσιν ανταλλα
γήν σκέψεων έπί τινων έκκλησιαστικών ζητημάτων.

Ό κ. Πασχάλης Κωνσταντινίδης κηρύσσεται ωσαύτως ύπέρ τής 
δια παμψηφείας έκλογής'τοϋ ’Αρχιεπισκόπου φρονών δτι τούτο είνε δι
καίωμα τής Συνελεύσεως χωρίς έκ τούτου νά παραβλάπτηται οίονδή- 
ποτε δικαίωμα τοϋ χριστεπωνύμου πληρώματος.

Ό κ. Μενέλαος Φραγκούδης συντάσσεται τή γνώμη περί δμο- 
φώνου δια βοής έκλογής καί παρακαλει τούς Πανοσιωτάτους Ηγούμε
νον Κύκκου καί Άρχιμ Μακάριον, δπως διευκολύνωσι τό έργον τής 
όμοφωνίας άποσύροντες τάς άντιρρήσεις των.

Τό αύτό έπαναλαμβάνει καί δ κ. Άγα&άγγελος Παπαδόπουλος. 
Ό Πανοσιώτατος Άρχιμ. Μακάριος αποσύρει τήν άντίρρησίν του. 

Άλλ’ ό Πανοσιώτατος Ήγούμ, Κύκκου έπιμένει είς τήν δια μυστικής 
ψηφοφορίας έκλογήν.

Υπέρ τής δια μυστικής ψηφοφορίας έκλογής κηρύσσεται έπίσης 
δ κ. Καλαβρός καί ό κ. Ε. Χατζηιωάννου ύποστηρίζοντες, δτι καί ή 
δια πλειονοψηφίας έκλογή έχει τά προτερήματά της.
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Ό κ. Π. Κωνσταντινίδης βλέπων δτι ή έκλογή είνε άναπόφευκτο ς 
κατόπιν τής γενομένης ύποστηρίςεως παρακαλει τήν Α. Π. τόν Μη
τροπολίτην Κιτίου νά άποσύρη τήν άρνησιν τής ύποψηφιότητός του.

Ό Πανιερ. Μητροπολ. Κιτίου τονίζει καί πάλιν δτι θα ήτο έργον 
θεάρεστον τήν κρατούσαν παρά τώ ποιμνίφ διαίρεσιν περί διαφόρους 
ύποψηφιότητας, να μεταβάλη είς ενότητα θεοφιλή, ή έν Άγίω Πνεύ- 
ματι συσκεπτομένη παροΰσα Συνέλευσις, δέν παραγνωρίζει δμως καί 
τήν άξίαν τής κανονικής διατάξεως «Ή ψήφος τών πλειόνων κρατείτω» 
ώς πρός τήν παράκλησιν δμως τοϋ κ, Πασχάλη περί μή έπιμονής είς 
τήν άρνησιν τής ύποψηφιότητός του δηλοΐ δτι έπιθυμεί δχι μόνον πρός 
τόν σκοπόν έπιτεύξεως όμοφωνίας άλλά καί είς τήν περίπτωσιν έκλο
γής να μή ληφθή ύπ’ δψει ύπό τής Συνελεύσεως τό όνομα αύτοϋ.

Ό κ. Μ. Κουρέας παρακαλει τήν Αγίαν Σύνοδον δπως έπιτρέψη 
διακοπήν τής Συνεδρίας έπί μίαν ώραν πρός τδν σκοπόν τοϋ νά γίνη 
απόπειρα'δΓ ιδιαιτέρων συνεννοήσεων ίσως έπιτευχθή ή τόσον έκθύ- 
μως ύποσιηριχθεΐσα δΓ όμοφωνίας άνάδειξις τοΰ Αρχιεπισκόπου, τήν 
όποιαν καί έκεινος προτιμά. Είς τήν αϊτησιν ταύςην ό Πανιερ. Μη
τροπολ. Κιτίου, άπαντα, δτι ή όμοφωνία πρέπει νά έπιδιωχθή δΓ έλευ- 
θέρας καί φανεράς συζητήσεως έν τή αιθούση ταύτη.

Ό Άρχιμ. Μακάριος έπανερχόμενος είς τό προθιγέν ύπ’ αύτοϋ 
θέμα τονίζει δτι έφ’ δσον οί Αντιπρόσωποι έκλέγονται ύπό τοϋ λαοΰ 
μέ ώρισμένην έντολήν είνε δεδεσμευμένοι, είσηγεϊται δέ δπως, άπαξ 
καί διά παντός καθορισθή τό ζήτημα τοϋ έάν οί Αντιπρόσωποι είνε 
προδεδεσμευμένοι ή έλεύθεροι εις τήν διάθεσιν τής ψήφου των, προσθέ
των δτι είνε άνάγκη νά περιφρουρηθώσι τά λαϊκά δικαιώματα καί ή 
νά λαμβάνωνται ύπ’ δψει τά λαϊκά θελήματα ή νά καταργηθώσιν.

Ό Π. Μητροπολ. Κιτίου διακόπτων τόν Αρχιμανδρίτην ύπομι- 
μνήσκει δτι τά λεγόμενά του σκοποϋντα νά παραγάγωσι τήν έντύπω- 
σιν, δτι έμφανίζεται προστάτης τών λαϊκών δικαιωμάτων δέν συμβι
βάζονται ούτε πρό„ τόν σκοπόν τής παρούσης Συνελεύσεως ούτε πρός 
τήν θέσιν τοϋ Αρχιμανδρίτου ώς κληρικοϋ. Τό άληθές είνε, είπεν, δτι 
δέν ύπάρχει άνάγκη τοιούτου προστάτου τών λαϊκών δικαιωμάτων άφ’ 
ού ούδείς ύπάρχει δ έπιβουλευόμενος αύτά,

Ό Άρχιμ. Μακάριος ήθέλησε νά συνέχιση, άλλά περιπλακείς είς 
έκφράσεις άτόπους διετάχθη ύπό τοϋ Σεβασμ. Τοποτηρητοϋ νά καθίση 
έπιτιμηθείς διά τόν τρόπον μέ τόν όποιον ήννόει νά όμιλήση έπί θε< 

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

 - Ι
ερ
ά Μ

ητρ
όπ
ολ
ις 
Κιτ
ίου



562 «Εκκλησιαστικός Κήρυξ»

μάτων έξω τοΰ σκοπού της Συνελεύσεως, παρετήρησε δέ συγχρόνως ή 
Α. Σ. μέ ύφος αύστηρόν δτι ούδείς τόσον μέριμνα καί ένδιαφέρεται 
δια τα δικαιώματα τού ποιμνίου, δσον ή Ιεραρχία καί έχαρακτήρισεν 
ώς άτοπίαν, τό δτι έν τη έκλογική Συνελεύσει ευρέθη τις καί ούτος έκ 
τών τάξεων τού Κλήρου, νά άντιποιήται δικαιώματα καί καθήκοντα 
προστάτου λαϊκών δικαιωμάτων,

Ό κ. Ε. Χατζηιωάννου παρατηρεί δτι τά έκλογικα δικαιώματα 
τοΰ λαού είνε σαφώς καθωρισμένα έν τώ έν Εσχύι Έκκλησιαστικώ 
νόμ<ρ, παρέλκει άρα πας περί τούτων λόγος.

Ό κ. Δ. Σεβέρης παρακαλεϊ, δπως θεωρηθή λήξασα ή συζήτησις 
έπϊ τού έάν πρέπη να γίνη ή δχι έκλογή, παρατήρών δτι έφ’ δσον δέν 
άπεσύρθησαν αί ένστάσεις κατά τής δια βοής άναδείξεως τοΰ ’Αρχιεπι
σκόπου έπιβεβλημένη είνε κατά τόν νόμον ή διά μυστικής ψηφοφο
ρίας έκλογή.

Ή Α. Σ. ό Πρόεδρος κηρύττων περατωθεϊσαν τήν συζήτησιν άγ- 
γέλλει δτι άφ’ ου ύπάρχουσιν οί έπιμένοντες είς τήν έκλογήν ύποχρε- 
ούμεθα είς έκλογήν συμφώνως πρός τόν νόμον. ΠρΙν δέ καλέση τήν 
Συνέλευοιν είς ψηφοφορίαν θεωρεί έπάναγκες να άναγνώση είς έπή- 
κοον πάντων καί άναγινώσκει τα άρθρα 19, 28 καί 29 τού Καταστα
τικού έν οις ορίζεται ποια προσόντα δέον να έχωσιν άπαραιτήτως οί 
ύποψήφιοι. Γενομένης δέ δια ψηφοδελτίου μυστικής ψηφοφορίας άνε- 
δείχθη έψηφισμένος ’Αρχιεπίσκοπος ό Μακαριώτατος Πρόεδρος Κυρη
νείας Κύριλλος δια ψήφων 49. Έκ τών λοιπών ψήφων 3 μέν ήσαν 
λευκαί, 23 έφερον τό όνομα τοΰ Ηγουμένου Κύκκου Κλεόπα, 1 τό 
όνομα τοΰ ’Αρχιμανδρίτου Μακαρίου καί 1 τό τού Μητροπολίτου Κι
τίου Μελετίου. Ό Πρόεδρος έξήγγειλε τό άποτέλεσμα είπών : «Έψη- 
φισμένος ’Αρχιεπίσκοπος ό Μακαριώτατος Πρόεδρος Κυρηνείας Κύριλ
λος» ή δέ Συνέλευσις έπεφώνησεν «άξιος».

Μετά τινα διακοπήν προελθοΰσαν έκ γεγονότος έκτάκτου, έπελ- 
θούσης ηρεμίας έν τή Συνεδρία ή Α. Σ. ό Πρόεδρος προσεφώνησε τόν 
Έψηφισμένον ’Αρχιεπίσκοπον είπών τοιάδε:

«Σέ συγχαίρω έκ βάθους ψυχής και καρδίκς, διότι ή εύνοια τής πλειοψηφίας 
παρουσιάσθη καταπληκτική πρός τήν Μακαριότητα σου. ’Όντως τά κρίματα τού 
Κυρίου ανεξιχνίαστα, και αί βουλα'ι αύτου ανεξερεύνητοι. Ή Θεία Πρόνοια είνε 
εκείνη, ήτις θά συμπληρώση τό έργον τής σήμερον. Μεταξύ εκείνων, οίτινες σέ 
άνεβίβασαν σήμερον είς τό ύπατον τής ’Εκκλησίας αξίωμα συγκαταλέγονται καί 
οί έπϊ δεκαετίαν δλην έξυβρίσαντες, έξουθενήσαντες και ποδοπατήσαντές σε, διότι 
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δέν έξετίμησαν Ισως τότε προσηκόντως τό ύμέτερον πρόσωπον. 'Ημείς όί αρχιε
ρείς οί μέχρι τούδε συνεργάται σου θα εϊμεθα πάντοτε παρά τό πλευρόν σου βοη
θοί και συνεπίκουροι είς το έργον σου. ’Ελπίζομεν ότι και γεγηρακώς θά άνα- 
πτύξης δυνάμεις κατά τα έτη, τά όποια ό Κύριος θα σου χαρίση όπως κατέχης 
τόν θρόνον. Εϊμεθα βέβαιοι ότι θά πράξης τό καθήκον και μόνον τό καθήκον. Ή 
σημαία σου θά είνε μόνον ή έκτέλεσις τοΰ ύψηλου σου καθήκοντος. Ίσχυε, άν- 
δρίζου, Μακαριώτατε, λαμπρύνων τόν περίλαμπρον θρόνον τοΰ ’Αποστόλου Βαρ
νάβα».

Είς ταύτα ό Έψηφισμένος ’Αρχιεπίσκοπος κ. Κύριλ?.ος άπαν- 
τών ευχαριστεί θερμώς τήν Συνέλευσιν διά τήν τιμήν τήν όποίαν περιε- 
ποιήσατο αύτφ, διά τής ψήφου αύτής κρίνασα άξιον τού ύπάτου τής 
Εκκλησίας άξιώματος :

«Τοσοΰτον δυσκολεύομαι, είπε, νά έκφράσω τα κατέχοντά με αισθήματα οσφ 
μάλ?<ον άναλογίζομαι τάς ασθενείς μου δυνάμεις ανεπαρκείς όπως άνταποκριθώ είς 
τό υψηλόν καθήκον είς ό έκλήθην. Έπανειλημμένως πρότερον και μέχρι πρό ο
λίγων ακόμη στιγμών έδίσταζον να πιστεύσω ότι έχω δικαίωμα νά άποβλέψω 
είς τό υψηλόν τοΰτο αξίωμα. Πεποιθώς δμως έπι τήν συνεργασίαν τών αγαπητών 
μοι αγίων ’Αδελφών ελπίζω να άνταποκριθώ είς τήν υψηλήν ταύτην διακονίαν. 
Πράγματι εις τό παρελθόν έγινα άντικείμενον πολλών επιθέσεων, άλλ’ ουδέποτε 
διετήρησα, έστω και τήν έλαχίστην μνησικακίαν έξ αιτίας αύτών, σκεπτόμενος 
δτι οί τότε πολεμοΰντές με άπέβλεπον είς υψηλόν ιδεώδες, τό όποιον δέν συνήν- 
των έν τφ προσώπφ μου. Αί άνάγκαι τής ’Εκκλησίας είνε πολλαί, πλεισται. θά 
θεωρώ δέ προσφιλέστατον μέλημά μου τήν θεραπείαν τών αναγκών αύτών. Καίτοι 
τό πρώτον βήμα πρός τήν άνακαίνισιν δια τοΰ Καταστατικού Χάρτου έσημειώθη, 
έν τούτοις έχομεν ανάγκην νά έκτελέσωμεν πολλά πράγματα πρός συμπλήρωσιν 
τής προόδου. Πρό παντός έχομεν ανάγκην βελτιώσεως τοΰ κλήρου. Τό φυτώριον 
έξ ου θά έξέρχωνται οί μέλλοντες έργάται τής ’Εκκλησίας υπάρχει καί είνε 
άξιος παγκυπρίου εύγνωμοσύνης δ ιδρυτής αύτοΰ και έν Χριστώ αγαπητός 
αδελφός Π. Μητροπολίτης Κιτίου. Όσον έξαρτάται έξ έμοΰ, βεβαιώ ότι θα λη- 
φθώσι μέτρα όσονούπω πρός τελειοτέραν προαγωγήν τοΰ Ιδρύματος.

’Επίσης είνε ανάγκη να συμπληρωθώσιν αί ατελείς διατάξεις τοΰ Καταστα
τικού Χάρτου. Αί δ’ εύνοϊκαϊ πρός με διαθέσεις τών Σεβ. ’Αδελφών και πάντων 
ύμών πολύ μέ ένθαρρύνουσιν. "Οσον ολίγα είνε τα έτη μου, θα προσπαθήσω νά 
άφήσω ίχνη τής διαβάσεώς μου ώς Πρόεδρος τής Κυπριακής ’Εκκλησίας. Μέ τοι- 
οΰτο σύντομον πρόγραμμα αποδέχομαι τήν έκλογήν μου και εύχαριστώ, θερμώς 
εύχαριστώ».

Εύθύς αμέσως έγερθεϊς ό Σεβασμ. Μητροπολ. Κιτίου, ε!πεν, δτε 
υπάρχει άκόμη εν ζήτημα χρήζον οιαλευκάνσεως ϊνα μετά τήν σχεδόν 
όμόφωνον έκλογήν έξέλθωσι πάντες τής αιθούσης ταύτης τελείως ήρε
μοι τήν συνείδησιν. Κυκλοφορεί, είπε, τήν στιγμήν ταύτην έν τή 
Συνελεύσει, φήμη λέγουσα, δτι κατά τήν παρελθοΰσαν νύκτα ύπε- 
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γράφη ύπό ήγετών όμάδων τινών έγγραφον συναλλακτικοί χαρακτή- 
ρος το όποιον έάν, λέγει, ήλήθευε θά ’ παρέβλαπτε τήν ιερότητα καϊ 
τής παρούσης ’Αρχιεπισκοπικής καί άλλης τίνος μελλούσης ϊσως ’Αρ
χιερατικής Εκλογής. Άναφέρων, είπε, τήν σαγμήν ταύτην τήν περί 
ής δ λόγος σκανοαλίζουσαν φήμην πράττω τούτο δια νά δώσω άφορ- 
μήν είς τήν Α. Μ. τδν Έψηφισμένον ’Αρχιεπίσκοπον νά ’άποκατα- 
στήση δια δηλώσεώς του τίνος τήν ήρεμίαν είς τάς έκ τής φήμης ταύ
της σκανδαλιζομένας συνειδήσεις.

Ό Μακαρ. Έψηφισμένος άπαντών, είπεν, δτι έν έπιγνώσει ού- 
δέποτε μέχρ; σήμερον έπέτρεψεν είς εαυτόν νά παραβη τα έκκλησια- 
στικά του καθήκοντα καϊ δτι καί έν τή έκλογή ταύτη ούδεν γινώσκει 
έπιτελεσθέν εναντίον τών ύπαγορεύσεων τής συνειδήσεώς του, βέβαιοι 
δ’ δτι δσον τω έπ’ αύτω θά έκτελέση καϊ έν τω μέλλοντι άπαρεγκλίτως 
μόνον δ,τι νόμιμον καϊ κανονικόν.

Οί "Αγιοι Συνοδικοί συνεχάρησαν εύθύς τόν Μακαριώτατον Έ- 
ψηφισμένον ανταλλάξαντες μετ’ αύτου άδελφικόν ασπασμόν, ομοίως 
δέ καί τα λοιπά μέλη τής Συνελεύσεως κληρικά τε καϊ λαϊκά προσ- 
ελθόντα ήσπάσθησαν εύλαβώς τήν δεξιάν του νέου ’Αρχιεπισκόπου.

Η ΕΝΘΡΟΝΙΣΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

Κατά τό Καταστατικόν, έπϊ τή βάσει του δποίου έγένοντο πά- 
σαι αί έκλογικαϊ πράξεις δ εκλεγείς ’Αρχιεπίσκοπος, ώς άνήκων είς 
τήν τάξιν τών ’Αρχιερέων, έδει νά ένθρονισθή αύθημερόν, νά έπακο- 
λουθήση δέ ώς έπισφράγισις τής δλης πράξεως ή άναγγελία πρός 
τήν Κυβέρνησιν περί τής πληρώσεως τού θρόνου καϊ πρός τόν χρι- 
στεπώνυμον λαόν. ’Απρόοπτα δμως τινά διά τά όποια άλλοτε θά γρά- 
ψωμεν έμπεριστατωμένως μετέβαλον τήν τάξιν ούτως ώσεε ή ένθρό- 
νισις τοϋ ’Αρχιεπισκόπου έγένετο τή έπιούση 12η του μηνάς έν τώ 
Καθεδρικώ Ναω του 'Αγίου Ίωάννου του Θεολόγου περί ώραν 4ην μ.μ.

Κρουομένων τών κωδώνων τοϋ Ναού κατήλθον από τής ’Αρχιε
πισκοπής είς τον ναόν έν παρατάξει οί 'Ηγούμενοι, οί Αρχιερείς καί 
ό Έψηφισμένος. "Αμα άποκατασταθείσης μετά δυσκολίας τινός, ήσυ- 
χίας έν τώ Ναφ είς τά άσφυκτικώς συνωστιζόμενον πλήρωμα ήρξατο 
ή τελετή ψαλλομένων τών τροπαρίων τής Πεντηκοστής Μετά τά τέ
λος του : «Βασιλεύ ούράνιε> δ Σεβασμ. Τοποτηρητής ώδήγησε πρός 
τάν θρόνον τάν ’Αρχιεπίσκοπον φέροντα τάν ’Αρχιερατικόν μανδύαν. 
'Ιστάμενον δέ έπϊ τών βαθμιδών του θρόνου προσεφώνησε κρατών 
είς χεϊρας τό ’Αρχιεπισκοπικόν σκήπτρον ώς ακολούθως :

Μακαριότατε Αρχιεπίσκοπε Νέας Ίονότινιανης και πάόης Κνποον9
Ή κοινή καί ομόφωνος ψήφος τών Σεβασμ. 'Αγίων 

’Αρχιερέων τών συγκροτούντων τήν Ί. τής Έκκλ. τής Κύπρου 
Σύνοδον, τών Πανοσ. Ηγουμένων καί δφφικιάλων καί τών λοι
πών αιρετών μελών τής Γενικής Συνελεύσεως, άνέδειξέ Σε ’Αρχι
επίσκοπον τής καθ’ ήμάς 'Αγιωτάτης Άποστολικής Εκκλη
σίας. Παραδίδωμι δθεν κατά τήν ίεράν ταύτην τελετήν τήν 
διακυβέρνησιν τής Ίερας ταύτης όλκάδος διά τής έπιδόσεως τοΰ 
ίεροϋ τούτου συμβόλου το όποιον συμβολίζει τήν ίσχύν, τήν δύ- 
ναμιν καί τήν έξουσίαν τής διακυβερνήσεως τής ’Εκκλησίας.

Το ιερόν τούτο σκήπτρον εγχειρίζει Σοι σήμερον δι’ έμοϋ ό 
Ούράνιος τής Εκκλησίας Νυμφίος καί Δομήτωρ, δ Άρχιποί- 
μην Χριστός, ΐνα ποιμάνης τδ έμπεπιστευμένον σοι άνωθεν 
λογικόν ποίμνιον τοΰ πρεσβυγενοΰς καί παλαιφάτου θρόνου τοΰ 
’Αποστόλου Βαρνάβα καί έν δσιότητι καί δικαιοσύνη δδηγήσης 
τδ χριστεπώνυμον πλήρωμα είς νομάς σωτηρίους καί θεοφιλείς, 
τούς μέν πιστούς στηρίζων, τούς δέ πεπλανημένους καθοδηγών 
καί έπανάγων έν τή ορθοδόξων ποίμνη κατά τδν θειον τοΰ Εύ- 
αγγελίου Ποιμένα τήν ψυχήν σου τιθείς ύπέρ τών ίδιων προ
βάτων, διότι καί μέλλεις λόγον άποδοΰναι έν τή φοβερά καί 
φρικτή έκείνη ημέρα ένώπιον τοΰ δικαίου καί άπροσωπολήπτου 
κριτοΰ' καί όπως κατά τήν ήμέραν τής μισθαποδοσίας άκοόσής 
•τής ευκταίας καί μακαρίας φωνής παρά τοΰ Κυρίου, «άπό- 
κειταί σοι δ τής δικαιοσύνης στέφανος» καί τδ «εύ δοΰλε άγαθέ 
καί πιστέ».

Κατευοδοΰ, λοιπόν, Μακαριότατε, άνδρίζου καί ισχυε λαμ- 
πρύνων τδν ένδοξον τούτον Άποστολικδν θρόνον είς έτη πάμ- 
πολλα καί ένδοξα, έν είρήνη*  ’Αμήν :

Μετά τήν υπό τοΰ Τοποτηρητοΰ έπίδοσιν τοΰ ποιμαντορικοΰ 
σκήπτρου ό ένθρονισμένος ’Αρχιεπίσκοπος ηύλόγησεν άπδ τοΰ θρόνου 
Αύτοΰ τόν λαόν τών χορών ψαλλοντων : «Είς πολλά ετη Δέσποτα». 
Εύθύς είτα ό Π. Μητροπολίτης Κιτίου άναγινώσκει άπό τής ώραίας 
πύλης τά υπομνήματα τής εκλογής έχοντα ουτω :

«'Ο πατήρ τών πνευμάτων ηύδόκησεν, ΐνα καλέση είς τάς 
αίωνίους μονάς τδν προϊστάμενον τής 'Αγιωτάτης Άποστολικής 
’Εκκλησίας τής Κύπρου, άοίδιμον Κύριλλον τδν Β'. τδν άπδ 
Κιτίου, τελευτήσαντα μέν, έν τφ χωρίς) Άγιος Δημήτριος τής 
Μυριανθούσης, τή έκτη τοΰ μηνδς ’Ιουλίου ένεστώτος έτους, κη- 
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δευθέντα δέ τήν δγδόην του αύτοΰ μηνός έν τή γενετείρφ αύτοΰ 
κώμη Προδρόμφ, καί ταφέντα παρά τόν τάφον τοΰ πατρός αύτοΰ 
Μάρκου ιερέως. Τής ούν 'Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Νέας Ίου- 
στινιανής καί πάσης Κύπρου, ποιμένος άπορφανισθείσης, διά 
φροντίδος έγένετο τή χορεία τών ποιμένων τής Εκκλησίας- ή 
άποκατάστασις διαδόχου. Γενομένων τοίνυν πάντων τών νομίμων, 
συνφδά τφ άπό διετίας ίσχύοντι γραπτφ νόμω τής Εκκλησίας, 
συνήλθεν έν τή αιθούση ταύτη τής ’Αρχιεπισκοπής Συνέλευσις 
έκλογική ύπό τήν προεδρείαν τοΰ πρώτου τή τάξει τών Μητρο
πολιτών Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πάφου ’Ιακώβου, πάρε- 
δρευόντων αύτφ τοΰ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κιτίου Μελετίου, 
καί τοΰ Μακαριωτάτου ΙΙροέδρου Κυρηνείας Κυρίλλου καί συνε- 
δρευόντων τών Πανοσιωτάτων Ηγουμένων, Κύκκου Κλεόπα, 
Μαχαιρά Μητροφάνους, 'Αγίου Νεοφύτου ’Ιακώβου, Χρυσορροϊα- 
τίσσης Κυρίλλου, Τροοδιτίσσης Σωφρονίου, Σταυροβουνίου Βαρ
νάβα, 'Αγίου Παντελεήμονος Κρυσάνθου καί τοΰ ΙΙανοσιολογιω- 
τάτου ’Αρχιμανδρίτου Μακαρίου, κληρικού βαθμούχου τής ’Αρ
χιεπισκοπής, καί τών εξήκοντα καί έξ αιρετών τοΰ ποιμνίου Γε
νικών ’Αντιπροσώπων Κληρικών τε καί Ααϊκών, καί μετά τήν 
έπίκλησιν τής χάριτος τοΰ ΙΙαναγίου καί Τελεταρχικοΰ πνεύμα
τος προβάσα είς έκλογήν διά μυστικής ψηφοφορίας συνφδά τφ 
νόμφ, άνέδειξε διά τεσσαράκοντα καί έν,νέα ψήφων, ώς έψηφι- 
σμένον ’Αρχιεπίσκοπον Νέας Ίουστινιανής καί πάσης Κύπρου 
τόν Μακαριώτατον Πρόεδρον Κυρηνείας Κύριλλον.

Είς έπιβεβαίωσιν δέ τής έκλογής ταύτης, συνετάχθη καί 
κατεγράφη έν τφ Κώδικι τούτφ τών ύπομνημάτων τής ’Αρχιε
πισκοπής ήδε ή πράξις είς ύπόμνησιν, σήμερον μηνός μέν Νοεμ
βρίου ένδεκάτη, ημέρα δέ τής εβδομάδας ΙΙαρασκευή, έτους δέ 
σωτηρίου χιλιοστού έννεακοσιοστού δεκάτου έκτου».

"Επον:αι αί νπογοαόαί τϋζ Ί. Σύνοδον, τών όοόικιαλίων 
Κληρικών και τών 66 αιρετών Γενικών ’Αντιπροσώπων.

* ❖ *
«Τής Αγιωτάτης ’Αρχιεπισκοπής Νέας Ίουστινιανής καί 

πάσης Κύπρου ποιμένος γνησίου έπιδεομένης, άτε δή τοΰ έν 
αυτή τέως προεστώτος Κυρίλ?ωυ Β\ τοΰ άπό Κιτίου είς τας 
αιωνίους μετακλη&έντος μονός, ημείς ή τήν Ίεράν Σύνοδον 
τής Αγιωτάτης Εκκλησίας τής Κύπρου άποτελοΰντες Άρχιε- 
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ρεϊς, συνελθόντες εν 'Αγίω ΙΊνεύματι έν τω πανσέπτω τού- 
τω ναω τοΰ Αποστόλου καί Εύαγγελιστοΰ Ίωάννου τοΰ 
θεολόγου, έν Λευκωσία, σήμερον ήμέρα Σαββάτω μηνός 
Νοεμβρίου ιβ\, έτους σωτηρίου apir\ ένεθρονίσαμεν άξιον 
και ήμεις εύρόντες τόν ύπό τοΰ Κλήρου και τοΰ λαοΰ είς δια
δοχήν έκλεγέντα τέως Πρόεδρον Κυρηνείας Κύριλλον, άν- 
δρα ιεροπρεπή, καί τής υψηλής ταύτης καί λαμπράς ποιμαν- 
τορικής λειτουργίας κατάλληλον.

Έφ’ ω καί έγένετο ήδε ή κανονική πράξις ύπογεγραμ- 
μένη τή ίδια ημών χειρί.

Ό Πάφου ΙΑΚΩΒΟΣ
t Ό Κιτίου ΜΕΛΕΤΙΟΣ ».

Μετά τήν άνάγνωσιν τών ύπομνημάτων ό Δήμαρχος τής πρωτευ- 
ούσης κ. Α. Αιασίδης καί μετ’αύ:ον ό βουλευτής κ. θ. θεοδότου 
προσηγόρευσαν τήν Α, Μ. έκφράσαντες τήν χαράν τής πόλεως καί 
τής Κύπρου άπάσης δια τήν εκλογήν Αύτής, καί εύξάμενοι Αύτή 
μακρόβιον καί εύτυχή τήν Άρχιεπισκοπειαν. Μετά τούτους δ ’Αρχιε
πίσκοπος ώμίλησε πρδς τό πλήρωμα τής ’εκκλησίας άπό του θρό
νου Λύτου είπών τοιάδε :

« Είμαι πλήρης εύγνωμοσύνής πρός τε τήν αγίαν και Ίεράν Σύνοδον τής 
εκκλησίας Κύπρου, τούς Αγίους ‘Ηγουμένους, τόν ιερόν κλήρον και τήν εκλο
γικήν συνέλευσιν δια τήν τιμήν ήν μοι απένειμον κρίναντές με αςιον διά τό ύπα
τον εκκλησιαστικόν αςίωμα τής έμής Πατρίδος. ’Επίσης οφείλω νά εκφράσω τήν 
εύγνωμοσύνην μου πρός τήν Σεβαστήν Κυβέρνησιν διά τήν εύμένειαν μεθ’ ής έ- 
πέβλεψε πρός τήν εκλογήν μου. ‘Οφείλω να εύχαριστήσω τούς προσφωνήσαντάς 
με, άξιότιμον κ. Δήμαρχον τής Πρωτευούσης και τόν έντιμον κ. θεοδότου, Βου
λευτήν και Γενικόν Αντιπρόσωπον έν τή έκλογική συνελεύσει, διά τούς καλούς 
αύτών λόγους και τας ειλικρινείς εύχάς πρός εύδόκιμον ένάσκησιν τών υψηλών 
καθηκόντων είς α ή φωνή τής ’Εκκλησίας έκάλεσέ με. θερμώς ευχαριστώ τόν 
λαόν τής τε Πρωτευούσης καϊ συμπάσής τής Νήσου δια τήν έκτίμησιν και συμ
πάθειαν τήν όποιαν κατά τήν εκλογήν ταύτην έπέδειςε πρός με.

Είς τήν φωνήν ταύτην τής Εκκλησίας και Πατρίδος ύπείκων έκλινα τήν 
κεφαλήν πρός αναδοχήν του ύψίστου τούτου αξιώματος. "Εχω έν τή καρδία καϊ 
τή διανοίφ πλήρη έννοιαν τών υψηλών καθηκόντων άτινα συνεπάγεται τό ύπατον 
τούτο αξίωμα. Ακριβώς δια τήν έπίγνωσιν ταύτην συνειχόμην μέχρι τινός ύπό 
δισταγμού τινός. Άλλ’ ή διά τοΰ ’Αποστόλου θεία φωνή <'ή δύναμίς μου έν ά- 
σθενείφ τελειούται» και ή, ώς ιερά συνθήκη, ύπόσχεσις τών άγιωτάτων αδελφών 
και τής Παγκυπρίου ’Εκλογικής Συνελεύσεως πρός πρόθυμον συνεργασίαν και 
σύμπραξιν ένίσχυσέ με είς άνάληψιν τού υψηλού αξιώματος.

Προκειμένου περί τού χκρχκτήρος τής ’Εκκλησιαστικής ’Αρχής ώς άρχήν 
μου έχω τούς λόγους τού Κυρίου ήμών Ιησού Χριστού τούς οποίους είπεν οτε οί 
μαθη.ται Αύτοΰ ήριζον πρός άλλήλους περί πρωτείων <οί δοκούντες άρχειν τών 
έθνών κατακυριεύουσιν αυτών και οί μεγάλοι αύτών κατεξουσιάζουσιν αυτών*  ούχ 
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ούτω δέ έσται έν ύμίν, άλλ’ δς έάν θέλη γενέσθαι μέγας έν ύμϊν έσται υμών διά
κονος καϊ δς έάν θέλη υμών γενέσθαι πρώτος έσται πάντων δούλος. » Τήν αρχήν 
ταύτην έχων έν τή καρδίφ ώς θείαν φωνήν θέλω έντείνη τάς έμάς δυνάμεις πρός 
έξυπηρέτησιν και σωτηρίαν τών έμών πνευματικών τέκνων. ’Έχω ύπ’ δψιν μου 
τόν θεσπέσιον τύπον τοΰ ποιμένος τόν οποίον, διέγραψε? έν ταίς θαυμασίαις αύτοΰ 
έπιστολαις πρός Τιμόθεον και Τίτον δ ’Απόστολος Παύλος. ’Έχω ύπ’ δψιν μου 
τήν πνευματικήν πανοπλίαν τήν όποιαν συνιστα ό αύτό; απόστολος έν τή πρός 
Έφεσίους έπιστολή πρός πάντα μέν χριστιανόν ίδίφ δέ πρός τούς λειτουργούς τοΰ 
αγίου ευαγγελίου, πανοπλίαν τήν οποίαν απαρτίζει δσιότης δικαιοσύνης και αλή
θεια, πανοπλίαν τής όποιας οι καρποί έσονται «αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυ- 
μία, χρηστότης, άγαθωσύνη, πίστις, πραότης, έγκράτεια, αγάπην οίαν περιγράφει 
δ αυτός απόστολος έν τή πρός Κορινθίους λέγων «ή αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύε- 
ται, ή αγάπη ού ζήλοι, ή αγάπη ού περπερεύεται, ' ού φυσιοΰται, ούκ ασχημο
νεί, ού ζητεί τα έαυτής, ού λογίζεται τό κακόν, ού χαίρει έπι τή άδικία, συγ
χαίρει δέ τή άληθείφ*  πάντα στέργει, πάντα πιστεύει, πάντα έλπίζει, πάντα υπο
μένει. ‘Η αγάπη ούδέποτε έκπίπτει», αγάπην τοιαύτην κατά τήν οποίαν ούδέν 
δύναται νά άποσπάση από τοΰ Χριστού τόν έχοντα αύτήν. «Τίς ήμάς χωρίσει από 
τής αγάπης τοΰ Χριστού; θλϊψις, ή στενοχώρια, ή διωγμός, ή λιμός, ή γυμνό- 
της, ή κίνδυνος, ή μάχαιρα; Έν πάσι τούτοις ύπερνικώμεν διά τοΰ άγαπήσαν- 
τος ήμάς. ’Έχω ύπ’ δψιν σειράν ενδόξων προκατόχων οϊτινες έκλέϊσαν τήν τε έκ- 
κλησιαστικήν καί έθνικήν Ιστορίαν ήμών.

Ώς ιδεώδες έχοντες τόν τύπον τοιούτων ποιμεναρχών θέλομε? κατατείνη τάς 
ήμετέρας δυνάμεις πρός κτήσιν τών έφοδίων τούτων τής πνευματικής ταύτης 
πανοπλίας πρός δσον τό δυνατόν πληρεστέρχν έπάρκειαν είς τό υψηλόν λειτούρ
γημα είς δ θεία χάριτι έκλήθημεν.

Πολλαπλά είνε τά έπιτελεστέα παρ’ ήμιν. Τά τής ’Εκκλησίας ήμών συν
τόνου δέονται μερίμνης πρός μείζονα καρποφορίαν’ δέν θεωρώ τής στιγμής ταύ
της λεπτομερή άνάλυσιν τών έν τούτω δεόντων γενέσθαι πάντες συναισθανόμεθα 
τάς έν τούτοις ύπαρχούσας μεγάλας άνάγκας’ νοώ τήν μόρφωσιν και αξιοπρεπή 
συντήρησιν ‘Ιερού Κλήρου ικανού δπως διδάξη τάς εύαγγελικάς άληθείας και με- 
θαρμόση τόν βίον τών χριστιανών πρός τήν ηθικήν ήν δ Κύριος ήμών έκήρυξεν. 
Ή άνάγκη αύτη είνε πανθομολογουμένη και έπιτακτική εύκόλως δέ δύνανται 
νά ύπάρξωσι και τά πρός τοΰτο μέσα’ θρόνοι, Μοναί, Έκκλησίαι ούδέν ίερώ- 
τερον έχουσι καθήκον τοΰ νά έλθωσιν άρωγοΊ είς τόν πρώτιστον τούτον σκοπόν 
καί προορισμόν αυτών.

Ποικίλα άλλα εύαγή Ιδρύματα έλλείποντα παρ’ ήμίν εΐνε άνάγκη νά ίδρυ" 
θώσιν ινα εύρίσκωσιν άσυλον και προστασίαν οί έπιδεόμενοι τούτων. Τά κυρίως 
χαρακτηριστικά χριστιανικής κοινωνίας είνε έκεϊνα περί τών οποίων ό Κύριος 
ήμών έπανειλημμένως έντέλλεται ήμιν έν τφ Ίερφ Αύτοΰ Εύαγγελίω πρός κτή
σιν τής αιωνίου ζωής και βασιλείας.

Τά εκπαιδευτικά ήμών πράγματα ώσαύτως σύντονον θέλουσιν έφελκύση τήν 
έμήν μέριμναν πρός άποτελεσματικωτέραν λειτουργίαν, θρησκεία και παιδεία 
άλλως τε παρ’ ήμιν είνε άλληλένδετα και προάγουσιν άλληλα.

‘Η έκτασις τής δικαιοδοσίας τοΰ ’Αρχηγού τής έκκλησίας τής Νήσου έ- 
πεκτείνεται και είς έτέρας σφαίρας είσερχομένη είς πάσαν σχέσιν τού βίου τοΰ 
χριστιανού και πολίτου διά τήν έπι τό άγαθώτερον τροπήν αύτών και κατεύθυν- 
σιν. ’Αντιλαμβάνομαι πλήρως τήν έκτασιν τών καθηκόντων τούτων, τήν οποίαν 
διέγραψαν οί δύο προσφωνήσαντές με. Τά καθήκοντα ταΰτα άφορώσι πρός βελτί- 
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ωσιν τών πραγμάτων τής ήμετέρας Πατρίδος και έν τούτοις δέν θά λείψη ή έμή 
μέριμνα πρός εύόδωσιν τών τυχών τής προσφιλούς Πατρίδος.

Είς ταΰτα πάντα έχων υμάς προθύμους συνεργάτας πέποιθα δτι θά προαγά- 
γωμεν τήν ύπόθεσιν τής ήμετέρας Πατρίδος ώς αί καρδίαι πάντων ήμών ποθοΰσι.

Τοΰτο κεφαλαιωδώς τό έμόν πρόγραμμα. ’Επικαλούμαι δέ έπι πάντας ύμάς 
τήν παρά θεού χάριν, εύλογίαν και ένίσχυσιν. Γένοιτο.

Περατωθέντος τοΰ ένθρονιστηρίου λόγου τής Α. Μ. οί χοροί έ- 
ψαλλον τήν φήμην του ’Αρχιεπισκόπου : < Κυρίλλου του Μακαριωτά- 
του καί Σεβασμιωτατου ’Αρχιεπισκόπου νέας Ίουστινιανής καί πάσης 
Κύπρου, πατρός ήμών καί Ποιμενάρχου πολλά τα έιη».

Ό ’Αρχιεπίσκοπος γενομένης άπολύσεως ηύλόγησε καί αύθις το 
’Εκκλησίασμα ιών χορών ψαλλόντων : «Τον Δεσπότην καί ’Αρχιερέα 
ήμών. . .>

Είς τήν τελετήν παρίστατο έκπροσωπών τήν A. Ε. τον Μ. 'Αρ
μοστήν δ Άρχιγραμματεύων κ. Φέν μετά του βοηθού Λύτου κ. Αού- 
κατς, οϊτινες καί κατά τό τέλος τής τελετής συνεχάρησαν τήν Λ. Μα
καριότητα, προσελθόντες είς τήν αίθουσαν τής ’Αρχιεπισκοπής.

XXX
Τήν επιούσαν Κυριακήν ή Α. Μ. ό ’Αρχιεπίσκοπος έτέλεσε συλ

λειτουργόν μετά τών Πανιερωτάτων Μητροπολιτών Πάφου καί Κιτίου 
έν τω Περφ Ναώ Φανερωμένης διδάξας τδ εκκλησίασμα άπδ του 
εύαγγελικοΰ αναγνώσματος τής παραβολής τοΰ είς τούς ληστάς έμπε- 
σόντος Σαμαρείτου τα καθήκοντα πρδς τον πλησίον.

Τήν εσπέραν τής αύτής Κυριακής παρετέθη δειπνον έν τή άρχιε- 
πισκοπή, είς δ παρεκάθησαν τά μέλη τής ’Εκλογικής Συνελεύσεως 
καί άλλοι ικανοί, έγένοντο δέ προπόσεις έξαιρετικοΰ ένδιαφέροντος.

Ή Α. Μακαριότης έλαβε πληθύν συγχαρη:ηρίων τηλεγραφημά
των εξδλων τών μερών τής νήσου, έκ δέ τοΰ έξωτερικοΰ ή Α. Μ. 
δ Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς κ. Φώτιος δ’ ιδιαιτέρων πρδς τήν ’Εκ
κλησίαν τής Κύπρου συνδεόμενος δεσμών καί προ τής ένθρονίσεως 
έτι έσπευσε να έκδηλώση τήν συμμετοχήν είς τήν έπί τή έκλογή χα
ράν διά τοΰ άκολούθου τηλεγραφήματος :

Πάφου Ιάκωβον
Αενκωόίαν·

Άναπέμποντες εύχαριστίας τφ Ούρανίφ ΠατρΙ έπί τοίς εύαγ- 
γελίοις τής έκλογής συγχαίρομεν τή 'Αγιωτάτη ’Εκκλησία τής 
Κύπρου καί έπικαλούμεθα έπι τον θεία εύδοκία έψηφισμένον τήν 
χάριν τού Άρχιποίμενος ’Ιησού Χριστού.

Ί* Πατριάρχης ΦΩΤΙΟΣ.
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Είς τό τηλεγράφημα τοΟτο άπήντησεν ό ’Αρχιεπίσκοπος

Μακαριώτατον ’Αλεξάνδρειάς Φώτιον
’Αλεξάνδρειαν.

θεία χάριτι εκλεγείς και ένθρονισθείς Αρχιεπίσκοπος Κύ
πρου άπείρως εύγνωμονώ Ύμετερα Σεπτή ΐίακαριότητι έπι συγ- 
χαρητηρίοις εύχαίς Αύτής δ’ ’Αδελφού 'Αγίου Πάφου, πολυτί- 
μφ έφοδίφ είς ήν έκλήθην υψηλήν διακονίαν.

t Ό Κύπρου ΚΥΡΙΛΛΟΣ.

Ο ΝΕΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ή Α. Μακαριότης δ νέος ’Αρχιεπίσκοπος Πάσης Κύπρου Κύριλλος Γ’. τέως 
Πρόεδρος Κυρηνείας έγεννήθη έν Πραστειφ τής Μεσαορίας τφ 1859. Προσλη- 
φθεις έν παιδική ήλικίφ είς τήν υπηρεσίαν τής Μητροπόλεως Κιτίου υπό τού Μη
τροπολίτου Κιτίου Κυπριανού έξεπαχδεύθη ώς τρόφιμος τής Μητροπόλεως έν τφ 
Έλληνικφ σχολείφ Λεμεσού. Τφ 1880 έχειροτονήθη Διάκονος έν Λάρνακι, τφ 
δέ 1882 τή συνδρομή τού Κιτίου Χρύσανθού άπήλθεν είς ’Αθήνας προς έπιδίωξιν 
πανεπιστημιακής παιδεύσεως. Εγγραφείς είς τήν Φιλολογικήν Σχολήν τού ’Εθνι
κού Πανεπιστημίου άνεκήρύχθη Διδάκτωρ τής Φιλολογίας τφ 1889, ήκουσε δέ 
και μαθήματα είς τήν θεολ. Σχολήν. Τφ 1890 διωρίσθη καθηγητής είς τό Ήμι- 
γυμνάσιον Λεμεσού, έν τή θέσει δέ ταύτη εύρεν αύτόν τφ 1895 ή εκλογή αύτοΰ 
είς Μητροπολίτην Κυρηνείας.

Τφ 1900 χηρεύσαντος τού ’Αρχιεπισκοπικού θρόνου διά τού θανάτου τοΰ 
Σωφρονίου, εύρέθη περιπεπλεγμένος είς τόν λυπηρόν διά τήν πλήρωσιν αύτοΰ α
γώνα ώς συνυποψήφιος τοΰ Κιτίου Κυρίλλου, πολλά κακώς όχι μόνον άκού- 
σας άλλά και παθών. Τφ 1908 τό Οικουμενικόν Πατριαρχείον πιστεΰσαν 
δτι ήδύνατο νά λύση τό είς αδιέξοδον περιελθόν αρχιεπισκοπικόν ζήτημα 
δΓ ένεργείας άναλόγου πρός τήν τών παρφχημένων σκοτεινών τής δουλείας χρό
νων άπεφάσισε να έκλέξη έν Κων)πόλει τόν 'Αρχιεπίσκοπον, έξέλεξε δ’ ώς τοι- 
ούτον τόν Κυρηνείας Κύριλλον. 'Η έν Κ)πόλει γενομένη έκλογή ώς άντιβαίνουσα 
είς τό αύτοκέφαλον τής Κυπριακής Έκκλησίας. άπεδοκιμάσθη δχι μόνον ύπό τής 
πλειονότητος τοΰ Κυπριακού λαού άλλα και τής Κυπριακής Κυβερνήσεως. Μετά 
έν περίπου έτος έξελέγετο έπι τή βάσει πολιτικού νόμου κατά τα θέσμια τοΰ 
τόπου ’Αρχιεπίσκοπος ό Κιτίου Κύριλλος. Τό ζήτημα όμως εληξεν όριστικώς 
μόνον κατά τάς άρχάς τού 1910 διά συμφωνίας δπως άνάγνωρισθή μέν ώς ’Αρ
χιεπίσκοπος κανονικός δ άπό Κιτίου Κύριλλος έξακολουθήση δέ κυβερνών τήν 
Μητρόπολιν Κυρηνείας δ έν Κ)πόλει εκλεγείς φέρων τόν τιμητικόν τίτλον «Μα- 
καριώτατος Πρόεδρος Κυρηνείας».

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ
αΚήρνξον τόν Χόγον.·..τ> B' Ttu. δ% 2.

ΕΤΟΣ ΣΤ'—ΛΑΡΝΑΞ, 30 ΝΟΕΜΒΡ. 1916.-ΤΕΥΧ. 116ον.

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΚΥΡΙΛΛΟΣ έλεω Θεοΰ ’Αρχιεπίσκοπος Νέας Ίου- 
στινιανής καί πάσης Κύπρου τοϊς άγιωτάτοις έν 
Χριστώ άδελφοίς καί συλλειτουργοϊς Άρχιερεΰσι, 
τοϊς πανοσιωτάτοις καθηγουμένοις, τοϊς μοναχοϊς 
τών έν Κύπρω ίερών μονών, τώ εύλαβεστάτω ίερώ 
κλήρω καί παντι τώ πληρώματι τής άγιωτάτης έν 
Κύπρω 9Αποστο?ακής Έκκλησίας χάρις Ύμϊν ά- 
πασι καί ειρήνη άπό Θεοΰ Πατρος πληθυνθείη.

Εξαετία μόλις παρηλθεν άπό τής εύλογημένης εκείνης ήμέρας, 
καθ’ ήν έπεδαψιλεύετο ύπό του Παναγάθου θεού ή ειρήνη έν τή ά- 
γιωτάτη ήμών Εκκλησία δια τής πλήρους άδελφώσεως τών ιεραρχών 
αύτής καί του χριστεπωνύμου πληρώματος καί τα τής Έκκλησίας 
ήμών έλάμβανον τήν όριστικήν προς τά πρόσω κατεύθυνσιν, δτε ό Κύ
ριος έν ταϊς άνεξερευνήτοις Αύτού βουλαΐς έκάλεσεν είς τας αιωνίους 
μονάς παρ’ έαυτώ τον άοίδιμον πρωθιεράρχην ήμών Κύριλλον τόν 
άπό Κιτίου. Τό πένθος τής ίεραργίας καί σύμπαντος τού χριστεπω- 
νύμου πληρώματος τής νήσου ύπήρξε βαθύτατον, διότι έστερήθη ή 
άγιωτάτη ’Εκκλησία ήμών καί ΠατρΙς ύψίστου λειτουργού κεκοσμη- 
μένου ύπό έκτακτων χαρισμάτων, ών ή μετά πολλού τού ζήλου ένά- 
σκησις ύπέρ τών καθ’ ήμάς έν γένει πραγμάτων άνέδειξεν αύτόν μίαν 
έκ τών μάλλον έξεχουσών έν τή χορεία τών ποιμεναρχών τής νήσου 
μορφών.

Μόλις άνακύψασα έκ τής βαθείας οδύνης ή τα τής Έκκλησίας 
ήμών έμπεπιστευμένη ’Αρχή, έμερίμνησεν, δπως τό άπορφανισθέν λο
γικόν ποίμνιον έν τάχει άποκτήση τόν πνευματικόν πατέρα καί ποι
μενάρχην.
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572 «’Εκκλησιαστικός Κήρυξ»

Πάντα τά κεκανονισμένα καί διατεταγμένα έκκλησιαστικώς έγέ- 
νοντο καί εν εύμενεία καί έπιεικεία πολλή δ κλήρος έπεσεν επί τήν 
έμήν έλαχιστότητα.

Τοΰτο ώς θείαν φωνήν καί έπιταγήν αποδεχθείς άνέλαβον μετά 
τήν νενομισμένην ίεράν τελετήν τής ένθρονίσεως τό ύπατον άξίωμα τής 
αγιωτάτης Εκκλησίας ήμών ώς διάδοχος τού άοιδίμου άπδ Κιτίου 
Αρχιεπισκόπου.

