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Ο ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Είνε δ μόνος καί μέγιστος ποταμός τής Παλαιστίνης, δια- 
κρινόμενος διά τδ δρμητικδν τοΰ ρεύματός του. Τοΰτο άλλως ση
μαίνει τό δνομα ’Ιορδάνης έκ τοΰ εβραϊκού ρήματος ίάρδεν 
(=ρέειν, καταβαίνειν, καταπίπτειν) παραγόμενον. Ύπό τών ’Α
ράβων Ονομάζεται Έσ-Σσερία ή Σσερίατου-ελ-Κεμπίρ, τ.έ. μέγας 
ποταμός. Πηγάζει άπδ τά βορειότατα μέρη τής Παλαιστίνης, 
τρία δέ ποτάμια, τδ τής Πανειάδος, τδ ποτάμιον τοΰ Δάν καί τδ 
τής Χασβεΐας, άτινα είσδεχόμενα άλλους πολλούς ρύακας καί 
έκβάλλοντα είς τήν λίμνην Μερώμ ή Σαμαχωνίτιδα, άποτελοΰσι 
τδν ίστορικώτατον τ,οΰτον ποταμόν. Πλήν τά υδατα ταΰτα δέν 
μένουσιν ένταΰθα, άλλ’ έξέρχονται καί διατρέχοντα ήδη ώς είς 
ποταμός, ύπδ τδ δνομα ’Ιορδάνης τάς άλλοτε καρποφόρους πε
διάδας τής Γαλιλαίας σχηματίζουσι τήν λίμνην Γεννησαρέτ ή 
Τιβεριάδα θάλασσαν. Έξερχόμενα δέ καί ταύτης καί χωροΰντα 
πρδς Ν., έντδς έλικοειδοΰς κοίτης, περί τά δέκα τρία γεωγραφικά 
μίλια, άφοΰ είσδεχθώσι πολλούς ρύακας καί μικρά ποτάμια, έκ- 
βάλλουσιν είς τήν Νεκράν θάλασσαν. Ή κοιλάς, τήν δποίαν δια
τρέχει δ ’Ιορδάνης άπδ τής Τιβεριάδος μέχρι τής Νέκρας θαλάσ
σης Ονομάζεται κοιλάς τοΰ Ίορδάνου. Αί δχθαι του είνε κατάφυ
τοι ύπδ ιτεών καί άλλων θαμνωδών δένδρων, άτινα χρησιμεύουσιν 
ώς φωλεαί διαφόρων πτηνών καί άγριων ζώων, οίον κάπρων, 
τίγρεων, θώων, κ.λ.π. Τδ ύδωρ τοΰ Ίορδάνου συνήθως είνε θο
λόν, άλλά γλυκό καί ύγιεινότατον, ίχθυοβριθές δέ.• * * *

Ό ’Ιορδάνης είνε δ ίερώτερος τών ποταμών τής ύφηλίου!
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4 «Εκκλησιαστικός Κήρυξ» Ό Ιορδάνης 5

Πόσαι ίεραί άναμνήσεις δέν συνδέονται μέ τό δνομά του και 
πόσα σπουδαία γεγονότα—συγκινητικά καί φοβερά —δέν έλαβον 
χώραν παρά τάς δχθας του ! Παρ’ αύτδν ήκμαζόν ποτέ αί πλού- 
σιαι καί έπί τρυφή, άλλα καί έπί φοβεροίς έγκλήμασι διακριθεί- 
σαι πόλεις τών Σοδόμων καί Γομόρρων μετά τριών άλλων πό
λεων. "Ολη δέ ή περίχωρος τοϋ Ίορδάνου, κατά τήν έκφρασιν 
τής αγίας Γραφής, πρδ τής καταστροφής τών Σοδόμων καί Γο
μόρρων ήτο ώς δ «παράδεισος τοΰ θεοΰ καί ώς ή γή Αίγυπτου» 
(Γενεσ. 13, 10). Είς τάς πόλεις ταύτας έζη δ εύσεβής άνεψιδς 
τοΰ ’Αβραάμ Λώτ. Τήν έκ τής άσεβείας καί άπαραδειγματί- 
στου διαφθοράς αύτών καταστροφήν ύπδ τοΰ θεοΰ γνωρίζομεν 
έκ τής άγίας Γραφής. Πώςδηλ. δ Κύριος «έβρεξε θειον καί πΰρ 
έξ ούρανοΰ καί κατέστρεψε τάς πόλεις ταύτας καί πάσαν τήν 
περίχωρον καί πάντας τούς κατοικοΰντας έν ταΐς πόλεσι καί τ’ ά- 
νατέλλοντα έπί τής γής». Ότε δ ’Αβραάμ, κατά τδν δρθρον τής 
ήμέρας έκείνης άπέβλεψε πρδς τά Σόδομα καί Γόμορρα καί καθ’ 
δλην τήν περίχωρον ειδεν, «δτι άνέβαινε φλδξ έκ τής γής ώσεί 
άτμίς καπνοΰ» (Γενεσ. 19, 23—29). Έφ’δλης τής μεγάλης έκεί
νης έκτάσεως, έκτείνεται σήμερον ή παράδοξος κατά τάς ιδιότητας 
καί μοναδική έν τή ύφηλίφ Άσφαλτίτις λίμνη, ή καί Νεκρά θά
λασσα δνομαζομένη, κληθείσα ούτω διότι έν αύτή ούδέν ζώον, ούτε 
Ιχθύς, ούτε άλλη τις ζωική ή φυτική ΰπαρξις δύναται νά ζήση 
διά τήν άσφαλτον τήν’ έν αύτή καί τδ άναλελυμένον άνθρακικδν 
όξύ έν τφ ύδατι αύτής.

Άλλ’ άς στρέψωμεν τδν λόγον είς έτέρας άναμνήσεις πλέον 
εύχαρίστους καί τερπνάς. Διά τοΰ Ίορδάνου διήλθεν δ ’Ιακώβ φέ- 
ρων μίαν μόνην ράβδον, δτε, φεύγων τήν δργήν τοΰ άδελφοΰ του 
Ήσαΰ, μετέβαινεν είς Μεσοποταμίαν, τδν αύτδν δέ ποταμδν διε- 
πέρασε μετά τινα έτη, δτε έπέστρεφεν είς τδν πατέρα του, άλλά 
συνοδευόμενος ήδη ύπδ πολυαρίθμου οίκογενείας, ύπδ πληθύος 
δούλων καί πολλών ποιμνίων. "Οτε δέ οί Ίσραηλίται μετά τήν 
έξοδον αύτών έκ τής Αίγύπτου καί τήν τ,εσσαρακονταετή περι- 
πλάνησιν έν τή έρήμφ έμελλον νά είσέλθωσιν, ύπδ άρχηγδν Ίη- 
σοΰν τοΰ Ναυή, είς τήν έπηγγελμένην Γήν διά τοΰ Ίορδάνου 

ώσαύτως διήλθον. Έν συντόμφ ή ίστορία τής θαυμαστής ταύτης 
διαβάσεως έχει ώς εξής. Μετά τήν έπάνοδον τών κατασκόπων, 
οίτινες άνήγγειλαν τήν έκ τής μελλούσης εισβολής τών Εβραίων 
άθυμίαν καί ταραχήν τών κατοίκων τής γής Χαναάν, δ Ίησοΰς 
τοΰ Ναυή διέταξε νά στρατοπεδεύσωσι παρά τάς οχθας αύτοΰ, 
παρήγγειλε δέ δπως μηδείς είσελθη είς τδ ρεΰμα καί προχω- 
ρήση, πριν ή άνοίξη δδδν διά τοΰ ποταμού ή Κιβωτδς τής Δια
θήκης. ΤΗτο έποχή καθ’ ήν έπλημμύρησεν δ Ιορδάνης. Μόλις δ’ 
έβρεξαν τούς πόδας οί φέροντες τήν Κιβωτδν ιερείς καί ιδού έστη 
τδ ρεΰμα καί διέβη δ λαδς τοΰ θεοΰ άβρόχοις ποσί τδν ποταμόν, 
ώς άλλοτε τήν Έρυθράν θάλασσαν. Είς μνημόσυνον δ’ αιώνιον 
κατά διαταγήν τοΰ θεοΰ δ Ί. τοΰ Ναυή διέταξε δώδεκα άνδρας, 
άνά ένα κατά φυλήν καί έλαβον έκ μέσου τοΰ Ίορδάνου δώδεκα 
λίθους είς τήν παρεμβολήν, αύτδς δέ έστησεν άλλους δώδεκα λί
θους έν τφ μέσω τοΰ Ίορδάνου, έν τφ τόπφ δπου έστησαν οί 
πόδες τών ίερέων, τών βασταζόντων τήν Κιβωτδν τής Διαθήκης. 
Τούτων γενομένων καί άφοΰ πας δ λαδς διέβη, τδ ρεΰμα τοΰ 
ποταμού άνέ) αβε τδν συνήθη αύτοΰ ροΰν, πλημμυρήσαν άμα 
τάς δχθας αύτού. (Ίησ. Ναυή, 3, 15 — 17. 4, 18).

ΙΙαρά τάς δχθας τού Ίορδάνου οί κριταί Άώδ, Γεδεών καί 
Ίεφθάε ένίκησαν τούς έχθρούς τών Ισραηλιτών, Μαδιανίτας καί 
Μωαβίτας. Διά τού Ίορδάνου διέβησαν ώς διά ξηράς, διαχωρι- 
σθέντων τών ύδάτων αύτοΰ ένθεν καί ένθεν οί προφήται Ήλίας 
καί Έλισσαίος (Δ'. Βασιλ. 2', 7, 8), τοΰ πρώτου κτυπήσαντος τά 
ΰδατα διά τής μηλωτής αύτού, είς τήν συμβουλήν δέ τού Έλισ- 
σαίου πεισθείς δ στρατηγός τού βασιλέως τής Συρίας Νεεμάν έ- 
λούσθη επτάκις είς τά ίορδάνεια ρείθρα «καί ή σαρξ αύτού άπο- 
κατέστη ώς σαρξ παιδιού μικρού, καί έκαθαρίσθη άπδ τής λέ
πρας» (Δ'. Βασιλ. 5, 9, 14).

Άλλ’ είς τάς ίεράς τοΰ Ίορδάνου δχθας άντήχησε καί τδ 
αύστηρόν, άλλά συγχρόνως καί παρήγορον τοΰ Προδρόμου τοΰ 
Χριστού, Ίωάννου, κήρυγμα, τού όποίου κέντρον καί ψυχή ήτο 
ή μετάνοια καί ή ούράνιος βασιλεία : «Μετανοείτε, ήγγικεν
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tì «’Εκκλησιαστικός Κήρυξ»
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ή βασιλεία τών ούρανών» ! Είς τόν Ίορδάνην δ μέγας έκείνος 
κήρυξ τής μετανοίας έκάλει τα πλήθη, έκεί δέ συνέρρεον παντα- 
χόθεν πρδς αύτόν. Καί «έξεπορεύετο πρδς αύτδν Ιεροσόλυμα 
καί πάσα ή Ίουδαία καί πάσα ή περίχωρος του Ίορδάνου καί 
έβαπτίζοντο έν τφ ’Ιορδάνη ύπ’ αύτοΰ έξομολογούμενοι τάς ά
μαρτίας αύτών». ’Ώ, όποιον θαυμάσιον θέαμα παρίστων τότε αί 
δχθαι τοΰ Ίορδάνου άντηχοΰσαι έκ τοΰ κηρύγματος τοΰ υιοΰ 
τοΰ Ζαχαρίου ! Οί έργάται διέκοπτον τάς έργασίας των καί έτρε- 
χον έκεί, πολυπληθείς δέ άλλοι, έμποροι καί τελώναι καί στρα 
τιώται καί ρωμαίοι είσπράκτορες, καθόλου παν δ,τι εύγενές καί 
ταπεινόν έν τφ ’Ισραήλ, άνθρωποι εύσεβείς καί άνθρωποι άφωσι- 
ωμένοι είς τδν κόσμον, δίκαιοι καί διεφθαρμένοι, ειλικρινείς καί 
διπρόσωποι, πάντες ούτοι μετέβαινον πρδς τδν Ίωάννην έν τφ 
’Ιορδάνη ίνα άκροασθώσι τοΰ πρωτοτύπου κηρύγματος του καί 
ζητήσωσι τήν συμβουλήν αύτοΰ, προκειμένου ν’ άλλάξωσι βίον 
καί ν’ άκολουθήσωσι νέαν δδόν. Δέν άπηξίωσαν νά μεταβώσιν 
έκεί καί οί αλαζόνες Φαρισαίοι καί οί ψυχροί καί εύγενεις 
Σαδδουκαιοι, οί πονηροί καί ψευδείς έκεινοι διδάσκαλοι τοΰ έ 
βραϊκοΰ λαοΰ. Ήμέραν τινά ίδών δ ’Ιωάννης πολλούς έκ τούτων 
έρχομένους έπί τδ βάπτισμα αύτοΰ κατελήφθη ύπδ δικαίας ά- 
γανακτήσεως καί κατεκεραύνωσε διά τών έξής : «Γεννήματα 
έχιδνών, είπε, τις ύπέδειξεν ύμΐν φυγείν άπδ τής μελλούσης 
δργής ; Ποιήσατε καρπόν άξιον τής μετανοίας καί μή δόξητε 
λέγειν έν έαυτοις, πατέρα έχομεν τδν Αβραάμ· λέγω γάρ ύμιν, 
δτι δύναται δ θεδς έκ τών λίθων τούτων έγειραι τέκνα τφ ’Α
βραάμ· ήδη δέ καί ή άξίνη πρδς τήν ρίζαν τών δένδρων κεί- 
ται*  παν ούν δένδρον μή ποιοΰν καρπόν καλόν έκκόπτεται καί 
είς πΰρ βάλλεται. Έγώ μέν βαπτίζω ύμας έν ύδατι είς μετά
νοιαν, δ δέ δπίσω μου ερχόμενος ίσχυρότερός μού έστιν, ού ούκ 
είμι 'ίκάνός τά ύποδήματα βαστάσαι’ αύτδς ύμάς βαπτίσει έν 
ΙΙνεύματι άγίφ καί πυρί» (Ματθ. 3,1—12).

Τοιουτοτρόπως δ ’Ιωάννης έδίδασκε πάντας τούς προσερ- 
χομένους πρδς αύτδν καί προπαρεσκεύαζεν αύτούς είς τήν ε- 
λευσιν τοΰ Μεσαίου, δστις ήλθεν είς τον κόσμον καί ήδη εύ- 

ρίσκετο είς τδν Ίορδάνην διά νά βαπτισθή καί αύτδς ύπδ 
τοΰ Ίωάννου. 'Οποία τιμή δΓ άμφοτέρους ! Άλλα καί όποιος 
φόβος ! Ό Ιορδάνης έστράφη πρδς τά δπίσω έπί τή θέα τοΰ 
Σωτήρος, γυμνού, μέλλοντος να βαπτισθή είς τα ΰδατα, δ δέ 
Ιωάννης έτρεμε, μή τολμών έκ φόβου να χειροθετήση διά τής 
πηλίνης παλάμης τδ πΰρ ! Άλλ’ έπί τή παρατηρήσει τοΰ Κυ
ρίου έβάπτισεν Αύτόν. Βαπτιζομένου δέ τοΰ Σωτήρος έν τφ Ι
ορδάνη άνεφχθησαν οί ούρανοί, δ δέ Ιωάννης είδε τδ Πνεΰ
μα τοΰ θεοΰ καταβαίνον ώσεί περιστεράν καί έρχόμενον έπ’ αύ
τόν. Τότε δέ ήκούσθη φωνή έκ τών ούρανών λέγουσα : «Ού- 
τός έστιν δ υιός μου δ άγαπητός, έν φ ηύδόκησα».

* * *
Παρήλθον έκτοτε εϊκοσιν αιώνες ! Ύπήρξεν έποχή, καθ ήν 

παρά τδν Ίορδάνην ήνθουν πλείσται Μοναί μετά χιλιάδων μο
ναχών, έπί τοΰ τόπου δέ έν φ έβαπτίσθη δ Κύριος ένωρίτατα, 
ίσως έπί τοΰ Μ. Κωνσταντίνου, είχεν ίδρυθή ’Εκκλησία, καθ
ιερωμένη είς τδν Βαπτιστήν Ίωάννην, δλίγον δέ μακραν τοΰ 
Ιορδάνου μοναστήριον τοΰ Τ. Προδρόμου. Τδ νΰν ύπάρχον Μο- 

ναστήριον είνε μεταγενεστέρας έποχής. Τήν σήμερον αί οχθαι 
τοΰ Ίορδάνου είνε έρημοι, άλλ’ άπδ τοΰ χρόνου καθ’ δν έχρη- 
σίμευσεν δ ίερδς ούτος ποταμός κολυμβήθρα τοΰ Χριστοΰ, 
πόσαι χιλιάδες εύσεβών προσκυνητών, έπισήμων καί μή, δεν έ- 
πεσκέφθησαν τδν Ίορδάνην! Πάντως έπεσκέφθησαν αύτδν οί 
τούς άγίους τόπους έπισκεφθέντες : ή βασιλομήτωρ Ελένη, 
ή βασίλισσα Εύδοκία, δ Νικομήδειας Εύσέβιος, Βασίλειος δ 
Μέγας, οί δύο Γρηγόριοι Νύσσης καί Ναζιανζηνός, Θεοδό
σιος δ αύτοκράτωρ, Έπιφάνιος δ Κύπρου, Ιερώνυμος, Ιω
άννης δ Χρυσόστομος καί πλήθος άλλων άγιων καί ένδό- 
ξων άνδρών. ’Εξ 'Ιεροσολύμων είς τδν Ίορδάνην κατήλθε καί 
διά πλοιαρίου διήλθεν αύτδν ή 'Οσία Μαρία ή Αιγύπτια, ή- 
τις άσκητικώς τδν βίον καταλύσασα τήν καλήν εύρεν ένταύθα 
άνάπαυσιν. Κατ’ έτος καί κατ’ άλλας μέν έποχάς ιδία δ’ ό
μως κατά τήν εορτήν τών θεοφανείων (6 Ίανουαρίου) είς τδν
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8 «Εκκλησιαστικός Κήρυξ»

Ίορδάνην Απέρχονται, πάντες οί είς προσκύνησιν τών άγιων 
τόπων μεταδαίνοντες δρθόδοξοί προσκυνηταί. Λαμπρόν δέ καί 
συγκινητικόν εινε τό θέαμα, δτε τελουμένου τοΰ αγιασμού πα
ρά τάς δχθας τοΰ Ίορδάνου καί ψαλλομένου τοΰ : Έν Ιορδά
νη βαπτιζομένου Σου Κύριε . . . , αί χιλιάδες τών προσκυνητών 
βαπτίζονται εύλογίας χάριν ένδεδυμένοι χιτώνας μόνον έντός 
τών ρείθρων τοΰ ποταμοΰ, παρά τό δριμΰ πολλάκις ψΰχος. Ού· 
δαμοΰ τοΰ κόσμου, πλήν μόνον έν τφ Γάγγη παρά τήν Βε- 
ναρέσην, συμβαίνει νά βαπτίζωνται συγχρόνως τόσον πλήθος 
προσκυνητών καί μετά τόσου ίεροΰ ένθουσιασμου !

'0 ’Ιορδάνης ποταμός δτε ήκμαζον αί Ανά τήν περίχωρον 
αύτοΰ καί τής Ίεριχοΰντος μοναί έτιμήθη καί δΓ Αρχιεπισκοπής, 
ής δρια ήσαν : «πάσα ή περίχωρος τοΰ Ίορδάνου, έως τής αγίας 
Βηθλεέμ καί έως τοΰ μεγάλου βουνού τοΰ άνά μέσον ταύτης 
τής ένορίας καί τής Νεαπόλεως, έχουσα ύφ’ έαυτήν καί τήν πό
λιν Ιεριχώ». Και σήμερον δέ είς έκ τών πολλών τιτουλαρίων 
έπισκόπων τοΰ Πατριαρχείου Ιεροσολύμων φέρει τόν τίτλον τοΰ 
’Αρχιεπισκόπου Ίορδάνου, χωρίς δμως ούδεμίαν νά έχη δικαιοδο
σίαν έπί τών μερών, έφ’ ών άλλοτε είχεν δ πραγματικός ’Αρ
χιεπίσκοπος Ίορδάνου. Α. Δ.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΔΙΚΙΑ

Δικαιοσύνη εΐνε ή άρετή έκείνη κατά τήν δποίαν άποδίδομεν 
είς έκαστον τδ άνήκον καί πλέον. Ύπεράνω παντός αισθήματος καί 
παντός συσχετισμού πρδς τούς άλλους δ δίκαιος θέτει έν μέτρον καί 
ένα σταθμόν, τήν προτίμησιν τής άρετής καί τής ίκανότητος, ώς πρδς 
τά δημόσια ιδία πράγματα, τήν άπόδοσιν είς έκαστον τής άνηκούσης 
είς αύτδν μοίρας κατά τάς άναφυομένας διαφοράς τών άνθρώπων, τήν 
κατ’ άξίαν άμοιβήν τής έργασίας καί τήν δικαίαν τού άδικήματος τι
μωρίαν.

Άπδ τούς προγονικούς μας θησαυρούς 9

Ή δικαιοσύνη συγκρατεί τάς κοινωνίας καί παρέχει πραγματι
κήν ώφέλειαν είς τούς άσκούντας αύτήν. "Οταν άπδ μίαν κοινωνίαν 
άνθρώπων έλλείπωσιν αί αύστηραΐ άρχαΐ τού δι αίου, δταν δ εις άπο- 
στερή τδν άλλον τών άγαθών τά όποια έχει, τότε ό νόμος τής ένωσεως 
τών άνθρώπων διαρρήγνυται καί τά θεμέλια τής κοινωνίας ταύτης δια
σαλεύονται. "Οπως ό ζών Οργανισμός μαραίνεται καί θνήσκει, άν 
έκαστον τών μελών τού σώματος έλάμβανε δι’ έαυτδ δλην τήν θρεπτι
κήν ύλην τού γείτονος μέλους, ούτω καί ή κοινωνία έκείνη, έν τή δ
ποία τδ έν άτομον στερεί τδ άλλο τού άνήκοντος μέρους ή παρεκ- 
τρέπει πρδς μερικήν αύτού ώφέΛειαν τα άγαθα τών άλλων άτόμων, ά- 
ποσυντίθεται καί καταστρέφεται. Άλλα καί δ άσκών τήν δικαιοσύ
νην πολύ ωφελείται*  εΐνε έν τάξει άπέναντι τών πολιτικών νόμων τής 
πατρίδος του καί άπέναντι τής συνειδήσεώς του, είνε άπηλλαγμένος 
δλων τών δλεθρίων συνεπειών τής πλεονεξίας καί τής άδικίας, δολο
φονιών, φαρμακεύσεων, έπιορκιών, πλαστογραφιών καί δσων άλλων 
έπινόησις γίνεται ό παραλογισμδς τής άδικίας καί ών μεγάλαι αί εύ- 
θύναι.

Διά τούτο καί οί άρχαίοι Έλληνες τήν άδικίαν έβδελύσσοντο 
ύπέρ πάσαν κακίαν καί ή αγία Γραφή άπδ ταύτης άπέτρεπε καί τήν 
δικαιοσύνην έκήρυττεν ώς τδν άσφαλέστατον δρον τής έπιγείου καί ού- 
ρανίου μακαριότητος :

Προτιμώ να άδικώμαι παρά νά άδικώ, έλεγεν δ Σωκράτης.
Τδ άδικειν εΐνε χειρότερον τού άδικεϊσθαι, έλεγεν δ μαθητής του 

Πλάτων.
Ό άδικος καί πονηρός άνθρωπός εΐνε άθλιος, έλεγεν δ αύτός 

φιλόσοφος.
Δέν εΐνε δυνατόν άνευ δικαιοσύνες νά εΐνε κανείς άγαθός πο

λίτης, έλεγεν δ Ξενοφών.

Ούτε δ έσπερος ούτε δ έφος λαμπρύνει τόσον τδν ούρανόν, δσον 
ή δικαιοσύνη τήν γήν, έλεγεν ό Αριστοτέλης.

’Εκείνη ή πόλις προάγεται, έλεγεν ό Σόλων, είς τήν δποίαν 
οί μή άδίλούμενοι έξ ίσου πρδς τούς άδικουμένους κολάζουσι τούς ά- 
δικούντας.

Αξιέπαινοι εΐνε έκείνοι, έλεγεν δΔημοσθένης, οί όποιοι 
τήν δικαιοσύνην θεωρούσιν άνωτέραν πάσης ώφελείας. Διότι τα μέν
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χρήματα ήμπορεϊ κανείς ν’ άποκτήση, τήν τιμήν δμως καί ύπόληψιν 
δυσκόλως διά χρημάτων έξαγοράζομεν.

’Αδικία έν διαίτη σου μή έκλεγέσθω, λέγει δ Ί ώ β*  δ άγαπών 
τήν άδικίαν μισεί τήν έαυτοΰ ψυχήν.

Δικαιοσύνη ύψοί έθνος, έλασοονουσι δέ φυλάς άμαρτίαι*  κτήμα 
τίμιον άνήρ καθαρός πορευόμενος έν δδοϊς δικαιοσύνης, λέγει δ σοφός 
Σολομών.

Μακάριοι οί πεινώντες καί διψώντες τήν δικαιοσύνην, έδίδασκεν 
δ Ί. Χριστός.

Μακάριοι οί δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης.
Ζητείτε πρώτον τήν βασιλείαν του Θεοΰ καί τήν δικαιοσύνην 

αύτοΰ.
Μή πλανάσθε, έλεγεν δ Άπ. II α ΰ λ ο ς, δτι ούτε άρπαγες, ούτε 

πλεονέκται βασιλείαν Θεοΰ ού κληρονομήσουσιν.
Ή άδικία όσάκις διαφύγη τήν τιμωρίαν τών πολιτικών νόμων δέν 

μένει άτιμώρητος, άλλ’ ήμέρα οργής έπέρχεται αύτή, 
καί ούδείς ά δ ι κ ώ ν τήν δίκην έλαθεν. Οί πολλοί 
καί άδίκως άποκτηθέντες θησαυροί δέν ώφελοΰσι τόν άδικον, ώς λέ
γει δ σοφός Σολομών*  τά έξ άδικίας καί αρπαγής συνειλεγμένα 
χρήματα ή σκορπίζονται άνεπαισθήτως καί κατ’ ολίγον άφανίζονται 
δίκην καπνοΰ, ή παραμένοντα χρησιμεύουσι μόνον είς θεραπείαν άλ- 
λεπαλλήλων κακών, εις ζημίας, είς ιατρούς, είς φάρμακα καί άλλα. 
Δέν εΐνε δυνατόν, λέγει δ Δημοσθένης, τά άδίκως κτηθέντα 
χρήματα νά είνε άσφαλή*  δλίγον μόνον χρόνον σώζονται καί έστιν δτε 
μάλιστα καί άνθοΰσι μέ πολύ μεγάλας έλπίδας, άλλά μέ τόν καιρόν 
καταρρέουσιν. Ή τιμωρία τής άδικίας καταφθάνει πολλάκις τούς ά- 
πογονους τοΰ άδικου.

Δείλαια καί χαλεπά τα τέλη άδίκου γενεάς λέγει δ σοφός Σ ο- 
λ ο μ ώ ν.

—’Ιδού έρχονται ήμέραι καί έξολοθρεύσω τό σπέρμα σου καί τό 
σπέρμα τοΰ οίκου τού ,πατρός σου καί ούκ έσται σοι πρεσβύτης έν 
οίκω σου πάσας τάς ήμέρας .... δτι έκδικώ έγώ τόν οίκον αύεοΰ έως 
αίώνος έν άδικίαις υίών αύτοΰ.

Άν θέλης έπί πολύ νά διατηρηθή δ οίκός σου, λέγει δ Εύρι- 
π ί δ η ς, μή κτώ άδίκως χρήματα διότι τά τοιαΰτα κέρδη φέρουσιν 
όλεθρον*  δ άδικος ούδέποτε εύτυχει.

Δια τοΰτο καί δ σοφός Σολομών έλεγε «κρεϊσσον ολίγη λή- 
ψις μετά δικαιοσύνης, ή πολλά χρήματα μετ’ άδικίας».

Άδικουμεν όχι μόνον δταν βλάπτωμεν ήμεϊς τινα άλλά καί δταν, 
δυνάμενοι νά έμποδίσωμεν άδικίαν, άδιαφορώμεν. «Τίμιος μεν δ μηδέν 
άδικών, λέγει δ Πλάτων, άλλ’ δ μή έπιτρέπων τοίς άδικοΰσιν άοικείν 

πλέον διπλασίας τιμής άξιος έκείνου έστίν».
Είς πολλάς περιστάσεις άμφιοαλλομένου τοΰ δικαίου, καταφέύγου- 

σιν οί διαφερόμενοι πρός τον δικαστήν, καθώς δταν θέλωμεν νά εύρω- 
μεν τό ποσόν τοΰ βάρους καταφεύγομεν είς τήν πλάστιγγα. Ό δικα
στής είνε τρόπον τινα έμψυχος δικαιοσύνη καί διά τοΰτο ώνομάσθη 
δικασιής, καθόσον διχάζει, δηλ διαιρεί εί-ς δύο ίσα μέρη τό πράγμα.

Οί δικασταί, κρατούντες είς τάς χεϊράς των τή/ τύχην τών άν
θρώπων, οφείλουσι νά ένθυμώνται πάντοτε δτι ή κρίσις τοΰ θεοΰ έστιν, 
ώς λέγει ή άγία Γραφή, καί νά κρίνωσιν άπαντας δικαίως, άνευ 
μίσους καί άγάπης, μηδέποτε χαριζόμενοι πρός τοΰτον ή βλάπτοντες 
έκείνον. Μή βλέπετε είς πρόσωπα άνθρώπων, λέγει ή Π. Διαθήκη, 
άλλα δικάσατε έξίσου πάντας μικρούς καί μεγάλους, μή άποφασίζητέ 
ποτέ, πρίν σταθμίσητε καλώς τούς λόγους άμφοτέρων τών διαδίκων. 
Οί δωρολήπται καί παρανόμως κρίνοντες δικασταί τιμωρούνται.

Ούαί οί λέγοντες τό πονηρόν καλόν καί τό καλόν πονηρόν, λέγει 
δ προφήτης Ήσ α t α ς*  οί τιθέντες τό πικρόν γλυκύ καί τό γλυκύ 
πικρόν.

Ος δίκαιον κρίνει τόν άδικον, λέγει ό σοφός Σολομών, άδι
κον δέ τόν δίκαιον, άκάθαρκτος καί βδελυκτός παρά Κυρίω.

— Άργύριον διδόμενον μετά δόλου, ώσπερ οστρακον ήγητέον.
—Λαμβάνοντος δώρα έν κόλπφ άδικίας ού κατευοδοΰνται αί όδοί 

αύτοΰ.
—Έξόλλυσιν εαυτόν δ δωρολήπτης!

Πύρ καύσει οίκους δωροδεκτών, λέγει δ Ί ώ β.
*

* *
Άναφέρονται έκ τής άρχαίας ιστορίας πολλά παραδείγματα τής 

δικαιοσύνης ώς κρηπίδος τών πολιτικών άρετών.
Οί βασιλείς τής Αίγύπτου, άναφέρει ό Πλούταρχος, έξώρκιζον 

τούς δικαστάς των κατά τόν νόμον δτι καί άν βασιλεύς προστάξη τι 
άδικον αύτοί ούδέποτε θά άποφασίσωσι τοΰτο.

Ό αύτοκράτωρ Τραϊανός έγχειρίσας ξίφος πρός τόν έπαρχον τής 
Ρώμης είπε : «Αάοε τό ξίφος τούτο καί άν μέν φυλάττω τήν δίκαιο- 
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σύνην μεταχειρίζου ύπέρ έμοΰ, αν δέ παραβαίνω τούς νόμους στρέψον 
κατ’ έμοΰ».

Μετά τόν Περσικόν πόλεμον ό Θεμιστοκλής άνήγγειλε πρός τόν 
λαόν, δτι είχεν άπόρρητόν τι βούλευμα ύπέρ τής κοινής πατρίδος*  δ- 
θεν έζήτει νά διορισθή παρ’ αύτοΟ άνθρωπος, προς δν να έμπιστευθή 
το μυστικόν. ΤοΟτο δέ ήτο ή πυρπόλησις του στόλου δλων τών συμ
μάχων δστις έναυλόχει είς τόν λιμένα Γυθείου, ώστε οί ’Αθηναίοι να 
μείνωσιν είς τό έξής θαλασσοκράτορες. 'Όταν ό δίκαιος ’Αριστείδης 
διορισθείς ήκουσε τό πράγμα, παρασιάς ένώπιον του δήμου είπεν δτι 
τά σχέδιον τοΟ Θεμιστοκλέους ήτο τώ δντι ώφελιμώτατον, άλλά καί ά- 
δικώτατον έν ταύτώ. Τότε οί ’Αθηναίοι έκριναν ανάξιον τής πόλεως 
τήν παραδοχήν τής προτάσεως.

Ότε ποτέ δ Φίλιππος, βασιλεύς τής Μακεδονίας, νυστάζων έδί- 
κασε κακώς, δ άδικούμενος, δστις έτυχε τολμηρός άνθρωπος άνεβόη- 
σεν: «Έκκαλουμαι τήν δίκην βασιλεύ ! Είς τίνα άραγε ; ήρώτησεν 
έκστατικώς δ Φίλιππος*  είς σέ αύτόν, άπεκρίθη, δταν άκούσης έξυ
πνος. Έκ τών λόγων τούτων συνελθών δ βασιλεύς έσκέφθη καί σκε- 
φθείς έπληροφορήθη δτι τώ δντι έξέδωκεν άδικον άπόφασιν. Όθεν μή 
καταδεχόμενος τούτο άπεζημίωσεν άφ’ έαυτοΰ τδν διάδικον.

Έπαρχος τις τής Κωνσταντινουπόλεως περιεβλήθη άπασαν τήν 
άναγκαίαν δύναμιν πρδς ακριβή διεξαγωγήν τής δικαιοσύνης ύπδ τού 
αύτοκράτορος Ίουσιίνου. Μεγιστάν τις, έχων πολύ μεγάλην δύναμιν είς 
τήν βασιλικήν αύλήν, ήδίκησε χήραν γυναίκα καί προσεκλήθη έπισή- 
μως είς τδ δικαστήριον ύπδ τού έπάρχου. Έπειδή δέ έκεϊνος έδέχθη 
μετά σαρκασμών τήν κλήσιν, άντί δέ νά ύπάγη είς τδ δικαστήριον 
μετέβη είς τά άνάκτορα διά νά συγγευματίση μετά τού αύτοκράτο
ρος, πορευθείς καί δ δικαστής κατ’ εύθείαν έκεϊ: «’'Αν έπιμένης, είπε, 
βασιλεύ, έν οίς περί δικαιοσύνης άπεφάσισες, διατηρώ τήν λειτουρ
γίαν εί δέ μή παραιτούμαι*  διότι οί άδικοι τιμώνται παρά σού καί 
παρακά'ηνται μάλιστα ώς συνέστιοι». Ταύτα έκσιατικώς άκούσας δ 
βασιλεύς είπεν δτι έπέμενεν ίνα διατηρηθή ή δικαιοσύνη καί κατ’ αύ
τοΰ έτι. Τό^.ε δ δικαστής προσέταξεν εύθύς τήν σύλληψιν τοΰ φυγοδίκου 
καί ύπερηφάνου μεγιστάνος. Γενομένης δέ τής δίκης ή μέν χήρα έδι- 
καιώθη, έκεϊνος δέ, δημευθέντων τών ύπαρχόντων αύτοΰ ύπέρ αύτής, 
μετά τήν μαστίγωσιν, έπιβιβασθείς έπί όνου καί έχων έστραμμένον τδ 
πρόσωπον πρδς τήν ούράν τοΰ ζώου περιήχθη καθ’ δλην τήν πόλιν.

Γ. ΜΑΤΣΑΚΙΣ
Καθηγητής του 'Ιεροδιδασκαλείου.

ΛΟΓΙΩΝ ΘΗΞΑΥΡΙΞ/ΛΛ

ΠΕΡΙ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΩΝ ΠΟΝΗΡΩΝ

Ή τέρψης τής κακής ήδονής εΐνε βραχεία, έλεγον ο Ε ύ 
Ριπίδήζ· . χ πι α

Ή ήδονή εΐνε τό φοβερώτερον δέλεαρ, έλεγεν ο 11 λ α- 
τ ω ν.

—’Ανδρείος δέν εΐνε μόνον ό νικών τους πολεμίους, άλλα 
καί δ άνώτερος τών έχθρών του.

—Και αί τερπνόταται άπολαύσείς γίνονται άτερπέσταται 
δταν ύπερβώσι τδ μέτρον.

Ό Γοργίας έρωτηθείς, λέγει δ Πλούταρχο ζ> μ πο 
αν δίαιταν έφθασεν είς τόσον μακρδν γήρ®ζ είπεν . ουδέν ου 
ποτέ πρδς ηδονήν ούτε έφαγον ούτε έπραςα.

—"Οπως ή λήμή (ή τσίμπλα) έπισκοτίζει καί θολώνει το 
φώς καί τοΰ ώραιοτέρου καί καθαρωτέρου δφθαλμοΰ. τ^ιουτο 
τρόπως καί οί πονηροί διαλογισμοί σκοτίζουσι και άμαυροΰσι 
τήν διαύγειαν τοΰ νοΰ. ·

'Η ήδονή εινε μήτηρ τής αμαρτίας, λέγει δ Μ. α σ 
λ ε ι ο ς, ή δέ άμαρτία εΐνε τδ κέντρον τοΰ θανάτου προς και 
ρδν μέν καταγλυκαίνει τδν άπολαύοντα, έπειτα δμως τδν ποτί
ζει πικρίας πικροτέρας χολής.

— Ή ήδονή είνε τδ μέγα δέλεαρ τοΰ κακοΰ καί τής άμαρ 
τίας, είνε τδ άγκιστρον τοΰ θανάτου- δ κατορθώσας νά μή έκ- 
θηλυνθή ύπ’ αύτής άποφεύγει πάσας τάς αμαρτίας.

- Πρδ παντδς δφείλομεν να έχωμεν καθαρδν άπδ πικρούς 
διαλογισμούς τδν νοΰν μας, διότι ρίζα δλων τών ένεργειών κα 
τών πράξεών μα εΐνε ή έπιθυμία τής καρδίας- είς τήν ψοχή  
τοΰ φιληδόνου Αναφλέγεται πρώτον ή κατά φαντασίαν ήθ>κή 
καί έξακολουθεΐ ή φθορά τοΰ σώματος.

*

- "Οταν δ νοΰς μας δέν σκορπίζεται πρδς τά έξω αύτοσυγ 
κεντροΰται είς έαυτδν καί διά τοΰ έαυτοΰ μας αναβαίνει ε.ς τδν 
θεόν.
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Καθώς τα βλαμμένα μάτια, λέγει δ ίερός Χρυσόστο
μος, βλέπουσιν άλλ’ άντ’ άλλων, ουτω πως παραπαίει και ό 
νους ό όποιος θολοΰται μέ πονηρούς λογισμούς.

—Καθώς δ δδοιπορών ή διαπλέων πέλαγη είς άσέληνον 
νύκτα δέν δύναται νά φθάση είς τδ τέρμα άλλά χάνεται, 
τοιουτοτρόπως καί έκείνοι έκ τών βαδιζόντων πρδς τδν ούρα- 
νόν, οι όποιοι άφαιροΰσιν άφ’ εαυτών τδ φώς καί άντεισάγου- 
σι τδ σκότος τών πονηρών διαλογισμών ναυαγοΰσιν οίκτρό- 
τατα.

Ού θαυμαστόν έάν άλφ τις κλέπτειν, λέγει δ σοφός Σ ο- 
λ ο μ ώ ν κλέπτει γάρ ϊνα έμπλήση τήν ψυχ/;ν αύτοϋ πεινώσαν' 
δ δέ μοιχός δι’ ένδειαν φρενών άπώλειαν τή έαυτοϋ ψυχή περι
ποιείται' δδύνας τε καί άτιμίας υποφέρει, τό τε όνειδος αύτοϋ ούκ 
έξαλειφθήσεται είς τδν αίώνα.

— Έπιθυμίαι δκνηροϋ άποκτείνουσιν' ού γάρ προαιρούν
ται αί χείρες αύτοϋ ποιείν τι.

—Όπίσω έπιθυμιών σου, λέγει τδ βιβλίον τοΰ Σ ι ρ ά χ, 
μή πορεύου καί άπδ τών δρέξεών σου κωλύου’ έάν χορηγήση 
τή ψυχή σου εύδοκίαν έπιθυμίας, ποιήσεις έπίχαρμα τών έχ- 
θρών σου.

Πρόσεχε σεαυτφ μή γένηται ρήμα κρυπτόν έν τή καρδία 
σου άνόμημα, λέγει δ Μ ω σ α ϊ κ δ ς νόμος.

Έκ τής καρδίας, λέγει τδ Εύαγγέλιον, έξέρχονται 
διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχείαι, πορνειαι, κλοπαί, ψευδο- 
μαρτυρίαι, βλασφημίαι' ταΰτά είσι τά κινούν τα τδν άνθρωπον.

Μή άγαπάτε τδν κόσμον μηδέ τά έν τφ κόσμφ, λέγει δ 
Εύαγγελιστής ’Ιωάννης· έάν τις άγαπά τδν κόσμον, ούκ έ- 
στιν ή άγάπη τοϋ πατρός έν αύτφ, ότι παν τδ έν τφ κόσμφ, ή 
έπιθυμία τής σαρκδς καί ή έπιθυμία τών δφθαλμών καί ή α
λαζονεία τοϋ βίου, ούκ έστιν έκ τοΰ πατρός, άλλ’ έκ τοϋ κόσμου 
τούτου.

Βλέπω δέ, λέγει δ άπ., Π α ΰ λ ο ς, έτερον νόμον έν τοίς 
μέλεσί μου άντιστρατευόμενον τφ νόμφ τοϋ νοός μου καί αίχ- 
μαλωτίζοντά με τφ νόμφ τής αμαρτίας τφ δντι έν τοϊς μέλεσί μου.

ΕΚ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ

ΔΙΑΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΒΡΑΔΕΩΣ ΤΙΜΩΡΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΚΟΥΣ

Είς τό προηγούμενον τεΟχος του «Έκκλησιασπκου Κήρυκος> 
εϊδομεν δτι τό ύπό συζήτησιν μεταξύ τοϋ σοφοϋ Πλουτάρχου *αΙ  τών 
τριών μαθητών του θέμα «διατί ό θεός βραδέως τιμωρεί τούς κακούς» 
είχεν έξαντληθη, καί, έπειδή ό χρόνος του περί τήν στοάν περιπάτου 
των είχε παραταθή πέραν τοΟ δέοντος, ό Πλούταρχος ήτοιμάζετο νά 
κγ1Ρυζΐ τήν συζήτησιν περατωθεΐσαν, δτε δ Τίμων έπέφερεν είς έπί- 
μετρον καί τήν τελευταίαν άπορίαν του. Έπείσθημεν, είπεν, δτι πράγ
ματι δέν γίνεται άναβολή τιμωρίας είς τούς κακούς, άλλ’ έπιμήκυνσις 
του χρόνου τής διαρκείας της· δέν έννοουμεν δμως διατί νά τιμωρούν
ται πολλάκις οί υιοί διά τα αμαρτήματα τών γονέων των καί οί άπό- 
γονοι δια τάς άμαρτίας τών προγόνων*  καθόσον έάν μέν οί αύτουργοί 
έτιμωρήθηααν δι’ δσα έπραξαν, τΙς ή άνάγκη νά κολάζωνται οί μή 
άδικήσαντες, έάν δέ πάλιν οί διαπράξαντες τό κακόν έμειναν άτιμώ- 
ρητοι, κακώς τιμωρούνται μετά καιρόν οί άναίτιοι.

Ας έξετάσωμεν, είπεν ό Πλούταρχος, καίτήν άποψιν ταύτην τοϋ 
ματός μας μετά τής αύτής πρός τόν θεόν εύλαβείας. Καθώς τοϋ άν- 

ρωπου ή ταύτότης ούδέποτε άλλοιοϋται μέ δλας τας μεταβολάς τών 
ιαφορων ήλικιών του, ούτε παραλλάσσει ποτέ μέ τόν καιρόν ό άν- 
ρωπος, ούτε γίνεται άλλος έξ άλλου, άλλά πάντοτε είνε δ αύτός, ού

τω καί κάθε πόλις αποτελεί έν τι δλον καί συνεχές καί διαμένει πάν
τοτε τοιαύτη καί ένέχεται είς τά τών προγόνων δνείδη καθώς μετέ
χει καί τής δόξης καί τής δυναμεως έκείνων. "Ό,τι συμβαίνει είς τήν 
πόλιν τούτο γίνεται καί είς έν γένος*  τό γεννηθέν δέν είνε άποκεχωρι- 
σμένον άπό τοϋ γεννήσαντος είς τό δημιούργημα, διότι γίνεται έξ αύ- 
τοθ καί δχι ύπ αύτοϋ*  ώστε έχει τι καί φέρει έν έαυτφ μέρος τών 
κείνου, διό καί κολάζεται ή τιμάται πρεπόντως*  δύναμαι δέ να εϊ- 

πω, έάν μή θεωρηθώ δτι άστειζομαι, δτι δ άνδριάς του Κασάνδρου 
έπαθεν άδικωτερα περικαλυφθείς διά χαλκού ύπό τών ’Αθηναίων, 
xal τό σώμα τοϋ Διονύσου έξορισθέν μετά τήν άποβίωσίν του έκ τής 
^ικελίας υπό τών Συρακουσίων, παρά οί άπόγονοί αύτών τιμωρη- 
θέντες διότι δ μέν άνδριάς ούδόλως μετέχει τής φύσεως τού Κασάν-
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δρου, τό δέ νεκρόν σώμα είχεν άφήσει πλέον ή ψυχή τού Διονυσίου. 
Μέσα είς τά τέκνα δμως τών πονηρών άνθρώπων ύπάρχει έμφυτον 
καί κατοικεί τό κυριώτερον μέρος τής πατρικής φύσεως, τό όποιον 
ούτε ηρεμεί ούτε κάθηται έν άργία, άλλα συζή καί συντρέφεται μετ’ 
αύτών καί διοικεί αύτά. Καθώς δέ έν τή ιατρική τό χρήσιμον είνε καί 
δίκαιον καί είνε γελοίος ό λέγωχ δτι είνε άδικον νά καίωμεν τόν άν- 
τίχειρα ένφ πονούσι τά Σσχία, καί νά χαράζωμεν τό έπιγάστριον ένφ 
άσθενεί τό ήπαρ, καί νά προσαλείφωμεν τά άκρα τών κεράτων τών 
βοών δταν μαλακιώσιν αί χηλαί των, ούτω καί ώς πρός τήν τιμωρίαν 
τών πονηρών, δστις θεωρεί άλλο τι δίκαιον ή τό θεραπεύειν τήν κα
κίαν καί άγανακτει έάν τις δι’ άλλων άναφέρη τήν ίατρείαν είς άλ
λους (καθώς άποχωρίζοντες τήν φλέβα άνακουφίζομεν τήν δφθαλμίαν), 
φαίνεται δτι ή δρασις τού τοιούτου δέν έξικνείται περαιτέρω τών αι
σθήσεων, καί δέν λαμβάνει ύπ’ δψιν του δτι καί ό διδάσκαλος δταν 
έπιπλήττη ένα μαθητήν νουθετεί καί τούς άλλους, καί ό στρατηγός δ
ταν άποδεκατίζη τούς σιρατιώτας μεταστρέφει δλους τούς ύπολειπο- 
μένους. Ούτω καί δχι μόνον είς έν μέρος διά τού άλλου άλλα καί διά 
μιάς ψυχής είς άλλην ένεργοϋνται διαθέσεις τινές καί τιμωρίαι καί 
έπανορθώσεις.

Έξ δσων λέγεις, είπεν άλλος μαθητής τοΰ Πλουτάρχου, ό Όλυμ- 
πικός, φαίνεται δτι βάσιν τών λεγομένων σου θέτεις τήν άθανασίαν 
τής ψυχής.

Ή συζήτησίς μας τούλάχιστον είς αύτά τό συμπέρασμα καταλή
γει, είπεν δ Πλούταρχος.

Καί πώς!, είπεν ό αύτός μαθητής*  έπειδή τάχα ό θεός έπιβλέ- 
πει τάς πράςεις τών άνθρώπων καί διανέμει είς αύτάς τό κατ’ άξίαν, 
έκ τούτου επεται δτι αί ψυχαί η είνε παντελώς άφθαρτοι, ή διαμέ- 
νουσι χρόνον τινά μετά τήν τελευτήν ;

ΧΟχι βέβαια, καλέ μου Όλυμπικέ, είπεν ό Πλούταρχος*  
δέν πιστεύω δμως νά φαντάζησαι καί σύ τόν θεόν τόσον μικρόν καί 
ματαιόσπουδον, ώστε, έν ώ δέν έχομεν τίποτε θειον έν έαυτοίς, μήτε 
προσόμοιόν τι μέ έκείνον καί διαρκές καί βέβαιον, άλλά μαραινόμεθα 
σαν τά φύλλα, δπως είπεν ό "Ομηρος, καί φθειρόμεθα έντός δλίγου, 
νά φροντίζη τόσον δι’ ήμάς καί νά περιποιήται ψυχάς τόσον έφημέ- 
ρους, ψυχάς αί όποίαι βλαστάνουσιν έντός τρυφεράς σαρκός καί άπο- 
σβέννυνται εύθύς ύπό τής τυχούσης προφάσεως. *Αν  δέ θέλης, άς άφή- 

σωμεν τους άλλους θεούς καί άς έξετάσωμεν τόν ίδικόν μας*  πώς 
άπαιτεϊ νά προσφέρωμεν έξιλασμούς πολλούς διά τούς τεθνεώτας καί 
άθλα μεγάλα καί τιμάς, ένφ γνωρίζει δτι αί ψυχαί τών τεθνεώτων έκ- 
μηδενίζονται παρευθύς, ώσπερ όμίχλαι tal καπνοί ; ή μήπως έςαπατά 
καί φενακίζει τούς π;στεύοντας ; Έγώ τούλάχιστον δέν ήμπορώ νά 
έκριζώσω άπό μέσα μου τήν ιδέαν δτι ή ψυχή διαμένει καί μετά 
θάνατον.

’Αφού λοιπόν προϋποτίθεται ή άθανασία τής ψυχής, είπεν ό 
Πλούτα ρχος, είνε έπόμενον νά άποδίδωνται είς αύτήν καί αί 
τιμαί καί αί τιμωρίαι. Διότι άγωνίζεται μέν ώς άθλητής, άφού δέ τε- 
λειώση τόν άγώνα, τότε πρέπει βεβαίως ν’ άπολαύση τά προσή
κοντα*  άλλ’ δσας μέν χάριτας ή τιμωρίας τών προαποθανόντων ή 
ψυχή άπολαμβάνει έκεί ούσα μόνη καί καθ’ έαυτήν είνε ούδέν ώς 
πρός ήμας τούς ζώντας, καί, έπειδή τάς άγνοούμεν, δέν πιστεύομεν*  
άλλ’ αί έν τφ βίφ τούτφ παρακολουθούσαι τά τέκνα καί τάς γε
νεάς τιμωρίαι, έπειδή είνε γνωσταί καί φανεραί είς τούς ζώντας, 
πολλούς τών πονηρών άποτρέπουσι καί συστέλλουσιν*  έπειδή δέ δέν 
ύπάρχει άλλη χειροτέρα καί θλιβερωτέρα τιμωρία άπό έκείνην τήν ό- 
ποίαν ύφίστανται οί πονηροί βλέποντες τούς έγγονους των δυστυχοΰντας 
έξ αιτίας των, καί έπειδή ή ψυχή τού ασεβούς καί παρανόμου άνθρώ- 
που μετά θάνατον βλέπει δτι δέν άνατρέπονται μέν ούτε καταστρέφον
ται αί τιμαί καί οί άνδριάντες των άλλ’ οί παίδές των ή οί φίλοι ή 
ή γενεά των περιέρχεται είς μεγάλα άτυχήματα έξ αιτίας της καί τι
μωρούνται, διά τούτο ούδεϊς ήθελε προτιμήσει βεβαίως άντί δικαίου 
νά γίνη άδικος καί άκόλαστος. Έχω πρός τούτοις νά σάς διηγηθώ καί 
ένα λόγον, τόν όποιον ήκουσα πρό δλίγου, άλλά φοβούμαι μήπως σάς 
φανή μύθος*  διό καί μόνον τά είκότα λέγω.

Μή παραλίπης αύτόν, είπεν ό Όλυμπικός, άλλά πρός χά- 
ριν μας καί τοΰτον είπέ.

Άφήσατέ με νά συνεχίσω τόν λόγον, είπεν όΠλούταρχο ς, 
καί έπειτα ήμποροΰμεν ν’ άναφέρωμεν καί τόν μύθον, άν είνε μύθος.

Ό σοφός Βίων λέγει δτι, έάν ό θεός κολάζη τούς υιούς τών πο
νηρών, είνε γελοιότερος τού ιατρού, ό όποιος δίδει φάρμακα είς τόν 
^γγονον ή τόν υίόν διά τήν άσθένειαν τού πατρός ή τοΰ πάππου του. 
Αλλά τά δύο αύτά πράγματα είς άλλα μέν είνε άνόμοια, είς άλλα 

δέ πάλιν όμοιάζουσι. Διότι ναι μέν δεν ιατρεύεται άλλος δταν άλλος
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θεραπεύεται, ούδέ γίνεται ποτέ καλύτερα κανείς πάσχων άπό δφθαλ- 
μίαν ή άπό πυρετόν, δταν βλέπη άλλον προσαλειφόμενον ή καταπλατ- 
τόμενον, άλλ’ αί τιμωρίαι τών πονηρών γίνονται καταφανείς είς δλους 
διά νά παύση ή δικαιοσύνη, ή όποία έκτελείται έλλόγως, άλλους διά 
τής κολάσεως άλλων. Ή δμοιότης τών συγκρινομένων εύρίσκεται 
άλλοΟ*  πολλάκις περιπίπτει κανείς είς νόσημα μοχθηρόν άλλ’ όχι καί 
άνίατον, έπειτα δέ παραδιδόμενος είς τήν άχ,ρασίαν καί τήν τρυφήν ά- 
φίνει τόν έαυτόν του είς τήν έπήρειαν τού πάθους καί καταστρέφεται· 
τούτου τόν υιόν, μολονότι δέν φαίνεται νά πάσχη καί ούτος, άλλά μόνον 
έχει κλίσιν τινά καί προδιάθεσιν πρός τήν ιδίαν νόσον, ύποβάλλει είς 
αύστηράν δίαιταν ό ιατρός ή άγαθός τις συγγενής του καί τού άπαγο- 
ρεύει τά φαγητά καί τά ζυμαρικά καί τούς πότους καί τά γύναια καί 
κατ’ αύτόν τόν τρόπον άποβάλλει μεγάλου πάθους μικρόν σπέρμα, τό 
όποιον δέν άφήνει ν’ αύξήση. Ή μήπως δέν μάς συμβουλεύουν δτι πρέ
πει νά προσέχωμεν τόν έαυτόν μας καί νά προφυλαττώμεθα δσοι έγεν- 
νήθημεν άπό μητέρας ή άπό πατέρας νοσηματικούς καί νά μή παρα- 
μελώμεν έαυτούς άλλά να έκριζώνωμεν παρευθύς τήν έν τφ όργανισμφ 
ήμών μεμιγμένην σποράν καί νά προκαταλάβωμεν αύτήν, έπειδή είνε 
δυσεξάλειπτος καί άκροσφαλής ; Δέν κάμνομεν λοιπόν άτοπον πράγμα 
άλλ’ άναγκαΐον, ούδέ γελοΐον άλλ’ ωφέλιμον, δταν διορίζωμεν είς τά 
τέκνα τών έπιληπτικών καί τών ποδαγρικών καί τών μελαγχολικών 
γυμνάσια καί διαίτας καί φάρμακα, δχι διότι πάσχουσιν άλλά διά νά 
μή πάθωσιν έπειδή τδ άπδ νοσηματικοΰ σώματος γινόμενον σώμα δέν 
πρέπει μέν να τιμωρηθή, άλλά πρέπει νά ίατρευθή καί νά προφυλα- 
χθή, καί έάν τις, έπειδή άπδ τοΰ τοιούτου άφαιρώμεν τάς ήδονάς καί 
έπιφέρομεν δηγμδν καί πόνον, άπδ δειλίαν καί μαλθακότητχ όνομάζη 
τούτο τιμωρίαν άς τδν άφήσωμεν. ’Αφού λοιπόν σώμα γεννηθέν άπδ 
φαύλου σώματος νομίζομεν δτι πρέπει να θεραπευθή καί νά προφυλα- 
χθή, πρέπει νά άφήνωμεν τήν κακίαν νά βλαστάνη έν ήθει νέφ καί 
νά περιμένωμεν έως ού άποκαλυφθεισα είς τά πάθη γίνη καταφανής 
καί άναβλαστήση τόν κακόφρονα καρπόν τής καταγωγής της ; ώς λέ
γει ό Πίνδαρος :

*) Συνέχεια έκ τοΰ 118ου τεύχους σελ. 659 καϊ τέλος.

Μόνον τής τού θεού σοφίας ίδιον είνε καί ούδέποτε τής άνθρω- 
πίνης τδ νά διορα καί νά προαισθάνηται τάς όμοιοπαθείας καί τάς δι
αφοράς, πρΙν ή άναπτυχθώσιν αύται διά τών παθών είς μεγάλα άδική- 
ματα καί γίνωσι καταφανείς. Καί τών μέν άρκτων καί τών λύκων 
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καί τών πιθήκων τά νήπια εύθύς έξ άρχής έμφαίνουσι τό έμφυ 
τον καί συγγενές αύτών ήθος· άλλ’ ή τοΰ άνθρώπου φύσις κρύπτει 
τά φαύλα καί μιμείται τα καλά πολλάκις, ώστε ή έξαλείφει δλως ^ιό 
λου καί άποπλύνει τήν έμφυτον κηλίδα τής κακίας, ή έπί πολύν καιρόν 
διαφεύγει τήν παρατήρησιν, περιβαλλομένη ως περικάλυμμα τήν πα 
νουργίαν. Καί δταν διαφεύγη τήν παρατήρησιν τών άνθρώπων, ο!τινες 
μόλις αίσθανόμεθα τήν κακίαν δταν άντικρύσωμεν άδικήματα, ή μάλ
λον έξ δλοκλήρου τότε νομίζομεν δτι γίνονται οί άδικοι άδικοι, δταν 
άδικώσι, καί άκόλαστοι δταν άσχημονώσι καί άνανδροι δταν φευγωσιν, 
ώσάν νά ένόμιζέ τις δτι τότε φυτρώνει τδ κέντρον είς τούς σκορπίους, 
δταν τύπτωσι, καί δ ιός είς τάς έχίδνας, δταν δάκνωσι, τό όποίον βεβαί 
ως είνε άνόητον. Ό πονηρός δμως δέν γίνεται τοιοΰτος δταν έκοηλωση 
τήν πονηριάν του, άλλ’ έχει μέν έξ άρχήζ τήν κακίαν, μεταχειρίζεται 
δμως αύτήν δταν έχη εύκαιρίαν, δπως δ κλέπτης τήν κλοπήν καί δ 
τύραννος τήν παρανομίαν. Άλλ’ δ θεός γνωρίζει βεβαίως τήν διάθεσιν 
καί τήν φύσιν έκάστου, έπειδή διαισθάνεται τδ άϋλον είπερ τις κα 
άλλος, διό καί δέν περιμένει νά έκδηλωθή ή βιαιότης διά τών χειρών, 
καί ή άναίδεια διά τής φωνής καί τότε νά κολάση αύτας. Διότι δέν έκ- 
δικεΐται τδν άδικήσαντα άφοΰ κακοποιηθή, ώς οί άνθρωποι, ουδ, 
ζεται κατά τοΰ άρπαγος άφ’ ού βιασθή, ούδέ μισεί τόν μοιχόν άφ ού 
έξυβριθή ύπ’ αύτοΰ, άλλά κολάζει πολλάκις τόν μοιχικόν καί πλεονε
κτικόν καί άδικητικόν, διά θά θεραπεύση τήν κακίαν αύτών δίκην έπΐ- 

ληψίας, πρΙν ή αύτή τούς καταλάβη.
Γ. ΜΛΤΣΑΚΙΣ 

καθηγητής τοΰ ’Ιεροδιδασκαλείου.

©EOS AYTPOTHS·
πό τής ιδεολογίας τού Πλάτωνος ή φιλοσοφία διά τού Άρι- 

τοτ ους καί τών μαθητών αύτοΰ καί διά τών σχολών, δς ίδρυσαν οί 
οιπο τού Πλάτωνος μαθηταΐ καί συμμαθηταΐ, έτράπετο είς άλλας 

Ουΐ πρακτικωτέρας, ών δύο έγένοντο έν τέλει αί κυριώτεραι, ή τών 
ονικών καί ή τών στωικών, ών ή μέν πρώτη έθετο σκοπόν τοΰ άν- 

ρωπ ^ου βίου τήν τών έγκοσμίων άπόλαυσιν, ή δέ δευτέρα έπεζήτησε 
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τήν τελεϊωσιν έν τή αυστηρότατη άδιαφορία πρός παν τό έγκόσμιον. 
Ούτε at ήδονικοί ούτε οί στωικοί ήούναντο να άποδέχωνται τήν περί 
άποστολής ούρανίου Σωτήρος έπαγγελίαν, ήτις άντέκειτο άναφανδόν 
είς τάς έκ τών προτέρων καί άρχήθεν τεθείσας βάσεις τοΰ συστήματος 
τών σκέψεων αύτών οί ήδονικοί ούδέν παρεδέχοντο άνώτερον τοΰ έν 
τφ κόσμφ ήδέος, καί ούδεμίαν εύδαιμονίαν πέρα τής πλήρους άπολαύ- 
σεως αύτού*  ούδέν άρα πρός αύτούς ή σωτηρία καί ή βελτίωσις τού 
κόσμου καί ό έργάτης αύτής. Έκ τούναντίου οί στωικοί ούδέν διέ
βλεπαν τό δυνάμενον να άπαλλάξη τόν έπίγειον κόσμον τών μαστιζόν- 
των αύτόν δεινών*  έάν υπήρχε μηχανή τις άπαλλαγής άπό τών δεινών 
τούτων, αύτη θά ήδύνατο νά έπενεργήση έπί τόν άνθρωπον μόνον έκ
τός τού σώματος όντα, ήτοι έν άλλη τινί ζωή, έν ή ή ψυχή θά εύ- 
ρίσκετο άπηλλαγμένη τού σώματος καί έλευθέρα νά προσοικειωθή 
τήν ούρανόθεν έρχομένην βελτίωσιν*  άτοπος άρα, κατά τούς στωικούς, 
ή προσδοκία Σωτήρος ερχομένου πρός βελτίωσιν τών άνθρώπων έπί 
τής γής, καί άδιάφορος πρός τόν άνθρωπον, ώς άδιάφορα πάντα τά 
έπί τής γής.

Οί άδιάλέιπτοι τών διαδόχων τού μεγ. ’Αλεξάνδρου καί τών έ- 
πιγόνων έμφύλιοι σπαραγμοί καί ή γενική τοΰ Ελληνικού παρακμή 
έσφράγισαν καί τήν ελληνικήν φιλοσοφίαν τή σφραγίδι τοΰ θανάτου*  
καί ή υπό τούς Ρωμαίους δούλωσις έγένετο καί δι’ αύτήν τοΰ έντα- 
φιασμοϋ τό σάβανον*  καί μετά μικρόν οί πνευματικοί απόγονοι τοΰ 
Περιπάτου καί τής Άκαδημείας περιέφερον άν$ τάς δδούς τής κο- 
σμοκρατείρας Ρώμης ώς graeculi τά ράκη τής πατρίδας σοφίας, ά- 
τινα έπώλουν άντί εύτελεστάτου μισθώματος.

Άλλ’ δμως παρά ταΰτα οί Graeculi ούτοι έγένοντο άσυναι- 
σθήτως οί πρωτεργάται τοΰ άειλαμποΰς θαύματος τής έξελληνίσεως τής 
Ρώμης καί τής δια τών Ρωμαίων προ'παρασκευής τής Οικουμένης είς 
υποδοχήν τής προσδοκίας τών έθνών. Graecia capta ferum vi
ctorem cepit, et artes intulit agresti Latio.

’Εντεύθεν, τόν κατ’ έξοχήν πρακτικόν χαρακτήρα τής οϊκοθεν 
άνατροφής τών Ρωμαίων έχων τις πρό δφθαλμών καί τήν*  πρός πάσαν 
ύψηλοτέραν ιδεολογίαν φυσικήν ώς είπειν αύτών άπέχθειαν, καί τό 
γεγονός δτι ώς έπί τό πλειστον διεφθαρμένων γραικύλων έτύγχανον 
διδασκάλων, θά συνεπέραινεν εύλόγως ή δτι ούδαμώς θά άπήντα 
παρ’ αύνοΧς τήν είς τήν περί τής προσδοκίας τών έθνών παράδοσιν

θεός λυτρωτής

πίστιν, ή δτι, τό^πολύ, θά >νεφέρετο ύπ αύτών ίνα μυκτηρισθί καί 
χλευασθή.

Καί δμως*  ή πίστις έπί τόν π^οσδοκώμενον Σωτήρα ήτο καί τοις 
Ρωμαίοις πατροπαράδοτος διδασκαλία*  καί ως παρά τοις Ελλησιν, 
ούτω καί παρ’ αύτοΐς τοσούτφ μάλλον γιγαντούται έφ δσον έπί τό 
χείρον προκύπτει δ κόσμος*  διότι ήτο γενική πεποίθησις τής Αν 
θρωπότητος δτι τότε θά ήρχετο δ ούράνιος λυτρωτής δταν δ κοσμος 
θά έξικνείτο είς τό μή περαιτέρω τής διαφθορά;. Οντως δ ε/ Ρω 
μη τοΰ υπό τής Κυμαίας Σιβύλλης προεπηγγελμένου χρυσού αίωνος 
ή έναρξις διά τής γεννήσεως τού θείου παιδίου τότε άκριβώ» προσ 
εδοκάτο, διε τό ρωμαϊκόν κράτος έκταθέν πρός πάσας τάς διευθυν 
σεις καί κυριεύσαν σύμπαντος τοΰ γνωστού κόσμου, τών μέν οιά 
τελείας υποταγής, τών δέ δι’ ύποτελείας ή συμμαχιών κατ εύφημι 
σμόν, προέκοπτεν άλματικώς είς έσωτερικήν διαφθοράν καί έσπαράσ 
σετο έν τοις ένδον διά τών φρικαλέων συνωμοσιών τού Κατιλίνα καί 
τών άλλων, ή τών θηριωδών προγραφών τού Σύ^λα καί Μαρίου, ή 
τών άτελευτήτων έμφυλίων πολέμων τής πρώτης καί δευτέρας τριαν
δρίας, καί τών παρακολουθησάντων ταΰτα άναριθμήτων καί άπερι- 
γράπτων δεινών. «Άναντίρρητον είναι, λέγει ό Ο. Ribbeck, δτι 
κατ’ έκείνους τούς χρόνους έν ταίς κεφαλαίς πάντων τών άνθρωπων έ· 
πεκράτει άόριστός τις πόθος πρός κρείττονα βίον, πρός αίώνα γαλή
νης καί ήσυχίας, αίσθημά τι δτι δσημέραι κατέρρεεν δ παλαιός καί 
καταπεπονημένος κόσμος καί δτι όσονούπω έμελλε νά άνατείλη ή ή- 
μέρα τής άνακαινώσεως καί τής εύδαιμονίας. Ό κομήτης ό έπιφανείς 
κατά τον θάνατον τού Καίσαρος άπεσήμαινε, κατά τήν ερμηνείαν τών 
ιεροσκόπων τής Τυρρηνίας, τήν έναρξιν τού δεκάτου αίωνος καί τήν 
δι’ αύτού έπί τό κρείττον μεταβολήν, ήν είχε προείπη καί ή Κυ- 
μαία Σίβυλλα». Χ)

Ή μεταβολή αύτη έμελλε νά έπέλθη, κατά τάς ρωμαίκάς δο 
ξασίας, διά τή; γεννήσεως παιδίου θείας καταγωγή;, δπερ έμελλε να 
είναι ήγεμών τής είρηνευούσης Οικουμένης. Τήν γέννησιν δέ τοΰ 
θείου παιδίου καί τήν έπακολουθήσουσαν αύτήν παγκόσμιον εύδαι- 
μονίαν περιέγραψεν δ ρωμαίος "Ομηρος έν τή α. αύτού έκλογή, 
ποιήματι, δπερ άναγινώσκων τις ά ,ων άνέρχεται είς τάς μεγαλοστο-

1) Ο. Ribbeck ‘Ιστορ. ρωμ. ποιήσεως, μετάφρ. ϊχκελλχροπούλου, βι- 
βλιοθ. Μχρασλή, τόμ, β’., σ. 42.
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μους προφητείας τοΰ Ήσαΐου περί τής γεννήσεως τοΰ Κυρίου.
Τό παιδίον τοΰτο, λέγει ό Βεργίλιος, θά ζή ώς θεός καί θά ά- 

ναστρέφηται μετά τών θεών καί τών ήρώων*  θά κυβέρνηση είρηνεύσα- 
σαν τήν Οικουμένην ταίς πατρίοις άρετα;ς*  αύτομάτη ή γή θά έκ- 
φύη ύπό τούς πόδας αύτοΰ τά άριστα τών έαυτής δώρων*  αύτομάτως 
θά πληρωθή μυροέντων φυτών*  αί πεδιάδες θά είναι κατάξανθοι έκ 
σίτου, αί βάτοι βρίθουσαι σταφυλών καί αί δρύες μέλιτος*  ή έκ φύσε- 
ως έχθρα άναμέσον τών ζώων θά έκλίπη καί αί άγέλαι δέν θά φο- 
βώνται πλέον τούς λέοντας*  ούδέ θά ύπάρχη πλέον άνάγκη τών πολυ
μόχθων καί έπικινδύνων έργων, δι’ ών δ άνθρωπος πορίζεται τά πρδς 
τδν βίον. Ό κόσμος τών ούρανών καί ή γή καί ή θάλασσα σκιρτώσιν 
έξ άγαλλιάσεως έπί τή γεννήσει τοΰ παιδιού.

<111 (puer) deum vitam accipiet, divisque videbit 
permixtos heroas, et ipse videbitur illis ;
pacatumque reget patriis virtutibus orbem. 
At tibi brima, puer, nullo munuscula cultu 
errantes hederas passim cum baccare tellus 
mixtaque ridenti colocasia fundet acantho. 
Ipsae lacte domum referent distenta capellae 
ubera, nec magnos metuent armenta leones ; 
ipsa tibi blandos fundent cunabula flores ; 
occidet et serpens, fallax herba veneni 
occidet ; assyrium vulgo nascetur amomum

Molli paulatim flavescet campus arista 
incultisque rabens pendebit sentibus uva, 
et durae quercus sudabunt roscida mella.

Hinc, ubi jam firmata virum te fecerit aetas 
cedet e! ipse mari vector, nec nautica pinus 
mutabit merces ; omnis feret omnia tellus. 
Non rastros patietur humus, non vinea falcem ; 
robustus quoque jam tauris juga solvet arator, 
nec varios discet mentiri lana colores ; 
ipse sed in pratis aries jam suave rubenti 
murice, jam croceo mutabit vellera luto ; 
sponte sua sandyx pascentes vestiet agnos

Aggredere, o, magnos—aderit jam tempus,—honores, 
cara deum Suboles, magnum Jovis Incrementum !

Aspice convexo nutantem pondere mundum, 
terrasque, tractusque maris, calumque profundum ; 
Aspice, venturo laetantur ut omnia saeclo. . . .

Αναφέρεται ύπδ τοΰ άρχαίου σχολιαστοΰ τού Βεργιλίου Σερβίου 
8τι τοΰ ύπάτου Πολλίωνος, είς δν ό ποιητής άφιέρωσε τήν δ' έκλογήν, 
δ υίδς έκαυχήθη δτι είς τιμήν αύτού έποιήθη τδ προφητικόν τούτο ποί
ημα καί έκ τής πληροφορίας ταύτης δρμηθέντες νεώιεροί έρμηνευταί 
ένόμισαν δτι δντως τό μεγαλειώδες τούτο σάλπισμα τού έρχομένου Αυ· 
τρωτού δφείλεται είς άπλήν φιλοφροσύνην καί κολακείαν πρδς τδν ι
σχυρόν καί άγαθδν τού ποιητού φίλον. Καί δέν θά ήτο τδ πράγμα πα - 
ράδοξον καί άν ού μόνον οί σύγχρονοι καί οί μικρψ μεταγενέστεροι 
καί αύτδς έτι δ Βεργίλιος τού υίοΰ τού Πολλίωνος τήν γέννησιν διέβλε
παν έν τφ ποιήματι τούτφ χαιρετιζομένην, άφ’ ού αύτδς δ Πλάτων 
τδν προσφιλέστατον αύτού διδάσκαλον φαίνεται τδ κατ’ άρχάς θεωρών 
ώς τόν προσδοκώμενον φωτιστήν τών άνθρωπίνων ψυχών καί τον διδά
σκαλον τών πρός θεούς καί άνθρώπους καθηκόντων*  άλλ’ ένταύθα δ 
Βεργίλιος, καίπερ άφιερών τό προφητικόν αύτού έπος είς τδν φίλον 
Πολλίωνα άν ύποτεθή δτι ή άφιέρωσις ύπ*  αύτοΰ τού ποιητού έγέ
νετο , ούδαμού άφίνει νά ύπονοηθή δτι τήν γέννησιν τού υιού αυτού 
χαιρετίζει άφ ου δή καί άδηλον ήτο αν υίδς ή θυγάτηρ θα ήτο τδ 
τεχθησόμενον τέκνον , δέν ύπήρχε δ’ άκόμη ιδρυμένη έν Ρώμη ή 
ασιλεία, πολλφ δ ήττον ήλπιζεν δ Πολλίων ή δ υίδς αύτού να βασι- 
ευση , καί άλλως δ άποδίδονται είς τό παιδίον τούτο καί τούς χρό- 

υ*  αύτού τοιαύτα γεγονότα καί σημεία, οΐα δέν ήτο δυνατόν να πα- 
ρακο ουθήσωσι τήν βασιλείαν θνητού άνθρώπου, δσον τέλειος καί άν 
υπετ ετο ούτος ακόμη δέ ή Ρώμη δέν είχε καταπέση μέχρι τής μι- 
αρότητος τής θεοποιήσεως ιών αύτοκρατόρων. Καί έτι πλέον, δ άγνδς 
ποιητής δέν ήτο δυνατόν να άποβή ένοχος τηλικούτου παραπτώματος, 
τής άποοόσεως θείων ιδιοτήτων, ένεργειών καί άποτελεσμάτων είς άν
θρωπον έπ άδήλφ τύχη γεννώμενον, δσον προσφιλή καί άν είχε τδν 
πατέρα αύτοΰ.

Είναι άρα προφανές δτι δ μέγας ποιητής έν τη δ' έκλογή άπηχεί 
άπλώς τάς έλπίδας καί τάς προσδοκίας τών χρόνων αύτοΰ περί τοΰ 
έρχομένου παλαιφάτου καί πολυποθήτου Αυτρωτοΰ, ών ήτο ήδη πλήρης 
ή Οικουμένη, καί ών τήν πλήρωσιν διησθάνετο ή Άνθρωπότης έγγύ- 
τατα ούσαν. Ιήν γενικήν ταύτην πίστιν τής Άνθρωπότητος μαρτυρεί
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δι’ δσων μυθολογεί δ Σουητώνιος Χ) περί τής γεννήσεως τοϋ Αυγού- 
στου, δστις, έπειδή ό προσδοκώμενος Λυτρωτής κατά τό είκός άνεμέ- 
νετο ώς βασιλεύς παγκόσμιος, ειρήνης γενικής φορεύς, έθεωρήθη δτι 
αύτός ήτο δ έρχόμενος άνωθεν βασιλεύς τοϋ σύμπαντος κόσμου. Σαφέ- 
στερον δ’ δ Τάκιτος άναγράφων τάς έπιπολαζούσας τότε, έκ τής δια- 
δόσεως μάλιστα τής ιουδαϊκής παραδόσεως έν Ρώμη, πεποιθήσεις τής 
’Ανατολής άναφέρει δτι «Pluribus persuasio inerat antiquis 
sacerdotum libris contineri, fore ut valesceret Oriens, et 
e Judaea profecti rerum potirentur,» 2) δν άντιγράφων δ 
Σουητώνιος βλέπει έν ταϊς τύχαις τοϋ Ούεσπασιανοΰ καί τοϋ Τίτου τήν 
έκπλήρωσιν τών προρρήσεων τούτων, καθ’ άς «percrebuerat ori
ente toto vetus et constans opinio esse in fatis, ut eo 
tempore Judaea profecti rerum potirentur. 8) 
Σουητώνιος άναφέρει καϊ δ ’Ιουδαίος Ίώσηπος, δτι 
άμφίβολος, έν 

Ταύτά καί <5
τ ο I ς ί ε ρ ο ί ς η ύ ρ η μ έ ν ϊς ] ρ ά

μ α σ ι ν, 
χώρας

«ώ ς
τ ι ζ αυτών ά ρ ξ ε c

κατά τόν καιρόν έ κ ε ΐ ν ο ν άπό τής 

- r , - : τής οικουμένης,»4) δστις ύπό τής συγχρόνου γενικής διανοητικής άμβλυωπίας νοσών καί 
έκ τής πρός τόν Ούεσπασιανόν καί Τίτον πρός σωτηρίαν τοϋ σαρκίου 
προδοτικής κολακείας παραφερόμενος θεωρεί ώς καί οί Ρωμαίοι τήν 
προφητείαν πληρωθεΐσαν έν τω έξ Ίουδαίας όρμήσαντι έπί τήν είς 
τό αύτοκρατορικόν έν Ρώμη άξίωμα άνάρρησιν Ουεσπασιανφ, λησμο- 
νών δλως καί τήν ιουδαϊκήν αύτοΰ καταγωγήν καί τάς πατρίους έλπί- 
δας καί προφητείας, καί ταυτα ίερεύς ών.

10 Μαΐου 1916.
ΧΑΡΙΛΑΟΣ I. ΠΑΙΙΑ’Γ2ΑΝΝ0Γ, Δ.θ.

1) Vita Aug. 94.— 2) Histor
1) Ίουδ. πολ. VI, ε', 4.— V, 13.—3) Vita Vespas. 4.

ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ.—Κεφ. Α'.

1· Σηιιαόία καί γένεόις τΛς νηστείας· 
2· Άπαγορενόιιεναι τοοόαί παρ’ έΟνικοϊς·

α) Η λέξις νηστεία έτυμολογεΐται έκ τοΰ στερητικού μορίου 
Νή, καί τοΰ ρήματος στεύομαι (—θερμός, στερεός είμί, διότι έκ 
τής άσιτίας τής έκ τής νηστείας αί δυνάμεις τοΰ σώματος έξασθε- 
νοΰσι) κατά τινας, ένφ κατ’ άλλους παράγεται έκ τοΰ στερητικοΰ 
Νή καί τοΰ έσθίειν, ή σιτεισθαι, καί σημαίνει, κατά Σουΐδαν, τόν 
ασιτον.

Η νηστεία καί τό νηστεύω έν τή γραμματική αύτών έννοί^ε, 
κατά τό ετυμον αύτών σημαίνει τροφής ένδειαν, ή, κατά τδ μέ
γα έτυμολογικόν, στέρησιν σιτίων, συνεπώς καί οί νηστεύοντες καί 
τηροΰντες νηστείαν, μένουσιν άσιτοι ή καί στεροΰσιν εαυτούς 
αιτίων τινών. Ανάλογον πρός τήν λέξιν νηστεία είναι τδ fasten 
(γερμαν.) συγγενές πρδς τδ ά π α σ τ ο ς, ήτοι άγευστος, νή- 
ατις, καί τδ λατινικόν jejunium, δπερ συγγενεύει μέν πρδς τδ 

οίνος, σημαίνει δέ κυρίως νηστείαν πλήρη άπδ εσπέρας έως έ- 
σπ ραν (a vespera ad vesperam). Έν τή λατινική έκκλησία 
υπαρχουσι καί οί Spot semije Junium καί abstinentia έν 
Χ^ησει διά τήν νηστείαν, οϊτινες δμως διαφέρουσι διότι είς τήν 

ςιν abstinentia περιεχεται ή έννοια μόνον τής άπδ τοΰ 
κρέατος άποχής ένώ είς τήν λέξιν jejunium περιλαμβάνονται 
°υγχρονως τρία τινά : α) αποχή άπδ ώρισμένου είδους τροφών, 
β) έν μόνον ήμερήσιον γεΰμα καί γ) χρόνος ώρισμένος, καθ’ δν 
υναται νά ληφθή τδ γεΰμα τοΰτο. Ή λέξις νηστεία δέν άπαντφ 

ε ς τήν Πεντάτευχον, συχνάκις δμως είς τά ιστορικά βιβλία καί 
καί τους προφήτας. Παρά τοίς Ταλμουδισταίς πρδς έκφρασιν τής 
νηστείας^ είναι έν χρήσει ή λέξις : ταπείνωσις.

Κατα τήν Ιφιγένειαν έν Ταύροις (Εύριπ,.240) μετά τδν ύπδ 
τοΰ Ορέστου φόνον τής Κλυταιμνήστρας,
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«"Εκτον δέ δή τόδ’ ήμαρ έξ δτου σφαγαίς 
θανοΰσα μήτηρ πυρί καθήγνισθαι δέμας 

ών ούτε σίτα διά δέρης έδέξατο 
ού λούτρ’ έδωκε χρωτί...»

ένώ καθ’ Όμηρον (Ίλιάς Τ 209) μετά τών τοΰ Πατρόκλου 
θάνατον δ ποδώκυς Άχιλλεύς συμφιλιωθείς μετά τοΰ Άγαμέμνο- 
νος καί τών ’Αχαιών, λέγει πρός τούτους, παροτρύνοντας αύτδν 
είς βρώσιν

«Πριν δ’ούπως άν έμοιγε φίλον κατά λαιμόν ίείη 
ούπόσις ούδέ βρώσις, έταίρου τεθνηώτος.»

Τά σφοδρά δηλαδή συναισθήματα τά συγκλονίζοντα Ολό
κληρον τδν άνθρωπον δεινώς, τά μεγάλα τής ψυχής πάθη, 
αί ταλαιπωρίαι αί ψυχικαί καί σωματικαί αί ύπέρμετροι, αί θλί
ψεις δθεν δήποτε καί άν προέρχονται, τοσοΰτον καταβάλλουσι τδ 
σώμα, καί ουτω έπενεργοΰσιν έπϊ τής ψυχής, ώστε ή λήψις 
τροφής, άναγκαία διά τδ σώμα, καθίσταται ού μόνον άδιάφο- 
ρος, άλλά καί μισητή πολλάκις. Διά τοΰτο καί ό Άχιλλεύς θρη- 
νών τήν άπώλειαν τοΰ Πατρόκλου, κτανέντος ύπδ τοΰ "Εκτο- 
ρος, καί δ Όρέστης, φονεύς τής μητρδς αύτοϋ, δέν αισθάνονται 
τροφής άνάγκην, άλλά καί έμμένουσιν είς τήν άσιτίαν ύπδ ψυ- 
χοφθόρου λύπης κατεχόμενοι. Συνοδοί δέ πολλάκις τών τοιού- 
των ψυχικών συγκλονισμών, πλήν τής άσιτίας, είναι καί τά 
έξωτερικά σημεία τής θλίψεως, οί δδυρμοί, οί κλαυθμοί, ή περιβο- 
λή σάκκων, ή έπίχυσις τέφρας έπϊ τής κεφαλής, αμέλεια 
καθαρισμού χειρών ή σώματος κλπ. Κατά τάς μεγάλας έθνικάς 
ή ίδιωτικάς συμφοράς, προκειμένου σοβαρού δυστυχήματος ίδιου 
ή κοινοΰ, κατά τάς παραμονάς σοβαρού καί έπικινδύνου άγώνος, 
ή σπουδαίας τινδς καί λίαν ένδιαφερούσης έπιχειρήσεως, είναι 
τοιαύτη ένδς έκάστου ή ψυχική κατάστασις, ώστε ή νηστεία, 
ή άπδ βρωμάτων άποχή, μερική ή πλήρης, έπϊ βραχύν ή μα- 
κρότερον χρόνον, χωρίς νά έπιβάλλεται ύπδ νόμου πολιτικού 
ή έκ τής θρησκείας, καϊ χωρίς νά άναμιχθή είς ταύτην ή ύ- 
γιεινή, άλλ’ άπότοκος τοΰ ψυχικού συγκλονισμού καϊ φυσική 
τοιαύτη, είναι σχεδδν γενική, σχεδόν, διότι παντού καϊ πάν
τοτε ύπάρχουσι καί οί άναίσθητοι.

Πρδς τήν άρχέγονον ταύτην άφορμήν καί αιτίαν τής 
νηστείας δι άκουσίας μάλλον άποφυγής βρωμάτων, τήν ούδέν 
τδ καινδν έ'χουσαν πρδς τήν θρησκευτικήν τοιαύτην, δυνάμε
θα νά άναφέρωμεν καί τήν άσιτίαν τήν δφειλομένην, ώς κατά 
τήν νόσον τής ψυχής, είς τήν άσθένειαν τοΰ σώματος. Είς 
πλείστας δσας νόσους, δπόταν δεινώς κάμνη τδ σώμα, δ άσθενής 
πάντων τών αιώνων καί τών έθνών αισθάνεται βαθμόν τινα ά- 
ποστροφής πρδς τάς τροφάς κατά τδ μάλλον καί ήττον μεγα- 
λήτερον, καί άποφεύγει ταύτας έν δλφ ή έν μέρει, ούδόλως ή έλά- 
χιστα γευόμενος έπϊ ήμέρας δλοκλήρους. Τούς δύο τούτους λό
γους καί άφορμάς νηστείας σκεπτόμενοι καί μελετώντες, τήν 
νηστείαν τήν άπότοκον σημαντικής νόσου τής ψυχής ή τοΰ σώ
ματος, δυνάμεθα να σημειώσωμεν ώς τούς πρώτους καί άρχαιο- 
τέρους παράγοντας νηστείας, φυσικής τοιαύτης, τήν τήρησιν 
τής όποιας ούδεϊς νόμος τών άνθρώπων έπιβάλλει καϊ καθορίζει, 
καί ή δποία ήδύνατο νά χρησιμεύση ώς ύπόδειγμα πρδς έπικρά- 
τησιν καϊ διαμόρφωσιν τής νηστείας, έπϊ άλλων βάσεων καί δι’ 
άλλους λόγους, δποίαν περίπου βλέπομεν τηρουμένην άνά τούς 

αιώνας μέχρι τής σήμερον παρ’ άπασι τοίς λαοίς.
Η σημασία τής νηστείας καϊ δ χαρακτηρισμός είναι διά - 

φοροι άναλόγως τής άπόψεως άφ’ ής τυχόν έξετάζομεν αύτήν. 
λήν τής φυσικής νηστείας, δυνάμεθα νά διαιρέσωμεν ταύτην 

είς εκουσίαν καϊ έπιβαλλομένην.
Η κατόπιν έπιταγής τηρουμένη νηστεία είναι ή έπιβαλλο- 

μ νη, τοιαύτη δέ άναφέρεται κυρίως μία έν τή Παλαια Διαθήκη, 
νιαυσιος, μεγάλη εθνική νηστεία τών ’Ιουδαίων, ύπδ τοΰ Μωϋσέ- 

ως όρισθείσα καϊ σημαίνουσα «ψυχής ταπείνωσιν», ή τοΰ έ ξ ι- 
λασμοΰ (Λευΐτ. 16', 29—31. 23', 27—30. Καίτοι δέ ή 

αινή Διαθήκη δέν έπιβάλλει ούτε χρόνον ούτε τρόπον, έπαφιε- 
μένη ώς πρδς ταύτα είς τήν κρίσιν καί τήν θέλησιν τών πιστών, 
ή κατά ταύτην νηστεία, μάλλον έκουσία, συνιστωμένη 
ως ,έλατηριον πνευματικής άναπτύξεως, έπιβάλλεται οϊκο- 
θεν άπδ θρησκευτικής τού άνθρώπου συνειδήσεως περί έαυτοΰ, 
ώς έναγούς, πρδς έξάγνισιν κατά τήν έπιτέλεσιν, μύησιν ή προ-
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σέγγισιν ίερωτάτων μυστηρίων, καί προσκέκτηται θρησκευτικήν 
σημασίαν, άποτελοΰσαν εν τών στοιχείων τών απαραιτήτων είς 
τήν λατρείαν τοΰ θείου.

Είναι δέέκουσίαή νηστεία δταν και έφόσον προέρχη- 
ται έξ οικείας καί έλευθέρας βουλήσεως ώς έκδήλωσις τής έν 
τφ άνθρώπφ ήθικής αύταρχίας τοΰ πνεύματος, καί κυριαρχίας 
έπί τοΰ σώματος, ή έπιτηδεύεται ώς άσκησις πρδς ίδίαν αύτο - 
διαπαιδαγώγησιν, δτε, άσκουμένη ώς αποχή άπδ πάντων ή 
άπό τινων βρωμάτων, κέκτηται ήθικήν σημασίαν, έγκράτεια 
θεωρουμένη. Ή έκουσία νηστεία, σημαίνουσα ψυχής ταπεί- 
νωσιν, έκτελεΐται α). διά. τής χαλιναγωγήσεως τών παθών, είς 
δ συμβάλλει ή άπό τινων βρωμάτων άποχή, διά τής όποιας 
δαμάζονται έκ τής καταπτώσεως τής σωματικής δυνάμεως 
αί σαρκικαί έπιθυμίαι, αί έπιτελοΰσ - ι άκηδές καί νωθρόν τδ πνεύ
μα, διά τής έξαγριώσεως αύτών άπδ τήν κατά κόρον καί πλου- 
σίαν τροφήν, β) διά τής μετανοίας, γ) διά τής προσευχής καί 
δ) διά τής άγαθοεργίας. Αύτη δέ, ή άπορρέουσα έκ τεθλιμμένης 
καί βεβαρημένης ψυχής, θρηνούσης καί μετανοούσης διά τάς 
ύπερβασίας αύτής, έκουσία νηστεία, είναι ή έν κρυ- 
πτφ νηστεία, ή μόνη εύάρεστος τφ θεφ, ώστε νά άνταμείβηται 
έν τφ φανερφ.

'Η κατά τά άνωτέρω σημασία τής νηστείας είναι καί ό λό
γος διά τδν όποιον αύτη άνέκαθεν ύπήρχεν είς κοινήν χρήσιν 
παρ’ άπασι τοίς λαοϊς καί έθνεσι τής ύφηλίου Σίναις, Ίνδοίς, 
Χαλδαίοις, Έλλησί τε καί Ρωμαίοις, καί έν γένει παρά πάσι τοίς 
θρησκευτικοΐς καί φιλοσοφικοίς σ'υστήμασι τών άρχαίων, παρά 
τοίς όποίοις ή άρχή διακρίσεως ύλης καί πνεύματος, καί ή άθα- 
νασία τής ψυχής έπρεσβεύετο.

Ή ιατρική τής σήμερον διά λόγους υγείας, καθ’ έκάστην έπι- 
βάλλει προσωρινώς ή διά παντός τήν άποφυγήν ειδών τινων τρο
φών, έκείνων μέν είς τούς ύγιώς έχοντας, τούτων δέ, είς τούς άσθε- 
νοΰντας καί μαστιζομένους ύπδ νόσων τινών. ’Εκείνο τδ όποιον 
πράττει ή ιατρική, έπέβαλλε πρδ πολλών αιώνων ή θρησκεία διά 
τής νηστείας, διά τής άσιτίαςε’ίτε τής άποχής έξ ώρισμένων τροφών.

Αλλ έπραττε τάχα τοΰτο, δπως κοινώς νομίζεται παρά πολλοίς, 
τή υποδείξει τής ύγιείνής, δι’ ύγιεινούς τάχα λόγους ή άλλους; Ή 
άπαγόρευσις λ. χ. τοΰ χοίρου ή άλλης τροφής, έγένετο διότι αΰ- 
τη ητο έπιβλαβής είς τήν ύγείαν τοΰ άνθρώπου, ή δι’ άλλους λό
γους ουδεμίαν σχέσιν έχοντας πρδς τήν ύγιεινήν; Κατά τδν δέ- 
κατον δγδοον αιώνα οί φιλοσοφοΰντες έφρόνουν δτι, έάν οί δι
άφοροι θρησκευτικοί νομοθέται άπηγόρευσαν ταύτην ή έκείνην 
τήν τροφήν, έπραξαν τοΰτο έχοντες ύπ’ δψιν λόγους ύγείας. 
Αύτδς ό Renan έπίστευεν δτι δ φόβος τής ταινίας καί 
τής λέπρας έπέβαλεν ώστε νά άπαγορευθή είς τούς Εβραίους ή 
ΧΡήσις τοΰ χοιρινοΰ κρέατος. '0 έκ τών διακεκριμένων άνατο- 
λιστών άγγλος Robertson Smith έπί τοΰ ζητήματος τούτου 
λέγει δτι «Διά νά άποδειχθή πόσον δλίγον ή έξήγησις αύτη είναι 
λογική, αρκεί νά παρατηρήσωμεν δτι καθ’ δλην τήν Βίβλον, δέν 
δύναταί τις νά άπαντήση εν καί μόνον παράδειγμα έπιδημίας ή 
άσθενείας δφειλομένης είς τήν χρήσιν κρέατος έξ «άκαθάρτου 
ζώου». Η ύγιεινή δέν άνεφάνη ή άργότερον παρά τφ έλληνικφ 
κόσμφ. Διά τούς βιβλικούς συγγραφείς ώς καί διά τούς άγρίους 
τής σήμερον έτι, αί νόσοι είναι ύπερφυσικαί, δφείλονται είς θείαν 
ργήν. Οί εύσεβείς ’Ιουδαίοι άπέφυγον νά έσθίωσι τδν χοίρον, ά- 

π ώς καί μόνον διότι οί μακρινοί αύτών πρόγονοι έθεώρουν ίερδν 
^Χ^«·»'0Μ; 8. Reinach, ί Μίσ,ς χάς ιδέας tos R. 
^ini,I ι, συμπεραίνει κατηγορηματικώς λέγων δτι «ή έξήγησις 
της άπαγορεύσεως τροφών τινων, δφειλομένης είς έπιβολήν τής 
υγιεινής πρέπει να θεωρήται σήμερον ώς σφραγίς άγνοιας.»

Δέν είναι άπίθανον είς ώρισμένα κλίματα καί έποχάς τινας 
η παγόρευσις ωρίσμένων τροφών νά είχε δευτερευόντως καί 
υγιεινόν, προφυλάξεως, σκοπόν. ’Αν ή ύμεινή μετέπειτα διεμορ- 
φω η, δέν έλειπεν ή παρατήρησις δτι είδη τινά τροφών ήδύναν- 
το νά έπιφέρωσι τοΰτο ή έκείνο τδ όρώμενον νόσημα, ώς τοιαΰ- 
τα παραδείγματα παρατηρήσεως ήδύνατό τις να άναφέρη. 

λλ άπδ τοΰ μερικοΰ .τούτου θά ήτο δύσκολον νά ίσχυρισθή τις 
δτι τά πάντα έκανόνισεν ή ύγιεινή. "Οπως δήποτε δμως τά ιερά 
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βιβλία ώρισμένως δέν είναι τοιαΰτα διδασκαλίας τής παθολο
γίας ή τής υγιεινής, καί ή έρευνα τής τοιαύτης ή τοιαύτης νη
στείας καί άπαγορεύσεως τών τροφών, πλήν τής μελέτης περί 
τοΰ βαθμού τών γνώσεων έν τή υγιεινή ή τή ιατρική έπιστήμη 
τών συγχρόνων τοίς νομοθετήσασι ταύτην, δφείλει νά τραπή καί 
πρδς άλλας δδούς. Τά ήθη καί έθιμα τών άρχαίων, οί πρώτοι 
λόγοι τής νηστείας παρά τούτοις, δφείλουσι νά έπισύρωσι τήν 
μελέτην πρδς εύρεσή τής αληθούς άρχής καί τήν έξέλιξιν 
τής άπαγορεύσεως τών τροφών, ή δέ θρησκευτική καί έθνογρα- 
φική έπιστήμη δύνανται νά παράσχωσι πρδς τούτο άξίαν λό
γου συμβολήν.

β) Καθορίζομεν ώς άναγκαίον διά τα έπόμενα δύο λέξεις, 
τάς: tabou καί totem, τήν μίαν Πολυνησιακής τήν δέ έτέραν 
’Ινδικής καταγωγής, έν μεγάλη σήμερον χρήσει παρά τοϊς 
έθνογράφοις. Τδ Tabou :

Υπολαμβάνει θρησκευτικήν δεισιδαιμονίαν άναφερομένην 
πρός τι δν ή πράγμα περιβαλλόμενον ύπδ ζωηράς εύλαβείας 
καί λατρείας, και τού δποίου ή χρήσις ή μ2τ' αύτοΰ συνάφεια 
άπαγορεύεται. Totem: ’Ονομάζεται τάξις τις υλικών άντικειμέ- 
νων, συνήθως είδος ζώου ή φυτού, τδ όποιον τά μέλη φυλής 
τίνος θεωροΰσι ώς μετ’ αύτών ατενώς συνηνωμένον δι’ ύπερφυσι
κής θελήσεως.

Τά μέλη έκάστης φυλής φέρουσι συνήθως τδ δνομα τοΰ έαυ- 
τών totem φρονοΰσι δ’ δτι κατάγονται πάντες έκ τοΰ αύτοΰ προ
γόνου θηριομόρφου ή φυτομόρφου. Τδ totem άναγκαίως είναι 
tabou δηλαδή δέν πρέπει νά βλάπτηται κατ’ ούδένα τρόπον, πολύ 
δέ περισσότερον να φονεύηται ή έσθίηται, έπί ποινή φρ.κτής τιμω
ρίας, πλήν είδικών καί έξαιρετικών περιπτώσεων. Αί τροφής δθεν 
άπαγορεύσεις άναφέρονται κυρίως είς τα totem (ίερά). "Οσον μάλ
λον ίερδν θεωρείται τδ ζώον, έπί τοσοΰτον έχει πλείονας τίτλους 
διά totem. Ό κάπρος ύπδ τήν έποψιν ταύτην φαίνεται κατέχων 
έξέχουσαν θέσιν, εύλαβούμενος ύπδ τών Γαλατών τής Pensi- 
nonte, τών κατοίκων τής Pont, τών Κρητών, Φοινίκων, Αιβύ- 
ων, Αίθιόπων, ’Αράβων καί Σκυθών, οί όποιοι πάντες άποφεύ- 
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γουσι να τρώγωσι κάπρον άγριον είτε καί ήμερον. Παρ’ Ίου- 
δαίοις ό χοίρος ευρηται είς τήν πρώτην γραμμήν μεταξύ τών 
ζώων τών άπαγορευομένων πρδς τροφήν, τα πνικτά κρέατα, τά 
μή δίχηλα τετράποδα καί τα μή μηρυκώμενα. Είς τούς ’Ινδούς 
άπαγορεύονται τά σαρκοφάγα πτηνά καί οί στερούμενοι λεπίων 
καί πτερυγίων ίχθύες. Παρά τούτοις βεβαίως δέν έσθίονται ζώά 
τινα ούχί δι’ ύγιεινούς λόγους άλλ’ έκ σεβασμού, ή τούλάχιστον 
έκ φόβου καθαρώς θρησκευτικοΰ, διά τάς συμφοράς τάς πολλα- 
πλάς, δσαι θά έπέσκηπτον κατά τοΰ βλάπτοντος τά totem. ’Ε
πίσης ή άγελάς, ή γαλή, τδ πρόβατον, δ ίέραξ παρ’ Αίγυπτίοιε, 

Χήν> ή $pvtÇ, ό λαγωδς παρά τοϊς Κέλτάις τής Βρεττάνης, 
κατά τήν μαρτυρίαν τού Καίσαρος (bello gallico ν. 12), οί ί
χθύες έν Συρία, ή άρκτος παρά τοϊς Ainos τής ’Ιαπωνίας (παρ 
οίς αί γυναίκες θηλάζουσι πολλάκις άρκτιδέα), ό έγχελυς καί ή 
καραβίς είς τήν Σαμόιν, ό κύων, είς τούς Kalangs τής ’Ιάβας, 
ό άετδς είς τούς Moqiis τήο Arizono.

(’Ακολουθεί). Ν. Κ.

ΚΥΠΡΙΑΚΑ
ΚΟΡΤΙΟΙ ΕΓΧΑΙ

Έπί πρώτη τοΰ έτους οί Ίεράρ- 
χαι τής Έκκλησίας ήμών έν διαμοιβή 
τηλεγραφημάτων ηΰξαντο άλλήλοις καί 
τοίς ποιμνίοις αύτών κα; τφ έθνει 
παντϊ χρηστότητος Κυρίου πεπληρω- 
μένον τόν νέον τής χάριτος ένιαυτόν. 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I

Τήν πρώτην του έτους ή Α. Π. δ 
Μητρ. Κιτίου λειτουργήσας έν τφ ναφ 
τής Χρυσοπολιτίσσης έδίδαξε τό έκκλη- 
σίασμα από τοΰ βίου τοΰ έορταζομένου 
Βασιλείου τοΰ ουρανοφάντορος ένδιχ- 
τρίψας καί Ιδιαιτέρως είς τήν στάσιν 
τοΰ μεγάλου ΙΙατρός απέναντι τοΰ Υ

πάρχου τής Καππαδοκίας Μοδέστου, 
δστις νομίσας δτι ήδύνατο νά σύρη 
τόν άγιον Επίσκοπον πρός τά φρονή
ματα τοΰ Βχσιλέως απειλεί τά έσχα- 
*εα, έλαβε τήν απάντησιν δτι ούδέν τών 
άπιιληθέντων έχει τήν δύναμιν νά τόν 
μετακινήση άπό τάς πεποιθήσεις του. 
Τήν έορτήν δέ τών θεοφανείων έτέλε- 
σε τήν θείαν λειτουργίαν καί τόν άγι- 
σμόν έν τφ ναφ τοΰ Σωτήρος, μνημο- 
νεύσας είς τήν είσοδον τών άγίων πάν
των τών υπέρ πίστεως καί πατρίδος 
πεσόντων έν πολέμφ ή σφαγιασθέντων 
άπό Κωνσταντίνου τοΰ Βαλαιολόγου 
Αύτοκράτορος τών Ελλήνων μέχρι 
τής ήμέρας ταύτης.
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Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΕΝ ΑΜΜ0Χ2ΣΤ2
Τη έπιούση τών θεοφανείων κατ- 

ήλθεν είς ’Αμμόχωστον ή Α. Μ. δ ’Αρ
χιεπίσκοπος είς πρώτην έπίσκεψιν τής 
δευτέρας πόλεως τής ’Επαρχίας Αύτου, 
συνοδευόμενος καί ύπό του ΐερολ. κ. Νι
κοδήμου Μυλωνά Τοποτηρητού τού χη
ρεύοντας Μητροπολιτικού θρόνου Κυ
ρηνείας. Τό ποίμνιον ύπεδέχθη μετ’ 
έκδηλώσεων θερμής αγάπης τόν Ποι
μενάρχην, δστις κατά τε τήν πρό τής 
πόλεως πάνδημον υποδοχήν καί κατά 
τήν έν τφ ναφ λειτουργίαν είπών είς 
τό ποίμνιον λόγους πατρικούς έμνήσθη 
τής έθνικής καί έκκλησιαστικής Ι
στορικής δόξης ήτις περιβάλλει τήν 
’Αμμόχωστον έχουσαν παρ’ αύτήν τά 
έρείπια τής Σαλαμίνος τής έδρας τού 
Εύαγόρου καϊ τής αφετηρίας τού άνά 
τήν Κύπρον χριστιανικού κηρύγματος 
καϊ τής Κωνσταντίας μέ τήν δόξαν τού 
Έπιφανίου καϊ δή καϊ τήν Μονήν έν 
η δ τάφος Βαρνάβα τού μεγάλου ’Α
ποστόλου καϊ προστάτου τής Κύπρου.

‘H Α. Μ. έδήλωσεν είς τήν Κοινό
τητα Άμμοχώστου δτι σκοπεί νά κα- 
ταστήση τήν πόλιν έδραν Επισκόπου. 
ΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΣΓΝΔΕΣΜΟΣ ΛΕΓΚ2ΣΙΑΣ

Ό συμπαγεϊς έν Λευκωσίφ Ιερατι
κός Σύνδεσμος έπεκλήθη »’Απόστολος 
Βαρνάβας», έτέθη δέ ύπό τήν προε
δρίαν τής Α. Μ. τοΰ ’Αρχιεπισκόπου. 
Μετά τήν έπιψήφισιν τοΰ καταστατικού 
τοΰ συνδέσμου έξελέγησαν ταμίας καϊ 
γραμματεύς καϊ έπιμελητής, ώς έδρα 

δέ τού συνδέσμου ώρίσθη τό συνοδικόν 
τοΰ Ίεροΰ ναού Τρυπιώτου.
ΣΓΝΔΡΟΜΑΙ ΓΠΕΡ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Συνεχίζουσα ή Α. Μ. δ ’Αρχιεπίσκο
πος τάς έπϊ τή άνόδφ της είς τόν ’Αρ
χιεπισκοπικόν θρόνον δωρεάς πρός τά 
άνά τήν νήσον έκπαιδευτήρια άπέστει- 
λε καϊ πρός τόν Π. Μητροπολίτην Κι
τίου λίρας δεκαπέντε ύπέρ τών έκ- 
παιδευτηρίων Λάρνακος, παρακαλών 
έν τή συνοδευούση έπιστολή νά ληφθή 
ύπ’ δψει ή διάθεσις μάλλον ή τό ποσόν. 
ΣΧΕΔΙΑ ΓΠΟ ΜΕΛΕΤΗΝ

Έγνώσθη δτι ή Α. Μ. δ ’Αρχιεπί
σκοπος μελετφ σχέδιον, έφ’ ου θά έπι- 
καλεσθή τήν ψήφον τής Ίεράς Συνό
δου, περϊ διαιρέσεως τών αρχιερατικών 
δικαιοδοσιών είς μικράς περιφερείας 
μέ ένα Ιεροδιδάσκαλον έπϊ κεφαλής 
μετά διδακτικών καϊ διοικητικών κα
θηκόντων. Έν άλλαις Έκκλησίαις ύ- 
πάρχει τό σύστημα τών Πρωθςερείων, 
τοιουτο δέ σύστημα μνημονεύεται έν τή 
Ίστορίφ ύπάρξαν ποτέ καϊ παρ’ ήμΐν. 
Κατά τό σύστημα τοΰτο ή αρχιερατική 
Επαρχία διαιρείται είς μικράς περι
φέρειας μέ αριθμόν τινα κοινοτήτων, 
αί δποίαι ύπάγονται ύπό τήν άμεσον 
ποιμαντορικήν έποπτείαν ένός Πρωθιε- 
ρέως. Δέν ύπάρχει αμφιβολία δτι τοι- 
οΰτο σύστημα, δταν θά ύπάρξωσι τά 
κατάλληλα πρόσωπα διά τό αξίωμα 
τοΰ Πρωθιερέως, θά σημειωθή βήμα 
διοικητικής τάξεως καϊ ήθικής καϊ 
πνευματικής προόδου.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ KHPÎS 
«Κτψνξον τόν ^όγον...·» Β' Ttu· 3% 2.

ΕΤΟΣ Ζ -ΛΑΡΝΑΞ, 31 ΙΑΝΟΥΑΡ. 1917.-ΤΕΥΧ. 120ον1

ΟΙ ΤΡΕΙΣ lEPflPXfll
Βασίλειος ό Μέγας, Γρηγόριος ό θεολόγος καί ’Ιωάννης ό Χρυ

σόστομος, οί τρεις 'Γεράρχαι, άκμάζουσι κατά τήν περίοδον έκείνην
Εκκλησιαστικής καί τής κοινής τοΰ χρισ^ανικου έλληνισμοΰ 

στορίας, χαρακτηρίζεται ώς ή χρυσή έποχή η χρυσούς αιών τής 
Εκκλησίας—ώς έπεκράτησε νά λέγηται ό δ'. μ. Χρ. αιών-διά τήν 
π ηθύν τών Πατέρων καί διδασκάλων καί έκκλ. συγγραφέων τούς όποί- 

παρηγαγε, δια τήν πνευματικήν αύτών παραγωγικότητα καί δια τήν
Ηαθμάν άνάπτυξιν τής θεολογικής έπιστήμης. Έγεννήθη 

έ ό μεν Βασίλειος περί τά 330 έν Καισαρεία τής Καππαδοκίας έκ γο- 
V ων ευσεβών καί έπιφανών, τού Βασιλείου καί τής Έμμελείας, ό δέ 

ρηγ ριος τώ 328 έν Αριανζφ, χωρίω τής Καππαδοκίας, έκ γονέων 
τος ευσεβέστατων, τοΰ Γρηγορίου τοΰ μετά ταΰτα έπισκόπου Να- 

^^ν>ης. Αμφότεροι μετά τήν ύπό τών ιδίων έναρέ- 
σπαν ων χριστιανών μητέρων κατ’ οίκον «έν παιδεία καί 

οι W Ανατροφήν», ήτις έγένετο ή κρηπίς τοΰ έφεξής άγίου 
υ αυτών, έσπούδασαν ό μέν Βασίλειος έν Νεοκαισαρεία, παρά τφ 

πατρ αύτοΰ, ρήτορι ένταυθα, έπειτα δέ έν Καισαρεία, ήτις τότε ή- 
μητροπολις των λόγων καί καθηγεμών καί διδάσκαλος», λαμ- 

πρα έχουσα έκπαιδευτήρια, έν Κωνσταντινουπόλει, ήτις είχε τούς 
τε ειοτάτους τών φιλοσόφων καί σοφών» καί τελευταίον είς τάς «χρυ- 
"ζ Αθήνας, δπου μετά τοΰ Γρηγορίου συμμαθητήν έσχε καί Ίου- 
ιανόν τον Παραβάτην. Ό Γρηγόριος έφοίτησε το πρώτον είς τα έκ- 

ι ευτηρια τής Καισαρείας, δπου τό πρώτον έγνώρισε τόν Βασίλειον, 
ήλθεν είς τήν Αλεξάνδρειαν, τήν πόλιν πάσης παιδεύσεως, καί 

’ΑΑμετ<* κινδυνώδη πλουν παρά τήν Κύπρον, είς τάς 
ηνας, είς άς ολίγον αύτοΰ ^ραδύτερον έκ Κωνσταντινουπόλεως ά-
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ναχωρήσας άφίκετο καί δ Μ. Βασίλειος. Έκει έγνωρίσθησαν καλλί
τερο? καί δι’ ισοβίου συνεδέθησαν φιλίας, έχοντες τά πάντα κοινά, 
δντες «δμόστεγοι, δμοδίαιτοι» καί έμφορούμενοι μεγάλων καί γενναί
ων φρονημάτων. Παρά δέ τδν ψυχικόν κίνδυνον, τόν όποιον διέτρεχον 
είς τάς «βλαβεράς» τότε ’Αθήνας,—ήσαν δέ βλαβεραί «τά είς ψυ
χήν» είς τούς νεαρούς τήν ήλικίαν φοιτητάς καί τούς μή έστηριγμέ- 
νους έν τή πίστει καί τή εύσε'εία,—ήδυνήθησχν, χάρις είς τά έν ταίς 
καρδίαις αύτών βαθύτατα έρριζωμένα σπέρματα τής χριστιανικής αύ
τών άνατροφής, νά μή παρασυρθώσιν ύπδ τών έν Άθήναις κακιών, ά 
ποφεύγοντες τάς έορτάς, τα θέατρα, τάς πανηγύρεις, τα συμπόσια 
καί καθόλου πάντα έκεινα τα θεάματα, άπδ τών δποίων ένόμιζον ' δτι 
ηθικώς ήδύναντο να βλαβώσιν. 'Ως φοιτηταί έν Άθήναις δ Βασίλει
ος καί δ Γρηγόριος δύο μόνον έγνώριζον δδούς· τήν μίαν, τήν άγου
σαν είς τούς χριστιανικούς εύκτηρίους οίκους καί είς τούς διδασκά
λους αύτών καί τήν άλλην τήν φέρουσαν πρδς τούς έξωθεν, έθνικούς 
καθηγητάς των. Καθόλου είπεΐν ήσαν προσεκτικοί είς τάς συνα- 
ναστροφάς καί τάς μετά τών άλλων σχέσεις, άποφεύγοντες μέν τούς 
κακούς καί διεφθαρμένους καί έριστικούς πλησιάζοντες δέ τούς σώ- 
φρονας καί ειρηνικούς*  τούτο δέ διότι έγνώριζον, δτι «κακίας ρά- 
ον μεταλαβεΐν, ή άρετής μεταδούναι». θεωρούμεν περιττόν νά ένδια- 
τρίψωμεν, έν τώ βραχεί τούτω σημειώματι, έπί τού έν Άθήναις φοιτη
τικού βίου τών δύο μεγαλοφρόνων καί φιλότιμων σπουδαστών, τούτο 
μόνον λέγομεν, δτι έπέδωκαν τοσούτον είς τα μαθήματα αύτών, ώστε 
έθαυμάσθησαν καί παρ’ αύτών τών έθνικών διδασκάλων των, τού Ίμε- 
ρίου καί Προαιρεσίου, διαπρεπεστάτων φιλοσόφων καί ρητόρων, τδν 
Γρηγόριον μάλιστα έζήτησαν νά κρατήσωσιν έν Άθήναις, ϊν’ άναλά- 
6η τδ έργον τοΰ διδασκάλου τής φιλοσοφίας καί τής ρητορικής.

Ό Χρυσόστομος έγεννήθη έν ’Αντιόχεια, τή παρά τδν Όρόντην 
ποταμόν, περί τάς άρχάς τοΰ 347. Παις έτι έστερήθη τοΰ πατρός του 
Σεκούνδου, στρατηλάτου τής Συρίας (Magister militum orientis), 
δ δέ μικρός ’Ιωάννης άνετράφη μετά πάσης τής έπιμελείας ύπδ τής 
εύσεβεστάτης καί αγίας αύτοΰ μητρδς Άνθούσης, ής τό ονομα παρα
μένει άθάνατον έν τή έκκλ. Ιστορία διότι ηύτύχησε να καταστή δχι 
μόνον μήτηρ, άλλά καί παιδαγωγός άριστος ένός τόσον γενναίου καί 
ένδόξου άναστήματος. Διότι αύτη ύπήρξεν ή πρώτη τοΰ Ίωάννου διδά
σκαλος, έμπεδώσασα είς τήν ψυχήν αύτοΰ τάς ήθικας τού Χριστίανι- 

σμοΰ άρχάς, έπί τών δποίων ώς έπί άσφαλών έρεισμάτων έστηρίχθη 
Εφεξής δλόκληρος τοΰ Ίωάννου δ ηθικός κολοσσός καί διεπλάσθη δ ά- 
δαμάντινος αύτού χαρακτήρ. Άλλ’ ή Ανθούσα μή έπιθυμοΰσα να 
στερήση τόν υίδν αύτής έλευθερίου παιδεύσεως έπεμψεν αύτόν μετά 
τήν προκαταρκτικήν έν τώ οϊκω ύπό τήν χειραγωγίαν αυτής παίδευ- 
σιν, πρώτον μέν είς τά σχολεία τών γραμματικών, δπου έδιδάχθη τά 
διάφορα έγκύκλια μαθήματα καί έξέμαθεν άπασαν τήν άρχαίαν έλ- 
ληνικήν γλώσσαν γραμματικών καί φιλολογικώς, έπειτα δέ παρέδω- 
κεν είς τόν διασημότατον τών χρόνων έκείνων σοφιστήν Αιβάνιον τόν 
Άντιοχέα, παρά τώ δποίω έδιδάχθη τήν άνωτάτην έθνικήν παίδευσιν 
περί τήν ρητορικήν καί τδν δικανικδν λόγον. Παρά τοΰ ΆνδραγαθΛυ, 
έτέρου Άντιοχέως διδασκάλου έδιδάχθη τήν φιλοσοφίαν. Άναφέρεται 
δ δτι δ νεαρός ’Ιωάννης * παρά τώ Αιβανίφ φοιτών έπέσυρε τοσοΰτον 
τήν προσοχήν αύτοΰ, βλέποντος τήν εύφυιαν, τήν σεμνότητα, τήν με
τριοφροσύνην καί τήν εύγένειαν τών τρόπων, τρανά τεκμήρια ήθικής 
καί έπιμεμελημένης άνατροφής, ώστε ήμέραν τινα ήρώτησε τούς πα- 
ρακαθημένους, τίνος υίδς ήτο’ άκούσας δέ παρά τίνος, δτι ήτο χ ρ ι- 
σ τ ι α V ή ς γυναικός, χήρας, άπό εικοσαετίας, 
έξεπλαγη χαί άνεφώνησε μετ’ είλικρινοΰς θαυμασμοΰ άλλά καί μυχίου 
άλγους· «Βαβαί, οίαι παρά χριστιανούς γυναϊκές είσιν!> Καί άληθώς 
έν μέσψ τής παντοίας διαφθοράς καί τής ήθικής έκλύσεως τού έκλεί- 
ποντος έθνικού κοσμου δέν ήδύνατο ό δεισιδαίμων άλλως έκεΐνος σο
φός παρά τοιοΰτον νά έκφράση θαυμασμόν περί τών χριστιανών μητέ
ρων καί περί τής έλληνίδος έκείνης χριστιανής, ήτις μολονότι κατελή
φθη έν χηρεία, έν νεαρά ήλικία, δμως δέν ήθέλησε νά έλθη είς δεύτε
ρον γάμον καί ίνα μέν τηρήση αγνήν τήν μνήμην καί τήν άγάπην τού 
φιλτάτου αυτής συζύγου, άλλά καί ίνα δυνηθή νά μορφώση ώς αύτη 
έπεθύμει καί ήθελε τόν υίόν της, ύπέρ τής έλευθέρας οπουδής τοΰ ό
ποιου είς μυρίους ύπεβλήθη πόνους καί δαπάνας. Ύπό τοιούτων δ’ 
έκτακτων εκοσμείτο φυσικών καί έπικτήτων χαρισμάτων δ Ιωάννης 
καί τοιαύτην θαυμασίαν έπεοείξατο έπίδοσιν είς τά μαθήματα αύτού 
παρα τώ Αιβανίφ, ώστε ούτος περί τάς δυσμάς τοΰ βίου αύτοΰ ευρισκό
μενος καί έρωτηθείς ύπό τών περί αύτόν, τίνα καταλείπει διάδοχον αύ
τοΰ, λέγεται δτι είπε: τδν Ίωάννην, εί μή χριστιανοί τούτον έσύλησαν.

* Ήγε τότε τό εικοστόν τής ηλικίας έτος (κατά τό 367), δτε εφοίτα παρά 

τφ Αιβανίφ, ή δέ μήτηρ του ήτο τεσσαραΚοντουτις. ·
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Οί τρεις Ίεράρχαι 37Μετά τάς λαμπράς αύτών έν Άθήναις σπουδάς δ Βασίλειος καί 

δ Γρηγόριος ώς κατάφορτοι δλκάδες, πλήρεις σοφίας, έπανέκαμψαν 
είς τάς ιδίας πατρίδας έκαστος. Τάχιστα δμως έπανεΰρον άλλήλους, 
διότι άπαρνησάμενοι τόν κόσμον καί τάς δόξας αύτοΰ άπεχώρησαν 
είς τόν Πόντον παρά τδν ΤΙριν ποταμόν, ένθα έν ίδίω ένδιαιτήμα- 
τι διέτριψαν έπί τρία δλα έτη άσχολούμενοι είς προσευχάς καί με- 
λέτας τής αγίας Γραφής καί ιδίως είς τήν μελέτην τών συγγραμ
μάτων τοΰ μεγάλου Διδασκάλου Ώριγένους. Άλλ’ ή θεία Πρόνοια, 
ήτις προώριζεν αύτούς δΓ εύρυτέραν ύπέρ τής Έκκλησίας δράσιν 
δέν ήθέλησε να μένωσιν έπί πλέον μακράν του κόσμου καί διά τούτο, 
άΐΐοθανόντος έν τώ μεταξύ τοΰ ’Επισκόπου Καισαρείας Εύσεβίου, δ 
μέν Βασίλειός διεδέχθη αύτδν είς τδν θρόνον, ό δέ Γρηγόριος άκων 
ήναγκάσθη νά χειροτονηθή ίερεύς καί μετ’ δλίγον έπίσκοπος Σασί- 
μων, έως ού (κατά Μάρτιον τού 379) προσεκλήθη είς Κ]πολιν, ύπδ 
έκτάκτους διά τήν ’Εκκλησίαν αύτής περιστάσεις. Διότι ό άρειανισμός, 
δστις έπολεμήθη έν τή πρώ^ έν Νικαία (τώ 325) οικουμενική Συ- 
νόδφ, άλλα δέν κατεβλήθη, άναλαβών, χάρις είς τήν ύποστήριξιν καί 
τοΰ Άρειανοΰ αύτοκράτορος Ούάλεντος, έμελλε πανταχοΰ νά έπι- 
κρατήση άντί τής ’Ορθοδοξίας, ήτις τδν έσχατον έν Κ]πόλει ιδία διέ- 
τρεχε κίνδυνον, θά ήτο μακρδν ν’ άναγράψωμεν ένταΰθα τούς κατά 
τοΰ άρειανισμοΰ καί ύπέρ τής ’Ορθοδοξίας άγώνας τών δύο Ιεραρ
χών τούς δποίους έν πλάτει άναφέρει ή ’Εκκλησιαστική Ιστορία. Γε
νικώς μόνον λέγομεν, δτι έν τφ άγώνι τούτφ δ μέν Μ. Βασίλειος ύ- 
πήρξεν δ άριστος στρατηγός, δστις διηύθυνεν έπιδεξίως τδν κατά 
τών άρειανών πόλεμον καί είς τάς ύπερανθρώπους ένεργείας τοΰ δ- 
ποίου οφείλεται τφ δτι διεσπάσθησαν τά πανταχόθεν περισφίγγοντα 
τήν ’Ορθοδοξίαν δίκτυα αύτών, δ δέ Γρηγόριος μέ τήν συναρπάζου- 
σαν αύτοΰ εύγλωττίαν καί τήν θεολογικήν δεινότητα, ό παλινορθώσας 
τήν ’Ορθοδοξίαν καί δούς ζωήν είς τήν μεμαραμμένην κοινότητα τής 
πρωτευούσης τοΰ Κράτους, ήτις ήδη ούδέ καν ένα ναδν είχεν. Τδ έ
ξής έπεισόδιον εΐνε λίαν χαρακτηριστικόν τοΰ στερροΰ καί ατρόμητου 
χαρακτήρος καί τοΰ ύπέρ τής ’Ορθοδοξίας ζήλου τοΰ Μ. Βασιλείου. 
Άρχομένου τοΰ 372 ό έπαρχος Μόδεστος, ζηλωτής άρειανός, ά
πεστάλη ύπδ τοΰ αύτοκράτορος Ούάλεντος είς Καισάρειαν πρδς τδν 
Μ. Βασίλειον, δπως πείση αύτδν καί έπικοινωνήση μετά τών άρεια- 
νών έπισκόπων. Καλέσας δθεν αύτόν, «πώς, εϊπεν, είς αύτδν μεθ’ δλης 

τήζ θρασυτητος, τολμάς σύ μονος ν’ άνθίστασαι είς τδν παντοδύναμον 
βασιλέα καί μόνος έκ τών άλλων έπισκόπων ν’ άπαυθαδιάζης ;» ’Επει
δή δέ ήρωτησεν ό Βασίλειος, τί έννοει ταύτα λέγων, άπεκρίθη δ Μό
δεστος «έννοώ δτι σύ μόνος, ένω δλοι οί άλλοι ύπετάγησαν καί ήτ- 
τήθησαν, σύ μόνος δέν άσπάζεσαι τδ δόγμα τοΰ βασιλέως, τ. έ τδν ά- 
ρειανισμον». Είς ταΰτα ό θειος άνήρ άπήντησεν. «Άλλ’ δ Βασιλεύς 

θέλει τοΰτο, ούδέ άνέχομαι νά προσκυνήσω κτίσμα τι, 
ούδέ τδν ύπαρχον αύτόν, ούδέ αύτδν τδν βασιλέα, διότι είσθε πλάσμα
τα τού Θεού άμφότεροι, ό δέ χρισιιανισμδ; πρέπει να χαρακτηρίζε
ται όχι άπδ τά πρόσωπα, άλλ’ άπδ τήν πίστιν». Πλήρες θυμού διά 
τήν τόλμην ταύτην τού Βασιλείου δ ύπαρχος άναπηδήσας έκ τής έ
δρας < d λοιπόν, είπε, δέν φοβείσαι τήν έξουσίαν ταύτην ; — «Καί 
διατί άπεκρίθη δ Βασίλειος νά τήν φοβηθώ; Τί δύναμαι νά πάθω»; —

ν έκ τών πολλών, άτινα κεΐνται είς τήν έξουσίαν μου». — «Καί 
τ είνε ταυτα — «Δήμευσις, έξορία, βάσανος, θάνατος !> —« Άλλο 
τ ποτέ άπείλησόν με, ύπέλαβεν δ πράος Βασίλειος’ διότι έξ δλων τού
των των δεινών ούδέν φοβούμαι. ΤΙ θέλεις δημεύσει άγαθδν άνθρώ
που μή έχοντος ή τά τρίχινα ταΰτα ράκια καί δλίγα βιβλία; έξορίαν δέν 
υ/αμαι νά πάθω, διότι δπουδήποτε γής, λογίζομαι πάροικος καί παρ- 

$ασάν°υς δέν δύναται νά ύποστή τδ άσθενές τοΰτο σώμα, 
μ ον νά έκπνεύση ώς άμα λάβη τήν πρώτην πληγήν. Ό δέ < ά-

Α Λ εΐνε ευεΡγέτης, διότι ταχύτερον θά με φέρη πρδς τδν 
S.«, «« tó, telo, ζ(ί Χα1 τδ ϊχω im.

J καί προ^, τον όποιον έπείγομαι ν’ άπέλθω». ΈκπλαγεΙς ύπδ τής 
τοσαυτης παρρησίας δ ύπαρχος, «ούδείς, είπε, μέχρι τούδε μοί άπέ- 
εινε τοιουτους λόγους», < Αλλ ίσως παρετήρησεν ό Βασίλειος ού- 
π^τε ένέτυχες επισκοπώ*  διότι άλλως, πάντως θά ήκουες παρ’ αύτοΰ 

τοι^ύτους εύπαρρησιάσιους λόγους ύπέρ τοιούτων άγωνιζομένους. Διότι 
πρέπει νά μάθ^ς? ώ ύπαρχε, δτι ήμείς οί έπίσκοποι κατά τάλλα είμε- 

α επιεικείς καί πράοι καί παντδς άλλου ταπεινότεροι, προκειμένου δ- 
πεΡ^ προς τδν θεδν πίστεως καί δταν θεδς είνε τδ κινδυνευ- 

όμενον, τ άλλα περιφρονοΰντες, πρδς αύτδν μόνον βλέπομεν*  πύρ δέ 
xa. ξίφος καί Θήρες καί οί τάς σάρκας τέμνοντες όνυχες, τροφή 
μάλλον είς ήμάς είνε ή κατάπληξις. Ύβριζε λοιπόν, άπείλει, ποίει δ,τι 
άν θέλ^ς. Ακουέτω ταΰτα καί βασιλεύς. Μοΰ είνε έντελώς άδύνατον 
νά κοινωνήσω μετά τής άσεβείας καν απειλής χειρότερα . Άποτέλε- 
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σμα τών άδαμαντίνων τούτων λόγων του στερροϋ της ’Ορθοδοξίας 
προμάχου ύπήρξεν ή πλήρης ύποχώρησις τοϋ Μοδέστου καί αύτοϋ 
τοϋ Ουάλεντος είς ον ώς τάχιστα άνέφερε τα κατά τήν συνδιάλεξιν 
ταύτην ό ύπαρχος είπών πρός αύτόν*  « Ήττήθημεν, ώ βασιλεύ, ύπό 
τοϋ Επισκόπου τής Έκκλησίας ταύτης, ό όποιος καί τών απειλών εϊ- 
νε άνώτερος καί τών λόγων στερρότερος καί τής πειθοϋς ισχυρότερος. 
Είνε άνάγκη άλλον τινά έκ τών άγενεστέρων νά δοκιμάσωμεν*  τοϋτον 
δέ ή πρέπει νά τόν έκβιάσωμεν φανερώς ή νά τόν άφήσωμεν καί νά 
μή περιμένωμεν δτι εϊνέ ποτέ δυνατόν νά ύποχωρήση δια τών άπει- 
λών». Τό τελευταίον τοΰτο καί έγεινεν.

Ό Βασίλειος έκτος τής υπέρ τής καθόλου όρθοδοξίας δράσεως 
αύτοϋ διά τε τοϋ λόγου καί τής γραφής, τα μέγιστα καί πολυειδώς 
είργάσθη καί ύπέρ τής εύημερίας τής έπισκοπικής αύτοϋ περιφερείας, 
ύπέρ τοϋ κοινοβιακοΰ βίου, ύπέρ τών έξουθενημένων τοϋ κόσμου τού * 
του άναδειχθείς φιλοστοργότατος αύτών πατήρ καί προστάτης, χάριν 
τών όποιων καί ίδρυσε τό περιφημότερον πτωχοκομειον τής έποχής 
του έν Καισαρεία, έκ τοϋ δνόματος αύτοϋ ονομασθέν Βασιλειάς. Τε
λείως έκδαπανηθείς ύπέρ τοϋ ποιμνίου αύτοϋ, έξεδήμησε πρός Κύριον, 
καίπερ νέος τήν ήλικίαν, τή 1 Ίανουαρίου τοΟ 379 θρηνούμενος ύπό 
πάντων. Είς τήν έκφοράν αύτοϋ συνέρρευαεν όλόκληρος ή έπαρχία, 
χριστιανοί δέ καί μή, ’Ιουδαίοι καί ’Εθνικοί συνέκλαυσαν τήν ήμέραν 
έκείνην, διότι άδιακρίτως ό Μ. Βασίλειος πάντας εύηργέτησε καί 
παρεμύθησε καί πάντας δια τών καλλιτεχνικών καί ψυχοτρόφων κη
ρυγμάτων αύτοϋ κατέθελξε. Τόσος δέ ήτο ό συνωστισμός κατά τήν ή
μέραν τής κηδείας του, ώστε «ούκ δλίγαι ψυχαί συναπήλθον αύτφ έκ 
έκ τής τοΟ ώθισμοϋ βίας καί συγκλονίσεως» μακαριζόμενοι ώς συνέκ
δημοι έκείνου καί όνομασθέντες «θύματα έπιτάφια».

"Οσον άφορί τόν Γρηγόριον, εύθύς ώς μετέβη είς τήν Κ)πολιν, 
είς τήν όποιαν δέν εύρεν είμή «ποίμνιον, δπως ό ίδιος λέγει, μικρόν 
καί άτελές, άσύντακτον, ανεπίσκοπον, άόριστον, πλανώμενον, διεσπαρ- 
μένον καί διερριμμένον>, ήρχισεν ασμένως νά κηρύττη κατ’ άρχας μέν 
έλλείψει ορθοδόξου ναοϋ εις τινα οικίαν συγγενούς τίνος αύτοϋ, ήτις 
βραδύτερον μετεβλήθη είς ναόν τής ’Αναστασίας (τής άναστάσεως τής 
όρθοδοξίας), ύστερον δέ, δτε ó Θεοδόσιος ό Μέγας, (380) ήλθεν έκ 
Θεσσαλονίκης είς Κ)πολιν καί άνεκήρυξεν αύτόν ΆρχιεπίσΛοπον, έν 
τφ ναφ τών άγίων ’Αποστόλων, δπου έξεφώνησε τούς θαυμασιωτάτους 

αύτοϋ περί θεότητος τοϋ Αόγου πέντε θεολογικούς λόγους, οίτινες ί- 
δωκαν είς αύτόν τήν έπωνυμίαν θεολόγος. Ή καταπλήσσουσα καί 
συναρπάζουσα αύτοϋ εύγλωττία ύπήρξε τοιαύτη. ώστε ταχέως ήρξαντο 
νά πυκνώνται αί τάξεις τών όρθοδόξων πρδς μεγάλην λύπην τών Ά- 
ρειανών, πρδς άφατον δέ χαράν τοϋ Γρηγορίου, δστις ένω δτε τδ πρώ
τον είχεν έλθει εύαρίθμους εύρεν οπαδούς τοϋ δόγματος τής Νίκαιας, 
ηοη χάρις είς τήν έκτακτον δύναμιν τών λόγων αύτοϋ καί τήν ίσχυράν 
προστασίαν τοϋ αύτοκράτορος Θεοδοσίου, κατόρθωσε τόσον πολύ ν’ 
αύξήση τδ ποίμνιον αύτοϋ νά προαγάγη ήθικώς καί νά διαπαιδαγω- 
γήση εύσεβώς, ώστε βραδύτερον καυχώμενος έπϊ τούτφ έλεγεν*  «ΤΑρον 
κύκλφ τούς δφθα^μούς σου, καί ϊδε, πας ό τών έμών λόγων έξετα- 
οτής . . . Ιδε πρεσβυτέρων συνέδριον, πολια καί συνέσει τετιμημένον, 
διακόνων εύταξίαν, άναγνωστών εύκοσμίαν, λαοϋ φιλομάθειαν, δσον έν 
άνδράσιν, δσον έν γυναιξί, τήν άρετήν όμοτίμοις. Τούτου τοϋ στεφάνου 
κάγω τι συνεβαλλόμην τοϊς πλέκουσιν».

Αλλ δ,τι συνήθως συμβαίνει είς δλους τούς μεγάλους άνδρας καϊ 
τούς ύπέρ τής άληθείας καί τής δικαιοσύνης άγωνιζομένους, τούς ό
ποιους ό φθόνος καϊ ή κακία τών μικρών καί εύτελών δέν έννοεϊ ν’ 
άφήση ήσυχους, τούτο συνέβη καϊ είς τόν Γρηγόριον, τδν ευγλωττον 
κήρυκα τής ά/^ηθείας, τοϋ όποιου ό έφεξής βίος εϊνε πλήρης θλίψεων 
καϊ πικριών. Ηδη πολλοί έκ τοϋ ποιμνίου του, τδ όποϊον τόσον ήγά- 
πησε καϊ παρά τού όποίου άντηγαπήθη, ήρχισαν να μεμψιμοιρώσι καί 
να εϊνε ουσηρεστημένοι, διότι, ώς λέγει ό ίδιος, προϊστάμενος ών τής 

κκλησ.ας έν καιροϊς καθ οδς ή Εκκλησία άπέβη παντοδύναμος διά 
τού βασιλέως ευσεβείας, ένφ ήδύνατο νά έκδικηθή τούς Άρειανούς 

δεν άνταπέδωκε τάς κατά τών όρθοδόξων άλλοτε γενομένας ύπ’ αύτών 
ύβρεις. Κατηγόρουν αύτού διότι δέν είχε τράπεζαν πολυτελή καί διήγε 
λιτόν βίον καί δέν είχε πολυάριθμον συνοδείαν. Οί κληρικοί όμοίως 
μή άνεχόμενοι τδ υψηλόν ηθικόν αύτοϋ παράστημα έφθόνουν καί παρε- 
νέβαλλον κωλύματα είς τδ άνορθωτικον αύτοϋ έργον. Τά κατ’ αύτοϋ 
δμως πάθη έκορυφωθησαν, δτε τφ 381 συγκροτηθείσης τής Β\ Οικου
μενικής συνόδου, πρδς ήν ήλθεν είς διάστασιν δ Γρηγόριος, άνεκινήθη 
τδ ζήτημα τής άντικανονικότητος τής προαγωγής του είς ’Αρχιεπίσκο
πον Κ)πόλεως, άτε πρότερον χρηματίσας έπίσκοπος Σασίμων. Δυστυ
χώς ό Γρηγόριος άπδ χαρακτήρος ών φίλος τής είρήνης καϊ τής ήσυ- 
χίας δέν ήτο, ώς ό Μ. ’Αθανάσιος καί αύτδς ό Χρυσόστομος, άπτόητος
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πρό τών κινδύνων καί έγκαρτερών έν τω κατά τών έχθρών άγώνι. 
Άπεγοητεύετο εύκόλως. Καί ένφ ήδύνατο κατά τήν παρούσαν περί- 
στασιν ν’ άγωνισθή καί νά κατισχύση τού φθόνου καί τής κακίας, άμα 
ώς είδε τήν προκύψασαν ένεκα αύιού ταραχήν καί σύγχυσ.ν άπεφά- 
σισε να παραιτηθή, παρελθών δέ εις τήν Σύνοδον, «"Ανδρες συμποί- 
μενες, είπε, τής ίεράς ποίμνης τού Χριστού.... έάν νομίζητε δτι έγώ 
είμαι τής διασιάσεως ό αίτιος, δέν είμαι σεμνότερος ’Ιωνά τού προ
φήτου*  βάλλετέ με είς τήν θάλασσαν καί θά παύση δ κλύδων τών τα
ραχών. Προτιμώ να πάθω δ,τι άν θελήσητε, καίπερ άθώος ών χάριν 
τής δμονοίας ύμών. Έξώσατε τοΰ θρόνου, άπελάσατε τής πόλεως, μό
νον τήν άλήθειαν καί τήν ειρήνην άγαπήσατε». Ταύτα είπών συνεκά- 
λεσε τδν λαόν καί τούς άρχιερεϊς είς τδν ναδν τής αγίας Σοφίας καί 
έκεϊ ένώπιον πάντων, έν μέσω βαθυτάτης σιγής, έξεφώνησε τδν Συν- 
τακτήριον αύτού, δστις θεωρείται τδ καλλιεπέστερον μνημεΐον τής άρ· 
χαίας έλληνικής χριστιανικής εύγλωττίας καί δστις καί τώρα άκόμη 
μετά αίώνων παρέλευσιν έπιδρά τοσούτον έπί τον άναγνώστην, ώσ:ε 
νομίζει τις, δτι άκούει αύτδν άπαγγελλόμενον. ’Αληθώς, ούδέποτε ή 
δεινότης τού ρήτορος, ώς όρθώς παρετηρήθη, άνήλθε\/ είς τηλικούτον 
ύψος, ούδέ κατήλθε βαθύτερον είς τά μύχια τών καρδιών.

Άπελογήθη κατ’ άρχας υπέρ τού βίου αύτού καί τών δοκιμασιών 
ύπέρ τής πίστεως καί τών άγώνων ύπέρ τής σωτηρίας τού λαού, άνή- 
ρεσεν έπειτα τάς κατ’ αύτού έκτοξευθείσας κατηγορίας καί ζητήσας 
συγγνώμην έάν ήμαρτε κατά τι, παρεκάλεσε νά προχειρίσωσιν έτερον 
έπίσκοπον, άρεστδν είς τδν δχλον καί χαριζόμενον, αύτδν δέ νά έπι- 
τρέψωσι ν’ άπέλθη είς τδν ήσύχιον καί ειρηνικόν τών άγρών βίον. Τδν 
ώραίον αύτού έκείνον λόγον, κατέστρεψε διά τής έξής θαυμασίας άπο- 
στροφής πρδς πάν δ,τι ήγάπησεν έν τή μεγάλη έκείνη πόλει καί πάν 
δ,τι έμελλε νά έγκαταλίπη.

«Χαίροις, ’Αναστασία μοι, τής εύσεβείας επώνυμε, άνέκραξεν ά- 
ποτεινόμενος πρδς τδ μικρόν έκκλησίδιον τής αγίας ’Αναστασίας, έν
τδς τοΰ όποιου έξεφώνησε τούς λαμπρούς έπί τής καταδρομής τών 
Άρειανών λόγους*  Σύ γάρ τδν λόγον ήμιν έξανέστησας έτι καταφρο- 
νούμενον*  τδ τής κοινής νίκης χωρίον, ή νέα Σηλώμ, έν ή πρώτον τήν 
σκηνήν έπήξαμεν. Σύ τε, ό μέγας ούτος ναός καί περιβόητος, ή νέα 
κληρονομιά . . . Χαιρέ μοι, ώ καθέδρα, τδ έπίφθονον ύψος τοΰτο καί 
έπικίνδυνον, άρχιερέων συνέδριον, ιερέων αίδοΐ καί χρόνω τετιμημέ- 
νον. Χαίρετε, ψαλμωδών αρμονία, στάσεις πάννυχοι, παρθένων σεμνό- 

της, γυναικών εύκοσμία, χηρών καί δρφανών συστήματα, πτωχων 
οφθαλμοί. Χαίρετε, οίκοι φιλόξενοι καί φιλόχριστοι, καί τής έμης ά- 
σθενείας άντιλήπτορες. Χαίρετε, τών έμών λόγων έρασταί, καί δρό
μοι καί συνδρομαί, καί γραφίδες φανεραΐ καί λανθανουσαι καί ή^ βια 
ζομένη κιγκλίς αύτη τοίς περί τόν λόγον έθιζομένοις.. Χαίρετε, ώ βα
σιλείς καί βασίλεια ... Κροτήσατε χεγρας, όξύ βοήσατε, αρατε εις 
ύψος τόν ρήτορα ύμών. Σεσίγηκεν ύμϊν ή πονηρά γλώσσα καϊ λάλος, 
ού μήν σιγήσεται παντάπασιν μαχήσεται γάρ διά χειρδζ κϊ· μελανές 
τό δ’ ούν παρόν σεσιγήκαμεν. Χαϊρε, ώ μεγαλόπολι καϊ φιλόγριστε 
Χαίροις, Ανατολή καϊ Δύσις, ύπέρ ών καί ύφ’ ών πολεμούμεθχ . · · 
Χαίρετε, άγγελοι, τής δε τής ’Εκκλησίας έφοροι, καϊ τής έ^ήί 
ρουσίας καϊ έκδημίας, εϊπερ έν χειρϊ θεοΰ τα ήμέτερα. Επϊ πάσί τε 
καί πάντων βοήσομαΓ χαιρέ μοι, ώ Τριάς, τό έμδν μελέτημα καί καλ 
λώπισμα' καί σώζοιο τοϊς δε καϊ σώζοις τούς δε, τον έμόν λαόν, έμός 
γάρ καν άλλως οίκονομώμεθα. Τεκνία, φυλάσσοιτέ μου τήν παρακα 
ταθήκην, μέμνησθέ μου τών λιθασμών*.  Μετά τούς συγκινητικούς του 
τους λόγους, τούς όποιους πάντως όχι άδακρυτϊ θά ήκουσε το πιστόν 
είς αύτόν έκκλησίασμα, εύλογήσας τόν λαόν, κατήλθε τοΰ θρο/ου καϊ 
άπήλθε τής Κ)πόλεως περϊ τα μέσα τοΰ 381, μετά τής φωτεινής 
συναισθήσεως, δτι έπραξε παν δ,τι ήδύνατο νά συντελέση εί» τή> έπι 
κράτησιν τής ’Ορθοδοξίας καϊ τής είρήνης τής ’Εκκλησίας, αλλά κα 
μειά τής βαρυθύμου θλίψεως, δτι άπεχωρίσθη προσφιλούς ποιμνίου, 
τό όποιον είς αύτόν ώφειλε τήν άναγέννησιν, ακμήν καϊ προκοπήν 
αύτοΰ, χαρά καί στέφανος αύτοΰ γενόμενον.

Άναχωρήσας έκ Κ)πόλεως ό Γρηγόριος ήλθεν. είς Καισαρείαν 
τής Καππαδοκίας, δπου έξεφώνησε τόν λαμπρόν έπιτάφιον αύτοΰ ε.ς 
τόν Μ. Βασίλειον, θανόντα ήδη, έπειτα είς τήν Ναζιαν^όν, καϊ τέλος 
είς τήν γενέτειραν αύτοΰ Άριανζόν, ένθα διήγαγε τά τελευταία έτη 
τοΰ βίου του άσχολούμενος περϊ τήν ποιησιν. Άπέθανε τφ 389.

Διάδοχος τοϋ ίεροϋ Γρηγορίοα έπί τοϋ άρχιεπισκοπικού θρ~ 
νου Κ)πόλεως, μετά τόν Νεκτάριον υπήρξαν ο υπέροχος υιός τήί 
Άνθούσης καί άριστος μαθητής τοϋ Αιβανίου Ιωάννης,ο χ ρυσ 
στομος, δστις μετά λαμπράν έκ πάσης άπόψεως έν τή Εκκλησ ? 
τής Άντιοχείας δράσιν, τό μέν πρώτον ώς Διάκονος, ύστερον ε 
ώς Πρεσβύτερος, περί τά τέλη τοϋ 397 κοινή ψήψφ κλήρου κα 
λαοϋ καί συναινέσει τοϋ αύτοκράτορος Αρκαδίου έξελέγη ατρι- 
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άρχης Κ)πόλεως, «εύεργέτημα καί δώρημα τέλειον είς τους και
ρούς έκείνους, καθ’ ούς μεγίστη άνάγκη ήτο διοικητικής καί ή- 
θικής δργανώσεως καί άνακαινίσεως τής Έκκλησίας έκείνης καί 
έξαπλώσεως τοΰ χριστιανισμού είς διαφόρου; ήμιαγρίους καί βαρ
βάρους λαούς καί είς έθνη μηδαμώς έτι γνησίως καί έντελώς εκ- 
χριστιανισθέντα». Τή άληθεία δ Χρυσόστομος ώς γνήσιος καί 
θεοπρόό'λητος Πατριάρχης Κ)πόλεως έχων πάντα τά έφόδια τής 
έπαξίου έπιτελέσεως τών υψηλών αύτού καθηκόντων, μέ προκε- 
χαραγμένον πρόγραμμα δράσεως ποιμαντικής, μέ τάς ιδίας αύτοΰ 
άρχάς καί ιδέας, σπουδαίως έμερίμνησε περί πάντων τούτων, άρ
χής γενομένης άπ’ αύτοΰ τοΰ Πατριαρχείου πανταχοΰ τοΰ ο
ποίου είσήγαγε τήν λιτότητα, άπομακρύνας τά πολυτελή πα
ραπετάσματα καί έπιπλα καί σκεύη, τάς δέ περιττάς δαπάνας 
διέθηκεν ύπέρ τοΰ νοσοκομείου καί δρφανοτροφείου. Έπεμελήθη 
τής Εκκλησιαστικής εύταξίας καί τών ιερών τελετών, είσαγαγών 
τούς ύμνους έν τή έκκλησιασ ιική ψαλμφδία. Έπειδή δέ ή λει
τουργία τοΰ Μ. Βασιλείου, ήτις ήτο έπιτομή τής τοΰ άγ. ’Ιακώβου, 
έφαίνετο μακρά είς τούς πιστούς, συνέτεμέν αύτήν καί καθόλου 
παν μετήλθε μέσον πρδς άναζωπύρησιν τοΰ θρησκευτικού αισθή
ματος διά τών θρησκευτικών τελετών. Ώς ήτο δ’ επόμενον σύντο
νον έστρεψε τήν προσοχήν αύτοΰ είς τδν κλήρον, τδν οποίον εύ- 
ρεν ύπδ πολλών κακών λυμαινόμενον, τής φυλαργυρίας, τής γα
στριμαργίας, κ&ί τής άκολασίας. Ή πρδς τδν κλήρον αύστηρό- 
της αύτού φαίνεται έκ τούτου· μαθών δτι έν Μικρασία, Λυδία καί 
Φρυγία, έπίσκοποί τινες είχον παρεκτραπή τών εαυτών καθηκόν
των καί περιπέση είς σιμωνίαν, έλθών καθήρεσε δεκα-τρεις τοι- 
ούτους καί άντ’ αύτών έχειροτόνησεν ετέρους δεκα-τρείς. Περιώ- 
ρισε τούς μοναχούς, δσοι έγκαταλιπόντες τδν έρημικδν αύτών 
βίον έπλήρουν τάς δδούς καί τάς οικίας, τής Κ)πόλεως, ραδιουρ- 
γοΰντες, κερδοσκοποΰντες καί άκολασταίνοντες. Αύστηρώς καί 
μετά παρρησίας άπδ τού άμβωνος ήλεγχε τάς παρεκτροπάς τών 
ισχυρών πολιτικών προσώπων, μηδ’ αύτής τής βασιλίσσης έξαι- 
ρουμένης, ένφ έξ άλλου ήτο δ ποιμήν δ καλός, δ πραότατος καί 

Επιεικέστατος είς τούς έξ άσθενείας ψυχικής ή άμαθείας τού πνεύ
ματος άμαρτάνοντας. Φρονών δ’ δτι, αίτιον πάντων τών κακών 
ήτο ή άγνοια τής άγίας Γραφής καί δ λιμδς τοΰ άκοΰσαι τδν λό
γον Κυρίου ήτο δ φοβερώτερος του έκ τής έλλείψεως άρτου λι- 
μοΰ, θερμότατα συνέστησε τήν άνάγνωσιν τών άγ.ων Γραφών, 
αυτδς δέ δ ίδιος πρδς εύχερεστέραν κατανόησιν αύτών προέβη είς 
τήν ερμηνείαν αύτών καταρτίσας έπ’ αύτών τάς άθανάτους αύτοΰ 
δμιλίας. Τδ κήρυγμα τοΰ θείου λόγου θεωρών ώς τδ ούσιώδες τής 
ποιμαντικής αύτοΰ διακονίας, κατέστησεν αύτδ τδ κύριον αύτού 
άσχόλημα. Ώμίλει διά τούτο καθ’ έκάστην σύναξιν πρδς τδν λαόν, 
καθ έκάστην ήμέραν, ένίοτε δέ καί δίς τής ήμέρας, λυπούμενος 
διότι δεν ήδύνατο καί κατά τήν νύκτα νά διδάσκη παρευρισκόμε- 
νος πάντοτε μεταξύ τοΰ λαοΰ καί διδάσκων αύτόν, διότι δέν ήρ- 
κείτο μόνον νά διδάσκη έν τφ ναφ καί άπδ τοΰ άμβωνος, άλλα 
κατήρχετο οίονεί πρδς τδν λαόν, παρηκολούθει τδν βίον αύτοΰ 
καί κατεμάνθανε τάς πνευματικός αύτοΰ άνάγκας, δέν έμενε ξένος 
ούτε πρδς τδν βίον, ούτε πρδς τάς πραγματικάς Ελλείψεις τοΰ 

λαοΰ.
Δυστυχώς δμως ή θεοφιλής αύτοΰ αύτη δράσις ήτο επόμενον 

νά γέννηση αντιδράσεις. 'II πείρα μάς διδάσκει, δτι δ άναλαμβά- 
νων νά διορθώση τά ήθη τής κοινωνίας διά τής «Ελεγκτικής βα
κτηρίας > συνηθέστατα καί προκαλεϊ τήν άπέχθειαν τών ύπ’ αύτοΰ 
^«γχομένων. Εις τήν νοσούσαν λοιπδν κοινωνίαν τής Κ)πόλεως 
άπήρεσκεν δ έλεγχος τοΰ ίεροΰ Χρυσοστόμου, άλλ’ ούτος έν πλή- 
ρει γνώσει τών ψυχολογικών λόγων τής έξεγειρομένης κατ’ αύτοΰ 
άντιορασεως έξηκολουθει τδ καθήκον αύτοΰ, μετά θαυμαστής παρ
ρησίας καί μετά σθένους Επιτιθέμενος κατά τής κακίας, δπουδήποτε 
καν συνηντα αυτήν. Ό Χρυσόστομος δέν ώμοίαζε τδν ειρηνικόν 
1 ρηγοριον, περιμένοντα νά έπιτεθώσι κατ’ αύτοΰ οί παραβάται τών 
Εντολών τοΰ Σωτήρος, άλλ’ αύτδς πρώτος άντεπεξήρχετο κατ’ αύ
τών. Εκέκτητο τήν τόλμην καί τήν καρτερίαν, τήν άπαραίτητον

1) Πρβλ. Χρυα. Πχπχδοπούλοϋ, Ό άγιος ’Ιωάννης Χρυσόστομος, εν ’Αλβ- 
ξανδρει^, 1908 σελ. 58. Του χύτου, '0 άγιος ’Ιωάννης Χρυσόστομος, ώς ρήτωρ 

καϊ διδάσκαλος, έν Τεργέστη, 1898, σελ. 3.
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είς πάντα χειριζόμενον τά δημόσια πράγματα άνθρωπον, ινα πλη- 
σίστιος διαπλεύση τους χειμώνας καί τάς θύελλας, έντδς τών ό
ποιων έκλυδωνίζετο ή τύχη του. Διά τούτο δέ ήτο έπόμε- 
νον, δτι έμελλε νά προκαλέση σφοδροτέραν τήν κατ’ αύτοΰ 
μήνιν τών έχθρών αύτοΰ. Συνώμοσαν λοιπόν εναντίον αύτοΰ οί 
μοναχοί, οί ιερείς, οί αρχιερείς, δσοι εϊχΡν λόγους δυσαρεσκείας, 
ών προεξήρχεν δ Αλεξάνδρειάς Θεόφιλος, οί αύλικοί καί αύτή ή 
αύτοκράτειρα Εύδοξία. Καί κατόρθωσαν μέν πάντες ούτοι διά τής 
κοινής συμμαχίας, άφοΰ μετήλθον πάσαν άνομίαν καί έκίνησαν 
πάντα άκοσμίας κάλων, ν’ άπελαθή τής Κ)πόλεως δ οχληρός 
αύτών έλεγκτής, άλλα ταχέως ή κακούργος έκείνη σπείρα καί 
τό παράνομον έπί Δρΰν συνέδριον έπανείδεν αύτδν τήν έπαύριον 
έν θρεάμβ<ρ έπανελθόντα, κατ’ άπαίτησιν τοΰ έπαναστατήσαντος 
καί είς αύτδν άφωσιωμένου λαοΰ. Ό ποιμήν ό αληθής άποκατε- 
στάθη καί πάλιν είς τήν ύπδ τοΰ θεοΰ ταχθεισαν θέσιν του μετά 
τοΰ αύτοΰ δέ καί περισσοτέρου έτι ζήλου έπανέλαβε τδ άναμορ- 
φωτικδν αύτοΰ κήρυγμα. Δυστυχώς δμως ή ματαιόδοξος βασί
λισσα έμελλε ν’ άνάψη έκ νέου τήν σβεσθεϊσαν πυρκαϊάν καί να 
προκαλέση πάλιν είς μέσον τούς κακογνώμονας τοΰ «δύσχρη
στου δικαίου» έχθρούς. Ή άφορμή έδόθη έκ τοΰ έξής έπεισο- 
δίου. Ή Εύδοξία δηλ. ή Βασίλισσα μή άρκεσθείσα είς τδν τί
τλον τής «Αύγούστας» ήθέλησε νά στήση άργυροΰν αύτής 
ανδριάντα πλησίον τοΰ ναού τής ΓΑγ. Σοφίας, ΐν’ άπολαύση 
ύπερανθρώπου τιμής καί λατρείας. Ήμέραν δέ τινα έν μέσφ ά- 
πρεπών τελετών καί ύμνων, τελουμένων τών έγκαινίων αύτοΰ, 
τόσος θόρυβος καί ταραχή προυκλήθη, ώστε δ Πατριάρχης τε
λών τήν ώραν έκείνην τήν θείαν λειτουργίαν ήναγκάσθη νά 
διαμαρτυρηθή καί νά ψέξη τήν άντιχριστιανικήν έκείνην πράξιν. 
Ώργίσθη λοιπόν καί πάλιν ή Βασίλισσα, άλλα καί ήγανάκτησεν 
δ ΙΙατριάρχης, δστις μηδεμίαν δεχόμενος παρεκτροπήν προσβάλ- 
λουσαν καιρίως τήν χριστιανικήν εύσέβειαν, μηδεμίαν παραχώ- 
ρησιν περί τά καθήκοντα αύτοΰ καί τά δικαιώματα κατεκεραύνω- 
σεν αύτήν έν τφ λόγφ αύτοΰ τφ άρχομένφ διά τοΰ : «πάλιν Ή- 
ρωδιάς μαίνεται, πάλιν ταράσσεται, πάλιν έπί πίνακι τήν κεφα

4»

λήν Ιωάννου ζητεί λαβείν». Ή πάλη προεμηνύετο πεισματω- 
δεστέρα καί ή ρήξις δριστική καί ή έξορία τοΰ άγιωτάτου άν- 
δρδς άπεφασίσθη τδ δεύτερον καί ήδη έλήφθησαν δλα τά μέσα 
ϊνα έκτελεσθή άσφαλώς. Τήν φοράν ταύτην ή ραδιουργία, ή βία 
καί ή χαμέρπεια έθριάμβευσαν, ή δέ άγία άρετή έξηυτελίσθη 
Χαί κατεπατήθη. Τήν δευτέραν μετά τήν Πεντηκοστήν Κυριακήν, 
(20 Ιουνίου), ισχυρά άποσπάσματα στρατοΰ περιεκύκλωσαν 
τδν ναόν τής άγ. Σοφίας καί τδ πατριαρχικόν οίκημα, δ δέ ιερός 
Χρυσόστομος έννοήσας, δτι δέν ήτο δρθδν ν’ άντιστή καί πληρο - 
φορηθβίς, §τι αιματηρά σύγκρουσις έμελλε νά συμβή μεταξύ τοΰ 
άφωσιωμένου είς αύτδν λαοΰ καί τοΰ στρατοΰ, καταβάς έκ τοΰ 
έπισκοπείου είς τδν ναόν μετά τινων έπισκόπων προσηυχήθη, 
πλησιάσας δέ τούς κλαίοντας έπισκόπους καί μόλις δυνηθείς ν’ ά- 
σπασθή δύο έξ αύτών, άπέστρεψε τδ πρόσωπον πλήρες δακρύων 
είπών «μείνατε τέως ώδε, ίνα άπελθών μικρόν άνεθώ». Μεταβάς 
δέ ειτα εις τδ Βαπτιστήριον καί καλέσας τήν ’Ολυμπιάδα καί 
τάς λοιπάς διακονίσσας είπε πρδς αύτάς : «Δεύτε ώδε, θυγατέ- 
psç, άκούσατέ μου. Τά κατ’ έμέ τέλος έχει ώς δρώ’ τον δρόμον 
μου τετέλεκα, καί ίσως ούκέτι όψ^σθε τδ πρόσωπόν μου. Τοΰτο 
- στιν ο παρακαλώ· μή τις ύμών άνακοπή τής συνήθους εύνοί- 
Ç τής περί τήν Εκκλησίαν. Καί ος άν άκων άχθή έπί τήν χει- 

ροτον αν μή έμοατεύσας τδ πράγμα, κατά συναίνεσιν τών πάν
των κ νατε αύ ιφ τήν κεφαλήν ώς Ιωάννη’ ού γάρ δύναται 
η Εκκλησία άνευ έπισκόπου είναι’ καί ούτως έλεηθήτε». Ή 
σκηνή ήτο .σπαραξικάρδιος, Θρηνοΰσαι αί εύγενεΐς διακόνισσαι 
επεσαν πρδ τών ποδών αύτοΰ καταφιλοΰσαι αύτούς. . . Ό μεγα- 
λοφυχος ιεράρχης ατενίσας τδ ύστατον είς τδν ναδν τής αγίας 
σοφίας, έξήλθε κρύφα διά τής ανατολικής πύλης καί παρεδόθη

τους αναμένοντας στρατιώτας*  «Μετ’ αύτού συνεξήλθε καί 
έ άγγελος τής Εκκλησίας, μή φέρων τήν έρημίαν αύτής, ήν 
αρχαι καί έξουσιαι πονηραΐ είργάσαντο».

Εξωρισθη δέ ο μέγας Πατριάρχης δίς Κουκουσδν τής ’Αρ
μενίας, ανεκδιήγητους ύποστας ταλαιπα>ρίας έως ού φθάση έ- 
Χει. Αλλ έπειδή καί έν τφ τόπφ τούτφ τής έξορίας δεν ήσύ- 
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χαζεν, άλλ’ ήγωνίζετο τόν καλδν άγώνα τής πίστεως καί τής 
όρθοδοξίας, έπειδή διετέλει είς συνεχή άλληλογραφίαν μεθ’ δ
λων ,τών Εκκλησιών καί έπειδή έξεκάλεσε τήν καθ’ έαυτοϋ 
παράνομον άπόφασιν ένώ. ιον οικουμενικής Συνόδου, έξεκαυσε 
τδν φθόνον καί τήν έχθραν τών πολεμίων αύτοΰ, τούτου δ’ ε- 
νεκα διετάχθη ή μεταφορά αύτοΰ, παραδεδομένου είς τήν 
θηριωδίαν βαρβάρων στρατιωτών, είς έτι χείρον χ έξορίαν, είς 
τήν περί τήν ΙΙιτυοΰντα έρημον. Δέν έπρόφθασεν δμως νά με- 
ταβή μέχρις έκεί, διότι ύπδ άπεριγράπτων κακουχιών καί ταλαι
πωριών καταβληθείς, άπέθανε καθ’ δδδν έν τινι ναϊδρίφ τοΰ αγίου 
Βασιλίσκου, εξ μίλια μακράν τών Κομάνων, μετά θερμήν προ
σευχήν, έπειπών τήν χρυσήν ρήσιν έκείνην, «Δόξα τφ θεφ 
πάντων ενεκεν», τήν όποίαν είς πάσαν στιγμήν τοΰ βίου του συ
νήθιζε νά λέγη, μάρτυς τής άληθείας καί τοΰ καθήκοντος, 
τή 14 Σεπτεμβρίου τοΰ 407, μετά τριών έτών καί τεσσάρων 
περίπου μηνών έξορίαν.

Α. Δ-νης.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ

ΣΤΟΡΓΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΝ ΓΟΝΕΟΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΕΚΝΑ

Τήν ίδιάζουσαν άγάπην τών γονέων πρδς τά τέκνα καί τά 
πρδς αύτά πραγματικά των έκείνα καθήκοντα, τά όποια έξασφα- 
λίζουσι τήν έπί γής εύτυχίαν των, περιέγραψαν μετά μεγάλης 
λεπτότητος οί άρχαίοι ήμών Πρόγονοι.

Άπαν τδ άνθρώπινον γένος, κατά τούς άρχαίους Έλληνας, 
είνε έκ φύσεως φιλότεκνον. Έν τφ προσώπφ τών τέκνων των 
βλέπουσίν οί γονείς τδ ’ίδιον αύτών έγώ καί έπ’ αύτών συγκεν- 
τροΰσιν άμέριστον τήν συμπάθειαν καί άγάπην των. Είνε ψυχή 
τών γονέων, παρετήρησεν ό Εύριπίδης, τά τέκνα καί ύπέρ 
αύτών καταδαπανάται δλος αύτών δ βίος· μόχθοι, ταλαιπωρίαι 
καί κίνδυνοι άκόμη λογίζονται γλυκύτατα παθήματα, έφ’ δσον 
δι’ αύτών έξασφαλίζεται ή εύτυχία τών τέκνων των, ή άπόλαυσις 
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τών άγαθών, τά όποια ό θεδς παρέχει τοίς άνθρώποις, ή σωμα
τική, πνευματική καί ήθική των μόρφωσις. Ή στοργή αύτη τών 
γονέων, ή οποία παρατηρείται καί είς τά ζώα, είνε ειλικρινής 
καί άμέτοχος παντδς ύστερολογισμοΰ*  έν τή πατρική καί μητρική 
άγάπη δέν εισχωρεί ή ιδέα τής έν τφ μέλλοντι ώφελείας, δέν εισ
χωρεί ή ιδέα οίουδήποτε συμφέροντος. Αί προσπάθεια·, τών γονέων 
πρδς έξασφάλισιν τής εύτυχίας τών τέκνων των πηγάζουσιν έκ 
τής άδολωτέρας καρδίας, ή δέ τρυφερότης τής άγάπης μεθ’ ήζ 
τά περιβάλλουσι φέρει τδ άρωμα τής άγνότητος καί τδν χαρα
κτήρα τοΰ μεγαλείου έν σχεσει πρδς δλα τά είδη τής άγαπης. 
Η μέν γυνή φέρει ύπομονητικώς μέχρι τέλους τδ έπίμοχθον βά

ρος, τδ όποιον συνέλαβε, θηλάζει δέ καί άνατρέφει τδ βρέφος 
μετά πολλών καί παντοίων κακοπαθειών, μηδέποτε ούτε χαριν 
τινα ούτ εύγνωμοσύνην φανταζομένη· ό δέ άνήρ άποταμιεύει υ
πέρ τών τέκνων καί πριν γεννηθώσι, γενόμενος δέ ήδη πατήρ 
ύποφέρει τά πάντα ύπέρ αύτών, ώστε, δταν άπολέση αύτά, νομί
ζει δτι απωλεσε μέρος τής ιδίας αύτοΰ ύπάρξεως καί πολλάκις 
μαλιστα αοιαφορεί ώς πρδς τδ λειπόμενον.

Οι γλυκύτεροι παρήγοροι έν ταΐς δυστυχίαις μας είνε οί γο
νείς, κατά τούς άρχαίους "Ελληνας, δπως είνε καί οί ειλικρινέ
στεροι μέτοχοι πάσης χαράς καί πάσης εύτυχίας μας. ’Επανερ
χόμενοι μετά μακράν άποδημίαν είς τήν πατρίδα άντικρύζομεν 
τά καθαρώτερα δάκρυα τής συγκεκινημένης μητρός μας, καί 
δυστυχοΰντες είς ξένην χώραν ειμεθα ύπερβέβαιοι δτι τά άτυχή- 
ματά μας γνωστοποιούμενα τούς γονείς μας θά άναταράξωσι καί 
θά συγκινήσωσι μέχρι δακρύων, λυγμών καί θρήνων. Οί γονείς 
μας προσέρχονται προθυμότατοι βοηθοί κ τά τάς δυστυχίας μας, 
έάν εύρισκωνται πλησίον, καί αύτοί πάλιν, έάν άπέχωσι πολύ, 
μετέρχονται πάν μέσον καί μηχανώνται τά πάντα ϊνα καί μακρό- 
θεν μάς βοηθήσωσι καί μάς άνακουφίσωσι. Δέν υπάρχει μεγα- 
λυτέρα άγάπη τής μητρικής*  εινε άγάπη συγχωρούσα τάς άδι- 
κίας καί μεγαλύνουσα τάς τυχούσας μικράς ώφελείας τών τέ
κνων, άγάπη δυναμένη νά κρατήση έπί πολύ άσιτον καί άποτον
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τήν μητέρα διά τό τέκνον της, άγάπη έπιτρέπουσα καί θάνατον 
δταν τό άντικείμενον αύτής έκλείψη.

Τό σπουδαιότερον καθήκον τών γονέων εινε ή σωματική 
καί ήθική διαπαιδαγώγησή τών τέκνων των ή έπίτευξις τοΰ σκο
πού τούτου είνε καί δ διακαέστερος πόθος τών γονέων, εύφραίνει 
τήν πατρικήν καί μητρικήν καρδίαν ύπέρ παν άλλο τών έν τφ 
κόσμφ, κινεί είς δάκρυα τούς φιλοστόργους γονείς, άνακουφίζει 
τδ γήράς των. Οί καλοί γονείς ούδέν άλλο εύχονται διακαέστερον 
ή νά διέλθωσι τά τελευταία έτη τής ζωής των έν μέσψ χρηστών 
υιών τοΰτο θεωροΰσιν ώς τδ μεγαλύτερον δώρον τοΰ Θεοΰ, τοΰτο 
ύπολαμβάνουσιν ώς τήν ύψίστην έν τφ κόσμφ εύτυχίαν.

Άλλ’ ή σωματική εύεξία καί ή ήθική διαπαιδαγώγησις τοΰ 
παιδδς απαιτεί σύνεσιν καί έπιμέλειαν. Πρδ παντδς οί παιδες 
πρέπει ένωρίτατα νά σκληραγωγώνται τδ σώμα κατά πάντα, ώς 
πρδς τήν τροφήν, τά ποτά, τήν κλίνην καί τδν περίπατον. Ή ά- 
νατρέφουσα μαλθακώς τδ τέκνον της μήτηρ προετοιμάζει αύτδ 
είς άρρωστίας καί κακάς έξεις, διότι ούτε πρδς τδ ψΰχος, ούτε 
πρδς τήν θερμότητα, ούτε τήν βροχήν καί τάς άλλας μεταβολάς 
καί δυσκρασίας τοΰ άέρος, ούτε πρδς τούς κόπους άντέχει πλέον, 
ούτε έλλείψεις διαφόρους δύναται νά ύποφέρη. “Επειτα ή τρυ
φερά δίαιτα προδιαθέτει τδν άνθρωπον είς τήν δκνηρίαν.

Ό δρόμος, τδ πήδημα, ό χορός, ό δίσκος ώφελοΰσι τήν 
τρυφεράν ήλικίαν. Διά τοΰτο ύπέρ τών παίδων φροντίζων δ φι
λάνθρωπος και μέγας φιλόσοφος ’Αναξαγόρας, δτε τδν ήρώτησαν 
άποθνήσκοντα οί Ααμψακηνοί, τί διέταττε νά πράξωσι μετά τδν 
θάνατόν του, είπεν δτι ήθελε καθ’ ήν ήμέραν άποθάνη πάντοτε 
έτησίως νά εχωσι τήν άδειαν τά παιδιά νά σχολάζωσι καί νά 
παίζωσι’ τδ έθος τοΰτο έφυλάττετο έπί μακρότατον χρόνον.

Τά παιδιά φέρονται πρδς τήν λαιμαργίαν. Τδ πάθος τοΰτο 
πρέπει νά διορθώνωμεν δσον δυνάμεθα άπ’ αρχής καί νά συνει- 
θίζωμεν αύτά είς τήν μετριότητα. Ή πολυφαγία έπιφέρει παν- 
τοίας νόσους· τούναντίον δέ έκ τής δλιγοφαγίας τδ σώμα γίνε
ται εύρωστον καί τδ παιδίον μένει πάντοτε εύθυμον.
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Τδ σπουδαιότερον μέρος τής άγωγής είνε ή ήθική διαπαι
δαγώγησή τοΰ παιδός· έκ τοΰ σφυρηλατηθησομένου ήθικοΰ χα - 
ρακτήρός του έξαρτάται τδ παρδν καί τδ μέλλον, ή εύτυχία καί 
ή δυστυχία του. Τδ άσφαλέστερον μέσον ήθικής διαπαιδαγωγή- 
σεως τών παίδων είνε τδ καλδν παράδειγμα τών γονέων των. 
Θέλετε νά ΐδητε τούς υιούς σας άληθείς χριστιανούς καί άγαθούς 
πολίτας ; Δότε τδ παράδειγμα σείς οί γονείς γινόμενοι καί φαι-' 
νομενοι κατά πάσας τάς περιστάσεις τοιοΰτοι. Τίποτε δέν ήμπο- 
ρει κανείς νά περιμένη άπδ τά βιβλία, δταν λείπωσι τά έμψυχα 
δείγματα τής άρετής. Δέν είνε δυνατδν νά μάθωσιν οικονομίαν τά 
παιδιά, δταν οί γονείς διασκορπίζωσιν άσώτως είς πολυτελείας 
οχι μόνον δ,τι άποκτώσιν άλλά καί δσα δανείζονται’ δέν είνε 
δυνατόν ν άναδειχθώσι τίμιοι καί φιλοπάτριδες οί υίοί, δταν οί 
πατβρες εινε δόλιοι καί φθονεροί, άδικοι καί ραδιούργοι, φιλοτά- 
ραχοι καί κακολόγοι’ δέν είνε δυνατδν παρά δλεθρίως νά έπιδρά- 
σωσιν έπί τών παίδων αί μεταξύ τών γονέων έριδες καί ύβρεις, 
αι αίσχρολογίαι καί αί άλλαι βάναυσοι λέξεις σκαιών καί φλυά- 
ρων υπηρετών.

Εις τδ έργον τοΰτο τής ήθικής διαπαιδαγωγήσεως τών 
πα ων νεργδν μέρος έχουσιν αί μητέρες. Άλλοι διδάσκουσι 

γρ μματα, άλλ ή μήτηρ ίδίφ κατηχεί είς τήν ήθικήν. Άλ- 
το πνεΰμα τοΰ νέου ή τής νέας’ αύτή δμως προω- 

ρίσθη να διευθύνη τήν καρδίαν. Άλλοι έξοπλίζουσι τδ πλοίον 
“υτ j όμως πρέπει νά κινή τδ πηδάλιον. Άλλά καί δ πατήρ, καί 

απασχοληται άπδ τάς έξωτερικάς φροντίδας, ούδόλως μένει 
ανωφε ^ς. εις τδ σπουδαιοτατον τής παιδαγωγίας έργον, έπειδή 
κα μ>ν>/ τδ παράδειγμα τής σώφρονος καί τιμίας πατρικής κη- 
εμ^/.ας άρκει είσ ήθικήν διδασκαλίαν καί έπίδρασιν. Αύτδς δ- 

μω^καί τήν μειλίχιον φωνήν τής άγαθής μητρός, παρακουομέ- 
νην νίοτε, ένισχύει, δταν είνε άνάγκη, δι’ ίσχυροτέρας άλλης 

^ζ^παΡαινεσεις αύτής καθιστά καρποφόρους, άλλοτε μέν 
■α τής οριμύτητος τοΰ βλέμματος, άλλοτε δέ καί δι’ έπιτακτικω- 

τέρου τινδς τρόπου.
Αί άρχαίαι πολιτείαι καί ιδιαιτέρως ή Σπάρτη έφρόντιζον 
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πολύ περί τής δρθής παιδαγωγίας τών παίδων. Τά παιδία τών 
πολιτών έθεωροΰντο έκεί ώς τέκνα κοινά ή κτήμα δλης τής 
πολιτείας έν γένει. "Οθεν κοινή περί αύτών έλαμβάνετο πρόνοια. 
Ότε ένικήθη ό βασιλεύς τής Σπάρτης ’Άγις, δ Αντίπατρος έζή- 
τησεν ώς όμηρους πεντήκοντα παίδας· δ έφορεύων τότε Ετεο
κλής, εϊπεν δτι ούδαμώς έστεργε νά δοθώσι παιδες, καθότι έκιν- 
δύνευον νά μείνωσιν απαίδευτοι ώς έστερημένοι τής πατροπαρα- 
δότου άγωγής καί άκολούθως ούτε πολίται πλέον έγίνοντο ικα
νοί*  γέροντας δμως ή γυναίκας προσέφερεν, αν ήθελε, διπλασίας. 
’Επειδή δέ έκείνος ήπείλησε πολλά δεινά, αν μή έλάμβανε τούς 
άπαιτηθέντας παίδας, άπεκρίθησαν κοινώς πάντες οί Σπαρτιά- 
ται: «Έπειδή προστάσσεις χειρότερα τού θανάτου πράγματα 
προτιμώμεν τδν θάνατον».

Γ. ΜΑΤΣΑΚΙ2
καθηγητής τοΰ ’Ιεροδιδασκαλείου.

ΕΚ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ

ΔΙΑΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΒΡΑΔΕΩΣ ΤΙΜΩΡΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΚΟΥΣ

Συνοψίζοντες τήν συζήτησιν τοΰ σοφοΰ Πλουτάρχου 
μετά τών τριών μαθητών του διατί δ Θεός βραδέως 
τιμωρεί τούς κακούς, τήν όποίαν παρηκολουθήσαμεν 
λεπτομερώς είς προηγούμενα τεύχη τοΰ Έκκλ. Κήρυκος, έχομεν 
τήν έξής διδακτικωτάτην συγκεφαλαίωσιν.

Πολλοί, εϊπεν δΠλούταρχος, άρνούμενοι τήν άνάμι- 
ξιν τοΰ θείου είς τά τοΰ κόσμου φέρουσιν ώς έπιχείρημα τής άπι- 
στίας των τδ δτι δ θεδς δέν τιμωρεί τδ κακδν εύθύς ώς έκδηλωθή, 
άλλ’ άναβάλλει τήν τιμωρίαν του έπί πολύ καί τήν μεταφέρει 
πολλάκις είς τούς υιούς καί τούς έκγόνους τοΰ κακουργήσαντος. 
'Η αναβολή αύτή τής τιμωρίας τών ανοσιουργημάτων, λέγουσιν, 
άφαιρεί άπδ τάς καρδίας τών άνθρώπων καί τήν πίστιν είς θεδν 
πατάσσοντα τδ κακδν καί προνοοΰντα διαρκώς περί θριάμβου τοΰ 
άγαθοΰ, καθόσον ή βραδέως έπερχομένη τιμωρία τοΰ κακοΰ φαί
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νεται μάλλον ώς τυχαία ή έκ προνοίας καί ονομάζεται ά τ ύ- 
X η μ α καί δχι τιμωρία.

Κατ’ άρχήν, λέγει δ Πλούταρχος, δέν μάς έπιτρέπεται 
να συζητώμεν καινά ζητώμεν τδν λόγον τής τοιαύτης ή τοιαύτης 
ένεργείας τοΰ Θεοΰ*  δ πεπερασμένος άνθρωπος δέν ήμπορεί νά έξη- 
γήση άνθρωπίνους νόμους δταν άγνοή τούς ιστορικούς των λόγους, 
πολύ δέ περισσότερον δέν εινε είς θέσιν νά έννοή ύπερφυσικά πράγ
ματα, νά έννοή τούς τρόπους τής θείας ένεργείας έφ’ δσον δέν γνω
ρίζει τους λόγους των. Έφ’ δσον δμως ή συζήτησις διεξάγεται 
έντος τών δρίων τής δφειλομένης πρδς τδν θεδν εύλαβείας, δυνά
μεθα συζητοΰντες νά είκάσωμεν τδ είκδς καί τδ πιθανόν.

Τδ θέμα μας δυνάμεθα νά πραγματευθώμεν ύπδ τάς δύο δ- 
ψεις του, τήν θετικήν καί τήν άρνητικήν. Άς λάβωμεν πρώτον 
τήν πρώτην άποψιν, δτι δηλ. πράγματι δ θεδς άναβάλλει τήν τι
μωρίαν τοΰ κακουργοΰντος άνθρώπου. Διατί άρά γε νά γίνηται 
αύτή ή άναβολή ;

Πρώτον ας μή λησμονώμεν δτι δ θεδς εΐνε πρότυπον ήθι- 
Χ τελειότητος, εινε παράδειγμα καί ύπογραμμδς καθ’ δν κανο- 

τδν βίον του καί ήθικώς τελειοΰται*  ώς τοιοΰτον 
η^ ικδν πρότυπόν θέλει νά μάς διδάξη διά τής βραδύτητός του περί 
χας τιμωρίας τών κακών, δτι δέν πρέπει νά εΐμεθα εύέξαπτοι, 
αυστηροί καί θηριώδεις είς τάς τιμωρίας μας, άλλα μιμούμενοι 
χ πρα τητα καί τήν ύπομονήν του ν’ άνταποδίδωμεν τδ πάθη
μα έν τάξει καί κατ αναλογίαν τοΰ άδικήματος, έχοντες άγαθδν 
σύμβουλον καί τδν χρόνον. Ή θηριώδης οργή εΐνε πάθος δλε- 
θριωτατον δ άνθρωπος λοιπδν βλέπων δτι δ θεός, δστις ούδέν φο- 

πε^ ®’->δενδς μεταμελείται, άναβάλλει τήν τιμωρίαν 
τών άξιων τιμωρίας οια τδ μέλλον, γίνεται φρονιμώτερος περί τά 
τοιαΰτα καί θεωρεί μέρος τής θείας άρετής τήν πραότητα καί 
τήν μακροθυμίαν. 1

Δεύτερον ο θεός διορά τά πάθη τής νοσούσης ψυχής, τήν 
οποίαν αναλαμβανει νά δικάση καί νά τιμωρήση*  γνωρίζει άν ή 
ΨυΧή τοΰ άμαρτήσαντος έδηλητηριάσθη έντελώς ύπδ τής κακίας 
ό)στε νά φερεται πλέον άκάμπτως καί άτρέπτως πρδς αύτήν καί
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μόνην, ή αν δύναται, καλώς θεραπευομένη, ν’ άναλάβη τήν έξιν 
τής άρετής. ’Εντεύθεν καί δέν συνεπιφέρει τήν τιμωρίαν είς δλους 
ομοίως· πατάσσει τδν άνίατον κακοΰργον καί δίδει καιρόν μετα
βολής είς έκείνον δ όποιος πράττει τδ κακδν μάλλον διά τήν ά
γνοιαν τοΰ καλού παρά έξ έλευθέρας τοΰ κακού προτιμήσεως· 
έάν δμως καί αύτδς άποδειχθή αδιόρθωτος, τότε καί αύτδν τιμω
ρεί, έφ’ δσον δέν φοβείται μήπως τοΰ διαφύγη. Ή ιστορία μας 
διδάσκει δτι είς τδν βίον καί τδ ήθος τών άνθρώπων γίνονται πολ- 
λαί μεταβολαί. Πολλαί μεγάλαι φύσεις κατ’ άρχάς έκφέρουσι 
πολλά φαύλα καί άτοπα, τά όποια νομίζομεν δτι δφείλομεν ν’ ά- 
ποκόψωμεν καί νά περικλαδεύσωμεν έπειδή άδυνατοΰμεν νά ύπο- 
φέρωμεν τήν τραχύτητα καί δξύτητά των, δ δέ βελτίων κριτής, 
προαισθανόμενος καί άπδ τούτων τδ χρηστόν καί γενναίον αύτών 
ήθος, περιμένει τήν ήλικίαν καί τδν χρόνον, δστις γίνεται συμβοη- 
θδς τοΰ λόγου καί τής άρετής, καί τότε ή φύσις άποδίδει τδν οί- 
κεϊον αύτής καρπόν.

Αύτά δυνάμεθα νά εϊπωμεν άν δρμηθώμεν έκ τής άρχής δτι 
γίνεται άναβολή τιμωρίας είς τούς πονηρούς. Τδ ζήτημα δμως, 
ώς είπομεν, έχει καί άλλην δψιν, τήν άρνητικήν αν δηλ. καλοε- 
ξετάσωμεν θά ίδωμεν δτι ή τιμωρία τοΰ άδικούντος παρακολουθεί 
άμέσως τδ άδίκημα. Αί τύψεις τής συνειδήσεως έμφανίζονται άμέ- 
σως μετά τήν διάπραξιν τοΰ κακού καί ή όδυνηρά είς τδν κακούρ- 
γον ζωή, ή δποία φέρει έν έαυτή μετά τής αισχύνης καί φόβους 
πολλούς καί πάθη χαλεπά καί μεταμελείας καί ταραχάς άκατα- 
παύστους, είνε συνηλικιώτις τοΰ άνοσιουργήματος. Τιμωρία τοΰ 
κακού δέν είνε ή τελευταία πράξις τής τιμωρίας, ή δποία έπιφέ- 
ρει καί τδν άφανισμδν τοΰ διαπράξαντος αύτό, άλλ’ δλα τά έν 
τφ μεταξύ παθήματα, οι φόβοι, αί άγωνίαι, αί μεταμέλειαι καί 
δλα δσα κατακυριεύουσιν έκαστον πονηρόν, δπως καί ή τιμωρία 
τών καταδικασθέντων είς θάνατον δέν άρχίζει άπδ τής στιγμής 
τοΰ άποκεφαλισμοΰ των, άλλ’ άπδ τής στιγμής τής φυλακίσεώς 
των. Δέν πρόκειται λοιπόν κυρίως περί βραδυτέρας άλλά περί 
διαρκεστέρας τιμωρίας.

Μένει άκόμη μία άλλη σχετική πρδς τδ θέμα μας άπορία.

Διατί πολλάκις δέν τιμωρούνται οί αύτουργοί τοΰ έγκλήματος 
άλλ οί υιοί καί οί άπόγονοί των ; Διατί νά κολάζωνται οί μή ά- 
δικήσαντες καί νά είσπράττηται μετά καιρόν ή τιμωρία άπδ τούς 
άναιτίους ; Ή άπάντησις είνε εύκολος· δπως ή τιμή καί ή εύ- 
γνωμοσύνη πρδς τούς μεγάλους εύεργέτας μας διαβιβάζεται καί 
είς τούς υιούς καί τούς άπογόνους των, κατά τδν αύτδν τρόπον 
καί ή τιμωρία τής κακίας δέν πρέπει νά άπαυδα άλλά νά άπο- 
δίδη πάντοτε τδ κατ’ άξίαν άντιστρόφως. "Αλλως εϊμεθα άληθώς 
παράξενοι άνθρωποι, έάν εύχαριστούμεθα μέν διότι βλέπομεν νά 
τιμώνται οί άπόγονοί τών μεγάλων άνδρών, άγανακτούμεν δέ 
διότι καταδιώκονται οί τών πονηρών καί κακών, επειδή παραπο- 
νούμεθα μέν κατά τοΰ θεού αν άπόγονοί άνδρδς άδίκου καί πονη
ρού φαίνωνται εύτυχοΰντε;, παραπονούμεθα δέ πάλιν αν έξολο- 
θρεύωνται καί άφανίζωνται αί γενεαί τών φαύλων καί κατηγο- 
ρούμεν τδν θεόν έξίσου μέν αν καί τά τέκνα τοΰ χρηστού πα- 
τρδς δυστυχώσιν, έξίσου δέ καί δταν τά τοΰ πονηρού.

Αλλ έκτδς τούτων αν θελήσωμεν, ολίγον βαθύτερον νά έ- 
ξετασωμεν τά πραγματα, θά ίδωμεν δτι τδ τέκνον δέν είνέ τι ά- 
ποκεχωρισμένον άπδ τοΰ γεννήσαντος, δπως τδ δημιούργημα άπδ 
τοΰ δημιουργού, διότι γίνεται έξ αύτού καί δχι ύπ’ αύτού' έκα
στος άνθρωπος φέρει έν έαυτφ μέρος τής πατρικής ούσίας καί ό 
π πουρών γεννηθείς εχει έμφυτον τδ κυριώτερον μέρος τής 

πονηρός ούσίας, τδ όποιον δέν ήρεμει, άλλά ζή καί τρέφεται μετ’ 
αύτού αύτδ τδ σπέρμα τής κακίας τδ πατάσσει ό θεός πριν ή 
έκτολεσθή εις πονηράς πράξεις. Τδ ύπολανθάνον είνε χειρότερον 
καί φοβερώτερον τού γενομένου καί τοΰ προδήλου. Καί ό θεός 
λοιπον δεν τρεπει δλα τα σφάλματα τών γονέων είς τούς έκγό- 
νους, αλλ έάν μέν απο φαύλου πατρός γεννηθή χρηστός υίός, 
καθώς γεννάται ευεκτικδς έκ νοσώδους, ούτος έλευθεροΰται άπδ 
τήν τιμωρίαν τοΰ γένους του, γενόμενος τρόπον τινά έκποίητος 
τ^ς κακίας· άλλά νέος δστις όρμώμενος άπδ μοχθηρού γένους 
φ«ρει έν έαυτφ τήν ομοιότητα τού γένους του, άξίζει βεβαίως 
ούτος νά διαδεχθή ώς χρέος κληρονομικόν τήν τής πονηρίας 
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κόλασιν. "Οσων δηλ. ή φύσις έστερξε καί συνεμερίσθη τό συγ
γενές ήθος, είς τούτους ή θεία δίκη έξακολουθεί να καταδιώκη 
τήν δμοιότητα τής κακίας. Πολλάκις πολλά ήθη καί πάθη κρύ
πτονται καί βυθίζονται είς τάς πρώτας γενέσεις· ύστερον δέ πο
τέ άναφαίνονται καί βλαστάνουσιν είς άλλους διά τήν συγγένει
αν είτε σπέρματα τής αρετής είτε καί σπέρματα τής κακίας, δ
πως ένίοτε άκροχορδώνες (κρεατοελιές) καί μελανώματα τών 
πατέρων άφανισθέντες είς τους υιούς άνεφάνησαν ύστερον είς 
υιούς υιών καί θυγατέρων, καί τις γυνή Έλληνίς, γεννήσασα 
μέλαν βρέφος καί κρινομένη έπειτα διά μοιχείαν άπέδειξεν δτι 
ήτο τέταρτη γενεά αίθίοπος.

* 
* *

Άλλα ποιοι είνε άξιοι τιμωρίας ώς παραβάται τοΰ θείου νό
μου ; Ποίους τιμωρεί δ θεός είτε αμέσως είτε δι’ ούς λόγους άνέ- 
πτυξεν δ σοφός Πλούταρχος, μετά χρόνον πολύν καί έν τφ 
προσώπφ τών υιών, θυγατέρων καί πολλάκις τών έκγόνων των ;

Έάν έξετάσωμεν τούς άρχαίους σοφούς προγόνους μας καί 
τάς βίβλους τών άγίων Γραφών, τής τε II. καί Κ. Διαθήκης, 
θά ίδωμεν δτι άπολείπονται τοΰ θείου νόμου καί τιμωρούνται 
ύπδ τής θείας Δίκης:

1) Οί άτάσθαλοι, οί ύβρισταί καί έν γένει οί πονηροί, οί 
φαύλοι καί οί κακοί.

2) Οί γογγύζοντες κατά τοΰ θεοΰ, οί μή έχοντες πεποίθη- 
σιν είς αύτόν, οί μή φοβούμενοι αύτόν, οί μή ύπακούοντες είς τά 
προστάγματα αύτοΰ, οί παραβάται τών θείων αύτοΰ έντολών, οί 
άσεβεις, οί αμελείς περί τήν έκπλήρωσιν τών πρδς αύτδν κα
θηκόντων των, οί άσεβή λέγοντες καί άσεβή πράττοντες.

3) Οί μή τιμώντες τούς γονείς των, όί μή σεβόμενοι τούς 
πρεσβυτέρους, οί σκληροί πρδς τούς έπαίτας, οί παράνομοι 
πρδς τδν πλησίον, οί μισόξενοι, οί καταφρονοΰντες καί άσεβοΰν- 
τες πρδς τούς ξένους καί τούς ίκέτας.

4) Οί ώμοι καί σκληροκάρδιοι, οί άσπλαγχνοι καί άνε- 
λεήμονες, οί φιλοχρήματοι, οί αισχρά κέρδη θηρεύοντες, οί ά
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νομα συνάγοντες, οί έξ αδικιών πλουτοΰντες, οί έξ άνομιών θη- 
σαυρίζοντες, οί κακά βουλευόμενοι καί κακά φρονοΰντες-

5) Οί άχάριστοι, οί μνησίκακοι, οί φθονεροί, οί ψεΰσται, 
οί δόλιοι καί άπατεώνες, οί άπιστοι καί αλλοπρόσαλλοι, οί έπίορ- 
κοι, οί προδόται, οί πλεονέκται, οί άρπαγες, οί κλέπται, οί φο- 
νεΐς, οί τ' άλλότρια σφετεριζόμενοι καί τής παρακαταθήκης 
νοσφιζόμενοι, οί κακοΰντες καί άδικοΰντες χήραζ κ®ί δρφανά.

6) Τά έθνη τά άσεβή, τά παραβαίνοντα τάς έντολάς τοΰ 
θεοΰ καί μή ποιοΰντα τδ άγιον αύτοΰ θέλημα. Τά έθνη τά ά- 
σύνετα καί μάταια καί άλαζονικά καί ύβριστικά καί ύπερήφανα 
καί άδικα καί πονηρά. Τά έθνη τά έν κακίαις καί άνομίαις 
διαβιοΰντα, τά ψευδοευσεβή καί απειθή καί διεφθαρμένα καί 
φιλάργυρα καί απαίδευτα. Τά έθνη έν οίς τά τέκνα δέν σέβον
ται τούς γονείς των, έν οίς οί ισχυροί καταδυναστεύουσι τούς ά- 
δυνάτους.

7) Πολλοί διά τάς αμαρτίας δλίγων.
8) "Ολη ή οικογένεια καί δλη ή γενεά καί δλον τδ έθνος 

διά τήν κακήν άνατροφήν τών νέων.
Γ. ΜΑΤΣΑΚΙΣ

Καθηγητής τού Ιεροδιδασκαλείου.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ

’Et αφορμής άπαγορεύσεως χρήσεως τής ελληνικής ση
μαίας κατά τήν υποδοχήν τής Α. Μ. τοϋ ’Αρχιεπισκόπου είς 
Αμμόχωστον προέκυψεν ή ακόλουθος αλληλογραφία.

Μέγαν Αρμοστήν
’Λευκωσίαν, ι

«Έκφράζων βαθυτάτην θλίψιν λαού Βαρωσίων καί περιχώ
ρων καί διαμαρτυρόμενος έπί άπαγορεύσει αστυνομίας Βαρωσίων 
είς μαθητάς Σχολείων πόλεως φέρειν έθνικδν σύμβολον έν ολως 
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κοσμία καί εύτάκτφ πρός με δεξιώσει χθές, άπεκδέχομαι, δτι ά- 
παγόρευσις αυτή, ούσα παρά τδ μέχρι τοΰδε φιλελεύθερον καθε
στώς τιμών Αγγλικήν Κυβέρνησιν, δέν επιδοκιμάζεται ύπδ με- 
γαλοφροσύνης 'Γμετέρας Έξοχότητος.

Βαρώσια, 8)21)1)1917. ψ ’Αρχιεπίσκοπος ΚΠΙΡΟΓ.
*

* *
Είς τδ άνωτέρω τηλεγράφημα τής Α. Μ. τοΟ ’Αρχιεπισκόπου έ- 

στάλη ύπδ ήμερομηνίαν 24 ’Ιανουάριου 1917 έκ μέρους τοΟ προσωρι- 
voö Άρχιγραμματέως τής Κυβερνήσεως τδ άκόλουθον γράμμα :

Άριθμ. 453)17.

ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΓΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΓΠΡΟΓ 
Μακαριότατε,

«Παρηγγέλθην ύπδ τής Α. Έξοχότητος τοΰ Μ. 'Αρμοστοϋ 
νά γνωρίσω ύμίν τήν λήψιν τοΰ άπδ 22 Ίανουαρίου 1917 τηλε 
γραφήματος τής 'Γμετέρας Μακαριότητος περί τοΰ ζητήματος 
τής έπιδείξεως σημαιών διά τίνος πομπής έν Άμμοχώστφ καί 
νά πληροφορήσω ύμάς, δτι ή ύπόθεσις εύρίσκεται ύπδ σκέψιν καί 
δτι θέλει άπευθυνθή ύμίν νεωτέρα άνακοίνωσις».

Κ. Δ. ΦΕΝΝ
Προσωρινός Άρχιγραμματεύς τής Κυβερνήσεως.Τφ Μακαριωτάτφ

Άρχιεπισκόπφ Κύπρου.
* 

* *
Οί "Ελληνες βουλευταΐ Άμμοχώστου κ. κ. A. Ε. Αουΐζου καί 

Γ. Έμφιετζής άπέστειλαν πρδς τήν A. Ε. τδν Μέγαν 'Αρμοστήν τήν 
21 Ίανουαρίου 1917 τδ άκόλουθον τηλεγράφημα : ·

«Ελληνικός λαδς Βαρωσίων έθεώρησε καθήκον υποδεχθή 
’Εθνάρχην του ’Αρχιεπίσκοπον ήσυχώτατα, φιλονομώτατα δι’ 
έθνικής σημαίας φερομένης ύπδ μαθητών είς σιδηροδρομικόν 
σταθμόν. ’Ατυχώς άπροόπτως έδόθη αστυνομική διαταγή ύπο- 
σταλή σημαία. Τοιαύτη διαταγή άντιτίθεται πρδς κρατούσαν φι- 
λελευθέραν διοίκησιν, ένφ άφ’ ετέρου θίγει έθνικήν φιλοτιμίαν ή
μών. Ούδεμίαν πρόθεσιν προσβολής ειχομεν πρδς Κυρίαρχον 
Κράτος, ώστε νά ύποστώμεν τοιαύτην προσβολήν, δΓ ήν θεωρου- 
μεν καθήκον ώς άντιπρόσωποι διαμαρτυρηθώμεν καί ζητήσωμεν 
δικαιοσύνην παρ’ 'Γμετέρας Έξοχότητος».

ΤΟ ©ΛΙΒΕΡΟΗ ΕΠΕΙΣΟΑΙΟΝ
Ί ήν χθεσινήν έορτήν τών γραμμάτων έν Λάρνακι, διετάραξε 

θλιβερόν επεισόδιον. Ή προσπάθεια τήν όποιαν καταβάλλει ί βουλευ
τής Λάρνακος Άμμοχώστου κ. Φ. Ζαννέτος ό ιατρός, δπως παρα- 
στησϊ] εαυτόν έκπροσωπουντα καί διερμηνεύοντα τό φρόνημα του Κυ
πριακού λαοΟ, είς δσα άπό πολλοΰ γράφει καί λέγει καί ένεργει ύπό 
πνεΟμα άλληλεγγυης πρός τό έν Άθήναις Γερμανόφιλον καθεστώς έ- 
ξεδηλώθη καί κατά τήν χθεσινήν έορτήν ύπό τάς άκολούθους περι
στάσεις : ’

Μετά τόν πανηγυρικόν τής ήμέρας λεχθέντα ύπό του καθηγητοΰ 
κ. . ρηστίδου καί τάς άπαγγελίας καί τα άσματα τών μαθητών τών 
ιαφ ρων εκπαιδευτηρίων άρρένων τε καί θηλέων παρήλθεν είς τό 

Ρήμα μικρός μαθητής καί άπήγγειλε ποίημα πρός τήν έθνικήν ση
μαίαν υπό τοΟ ίδίου στιχουργημένον. Τό ποίημα του μικρού μαθητου 
συνεκ όνισεν ύπέρ πάντα τά άλλα άπαγγελθέντα τήν πολυπληθή φι- 

μουσον συνάθροισιν δια τελούσαν ύπό τό κράτος τών έπί τής άπο
φάσεως τής Κυβερνήσεως σκέψεων δπως έμποοίση τήν πομπικήν /ρή- 
σιν τής Εθνικής Σημαίας.

Η Α. Π. ό Μητροπολίτης Κιτίου δστις πάντοτε έπισφραγίζει 
τ^ν ΪΡαμματων διά διδασκαλίας τινός πρός τό ήθροισμέ- 

ί ^°μ°ύσων συγκεκινημένος καί αύτός έκ τής ύπό τοι- 
παο^Α τοθ ποιήματος του μικρού στιχουργού
παρήλθεν έπί τδ ,βήμα καί έλεξε τοιάδε :

Η έμπ/ευσις του μικρού μαθητου καί ή απαγγελία κατά 
νά / φαίνεται ως έμπνευσμένη άνωθεν, προωρισμένη

ονηση μέχρι μυχών τάς καρδίας ήμών, καθ’ ήν στιγμήν έρχεται 
6 C ήμας τδ άπρόοπτον άγγελμα δτι, ή πομπική χρήσις τής Άθνι- 

μας σημαίας, της όποιας τήν δόξαν ύμνησαν τά άκακα χείλη τού 
παυ ου gcV ετναι πλέον έν Κύπρφ άνεκτή, διότι προκαλεί αισθήματα 

X ροπα είας καί έναντιότητος. Άλλά άπόφασις τοιαύτη τιτρώσκει 
^θ7ίΚή7 μας φιλοτιμίαν, διότι άπό τριακονταετίας καί 

π ον ήδη ύπδ τδ φιλελεύθερον πνεύμα τής ’Αγγλίας τής μεγάλης 
προστάτιοος τών έθνικών αισθημάτων τών ύπ’ αύτής κυβερνωμένων λα- 
ών, έλευθέραν ποιούμενοι χρήσιν τής Ελληνικής Σημαίας ούχί ύπδ 
ννοιαν πολιτικήν, άλλ ύπδ έννοιαν συμβόλου ιερού τών έθνικών μας
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αισθημάτων συνηθίσαμεν να θεωρώμεν αύτήν άναπόσπαστον άπό τής 
έθνικής μας ζωής καί δέν δυνάμεθα νά φαντασθώμεν πώς είνε δυνα
τόν μετά τοσούτον μακροχρόνιον έξιν νά άρθή άφ’ ήμών δ,τι άποτε- 
λεί τό αγλάισμα τοϋ έθνικοϋ μας βίου, καί τήν άφορμήν θαυμασμού 
πρός τό φιλελεύθερον πνεϋμα τοϋ μεγάλου ’Αγγλικού Έθνους. Ευτυ
χώς ή μελετωμένη άπαγόρευσις δέν σημαίνει άπόκλισιν άπό τών φι
λελευθέρων άρχών, άλλ’ έχει κυρίαν αιτίαν καί άφορμήν παρεξήγη- 
σίν τινα δια τήν άρσιν τής όποιας τρέφομεν χρηστάς ελπίδας. Ή ε
πιστολή τής A. Ε. τοϋ Μεγάλου Άρμοστοΰ πρός τήν Α. Μ. τόν Αρ
χιεπίσκοπον όμιλεί σαφώς περί τών αιτίων τής μελετωμένηςάπαγορεύ - 
σεως. Αί έχθροπάθειαι καί έναντιότητες αί προκαλούμεναι ύπό τής 
πομπικής χρήσεως τής Ελληνικής σημαίας είς συνυπηκόους ήμών 
Οφείλονται—λέγει—είς τά πρόσφατα διεθνή γεγονότα. ’Εκείνα πάν
τως τα όποια προήλθον διά τής μοιραίας έξελίξεως τών ελληνικών 
πραγμάτων είς τό σημεϊον τοϋ νά κινηθή έχθρικώς ή Ελληνική ση
μαία κατά τής ’Αγγλικής, νά έπέλθη ρήξις μεταξύ Ελλήνων καί 
Άγγλων στρατιωτών καί νά χυθή αίμα ’Αγγλικόν έκεί παρά τόν άν- 
δριάντα τοΰ Βύρωνος ! Τά γεγονότα εκείνα έπλήρωσαν, είναι άλη- 
θές, πικρίας πάσαν ’Αγγλικήν καρδίαν. Άλλ’ άς μάθωσι καί ή 
Κυβέρνησις ήμών καί οί συνυπήκοοι ήμών Άγγλοι, καί δύναμαι νά 
τό διακηρύξω έν όνόματι τοϋ ποιμνίου μου, δτι τά γεγονότα έκεινα 
τά όποια τούς έπίκραναν δέν έπιδοκιμάζονται υπό τοϋ Ελληνικού λαοΰ 
τής Κύπρου....

Φίλ. Ζαννέτος. Έξεγειρόμενος έν Οργή : ’Όχι ! Δέν 
είναι άληθές ! Είναι ψεύδος ! Διαμαρτυρόμεθα ! Κατέβα κάτω ! Δέν 
έχεις θέσιν έδώ !... Καί ταΰτα καί άλλα άτοπα έν παραφορά πα- 
ραλαλών διηυθύνθη πρός τήν έξοδον άκολουθούμενος ύπό τινων εύα- 
ρίθμων. Είς τήν παραφοράν ταύτην, τό πλήθος άπό δλα τά σημεία τής 
αιθούσης άπήντησε : Μάλιστα δέν έπιδοκιμάζομεν ! Ζήτω ή ’Αγ
γλία ! Κάτω οί Γερμανόφιλοι ! Ζήτω ό Βενιζέλος ! Ζήτω ή ’Εθνική 
Άμυνα ! Ζήτω ό Μητροπολίτης Κιτίου !

Ζητωκραυγαί τινες ύπέρ τοΰ Βασιλέως προύκάλεσαν άκόμη ζωη- 
ροτέρας ζητωκραυγάς ύπέρ τής ’Αγγλίας καί τοΰ Βενιζέλου !

Τό πλήθος άντιληφθέν δτι ό Μητροπολίτης κατήλθε τού βήμα
τος δια νά άναχωρήση, άπήτει διά κραυγών δπως έξακολουθήση τόν 
λόγον. Δέν άνεχόμεθα—έφώναζαν — τρομοκρατίας! Δέν άνεχόμεθα 

Τό θλιβερόν έπεισόδιον 59

πλαστογράφησιν τού φρονήματός μας*  όμιλήσατε — Πανιερώτατε — 
νά φωτισθή ό λαός.

*) Συ'/έχειχ έκ τού 119ου τεύχους σελ. 31.

Πρό τής έπιμονής τοΰ πλήθους ό Μητροπολίτης έπανήλθεν είς τό 
βήμα, σχετικώς δέ άποκατασταθείσης ήσυχίας έξηκολούθησε λέγων.

«Βλέπετε διά τίνων μεθόδων προσπαθούν νά πλαστογραφήσουν 
τό φρόνημα τοΰ λαοΰ, πρός βλάβην τής Έθνικής μας ύποθέσεως. Δέν 
άνέχονται νά λεχθή πρός τόν λαόν ή άλήθεια. Ζητούν έκ παντός τρό
που να παρουσιάσωσι τήν Κύπρον άλληλέγγυον πρός έκείνους έκ τού 
Έθνους ήμών, οί όποίοι άφοΰ άπηρνήθησαν τα έθνικα ιδεώδη συνε- 
μάχησαν μέ τούς έχθρούς τού Έθνους καί έκινήθησαν έχθρικώς κατά 
τής ’Αγγλίας, άπό τήν εύμένειαν τής όποιας ή Κύπρος περιμένει τήν 
έθνικην της άποκατάστασιν. Διαμαρτυρόμεθα κατα τής διαγωγής ταύ
της καί διακηρύττομεν δΓ δλης τής δυνάμεως τών πνευμόνων ήμών δτι 
ό Κυπριακός λαός είν^χι άμέτοχος τοΰ έγκλήματος, τό όποιον διά τών 
αισθημάτων των καί φρονημάτων των διαπράττουσιν είς βάρος τών 
Παγκυπρίων πόθων».

Ιό πλήθος, τό όποιον διέκοπτε δΓ επευφημιών τόν Μητροπολί
την σχεδόν είς κάθε περίοδον τού λόγου του έξερράγη είς τό τέλος 
είς ζωηροτέρας ζητωκραυγάς ύπέρ τής ’Αγγλίας.

ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ *)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ.—Κεφ. Α'.

1. Σημαδία καί γένεόις της νηστείας.

2. Άπαγοοευόμεναι τοοόαί παρ’ έόνικοϊς.

ΙΙαρ’ Έλλησιν άπαντάται πληθύς ζώων tabous (ίερών), τρεφομέ- 
νων καί ζώντων έν τοίς ναο^ς τών θεών*  τά είς τόν Έλιον άφιερωμένα 
πρόβατα είς τήν ’Απολλωνίαν έν Ήπείρω, αί δαμάλεις τής Περσεφό- 
νης έν Κυζίκφ, οί μύες τοΰ ’Απόλλωνος έν Τρωάδι, οί ίπποι, οί βόες, 
ή άρκτος, ό άετός είς Ίεράπολιν, αί χήνες τής *Ήρας  είς τό Καπιτώ- 
λιον τής Ρώμης. Ό ελληνικός πολιτισμός έξηυγένισε, μετέβαλε τά 
totem. Τό ζώον ή φυτόν totem έγένετο σύμβολον, συνοδός τού 
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θεού, διά τοΰτο δέ καί μυθολόγοι τινές προβαίνουσιν έτι μάλλον, ώς ό 
Salamon Reinach ίσχυριζόμενος είς τόν «Όρφέα» δτι ή Άθηνά 
άρχικώς ήτο γλαυξ, ό Όρφεύ, άλώπηξ, ό Ιππόλυτος ίππος, ώς έν 
Αίγύπτω ή ’Όσιρις δέν ήτο ή ταύρος άρχικώς.

Ή τών τροφών άπαγόρευσις δέν άφεώρα πολλάκις όλόκληρον 
τό ζφον, άλλά ποτέ μέρος τούτου μόνον. Ή Γένεσις (XXXII, 33) 
μνημονεύει δτι άπαγορεύεται τό τρώγειν τόν τένοντα του μηρού. Διόδω
ρος ό Σικελός καί δ Ηρόδοτος άναφέρουσιν δτι οί Αιγύπτιοι δέν έ- 
σθίουσι τήν κεφαλήν τοΰ θυομένου ζώου. Οί Omaha τής Νοτίου 
Αμερικής, ιδία δ’ οί τής φυλής τών «Μαύρων Ώμων» δέν τρώγου- 
σι γλώσσας βουβάλων, ή δέ φυλή llanga έπίσης άποφεύγει τά πλευρά 
τοΟ ίδίου ζώου. Οί Oraons τής Βεγγάλης άποφεύγουσι τήν κεφα
λήν τής χελώνης καί τήν κοιλίαν του χοίρου. Ταΰτα είναι λείψανα, έ*  
πιζήσαντα τής άπαγορεύσεως, ή δποία άρχικώς άφεώρα όλόκληρον τό 
ζώον ή τδ φυτόν. Φυλή τις τής ’Αραβίας συνήθιζε νά θάπτη δσας θα- 
νούσας ευρισκε δορκάδας, πρός δέ δλόκληρος ή φυλή έπένθει έπί έ
πτά έτη έπί τοΰτο. Εις τινας φυλάς τής βορείου Αύστραλίχς άπαγο
ρεύεται είς οίονδήποτε νά γευθή τδ κρέας ζώου ή πτηνοΰ τοΰ άνήκον- 
τος είς τήν τάξιν των (totem), διότι τοΰτο είναι άδελφδς αυτών, τδ 
αύτδ δέ ισχύει καί διά τδν κάστορα παρά τοίς Osages, δια τήν άρ
κτον καί τδν κύνα παρά τοϊς Ojibeway s παρά τοίς Ίνδοίς τής 
Πενσυλβανίας, οί'τινες ισχυρίζονται δτι δ κροταλίας δφις είναι πάππος 
αύτών. Οί Damaras τής βορείου ’Αφρικής άρνούνται νά φάγωσζ 
βοΰν φέροντα λευκήν, μέλαιναν ή έρυθράν κηλίδα είτε καί οικιακόν^ 
καί πρόβατον άκερων. Φυλή τις τοΰ Oraon, παρ’ ή ίερδν είναι τδ 
φύλλωμα τοΰ ficus indicus, δέν μεταχειρίζεται τοΰτο, χρησιμοποι- 
ούμενον παρ’ άλλοις άντί πινακίου, ενώ ή τών Mais Bouge εν 
Oma has δέν τρώγει ερυθρόν αραβόσιτον φρονούσα δτι τοΰτο έπιφέ- 
ρει περί τδ στόμα έξανθήματα, ήδέ φυλή τών Elan άφ’ έτέρου 
πιστεύει δτι ό έγγίζων ή έσθίων ίππέλαφον άρρενα ή δορκάδα θέλει 
τιμωρηθή διά λευκού εξανθήματος ή διά δοθιήνων καθ’ δλον τδ σώμα. 
Κατά τδν Πλούταρχον (De superstit*  10) οί λατρεύοντες τήν άσσυ- 
ρίαν θεάν παρεδέχοντο δτι οί τρώγονυες σχρδέλλες θά · έπληρούντο 
ελκών τδ σώμα. Οί Αιγύπτιοι παρεδέχοντο δτι δ χρώμενος χοιρείου 
γάλακτος θά επληρούτο ελκών ώς τδ αυτό θά επασχεν δ Bosh τής 
Γουϊάνης έσθίων τδ κρέας τού capiai (είδος χοίρου) ’)

ή χελιδών, τήν φωλεάν τής όποίχς ούδεϊς βλάπτει, ή χλλχχο^, κχι 
Κύπρφ δ μέλχς δφις, θεωρούμενος υπό τοΰ λχοΰ ίερος, ώς φύλαξ 
χει κτήμχτος.1) Λείψανχ τών ιδεών τούτων διεσώθησχν και μέχρι τών χρόνων ήμών,

Νηστειών ιστορική άνασκόπησις öl

Δέν είναι άπίθανον έκ τών τελευταίων τούτων ή άλλων άναλόγων 
να ώρμήθησαν καί οί έξενεγκόντες τήν γνώμην καθ’ ήν ή περί τάς 
τροφάς θρησκευτική άπαγόρευσις δφείλεται άρχικώς είς τήν γνώσιν 
τών προκαλουμένων άσθενειώνύπδ ώρισμένων τροφών. Έκτής βραχείας 
ταύτης έπισκοπήσεως τών κρατούντων ώς πρδς τήν άπαγόρευσιν ,ώων 
ή φυτών παρά διαφόροις λαοίς άγρίοις καί άπολιτίστοις προκύπτει ή 
βεβαιότης δτι είς θέσπισιν τών άπαγορεύσεων τούτων δέν άνεμίχθη ή 
υγιεινή, τούλάχιστον κατά τδ μέγιστον μέρος, άλλ’ οφείλεται είς δει
σιδαιμονίαν μάλλον καταδικάζουσαν έπίσης τροφάς τελείως καθαράς 
καί άβλαβε;ς, ώς καί τοιαύτας άποδειχθείσας μετέπειτα ύπδ τής υγιει
νής ώς έπιβλαβείς.

Κεφ. Β’.

Ή νηστεία παρά τοϊς διαφόροις λαοϊς : παρά τοϊς Αΐ- 
γυπτίοις, παρά τοϊς "Ελλησι, παρά τοϊς Ίουδαίοις καί παρά 
τοϊς Μωαμεθανοϊς.

α) Ή Νηότεία παρ’ Αΐγνπτίο»ς·

Οί ιερείς τής Αίγυπτου ύπηρετοΰντες τούς θεούς ύπελάμβανον 
πιβεβλημένον εις αύτούς, νά είναι καθαροί καί ταπεινοί, διά τοΰτο 

λ χ ^τότητος ένεδυοντο, έξύριζον τδ σώμα άνά πάσαν τρίτην 
λ- φ?1ρ μυσαρδν έπ’ αύτού υπάρχει, λουόμε-

αύτοί- νυχτός. 'Γπ^ρχε παρ’" ζ % α1αθημαϊ κατά δέ τάς Χύτ;/ς άγνί(.

«ίωφ«λοννάάπέχωντβ1χρβωφαϊ£ας> òmpi(ùy ίχθύωγ> ώ; χα1
πολυγαμίας, καί έν γένει νά άπέχωσι παντός τό δποίον καθίστα τδ
σώμα τού άνθρώπου πλαδαρόν (Ήροδ*  Β. 37, Στραβ. Γεωγρ. 
έπίσης δέ δέν έτρωγον κυάμους (κουκιά). Οί Αιγύπτιοι φέρονται αυ 
στηροί τηρηταί τής θρησκείας. Κατά τάς θυσίας αύτών έθυον κατα
το xafianrl ^00ί μόσχους δσοι έθεωροΟν-
έπετηί 'J0 aV’ τάζ θίγεις τούτων, ίεράς τής Ίσιδος, δέν
»ύτών Τς^άχάθαρτον’rï έπ^ θεωρούμενον παρ’
λων ί - , ζωον, ως εξ ού καί οί χοιροβοσκοί μόνοι έξ δ-

έπετρεπετο να είσέρχωνται είς τά Ιερά. Τόν χοίρον μόνον είς
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τήν Σελήνην καί τόν Διόνυσον έπετρέπετο νά προσφέρωσιν είς θυσίαν. 
Άλλ’ ούτε τους τράγους καί τάς αίγας θυσιάζουσιν οί Αιγύπτιοι.

Κατά τόν Ηρόδοτον (Β'. 42) «δσοι μέν δή Διδς τοΰ θηβαιέος 
ίδρυνται ίερόν, ή νομού τού Θηβαίου είσί, ούτοι μέν πάντες διών άπε- 
χόμενοι αίγας θύουσι. Όσοι δέ τοΰ Μένδητος έκτηνται ίρόν, ή νομοΟ 
τοΰ Μενδησίου είσί, ούτοι δέ αίγών άπεχόμενοι δϊς θύουσι.» Έν Αιγύ
πτιο οί Μενδήσιοι (αίγυπτιαστί ό Πάν καί δ τράγος καλούνται Μέν- 
δης), γενικώς σέβονται πάσας τάς αίγας, μάλλον δμως τάς άρρενας, 
περισσότερον δλων δμως σέβονται ένα τράγον, διά τδν όποιον, δταν άπο- 
θάνη, τηρείται μέγα πένθος, καθ’ δλον τδν νομδν τών Μενδησίων. 
«Ουτω μέν μέχρι τής Τριτωνίτιδος λίμνης άπ’ Αίγύπτου νομάδες είσί 
κρεοφάγοι τε καί γαλακτοπόται λίβυες, καί θηλέων τε βοών ούτε γευό- 
μενοι, διότι περ ούδέ Αιγύπτιοι, καί ύς ου τρέφοντες*  βοών μέν νΰν 
θηλέων ουδ’ οί Κυρηναίων γυναίκες δικαιεΰσι πατέεσθαι διά τήν έν 
Αιγύπτιο Ίσιν, άλλά καί ν η σ τ ε ί α ς αύτή καί όρτάς έπιτελέουσι*  
αί δέ τών Βαρκαίων γυναίκες, ούδέ ύών πρδς τήσι βουσΐ γεύονται.»

Ήροδ. Δ'. 186.
Ή Νηότβία παρ’ *Έλλη0ι.

Ώς ίερεις παρ’ Έλλησι κατά προτίμησιν έξελέγοντο άνδρες έγ- 
κρατεϊς, σώφρονες καί άμεμπτοι τδν βίον, οί όποιοι ήσαν ιθαγενείς, 
άρτια κεντημένοι τα πολιτικά αύτών δικαιώματα, καί ώς τά πολλά ά- 
νήκοντες είς τάς άνωτάτας τάξεις. Οί ίερεϊς ένεδύοντο ταπεινώς καί δι- 
ητώντο λιτώς. Ό ίερεύς τοΰ Διάς έν Κρήτη δέν έτρωγε κρέας, ούτε 
τι άλλο μαγειρευμένον φαγητδν, οί δέ τών ’Αθηναίων συνείθιζον νά 
τρώγωσι τδ χόρτον λύγον πρδς άπονέκρωσιν τών παθών. Παρ’ Έλλη- 
σιν υπήρχε πληθύς θρησκευτικών τελετών κατά τάς όποιας ίδίως δια- 
φοροτρόπως έπεδίωκον τδν άγνισμδν ψυχής καί σώματος.

Έορταί. Αύται ήσαν ήμέραι άναπαύσεως. Έν άρχή δύο μόνον έ- 
ορταΐ ύπήρχον, ή κατά τήν συγκομιδήν τοΰ σίτου καί ή κατά τδν τρυ
γητόν, βραδύτερον δμως καθωρίσθησαν αί τέσσαρες ώραι τοΰ έτους, ώς 
παρ’’Ιουδαίοι; τέσσαρες έορταί τδν 4ον, δον, 7ον καί ΙΟον μήνα, 
καί έν τή λατινική έκκλησία τά quatre-temps μέχρι σήμερον, καί 
αί ήμέραι τής σελήνης, ή 1, 7, 14, καί 21η.

Καθαρμοί. Τής μετά τών θεών κοινωνίας άξιοι ήσαν μόνον οί 
καθαροί τδ σώμα, διά τούτο δέ οί τελοΰντες θυσίας, οί προσευχόμενοι, 
οί συμμετέχοντες τών μυστηρίων, ώφειλον νά καθαρίζωσι τδ σώμα 

αύτών πρδ παντδς άλλου, σύμβολον έξαγνισμοΰ τής ψυχής (Όμ. Όδυσ. 
Β. 261, Δ. 759, Μ. 336) μεταχειριζόμενοι πρδς τοΰτο, ιδία δπου 
^^Ρχεζ τό ρέον ύδωρ πρδ παντός δέ τδ θαλάσσιον (πρβλ Ίλ. Α, 313: 

λαούς δ’ Άτρειδης άπολυμαίνεσθαι άνωγεν.
οί δ’ άπελυμαίνοντο καί είς άλα λύματ’ έβαλλον).

Τοιοΰτοι καθαρμοί, άφορώντες τήν έν γένει κάθαρσιν τής ψυχής, 
τοΰ μυουμένου, έτελοΟντο καί κατά τά μυστήρια, πρΙν γένηται ούτος 
μύστης.

Θυσίαι. θυσία είναι πάσα είς τούς θεούς προσφορά, ίκετήριος ή 
είς ένδειξιν εύλαβείας ή εύγνωμοσύνης καί διεκρίνοντο είς θυσίας 1) 
ευκτηρίους, γινομένας δταν προϋκειτο νά έπιχειρηθή τι, Ινα τοΰ
το λάβη καλήν έκβασιν, ώς δτε έστέλλετο πρεσβεία τώ ΆχιλλεΙ πρδς 
έξευμένισιν

«φέρτε δέ χερσίν ύδωρ, εύφημήσαί τε κέλεσθε 
δφρα δή Κρονίδη άρησόμεθ’ αι κ’ έλεήση»

Όμ. Ιλ. Α. 171, πρβλ. Π. 231.
2) Χαριστηρίους, τελουμένας μετ’ έπιτυχή τίνος έκβα- 

σιν πρδς εύχαριστίαν τοίς θεοίς διά τούτο, 3) <υυία ή άπδ μαν- 
τ < ί α ς, καί 4) ή ί λ α σ τ ι κ ή, πρδς έξιλέωσιν θεοΰ τίνος. Χ

(Όμ. Ιλ. Α. 448 καί έξής)
Αί θυσίαι παρά τοΐς 'Έλλησιν ήσαν τδ κυριώτερον μέρος τών θρη

σκευτικών τελετών, προσφερόμεναι κατά τάς έοριάς, είτε καί κατ’ άλ
λην ήμέραν υπό ίδιωτών, οικογενειών, φυλών ή πόλεων δ’ olov δήποτε 
συμβάν ιδιωτικόν ή δημόσιον, ήσαν δέ διτταί, αίματηραΐ ή άναίμακτοι. 
Αί αίματηραΐ θυσίαι ήσαν αί κυριώτεραι καί συνηθέστεραι, προσεφέ- 
ροντο δέ κατ’ αύτάς είς θυσίαν τά τεταγμένα κατάλληλα σφάγια, κυ- ’ 
ρίως δέ τά άρνία, αί αίγες, οί χοίροι, οί βόες, κατ’ άριθμδν μικρότερον 
ή μεγαλήτερον (εκατόμβη), έκ τούτων δέ τά μέν άρρενα προσεφέ- 
ροντο είς τούς θεούς τά δέ θήλεα είς τάς θεάς, λευκά μέν διά τάς έπ- 
ουρανίους θεότητας, μέλαινα δέ διά τάς ύποχθονίους ή θαλασσίας τοι- 
αύτας. Πολλάκις διά τινας τών θεών προσεφέροντο είς θυσίαν ζώα, δ
σα ήσαν αύτοίς κατ’ έξοχήν εύχάριστα, ώς ό χοίρος καί ή αϊξ έθύον- 
Χο είς τδν Διόνυσον καί τήν Δήμητραν κατά προτίμησιν àvd παντδς 
άλλου, ένώ ή θυσία αίγδς άπηγορεύετο διά τήν ’Αθήναν. Ό ένο- 
σίχθων Ποσειδών ήρέσκετο είς θυσίαν μαύρων ίππων ή ταύρων, ή
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Άρτεμις προύτίμα θυσίαν έλάφων, δ ’Ασκληπιός έφίλει θυσίαν άλέ- 
κτορος, ή ’Αφροδίτη περιστεράς, δ Ηρακλής κορυδαλού κλπ.

Τάς θυσίας καί σπονδάς παρηκολούθουν συνήθως εύχαΐ ύπέρ έ- 
πιτυχίας τινός, ή δι’έπίσημον συνθηκολογίαν. (Όμ. Ιλ. Γ'. 295) ή 
έπικήδειον τελετήν,

«οίνον δ’ έκ κρατήρος άφυσσόμενοι δεπάεσσιν 
έκχεον, ήδ’ εύχοντο θεοις αίειγενέτησιν» 

κατά τήν μονομαχίαν ΙΙάριδος καί Μενελάου.
Μυστήρια. Τοιαύτα παρ’ Έλλησιν άριθμούνται πολλά τών ό- 

ποίων κυριώτερα ήσαν τα Έλευσίνια. Καί ταΰτα δέ, ώς καί αί λοι- 
παί θρησκευτικαί τελεταΐ έτελούντο κατόπιν καθαρμού, έξιλασμού, με
τάνοιας, θυσιών, πομπών καί ασμάτων. Έκ τών μάλιστα έν χρήσει καί 
θρησκευτικώς έπιβαλλομένων άναφέρονται αί νενομισμέναι άγνείαι 
τής Δήμητρος, συμβολιζούσης τήν άθανασίαν τής ψυχής, αί όποΐαι έ- 
τελούντο κατά τήν έορτήν τών θεσμοφορίων καί τήν τελετήν τών 
Έλευσινίων. Κατά τήν τέλεσιν τών μυστηρίων οί μύσται, πλήν άλ
λων, ύπεβάλλοντο καί είς αύστηράν άσκητικήν δίαιταν.

θεσμοφόρια. Ταύτα έτελούντο τόν Πυανεψιώνα μήνα πρός τιμήν 
τής θεσμοφόρου Δήμητρος, ήτο δέ τετραήμερος έορτή, τής όποιας ή 
πρώτη ήμέρα έκαλείτο Στήνια, ή δέ δευτέρα Νηστεία καθ’ ήν καί 
έτηρεΐτο αύστηρά νηστεία, ή δέ τρίτη Καλλιγένεια. Τής έοριής ταύ
της συμμετεΐχον καί γυναίκες, αιτινες δμως ώφειλον νά άσκήσωσιν 
έγκράτειαν συζυγικήν 3 — 5 ήμερών πρό τής έορτής είς καθαρμόν.

Έλευσίνια Διεκρίνοντο είς μικρά καί είς μεγάλα, τελούμενα έπί 
έννέα ήμέρας άπό τής 15ης τού Βοηδρομιώνος μηνός (τέλη Σεπτεμ
βρίου) πρός τιμήν πάλιν τής Δήμητρος. Ή δευτέρα τούτων ήμέρα έκα- 
λείτο Ά λ α δ ε μύσται διότι κατ’ αύτήν οί μύσται ώφειλον, καί 
κατήρχοντο είς τήν θάλασσαν πρός καθαρισμόν, μεθ’ δ ένήστευον τρώ- 
γοντες μόνον πλακούντα σησάμου καί μέλιτος. Ή κατά ταύτην μύη- 
σις, καλουμένη καί άναγέννησις, άπήτει μεταβολήν τού βίου έπί τό 
βέλτιον, έγίνετο δέ διαρκούντων τών μικρών Έλευσινίων. 'Τνα γέ- 
νηταί τις δεκτό είς μύησιν, άπητείτο νά παράσχη έγγυήσεις όχι μόνον 
δτι ήτο, άλλ’ δτι καί θα έξηκολούθει νά είναι ένάρετος καί πιστός. 
Έδοκιμάζετο δέ πρός τούτοις διά νηστειών καί κακουχιών, μεθ’ δ ύφί- 
στατο τόν καθαρμόν, έπλύνετο δηλ. ε,ίς τήν θάλασσαν ινα έξαγνιαθή ή 
ψυχή αύτού καί άπαλλαγή παντός μολυσμού έκ τής προτέρας αύτού 
διαγωγής, μεθ’ δ καί έμυείτο. Κατά τά μεγάλα Έλευσίνια έλούοντο 
καί πάλιν, θεωρουμένης τής τού σώματος καθαριότητος ώς τοιαύτης 
καί τής ψυχής.

(’Ακολουθεί). Ν. Κ.

EMM®
«Κήρνξον τόν ^όγον·.··» Β*  Tiu. 2.

ΕΤΟΣ Ζ -ΛΑΡΝΑΞ, 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡ. 1917.-ΤΕΥΧ. 121»ν

Η /ΛΕΓΟΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Από τής παρελθούσης Καθαράς Δευτέρας είσήλθομεν είς τό μέγα 
στάδιον τών πνευματικών άγώνων, τής 'Αγίας και μεγάλης Τεσσαρα
κοστής· στάδιον δμολογουμένως μεγάλης σημασίας δια τόν βίον τών 
άληθινών Χριστιανών, καθ’ δ εΐνε δυνατόν ούτοι έχοντες δλην τήν 
καλήν θέλησιν καί άναπτύσσοντες δλας τάς δυνάμεις αύτών τας πνευ
ματικάς μετά τής συμπαρέδρου τή νηστεία προσευχής—ώς δεί γινο
μένων νά κατορθώσωσι μέν τήν ήθικήν αύτών έξύψωσιν, νά τύχωσι 

δέ τής πρός τόν θεόν παρρησίας.Οταν λέγωμεν Μ. Τεσσαρακοστήν έννοούμεν τό άπό τής έπαύ- 
ριον τής Κυριακής τής Τυροφάγου μέχρι τού 'Αγίου Πάσχα έν νη- 

εία κα. προσευχή διαρρέον χρονικόν διάστημα, ήτοι τήν πρό τού
Ζα νηστείαν. Αύτη εΐνε ή μόνη κατά τούς πρώτους αιώνας τού 

ρ στια/ισμ>υ Γνωριζόμενη νηστεία *)  μετά καί τής κατά πάσαν Τε- 
ρτην καί Παρασκευήν τοιαύτης, τής μέν είς άνάμνησιν τής προδο

σίας τής δέ είς άνάμνησιν τών παθών καί τού θανάτου τού Κυρίου γι- 
νομ νης. Ανάγει τήν άρχην της είς τούς άποστολικούς χρόνους, πάν
τως δέ οί μαθηταΐ τού Χριστού, μνήμονες ιών λόγων τού Διδασκάλου 
αυτών πρός τούς μαθητάς τού Προδρόμου δτι, «δ^ιν άπαρθή άπ’ αύ- 
των ό Νυμφίο.', τότε καί ούτοι νηστεύσουσιν» Ματθ. 9, 14-15), έ- 
τήρησαν αύτήν είς άνάμνησιν τών παθών Αύτού καί παρέδωκαν είς 
ημάς ώς νηστείαν πρό τού Πάσχα. ’Αλλ’ ένω ε!νε βέ- 

αιον δτι ή νηστεία αύτη άνάγει τήν αρχήν αύτής είς τόσον άπομεμα- 
Χρυσμέ?ην έποχήν καί είς αίτια, οΐα ή λύπη καί το πένθος τών μα-

1) «Κυρίως μία έστϊ» νηστεία ή τεσσαρακονθήμερος, ή του Πάσχα’ εί 
γαρ ησαν και αλλαι, έμνήσθη αν και τούτων δ κανών (69 τών ’Αποστόλων), 

(Βαλσαμών, Σύνταγμ. Β'. 89).
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θητών έπϊ τώ άπ’ αύτών χωρισμώ τού ήγαπημένου Διδασκάλου, έ- 
κλήθη δέ Τεσσαρακοστή κατ’ άναλογίαν πρός τα έν τή Π. καί Κ. 
Διαθήκη παραδείγματα, οΐα ή τεσσαρακονθήμερος νηστεία τοΰ Σωτή- 
ρος, τοΰ Μωϋσέως καί Ήλιοΰ, ή πρός τάς τεσσαράκοντα περίπου ώρας 
άπό τοΰ θανάτου τοϋ Ίησοΰ μέχρι τής πρωίας καθ’ ήν άνέστη, — έν 
τούτοις δέν εΤνε γνωστόν τίνα τά άρχικά δρια αύτής έν<,δς τών όποιων 
περιελαμβάνετο, διά τό άκαθόριστον τής έορτής τοϋ Πάσχα μέχρι τής 
Α'. Οικουμενικής Συνόδου (τω 325), ήτις καθώρισε τά κατ’ αύτό. Δια 
τόν λόγον τοϋτον πολλήν σύγχυσιν καί άταξίαν παρατηροϋμεν ώς πρός 
τήν τήρησιν τής νηστείας ταύτης, κατά τούς τρεις πρώτους αιώνας, 
ού μόνον περί τόν χρόνον τής διαρκείας αύτής, άλλά καί ώς πρός τόν 
τρόπον τής νηστείας καί τό είδος τών τροφών, άφ’ ών έδει νά άπέ- 
χωσιν οί χριστιανοί. Ούτω λ. χ. έπϊ τών χρόνων τοϋ Ειρηναίου έπι- 
σκόπου Λουγδούνου (f 202) καί πρό αύτοϋ, ένφ έτηρείτο ή πρό τοϋ 
Πάσχα νηστεία, έν τούτοις διημφισβητείτο καί ό χρόνος τής διαρκείας 
αύτής καί τό είδος τής νηστείας*  «ούδέ γάρ μόνον περί τής ήμέρας 
(τοϋ Πάσχα) έστίν ή άμφισβήτησις, άλλά καί περί τοΰ είδους αύτοϋ 
τής νηστείας. Οί μέν γάρ οϊονται μίαν ήμέραν δειν αύτούς νηστεύ- 
ειν, οί δέ δύο, οί δέ καί πλείους. Οί δέ τεσσαράκοντα ώρας ήμερι- 
νάς τε καί νυκτερινάς συμμετροϋσι τήν ήμέραν αύτών. Καί τοιαύτη 
μέν ποικιλία τών έπιτηρούντων, ού νϋν έφ’ ήμών, γεγονυία άλλά καί 
πολύ πρότερον έπϊ τών πρό ήμών» (Ειρηναίος, παρ’ Εύσεβ. Έκκλ. 
Ίστορ. ε’ 24). Επίσης έκ τίνος έπιστολής Διονυσίου, έπισκόπου Α
λεξάνδρειάς (f 265) πρός τόν Βασιλείδην πληροφορούμεθα, δτι οί χρι
στιανοί ένήστευον τήν μεγάλην έ^δομάδα μέ τάς έξής διαφοράς*  οί 
μέν ένήστευον τάς έξ ήμέρας, οί δέ τάς δύο, οί δέ τάς τρεις, οί δέ 
τάς τέσσαρας, οί δέ ούδεμίαν. «Μηδέ τας έξ τών νηστειών ήμέρας ί
σως, μηδέ όμοίως πάντες διαμένουσιν, άλλ’ οί μέν καί πάσας ύπερτι- 
θέασιν ’) άσιτοι διατελοϋντες, οί δέ δύο, οί δέ τρεις, οί δέ τέσσαρας, 
οί δέ ούδεμίαν». Όμοίως εις τάς Άποστολικας διαταγας ε', 18 ά- 
ναγινώσκομεν : «Έν ταϊς ήμέραις τοΰ Πάσχα νηστεύετε, άρχόμενοι 
άπό Δευτέρας μέχρι Παρασκευής καί Σαββάτου όλόκληρον νηστεύσα
τε ... . μηδενός γενόμενοι μέχρις άλεκτοροφωνίας νυκτός». Κατά 
τούς μετέπειτα χρόνους ήρχισε να μηκύνηται δ χρόνος τής πρδ τοΰ 
Πάσχα νηστείας, άλλά δέν έμορφώθη γενική καί σύμφωνος έκκλησια-

1) *Η  έπέκτασις τής νηστείας πέραν τής μιας ήμέρας ώνομάζετο ύπέρθεσις. 
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στική πράξις, εί μή κατά τδν Δ', αιώνα μετά τήν Α'. έν Νικαία Σύ
νοδον ήτοι μετά τδν Γ'. αιώνα. "Ωστε κατά τούς τρεις πρώτους αιώ
νας δέν είνε γνωστή έν τή έκκλησ'α νηστεία έκ τ ε σ σ α ρ α- 
κοντά ήμερών, Τεσσαρακοστή, άλλά μόνον ή μ ε ρ ώ ν 
τ ι ν ω ν, κατα τήν μεγάλην Εβδομάδα. Άπδ τοϋ 4ου άρα αίώνος 
Λύτη έμφανίζεται, ώς καί δ δρος αύτδς Τεσσαρακοστή. Αν 
δέ είς τάς ΆποστολικαςΔιαταγας (ε', 13) καί είς τδν 69ον Άποστο- 
λικδν κανόνα λέγεται περί τής νηστείας τής Τεσσαρακοστής καί 
γίνεται χρήσις τοϋ δρου τούτου, τοΰτο δέν πρέπει να μάς σκανδαλί- 
ζη, διότι τα βιβλία ταΰτα, ώς σήμερον είνε κοινώς παραδεδεγμένον, 

έγράφησαν βραδύτερον τοΰ 3ου αίώνος. ι)Έκ τών λόγων τών Πατέρων καί έκκλησιαστικών συγγραφέων 
τοΰ Δ', αίώνος, πληροφορούμεθα, δτι ή νηστεία τής Μ. Τεσσαρακο
στής διήρκει έπϊ έξ μέν έβδομάδας, μή συμπεριλαμβανομέ^ης τής μ. 
έβδομάδος, έπϊ έπτά δέ, άν ή μ. έβδομάς συμπεριελαμβάνετο είς τας 
40 ήμέρας, Ό άγιος Έπιφάνιος, δστις άκμάζει περί τα τέλη τοΰ 
Δ', αίώνος, διακρίνει τήν Τεσσαρακοστήν άπδ τής μ. έβδομάδος, τήν 
δποίαν οί Χριστιανοί έτήρουν έν ξηροφαγία, τρώγοντες άπλώς άρτον 

καί άλας καί πίνοντες ύδωρ.Άλλ’ δχι μόνον ώς πρδς τδν άριθμδν τών νηστησίμων ήμερών 
τής μ. τεσσαρακοστής, άλλά καί ώς πρδς τδν τρόπον τής νηστείας αύ
τής καί τδ είδος τών βρωμάτων παρατηρείται μεγάλη ποικιλία πα
ρά τοϊς άρχαίοις. Ό Σωκράτης, έκκλησιαστικδς ιστορικός τοΰ ε . 
αίώνος, άναφέρων περί τοΰ τρόπου τής τηρήσεως τής Τεσσαρακοστής 
είς τάς διαφόρους έκκλησίας τής Ανατολής καί τής Δύσεως έπάγεται : 
«*£στι  δέ ευρεϊν ού μόνον περί τδν άριθμδν τών ήμερών διαφωνοΰντας, 
άλλά καί τήν άποχήν τών έδεσμάτων ούχ όμοίαν ποιουμένους*  οί μέν 
γάρ πάντη έμψύχων άπέχοντες, οί δέ τών έμψύχων, ίχθΰς μόνον με- 
ταλαμβάνουσι, τινές δέ σύν τοϊς ίχθϋσι καί τών πτηνών άπογεύονται, 
έξ ϋδατος καί αύτά κατά τδν Μωϋσέα γεγενήσθαι λέγοντες. Οί δέ καί 
άκροδρύων καί ώών άπέχονται. Τινές δέ ξηροΰ άρτου μόνον μεταλαμ- 
βάνουσιν*  άλλοι δέ ούδέ τούτου*  έτεροι δέ άχρις ώρας νηστεύοντες διά
φορον έχουσ. τήν έστίασιν». Τήν αιτίαν τής τόσης διαφοράς περί τδν 
τρόπον τής νηστείας έξηγεΐ ό αύτδς ιστορικός λέγων*  «έπειδή ούδεϊς

1) Πρβλ. Γ. Δέρβου, Έγχειριί. Xptac. Αρχαιολογίας Άθήναι, 1913 σελ. 

94 χαϊ έξης. Δ. Κυριάκού, Έκκλ. Ίστορ. Α'.193. Μ. Σακελλαροπούλου.

Δίκαιον, σελ. 34.

Έκκλ.
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περί τούτου έγγραφον έχει δεϊξαι παράγγελμα, δήλον ώς καί περί 
τούτου τή έκαστου γνώμη καί προαιρέσε: έπέτρεψαν οί ’Απόστολοι, 
ϊνα έκαστος μή φόβφ, μηδέ έξ άνάγκης το άγαθόν κατεργάζηται» 
(Έκκλ, Πστορ. Ε', 22). Τάς άταξίας δμως ταύτα # καί καταχρήσεις 
έπισήμως χατεδίκασεν ή Πενθέκτη Σύνοδος (691) έν τφ 55 καί 56 
κανόνι αυτής θεσπίσασα τό όμοειδές καί όμοιόμορφον τής νηστείας, ού
τως ώστε «τήν κατά πάσαν τήν οικουμένην τού Θεού ’Εκκλησίαν μια 
κατακολουθούσαν τάξει τήν νηστείαν έπιτελειν καί άπέχεσθαι ώσπερ 
θυτοΰ παντός, ούτω δή καί ώοΰ καί τυρού». Έκτοτε τά μέν ώά, τό 
γάλα, ό τυρός, τό βούτυρον καί τό κρέας παντός ζώου άπηγορεύθησαν 
καθώς καί οί ιχθύς, πλήν τής Κυριακής τών Βαίων καί τού Εύαγγε- 
λισμού, έπετράπη δέ ή χρήσις έλαίου καί οίνου, κογχυλίων ή μι
κρών ιχθύων μή έχόντων αίμα. Τοιουτοτρόπως περί τά τέλη τού Ζ', 
καί άρχάς τού Η', αίώνος ή έ,.κλησιαστική διάταξις τού να προπαρα- 
σκευαζώμεθα οί χριστιανοί διά πεντηκονθημέρου νηστείας πρό τού Πά
σχα κατέστη γενική καί έπεκράτησεν έκτοτε.

Τίς δμως ό σκοπός τής νηστείας ταύτης ; Ό σκοπός αύτής προ- 
δήλως εΐνε να περιορίση τούς χριστιανούς έπί μάλλον άπό τάς σωμα- 
τικάς άπολαύσεις καί ήδονάς καί άπασχολήση σπουδαιότερον περί τόν 
λόγον τοΰ θεοΰ «καί προπαρασκευάσω είς τήν έορτήν τών χαρμοσύνων 
ήμερών, τών καθιερωμένων είς τήν άνάμνησιν τής νέας τού άνθρωπίνου 
γένους δημιουργίας, τής γενομένης διά τής τοΰ Κυρίου Άναστάσεως 
καί καταστήση δι’ έξομολογήσεως καί μετανοίας άξίους τής μεταλή- 
ψεως τών άχράντων μυστηρίων». Ό ίερός Χρυσόστομος έν τω κατά 
’Ιουδαίων τρίτω λόγω αύτού, έξηγεΐ τόν σκοπόν τής νηστείας ταύτης 
ώς εξής : «Τίνος ένεκεν, λέγει, νηστεύομεν τάς τεσσαράκοντα ταύτας 
ήμέρας; Πολλοί κατά τούς παλαιούς χρόνους προσήρχοντο είς τήν με- 
τάληψιν τών άχράντων μυστηρίων απλώς καί ώς έτυχε καί μάλιστα 
κατά τόν καιρόν τούτον, καθ’ δν ό Χριστός αύτά παρέδωκε. Συνειδό- 
τες λοιπόν οί Πατέρες τήν βλάβην τήν γενομένην έκ τής ήμελημένης 
προσόδου, συνελθόντες ώρισαν ήμέρας νηστείας τεσσαράκοντα, μετά 
προσευχών καί άκροάσεως τού θείου λόγου, ϊνα καθαρθέντες κατά τάς 
ήμέρας ταύτας μετ’ άκριβείας άπαντες καί διά προσευχών καί έλεημο- 
συνών καί διά νηστείας καί διά παννυχίδων καί διά δακρύων καί δι’ 
έξομολογήσεως καί δια τών άλλων απάντων, ούτω δσον τό δυνατόν 
καθαροί μετά καθαράς τής συνειδήσεως να προσέλθωμεν είς τήν θείαν 

εύχαριστίαν. . . Άν, λοιπόν, σέ έρωτήση ό Ιουδαίος ή ό Ελλην διά 
ποιον σκοπόν νηστεύεις ; μή εϊπης, δτι διά τό Πάσχα ή δια τον -ταύ
ρον, αλλά διά τάς αμαρτίας ήμών, έπειδή μέλλομεν νά προσέλθωμεν 

είς τά άχραντα μυστήρια».
*

* *
Καθ’ δλον τό διάστημα τής μ. τεσσαρακοστής έκτός άλλων κα- 

τανυκτικών ασμάτων κατά τε τάς έωθινάς καί έσπερινάς άκολουθίας 
άναγινώσκονται καί άναγνώσματα έκ τής Π. Δ»αθήκης. Τό βιβλίον τής 
Γενέσεως άποκαλύπτει είς ήμάς τήν υψηλήν ήμών καταγωγήν καί τα 
πρώτα είς τόν κόσμον συμβάντα. Αί παροιμίαΐ τού Σολομώντος χειρα- 
γωγούσιν ήμάς διά τών χρυσών αύτών υποθηκών είς τόν βίον, αί δέ 
προφητεϊαι τοΰ Ήσαΐου, λαλούσιν ούτω σαφώς ώσεί να συνενώσιν άμ- 
φοτέρας τάς Διαθήκας. ’Εξ δλων δέ τών κανόνων, οϊτινες ψάλλονται 
κατ’ αύτήν άξιος σημειώσεως εΐνε ό μέγαζ κανών τού άγίου Ανδρέου 
έπισκόπου Κρήτης, τού Τεροσολυμίτου, ψαλλόμενος δίς, τό μέν πρώτον 
τμηματικώς, κατά δέ τήν Τετάρτην ήμέραν άπό τής Δ . Κυριακής τών 
νηστειών, όλόκληρος. Ό κανών ούτος πλούσιος είς έπιτυχεϊς άλληγο- 
ρίας, μεταφοράς καί μεγάλας έννοιας περί μετανοίας, έκφράζει ώς ά
ριστα τά αισθήματα παντός πνευματικώς συντετριμμένου χριστιανού. 
Άκούων τις αύτού δέν δύναται ή άκουσίως ν άνακρά^η έκ βάθους 

καρδίας :«Κύριε, εί μή τούς άγίους Σου εϊχομεν πρεσβευτάς καί τήν άγα- 
θοτητά Σου συμπαθούσαν ήμίν, πώς έτολμώμεν, Σωτήρ ύμνήσαι -«ε, 
"Ον εύλογούσιν άπαύστως Άγγελοι ! Καρδιογνώστα, φείσαι τών ψυ-

χών ήμών». ** *
Κατά τήν άρχαίαν έποχήν, διχρκούσης τής μ. τεσσαρακοστής 

καθ’ ήν πολλή πανταχού ήσυχία έβχσίλευε «καί ούτε έν εσπέρα αδόν- 
των ήν άκούσαι, ούτε έν ήμέρα θορυβούντων καί μεθυοντων, ού κρα- 
ζόντων, ού μαχομένων», οί κήρυκες τού θείου λόγου συνίστων είς τα 
πνευματικά αύτών τέκνα σύντονον καί λιπαράν τήν μελέτην τών άγ. 
Γραφών καί παρώρμων είς έλεημοσύνην καί πρόνοιαν ύπέρ τών πτω
χών καί πασχόντων συνίστων τήν μετά τών έχθρών καταλλαγήν καί 
σφοδρώς κατεπολέμουν τήν πεπλανημένην γνώμην, τήν όποιαν καί σή
μερον πολλοί τών χριστιανών έχουσιν, δτι δηλ. μόνη ή τυπική καί 
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ξηρά νηστεία σώζει καί είνε εύπρόσδεκτος είς τόν θεόν, άνευ τής έλ*η-  
μοσύνης καί τής εύποιΐας, άνευ τής άποχής άπό πράξεων καί λόγων 
άπρεπων καί άπό παθών κατασπιλούντων τό σώμα καί τήν ψυχήν. Έπί 
τού ζητήματος τούτου δ ίερδς Χρυσόστομος δμιλών ποτέ, έλεγεν είς 
τούς χριστιανούς του*  «καλή είνε ή νηστεία, καλή καί τών Γραφών ή 
άνάγνωσις, άλλ’ δταν ταύτας παρακολουθή καί σύμφωνος πράξις. . . 
Μή μοι εϊπης δτι τόσας ήμέρας ένήστευσα, τούτο καί εκείνο δέν έφα
γον, οίνον δέν έπιον, άλουστος έμεινα, άλλά δειξόν μοι. εάν θυμώδης 
ένφ ήσο, πράος έγεινες, καί άν ώμδς ένφ ήσο φιλάνθρωπος έγεινες’ 
διότι έάν φέρης τήν μέθην τοΰ θυμού, πρδς τί καταθλίβεις τήν σάρκα 
σου; έάν φθόνος ύπάρχη έντός σου καί πλεονεξία, τί σε ώφελει, δτι ύ
δωρ μόνον πίνεις; Δέν ζητώ ποία είνε ή τράπεζά σου, άλλ’ έάν ή 
κακή σου γνώμη μετεβλήθη ... Μή λοιπόν έπιδείκνυε τυπικήν καί 
ξηράν νηστείαν, διότι δέν άναβαίνει μόνη είς τδν ούρανδν άν δέν συνο- 
δεύηται άπδ τήν άδελφήν της τήν έλεημοσύνην . . . Νηστεύεις; Δειξόν 
μοι τούτο δΓ αύτών τών έργων ποίων έργων; Έάν Ιδης πτωχόν έλέη- 
σον, έάν Ιδης έχθρόν, συνδιαλλάχθητι πρδς αύτόν έάν ϊδης φίλον σου 
νά εύδοκιμή, μή τόν φθονήσης. ’Άς νηστεύη καί τδ στόμα σου άπδ λό
για αισχρά καί άπδ ύβριν. Διότι ποία ωφέλεια είνε, δταν μέν δρνίθων 
καί ιχθύων άπεχώμεθα, τούς δέ άδελφούς μας δαγκάνωμεν καί κατα- 
τρώγωμεν;» Άλλά μήπως δέν συνιστά τά αύτά καί σήμερον καί πάν
τοτε ή ’Εκκλησία διά τών ασμάτων τού δρθρου καί τού εσπερινού τής 
πρώτης έβδομάδος τής μ. τεσσαρακοστής ; ’Ιδού πώς αύτη φρονεί περί 
τής νηστείας καί πώς έννοεΐ αύτήν, προτρέπουσα τά τέκνα αύτής ν’ 
άσκώσι ταύτην.

1) 7Ητο τρίκλινον ύπερμέγιστον έν τφ μεγάλω πκλχτίφ, έν ψ υπήρχε κχϊ
Σολομώντειος θρόνος κχϊ τά περιλάλητχ έκείνχ τού Θεοφίλου κχτεσκεύχστο

δργχνχ. 2) Βχθμίδων κλίμχκος. 3) Γρχμμχτεί.
4) Κχν. 51 κχϊ 52 τής έν Αχοδικείφ συνόδου: <"Οτι ούδεϊς έν τεσσχρχκο- 

°τή μχρτύρων γενέθλιον έπιτελείν, άλλά τών αγίων μαρτύρων μνείαν ποιείν έν
τοϊς Σαββϊτοις κχϊ Κυριχκχίς. Ότι ούδεϊς έν τεσσχρχκοστή γάμους ή γενέθλιχ
έπιτελείν». Πρβλ. κχϊ Φ. Παπχδοπούλου, Αειτουργ. τής Όρθ. ανατολ. Έκκλη-
αί«ς, 1894 σελ. 57.

Νηστεύσωμεν νηστείαν δεκτήν, εύάρεστον τφ Κυρίφ’ αληθής νηστεία, ή τών 
κακών άλλοτρίωσις, έγκράτεια γλώσσης, θυμού αποχή, επιθυμιών χωρισμός, κα
ταλαλιάς, ψεύδους καί επιορκίας’ ή τούτων ένδεια, νηστεία έστίν, αληθής καί 
εύπρόσδεκτος.

Νηστείαν, ούκ αποχήν βρωμάτων μόνον τελέσωμεν, άλλά παντός υλικού πά
θους άλλοτρίωσιν’ Ινα τήν καθ’ ήμών τυραννοϋσαν σάρκα δουλώσαντες, άξιοι 
γενώμεθα τής του ’Αμνού μεταλήψεως, τού ύπέρ τού κόσμου σφαγέντος έκουσίως 
Γίού τού θεού, καϊ πνευματικώς έορτάσωμεν, τήν έκ νεκρών τού Σωτήρος Άνά- 
στασιν’ είς ύψος άρθέντες, αρετών έν φαιδρότητι, καί τή τρυφή τών αρίστων έρ
γων, εύφραίνοντες τόν Φιλάνθρωπον.

Νηστεύοντες, αδελφοί, σωματικώς, νηστεύσωμεν καϊ πνευματικώς’ λύσωμεν 
πάντα σύνδεσμον αδικίας’ διαρρήξωμεν στραγγαλιάς, βιαίων συναλλαγμάτων’ πά
σαν συγγραφήν άδικον διασπάσωμεν’ άφήσωμεν σαρκος τήν ευπάθειαν’ αύξήσωμεν

ΨυΧήζ τά χαρίσματα’ δώσωμεν πεινώσιν άρτον, καϊ πτωχούς άστεγους είσα- 
γάγωμεν είς οίκους, ίνα λάβωμεν παρά Χριστού τού θεού, τό μέγα έλεος.

* 
* *

Εν Κωνσταντινουπόλει, κατά τήν βυζαντινήν έποχήν, ώς πληρο- 
φορούμεθα παρά τού Κωνσταντίνου τού Πορφυρογεννήτου (Βασίλειος 
Τάξις Α’, 27. Β'. 10) τήν πρώτην ήμέραν τής μεγάλης Τεσσα
ρακοστής, δ αύτοκράτωρ «τή καθαρά Δευτέρα άνήρχετο έκ τής 
Μαγναυρας ’) καί στάς άνωθεν τών γραδηλίων 1 2) έν τφ πρασίνψ λίθφ, 
διελάλει έκείθεν τφ λαφ τδ έν άγνεία καί φόβφ θεού έκτελέσαι τήν 
άγίαν Ιεσσαρακοστήν. Καί είθ’ ούτως έπέτρεπεν άσηκρίτη 3) καί έπανε- 
γίνωσκε τδ έπαναγνωστικόν. Τελεσθείσ.4ς δέ τής άναγνώσεως, π ά ς 
ί λαός ε ύ φ ή μ ε ι τδν βασιλέ α». Διά νόμων δ’ έκκλησια- 
στικών καί πολιτικών άπηγορεύθη παν τδ δυνάμενον νά ταράξη τήν 
γαλήνην καί ήσυχίαν τού ίερού τούτου καιρού, πάσα πανήγυρις καί 
διασκέδασις, τέλεσις γάμων, μνήμαι καί γενέθλια καί πάσα άλλη τε
λετή χαράν καί εύθυμίαν προξενούσα 4 * *). Α Λ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ

Πώς δύναται κάνεις κατά τόν Πλούταρχον καί άπό τους έχθρούς 
του νά ώόεληται·

"Ολοι οί άνθρωποι είς τόν κόσμον τούτον εχομεν τους φί
λους μας, άλλ’ εχομεν καί ιούς έχθρούς μας. Καί άν ύποθέσω- 
μεν δτι είς τήν κοινωνίαν καί είς τάς άλλας πολυειδείς πρδς 
τους άλλους μας σχέσεις ε’ίμεθα τόσον φρόνιμο, καί προσεκτικοί, 
τόσον λεπτοί καί άγαπητοί, ώστε φιλίας μόνον καί συμπαθείας 
παρά εχθρας καί άντιπαθείας νά δημιουργώμεν, έχθρούς πάλιν θά
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έχωμεν τούς έχθρούς άκριβώς τών φίλων μας. Διότι πάσα φιλία 
μάς συμπλέκει μέ πολλάς ή δλίγας έχθρας· τούτο μάς τδ είπε 
πρώτος είς έκ τών έπτά σοφών τής Ελλάδος, δ Χίλων, ό όποιος 
είς κάποιον είπόντα δτι δέν έχει έχθρούς είπε : φαίνεται δτι καί 
φίλους δέν έχεις. Διά τούτον λοιπόν ή δι’ έκείνον τδν λόγον δέν 
είνε δυνατδν παρά νά έχωμεν καί τούς έχθρούς μας.

Οί πρώτοι έπί τής γής άνθρωποι ήρκοΰντο μόνον είς τδ νά 
άμύνωνται απέναντι τών πρώτων έχθρών των, τών αγρίων δηλ. 
θηρίων, καί είς τούτο και μόνον άπέβλεπον οί μεγάλοι πρδς έκεί- 
να άγώνές των. Οί άμέσως δμως μετ’ αύτούς έμαθον καί νά ώ- 
φελώνται άπδ τούς έχθρούς των τούτους, έμαθον νά χρησιμοποιώ- 
σι τάς σάρκας των διά τροφήν, τάς τρίχας των δι’ ένδύματα, τήν 
χολήν των διά φάρμακα, τδ δέρμα των δι’ οπλισμόν, σύν τφ 
χρόνφ δέ ή ώφέλεια καθόλου έκ τών φοβερών των αντιπάλων 
τοσούτφ έπολλαπλασιάσθη ώστε νά κινδυνεύη αύτή ή ύπαρξις 
τών άνθρώπων άνευ τής ύπάρξεως τών άγριωτάτων έχθρών των. 
Καί ήμεις λοιπόν, άφ’ ού δέν είνε δυνατδν νά μή έχωμεν καί 
τούς έχθρούς μας, δέν πρέπει νά άρκούμεθα μόνον είς τδ νά μή 
βλαπτώμεθα ύπ’ αύτών, δπως έκαμνον οί άρχαιότεροι άνθρωποι, 
άλλά καί νά φροντίζωμεν, δπως συνιστά ό Ξ ε ν ο φ ώ ν, νά 
ζητώμεν τήν μέθοδον καί τήν τέχνην, διά τών δποίων καί θά ώ- 
φελούμεθα άπ’ αύτούς. "Αν ρίψωμεν έν βλέμμα είς τά περί ήμάς 
θά ’ίδωμεν δτι καί άπδ άλλα θεωρούμενα βλαβερά έζητήσαμεν 
κάτι τι νά ώφεληθωμεν’ θά ίδωμεν δτι καί ό γεωργός τά ά
καρπα δένδρα, τά όποια δέν ήδυνήθη νά έξημερώση, καί ό κυνη 
γδς τά άγρια θηρία, τά όποια δεν ήδυνήθη νά τιθασσεύση έζή- 
τησαν άλλως νά έκμεταλλευθώσι. Καί τής θαλάσσης τδ ύδωρ 
δέν πίνεται, τρέφει δμως ιχθύς καί διευκολύνει τόσον πολύ τήν 
έπικοινωνίαν τών άνθρώπων. Καί τδ πύρ, δτε τδ> πρώτον έφανε- 
ρώθη είς τούς άνθρώπους, ήθέλησεν ό Σάτυρος νά έναγκαλι- 
σθή καί νά φιλήση· «πρόσεχε τά γένεία σου», τοΰ είπεν ό 
Προμηθεύς, «διότι καίει τδν έγγίζοντα»· καί δμως τδ καίον αύ- 
τδ πυρ παρέχει τήν θερμότητα καί διά τούς γνωρίζοντας είνε 
τδ δργανον πάσης κινήσεως καί τέχνης. Τδ αύτδ συμβαίνει καί 

ώς πρδς τούς έχθρούς μας· κατά πολλά μάς είνε ίσως ολαβε- 
ροί καί δυσμεταχείριστοι, κατ’ άλλους δμως τρόπους πολύ πι
θανόν νά μάς είνε ώφέλιμοι. Καί τού βίου μας πολλά περιστα
τικά φαίνονται άπεχθή καί πολέμια’ καί όμως καί αι ασθενειαι 
πολλάκις δίδουσιν άφορμήν είς έπιβεβλημένην σωματικήν άνά- 
παυσιν καί έργασία πολλή συσσωρευθείσα άσκεί καί δυναμώνει 
τδν άνθρωπον. Είς μερικούς δέ άνθρώπους καί ή στέρησις τής 
πατρίδος των καί ή άπώλεια τών χρημάτων των έγιναν αφορ
μή έπιδόσεως είς τήν φιλοσοφίαν καί είς έπωφελεστερας ασχο
λίας, δπως συνέβη είς τδν Διογένη*  καί εις τδν Κράτητα. Καί 
δ Ζήνων δε, δτε έμαθεν δτι τδ πλοιον, τδ όποιον έναυλωσεν, 
έναυάγησεν, είπε : «καλά κάνεις, ώ τύχη, καί με οδηγείς πρδς 
τήν φιλοσοφίαν». Καί οί φρόνιμοι λοιπόν άνθρωποι πρέπει καί 

άπδ τούς έχθρούς των κάτι νά κερδίζωσι.
Πρώτον δυνάμεθα νά ώφεληθωμεν καί άπδ αύτήν τήν 

βλαβερωτάτην ένέργειαν τών έχθρών μας. Γνωρίζομεν δτι οί 
έχθροί μας έγρηγορούσι πάντοτε, δτι έξετάζουσι διαρκώς μέ 
βλέμματα Αυγκέως δλα τά σημεία τοΰ βίου μας, ζητούντες 
πανταχόθεν λαβήν κατηγορίας, δτι υπεισέρχονται είς τάς σχέ
σεις μας πρδς τούς φίλους, τούς δούλους καί τούς γνωρίμους 
μας, άναζητούντες, δσον δύνανται σημεία μομφής καί είς τάς 
πράξεις καί είς τούς λόγους μας. Οί φίλοι μας πιθανόν νά μή 
μάθωσιν δτι ήσθενήσαμεν, δτι έδανείσθημεν χρήματα, δτι έφι- 
λονικήσαμεν μέ τήν γυναίκά μας’ τούς έχθρούς μας δμως χανέν 
άπδ αύτά δέν θά τούς διαφύγη. Πρδ πάντων δέ ένδιατρίβου- 
σι πολύ είς τά σφάλματά μας καί αύτά έξιχνιάζουν’ καθώς 
οί γύπες φέρονται πρδς τάς όσμάς τών βρωμερών σωμάτων, πα- 
ρατρέχοντες τά καθαρά καί ύγιαίνοντα, ούτω καί τά μεμπτά 
καί έπιλήψιμα σημεία τού βίου μας προσβάλλουσι καί σπαράτ- 

τουσιν οί έχθροί μας.
Αύτή άκριβώς ή έγρήγορσις καί ή μετά κακοβούλου πε- 

ρίεργείας παρακολούθησις τών καθ’ ήμάς ύπδ τών έχθρών μας 
δύναται ήμάς πολύ νά ώφελήση. Μάς ύποχρεώνει νά είμε-
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θα πάντοτε προσεκτικοί είς τον βίον μας, μήτε να πράττωμεν μή
τε νά λέγωμέν τι άπερισκέπτως, άλλα πάντοτε νά διαφυλάττω- 
μεν άνεπίληπτον τόν βίον μας. Αύτδς δ περιορισμός μας καί 
δ φόβος μήπως δώσωμεν λαβήν μομφής είς τους έχθρούς μας 
ήμπορεί νά μάς άσκήση νά ζώμεν σωφρόνως καί άνεγκλήτως, 
διότι πολλάκις οί αναγκαζόμενοι διά τούς έχθρούς των νά έπα- 
γρυπνώσιν είς τδν βίον των καί νά άποφεύγωσι τήν ραθυμίαν 
καίτά πάντα νά διεξάγωσι μετά περισκέψεως, άσυναισθήτως 
καταντώσιν ύπδ τής συνηθείας νά μή σφάλλωσι πλέον καί 
χαλκεύουσι χαρακτήρα καί κατακοσμοΰσι τδ ήθός των. Άς 
μή λησμονώμέν ποτέ δτι διά παν δλίσθημα καί σφάλμα μας 
θά χαρωσι καί θά γελάσουν πρώτοι οί έχθροί μας. Άς έ'χωμεν 
πάντοτε ύπ’ δψιν μας δτι εχομεν πολεμίους τού βίου μας καί 
τής δόξης μας, καί άς προσέχωμεν επομένως άκόμη περισσό
τερον, καί ας κανονίζωμεν τδν βίον μας άμέμπτως, διότι διά 
τά σφάλματά μας δέν φοβούμεθα καί δέν έντρεπόμεθα τους 
φίλους άλλά τους έχθρούς μας. Διά ταύτα καί δ ύπατος τών 
Ρωμαίων Σκιπίων Νασικάς, δτε τινές τφ έλεγον δτι τώρα πλέον 
ή Ρώμη είνε έξησφαλισμένη άπδ παντδς κινδύνου, διότι οί 
μέν Καρχηδόνιοι κατεστράφησαν οί δέ "Ελληνες ύπεδουλώθη- 
σαν, τώρα άκριβώς, είπε, κινδυνεύομεν, διότι δέν εχομεν ούτε 
ποίους νά φοβώμεθα, ούτε ποίους νά έντρεπώμεθα.