Από τοΰ υψηλού τούτου θρόνου άποτείνοντες τήν πρώτην ταύτην 
ποιμαντορικήν Εγκύκλιον προσφωνούμεν πασι τοίς τε άγιωτάτοίς έν 
Χριστφ άδελφοίς καί συλλειτουργοίς, τοίς άγίοις καθηγουμένοις τών 
ιερών μονών καί τώ ύπ’ αύτούς μοναχικώ κλήρφ, τφ ίερώ κλήρφ καί 
παντί τώ χριστεπωνύμφ πληρώματι τό «Ειρήνη Ύμίν». Έν τφ δι- 
καιώματι δέ καί τή στοργή φιλοστόργου Πατρός παρακαλοΰμεν ‘ προ- 
τρέπομεν, συνιστώμεν δπως έκαστος έν τή ιδία τάξει έπιτελή το εαυτού 
καθήκον καθ ον τρόπον δ φιλάνθρωπος ήμών Κύριος διδάσκει έν τώ 
ίερώ αύτοΰ εύαγγελίφ.

Αί δύο θεμελιώδεις έντολαί Αύτοΰ «άγαπήσεις Κύριον τδν Θεόν 
σου έξ δλης τής καρδίας σου καί έξ όλης τής ψυχής σου καί έξ δλης 
τής διανοίας σου καί έξ δλης τής ισχύος σου καί τδν πλησίον σου ώς 
σεαυτόν», έστωσαν αείποτε έναυλοι έν ταίς καρδίαις ήμών καί δι’ έρ
γων γνησίως χριστιανικών άποδείξωμεν, δτι είμεθα τέκνα τοΰ Ούρα- 
νίου Πατρός, έν άγάπη, χρηστότητι, δικαιοσύνη καί πάση άρετή.

θεμέλιον ταύτας πάντοτε έχοντες έν τώ βίφ ήμών, θά οίκοδο- 
μήσωμεν οίκον τής ψυχής στερεόν καί άσάλευτον ύπδ οίασδήποτε πλημ
μύρας καί καταιγίδος.

Η άληθής πρόοδος καί εύδαιμονία τών άνθρώπων έπιτελεϊται 
καί άποκταται μόνον έπί τή βάσει τών εδαγγελικών διδαγμάτων. «Μα
κάριοι οί άκούοντες τδν λόγον τοΰ Θεοΰ καί φυλάσσοντες αύτόν».

Τοιαύτην εύτυχίαν καί εύδαιμονίαν εύχόμεθα πάσιν Ύμίν έξ δ
λης ψυχής καί καρδίας, ό δέ πολυεύσπλαγχνος Κύριος σθενώσοι, έν- 
δυναμώσοι καί κατευθύνοι τά διαβήματα ύμών είς παν έργον άγαθδν 
κατά τδ άγιον αύτοΰ θέλημα. Αύτώ ή δόξα είς τούς αιώνας τών αιώ
νων. ’Αμήν.

t Ό Κύπρου ΚΓΡΙΑΑΟΣ 
έν Χριστώ εύχέτης πάντων ύμών.

Έν ’Αρχιεπισκοπή τή 13 Ν)6ρίου 1916.
* X X

ΆρχιεπισκοπικαΙ έγκύκλιοι 5 < 3

ΚΥΡΙΛΛΟΣ έλέφ Θεοΰ ’Αρχιεπίσκοπος Νέας Ίου- 
στινιανής και πάσης Κύπρου, προς τους ευλαβέ
στατους ιερείς, ίερρμονάχους και ιεροδιακονους τής 
καθ’ ημάς Θεοσώστου επαρχίας, χάρις άπό Θεοΰ 
Πατρός και ειρήνη.

Τής κανονικής τάξεως, ήτις διέπει τα τής Αγίας ήμών Εκκλη
σίας έντε ταίς ίεραίς τελεταΐς καί άκολουθίαις, έν πάσιν άπαρεγκλίτως 
έπιβαλλομένης, άναλαβόντες ήδη, θεία χάριτι, τήν πνευματικήν διακυ
βέρνησή τοΰ ’Αρχιεπισκοπικού Θρόνου καλούμεν πάντας υμάς, < όπως 
έκαστος έν ώ διακονήματι έκλήθη, μνημονεύη τοΰ δνόματος Ημών 
κατά τον καθωρισμένον ύπδ τής 'Αγίας ήμών Εκκλησίας τύπον είς 
τά οίκεΐα μέρη τών ιερών τελετών καί άκολουθιών.

Έπιφυλαττόμενοι δ’ δπως προσεχώς δι’ ιδίας ποιμαντορικής δι
δακτικής άναπτύξωμεν πρδς ύμάς τα ίερά ύμών καθήκοντα^ έκ πάσης 
άπόψεως, αίτούμεθα παρά τού Παναγάθου Θεού τήν έφ’ ύμάς χάριν 
καί τδ άπειρον έλεος.

Έν ’Αρχιεπισκοπή, τή 18 Νοεμβρίου 1916.
γ Ό Κύπρου ΚΪΡΙΑΑΟΣ 

έν Χριστώ εύχέτης πάντων ύμών.
X X ' X

Πρός τά αγαπητά ήμών έν Χριστώ πνευματικά τέκνα 
τής τέως Θεοσώστου ήμών επαρχίας Κυρηνειας.

Κληθείς θεία χάριτι είς άνωτέραν διακονίαν τής 'Αγιωτάτης ’Εκ
κλησίας Κύπρου δέν έθεώρησα δτι μοί έπετρέπετο νά άρνηθώ τάς ύπη- 
ρεσίας μου πρδς αύτήν. 'Ομολογώ δτι μετά πολλής θλίψεως έστερξα 
νά άποχωρισθώ άπδ ύμάς,. μετά τών οποίων διήνυσα τέταρτον σχεοον 
αίώνος. Δέν θά λησμονήσω ποτέ ύμάς, τέκνα έν Κυρίω αγαπητά, καί 
δ,τι δέν ήδυνήθην, ένεκα άνωμάλων περιστάσεων νά πράξω, δπως έπό- 
θουν ύπέρ τής άγαπητής μου έκείνης έπαρχίας, έλπίζω νά τδ πράξω 
έν εύρυτέρα κλίμακι έν τή δλη ύπέρ τής ’Εκκλησίας Κύπρου μερίμνη 
καί δράσει.

Έν τέλει άποχαιρετών πάντας ύμάς, αίτοϋμαι ύπέρ ύμών την 
παρά Θεού χάριν καί τό άπειρον έλεος.

Έν τή ’Αρχιεπισκοπή, τή 18 Νοεμβρίου 1916.
ή- 'Ο Κύπρου ΚΓΡΙΑΑΟΣ 

Πρδς Θεόν εύχέτης.
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ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ

Κατά τό άρθρον 28 τού Καταστατικού τής Εκκλησίας ή
μών έάν ό ψηφισθείς έν τή Συνελεύσει Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 
τυγχάνη έκ τής τά^εως τών ’Αρχιερέων είς τήν έκλογήν έπακολου- 
θεΐ άμέσως ή ένθρόνισις, μεθ’ ήν άναγγελία πρός τήν Κυβέρνησιν 
περί τής πληρώσεως του θρόνου καί πρός τον χριστεπώνυμον λαόν 
τής Κύπρου περί τούτου έπισφραγίζει τήν δλην πράξιν.

'Όταν κατηρτίζοντο αί διατάξεις τοΰ Καταστατικού, έγένετο διε
ξοδική συζήτησις καί έύρέθη δτι ή θέσις τής Εκκλησίας έν Κύπρω 
άπέναντι τής Πολιτείας ώς διεμορφώθη έπί τής ’Αγγλικής κατοχής, 
είνε θέσις ’Εκκλησίας έλευθέρας έν Πολιτεία έλευθέρα καί δτι άφού ή 
Πολιτεία δέν είνε διατεθειμένη σήμερον να έπαναλάβη τήν έκδοσιν 
τοΰ Βερατίου μετά τών έν αύτώ δικαιωμάτων, πρώτιστον καί κυ- 
ριώτατον τών δποίων είνε ή άναγνώρισις τής δικαστικής έξουσίας 
τής Εκκλησίας ώς αυτή είς τούς κανόνας διαγράφεται, ούδείς συν - 
τρέχει λόγος δπως ή είς τό άξίωμα έγκαθίδρυσις τοΰ Άρχηγοΰ τής 
’Εκκλησίας έξαρτάται έκ τής άναγνωρίσεως τής Κυβερνήσεως. 
ΤοιοΟτο δικαίωμα, έλέχθη τότε, δέν θά ήδύνατο να άντιποιηθή ή 
Κυβέρνησις ύπό τάς διαμορφωθείσας σχέσεις ’Εκκλησίας καί Πολιτεί
ας παρ’ ήμιν χωρίς νά άφαιρεθή άπό τής Εκκλησίας ή έλευθερία 
αυτής άνευ καν του άντισηκώματος τών ύπό τό πρότερον πολιτικόν 
καθεστώς δικαιωμάτων καί προνομίων αύτής.

Τό Καταστατικόν δεδημοσιευμένον από διετίας ήτο έν γνώσει 
τής Κυβερνήσεως, έν τούτοις ούτε πρότερον ούτε κατά τήν τετράμη- 
νον διάρκειαν τής πολύπλοκου έκλογής έγένετο ποθεν έστω καί απλή 
νύξις δτι ή Κυβέρνησις άντιποιεϊται δικαίωμα άναγνωρίσεως τής 
έκλογής. Μόνον τήν στιγμήν καθ’ ήν οί κώδωνες à/ήγγειλαν τήν 
έκλογήν τοΰ ’Αρχιεπισκόπου προσήλθε δρομέως είς τήν αίθουσαν τής 
’Αρχιεπισκοπής δ Άρχιμεταφραστής τής Κυβερνήσεως κ. Δ, Καρα- 
γεωργιάδης διά νά άναγγείλη, καί τοΰτο ώς έξ ίδιων, δτι δέν πρέ
πει νά γείνη ένθρόνισις έάν πρότερον δέν έκδοθή Διάταγμα έγκρί- 
σεως τής έκλογής ώς έγένετο καί έπί του προηγουμένου ’Αρχιεπι
σκόπου.

Έδέησε νά διακοπή ή συνεδρία τής ’Εκλογικής Συνελεύσεως

Παραλειπόμενα τής άρχιεπισχ,οπικής έκλογής 575 

καί νά γείνη ιδιαιτέρα σύσκεψις τών σ.νοδί/.ών καί τών παρευρεθέν- 
των πολιτικών άνδρών. Αί γνώμαι έδιχάσθησαν. Ό Μητρ. Κιτίου άνέ- 
πτυξε διά μακρών καί τό ιστορικόν καί τήν σπουδαιότητα τοΰ ζητή
ματος καί τήν σημασίαν τοιούτου προηγουμένου, τοΰ κατά τήν έκ
λογήν τοΰ άπό Κιτίου ’Αρχιεπισκόπου μή έπέχοντος θέσιν προη
γουμένου, άτε βασισθέντος έπί νόμου δι’ έκείνην μόνην τήν έκλογήν . 
ψηφισθέντος, καί έπέμεινεν είς τήν έφαρμογήν τής τοΰ Καταστατικού 
τής Εκκλησίας διατάξεως, τοσούτο μάλλον δσον ένώπιον τών διασκε- 
πτομένων δέν ύπήρχεν άξίωσις τής Δυβερνήσεως έπίσημος, άλλ’ ιδιωτική 
ενός Κυβερνητικού ύπαλλήλου είσήγησις. Ή ώρα έφάνη ακατάλληλος 
πρός κατανόησιν τής ούσίας τοΰ ζητήματος καί ή κρατήσασα γνώμη 
τών πολλών δπως άναβληθή ή ένθρόνισις έτέθη είς ένέργειαν.

Συνεπληρώθη ή έκλογή διά τών προσφωνήσεων καί άντιφωνήσεων 
καί συγχαρητηρίων ασπασμών, εύθύς δέ μετά τήν διάλυσιν τής συνεδρίας 
άπεστάλη πρός τήν A. Ε. τόν Μ. 'Αρμοστήν ή άκόλουθος έπιστολή:

’Ζ ξ ο χ ώ τ α τ ε,
Λαμβάνομεν τήν τιιιήν νά γνωρίσωμεν τή Ύμετέρα 

Έξοχότητι τήν ύπό τής Εκλογικής Συνελεύσεων, ήτις συνε- 
κροτήθη σήμερον έν τή ’Αρχιεπισκοπή, έκλογήν του Μακα- 
ριωτάτου Προέδρου Κυρηνείας Κου Κου· Κυρίλλου ώς έ- 
ψηφισμένου ’Αρχιεπισκόπου Κύπρου, ϊνα ούτως άναλάβη τήν 
περαιτέρω έξάσκησιν τών καθηκόντων Αύτοΰ.

Διατελοΰμεν μετ’ έξαιρέτου τιμής τής Ύμετέρας Έξο- 
χότητος πρός Θεόν διάπυρος ευχέτης

Ό Τοποτηρητής τοΰ Άρχιεπ. Θρόνου 
ή- Πάφου ΙΑΚΩΒΟΣ.

Είς τήν αναγγελίαν ταύτην έδόθη αύθημερόν ή εξής άπάντησις :

ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ
Τή 24η Νοεμβρίου 1916.

Μακαριότατε,
Ό Μέγας 'Αρμοστής θά εύχαριστηθή έάν ή Ύμ. Μα

καριστής λάβη τήν καλωσύνην νά έπισκεφθή τήν A. Ε. κατά 
τήν ΙΟην ώραν τής πρωίας αΰριον.

(ύπογρ). Κ. Δ. ΦΕΝΝ.
Πρός τήν Α. Μ. τόν

Έψηφισμένον ’Αρχιεπίσκοπον.
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Τή έπιούση, κατά τήν όρισθεΐσαν ώραν μετέβη είς τό 'Αρμοστείον 
δ Έψηφισμένος συνοοευόμενος ύπδ τών Μητροπολιτών Πάφου καί Κι
τίου.

Κατά προοιατεταγμένην τυπικήν διάταξιν, ή τις έγνώσθη είς τόν 
Έψηφισμένον καί τούς Μητροπολίτας έν αύτή τή είσόδφ τού 'Αρμο- 
στείου, είσήχθησαν πρώτοι πρός τήν Α. Εξοχότητα οί δύο Μητροπο- 
λΐται, πρδς τούς όποίούς άμα είσελθόντας ή A. Ε. είπεν:

Εκφράζω μεγάλην χαράν και συγχαίρω Ύμάς είλικρι- 
νώς διότι είς τόσον σύντομον χρόνον καί χωρίς ποσώς νά 
λάβητε ανάγκην τής Κυβερνητικής συνδρομής έφερετε είς 
πέρας έκ?ωγήν τής οποίας έκ προηγούμενης προσωπικής μου 
πείρας καλώς γνωρίζω τό πολύπλοκον καί πολυσχιδές. Επα
ναλαμβάνω καί πάλιν τά ειλικρινή μου συγχαρητήρια.

Έκλήθη άμέσως δ εισηγητής νά είσαγάγη καί τδν Έψηφισμέ- 
νον, ούτινος είσελθόντος ή Α. Σ. δ Τοποτηρητής είπε τάΰτα :

Ή Εκλογική Συνέλευσις Κλήρου καί Λαοΰ διά τής 
ψήφου αύτής άνέδειξε χθες ’Αρχιεπίσκοπον πάσης Κύπρου τόν 
Μακαριώτατον Πρόεδρον Κυρηνείας Κύριλλον. Έμφανίζων 
αύτδν τήν στιγμήν ταύτην πρδς τήν Ύμετεραν Εξοχότητα 
έξαιτοΰμαι ύπέρ Αύτοΰ τήν Κυβερνητικήν εύνοιαν, όπως 
δυνηύή να έκπληρώση εύδοκίμως τά καθήκοντα αύτοΰ ώς 
άρχηγοΰ τής ’Εκκλησίας τής Κύπρου, ή ας κατά πρόνοιαν 
Θεοΰ διατελεΐ ύπδ τδ σκήπτρον τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως τής 
’Αγγλίας καί Αύτοκράτορος τών ’Ινδιών Γεωργίου τοΰ Ε'. 
τδν όποιον άξίως αντιπροσωπεύει έν τή νήσω ήμών ή Ύμ. 
Περινουστάτη Έξοχότης, τής όποιας έξαιτοΰμαι παρά Κυρίου 
τα ετη μακρα και εύτυχή.

'Γπεδείχθή τότε είς τούς Μητροπολίτας, δα έδει νά μείνη μόνη ή 
Α. Έξοχότης μετά, τοΰ Έψηφισμένου πρός ιδιαιτέραν συνέντευξιν, ή- 
τις καί διήρκεσεν ύπέρ τήν ώραν, τών Μητροπολιτών άναμενόντων το 
τέλος αύτής έν τή μεγάλη αίθούση.

Μετά τά τέλος τής ιδιαιτέρας συνεντεύξεως ήλθον είς τήν αίθουσαν 
ή Α. Έξοχότης μετά του Έψηφισμένου, εκεί δέ. πάντων ίσταμένων 
ή Α. Έ ξοχ. άφ’ ου ένεχείρισεν είς μέν τόν Τοποτηρητήν έγγραφον
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άπάντησιν είς τήν περί τής έκλογής άγγελτήριον έπιστολήν αύτοΰ, είς 
οέ τδν Έψηφισμένον ’Αρχιεπίσκοπον διάταγμα έγκρίσεως τής έκλογής 
Αύτοΰ, συνεχάρη διά θερμών εκφράσεων τήν Α. Μ. τδν Έψηφισμένον 
διά τήν έκλογήν αύτοΟ καί ηύχήθη αύτώ πλήρη τήν εύδοκίμησιν έν τφ 
ύψηλφ έργφ τής ’Εκκλησιαστικής ποιμαντορίας, προσθείς δτι έπιθυ- 
μία Αύτοΰ είνε να ύπάρχωσι σχέσεις έγκαρδιότητος μεταξύ Πολιτείας 
καί Εκκλησίας.

Ή Α. Μ. ό Έψηφισμένος λαμβά'^ων τό έγγραφον ηύχαρίστησε 
τήν Α. Έξοχ. δια τήν έγκρισιν τής έκλογής Αύτοΰ καί δια τήν έπιθυ- 
μίαν αύτοΟ, δπως εύοδσΟται τδ έργον τής Εκκλησίας, προσθείς δτι 
καί τής Εκκλησίας έπιθυμία είνε νά εύρίσκηται είς έγκαρδίους μετά 
τής Πολιτείας σχέσεις καθ’ όσον ούτω προάγεται τδ έργον έκατέρας 
καί έπισυνάψας εύχάς ύπέρ ύγιείας καί κράτους τής Α. Μεγαλ, τοΟ 
Βασιλέως τής ’Αγγλίας καί ύπέρ τής κατά τών έχθρών νίκης ΑύτοΟ.

Ή Α. Σ. δ Τοποτηρητής παρεκάλεσε τήν Α. ’Εξοχότητα δπως 
εύαρεστηθή νά τιμήση δια τής παρουσίας του τήν τελετήν τής ένθρο- 
νίσεως, ή δέ Α. Έξ. ύπέλαβεν δτι θέλει έκπροσωπηθή ύπδ τοΟ Άρ- 
χιγραμματέως καί τούτο διότι δέν δύναται να παρασιή αύτοπροσώπως, 
άτε κωλυόμενος ύπδ τών διατυπώσεων τής ’Αγγλικής έθιμοτυπίας, περί 
τής οποίας δια μακρών ώμίλησε πρδς τήν Α. Μακαριότητα ήτις καί 
θά έξηγήση αύτήν πρδς τα μέλη τής 'Ιεράς Συνόδου.

Είς τούτο του λόγου τής Α. Έξοχ. ό Μητροπολίτης Κιτίου πα- 
ρετήρησεν δτι πραγματικώς ή Ί Σύνοδος έχει άνάγκην διασαφηνίσεων 
τής λαβούσης χώραν έθιμοτυπίας διότι ούσα έντελώς άπαράσκευος πρδς 
κατανόησιν αύτής εύρέθη πρδ πολλών αποριών μεταξύ τών οποίων καί 
,ή κατ’ ιδίαν συνέντευξις μετά, τόυ Έψηφισμένου.

Συνεπεία τής παρατηρήσεως ταύτης ή A. Ε. παρεκάλεσε τούς 
Αγίους ’Αρχιερείς να καθίσωσι διά να δώση μερικας έξηγήσεις. Εξή
γησε δέ διά μακρών δτι οί κατά τόπους 'ΑρμοσταΙ ώς έκπροσωποΰντες 
τδν Βασιλέα κωλύονται ύπδ τών κανονισμών νά κάμωσι διακρίσεις 
πρδς τδ ύπήκοον.

Είς τας έξηγήσεις ταύτας έμεινεν ανευ άπαντήσεως τδ κύριον 
σημεΐον τής παραιηρήσεως τοΰ Μητροπολίτου Κιτίου, δστις ηρώτη^ε 
τήν Α. Εξοχότητα, έάν τδ πρδ ολίγου άναγνωσθέν καί έγχε ρισθέν 
τώ Έψηφισμένφ έγγραφον τής αναγνωρίσεως, έδόθη κατά τδ 
πρώην καθεστώς τδ έπί Τουρκοκρατίας, ή απορρέει έκ τής νΰν θέσ<-
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ως τής Κύπρου ώς προσηρτημένης τή ’Αγγλική Έπικρατεία. Είνε 
δύσκολον, είπεν, ή Α. Έξοχότης νά άπαντήσω δριστικώς άνευ τής 
γνώμης τού νομικού μου Συμβούλου. Δύναμαι δμως να ειπω δτι καί 
ύπό τό πρώην καθεστώς έξεδίδετο τοιουτον έγγραφον άναγνωρίσε- 
ως. Βεβαίως ό νόμος τού 1908 δέν είνε έν ίσχύι, σήμερον, γνω
ρίζω δμως δτι ή διατύπωσις αύτού έγεινεν έπί τή βάσει τών κρατούν- 
των έθίμων, τα όποια έπεβεβαίωσαν ’Αρχιερείς καί άλλα Εκκλησια
στικά πρόσωπα, άλλα καί έν ’Αγγλία δια τόν ’Αρχιεπίσκοπον έκ- 
δίδεται βασιλικόν διάταγμα άναγνωρίσεως. Θα ήδυνάμεθα λοιπόν έκ 
τούτου να συναγάγωμεν, είπεν δ Μητροπολίτης Κιτίου, δτι είνε 
σύμφωνον τόσον ώς προς τό πρώην καθεστώς δσον καί είς τήν ένε- 
στώσαν θέσιν ήμών ώς υπηκόων τής Α. Μεγαλειότητος τού Βασι- 
λέως τής Μεγάλης Βρεττανίας. Έν τοιαύτη δέ περιπτώσει θά ύπο- 
νοήσωμεν βεβαίως δτι τα άπορρέοντα δικαιώματα έκ τής τοιαύτης 
πολιτικής άναγνωρίσεως τού ήμετέρου ’Αρχιεπισκόπου τόσον ώς πρός 
τό τέως ύπό τήν Τουρκίαν καθεστώς, δσον καί ώς πρός τά ίσχύοντα έν 
’Αγγλία ύφίστανται καί δια τόν ύπό τής Ύμετ. Έξοχ. άρτι άναγνω- 
ρισθέντα ’Αρχιεπίσκοπον ήμών. ΕΙπον ήδη, λέγει ή Α. Έξοχ. δτι 
δέν δύναμαι νά είσέλθω είς τοιαύτας λεπτομερείας άνευ τής γνώμης 
τού νομικού μου Συμβούλου, θα παρατηρήσω δμως δτι πολλά ύπό τό 
τέως καθεστώς έχοντα τόν λόγον αύτών δέν δύνανται νά έπαναλη- 
φθώσι σήμερον. Κατά τό καθεστώς έκεΐνο λ. χ. θά έπρεπε νά δώσω 
τώρα τόν ίππον μου είς τήν Α. Μακαρ. νά έπιστρέψη έφιππος είς 
τήν ’Αρχιεπισκοπήν έν ω έγώ ούδέ τό αύτοκίνητόν μου δύναμαι νά 
διαθέσω διότι συνέπεσε να άσθενή δ δδηγός. Ός πρός δέ τήν ’Αγ
γλίαν έκεΐ ύπάρχουσι καί ιδιαίτεροι νόμοι, οίτινες καθορίζουσι λε
πτομερώς τάς σχέσεις Πολιτείας καί ’Εκκλησίας.

ΊΏς βλέπω, Έξοχώτατε, ύπέλαβεν δ Μητροπολ. Κιτίου, κατό
πιν τών σήμερον λαβουσών χώραν έθιμοτυπιών θά παραστή άνάγκη 
διευκρινίσεως τούτων δια λεπτομερεστέρας συνεννοήσεως. Μάλιστα 
είπεν ή Α. Έξοχ. θά τά διευθετήσωμεν μετά τής Α. Μακαριότητος. 
Πάντως ώς προέδρου τής Τέρας Συνόδου, προσέθηκεν δ Μητροπο
λίτης Κιτίου.

Έπί τούτοις δ τε Έψηφισμένος καί οί Μητροπολϊται άποχαιρετί- 
σαντες τήν Α. Εξοχότητα άπήλθον τού 'Λρμοστείου προπεμφθέντες 
τιμητικώς.
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Τήν μεθεπομένην τής ένθρονίσεως κατόπιν είδοποιήσεως τής Α. 
Έξοχ. δτι αναμένει τήν Α. Μ. δπως έπισκεφθή τον άντιπρόσωπον του 
Βασιλέως ώς ήδη έντεθρονισμένος ’Αρχιεπίσκοπος, ή Α. Μακαριστής 
έπεσκέψατο τήν Α. Εξοχότητα άνευ συνοδείας τών ’Αρχιερέων.

Ή Α. Έξοχότης δεχομένη έν χαρά τήν έπίσκεψιν του νέου ’Αρ
χιεπισκόπου παρουσίασε τήν Α. Μ. είς τήν Λαίδην ήτις καί παρέθη- 
κεν αύτφ τιμητικόν τέϊον.

Τήν μεθεπομένην 1 6ην του μηνός δ Άρχιγραμματεύων τής Κυ- 
βερνήσέως κ. Κ. Δ. Φένν έν συνοδεία καί του βοηθού αύτου κ. Αού- 
κατς καί του άρχιμεταφραστου κ. Δ. Καραγεωργιάδου έπεσκέφθη 
έν έπισήμω περιβολή τήν Α. Μακαριότητα έπ’ άνταποδόσει τής πρός 
τήν Α. Εξοχότητα έπισκέψεως Αύτής.

XXX
Τό έκδοθέν διάταγμα τής έγκρίσεως τής έκλογής έχει έπί λέ- 

ξει ώδε :
ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΚΛΩΖΟΝ

Μέγας Άοιιοότίις·
Έγά> ό ’Ιωάννης Εύγένιος Κλώζον, Ταγματάρχης τών 

έν ’Εφεδρεία ’Αξιωματικών τοΰ Βασιλικού Μηχανικού σώ
ματος, 'Ιππότης τοΰ λίαν διακεκριμένου Τάγματος τοΰ 'Α
γίου Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου, Ταξίαρχος τοΰ Βασιλι- 
κοΰ Βικτωριανοΰ Τάγματος, Μέγας 'Αρμοστής τής Α. 
Μ. καί ’Αρχιστράτηγος τής νήσου Κύπρου εγκρίνω τήν έκ
λογήν τής Α. Μακαριότητος τοΰ Κυρίλλου Βασιλείου, Προ
έδρου Κυρηνείας, ώς ’Αρχιεπισκόπου Κύπρου.

Έδόθη ίδιοχείρως ύπό τής Α. Έξοχότητος τοΰ Μεγά
λου 'Αρμοστοΰ καί έσφραγίσθη διά τής Δημοσίας σφρα- 
γϊδος τής νήσου Κύπρου, έν Λευκωσίοι σήμερον τήν 25 
Νοεμβρίου 1916.

’Εντολή τής Α. Έξοχότητος :
Κ. Δ. ΦΕΝ

Προσωρινός Άρχιγρζμματεύς.

XXX
Έπί τών ώς άνω γεγονότων ή Α. Μ. δ ’Αρχιεπίσκοπος κατέ- 

θηκε πρό τής Τέρας Συνόδου λεπτομερή έκθεσ.ν καταχωρισθεισαν έν 
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τοϊς Πρακτικοί;. Γενομένης δέ διεξοδικώς έπϊ Συνόδου συζητήσεως 
έττϊ τών γεγονότων τούτων, άνεγνωρ'σθη όμοφώνως δτ, ούτε ή έθυ■ 
μοτυπία της ιδιαιτέρας άκροάσεως του έψηφισμένου συμβιβάζονται πρός 
τα ήμέτερα ήθη καί έθιμα, ο"τε το διάταγμα της έγκρίσεως έχει 
λόγον ύπάρξεως ύπό τάς κρατούσα; νυν εν Κύπρω σχέσεις μεταξύ 
Εκκλησίας καί Πολιτείας καί δτι έάν ή Κυδέρνησις θά έπέμενε καϊ 
είς το μέλλον νά άντιπο,ιήται του δικαιώματος έκδόσεως διατάγματος 
εγκριτικού θά έπρεπε νά έκδώση τούτο ύπό τόν τύπον τού ’Αρ
χιεπισκοπικού βερατίου. Ένεκρίθη δέ ν’ άπευθυνθή έγγραφον πρός 
τήν Κυβέρνησιν τού όποιου ή κεντρική έννοια είνε δτι ύπό τής Περάς 
Συνόδου δέν θεωρούνται τά γενόμενα ώς άποτελόύντα προηγούμενοι

ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΝ ΔΕΙΠΝΟΝ

Έγράψαμεν έν τω προηγούμενα» τεύχει ότι τήν έπομένην 
τής ένθρονίσεως τοΰ ’Αρχιεπισκόπου παρετεΰη έν τή ’Αρχιε
πισκοπή ύπό τής Α. Μ. δεΐπνον επίσημον είς τούς Συνοδι
κούς, τούς 'Ηγουμένους και τά λοιπά μέλη τής έκλογικής 
Συνελεύσεως. Είς τό δεΐπνον τοΰτο ό Π. Μ. Κιτίου είπε τόν 
εξής έπιτραπέζιον λόγον:

Διεκδικώ, Μακαριότατε, τήν τιμήν νά έγείρω έν τφ δείπνφ τούτφ τήν 
πρώτην πρόποσιν υπέρ τής μακροβιότητος καϊ εύδαιμονίας τής Ύμετέρας Μακα- 
ριότητος. Ή Μητρόπολις, τής όποίας χάριτι Χρίστου φέρω τόν τίτλον, έγνώρι- 
σεν 'Γμάς Δόκιμον και πρόθυμον είς ύπακοήν καϊ Διάκονον ακριβή του καθή
κοντος έκτελεστήν καϊ τρόφιμον αύτής εύέλπιδα έν τε ταίς έπιτοπίοις σχολαίς 
καί έν τφ άνωτάτφ έθνικφ έκπαιδευτηρίιρ, τφ έν Άθήναις Πανεπιστημίιρ. Δέν 
έλάβετε δέ μόνον από τήν Μητρόπολιν Κιτίου άλλα καϊ άπεδώκατε αύτή. Διότι 
μετά τήν έπάνοδόν Σας από τό Ιοστεφές Άστυ διδάκτωρ τής φιλοσοφίας έδιδά- 
ξατε έπϊ σειράν ετών έν τοις έκπαιδευτηρίοις τής έτέρας τών πόλεων αύτής, καϊ 
εκεί έπϊ τής καθηγητικής έδρας τών ελληνικών γραμμάτων εύδοκιμούντα κατέ- 
λαβεν υμάς ή ψήφος ή καλέσασα είς τήν ποιμαντορικήν διακονίαν τής Μητροπό
λεως Κυρηνείας.

Άλλα καϊ προσωπικώς έχω λόγους να διεκδικώ τήν τιμήν τής πρώτης επι
τραπέζιου εύχής. Διότι ή Ύμετέρα Μακαριότης εύηρεστήθη νά μέ τίμηση δι’ εύ
φημου μνείας ένώπιον τής εκλογικής συνελεύσεως κατ’ αύτόν τόν πρώτον λόγον, 
τόν όποιον ώς ’Αρχιεπίσκοπος άπήγγειλεν, άνακηρύξασά με άξιον παγκυπρίου 
ευγνωμοσύνης, διότι κατέθηκα διά τής ίδρύσεως τού 'Ιεροδιδασκαλείου τάς βάσεις 
τής μορφώσεως κλήρου αξίου τής αποστολής αύτού. *
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Οί λόγοι εκείνοι τής 'Γμ. Μακαριότητας είσεδυσαν βαθύτατα εις τήν καρ
διάν μου. Χωρϊς νά έχω τήν ιδέαν ότι τό έργον μου έκεινο εινε άςιον τηλικαύτης 
αμοιβής, δέν θά άποκρύψω ότι από πολλού ανέμενον τήν από τού ύψους τοΰ αρ
χιεπισκοπικού θρόνου έπιβράβευσιν τών προσπαθειών, άς από εξαετίας ήδη κατα
βάλλω ύπέρ άποκτήσεως κλήρου ένοριακού τής αποστολής του άξιου. Καϊ εννο
είτε άρα πόσον εύγνωμόνως διετέθην άκούων τόσον πανηγυρικός άναγνωριζομένην 
τήν άξίαν τών προσπαθειών μου τούτων. Ούδέ μοϊ ήλθεν απροσδόκητος ή έπιβρά- 
βευσις αύτη, άφού καϊ είς τήν σύστασιν τού 'Ιεροδιδασκαλείου μέ ένεθαρρύνατε 
καϊ διά τής υλικής συνδρομής σας τήν λειτουργίαν αύτού ύπεστηρίξατε.

Άλλα καϊ ανεξαρτήτως τούτων ή χαρά μου είνε πλήρης διά τήν ύμετέραν 
έκλογήν. Άπό τής πρώτης ημέρας τής συναντήσεως τών τριών Μητροπολιτών 
είς σύσκεψιν περϊ τών μελλόντων γενέσθαι πρός πλήρωσιν τού χηρεύσαντος θρό
νου έξέφρασα, ώς ένθυμείσθέ, τήν γνώμην ότι θά ήτο ορθόν καϊ πρέπον νά έπα- 
ναλάβωμεν ο,τι ποτέ έγένετο έν τή μεγάλη πόλει τής Αντιόχειας, όπου, τού 
ποιμνίου εύρεθέντος μεμερισμένου περϊ δύο έπισκόπους, έπήλθεν ή ένότης διά τής 
συμφωνίας νά έπισκοπεύση ο είς καϊ μετά τόν Οά,νατον τούτου νά συνεχίση ό έτε- 
ρο,ς τήν ποιμαντορίαν, έάν παρέμενεν έτι έν τή ζωή. Ή γνώμη έκείνη δέν ήτο 
•πραγματοποιήσιμος διά τών ήμετέρων δυνάμεων. ’Ιδού όμως δτι έπραγμάτωσεν 
αύτήν ό Κύριος διά τών ήμετέρων αδυναμιών. Καϊ έπραγμάτωσεν αυτήν ό Κύριος 
διά τρόπου θαυμαστώ; διδακτικού, έάν θέλωμεν νά προσέχωμεν είς τά έργα τής 
Θείας προνοίας.

Διότι είνε όντως έξόχως διδακτικόν τό μάθημα, το όποιον δίδεται είς τά ή
μέτερα ήθη ύπρ τής εκλογής τής Ύμετέρας Μακαριότητος. Πόσα δέν ήκούσατε 
κακώς καϊ πόσαι δέν έθυσιάσθησαν συνειδήσεις είς τόν βωμόν τού πάθους, όπως 
άποκλείσθήτε τού' Αρχιεπισκοπικού αξιώματος ! θά έχανεν άρά γε άπό τήν αξίαν 
του ό άγων τών ιδεών, υποτιθεμένου ότι ύπήρχον τοιαυται, έάν οί τότε έπιτιθέ- 
μενοι έναντίον Σας έτήρουν τόν άπαιτούμενον σεβασμόν πρός τό πρόσωπον καϊ τό 
αξίωμά σας; ’Ισχυρίζομαι λοιπόν ότι ή Θεία Πρόνοια διά τής εκλογής Σας σήμε
ρον διδάσκει ημάς ότι έχομεν καθήκον έφ’ δσον εϊμεθα άλλήλων μέλη νά μή έπα- 
ναστατώμεν μετ’ έμπαθείας έναντίον άλλήλων, άλλά,νά άνεχώμεθα άλλήλων έν 
αγάπη.

Δυστυχώς τά παθήματα τού δεκαετούς έκείνου αρχιεπισκοπικού άγώνος δέν 
εδωκαν τό πλήρες δίδαγμα, οπερ θα εδικαιούτο τις ,νά άναμένη έξ αύτών. Αί 
έξετάσεις, τάς όποίας έδώκαμεν είς τήν νέαν αρχιεπισκοπικήν έκλογήν, μόλις μάς 
εδωκαν προβιβάσιμον βαθμόν. Ό άγιον δέν έτηρήθη είς τό ύψος τών αρχών καϊ 
τών πεποιθήσεων, άλλα κατεβιβάσθη καϊ πάλιν είς τό χαμηλόν έπίπεδον τών πα
θών καϊ τών σμικροτήτων. Έσημειώθη δμως έν μέγα αγαθόν, καϊ είνε τούτο τό 
αποτελούν τήν πρόοδον, τό δτι οί διευθύνοντες τήν εκλογήν έχοντες πλήρη συναί- 
σθησιν τής εύθύνης των έχώρήσαν εύθύ πρός τό τέρμα τού εκλογικού έργου φράτ- 
τοντες τά ώτα πρός πάσαν ίδιοτελή είσήγησιν.

Είνε δμως δίκαιον νά λεχθή δτι είς τό αίσιον τούτο τέρμα συνέβαλε πλου- 
σίως καϊ ό έν ίσχύι εκκλησιαστικός νόμος. Άνευ αύτού είνε ζήτημα αν θα ήρκει 
διά τό αίσιον τέλος μόνη τών διευθυνόντων ή αγαθή προαίρεσις. Καϊ έχομεν τοι
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ουτοτρόπως διά τών έργων βεβκιουμένην τήν αξίαν του Καταστατικού, ή οποία 
είχε τεθή έν άμφιβόλφ καί ύπό μερικών έξ εκείνων, οίτινες είργάσθησκν είς τον 
καταρτισμόν τών διατάξεων αύτοΰ. Ή χρησιμότης του εκκλησιαστικού νόμου άπε- 
δείχθη ούτω περιφανέστατα και έδικαιώθησαν έκ τής πράξεως όσοι και έπί θυσίφ 
τής προσωπικής των ησυχίας έπέμενον νά καταστήσωσι συνειδητήν τήν ύπαρξιν 
αύτοΰ δια τής έφαρμογής.

*0 νόμος μας έν τούτοις είνε ακόμη ατελής. Τό δι’ αύτοΰ γενόμενον μόλις 
δύναται νά ονομασθή απόπειρα άποκαταστάσεως τάξεως έννόμου έν τή Έκκλησίφ 
ήμών. Τό έργον τό πραγματικόν τής πλήρους τάξεως καλείται ήδη νά έπιτελέση 
από τής άποπείρας ταύτης όρμωμένη ή Ύμετέρα Μακαριστής. Τό έργον είνε 
μέγα άλλα και τό βραβείον τών πόνων αντάξιον. Είνε αληθές ότι ή Ύμετερα 
Μακαριότης έν αγαστή μετριοφροσύνη ώμίλησεν έπανειλημμένως έν τοίς λόγοις 
αύτής περί τής ασθένειας τών δυνάμεών της. ’Αλλά μήπως έκλήθητε είς έπιτέ- 
λεσιν έργου ανθρωπίνου διά νά γίνηται υπολογισμός ανθρωπίνων δυνάμεων ; Και δ 
Παΰλος είχεν ασθένειαν σαρκός, άλλα ήκουσε παρά τοΰ Κυρίου «ή δύναμίς μου έν 
άσθενείφ τελειοΰται».

Χωρειτε λοιπόν ευθαρσώς έπϊ τό έργον! Ήγείσθε και ημείς έπόμεθα πρόθυμοι 
είς μετοχήν τών κόπων Υμών. Έδόθη ήδη ή διαβεβαίωσις ύπό τοΰ Σεβ. Μητρο
πολίτου Πάφου, δτι οι Μητροπολίται θά ϊστανται παρά τό πλευρόν Σας έτοιμοι 
πρός πάσαν συνεργασίαν διά τό άγαθόν τής ’Εκκλησίας. ’Εγώ άντ'ι νά έπαναλάβω 
τήν διαβεβαίωσιν θά ύπομνήσω απλώς τάς διαθέσεις κα'ι τόν ζήλον, ύφ’ ών σύν- 
τρεις ένεφορούμεθα είς τό παρελθόν, διά νά ε'ίπω δτι θα εύρητε ήμάς ώς παρέ- 
δρους, οιους ώς συνέδρους έγνωρίσατε.

θά έπρεπε νά καταπαύσω έδώ τόν έπιτραπέζιόν μου λόγον είς μήκος ήδη 
παραταθέντα, άλλα ζητώ τήν άνοχήν Σας, άγαπητοϊ συνδαιτημόνες, νά προσθέσω 
μίαν έξομολόγησιν πρός τήν δλην Κύπρον, τήν δποίαν τήν στιγμήν αύτήν βλέπω 
έν τώ προσώπω ύμών. Είς αγώνας έπιθέσεως καϊ άμύνης φυσικόν είνε νά κατενε- 
χθώσι και κτυπήματα καϊ νά προξενηθώσι καϊ τραύματα. Είς δμοιον αγώνα εύ- 
ρεθεϊς καϊ έγώ καϊ άποφασισμένος νά ύπομείνω άγογγύστως τάς τραχύτητας αύ
τοΰ δέν θά έδικαιούμην νά παραπονεθώ διά τά τραύματά μου. Καϊ δμως έχω εν, 
τό όποιον μοΰ προξενεί πολύν πόνον είς τήν καρδίαν. Ήκουσα είς τό δνομα ξένος, 
καϊ τό έπίθετον αύτό μέ έτραυμάτισε καιρίως. Έγώ ξένος έν Κύπρω, διότι συνέβη 
νά γεννηθώ έν Κρήτη; Καϊ δ Μητροπολίτης Πάφου ξένος έπίσης, διότι συνέπεσε 
νά γεννηθή έν Πάτμφ; Γνωρίζω δτι οί αγώνες άγουν είς παραφοράς καϊ είς πα- 
ραζάλας, άλλά καϊ αί ύπερβολαϊ πρέπει νά έχουν τά δριά των, ούδέ νομίζω δτι 
είνε έπιτετραμμένον έστω καϊ είς έν μόνον μέλος τής έθνικής ήμών οικογένειας νά 
άποδώση είς έτερον μέλος τής αύτής οίκογενείας έπωνυμίαν, είς τήν δποίαν πρέ
πει νά άκούουν έκεινοι μόνοι, οίτινες εύρίσκονται έκτός αύτής. Διότι άλλως κιν
δυνεύομε? νά τρώσωμεν δχι άλλήλους, άλλά αύτό τό παγκύπριον ιδανικόν, αύτόν 
τόν παγκύπριον πόθον, αύτήν τήν παγκύπριον προσδοκίαν, ήτις τήν ώραν ταύτην 
πληροί άγωνίας τάς καρδίας πάντων ήμών καλοΰσα είς ένότητα καϊ σκέψεως καϊ 
δράσεως.

Διότι καϊ έπϊ τής κατευθύνσεως ταύτης περιμένομεν, Μακαριότατε, τήν πρω- 

τόβουλον ένέργειαν τής Ύμετέρας Μακαριότητος. Ήπρακτήσαμεν πέραν τοΰ δέ
οντος άπορροφηθέντες άπό τάς άλλεπαλλήλους έκλογάς. Ή δικαιολογία τών έσω- 
τερικών ζητημάτων ήδη ήρθη. ‘Π φωνή τοΰ καθήκοντος μας καλεί έπιτακτικώς 
είς δράσιν ύπέρ τής έθνικής μας ύποθέσεως. Τό σύνθημα άναμένομεν άπό τόν άρ- 
χηγόν μας. 'II όλκάς είνε έτοιμη νά άπάρη πρός τό πέλαγος. Ή θάλασσα είνε τα
ραχώδης. Κράτησον εύσταθώς καϊ κατά σκοπόν τό πηδάλιον, έξαγγέλλων εύκρι- 
νώς τά προστάγματα. Καϊ ίνα τό παν εϊπω, ένεκεν άληθείας καϊ δικαιοσύνης, έν- 
τεινε καϊ κατευοδοΰ καϊ αρχιεράτευε καϊ οδηγήσει σε θαυμαστώς ή δεξιά τοΰ Κυ
ρίου.

ΠΕΡΙ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΣ

«Ύποκριτά, έκαστος ύμών τώ Σαββάτφ ού λύει 
τόν βοΰν αύτοΰ ή τόν δνον άπό τής φάτνης 
καϊ άπαγαγών ποτίζει;» (Λουκ. 13,15).

Ό Κύριος ήμών Ίησοΰς Χριστός εχων έν τφ ζητήματι 
τής άργίας τού Σαββάτου ώς άρχήν Αύτοΰ, δτι : «τό Σάββα- 
τ ο ν έγένετο διά τόν άνθρωπον κ α I δχι ό 
άνθρωπος διά τό Σάββατο ν» καί δτι ώς θεός 
Αυτός ήτο «κύριος κ α I τοΰ Σαββάτου» έν Πε- 
ραία ευρισκόμενος, κατά τήν συνήθειαν Αύτοΰ, είσήλθεν έν ή- 
μέρα Σαββάτου είς μίαν τών συναγωγών καί έδίδασκε τόν λαόν. 
’Εκεί ύπήρχε γυνή τις άπό 18 έτών ασθενής. Τό νόσημα 
τής γυναικός ταύτης ήτο χρόνιον, έξ ού καί κατήντησε «συγκύ- 
πτουσα» καί δέν ήδύνατο παντελώς ν’ άνακύψη. Ό Κύριος ίδών 
αύτήν έφώναξε καί είπε πρός αύτήν : «γύναι ! είσαι ήλευθε- 
ρωμένη άπό τής άσθενείας σου». Καί- έθηκεν έπ’ αύτήν τάς 
χείρας καί παρευθυς άνωρθώθη καί έδόξαζε τον Θεόν. Ή εύ- 
εργεσία ήτο μεγάλη καί τό θαΰμα έκπληκτικόν, γενόμενον 
ένώπιον τόσων ανθρώπων. ’Ώφειλον άρα πάντες οί παραστάν- 
τες είς τήν θέαν αύτοΰ, πάντες άνευ έξαιρέσεως, νά χαρώσι καί 
νά εύχαριστήσωσι τόν Θεόν καί τόν θειον θαυματουργόν, 
"Οστις έθεράπευσε τήν δυστυχή έκείνην γυναίκα. Καί δμως δέν 
εγεινεν ούτως.
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Διότι δ άρχισυνάγωγος, άνθρωπος φθονερός και ζηλότυ
πος φαρισαϊος, ύπδ τδ πρόσχημα αγίου ζήλου, δτι δήθεν έ- 
βεβηλώθη ή άγιότης τοΰ Σαββάτου διά τήν γενομένην κατ’ αύ- 
τδ θεραπείαν, προσεποιήθη άγανάκτησιν καί πνέων έκδίκησιν 
έπετέθη άνάνδρως καί ύπούλως κατά τοΰ Ίησοΰ, ζητών νά 
διεγείρω κατ’ αύτοΰ τδν όχλον, πρδς τδν .οποίον στραφείς εΐ- 
πεν : «έξ ήμέραι εΐνε, είς τάς οποίας πρέπει νά έργάζησθε’ κατά 
ταύτας λοιπδν ερχόμενοι θεραπεύεσθε καί όχι τήν ημέραν τοΰ 
Σαββάτου». Ό Κύριος, "Οστις αμέσως άντ^λήφθη περί τίνος 
προύκειτο, γνούς τδ πονηρόν καί άνειλικρινές τής παρατηρήσεως 
τοΰ άρχισυναγώγου, είς άπάντησιν ώνόμασεν αύτδν υποκριτήν 
καί ήλεγξεν είπών «'Γποκριτά, δέν λύει έκαστος ύμών κατά τήν 
ήμέραν τοΰ Σαββάτου τδν βοΰν αύτοΰ ή τδν δνον άπδ τής φάτνης 
καί φέρων ποτίζει ; Αύτη -δέ (ή γυνή) ούσα θυγάτηρ τοΰ ’Α
βραάμ, τήν οποίαν δ Σατανάς έδεσεν έπι 18 έτη δέν έπρεπε νά 
λυθή άπδ τοΰ δεσμοΰ τούτου κατά τήν ήμέραν τοΰ Σαββάτου ;» 
Πάντες έννοοΰμεν, δτι ή θεραπευθείσα γυνή δέν έβεβήλωσε τήν 
ιερότητα τοΰ Σαββάτου’ έκ τής παρουσίας αύτής είς τήν συνα
γωγήν έξάγεται μάλλον, δτι ήλθεν έκεί όχι ί'να θεραπευθή, άλλ’ 
ώς εύσεβής δια νά προσευχηθή καί άκροασθή τής διδασκαλίας 
του θείου Διδασκάλου. Άλλ’ ούτε αύτδς δ Κύριος παρεβίασε τήν 
περί τοΰ Σαββάτου έντολήν, τήν συνιστώσαν άποχήν άπδ τής έρ- 
γασίας κατά τήν ήμέραν ταύτην. Διότι πρόδηλον, δτι κατά τήν 
θεραπείαν ταύτην, ούτε έπραξέ τι, ούτε άλλα θεραπευτικά' μέσα 
μετεχειρίσθη, πλήν τοΰ λόγου Αύτοΰ καί τής έπιθέσεως τών χει- 
ρών. Άλλα καί έπι τή ύποθέσει, δτι δ Κύριος ένεργήσας ώς ένήρ- 
γησε κατά τήν θεραπείαν τής γυναικδς παρεβίασε τήν άργίαν 
τοΰ Σαββάτου καί επομένως ήτο καταγνωστέος, δέν πρέπει έξ 
ίσου ή μάλλον άξιοκατάκριτοι να θεωρηθώσί καί πάντες έκείνοι, 
οιτινες κατά τδ Σάββατον περιεποιοΰντο τα κτήνη αύτών ; ΙΙοία 
εΐνε μεγαλυτέρα βεβήλωσις, τδ νά θεραπεύση τις άσθενή διά μόνου 
τοΰ λόγου αύτοΰ, καθόλου να άγαθοεργήσή έν ήμέρα Σαββάτου 
ή να λύση τδν βοΰν ή τδν δνον αύτοΰ άπδ τήν φάτνην καί να 
φέρη αύτδν είς τήν πηγήν καί να ποτίση ; ’Εάν πδ άγαθοεργείν, 

ελεγεν δ Χριστός, εΐνε βεβήλωσις, έν τοιαύτη περιπτώσει, ή ού
τως ή άλλως περιποίησις τών ζώων κατά τδ Σάββατον εΐνε μάλ
λον κατακριτέα, διότι έπι τέλους ή γυνή εΐνε πολυτιμοτέρα τών 
άλόγων ζώων. «Εί τήν έπιμέλειαν τώ>> άλογων ζώων συνεχώρη- 
σεν (δ νόμος), παρατηρεί άρχαίος έρμηνευτής, πολλφ μάλλον 
τήν τοΰ λογικού, τιμιώτερος γάρ τοΰ κτήνους δ άνθρωπος». Καί 
έάν δέν έθεωρειτο αμάρτημα ύπδ τοΰ νόμου νά περιποιήταί τις 
τά ζφα, κατά τδ Σάββατον, καί νά ποιή έλαφράς τινας πράξεις, 
ώς τδ ποτίζειν αύτά, ποία θά ήτο αμαρτία, έάν δ Χριστός εύ- 
σπλαγχνισθείς διά τοΰ λόγου Αύτοΰ έθεράπευσε τήν άσθενή έκεί- 
νην γυναίκα ; Άλλ’ όχι. Ή θεραπεία τής γυναικδς άπέδειξεν, δτι 
δ θεραπεύσας δέν ήτο κοινός τις, ραββί, άσήμαντος άνθρωπος, 
άλλ’ άπεσταλμένος παρά Θεοΰ, δ δέ άρχισυνάγωγος μετά τόσης 
θρασύτητος καί πικροχόλου διαθέσεως έξαναστάς καί ποιήσας 
τήν παρατήρησιν έκείνην είς τδν Κύριον έφανέρωσεν δλην τήν 
μοχθηρίαν τής ψυχής του καί συγχρόνως έξανέστη έναντίον Αύ
τοΰ τοΰ Θεοΰ, οίονεί διαμαρτυρηθείς έναντίον τής εξουσίας Αύτοΰ 
τοΰ θάυματουργείν δπου καί δπόταν ’Εκείνος θέλη.