Ένθυμεισθε πάντοτε καί τδ φιλοσοφικόν λόγιον τού Διο- 
γένου;· έρωτηθείς πώς είνε δυνατδν τελεσφορώτερον νά πολεμή- 
σωμεν τους έχθρούς μας ειπεν: αν ήμείς οί ίδιοι γίνωμεν άνθρω
ποι. Καί πράγματι, άφοΰ οί έχθροί μας στενοχωρούνται καί στε- 
νάζουσιν δσάκις βλέπωσι τους ίππους μας εύδοκιμούντας, τους 
κύνας μας έπαινουμένους, τούς άγρούς μας καλώς καλλιεργη
μένους, τούς κήπους μας εύθαλεις, πώς φαντάζεσθε δτι θά δια- 
τεθώσιν έάν ήμείς οί ίδιοι εϊμεθα δίκαιοι, χρηστοί, μετρημένοι είς 
τούς λόγους μας, καθ.ροί είς τάς πράξεις μας, κόσμιοι είς τδν 
βίον μας ; Ό Πίνδαρος λέγει δτι δταν ήττηθώσιν οί άνδρες, σι- 
ωπώσι, νομίζω δμως δτι τούτο γίνεται ιδία είς έκείνους οί όποιοι 
νικώνται ύπδ τών έχθρών των είς τήν επιμέλειαν, τήν χρηστό

τητα, τήν μεγαλοφροσύνην, τήν φιλανθρωπίαν, τάς ευεργεσίας 
αύτά κυρίως στρέφουν δπίσω τήν γλώσσαν τού άλλου, αύτά 
φράττουν τδ στόμα, αύτά στενοχωρούν, αύτά έπιβάλλουν σιγήν. 
Άν θέλης νά λυπήσης τδν έχθρόν σου, μή τδν άποκαλέσης κα
κοήθη, άκόλαστον, βωμολόχον, άλλ’ έσο σύ άνθρωπος σώφρων, 
φιλαλήθης, φιλάνθρωπος, δίκαιος πρδς δλους. Άν ποτέ άναγ- 
κασθής καί νά τδν ύβρίσης φρόντισε νά είσαι δσω τδ δυνατόν μα
κράν τών λοιδοριών τάς δποίας τφ προσάπτεις' έμβάθυνε είς τήν 
ψυχήν σου καί έξέτασον τά σαθρά της μέρη, ίνα μή άκούσης τδ 

γνωστόν : άλλων ιατρός, αυτός ελκεσι βρύων.
Άν δ έχθρδς σου σέ καλέση άπαίδ.υτον, ένίσχυσον τήν 

φιλομάθε αν καί τήν φιλοπονίαν σου' αν σέ καλέση δειλόν, διέ- 
γειρε περισσότερον τδ θάρρος καί τδν άνδρισμόν σου’ αν άσελγή 
καί άκόλαστον, έξάλειψον έκ τής ψυχής σου καί τδ έλάχιστον 
ίχνος φιληδονίας. Διότι δέν ύπάρχει αίσχρότερον καί λυπηρότε- 
ρον άπδ τοΰ νά κακολογήσωμεν άλλον διά κάτι τι, τδ όποιον έ- 
φαρμόζεται είς ήμάς κακολογοΰντας' ψόγος, τδν όποιον ή άλή- 
θεια έπαναφέρει είς τδν ψέγοντα, είνε δηκτικώτερος παντδς άλ
λου, δπως ένοχλητικώτερον είνε είς τάς άσθενεΐς δράσεις καί τδ 
άνακλώμενον μέρος τού φωτός. "Οπως δ βορειοανατολικός άνε
μος συνάγει τά νέφη, ούτω καί δ φαύλος βίος έλκει πρδς έαυτδν 
τάς λοιδορίας. '0 Πλάτων δσάκις συνέπιπτε νά εύρεθή μεταξύ ά- 
σχημονούντων άνθρώπων, έπιστρέφων είς τδν οίκόν του συνήθιζε 
νά λέγη : μήπως άραγε είμαι καί έγώ τοιοΰτος ; Ούτω καί δ 
λοιδορήσας τδν βίον τοΰ άλλου, άν άμέσως έξετάση τδν ίδικόν 
του καί τδν κανονίση πρδς τδ άντίθετον έκείνου, διά τδ όποιον 
κατηγορεί τδν άλλον, θά έχη κάποιαν ώφέλειαν έκ τής λοιδορίας, 
ή δποία άλλως είνε μάταιόν τι καί άχρηστον καί κενόν πράγμα. 
Είνε δλως διόλου γελοίον νά λοιδορή καί νά σκώπτη τούς άλλους 
έκείνος δ όποιος κάπως δύναται νά άντιλοιδορηθή δπως δ Λέων 
δ Βυζάντιος, λοιδορηθείς ύπδ κυρτού διά τήν άσθένειαν τών 
οφθαλμών του, άνθρώπινον είπε, πάθος Ονειδίζεις φέρων έπί τοΰ
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νώτου τήν θείαν τιμωρίαν. Ό μέλλων να λοιδορήση τους άλλους 
δέν πρέπει νά εΐνε εύφυής, μεγαλόφωνος καί ιταμός, άλλ’ άλοιδό · 
ρητός καί άνέγκλητος. Τό γνώθι σαυτον δφείλει προ παντός να 
τό εχη ύπ’ οψιντου δ μέλλων να ψέξη τον άλλον, ί'να μή, λεγων 
δσα θέλει, άκούση δσα δέν θέλει, δπως λέγει δ Σοφοκλής.

Γ. ΜΑΤΣΑΚΙΣ
καθηγητής του Ιεροδιδασκαλείου.

Ο ΦΘΟΝΟΣ

Έν άπό τά ολεθριώτερα πάθη, τά όποια, εμφωλεύονται είς άν- 
θρωπίνους ψυχάς, έπιφέρουσι συν τώ χρόνο) τόν σωματικόν καί ψυχι
κόν μαρασμόν τοΰ άνθρώπου, εΐνε δμολογουμένως καί ό φθόνος. "Ολα 
τα άλλα πάθη άποβλέπουσιν είς νομιζομένην τινά ωφέλειαν τοΰ έχον- 
τος αύτά καί διά τής έκπληρώσεώς των καθησυχάζουσί πως αύτδν έ
στω καί πρός στιγμήν’ ό κλέπτης π.χ. ήσυχάζει μετά τήν ύπεξαίρεσιν 
άλλοτρίου πράγματος, δ φιλάργυρος άποβλέπει πρδς τον πλούτον, δ 
λαίμαργος προς τήν ήδυπάθειαν, δ οργίλος προς τήν έκδίκησιν, δ ύπε- 
ρήφανος πρδς τήν ύπεροχήν καί έξής. Ό φθόνος εΐνε λύπη διά τήν 
εύτυχίαν του πλησίον, καί επειδή ή εύδαιμονία τοΰ άλλου παρουσιά
ζεται πολυειδής, δια τοΰτο καί ό φθόνος, διά νήν ποικιλίαν τών έρε- 
θισμών του, παρίσταται ώς διαρκής εσωτερική λύπη.

Ό φθόνος βλάπτει πρδ παντδς τδν έχοντα αύτδν καί κατ’ έλά- 
χιστον τδν βασκανόμενον. Δια τοΰτο εύφυώς καί δ θεολόγος Γ ρ η γ ό
ριο ς άπεκάλει τδν φθόνον δίκαιον έν τ’ αύτφ καί άδικον δίκαιον 
μέν ώς πρός τδν φθονοΰντα, καθότι όξέως τιμωρείται εσωτερικώς βα
σανιζόμενος, άδικον δέ ώς πρδς τούς- άλλους, τούς δποίους παντοιοτρό- 
πως καταδιώκει. 'Η υποκειμενική δμως τιμωρία τοΰ φθονερού εΐνε 
πολύ ύπερτέρα τής είς τδν φθονούμενον βλάβης. "Οπως ή σκωρία, λέ
γει δ μ. Βασίλειος, κατατρώγει τδν σίδηρον, ούτω καί δ φθό 
νος καταναλίσκει τήν ψυχήν τοΰ φθονερού*  ή μάλλον παραστατικώτε- 
ρον, δπωςλέγουσιν δτι αί έχιδναι γεννώνται διασχίζουσαι τήν κυοφο- 
ρήσασαν αύτάς γαστέρα, ούτω καί δ φθόνος κατατρώγει τήν έκτρέ- 
φουσαν αύτδν ψυχήν.

"Ολα τά φυσικά ή τυχηρά τοΰ πλησίον αγαθά κινούσι τδν φθό-

Ό φθόνος
νον καί κατατρώγουιιν ώς σκώληκες τήν καρδίαν τοΰ φθονερού*  δια 
τοΰτο καί ούδέποτε έγκαταλείπουσι τδν βάσκανον αί λΰπαι, αί δυσθυ- 
μίαι καί τοΰ προσώπου ή ώχρότης. "Ο,τι εύφραίνει τδν άλλον, έκτρέφει 
τήν λύπην καί ένισχύει τδν πόνον τοΰ φθονερού. Έπειδή δέ άφορμαί 
χαράς καί μακαρισμών ύπάρχουσιν είς τούς άνθρώπους πολυειδείς, ά- 
ναγόμεναι είς φυσικά των προτερήματα ή έπίκτητα καί τυχηρά ά- 
γαθά, διά τοΰτο δέν διαφέρει δ φθονερός, κατά τδν μ. Βασίλειον, 
γυμνοΰ άνθρώπου πανταχόθεν τιτρωσκομένου. Ό δείνα εΐνε άνδρείος 
καί ύγιής*  τά φυσικά αύτά άγαθά εΐνε τραύματα διά τον βάσκανον. 
* Αλλος εΐνε ώραΐος τήν μορφήν*  άλλη πληγή τοΰ φθονερού. Ό άλλος 
διαπρέπει τώ'*  άλλων κατά ψυχικά προτερήματα, ή θαυμάζεται διά 
τήν φρόνησιν ή τήν δύναμιν τών λόγων του, ή μακαρίζεται διά τήν 
κοινωφελή του δράσιν, ή έπαινείται πο^ύ ύπδ τών εύεργετουμένων ύπ’ 
αύτοΰ*  εΐνε δλα αύτά πληγαΐ καί τραύματα είς τδ κέντρον τής φθο
νεράς ψυχής. Καί το φοβερόν τού πάθους τούτου εΐνε δτι δέν δμολο- 
γεΐται. Κύπτει τδν αύχένα ό φθονερός, στενοχωρεΐται, πάσχει έσωτε- 
ρικώς, κατατρώγεται ύπδ τού πάθους του, άλλ’ έρωτώμενος δέν όμολο- 
γεΐ τάς άφορμάς τής βαρυθυμίας του, δέν δημοσιεύει τάς αίτίας τής 
έσωτερικής του άγωνίας, δέν ήμπορεΐ νά εΐπη τήν άλήθειαν.

Μόνη άνακούφισις τού φθονερού εΐνε ή κατάπτωσις τοΰ φθονου - 
μένου άπδ μακαρίου είς δυστυχή, άπό ζηλευτού είς άξιολύπητον. Γί“ 
νεται φίλος δταν βλέπη τόν άλλον νά δακρύη καί νά πένθη. Μέ τδν 
εύθυμοΰντα δέν συνευφραίνεται, μέ τον θρηνούντα συνδακρύει διά τήν 
μεταβολήν τοΰ βίου του, δχι άπδ φιλανθρωπίαν ίλλί διά νά παρα- 
στήση βαρυτέραν τήν συμφοράν, έξαίρων διά τού λόγου τήν προτέραν 
κατάστασιν. Τδ παιδίον τού γείτονός του έπαινε! διά τά σωματικά καί 
πνευματικά του χαρίσματα άφ’ ού άποθάνη, κάΐ δέν δυσκολεύεται καί 
νεκρόν νά τδ φθονήση, έάν πολλούς ιδη τούς έπαινέτας του, τδν πλού
τον τών άλλων θαυμάζει άφού χαθή, καί τδ κάλλος, τήν ρώμην ή 
τήν ύγείαν τοΰ σώματος έξαίρει, άφού ύπδ νόσου μαρανθώσ.. Καθόλου 
δ φθονερός εΐνε έχθρός τών παρόντων καί φίλο, τών άπολεσθέντων.

Πολύ δυσκολομεταχείριστον είδος έχθρας εΐνε ό φθόνος, λέγει ό 
μ. Βασίλειος. Τούς άλλους έχθρούς μας δυνάμεθα κάπως νά 
ήμερώσωμεν μέ μικράς ή μεγάλας εύεργεσίας, τδν βάσκανον δμως 
προσερεθίζουσι περισσότερον αί εύποιίαι*  δσω περισσότερον λαμβάνει, 
τόσιρ μάλλον άγανακτεΐ καί άγριοΰται ο βάσκανος. Περισσότερον δυσ- 
ψύρε! διά τήν δύναμιν τοΰ εύεργέτου του παρά εύγνωμονεΐ διά τάς είς
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Ό φθόνος

αύτόν γιγνομένας εύεργεσίας. Είνε άνώτερος παντός θηρίου κατά τήν 
χαλεπότητα τών τρόπων καί ύπερβάλλει δλα τά άνήμερα κατά τήν 
άγμότητα*  μόνον τόν φθονερόν αί περιποιήσεις έξαγριούσι.

Πολύ σοφώς δ σοφός Σολομών δεν έπιτρέπει μηοέ νά συν- 
δειπνώμεν μετά φθονερού, δηλών δι’ αύτού δτι οφείλομεν ν’ άπέχωμεν 
άπό πάσης πρός αύτόν συσχετίσεως. ‘Όπως είνε φρόνιμον τήν εύ- 
φλεκτον ύλην ν’ άπομακρύνωμεν του πυρός, ούτω είνε καλόν ν’ άποφεύ- 
γωμεν, κατά τό δυνατόν, καί πάσαν μετά τοΰ φθονερού φιλίαν δια 
νά μή δοκιμάσωμεν τά πικρά τού φθόνου βέλη. Τούτο διότι ό φθόνος 
άναφαίνεται κυρίως μεταξύ δμοεθνών, συγγενών, φίλων, όμοτέχνων, 
γειτόνων*  δπως ή έρυσίβη είνε Ιδιον νόσημα τού σίτου, ούτω καί δ 
φθόνος είνε τής φιλίας άρρώστημα :

Καί κεραμεύς κεραμεϊ κοτέει, καί τέκτονι τέκτων, 
καί πτωχός πτωχφ φθον^ει, και άοιδός άοιδφ, 

λέγει ό Ησίοδος : Καί δ ποιητής Αισχύλος :
Παύρους γάρ άνδρών έστι συγγενές τόδε, 
φίλον τόν εύτυχοΰντα άνευ φθόνου σέβειν.

Έχει τούλάχιστον αύτήν τήν δικαίαν άποψιν τό άγριον τοΰτο πά
θος, δτι δσω σφοδρότερον είνε τοσούτω καί βλαβερώτερον άποβαίνει 
είς τόν έχοντα αύτό. Καθώς τά βιαίως ριπτόμενα βέλη, όσάκις προσ- 
κρούσωσιν έπϊ στερεού κωλύματος, έπανέρχονται πρός τόν ρίψαντα, 
ούτω καί τα κτυπήματα τού φθόνου, έν φ κατ’ ούδέν βλάπτουσι τόν 
βασκανόμενον, γίνονται πληγαΐ αύτού τού βασκάνου. Ποιος κατώρθω- 
σέ ποτέ, λυπούμενος καί φθονών, νά έλαττώση τά άγαθά τού άλλου ; 
Ποιος δμως φθονερός δέν καταστρέφεται καί δέν κατατήκεται ύπό τού 
πάθους του ; ΠοΙος φθονερός δέν γίνεται ικτερικός τό πρόσωπον καί 
δέν κατασκελετοΰται ύπό τού βυσσοδομεύοντος πάθους ;

Καί δέν είνε δύσκολον, πράγματι, να διακρίνη τις έκ τών έξω- 
τερικών του γνωρισμάτων τόν φθονερόν άνθρωπον. Οί δφθαλμοί του 
είνε ξηροί καί άλαμπείς, τό πρόσωπόν του κατηφές, αί δφρΰς του 
πρός τά κάτω, δ νούς του έσκοπσμένος, ή ψυχή του συγκεχυμένη ύπό 
τοΰ πάθους. Είς τάς πρός τούς άλλους συνανασιροφάς του δέν έπαι
νε! ποτέ τήν άρειήν, δέν έπαινε! σωματικά καί πνευματικά χαρίσμα
τα, δέν έπαινε! δσα οί άλλοι ζηλεύουν καί χειροκροτούν. Καθώς οί 
γύπες φέρονται πρός τά δυσώδη πτώματα, παρερχόμενοι λειμώνας εύ- 
θαλε!ς καί πολλούς εύώδεις καί ήδε!ς τόπους, αί δέ μυ!αι, παρατρέ- 

χουσαι τό υγια!νον καί καθαρόν μέρος τοΰ σώματος, σπεύδουσι πρός 
τά έλκη καί τας άκαθαρσίας, ούτω καί οί βάσκανοι, τυφλώττοντες 
πρός τά φωτεινά σημε!χ τού βίου, κα! τό πλήθος τών κατορθωμάτων, 
έπιτίθενται κατά τών τυχαίων έλαχίστων έλαττωμάτων τών βασκανο- 
μένων άν μάλιστα συμβή κάποτε ώ; άνθρωποι να σφαλώσι, τό σφάλ
μα τούτο διαλαλούσι καί άπό τούτου χαρακτηρίζουσι τόν δλον βίον 
των. Ε!νε φοβεροί είς τό να άμχυρώνωσι τάς άρετάς τών άλλων δια 
τών συγγενών κακιών*  τόν άνδρε!ον άποκαλοΰσι θρασύν, τόν έγκρατή 
καί σωφρονα άπαθή, τόν δίκαιον σκληρόν, τόν έλευθέριον άσωτον, τόν 

οίκονόμον φιλάργυρον. *
* «

Διά τό άπαίσιον τούτο πάθος τοΰ φθόνου καί κατ’ ίδίαν 
πάσχομεν οί άνθρωποι, καί αί κοινωνίαι καί τα σωματεία κα- 
κοπραγοΰσι, καί δλον τδ γένος μας ταλαιπωρείται καί δυστυχεί. 
Διότι δ φθόνος δέν καταδιώκει μόνον τούς άλλους δι’ δ,τι φυσικόν 
ή τυχηρδν καλόν έχουσι νά έπιδείξωσιν, άλλά καί τούς πολυειδώς 
ώφελοΰντας πολλούς ή δλίγους, κοινότητας ή πόλεις, έπαρχίας ή 
έθνη. Πόσα παραδείγματα δέν μάς παρέχει ·ή μακραίων Ιστορία 
καί πόσα δέν δυνάμεθα ν’ άπαριθμήσωμεν κατά τάς ήμέρας, καθ’ 
άς ζώμεν ! Τδν άγρυπνον καί πολυόφθαλμον φθόνον πάντοτε 
έρεθίζει ή δόξα τών μεγάλων άνδρών, ώς τούς ταύρους τδ έρυθρδν 
χρώμα*  μικρούς καί ταπεινούς άνθρώπους πάντοτε διστυχώς, φι
λοξενεί δ μικρός μας πλανήτης*  δ δλέθριος φθόνος άείποτε κατα
διώκει τούς μεγάλους άνδρας, καί έπιχειρει παντοιοτρόπως ν’ 
άμαυρώση τδν περίβλεπτον βίον των*  τά λαμπρά έργα έπισπών- 
ται πάντοτε τούς άλαμπεΐς δφθαλμούς τοΰ φθονερού, δπως οί 
χάλλιστοι καρποί φιλοξενοΰσι τούς καταστρεπτικωτέρους σκώλη- 
Χας. Καθάπερ αί κανθαρίδες, λέγει δ σοφός Π λ ο ύ- 
ταΡχος, έμφύοντα« μάλιστα τφ άκμάζοντι 
σΗφ καί τοϊς εύθαλέσι ρόδοις, ούτως δ 
φθόνος άπτεται τών χρηστών καί αύξομέ- 

V ω ν πρδς άρετήν καί δόξαν.
Τδν φθόνον ή Άγία Γραφή έχαρακτήρισεν ώς τήν 

^ζαν πάντων τών κακών, ώς τήν πηγήν πάσης συμφοράς, ώς τδ
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φυτώριου τών άνοσιουργημάτων. Αύτδς έγένετο άπ’ άρχής ειση
γητής τής θεομαχίας, διδάσκαλος τής άπειθείας, σύμβουλος του 
φόνου. Ό φθόνος έβαψε τάς χείρ.ας τοΰ Κάϊν είς τδ αίμα τοΰ 
άθώου άδελφοΰ “Αβελ. Διά φθόνου δ Ήσαΰ έπιβουλεύεται τδν 
’Ιακώβ, ή Ραχήλ μισεί τήν Λείαν, οί αδελφοί έπώλησαν τδν ά 
δελφόν των ’Ιωσήφ, δ Σαούλ κατεδίωκε τδν ευεργέτην του Δαυίδ.

Εύτυχεί δ ’Ισαάκ έν Γεράροις τής Συρίας. Τά σπαρτά αύ
τοΰ εύθύνησαν καί τά κτήνη έπλήθυνον. "Οθεν φθονήσαντες οί 
έντόπιοι έφραξαν τά φρέατα, δσα είχεν ήνεωγμένα δ πατήρ αύτοΰ, 
δ δέ βασιλεύς Άβιμέλεχ, μή κρυπτών τδ πάθος, καί φανερώς πρδς 
αύτδν λέγει : «Άπελθε άφ’ ήμών, δτι δυνατώτερος ήμών 
έγένου σφόδρα». Φύγε μακράν, διότι κατεστάθης πλουσιώτερος ή
μών. 'Ως αν έλεγε· θεωροΰμεν ώς δυστυχίαν ήμών τήν εύτυχίαν 
σου, ώς πενίαν ήμών τδν πλοΰτόν σου, ώς ταπείνωσιν ήμών τήν 
υψωσίν σου. Ό’Ισαάκ διδούς τόπον τή δργή άναχωρεΐ έκειθεν. 
Άλλά καί άλλαχοΰ ταρακολουθεί τδν άγαθδν άνθρωπον ή εύ 
λογία τοΰ θεοΰ- Τότε καταισχυνθέντες οί φθονεροί, ού μόνον 
έπαυσαν καταδιώκοντες αύτόν, άλλα καί τήν φιλίαν αύτοΰ έ 
ζήτησαν λέγοντες : «Εϊδομεν δτι σοι βοηθει δ Θεός...».

Διδάσκει έν τή Καπερναούμ δ I. Χριστδς τά σωτήρια δι
δάγματα τής εύαγγελικής άληθείας καί πλήθος συντρέχει είς 
τήν οικίαν έν ή διέμενεν. ’Ιατρεύει παράλυτον καί συγχωρεί τάς 
άμαρτίας του’ άλλ’ οί γραμματείς παρακαθήμενοι έκεί, σκανδα
λίζονται ύπδ φθόνου καί λέγουσιν δτι βλασφημει. Διά φθόνου 
μελετώσι καί τδν φόνον τοΰ I. Χριστοΰ, άν καί ή έλευσις τοΰ 
Μεσσίουήτο ύπδ τοσούτων προφητών προανηγγελμένη. ’Άλλοτε 
πάλιν δ άρχισυνάγωγος ύπδ φθόνου άγόμενος άγανακτει, διότι δ 
θεάνθρωπος ίάτρευσεν έν ήμέρφ σαββάτου γυναίκα πρδ πολλών 
έτών πάσχουσαν.

«Φύγωμεν λοιπόν, βοά δ Μ. Βασίλειος, κακδν ά- 
φόρητον δφεώς έστι δίδαγμα, δαιμόνων εύρημα, έχθροΰ έπισπο- 
ρά, άρραδών κολάσεως, έμπόδιον εύσεβείας, όδδς έπί γέενναν, 
στέρησις βασιλείας. . . . Θάνατος ήμίν έκ τοΰ φθόνου ώσπερ 
έκ πηγής έπερρύη, άγαθών έκπτωσις, Θεοΰ άλλοτρίωσις, θεσμών 
σύγχυσις, άνατροπή πάντων δμοΰ τών κατά βίον καλών.»

Γ. ΜΑΤΣΑΚΙΧ
Καθηγητής του Ιεροδιδασκαλείου.
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ΙΕΡΑ ΧΥΝΟ4ΟΣ

Τή 1 Οη τοΰ μηνός ήρξατο τών έργασιών τής τακτικής 
αυτής περιόδου ή ‘Ιερά τής ’Εκκλησίας ήμών Σύνοδος. Κατά 
τήν έναρξιν ή Α. Μ. ό ’Αρχιεπίσκοπος κ. Κύριλλος προσ- 
φωνών τούς άγιους συνοδικούς είπε ταΰτα :

Χαίρων έπαναβλέπω ύμάς, άγιοι έν Χριστώ άδελφοί, μετά 
βραχύ διάστημα χωρισμού, Χαίρων έπαναβλέπω ύμάς διότι έχομεν 
νά συνεργασθώμεν καί πάλιν προς πληρέστερον καταρτισμόν τών· Εκ
κλησιαστικών ήμών πραγμάτων. Ή Έκκλησία ήμών πλείστων δσων 
έπιδέεται, ί'να φθάση είς δ σημειον τελεσφορώτερον θα έπιδράσή έπί 
τε τής κοινωνίας καί τού έθνους.

Πρό ύμών θέλω θέση τα μέσα έκεΐνα δι’ ών φρονώ δτι θα 
προέλθη ή άνόρθωσις τών μή καλώς έχόντων. Άπεκδέχομαί' δέ έκ 
μέρους ύμών άδελφικήν συνεργασίαν καί στηρίζομαι είς τά φώτα ύ
μών, δι’ ών θέλει καταρτισθή τι τέλειον.

Άπό τής θέσεως ταύτης οφείλω νά δηλώσω έπισήμως δτι ή έν 
Κύπριο Έκκλησία χάριτας δφείλει πρός ύμάς, Οξινες πολλά είσηγή- 
θητε καί πολλά έπράξατε άφ' δτου έκλήθητε ένταύθα καί παρά τών 
όποιων πλειστα είσέτι άπεκδεχόμεθα. Τούτο θά άναγράψη μεγάλοις 
γράμμασιν ή τε Εκκλησιαστική καί Εθνική ιστορία διότι τά έργα 
έν φανερφ καί ούχί έν κρύπτω έτελέσθησαν. Έάν σήμερον έχω- 
μεν τήν βάσιν έφ’ ής στηριζόμενοι θά προχωρήσωμεν είς τό έρ
γον ήμών, ή βάσις αυτή εΐνε τό Καταστατικόν, είς ούτινος τήν σύν
ταξιν είργάσθητε πρωτίστως ύμείς.

Τά πρός πληρέστερον καταρτισμόν τών Εκκλησιαστικών ήμών 
πραγμάτων άπαραίτητα είνε πολλά. Πλήν ύπ’ δψιν ύμών κατά τήν 
παρούσαν περίοδον τών Συνοδικών έργασιών θά τεθώσι τά μάλλον έ- 
πείγοντα. 'Ως τοιαύτα δέ ένόμισα τά άκόλουθα θέματα :

Αον «Περί οργανώσεως τών Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων».
Παρεκάλεσα πρός τούτο τρεις έκ τών έγκριτων δικηγόρων τής 

πόλεως ταύτης, τούς κ. κ. Π, Κωνσταντινίδην, θ. Θεοδότου καί Άγ. 
Άρτέμην, Ενα συντάξωσι σχέδιον Δικονομίας δια τά Εκκλησιαστι
κά Δικαστήρια. Τό σχέδιον συνετάχθη, θέ?ει δέ κατατεθή έν καιρφ
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ένώπιον ύμών πρός μελέτην, διασκευήν καί τροποποίησιν ώς ήθελε 
κριθή κάλλιον.

Βον «Περί τής λεπτομερεστέρας διακανονίσεως τών κατά τήν 
διαχείρισιν τών Εκκλησιαστικών έ-νοριακών Ταμείων»,

Γνωρίζομεν οί πάντες δτι, δπως λειτουργούν αί έπιτροπαΐ τών έ- 
νοριακών ναών σήμερον δίδεται καιρός καί συμβαίνουν πλείσται δσαι 
άνωμαλίαι, άταξίαι καί καταχρήσεις. Τό άποτέλεσμα δέ εΐνε δτι δια- 
σπαθίζεται πολυτιμότατον διά τάς άνάγκας τής Εκκλησίας χρήμα. 
Άνέθηκα πρός τούτο είς τούς δύο Έλεγκτάς τής Αρχιεπισκοπής 
καί Μητροπόλεως Κυρηνείας τήν έπί τή βάσει τών σχετικών άρθρων 
τού Καταστατικού σύνταξιν σχεδίου άφορώντος τόν άνω σκοπόν.

Έν τω θέματι τούτω δυνάμεθα να έπικαλεσθώμεν καί τήν ύπε- 
σχημένην ύπό τής Α. Έξοχότητος βοήθειαν καί άρωγήν τής Κυβερ
νήσεως. Έπί τού θέματος τούτου έπικαλούμαι σύντονον τήν μέριμναν 
τών άγίων άδελφών, διότι άν τά έκκλησιασακά ταμεία εΐνε άνθηρα 
δύναται τότε νά πρόκύψη εύκολος ή άνόρθωσις τού κλήρου διά μισθο
δοσίας άδράς έξευρισκομένων τών καταλλήλων πρός τό μέγα τούτο ύ- 
πούργημα προσώπων.

Γον «Περί τής κρείττονος οιαρρυθμίσεως τών κατά τό 'Ιεροδι
δάσκαλε ιον καί τούς άποφοίτους αύτού».

Είπον καί άλλοτε δτι όφείλομεν χάριτας πρός τήν Α. Σεβα
σμιότητα τόν Άγιον Κιτίου διά τούς άτρύτους κόπους αύτού πρός 
άνίδρυσιν καί συντήρησιν τού έν Αάρνακι 'Ιεροδιδασκαλείου. Πλήν δ
μως άφ’ εαυτού τό 'Ιεροδιδασκαλειον δέν έπαρκεί πρός έπιτυχίαν τού 
σκοπού του, δστις εΤνε ή προικοδότησις τής έν Κύπρφ Εκκλησίας 
δια κλήρου μεμορφωμένου. Χρειάζονται άκόμη πολλά πρός έπιτυ
χίαν τού σκοπού τούτου. Έχω δέ σχέδιόν τι ύπ’ οψιν, δπερ δταν 
είσέλθωμεν είς τάς λεπιομερείας τής ήμερησίας διατάξεως θέλω έκ- 
θέση πρός ύμάς, Ταύτα εΐχον νά είσηγηθώ πρός ύμάς καί μεθ’ 
& κηρύττω τήν έναρξιν τώ^ Συνοδικών έργασιών τής νέας ταύτης πε
ριόδου.

Είς τήν προσφώνησιν ταύτην τής Α. Μ. άπαντών ό 
Μητροπολίτης Κιτίου κ. Μελέτιος είπε :

Μέ πολλήν χαράν ήκούσαμεντάς εισηγήσεις τής ύμετέρας Μα- 
καριότητος έπί τών μελλόντων γενέσθαι. Έπανελθόντες μετά τρίμη
νον άπό τού Εκκλησιαστικού κέντρου άπουσίαν εύρισκόμεθα ύπό τό
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κράτος ίερών συναισθημάτων δτι πρόκειται νά συντελέσωμεν ώς μέλη 
της Ίεράς Συνόδου είς τό νά έφαρμοσθή τό σχέδιον της 'Γμετέρας 
Μακαριότητος περί συμπληρώσεως τού άναμορφωτικού έργου της ή- 
μετέρας Έκκλησίας.

Ή εύφημος μνεία, ήν έκάμετε περί ήμών τών ’Αρχιερέων ώς 
συντελεσάντων είς τό να άρχίση κίνησις έν τή ’Εκκλησία ήμών άνα- 
φέρεται καί είς τό πρόσωπον της 'Γμετέρας Μακαριότητος, διότι δ,τι 
έγένετο ύπήρξεν άποτέλεσμα κοινών προθέσεων καί κοινών άγώνων. 
Εϊμεθα εύτυχείς δτι ή Ύμετέρα Μακαριότης διά τών εισηγήσεων Αύ
τής έρχεται να συμπληρώση τήν εύταξίαν καί εύρυθμίαν έν τοϊς έκ- 
κλησιαστικοίς ήμών πράγμασι. Έστω δέ βεβαία ή Ύμετέρα Μακα
ριότης δτι θέλει εύρη έν ήμΐν συνεργάτας προθύμους, έτοίμους να με- 
τάσχωσι τών έξωδίκων διασκέψεων τής 'Γμετέρας Μακαριότητος καί 
συμψηφίσωσι μετ’ Αύτής δ.τι έν κοινή συσκέψει ήθελεν εύρεθή σω
τήριον. Τα τρία ζητήματα, φύσεως οργανωτικής, άτινα άνεφέρατε ώς 
θέματα τής μελλούσης έργαοίας τής Συνόδου, ό καταρτισμός τούτέ- 
στιν Δικονομίας διά τά έκκλησιαστικά Δικαστήρια, ό καταρτισμός Κα
νονισμού πληρεστέρας διασαφήσεως τών άρθρων τού Καταστατικού, 
τών σχετικών πρός τήν διαχείρισιν τών Εκκλησιαστικών ένοριακών 
ταμείων σύν τή μερίμνη περί έξασφαλίσεως τής Κυβερνητικής έπί τού
τφ άρωγής καί ή μέριμνα περί πληρεστέρας καί τελειοτέρας λειτουρ
γίας τοΰ 'Ιεροδιδασκαλείου, πάντα ταύτα είνε άποδείξεις δτι ή 'Γμε- 
τέρα Μακαριότης άρχίζει τό έαυτής έργον έκεΐθεν δθεν έπρεπε να άρ
χίση. Είθε δε ό Κύριος να φωτίση καί ένισχύση ήμάς έν τφ έργφ ή 
μών τούτφ πρός προαγωγήν τών ’Εκκλησιαστικών ήμών πραγμάτων.

Μακαριότατος ’Αρχιεπίσκοπος :
Εύχαριστώ θερμώς ύμάς δια τα θερμότατα πρός έμέ αισθήματα 

ύμών. Ούδόλως άμφέβαλλον περί τούτων καί άκριβώς τούτο μού δίδει 
θάρρος καί ένίσχυσιν έν τω ύπέρ τής ’Εκκλησίας έργφ μου.

01 ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛ. ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ

Κατά τήν γενομενην τή 22 ’Ιανουάριου πρωτοβάθμιον 
εκλογήν διά τήν πλήρωσιν τοΰ χηρευοντος Μητροπολιτικοΰ 
Θρόνου Κυρηνείας έξελέγησαν Ειδικοί αντιπρόσωποι οι κά
τωθι σημειούμενοι, οϊτινες καί καλοΰνιαι νά έκλέξωσι τούς 36 
Γενικούς’Αντιπροσώπους τής Έπαρχίας τήν προσεχή Κυρια
κήν 19ην τοΰ μηνός.

ΥΠΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ
Κυρήνεια μετά Η έ ρ μ i α ς 5.—’Ιωάννης Β. Bxcù-είοο, Γε- 

“^■^ς Β. Βζτιλείου, Γεώργιος Φιερός, Πζρχσκεοάς ΆγχΘζγγίλοι», Νεοκλής 
Λοΐςου.

Κ α ρ α β α ς 10.—Χριστόδουλος χ: Κυριάκού, Πιερής Λούκζ, Ίωχν- 
νικιος Ιερομόναχος, Νικόλαος I. Τζιάκκας, Κωστής Παπά Πέτρου, Ματθαίος 
Χ· ΓεωργΙοο, Χρίστος Γ. ΚαραβΙώτης, Κυριάκός Μαυραδας, χ: Δαμιανός Μιχαήλ, 
Καρλέττης χ: Λάμπρου.

Λ Α Π Η θ Ο Σ
Ε ν ο ρ ί α ‘A γ ί ο υ Λουκά 4.—Ί. Κωνσταντινίδης, Χαρίτων ’Α

θανασίου, Ν. X. Παπάς, Νικολ. χ: Φραντζέσκου.
’Ενορία Άγ. θεοδώρου 3.—Ν. Κ. Πύργος, Χριστόφορος Γ. 

Δημητριάδης, Ευθύμιος Χριστοφή.
Ά γ ί α ς Π α ρ α σ κ ε υ ή ς 3.—Κ. Χριστοδουλάκις, ’Ιωάννης Καρο- 

λίδης, Π. Χριστοδουλάκις.
Άγίας Αναστασίας 2.—Σοφοκλής χ: Κυριάκου, Γεώργιος 

χ: Παπά Άντώνη.
Προδρόμου 1.—Ν. X. Άντζουλίδης.
Αγίου Μηνά 1.—Σπυρίδων χ: Ίουλιανού.
Βασίλεια 2.—Μανώλης χ: Χαραλαμπους, Γιάννης Άδάμου.
Παληόσοφος 1.—’Ιωάννης Γεωργίου.
Έ λ η à μετά Φ τ ε ρ ύ χ ω ν 1.—Εύστάθιος Αλεξάνδρου.
Κ ά ρ μ ι ν 3. Έρωτόκριτος χ: Τζωρτζή, Νικόλαος Τσαγγαρίδης, Δη- 

μήτριος Αθανασίου.
Τ ρ ι μ ί θ θ ι ν 1.—Χαράλαμπος Χριστοφή.
Βελλαπαΐσι 2.—Σάββας Γ. Λεύτερη, Γεώργιος Αθανασίου.
Κ αζ ά φ α ν ι 1.— χ: Αγαθάγγελος χ: Κυριάκού.
Αγιος ’Επίκτητος 2.—Παρασκευάς χ: Σταυρινου, Γιαννακός 

Χ· Γεωργίου.
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Κ λ ε π ί ν η 1.—Γιάγκος παπά Μηνά.
X ά ρ τ ζ ι α 1.—Χριστοφής Χαραλάμπους.
Αγιος Αμβρόσιος 3. χ: Γεώργιος χ: Πρωτοπαπά, χ: Νικό

λαος Παπά Γεωργίου, ”Ανθιμος Ιερομόναχος.
Καλογραία 2.—Παπαπαναγιώτης Μιχαήλ, Νικόλαος χ: Κάλλη.

ΤΜΗΜΑ ΜΥΡΤΟΥ
Μύρτου μετά Π α ν ά γ ρ ω ν 2.—Κλήμης Φαρίδης διάκονος, Κω- 

στής Ήλιάδης.
Δ ι ό ρ ι ο ς 2.—θεοφύλακτος I. Χριστοδουλίδης, Μιχαήλ Τοφαλίδης.
'Αγία Ειρήνη 1.—Νικόλαος Ίωάννου.
Κοντεμένος 2. Βχσίλειος Κυπριανού, Σοφοκλής Δημητρίου.
Α ά ρ ν α ξ — Α α π ή θ ο υ 2. - Παπα θωμάς Γεωργίου, Γεώργιος Κυπρι

ανού.
Ά γ ρ ι δ d κ ι ν 1.—Στυλλής χ: Γιάννη.
Σύσκληπος 1 — Παπά Γεώργιος χ: Χριστοφή.
Αγιος Ερμόλχος I. Παπα Χριστόδουλος Παπαχαραλάμπους.
Κάτω Δίκωμον 3.—Γιαννάκης Αούκα, Αοίζος Σαββίδης, Γεωργής 

χ: Μιχαήλ.
Άνω Δίκωμον 2.—Δημήτριος Γιάννη, Σταυρινός Σάββα.
Σ υ γ χ α ρ ή 1.—Κωνσταντίνος χ: Γεώργη.
Βουνόν καίΚουτ σόβέ ντη ς 1.—χ: Νικόλαος χ: Χριστοδούλου.
"Ο ρ γ α καί Λ ι β ε ρ à 1.—Χαράλαμπος X. Δαμασκηνού.

ΥΠΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΟΡΦΟΥ
Μ ό ρ φ ο υ 15.—Κωστής Γεωργιάδης, Χρίστος Τομαρίδης, Νικόλαος Χρι- 

στοφή, Χαράλαμπος θυμίδης, Κλεάνθης Λυμπουρής, Μιχαήλ Αοίζίδης, ’Ιάκωβος 
Μιχαηλίδης, χ: Βασίλης Χριστοφίδης, Χριστοφής Τριγγής, Νικόλαος χ: Χριστο
δούλου, Γεώργιος Δημητριάδης, Νεόφυτος χ: Γαβριήλ, Χαράλαμπος Τσουρίδης, 
Πετρής χ: Χαραλάμπους, ’Αθανάσιος ’Αθανασίου.

Χρυσουλιού 1.—Χρίστος ’Αθανασίου.
Κ α π ο ύ τ η 2.—Χρίστος Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος Διάκονος.
Συριανό χώρι 2.—Νικόλαος Κ. Γεωργιάδης, Χρίστος χ: Άγγελή.
Πραστειόν 1.—Πρωτοπαπαγιάννης Παπαχριστοφόρου.
Νικήτας 1. — Παπά Χριστόδουλος Ίωάννου.
Κάτω - Ζώδια 4.—Πρωτοπαπά Σολομών, Γεώργιος Βελάρης, Γιάν

νης χ: Μιχαήλ, χ: Γιαννακός χ: Χαραλάμπους.
’Ανω-Ζώδια 3.—Παπά Χριστόδουλος χ: Βασιλείου, Γιάννης χ: Χρι

στοδούλου, χ: Χαράλαμπος Πιτσιλίδης.
Ά ρ γ ά κ ι ν 2.—Πρωτοπαπά ’Ιωάννης χ: Παπαγεωργίου, χ: Γιάννης χ: 

Σφήκας.
Κ α τ ω κ © π ι ά—-Μ ά σ α ρ ι 3.—Χριστοφής Β. Κερκίδης, Νεόφυτος χ: 

Πετρή*  ’Ιωάννης Πρωτοπαπά.
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Κυρ ά.—χ: Χριστόδουλος Χαρίτωνος.
Φιλιά 1.—Παπά Κυριάκός χ: Σπύρου.
Δ έ ν ι a 1.—Κυπριανός Αοΐζου.
Α ύ λ ώ ν a 1.—’Ιωάννης Χριστοφή.
Άστρομερίτης 3.—Γ. Λουκαΐδης, Κωνστ. Μαυρομμάτης, Κωνστ. 

X'. Φιλίππου.
Π ο τ ά μ iv 1.—Παπά Δημήτριος Στυλιανού.
Βυζα κ ι à 1. — Πρωτοπαπά Κωνσταντίνος χ: Γιάννη.
Ν ι κ η τ ά ρ ι—Ά σ ί ν ο υ.—(Δέν εστάλη πρακτικόν).

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ

Περιστερών« 3.—Παπά Κυριάκός Παπά Πέτρου, Βαρνάβας χ: Πα
πά Γεωργίου, Γεώργιος χ: Γιάννη.

Α κ ά κ ι 3.—Κυριάκός Μαυρομμάτη, ’Αναστάσιος Κυριάκού, Μιχαήλ Κυ
ριάκού.

Μ έ ν ι κ ο ν 3.—Παναγιώτης Ίεροδιάκονος, Γεώργιος I. Αντωνιάδης, 
Λοΐζος Μαλάς.

Ό ρ ο ύ ν τ α 2.—Χριστοφής Γεωργίου, Παναγής χ: Χαραλάμπους.
Άγ. Μ α ρ { να και 3 ο λ ι 5t τ ο ς 1.—χ: Γεώργιος Ίωάννου.
Π α λ α ι χ ω ρ ι 3.—Ίεροϊιάκονος Κυριχκός Πκπά Χαραλάμπους, Χρι- 

στοφής χ: Κυριάκού, Κυριάκός Δημητρίου Μυλωνάς.
Ά σ κ ά ς 1.—Κωνσταντής χ: Άναστάση.
Φ τ ε ρ ι κ ο ύ δ ι ν 1.—Κυριάκός χ: Ίωάννου.
Πλατ α ν ι σ τ ά σ α 2. Έύστάθιος ν: Νικολάου, χ: Εύστάθιος Μιχαήλ.
"Α λ ω ν α 2.—χ: Παπά Στυλιανός χ: Χριστοφή, Χριστόδουλος Κάνθος.
Ά λ η θ ι ν ο ύ καί Α ε ι β ά δ ι a 1.—χ: Γεώργιος χ: θεογνωσίας.
Πολύστυπος 1.—χ: Πρωτοπαπά Κυριάκός.
Λαουδε ρά 1.—Γεώργιος Ίωάννου.
Σ α ρ ά ν τ ι 1.—Κυριάκός Δημητρίου.

ΤΜΗΜΑ ΛΕΥΚΑΣ-ΤΥΛΛΗΡΙΑΣ

Λεύκα 1.—Ήσαΐας χ: Ίωάννου.
Άμπελικού 1.—Χριστόδουλος Μιχαήλ.
"Αγιος Γεώργιος — Α γιος Νικόλαος—Καλόν Χω

ρίο 1. — Παπά Νικόλαος χ: Γεωργίου.
Γ α λ η ν ή 2.—Μητροκλής χ: Γαλανός, Στέφανος Γιανναπάς.
Α ο υ τ ρ ό ς καί Β α ρ ό σ ι a 1. -Δημοσθένης Παπαδόπουλος.
Π ύ ρ γ ο ς 2. —Νικόλαος I. Πηλείδης, Χαράλαμπος Ττοουλή.
Π η έ ν ν j α—X α λ λ έ ρ ι 2. -Σπόρος Πτπά Σάββα, Στυλιανός Παπά 

Νικολάου.
Μ ο σ φ ί λ ι (δέν έγεινεν εκλογή).
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ΤΜΗΜΑ ΣΟΛΕΑΣ-ΕΥΡΥΧΟΥΣ
Ε Ù ρ ύ χ ο υ—"Α γιος θ εό δ ω ρ ο ς 4. — Σωκράτης Μιχαηλίδης, 

• Χρίστος Μιχαηλίδης, Ν. Μηνάς, X. Χαραλάμπους.
Κοράκου2. — ’Αλκιβιάδης Χαραλάμπους, Χαράλαμπος Ίωάννου Κκίχη.
Τ ε μ 6 ρ ι ά 2. - ’Ιωάννης χ: παπά Πέτρου, Παναγής χ: Φιλίππου.
Κ α λ λ ι ά ν α 1.—Σπόρος χ: Εύαγγέλη.
Σ ι ν α ό ρ ο ς 1.—παπά Λουκάς Μιχαήλ.
Γ α λ ά τ α 2. ·—Λαμπριανός χ: Γαβριήλ, Σωφρόνιος Λουκά.
Κακοπετριά 2.—Πρωτοπαπά Συμεών χ: Νικόλα, ’Ιωάννης Παπά 

’Αντωνίου.
Σ π ή λ ι α—Κ ο ύ ρ τ α λ η 1.—Παπά 'Ιωάννης Νεοφύτου.
Κ α ν ν ά β ι α 1.—Παπά Μιχαήλ Ίωάννου.
Κυπερουντα 2.—χ: Πρωτοπαπά Κυριάκός Παπά Μιχαήλ, Χριστό

δουλος Βασιλείου.
X α ν δ ρ ι à 1.—Παπά ’Ιωάννης Οίκονόμος.
Φ λ ά σ ο υ 1.—Σοφοκλής Λοϊζίδης.
Λινού 1.—Γιαννάκης Λαμπριανού.
Π ε ν τ ά γ ι α καί Έλη ά.—(Δέν έστειλαν πρακτικόν).
Πέτρα 3.—Παπά Γεώργιος Οίκονόμος, Μιχαήλ X. Ζεμπύλας, Νικό

λαος X. Ζεμπύλας.
Κατύδατα 1.—Παπά Γεώργιος παπά Χριστοδούλου.

ΜΑΡΑΘΑΣΑ
Πεδουλάς 4.—Πρωτοπαπά Νικόλαος παπά Χριστοδούλου, Χρ. Ά- 

βρααμίδης Διάκονος, Χρύσανθος χ: Ίωάννου, Λουκάς Μουτουλλιώτης.
Μουδουλλάς 3. — Πρωτοπαπά Χριστόδουλος Ίωάννου, Ιωάννης X.

Κουντουρής, Ιωάννης Δ. Κουντούρης. *

*) Συνέχίΐχ έκ του 120ού τεύχους σελ. 14.

£ Καλοπαναγιώτης 3.—Παπαχριστόδουλος Λοϊζίδης, Παπαϊωάν- 
νης Παπαχριστοδούλου, Γεώργιος χ: Ίωάννου Σίννος.

Ο I κ ο ς 1.—Σωφρόνιος Μιχαήλ ’Εγγλέζου.
Γε ρα κ ι α Î ς.—(Δέν εστάλη πρακτικόν).
Πρόδρ ο μος 2. — Ιωάννης X. Πατσαλίδης, Χριστόδουλος Δημητρίου.
Παλα ιόμυλος 1.—Μιχαήλ Γαβριήλ.
Τρεϊς Έ λ η έ ς—"Α γιος Δη μ ή τ ρ ιο ς 2. — Χριστόδουλος Ι

ερομόναχος, Ιωάννης Α. Γεωργιάδης.
Λ ε μ ί θ ο υ 3.—Παπά Κλεόβουλος Παπαστυλιανου, Χριστόδουλος I. Λε

βέντης, Ιωάννης θ. Πατσαλίδης.
Κ α μ ι ν ά ρ ι α 1.—Κ ωνστ. Οίκονομίδης.
Μηλικουριν 1.—Ά γάπιος Ιερομόναχος.
Τσακκίστρα 1.—Κλεάνθης χ: Κωνσταντίνου.
Κάμπο ς 2.—Παπά Εύθύμιος Χριστοδούλου, Στυλιανός Κλυτίδης.

ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ *)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ.—Κεφ. Β'.

β) 'II νηστεία «(to’ Έλληόι·
θαργήλια. Έτελοΰντο τήν 6ην καί Την τοΰ θαργηλιώνος 

είς τιμήν τοΰ ’Απόλλωνος καί τής Άρτέμιδος.
Κατά τήν δευτέραν τούτων ήμέραν έγίνετο καθαρμός τής 

πόλεως άπό παντός μολυσμοΰ.
Πλείστοι τών έλλήνων φιλοσόφων μεταξύ τών όποιων οί 

πράτιστοι, έξήσκουν τήν έγκράτειαν, αύστηράν δίαιταν φυλάτ- 
τοντες ιδία προαιρέσει, πρό παντός οί Πυθαγόρειοι, περί τών ό- 
ποίων άναφέρεται (παρ’ Άθηναίω IV, 17. X, 4) δτι, 

«ούτε οψον, ούτε άλλο ούδέν έμψυχον, οίνον 
τ ουχί πινουσι μόνοι. ... Τά δε καθ’ ήμέραν 
τάδε· άρτος καθαρός, είς έκατέρφ, ποτήριον ΰ· 
δατος, τοσαΰτα ταΰτα».

Πρβλ. Διογ. Λαερτ. λ III, 19.
Ο φιλόσοφος Πυθαγόρας φαίνεται δτι έπεδίωκεν ήθικοθρη- 

ευτικ ^ν μ^ταρρύθμισιν τοΰ ελληνικού βίου, δστις ήτο ό άγνό- 
ροζ.τώντότε λαών. Οι τούτου δπαδοί, οί Πυθαγόρειοι, έζων κατ’ 
. , ζ ενεκα τοΰ ύπ’ αύτών δόγματος τής μετεμψυ-

χωσεως απέχοντες κρεωφαγίας καί κυάμων. Κατ’ αύτούς αί ψυ- 
χα ε ναιθοίας καταγωγής, κατεβιβάσθησαν δέ καί είσήχθησαν είς 
τα σώματα έπί ποινή, είναι δέ αύτών ή μετεμψύχωσις άγνισμός. 
Ταρτάρο θεΡαπείας αμαρτωλούς έπιφυλάττεται έν

Επίκουρος. Ούτος καί οί δπαδοί αύτοΰ ’Επικούρειοι μετά 
των περί τόν Αρίστιππον Ηδονικών άποτελοΰσιν έξαίρεσιν είς τήν 

ή υ? τών ^γκρατευομενων ελλήνων φιλοσόφων. Σκοπόν τοΰ 
Ρ^υ έπιδιωκτέον παρεδεχοντο τήν ηδονήν, καί ήσαν ύλισταί καί 
α εοι, έπρέσβευον δέ τήν αιωνιότητα τής ύλης καί έθεώρουν πάντα
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τά φαινόμενα ώς απόρροιαν τυχαίας συναφείας τών ατόμων τής 
ύλης. Ήρνοΰντο τήν θείαν πρόνοιαν καί τήν αθανασίαν τής ψυ
χής. Κανών τοϋ βίου αύτών ήτο ή ήδυπάθεια, πλήν αί καταχρή
σεις άπεδοκιμάζοντο, ούχί ώς τοιαΰται, άλλ’ ώς φέρουσαι είς α
ποτελέσματα άντιβαίνοντα είς τόν αρχικόν κανόνα, τήν 'Ηδυ· 
πάθειαν, δυστυχή άποκαταστάσαι τόν καταχρώμενον.

Ό είσάγων τή πόλει τών ’Αθηνών καινά δαιμόνια μέγι
στος τής άνθρωπότητος σοφός Σωκράτης ύπήρχεν έγκρατέστα- 
τος. Κατά τδν Ξενοφώντα (Άπομν. 1, c III, 7) «Αύτός (ό Σω
κράτης) πάντα τ’ άνθρώπινα ύπερεώρα πρός τήν παρά τών θεών 
ξυμβουλίαν. Διαίτη δέ τήν τε ψυχήν έπαίδευσε καί τό σώμα..., 
σίτφ μέν γάρ τοσούτφ έχρήτο, δσον ήδέως ήσθιε.» Είς τόν περί 
άθανασίας (Φαίδων IX, XI) θαυμάσιον διάλογον δ Σωκράτης 
περί τοϋ αληθούς φιλοσόφου λόγον ποιούμενος, ίδιον τοΰ τοιούτου 
θεωρεί «ού τό έσπουδακέναι περί τάς ήδονάς καλουμένας τας τοι- 
άσδε, οίον περί σιτίων τε καί ποτών, άλλ’ δτι μάλιστα μηδέν δμι · 
λείν τφ σώματι, μηδέ κοινωνείν δ,τι μή πάσα άνάγκη.» Είς 
τόν Εύθύδημον (Ξενοφ. Άπομν. Βιβ. Δ'., κεφ. Ε § 1 —10) ό 
Σωκράτης έκτίθησιν, δτι ή άκρασία εμποδίζει τόν άνθρωπον άπό 
τής κτήσεως τής ελευθερίας, τής σοφίας καί τής σωφροσύνης. 
Ούδέ τούτου δέ, δπερ κυρίως θέλουσι, τυγχάνουσιν οί άκρατείς, 
διότι δ αείποτε άπολάμβάνων άνευ μέτρου καί συνετής διακρίσε- 
ως, ού μόνον δέν αισθάνεται τήν τών σωματικών ηδονών άπόλαυ- 
σιν κατά βάθος, άλλα ούτε δύναται νά άπολαύση εύγενεστέρων 
ήδονών. ’Ακολουθών δ ίδιος αύστηράν δίαιταν καί έγκρατευόμε- 
νος, ούτωσίν άπελογείτο διαλεγόμενος «Έγώ νομίζω τό μέν μηδε- 
νός δείσθαι θειον είναι, τδ δέ ώς έλαχίστων έγγυτάτω τοΰ θείου’ 
καί τδ μέν θειον κράτιστον, τδ δέ έγγυτάτω τοϋ Θείου έγγυτάτω 
τοΰ κρατίστου.» (Άπομν. I, III 5-8, Β, 1 -6).

Τφ παραδείγματι τοΰ διδασκάλου στοιχοΰντες οί μαθη- 
ταί δμοίως έγκρατεύοντο, οί άπδ τοΰ ονόματος αύτοϋ Σωκρα
τικοί καλούμενοι πλήν ολίγων τών περί τον ’Αρίστιππον Ηδονι
κών, τών δποίων άκραν άντίθεσιν άπετέλούν οί περί τδν Άντι- 
σθένην Κυνικοί. ’Επίσης δι’ έγκράτειαν διαίτης, ή δποία μάλι

στα δέν άπείχε καί πολύ τής νηστείας, φημίζονται οί έκ τής 
στοάς, τής δποίας δ ιδρυτής διασύρεται ύπδ κωμικοΰ τίνος ως 
εξής :

Φιλοσοφίαν κενήν γάρ ούτος φιλοσοφεί πεινήν διδάσκει και 
μαθητάς λαμβάνει είς άρτον, δψον, ίσχάδος έπιπιειν ύδωρ». Έν 
γένει δ’ άπαντες άνεξαιρέτως, πάσης φυλής καί έποχής οί σοφοί 
καί οί φιλόσοφοι, έξέχοντες άνδρες, ποιηταί, καί ηθικολόγοι κα- 
τεδίκασαν τήν περί τήν γαστέρα ήδυπάθειαν, ήτις καθ’ Ομηρον 
μέν μετεποίει είς ύς τούς άνθρώπους, κατά Σωκράτην δέ ( Απομν. 
I· C. III, 7) λυμαίνεται γαστέρας καί κεφαλάς καί ψυχάς,

Γαστέρα δ’ ούπως έστίν άποπλήσαι μεμαυίαν, 
ούλομένην, ή πολλά κακά άνθρώποισιν δίδωσι

Ομ. Οδ. Ρ. 286
κατ’ Εύριπίδην δέ

νικά δέ χρεία μ’ ή κακώς τ’ όλουμένν^ 
γαστήρ, άφ’ ής δή πάντα γίγνεται κακά 

καί που πάλιν
ή Κύπρις έν πλησμονή, έν πεινώντι δ’ ού πρδς άπαλλαγήν άπδ 
τής οποίας τρία τινά συνίστησιν δ Διογένης «’Έρωτα παύει λι
μός εί δέ μή χρόνος. Έάν δέ μή τούτοις δύνη χρήσθαι, βρόχος».

Ο ΙΐΑουταρχος (περί Εύθυμ. καί Σαρκοφαγίας) διαβλέπων 
τους πολλούς κινδύνους έκ τής άφθονου κρεωφαγίας καί οινοπο
σίας ελεγε: «οίνος καί σαρκών έμφορήσεις σώμα μέν ισχυρόν 
ποιοΰσι καί ρωμαλέον, ψυχήν δέ άσθενή’ ώς δή άπ’ αύτών άνα- 
θυμίασις θολωδεστέρα ούσα έπισκοτεί τή ψυχή». 'Ωσαύτως δέ 
καί δ ιατρός Άνδροκύδης (παρ’ Άθηναίφ) καί δ Ξενοκράτης είς 
τά ΙΙυθαγόρεια αύτου, καί δ Ιίολέμων είς τά περί τοΰ κατά φύσιν 
βίου συγγράμματα αύτοϋ έξεφράσθησαν περίπου τά αύτά. Κατά 
Φίλωνα «ή Φιλοσοφία έγκράτειαν μέν γαστρός, έγκράτειαν δέ 
Χου μετά γαστέρα άναδιδάσκει»*  καιά τινα δέ «Δεινόν, δεινόν εί 
οί μέν αθληταΐ και οί κιθαρφδοί γαστρός και ηδονών κρατουσιν, 
οί μέν της φωνής χάριν οί δέ τοδ σώματος σωφροσύνης δ’ ένεκα 
ούδεϊς τούτων καταφρονήσει».
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Νηότεία παρ’ Ίονδαίοις.

Κατά τάς Γραφάς, Παλαιάν και Καινήν Διαθήκην, καί τήν 
ίεράν παράδοσιν θεωρούμενη ή νηστεία είναι έντολή Θεού. '0 
άνθρωπος κατά τήν αγίαν Γραφήν έπλάσθη κατ’ εικόνα καί 
όμοίωσιν τοΰ θεοΰ κυρίαρχος τών έπί τής γής, έχων έπί πάντων 
άπόλυτον έξουσίαν, πλήν ένδς μόνου περιορισμού, άποβλέποντος 
είς τήν δΓ έγκρατείας αύτάρχιαν τοΰ άνθρώπου. Ό θεδς δημι
ουργών τδν άνθρωπον καί έγκαθιστών αύτδν έν τφ Παραδείσφ 
άπηγόρευσε τήν βρώσιν τοΰ ξύλου τής γνώσεως : « Καί ένετείλατο 
Κύριος ό θεδς τφ Άδάμ λέγων, άπδ παντδς ξύλου τοΰ έν τφ 
Παραδείσφ, βρώσει φαγή- άπδ δέ τοΰ ξύλου τοΰ γινώσκειν κα- 
λδν καί πονηρδν ού φάγεσθε άπ’ αύτοΰ- ή δ’ άν ήμερα φάγησθε 
άπ’ αύτοΰ, θανάτφ άποθανείσθε.» Γεν. Β'. 16—17.

Ή έντολή αυτή, ή κατά τδν ίερδν Χρυσόστομον «είκών ού- 
σα καί είδος τής νηστείας», είναι ή πρώτη πασών περί νηστείας 
έντολή, ήτις τηρούμενη θά έξησφάλιζεν είς τδν άνθρωπον τήν 
άθανασίαν. Άλλ’ ή «όμόχρονος» μέν κατά τδν θεολόγον Γρη- 
γόριον, «ένηλικιώτις» δέ τοΰ άνθρώπου κατά τδν Μ. Βασίλειον 
έντολή αυτή περί νηστείας, ώς μή ώφειλε, δέν έτηρήθη μέχρι τέ
λους ύπδ τών πρωτοπλάστων. Καί έγένετο μέν συνεπεία τής 
παραβάσεως τής θείας ταύτης έντολής έκπτωτος τής Έδέμ δ 
άνθρωπος, τής έντολής δμως ό δρος, ώς θείος λόγος έμεινεν 
ισχύων δΓ απάντων τών αιώνων, τών πρδ καί μετά τδν Νόμον, 
οίονεί έν αύτή τή συνειδήσει τών άνθρώπων κεχαραγμένος, οί 
όποιοι άπαραιτήτως τιμωρούνται (Λουκ. 17, 27-29) κατ’ άτομα 
καί πόλεις καί έθνη παραβαίνοντες αύτόν, εύεργετοΰνται δέ 
πολλαχώς έν εύσεβείας πνεύματι καί μετανοίας φυλάσσοντες.

Καί έν άρχή μέν ή νηστεία έπεβάλλετο ύπδ τδν άπλούστε - 
ρον τύπον, διά τής άποχής, κατά τδν έν τφ Παραδείσφ βίον τών 
πρωτοπλάστων, έκ τών καρπών τοΰ ξύλου τής γνώσεως τοΰ κα- 
λοΰ καί τοΰ πονηροΰ. Μετά τδ προπατορικόν δμως αμάρτημα 
καί τήν έκ τής Έδέμ έξορίαν διορίζεται τήν είς μόνους τούς 
καρπούς καί τά φυτά τής γής τροφήν τοΰ άνθρώπου έν ίδρώτι 

τοΰ προσώπου αύτοΰ μέχρι τοΰ Νώε. Άποβλέποντες είς τήν ύπδ 
τής θείας δργής κα-αστροφήν τών Σοδόμων καί Γομορρών, καί 
τδν έν άμαρτίαις βίον τών άνθρώπων τής εποχής έξοΰ καί δ κα
τακλυσμός, δυνάμεθα νά είκάσωμεν δτι καί τήν έντολήν ταύτην 
δ άνθρωπος δέν έτήρησε. Μετά τδν κατακ)»υσμδν δ θεδς έπέ- 
τρεψεν είς τδν Νώε τδ πρώτον τήν χρήσιν τοΰ κρέατος μετά τής 
οινοποσίας, άπαγορευθείσης αύστηρώς τής τοΰ αίματος χρησεως, 
ήτις άπαγόρευσις μέχρις ήμών διήκουσα, έπανελήφθη καί διά τοΰ 
Μωϋσέως, ώς άναφέρει ή Γένεσις (κεφ. 6.21, 7. 2, 9. 3-4) 
«Σύ (Νώε) δέ λήψη σεαυτφ άπδ πάντων τών βρωμάτων ά έδεσθε 
καί συνάξεις πρδς σεαυτδν καί έσται σοι καί έκείνοις φαγειν... 
άπδ δέ τών κτηνών τών καθαρών είσάγ γε πρδς σε επτά, επτά, 
άπδ δέ τών κτηνών τών μή καθαρών δύο, δύο... καί παν έρπετόν, 
ο έστι ζών, ύμΐν έσται είς βρώσιν. 'Ως λάχανα χόρτον έοωκα ύμιν 
τά πάντα- πλήν κρέας έν αίματι ψθχήζ °ύ φάγεσθε.»

Πλήν τής περί κρεωφαγίας άπ^γορεύσεως έτήρουν πιστώς 
οι ’Ιουδαίοι ιδία τήν άποχήν «αίματος», καθόσον έπιστευετο οτι 
ή ζωή, ή ψυχή έκάστου ζώου, ύπήρχεν έν τφ αίματι αύτοΰ 
«πρόσεχε ίσχυρώς τοΰ μή φαγειν αίμ'Λ- τδ γάρ αίμα αύτοΰ ψυ
χή.» Δευτερ. 12,23. Έπί Μωϋσέως διεκρίθησαν τά έπιτρεπό- 
μενα βρώματα καί καθωρίσθησαν θετικώτερον καί είδικώτερον 
(Λευίτ. ΙΛ. ) «π&ν κτήνος διχηλοΰν δπλήν, και δνυχιστήρας 
δνυχίζον δύο χηλών...... πάντα δσα έστίν αύτοίς πτερύγια καί λε
πίδας έν τοίς ύδασι... ταΰτα φάγεσθε άπδ πάντων τών ερπετών 
τών πετεινών, ά πορεύεται έπί τέσσαρα, τά άλλα ακαθαρτα.» 
πρβλ. Δευτερ. ΙΔ'. Ουτω, έπί Μωϋσέως ή κρεωφαγία περιεστάλη 
είς τά καθαρά ζώα τά δίχηλα, τά μηρυκάζοντα, έκ τών ένύδρων 
τα έχοντα πτερύγια καί λέπια, καί έκ τούτων πάλιν άπαγορευο- 
μένων τών θνησιμαίων, τών πνικτών, τών είδωλοθύτων, περιορι- 
ζομένων τών πρδς τροφήν έπιτηδείων είς τδ κατά δύναμιν έλα- 
χιστον.

Έπίσης άπηγορεύετο τδ σφάζεσθαι καί όπτάσθαι παν άρτίτοκον 
καί γαλουχούμενον νεογνδν (Έξοδ κγ'. 19, λδ' 26), τδ σφάζεσθαι τήν 
αύτήν ήμέραν βουν καί αίγα καί πρόβατον μετά τών τέκνων αύτών.
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Δια τούτων, κατά Κλήμεντα τόν Άλεξανδρέα, ό Μωϋσ^ς έπαιδαγώγει 
τόν ’Ισραήλ είς τήν εγκράτειαν, τήν οποίαν έν τή θετικωτάτη καί 
είδικωτάτη αύτής μορφή, άνευ έξαιρέσεως γένους καί ήλικίας, έπέ 
βαλλεν είς πάντας έπί ποινή θανάτου ιδίως έν τφ έβδόμφ μηνί, (τί- 
ρρι) τήν δεκάτην ήμέραν τήν του έςιλασμού (γιώμ χακκιπουρίμ) τήν 
μόνην παρ’ Έβραίοις νηστήσιμον καί πένθιμον ήμέραν. «Καί έσται 
τούτο ύμΡ' νόμιμον αιώνιον*  έν τφ μηνί τφ έοοόμφζ τή δέκατη τοΰ μη
νός, ταπεινώσετε τάς ψυχάς υμών... έν γάρ τή ήμέρα ταύτη έξιλάσε- 
ται περί ύμών, καθαρίσαι υμάς, άπό πασών τών αμαρτιών υμών έ
ναντι Κυρίου, καί καθαρισθήσεσθαι. Σάββατα Σαββάτων (άνάπαυσις 
αύτη) έσται ύμΤν, καί ταπεινώσετε τας ψυχάς ύμών νόμιμον αιώνιον.» 
Λευϊτ ΙΣΤ. 29 — 31. Ή πρώτη λοιπόν καί κυριωτέρα έπίσημος νη
στεία «Παρ’ Ίουδαίοις ήτο ή τού έςιλασμού, καθ’ ήν πας ’Ισραηλί
της ώφειλε νά ταπεινώση τήν ψυχήν αύτού.» Ή έορτή ήρχιζε τήν 
ένάτην ήμέραν τό εσπέρας καί έξετείνετο μέχρι τής έσπέρας τής 
έπομένης.

Ή νηστεία δέν συνίστατο μόνον είς Αποχήν απλήν άπό τών τρο
φών όποία που ήτο ή νηστεία παρ’ Αιγύπτιοι; (Ήροδ II. 40, IV. 
186). Ή λέξις τήν όποίαν μεταχειρίζεται ό νομοθέτης, «innati nafso» 
δηλούσα λυπειν, ταπεινοΰν τήν ψυχήν, είναι ένδεικτική τής τηρητέ- 
ας νηστείας, άναφερομένη μετά τού θρησκευτικού είς τόν ηθικόν σκο
πόν τής νηστείας. "Ωστε ό νόμος έπέ :ασσεν είς τούς ’Ιουδαίους αύστη- 
ροτάτην νηστείαν, τοιαύτην, ώστε έκ -τής κχταπονήσεως να κατορθωθή 
ή γέννησις έν αύτή τή ψυχή αισθημάτων άνταποκρινομένων πρός τό 
πένθος, μεταμέλειαν καί άρνησιν τών αμαρτημάτων. Τοΰτο δ’ είναι καί 
τό χαρακτηριστικόν τής έορτής τού ’Εξιλασμού, κατά τήν όποίαν οί 
Ίσραηλίται άπετίθεντο ιδία τίς άμαρτίας αύτών. Έπί πλέον κατά τήν 
ήμέραν ταύτην έσημειούτο καί στέοησις πάντων έκείνων, τα όποια 
άποτελούσι τέρψιν τού βίου, olov τών λουτρών, τού κυνηγιού, τοΰ γά
μου κλπ. Είς τινας μάλιστα σπουδαίας περιστάσεις προσετίθεντο είς 
τήν νηστείαν καί τινες έξωτερικαί πράξεις, έξέσχιζον τα ένδύματα αύ
τών, έκλαιον, ώδύροντο, πε;>ιεβάλλοντο σάκ<ον, ήμέλουν να καθαρίσωσι 
τάς χείράς των, έπέχεον τέφραν έπί τής κεφαλής κλπ, ούτως ώστε 
οί νηστεύοντες έσωτερικώς καί έξωτερικώς να όμολογώσι τήν μετάνοιαν 
αύτών διά τάς Αμαρτίας των. |

/ » *---- < « - '(Άκολουββί.)
Ν. Κ.

ΚΥΠΡΙΑΚΑ
* —

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ηγογμενογ
Τη 29 Ίανουαρίου ή Α. Μ. ό 'Αρ 

χιεπίσκοπος λειτοοργήσας έν τη Ίερ^ 
Μονή Άγίου Παντελβήμονος έχειροτό- 
νησεν είς πρεσβύτερον καϊ έχειροθέτη- 
«εν είς "Ηγούμενον αύτής τόν ύπό τής 
’Αδελφότητος εκλεγέντα Όσιώτατον 
κ. Στέφανον Κέλουραν, όν καϊ προσε- 
φώνησε παραινετικός ενθρονίζουν προ 
τρέψας άμα τούς άδελφούς τιμάν καϊ 
σέβείν αύτόν ώς πνευματικόν πατέρα 
καϊ ύπείκειν καϊ πείθεσθαι ταίς πατρί- 
καίς αύτού όδηγίαις. ‘Ο νέος ήγούμε- 
νος ύπογράψας πρό τής χειρότονίας 
αύτού τούς συνταχθέντας ειδικούς τής 
Μονής κανονισμούς έβεβαίωσεν αντι
φωνών τήν τε Α. Μακαριότητα καϊ 
τούς άδελφούς δτι θα άγωνισθή νά πα- 
ραστήση έαυτόν άξιον τού ηγουμενικού 
αξιώματος. *Η  ανώτερα μόρφωσις τού 
πανοσιωτάτου ηγουμένου κ. Στεφάνου 
Κέλουρα καϊ δ μέχρι τούδε σεμνός βίος 
τ°υ δίνε ασφαλής έγγύησις τής εύδο- 
κιμήαεώς του έν τή ήγουμενική διά
κο νίφ.

ΘΡΟΝΙΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΙ
Κατά ρητήν διάταξιν τοΰ Καταστα

τικού αί θρονικαϊ έπιτροπείαι καλούν
ται είς τακτικήν συνεδρίαν έντός τού 
Ιανουαρίου μηνός προς ψήφισιν τών 

Προϋπολογισμών τοΰ άρξαμένου έτους 
εγκρισιν τών απολογισμών τοΰ λή- 

ξαντος. Τό καθήκον τούτο έπετέλεσαν 
έμπροθέσμως αί θρονικαϊ Έπιτροπείαι 
τής Αρχιεπισκοπής καϊ τών Μητροπό- 
λεων Πάφου καϊ Κυρηνείας. Καϊ ή τής 
Μητροπόλεως Κιτίου έκλήθη επίσης

διά τήν 27 Ίανουαρίου. ’Επειδή όμως 
τά έν Λεμεσφ μέλη αύτής παρεκάλεσαν 
νά άναβληθή ή συνεδρία λόγφ προσω
πικών κωλυμάτων έγένετο άναβολή δια 
τήν 3ην Φεβρουάριου μετά τής δηλώ- 
σεως έν τφ προσκλητηρίφ δτι αί συνο- 
δικαϊ έργασίαι άρχονται τήν ΙΟην Φε- 
δρουαρίου. Μή άποτελεσθείσης άπαρ- 
τίας κατά τήν όρισθείσαν ήμέραν καϊ 
ώραν, έθεωρήθησαν έν άπαρτίφ συνφδά 
τφ νόμφ οί παρόντες τήν έπιούσαν καϊ 

. προέβησαν είς εργασίαν έπί τής ήμε- 
ρησίας διατάξεως. Έάηφίσθη δ προϋ
πολογισμός τού θρονικού ταμείου καϊ 
οί ύποβληθέντες προϋπολογισμοί τών 
ένοριακών καί μοναστηριακών διαχει
ρίσεων καϊ ένεκρίθη αϊτησις τού έκ 
Καλαβασσού Διακόνου κ. Φιλίππου 
περί παραχωρήσεως αύτφ τών έν Μα- 
ζωτώ θρονικών κτημάτων ύπό όρους 
προάγοντας τήν Ιεράν κτημοσύ- 
νην.

"Η έγκρισις τοΰ άπολογισμοΰ τοΰ θρο- 
νικοΰ ταμείου τής Μητρ. Κιτίου άνε- 
βλήθη είς έκτακτον συνεδρίαν τής θρο
νικής Έπιτροπείας.
ΕΞΑΡΧΙΑ ΑΕΜΕΣΟΓ

Έν τφ προϋπολογισμό) τής Μητροπό
λεως Κιτίου προβλέπεται δαπάνη διά τήν 
έγκαθίδρυσιν Έςάρχου έν Λεμεσφ απα
ραιτήτου διά τάς πνευματικάς άνάγκας 
τής πόλεως καϊ τοΰ διαμερίσματος. 
*0 έξαρχος πλήν τοΰ Ιερού κηρύγμα
τος καί τών διοικητικών καθηκόντων 
αύτού θά προεδρεύη καϊ τού συστη- 
θησομένου τακτικού εκκλησιαστικού 
Δικαστηρίου.
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ΜΗΤΡ0Π0Λ1ΤΙΚ0Ν ΟΙΚΗΜΑ
Ή ειδική επιτροπή έπϊ τής οικοδο

μής του έν Λεμεσφ μητροπολιτικου 
οικήματος, είς ήν πχρεπέμφθησαν ύπό 
του Μητροπολίτου αί προσφοραϊ δια 
τήν έργολαβικήν οικοδομήν εύρεν ώς 
συμφερωτέραν τήν προσφοράν τών κ. κ. 
Μ. Περδίου καϊ Άναστ. Γεωργίου. Κατά 
τά ύπογραφέντα ήδη συμβόλαια ή οι
κοδομή δέον να περατωθή τό άργότε
ρον έντός 9 μηνών.
ΔΙΚΑΙΑ ΑΙΤΗΣΙΣ

Οί Ιερείς Λευκωσίας ύπέβαλον αϊτη- 
σιν τή Α. Μ. τφ Άρχιεπισκόπφ αί- 
τουντες δπως συστηθή είς τάς Έπι- 
τροπάς τών Ιερών ναών νά προσθέσω- 
σί τι είς τόν μισθόν αύτών πρός άντι- 
μετώπισιν τών βςωτικών αναγκών έπι- 
ταθεισών ύπό τών δυσχερών περιστάσε
ων. Ή Α. Μ. εύρε δικαίαν τήν αϊτησιν 
καϊ έποιήσατο τάς δεούσας συστάσεις. 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΓΡΗΝΕΙΑΣ

Ή 'Ιερά Σύνοδος έπιληφθείσα από 
τής πρώτης συνεδρίας αύτής τής έξε
λέγξεως τών αποτελεσμάτων τής έκλο-

γής τών ειδικών αντιπροσώπων διά τήν 
έκλογήν Μητροπολίτου * Κυρηνείας έπε- 
κύρωσε πάσας τάς έκλογάς καταρτίσα- 
σα τόν κατάλογον τών είδικώ αντι
προσώπων ώς έν τφ παρόντι τεύχει δη
μοσιεύεται. Ήκύρωσε μίαν μόνην έκλο
γήν, τήν τού κ. Άχιλλέως θεοδότου 
αντιπροσώπου Καμιναρίων διά τόν λό
γον δτι δέν ήτο έγγεγραμμένος έν τφ 
έκλογικφ καταλόγφ καϊ διέταξε νέαν 
έκλογήν. Οί είδικοϊ αντιπρόσωποι συν
ερχόμενοι τήν προσεχή Κυριακήν είς 
τά ώρισμένα κέντρα θά έκλέξωσι τούς 
Γενικούς 36 δντας τόν αριθμόν οϊτινες 
μετά τών όφφικιαλίων κληρικών καϊ 
τών ’Αρχιερέων θά αποτελέσωσι τήν 
’Εκλογικήν Συνέλευσιν, ήτις θά έκλέξη 
τόν Μητροπολίτην.
ΣΓΝΟΔΙΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΙ ΑΙ

Ή 'Ιερά Σύνοδος έξακολουθει συνε- 
δ^ιάζουσα καθ’ έκάστην πρωίαν δια- 
σκεπτομένη έπϊ τών θεμάτων έφ’ ών 
έποιήσατο είσήγησιν ή Α. Μακαριστής 
κηρύττουσα τήν έναρξιν τών συνοδικών 
έργασιών.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ "ΜΕΣΑ ΠΟΤΑΜΟΣ"
Ό Μητροπολίτης Κιτίου δέχεται προσφοράς δι’ ένοι- 

κίασιν τοΰ Ξενοδοχείου «Μέσα Ποταμός». Τό Ξενοδοχεϊον 
εΐνε χωρητικότητος 45 κλινών δυναμένων δι’ ειδικής συμφω
νίας να αύξηΰώσιν ε’ις 60.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ MS
«Κήρνξον τόν λόγον...Β' Ttu. 5% 2.

ΕΤΟΣ Ζ .—ΛΑΡΝΑΞ, 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡ. 1917.-ΤΕΥΧ. 122ον

ΠΕΡΙ /AETONOIPS

.«•»χή Ρ», '■

Συνεχώς άπό τίνος άκούομεν είς τούς οίκους του θεού, κατά 

τάς αγίας ταύτας ήμέρας τής Μ. Τεσσαρακοστή, κα Έκκλη. 
σωμεν άκόμη τήν κατανυκτικήν ταύτην της - η Ρ 
σίας πρδς τά τέκνα αύτής έκκλησιν, καλουσης τα^α 
νοιαν. Καί παρατηρήσατε. 'Ως ή μήτή? π^οσε ~ α. 
σταθεισα έπί τοΰ άμερίμνως κοιμωμένου τέκνου 
θεΐ να έξυπνήση αύτό, ούτω καί αύτη ώσεί βλεπουσβ·. ^ 
χριστιανούς μακαρίως ύπνώττοντας δεν άπομακρυνετα, απ^ 
άλλ’ έπιστάσα πάσαν καταβάλλει φροντίδα όπως α>αστησ j 
τούς καί ύπενθυμίση τδ καθήκον, δι ο έκλή ησα?. 
λόγος τής συντόνου αύτής ταύτης ύπέρ τών ιδίων ^τέκνων μ ρ 
μνης εΐνε, διότι φοβείται μήπως και αι ήμέραι αύται τηζ π 
ματικής έγρηγόρσεως καί ηθικής έξυψώσεως πάρε. ωσιν^^ 
καί αί λοιπαί έν τή αύτή πνευματική ^αρ j j -•χλου ό
έν τή αύτή ήθιχή είς έργα άγαθά στειρώσει, ένφ α
καιρδς παρέρχεται καί τδ φοβερδν τοΰ θανάτου τε ο ( 
καί ή κρίσις έπί θύραις είνε. . „

Ποιος είνε δ ύπνος, τδν όποιον ύπονοει η ’ κκ ησ ’ 
ήδέως κοιμώνται οί Χριστιανοί καί άπδ τόν^ οποίαν πρ 
νά έξυπνήση αύτούς, δέν είνε δύσκολον νά είποιμεν. r 
χώς είνε δ γλυκύς, άλλα καί συγχρόνως θανάσιμος υ 
τής άμαρτίας ύπδ τάς ποικίλας αύτής μορφας καί έκφο 
δ ύπνος τής ύπερηφανείας και φιλοδοξίας, ο τής τρυφής

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

 - Ι
ερ
ά Μ

ητρ
όπ
ολ
ις 
Κιτ
ίου



98 «’Εκκλησιαστικός Κήρυξ»
Περί μετάνοιας 99

άκολασίας, τής φιλαργυρίας καί πλεονεξίας, δ ύπνος καθόλου 
έκείνος, δστιε καταλαμβάνει πάντας ήμάς, δταν λησμονοϋντες 
έαυτούς, τήν εύγένειαν καί τήν καταγωγήν ήμών, τήν άπο- 
στολήν καί τδν προορισμόν ήμών, παραδιδώμεθα είς τάς έπι- 
θυμίας τών καρδιών ήμών, είς πάθη καί έργα, άτιν’ άμαυ- 
ροϋσι τήν έν ήμΐν εικόνα τοΰ θεοΰ καί άσχημίζουσι, ψυχή 
τε καί σώματι άφοσιούμενοι είς τδν κόσμον, καί τά τοΰ κό
σμου, ώσεί νά μή ύπήρχε θάνατος, ώσεί νά μή ύπήρχεν άλλη 
ζωή, κρίσις καί άνταπόδοσις, ώσεί νά μή ύπήρχε τέλος θεδς 
τιμωρδς τοΰ κακοΰ. Καί είνε μέν άληθές, δτι ένίοτε έρχόμεθά 
είς συναίσθησιν τής άμαρτωλοΰ ήμών καταστάσεως καί λυπού- 
μεθα τών πεπραγμένων ήμών δεινών έννοοΰντες τ’ άτοπα, άλλά 
δέν βραδύνομεν νά έπανέλθωμεν είς προτέρας ήμών κακίας καί 
λυπούμεθα μέν δι’ αύτάς καί πάλιν καί δήθεν μετανοουμεν, άλλά 
καί πάλιν έξολισθαίνομεν καί πάλιν συνερχόμεθα, τδ άληθές 
δμως είνε, δτι ούδέποτε σοβαρώς καί είλικρινώς άποφασίζομεν 
νά μετανοήσωμεν.

Άλλά τις δ λόγος διά τδν όποιον ή μετάνοια ήμών 
δέν φέρει τδν χαρακτήρα σοβαράς μεταμελείας καί άλλαγής 
τής πορείας τοΰ βίου ήμών έπί τά κρείττω ; Πρδ παντδς διό
τι προκειμένου νά έλθωμεν είς αύτήν δέν προετοιμαζόμεθα, έ
πειτα δέ δέν έκτιμώμεν άκριβώς τήν κατάστασιν ήμών, δέν κατα- 
κρίνομεν αύστηρώς τούς έαυτούς μας καί δέν λυπούμεθα ψυχικώς 
έφ’ οίς ήμάρτομεν. Έκ τούτου έξηγείται διατί ένφ μόλις ήρχί- 
σαμεν νά μετανοώμεν καί έπιθυμοΰμεν νά έλευθερωθώμεν άπδ τήν 
άσυνήθη ψυχικήν κατάστασιν είς τήν δποίαν ύπεβλήθημεν, ένφ ή 
καρδία ήμών έξακολουθεί νά μένη προσκεκολλημένη έκεί δπου 
καί δ θησαυρός ήμών, δπου αί προσφιλείς ήμών άσχολίαι καί ά- 
ναμνήσεις. Ούτω δέ συμβαίνει μειά σπουδής νά έπιστρέφωμεν 
καί πάλιν είς αύτάς, δταν δέ λήξη δ έλάχιστος άγών, τδν όποιον 
διεξηγάγομεν κατά τών φαύλων ήμών συνηθειών καί κλίσεων 
παραμυθούμεθα, δτι έπράξαμεν δ,τι ώφείλομεν νά πράξωμεν. 
Άλλ’ δποία ειρωνεία ! Δέν πρέπει ή μετάνοια ήμών νά ήνε έξ 
ϊσου μεγάλη, έξ ίσου έπίμονος καί συνεχής, δπως μεγάλη καί 

συνεχής είνε καί ή τ.τώσις ήμών είς τήν άμαρτίαν καί ή δουλεία 
ήμών είς τά πάθη ; Πρδς τί ή σπουδή ήμών άφοΰ δέν εϊμεθα 
βέβαιοι, δτι έλάβομεν σταθεράν άπόφασιν μέχρι τέλους νά έγκαρ- 
τερήσωμεν έν τφ άγώνι τής μετανοίας ; Συχνάκις δμως άκούο- 
μεν νά λέγηται ύπδ πολλών: «πρδς τί άπδ τοΰδε ή μετάνοια ; 
Είμεθα νέοι καί πρέπει νά διασκεδάσωμεν καί ν άπολαυσωμεν 
τήν ζωήν μέ δλας αύτής τάς ήδονάς καί εύχαριστήσεις. Μετά - 
νοοΰμεν πλέον δταν γηράσωμεν». Ούτω έλαφρώς δμιλοΰσι καί 
άνόητα προφασίζονται μή λαμβάνοντες τδν κόπον νά σκεφθώσι 
βαθύτερον περί τόσον σπουδαίου πράγματος, γνωστού δντος δτι 
πάντοτε καί είς πάσαν περίπτωσιν πρέπει νά ώμεν έτοιμοι καί 
γρηγοροΰντες, διότι τήν ώραν, κατά τήν δποίαν δέν περιμένομεν 
ύ θάνατος είνε δυνατόν νά έλθη καί νά εύρεθώμεν αίφνης πρδ 
τοΰ φοβεροΰ βήματος τοΰ Χριστού. Άλλ’ έκτδς τούτου μήπως 
είνε τόσον ευκολον νά μεταβληθή τις ήθικώς καί δή περί τδ 
τέρμα τοΰ βίου αύτοΰ εύρισκόμενος καί άπδ τής μιας βορβορώ- 
δους καταστάσεως νά εύρεθή άμέσως είς τήν άλλην, τήν αγνήν 
καί άσπιλον; Ήμείς γνωρίζομεν, δτι διά νά καταστή τις έπιτη- 
δειος πρδς τάς σωματικάς κινήσεις είνε άνάγκη συνεχώς ν άσκή- 
ται καί γυμνάζη τδ ίδιον σώμα' άλλ’ έάν- τούτο ούτως έχη δέν 
πρέπει τις νά κοπιάση διά νά συνειθίση είς τήν εύσέβειαν, είς τήν 
ταπεινοφροσύνην, τήν ύπομονήν, τήν έγκράτειαν καί τάς άλλας 
Χριστιανικάς άρετάς; Άλλά πού καιρός καί διάθεσις κατά τδ γή
ρας διά τοιαύτην σοβαράν έργασίαν; Πού δυνάμεις διά νά κατερ- 
Υασθή τις τδν ήθικώς άγαθόν του άνθρωπον; Ώ, έάν ήτο δυνατόν 
τόσον εύκόλως καί ταχέως νά γίνωμεν καλοί άνθρωποι, δσον εύ- 
κόλως πίπτομεν είς τήν άμαρτίαν καί γινόμεθα δούλοι αύτής ! 
Εάν έξηλείφομεν τόσον εύκόλως αύτήν, δπως καί δημιουργοΰ- 

μεν αύτήν !Διότι, τί εύκολώτερον άπδ άγαθού νά γίνη τις κακός ; Άρ- 
κεί νά έπιτρέψη τις είς εαυτόν μίαν κακίαν καί θά ϊδη, δτι αύτη 
Μετ’ ού πολύ θά σύρη όπισθεν της λεγεώνα άλλων. Πνα έκ δει
λού καί συνεσταλμένου μαθητοΰ τής άμαρτίας γίνη τις καθηγητής 
καί διδάσκαλος αύτής δέν άπαιτεΐται ή όλίγος κόπος καί χρό-
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νος. Άλλ’ είνε καί τόσον εύκολον άρά γε, δσον συνήθως ύποτίθε- 
ται, άπό κακού να γίνη τις αγαθός ; Δυστυχώς δχι. Διότι έν τφ 
άνθρώπφ, δστις συνήθισε νά παραβαίνη τδν ήθικδν νόμον δημι- 
ουργειται τοιαύτη κατάστασις ηθικώς, ώστε ούτος δια να κατα- 
παλαίση το μεγαθήριον τής αμαρτίας χρειάζεται νά διεξαγάγη 
μακρδν καί έπίμονον άγώνα, νά έχη δέ καί τάς δυνάμεις άρτίας 
διά νά κατανικήση τδν παλαιδν άνθρωπον «τδν φθειρόμενον κα
τά τάς έπιθυμίας τής άπάτης», νά καταστρέψη αύτδν καί 
συγχρόνως νά δημιουργήση νέον. ’Ώ, είνε πολύ, πολύ δύσκολον 
δ άνθρωπος νά νικήση τδ άμαρτωλδν αύτοΰ έγώ καί μόνον διά τής 
συνεχούς καί έπιμόνου έναντίον αύτού πάλης καί αύταπαρνήσεως, 
συντρεχούσης καί τής θείας βοήθειας, είνε δυνατδν νά κατορθώ- 
ση τήν άναγέννησιν αύτού. Τήν άλήθειαν ταύτην όμολογών 
Πέτρος δ Μέγας μετά λύπης έλεγε περί έαυτού δτι τόσας νίκας 
κατήγαγε καί δμως τδν έαυτόν του νά νικήση δέν ήδυνήθη. "Οτε 
ήρωτήθη ό Νεύτων πώς άνεκάλυψε τδν νόμον τής έλξεως άπε- 
κρίθη’ «διαρκώς περί αύτοΰ σκεπτόμενος ! » Λί λέξεις αύται 
μεταφερόμεναι είς τήν γλώσσαν τής θρησκείας καί τής ήθικής 
άκριβώς σημαίνουσιν, δτι δ άνθρωπος ϊνα δυνηθή νά τύχη 
τής ήθικής τελειώσεώς του, τής έν Χριστφ σωτηρίας καί ά- 
ναγεννήσεώς του, άνάγκη διαρκώς νά σκέπτηται καί νά ένδια- 
φέρηται περί αύτών, νά έχη πάντοτε είς τδν νοΰν του καί ν’ 
άπασχολήται ύπδ τών άντικειμένων τούτων μεθ’ ύπομονής άνα- 
μένων «μέχρις ού τδ άσθενές πρωινδν λυκόφως βαθμηδδν καί 
κατ’ δλίγον μεταβληθή είς πλήρες λαμπρδν φώς». Δι’ άλ
λων λόγων άλλ’ έν τή αύτή έννοία έξεφράσθη καί δ Ρουσώ 
είπών, δτι «μεγιστάν δύναται νά γίνη δ τυχών, άλλ’ άνθρω
πος δχι>· Διά νά καταστή τις δηλ. άνθρωπος έντή κυ
ρία έννοία τής λέξεως, τδ όποιον ^σοδυναμεί πρδς τδ κ α λ δ ς 
Χριστιανός, διά νά δυνηθή νά καταβάλη τις τά πάθη 
καί τάς έλλείψεις του καί τ’ άγροίκα ένστικτά του, ύπάρχει 
χρεία συνεχοΰς καί μακροΰ άγώνος, μεγάλης έργασίας καί δι
ηνεκούς έπαγρυπνήσεως έπί τοΰ έαυτού του, μέχρις ού άπερ- 

γασθή τδν άληθώς άνθρωπον, «τδν κατά Θεδν κτισθέντα έν δι

καιοσύνη καί δσιότητι τής άληθεςας».
Καί δμως ήμείς δλως άνοήτως φερόμενοι, άντί νά προσ- 

παθώμεν παντοιοτρόπως νά έξασθενώμεν τήν έν ήμίν δύναμιν τής 
αμαρτίας, τούναντίον δι’ ών έπιτρέπομεν είς έαυτούς, χάρις καί 
είς τήν άβελτηρίαν καί ψυχικήν ραθυμίαν ήμών, έπί μάλλον ένι- 
αχύομεν αύτήν έως ού πανίσχυρος ένθρονισθή έν ήμΐν καί δλο- 
κλήρως κυριεύση ήμάς. "Οπως δέ μικρά τις άσθένεια ή πληγή 
περιφρονηθείσα έν τή άρχή καί μή θεραπευθείσα έγκαίρως, καθί
σταται μετ’ ολίγον άνίατος ή καί μολύνει δλόκληρον τδν δργανι- 
σμδν ήμών, οΰτω συμβαίνει καί δταν εύθύς έξ άρχής δέν προσπα- 
θώμεν νά καταπνίξωμεν καί τήν έλαχίστην πονηράν ήμών κλί- 
σιν, άλλά τούναντίον ένισχύωμεν διά τών συχνών παραβάσεων 
ήμών. Είνε ικανή αυτή έξελιχθεΐσα βραδύτερον νά μάς σύρη 
δεσμίους όπισθεν τού θριαμβευτικού αύτής άρματος. Τί δέ συμ - 
βαίνει, δταν κυριεύση τού άνθρώπου ή αμαρτία είνε γνωστόν 
έξασθενοΰσιν αί ήθικαί καί διανοητικαί αύτού δυνάμεις, άμβλύνε- 
ται ή συνείδησις καί ή αμαρτία καθίσταται πλέον άνάγκη τής 
ψυχής. Γενναίος τής αμαρτίας άθλητής, δστις περί τά 50 έτη 
διεξήγαγεν έρρωμένον άγώνα κατ’ αύτής, άναφέρει τά έξής ό- 
λίγα μέν πλήν χαρακτηριστικά, περί τοΰ πόσον δύσκολον είνε 
νά κατατροπώση τις αύτήν, δταν προλαβούσα αυτή κυριεύση τοΰ 
άνθρώπου. «Τά πρώτα 17 έτη, λέγει ούτος, διεξήγαγον φοβε
ρόν άγώνα έναντίον τών παθών μου, ώσει έναντίον άγριων θη
ρίων. Μόλις έλάμβανον τήν εύτελή άλλως τροφήν μου καί ένε- 
θυμούμην τά κρέατα καί τούς ιχθύς. Έπεθύμουν νά πίω ύδωρ 
καί ή δίψα τού οίνου, τδν όποιον πρότερον κατά κόρον έπινον 
μ’ έξηρέθιζε καί ήναπτεν. Αί παλαιαί ορέξεις καί έπιθυμίαι μου 
ώς φλδξ κατέκαιον τδ έσωτερικον μου· έπιπτον τότε χαμαί καί 
δεν έγειρόμην έπί ολοκλήρους ήμέρας».

Άλλ’ ήμείς τί κάμνομεν δσον άφορα τήν περιστολήν τών 
παθών ήμών ; ΙΙοίους πνευματικούς άγώνας καταβάλλομεν, 
ώστε ν’ άναφανώμεν νικηταί τών αμαρτωλών ήμών κλίσεων ; 
Οίμοι, οϊμοι ! IIόσοι άφοβως καθ’ έκάστην άντί δακρύων καί 
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μετανοίας προσθέτομεν άμαρτίαν έπί άμαρτίας καί έν γνώσει 
βαίνομεν τήν όδόν τής άπωλείας ! «Άλλ’ ό θεός, λέγουαι πολ
λοί, είνε καλός, γνωρίζει τό εύόλισθον τής φύσεως ήμών καί Οά 
συγχωρήση τάς αμαρτίας ήμών κατά τό πολύ Αύτοΰ ελεος καί 
τήν μεγάλην άγάπην πρός τούς άνθρώπους». Ναι, δ θεός είνε 
πολυεύσπλαγχνος καί πλήρης άγάπης πρδς τά πλάσματα Αύ
τοΰ, άλλ’ εΐνε συγχρόνως καί δίκαιος· καί δπως άμείβει τδ 
άγαθδν καί τήν άρετήν, ούτω τιμωρεί καί πάσαν κακίαν. 
Άλλως δέν θά ήτο ούτε καί καλδς θεός.

Ό θεδς εΐνε έτοιμος πάντας νά συγχώρηση κα'ι πάντας 
νά σώση, διότι δέν θέλει τδν θάνατον τοΰ αμαρτωλού, άλλα πώς 
να σώση εκείνους, οίτινες δέν θέλουσι τήν σωτηρίαν των καί 
δέν ένδιαφέρονται καθόλου περί αύτής ; Διά νά λάβωμεν φάρ- 
μακόν τι εΐνε ανάγκη ν’ άνοίξωμεν τδ στόμα ήμών, άλλά διά 
να λάβωμεν αφεσιν τών αμαρτιών ήμών δφείλομεν ν’ άνοίξω- 
μεν τήν καρδίαν ήμών είς τδν θεόν. Άλλα διά νά γίνη τοΰτο 
δέν πρέπει νά κοιμώμεθα τδν νήδυμον ύπνον τής άμαρτίας, 
άλλά νά γρηγορώμεν καί νά νήφωμεν, «ένδυσάμενοι θώρακα 
πίστεως και άγάπης καί περικεφαλαίαν έλπίδα σωτηρίας· δτι 
ούκ έθετο ήμάς δ θεδς είς οργήν, άλλ’ είς περιποίησιν σωτηρίας 
διά τοΰ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστοΰ.» (Α'. θ^σ. 5,6—10).

Α. Δ.

Η ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

Οί υπερήφανοι καί έγωισταί είνε σήμερον πολυαριθμότεροι τών 
ταπεινών καί μετριοφρόνων. Οί πρώτοι μεγαλοφρονούσι διά τά κατορ
θώματα των, κομπάζουσι δια τά προσόντα καί τούς τίτλους των, έπι- 
τηδεύουσι νά φαίνωνται άνώτεροι τής πραγματικής των άξίας, θηρεύ- 
ουσι λυσσωδώς τούς επαίνους καί τάς τιμάς τών άλλων, δημιουργούσι 
θόρυβον περί τά όνομά των καί έπιζητούσι ποικίλας άφορμάς διαφη
μίσεων. Οί δεύτερος οί ταπεινόφρονες, σκέπτονται καί πολιτεύονται 
δλως διαφορετικώτερον συναισθανόμενοι δτι έλάχιστα γνωρίζουσιν 

άπέναντι έκείνων, τα όποια άγνοούσιν, δτι τά έγκόσμια πάντα εΐνε 
πρόσκαιρα καί άσεατα, μήτε άλαζονεύονεαι παρ’ άξίαν έπαίροντες εκ 
ματαιοφροσύνης τήν σχετικήν των άξίαν, μη«ε ταπεινουνεαι άνοητως 
κρίνοντες έαυτούς κατωτέρους τής πραγματικής των ίκανότητος.

Τίς διαλογιζόμενος σπουδαίως δεν οίκτειρει τον ύπερήφανον άν
θρωπον ; Έάν τάς άφορήτους καυχησιολογίας του βάσιμη είς τήν 
πολυμερή του σοφίαν, εΐνε γνωστόν δτι τό σύνολον τών άνθρωπινων 
γνώσεων εΐνε σταγών ύδατος είς τό πέλαγος του άγνώστου*  εάν καυ- 
χαται δια τήν οικογενειακήν καί προγονικήν του δόξαν, ούδένα δια
φεύγει δτι ή εύγένεια είνε δημιούργημα κόπων καί εύνοϊκών 
περιστάσεων, καί δτι έπιβάλλει άναλόγους ύποχρεώσεις διά να άνα- 
δειχθή κανείς άξιος αύτής. Έδόθη πρός τούς προγόνους διότι ήσαν 
άξιοι καί ένάρετοι, μετεδόθη πρός τούς άπογόνους δπως κατασταθώσι 
καί αύτοί τοιούτοι*  άλλ’ άν διαφέρωσιν έκείνων, γίνονται μάλιστα γε
λοίοι έκ τής συγκρίσεως. Ή δόξα τελευτά δπου παύει καί ή άςία. 
Τά πολιτικά άξιώματα έρχονται καί παρέρχονται*  τό αύτό 
άξίωμα σήμερον έχε; ούτος, αύριον δέ έκείνος. 'H καλλονή λάμ
πει πρός καιρόν ώς άνθος, άλλα ταχαίως μαραίνεται ύπό τής ήλικίας 
καί ύπό τών σωματικών ή ηθικών παθών. Τέλος δ πλούτος εύρίσκεται 
έν άκαταπαύστω κινήσει, μυρίαι δε περιστάσεις, οηλ. φυσικά καί τυ- 
Χηρά συμβεβηκότα μεταδιβάζουσιν αυτόν άπό ανθρώπου είς ά/θρωπον, 
ώς τούτο βλέπομεν έκάστοτε. Έπειτα άν ποτέ τύχη συνηγμενος έξ 
άδικιών καί αρπαγών, ή ύπ’ αύτοΰ τού έχοντος κατά τό παρόν ή ύπό 
τών γονέων, τόν εύφραίνει άρά γε καί τόν τιμά δικαίως ;

Άν παρακολουθήσωμεν είς τήν κοινωνίαν τούς δύο τούτους χα
ρακτήρας, τόν τού ύπερηφάνου καί τόν τού ταπεινόφρονος, θα ίδωμεν 
δτι ό μέν πρώτος άποβαίνει γελοίος καί άντί τιμών ύφίσταται ταπει
νώσεις πολλάς, ό δέ ταπεινόφρων ύπό πάντων τιμάται καί άναδεικνύ- 
£ται πολύ ύψηλότερος τού ύπερηφάνου. Άς φαντασθώμεν δύο άνθρώ- 
π^ζ πλουσίους εξίσου, μετέχοντας πολλής τιμής, ύπερέχοντας τών 
άλλων κατά τήν σοφίαν, κατά τά έν τή πολιτεία άξιώματα, κατά 
πολλά κοσμικά πλεονεκτήματα. Ό πρώτος άς ύποτεθή άλαζών, άς 
περιφρονώ τούς άλλους ώς πολύ κατωτέρους του, άς μεγαλαυχή δι' δ- 
λα του τά προσόντα, άς άπαιτή νά τιμάται παρ’ όλων καί μή τιμώ- 
^νος άς οργίζεται καί άς άγανακτή*  ό δεύτερος άς φαντασθώμεν δτι 
ε-νε άπηλλαγμένος τής ματαιοφροσύνης αύτής, δτι άποφεύγει τάς τι-
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μας καί τούς έπαίνους τών πολλών, δτι καί εύφημούμενος στενοχω- 
ρείται, δα τούς πάντας σχετίζεται καί εις δλους είνε προσιτός. Ό 
μέν άλαζών έν πρώτοις φαίνεται άσυνεπής καί παραλογιζόμενος*  έν 
φ πάντας τούς άλλους θεωρεί κατωτέρους του καί χαρακτηρίζει ώς 
πολύ κοινούς καί μικρούς άνθρώπους, έπιζητει ούχ ήττον τάς τιμάς 
καί τούς έπαίνους των καί θέλει νά δοξάζεται άπό έκείνους, τούς ό
ποιους θεωρεί ούδέν άπέναντί του. Ό ταπεινόφρων τούναντίον είνε 
πολύ συνεπέστερος άνθρωπος· σέβεται τήν προσωπικότητα δλων τών 
άνθρώπων καί άν συμβή να τιμηθώ ύπ’ αύτών θεωρεί μεγάλην τήν τι
μήν ταύτην διότι καί τούς τιμώντας έκτιμά. Έπειτα ό μέν ύπερήφανος, 
ζητών ν’ άνυψωθή, ταπεινούται, ό δέ μετριόφρων, άποφεύγων τάς τι
μάς, έξυψοΟται άπέναντί δλων. Αύτή ή μεγάλη άλήθεια, τήν όποίαν 
είπεν δ ’Ιησούς Χριστός, διαπιστούται ύπ’ αύτής τής άνθρωπίνης 
φύσεως. Τήν δόξαν δέν δυνάμεθα άλλως ν’ άποκτήσωμεν παρά άπο- 
φεύγοντες αύτήν*  έν δσω τήν έπιδιώκομεν μάς άποφεύγει, καί έφ’ 
δσον ήμείς τήν άποφεύγομεν, έκείνη μάς καταδιώκει. ’'Αν θέλωμεν νά 
δοξαζώμεθα πρέπει νά μή άπαιτώμεν δόξαν, διότι οί άνθρωποι μάς 
περιφρονούσιν δταν θηρεύωμεν έπαίνους καί μάς τιμώσιν δταν τάς τι
μάς άποφεύγωμεν. 'Όταν περιαυτολογοϋντες ύψούμεν αύτοί εαυτούς, 
ταπεινούμεθα άπέναντί τών άλλων, δταν δέ μετριοφρόνως περί ήμών 
αύτών όμιλοΟμεν, ύπ’ άλλων ύψούμεθα.

Ή ύπερηφάνεια, λέγει ό ίερός Χρυσόστομος, είνε άρ- 
χή τής άμαρτίας, ρίζα καί θεμέλιον τού κακού. Ό ύπερήφανος άπο- 
βαίνει ύβριστής, βλάσφημος, έπίορκος, θανάτων καί φόνων έραστής. 
ΙΙάντοτε σκυθρωπός, πάντοτε κατηγανακτημένος, πάντοτε στενοχωρη
μένος*  τό πάθος του είνε πάντοτε έξημμένον, πάντοτε άκόρεστον. Κα
θώς οί φιλάργυροι δσφ περισσότερα λάβωσι, τοσούτω πλείονα έπιθυ- 
μούσιν, ούτω καί οί αλαζόνες δσης τιμής καί άν άπολαύσωσι, πάλιν 
δέν ικανοποιούνται*  δ έγωισμδς δέν γνωρίζει δρια, δπως δέν άναγνω- 
ρίζουσι μέτρον κορεσμού οί μεθύοντες καί οί βουλιμιώντες... Έν βλέμ
μα είς τά περί ήμάς δύναται νά μάς πείση πόσον άνόητον πάθος είνε 
ή ύπερηφάνεια. Ό δλος κόσμος, αύτός ό άνθρωπος είνε μηδέν. 'Ό
ταν άντικρύσωμεν μεταφερόμενον νεκρόν, δταν ίδωμεν ορφανούς παί- 
δας άκολουθούντας, χήρ^ν γυναίκα όλοφυρομένην, δούλους δδυρομέ- 
νους, φίλους τεθλιμμένους, έννοούμεν δτι είνε μηδέν τά περί ήμάς, δτι 
δέν διαφέρουσι σκιάς καί όνειράτων. Πόσοι ζάπλουτοι έδυστύχησαν,
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πόσοι άδιακρίτως έν τοϊς πολέμοις κατεστράφησαν, πόσαι μεγαλο
πρεπείς έπαύλεις κατέπεσον είς έρείπια ! Παραδείγματα ματαιότητος 
τού κόσμου βλέπομεν καθ’ έκάστην*  βλέπομεν διαδοχάς άρχόντων, 
δημεύσεις πλουτούντων. Ε!νε δ κόσμος ένας άεικίνητος τροχός. Ρί- 
ψον βλέμμα καί είς τόν έαυτόν σου διά νά πεισθής καλύτερον*  έν. 
μικρόν ζωύφιον καταπίπτον έκ τής οροφής ήμπορεϊ νά σε τυφλώση ή 
καί είς μεγαλύτερον κίνδυνον νά σε έμβάλη. Μήπως δέν είσαι καί δλων 
τών ζώων άσθενέστερος ; Άλλ’ έχω τό λογικόν, θά μού εϊπης*  ίδού 
δμως δτι καί αυτό δέν τό έχεις, διότ; ή ύπερηφάνεια μαρτυρεί έλλει- 

ψιν νού.
Καί δ φιλόσοφος Διογένης καθήμενος έπί τίνος λόφου τού νε

κροταφείου τών Αθηνών διελογίζετο τήν ματαιότητα τών άνθρωπί- 
νων πραγμάτων καί έμελέτα θεωρών τούς τάφους. Ότε δέ εύγενής 
τις Αθηναίος τόν ήρώτησε τί έκαμνεν έκεί, ζητώ είπε τά δστά τοΰ 
πατρός σου μεταξύ τών οστέων τού λαού, άλλά πάντα μού φαίνονται 
ένταύθα τοσούτον συγκεχυμένα, ώστε ούδέν ήδυνήθην νά διακρίνω.

Καί είς τήν άρχαίαν Ρώμην δτε είσήρχοντο έν θριάμβω οί στρα
τηγοί καί ύπατοι ώς νικηταί, κήρυξ έβόα πρός αύτούς : «ένθυ- 
μού δτι ύπάρχεις άνθρωπος»· ώς άν έλεγον : ένθυμού δτι ή δό
ξα σου αυτή έκλείπει ώς ονειρον, δτι οί πρός τιμήν άνεγειρόμε- 
voi άνδριάντες διαρκούσιν ολίγον, δτι ό λαός είνε άστατος καί έγκω- 
μιάζων σε σήμερον ισ^ρς έξορίση αυριον. Άλλά καί άνεξαρτήτως τού
των, ένθυμού δτι άποθνήσκεις καί σύ ώς άνθρωπος, ώστε μή έπαίρου 
ύπέρ άνθρωπον.

* 
* *

Ή άγία Γραφή, ή τε II. καί ή Κ. Διαθήκη, τήν ύπερηφάνειαν 
έχαρακτήρισαν ώς πηγήν πάσης κακίας, τήν δέ ταπεινοφροσύνην ώς 
θεμέλιον τής άρετής.

Άπολέσω υβριν άνόμων, λέγει δ προφήτης Ή σ α ι α ς, καί δ- 
βριν ύπερηφάνων ταπεινώσω καί θήσω τήν οικουμένην δλην έρημον.

—Ίδού ο δεσπότης Κύριος Σαβαώθ συνταράσσει τούς ένδοξους 
τήζ γήζ μετ’ ί^χύος, καί οί ύψηλοί τή υβρει συντριβήσονται, καί πε- 
σούνται οί ύψηλοί μαχαίρα.

Έγκωμιαζέτω σε δ πέλας, λέγει ό σοφός Σολομών, καί μή 
τό σόν στόμα’ άλλότριος καί μή τά σά χείλη.

—Τί ώφέλησεν ήμάς ή ύπερηφάνεια ; ή τί πλούτος μετά άλα- 
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ζονείας συμβέβληται ήμϊν ; Παρήλθεν έκεϊνα πάντα ώς σκιά, καί ώς 
αγγελία παρατρέχουσα.

— ’Ακάθαρτος παρά Κυρίφ πας ύψηλοκάρδιος.
Πας ό ύψών έαυτόν ταπεινωθήσεται, λέγει ό Εύαγ. Α ο υ κ α ς, 

καί δ ταπεινών έαυτόν ύψωθήσεται.
— Κύριος διεσκόρπισεν ύπερηφάνους διανοία καρδίας αύτών.
Είνε γνωστή ή παραβολή τού Φαρισαίου καί τού Τελώνου. Ό 

Φαρισαίος προσευχόμενος έκαυχάτο μέν διά τά έργα του, περιεφρό- 
νει δέ τόν Τελώνην ώς αμαρτωλόν ό Τελώνης δμως, ταπεινούμενος έ
νώπιον τού Θεού, ούτε τούς δφθαλμούς αύτού άνέτεινεν είς τόν ούρα- 
νόν άλλά τύπτων άδιακόπως τό στήθος έλεγε μετά κατανύξεως «Ό 
θεός ίλάσθητί μοι τφ άμαρτωλώ». Καί τό σχήμα καί ή πράξις καί 
οί λόγοι άπεδείκνρον τήν ταπείνωσιν αύτού ειλικρινή. "Οθεν αύτός 
είσηκούσθη μετανοών, ούχΐ δέ ό μεγάλαυχος Φαρισαίος.

Έμφαντικώτατον παράδειγμα άκρας ταπεινοφροσύνης παρέσχεν 
έαυτόν αύτός δ Σωτήρ τού κόσμου. Ίατρεύσας τόν τυφλόν προσέταξεν 
ίνα μηδενΐ μηδέν ειπη*  «"Ορα μηδείς γινωσκέτω». Καθαρίσας τόν τυ
φλόν πάλιν παρήγγειλε τά αύτα «'Όρα μηδέν εϊπης». Έφεύγε τό 
πλήθος ίνα μή θαυμάζεται ύπ’ αύτού. ΠρΙν άναστήση τήν θυγατέρα 
τού άρχισυναγώγου άπέλυσε πάντας τούς περιεστώτα^, ίνα μή θαυμά- 
ζωσιν αύτόν. Χορτάσας διά πέντε άρτων πεντα/.ισχιλίους άνθρώπους 
άπεχώρησεν εύθύς είς τά όρη Μαγδαλά. Τέλος^πρίν άποθάνη κατε- 
δέχθη ίνα καί τούς πόδας τών μαθητών νίψη.

Γ. ΜΑΤΣΑΚΙΣ
καθηγητής τοδ ‘Ιεροδιδασκαλείου.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ

Πώς δνναται κανείς κατά ΙΙλούταρχον καί άπό τονς 
έχΟρονς τον νά ώόελίίται.

Καθώς δίνε δυνατόν καί κακολογοΰντες νά ώφεληθώμεν, έάν 
μεταστρέψωμεν τόν βίον μας πρδς τά αντίθετα έκείνων, διά τα ό
ποια μεμφόμεθα τους άλλους, ουτω καί άπδ τάς κακολογίας 
τών έχθρών μας δυνάμεθα, αν θέλωμεν, κάτι νά κερδίσωμεν. Διά 
τοΰτο καί πολύ όρθώς ό μαθητής τοΰ σοφοΰ Σωκράτους Άντι- 

σθένης είπεν δτι δ άνθρωπος σήμερον δια να βελτίωση τδ ηθός 
του πρέπει ή πολύ καλούς φίλους νά εχη ή πολύ κακούς έχθρούς. 
’Επειδή δμως οί σημερινοί φίλοι δέν μάς έπιπληττουσι μετά παρ
ρησίας διά τά σφάλματα καί τά ήθικα μας παραπτώματα, προσ - 
παθοΰντες πάντοτε νά μάς κολνκεύωσι και να φαίνωνται, δσον τδ 
δυνατόν, εύάρεστοι, διά τοΰτο άπδ τούς έχθρούς μας πρεπ»ι να 
μανθάνωμεν τήν άλήθειαν. "Όπως μυθολογείται οτι ο Τηλεφος, 
ό υίδς τοΰ 'Ηρακλέους, πληγωθείς έντινι μάχη ύπδ τοΰ Άχιλ- 
λέως καί μή εχων πρόχειρον ιατρόν, έθεραπεύθη έπιθέσας έπί 
τής πληγής του σκωρίαν τοΰ δόρατος, τδ όποιον τον έπλήγωσε, 
τοιουτοτρόπως καί έκεΐνοι οί όποιοι δέν έχουσι φίλους συμβου 
λεύοντας πρέπει νά ύπομένωσι τδν πικρόν λόγον τοΰ μισοΰντος 
έχθροΰ, καί, άποβλέποντες είς τδ έλάττωμα δια τδ όποιον έλέγ- 
χονται καί δχι είς τήν διάθεσιν τοΰ κακολογοΰντος, να διορθώ- 
σωσι τούς εαυτούς των διά τής έχθρικής κακολογίας. Καθώς ό 
διανοηθείς νά φονεύση τδν θεσσαλδν Προμηθέα έκτυπησε μέ τδ 
ξίφος τδ άπόστημα τδ όποιον συνέπεσε νά έχη, διά νά έπιφέρη 
ταχύτερον τδν θάνατον, άντί δέ θάνατον, ώς ύπελογιζεν, έγένετο 
θεραπείας πρόξενος, άπαλλάξας αύτδν έπικινδύνου πληγής, ουτω 
πολλάκις καί κακολογία, άπευθυνομένη πρδς ήμάς έξ ^χθρας ή 
δργής, θεραπεύει κακόν ψυχής άγνοούμενον ή άμελούμενον.

Καί δμως ήμείς δλως διαφόρως καί έπιζημίως πολιτευό- 
μεθα είς αύτάς τάς περιστάσεις. Δέν έξετάζομεν, δταν κακολο- 
γούμεθα, αν πράγματι έχιομεν τήν κακίαν, διά τήν όποίαν έλεγ- 
χόμεθα, άλλα προσπαθοΰμεν νά ευρωμεν καί ημείς κανέν έλάτ
τωμα τοΰ ύβρίζοντος διά νά τδ άντιτοξεύσωμεν, άντί δέ ν’ άπο- 
τινάσσωμεν άφ’ εαυτών τάς λοιδορίας, δπως οί παλαίοντες τήν 
σκόνην, συμπλεκόμεθα, συγκυλιόμεθα είς δυσώδες έδαφος ύ
βρεων, άλληλοχρωματιζόμεθα μέ τδν χυδαιότατον τρόπον.

'Ο φρόνιμος άνθρωπος δταν κακολογήται δέν άνθυβρίζει 
τδν κακολογοΰντα, άλλά προσπαθεί νά έξαλείψη τδ έλάττωμα, 
διά τδ όποιον ψέγεται, μέ έπιμέλειαν καί προθυμίαν περισσοτέ- 
ραν έκείνης μέ τήν όποίαν άπαλείφει φαινομένην κηλίδα τοΰ 
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ίματίου του' αν δέ κακολογήται διά πράγματα, τά οποία δέν έ- 
χει,^δέν πρέπει νά ταράττηται, αλλά νά άναζητή τήν αιτίαν, έξ 
ής άπέρρευσεν ή κακολογία, καί να προσεχή πολύ μήπως άνε- 
παισθητως δίδη άφορμήν είς κακολογίαν διά κακίαν όμοίαν πρός 
τήν ύπδ τών έχθρών του προσαπτομένην. Οΰ:ω π. χ. δ βασιλεύς 
τών Αργείων Λακύδης έδωκεν άφορμήν νά κατηγορηθή ώς 
τρυφηλδς διότι τδ βάδισμα καί τδ κτένισμά του ήσαν τρυφερό
τερα τού δέοντος· ώς τοιοΰτος κατηγορήθη καί δ Πομπήϊος, άν
θρωπος μακράν πάσης θηλυπρεπείας καί άκολασίας, διά τδν λό
γον δτι έξυε τήν κεφαλήν του μέ τδν· ένα δάκτυλόν του. Καί δ 
συνάρχων τοΰ Πομπηίου Κράσιος κατηγορήθη δτι είχεν έρωτι- 
κάς σχέσεις μέ μίαν έκ τών καθιερωμένων είς τήν Εστίαν παρ
θένων, διότι ήναγκάζετο νά τήν περιποιήται καί πολλάκις νά 
τήν έπισκέπτηται, έπειδή ήθελε ν’ άγοράση εν ώραιότατον κτή
μα της. Καί μία άλλη ρωμαία ιέρεια, έπειδή είχε πολύ πρόχειρα 
τά γελοία καί έπειδή πρδς τούς άνδρας ώμίλει μέ πολλήν έλευ- 
θεριότητα, κατηγορήθη ώς διεφθαρμένη· έξετασθείσα εύρέθη α
θώα, άλλ ο άπολύσας αύτήν Άρχιερεύς τή συνέστησε νά μή 
μεταχειρίζηται λόγους άσεμνοτέρους τοΰ βίου της. Μήπως δ Θε
μιστοκλής δέν έθεωρήθη συνένοχος προδοσίας απλώς καί μόνον 
διότι είχε φίλον καί έγραφε συνεχώς πρδς τδν Παυσανίαν; "Οταν 
λοιπδν σοΰ προσαφθή κατηγορία, έστω καί δι’ ανύπαρκτον κα
κίαν, μή περιφρονήσης μηδ’ άμελήσης αύτήν ώς συκοφαντίαν, 

λλά κύταξε τί έξ δσων λέγεις ή πράττεις ή σκέπτεσαι ήδύνατο 
να δώση λαβήν είς τοιαύτην διαβολήν, καί τοΰτο φοβοΰ καί άπό- 
φευγε. Εάν πολλοί διδάσκωνται τδ χρήσιμον περιπίπτοντες είς 
μεγάλας συμφοράς, έάν πολλοί σωφρονίζονται άφοΰ χάσωσιν δ- 
λην τήν περιουσίαν των, έάν είς πολλούς τά παθήματα γίνωνται 
μαθήματα, τότε διατί σύ λαμβάνων άμισθον διδάσκαλον τδν έχ- 
θρόν σου, νά μή ώφεληθής καί νά μή μάθης κάτι τι, τδ όποιον 
σε διαφεύγει ;

, Πολλά πράγματα διαφεύγουσι τούς φίλους μας καί είνε δ- 
ρατα μονον είς τού; έχθρούς μας. Ό Πλάτων μάς λέγει δτι δ α
γαπών τυφλοΰται απέναντι τοΰ άγαπωμένου’ δσοι δμως μάς 

έχθρεύονται έρευνώσι μέ μεγάλην πολυπραγμοσυνην τα καθ η
μάς καί διακηρύττουσι τα σφάλματά μας. Ο τύραννος τών 
Συρακουσών 'Ιέρων ύβρίσθη ύπό τίνος διά τήν δυσωδίαν τοΰ 
στόματός του" έπιστρέψας είς τδν οίκον του, διατί ειπεν εις τήν 
σύζυγόν του, δέν μοΰ τδ έλεγες τόσον καιρόν ; Εκείνη δέ έπει- 
δή ήτο σώφρων καί άκακος, ένόμιζον, ειπεν, δτι τοιαύτη 
δομή άναδίδεται έκ τοΰ στόματος δλων τών άνδρών. Τοιουτο
τρόπως πολλά έλαττώματά μας σωματικά ή ήθικά, καταφανή 
είς δλους, άπδ τούς έχθρούς μας πρότερον παρά άπδ τούς φίλους 
καί γνωρίμους μας δυνάμεθα νά μάθωμεν.' Εαν δεν ειχομεν ένε 
δρεύοντας έχθρούς, δέν θά ειχομεν καί περιορισμόν είς τήν γλώσ
σαν μας, έκτδς έάν δι’ έπιμόνου άσκησεως κατεδαμαζομεν τα κα 
κιστα τών παθών, μεταξύ τών δποίων εινε ή δργη.

Μεγάλη αρετή είνε ή έγκράτεια τής γλώσσης, ή ^υποταγή 
αύτής είς τήν διάνοιαν, ώστε νά μή προτρεχη αυΐής. Ο άκου 
σίως έκ τοΰ στόματός μας έξερχόμενος λόγος, τδ γνωστόν «μοΰ 
φύγε καί τδ είπα», ή άπερίσκεπτος έκστόμισις περιττών λέξεων 
μαρτυροΰσιν άνάσκητον άνθρωπον, χαλαρότητα χαρακτήρος, έλ- 
λειψιν άνδρικής σοβαρότητος. "Ενα άπλούστατον καί κουφότα- 
τον λόγον δύναται ν’ άκολουθήση, δπως λέγει ο Πλάτων, βαρυ- 
τάτη τιμωρία καί παρά θεών καί παρα ανθρώπων ή σιγή του
ναντίον είνε πανταχοΰ άνυπεύθυνος, ούδεποτε έπιφερει ευθυνην 
καί ποινήν*  δταν μάλιστα άντιτάσσεται είς τήν λοιδορίαν εινε 
κάτι τι σεμνόν καί άξιον τοΰ ήθους τοΰ Σωκράτους, μάλλον δέ 
τού Ήρακλέους, δστις περιεφρόνει τάς ύβρεις περισσότερον ή 
τάς μυίας.

Ό άποτομώτερος σκόπελος έπί τοΰ οποίου δύναται να προσ 
κρούση δ κακολογών έχθρδς είνε ή ψυχραιμία καί ή άταραξία 
τοΰ κακολογουμένου*  άλλά καί ή έκ τοιαύτης πολιτείας ωφέλεια 
είνε μεγίστη· αν συνηθίσωμεν ν’ άπαντώμεν διά τής σιωπής είς 
τάς κακολογίας τών έχθρών μας, πολύ εύκόλως θά ύπομείνωμεν 
βργήν παραφερομένης γυναικός, καί αθορύβως θά άκουσωμεν πι- 
κροτέρους λόγους φίλου καί άδελφοΰ, καί άοργήτως θά δεχθώ- 
μεν έπιπλήξεις γονέων καί ένδιαφερομένων συγγενών. Ό Σωκρά-
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της ύπέμεινε τή>*  γυναίκα του Ξανθίππην, ή όποία ήτο θυμώ
δης καί δύστροπος, διά να δύναται καί με άλλους να συζήση· 
καί ήμείς οφείλομεν, γυμναζόμενοι μέ τά σκώμματα καί τάς 
λοιδορίας καί τους θυμούς καί. τάς σκαιότητας ξένων καί εχθρών 
μας νά γινώμεθα ψύχραιμοι καί νά μή παραφερώμεθα.

Γ. ΜΑΤΣΑΚΙΣ
Καθηγητής τοδ 'Ιεροδιδασκαλείου.

ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ *)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ; -Κεφ. Β'.
Πρός τη πρακτική έξασκήσει της νηστείας ώφειλον οί νηστεύοντες νά 

θεραπεύωσι καί τά έργα της δικαιοσύνης καί της εύσπλαγχνίας.Ό 'Ιε
ρεμίας λέγει (ιδ, 12)δτι ό Κύριος ούδόλως λογίζεται τήν νηστείαν τών 
άπιστούντων αύτφ.Άχώρισεος λοιπόν άπό τής νησεείας, δια να εΐνε αυ
τή ευάρεστος είς τδν θεόν, πρέπει να είναι σταθερά βούλησις πρός με
ταμέλειαν πρός ήν συναπτέα καί ή προσευχή. Ή χρήσις τού οίνου ύ- 
πήρχεν άπηγορευμένη είς τούς ιερείς καθ’ δλον τον χρόνον τής δια
κονίας αύτών έν τφ ίερφ, καί είς τούς Ναζηραίους κα θ’ δλον τό διά
στημα τού άγνισμού των. Αί έγκυμονοϋ ;αι, αί θηλάζουσαι καί τα παι- 
δία συνήθως δέν ένήστευον, ένίοτε δμως έπεβάλλετο νηστεία καί είς 
αύτά τά θηλάζοντα, έκτεινομένη ποτέ μέχρι τών ζώων. Έν τή άπλή 
νηστεία έπετρέπετο νά άλείψη τις καί πλύνη τό πρόσωπον, ή αύστηρά 
δμως νηστεία δέν ήδύνατο να συμβιβασθή προς τάς σωματικάς τοιαύτας 
φροντίδας· έν τή αύσεηρα νηστεία δέν έχαιρέτων ούδ’ αύτούς τούς 
φίλους. Ό 'Ιερώνυμος όμιλών περί τών Εβραίων τής έποχής αύτοΟ 
γράφει «κλαίουσι, περιπατούσε γυμνόποδες, κυλίονται έν τή σποδφ, 
κοιμώνται έπί κιλικίου.»

Πρδς συμπλήρωσιν δέ οί Φαρισαίοι λαμβάνουσιν ώς πρώτην ερο- 
φήν των φακήν, ίνα δηλώσωσι διά τούτου δτι άπώλεσαν τό δικαίωμα 
τοΰ πρωτοτόκου. Πρός τή νηστεία τής έορτής τοΰ έςιλασμοΰ δ ετά- 
χθησαν κατά τούς ύστερον χρόνους καί άλλαι νηστήσιμοι ήμέραι, 
αί μέν τακταί αί δέ έκτακτοι, λ. χ. δτε ένέσκηπτον είς τήν χώραν

*) Συνέχεια έκ του 121ου τεύχους σελ. 94.

Νηστειών ίστορική άνασκόπησις 111

απροσδόκητοι συμφοραί, καί διά .τδν έκ τοΰ Όλοφέρνους κίνδυ
νον (’Ιουδίθ, δ’, 34), έπί άνομβρίας, έπί τής ύπδ τών άκρίδων έρημώ- 
σεως καί τών τοιούτων. Αί τακταί νηστεΐαι, αιτινες ώρίσθησαν μετά 
τήν αιχμαλωσίαν άναφέρονται έν τφ βιβλίφ τοΰ προφήτου Ζαχαρίου 
καί είναι τέσσαρες : νηστεία ή τέταρτη, νηστεία ή πέμπτη, νηστεία ή 
έβδομη καί \ηστεία ή δεκάτη (Ζαχ. η', 18). Καί ή μέν πρώτη έγίνε- 
το τή 17η τοΰ τετάρτου μηνδς (θαμμούς) δια τήν σύντριψιν τών πλα
κών τοΰ νόμου καί τήν παΰσιν τής καθ’ έκάστην προσφερομένης είς 
τδ ίερδν θυσίας. Ή δευτέρα τήν 9ην τοΰ πέμπτου μηνδς (άβ) είς άνά- 
μνησιν τής έρημώσεως τοΰ Ναοΰ, ή τρίτη τήν 3ην τόΰ έβδομου μη
νδς (τίσρι) είς άνάμνησιν τής δολοφονίας τοΰ Γοδολίου (Δ\ Βασιλ. 
ζεζ, 2b) καί ή τετάρτη τήν ΐΟην τοΰ δεκάτου μηνδς (τέβεθ) πρδς ά- 
νάμνησιν τής πολιορκίας καί άλώσεως τής 'Ιερουσαλήμ. Καί αύται μέν 
ήσαν αί δημόσιαι νηστεΐαι, άλλα πλήν τούτων ύπήρχον καί ίδιωτικαί 

νηστείαι.
Αύται έχουσιν ώς αιτίαν λίαν διαφόρους λόγους. Ό Δαυίδ ένή- 

στευσεν όλόκληρον ήμέραν έπί τφ θανάτφ τού Σαούλ, έπίσης δέ καί 
δπως έπιτύχη τήν ϊασιν τοΰ πάσχοντος τέκνου του, έπαυσε δέ ταύτην 
εύθύςώς τοΰτο άπέθανεν. Ελεγχθείς ύπδ τοΰ 'Ηλιου ό Άχααβ νηστεύει, 
άπδ τοΰ προσώπου αύτοΰ άποστρέφων τήν θείαν έκδίκησιν. Ή Σάρρα, 
θυγάτηρ Ραγουήλ, ένήστευσε τρεις ήμέρας καί τρεις νύκτας, δπως 
λυτρώση αύτήν δ θεδς άπδ τών πειρασμών τού διαβόλου. Ή Έσθήρ 
ένήστευσεν ίνα ό Κύριο, προστατεύση τδν λαόν αύτού άπδ τήν έπιβου- 
λήν τοΰ ’Αμάν. Ό Έσδρας ένήστευσε καί έπέβαλε νηστείαν δπως τύ
χη εύτυχους έπανόδου είς 'Ιεροσόλυμα, μετέπειτα δέ πάλιν ινα οίκτείρη 
τούς ’Ιουδαίους συζύγους διά τας άλλοεθνείς αύτών γυναίκας. Ένή
στευον δ’ ού μόνον διά παρελθούσας συμφοράς, άλλα καί πρδς έπιτυ- 
χίαν μέλλοντος άγαθοΰ, ή άποτροπήν μέλλοντος κακού. 'Γπήρχον μά
λιστα Ίσραηλιται μηκύνοντες τήν νηστείαν αύτών, ώς ή ’Ιουδίθ, 
χήρα ούσα, ή όποία ένήστευσε έπί τρία καί ήμισυ έτη. Συνέβαινε μά
λιστα πολλάκις να άναγκασθή τις νά νησπύη μέχρις δτου ή τοιαύτη ή 
τοιαύτη ύπόθεσις αύτού λάβν^ τέλος.

Αί ίδιωτικαί αύται νηστείαι ήσαν συνηθέσταται μετά τήν άπδ τής 
αιχμαλωσίας έπισεροφήν καί έπί τής έποχής τού Ί. Χριστού’ ούτως 
ή προφήτις "Αννα έλάτρευε τδν 6εδν νύκτα καί ήμέραν νηστεύουσα καί 
προσευχομένη (Αουκ. β*.  36,37) καί οί Φαρισαίοι δ’ ένήστευον συχνό- 
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τερον (Ματθ. θ'. 14) καί μάλιστα δίζ τής έβδομάδος (Αουκ. ις'. 12), 
τήν Δευτέραν καί τήν Πέμπτην κατά τδν ιερόν Έπιφάνιον. Ή προτί- 
μησις τών δύο τούτων ήμερων ένεπνεύσθη έκ τής ύποθέσεως, δτι ό 
Μωϋσής άνέβη είς τδ δρος Σινά τήν Πέμπτην καί κατήλθεν έξ αύτού 
τήν Δευτέραν (Taanith II, 9). ΟΙ δέ θεραπευταί είς τδ διάστημα 
τής έβδομάδος ένήστευον τρεις ή καί εξ ήμέρας, μόλις κατά τήν έβδό- 
μην άπολαύοντες τής άναγκαίας τροφής (Φιλ. περί βίου θεωρητικού 
§ 4). Τήν νηστείαν τής Δευτέρας καί Πέμπτης έτήρουν καί οί μαθηταί 
τού Ίωάννου (Ματθ. ια', ιγ'. Αουκ. ιη', 12), φαίνεται δ’ δμως δτι τάς 
νηστείας ταύτας δέν ένέπνεε πάντοτε ή εύλάβεια καί ή άφοσίωσις είς 
τδν θεόν, διότι πολλάκις οί Ιουδαίοι ύπεβάλλοντο είς νηστείαν δι’ δ- 
λως άσημάντους λόγους, λ. χ. διά να ίδωσιν εύχάριστα όνειρα, διά 
νά κατανοήσωσι τήν ερμηνείαν δνείρου τινός, διά ν’ άποτρέψωσι κα
κόν τινα οιωνόν κλπ.

Άλλ’ άπαντώμεν είς τήν Άγίαν Γραφήν καί νηστείας τριών 
ήμερών καί τριών νυκ.ών συνεχείς, άνευ ούδεμιάς διακοπής, (Τωβ. 
III, 10) επτά ήμερών, τριών έβδομάδων, μετ’ άποχής άφ’ δλων τών 
εύγεύστων έδεσμάτων (Δανιήλ X, 3), καί τεσσαράκοντα ήμερών, «Καί 
έδεήθην έναντι Κυρίου δεύτερον .. τεσσαράκοντα ήμέρας καί τεσσα
ράκοντα νύκτας άρτον ούκ έφαγον καί ύδωρ ούκ έπιον» Δευτερ. θ'. 
8, 18, «καί λαμβάνουσι τά οστά αύτών, καί θάπτουσιν ύπδ τήν ά
ρουραν τών έν Ίωβείς, καί νηστεύουσιν έπτα ημέρας» Βασιλ. Α', 31, 
13, «... Έγώ Δανιήλ ήμην πενθών... άρτον έπ·θυμιών ούκ έφαγον 
καί κρέας καί οίνος ούκ είσήλθεν είς τδ στόμα μου.... έως τριών' έ
βδομάδων ήμερών» Δανιήλ X, 2—4.

Αί νηστείαι αύται είναι άληθώς θαυμασταί, καί Ιδία ή τών 
τεσσαράκοντα συνεχών ήμερών, τήν όποιαν ένήστευσαν δ Μωϋσής, δ 
Ήλιοΰ, δ Δανιήλ καί δ Κύριος ήμών. eH συνήθης νηστεία τής μιάς 
ήμέρας διήρκει 24 ώρας, άπδ τής μιάς μέχρι τής άλλης έσπέρας, δτε 
άπείχοντο πάσης τροφής. Άλλ’ ύπήρχον καί ήμέραι κατά τάς δποίας 
δέν έπρεπέ τις νά νηστεύη. Ούτως ή ’Ιουδίθ (VIII, 6) άπείχετο τών 
νηστειών κατά τά Σάββατα, τάς νουμηνίας καί τάς Ίουδαϊκας έορ- 
τάς» καί ένήστευσε πάσας τάς ήμέρας τής χηρεύσεως αύτής, χωρίς 
προσαββάτων καί σαββάτων, καί προνουμηνιών καί νουμηνιών καί έ- 
ορτών καί χαρμοσυνών οικου ’Ισραήλ». Τδ παράδειγμα δέ ταύτης 
έγένετο νόμος (Taanith 66, 1)·

βΩς δμως γίνεται δήλον είς τινα χωρία τής προφητείας τού Ήσαί- 
ου (58,2) οί ’Ιουδαίοι έξέκλιναν τού άρχικού πνεύματος τής νηστείας 
καί ένώ ένήστευον δέν ένήστευον πράγματι. Φαίνεται κατά τδν χρό
νον τής νηστείας προέδαινον είς άδικίας, ήριζον, δέν ήλέουν τούς πτω
χούς καί ένδεεϊς καί διά τούτο δ προφήτης Ήσαΐας έλέγχει αύτούς 
καί τήν νηστείαν αύτών καί συνιστά νά «λύω^ι πάντα δεσμόν άδι- 
κίας, ν’ άποστέλλωσι τεθραυσμένους έν άφέσει καί πάσαν συγγραφήν 
άδικον νά διασπώσι. Νά τρέφωσι πτωχούς καί άστέγους νά είσάγωσιν 
είς τούς οίκους των».

Διαφορά τϊις τών Ίοιτοαίων, ’Εθνικών καί Χριστιανών νηστείας·

Ό ’Ιουδαϊκός λαός παρεκκλίνας έν τή τηρήσει τής νηστείας 
τού πνεύματος αύτής, τηρουμένης καί άσκουμένης εύρύτατα, άκαίρως 
καί άσκόπως άνευ ειλικρινούς πρός μετάνοιαν διαθέσεως, κατά τύπους 
δέ μάλλον ή κατ’ έξουσίαν, δέν διέφερε μεγάλως δια τούτο τών έθνι- 
κών, οϊτινες διά τών Ελλήνων έπεδίωκον διά τής έγκρατείας περί 
τάς τροφάς τήν τής ψυχής έπί τού σώματος κυριαρχίαν.

Οί έθνικοί έτήρουν νηστείαν έκ δεισιδαιμονίας μάλλον άποφεύ- 
γοντες τροφάς τινας, καί έτέλουν καθαρμούς καί αγνείας, διότι έθεώ- 
ρουν έκχαύνωσιν τής ψυχής τήν άκρασίαν, κα^ ύποδούλωσιν τοΰ πνεύ
ματος είς τδ σώμα, έφόσον έδούλευον τή γαστρί, έξ ής τόσα άντελαμ- 
βάνοντο προκύπτοντα κακά, φαυλίζοντες διά τούτο τήν ύλην καί άτι- 
μάζοντες τδ σώμα, ώς πηγήν καί αιτίαν τού κακού. ’Ηθικότεροι δέ 
έαυτών γενέσθαι βουλόμενοι καί εύαρεστότεροι είς τό θειον έπεδίωκον 
τήν κα τ’ άνθρωπον άσκησιν τής έγκρατείας καί νηστείας 
πρός ταπείνωσιν μέν τού σώματος ούχί δμως καί πρός έξαγνισμδν τής 
ψυχής, θηρεύοντες τήν έπικράτησιν τοΰ πνεύματος μόνον, άνευ ίδεω- 
δεστέρου καί εύρυτέρου ηθικού σκοπού. Οί ’Ιουδαίοι έχοντες παρ’ έ- 
αυτοίς τούς προφήτας ήλέγχοντο έκάσιοτε δτι δέν κατενόησαν ούδ’ 
έξετίμησαν δεόντως τόν πνευματικόν σκοπόν καί χαρακτήρα τής άλη- 
θοΰς νηστείας, δστις υπάρχει πρός θεραπείαν καί έξάγνισιν τής ψυχής, 
άπομακρυνόμενοι δέ τού αληθούς σκοπού τής νηστείας «παχυνόμενοι, 
πλατυνόμενοι καί έγκαταλείποντες τόν θεόν τόν ποιήσαντα αύτούς» 
έφέροντο άντί είς ψυχής σωτηρίαν είς άπωλείας κρημνόν, νησιεύον- 
τες έπί άνοήτοις καί έκτρεπόμενοι τής άγούσης είς προσέγγισιν τού 
άνθρώπου πρός τό θειον. Ό ’Ιουδαϊκός λαός άφήσας τήν ούσίαν έτή- 
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pei τούς τύπους, καϊ παρεδίδετο είς τόν υλισμόν, ένφ έμενε φωνή 
βοώντος έν τή έρήμφ τών προφητών ό νουθετών λόγος κηούττων «Έ- 
πεστράφητε πρός με έξ δλης τής καρδίας ύμών έν νηστεία καϊ κλαυ- 
θμφ. Αυτοί, λέγει, έποιήσαντο εύφροσύνην καϊ άγαλλίαμα σφάζοντες 
μόσχους, καϊ θύοντες πρόβατα, ώστε φαγεϊν κρέατα καϊ πιεϊν οίνον 
λέγοντες*  φάγωμεν καϊπίωμεν, αύριον γάρ άποθνήσκομεν. Καί άνακε- 
καλυμμένα ταύτα έν τοΧς ώσϊ Κυρίου Σαβαώθ, δτι ούκ άφεθήσεται ύ
μϊν ή άμαρτία αύτη έως άν άποθάνητε».

Ή νηστεία ταχθεϊσα κατά θείαν παραγγελίαν άμα τή γενέσει 
τοΰ άνθρώπου ώς έπαγγελία άθάνασίας, σκοπούσα δ’ έν άρχή τήν κυ
ριαρχίαν του άνθρώπου πρώτον έφ’ έαυτόν καϊ είτα έπϊ πάσης τής φύ- 
σεως, βασίζεται έπί τού ηθικού άγώνος σαρκάς καϊ πνεύματος, καϊ 
σκοπεί τήν τοϋ πνεύματος άπολύτρωσιν από τής τυραννούσης σαρκός, 
διά ταπεινώσεως τοϋ σαρκικού φρονήματος καϊ άγιασμοΰ τής ψυχής. 
Ή νηστεία ούσα κατά τήν άποκάλυψιν άσκησις τής κατά θεόν εγκρά
τειας είναι καρπός τού πνεύμα ιος κατά τόν άπόστολον Παύλον θεού 
δέ χάρις κατά Κλήμεντα τόν Άλεξανδρέα. < Ή μέν ούν άνθρωπίνη έγ- 
κράτεια, ή κατά τούς φιλοσόφους λέγω τών Ελλήνων, τό διαμάχε- 
σθαι τή έπιθυμία καϊ μή έξυπηρετεϊν αύτής είς τα έργα έπαγγέλλεται 
ή καθ’ ήμάς δέ τό μή έπιθυμεϊν, ουχ ϊνα τις έπιθυμεϊν καρτερή, 
άλλ’ δπως καϊ τά έπιθυμεϊν έγκρατεύηται. Ααδεϊν δ’ άλλως ουκ έστι 
τήν έγκράτειαν ή χάριτι θεοΰ. Διά τούτο εϊπεν*  αιτείτε καί δοθήσεται 
ύμϊν... Ήμεϊς ούν δι’ άγάπην τήν πρός τόν Κύριον καϊ δι’ αύ:δ τό 
καλόν έγκράτειαν άσπαζόμεθα τόν νεών τοΰ πνεύματος άγιάζοντες....»

Νηότεία παρ’ ΌΟωριανοίς·
Κόραν, 179. *Όσοι  πιστοί. Επιτάσσεται ύμϊν ή νηστεία, 

ώς είχε διαταχθή καί είς τούς Πατέρας ήμών. Φοβηθήτε τόν Κύριον.
Β. 180. Ή νηστεία διαρκεϊ έπί τινας ήμέρας. Άλλ’ ό άσθενής 

καί δ δδοιπόρος, δστις δέν ήθελε δυνηθή να τηρήση αύ:ήν έπί τόν 
δρισθέντα χρόνον, όφείλει νά νίρτεύση κατόπιν Ισον άριθμόν ήμερών. 
Οί δυνάμενοι νά τηρήσωσι τήν νηστείαν, καί μή τηρήσαντες αύτήν 
δφείλουσι νά δώσωσι πρός έξιλασμδν τροφήν ίκανήν είς ένα πτωχόν. 
*Οστις έκουσίως ήθελε κάμη ασεβή τινα πράςιν θά τύχη τής συγγω- 
ρήσεως τών άμαρτημάτων αύτοΰ. Πρδ παντός άλλου τηρείτε τήν νη
στείαν, καί γινώσκετε τόν νόμον.
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Β. 181. Ό μήν Ραμαζάν, κατά τόν όποιον κατέβη άνωθεν τδ 
κοράνιον, δπως χρησιμεύση όδηγδς τών άνθρώπων, καί δώση αύτοϊς 
καθαράν έξήγησιν· καί διάγνωσιν τοΰ καλού άπδ τοΰ κακού, είναι ό 
ώρισμένος χρόνος τής άποχής άπδ τών τροφών*  Όστις θέλη ίδή τήν 
σελήνην τού μηνός τούτου οφείλει άμέσως νά νηστεύση. Ό ασθε
νής καί ό δδοιπόρος οφείλει νά νησ:εύση άκολούθως ϊσας ήμέ
ρας,... Επιτρέπεται ύμϊν κατά τήν έσπέραν τής νηστείας νά 

λύητε τήν συζυγικήν έγκράτειαν.
Δ. 94. Διά τδν φόνον πιστού, άνήκοντος είς έχθρικδν έθνος, 

θά άποδοθή ή έλευθερία ενός πιστοΰ άργυρωνήτου.... δ μή εύρών 
νά έξαγοράση δοΰλον άργυρώνητον δφείλει νά νηστεύση δύο κατά συνέ

χειαν μήνας.
Κατά τήν οθωμανικήν θρησκείαν μία μόνη έπίσημος νηστεία ύπάρ- 

χει ένιαύσιος, ή τού Ραμαζανίου διαρκοΰσα δσας καί δ μήν ούτος ή
μέρας, έπιβεβλημένη διά λόγους ύγιεινής. Κατά ταύτην πας μουσουλ
μάνος δφείλει άπδ τής χαραυγής (συνήθως μίαν ώραν πρδ τής άνα- 
τολής τού ήλίου, ή καί πλέον) μέχρι τής δύσεως τοΰ ήλιου, (άραβιστί 
gOU roui) shoms) νά μένη νήστις καθ’ δλην τήν ήμέραν, ού- 
δεμιάς τροφής ποιούμενος χρήσιν. ούδέ πίνων ύδωρ ή ποτόν τι. Κατά 
τήν διάρκειαν τής νηστείας ταύτης άπαγορεύεται τδ δανείζειν χρήμα
τα έντόκως Άπδ τής έσπέρας μέχρι τής πρωίας λύεται ή νηστεία*  τδ 
κοράνιον δέν επιβάλλει άλλην νηστείαν, δέν άπαγορεύεται δμως αύτο- 
προαιρέτως καί διά καθαρώς άτομικούς λόγους νά νηστεύση τις χρό
νον τινά καθ’ οϊαν δήποτε άλλην έποχήν. ’Εκ τών ύπδ τοΰ κορανίου 
άπαγορευομένων κατά τήν διάρκειαν τού Ραμαζανίου καί καθ’ δλον 
τδν χρόνον είναι δ οίνος—τδ οινόπνευμα δέν ύπήρχε τότε — δ χοίρος, 
(λάχμ-ουλ-χιντζίρ), τό χαρτοπαίγνιον, άγρια ζώα καί πτηνά σαρκο
βόρα, ών τδ κρέας άπαγορεύεται πρός βρώσιν, παν πτηνόν ή ζώον 
μή σφαγέν ή φονευθέν καλώς, δηλαδή άπαγορεύεται ή βρώσις κρέατος 
ζώου ή πτηνοΰ δπερ έβασανίσθη, ή έστραγγαλίσθη, ώς παρ’ Ίου- 

δαίοις τά πνικτά.’
(άκολουθεϊ.) Ν. Κ.
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ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Άπό τής Παρασκευής τής πρώτης έβδομάδος τής Τεσσα
ρακοστής ήρχισαν ψαλλόμενοι είς τους ίερούς τών δρθοδόξων να
ούς μετά τής συνήθους κατανύξεως οί χαιρετισμοί τής Πανα
γίας.

Είς τήν μακραίωνα έθνικήν μας ιστορίαν ή δύναμις τής 
θρησκείας έχρησίμευσε πολλάκις ώς έθνικδν έλατήριον, καί ού 
μόνον έσωσε τό Ελληνικόν 'Εθνος άπό κινδύνων έσχατων καί 
άπδ κρημνών δλεθρίων, άλλα καί έκ διαλειμμάτων έτίμησε μέ 
δόξης στεφάνους κα'ι έθνικών μεγαλουργημάτων δάφνας.

Μίαν περίπτωσιν έπαληθεύσεως τής ιστορικής ταύτης άλη- 
1 θείας μάς ύπενθυμίζουσιν οί ψαλλόμενοι κατά τάς τεταγμένας 

ήμέρας Χαιρετισμοί τής Παναγίας. Ή Κων)πολις, ή βασιλίς 
τών πόλεων, έκινδύνευσέ ποτέ, άρχομένου τοΰ έβδόμου αίώνος, 
κίνδυνον μέγιστον άπδ βαρβαρικής έπιδρομής. Μία άκράδαντος 
πίστις είς τήν έξ ύψους βοήθειαν τών ύπερμάχων τής πόλεως 
συνηνωμένη μετά φιλοπατρίας άκράτου, μία θρησκευτική έξαρ - 
σις τών πολιορκουμένων συνεγγειώσα άκαταμάχητον ηθικήν δύ- 
ναμιν, ένας χυμδς θρησκευτικής πίστεως και ήθικοΰ σθένους, 
ένα ίσχυρότατον ήθικοθρησκευτικδν έλατήριον, έσωσε τήν Βασι
λεύουσαν καί δι’ αύτής τδ δλον Έθνος.

Όποιον μεγαλείον τής ’Εθνικής μας ίστορίας άναδιπλοΰ- 
σιν αί ύψηλαί καί γοητευτικά! στροφαί τών ψαλλομένων κατά 
τάς ήμέρας ταύτας Χαιρετισμών τής Παναγίας καί μετά πόσης 
ζωηρότητος άναπαριστώσι τήν άφοσίωσιν καί τήν εύγνωμοσύνην 
τών κινδυνευσάντων Ελλήνων πρδς τήν Θεοτόκον, τήν σώτει- 
ραν τής πίστεως, τής ’Εκκλησίας καί τοΰ Έθνους ! Μετά πό
σης πατριωτικής έξάρσεως καί θρησκευτικής κατανύξεως έψαλαν 
έν ίερφ παννυχίδι οί σωθέντες "Ελληνες τδ X α ι ρ ε είς τήν μη
τέρα τοΰ Λόγου, είς τδ τίμιον διάδημα τών εύσεβών βασιλέων, 
είς τδ καύχημα τών εύλαβών ιερέων, είσ τδν άσάλευτον πύργον 
τής ’Εκκλησίας, είς τδ άπόρθητον τείχος τής βασιλείας !

Παρήλθον έκτοτε δεκατρείς σχεδόν αιώνες. Άλλ’ έν μέσφ 
μυρίων περιπετειών δέν έπαυσε τδ Ελληνικόν ’Έθνος νά συνέρ
χεται κατ’ έτος έν άδιασπάστφ μετά τοΰ παρελθόντος συνδέσμφ 
καί νά ψάλλη είς τούς ίερούς ναού; μετά κατανύξεως, κατά τάς 
τεταγμένας ήμέρας τής τεσσαρακοστής, τάς αύτάς έκείνας ύ- 
μνφδίας, αί όποίαι άντήχησαν τήν άξιομνημόνευτον έκείνην 
νύκτα άπδ τοΰ στόματος τών πιστών ύπδ τούς θόλους τής Πα
ναγίας τών Βλαχερνών. Ή ’Εκκλησία μας άνεπιλήσμων έπα- 
ναλαμβάνει κατ’ έτος τήν ίεράν παννυχίδα τής άλησμονήτου 
νυκτός, καθ’ ήν ή πόλις τής Θεοτόκου, λυτρωθεΐσα τών δει
νών, άνέγραψεν είς αύτήν εύχαριστήρια, καί εύγνώμων άνέπεμ- 
ψε τή ύπερμάχφ στρατηγφ τά νικητήρια.

* * *
Ή Παναγία τοΰ ’Ακαθίστου ύμνου είνε ή πανσθενής Θε

οτόκος, δι’ ής έγείρονται τρόπαια καί δι’ ής 
έχθροί κ ατ απ ίπτο υ σ ιν. Είνε ή Πρόμαχος Άθηνά 
τής Κωνσταντινουπόλεως, ή σώσασα τήν βασιλεύουσαν, δπως 
έλέγετο δτι ή άρχαία Άθηνά έσωσε τάς Αθήνας άπδ τοΰ Ά- 
λαρίχου διά τής έμφανίσεως αύτής έπί τών τειχών τής Ά- 
κροπόλεως. Μήπως ή πίστις τοΰ δοκιμασθέντος τότε Έθνους 
είς τήν παρουσίαν τής ύπερμάχου στρατηγού δέν ήτο τόσον βα- 
θεΐα καί άκλόνητος, ώστε ό εύγνωμονών λαός τής πρωτευού- 
σης νά πιστεύση είς παντοίους θρύλους ; Παριστάνετο ό άρ- 
χηγδς τών έπιδρομέων, ό Χαγάνος, είπών, δτι έβλεπε πε- 
ριφερομένην έπί τοΰ τείχους τής βασιλευούσησ, ήν μάτην έπο- 
λιόρκει, γυναίκα μόνην, φέρουσαν ένδύματα καλογραίας. Έ- 
θρυλείτο δτι πρωίαν τινά οί βάρβαροι είδον κατά τήν άνατολήν 
τοΰ ήλίου έξερχομένην άπδ τής πύλης τών Βλαχερνών γυναίκα 
περιφανή μετ’ άκολουθίας εύνούχων, ήν άφήκαν νά διέλθη, νο- 
μίσαντες δτι είνε ή βασίλισσα, έξερχομένη δπως ύποβάλη είς τδν 
Χαγάνον προτάσεις ειρήνης. Άλλ’ ή γυνή περιήρχετο τδ στρα- 
τόπεδον χωρίς νά μεταβαίνη πρδς τδν ηγεμόνα τών Άβάρων. ’ί · 
δόντες δέ τοΰτο οί βάρβαροι, έδιωξαν αύτήν μέχρι τινός, άλλά 
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μετ’ έκπλήξεως είδον αύτήν 'αίφνης γενομένην άφαντον μετά τών 
περί αυτήν, έν φ αυτοί περιελθόντες είς σύγχυσιν καί συμπλα- 
κέντες πρός άλλήλους κατεσφάζοντο μέχρις έσπέρας. Ή γυνή 
έκείνη ήτο ή άόρατος τών πολιορκουμένων προστάτις, ή Πανα
γία.

Δια τοΰτο καί δ Γεώργιος Πισίδης ήρχιζε το είς τήν γενο
μένην έφοδον τών βαρβάρων ιαμβικόν του ποίημα διά τών στίχων :

Τών ζωγράφων τίς εί θέλει τά τής μάχης 
Τρόπαια δεϊξαι, τήν τεκοΰσαν άσπόρως 
μόνην προτάξοι, καί γράφει τήν είκόνα.

* 
* *

Άλλ’άνεξαρτήτως τών πολλών άναμνήσεων ένδόξου έθνι - 
κοΰ παρελθόντος, ανεξαρτήτως τοΰ διαφαινομένου είς τους Χαι
ρετισμούς τής Παναγίας βάθους τών εύγνωμόνων αισθημάτων 
τοΰ σωθέντος Έθνους προς τήν Θεοτόκον, άνεξαρτήτως πάσης 
ιεράς καί έθνικής συγκινήσεως, μήπως καί είς τδν άδυνατοΰντα 
να έμβαθύνη είς τδ βάθος τών νοημάτων καί είς τδ γλυκύ ιστο
ρικόν παρελθόν τών ένδόξων έθνικών σελίδων τής ιστορίας του 
δέν έπέρχονται άκαριαίως, δταν είσέρχηται είς τδν ναόν κατά 
τήν εσπέραν τών Χαιρετισμών, γλυκεραί αναμνήσεις στιγμών 
τής παιδικής του ήλικίας, τής άθωοτερας ταύτης τοΰ βίου του 
περιόδου, καθ’ ήν, έπανερχόμενος είς τδν πατρικόν οίκον έκ τοΰ 
σχολείου, μετά σπουδής ήτοιμάζετο νά μεταβή είς τήν ’Εκ
κλησίαν ϊνα άκούση τδν ιερέα άπαγγέλλοντα τάς συμβολικάς 
στροφάς τοΰ Αρχαγγέλου Γαβριήλ, άποκαλύπτοντος προαιώνιον 
βουλήν ;

’Ιδού, τί είς τών συγχρόνων '"Ελλήνων λογογράφων, δ 
Πολ. Τ. Δημητρακόπουλος, έγραψε περί τών Χαιρετισμών τής 
Παναγίας :

Χαιρε, ή τδ φώς άρρήτως γεννήσασα !
Χαιρε, άρουρα βλαστάνουσα εύφορίαν οίκτιρμών !
Χαιρε. . . .

Θά έπεθύμουν νά ένθυμηθώ πλειοτέρας στροφάς άπδ τάς 

Οί Χαιρετισμοί τής Παναγίας 119

ύψηλάς ταύτας τοΰ Ακαθίστου ύμνου, δστις ψάλλεται καθ’ εκά- 
στην Παρασκευήν τής Μ. Τεσσαρακοστής είς τούς ναούς τής 
’Ορθοδοξίας.

Θά τδ έπεθύμουν, διότι ή ποίησις τοΰ ύμνου τούτου ούδέποτε 
θ’ άποθάνη, θά έπιζήση δε καί αύτοϋ τοΰ Χριστιανισμού, έάν οι 
αιώνες καί ή άστασία τών ανθρωπίνων δογμάτων, δ πυρρωνισμδς 
άφ’ ένδς καί δ θετικισμός άφ’ ετέρου, οί δύο ούτοι λυσσώδεις 
αντίπαλοι, συμμαχήσωσι πρδς έξόντωσιν τοΰ δόγματος τοΰ Ί- 
ησοΰ.

Διότι διά τών ψαλμών τούτων, τών τόσον άρρήτως υψηλών 
καί γοητευτικών, συνδέονται περίοδοι τής παιδικής ήμών ήλικί
ας, περίοδοι περιπόθητοι, τάς οποίας δ άνθρωπος δεν λησμονεί 
εύκόλως, διότι γράφονται άνεξιτήλως έπάνω είς τά σκιερά καί 
άόριστα ράκη τοϋ παρελθόντος του.

Καί τφ δντι, ποίας άναμνήσεις δέν προκαλει είς τήν μνή
μην έκάστου έξ ήμών καί πόσας εύδαίμονας τοΰ βίου μας στιγ- 
μάς δέν μάς έπαναφέρει φευγαλέας είς αύτήν δ ψαλλόμενος είς 
τούς ναούς ύμνος τών Χαιρετισμών τής Παναγίας !

Τίς έκ τών άναγνωστών μου λησμονεί τάς ώρας έκείνας, 
καθ’ άς έπανερχόμενοι είς τδν πατρικόν οίκον έκ τοΰ σχολείου 
μετά σπουδής, ήτοιμαζόμεθα ν’ άπέλθωμεν είς τήν έκκλησίαν 
τής ένορίας, δδηγούμενοι έκ τής χειρός ύπδ πεφιλημένης μη- 
τρός, καί τίς λησμονεί τάς ώρας καθ’ άς, ίστάμενοι έγγύς αύτής 
έν τφ ναφ, ήκούομεν τδν ιερέα άπαγγέλλο?τα τάς συμβολικάς 
στροφάς τών Χαιρετισμών, καί έδεχόμεθα δι’ έλαφρά; ώθήσεως 
έπϊ τοΰ ώμου τδ σύνθημα μακρών καί άτελευτήτων σταυροκοπη- 
μάτων ;

Είς τί α, άκούοντα τούς Χαιρετισμούς, δέν έπήλθεν άκαρι- 
αίως ή άνάμνησις στ.γμών τής παιδικής του ήλικίας, καί τίς 
δέν ήσθάνθη άναγεννωμένην οίονεί τήν ψυχήν του, καί τίς, ύπεί- 
κων είς τήν ψευδαίσθησιν ταύτην, δέν έστρεψεν άκουσίως τδ 
βλέμμα πέριξ του, νομίζων ou θά ϊδη άκόμη τήν προσφιλή έκεί
νην μητέρα, διά νά τοΰ δώση τοΰ σταυροκοπήματος τδ σύνθημα ;

Ώ, βεβαίως, έφ’ δσον ή μνήμη ήμών έμφορείται άπδ τόσον 
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γλυκείας άναμνήσεις, έφ’ δσών του Χριστοΰ ή θρησκεία συνδέεται 
τόσον άρρήκτως μέ τά γλυκύτερα της ζωής μας έτη καί μέ τήν 
άθωοτέραν τοΰ βίου μας περίοδον, πρός ήν πάντες, εισερχόμε
νοι έν τφ άκανθώδει περιβόλφ τοΰ βίου, ματαίως μετά πόθου ά- 
τενίζομεν, καί ιοιαύτην νοσταλγίαν αίσθανόμεθα, ούδεμία άμφι- 
βολία χωρεί, δτι ή θρησκεία τοΰ Ίησοΰ θά ζήση είς τόν άπαντα 
αιώνα, δσον καί αν καταπολεμήση αύτήν ό κρατών καί άναπτυσ- 
σόμενος ύλισμός.

Διότι ούδέν φέρει βαθύτερον ή ψυχή μας, δσον τήν σφρα
γίδα τών πρώτων έντυπώσεων. Οί γηράσαντες δύνανται νά λη- 
σμονήσωσι τάς παρελθούσας παλαιάς άτυχίας καί τάς παλαιάς 
εύτυχίαςτων· καί δύνανται νά λησμονήσωσιν άκόμη τήν άπώλειαν 
περιουσίας ή τέκνων προσφιλών δύνανται να λησμονήσωσιν έν 
συνόλιρ δ,τι γλυκύτερον ήσθάνθησαν κατά τδν παρελθόντα βίον 
των άλλ’ ούδέποτε θά λησμονήσωσι τήν άπλουστάτην έκείνην 
τοΰ παιδικού των βίου εικόνα, ήν άνωτέρω άνέφερα, τήν εικόνα, 
τής όποίας τά πρόσωπα βλέπουσιν άκόμη ένώπιόν των ζώντα, 
κινούμενα καί λαλοΰντα' τήν άπλουστάτην τέλος εικόνα τής με- 
ταβάσεως είς τδν ναδν καί τής άκροάσεως τών Χαιρετισμών τής 
Παναγίας.

"Οσοι μέ έννοοΰν βαθέως κατά τήν στιγμήν ταύτην—καί οι 
πλείστοι βεβαίως μέ έννοοΰν—έάν είνε γονείς, έχουσι καθήκον 
νά δδηγώσι τά τέκνα των είς τήν Εκκλησίαν κατά τήν εσπέ
ραν τών Χαιρετισμών.

θα είνε βέβαιοι ουτω, δτι θά έμφυτεύσωσιν είς τδ πνεΰμα 
τών μικρών των άνεξάλειπτον άνάμνησιν, και άπερχόμενοι τοΰ 
κόσμου θά καταλείπωσι τήν μνήμην τής παρόδου των συνδεδε- 
μένην μέ τάς άθωοτέρας τών τέκνων των στιγμάς.

Νομίζω-, δτι είς γονεύς δέν δύναται να έχη τρυφερωτέραν 
καί μείζονα ταύτης φιλοδοξίαν.

Έκτδς δέ τούτου είνε καί ή εύγενεστέρα ώσαύτως έκδήλω- 
σις ήν δύναται να παράσχη είς τήν θρησκείαν τοΰ Χριστοΰ, ών 
βέβαιος, δτι είς ήμέρας ύλισμοΰ καί είς ήμέρας σκεπτικισμού 
καί πυρρωνισμοΰ, θά εύρεθώσιν ολίγαι ώραι, καθ’ άς τά τέκνα 

Οί Χαιρετισμοί τής Παναγίας 121

των, γηράσκοντα βαθμηδόν έν τή υλη καί τή αμαρτία, θά αίσθαν- 
θώσι τδ βεβαρημένον πνεύμα των στρεφόμενον πρδς παρελθόν 
φωτεινόν, καί τήν καρδίαν αύτών, τήν σκληρυνθεΐσαν έκ τών κυ
μάτων τής ζωής, έκλυομένην πρδς στιγμήν είς παλμούς παιδι
κούς καί άθώους ....

Καί δσάκις θά άκούωσι περί τήν δύσιν τοΰ ήλίου τδν κώ
δωνα τής γειτονικής έκκλησίας προσκαλοΰντα τούς πιστούς είς 
τδν Εσπερινόν, θά ψιθυρίζωσιν ίσως στενάζοντες καί μέ Οφθαλ
μούς ύγραινομένους άπδ θαλερόν δάκρυ :

—Τήν καϋμένη τήν μητέρα !

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡ/ΛΟ^ΤΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ Μ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ 

___ ·
ΚΥΠΡΟΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΟΝ

Έν Λευκωσία, irj 2 Φεβρουάριου 1917.

Μακαριότατε,
Λαμβάνω τήν τιμήν νά πληροφορήσω τήν Ύμετέραν Μακαριό

τητα δτι τό ύμέτερον τηλεγράφημα τής 22ας Ίανουαρίου 1917 τό 
πραγματευόμενον περί τής είς πομπήν τινα έν Άμμοχώστω άπαγορεύ- 
σεως τής σημαιοφορίας έτυχε τής συντονωιάτης σκέψεώς μου. Έχω 
έξακριβώσει δτι ό λόγος δι’ δν ό Στρατιωτικός ’Έφορος ένήργησεν 
ώστε οί διευθύνοντες τήν πομπήν νά πληροφορηθώσιν, δτι δέν έπρεπε 
να άναπεταννύωνται ΈλληνικαΙ σημαΐαι ήν δτι i λειτουργός έκείνος 
έθεώρησεν δτι (παρεκτός πάσης άλλης άπόψεως τοΟ πράγματος) δλων 
τών τοπικών περιστάσεων καί τών προσφάτων διεθνών συμβάντων ή έν 
πομπή ύπό Βρεττανών ύπηκόων έπίδειξις τών σημαιών έκείνων, δέν 
ήτο άπίθανον νά διεγείρω αίσθημα έχθροπαθείας καί νά τύχη τής 
ένεργοΟ έναντιώσεως.

Ή Ύμ. Μακαριότης θά έννοή δτι, έν τοιαύταις περιστάσεσιν ό 
Στρατιωτικός Έφορος δικαιούται να τύχη τής πληρεστάτης ύποστηρί- 
ξεως τής Κυβερνήσεως, έν τή ένασκήσει τής προαιρέσεως καί τών έ-
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ξουσιών, άς περιβέβληται δια τήν διατήρησιν τής δημοσίας τάξεως καί 
τήν άποφυγήν διεθνούς προσβολής.

"Ηκιστα δέ άναγκαίον δι’ έμέ τυγχάνει να προσθέσω δτι μεγά- 
λην μοί προξενεί λύπην τό δτι έδει ή αρμονία τής ύπό τού ποιμνίου 
τής Ύμ. Μακαριότητος δεξιώσεως Αυτής να δια.αραχθή *ύφ ’ οίουδή- 
ποτε»δυσαρέστου, καί τά αισθήματα τής 'Ελληνικής Χριστιανικής Κοι
νότητας τής Άμμοχώστου να προσβληθώσιν υπό τού άτυχούς τούτου 
περιστατικού,

Προθύμως άποδέχομαι τήν διαβεβαίωσιν τών Κυρίων Αουΐζου καί 
Έμφιετζή, μελών τού Νομοθετικού Συμβουλίου, τήν παρεχομένην έν 
τφ τηλεγραφήματι ού έγκλείω άντίγραφον, δα ουδεμία πρόθεσις υπήρ
χε προσβολής τής Κυριάρχου Δυνάμεως, άλλά ταύτοχρόνως άδυνατώ 
να παραδεχθώ τήν υπό τών Κυρίων έκείνων καί τής Ύμετ. Μακαριό
τητος προβαλλομένην γνώμην δτι ή ύπό τής Κοινότητος, ής ή Ύμετ. 
Μακαριότης τυγχάνει δ πνευματικός ’Αρχηγός χρήσις τής περί ής ό 
λόγος σημαίας έχει ώς ήδη δια παραγραφής τίνος αποκτήσει τήν έγ- 
κρισιν τής Κυβερνήσεως.

Ή έν Κύπρφ χρήσις τής σημαίας έκείνης, έχει έπεκταθή, ιδία 
κατά τά πρόσφατα έτη, άπό φιλοφρονητικής κατά τινας έπετηρίδας 
έπιδείξεως είς πανηγυρικάς χρήσεις, αϊτινες ουδέν προηγούμενον ή πα
ράδειγμα παρσυσιάζουσιν έν άλλη τινί χώρα, καί αϊτινες έν τισι περι- 
πτώσεσιν ύπόκεινται είς σοβαράν ένστασιν. Έμού δέ πόθος ύπήρξεν 
ουδέν ζήτημα τοιούτου είδους νά έξεγερθή κατά τούς τεταραγμένους 
τούτους καιρούς καί τή 8η Νοεμβρίου 1915, δτε έδέχθην τόν τής Ύμ. 
Μακαριότητος πολύκλαυστον προκάτοχον καί τα Ελληνικά Χριστια
νικά μέλη τού Νομοθετικού Συμβουλίου περιωρίσθην νά έντείλωμαι τήν 
κατά τήν παρούσαν κρίσιμον περίστασιν άποφυγήν όθενδήποτε δημο
σίων έκφράσεων φυλετικού αισθήματος, δυναμένων νά έρμηνευθώσιν 
ώς μειουσών τήν πολιτικήν αύτών πιστότητα, ή δυναμένων να ταρά- 
ξωσι τήν εύαισθησίαν οίωνδήποτε συνυπηκόων. Ή θεμελιώδης δυσκο
λία, ήν συνεπάγεται τό ζήτημα δι’ δ ή Ύμ. Μακαριότης άπετάθη πρό; 
έμέ, είνε δτι πανηγυρική χρήσις τής Σημαίας μιας Κυριάρχου Δυνά
μεως ύπό τών ύπηκόων έτέρας, δέν δύναμαι έν τή φύσει τών πραγμά
των νά έπιτραπή ή να έγκριθή. Τοιαύτη χρήσις έμβάλλει πάντας, ούς 
ένδιαφέρει αυτή έν ψευδει θέσει, καί δέν δύναται ή να άγάγη είς ά-
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ξιοθρήνητα έπεισόδια, οϊον τό νύν ύπό σκέψιν καί δή καί είς σοβαρώ- 

τερα άπρόοπτα συμβεβηκότα. *Θά έποιούμην δέ διάπυρον πρός τήν Ύμ. Μακαριότητα έκκλησιν 
να άναθεωρήσητε τό πράγμα μετά τής Ιεραρχίας τής Αύτοκεφάλου 
Εκκλησίας τής Κύπρου καί άλλων εγκρίτων μελών τής κοινότητος, 

ής είσθε δ Πνευματικός ’Αρχηγός.Έχω τήν τιμήν νά διατελώ, Μακαριώτατε, ευπειθής ύμών θε- 

ράπαν (ύπογ.) ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΚΑΩΣΟΝ 
Μ. 'Αρμοστής.

ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ

Τό πταισματοδικε ον Αάρνακος άπέρριψε τήν κατηγορίαν τήν ό
ποίαν ή Εισαγγελία αύτεπαγγέλτως διετύπωσε κατά τού ιατρού κ. 
Ζαννέτου έπί άνησυχία άνευ λόγου διά τό έπεισόδιον τής 30ής ’Ια

νουάριου.’Απολογούμενος ό κατηγορηθείς ύπεστήριξεν δτι διέκοψε τόν Μη
τροπολίτην διότι έλεγεν δτι ώμίλει έξ ονόματος τού κυπριακού λαού 
ολοκλήρου. Τό Δικαστήριον εύρε βάσιμον τήν άπολογίαν τοΰ κατηγο
ρουμένου δεχθέν ώς άποδεδειγμένον δτι ή διακοπή έγένετο είς τδ σή
μερον καθ’ δ ό Μητροπολίτης άνέφερεν δτι ώμίλει έξ ονόματος τοΰ 
Κυπριακού λαοΰ, άπεφάνθ/j δέ συγχρόνως δτι αν ή διακοπή έγένετο 
είς δ σημείον δ Μητροπολίτης άνέφερεν δτι ό κυπριακός λαός έλυπήθη 
διά τά έν Άθήναις γεγονότα τής 1ης καί 2ας Δεκ. τότε ό ’Ιατρός θά 
παρεπέμπετο είς τό Στρατοδικείον καί θά κατεδικάζετο πιθανώτατα 
είς έξάμηνον φυλάκισιν. Κατά τήν κρίσιν δέ τοΰ Δικαστοΰ ή δμιλία 
τοΰ Μητροπολίτου έν τή προκειμένη περιπτώσει ύπήρξεν άκαιρος, ήτο 
δέ παράτολμον νά όμιλή έξ όνόματος λαού όλοκλήρου, έκεί δπου ύ- 

πάρχουσι χιλιάδες διαφωνούντων.
Ό κ. Ζαννέτος ύπήρξεν εύτυχής ώς πρός τάς ποινικάς συνεπείας 

τής πράζεώς του καί είνε διά τοΰτο συγχαρητηρίων άξιος, ή άπόφα- 
σις δμως τοΰ Δικαστηρίου είνε δεκτική παρατηρήσεων.

Ό Δικαστής έδέχθη δ it ύπάρχουσιν έν Κύπρφ χιλιάδες άνθρώ
πων, οττινες διεφώνουν πρός τόν Μητροπολίτην όμιλούντα. Έπεται
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άναγκαίως δτι ό Μητροπολίτης δεν έδικαιούτο να ειπη δμιλών δτι άν- 
τιπροσωπεύει τόν κυπριακόν λαόν δλόκληρον. Είς τών πολλών δια- 
φωνούντων ήτο καί δ κ. Ζαννέτος καί ώς τοιοΰτος έδικαιοΟτο να δια- 
κόψη τδν όμιλούντα πρδς έκδήλωσιν άκριβώς τής διαφωνίας αύτοΟ. 
ΤοιοΟτος πάντως ύπήρξεν δ ειρμός τών συλλογισμών δ άγαγών είς τήν 
άθώωσιν.

Τδ δτι ύπάρχουσιν έν Κύπρο) χιλιάδες διαφωνούντων, τοΟτο συνή- 
γαγε τδ δικασιήριον έκ τών μαρτυριών αί'τινες παρέστησαν τήν Κύ
προν διηρημένην είς Βενιζελικούς καί Βασιλικούς, ή διαφωνία άρα 
περί ής δμιλεί ή άπόφασις τοΟ δικαστηρίου άναφέρεται είς τάς γενι- 
κάς πολιτικάς άντιλήψεις τας διαιρούσας τδ πανελλήνιον είς Βενιζελι- 
κους καί Βασιλικούς.

Άλλ’ δ Μητροπολίτης δέν ώμίλει περί της πολιτικής τοΟ Βενι- 
ζέλου διά νά έχη διαφωνοΟντας τάς χιλιάδας τών Βασιλικών καί μετ’ 
αύτών καί τδν κ. Ζαννέτον. 'Ωμίλει περί τής άπαγορεύσεως τής ελλη
νικής σημαίας καί τής σχέσεως τής άπαγορεύσεως ταύτης πρδς τα έν 
Άθήναις γεγονότα. Ή διαφωνία άρα έδει νά άναφέρηται είς δ,τι δ 
Μητροπολίτης δμιλών διετείνετο, δτι δηλ. δ έλλην. Κυπριακός λαός δέν 
είνε δίκαιον νά στερηθή τδ έθνικόν του σύμβολον έξ αιτίας τών έν Άθή- 
ναις συμβάντων διότι τά γεγονότα έκεΐνα δέν έπιδοκιμάζονται ύπδ 
τοΟ κυπριακού λαοΟ. Άλλ’ ύπήρχέ τις διαφωνών έπί τοΟ σημείου 
τούτου ; τδ Δικαστήριον άποφαίνεται δτι άν υπήρχε θά έδει έκδηλών 
τήν διαφωνίαν του νά παραπεμφθή είς τδ στρατοδικειον, έν πάση δέ 
περιπτώσει ούδεμία μαρτυρική κατάθεσις έβεβαίωσεν δτι ύπάρχουσιν 
έν Κύπρφ έπιδοκιμάζοντες τά γεγονότα έκεΐνα. Ό Μητροπολίτης ά
ρα έδικαιοΟτο νά εϊπη δτε έκφράζει τδ φρόνημα δλοκλήρου τού κυπρια
κού λαού λέγων δτι τά έν Άθήναις γεγονότα τής 1ης καί 2ας Δεκ. 
δέν έπιδοκιμάζονται έν Κύπρφ. Έάν τις ύπήρχε διαφωνών έδικαιοΰ- 
το είς διακοπήν κατά τήν κρίσιν τοΰ Δικαστηρίου, άλλά τότε θά ήτο 
καί παραπεμπτέος είς τδ Στρατοδικειον.

Εύρισκόμεθα λοιπόν ένώπιον μιας δικαστικής πλάνης οφειλομέ- 
νης είς τήν ένεκα έλλείψεως έπαρκών στοιχείων άποδεικτικών σύγχυ- 
σιν τού θέματος περί ού ώμίλει δ Μητροπολίτης πρός τήν διαίρεσιν 
έπί τών γενικών πολιτικών άντιλήψεων. Έκ τής ουγχύσεως δέ ταύτης 
προέκυψε καί δ χαρακτηρισμός τής ομιλίας ώς άκαίρου. Καί θά

Έπί τής δικαστικής άποφάσεως
ήτο πράγματι καί άκαιρος καί άτοπος ή δμιλία έάν έπραγματεύετο 
θέμα πολιτικόν έφ’ ού ό δμιλών έγνώριζε διϊσταμένας τάς γνώμας 
δύο πολιτικών μερίδων, άλλ’ δ Μηεροπολίτης έδέχετο ώς δεδομένον 
βτι ύπάρχουσι μέν έν Κύπρφ δύο πολιτικαί άντιλήψεις έπί τοΰ γενικού 
έλληνικοΰ ζητήματος, δέν ύπάρχουσιν δμως καί έπιδοκιμάζοντες τά 
λυπηρά γεγονότα τών ’Αθηνών, τό δέ θέμα τής σημαίας έφ’ ού ώμίλει 
δέν ήτο πολιτικόν άλλ’ έθνικόν. Έάν δέ δ τύπος τής άγωγής έπέ- 
τρεπε νά άναπτυχθή ή άποψις αύτη άναμφιβόλως θα έπείθετο δ δξυ- 
νούστατος κ. Μακάσκυ δτι αί αίθουσαι τών σχολείων καί αί τελεταΐ 
αύτών είνε δ τόπος καί ό χρόνος έν οίς κατ’ έξοχήν οί ’Αρχιερείς 
τοΰ ύποδούλου έλληνισμού δημοσιεύουσι τάς σκέψεις των καί τα φρο- 
νήματά των έπί τών ζητημάτων τοΰ Έθνους των δπως δ λαός χειρα- 
γωγήται είς ορθάς έπ’ αύτών άντιλήψεις καί δπως γνωρίζη άπό τί- 
νων ιδεών δρμώνται οί Ποιμένες του είς τήν διεξαγωγήν τών ’Εθνικών 

του ύποθέσεων.Άλλ’ ύπέρ τάς παρατηρήσεις ταύτας προέχει τό εύχάριστον γε
γονός δτι έκ τής διαδικασίας καί τής άποφάσεως τού Πταισματοδικείου 
Αάρνακος έξήλθε δυναμωμένη ή άλήθεια ή ύπό τοΰ Μητροπολίτου 
Κιτίου ύποστηριχθεισα, δτι δηλ. δέν είνε δίκαιον νά άπαγορευθή ή έ- 
λευθέρα χρήσις τής έθνικής σημαίας έξ άφορμής καί αιτίας τών έν 
Άθήναις θλιβερών γεγονότων, διότι τα γεγονότα έκεινα δέν έπιδο

κιμάζονται ύπό τοΰ Κυπριακού λαοΰ.
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ΠΑΡΑ ΤΩ Μ. ΑΡΜΟΣΤΗ
Έπϊ τή άγγελίφ του Μ. ’Αρχιεπι

σκόπου πρός τήν A. Ε. τόν Μ. 'Αρ
μοστήν ότι οί άγιοι Συνοδικοί έπιθυ- 
μουσι νά έπισκεφθώσι τόν Κυβερνήτην, 
ή A. Ε. έκάλεσεν αύτούς είς τέϊον δο- 
θέν είς τό Άρμοστεϊον τή 16η του 
μηνός ύπό τής Λαίδης Κλώζον. 

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Τήν Βαν Κυριακήν τών νηστειών έ- 

τέλεσε τά έγκαίνια αύτού δ ‘Ιερατικός 
σύνδεσμος Λευκωσίας «δ ’Απόστολος 
Βαρνάβας» ύπό τάς εύλογίας τής Α. 
Μ. τού ’Αρχιεπισκόπου παρόντος καϊ 
τού Σεβ. Μητρ. Πάφου. Τόν αγιασμόν 
έτέλεσεν ή Α. Μ. δ ’Αρχιεπίσκοπος, 
δστις καϊ έξάρας δι*  ολίγων τόν ύψη- 
λόν τού Συνδέσμου σκοπόν παρέδωκε 
τόν λόγον είς τόν Τοποτηρητήν του 
θρόνου Κυρηνείας Ίερολογιώτατον κ. 
Νικόδημον Μυλωνάν, δστις έν λόγω 
μεστφ εννοιών ανέπτυξε τήν σημασίαν 
τών θρησκευτικών σωματείων έν γένει, 
ανέλυσε τό έργον τών λειτουργώ τοΰ 
Ύψίστου καϊ παρώτρυνε τήν κοινωνίαν 
δπως έκδηλοϊ άγάπην καϊ ένδιαφέρον 
πρός τήν ’Εκκλησίαν, περιβάλλουσα 
διά πλείονος στοργής καϊ εύλαβείας 
τούς λειτουργούς αύτής πρός ένίσχυσιν 
αύτών είς τήν προαγωγήν τού ύψηλού 
αύτών έργου. '0 Δήμαρχος Λευκωσίας 
κ. Α. Λιασίδης ηύχαρίστησε τήν Α. 
Μακαριότητα διά τας ύπέρ προαγωγής 
του Κλήρου ένεργείας αύτής, έψάλη 
δε είς έπισφράγισιν τής τελετής δ πο
λυχρονισμός τοΰ Μ. ’Αρχιεπισκόπου.

Έπηκολούθησεν έγγραφή συνδρομών 
ύπέρ τού σωματείου.
ΜΝΗΜΟΣΓΝΟΝ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Τή Κυριακή τής ’Ορθοδοξίας έτελέ- 
σθη έν Λεμεσφ έπιβλητικόν μνημόσυνον 
ύπέρ τών εύεργετών καϊ δωρητών τών 
Σχολείων τής πόλεως. Είς τό μνημό- 
συνον προσήλθον τά σχολεία, ή έφορεία 
καϊ πλήθος πολιτών ευγνωμοσύνης φό· 
ρον άποτίοντες πρός τούς εύεργέτας 
τής παιδείας.
ΕΠΙΤΙΜΗΣΙΣ ΙΕΡΕΩΣ

Τόν έφημέριον τοΰ έν Λευκωσίφ πα
ρεκκλησίου τοΰ Άγίου ’Ιακώβου ιερο
μόναχον Δοσίθεον άπειθήσαντα είς τάς 
κελεύσεις τοΰ Μ. ’Αρχιεπισκόπου δπως 
έκκενώση τά περϊ τό έκκλησίδιον οική
ματα προορισθέντα δι’ Έκθετοτροφείον 
έπεβλήθη έπιτίμησις αργίας από πάσης 
Ιεροπραξίας. ’Επειδή καϊ μετά τήν έ- 
πιτίμησιν ήρνήθη νά πειθαρχήση έγένε
το ανάγκη νά ληφθώσι δικαστικά μέτρα 
πρός έκκένωσιν τοΰ οικήματος.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ

Τή 19η τοΰ μηνός έξελέγησαν Γε
νικοί ’Αντιπρόσωποι διά τήν έκλογήν 
Μητροπολίτου Κυρηνείας οί ακόλου
θοι :

α'. Τμήμα Κυρηνείας. — 
Τρεις κληρικοί καϊ έξ λαϊκοί. Π^πα- 
μιχαήλ Φοινικαρίδης έκ Κυρηνείας, 
Χαρίτων ίεροδιάκονος έκ Καραβά, Ίω- 
αννίκιος ιερομόναχος έκ Καραβά, Χρ. 
Φιερός έκ Κυρηνείας, Γ. Λοϊζίδης έκ 
Κυρηνείας, I. Βασιλείου έκ Κυρηνείας, 
Γρηγ. Χατζηλάμπρου έκ Καραβά, Ν.

Πύργος έκ Λαπήθου καϊ Σοφόκλης χ: 
Κυριάκού έκ Λαπήθου.

β'. Τμήμα Μύρτο υ.—Είς 
κληρικός καϊ δύο λαϊκοί. Κλήμης Φα- 
ρίδης έκ Μύρτου, Μιχαήλ Τοφαλίδης 
έκ Διορίους καϊ Λοϊζος Σαββίδης έκ 
Κάτω Δικώμου..

γ'. Τμήμα Μόρφου. - Τρεις 
κληρικοί καϊ πέντε λαϊκοί. Παπά Χρι
στόδουλος έξ Άνω Ζώδιας, Παπά Κυ
ριάκός έκ Φιλίας, Κωνσταντίνος διά
κονος έκ Καπουτίου, Κωστής Γεωρ- 
γιάδης, Χρ. Τριγγής, Νικόλαος Χρι- 
στοφή, Κλ. Λυμπουρή έκ Μόρφου, 
Γεώργ. Λουκαΐδης έξ Άστρομερίτου.

δ'. Τμήμα Περιστερώ
ν α ς. — Είς κληρικός καϊ τρεις λαϊ
κοί. Παπά Αγάπιος χ : Νικόλα έξ 
Άλωνας, Κυριάκος Μαυρομμάτης έξ 
’Ακακίου, Χρ. Κάνθος έξ Άλωνας, 
Τοφαρής Γιώρκα^έξ Όρούντας.

ε’. Τμήμα Λεύκας. — 
Δύο λαϊκοί. Νικόλ. Πηλείδης έκ Πύρ
γου, Στέφανος Γιανναπάς έκ Γαληνής.

στ/ Τμήμα Ε ύ ρ ύ χ ο υ.— 
Αύο κληρικοϊ καϊ τρεις λαϊκοί. Πρωτο- 
παπά Συμεών έκ Κακοπετριάς, Παπά 
Γεώργιος Παπά Χριστοδούλου έκ Κα- 
τύδατας, Αλκιβιάδης Χαραλάμπους έκ 
Κοράκου, Λαμπριανός χ: Γαβριήλ έκ 
Γαλάτας, Νικόλαος Ζεμπύλας έκ Πέ

τρας.
ζ’. Τμήμα Πεδουλ ά.—Δύο 

κληρικοϊ καϊ τρεις λαϊκοί. Πρωτο- 
παπά Νικόλαος έκ Πεδουλά, Χριστό
δουλος ιερομόναχος, Γεώργιος Σίννου,

’Ιωάννης Πατσαλίδης καϊ ’Ιωάννης 
Κουντούρης.

Υπεβλήθη ένστασις κατά τού κύρους 
τής έκλογής Μύρτου.
ΔΙΑ ΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ ΤΗΣ 30ής ΙΑ-

ΝΟΓΑΡΙΟΓ
‘Η Αστυνομία έφερε μήνυσιν κατά 

τοΰ ιατρού κ. Ζαννέτου έπϊ δημοσίφ 
άνησυχίφ άνευ λόγου έν τή σχολική 
έορτή τών τριών ‘Ιεραρχών, έκάλεσε 
δέ μετ’ άλλων μαρτύρων καϊ τόν Μη
τροπολίτην Κιτίου, δστις διεκόπη όμι
λόν. ‘0 Πρόεδρος κ. Μακάσκυ, δστις 
έδίκασε τήν μήνυσιν άπέρριψε τήν κα
τηγορίαν. Al έπϊ τής άποφάσεως σκέ
ψεις ήμών εκτίθενται αλλαχού τοΰ πα
ρόντος τεύχους.
ΣΓΝΟΔΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ!

Ή ‘Ιερά Σύνοδος έξηκολούθησεν έρ- 
γαζομένη καθ’ δλον τό δεκαπενθήμε
ρον έπϊ τών θεμάτων άτινα ή Α.Μ. 
είσηγήθη κατά τήν έναρξιν τών έργα- 
σιών. Παρεμπιπτόντως δέ έλαβε τάς 
έξής αποφάσεις : α' ) Νά άνατεθή είς 
τόν κ. I. Περιστιάνην νά περιέλθη δ- 
λην τήν νήσον καϊ νά ύποβάλη έκθεσιν 
περϊ τών αρχαιολογικής έκκλησιαστι- 
κής αξίας μνημείων, κτιρίων, εικόνων 
καϊ άλλων ιερών αντικειμένων έπϊ τφ 
σκοπφ τοΰ νά ληφθή πρόνοια διαφυλά- 
ξεως αύτών από τής φθοράς, β') Νά 
βοηθηθή δ Τεροκήρυξ καϊ καθηγητής 
κ. Χρ. Οίκονομίδης νά έκδώση βιβλίον 
ήθικοθρησκευτικόν. γ’) Νά παρακολου- 
θηθή έπιμελέστερον ή διαγωγή τών κα- 
θαιρεθέντων ‘Ιερέων Βουνίου έπϊ τφ 
σκοπώ άποκαταστάσεως αύτών.
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ΓΡΗΓ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟΗ

Αίαν ένδιαφέρον σύγγραμμα έκ σελίδων 328 καί δύο Πινάκων 
μεθ’ ύπερπεντακοσίων διασαφητικών ύποσημειώσεων καί σχολίων, 
πραγματευόμενον περί τής σχέσεως τής ’Εκκλησίας πρός τό θέατρον 
καί γενικώτερον περί τής σχέσεως τής Χριστιανικής θρησκείας πρός 
τά καθόλου δημόσια θεάματα, τάς Καλάς Τέχνας καί τήν Αισθητικήν 
άπό Ιστορικής, κανονικής καί ηθικής έπόψεως.

Εΐνε τυπωμένον έπί πολυτελούς άγγλικοΟ χάρτου μετά περισσής 
καλαισθησίας καί τιμάται σελλινίων 4 προεμβαζομένων είς τήν διεύ- 
θυνσιν: «Phare Ecclésiastique» Sultan Hussein Kamel, 2,

Alexandrie.Τον οίκτον «Ινγγραφέως :
Αποκαλύψεις περί τ^ς ρωσικής πολιτικής έν τή Έλλην. Α

νατολή
Σοσιαλισμός καί Χριστιανισμός 
Σοσιαλιστικών ειδώλων κατάλυσις 
Πνευματισμός καί Χριστιανισμός 
Ελλάδος θρίαμβος. Έκδ. β'. 
’Επιστήμονες καί θρησκεία 
Ή καΟσις τών νεκρών

φρ. 1.50
»
»
»

ι.
1.
3.50
1.50
2.50 
2.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ "ΜΕΣΑ ΠΟΤΑΜΟΣ”
Ό Μητροπολίτης Κιτίου δέχεται προσφοράς δι’ ένοι- 

κίασιν τοΰ Ξενοδοχείου «Μέσα ΙΙοταμός». Τό Ξενοδοχεϊον 
εΐνε χωρητικότητος 45 κλινών δυναμένων δι’ ειδικής συμφω
νίας νά αύξηθώσιν είς 60.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ
«Κήρνξον τόν λόγον....» Β' Tiu. δ’, 2.

ΕΤΟΣ Ζ'.-ΛΑΡΝΑΞ, 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 1917.-ΤΕΥΧ. 123ον

ΠΕΡΙ ΤΟΪ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΕΙΑΣ ΜΕΤΑΑΗΨΕ0Σ
«Αμήν, αμήν λέγω δμϊν, έάν μή φάγητε τήν 

σάρκα τού υιού τού άνθρώπου καί πίητε 
Αύτού το αίμχ, ούκ έχετε ζωήν έν έχυ- 
τοίς» (’Ιωάν. 6, 53).

Τδ μυστήριον τούτο είνε τδ ύψιστον τών μυστηρίων τής 
’Εκκλησίας, «τδ μυστήριον τών μυστηρίων» περί τδ όποιον συγ- 
κεντροΰνται πάντα τά λοιπά μυστήρια. 'Ιδρυτής αύτοΰ εΐνε Αύ· 
τδς δ Κύριος ήμών Ίησοΰς Χριστός, περί τής συστάσεως δ’ αύ
τοΰ ώς εξής όμιλοΰσιν οί άγιοι Εύαγγελισταί καί ’Απόστολοι. 
’Ήγγιζεν ή εορτή τών Άζυμων ή λεγομένη «Πάσχα» καί δ 
Σωτήρ γνωρίσας, δτι ήλθεν δ καιρός τών σταυρικών Αύτοΰ πα
θημάτων καί τοΰ θανάτου, «είδώς—λέγει δ Εύαγγελιστής ’Ιω
άννης— δτι έλήλυθεν ή ώρα Αύτοΰ, ϊνα μεταβή έκ τοΰ κόσμου 
τούτου είς τδν Πατέρα» καί έπιθυμών έργω νά δείξη, δτι ήγάπη- 
σε τους ίδίους τούς έν τφ κόσμφ (μαθητάς) καί δτι είς τέλος τ. έ 
είς τήν έντέλειαν ήγάπησεν αύτούς, είς ένδειξιν τής πολλής Αύ
τοΰ ταύτης άγάπης πρδς αύτούς καί πάντας τούς είς αύτδν πι
στεύοντας, ήθέλησε ν’ άφήση καί ορατόν, αίώνιον ένθύμιον (Ίωαν. 
13, 1). Πρδς τοΰτο κατά διαταγήν τοΰ Κυρίου οί ’Απόστολοι ή- 
τοίμασαν έν Ιερουσαλήμ, έν καταλλήλφ μέρει, πάντα τ’ άναγ
καία πρδς εορτασμόν τοΰ πασχαλίου δείπνου καί δτε ήλθεν ή 
εσπέρα έκείνη κατά τήν δποίαν δ Κύριος τδ ύστατον θά έδεί- 
πνει μετά τών 12 μαθητών Του, ένφ άνέκειντο καί έτρωγον 
έ'τι, έ'λαβεν άρτον, ηύλόγησεν αύτόν, καί διεμοίρασεν είς αύτούς 
9ίπών : «Λάβετε, φάγετε, τοΰτό έστι τδ Σώμά μου, τδ ύπέρ ύμών
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κλώμενον» τ. ε τδ Σώμά μου τδ όποιον ύπέρ υμών τών μαθη
τών μου καί έν τφ προσώπφ ύμών καί ύπέρ πάντων τών πιστών 
κλάται—παραδίδεται είς τα παθήματα καί τδν σταυρικδν θά
νατον. ’Έπειτα δέ έλαβε τδ ποτήριον καί εύχαριστήσας έδωκεν 
είς αύτούς καί είπε : «Πίετε έξ αύτοΰ πάντες, τοΰτό έστι τδ Αΐ- 
μά μου, τδ τής Κ. Διαθήκης, τδ ύπέρ ύμών καί πολλών έκχυ- 
νόμενον είς άφεσιν αμαρτιών. Τοΰτο ποιείτε είς τήν έμήν άνάμνη- 
σιν» (Ματθ. 26, 26—28, πρβλ Λουκ. 22, 14—20. Α'. Κορινθ. 
11, 24). «Όσάκις γάρ άν έσθίητε τδν άρτον τοΰτον καί τδ ποτή
ριον τοΰτο πίνητε, τδν θάνατον τοΰ Κυρίου καταγγέλλετε» (Α'. 
Κορινθ. 11, 26). Τοιουτρόπως συνέστησεν δ Κύριος τδ μυστήριον 
τής θείας Εύχαριστίας, τδ καί νΰν τελούμενον έπί τών θυσιαστη
ρίων τών ’Ορθοδόξων, συνέστησε δέ αύτό, ώς εϊπομεν, διά τήν με- 
γάλην Αύτοΰ πρδς τούς ανθρώπους άγάπην, ύπέρ τών δποίων 
καί παρέδωκεν Έαυτδν καί τήν ψυχήν Αύτοΰ έθηκεν. Καί ού 
μόνον παρέδωκεν Έαυτδν είς τδν θάνατον, άλλα καί έδωκεν είς 
βρώσιν τδ Σώμα Αύτοΰ καί είς πόσιν τδ Αίμα Αύτοΰ, δπως ου - 
τω στενώτατα συνενώση τούς είς Αύτδν πιστεύοντας μεθ’ Έαυ
τοΰ καί δώση ισχυρά μέσα πρδς σωτηρίαν. 'Η θεία εύχαριστία 
κατά ταΰτα είνε τροφή πάσης πιστευούσης ψυχής, «θέωσις τοΰ 
άνθρώπου», ό δέ Ί. Χριστδς ώς παρατηρεί ό ιερός Χρυσόστομος, 
δμοιάζει τάς καλάς έκείνας μητέρας αίτινες μή άρκούμεναι είς 
τήν τεκνογονίαν, προβαίνουσι μετ’ αύτήν καί είς τδν θηλασμόν 
καί τήν έκτροφήν τών τέκνων των. Διά τοΰτο δ Ί. Χριστός 
είνε δι’ ήμάς καί μήτηρ καί τροφός. Ού μόνον μάς έγέννησεν 
είς νέαν ζωήν διά τοΰ σταυρού καί τών παθημάτων Αύτοΰ άλλά 
καί μάς έκτρέφει διά τοΰ σώματος καί τοΰ Αίματος Αύτοΰ.

Είνε δέ άναγκαιότατον διά τήν σωτηρίαν τών πιστών τδ 
μυστήριον τής θείας Μεταλήψεως. “Ανευ αύτής ούτέ τις άλη- 
θής Χριστιανός δύναται νά εΐνε, ούτε τής βασιλείας τών ούρανών 
ν’ άξιωθή. Πολύ πρό τοΰ πάθους Αύτοΰ δ Κύριος δμιλών έν 
τή συναγωγή τής Καπερναούμ περί τοΰ μυστηρίου τούτου, περί 
τής άναγκαιότητος καί σωτηριώδους ένεργείας αύτοΰ έπί τών
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ψυχών τών πιστών είπε τά έξής βαρυσήμαντα : «Έγώ είμι δ 
άρτος τής ζωής. . . Ό άρτος δ ζών έκ τοΰ ούρανοΰ καταβάς. 
Έάν τις φάγη έκ τούτου τοΰ άρτου ζήσεται είς τδν αιώνα. Καί 
δ άρτος δέ, δν έγώ δώσω, ή σάρξ μου έστιν, ήν έγώ δώσω ύπέρ 
Τής τοΰ κόσμου ζωής». ’Επειδή δ’ δμως οί άκροαταί Αύτοΰ ’Ι
ουδαίοι κατά γράμμα έκλαβόντες τά λόγια ταΰτα έσκανδαλίσθη- 
σαν καί έμάχοντο πρδς άλλήλους λεγοντες : «Πώς δύναται ού- 
τος νά δώση είς ήμάς νά φάγωμεν τήν σάρκα Αύτοΰ ; - Ό Ί.. 
Χριστός παρατρέχων τδ «πώς» τοΰτο, άπεφάνθη κατηγορημα- 
τικώτατα περί τής άνάγκης τής βρώσεως τής σαρκδς Αύτοΰ 
και τής πόσεως τοΰ Αίματος, ώε άναποφεύκτων διά τήν σωτη
ρίαν τών ανθρώπων στοιχείων. «’Αμήν, άμήν λέγω ύμιν, είπε, 
έάν δέν φάγητε τήν σάρκα τοΰ Ποΰ τοΰ άνθρώπου καί δέν πίητε 
Αύτοΰ τδ Αιμα δέν έχετε ζωήν έν έαυτοΐς. '0 τρώγων μου τήν 
σαρκα καί πίνων μου τδ αίμα έχει ζωήν αιώνιον, καί έγώ θέλω 
άναστήσει αύτδν έν τή έσχάτη ήμέρα. Διότι ή Σάρξ μου εΐνε 
άληθώς τροφή, καί τδ Αίμά μου αληθώς πόσις. '0 τρώγων μου 
τήν σάρκα καί πίνων μου τδ αίμα έν έμοί μένει καί έγώ έν 

αύτφ» (Ίωάν. 6, 48—56).
Εκ τών λόγων τούτων καθίσταται δήλον : 1) “Οτι διά τής 

μεταλήψεως τοΰ Σώματος καί τοΰ Αίματος τοΰ Χριστοΰ δ πι
στός μυστηριωδώς ένοΰται μετ’ Αύτοΰ, ούτως ώστε κατά τήν 
έκφρασιν τοΰ Απ. Παύλου γίνεται έν πνεΰμα μετά τοΰ Κυρίου 
(Α . Κορινθ. 6, 17) καί ζή πλέον δχι δι’έαυτδν κατά τάς έπι- 
θυμίας τών άνθρώπων, άλλά διά τδν Κύριον καί κατά τδ θέ
λημα τοΰ θεοΰ. Δέν ζή πλέον δ άνθρωπος τήν ιδίαν αμαρτωλόν 
ζωήν, άλλά τήν ζωήν τοΰ Χριστοΰ: «Ζώ δέ ούκέτι έγώ, ζή δέ 
έν έμοί Χριστός». 2) Ή τοιαύτη ήμών κοινωνία καί συνένωσις 
μετά τοΰ Χριστοΰ, δστις εΐνε ή πηγή τής ζωής, τοΰ φωτός καί 
τής μακαριότητος, χρησιμεύει είς ήμάς ώς έχέγγυον τής αιω
νίου ζωής, τής μελλούσης άναστάσεως καί άθανασίας έν τή ού- 
ρανίφ Αύτοΰ βασιλεία καί 3) τδ Σώμα καί Αίμα τοΰ Χριστοΰ 
εΐνε δι’ ήμάς άληθής τροφή καί πόσις, τρέφουσα, ζωοποιούσα καί
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ένισχύουσα ήμάς πνευματικώς καί σωματικώς, θεραπεύουσα τάς 
άσθενείας ήμών καί καθιστώσα κατά τό άποστολικδν λόγιαν 
«κοινωνούς θείας φύσεως» (Β'. Πετρ. 1,3—4). Ό ίερός Χρυ
σόστομος είς ταΰτα προσθέτει, δτι τδ Σώμα καί Αίμα τοΰ Χρι
στού δχι μόνον τονώνει τήν ψυχήν ήμών, δπως έξακολουθήσω- 
μεν γενναίως τδν άγώνα του βίου, άλλά καί προφυλάσσει άπδ 
πάσης διαβολικής έπηρείας. «Τδ Αίμα τοΰτο (τοΰ Κυρίου)—λέ
γει—δταν μεταλαμβάνηται άξίως τονώνει τήν ψυχήν καί προσ
θέτει είς αύτήν μεγάλην δύναμιν. Φυγαδεύει τούς δαίμονας καί 
άπομακρύνει αύτούς άφ1 ήμών, ένφ έξ άλλου καλεϊ τούς άγγέ- 
λους καί αύτδν τδν Δεσπότην τών άγγέλων. Διότι βλέποντες τδ 
Αίμα τοΰ Κυρίου οί δαίμονες φεύγουσιν, οί δέ άγγελοι συναθροί
ζονται*  τδ Αίμα τοΰτο είνε σωτηρία τών ψυχών ήμών, δι’ αύτού 
ένδυναμοΰται ή ψυχή καί θερμαίνεται». ’Ιδού, τίνες είνε οί σω- 
τηριώδεις καρποί καί τά ώραΐα άποτελέσματα τής θείας Μετά· 
λήψεως άξίως, μετά φόβου θεού καί πίστεως γινομένης. Διά 
τοΰτο δέ οί άρχαίοι Χριστιανοί, οί άγιοι Πατέρες καί διδά
σκαλοι τής ’Εκκλησίας, οί μάρτυρες, οί όμολογηταΐ καί οί 
άσκηταί έθεώρουν τήν αγίαν κοινωνίαν ώς τδν πολυτιμότατον 
θησαυρόν τής ζωής των, ώς τροφήν ούράνιον καί άγγελι- 
κήν καί έπεθύμουν νά μεταλαμβάνωσιν αύτής δσον τδ δυνατδν 
συχνότερον. Οί χριστιανοί τών πρώτων αιώνων κατά τδ παρά
δειγμα τών ’Αποστόλων προσήρχοντο είς τδ άγιον τοΰτο Μυστή
ριον καί μετελάμβανον δσάκις παρίσταντο είς τήν έπιτέλεσιν αύ· 
τοΰ—είνε δέ γνωστόν δτι συχνάκις έτελείτο τοΰτο* —έκείνοι δέ 
οίτινες δι’ εύλόγους αιτίας ή άσθένειαν δέν ήδύναντο νά παρα- 
στώσι κατά τήν θείαν λειτουργίαν, μετελάμβανον τών άχράντων 
μυστηρίων είς τάς οικίας των διά τών χειρών τών διακόνων. «Καί 
τδ κοινωνεϊν δέ καθ’ έκάστην ήμέραν καί μεταλαμβάνειν λέγει 
δ Μ. Βασίλειος—τοΰ αγίου Σώματος καί Αίματος τοΰ Χριστού 
καλόν καί έπωφελές, αύτού σαφώς λέγοντος*  «δ τρώγων μου τήν 
σάρκα καί πίνων μου τδ αίμα, έ'χει ζωήν αιώνιον». Τίς γάρ άμ- 
φιβάλλει, δτι τδ μετέχειν συνεχώς τής ζωής ούδέν άλλο έστίν ή 
ζήν πολλαχώς. Ημείς μέν τοι γε τέταρτον καθ’ έκάστην έβδο-
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μάδα κοινωνοΰμεν, έν τή Κυριακή, έν τή Τετράδι καί έν τή Πα
ρασκευή καί τφ Σαβόάτφ, καί έν ταϊς άλλαις ήμέραις, έν ή 
μνήμη αγίου τινός». Τοιαύτη ήτο ή καθαρότης τοΰ βίου τών πρώ
των χριστιανών, ώστε νά δύνανται τοσόν συνεχώς καί μετά θάρ
ρους νά προσέρχωνται είς τδ μυστήριον τής θείας Μεταλήψεως, 
άλλά τοιαύτη ήτο καί ή πίστις των καί ή άγάπη πρδς τδν 

Σωτήρα καί Κύριόν των !
’Ανωτέρω άνεφέραμεν, δτι ή άξίως καί μετά πίστεως γι- 

νομένη μετάληψις τών άχράντων μυστηρίων τοΰ Σώματος καί 
Αίματος τοΰ Κυρίου ούχί σπανίως θεραπεύει τάς σωματικάς καί 
ψυχικάς άσθενείας τών πιστών. Καί πράγματι*  δ άγιος Γρηγό- 
ριος δ θεολόγος άναφέρει δτι ή άδελφή αύτού Γοργονία άσθε- 
νής οΰσα καί μηδεμίαν έκ τών πολλών καί διαφόρων φαρμάκων, 
άτινα τή έδόθησαν ίδούσα ώφέλειαν, ώς άμα μετέλαβε τών ά
χράντων μυστηρίων καί έγένετο ύγιής. ΙΙερί τοΰ αγίου Άνδρέ- 
ου έπισκόπου Κρήτης είνε γνωστόν, δτι μέχρι τού εβδόμου έ
τους τής ήλικίας του ήτο άλαλος*  δτε δέ οί γονείς αύτού μετέ- 
λαβον αύτόν, εύθύς ώς έκ θαύματος έλύθη ή άφωνία αύτού 
καί ήρχισε νά δμιλή. Πλείστα όσα θαυμάσια άναφέρονται περί 
τής σωτηριώδους ένεργείας τής θείας μεταλήψεως καί πώς, έν
θα πάσα άνθρωπίνη έπιστήμη καί δύναμις έδείχθη άνωφελής, 
δι’ αύτής πολλοί έσώθησαν έκ βεβαίου θανάτου. ’Αλλά καί έ
καστος έξ ύμών δύναται νά μαρτυρήση, τί αισθάνεται έν τή 
καρδί^ αύτού καί έν τή συνειδήσει δταν μετά θερμής πίστεως 
προσέρχηται είς τδ Μυστήριον τοΰτο, πώς μυστηριωδώς ένεργοΰν 
ώς θειον φάρμακον θεραπεύει τήν άδυναμίαν τής ψυχής ήμών 
καί ταύτην μεταβάλλει είς δύναμιν κραταιάν γινόμενον άφετη- 
ρία νέας ζωής τελειοτέρας καί πνευματικωτέρας. Διότι τδ Μυ
στήριον τοΰτο «φάρμακόν έστι σωτήριον τών ήμετέρων τραυμά
των, πλούτος άνελλιπής βασιλείας ούρανών πρόξενος», κατά 

τδν ίερδν Χρυσόστομον.Έκ τούτων έννοοΰμεν τήν μεγίστην σημασίαν καί σπουδαι- 
ότητα, διά τδν βίον τών άληθών Χριστιανών, τοϋ μυστηρίου τής
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θείας Μεταλήψεως. Καί δμως πόσοι καί πόσοι έν γνώσει ή έν 
άγνοια τούτων διατελοΰντες άδιαφόρως διάκεινται σορός αύτό ; 
Πόσοι δλως άπέχουσιν αύτοΰ καί πόσοι άναξίως προσέρχονται 
πρδς αύτό ; Άλλ’ έκαστος δύναται ν’ άντιληφθή καί τάς κακας 
συνεπείας μιας τοιαύτης άποχής ώς καί τάς φοβεράς τοιαύτας 
έκ τής μή προσηκούσης προετοιμασίας καί άνευ έπιγνώσεως 
τοΰ μεγαλείου τοΰ μυστηρίου, άνευ εύλαβείας, τοΰτ’ αύτδ μηχα
νικής είς αύεδ προσελεύσεως. Οί Χριστιανοί πρέπει νά έννοή- 
σωσιν δτι μακράν τοΰ Χριστοΰ δεν ύπάρχει ζωή, δέν ύπάρχει 
σωτηρία· «έν τή αμαρτία ύμών άποθανείσθε». Άποκλείοντες ε
αυτούς άπδ τήν θείαν Μετάληψιν άποκλείομεν καί άπδ τήν 
αιώνιον ζωήν. Τοΰτο ρητώς είπεν δ Κύριος· «έάν δέν φάγητε 
τήν σάρκα τοΰ υίοΰ τοΰ άνθρώπου καί δέν πίητε Αύτοΰ τδ Αίμα 
δέν έχετε ζωήν έν έαυτοίς. Έάν τις φάγη έκ τούτου τοΰ άρτου, 
ζήσεται είς τδν αιώνα». Ό δέ Άπ. ΙΙαΰλος είς τούς μετ’ άκα- 
ταστασίας ήθικής, άνευ έρεύνης τής ιδίας συνειδήσεως καί ά
πλώς καί ώς έτυχε είς τδ μυστήριον τοΰτο προσερχομένους έτό- 
νισε τό : «δοκιμαζέτω. Δοκιμαζέτω δέ άνθρωπος έαυτδν καί ού
τως έκ τοΰ άρτου έσθιέτω καί έκ τοΰ ποτηριού πινέτω· ό γάρ έσθί- 
ων καί πίνων άναξίως, κρίμα έαυτφ έσθίει καί πίνει, τήν κατά- 
κρισίν του τ. έ. καί τήν καταδίκην, μή διακρίνων τδ σώμα καί 
αίμα τοΰ Κυρίου». Καί προσθέτει: «Διά τοΰτο έν ύμίν πολλοί 
άσθενεΐς καί άρρωστοι καί κοιμώνται ικανοί» (Α'. Κορ. 11, 30).

Ώ, ά/προσείχομεν είς τούς λόγους τούτους! ’Ώ, έάν έδί- 
δετο ή προσήκουσα σημασία είς τδ μυστήριον τής θείας Μεταλή
ψεως ! Άκραδάντως πιστεύω, δτι δέν θά ύπήρχε τόση κακία, 
τόση πώρωσις καρδιών, τόση άσυνειδησία, τόσαι άσθένειαι ψυχι- 
καί καί σωματικαί, τόση άκαταστασία ηθική, άτομική καί κοι
νωνική, άλλ’ οί άνθρωποι -Χριστιανοί, διότι περί αύτών πρό
κειται, θά ήσαν καλλίτεροι, ήμερώτεροι, ύγιείς τά τε σώματα καί 
τάς ψυχάς, εύσεβείς καί κατά θεδν περιπατοΰντες. Ναί, πιστεύω 
είς ταΰτα, δπως πιστεύω καί είς τδ λόγιον τοΰ Χρίστου, δτι ούχί 
«δ λέγων Κύριε, Κύριε, θά είσέλθη είς τήν βασιλείαν τών ούρα- 

Ιϊερί τοΰ μυστηρίου τής θείας Μεταλήψεως 13&

νών, άλλ’ δ ποιών τδ θέλημα τοΰ ΙΙατρός του τοΰ έν ούρανοίς». 
θέλημα δέ τοΰ θεοΰ είνε δ πιστδς νά προσέρχηται είς τήν μετά- 
ληψιν τοΰ Σώματος καί Αίματος τοΰ Χριστοΰ, άλλ’ άποφεύγων 
αύτήν δηλοι φανερώς, δτι άπειθει είς Αύτδν καί καταφρονεί τών 
θείων δωρεών. Άλλ’ δ άπειθών είς τδν θεδν Πατέρα καί τδν 
Γίδν Αύτοΰ έστω βέβαιος, δτι «ούκ οψεται ζωήν, άλλ’ ή δργή τοΰ 
θεοΰ μένει έπ’ αύτόν» (Ίωαν. 3, 36). Άς μή πλανώμεθα’ άπέ- 
χοντες τής θείας Μεταλήψεως, ή άναξίως μεταλαμβάνοντες χρι
στιανοί άληθείς δέν εϊμεθα καί τής Βασιλείας τών ούρανών δέν 
θ’ άξιωθώμεν !

Α.Δ.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ

ΙΙώς δνναταί τις κατά τόν ΙίΛονταρνον 

καί άπό τούς έ^ςΟρονς τον νά ώόελίϊται·

Πρδς τούς έχθρούς του λοιπδν οφείλει, κατά τδν σοφδν 
Πλούταρχον, δ φρόνιμος άνθρωπος νά είνε πρφος καί άνεξίκακος, 
έπιδεικνύων τάς καλάς αύτάς άρετάς άντί παραφοράς καί άγροί- 
κων άνθυβρίσεων. Πρδς τούς φίλους του δ άνθρωπος πρέπει νά 
δεικνύη μάλλον απλότητα, μεγαλοφροσύνην καί χρηστότητα. 
Δέν εί^ε τόσον καλδν καί ύψηλδν νά βοηθώμεν τούς φίλους 
μας, δσον νά κωφεύωμεν είς τάς φωνάς τών έχόντων άνάγκην. 
Τούς έχθρούς μας, εύκαιρίας διδόμενης, συνήθως έκδικούμεθα, 
άλλ’έάν κατορθώσωμεν νά καταπνίξωμεν τδ άγριον τοϋΐο πά
θος τής έκδικήσεως θά δείξωμεν έπιείκειαν καί θά προκαλέσω- 
μεν έπαίνους τών άλλων. Έάν ύψωθώμεν άκόμη ύψηλότερον 
καί τούς πταίσαντας συγχωρήσωμεν καί βοηθήσωμεν αύτούς 
ευρισκομένους έν άνάγκαις, καί προθυμίαν καί ένδιαφέρον δεί
ξωμεν πρδς τά δυστυχήσαντα τέκνα τών έχθρών μας, τότε θά ά- 
γαπηθώμεν βεβαίως διά τήν μεγάλην άγαθότητα τής ψυχής μας 
καί θά έπαινεθώμεν διά τήν χρηστότητα τοΰ ήθους μας· μόνον
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ή έκ σιδήρου καί άδάμαντος μαύρη καρδιά θα μείνη ασυγκί
νητος άπέναντι τοιαύτης άγαθότητος.

Ό Καΐσαρ διέταξε νά άναστηλωθώσιν αί καταρριφθεϊσαι 
τιμητικαι στήλαι τοΰ πολίτικου του Αντιπάλου Πομπηίου, ό δέ 
πολύς Κικέρων άκούσας τήν διαταγήν ταύτην τοΰ Καίσαρος, 
είπε : τούς ανδριάντας τοΰ Πομπηίου έστησας, ώ Καίσαρ, διά 
νά στερεώσης τούς ίδικούς σου διά τής γενναίας σου ταύτης 
πράξεως. Καί ήμείς δφείλομεν τού; δικαίως καί άξίως εύδοκι- 
μοΰντας καί προαγομένους έχθρούς μας νά έπαινώμεν καί νά 
τιμώμεν, διότι καί περισσότερον έπαινούμεθα ημείς οί έπαινοΰν- 
τες, καί πιστευόμεθα δταν πάλιν κατηγορώμεν, ώς άνθρωποι 
οί όποιοι δέν μισοΰμεν πρόσωπα, άλλά κρίνομεν καί άποδοκι- 
μάζομεν πράξεις. Αλλά τό πολυτιμότερον καί μεγαλύτερον κέρ
δος τό όποιον απορρέει έκ τοιαύτης τινός δικαίας τών έχθρών 
μας έκτιμήσεως, είνε δτι ουδέποτε τούς εύτυχοΰντας φίλους καί 
τούς εύδοκιμοΰντας συγγενείς μας θά φθονήσωμεν, έάν συνηθί- 
σωμεν τούς άξιεπαίνους έχθρούς μας νά έπαινώμεν άντί νά βα- 
σκαίνωμεν. Καί ποία άλλη άσκησις δύναται νά ώφελήση τήν 
ψυχήν μας περισσότερον έκείνης, ή όποία τήν καθαρίζει άπδ 
πάσαν ζηλοφθονίαν καί βασκανίαν ;

Καθώς είς τόν πόλεμον πολλά πράγματα, αύτά καθ’ έαυτά 
φαΰλα, έπιβάλλονται διά νόμου καί βαθμηδόν άποκτώσιν έν ήμΐν 
δύναμιν συνηθείας, ούτως ώστε νά δυσκολευώμεθα νά άπαλλαγώ- 
μεν αύτών, μόλον δτι αίσθανόμεθα δτι βλαπτόμεθα, τοιουτοτρό
πως καί ή άδιάλλακτος έχθρα συνεισάγει μαζί μέ τό μίσος φθόνον 
καί ζηλοτυπίαν καί χαιρεκακίαν καί μνησικακίαν. Έκτός δέ τού
του ή πανουργία καί ή άπάτη καί ή έπιδουλή, πράγματα τά ό
ποια νομίζομεν δτι έπιτρέπεται νά έπιδείξωμεν πρός τούς έχθρούς 
μας, γίνονται τής ψυχής έξεις, άπό τάς δποίας δυσκόλως άπαλ- 
λαττόμεθα, καί τάς οποίας έκ συνηθείας έφαρμόζομεν πολλάκις 
καί πρός τούς φίλου; μας. "Οπως καί τάνάπαλιν έάν συνηθίσω- 
μεν νά εϊμεθα δίκαιοι πρδς τούς έχθρούς μας, δέν ύπάρχει φόβος 
ποτέ νά πολιτευθώμεν άδίκως καί πανούργως πρδς τούς φίλους 
καί γνωρίμους μας.

Άπδ τούς προγονικούς μας θησαυρούς 13Ϋ ·

Έάν πολύ όρθώς δ σοφός ΙΙυθαγόρας, θέλων νά συνηθίση 
τούς μαθητάς του νά άπέχωσι πάσης ώμότητος καί πλεονεξίας, 
παρεκάλει τούς κυνηγούς νά μή κυνηγώσι, καί άγοράζων ίχθΰς 
καθ’ ήν στιγμήν άνεσύροντο, τούς έρριπτε πάλιν είς τήν θάλασ
σαν, καί άπηγόρευε τδν φόνον παντδς ήμερου ζώου, πολύ βεβαίως 
σεμνότερον είνε νά κολάζη κανείς καί νά ταπεινώνη τά μοχθηρά 
καί άγενή πάθη τής ψυχής δεικνύμενος γενναίος καί δίκαιος καί 
άψευδής έχθρδς είς τάς πρδς τούς άλλους διαφοράς καί φιλονι
κίας του, διά νά είνε έντελώς ψύχραιμος καί είς τάς πρδς τούς 
φίλους του σχέσεις καί νά μή κακούργη.

Ό πρόεδρος τής ρωμαϊκής βουλής Σκαΰρος ήτο έχθρδς καί 
κατήγορος τοΰ Δομιτίου' ύπηρέτης τις τοΰ κατηγορουμένου πα- 
ρουσιάσθη ποτέ πρδς αύτόν, ί'να τφ άνακοινώση τι έπιβαρυντικόν 
τής κατηγορίας τοΰ κυρίου του*  δ Σκαύρος δέν τοΰ έπέτρεψε νά 
όμιλήση, άλλα συλλαβών αύτδν άπέστειλε πρδς τδν κύριόν του. 
Καί ό φιλόσοφος καί πολιτικός ρωμαίος Κάτων ένήγαγε τδν ύ
πατον Μουρώναν ώ; δημοκόπον, πολλοί δέ φίλοι τοΰ κατηγο
ρουμένου παρηκολούθουν τδν Κάτωνα συλλέγοντα άποδείξεις τής 
κατηγορίας του. Πολλάκις λοιπόν τδν ήρώτων έάν σήμερον έ
μελλε νά ένεργήση τι σχετικόν πρδς τήν κατηγορίαν, δσάκις δέ 
έλεγεν όχι, πιστεύοντες άπήρχοντο. Τοΰτο μαρτυρεί τήν φήμην 
τοϋ άνδρός έπί άρετή καί φιλαλήθεια.

Επειδή δμως φύσει οί άνθρωποι ρέπουσι πρδς τά άνόητα 
ταΰτα πάθη τής φιλονικίας καί τοΰ φθόνου, δύνανται τούλάχι- 
οτον κάπως νά ώφεληθώσιν έάν κάμωσι μερικάς άποκαθάρσεις 
τών παθών τούτων είς τούς έχθρούς των, άποστρέφοντες αύτά, 
ώς τούς όχετούς, δσφ τδ δυνατόν μακράν τών φίλων καί συγγε
νών των. Τοΰτο φαίνεται είχεν ύπ’ δψιν καί πολιτικός τις άνήρ, ό 
Όνομάδημος, δ όποιος συνεβούλευε τδ πολιτικόν του κόμμα, τδ 
όποιον ένίκησεν έν Χίφ κατά τινα στάσιν, νά μή έξορίση όλους 
τούς άντιπάλους του, άλλά νά άφήση μερικού; διά νά μή άρχί- 
σωσι νά φιλονικώσι μέ τού; φίλους των δταν οί έχθροί των έντε
λώς άφανισθώσι. Καί τά πάθη λοιπόν ταΰτα, καταδαπανώμενα 
πρδς τούς έχθρούς μας, ολιγώτερον τούς φίλους μας θά ένοχλή-
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σωσιν. Ό κεραμευς δέν πρέπει να φθονη τόν κεραμέα καί δ αοι- 
δδς τόν άοιδόν, ώς λέγει δ cHo£oSoc, δπως καί ήμείς δέν πρέπει 
να φθονώμεν τούς εύτυχουντας γνωστούς μας κα'ι τούς εύδοκι- 
μούντας άδελφούς καί άνεψιούς μας· έάν δμως δέν ύπάρχη άλλος 
τρόπος ν’ άπαλλαγώμεν έρίδων καί φθόνων άς συνηθίσωμεν τού- 
λάχιστον νά έξαντλώμεν τά πάθη ταύτα είς τούς έχθρούς μας. 
"Οπως μερικοί αστείοι γεωργοί νομίζουσιν δτι ώφελούσι τά ρόδα 
καίτάϊα, έάν πλησίον των φυτεύσωσι σκόροδα καί κρόμμυα, έ- 
πειδή δήθεν αποχωρίζονται πρδς αύτά δλαι αί δριμεΐαι καί δυσώ
δεις ούσίαι τής άπδ τής γής τροφής τοΰ φυτοΰ, τοιουτοτρόπως 
καί δ έχθρός, άναλαμβάνων τδ έν ήμΐν κακόηθες καί βάσκανον, 
μάς διαθέτει εύμενεστέρους καί άλυποτέρους πρδς τούς εύτυχοΰν- 
τας φίλους μας.

'Ως μεγάλους άνταγωνιστάς είς τόν βίον μας πρέπει νά θεωρώ· 
μεν τούς έχθρούς μας*  πρός αύτούς πρέπει νά άμιλλώμεθα ύπέρ δόξης 
καϊ άρχής*  έάν εϊς τι μάς ύπερτερώσι δέν πρέπει νά λυπώμεθα καί νά 
άπογοητευώμεθα, άλλ’ έπιμόνως καϊ παντοιοτρόπως νά προσπαθώμεν 
νά τούς ύπερπηδήσωμεν διά τής έπιμελείας, τής φιλοπονίας, τής σω- 
φροσύνης, τής διηνεκούς έπαγρυπνήσεως, ένοχλούμενοι πάντοτε ύπδ 
τής υπεροχής των, δπως δ Θεμιστοκλής έλεγεν δτι δέ τδν άφηνε νά 
κοιμάται τδ έν Μαραθώνι τρόπαιον τού Μιλτιάδου.

Πρδς τδν φθονουμενον έχθρόν μας δυνάμεθα νά διατεθώμεν διτ- 
τώς, παθητικώς καϊ ένεργητικώς. Κατά τήν πρώτην περίπτωσιν έννο- 
οΰμεν δτι οί έχθροί μάς ύπερτερούσι κατά πνευματικά χαρίσματα, 
κατά πολιτικά αξιώματα, κατά τήν έπιρροήν είς φίλους ισχυρούς καϊ 
ήγεμόνας, καί, άρχόμενοι άπδ τού νά λυπώμεθα κατά τι καί νά ζη- 
λεύωμεν, καταντώμεν είς τδ νά βυθισθώμεν είς τδν φθόνον καί τήν ά
θυμίαν, σ^ζώντες μέ άργά καί άπρακτα πάθη*  κατά τήν δευτέραν πε- 
ρίπτωσιν δ άνθρωπος δέν τυφλούται περί τδ μισούμενον, άλλα γινόμε
νος δίκαιος θεατής τού βίου καί τού ήθους, τών λόγων καί τών έργων 
του, έννοεί δτι τά πλείστα τών φθονουμένων κερδίζονται διά τής έπι
μελείας, τής προνοίας καί τών χρηστών πράξεων, καί πρδς αύτά έντεί- 
νει τάς προσπαθείας του καί άσκεί τήν φιλοτιμίαν καί τήν φιλοκαλίαν 
του, άποκόπτων τδ ράθυμον καί χασμώδες.

Ύπάρχουσι καί αισχρά τινα καί άνελεύθερα κέρδη τών έχθρών

*Απδ τούς προγονικούς μας θησαυρούς 139

μας, άποκτώμενα διά κολακείας, πανουργίας ή δεκασμού τών έν ταϊς 
αύλαϊς καί τών έν τοϊς πολιτικοϊς άξιώμασιν αί τοιαΰται καρπώσεις 
ήμάς δέν μάς ένοχλούσιν, άλλά μάλλον μάς εύφραίνουσι, διότι άντι- 
παρατάσσομεν τδ έλεύθερον, τδ καθαρόν και τδ άνύβρισιον τοΰ βίου 
μας, *Όλος  ό ύπεράνω καϊ δ ύποκάτω τής γής χρυσός δέν είνε άντά- 
ξιος τής άρετής, κατά Πλάτωνα, Πρόχειρον πρέπει νά έχωμεν καϊ τό 
τού Σόλωνος: άλλ’ ήμεϊς δέν άνταλλάσσομεν τήν άρετήν μας μέ τόν 
πλοΰτόν των. Ούτε τά ταραχώδη των θέατρα, ούτε τάς τιμάς καϊ τάς 
προεδρίας των παρά τοϊς εύνούχοις καϊ τοϊς σατράπαις τών βασιλέων 
ζηλεύομεν, Πάν τδ έξ αισχρού δέν εϊνε ζηλευτόν, καί καλόν άκόμη 

άν εϊνε.Ούτε τήν χαράν μας διά τά σφάλματα τών έχθρών μας, ούτε τήν 
λύπην μας διά τά κατορθώματα των, πρέπει νά έχωμεν άνωφελή καϊ 
άργήν, άλλ’ έχμεταλλευόμενοι καί τά δύο πρέπει πάντοτε νά τελειο- 
ποιούμεθα, άποφεύγοντες τά πρώτα καί μιμούμενοι τά δεύτερα.

Γ. Μ.

ΕΙΑΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
TQN ©PONIKQN ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΩΝ

Ή ‘Ιερά Σύνοδος τής Έκκλησίας τής Κύπρου συνε- 
δριάζουσα ύπό τήν προεδρείαν τοΰ ’Αρχιεπισκόπου πάσης 
Κύπρου ψηφίζει τόν «Ειδικόν Κανονισμόν τών Θρονικών 

Επιτροπειών» ώς επεται :
Καταρτισμός τών θρονικών ’Επιτροπειών·

1. Έκάστη θρονική Έπιτροπεία άποτελείται έκ μελών δκτώ, 
τεσσάρων κληρικών καί τεσσάρων λαϊκών καϊ τοΰ Προέδρου δστις 

είναι ό οικείος Επίσκοπος.
2. Τά κληρικά μέλη διορίζονται ύπό τοΰ Επισκόπου λαμβανό- 

μενα έκ τοΰ ύπδ τήν δικαιοδοσίαν αύτοΰ κλήρου, έχοντα δέ βαθμόν 

τούλάχιστον Διακόνου,
3. Τά λαϊκά μέλη έκλίγονται ώς άκολούθως : Προσκλήσει τοΰ 
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Επισκόπου συνέρχονται άνά εν μέλος έξ έκάστης Ένοριακής Έπι
τροπής ύπ’ αυτής έκλεγόμενον είς τήν έδραν έκαστου έκκλησιαστικού 
διαμερίσματος τής Επισκοπικής περιφέρειας υπό τήν προεδρίαν προ
σώπου διοριζομένου ύπό τού Επισκόπου καί έκλέγουσι τρεις Γενικούς 
’Αντιπροσώπους. Τα έκκλησιαστικά διαμερίσματα καί ή έδρα έχ,άστου 
αύτών καθορίζονται ύπό τού Επισκόπου έν τή σχετική έγκυκλίφ. Ή 
έκλογή γίνεται διά βοής έάν ύπάρχη όμοφωνία*  άλλως, δια ψηφοδελ
τίου μυστικού. Οί ούτωσίν έκλεγόμενοι Γενικοί ’Αντιπρόσωποι πάντων 
τών έκκλησιαστικών διαμερισμάτων συνερχόμενοι δπου αν όρίση δ ’Ε
πίσκοπος έν ήμέρα όριζομένη ύπ’ αυτού ύπό τήν προεδρίαν αύτού ή 
άντιπροσώπου αύτού έκλέγουσι τέσσαρας Επιτρόπους μεταξύ τών έγ- 
γραμμάτων, τών μάλλον εύυπολήπτων, τών έχόντων συμπεπληρωμέ- 
νον τό 30όν έτος τής ήλικίας καί άπολαυόντων πάντων τών έκκλη- 
σιαστικών δικαιωμάτων αύτών, κατοίκων τής Επισκοπικής περιφέ
ρειας, άπό ένός τούλάχιστον έτους. Ή έκλογή γίνεται δια μυστικού 
ψηφοδελτίου, έπί ίσοψηφίας δέ τίθεται κλήρος.

4. Οί θρονικοί ’Επίτροποι έκλέγονται ή διορίζονται δια μίαν 
τετραετίαν καί τών μέν έκλεγομένων ή έντολή είναι άμετάκλητος, τών 
δέ διοριζομένων δύναται να άνακληθή, όσάκις κριθή τούτο εύλογον ύπό 
τού ’Επισκόπου.

5. Όσάκις κληρικόν τι μέλος κωλύεται νά μετάσχη συνεδρίας 
τινός, δύναται νά άναπληρωθή δΓ άλλου κληρικού ύπό τού ’Επισκόπου.

6. Ή έν τή θρονική Επιτροπεία διακονία τών τε κληρικών 
καί τών λαϊκών μελών είναι άμισθος.

7. Ό κατά τετραετίαν καταρτισμός τών θρονικών έπιτροπειών 
γίνεται κατά τόν μήνα Νοέμβριον, ούτως ώστε νά δύνανται νά είσέρ- 
χωνται είς τήν ένάσκησιν τών καθηκόντων αύτών. άπό τής 1ης ’Ια
νουάριου.

8. Έάν διαρκούσης τής τετραετίας κενωθή μία ή καί δευτέρα 
θέσις λαϊκού μέλους γίνεται άναπλήρωσις δΓ έκλογής υπό τών μενόν- 
των λαϊκών μελών τής έπιτροπείας, συνερχομένων ύπό τήν προεδρίαν 
τού ’Επισκόπου. ’Εάν αί κενωθεϊσαι θέσεις είναι πλείονες τών δύο ή 
άναπλήρωσις τούτων γίνεται δΓ έκλογής ύπό τών έν άρχή τής τε
τραετίας έκλεγέντων Γενικών ’Αντιπροσώπων έπί τούτω ύπό τού Επι
σκόπου συγκαλουμένων.

9. Δέν δύνανται νά είναι μέλη Θρονικής Έπιτροπείας, όντας δέ
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τοιούτοι ύποχρεωτικώς παύονται ύπό τού αρμοδίου Έπισκόπτυ οί έ
ξής : α) Οί μή έχοντες έλευθέραν διαχείρισιν τής περιουσίας των. 
β) Οί καθυστεροΰντες ώς πρωτοφειλέται ή έγγυηταΐ όφειλήν τινα πρός 
τόν θρόνον ή τινα Ναόν καί καθ’ ών έκινήθη άγωγή μέχρις ού πλη
ρώσουν. γ) Οί σφετερισθέντες ’Εκκλησιαστικήν περιουσίαν, δ) Οί κηρυ- 
χθέντες είς πτώχευσιν καί μή άποκατασταθέντες. ε) Οί έπισύραντες 
καθ’ εαυτών έκκλησιαστικά έπιτίμια μέχρις ού συγχωρηθώσιν ύπό τού 
Επισκόπου. 7) Οί καταδικασθέντες είς φυλάκισιν έξ τούλάχιστον μη
νών, έφ’ δσον δέν έχουν παρέλθει πέντε έτη άπό τής έκτίσεως τής ποι
νής των. Αί αύταί διατάξεις ίσχύουσι καί έπί τών Γενικών ’Αντιπρο
σώπων καί τών έκλογέων αύτών.

Τρόπος έργαόίας τών Θρονικών ’Επιτροπειών.
10. Αί θρονικαί ΈπιτροπεΙαι συνεδριάζουσι τακτικώς μέν άπαξ 

τοΰ έτους κατά μήνα ’Ιανουάριον, καί τό άργότερον μέχρι τής 15ης 
Φεβρουάριου, έκτάκτως δέ όσάκις ή ήθελον κληθή ύπό τού Προέδρου 
ή ήθελε ζητηθή ύπό δύο μελών τής Έπιτροπείας’ συνεδριάζουσι δέ 
κατόπιν προσκλήσεως τοΰ οικείου Επισκόπου πρός εν έκαστον τών 
μελών έν ή όρίζεται τό συζητητέον θέμα. Ή πρόσκλησις άπολύεται 
Tyò όκτώ μέν τούλάχιστον ήμερών έπί τών τακτικών συνεδριών, πρό 
τεσσάρων δέ τούλάχιστον έπί τών έκτάκτων, καί έν έπειγούση άνάγκη 

πρό δύο τούλάχιστον ήμερών.11. Τών θρονικών Έπιτροπειών προεδρεύουσιν οί οικείοι Ε
πίσκοποι, τού Επισκόπου δέ κωλυομένου ό κατά βαθμόν άνώ ιερός 
Κληρικός έκ τών έν τή Επιτροπή, δστις σύν τή προεδρική ψήφφ 

διατηρεί καί τήν ιδίαν αύτού ώς μέλους.
12. Αί άποφάσεις λαμβάνονται διά πλειοψηφίας τών παρόν

των έν τή συνεδρία, έν ίσοψηφία δέ νικά ή ψήφος τού Προέδρου.
13. ’Απαρτίαν άποτελεί ή παρουσία του ήμίσεος τών μελών 

πλέον ένός. Έάν κατά τήν όρισθείσαν ήμέραν καί ώραν δέν άπο- 
τελεσθή άπαρτία, ή συνεδρία άναβάλλεται είς τήν αύτήν ώραν τής έ- 
πομένης, δτε άπαρτία λογίζεται όσοιδήποτε αν παρουσιασθώσι. Τό
πος δέ τής συνεδρίας θά είναι έκείνος, τόν όποιον θά όρίζη ή Επι

σκοπική πρόσκλησις.
14. Αί άποφάσεις τών θρονικών Έπιτροπειών] έκτελούνται 

ύπό τού άρμοδίου Επισκόπου, δστις έκπροσωπεί έν γένει τόν θρόνον 
καί ώς πρός τά οικονομικά αύτού απέναντι τρίτων καί τών δημοσίων 

καί δικαστικών άρχών.
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Δικαιοοοάία τών Θρονικών ’Επιτροπειών.

15. Αί θρονικαί Έπιτροπεΐαι ψηφίζουσι τόν έτήσιον προϋπο
λογισμόν τοϋ θρονικοϋ καί Έπιβοηθητικοΰ ταμείου καί πασών τών 
ένοριακών διαχειρίσεων τής Επισκοπικής περιφέρειας ώς καί τάς 
συμπληρωματικάς καί έκτακτους πιστώσεις, δικαιούμεναι να έπιφέρω- 
σιν οίασδήποτε τροποποιήσεις έπ’ αύτών πάντοτε έντός τών δρίων τοϋ 
προορισμοϋ τών προσόδων έκαστου Έκκλησιαστικοΰ Ταμείου.

16. ΟΙ προϋπολογισμοί πάντων τών Εκκλησιαστικών Ταμείων 
υποβάλλονται είς τήν θρονικήν ’Επιτροπείαν ούχί βραδύτεροι τοϋ 
μηνός Ίανουαρίου, ψηφίζονται δέ ούχί άργότερον τής 15ης Φεβρου
άριου. Οί έμπροθέσμως ύποβληθένιες άλλα μή ψηφισθέντες μέχρι τής 
15ης Φεβρουάριου θεωρούνται έγκεκριμένοι δπως ύπεβλήθησαν.

17. Οί προϋπολογισμοί καταρτίζονται τοΰ μέν θρονικοϋ καί Έ- 
πιβοηθητικοϋ Ταμείου υπό τοϋ Μητροπολίτου τών δέ λοιπών Εκκλη
σιαστικών Ταμείων υπό τών οικείων ’Επιτροπειών. ’Εάν μή καταρτι- 
σθώσι καί ύποβληθώσι τό άργότερον έντός τοϋ μηνός Ίανουαρίου 
δ καταρτισμός αυτών γίνεται υπό τής θρονικής Επιτροπείας.

18. Αί θρονικαί ΈπιτροπεΙαι έλέγχουσι τούς άπολογισμούς 
τοϋ θρονικοϋ καί Έπιβοηθητικοΰ Ταμείου καί τών ένοριακών διαχει
ρίσεων καταλογίζουσαι είς τούς διαχειριστές τάς τυχόν υπερβασίας ή 
άπαλλάττουσαι αύτούς τών έπί ταύταις εύθυνών.

19. Οί άπολογισμοί ύποβάλλονται ούχί άργότερον τής 15ης 
Φεβρουάριου, αί δέ θρονικαί Έπιτροπεϊαι άποφαίνονται έπ’ αύτών 
ούχί άργότερον τών έννέα μηνών άπό τής 15ης Φεβρουάριου. Αί ά- 
ποφάσεις τών θρονικών έπί τών άπολογισμών κοινοποιοΰνται είς τούς 
ένδιαφερομένους διαχειριστάς δι’ έπιστολής τοΰ Επισκόπου. Έάν έν
τός τής ώς άνω έννεαμήνου προθεσμίας μή έκδοθή άπόφασις υπό τής 
θρονικής Επιτροπείας έπί τίνος άπολογισμοΰ, ούτος θεωρείται έγκε- 
κριμένος δπως υπεβλήθη. Διά τούς μή ύποβληθέντας άπολογισμούς ή 
ευθύνη τών υπολόγων δέν ύπόκειται είς παραγραφήν.

20. ΔιαχειρισταΙ μή υποβαλόντες μέχρι τής 15ης Φεβρουάριου 
τούς άπολογισμούς των καλούνται δι’ έπιστολής τοΰ Επισκόπου νά 
ύποβάλωσιν αύτούς έντός 15 ήμερών, μή ύπακούσαντες δέ ύπόκεινται 
είς παΰσιν άπό τών διαχειριστικών αύτών καθηκόντων.

21. Αί θρονικαί έπιτροπεϊαι προσδιορίζουσι τούς δρους τής έκ- 
μισθώσεως τών τε θρονικών χαίτώνάλ^ων έκκλησιαστικών κτημάτων
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γενικώς μέν διά τάς συνήθεις ένοικιάσεις τάς μή ύπερβαινούσας έξαετές 
χρονικόν διάστημα, είδικώς δέ όσάκις πρόκειται περί μακροχέρας χρο

νικής διαρκείας.
22. Τά πρός ένοικίασιν ’Εκκλησιαστικά κτήματα, ένοικιάζον- 

ται πάντα έν δημοσίω πλειστηριασμω, αί θρονικαί δμως Έπιτρο- 
πείαι δύνανται νά έγκρίνωσι τήν άνευ πλειστηριασμού έκχώρησιν κτή
ματός τίνος είς ώρισμένον πρόσωπον ή πρόσωπα πρός προαγωγήν ή 

βελτίωσιν αύτού έπί είδικοις δροις.
23. Προκειμένου περί άγοράς ή πωλήσεως κτήματος θρονικοϋ 

ή ένοριακοΰ άπαιτεϊται έγκρισις τής θρονικής Επιτροπείας. Έάν δέ 
πρόκειται περί πωλήσεως κτήματος θρονικοϋ ή Μοναστηριακοΰ ύπερ- 
βαίνοντος τήν αξίαν τών πεντήκοντα λιρών προσαπαιτείται καί ή 

άδεια τής Ίεράς Συνόδου.24. Διά τήν συνομολόγησιν δανείου υπό θρονικοϋ Ταμείου ά- 
παιτεϊται έγκρισις τής θρονικής ’Επιτροπείας έκτός έάν πρόκειτα 
περί προκαταβολών λ)σμών άλληλοχρέων ή έν γένει προσωρινών δα

νείων έπί έκτελέσει τοΰ προϋπολογισμού.
25. Τά κανονικά τά ύπό τών ίερών ναών είς τό θρονικόν Τα- 

μεϊον πληρωνόμενα, ύφ’ ά νοούνται τά τέως γνωστά ύπό τά όνόματα 
κανονικά, λειτουργικά, ζητειαι είς εν δλικόν πάγιον ποσόν δι’ έκα
στον θρόνον συγχωνευθέντα θέλουσι διανέμεσθαι υπό τής θρονικής Ε
πιτροπείας είς δλους τούς ναούς τής Έπαρχίας κατ’ άναλογίαν τών 
προσόδων έκάστου αύτών κατά καιρούς έν δλω ή έν μέρει άναθεω- 
ρούμενα. Ναοί δέ τής έπαρχίας νοούνται πάντες οί ναοί οί έχοντες 
Ιδιον ταμεϊον υπό Εκκλησιαστικής Έπιτροπής διαχειριζόμενον.

Γενικαί Διατάξεις.
26. Τό οικονομικόν έτος δλων τών Εκκλησιαστικών Ταμείων 

άρχβται τήν Ιην Ίανουαρίου καί λήγει τήν 31 ην Δεκεμβρίου.
27. Ή εϊστ^αξις τών οίωνδήτινων χρημάτων τών άνηκόντων 

τοϊς Έκκλησιαστικοϊς ταμείοις ένεργειται υπό τών ταμιών έπί τή 
βάσει διπλοτύπων άποδείξεων είσπράξεως κατά προκαθωρισμένον 

τύπον.
28. Ή πληρωμή τών οίωνδήτινων έξόδων τών Εκκλησιαστι

κών ταμείων ένεργειται υπό τών ταμιών αύτών έπί τή βάσει καθωρι- 
σμένου τύπου διπλοτύπου έντάλματος φέροντος τήν υπογραφήν τοΰ 
Επισκόπου μέν έάν πρόκειται^περί θρονικοϋ ή Έπιβοηθητικοΰ Τα-
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μείου ή είδικώς ύπ’ αύτού έντεταλμένου προσώπου, του προέδρου δέ 
τής Έπιτροπής έάν πρόκειται περί ένοριακών.

29. Πάσα έξω τού Προϋπολογισμού ή τών έγκεκριμένων πι
στώσεων δαπάνη εύθύνει προσωπικώς τδν Ταμίαν. Προκειμένου περί 
θρονικοΰ ή Έπιβοηθητικού Ταμείου έάν έν τφ έντάλμαζι άναγρά- 
φεται δτι δ Έπίσκοπος άναλαμβάνει τήν εύθύνην τό μέν ένταλμα 
πληρώνεται, εύθύνεται δέ προσωπικώς δ Έπίσκοπος, έάν ή δαπάνη 
δέν έγκριθή ύπδ τής θρονικής ’Επιτροπείας. Ή άπόρριψις τοιούτου 
κονδυλίου δύναται να έκκληθή πρδς τήν 'Ιεράν Σύνοδον.

30. Τδν έπί τών Εκκλησιαστικών Ταμείων έλεγχον αί θρονι- 
καί Έπιτροπείαι άσκοΰσι καθ’ οίονδήποτε τρόπον ήθελον κρίνει κα
τάλληλον. θά ύπάρχη δέ έν έκάστη Επισκοπική δικαιοδοσία είς τού- 
λάχιστον έμμισθος έλεγκτής υπό τής θρονικής Επιτροπείας έκλεγό- 
μενος.

31. Αί δαπάναι τής έξελέγξεως έπιβαρύνουσι τά έλεγχόμενα 
ταμεία καταβαλλόμεναι μέν ύπδ τοΰ θρονικοΰ Ταμείου, κατανεμόμε- 
ναι δέ ύπδ τής θρονικής ’Επιτροπείας κατ’ αναλογίαν τών προσόδων 
έκάστου τών έλεγχομένων ταμείων.

32. Έάν ύπάρχωσι περιοδευταΐ 'Ιεροκήρυκες τδ έλεγκτικδν έρ- 
γον άνατίθεται είς τούτους, έν τοιαύτη δέ περιπτώσει τδ μέν ήμισυ τοΰ 
μισθού αύτών πληρώνεται ύπδ του θρονικοΰ καί Έπιβοηθητικού τα
μείου, τδ δέ έτερον ήμισυ ύπδ τών ένοριακών ταμείων.

33. Τήν ειδικήν έπιμέλειαν τής θρονικής άκινήτου περιουσίας 
έχει δ Έφορος τών θρονικών κτημάτων, δστις έφορεύων έπί τής δλης 
Ιδιοκτησίας γνωμοδοτεί δι’ έκθέσεως έπί τών δρων έκάστης ένοικιά- 
σεως, έποπτεύει δέ τήν άκριβή τήρησιν τών δρων τών ένοικιαστηρίων 
συμβολαίων καί καταδιώκει έν ανάγκη τούς παραβάτας διά τού δικα
στηρίου τή ειδική άδεία τού Επισκόπου.

34. Ό Έφορος τών θρονικών κτημάτων δέον νά είναι κληρικός, 
νά φέρη δέ καί πτυχίον Γεωργικής Σχολής, διορίζεται δέ ύπδ τού Έ- 
σκόπου τή έγκρίσει τής θρονικής έπιτροπείας. Εφόσον δέν ύπάρχουσι 
τοιοΰτοι, ή έποπτεία τών κτημάτων άνατίθεται είς τινα τών κληρικών 
τής ’Αρχιεπισκοπής ή τής Μητροπόλεως.

35. Ό Ταμίας τού θρόνου δέον να είναι κληρικός έκ τών δια- 
κονούντων έν τή ’Αρχιεπισκοπή ή τή Μητροπόλει, γνώστης τής Κατα- 
στιχογραφίας, οφείλει δέ πρδ τού διορισμού αυτού ύπδ τού Επισκόπου

Ειδικός Κανονισμός τών θρονικών Επιτροπειών 145 

νά παράσχη έπαρκή έγγύησιν δριζομένην ύπδ τής θρονικής Έπιτρο
πείας. Έφ’ δσον δέν ύπάρχη τοιούτον πρόσωπον έν τή ύπηρεσία τής 
’Αρχιεπισκοπής ή τής Μητροπόλεως ή ταμιακή ύπηρεσία διεξάγεται 
ύπό ευθύνην τοΰ ’Αρχιεπισκόπου η τού Μητροπολίτου.

36. Ή πρότασις αύξήσεως τής μισθοδοσίας οίουδήτινος ύπαλ- 
λήλου μισθοδοτουμένου ύπδ τού θρονικοΰ ταμείου άνήκει είς τδν Επί

σκοπον.
37. 'Οσάκις ή 'Ιερά Σύνοδος έν τή ενασκήσει τών Συνοδικών κα

θηκόντων ψηφίση δαπάνην τινά, αύτη θά έπιβαρύνη τά θρονικα ή έπι- 
βοηθητικά ταμεία κατά τήν άκόλουθον άναλογίαν : 40 °/0 δια τήν 
’Αρχιεπισκοπήν καί άνά 20 °/0 δι’ έκαστον τών τριών Μητροπολιτι- 

κών θρόνων.
39. Έν έκάστω θρονικώ Γραφείς) θά κρατήται ειδικόν βιβλίον 

τών έγκρινομένων προϋπολογισμών καί άπολογισμών πάντων τών Εκ
κλησιαστικών ταμείων τής δικαιοδοσίας αύτοΰ. θά κρατήται δέ έπίσης 
καί Γενικόν Κτηματολόγιον περιλαμβάνον πάσαν τήν τε θρονικήν, μο
ναστηριακήν καί ένοριακήν άκίνητον περιουσίαν τής θρονικής δικαιο

δοσίας.
40. Ό παρών Κανονισμός ψηφισθείς ύπδ τής Τέρας Συνόδου 

έν τή συνεδρία τής 23ης Φεβρουάριου θεωρείται έν ίσχύϊ άπδ τής δη- 

μοσιεύσεως αύτοΰ διά τοΰ «Έκκλ. Κήρυκος».

Έν τή ’Αρχιεπισκοπή 23 Φεβρ. 1917.

ψ Ό Κύπρου ΚΓΡΙΑΛΟΣ
t Ό Πάφου ΙΑΚΩΒΟΣ
t Ό Κιτίου ΜΕΛΕΤΙΟΣ.
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ΕΙΑΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
TQN ENOPIÖKQN ÛIOXEIPISEQN

Ή ‘Ιερά Σύνοδος τής Έκκλησίας τής Κύπρου συνε- 
’ δριάζουσα ύπό τήν προεδρείαν τοΰ ’Αρχιεπισκόπου πάσης 

Κύπρου "ψηφίζει τόν «Ειδικόν Κανονισμόν τών Ένοριακών 
Διαχειρίσεων» ώς επεται :

Καταρτιόμος τών ’Επιτροπών.
1. Έκάστη ένορία πόλεως ή χωρίου είτε ένα περιλαμβάνει 

I ναόν είτε πλείονας, άποτελεΐ μίαν ένοριακήν διαχείριοιν. Έκάστης 
δ’ ένοριακής διαχειρίσεως προισταται μία ’Επιτροπή, Έ ν ο ρ ι α κ ή 
Έ π ι τ ρ οπή καλουμένη.

2. Ή Ένοριακή ’Επιτροπή άποτελείται έκ τοϋ εφημερίου '1ε- 
ρίως τής ένορίας ώς Προέδρου καί δύο ή τεσσάρων, άναλόγως τής ευ- 
ρύτητος τής ένορίας, αίρετών μελών έκλεγομένων ύπό τών ’Ενορι
τών. Ό ώς άνω άριθμός τών αίρετών ’Επιτρόπων δρίζεται ύπό τοϋ 
Επισκόπου. Έπϊ πολλών δ’ έφημερίων τόν προεδρεύοντα τής ’Επιτρο
πής δρίζει δ ’Επίσκοπος. Έν άνάγκη δ Επίσκοπος δύναται καί άλλως 
νά διατάξη τά περί τοΰ προσώπου τοϋ Προέδρου.

3. Ψήφον δια τήν έκλογήν Ένοριακών ’Επιτρόπων έχουσι 
πάντες οί άρρενες ένορΐται οί όποιοι α’) έχουσι συμπεπληρωμένον τό 
21ον έτος τής ήλικίας· β') κατοικοϋσιν άπό ένός τούλάχιστον έτους έν 
τή ένορία  γ') είνε έγγεγραμμένοι έν τω καταλόγιο τής ένορίας  
δ)  έχουσι πληρωμένην τήν κατά τό άρθρον 61 έτησίαν εισφοράν αύ
τών είς τό Ταμεΐον τής ένορίας  ε') δέν ύπόκεινται είς ούδεμίαν έκ τών 
έζαιρέσεων τοΰ επομένου άρθρου.

* *
*

*

4. Δέν δύνανται νά είνε έκλογείς ή έκλέξιμοι ώς ΈνοριακοΙ 
Επίτροποι, όντες δέ τοιοϋτοι παύονται ύποχρεωτικώς ύπό τοΰ έπισκό- 
που α7) Οί μή έχοντες έλευθέραν διαχείρισιν τής περιουσίας αύτών. 
β') Οί καθυστεροΰντες ώς πρωτοφειλέται ή έγγυηταΐ πρός τόν ναόν 
καί έναντίον τών δποίων έκινήθη άγωγή, μέχρις ού πληρώσωσιν. 
γ') οί ώς έπίτροποι σφετερισθέντες περιουσίαν τοϋ ναοϋ. δ') οί κηρυ- 
χθέντες είς πτώχευσιν καί μή άποκατασταθέντες. ε') οί έπισύραντες 
καθ’ εαυτών έκκλησιαστικά έπιτίμια μέχρις ού συγχωρηθώσιν ύπό τοΰ
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Επισκόπου, ς') οί καταδικασθέντες είς φυλάκισιν ούχΐ ολιγωτέραν 
τών έξ μηνών έφ’ δσον δέν έχουσι παρέλθει πέντε έτη άπό τής έκτί- 

σεως τής ποινής αύτών.
5. Ό κατά τό άρθρον 4, γ' κατάλογος τών έκλογέων κα

ταρτίζεται ύπό τοΰ προεδρεύοντος τής έπιτροπής έφημερίου πρό τής 
8ης Νοεμβρίου έκάστου έτους. Άναρτάται έπί τής θύρας τοΰ ναοϋ 
άντίγραφον αύτοϋ, έτερον δέ άντίγραφον άποστέλλεται άμέσως είς τόν 
Επίσκοπον. Ό Ίερεύς άναγγέλλει έπ’ έκκλησίας τήν άνάρτησιν τοΰ 
καταλόγου. "Οσοι έχουσιν ένστασιν πρός έγγραφήν ή πρός διαγρα
φήν δνόματός τίνος ύποβάλλουσι ταύτην πρός τόν Επίσκοπον διά τοϋ 
έφημερίου τό άργότερον μέχρι τής 20ής τοΰ Νοεμβρίου μηνός μετά 
τήν παρέλευσιν τής δποίας ούδεμία μεταβολή δύναται νά έπέλθη είς 

τόν έκλογικόν κατάλογον.
6. Ή έκλογή τών ένοριακών έπιτρόπων ένεργειται τήν 2αν 

Κυριακήν τοΰ Δεκεμβρίου κατά τριετίαν. Τήν έκλογήν προκηρύσσει δ 
Επίσκοπος δρίζων τόν τόπον, τόν χρόνον καί τόν προεδρεύσοντα τής 
Συνελεύσεως τών ένοριτών. Ή προκήρυξις τοΰ Επισκόπου άναγινω- 
σκεται φροντίδι τοϋ έφημερίου έπ’ έκκλησίας τήν τε πρό τής έκλογή 
Κυριακήν καί κατ’ αύτήν τήν ήμέραν τής έκλογής. Όσοσδήποτε ά-ς 
ριθμός τών ένοριτών καί άν προσέλθη, ή έκλογή ένεργε^ται κατά πλει- 
οψηφίαν τών παρόντων έν τή Συνελεύσει. Έν ίσοψηφία δέ τίθεται 
κλήρος. Έάν ούδεϊς προσέλθη ή οιαλυθή ή συνέλευσις χωρίς νά γί- 
νη έχλογή, τούς έπιτρόπους διορίζει δ Επίσκοπος.