Τοιουτοτρόπως δ άρχισυνάγωγος έκ τοΰ ού κατ’ έπίγνωσιν 
πολλοΰ αύτοΰ ζήλου καί τοΰ φανατισμού πρδς τδν νόμον άπεδεί- 
χθη, δτι ήτο έλεεινδς φαρισαΐος—υποκριτής καί ύπδ τήν θρη- 
σκομανίαν αύτού έκρυπτε μόνον τδν φθόνον καί τήν κακίαν του 
πρδς τδν Ίησούν. Άλλά τοιοΰτοι εΐνε καί πάντες οί ύποκριταί 
εϊιε έν τή σφαίρα τής θρησκείας, είτε έν τή κοινωνία καί πρδς 
τάς κοινωνικός αύτών σχέσεις. Οί ύποκριταί συνήθως ύπδ τδ 
πρόσχημα τής εύσεβείας καί τής άρετής κρύπτουσι τδν έσωτε- 
ρικόν των άνθρωπον, δστις εΐνε πολύ διάφορος τοΰ έξωτερικοΰ. 
Προσποιούνται τδν εύσεβή καί τδν ένάρετον, τδν τίμιον καί τδν 
ηθικόν ένφ εΐνε άσεβέστατοι καί αισχρά άγγεϊα τοΰ Σατανά. 
Όμιλοΰσι πολλά περί τών καθηκόντων τών άλλων, δμιλοΰσι 
διηνεκώς περί ηθικής, σχίζουσι τά ένδύματά των καί φρίττουσιν 
αν συνέβη νά ιδωσιν ή ν’ άκούσωσιν, δτι παρεστράτησέ τις, 
σκανδαλίζονται δέ διά τήν δείνα ή δείνα πράξιν έκ κακής άντι- 
λήψεως, ήν έχουσι περί ηθικής. ΙΙάντες αύστηρώς κρίνοντας 
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καί πάντες κατά τάς άντιλήψεις τών ύποκριτών, έκτδς αύτών, 
είνε άτιμοι καί άνήθικοι ! Καί δμως άν ήδύνανό τις νά άνασύρη 
τό παραπέτασμα τής προσποιήσεως καί νά διεισδύση είς τδ ά
δυτον τής ψυχής'αύτών πόσην δυσωδίαν ήθικήν δέν θά έβλεπε 
νά άναδίδηται έκείθεν ; Κατά τδν Μ. Βασίλειον οί ύποκριταί 
«άεί τδ μίσος έν τφ βάθει κατέχοντες, αγάπην δεικνΰσι, κα- 
τακεχυμένην άνά τήν έπιφάνειαν, κατ’ αύτάς τάς υφάλους πέ
τρας, αί βραχεί, καλυπτόμεναι υδατι, κακόν απρόοπτον γίνον
ται τοίς άφυλάκτοις». Είνε δέ πολύ περίεργος ή ψυχολογία τών 
υποκριτών. Ό ύποκριτής ώς ευλαβής, θέλει νά καλήται άγιος 
καί νά προσκυνήται ύπδ πάντων. «'Ορφς αύτοΰ έξωθεν τδ 
σχήμα καί νομίζεις αύτδν κατά Θεδν ποιεϊν τά πάντα, ή δέ 
καρδία αύτοΰ φθόνου γέμει καί δόλου καί παντδς είδους κακών», 
κατά τδν ίερδν Χρυσόστομον. Έκ τοΰ στόματος τοΰ ύποκριτοΰ 
ρέει μέλι καί γάλα, τδ πρόσωπον αύτοΰ είνε ήμερον ώς τοΰ άρ- 
νίου, κατά δέ τδ έσωτερικδν δφις, άπατών πάντας διά τοΰ σεμνού 
αύτοΰ σχήματος.

Έπί τών ήμερών τοΰ Ί. Χριστού λαμπρά παραδείγματα 
ύποκριτών ήσαν οί Φαρισαίοι, τούς οποίους πολλάκις ήλεγξεν ό 
Κύριος. Ή ύποκρισία καί ή προσποίησις αύτών παραμένει μέχρι 
σήμερον ιστορική, αί δέ λέξεις: Φαρισαίος καί ύποκριτής, κατήν- 
τησαν συνώνυμοι. Ήσαν άνθρωποι διπρόσωποι, πλανώντες διά 
τού έξωτερικοΰ αύτών καί είς άκρον θρησκοκάπηλοι, ή άκριβε- 
στάτη δέ αϊρεσις τής ιουδαϊκής θρησκείας (Πραξ. 26.5). 'Ως 
ισχυροί καί πλούσιοι έθήρευον τάς έπισήμους θέσεις καί τάς 
πρωτοκαθεδρίας- ήσαν ύπερήφανοι, άλαζόνες καί περιεφρόνουν 
τδν λαόν, λίαν δέ έπιδεικτικοί καί αύστηροί περί τήν έκτέλεσιν 
τών τύπων τής λατρείας, διδ καί έκαμνον μακράς προσευχάς είς 
τάς γωνίας τών πλατειών, πρδς τδ θεαθήναι ύπδ τών ανθρώπων. 
Έφόρουν πλατέα φυλακτήρια καί έπλάτυνον τά κράσπεδα τών 
ίματίων αύτών, έλούοντο συχνάκις καί ένίπτοντο φυλάττοντες 
τήν έξωτερικήν καθαριότητα. Ένήστευον δίς τής έβδομάδος (Δευ
τέραν καί Πέμπτην), έφαίνοντο σκυθρωποί καί ώχροί ϊνα προσ- 

ελκύωσι τδν σεβασμδν τοΰ κόσμου καί θεωρώνται ώς άγιοι. 
Έκτδς έξαιρέσεών τινων, δπως λ. χ. τοΰ Νικοδήμου καί τοΰ Γα- 
μαλιήλ, άνδρών εύσεβών, πάντες έν γένει ήσαν ύποκριταί, πονη
ροί, αρπαγές καί φανατικοί, διά ταΰτα δ’ άκριβώς καί διήγειραν 
καθ’ εαυτών τήν δικαίαν άγανάκτησιν τοΰ Ί. Χριστοΰ. 'Ολόκλη
ρον τδ 27 κεφ. τοΰ Εύαγγελίου τοΰ Ματθαίου είνε άφιερωμένον 
είς τούς διεφθαρμένους έκείνους ήγέτας τοΰ ίσραηλιτικοΰ λαοϋ. 
Είνε είς κόλαφος δυνατδς κατά τής ήθικής αύτών ύποστάσεως. 
’Εν αύτφ χαρακτηρίζονται έκτδς άλλων ώς μωροί καί τυφλοί καί 
ώς άνθρωποι κατεσθίοντες τάς οικίας τών χηρών, μολονότι προσ- 
ηύχοντο μακράς προσευχάς. Άπεδεκάτουν τδ κύμινον, τδ άνη
θον καί τδ ήδύοσμον, προσείχον δηλ. είς μικρά καί άσήμαντα 
πράγματα, ήμέλουν δέ τά βαρέα τοΰ νόμου τ. έ. τήν δικαιοσύ
νην, τήν εύσπλαγχνίαν καί τήν πίστιν. Διύλιζον τδν κώνωπα, 
τήν δέ κάμηλον κατέπινον, δ.έ. δέν ένδιεφέροντο περί σπουδαίων 
αμαρτημάτων, έπέμενον δέ μετά μεγίστης αύστηρότητος είς τά 
άσήμαντα καί ποταπά. Έξωτερικώς προσεποιοΰντο τδν άγιον 
καί τδν εύσεβή, ένφ έσωτερικώς ήσαν φαύλοι καί αισχροί, διδ 
καί παρομοιάζονται ύπδ τοΰ Κυρίου πρδς τάφους κεκονιαμέ- 
νους, οιτινες έξωθεν μέν ήσαν λευκοί καί καθαροί, έσωθεν δέ 
μεστοί πάσης άκαθαρσίας, μεστοί ύποκρισίας καί άνομίας, έξ 
αρπαγής καί άδικίας.

Ό φαρισαϊσμός καί ή ύποκρισία είνε σύνηθες φαινόμενον 
καί κατά τήν ήμετέραν έποχήν, έχει δ’ έπικαταλάβει πάντας 
σχεδδν είτε μέλη τής ’Εκκλησίας είνε ούτοι, είτε μέλη τής κοι
νωνίας, άρχοντες ή άρχόμενοι, είς τοιοΰτον μάλιστα βαθμόν, ώστε 
νά μή είνε δυνατδν άνευ αύτών νά νοηθώσι. Ζήν, κατήντησε νά 
σημαίνη ύποκρίνεσθαι, ή δ’ εύθύτης τοΰ χαρακτήρος καί τδ μο- 
νοπρόσωπον κατήντησαν σπάνια φαινόμενα. 'Η ύπόκρισις προή- 
χθη είς έπιστήμην, δέν λέγομεν δέ ύπερβολήν αν είπωμεν, βτι 
εις τινας έκφάνσεις τοΰ βίου ήμών καί ώς ά ρ ε τ ή θεωρείται, 
έκ τών ών ούκ άνευ καί δ απαραίτητος σύντροφος τοΰ άνθρώπου, 
άλλοίμονον δέ είς έκείνους, οί όποιοι δέν γνωρίζουσι νά ύποκρί- 
νωνται καί νά κρύπτωσι τδν χαρακτήρά των. Έν τούτοις ή ύπο- 
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κρισία ώς λανθάνουσα πικρία καί ώς καρπός του φθόνου είνε 
μέγα κακόν μεταξύ τών ανθρώπων, πάντοτε δέ κατεδικάσθη καί 
θεωρείται ώς μεγάλη αμαρτία, δεικνύουσα έλλειψιν θείου φόβου, 
άγάπης καί σεβασμού πρός τόν πλησίον και περιφρόνησιν τής 
συνειδήσεως. Πρώτος ύποκριτής ύπήρξεν δ διάβολος, δστις μετα
μορφωθείς είς δφιν διά τών χρηστολογιών και τών άλλων ώ- 
ραίων αύτου λόγων ήπάτησε τό πρωτόπλαστον ζεύγος καί κατέ- 
στρεψεν αύτό. "Άς φοβώμεθα τήν μεγάλην ταότην αμαρτίαν.

Α. Δ.

ΕΚ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ

ΔΙΑΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΒΡΑΔΕΩΣ ΤΙΜΩΡΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΚΟΥΣ

Είς τό προηγούμενον τεΰχος τοΰ ’Εκκλησιαστικοί) Κήρυκος παρη- 
κολουθήσαμεν τόν σοφόν Πλούταρχον καί τούς τρεις εύσεβείς μαθη- 
τάς του περιπατουντας περί τήν στοάν, έν Άθήναις, καί συζητοΰντας 
περί θείων πραγμάτων καί ίδία περί τής θείας προνοίας. Έξ δσων 
έφλυάρησε κατά τοΰ θείου δ άσεβής ’Επίκουρος, δ όποιος έπεμβάς, ώς 
είδομεν, διετάραξε τήν συζήτησιν τών περιπατητών, εκείνο τό όποίον 
περισσότερον έσκανδάλισε τούς καλούς τού Πλουτάρχου συζητητάς ήτο 
ή περί τήν τιμωρίαν τών κακών βραούτης τού Θείου, ή όποια, κατ’ 
αυτούς, αύξάνει τήν τόλμην καί τήν θρασύτητα τών κακών άφ’ ένός, 
έν ω, άφ’ έτέρου, άφαιρεί άπό τάς καρδίας τών άνθρώπων καί τήν πί- 
στιν πρός τήν θείαν πρόνοιαν, επειδή ή μετά πολύν χρόνον έπερχομένη 
δίκη κατά τών πονηρών φαίνεται μάλλον ώσεί τυχαία ή ώς έκ προ
νοίας.

Ό σοφός Πλούταρχος, άφ’ ού ήκουσε τάς διατυπωθείσας άπορίας 
τών μαθητών του, έλαβε τόν λόγον, ύπέδειξεν είς αυτούς πόσον τολμη
ρόν είνε νά έξετάζη δ άνθρωπος, τό πεπερασμένον αύτό δν, θεία καί 
ύπερφυσικά πράγματα, καί έπικαλεσθείς τήν θείαν άντίληψιν, άνέλαβε 
νά έκθέση, κατά τό είκός καί πιθανόν, ώς είπε, τούς λόγους διά τούς 
όποιους ό Θεός δέν τιμωρεί αμέσως τούς κακούς άλλα βραδέως.

Έν πρώτοις, είπεν, ας μή λησμονώμεν δτι δ Θεός, δπως είπεν δ 
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Πλάτων, έθηκεν εαυτόν υπόδειγμα πάσης άρετής καί τελειότητος 
καί έχορήγησεν είς τούς άνθρώπους, οί όποιοι θέλουν να τόν μιμηθούν, 
τήν άνθρωπίνην άρετήν ώς μέσον έξομοιώσεως αύτών πρός τό θείον. 
Ή φύσις τού άνθρώπου είνε τοιαύτη, ώστε τό μεγαλύτερον άγαθόν, 
τό όποιον ήμπορεί ν’ άπολαύση άπό τόν Θεόν, είνε τό ν’ άγωνίζηται 
νά μιμηθή τα έν Έκείνω καλά καί αγαθά, καί τοιουτοτρόπως ν’ άπο- 
βαίνη ένάρετος. Διά τούτο καί βραδέως καί μετά καιρόν δ θεός έπι- 
στέλλει είς τούς πονηρούς τήν τιμωρίαν τών αδικημάτων αύτών, δχι 
διότι φοβείται μήπως σφάλη κολάζων αύτούς ταχέως, ή μήπως έπειτα 
μετανοήση άλλ’ έπειδή. θέλει ν’ άφαιρέση άφ’ ήμών τό αυστηρόν καί 
θηριώδες ήθος τών τιμωριών μας, καί νά διδάξω τούς άνθρώπους νά μή 
έφορμώσι κατά τών άδικούντων αύτούς μετ’ οργής, άλλά μιμούμενοι 
τήν πραότητα καί τήν ύπομονήν τού Θείου ν’ άναλαμβάνωσι τήν άντα- 
πόδοσιν έν τάξει καί κατ’ άναλογίαν τού άδικήματος, έχοντες σύμβουλον 
καί τόν χρόνον. Επειδή καθώς έλεγεν ό Σωκράτης, δέν είνε 
τόσον βλαβερόν να μεταχειρισθή ό άνθρωπος, δταν διψά, ύδωρ θολερόν 
καί τεταραγμένον, δσον τό να τιμωρή σώμα συγγενές καί δμόφυλον, 
δταν είνε θολωμένος δ νους του καί διάπλεως δργής ή μανίας. Δέν 
κείται δέ ή άνταπόδοσις πλησιέστατα είς τό πάθος, καθώς έλεγεν δ 
Θουκυδίδης, άλλά μάλλον κείται άπωτάτη*  διότι καθώς ό θυ
μός, κατά τόν Μ ε λ ά ν θ ι ο ν, πράττει τα δεινά άφ’ ού μετοικίση 
τάς φρένας, ούτω, καί δ λογισμός τά δίκαια πράττει καί μέτρια, άφ’ 
ού έκδιώξη τήν οργήν καί τόν θυμόν. σΟθεν οί άνθρωποι έξημερούνται 
καί καταπραόνονται άκόμη καί διά τών άνθρωπίνων παραδειγμάτων, 
άκούοντες δτι δ Πλάτων, ύψώσας τήν ράβδον κατά τοΰ υπηρέ
του, έστάθη πολλήν ώραν, κολάζων, δπως ό ίδιος είπε, τόν θυμόν του*  
καί δ Ά ρ χ ύ τ α ς άκούσας δτι τινές τών ύπηρετών αύτοΰ έφιλονεί- 
κησαν καί έκαμαν άταξίας είς τόν άγρόν, έπειδή έπειτα συνήσθάνθη 
δτι διάκειται έμπαθέστερον καί τραχύτερον κατ’ αύτών, ούδέν έποίη- 
σεν, αλλά μόνον τόσον είπε πρός αύτούς άναχωρών : «εύχαριστηθήτε 
δτι δργίζομαι καθ’ υμών.» Έάν λοιπόν ή άνάμνησις λόγων καί πράξε
ων παλαιών δλιγοστεύη τό τραχύ καί σφοδρόν τής δργής, πολύ μάλ
λον είνε επόμενον δτι ήμείς, βλέποντες δτι ό Θεός δστις ούδέν φοβεί
ται καί περί ούδενός μεταμελείται, άναβάλλει τήν τιμωρίαν του διά 
τό μέλλον καί περιμένει τόν χρόνον, θά γίνωμεν προφυλακτικοί είς τά 
τοιαΰτα καί θά θεωρώμεν μέρος τής θείας άρετής τήν πραότητα καί 
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τήν μακροθυμίαν, ήν ό Θεός δεικνύει πρός ήμάς, καί ή όποία ολίγους 
μέν έπανορθοι τιμωρούσα, πολλούς δμως νουθετεί καί ωφελεί διά τής 
βραδύτητός νς,

Δεύτερον δέν πρέπει νά λάβωμεν ύπ’ δψιν, δτι αί μέν παρά τών 
άνθρώπων γενόμεναι δικαιώσεις συνίστανται μόνον είς τήν άνταπόδο- 
σιν τής λύπης καί τήν τιμωρίαν τού άδικούντος καί περαιτέρω δέν φθά- 
νουσιν*  ό θεάς δμως άναμφιβόλως διορα τα πάθη τής νοσούσης ψυχής 
τήν όποιαν άναλαμβάνει νά δικάση, καί γνωρίζει αν ύπάρχη έν τή ψυ
χή κλίσις τις προς μετάνοιαν, είς εκείνους τούς άνθρώπους είς τούς 
όποιους ή κακία δέν είνε έκ φύσεως άτρεπιος καί άκαμπτος, διότι ή- 
ξεύρει πόσον μέρος αρετής λαμβάνουσαι απ’ αύτών αί ψυχαΐ γεννώνται. 
Τό σπέρμα τοΰτο τής θείας φύσεως είνε ισχυρό καί άνεξίτηλον είς 
τήν ψυχήν τού άνθρώπου, φθειρόμενον δέ ύπό φαύλης τροφής καί ό- 
μιλίας βλαστάνει παρά φύσιν καί καρποφορεί τήν κακίαν, έπειτα δμως 
άφ’ ού θεραπευθή καλώς, είς μερικούς άπολαμβάνει τήν προσήκουσαν 
έξιν. Διό καί δ Θεός δέν συνεπιφέρει τήν τιμωρίαν είς δλους δμοίως*  άλ
λα τό μέν άθεράπευτον εύθύς έξαιρει άπδ τής ζωής καί άποκόπτει, έ- 
πειδή καί είς άλλους είνε έξάπαντος βλαβερόν, καί είς τόν ίδιον πολύ 
βλαβερώτατον τό να συζή μετά τής πονηριάς*  δσοι δμως διά τήν άγνοιαν 
μάλλον τοΰ καλοΰ, ή διότι προτιμώσι τό αισχρόν, έχουσι τήν είς τήν 
αμαρτίαν κλίσιν, είς τούτους δίδει καιρόν ϊνα θεραπευθώσιν*  έάν δέ έ- 
πιμένωσιν, άποδίδει καί είς τούτους τήν τιμωρίαν, διό« δέν φοβείται 
βεβαίως μήπως τόν διαφύγωσιν.

Έν τούτοις παρατηρήσατε πόσαι μεταβολαΐ γίνονται είς τό ήθος 
καί είς τον βίον τών άνθρώπων*  δθεν καί τρόπος ώνομάσθη τό 
μεταβλητόν τών άνθρώπων καί ήθος, τό όποιον εισχωρεί έπί πολύ είς 
τόν άνθρωπον καί κυριεύει καί κατεξουσιάζει αυτόν. Καί αν παραλί- 
πωμεν άρχαιότερα παραδείγματα, γνωρίζομεν δμως δτι δ Γέλων καί 
δ Ίέρων, οί Σικελιώται, καί Πεισίστρατος δ ’Αθηναίος άν καί άπέ- 
κτησαν τήν έξουσίαν διά πονηρίας, μετεχειρίσθησαν δμως αύτήν ένα- 
ρέτως, καί μολονότι κατέλαβον τήν άρχήν παρανόμως, έγιναν δμως 
δίκαιοι καί δημοφιλείς άρχοντες*  έχορήγησαν είς τάς πατρίδας των 
εύνομίαν καί ένεθάρρυναν τήν γεωργίαν, καί αύτούς δέ τούς πολίτας 
άπό πολυγέλους καί λάλους κατέστησαν σώφρ-νας καί φιλεργούς. Ό 
Γέλων μάλιστα πολεμήσας ύπέρ τής πατρίδος του καί νικήσας τούς 
Καρχηδονίους είς μάχην μεγάλην, δέν ήθέλησε νά είρηνεύση πρός αύ- 
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τούς παρακαλοΰντας, προτού νά συμπεριλάβωσιν είς τούς δρους τής 
ειρήνης καί τούτο, δτι θα παύσωσιν είς τό έξής θυσιάζοντες τα τέκνα 
των είς τόν Κρόνον. Έάν δέ κανείς ή τόν Μιλτιάδην τύραννον τής 
Χερσονήσου έφόνευε πρότερον, ή κατηγορήσας τόν Κίμωνα, δστις 
συνέζη μετά τής άδελφής του, κατώρθωνε να τόν καταδικάσή, ή άφή- 
ρει τήν έξουσίαν τής πόλεως άπό τοΰ Θεμιστοκλέους, διά τούς ύβριστι- 
κούς του κώμους έν τή αγορά, καθώς κατεδίκασεν ύστερον τόν Άλκι- 
βιάδην, άρά γε δέν ήθέλομεν άπολέσει τά τρόπαια τών Μαραθώνων 
καί τοΰ Εύρυμέδοντος καί τό καλόν Άρτεμίσιον, ένθα οί τών ’Αθη
ναίων παίδες κατέθεσαν τήν φαεινήν κρηπίδα τής έλευθερίας; Ουδέν 
μικρόν παράγουσιν αίμεγάλαι φύσεις, ούδέ περιορίζεται ποτέ ή δςύ- 
της αύτών καί δραστηριότης, άλλά κυμαίνονται ώς έν σάλφ, μέχρις ού 
έπέλθη είς αύτάς τό μόνιμον καί καθεστηκός ήθος. Καί καθώς δ άμοι
ρος γεωργός ποτέ δέν ήθελε θαυμάσει χώραν γεμάτην άπό λόχμην καί 
άγρια φυτά καί τέλματα καί θηρία, άλλ’ έκείνος δστις γνωρίζει νά 
διακρίνη τήν ωφέλειαν τούτων καί νά έκτιμήση τήν δύναμιν τής χώ
ρας έξ έκείνων τών συστατικών, τα όποια ύποδεικνύουσι τήν άρετήν 
καί τήν μαλακότητα τής γής, ούτω καί αί μεγάλαι φύσεις κατ’ άρχας 
έκφέρουσι πολλά φαύλα καί άτοπα, τά όποια ήμείς νομίζομεν δτι πρέ
πει ν’ άποκόψωμεν καί νά περικλαδεύσωμεν έπειδή άδυνατούμεν να 
υποφέρωμεν τήν τραχύτητα καί οξύτητά των*  δ βελτίων δμως κριτής 
προαισθανόμενος καί άπό τούτων τό χρηστόν καί γενναίον αύτών ή
θος, περιμένει τήν ήλικίαν καί τόν χρόνον, δσας γίνεται συμβοηθός τοΰ 
λόγου καί τής άρετής, καί τότε ή φύσις άποδίδει τόν οίκεϊον αύτής 
καρπόν.

Καί ταΰτα μέν ούτω*  πιστεύω δέ δτι γνωρίζετε τόν νόμον έκείνον 
τών Αιγυπτίων, δ όποιος προστάζει, δταν γυνή έγκυος καταδικασθή 
είς θάνατον, να μή έκτελήται ή ποινή πρΙν ή γεννήση. Κατά τόν αύτδν 
τρόπον νομίζω, δτι δέν πρέπει νά προκαταδικάζηται άνθρωπος ίκανός 
νά προαγάγη είς φώς ήλίου καί ν’ άναδείξη πράςίν τινα ή βουλήν ά- 
πό'ρρητον, διότι έφανέρωσε κακίαν τινά. Καί καθώς δ γεωργός δέν 
άποκόπτει τήν άκανθαν, αν μή λάβη τδν άσπάραγον, ούτε οί Αίβυες 
έπικαίουσι τό φρύγανον, πρΙν ή συναγάγωσιν άπ’ αύτού τήν άρωμα- 
τώδη ρητίνην, ούτω καί δ Θεός ένδοξου καί βασιλικού γένους ρίζαν 
πονηράν καί τραχειαν δέν έξαφανίζει, πρΙν ή βλάστηση αύτη καί 
προαγάγη είς φώς τόν προσήκοντα καρπόν.
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"Οταν δε γίνωνται αί τιμωρίαι έν τω προσήκοντι τρόπω καί χρόνφ 
δέν σας φαίνεται καλύτερον παρά νά γίνωνται εύθύς καί άμέσως ; Άς 
λάβωμεν μερικά παραδείγματα δια να το έννοήσωμεν, Ό Κάλλιππος 
έφόνευσε τόν φίλον του Δίωνα, μετά τινα δέ χρόνον έφονεύθη καί αύ- 
τός ύπό τών ίδίων του φίλων μέ τά αύτό ξιφίδιον δ έξ ^Αργους Μίτυς 
έφονεύθη κατά τινα στάσιν, μετά τινα χρόνον, έν ,ώ μίαν ήμέραν είς 
τήν άγοραν ήτο έορτή, έπεσε χαλκούς άνδριάς έπάνω είς τδν φονέα 
του καί τδν συνέτριψεν. Ό δέ Βέσσος, ώς λέγουσι, φονεύσας τδν πα
τέρα του, έπί πολύν χρόνον έλάνθανε*  μίαν τών ήμερών προσκληθείς 
ύπό τινων φίλων του είς συμπόσιον, δρμήσας κατά τίνος φωλεάς χε- 
λιδόνος εύρισκομένης έν τή αιθούση, έρριψεν αύτήν κατά γης καί έ
φόνευσε καί τούς νεοσσούς*  έπειδή δέ οί παρόντες, ώς είνε έπόμενον, 
τω έλεγον : άνθρωπε, τΐ έπαθες καί πράττεις τοιούτο άλλόκοτον πρά
γμα ; Δέν άκούετε, είπεν, δτι τά χελιδόνια αύτά καταμαρτυρούσι καί 
κραυγάζουσι τόσην ώραν έναντίον μου, διότι δήθεν έφόνευσα τδν πα
τέρα μου ; Θαυμάσαντες δέ οί παρόντες κατεμήνυσαν αύτδν είς τδν 
βασιλέα καί άφ’ ού άπεδείχθη τδ πράγμα έτιμωρήθη δ Βέσσος έπαξίως.

"Ωστε, συνεπέρανεν δ σοφδς Πλούταρχος, ή βραδύ,της τού 
θεού περί τήν τιμωρίαν τών κακών γίνεται πράξενος πολλών άγαθών. 
Μάς διδάσκει πραότητα καί ύπομονήν πρδς τούς άδικοΰντας ήμάς, δίδει 
καιρόν είς τούς άμαρτήσαντας νά θεραπευθώσι καί να μεταβάλωσι 
τδ ήθος καί τδν βίον των, δέν έξαφανίζει μετά τού αμαρτωλού τόσας 
άγαθάς έν αύτώ διαθέσεις μεγάλων πράξεων, μή έκδηλωθείσας μέχρι 
τής ήμέρας τού αμαρτήματος του, καί μάς παρουσιάζει καί τήν τιμω
ρίαν πολύ διδακτικωτέραν πάσης άλλης άμεσου έπεμβάσεως.

Καί ταΰτα μέν άν δρμηθώμεν έκ τής άρχής, δτι γίνεται πράγμα
τι άναβολή τής τιμωρίας τών κακών, κατ’ άλήθειαν δμως ή τιμώ - 
ρία, δπως θά σάς άποδείςω, παρακολουθεί άμέσως τδ άδίκημα.

Γ. ΜΑΤΣΑΚΗΣ
καθηγητής του 'Ιεροδιδασκαλείου.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ

ΟΡΓΙΛΟΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΟΤΗΣ

Τδν θυμόν οί αρχαίοι Έλληνες παρέβαλλον πρδς τήν μα
νίαν και τους θυμουμένους πρδς τούε μαινομένους. Ή παρο- 
μοίωσις αυτή είνε βεβαίως δικαία, έφ’ όσον άνομολογοϋμεν, 
δτι πράγματι δ θυμδς έξαφαιρεΐται τδν ν ο ö ν τδν 
έ σ θ λ ό ν, κατά τδν Ε ύ ρ ι π ί δ η ν, θολοί τήν κα
θαρότητα καί τδ διείδες τών φρένων, κατά 
τδν ίερδν Χρυσόστομον, καί άπωθεί τήν δρθήν 
σκέψιν, δπως δ πικρδς τύραννος τούς άλ
λους ανθρώπους, κατά τδν ’Αριστοτέλη ν.

Καί είς ποιον, πράγματι, δεν έκαμε τοιαύτην έντύπωσιν 
δ κατεχόμενος ύπδ τοΰ μανιώδους πάθους τής οργής ; Ποιος 
δέν έχαρακτήρισε τάς φρικώδεις συνεπείας του θυμού ώς έργα 
καθαρώς μανιώδους ανθρώπου ; Άρκει ν’ άντικρύσωμεν τδν 
θυμούμενον, καιά τήν έξαψιν τοΰ πάθους του, καί θά δμολογή- 
σωμεν μετά τοΰ σοφοΰ Σωκράτους, δτι αληθώς μ α ι ν ό μ ε- 
θα πάντες δ ταν δργιζώμεθα. Τδ πρόσωπον του 
θυμουμένου εύθύς έξάπτεται καί έρυθριά, οί δφθαλμοί γίνον
ται διάπυροι, τα μέλη τρέμουσιν, ή καρδία πάλλει, δ έγκέφαλος 
σκοτίζεται, ή γλώσσα παραφέρεται είς ύβρεις καί παραληρήματα, 
αί χειρες ύψοΰντάι είς μάχας καί συγκρούσεις, αί μάχαι γεννώσι 
τα τραύματα καί τα τραύματα πολλάκις τδν θάνατον. Πόσαι γυ
ναίκες έξ αιτίας τής δργής έμειναν χήοαι, πόσα παιδία έξ απα
λής ήλικίας δρφανά ! Καί τών συμβιούντων δ άρμονικδς βίος 
διαταράσσεται, δταν είς καί μόνος είνε δργίλος, καί οίκογένειαι 
καί έθνη δλόκληρα έκ τής δργής κατεστράφησαν, καί πόλε
μοι αιματώδεις καί καταστρεπτικοί έξ αύτής προήλθον.

Διά τοΰτο καί οί αρχαίοι "Ελληνες πολυτρόπως προσε- 
πάθουν να έκριζώσωσι τδ δλέθριον αύτδ πάθος άπδ τάς ψυχας 
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τών άνθρώπων καί συνίστων πάντοτε καί πανταχοΰ ψυχραι
μίαν, πραότητα κοί μεγαλοφροσύνην.

Ό μέγας θυμός, ελεγεν ό Ε ύ ρ ι π ί δ η ς, καί ή άσυνε- 
σία εΐνε δύο μεγάλα κακά, τά όποια πολλούς κατέστρεψαν. 
Εκείνος ό όποιος πολύ εύκολα χαρίζεται είς τήν όργήν του, 
κακώς τελευτά’ καί νά σκεφθή καλόν τι άδυνατεί ό όργίλος 
καί είς σφάλματα πολλά έμπίπτει. "Οπως τό σώμά μας εΐνε 
θνητόν, κατά τδν αύτόν τρόπον καί ό θυμός μας δέν πρέπει νά 
εΐνε άθάνατος.

Ό θυμός εΐνε πάθος θηριώδες, έλεγεν δ Αριστο
τέλης, αίτιον φόνων, συνεργδν βλάβης καί άτιμίας. "Οπως 
δ καπνός έμποδίζει τούς δφθαλμούς μας νά ϊδωσι τά πρδ ή
μών κείμενα, ουτω καί δ θυμός έπισκοτίζει τδ λογικόν καί 
δέν τοΰ έπιτρέπει νά προΐδη τά έξ αυτού συμβησόμενα άτοπα.

Πολύ δύσκολον πράγμα εΐνε, καί διά μερικούς αδύνα
τον, ελεγεν δ ^Πλούταρχος, νά κρατή τις τδν θυμόν 
του είς δλας τάς περιστάσεις*  άπαιδεύτου δμως ίδιον εΐνε τδ 
νά μή συγκρατή τις τδν εαυτόν του τουλάχιστον ένίοτε. "Οσα 
δέ δργιζόμενοι οι άνθρωποι πράττουσι ταύτα κατ’ ανάγκην 
καί τυφλά καί ανόητα καί καθ’ δλα ημαρτημένα εΐνε, διότι 
δ ώργισμένος δέν ήμπορεί νά σκεφθή, παν δ,τι δέ γίνεται άνευ 
λογισμού εΐνε άτεχνον καί διεστραμμένον.

Μήτε λέγε, μήτε πράττέ τι ώργισμένος, ελεγεν δ Πυθα
γόρας.

Δέν έπάτασσον δμως μόνον οι άρχαίοι τδ πάθος τοΰ θυμού, 
παριστώντες μέ τά ζοφερώτερα χρώματα τήν μανιακήν του ίδιό- 
τητα, άλλά καί είς πολλάς περιστάσεις πολλοί μεγαλόψυχοι 
άνδρες παρέσχον εαυτούς άξιομίμητον παράδειγμα ψυχραιμίας 
καί άνεξικακίας. Πλειστα τοιαΰτα παραδείγματα βλέπει τις είς 
τά ήθικά καί ιστορικά συγγράμματα τοΰ σοφοΰ Πλουτάρχου :

‘0 νομοθέτης τών Σπαρτιατών Λυκοΰργος συνισιών τήν 
νέαν αύτοΰ νομοθεσίαν, ήτις κατέστησε τήν Σπάρτην ένδοξον 
καί δυνατήν είς αίώνας, έκίνησε τήν χολήν, ακολούθως δέ τήν 
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άντίπραξιν πολλών φίλων τής άριστοκρατίας. "Οθεν νέος τις έκ 
ταύτης τής τάξεως, πλήξας αύτδν βιαίως έν μέση αγορά, έβλα
ψε τδν ένα αύτοΰ οφθαλμόν μέχρι τυφλώσεως. Τδ συμβάν τού
το έκίνησεν είς οίκτον τούς παρεστώτας, ώστε δ ένοχος παρεδό- 
θη είς χεΐρας τοΰ παθόντος. Ό Λυκοΰργος δμως αντί πάσης 
άλλης έκδικήσεως, λαβών κατ’ οίκον τδν έχθρδν αύτοΰ, έσωφρό- 
νισε διά πατρικών παραινέσεων, ώστε κατέστησεν είς τδ εξής 
είρηνικδν καί ώφέλιμον πολίτην.

Ό Άχαιδς Άρκαδίων ύβριζε πάντοτε τδν Φίλιππον, βα
σιλέα τής Μακεδονίας. ’Επειδή δ’ έτυχε νά ύπάγη έκεί δλοι 
έφοβοΰντο μήπως κολασθή παρ’ αύτοΰ πικρώς. Ό Φίλιππος 
δμως ού μόνον κατά τούτο έφάνη γενναίος, άλλά φιλανθρώπως 
φερόμενος πρδς αύτδν καί δώρα μάλιστα πέμψας κατέστησε φί
λον τδν έχθρδν κα'ι έπαινέτην τδν κατήγορον.

*0 Σωκράτης τυπτόμενος ύπδ βαναύσου τινδς ύπέμεινε 
γενναίως τήν ΰβριν, προτρεπόμενος δέ είς έκδίκησιν εΐπεν «Εί 
όνος μέ έλάκτισεν, άντιλακτίσας αύτδν ήξιώσατ’ άν με

Ό Θεμιστοκλής πατάσσεται αδίκως ύπδ τοΰ στρατηγοΰ 
τών Λακεδαιμονίων Εύρυβιάδου. ’Λλλ’ ούδαμώς δργίζεται, φρον- 
τίζων δέ διαφερόντως περί τών κοινών λέγει προς αύτόν : «Πά- 
ταξον μέν, άκουσον δέ». Διά τής πραότητος ταύτης καί τδν Εύ- 
ρυβιάδην έδίδαξε τδ ήθικδν καθήκον καί τήν γνώμην αύτού έπέ- 
βαλεν.

Ό Περικλής έξυβρίζετο καθ’ όδδν παρά τίνος άχρείου καί 
χυδαίου ανθρώπου παρακολουθοΰντος άπδ τής αγοράς μέχρι τής 
οίκίας. ’Επειδή δέ ήτο ήδη νύξ, παρέπεμψε τδν λοίδορον είς τήν 
οικίαν αύτοΰ διά τοΰ ύπηρέτου φέροντος φανόν.

'0 Πλάτων παρεκάλεσέ ποτέ τδν Ξενοκράτην νά μαστι- 
γώση τδν ύπηρέτην, διότι κατ’ έκείνην τήν ώραν αύτδς ήτο τε- 
ταραγμένος ύπδ τής οργής. Έφύλασσε δέ κατά- τούτο τοΰ σοφού 
Πυθαγόρου τδ παράγγελμα : έ ν ò ρ γ ή μήτε τι λέγειν 
μήτε τι πράττει ν.

’Αξία θαυμασμού φαίνεται καί ή άνεξικακία Θεοδοσίου τοΰ 
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Μεγάλου, αύτοκράτορος τοΰ Βυζαντίου. "Οτε κατά τινα οχλαγω-. 
γίαν έλιθοβολήθησαν άναιδώς οί άνδριάντες του ύπό τινων άτά- 
κτων καί παρωξύνετο είς έκδίκησιν, ψηλαφήσας το προσώπου 
αύτοϋ καί μειδιάσας εΐπεν : «Ούδεμίαν πληγήν έπί τοΰ μετώ
που γενομένην δρώ- άλλ’ υγιής μέν ή κεφαλή, ύγιής δέ ή δψις 
άπασα». Γενναία δέ φρονών έγραψεν δ αυτός αύτοκράτωρ πρδς 
τδν πραίτωρα τής αύλής Ρουφινον: «’Άν τις κακολογή εμέ ή τήν 
Κυβέρνησίν μου μή τιμωρείσθω. Άν έλάλησεν ώς κοΰφος, μή' 
φροντίσωμεν περί αύτοΰ*  αν ώ; φρενοβλαβής, έλεήσωμεν αύτόν' 
άν δέ ύβριστικώς συγχωρήσωμεν». Άλλοτε πάλιν ονειδιζόμενος 
δτι φέρεται πρδς τους έχθρούς έπιεικής, τφ δντι εΐπεν «αντί τοΰ 
φονεύειν τούς ζώντας, έπεθύμουν ΐνα άναστήσω, εί δυνατόν, καί 
αύτους τούς άποθανόντας».

*) Συνέχεια έκ του 114ου τεύχους σελ. 524.

Τά ανωτέρω παραδείγματα τών άρχαίων μάς διδάσκουσιν 
δτι είς τάς πρδς τούς άλλους σχέσεις μας πρέπει ν’ άποφεύγωμεν 
τήν ολέθριου δργιλότητα καί χαλεπότητα, καί νά έπιδεικνύωμεν 
σωτήριον πραότητα καί άνεξικακίαν να δργιζώμεθα δηλαδή καί 
ήμεις ώς άνθρωποι, άλλ’ δσον πρέπει καί δταν πρέπει καί δΓ δ- 
σον πρέπει, κατά τδν Ά ρ ι σ τ ο τ έ λ η ν, ν’ άποφεύγωμεν 
τήν τιμωρίαν τών σφαλμάτων καί νά κλίνωμεν μάλλον είς συγ
γνώμην.

* * *
Ή Αγία Γραφή, ή τε II. καί ή Κ. Διαθήκη, τδ πάθος 

τής δργής παρέστησεν ώς τδ φοβερώτερον καί ολεθριώτερου νό
σημα τής ψυχής, καί τήν παντελή αύτού έκρίζωσιυ συνέστησε.

Μή ΐσθι εταίρος άυδρί θυμώδει, λέγουσιν αι Π α ρ ο ι μ ί α ι, 
φίλω δέ οργίλφ μή συναυλίζου, μήποτε μάθης τών οδών αύτοΰ,, 
καί λάβης βρόχον τή σή ψυχή.

Παΰσαι δργής καί έγκατάλειπε θυμόν, λέγει δ Δαυίδ.
’Άφρων αυθημερόν εξαγγέλλει οργήν, λέγει δ σοφδς Σ ο- 

λ ο μ ώ ν.—"Ολον τδν θυμόν αύτοΰ εκφέρει άφρων σοφδς δέ 
ταμιεύεται κατά μέρος. - Βαρύς λίθος καί δυσβάστακτος άμμος, 
οργή δέ άφρονος βαρυτέρα άμφοτέρων. —Άνήρ θυμώδης ορύσσει 
νεικος, άνήρ δέ οργίλος έξώρυξεν αμαρτίαν.
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’Οργή άνδρδς δικαιοσύνην ούκ έργάζεται, λέγει δ Ή- 
σ α ΐ α ς,

'Ο ήλιος μή έπιδυέτω έπί τώ παροργισμφ ύμών, λέγει δ 
Άπ. Παύλος, μή δέ δίδοτε τόπον τφ διαβόλφ’ πάσα πικρία 
καί θυμδς καί οργή καί κραυγή καί βλασφημία άρθήτω άφ’ ύ
μών σύν πάση κακία.

Γ. ΜΑΤΣΑΚΗΣ
Καθηγητής του 'Ιεροδιδασκαλείου.

ΘΕΟΣ ΛΥΤΡΟΤΗΣ
Ούτως εύρέθησαν καί αύθζς οΕ πολλοί τών άνθρώπων, διαιρεθείσης 

τής συνεχούς κατ’ αρχας ξηρας εζς ηπείρους και νήσους δια τής παρ- 
εμβληθείσης θαλάσσης, οίκούντες χώρας ού μόνον άπείρως άφεστώσας 
άλλήλων, άλλα καί ούδεμια μηχανή δυναμένας να τεθώσιν έν επικοί · 
νωνία. Καί ήρξαντο καί αύθις άναπτυσσόμεναι αί άποχωρισθεισαι ό- 
μάδες τών άνθρώπων καί συνεχίζουσαι καθ’ έαυτάς καί κατά χώρας 
τόν άγώνα τής ζωής καί έπικρατήσεως καί φθοράς καί άνανεώσε- 
ως, άνευ διακοπής καί άνευ ολιγοψυχίας, άναπτυσσοντες βαθμηδόν 
τόν πολιτισμόν αύτών υπό τήν φωτεινήν χειραγωγίαν τών εμφύτων 
δυνάμεων τής άνθρωπίνης ψυχής> καί στερεούντες τό έπί τής λοιπής 

κτίσεως κράτος τού άνθρώπου.
Άλλ’ είναι προφανώς φυσικόν δτι ή έναγώνιος, άδιάλειπτος καί 

μακραίων αύτη πάλη ήγε τόν άνθρωπον, καί οή συχνοτερον έφ’ δσον 
προήγετο ό πολιτισμός, είς σκέψεις περί τού μέλλοντος αύτού καί τού 
τέλους τών πονηρών τούτων άγώνων. Ποϊόν τι θά ήτο τό τέρμα τής 
άδιαλείπτου ταύτης πάλης ; τίς ό σκοπός τής ύπάρξεως τού άνθρώ
που ; ποιον τό μέλλον αύτού ; δέν θα ήρχετο ημέρα απαλλαγής άπό 
τών παμποικίλων δεινών, ών έν μέσω έζη δ άνθρωπος ; δέν θά ήρχετο 
ήμέρα οριστικής αύτού έπί τής κτίσεως κυριαρχίας ; ιδίως δέν θα έ- 
διδέ τίς ποτέ άπάντησιν είς τάς ένδομύχους ταύτας απορίας τάς κατα- 
τυραννούσας τήν διάνοιαν αύτού καί δρθουμένας άεί στυγνοτέρας καί 
έντονωτέρας ; Πώς, λοιπόν ! ; μάτην έζησαν καί ήγωνίσθησαν καί έπε- 
σον, καί ήφανίσθησαν λοιπόν άσκόπως καί άνωφελώς τόσαι Άνθρώπων 
γενεαί ; τό αύτό δέ θά πάθωσι καί οί μεταγενέστεροι ;
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Τύχη άγαθή ! είς τά εναγώνια ταΰτα έρωτήματα της άνθρωπί- 
νης διανοίας άπήντα ή μνήμη τοΰ άνθρώπου διά τής άναπολήσεως τών 
άρχαιοτάτων παραδόσεων του άνθρωπίνου Γένους, καί συνετήρει καί 
έσφζεν αύτό από τής δλοσχεροΰς ηθικής φθοράς, ήτις θα ήτο άνυπο- 
λογίστως χείρων τής φθοράς τών σωμάτων. Καί τών άναπολήσεων 
τούτων ή σπουδαιότατη ήτο ή άνάμνησις τής περί άποκατασ:άσεως 
ύποσχέσεως του Θεού προς τό ζεύγος τών προπατόρων, δτι έμελλεν έν 
τφ πληρώματι τού χρόνου να άποστείλη είς το γένος αύτών σωτή
ρα έξ ούρανοΰ, άληθινόν ιερέα καί βασιλέα καί τών θείων έξηγητήν, 
λυτρωτήν άπό τών πλεονασάντων δεινών, άποκαταστάτην της διά τής 
άμαρτίας διαταραχθείσης άρμονικής τού άνθρώπου πρός τόν δημιουρ
γόν καί πατέρα Θεόν σχέσεως.

Ή σπουδαιότατη αυτή άνάμνησις διεσώθη σχεδόν παρά πάσι τοϊς 
λαοΐς δσοι άνέπτυξαν έν τή άνθρωπίνη σταδιοδρομία άξιόν τίνος λόγου 
πολιτισμόν, καί δή μετά τοσούτων λεπτομερειών περί τού βίου καί τού 
έργου τού προσοοκωμένου λυτρωτοΰ, ώστε εύλόγως να δύναταί τις να 
ύποθέση δτι ή περί άποστολής αύτού ύπόσχεσις τού Θεοΰ δέν περιε- 
λάμβανεν απλώς τάς ολίγας λέξεις τής Γενέσεως άλλά καί τάς σπου- 
δαιοτέρας τού έπιγείου βίου αύτού καί τού έργου καί τών μέσων δΓ 
ών θα άπειργάζετο τήν άπολύτρωσιν τής ’Λνθρωποτητος πληροφορί
ας, αί’τινες έν τή Π. Δ. έγνώσθησαν τοϊς Ίουδαίοις διά τών προφητών. 
Εννοείται δ’ οϊκοθεν δτι έκαστος λαός διεκόσμησε καί συνεπλήρωσε 
τάς παλαιφάτους ταύτας πληροφορίας κατά τάς έμπνεύσεις τής οικεί
ας φαντασίας καί έν άρμονία πρός τήν δια τής φαντασίας αύτού φι- 
λοτεχνηθεισαν έθνικήν ούτως είπειν θεοσοφίαν καί μυθολογίαν*  άλλ’ 
i πυρήν τής άληθείας παρέμεινεν άλώβητος, λάμπων έν μέσφ τών πο
λυποίκιλων συμπληρωμάτων καί συνυφασμάτων, ώς ό άδάμας λάμπει 
έν μέσω τού περισφίγγοντος αύτόν μετάλλου, είτε χρυσός είτε άργυ
ρος είνε τούτο, ή καί άγενέσ:ερόν τι.

Έάν νύν άναλάδωμεν, άναζωσάμενοι τάς δσφύας ήμών,τήν βακτη
ρίαν τού περιηγητοΰ καί διέλθωμεν τήν γήν άπ’ άνα:ολών έως δυ^μών 
άνερευνώντες τάς παραδόσεις τών λαών κατά μέρος,θά ίδωμεν έν πρώ- 
τοις τούς Σίνας μή λησμονούντας έν μέσφ τών χιλιετηρίδων τής ιστο
ρικής αύτών έν πλήρει από τού λοιπού κόσμου μονώσει σταδιοδρομίας 
τήν περί έπηγγελμένου Σωτήρος παναρχαίαν προσδοκίαν, καί τόν μέ- 
γαν ήθικόν αύτών αναμορφωτήν καί νομοθέτην, τόν Κομφούκιον, ού 
μόνον έπισημότατα βεβαιούντα τήν πατροπαράδοτον ταύτην έλπίδα, 
άλλα καί καθορίζοντα τήν γεωγραφικήν ώς πρός τήν πατρίδα αύτού 
θέσιν τής χώρας, έξ ής ό Λυτρωτής έμελλε να προέλθη. <Έγώ δ Κομ- 
φούκιος, λέγει που, ήκουσα δτι έν ταις δυτικαϊς χώραις
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έγερθήσεται άνήρ άγιος, άπείρων θαυμασίων έκτελεστής, δστις άπο- 
στέλλεται εξ ούρανοΰ, δστις έξουσιάσει πάσης τής γής.»

Έάν νΰν ύπερβώμεν τα αιωνίως χιονοσκεπή Ίμαλάια καί κα- 
τέλθωμεν είς τήν άχανή γήν τών μεγάλων μυστηρίων, θά άντιμετω*  
πίσωμεν θρησκευτικας διδασκαλίας, καταπλησσούσας αληθώς δια τήν 
δ^οιότητα πρός τα τής άληθινής πίστεως δόγματα. Οί ’Ινδοί λατρεύ- 
ουσι τριαδικόν θεόν, εί και είς τό τρίτον πρόσωπον τής τριάδος ταύ- 
της έδοσαν τήν ιδιότητα τοΰ καταστροφέως, διότι ήδυνάτουν άλλως να 
έξηγήσωσι τήν άναπότρεπτον φθοράν τών φθαρτών έπιγείων δντων, 
έφ’ δσον δέν καθίστων τόν αίτιον τής τοιαύτης καταστροφής συμπά- 
ρεδρον τφ δημιουργώ βράχμα καί τφ συντηρητή καί παλινορθωεή τών 
δντων βισνού.

Τής ινδικής ταύτης θείας τριάδος τό δεύτερον πρόσωπον ϊδιον 
έργον έχει τήν διηνεκή πρόνοιαν περί τοΰ άνθρώπου ιδία καί περί τοΰ 
κόσμου καθόλου, περί τής συντηρήσεως, κυβερνήσεως καί έπαναφορας 
αύτοΰ είς τήν εύθειαν όδόν τής αρετής, άφ’ ής έκάστοτε διά πλεονα
σμόν τοΰ κακοΰ έκκλίνει. Υπέρ του έργου τούτου δ Βισνού πολλάκις 
μέχρι τοΰδε κατέβη καί περιεπάτησε ταπεινός καί άφανής μεταξύ τών 
άνθρώπων, μέλλει ό’ άπαξ έτι, τό τελευταιον, καί πρός δριστικήν τε
λείαν άπολύτρωσιν τής οικουμένης άπό τοΰ ζυγού τοΰ κακού καί έγ- 
κατάστασιν πάσης άγαθωσύνης έπϊ τής γής. Γνωρίζουσι λοιπόν οί 
’Ινδοί δτι ό έρχόμενος Λυτρωτής θά έλθη έν ταπεινώσει καί ούχΐ έν 
δόξη, ώς καί οί προφήται τής Π. Δ. βραδύτερον κατήγγελλον’ άλλα 
γνωρίζουσι καί δτι δ Σωτήρ θεός είναι τό δεύτερον πρόσωπον τής 
θείας τριάδος, τό ιδιαιτέρως, ούιως είπειν, έάν έπιτρέπηται ή έκφρα- 
σις, περί τής τύχης τής έπιγείου δημιουργίας ένδιαφερόμενον.

ί (ακολουθεί). ΧΑΡΙΛΑΟΣ I. ΠΑΠΑΤ2ΑΝΝ0Γ, Δ.θ.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ κλι ΞΚΕΨΕΙΞ
ΕΙΘΕ

Αί κατά τοΰ, έθνους ήμών ένσκήψασαι συμφοραί ύπερβαί- 
νουσι πάσαν άπαισιόδοξον πρόβλεψιν. Οί ύπό ζυγδν δουλείας 
διώκονται έξοντωτικώς, οί δέ έλεύθεροι έμπλέκονται ήδη είς εμ
φυλίους σπαραγμούς. Τάλαινα Πατρίς, είς οιαν κατεκρημνίσθης 
άβυσσον κακών διά τάς άμαρτίας τών τέκνων σου ! Είθε νά μή 
δοκιμασθής ύπέρ ο δύνασαι.

XXX
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Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ
Κατά πληροφορίας τοΰ ’Αθηναϊκού τύπου ό Μητρ. Δυρρα

χίου κ. ’Ιάκωβος άπήχθη είς Βιέννην ύπό τών Αυστριακών. Ό 
ύπέροχος 'Ιεράρχης ήδυνήθη δεξιώς χειρίζων τδ σκαφίδιόν του 
νά έπιπλεύσή δλων τών τρικυμιών έν αίς άλληλοδιαδόχως εύ- 
ρέθη μετά τοΰ ποιμνίου του άπδ τοΰ 1912. Είς διάστημα τεσσά
ρων έτών ήλλαξε πέντε κυριάρχους. Μετά τούς Τούρκους οί Σέρ- 
βοι, έπειτα <5 Βήδ, έπειτα <5 Έσσάτ, έπειτα ή αυστριακή κατά- 
κτησις. Είς πάσας ταύτας τάς μεταβολάς δ στρατιώτης τής Έκ · 
κλησίας καί τής Πατρίδος έμεινεν άκλόνητος είς τήν θέσιν του, 
άγγελος παρήγορος τοΰ ευαρίθμου ποιμνίου του. ’Ήδη δμως έκ- 
τοπίζεται ύπδ τών Αύστριακών, εύρόντων άσύμφορον δι’ εαυτούς 
τήν έκεί παρουσίαν του. Ό Μητροπολίτης ’Ιάκωβος νεαρότατος 
τήν ήλικίαν είνε τρόφιμος διαπρεποΰς 'Αγιοταφίτου, πρδ τής 
έκλογής του δε είς Μητροπολίτην Δυρραχίου (1911) ύπηρέτη- 
σεν ώς βοηθός έπίσκοπος τοΰ Μητροπολίτου Σμύρνης Βασιλείου.

XXX
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Κατά πληροφορίας έκ Κρήτης δ Σεβ. Μητροπολίτης 
Κρήτης κ. Εύμένιος διαταγή τής Προσωρινής Κυβερνήσεως 

. έξωρίσθη είς Χίον. 'Ως λόγος δέ φέρεται τδ δτι ή ' Α. Σ. άνε- 
κάλεσε καί έκήρυξεν υπόδικον ένώπιον τής Τοπικής Συνόδου 

I τδν άντιπρόσωπόν του ’Αρχιμανδρίτην κ. Εύμένιον Φανουράκην 
ώς προσχωρήσαντα είς τδ ’Εθνικόν κίνημα. Αέγεται δέ καί δτι 
συνεννοείτο μετά τοΰ κ. Κούνδουρου κα'ι άλλων ϊνα φέρη δυσ- 
χερείας είς τδ καθεστώς. Τά τής Μητροπόλεως έξακολουθει δι- 
ευθύνων δ ’Αρχιμανδρίτης Εύμένιος.

X X X
ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ, ΚΥΡΙΕ

Κατά τηλεγράφημα έκ Θεσσαλονίκης «Τδ Ύπουργεΐον 
τών θρησκευμάτων άπηύθυνε πρδς τδν Μητροπολίτην Θεσσα
λονίκης καί τούς άλλους Τεράρχας έπιστολήν άναφέρουσαν 
δτι κατόπιν τής φοβέρας έν ’Αθήναις αιματοχυσίας, ήν έπη- 
κολούθησεν έμφύλιος πόλεμος τοΰ δποίου ύποκινητής καί ύ- 
πεύθυνος άπέναντι Θεοΰ καί ανθρώπων είνε δ Βασιλεύς Κων

σταντίνος, ή έθνική συνείδησις έπιβάλλει δπως τδ δνομα αύτοΰ 
μή μνημονεύηται πλέον κατά τάς άκολουθίας».

XXX
ΤΟ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΐΟΝ

Ή Κυβερνητική περί Κύπρου Έκθεσις διά τδ έτος 1915 
—1916 έκδοθείσα πρδ ολίγου περιλαμβάνει τά εξής λίαν εύ
φημα διά τδ Ίεροδιδασκαλεΐον : «Ή έν Αάρν^κι Θεολογι- 
κή Σχολή πρδς μόρφωσιν Ιερέων ύπδ τήν διεύθυνσιν τοΰ 
Μητρ. Κιτίου, άνεγνωρίσθη ύπδ τής A. Ε. τοΰ Μ. 'Αρμοστοΰ 
τή γνωμοδοτήσει τοΰ Έκπαιδ. Συμβουλίου ώς έκπαιδευτική 
σχολή πρδς μόρφωσιν διδασκάλων κατά τάς προνοίας τοΰ περί 
Παιδείας νόμου. Έκτδς τής Θεολογικής έκπαιδεύσεως ή σχο
λή αυτή παρέχει έξαίρετον γενικήν μόρφωσιν πρδς άνάπτυ- 
ξιν ικανών ωφελίμων γνώσεων γεωργικών καί κηπουρικών, πρδς 
τδν σκοπδν δέ τοΰτον έχει έκχωρηθή αύτή άρκετδν έδαφος. 
Έλπίζεται δτι ή Θεολογική Σχολή θέλει θεραπεύσει τάς έλ- 
λείψεις τών διδασκάλων ιδία δέ είς τά μικρά χωρία ένθα τά 
καθήκοντα τοΰ διδασκάλου κοί τοΰ ίερέως δύνανται νά συνδυα- 
σθώσι καλώς.»

XXX

Η ΕΝ ΚΥΠΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙΣ 1915-1916
Κατά τήν αύτήν έπίσημον Κυβερνητικήν έκθεσιν ή Ελ

ληνική Παιδεία έν Κύπρφ κατά τδ λήξαν σχολικδν έτος εί- 
χεν ώς άκολούθως :

Στοιχειώδης ’Εκπαίδευσι ς.—Έλειτούργη- 
σαν έν δλφ 668 σχολεία μέ 820 διδασκάλους καί 37,672 
μαθητάς μέ αΰξησιν 40 σχολείων, 59 διδασκάλων καί 1011 
μαθητών έν σχέσει πρδς τδ σχολικδν έτος 1914—1915. Τά 
σχολεία ταΰτα συνετηρήθησαν διά δαπάνης 29,512 λιρών άγ- 
γλικών έξ ών 21,817 έπλήρωσαν αί Κοινότητες καί 7695 δ 
κυβερνητικός προϋπολογισμός.

Μέση ’Εκπαίδευσι ς. Διά τά έκπαιδευτήρια ταΰ
τα οκτώ δντα τδν άριθμδν έδαπανήθησαν <£5,088 έκ τών ό- 
πσίων £'450 αποτελούν τήν κυβερνητικήν χορηγίαν.
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ΚΥΠΡΙΑΚΑ
ΙΕΡΑ ΣΓΝΟΔΟΣ

Μετά τήν έκλογήν και ένθρόνισιν τού 
’Αρχιεπισκόπου ή ‘Ιερά Σύνοδος συγ- 
κροτήσασα τρεις συνεδρίας πρός διευθέ- 
τησιν επειγόντων ζητημάτων διελύθη, 
ϊνα δοθή καιρός είς τόν Μακαριώτατον 
’Αρχιεπίσκοπον νά διευθέτηση τά κατά 
τήν ’Επαρχίαν Αύτοΰ και παρασκευάση 
τά διά τήν προσεχή τακτικήν Σύνοδον 
συζητητέα θέματα.
ΣΓΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Είς τό τηλεγράφημα τής Α. Μ. τοΰ 
’Αρχιεπισκόπου δπερ είς τό προηγούμε
νο'? τεύχος έδημοσιεύσαμεν δ Μ. Πα
τριάρχης ’Αλεξανδρείας άπήντησε:

«Συγχαίροντες έξ δλης καρδίας διά . 
τήν ευτυχή ένθρόνισιν δεόμεθα θερμώς 
τοΰ Ούρανίου Νυμφίου τής ’Εκκλησίας 
δπως ένισχύη τήν Ύμετέραν τετιμη- 
μένην Μακαριότητα έν τφ εργφ τοΰ 
Ευαγγελίου υπέρ τοΰ άγαθοΰ τσΰ ‘Γ- 
μετέρου ποιμνίου καί πρός παραμυθίαν 
άπάσης τής ’Εκκλησίας.
ΜΗΤΡΟΠΟΑΙΣ ΚΓΡΗΝΕΙΑΣ

’Επικειμένων έκλογών διά τήν πλή- 
ρωσιν τοΰ χηρεύοντας Μητροπολιτικοΰ 
θρόνου Κυρηνείας ή ‘Ιερά Σύνοδος έ
λαβε τήν ακόλουθον άπόφασιν: «‘II Ί. 
Σύνοδος λαμβάνουσα ύπ’ δψει δτι έν τφ 
Καταστατικφ δέν προβλέπεται ώς ήτο 
άναγκαϊον είδικώς ή περίπτωσις τής 
πληρώσεως χηρεύοντος Μητροπολιτικοΰ 
θρόνου διά τής προαγωγής Μητροπολί
του είς τόν ’Αρχιεπισκοπικόν θρόνον 
και δτι άρα ή ύπάρχουσα έν τφ νόμφ 
γενική διάταξις δτι διά τούς κενουμέ- 
νους θρόνους πρέπει έντός 15 ήμερων 
νά άπολύηται ή πρός έκλογήν έγκύ- 
κλιος δέν δύναται νά έφαρμοσθή έν τή 
προκειμένη περιπτώσει άποφαίνεται αύ
τήν ανεφάρμοστον είς τήν προκειμένην 
περίπτωσιν και ορίζει δπως ή έγκύ- 
κλιος άπολυθή έντός χρονικοΰ διαστή

ματος ούχι μείζονος τών τριών μηνών». 
‘II Α. Μ. δ ’Αρχιεπίσκοπος διώρισε 
Τοποτηρητήν τοΰ χηρεύοντος θρόνου 
τόν Διάκονον τής Μητροπόλεως κ. Νι
κόδημον Μυλωνάν.
ΜΟΝΗ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΑΕΗΜΟΝΟΣ

Ή ‘Ιερά Σύνοδος προτάσει τής Α. 
Μ. τοΰ ’Αρχιεπισκόπου ένέκρινεν δπως 
καί ή ‘Ιερά Μονή ‘Αγίου Παντέλεήμο- 
νος ύπαχθή είς*  τό σύστημα τής διοική- 
σεως τών λοιπών έν Κύπρφ Μονών διά 
τής έκλογής ‘Ηγουμένου ’Ισοβίου υπό 
τών ’Αδελφών. Οί ’Αδελφοί τής Μονής 
προσελθόντες είς τήν ’Αρχιεπισκοπήν 
έπι προσκυνήσει τοΰ νέου ’Αρχιεπισκό
που ήκουσαν μετά χαράς τό έπιθυμητόν 
αύτοίς άγγελμα. ΧΗδη έτοιμάζονται 
πρός άνάδειξιν τοΰ ‘Ηγουμένου, πλη- 
ροφορούμεθα δ’ ευχαρίστως δτι άπο- 
βλέπουσι πρός ένα έκ τών εύπαιδεύτων 
αδελφών τής Μονής.
ΜΟΝΗ ΤΡΟΟΔΙΤΙΣΣΗΣ

Ή Α. Μ. ό ’Αρχιεπίσκοπος δι’ έγ- 
κυκλίου αύτοΰ πρός τό πλήρωμα τής 
’Εκκλησίας συνιστφ τήν ‘Ιεράν Μονήν 
Τροοδιτίσσης ώς χρήζουσαν τής κοινής 
βοηθείας πρός άνάκυψιν έκ τών βαρυ- 
νόντων αύτήν χρεών καί προτρέπεται 
πάντας δπως συνδράμωσι τόν νέον ‘Η
γούμενον κ. Σωφρόνιον είς τάς φιλότι
μους πρός άνόρθωσιν τής Μονής προσ- 
παθείας του.
ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΓΓΜΑ

‘Η Α. Μ. δ ’Αρχιεπίσκοπος άνέθη- 
κεν είς τούς έν τφ Π. Γυμνασίφ διδά
σκοντας θεολόγους κ. κ. Σπ. Σπυριδά- 
κην, Κ. Κωνσταντινίδην καί I. Πα- 
παπορφυρίου δπως διδάσκωσι τακτικώς 
έν τοιςναοϊς τής πρωτευούσης τόν θείον 
λόγον, έζήτησε δέ παρά τής ‘Ιερας 
Μονής Κύκκου τόν ίερολ. κ. Γεννάδιον 
πτυχιοΰχον τής έν Χάλκη θεολ. Σχο
λής δπως διορίση αύτόν περιοδεύοντα 
έν τή Έπαρχίφ ‘Ιεροκήρυκα.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ! ΚΗΡΥΞ
«Κήρνξον τόν λόγον....» Β' Ttu. ô'5 2. 

t_____________________________ ____ _______
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Η ΒΗΘΛΕΕΜ

«Και σύ Βηθλεέμ, γή ’Ιούδα, ούδαμώς έλαχί- 
στη εΐ έν τοίς ήγεμόσιν Ιούδα’ έκ σοΰ γάρ έξελεύ- 
σεται ηγούμενος, δστις ποιμανεΐ τόν λαόν μου τόν 
’Ισραήλ» (Ματθ. 2, 6).

Βηθλεέμ ! Ή πόλις ή άγία, τών Προφητών ή δόξα, ή πε- 
ρίπυστος πόλις καί ό περίβλεπτος οικος τοϋ Εύφραθά ! Τίς δέν 
έχει άκούση τδ δνομα τοΰτο ; ΙΙοιος άπδ τής παιδικής του ήδη 
ήλικίας δέν εχει γνωρίση αύτδ καί δέν έχει συγκινηθή άπδ τήν 
μυστηριώδη καί θαυμαστήν ‘Ιστορίαν τής Γεννήσεως τοϋ Λυτρω - 
τοΰ τής άνθρωπότητος, τήν τόσον στενώς συνδεδεμένην μέ τήν 
Βηθλεέμ; Ή Βηθλεέμ είνε ή εύλογημένη γενέτειρα τοΰ Κυρίου 
ήμών Ίησοΰ Χριστοΰ ! Ένθυμοΰμαι πόσον ζωηρώς είς τήν παι
δικήν μου φαντασίαν παρίσταντο καί τδ σκοτεινόν σπήλαιον, καί 
ή φάτνη, καί οί ποιμένες, καί ό άστήρ, καί οί ’Άγγελοι μέ τδν 
ώραίον ύμνον : Δόξα έν ύψίστοις Θεφ καί έπί γής ειρήνη . . . , 
έκει δέ είς τδ βάθος τοΰ σπηλαίου πέριξ τής φάτνης ό γέρων ’Ιω
σήφ καί ή 'Γπεραγία Παρθένος—Μήτηρ, εύλαβώς θεωροΰντες 
τδν έν τή φάτνη πρδ αίώνων Θεδν ήμών, ώς νήπιον έσπαργανω- 
μένον. Ένθυμοΰμαι πάντα ταΰτα ώς καί τήν συγκίνησιν καί τδ 
θρησκευτικόν θάμβος ύπδ τοΰ οποίου ζατειχόμην τότε, άλλά καί 
τώρα έπί τή άναμνήσεί δλων έκείνων τών θαυμασίων γεγονότων 
κατά τήν ίεράν νύκτα τής Χριστοΰ Γεννήσεως πάλλει ή καρδία 
μου, είνε δέ είς άκρον λυπηρόν, δτι περί τδ άγιον έκείνο σπήλαιον 
έν τφ όποίιρ ή άνθρωπότης είδε τελεσθέν τδ παραδοξότερον καί 
μοναδικώτερον τών μυστηρίων, άπό τίνος χρόνου άντί κατά τάς 
ήμέρας ταύτας ν’ άκούωνται ψαλλόμενα άσματα έκ τοΰ ούρανοΰ
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καί έκ τής γής διά τήν ευδοκίαν τήν έν τ ο ϊ ς ά ν- 
θρώποις, έκ δέ τών στομάτων τών εκατομμυρίων χριστια
νών ν’ άναπέμπωνται ύμνοι καί εύχαριστίαι, τουναντίον, ώς άλ
λοτε κατά τήν βρεφοκτονίαν τοΰ Ήρώδου, άκούονται καί τώρα 
φωναί έν Ραμά καί έν τοϊς περιξ τής Βηθλεέμ καί θρήνοι καί 
κλαυθμοί καί δδυρμοί, δ δέ χριστιανικός κόσμος δ έγγύς καί δ 
μακράν αύτήο ώς άλλη Ραχήλ κλαίει άπαρηγόρητα τά τέκνα 
αύτοΰ, διότι δέν ύπάρχουσι πλέον !

Ή Βηθλεέμ κεϊται πρδς νότον τής Ιερουσαλήμ είς άπό- 
στασιν δύο περίπου ώρών. Είς τήν αγίαν Γραφήν δνομάζεται 
μέ διάφορα δνόματα ώς, Βηθλεέμ *),  Βηθλεέμ τής Ίουδαίας 1 2), 
πόλις Δαυίδ, διότι ήτο πατρίς τοΰ μεγάλου προφήτου καί βασι- 
λέως, κώμη Βηθλεέμ. ’Ονομάζεται δέ καί Εύφραθά ή οίκος τοΰ 
Εύφραθά, πιθανώτατα διά τήν μεγάλην καρποφορίαν τής περιο
χής τής Βηθλεέμ. Κεϊται έπί λόφου περιβαλλομένου ύπδ αμπε
λώνων καί έλαιώνων, συκών καί άλλων καρποφόρων δένδρων. 
"Ολη ή περίχωρος έχει τι τδ ώραιον καί θελκτικόν, δπουδήποτε 
δέ τοΰ δρίζοντος καί αν στραφή τις έχει νά ϊδή λόφους, όρο- 
πέδια, κοιλάδας, πρασίνους κήπους, είς όλων δέ τους αγρούς καί 
άμπελώνας λιθίνας καλύβας καί δεξαμενάς ποσίμου ύδατος (βρο- 
χίνου). Περιεργαζόμενός τις τά διάφορα πέριξ τής Βηθλεέμ γρα
φικά τοπεϊα, άκουσίως άναμιμνήσκεται δλων έκείνων τών γεγο
νότων τής άγ. Γραφής, άτινα έλαβον χώραν ένταΰθα. Λ. χ. έξω 
ού μακράν τής Βηθλεέμ, βορειοδυτικώς καί αριστερά τής δ- 
δοΰ τής άγούσης άπδ Βηθλεέμ είς 'Ιερουσαλήμ βλέπομεν μονό- 
στεγόν τινα οικίαν μέ μικρδν τρούλον. Είνε δ τάφος τής ώραίας 
Ραχήλ, δευτέρας γυναικδς τοΰ ’Ιακώβ. Κατά τήν άγ. Γραφήν, 
οτε δ ’Ιακώβ μετέβαινεν έκ τής Μεσοποταμίας είς τήν Χεβρώνα, 
καθ’ δδδν'έτεκεν ή Ραχήλ τδν Βενιαμίν, έπειδή δ’ έδυστόκησεν 
άπέθανε καί έθαψεν αύτήν δ ’Ιακώβ έν τή δδφ τοΰ ιπποδρόμου

1) Ή λέξις Βηθλεέμ (Μπέτ-λάχεμ) είς τήν έβραΐκήν σημαίνει οίκον άρτου 
βίς δέ τήν Αραβικήν οίκον κρέατος.

2) Φαίνεται δτι υπήρχε και άλλη Βηθλεέμ είς τήν Γαλιλαίον, άνήκουσα είς 
τήν φυλή'Γτών Ζαβουλών.

Εύφραθά ήτις ήν ή Βηθλεέμ (Γενεσ. 35, 19). Τδ μνημεΐον τοΰτο 
είνε δ μόνος ιστορικός τόπ< ;, δστις άνήκει είς τούς έβραίους, 
ών χρησιμεύει ώς προσκύνημα, άλλά καί πολλοί τών χριστιανών 
έπισκέπτονται τδν τάφον τοΰτον, δστις ώς παρουσιάζεται σήμε
ρον είνε σαρκοφάγος 12 σπιθαμών μήκους καί 4 πλάτους. Άλλ’ 
ιδού έκει καί τά έρείπια τής Ραμά, ιδού οί αγροί είς τούς ό
ποιους ή πτωχή Ρούθ μεταβαίνουσα συνέλεγε στάχυας, κάτω δ’ 
έκεϊ αί κοιλάδες καί οί λόφοι είς τούς δποίους έβοσκε τδ ποίμνιον 
τοΰ πατρός του δ μικρδς Δαυίδ. Ένταΰθα, έν Βηθλεέμ, ήλθεν δ 
Σαμουήλ καί έχρισεν αύτδν ώς βασιλέα τοΰ ’Ισραήλ, δτε δέ δ 
Δαυίδ άνήλθε τδν θρόνον, ή Βηθλεέμ ώνομάσθη «πόλις Δαυίδ» 
πρδς τιμήν αύτοΰ. Πρδς δυσμάς αύτής έχομεν τάς στέρνας ή τά 
λεγόμενα φρέατα τοΰ Δαυίδ (=«λάκκος έν Βηθλεέμ»), έκ τών 
δποίων φλέγόμενος ούτος ύπδ δίψης έπεθύμησε νά πίη, καθ’ ον 
χρόνον οί Φιλισταιοι κατέλαβον. τήν Βηθλεέμ. Τότε τρεις «δυνα
τοί» έπί κινδύνφ τής ιδίας ζωής διελθόντες διά τής παρεμβολής 
τών άλλοφύλων «ύδρεύσαντο ύδωρ» καί έφερον είς τδν Δαυίδ, 
άλλ’ ούτος δέν ήθέλησε νά πίη καί «έσπεισε τφ Κυρίφ» είπών: 
«Μή γένοιτο νά κάμω τοΰτο ! άδύνατον νά πίω τδ αίμα τών άν- 
δρείων μου ...» Μετ’ ολίγον όμως έτέθη έπί κεφαλής τών άν- 
δρών αύτοΰ, έπετέθη έναντίον τών έχθρών καί κατέλαβε τήν Βη
θλεέμ. Νοτίως, πέραν τών λόφων καί τοΰ Ήρωδείου, ύπάρχουσιν 
αί περίφημοι δεξαμεναί τοΰ Σολομώντος καί δ έν Ήθάμ 
κεκλεισμένος κήπος αύτοΰ (Άρτας) (Άσμα ασμά
των 4, 12). Πρδς άνατολάς δράται ή τερπνοτάτη καί έξ έλαιο- 
δένδρων, συκών καί άμπέλων καί ιδίως κατά τδ έαρ κατάφυτος 
έκ.σπορίμων κοιλάς τών Ποιμένων ή Ποιμένες δνο- 
μαζομένη, είς τδ μέσον τής δποίας καί έπί τής πλευράς ένδς λό
φου κεϊται τδ χωρίον τών Ποιμένων (Μπέτ-Σαχούρ). Δέκα περί
που λεπτά, βορειοανατολικώς τοΰ χωρίου τούτου κεϊται δ τόπος, 
ένθα οί ποιμένες κατά τήν νύκτα τής Χριστοΰ Γεννήσεως άγραυ- 
λοΰντες έφύλαττον τά ποίμνιά των «καί δόξα Κυρίου περιέλαμ- 
ψεν αύτούς καί έφοβήθησαν φόβον μέγαν, καί είπεν αύτοϊς ό άγ
γελος, μή φοβήσθε· ιδού γάρ εύαγγελίζομαι ύμϊν χαράν μεγά- 
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λην, δτι έτέχθη ύμιν σήμερον Σωτήρ, δς έστι Χριστός Κύριος, 
έν πόλει Δαυίδ».

'Οπόσον μεγάλαι καί συγκινητικά! άναμνήσεις ... !
Ό άνωθεν τοΰ τόπου τής Γεννήσεως ναός τής Βηθλεέμ κεί- 

ται έκτδς τής περιοχής τής Αρχαίας πόλεως είς τδ άνατολικδν 
άκρον τής σημερινής Βηθλεέμ. Τδ πρώτον άνηγέρθη ύπδ τής 
άγιας Ελένης, δ δέ υίδς αύτής Κωνσταντίνος δ μέγας «τήν τής 
μητρδς φιλοκαλίαν έπαυξήσας, διά βασιλικών αναθημάτων έκ 
χρυσού καί Αργύρου αύτδν έλάμπρυνεν», άλλ’ ανφκοδομήθη έπΙ 
’Ιουστινιανού. 'Ως πρδς τήν Αρχιτεκτονικήν Ανήκει είς τδν Αρ- 
χαίον έκεινον τύπον, δστις ονομάζεται «Βασιλική». Τδ σχήμα 
αύτοΰ εΐνε σχήμα σταυροΰ, έχει δέ σήμερον πολλάς εισόδους, 
Αλλ’ ή κυριωτέρα εΐνε πρδς δυσμάς. Εισερχόμενος τις διά τοΰ 
σκοτεινοΰ προνάου καταλαμβάνεται αμέσως ύπδ σεβασμού. Έξ 
Αμφοτέρων τών μερών βλέπομεν κολοσσιαίας μονολίθους κολό
νας, κορινθιακού ρυθμού, 46 τδν Αριθμόν, έκτεινομένας Απδ δυ- 
σμών πρδς Ανατολάς είς τέσσαρας σειράς’ τδ έδαφος, δπερ κατά 
τήν άρχαίαν έποχήν έκαλύπτετο ύπδ τών λσμπροτέρων μαρμά
ρων σήμερον εΐνε έστρωμένον διά συνήθων πλακών, ή δέ στέγη 
σύγκειται έκ πελωρίων ξυλίνων δοκών, πιθανώς έκ κέδρου, τε
χνηέντως συνηρμολογημένων καί καλύπτεται έξωθεν διά μολύ- 
βδου. Οί τοίχοι τοΰ ναοΰ άλλοτε ήσαν κεκαλυμμένοι δι’ εικό
νων έκ πολυτίμου μωσαϊκού, σήμερον δέ μόνον λείψανά τινα 
αύτού σώζονται μεγάλης σημασίας διά τήν ιστορίαν τής βυζαν
τινής τέχνης. Τδ έπίλοιπον, τδ καί κυριώτερον μέρος τοΰ ναοΰ, 
τδ Αποτελούν τά τρία πέρατα τής σταυροειδούς έκκλησίας μετά 
τών αψίδων αύτών, Αποτελεί τδ λεγόμενον Καθολικόν, είς δ 
εισέρχεται τις διά μιας τών τριών θυρών τοΰ τοίχου, τοΰ έκτει- 
νομένου άπδ βορρά πρδς νότον καί χωρίζοντος τδν δλον ναδν 
είς δύο μέρη. Τδ μεσαίον κλιτός ένταΰθα εΐνε ύψηλότερον τοΰ 
έδάφους τής δλης έκκλησίας, ή δέ οροφή εδράζεται έπι μονό
λιθων κιόνων, ών τέσσαρες εΐνε μεγαλείτεροι τών λοιπών. Τδ 
έδαφος ένταΰθα εΐνε έστρωμένον διά μαρμάρου λευκοΰ, τδ δέ ά
γιον βήμα κείμενον άνωθεν τοΰ σπηλαίου τής Γεννήσεως τοΰ 
Χριστού, έχει τι τδ μεγαλοπρεπές και βασιλικόν. Είς τδ άγιον 
σπήλαιον, τδν σεβαστότερον τής ύφηλίου τόπον, κατερχόμεθα 
έκ τοΰ Καθολικού διά δύο κλιμάκων, κειμένων ένθεν καί ένθεν 
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καί κάτωθεν τοΰ χορού ή μάλλον είς τήν βόρειον καί νότιον 
πτέρυγα τοΰ ναοΰ. Διευθυνόμενον έκ δυσμών πρδς Ανατολάς μέ 
μικράν παρέκκλισιν, εΐνε σκοτεινόν, φωτίζεται δέ ύπδ πολλών 
κανδηλών, κρεμαμένων έκ τής στέγης, έπι τοΰ τόπου τής Γεν
νήσεως καί έπί τής αγίας Φάτνης. Τδ έδαφος αύτοΰ εΐνε έστρω
μένον διά λευκών καί μεγάλων μαρμάρων, φερόντων μελανάς 
καί έρυθρωπάς φλέβας, ομοίως καί οί τοίχοι, μεθ’ δλας δέ τάς 
μεταβολάς, ας ή εύλάβεια τών προσκυνητών άπδ τών πρώτων 
αιώνων τοΰ Χριστιανισμού έπέφερεν είς τδ δλον αύτοΰ, δυνάμεθα 
νά ειπωμεν δτι σύγκειται έκ βράχου καί άν άφαιρεθή δλος δ 
διάκοσμος αύτοΰ θά ίδωμεν, δτι εΐνε φυσικδν σπήλαιον *)·  Τά 
σπουδαιότερα μέρη τοΰ αγίου Σπηλαίου εΐνε ό τόπος τής Γεννή
σεως, 'κείμενος είς τήν Ανατολικήν άκραν αύτοΰ, μεταξύ τών 
δύο κλιμάκων, καί ή αγία Φάτνη, μεσημβρινοδυτικώς. Ό κά
τωθι τοΰ Καθολικού χώρος εΐνε σχεδδν ολόκληρος κενός, εύρί- 
σκονται δ’ έν αύτφ διάφορα άλλα σπήλαια καί ύπόγεια παρεκ
κλήσια τών Λατίνων, ένθα μεταξύ άλλων εΐνε καί δ τάφος τοΰ 
αγίου 'Ιερωνύμου, πλησίον δ’ έκεί καί τών δύο μαθητριών του, 
τής δσίας Παύλας καί τής θυγατρδς αύτής Εύστοχίου.

'Η Βηθλεέμ αριθμεί σήμερον περί τάς 7,000 κατοίκους, 
πάντας ανεξαιρέτως, έκτδς ολίγων Μωαμεθανών, Χριστιανούς 
διαφόρων δμολογιών. Οί ήμίσεις σχεδδν εΐνε ’Ορθόδοξοι, οί δέ 
λοιποί Λατίνοι, ’Λρμένιοι καί Κόπται, ούδείς δ’ Εβραίος. Ή 
έλλειψις αυτή τών Εβραίων εΐνε άρχαιοτάτη. ’Ήδη δ Τερτουλλια- 
νός, συγγραφεύς τοΰ β'. μ. X. αίώνος είς τδ «κατά Εβραίων» 
σύγγραμμα αύτοΰ έρωτα αύτούς: «πώς, λέγει, περιμένετε νά γεν- 
νηθή δ Μεσαίας έν Βηθλεέμ, δταν έκεί ούδείς έξ ύμών ύπάρ- 
χη ;» Οί κάτοικοι τής Βηθλεέμ ασχολούνται είς τήν γεωργίαν 
καί τήν κτηνοτροφίαν καί ιδίως είς τήν κατασκευήν κομβολο- 
γίων, σταυρών καί άλλων αντικειμένων τής εύσεοείας, δμιλοΰσι 
δέ δπως καί οί 'Ιεροσολυμίται καί οί λοιποί κάτοικοι τής Συ
ρίας καί Παλαιστίνης τήν ’Λραβικήν.

Α. Δ.

1) Βενιχμιν Ίωχννίδου, Προσκον. τής άγ. Γής, σελ. 306, 307.
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Ή Α. Μ. δ ’Αρχιεπίσκοπος απέλυσε τά ειρηνικά Γράμ
ματα προς τούς Άγιωτάτους Προέδρους τών Αυτοκέφαλων 
Εκκλησιών κατά τά είΟισμένα έν τη εκλογή νέου Προέδρου 
Αυτοκέφαλου ’Εκκλησίας.

Τά Γράμματα ταΰτα έχουσιν ώς ακολούθως :
Έναυλοι ήχοΰσιν έτι έν τή καρδία ήμών αί πανηγυρικαί προσα- 

γορεύσεις καί του χριστεπωνύμου ενταύθα πληρώματος ή χαρά καί 
άγαλλίασις έπί τή είρηνεύσει της ένταΰθα Εκκλησίας κατόπιν δεκαε
τούς άπαραδειγματίστου, δύναταί τις είπειν, κλύδωνος, είρηνεύσει καί 
άδελφώσει έγκαρδίω, τών ποιμένων τής Εκκλησίας Κύπρου δια τοΰ 
άδελφικοΟ άσπασμοΰ πρώτων παρασχόντων τό άγαθόν παράδειγμα τής 
συνδιαλλαγής, τούτοις δ’ άκολουθήσαντος τοΰ τε κλήρου καί του λαού 
σύμπαντος.

Έν τφ πνεύματι τούτω τ<ς εύαγγελικής ειρήνης καί αγάπης, ή 
Εκκλησία Κύπρου, μετά τήν ύπό πάντων άναγνώρισιν τοΰ άπό Κιτίου 
’Αρχιεπισκόπου Κυρίλλου συνεπλήρου καί τούς δύο χηρεύσαντας Μη- 
τροπολιτικούς Θρόνους Πάφου καί Κιτίου, καί δια φροντίδος έσχεν, ίνα 
τα τής άγιωτάτης ήμών ’Εκκλησίας λάδωσι τήν είς τά πρόσω δριστι- 
κήν καί σταθερόν κατεύθυνσιν δια συντάξεως καί έπίκυρώσεως θεμε
λιώδους έκκλησιαστικού νόμου, του Καταστατικού, μέλλοντος διέπειν 
τά κατ’ αύτήν. Ούτω τό τής Εκκλησίας σκάφος ύπό Κυβερνήτην τόν 
πρωθιεράρχην αύτής, ύπό ούριον άνεμον έχώρει πρός τόν σκοπόν, ή δέ 
έν πάσιν άγαθή δράσις ήρξατο έκδηλος καθισταμένη. δτε, οιμοι, άνε- 
ξερευνήτοις άνωθεν βουλαις, νέα δοκιμασία ένσκήπτει είς τό χριστεπώ- 
νυμον πλήρωμα τής νήσου : ό Πρωθιεράρχης ήμών, ό ’Αρχιεπίσκο
πος Κύπρου Κύριλλος έκδημεϊ τή 6η Ιουλίου 1916 πρός Κύριον.

Ή θλίψις καί τό πένθος τής τε 'Ιεραρχίας καί συμπάντων τών 
χριστιανών τής νήσου, ύπήρξε βαθύτατον, διό et όμολογουμένως δ μετα- 
στάς άοίδιμος Άρχιποίμην προικισθείς άνωθεν δι’ έκτάκτων χαρισμά
των, παρέσχεν ύψίστας ύπηρεσίας εις τε τήν ’Εκκλησίαν Κύπρου καί 
τόν τόπον*  πολλά δέ καί μεγάλα προστδοκώντο έτι παρ’ αύτού. Άλλ’ 
ούτως ήθέλησεν δ Κύριος, ειη τό όνομ Αύτού εύλογημένον.

*Ίνα δέ μή, τό άπορφανισθέν ποίμ,ιον, μείνη άνευ πνευματικού 
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πατρός καί ποιμένος, ,ή 'Ιεραρχία τής νήσου, ηγουμένου ώς Τοποτη- 
ρητοΰ τού έν^Χριστω άγαπητού αδελφού Μητροπολίτου Αγίου Πά
φου κυρ. ’Ιακώβου, έμερίμνησεν έν τάχει περί πληρώσεως τού κενω- 
θέντος ’Αρχιεπισκοπικού Θρόνου. Άπελύθη ή νενομισμένη έγκύκλιος 
προς σόμπαν τό όρθόδοξον πλήρωμα τής νήσου, πρός έκλογήν άντι- 
προσώπων έκ τε τού Ιερού ένοριακού κλήρου καί τού λαού, οιτινες 
μετά τε τής Ίεράς Συνόδου, τών καθηγουμένων τών έν Κύπρω Ιερών 
Μονών, και ετέρων άξιωματούχων κληρικών τής ’Αρχιεπισκοπής, ή- 
θελον άπαρτίσει τήν έκλογικήν συνέλευσιν.

Ούτω γενομένων τών έκλογών καί συγκροτηθείσης τής Συνελεύ- 
σεως, ώρίσθη ή 11η Νοεμβρίου πρός έκλογήν ’Αρχιεπισκόπου.

Κατά ταύτην συνελθούσα ή Συνέλευσις, έξελέξατο διά μυστικής 
ψηφοφορίας τήν έμήν έλαχισιότητα.

Ή ψήφος αύτη έπήνεγκε βαθύτατον ψυχικόν κλονισμόν έν έμοί 
έχοντι έγκεχαραγμένον τόν πλήρη εύαγγελικόν τύπον τού Άρχιποίμε- 
νος, δστις διαγράφεται ύπό τοΰ Κυρίου ήμών ’Ιησού Χριστού έν τώ ά- 
γίω αύτού Εύαγγελίφ, καί τών αγίων αύτού μαθητών καί άποστόλων. 
Έν τώ πνεύματί μου παρέσιη σύμπασα ή ένδοξος χορεία τών άοιδίμων 
προκατόχων, άπό τού ίδρυτού αύτής αγίου καί ένδοξου ’Αποστόλου 
Βαρνάβα, μέχρι τού προ μικρού έν μακαρία τή λήξει γενομένου άοιδί- 
μου ’Αρχιεπισκόπου Κυρίλλου, χορεία είς ήν περιλαμβάνονται άγιοι 
οίος δ Ήρακλείδιος καί Έπιφάνιος καί άλλοι τής όλης ’Εκκλησίας κό
σμημα καί καύχημα ών δ φθόγγος καί τά ρήματα αύτών ήχησαν άνά 
τήν οικουμένην σύμπασαν, 'Ιεράρχαι, οίτινες έτίμησαν τάς μεγάλας α
γίας καί Οικουμενικός Συνόδους, καί έν αύ:οθυσία ύπερημύναντο τής 
άληθείας καί πίστεως καί τών δικαίων τής ένταΰθα Εκκλησίας, άτινα 
Οίκουμενικαις Συνοδικά!s άποφάσεσι περιησφάλισαν, καί δ.ά τής τού
των μερίμνης Αύτοκράτορες διά βασιλικών προνομίων έπροίκισαν, προ
νομίων άπαρασαλεύτων, μέχρι τούδε εύλαβώς τηρουμένων ώς ίεράς 
παρακαταθήκης. Έν τώ πνεύματι ήμών παρέστησαν ποιμενάρχαι ά- 
παρεγκλίτως κατά τήν έντολήν τού Κυρίου, άπαρνησάμενοι εαυτούς, 
άραντες τόν Σταυρόν αύτών καί ώς ό καλός ποιμήν, δ Κύριος ήμών, 
τάς ψυχάς αύ ών θέμενοι ύπέρ τών προβάτων, δυνατοί γενόμενοι έργφ 
καί λόγω έν τή πνεύμα ιική πανοπλία τή ύπό τοΰ θεσπεσίου Παύλου 
δ.αγραφομένη.

’Εντεύθεν εύλόγως συνεκλονίσθημεν, ώς άνατεθέντος ήμίν βαρέος 
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κλήρου τοΟ κρατήσαι ύψηλά ού μην άλλα καί αύξήσαι ίεράν καί έν
δοξον παράδοσιν κατά τό του Κυρίου έπίταγμα. Ή έν τούτω δυσχέρεια 
ήμών ύπήρξε παρεμφερής προς τήν τού Αποστόλου Πέτρου, διατα- 
χθέντος ϊνα βαδίση έπί τής τρικυμιώδους θαλάσσης, καί τήν τοΰ ’Απο
στόλου Παύλου βασανιζομένου ύπό τής άσθενείας τής σαρκός. Ώς δέ 
έκείνους έσωσεν ή προστάτις χεΙρ τοΰ Κυρίου ήμών καί έθετο έν άσφα- 
λεία, ουτω καί ήμιν παραμυθία καί ένίσχυσις άνωθεν έρρύσατο ήμάς έκ 
τοΟ δεινού ψυχικού κλύδωνος*  αυτός γάρ έστιν ό διά τοΰ ’Αποστόλου 
Παύλου είπών «ό Θεός γάρ έστιν δ ένεργών έν ήμϊν καί τό θέλειν 
καί τό ένεργειν υπέρ τής εύδοκίας».

Ωσαύτως δέ καί τών αγίων άδελφών καί συλλειτουργών ’Αρχιε
ρέων, καί πάσης τής έκλογικής Συνελεύσεως ή πρόφρων προς συναν- 
τίληψιν προθυμία είς πάν δ,τι προάγει είς εύδόκιμον πνευματικήν δια- 
ποιμαντορίαν τής νήσου, πρδς δέ καί τής Σεβαστής ’Αγγλικής Κυβερ- 
νήσεως ή άκρα εύμένεια μεθ’ ής άπέβλεψε προς τήν έκλογήν ήμών, 
ύπήρξαν ήμιν έφόδια πολύτιμα είς τό ύψηλδν καί βαρύ άξίωμα είς δ 
έκλήθημεν.

Κλίναντες τοίνυν τδ γόνυ καί τήν κεφαλήν πρδ τοΰ θείου βου- 
λήματος, άπεδεξάμεθα τήν έκλογήν, μεθ’ ήν έγένονεο τά έκκλησια- 
στικώς διατεταγμένα καί ή ένθρόνισις.

Καί ήδη, έθει άρχαίω, σεβαστώ καί γνησίς) εύαγγελικώ στοι- 
χοΰντες, τοΰ δι’ ειρηνικών έπιστολών άγγέλλειν τούς προέδρους τών 
'Αγιωτάτων ’Ορθοδόξων Αύτοκεφάλων Εκκλησιών, πρδς τούς δμο- 
ταγεις έν Χριστώ αδελφούς, τα κατά τήν έκλογήν καί έγκατάστα- 
σιν αύτών, καί τδν έν Χρισιώ άπονέμειν ασπασμόν, εύσεβάστως 
άναγγέλλομεν τή Σεπτή ήμιν .... Αύτής, τά κατά τήν θεία χάρι- 
τι έκλογήν καί ένθρόνισιν ήμών είς τδν Σεπτόν καί Άποστολικδν τής 
Κύπρου θρόνον είς διαδοχήν τοΟ άοιδίμου ’Αρχιεπισκόπου Κυρίλλου 
τοΰ άπδ Κιτίου, άπεκδεχόμενοι τάς αγίας Αύτής εύχάς καί δεήσεις, 
ύπέρ τής ήμών έλαχιστότητος, πρδς δέ καί τήν άδελφικήν συναντίλη- 
ψιν έν τε λόγοις κα*.  έργοις καί έπισζολαϊς έκάστοτε είς δ,τι άν ή α
δελφική άγάπη Αύτής κρίνη άνύσιμον πρδς τήν μάλλον αίσίαν πη
δαλιούχησή τής νοητής όλκάδος, ής τήν διακυβέρνησιν θείω έλέει 
ένεπισιεύθημεν.

Ούτως ό σύνδεσμος τής έν Χριστώ άγάπης καί όμοφροσύνης έπί 
μάλλον κραταιοΰται, καί ή ένότης τών αγίων τοΰ Θεού έπί μέρους
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Εκκλησιών ύπό κεφαλήν τδν Κύριον ήμών Ίησοΰν Χριστόν, έπί 
μάλλον άδιάρρηκτος καί άδιάσπασυος άποτελειται.

Καθηκόντως δέ καί προθύμως άναπέμπομεν καί ήμεϊς τάς τα- 
πεινάς καί θερμάς ήμών εύχάς ύπέρ τής ευσταθείας καί πάσης ά- 
γαθωσύνης τής 'Λγιωτάτης Εκκλησίας .... ής πάνυ έπαξίως προΐ- 
σταται καί κοσμεί αύτήν ή πεπνυμένη καί γεραρά ύμετέρα. ... ής 
τα έτη εϊησαν ώς πλεΐστα ύγιεινά καί σωτήρια.

Έν ’Αρχιεπισκοπή Κύπρου τή κη' Νοεμβρίου αριςΛ
Έπί τούτοις περιπτυσσόμενοι Αύτήν καί φιλήματι 'Αγίω κα- 

τασπαζόμενοι
ΔιατελοΟμεν έλάχισζος έν Χριστώ άδελφδς 

(ύπογρ.) ψ Ό Κύπρου ΚΓΡΙΑΑΟΣ.

ΛΟΓΙΩΝ
ΦΡΟΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ

Σοφός δέν είνε δ γνωρίζων πολλά αλλά χρήσιμα, έλεγεν 
δΑίσχύλος.

Ούτε τδν ίππον όίνευ χαλινού, ούτε τδν πλούτον ανευ φρονή- 
σεως δυνάμεθα να κρατήσωμεν, έλεγεν δ Πυθαγόρας.

Δέν ήμπορειτέ ποτέ να έπιτόχητε είς τάς έπιχειρήσεις σας, 
έλεγεν δ ’Ισοκράτης, έάν δέν τάς σκεφθήτε καλά. "Οταν 
δέν προσχεδιάζετε τά πάντα, αλλά κάμνετε δτι σάς έπέρχεται 
είς τδν νοϋν, κατ’ άνάγκην θά πλανηθήτε καί θά άποτύχετε. 
Είς τάς σκέψεις σας περί τοΰ μέλλοντος έχετε ύπ’ οψιν σας 
τά παραδείγματα τοΰ παρελθόντος· άπδ τδ φανερόν πολύ εύ
κολα θα διαγνώσετε τδ άφανές. Σκέπτεσθε βραδέως, έκτελείτε 
δέ ταχέως τά άποφασισθέντα.—Μή νομίζετε σοφούς έκείνους, 
οί όποιοι μέ μεγάλην άκριβολογίαν αναλύουν μικρά πράγματα, 
άλλ’ έκείνους, οί όποιοι συζητούν καλώς διά μεγάλα.

Ή φρόνησις είνε γνώσις τοΰ άγαθοΰ καί τοΰ κακοΰ, έ
λεγεν δ Πλάτων γνώσις παράγουσα τήν εύτυχίαν τοΰ άν- 
θρώπου, διάθεσις καθ’ ήν κρίνομεν τι είνε πρακτέον και τι 
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φευκτέον. "Ολαι αί άλλαι άρεταί τής ψυχής γεννώνται καί 
ένισχύονται δια τής άσκήσεως καί τής συνήθειας· ή φρόνη- 
σις είνε θειότερόν τι πράγμα, τδ όποιον δέν χάνει τήν δύνα- 
μίν του.

Οί ταχείς είς τάς σκέψεις των δέν είνε ασφαλείς, έλε- 
γεν δ Σοφοκλής. Δέν υπάρχει βλαβερώτερον πράγμα τής 
άπερισκεψίας καί τής άσυνεσίας. Αί κακα'ι σκέψεις φέρουσι 
πάντοτε καί κακάς άμοιβάς. Έάν ’καλώς άρχίση μΐά δουλειά, 
καλώς καί θά τελειώση.

Ή φρόνησις δέν είνε χρυσίον, δέν είνε άργύριον, δέν 
είνε δόξα, δέν είνε πλούτος, δέν είνε ύγεία, δέν είνε κάλλος, 
ελεγεν δ Πλούταρχος. Τί είνε λοιπόν ; Είνε ή καλή 
χρησιμοποίησις δλων τούτων, είνε έκείνο διά τοΰ δποίου έ
καστον τούτων γίνεται ήδύ καί ένδοξον καί ωφέλιμον καί ά- 
νευ τοΰ δποίου τά πάντα είνε άχρηστα καί άκαρπα καί βλα
βερά καί βαρύνουσι καί καταισχύνουσι τον κεκτημένον.