7. Έπϊ τή έκλογή συντάσσεται πρακτικόν, τδ όποιον ύπογε- 
γραμμένον ύπό τοΰ προεδρεύοντος τής Συνελεύσεως τών ένοριτών ά- 
ποστέλλέται είς τόν Επίσκοπον δστις έπικυρών τήν έκλογήν έκδίδει 
ένταλτήρια γράμματα πρός τούς έκλεγέντας. Οί νέοι ένοριακοί έπί- 
τροποι άναλαμβάνουσι τά καθήκοντα αύτών άπό 1ης Ίανουαρίου.

8. Ενστάσεις κατά τοΰ κύρους τής έκλογής δύνανται νά γεί- 
νωσιν ύπό παντός έκλογέως ούχΐ άργότερον τών 48 ώρών άπό τής 
έκλογής. Αί ένστάσεις ύποβάλλονται είς τόν ’Επίσκοπον διά τοΰ προε- 
δρεύσαντος τής έκλογής. Έάν συνεπεία ένστάσεως ή έκλογή άκυρωθή 
έν δλω ή έν μέρει διατάσσεται έπανάληψις τής έκλογής ώς πρός τό 

άκυρωθέν μέρος.
9. Έάν διαρκούσης τής τριετίας κενωθή θέσις έπιτρόποϋ ή έ

πιτρόπων τότε δ προεδρεύων τής έπιτροπής ίερεύς φροντίζει νά πλη-
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ρωθώσι τό άργότερον έντός 15 ήμερων, γίνεται δέ ή πλήρωσις κατά 
τόν έξής τρόπον : Έάν οί μένοντες άποτελοΰσι τήν πλειονοψηφίαν 
τής έπιτροπής προβαίνουσιν ούτοι είς έκλογήν πρός πλήρωσιν τής 
κενωθείσης θέσεως ή θέσεων καί άναφέρουσι τό άποτέλεσμα είς τον 
Επίσκοπον πρός έγκρισιν καί έκδοσιν τού ένταλτηρίου γράμματος. 
Έάν τούναντίον αί κενωθεΐσαι θέσεις άποτελοΟσι τήν πλειονοψηφίαν, 
Αγγέλλεται τό πράγμα είς τόν ’Επίσκοπον, δστις διατάσσει νά γίνη 
έκλογή ώς προς τάς κενωθείσας θέσεις. Έάν δμως τό ύπολειπόμενον 
μέχρι λήξεως τής τριετίας διάστημα δέν ύπερβαίνει τούς 3 μήνας οί 
άναπληρωταί θά διορίζωνται ύπό τοΟ Επισκόπου.

10. Πας παραιτούμενος έκ τής έπιτροπείας ή μή άποδεχόμενος 
τήν έκλογήν αύτοΟ οφείλει να είδοποιήση έγγράφως περί τούτου τον 
οίκεΐον ’Επίσκοπον δια του προέδρου τής έπιτροπείας. Άλλά καί ή 
άποχή έπί ένα μήνα τών έργασιών τής έπιτροπής, έκτός έάν άπουσιάζη 
τής ένορίας ή έκτός άλλης τινός δικαιολογουμένης αιτίας, θεωρείται 
οίκειοθελής παραίτησις άπό τής θέσεως τοΟ έπιτρόπου.

11. Γενικός πρόεδρος πασών τών τής Επισκοπικής περιφερείας 
ένοριακών έπιτροπειών εΐνΊε ό Έπίσκοπος ή ό άναπληρωτής αύτού  
ειδικός δέ ό κατά τό άρθρον 9 δνομασθείς ίερεύς. Τά καθήκοντα 
ταμίου έκτελεί έν τών αιρετών μελών τής έπιτροπής ύπ’ αύτής έκλε- 
γόμενον. Πρέπει δέ δ ταμίας νά είνε έγγράμματος καί να δίδη έγ- 
γύησιν οϊαν ήθελε κρίνει άναγκαίαν ή θρονική Επιτροπεία. Γραμμα- 
τέως καθήκοντα έκτελεϊ έτερόν τι μέλος τής έπιτροπής ή καί αυτός 
δ ειδικός πρόεδρος.

*

12. Έάν τις έπίτροπος ύποβάλη παραίτησιν, έπιμείνη δέ είς 
αύτήν καί δταν δ Έπίσκοπος δέν εύρη αύτήν δεδικαιολογημένην δέν 
δύναται νά έκλεγή ή διορισθή έκ νέου έπίτροπος είμή μετά παρέλευσιν 
πλήρους τριετίας.

13. Οί Μοναστηριακοί ναοί οί ύπό αίρετών έπιτροπών διαχει- 
ριζόμενοι ύπάγονται είς πάσας τάς διατάξεις τού παρόντος κανονι
σμού μετά μόνης τής διαφοράς δτι έκλογείς δια τόν καταρτισμόν τής 
διαχειριστικής έπιτροπείας είνε οί έκλογείς τής ένορίας ή τών ένορι- 
ών τών έχουσών δικαίωμα ένδιαφέροντος είς τήν διαχείρισιν τοΰ Μο
ναστηριακού Ναού.

14. Ή ύπηρεσία τών ένοριακών έπιτρόπων προέδρου τε καί 
μελών είνε άμισθος ούδέ δικαιούνται είς άμοιβήν ήμεραργιών, είμή δ-
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σάκις πρόκειται περί δικαστικών ύποθέσεων. Άναλαμβάνοντες δέ τά 
καθήκοντα αύτών δίδουσι πρός τόν ’Επίσκοπον τήν έξής ένυπόγραφον 
δήλωσιν : «Άναλαμβάνων τά καθήκοντά μου ώς έπιτρόπου τού Τε- 
ρού Ναού..............................ύπόσχομαι να έκτελέσω ταΰτα συμφώνως
πρός τάς διατάξεις τών ύπό τής 'Ιεράς Συνόδου έγκεκριμένων Κανονι
σμών τών διεπόντων τήν ένοριακήν διαχείρισιν». *Ανευ  τής ύπογρα- 
φής τής δηλώσεως ταύτης δέν είνε δυνατή άνάληψις ένοριακών έπι- 
τροπικών καθηκόντων.

Καθήκοντα τών Ένοριακών Επιτροπών.

15. Πρώτον καθήκον τών ’Επιτροπών μετά τόν καταρτισμόν 
αύτών είνε νά παραλάβωσι παρά τή; προκατόχου Έπιτροπής πάσαν 
τήν κινητήν καί άκίνητον περιουσίαν τής Έκκλησίας έν άκριβεϊ κα
ταγραφή καί έπί τή βάσει πρακτικού καταχωριζομένου έν τφ βιδλίω 
πρακτικών τής Έπιτροπής καί ύπογεγραμμένου ύπό τε τών παραδι- 
δόντων καί παραλαμβανόντων Έπιτρόπων. Περιουσία τής έκκλησίας 
λογίζονται καί πάντα τα βιβλία τών λογαριασμών, τής άλληλογραφίας 
τών καταγραφών τής περιουσίας, καί εϊ τι έτερον βιβλίον ή έγγραφον 
τά όποια πάντα δέον νά παραδίδωνται είς τήν διάδοχον έπιτροπήν.

16. Έάν συμβή νά άρνηθώσιν έπίτροποι ών ή έντολή έλαβε πέ
ρας νά παραδώσωσιν είς τούς διαδόχους αύτών τήν έκκλησία»τικήν 
περιουσίαν δπως είς τό προηγούμενον άρθρον δρίζεται οί νέοι έπίτρο- 
ποι ύποχρεοΰνται νά ζητήσωσι τήν άδειαν τού Επισκόπου δπως ένερ- 
γήσωσι δικαστικώς, έως ού δέ γίνη ή παράδοσις τα τυχόν παρά τής 
παλαιάς έπιτροπής κατακρατούμενα χρήματα θά θεωρώνται τοκοφόρα 
πρός 12 °/0.

17. ΑίένοριακαΙ έπιτροπαΐ διαχειρίζονται καί διοικούσιν ύπευ- 
θύνως πάσαν τήν κινητήν καί άκίνητον περιουσίαν τού ναού ή τών 
ναών τής ένορίας.

18. Διά να έπιχειρηθή άνέγερσις ή άνακαίνισις ίερού ναού οί- 
ουδήτινος προορισμού άπαιτεΐται γραπτή άδεια τού άρμοδίου Επισκό
που, ίνα δέ δοθή ή κανονική αυτή άδεια δέον νά πεισθή δ Έπίσκοπος 
δι’ οίουδήποτε τρόπου ήθελε θεωρήσει άναγκαίον. α') "Ότι ή πλειοψη- 
φία τών ένοριτών έγκρίνει τήν τοιαύτην οικοδομήν καί β') δτι συντρέ- 
χουσιν ©ί οικονομικοί δροι πρός άνέγερσιν τοιχύτ^ς οικοδομής καί πρός 
τούτοις νά προσαχθή Αρχιτεκτονικόν σχεδιαγράφημα σχεδιασμένον ύπό 
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διπλωματούχου ’Αρχιτέκτονας, νά τύχη δέ τής έγκρίσεως τοΰ Επι
σκόπου.

19. Διά κατασκευήν εικονοστασίου, 'Αγίας Τραπέζης, άρχιερα- 
τικοΟ θρόνου, άμβωνος, προσκυνηταρίου άπαιτεϊται άδεια τού Επισκό
που διδομένη μόνον έπί τή προσαγωγή σχεδίου τής έγκρίσεως αύτού.

20. Ούδεμία είκών θά είσάγηται πρός τοποθέτησιν έν τω ναφ 
έάν δέν παρουσιασθή πρότερον πρός έγκρισιν είς τόν άρμόδιον Επί
σκοπον, πάσα δ’ άνευ έπισκοπικής έγκρίσεως τοποθετηθείσα ή γρα- 
φεισα έπί τών τοίχων είκών δύναται έκ διαταγής τοϋ Επισκόπου νά 
έκβάλληται τοϋ ναοϋ.

21. Έκαστος τών ένοριακών έπιτρόπων είνε ύπεύθυνος διά .τήν 
άνατεθεισαν αύτώ υπηρεσίαν, πάντες δ’ όμοϋ συνυπεύθυνοι άλληλεγγύ- 
ως δια πάσαν ζημίαν ήτις τυχόν ήθελε προκύψη είς τόν ναόν έξ υπαι
τιότητας αύτών.

22. Πάσα έξω τοϋ έγκεκριμένου προϋπολογισμού καί τών συμ
πληρωματικών καί έκτακτων πιστώσεων δαπάνη έπιβαρύνει άτομικώς 
τόν ταμίαν, δλην δέ τήν έπιτροπήν έάν ή καθ’ υπερβασίαν δαπάνη έ
γένετο έξ άποφάσεως τής δλης έπιτροπής.

23. Ούδέν δάνειον έπ’όνόματι τής έκκλησίας άναγνωρίζεται 
νόμιμον έάν μή έπί τοϋ σχετικού γραμματίου υπάρχη ένυπόγραφος ή 
έγκρισις τοϋ αρμοδίου Επισκόπου ή τοϋ νομίμου άναπληρωτοΰ αύτοΰ, 
γενόμενον δέ άνευ τής έγκρίσεως ταύτης έπιβαρύνει άτομικώς τους ύ- 
πογράψαντας τό γραμμάτιον.

24. Άπαλλοτρίωσις οπουδήποτε ίεροϋ άντικειμένου, olov εικο
νοστασίου, προσκυνηταρίου, θρόνου, εικόνων, άμφιων, σκευών, βιβλίων 
καί τών ταιούτων γινομένη άνευ γραπτής άδειας τοϋ ’Επισκόπου τιμω
ρείται διά παύσεως τοϋ υπευθύνου σύν τή ύποχρεώσει ή έπιστροφής τών 
άπαλλοτριωθέντων ή άποτίσεως είς τό ταμεΐον τοϋ ναοϋ τοϋ διπλάσιου 
τής άξίας αύτών.

25. Ή ένοριακή έπιτροπή δέν δικαιούται να κινή άγωγάς ή νά 
άποσύρη δίκας είμή μόνον έπί τή γραπτή άδεία τοΰ άρμοδίου Επισκό
που.

26. Πρός άποφυγήν πάσης δυσαναλογίας, άρρυθμίας, άσυμμε- 
τρίας καί άσκόπου δαπάνης ή παραγγελία αμφίων, σκευών, έκκλησια- 
στικοΰ διακόσμου καί έν γένει άντικειμένων τής θείας λατρείας έ- 
νεργεΐται διά τής άρμοδίας Εκκλησιαστικής ’Αρχής.
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27. Μονομερής ένέργεια μέλους τινός τής έπιτροπείας άπαγο- 
ρεύεται  γενομένη δέ καταγγέλλεται υπό τών λοιπών μελών τής έπι
τροπής είς τόν Επίσκοπον. Παράλειψις τοιαύτης καταγγελίας καθιστά 
συνυπεύθυνα καί τά λοιπά μέλη διά τήν έκ τής τοιαύτης μονομερούς 
ένεργείας προκύψασαν ζημίαν.

*

28. Ό ταμίας δέν δύναται νά δανείση χρήματα τού ένοριακού 
ταμείου άνευ άποφάσεως τής έπιτροπής καταστρωθείσης έν τφ βιβλίφ 
τών άποφάσεων αύτής. νΑλλως ή μέν πράξις αυτού θεωρείται παρά
νομος καί τιμωρείται διά παύσεως, ύπόκειται δέ ό ταμίας καί είς πλη
ρωμήν τόκου 12 °'0 έτησίως διά τό παραχωρηθέν δάνειον άπό τής 
ήμέρας τής παραχωρήσεως μέχρις έπιστροφής αύτού είς τό ταμείον.

29. Αί ένοριακαί έπιτροπειαι συνεοριάζουσι τακτικώς άπαξ 
τοΰ μηνός, έκτάκτως δέ όσάκις προσκληθώσιν υπό τοΰ Προέδρου. 
’Απαρτίαν άποτελει ή παρουσία τοΰ ήμίσεος τών μελών τής Έπιτρο
πής καί τού Προέδρου. Αί άποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειονοψηφίαν 
τών παρόντων καί έν ίσοψηφία νικά ή ψήφος τοΰ Προέδρου. Αί άπο- 
φάσεις καταγράφονται καί υπογράφονται είς τό βιβλίον Πρακτικών. Οί 
μειονοψηφοΰντες δικαιούνται νά ζητήσωσι τήν έν τοις πρακτικοίς άνα- 
γραφήν τής γνώμης αύτών.

Χρηιιατικη οια^είοκίις·

30. Τό διαχειριστικόν έτος άρχίζει τήν 1 ην Ίανουαρίου καί λή
γει τήν 31ην Δεκεμβρίου έκάστου έτους.

31. "Αμα άρξαμένου τοΰ διαχειριστικού έτους ό Πρόεδρος συγ- 
καλεί τήν έπιτροπήν καί έπί συνεδρίας κατχρτίζεται ό προϋπολο
γισμός τοΰ άρξαμένου έτους κατά μερίδας συμφώνως πρός τό έν τίλει 
τού παρόντος Κανονισμού προσηρτημένον ύπό στοιχείον Α ύπόδειγμα. 
Τού προϋπολογισμού καταρτισθέντος καί καταγραφέντος έν τώ βιβλίφ 
τών πρακτικών, άντίγραφον αύτοΰ υπογεγραμμένον ύπό τής έπιτρο
πής άποστέλλεται είς τόν Επίσκοπον πρός έγκρισιν υπό τής θρονικής 
έπιτροπείας. Τόν προϋπολογισμόν συνοδεύει έκθεσις τής έπιτροπής έν ή 
άναλύονται τά σύνθετα κονδύλια.

32. Ό ώς άνω Προϋπολογισμός δέον νά ύποβληθή είς τόν Ε
πίσκοπον τό άργότερον μέχρι τής 31 Ίανουαρίου. Παρερχομένης τής 
προθεσμίας ταύτης τόν προϋπολογισμόν θά καταρτίζη καί θά άποστέλ- 
λη πρός έκτέλεσιν ή θρονική έπιτροπεία. Έν τοιαύτη δέ περιπτώσε
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δέν θά δικαιούται ή ένοριακή έπιτροπή νά ζητήση διαρκοΰντος τοΰ 
έτους συμπληρωματικήν τινα πίστωσιν.

33. Τόν ύποβληθέντα έμπροθέσμως προϋπολογισμόν θά έγκρίνη 
ή θρονική έπιτροπεία ούχί άργότερον τής 15 Φεβρουάριου. ΤοΟ προϋ
πολογισμού έπιστραφέντος θά καλήται είς συνεδρίαν ή έπιτροπή. θά 
άναγινώσκηται ό προϋπολογισμός καί θά καταχωρίζηται δπως έτρο- 
ποποιήθη έν τφ βιβλίφ τών ΙΙρακτικών. Έάν μέχρι τής ήμερομηνίας 
ταύτης δέν ληφθή έπ’ αύτοΟ Απόφασις τής θρονικής έπιτροπείας θεω
ρείται έγκεκριμένος δπως ύπεβλήθη, σημειοΰται δέ τδ πράγμα είς τδ 
βιβλίον τών πρακτικών, δπως ληφθή ύπ’ δψει κατά τήν έξέλεγξιν.

34. Πασας τάς εισπράξεις ένεργει δ ταμίας, ένεργει δέ αύτάς 
έπί τή βάσει διπλοτύπου άποδείξεως. Ούδεμία εϊσπραξις θεωρείται έν 
τάξει έάν δέν έξεδόθη τοιαύτη άπδ διπλοτύπου Απόδειξις.

35. ,Ούδείς άλλος έπίτροπος, πλήν τοΰ ταμίου, έπιτρέπεται νά 
κρατή παρ’ εαυτφ ένοριακά χρήματα. Ό έπί τοΟ παγκαρίου εύθύς 
μετά το πέρας τής λειτουργίας δφείλει νά παραδώση είς τδν ταμίαν 
τά έκ δίσκων καί κηρίων είσπραχθέντα χρήματα λαμβάνων τήν σγετι- 
κήν απόδειξιν.  λ*

36. Πάσας τάς πληρωμάς ένεργει δ ταμίας, ένεργει δέ αύτάς 
άφοΟ έκδοθή ένταλμα πρδς αύτδν φέρον τήν ύπογραφήν τοΟ προέδρου 
Δια πασαν δε πληρωμήν δ ταμίας δφείλει νά λαμβάνή ή άπδδειξιν 
παρα τοΟ λαβόντος τδ χρήμα ή τήν ύπογραφήν αύτοΟ έπί τοΟ έντάλ
ματος, η αν πρόκειται περί καταστάσεως λ)σμοθ τήν έπ’ αύτοΟ ένυπό- 
γραφον τοΟ δικαιούχου βεβαίωσιν δτι έξωφλήθη. Αί άποδείξεις αύται 
καί αι καταστάσεις άποτελοΟσι τά δικαιολογητικά τής πληρωμής, 
προσαρτώνται δέ ύπδ του ταμίου έπί τοΟ σχετικού έντάλματος διά νά 
χρησιμεύσωσι κατά τήν έξέλεγξιν.

37. Δέν δικαιούται δ ταμίας έκ τών παρ’ αύτφ χρημάτων τής 
έκκλησίας να χρησιμοποιήση οίονδήποτε ποσδν δι’ άτομικάς του νοείαο 
Οσάκις είτε ή Ολομέλεια τής επιτροπής είτε δ Πρόεδρος μόνος εΐα 

δ έλεγκτής θελήσωσι νά βεβαιωθώσιν δτι τδ έκ τών βιβλίων δηλούμε- 
νον ως ύπαρχον χρήμα εύρίσκεται έν τώ ταμείφ, δ ταμίας οφείλει νά 
άποδείξήαύτοστιγμεί δτι τδ χρήμα εύρίσκεται έν τφ ταμείφ. Έάν 
είτε άρνηθή νά δείξη άμέσως τδ χρήμα είτε εύρεθή έλλειμματίας 
καταγγέλλεται τδ πράγμα είς τδν ’Επίσκοπον δστις δικαιούται νά κη 
ρύξή αύτδν έν άταξία καί νά προβή είς τήν παύσιν αύτοΟ.
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38. Τά μετά τήν πληρωμήν τών οίωνδήτινων ύποχρεώσεων 
τοΟ ένοριακοΟ ταμείου περισσεύοντα χρημτα,  προστιθέμενα είς τδ κε- 
φάλαιον τής ένοριακής περιουσίας, ή κατατίθενται έντόκως είς άσφαλή 
πιστωτικά ιδρύματα, προτιμωμένων τών έχόντων προορισμόν τήν προ
αγωγήν τών συμφερόντων τοΟ γεωργικοΟ πληθυσμού, ή διατίθενται 
πρδς άγοράν άκινήτων προσοδοφόρων κτημάτων.

*

39. ’Εκ τοΰ κεφαλαίου τής ένοριακής περιουσίας δύνανται νά 
παραχωρώνται δάνεια έντοκα πρδς άλλα έκκλησιαστικά Ιδρύματα, 
πρδς ίδιώτας δέ μόνον έπί έπαρχε! έγγυήσει. Τά πρδς ίοιωτας δά
νειά δέν θά είνε διαρκείας μείζονος τού έιους καί θά άσφαλίζωνται 
πάντοτε διά τής υπογραφής άξιοχρέου έγγυητοΰ. Διά τά δάνειά ταΰτα, 
έν περιπτώσει άφερεγγυότητος τοΰ χρεώστου, εύθυνονται άλληλεγγυως 

οί ένοριακοί ’Επίτροποι.
40. ΟύδεΙς καθυστερών πληρωμήν τινα ώς πρωτοφειλέτης η ως 

έγγυητής, είτε άναγκάσας τήν έπιτροπήν νά καταφυγή είς τδ ικα 
στήριον πρός εϊσπραξιν χρέους δικαιοΰται νά λα- η νέον δάνειον, ούτε 
γίνεται δεκτός ώς έγγυητής. Είς καί ό αύτός δέν δύναται νά λαβή 
δάνειον πέραν τών £20 άπό τό αύτό ένοριακόν ταμεΐον, είμή εγΡ  - 

σει τοΰ ’Επισκόπου. .

*

41. Έκάστη ένοριακή έπιτροπή θά άπαραιτήτως ά εξής 
διαχειριστικά βιβλία, α'.) Τό Ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν είς τό όποιον κα
ταχωρίζονται καθ’ ήμερομηνίας ύπδ τού Γραμματέως με δλην τήν δυ
νατήν λεπτομέρειαν τά έσοδα καί τά έξοδα, ß .) Τό Καθολικόν 

είς τδ όποιον ύπάρχουσιν αί μερίδες τού Προϋπολογισμού, των προσω
πικών λογαριασμών, ό κατάλογος τών δανετστικών γραμματίων κατ 
αυξοντα άριθμόν, ώς καί αί μερίδες εισαγωγής καί έξαγωγής προϊόν
των. γ'.) Τό Β ι β λ ί ο ν Π ρ α κ τ ι κ ώ ν είς τδ όποιον καταγρά
φονται καί υπογράφονται αί άποφάσεις τής έπιτροπής, καταστρωνον- 
ται οί προϋπολογισμοί καί οί Απολογισμοί καί καταγράφονται ύπδ 
τοΰ έλεγκτοΰ τά αποτελέσματα έκάστης έξελέγξεως. δ.) Τδ Κτη- 
μ α τ ο λ ό γ ι ο ν εί; τό όποιον είνε καταγεγραμμένη ή ένοριακή Α
κίνητος περιουσία μέ πάσας τάς δυνατάς λεπτομερείας οίον τοποθε
σίας, συνόρων, έκτάσεως, ποσότητος καί είδους δένδρων κτλ. ε ) Β ι- 
β λ ί ο ν Κ α τ α γ ρ α φ ή î τού ναού περιουσίας.
Πάντα τά βιβλία ταΰτα κρατούνται καί φυλάττονται ύπό τοΰ Ιραμ- 
ματέως, είνε ήριθμημένα τάς σελίδας καί έσφραγισμίνα είς τήν Αρχήν 
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καί τό τέλος διά τής σφραγίδος τής ’Αρχιεπισκοπής ή τής Μητροπό- 
λεως.

42. Ό Ταμίας κρατεί ιδιαίτερον Βιβλίον Ταμείου είς 
τδ όποιον καταγράφει ήμερησίως πάντα τά είς τό ταμεΐον εισερχόμενα 
καί έκ τοΰ ταμείου έξερχόμενα χρήματα σημείων είς έκαστον κονδύλιον 
είσπράξεως τόν άριθμόν τής σχετικής άποδείξεως καί είς έκαστον κον
δύλιον πληραμής τόν άριθμόν τού σχετικού έντάλματος. ‘Ο ταμίας 
κρατεί έπίσης τά στελέχη τών άποδείξεων είσπράξεως καί τά έντάλ- 
ματα πληρωμής μετά τών δικαιολογητικών τής πληρωμής.

43. Τήν 31 Δεκ. κλείονται τά λογιστικά βιβλία καί καταρτίζε
ται ό ’Απολογισμός κατά τόν τύπον δστις παρατίθεται έν τέλει 
τού παρόντος Κανονισμού ύπό στοιχείον Β. 'Ο άπολογισμός δέ ούτος 
άφού καταστρωθή είς τό Βιβλίον ΙΙρακτικών τής έπιτροπής άποστέλ· 
λεται έν άκριβεί άντιγράφφ φέροντι τάς ύπογραφάς τής έπιτροπής είς 
τόν ’Επίσκοπον τό άργότερον μέχρι τής 15 Φεβρουάριου πρός έλεγχον 
ύπό τής θρονικής Επιτροπείας. Έάν παρέλθωσιν έννέα μήνες άπό 
τής ώς άνω προθεσμίας χωρίς ή θρονική ’Επιτροπεία νά έκδώση 
έπ’ αύτοΰ τήν άπόφασιν αυτής, ό άπολογισμός θεωρείται εγκεκριμένος 
δπως υπεβλήθη. ’Απολογισμοί δμως οϊτινες δέν ύπεβλήθησαν έμπρο- 
θέσμως δέν ύπόκεινται είς παραγραφήν.

Διοίκηόις κτημάτων.

44. Ή έκκλησιαστική ακίνητος περιουσία είνε αναπαλλοτρί
ωτος. ’Αλλαγή κτήματος έπιτρέπεται τή άδεία. τού ’Επισκόπου 
οσάκις ή αλλαγή άποδείκνυται συμφέρουσα είς τήν ’Εκκλησίαν. 
Πώλησις δέ κτήματος έπιτρέπεται μόνον δταν πρόκηται νά άντι- 
κατασταθή δι’ άλλου κτήματος μάλλον προσοδοφόρου ή εύκολω- 
τέρου περί τήν διοίκησιν. Διά τήν πώλησιν απαιτείται ή άδεια τού 
’Επισκόπου έκδιδομένη μετά έγκριτικήν άπόφασιν τής θρονι
κής ’Επιτροπείας.

45. Διά τήν άγοράν κτήματος άπαιτείται άδεια τού ’Επισκό
που διδομένη άφού προσαχθώσι πειστήρια δτι τδ άγοραζόμενον 
κτήμα είνε άναγκαΐον διά τήν εκκλησίαν ή άποφέρει πρόσοδον 
άνάλογον τού διατεθησομένου ποσοΰ.

46. Τά έξ άγοράς ή έξ άφιερώσεως προερχόμενα άκίνητα 
άσφαλίζονται διά νομίμων τίτλων έκδιδομένων έπ’ δνόματι ένδς
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τών έπιτρόπων ύπέρ τής έκκλησίας. Διά τήν τοιαύτην ένέργειαν 
άπαιτείται γραπτή έ'γκρισις τοΰ ’Επισκόπου.

47. Οι έπίτροποι δφείλουσι νά προτρέπωσι τούς χριστιανούς 
τής ένορίας δπως κατά τήν πατροπαράδοτον εύσεβή συνήθειαν 
καλλιεργώσιν άνευ άμοιβής τά κτήματα τής έκκλησίας καί συλ- 
λέγωσιν έπίσης άνευ άμοιβής τούς καρπούς. "Οπου δμως τοΰτο 
δέν έπιτυγχάνεται τά έκκλησιαστικά κτήματα άπαραιτήτως ένοι- 
κιάζονται έν δημοσίφ πλειστηριασμφ, διά χρονικόν διάστημα 

ούχΐ πλέον τής τετραετίας.
48. At ένοικιάσεις πρέπει νά γίνωνται έγκαίρως, έάν δέ έξ 

άμελείας τής έπιτροπής μείνη κτήμά τι άνενοικίαστον ή προ- 
κύψουσα είς τό ταμεΐον ζημία θά καταλογίζηται είς τήν έπι- 

τροπήν.
49. 'Οσάκις πρόκειιαι νά ένοικιασθή κτήμά τι έκκλησιαστι- 

κόν τοιχοκολλάται σχετική είδοποίησις έπί τής θύρας τοΰ ναοΰ 
τής ένορίας έν τή περιφερεία τής οποίας εύρίσκονται τά ύπό ένοι- 
κίασιν κτήματ^ καί είς οίονδήποτε άλλο περίοπτον μέρος τού 
χωρίου ή τών χωρίων είς τά όποια ύποτίθεται δτι ύπάρχει ένδια- 
φέρον διά τήν ένοικίασιν. Τοιχοκολλάται δέ ή είδοποίησις 15 
τούλάχιστον ήμέρας πρδ τής πλειοδοσίας καί διαλαμβάνει τδ 
κτήμα, τδν τόπον έν ώ θά γείνη ή πλειοδοσία, τήν ήμέραν καί 
τήν ώραν καθ’ ήν θά κατακυρωθή. Πρό τής ένάρξεως τής πλειο
δοσίας κοινοποιούνται οί δροι τής ένοικιάσεως, διά νά γείνη δέ 
τις δεκτός ώς πλειοδότης πρέπει πρότερον νά καταθέση ένυπό- 
γραφον δήλωσιν άξιοχρέου προσώπου δτι θά ύπογράψη ώς έγ- 
γυητής τό συμβόλαιον. Τό κτήμα κατακυροΰται είς τδν τελευ- 
χαίον πλειοδότην. Έάν ή ένοριακή έπιτροπή δέν εύρη τήν προσ
φοράν συμφέρουσαν δύναται νά μή κατακυρώση τήν ένοικίασιν 
καί νά όρίση νέαν ήμέραν πλειοδοσίας δτε θά κατακυροΰται ό- 
ριστικώς ή ένοικίασις είς τόν τελευταϊον πλειοδότην.

50. Πάσα ένοικίασις κτήματος άσφαλίζεται δι’ ένοικιαστη- 
ρίου συμβολαίου έπί τοΰ οποίου θά ύπάρχη πάντοτε ύπογραφή 
άξιοχρέου έγγυητοΰ έγγυωμένου τήν έκτέλεσιν τών δρων τοΰ 
συμβολαίου έκ μέρους τοΰ ένοικιαστοϋ.
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51. Πάσα ζημία ήτις ήθελε προκόψει έκ τής μή έφαρμογής 
τών άνωτέρω περί ένοικιάσεως εκκλησιαστικών κτημάτων διατά
ξεων έηιβαρύνει τήν ένοριακήν έπιτροπήν.

52. Όσάκις ήθελε κριθή συμφέρον έκκλησιαστικόν τι κτήμα 
να παραχωρηθή εις τινα έπί είδικοις βροις δια μακράν χρονι
κήν περίοδον πρδς ριζικήν τοΰ κτήματος βελτίωσιν, τα σχετικά 
συμβόλαια θά είνε έγκυρα μόνον μετά τήν έπικύρωσιν αύτών 
ύπδ τοΰ άρμοδίου ’Επισκόπου γινομένην μετ’ άπόφασιν έγκρι- 
τικήν τής θρονικής ’Επιτροπείας.

"ΕΧεγ^ζος οια^ειοίόεως·

53. Είς τήν κατά μήνα τακτικήν συνεδρίαν τής ένοριακής 
έπιτροπής δ Ταμίας ύποχρεοΰται νά παρουσιάζη τδ βιβλίον αύ
τοΰ πρδς άντιπαραβολήν πρδς τά βιβλία 'Ημερολόγιον καί Καθο
λικόν.

54. Τδν έλεγχον τής δλης διαχειρίσεως διενεργεί ή θρονική 
Επιτροπεία διά τακτικών έλεγκτών ή δπως άλλως ήθελε κρίνει 
καλλίτερον. Ένοριακή έπιτροπεία ήτις ήθελεν άρνηθή νά ύπα- 
χθή είς τδν έλεγχον τούτον θά έπέμενε δέ καί μετά έγγραφον 
πρόσκλησιν τοΰ ’Επισκόπου δπως συμμορφωθή πρδς τήν διάταξιν 
ταύτην θά παύηται.

55. Οί περιοδεύοντες τακτικοί έλεγκταί ή καί οίοςδήποτε 
έκτακτος έλεγκτής ούτινος ή ίδιότης πιστοποιείται διά γράμματος 
τοΰ ’Επισκόπου έχουσι δικαίωμα να έξελέγχωσι τά τε λογιστικά 
καί τά άλλα βιβλία τής ένοριακής έπιτροπής καθ’ οίονδήποτε 
χρόνον. Δύνανται δέ νά έπιτελώσι τδ έργον τοΰ έλέγχου είτε μετά 
προειδοποίησιν είτε καί άνευ τοιαύτης.

56. 'Οσάκις ό περιοδεύων έλεγκτής προειδοποίηση διά τοΰ 
Προέδρου τδν Ταμίαν περί τής ήμέρας τής έν τή ένορία παρου
σίας του, ούτος δφείλει νά εύρεθή έν τή ένορία. Έάν μετά τήν 
προειδοποίησιν ταύτην άπουσιάση ύποχρεοΰται κατόπιν γραπτής 
έντολής τοΰ έλεγκτοΰ νά παρουσιάση αύτφ τδ ταμείον πρδς έξέ- 
λεγξιν δπου καί δταν ήθελεν βρίσει ό έλεγκτής. ’Αποφυγή αύτοΰ 
άδικαιολόγητος τοΰ νά συμμορφωθή είς τήν έντολήν τοΰ έλεγκτοΰ
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θεωρείται άρνησις ύποταγής είς τδν έλεγχον καί τιμωρείται διά 

παύσευϊς.
57. Τδ έκάστοτε αποτέλεσμα τής έξελέγξεως ό έλεγκτής 

καταγράφει είς τδ βιβλίον Πρακτικών τής ’Επιτροπής καί συγ
χρόνως ύποβάλλει τούτο γραπτώς είς τδν ’Επίσκοπον.

58. "Οταν ό έλεγκτής εύρίσκεται έν τή ένορία δικαιούται 
πας ένορίτης νά προσέλθη πρδς αύτδν καί ζητήση πληροφορίας 
περί τής καταστάσεως τής ένοριακής διαχειρίσεως ή νά παράσχη 
οίαδήποτε διαφωτιστικά στοιχεία άναγκαία διά τδ έργον τής έξε

λέγξεως.
59. Ή έπιτροπή ύποχρεοΰται διά λογαριασμόν τοΰ έλεγχο- 

μένου ταμείου νά φιλόξενή τδν. πΗρίοδεύοντα έλεγκτήν, νά πλη- 
ρώνη δέ έπ’ άποδείξει τά δικαιώματα τής έξελέγξεως κατά τήν 
είς χείράς του διανομήν τών έλεγκτικών ύπό τής θρονικής ’Επι
τροπείας. Πλέον τούτου ούδέν δικαιούται νά λάβη β έλεγκτής, 

λαμβάνων δέ τιμωρείται διά παύσεως.
60. Οί έλεγκταί παραμένοντες έκάστοτε μίαν ή δύο ήμέ

ρας έν τή ένορίφ δφείλουσιν όσάκις ύπάρχει άνάγκη δι’ ύποδειγ- 
ματικής διδασκαλίας νά καθοδηγώσι τήν έπιτροπήν καί έκαστον 
μέλος αύτής πρός τήν δσον ένεστι πληρεστέραν άντίληψιν καί 

έκτέλεσιν τών καθηκόντων αύτής.
Γενικοί Διατάξεις·

61. Αί πρόσοδοι έκάστου ένοριακοΰ ταμείου είνε αί εξής: 
α) Τά έξ έκάστης ιεροπραξίας γάμου, βαπτίσεως, κηδείας, μνη
μοσύνου, εορτών κτλ. δικαιώματα, β) Ή πρόσοδος τών κηρίων 
καί πολυελαίων, γ) Αί εισπράξεις τών δίσκων, δ) Αί έκ προσ
φορών καί δωρεών έν γένει καί έκ πράξεων τελευταίας βουλή - 
σεως. ε) Αί πρόσοδοι τής κινητής καί άκινήτου ένοριακής ιδιο
κτησίας. γ) Ή εισφορά έκάστης οίκογενείας ένοριτών. Ή εισ
φορά αύτη άναλογεί διά μέν τά χωρία πρός εν καί ήμισυ σελί- 
νιον, διά δέ τάς πόλεις πρός δύο σελίνια κατά οικογένειαν, τό 
όλικόν δ’ αύτής κατά ένορίαν ποσδν κατανέμεται ύπό τής ένορια- 
κής έπιτροπής άναλόγως τής εύπορίας έκάστης οίκογενείας άπό
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ήμίσεος μέχρι τριών σελινίων δια τά χωρία καί ήμίσεος μέχρι 
πέντε σελινίων διά τάς πόλεις.

G2. Έκ τών προσόδων τού ένοριακού ταμείου πληρώνονται: 
α) Τα κανονικά τού θρονικοΰ ταμείου κατά τήν ύπδ τής θρονι
κής ’Επιτροπείας κατανομήν. Τα κανονικά ταύτα άντικαθιστώντα 
τά πρφην κανονικά, λειτουργικά καί τάς ζητείας είνε μέν πάγια 
ώς πρδς τδ δλικδν ποσδν δι’ έκαστον θρόνον, κατανέμονται δέ 
κατά καιρούς ύπδ τής θρονικής Επιτροπείας είς δλους τούς 
ναούς τής έπαρχίας κατ’ αναλογίαν τών προσόδων έκάστου αύ
τών. β) Τδ έκ 2 °/0 έπί τής προσόδου τού ένοριακού ταμείου, ού- 
τίνος προορισμός είνε ή παροχή έπιδόματος είς έφημερίους 
πτωχών ένοριακών ναών καί ή θεραπεία άλλων έκτάκτων κοι
νωφελών αναγκών. γ) Τά δικαιώματα τοΰ έλέγχου τών διαχει
ρίσεων κατά τήν ύπδ τής θρονικής ’Επιτροπείας κατανομήν, 
δ) Τά έξοδα ευπρεπούς συντη ρήσεως τοΰ ναού ή τών ναών τής 
ένορίας. ε) Ή μισθοδοσία τού προσωπικού τοΰ ναού ή τών ναών 
τής ένορίας. γ) Οί κυβερνητικοί φόροι τών έκκλησιαστικών κτη
μάτων. ζ) Τά έξοδα συντηρήσεως καί βελτιώσεως τών κτημά
των. Έκ τού μετά τάς ώο άνω ύποχρεώσεις ύπολειπομένου πο
σού τών προσόδων διατίθεται μέρος μέν ύπέρ τών έκπαιδευτη- 
ρίων τής κοινότητος, μέρος δέ ύπέρ τοΰ θείου κηρύγματος, μέρος 
δέ ύπέρ τοΰ "Ιεροδιδασκαλείου, ύπέρ τών πτωχών, ύπέρ τών γε
νικών σκοπών τής Έκκλησίας καί τδ ύπολειπόμενον προστίθε
ται είς τδ κεφάλαιον τής ένοριακής περιουσίας.

63. Συνδρομήν ύπέρ τοΰ'Ιεροδιδασκαλείου άναγράφουσιν έν 
τοίς προϋπολογισμοίς αύτών έκείνα έκ τών ένοριακών ταμείων 
δσα έχουσι πρόσοδον άνωτέραν τών τριάκοντα λιρών.

64. At εύποροΰσαι ένοριακαί διαχειρίσεις έχουσι καθήκον νά 
άναλαμβάνωσι τήν έκπαίδευσιν έν τφ Τεροδιδασκαλείφ παίδων 
άπόρων προορ ιζομένων νά ύπηρετήσωσιν ώς 'Ιερείς καί Διδάσκα
λοι έν τή ένορία αύτών.

65. Έάν τις έπιτροπή άρνήταί νά πληρώση τά δικαιώματα 
τού θρονικοΰ ή τού Έπιβοηθητικού ταμείου ή τά έλεγκτικά
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προσκαλείται δι’ έπιστολής τού Επισκόπου νά έκπληρώση τάς 
ύποχρεώσεις αύτής, παρακούουσα παύεται έξ άποφάσεως τοΰ ’Ε
πισκόπου, ή δέ πρδς άντικατάστασιν αύτής έκλε^ησομένη δέν θά 
άναγνωρίζηται είμή έπί τή πληρωμή τών δφειλομένων.

66. Άνάμιξις οίουδήποτε προσώπου είς τήν ένοριακήν δια- 
χείρισιν χωρίς νά είνε άνεγνωρισμένος διά γράμματος τοΰ ’Επι
σκόπου ώς ένοριακδς έπίτροπος αποτελεί έπέμβασιν είς ξένα δι
καιώματα, πάσα δέ διαχειριστική πράξις αύτοΰ θά θεωρήται πα

ράνομος.
67. Πάσα ζημία ήτις ήθελε προκόψει είς τήν ένοριακήν πε

ριουσίαν έξ άμελείας περί τήν έκπλήρωσιν τοΰ καθήκοντος καί 
έν γένει έξ ύπαιτιότητος μέλους ή μελών τής έπιτροπής έπιβα- 
ρύνει έκαστον τούτων άναλόγως τής ένοχής του. Τήν πρδς τοΰτο 
άγωγήν δύναται νά έγείρη ή πλειονότης τής ύφισταμένης έπι
τροπής ή πάσης διαδόχου έπιτροπής ή οίοςδήποτε ένορίτης έ- 
χων δικαίωμα ψήφου είς τδν καταρτισμόν τής έπιτροπής ά- 

δεία τού Επισκόπου ή αύτδς ούτος ό Έπίσκοπος.
68. Ό παρών κανονισμός ψηφισθείς ύπδ τής 'Ιερας Συνό

δου έν τή συνεδρία αύτής τής 2ας Μαρτίου θεωρείται έν ίσχύϊ άπδ 
τής δημοσιεύσεως αύτοΰ διά τοΰ «Έκκλ. Κήρυκος».

Έν τή’Αρχιεπισκοπή 2 Μαρτίου 1917.

t Ό Κύπρου ΚΓΡΙΛΑΟΣ
ψ 'Ο Πάφου ΙΑΚΩΒΟΣ
t Ό Κιτίου ΜΕΛΕΤΙΟΣ.
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Α' ΣΧΕΔΙΟΝ ENOPIAKOY ΠΡΟ Ϋ ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Β' ΣΧΕΔΙΟΝ ENOPIAKOY ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Προϋπολογισμός Έκκλησίας Αγίου.............. Έν . . . .

*Από 1ης Ίανοναρίον 191 μέχρι 31ης Δεκέμβριον 191

ΕΣΟΔΑ
1. Άπό Παγκάρι
2. » Δίσκον

3. » ’Ιεροτελεστίας

4. » Είσφοράς Ενοριτών

5. » Προϊόντα
6. ♦ Ενοίκια
7. ·» Γραμμάτια είσπρακτέα
8. » Τόκους

*9. » Δάνεια
1θ· » Πωλήαεις αφιερωμάτων

‘Απολογισμός Έκκλησίας 'Αγίου..................Έν.................

1. Κανονικόν t
2. Δικαίωμα έξελέγξεως

3. Μισθοί Προσωπικού
4. Κηρός >
5. Λάδι ’
6. Άμφια και σκεύη »
7. Πλήρωμα! δανείων »
8. Πλήρωμα! τόκων »
9. Έπισκευα! καϊ οικοδομά! >

10. Έλεημοσύναι, βοήθειαι »
11. Φόροι >

12. Έπιβοηθ. Ταμεϊον »

13. Κοινοτικά εκπαιδευτήρια »

14. 'Ιεροδιδασκαλείο'? »

15. Διάφορα

’Αστό 1ης Ίανοναρίον 191

ΕΣΟΔΑ
1. Άπό Παγκάρι X

2. » Δίσκον *
3. » Ιεροτελεστίας

4. » Είσφοράς ενοριτών
5, > Προϊόντα
6. » ’Ενοίκια »
7. » Γραμμάτια είσπρακτέα »
8. » Τόκους »

9. » Δάνεια »
10. » Πωλήσεις αφιερωμάτων »
11. » Διάφορα »

ηέχοι 31ης Δεκέμβριον 191

ΕΞΟΔΑ

1. Κανονικόν Λειτουργικόν X
2. Δικαίωμα έςελέγξεως \ »
3. Μισθοί προσωπικού »
4. Κηρός »
5. Λάδι · ; ·. >
6. Άμφια, σκεύη »
7. Πλήρωμα! δανείων »
8. Πλήρωμα! τόκων »
9. Έπισκευα!, οίκοδομαϊ. »

10. Έλεημοσύναι, βοήθειαι »
11. Φόροι »
12. Διάφορα ' »
13. Έπιβοηθ. Ταμείον - »
14. Κοινοτικά εκπαιδευτήρια . »
15. 'Ιεροδιδασκαλείο'? >

16. Μετρητά πρός έξίσωσιν >

Κατάστασις 1ης Ίανουαρίου 191...
Εν . , 

’ .................. .

οι Ένορωκο1 Επίτροπο»

Ενεργητικόν 

Μετρητά έν τω ταμείφ -£

'Ολικόν ποσόν Γραμματίων 
εισπρακτέων »

Προϊόντα είς τήν Αποθήκην 
’Οφέιλόμενα άπό διαφόρους

Παθητικόν

'Ολικόν ποσόν Γραμματίων 
πληρωτέων X

Όφειλόμενα είς διαφόρους >

Πρός έςίσωσιν »

Έν.................... τή............... 191...

Οί Ένοριακο! Επίτροποι.
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ΤΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΙΤΙΟΥ

Έν Λευκωσία, τή 11η Μαρτίου 1917.
Μακαριότατε,

Τό, έβδομον ήδη έτος, ύπδ τήν ατομικήν μου εύθύνην λει
τουργούν έν Λάρνακι Ίεροδιδασκαλείον εύρεν έν τφ προσώπφ τής 
Ύμετέρας Μακαριότητος τήν πεφωτισμένην έκτίμησιν, ής ήτο 
άξιον καί τήν ίσχυράν προστασίαν, ής εΐχεν άνάγκην, δπως άν- 
ταποκριθή ταχύτερον καί πληρέστερον είς τδν προορισμδν αυ ■ 
τοΰ. Ή έπιθυμία τής Ύμετέρας Μακαριότητος, δπως τδ Τερδν 
Ίδρυμα προσλάβη παγκύπριον ιδιότητα καί διακυβερνηθή έκ 
προνοίας τής Ίεράς Συνόδου, παρουσιάζεται ώς ή έκπλήρωσις τής 
εύχής, ήν πάντοτε είχον διά τδ ίδρυμα τοΰτο, σκεπτόμένος δτι 
<Αγαθοί δύο ύπέρ τδν ένα». Έάν δέ ό είς ήδυνήθη τή χάριτι 
τοΰ Κυρίου νά πήξη καί προαγάγη τδ ίδρυμα είς δ ; σημείον δ - 
ράται σήμερον, ευδηλον δτι ή τών πολλών, μάλλον δέ τών πάν
των, κοινή σύμπραξις καί συνεργασία θά έχη ώς άποτέλεσμα τήν 
προαγωγήν αύτοΰ είς τελειότητα κατά τε τήν δργανικήν λει
τουργίαν καί τήν σκοπιμότητα.

Έν εύχαριστίφ δθεν πρδς τδν Ουράνιον Πατέρα εύδοκήσαν- 
τα νά εύλογήση τάς ασθενείς μου δυνάμεις καί προσπάθειας ύπέρ 
έργου χρησίμου τή Έκκλησία καί τή Πατρίδι, κατατίθημι είς 
χείρας τής Ίεράς Συνόδου τήν ίεράν ταύτην κιβωτδν έγκλείουσαν 
τάς έλπίδας περί άποκτήσεως λειτουργών έκκλησιαστικών μή 
μόνον εύσεβείφ, άλλά καί παιδεία συγκεκροτημένων.

Τής 'Υμετέρας Μακαριότητος 
άγαπητδς έν Χριστφ άδελφδς 

t 'Ο ΚΙΤΙΟΤ ΜΕΛΕΤΙΟΣ.

Σννοδικαί άποφάόίΐς.

1, Η  Ιερά Σύνοδος άναλαμβάνει άπδ σήμερον τήν δια-* -

Τδ Παγκύπριον Ιεροδιδασκαλείων

κυβέρνησιν τοΰ έν Λάρνακι Ιεροδιδασκαλείου μεθ’ δλων τών 

νομίμων δικαιωμάτων καί ύποχρεώσεων αύτοΰ.
2. Τδ ΙεροδιδασκαλείοV θά φέρη τοΰ λοιποΰ τδ δνομα 

«Παγκύπριον Ίεροδιδασκαλείον» θά διοικήται δέ ύπδ Εφορείας 
συνοδικώς διοριζομένης έπί τή βάσει κανονισμού ύπδ τής Ίεράς

Συνόδου έγκεκριμένου.3. Μέχρι συντάξεως καί έγκρίσεως τοΰ Κανονισμοΰ ή διοί- 
κησις άνατίθεται είς προσωρινήν έφορείαν, άποτελουμένην έκ τοΰ 
Μητροπολίτου Κιτίου ώς Προέδρου καί τοΰ Όσιωτάτου 'Ηγου
μένου Κύκκου κ. Κλεόπα καί τοΰ Όσιωτάτου Διακόνου κ. Νι
κοδήμου ώς μελών. 'Ο Κανονισμός τοΰ Ιεροδιδασκαλείου θά 
έτοιμασθή ύπδ τής προσωρινής έφορείας καί θά ύποβληθή πρδς 
έγκρισιν πρδ τών έξετάσεων τοΰ τρέχοντος σχολικού έτους.

4. Έν τφ Κανονισμφ τού Ιεροδιδασκαλείου θά περιλαμ- 
βάνηται ή άκόλουθος θεμελιώδης διάταξις θεωρουμένη έν ίσχύϊ άπδ 
σήμερον. «Οί άπόφοιτοι τοΰ 'Ιεροδιδασκαλείου οί προωρισμένοι 
διά τήν ύπηρεσίαν τής 'Αγιωτάτης έν Κύπρφ Έκκλησίας θεω
ρούνται ύπάλληλοι τής Έκκλησίας άμα τή λήψει τού πτυχίου 
αύτών ύποκείμενοι είς πάσας τάς περί Κληρικών διατάξεις 
τής Έκκλησίας. Τής ύποχρεώσεως ταύτης, ήν θά άναλαμ- 
βάνωσι δι’ έγγράφου διαβεβαιώσεως κατά τήν παραλαβήν τοΰ 
πτυχίου θά δύνανται ν’ άπαλλαγώσι μόνον έάν άποζημιώσωσι τδ 
••ΛΛίοωσαν αύτούς Ίερδν Έκπαιδευτήριον πρδς £ 10 δι’ έκαστον
μορφώσαν αυτους
έτος φοιτήσεως.5. Δια τήν άνάγκην ταχυτέρας άποκαταστάσεως είς κεντρι- 
κάς θέσεις τής Εκκλησιαστικής διακονίας λειτουργών μεμορφω- 
μένων, έ^κρίνεται δπως προσκληθώσι 12 έκ τών έν ένεργεία προ- 
σοντούχων διδασκάλων, δπως καθ’ δλον τδ σχολικόν έτος 1917 
—1918 φοιτήσωσιν είς τδ Π. Ίεροδιδασκαλείον πρδς καταρτι. 
σμδν αύτών θεωρητικώς τε καί πρακτικώς διά τήν Ιερατικήν δια
κονίαν. Ούτοι θά εχωσι τά έξής προσόντα : α') θά είναι έγγαμοι, 
β') θά έχωσιν ήλικίαν ούτε μικροτέραν τών 29 έτών ούτε μεγα- 
λυτέραν τών 35. γ') θά εχωσι διδασκαλικόν πτυχίον. δ') θά είναι
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άρτιμελεΐς καί καλλίφωνοι, ε') Θά εύρίσκωνται έν τή διδασκαλική 
ύπηρεσία άπό πέντε τούλάχιστον έτών. σ') Θά έχωσι μαρτυρίαν 
εύδοκίμου έπιτελέσεως τοϋ διδασκαλικού καθήκοντος καί άνεπι- 
λήπτου βίου. Οί ώς άνω κληθησόμενοι θά έχωσι τά εξής δικαιώ
ματα καί υποχρεώσεις, α') θά έχωσι τήν έν τφ Ίεροδιδασκα- 
λείφ οίκοτροφίαν δωρεάν δι’ δλου τοϋ έτους ύποκείμενοι είς 
τους νόμους ιοϋ’Εκπαιδευτηρίου, β’) θά λαμ^άνωσιν άπό 1ης 
’Οκτωβρίου μέχρι 31ης Μαΐου δύο λίρας κατά μήνα έκαστος έκτοΰ 
ταμείου τοϋ Ιεροδιδασκαλείου πρός άντιμετώπισιν τών τοΰ οικου 
αύτών δαπανών- τό δλικδν ποσδν συμποσούμενον είς £ 16 δι’ έκα
στον θά έπιστραφή ύπ’ αύτών άτοκον είς τό ταμείον τοϋ Ιεροδιδα
σκαλείου είς μηνιαίας δόσεις έκ μιας λίρας, άρχομένας άπό τοΰ 
ώς κάτωθι διορισμοΰ αύτών. γ'.) Θά χειροτονηθώσι διάκονοι μέν 
έντός τριών μηνών άπδ τής ένάρξεως τών μαθημάτων, 'Ιερείς 
δέ ε’ίτε πρδ είτε μετά τήν λήξιν αύτών. δ'.) Εύθύς μετά τήν λήξιν 
τοΰ σχολικού έτους θά διορισθώσιν ύπδ τής Ίεράς Συνόδου είς 
θέσεις προϊσταμένων ’Εκκλησιαστικών Διαμερισμάτων μέ μισθδν 
μόνιμον ούχί δλιγώτερον τών 50 λιρών έτησίως. ε'.) Αιτήσεις 
διά τδν ώς άνω σκοπδν θά ύποβληθώσιν είς τήν Α. Μ. τδν ΙΙρό- 
εδρον τής 'Ιεράς Συνόδου ούχί άργότερον τής 31ης Μαΐου. ’Επί 
τών ύποβληθησομένων αιτήσεων θά άποφασίση ή 'Ιερά Σύνοδος 
έν έκτάκτω συνεδρία.

’Επτύτολη βν^αριότήριος· 
✓

Σεβασμιώτατε έν Χριστφ αδελφέ άγ. Κιτίου.
Ή αναγγελία τής ύμετ. Σεβασμιότητος δτι κατατίθη- 

σιν από σήμερον είς χείρας τής Ίεράς Συνόδου τήν διακυ- 
βέρνησιν τοϋ 'Ιεροδιδασκαλείου πληροί ήμάς ευγνωμοσύνης.

Ή ΐδρυσις καί ευδόκιμος λειτουργία τοιούτου ιερού 
ιδρύματος έπί έπταετίαν δλην διά τής φροντίδος καί μερίμνης 
τής Ύμετ. Σεβασμιότητος αποτελεί όμολογουμένως κατόρθω
μα καί μέγα αγαθόν.

Τήν αναγκαιότητα Ιδρύματος τοιούτου πρός καταρτι-

Τδ Παγκύπριον Τεροδιδασκαλείον 165

σμόν ιερού κλήρου πλήρως άνταποκρινομένου είς τον υψηλόν 
αύτοΰ προορισμόν κατενόησε πρό πολλοΰ ή τά τής Εκκλησίας 
τής Νήσου Ιθύνουσα Άρχή καί έλήφθη ή πρός τούτο άπόφα- 
σις καί σχετικά τινα μέτρα."

Κρίμασιν δμως οις οϊδε Κύριος τό εργον δέν προήχθη 
περαιτέρω, δτε ή Ύμετ. Σεβασμιότης θείω ζήλφ κινούμενη 
άνέλαβε τήν πραγμάτωσιν τοΰ κοινοΰ τούτου ιερού πόθου, 
καί δι’ άτρήτων αγώνων καί μόχθων κατέστησε τούτον 
πραγματικότητα.

Τό ίδρυμα δμως δεΐται έτι πολλών πρός πλήρη επάρκει
αν είς τόν προορισμόν αύτοΰ. Ύπό τοιούτου πόθου διαπνεό- 
μενοι πολλάκις προσεπαθήσαμεν δπως προσλάβη τό ίδρυμα 
Παγκύπριον χαρακτήρα καί τύχη γενικής μερίμνης.

Δόξα τώ Θεφ δτι ό πόθος ήμών ούτος καί τής Ίεράς 
Συνόδου καί τού Χριστεπωνύμου πληρώματος πληροΰται σή
μερον περιφανώς. Καί ήδη άρχεται νέα περίοδος τής Σχολής 
ταύτης προοριζομένης ϊνα καταστή δ πνευματικός Φάρος ού 
μόνον τής ήμετέρας Νήσου άλλα καί τής ’Ανατολής έπί κοινφ 
άγαθφ. Ύπό τήν έννοιαν ταύτην άναλαμβίνουσα ή Ιερά 
Σύνοδος τήν διακυβέρνησιν τοΰ Ιεροδιδασκαλείου, θέλει 
έπιληφθή αμέσως τών άνευ αναβολής δεόντων γενέσθαι ύπέρ 
αύτοΰ. Καί αύθις έκφράξοντες τήν εύγνωμοσύνην ήμών καί 
τής Ίεράς Συνόδου καί έπιδαψιλεύοντες τάς εύλογίας τής 
’Εκκλησίας έπί τό έργον τής Ύμετέρας Σεβασμιότητος

διατελοΰμεν, έν άγάπη πολλή, 
αγαπητός έν Χριστφ αδελφός 
-J- Ό Κύπρου ΚΥΡΙΛΛΟΣ.

Έν ’Αρχιεπισκοπή τή 14 Μαρτίου 1917.

►

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

 - Ι
ερ
ά Μ

ητρ
όπ
ολ
ις 
Κιτ
ίου



Γ€ΓONOTΑ κηι ΧΚ€Ψ€ΙΞ
Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΤΣΑΡΟΥ

Τήν 2αν Μαρτίου ό Αύτοκράτωρ πασών τών Ρωσσιών 
Νικόλαος Β' παρητήθη τοΰ ρωσσικοϋ Θρόνου έξ ονόματος 
έαυτοΰ τε καί τοΰ ανηλίκου διαδόχου αύτοΰ ’Αλεξίου συνε
πείς έπαναστάσεως. '0 αδελφός αύτοΰ Μέγας Δούξ Μιχαήλ 
Άλεξάνδροβιτς δέν εδέχθη τήν Άντιβασιλείαν προσφερθεϊσαν 
αύτφ ύπό τής Δούμας, ήτις άνελαβε τάς εξουσίας τοΰ Κρά
τους καί διώρισεν υπεύθυνον απέναντι αύτής Κυβέρνησιν. 
Πάντα τα μέλη τής δυναστείας έθεσαν έαυτά είς τήν διάθεσιν 
τής νέας Κυβερνήσεως. Τά πρώτα τηλεγραφήματα άνέφε- 
ραν δτι οί Μητροπολιται Πετρουπόλεως καί Μόσχας θε- 
λήσαντες νά άντιδράσωσιν ύπέρ τοΰ Τσάρου, έξηναγκάσθησαν 
εις άποχώρησιν νεότερα δμως τηλεγραφήματα ανήγγειλαν δτι 
ή Άγιωτάτη Διοικοΰσα Σύνοδος άπέλυσεν εγκύκλιον καλοΰσα 
τόν λαόν είς ύπακοήν πρός τήν νέαν Κυβέρνησιν καί λέγουσα 
δτι ή έπανάστασις ήτο έργον τοΰ Θεού. Ή έν Ρωσσίς μετά 
πολίτευσις είνε γεγονός μεγάλης σπουδαιότητος διά τόν έν 
Ρωσσίς ίσως καί διά τόν καθόλου ορθόδοξον έκκλησιαστι- 
κόν κόσμον.

XXX
ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Κατά Ιδιωτικόν έκ Θεσσαλονίκης τηλεγράφημα χθεσι
νής ήμερομηνίας (14 Μαρτίου) ή Ίερά Κοινότης τοΰ ‘Αγίου 
"Ορους μετά πανηγυρικήν δέησιν έν τφ ναω τοΰ Πρωτάτου 
ύπέρ έπιτυχίας τών συμμαχικών δπλων έλαβεν άπόφασιν δι’ 
ής άποκηρύσσεται ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος καί αναγνωρί
ζεται ή Εθνική Κυβέρνησις τής Θεσσαλονίκης. Έπηκολού- 
θησε μέγα συλλαλητήριον μοναχών τε καί λαϊκών κατά τό 
όποιον έπευφημήθησαν οί σύμμαχοι καί δ Βενιζέλος.

Έν Άγίφ "Ορει άπεβιβάσθησαν άπό πολλοΰ ρωσσο- 
γαλλικά στρατεύματα μέ τήν δικαιολογίαν δτι τινα τών πα
ραθαλασσίων Μοναστηρίων και κελλίων ήτο ένδεχόμενον νά 
χρησιμεύσωσιν ώς βάσεις εφοδιασμού διά τά γερμανικά ύπο- 
Μχια.  I

ΚΥΠΡΙΑΚΑ

αρχιερατικαι λειτογργιαι
Τήν Κοριακήν τής Σταυροπροσκυ- 

νήσβως ή Α. Μ. έλβιτούργησεν έν τφ 
ναφ τοδ ’Αποστόλου καϊ Εύχγγελιστου 
Λουκά διδάξας άμα τό πυκνόν έκκλη- 
σίασμα άπό του ευαγγελικού αναγνώ
σματος. '0 II. Μητροπολίτης Πάφου 
έτέλεσε τήν Θείαν λειτουργίαν έν τφ 
Ίερφ ναφ Φανερωμένης έκήρυξε δέ τον 
Θειον λόγον ό Καθηγητής κ. I. Πα- 
παπορφυρίου. ’Εν τφ Ναφ του Εύαγ- 
γελιστου Ίωάννου έχοροστάτησε καϊ 
έκήρυξεν δ Π. Μητρ. Κιτίου.

ΗΡΩΩΝ ΜΝΗΜΟΣΓΝΑ
Κατά τά έν Έλλάδι συνοδικώς δι- 

αταχθέντα έτελέσθησαν καϊ έν Κύπρφ 
τήν Κυριακήν τής Σταυροπροσκυνήσεως 
μνημόσυνα υπέρ τών έν τοίς ΊεροΙς ύ
πέρ πατρίδος άγώσι πεσόντων. Τοδ έν 
Λευκωσίφ μνημοσύνου τελεσθέντος έν 
τφ ναφ Φανερωμένης μετά τήν θείαν 
λειτουργίαν προΐστατο δ Μ. ’Αρχιεπί
σκοπος έχων συγχοροστατοδντας τούς 
Π. Μητροπολίτας Πάφου καϊ Κιτίου. 
Μετά τάς έπιμνημοσύνους εύχάς είπε 
λόγον έπιμνημόσυνον δ Π. Μητρ. Κιτίου 
δρμηθεϊς μέν άπό τών λόγων του Αύ- 
τοκράτορος ‘Ηρακλείου προς τούς έ- 
αυτου στρατιώτας : «Τό πλήθος ύμας, 
άδελφοί, μή ταραττέτω. θεού γάρ 
βουλομένου είς διώξει χιλίους. θύσω- 
μεν ουν έαυτούς τφ θεφ ύπέρ τής 
τών αδελφών σωτηρίας. Λάβωμεν στέφη 
μαρτύρων, Ινα δ μέλλων ήμάς έ- 
παινέση χρόνος», διδάξας δέ δτι τό 
^πέρ τής πατρίδος έν Χριστφ θνήσκειν 

ασφαλίζει τόν άμαράντινον τής δόξης 
στέφανον.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΓΡΗΝΕΙΑΣ

Έκδικάσασα ή ‘Ιερά Σύνοδος τήν 
ύποβληθείσαν ένστασιν κατά τής έκλο
γής Μύρτου άπέρριψεν αύτήν καϊ έπε- 
κύρωσε τήν έκλογήν τήν 3ην του μη- 
νός. Αυθημερόν άπελύθη πρόσκλησις 
ύπό του Μ. ’Αρχιεπισκόπου πρός έκα
στον τών μελών τής έκλογικής συνε
λεύσεως δρίζουσα ώς ήμέραν έκλογής 
του Μητροπολίτου τήν 18 Μαρτίου 
ήμέραν Σάββατον. Τής Γενικής ’Εκλο
γικής Συνελεύσεως θά μετάσχωσιν δ 
’Αρχιεπίσκοπος, οί Μητροπολιται, οί ή- 
γούμενοι τών Σταυροπηγιακών Μονών 
Κύκκου, Μαχαιρά καϊ 'Αγίου Νεοφύ
του, δ Τοποτηρητής του θρόνου Κυρη
νείας Διάκονος Νικόδημος, δ ήγούμενος 
τής Μονής 'Αγίου Παντελεήμονος Στέ
φανος, δ βαθμούχος τής’Αρχιεπισκοπής 
Άρχιμ. Μακάριος καϊ οί 36 αίρετοϊ 
Γενικοϊ αντιπρόσωποι ών τά ονόματα 
παρεθέσαμεν έν τφ προηγουμένφ τεύ- 

χει.
ΑΡΣΙΣ ΕΠΙΤΙΜΙΟΓ

Ή Α. Μ. δ ’Αρχιεπίσκοπος έλυσε 
του έπιτιμίου τής αργίας τόν 'Ιερομό
ναχον Δοσίθεον ύποκύψαντα είς τα κε- 
λεύσματα τής Α. Μακαριότατος περϊ 
έκκενώσεως τού Μονυδρίου 'Αγίου ’Ια
κώβου πρός έγκατάστασιν έν αύτφ Βρε
φοκομείου, του δποίου καϊ ήρξατο ήδη 
ή λειτουργία.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ—ΚΗΡΓΓΜΑ
Προσχλήσει τής Α. Μ. τοΰ Άρχι«-

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

 - Ι
ερ
ά Μ

ητρ
όπ
ολ
ις 
Κιτ
ίου



168 «’Εκκλησιαστικός Κήρυξ»

πίσκόπου κχϊ τών ένοριακών ’Επιτρό
πων δ Π. Μ. Κιτίου έχοροστάτησεν έν 
τφ ναφ τού Εύαγγελιστού Ίωάννου 
τήν πχρελθούσχν Παρασκευήν καϊ ά- 
νέγνω τούς χαιρετισμούς τής Θεοτό
κου*  μετά τήν άνάγνωσιν δ’ αύτών έ- 
δίδαξε τό εκκλησίασμα έπϊ τής θρη
σκευτικής καϊ έθνικής σημασίας του 
’Ακαθίστου Ύμνου.
ΘΕΟΧΑΡΠΣ ΜΙΤΣΗΣ (f)

Έτελεύτησε πλήρης ημερών καϊ έ- 
κηδεύθη τιμητικώς έν Αάρνακι, ευσε
βής χριστιανός καϊ χρηστός πολίτης 
δ θεοχάρης X. Μιτσής απόμαχος δικα
στικός λειτουργός, προσληφθεϊς έν τή 
δικαστική ύπηρεσίφ άπό τής αρχής τής 
’Αγγλικής κατοχής. Ό II. Μητρ. Κι
τίου παρεμυθήσατο τηλεγραφικώς τήν 
πενθούσαν σύζυγον τοΰ μεταστάντος.
ΕΠΙ ΜΙΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕ2Σ

Ό ’Ιατρός κ. Ζαννέτος μέλος τής 
θρονικής ’Επιτροπείας τής Μητροπό- 
λεως Κιτίου υπέβαλε πρός τήν ’Ιεράν 
Σύνοδον ένστασιν κατά τού κύρους τών 
υπό τής θρονικής ’Επιτροπής ληφθει- 
σών άρχομένου τοΰ Φεβρουάριου απο
φάσεων λόγς> τοΰ δτι δέν έστάλη καϊ 
είς αύτόν ύπό τού Μητροπολίτου πρόσ- 
κλησις ώς ορίζει τό Καταστατικόν. Ή 
Ίερά Σύνοδος άκούσασα τήν δικαιολο
γίαν τοΰ Μητροπολίτου έξέδοτο Χήν 
ακόλουθον ομόφωνον άπόφασιν :

« Ή Ίερά Σύνοδος λαβοΰσα ύπ’ δψιν 
. δύο έπιστολάς τοΰ ιατρού κ. Φ. Ζαν- 

νέτου διαμαρτυρομένου δτι κατά τήν 
λαβοΰσαν έσχάτως χώραν συνεδρίαν τής 
θρονικής ’Επιτροπείας τής Μητροπό- 
λεως Κιτίου δέν προσεκλήθη ύπό τοΰ 
Μητροπολίτου καϊ δτι ώς έκ τούτου 
προσβάλλεται τό κύρος τών ληφθεισών 
αποφάσεων, άκούσασα τήν άπολογίαν 
τοΰ Μητροπολίτου Κιτίου καϊ διασκεψα- 
μένη έπϊ τής ύποθέσεως άποφαίνεται δτι 
τά δημοσιευθένταέν τφ «Ν. Έθνει» ύπ' 
άριθμ. 1206 ύπό τού ιατρού Ζαννέτου 
άποτελοΰν παράπτωμα κολάσιμον ύπό 
τών κανόνων τής ’Εκκλησίας, δτι ό 
Μητρ. Κιτίου έπρεπε μέν νά άναγγείλη 
εις τόν 'ιατρόν δι’ έπιστολής του, δτι 
έφ’ δσον δέν γίνεται έπανόρθωσις τού 
παραπτώματος εινε έπιβεβλημένον νά 
μή προσκαλή αύτόν είς τάς Συνεδρίας 
τής θρονικής, δτι δμως καϊ μετά τήν 
παράλειψιν ταύτην ή μή πρόσκλησις 
εΐνε δεδικαιολογημένη καϊ συνεπώς 
αί άποφάσεις τής θρονικής έγκυροι.» 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΊΙ Ίερά Σύνοδος συζητήσασα έν 
πολλαις συνεδρίαις έψήφισε τούς έν τφ 
παρόντι τεύχει δημοσιευόμενους δύο 
είδικούς Κανονισμούς τής θρονικής καϊ 
Ένοριακής διαχειρίσεως, εύρίσκεται δέ 
έν τφ συμπληροΰσθαι καϊ ή Δικονο
μία τών ’Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων.

MM1L1E ΚΗΡΥΞ
«Κήρνξον τόν λόγον.·. Η' Ttu. 5% 2.
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ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Έάν πάσαι αί άρεταί τής ένεργείας καί τοΰ ήρωισμοΰ συναν- 
τώνται έν τφ προσώπφ τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ, αύτός έν τούτοις 
συνάπτει καί τάς άρετάς τής μάλλον παθητικής καί άβράς φύ- 
σεως, καί ουτω παρέχει είς ήμάς τόν υψιστον χαρακτήρα τοΰ ά- 

ληθοΰς Μεγαλομάρτυρος.
Ούδείς φθάνει είς τήν τελειότητα άνευ άγώνων καί άνευ πα

θημάτων καί δοκιμασιών' δ εύγενής θάνατος εΐνε δ λαμπρός στέ
φανος τής εύγενοΰς ζωής' ή ΰβρις καί τδ όνειδος τών πονηρών 
άνθρώπων εΐνε συνήθως τ’ αναγκαία συστατικά πάσης άληθοΰς 
δδξης, ή δέ συκοφαντία καί ή βλασφημία, τά ούσιώδη μέρη τοΰ 
ύπέρ τής άληθείας θριάμβου. Οί Έλληνες καί οί Ρωμαίοι έθαύ- 
μαζον τδν εύθύν καί τίμιον άνδρα καί άκλδνητον έν ταίς δυστυ- 
χίαις καί έν ταίς συμφοραίς, θεωροΰντες αύτδν συνάμα ώς δώρον 
πολύτιμον τών θεών' δ θείος Πλάτων περιγράφων τδν αντίθετον 
χαρακτήρα τοΰ δικαίου καί τοΰ αδίκου, λέγει: <ούτω 
καί δ άδικος έπιχειρών δρθώς τοίς άδικήμασι λανθανέτω, εί μέλ
λει σφόδρα άδικος είναι. .. έσχάτη γάρ άδικία δοκεϊν δίκαιον 
είναι μή δντα . . . τοΰτον δέ τοιοΰτον θέντες τδν δίκαιον, παρ’ 
αύτδν ίστώμεν τφ λδγφ, άνδρα άπλοΰν καί γενναΐον, κατ’Αισχύ
λον ού δοκείν άλλ’ είναι άγαθδν έθέλοντα . . . γυμνωτέος δέ πάν
των πλήν δικαιοσύνης, καί ποιητέος έναντίως διακείμενος τφ 
προτέρφ' μηδέν γάρ άδικών δόξαν έχέτω τήν μεγίστην άδικίας, 
ίνα ή βεβασανισμένος είς δικαιοσύνην τφ μή τέγγεσθαι ύπδ κα- 
κοδοξίας καί τών άπ’ αύτής γιγνομένων' άλλ’ ιτω άμετάστατος 
μέχρι θανάτου, δοκών μέν είναι άδικος διά βίου, ών δέ δίκαιος»
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Άλλ’ δ μέγας φιλόσοφος' οίονεί θεοπνεύστως άπεφάνθη «δτι 
ούτω διακείμενος δ δίκαιος μαστιγώσεται, στρεβλώσεται, δεθή- 
σεται, τελευτών πάντα κακά παθών άνασχινδυλευθήσεται» (Πο
λιτείας, βιβλ. ß'. IV. V). Ουδόλως παράδοξον έάν οί άρχαίοι Πα
τέρες τής ’Εκκλησίας καί οί νεώτεροι θεολόγοι εύρον είς τδ πε
ριώνυμον τούτο χωρίον του Πλάτωνος τήν τοΰ προφήτου Ήσαΐου 
πρόρρησιν (κεφ. 33) καί τήν προφητείαν περί τοΰ σωτηρίου πά
θους τοΰ Χριστοΰ.

Άλλ’ έν τούτοις τδ άφηρημένον τοΰτο ίδεώδες τοΰ Αθηναί
ου φιλοσόφου πόσον απέχει τής υψηλής έκείνης πραγματικότη- 
τος, ήτις έφάνη τρεις αίώνας βραδύτερον ! Οί μεγάλοι άνδρες 
τοΰ κόσμου τούτου, είς έξαιρετικάς περιστάσεις εύρισκόμενοι, συ
νήθως άπογυμνοΰνται τής έξόχου αύτών στάσεως, καί άποθαρ- 
ρύνονται άπέναντι τών δυσχερειών καί περιπετειών τής ζωής ! 
Ένθυμηθώμεν τδν Ναπολέοντα έπί κεφαλής τών νικηφόρων λε
γεώνων, είς τδ πηδάλιον τής κραταιάς αύτοκρατορίας, καί τδν 
αύτδν Ναπολέοντα μετά τήν μάχην τοΰ Βατερλώ καί έν τή νή- 
σφ τής αγίας Ελένης ! Ή ύψηλοτέρα εκφρασις τής παθητικής 
άντιστάσεως, είς ήν ύψώθησαν δ άρχαίος έθνισμδς καί δ νεώτε- 
ρος ήρωισμός, ούδέν άλλο είνε, παρά ή στωική έκείνη αρετή, 
ήτις άποδέχεται καί ύφίσταται τήν πάλην μετ’ άγερώχου περι- 
φρονήσεως, μετά ψύχρας άδιαφορίας καί άνευ ούδεμιάς εύγενοΰς 
συγκινήσεως, άρετή, ήτις, ώς έπί τδ πολύ, είνε μορφή τού έγωι- 
σμοϋ καί τής υπερηφάνειας.

'0 Χριστδς έδωκεν είς ήμάς, διά τής διδασκαλίας καί τοΰ 
παραδείγματος αύτοΰ, πρότυπον δλως διάφορον, ύπόδειγμα άπεί- 
ρως ύψηλότερον, έπίσης άγνωστον πρδ αύτοΰ καί μετ’ αύτόν, 
έάν τις έξαιρέση τήν ατελή μίμησιν τών πιστευόντων είς αύτόν,— 
άνεκαίνισε καί ήγίασε τήν άρχαίαν ήθικήν φιλοσοφίαν, καί έ- 
δίδαξεν είς τδν κόσμον, δτι ή συγχώρησις καί ή αγάπη τών 
έχθρών, ή άγιότης καί ή ταπείνωσις, ή ύπομονή είς τάς θλίψεις 
καί ή μετά χαράς υποταγή είς τδ θέλημα τοΰ θεοΰ, είνε δ άλη- 
θής στέφανος τοΰ ήθικοΰ μεγαλείου' «έάν δέ άμάρτη είς σέ δ 

άδελφός σου, έπιτίμησον αύτφ· καί έάν μετανοήση, άφες αύτφ*  
καί έάν έπτάκις τής ήμέρας έπιστρέψη έπί σέ, λέγων, μετανοώ, 
άφήσεις αύτφ» (Λουκ. 17,4)· έγώ δέ λέγω ύμίν, άγαπάτε τούς 
έχθρούς ύμών, εύλογείτε τούς καταρωμένους ύμάς, καλώς ποιεί
τε τούς μισοΰντας ύμάς καί προσεύχεσθε ύπέρ τών έπη ρεαζόντων 
ύμάς καί διωκόντων ύμάς» (Ματθ. 5,44). ’Ιδού, άναντιρρήτως 
ύψηλή καί θεία διδασκαλία ! άλλ’ ή πρακτική αύτής άπόδειξις 
καί ή ζώσα πραγματοποίησις είνε άκόμη ύψηλοτέρα καί θειο- 

τέρα !Τήν ίσχυράν δύναμιν τής ύπομονής, ήν έκέκτητο δ Χρι
στός, δέν πρέπει νά θεωρήσωμεν μόνον έκλάμπουσαν είς τάς τε
λευταίας σκηνάς τοΰ δημοσίου αύτοΰ βίου’ έν γενει δ ανθρώπινος 
βίος περιστοιχίζεται είς έκαστον βήμα ύπδ δοκιμασιών, υπδ μερι- 
μνών καί προσκομμάτων, άτινα δφείλουσιν, ώς τόσα μέσα ανα
τροφής, ν’ άναπτύξωσι τήν ικανότητα καί νά δοκιμάσωσι τας δυ
νάμεις αύτοΰ' οΰτω συνέβη καί είς τδν βίον τοΰ θεανθρώπου. 
Καθ’ άπασαν τήν διάρκειαν τής ταπεινώσεως καί συγκαταβάσεως 
αύτοΰ ύπήρξε πεφορτισμένος ύπδ θλίψεων καί μεριμνών ( Ησ. 33, 
4), καί ύπέμεινε τήν άν τ ιλ ο γ ίαν τών αμαρ
τωλών (Έβρ. 12, 3)' διετέλεσε πτωχδς καί ύπέστη πείναν καί 
κόπον' έπειράσθη ύπδ τοΰ διαβόλου' έξ άρχής τδ θειον αύτοΰ 
στάδιον ήτο πλήρες δυσχερειών, κατά τδ φαινόμενον, άνυπερ- 
βλήτων' οί λόγοι αύτοΰ καί τά θαύματα διήγειρον τδ πικρότε- 
ρον μίσος, μίσος, δπερ προέβη είς τήν άπόφασιν τοΰ φόνου. Οί 
Φαρισαίοι καί οί Σαδδουκαϊοι έν τή δμοθύμφ κατ’ αύτοΰ μανία 
έλησμόνησαν τάς ζηλοτυπίας καί τάς έριδας αυτών' άπέρριπτον 
καί διέστρεφον τήν μαρτυρίαν αύτοΰ’ διά τών κακεντρεχών έρω- 
τήσεων έπλήθυνον ένώπιον τών βημάτων αύτοΰ τάς πέτρας τοΰ 
σκανδάλου’ έκάλουν αύτδν φάγον καί οίνοπότην, φίλον τελωνών 
καί αμαρτωλών, ένεκα τής θείας αύτοΰ άγάπης, άγάπης πλή
ρους συγκαταβάσεως καί άγαθότητος, καί ώνείδιζον αύτδν ώς 
βεβηλοΰντα ιδ Σάββατον, διότι εύηργέτει έν τή ήμέρα ταύτη' 
κατηγόρουν αύτδν ώς βλάσφημον καί ώς έχοντα δαιμόνιον, έπει- 
$ή έλεγεν έγώ καί δ πατήρ ε ν έσμέν’ καί άπέδι- 
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δον τά θαύματα αύτοΰ είς τόν Βεελζεβούλ, τόν άρχοντα τών δαι
μόνιων. Καίτοι ήτο πλήρης καί άξιος θαυμασμού διά τήν σοφίαν 
καί διά τά έργα αύτοΰ, ούχ ήττον δμως δ λαός τοΰ ’Ισραήλ μετά 
περιφρονήσεως έβλεπε τήν καταγωγήν αύτοΰ, ή δέ πατρίς καί ή 
πόλις αύτοΰ ήρνοΰντο ν’ άποδώσωσιν είς αύτόν τήν τιμήν, τήν 
άπονεμομένην είς τούς προφήτας· καί οί άδελφοί αύτοΰ ούδόλως 
έπίστευον κατ’ άρχάς είς αύτόν, άλλά κατεχόμενοι ύπό τοΰ 
ζωηροΰ πόθου τής έπιγείου βασιλείας, έμέμφοντο τήν ταπείνω- 
σιν τής διαγωγής έκείνου. Τελευταίον δέ ή τών μαθητών αύτοΰ 
καί άποστόλων άκακος δλιγωρία περί τούς λόγους αύτοΰ, καίτοι 
βαθέως έσέβοντο τό θειον αύτοΰ πρόσωπον καί έν πίστει άνε- 
γνώριζον τήν θείαν αύτοΰ αποστολήν, ήτο ισχυρά δοκιμασία με
γάλης ύπομονής.

Άλλά καί ή συμπάθεια αύτοΰ πρός τήν άθλιότητα καί τά 
μυρία δυστυχήματα τών άνθρώπων, άτινα έβλεπεν ύπό διαφόρους 
μορφάς, ηύξανε τά άλγη τής φιλανθρώπου αύτοΰ καρδίας. *2,  
όποία θλιψις καί δδύνη, είς τόν άγιον, τόν φιλάνθρωπον καί εύ- 
εργέτην Σωτήρα, ν’ άναπνέη έπί τριάκοντα έτη τόν πνιγηρόν 
άέρα τοΰ άμαρτωλοΰ τούτου κόσμου, νά βλέπη τάς φοβεράς 
έκρήξεις τών διαβεβλημένων καί ένόχων παθών, ν’ άκούη τούς 
θρήνους καί τούς κοπετούς τής άνθρωπότητος, νά διατελή είς 
άμεσον σχέσιν μετά τών τυφλών, τών παραλυτικών, τών κω
φών, τών σεληνιαζομένων καί δαιμονιζόμενων, καί νά ύπομένη 
πάσας τάς έφόδους τών άσθενειών, τών μεριμνών, τών άγωνιών καί 
τών κραυγών τής άνθρωπίνης ταλαιπωρίας!

Εΐνε άδύνατον νά περιγράψη τις τά πάθη τά σεπτά τοΰ 
Σωτήρος τοΰ κόσμου ή νά παραβάλη ταΰτα πρός άλλο οίονδή- 
ποτε άλγος ! Ένταΰθα λάμπει ύπέρτατον μεγαλείο ν, δπερ έμ- 
φαίνουσιν οί άκόλουθοι λόγοι τοΰ προφήτου 'Ησαΐ'ου : «είμί μό
νος έν τφ ληνφ, καί τών έθνών ούκ έστιν άνήρ μετ’ έμοΰ» (Ησ. 
63,3)· έάν οί μεγάλοι άνδρες κατέχουσι διακεκριμένην θέσιν, 
πολύ ύπεράνω τής κοινής στάθμης, έπί τών αίθερίων ύψωμάτων 
τής διανοίας καί τής πράξεως, τί πρέπει νά είπωμεν περί τοΰ 

Ίησοΰ Χριστού, τοΰ έπί τών ύψωμάτων τοΰ Γολγοθά τό αν
θρώπινον ήμών γένος φωτίσαντος ; Όσον δ άνθρωπος εύρί- 
σκεται πλησιέστερον τής ήθικής τελειότητος, τοσοΰτο μάλλον 
λεπτότερον καί βαθύτερο ν αισθάνεται τήν πικρίαν τοΰ αμαρτή
ματος, τών κακιών καί τών στεναγμών τοΰ κόσμου τούτου' ούδέ- 
ποτε άνθρωπος έπαθε καί ύπέμεινεν άναιτίως, άδίκως καί σκλη- 
ρώς ώς δ Ιησούς δ άπό Ναζαρέτ ! Έν τφ βραχεί διαστήματι 
όλίγων ώρών βλέπομεν έκτυλισσομένην ένώπιον τών οφθαλμών 
ήμών τραγφδίαν καθολικής φρίκης καί σπουδαιότητος, έν ή παρί- 
στανται άλληλοδιαδόχως πάσαι αί μορφαί τής άνθρωπίνης κα
κίας, τής μοχθηρίας, τής άχαριστίας, τής προδοσίας, τής χλεύης 
καί τής ύβρεως, τών βασάνων τού σώματος καί τών άγωνιών τής 
ψυχής, καί ής ή λύσις τελευτά είς τόν μάλλον έπονείδιστον θά
νατον, δν έγίνωσκον τότε τά έθνη, τόν θάνατον τοΰ σταυρού ! 
Ό λαός καί οί άρχοντες τοΰ ’Ισραήλ δμογνωμονούσι ν’ άπολέ- 
σωσιν έκείνον, δστις ήλθε νά σώση αύτούς' οί μαθηταί αύτοΰ τόν 
έγκαταλείπουσιν' δ Πέτρος τόν άρνειται' ο ’Ιούδας τόν προδίδει 
καί τόν πωλεί ! οί άρχιερεΐς καί οί άρχοντες τόν καταδικάζου- 
σιν' ρωμαίοι στρατιώται έμπαίζουσιν αύτόν, τό δέ μανιώδες πλή
θος άφίησι φωνήν αίματος, κράζον «σταύρωσον, σταύρωσον αύ
τόν*·  συλλαμβάνεται έν καιρφ νυκτός, άγεται καί σύρεται άπό 
δικαστηρίου είς δικαστήριον, φέρων στέφανον έξ άκανθών, ύβρι- 
ζόμενος, κολαφιζόμενος, έμπτιόμενος είς τό πρόσωπον, καί τε
λευταίον κρεμάται ώς κακούργος μεταξύ δύο ληστών, δ αιώνιος 
τής δόξης βασιλεύς ! Άλλά πώς ύπέμεινεν δ Χριστός πάντα ταύ
τα τά δδυνηρά μαρτύρια, ώς καί τόν σταυρικόν θάνατον, δστις 
έστεφάνωσε ταύτα διά λαμπρού καί ένδόξου στεφάνου ;

Πολύ διαφόρως τών ψυχρών Στωικών καί τής φαινομένης 
αύτών άρετής, ήκιστα φυσικής καί λίαν άποτροπαίου, δ ’Ιησούς 
Χριστός ήσθάνετο τήν τρυφερωτέραν συγκίνησιν καί τήν βαθυτέ- 
ραν συμπάθειαν πρός πάντα στεναγμόν καί πρός πάσαν άγωνίαν 
τοΰ άνθρώπου' διό έδάκρυσεν έπί τοΰ τάφου τού άγαπητοΰ φίλου 
Λαζάρου καί έκλαυσεν ίδών τήν πόλιν Ιερουσαλήμ' άνθ’ ών 
ούκ έγνω τά πρός ειρήνην ούδέ τδν καιρόν τής έπισκοπής, ή ά- 
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ποκτείνουσα τούς προφήτας καί λιθοβολούσα τούς απεσταλμένους 
πρός αύτήν (Λουκ. 13, 34). ’Επί δέ τού σταυρού κρεμάμενος καί 
δδυνώμενος παρεσκεύασεν άσυλον είς τήν Θεοτόκον καί παναγίαν 
αύτού Μητέρα ! άλλ’ είς ταύτην τήν τρυφερότητα, άληθώς άν- 
θρωπίνην, και είς ταύτην τήν τών αισθημάτων αβρότητα, συνή- 
ψεν άξίαν καί μεγαλεϊον άνέκφραστον, κατοχήν εαυτού θαυμασίαν 
καί γαλήνην τού πνεύματος άναλλοίωτον*  είς δέ τδ άγιον αύτού 
πάθος απέδειξε τοσούτον θειον και άκατάληπτον ύψος, ώστε είνε 
αδύνατον ήμεϊς οι θνητοί νά θαυμάσωμεν καί ν’ άγαπήσωμεν 
έπαξίως τον ύπέρ ήμών παθόντα καί σταυρωθέντα ! Πορευόμενον 
έπϊ τδν Γολγοθάν, αί άγαθαί καί εύγενεϊς γυναίκες τής 'Ιερου
σαλήμ έκόπτοντο καί έθρήνουν αύτόν στραφείς δέ πρδς αύτάς ό 
Γίδς τοϋ θεού είπε: «θυγατέρες 'Ιερουσαλήμ, μή κλαίετε έπ’ εμέ, 
πλήν έφ’έαυτάς κλαίετε καί έπϊ τά τέκνα ύμών» (—23, 28). 
Τίς δέν αισθάνεται τήν δύναμιν τών λόγων τούτων ; Καίτοι εύρί- 
σκεται έν πάλη μετά του κόσμου τών άσεβών, άλλ’ ούδέποτε λό
γος πείσματος ή βίας έξέρχεται άπδ τού στόματος αύτού· προλέ
γει σαφώς τδ σωτήριον αύτού πάθος καί τδ άναγγέλλει πολλάκις 
είς τούς μαθητάς του.

Άλλ’ δμως ούδέποτε γογγυσμός, ούδέποτε έκφρασις δυσμε- 
νείας ή λύπης έπλανήθη έπϊ τών χειλέων αύτού. Ούτε έπϊ μίαν 
■καν στιγμήν τδν βλέπομεν άποτεθαρρημένον ή ώργισμένον*  είνε 
πάντοτε πλήρης πεποιθήσεως, διότι καλώς γινώσκει, δτι τά πάντα 
λίαν καλώς έγένοντο ύπδ τής πανσόφου προνοίας τού ούρανίου 
αύτού πατρός. 'Η γαλήνη καί αταραξία αύτού έν τφ κλύδωνι τοΰ 
ΰδατος,. δτε οί μαθηταί περίφοβοι καί τρέμοντες έκραύγαζον λέ- 
γοντες, έπιστάτα, έπιστάτα, ά π ο λ λύ μέθα (Λουκ. 
8, 23), είνε ή προσκυνητή είκών τής ούρανίου καταστάσεως τής 
θείας αύτού ψυχής. Έξετέλει πάντα τά θεοπρεπή αύτού έργα 
μεθ’ άπλότητος καί ήρεμίας, δλοσχερώς άντικειμένης είς τήν τα
ραχήν καί τδν θόρυβον τοΰ περικυκλοΰντος αύτδν πλήθους*  ούδέ · 
ποτέ έθήρευσε τήν εύνοιαν τοΰ κόσμου, άλλ’ ήτο δλως αδιάφορος 
εις τε τάς τιμάς καί είς τάς άπειλάς αύτού. Καί καθώς ό ήλιος 
πορεύεται ύπεράνω τών νεφών, ούτω καί δ Σωτήρ έπορεύετο έν 

θεία γαλήνη καί λαμπρότητι ύπεράνω τών άνθρωπίνων παθών, 
τών δοκιμασιών καί τών ταραχών τής ένταΰθα παροικίας. Περιε- 
κυκλοΰτο πάντοτε ύπδ τής ατμόσφαιρας τής ούρανίου είρήνης, 
ώς καί έν αύτή τή θλιβερά ώρα τοΰ άποχωρισμοΰ, καθ’ ήν είπεν 
είς τούς τεθλιμμένους καί άδημονοΰντας αύτοϋ μαθητάς «ειρή
νην άφίημι ύμϊν, ειρήνην τήν έμήν δίδωμι ύμϊν*  ού καθώ; δ 
κόσμος δίδωσιν, έγώ δίδωμι ύμίν*  μή ταρασσέσθω ύμών ή καρ
δία μηδέ δειλιάτω» (Ίωάν. 14, 27). Αείποτε πλήρη; χαράς, 
ήθέλησε ν’ άφήση τήν άληθή ταύτην χαράν καί είς πάντας τούς 
είς αύτδν πιστεύοντας, δτε είπεν είς τδν όμοούσιον Πατέρα έν τή 
θεοπρεπεστάτη αύτοϋ έκείνη προσευχή «ϊνα έχωσι τήν χαράν 
τήν έμήν πεπληρωμένην έν αύτοϊς» (Ίωάν. 17, 13). Είς τούς αύ- 
στηρούς καί δικαίους αύτού έλέγχους κατά τών Φαρισαίων ούδέ
ποτε έξέκλινεν είς ύπερβολήν*  άντήμειβε πάντοτε τδ κακδν διά 
τοΰ αγαθού, έσυγχώρησε τδν απόστολον Πέτρον μετά τήν άρνη- 
σιν αύτού, καί βεβαίως ήθελε συγχωρήσει καί τδν προδότην ’Ιού
δαν, έάν καί ούτος έκλαιε πικρώς καί μετενόει είλικρινώς. Καί 
έπι τοΰ σταυρού κρεμάμενος είπε λόγους άγάπης καί συμπαθείας, 
προσευχόμενος ύπέρ τών προσηλούντων τούς πόδας καί τάς χει- 
ρας αύτου! «Πάτερ, άφες αύτοϊς' ού γάρ οΐδασι τί ποιοΰσιν». 
Δέν έζήτησε τδ μαρτύριον, ούδέ έδραμεν ένώπιον αύτού, ώς πολ
λοί τών άνθρώπων, μετά φιλοδόξου ένθουσιασμού' δ Χριστδς άνέ- 
μενεν έν άταραξία καί ύπομονή τήν ώρισμένην ώραν ύπδ τοΰ 
ούρανίου αύτού Πατρός.

Καί δτε ήλθεν ή κοσμοσωτήριος αυτή ώρα, μεθ’ δποίας 
ύπερανθρώπου δυνάμεως καί μεγαλοπρεπούς αταραξίας, μεθ’ ή- 
λίκης ισχύος καί ταπεινώσεως, ύψους θεοπρεποΰς καί πραότη- 
τος.άνεκφράστου διήλθε τά σκότη καί τά βάσανα! Δέσμιος, 
καί ώς ένοχος θανάτου κατηγορούμενος ένώπιον τού Πιλάτου, 
κηρύττει έαυτδν βασιλέα τής άλ η θείας, δ δέ άντι- 
πρόσωπος τού αύτοκράτορος τών Ρωμαίων τρέμει ένώπιον τής 
δμολογίας ταύτης, καί λαβών ύδωρ, άπενίψατο τας χεϊρας άπε- 
ναντι τού όχλου λέγων, άθώός είμι άπδ τού αίματος τοΰ δικαίου 
τούτου- ύμείς δψεσθε (Ματθ. 27, 24). Δικαζόμενος ώ; έγκλημα- 
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τίας ένώπιον τοΰ μεγάλου άρχιερέως, δμιλεί πρδς αύτδν μετά 
τής άξίας καί τής μεγαλειότητος τοΰ κριτοΰ τοΰ κόσμου· «καί 
άποκριθείς δ άρχιερεύς είπεν αύτφ, έξορκίζω σε κατά τοΰ θεοΰ 
τοΰ ζώντος, ίνα ήμίν είπης, εί σύ εί δ Χριστός, δ υίδς τοΰ θεοΰ' 
λέγει αύτφ δ Ίησοΰς, σύ εΐπας- πλήν λέγω ύμιν, άπ’ άρτι δψε- 
σθε τδν υίδν τοΰ άνθρώπου καθήμενον έκ δεξιών τής δυνάμεως 
καί έρχόμενον έπί τών νεφελών τοΰ ούρανοΰ» (Ματθ. 26, 64). 
Παλαιών δέ μετά τοΰ θανάτου καί δδυνώμενος επί τοΰ σταυρού, 
«άμήν λέγω σοι, σήμερον μετ’ έμοΰ εση έν τφ παραδείσφ», είπεν 
είς τδν μετανοοΰντα ληστήν καί λέγοντα, «μνήσθητί μου, Κύριε, 
δταν έλθης έν τή βασιλεία σου» (Λουκ. 23,39). Πάσα πράξις ' 
καί πας λόγος έν τή ιστορία τοΰ άγίου πάθους είνε θείος καί 
ύψηλός, άπδ τής έν Γεθσημανή άγωνίας, ένθα δ υίδς τοΰ θεοΰ, 
δ μόνος δίκαιος καί δ μόνος άγιος, δ αϊρων τήν αμαρτίαν τοΰ 
κόσμου, προσηύξατο καί είπε*  «Πάτερ μου, εί δυνατόν έστι, παρελ- 
θέτω άπ’ έμοΰ τδ ποτήριον τοΰτο- πλήν ούχ ώς έγώ θέλω, άλλ*  
ώς σύ» (Ματθ. 26,40), [μέχρι τής θριαμβευτικής άναφωνήσεως 
άπδ τοΰ ύψους τοΰ σταυροΰ «τετέλεσται». Ή καταπληκτική αύ
τοΰ σιγή ένώπιον τών δικαστηρίων καί τοΰ παραφόρου λαοΰ, ή 
σιγή αύτη τοΰ άφώνου άμνοΰ έναντίον τοΰ κ ε ί- 
ρ ο V τ ο ς αύτόν, είνε εύγλωττοτέρα πάσης ύπερασπίσεως· 
ματαίως ήθελε ζητήσει τις παράλληλον έν τή ιστορία τών σο
φών τοΰ παλαιού καί τοΰ νέου κόσμου. Διδ καί αύτδς δ Ρουσώ 
ήναγκάσθη νά δμολογήση δτι, «έάν δ βίος καί δ θάνατος τοΰ 
Σωκράτους είνε ένδς σοφού, δ βίος καί δ θάνατος τοΰ Ίησοΰ 
είνε ένδς θεοΰ !» Si la vie et la mort de Socrate sont d’ un 
sage, la vie et la mort de Jésus sont d’un Dieu.

"Οσον εύλαβώς μελετώμεν τδ πάθος τοΰ Χριστοΰ τοσοΰτον 
ψυχωφελώς καταλαμβάνομεν, δτι αύτδς άπέθανε δίκαιος ύπέρ 
τών άδίκων, άγιος ύπέρ τών αμαρτωλών, καί διά τοΰ παναγίου 
αύτοΰ αίματος άπέπλυνε τάς άνομίας τοΰ κόσμου- αίσθανόμεθα 
καί λατρεύομεν τήν θυσίαν τής καταλλαγής καί τής άπείρου ά- 
γάπης. Έάν καί μόνη ή άπλή ιδέα έλεήμονος λυτρωτοϋ, έλ-

/ 

θόντος νά έλευθερώση τδ άνθρώπινον γένος άπδ τού ζυγού τής 
άμαρτίας, είνε πλήρης ύψους καί μεγαλείου άνεκφράστου" έάν 
είς τών άρχαίων σοφών ώμολόγησεν, δτι εύχαρίστως ήθελεν ύ- 
πομείνη τδν μαρτυρικόν θάνατον ύπέρ τής άπλής ιδέας τοιούτου 
σωτήρος, τι άρά γε όφείλομεν νά αίσθανώμεθα ήμείς ύπέρ τοΰ 
Ίησοΰ Χριστοΰ, δστις είνε ή αλήθεια καί ή πραγματικό- 
της τής ιδέας ταύτης ! Άναμφιβόλως τοΰτο είνε μυστήριον 
άκατάληπτον, μυστήριον άρχής καί φύσεως άναντιρρήτως θείας 
καί ουρανίου, μυστήριον τοσοΰτον πλούσιον έν εύλογίαις, 
ώστε ή κεφαλή καί ή καρδία κλίνουσιν ένώπιον αύτοΰ, λα- 
τρεύουσαι καί πλημμυροΰσαι έξ ευγνωμοσύνης καί χαράς. 
Τά πάθη καί ή άνάστασις τοΰ Χριστοΰ είνε άνευ παραλ
λήλου καί μοναδικά έν τή δόξη αύτών, καί θά διαμένωσι 
πάντοτε δ,τι ήσαν έν τφ διαστήματι είκοσιν αιώνων, τ. έ. 
τδ άγιώτατον άντικείμενον τών άνθρωπίνων μελετών, τδ ύψιστον 
παράδειγμα τής πασχούσης άρετής, τδ ίσχυρότερον δπλον κατά 
τής άμαρτίας καί ή ζωήρρυτος πηγή τής άγάπης, τής πίστεως, 
τής έλπίδος καί τής παρηγορίας «διά τούς εύγενεστέρους καί τι- 
μιωτέρους τών άνθρώπων».

Κατά τδν Phil Chaff.

ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΙΤΙΟΥ
ΕΙΣ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ

» '

«Τό πλήθος ύμας αδελφοί μή ταραττέτω. θεού γάρ βουλομένου 
είς διώξε: χιλίους. θύσωμεν ούν έαυτούς τφ θεφ υπέρ 
τής τών αδελφών ήμών σωτηρίας. Λάβωμεν στέφη μαρ
τύρων, ίνα δ μέλλων ήμάς έπαινέση χρόνος».

Οί λόγοι ουτοι, άγαπητοί μου άδελφοί, είνε ήμερησία διαεαγή, 
ώς λέγεται σήμερον, τοΰ μεγάλου Αύτοκράτορος ήμών Ηρακλείου 
πρός τδ δλιγάριθμον στράτευμα αύτοΟ, λεχθέντες καθ’ δν χρόνον είς τά 
ένδότατα τής Περσίας ευρισκόμενος καί έχων ν’ άντιπαραταχθή πρδς 
κολοσσιαίας δυνάμεις τοΟ Πέρσου Βασιλέως Χοσρόου είδεν έαυτδν 
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αίφνηδίως έγκαταλελειμμένον πρό του μεγέθους τού επικειμένου κιν
δύνου ύπό τών συμμάχων αύτού κατοίκων τής Κολχίδος. Ή στιγμή ήτο 
κρίσιμος*  εύρίσκετο έπί έχθρικού έδάφους, δπως ποτέ δ Ξενοφών είς 
τά ϊδια περίπου μέρη μέ τούς μυρίους του. Αί δυνάμεις τού Πέρσου 
Βασιλέως κατεϊχον τήν Μ. ’Ασίαν, μέχρι τών προθύρων τής Κων
σταντινουπόλεως. Οί στρατιώταί του ήσαν άνδρεΐοι, τδ είχον ήδη άπο- 
δείξει, είς τάς νίκας τάς δποίας είχον νικήσει μέχρις ού είσδύσωσιν 
έντός αύτού τού Περσικού έδάφους, άλλ’ ήσαν ολίγοι. Καί είχον νά 
παραταχθούν πρός έχθρόν πολλαπλασίας δυνάμεως. Άλλ’ δ μέγας Αύ
τοκράτωρ δέν έδειλίασε διότι είχε πεποίθησιν έπί τό δίκαιον τού άγώ- 
νός του καί έπίστευεν δτι δ Θεός συμπολεμεί μετ’ αύτού. Καί λοιπόν 
«τό πλήθος ύμάς άδελφοί», λέγει πρδς τούς άνδρείους του, «μή τα- 
ραττέτω. Θεού γάρ βουλομένου είς διώξει χιλίους. Θυσωμεν ούν έαυ
τούς τφ θεφ ύπέρ τής τών άδελφών ήμών σωτηρίας. Αάβωμεν στέφη 
μαρτύρων, ϊνα δ μέλλων ήμάς έπαινέση χρόνος >.

Έπανέλαβον, άγαπητοί μου άδελφοί, τούς λόγους τού μεγάλου 
καί ένδοξου Αύτοκράτορος διότι θέλω να έντυπωθώσιν είς τήν μνήμην 
ύμών ώς λόγοι ύπερόχου σημασίας. Είς τούς λόγους τούτους βλέπω 
έκπεφρασμένην τήν έννοιαν τής ύπέρ τής πατρίδος θυσίας τού Έλληνος 
χριστιανού στρατιώτου. Ό χριστιανός "Ελλην πίπτων ύπέρ τής πατρί
δος προσφέρει έαυτόν θυσίαν τφ Θεφ ύπέρ τής τών άδελφών αύτού 
σωτηρίας καί έκπληροΐ άρα τήν διδασκαλίαν τού Κυρίου : «μείζονα 
ταύτης άγάπην ούδείς έχει, ϊνα τις τήν ψυχήν αύτού θή ύπέρ τών φί
λων αύτού». Μέ τοιαύτην δέ πρόθεσιν προσφέρων έαυτδν είς τδν βωμόν 
τής πατρίδος είνε πεπεισμένος δτι περιμένει αύτδν μαρτύρων στέφανος 
καί έπαινος τοΰ μέλλοντος χρόνου.

Δύο Αύτοκράτορες, είς έν τή άρχή καί έτερος έν τφ μέσφ τού 
ύπερχιλιετούς βίου τής ένδόξου ήμών Αύτοκρατορίας, τών αύτών πρδς 
τδν Ηράκλειον έμφορούμενοι αρχών καί πεποιθήσεων έζήτησαν παρά 
τής ’Εκκλησίας, δπως άνακηρύξη έπισήμως ισοτίμους τών άγίων τής 
πίστεως μαρτύρων τούς ύπέρ πατρίδος θνήσκοντας. Ή ’Εκκλησία διά 
λόγους καιρικών μάλλον περιστάσεων δέν έδωκε τδ ζητηθέν. Άλλ’ έν 
τή συνειδήσει τής Ελληνικής ’Εκκλησίας έμεινε πάντοτε καί μένει ή 
άντίληψις δτι οί ύπέρ σωτηρίας τής πατρίδος θεοφιλώς άγωνιζόμενοι 
καί πίπτοντες άσφαλίζουσιν έαυτοίς τδν στέφανον τών μαρτύρων, διότι 
πατρίς καί πίστις συνδέονται άχωρίστως έν τή ψυχή τού "Ελληνος χρι
στιανού, μάλιστα άπδ τής ύποδουλώσεως τού Έθνους είς έχθρούς δχι 
μόνον τής πατρίδος αύτού άλλα καί τής πίστεως διώκτας.
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"Ολα τά έθνη καί δλοι οί λαοί έχουσι πατρίδα καί μάχονται ύπέρ 
αύτής καί θνήσκουσιν, άλλ’ ή πατρίς τού Έλληνος χριστιανού οχι 
μόνον νομίζεται ύπ’ αύτοΰ άλλά καί είνε πράγμα κατ’ έξοχήν ίερδν 
καί άγιον. 'Ως πνευματικόν περιεχόμενον δέν απαρτίζεται άπό σύνολον 
συμφερόντων φύσεως ύλικής άλλά συγκροτείται άπό σύνολον έννοιών 
άμεσώτατα μετά τής θρησκείας συνδεομένων. Ώς έδαφος δέ ίερώτερον 
αύτής ύπάρχει μόνον τό έδαφος τής Παλαιστίνης τδ όποιον ήγίασαν οί 
πόδες τού ένανθρωπήσαντος Γίού τού Θεού. Μετά τήν ιερότητα τής 
Παλαιστίνης έρχεται ή ίερότης τού έδάφους τής Ελληνικής πατρίδος, 
έδάφους άγιογραφικού, έδάφους έπί τού όποιου έσπάρη καί έβλάστησε 
καί έκαρποφόρησε πλουσίως ό πρώτος σπόρος τού εύαγγελικού κη
ρύγματος, έδάφους τδ όποιον έδέχθη τό αίμα καί τά οστά τών πρωτων 
μαρτύρων τής πίστεως, εδάφους έπί τού όποιου διεξήχθησαν οί πρώτοι 
πνευματικοί άγώνες ύπέρ τής νέας πίστεως, έπί τού όποίου συνεκροτή- 
θησαν αί οίκουμενικαί σύνοδοι, έπί τού όποίου ώργανωθη, έρρυθμίσθη, 
έστερεοποιήθη τό οικοδόμημα τής χρισιιανικής πίστεως, έδάφους τέλο; 
έπί τού όποίου «μεγάλα στοιχεία κεκοίμηνται». "Οπου αν έκηρυχθη 
καί δπου άν πηρυχθή τδ Εύαγγέλιον τής δια Χριστού Σωτηρίας μνη
μονεύονται καί θά μνημονεύωνται ώς ονόματα ίερά μετά τήν Βηθλεέμ 
καί τήν Ναζαρέτ καί τήν 'Ιερουσαλήμ ή Κύπρος καί ή Αντιόχεια, 
τδ Ίκόνιον καί ή ’'Εφεσος, ή Σαμοθράκη, ή Πάτμος καί Κρήτη, ή 
Θεσσαλονίκη, αί Άθήναι καί ή Κόρινθος.

Δύναται νά έννοηθή ό χριστιανισμός άνεξαρτήτως τών ονομάτων 
τούτων; Δύναται νά έξηγηθή καί ερμηνευθή ή ανα τόν κόομον άπαντα 
έξάπλωσις καί έμπέδωσις τού δόγματος τής θεότητος τού ’Ιησού Χρι
στού άνεξαρτήτως τών ελληνικών έκείνων συνεδρίων τα όποια γνωρί
ζονται ύπό τό όνομα Οίκουμενικαί Σύνοδοι ; Δύνανται τα άπό Σκυθών 
καί Γότθων καί Κελτών προελθόντα χριστιανικά τής Εύρώπης Έθνη 
νά ήνε βέβαια ότι θά ήσαν οία είνε σήμερον αν δέν ύπήρχεν ώς προμά
χων τής χριστιανικής πίστεως ή Κωνσταντινούπολις καί ή ύπερχιλιε- 
τής Ελληνική Βασιλεία κατά τού Περσισμού καί τού Ισλαμισμού, 
κατά τής άπό Βορρά καί Νότου, άπό Ανατολών καί Δυσμών έφορμώ- 
σης κατά τής πίστεως ταύτης βαρβαρότητας ; Καί θά ύπήρχε σήμερον 
Ιχνος χριστιανικής πίστεως έν τή πρώτη κοιτίδι αύτής έάν τό Έλλη- 
< κδν ’'Εθνος δέν είχε τό ψυχικόν σθένος νά ύπομείνη είτε δρών είτε 

πάσχον τήν συμφοράν τής μακραίωνος τουρκικής δουλείας ;
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Καί τό τοΰ προχριστιανοΰ Έλληνος πολεμικόν σύνθημα «Έε 
παίδες έλλήνων έλευθεροΰτε πατρίδα έλευθεροΰτε θεών έδη θήκας τε 
προγόνων» ήτο σύνθημα υψηλόν, άλλά τό δια στόματος τοΰ Ηρακλείου 
άπαγγελλόμενον είνε πολύ έκείνου ύπεροχώτερον καί κατά τόν σκο
πόν τής θυσίας, άλλά καί κατά τα άποτελέσματα αύτής, δια τόν θυ- 
σιαζόμενον. Ό έθνικός Έλλην διδαγμένος νά θεωρή τήν πατρίδα 
ώς πράγμα πατρός τε καί μητρός καί προγόνων απάντων σεμνότερον 
καί άγιώτερον έθυσίαζεν εαυτόν προθύμως είς τόν βωμόν αύτής, ώς 
άμοιβήν δέ τής θυσίας του ταύτης ήδύνατο νά περιμένη τόν έπιτάφιον 
ένός Περικλέους, τούς δραματικούς στίχους ενός Αισχύλου, τό έπί- 
γραμμα ενός Σιμωνίδου καί τόν άνδριάντα ένός Φειδίου. Αί περί ά- 
μοιβής άξιώσεις του δέν δύνανται νά έχωσιν εύρύτερον στάδιον. Διότι 
πέραν τοΰ τάφου περιέμενον αύτόν ό «Άΐδαο δόμος» ή Στύξ, δ Κω- 
κυτός καί δ Άχέρων, τά πένθιμα καί ερεβώδη «άλσεα Περσεφονείης» 
ή έστω καί οί «άσφοδελοί λιμνώνες» έν οίς πασι αί ψυχαΐ τών τε- 
τελευτηκότων πλανώνται «θυμού άφραδέες» δηλ. χωρίς αϊσθησιν τού 
παρόντος, χωρίς άνάμνησιν τού παρελθόντος, χωρίς έλπίδα μέλλοντος. 
’Αλλά τοιαύτη μεταθανάτιος κατάστασις είνε τόσον δλίγον έπιθυμη- 
τή, ώστε δ ήρως τών δμηρικών επών προτιμά νά είνε δούλος ζών έν 
τώ κόσμφ τούτω ή νά βασΛεύη έπί τών έν Άδη ψυχών.

θέλετε τώρα νά ίδήτε καί τάς έλπίδας τού έν τώ χρισιιανισμφ 
θυσιάζοντος έαυτόν ύπέρ τής τών άδελφών σωτηρίας ; ’Ανοίξατε τό 
βιβλίον τής ζωής διά νά άναγνώσητε έν αυτφ <Ζώ έγώ καί ήμείς ζή- 
σεσθε». <Ό πιστεύων τώ πέμψαντί με.. . μεταβέβηκεν έκ τού θανά
του είς τήν ζωήν». «Επιθυμώ άναλύσαι καί σύν Χριστφ είναι». <Οδ- 
τοι οί περιβεβλημένοι τάς στολάς τάς λεύκας τίνες είσΐ καί πόθεν ήλ- 
θον ; . . · Ούτοί είσιν οί έρχόμενοι έκ τής θλίψεως τής μεγάλης . . . 
δια τοΰτό είσιν ένώπιον τού θρόνου τοΰ θεού καί λατρεύουσιν αύτφ 
ήμέρας καί νυκτός έν τφ ναφ αύτού .. . Ού πεινάσουσιν έτι ούδέ δι- 
ψήσουσιν έτι ούδέ μή πέση έπ’ αύτούς ό ήλιος ούδέ παν καύμα · . . 
καί έξαλείψει δ θεός παν δάκρυον έκ τών οφθαλμών αύτών».

Τοιούτους βλέπω, άγαπητοί μου άδελφοί, διά τών δφθαλμών 
τής πίστεως πάντας τούς πεσόντας έν τοϊς ίεροΐς υπέρ τής Πατρίδος 
καί τής Πίστεως άγώσιν, ών σήμερον έπιτελούμεν τά μνημόσυνα. ’Ο
λίγοι δντες έμειναν πάντοτε άπτόητοι άπό τό πλήθος τών έχθρών διότι 
έπίστευον δτι θεοΰ βουλομένου είς διώξει χιλίους. θυσιάζοντες έαυ-
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τούς ύπέρ τής τών άδελφών σωτηρίας άπέβλεπον ούχί είς λόγους έπι- 
ταφίους καί έπιμνημοσύνους ούδέ είς έπιγράμματα καί άνδριάντας, 
άλλ’ είς τόν άμαράντινον τής δόξης στέφανον, δν δ θεός ήτοίμασε τοϊς 
άγαπώσιν αύτόν.

Τά μνημόσυνα ταΰτα τά καλώς ύπό τής Έκκλησίας θεσπισθίν- 
τα καί πρός τήν έορτήν τοΰ Σταυροΰ, δν είχον σημαίαν τοΰ άγώνός 
των καί δν έβάστασαν μετ’ αύταπαρνήσεως έπί τών ώμων των, συνδε- 
θέντα δέ γίνονται πρός δφελος έκείνων τούς δποίους «ούδέν καΰμα» 
πλέον παρενοχλεϊ, άλλ’ ύπέρ ήμών αύτών, οϊτινες διανύοντες άκόμη 
τήν περίοδον «τής θλίψεως τής μεγάλης» έχομεν άνάγκην νά τονώσω- 
μεν τάς ψυχάς ήμών άναθεωροΰντες τήν έκβασιν τής άναστροφής αύ
τών καί μιμούμενοι τήν πίστιν. ’Ερχόμενοι μετ’ αύτών είς έπικοινω- 
νίαν ώς στρατευόμενοι έτι μετά θριαμβευόντων, άναγκαίως πληρουμεθα 
πίστεως καί έλπίδος ώς πρός τήν έκβασιν τοΰ ίεροΰ άγώνος τδν όποι
ον ήρχισαν έκείνοι διά νά άποτελειώσωμεν ήμείς. Διότι δ άγων έξα- 
κολουθεί, μυριάδων έτι άδελφών δεομένων σωτηρίας. Τδ έργον τής 
άπολυτρώσεως τοΰ ίεροΰ τής ελληνικής πατρίδος έδάφους μένει άκό
μη ήμιτελές. Καί τΐ λέγω ήμιτελές, δπου καί αύτού τού ύπ αυτών 
λυτρωθέντος έδάφους μέρος έπανήλθεν αυθις ύπό τήν σκληράν δου
λείαν τοΰ άπηνοΰς έχθροΰ ; Άλλά θά έπιβλέψη δ Κύριος δμματι εύ- 
σπλαγχνικφ έπί τήν κάκωσιν τοΰ λαοΰ αύτοΰ, θά έπανεύρωμεν τήν 
δδόν τής δόξης. Ή άγάπη πρδς τήν πατρίδα είνε προωρισμένη νά 
ένώνη, συμβαίνει δμως ένεκα τής άνθρωπίνης άσθενείας καί νά διαιρή. 
Άλλ’ ή διαίρεσις είνε κακών άπάντων κάκισιον καί δφείλει νά άρθή 
πάλιν έξ άγάπης πρός τήν πατρίδα. Άς μας ένισχύσωσι καί είς τδ 
έργον τοΰτο αί εύχαΐ τών άθανάτων ήρώων.

Δι’ ήμάς τούς έν Κύπρφ προβάλλει πρό τών άλλων άπάντων αί- 
γλήεσσα ή μορφή τοΰ Σώζου καί τών γνωστών καί άγνώστων Κυ
πρίων συστρατιωτών του, οίτινες πεσόντες είς τά ηπειρωτικά καί τά 
μακεδονικά έδάφη συνέδεσαν διά δεσμών άρρήκτων τήν νήσον ταύ
την πρδς τδ πανελλήνιον έδαφος. Άναθεωρήσωμεν τήν έκβασιν τής 
άναστροφής αύτών καί μιμηθώμεν τήν πίστιν.

Ό Δεσπότης, δ άγιος καί άληθινός έως πότε ού κρίνεις καί ίκ- 
δικεϊς τδ αίμα τών θυσιασάντων έαυτούς ύπέρ τής τών άδελφών σω- 
τηρίας ; Κύριε βοήθησον ήμΐν ένεκεν τής δόξης τοΰ δνόματός Σου.
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Ol STOYPQTßl TOY XPISTOY

«Σταύρωσον, σταύρωσαν αύτόν !»
Φρικώδης καί άπαισία ή κραυγή αυτή του μαινομένου έβραϊκοΰ 

λαοΟ, άπαιτοΰντος τήν σταύρωσιν τοΰ Σωτήρος Χριστοΰ !... ’Απαι
τεί τόν θάνατον τοΰ άγιωτάτου τών άνθρώπων, τόν όλεθρον τοΰ Κυρίου 
τής ζωής, ένω έξ άλλου ζητεί ν’ άπολυθή δ κακοΰργος, δ ληστής, δ 
φονεύς ! Αύτός έκείνος δ λαός, δστις πρό τινων ήμερων έστρωνε τά 
ίμάτια αύτοΰ καί ερριπτε τούς κλάδους τών φοινίκων είς τήν όδόν τήν 
άπό Βηθανίας είς Ιερουσαλήμ κατά τήν θριαμβευτικήν έκείνην είσο
δον του Ιησοΰ είς την πόλιν Δαυίδ, δ λαός έκείνος, δστις έν τή 
μέθη τής χαράς αύτοΰ εκραζεν, «ώσαννά τώ ίίώ Δαυίδ, εύλογημένος 
δ έρχόμενος έν όνόματι Κυρίου, βασιλεύς τοΰ ’Ισραήλ»! αύτός ούτος δ 
λαός άποκρούει τώρα τόν Γίόν τοΰ Δαυίδ, τόν Χριστόν τοΰ θεού καί 
λυσσωδώς έξανίσταται έναντίον αύτού, θεωρεί αύτόν έπαναστάτην, 
έχθρόν αύτού τού θεοΰ καί τό θριαμβευτικόν «ώσαννά» καί τά ούρα- 
νομήκη «ζήτω», άντικατέστησε διά τοΰ «σταύρωσον άρον, άρον, 
σταύρωσον αύτόν!». Ώ, έλησμονήθη λοιπόν ήύψηλή καί σωτηριώδης 
διδασκαλία τοΰ έκ Ναζαρέτ προφήτου ή καταθέλξασα τόν νοΰν καί 
τήν καρδίαν τού άστάτου καί άπίστου τούτου λαού, έλησμονήθησαν τά 
θαύματα αύτοΰ καί αί ποικίλαι άλλαι εύεργεσίαι, έλησμονήθη ή άθωό- 
της αυτού καί ή άρετη, τα παντα έλησμονήθησαν. Κατεπατήθησαν καί 
παρεβιάσθησαν πάντες οί νόμοι τής ήθικής καί τοΰ δικαίου καί διά 
τήν καταστροφήν τής άθωότητος έτέθησαν είς χρήσήν παντός είδους 
παρανομίαι. Επί τέλους έσταύρωσαν αύτόν καί ύψωσαν έπί τού ξύλου 
ώς τόν έσχατον τών καταδίκων !

Αλλ όσον μέγα, όσον φοβερόν καί άποτρόπαιον έν τή συνειδήσει 
ήμών παρίσταται τό έγκλημα τοΰ ίουδαϊκοΰ λαού έναντίον τοΰ Αυ- 
τρωτοΰ τής άνθρωπότητος, δέν νομίζετε δτι έπαναλαμβάνεται τό άνο- 
σιούργημα έκεινο καί σήμερον μεταξύ ήμών ; Πολλοί άκούοντες τήν 
συγκινητικήν ίστορίαν τών παθών τοΰ Σωτήρος, τό μαρτύριον τό όποι
ον ύπέμεινεν δ Κύριος ήμών, πρωτοφανές είς τήν ίστορίαν, είνε έτοι
μοι νά θυσιάσωσι τήν ψυχήν των ύπέρ αύτοΰ, έν τούτοις ποσάκις αύ- 
τοί ούτοι έν άλλη στιγμή δέν σταυρώνουσιν αύτόν τόν ίδιον Χριστόν 
καί δέν άρνοΰνται τά πάθη του ; Ποσάκις δέν σταυρώνει αύτόν έπα^α- 

στατών καί έξεγειρόμενος έναντίον αύτοΰ καί ό νοΰς ήμών καί ή θέλη- 
σις καί ή καρδία ήμών ;

Ό Νοΰς !... Ποιος διά τής λέξεως ταύτης δέν έννοεί τάς 
προόδους έκείνας καί κατακτήσεις τοΰ πνεύματος, τά θαύματα τά ό
ποια ή έπιστήμη έκαμε κατά τούς τελευταίους τούτους χρόνους καί 
τα όποια καί έν τώ μέλλοντι θά κάμη ; Πρόοδοι πράγματι μεγάλαι 
καί καταπληκτικαί, τάς δποίας άδύνατον νά διαμφισβητήση τις. Αλλ 
υπερήφανος διά τά δίκαια αύτοΰ καί τάς δυνάμεις ό νοΰς συχνάκις έν 
τή θλιβερά αύτοπεποιθήσει θέλει ν’ άρθή ύψηλότερον παντός άγίου καί 
θείου, ούχΐ δέ σπανίως λαμβάνει τόν τόνον τής άμφιβολίας καί έπί 
τέλους έξανίσταται μή δυνάμενος νά έξιχνιάση τόν νοΰν τοΰ θεοΰ καί 
έκ προθέσεως διαφθείρει τήν θείαν άλήθειαν καί χλευάζει αύτην . Πο
σάκις διά τούς λόγους τούτους δέν άπηυθύνθη καί δέν άπευθυνεται 
τό «σταύρασον» έκεινο έναντίον τοΰ άγιωτάτου όνόματος τοΰ Χριστοΰ, 
τής υψηλής αύτοΰ διδασκαλίας, έναντίον τής αγίας αύτοΰ Εκκλησίας 
καί πασών τών θείων αύτής δωρεών ; Ποσάκις δέν έγένετο καί δεν 
νεται άπόπειρα περί έξουδενώσεως καί ταπεινώσεως τής πίστεως είς 
αύτόν ; Έναυλοι ήχοΰσιν είς τάς άκοάς ήμών τών ποικιλωνύμων συγ
χρόνων σταυρωτών τοΰ Χριστοΰ αί κραυγαί : «Κάτω ό Χριστός ! Δέν 
θέλομεν πλέον αύτόν νά ήνε βασιλεύς ήμών ! Παρήλθεν ή έποχη του ! 
Κάτω ή δογματική καί ηθική διδασκαλία του» ! Πανταχοΰ φω- 
νάζουσιν, έδώ μέν δυνατά, έκεί δέ σιγά : ό είς άπό τό βιβλίον καί 
ό άλλος άπό τήν έφημερίδα : «κάτω ό Χριστός !» ’Ιδού όποιας κραυ- 
γάς άκούομεν καί σήμερον είς τόν δεδοξασμένον 20όν αίώνα. «Χρι- 
στέ ! Ποΰ είσαι Χριστέ ;» άναφωνεί είς τών συγχρόνων σοφών. <Έ- 
φόνευσαν τόν Χριστόν μας, έσταύρωσαν αύτόν έκ νέου οί σημερινοί 
Εβραίοι . . . Έκ νέου έπώλησαν αύτόν οί σημερινοί άναρίθμη^ι 
Ίοΰδαι».

’Αλλ’όχι μόνον ό νού;, άλλά καί ή θέλησις ήμών πολλάκις νά διά- 
κειται έχθρικώς πρός τόν Χριστόν, σταυρώνουσα αύτόν καί είς μυρίας 
δσας ύποβάλλουσα άτιμώσεις. Πόσον συχνά πράγματι διά τής διαγω- 
Υήζ ήμών φαινόμεθα όχι τοιοΰτος όποιοι όφείλομεν νά ώμεν, συμφώ- 
νως πρός τήν υψηλήν ήμών κλίσιν ! Ένφ είμεθα όπαδοί τοΰ Χριστού 
καί φέρομεν τό τίμιον καί άγιον αύτοΰ όνομα, ούχί σπανίως ζώμεν ώς 
έθνικοί μή γνωρίζοντες θεόν... Πόσον συχνά ή θέλησις ήμών παραφε- 
ρομένη ύπό ταπεινών έλατηρίων, δεικνύει φανεράν άπείθειαν πρός τάς 
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έντολάς τοΰ Χριστού καϊ δικαιολογούσα έαυτήν λέγει*  «σκληρός είνε 
ό λόγος αύτού, ποιος δύναται νά τδν άκούση » ! Τούτο τί άλλο σημαί
νει η δτι σταυρωνομεν τόν Χριστόν, · · Ποιος δύναται ν’ άπαριθμήση 
πάσας τάς άπόψεις τής μοχθηράς ήμών θελήσεως, κατά τάς όποιας 
σταυρώνομεν τόν Χριστόν; Σταυρώνει τόν Χριστόν, δστις διαβάλλει 
τόν άδελφόν αύτοΟ καϊ στήνει παγίδας ϊνα παραπλανήση τόν άθώον. 
Σταυρώνει τόν Χριστόν, δστις αίρει τάς χειρας κατά τών πτωχών, τών 
πασχόντων, τών χηρών, τών δρφανών, κατά τών άποκλήρων καθόλου 
τοΟ κόσμου τούτου, οϊτινες δέν δύνανται άλλως ν’ άπαντήσωσιν είς 
τήν κατ’ αύτών ύβριν καϊ άδικίαν είμή δια τών όδυρμών καί δακρύων. 
Σταυρώνει τόν Χριστόν, δστις κλείει τα ώτα πρός δικαίας παρακλή
σεις καϊ παράπονα, δστις έκδικεϊται δι’ έκάστην γινομένην είς αύτόν 
προσβολήν. <Έφ’ δσον έποιήσατε ένϊ τούτων τών άδελφών μου τών 
έλαχίστων, έμοϊ έποιήσατε» (Ματθ. 25, 46).

Άλλά τά πάθη ήμών ; *Ω,  τά πάθη ήμών ! Μήπως καϊ ταύτα 
όλιγώτερον διάκεινται έχθρικώς πρός τόν Χριστόν; Τυφλά καϊ παρά
λογα φύσει, δέν γνωρίζουσι πόθεν καϊ ποΟ φέρονται, άλλά μαινόμενα 
ώς οί ’Ιουδαίοι κραυγάζουσιν: «ήμεϊς δέν έχομεν βασιλέα, είμή Καί- 
σαρα*  ήμεϊς έχομεν νόμον καϊ κατά τόν νόμον ήμών όφείλει ν’ άπο- 
θάνη>. Ήμεϊς δέν γνωρίζομεν άλλας άπαιτήσεις, έκτός τών άπαιτή- 
σεων τής σαρκός, συμφώνως πρός τάς όποίας άνάγκη νά διαρρήξωμεν 
πάντα δεσμόν πρός τήν ήθικήν καϊ νά χλευάσωμεν παν υψηλόν καϊ 
εύγενές αίσθημα! «’Οφείλει ν’ άποθάνη*!