Ό σοφότατος τών ανθρώπων, λέγει δ Πλάτων, φαί
νεται πίθηκος παραβαλλόμενος προς τόν Θεδν καί κατά τήν 
σοφίαν καί κατά τδ κάλλος καί καθ’ δλα τά άλλα.

ΤΙ αληθής φρόνησις, ελεγεν δ μέγας Βασίλειος, 
διαγινώσκει τδ πρακτέον καί τδ φευκτέον. Ταύτην άκολου- 
θών ουδέποτε θά περιπέσης είς πλάνας καί κακίας, θά δια- 
κρίνης τά σοφιστεύματα άπδ τάς πρακτικάς καί επωφελείς 
συμβουλάς, καί ώς καλός τραπεζίτης τά μέν καλά θά άποτα- 
μιεύης, τά δέ πονηρά θά άπορρίπτης.

Είνε προτιμότερον, έλεγε Γ ρ,η γ ό ρ ι ο ς δ Θεολό
γος, νά χωρής βραδέως άλλ’ έσκεμμένως είς τάς έργασίας 
σου, παρά ταχέως πλήν άπερισκέπτως· λύχνος δλου τοΰ βίου 
σου ας είνε ή σκέψις.—Λέγεται δτι φιλοχρήματος τις είπε : 
προτιμώ «μίαν σταγόνα τύχης παρά πίθον νοΰ, διότι δταν αυ
τή δέν ύπάρχη δυστυχεί καί δ νοΰς· πρδς αύτδν άπήντησεν 
ένας φρόνιμος· άνθρωπος : ρανίς φρονήσεως είνε πολυτιμοτέρα 
βυθοΰ τύχης.
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’Εξέταζε καλώς, λέγει δ ίερδς Χρυσόστομος, 
τά προηγούμενα καί τά έπακόλουθα παντδς έργου σου. ’Επει
δή μόνος δ Θεδς είνε πάνσοφος καί παντογνώστης καί συνε
πώς, μόνον Αύτδς δέν έχει άνάγκην συμβούλου, ήμείς . δέ, 
έφ’ δσον είμεθα άνθρωποι, ύποκείμεθα πάντοτε είς πλάνην 
καί σοφώτατοι άκόμη αν είμεθα, διά τοΰτο συμβουλεύου είς 
τάς έπιχειρήσεις σου καί τούς άλλους. ΙΙολλάκις σκοτιζόμενοι 
τδν νοΰν, δέν διαβλέπομεν τδ ορθόν, έν ω άλλοι, ύποδεέστεροι ή- 
μών πνευματικώς, όξύτερον τδ άντιλαμβάνονται. Τοΰτο γίνεται, 
ίνα μήτε δ σοφδς ύπερηφανεύεται μήτε δ εύτελής ταλανίζη τδν 
έαυτόν του. Πολ?νθί πολλάκις διά νά μή φανώσιν δτι έχου- 
σιν άνάγκην τής συμβουλής τών άλλων προτιμώσι νά χάσω- 
σι τήν έξ αύτής ωφέλειαν, παρά δεχθέντες τήν παραίνεσιν 
νά διορθώσωσι τδ σφάλμα των, καί καταδέχονται νά άγνοώσι 
παρά νά διδαχθώσι. Δέν γνωρίζουν οί άνθρωποι αύτοί, δτι δέν 
είνε έγκλημα τδ νά μανθάνη καί νά διδάσκεται καί νά έλέγχε- 
ται κανείς, άλλά μεγάλη κατηγορία τδ νά άγνοή μάλλον, ή 
διδασκόμενος, νά διορθοΰται. Πολλάκις καί είς μικρόν τινα καί 
ταπεινόν εύρίσκεις τι σπουδαίον, τδ όποιον είς σοφόν καί μεγά- 
λον δέν ευρίσκεις.

Σωτηρία ύπάρχει έν πολλή βουλή, λέγει τδ βιβλίον τών 
Παροιμιών μετά βου).ής πάντα ποίει, μετά βουλής οίνο- 
πότει.—Μακάριος άνθρωπος, ος εύρε σοφίαν καί θνητός, ος εί
δε φρόνησιν κρείσσον γάρ αύτήν έμπορεύεσθαι, ή χρυσίου καί 
άργυρίου θησαυρούς· τιμιωτέρα δέ έστι λίθων πολυτελών' εύ- 
γνωστός έστι πάσι τοις έγγίζουσιν αύτή, παν δέ τίμιον ούκ ά- 
ξιον αύτής. ’Εκ τοΰ στόματος αύτής έκπορεύεται δικαιοσύνη, 
νόμον δέ καί έλεον έπί γλώσσης φορει'· αί δδοί αύτής, δδοί 
•καλαί, καί πάσαι αί τρίβοι αύτής έν ειρήνη. —Λαμπρά καί ά- 
μάραντός έστι ή σοφία καί εύχερώς θεωρείται ύπδ τών άγα- 
πώντων αύτήν’ πλήθος σοφών σωτηρία κόσμου. Ούδένα άγα- 
πά δ Θεδς είμή τδν σοφία συνοικοΰντα δτι σοφίας ού κατισχύει 
ποτέ κακία.

Βουλεύου πολλά, λέγει τδ βιβλίον τοΰ· Σ ι ρ ά χ, πρδ τοΰ λέ- 

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

 - Ι
ερ
ά Μ

ητρ
όπ
ολ
ις 
Κιτ
ίου



614 «Εκκλησιαστικός Κήρυξ» Άπό τούς προγονικούς μας θησαυρούς 615

γειν τι ή ποιείν, ού γάρ έξεις άόειαν άνακαλέσασθαι τα λε- 
χθέντα καί πραχθέντα.

—Πάσης πράξεως βουλή ευσταθής ήγείσθω.
—’Αγαθός παϊς πένης καί σοφός ύπέρ βασιλέα πρεσβύ- 

τερον καί άφρονα.
— Μετά άφρονος μή πληθύνης λόγους και πρός άσύνε- 

τον μή πορεύου.
Έπί νεκρφ κλαϋσον έξέλιπε γάρ φώς, καί έπί μωρφ 

κλαΰσον, έξέλιπε γάρ σύνεσις.
Μή παιδία γίνεσθε ταίς φρεσίν, άλλα τή κακία νηπιάζε

τε, λέγει ό Άπ. Πα ö λ-ο ς, ταϊς δε φρεσί τέλειοι γίνεσθε.
Τις γάρ έξ ύμών, λέγει ό Εύαγ. Λουκάς, θέλων πύρ

γον οίκοδομήσαι, ούχί πρώτον καθίσας ψηφίζει τήν δαπάνην, εί 
έχει τά πρός άπαρτισμόν, ϊνα μήποτε θέντος αύτοΰ θεμέλιον, 
καί μή ίσχύοντος έκτελέσαι, πάντες οί θεωροΰντες άρξωνται έμ- 
παίζοντες αύτφ λέγοντες. "Οτι ούτος ό άνθρωπος ήρξατο οίκο- 
δομείν καί ούκ ί'σχυσεν έκτελέσαι.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ

ΦΥΛΑΡΓΥΡΙΑ, ΑΣΩΤΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΤΗΣ

Ή φιλαργυρία καί ή άσωτία είνε δύο δλέθρια τοϋ άνθρώπου 
πάθη άποβλέποντα είς τήν χρήσιν τών χρημάτων. Ό μέν φιλάργυρος 
θησαυρίζει πάντοτε μέ μεγάλην επιμονήν καί επιμέλειαν άργύριον ώς 
έάν έμελλεν έπί αιώνας νά ζήση, πολλαπλασιάζει τόν πρός χρηματο · 
λογίαν ζήλον του κατ’ άναλογίαν του έπισωρευομένου χρυσίου, καί ά- 
ποθνήσκει ένασχολούμενος άδιακόπως πώς να αύξηση τούς θησαυρούς 
του*  δ άσωτος τούναντίον σπαταλά τα κληροδοτηθέντα ή κερδιζόμενα 
χρήματα ώς έάν έμελλεν άμέσως νά άποθάνη. Ό πρώτος καταφεύ
γει πρός χρηματισρδν είς μικρολογίαν καί αύστηράν φειδωλίαν περί 
τάς οαπάνας τών άναγκαίων καθημερινών του εξόδων, είς αίσχροκέρ- 

δειαν, είς τοκογλυφίαν, είς οίονδήποτε άλλο θεμιτόν καί άθέμιτον μέ
σον, δυνάμενον νά πολλαπλασιάση τό άργύριον του*  δ δεύτερος σκορ
πίζει τήν ύπάρχουσαν περιουσίαν του είς κώμους καί πότου;, είς χαρ
τοπαιξίαν καί άκολασίαν, είς ματαιότητας καί έπιδείξει;. Καί οί δύο 
δικαιολογοΟσι τδ πάθος των*  δ μέν άσωτος νομίζει έαυτόν ελευθέριον, 
δ δέ φιλάργυρος οίκονόμον. Συναντώνται δέ οί κατ’ άρχήν άντίποδες 
έλαττωματικοί αύτοί άνθρωποι κατά τούτο, δτι, ώς έπί τδ πλείστον, 
έγκαταλείπονται οί θησαυροί τού φιλαργύρου είς κληρονόμους άσώ- 
τους, οί όποιοι διασκορπίζουσι τά χρήματα τόσον ταχέως δσον βραδέ
ως εκείνος κατεγίνετο νά τά συλλέγη καί νά τα έπισωρεύη. Μεταξύ 
τού φιλαργύρου καί τού άσώτου κειται δ έλευθέριος, δ οικονόμος είς 
τάς ματαίας δαπάνας καί γενναιότατος είς τά χρήσιμα καί πρέποντα.

Ό βίος τοΰ φιλαργύρου είνε άβίωτος βίος καί παρομοιάζεται, 
κατά τδν Σωκράτη ν, π ρ δ ς νεκρού δείπνο V πάν
τα γάρ έχων τδν εύφρανθησόμενον ούκ έ
χει. ’Εργάζεται δ φιλάργυρος, κερδίζει, κληρονομεί, εμπορεύεται, 
αδικεί, άρπάζει*  μένει δμως πάντοτε οίος ήτο, έσιερημένος, πεινα- 
σμένος, ρακένδυτος, άνυπόδητος. Ούτε φαίνεται δτι είσήλθεν είς τδν 
οϊκόν του πλούτος καί περιουσία. Κατοικεί είς τδ αύτδ καί πρότε
ρον στενόχωρον οίκημα, έχει τήν αύτήν πενιχράν ένδυμασίαν, κάθη- 
ται είς τήν αύτήν λιτήν καί πτωχικήν τράπεζαν. Ή γυνή του στερεί
ται πάντοτε, τά τέκνα του περιφέρονται ήμίγυμνα, οί ύπηρέται του 
ταλαιπωρούμενοι φεύγουσιν. Είς τήν έξωτερικήν αύτήν κακοδαιμονίαν 
προστίθενται αί έσωτερικαί πολυειδεϊς θλίψεις τού φιλαργύρου, ή συ
νεχής άνησυχία, δ πρόωρος φόβος, ή μεμψιμοιρία διά τήν δυστυχίαν 
τών καρπών, ή καθ’ ύπερβολήν άκριβής έξέτασις καί τών έλαχίσνων 
δαπανών, ή συναίσθησις δτι μισείται καί καταφρονειται ύπδ τών άν- 
θρώπων. Διά τούτο καί δ Σοφοκλής τούς φιλαργύρους καλει 
κακοδαίμονας φύλακας χρημάτων μάλλον 
ή δ λ β ί ο υ ς.

Άλλ’ ή φιλαργυρία είνε καί μητρόπολις πάσης 
κακίας, κατά τούς αρχαίους Έλληνας, καί ρίζα πάντων 
τών κακών, κατά τδν Άπ. Παύλον. Φιλανθρωπία καί χάρις 
δέν υπάρχει είς τδν φιλάργυρον κατά τδν Σωκράτη ν, δπως καί 
είς τδν νεκρόν δέν ύπάρχει όμιλία*  δικαιοσύνην ούτε θέλει ούτε 
φρονεί δ φιλάργυρος, κατά τδν Ε ύ ρ ι π ί δ η V είς τήν σκοτισθεί- 

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

 - Ι
ερ
ά Μ

ητρ
όπ
ολ
ις 
Κιτ
ίου



ί

616 «Εκκλησιαστικός Κήρυξ>

σαν ύπό τοΰ χρήματος ψυχήν του έμφιλοχωροΰσι μόνον, κατά τον 
ίερόν Χρυσόστομον, βασκανία καί κακοήθεια καί πολυορκία 
καί έπιορκία καί θρασύ :ης καί λοιδορία καί κλοπή καί άναισχυν- 
τία καί ίταμότης καί αγνωμοσύνη καί παν είδος κακίας.

Τού φιλαργύρου δ ζήλος πρός άπέραντον χρηματολογίαν ένι- 
σχύεται έτι μάλλον κατά τα διάφορα στάδια τής άποταμιεύσεως χρυ
σίου καί άργυρίου. Τήν δίψαν σβύνομεν δια τού ύδατος, τήν πείναν 
θεραπεύομεν δια τής τροφής, τήν φιλαργυρίαν δέν έςαλείφομεν δια 
τού χρήματος. Βλέπομεν τδν φιλάργυρον άφοσιούμενον μέ τόσον έν- 
θουσιαμδν είς τήν άπόκτησιν χρυσίου καί τδν φαντ^ζόμεθα πιστεύοντα 
δτι επιδιώκει ώρισμένον ποσδν ίνα θεωρή.η έαυτδν ίκανοποιημένον*  
καί δμως τά κερδηθέντα θεωρεί πάντοτε ώς μή' ληφθέντα καί έξα- 
κολουθεί διαρκώς τδ ληφθέν να έκλαμβάνη ώς άρχήν μεγαλυτέρου 
κέρδους. Δέν προσέχει είς τήν άπόλαυσιν τών συνα/θέντων, κατά τδν 
Μ. Βασίλειον, άλλ’ έκδαπανα έαυτδν έίς τήν επιθυμίαν τής 
τού πλείονος κτήσεως. Εντεύθεν αί άγρυπνίαι, έντεύθεν αί μέριμναι < 
καί αί φροντίδες. "Οσον αύξάνει δ πλούτος, τοσουτον ένισχύονται τοΰ 
βίου αί μέριμναι. Έφ’ δσον λοιπδν ή δρεξις τοΰ θησαυρισμοΰ 'δέν 
περιορίζεται είς ώρισμένον σημείον κόρου, έπϊ τοσουτον ή φιλαργυρία 
δικαίως πρέπει νά θεωρήται χαλεπωτέρα τής έσχάτης πενίας, κατά 
τδν Δημόκριτον. Μ μεγάλαι δρέξεις μεγάλας ένδείας παρέ- 
χουσι, καί δ φιλάργυρος, κατά τδν Πλάτωνα, μ ή παύων 
τήν φιλοπλουτίαν, ούτε πενίας ούτε à π ορίας 
άπήλλακται.

* 
* *

’Αντίποδες τών φιλαργύρων είνε οί άσωτοι. Ό άσωτος διασκορ
πίζει τά ύπάρχοντώ του έφ’ α μή δε? επιφορτίζει άγαθά άνθρώπους 
άναξίους, κόλακας, κακοήθεις, διεφθαρμένους, παράσιτους, ύφ’ ών πε
ριστοιχίζεται*  σπαταλα τδ χρήμά του είς ματαίαν πολυτέλειαν, είς συ
νήθεις διαχύσεις καί ήδονάς τού κόσμου, καί άποθνήσκων ή πτω- 
χεύων άφίνει περί αύτδν άχαρίστους μόνον πολλούς καί ούδέν πλέον. 
Διά τούτο δικαίως έλεγεν ό Διογένης, δτι οί άσωτοι έχουσί τινα 
δμοιότητα πρδς τάς συκάς, οί δποΐαι φύονται είς κρημνούς καί δυσ- 
βάτους τόπους, τών οποίων τούς καρπούς ούχΐ άνθρωποί ποτέ γεύονται, 
άλλά γύπες καί κόρακες κατεσθίουσιν*  δδέ ’Αριστοτέλης τούς 
άσώτους χαρακτηρίζει ώς ηλιθίου; καί άνοήτους, διότι ώφελούσι τούς 
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κόλακας καί κακοήθεις άνθρώπους, οί όποιοι θά τούς περιπαίζωσιν 
δταν σπαταλήσωσιν δλα των τά χρήματα. Έγκαταλελειμμένος παντα- 
χόθεν, δ άσωτος δταν δυστυχήση, άξίως βασανίζεται καί άποβαίνει 
πολύ τού φιλαργύρου δυστυχέσεερος ώς αισθανόμενος δλην αύτού τήν 
άθλιότητα, καί ώς άφ’ εαυτού δυστυχήσας. "Ωστε εύφυώς καί δ 
Διογένης είπε πρδς άσωτον, δλίγας έχοντα μόνον έλαίας άντί 
παντός δψου κατά τδ δεΐπνον, «εί ούτως ήρίστας ούκ αν ούτως έ- 
δείπνεις».

Ή άσωτία είνε δλεθριώτατον πάθος. Έν μέσω τών διαφόρων καί 
γελοίων εκείνων άσχολιών, έν μέσφ τής μέθης καί τού κορεσμού τών 
έπιθυμιών, έξαντλείται καί άπομαραίνεται καί δ υγιέστερος δργανισ ός, 
καταπνίγεται καί άμαυρούται παν εύγενές αίσθημα, παν μέγα φρό
νημα, πάσα ύψηλή έννοια τού άνθρώπου. Ή βλάβη μεταφέρεται καί 
επ’ άλλων σχετιζομένων πρδς τδν άσωτον δ άσωτος βασιλεύς πτωχίζει 
τδ έθνος του, δ άσωτος πατήρ τήν οίκογένειάν του, ό άσωτος δήμαρχος 
τδν δήμον του, ό άσωτος ήγούμενος τδ μοναστήριόν του καί καθεξής.

* * *
Μεταξύ τών δύο άκρων, τών φιλαργύρων καί άσώτων, κειται δ 

ελευθέριος, δ άνθρωπος δ όποιος δείκνυται φιλαργυρώτατος μέν είς 
δαπάνας ματαίας, γενναιότατος δμως είς έργα επαινετά καί πρέποντα. 
'Ως φρόνιμος άνθρωπος δ ελευθέριος σέβεται καί διατηρεί πάντοτε τά 
ύπάρχοντά του διά νά ζή άξιοπρεπώς καί κατά τδν ιματισμόν καί 
κατά τήν κατοικίαν καί κατά τήν τροφήν του, χωρίς νά έπιβαρύνη 
τούς άλλους, έχει δμως ύπ’ δψιν του δτι πλούτος καλός ούκ 
έν βαλαντίοις, άλλ’ έν τ ή τών χρηζόντων έπι· 
κ ο υ ρ ί α, ώς έλεγον οί άρχαιοι "Ελληνες, καί δτι, συνεπώς, τόν 
κτηθέντα ή κληρονομηθέντα πλούτόν του έλαβε παρά τού θεού ώς 
ταμίας, ώς οικονόμος, ώς διαχειριστής, ώς κηδεμών, διά να ώφελή 
έν πρώτοις τδν εαυτόν του καί τήν οίκογένειάν του, κατόπιν ο’ αύ- 
τών καί συγγενείς καί φίλους ένδεείς καί δλόκληρον, εί δυνατόν τήν 
πατρίδα καί τδ έθνος του, διά νά δεικνύη καρδίαν εύσπλαγχνον, μήτε 
παρακλήσεις περιμένων μήτε είς σκοπόν τινα ιδιαίτερον άποβλέπων, 
διά νά εύρίσκη διά τού πλούτου του πραγματικήν ήδονήν είς κοινωφε
λείς πράξεις, κατά τό άρχαίον λόγιο ν : ούτε συμπόσιο ν άνευ 
δμιλίας ούτε πλούτος άνευ άρετήςήδονήν 5- 
χ ε ι.
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'Όλοι σχεδόν οί άληθώς μεγάλοι άνδρες ήσαν έλευθέριοι καί με
ταδοτικοί, Ό ’Αγησίλαος έχαιρε πλουτίζων τούς φίλους, αύτός δέ ήτο 
χρημάτων άνώτερος. Ό Κίμων είχεν άνοικτούς τούς κήπους του πρός 
πάντας, ώστε εισερχόμενοι δσοι ήθελον έκοπτον καρπούς έκ τών δέν
δρων*  περίπατων δέ ήκολο.θεϊτο ύπδ ύπηρετών, οί όποιοι έβάσταζον 
φορέματα, δπως ένδύσωσι τούς καθ’ όδόν άπαντωμένους πτωχούς. Ό 
μέγας ’Αλέξανδρος ούδέποτε έπαυσε προσφέρων μεγάλας δωρεάς καί 
τάλαντα πολλά προς τούς άξιους, είτε φίλοι αύτοΰ είτε τεχνΐται καί 
λόγιοι, ή έπιστήμονες ήσαν. Ό Πέριλος έζήτει βοήθειαν δπως προι
κίση τήν κόρην του. Ό ’Αλέξανδρος διέταξεν άμέσως να τφ δοθώσι 
πεντήκοντα τάλαντα*  έπειδή δέ είπεν, άρκοΟσι δέ .α βασιλεύ, ϊσως 
ώς προς σέ ύπέλαβεν ό ’Αλέξανδρος, ούχΐ δέ ώς προς έμέ. Πρός δέ 
τόν Άνάξαρχον έδωκε διά μιας έκατόν τάλαντα δσα καί έκεινος 
έζήτησε.

Καί κατά τούς νεωτέρους χρόνους κάθε λαός, κάθε κράτος, κά
θε επαρχία, κάθε πόλις, έχει νά έπιδείξη τούς έλευθερίους- πολίτας 
του, τούς κοινούς εύεργέτας του. Μεταξύ τών Ελλήνων πολλοί άνε- 
δείχθησαν καί μεγάλοι έθνικοί εύεργέται*  εύνοηθέντες υπό τής τύχης 
είς τας πολυειδεις των έπιχειρήσεις καί διανύσαντες παραδειγματικόν 
βίον έργασίας καί οικονομίας άπέκτησαν μεγάλας περιουσίας καί διέ
θεσαν τό μεγαλύτερον μέρος του πλούτου των ή είς σύσιασιν φιλαν
θρωπικών καθιδρυμάτων πρός περίθαλψιν τών πτωχών όμογενών των, 
ή είς ϊδρυσιν μεγαλοπρεπών εύεργετικών καί καλλωπιστικών έργων 
τής πατρίδος των. Αί φιλανθρωπικαί αύταΐ εκδηλώσεις τής έλευ- 
θεριότητος τών μεγάλων τούτων άνδρών, γίνονται ύπέρ παν άλλο εύ- 
άρεστοι τφ θεώ, καί κηρύττουσι διά πολλών στομάτων καί είς αιώ
νας τήν γενναιότητα τών εύεργετών : Έ σκόρπισε ν, έδω
κε τοίς πένησιν, ή δικαιοσύνη αύτοΰ μένει 
είς τόν αιώνα τ ο 0 α ί ώ ν ο ς, τό κέρας αύτοΰ 
ύψωθήσεται.

Γ. ΜΑΤΣΑΚΙΣ
Καθηγητής τοΰ ‘Ιεροδιδασκαλείου.

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ
Προς τας αξιότιμους Έπιτροπάς τών Εκκλησιών τής 

ήμετερας δικαιοδοσίας,
Τέκνα έν Κυρία) αγαπητά,
Ό μήν ούτος, ό Δεκέμβριος, ον διανύομεν είνε δ ύπό τού Κα 

ταστατικού καθωρισμένος διά τήν σύνταξιν καί άποστολήν τών προϋ
πολογισμών τών διαφόρων εκκλησιαστικών ταμείων.

Ύποδεικνύομεν καί ήμεις τό καθήκον τούτο είς ύμάς, καθ’ δσον 
πάσα δαπάνη γινομένη άνευ εγκεκριμένου προϋπολογισμού εύθύνει 
ύμάς προσωπικώς.

Αί δαπάναι έκάστου εκκλησιαστικού ταμείου δέον νά γίνωνται 
έπΐ τή βάσει τών εισοδημάτων αύτού καί νά άνταποκρίνωνται πρός 
τόν σκοπόν, δστις βρίζεται έν τφ άρθριρ 122 τοΰ Καταστατικού καί 
τής 'Αγίας ήμών Εκκλησίας καθ’ δτι τά εισοδήματα τών έκκλησια^ 
στικών ταμείων προορίζονται διά τήν «εύπρεπή συντήρησιν τού ναού, 
τήν βελτίωσιν τής κτημοσύνης αύτού, τήν μισθοδοσίαν τού προσωπικού 
τού ναού, τήν ύποστήριξιν τής εθνικής παιδείας καί τήν κατά δύναμιν 
βοήθειαν τών πτωχών*.

Τά εκκλησιαστικά ταμεία ώσαύτως έχουσι προορισμόν είς τό νά 
ύποβοηθώσι τήν μόρφωσιν ιερού κλήρου, τήν αξιοπρεπή συντήρησιν 
αύτοΰ καί λοιπάς διαφόρους γενικής φύσεως άνάγκας.

’Ιδία συνισιώμεν είς ύμάς, δπως έκ τών ύπό τήν διαχείρισιν 
ύμών ’Εκκλησιαστικών ταμείων παρέχητε βοήθημα είς άπορους μα- 
θητάς ήθους άμέμπτου αριστεύοντας άποφοίτους τών σχολείων ύ
μών, δπως έξακολουθήσωσι μαθήματα έν τφ 'Ιεροδιδασκαλείφ ή 
Γυμνασίφ έπΐ τή ύποχρεώσει νά γίνωσιν έν καιρώ ίερεϊς είς τάς ύ- 
μετέρας κοινότητας.

Τούτο κατά τοσούτο μάλλον καθίσταται έπιτακτικόν καθ’ δσον, 
μή έπιτρεπομένων τοΰ λοιποΰ χειροτονιών ίερέων, άνευ τών έν τφ 
Καταστατικφ καθωρισμένων προσόντων, άνάγκη άπόλυτος ινα έγ- 
καίρως προνοήσωμεν περί μορφώσεως νέων μελλόντων ίερέων. Έν 
τφ προϋπολογισμέ, έν ταϊς δαπάναις ώσαύτως δέον νά καταχωρήτε τδ 
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διά τό έπιβοηθητικόν ταμεϊον ποσοστόν 2 ο)ο έπΙ τής άκαθαρίστου 
προσόδου.

Ή χρησιμότης τοΰ ταμείου τούτου εΐνε πασίδηλος. Ή παροχή 
τών υπηρεσιών μεμορφωμένου ίερου κλήρου θά έξασφαλισθή δι’ άξιο · 
πρεποΰς συντηρήσεως αύτού. Ό κυριώτερος δέ σκοπός του ταμείου 
τούτου είς τούτο άποβλέπει, είς τήν χορηγίαν δηλονότι επιδόματος 
είς τούς έφημερίους.

Υπέρ τού ταμείου τούτου καί άλλων κοινωφελών σκοπών συνιστώ- 
μεν είς ύμάς ί'να περιφέρητε ένα δίσκον κατά τάς επισήμους έορτάς 
τής 'Αγίας ήμών Εκκλησίας.

Νοείται δτι θά κρατήται χωριστός λογαριασμός τών ουτω είσ- 
πραττομένων χάριν τάξεως καί έξελέγξεως.

Καί δια τήν λοιπήν διαχείρισιν συνιστώμεν είς ύμάς πλήρη 
τάξιν καί σύντονον μέριμναν, ίνα μή παραβλάτωνται μηδ’ έπ’ έλάχιστον 
τά συμφέροντα τών έκκλησιών. ΕΙσθε άλλως τε υπεύθυνοι κατά τδ 
Καταστατικόν διά πάσαν ζημίαν ψις ήθελε προκύψη είς τήν Σέραν 
περιουσίαν έξ ολιγωρίας ύμών.

Σύναψις δανείων καί έπιχείρισις εκτάκτων έργων είς λογαριασμόν 
τών έκκλησιαστικών ταμείων πρέπει νά τυγχάνη πρότερον τής έγκρί- 
σεως ήμών προϋποβαλλομένης δικαιολογητικής έπΙ τούτο έκθέσεως έκ 
μέρους ύμών.

Επειδή δέ δσονούπω λήγει τό διαχειριστικόν έτος ύπομιμνήσκο- 
μεν είς ύμάς να στείλητε τούς άπολογισμούς μετά τήν λήξιν αύτοΰ πρός 
έξέλεγξιν καί έπικύρωσιν. Πρό τής άποστολής να άναγνωσθή ό άπολο- 
γισμός είς συνέλευσιν τών ένοριτών.

Περί πάντων τούτων ώς έπιβαλλομένων καθηκόντων είς ύμάς 
συνιστώντες καί πεποιθότες είς άκριβή καί άνελλιπή έκπλήρωσιν αύτών 
«ίτούμεθα ύπέρ ύμών τήν άνωθεν χάριν καί τό άμετρον έλεος.

(ύπογρ.) γ Ό Κύπρου ΚΓΡΙΑΑΟΣ 
έν Χριστώ.ευχέτης.

Έν’Αρχιεπισκοπή, τή 9 Δεκεμβρίου 1916.

ΕΚ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ

ΔΙΑΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΒΡΑΔΕΩΣ ΤΙΜΩΡΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΚΟΥΣ

Είς τό προηγούμενον τεύχος τοΰ «’Εκκλησιαστικού Κήρυκος» πα- 
ρηκολουθήσαμεν τόν σοφόν Π λ ο ύ τ α ρ χ ο ν άναπτύσσοντα τούς λό
γους, διά τούς όποιους ή τιμωρία τών αμαρτωλών άνθρώπων δέν έπέρ- 
χεται εύθύς μετά τό αμάρτημα άλλά πολύ βραδύτερον πολλάκις.

Είς τήν άνάπτυξιν τών λόγων τούτων, έξηκολούθησεν ό Πλού- 
τ α ρ χ ο ς, προέβην,όρμηθείς έκ τής άρχής δτι πράγματι γίνεται άνα- 
βολή τής τιμωρίας είς τούς πονηρούς. λΑν δμως άκούσωμεν τόν Πλά
των α, ή τιμωρία δχι μόνον παρακολουθεί αμέσως τό άδίκημα, άλλα 
εΐνε καί συνηλικιώτις αύτής, έπειδή γεννάται παρευθύς άπό τής αυ
τής ρίζης. Πάσα κακή πράξις τιμωρείται κατ’ ούσίαν αμέσως καί όχι 
ύστερον, διότι συγγεννά μεθ’ έαυτής τήν λύπην καί τήν έσωτερικήν 
τύψιν κατ’ αύτήν άκόμη τήν στιγμήν τού άδικήματος· καί έκαστος 
μέν τών κολαζομένων φέρει έπΙ τοΰ ίδίου σώματος τήν τιμωρίαν, ή δέ 
κακία κατεργάζεται άφ’ έαυτής έκαστον τών κολαστηρίων, έπειδή 
προπαρασκευάζει είς τόν κακοΰργον ζωήν δδυνηράν, ή όποία φέρε1 
έν εαυτή μετά τής αισχύνης φόβους πολλούς καί πάθη χαλεπά καί 
μεταμελείας καί ταραχάς άκαταπαύστους. Μερικοί δμως δέν διαφέ- 
ρουσι κατ’ ούδέν τών παιδαρίων, ·τά όποια θαυμάζουσι καί μακαρί- 
ζουσιν ώς πανευδαίμονας τούς κακούργους, τούς οποίους βλέπουσιν είς 
τά θέατρα έστεφανωμένους πολλάκις καί ένδεδυμένους χιτώνας δια- 
χρύσους καί ορχουμένους τήν πυρρίχην, μέχρις ού τούς ϊδωσι νά δια- 
τρυπώνται καί νά μαστιγώνται καί νά κατακαίωνται μετά τής άνθινης 
έκείνης καί τρολυτελοΰς έσθήτος. Καί έκ τών πονηρών πολλοί, έπα- 
ναπαυόμενοι είς τά πλούτη των καί έχοντες οικίας μεγαλοπρεπείς καί 
άρχάς καί δυνάμεις περιφανείς, φαίνονται εύτυχεΐς είς τά δμματα τών 
άνθρώπων, οί όποιοι άγνοούσιν δτι κολάζονται, πρΙν ή τούς Ιδωσι ν’ 
άποσφαγώσιν ή νά κατακρημνισθώσι*  ταΰτα εΐνε μάλλον τέρμα καί 
συντέλεια τής τιμωρίας ή ή καθ’ εαυτό τιμωρία. Διότι καθώς ό Ή- 
ρόδικος, περιπεσών είς φθίσιν, πάθος άνίατον, πρώτος αύτός, καθώς λέ
γει ό Πλάτων, έγκατέμιξε τήν γυμναστικήν μέ τήν ιατρικήν, καί 
άπεμάκρυνεν ουτω τόν θάνατον καί άπό τόν εαυτόν του καί άπό τούς
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μετέπειτα όμοιοπαθεΐς του, τοιουτοτρόπως καί δσοι έκ τών πονηρών 
έφάνησαν δτι έξέφυγον τήν άμεσον τιμωρίαν, δέν τιμωρούνται συντόμως 
άλλ’ είς μακράν διάστημα χρόνου, τιμωρούνται τιμωρίαν μακροτέραν 
καί ούχΐ βραδυτέραν. Ό άνθρωπος φρουρεί ται έν τή ζωή, ώς έν ειρ
κτή, από τήν οποίαν είνε αδύνατον νά δραπετεύση καί να διαφύγη, 
καί ήμπορεϊ έν τφ μεταξύ να εύωχήται καί νά πραγματεύηται καί 
νά δίδη καί νά χαρίζη, άκόμη δέ καί να διασκεδάζη, καθώς οί κυ- 
βεύοντες έν τφ δεσμωτηρίω, έν φ κρέμαται ύπεράνω τής κεφαλής του 
ή σπάθη του δημίου.

Πρός δέ τούτοις, τί μάς έμποδίζει νά λέγωμεν, δτι μηδ’ έκεϊνοι, 
οί όποιοι ρίπτονται είς τάς φύλακας διά νά θανατωθώσι, δέν τιμωρούν
ται, μέχρις ού τούς άποκόψωσι τόν τράχηλον, καθώς καί έκεϊνος, ό 
όποιος έπιε τό κώνειον καί περιφέρεται καί περιμένει νά καταβή τό 
βάρος είς τά σκέλη του, πρΙν καταλάβη αύτόν ή έντελής τού αίματος 
πήξις, ή όποία τόν παραδίδει είς τήν αναισθησίαν, άφ’ ου θεωρούμεν 
τιμωρίαν τήν τελευταίαν μόνον ώραν τής τιμωρίας, τά δ’ έν τφ μεταξύ 
παθήματα καί φόβους καί έλπίδας καί αγωνίας καί μεταμελείας καί 
δλα δσα κατακυριεύουσιν ένα πονηρόν, παραλείπομεν, καθώς δι’ ένα 
Εχθύν, άφ’ ού καταπίη τό άγκιστρον, δέν θά έλέγομεν δτι συνελήφθη, 
έως δτου τόν ίδωμεν να κατατέμνεται καί να μαγειρεύεται. Ό πονη
ρός, άμα τή αμαρτία, κατακυριεύεται ύπό τής τιμωρίας καί άποβάλλει 
εύθύς τήν γλυκύτητα τής άδικίας, ώσάν δέλεαρ, έχων δ’ έν έαυτφ τήν 
συνείδησιν, ήτις άμέσως έπιτίθεται κατ’ αύτού καί τον τιμωρεί,

ότριοογνοίζει ώς θύννος, δότις δννελίιφΟη εις τό πέλαγος, 
διότι ή ίταμότης καί ή θρασύτης έκέίνη τής κακίας ισχύει μέχρι τών 
άδικημάτων, άφ’ ού δμως έπειτα έκλειψη τό πάθος ώσεί άνεμος, έξα- 
σθενει τότε καί ταπεινούται καί ύποπίπτει είς τούς φόβους καί τάς 
δεισιδαιμονίας*  ώστε απομιμείται ώς πρός τήν άλήθειαν τών γιγνομέ- 
νων τόν Στησίχορον, δστις κατά τόν εξής τρόπον διηγείται τό ένύπνιον 
τής Κλυταιμνήστρας :

τάδε δράκων ιιέν έδοξε μολεϊν βεβροτωμένος άκρον 
έκ δ’ αρα τον βασιλεύς Πλειάθενίδας έοάνη, 

δηλαδή: έδώ μού έφάνη δτι έξήλθεν ένας δράκων αίματόφυρτος περί 
τό άκρον, μετά δέ ταύτα έφάνη ό βασιλεύς Πλεισθενίδας. Διότι καί τά 
νυκτερινά οράματα καί τά καθημερινά φάσματα, καί οί χρησμοί καί 
τά μετεωρολογικά φαινόμενα, καί παν δ,τι θεωρείται ώς προερχόμε- 
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νον έκ θείας αιτίας, έπιφέρουσι μελαγχολίας καί φόβους είς τούς κα
κούργους*  καθώς λέγουσι π.χ. δτι ό ’Απολλόδωρος έβλεπέ ποτέ καθ’ 
ύπνον δτι τόν έξέδερον οί Σκύθαι καί έπειτα τον εβραζον, ή δέ καρδία 
έκ του λέβηζος έλεγεν είς αύτόν*  «Έγώ σού έπροξένήσα δλα αύτά»· 
καί πάλιν έβλεπε τάς θυγατέρας τού έν μέσω τών φλογών περικυκλού- 
σας αύτόν. Ό δέ "Ιππαρχος, υιός τού ΙΙεισιστράτου, ολίγον πρό τής 
τελευτής αύτού είδε τήν Άφροδίτην, ή:ις έρριψεν είς πό πρόσωπον 
αύτοΰ σταγόνας αίματος άπό τίνος φιάλης. Οί δέ φίλοι Πτολεμαίου 
τού Κεραυνού είδον αύτόν έγκαλούμενον είς δίκην ύπό τού Σελεύκου 
ένώπιον δικαστηρίου συγκειμένου έκ γυπών καί λύκων, αύτός δέ διέ
νεμε κρέατα πολλά είς τούς πολεμίους του. Ό δέ Παυσανίας προσκα- 
λέσας έν Βυζαντίω διά τής βίας τήν Κλεονίκην, παρθένον έλευθέραν, 
καί έπειτα άμα παρουσιάσθη φονεύσας αύτήν έκ τίνος ταραχής καί 
ύπονοίας, έβλεπεν αύτήν πολλάκις είς τόν ύπνον του, ήτις έλεγε πρός 
αύτόν μυρίας έπιπλήξεις*  καί έπειδή, ώς λέγουσι, τό φάσμα δέν έ- 
παυεν, έπορεύθη είς τό ψυχοπομπειον είς Ήράκλειαν καί ποιήσας ίλα- 
σμούς τινας καί χοάς, άνεκαλειτο τήν ψυχήν τής κόρης*  έλθούσα δέ 
έκείνη, είπεν, δτι τότε θέλει παύσει ό καταδιωγμός, δταν ό Παυσανίας 
ύπάγη είς τήν Αακεδαίμονα" καί πορευθείς έκ£Ϊ, εύθύ; έτελεύ:ησεν.

"Ωστε, έάν ύποθέσωμεν δτι μετά θάνατον δέν μένει τίποτε είς 
τήν ψυχήν καί δτι ό θάνατος είνε πέρας πάσης χάριτος καί πάσης 
τιμωρίας, δυνάμεθα νά εϊπωμεν ο:ι ό Θεός μεταχειρίζεται μετρίως καί 
άμελώς έκείνους τούς οποίους τιμωρεί παρευθύς. Και πράγματι, καί 
αν κανείς θά διϊσχυρίζετο δτι κανέν άλλο κακόν δέν ύπάρχει είς τόν 
βίον τών πονηρών, μόνον τό γεγονός δτι εξελέγχεται άμέσως ή κακία 
δτι είνε πράγμα άγονον καί αχάριστου, πράγμα τό όποιον μετά πολλούς 
άγώνας καί κόπους δέν άποφέρει τίποτε χρηστόν καί άξιόλογον, είνε 
ικανόν νά προξενήοη ζωηράς θλίψεις είς τήν αίσθανομένην ψυχήν 
καθώς ίστορούσι διά τόν Αυσίμαχον δτι, αναγκαζόμενος ύπό τής δίψης 
καί παραδούς είς τάς χείρας τών Γετών εαυτόν και τον στρατόν του, 
άφ’ ού έπιε καί έκόρεσε τήν δίψαν του, αίχμαλωτισθείς, είπεν: «Ώ ! 
άλλοίμονον είς τήν άνανδρίαν μου, διά τόσον όλιγοχρόνιον ήδονήν έ- 
στερήθην, φεύ, τής βασιλείας μου !->. Μολονότι είνε τό δυσκολώτατον 
πράγμα νά έναντιωθή ΐ.ανεις είς φυσικού πάθους άνάγκ év δταν όμως 
ό άνθρωπος, παρακινούμενος ή άπό χρηματικήν πλεονεξίαν ή άπό 
φθόνον πολιτικής δόξης, ή δι’ ήδονήν τινα συνουσίας, πράξη τι άνομον 
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καί δεινόν έργον, καί έπειτα, άφ’ ού παρέλθη τό διψώδες καί μα
νιακόν του πάθους, έχει εύκαιρίαν νά θεωρή δτι τά. αισχρά καί φο
βερά τής άδικίας πάθη παραμένουσιν άνεξίτηλα, ούδέν δμως χρήσι
μον, μήτε άναγκαιον, μήτε ωφέλιμον, άρά γε δεν είνε επόμενον ν’ ά- 
ναλογίζηται πολλάκις καθ’ εαυτόν, δτι χάριν ήδονής τίνος άχαρίστου 
καί άνελευθέρου άνέτρεψε τα κάλλιστα καί μέγιστα δίκαια τών άνθρώ- 
πων καί έπλήρωσε τον βίον αύτοΟ αισχύνης καί ταραχής; Διότι, καθώς 
έλεγεν άστεϊζόμενος δ Σιμωνίδης, δτι τό μεν κιβώτιο^ του άργυρίου 
του εύρίσκει πάντοτε πλήρες, τό δέ τών χαρίτων κενόν, ουτω καί οί 
πονηροί, τήν κακίαν έν έαυτοις θεωροϋντες, εύρίσκουσιν δτι, έν ω 
κατ’ άρχάς προξενεί τινα ήοονήν καί χάριν ματαίαν, μένει άκολούθως 
έρημος μεν τούτων, πλήρης δέ τούναντίον φόβων καί λυπών καί οδυ
νηρών διά τδ μέλλον άναμνήσεων*  καθώ· άκούομεν έν τώ θεάτρφ τήν 
’Ινώ μεταμελουμένην δι’ δσα έπραξε καί λέγουσαν :

*) Συνέχεια έκ τού 161ου τεύχους σελ. 599.

Φίλαι γνναϊκες, πώς αν έξ άρ^ής όόμοις 
ΆΟάριαντος οίκίιόαιηι, τών πεπραγμένων 
οράόαόα μηδέν ;

Αύτά βεβαίως άναπολεΐ έν έαυτή καί διαλογίζεται ή ψυχή έκά- 
στου τών πονηρών. Πώς δηλαδή ν’ άποτινάξη τήν άνάμνησιν τών άδι- 
κημάτων καί ν’ άποπλύνη τήν συνείδησιν αύτής άπό τούτων, ώσιε νά 
ζήση έξ άρχής άλλον βίον. Διότι δέν υπάρχει τίποτε θαρραλέον, ούδέ 
στερεόν καί βέβαιον, είς δσα προτιμώσιγ οί πονηροί, αν θελήσωμεν 
να τούς φαντασθώμεν κάπως σοφούς*  άλλ’ δπου υπάρχει φιλοπλουτία 
καί φιληδονία περιμάχητος καί υπερβολική ζηλοτυπία μετά δυσμενείας 
ή κακοηθείας, έκεΐ δύναται να άνακαλύψη δ άνθρωπος καί δεισιδαιμο
νίαν καί μαλθακότητα πρδς τούς κόπους, καί δειλίαν πρδς θάνατον, καί 
μεταβολήν τών δρμών δξεϊαν, καί χαυνότητα πρδς δόξαν ύπδ αλαζο
νείας*  καί τούς κατηγόρους φοβούνται καί τούς έπαινέτας άποστρέ- 
φονται, έπειοή νομίζουσιν δτι άπατώνται καί δτι πολεμούσιν ιδίως 
τούς κακούς, διότι έπαινούσι προθύμως τούς φαινομένους άγαθούς. Ή 
σκληρότης τής κακίας, ώς ή τού κακού σιδήρου, είνε σαθρά καί εύ
θραυστος*  δθεν έν διαστήματι μακρού χρόνου άφ’ ού καταλάβωσι τούς 
εαυτούς των οί πονηροί, θλίβονται καί στενοχωρούνται καί άποστρέφον- 
ται τήν ζωήν των. Ό φαύλος βεβαίως άνθρωπος, δταν άποοίοη μίαν 
παρακαταθήκην καί έγγυάταί τινα φίλον του, καί έπιδίοη καί συνεισ- 
φέρη μετά δόξης καί φιλοτιμίας είς τάς άνάγκας τής πατρίδος, εύθυς 
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τότε λυπεϊται διά τα πεπραγμένα καί μεταμελεί αι διά τδ εύμετά- 
πτωτον καί μεταβλητόν τής γνώμης του, δπως καί μερικοί, καταχειρο
κροτούμενοι είς τα θέατρα διά τήν γενναίαν χορηγίαν των, ύποστενά- 
ζουσιν άμα ώς ή φιλοδοξία άρχίση νά ύποχωρή είς τήν φιλαργυΓίαν*  
δσοι δέ θυσιάζουσιν άνθρώπους διά τυραννίδας καί συνωμοσίας καί 
ύφαρπάζουσι τά χρήματα τών φίλων, είνε δυνατόν να μή μεταμελών- 
ται καί νά μή έχθαίρωσιν εαυτούς καί να μή λυπώνται διά τά γε- 
νόμενα ;

Έγώ μέν νομίζω, ας μού έπιτραπή νά τό εϊπω, δτι οί κακούρ
γοι δέν έχουσιν άνάγκην ούτε θεών ούτε άνθρώπων διά νά τούς τιμω- 
ρήσωσιν, άλλ’ αρκεί είς αυτούς ή είς τδν βίον αύτών έπιφερομένη δια
φθορά καί ταραχή.

Γ. ΜΑΤΣΑΚΙΣ
Καθηγητής του ‘Ιβροδιδασκχλείου. 

/

0EOS ΛΥΤΡΩΤΗΝ*
Έτι δυτικώτερον οί ΙΙέρσαι εχουσι βάσιν της πίστεως αύ

τών τήν έν τή διήνεκεϊ πάλη πρός τό κακόν οριστικήν έν τελεί 
έπικράτησιν τοΰ άγαθοΰ, τήν άπολύτρωσιν, δηλαδή, άπδ τών 
καταπιεζόντων δεινών, είς ήν Οά συντέλεση ό μεσάζων μεταξύ 
τοΰ άγαθοΰ Ώρομάσδου καί τοΰ πονηρού Άριμάν Μίθρας, τδ 
δεύτερον πρόσωπον τής περσικής τριάδος, ο τά πάντα έφορών 
καί κρατύνων, δ δίκης οφθαλμός, ό φωτίζων, θερμαίνων καί 
διακοσμών τήν γήν, ό προστάτης τών αγαθών βασιλέων καί 
τών ανδρείων πολεμιστών, ό καθαίρων τδν κόσμον άπδ παντδς 
στοιχείου φθοροποιού, ό πατήρ τοΰ φωτός, τής αιθρίας, τής εύ- 
δαιμονίας καί τής χαράς.

Έν δέ τη Αίγύπτφ δ υίδς τού μεγάλου Θεοΰ, τοΰ πατρδς 
τής αιγυπτιακής τριάδος Όσίριδος, δ Τ2ρος ώς παιδίον άνατρέ- 
φεται μυστικώς διά τδν φόβον τών πονηρών πνευμάτων, άνδρω- 
θείς δέ καταπολεμεί και κατανικά τδν έχθρδν τοΰ πατρδς αύ
τοΰ καί άρχηγδν τοΰ σκότους Σίτ, καί άποκαθίστησι τδ έπϊ τού 
κόσμου· κράτος τοΰ άραθοΰ πατρδς αύτοΰ.
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Ανάλογους ιδέας περί τής πάλης τοϋ άγαθοΰ κατά τοΰ 
κακοΰ, καί πεποιθήσεις περί τής τελικής έπικρατήσεως τοϋ ά
γαθοΰ διά τής παρεμβάσεως θεότητος, άποτελούσης τό δεύτερον 
συνήθως πρόσωπον θείας τριάδος, ανευρίσκει τις έν παντί σχε
δόν άρχαίφ θρησκεύματι,' πυρήνρς δίκην δμως πάντοτε καί 
περιπεπλεγμένος λαβυρινθοειδώς έν τοίς παμποικίλοις καί δυσ· 
διαλύτοις καί άναριθμήτοις πλάσμασι τής φαντασίας τών λαών, 
οί'τινες οί μέν προσδοκώσιν έν τφ μέλλοντι τήν έκπλήρωσιν τοΰ 
μακραίωνος τούτου πόθου, οί δέ τινες καί θεωροΰσιν ήδη τοΰτον 
έκπληρωθέντα. Διότι τοΰτο είναι τό έχον κατ’ έξοχήν σημασί
αν έν τφ προκειμένφ ζητήματι, ή γνώσις πάντων τών λαών τής 
άντιθέσεως τοΰ άγαθοΰ πρός τό κακόν, τής πάλης αύτών κατ’ 
άλλήλων, καί ή πεποίθησις δτι τό άγαθόν θά έπικρατήση 
ποτέ όριστικώς διά τής παρεμβάσεως τής θεότητος, καί δή 
τοΰ δευτέρου προσώπου τής τριαδικής θεότητος, δπου τοιούτον 
πιστεύεται τό θειον. Ούδέν πλέον τοΰ πυρήνος τούτου δικαιού
μεθα νά άπαιτήσωμεν παρά λαών, ών ό πολιτισμός μέχρι τής 
έπιμειξίας πρός τόν ελληνικόν καί είτα τον ρωμαϊκόν πολιτισμόν 
καί κόσμον καί μέχρι τής πραγματικής έπιφανείας τοϋ Λυτρω- 
τοΰ ή ήφανίσθη δλως ή παρέμεινεν έν νηπιώδει καταστά- 
σει, δημιούργημα τής φαντασίας τών ποιητών καί έ'ρμαιον τών 
συμφερόντων τής τάξεως τών σοφών ιερέων ή τών ύπερφιάλων 
δυναστών, τών άρχόντων διά τής βίας τοΰ τρόμου καί τοΰ 
ζόφου.