Βεβαίως ένοχοι ύπήρξαν οί ’Ιουδαίοι διά τό τολμηθέν κατά τοΟ 
Σωτήρος φρικτόν αύτών έγκλημα, άλλ’ άσυγκρίτως άξιοκατακριτότε- 
ροι εϊμεθα ήμεϊς, οϊτινες σταυροΟμεν τό δεύτερον τόν Χριστόν, άμαρ- 
τάνοντες έκουσίως καϊ άφοΰ έλάβομεν έπίγνωσιν τής άληθείας. Διότι 
κατά τόν ’Απόστολον «έκουσίως άμαρτανόντων ήμών μετά τό λαβεϊν 
έπίγνωσιν τής άληθείας, ούκέτι περϊ άμαρτιών άπολείπεται θυσία, φο
βερά δέ τις έκδοχή κρίσεως καϊ πυρός ζήλος έσθίειν μέλλοντος τούς 
ύπεναντίους». Καί έάν άθετήσας τις τόν νόμον Μωυσέως χωρίς οίκτιρ- 
μών έπϊ δυσϊν % τρισϊ μάρτυσιν άποθνήσκει, πόσω μάλλον δέν θ’ ά- 
ξιωθή χείρονος τιμωρίας δ τόν Γίόν τοΟ θεοΟ καταπατήσας καϊ τό 
αίμα τής διαθήκης κοινόν ήγησάμενος, έν φ ήγιάσθη, καϊ τό Πνεύμα 
τής χάριτος ένυβρίσας; (Έβρ. 10, 2β—28). Οί ’Ιουδαίοι έχουσι τήν 
έλαφρυντικήν περίπτωσιν, δτι δέν έγνώριζον τί έπραττον, διότι έάν 

Οί σταυρωταϊ τού Χριστού 185

έγνώριζον δέν ήθελον σταυρώσει τόν Κύριον τής δόζης (Α'. Κορινθ. 2, 
8), άλλως δέ καϊ αύτός δ θεϊος Μάρτυς από τού Σταυρού είπε περί 
τών σταυρωτών αύτοΰ δτι εΐνε άξιοι συγγνώμης, διότι δέν έγνώριζον τί 
έκαμνον «Πάτερ, άφες αύτοϊς—είπε πρός τόν ούράνιον Πατέρα του— 
ού γάρ οϊδασι τί ποιούσιν». Άλλα καϊ ήμεϊς άρά γε δέν γνωρίζομεν 
ποϊον σταυρώνομεν ;. . Άς άπαντήση έκαστου ή συνείδησις.

Άλλ’ δ,τι δήποτε καϊ άν άπαντήση πάντοτε άπομένει ώς γεγο
νός ή άλήθεια, δτι εϊμεθα ένοχοι άπέναντι τού Χριστού καϊ άξιοι τι
μωρίας άπό μέρους αύτού έφ’ οϊς ώς έχθροϊ αύτού πράττομεν. *Ινα  μή 
δμως γείνη τούτο, άνάγκη ϊνα έν συντετριμμένη καρδία προφθάσωμεν 
τό πρόσωπον αύτού έν έξομολογήσει καϊ ζητήσωμεν παρ’ αύτού άφε- 
σιν τών πλημμελημάτων ήμών να ταπεινώσωμεν τόν νοΰν ήμών, ώστε 
να ύπακούη είς τήν πίστιν αύτοΰ, μετ’αύταπαρνήσεως καϊ δραστηριότη- 
τος νά έκπληρώμεν τό άγιον τού θεού θέλημα καϊ να καθαρίσωμε/ τήν 
καρδίαν ήμών άπό τά διάφορα αμαρτωλά πάθη, άτιν’ άντιστρατεύον- 
ται είς τόν νόμον αύτού. Έν τέλει ώ; άληθείς τού Εσταυρωμένου μα- 
θηταί, άς άποφασίσωμεν άπαρεγκλίτως ν’ άκολουθήσωμεν αύτόν καϊ 
τήν όδόν, τήν δποίαν διά τοΰ μαρτυρικού αύτοΰ θανάτου μάς ύπέδει- 
ξεν. Έν τοιαύτη περιπτώσει δέν θ’ άποδειχθώμεν έχθροϊ τοΰ Χρι- 
στοΰ, άλλά φίλοι καϊ άδελφοί αύτοΰ. Διότι Χριστός έπαθεν ύπέρ 
ήμών, ήμϊν ύπολιμπάνων ύπογραμμόν, ϊνα έπακολουθήσωμεν τοϊς ϊ- 
χνεσιν αύτού».

Δ.
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+ ΚΥΡΙΛΛΟΣ
EAESi ΘΕΟΥ ορχιεπιεκοποε

ΝΕΑΣ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ό<ί»ώτατο» Ηγούμενο» τών 'Ιερών Μονών, «ύλαβέόταιβ» 
Εφημέριοι τών Ιερών Ναών, τιμιότατο» Ορον»κο» κα» Ένοριακο» 
Επίτροπο» κα» όνμπας ό χριστεπώνυμος τού Κυρίου λαός, χόρ»ς 
ύμϊν άπασ» κα» ειρήνη άπό θεού Πατρός ίν Κυρίω ’Indo»? Χρ»- 
è*#  «ληθννΟείη.

Από τής θείω έλέει άναρρήσεως τής ήμών Μετριότητος 
έπί τόν προεδρικόν τής Άγιωτάτης ήμών 'Εκκλησίας θρόνον 
διηνεκώς μελετώντες τό πώς θά δυνηθώμεν νά έξυψώσωμεν 
τον παρ’ ήμΐν εκκλησιαστικόν βίον εις τό κοινώς επιθυμητόν 
έπίπεδον, εύρισκόμεθα σήμερον τή χάριτι τοΰ Κυρίου είς τήν 
ίύχάριστον θέσιν νά έξαγγείλωμεν τφ χριστεπώνυμα» πληρώ- 
ματι άπάσης τής Θεοφύλακτου ήμών νήσου τήν απαρχήν τών 
μέτρων άτινα έν συνοδική διασκέψει μετά τών σεβασμιωτά- 
των Μητροπολιτών, οίς διατελεί ήδη κατηριθμημένος επίλε
κτος τής Εκκλησίας λειτουργός ό νέος Μητροπολίτης Κυοη- 
νειας κ. Μακάριος, ώς αναγκαία πρό τών άλλων πάντων πρός 
τον σκοπον τοϋτον έκρίθησαν. Ή απαρχή αΰτη τής πρός 
τακτοποίησιν τών καθ’ ήμάς έκκλησιαστικών πραγμάτων 
συνοψίζεται έν τοίς άκολούθοις :

Πρώτον. Έψηφίσθη «Ειδικός Κανονισμός τών Θρο- 
νικών Επιτροπειών» έξ άρθρων 40, έν οίς συμπληροΰνται 
καί διασαφηνίζονται αί σχετικαί τοΰ Καταστατικού διατάξεις 
περίθρονικών διαχειρίσεων καί περί καθηκόντων κα'ι δικαιω
μάτων τών Θρονικών ’Επιτροπειών.
* Δεύτερον. Εψηφίσθη «Ειδικός Κανονισμός τών 
Ενοριακών Διαχειρίσεων» έξ άρθρων μέν 68 άποτελοΰμενος, 

άναλυτικώς δέ κατά τό δυνατόν καθορίζων τόν τρόπον τής 
διαχειρίσεως τής ένοριακής περιουσίας.
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Τρίτον. Έψηφίσθησαν «Συνοδικά! Διατάξεις περί 
Χωρεπισκόπων» έπι τφ σκοπφ εύρυθμου εφαρμογής τοΰ θε
σμού, τοΰ διαληφθέντος έν τφ Καταστατικφ τής Αγιωτάτης 
έν Κύπρω ’Εκκλησίας, έφηρμόσθη δ ήδη ώς πρός την Αρ
χιεπισκοπήν ό θεσμός κατασταθέντος ώς Χιορεπισκοπου Σα- 
λαμϊνος, τοΰ τέως έν Διακόνοις τελοΰντος κ. Εικοδημου λει
τουργού τής 'Εκκλησίας παιδείφ τε και αρετή συγκεκροτη- 
μένου.

Τέταρτον. Κατηρτίσθη «Δικονομία τών ’Εκκλησια
στικών Δικαστηρίων» ήτις μετά μίαν ετι αναθεωρησιν εις 
εφαρμογήν τιθεμένη θέλει άποτελέσει το θεμέλιον τής ευ
ρύθμου λειτουργίας τών έκκλησιαστικών Δικαστηρίων έπι τε- 
λειοτέρφ κατά τό άνθρωπίνως δυνατόν απονομή τής έκκλη- 
σιαστικής δικαιοσύνης.

Πέμπτον. Μετεμορφώθη είς «Παγκύπριον» τό, έ
βδομον ήδη έτος, υπό τήν ατομικήν ευθύνην τοΰ έν Χριστφ 
αγαπητού ήμών άδελφού και συλλειτουργού Σεβασμιωτατου 
Μητροπολίτου Κιτίου κ. Μελετίου λειτουργούν Ίεροδιδα- 
σκαλείον, τό όποιον ό ένθεος ζήλος τής Αύτοΰ Σεβασμιό- 
τητος ίδρυσε κα! προήγαγεν είς σημειον έπίζηλον. Τοΰ κα
λού δέ τούτου Ιδρύματος έξ ού άπεκδεχομεθά την αποκτησιν 
κλήρου άξιου τής άποστολής αύτού, άναλαβοΰσα τήν διακυ- 
βέρνησιν ή 'Ιερά Σύνοδος διώρισεν εφορείαν προς διοίκησιν 
αύτοΰ άποτελουμένην έκ τοΰ Σεβασμιωτατου Μητροπολίτου 
Κιτίου κ. Μελετίου, τοΰ θεοφιλεστάτου Χωρεπισκόπου Σα- 
λαμϊνος κ. Νικοδήμου καί τοΰ Πανοσιωτάτου 'Ηγουμένου 
Κύκκου κ. Κλεόπα, καλεί δέ άπαν τής Έκκλησίας τό πλή
ρωμα δπως περιβάλη αύτό διά τής στοργής τής οποίας τοι
ούτου σκοποΰ “Ιδρυμα εΐνε άξιον.

“Ε κτ ον. Άπεφασίσθη δπως, πρός ταχυτέραν άπόκτη- 
σιν στελεχών όργανικής διοικήσεως τής Έκκλησίας, κληθώ- 
σιν έκ τής τάξεως τών έν ένεργείφ πτυχιούχων Διδασκάλων 
12 τόν άριθμόν οϊτινες καταρτιζόμενοι διά τήν έκκλησιαστι- 
κήν διακονίαν θεωρητικώς τε καί πρακτικώς δι’ ένιαυσίας 
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φοιτήσεως έν τφ Ίεροδιδασκαλείφ ύπό εξαιρετικούς ορούς 
κατά τό προσεχές σχολικόν έτος θέλουσιν άποκατασταθή άμα 
τή συμπληρώσει τοϋ σχολικού έτους είς εκκλησιαστικός θέ
σεις μετά μισθοδοσίας αξιοπρεπούς καί μονίμου.

Έβδομον. Έκρίθη εύλογον δπως πάσαι αί ένοριακαί 
Έπιτροπαί υποχρεωτικός λαμβάνωσι τόν προνοίρι τής Α. Σ. 
τοΰ αδελφού 'Αγίου Κιτίου έκδιδόμε\ον «’Εκκλησιαστικόν 
Κηρυκα», τούτο μέν δπως παρακολουθώσι τάς έν αύτφ έκά- 
στοτε έγκύρως δημοσιευομένας συνοδικός καί καθόλου εκκλη
σιαστικός πράξεις καί αποφάσεις καί τό άλλα φωτιστικά καί 
■ψυχωφελή δημοσιεύματα, τοΰτο δέ δπως διό τής πληρωνομέ- 
νης συνδρομής βοηθήται τό έργον τοΰ 'Ιεροδιδασκαλείου. 
Καθ’ δσον ή Αύτοϋ Σεβασμιότης καί έν τούτφ διατρανοΰ- 
σα τήν άγάπην Αύτής πρός τό Ίεροδιδασκαλεϊον εύηρεστή- 
θη νά παραχωρήση ύπέρ τοΰ 'Ιδρύματος τά 2)3 τής προσό
δου τοΰ ’Εκκλησιαστικού τούτου οργάνου. Διό τούς αύτούς 
δέ λόγους ή 'Ιερά Σύνοδος συνιστφ δπως έγγραφώσι συν- 
δρομηται αύτοϋ δσον τό δυνατόν πλείονες έκ τε τού 'Ιερού 
κλήρου καί έκ τοΰ λαού, ϊνα καί πλείων άποβή ή καρποφο
ρία είς τε πνευματικήν καί ψυχικήν ώφέλειαν τών άναγινω- 
σκόντων καί είς ύλικήν τοΰ έργου τοΰ 'Ιεροδιδασκαλείου ύ- 
ποστήριξιν.

Ταΰτα, αγαπητά ήμών έν Κυρίφ τέκνα, παρουσιάζομεν 
ύμϊν σήμερον ώς καρπόν τής πρώτης συνοδικής περιόδου άπό 
τής θείφ έλέει άναρρήσεως ήμών, ολίγον μέν ώς πρός τό 
δλον τοΰ λειπομένου άνορθωτικοΰ έργου, ικανόν δέ ώς απ
αρχήν τοΰ δλου έργου λαμβανόμενον.

Οί συγκροτοΰντες τήν Ίερά^ι τής Έκκλησίας Σύνοδον 
έμφορούμενοι πάντες ύφ’ ενός αγίου πόθου ώς ύφ*  ενός 'Α
γίου Πνεύματος έμπνεόμενοι θά συνεχίσωσι τό άνορθωτικόν 
έργον μετά τοΰ αύτοϋ ένθέου ζήλου έν τακτικαΐς τε καί 
έκτάκτοις συνόδοις. Άλλ’ ϊνα τό έργον συντελεσθή καί άπο- 
δώση τήν καλήν καρποφορίαν ανάγκη νά ύποβοηθήση τοΰ
το ή προθυμία τοΰ χριστεπωνύμου πληρώματος είς ύπακοήν
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καί εύπείθειαν κατά τήν παραγγελίαν τοΰ μακαρίου Παύλου 
«Πείθεσθε τοϊς ήγουμένοις ύμών καί ύπείκετε. Αύτοί γάρ 
άγρυπνοΰσιν ύπέρ τών ψυχών ύμών ώς λόγον άποδώσοντες, 
ϊνα μετά χαράς τοΰτο ποιώσι καί μή στενάζοντες· αλυσι
τελές γάρ ήμϊν τοΰτο».

Άλλά πεποίθαμεν έν Κυρίφ Ίησοΰ, τφ δι’ ήμάς τά 
πάθη καί τόν σταυρόν και τόν θάνατον καταδεξαμένφ ϊνα 
ημάς λυτρώσηται τών συνεπειών τής πρώτης παρακοής, δτι 
τό έργον είς δ εαυτούς οί ποιμένες καθιερώσαμεν έσίαι αύ
τοϊς ούχί στεναγμών αφορμή άλλά χαράς ένθέου πρόξενον 
καί άγαλλιάσεως κοινής καί ευφροσύνης ποιμαινόντων καί 
ποιμένων παραίτιον είς δόξαν τοΰ εύλογητοΰ ονόματος, έν ώ 
παν γόνυ κάμψει έπουρανίων καί έπιγείων καί καταχθονίων.

‘Ημείς δέ τοιαύτης ήδη χαράς πεπληρωμένοι τήν καρ
δίαν εύχόμεθα πάσιν ύμϊν, τέκνα έν Κυρίφ αγαπητά, δπως 
έν κατανύξει μέν ψυχής παρακολουθήσητε έν ταϊς τελεταϊς 
τής Έκκλησίας τόν Λυτρωτήν ήμών έπϊ τό εκούσιον καί 
ζωοποιόν πάθος έρχόμενον έν αγαλλιάσει δέ πνεύματος ύπο- 
δεχθήτε Αύτόν έκ τοΰ Τάφου άνιστάμενον καί τήν ζωήν τφ 
κόσμφ δωρούμενον.

Αύτφ ή,δόξα είς τούς αιώνας τών αιώνων ’Αμήν.

Έν τή Αρχιεπισκοπή 25 Μαρτίου 1917.

ΐ Ό Κύπρου ΚΥΡΙΛΛΟΣ 
έν Χφ εύχέτης πάντων ύμών.

Άναγνωσθήτω έν πάσι τοϊς Τεροϊς
ναοίς τής Νήσου είς δύο κατά
συνέχειαν Κυριακάς μετά τό
'Ιερόν Ευαγγέλιον.

t ό Κ. Κ.
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ΣΥΝΟΔΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΧΩΡΕΠΙΣΚΟΠΩΝ
• · 

—
Ή 'Ιερά Σύνοδος τής Εκκλησίας τής Κύπρου συνε- 

δριάζουσα ύπό τήν προεδρίαν τής Α. Μ. τοΰ ’Αρχιεπισκόπου 
πάσης Κύπρου ψηφίζει :

1. 'Ο Αρχιεπισκοπικός καί έκαστος τών Μητροπολιτι- 
κών θρόνων δικαιούται νά έχη ένα Χωρεπίσκοπον ώς βοηθόν 
τοΰ Αρχιεπισκόπου ή τοΰ Μητροπολίτου έν τφ έργφ τής ποι
μαντορίας.

2. ’Εκλέξιμοι διά τδν βαθμόν τοΰ Χωρεπισκόπου είνε κλη
ρικοί ιερωμένοι ήλικίας ούχΐ έλάσσονος τών 30 έτών, άδιάβλη- 
τοι τά ήθη καί τήν εύσέβειαν καί έπί τούτοις κάτοχοι πτυχίου 
όρθοδόξου θεολογικής Σχολής.

3. Οι Χωρεπίσκοποι καθίστανται ύπδ τής Ίεράς Συνόδου 
προτάσει τοΰ Άρχιερέως ούτινος προορίζονται ώς βοηθοί, ιιτλο- 
φοροΰνται δέ ψιλφ τίτλφ άπδ τοΰ δνόματος πάλαι ποτέ διαλαμ- 
ψάσης ’Επισκοπής καί προσφωνοΰνται θεοφιλέστατοι.

4. 'Ο Χωρεπίσκοπος έχει έπισκοπικδν βαθμδν ίερωσύνης, 
είνε δέ δ πρώτος βαθμούχος κληρικδς τής έπαρχίας έν ή διακονει 
ύποκείμενος, ώς καί δ λοιπδς τής ’Επαρχίας κλήρος, είς τδν τής 
Έπαρχίας Αρχιερέα, δστις είνε δ άμέσως Προϊστάμενος αύτοΰ 
έκκλησιαστικώς.

5. 'Ο Χωρεπίσκοπος λειτουργών μνημονεύει τοΰ ίδίου 
’Επισκόπου, έπίσης δέ καί δ συλλειτουργών αύτφ κλήρος μνη
μονεύει τού ’Επισκόπου τής Έπαρχίας, ούτινος καί ψάλλεται ή 
φήμη κατά τήν λειτουργίαν. Τδ δνομα τοΰ χωρεπισκόπου, λει- 
τουργοΰντος ή χοροστατοΰντος μνημονεύεται ύπδ τοΰ Διακόνου ή 
τοΰ Ίερέως μόνον έν τή έκτενεί μετά τδ μνημόσυνον τοΰ τής 
Έπαρχίας Άρχιερέως ώς ακολούθως : «’Έτι δεόμεθα ύπέρ τοΰ 
θεοφιλεστάτου Επισκόπου (δεινός)».
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6. Οί Χωρεπίσκοποι δέν δικαιούνται νά χειροτονήσωσιν 
ή χειροθετήσωσι κληρικδν οίασδήποτε τάξεως καί βαθμού είμή 
τή έντολή τών οίκείων Αρχιερέων, πάσα δέ δικαιοπραξία αύτών 
ώς έκκλησιαστικών λειτουργών γίνεται έν δνόματι τού οίκείου 
Επισκόπου.

7. Ή προσωπική έτήσιος άντιμισθία τών Χωρεπισκόπων 
δρίζεται είς λίρας Άγγλικάς ούχί δλιγωτέρας τών έγδοήκοντα, 
τά δέ λοιπά έξοδα μισθοδοσίας προσωπικού, διατροφής, οίκή- 
σεως, περιοδείας, παραστάσεως προσδιορίζονται έν τφ έτησίφ 
προϋπολογισμφ τοΰ θρόνου.

8. Ό Χωρεπίσκοπος δύναται νά άπολυθή τή αίτήσει αύ
τοΰ ύπδ τοΰ οίκείου ’Επισκόπου ούτε δμως παύεται, ούτε τιμω
ρείται δι’ άργίας πλείονος τών έξ μηνών είμή έξ άποφάσ^ως τής 
'Ιεράς Συνόδου, παύεται δέ μόνον διά κανονικούς λόγους.

9. Οί διά γήρας ή νόσημα χρόνιον σωματικόν ή διανοη
τικόν άρμοδίως άποδεδειγμένον οίκειοθελώς άποχωρούντες τής 
ένεργοΰ ύπηρεσίας ή καί έξ άποφάσεως τής Ίεράς Συνόδου άπο- 
λυόμενοι Χωρεπίσκοποι δικαιούνται είς περίθαλψιν έκ τού ταμείου 
τού θρόνου έν φ διηκόνουν, Συνοδικώς προσδιοριζομένην. Είς 
τόν ένεκα παύσεως άποχωρούντα δύναται ή Ιερά Σύνοδος νά 
δρίση χορηγίαν οϊαν ήθελε κρίνει εύλογον έκ τοΰ ταμείου τοΰ 
θρόνου τής διακονίας αύτοΰ.

10. Έκ τών καταλοίπων τοΰ άποβιώσαντος Χωρεπισκό- 
που τά μέν διά τήν χρήσιν τής θείας λατρείας προωρισμένα άντι- 
κείμενα, ιερά άμφια, σταυροί, είκόνες κλπ. άνήκουσι τή Επι
σκοπή έν ή τδ τελευταίον ύπήρξε διακονών. Έκ δέ τής λοιπής 
αύτοΰ περιουσίας κινητής είτε ακινήτου, τά μέν έκ κληρονομιάς 
προερχόμενα ή άποδεδειγμένως πρδ τής είς τον βαθμόν κατα- 
στάσεως ύπ’ αύτοΰ κεκτημένα άνήκουσιν είς τούς έξ άδιαθέτου 
κληρονόμους, έάν ούτοι άποδείξωσι τήν τοιαύτην προέλευσιν αύ
τών, τά δέ λοιπά άνήκουσιν έξ ήμισείας είς τούς κληρονόμους 
καί τδν Επισκοπικόν θρόνον δσάκις άποθνήσκη άνευ διαθή
κης. Διά διαθήκης δέ δέν δύναται νά διαθέση πλέον τών 2)3 τής
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περιουσίας αύτοΰ, τοΰ ετέρου 1)3 περιερχομένου έξ άδιαθέτου 
είς τό Ταμείου τής Επισκοπής.

11. Οί Χωρεπίσκοποι δύνανται νά μετέχωσι τών Συνοδι
κών έργασιών κατόπιν ειδικής έκάστοτε προσκλήσεως τής Τε- 
ράς Συνόδου μετά δικαιώματος μόνον έκφράσεως γνώμης, ούχί 
δέ καί ψήφου έν τή άποφάσει. Έάν δμως ’Αρχιερατικός τις 
θρόνος διατελή έν χηρείφ ή ό Άρχιερεύς αύτοΰ κωλύεται νομί
μως, ό Χωρεπίσκοπος αύτοΰ μετέχει τής Τέρας Συνόδου, μετά 
δικαιωμάτων καί ύποχρεώσεων μέλους Συνοδικού, αύτοδικαίως 
έν τή περιπτώσει χηρείας, τή έντολή δέ τοΰ προϊσταμένου αύτοΰ 
’Επισκόπου έν τή περιπτώσει νομίμου κωλύματος αύτοΰ. Έν 
περιπτώσει έλλείψεως δι’ οίουσδήποτε λόγους συνοδικής απαρ
τίας ο ΙΙροεδρεύων τής Τέρας Συνόδου δύναται νά καλέση τό
σους Χωρεπισκόπους δσοι χρειάζονται διά τήν απαρτίαν καί τότε 
δέ οί καλούμενοι Χωρεπίσκοποι έχουσι τά δικαιώματα καί τάς 
ύποχρεώσεις μέλους Συνοδικού. Οί Χώρεπίσκοποι κάθηνται έν 
τή Συνόδφ καί ύπογράφουσι μετά τούς Μητροπολίτας κατά τά- 
ξιν τών πρεσβειών τοΰ θρόνου έν φ διακονοΰσιν.

Αί ώς άνω διατάξεις ψηφισθεισαι ύπδ τής Τέρας Συνόδου 
νοούνται έν ίσχύϊ άπδ σήμερον.

Έν τή .’Αρχιεπισκοπή, 20 Μαρτίου 1917.

t Ό Κύπρου ΚΥΡΙΛΛΟΣ
γ Ό Πάφου ΙΑΚΩΒΟΣ 
f Ό Κιτίου ΜΕΛΕΤΙΟΣ 
t ‘Ο Κυρηνείας ΜΑΚΑΡΙΟΣ.

ΕΚΛΟΓΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ

Τή 18η τοΰ μηνδς συνελθοΰσα έν τή ’Αρχιεπισκοπή ή πρδς 
έκλογήν Μητροπολίτου Κυρηνείας εκλογική Συνέλευσις ύπδ τήν 
προεδρίαν τής Α. Μ. τοΰ ’Αρχιεπισκόπου έκ 44 άποτελουμένη 
μελών, ενός, τοΰ Πανοσ. Ηγουμένου 'Αγίου Νεοφύτου δι’ ασθέ
νειαν άπουσιάζοντος, έξέλεξε διά ψήφων 33 ώς Μητροπολίτην 
Κυρηνείας τδν ’Αρχιμανδρίτην κ. Μακάριον Μυριανθέα, τών λοι
πών 11 ψήφων δοθεισών είς τδν Ηγούμενον Κύκκουκ. Κλεόπαν. 
Αύθημερδν ή Τ. Σύνοδος συνελθοΰσα έν τφ Καθεδρικφ Ναφ τοΰ 
αγίου Ίωάννου τοΰ θεολόγου ύπέγραψε τήν κανονικήν πράξιν τής 
έκλογής, τήν δέ έπιοΰσαν Κυριακήν έν πληθούση ’Εκκλησία έ
γένετο ή χειροτονία τοΰ έψηφισμένου καί ή ένθρόνισις, καθ’ ήν 
προσεφώνησαν τδν νέον Μητροπολίτην Κυρηνείας ή Α. Μ. ό ’Αρ
χιεπίσκοπος καί οί βουλευταί κ. κ. θ. θεοδότου καί Ν. Πασχά- 
λης. Ό νέος Μητροπολίτης είπεν έ/θρονιστήριον λόγον βεβαιώ- 
σας δτι έχων πλήρη έπίγνωσιν τών εύθυνών τοΰ Άρχιερατικοΰ ά- 
ξιώματος θά άγωνισθή όπως δικαιώση τάς κοινάς προσδοκίας. 
Τήν εσπέραν τής αύτής ημέρας παρετέθη έν τή ’Αρχιεπισκοπή 
δείπνον τιμητικόν, καθ’ ο άντηλλάγησαν θερμαί προπόσεις, άπδ 
δέ τής έπιούσης άναλαμβάνων ό νέος Μητροπολίτης τά έν τή 
Ίερά Συνόδφ καθήκοντά του, προσηγορεύθη ύπό τε τοΰ Μ. Αρ
χιεπισκόπου καί τών Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Πάφου καί 
Κιτίου δι’ έκφράσεων θερμής άδελφικής άγάπης, είς άς τδ νέον 
Συνοδικόν μέλος άπήντησε μετά τής αύτής θέρμης..

'0 νέος Μητρ. Κυρηνείας κ- Μακάριος Μυριανθεύς άγει τδ 
47ον έτος τής ηλικίας του. Είνε ανεψιός έπ’ αδελφή τοΰ άοιδίμου 
’Αρχιεπισκόπου Κυρίλλου τοΰ Β'., έγεννήθη δέ έν Προδρόμφ τής 
Μαραθάσης. Τό^ς έγκυκλίους αύτοΰ σπουδάς διήνυσεν έν τή έν 
Κωνσταντινουπόλει Μεγάλη τοΰ Γένους Σχολή, τάς δέ θεολογι- 
κάς έν τή θεολογική Σχολή τοΰ έν Άθήναις Πανεπιστημίου καί 
έν ’Οξφόρδη τής ’Αγγλίας. Έδίδαξεν έπί εν έτος μετά τήν έξ Εύ- 
ρώπης έπιστροφήν του έν τφ Ήμιγυμνασίφ Λάρνακος, διετελεσε 
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δέ έπί δύο που έτη ώς ’Αρχιδιάκονος καί Άρχιγραμματεύς τής 
’Αρχιεπισκοπής διδάξας συγχρόνως ώς Καθηγητής τών θρησκευ
τικών έν τφ έτέρφ τών τότε έν Λευκωσίφ λειτουργούντων Γυμνα
σίων. Άπελθών είς Αίγυπτον διηκόνησεν έν Καΐρφ ώς Γραμμα
τείς του Πατριαρχείου Άλεξανδρείας, ένθα καί έχειροτονήθη είς 
Πρεσβύτερον, καί έχειροθετήθη είς ’Αρχιμανδρίτην ύπδ τοΰ Πα- 
τριάρχου Άλεξανδρείας. Έκραγέντων τών δύο Βαλκανικών πο
λέμων μετέσχεν αύτών μετά τών άλλων λογίων κληρικών τοΰ 
Πατριαρχείου Άλεξανδρείας ώς 'Ιερεύς καί 'Ιεροκήρυξ τοΰ έν 
πολέμφ Ελληνικού Στρατού. Διά τήν υπηρεσίαν δέ ταύτην έ- 
τυχε τιμητικής διακρίσεως παρασημοφορηθείς ύπδ τής Ελληνι
κής Κυβερνήσεως. Βραδύτερον έλαβε θέσιν έφημερίου έν τφ Έλ- 
ληνικφ Ναυτικφ. Ή υψηλή έκκλησιαστική διακονία είς ήν έ- 
κλήθη διά τής ψήφου κλήρου τε καί λαοΰ άνοίγει αύτφ στάδιον 
εύρύδράσεως καρποφόρου ύπέρ τής ’Εκκλησίας καί τής Πατρίδος.

XQPEniSKOnOS SÖAÖMINOS

Ή έν τφ Καταστατικφ περιληφθεισα διάταξις δτι έκαστος 
τών Αρχιερατικών θρόνων δικαιούται νά έχη ένα Χωρεπίσκο- 
πον βοηθοΰντα τδν Αρχιερέα έν τφ έργφ τής ποιμαντορίας έλα- 
βεν άρχήν πραγματοποιήσεως άποκατασταθέντος ώς βοηθού τοΰ 
Αρχιεπισκόπου τοΰ τέως Τοποτηρητοΰ έν τφ Μητροπολιτικφ 
θρόνφ Κυρηνείας Διακόνου κ. Νικοδήμου Μυλωνά ύπδ τδν τί
τλον «Χωρεπίσκοπος Σαλαμίνος».

Τής έκλογής τοΰ Χωρεπισκόπου προηγήθη ή ψήφισις «τών 
Συνοδικών διατάξεων περί Χωρεπισκόπων», αιτινες αλλαχού τοΰ 
παρόντος τεύχους δημοσιεύονται. Μετά τήν έπιψήφισιν τών δια
τάξεων τούτων ή Α. Μ. προέτεινε τή Τ. Συνόδφ έν τή συνεδρία 
τής 20ής Μαρτίου διά τήν διακονίαν Χωρεπίσκοπον τής Αρχιε
πισκοπής τδν είρημένον κληρικόν, ή δέ 'I. Σύνοδος άποβλέπουσα 
«ίς τήν μόρφωσιν αύτοΰ καί τά άλλα αύτοΰ προσόντα έψήφισεν 

αύτδν όμοφώνως. Τή έπιούση 21η τοΰ μηνδς έχειροτόνησεν αύ- 
τδν έν τφ ναφ τοΰ αγίου Ίωάννου είς πρεσβύτερον ή Α. Σ. δ Μη
τροπολίτης Πάφου κ. ’Ιάκωβος, τή δέ ήμέρα τοΰ Εύαγγελισμοΰ 
τής ύπεραγίας Θεοτόκου καί εορτήν τοΰ φίλου τοΰ Χριστοΰ Λα
ζάρου έχειροτονήθη είς ’Επίσκοπον έν τφ ίερφ ναφ Φανερωμένης 
πεπληρωμένφ πιστών μέχρι τών κεράτων τοΰ θυσιαστηρίου, ύπδ 
τοΰ Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου καί τών Σεβασμιωτάτων Μη
τροπολιτών Κιτίου καί Κυρηνείας.

’Εν τφ τέλει τής θείας λειτουργίας ίστάμενον έπί τοΰ Αρ
χιερατικού θρόνου προσεφώνησεν αύτδν έξ όνόματος τής 'Ιεράς 
Συνόδου δ Π. Μ. Κιτίου καί έξ όνόματος τοΰ Π. Γυμνασίου έν φ 
έμαθήτευσεν, δ καθηγητής τών θρησκευτικών δ. τ. θ. κ. I. Πα- 
παπορφυρίου. Ό θεοφιλέστατος Χωρεπίσκοπος Σαλαμίνος είπε 
λόγον, τδν όποιον διέκρινε βαθύ θρησκευτικόν συναίσθημα μετ’ 
έκλάμψεων έπιζήλου δμιλητικοΰ ταλάντου.

Ό θεοφιλέστατος ’Επίσκοπος Σαλαμίνος κ. Νικόδημος 
είσήλθε πρδ ολίγου μόλις είς τδ 3Ιον έτος τής ήλικίας του. Έ- 
φοίτησεν έπί βραχύν χρόνον είς τήν έν Τεροσολύμοις θεολογι- 
κήν Σχολήν. Άπεφοίτησε δέ τοΰ έν Άθήναις Πανεπιστημίου ώς 
διδάκτωρ τής θεολογίας πρδ ένός που έτους. Κατά τδ βραχύ 
χρονικόν διάστημα τής έν τή ’Εκκλησία διακονίας του έδειξε ζή
λον άξιάγαστον περί τδ Κήρυγμα τοΰ θείου Λόγου. Αί παραδο- 
θεϊσαι δέ είς τήν δημοσιότητα έν περιλήψει ή αύτοτελεΐς δμιλίαι 
του ειλκυσαν τήν προσοχήν τών δυναμένων νά βλέπωσιν έν τοίς 
Πρωτολείοις τήν μέλλουσαν έξέλιξιν δοκίμου διακόνου τοΰ Εύαγ- 
γελικοΰ κηρύγματος. Ώς Γραμματεύς έν τή Συνόδφ άπδ τής άρ- 
χής τήζ περιόδου άπέδειξεν έξαιρετικήν ικανότητα είς ταχύτητα 
άντιλήψεως καί δρθότητα κρίσεως. Οί γνωρίσαντες αύτόν έκ τοΰ 
πλησίον έχουσι τήν πεποίθησιν δτι έν τφ προσώπφ αύτοΰ ή ’Εκ
κλησία τής Κύπρου απέκτησε δόκιμον λειτουργόν.
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ Μ. ΚΙΤΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΦΙΛ. ΧΩΡΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

♦
«Ούχ έαυτφ τις λαμβάνει τήν τιμήν, άλλ’ ο καλού

μενος ύπό τού θεού καθ’ άπερ καϊό Άαρών». 

Τούτο δύναμαι νά διακηρύξω ώς έφηρμοσμένον έπί σοί, Θεοφιλέ- 
στατε επίσκοπε Σαλαμίνος, ίδών σου τήν αγωνίαν καί τά δάκρυα, 
καθ’ ήν στιγμήν έξηγγέλθη σοι ώς τετελεσμένον γεγονός ή ομόφωνος 
ψήφος τής Τέρας Συνόδου, άλλά δύναμαι καί νά προσθέσω δτι είς τά 
δακρυα έκείνα ένείδον τό βάπτισμα διά του όποιου άπαραιτήτως δι
έρχονται πάντες, οί κατά πρόθεσιν θεού καλούμενοι εις τήν του Εύ- 
αγγελίου διακονίαν. Καί τό «εϊ τις επισκοπής ορέγεται καλού έργου 
έπιθυμεί» είναι θεοπνεύσιως είρημένον, άλλά τά έπαγόμενα εύθύς ά- 
μέσως ώς δρος του νομίμου τής έπιθυμίας ταύτης άπομακρύνουσι τήν 
ορεξιν καί άποδιώκουσι τήν επιθυμίαν, διά να μείνή έλευθέρα έν τή 
εκλογή ή θεία χάρις ή τά άσθενή θεραπεύουσα καί τά έλλείποντα ά- 
ναπληρούσα, έλευθέρα ή ένέργεια του καλουντος, τούς μέν άποστό- 
λους, τούς δέ εύαγγελιστάς, τούς δέ ποιμένας καί διδασκάλους πρός 
καταρτισμόν τών αγίων.

Ή είς τόν έπισκοπικόν βαθμόν άποκατάσζασίς σου, αποτελεί 
θεοφιλέστατε έν Κυρίιρ άδελφέ, τήν καλήν άπαρχήν τής έφαρμογής 
θεσμού ώς πάλαι καί νϋν έν τή έκκλησία άναγκαίου άποδεδειγμένου, 
ή δέ προσωνυμία σου έπαναφέρει έστω καί ύπό τήν μορφήν ψιλού τί
τλου, έπί τού παρόντος, είς τήν μνήμην ήμών τήν περίδοξον πόλιν ήν 
πρώτην καθηγίασαν έν Κύπρω οί πόδες καί τό κήρυγμα τού Παύλου, 
τήν πόλιν παρά τήν όποίαν έπαναπαύεται ή ίερά κόνις Βαρνάβα, τού 
κλέους τής Κύπρου, τήν πόλιν, ήτις συνέδεσε πρός εαυτήν τήν δόξαν 
Έπιφανίου τού έκ Παλαιστίνης.

ΤΑρά γε εΐνε γεγραμμένον να μείνωμεν άκόμη έπί πολύ ·μέ τάς 
άναμνήσεις μόνον τού ένδοξου παρελθόντος ; Ελπίζω νά μή άπατώ- 
μαι. Διακρίνω είς τδν όρίζοντα τής Κυπριακής Εκκλησίας μίαν χα
ραυγήν όπισθεν τής όποίας υπονοώ έρχομένην ήμέραν φωτεινήν διάδο
χον τής μακραίωνος άσελήνου νυκτδς τής αλληλοδιαδόχου δουλείας. 
Είθε νά μή βλέπω οπτασίαν. Είθε νά μή όνειρεύωμαι, νομίζων πραγ
ματικότητα δ,τι ύπάρχει έν τή καρδία μου μόνον. Είς τάς εύθύνας τού 
έπισκοπικού αξιώματος ίσως έκλήθης ένωρίτερον τού πρέποντος, διά 
τούτο «μηδείς σου τής νεότητος καταφρονείτω , «άλλα τύπος γίνου τών 
πιστών έν λόγω, έν άναστροφή, έν άγάπη^έν πίστει, έν αγνεία». Τά 
ιερά γράμματα τά δυνάμενά σε σοφίσαι γνωρίζεις έκ παίδων. ώς δέ ο
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Παύλος παρά τούς πόδας τού Γαμαλιήλ ουτω καί σύ έμαθήτευσας 
παρά τούς πόδας τού κοινού πατρδς ήμών καί Ποιμενάρχου. Παρ’ αύ
τού δέν έδιδάχθης βεβαίως τήν Πλατωνικήν ιδεολογίαν, ούτε τήν Δη- 
μοσθένειον ρητορείαν, ούτε κάν έλαβες παο’ αύτού τήν κλείδα τών δια
νοημάτων τών Γρηγορίων καί Βασιλείων. Ό,τι έδιδάχθης παρά τούς 
πόδας αύτοΰ είνε τούτων πάντων ύψηλότερον καί άμα χρησιμώτερον 
είς τήν νέαν σου διακονίαν*  «παρηκολούθησας αύτοΰ τή άγωγή, τή 
προθέσει, τή πίστει, τή μακροθυμία, τή ύπομονή, τοις παθήμασι» καί 
έμαθες καί έδιδάχθης ποιαν καί πώς βαδίζει όδόν δ άνωθεν είς τήν 
έπισκοπικήν καλούμενος διακονίαν.

Είσαι άρτίως κατηρτισμένος τήν τε έσω καί τήν θύραθεν παιδεί
αν, άλλα πρέπει νά σοί ύπομνήσω τήν στιγμήν ταύτην ότι ή εύδοκίμη- 
σίς σου έν τω εργ^ρ τού Εύαγγελίου δέν θα έξαρτηθή άπό τήν κατά 
κόσμον σοφίαν σου. Ό Παύλος δέν θέλει γ ώσιν ήτις φυσιοι, άλλ’ ά
γάπην ήτις οίκοδομει. Καί άν εχης γνώσιν ώστε είδέναι τα μυστήρια 
δλων τών κύκλων τού έπιστητού, άνευ άγάπης είσαι ούδέν. Καί άν 
τάς γλώσσας τών άνθρώπων λαλής καί τών άγγέλων άκόμη, άγάπην 
δέ μή έχης, γέγονας χαλκός ήχων ή κύμβαλον άλαλάζον. Νά προσθέ
σω καί τό πάντων έκφραστικώτερον ; Καί έάν έχης πάσαν τήν πίστιν 
ώστε όρη μεθιστάναι, άγάπην δέ μή έχης ώφελήθης ούδέν.

Θά σοί ύπομνήσω δέ καί τά γνωρίσματα τής άγάπης διά νά 
μή νομίζης μόνον δτι έχεις άλλά καί νά είσαι βέβαιος δτι κατέχεις 
τόν θησαυρόν τούτον δστις είνε μείζων καί τής πίστεως καί τής έλπί- 
δος. «Ή άγάπη, λέγει, μακροθυμεί, χρηστεύεται, ού ζήλοι, ού φυσιοΰ- 
ται, ούκ άσχημονεί, 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» .

Έφιστώ ιδιαιτέρως τήν προσοχήν σου είς τό γνώρισμα <:πάντα 
υπομένει» διότι κατ’ έξοχήν ταύτης τής ίδιότητος θά έχης άνάγκην είς 
τήν έπισκοπικήν διακονίαν σου. Υπομονής θά έχης άνάγκην δταν θά 
βλέπης τόν σπόρον τόν όποιον μετά ίδρώτος θά σπείρης καταπατού- 
μενον υπό τών παραπορευομένων τήν όδόν, ή καί δταν θά βλέπης τό 
βλάστημα αύτού ξηραινόμενον μόλις άναφυέν διά τό μή έχειν ικμά
δα. 'Γπομονής θά έχης άνάγκην δταν θά βλέπης είς τόν άγρόν σου 
ζιζάνια, ένώ σύ πάσαν κατέβαλες φροντίδα δπως σπείρης σίτον κα
θαρόν. 'Γπομονής θά έχης άνάγκην δταν έπιθέτων τά τονωτικά φάρ
μακα έπί τών άτομικών, τών κοινωνικών καί τών έθνικών πληγών, θά 
δέχησαι ραπίσματα παρά τού θεραπευομένου. 'Γπομονής θά έχης ά
νάγκην δταν θά βλέπης παραγνωριζόμενον τό έργον σου, παρεξη- 
γουμένας τάς προθέσεις σου, ματαιουμένας τάς προσπαθείας σου.
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Υπομονής θά έχης άνάγκην, δταν θά βλέπης μεταβαλλομένους τούς 
δμόφρονας είς έτερόφρονας, τούς φίλους είς πολεμίους, τούς άδελφούς 
είς ψευδαδέλφους. Υπομονής, τέλος, θά έχης άνάγκην καί δταν θά 
βλέπης τόν θερισμόν πολύν τούς δέ έργάτας δλίγους.

Ή τελευταία αύτη περίπτωσις θά σοι παρουσιασθή εύθύς είς 
τό πρώτόν σου βήμα. Διότι ύψωσον τούς δφθαλμούς σου καί θέασαι 
τάς πεδιάδας τής Μεσαορίας καί τής Καρπασίας δτι «λευκαί είσι πρός 
θερισμόν ήδη», άλλ’ ή έπί τή θέα ταύτη χαρά σου, θά μεταβληθή είς 
άγωνίαν καί θλίψιν, δταν έννόήσης δτι δέν ύπάρχουσιν έργάται ικανοί 
δια τόν θερισμόν. ΧΕστω διά τούτο ή πρώτη σου ώς έπισκόπου προ
σευχή καί δέησις πρός τόν Κύριον, δπως άποστείλη έργάτας είς τόν 
θερισμόν.

Τήρησον τήν καλήν τής πίστεως όμολογίαν, ήν σήμερον ώμολό- 
γησας ένώπιον τής Εκκλησίας, έκτρεπόμενος τάς βεβήλους κενοφω- 
νίας τής ψευδωνύμου γνώσεως, τού ύλόφρονος αίώνος ήμών. Κράτησον 
άνοθεύτους τάς παραδόσεις τάς πατρικάς &ς παρέλαβες καί έδιδάχθης. 
Καί έπί τούτοις ένθυμού νά άναζωπυροΐς τό χάρισμα δ έδόθη σοι σή
μερον έν έκκλησία πολλή δι’ έπιθέσεως τών χειρών τού πρωθιεράρχου 
καί τών συλλειτουργών αυτού.

«Ταύτα μελέτα, έν τούτοις ϊσθι ϊνα σου ή προκοπή φανερά ή έν 
πασιν. Έπεχε σεαυτφ καί τή διδασκαλία, έπίμενε αύτοΐς. Τούτο δέ 
ποιών καί σεαυτόν σώσεις καί τούς άκούοντάς σου».

ΚΥΠΡΙΑΚΑ
ΛΙΤΗΣΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ή Μ· δ ’Αρχιεπίσκοπος κατέθηκεν 
είς τήν 'Ιεράν Σύνοδον αίτησιν τής ’Ε
πιτροπείας τοΰ Παγκυπρίου Διδασκαλι
κού Συνδέσμου, δι’ ής ύποβάλλεται πα- 
ράκλησις όπως διαρρυθμισθώσι τά τοΰ 
'Ιεροδιδασκαλείου κατά τρόπον έμπο- 
δίζοντα τον ανταγωνισμόν μεταξύ τών 
Αποφοίτων τοΰ Η. Διδασκαλείου καϊ 
τοΰ ‘Ιεροδιδασκαλείου. Τό τεθέν ύπό 
τής ’Επιτροπείας ζήτημα έξητάσθη έν 
τή Συνόδφ διά μακρών, εύρέθη δέ δτι 
από μέν τοΰ ‘Ιεροδιδασκαλείου ούδεϊς 
υπάρχει λόγος ανησυχίας διά τούς δι

δασκάλους άφοΰ ή διδασκαλική υπηρε
σία καϊ τό παρελθόν ακόμη έτος περι- 
ήλθεν είς τήν άνάγκην νά δεχθή είκο- 
σιπεντάδα δλην μή προσοντούχων διδα
σκάλων, ότι δμως πράγματι ύφίσταται 
ζήτημα σοβαρόν διά τούς διδασκάλους 
τής Νήσου προερχόμενον έκ τής άτε- 
λείας τοΰ ίσχύοντος νόμου, τό μέν ώς 
πρός τήν έλλειψιν μονιμότητος,τό δέ ώς 
πρός τό κατώτερον δριον μισθοδοσίας, 
τό δέ ώς πρός τήν έλλειψιν περιορισμού 
τοΰ νά καταλαμβάνωνται θέσεις διδα
σκάλων ύπό τών διδασκαλισσών καϊ 
τέλος ώς πρός τήν έλλειψιν προνοίας 

δια παροχήν συντάξεως είς τόν διδά
σκαλον. "Εμειναν δέ σύμφωνοι οί άγιοι 
Συνοδικοϊ είς τήν άντίληψιν δτι έπιβάλ- 
λεται ύπό τών πραγμάτων ή άναθεώρη- 
σις τών σχετικών διατάξεων τού ’Εκ
παιδευτικού Νόμου. Αί αντιλήψεις τής 
Ίεράς Συνόδου άνεκοινώθησαν είς τήν 
’Επιτροπείαν τοΰ Διδασκαλικού Συν
δέσμου, προσελθούσαν έν σώματι είς 
τήν ’Αρχιεπισκοπήν, έδήλωσε δ’ αύτη 
δτι έπείσθη περϊ τής ορθότητας τής 
Συνοδικής άντιλήψεως.
ΚΕΚΩΛΥΜΕΝΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΓΑΜΟΥ

Είς τήν Ί. Σύνοδον ύπεβλήθησαν 
πολλαϊ αιτήσεις περϊ έγκρίσεως τετε
λεσμένων ή περϊ άδειας συναφθησομέ- 
νων γάμων είς τούς κεκωλυμένους βαθ
μούς 6ον έξ αίματος καϊ 5ον έξ αγ
χιστείας. Τών αίτούντων ύποβαλόντων 
τήν παράκλησιν δπως γένηται καϊ παρ’ 
ήμίν ή καϊ έν άλλαις έκκλησίαις γε- 
νομένη οικονομία περϊ τούς βαθμούς 
τούτους, οικονομία προβλεπομένη άλ
λωστε καϊ έν τή περϊ γαμικών κωλυμά
των διατάξει τοΰ Καταστατικού, ή 'I. 
Σύνοδος συνεζήτησεν ευρύτατα έπϊ τοΰ 
ζητήματος, άνεγνώρισε δέ δτι εΐνε έ- 
πιβεβλημένον ύπό τής πληθώρας τών 
όμοιων περιπτώσεων νά συγκαταβή καϊ 
παρ’ ήμίν ή ’Εκκλησία πρός άρσιν τού 
βάρους τής παρανομίας καϊ πρός έξυ- 
πηρέτησιν τοΰ σκοπού τοΰ γάμου έν 
ήμέραις παντοίων κατ’αύτοΰ έπιβουλών. 
Ένόμισεν δμως άναγκαίον δπως πρϊν 
ή καταλήξη είς όριστικάς αποφάσεις 
έλθη είς κοινολογίαν τούλάχιστον μετά 
τής Άγιωτάτης ’Εκκλησίας ’Αλεξάν
δρειάς, μεθ’ ής καϊ μόνης είνε σήμερον 
δυνατή ή ανταλλαγή σκέψεων. Έλήφθη 
άλλωστε ύπ’ δψει δτι καϊ τήν έν Έλ- 
λάδι ’Εκκλησίαν άπησχόλησεν ύπό τήν 
αύτήν μορφήν τό ζήτημα, έθεωρήθη δέ 
καϊ έκεί ύπό τής Νομοπαρασκευαστι
κής ’Επιτροπής, ής μετέσχον έπτά δι
απρεπείς Ίεράρχαι τής τε παλαιάς καϊ 
τής Νέας 'Ελλάδος δτι έπιβάλλεται ή 
κατάργησις τοΰ γαμικού κωλύματος 
6ου βαθμοΰ έξ αίματος καϊ 5ου έξ αγ
χιστείας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΓΝΕΛΕΓΣ1Σ
Προσκλήσει τής Α. Μ. τοΰ ’Αρχιε

πισκόπου συνεκλήθη τήν 21ην τού μη- 
• νός έν τή ’Αρχιεπισκοπή συνέλευσις ά- 
ποτελουμένη έκ τών 'Ιεραρχών καϊ τών 
έν ένεργείφ καϊ πρψην βουλευτών καϊ 
Δημάρχων. Τής Συνελεύσεως άπελείφθη- 
σαν τινές τών προσκληθέντων κωλυό
μενοι. Ή Συνέλευσις έπελήφθη κατά 
πρώτον τοΰ ζητήματος τής χρήσεως 
τής 'Ελληνικής Σημαίας. Έκρίθη δέ 
κατά πλειονοψηφίαν εύλογον νά άνα- 
βληθή ή άπόφασις είς μέλλουσαν διά- 
σκεψιν. Μετά τό ζήτημα τής Σημαίας 
έτέθη ύπό μελέτην τό γενικόν Έθνικόν 
ζήτημα τής Νήσου. Αί συζητήσεις ύ- 
πήρξαν λίαν διαφωτιστικαί, ώς δέ απο
τέλεσμα ύπήρξεν ή άποκατάστασις ένι- 
αίας άντιλήψεως έπϊ τοΰ ζητήματος δ- 
λοκλήρου τής Συνελεύσεως. Ή ένό- 
της δέ αύτη τής άντιλήψεως έπϊ 
τού ζωτικού διά τόν τόπον ζητήματος 
παρήγαγεν είς πάντας τά μάλιστα ευ
χάριστο ν έντύπωσιν.
ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ

Έπϊ τή έορτή τής Έθνικής παλιγ
γενεσίας έτελέσθη έν τφ ίερφ ναφ Φα
νερωμένης έν Λευκωσίφ δοξολογία έν 
Έκκλησίφ πολλή. Τής δοξολογίας προ- 
ίσταντο ή Α. Μ. δ 'Αρχιεπίσκοπος 
έχων συνευχομένους τούς Π. Μητροπο- 
λίτας Κιτίου καϊ Κυρηνείας καϊ τόν θε- 
οφιλέστατον Χωρεπίσκοπον Σαλαμίνος 
μετά τού τιμίου πρεσβυτερίου. Έν τέ- 
λει τής Δοξολογίας, τοΰ Δημάρχου τής 
Πρωτευούσης κ. Λιασίδου δίδοντος τό 
σύνθημα, τό έκκλησίασμα έν ένότητι 
φρονήματος καϊ πόθου έζητωκραύγα- 
σεν ύπέρ τής Πανελληνίου ένότητος.
ΛΗΞΙΣ ΣΓΝ0ΔΙΚ2Ν ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Τοΰ Πανιερ. Μητρ. Πάφου έπειγομέ- 
νου νά εύρεθή έν μέσφ τοΰ ποιμνίου 
αύτού πρό τής άγιας Έβδομάδος έκη- 
ρύχθη λήξασα ή τακτική περίοδος τής 
Συνόδου τή 21η τοΰ μηνός. Κατά τήν 
λήξιν ταύτην ή Α. Μ. δ Πρόεδρος ηύ- 
χαρίστησε τούς άγιους Συνοδικούς διά
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τήν προθυμίαν μεθ’ ής είργάσθησαν 
καθ’ δλην τήν Συνοδικήν περίοδον καί 
έξέφρασε τήν έλπίδκ δτι τήν αύτήν θά 
εύρη προθυμίαν παρ’ αύτοίς και έν τή 
περαιτέρφ συνεργασία. μέχρι πλήρους 
τακτοποιήσεως τών καθ’ ήμάς ’Εκκλη
σιαστικών πραγμάτων. Ή Α. Σ. δ Μη- 
τροπολ. Πάφου έξέφρασε τήν χαράν 
τών Συνοδικών μελών δια τόν ένθεον 
ύπέρ τής έκκλησίας ζήλον τής Α. Μα- 
καριότητος, κα'ι έβεβαίωσεν αύτήν δτι 
καϊ έν τφ μέλλοντι τα μέλη τής Ί. 
Συνόδου θά προσπαθήσωσι να μή ύπο- 
λειφθώσιν είς δ,τι απ’ αύτών έξαρ- 
τάται πρός τελείαν τών τής Έκκλη
σίας διαρρύθμισιν. Οί ύπολειφθέντες 
Συνοδικοί συνεκρότησαν ακόμη δύο-τρείς 
συνεδρίας κυρίως πρός ανάγνωσιν καϊ 
ύπογραφήν τών Συνοδικών πράξεων. 
Άπήλθον δέ καϊ ούτοι είς τάς έπαρ- 
χίας αύτών μετά τήν χειροτονίαν τού 
Χωρεπισκόπου Σαλαμινος.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΓΡΗΝΕΙΑΣ

Τφ Σαββάτφ έσπέρας άφίκετο είς 
Μόρφου δευτέραν έδραν τής έπαρχίας 
αύτού δ νέος Μητρ. Κυρηνείας κ. Μα
κάριος. Ή γενομένη αύτφ ύπό τού 
ποιμνίου του υποδοχή ύπήρξεν έγ- 
κάρδιος. Είς τήν υποδοχήν ταύτην 
συνέρρεύσε πολύ πλήθος χριστιανών έκ 
διαφόρων διαμερισμάτων τής έπαρχίας. 
Τή έπιούση Κυριακή τών Βαΐων έτέλε- 
σε τήν πρώτην έν τή έπαρχίφ αύτού 
λειτουργίαν έν τφ αρχαιοπρεπεί ναώ 
τού άγιου Μάμαντος, είπών τόν πρώτον 
πρός τό ποίμνιον αύτού λόγον τόν ό
ποιον καϊ θά διαβιβάση πρός τό δλον 
ποίμνιον τής έπαρχίας δι’ έγκυκλίου 
αύτού γράμματος. Τάς έορτάς τού Πά
σχα θά διέλθη έν Κυρηνείφ.
Χ2ΡΕΠΙΣΚ0Π0Σ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
Ή Α. θεοφιλία δ Χωρεπίσκοπος Σα- 

λαμινος κ. Νικόδημος έλειτούργησε τή 
Κυριακή τών Βαΐων έν τφ ίερφ ναώ 
του άγίου Ίωάννου έν τή πρωτευούση. 
Έχοροστάτησε δέ κατά τήν ακολου-

θίαν τών Νυμφίων τήν Δευτέραν καϊ 
Τρίτην έν διαφόροις ναοίς τής πόλεως. 
’Από τής προχθές δέ Τετάρτης κατήλ- 
θεν είς ’Αμμόχωστον όπου έγένετο δε
κτός μετά πολλής χαράς ύπό τών χρι
στιανών τής πόλεως καϊ τών περιχώ- 
ρων. Τήν Α. θεοφιλίαν προσεφώνησε 
καταλλήλως δ δήμαρχος Βαρωσίων κ. 
Γ. Σ. Έμφιετζής.

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΕΝ ΛΕΜΕΣΩ
‘Η Α. Μ. δ ’Αρχιεπίσκοπος εύμε- 

νώς άποδεξάμενος πρόσκλησιν τοΰ Παν. 
Μητρ. Κιτίου έν συνδυασμψ μετά προσ- 
κλήσεως τής ’Επιτροπής τού Γυμνα
στικού Συλλόγου Λεμεσού τελοΰντος 
κατά τήν έβδομάδα τής διακαινησίμου 
Γυμναστικούς αγώνας θά έπισκεφθή 
τήν Λεμεσόν τήν Τετάρτην τής Δια- 
καινησίμου. θά τελέση δέ τήν θείαν 
λειτουργίαν τήν Παρασκευήν, έορτήν 
τής Ζωοδόχου Πηγής, έν τφ ίερφ ναφ 
τού Ευαγγελισμού. Κατά πάσαν δέ 
πιθανότητα τό Σάββατον θά έκκινήση 
διά τήν Πάφον, όπόθεν θά έπιστρέψη 
είς Λευκωσίαν πάλιν μέσον Λεμεσού 
διά νά εύρίσκεται εκεί κατά τό άνοιγ
μα τού Νομοθετικού.
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ

Τό Νομοθετικόν ανοίγει τάς εργα
σίας αύτού τήν Τρίτην τοΰ θωμά 11ην 
’Απριλίου.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΙΤΙΟΓ
Ό II. Μ. Κιτίου θά διέλθη τήν α

γίαν έβδομάδα καϊ θα έορτάση τήν α
γίαν Άνάστασιν μετά τοΰ έν Λάρνακι 
ποιμνίου αύτοΰ. θά μεταβή δέ είς Λε
μεσόν τήν Τρίτην τής Διακαινησίμου, 
δπως ύποδεχθή τήν Α. Μακαριότητα.
ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΔΙΑΚΟΝΟΙ*

Ή Α. Π. .δ Μ. Κιτίου ίερουργήσας 
χθες μεγάλην Πέμπτην έν τφ ναφ τοΰ 
Σωτήρος έχειροτόνησεν είς Διάκονον 
τόν Ιεροσπουδαστήν ’Αλέξανδρον Κυ
ρ ιακίδην.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ
«Κήρνξον τόν λόγον····» B' Ttu· δ', 2.
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Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΕ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ό Ίησοΰς Χριστός άπέθανεν ώς θεός, διότι προείπε μετά 
βεβαιότητος τδν άδηλότατον τών θανάτων, διότι έξέλεξε μετά θεϊ
κής αύτεξουσίας τδν έπονειδιστότατον τών θανάτων, καί διότι ύπέ- 
μεινε τδν σκληρότατον τών θανάτων μετά θεϊκής ύπομονής. 
Καί τώρα άς σταματήσωμεν έπί τοΰ τάφου αύτοΰ, διότι τί υπάρ
χει, ή τί δύναται έπί τέλους νά ύπάρξη μετά τδ έσχατον τοΰτο 
πέρας πάσης έπιγείου ειμαρμένης ; Μήπως άράγε δέν έξαντλεί- 
ται πάσα έγκωμιαστική ύλη ύπέρ άνθρώπου τινδς όταν λεχθή 
τδ πώς έγεννήθη, τδ πώς έζησε, καί τδ πώς έτελεύτησεν ; Εΐνε 
δυνατδν βεβαίως ϊνα δ τάφος θνητοΰ τίνος περιβάλληται ύπδ 
πομπής καί λάμψεως, είνε δυνατδν ϊνα δλόκληροι γενεαί ίστά- 
μεναι πρδ ένδόξου τινδς μνημείου θεωρώσι μετά σεβασμού τάς 
ύπέρ τοΰ έντεθαμμένου τιμητικάς ένδείξεις. Άλλά τί είνε πάντα 
ταΰτα ; Ούδέν άλλο ή δλίγος τις πάταγος περί τινα τάφον, είς 
αύτδν δέ τδν τάφον ούδέν άλλο ή άψυχος τέφρα. . . ’Ιδού, είς τί 
καταλήγει πάσα δύναμις, πάσα θεωρία καί παν άνθρώπινον με- 
γαλείον. Τή άληθεία, δσον μέγας τις καί άν ύπάρξη, σοφός, 
καί ισχυρός, οί άνθρωποι μόνον κενολογίας σκορπίζουσι περί 
τδν τάφον αύτοΰ*  τά δάκρυα αύτών ούδέ σκιάν ζωής παρέχουσιν 
είς τδ νεκρδν ήδη σαρκίον, τά δέ έγκώμιά των ούδέ τήν έλαχί- 
στην εύρίσκουσιν άντήχησιν είς τήν σιγήν τοΰ τάφου.

Τοιαύτη είνε ή τύχη τών άνθρώπων ! Άλλ’ δ θάνατος τοΰ 
Ί. Χριστοΰ δέν ύπήρξε τοιοΰτος. Καθ’ δν χρόνον δ θεάνθρωπος 
εύρίσκετο έν τφ τάφω, κατά τδ περίορθρον τής τρίτης μετά τδν 
ένταφιασμδν ήμέρας, άκτις ζωής διεισέδυσεν είς τδ οίκητήριον
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έκεινο τοΰ θανάτου- ό πετρώδης λόφος τοϋ Γολγοθά άνεσείσθη 
διά τής προσαφής μυστηριώδους δυνάμεως καί ή γη άπέδωκε, 
τρέμουσα, τήν παρακαταθήκην, τήν όποιαν πρδ δλίγου ένεπι- 
στεύθησαν οί άνθρωποι. 'Ο Κύριος ήμών Ί. Χριστός έξήλθεν ύ- 
περενδόξως τοΰ τάφου, έν τφ όποίφ κατετέθη, καί σταθείς έπϊ 
τής πλακδς τοΰ τύμβου έκείνου τής θνητής αύτοϋ ζωής, είπε 
θριαμβευτικώς πρδς τδν θάνατον : «Ποΰ σου, θάνατε, τδ κέντρον ; 
που σου, "Αδη τδ νίκος ;»

’Ιδού, τδ μέγα καί μοναδικόν γεγονός, τδ όποιον έπισύρει 
τήν προσοχήν ήμών. Ό Ί. Χριστ δ ς άνέστη έκ τών νε
κρών, καί ή Άνάστασις αύτοϋ άποδεικνύει τήν θεότητα αύτοϋ. 
Τδ λέγειν δμως, δτι ό Ίησοΰς Χριστός άνέστη έκ νεκρών δηλοΐ 
δτι ή Άνάστασις αύτοϋ ύπήρξε γεγονός, καί ώς τοιοΰτον χρήζει 
άποδείξεως, δπως καί παν άλλο, άκριβώς, γεγονός. Πρδ παν
τός ή Άνάστασις τοΰ Χριστοΰ είνε γεγονός συγκεκριμένον καί 
φυσικόν, διότι καταλέγεται μεταξύ τών αισθητών πραγμάτων, καί 
έπϊ πλέον γεγονός δογματικόν, ώς συνεχόμενον πρδς σύνολον 
δογμάτων, τών δποίων άποτελεί τδ συμπλήρωμα καί τδ έπισφρά- 
γισμα. Άλλ’ είνε καί γεγονός κοινωνικόν, ώς στενώς συνδεόμε- 
νον πρδς τήν ΰπαρξιν κοινωνίας, τής όποιας ύπάρχει έρεισμα 
καί θεμέλιον. Παν δέ γεγονός, είτε φυσικόν είνε τοΰτο, ε’ίτε 
δογματικόν, ε’ίτε κοινωνικόν, ύποβάλλεται είς τήν έξής τριπλήν 
έρώτησιν : Τίνος βεβαιότητος ήξιώθη ; Τίνα διάδοσιν. έλαβεν έν 
τή κοινωνία ; Καί κατά πόσον έπιστεύθη ; Τούτου τεθέντος, 
λέγομεν δτι ή Άνάστασις τοΰ Χριστοΰ εινε γεγονός έπιστεφθέν 
ύπδ τοϋ ύψίστου βαθμοΰ τής βεβαιότητος, ύπδ τοΰ ύψίστου 
βαθμοΰ τής διαδόσεως καί ύπδ τοΰ ύψίστου βαθμοΰ τής πίστεως.

Δώδεκα άνθρωποι ήκολούθησαν ένα άλλον άγοντα τδ τρι- 
ακοστδν περίπου έτος τής ήλικίας του έπψ τρία έτη καί έγκατέλι- 
πον αύτδν όλίγον πρδ τοΰ θανάτου αύτοϋ. Μετά τινας δ’ ήμέρας οι 
δώδεκα έκείνοι διεβεβαίουν, δτι ό θανόιν άνέστη, δτι είδον αύτόν, 
δτι ήκουσαν, δτι έψηλάφησαν αύτόν, δτι έθηκαν τάς χεΐρας έπϊ 
τά τραύματα αύτοϋ- άργότερον ώσαύτως διεβεβαίουν δτι άνεστρά- 
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φησαν μετ’ αύτοϋ έπϊ τεσσαράκοντα ήμέρας, δτι έφανερώθη είς 
αύτούς δχι άπαξ, άλλά πολλάκις καί δχι είς ένα μόνον τόπον, 
άλλά πολλαχοΰ- δτι ιόφθη δχι μόνον είς αύτούς, άλλ’ έπϊ πα
ρουσία καί πεντακοσίων άλλων άνθρώπων (Πραξ. 1.3. Β.' Κορ. 
15, 4-7. Ίωαν. 20,25 — 28. Λ.' Ίωαν. 1,1). ’Επί πλέον διε- 
βεβαίουν δτι έπίστευσαν δχι πρδ τοΰ νά ίδωσιν, άλλ’ δτι έπίστευ- 
σαν διότι είδον καί δτι ή άντίληψις αυτή έξέβαλε καί άπεμά- 
κρυνεν άπ’ αύτών πάσαν άμφιβολίαν καί δυσπιστίαν. ’Ιδού τί 
διεβεβαίωσαν καί ή διαβεβαίωσις αύτη είνε τή άληθεία ή θαυμα- 
σιωτάτη τών δσων ποτέ έξήλθον στόματος άνθρωπίνου. Διά τδ 
δτι δέ ή διαβεβαίωσις αύτη είνε ή θαυμασιωτάτη τών δσων 
ποτέ ήκούσθησαν είς τδν κόσμον, διά τοΰτο καί προϋποθέτει 
ή ένάργειαν τελειοτάτην, ή τήν μεγίστην τών άνοσιοτήτων, 
συνηνωμένην πρδς τήν παραδοξοτάτην τών μανιών. Καί τφ 
δντι- έάν ύποτεθή δτι ό Ί. Χριστός δέν άνέστη, έν τοιαύτη πε- 
ριπτώσει τί άλλο άνοσιώτερον τούτου ήδύνατο νά ύπάρξη, νά 
διαδώση τις είς τούς άνθρώπους πρδς πίστιν πλάνην τόσον τε
ρατώδη ; Έάν ύποτεθή δτι ό Ί. Χριστός δέν άνέστη, θά ήτο 
ή μεγαλειτέρα μωρία νά διαβεβαιοΐ τις τήν Ανάστασιν αύτοϋ έ
νώπιον άνθρώπων έτοιμων νά κολάσωσι τήν τοσαύτην αύθάδειαν 
διά βασάνων καί θανάτων, καί ένώπιον αύτοϋ τοϋ θεοΰ, τοΰ όποίου 
ή δικαία όργή ήδύνατο νά κατακεραυνώση μίαν τοιαύτην φρικτήν 
άπάτην! Όποία άβυσσος παρανοίας! 'Οποία άνοσιότης, έάν ούτως 
είχε τδ πράγμα ! Οί δέ ’Απόστολοι, ύπήρξαν άρά γε άφρονες άν
θρωποι ; Πώς ; Παραλλήλως είς τόσην μανίαν, πώς τόση φρό- 
νησις, πώς τόση γαλήνη, πώς τόση σύνεσις, πώς τόση κρίσις ; 
Άλλ’ [ήσαν άράγε άνθρωποι άνόσιοι οί ’Απόστολοι ; Πώς ; 
Παρά τόσον φρικτήν πονηριάν καί τόσον φοβέραν κακουργίαν, 
πώς τόση ταπεινοφροσύνη, πώς τόση άγάπη, πώς τόση εύσυ- 
νειδησία, πώς τόση εύθύτης ; Ποιος θά ήδύνατο νά ύποστηρίξη 
τοιοΰτόν τι, ή τις θά ήδύνατο νά πιστεύση είς παρόμοιον πράγ
μα ; Άλλ’ ίσως ε’ι'πη τις- οί Απόστολοι ούτε άνόσιοι ούτε ά
φρονες ύπήρξαν, άλλά δύνανται νά έκληφθώσιν ώς φαντασιοκό
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ποι, πιστεύσαντες δτι είδον δ,τι δέν είδον καί ύπολαβόντες ώς 
άληθείας τάς δνειροπολήσεις τεταραγμένου έγκεφάλου, ή τάς 
φαντασιοπληξίας νοσοόσης τινδς φαντασίας. Άλλ’ δ,τι εϊπερ 
τι καί άλλο είνε καταφανές έν τη διαγωγή τών Αποστόλων, τού
το άκριβώς είνε ή δλίγη αύτών ζέσις, τί λέγω ; δ υπερβολικός 
αύτών δκνος είς τδ νά άποδεχθώσι τήν Άνάστασιν τοΰ Ί. Χρί
στου. "Οτε το πρώτον ήκουσαν αύτήν, ύπέλαβον ώς διασάλευσιν 
φρενών τήν άφήγησιν τών έκ τοΰ τάφου τοΰ Ίησοΰ έπανελθου- 
σών άγίων γυναικών. "Οτε δ Κύριος έπιφανείς είς αύτούς είπεν: 
«ίδετε τάς χειράς μου καί τούς πόδας μου, δτι αύτδς έγώ είμι*  
ψηλαφήσατέ με καί ίδετε' δτι πνεΰμα σάρκα καί δστέα ούκ έχει, 
καθώς εμέ θεωρείτε έχοντα» (Λουκ. 24, 31), δέν έπίστευον άκό
μη. Έδέησε ν’ άποδείξη είς αύτούς τήν πραγματικότητα τοΰ 
σώματος αύτοΰ διά βρώσεως καί πόσεως προ τών δφθαλμών αύ
τών. Πρός κατανίκησιν τής άπιστίας τοΰ θωμά, έδέησεν ό Κύρι
ος νά φώνηση : «Φέρε τήν χείρά σου καί βάλε είς τήν πλευ
ράν μου καί μή γίνου άπιστος, άλλά πιστός (Ίωαν. 20, 27). 
Τέλος δέ καί μετά τήν γενομένην είς αύτούς ύπδ τοΰ Ίησοΰ 
μομφήν έπί δλιγοπιστία, μέχρι τής τελευταίας έπί τοΰ δρους τής 
Γαλιλαίας έμφανίσεως τοΰ Διδασκάλου πρδς τούς μαθητάς αύ
τοΰ, τινές έξ αύτών άμφέβαλλον άκόμη, ώς λέγει δ Εύαγγελι- 
στής Ματθαίος (28,17). Τόσον πολύ προεφυλάττοντο άπδ τών 
διαταράξεων τοΰ πνεύματος καί τής άπάτης τών αισθητηρίων ! 
’Εάν λοιπδν παρά πάσαν τήν τόσην εύλάβειαν, παρρησία έκή- 
ρυξαν καί διεβεβαίωσαν, ένφ μάλιστα θάνατος ήπείλει αύτούς 
καί τήν Άνάστασιν τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ, τδ θαυμασιώτατον δηλ. 
καί άπιστευτότατον τών δσων άνθρωπί^ως ήδύνατό τις νά φαν- 
τασθή ποτέ γεγονότων, έξάπαντος κατενικήθησαν ύπδ τελειοτά- 
της έναργείας, ύπ’ αύτής τής πραγματικότητος. . . Άλλά περιέ- 
κλεισαν άρά γε οί Απόστολοι τήν μαρτυρίαν αύτών έν τφ άπορ- 
ρήτφ τής φιλίας, ή έν στενφ καί περιωρισμένφ κύκλφ ; ούχί, 
διότι τδ γεγονδς τής άναστάσεως ήξιώθη δχι μόνον μεγίστης ά- 
ξιοπιστίας, άλλα καί έ'τυχεν έν ταύτφ μεγίστης διαδόσεως έν τή 
κοινωνία.
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Ίνα ή Άνάστασις τοΰ Ί. Χριστοΰ ύπάρξη καί άποβή δντως 
περιφανής έπικύρωσις τής διδασκαλίας αύτοΰ, παρίστατο άνάγκη 
ίνα ή μαρτυρία τών Αποστόλων έξενεχθή είς τδ φώς τής δημο- 
μοσιότητος, δπως, έπιφανεισα τοιουτοτρόπως ένώπιον δλου τοΰ 
κόσμου, καταστήση είς πάντας γνωστήν τήν πραγματικότητα τής 
άληθείας ταύτης. Τδ πρώτον, τδ έγγύτερον, καί τδ εύρύτερον 
στάδιον τής δημοσιεύσεως εύρίσκεται είς τδν λαόν. ’Ενώπιον τού
του, ένώπιον τοΰ τόσον εύμεταβόλου καί έμπαθοΰς δχλου, ένώ
πιον τής πολυταράχου ταύτης θαλάσσης τοΰ δήμου, τής δποίας 
τά οργίλα κύματα καταποντίζουσι τόσους καί τόσους μεγάλους 
λόγους, καί τόσας καί τόσας ίσχυράς πεποιθήσεις, ένώπιον, λέγο- 
μεν, τοΰ λαοΰ έμελλεν ή μαρτυρία τών Αποστόλων νά ύποστή 
τδν πρώτον τής δημοσιεύσεως αύτής έλεγχον. Ήτο ήμέρα τής 
Πεντηκοστής, καί έφαίνετο δτι ή θεία Πρόνοια άπέστειλεν είς 
Ιερουσαλήμ πάσας τάς φυλάς τής γής δπως άντιπροσωπεύσωσι 
τδν άρχαίον κόσμον κατά τήν πανηγυρικήν έκείνην τής μαρτυ
ρίας στιγμήν. «Πάρθοι καί Μήδοι καί Έλαμίται, καί οί κατοι- 
»κοΰντες τήν Μεσοποταμίαν, Ίουδαίαν τε καί Καππαδοκίαν, 
»Πόντον καί τήν Ασίαν, Φρυγίαν τε καί Παμφυλίαν, Αίγυπτον 
»καί τά μέρη τής Λιβύης τής κατά τήν Κυρήνην, καί οί έπι- 
»δημοΰντες Ρωμαίοι, Ιουδαίοι τε καί προσήλυτοι, Κρήτες καί 
»’Άραβες», δτι ούτοι προσέτρεχον μετά σπουδής πρδς τούς 
μαρτυροΰντας τά περί τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ. «Σταθείς δέ δ Πέτρος 
»σύν τοίς ένδεκα, έπήρε τήν φωνήν αύτοΰ καί άπεφθέγξατο αύ- 
»τοίς : άνδρες Ιουδαίοι καί οί κατοικοΰντες Ιερουσαλήμ άπαν- 
»τες, τοΰτο ύμίν γνωστδν έστω καί ένωτίσασθε τά ρήματά μου... 
»’Ακούσατε τούς λόγους τούτους : Ίησοΰν τδν Ναζωραίον, άν- 
»δρα άπδ τοΰ θεοΰ άποδεδειγμένον είς ύμάς δυνάμεσι καί τέρα- 
»σι καί σημείοις, οίς έποίησε δι’ αύτοΰ δ θεδς έν μέσφ ύμών, 
»καθώς καί αύτοί οίδατε... τούτον διά χειρών άνομων προσπή- 
»ξαντες άνείλετε' άλλ’ δ θεδς άνέστησεν αύτδν λύσας τάς οδύ- 
»νας τού θανάτου, καθότι ούκ ήν δυνατδν κρατείσθαι αύτδν ύπ’ 
»αύτοΰ. 'Ως καί Δαυίδ προείπε περί αύτοΰ: «Ούκ έγκαταλείψείς 
»τήν ψυχήν μου είς αδου, ούδέ δώσεις, τδν δσιόν σου ίδεΐν δια- 
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»φθοράν»... Τοΰτον τδν Ίησοΰν άνέστησεν δ θεός, ού πάντες 
»ήμείς μάρτυρες έσμέν» (Πραξ. 2, 9-33). 'Ως βλέπομεν, δ Πέ
τρος δέν φοβείται νά δημοσιεύση ένώπιον τοΰ λαοΰ τήν άνά- 
στασιν τοΰ Ί. Χριστοΰ, αλλά μετά παρρησίας άξιοθαυμάστου 
καταγγέλλει αύτήν. Άλλά τολμήσαντες οί ’Απόστολοι ν’ άνα- 
κοινώσωσι δημοσίφ τήν μαρτυρίαν αύτών ένώπιον τοΰ αιωνίως 
διψαλέου πρδς τά παράδοξα πράγματα καί τάς καινοφανίας λα
οΰ, θά έ'χωσιν άράγε τήν τόλμην καί τδ θάρρος νά εΐπωσι τδ αύ
τδ πράγμα καί ένώπιον άλλου άκροατηρίου, δυσπιστοτέρου και 
μάλλον προκατειλημμένου, ένώπιον του συμβουλίου τών μεγι
στάνων ; ’Αληθώς, ένώπιον τής δημοσίου άρχής, ένώπιον τής έ- 
νόπλου άπειλής, ένώπιον τής έπιταττούσης καί πληττούσης έ- 
ξουσίας, ή μαρτυρία συνήθως σιγά, ή καρδία αισθάνεται έαυ- 
τήν άσθενεστέραν, και αί πεποιθήσεις γίνονται χαλαρώτεραι. Πο- 
σάκις δέ ή άλήθεια διαδραμοΰσα τάς άγυιάς τής πόλεως καί 
διαδοθείσα είς τδν λαόν, δέν μένει στάσιμος μετά φόβου καί τρό
μου είς τδ κατώφλιον άνακτόρων τινών, ή είς τδ ύποπόδιον θρό
νου τινός ; Λοιπόν, θά είσχωρήση άράγε ή μαρτυρία τών ’Απο
στόλων καί είς αύτδ τδ Συνέδριον τών αρχόντων; ’Ιδού τί περί 
τούτου άφηγειται δ ίερδς τών πράξεων συγγραφεύς : «Έγένετο 
»δέ συναχθήναι αύτών τούς άρχοντας καί πρεσβυτέρους καί 
»γραμματείς είς Ιερουσαλήμ, καί ’Άνναν τδν άρχιερέα καί 
»Καϊάφαν καί Ίωάννην καί ’Αλέξανδρον, καί δσοι ήσαν έκ γέ- 
»νους άρχιερατικοΰ, καί στήσαντες αύτούς (τούς ’Αποστόλους) 
»έν τφ μέσφ έπυνθάνοντο : έν ποία δυνάμει ή έν ποίφ δνόματι 
»έποιήσατε τούτο ύμείς ; (*)  -Τότε δ Πέτρος πλησθείς Πνεύ- 
»ματος αγίου είπε πρδς αύτούς : Άρχοντες τοΰ λαοΰ καί πρε- 
»σβύτεροι τοΰ ’Ισραήλ, εί ήμείς σήμερον άνακρινόμεθα έπί εύ- 
»εργεσία άνθρώπου ασθενούς, έν τίνι ούτος σέσωσται, γνωστδν 
»έστω πάσιν ύμίν καί παντί τφ λαφ ’Ισραήλ, δτι έν τφ δνόματι 
»’I. Χριστού τοΰ Ναζωραίου, δν ύμείς έσταυρώσατε, δν δ θεδς 
»ήγειρεν έκ νεκρών, έν τούτφ ούτος παρέστηκεν ένώπιον ύμών

(*) Πρόκειται περί τής Ιάσεως του έκ κοιλίας μ^τρός χωλού ύπό του 
Πέτρου.

»ύγιής» (Πραξ. 4, 8 —11). Ή μαρτυρία άρα τών Αποστόλων 
δέν έσταμάτησε πρδ τοΰ κατωφλιού τοΰ Συνεδρίου. Έκρουσε 
τάς πύλας τού συμβουλίου τών μεγιστάνων, δπως άντήχησε καί 
είς τήν συνέλευσιν τοΰ λαοΰ. Άλλ’ άράγε μέχρις έκεί προέβη καί 
έπειτα έσταμάτησεν ή γενομένη περί τής άναστάσεως τοΰ Χριστού 
κοινοποίησις ; Καί τί έναπομένει μετά τδ πλήθος καί τήν έξου
σίαν, μετά τδ συμβούλιον τών μεγιστάνων καί τήν συνέλευσιν 
τοΰ λαοΰ ; ’Εναπομένει, ή έπιστήμη, ή, καθώς λέγεται, ή άκα- 
δημία τών σοφών. Έν τφ τρίτφ τούτφ σταδίφ τής άνακοινώσεως, 
έν τφ πρδς πάσαν έρευναν καί σκέψιν έλευθέραν άνεωγμένφ τού
τφ τόπφ, έν τή παρουσία τής ήγεμονίας τών ιδεών καί τών θεω
ριών δφείλει έπί πλέον νά έμφανισθή οίονδήποτε μέγα γεγονός, 
δπως γνωρισθή είς τδν κόσμον. Τούτο δέ, διότι είνε δυνατδν 
μαρτυρία τις, έκνικήσασα τάς έμπαθείς τοΰ λαοΰ διαθέσεις καί 
τήν ίσχύν τών άρχόντων, νά λιποψυχήση έπί τέλους πρδ τοΰ έ- 
λέγχου τής έπιστήμης.

(Έπεται τδ τέλος).

ΕΓΓΙΖΕΙ Η ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ

Τά σημεία τών καιρών είνε ένοεικτικά. Ή πνιγηρά όμίχλη, ή 
έπικαθήσασα έπί τής δυστυχούς Παλαιστίνης καί σκορπίσασα είς αύ
τήν έρήμωσιν καί πείναν καί κρύον καί θάνατον, διαλύεται ολίγον 
κατ’δλίγον καί φαιδρόν άνατέλλει, ώς ροδοδάκτυλος ήώς, τό έλεύθε- 
ρον ήμαρ έποχούμενον έφ’ άρματος έξ Αίγύπτου καί συρόμενον άπδ 
λεοντοθύμους βρεττανικους ίππους.

«Ίδετε τήν συκήν καί πάντα τά δένδρα, έλεγεν δ Κύριος τοϊς 
μαθηταϊς αύτού- δταν προβάλωσιν ήδη, βλέποντες άφ’ έαυτών, γινώ- 
σκετε δτι ήδη έγγύς τό θέρος έστίν. Ούτω καί υμείς, δταν Ιδητε ταύτα 
γινόμενα. . . . άνακύψατε καί έπάρατε τάς κεφαλάς ύμών, διότι έγγί- 
ζει ή άπολύτρωσις ύμών» (Αουκ. κα', 28—30). Τά θεία ταύτα λό
για έφαρμόζουσι σήμερον είς τούς συντετριμμένους καί καταπεπονημέ- 
νους λαούς τής Άγίας Γής. Καί άλλων χωρών βεβαίως οί λαοί έγεύ- 
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θησαν τήν πικρίαν τών δεινών τού νυν πολέμου, άλλ’ οί τής Παλαι
στίνης καί τής Συρίας ύπέστησαν τα δεινά ταύτα μειζόνως τών άλλων. 
Αίμάσσει ή καρδία του άνθρώπου έκ τών έκειθεν προσκομιζομένων ει
δήσεων. Εϊδετέ ποτέ τόπους άπό τούς δποίους διήλθεν ή οργή άγρίου 
τυφώνος έν συσσεισμφ καί θυέλλή; Έκει δπου ήνθει ή πορτοκαλή καί 
έθαλλεν ή σταφυλή, καί τό κελάρυσμα τού ρυακίου διεδέχετο τό άσμα 
τής άηδόνος, ό τυφών έσκόρπισε τήν φρίκην καί έχάραξε βαθύτατα τά 
ίχνη τής καταστροφής.

Ή 'Αγία Γή, καλουμένη ύπό τής αγίας Γραφής γή ρέουσα 
μέλι καίγάλα δια τήν εύφορίαν της, γή έπηγγελμένη 
δια τα άγαθά της, γή είς τήν όποίαν οί άναδάντες δπως κατασκοπεύ- 
σωσιν αύτήν Ίσραηλΐται, «εί καλή έστιν ή πονηρά, πίων ή παρειμένη 
καί ει έστιν έν αύτή δένδρα ή ού», έθαύμασαν τήν γονιμότητά της 
καί είς ένδειξιν «έκοψαν έκειθεν κλήμα καί βότρυν ένα έπ’ αύτού καί 
ήραν αύτόν έπ’ άναφορεύσιν» (Άριθμ. ιγ', 20 — 24), 
ή γή αυτή έπέπρωτο ούχί άπαξ να ύποστή τάς καταστροφές τού τυ
φώνος. Είς τόν βίον της δλίγαι ήσαν αί θωπείαι τής γλυκείας αύρας 
τής έλευθερίας καί τού πολιτισμού, τό πλείστον ήσθάνθη ρίγη καί κο- 
λαφισμούς. ’Αποτελούσα γεωγραφικώς τό μήλον τής έριδος τών συνο- 
ρευόντων αύτήν λαών καί τήν οδόν τών μεγάλων κατακτητών, έσκυ- 
λεύθη ούχ άπαξ ύπό τών Αιγυπτίων, τών Άσσυρίων καί τών Βαβυλω
νίων, ήρημώθη υπό τών Ρωμαίων, έσπαράχθη υπό τών Περσών καί 
τών ’Αράβων, κατεπιέσθη ύπό τών Μαμελούκων καί συνετρίβη και έ- 
λικμίσθη ύπό τών Τούρκων, τών δεινοτέρων καί μονιμωτέρων αύτής 
δημίων. Αί τελευταΐαι μάλιστα αύτής συμφοραί, οί θρήνοι καί οί κοπε
τοί τών άπορφανιζομένων καί μετατοπιζομένων τέκνων της, οί θάνατοι 
καί αί στρεβλώσεις είς ους έργάζεται καθ’ έκάστην ή άγχόνη τής 
τουρκικής θηριωδίας, έδύθισαν τήν χώραν ταύτην είς ωκεανόν δακρύων 
καί στοναχών. Κατά τάς έκειθεν ειδήσεις «μητέρες άπέθανον έκ πεί- 
νης, συνθλίβουσαι τά βρέφη αύτών έν τοίς ξηρανθεισι κόλποις των*  
άνδρες, ινα στηριχθώσιν έν τή ζωή, άνασπώσι τάς ρίζας αγρίων φυ
τών . . . . ό λιμός καί λοιμός καί ή παντοία τουρκική τυραννία πρού- 
ξένησαν τοσουτον άφανισμόν, ώστε νά λεχθή ύπό αύτοπτών άνταποκρι- 
τών, δτι «άπό τής έποχής τής έπιδρομής τών Μογγόλων ούδείς είδεν 
άθλιότητα τοσαύτην, δπόση ύφίσταται έκει σήμερον» καί δτι «ή αγία 
Πόλις 'Ιερουσαλήμ ύφίσταται τρίτην καταστροφήν χείρονα τών προη- 
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γηθεισών» καί στενάζουσα ύπό τό βάρος τών άπαραδειγματίστων τού
των συμφορών τού άπηνεστέρου τών πολέμων ή κοιτίς τής παρηγόρου 
θρησκείας τού Χριστού, μετά δυσκολίας ύπεγείρει τήν κεφαλήν της καί 
με τούς οφθαλμούς πλήρεις δακρύων άτκνίζει πρός νότον έναγωνίως 
άναμένουσα τά τέκνα τοΰ Ριχάρδου τού Λεοντοθύμου.

^Αλλοτε διά τήν άπολύτρωσιν τής αγίας Πόλεως άπό τής μου
σουλμανικής ζεύγλης σύσσωμοι έξηγείροντο οί χριστιανικοί λαοί τής 
Εύρώπης καί ώς ένθουσιώντα κύματα έξεχύνοντο οί στρατοί της άνά 
τάς άνατολικάς χώρας μέχρι τών τειχών τής 'Ιερουσαλήμ, τής όποίας 
μόνη ή δψις προύκάλει χαράς δάκρυα καί υμνους δοξολογίας έκ χι
λιάδων στομάτων μαχητών φερόντων έρυθρόν σταυρόν είς τόν δεξιόν 
ώμον καί είς τά κράνη. Σήμερον τής άπολυτρώσεως ταύτης φορεύς προ- 
μηνύεται ή έλευθερώτρια άγγλική Ρώμη.

Ήμείς μετ’ εύλογου ένδιαφέροντος παρακολουθούμεν τόν άγώνα 
τούτον καί έκάστην αύτού έπιτυχίαν χαιρετίζομεν έπ’ έλπίδι ταχείας 
άπελευθερώσεως τού Παναγίου Τάφου καί τών λοιπών άγίων σκηνω
μάτων άπό τού άπηνούς ζυγού, ώς γινώσκοντες τίνα καλά θά προσπο- 
ρίση είς τήν ταλαιπωρηθείσαν ταύςην χώραν ή άγγλική έλευθερία, δι
καιοσύνη, ίσότης, φιλεργία καί προνοητικότης. ’Εκεί, δπου ή τουρ
κική κακοδιοίκησις, τυραννία καί άπληστία είχε σπείρει τήν έρήμωσιν 
τήν δυστυχίαν καί τήν άθλιότητα, θά έπανθήση διά τής πατρικής δια- 
κυβερνήσεως, τής ισονομίας καί τής τιμιότητας ή χαρά, ή εύτυχία 
καί ή εύημερία. Ή έρημος ή διψώσα θά εύφρανθή «καί έξανθήσει 
καί ύλοχαρήσει καί άγαλλιάσεται τά έρημα τού Ίορδάνου», καί ή 
δόξα τού Λιβάνου καί ή τιμή τού Καρμήλου θά περιστέψωσιν ύπερή- 
φανοι τό άγγλικόν μέτωπον. Ή χώρα πάσα θά άναζωογονηθή διά 
τής άναμοχλεύσεως τών παρημελημένων αύτής πηγών. Ό πλούτος 
τών λιμνών καί ό ύπδ τό έδαφός της κεκρυμμένος θά περισυλλεγή. 
Πάν δρος καί βουνός θά ταπεινωθή διά τής κατασκευής σιδηροδρομι
κού δικτύου καί τά σκολια καί αί τραχεϊχι θά μεταβληθώσιν είς ό- 
δούς λείας. Τότε ή μετάβασις τού Αίγυπτιώτου είς τούς άγίους Τό
πους θά είνε ζήτημα ώρών. θά είνε είς εύχάριστος περίπατος άνά 
τούς θρησκευτικούς λειμώνας, δπου έζησεν ό Σωτήρ ήμών, ή Πανα
γία Παρθένος, οί ’Απόστολοι, οί προφήται καί οί μάρτυρες. 'Γπό τήν 
άγγλικήν άλουργίδα ή γεωργία, ή βιομηχανία καί τό έμπόριον θά 
ζωογονηθώσι καί θα καρποφορήσωσιν ή μέν έξήκοντα, τό δέ έκατόν.
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Τότε, κατά τόν προφήτην, θα ραγή «έν τή έρήμω ύδωρ καί φάραγξ 
έν γή διψώση. Καί έσται ή άνυδρος είς έλη, καί είς τήν διψώσαν 
γην πηγή ύδατος έσται*  έκεϊ έσται εύφροσύνη ορνέων, έπαύλεις σει
ρήνων, καί καλάμη καί έλη. Καί έσται έκεϊ όδός καθαρά, καί όδός 
αγία κληθήσεται*  ού μή παρέλθη έκεϊ άλάθχρτος, ουδέ έσται έκεϊ 
όδός άκαθάρτου. Οί δέ διεσπαρμένοι πορεύσονται έπ’ αυτής, καί ού μή 
πλανηθώσι. Καί ούκ έσται έκεϊ λέων, ούδέ τών πονηρών θηρίων, ού 
μή άναβή είς αύτήν, ούδέ μή εύρεθή έκεϊ*  άλλα πορεύσονται έν αύτή 
λελυτρωμένοι καί συνηγμένοι διά Κύριον. Καί άποστραφήσονται καί 
ήξουσιν είς Σιών μετ’ εύφροσύνη; καί άγαλλιάσεως, καί εύφροσύνη 
αιώνιος ύπέρ κεφαλής αύτών*  έπί γάρ κεφαλής αύτών αϊνεσις καί ά- 
γαλλίαμχ, . . . ού πεινάσουσιν, ούδέ διψήσουσιν, ούδέ πατάξει αύτούς ό 
καύσων, ούδέ ό ήλιος» (Ήσ. λε', 6—10), διότι ή άγγλική σημαία θα 
περισκέπη αύτούς.

Άλλά πλήν τών γενικών τούτων καί ειδικοί λόγοι δι’ ήμάς τούς 
Έλληνας καθισεώσιν επιθυμητόν τό βρε πανικόν σκήπτρον είς τούς 
άγίους Τόπους, διόα έν αύτοϊς τό Γένος ήμών έχει ίεράν κληρονομιάν, 
τήν δποίαν ώς έκπρόσωπος αύτού ή Άγιοταφιτική ’Αδελφότης διεφύ- 
λαξε διά μέσου τών αίώνων, άγωνιζομένη άγώνα θαυμαστόν δια τήν 
χρονιότητά του, θαυμαστόν διά τήν υπεροπλίαν τών άντιπάλων της, 
άγώνα είς τόν όποιον «οί Έλληνες Μοναχοί τού Άγίου τάφου, έ
ρημοι πάσης πολιτικής προστασίας, προύτίμων νά πίπτωσιν αίμόφυρ- 
τοι καί νεκροί ένίοτε, — ώς συνέβη έπί τή παρουσία τοΰ De Nointel 
—διά νά μή παραχωρήσωσι» τά έπί τών ιερών Προσκυνημάτων 
δικαιώματα τοΰ Γένους τών Ρωμαίων είς κλήρον άλλόδοξον, έπιχει- 
ροΰντα ύπό τήν αιγίδα ισχυρών προστατών να έκτοπίση τούς "Ελ
ληνας έκ τής πατρικής των κληρονομιάς. Ή κληρονομιά δ’ αύτη, ής 
φρουρός έτάχθη καί φύλαξ ύπήρξεν ό Πατριάρχης τού βα
σιλικού έθνους τών Ρωμαίων μετά τών περί 
αύτόν Ρωμαίων Μοναχών, δια τήν δποίαν «έπί 400 
συναπτά έτη τό εύσεβές Γένος τών Ρωμαίων ταλαιπωρείται, συγκι- 
νεϊται, καταδαπανάται, πολλάκις δι’ έργων καταδεΐξαν δτι δέν άνέ- 
χεται διόλου τήν στέρησιν έκείνου τοΰ θείου ναού», τοΰ δποίου αί έπι- 
γραφαί γράμμασιν ελληνικοϊς βροντοφωνούσι :

Κτήμα και αφιέρωμα τφ Χριστφ τών ορθοδόξων Ρωιιαίων, 
Ρωμαίοι ορθόδοξοι κτήτορες Άγίου Τάφου,

Άνφκοδομήθη τό δλον Κουβούκλιον τού άγίου Τάφου έκ 
θεμελίων δι’ ελέους τών όοθοδοξων Ρωμαίων,

Οί άναστήσαντές με το γένος τών Ρωμαίων, 
Άνέκαινίσθτ. ύπό τών Ρωμαίων^

καί τής δποίας τα έμβλήματα ώς λάβαρα τιμαλφή άναδείκνυνται σή
μερον έπισήμως πανταχοΰ άνά τα πανάγια τοΰ Χριστιανισμού Προσ
κυνήματα,— ή πολύτιμος αύτη κληρονομιά μόνον έπί τοΰ βρεττανι- 
κού σκήπτρου δύναται να έπερεισθή άσφαλώς καί νά σκιασθή ήσύ- 
χως ύπό τούς άπ’ αύτό έκφυομένους κλάδους τής ’Ελευθερίας καί 
τής Δικαιοσύνης. Διότι τό άγγλικόν πνεύμα, ώς τό άρχαϊον έλληνι- 
κόν, ολύμπιον, γαλήνιον καί άφθαστον έν τή διακυβερνήσει τών 
λαών, ών έτάχθη ποδηγέτης πρός τήν εύημερίαν καί τήν πρόοδον, 
έδειξε πάντοτε απόλυτον σεβασμόν είς τήν γλώσσαν καί τό θρήσκευμα, 
είς τά ήθη καί τα έθιμα, είς τά δίκαια καί τα ίερα έδη των. ’Εντεύθεν 
τό πνεΰμα τούτο μόνον δύναται «νά διατηρήση τήν ισορροπίαν τών 
έπί τού ιερού έδάφους τής Αγίας Γής συγκρουομένων θρησκευτικής ή 
άλλης φύσεως συμφερόντων» καί νά άποτρέψη τάς συγχύσεις καί 
περίπλοκά;, αϊτινες θά προήρχοντο έκ τού μεγάλου ένδιαφέροντος, τό 
όποιον έχουσιν άλλα δόγματα καί έθνη ύπέρ τών Τερών τοΰ Χριστια
νισμού. Ύπέρ τής έπικρατήσεως τού πνεύματος τούτου εύχόμεθα έγ- 
καρδίως, έγγύθεν τόν εύγενή παρακολουθοΰντες άγώνα τών έλευθερω- 
τών, καί άκριβώς διά τήν πρός τόν Άγιον Τάφον μείζονα τοπικήν ή
μών έγγύτητα ταύτην πυκνοτέρους αίσθανόμεθα τούς παλμούς τής χα*  
ράς έφ’ οίς άγαθοίς μέλλομεν νά άκούσωμεν.

’Αλεξάνδρεια, Μάρτιος τοΰ 1917.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΓΡΑΑΚΗΣ

Η ΜΕΘΗ

Ή έξις τοΰ μεθύσκεσθαι έχει διαδοθή έπικινδύνως καί εύρύτατα 
είς δλα τά στρώματα τής σημερινής κοινωνίας. Ή μετρία χρήσις τοΰ 
οϊνου καί άλλων οινοπνευματωδών ποτών, γινομένη κατ’ άρχάς περιω- 
ρισμένη και έκ διαλειμμάτων, πρός εύθυμίαν καί ίλαρότητα, κατήντησε 
κατ’ ολίγον καί άνεπαισθήτως είς διαρκή καί ύπερβολικήν χρήσιν, 
είς πάθος άνίατον, όλέθριον τοΰ σώματος καί τής ψυχής, δυσκόλως πε- 
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ριστελλόμενον καί χαλιναγωγούμενον, είς πάθος εγκληματικόν, παρα- 
σΰρον είς έξευτελισμούς παντοίους καί κινδύνους σοβαρούς. Διάφορος 
χρήσις ένδς καί τού αύτού πράγματος άποφέρει δλως άντίθετα άποτε- 
λέσματα. Ό οίνος, θειον πάντως δώρον, δύναται καί τήν ψυχήν τοΰ 
άνθρώπου να ευφράνη, δπως λέγει δ Ψαλμφδός, καί τδν σωμα
τικόν καί ψυχικόν του τάφον νά σκάψη.

Τήν γελοίαν εικόνα του μεθύσου έχομεν ϊδει δλοι. "Ολοι έγνωρί- 
σαμεν τούς μεθύσους ώς αύτόχρημα μαινομένους άνθρώπους, βοώντας, 
λοιδορούντας, άρπάζοντας.μαχαίρας δπως έπιπέσωσι κατά φίλων καί 
συγγενών, μολύνοντας τδ έδαφος διά τοΰ έμέτου τής έωλοκρασίας, 
κλονιζομένους άπδ τοίχου είς τοίχον, ή κα:ά γής ώς νεκρούς κειμέ
νους, παραληροΰντας καί τρέμοντας ώς τδν Κάϊν. Δια τούτο καί δ 
Ξενοφών παρέστησεν εύφυέστατα τδν Κύρον χαρακτηρίσαντα τδν 
οίνον ώς δηλητήριον παραφροσύνης καί τούς μεθυσμένους ώς μαινομέ- 
νους. «Είς τδ τελευταίον συμπόσιον, έλεγεν είς τδν πάππον του, τδ ό
ποιον ήτοίμασας είς τούς φίλους σου διά τήν έορτήν τών γενεθλίων 
σου, παρετήρησα, δτι, μετά τήν άκρατον οινοποσίαν, δλοι παρεπαίετε 
καί είς τούς λόγους καί είς τας κινήσεις σας. "Οσα δέν έπιτρέπετε 
είς ήμάς τούς παίδας να κάμωμεν, αύτά ταύτα έκάμνετε σεις οί πρε- 
σβύτεροι. Έτραγωδείτε δλοι γελοίως καί δλοι μαζύ χωρίς νά άκούη 
δ εις τδν άλλον, καί είς τδ τέλος έκάστου άσματος, τδ όποιον δέν 
παρηκολουθείτε, έπεμένετε, δτι δ δείνα ή δ δείνα έτραγούδησεν άρι
στα. Έκαστος, περιαυτολογών, ύπερεπήνει έαυτδν ώς άριστον χορευ
τήν, άνιστάμενος δέ ού μόνον νά χορεύση έν τάξει ήδυνάτει, άλλά καί 
όρθιος καν να σταθή».

Έάν είνε βέβαιον δτι ή μέθη μεταβάλλει τδν άνθρωπον, κατά 
τήν νεανικήν του ήλικίαν, έν πολλοϊς είς γελοίον ον καί έν πολλοίς είς 
έπικίνδυνον θηρίον, είνε έξίσου πανθομολογούμενον, δτι μεταβάλλει τα 
τέλη τού βίου του, μετά τήν δηλητηρίασιν τοΰ οργανισμού του, είς η
θικά καί σωματικά έρείπια. Έάν οί παραλογισμοί τής μέθης δέν ώ- 
δήγησαν τούς μεθύσους είς φυλακάς καί είς άγχόνας, έάν έν τώ σκο- 
τισμώ τού νού των δέν ηύτοκτόνησαν πολλοί άλκοολικοί ή διεσώθησαν 
άπδ κρημνών καί έπικινδύνων σωματικών νόσων, ώρισμένως δμως κα- 
τήντησαν οί πλείστοι είς νοσοκομεία καί φρενοκομεία.

Ό μέθυσος διά τής μέθης δέν κάμνει τίποτε άλλο παρά άφαι- 
ρεί άφ’ έαυτού τήν φρόνησιν, τήν δύναμιν καί τήν διαύγειαν τού νού, 

τδ θειον έκεϊνο δώρον, διά τοΰ δποίου έγένετο κύριος καί άρχων δλης 
τής φύσεως· δπως αί σταγόνες τοΰ ύδατος ριπτόμεναι άλλεπαλληλως 
είς τδ πύρ, σβύνουσιν έπί τέλους τήν φωτοβόλον έστίαν, κατά τδν αύ- 
τδν τρόπον καί τά άλλεπάλληλα ποτήρια τού οίνου, τά όποια τόσον ή- 
δονικώς μέχρι τρυγδς ροφα δ μέθυσος, κατασβύνουσι τήν λαμπάδα τής 
σωφροσύνης καί τοΰ λογισμοΰ καί έξομοιοΰσι τδν άνθρωπον τοίς 
κτήνεσι τοίς άνοήτοις, δπως λέγει ή Γραφή.

Άλλά' καί τών άλόγων ζώων άλογώτεροι, κατά τδν Μ, Β α σ ί- 
λ ε ι ο ν, γίνονται οί διατελοΰντες έν καταστάσει μέθης· τα μέν ’τε
τράποδά δλα καί τά θηρία έχουσιν ώρισμένην έποχήν πρδς τήν μίξιν 
των, άλλ έκείνοι τών δποίων ή ψυχή κατέχεται καί κυριεύεται ύπδ 
τής μέθης καί τδ σώμά των είνε πλήρες τής παρά φύσιν θερμότητος, 
πάσαν έποχήν καί πάσαν ώραν παροξύνονται καί κινούνται πρδς τάς 
άκαθάρτους καί άναισχύντους συμπλοκάς καί ήδονάς. Καί ού μόνον 
τοΰτο τήν άλογίαν των προξενεί, άλλά καί ή παραφορά τών αισθήσεων 
καθιστά τδν μεθύοντα χειρότερον παντός κτήνους. Διότι ποιον ζώον 
παραβλέπει καί παρακούει τόσον ώς δ μεθυσμένος ; Αυτοί δέν λη- 
σμονούσι τούς συγγενεστάτους των καί προστρέχουσι πολλάκις πρδς 
τούς ξένους καί γνωρίμους των; Δέν διαπηδώσι πολλάκις τάς σκιάς 
ώς αύλακας ή φάραγγας ;

Ή άκοή τών μεθυσμένων είνε πλήρης ήχων καί πατάγων κυ- 
μαινομένης θαλάσσης*  τήν γήν φαντάζονται άνασηκωμένην δρθίαν 
καί τά όρη περιτρέχοντα κύκλω των. ^Αλλοτε γελώσιν άκαταπαύ- 
στως, καί άλλοτε κλαίουσι καί θρηνοΰσιν άπαρηγόρητα*  δτέ είνε 
θρασείς καί άπτόητοι, άλλοτε δέ δειλοί καί περίφοβοι. Ό ύπνος των 
είνε βαρύς καί πνιγώδης καί δυσκόλως δύνανται ν’ άναπνεύσωσιν έκ 
τοΰ έφιάλτου, ώ^τε πραγματικώς είνε γείτονες μέ τδν θάνατον*  έγει- 
ρόμενοι είνε μάλλον άναίσθητοι η κοιμώμενοι. Ή ζωή των είνε έν 
γλυκύ δνειρον*  ένω ούτε ένδυμα έχουσιν ούτε τδν άρτον τής έπιού- 
σης ήμέρας, μεθύοντες, βασιλεύουσι καί στρατηγοΰσι καί πόλεις οίκο- 
δομοΰσι καί χρώματα διαμοιράζουσι. Τοιαύιας φαντασιοπληξίας καί 
φρεναπάτας πληροί τάς καρδίας των ό περιζέων οίνος. ΜΑλλοι δέ πά
λιν φέρονται είς τά έναντία παθήματα*  γίνονται άπηλπισμένοι καί κα- 
τηφείς, καί οδυνηροί καί δακρυώδεις καί ψοφοδεείς.

Πρδς δέ τούτοις ό οίνος είνε ή πηγή, άφ’ ής άπορρέει πραγμα
τικώς καί ή πρδς τάς ήδονάς άκρασία, καί σύν αυτφ εισδύει είς τήν 
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ψυχήν καί ή νόσος τής άσελγείας, καί τά δεινά καί τα άνόσια έκείνα 
αίσχρουργήματα, τά δποία ούδέ διά τού λόγου δύναται τις νά παρα- 
στήοη εύκόλως. Αί ύπερβολικαί αύταΐ ήδοναί κατατήκουσι τό σώμα 
τών μεθυόντων, καθιστώσιν αύτό έκτεθ^λυμένον καί χαύνον. Οί δφθαλ- 
μοί των γίνονται πελιδνοί, ή οψις των ύποκίτρινος, ή άναπνοή των 
έστενοχωρημένη, ή γλώσσα των παραλύεται καί ή φωνή των γίνεται 
δύσηχος· οί πόδες των καταντώσιν άκροσφαλεις ώς οί τών παιδίων, 
καί αί έκκρίσεις τών περιττωμάτων αύτόματοι ώς άπό άψύχων σωμά
των ρέουσαι. Ό έξατμιζόμενος οίνος άναβιβάζει είς τήν κεφαλήν τάς 
άναθυμιάσεις του καί έπιφέρει πολλάκις είς τήν κεφαλήν πόνους άνη- 
κέστους καί τήν άναγκάζει να καταπίπτη ένθεν κακείθεν διολισθαί- 
νουσαν έπί τών σπονδύλων.

Άλλ’ ώ άθλιε οίνοπότα, κραυγάζει ό μέγας Βασίλειος, 
διατί έπισύρεις έκουσίως κατά σεχυτοΟ τήν κατάραν τού Κάϊν, τρέμων 
καί παραφερόμενος δια παντός τού βίου ; Έως πότε ό οίνος, έως πότε 
ή μέθη ; Κινδυνεύεις να γίνης βόρβορος άντί άνθρώπου’ τόσον συνανε- 
μίχθης καθ’ δλοκληρίαν μέ τόν οίνον καί συγκατεσάπης μετ’ αύτού, έκ 
τής καθημερινής κραιπάλης οίνου άπόζων, καί οίνου μάλιστα διεφθαρ
μένου, είς τά άχρειέστατα τών άγγείων. Τούτους θρηνών δ Ήσαιας 
λέγει : «ΟύαΙ οί έγειρόμενοι τό πρωί καί τά σίκερα διώκοντες, οί μέ- 
νοντες τό δψέ*  δ γάρ οίνος αύτούς έγκαύσει*  διότι μετά κιθάρας καί 
αύλών τόν οίνον πίνουσι*  τά δέ έργα Κυρίου ούκ έμβλέπουσι καί τά έρ
γα τών χειρών αύτού ού κατανοούσι». Σίκερα συνηθίζουσιν οί Εβραίοι 
νά δνομάζωσι κάθε ποτόν, τό όποιον προξενεί μέθην. Εκείνοι λοιπόν 
οί δποίοι, άμα άνατείλη δ ήλιος παρατηρούσι καί έξετάζουσι πού γί
νονται συμπόσια, καί ζητούσι τά οινοπωλεία καί τά καπηλεία, καί 
προσκαλούσιν άλλήλους δια νά πίωσι καί κατεξοδεύουσιν δλην τής ψυ
χής των τήν μέριμναν περί τάς τοιαύτας φροντίδας ουτοι θρηνοΰνται υπό 
τού προφήτου, έπειδή δέν άφήνουσι καιρόν είς έαυτούς δια νά κατανο- 
ήσωσι τά θαυμάσια τού Θεού, έπειδή ούδέποτε εύκαιρούσι να ύψώσωσι 
τούς δφθαλμούς των πρός τόν ούρανόν καί να θεωρήσωσι τά κάλλη αύ
τού καί νά παρατηρήσωσι τήν έξαισίαν τών δντων διακόσμησιν, ώστε 
έκ τής τούτων εύταξίας να έννοήσωσι τόν Δημιουργόν. Άλλ’ εύθύς 
ώς έξημερώση παρασκευάζουσι τά συμπόσιά των καί στολίζουσιν αύτά 
μέ πολυποίκιλους τάπητας καί μέ άνθοστεφή παραπετάσματα κΛ άνα- 
πτύσσουσι μεγάλην σπουδήν καί έπιμέλειαν είς τήν προετοιμασίαν τών

έκπωμάτων*  καί ψυκτήρας καί κρατήρας καί φιάλας παρασκευάζουσιν 
ώς διά καμμίαν πομπήν ή πανήγυριν. Καί έπενόησαν δια ταύτα συμ- 
ποσιάρχας καί άρχιοινοχόους καί άρχιτρικλίνους καί τάξιν έν άταξία 
καί διάθεσιν έν άκόσμω πράγματι.

θέαμα έλεεινόν είς χριστιανικούς δφθαλμούς ! Άνήρ άκμαΐος 
καί σφριγών νεανίας, διαπρέπων είς τούς στρατιωτικούς καταλόγους, 
νά φέρεται έπί φορείου είς τήν οικίαν του καί να μή δύναται να όρ- 
θωθή ούτε νά υπάγν^ μέ τούς ίδικούς του πόδας, άνήρ, δστις δφείλει 
νά είνε φοβερός είς τούς έχθρούς, γίνεται περιγελώς είς τά παιδία τής 
άγοράς. Χωρίς σίδηρον καταβάλλεται καί χωρίς άντιπάλους φονεύε
ται’ άνήρ όπλίτης είς αύτό τό άνθος τής ήλικίας του γίνεται παρανά
λωμα τού οίνου καί είνε έτοιμος νά πάθη ύπό τών έχθρών τα πάντα. 
Ή μέθη λοιπόν είνε καταστροφή τού λογικού καί διαφθορά τής ι
σχύος*  αύτη συνεπιφέρει γήρας άωρον καί θάνατον πρόωρον. Καί 
καταντώσι πραγματικώς οί μεθύοντες ώς τά είδωλα τών έθνών, τα 
δποία δφθαλμούς έχουσι καί ού βλέπουσιν, ώτα έχουσι καί ούκ άκού- 
ουσι καί αί χείρές των παραλύονται καί οί πόδες των άπονεκρούνται. 
Διά ταύτα ούαΐ οί έγειρόμενοι τό πρωί καί τά μεθυστικά ποτά διώκον
τες, οί μένοντες τό δψέ καί διημερεύοντες έν τή μέθη, ώστε νά μή 
μένη είς αύτούς διόλου εύκαιρία δπως θεωρώσι τα έργα τού Κυρίου 
καί νά κατανοώσι τά έ^γα τών χειρών αύτού. Διότι δ οίνος θέλει 
συγκαύσει αύτούς*  έπειδή ή θερμότης, τήν δποίαν δ οίνος προξενεί είς 
τήν σάρκα, γίνεται προσάνοιγμα είς τα πεπυρωμένα βέλη τού έχθρού. 
Καί ούτω τόν μέν λογισμόν καί τόν νούν δ οίνος καταβαπτίζει, τα δέ 
πάθη καί τήν φιληδονίαν διεγείρει ώς τι σμήνος μελισσών*  ούδέν άρ
μα πώλων τόσον άτάκτως φέρεται δταν ρίψη τόν ήνίοχόν του, ούδέν 
πλοίον άνευ κυβερνήτου φέρεται τόσον τυχαίως ύπό τών κυμάτων, δ
σον δ μεθύων καί οίνόπληκτος.

Άλλ’ άνεξαρτήτως τής ψυχικής καί σωματικής καταστροφής 
αύτού τούτου τού μεθύοντος, πόσαι άταξίαι καί πληγαί, πόνοι δέ 
φόνοι συνέβησαν καί συμβαίνουσιν έκάστοτε έκ τής μέθης ! Ή καθη
μερινή παρατήρησις πολλά μάς λέγει περί τών δλεθρίων έργων της, 
καί ή ιστορία άκόμη περισσότερα μάς διδάσκει. Μεθύσας δ Νώε έγέ
νετο αίμομίκτης. Μεθύων δ μ. Αλέξανδρος έφόνευσε τόν Κλείτον, Φι- 
λώταν καί Παρμενίωνα, τούς άρίστους αύτού φίλους καί στρατηγούς, 
δ δέ Σολομών έξετραχηλίσθη είς είδωλολατρείαν καί άσέλγειαν.
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Δικαίως άρα οί Σπαρτιαται θέλοντες ν’ άποτρέψωσι τούς νέους 
έκ τής οινοποσίας έφερον αύτούς έμπροσθεν μεθύσων. Ούδέν άλλο 
τω δντι έμπνέει άποτελεσματικωτέραν άποστροφήν τής μέθη·, δσον 
τό θέαμα τούτο.

Επειδή ή έξις τής οινοποσίας καταντά πάθος δυσαπάλλακτον, 
δπως καί τόσα άλλα πάθη, καί άπαιτεΐται ακολούθως πρός έκρίζωσίν 
του κόπος καί θέλησις σταθερά καί άμετάθετος, δια τούτο προτιμό- 
τερον είνε νά προλαμβάνωμεν τήν έφ’ ήμών κυριαρχίαν τού φρικώδους 
τούτου πάθους, άπομακρυνόμενοι έκ τού κύκλου διασκεδάσεων, είς 
δν εύρέϊημεν, πρίν ή ύπερβή τόν βαθμόν τής ίλαρότητος καί ευθυ
μίας ! Γ. Μ.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ

ΊΙ ά ο γ ί α·

'Η αργία έθεωρήθη έκπαλαι ύπό τών 'Ελλήνων ώς πηγή 
πάσης κακίας καί σωματικής κακοδαιμονίας. Διά τοΰτο καί 
οι πρώτοι νομοθέται τών ’Αθηνών, δ τε Δράκων καί δ Σόλων, 
κατά τόν νόμον τών Αιγυπτίων, έτιμώρουν αύστηρώς τούς αρ
γούς, δ δέ Περικλής έ'στειλεν άποικίας πολλάς είς τδ έξωτερικόν 
διά νά άπαλλάξη τάς ’Αθήνας έκ τών άργών καί δκνηρών ώς 
λυμεώνων τής δημοσίου ηθικής καί καθαρμάτων τής κοινωνίας, 
άνθρώπων ύπόπτων πάντοτε καί έπικινδύνων. Είνε γνωστή ή 
καταπολέμησις τής άργίας έν Σπάρτη διά τών αύστηρών νό
μων τοΰ Λυκούργου, δ όποιος ήθέλησε διά τής έργασίας, τών 
σωματικών ασκήσεων καί τής σκληραγωγίας νά μεταβάλη τήν 
Λακεδαίμονα είς άνδρωνίτιδα, δπως είπεν δ φιλόσοφος Διογέ
νης, δστις έπανερχόμενος έκ Σπάρτης είς ’Αθήνας καί έρωτη · 
θείς πόθεν έρχεται καί ποΰ ύπάγει, «έκ τής άνδρωνίτιδος, εί- 
πεν, είς τήν γυναικωνίτιν».

Τούς άργούς, άβροδιαίτους καί τρυφηλούς πλουσίους τής 
’Ασίας έβδελύσσοντο οί αρχαίοι "Ελληνες. "Οτε ή Σπαρτιάτις 
Γοργώ, κοράσιον τοΰ βασιλέως Κλεομένους, είδε τδν ’Αριστα
γόραν, μιμητήν τής περσικής τρυφηλότητος, νά βάλη τά ύποδή-
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ματά του διά τοΰ ύπηρέτου, δικαίως έξεφώνησε μετ’ έκπλήξεως· 
«Πάτερ, δ ξένος χείρας ούκ έχει». Τδ αύτδ τοΰτο βλέπων ποτέ 
καί δ Διογένης γινόμενον έπ’ άλλου ραθύμου καί δκνηροΰ άνθρώ
που, «ούπω μακάριος εί, είπεν, έάν μή σε καί άπομύξη»' δέν 
άπέβης ακόμη έντελώς εύτυχής· ύπολείπεται νά σοΰ έκβάλη καί 
τήν μύξαν σου δ ύπηρέτης !

’Αποτελέσματα τής άργίας δέν είνε μόνον τά ποικίλα ά- 
μαρτήματα, κατά τδ άρχαίον λόγιον «άργία μήτηρ πάσης κα
κίας», άλλά καί βαθμιαίος σωματικός μαρασμός καί πολυποίκι- 

• λοι νόσοι τοΰ άνθρώπου. Οί χυμοί τοΰ σώματος τών άργών άν
θρώπων μένοντες σχεδόν άκίνητοι, λιμνάζουσιν έντδς τών δργά- 
νων, ώς τά στάσιμα ύδατα, οί μυώνες γίνονται μαλθακοί καί χαύ
νοι, δ στόμαχος καί τά έντερα έξασθενοΰσι καί αί άρθρώσεις τοΰ 
σώματος σκληρύνονται καθώς αί σπανίως κινούμεναι στρόφιγγες 
τών θυρών καί θυρίδων σκωριάζουσιν. Έκ τής τοιαύτης κατα
στάσεων προέρχονται δυσπεψία, δυσκοιλιότης καί κεφαλαλγία, δ 
δέ άνθρωπος έξογκοΰται καί παχύνεται, ώστε ένίοτε καταντά 
είς άληθή φυσκωνίαν καί σχεδόν πνίγεται ύπ’ άσφυξίας.

Δέν ύπάρχει άχρηστότερον πράγμα, λέγει δ ίερός Χρυ
σόστομος, άνθρώπου άργοΰ, διάγοντος τδν βίον του έν τρυ
φή καί άνέσει. Τδ σώμα τοΰ τοιούτου άνθρώπου είνε έκλυτον 
καί πλαδαρόν, αί αισθήσεις του δέν είνε ύγιεΐς καί πισταί, άλλά 
χαΰναι καί μαλακαί. έξ ού καί ή ήδονή τής ύγείας έλλείπει. Ποι
ος ίππος είνε χρήσιμος ; δ τρυφών ή δ γυμναζόμενος ; Ποιον 
πλοιον έκτελεί τδν προορισμόν του ; τδ διαπεροΰν τάς θαλάσσας 
ή τδ άνειλκυσμένον είς τήν ξηράν ; Ποιον ύδωρ είνε ύγιεινόν ; 
τδ τρέχον ή τδ στάσιμον ; Ποιος σίδηρός προτιμάται ; δ χρησι
μοποιούμενος καί διά τοΰτο ώ; άργυρος άπαστράπτων, ή δ είς 
τήν άποθήκην άπερριμμένος δστις άπδ τήν πολλήν σκωρίαν άπέ- 
βαλε τήν οίκείαν φύσιν ; Τοιοΰτόν τι συμβαίνει καί είς τήν άρ- 
γοΰσαν ψυχήν' σκωριοΰται έπικινδύνως καί ή σκωρία αύτή κα- 
τατρώγει τήν λαμπρότητα καί πάσαν ζώσαν ένέργειάν της.

’Ανατέλλει δ ήλιος καί διασκορπίζων πανταχοΰ τάς άκτί- 
νας διεγείρει έκαστον έπϊ τδ έργον του. 'Ο γεωργός λαμβάνει τήν
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δίκελλάν του, δ σιδηρουργός τήν σφυράν του, έκαστος τά ώρι- 
σμένα έργαλείά του, καί μετά ζωηρότητας καί ευθυμίας μετα- 
βαίνουσιν δλοι είς τάς οικείας έργασίας ίων μόνος δ άργδς καί 
•δκνηρδς έξυπνα μεσουρανοΰντος τοΰ ήλίου, καθ’ ήν ώραν δλοι οί 
άλλοι έκουράσθησαν έργαζόμενοι, δαπανήσας τδ κάλλιστον μέρος 
τής ήμέρας ένσκότει, τεντώνεται ώς παχυνόμενος χοίρος, κυλιέ
ται έπι πολύ έπί τής κλίνης του, αδυνατών πολλάκις να έγερθή 
ένεκα τής εσπερινής μέθης, καί έπί τέλους εγειρόμενος μετά 
τίνος δυσκολίας τρέπεται άμέσως είς τροφήν τής γαστρός του, ά- 
σχολούμενος είς τδ νά έτοιμάση πολυτελέστερον κατά τδ δυνατδν 
πρόγευμα. Έπειτα καλλωπίζεται μετά κόπου καί έξέρχεται, θέ- 
ατρον άσχημοσύνης, ούδέν έχων άνθρώπου, άλλά πάντα άνθρω- 
πομόρφου θηρίου. Οί δφθαλμοί του είνε .ύγροί, τδ στόμα του άπό- 
ζει οϊνου, ή ταλαίπωρος ψυχή του περιφέρει ώς έλέφας τδ μέ
γεθος τών σαρκών του. Είς τα μέρη είς τά δποία έρχεται: καί 
κάθηται λέγει καί πράττει πράγματα τοιαΰτα ώστε πολύ προτι- 
μότερον θά ήτο νά έξηκολούθει κοιμώμενος παρά δτι έξηγέρθη· 
καί οί λόγοι του εινε χαδνοι καί αύτδς διαρκώς χασμάται. Ή 
χαυνότης καί καχεκτικότης τοΰ σώματός του διαρκώς προχωρεί. 
”Αν συμβή ν’ άσθενήση πίπτει είς έρείπια, καί είς ούδέν τδν ώ- 
φελοϋσι τά σηρικά του ίμάτια.

Καί πώς νά μή άποστραφώσι τδν άργδν καί δκνηρδν άν
θρωπον καί αύτοί οί οικείοι καί συγγενείς καί φίλοι ; Πώς νά μή 
τδν άποκαλέση κανείς πολύ δικαίως άχθος άρούρης ; ’Αδίκως 
έρχεται είς τδν κόσμον δ τοιοΰτος· μάλλον δέ δχι άδίκως, άλλ’ 
έπί κακφ τής κεφαλής του καί έπί βλάβη τών άλλων. Καί τί 
άηδέστερον άργοΰ άνθρώπου ; Τί μοχθηρότερον, τί ταλαιπωρό- 
τερον; Τί έλεεινότερον άνθρώπου χασμωμένου καθ’ δλην τήν ή
μέραν έν τή άγορά καί παρατηροΰντος τούς διερχομένους ; Καί 
δμως ή ψυχή τοΰ άνθρώπου δέν άνέχεται νά ήρεμη, ζητεί έκ φύ- 
σεως διαρκώς νά κινήται’ δ άνθρωπος είνε ζώον έμπρακτον, έχον 
κατά φύσιν τδ έργάζεσθαι καί παρά φύσιν τδ άργείν. Διά τοΰτο 
καί δ θεδς μάς έπέβαλε τήν άνάγκην τής έργασίας. Τά πάντα 
βλάπτει ή άργία, καί τά μέλη του σώματος. Έάν δ άργδς δφθαλ-
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μδς καί τδ άργοΰν στόμα καί ή γαστήρ καί οίονδήποτε άλλο τών 
μελών έμπίπτουσιν είς νόσους μεγάλας, πόσον μάλλον ή ψυχή ;

** *
Έάν άοκνος ής, λέγει δ σοφδς Σολομών, ήξει ώσπερ 

πηγή δ άμητός σου, ή δέ ένδεια ώσπερ καλδς δρομεύς άπαυτο- 

μολήσει.
—”101 πρδς τδν μύρμηκα, ώ δκνηρέ ! καί ζήλωσον, ίδών 

τάς δδούς αύτοΰ, καί γενοΰ έκείνου σοφώτερος' έκείνω γάρ γεωρ- 
γίου μή ύπάρχοντος, μηδέ τδν άναγκάζοντα εχων, μηδέ ύπδ δε
σπότην ών, ετοιμάζεται θέρους τήν τροφήν, πολλήν δέ έν τφ 
άμητφ ποιείται τήν παράθεσιν.

—Πορεύθητι πρδς τήν μέλισσαν καί μάθε ώς έργάτις έστί*  
τήν δέ έργασίαν ώς σεμνήν ποιείται, ής τούς πόνους βασιλείς 
καί ίδιώται πρδς ύγείαν φέρονται· ποθεινή δέ έστι πάσι καί έπίδο- 
ξος, καίπερ ούσα τή ρώμη άσθενής· έως τίνος οκνηρέ κατάκεισαι ; 
πότε δέ έξ ύπνου έγερθήση ; δλίγον μέν ύπνοίς, δλίγον· δέ κάθη- 
σαι, μικρδν δέ νυστάζεις, δλίγον δ’ έναγκαλίζη χερσί στήθη’ 
είτα έμπαραγίνεταί σοι ώσπερ κακδς δδοιπόρος ή πενία, καί ή 
ένδεια ώς άγαθδς δρομεύς.

■—Προφασίζεται καί λέγει δ δκνηρός. Αέων έν ταίς δδοίς, 

έν δέ ταίς πλατείαις φονευτής.
— "Ωσπερ θύρα στρέφεται έπί τφ στρόφιγγι, ούτως δκνη- 

ρδς έπί τής κλίνης αύτοΰ' κρύψας δκνηρδς τήν χεΐρα έπί τδν 
κόλπον αύτοΰ, ού δύναται έπενεγκείν έπί τδ στόμα αύτοΰ.

Πολλήν κακίαν έδίδαξεν ή άργία, λέγει δ Σ ι ρ ά χ.
Εϊ τις ού θέλει έργάζεσθαι, λέγει δ ά π. Παύλος, μηδέ 

έσθιέτω' άκούομεν γάρ τινας έν ύμίν άτάκτως περιπατοΰντας, 
μηδέν έργαζομένους, άλλα περιεργαζομένους’ τοΐς δέ τοιούτοις 
παραγγέλλομεν καί παρακαλοΰμεν έν Κυρίφ Ίησοΰ Χριστφ, ίνα 
μετά ήσυχίας έργαζόμενοι, τδν έαυτών άρτον έσθίωσι.

Γ.Μ.
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f ΜΑΚΑΡΙΟΣ
χάριτι Χριότον Μητροπολίτης Κνρηνείας, παντί τφ Χριότωνύ|ΐω 

πληρώματα τής καθ’ ήηάς Θεοόώότου έπαρχίας, χάρις εϊη 
vyïv καί ειρήνη άπό Θεόν πατρός καί Κνρίον ημών ’Inöoi? 
Χριότον.