Άλλ’ δμως πριν έλθωμεν είς τάς παραδόσεις τών Ελλή
νων καί τών μαθητών αύτών Ρωμαίων περί τής προσδοκίας 
τών έθνών δεν δυνάμεθα νά μή ♦ ρίψωμεν έν βλέμμα πέραν τοϋ 
ώκεανοΰ, είς τήν ήπειρον τοϋ δυτικού ημισφαιρίου, ής οί κά
τοικοι έβίωσαν άπό τής άποσπάσεως τής γής αύτών τοϋ λοιποΰ 
συμπλέγματος τών ηπείρων τοΰ παλαιοΰ κόσμου άνεπίμεικτοι 
πρός τήν λοιπήν Οικουμένην, ϊνα ίδωμεν αν- καί έκεϊνοι διετή- 
ρησαν άσβεστον τήν προσδοκίαν τοϋ Σωτήρος έν ταίς καρδίαις 
αύτών. Καί λοιπόν, ναί !, καί ούχ ήττον σαφώς ή οί σοφοί τών 
άνατολικών λαών.

θεός λυτρωτής 627

Έγίνωσκον οί ’Αμερικανοί τόν έπίγειον παράδεισον τοΰ 
Άδάμ, καί τον κατακλυσμόν, καί έπίστευον είς έξιλασμόν, δν 
έμελλε νά τελέση νέος θεός πανίσχυρος, δστις καί θά 
κρίνη ήμέραν τινά τούς άνθρώπους κατά τά έργα αύτών. Το- 
σοΰτον δέ εύρέως ήτο διαδεδομένη ή πεποίθησις αύτη καί το- 
σοΰτον άνυπομόνως προσεδοκάτο ή κάθόδος τοΰ πανισχύρου 
Θεοΰ, δστις θά ήτο άμα καί βασιλεύς, ώστε δ δυνάστης τοΰ Με
ξικού Μοντεζούμας μόλις είδε τούς Ισπανούς άποβιβαζομένους 
είς τήν εαυτού χώραν ήρώτησεν αύτούς μή τυχόν έφερον μεθ’ 
εαυτών τόν προσδοκώμενον τοΰτον νέον βασιλέα.

Άλλ’ έν τή έξετάσει τοΰ δένδρου ό έπιστήμων, ϊνα έξα- 
κριβώση τάς ιδιότητας αύτοΰ, λαμβάνει τό είδος ύπό τήν τε- 
λειοτάτην δυνατήν μορφήν, ούχί δέ έν καταστάσει άγρία ή 
μαρασμού*  δθεν καί ημείς δφείλομεν νά ζητήσωμεν, πάντως 
δέ πρέπει νά ευρωμεν—έάν ή θέσις ήμών είναι άληθής—παρά 
τοίς Έλλησι καί τοίς Ρωμαίοις, οί'τινες άνέπτυξαν τον σπου- 
δαιότατον τής άρχαιότητος πολιτισμόν, καί ήκολούθησαν τήν 
δρθήν όδόν έν τή άνελίξει τών όρμημάτων τοΰ άνθρωπίνου πνεύ
ματος, άσυγκρίτως σαφέστερα, πολυπληθέστερα καί άκριβέστε- 
ρα τα ίχνη τής περί τής προσδοκίας τών έθνών παναρχαίας τοΰ 
Θεού έπαγγελίας, καί δή έπί' τοσοΰτον σαφέστερα, έφ’ δσον 
προσεγγίζομεν είς τούς χρόνους τήο πληρώσεως τής έπαγγελίας 
ταύτης. Μή θεωρηθή δέ τοΰτο παράδοξον*  διότι καί παρά τοίς 
λαοίς τούτοις διά στόματος τό κατ’ άρχάς παρεδίδοτο άπό τών 
προγόνων είς τούς άπογόνους ή παναρχαία έλπίς, καί παρ’ 
αύτοι'ς έπεκράτει τότε ή φαντασία μάλλον ή ή κρίσις, καί τής 
φαντασίας τά πλάσματα προσεκολλώντο άεί πολυπληθέστερα 
περί τόν άρχικόν πυρήνα τής ά).ηθείας. Είδικώτερον δέ λα- 
λοΰμεν ένταΰθα περί τών Ελλήνων, —περί τών ’Ιουδαίων, οίτι- 
νες έγένοντο ο περιούσιος τού Θεοΰ λαός, έν φ έμελλον νά 
εύλογηθώσι πάσαι αί φυλαί τής γής, καί περί τής προφητείας 
αύτών γενήσεται έφεξής έν ίδίφ κεφαλαίφ έκτενέστερος λόγος— 
παρ’ οίς εικότως, ώς καί παρά τοίς λοιποΐς λαοίς, ή φαντα
σία έπελάβετο κατ’ άρχάς τής έπί το μυθικώτερον διακοσμή- 
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σεως καί συμπληρώσεως τής πατροπαραδότου περί τής αποστο
λής τοΰ Λυτρωτοΰ θείας επαγγελίας, αλλά μετά τής καλαι
σθησίας, συμμετρίας, πιθανότητος. ήμερότητος, λογικότητος καί 
σεβασμού προς τήν άρχικώς ύποκειμένην βάσιν τής άληθείας, 
ήτις διακρίνει πάντα τά δημιουργήματα του Ελληνικού πολι
τισμού.

Έφ’ δσον δ’ εφεξής ή φιλοσοφία άναπτυσσομένη κατ- 
έρριπτεν, δια τής άνατομικής μαχαίρας τής έρεύνης άποκόπτου- 
σα, ώς άχρηστα τά προσπεφυκότα πλάσματα τής φαντασίας, 
έπί τοσοΰτον έξέλαμπεν ή άλήθεια, ή ύπδ τής φαντασίας, ώς 
εϊ;,ηται, διακοσμηθείσα, καί φυσικόν είναι οί φιλόσοφοι νά 
παρέδοσαν ήμιν σαφεστέρας ή οί ποιηταί μαρτυρίας καί περί 
τής θείας περί Λυτρωτοΰ επαγγελίας. ’Όντως δέ ούτω συμ
βαίνει.

’Εάν λάβωμεν ύπ’ δψει τά πλάσματα τής 'Ελληνικής 
φαντασίας κατά πρώτον, θά ευρωμεν καί ένταΰθα τριάδα θεών 
μεγίστων, άνάμνησιν τής παναρχαίας γνώσεως τών προπατόρων 
δτι Τριάς έστιν δ Θεός, αλλά γνώσεως διά τδ κατ’ εξοχήν μυ
στηριώδες και άκατάληπτον αύτής παμποικίλας διαμορφώσεις 
καί μετατροπάς ύπδ τής άνθρωπίνης φαντασίας ύποστάσης· θά 
ευρωμεν τήν Σοφίαν τοΰ Θεοΰ, τήν ’Αθήναν, γεννωμένην ευθύ 
έκ τοΰ ύψίστου Θεοΰ, τοΰ « ΙΙατρδς άνδρών τε θεών τε» Διός· θά 

’ίδωμεν τδν άνθρωπον δημιουργούμενον ύπδ τοΰ Θεοΰ έκ πηλοΰ, 
καί λαμβάνοντα πνοήν ζωής έκ τοΰ ούρανίου πυρδς καθ’ ύπό- 
δειξιν τής θείας Σοφίας· θά ίδωμεν τήν πρώτην γυναίκα, τήν 
Πανδώραν, κομίζουσαν είς τδν άνθρωπον (γινομένην δηλαδή αί- 
τίαν) πάντα τά έν τω κόσμφ δεινά, μετ’ αύτών δ’ δμως καί τδ, 
σωτηριωδέστατον άγαθόν, τήν έλπίδα τής απολυτρώσεων, αύ- 
τήν δή τήν άγιωτάτην ύπόσχεσιν τοΰ Θεοΰ. περί τής άποστο- 
λής τοΰ Σωτήρος· θά ευρωμεν ακόμη τους παναρχαίους "Ελ
ληνας γινώσκοντας δτι δ Σωτήρ τής άνθρωπότητος θά ύπο- 
στή θελήσει τοΰ ούρανίου ΙΙατρδς χάριν τών ύπέρ τοΰ φωτισμοΰ 
τοΰ άνθρώπου ένεργειών αύτού μαρτυρικόν θάνατον διά καθη- 
λώσεως’ δ Προμηθέας δηλαδή, έν ώ έπροσωποποιήθη ύπδ τών 
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αρχαίων δ Λόγος τοΰ Θεοΰ, δι’ οδ τά πάντα έγένετο καί δ άν
θρωπος έδημιουργήθη, ώφειλε, κατά τάς παναρχαίας παραδό
σεις τοΰ άνθρωπίνου Γένους, τάς ύπδ τής μυθολογίας πάντοτε 
κατά τδν ίδιάζοντα αύτή τρόπον διακοσμηθείσας, διά τον φω
τισμόν, δν διά τής μεταλαμπαδεύσεως είς τήν γήν τοΰ ούρανίου 
πυρδς έχαρίσατο τοίς άνθρώποις, νά πάθη· καί προσηλοΰται έπΐ 
τοΰ Καυκάσου σταυρούμενος, καί νύσσεται τήν πλευράν καί κα
τατρώγεται τδ ήπαρ ύπ’ άετοΰ καί μαρτυρεί' άλλ’ έν τέλει συμ- 
φιλιοΰται, συμφιλιοί δηλαδή έν τφ έαυτοΰ προσώπφ τδ ανθρώπι
νον Γένος πρδς τδν ουράνιον.Πατέρα άνδρών τε θεών τε, καί άνα- 
βαίνων έκ νέου είς τδν ’Όλυμπον καί συγκαθεζόμενος μετά τών 
λοιπών θεών συναναβιβάζει εκεί τήν έν αύτφ έκπροσωπουμένην 
’Ανθρωπότητα, τήν δΓ αύτοΰ δημιουργηθείσαν, διαφωτισθείσαν 
καί καθαρθεϊσαν.

Καί ταΰτα μέν ή μυθολογία. Άλλα πάντως σαφεστέραν, ά- 
κριβεστέραν καί άγνοτέραν δικαιούμεθα νά άπαιτήσωμεν παρά 
τής ελληνικής σοφίας τήν άλήθειαν καί τήν είς τούς έπιγινομέ- 
νους παράδοσιν αύτής διά μέσου τών αιώνων, καί ού μόνον τήν 
άληθεστέραν γνώσιν άλλά καί τήν άληθεστέραν ήθικήν διδασκα
λίαν. Άτυχώς τά περί τών τοιούτων διδάγματα, έν μυστηρίοις 
σωζόμενα καί ύπδ τών ταΰτα μεμυημένων ζηλοτύπως φυλαττό- 
μενα δέν άποκαλύπτονται ήμίν έν άφθονία ύπδ τών άρχαίων πη
γών έν τούτοις καί οσα έκ συμπτώσεως περιήλθον είς γνώσιν 
ήμών είναι ικανά ίνα μαρτυρήσωσι τήν σαφή γνώσιν τής περί 
τής προσδοκίας τών έθνών θείας έπαγγελίας, ήν είχον τά έκ- 
λεκτότερα πρόσωπα τής άρχαίας Ελλάδος, τά μεμυημένα ί- 
δίως τά έλε'υσίνια μυστήρια. Διότι έκ φιλοσόφων μεμυημένων τά 
μυστήρια ταΰτα, καί δή τών πνευματικωτέρων ούτως είπεΐν, έξ 
αύτών, έ'χομεν τάς βεβαιώσεις τοΰ γεγονότος δτι οί έκλεκτοί 
τών άρχαίων Ελλήνων άνέμενον τήν κάθοδον Λυτρωτοΰ τοΰ άν
θρωπίνου Γένους, άνακαινιστοΰ καί διδασκάλου τοΰ «πώς χρή 
διακεΐσθαι πρδς θεούς καί άνθρώπους».

’Ήδη παλαίτατα, σχεδδν κατ’ αύτούς τούς χρόνους τής 
διαμορφώσεως τοΰ ελληνικού μυθολογικού συστήματος, άνεφά-
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νησαν οί πρώτοι Έλληνες φιλόσοφοι, οί διδάξαντες τους δλίγους 
έκλεκτοΰς τάς έκ παραδόσεων αρχαιότατων έχοόσας τήν πηγήν 
αληθείς περί Θεού γνώσεις· αυτός ό "Ομηρος δέν φαίνεται ά- 
γνοών τήν υπαρξιν τοΰ ενός ύψίστου άληθινοϋ Θεού, ούδ’ δτι οί 
διάφοροι ’Ολύμπιοι είναι θεοπροσωποποιήσεις διαφόρων ιδεών, 
εννοιών, φυσικών φαινομένων ή φυσικών στοιχείων. Ή δέ .μι
κρά Άσία, ήτις έν παναρχαίοις χρόνοις ύπήρξεν ή γέφυρα τής 
μεταβάσεως τών πρώτων Ελλήνων καί τών παραδόσεων αύτών 
είς τήν έν Ευρώπη Ελλάδα, έγένετο καί τδ θέατρον τών περί 
τον τρωικόν πόλεμον ήρωικών γεγονότων καί τών ύμνησάντων 
ταΰτα έπών ή κοιτίς, αύτή δέ καί ή γενέτειρα τών πρώτων Ελ
λήνων φιλοσόφων.

Μικρασιάτης έκ Κολοφώνος ήτο ό Ξενοφάνης, δστις περί 
τα τέλη τής σ' εκατονταετηρίδας διεμαρτύρετο κατά τοΰ 'Ομή
ρου καί τοΰ Ησιόδου, οΐτινες απέδιδαν τοίς θεοίς πάθη άνθρώ- 
πινα καί διεκήρυττεν δτι

«εις θεός εν τε Οεοϊόι καί άνΟοιόποιόι ιιέγχότος 
οντε οέιιας Ονητοϊόιν όηοίιος οντε vónya· 
ονλός όρα, ονλος δέ νοεϊ5 ούλος δέ τ’ άκονει·» 3

Κλαζομένιος δ’ ήτο δ Αναξαγόρας, δ επιφανείς κατ’ ’Αρι
στοτέλη «ώ ς ν ή φ ω ν, π α ρ’ ε ί κ ή λ έ γ ο ν τ α ς,» καί 
διακηρύξας τήν πολυθρύλητον αλήθειαν δ τ ι «ν ο ΰ ς τ à 
πάντα δ ι ε κ ό σ μ η σ ε ν».

Άλλα μόνον τοΰ έπους δ μικρασιάτης δημιουργός, δ θε- 
σπέσιος "Ομηρος, έμελλε νά παραμείνη ανέφικτος καί ανυπέρ
βλητος διά μέσου τών αιώνων’ πάσης άλλης έκφάνσεως τοΰ 
ελληνικού πολιτισμού ή κορωνίς έμελλε νά έπιτεθή έν τή ίερω- 
τάτη ίοστεφάνω πόλει, νή φερούση το μέγα τής θεού τής σοφίας 
ονομα, ταΐς Άθήναις. Τάχιστα ή πόλις αυτή, ή περίπυστος διά 
τήν θεοσέβειαν τών κατοίκων αύτής καί διά τήν φιλοπατρίαν 
και τάς λοιπάς άρετάς τών παλαιοτέρων αύτής βασιλέων καί 
τοΰ δήμου, ή έν Μαραθώνι σχεδόν μόνη καί έν Σαλαμίνι κατά 
τδ μέγιστον μέρος καί έν Πλαταιαίς ούχ ήττον περιφανώς μετά 
τών λοιπών Ελλήνων κατασυντρίψασα τήν βαρβαρικήν έπιδρο- 
μήν, άπέβη δ δφθαλμδς τής Ελλάδος καί τής δλης τότε γνω
στής Οικουμένης, καί δ φωτεινός φάρος δ διαχέων τδ ίλαρδν

3) Anthol. lyr. Hiller Xenophanis frgm. 12. 13.
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αύτοΰ φώς ώς άπαράμίλλον μετέωρον πρδς πάσας τάς διευθύν
σεις, άλλά καί ή πνευματική εστία ή συνάγουσα ύπδ τήν θαλ
πωρήν αύτής άπδ πάντων τών σημείων τά έκλεκτότερα πνεύ
ματα.

”Ω, ή πόλις τών αιώνων ή άκατάβλητος, ή πνευματική πα- 
τρίς πάσης εύγενοΰς ψυχής, ή πόλις τών ένδοξων άναμνήσε- 
ων, ή κυψέλη τών μεγάλων διανοιών καί τών κορυφαίων άνθρω- 
πίνων πνευμάτων, τδ χάρμα τών φυλών καί δ δφθαλμδς τής οι
κουμένης, ή πόλις ή άγήρως, ή πίπτουσα καί άνισταμένη έν 
θαύμασιν, ή νικωμένη καί έξαθηναΐζουσα τδν νικητήν, ή πό
λις τοΰ αδύτου ήθικοΰ καί φυσικού φέγγους’ ή πόλις τής 
δόξης, ή πόλις τώ? φιλοσόφων, ή πόλις τών μεγάλων τρο
παίων, ή πόλις τών άνυπερβλήτων ιδανικών, ή πόλις τών 
μεγάλων στρατηγών καί ναυμάχων, ή πόλις τών μεγαλοφυών 
πολιτικών, ή πόλις τών έξοχωτάτων ποιητών, ή πόλις τών δει- 
νοτάτων ρητόρων, ή πόλις ή ,περιλαμβάνουσα έν έαυτή τήν Ελ
λάδα πάσαν, τής Ελλάδος ή 'Ελλάς, δ πολικδς άστήρ περί 
δν έστρέφετο δ αρχαίος Ελληνισμός, δ έτερος τών πόλων, περί 
ούς στρέφεται δ νέος Ελληνισμός· ή πόλις ή έμπνεύσασα είς 
τδν ύψιπετέστατον τών αιώνων λυρικόν Πίνδαρον τδν αθάνατον 
ύμνον, έξ ού τδ άπόσπασμα «Ίώ ταί λιπαραί καί ίοστέφανοι 
καί άοίδιμοι, Ελλάδος έρεισμα, κλειναί Άθάναι, δαιμόνιον πτο- 
λίεθρον.» ( άκολοο^ΐ).

ΓΕΓΟΝΟΤΑ Km 2ΚΕΨΕΙ2
ΒΙΣΜΑΡΚΕΙΟΙ ΤΡΟΠΟΙ

Ό μακάριος Παύλος δίδων τας πλήρους άποσ:ολικοϋ προς τήν 
νεοσυστατον έν Κρήτη Εκκλησίαν ένδιαφέροντος ύποθήκας του είς 
τον Επίσκοπον αύτής Τίτον καί θέλων να ύποδείξη είς τον νεαρόν 
Ποιμένα τής Κρήτης τίνας έχει νά ύπερνικήση δυσκολίας έν τή δια
μορφώσει κοινωνίας χριστιανικής έπεκαλέσθη καί γνώμην έθνικου 
Κρητός ποιητου δυομενώς τούς συμπατριώτας του χαρακτηρίζοντος. 
"Οταν τω 1897 ό κόσμος ολος θαυμάζων τούς ήρωικούς άγώνας τών 
Κρητών κατά τής τουρκικής τυραννίας έπεκρότει τάς άποφάσεις τών 
τεσσάρων Δυνάμεων Αγγλίας, Γαλλίας, ’Ιταλίας καί Ρωσσίας περί άνε- 
ξαρτησίας τής Κρήτης, σίδηρους τής Γερμανίας Άρχικαγκελλάριος 
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μαινόμενος δια τας άποφάσεις ταύτας έπεκαλέσθη προς ύβριν τών 
Κρητών τό σχετικόν χωρίον του ’Αποστόλου. Καί το νά ύβρισθώσι 
μέν οί Κρητες άπδ ένα Βίσμαρκ δι’ ίεροσύλου έπικλήσεως γραφικών 
λόγων τδ πράγμα δέν είνε έκπληκτικόν. Τήν δόξαν δμως ταύτην του 
Γερμανού Πολίτικου, έζήλευσε καί Έλλην πολιτευόμενος—δημοσιο
γράφος έν Κύπρφ, δστις δμως προ όλίγου άκόμη ύπέσχετο προεκλο- 
γικώς είς τδν Κυπριακόν λαόν δτι θά άνανεώση έν Κύπρφ τούς Κρη
τικούς άγώνας. Πόσος, τών πονηρών τούτων ήμερών παρερχομένων, 
δέν θα έκδηλωθή μετάμελος έφ’ οίς σήμερον, τον νοΰν έξεστηκότες, 
λέγομεν καί πράττομεν κατ’ άλλήλων !

XXX
Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Ό νέος Πρωθυπουργός τής ’Αγγλίας, δ πολύς καί έ^ λόγοις καί 
έν έργοις Αόύδ Τζώρτζ είς τον πρώτον του πρωθυπουργικδν λόγον έν 
τφ Κοινοβουλίω ώς εξής καθώρισε τδν σκοπόν του πολέμου διά τήν 
’Αγγλίαν :

«Πρόκειται περί πολέμου δια τα δίκαια τών ’Εθνών, διά τήν τι
μήν τών έθνών, διά τήν καλήν πίστιν τών έθνών. Τά φράγματα κατά 
τής βαρβαρότητας τά άνεγερθέντα ύπδ γενεών ολοκλήρων κατερρίφθη- 
σαν, αν δέ ή Αγγλία δέν κατήρχετο είς τδν άγώνα ή Εύρώπη θα 
κατεκλύζετο ύπδ τού κύματος της άγριότητος καί τής άχαλινώτου δυ- 
νάμεως. Ή καλή πίστις μεταξύ τών έθνών, ή διάδοσις τών ιδεωδών 
διεθνούς άλληλεγγύης, ή προστασία τού άδυνάτου κατά τού δυνατού 
ύπδ έτι δυνατωτέρου, ή άντίληψις τοΰ δτι ή δικαιοσύνη είνε ίσχυρο- 
τέρα άπδ τήν πλεονεξίαν, ή έπίγνωσις τού δτι παράβασις τής καλής 
πίστεως μεταξύ τών έθνών μικρά ή μεγάλη θά έπ^φέρη ταχεΐαν καί 
δφειλομένην τιμωρίαν, πάντα ταύτα χαράττουν τδν δρόμον δι’ ού ή 
άνθρωπότης προχωρεί βραδέως πρδς υψηλότερα ιδανικά».

Ενθαρρυντικοί λόγοι διά τδ μέλλον τής άνθρωπότητος. Έάν 
καρπδς τού φοβερού πολέμου θα είνε ή έπαλήθευσις αύτών, οί ποτα
μοί τών αίμάτων δέν έρρευσαν δωρεάν.

XXX
Ο ΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ό νύν Πανιερ. Μητροπολίτης Πετρουπόλεως Πιτιρούμ μετέχων 
άλλοτε τής Προσυνοδικής ’Επιτροπής ώς ’Επίσκοπος Κούρσκης είχε 
διατυπώσει γνώμην περί συμμετοχής τών αντιπροσώπων τής Εκκλη
σίας είς τήν πολιτικήν καί κοινωνικήν ζωήν τής Αύτοκρατορίας. Τώρα 
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έπΐ τή λήξει τών έργασιών τής Επιτροπής ύπεμνήσθη έν τφ τύπφ 
ή γνωμοδότησις αύτη τού νύν πρωθιεράρχου τής Ρωσσικής ’Εκκλη
σίας, ή; τήν ορθότητα μόνον οί έπιπολαίως μελετώντες τας κανόνι- 
κάς διατάξεις τής ’Εκκλησίας καί τήν θέσιν αύτής έν τή Βυζαντινή 
Αύτοκρατορία δύνανται να άμφισοητώσι. Κατά τήν γνώμην ταύτην : 
«Παραλλήλως πρδς τήν θρησκευτικήν καί ηθικήν προκοπήν τών πι
στών οί Ποιμένες τής Έκκ)<ησίας πρέπει νά μεριμνώσι καί περί τών 
κοσμικών αύτών αναγκών*  διά τούτο έπιθυμητή είνε ή συμμετοχή τού 
κλήρου έν ταΐς συνελεύσεσιν έκείναις έν αίς συζητούνται οίκονομικαί, 
κοινωνικαί καί πολιτικαί ύποθέσεις. Σήμερον άνευ τής έπιδοκιμασίας 
τής Βουλής ούδείς πλέον νόμος θα έκδίδεται διά τδν λαόν. Τούτου 
ένεκα είνε φυσικόν οί άντιπρόσωπο; τής Εκκλησίας νά μετέχωσι τών 
συζητήσεων έν ταϊς συνελεύσεσι ταύταις . . . Οί Ποιμένες τής ’Εκ
κλησίας δέον έπιμελώς να έπαγρυπνώσιν έπΐ πάσης έκφάνσεως τού 
έξωτερικού βίου τών πιστών, νά άναμιγνύωνται είς τας κοινωνικας αύ
τών ύποθέσεις καί σχέσεις καί πανταχού να έκοηλώσι τήν ήθικήν 
αύτών έπιρροήν. Είνε άπολύτως άναγκαία έπ’ άγαθώ τής Εκκλησίας 
καί έπ’ ώφελεία τού Κράτους ή συμμετοχή αντιπροσώπων τής Εκ
κλησίας μετά δικαιώματος ψήφου είς πάντα τα κοινωνικά, πολιτικά 
καί πολιτειακά ιδρύματα έπΐ τή βάσει τών διά πάντα πολίτην δικαιω
μάτων καί καθηκόντων».

ΚΥΠΡΙΑΚΑ
Η Λ. Μ. ΕΝ ΜΥΡΤΟΙ*

Προς διευθέτησήν τών κχτά τήν τέως 
έδραν Αύτής ή Α. Μ. δ ’Αρχιεπίσκο
πος μετέβη συνοδεία του Τοποτηρητού 
τοΰ θρόνου Κυρηνείας Ίερολογιωτάτου 
κ. Νικοδήμου κα'ι του εντίμου Δημάρ
χου Λευκωσίας κ. Α. Λιασίδου εις τήν 
έν Μύρτου Μητρόπολιν, ένθα οι τε πα
τέρες τής Ίεράς Μονής Άγιου Παντε- 
λεήμονος και οί κάτοικοι τής κώμης 
ύπεδέχθησαν αύτδν μετά τής προσηκού- 
σης τιμής δεχθέντες έν χαρφ τήν Αρ
χιεπισκοπικήν ευλογίαν και άκούσαντες

τήν έπ’ έκκλησί^ διδασκαλίαν αύτοΰ. 
Κατά τήν έν τή Μητροπόλει δέ διήμε
ρον διαμονήν του ό Μακαριότατος διε- 
πραγματεύθη μετά τής Μονής τήν είς 
ταύτην έκχώρησιν τοΰ Μητροπολιτικοΰ 
οικήματος και τοΰ συνημμένου κήπου, 
τοΰ Μητροπολίτου Κυρηνείας τοΰ λοι
πού μέλλοντος να έδρεύη έν Μόρφου 
και έν Κυρηνεί^ι, συνεφωνήθη δέ όπως 
δ Μητροπολιτικδς θρόνος άποζημιωθή 
ύπδ τής Μονής δια ποσού 900 λιρών 
πληρωτέων είς μίαν δεκαπενταετίαν 
ανα λίρας 60 έτησίως. Συνεστήθη δέ τή

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

 - Ι
ερ
ά Μ

ητρ
όπ
ολ
ις 
Κιτ
ίου



634 «’Εκκλησιαστικός Κήρυξ»

Άδελφότητι όπως κατά τά συνοδικώς 
άποφχσισθέντκ προβώσιν είς τήν εκλο
γήν Ηγουμένου.

t ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΓΚΚΩΤΠΣ

Μετέστη προς Κύριον δ πρώην έξχρ- 
χος τής ’Αρχιεπισκοπής και τέως Οι
κονόμος τής Μονής 'Αγίου Άνδρέου 
Χριστόφορος Κυκκώτης. Οί έν Λευκω
σία ’Αδελφοί τής Μονής Κόκκου τιμων- 
τες τον κοιμηθέντα αδελφόν αύτών παρ- 
έλαβον τόν νεκρόν αύτού έκ τής ’Αρ
χιεπισκοπής καϊ έκήδευσαν αύτόν έν τφ 
Μετοχίφ αύτών τής κη^ίας προεξάρ- 
χοντος τού Μ. ’Αρχιεπισκόπου.

t ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΦΡΑΓΚΟΓΔΗΣ

Πλήρης ήμερών άλλ’ έν δράσει έτι 
ζηλευτή άνεπαύθη έν Κυρίφ χρηστός, 
φιλόθρησκος, φιλόπχτρις και φιλόμου- 
σος πολίτης τής Λεμεσού, Πρύτχνις τού 
έν τή πόλει δικηγορικού σώματος, δ 
Αγαθοκλής Φρχγκούδης. Αί θλίψεις 
καί αί συμφορά! τού βίου έκύκλωσαν 
αύτόν αλλεπάλληλοι άλλα συνήντησαν 
βράχον στερεόν τήν χριστιανικήν του 
πίστιν. Ή Λόλις είς τόν κοινοτικόν βίον 
τής οποίας εύεργετικώς πάντοτε έπρω- 
τοστάτησεν έκήδευσεν αύτόν μετά στορ
γής. Ό Μ. Κιτίου αφικόμενος είς Λεμε
σόν έπεσκέψατο έπι παραμυθίφ τόν πεν- 
θούντα αύτού οίκον.
ΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Προνοίφ τής Α. Μ. τού ’Αρχιεπισκό
που οί ‘Ιερείς και Διάκονοι τής πόλεως 
Λευκωσίας κα! τών προαστείων συνε- 
κρότησαν 'Ιερατικόν Σύνδεσμον, δστις 
συνελθών τήν παρελθούσαν Κυριακήν 
11ην τού μηνός έν τή ’Αρχιεπισκοπή 
υπό τήν προεδρείαν τού Πανοσ. Αρχι
μανδρίτου κ. Μακαρίου συνεζήτησε τό 
Καταστατικόν αύτού.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
Οί έν Λευκωσίφ Ιερατικοί Προϊστάμε

νοι τών Κοινοτήτων ’Αρμενικής και 
Καθολικής έπεσκέψαντο τόν Μ. ’Αρχιε
πίσκοπον και συνεχάρησαν έπι τή έκ- 
λογή του. 'II Α. Μ. άνταπέδωκεν είς 
άμφοτέρους τήν έπίσκεψιν.
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΓ.ΑΝΔΡΕΟΓ

Προνοίφ τής Α. Μακαριότητος τά 
τής διοικήσεως κα! διαχειρίσεων τής 
Ίεράς Μονής 'Αγίου Άνδρέου είσήλ- 
θον είς δμαλήν οδόν. Ή Α'. Μ. δεχθεισα 
τήν έπίσκεψιν τριών έκ τών μελών τής 
’Επιτροπής εύρέθη σύμφωνος μετ’ αύ
τών δπως διορισθή Οικονόμος τής Μο
νής κα! Πρόεδρος τής έπιτροπής δ έν 
Βαρωσίοις έφημερεύων Πανοσιώτ. Οικο
νόμος κ. ’Ιωσήφ, όπως οί πόροι τής 
Μονής διατεθώσι διά τήν συντήρησιν έν 
Ριζοκαρπάσφ Γεωργικής Σχολής, δπως 
άναγράφηται έν τφ προϋπολογισμφ τής 
Μονής αξία λόγου χορηγία δια τό Ίε- 
ροδιδασκαλεϊον ώς κα! διά τό Νοσοκο- 
μεϊον Βαρωσίων, δπως άνεγερθή έν Ρι- 
ζοκαρπάσφ · Ξένων διά τούς προσκυνη
τές, δπως έπισκευασθή ή από Ριζοκαρ- 
πάσου είς τήν Μονήν αμαξιτή δδός κα! 
τό κεφαλαιωδέστερον πάντων δπως συν- 
ταχθώσι κανονισμό! πρός εύτακτον διοί- 
κησιν τής Μονής, ήτις καταστάσα παγ- 
κύπριον προσκύνημα δύναται καλώς δι- 
οικουμένη δχι μόνον τούς ώς άνω ιερούς 
σκοπούς νά έξυπηρετήση αλλά κα! είς 
έτι πλείονας τούτων νά συμβάλη.
ΙΕΡΕΓΣ—ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

Ή Α. Π. δ Μητροπολίτης Πάφου έ- 
χειρο,τόνησεν. είς 'Ιερέα τόν κ. Ίωάννην 
Κυριακίδην Διδάσκαλον Λεμόνας μέλ
λοντα νά έκτελή τό συναμφότερον κα! 
ιερατικήν κα! διδασκαλικήν έν τή κοι- 
νότητι υπηρεσίαν. Εΐνε, έφ’ δσον γνω- 
ρίζομεν, ό 9ος έν ένεργεία Ίερεύς— 
Διδάσκαλος.

ΕΚΚΑΒΪΙΑΜΟΕ ΚΗΠΕ
«Κήρνξον τόν λόγον....η. B' Ttu. o', 2.

ΕΤΟΣ ΣΤ'-ΛΑΡΝΑΞ, 31 ΔΕΚΕΜΒΡ. 1916.-ΤΕΥΧ. 118ον.

ΤΟ ΜΕΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΝΑΝΟΡΟΠΗΣΕΟΣ ΤΟΥ ΟΕΟΥ

«Μέγα έστι τό τής εύσεβείας μυστήριον*  
θεός έφανερώθη έν σαρκί» (Α'. Τιμ. 3, 16).

Ό άνθρωπος δέν ήδυνήθη νά τηρήση τήν εντολήν του θεοϋ 
καί έκ τής ύψηλής έκείνης θέσεως, έκ τής άρχεγονου καταστά- 
σεως τής άθωότητος καί άγιότητος επεσεν, ή δέ πτώοις αύτοϋ 
ύπήρξε μεγάλη. Καί ήδη πρόκειται ένώπιον πτώμα έλεεινον καί 
έξαίσιον ! 'Η θεία χάρις, ήτις έφώτιζε καί ένίσχυεν αύτόν είς 
τδ άγαθόν, ήδη άπέστη άπ’ αύτοΰ, έξησθενησαν δέ αϊτέ σώμα- 
τικαί καί πνευματικαί αύτοΰ δυνάμεις. Το σώμα άπδ πειθήνιου 
κατέστη άτίθασσον καί άνυπότακτον είς τδ πνεύμα, έμπαθές καί 
θνητόν, ό δέ νους έπαρθείς έπεσκοτίσθη καί έγένετο αμβλύς πρδς 
έπίγνωσιν τών θείων. 'Η καρδία διεστράφη, ή συνείδησις ήλλοι- 
ώθη καί ή φύσις έπανέστη έναντίον τοΰ κυρίου αύτής, οίονεί ζη
τούσα έκδίκησιν διά τήν ταπείνωσιν, τήν ό'ποίαν ύπέστη έν τφ 
προσώπφ αύτοΰ ... Ό άνθρωπος μετά τήν πτώσιν ώμοίαζε πρδς 
πληγωμένον στρατιώτην, ήναγκασμένον νά πολεμή συγχρόνως 
καί κατά τών έξωτερικών έχθρών καί κατά τής ιδίας αύτοΰ ά- 
σθενείας. Έτι πλέον ή αμαρτία διά τοιούτων βαρέων καί χα
λεπών σιδηρών δεσμών έδεσεν αύτόν, ώστε άφοΰ θανασίμως έ- 
πλήγωσε τήν θεοειδή αύτοΰ ψυχήν, διέρρηξε συγχρόνως καί τήν 
μετά τοΰ Θεού ζώσαν καί άμεσον κοινωνίαν. Καί ήδη ό άνθρω
πος ώς ό δέσμιος έγκληματίας κλαίει καί θρηνεί θέλων ν’ απαλ
λαγή άπδ τών άλύσεων, αϊτινες τδν περιβάλλουσιν, άλλ’ εΐνε ά- 
δύνατον μόνος νά λύση αύτάς. Τοιαύτη ήτο ή θέσις του, έλεεινή
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636 «Εκκλησιαστικός Κήρυξ»

καί αξιοδάκρυτος. Ποιος θά τον έλευθερώση, ποιος θά τδν δώση 
χεΐρα βοήθειας καί θά ζωοποιήση αύτό/ ; Άλλ’ ή θέσίς τού αν
θρώπου δλονέν έπεδεινοΰτο, έως ού έφθασεν είς το μή περαιτέρω. 
Καί ήδη άβυσσος άβυσσον επικαλείται.

Είς τοιαύτην άθλίαν ευρισκόμενος θέσιν ό άνθρωπος, μόνος 
καί δι’ ιδίων δυνάμεων δέν ήδύνατο ν’ άνεγείρη τή/ πεττωκυΐαν 
φύσιν αύτοΰ, άλλ’ούτε άλλος άνθρωπος, ρυτε ’Άγγελος, ούτε 
’Άγγελοι καί άνθρωποι δμοΰ ήδύναντο νά έπέλθωσιν αύτφ ά- 
ρωγοί. ‘H θέσις του ασθενούς ανθρώπου ήτο κρισιμωτάτη καί ά- 
πελπιστικώς δεινή, ή δέ κατάστασις του παρουσίαζε τδ έξης δί
λημμα: ή δ Θεός Αύτδς έπρεπε νά κατέλθη καί νά σώση αύτδν 
ή νά έγκαταλειφθή είς τήν τύχην του καί μοιραίως νά έξολο- 
θρευθή. Άλλ’ έρωτάται: θά ήρχετο άρά γε ό Κύριος νά πληρώση 
τήν άνάγκην ταύτην ; Έάν ένθυμ^θώμεν δτι Αύτδς δ Δ ί καιος 
καί "Αγιος δέν ύπεφερε τήν παρουσίαν του πεσόντος ανθρώ
που έν τφ παραδείσφ, άλλ’ έξέβαλεν αύτόν, αν έπίσης άποβλέ- 
ψωμεν είς τήν περίπτωσιν έκείνην καθ’ ήν, δτε «κατεφθάρη ή 
γή καί έπλήσθη άδικίας» καί δ δίκαιος έξέλιπε, Κύριος δ θεός, 
ώς είκονικώς δμιλεΐ ή άγ. Γραφή, «μετενόησε» διότι έπλασετδν 
άνθρωπον καί έθυμώθη δτι έποίησεν αύτδν καί είπεν : «Άπα- 
λείψω τδν άνθρωπον, ον έποίησα άπδ προσώπου τής γης, άπδ 
ανθρώπου έως κτήνους καί άπδ έρπετών έως πετεινών του ού- 
ρανοΰ» (Γενεσ. 6, 6, 7),—έάν λάβωμεν ταύτας καί άλλας έτι πε
ριπτώσεις ύπ’ δψιν δικαιούμεθα άράγε νά περιμένωμεν βοήθειαν 
έξ ούρανοϋ διά τδν πεσόντα άνθρωπον ; ’Ώ, Κύριε, δίκαιος εί καί 
εύθειαι αι κρίσεις Σου !... Δικαιοσύνας ήγάπησας καί εύθύτη- 
τας είδε τδ πρόσώπον Σου (Ψαλμ. 10, 7).

Άλλ’ δπως άφατος είνε ή δικαιοσύνη του θεοΰ, οΰτω άπει
ρος καί ή αγάπη καί ή εύσπλαγχνία Αύτοΰ πρδς τδν άνθρωπον. 
'Ο θεδς δέν θέλει τδν θάνατον τοΰ αμαρτωλού, άλλ’ έπιθυμει, 
δπως ούτος έπιστραφή καί ζήση καί διά τούτο ή θεία αυτή ά- 
γάπη δέν έ^κατέλιπε τδν άνθρωπον καί μετά τήν πτώσιν αύτοΰ 
καί κατ’ αύτάς έτι τάς μεγάλες στιγμάς τής άνθρωπίνης δια
φθοράς. Αΰτη διεφύλαξε τδν δίκαιον Νώε, τδν γενάρχην τής

Τδ μέγα μυστήριον τής ένανθρωπήσεως τού θεού 637 

νέας μετά τδν κατακλυσμόν άνθρωπότητος, αυτή έξέλεξεν έκ 
πάντων τών λαών τδν Ίσραηλιτικδν πρδς διαφύλαξιν τής θείας 
άληθείας, αΰτη έδωκε τάς επαγγελίας είς τούς Πατριάρχας, αΰτη 
έστειλε τούς Προφήτας, αΰτη τέλος «έμαρτύρησε» τδν θεδν είς 
τούς έθνικούς διά τού ορατού κόσμου καί τής φωνής τής συνει- 
δήσεως. Χάρις είς τήν αγάπην ταύτην έν τή ψυχή τής άνθρω
πότητος καί μετά τήν πτώσιν είς τήν αμαρτίαν διετηρήθησαν 
λείψανά τινα τής θείας χάριτος.

Τοιουτοτρόπως ή άγάπη τοΰ Θεοΰ καί δΓ έξωτερικών καί 
δΓ έσωτερικών μέσων έπενήργει επί τών άνθρώπων, δπως ούτος 
μεθ’ δλην τήν πτώσιν αύτοΰ είς τδ κακδν μή περιπέση είς άπό- 
γνωσιν, άλλ’ έγερθή καί μεταβή είς συνάντησιν τής θείας άγά- 
πης. Καί είνε μέν άληθές, δτι ό άνθρωπος συχνάκις ήσθάνετο 
τήν άκατάληπτον ταύτην έλξιν πρδς τδν Θεόν, άλλ’ έξ ένδς ό 
φόβος δ έκ τών ιδίων αμαρτιών καί έξ άλλου ή ά σ θ έ - 
νεια τής σαρκδς ίσχυρώς έκώλυον αύτδν νά πλησιάση 
πρδς τήν σώζουσαν αγάπην. Ό ’Ιουδαίος λ.χ. τής Π. Διαθήκης 
ήτο πεπεισμένος, δτι άφεύκτως θ’ άποθάνη αν ϊδη τδ πρόσω- 
πον τοΰ Θεοΰ, ο δ’ έθνικδς έτρεμε πρδ τών απειλητικών φαινο
μένων τής φύσεως. Τούτων ούτως έχόντων ο άνθρωπος μόνος 
δέν ήδύνατο νά μεταβή πρδς τδν Θεδν καί διά τούτο άπδ μέρους 
τής θείας αγάπης άπητειτο νέον ισχυρόν μέσον διά τοΰ δποίου 
νά κατωρθοΰτο εύχερώς ή προσέγγισις αΰτη. Άπητειτο θεία 
φωνή, ήτις μετά κύρους δμιλοΰσα νά παραθαρρύνη τδν αμαρτω
λόν καί νά έμπνεύση είς τήν καρδίαν αύτοΰ τήν αγάπην πρδς 
τδν Θεδν καί συνάμα δτι δ Θεδς ούτος είνε Πατήρ άγαπών 
τά ’ίδια τέκνα. Άλλα καί τδ μέσον τούτο δέν ήτο άρκετδν δπως 
φέρη τδ ποθούμενον άποτέλεσμα. Πρδς ένίσχυσιν τής άσθενοΰς 
άνθρωπίνης φύσεως άπητειτο νά ένωθή αΰτη μετά 
τής Θεότητος. Μόνον οΰτω ήτο δυνατόν νά πληρωθή τδ 
χάσμα μεταξύ Θεοΰ καί άνθρώπου καί ν’ άνακαινισθή ή έν αύτφ 
φθαρείσα είκών τοΰ Θεοΰ, είς δέ τδν Γίδν καί Λόγον τοΰ θεοΰ 
άπέκειτο ή αιώνιος δόξα ν’ άναλάβη τδν μέγαν άγώνα τής άνα- 
δημιουργίας τοΰ ναού τοΰ θεοΰ έν τφ άνθρώπφ καί άποκαταστά-
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σεως τών διακοπεισών σχέσεων. Τοΰτο καί έγένετο· δτε ήλθε 
τδ πλήρωμα του χρόνου, δτε τδ κακδν έπλεόνασε καί ή άνθρω- 
πότης ήτο ήθικώς έξηντλημένη, ούδαμόθεν δ’ ύπέφωσκεν άκτίς 
σωτηρίας, τότε έξαπέστειλεν δ Θεδς τδν Γιδν Αύτοΰ τδν Μονο
γενή, δστις κατελθών άπδ τά υψη τών ούρανών είς τήν γην 
και γενόμενος άνθρωπος, έπλησίασε τδν άνθρωπον, ώμίλησε μετ’ 
αύτοΰ πρόσωπον πρδς πρόσωπον είς γλώσσαν γνωστήν πρδς 
αύτδν καϊ καταληπτήν, έμαθε τάς άνάγκας αύτοΰ, παρηγόρη- 
σεν αύτόν, ώμίλησε περί τής εύσπλαγχνίας τοΰ ούρανίου Πα- 
τρδς καϊ έμπνεύσας θάρρος καϊ έλπίδα ώδήγησεν είς τδν ούρανόν.

Έσκίρτησεν έκ χαράς ό άμαρτωλδς άνθρωπος κατόπιν τής 
σωτηριώδους ταύτης προσεγγίσεως καί παρηγόρου διδασκαλίας 
τοΰ Γιου τοΰ Θεοΰ, φωτιζόμενος δ’ όλονέν τδν νοΰν ήρξατο ν’ 
άγαπά είλικρινώς τδν Θεδν καί νά διευθύνηται πρδς αύτόν. 'Η 
θεία άγάπη εδρεθείσα πρδ τής τοιαύτης μεταβολής τοΰ άνθρώ- 
που, αύθόρμητος ήνοιξε τάς άγκάλας .αύτής, τά δέ έναπομείναντα 
όμιχλώδη νέφη τής θείας δικαιοσύνης διεσκεδάσθησαν διά τής 
έπϊ τοΰ Γολγοθά θυσίας. Καί ήδη ό ζωογόνος καί λαμπρδς ή
λιος τής θείας άγάπης έλεύθερος έξαπλοϊ τάς σωστικάς αύτοΰ 
άκτίνας έπϊ πάντας άνεξαιρέτως. 'Ως ό ξηρδς καί άκαρπος κλά
δος ένεκεντρίσθη ό άμαρτωλδς είς τδν χ λ ω- 
ρδν καί σωτηριώδη Κλάδον τοΰ θεανθρώ
που Χριστοΰ καί τρεφόμενος ύπδ τών θείων χυμών τής 
φύσεως Αύτοΰ παραλαμβάνει δ,τι είνε άναγκαίον διά τήν ζωήν 
καί τήν εύσέβειαν (Α'. Πετρ. 1, 3).

Τοιουτοτρόπως διά τής έλευθέρας συμμετοχής τοΰ άνθρώπου 
είς τδ έργον τής άπολυτρώσεως αύτοΰ καί διά τής βοήθειας τοΰ 
Σωτήρος Χριστοΰ, έλύθησαν τά δεσμά τής αμαρ
τίας, ήλευθερώθη, άνεγεννήθη καϊ άνεκαι- 
νίσθη ό άνθρωπος. Έπλεόνασε μέν τδ παράπτωμα καϊ 
ή αμαρτία, άλλ’ ύπερεπερίσσευσεν ή χάρις (Ρωμ. 5, 20), καϊ ό 
δεύτερος άνθρωπος, <5 Κύριος έξ ούρανοΰ (Α'. Κορ. 15, 47) 
κατέστη άληθής Κεφαλή καϊ γενάρχης τής νέας διά τής χάρο- 
τος άναγεννηθείσης άνθρωπότητος.

Τό μέγα μυστήριον τής ένανθρωπήσεως τοΰ θεοΰ 639

'Ως βλέπομεν έν τφ μυστηρίφ τής θείας οικονομίας «έλεος 
καί αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη καί ειρήνη κατεφίλησαν». 
«”Ω βάθος πλούτου καϊ σοφίας καί γνώσεως Θεοΰ ! καϊ άνεξε- 
ρεύνητα τά κρίματα Αύτοΰ καϊ ανεξιχνίαστοι αϊ όδοϊ Αύτοΰ ! 
(Ρωμ. 11, 33). «Τόσον ήγάπησεν ό θεδς τδν κόσμον, ώστε τδν 
Γίδν Αύτοΰ τδν Μονογενή έδωκεν ινα πας δ πιστεύων είς Αύτδν 
μή άπόληται, άλλ’έχη ζωήν αιώνιον». (Ίωαν. 3, 16). Τοιοΰτο 
είνε τδ μέγα μυστήριον τής ένσαρκώσεως τής θεότητος. Χάρις 
είς τδ μυστήριον τοΰτο πάντες οί πιστεύοντες είς τδν Χριστόν, 
ώς Σωτήρα τοΰ κόσμου, θεωρούνται ύπδ τοΰ θεοΰ γένος έκλε- 
κτόν, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, υίοϊ θεοΰ κατά χάριν 
(Α'. Πέτρ. 2, 9. Ρωμ. 9, 26. Γαλ. 4, 5, 6). Τί άνταποδώσωμεν 
τφ Κυρίφ περί πάντων, ών άνταπέδωκεν ήμίν ; Άποδώσωμεν 
Αύτφ τάς έξ δλης ψυχής καϊ καρδίας εύχαρ-.στίας ήμών, καί 
τήν άπειρον ήμών λατρείαν καί άφοσίωσιν. ”Ας παρακαλέσωμεν 
δέ τδν έν τφ σπηλαίφ τής Βηθλεέμ τεχθέντα Σωτήρα ήμών, δ
πως, φωτίζων καί οδηγών ήμάς είς παν έργον άγαθδν, κατα- 
στήση ικανούς νά καταθέσωμεν ώς οί έξ ’Ανατολών Μάγοι πρδ 
τής Φάτνης Αύτοΰ, παρά τήν κοιτίδα τής ίερωσύνης καί βασι
λείας, τδν χρυσδν τών άρετών ήμών μετά τοΰ λιβανωτού τής 
ζωηροτέρας καϊ θερμοτέρας ήμών πίστεως.

Α. Δ.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ

ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ

Είνε βέβαιον, δτι οί περισσότεροι σήμερον άνθρωποι άναγκάζον- 
ται νά συνάψωσι δάνεια ένεκα τής άσωτίας καί τής τρυφής, τής πολυ
τελείας καϊ τών ματαίων περί τον βίον των έπιδείξεων.

Ούτε τοΰ άρτου, ούτε τών λαχάνων, ούτε τών οσπρίων, ούτε τοΰ 
κρέατος καί τών άλλων καθημερινών τοΰ βίου άναγκών την τιμήν χρεω- 
στεϊ ό φίλεργος καί φρόνιμος άνθρωπος· τους οανειστάς γεννώσιν, ώς 
τούς σκώληκας ό βόρβορος, οί πότοι καί οι κώμοι, τα πολυτελή ένδυ- 
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ματα καί τα κομψά έπιπλα, οί μυρεψοί καί οί ζαχαροπλάσται, οί χρυ- 
σοχοοι καί οί έμποροι. Ό ψευδοπολιτισμός, ή πολυτέλεια καί ή άσω- 
τία εύκόλως μεταδίδονται κατά μίμησιν είς δλας τάς κοινωνικάς τά
ξεις, καί πράγματα περιττά καί μάταια καθ’ έαυτά, καθιστώμεν μόνοι 
μας άναγκαία στοιχεία τοΰ βίου μας, Ή ολιγάρκεια, ή φρονησις, ή 
οικονομία δεν θεωρούνται άρεταί παρά πολλοίς· ή άνόητος σπατάλη, 
ό πολλαπλασιασμός τών ορέξεών μας, ό πολυτελέστερος βίος κατά τούς 
χρόνους τής εύημερίας μας, θεωρούνται ώς άπαραίτητοι έκδηλώσεις 
τής έπελθούσης οικονομικής μας βελτιώσεως*  τό πνεύμα τής άποτα- 
μιεύσεως δια δυσκολωτέρας ήμέρας συνήθως έλλείπει, καί ή άπλου- 
στάτη σκέψις, δτι τήν εύθηνίαν ήμπορεϊ νά διαδεχθή στέρησις τών 
χρειωδεστάτων, δτι τα επτά έτη τής εύφορίας δυνατόν νά διαδεχθώ- 
σιν άλλα έπτά έτη γενικής άφορίας, δεν επέρχεται είς τούς περισσο
τέρους άνθρώπους*  φυσικωτέρα καί προχειροτέρα εμφανίζεται ή σκέ 
ψις, δτι, έν άνάγκη, είμπορουν νά καταφύγο.υν είς μικροδάνεια μέχρι 
τής έπιτολής νέων ήμερών εύτυχίας,

Τό πρόχειρον αύτό μέσον του ' δανεισμού είνε καί ό όλεθριώ- 
τερος δημιουργός τής άνθρωπίνης κακοδαιμονίας. ’Από τής στιγμής 
έκείνης καθ’ ήν συνάπτομεν τό πρώτον δάνειον χάνομεν τήν άμερι- 
μνησίαν μας, τήν ήσυχίαν, τήν έλευθερίαν μας*  άναδεχόμεθα έπί τών 
ώμων άνυπόφορον, αύθάδη καί πλεονέκτην τοκογλύφον τό πρώτόν 
μας δάνειον άπό προθεσμίας είς προθεσμίαν,/από έτους είς έτος, άπό 
ήμέρας είς ήμέραν γίνεται βαρύτερον, άλλοι εξ άλλων μάς δέχονται 
οί δανεισταΐ, συμβαδίζουσιν έξευτελισμοί καί φιλονικίαι, έπακολου- 
θουσιν έντέλει δικαστικοί αγώνες, κατασχέσει; καί νομική τών κτη
μάτων μας δημοπρασία.

Οί άρχαίοι 'Έλληνες άπέτρεπον τούς συγχρόνους των τής όλε- 
θριωτάτης έξεως τοΰ δανείζεσθαι.

,Ό Πλάτων άπηγόρευε καί ύδωρ να λαμβάνωμεν άπό τόν 
γείτονά μας, εάν μή σκάψωμεν πρότερον είς ίκανόν βάθος τόν περί
βολον τής οικίας μας. Τότε δηλ. μόνον νά σκεπιώμεθα περί δανείων 
δταν, έξελέγξαντες άκριδώς δλους τούς ίδιους ήμών πόρους καί περιο- 
ρισθέντες είς τα άπολύτως χρειώδη, παρατηρήσωμεν δτι στερούμεθα 
τών άπολύτως αναγκαίων.

Ό Σωκράτης είπεν είς νεανίσκον σκεπτόμενον να δα 
νεισθή :Αανε!ζουπαρά σεαυτοΰ, δηλ. περιόριζε τάς 
οαπάνας σου.
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ΤΙ αύτάρκεια, ή φρονησις, ή οικονομία, ή εργασία, περιλαμ- 
βάνουσι τήν άνάγκην- τής συνάψεως δανείων. Ό φιλότιμος άνθρωπος, 
έάν ύπό τής καταδρομής τής τύχης περιπέση είς οίκονομικάς στε
νοχώριας, προτιμά, διά νά ζή έλευθέρως καί μακράν τυραννοΰντος 
δανειστοΰ καί είς οικίαν εύτελεστέραν νά καταφύγη, καί είς τράπε
ζαν πενιχροτέραν νά καθήση καί λεκάνην πηλίνην νά μεταχειρισθή, 
καί ίμάτιον εύτελέσ:ερον να περιβληθή. ’Αλλά προ παντός ό φοβε- 
ρώτερος έχθρός τών δανείων είνε μετά τής οικονομίας καί ή εργασία. 
Πόσοι μεγάλοι πρότερον καί επιφανείς άνδρες, έπεδόθησαν, δυστυχή- 
σαντες, εις διάφορα βιοποριστικά έργα, καί πόσοι σήμερον, καταφρο- 
νοΰντες ώς δουλικά καί κατώτερα τής τάξεώς των τοιαΰτα έπαγγέλ- 
ματα, νομίζουσιν εύγενέστερον νά δανείζωνται καί νά γίνωνται άν- 
δράποδα τοΰ δανειστοΰ !

Ό τύραννος τής Σικελίας Διονύσιος, έξωσθείς έκ τής άρχής έ- 
γένετο γραμματοδιδάσκαλος έν Κορίνθς).

Αλέθεις, Κλεάνθη,; ήρώτησεν δ ’Αντίγονος τόν φιλόσοφον. ’Α
λέθω, βασιλεύ, άπήντησεν εκείνος, δπως πορίζωμαι τά πρός τό ζήν. 
Με τήν αύτήν δ’ έκείνην χειρα μέ τήν όποιαν έκίνει τόν χειρόμυλον 
τήν ήμέραν, τήν δέ νύκτα ήντλει τό ΰδωρ έκ τών φρεάτων, έγραφεν 
όσάκις ηύκαίρει ό φιλόπονος φιλόσοφος περί Θεοΰ καί σελήνης, περί 
ήλίου καί άστέρων.

Ό μέγας Βασίλειος μετά βαθύτητος ψυχολογικής μάς 
περιγράφει τόν δανειστήν κχί δφειλέτην καί μάς συμβουλεύει σοφό
τατα ν’ άποφεύγωμεν τήν σύναψιν δανείου.

Δεν ύπάρχει άπανθρωπότερον δν, λέγει, τοΰ σκληροΰ τοκογλύ
φου. Προσέρχεται πτωχός οικογενειάρχης διά νά ζητήση μικρόν καί 
προσωρινόν δάνειον πρός άνακούφισιν τής δυστυχούαης οίχογενείας 
του καί έκείνος σκέπτεται τήν ώραν έκείνην πώς νά έκμεταλλευθή τήν 
άνάγκην τοΰ απόρου καί ν’, άργυρολογήση είς βάρος τής δυστυχίας 
του. Κατ’ άρχάς άρνείται νά δανείση, προφασίζεται άνέχειαν*  ούτε τά 
δάκρυα, ούτε αί ίκεσίαι, ούτε αί πολλαί τοΰ πτωχοΰ ταπεινώσεις κάμ- 
πτουσι τήν άμάλακτον καρδίαν του*  ορκίζεται δτι καί αύ;ός δυστυ
χεί, δτι σκέπτεται νά συνάψη καί αύτός κανέν μικροδάνειον διά νά 
περάση. 'Όταν δμως ό ζητών τό δάνειον άναφέρη τόκους καί ονομά- 
ση /όποθήκας, τότε τά πράγματα μεταβάλλονται, τότε τό κλαυθμηρόν 
ύφος τοΰ τοκογλύφου άφανίζεται*  τότε προσμειδιά, τότε ένθυμεϊται 
πατρικήν φιλίαν, χότε τόν ονομάζει φίλον, καί νά κυτάξω, λέγει, ίσως
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σού οικονομήσω κάτι τι*  έχω μερικά χρήματα τα όποια μοΰ έδωκε 
κάποιος φίλος μου δια να τα δανείσω, άλλ’ αύτός ζητεί μεγάλους τό
κους, έγώ όμως κάτι τι θα σού κόψω. Μέ τοιούτους λόγους έξαπατά 
ό άθλιος τον άξιολύπητον ίκέτην του, καί, δεσμεύων αύτόν μέ γραμ
μάτια καί ύποθήκας, άφαιρεΐ καί τήν προσωπικήν του έλευθερίαν. 
Διότι ό δανειζόμενος χρήματα, τά όποια δέν θά ήμπορέση νά πλή
ρωσή, αναλαμβάνει έκουσίαν δια βίου δουλείαν.

Ό χρόνος παρέρχεται, τα δανεισθέντα χρήματα δαπανώνται καί 
καί οί τόκοι του δανείου πολλαπλασιάζοντας Ό οφειλέτης στενοχω- 
ρείται, σκέπτεται, φοβείται τούς μήνας ώς τόκων πατέρας. Τήν νύ
κτα δέν άναπαύεται, τήν ήμέραν δέν ήσυχάζει*  δταν κοιμάται ονει
ρεύεται τόν δανειστήν του, δταν γρήγορή κατατρώγεται άπό τάς Γ 
φροντίδας τών τόκων. Φοβείται τήν συνάντησιν του δανειστού του, 
δπως: τό θήραμα^τόν κυνηγετικόν κύνα, καί ό βίος του γίνεται δυστυ- 
χέστατος.

«Πίνε ύδωρ από τών σών αγγείων», έλεγεν ό σοφός Σολομών 
δηλαδή εξέταζε τούς ίδικούς σου. πόρους, μή' βάδιζε είς ξένας πηγάς, 
είς τούς ίδικούς σου λειμώνας ζήτει άνακούφισιν τής καταλαβούσης 
σε δυστυχίας. Έχεις χαλκώματα, ύποζύγια, διάφορα σκεύη ; Αύτά 
πώλησον δλα δός τα, φύλαξε μόνον τήν έλευθερίαν σου. Άλλ’ έντρέ- 
πομαι, θά μοΰ εϊπης, να τα δημοπρατήσω. Διατί να έντρέπησαι, άφ’ 
ου άλλος μετ’ ολίγον θα τά πετάξη έξω άπό τό σπίτι σου καί θά τα 
πωλήση ενώπιον σου είς εύτελεστάτας τιμάς ;

Μή βάδιζε είς ξένας θύρας. Τό ξένον φρέαρ είνε πράγματι στε
νόν, λέγει ό αυτός σοφός Σολομών. Είνε πολύ προτιμότερον νά περά- 
σης δπως ήμπορέσης είς μίαν οικονομικήν σου στενοχώριαν, παρά να 
άνακουφισθής ολίγον μέ ξένα χρήματα δια νά χάσης ύστερον δτι σού 
υπολείπεται.

Έάν μέν θα ήμπορέσης να πληρώσης δ,τι θα δανεισθής, τότε διατί 
δέν καλύπτεις τήν παρουσιασθεισαν ανάγκην σου άπό τούς ίδικούς σου 
πόρους ; Έάν δέ δέν θά ήμπορέσης, τότε θεραπεύεις τό κακόν διά τού 
κακού. Μή καταδεχθής νά σε πολιορκήση δανειστής*  μή άνεχθής ν’ 
άναζητήσαι ώς άλλο θήραμα. Τό δάνειον θά σέ κάμη ψεύστην, άχά- 
ριστον, άγνώμονα, επίορκον.

Έαν ό δανείζων είνε ζρίλος σου, θά τόν χάσης*  άν είνε έχθρός 
σου, θά γίνης υποχείριός του. Άφ’ου ολίγον έγκαλλωπισθής μέ ξένα 
χρήματα, θα χάνης ύστερον καί τά πατρικά σου κτήματα. Πτωχός εΐ- 
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σαι τώρα άλλ’ έλεύθερος*  άν δανεισθής δέν θα πλουτήσης καί θα 
χάσης έπΐ πλέον καί τήν έλευθερίαν σου. Οί κύνες λαμβάνοντες ήμε- 
ροϋνται, ό δανειστής λαμβάνων περισσότερον έρεθίζεται*  γαυγίζει διαρ
κώς καί ζητεί τό περισσότερον. Έαν τού όρκίζησαι δτι δέν έχεις, δέν 
πιστεύει*  έξετάζει τό σπίτι σου καί άναμιγνύεται είς τάς ληψοδοσίας 
σου. Έαν έξέλθης τού δωματίου σου, σέ τραβα προς τό μέρος του*  έαν 
μείνης μέσα, έρχεται καί κτυπα τήν θύραν σου. Σέ προσβάλλει ένώ- 
πιον τής συζύγου σου, σέ ύβρίζει ένώπιον τών φίλων σου, σέ στενόχω
ρε! μέσα είς τήν άγοράν*  τόν βίον σου τόν κάμνει άβίωτον.

Άλλ’ έχω μεγάλην άνάγκην^ θά μού εϊπης, καί άλλον πόρον 
χρημάτων δέν έχω. Καί τί θά ώφεληθής άπό τήν άναβολήν τής δυσ» 
τυχίας σου ; Ή ιδία άνάγκη πάλιν θά σέ καταλάβη καί μάλιστα έπηυ- 
ξημένη. Τό δάνειον δέν σε άπαλλάττει έντελώς, άλλ’ άναβάλλει απλώς 
τήν άμηχανίαν σου. Άς ύποφέρωμεν σήμερον διά νά μή πάθωμεν αύ- 
ριον. Άν μέν δέν δανεισθής, θά είσαι όμοίως πτωχός καί σήμερον καί 
έφεξής*  άν δμως δανεισθής, θά χειροτερεύσης τήν θέσιν σου, έπειοή ό 
τόκος θά ένισχύση τήν πενίαν σου. Καί σήμερον μέν δέν σέ κατηγορεί 
κανείς διότι είσαι πτωχός, έπειδή τό κακό^ είνε ακούσιον*  αν δμως 
χρεωστής. δλοι θά μεμφθώσι τήν Απερισκεψίαν σου.

Είσαι πλούσιος ; μή δανείζου. Είσαι πτωχός ; μή δανείζου. Άν 
εύπορής, δέν έχεις άνάγκην δανείου*  αν δέν έχης τίποτε, δέν θά ήμπο
ρέσης νά πληρώσης τό δάνειον. Μή καταστήσης τόν βίον σου πολυμέ
ριμνον, διά νά μή μακαρίσης τάς πρό τού δανείου ήμέρας. Ήμεις οί 
πτωχοί διαφέρομεν τών πλουσίων κατά τήν άμεριμνησίαν*  τούς κατα- 
γελώμεν δταν άγρυπνούν, έν ω ήμεις κοιμώμεθα*  τούς περιπαίζομεν 
δταν σκυθρωπάζουν καί καταβασανίζουν τόν νούν των, έν ω ήμεις 
άφροντιστούμεν.

Ό οφειλέτης καί πτωχός είνε καί πολυμέριμνος*  άϋπνος τήν νύ
κτα, άϋπνος τήν ήμέραν, σκεπτικός δλον τόν χρόνον. Νύκτα καί ήμέ
ραν καταβασανίζεται μέ ύπολογισμούς καί σκέψεις : Άν είχα αύτό 
τό ώραίον σπίτι, αν είχα αύτούς τούς έκτεταμένούς άγρούς, αν είχα 
τα πολύτιμα αύτά κοσμήματα, θά τα έπώλουν άμέσως καί θά έπλή- 
ρωνα τά χρέη μου. Άν κανείς κτυπήση τήν πόρταν, κρύπτεται*  άν 
είσέλθη μέ ορμήν, κτυπα ή καρδιά του. Γαυγίζει ό σκύλος του καί 
αύτός ίδρώνει καί άγωνια καί κυτάζει άπό πού νά φύγη. ‘Όταν πλη- 
σιάζη ή προθεσμία σκέπτεται τί ψεΰμα νά εϊπη, τίνα πρόφασιν νά 
πλάση διά νά άπατήση τόν δανειστήν του.
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Πώς λοιπόν νά ζήσω ; Έχεις χεΐρας καί έχεις τέχνην· γίνου μι 
σθωτός δούλος, έργάζου μέ ήμερομίσθιον πολλά ήμπορει κανείς να 
κάμη δια να ζήση. ’Αλλά δεν ήμπορεΐς ; τότε επαίτεΓ αύ;ό ε’νε τι- 
μιώτερον από του να δανεισθής καί να μή πληρώσης.

Δεν έχεις να άφήσης χρήματα είς τά παιδιά σου; μή άφαιρέσης 
τούλάχισζον καί τό καλόν των όνομα. Διατήρησον τήν ελευθερίαν των, 
τήν παρακαταθήκην, τήν όποιαν έλαβες παρά τών γονέων σου. ΟύδεΙς 
κατηγορήθη διότι ό πατήρ του ήτο πτωχός*  πατρικόν όμως χρέος 
όδηγεΐ είς τό δεσμωτήριον. Μή άφήσηςχρέη, τά όποια ως πατρική κα- 
τάρα θα καταβούν είς τά παιδιά καί τούς έγγόνους σου.

Γ. ΜΑΤΣΑΚΙΣ
Καθηγητής του 'Ιεροδιδασκαλείου.

ΛΟΓΙΟΝ SHSAYPISMq

ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΓΑΣΤΡΙΜΑΡΓΙΑ

'II κοιλία έδωκε τά μεγαλύτερα κακά είς τόν άνθρωπον, 
λέγει δ "Ο μ η ρ ο ς· δι’ αυτήν έξωπλίσθησαν μεγάλοι στόλοι 
καί διεπλεύσθησαν άπέραντοι θάλασσαι.

Ή παρά φύσιν τροφή γεννά ασθένειαν, έλεγεν δ 'Ιππο
κράτης.

— Ή δλιγάρκεια είνε υγεία.
— Ή πολυφαγία δεν γεννά λεπτόν νοΰν.
'Η έγκράτεια, έλεγεν δ Σ ω κ ρ ά τ η ς, είνε τδ ώφελιμώ- 

τερον πράγμα είς τδν άνθρωπον’ είνε ή κρηπίς πάσης αρετής 
καί ή γλυκυτέρα τοΰ ανθρώπου άπόλαυσις. Μόνον δ έγκρατής, 
διευθύνων έαυτδν κατά τδν βίον του, προτιμά τδ συμφέρον καί 
απέχει του βλαβερού.

— Οί πλεονέκται τούλάχιστον καί οί κλέπται νομίζουσιν δτι 
πλουτίζουν μέ τα ξένα χρήματα καί φαντάζονται τούλάχιστον 
δτι ώφελούσιν εαυτούς’ δ άκρατής δμως καί τους άλλους βλά
πτει καί έαυτδν δεν ωφελεί’ είνε καί τών άλλων κακούργος καί 
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είς τδν εαυτόν του έπιβλαβέστατος, διότι καταστρέφει καί τδ 
σώμα καί τήν ψυχήν του.

— Τά πολλά γράμματα καί αί- πολλαί γνώσεις δέν έμπο- 
δίζουσι πολλάκιο πολλούς άπδ τού νά είνε μέθυσοι καί άκρατείς.

- Οί φαύλοι άνθρωποι ζώσι διά νά τρώγουν καί διά νά 
πίνουν’ οι αγαθοί τριόγουν καί πίνουν διά νά ζώσι.

Περισσότεροι άνθρωποι άπέθανον άπδ ακράτειαν παρά άπδ 
πείναν, έλεγεν δ Διογένης. Καθώς είς τάς πλουσίας άπο- 
θήκας είσχωρούσι πολλοί ποντικοί, ούτω καί είς τούς πολλά 
τρώγοντας άναπτύσσονται πολλαί άσθένειαι.

Πάσα κατάχρησις μεταβάλλει είς άηδές καί τδ δρεκτικώ- 
τερον φαγητό V, έλεγεν δ Δημόκριτος.

'Ο φρόνιμος άνθρωπος, έλεγεν δ Δημοσθένης, πρέ
πει νά έχη πάντοτε τδν νοΰν άνώτερον πάσης έπιθυμίας.

Υπέρ παν πολύτιμον κτήμα πολυτιμότερος δ έγκρατής 
βίος, έλεγεν δΠυθαγόρας’ τήν έγκράτειαν άσκών θά έχης 
πλούτον καί ύγείαν.

—Συνήθιζε νά είσαι κύριος τής κοιλίας, τού υπνου, τών 
σαρκικών δρμών καί τοΰ θυμού σου’ ουτω πως ούοεν αίσχρδν θά 
πράξης ούτε είς τδν εαυτόν σου ούιε είς τους άλλους’ πρδ παντδς 
δμως έντρέπου τδν έαυτδν σου.

Τά εύτελέστερα φαγητά είνε πάντοτε καί υγιεινότερα, έλε
γεν δ Πλούταρχος’ φυλάττου πρδ πάντων άπδ τήν κοι- 
λιοδουλίαν, τήν μέθην καί τήν ήδυπάθειαν’ καρπδς τών παθών 
τούτων είνε ή άπεψία καί ή σωματική καθόλου καχεξία.

Ή πολυφαγία, λέγει δ ίερδς Χρυσόστομος, γίνεται 
άφορμή πρδς πολλάς αμαρτίας. Μή κολάκευε τδ σώμά σου μέ 
πολυν ύπνον, μέ λουτρά καί μέ μαλακά στρώματα. Διατί περι
ποιείσαι έκεϊνο τδ όποιον μετ’ ολίγον θά φθαρή ; Διατί ζητείς 
λίπη καί σάρκας ; Δέν γνωρίζεις δτι δσον παχύτερον κάμνεις 
τδ σώμά σου, τόοον βαρύτερον κάμνεις τδ δεσμωτήριον τής ψυ
χής σου /

— Ή ηδονή δέν συνίσταται είς τδ νά παρακάθησαι είς 
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πλούσιας τραπέζας καί νά συζής με ωραίας γυναίκας, κυλιόμε- 
μενος ώς χοίρος εις τόν βόρβορον.

—’Εάν εϊμεθα εγκρατείς θά εχωμεν πάντοτε τήν υγείαν 
καί τήν ευεξίαν τοΰ σώματός μας. Δεν βλέπετε καθ' έκάστην δτι 
άπό τάς πολυτελείς τραπέζας καί τήν άμετρον αδηφαγίαν προέρ
χονται δλαι αί άσθένειαι; Συνήθιζε νά είσαι πάντοτε δλιγαρκής, 
να περιορίζεσαι δηλ. εις εκείνα, άνευ τών οποίων δεν ήμπορείς 
να ζήσης. Άπδ τής αναγκαίας καθημερινής τροφής ούδείς σέ 
έμποδίζεΓ έννοώ δμως τροφήν καί δχι τρυφήν, σκεπάσματα καί 
δχι καλλωπίσματα. ’Άν θέλης να εχης τήν υγείαν σου, μή ζήτει 
πλέον τοΰ αναγκαίου· άν σοϋ είνε ύγιεινά τά όσπρια, άρκοΰ, ώς 
έπί τό πολύ, είς αυτά-καί μή ζήτει τι πλέον’ άν σέ ωφελούν τα 
λάχανα, περιορίζου είς αυτά- έάν ό δργανισμός σου είνε ασθε
νέστερος καί έχη ανάγκην μετρίας κρεωφαγίας, ούδείς καί ά
πδ αύτήν σέ εμποδίζει· περίκοπτε μόνον τδ περιττόν, έκείνο τδ 
όποιον δέν σέ χρησιμεύει, καί μή δημιούργει είς τδν εαυτόν σου 
νέας άνάγκας. Τήν ολιγάρκειαν ταύτην έφάρμοζε είς δλας τάς 
άνάγκας τοΰ βίου σου.

Μή άπληστεύου έπί τραπέζης, λέγει τδ βιβλίον τοΰ Σ’ ε ι- 
ρ ά χ, μή ποτέ προσκόψης.

ΤΙ δύναμις τοΰ Σατανά έπί ομφαλοΰ γαστρός, λέγει ό Ί ώ β.
Ψυχή έν πλησμονή ουσα, λέγει δ σοφός Σολομών, 

κυρίους εμπαίζει, ψυχή δ’ ένδεεί καί τά πικρά γλυκέα φαίνεται.
—"Ος κατασπαταλά έκ παιδός, οίκέτης έσται.
—Όπίσω τών έπιθυμιών σου μή πορεύου, καί άπδ τών δ- 

ρέξεών σου κωλύου*  έάν χορηγήσης τή ψυχή σου ευδοκίαν έ- 
πιθυμίας, ποιήσεις έπίχαρμα έχθρών σου.

—Μή εύφραίνου έπί πολλή τροφή.
—Κοιλίας δρεξις καί συνουσιασμδς μή με καταλαμβα- 

νέτωσαν.
Ούαί ύμείς οί έμπεπλησμένοι δτι πεινάσετε, λέγει ό Εύ- 

αγγελιστής Λ ο υ κ à ς.
Τά βρώματα τή κοιλία καί ή κοιλία τοίς βρώμασι, λέγει ό 

Άπ· Π α ΰ λ ο ς, ό δέ Θεός καί ταύτην καί ταΰτα καταργήσει.
—Μή τις πόριος ή βέβηλος ώς δ Ήσαΰ, δς άντί βρώόεως 

μιας άπέδοτο τα πρωτοτόκια αύτοΰ.

ΕΚ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ

ΔΙΑΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΒΡΑΔΕΩΣ ΤΙΜΩΡΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΚΟΥΣ

Εΐοομεν είς τό προηγούμενων τεύχος τού «’Εκκλησιαστικού 
Κήρ^κος» δτι δ σοφός Π λ ο ύ τ α ρ χ ο ς είς τδ συζητούμενον μετά 
τών τριών μαθητών του θέμα, διατίδθεδς βραδέως τι
μωρεί τούς κακούς, άπέδειξε σαφώς δτι δέν ύπάρχει 
κατ’ ούσίαν τοιούτον ζήτημα, διότι δέν γίνετα. κατ’ ουσίαν άναβολή 
τιμωρίας είς τούς κακούς άλλ’ έπιμήκυνσις του χρόνου της τιμωρίας 
των, καί δτι ή τελευταία καί έξωτερική πράξις τής τιμωρίας, τήν ό
ποιαν ήμετς βλέπομεν καί ή όποια επιφέρει τον όλεθρόν τού αμαρ
τωλού, δέν είνε καί ή έαυτοΰ τιμωρία άλλά τδ τέρμα καί ή συντέλεια 
αύτής. Είνε δέ τόσον οδυνηρά ή τιμωρία τού άμαρτωλού, ή από τού 
χρόνου τού άδικήματος μέχρι τής τελευταίας πράςεως τής τιμωρίας 
του, είνε τόσον δριμειαι αί έσωτερικαί τύψεις, οί φόβοι, αί άγωνίαι 
καί αί πικρίαι τής μεταμελείας, ώστε δ Πλούταρχος φρονεί δτι θα ήρ- 
κει ή εσωτερική αύτή καί μόνη διατάραξις τών κακών αντί πάσης 
άλλης τιμωρίας.

Οί τρεις μαθηταΐ τού Πλουτάρχου ίκανοποιήθησαν τε
λείως έκ τής λογικής άναπτύξεως τού ζητήματος καί ό Πλούταρ
χος έσκέπτετο νά διακόψή τήν συζήτησιν έπειδή καί το θέμα έφαί- 
νετο δτι είχεν έξαντληθή καί δ χρόνος τού περιπάτου είχε πολύ πα- 
ραιαθή, δτε δ Τί μω ν τδν παρεκάλεσε να τού λύση καί μίαν άκό- 
μη άπορίαν, σχετικήν πρδς τήν δλην συζήτησιν.

’Εκείνο διά τδ όποιον καί δ Εύριπίδης παραπονείται κα
τά τών θεών, είπεν, δτι δηλ. τιμωροΰσι τούς άπογόνους δια τα α
μαρτήματα τών γονέων των, γνώριζε δτι καί ήμάς σκανδαλίζει’ καθ’ 
δσον, έαν μέν οί αύτουργοί έτιμωρήθησαν διά ταύτα, τΙς ή άνάγκη 
νά κολάζωνται οί μή άδικήσαντες, έν φ ούδ’ οί αύτουργοί δέν είνε δί
καιον να τιμωρηθώσ δίς’ έάν δέ πάλιν έκ ραθυμίας άφησαντες τούς 
αύτουργούς άαμωρήτους τιμωρώσιν έπειτα άναιιίους, κακώς άναπλη- 
ρούσι τδ έλλείπον, έπειδή καί αδίκως καί βραδέως ή τιμωρία έπέρ- 
χεται. Καθώς π. χ. λέγουσιν δτι έδώ ήλθε κάποτε ό Αίσωπος, φέρων 
πολύ χρυσίον άπδ τδν βασιλέα Κροίσον, δια νά τελέση μεγαλοπρε
πείς θυσίας είς τδν Θεόν καί διανείμη είς έκαστον έκ τών Δελφών ά- 
νάτέσσαρας μνας· άλλ’ επειδή συνέβη διαφορά τις μεταΧύ αύτού καί 
τών έγχωρίων καί ώργίσθη κατ’ αύτών ό Αίσωπος, έςετέλεσε μέν 
τήν θυσίαν άλλ’ άπέστειλε τά χρήματα οπίσω είς τάς ΣΙάρδεις, λέ-
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γων δτι οί Δελφοί δεν ήσαν άξιοι να ώφεληθώσιν άπδ ταύτα. Τδ πράγ
μα έθεωρήθη ώς ιεροσυλία καί ό Αίσωπος έθανατώθη. Άλλ’ ό Θεός 
ώργίσθη έκτοτε κατά τών Δελφών, ώς λέγεται, καί άπέστειλεν άφο- 
ρίαν είς τήν γην αύτών καί διαφόρων ειδών νόσους, ώστε περιφερό
μενοι είς τάς έλληνικάς πανηγύρεις προσεκάλουν δια κήρυκος τον 
βουλόμενον νά λάβη παρ’ αύτών έκδίκησιν ύπέρ τού Αισώπου. Μετά 
τρεις γενεάς ύστερον ήλθεν ’Τομών ό Σάμιος, δστις δεν ήτο συγγενής 
τού Αισώπου άλλ’ άπόγονος εκείνων οί όποιοι τδν είχον άγοράσει έν 
Σάμω, καί άφοΰ αύτόν έξιλέωσαν μόλις τότε ήλευθερώθησαν. Άλλ’ 
ούτε τού ’Αλεξάνδρου τήν πράξιν ήμποροΰν νά έπιδοκιμάσωσι καί.οί 
μάλιστα άγνοούντες αύτόν, μεταξύ τών δποίων εϊμεθα καί ήμεΐς, ό 
όποιος κατέστρεψε τήν πόλιν τών Βραγχεδών καί έξηφάνισε τούς πο- 
λίτας πάσης ήλικίας, επειδή οί προπάπποι αύτών έγιναν προδόται 
τού ιερού τής Μιλήτου. Καί ό ’Αγαθοκλής δέ, ό τύραννος τών Συ
ρακουσών, έρωτώμενος ύπδ τών Κερκυραίων, διατί καταστρέφει τήν 
νήσον των, «διότι, μα τον Δία, είπε, χλευάζων αύτούς, οί πατέρες υ
μών ύπεδέχθησαν τον Όδυσσέά». Καί πρδς τούς ’Ιθακήσιους δέ πα- 
ραπονουμένους κατ’ αύτού παρομοίως, δτι πρόβατα άρπάζουσιν οί 
στρατιώταί του, «δ δέ ύμέτερος, είπε, βασιλεύς έλθών πρδς ήμάς, ά- 
πετύφλωσεν άκόμη καί τδν ποιμένα». Τούτων άκόμη παραδοξότερος 
εΐνε καί ό ’Απόλλων, ό όποιος καταστρέφει τούς σημερινούς Φενεάτας 
άποκλείσας τδ βάραθρον καί καταπλημμυρήσας άπασαν αύτών τήν 
χώραν, διότι προ χιλίων ετών, ώς λέγουν, δ Ηρακλής άναρπάσας 
τδν Δελφικόν τρίποδα έφερεν αύτόν είς Φενεόν. ’Επί τίνος λοιπόν εύλό- 
γου αιτίας καί έπί τίνος δικαίου στηρίζονται ταύτα ; Δια ποίαν αιτίαν 
αί δργαί τών Θεών να χάνωνται μέν παρευθύς, καθώς μερικοί πο
ταμοί, έπειτα δέ μετά καιρόν ν’ άναφαίνωνται είς άλλους, καί νά κα- 
ταντώσιν είς μεγαλυτέρας δυστυχίας ;

’Αρκεί, εΐπεν δ Πλούταρχος*  έστω*  καί πιστεύεις λοι
πόν σύ δτι δλα αύτά εΐνε άληθινά ;

Καί δλα άν δέν εΐνε, εΐπεν δ Τ ί μ ω ν, άλλα μόνον μερικά, 
δέν σού φαίνεται δτι δ λόγος καταντά είς τήν ιδίαν άπορίαν ; '

Ήσως, εΐπεν δ Πλούταρχος· άλλα καί άπδ τούς πάσχον- 
τας βαρέως ύπδ πυρετού, μολονότι αισθάνονται τδ ίδιον καύμα είτε 
έν είτε πολλά ένδύματα φέρουσιν, άφαιρούμεν δμως πρδς παρηγορι
άν τδ πλήθος· άν δμως δέν θέλης, άφησέ το, μολονότι τά περισσότερα 
φαίνεται νά εΐνε μύθοι καί πλάσματα τής φαντασίας. Πώς δμως έλη- 
σμόνησες τόσον ταχέως τά πρδ ολίγου θεοξένια, τήν καλήν αύτήν έ- 
ορτήν, κατά τήν δποίαν προσεκλήθησαν διά κήρυκος οί άπόγονοι 
τού Πινδάρου καί έτιμήθησαν προσηκόντως ; Δέν σού έφάνη σεμνή 

καί εύχάριστος καί άφελής καί ελληνική ή εορτή αύτή, κατά τήν δ
ποίαν άπεδόθησαν τιμαΐ είς τού; άπογόνους τού μεγάλου μας ποιη- 
τού ; ‘Όλοι βέβαια συνεκινήθημεν έκτδς έκείνων τών δποίων ή μέλαι- 
να καρδία κεχάλκωται διά ψυχράς φλογός, καθώς λέγει αύτός δ 
Πίνδαρος. Τοιοΰτόν τι γίνεται καί είς τήν Σπάρτην πρδς τιμήν καί 
μνήμην τού παλαιού ποιητού Τερπάνδρου. ’Αλλά καί σείς οί ίδιοι δέν 
άπαιτεΐτε νά τιμάσθε περισσότερον τών άλλων θνητών, ώς δντες Ό- 
φελτιάδαι τδ γένος, καί σεις οί ίδιοι δέν συνηγορείτε μετ’ έμοΰ, δ- 
τι πρέπει οί άπόγονοι τού Ήρακλέους να τιμώνται έξαιρετικώς δι’ δ- 
σας εύεργεσίας αύτδς έκαμεν είς τούς 'Έλληνας χωρίς να άπολαύ- 
ση παρ’ αύτών καμμίαν χάριν καί άνταμοιβήν ; Άφες λοιπόν, φίλε 
μου, τήν σφοδρότητα τής κατηγορίας σου καί μή δυσανασχετής έπει- 
δή κολάζονται τινες καταγόμενοι άπδ κακών καί πονηρών, ή μή χαί- 
ρης μηδ’ έπαινής καί τήν τιμήν τής εύγενείας. Διότι πρέπει, κα
θώς ή χάρις τής άρετής διασώζεται καί είς τδ γένος, ουτω καί ή 
τιμωρία νά μή άπαυδα μηδέ ν’ άφίνη τάς άδικίας, άλλα νά τρέχη κα
τόπιν αύτής καί ν’ άποδίδη τδ κατ’ άξίαν άντιστρόφως. "Οταν δέ 
κανείς εύχαριστήται μέν βλέπων τιμωμένους τούς άπογόνους τών κα
λών άνθρώπων, στενοχωρήται δέ καί άγανακτή, επειδή δέ οί έγγο- 
νοι τών πονηρών καταδιώκονται, εΐνε λίαν εύμετάβλητος καί ράθυμος, 
μάλλον δέ φιλαίτιος καί δύσκολος απέναντι τού θεού*  επειδή πα- 
ραπονεΐται μέν κατ’ αύτού άν άπόγονοι άνδρδς άδικου καί πο
νηρού φαίνωνται εύτυχοΰντες παραπονεΐται δέ πάλιν άν έξολοθρεύων- 
ται καί άφανίζωνται αί γενεαί τών φαύλων, καί κατηγορεί τδν θεδν 
έξίσου μέν καί άν τά τέκνα χρηστού πατρδς δυστυχώσιν, εξίσου δέ 
καί δταν τά τού πονηρού.

Καί ταύτα μέν ας εΐνε ώς άντιφράγματα τρόπον τινά πρδς τούς 
πολύ πικρούς καί κατηγορικούς εκείνους λόγους. Άλλ’ ας προσπαθή- 
σωμεν καί πάλιν έντδς τού σκοτεινού καί λαβυρινθώδους τούτου ζητή
ματος νά δδηγηθώμεν ήσύχως καί εύλαβώς πρδς τό είκδς καί τδ 
πιθανόν. Τό τελείως σαφές καί τήν άλήθειαν δέν δυνάμεθα βεβαίως 
άσφαλώς νά ίδωμεν ούδέ είς τάς ίδικάς μας πράξεις· διατί π. χ. δι- 
ατάσσομεν τούς παΐδας τών ύπό φθίσεως ή ύδέρου άποθανόντων, 
βρέχοντες τούς πόδας των είς τό ύδωρ, νά κάθηνται έως ού κατα- 
καή δ νεκρός ; έπειδή φαίνεται διι τοιουτοτρόπω τδ νόσημα δέν με
ταβαίνει είς αύτούς ούτε πλησιάζει. Διά ποίαν αιτίαν πάλιν, δταν 
μία αΐξ λάβη είς τό στόμα της ήρύγγιον, ΐσταται ή άγέλη δλη, έ
ως δτου πλησιάση ό αιγοβοσκός καί τό έκβάλη ; Ααί μερικών δυ
νάμεων ή επαφή καί ή διάδοσις εΐνε τόσον οξεία καί μεταδιδομένη 
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δι’ ετέρων εις ετερα φθάνει είς τόσον μεγάλα διασεήματα ώστε 
καταντά απίστευτος. Άλλ’ ήμεϊς τα του χρόνου μόνον άποσυήματα 
θαυμάζομεν, ούχΐ καί τα τών τόπων. Μολονότι πολύ θαυμασιώτερον 
είνε, δτι πάθος τι λαδόν τήν άρχήν εις Αιθιοπίαν, διεδόθη καί εφθασε 
μέχρις ’Αθηνών, ή δτι επειδή οί Δελφοί έφάνησαν πονηροί, ή τιμω
ρία τής πονηρίας έφθασεν εις τούς υίούς αύτών. Επειδή έχουσιν αί 
δυνάμεις άναφοράν τινα καί συνάφειαν άπο τών έσχάτων εις τά πρώτα 
καί ή συνάφεια αύτή έκτελεί μετά σιωπής τά καθήκόν τηςΓ άν καί ά- 
γνοοΟμεν ήμείς τήν αιτίαν της.

Έκτος δε τούτου είνε εύκολον ν’ άνακαλύψη τ^ς τον λόγον τών 
δημοσίων θεομηνιών τών πόλεων*  άρκεϊ νά σκεφθή, δτι ή πόλις είνε 
εν τι δλον καί συ εχές, καθώς εν ζώον τού όποίου ή ταυτότης ούδέ- 
ποτε άλλοιοϋται διά τών κατά τας ήλικίας μεταβολών, δτι τό δλον 
τούτο καί συνεχές δεν παραλλάσσει ποτέ μέ τον καιρόν ούδέ γίνεται άλλο 
έξ άλλων, άλλά πάντοτε είνε συμπαθές καί ταύτόν έαυτώ, καί άναδέ- 
χεται πάσαν αιτίαν καί χάριν τών δσων έπραξεν ή πράττει κατά τό 
κοινόν, έν δσω ή ποιούσα καί συνδέουσα τάς πράξεις δ.ά τών έπιπλο- 
κών κακία, διαφυλάττει τήν ενότητα. Τό νά χωρίζη δέ κανείς τήν 
μίαν πόλιν είς πολλας κατά τήν διαίρεσιν τού χρόνου, μάλλον δέ είς ά
πειρους, όμοιάζει μέ τό νά διήρει είς πολλούς τον ένα άνθρωπον, διότι 
τώρα μέν είνε πρε;βύτερος, πρότερον δέ νεότερος, καί έτι πρότερον 
μειράκιον ή μάλλον όμοιάζουσι ταΰτα μέ τά Έπιχάρμεια, έξ ών έ- 
γεννήθη ό αύξόμενος εκείνος λόγος τών σοφιστών, δτι ό λαβών πρδ 
πολλού δάνειον τώρα πλέον δέν χρεωστει, επειδή μετεβλήθη καί έγινεν 
ετερος, ό δε προσκληθείς χθές είς δεΐπνον ήλθε σήμερον άκάλεστος, 
διότι είνε άλλος. Καί δμως αί ήλικίαι κάμνουσι μεγαλυτέρας παραλ
λαγές περί έκαστον ά:ομον ή κοινώς είς όλόκληρον πόλιν καθώς εάν 
έβλεπέ τις τας ’Αθήνας πρό τριάκοντα έτών, ήθελεν ϊοη καί τότε τά 
σημερινά ήθη καί κινήματα, τας αύτάς διασκεδάσεις καί σπονδάς καί 
χαριτας καί όργάς τού δήμου*  άλλά τού άνθρώπου τήν μορφήν μόλις 
τήν γνωρίζει συγγενής ή φίλος μετά πολύν χρόνον. Καί καθώς ό άν
θρωπος λέγεται εις άπό τής γεννήσεως αύτοΰ μέχρι τής τελευτής, ούτω 
νομίςομεν δτι καί μία πόλις διαμένει πάντοτε τοιαύτη καί ένέχεται είς 
τα τών προγόνων δνείδη, καθώς μετέχει καί τής δόξης καί τής δυνά- 
μεως έκείνων άλλως πρέπει νά ρίψωμεν άνεπαισθήτως δλα είς τόν 
Ηρακλείτειον ποταμόν, είς τόν όποίον κανείς δέν εισέρχεται δύο φοράς, 

επειδή ή φυσική αύτοΰ ίδιόιης μεταβάλλει καί άλλοιοι δλα τά έμβαλ- 
λόμενα.

Γ. ΜΑΤΣΑΚΙΣ 
καθηγητής τού 'Ιεροδιδασκαλείου, .

ΤΡΑΥΜΑ ΚΑΙΡΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

'Η φρικτή λέξις άνάθεμα, τήν οποίαν ο μεν θείος Παΰλος 
δίς μόνον έξεφώνησε, διά τούς μή φιλοΰντας τόν Κύριον ήμών 
Ίησοϋν Χριστόν καί δια τούς εύαγγε)»ιζομένους άλλο ή έκεΐνο 
τδ όποιον οί Γαλάται ώς δρθήν πίστεως διδασκαλίαν παρέλαβον, 
ή δέ Εκκλησία ώς δπλον έσχατον κατά τών λυμεώνων τής ορ
θοδόξου πίστεως, τών αιρετικών, μετεχειρίσθη, έπλήρωσε κατά 
τας πονηράς ταύτας ήμέρας άπο άκρου είς άκρον τδ ελληνικόν. 
Ή Ελλάς διαιρεθεΐσα είς δύο, δέν άλληλοαποκηρύσσεται μόνον 
ούδέ μόνον άλληλοκτονειται, άλλά καί άλληλοαναθεματίζεται.

θά ήδύνατο δμως παρερχόμενος έκ μέσου δ Χρυσόστομος 
νά έρωτήση: «Τί έστι τούτο, δ λέγεις, τδ άνάθεμα, άλλ’ ή δτι 
άνατιθέσθω ούτος τφ διαβόλφ καί μηκέτι σωτηρίας χώραν έ- 
χέτω, γενέσθω άλλότριος τού Χριστού ; Καί τίς εί σύ ; Ταύτα τής 
έξουσίας καί τής μεγάλης δυνάμεως. Τότε γάρ καθήσει δ Βασι
λεύς καί στήσει τά μέν πρόβατα έκ δεξιών τά δέ έρίφια έξ εύω- 
νύμων. Τί ούν τής τοσαύτης έπελάβου άξίας ; . . . "Α μηδείς τών 
είληφότων έξουσίαν πεποίηκεν, είμή μόνον δς έλαβε, σύ τολμάς 
ταύτα ποιειν έναντίως τφ δεσποτικφ παραγγέλματι καί προλαμ
βάνεις τήν κρίσιν τού Βασιλέως ; Τδ άνάθεμα τούτο τού Χριστού 
άποκόπτει».

Καί έφ’ δσον μέν τδ άνόμημα τούτο διαπράττεται ύπδ ό
χλων έμπαθείας πληρωθέντων, τδ πράγμα διά τούς σωφρονοΰντας 
δύναται νά προκαλή απλώς κίνησιν κεφαλής διά τήν έλλειψιν 
ήμερότητος ήθών καί τρόπων πεπολιτισμένων παρα τοις απογο- 
νοις τών διαδοσάντων τήν ήμερότητα καί τδν πολιτισμόν είς τά 
βάρβαρα έθνη. Πώς δμως νά βαστάση τδ άνόμημα τούτο χρι
στιανική συνείδησις διαπραττόμενον δχι υπο όχλων, δχι υπδ ατό
μων, δχι ύπδ ιδιωτών, άλλ’ ύπδ έκκλησιαστικής ’Αρχής και μά
λιστα άνωτάτης καί πολυμελούς, δλην έκκλησίαν εκπροσωπου- 
σης καί έξ δνόματος αύτής άποφαινομένης.

Πολλά είνε τά ύπέρτερα δακρύων έν τή νΰν άνελίξει τών 
ελληνικών πραγμάτων. Πολλά τά στεναγμών άξια δχι μόνον δι’ 
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ήμάς άλλά καί διά τούς άπογόνους. Άλλ’ ή άγγελλομένη ώς 
γενομένη έν Άθήναις ύπδ τής Άνωτάτής έν τφ Βασιλείφ Εκ
κλησιαστικής ’Αρχής έκκλησιαστική τελετή άναθεματισμοϋ του 
Βενιζέλου καί των συνεργατών του, ϊσως καί των όμοφρόνων του, 
πληροί τήν ψυχήν πόνου, τόν όποιον ούτε δάκρυα ούτε στε
ναγμοί δύνανται έπαρκώς νά έξωτερικεύσωσι.

Τί είνε είς τήν άντίληψιν τής έν Άθήναις Τέρας Συνόδου 
ό Βενιζέλος καί οί συνεργάται του ; ’Όχι βέβαια πλέον ή έπα- 
ναστάται κατά τοϋ Βασιλέως, ούτε πλέον ή άνατροπείς των πο
λιτειακών καθεστώτων. Αλλά τούς έπανασΐάτας κατά τοΰ Βα- 
σιλέως τιμωρεί δ Βασιλεύς. Τούς ύπονομευτάς τής Πολιτείας 
τιμωροΰσιν οί νόμοι τής Πολιτείας. Έάν δέ καί είς τήν Αρ
χήν τής Εκκλησίας ύπάρχη ή άντίληψις δτι οί έπαναστάται 
ούτοι καί άνατροπείς ήδίκησαν, δτι παρέβησαν ήθικούς τής 
Εκκλησίας νόμους, ούς δφείλουσι νά άκολουθώσι τά τέκνα τής 
’Εκκλησίας, ας τούς τιμωρήση καί ή Εκκλησία, άλλ’ άς τούς 
τιμωρήση κατά τούς νόμους της. Ουδαμοΰ έν τούτοις τοΰ θείου 
ή τοϋ κανονικού δικαίου άναγινώσκεται διάταξις έπιβάλλουσα 
εις τήν φρικτήν ποινήν τοϋ άναθέματος τούς πολιτειακάς έπιδι- 
ώκοντας μεταβολάς.

"Οταν έν διαστήματι εξ δλων αίώνων ή ’Εκκλησία κατήρ- 
τιζε καί έπαγίου τήν νομοθεσίαν της διά τών Οικουμενικών 
Συνόδων, έπί Κωνσταντίνου τοΰ Α', έπί τών θεοδοσίων, έπί 
τοΰ Μαρκιανοΰ, έπί τοΰ Πωγωνάτου, έπί τοΰ Ρινοτμήτου, έπί 
τής Είρήνης, έπί τοΰ Βασιλείου Μακεδόνος, προηγούντο καί 
εί'ποντο πυκναΐ αί έπαναστάσεις καί αί έκθρονίσεις Βασιλέων, 
ύπάρχουσι δέ περίοδοι ώς ή άπδ Είρήνης μέχρι Βασιλείου 
Μακεδόνος, καθ’ άς είς διάστημα ούχΐ πλέον τών δύο γενεών έκά - 
•ισαν έπί τοΰ θρόνου πέντε δυναστεΐαι διά βιαίων άνατροπών, 
ούδείς δμως τών Βασιλέων έκείνων τών πρωτοστατησάντων είς 
τήν σύγκλησιν τών Συνόδων καί έπικυρωσάντων τήν έκκλησι- 
αστικήν νομοθεσίαν έβουλήθη νά άπαίτήση παρά τής ’Εκκλη
σίας δπως έξισώση προς τούς αιρετικούς τούς στασιάζοντας 
κατά τής ^Βασ^είας. Καί διά τοΰτο καθ’ δλην τήν εύκλεά 

ΤραΟμα καίριον κατά τής Εκκλησίας 653

ταύτην τής ’Εκκλησίας περίοδον εχομεν μέν έπισκόπους καί 
Πατριάρχας έλέγξαντας βασιλικάς υπερβασίας ώς τδν Βασίλειον 
τδν Χρυσόστομον, τδν ’Αμβρόσιον, τδν Θεόδωρον Κρήθινον, 
τδν Ίωάννην Γραμματικόν, τδν Πολύευκτον καί πλείστους 
άλλους, δεν εχομεν δ’ δμως ούδεμίαν περίπτωσιν άναθεματισμοϋ 
στασιαστών κατά τής Βασιλείας.