Χάριτι τοΰ Κυρίου, ψήφφ δέ κανονική τής 'Ιεράς Συνόδου 
τής *Αγιωτάτης Έκκλησίας τής Κύπρου καί τών κανονικών 
καί νομίμων άντιπροσώπων τοΰ ίεροΰ κλήρου καί τοΰ εύσεβούς 
λαοΰ τής θεοσώστου έπαρχίας Κυρηνείας κληθέντες έπί τόν έν
δοξον θρόνον τής Μητροπόλεως ταύτης καί άναδειχθέ,ντες οικο
νόμοι τής ’Αρχιερατικής χάριτος διά χειρδς τοΰ Μακαριωτάτου 
’Αρχιεπισκόπου πάσης Κύπρου, κ. Κυρίλλου Γ'. καί τών συλλει- 
τουργούντων αύτφ Πανιερ. Μητροπολιτών Πάφου ’Ιακώβου καί 
Κιτίου Μελετίου, άνελάβομεν τήν διακυβέρνησιν τοΰ είρημένου 
θρόνου.

Ήδη δ’ έξαγγέλλοντες τοΰτο πρδς ύμάς, τέκνα έν Κυρίφ 
άγαπητά καί περιπόθητα, πέμπομεν ύμίν τδν/ κατ’ έξοχήν χρι
στιανικόν έκείνον χαιρετισμόν, δν έψαλλον μέν οί άγγελοι κατά 
τήν ύπερφυά τοΰ Σωτήρος ήμών γέννησιν «Δόξα έν ύψίστοις 
θεφ καί έπί γής ειρήνη έν άνθρώποις ευδοκία» (Λουκ. Β'. 13), 
άπηύθυνε δέ πρδς τους έαυτοΰ μαθητάς ό μέγας Άρχιποίμην δ 
Κύριος ήμών ’Ιησούς Χριστδς μικρόν πρδ τοΰ πάθους αύτοΰ 
«ειρήνην άφίημι ύμίν, ειρήνην τήν έμήν δίδωμι ύμίν» (’Ιωάν, 
ιδ'27), καί μετά τήν έκ νεκρών άνάστασιν αύτοΰ δίς έπαναλα- 
βών τοΰτον πρδς τούς αύτούς μαθητάς του «ειρήνη ύμίν» (’Ι
ωάν. κ' 20—21)· καί τέλος ή ’Εκκλησία συχνοτάτην χρήσιν 
ποιείται αύτοΰ ψάλλουσα «έν ειρήνη τοΰ Κυρίου δεηθώμεν*  ύ
πέρ τής άνωθεν ειρήνης. .. . ύπέρ τής ειρήνης τοΰ σύμπαντος 
κόσμου .... έν ειρήνη προέλθωμεν .... ειρήνην τφ κόσμο) 
σου δώρησαι, ταίς Έκκλησίαισ σου, τοις ιερεΰσι, τοίς βασιλεΰσιν 
ήμών, τφ στρατφ καί παντί τφ λαφ σου».

Έξελέξαμεν δέ τδν ειρηνικόν τοΰτον χαιρετισμόν, καθ’ δσον 
ή ειρήνη άσκουμένη ύπδ τών χριστιανών αποτελεί τήν βάσιν 
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τής προόδου, τής εύημερίας καί τής εύδαιμονίας αύτών. Καί ά- 
ληθώς, έκεΐ δπου βασιλεύει ή ειρήνη καί ή ομόνοια, είτε έν τή 
οίκογενεία, ε’ίτε έν τή κοινωνίφ, εϊτε έν τφ έθνει, έκεί είναι βε- 
βαία καί άσφαλής ή έν παντί πρόοδος, ή εύημερία καί ή εύ- 
δαιμονία έν τε τφ παρόντι καί τφ μέλλοντι βίφ. Τούναντίον δέ 
έκεί δπου κυριαρχοΰσιν αντί τής ποθητής ειρήνης, αί έριδες, 
καί αί φιλονεικίαι, αί διχόνοιαι καί διχοστασίαι, ό φθόνος καί 
τδ μίσος, ού μόνον ούδεμία πρόοδος καί ούδεμία άνάπτυξις δύνα
ται νά πραγματοποιηθή, αλλά τού/αντίον άσφαλές αποτέλεσμα 
αύτών είναι ή στασιμότης, ή μάλλον είπείν, ή δπισθοδρομικό- 
της, ή τελεία καταστροφή. ’Αλλά διά νά ύπάρχη ειρήνη άνάγ
κη νά προϋπάρχη ή αγάπη. Διά νά ζώσι καί νά δρώσιν έν ει
ρήνη καί όμονοία τά μέλη μιας οικογένειας, είτε μιας κοινό- 
τητος, είτε ενός έθνους, άνάγκη ν’ άγαπώσιν άλληλα, δτε καί θά 
έχωσι τδ δικαίωμα νά φέρωσιν έπαξίως τδ δνομα τοΰ Ορθοδόξου 
χριστιανού, τδν λαμπρότερος καί ένδοξότερον τών άνθρωπίνων 
τίτλων. «Έν τούτφ γνώσονται πάντες δτι έμοί μαθηταί έστέ, έάν 
άγάπην έχητε έν άλλήλοις» (’Ιωάν. ιγ'. 35) λέγει ό Κύριος ήμών 
πρδς τούς εαυτού άποστόλους καί δι’ αύτών πρδς πάντας τούς 
είλικρινώς πιστεύοντας είς αύτόν, πρδς πάντας τούς άληθεϊς αύ
τοΰ δπαδούς. Εκείνο δηλ. τδ όποιον θά σάς διακρίνη μεταξύ τών 
λοιπών άνθρώπων δτι είσθε άληθεϊς μαθηταί μου λέγει δ Κύριος 
ήμών, είναι τδ γνώρισμα τής άγάπης, είναι τδ ν’ άγαπάτε άλ- 

λήλους.
Καί ημείς δέ, ώς ταπεινοί διάδοχοι τοΰ Μεγάλου ήμών 

Άρχιποίμενος, τού άκρου Άρχιερέως, καί τών θείων αύτοΰ ’Α
ποστόλων, τδ αύτδ διακριτικόν γνώρισμα άξιούμεν πατρικώς παρ’ 
ύμών, τέκνα έν Κυρίφ άγαπητά καί περιπόθητα, τήν άγάπην 
δηλαδή καί πάλιν τήν άγάπην, καί πάντοτε τήν άγάπην' άγά
πην πρδς τούς οικείους, άγάπην πρδς τούς συγγενείς, άγάπην 
πρδς τούς έχθρούς, άγάπην πρδς άλλήλους, άγάπην πρδς πάν

τας.
Είθε δέ ό θεός τής άγάπης καί τής ειρήνης, δ Κύριος ή

μών Ιησούς Χριστός, δ δι’ ύπερβάλλουσαν άγάπην προς τδν ά- 
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μαρτωλδν άνθρωπον γενόμενος άνθρωπος καί ύπομείνας δνειδι- 
σμους καί χλευασμούς, έμπτυσμούς καί κολαφισμούς, καί τέλος 
άνελθών έπί τοΰ Σταυρού ύπέρ τής τοΰ κόσμου σωτηρίας, είθε, 
λέγομεν ο Θεός τής άγάπης καί τής ειρήνης νά έμπνεύση είς 
τάς καρδίας ύμών τήν άγάπην και τήν ειρήνην Αύτοΰ, νά' φω
τίση ύμάς είς παν έργον άγαθόν, καταξιώση δέ ήμάς καί τής 
έπουρανίου Αύτοΰ βασιλείας.

Ή χάρις τοΰ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστοΰ, καί ή άγάπη 
τοΰ Θεοΰ καί Πατρός, καί ή κοινωνία τοΰ άγίου Πνεύματος εϊη 
μετά πάντων ύμών. ’Αμήν.

Έν τή Μητροπόλει Μύρτου τή 28η Μαρτίου 1917.
Έν Χριστφ εύχέτης πάντων ύμών 
t Ό Κυρηνείας ΜΑΚΑΡΙΟΣ.

0 ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΕΝ ΛΕΜΕΣΟ, ΚΑΙ ΕΝ ΠΑΦΟ,
Άπδ ήμίσεος περίπου αίώνος ή Αεμεσδς καί ή Πάφος δέν 

είχον τύχει τής τιμής άρχιεπισκοπικής έπισκέψεως· ή άπόφασις 
άρα τής Α. Μ. τοΰ ’Αρχιεπισκόπου δπως έπισκεφθή τάς δύο ταύ- 
τας πόλεις έπ’ ευλογία τών χριστιανών τών δύο Μητροπόλεων 
είνε γεγονός ούχί δευτερευούσης σημασίας διά τήν έκκλησιαστι- 
κήν ήμών ζωήν.

Ή Α. Μ. άφίκετο είς Αεμεσδν έν συνοδεία τοΰ Θεοφιλεστά- 
του Επισκόπου Σαλαμίνος καί δύο διακόνων κατ’ εύθειαν έκ 
Λευκωσίας έπ’ αύτοκινήτου τή εσπέρα τής Τετάρτης τής Διακαι- 
νησίμου. Οί χριστιανοί τών παρά τήν οδόν χωρίων άνέκοπτον 
τήν πορείαν τοΰ αύτοκινήτου ίνα λάβωσι τήν άρχιεπισκοπικήν 
εύλογίαν άντιδιδόντες τήν έκφρασιν αισθημάτων εύλαβών πρδς 
τδν Πρωθιεράρχην τής Κυπριακής Εκκλησίας.

Ή Αεμεσδς δλόκληρος έκινήθη είς ύποδοχήν τής Α. Μα- 
καριότητος. Ό Π. Μητρ. Κιτίου, ό Δήμαρχος τής πόλεως μετά 
τοΰ δημοτικού Συμβουλίου, οί έφοροι τών έκπαιδευτηρίων καί 

άλλοι έγκριτοι πολίται έξήλθον έγ" αμαξών καί αύτοκινήτων είς 
ύπάντησιν μέχρι τοϋ· ποταμού Γερμασόγειας. Ή Α. Μ. κατέ- 
φθασε περί ώραν 5ην άνταλλάξασα δ’ άσπασμδν μετά τοΰ Π. 
Μητρ. Κιτίου καί εύλογήσασα τούς προσελθόντας έπέβη άμάξης 
έχουσα καθημένους έξ άριστερών τδν Μητρ. Κιτίου καί άπέναντι 
τδν θεοφ. Επίσκοπον Σαλαμίνος. Τά πλήθη είς πυκνάς μάζας 
κατακλύζοντα τήν άπδ τοΰ Δημοτικού κήπου μέχρι τής Μητρο- 
πόλεως οδόν, ύπεκλίνοντο εύλαβώς κατά τήν διέλευσιν τής Α. 
Μακαριότητας, ήτις ηύλόγει αύτά. Κατελθοΰσα είς τήν Μητρό- 
πολιν ή Α. Μακαρ. καί άναπαυθείσα έπ’ ολίγον έξεκίνησε > αύθις 
έφ’ άμάξης προπορευομένου έπί έτέρας άμάξης τοΰ ’Αρχιεπισκο
πικού σκήπτρου κρατουμένου ύπδ τοΰ ’Αρχιδιακόνου αύτής, καί 
κατηυθύνθη κρουομένων τών κωδώνων δλων τών ναών τής πό
λεως είς τδν καθεδρικόν ναδν τής άγιας Νάπας, τοΰ δποίου τό 
τε έσωτερικδν καί τδν περίβολον προλαβόντα κατέκλυσαν τά 
πλήθη. Είς τήν αύλιον θύραν τού ναού άνέμενεν δ κλήρος τής 
πόλεως ένδεδυμένος ίερά άμφια καί κρατών τδ άγιον Εύαγγέλιον 
καί τήν εικόνα τής Άναστάσεως. Ένδυθείσα είς τήν θύραν τοΰ 
ναοΰ ή Α. Μακαριότης τδν ’Αρχιερατικόν μανδύαν καί λαβοΰσα 
τδ’Αρχιεπισκοπικόν σκήπτρον είσήλθεν είς τδν ιερόν Ναόν καί 
ηύλόγησε τών χορών ψαλλόντων «είς πολλά έτη Δέσποτα». Κα- 
ταλαβούσης δέ τδν Αρχιερατικόν θρόνον δ Π. Μ. Κιτίου φορών 
έπιτραχήλιον καί ώμοφόριον κατήρξατο διά τοΰ «εύλογητδς δ 
θεός» τής εύχαριστηρίου προσευχής. Οί χοροί έψαλλον έμμελώς 
δοξολογίαν. Έγένετο δέησις έκτενής ύπδ τού Διακόνου μνημο- 
νεύσαντος τού ονόματος τής Α. Μακαριότητος, μετά τήν δποίαν 
έψάλη δ πολυχρονισμός τοΰ Αρχιεπισκόπου, ούτινος συμπληρω- 
θέντος δ Μητρ. Κιτίου ίστάμενος έπί τών βαθμίδων τής ώραίας 
πύλης προσεφώνησε τήν Α. Μακαρ. ώς άκολούθως :

« Ώς εύ παρέστης» Μακαριότατε Πρωθιεράρχα τής 'Αγιωτάτης 
έν Κύπρω ’Εκκλησίας. Τό φιλόχριστον ποίμνιόν μου καί έγώ πανη- 
γυρίζομεν έν ευφροσύνη καρδίας καί άγαλλιάσει πνεύματος βλέποντες 
έν μέσφ ήμών τόν κοινόν Πατέρα εύλογοΰντα καί άγιάζοντα ήμάς 
καί διά τό άγαθόν τούτο δοξολογούμεν τον Κύριον καί εύλογοΟμεν
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τό δνομα Αύτοΰ. Ή Μητρόπολις Κιτίου ήτις Σέ έγνώρισε δόκιμον αύ
τής Διάκονον, καί ή πόλις αύτη έν ή διετέλεσας παιδευτής τής νεό- 
τητος σκιρτώσι σήμερον διά τήν τιμήν τής πρός αύτήν Ποιμαντορικής 
Σου έπισκέψεως. Έστω εύλογημένη άνωθεν ή πρός ήμάς είσοδός Σου 
καί ή άφ’ ήμών έξοδος.

Έν τώ σεπτφ προσώπφ τής Σής Μακαριότητας δέν τιμώμεν μό
νον τόν Πρωθιεράρχην μας, άλλά καί τον άναμορφωτήν τής έκκλη- 
σιαστικής μας ζωής. Ούχί οί συνεργάται Σου άλλα τα έργα αύτά, ά- 
τινα διά τής σεπτής Σου έγκυκλίου εξήγγειλας πρό δλίγου παντί τφ 
Χριστεπωνύμφ τής νήσου πληρώματι, μαρτυροΰσι τήν καλήν μαρτυ
ρίαν δτι ή Εκκλησία ήμών ή όλίγη μέν τόν αριθμόν καί μικρά τήν 
έκτασιν πολλή δέ καί μεγάλη διά τήν άποστολήν της καί τό ένδο
ξον παρελθόν έλαβε παρά θεού τού διδόντος τούς μέν Προφήτας, τούς 
δέ Εύαγγελιστάς, τούς δέ ποιμένας καί διδασκάλους πρός καταρτισμόν 
τών άγίων, έλαβε, λέγω, τόν χειραγωγόν καί ποδηγέτην, δσ ^ς έπρε- 
πεν αύτή είς περιστάσεις τόσον έξαιρετικώς κρίσιμους.

Ή τα πάντα πρός τό ήμέτερον συμφέρον πανσόφως κυβερνώσα 
θεία Πρόνοια Σέ έφύλαξε τή Εκκλησία καί τή πατρίδι διά τάς περι
στάσεις ταύτας, άφ’ ού πρότερον Σέ έπαίδευσεν έν τή σχολή τού 
Σταυρού έν ή έμαθήτευσαν πάντες οί γνήσιοι τού Εύαγγελίου διάκο
νοι. Έν τούτφ έχομεν ήδη τήν βεβαιότητα έκ τής άπαρχής τών έρ
γων Σου. Εί δέ ή άπαρχή άγια καί τό φύραμα*  Κύριος βραχίονι ύ- 
ψηλω έκ Σού άντιλάβοιτό Σου. Μνησθείς θυσίας Σου καί τό δλοκαύ- 
τωμά σου πιανάτω. Δώη Σοι κατά τήν καρδίαν Σου καί πάσαν τήν 
βουλήν Σου πληρώσαι.

Ύψωσον Μακαριότατε, τάς αγίας χεϊράς Σου καί εύλόγησον εύ- 
λογία πνευματική τό έμόν φιλόχριστον ποίμνιον οχι μόνον τό έν τφ 
ναφ τούτφ μετ’ έμού ύπέρ τής σής μακροβιότητος, καί δόξης νύν 
προσευχόμενον, άλλα καί τό τής δλης έπαρχίας, τό μεθ’ ήμών νοερώς 
συμπανηγυρίζον τήν έν μέσφ αύτού παρουσίαν Σου καί μετ’ έμού ά- 
ναφωνούν

Κυρίλλου τού Σεβασμιωτάτου καί Μακαριωτάτου ’Αρχιεπισκόπου 
Νέας Ίουστινιανής.καΙ πάσης Κύπρου πολλά τά έτη.

Ή Α. Μ. δ ’Αρχιεπίσκοπος ήμών Ζήτω.
*

* *
Μετά τόν Μητρ. Κιτίου δ άξιοτ. Δήμαρχος τής πόλεως κ.
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Σ. Άραουζος άπό του άπέναντι τού ’Αρχιερατικού θρόνου στα
σιδιού προσεφώνησεν έπίσης τήν Α.Μακαρ. εύγλώττως έκφράσας 
τήν χαράν τής πόλεως Λεμεσού βλεπούσης μετά 22 ετη δια τοΰ 
άνωτάτου άξιώματος τής Εκκλησίας τετιμημένον έκείνον, τδν 
όποιον έγνώρισε καί ήγάπησεν ώς μαθητήν καί καθηγητήν τών 
έκπαιδευτηρίων αύτής καί κήρυκα τοΰ θείου λόγου.

Ή Α. Μακαρ. άπαντώσα είς τάς προσφωνήσεις τού Μητρο
πολίτου καί τοΰ Δημάρχου έλεξε τοιάδε :

θερμώς εύχαριστώ τόν Σεβασμιώτατον άδελφόν άγ. Κιτίου διά 
τούς ωραίους αύτοΰ λόγους, ούς είπεν έν τή προσφωνήσει του, ώς 
καί τάς εύμενείς περί τού έργου μου κρίσεις καί έπαίνους αύτού. Έπί
σης θερμώς εύχαρισιώ καί τόν έντιμον δήμαρχον τής πόλεως ταύτης, 
καί φίλον μου κ. Άραούζον διά τήν έκφρασιν τόσων κολακευτικών δι’ 
έμέ κρίσεων ώς καί διά τήν ύπόμνησιν τών άλησμονήτων ήμερών τού 
παρελθόντος, δσας ηύτύχησα νά διέλθω έν τή πόλει ταύτη.

Πρός άμφοτέρους τούς προσφωνήσαντάς με καί πρός τήν πόλιν 
ταύτην έκφράζω βαθειαν εύγνωμοσύνην διά τήν άπροσδόκητον ταύτην 
δεξίωσιν, δι’ ής έτιμήθην κατά τήν σήμερον.

Ή συγκίνησίς μου είνε τόσον μεγάλη ώστε άδυνατώ νά πληρώσω 
έν λόγοις τά πλημμυρούντά με κατά τήν στιγμήν ταύτην αισθήματα. 
Εύρίσκομαι ήδη έν τή πόλει έκείνη ήν ήγάπησα κατ’ έξοχήν, πρόδηλος 
δέ είνε ή συγκίνησίς μου.

Έν τή πόλει ταύτη διήλθον μέγα μέρος τής ζωής μου καί δύνα
μαι νά είπω δτι είς αύτήν οφείλω τό μικρόν δ έχω, άφοΰ αύτη έγέ
νετο ή πρώτη πνευματική μου τροφός κατα τα πρώτα μαθητικά μου 
έτη. Είς αύτήν δέ έπανελθών έξωθεν ήξιώθην νά διδάξω έπί μικρόν 
άποδίδων ούτω αύτή έν μέρει τά τροφεία. ’Ανέκφραστος δέ είνε ή 
χαρά μου τήν στιγμήν ταύτην διότι άναγνωρίζω είς ύμάς τούς τότε μι
κρούς μου μαθητας καί συμμαθητάς, άνδρωθέντας νύν καί βαίνοντας 
έπί τής πρώτης γραμμής τής κοινωνικής ζωής.

Ότε δέ άργότερον άπήλθον τής πόλεως ταύτης κληθείς ίνα έν 
άλλη σφαίρα προσφέρω τάς ύπηρεσίας μου είς τήν πατρίδα, ή σκέψις 
μου καί δ λογισμός μου έφέρετο πάντοτε πρός τήν Λεμεσόν καί πάν
τοτε διεπυνθανόμην τά κατ’ αύτήν. Μέ χαράν μου δέ ήκουον έκάστοτε 
τάς έν παντί προόδους αύτής. Καί χαίρω διότι δύναμαι να είπω περί
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αύτής, δ,τι καί ό Περικλής περί τών ’Αθηναίων έλεγεν, δτι τ.έ. οί 
κάτοικοι τής πόλεως ταύτης εΐνε έπιτηδειότατοι ού μόνον περί τήν δια- 
χείρισιν τών ιδιωτικών αύτών ύποθέσεων, άλλά καί είς τό να συζη- 
τώσι περί τών κοινών, καί νά χειρίζωνται ταΰτα άρμοδίως, εκλεγόμε
νοι ώς άρχοντες. Τούτο δπερ άπετέλει κατά τόν μεγαλείτερον πολιτι
κόν νουν τής άρχαίας Ελλάδος, τό μεγαλειον τού ’Αθηναίου πολίτου 
καί τήν ύπεροχήν αύιού περί τούς λοιπούς "Ελληνας, τούτο δύναται 
να λεχθή έν σχετική άναλογία καί περί τών κατοίκων τής πόλεως 
ταύτης.

’Όντως δέ τά καθήκοντα τών υποδούλων πόλεων εινε πολύ με
γάλα. Μεγεθύνονται δέ κατ’ έξοχήν είς τάς κρίσιμους ταύτας περιστά
σεις, ή δέ πόλις Λεμεσού δεικνύει δτι ήρθη καί έν τφ σημείω τούτφ 
είς ο ύψος άπαιτούσι τα πράγματα Πρωτοστατούσα είς έργα τιμώντα 
αύτήν. Πρός τό μεγαλειον τούτο τής Λεμεσού, ούχί άσχετον εΐνε καί 
τό δνομα άνδρδς πανελληνίου φήμης, τού γεραρού διδασκάλου μου 
κ. Άνδρέου, ούτινος μιμνήσκομαι τήν στιγμήν ταύτην μετ’ εύγνωμοσύ- 
νης καί συγκινήσεως. Δύναμαι νά είπω δτι ό θεμελιωτής τής άκμής 
τής πόλεως ταύτης εΐνε ό ύπέροχος ούτος διδάσκαλος δστις μέ τήν 
έμπνευσμένην αύτού διδασκαλίαν έγαλούχησε δύο ολοκλήρους γενεάς 
τέκνων τής πόλεως ταύτης, τά όποια νύν πρωτοστατούσιν έν τή κοινω
νική δράσει καί ζωή μετ’ εύγνωμοσύνης πάντοτε φέροντα τήν σκέψιν 
πρός τήν σεβασμίαν τού διδασκάλου των μορφήν.

Οί προσφωνήσαντές με έθεώρησαν δτι έπρεπε να μνημονεύσωσι 
καί τού έργου μου δπερ έτέλεσα άφ’ δτου άνήλθον είς τόν Άρχιεπ. 
θρόνον, έν ήμέραις κρισίμοις καί έξαιρετικαις. ’Οφείλω νά δηλώσω 
δτι δέν θά έδεχόμην νά άναλάβω μίαν τόσον ύψηλήν καί βαρειαν εύ- 
θύνην, αν μή ή ύπόσχεσις βοήθειας καί αρωγής παρά συναδέλφων 
μου ύπερόχου άξίας, δέν ήρχετο νά μοί άφαιρέση πάντα δισταγμόν 
πρός τοΰτο. Πεποιθώς είς τήν τούτων συνεργασίαν άπεδέχθην τήν βα- 
ρυτάτην κλήσιν καί άφιέρωσα τάς δλίγας ύπολειπομένας μοι δυνάμεις 
είς τήν ύπηρεσίαν τής ’Εκκλησίας καί τής Πατρίδος. Ύπέρ άμφοτέ- 
ρων τούτων είμαι έτοιμος νά βαδίσω τήν όδόν τού καθήκοντος, ήν δέν 
θά δυσκολευθώ χαράττων έγώ πρώτος, διότι ήδη έχαράχθη ύπό ύπε- 
ρόχων προκατόχων μου, έπί τών ιχνών τών όποίων κέκλημαι ήδη νά 
βαδίσω.

'Ως έθνάρχης τής Κύπρου αισθάνομαι, όποιον βάρος ένέχει δι’
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έμέ ή άρχηγία, κατά τάς κρίσιμους ταύτας περιστάσεις. Διερχόμεθα 
περιστάσεις άπό έκείνας, αί όποιαι σπανίως έμφανίζονται είς τόν βίον 
τών έθνών, καί άπό τάς όποιας δλίγας έγνώρισε τό έθνος μας κατα 
τήν μακράν αύτού ιστορίαν. Πρέπει νά άρθώμεν πάντες είς τό ύψος 
τών περιστάσεων, καί άφίνοντες κατά μέρος τα μικρά νά έπιζητήσω- 
μεν τά μέσα δπως προαγάγωμεν τά τής πατρίδος κατά τόν μάλλον 
συμφέροντα τρόπον. 'Ως πρός δέ τά έκκλησιαστικα ήμών πράγματα 
έγινεν άπαρχή τι;, άλλ’ άκόμη εΐμεθα μακράν τής έπιθυμητής τε- 
λειότητος. Διά τε τήν έργασίαν τού παρελθόντος, ώς καί τήν τού μέλ
λοντος, άπαραίτητος καί πολύτιμος τυγχάνει ή συνεργασία τών ά
γιων άδελφών, οϊτινες πλείστον συνετέλεσαν είς τδ νά άρχίση ή κίνη- 
σις έν τή έκκλησία ήμών. Δέν διστάζω νά τονίσω δτι ή συμβολή τού
των έν τή βελτιώσει τών καθ’ ήμάς εΐνε πολύ μεγάλη. Κατ’ έξοχήν 
δέ ή συμβολή τού εύκλεώς προϊσταμένου τής Μητροπόλεως ταύτης ύ- 
πήρξε μεγίστη άφ’ δτου κληθείς ήλθε καί άνέλαβεν ύπηρεσίαν ένταύθα. 

’Επιθυμώ δέ νά τονισθή τούτο κατ’ έξοχήν καί νά ληφθή ύπ’ 
δψιν παρ’ οίουδήτινος δτι τούτέστιν έν τή έκλογή καί άναδείξει τών 
άρχηγών τής Εκκλησίας, δέν πρέπει νά ζητώνται προσόντα άλλα, 
πλήν μόνον έν, τδ τού "Ελληνος Χριστιανού άδιάφορον είς ποίαν χώ
ραν είδε τδ φώς. Τελευτών δέ δέν διστάζω νά ύψώσω χείρας ίκέτιδας 
πρός τόν Πανάγαθον θεόν ύπέρ τής εύημερίας τής πόλεως ταύτης, 
καί νά εύχηθώ ινα καθ’ "Ομηρον πάντοτε άριστεύη, καί έξακολουθή 
έν πλήρει δράσει καί ζωή. Καί αύθις εύχαριστώ εύλογών πάντας ύμάς.

* 
* *

Τήν έπιοΰσαν άπδ πρωίας μέχρι μεσημβρίας προσήρχοντο 
άθρόοι κατά ομάδας είς τήν Μητρόπολιν πολίται πάσης τάξεως 
έπί προσαγορεύσει τής Α. Μακαριότητας, μεταξύ δε τών πρώτων 
προσήλθε καί ή Α. Έντιμότης δ Πρόεδρος τοΰ Δικαστηρίου κ. 
Στούαρτ. Μετά μ. ή Α. Μακαρ. έν συνοδεία τοΰ Μ. Κιτίου καί 
τοΰ έπισκ. Σαλαμίνος προσήλθεν είς τδ Γυμναστήριον έν ω συ- 
νεχίζοντο τρίτην ταύτην ήμέραν οί ύπδ τοΰ Γυμναστικού Συλλό
γου τά «’Ολύμπια» δργανωθέντες έπί τή είκοσιπενταετηρίδι αύ
τοΰ αθλητικοί καί προσκοπικοί άγώνες.

Έπί τή είσόδω τής Α. Μακαρ. ή φιλαρμονική τοΰ Δήμου
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έπαιάνισε τόν Έθνικόν Ύμνον, είσελθούσα δέ άντήλλαξε χαιρε
τισμόν μετά τής Α. Έντιμ. του Διοικητου τής πόλεως κ. Πόλτον, 
προσωπικώς γνωρίμου τής Α. Μακαρ. άπό τής προτέρας αύ- 
του έν Κυρηνεία διατριβής. Μετά τήν συμπλήρωσιν του προγράμ
ματος τών άθλητικών και προσκοπικών ασκήσεων δ πρόεδρος 
του Γυμναστικού Συλλόγου κ. Ν. Κ. Λανίτης έξέφρασε τήν χα
ράν αύτού διά τήν τιμήν, ήτις έπεφυλάσσετο τφ Συλλόγφ, δπως 
έορτάση τήν είκοσιπενταετηρίδα αύτου ύπδ τάς εύλογίας τής Α. 
Μακαριότητος καί παρεκάλεσεν' αύτήν δπως άπονείμη ίδίαις 
χερσί τα βραβεία είς τούς νικήτας. Ή Α. Μακαρ. συνέχαρη τδν 
Γυμναστικόν Σύλλογον διά τήν μακράν καί εύδόκιμον σταδιο
δρομίαν αύτού, έξήρε τήν αξίαν τής άναβιώσεως τού θεσμού τών 
άθλητικών άγώνων άποτελούντων μέρος άναπόσπαστον τού Ε
θνικού βίου τών αρχαίων ήμών προγόνων, αλλά θά έπεθύμει, είπε, 
νά ϊδη δσον τδ δυνατδν πληρεστέραν τήν άναβίωσιν τού λαμπρού 
έκείνου ελληνικού θεσμού, ού μέρος ήσαν καί τά πνευματικά ά- 
γωνίσματα διότι πάντες γνωρίζομεν, είπεν, δτι κατά τούς ελληνι
κούς αγώνας δεν έγίνετο μόνον έπίδειξις άθλητικώς προπονουμέ- 
νων σωμάτων, αλλά καί πνευματικών προϊόντων εύρώστων δια
νοιών. Έν τή έπιθυμία δέ αύτής τού νά ϊδη τήν συμπλήρωσιν 
ταύτην τών παρ’ ήμϊν σήμερον τελουμένων Ελληνικών Άγώνων 
προσφέρει .£100 δπως χρησιμεύσωσιν ώς βάσις πρδς απονομήν 
βραβείων είς τούς νικητάς τών άγώνων τού πνεύματος. Τούς λό
γους τής Α. Μακαριότητος τδ πλήθος τού Γυμναστηρίου ύτοεδέ- 
χθη διά ζωηρών χειροκροτημάτων, δ δέ πρόεδρος τού Γυμναστι
κού Συλλόγου ηύχαρίστησε διά τήν έξαγγελθεϊσαν δωρεάν. Έ- 
πηκολούθησεν ή είς τούς νικήτας άπονομή τών μεταλλίων καί τών 
έκ κλάδων έλαίας βραβείων, άτινα οί νικηταί έλάμβανον άσπαζό- 
μενοι τήν χεϊρα τής Α. Μακαριότητος. Ή φιλαρμονική έπαιάνισε 
καί αύθις τδν ’Εθνικόν Ύμνον κατά τήν έκ τού Γυμναστηρίου 
έξοδον τής Α. Μακαριότητος.

Τήν επιούσαν, έορτήν τής Ζωοδόχου Πηγής, ή Α. Μακαρ. έτέ- 
λεσε τήν θείαν Λειτουργίαν έν τφ Καθεδρικφ ναφ έχουσα συλλει- 
τουργούντας τόν Παν. Μητρ. Κιτίου καί τόν θεοφιλ. Επίσκοπον
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Σαλαμϊνος. Μετά τήν άνάγνωσιν τού αγίου Εύαγγελίου έκήρυξε τόν 
θειον λόγον δ θεοφιλ. έπίσκοπος Σαλαμϊνος διδάξας έν λόγφ μεστώ 
έννοιών, περί τών άπό τής άναστάσεως τού Χρισ:ού πηγασάντων καί 
πηγαζόντων δια τήν άνθρωπότητα άγαθών. Μετά τήν θείαν λειτουρ
γίαν ή Α. Μακαρ. έπϊ δύο καί πλέον ιορας έξηκολούθησε διανέμουσα 
άντίδωρον είς τας χιλιάδας τού πλήθους, αί δποϊαι προσήρχοντο νά 
λάβα σι τήν εύλογίαν τού πρωθιεράρχου. Τήν εσπέραν τής αύτής ήμέ- 
ρας ή Α. Παν. δ Μητρ. Κιτίου παρέθηκεν έν τή Μητροπόλει έπίση- 
μον δεϊπνον είς τιμήν τής Α. Μακαριότητος, τού οποίου μετέσχον ό 
δήμαρχος, οί Βουλευταί τής πόλεως, οί θρον. Επίτροποι, δ πρόεδρος 
τής έφορείας τών Σχολών, δ Γυμνασιάρχης, δ πρόεδρος τών Ένορ, 
’Επιτροπών καί οί διευθυνταί τών έφημερίδων «’Αλήθειας», «Σάλπιγ- 
γος» καί «Κήρυκος», δ διευθυντής τής Τραπέζης ’Αθηνών καί δ 
άρτι έκ τοΰ έξωτερικού έλθών πολιτευόμενος κ. Φραγκούδης.

Κατά τό δεϊπνον δ Μητρ. Κιτίου έν προπόσει ύπέρ τής Α. Μα
καρ. έξήρε τόν θεοφιλή ζήλον τού ’Αρχιεπισκόπου, τόν έν έργοις 
πολλού λόγου άξιον δχι μόνον έν τφ έκκλησιαστικω, άλλά καί έν 
τφ έθνικφ κύκλφ τής ζωής ήμών, διότι δέν θεωρεϊ, είπεν, όλιγωτέρας 
τής γενομένης ήδη Εκκλησιαστικής άνορθωτικής έργασίας σπουδαι- 
ότητος τήν πρό τινων ήμερών συγκροτηθεϊσαν έν τή ’Αρχιεπισκοπή 
Έθνικήν Συνέλευσιν, ήτις δι’ ήρέμου καί άντικειμενικής τών ζητη
μάτων έξετάσεως κατέληξεν είς πλήρη δμοφωνίαν έπϊ τής πορείας ήν 
όφείλει ή Κύπρος νά άκολουθήση έν τφ παρόντι, δπως φθάση είς 
τόν ευδιον λιμένα τής έκπληρώσεως τών έθνικών της πόθων. Ή Α· 
Μακαριότης άπαντώσα είς τήν πρόποσιν τού Μητροπολίτου έβεβαίωσεν 
δτι θά άφιερώση δλας αύτής τας δυνάμεις είς τήν ύπηρεσίαν τής 
’Εκκλησίας καί τής Πατρίδος τονίσασα δτι είναι δντως μέγα άγαθόν 
ή όμόφωνος άπόφασις είς ήν κατέληξαν συσκεπτόμενοι ύπό τήν προ
εδρίαν αύτής οί έκκλησιαστικοί καί πολιτικοί αρχηγοί τού τόπου. 
Ό κ. Δήμαρχος ήγειρε πρόποσιν ύπέρ τού νεοχειροτονήτου Επισκό
που Σαλαμϊνος συγχαρείς τήν ’Εκκλησίαν διά τόν νέον λειτουργόν 
αύτής. Ό Βουλευτής κ. Λανίτης προπίνων ύπέρ τού Μητρ. Κιτίου 
ώς πολύν έπιδείξαντος ζήλον έν τφ καταρτισμω τής Έκκλ. Νομοθε
σίας, έβεβαίωσε τήν Α. Μακαριότ. έξ όνόματος τοΰ βουλευτικού σώ
ματος δτι, δπως έν τφ παρελθόντι οΰτω καί έν τφ μέλλοντι ή Τ. Σύ
νοδος θα εύρη προθύμους τούς βουλευτάς είς συμπλήρωσιν τής Έκκλη-
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σιασπκής Νομοθεσίας. Ό κ. Μενέλαος Φραγκούδης ηύχαρίστησε τήν 
Α. Μακαριότ. έξ όνόματος του κόσμου τών γραμμάεων διά τό άθλο- 
θέτημα αύτής προς έπιβράβευσιν τών προϊόντων τοΟ πνεύματος.

Τήν έπιοΰσαν έπεσκέψατο τήν Α. Μακαρ. ή Α. Έντιμ. ό Διοι
κητής κ. Μπόλτον, είς ον τήν προτεραίαν διελθούσα ή Λ Μακαρ. έκ 
τού οϊκου αύτού άφήκεν έπισκεπτήριον.

Τφ Σαββάτω 8η τού μηνάς άνεχώρησεν είς Πάφον έπί έκτα
κτου αύτοκινήτου ή Α. Μακαρ. συνοδευομένη ύπό τού Π. Μητρ. Κι
τίου καί τοΰ Επισκόπου Σαλαμϊνος. Έφθασε δέ περί όφαν 5ην μ μ. 
τυχούσα τής αύτής ένθουσιώδους δεξιώσεως ύπό τού εύσεβούς λαού 
τών τε παρά τήν δδόν χωρίων καί τής πρωτευούσης.

Ή Α. Π. δ Μητρ. Πάφου μετά πολλών προκρίτων τής πόλεως 
προϋπήντησε τήν Α. Μακαριότητα είς τδ προάστειον Ιερός Κήπος. 
Πρδ τή; πόλεως δ’ αύτής έν μέσω άπειροπληθοΰς συναθροίσεως καί 
ύπδ άψιδα τιμητικήν μυρτοστόλιστον προσεφώνησε τδν ’Αρχιεπίσκο
πον έξ δνόματος τής πόλεως δ άναπληρωτής τοΰ άπόντος Δημάρχου 
καί Βουλευτοΰ διά τάς έργασίας τού Νομοθετικού κ. Νεοφύτου Νικο- 
λαιδου κ. Νικόλαος Νικολαιδης, είς δν άπήντησεν ή Α. Μακαριότης 
ώς άκολούθως :

Εύχαριστώ θερμώς τόν έν Χριστφ αδελφόν άγιον Πάφου, τόν άξιότιμον δη- 
μαρχεύοντα καϊ πάντας τούς πολίτας καϊ έπαρχιώτας τούς προσελθόντας ίνα έ- 
πιδείξωσι τόσην άγάπην καϊ τόσην έκτίμησιν πρός έμέ.

Ή άγάπη καϊ ή έκτίμησις αύτη είνε άμοιβαιαι. Έχω λόγους καϊ έγώ νά 
άγαπώ καϊ έκτιμώ τήν ύμετέραν πόλιν καϊ επαρχίαν δι’ δ,τι συμβαίνει κατά τήν 
στιγμήν ταύτην αλλά καϊ διά τό δτι είς τούς παρελθόντας χρόνους ή άντιπρο- 
σωπεία τής πόλεως καϊ έπαρχίας ταύτης είχε τήν καλωσύνην νά μοι προσφέρη 
τήν άνωτάτην πνευματικήν ποιμαντορίαν τής έπαρχίας Πάφου. ’Αλησμόνητοι θά 
παραμεΐνωσιν έν τή διανοίφ μου αί ήμέραι έκεϊναι, καθ’ άς έβλεπον όλους τούς 
αντιπροσώπους τής έπαρχίας ταρτης νά μοι προσφέρωσΐ μετά προθυμίας καϊ έπι- 
μονής τό άςίωμα του Ποιμένος τής έπαρχίας ταύτης. Διά πολλούς λόγους δέν 
άπεδέχθην τότε τήν ύψηλήν έντολήν τής αντιπροσωπείας τής έπαρχίας ταύτης, 
άλλά σάς διαβεβαιώ δτι έν πνεύματι ούδέποτε άπεμακρύνθην τής ύμετέρας 
έπαρχίας, ής τήν πρόοδον παρηκολούθησα καϊ παρακολουθώ πάντοτε μετ’ άδια- 
πτώτου ένδιαφέροντος.

Άλλ’ έάν ύπάρχη αντισήκωμά τι διά τήν μή αποδοχήν έκ μέρους μου τής 
προτάσεως έκείνης, τούτο είνε δτι διεφυλάχθη ή πνευματική διακυβέρνησις τής 
έπαρχίας ταύτης εις ύπέροχον 'Ιεράρχην, τόν αγαπητόν έν Χριστφ αδελφόν άγιον 
Πάφου κ. ’Ιάκωβον.

Ή ύμετέρα πόλις καϊ έπαρχία ύπό τήν διακυβέρνησιν τόσον ύπερόχου Ίε“ 
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ράρχου καϊ τή συνεργασία έγκριτων πολιτών βλέπει ημέρας δόςης καϊ θα Ιδη 
άκόμη λαμπροτέρας τοιαύτας, διότι δλοι φιλοτιμεισθε να άναγάγητε αύτήν είς δ 
ύψος ϊστανται αί μάλλον εύνομούμεναι καϊ προοδευτικά! πόλεις.

’Ασμένως ήλθον είς τήν επαρχίαν σας καϊ σήμερον εύρίσκομαι έν τώ μέσω 
ύμών κατά καθήκον δπως άποτίσω όφειλόμενον χρέος πρός ύμάς έκφράζων καϊ 
έκ τού σύνεγγυς τάς εύχαριστίας μου διά τήν τιμητικήν δι’ έμέ έκλογήν ύφ’ ύ
μών ώς Μητροπολίτου Πάφου, τούτο δέ καϊ δπως άντεπισκεφθώ τόν άγαπητόν έν 
Χριστώ άδελφόν έπανειληυμένως έν εύμενείφ ψυχής έπισκεφθέντα με εις τε τήν 
πρφην καϊ τήν νΰν έπαρχίαν μου. Διά τούς λόγους τούτους άλλα καϊ δπως συνε- 
χισθή έθος Ιερόν τής Έκκλησίας, καθ’ δ οί ποιμένες επισκέπτονται άλλήλους 
καϊ τό χριστεπώνυμον πλήρωμα, κατήλθον μέχρι τής έπαρχίας ταύτης.

'Η θερμή ύποδοχή σας καϊ οί λόγοι του άξιοτίμου δημαρχεύοντος πολύ μέ 
συνεκίνησαν. Ααμβάνων δέ αφορμήν έκ τών λεχθέντων ύπό τού κ. Δημαρχεύον
τος, προσθέτω δτι άπαντες έμφορούμεθα ύπό τών αύτών πόθων, είς ών τήν πλή- 
ρωσιν είθε δ Πανάγαθος θεός νά εύδοκήση.

'Ομολογουμένως αί περιστάσεις, άς διερχόμεθα είνε κρίσιμοι, πάντες δέ έχο- 
μεν καθήκον έπαξίως τών εύκλεών παραδόσεων καϊ ιδεωδών τής φυλής μας νά 
κανονίσωμεν τήν πορείαν μας, ούτως ώστε νά μή μείνωμεν έξω τού νυμφώνος έν 
τή εύθέτω στιγμή.

Ύπό τοιαύτην έννοιαν καϊ μέ τοιούτους πόθους άναφωνήσωμεν—Ζ ή τ ω ή 
Π α τ ρ ί ς !

* *

Ή συνοδεία καί τά πλήθη κατηυθύνθησαν είς τόν καθεδρικόν ναόν 
τών αγίων θεοδωρών, δπου μετά τήν ψαλεισαν δοξολογίαν ή Α. Π. ό 
Μητροπολίτης Πάφου κ. ’Ιάκωβος προσεφώνησεν ώς άκολούθως :

'Ως εΰ παρέστης, Μακαριώτατε ’Αρχιεπίσκοπε. Μετά τήν Λεμεσόν ή Πάφος 
περιβεβλημένη τήν έορτάσιμον αύτής στολήν, ύποδέχεται σήμερον είς τούς κόλ
πους της μετά χαράς καϊ συγκινήσεως άμα, καϊ έν φαιδρφ καϊ άγαλλομένφ τφ 
προσώπςο Ύμάς, τόν πνευματικόν ’Αρχηγόν καϊ Άρχιθύτην τής Κυπριακής ’Εκ
κλησίας, καϊ τήν άνυπόκριτον ταύτην χαράν τήν διακρίνω είς τά δμματα πάντων 
τών προσελθόντων πρός πανηγυρικήν ύποδοχήν της, καϊ οίτινες άπό τής πρωίας 
έναγωνίως καϊ μετά παλμών καρδίας άνέμενον τήν εύλογυμένην ταύτην στιγμήν, 
ϊνα καϊ έκ τού σύνεγγυς γνωρίσωσι τήν Ύμετέραν Μακαριότητα, άντικρύσωσι 
τήν σεβασμίαν Αύτής μορφήν, ένωτισθώσι τών πατρικών Αύτής ρημάτων καϊ ά- 
σπασθώσι τήν χαριτόβρυτον Αύτής δεξιάν.

'H πάνδημος καϊ έπιβεβλημένη αύτη έκδήλωσις καϊ έξωτερίκευσις τών ίερών 
καϊ αγνών συναισθημάτων τού εύσεβούς μοι χριστεπωνύμου πληρώματος, είναι 
πλήρως δεδικαιολογημένη. Διότι άπό πολλών ήδη δεκαετηρίδων ή άπομε- 
μακρυσμένη αύτη Έπαρχία, δέν έσχε τήν ύψηλήν τιμήν νά ύποδεχθή είς τούς 
κόλπους της τόν αρχηγόν τής έκκλησίας καϊ νά τύχη τών εύχών καϊ εύλογιών 
Αύτοΰ. Καϊ διά τούτο δ περιούσιος ούτος τοΰ Κυρίου λαός έσαεϊ θά διατελή εύ- 
γνώμων πρύς τήν Ύμετέραν Σεπτήν Μακαριότητα, ήτις παρά τάς πολλαπλάς 
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ασχολίας καϊ εργασίας τάς έκ τής ύψηλής θέσεώς της άπορρεούσας, δέν κατώ- 
κνησεν Αύτη ν’ αναλάβη μακράν καϊ επίπονον πορείαν καϊ έλθη είς w τά καθ’ η
μάς, ϊνα έπιδαψιλεύση τάς δωρεάς καϊ τάς χάριτας τής έκκλησίας.

Καϊ δύναμαι νά δμολογήσω, Μακαριότατε, δτι δ εύσεβής μου ούτος λαός, 
ήτο άξιος τής τοιαύτης έκ μέρους σας θυσίας, διότι ούτος από πολλών έτών δι’ 
αγάπης, βαθείας έκτιμήσεως καϊ σεβασμού περιέβαλλε τό σεβαστόν σας πρόσω- 
πον. Καϊ διά τοΰτο δπότε ή ’Επαρχία αύτη διετέλει έν χηρείφ, στερουμένη κανο
νικού αύτής ποιμένος, ομόθυμος ή φωνή καϊ ή ψήφος κλήρου τε καϊ λαού τής 
Επαρχίας ταύτης άπέβλεψε πρός Υμάς καϊ σχεδόν ίκέτευεν δπως άναλάβητε 
τήν πνευματικήν διακυβέρνησιν αύτής. Άλλ’ ή Ύμετέρα Μακαριότης έχομένη 
στερρώς τών κανόνων τής Έκκλησίας καϊ μή θέλουσα ν’ άπομακρυνθή τής λα- 
χούσης Αύτή ποίμνης, άπέκλινε μέν τήν πρόσκλησιν καϊ παράκλησιν ταύτην, 
ούχ ήττον δμως έκτοτε διετέλει μετά πολλής τής εύμενείας πρός αύτήν καϊ δια- 
καώς έπόθει δπως Ιδη τήν πλήρη αύτής έκκλησιαστικήν αποκατάστασιν.

Άλλα καϊ κατά τήν τελευταίαν Αρχιεπισκοπήν έκλογήν, καθ’ ήν Αύτη θείω 
έλέει καϊ τή ψήφφ κλήρου τε καϊ λαοΰ άνήλθεν είς τόν περίλαμπρον Αρχιεπι
σκοπικόν θρόνον, ή καθ’ ήμάς ’Επαρχία έπεδείξατο πολλήν τήν εύχαρίστη- 
σιν καϊ άγαλλίασιν διά τό αίσιον τοΰτο γεγονός, καϊ έδόξασε τόν θεόν διότι έν 
τή άπείρφ Αύτοΰ άγαθότητι ηύδόκησε τοσοΰτον ταχέως νά κατασιγάση δ έγερ- 
θεϊς εκκλησιαστικός θόρυβος καϊ νά έπανέλθη ή παρά πάντων ποθουμένη εκκλη
σιαστική γαλήνη καϊ τάξις.

Άλλ*  δλοι μας, Μακαριότατε, καϊ οί συγκροτοΰντες τήν Ίεράν τής Έκ
κλησίας τής Κύπρου Σύνοδον, καϊ δ κλήρος καϊ δ λαός, έχαιρετίσαμεν μετά 
πολλής τής χαρμονής καϊ τής γηθοσύνης, τήν θείω έλέει έκλογήν καϊ άνάρρησίν 
Σας. Διότι δλοι έσχηματίσαμεν τήν πεποίθησιν δτι έν τώ προσόπφ Σας ή Ήμε- 
τέρα Εκκλησία εύρε κυριολεκτικός τόν άνθρωπόν της, τόν πλήρη αγαθής θε- 
λήσεως καϊ δράσεως. Άπό χαρακτήρος πράος, μειλίχιος, συμβιβαστικός, ταπει- 
νόφρων, έμπνέετε τήν άγάπην, άλλα καϊ τήν εμπιστοσύνην πρό πάντας διά τήν 
κοινήν συνεργασίαν. Έμπρακτον δέ ταύτης αποτέλεσμα ύπήρξεν ή συντελε
σθείσα έργασία τής μετά τήν άνάρρησίν Αύτής, πρώτης Συνοδικής περιόδου, 
καθ’ ήν έγένετο έργασία θετική, γόνιμος, αναμορφωτική, έργασία μέλλουσα νά 
λαμπρύνη καϊ νά δοξάση τήν Ήμετέραν Εκκλησίαν καϊ νά τήν καταστήση ζη
λευτήν καϊ άξιομίμητον.

Καϊ διά τοΰτο ή εύσημος αύτη ήμέρα θέλει άναγραφή χρυσοίς καϊ. άνεξι- 
τήλοις γράμμασι, καϊ θ’ άποτελέση σταθμόν εύάρεστον έν τή έκκλησιαστική 
σταδιοδρομία τής καθ’ ήμάς Ίεράς Μητροπόλεως’ διότι δι’ αύτής συσφίγγον- 
ται έπϊ μάλλον καϊ μάλλον οί ίεροϊ δεσμοί τής αδελφικής αγάπης, δ δ’ 
ένωτικός δεσμός δ συνέχων καϊ συγκρατών ημάς ώς αδελφούς καϊ συμποίμενας 
έν τή έκκλησίφ, καθίσταται έτι μάλλον άρραγής καϊ άδιάρρηκτος. Έπϊ τού- 
τοις έπιτρεψάτω ή Ύμετέρα Σεπτή Μακαριότης ν’ απευθύνω ολίγας εύχαριστη- 
ρίους λέξεις καϊ πρός τόν έτερον άδελφόν, τόν πεπνυμένον Μητροπολίτην Κιτίου, 
δστις εύηρεστήθη νά τιμήση τήν Πάφον διά δευτέρας του έπισκέψεως.

Καλώς ήλθετε, αγαπητέ άδελφέ.
Είναι παγκοίνως γνωστόν διά πόσης στοργικής άγάπης περιβάλλω τήν Ύ- 

μετέραν Πανιερότητα ή δέ άγάπη αύτη είναι άπόρροια τής βαθείας έκτιμήσεως τήν 
δποίαν τρέφω πρός Αύτήν, ένεκα τής μεγάλης καϊ εύρείας έκκλησιαστικής 
καϊ θεολογικής μορφόσεως, τών πνευματικών Αύτής προσόντων καϊ πολλών 
άλλων άγαθών προτερημάτων ύφ’ ών Αύτη περικοσμείται.

Δέν υπάρχει δυστυχώς δ κατάλληλος χρόνος διά νά έξαριθμήσω μίαν πρός 
μίαν τάς άρετάς καϊ τήν δράσίν Σου. "Εν καϊ μόνον έχω νά τονίσω, τόν ένθε- 
ον καϊ έμμονον ζήλόν Σου ύπέρ άνορθόσεως τής έκκλησίας. Καρπός δέ εύάρε- 
στος τούτου ύπήρξεν ή έγκαθίδρυσις καϊ ή λειτουργία τοΰ ύπό τήν σημερινήν προ
σωνυμίαν «Παγκυπρίου Ιεροδιδασκαλείου», τό όποιον έξ δλοκλήρου είναι έργο*  
τών χειρών Σου καϊ διά τό όποιον δ μεγαλείτερος έπαινος άνήκει είς ’Γμάς, διότι 
ύπέρ αύτοΰ έκοπίασας, έκακοπάθησας, έταλαιπωρήθης, άλλά καϊ ύβρίσθης καϊ 

έχλευάσθης.
Άλλ*  είς ούδέν ταΰτα πάντα έλογίσατο ή Ύμετέρα Πανιερότης έν τή άνε- 

ξικακίφ της άτε άποβλέπουσα πρός τήν έπίτευξιν τοΰ ποθητού άγαθού, τήν άπο- 
κατάστασιν αύτού. Καϊ διά τοΰτο τρέφομεν οί πάντες τήν πεποίθησιν, δτι, τό πνευ
ματικόν εκείνο φυτόριον κέκληται ν’ άνυψόση τήν έκκλησίαν διά τής άρτιας 
έκπαιδεύσεως τοΰ ένοριακού κλήρου καϊ τής έξυψόσεως αύτοΰ είς πνευματικό- 
τερον έπίπεδον. Καϊ διά τοΰτο τό όνομά Της συνεδέθη άρρήκτως μέ τήν έκκλη- 
σιαστικήν ιστορίαν τής Κύπρου, δ δέ διανοούμενος αύτής λαός θά διατελή 
πάντοτε εύγνόμων πρός Αύτήν.

Άλλά θά ήτο μία παράλειψις, Μακαριότατε, έάν μή δι’ ολίγων προσηγό- 
ρευον καϊ τήν Α. θεοφιλίαν τόν νεοχειροτόνητον Επίσκοπον Σαλαμϊνος.

Καλώς ήλθετε καϊ Υμείς, θεοφιλέστατε, καϊ είμεθα πολύ εύχαριστημένοι 
διότι καϊ είς Υμάς έδόθη ή κατάλληλος εύκαιρία πολύ συντόμως νά πατήσητε 
τό έδαφος τής ’Επαρχίας ταύτης τό οποίον καθηγίασαν οί πόδες του Ούρανο- 
βάμονος Παύλου, αλλά καϊ είς τήν Πάφον τόσον γρήγορα νά σάς γνωρίση.

Γνωρίζετε καλώς πόσην χαράν καϊ άγαλλίασιν ήσθάνθην διά τήν πρωϊ- 
μότατα έκλογήν καϊ συναρίθμησιν Υμών έν τή σεπτή Ιεραρχία. Κατηρτισμένος 
έκκλησιαστικώς, συγκεκροτημένος θεολογικώς, πεπροικισμένος μέ πολλά χαρίσμα
τα, αλλά πρό παντός ύπό τήν ήγεσίαν καϊ χειραγωγίαν, καϊ πολλήν σύνεσιν 
καϊ πείραν τής Α. Μ. τοΰ δποίου έκ παίδων είσθε πνευματικόν ανάστημα, κέ- 
κλησαι νά έπιτελέσής πολλά έν τή Εκκλησία καϊ νά καταστής δόκιμος έργάτης 
τού εύαγγελίου, έν τφ πνευματικό τοΰ Κυρίου άμπελωνι.

Καϊ νΰν, Μακαριότατε Αρχιεπίσκοπε, ύψωσον χείρας ίκέτιδας πρός τόν Ύ- 
ψιστον καϊ εύλόγησον Πατρικός τόν περιούσιον τούτον τού Κυρίου λαόν. Κατά- 
στεψον καϊ κατοχύρωσον αύτόν διά των Ύμετέρων εύπροσδέκτων εύχών καϊ 
εύλογιών.

Άλλά δεήθητε, Μακαριότατε, καϊ ύπέρ άδελφού, τής έμής, λέγω, ταπει
νότητας, δπως δ Κύριος φωτίση μου τόν νοΰν καϊ καταυγάση τήν διάνοιαν, ινα 
τόν άνωθεν κληροδοτηθέντα μοι τούτον λαόν, τόν πλήρη θρησκευτικών, εθνικών 
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καϊ πατριωτικών αισθημάτων, ποιμαίνω θεοφιλώς καί θεαρέστως και καθοδηγώ 
αύτόν πάντοτε είς νομάς σωτηρίους.

Ζήθι λοιπόν, Μ. ’Αρχιεπίσκοπε, έπϊ μήκιστον, κατακοσμών καϊ καταγλαΐ- 
ζων τόν περίλαμπρο·/ ’Αρχιεπισκοπικόν τής Κύπρου θρόνον, έπ’ άγαθώ καϊ ώφε- 
λείφ τής ’Εκκλησίας καϊ τού Γένους, καϊ τοΰ εύγενούς Κυπριακού λαού, τού 
όποίου τά υψηλά ιδεώδη καϊ τήν εθνικήν αποκατάστασιν είθε ταχύτερον νά εύλό- 
γήσωσιν αί σεπταϊ χείρες τής Ύμετέρας Μακαριότητος.

Καϊ νύν, αγαπητοί, άναφωνήσωμεν οί πάντες έν μιφ τή καρδίφ.
Κυρίλλου τού Μ. καϊ Σ. ’Αρχιεπισκόπου Νέας Ίουστινιανής καϊ πάσης 

Κύπρου πολλά τά έτη.
Ή Α. Μ. ό ’Αρχιεπίσκοπος ήμών Ζήτω.

*
* *

Άπαντώσα είς τήν προσφύνησιν τής Α. Π. του Μητρ. Πάφου ή 
Α. Μακαριότης είπε τοιάδε :

’Εν άκρφ συγκινήσει ήκροάσθην τού λόγου τού έν Χριστφ αγαπητού αδελ
φού, απορώ δέ λόγων πρός έκφρασιν ευγνωμοσύνης δια τήν θερμήν δεξίωσιν, ήν 
μοι παρεσκεύασεν ή φίλη μοι Σεβασμιότης ώς καϊ δια τήν έκφρασιν τόσων ζωη
ρών συναισθημάτιον αγάπης Αύτής πρός τήν ήμετέραν ταπεινότητα.

’Αληθώς τήν έπαρχίαν υμών ανέκαθεν ήγάπησα άλλ’ ή αγάπη μου αύτη 
έπϊ μάλλον αύξάνεται έξ εκείνων τά όποια βλέπω καϊ αντιλαμβάνομαι τήν στιγ
μήν ταύτην. Βλέπω κοινότητα, ήτις ούχϊ πρό πολλών έτών ώς κώμη μικρά ού- 
δόλως παρουσίαζε θέάμα δπερ παρουσιάζει σήμερον ώς πόλις όργώσα πρός πρόο
δον χάρις είς τόν ενθουσιασμόν καϊ τήν φιλοτιμίαν τών τέκνων αύτής.

Ή κοινότης αύτη κέκτηται πεπνυμένον /Ιεράρχην, ούτινος τήν αγαθότητα 
τών αίσθημάτων καϊ τόν εύγενή ζήλον ούδεϊς δύναται νά υποτίμηση. Τούτου ή 
όλιγοχρόνιος άλλως τε ποιμαντορία μαρτυρεί τήν αγαθότητα τών διαθέσεων. Καϊ 
δταν ή κοινότης αύτη εύμοιροι τοιούτων αρχηγών, τό μέλλον δΓ αύτήν καϊ τήν 
πατρίδα διαγράφεται ασφαλές καϊ αίσιον. ’Εγώ άτομικώς είμαι εύτυχής διότι, ό 
Κύριος ηύδόκησε νά μοι παράσχη τοιούτους έν Χριστφ αδελφούς ώς συναντιλή- 
πτορας έν τφ έργφ μου.

Πάντοτε έδίσταζα δσάκις έγίνετο λόγος περϊ έμού έν σχέσει πρός τό ύπατον 
έν τή Κυπριακή Έκκλησία αξίωμα καϊ μόνον έστερξα είς αποδοχήν τούτου, δτε 
έπείσθην δτι έπρεπε νά υπολογίζω έπϊ τών φώτων καϊ τής αδελφικής συμπράξε- 
ως ύμών. Είς τούς υπολογισμούς μου ούδόλως έπλανήθην, ώς έκ τών πραγμάτων 
καταδείκνυται. Ή έκκλησιαστική ανάπλασις καϊ άναμόρφωσις ήρχισεν ήδη καϊ 
έν πεποιθήσει φρονώ ότι θά έλθη ημέρα, καθ’ ήν όλα θά βελτιωθώσι χάρις είς 
τήν αποτελεσματικήν καϊ κοινήν ήμών συνεργασίαν, ήτις σκοπεί τήν πνευματικήν 
καϊ ήθικήν πρόοδον τού λαοΰ, ούσαν άμα καϊ έθνικήν πρόοδον, διότι ή προαγω
γή τού έπϊ μέρους συντελεί είς τήν προαγωγήν καϊ τού συνόλου. Δύναμαι νά εϊπω 
καϊ πρέπει νά λεχθή τούτο παρρησία, ότι άφ’ ής ήμέρας οί έν Χριστφ άδελφοϊ 
έπάτησαν τό έδαφος τής Κυπριακής γής, ήρχισε νέα περίοδος έν τή Έκκλησίφ
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ήμών. Ή έκκλησιαστική κίνησις καϊ ζωή ένισχύθη καϊ ή έν αύτή έπιτελουμένη 
έργασία άξιοΰται τής δεούσης προσοχής ύπό τών αδελφών ορθοδόξων καϊ λοιπών 
εκκλησιών. "Ετι δέ μάλλον τά Εκκλησιαστικά ήμών πράγματα θέλουσι προαχθή 
διά τής έξακολουθήσεως τής συνεργασίας πάντων ήμών. ’Εντεύθεν δύναμαι πε- 
ποιθότως νά φρονώ δτι τό μέλλον έστχι μάλλον εύφρόσυνον καϊ λαμπρόν. Ύπό 
τοιούτους οιωνούς ήθέλησα νϊ έπισκεφθώ τήν ύμετέραν αγάπην καϊ το εκλεκτόν 
αύτής ποίμνιον. Ηλθον νά έκδηλώσω τήν πρός υμάς καϊ τήν έπαρχίαν ύμών εύ- 
γνωμοσύνην' μου καϊ ινα ένισχυθώμεν άμοιβχίως είς πάσαν έκκλησιαστικήν δράσιν 

καϊ ζωήν.Είς τούτο δ’ άποβλέπων εύχομαι δπως ό Κύριος μακροημερεύη τήν ύμετέ- 
ραν Πανιερότητα πρός ωφέλειαν καϊ σωτηρίαν τού εύσεβούς λαού τής επαρχίας 

ταύτης. Γένοιτο ! Γένοιτο ! *
* *

Τήν επιούσαν ή Α. Μακαρ. έτέλεσε τήν θείαν λειτουργίαν έν 
συλλειτουργία μετά του Μητρ. Κιτίου καί τοΟ Επισκόπου Σαλαμϊνος, 
έδίδαξε δέ τό Έκκλησίασμα ό Π. Μητρ. Κιτίου άπό τής άναγ/ωσθεί- 
σης εύαγγελικής περικοπής, έξηγήσας τήν άδυναμίαν τών μαθητών 
τοΟ Κυρίου τοΟ να έννοήσωσι τό πάθος καί τδν Σταυρόν τοΟ Κυρίου 
έκ τών παχυλών άντιλήψεων, τάς δποίας τό Ίσραηλιτικόν Έθνος δου- 
λευον ύπδ τούς Ρωμαίου; είχε περί του χαρακτήρος τής έπηγγελμένης 
αύτώ ύπό τού €)εού διά τών προφητών αιωνίου Βασιλείας. ΕΙτα 
έπεσκέφθη τό τε Έμιγυμνάσιον καί τήν νεόδμητον Νεοφύτειον ’Αστι
κήν Σχολήν, ίδρυμα τής γενναιοδωρίας τού φιλομούσου δημάρχου τής 

πόλεως.Τήν έσπέραν τήν αυτής ήμέρας ή Α. Μακαρ. έτίμησε δια τής 
παρουσίας της τούς τελούμενους άγώνας ύπό τοΰ Γυμναστικού Συλλόγου 
«Κόροιβος» άπονείμασα ιδία χειρί είς τούς νικήτας τα βραβεία.

Τήν έπιούσαν Δευτέραν πρωί δ Μακαριότατος καί οί άγιοι ’Αρχιε
ρείς έν συνοδεία τού τε Δημαρχεύοντος κ. Χικολαΐδου καί τού έγκριτου 
δικηγόρου κ. Σ. Μαυρομμάτη έπεσκέφθησχν έφ’ αμαξών τήν μίαν καί ή- 
μίσειαν ώραν απέχουσαν σταυροπηγιακήν μονήν τού 'Αγίου Νεοφύτου 
προσκυνήσαντες τό τίμιον λείψανον τού άγίου και προσευξάμενοι έν τφ 
κελλίφ βπου διήλθεν έγκλειστος τόν βίον. Γευματίσαντες δέ έν τή Μονή 
προεπέμφθησαν μετά τιμών ύπό τε τοΰ Ηγουμένου Πχνοσ. κ. ’Ιακώβου 

καί τών πατέρων τής Μονής.Εύθύς δέ μετά τήν εις τήν πόλιν επάνοδον έπιβάντες ό Μακαριό
τατος καί οί συνοδοί του αύτοκινήτου έπανήλθον τήν έ;πέρχν είς Λε

μεσόν.
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Τήν έπιοΰσαν Τρίτην ή Α. Μακαριότης έπεσκέφθη τά έκπαιδευ- 
τηρια τής πόλεως Λεμεσού τό τε Παρθεναγωγεΐον καί τό Γυμνάσιον 
καί τήν ’Αστικήν. Έν τή μεγάλη αιθούση τοΰ Παρθεναγωγείου έγέ
νετο τή Α. Μακαρ. έπίσημος υποδοχή ύπό τε τής Εφορείας, καί τοΰ 
σώματος τοΰ διδάοκοντΟς προσωπικού. Τήν Α Μακαρ. προσεφώνησεν ό 
πρόεδρος τής Εφορείας κ. Γεώργιος Παυλίδης, έκφράσας τήν χαράν 
τών Εκπαιδευτηρίων δεχομένην τήν ’Αρχιεπισκοπικήν εύλο.γίαν τοΰ 
πάλαι ποτέ τροφίμου καί καθηγητοΰ αύτών, καί εύχαριστήσας διά 
τάς ύπέρ τών διδασκάλων φροντίδας αύτοΰ καί παρακαλέσας έξ 
δνόματος αύιών δπως έξακολουθήση μεριμνώσα περί βελτιώσεως 
τής κρίσιμου οικονομικής θέσεως τών λειτουργών τής Παιδείας. 
Μετά τόνκ Πρόεδρον τών Σχολείων προσεφώνησε τήν Α. Μακαρ. 
ή Διευθύντρια τοΰ Παρθεναγωγείου κ. Σταυροπούλου έπικαλεσθείσα 
έπί τό Παρθεναγωγεΐον τάς εύλογίας τοΰ Πρωθιεράρχου.

Ή Α. Μακαρ. άπαντώσχ έξέφρασε τήν ζωηράν χαράν της διά 
τήν θαυμαστήν έξέλιξιν ήν τά ’Εκπαιδευτήρια Αεμεσοΰ έλαβον άπό τών 
ήμερών τής έν αύτοϊς φοιτήσεως καί διδασκαλίας αύτοΰ. Έμνήσθη εύ. 
φήμως τών ύπέρ αύτών πόνων τοΰ γηραιού διδασκάλου του καί έπειτα 
συναδέλφου κ. Άνδρέου Θεμιστοκλέους καί ηύχήθη δπως ή χάρις τοΰ 
Κυρίου διατηρή τά τε έκπαιδευτήρια καί τήν πόλιν έν διηνεκεϊ προ- 
όδω καί προσέθηκε πλήρεις πατρικού ένδιαφέροντος παραινέσεις 
πρός τε τούς διδάσκοντας καϊ διδασ κομένους.

Μετά μ. ή Α. Μακ. έν συνοδεία τοΰ Μητροπολ. καί τοΰ κ. Δη
μάρχου έπεσκέφθη τό άνεγειρόμενον νέον Μητροπολιτικόν μέγαρον, τό 
μηχανουργεΐον τοΰ κ. I. Κυριακίδου, τόν Δημόσιον Κήπον καί άλλα 
Τμήματα τής πόλεως διαρκώς έκφράζουσα τόν θαυμασμόν της διά 
τάς μεγάλας μεταβολάς αϊτινες έπήλθον είς τήν πόλιν κατά τήν τε- 
λευταίαν εικοσαετίαν.

Τήν έπιοΰσαν Τετάρτην πρωί ή Α. Μ. άνεχώρησε δΓ αύτοκινή- 
του είς Λευκωσίαν άφοΰ ένεχείρισεν έπιταγήν £50 είς τήν Α. Π. 
τόν Μ. Κιτίου πρός άγορά/ δργάνων φυσικής καί χημείας διά τά έκ- 
παιδευτήρια Αεμεσοΰ, είς έκδήλωσιν τής εύγνωμοσύνης Αύτής διά 
τήν έν αύτοϊς μαθητείαν καί καθηγεσίαν.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ κοι ΞΚΕΨΕΙΞ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ

Ό «Έκκλησ. Κήρυξ » άνέγραψεν έν καιρφ μετά λεπτομερειών 
τάς κυβερνητικάς πράξεις έπί τή έκλογή τοΰ ’Αρχιεπισκόπου. Ένομί- 
ζομεν τότε δτι ή κυβερνητική άξίωσις περί έγκρίσεως δΓ άρμοστει- 
ακοΰ διατάγματος τής άρχιερατικής έκλογής περιωρίζετο είς μόνην 
τήν άρχιεπισκοπικήν έκλογήν. ’Ήδη δμως βλέπομεν είς τήν έπίσημον 
έφημερίδα τής Κυβερνήσεως δημοσιευόμενον Διάταγμα έγκρίσεως 
καί τής έκλογής τοΰ Μητροπολίτου Κυρηνείας κ. Μακαρίου, τό ό
ποιον σημαίνει δτι ή Κυβέρνησις άπεφάσισεν έν ταΐς έσχάταις ταύ- 
ταις ήμέραις νά άντιποιηθή ώς δικαίωμά της τό νά μή άποκαθί- 
σταται έν τή Κυπριακή Εκκλησία Άρχιερεύς άνευ τής Κυβερνητι
κής έγκρίσεως.

Ή 'Ιερά Σύνοδος δέν έφθασε νά λάβη έπισήμως γνώσιν τοΰ νέ
ου έγκριτικοΰ έγγράφου, διότι είχεν ήδη διαλυθή δταν άπεστάλη είς 
τόν νέον Μητροπολίτην τό έγκριτικόν Διάταγμα, εις τε δμως τόν 
νέον Μητροπολίτην καί τούς λοιπούς Συνοδικούς ένεποίησε βαθεΐαν 
αίσθησιν ή νέα Κυβερνητική πράξις τοσοΰτο μάλλον δσον έάν διά 
τήν άρχιεπισκοπικήν έκλογήν ύπήρχε τό διά νόμου έφ’ άπαξ μόνον 
διά τήν λύσιν τοΰ άρχιεπισκοπικοΰ ζητήματος ίσχΰσαν προηγού- 
μενον τής έγκρίσεως τής Αρχιεπισκοπικής έκλογής Κυρίλλου τοΰ άπό 
Κιτίου, διά μητροπολιτικήν δμως έκλογήν ούδέν ύπάρχει προηγούμενον 
άπό τής ’Αγγλικής κατοχής τής νήσου. Ούτε διά τούς νΰν Μητρο- 
πολίτας Πάφου καί Κιτίου, ούτε διά τόν νΰν ’Αρχιεπίσκοπον ώς Μ - 
τροπολίτην Κυρηνείας πάντως δέ ούδέ διά τούς προκατόχους αύτών 
έξεδόθη έγγραφον κυβερνητικόν ώς έγκριτικόν τής έκλογής αύτών.

Διά νά όνομάσωμεν σαφώς τά πράγματα ή κυβερνητική άξίωσις 
θέλει νά είπη δτι τοΰ λοιποΰ δέν θά δύναται ό κλήρος καί ό λαός νά 
άναβιβάσωσιν είς τό άρχιεπισκοπικόν ή τό Μητροπολιτικόν άξίωμα 
πρόσωπον τό όποιον δέν θά είναι άρεστόν είς τήν Κυβέρνησ.ν, οί δέ 
έχοντες τό δικαίωμα τής έκλογής πρέπει νά προεξασφαλίζωσι τήν 
κυβερνητικήν συγκατάθεσιν ύπέρ τών ύποψηφίων πρό τής έκλογής έάν
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θέλωσι νά μή εύρεθώσι πρό ενός veto το όποιον θά ύπεχρέωνεν αυτούς 
νά έπαναλάβωσι τήν έκλογήν έπί άλλου προσώπου, δια νά μή εϊπωμεν 
δτι καί οί έπισκοπής ορεγόμενοι πρέπει πόρρωθεν νά φροντίζωσι διά 
τας Κυβερνητικές διαθέσεις.

Δέν έπεκτεινόμεθα έπί τού σοβχρού τούτου διά τήν Εκκλησίαν 
ζητήματος δια τήν ελπίδα, ήν έχομεν δτι μετ’ ού πολυν χρόνον καί 
ή κυβερνητική άξίωσις καί αί έπ’ αύτής κρίσεις ήμών θα έχωσιν άξίαν 
μόνον διά τήν ιστορίαν τής Κύπρου.

ΚΥΠΡΙΑΚΑ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

’Επί τή άναστάσει του Κυρίου οί 
Ποιμένες τής Εκκλησίας άντήλλαξαν 
τηλεγραφικός ασπασμόν έν Χριστφ α- 
ναστάντι εύξάμενοι άλλήλοις και τοις 
ποιμνίοις αύτών τά αγαθά τής άναστά
σεως. Ή Α. Μ. ό ’Αρχιεπίσκοπος άν- 
τήλλαςε τηλεγραφικώς έόρτιον ασπα
σμόν μετά τού Μακαριωτάτου Πατριάρ- 
χου Άλεξανδείας κ. Φωτίου. 
ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ

Ή Α. Μ. δ ’Αρχιεπίσκοπος έχειρο- 
τόνησεν είς Διάκονον μέν τήν Μ. Πέμ
πτην είς Πρεσβύτερον δέ τήν Τρίτην τής 
Διακαινησίμου τόν δόκιμον Διδάσκαλον 
Σολομώντα Ξάνθον, ον προώρισε διά 
θέαιν προϊσταμένου εκκλησιαστικού δια
μερίσματος.
ΜΠΤΡΟΠΟΛΙΤΠΣ ΚΓΡΗΝΕίΑΣ

Είς τήν A. II. τον Μητρ. Κυρηνείας 
έγένετο έν τή Μονή Άγίου Παντελεή- 

μονος θερμή υποδοχή ύπό τού ηγουμέ
νου κ. Στεφάνου και τών Πατέρων και 
τών χριστιανών Μύρτου. 'II αύτή εγ
κάρδιος υποδοχή έγένετο τή Α. Π. καϊ 
έν Κυρηνείφ δπου έώρτασε τήν Αγίαν 
Άνάστασιν. Τήν Τρίτην τής Διακαινη- 
σίμου ή A. Π. ήλθεν είς Λευκωσίαν 
ποοσκλήσει τής A. Ε. τού Μ. Άρμο- 
στού. Είς τήν Α. Π. έπισκεψαμένην τόν 
Μ. Αρμοστήν έδηλώθη δτι δέν έπιδο- 
κιμάζονται ύπό τής Κυβερνήσεως ζητω- 
κραυγαϊ ύπέρ τού Βασιλέως Κωνσταν
τίνου. Τήν Τετάρτην τής Διακαινησίμου 
ή Α. Π. έλειτούργησεν έν Λευκωσίφ έν 
τφ ναώ Άγίου Αντωνίου, τήν δέ Κυ
ριακήν τοΰ θωμά έν Άκακίφ κηρύξας 
κατ’ άμφοτέρας τάς λειτουργίας τόν 
θειον λόγον. Ή Α. Π. προσεκλήθη υπό 
τού Π. Μητρ. Κιτίου δπως συνοδεύση 
είς Λεμεσόν τήν Α. Μ. τόν Αρχιεπίσκο
πον, έλυπήθη δέ δτι δέν ήδυνήθη ν’ 

άνταποκριθή είς τήν πρόσκλησιν λόγιο 
έπειγουσών υποθέσεων τής ’Επαρχίας.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
Είς τον θεοφιλέστατον Επίσκοπον 

Σαλαμϊνος έγένετο θερμή υποδοχή έν 
Άμμοχώστφ. Έν τφ ναφ έψάλη δοξο
λογία καϊ άνεγνώσθη έγκύκλιος τού 
Αρχιεπισκόπου πρός τήν Επαρχίαν 
άγγελτήριος τής χειροτονίας τού Χω- 
ρεπισκόπου. Είς τήν προσφώνησιν τού 
Βουλευτού κ. Λούη Λουΐζου δ θεοφιλέ
στατος άπαντών διετύπωσε πώς έννοεί 
τά εαυτού καθήκοντα βεβαιώσας δτι 
διαφλέγεται ύπό τής έπιθυμίας τού νά 
φαν ή δσον τό δυνατόν χρήσιμος είς τάς 
κοινότητας. Κατά τάς ακολουθίας τών 
Παθών καϊ τής Άναστάσεως έχοροστά- 
τει καϊ έλειτούργει έναλλάξ έν τοϊς να- 
οϊς Αγίας Ζώνης καϊ Άγίου Νικολάου 
κηρύττων τόν θειον λόγον. Τήν Τρίτην 
τής Διακαινησίμου ά^ελθών είς Λευκω
σίαν παρουσιάσθη ύπό τής Α. Μ. τού 
Αρχιεπισκόπου είς τόν Μ. Αρμοστήν, 
δστις έξεδήλωσε τήν χαράν του διά τόν 
νέον λειτουργόν τής Εκκλησίας.
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΙ*  ΝΕΟΦΓΤΟΓ

Ή Α. Μ. δ Αρχιεπίσκοπος έπισκε- 
ψάμενος κατά τήν έν Πάφφ παρουσίαν 
του τήν Ίεράν Μονήν Άγίου Νεοφύτου 
καϊ θελήσας νά τακτοποιήση τα κατά 
τήν κινητήν καϊ ακίνητον περιουσίαν 
τής Μονής συμφώνως πρός τούς έν I- 
σχύι έκκλησιαστικούς νόμους δέν εύρε 
παρά τφ γηραιφ καϊ άσθενούντι ήγου- 
μένφ τήν ήν ήλπιζε προθυμίαν. Ό 
ηγούμενος έδήλωσεν δτι κατά τήν ύ- 
περεικοσαετή ηγουμενίαν του ούδέν βι- 
βλίον διαχειριστικόν έκράτησεν, ένφ δέ 
είνε βέβαιον δτι ύπάρχει αξιόλογος κι
νητή καϊ ακίνητος περιουσία τής Μονής 
έπ’ όνόματι τού ηγουμένου ούτος ήρ- 

νήθη να ύπογράψη δήλωσιν δτι ή περι
ουσία αύτη‘άνήκει είς τήν Μονήν, μό
λις στέρξας είς τοιαύτην δήλωσιν μόνον 
διά τήν ακίνητον ήτις είνε καϊ ή ήττον 
σημαντική μερίς. Έπϊ παρουσίφ τής 
Α. Μ. έςελέγη ήγουμενοσυμβούλιον 
συμφώνως πρός τό Καταστατικόν διά 
δέ τήν περαιτέρω τακτόποίησιν ή Α. 
Μ. είνε αποφασισμένη να λάβη πάντα 
τά έπιβαλλόμενα μέτρα, έάν έν τφ 
μεταξύ μόνος του δ άλλως φιλότιμος 
ηγούμενος δέν έπιτελέση τό έαυτού 
καθήκον
ΜΟΝΗ ΚΓΚΚΟΓ

Ή συρροή τών πιστών είς τήν Ίεράν 
Μονήν Κύκκου κατά τάς αγίας ήμέ
ρας τών Παθών, καϊ τής άναστάσεως 
τού Κυρίου έλκυομένων έκ τής μεγαλο- 
πρεπείας τών τελετών αγγέλλεται με- 
γαλυτέρα τής συνήθους κατά τό έτος 
τούτο. Τήν Μ. Παρασκευήν έκήρυξε 
τόν θειον λόγον δ Έφορος τής Μονής 
Ιερομόναχος κ. Γεννάδιος δρμηθεϊς 
άπό τού Επιφωνήματος τού έκατοντάρ- 
χου «Αληθώς θεοΰ Γίός ήν ούτος». 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟΣ ΣΓΝΔΕΣΜΟΣ
Συνήλθον έν Λευκωσία ύπέρ 50 μέ

λη τοΰ Διδασκαλικού συνδέσμου ύπό 
τήν προεδρείαν τού Προέδρου τοΰ Συλ
λόγου κ. Χρ. Καλαβροΰ καϊ ένέκριναν 
ύπόμντμα πρός τό Βουλευτικόν σώμα, 
δι’ ού ζητείται ή διά νομοθετικής πρό
νοιας βελτίωσις τής θέσεως τών Διδα
σκάλων. Κατά τήν συνέλευσιν ταύτην 
άνεκοινώθησαν καϊ τά διαμειφθέντα 
μεταξύ τής Επιτροπείας τοΰ Συνδέσμου 
καϊ τής Ίερας Συνόδου έν σχέσει πρός 
τό ζήτημα τοΰ Ιεροδιδασκαλείου, άπε- 

' φασίσθη δέ νά έκφρασθώσιν αί εύχα- 
ριστίαι τών Διδασκάλων πρός τήν Ίε
ράν Σύνοδον διά τήν ικανοποιητικήν 
διευθέτησιν τών τού Ιεροδιδασκαλείου.
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ
Τη παρελθούση Τρίτη 11η τού μηνός 

ήνοιξε τό Νομοθετικόν ούχϊ μετά τής 
είθισμένης επισημότητας. Ό εναρκτή
ριος λόγος τού Μ. Άρμοστοΰ περιορί
ζεται είς τά κατατεθέντα ένώπιον τού 
Συμβουλίου προϋπολογισμούς καϊ νομο
σχέδια. ’Ήδη συντάσσεται ή άπάντησις 
είς τόν έναρκτήριον υπό τής δρισθείσης 
έκ Νομοθετών ’Επιτροπής, θά έλθη δέ 
ένώπιον τού Νομοθετικού τήν 17 ’Απρι
λίου.

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ
Τήν μεταμεσημβρίαν τής παρελθού- 

σης Τετάρτης έπανήλθον έκ τής άνά 
τήν Λεμεσόν καϊ Πάφον περιοδείας των 
ή Α. Μ. δ ’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου καϊ

ό θ. Χωρεπίσκοπος Σαλαμινος. Άμφό- 
τεροι έπελήφθησαν μετά σπουδής τών 
καθηκόντων αύτών, καταρτίζουσι δ’ 
ήδη τό πρόγραμμα τής άνά τήν ’Αρ
χιεπισκοπικήν περιφέρειαν περιοδείας 
των.

ΚΓΠΡΙΑΚΟΝ ΜΟΓΣΕΙΟΝ

Τήν 12 τού μηνός συνεδρίασεν ύπό 
τήν προεδρίαν τής Α.Ε. τού Μ. Άρμο- 
στού ή ’Επιτροπεία τοΰ Κυπριακού 
Μουσείου. Άνεκοινώθησαν κατ’ αύτήν 
τά εύρήματα τών τελευταίων άνασκα- 
φών καϊ έλήφθησαν αποφάσεις περϊ έ- 
ξαγορας αρχαιολογικών αντικειμένων.

‘Ωσαύτως έλήφθη πρόνοια περϊ αύ- 
ξήσεως τού μισθού τού προσωπικού 
τού Μουσείου.

ΜΙΜ ΕΗΠΕ
«Κήονξον τόν λόγον....» Β' Tty. δ', 2.

ΕΤΟΣ Ζ ΛΑΡΝΑΞ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1917.-ΤΕΥΧ. 126ον

Η ΗΝΑΣΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Είς τό προηγούμενον τεύχος τοΰ «Ε.Κ.» ειδομεν, δτι ή Α- 
νάστασις του Χριστοΰ ώς φέρουσα ολα τά στοιχεία τής Αλήθειας 
καί τής Αξιοπιστίας δέν έ'πρεπε νά μείνη κεκρυμμένη καί γνωστή 
μόνον είς τδν περιωρισμένον κύκλον τών ’Αποστόλων καί έντδς 
τών στενών όρίων τής Ιερουσαλήμ καί τής Παλαιστίνης, Αλλά 
νά διαδοθή καί κηρυχθη είς τδν λαόν, ένώπιον Αρχών καί έξου- 
σιών Ανά τδν τετραπέρατον κόσμον, ώς γεγονδς κοσμοϊστορικδν 
ύψίστης σημασίας διά τδν ήθικο-θρησκευτικδν βίον τών Ανθρώ
πων. Πράγματι δέ, ώς παρετηρήσαμεν, οί ’Απόστολοι Ανεκοίνω- 
σαν τήν ανάστασιν τοΰ Χριστοΰ τδ μέν πρώτον είς τάς χιλιάδας 
τοΰ λαοΰ, έν 'Ιερουσαλήμ, κατά τήν ήμέραν τής Πεντηκοστής, 
έπειτα δέ ένώπιον τών Αρχόντων τοΰ ’Ισραήλ καί ήδη είνε έ
τοιμοι να κηρύξωσιν αύτήν καί ένώπιον τών σοφών, ένώπιον, ώς 
λέγομεν, τών Αντιπροσώπων τής έπιστήμης, ϊνα ούτως ύποστάσα 
καί τδν έλεγχον τούτον, τύχη τής συγκαταθέσεως τών πνευμάτων.

Τφ δντι δέ οί ’Απόστολοι Ανεκοίνωσαν τήν Ανάστασιν 
τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ καί είς- αύτήν τήν εστίαν τής έπιστήμης. 
'Ημέραν τινά, πλοίόν τι είσήρχετο είς τδν λιμένα τοΰ Πειραιώς, 
καί ξένος τις Αποβάς κατηύθυνε τα βήματα αύτοϋ πρδς τδ ιοστε
φές αστυ ιών ’Αθηναίων. Περιθεωρήσας ό άνθρωπος έκείνος τα 
κύκλφ αύτοϋ ήσθάνετο έν έαυτφ παροξυσμόν τής διανοίας, 
«παρωξύνετο έν έαυτφ», διότι έβλεπεν δτι ή έδρα τής έπιστήμης 
τοΰ κόσμου ήτο ώσεί ναός, πλήρης ειδώλων. Αείψανά τινα τοΰ 
’Επικούρου καί τοΰ Ζήνωνος προσείρπον ύπδ τούς σιωπηλούς
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θόλους τοΰ Λυκείου, ή έντός τών έρημων κήπων τής ’Ακαδημίας 
καί έκ διακοσίων δλυμπιάδων έπιστήμης καί δόξης, at Άθήναι 
μίαν μόνην διέσωζον άνάμνησιν, τδν Άρειον αύτών Πάγον. Έκ- 
τινάξας λοιπόν τδν κονιορτδν τών ποδών αύτοΰ ένώπιον τών με
γαλοπρεπών έκείνων έρειπίων τών παρελθόντων χρόνων, είσήλ- 
θεν ό ξένος έκεινος, καί σταθείς έν τφ μέσφ τοΰ Άρείου Πάγου, 
άνέκραξεν: «Άνδρες ’Αθηναίοι, κατά πάντα σάς βλέπω είς ά- 
»κρον θεολάτρας. Διότι, ένφ διηρχόμην καί άνεθεώρουν τά σε- 
»βάσματά σας, εύρον καί βωμόν, είς τδν όποιον είνε έπιγεγραμ- 
»μένον, «Άγνώστορ θεφ». ’Εκείνον λοιπόν τδν όποιον άγνοοΰν- 
»τες λατρεύετε, τοΰτον έγώ κηρύττω πρδς ύμάς. Ό θεός δ 
»ποιήσας τδν κόσμον καί πάντα τά έν αύτφ, ούτος Κύριος ών 
»τοΰ ούρανοΰ καί τής γής δέν κατοικεί έν χειροποιήτοις ναοΐς, 
»ούδέ λατρεύεται ύπδ χειρών άνθρώπων, ώς έ'χων χρείαν τινός, 
»αύτδς δίδων είς πάντας ζωήν καί πνοήν καί τα πάντα . . . Τούς 
»καιρούς λοιπόν τής άγνοίας παραβλέψας ό Θεός, τώρα παραγ- 
» μέλλει είς πάντας τούς ανθρώπους πανταχοΰ νά μετανοώσΓ διό- 
» τι προσδιώρισεν ήμέραν, έν ή μέλλει νά κρίνη τήν οικουμένην 
»έν δικαιοσύνη δι’ άνδρδς τδν όποιον διώρισε, καί έδωκεν είς 
»πάντας βεβαίωσιν περί τούτου άναστήσας αύτδν έκ νεκρών» 
(Πραξ. 17',22—31). "Ολα τα μέρη τοΰ κόσμου ήκουσαν καί έ- 
πανέλαβον τήν άντήχησιν τής μαρτυρίας τών ’Αποστόλων, έκ 
τής συνελεύσεως δέ τοΰ λαοΰ, τοΰ Συνεδρίου τών μεγιστάνων, 
καί τής έδρας τών σοφών, άντήχησε τοιουτοτρόπως τδ θαυμα- 
σιώτατον τοΰτο γεγονός είς πάντα τής οικουμένης τά πέρατα, 
συνεπαγόμενον έκτδς τής μεγίστης-αύτοΰ έναργείας καί τήν εύ- 
ρυτάτην τών διαδόσεων έξ ού συνάγεται δτι έν τοιοΰτον γεγονός, 
τδ όποιον περιέχει τήν ύψίστην αξιοπιστίαν άδύνατον ν’ άποξενώ- 
σωμεν άπδ τήν ιστορίαν, έν τή όποία έχει τάς ρίζας του. Ποιον 
λοιπόν είνε έκείνο τδ όποιον μαρτυρεί τήν συγκατάθεσιν τών 
πνευμάτων ώς πρδς τήν πραγματικότητα τής άναστάσεως τοΰ 
Ίησοΰ Χριστοΰ ; Άναμφιβόλως έκεινο, τδ όποιον μαρτυρεί τήν 
συγκατάθεσιν ταύτην εινε ή ύπαρξις τής χριστιανικής κοινωνίας, 
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τής μεγίστης τών δσων ποτέ ύπήρξαν κοινωνιών, διότι αύτή 
ή άνάστασις τοΰ Χριστοΰ είνε τδ θεμέλιον τής χριστιανικής 
κοινωνίας, είνε ή ιστορική καί δογματική ρίζα τοΰ χριστιανικοΰ 
κόσμου, ή πρώτη άρχή καί άφετηρία αύτοΰ. ’Εάν άποστέρξωμεν 
τδ γεγονός τοΰτο, άλλαις λέξεσιν έάν άρνηθώμεν τήν πρδς τδ 
κεφαλαιωδέστατον καί θεμελιωδέστατον τοΰτο γεγονός πίστιν, 
τότε ή χριστιανική κοινωνία δέν έχει πλέον άφετηρίαν, δέν ε- 
χει λόγον ύπάρξεως, είνε αίτιατδν άνευ αιτίου. Διατί π. χ. ή έν 
Άκτίφ ναυμαχία εινε γεγονός άναμφήριστον ; Διότι πρδς αύ
τήν συνάπτεται νέα τάξις πραγμάτων, ή ρωμαϊκή αύτοκρατορία, 
τής όποίας ή ύπαρξις προϋποθέτει τδ προκαταρκτικόν τοΰτο γε
γονός. Έξ δλων τών ιστορικών συμβάντων τα βεβαιότατα εΐνε 
τά τοιούτου είδους, ώς ταυτιζόμενα πρδς τήν έξ αύτών προελ- 
θοΰσαν κοινωνίαν. Τοιουτοτρόπως ή πίστις εις τήν άνάστασιν 
τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ ταυτίζεται πρδς τήν σύστασιν τής χριστι
ανικής κοινωνίας, προελθούσης έκ τής πίστεως ταύτης, ώς προ
έρχεται τδ άνθος έκ τοΰ μίσχου αύτοΰ καί ό ποταμός έκ τής 
άρχικής αύτοΰ πηγής. Διά τοΰτο δέ ή πίστις αύτη, πόρρω άπέ- 
χουσα τοΰ νά είνε απλώς θεωρητική καί θεολογική, κατώρ- 
θωσε νά παραγάγη τήν μεγίστην καί εύρυτάτην τών άνθρωπί
νων κοινωνιών. Έάν λοιπόν ή δύναμις πίστεώς τίνος μετρήται 
κατά λόγον τής έκλάμψεως, τής διαρκείας, καί τής καρποφο
ρίας αύτής, ή πίστις είς τήν άνάστασιν τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ, 
ούσα ή καθολική άρχή καί τδ διηνεκές στήριγμα κοινωνίας 
τόσον άπεράντου δσον καί δλα αύτά τά τοπικά διαστήματα, καί 
τόσον άτελευτήτου δσον καί ό χρόνος, ή τοιαύτη πίστις κατ’ 
άνάγκην είνε ή βεβαιοτάτη τών δσων ποτέ δύναται τις νά φαν- 
τασθή. Καί έπειδή άλλως ή πίστις αύτη, μοναδική ούσα έν 
τφ κόσμφ, έπήλθεν ίνα έπιστέψη μαρτυρίαν, τόσον αύθεντικήν 
δσον καί πολυθρύλητον, έπεται έκ τούτου, δτι τδ θαυμασιώτατον 
τών γεγονότων είνε συγχρόνως καί τδ βεβαιότατον. '0 Ίησοΰς 
Χριστός άρα άνέστη άληθώς. Άναστάς δέ ό Ίησοΰς Χριστός έκ 
νεκρών, είνε έξάπαντος θεός, προειπών άλλως τδ θαΰμα τής 
Άναστάσεως Αύτοΰ διά τοΰ σαφεστάτου τών τρόπων. Ποσάκις
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τή άληθεία δέν προείπε τδ γεγονός τοΰτο είς τούς μαθητάς 
Του ! «’Ιδού άναβαίνομεν είς 'Ιεροσόλυμα, προείπε, και δ 
»υίδς τοΰ άνθρώπου παραδοθήσεται τοίς άρχιερεΰσι καί τοίς 
»γραμματεΰσι· καί κατακρινοΰσιν αύτδν θανάτφ, καί παραδώσου- 
»σιν. . . είς τδ έμπαίξαι και μαστιγώσαι καί σταυρώσαι· καί τή 
»τρίτη ήμέρα άναστήσεται» (Ματθ. 20,18 —19). Άλλά καί 
αύτοί οί ’Ιουδαίοι μαρτυροϋσι περί τής προρρήσεως Αύτοΰ ταύ- 
της, ώς γίνεται δήλον έξ δσων είπον πρδς τδν Πιλάτον, δταν ά- 
νεκοίνουν αύτφ τούς φόβους αύτών περί τής έγέρσεως τοΰ Ί. 
Χριστοΰ. «Έμνήσθημεν, είπον, δτι δ Ίησοΰς δ Ναζωραίος ζών 
»έτι έλεγε : Μετά τρεις ημέρας έγείρομαι. Κέλευσον ούν άσφαλι- 
»σθήναι τδν τάφον έως τής τρίτης ημέρας» (—27',63—64). 
Τοιουτοτρόπως, ή άνάστασις τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ έπικυρούσα 
τήν πρόρρησιν Αύτοΰ, έβεβαίωσεν έν ταυτφ καί τήν θεϊκήν Αύ
τοΰ γνώσιν. Έπί πλέον δ Ίησοΰς Χριστός προέβαλεν άκριβώς 
τήν άνάστασιν Αύτοΰ ώς τδ άλάθητον τεκμήριον τής θεότητος 
Αύτοΰ. "Οτε οί γραμματείς καί οί φαρισαιοι έζήτουν σημειον 
παρ’ Αύτοΰ, τδ όποιον νά έπικυροί τήν άλήθειαν τής διδασκα
λίας Αύτοΰ, άπεκρίθη είς αύτούς : «Γενεά πονηρά καί μοιχα- 
>λίς σημειον έπιζητεί' καί σημειον ού δοθήσεται αύτή, είμή 
»τδ σημειον Ιωνά τοΰ προφήτου. "Ωσπερ γάρ ήν Ιωνάς έν τή 
»κοιλία τοΰ κήτους τρεις ήμέρας καί τρεις νύκτας, ούτως, έσται 
» δ υίδς τοΰ άνθρώπου έν τή καρδία τής γής τρεις ήμέρας καί 
»τρεις νύκτας» ( —12', 39). Ιδού τδ διακριτικόν γνώρισμα έν 
τφ δποίφ έμελλεν ή άνθρωπότης ν’ άνομολογήση τήν θεότητα 
τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ. Άλλ’ δ Ίησοΰς Χριστός δέν ήρκέσθη 
μόνον είς τδ νά προλέγη τήν άνάστασιν Αύτοΰ καί νά έπικα- 
λήται αύτήν ώς τήν βεβαιοτάτην ένδειξιν τής θεότητος Αύτοΰ. 
Άφόβως άνωμολόγει, δτι ένυπήρχεν έν Έαυτφ ή τοΰ τοιούτου 
θαύματος θεία παντοδυναμία. Ούχί διά ξένης δυνάμεως, άλλ’ έξ 
ιδίας έμελλε ν’ άναστή έκ τών νεκρών, νικήσας τδν θάνατον. 
Ένεργήσας ώς θεός καθ’ δλον τδν βίον, έμελλε πάντως νά 
ένεργήση ώς θεός καί μετά τδν θάνατον Αύτοΰ, άνιστάμενος 
έκ τών νεκρών άφ’ Έαυτοΰ. Λόγον ποιούμενος περί τοΰ σώματος
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Αύτοΰ, είπε τοις Ίουδαίοις : «Λύσατε τόν ναόν τοΰτον, καί έν 
τρισίν ήμέραις έγερώ αύτόν» (Ίωαν. 2, 19). Έπιπροσέθηκε δέ 
δτι έμελλε νά δώση τήν ζωήν Αύτοΰ άφ’ Έαυτοΰ, καί δτι έμελλε 
ν’ άναλάβη αύτήν δπως καί έμελλε νά δώση αύτήν. Τό ν’ άνα
στή άρα έκ νεκρών έξ ιδίας δυνάμεως είνε δ έξάιρετικος χαρα- 
κτήρ τής θεότητος. Έάν λοιπόν άνέστη δ Ίησοΰς Χριστός, άνέ- 
στη άφ’ Έαυτοΰ, καί τοιουτοτρόπως είνε θεός· άλλως έάν άνί- 
στατο ύπό ξένης δυνάμεως, δ θεός θά έπεκύρου πασιφανέστατα 
τδν άνοσιώτατον τών σφετεριστών καί έν τοιαύτη περιπτώσει δέν 
είνε θεός. Ναί, έπαναλαμβάνομεν τοΰτο παρρησία, μεταξύ 
τής άθεΐας καί τής άρνήσεως τής θεότητος τοΰ Χριστού ή λο
γική δέν εύρίσκει καμμίαν διαφοράν. Διά νά άποφύγωμεν λοι
πόν τήν τερατώδη παράνοιαν τής άθείας, οφείλομεν ν’ άνομολο- 
γήσωμεν, δτι δ Ίησοΰς Χριστός άνέστη ώς θεός, καθώς καί έ- 
γεννήθη καί έζησεν ώς Θεός. Έν έκ τών δύο, ή δ Ίησοΰς 
Χριστός είνε θεός, ή άλλως ούτε λογική, ούτε άλήθεια, ούτε 

θεός ύπάρχει.
"Οτε κατά τδν δρθρον τής άναστάσεως αί μυροφόροι γυναί

κες προσήλθον είς τόν τάφον τοΰ Ίησοΰ Χριστού, εύρον έκεΐ 
άγγελον, δστις είπεν είς αύτάς: «Οίδα δτι Ίησούν ζητείτε τον 
έσταυρωμένον ούκ έστιν ώδε, ήγέρθή καθώς είπεν» (Ματθ. 28, 
5—6). Δέν ήρμοζεν άληθώς είς τδν θειον νεκρόν νά μείνη σε- 
σαβανωμένος είς τδν κόλπον τής γής καί νά συγχωρηθή ποτέ 
είς θνητούς οφθαλμούς νά ϊδωσι τό άθάνατον λείψανον τοΰ θε
ανθρώπου. Κατανοώ δτι καί ή μεγαλοφυία, καί ή ισχύς, καί ή 
άγιότης σβέννυται έν τή κόνει τοΰ τάφου. Κατανοώ δτι δ θεός 
κατέλιπεν είς τούς Οφθαλμούς ήμών έπί τόσον χρόνον λείψανα 
διαφόρων αγίων καί ήγεμόνων, πρδς τδν σκοπόν ϊνα οί τάφοι 
αύτών διδάσκωσι τήν μηδαμινότητα τών άνθρωπίνων πραγμά
των. Κατανοώ, δτι δ θεός δέν άπήλλαξε τού κράτους τοΰ θα
νάτου τά λείψανα τοΰ Πέτρου καί τού Παύλου, διότι μεθ’ δλον 
τδ μεγαλείον αύτών, ούδέν άλλο ήσαν ή άνθρωποι, δ δέ θάνατος 
κυριαρχεί έξ ίσου καί τοΰ τάφου τών αγίων καί τού τάφου τών
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βασιλέων. Άλλά δέν ήρμοζε τδ αύτδ νά συμβή καί είς τδν τά
φον τοΰ Ίησοΰ. ΤΗτο άνάγκη, ινα δ τάφος ούτος έγείρηται 
σιωπηλός καί κενδς άνά μέσον τών λαών είς μαρτύριον τής α
θανασίας, πρδς τδν σκοπόν ινα τό μέγα τούτο μνημειον τής 
άναστάσεως, άνερωτώμενον διά παντός ύπό συμπάσης τής άν- 
θρωπότητος, άποκρίνηται διά τής έκ τοΰ ήμιανοίκτου αύτοΰ 
στομίου έκπεμπομένης παρηγόρου έκείνης φωνής : «’Εγώ είμι 
ή άνάστασις καί ή ζωή· ό πιστεύων είς έμέ, καν άποθάνη, ζήσε- 
ται, καί άναστήσω αύτόν έγώ τή έσχάτη ημέρα» (Ίωαν. 11, 
25. 26. 6, 40).

K"‘ ’’•"ΡΡ01· ... *

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ /ΛΕΓΟΛΟΥ

Όιιιλία εις τό «πρόόεχε όεαντφ».

Ό θεός, δ όποιος μάς έπλασε, μάς εδωκε τήν χρήσιν τοΰ 
λόγου, διά να συνεννοούμεθα πρός άλλήλους ώς λογικά όντα, 
καί ν’ άνταλλάσσωμεν τούς διαλογισμούς καί τα κρυπτά τής 
καρδίας μας. Ό προφορικός λόγος, ώς πορθμείον τρόπον τινά τών 
διανοημάτων μας, διαπερά. τδν άέρα καί έξ ήμών τών δμιλούντων 
μεταβαίνει είς τούς άκούοντας*  καί αν μέν εύρη γαλήνην βαθεΐαν 
καί ήσυχίαν έγκαθορμίζεται τότε είς τάς άκοάς τών άκουόντων, 
ώς είς εύδίους καί άχειμάστους λιμένας, αν δμως άντιπνεύση θό
ρυβος τών άκουόντων, ώς τραχεία άνεμοζάλη, ή εύρεθή ή προ
σοχή τοΰ άκούοντος ή άναγινώσκοντος περί άλλα έστραμμένη, 
τότε, διαλυόμενος έν μέσφ άέρι, ναυαγεί. Άν θέλωμεν λοιπόν καί 
ημείς ν’ άποκομίσωμεν χρήσιμόν τι καί ψυχωφελές έκ τών λό
γων τής άγίας Γραφής, πρέπει πρδ παντός νά τούς άναγινώσκω- 
μεν μετά μεγάλης πνευματικής προσηλώσεως καί νά τούς άκούω- 
μεν αναγινωσκομένους μετά θρησκευτικής σιωπής καί προσοχής.

Αί μεγάλαι άλήθειαι τής άγ. Γραφής είνε πάντοτε συνε-

Βασιλείου τοΰ Μεγάλου 24 Î

πτυγμέναι καί βραχείαι, ώστε καί πολλά νά έκφράζωσιν έν βλί- 
γοις καί εύκόλως έν τή μνήμη μας νά συγκρατώνται δια τήν συν
τομίαν των. Άλλ’ ή συντομία καί περιεκτικότης αύτη καθιστά 
πολλάκις τόν λόγον τής άληθείας δυσθήρατον καί εύκόλως δια- 
φεύγοντα τούς μή προσέχοντας. Τούτο θά συνέβη Ισως είς τδ έξής 
βραχύ τήν έκφρασιν άλλά πλουσιώτατον τά νοήματα άγιογραφι- 
κόν λόγιον : πρόσεχε σεαυτφ, μ ή ποτέ γένηται 
Ρήμα κρυπτόν έν τή καρδία σου άνόμημα».

Ό άνθρωπος άμαρτάνει πολύ εύκολώτερον κατά διάνοιαν 
παρά δΓ έξωτερικής πράξεως. Αί έξωτερικαί καί έ'μπρακτοι άμαρ- 
τίαι άπαιτούσι καί χρόνον πολύν καί περιστάσεις ευνοικας καί 
κόπους καί συνεργούς, ένφ αί κινήσεις τής διάνοιας ένεργοΰνται 
άχρόνως, έπιτελοΰνται άκόπως, συγκροτούνται άνευ διαπραγμα
τεύσεων, πάντα καιρόν έχουσιν επιτήδειον. Διά τούτο καί ο θεός, 
γνωρίζων τό ολισθηρότερον σημεΐον τής φύσεώς μας, συνιστά προ 
παντός άποχήν άπό παντός άμαρτωλοΰ διαλογισμού, καθαρότητα 
τοΰ νοΰ καί τής καρδίας. Πολλάκις άνθρωπος σοβαρού καί σεμνού 
έςωτερικοΰ, άνθρωπος φαινόμενος καί νομιζόμενος φρονιμώτα- 
ιος, καθήμενος έν μέσφ τών μακαριζόντων αυτόν διά τήν αρετήν 
του, μεταβαίνει κατά διάνοιαν είς τδν τόπον τής αμαρτίας, βλέπει 
διά τής φαντασίας του τά ποθούμενα, ανταλλάσσει απρεπή καί 
άσεμνον δμιλίαν πρδς τούς συνεργους τής άμαρτίας, και ζωγρα- 
φήσας έναργή έν έαυτφ τήν έκ τής άμαρτίας ήδονήν, κατεργά
ζεται είς τό κρυπτόν τής καρδίας του έργαστήριον άμάρτυρον τήν 
αμαρτίαν, άγνωστον είς όλους «έως άν ελθη δ άποκαλύπτων τά 
κρυπτά τοΰ σκότους καί φανερών τάς βουλάς τών καρδιών». 
Προφυλάξου λοιπόν «μ ή ποτέ γένηται ρήμα κ ρ υ- 
π τ δ ν έ ν τή καρδία σου άνόμημα».

Πρόσεχε σεαυτφ. Κάθε ζώον έχει έμφυτον τδ έν
στικτον τής αύτοσυντηρήσεώς του*  έξέτασον έπιμεΛώς καί θα ιοης 
δτι τά πλείστα τών άλόγων άδιδάκτως άποστρέφονται τάς βλα- 
βεράς ούσίας καί κατά φυσικήν τινα έλξιν ^φέρο ται πρδς τα ω
φέλιμα. Καί ό παιδεύων λοιπόν ήμάς θεός μάς έόωκε τδ μέγα 
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τοΰτο παράγγελμα διά νά κατορθώσωμεν διά τής προσοχής καί 
τής συνεχούς τών λογισμών έπιστάσεως δ,τι έκ φύσεως καί δι’ 
ένστικτου έπιτυγχάνουσι τά ζώα, να άποφεύγωμεν δηλ. τήν α
μαρτίαν, καθώς τα άλογα άποφεόγουσι τάς δηλητηριώδεις ου
σίας, καί νά διώκωμεν τήν δικαιοσύνην, καθώς έκεΐνα έπιδιώ- 
κουσι τήν θρεπτικήν χλόην. Πρόσεχε λοιπδν σεαυτφ, 
διά νά δύνασαι νά διακρίνης τδ βλαβερόν άπδ τοΰ ωφελίμου.

Πρόσεχε σεαυτφ, τουτέστι έξέταζε καλώς τά περί 
σέ’ έχε άκοίμητον τδ δμμα τής ψυχής σου είς τήν διαφύλαξιν 
τοΰ έαυτοΰ σου. Έν μέσφ παγίδων διαβαίνεις' κεκρυμμένοι βρό
χοι παρά τοΰ διαβόλου άπδ δλα τά μέρη έχουσι στηθή. Άγρύ- 
πνει λοιπδν πάντοτε καί πρόσεχε καλώς «ΐνα σώζη ώσπερ δορ
κάς έκ βρόχων, καί ώσπερ δρνεον έκ παγίδος». Ή δορκάς δέν 
συλλαμβάνεται διά τών βρόχων διά τήν δξύτητα τής όράσεώς της, 
τά πτηνά, δταν προσέχωσι, πετώσιν ύπεράνω τών παγίδων τών 
θηρευτών' πρόσεχε λοιπδν καί σύ μήπως φανής χειρότερος τών 
αλόγων είς τδ ζήτημα τής προφυλάξεως τοΰ εαυτού σου, μήπως 
συλληφθής είς τάς παγίδας τοΰ διαβόλου και γίνης θήραμά του, 
«έζωγρημένος ύπ’αύτοΰ είς τδ έκείνου θέλημα».

Πρόσεχε ούν σεαυτφ, δηλαδή, μήτε είς τά σά, 
μήτε είς τά περί σέ, αλλά είς τδν έαυτόν σου μόνον έχε έστραμ- 
μένην τήν προσοχήν σου. ΧΑλλο πράγμα είσαι σύ αυτός, άλλο τά 
σά καί άλλο τά περί σέ. Σύ είσαι ή ψυχή και ό νους, ώς κατ’ ει
κόνα Θεοΰ πλασθείς' σδν εινε τδ σώμά σου καί δ,τι δι’ αύτοΰ 
αισθάνεσαι, περί σέ είνε τά χρήματα καί αί τέχναι καί τά λοιπά 
βιωτικά. Πρόσεχε ούν σεαυτφ, μήτε είς τδ σώμά σου 
πρόσεχε, μήτε τδ έκ τούτου άγαθδν μέ πάντα τρόπον δίωκε, ύ- 
γείαν καί κάλλος καί ηδονών άπολαύσεις καί μακροβίωσιν' μήτε 
χρήματα καί δόξαν καί δυναστείαν θαύμαζε, άλλά πρόσεχε 
σεαυτφ, δηλ. είς τήν ψυχήν σου. Ταύτην κατακόσμει καί 
περί ταύτης φρόντιζε, άπαλείφων πάντα ρύπον προσαπτόμενον 
είς αύτήν ύπδ τής πονηρίας, άποκαθαίρων παν αίσχος τής κα
κίας, κατακοσμών καί φαιδρύνων αύτήν μέ τδ κάλλος τής άρε-

Βασιλείου τοΰ Μεγάλου

άθάνα-
τής. Έξέτασον ποιος είσαι καί ποία είνε ή φύσις σου' έχε ύπ’ 
οψιν σου δτι τδ σώμά σου είνε θνητδν καί ή ψυχή σου άθάνα- 

τος, δτι ή σάρξ παρέρχεται, τδ δέ πνεΰμα μένει.
Πρόσεχε ούν σεαυτφ' μήτε είς τά πρόσκαιρα έπί- 

μενε ώς είς αιώνια, μήτε τά αιώνια καταφρονεί ώς παρερχομενα' 
μή θεράπευε τόσον πολύ τήν θνητήν σου σάρκα, φρόντιζε περισ
σότερον διά τήν άθάνατον ψυχήν σου. Ένθυμοΰ τήν διττήν σου 
ύπόστασιν καί άπόδιδε είς έκαστον μέρος τδ πρόσφορον, είς μέν 
τήν σάρκα τροφάς καί σκεπάσματα, είς δέ τήν ψυχήν δόγματα 
εύσεβείας, αγωγήν δόκιμον, άσκησιν άρετής, θεραπείαν παθών. 
Επειδή, ώς λέγει ό άπ. Παύλος, «ή σάρξ έπιθυμεί κατά τοΰ 
πνεύματος, τδ δέ πνεΰ;; α κατά τής σαρκός, ταΰτα δέ άλλήλοις 
άντίκειται», πρόσεχε μήπως, άποκλίνων πρδς τήν σάρκα, ένι- 
σχύσης αύτήν περισσότερον τοΰ δέοντος. ’Όπως είς τδν ζυγόν, 
έάν καταβαρύνης τήν μίαν πλάστιγγα, θά ύψωθή πάντως ή άλλη 
ώς έλαφροτέρα, ούτω καί έπί τοΰ σώματος καί τής ψυχής, ό 
πλεονασμός τοΰ ένδς έπιφέρει κατ’ ανάγκην έλάττωσιν τοΰ άλ
λου. Όταν τδ σώμα εύπαθή καί βαρύνεται ύπδ τής πολυσαρ
κίας, κατ’ άνάγκην δ νοΰς γίνεται άτονος καί αδρανής είς τάς 
ένεργείας του' δταν δέ ή ψυχή ύγιαίνη καί διά τής μελέτης τοΰ 
αγαθού έξυψωθή είς τδ άρμόζον ύψος, είνε επόμενον καί τοΰ σώ

ματος αι κακαί τάσεις νά καταμαραίνωνται.Τδ παράγγελμα τοΰτο τής αγίας Γραφής είνε καί είς τούς 
ασθενείς χργριμον καί είς τούς υγιείς άρμοδιώτατον. Οί ιατροί 
συνιστώσιν είς τούς άσθενείς νά προσέχωσι πολύ καί να μή πα- 
ραλίπωσί τι έκ τών συντελούντων είς τήν θεραπείαν' καί ή άγία 
Γραφή διά τοΰ μικροΰ τούτου παραγγέλματος θεραπεύει τήν ύπδ 
τής αμαρτίας κεκακωμένην ψυχήν. Πρόσεχε σ α υ τ φ, λέ
γει, διά νά έφαρμόσης θεραπείαν άνάλογον τοΰ πλημμελήματος 
σου. Μέγα καί φοβερδν είνε τδ αμάρτημά σου; Πολλή θά είνε 
ή έξομολόγησίς σου, πικρά τά δάκρυά σου, σύντονος ή άγρυπνία 
σου, άδιάλειπτος ή νηστεία σου. Έλαφρδν καί μέτριον είνε τδ 
παράπτωμά σου ; άνάλογος θά είνε καί ή μετάνοιά σου. Μόνον 

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

 - Ι
ερ
ά Μ

ητρ
όπ
ολ
ις 
Κιτ
ίου



250 «Εκκλησιαστικός Κήρυξ»

πρόσεχε σεαυτφ διάνα γνωρίζης πότε πάσχει και πότε 
υγιαίνει ή ψυχή σου, διότι πολλοί, μεγάλως καί άθεραπεύτως 
άμαρτάνοντες, ούδέ δτι νοσοΰσι γνωρίζουσιν άπδ τήν μεγάλην 
απροσεξίαν των.

Πρόσεχε σεαυτφ· έσο νηφάλιος, σκεπτικός, φύλαξ 
τών παρόντων, προνοητικός τοΰ μέλλοντος. Μή περιφρόνει τδ 
παρδν άπδ ραθυμίαν, μή άπόλαυε κατά φαντασίαν τά μή όντα 
ώς έν χερσίν. Είνε φυσικόν άρρώστημα .τών νέων, τδ νά νομί- 
ζωσιν, άπδ κουφότητα νοΰ, δτι είνε κύριοι τών έλπιζομένων. 
"Οταν ποτέ τύχωσιν ήρεμίας ή ήσυχίας νυκτερινής άναπλάττουσι 
καθ’ έαυτούς άνυποστάτους φαντασίας, φερόμενοι διά τής εύκο- 
λίας τής διανοίας έπί πάντα, φανταζόμενοι μεγαλεία βίου, γά- 
μους λαμπρούς, μόρφωσιν σπανίαν, γήρας βαθύ, τιμάς παρά πάν
των. Ή φαντασιοκοπία προχωρεί καί πρδς τά μέγιστα τών αν
θρωπίνων Ανέρχονται. Κτίζουσιν οίκους μεγάλους καί καλούς' 
πληρώσαντες τούτους πολυτίμων κειμηλίων, περιβάλλονται τό
σην γήν, δσην έκ τής δλης κινήσεως ή ματαιότης τών λογισμών 
των έπιτρέψη. Προστίθενται είς ταΰτα βοσκήματα, άναρίθμητον 
πλήθος οίκετών, άρχαί πολιτικαί. ήγεμονίαι έθνών, στρατηγίαι, 
πόλεμοι, τρόπαια, βασιλεία:. "Ολα αύτά φαντασιοκοπήσαντες, 
φαντάζονται άπδ τήν μεγάλην των άνοιαν δτι άπολαύουσι τών 
έλπιζομένων καί παρόντων καί έν ποσί κειμένων. Είνε ίδιον άρ- 
γής καί ραθύμου ψυχής νά βλέπη ένύπνια, ένφ τδ σώμα έγρη- 
γορει. Ταύτην λοιπόν τήν χαυνότητα τής διανοίας καί τήν θερ
μότητα τών λογισμών μετριάζουσα ή Γραφή καί άνακόπτουσα 
διά τίνος χαλινοΰ τής διανοίας τήν κουφότητα, παραγγέλλει τδ 
μέγα τοΰτο καί σοφόν παράγγελμα: Σεαυτφ, λέγει, π ρ ό- 
σ ε χ ε· μή ύποθέτης τά ανύπαρκτα, άλλά τά παρόντα κατά τδ 
συμφέρον σου διευθέτει. Γ. Μ.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ

'II οιλαδελφία κατά τόν ôoôôv Πλονταρχον·
Ό μαθητής τού Άριστοτέλους, Άρίσταρχος, έμπαίζων τό πλή

θος τών σοφιστών τής έποχής του, έλεγεν δτι κατά τους παλαιούς 
χρόνους μόλις επτά σοφοί άνεφάνησαν, ένω έπί τών ήμερών του ήτο 

δύσκολον να εύρεθώσιν ισάριθμοι ίδιώται.Τό αύτό δύναμαι να εϊπω καί έγώ σήμερον διά τήν φιλαδελφί- 
αν είνε τόσον σπάνιον τό εύγενέστατον καί φυσικώτατον τούτο αίσθη
μα, δσον σπάνιον ήτο είς άρχαιοτέρους χρόνους ή μισαοελφία, τής 
δποίας τά αίσχη, ώς αύτόχρημα άσεβείας, άνεβίβασαν οί άνθρωποι έπί 
τής σκηνής πρός παραδειγματισμόν. Οί σημερινοί άνθρωποι έκπλήτ- 
τονται συναντώντες καλούς καί χρηστούς άδελφούς, καί τούς θαυμά- 
ζουσιν δπως έθαύμαζον άλλοτε, ώς παράδοξον φαινόμενον, τούς μύθο- 

. λογουμένους έκείνους Μολιονίδας, δύο διδύμους άδελφούς γεννηθέντας 
ήνωμένους κατά τα σώματα*  ή δέ αρμονική συμβίωσις δύο άδελφών, ή 
κοινή έκμετάλλευσις τών πατρικών των κτημάτων, ή κοινή χρήσις τών 
αύτών φίλων καί τών αύτών δούλων, θεωρείται σήμερον τόσον άπί- 
στευτον καί τερατώδες, δσον καί ή ύπαρξις μιας ψυχής είς δύο σώματα.

Καί δμως ή φύσις μάς συνιστά άλληλοβοήθειαν καί φιλίαν τών 
άδελφών*  τά πλείστα τών μελών του σώματός μας κατέστησε διπλά 
καί άδελφά καί δμογενή, τάς χείρας, τούς πόδας, τούς οφθαλμούς, τά 
ώτα, τούς ρώθωνας, διδάξασα διά τούτου δτι δλα ένεκα σωτηρίας καί 
κοινής συμπαθείας καί όχι διαφοράς καί φιλονικίας έγένοντο*  καί αύ- 
τάς τάς χείρας είς πολλούς καί άνίσους δακτύλους σχίσασα παρέδωκεν 
είζ ήμας ώς τα τεχνικώτατα καί άρμοδιώτατα δλων τών όργάνων, ώστε 
ό φιλόσοφος ’Αναξαγόρας έκ τής σκοπιμότητος αύτών να έξαρτά δλην 
τήν σοφίαν τών άνθρώπων, μολονότι φρονεί δτι ό άνθρωπος έλαβε τά 
τελειότατα ταύτα όργανα διότι ήτο λογικόν καί τέλειον ζώον.

Είς πάντα είνε φανερόν δτι ή φύσις έξ ένός σπέρματος καί έκ 
μιας αρχής έκαμε δύο καί τρείς καί περισσοτέρους άδελφούς όχι διά 
νά διαφέρωνται καί νά φιλονεικώσι πρός άλλήλους, άλλά καί χωριστά 
ευρισκόμενοι νά βοηθώσι μάλλον άλλήλους. Οί μυθολογούμενοι τρισώ- 
ματοι καί έκατόγχειρες, έαν ύπήρξαν, δέν ήδύναντο νά κάμωσι τίποτε

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

 - Ι
ερ
ά Μ

ητρ
όπ
ολ
ις 
Κιτ
ίου



Άπό τούς προγονικούς μας θησαυρούς 253

252 «Εκκλησιαστικός Κήρυξ»

έκτός εαυτών ούδέ ιδιαιτέρως, έπειδή ήσαν ήνωμένοι καθ’ δλα τα μέ- 
λη*  δύο δμως καλοί άδελφοί δύνανται νά άλληλοβοηθώνται, καί συγ- 
κατοικοΰντες καί άπομεμακρυσμένοι, άρκεί νά φυλάττωσι τόν φυσικόν 
νόμον τής εύνοίας καί σύμπνοιας. Άν δμως τοΰτο δέν συμβή, τότε δεν θά 
διαφέρωσι κατ’ ούδέν άπό τούς πόδας, οί όποιοι ύποσκελίζουσιν άλλή
λους, καί άπό τούς δακτύλους, οί όποιοι περιπλέκονται καί στρέφονται 
παρά φύσιν κατ’ άλλήλων.

Ό Ηρόδοτος άναφέρει δτι μάντις τής ’Αρκαδίας, στερηθείς τόν 
ετερον πόδα του, ήναγκάσθη νά κάμη άλλον ξύλινον. Καί δ πολέμων 
τόν φυσικόν φίλον του, τόν άδελφόν του, καί προστρέχων πρός άλλους, 
δέν φαίνεται δτι κάμνει άλλο τι, είμή δτι άποκόπτει εκσυσίως φυσικόν 
μέλος τού σώματός του καί προσθέτει καί προσαρμόζει είς αύτό άλ- 
λοδαπόν καί ξένον. Ό άνθρωπος είνε ζώον κοινωνικόν, έχει άνάγκην 
τής άναστροφής, τής φιλίας καί βοήθειας τών άλλων άνθρώπων*  ή 
φύσις τω έδωκε πιστότατον καί είλικρινέστατον σύντροφον τόν αδελφόν, 
καί τούτον οφείλει να τιμά καί νά διαφυλάττη, διότι, κατά τόν Μέ
νανδρον, ό οίνος καί ή τραπεζα δέν προμηθεύουσί ποτέ φίλους άληθι- 
νούς, είς τούς όποίους νά έμπιστευθώμεν τά τοΰ βίου μας.

“Όλαι αί άλλαι φιλίας είνε σκιαί καί μιμήματα καί απεικονίσεις 
τής πρώτης εκείνης φιλίας, τήν δποίαν ή φύσις ένέδαλε καί είς τούς 
παΐδας πρός τούς γονείς, καί είς τούς άδελφούς πρός τούς άδελφούς, 
έκεινος δέ ό όποιος τήν φιλίαν ταύτην δέν σέβεται καί δέν τιμά ούδε- 
μίαν έμπιστοσύνην είς τούς ξένους έμπνέει. ΊΊ είδους άνθρωπος είνε 
εκείνος, ό όποιος τούς μέν ξένους είς τάς φιλοφροσύνας καί τάς έπι- 
στολας του ονομάζει άδελφούς του, τον δέ πραγματικόν άδελφόν 
του άποφεύγει ; Δέν είνε βέβαια ίδιον ύγιαίνοντος άνθρώπου τό νά 
τιμά τό δνομα άδελφός τις τούς άλλους, τόν δέ φυσικόν άδελφόν του να 
μισή, δπως έργον μανίας είνε τό να καλλωπίζη τις τήν εικόνα τού 
άδελφοΰ του, αύτόν δέ νά τύπτη καί νά καταδιώκη.

Κάποτε άνεδέχθην είς τήν Ρώμην νά συμβιβάσω ώς διαιτητής δύο 
φιλονεικούντας άδελφούς, έκ τών δποίων δ είς έκαμνε τόν ψευδοφιλό- 
σοφον. Παρ' αύτοΰ άπήτησα νά πολιτεύηται ώς φιλόσοφος πρός τόν 
άπαίδευτον άδελφόν του*  μάλιστα, είπεν, ώς πρός άπαίδευιον πολιτεύο
μαι, δέν νομίζω δμως καί πολύ σπουδαίον πράγμα τό δτι έχω γεννηθή 
έκ τοΰ αύτού σπέρματος. Σύ βέβαια, τφ είπον έγώ, φαίνεται δτι δέν 
θεωρείς μεγάλον πράγμα καί τό δτι παρήχθης άπό σπερματικά μόρια.

Ολοι δμως οί άνθρωποι άνομολογοΰσι, καί είς τά ποιήματά των ψάλ- 
λουσιν, δτι μετά τούς Θεούς δφείλεται μεγίστη τιμή είς τούς γονείς, 
καί δτι δέν υπάρχει άρεστότερον είς τόν θεόν πράγμα άπό τοΰ νά 
άνταποδίδωμεν μέ άγάπην καί προθυμίαν είς τούς γονείς καί συγγε
νείς μας παλαιάς καί νέας χάριτας. Έάν τούς άλλους δέν έπιτρέπεται 
νά κακομεταχειριζώμεθα, πολλώ περισσότερον θεωρείται άνίερον καί 
άσυγχώρητον τό νά δυσαρεστώμεν καί νά λυπώμεν τούς γονείς μας. 
Καί έάν τό πράγμα ούτως έχη, ποία πράξις, ή χάρις, ή διάθεσις, δύ
ναται ''ά εύχαριστήση τούς γονείς μας περισσότερον άπό τήν πρός τούς 

άδελφούς μας σταθεράν άγάπην καί φιλίαν μας ; Μ
Περί τούτου δέν είνε βεβαίως δύσκολον νά πεισθή κανείς. 'Όταν 

τά τέκνα περιφρονώσιν ύπηρέτας.ύπό τών γονέων των τιμωμένους, ή 
άμελώσι φυτά καί άγρούς είς τούς όποιους έκείνοι εύρισκον εύχαρί- 
στησιν, ή παραβλέπωσιν οικιακά ζώα ύπ’ αύτών άνατραφέντα, είνε 
προφανές δτι τούς δυσαρεστοΰσι καί προσβάλλουσι τήν φιλοστοργίαν 
καί φιλοτιμίαν των*  πώς άράγε δύνανται νά διατεθώσιν οί γονείς δταν 
βλέπωσι τά τέκνα των νά φιλονεικώσι, νά άλληλομισώνται, νά άλλη- 
λοϋβρίζωνται, νά άλληλοσπαράσσωνται; Είνε βεβαίως δύσκολον νά ύ- 
πολογίση κανείς τόν ψυχικόν των πόνον. Ές άντιθέτου, άδελφοί άλλη*  
λοβοηθούμενοι καί άλληλοαγαπώμενοι, παρέχουσι τήν γλυκυτέραν εύ- 
χαρίστησιν είς τούς γέροντας γονείς των, διότι υπέρ πάν άλλο αίσθημα 
ίσχυρότατον αισθάνονται οί γονείς τήν φιλοτεκνίαν*  ούτε ή πνευματική 
μόρφωσις τών τέκνων, ούτε τά πολλά των πλούτη, ούτε τά μεγάλα 
πολιτικά των άξιώματα, τέρπουσι τόσον τούς γονείς δσον ή πρός άλ

λήλους άγάπη καί όμοφροσύνη.Ή άδελφική άγάπη είνε μεγάλη άπόδειξις καί τής πρός τούς 
γονείς άγάπης, συγχρόνως δέ χρησιμεύει καί ώς διδακτικώτατον πα
ράδειγμα είς τά τέκνα τών άγαπωμένων αδελφών, τά όποια άντιγρά- 
φουσι τόν πατρικόν βίον καί δέν συγκινοΰνται άπό πατρικάς συμβου- 
λάς. Οί γονείς έκείνοι, οί όποιοι ένώ διέρχονται τό γήράς των είς δί- 
κας καί φιλονεικίας καί διαμάχας πρός τούς άδελφούς των, παρακινοΰσι 
τά τέκνα των νά όμονοώσι, γίνονται γελοίοι άπέναντί των ώ ς ά λ- 

λων ιατροί αύτοί έλκεσι βρύοντες.
Είνε λοιπόν άναγκαίον ν’ άποδιώκηται έντελώς ή μισαδελφία ώς 

κακή τροφός τοΰ γήρατος τών γονέων καί κακίστη παιδαγωγός τών 
τέκνων. Άλλά καί διάβολος πρός τούς άλλους πολίτας καί κατήγορος 
πικρός τών μισουμένων άδελφών γίνεται ή μισαδελφία*  διότι πολύ δι-
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καίως υποθέτουν οί συμπολΐται δτι ή διχόνοια τών άδελφών, ή διάσπα- 
σις φυσικής φιλίας καί συγγένειας, θά έχη ώς βαθυτέρας αιτίας σοβα- 
ρωτέρους λόγους καί σπουδαιότερα έλαττώματα τών άσυμβιβάστων 
άδελφών, διότι μόνον μεγάλαι αίτίαι διαλύουσι μεγάλην άγάπην καί 
φιλίαν,

Ή άδελφική άγάπη άπαξ άφανισθεϊσα δυσκόλως έπανευρίσκε- 
ται. Δύο συμπαγέντα πράγματα δυνάμεθα, έάν ό συνδετικός των δε
σμός χαλαρωθή, έκ νέου να συνδέσωμεν καί νά συνενώσωμεν, σώμα 
δμως φυσικόν, θραυσθέν ή σχισθέν, δυσκόλως δυνάμεθα φυσικώς νά 
|νώσωμεν’ τοιουτοτρόπως καί φιλίαι, βασίζομε ναι έπί συμφεροντικών 
υπολογισμών, δύνανται εύκόλως διασπαζόμεναι να έπαναληφθώσιν, 
άδελφοί δμως, διαρρήξαντες τόν φυσικόν δεσμόν τής ένότητός των, 
δυσκόλως καί αύθις συνενούνται, καί άν συμφωνήσωσι καί συμφιλιω- 
θώσιν, αί συμφιλιώσεις ύποθάλπουσι πληγήν ρυπαράν καί ύποπτον.