Ήλθον δμως καί οί χρόνοι τής άδυναμίας τής τε Αύτο- 
κρατορίας καί τής ’Εκκλησίας καθ’ ούς τρεις Αύτοκράτορες, 
Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος, Μανουήλ ό Κομνηνδς καί 
Μιχαήλ ό Παλαιολόγος, έκ περισσής ύπερ τών υίών καί δια
δόχων των προνοίας έκδίδουσι νόμους «χάριν τοΰ άναθεματίζε- 
σθαι τούς άποστάτας καί μουλταρίους καί κατά τών βασιλέων 
δπλα έγείροντας καί τυραννίδα μελετώντας». Καί έν τή ά- 
δυναμία της δ’ δμως ή έκκλησία τών τότε χρόνων τοΰ να έμ- 
ποδίση τήν έ'κδοσιν τοιούτων νόμων δεν έπέτρεψεν είς έαυτήν 
νά περιλάβη αύτούς είς τδ ίερδν αύτής Δίκαιον. Διά τοΰτο 
δέ καί ταχέως ήπράκτησαν κατά τήν μαρτυρίαν συγχρόνου 
μάρτυρος, τοΰ Βαλσαμώνος. Πόσον δέ οί νόμοι έκεΐνοι άπεκρού- 
οντο ύπδ τής συνειδήσεως τής’Εκκλησίας λεγέτω δ Άγιώτα- 
τος καί εύπαιδευτότατος Πατριάρχης Φιλόθεος, δστις ένα αι
ώνα πρδ τής καταλύσεως τής Αύτοκρατορίας έπιτιμά τδν Άρ- 
μενόπουλον διότι έσχε τήν άπροσεξίαν νά περιλάβη καί τούς 
άντεκκλησιαστικούς τούτους νόμους είς τήν έξάβιβλόν του χωρίς 
καν νά σημειώση δτι ήπράκτησαν. «Ό περί τά τοιαϋτα, λέγει, 
σοφός, σεβαστέ νομοφύλαξ καί καθολικέ κριτά Άρμενόπουλε, 
πώς ού κακείνο τοις γεγραμμένοις προσέθηκας δτι διά τούς 
χρυσούς καί αγίους νόμους τοϋ μεγάλου τής ’Εκκλησίας Φω
στήρας Ίωάννου τοΰ τήν γλώσσαν χρυσοΰ περί τοΰ μή δεΐν χρι
στιανούς άναθεματίζεσθαι, έως αν δηλονότι τής δρθής έχωνται 
περί Θεοΰ δόξης, ήπράκτησαν οί τόμοι, οί τούς άποστατοΰντας 
καί έπανισταμένους τοίς βασιλεΰσιν άναθεματίζοντες ;»

Έν φ λοιπόν δι’ δλων τών μακρών αίώνων ή ελληνική 
έκκλησία πιστή είς τδ πνεΰμα τής νομοθεσίας τών Οικουμε
νικών Συνόδων διετήρησεν έαυτήν άμώμητον άπδ τής παρεκ
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τροπής τοΰ άναθεματισμ,οΰ άλλων πλήν των αιρετικών έπέ- 
πρωτο έπΐ των αθλίων ήμερων μας νά δημιουργήσωμεν διά τούς 
πολεμίους τής ’Εκκλησίας ήμών αφορμήν κατακρίσεων αύτής 
ως έν αποκλίσει ευρισκόμενης από του άρχαίου αύτής πνεύμα
τος. Ό Βενιζέλος καί οι συνεργάται του καί οι όμόφρονές του 
έν τή πεποιθήσει ήν εχουσιν δτι αγωνίζονται υπέρ τής σωτηρίας 
τοΰ έθνους θά άπαντήσωσι βεβαίως πρός τήν έξ ’Αθηνών δύσ- 
ηχον φωνήν ώς ό Μέγας Φώτιος προς τδν Πάπαν Νικόλαον 
λέγοντες : ήν ποτέ φοβερόν τό ανάθεμα δτε κατά τών αιρετι
κών έξεφωνείτο ούδέ θά άποτραπώσιν έκ τούτου από τής έξα- 
κολουθήσεως τοΰ άγώνός των*  ή αγνή δμως έκκλησιαστική 
συνείδησις αισθάνεται βαρύ τό κατά τής ύπολήψεως τής ’Εκ
κλησίας κατενεχθέν τραΰμα.

*) Συνέχεια έκ του 117ου τεύχους σελ. 631.

ΘΕΟΞ ΛΥΤΡΩΤΗΝ*
Εν τη πόλει ταυτη, τη άλλως εύσεβεστάτη καί περιφανεστάτη 

δια τα είς τούς θεούς άναθηματα, εύθύς ώς τδ πανελλήνιον φρόνημα 
μετά τούς άειλαμπεϊς έπΐ τών μηδικών καί μετά ταΰτα κατά τών βαρ
βάρων άγώνας άνεπτερώθη, προέκυψεν δ άπαράμιλλος έκεϊνος κατά 
πάσαν έκφανσιν τού ανθρωπίνου βίου πολιτισμός, δστις παραμένει εί- 
σέτι τό έν πολλοϊς άνέφικτον πρότυπον καί ή άρχική βάσις, άφ’ ής 
ωρμήθη πρδς τά ύψιστα ίδεωδη, προς & άδιαλείπτως φέρεται, τό άν- 
θρώπινον Γένος. Έπί τού πνευματικού δέ πεδίου ή φιλοσοφία ίδίως έ
χει να έπιοείξηται τους μεγαλοφυεστάτους αντιπροσώπους εν τφ Σω- 
κράτει καί τοίς μαθηταΐς αύτού, ών εκασιος καί ιδίας σχολής άρχη- 
γέτης έγένοντο, ίδία δ έν τφ Πλάτωνι, δστις ύπήρξεν δ γνησιότατος 
τού μεγάλου διδασκάλου ερμηνευτής καί τοΰ έξοχωτάτου αύτού φιλο
σοφικού συστήματος δ τελειωτής.

Η φιλοσοφία, προϊόν τής άνδρώσεως τού ελληνικού πνεύματος, 
ήρξατο τοΰ έργου τής καθάρσεως τοΰ ίδεολογικοΰ έλληνικοΰ κόσμου 
δια τής ύποβολής τών διδαγμάτων τής μυθολογίας εις τδ κριτήριον τοΰ 

άνθρωπίνου λογισμού’ καί τδ άναπότρεπτον άποτέλεσμα ήτο ή τελεία 
διάσεισις τοΰ μυθολογικού οικοδομήματος τής έλληνικής φαντασία; καί 
ή σαφεστέρα άντίληψις τών περί τής θείας ούσίας καί τών ιδιοτήτων 
αύτής άληθειών.

Άλλ’ είναι πιθανώτατον δτι ή φιλοσοφία έξίκετο εις τα ύψηλά 
αύτής συμπεράσματα ούχί άνευ χειραγωγού’ έν τοίς παναρχαίοις έλ- 
ληνικοΐς μυστηρίοις, καί ίδία τοίς έλευσινίοις, διεφυλάττοντο χαριν 
τών έκλεκτοτάτων μελών τού έλληνικοΰ κόσμου καί άπεκαλύπτοντο 
αύτοίς κατά τήν δεκτικότητα αύτών καί κατά τούς διαφόρους βαθμούς 
τής μυήσεως ψήγματα αγνής περί τών θείων καί περί τών άρχαιοτά- 
των άληθινών παραδόσεων τοΰ άνθρωπίνου Γένους άληθείας’ τής άπο- 
καλόψεως δέ ταύτης, ής μέτοχοι ήσαν οί άριστοι τών Αθηναίων, ά
ποτέλεσμα ήτο ή έξοχος άρετή, έφ’ ή δμολογουμένως διεκρίνοντο κατά 
τούς καλούς τών ’Αθηνών χρόνους άλλα καί μετά ταΰτα οί δπωσδή- 
ποτε προϊστάμενοι τών τυχών τής πόλεως’ τούτου δ ενεκα ούχί α- 
σκόπως ούδέ μάτην προσέφυγεν είς τάς έκ τής μυησεως ταυτης υπο
χρεώσεις τών δικαστών δ ρήτωρ ’Ανδοκίδης έπί τής δίκης τών έρμοκο- 
πιδών, είπών αύτοίς’ «Πρδς δέ τούτοις μεμύησθε 
καί έοράκατε τ ο ΐ ν θεαϊν τα ίερά, ι ν α τ ι μ ω- 
ρήτε μέν τούς άσεβούντας, σ φ ζ η τ ε δέ τούς 
μηδέν άμαρτάνοντας.»

Έν τοίς μυστηρίοις τούτοις περιεσωθησαν πάντως πλείσται άλη- 
θεϊς έκ τών αρχαιοτάτων θρησκευτικών παραδόσεων τοΰ άνθρωπίνου 
Γένους, ών δμως σπάνιαι ένδείξεις άπαντώσιν έν τοϊς άρχαίοις συγγρα- 
φεΰσιν, ώς έκ τών αύστηροτάτων δρων απολύτου μυστικότητος, υφ οϋς 
έγίνετο ή μύησις.

Έκ τοιούτων πηγών έγίνωσκεν δ Σωκράτης δτι θα ήρχετό ποτέ 
τις έξ ούρανοΰ σωτήρ, μέλλων να διαφώτιση καί καθοδήγηση ε.Τ τήν 
γνώσιν τής άληθείας τούς καθεύδοντας δικαστάς αύτού, πρδς ούς 
είπε’ «... είτα τδν λοιπόν βίον καθεύδοντες 
διατελοϊτ’ αν εί μ ή τι ν’άλλ ον δ Θεδς ύμϊνέπι- 
π έ μ ψ ε ι ε ι κ η δ ό μ ε ν ο ς ύ μ ώ ν.» 2) Καί έτι σαφέστερον 
δέ έν τώ έφεξής άποσπάσματι διαλόγου μεταςύ τού Σωκράτους καί 
τοΰ Άλκιβιάδου ή φιλοσοφία διετύπωσε τήν άκλόνητον αύτής πίστιν 
περί τοΰ προσδοκωμένου Σωτήρος καί τών γενικών γραμμών τοΰ έπι- 
γείου αύτού έργου.

1) ’Ανδοκίδης περί τών μυστηρίων, 31 ε. 2) Πλάτων, Απολογ. οί Α.
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<ΣΩ. Εύρήσεις δέ καί παρ’ Όμήρφ έτερα παραπλήσια τού- 
τοις είρημένα' φησί γάρ τούς Τρφας έπαυλιν ποιούμενους.

έρδειν άθανάτοισι τεληέσσας έκατόμβας
τήν δέ κνίσαν έκ τοϋ πεδίου τούς ανέμους φέρειν ούρανδν ε’ι'σω 

ήδεΐαν' τής δ’ ου τι θεούς μάκαρας δατέεσθαι 
ούδ’ έθέλειν μάλα γάρ σφίν άπήχθετο ’Ίλιος ίρή 
καί Πρίαμος καί λαός εύμμελίω Πριάμοιο'

ώστε ούδέν αύτοις ήν προύργου θυειν τε καί δώρα τελεΐν μάτήν, 
θεοΐς άπηχθημένοις· ού γάρ, οϊμαι, τοιοΰτόν έστι τδ των θεών, 
ώστε ύπδ δώρων παράγεσθαι, οίον κακόν τοκιστήν άλλα καί 
ήμεΐς εύήθη λόγον λέγομεν, άξιούντες Λακεδαιμονίων ταύτη πε- 
ριεΐναΓ καί γάρ αν δεινόν ε’ίη εί προς · τά δώρα καί τάς θυσίας 
άποβλέπουσιν ήμών οι θεοί αλλά μή προς τήν ψυχήν, άν τις 
δσιος καί δίκαιος ών τυγχάνη' πολλφ γε μάλλον, οίμαι, ή πρδς 
τάς πολυτελείς ταύτας πομπάς τε καί θυσίας, άς ούδέν κωλύει 
πολλά μέν εις θεούς, πολλά δ’ είς ανθρώπους ήμαρτηκότας, καί 
ιδιώτην καί πόλιν έχειν άν’ έκαστον έτος τελεΐν’ οι δέ, άτε ού 
δωροδόκοι δντες, καταφρονοΰσιν απάντων τούτων, ώς φησίν δ 
θεδς.καί θεών προφήτης. Κινδυνεύει γοΰν καί παρά θεοίς καί 
παρ’ άνθρώποις τοίς νουν έχουσι δικαιοσύνη τε καί φρόνησις 
διαφερόντως τετιμήσθαι’ φρόνιμοι δέ καί δίκαιοι ούκ άλλοι τινές 
είσιν ή τών είδότων à δει πράττειν καί λέγειν πρδς θεούς καί 
πρδς ανθρώπους’ βουλίμην δ’ αν καί σού πυγέσθαι δ τί ποτέ έν 
νφ έχεις πρδς ταΰτα.

ΑΛΚ. Άλλ’ έμοί, ώ Σώκρατες, ούκ άλλη πη δοκεΐ ή ήπερ 
σοί τε καί τφ θεφ· ούδέ γάρ άν είκδς εϊη άντίψηφον έμέ τφ θεφ 
γενέσθαι.

ΣΩ. Ούκοΰν μέμνησαι έν πολλή απορία φάσκων είναι, 
δπως μή λάθης σεαυτδν εύχόμενος κακά, δοκών δέ αγαθά ;

ΑΛΚ. Έγωγε.
ΣΩ. Όρας ούν ώςούκάσφαλές σοί έστιν έλθείν πρδς τδν 

θεδν εύξομένφ, ϊνα μηδ’ αν ουτω τύχη βλασφημοΰντός σου ά- 
κούων ούδέν άποδέξηται, τυχδν δέ καί έτερόν τι προσαπολαύσης. 
ΈμοΙ μέν ούν δοκεΐ βέλτιστον είναι ησυχίαν έχειν’ τη μέν γάρ

Λακεδαιμονίων εύχή διά τήν μεγαλοψυχίαν - τούτο γάρ κάλλι- 
στον τών έν άφροσύνη δνομάτων ούκ άν οίμαί σε έθέλειν χρή- 
σθαι' άναγκαΐον ούν έστι περιμένείν έως άν τις μάθη ώς δει πρδς 
θεούς καί πρδς άνθρώπους διακεισθαι.

ΑΛΚ. Πότε ούν παρέσθαι δ χρόνος ούτος, ώ Σώκρατες, 
καί τις δ παιδεύσων ; ήδιστα γάρ άν μοι δοκώ ίδεΐν τούτον τον 
άνθρωπον τίς έστιν.

ΣΩ. Ούτος, φ μέλει περί σού. ’Αλλά δοκεΐ μοι, ώσπερ τφ 
Διομήδες φησί τήν ’Αθήναν "Ομηρος άπδ τών οφθαλμών άφε- 
λεΐν τήν άχλύν

δφρ’ έύ γιγνώσκοι ήμέν θεδν ήδέ καί άνδρα, 
ουτω καί σοί δειν άπδ τής ψυχής πρώτον τήν άχλύν άφελόντα, 
ή νύν παρούσα τυγχάνει, τδ τηνικαύτα ήδη προσφέρειν δι’ ών 
μέλλεις γνώσεσθαί ήμέν κακδν ήδέ καί έσθλόν. νύν μέν γάρ ούκ 
άν μοι δοκείς δυνηθήναι.

ΑΛΚ. Άφαιρείτω είτε βούλεται τήν άχλύν είτε άλλοτΓ ώς 
έγώ παρεσκεύασμαι μηθέν αν φυγεϊν τών ύπ’ έκείνου προστατ- 
τομένων, δς τίς ποτ’ έστΙν δ άνθρωπος, εϊ γε μέλλοιμοι δελτίων 
γενέσθαι.

ΣΩ. Άλλα μήν. έκεΐνος θαυμαστήν δσην περί σέ προθυμίαν 
έχει.

ΑΛΚ. Είς τότε τοίνυν καί τήν θυσίαν άναβάλλεσθαι κρά- 
τιστον είναί μοι δοκεΐ.

ΣΩ. Και δρθώς γέ σοι δοκεΐ' άσφαλέστερον γάρ έστιν ή 
παρακινδυνεύειν τοσοΰτον κίνδυνον.

ΑΛΚ. ’Αλλά πώς, ώ Σώκρατες ; καί μήν τουτονί τδν στέ
φανον, έπειδή μοι δοκείς καλώς ξυμβεβουλευκέναι, σοί περιθήσω" 
τοΐς θεοίς δέ καί στεφάνους καί τάλλα πάντα τα νομιζόμενα τότε 
δώσομεν, όταν έκείνην τήν ήμέραν έλθούσαν ϊδω’ ήξει δ’ ού διά 
μακρού, τούτων θελόντων.

ΣΩ. Άλλα δέχομαι καί τοϋτο, καί άλλο δέ άν τι τών πα
ρά σού δοθέντων ήδέως ϊδοιμοι δεξάμενον έμαυτόν’ ώσπερ δέ καί 
δ Κρέων Εύριπίδη πεποίηται τδν Τειρεσίαν ίδών έχοντα τά στέ- 
φη καί άκούσας άπδ τών πολεμίων άπαρχάς αύτδν είληφέναι διά 
τήν τέχνην
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οιωνόν έθέμην, φησί, καλλίνικα σά στέφη*  
έν γάρ κλύδωνι κείμεθ’, ώσπερ οίσθα σύ, 

ούτω κάγώ παρά σοΰ τήν δόξαν ταύτην οιωνόν τίθεμαι- δοκώ 
δέ μοι ούκ έν έλάττονι κλύδωνι του Κρέοντος είναι, καί βουλοί- 
μην αν καλλίνικος γενέσθαι των σών έραστών.» *)

*) Πλάτων Πολιτείφ, β', 4—5

Καί είναι μεν άληθές δτι αί τοσοΟτον έναρμονιζόμεναι πρός τό 
έργον το5 άπ’ ούρανοΟ λυτρωτοΟ γνώσεις αύται καί σκέψεις της φιλο
σοφίας συνδέονται κατά τινα τρόπον πρός τό πρόσωπον τοΟ Σωκρά- 
τους, τοΟ Πλάτωνος διστάζοντός πως άν πρέπει νά παραδεχθή δτι εις 
άλλον τινά καί είς άπώτερον μέλλον άναφέρονται. Άλλ’ έν τώ χωρίφ 
της ’Απολογίας, ού άνωτέρω μνεία εγένετο, αύτός ό Σωκράτης λέγει 
ρητώς δτι ό Θεός θά έπιπέμψη άλλον τινά μετά τδν έαυτοΟ θάνατον, 
τελειωτήν δέ τοΟ ίδίου έργου, κηδόμενος τών άνθρώπων. Τοΰτο δ’ ά- 
ποδεικνύει άεί προϊοΟσαν καί τελειοποιουμένην τήν παρά Πλάτωνι 
γνώσιν τής περί τής προσδοκίας -τών έθνών παναρχαίας έπαγγελίας- 
καί ή γνώσις αυτή προβαίνει εφεξής μέχρι τοσούτου ώστε νά γινώσκη δ 
μέγας φιλόσοφος καί τήν περί τοΟ δικαίου ΛυτρωτοΟ γνώμην τών άν
θρώπων, καί κατά ποιον τρόπον θά γένηται ούτος δεκτός ύπ’ αύτών καί 
κατά ποιον τρόπον θά τελευτήση τόν βίον*  διότι έν τή Πολιτεία, συγ- 
γράμματι τών έσχάτων τοΰ φιλοσόφου, ύπάρχουσι τά θαυμασίως προ
φητικά περί τοΟ δικαίου τάδε'

«Τούτον δέ τοιοΰτον θέντες (τδν άδικον δηλαδή, περί ού 
προηγουμένως είπε), τδν δίκαιον παρ’ αύτδν ίστώμεν τφ λόγφ, 
άνδρα άπλοΰν καί γενναίον, κατ’ Αισχύλον ού δοκείν άλλ’ είναι 
άγαθδν έθέλοντα. άφαιρετέον δή τδ δοκείν. εί γάρ δόξει δίκαιος 
είναι, έσονται αύτφ τιμαί καί δωρεαί δοκοΰντι τοιούτφ είναι- άδη
λον ούν, είτε τοΰ δικαίου είτε τών δωρεών τε καί τιμών ένεκα τοι- 
οϋτος ε’ίη. γυμνωτέος δή πάντων πλήν δικαιοσύνης, καί ποιητέος 
έναντίως διακείμενος τφ προτέρφ ( —τφ άδίκφ)- μηδέν γάρ αδι
κών δόξαν έχέτω τήν μεγίστην αδικίας, ϊνα ή βεβασανισμένος 
εις δικαιοσύνην τφ μή τέγγεσθαι ύπδ κακοδοξίας καί τών άπ’ αύ- 
τής γιγνομένων- άλλ’ ιτω άμετάστατος μέχρι θανάτου, δοκών 
μέν είναι άδικος διά βίου ών δέ δίκαιος, ιν’ άμφότεροι (=δτε 
άδικος καί ό δίκαιος) είς τδ έσχατον έληλυθότες, ό μέν δικαιοσύ-

·) Πλάτων, Άλκψ. 6', XIII-XIV.

Θεός λυτρωτής 6b9

νης δ δέ άδικίας, κρίνωνται όπότερος αύτοιν εύδαιμονέστερος...· 
δντοιν δέ τοιούτοιν, ούδέν έτι, ώς έγφμαι, χαλεπόν έπεξελθείν 
τφ λόγφ, οίος έκάτερον βίος επιμένει, λεκτέον ούν- καί δή καν 
άγροικοτέρως λέγηται, μή εμέ οϊου λέγειν, ώ Σώκρατες, άλλα 
τούς έπαινοΰντας πρδ δικαιοσύνης άδικίαν. έροΰσι δέ τάδε, δτι 
ουτω διακείμενος ό δίκαιος μαστιγώσεται, στρεβλώσεται, δεδήσε- 
ται, έκκαυθήσεται τώφθαλμώ, τελευτών πάντα κακά παθών ά- 
νασχινδυλευθήσεται.....> *)

(ακολουθεί). ΧΑΡΙΛΑΟΣ I. ΠΑΠΑΤ2ΑΝΝ0Γ, Δ.θ.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ κοι ^ΚΕΨΕΙ^
ΕΠΑΙΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΥ

Πολλοΰ έπαίνου άξίαν κατέστησεν αύτήν ή Κοινότης ’Α
γρού διά τδν ζήλον ον έπί σειράν ήδη έτών διατρανοί υπέρ τής 
Εκκλησίας αύτής. Ααβοΰσα τήν άδειαν πρδ έτών πολλών δπως 
τδν μικρόν καί ήρειπωμένον ναόν τής Θεοτόκου όντα ποτέ μο
ναστηριακόν καί άνήκοντα είς τήν θρονικήν ιδιοκτησίαν μετα- 
βάλη είς ναόν ένοριακδν άνήγειρεν έπί τών έρειπίων αύτοΰ ναόν 
τρίχωρον εύρυχωρότατον άξίας ούχί όλιγωτέρας τών τετρακισχι- 
λίων λιρών, έκ τών οποίων πλέον τοΰ ήμίσεος άντιπροσωπεύει 
χρηματικάς δωρεάς καί προσωπικήν έργασίαν τών μελών τής 
Κοινότητας. ’Ήδη μετά τήν τελείαν άποπεράτωσιν αύτοΰ έπιθυ- 
μοΰσα νά προικίση αύτδν δι’ άκινήτου ιδιοκτησίας έπέμεινε πα- 
ρακαλοΰσα καί έπέτυχε νά έκχωρηθή είς τδν νέον ναόν ύπδ 
τής Μητροπόλεως ή μετά τοΰ παλαιοΰ συνδεομένη θρονική ι
διοκτησία, ή κειμένη έν τή περιφερεία τοΰ χωρίου, έπ’ άπο- 
ζημιώσει κατωτέρα μέν τής πραγματικής της άξίας άνωτέρα 
δέ τής έτησίας έξ αύτής άπολαβής τοΰ θρόνικοΰ ταμείου. 
Οί χριστιανοί Άγροΰ μαθόντες τήν παραμονήν τών Χριστουγέν
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νων τήν περί παραχωρήσεως οριστικήν άπόφασιν τής Θρονικής 
Επιτροπείας έώρτασαν μέ εκδηλώσεις έξάλλου χαράς, ήν είς 
εργον μεταποιοΰντες ήνοιξαν κατάλογον συνδρομών υπέρ άπο- 
πληρωμής τοΰ τιμήματος των έκχωρηθέντων κτημάτων, συν- 
εισέφερον δέ οι μέν εύπορώτεροι άνά λίρας 20 καί 10 καί 5 
οί δέ πτωχότεροι άνά λίραν μίαν καί άνά ήμίσειαν, άπηρτί- 
σθη δ’ δλικδν πόσδν άνω των 200 λιρών κατά τήν ήμέραν έκείνην, 
ήλπίζετο δέ να προσέγγιση τάς 300 λ. Το ύπόλοιπον δέ μέχρι 
συμπληρώσεως τοΰ ολικού ποσοΰ τών <£860 άνέλαβε νά χορηγήση 
άτόκως έτερον τέκνον τοΰ Άγροΰ έγκατεστημένον έν Πάφφ δ κ. 
Σάβας ΆγρότηςΠΟλης ταύτης τής θεοφιλούς κινήσεως άπδ τής 
άνεγέρσεως τού ναού μέχρι τής προικήσεως αύτού ή πρωτοβου
λία άνήκει εις τδν κ. Νέαρχον Παπαδόπουλον. 'Ο Μητρο
πολίτης Κιτίου άπέστειλεν είς τήν Κοινότητα έπιστολήν έκ 
φράζουσαν τήν χαράν του διά τδν φιλόθρησκον αύτής ζήλον. 
Έπαινούντες τήν προοδευτικήν Κοινότητα καί άπδ τών σελί
δων τοΰ «Έκκλ. Κήρυκος» προβάλλομεν αύτήν είς μίμησιν 
προσθέτοντες άμα καί τήν σπουδαίαν λεπτομέρειαν δτι ταύτην 
μόνην τήν Κοινότητα έκ τής δικαιοδοσίας τής Μητροπόλεως 
Κιτίου γνωρίζομεν άμόλυντον άπδ τδν καφενιασμδν καί τδ χαρ
τοπαίγνιο? καί τά άλλα κακά δσα άπδ τών πόλεων μεταδί
δονται είς τάς άγροτικάς κοινότητας.

' XXX
ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΣ

Κατά τηλεγράφημα έξ Αθηνών πρδς τάς αίγυπτιακάς έ- 
φημερίδας ή 'Ιερά Σύνοδος τής Ελλάδος άπηύθυνεν έ'κκλησιν 
πρδς τδν Πάπαν, τήν Ίεράν Σύνοδον τής Ρωσίας καί πρδς τδν 
’Αρχιεπίσκοπον Κανταβριγίας υπέρ τής άρσεως τοΰ άποκλεισμοΰ 
τής Ελλάδος. Δυσκολευόμεθα νά παραδεχθώμεν τήν άκρίβειαν 
τοΰ τηλεγραφήματος έν σχέσει πρδς τδν Πάπαν. Άπδ δύο ήδη 
καί έπέκεινα αιώνων δέν άναφέρεται άμεσος έπικοινωνία Ορθοδό
ξου έκκλησιαστικής Αρχής πρδς τδν Επίσκοπον Ρώμης, θά είνε 
δέ άληθώς παράδοξον τδ άγγελλόμενον έάν άποδειχθή άληθές.

VX ΚX X X

Γεγονότα καί σκέψεις 661

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΞΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ
Τηλεγράφημα έκ Πετρουπόλεως άνήγγειλεν ώς σπουδαίον 

πολιτικόν γεγονδς τήν δολοφονίαν τοΰ Μοναχού Ρασπούτην, 
βστις μετά τδν Ίωάννην τδν Κρουστάδης τδν πρωθιερέα έφη- 
μίζετο ώς άσκών άκαταγώνιστον έπιρροήν έπί τών αύλικών 
καί άριστοκρατικών κύκλων τής Πετρουπόλεως. Τδν μοναχόν 
τούτον ήδυνήθησαν φαίνεται οί Γερμανοί νά καταστήσωσιν 
δργανόν των έν Πετρουπόλει έπηρεάζοντες δι’ αυτού τήν άρι- 
στοκρατίαν τής Πετρουπόλεως πρδς τδ συμφέρον των, είς τούτο 
δέ δφείλεται ή δολοφονία του γενομένη ύπό τίνος πρίγκηπος. Ή 
δύναμις αυτή απλών ιερέων καί μοναχών άκατάληπτος σήμερον 
παρ’ ήμίν έχει τά προηγούμενά της έν τή μακρά 'Ιστορία 
τής Ελληνικής Λύτοκρατορίας τού Βυζαντίου, ήτις πιστώς έν 
τφ βίφ τής συγχρόνου Ρωσικής Λύτοκρατορίας άντιγράφεται.

ΚΥΠΡΙΑΚΑ
ΕΟΡΤΑΙ

Έπϊ τη έορτη τής ένανθρωπήσεως 
του Σωτήρος ημών Χριστού οί *Ιεράρ-  
χαι ημών άντήλλαξαν ευχάς υπέρ άλ- 
λήλων καί τών ποιμνίων αύτών. 
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ

Είς πάσας τά πόλεις τής νήσου φι
λάνθρωποι Κυρίαι έργασθεισαι ένζήλως 
προς συλλογήν βοηθημάτων υπέρ τών 
απόρων μαθητών και τών πτωχών οι
κογενειών έπεσπάσαντο υπέρ εαυτών 
τήν εύλογίαν του δι’ ημάς πτωχεύσαν- 
τος θεού ημών.
ΕΚΛΟΓΗ ΗΓΟΓΜΕΝΟΓ

Οί αδελφοί τής Ίεράς Μονής 'Αγί
ου Παντελεήμονος εξέλεξαν ηγούμενον 
αύτών τόν οσιολογιώτατον κ. Στέφανον 
Κέλουραν, προλύτην τής θεολογίας, έν 
ύπηρεσίφ νυν διατελούντα τής Μητρο

πόλεως Πάφου. Πρόκειται δέ νά αποκα*  
τασταθή είς τό αξίωμα αφού ή μέν 
'Ιερά Σύνοδος αποφανθή οτι ή εκλογή 
δέν προσκρούει είς άπόφασιν προγενε- 
στέραν τής ’Αδελφότητος περί διαγρα
φής αύτού έκ τού καταλόγου τών αδελ
φών διά λόγους πειθαρχικούς, αύτός δέ 
ύπογράψη τόν καταρτισθέντα εσωτερι
κόν τής Μονής Κανονισμόν. 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

’Επειδή συνοπτικώς μόνον αναγράφε
ται έν τφ Καταστατικφ τής ’Εκκλησί
ας δ τρόπος τής λειτουργίας τών ’Εκ
κλησιαστικών Δικαστηρίων ή Α. Μ. δ 
’Αρχιεπίσκοπος άνέθηκεν είς τρεϊς δια
πρεπείς Δικηγόρους τούς κ. κ. Πασχά- 
λην, θεοδότου και ’Αρτέμην όπως κα- 
ταρτίσωσι τήν Δικονομίαν καθ’ ήν δύ- 
νανται νά λειτουργώσι παρ’ ήμίν τά
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’Εκκλησιαστικά Δικαστήρια, έλπίζεται 
δέ δτι ή εργασία αυτή, ήτις θα άποτε- 
λέση σημειωτόν βήμα προόδου τής 
παρ’ ήμϊν έννόμου τάξεως έν τοϊς Έκ- 
κλησιαστικοίς θα είνε έτοίμη προς ει
σαγωγήν αύτής είς την ψήφον τής 'I- 
εράς Συνόδου κατά τήν προσεχή σύγ- 
κλησιν αυτής.
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΣ ΘΡΟΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗ

ΣΙΑΣ ΕΙΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΝ ΝΑΟΝ
Ή θρονική ’Επιτροπεία τής Μητρο- 

πόλεως Κιτίου εχουσα τήν κατά τον 
νόμον εγκρισιν τής Ίεράς Συνόδου συ- 
νεδριάσασα έν Λεμεσψ τήν παρελ. έβδο- 
μάδα άπεφάσισεν δριστικώς όπως μετα- 
βιβασθώσιν είς τον νένοριακόν ναόν τής 
Κοινότητας ’Αγρού τα έν τή περιφερείς 
του χωρίου τούτου θρονικά κτήματα άν- 
τϊτού υπό μικτής έπιτροπής καθορισθέν- 
τος τιμήματος των ,£860. Τα κτήματα 
ταΰτα προ έτών ή σαν έπίδικα μεταξύ 
Κοινότητος και Μητροπόλεως, από δέ 
τής είς τήν Μητρόπολιν κατακυρώσεως 
αύτών ενοικιαζόμενα είς τήν έπιτροπήν 
τής Εκκλησίας, άπέφερον είς τό θρο- 
νικόν ταμείον ,£25 έτησίως. 
ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Ή θοονική ’Επιτροπεία τής Μητρο
πόλεως Κιτίου άποφασίσασα τήν άνέ- 
γερσιν μητροπολιτικού οικήματος έν 
Λεμεσφ έπϊ τής θεσεως τής πκλαιάς 
Μητροπόλεως παρά τον ναΐσκον ‘Αγί
ου ’Ανδρονίκου ένέκρινε τα καταρτι- 
σθέντα σχέδια υπό τού αρχιτέκτονας 
κ. Ζ. Βόνδα, έψήφισε δέ ώς δαπάνην τό 
ποσόν ,£1200 και διώρισεν έπιτροπήν 
έκ των μελών αύτής είς ήν άνέθηκε 
τήν έπιμέλειαν τού έργου.
t ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ

Άνεπαύθη έν Κυρίφ και έκηδεύθη 
μετά τιμών ύπό τών πολιτών Λάρνακος 
χριστιανός ευσεβής και φιλόπολις δ

Κωνσταντίνος Καλογεράς έπϊ μακράν 
χρηματίσας ταμίας τής Ίεράς Μονής 
‘Αγίου Γεωργίου καί πολλαχώς τα συμ
φέροντα αύτής προαγαγών. Άποθνή- 
σκών έξεδήλωσεν ώς τελευταίαν του 
θέλησιν όπως έκ τής χρηματικής του 
περιουσίας διατεθώσι $000 λίραι μέν 
υπέρ τών Νηπιαγωγείων τής πόλεως, 300 
δέ ώς βάσις πρός ανέγερσιν ναού δευ
τέρου έν Σκάλφ έπ’ άνόματι τού 'Αγίου 
Σπυρίδωνος, άνα 100 δέ είς τούς ναούς 
'Αγίου Λαζάρου και *Αγ.  Γεωργίου είς 
μνημόσυνον αύτού.'Ο μόνος αδελφός αύ- 
τού κ. Κλεάνθης Καλογεράς έδήλωσεν 
δτι δχι μόνον τού μεταστάντος αδελφού 
αύτοΰ τήν θέλησιν θά έκπληρώση, 
αλλά και τήν καταλειφθεισαν αύτφ κα- 
κατοικίαν θά άφιερώση δπως περιέλθη 
μετά τον θάνατον αύτού είς τήν κυριό
τητα τών έκπαιδευτηρίων τής πόλεως. 
Ή πόλις διετέθη εύγνωμόνως πρός τούς 
δύο φιλοπόλιδας αδελφούς.
ΦΙΛ0Μ0ΓΣ0Σ ΔΩΡΕΑ

'0 Βουλευτής Λευκωσίας—Κυρηνείας 
κ. Δ. Σεβέρης, δστις καϊ πρότερον έ- 
ξεδήλωσε τήν φιλομουσίαν αύτού διά 
τής άνεγέρσεως ’Αστικής Σχολής έν 
Κυρηνείφ, έδήλωσε είς τήν Α. Μ. τον 
’Αρχιεπίσκοπον ότι καταθέτει κεφάλαι*  
ον £200 δπως τό έκ τόκου προϊόν 
αύτού δίδεται ώς βραβεϊον έπιμελεί- 
ας και αρετής είς τόν κατ’ έτος άρι- 
στεύοντα απόφοιτον τού Παγκυπρίου 
Γυμνασίου ή Διδασκαλείου καί είς τήν 
κατ’ έτος άριστεύουσαν τελειόφοιτον 
τού Παρθεναγωγείου Φανερωμένης. 
ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΓΠΕΡ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΔΩΡΕΑ

Και άλλη φιλόμουσος καϊ φιλιεκκλη- 
σιαστική συγχρόνως έγνώσθη άπόφασις 
κατά τάς ημέράς ταύτας. '0 γηραιός 
’Αρχιμανδρίτης τής ’Αρχιεπισκοπής κ.

Κυπριακά

Φιλόθεος έπισκεψάμενος μετά τού Μ. 
’Αρχιεπισκόπου τήν γενέτειραν 'αύτού 
κώμην Πέρατα και συγκινηθεϊς έκ τών 
γενομένων αύτφ ένδείξεων τιμής καϊ 
αγάπης έδήλωσεν έπισήμως τό είς ο
λίγους πρότερον γνωστόν δτι έχει συν- 
τεταγμένην διαθήκην δΓ ής δλην τήν 
περιουσίαν αύτοΰ δωρεΐται δπως έκ τών 
έτι<σίων τόκων αύτής τελειοποιείται δι- 
αδοχικώς εις κληρικός είς τήν έν Ά- 
θήναις θεολ. Σχολήν τού Πανεπιστημί
ου. Καϊ προσέθηκεν δτι θέτων καϊ πρό 
τής ώρας τής έκτελέσεως τής διαθήκης 
είς ένέργειαν τήν άπόφασιν αύτοΰ είνε

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥχ — ΕΤΟΣ ΣΤ'.

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ*

’Αρχαίοι Χριστιανοί (όποιοι ήσαν οί), 27, 48, 249, 280, 306, 
491, 524. ’Αποφάσεις θρονικης έπιτροπείας Μ. Κιτίου, 122. Άνά- 
στασις (ή) τοϋ Ααζάρου, 197. Άνακηρύξεως 'Ιεροδιδασκάλων έορ- 
τή, 334. ’Απόσπασμα Κανονισμού τοϋ 'Ιεροδιδασκαλείου, 356. φ’Αρ· 
χιεπίσκοπος Κύριλλος Β'. 369. νΑρθρα Καταστατικού δι’ έκλογήν 
Άρχιερέως, 387. Αξία Καταστατικού, 406. ’Απόσπασμα ίστορικοΟ 
έγγράφσυ περί τοϋ τρόπου εκλογής ’Αρχιεπισκόπου Κύπρου, 418. Αί 
γραπταΐ μαρτυρίαι, 425. ΆρχιεπισκοπικαΙ έγκύκλιοι, 571, 619. ’Αρ
χιεπισκοπικής εκλογής παραλειπόμενα, 574. Βαρτίμαιος ό τυφλός, 76, 
139, 181. Γράμματα ειρηνικά ’Αρχιεπισκόπου 608. Γενικόν πρό
γραμμα μαθημάτων Ιεροδιδασκαλείου 358.

Γεγονότα καί σκέψεις : Εύχής έργον. Προ παντός τούς ίδιους 
πτωχούς έκαστος, 29. Ή δύναμις τού Εύαγγελίου, 30. Χάριν τής ιστο
ρικής άληθείας. Τί πρόκειται νά δικασθή. Δια τούς ιεραποστόλους τής 
Λάρνακος, 61. Πολέμου άντίκτυπος έν άγίω ’Όρει 62. "Αγιον Ό-

* *0  αριθμός σημαίνει σελίδα.

663

έτοιμος άπό τούδε να άναλάβη τήν δα
πάνην τής έν τφ ‘Ιεροδιδασκαλείω φοι- 
τήσεως ένός πτωχού παιδός έκ Περάτων 
δπως κατόπιν συνεχίση τάς σπουδάς 
αύτού είς τήν θεολ. Σχολήν τού Πα
νεπιστημίου.
ΔΙΑ ΤΟΝ ΘΡΟΝΟΝ ΚΓΡΗΝΕΙΑΣ

Ή Α. Μ. ό ’Αρχιεπίσκοπος άπέ- 
λυσεν έγκύκλιον πρός τό χριστεπώνυμον 
πλήρωμα Κυρηνείας καλών αύτό δπως 
έκλέξη τούς ειδικούς καϊ γενικούς αν
τιπροσώπους διά τήν έκλογήν Μητρο
πολίτου Κυρηνείας. Al έκλογαϊ τών ει
δικών αντιπροσώπων βρίζονται διά τήν 
22 Ίανουαρίου.
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ρει 93. Κλήρος καί θέατρον, 94. Ύπόθεσις Βουνίου, 95. Ή περί θε
άτρου καί κλήρου συνοδική εγκύκλιος, 125. Περί ψευδωνυμογρα- 
φίας, 156. ’Απολογητικόν βιβλίον, 157. *ι^κκλησις  πρός τούς τελειό
φοιτους του Παγκυπρίου, 158. Το Ίεροδιδασκαλεΐον είνε πλήρες Δι
δασκαλείο?, 220. Άποκατάστασις αλήθειας περί των άγιορειτικών 
πραγμάτων, 222. Ή κατάστασις έν Τεροσολύμοις, 223. Δια τούς μέλ
λοντας ιερείς, 252. Μία εθνική έπέτειος, 253. Τό μαρτύριον των έν 
Τουρκία Ελλήνων, 253. ’Εκκλησιαστική κίνησις έν Ρωσία, 254. Τό 
μέγα έκκλησιαστιτόν ζήτημα, 283. Βουλγαρικά, 254. Οί Βούλγαροι 
μεθίστανται εις τον καθολικισμόν, 284. ’Εκκλησία καί πολιτεία έν 
Ρωσία, 285. Ύπόθεσις Βουνίου, 286. ’Εθνική τραγωδία, 313. Διά 
τήν Αγωνίαν τού Βασιλέως, 314. Δέησις Πατριάρχου, 315. 29 Μα- 
ίου, 315. Καρποί άτελούς θρησκευτικής μορφώσεως, 316. Ή Τρα- 
πεζούς, 317. Άς έξηγήση ό ίδιος, 365. Δια τον τύπον μας, 405. 
Έπαινος διά τό Ίεροδιδασκαλεΐον 437. Πώς Αποδεικνύέται τό περιτ
τόν τού Ιεροδιδασκαλείου, 438. Έχι προδέσμευσιν 472. Ό Μητρο
πολίτης Δράμας, 473. Πατριαρχικοί λόγοι, 494. Δέησις Αρχιερέως. 
’Αρχιμανδρίτης έν συλλαλητηρίω, 485. Έν τή έλλην. ’Εκκλησία των 
Παρισίων, 496. Περί τήν ίεραν Μητρόπολιν Κρήτης. Μητροπολίτης 
έκδιωκόμενος τής έπαρχίας του. Κλήρος καί έθνική περιπέτεια, 497. 
θρησκευτικόν ναυάγιον, 499. Διδάσκαλοι άνευ προσόντων, 500. Έν 
Θεσσαλονίκη, 532. Μητροπολίτης Ίωαννίνων. Ή κατάστασις μας, 534. 
Είθε, 599. Ό Μητροπολίτης Δυρραχίου. Ό Μητροπολίτης Κρήτης. 
Σώσον ήμάς Κύριε, 600. Τό Ίεροδιδασκαλεΐον. Ή έν Κύπρφ έκπαί- 
δευσις, 601. Βισμάρκειοι τρόποι. 631. Ό σκοπός τού πολέμου. Ό 
κλήρος καί ή πολιτική, 632. Έπαινος εις τήν κοινότητα ’Αγρού, 
659. Μία έκκλησις, 660. Δολοφονία παραδόξου μοναχού 661.

Διευθυντού τού Ιεροδιδασκαλείου λογοδοσία, 338. Δήμαρχος (ό) 
Αάρνακος πρός τούς ιεροδιδασκάλους 351.

Εκκλησιαστικά ζητήματα έν Μακεδονία, κατά τόν 13ον αιώνα, 
3, 33, 65, 97. Εις τίνα δέον να δοθή ή Κ)πολις, 51. Εις κόλασιν 
αιώνιον, 81. Έκβασις ύποθέσεως Βουνίου, 147. Έννοια τού δρου 
Grec-orthodoxe, 187. ’Εγκύκλιος δια τήν έκλογήν τού ’Αρχιεπι
σκόπου, 391. Εγκύκλιος πρός καταρτισμόν έκλογικού καταλόγου, 404. 
Ενδιαφέρουσα στατιστική, 406. Επιστολή Μητροπολίτου Κιτίου 423.

Ή δύνάμις τού Χριστού, 272. Ή ψυχική δίψα καί τό ζών ö- 

δωρ, 289. Ή έν Χριστώ ζωή, 480. Ή χριστιανική κλήσις 507, 
Ήπιότης καί άνθρωπισμός τών άρχαίων Ελλήνων, 514. ’Ηθικά 
Πλουτάρχου, διατΐ ό Θεός τιμωρεί βραδέως τό κακόν, 549, 588, 621, 
647. Ή έκλογή τού Αρχιεπισκόπου, 556. Ή ένθρόνισις τού ’Αρχιεπι
σκόπου, 564 Ή Βηθλεέμ, 603. Ή Ιεραρχία εύλογούσα τούς καρ
πούς τού Ιεροδιδασκαλείου, 352.

Θεία Πρόνοια (ή) 39. Θαύμα καί έπιστήμη, 87, 119, 144, 167. 
θεός Λυτρωτής, 501, 519, 597, 625, 654.

Ίδε υγιής γέγονας μηκέτι άμάρτανε, 225. Ίεροδιδασκαλεΐον 
(τό) 321.

Κατηχητικά διδάγματα : Ή κατά Χριστόν ζωή, 266. Τό γνώ
ρισμα τής κατά Χριστόν ζωής, 293. Τό μυστήριον τού γάμου, 8 
Τό μυστήριον τής Ίερωσύνης, 70. Ή ανάστασις τών νεκρών, 104. 
Ή βασιλεία τών ούρανών, 133. Ή κόλασις 176. Πίστις καί έργα 
235. Κατάλογος ειδικών άντιπροσώπων δια τήν Αρχιεπισκοπικήν έκ
λογήν, 443. Κλοπή καί τιμιότης, 489.

Κυπριακά : Θρησκείας καί γραμμάτων έορτή έν Λάρνακι, 63. 
’Αρχαιρεσία Μονής 'Αγ. Παντελεήμονος, 63. Διαλέξεις, 64. Εκκλη
σιαστική πραξις, 127. Άναγνώρισις Ιεροδιδασκαλείου 192, 287. 
Κληρονομιά τών Μοναχών έν Κύπρω, 218. Δια τόν Αόρδον Κίτσενερ, 
319. Τα πνευματικά τέκνα τού Βασιλέως έν Κύπρω, 320. Γραμ
μάτων έορταί, 367. Συνοδικαΐ έργασίαι, 408. Σύστασις βουλευτών 
καί δημάρχων πρός τόν κυπριακόν λαόν, 409. Έκλογή ειδικών Αν
τιπροσώπων. Ημέρα έκλογής γενικών Αντιπροσώπων. Έκδίκασις έν- 
στάσεων. Έορτή Τιμίου Σταυρού, 441. '0 Μητροπολίτης Κιτίου έν 
Βουνίω, 442. Βουλευτικαΐ έκλογαί. ’Αρχιεπισκοπική έκλογή, 473 — 
474. Κατάλογος γενικών Αντιπροσώπων, 503. Εθνικόν μνημοσυνον. 
Εύλογία ένάρξεως μαθημάτων, 505 Έκδίκασις ένστάσεων υπό Ίε- 
ράς Συνόδου, 534, ΈπΙ τού Αρχιμανδρίτου τής ’Αρχιεπισκοπής 538. 
Τα μέλη τ’ Απαρτίσοντα τήν έκλογικήν συνέλευσιν, 536. Πρόσκλησις 
έκλογικής συνελεύσεως, 537. Μητρόπολις Κυρηνείας. Μονή 'Αγ. Παν
τελεήμονος. Μονή Τροοδιτίσσής. Θειον κήρυγμα, 602. 'Η Α. Μ. εν 
Μύρτου, 633. f Χριστοφόρος Κυκκώτης. ψ ’Αγαθοκλής Φραγκού- 
δης, 634. Ιερατικός σύνδεσμος. Μονή αγίου Άνδρέου. Ίερεύς διοά 
•καλός 634. Έορταί. Φιλανθρωπία. Έκλογή Ηγουμένου. Εκκλη
σιαστικά Δικαστήρια 661, Μεταβίβασις θρονικής περιουσίας εις ένο-
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ριακόν ναόν. Άνέγερσις Μητροπόλεως. f Κωνσταντίνος Καλογεράς, 
Φιλόμουσος δωρεά. Καί άλλη ύπέρ τής Παιδείας δωρεά, 662. Δια 
τόν θρόνον Κυρηνείας, 663.

Λόγοι έπικήδειοι έπΐ τφ θανόντι άρχιεπισκόπω Κυρίλλω Β'. 376 
Λογίων θησαύρισμα : Περί γάμου σεμνού, 528. Ή άρετή, 553. Φρό- 
νησις καί σοφία, 611. Εγκράτεια καί γαστριμαργία 644.

Μετά τήν άνάστασιν, 228. Μεγαλεΐον (τό) τής Χριστιανικής θρη
σκείας, 298. Μητροπολίτης (ό) Κιτίου πρός τούς ιεροδιδασκάλους, 345. 
Όδόζ (ή) τής ζωής, 13. Ουσία (ή) τής ’Ορθοδοξίας, 110. Ούκ οϊδατε 
τί αίτεΐσθε, 161. Όποιον δει είναι τόν τίτλον τού χωροεπισκόπου, 
206. Ό θρίαμβος τής ιδέας του 'Ιεροδιδασκαλείου, 241. Ό ’Ιησούς 
παρά τοίς Σαμαρείταις, 257. Οί ιεροδιδάσκαλοι, 355, Ό ζυγός 
τού Χριστού, 539. Ό νέος ’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, 570. Όργιλότης 
καί πραότης, 593.

Πρόληψις περί τού δισέκτου έτους, 22. Παρασκευή τού Πάσχα, 
202. Πληρεστέρα διασάφησις τού δρου Greek Christian, 211. 
Περί ύποκρισίας, 583.

Προγονικοί θησαυροί : Ό Σωκράτης απολογούμενος, 17« 43. 
Εύπείθεια καί άπείθεια, 84. Τά άγαθά τής εργασίας, 114. Πλου
τάρχου περί παίδων άγωγής 151, 172, 244, 277. Ό έν τφ πoλέμq) 
άνδρεΐος παρ’ Όμήρφ, 301. ’Αναλογία δύο κρίσιμων περιστάσεων 
475. Εύγνωμοσύνη καί αχαριστία, 544. Φιλαργυρία, άσωτία, έλευ- 
θεριότης, 611. Τά δάνεια, 639.

Προσκύνησις τού Τιμίου Σταυρού, 129. Πτυχίον τού Ιεροδιδα
σκαλείου,355. Περιουσία ’Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυρίλλου Β'., 450. 
Πατρική έπιείκεια, 484, 510.

ΣυνοδικαΙ άποφάσεις : Καθαίρεσις ιερέων Βουνίου, 190. Πρότα- 
σις χειροτονίας βοηθού έπισκόπου. Μονή Τροοδιτίσσης. Έκχώρησις 
θρονικών κτημάτων. Ερμηνεία Καταστατικού. Κανονικόν Τέρας Μο
νής άγ. Νεοφύτου, 191. Περί κληρικού ένδύματος, 192. Συνοδική 
άπόφασις επί τής καθαιρέσεως των ιερέων Βουνίου, 208. Σύστημα 
έκλογής άρχιερέων έν Κύπρω, 411. Συνείδησις (ή) 469.

Τό πρώτον μου κήρυγμα, 465. Τό μέγα μυστήριον τής έναν- 
θρωπήσεως τού θεού, 635. Τραύμα καίριον κατά τής Εκκλησίας, 651.

Χριστός άνέστη, 193.Βιβ
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