Κάθε έχθρα μεταξύ δύο άνθρώπων, έκδηλουμένη μέ τά λυπαρά 
πάθη τής φιλονεικίας, δργής, φθόνου, μνησικακίας, είνε κατ’ άρχήν 
θλιβερόν πράγμα, ή έχθρα δμως άδελφών, οί όποιοι έγεννήθησαν διά 
νά συζήσωσι καί να συνενταφιασθώσιν είς τόν αύτδν τάφον, ύπενθυμί- 
ζει καθ’ έκάστην είς αύτούς τήν άνοησίαν καί τήν παραφροσύνην ή 
όποία συγγενέστατα πρόσωπα καθιστά σκυθρωπότατα καί γλυκυτάτην 
άδελφικήν φωνήν πικράν καί φοβεράν. Καί ταύτα έν ώ καί οί δύο 
έχθρευόμενοι άδελφοί γνωρίζουσι κάλλιστα, δτι φίλους καί συμπότας 
καί πολλούς καί εύκόλως δύνανται νά προμηθευθώσιν, δπως εύκόλως 
προμηθεύονται δπλα καί όργανα, δταν τα πρώτα καταστραφώσιν, ά- 
δελφόν δμως ένα να εύρωσιν είνε άδύνατον, δπως καί χειρ άποκοπτο- 
μένη δέν άντικαθίσταται καί δφθαλμδς έξορυσσόμενος δια παντός χά
νεται.

Άλλά τί λοιπόν πρέπει νά κάμω, θα μου εϊπη τις, δταν μού τύχη 
αισχρός άδελφός;

Ούτε ή συγγένεια βεβαίως, ούτε ή φιλία, ούτε ό έρως εΐνε πράγ
ματα ειλικρινή, άπαθή καί καθαρά. Ό μέν Λάκων, νυμφευθείς μικράν 
τδ άνάστημα γυναίκα, εϊπεν δτι πρέπει να προτιμώμεν τα μικρότατα 
τών κακών*  καί οί φρόνιμοι άδελφοί οφείλουσι να ύπομένωσιν εύκολώ- 
τερον άπό τά ξένα τα συγγενικότατα κακά καί έλαττώματα. Τδ 
πράγμα δέν εΐνε μεμπτόν ώς έξ άνάγκης καί ύποχρεώσεως γινόμενον, 
ένώ ή άνοχή τών ξένων κακιών δύναται νά παρεξηγηθή καί νά κατηγο- 
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ρηθή ώς έξ αύθορμήτου θελήσεως προερχομένη. Ούτε μέ τούς συμπό
τας, ούτε μέ τούς συνηλικιώτας, ούτε μέ τούς ξένους εΐμεθα τόσον 
στενώς καί άναγκαίως συνδεδεμένοι, δσον μέ τούς έκ τού αύτοΰ αίμα
τος, έκ τού αύτού πατρός καί έκ τής αύτής μητρός. Τούς μέν ξένους, 
ίλεγεν ό θεόφραστος, δέν πρέπει, άφ’ ού άγαπήσωμεν, νά κρίνωμεν, 
άλλ’ άφ’ ού κρίνωμεν νά άγαπήσωμεν έκεϊ δμως δπου ή κρίσις δέν 
βχει τδν πρώτον λόγον, έκεί δπου ή συμπάθεια δέν άναπτύσσεται άφ’ 
ού κανείς, κατά τό κοινώς λεγόμενον <φάγη ψωμί κι’ αλάτι» μέ τδν 
άλλον, άλλ’ αύτή ή φύσις γεννά τήν άρχήν τής φιλίας καί εύνοίας, 
έκεί δέν πρέπει νά εΐμεθα πικροί καί άκριβεΐς έξετασταΐ τών άμαρ- 

τημάτων.Τί δέ νά εϊπωμεν δι’ έκείνους, οί όποιοι τά μέν σφαλματα τών 
ξένων, τών καταστρεφομένων είς συμπόσια, κώμους καί χαρτοπαίγνια, 
άνέχονται εύκόλως, πρός δέ τούς άδελφούς των εΐνε δύσκολοι καί άμε- 
τάτρεπτοι ; Μήπως τινές δέν τρέφουσι καί δέν άγαπώσι κυνας κακούς 
καί ίππους θυμοειδείς, πολλοί δέ καί άγριογάτους καί πιθήκους καί 
λέοντας, τών δέ άδελφών των τάς ιδιοτροπίας, τήν άγνοιαν καί τάς 
μικροφιλοτιμίας δέν ύποφέρουσιν; Άλλοι δέ είς παλλακίδας καί πόρ- 
νας καταγράφοντες οικίας καί άγρούς, δέν διαπληκτίζονται μέ τούς 
άδελφούς των δι’ έν οίκόπεδον καί μίαν γωνίαν; Έπειτα καλύπτοντες 
τήν μισαδελφίαν των μέ τδ δνομα τής μισοπονηρίας, παρουσιαζόμενοι 
δηλ. δχι ώς μισάδελφοι άλλ’ ώς μισούντες τούς πονηρούς, κατακρί- 
νουοιν, δπου καί αν εύρεθώσι, τά έλαττώματα τών άδελφών των, διά 
τά όποια δήθεν αύτοΐ πάσχουσι, χειροκροτούντες αύτά ένώπιον τών 

ξένων.Τά ολίγα ταΰτα άς θεωρηθώσιν ώς προλεγόμενα έκείνων τα ό
ποια θέλω νά εϊπω διά τήν πρδς άλλήλους άγάπην τών άδελφών*  έφε- 
ξής θά ίδωμεν πώς πρέπει νά πολιτεύωνται οί καλοί άδελφοί δια νά 
έξασφαλίσωσι τήν σωτήριον αύτήν άγάπην καί νά εύδαιμονήσωσιν είς 

τδν βίον των. Γ. ΜΑΤΣΑΚΙΣ
Καθηγητής του Ίβροδιδαακαλείου.
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Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
("Αρθρον νΑγγλου ίερέως.)*

*) Λίαν αξιοσημείωτος επιστολή πρός τόν αίδεσ. έν Manchester Πρωτο
πρεσβύτερον κ. Κωνστ. Κ. Καλλίνικον,· ύπ’ αύτοϋ τοϋ έπιστείλαντος διασκεοα- 
σθεισα είς δόρθρον πρός δημοσίευσιν εν τω «Πανταίνφ» καϊ μεταφρασΟείσα ύπό τοϋ 
παραλήπτου.

Διήλθε διά πολλών κινδύνων ή Εκκλησία τής ’Αγγλίας. Αηστευ- 
θείσα καί καταπατηθείσα ύπό του Παπισμού ήδη άπό τού 12ου αίώ
νος, πλήν μηδέποτε άπορροφηθείσα, άπελυτρώθη τέλος απ’ αύτού διά 
παντός κατά τό 1534. Τούτο δ’ ύπήρξεν ίδικόν της» δχι τού Ερρίκου 
κατόρθωμα. Ό Ερρίκος, καθώς καί τα τέκνα αύτού Έδουάρδος δ 
Μαρία ή Α' καί ή Ελισάβετ, κατέκλεψαν καί κατεδίωξαν αύτήν. 
Άλλ’ ή ’Εκκλησία μας ύπό πιστού κοινοβουλίου ύποστηριζομένη, άντε- 
πάλαισε κατά τού Προτεσταντισμού Έδουάρδου τοΰ Ç' καί τού πα
ρανόμου μυστικού Συμβουλίου του. Οί Διαμαρτυρόμενοι έν τούτοις ή- 
γέται, οί ύπό τής Μαρίας έξορισθέντες, έπανέκαμψαν κατά τόν θάνα
τόν της, αί δέ παραδόσεις των ήπείλουν, εί καί μάτην, αύτα τής ’Εκ
κλησίας τά θεμέλια. ’Ιάκωβος ό Α' έπραξεν ολίγα διά τήν ’Εκκλησίαν. 
Κάρολος ό Α' έγένετο δ μάρτυς της, καρατομηθείς ύπό τού Κρόμβελ. 
Διά προστίμου καί έγκαθείρξεως έτιμώρει δ τελευταίος πάντα κάτοχον 
τοΰ «Βιβλίου τών δημοσίων προσευχών», έξέβαλλε δέ τούς Ιερείς άπδ 
τάς ένορίας των, άντικαθιστών αύτούς μέ άχειροτονήτους πάστορας. 
Έκ τών δεκακισχιλίων νοσφιστών τής ίερωούνης είς όκτακισχιλίους 
Κάρολος δ Β' έπέτρεψε νά παραμείνουν. Καί ύπέσχοντο μέν έπισή- 
μως οί τότε προχειρισθέντες ίερείς ν’ άσπασθώσι τάς άρχαίας διδασκα
λίας καί συνήθειας τής ’Εκκλησίας, άλλ’ άθειήσαντες αύθωρεί τον 
λόγον των διέφθειραν τό πλήρωμα διά δηλητηριωδών διδαγμάτων, ών 
τό πλεϊστον έπί διακόσια έτη ένέμειο τόν τόπον. Οί διάδοχοί των, έκ- 
θρονίσαντες τόν νόμιμον βασιλέα ’Ιάκωβον τόν Β', προσεκάλεσαν τόν 
Γουλιέλμον τής Όράγγης, ένα άνοικτίρμονα Προτεστάντην, νά βασι- 
λεύση έφ’ ήμάς. Έπηκολούθησαν μετά ταύτα οί τέσσαρες Γεώργιοι 
καί Γουλιέλμος δ Δ', δλοι διαβόητοι Γερμανοί, μοχθήσαντες να έκ- 
προτεσταντίσωσι τήν ήμετέραν ’Εκκλησίαν. Τό κοινοβούλιον μάλιστα 
τού Γουλιέλμου έτόλμησε νά χαρακτηρίση τήν Άγγλικανικήν Έκ-
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κλησίαν ώς Προτεσταντικήν*  άλλα σύσσωμος ή Σύγκλητός της έξη- 

γέρθη καί άπεκήρυξε τήν βδελυράν συκοφαντίαν.Ή ’Εκκλησία μας ύπέφερε πολλά, διατελέσασα έπϊ μακρόν υπό 
τήν Αιγυπτιακήν αιχμαλωσίαν τής Ρώμης, ήζ τδ Filioque καί, τό έ- 
πιβραδυνόμενον Χρίσμα τηρεί μέχρι τούδε, δεχθείσα άπό τόν Κραμμερ, 
τόν Ούέσλεϋ καί τούς όμοιους των τραύματα βαθύτερα καί τών Ρω
μαϊκών, συμπνιγείσα έπϊ τρείς εκατονταετηρίδας άπό τά άσφυξιογόνα 
άέρια τοΰ Προτεσταντισμού τής Γερμανίας καί ύποστασα τούς διωγ
μούς τού κοινοβουλίου έπϊ τών ήμερών τής Βικτωρίας. Πεπλανημ ναι 
παραδόσεις δυσκόλως θνήσκουν. Παρ’ δλα ταύτα επετελέσθη πρόοδος 
κατά τήν τελευταίαν 60ετίαν. Ή θεία λειτουργία τελείται συχνακις 
έν πλείστοις ναοίς, έν ούκ ολίγοις δέ καθ’ ήμέραν. Νηστεία καί γ 
κράτεια δέν είνε πλέον πράγματα άγνωστα. Οί ιερείς δέν δυσκο ευ 
ονται νά έξομολογούν. ΠροσευχαΙ ύπέρ τών νεκρών κατήντησαν σχε 
δόν γενικαί. Τό θυμίαμα είς δτι πλείστους ναούς άπαντα. Ο γιασμ ς 
είς τινας. Καί έτερα γερασμιώτατα έθιμα έπανακτούν τήν άρχα αν χρη 
σιν. Πολλοί τών ’Αγγλικανών έπικαλοΰνται τούς άγιους. Σέβας πρ ς 
τά άγια λείψανα πού καί που παρουσιάζεται. Καί ή πιστις έν τή πλη 
ρότητί της, ήν εύτόλμως έκήρυξαν κατά τα τελευταία έτη οί δλίγοι, 

γίνεται δεκτή ύπό τών πολλών.Έν μεμονωμέναις ένορίαις, ώς ή ήμετέρα, ή πρόοδος βαίνει βρα 
δέως. Πρό έπταετίας άπαξ καί μόνον τού μηνός έτελείτο ένταύθα 
θεία Εύχαριστία [ύπδ τοΰ προκατόχου μου] καί τούτο κατα τας με- 
ταμεσημβρινάς ώρας, έστω καί έν μεγάλη έορτή. σήμερον οί ένορίταί 

μου πιστεύουν είς τήν έν τώ μυστηρίω παρουσίαν Εκείνου, δστις .στα 
ται «έν μέσω τών έπτά λυχνιών>. Σήμερον τελοΰσι τήν θείαν λειτουρ 
γίαν κατά πάσαν Κυριακήν καί έορτήν. Σήμερον μνημονεύουν τούς νε 
κρούς των. Σήμερον έπαναστρέφουν, καίτοι βραδέως, είς τήν πίστιν, 

τήν άπαξ παραδοθείσαν τοϊς άγίοις.Πρδ τριακονταετίας είχον λάβει γράμματα σχετικά μέ το ζήτημα 
τής ένώσεως άπό τδν πατέρα 'Ιλαρίωνα Κανάκην, ιερέα τοΰ έν Μάν- 
τσεστερ Έλληνορθοδόξου ναού, δστις δέν έτρεφε μεν μεγάλας προσοο- 
κίας, συνεπάθει δμως πρδς τό κίνημα είς πλάτος καί εις βάθος. Μεγα- 
λως ή ύπόθεσις προόδευαν έπί τών ήμερών τοΰ άρχιμανδρίτου Ε. Με- 
ταλληνού, ουτινος καί αί έπιστολαί ήσαν μεσταί ένθουσιασμού καί α 
προσπάθειαι πρός άνασύναψιν σχέσεων άκατάπαυστοι. Μετά τού δια
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δόχου των αίδ. Καλλινίκου άλληλογραφώ έστιν 8τε πρός μεγάλην 
χαροποίησίν μου. Ούτω τφ έγραψα κατά τά έφετεινά Ελληνικά Χρ.- 
στούγεννα δτι καί έγώ καί τό ποίμνιόν μου θά προσηυχόμεθα τήν έπο- 
μένην ύπέρ τής Ελλάδος καί θά παρεκαλοΟμεν τόν θεόν νά μας ένώση 
ταχέως μετά τής ’Ορθοδόξου Ανατολής.

Μάς προσκαλεϊ ή ’Ανατολή, καί τήν πρόσκλησιν οί ίεράρχαι μας 
ένωτίζονται διά τών ιδίων ώτων. Πρό τεσσαρακονταετίας περίπου πολ*  
λοί έξ αύτών έχαρακτήριζον τάς ύπέρ τών κεκοιμημένων εύχας ώς 
«άπερισκεψίαν>. "Οτι αί επίσημοι πηγαί μας περιέχουν προσευχάς 
τοιαύτας, δτι δ άπόστ. Παύλος προσηύχετο ύπέρ νεκρών, δτι δ Κύριος 
ήμών θά ήκουσε βέβαια καί θα άντεφώνησε τό Ά μ ήν πρός προσευ
χάς παρομοίας, πάντα ταϋτα δέν συνεκίνουν τήν πλειονότητα τών έπι- 
σκόπων μας, φοβουμένων Ρωμαϊκήν πλάνην. Άλλ’ δταν άπαξ άπε- 
δείχθη δτι αί προσευχαί αύται εΐνε έν χρήσει παρά τή ’Ανατολή, οί 
έπίσκοποί μας καί κατ’ ιδίαν τάς έπεδοκίμασαν καί δλοι μαζί έκύ- 
ρωσαν τήν έν τή δημοσία λατρεία χρήσιν. Καί ούτως έπέτρεψαν μεν 
κατά τόν θάνατον τού βασιλέως Έδουάρδου προσευχάς ύπέρ τής ψυχήζ 
του, έπιτρέπουν δέ καί νϋν ύπέρ τών έν πίστει άναπαυσαμένων άδελ
φών. Κατενοήθη δτι οί έν ’Ανατολή εύχονται ύπέρ τών νεκρών των, 
δτι έπικαλοΰνται τήν αγίαν Δέσποιναν καί τούς αγίους, δτι προσφέρουν 
θυμίαμα, δτι έχουν έν χρήσει διαφόρους γεραράς άκολουθίας, δτι τη
ρούν τήν άρχαιοπαράδοτον πίστιν*  καί οί έπίσκοποί μας (ώ παράδοξος 
πρός τήν άληθή πίστιν έπαναστροφή !) έφθασαν είς τό συμπέρασμα, 
δτι, διά νά πράττη ούτω, θα έχη τόν λόγον της ή ’Ανατολή.

Άλλα διατί ή πρός τά τοιαύτα μέχρι τούδε δλιγωρία μας; Διότι 
εϊχομεν παύσει ν’ άκολουθώμεν τάς δδηγίας καί διδασκαλίας τών έπι- 
σήμων μας βιβλίων : τού «Βασιλικού Βιβλίου» τού 1543, τού σημε
ρινού μας «Προσευχηταρίου» άλλ’ ά χωριστού άπό τών 
προλόγων του, καθώς καί τών άλλων μας αύθεντικών πηγών. 
*0 θεός μολαταύτα μάς χειραγωγεί πρός τήν Ανατολήν. Συμπαρα- 
βάλλομεν τα τυπικά μας πρός τα τών ’Ορθοδόξων άναζητοΰντες κοινά 
σημεία. Άκούομεν τής Ανατολής καί προσέχομεν είς τούς λόγους 
αύτής.

Κατά τάς άρχάς τοΰ παρελθόντος Δεκεμβρίου δ πατήρ Βελιμί- 
ροβιτς, καπελλάνος τού βασιλέως τής Σερβίας καί καθηγητής έν τφ 
πανεπιστημίω τού Βελιγραδιού έ; αμε δύο διαλέξεις έν τή Χερεφόρδη

ναού, ευμε-
2αν διάλεξίν
ναώ τών Ά-

περί τής Σερβίας καί τής Σερβικής ’Εκκλησίας. τΗλθεν έδώ τή συναι- 
νέσει τοΰ Μητροπολίτου του, γενόμενος εύπρόσδεκτος παρά τών δύο 
Αρχιεπισκόπων μας καί τοΰ έπισκόπου Αονδίνου, είς ών τάς έπαρ- 
χίας καί έκήρυξε τόν θεϊον λόγον. Άλλά καί έν τή παρούση έπαρχ£<^ 

δ μέν Δεκανός μας, ήγουν προεστώς τοΰ Καθεδρικού μας ~ 
νέστατα τόν προσηγόρευσε, προεδρεύσας καί κατά τήν 
του, ό δ’ έπίσκοπός μας τφ έπέτρεψε νά κηρύξη έν τφ γίων Πάντων. Αί διαλέξεις του μεγάλως έξετιμήθησαν καί θά συμβά
λουν ούκ ολίγον πρός ένωσιν. "Ολοι οί ιερείς τής έπαρχίας μας είχον 

είδοποιηθή, κατάμεστον δ’ ήτο τό ΔημαρχεΙον.Προσεκτικώς σπουδάσας τάς αύθεντικάς πηγας τής Εκκλησίας 
μου, ούδέν έμβλέπω έν αύταϊς τό άντιφερόμενον κατά τής ’Ορθοδόξου 
Άνατολ. Έκκλησίας. Ακόμη καί περί τοΰ Filioque προκειμένου, 
άγνοώ άν ύπάρχη κληρικός Αγγλικανός, έκλαμβάνων αύτό μέ τρόπον 
αιρετικόν. Ό δέ συνήθης λαϊκός, έάν ποτέ έπισζήση τήν προσοχήν 
έπ’ αύτοΰ, έμβλέπει ούδέν άλλο, άλλ’ ή κοσμητικήν άνάπτυξιν έκφρά- 
σεως άπλουσιέρας. Χωρίς νά ζυγοσυατή τάς λέξεις, άρκεϊται με τό 
δτι Πατήρ, Γίός καί άγ. Πνεύμα, ώς έν τή Δοξολογία, ούτω καί έν- 
ταύθα παρατάσσονται φυσικώς. Έάν δέ καί τι έτερον τό l· ilioque είς 
τόν νουν του άναπολή, τοΰτο είνε τό έν τφ Κατά Ίωάννην Εύαγγελίφ: 
πέμψω Αύτόν», (δηλ. τόν Παράκλητον) «πρός ύμάς». Αγνοεί 

αύτός τάς περί τοΰ ζητήματος έριδας, δι’ άς Ανατολή καί Δύσις έδι- 
χάσθησαν. Ούδέ θ’ άπέκλινε πρός τό μέρος τής Ρώμης, έάν τώ έξήγει 

τις τήν δλην ιστορίαν."Οσον αφορά τήν έπιβράδυνσιν τοΰ Χρίσματος, ή Ανατολή άπο- 
καλύπτει ήμϊν τό άλλως εύληπτον γεγονός, δπερ τέως ήγνοοΰμεν, δτι 
ή μετά τό Βάπτισμα άναβολή τοΰ Χρίσματος έν μέν ταϊς Γραφαϊς 
τυγχάνει άστήρικτος, πρός δέ τήν άρχαίαν πράξιν έναντιοΰται, ούσα 
όλοσχερώς συνήθεια Ρωμαϊκή. Άρκεϊ άρα νά κατανοηθή ή άπό τής 
Ρώμης καταγωγή της ϊνα καί δ λαός μας έξεγερθή κατά τής και

νοτομίας.Δύναμαι έν συνειδήσει νά εϊπω περί έμαυτοΰ δτι πιστεύω δ,τι 
πιστεύουν αί Έκκλησίαι τών ’Ορθοδόξων, ών βέβαιος δτι ούδείς Άγγλ. 
έπίσκοπος θά μ’ έπετίμα ούτως έκφραζόμενον. Είθε συντόμως οί έ
πίσκοποί μας ν’ άποβοΰν ίσοι τώ άγίφ θεοδώρφ τφ έκ Ταρσοΰ, πρώτφ 
άρχιεπισκόπφ Καντερβουρίας. Είθε ή Εκκλησία μας ταχέως νά 
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συνέλθη ιΐς έαυτήν καί νά μή έξακολουθή νά είνε <ή Εκκλησία τής 
Λαοδικείας> (Άποκ. δ', 15). Τούτο είνε τών προσευχών μου καί τήζ 
πίστεώς μου τό άντικείμενον.

Orcop Vicarage W. S. ISHERWOOD,
Hereford Ίερ·ύς τής ’Εκκλησίας τής ’Αγγλίας*

5)18 Ίανουαρίου 1917.
(Έκ τοΟ «Πανταίνου*).

Η ΓΑΖΑ
Ή Γάζα είς τήν έκπόρθ^σιν τής όποιας άπό τίνος καταγί

νονται τά νικηφόρως έξ Αίγυπτου είς τήν ΙΙαλαιστίνην προελαύ- 
νοντα άγγλικά στρατεύματα, άναμφιβόλως είνε μία τών ίστορι- 
κωτάτων πόλεων τής ύφηλίου καί συγχρόνως έκ τών άρχαιοτά- 
των. Κειμένη έπί λόφου, έπί τής οδού τής άγούσης έκ Παλαι
στίνης είς Αίγυπτον καί έπί τών συνόρων τής τελευταίας κατά 
τάς νοτιοδυτικές άκτάς τής Παλαιστίνης, δυνάμεθα νά είπωμεν 
δτι είνε ή κλεις αύτής διά τήν μεγάλην αύτής στρατηγικήν θέσιν. 
Μελετώντες διά τούτο τήν ιστορίαν τής Γάζης άπδ τών άρχαιο- 
τάτων χρόνων μέχρι σήμερον, παρατηροΰμεν, δτι δσοι έκ τών 
κατά διαφόρους καιρούς κατακτητών τής Παλαιστίνης ώρμήθή" 
σαν έξ Αίγυπτου, ταύτην έθεώρησαν ώς τήν δυσπόρθητον πόλιν 
καί είς αύτήν έστρεψαν τήν μειζονα αύτών προσοχήν. Ταύτηζ 
άλισκομένης, εύχερώς είτα κατελάμβανον τήν μίαν μετά τήν άλ
λην τάς λοιπάς πόλεις. Άλλά καί άπδ έμπορικής άπόψεως ή 
θέσις τής Γάζης ήτο καί είνε μέχρι σήμερον σπουδαιοτάτη. Κατά 
τδν σίρ Γεώργιον Σμίθ, δ,τι είνε πρδς Β., είς τήν Συρίαν, ή Δα
μασκός, τούτο είνε πρδς Ν., είς τήν Παλαιστίνην, ή Γάζα, οίονεί 

• άντιγραφή τής Δαμασκού. Κειμένη έπί τοποθεσίας έξαιρέτου 
γονιμότητος είς τδ άκρον τής μεγάλης έρήμου, αποτελεί λιμένα 
έν μέσφ τής άγρίας έρημίας καί άγοραν διά τούς νομάδας. "Οπως 
δέ ή Δαμασκός είνε δ πρώτος καί μέγας έν Συρία στ<θμδς άπδ 
τήζ έρήμου τής ’Ασσυρίας ούτω καί ή Γάζα είνε δ φυσικδς σταθ-

Ρ·^ς τής έρήμου άπδ τής Αίγύπτου. '0 Βεδουίνος άπδ άποστά- 
σεως εκατοντάδων μιλίων έρχεται είς τάς άγοράς τής Γάζης δ
πως άγοράση τά ένδύματά του, τά δπλα του, τά πήλινα δοχείά 
του.... "Οπως έκ Δαμασκού, ούτω καί άπδ τής Γάζης πολλαί 
έμπορικαί δδοί άνοίγονται κατά πάσαν διεύθυνσιν πρδς τήν Αί
γυπτον, τήν Ν. ’Αραβίαν κλπ. Έν σχέσει πρδς τήν Ιερουσα
λήμ ή Γάζα κείται νοτιοδυτικώς αύτής περί τά 60 άγγλικά μ,ί- 
λια, άλλ’ ή άπδ τής θαλάσσης άπόστασις αύτής είνε μία ώρα. 
Κατά τδν γεωγράφον Στράβωνα ή πόλις ύπερέκειτο «έν έπτά 
σταδίοις», κατά δε τδν Άρριανδν «ώκιστο έπί χώματος ύψηλού 
καί τείχος περιεβέβλητο αύτή όχυρόν' έσχάτως δ φκείτο ως έπ 
Αίγυπτον έκ Φοινίκης ίόντι έπί τή άρχή τής έρήμου».

Έν τή άγίφ Γραφή τδ πρώτον μνεία αύτής γίνεται έν τή 
Γενέσει (10, 19), ώς μεθόριος πόλις είς τδ δυτικώτατον δριον τής 
άρχαίας Χαναάν, κατοικουμένη ύπδ τών άπογόνων τοΰ Χάμ, 
τών Φιλισταίω/, άλλ’ δ θεμελιωτής αύτής παραμένει άγνωστος. 
Ό Μωυσής (Δευτερ. 2, 23) περί τά τέλη τοΰ πρώτου ήμίσεος 
τοΰ 15 π.Χρ. αίώνος άνέφερεν είς τδν Ίσραηλιτικδν λαόν, δτι 
οί «Εύαίοι οί κατοικοΰντες έως Γάζης κατεδιώχθησαν ύπδ τών 
Καππαδοκών τών έξελθόντων έκ Καππαδοκίας, οίτινες κατφκί- 
σθησαν άντ’ αύτών». ’Ολίγον βραδύτερον δ ’Ιησούς τοΰ Ναυή έπί 
κεφαλής τοΰ λαοΰ τοΰ θεοΰ κατεπολέμησε καί κατενίκησε τούς 
Γαζαίους, ή δέ πόλις των έδόθη είς τήν φυλήν τοΰ Ιούδα, αλλ 
οί Φιλισταίοι μετά τδν θάνατον τοΰ Ίησοΰ τοΰ Ναυή άνέκτησαν 
αύτήν, έδιωξαν έκείθεν τούς Ίσραηλίτας, ή δέ Γάζα παρέμεινεν 
έκτοτε ώς πρωτεύουσα καί μία τών ίσχυροτέρων έκ τών πεντε 
ήγεμονιών τών Φιλισταίων, τών Άζωτίων, τών Ασκαλωνιτών, 
τών Γεθαίων καί τών Άκκαρωνιτών (Ίησ. Ναυή 13, 2). Έν τού- 
τοις ΊσραηλΐταΓ καί Φιλισταίοι καθ’ δλον τδν μακραίωνα βίον 
αύτών ούδέποτε διετέλεσαν φίλοι, έπί δέ τής έποχής τών Κρι
τών οί Γαζαίοι άνέπτυξαν τοιαύτην δύναμιν, ώστε ήρξαντο νά 
ένοχλώσι τούς Ίσραηλίτας καί ποτέ νικήσαντες αύτούς κατεδυ- 
νάστευσαν έπί 40 έτη, έως ού ήγειρεν δ Κύριος τδν Σαμψών

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

 - Ι
ερ
ά Μ

ητρ
όπ
ολ
ις 
Κιτ
ίου



262 «Εκκλησιαστικός Κήρυξ» Ή Γάζα 263
δστις λαμπρώς έξεδικήθη τούς έχθρούς τών δμοφύλων αύτοΰ 
(Κριτ. κεφ. 13—16). Είνε είς πάντας γνωστά τά ήρωικά κα
τορθώματα τοΰ υίοΰ τοΰ Μανωέ, ώς εινε γνωστός καί δ έν τφ 
ναφ τής Γάζης μετά τριών χιλιάδων έκ τών Αλλοφύλων τραγι- 
kôç θάνατος αύτοΰ. Ό κυριώτερος θεός τής Γάζης ήτο ό Μάρνας, 
φοινικικός θεός, συνταυτιζόμενος πρός τόν ελληνικόν Δία, είχε 
δέ ναόν, έν τφ δποίφ προσεφέροντο ανθρωποθυσίαι, μετά μαν
τείου. Άλλ’ ή λατρεία τοΰ θεοΰ Δαγών ήτο σπουδαιοτέρα, ώς 
φαίνεται έκ τοΰ μεγέθους καί τού όγκου τοΰ ναού, έν ώ τό εϊδω- 
λον αύτοΰ εύρίσκετο. Έπί τοΰ Κριτοΰ καί Άρχιερέως ΉλεΙ 
(1117 π.Χρ.) οί Φιλισταίοι έκ νέου ήλθον είς τήν ανάγκην νά 
πολεμήσωσι πρός τούς Ίσραηλίτας, τότε δέ έλαβον καί τήν Κι
βωτόν τής Διαθήκης, ήτις πρός δυστυχίαν των μεγάλης βλάβης 
έγένετο πρόξενος, διότι καί τό ξόανον τού θεοΰ Δαγών έν τφ ναφ 
τοΰ όποίου έτέθη ή Κιβωτός έθραύσθη καί αύτοί κατά χιλιάδας 
άπέθνησκον, τούτου δ’ ένεκα ήναγκάσθησαν ν’ Αποστείλωσιν αύ
τήν πρός τούς Ίσραηλίτας είς Καριάθ-ίαρείμ (Α'. Βασιλ. κεφ. 
5—7). Έπί Σαμουήλ όμως έταπεινώθησαν οι Φιλισταίοι «καί 
δέν ήλθον πλέον είς τά όρια τοΰ ’Ισραήλ' καί ήτο ή χειρ τοΰ Κυ
ρίου κατά τών Φιλισταίων πάσας τάς ήμέρας τού Σαμουήλ, αί δέ 
πόλεις, τάς οποίας είχον λάβει οί Φιλισταίοι άπό τοΰ ’Ισραήλ 
άπεδόθησαν είς αύτόν άπό Άκκαρών έως Γέθ» (—7, 13). Έλα
βον δέ πάλιν τά δπλα έναντίον τών ’Ισραηλιτών έπί Σαούλ, άλλ 
ένικήθησαν, τότε δ’ έφονεύθη δ γίγας Γολιάθ ύπό τοΰ νεαρού 
Δαυίδ. (—7, 51). '0 Δαυίδ γενόμενος βασιλεύς έπετέθη κατ’ αύ*  
τών καί κατενίκησεν αύτούς δίς, τόσον δέ πολύ είχε ταπεινώσει 
τδν πολεμικόν τούτον λαόν, ώστε έπί.τής βασιλείας αύτοΰ ούδέ- 
ποτε πλέον έτόλμησαν νά λάβωσι τά δπλα. Βραδύτερον έπί Έζε- 
κίου (720 π.Χρ.) έπεχείρησαν ν’ άνακτήσωσι τήν ανεξαρτησίαν 
των, άλλ’ άπέτυχον, διότι ή μέν χώρα αύτών έκυριεύθη, κατελή- 
φθη δέ ή Γάζα (Δ'. Βασιλ. 18, 8). Έκ τίνος χωρίου τοΰ προφή
του Ίερεμίου (47,1) δηλοΰται δτι ή πόλις αύτη κατελήφθη ύπδ 
του Νεχαώ βασιλέως τής Αίγύπτου, δ δέ προφήτης Άμώς άπει- 

λεϊ, δτι θά κατακαύση τά τείχη καί τάς οικίας της. (1, 7). Ά- 
ναφέρεται δτι ό Σαρουκίν βασιλεύς τών Άσσυρίων ένίκησεν έν 
Ραφία τδν Χόνωνα βασιλέα τής Γάζης, δ δέ προφήτης Ζαχα
ρίας (519 π. Χρ.) προεφήτευσεν, δτι ή Γάζα θά έστερείτο τοΰ 
βασιλέως της. Ή πόλις αύτη, ώς ειπομεν, κειμένη είς τά μεθό
ρια τής Αίγύπτου ήτο φυσικώς έκτεθειμένη είς τά δεινά τοΰ πο
λέμου, ώς έκ τούτου δέ ώφειλε συχνάκις ν’ άλλάσση κυρίους. Δέν 
φαίνεται δέ νά διέκειτο έχθρικώς πρδς τδν βασιλέα τής Περσίας 
Καμβύσην, διότι άναφέρεται δτι ούτος ένταΰθα συνήθροισε τά πο
λυάριθμα στρατεύματά του διά τών δποίων έπετέθη κατά τής 
Αίγύπτου (525 π.Χρ.), άλλ’ ώς λίαν δχυρά πόλις άντέστη (τφ 
333 π.Χρ.) είς τδν Μ. Αλέξανδρον βαδίζοντα κατά τής Αίγύ
πτου. Δέν ήδυνήθη δμως ν’ άνθέξη έπί πολύ, διότι κατόπιν τε
τράμηνου πολιορκίας έκυριεύθη έξ έφόδου. Μετά τήν παρά τήν 
Γάζαν μάχην (313 π.Χρ.)· μεταξύ’Αντιγόνου, υίοΰ τοΰ Δημη- 
τρίου τοΰ πολιορκητοϋ καί τοΰ Πτολεμαίου τού Α'. ή πόλις αυτή 
περιήλθεν ύπδ τήν κυριαρχίαν τοΰ τελευταίου, δστις κατέσκαψεν 
αύτήν. Χάρις δμως είς τήν τοποθεσίαν της, ώς κέντρον έμπορι- 
κδν μεταξύ τής χώρας τοΰ Φαραίο καί τής Παλαιστίνης, ή Γάζα 
κατώρθωσε ταχέως ν’ άνακύψη έκ τών άλλεπαλλήλων συμφορών 
καί ν’άνασυνταχθή, ούτως ό'ιστε δτε δ Ίωνάθαν δ Μακκαβαίος 
(144 π.Χρ.) έζήτησε νά προσβάλη αύτούς ήδυνήθησαν ν’ άντι- 
στώσι κρατερώς έπί τι χρόνου διάστημα. Πολιορκηθέντες όμως 
ήναγκάσθησαν έπί τέλους νά συνθηκολογήσωσι μετ’ αύτοΰ. Μέ 
δλον τοΰτο δέν έβράδυναν ν’ άιτοσείσωσι τδν ζυγόν τών έβραίων, 
διότι δέν παρήλθε τριετία καί δ Σίμων δ Μακκαβαίος ιδού είς τά 
πρόθυρα τής Γάζης, τήν διεοίαν άφοΰ έκυρίευσε τούς μέν κατοί
κους έξεδίωξεν, έκαθάρισε δ’ αύτήν έκ τοΰ πλήθους τών ειδώλων 
καί έγκατέστησεν έν αύτή ’Ιουδαίους πιστούς τηρητάς τοΰ νόμου 
(Α'. Μακ. 11 κεφ. καί 13). Εφεξής ή Γάζα κατελήφθη ύπδ τού 
Πτολεμαίου τοΰ Ζ'. τοΰ Σωτήρος (100 π.Χρ.). Ύπ’ αύτοΰ δέ τότε 
φαίνεται, δτι είσήχθη είς αύτήν ή λατρεία τοΰ’Απόλλωνος, διότι 
δτε ’Αλέξανδρος δ Ίανναίος (96 π.Χρ.) κατέλαβε τήν πόλιν ταύ-
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την μετά πεισματώδη ένιαύσιον πολιορκίαν εύρεν έν αύτη ναόν 
πρός τιμήν τού θεού έκείνου. 'Άγνωστον πότε έγένοντο παραδε- 
κταί αί άλλαι θεότητες, επτά τον άριθμόν, είς τιμήν τών όποιων 
ύπήρχον επτά καί έν Γάζη, έν οίς έλατρεύετο ό Ζεύς, ό "Ηλιος, 
ό Ηρακλής, δ Βάκχος, ή Τύχη, ή Ίώ καί ή ’Αφροδίτη καί περί 
τών οποίων γνωρίζομεν έκ τής ιστορίας τού έν Παλαιστίνη έθνι· 
σμού κατά τδν Δ', μ. Χρ. αιώνα. Μετά τήν ύπδ τού ’Αλεξάν
δρου τοΰ Ίανναίου καταστροφήν τής Γάζης δ Πομπήιος άνέλαβε 
ν’ άνοικοδομήση αύτήν (64 π.Χρ.), πιθανώς όχι έν τή αρχαία 
θέσει, δ δέ στρατηγός Γαβίνιος ν’ ανακαίνιση (Ίωσ. Ίουδ. άρχ. 
α', 14, 8). Ό Καίσαρ Αύγουστος έδώρησε τήν Γάζαν είς τδν 
Ήρώδην τδν μέγαν, δστις ιδιαιτέρως έπεμελήθη αύτήν, συμπε
ριέλαβε δέ μεταξύ τών πόλεων τής Ίδουμαίας. Μετά τδν θάνα
τον τούτου ή Γάζα παρουσιάζεται πλέον ώς πόλις καθαρώς ελ
ληνική, χάρις είς τούς έν αύτη πολυαρίθμους είδωλολατρικούς 
ναούς καί τα ήθη καί έθιμα τών κατοίκων αύτής.

(“Επεται τδ τέλος).

ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ *)

ΜΕΡΟΣ ΔΕΓΓΕΡΟΝ

Χριστιανική νηότεία·—ΓενικαΙ Παρατηρήσεις·
Τήν νηστείαν τών ’Ιουδαίων, κατά τύπους μάλλον τηρουμένην, 

παρεκτραπεΐσαν δέ, δ έλθιον θεάνθρωπος Ενα πληρώση τδν νόμον καί 
τούς προφήτας έθεσεν έπί τών άληθών αύτής βάσεων διά τούς είς αυ
τόν πιστεύοντας. Καθ’ δμοιότητα τού Μωϋσέως καί τού Ήλιού ένή- 
στευσε τεσσαράκοντα νύκτας «τότε άνήχθη δ ’Ιησούς είς τήν έρημον 
ύπό τοΰ πνεύματος, πειραθήναι ύπό τού διαβόλου, καί νηστεύσας ήμέ
ρας τεσσαράκοντα καί νύκτας τεσσαράκοντα έπείνασε» Ματθ. 4,2, 
ούχί διότι είχεν άνάγκην τής νηστείας ή τής εκ ταύτης θεραπείας,

*) Συνέχβιχ έκ του 122ου τεύχους σελ. 115.
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άλλ’ Ενα τηρηθώσιν οί νόμοι καί παράσχη έαυτόν έγκρατείας υπό
δειγμα. Κατά τήν έπί τού ορούς διδασκαλίαν όμιλών περί προσευχής 
καί έλεημοσύνης, ύπέδειξε καί τό πνεύμα ύπό τό όποιον ώφειλε νά 
τηρήται ή νηστεία Ενα ή τώ θεώ εύάρεστος καί άξιόμισθος λέγων : 
«'Όταν δε νηστεύητε, μή γίνεσθε, ώσπερ οί ύποκριταΐ σκυθρωποί’ 4- 
φανίζουσι γάρ τα πρόοωπα αύτών δπως φανώσι τοίς άνθρώποις νη- 
στεύοντες . . . . σύ δέ νηστεύων άλειψαί σου τήν κεφαλήν καί τό 
πρόσωπόν σου νίψαι, δπως μή φανής τοις άνθρώποις νηστεύων, άλλά 
τφ Πατρί σου τώ έν τώ κρύπτω». Καί «τούτο τό γένος έν ούδενΐ έκ- 
πορεύεται είμή έν προσευχή καί νηστεία» (Μαρκ. 9, 24. Ματθ. 17, 
21), καταδεικνύων συγχρόνως τήν άξίαν καί τήν εύεργετικήν άποτε- 
λεσματικότητα τή; άληθούς νηστείας, συνδυαζομένης μετά τής προσευ
χής. Άλλά καί οί άπόστολοι ένήστευον, ιδία δ ’Ιάκωβος δ Αδελφό- 
θεος δστις κατ’ Εύσέβιον, οίνον καί σίκερα ούκ έπιεν, ούδ έμψυχον 
εφαγεν, δ Ματθαίος ό έκ λαχάνων καί σπερμάτων άνευ κρεών μετά 
λαμβάνων, δ Πέτρος άρτω μόνον καί έλαίαις, σπανίως δέ λαχανοις 
χρώμενος, κατά τό εύαγγελικόν πάντες «έλεύσονται ήμέραι, όταν ά- 
παρθή άπ’ αύτών δ νυμφίος, τότε νηστεύσουσι». Παρέχοντες δ οί 4- 
πόστολοι έαυτούς παράδειγμα είς τούς πιστούς συνίστων τήν νηστείαν, 
έργφ τε καί λόγω διδάσκοντες δτι «ή βασιλεία τού θεού ούκ έστι βρώ- 
σις καί πόσις». Άλλά καί οί τούτων άμεσοι διάδοχοι, οί άποστολι- 
κοί πατέρες, καί οί μετ’ αύτούς άκμάσαντες ΙΙατέρες καί Διδάσκαλοι, 
καθορίζοντες, έπί τή βάσει τής Αγίας Γραφής καί τής άποστολικής 
παραδόσεως, τό πνεύμα, τα δρια καί τόν σκοπόν τής χριστιανικής έγ
κρατείας καί νηστείας, έξηγοΰντες τήν ήθικήν καί πνευματικήν αύτής 
σημασίαν καί διαφοράν άπό τής τών έθνικών.

Τά κατά τάς νηστείας, ώς έχουσι σήμερον τεταγμένα, άλλα μέν 
ττροέρχονται κατά άποστολικήν παράδοσιν καί κανονικήν τής οικου
μενικής έκκλησίας, αί δέ τοπικαί καί κατά προαίρεσιν τελούμεναι έν 
άρχή ώς προεόρτιοι καί ολιγοήμεροι νηστεΐαι μόλις κατά τόν ΙΑ' 
αιώνα διατυπούνται έν τοίς τυπικοί; τών Κτητορικών Μονών έν πρώ- 
τοις, είτα δέ καί έν τή πράξει τής ’Εκκλησίας, Ενα βραδύτερον έπιβλη- 
θώσι καί κανονισθώσιν ύπό τής ’Ορθοδοξίας, κατά τό νομικόν άξίωμα 
«τό έπί μακρόν κρατήσαν έθος, άντί νόμου λελόγισται», χωρίς έντεΰθεν 
νά έπηται δτι ή διακανόνισις αύτη έχει κύρος Οικουμενικής Συνόδου ή 
καθολικής καί άδιακόπου άρχαίας παραδόσεως. Ή παράδοσις δ’ Ενα
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έχωσιν οί χριστιανοί ώρισμένον χρόνον τοΟ νηστεύειν καί προσεύχεσθαι 
είναι άρχαία καί κατά σύστασιν άποστολικήν.

Άναγκαιότης καί έννοια τής νηστείας·
Ή άναγκαιότης της νηστείας έπήλθε μετά τό προπατορικόν άμάρ- 

τημα «άπό παντός ξύλου τοϋ έν τω παραδείσω βρώσει φαγή’ άπό δε 
τοϋ ξύλου τοϋ γινώσκειν καλόν καί πονηρόν, ού φάγεσθε άπ’ αύτοΰ». 
Τό κρέας άπαγορευθέν είς τόν Άδάμ επετράπη είς τόν Νώε κατά σο
φήν διάταξιν τής θείας προνοίας, ήτις έπεκτείνουσα τήν παραχωρη- 
θε σαν είς τόν άνθρωπον ελευθερίαν, ήθέλησε να προσδώση αύτφ ήθος? 
χαρακτήρα. Διέμεινεν δμως ή άπαγόρευσις κρέατος μεθ’ αίματος. Ό 
Μωσαϊκός νόμος άπηγόρευσε τήν βρώσιν τών «άκαθάρτων» ζώων συγ
χρόνως ώς τιμωρίαν διά τούς έν τή έρήμφ γογγυσμούς τών ’Ιουδαίων, 
καί ώς δοκιμασίαν. Ό λόγος δέ τών θείων τούτων άπαγορεύσεων εί
ναι δτι ή τροφή έπιβαρύνει τήν ψυχήν καί καθίστησιν αύτήν έπιρρεπή 
είς άμαρτήματα τής σαρκός. Ή νηστεία έξυψοί καί άγει πρός τό 
θειον, ως βλέπομεν έν τφ παραδείγματι τών προφητών Μωυσέως καί 
Ήλιού, καταπραύνει τήν δικαίαν θείαν οργήν, ώς ή νίκη τών ’Ισραη
λιτών έν Μασηφα, τό δυστύχημα τοΰ Σενναχειρίμ, ή σωτηρία τών 
Νινευϊτών. Τά Σόδομα καί τά Γόμορρα δι’ αύτής θα έσώζοντο. CO 
Άχααβ είς ταύτην προσέδραμε καί ό θεός άνέβαλε τήν τιμωρίαν αύ
τοΰ, δΓ αύτής ή Άννα κατέστη μήτηρ τοΰ Σαμουήλ, καί ό Δαυίδ 
άπέκτησε τό προφητικόν χάρισμα. Τό Εύαγγέλιον έπαινεί τήν νη
στείαν καί συνιστα αύτήν. Αύτός ό Χριστός μετά τήν έν ’Ιορδάνη βά- 
πτισιν έδωκεν αύστηρότατον παράδειγμα ταύτης. Έν ταίς πράξεσι τών 
Αποστόλων βλέπομεν τόν Κεντηρίωνα Κορνήλιον νηστεύοντα πρό τής 

βαπτίσεως αύτοΰ, τόν δέ άπόστολον Παϋλον έν μέσφ τών μεγάλων αυ
τού άσχολιών νά νηστεύη. Έν τή Αγία Γραφή υπάρχει νηστεία άπό 
τίνος ώρισμένης κατηγορίας τροφών, ώς ή τοΰ Δανιήλ, τών τριών νέων 
άνδρών τής Βαβυλώνος, τοϋ Ήλιού έν Βηρσαβιέ, τοΰ Δαυίδ μετανο- 
οϋντος, δλων διά ξηροφαγίας. Ό Σαμουήλ ένήστευσεν άπό οίνου καί 
παντός μεθυστικοϋ ποτοϋ, δ ’Ααρών καί οί υίοΐ αύτοΰ. Άν έπετράπη 
υπό τοΰ Παύλου έξαιρετικώς είς τόν άσθενοϋντα Τιμόθεον ποσότης τις 
οίνου, τούτο δηλοί δτι είς όμαλάς περιστάσεις ούτος άπηγορεύετο. Ή 
νηστεία ένδυναμεί τήν ψυχήν π^ός τού; μέλλοντας άγώνας Καί γάρ 
βρωμάτων τινών άπέχεσθαι προσέταξεν ήμίν, ίνα καί έν τω έσθίειν καί 
πίνειν πρό οφθαλμών ίχήτε τόν θεόν, εύκατάφοροι δντες καί εύχερείς 

πρός τό άφίστασθαι τής γνώσεως αύτοΰ». Ό’Ιωάννης ό Βαπτιστής έ- 
νήστευε καί έτήρει αύστηρώς τήν πραξίν καί τήν νομοθεσίαν τών ’Ιου
δαίων. Αί πρώται ΊουδαικοχριστιανικαΙ κοινότητες έφύλαττον τάς νη
στείας έν πολλοϊς κατά τας παραδόσεις τής συναγωγής.

Ή νηστεία είναι πράξις σύμφωνος τή φύσει τού άνθρώπου, δια 
τούτο ήσκείτο ύπό τε τών έθνικών καί τών ’Ιουδαίων. Ιωάννης ό βα
πτιστής ού μόνον αύτός ένήστευεν άλλά καί τούς μαθητάς αύτοΰ παρε- 
κίνει είς τούτο. Ό ’Ιησούς Χριστός πρό τοΰ δημοσίου σταδίου του 
ένήστευσε τεσσαράκοντα ήμέρας, καθώς καί οί Απόστολοι. Ή νηστεία 
είναι ώ, έκ τούτου άρχαία δσον καί ή έκκλησία, καί ού μόνον διετάσ- 
σετο καθ’ δλους τούς χρόνους άλλα καί έπεβάλλετο. Τής νηστείας οϋ- 
σης έν τή πραγματικότητι έν τών σημαντικών μέσων δι ού 
συνεργούμεν είς τό έργον τής ήμετέρας σωτηρίας, ή έκκλησία ωφειλε 
να άνακηρύξη ταύτην ώς άναγκαίαν, ώς τι δπερ πάντες οί χριστιανοί 

ώφειλον να τηρώσιν.Έκτοτε ή νηστεία έγένετο νόμος. Ή εύρυτάτη καί γενικωτάτη 
έννοια τής νηστείας είναι άποχή άπ^ εύμαρείας. Οί θεολόγοι σημειοΰσι 

τέσσαρα είδη νηστείας:
1) Πνευματική νηστεία. Άποχή άπό παθών.

’Ηθική νηστεία, μετριασμός καί έγκράτεια είς τήν βρώσιν 
2)

καί τήν πόσιν.3) Φυσική νησιεία, συνισταμένη είς γενικήν άποχήν άπό τίνος 

χρόνου μέχρις ώρισμένης ώρας, καί
4) ’Εκκλησιαστική νηστεία, εγκράτεια είς τάς τροφάς, συμφώ- 

νως πρός τούς έκκλησιαστικούς νόμους.
Ή πνευματική καί ηθική νηστεία δέν άποτελούσι τήν έν τή κυ

ρία τής λέξεως σημασία νηστείαν. Ή νηστεία δέ κυρίως δεν έγκειται 
είς τήν πόσιν (ύδωρ, τέϊον, οίνος, καφές), άλλ ίδίως έπεκτείνεται έπί 
τών τροφών, καί εί^αι πρό παντός άποχή άπό πλουσίων φαγητών. Η 
πλήρης νηστεία, jejunium perfectum, συνίσταται α ) είς τό λαμβά- 
νειν εν καί μόνον γεΰμα, καί τούτο δχι πρό μεσημβρίας, καί 6 ) είς 
τόν άποκλεισμόν τροφών τινων αϊτινες άρχικώς ησαν τό κρέας τών 
θερμόαιμων ζώων, καί παν δ,τι έκ τούτων παρήγετο, είτα οέ δια τάς 
μεσημβρινάς χώρας τά ώά, τό γάλα, δ τυρός κλπ. Η νηστεία ή 
λουμένη semijejunium συνίσταται είς άποχήν άπό τοΰ κρέατος 
(abstinentia ξηροφαγία) καί τήν λήψιν έλαφροΰ βρώματος πλήν 
τοϋ κυρίου καί μοναδικού γεύματος (collationes, τήν έσπέραν.)

κα-
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Οί έχθροϊ τοΰ χριστιανισμού προβάλλουσιν δτι ή νηστεία είναι 
δεισιδαίμων πράξις στηριζομένη έπϊ ψευδοΰς περί θεού άντιλήψεως. 
Κατ’ αύτούς ένομίσθη δτι ή θεότης χαίρει ήμών ταλαιπωρουμένων. 
Οί άνατολικοϊ καί οί πλατωνικοί ένόμισαν δτι ήμεϊς πειραζόμενοι 
ύπό τών δαιμόνων, οι'τινες ώθούσιν ήμάς είς τήν αμαρτίαν, κατανικώ- 
μεν τούτους διά τής νηστείας. Οί άρχαϊοι φιλόσοφοι (οπαδοί τοΰ Πυ
θαγόρα καϊ τού Πλάτωνος) έτήρουν νηστείαν καί άποχήν χωρίς νά 
πιστεύωσιν, δτι τό θεϊον τέρπεται έπϊ τοϊς παθήμασιν ήμών. Ή νη
στεία δύναται νά είναι ωφέλιμος καί είς τήν υγείαν, έλαττοΰσα δέ τας 
δυνάμεις μάς καθιστά άνικάνους είς τήν έκπλήρωσιν τών ήμετέρων πα
θών. Καϊ αύτοί οί σημαντικότεροι τών φυσικών (naturalistes) συνε- 
φώνησαν δτι τό πλέον δραστήριον φάρμακον κατά τής άσελγείας είναι 
ή νηστεία καϊ ή άποχή. Ό θεός δημιουργήσας τόν άνθρωπον είπεν αύ- 
τω νά έχη ώς τροφήν τά φυτά καϊ τούς καρπούς τής γής, ούδέν εί- 
πών περί τού κρέατος τών ζώων. Άλλ’ άποβλέποντες είς τά αίτια, 
δια τα όποια οί άνθρωποι ύπέστησαν τόν κατακλυσμόν, δυνάμεθα νά 
είκάσωμεν ώς πιθανόν, δτι έξ ούδεμιάς τροφής άπείχοντο, ήτις ήδύ- 
νατο να κολακεύση τήν γεύσιν. Έν άρχή τού χριστιανισμού οί ’Ιουδαίοι 
ήθελον δπως οί έξ εθνών χριστιανοί ύποβληθώσιν είς πάσας τάς νη
στείας, τάς όποιας ό ’Ιουδαϊκός νόμος έπέβαλλε. Συνελθόντες είς 'Ιερο
σόλυμα οί άπόστολοι άπεφάσισαν Ενα οί έξ έθνών χριστιανοί άπέχων- 
ται μόνον είδωλοθύτων πνίκτών, καϊ αίματος (Πραξ. 15, 6 — 29).

Τοόπος της νηότείας.
Α\ Ποιόν τής νηστείας. Κατά τόν ιερόν Δαμασκη

νόν ή νηστεία σημαίνουσα άσιτίαν άπό πρωίας μέχρις έσπέρας, άλλά 
καί βρωμάτων τινών άποχήν είναι αρχαία παράδοσις στηριζομένη έπί 
τε τού παραδείγματος τών άγίων Αποστόλων καϊ τής διδασκαλίας αύ
τών. Ό άποστολος Παύλος έδίδασκεν ώς «καλόν τό μή φαγεϊν κρέας 
μηδέ πιεϊν οίνον» (Ρωμ. 14,21), άποστολικός δέ τις Πατήρ, ό Έρμάς 
λέγει : «έν έκείνη τή ήμέΓα ή νηστεύεις μηδέν γεύση, εί μή άρτον 
καί ύδωρ, καί έκ τών έδεσμάτων σου, ών έμελλες τρώγειν, συμψηφί- 
σας. . . . δώσεις αύτό ύστερουμένω > (Ποιμ, παραβολή V, 1—2). Ή 
κατα τήν νηστείαν άπό τινων βρωμάτων εγκράτεια μαρτυρεϊται υπό 
πολλών, έξαιρέσεις δμως διά καταχρήσεις καί μερικότητας ύπήρχον 
διά πολλούς χρόνους, ώς μαρτυρεί Σωκράτης ό ιστορικός λέγων : 
(V, 22) : «Ού μήν πάντη έμψύχων άπέχονται*  οί δέ τών έμψύχων 

χθΰς μόνον μεταλαμβάνουσι, τινές δέ σύν τοϊς ίχθύσι, καϊ τών πτηνών 
άπογεύονται έξ ύδατος καϊ αύτά κατά τού Μωϋσέα γεγενήσθαι λέγον- 
τες*  οί δέ καί άκροδρύαν καϊ ώών άπέχονται*  τινές δέ καϊ ξηρού μό
νον άρτου μεταλαμβάνουσιν άλλοι δέ ούδέ τούτου ·. Τάς τοιούτου εί
δους παρατυπίας καϊ καταχρήσεις ή οικουμενική Σύνοδος (691) έν 
τφ 56ω αύτής κανόνι κατεδίκασε*  «ώσαύτως μεμαθήκαμεν έν τε τή 
τών ’Αρμενίων χώρα καί έν έτέροις τόποις έν τοϊς Σάββασι καϊ Κυ- 
ριακαϊς τής άγ. Τεσσαρακοστής. Έδοξε τοίνυν καί τούτο, ώστε τήν 
κατά πάσαν τήν οικουμένην τού θεού έκκλησίαν μια κατακολουθού- 
σαν τάξει τήν νηστείαν έπιτελεϊν καϊ άπέχεσθαι, ώσπερ θυτού παντοί- 
ου, ούτω δή καϊ ώού καϊ τυρού, ά καρπός είσι καϊ γεννήματα, ών ά- 
πεχόμεθα. Εί δέ μή τούτο παραφυλάττοιεν, εί μέν κληρικοί εϊεν, κα- 
θαιρείσθωσαν, οί δέ λαϊκοί άφοριζέσθωσαν».

(’Ακολουθεί.) Ν. Κ.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ J4OI ^ΚΕΨΕΙ^
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ούδεϊς βεβαίως άνέμενεν άλλοίαντήν τύχην τών προτάσεων 
τών Ελλήνων Νομοθετών έπϊ τοΰ έθνικού τής Κύπρου ζητήματος, 
διά τοΰτο καϊ ούδεϊς ήμών θά αίσθανθή λύπην διό« ώς έκ τής 
συνθέσεως τοΰ Νομοθετικοΰ κατεψηφίσθη μίαν άκόμη φοράν ή πρότα- 
σις τής έθνικής τής νήσου άποκαταστάσεως. Δέν συμβαίνει δμως τό 
αύτό καϊ ώς πρός τόν τρόπον καθ’ ον οί "^λληνες βουλευταΐ έχειρί- 
σθησαν τό έθνικόν ζήτημα έν τω Νομοθετικω τήν φοράν ταύτην. Διά 
τό έθνικόν ζήτημα συνεκροτήθη συνέλευσις έν τή ’Αρχιεπισκοπή τήν 
21 Μαρτίου υπό τήν προεδρίαν τοΰ ’Αρχιεπισκόπου καϊ ’Εθνάρχου 
καθ’ ήν μετά διαφωτιστικωτάτην παμμερή συζήτησιν διεγράφη ό τρό
πος τής έθνικής ένεργείας ό κριθεϊς κατάλληλος ύπό τάς ένεστώσας 
διεθνείς συνθηκας. Εύρέθη τότε έν τή συσκέψει έκείνη δτι θά ήτο μά- 
ταιον καϊ ήκιστα πολιτικόν νά συνδέσωμεν έν τφ παρόντι τήν τύχην 
τής Κύπρου πρός έκείνην τήν έθνικήν Αρχήν ήτις έχει έπισύρει καθ’ 
έαυτής τήν δυσμένειαν τής κρατούσης ήμάς Δυνάμεως καϊ δτι τότε 
μόνον δύναται νά ύπάρξη έλπίς νά άξιωθώσι πρ·σοχής οί πόθοι τής 
Κύπρου έάν συνδεθώσι προς έκείνην τήν έθνικήν ’Αρχήν, ήν ύποστη-
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ρίζει ή Αγγλία καί οί σύμμαχοί της καί ήτις συναγωνίζεται μετ’ αυ
τών τόν κοινόν άγώνα, τοΟ όποιου βάσις άνεκηρύχθη μεγαλοστόμως 
καί έπισήμως ή έπικράτησις τής άρχής τών έθνοτήτων.

Δυστυχώς άλλως έδοξεν έν τω μεταξύ τοίς Βουλευταΐς ήμών καί 
εϊδομεν αύτούς είς τας προτάσεις των καί τά ψηφίσματα των καί τάς 
άγορεύσεις των άναζητούντας μετά κόπου άτραπούς δυάβατους καί ά· 
ποκρήμνους ένφ δίπλα των διέρχεται ή μεγάλη λεωφόρος τής καθαράζ 
τών Κυπριακών πόθων διατυπώσεως καί τών δυσπολεμήτων έπιχειρη*  
μάτων, ’Αφήσατε, ώ έλευθερωταί τών έθνών, τό τμήμα τούτο τής 'Ελ
ληνικής Φυλής νά ένωθή μετά νών άδελφών αυτού τών άγωνιζομένων 
μεθ’ υμών έν Μακεδονία τον κοινόν άγώνα ύπέρ τής αύθυπαρξίας τών 
μικρών έθνών καί τής έλευθερίας τών Κρατών διά νά άποκαλυφθήτε 
έν τοίς έργοις οίοι έν τοίς λόγοις εαυτούς παριστάνετε. Τοιούτον άπή- 
τει ή πολιτική σύνεσις τό περιεχόμενον τών προτάσεων τών έθνικών 
ύπό τας ένεστώσας διεθνείς συνθήκας.

ΚΥΠΡΙΑΚΑ
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΕΝ ΠΡΑΣΤΕΙ2

Κατά τήν έορτήν του Μεγαλομάρτυ
ρας Γεωργίου ή Α. Μ. δ ’Αρχιεπίσκο
πος έπεσκέφθη τήν γενέτειραν αύτού 
κώμην Πραστειόν τήν έν Μεσαορίφ καί 
λειτουργήσας ηύλόγησε καϊ έδίδαξε τους 
χριστιανούς ζωηρώς έκδηλώσαντας τήν 
χαράν αύτών έπϊ τή έπισκέψει τής Α. 
Μακαριότητας.
ΕΚΚΛ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Άπό τής παρελθούσης έβδομάδος ήρ- 
ξατο λειτουργούν έν τή ’Αρχιεπισκοπή 
Τριμελές ’Εκκλησιαστικόν Δικαστήριον 
ύπό τήν προεδρείαν τού Ηεοφιλ. ’Επι
σκόπου Σαλαμίνος κ. Νικοδήμου, ώρί- 
σθη δέ ότι θα συνεδριάζη δϊς τής έ- 
βδομάδος, Τρίτην καϊ Παρασκευήν. 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΓΡΗΝΕΙΑΣ
Ή Α. Π, ό Μητροπολίτης Κυρηνείας 

έπεσκέφθη τάς κοινότητας Εύρύχου καϊ 
Άλωνας καί τινας άλλας κοινότητας toö 
Διαμερίσματος Σολέας έπ’ εύλογίφ καϊ 
διδασκαλία τού ποιμνίου αύτού.
ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ

Τή Κυριακή τών Μυροφόρων ή Α. 
II. δ Μητροπο?<Λτης Κιτίου έχοροστά- 
τησεν έν τφ ναώ ’Αγίας Τριάδος εν 
Λεμεσφ, έκήρυξε δέ τόν θείον λόγον δ 
τακτικός έν αύτφ από τής ένάρςεως 
τού Σχολικού έτους έφημερεύων 
κηρύττων Ιεροδιδάσκαλος Διάκονος Ι
ωάννης έκ τών περυσινών αποφοίτων 
τού Ιεροδιδασκαλείου.
ΠΑΝΗΓΓΡΙΣ

Ή πανήγυρις τού Μεγαλομάρτυρος 
Γεωργίου έν Αάρνακι συνεκέντρωσεν 
ώς συνήθως πολύ πλήθος πανηγυριστών 
έξ δλων τών μερών τής νήσου. Τήν 

λειτουργίαν έτέλεσεν δ Π. Μ. Κιτίου 
διδάξας τό έκκλησίασμα άπό τής άνα- 
γνωσθείσης περϊ θεραπείας τοΰ παρα
λύτου ευαγγελικής περικοπής καϊ άπο- 
τείνας δέησιν θερμήν πρός τόν έγείραν- 
τα έκ τής κλίνης αύτού τόν παράλυτον 
δπως έγείρη είς κίνησιν καϊ ζωήν τάς 
παραλελυμένας τοΰ έθνικοΰ μας σώμα
τος δυνάμεις, μνησθεϊς δ’ άμα καϊ τής 
Λύδδης πρός ήν βαδίζουν ήδη νικηφόροι 
αί στρατιαϊ τής ’Αγγλίας πρός άπε- 
λευθέρωσιν τοΰ Τάφου τοΰ Μεγαλομάρ
τυρας Γεωργίου.
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΓΡΓΙΑΣ ΝΑΟΓ

Άρθέντων δριστικώς τών λόγων δΓ 
οΰς ή Ίερά Σύνοδος άπό τοΰ 1911 έπέ- 
δαλεν αργίαν είς τό παρά τά χωρία 
Αγίαν Φύλαξιν καϊ Πολεμίδια ναύδριον 
τοΰ ’Αγίου Γεωργίου δ Π. Μητρ. Κιτίου 
έπέτρεψε νά τελήται έν αύτφ η θεία 
λειτουργία, έγένετο δέ ή πρώτη λει
τουργία έπϊ τή έορτή τοΰ Μεγαλομάρ- 
τυρος συγκεντρώσασα Ικανόν πλήθος 
χριστιανών. Τό ναύδριον μετά τών περϊ 
αύτό οικημάτων ανήκει ήδη τή έκκλη- 
σίφ Αγίας Φυλάξεως δαπάνη τής δ- 
ποίας έξηγοράσθησαν άπό τών οίκοδο- 
μησάντων αύτά μοναχών.
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΠΤ2Χ0Κ0ΜΕΙ0Γ

Τήν ήμέραν τής έορτής τοΰ Μεγα
λομάρτυρας Γεωργίου έτελέσθησαν τά 
έγκαίνια τοΰ Δημοτικού Πτωχοκομείου 
Λάρνακος τοΰ ίδρυθέντος ύπό τοΰ κ. 
Κ. I. Πιερίδου δαπάνη τοΰ οϊκου αύτοΰ 
είς μνήμην Μαρίας I. Π ι ε ρ ί- 
δ ο υ, τής αδελφής αύτών. Παρίσταν- 
το δ Μητροπολίτης, δ ήγούμενος τών 
Καθολικών, δ Μουφτής, δ Διοικητής 
Λάρνακος, δ Δήμαρχος, οί δημοτικοί 
σύμβουλοι, οί πρόξενοι, δ Βουλευτής 
κ. Νεόφ. Νικολαΐδης, δ Ιδρυτής κ. Κ. I. 
Πιερίδης καϊ πλήθος άλλων πολιτών.

Μετά τόν αγιασμόν τελεσθέντα ύπό τοΰ 
Μητροπολίτου Κιτίου δ Δήμαρχος έξή- 
ρε τήν σημασίαν τής φιλανθρώπου δω
ρεάς τοΰ οίκου Πιερίδου καϊ τόν σκο
πόν τοΰ ιδρύματος έκφράσας ώς ά- 
τομικήν του πεποίθησιν δτι δ Ιδρυτής 
οίκος θά άσφαλίση καϊ τήν είς τό διη
νεκές οικονομικήν συντήρησιν αύταΰ 
καϊ ποιήσας έκκλησιν ιδιαιτέρως πρός 
τάς Κυρίας τής πόλεως νά βοηθήσωσι 
διά τής προσωπικής των έργασίας τό 
φιλανθρωπικόν ίδρυμα. '0 Π. Μ. Κι
τίου έπεκαλέσθη έξ ονόματος τής Εκ
κλησίας τάς εύλογίας τοΰ Ύψίστου 
έπϊ τον οίκον τόν Ιδρυτήν τοΰ φιλαν
θρωπικού ’Ασύλου, έμνήσθη τών έντο- 
λών τοΰ Κυρίου ύπέρ τών πτωχών και 
ηύχήθη δπως καϊ άλλοι φιλάνθρωποι 
μιμούμενοι τό παράδειγμα τοΰ οίκου I. 
Πιερίδου συμπληρώσωσι τήν άλυσιν 
τών ευαγών καθιδρυμάτων διά τής ί- 
δρύσεως Βρεφοκομείου καϊ δρφανοτρο- 
φείου. Τό πλήθος δίδοντος τό σύνθημα 
τού άντιπροέδρου τοΰ Δημ. Συμβουλίου 
κ. Μ. Νικολαΐδου έζητωκραύγασεν ύ
πέρ τοΰ κ. Κ. I. Πιερίδου. Τό Άσυ- 
λον περιλαμβάνει ήδη τριακοντάδα 
πτωχών είνε δ’ Ικανόν νά περιλάβη α
ριθμόν διπλάσιον, έάν εύρεθώσι τά μέ
σα τής συντηρήσεως. Επιτροπή έκ 
μελών τού Δημοτικού Συμβουλίου ζη
τεί ήδη τήν συνδρομήν τών φιλανθρώ- 
πων τής πόλεως. Πρός τόν Ιδρυτήν έ- 
ξεφράσθησαν αί εύχαριστίαι τής πόλε
ως καϊ δΓ έπιστολής φερούσης ύπερε- 
ξακοσίας ύπογραφάς, είς ήν άπαντών 
δημοσίφ ηύχήθη δπως άλλοι έπιτελέ- 
σωσι μεγαλύτερα.
ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΝ

Οί τελειόφοιτοι τοΰ Παγκυπρίου Δι
δασκαλείου ύπό τήν ηγεσίαν τοΰ Κα- 

• θηγητοΰ τών Παιδαγωγικών κ. Στερ-
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γίου έξέδραμον τήν παρελθοΰσαν έβδο- 
μάδα είς Λάρνακα έπϊ θέφ τής πόλεως 
καϊ αποδώσει τής πρός αύτούς έπισκέ- 
ψεως τών τελειόφοιτων τού 'Ιεροδιδα
σκαλείου κατά τάς παραμονάς τού Πά
σχα. 01 έκδραμόντες διατρίψαντες δι
ήμερον έν Λάρνακι έφιλοξενήθησαν έν 
τφ 'Ιεροδιδασκαλείφ, έπεσκέφθησαν δ’ 
έν σώματι τόν Π. Μητρ. Κιτίου έκ- 
φράσαντα τήν χαράν του διά τήν δια- 
τρανουμένην έγκαρδιότητα σχέσεων με
ταξύ τών δύο έκπαιδευτηρίων. 01 τε
λειόφοιτοι άμφοτέριην τών έκπαιδευτη- 
ρίων έφωτογραφήθησαν έν κοινή φωτο- 
γραφίφ έν τή αύλή τοΰ 'Ιεροδιδασκα
λείου.
χ” ΚΥΡΙΑΚΟΣ χ" ΚΟΥΜΗ f

Έξεδήμησε πρός Κύριον έν Άγίφ 
θεοδώρφ Λάρνακος τή 15 ’Απριλίου 
ευσεβής χριστιανός καϊ εύεργετικός οι
κονομικός παράγων έν τφ διαμερίσμα- 
τι δ χ: Κυριάκός χ: Κουμή. 'Ο μα
καρίτης διακρινόμενος έπϊ εύεργετική 
χρήσει τής άξιολόγου περιουσίας, ήν 
διά τής οικονομολογικής, εύφυΐας έσχη- 
μάτισε, προσήλθε πρόθυμος αρωγός 
έν τοϊς πρώτοις τφ Μητροπολίτη Κι
τίου διά τήν ϊδρυσιν τού Ιεροδιδασκα
λείου, δ τρόπος δέ καθ’ ον προσήνεγκε 
τήν πεντηκοντάλιρον ύπέρ τού 'Ιερο
διδασκαλείου συνδρομήν ού μόνον έγ- 
γραφείς, άλλα καϊ άναζητήσας τόν Μη
τροπολίτην περιοδεύοντα, δπως έγχει- 
ρίση τήν έγγραφεΐσαν συνδρομήν, άπε- 
τέλεσεν ίσχυράν ώθησιν πρός ταχυτέ- 
ραν ϊδρυσιν τού ’Εκπαιδευτηρίου.
ΦΙΛΟΚΑΛΟΣ Δ2ΡΕΑ

*0 κ. Λ. Ζ. Πιερίδης φίλος ένθερμος 
τού 'Ιεροδιδασκαλείου άπό τής συλλή- 
ψεως αύτού προελθύιν τφ II. Μητρο
πολίτη Κιτίου έδήλωσεν ότι κατ’ έτος 

θά δίδη δώρον πεντάλιρον είς τόν πρώ
τον καλλιγράφον μαθητήν του 'Ιεροδι
δασκαλείου. Τό δώρον θά άρχίση διδό- 
μενον από τάς εξετάσεις τού έτους τού
του. Δέν ανέχομαι, είπε, τήν κακογρκ- 
φίαν καϊ θά ήμαι εύτυχής έάν διά τής 
μικρας δωρεάς μου συντελέσω είς το 
νά δοθή ώθησις είς τήν καλλιγραφίαν 
έν τφ προσφιλει μοι Ίεροδιδασκαλείφ·

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΕΝ Τ<2 ΝΟ-

ΕΠΑΗΜΟΖ ΚΗΡΥΞ
«Κήρνξον τόν λόγον..·.» Β|’ Tty. δ', 2.

ΕΤΟΣ Ζ’.-ΛΑΡΝΑΞ, 15 ΜΑ ΓΟΥ 1917.-ΤΕΥΧ. 127«ν

MOBETIKÇ
'2ς συνήθως οί 

έφερον τό έθνικόν 
έν τφ Νομοθετικφ 

"Ελληνες Βουλευτή 
ζήτημα τής Κύπρον 
διά προτάσεων σχε

τικής παραγράφου διά τήν άντιφώνησιν 
είς τόν Άρμοστειακόν λόγον. Al προ
τάσεις άπερρίφθησαν ώς συνήθως διά 
τής ηνωμένης ψήφου "Αγγλων κχϊ Τούρ
κων.

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΑΣ

Η Α. Μ. δ ’Αρχιεπίσκοπος καϊ ό 
Π. Μητροπολίτης Κιτίου έζήτησαν πα
ρά τής Μονής Κόκκου ιεροκήρυκας δ
πως χρησιμοποιήσωσι τούτους διά τάς 
πνευματικάς άνάγκας τού πληρώματος 
τών θρόνων αύτών. *0  Πανοσ. Καθη
γούμενος Κύκκου είσηγούμενος τήν πρό- 
τασιν ταύτην είς τήν ’Αδελφότητα τής 
Μονής ύπεστήριξε θερμώς τήν παρα- 
χώρησιν άδειας πρός τούς δύο διπλωμα
τούχους θεολόγους πατέρας τής Μονής 
Γεννάδιον καϊ Παΐσιον, δπως άναλάβω- 
σιν ύπηρεσίαν. είς τούς ανωτέρω μνημο- 
νευθέντας θρόνους.

Οί πατέρες τής Μονής εύχαρίστως 
-παρεχώρηβαν τήν άπαιτουμένην άδειαν 
είς τούς όσιωτ. Γεννάδιον καϊ Πχίσιον, 
δπως προσληφθώσιν, άν θέλωσιν, δ μέν 
έν ’Αρχιεπισκοπή, δ δέ έν τή Μητρο- 
πόλει Κιτίου.

Ο IHSOYS XPISTOS
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΙΩΝ ΗΜΩΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

Ό προφήτης Δανιήλ άποκαλύπτων ποτέ είς τόν Ναβουχο- 
δονόσορα, βασιλέα τής ’Ασσυρίας, τά μυστήρια τοΰ μέλλοντος, 
προείπεν είς αύτόν, δτι κατά τούς άπωτέρω χρόνους έμελλον να 
έμφανισθώσιν έπί τής σκηνής τής ιστορίας τέσσαρες βασιλεΐαι, 
αίτινες θά διεδέχοντο άλλήλας κατά χρονολογικήν τάξιν. Προει- 
πών δέ τήν τύχην έκάστης τών βασιλειών τούτων διά τής ερμη
νείας τής είκόνος, τήν οποίαν είδε κατ’ οναρ ό βασιλεύς έκεινος, 
προσέθηκε και ταΰτα : «'Ο λίθος, ό κατά τδ ένύπνιον σου σχι- 
σθείς έκ τοΰ όρους άνευ χειρών ανθρωπίνων καί συντρίψας όμοΰ 
μετά τών οστράκων τδν σίδηρον, τδν χαλκόν, τδν άργυρον καί 
τδν χρυσόν, προσημαίνει, ώ βασιλεύ, δτι μετά τας βασιλείας έ- 
κείνας θ’ άναστήση ο Θεδς μίαν βασιλείαν, ήτις είς τους αιώνας 
ού διαφθαρήσεται καί λαφ ετέρω ούχ ύπολειφθήσεται' αύτη λε
πτύνει καί λικμήσει πάσας τάς βασιλείας, καί διαμένει είς τούς 
αιώνας»1. ’Ιδού τφ δντι μεγαλοφα^ώς έκπληρωθείσσ προφητεία ! 
Ζητών άνά μέσον τών έξηφανισμένων έπικρατειών, άνά μέσον 
τών τεθραυσμένων σκήπτρων, καί άναμέσον τών έκλειψασών φυ
λών ν’ άνεύρω τήν ούχί ύπδ ανθρωπίνων χειρών ίδρυθείσαν ταύ
την βασιλείαν καί τδ άθάνατον τοΰτο σκήπτρον, περί τών οποίων 
προεφήτευσεν ό άνωτέρω προφήτης, έν τή τόση τών έρειπίων 
καί τών συντριμμάτων σωρεία ούδεμίαν άλλην ευρίσκω βασιλείαν 
έπιζγρασαν πασών τών λοιπών, ειμή μόνον τήν βασιλείαν τοΰ

Δανιήλ, β’, 31 — 45.
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Ίησοΰ Χρίστου, τήν μοναδικήν, τήν άπέραντον καί άφθαρτον 
ταύτην βασιλείαν, τήν άδιαλείπτως νεάζουσαν έν τφ μεγαλείφ 
τής προβαινούσης ήλικίας αύτής, καί άδιαλείπτως αντλούσαν δύ- 
ναμιν έκ τοΰ παρελθόντος ύπέρ του μέλλοντος.

Φανερωθείς δ Ίησοΰς Χριστός ώς θεός καθ’ άπαντα τδν 
βίον Αύτοΰ, ήτο άνάγκη νά φανερωθή ώς τοιοΰτος καί μετά 
τδν θάνατον Αύτοΰ. Βεβαίως ήτο άδύνατον νά καταλήξη μόνον 
είς ένα σταυρδν καί εις ένα τάφον μία τοιαύτη ύπέροχος δύναμις, 
μία τοιαύτη διδασκαλία, έν τοιοΰτον μεγαλειον. Άφοΰ δ Ίησοΰς 
Χριστδς έγεννήθη, έζησεν, άπέθανε καί άνέστη ώς θεός, παρί- 
στατο άνάγκη ΐνα βασιλεύση έπ’ ίσης τής άνθρωπότητος ώς 
θεός. Τί δέ ; Έγεινε τοΰτο; "Ιδρυσεν δ Ίησοΰς Χριστδς μεταξύ 
τών άνθρώπων θείαν βασιλείαν ; Καί διά νά περιορισθώ είς έν 
μόνον μέρος τής άπεράντου ταύτης ύποθέσεως, έρωτώ, βασιλεύει 
δ Ίησοΰς Χριστδς έν ταίς διανοίαις ; Τδ ζήτημα τοΰτο θά έξε- 
τάσωμεν έφεξής.

Διά νά μή καταστήσωμεν δμως δύσκολον τήν άπόδειξιν τής 
άληθείας τοΰ θέματος ήμών, άνάγκη να γνωρίσωμεν έκ τών 
προτέρων τήν σημασίαν τοΰ άπλώς βασιλεύειν, τοΰ βασιλεύειν 
έν ταίς διανοίαις, καί τοΰ βασιλεύειν έν ταίς διανοίαις ώς θεόν.

Τί λοιπδν σημαίνει άπλώς βασιλεύειν ; Σημαίνει δ δ η- 
γεΐν τούς ανθρώπους πρδς ώρισμένον σκο
πόν. Ή βασιλεύουσα δηλ. άρχή λέγει είς τούς άνθρώπους: «διά 
νά φθάσητε είς τδν δείνα σκοπόν, συνέλθετε, συνενώσατε τάς δυ" 
νάμεις σας, ένεργήσατε άπδ κοινού, μετά τοΰτο συμπυκνωθήτε, 
χωρήσατε πρδς τά έμπρός, λάβετε τά δείνα μέσα πρδς ύπερνί- 
κησιν τών έμποδίων καί πρδς λείανσιν τών δδών, καί, δταν τύ- 
χητε τοΰ σκοπού, κρατήσατε τά κεκτημένα, έπεκτείνατε καί ά- 
ναπτύξατε αύτά». Ιδού τί λέγει ή κυριαρχία πρός τε τδ άτομον 
διά τής διεπούσης αύτδ άρχής καί πρδς τδν οίκον διά τοΰ προκα
θημένου πατρός, καί έν γένει πρδς τήν κοινωνίαν διά στόματος 
τοΰ άρχοντος. Άλλ’ δταν ή κυριαρχία άδυνατή να λαλήση τήν 
γλώσσαν ταύτην, καί κατά τοιοΰτον τρόπον νά κατευθύνη τά μέλη
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τοΰ κοινωνικού σώματος πρδς τελικόν τινα σκοπόν, τότε αίρεται 
έκ τού μέσου καί άντικαθίσταται ύπδ τής άναρχίας. ’Ελλείψει 
διοικήσεως, ή κοινωνική ισχύς διασκορπίζεται κατά μυρίας φο
ράς, συγκρούεται, προσκόπτει καί συντρίβεται. Στερουμένη ή 
κοινωνία τοΰ άναγκαίου όδηγοΰ, όμοιάζει πρδς πλοίον άφειμένον 
είς τήν διάκρισιν τών κυμάτων καί τών άνέμων, άνευ πρωρέως 
καί κυβερνήτου. Τδ τοιοΰτον πλοίον, έπικαλυπτόμενον ύπδ τών 
κυμάτων καί περικλυδωνιζόμενον ύπδ τών τρικυμιών, δέν είνε ου- 
νατόν, παρά ώς λείψη δ κυβερνήτης, δστις όφείλει νά κατευθύνη 
τδν πλοΰν αύτού έν τφ μέσφ τών κυμάτων νά καταποντισθή. 
Κατά ταΰτα κυριαρχία, ήτις δέν κυβερνά, τ.έ. δέν κατευθύνει 
είς τδν σκοπόν των έκείνους έφ’ ών κατέστη κυρίαρχος, όνόματι 
μόνον είνε τοιαύτη. Άλλ’ έάν τδ βασιλεύειν δέν έννοήται άνευ 
τοΰ κυβερνάν, έκ τούτου δέν έπεται, δτι μόνον τδ κατευθυνειν 
τούς άνθρώπους είς ώρισμένον τινά σκοπδν είνε καί αρκετδν πρδς 
τδ βασιλεύειν. Διότι άπλή τις κατεύθυνσις διά τινα σκοπδν έπι- 
τυγχάνεται καί δταν τις δείξη τδν σκοπδί/ τούτον καί τά μέσα, 
άτινα φέρουσιν είς αύτόν. Τοιαύτη δέ τις κατορθούται καί δια μιας 
συμβουλής, ήτις δέν είνε άπαραίτητον νά προέρχηται έκ βασιλι
κής κυριαρχίας. Τδ βασιλεύειν άλλαις λέξεσι σημαίνει νά ήνέ τις 
κυρίαρχος. Έκτδς τοΰ βασιλεύειν άρα άπαιτείται καί τι πλέον 
καί δχι άπλή κατεύθυνσις τών άνθρώπων πρδς ώρισμένον τινα 
σκοπόν. Πρδς τοΰτο είνε άνάγκη ίσχυράς καί ένεργητικής διοικη- 
σεως, ήτις ν’ άρκήται δχι άπλώς είς τδ νά δείξη τδν σκοπδν και 
τά μέσα τής είς αύτδν άφίξεως, άλλά καί νά έπιτάττη καί τδν 
σκοπδν καθώς καί τά μέσα. 'Ο κυβερνών λόγος έχει αναγκην 
άπδ δύναμιν έφελκύουσαν καί ύποδουλοΰσαν διά τής ισχύος τοΰ 
έρθοΰ, διά τής άξίας τοΰ χαρακτήρος ή διά τής ισχύος τών δ- 
πλων, άλλαις λέξεσιν έχει άνάγκην αύθεντίας, έπιβαλλούσης έκ 
τοΰ υψους καί έκ τής λάμψεως αύτής τδν σεβασμδν καί τήν υ
ποταγήν, καί έκβιαζούσης πάντα τά μέλη τοΰ κοινωνικού σώμα
τος, θέλοντα καί μή, νά βαίνωσιν όμοΰ πρδς ώρισμένον τι τέ
λος. Άνευ τής τοιαύτης αύθεντίας, πάσα διοίκησις είνε ματαία, 
παί πάσα κυριαρχία ούδέν άλλο άποβαίνει ή λόγος κενός, ούδέν
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άλλο ή κάλαμος ασθενής,.ούδέν άλλο ή άπλοΰν ράκος πορφύρας. 
'Ως άμα άρθή ή χείρ, ή κρατούσα τους χαλινούς τής κυριαρ
χίας, ή κοινωνία δέν δύναται ή νά φέρηται ώς ρευστόν τι καί 
δπου τύχη. II τοιαύτη κοινωνία, άφιεμέ'·η άβοήθητος απέναντι 
μυρίων έχθρικών δυνάμεων, έπί τέλους θά καμφθή, θά παραλύση 
καί θ’άποθάνη, ώς εξέπνευσε καί ή περιώνυμος έκείνη έπικρά- 
τεια, ήτις άφοΰ καθυπέταξεν έπί πολλούς αίώνας τόσον πολύ μέ
ρος τής οίκουμένηο, εύρέθη ήμέραν τινα. άνευ κυβερνητικής δυ- 
νάμεως, καί είδεν ώς έκ τούτου μετά ένα μόλις αιώνα διασκορπι
ζόμενα υπό τών βαρβάρων τά συντρίμματα τής δυνάμεως αύτής 
είς πάντα τά σημεία τού ορίζοντας, διότι ώς έλέχθη, έξέλιπεν έκ 
τού μέσου αύτής ή δυναμένη ν’ άπολαύη σεβασμού καί υποτα
γής αύθεντία.

Τοιουτοτρόπως, κυριαρχία μή έπίτάττουσα, όπως καί μή 
διοικούσα, είνε ξένη πρδς τδν προορισμόν της. Έκ τούτου έπεται 
τδ συμπέρασμα, δτι τδ βασιλεύει? σημαίνει κατευθύνειν τους άν
θρώπους μετ’ αύθεντίας είς ώρισμένον τινα σκοπόν, ήτοι κυβερνάν 
ώστε κυρίως είπειν, βασιλεύειν καί κυβερνάν ίίνε εν καί τδ αύτό. 
Έλέχθη περί γνωστής τίνος βασιλείας, δτι βασιλεύει καί δέν κυ 
βερνά. Άλλ’όποιανδήποτε καί αν έχη ίσχύν ή νομική αυτή πα- 
ραποίησις, τδ βασιλεύειν μόνον ά?ευ τού κυβερνάν δηλοι φανε- 
ρώς βασιλείαν μεμερισμένην, ήτοι κατά τδ ήμισυ μόνον βνσι- 
λεύειν. Τδ κυριόλεκτικώς βασιλεύειν συνυπονοεί καί τδ κυβερνάν, 
τ. έ.τδ κατευθύνειν τούς άνθρώπους μετ’ αύθεντίας πρδς ώρισμέ
νον τι τέλος. Άλλά τδ κατευθύνειν κατά τοιοΰτον τρόπον τούς 
άνθρώπους πρδς εν τέλος, είνε άράγε ή άκριβής καί πλήρης 
έννοια τής άληθούς βασιλείας ; Πρδς τούτο δέν ύπάρχει άρά γε 
άνάγκη ώρισμένης τινδς οδού ; vj δέ δδδς αΰ:η δέν άγει άράγε 
κατά μίαν τινα φοράν άμετάτρεπτον καί άπαράβατον ; Δύναται 
άρά γε κυριαρχία τις ν’ άποσιή ή νά έκτραπή τής τοιαύτης οδού 
κατά βούλησιν ; Καί μόνη ή ιδιοτροπία καί ή έξ ύποκειμένου 
γνώμη τού κυβέρνώντος χρησιμεύει ώς κανών του βασιλεύειν; 
Βεβαίως δχι. Τδ τοιοΰτον λέγεται τυραννία καί δχι βασιλεία.
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Πάσα κυριαρχία προϋποθέτει νόμον κανονίζοντα τήν έξάσκησ ν 
αύτής. έίατρέποντα τδν έλεγχον τών πράξεων αύτής καί θέ· 
τοντα δρια τής έκτάσεως αύτής. Ή ιδέα, δτι διέπει τήν άνθρω- 
ποτητα γενικός τις ή είδικδς νόμος, έφαρμοζόμενος κατά τδν 
δείνα χρόνον ή τόπον, δλίγον μάς ένδιαφέρει. Τούτο είνε πάντοτε 
γνωστόν, δτι κυριαρχία ά-ευ νόμου,-ούδέν άλλο είνε, ή δύναμις 
τυφλή καί κτηνώδης, έλαύνουσα τούς άνθρώπους ώς άγέλας άν- 
δραπόδων' τούτο είνε άνομος καί άχαλίνωτος αύθαιρεσία, προσ
βολή κατά τοΰ δικαίου, παιάβασις τών άρχών τού καθήκοντος 
καί υβρις κατά τής άνθρωπίνης άξίας. Ή κυριαρχία άρα πρδ 
παντδς δφείλει νά είνε ύποστηρικτής τοΰ δικαίου καί τού κα
θήκοντος, προστάτις τών νομίμων συμφερόντων, καί φύλαξ τής 
άνθρωπίνης άξίας. Άνευ άρα νόμου δέν ύπάρχει κυριαρχία, δπως 
ούδέ κυριαρχία άνευ έξουσίας. Τδ συμπέρασμα ρλων τών άνω- 
τέρω λεχθέντων είνε, δτι τδ βασιλεύειν σημαίνει κατευθύνειν τούς 
άνθρώπους μετ’ αύθεντίας πρός τι ώρισμένον τέλος συμφώνως 
πρός τινα κείμενον νόμον.

Τοιουτοτρόπως έγνωρίσαμεν τδν πρώτον δρον τού ζητήμα- 
τός μας. Άς προσπαθήσωμεν τώρα νά καθορίσωμεν καί τδν δεύ
τερον. Τί δήλον δτι έννοούμεν διά τής φράσεως : Β ασι λεύειν 
έν ταίς διανοίαις; Άλλά πριν ή άπαντήσωμεν εις τήν 
έρώτησιν ταύτην, έρωτώμεν είνε άρά γε δυνατόν νά κατευθύνη 
τις τά πνεύματα τών άνθρώπων πρός τινα σκοπόν μετά τίνος αύ
θεντίας ; Νάί. Ό δείνα π.χ. ά>θρωπος έκράτησεν έπί τινα χρό
νον μεταξύ τών όμοιων του τδ σκήπτρον τών ιδεών, έβασίλευσεν ώς 
κυρίαρχος είς τάς διανοίας τής εποχής αύ:ού, συνεκέντρωσεν αύ
τάς περί τδν θρόνον τών ιδεών αύτοΰ, ήνοιξεν είς αύτάς πορείαν 
ένεργητικήν, έδωκιν άκράτητον σχεδόν ώθησιν, έν ένί λόγφ δι- 
ηύθυνεν αύτάς διά τής αύθεντίας τής έπιστήμης καί τής μεγα- 
λοφυΐας του. Τούτο πολλάκις συνέβη. Καί τί άλλο σημαίνει έπί- 
σης αιών τις γραμμάτων ή έπιστημών, παρά τούτο, δτι όμιλός 
τις διανοιών, άκολουθών Ολίγους τινάς άνδρας, ύπέκυψεν εύλα- 
βώς είς τήν έκ τού μετώπου τών όλίγων έκείνων άνδρών έκπεμ- 
φθεισαν άκτινοβολίαν ; "Ωστε έρωτώμεν, ύπάρχει δύναμις κατευ- 
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θύνουσα τά πνεύματα τών άνθρώπων πρός τινα φοράν, ή κυβερ- 
νώσα αύτά ; Έαν δέ τδ πράγμα έχη ούτω, δποίός τις άρά γε είνε 
δ τελικός σκοπός τοΰ κυβερνάν τά πνεύματα τών άνθρώπων ; 
Βεβαίως δ σκοπός ούτος δέν ήδύνατο νά εϊνε διάφορος αύτοΰ τοΰ 
σκοπού τοΰ πνεύματος, τοΰ έπέχοντος τδν τόπον τής άληθείας. 
’Εντεύθεν έξάγεται, δτι τδ βασιλεύειν έν ταΐς διανοίαις, σημαίνει 
κατευθύνειν αύτάς πρδς τήν φοράν τ ή ς ά- 
λ η θ ε ί ας. Άφοΰ έμάθομεν, δτι δ τελικδς σκοπδς τής έπί τών 
πνευμάτων κυβερνήσεως είνε ή άλήθεια, έρωτώμεν τώρα, ποιος 
είνε δ νόμος τής τοιαύτης κυβερνήσεως ; Τί χρειάζεται, δπως 
διάνοιά τις ύποταχθή είς άλλην τινά ; ’Αρκεί άράγε μόνη ή αύ· 
θεντία τοΰ λόγου δπως έξαρπαγή ή συγκατάθεσις διανοίας τινός ; 
Εξάπαντος μόνη ή αύθεντία αύτη δέν είνε άρκετή, διότι ούδείς 
άνθρωπος είνε άξιος πίστεως έκ μόνου τοΰ λόγου αύτοΰ. Πρδς 
έπίτευξιν τής συγκαταθέσεως διανοίας τινός, είνε άνάγκη σαφώς 
καί δφθαλμοφανώς νά έπιδειχθή ή άλήθεια, άλλως τδ πνεύμα τοΰ 
άνθρώπου έξανίσταται κατά τού ζητοΰντος τήν συγκατάθεσιν αύ
τού, συμφώνως πρδς τδ δικαίωμα, τδ όποιον έχει τοΰ νά μή ύπο- 
τάσσηται παρά μόνον είς τούς νόμους τής έμφανείας. Έάν πρδς 
δοκιμήν προτείνητε είς άνθρωπόν τινα μυστήριόν τι, άόρατον και 
άκατάληπτον είς αύτόν, καί ένφ έκείνος άξιοι νά ϊδη καί νά 
έννοήση τδ προτεινόμενον, σείς άρκεσθήτε νά είπητε είς αύτδν 
άπλώς: «τοΰτο είνε ώς έγώ λέγω καί διαβεβαιουμαι», έστε βέ
βαιοι, δτι δ άνθρωπος έκεϊνος θά σάς καταγελάση, καί δικαίως, 
διότι πας άνθρωπος δικαιούται νά άψηται έκείνου, δπερ τφ προ- 
τείνεται, δικαιούται νά άξιώση νά έννοήση αύτό, δικαιούται νά 
έξετάση καί νά έλέγξη άφ’ εαυτού τδ προτεινόμενον, καί νά στέρ- 
ξη ή ν’ άποστέρξη αύτό. Καί ή τοιαύτν^ τού άνθρώπου έλευθερία 
άποτελεί τήν ίσχύν αύτού. Διά τοΰτο δέ καί ούδείς άνθρωπος 
ένεφανίσθη ποτέ λέγων : «Τά ύπ’ έμοϋ κηρυττόμενα είς ύμάς 
ούτε νά τά ίδήτε ούτε νά τά κατανοήσητε δύνασθε, άλλ’ δμως 
έπιτάττω ύμάς νά πιστεύητε είς αύτά*  ό περί τής άληθείας αύ
τών έγγυώμενος είμαι έγώ, καί τοΰτο άρκεί». Τίς ποτέ άνθρω- *) Συνέχεια έκ του προηγουμένου τεύχους.
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πος, μέχρι τοσαύτης παρανοίας καταντήσας καί τοιαΰτά τινα 
προτείνας, θά ήδύνατο νά τύχη καί τής έλαχίστης παρά τών 
άκουσάντων συγκαταθέσεως ; Καί διατί ή τοιαύτη τής συγκατα
θέσεως άποτυχία ; Διότι σύμπασα ή άνθρωπότης θά άνεφώνει ώς 
δ θωμάς, «έάν μή ιδω καί έάν μή βάλω τήν χεΐρά μου, ού μή 
πιστεύσω». Τοιαύτη ή φωνή, τήν δποίαν έξέπεμψαν καί θά έκ- 
πέμψωσιν έν παρομοία περιπτώσει πάντες οί αιώνες καί πάντες 
οί τόποι. Ό άνθρωπος παραδίδεται είς τήν γνώμην άλλου άν
θρώπου, διισχυριζομένου περί τίνος άγνώστου άληθείας, μόνον 
δταν καταπεισθή ύπδ τής έναργείας. Τδ βασιλεύειν άρα έν ταΐς 
διανοίαις σημαίνει : κυβερνάν αύτάς έν τή έννοια 
τής άληθείας διά τοΰ φωτδς καί τής έναρ
γείας. *

(Έπεται τδ τέλος).

Η Γ Α Ζ
Τής Γάζης γίνεται μνεία άπαξ μόνον έν τή Κ. Διαθήκη. Έν 

ταΐς Πράξεσιν έν τω χωρίω έκείνω ένθα πρόκειται περί τοΟ ύπό τοΟ 
Διακόνου Φιλίππου εύαγγελισμοΟ καί τής βαπτίσεως τού εύνούχου, οι
κονόμου, τής Κανδάκης, βασιλίσσης τών Αίθιόπων, κατά τήν όδόν 
τήν άγουσαν άπό Ιερουσαλήμ είς Γάζαν (8,26). Δυστυχώς άγνωστον 
παραμένει τΙς τό πρώτον έκήρυξε τον χριστιανισμόν έν τή πόλει ταύτή· 
τό βέβαιον δμως είνε, δτι μετά πολλής δυσκολίας είσεχώρησεν, γνω
στού δντος τού μεγάλου φανατισμού τών κατοίκων αύτής ύπέρ 
τής έθνικής θρησκείας. Διότι ή Γάζα έξ δλων τών ελληνικών πό
λεων τής Παλαιστίνης ήτο τό περιφανέστατον κέντρον τού έθνικού 
θρησκεύματος, έχουσα πολλούς ναούς έκ τών όποιων διέπρεπεν ό είς 
τόν θεόν Μάρναν καί πολλά είδωλα, ήτο έστία τής είδωλολατρείας, μέ- 
χρις αύτού τού ε\ μ. X. αίώνος, δυσκατάλυτος, γενναίως άντιστάσα κα
τά τε τοΰ ’Ιουδαϊσμού καί τού Χριστιανισμού καί μόνον δια τής βίας
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κατέστη δυνατόν, χάρις είς τάς ένεργείας του τότε επισκόπου άγιου 
Πορφυρίου, να τεθή τέρμα είς τήν σκανδαλώδη ϋπαρξιν αύτής. Τι- 
νές θέλουσιν ώς πρώτον έπίσκοπον Γάζης τόν Φιλήμονα εκείνον πρός 
τδν όποιον ό Άπ. Παύλος έγραψεν έκ Ρώμης τήν ομώνυμον αύτφ μι- 
κράν έπιστολήν, άλλα τούτο δέν βεβαιούται. Κατ’ εξοχήν άπόστολος 
τού Χριστιανισμού έν Γάζη καί τοίς πέριξ αύτής δέον νά θεωρηθή ό 
άγιος Ίλαρίων. Ούτος γεννηθείς περί τό 290 έξ έθνικών γονέων έν τή 
παρά τήν Γάζαν κώμη Θεβαδά ή Θαβαδά, τήν πρώτην παίδευσιν έ- 
λαδεν έν αύτή τή Γάζη. Είτα μετέβη είς Αίγυπτον, ένθα έμαθήτευσε 
παρά τφ μεγάλφ Άντωνίφ καί τω 306 έπανήλθεν είς τήν πατρίδα 
αύτού, διά τού αύστηροΰ άσκητικού βίου αύτού, διά τής διδασκαλίας 
καί τών θαυμάτων συντελών είς τήν διάδοσιν τού Χριστιανισμού έν τή 
κατειδώλω Γάζη καί ταίς πέριξ κώμαις, αι'τινες, ώς ή Βηθελία, έσε- 
μνύνοντο διά τό πλήθος τών έθνικών ναών. Φαίνεται δ’ δμως, δτι έν 
αύτή τή Γάζη τό κήρυγμα τού αγίου Ίλαρίωνος δέν εύρε καί τόσην 
άπήχησιν τό πλεΐστον τών φανατικών κατοίκων τής πολυάνδρου άλλως 
ταύτης πόλεως διετέθη έχθρικώς πρδς τήν διδασκαλίαν του, ούτω δ’ έ- 
ξηγεϊται, διατίδςε τφ 395 ήλθεν ώς έπίσκοπος αύτής ό άγιος Πορφύ- 
ριος έλαχίστους εύρε χριστιανούς, μόλις περί τούς τρία/.οσίους.

Ό άγιος Ίλαρίων ύπήρξεν ό είσηγηιής τού μοναχικού βίου έν 
Παλαιστίνη καί χειραγωγός αύτού, διά τών Ιεραποστολικών δέ αύτού 
ένεργειών καί τών πρώτων αύτού μαθητών κατωρθώθη όλόκληρον τδ 
έπίνειον τής Γάζης, ό Μαϋουμάς νά δεχθή τ^ν χριστιανισμόν. Τούτο, 
τόσον πολύ ηύχαρίστησε τδν Μ, Κωνσταντίνον, ώστε διέταξεν iva ό 
Μαϋουμάς καταστή τοΰ λοιπού άνεξάρτητος άπδ τής Γάζης, είς ήν 
ύπήγετο πολιτικώς, δοθή δέ αύτφ πρδς τοις άλλοις προνομίοις τδ όνο
μα Κωνσταντία, άπδ τού υιού αύτού Κωνσταντίου. Τούς Γαζαίους δ
μως καιρίως έπληξεν ή βασιλική αϋ :η εύμένεια πρδς τδν Μαϋουμάν, 
διδ καί έπί Ίουλιανού (361—363), κηρυχθέντος αναφανδόν προ
στάτου τού έθνισμού, έξηγέρθησαν καί έπετέθησαν ού μόνον έναντίον 
τών χριστιανών συμπολιτών αύτών, άλλα καί έναντίον τών Μαύουμι- 
τών, τούς οποίους ποικιλαχώς έκάκωσαν, έπεισχν δέ καί τδν άποστάτην 
αύτοκράτορα, είς δν άνηνέχθησαν, ν’ άνακαλέση τα προνόμιά των καί 
νά διατάξη ίνα «δ Μαϋουμάς μένη πάλιν Μαϋουμάς, στερούμενος τών 
δικαιωμάτων αύτοδιοικήσεως, ύπαγόμενος δέ ώς καί πρότερον είς τήν 
Γάζαν». Τότε έν τφ φανατισμφ των, καί ίσως συνεπεία ρητού διατάγ

ματος τού Ίουλιανού, κατέστρεψαν καί τήν παρά τήν Γάζαν Μονήν 
τού άγ. Ίλαρίωνος καί κατεδίωξαν τούς μοναχούς αύτής, αύτδς δέ 
ό άγιος ήναγκάσθη νά συναπέλθη μετά τού ού μακράν αύτού άσκου- 
μένου, έν τφ Μοναστηρίφ Wó, παρά τήν ’Ελευθερόπολιν, καί είς στε- 
νωτάτας διατελούντος μετ’ αύτού σχέσεις, άγίου Έπιφανίου, μετά 
ταύτα άρχιεπισκόπου Κύπρου, είς Αίγυπτον καί είτα είς Κύπρον, δπου 
καί έτελεύτησε τφ 371 ή 372, Άρχομ^νου τού δ', αίώνος έπίσκοπος 
Γάζης ήτο ό Σιλουανός, μκρτυρήσας έν Καισαρεία έπί Μαξιμίνου τφ 
307. Έν τή πρώτη έν Νικαία οικουμενική Συνόδφ (325) παρήν ό 
ό Άσκληπάς ή ’Ασκληπιό;, έκτδς άλλων Παλαιστινών έπισκόπων, ό 
δέ Είρηνίων ύπέγραψε τά πρακτικά-τής έν ’Αντιόχεια Συνόδου τού 
363. Έπίσκοπος Γάζη έχρημάτισε και δ Αίνέας (ψ394), τούτον δέ 
διεδέχθη ό άγ. Πορφύριος', έκ Θεσσαλονίκης καταγόμενος (347 + 420), 
είς τδν όποιον δφείλεται τδ μέγα γεγονός τής πιώσεως τού έθνισμού έν 
Γάζη. Βλέπων δηλ. ούτος, ό ;ι οί έθνικοί δέν έπαυον άπδ τού νά ένο- 
χλώσι τούς χριστιανούς αύτού καί αύτόν καί νά διάκεινται δυσμενέστα
τα, πολλά δέ ώς έκ τούτου έπεισόδια λυπηρά καθ’ έκάστην προύκα- 
λούντο, έσκέφθη νά προκαλέση τήν προσοχήν τών έ/ Κ)πόλει έπί τής 
άνυποίστου ταύτης καταστάσεως καί ληφθώσι μέτρα τινά κατά τών άτα- 
κτούντων έθνικών τής Γάζης. Πράγματι δέ κατώρθωσε νά έκδοθή τότε 
διάταγμα τού Βασιλέως Άρκαδίου διά τών ένεργειών τού άγ. Χρυσοστό
μου παρά τφ Εύξοπίφ «κλεισθήναι τά είδωλεία τής Γαζαίων πόλεως καί 
μηκέτι χρηματίζειν >. Δυστυχώς όμως Ίλάριός τις, δστις. ένετάλη νά 
έφαρμόση τδ διάταγμα τούτο έκλεισε μέν δλους τούς ναούς τής Γάζης, 
άλλά δωροδοκηθείς άφήκε τδν ναόν τού Μάρνα. δστις είχε καί μαντειον 
λεληθότως χρηματίζειν». Τούτο έτι μάλλον έξηρέθιζε τούς έθνικούς καί 
έπί πλέον ήγριαίνοντο διότι διά τού διατάγματος έκείνου καί διά τών έ
νεργειών τού άγίου Πορφυρίου ικανοί τών έθνικών έπέστρεφον είς τδν 
χριστιανισμόν. J)

Τούτο ήνάγκασε τδν ’Επίσκοπο^ νά μεταβή κατά Δεκέμβριον τού 
402 αύτοπροσώπως είς Κ)πολιν, δπου έπέτυχε διά τής θερμής ύποστη- 
ρίξεως τής Βασιλίσσης Εύδοξίας καί τών ένεργειών αύτής νά έκδοθή 
.διάταγμα τού Άρκαδίου πάντα τά είδωλεία τής Γαζαίων πόλεως 
έως έδάφους καταστρέψαι καί πυρί παραδούναι». Τήν φοράν ταύτην τδ

1) Χρυσ. Πχπχδοπούλου, ‘Ιστορ. Μελέται, έν ‘Ιεροσολύμοις 1906, σελ.
115 καί έξ. 
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διάταγμα κατά γράμμα εδει νά έφαρμοσθή, άλλά δυστυχώς ή έφαρ- 
μογή του ήτο άδύνατος άνευ ταραχής καί αιματοχυσίας. Οί έθνικοί 
άντέταξαν άπεγνωσμένην άμυναν, άλλ’ ή πάνδημος έπιορομή τών Χρι
στιανών καί τού στρατού κατέστρεψε τούς ναούς τής Γάζης καί αύτό 
τό περικαλλέστατον Μαρνεϊον τό δποϊον ύπερήσπιζον οί ίερεις αύτού, 
κλεισθέντες έντός αύτού, έκυριεύθη καί παρεδόθη είς τό πυρ. Έπί τού 
χώρου τούτου δαπάναις τής Εύδοξίας ήγέρθη Χριστιανικός ναός έπ’ 
δνόματι τού άγ. Ίωάννου τουΓ Βαπτιστοΰ, είς τήν οικοδομήν τοΰ δποίου 
έπεστάτησεν αύτός δ άγιος Πορφύριος, πρώτος έκσκάψας τόν έν τώ 
Μαρνείω χώρον καί πρώτος ρίψας θεμελίους λίθους. Ή έκκλησία ώ- 
νομάσθη «Εύδοξιανή» έκ τού δνόματος τής Βασιλίσσης καί ήτο ή με- 
γαλειτέρα πασών τών έκκλησιών, δσαι ίδρύθησαν τήν έποχήν έκείνην. 
Τοιουτοτρόπως κατελύθη ή έστία αυτή τής είδωλολατρείας έν Παλαι
στίνη, χωρίς δμως δυστυχώς νά έκλίπη καί δ φανατισμός τών έθνι · 
κών, οϊτινες «δσον έθεώρουν τόν Χριστιανισμόν προκόπτοντα τοσοΟτον 
έμαίνοντο καί έσπούδαζον κακώσαι τούς Χριστιανούς καί πρόγε πάντων 
τόν δσιον αύτών ποιμένα Πορφύριον ». Έν τούτοις ή Γάζα καί μετά τήν 
καταστροφήν τών ίερών αύτής καί τών ναών παρέμεινεν άκραιφνώς 
ελληνική πόλις καί έξηκολούθησε καί είς τόν κατόπιν χρόνον καλλιερ
γούσα τά ελληνικά γράμματα και τόν έλληνικόν πολιτισμόν. Κατά τόν 
ζΖ αιώνα ήτο σπουδαίον κέντρον νεοπλατωνικών σπουδών, άναδείξασα 
κατά τήν έποχήν ταύτην τού; τρεΤς Γαζαίους άδελφούς, Αίνέαν, Προ
κόπιον καί Ζαχαρίαν, τόν ’Ισίδωρον καί άλλους διαπρεπείς φιλοσόφους, 
θεολόγου; καί ποιητάς.1)

1) Χροσ. Παπαδοποόλου, ‘Ιστορ. τής Έκκλ. ‘Ιεροσολύμων, έν Άλεξαν- 
δρεί^ρ καϊ Ίεροσολύμοις 1910, σ. 130 κ%1 έξής.

Κατά τόν Άντωνϊνον τόν μάρτυρα (ζ' αιών) ή Γάζα ήτο πόλις 
λαμπρά, άκμάζουσα, κατοικουμένη υπ’ άνθρώπων έντίμων καί λίαν φι- 
λοξένων. Κατά τό 637 οί κάτοικοι τής Γάζης μαθόντες δτι ό Κων
σταντίνος, υίός τού αύτοκράτορος Ηρακλείου κατέλιπε τήν Καισά· 
ρειαν, καί δτι αυτή παρεδόθη είς τους *Αραβας  στρατηγούς Γιεζήδ 
καί Μωαβίαν, έσυνθηκολόγησαν μετά τού έχθρού, μόλις άφίκετο πρό 
τών τειχών τής πόλεώς των. Τω 796 μετά τής Άσκάλωνος, Σαρ.- 
φαίας καί Έλευθεροπόλεως κατεστράφη ύπό Βεδουΐνων λησζών. Έκ- 
τοτε μέχρι τής καταλήψεως αύτής υπό τών Σταυροφόρων (1149) 
οϊτινες ευρον αύτήν κατεστραμμένην καί άνευ κατοίκων ή ιστορία δέν 

λέγει τι περί τής Γάζης, Περί τό 1056 ήκμασεν δ Σεμωνάς έπίσκοπος 
αύτής. Τω 1187 κατελήφθη ύπό τού Σαλα-εδ-Δίν, άλωθείσης πρότερον 
ύπ’ αύτού τής 'Ιερουσαλήμ, καί τόν Φεβρουάριον τού 1799 ύπό τού 
Μ. Ναπολέοντος κατόπιν δεινής ήττης παρά τήν Γάζαν τού Άβδάλλαχ 
στρατηγού τού Δζεδζάρ Άχμέτ, πασά τής Πτολεμαίδος. Οί κάτοικοι 
τής Γάζης παρεδόθησαν τότε είς τόν Βονοπάρτην, έγχειρίσαντες αύτώ 
καί τάς κλείδας τής άκροπόλεώς των, άλλά καί πάλιν περιήλθον ύπό 
τήν έξουσίαν τών Τούρκων, ύφ’ ήν καί διατελούσιν άχρις ώρας, ένα- 
γωνίως άναμένοντες τήν άπολύτρωσίν των. Έχρημάτισε δέ, έπί Πα- 
τριάρχου 'Ιεροσολύμων Παϊσίου (1645 —1660) ’Αρχιεπίσκοπος Γά
ζης δ έκ Χίου μέν καταγόμενος έν τή έν Ρώμη δέ ελληνική Σχολή τού 
άγ. ’Αθανασίου παιδευθείς Παΐσιος δ Αιγαρίδης, δ μεταξύ ’Ορθοδοξίας 
καί Αατινισμού κυμαινόμενος ή μάλλον ύποκρινόμενος καί άλλοτε μέν 
άκολουθών ώς συνέφερεν αύτφ, ταύτην τήν δμολογίαν, άλλοτε δέ τήν 
άλλην. 'Ως iusique hypocrite έχαρακτηρίσθη εύθύς άμέσως μετά 
τήν χειροτονίαν του έν Τεροσολύμοις (14 Σεπτεμβρίου 1652) ύπό τού 
^Αγγλου Basire. Είς τήν έπαρχίαν του δέν έπάτησε τόν πόδα, κα- 
τώρθωσεν δμως νά μεταβή είς Μόσχαν (1662), δπου έγεινεν οργανον 
τής κατά τού Πατριάρχου Νίκωνος μερίδος, έν μέσω άπεριγράπτου 
συγχύσεως καί άναστατώσεως. Έπί Δοσιθέου (1669 —1707) άρχιεπί- 
σκοπος Γάζης ήτο ό άραβομαθής Χριστόδουλος, δ καί έπίτροπος αύτοΰ, 
έπί δέ τοΰ Χρυσάνθου (1707 —1731) δ Παρθένιος.

* 
* *

Τήν σήμερον ή Γάζα (Ghuzzeh) εΐνε μικρά πόλις έκ τριών 
πολιχνίων άποτελουμένη. ’Αριθμεί περί τάς 25—30 χιλ. κα
τοίκων, έξ ών 1,200 είνε ’Ορθόδοξοι αραβόφωνοι, οί δέ λοιποί 
καθολικοί, 'Εβραίοι καί Μωαμεθανοί. Διοικείται ύπδ Καϊμακά- 
μου έχει δέ ταχυδρομείον καί τηλεγραφεϊον. Τδ ύψηλότερον μέ
ρος τής πόλεως κειται ύπεράνω τής έπιφανείας τής θαλάσσης 
περί τά 30 μέτρα. ’Έχει λαμπράν θέαν, εύρίσκεται δέ έν μέσφ 
κήπων διαφόρων όπωροφόρων δένδρων, ώς λ. χ. έλαιών, φοινίκων, 
σύκων, λεμονεών, βερυκοκεών, αμυγδαλών, χαρουποδένδρων, συ- 
κομορεών, μηλεών καί άλλων. Αί οίκίαι της είνε λιθόκτιστοι.
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*
'Έχει μεγάλας αγοράς, θολωτάς, πλήρεις άντικειμένων τής πρώ
της άνάγκης, συχναζομενας συνήθω; καθ’ έκάστην Παρασκευήν 
ύπό τών Βεδουΐνων. 'Έχει επίσης σιταγοραν καί ειδικήν βιομη
χανίαν τής κατασκευής άγγείων έξ οπτής γής, ζητουμένων έξ 
δλων τών μερών τής ΙΙαλαιστίνης, ύφασμάτων καί σάπωνος. Τό 
ΙΙατριαρχείον Ιεροσολύμων είς δ έκκλησιαστικώς ανέκαθεν ύπά- 
γεται ή Γάζα, εχει ένταύθα Μοναστήριον μεθ’ ηγουμένου. Κατά 
τά τελευταία ταύτα ετη ήγούμενος ύπάρχει, δ έκ Κρήτης κατα
γόμενος ιερομόναχος ’Αντώνιος, είς δ’ έκ τών έπισκόπων τού 
θρόνου τών'Ιεροσολύμων φέρει μέχρι σήμερον τδν τίτλον τού 
Αρχιεπισκόπου Γάζης. Τοιούτος είνε Σωφρόνιος δ Πελοποννή- 
σιος, έκεινος δστις άπδ έτών καταγίνεται είς τήν ίδρυσιν μεγα-

• λοπρεπούς ναού, έπι τοΰ φρέατος τής Σαμαρείτιδος. Οί όρθόδο- 
ξοι έχουσι μικράν έκκλησίαχ διατηρουμένην έν καλή καταστά- 
σει. Τδ ιστορικόν τής έκκλ ^σίας ταύτης μανθάνομεν έκ τής μαρ- 
μαρίνης πλακδς τής υπερθεν τής εισόδου αύτής, έφ’ ής είνε γε- 
γραμμένα ταύτα : « Ό ναδς ούτος ώκοοομήθη τδ πρώτον έπϊ τοΰ 
αύτοκράτορος Άρκαδίου καί έπϊ τής έπισκοπής τοΰ άγιου ΙΙορφυ- 
ρίου έπισκόπου Γάζης, έν έτει 405». Είνε βέβαιον δμως, δτι ή 
Εκκλησία αύτη άνεκαινίσθη τφ 1856 ύπδ τού Πατριάρχου 'Ιε
ροσολύμων Κυρίλλου Β'. Τστορικαϊ παρά τήν Γάζαν τοποθεσίαι 
είνε ή τής άρχαίας Άνθηδώνος (σήμερον Πελλαχίεΐι ή Τέδα) 
καί τού Μαϋουμά τών δποίων άφανή έρείπια μόνον σώζονται, έ- 
πίσης δέ καί τδ όρος ή μάλλον δ λόφος, Djabal Mountar ύπδ 
τών άράβων καλούμενος, έπϊ τοΰ δποίου δ Σαμψών φέρων έπ’ 
όψων, έν ώρα μεσονυκτίου, άνεβίβασε τας θύρας τής πύλης τής 
Γάζης μετά τών δύο παραστατών αύτών καί τοΰ μοχλού (Κριτ. 
16,3).

Δ.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ

'II φιλαδελφία κατά τδν ôoôôv Πλούταρχον.
Ειπομεν δτι ή φιλαδελφία άποτελεϊ τό θεμέλιον τής σχετικής έν 

τω κοσμώ τούτω εύημερίαζ τών άνθρώπων.
Άλλα πώς δύναται τό πολύτιμον καί εύγενές τούτο αίσθημα να 

ριζοβολήση είς τάς καρδίας τών άδελφών καί ν’ άποδώση τούς γλυκύ
τατους καρπούς του ;

Δέν θέλω νά άρχίσω, δπως άλλοι, άπό τήν διανομήν τής πατρικής 
περιουσίας, άλλ’ άπό τά πάθη έκεινα του φθόνου καί τής άντιζηλίας, 
τα όποια εγείρονται συνήθως μεταξύ τών άδελφών ζώντων τών γονέων 
των. Πολλοί άδελφοί προσπαθούσα μέ πάντα τρόπον να στρέψωσι πρός 
εαυτούς δλην τήν συμπάθειαν καί άγάπην τών γονέων των*  πρός τούτο 
έπωφελούμενοι τυχουσαν καί άσήμαντον παρεκτροπήν τών άδελφών 
των ψέγουοιν αύτούς άπόντας πικρώς ένώπιον τών γονέων των καί 
προσπαθούσι νά φαίνωνται ευπειθέστεροι καί σωφρονέσιεροι είς δσα έ- 
κεϊνοι σφάλλονται ή φαίνονται δτι σφάλλονται. Τό φαινόμενον τούτο 
είνε πολύ λυπηρόν καί συντελεσηκόν τής μεγαλυτέρας ψυχρότητος τών 
άδελφών. Έπϊ τοιαύτης άνειλικρινους καί ταπεινής συμπεριφοράς δέν 
δύναται νά στηριχθή ό στύλος άδελφικής άγάπης. Ό καλός άδελφός 
προσπαθεί παντοιοτρόπως νά δικαιολογήση ένδεχόμενα σφάλματα τού 
άδελφού του ένώπιον τών γονέων του έκ τών εξαιρετικών περιστάσεων, 
ύφ’ ας συνέβησαν, καί νά μετριάση τήν έκ τούτων έντύπωσιν άπαριθμών 
τάς έν άλλαις περιστάσεσιν άρετάς καί δεξιότητας τού άμαρτήσαντος. 
Οί γονείς ευχαρίστως άποδέχονται τα δικαιολογητικά καί έλαφρυντικά 
τών σφαλμάτων τών υιών των, δ δέ μετριάζων κατ’ αυτόν τόν τρόπον 
τήν λύπην καί όργήν τών γονέων του άδελφός έπισπάται συγχρόνως 
τήν πατρικήν εύνοιαν καί άγάπην.

’Αφού τοιουτοτρόπως ό συμβιβάζων άδελφός έξιλεώση ένώπιον 
τών γονέων του τό αμάρτημα τού άδελφού του, στρέφεται άκολούθως 
πρός τον άμαρτήσαντα καί έλέγχει κατ’ ιδίαν αύστηρότατα τό άμάρ- 
τημα. Ή έπέμβασις αδτη είς τάς πράξεις τού άδελφού πρέπει να ά- 
πορρέη καί νά φαίνεται δτι άπορρέει έξ άγνού άδελφικού ένδιαφέρον- 
τος, καί να φέρη χαρακτήρα συγγενικής νουθεσίας*  διότι δπως δέν 
πρέπει νά ύποχωρή κανείς είς τούς άμαρτάνοντας άδελφούς του, ού
τως άπαιτεΐται μεγάλη προσοχή είς τάς άδελφικάς του έπεμβάσεις.
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Μετά τδν θάνατον τοΰ πατρός των οί άδελφοί οφείλουσι νά δι- 
πλασιάζωσι τήν πρδς άλλήλους άγάπην, νά δεικνύωσιν άμέσως τήν 
δμοιότητα τών αισθημάτων των έκ τής έπελθούσης άπωλείας. Τάς 
καταγγελίας τών δούλων όφείλουσι νά άποδιώκωσι, τάς δολίας συμβου
λές τών φίλων, οί όποιοι παρουσιάζονται ύπέρ τοΰ ένδς ή τού άλλου, 
ν’ άπορρίπτωσι*  ν’ άνακαλώσιν είς τήν μνήμην των δσα μυθολογοΰσι 
περί τής φιλαδελφίας τών Διοσκούρων, καί προσέτι δτι δ Πολυδεύκης 
τδν καταραδιουργουντα τδν άδελφόν του έφόνευσε διά του γρόνθου του.

Κατά τήν διανομήν τής πατρικής περιουσίας οί καλοί άδελφοί 
προσέρχονται καθαροί πάσης έριστικής διαθέσεως' ή ήμέρα αύτή εΐνε 
άρχή είς άλλους μέν άθεραπεύτου έχθρας καί διαφοράς, είς άλλους δέ 
σωτηρίου όμονοίας καί άγάπης. Κατά τήν ήμέραν έκείνην, άν είνε δυ
νατόν, άς παρευρίσκωνται μόνοι οί ενδιαφερόμενοι άδελφοί, άλλως ένας 
καί μόνος καλός φίλος, κοινός μάρτυς καί είς τούς δύο, είνε άρκετός*  
λαμβάνοντες δέ καί δίδοντες τά δίκαια κατά τήν ήμέραν έκείνην, άς 
μή λησμονώμεν δτι διανέμομεν κυρίως τήν έπί τών πατρικών μας κτη
μάτων έπιμέλειαν, δτι έν μέσω ήμών κείται κτήοις καί χρήσις κοινή 
καί άμάραντος δλων τών κτημάτων.

Πολλοί άδελφοί, δυστυχώς, διαμοιράζοντες έριστικώς τήν πατρι
κήν ούσίαν, άποχωρίζονται ώς έχθροί δούλοι, άποβάλλοντες τδ μέγιστον 
καί τιμιώτατον τής πατρικής κληρονομιάς, τήν άδελφικήν πίστιν 
καί άγάπην. νΑλλους δέ τινας βλέπομεν νά μεταχειρίζωνται τά πα
τρικά των πράγματα ώς λάφυρα, δπως δύο άδελφοί άπεχωρίσθησαν 
κόψαντες άργυρούν ποτήριον καί διαμοιράσαντες πατρικόν φόρεμα, ώς 
κατηραμένοι νά διανείμωσι τήν πατρικήν περιουσίαν διά τού ξίφους. 
Πολλοί πρδς τούτους διηγούνται είς τούς άλλους ύπερηφανευόμενοι δτι 
διά πανουργίας καί συγχύσεως έλαβον κατά τήν διανομήν περισσότε
ρον τού ώρισμένου, ένω πρέπει νά χαίρωσι καί νά μεγαλοφρονώσιν έάν 
τελειώσωσι τήν διανομήν μέ έπιείκειαν καί χάριν καί ύποχώρησιν ά- 
μοιβαίαν.

Υπόδειγμα άδελφικής μεγαλοψυχίας έχομεν τδν ’Αθηνόδωρον. 
Ούτος εΐχεν άδελφόν μεγαλύτερον, Ξένωνα καλούμενον, δστις έπιτρο- 
πεύων κατεσπατά)ησε πολλά τής πατρικής κληρονομιάς*  τέλος άρπά- 
σας γυναίκα καί καταδικασθείς έχασε τό άνάλογον μερίδιον τής περι
ουσίας. Ό Αθηνόδωρος ήτο άκόμη μειράκιον, βιε δέ ένηλικιώθη ίλα- 
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βε τήν άναλογοΰσαν πατρικήν του κληρονομιάν, κατατεθειμένην είς 
τό ταμεϊον τής Κυβερνήσεως. Άπό μεγάλην φιλαδελφίαν ό ’Αθηνό
δωρος ήθέλησε νά διανείμω τό περισωθέν μερίδιόν του μετά τού πτω
χού άδελφού του, μολονότι δέ έφάνη άχάριστος κατά τήν διανομήν ό 
εύεργετηθείς άδελφός δέν ήγανάκτησεν ούδέ μετενόησεν ό καλός ’Αθη
νόδωρος, άλλ’ ήσύχως καί εύθύμως έφερε τήν άχαριστίαν τού άδελφού, 
ήτις διεφημίσθη άνά τήν 'Ελλάδα.

Ή ίσότης φιλονικίας δέν φέρει*  διά τούτο μεταξύ τών άδελφών, 
δπως συνεβούλευε καί ό Πλάτων, δέν πρέπει νά άκούωνται αί λέξεις 
ίδικόν μου καί ίδικόν σου, άλλά νά θεμελιούται έπί τού καλού θεμε
λίου τής ίσότητος ή ειρήνη καί ή όμόνοια.

Επειδή τό όλιγώτερον καθίσταται πάντοτε πολέμιον τού περισ
σοτέρου, έπειδή καί ή φύσ<ς ύποστηρίζει πολλάκις τήν άνισότητα καί 
ή τύχη υψώνει καί ταπεινώνει, έπισυμβαίνουσι δέ καί νόσοι καί πολ
λά άπευκταΐα, καταστρεπτικά καί οικιών καί πόλεων, διά τούτο κατά 
τάς συνήθεις αύτάς άνισότητας τών άδελφών άπαιτεΐται πολλή φρόνη- 
σις. Ό ύπερέχων άδελφός ούτε δγκον τινά νά παρουσιάζη είς τόν ύ- 
στερούντα άδελφόν του δφείλει ούτε ύψηλοφροσύνην νά δεικνύη*  τήν 
υπεροχήν πρέπει νά κάμνη άνεπίφθονον ύποχωρών καί ύποβιβάζων 
αύτήν, καί τήν διαφοράν τής τύχης νά έξισώνη δσον εΐνε δυνατόν διά 
τής καλής φρονήσεως. Ό Αεύκολλος δέν ήθέλησε, καίτοι πρεσβύτερος, 
νά λάβη άρχήν πρό τού άδελφού του, καί άπέρριψε τήν παρουσιασθεΐ- 
σαν είς αύτόν εύκαιρίαν καί περιέμεινε τήν προαγωγήν καί έκείνου. 
Ό δέ. Πολυδεύκης ούδέ θεός ήθέλησε μόνος νά γίνη άλλ’ έπροτίμησε 
νά γίνη ήμίθεος μέ τόν άδελφόν καί νά μετά^χη θνητόιητος ϊνα μετα- 
δώση άθανασίας μέρος είς έκεϊνον.

Έπειτα ή άνομοιότης καί άνισότης δύο άδελφών δέν πρέπει νά 
θεωρήται άπόλυτος*  δύο άδελφοί, γεννηθέντες έκ τού αύτού πατρός 
καί τής αύτής μητρός, δέν δύνανται νά εΐνε τόσον άντίποδες ώστε δ 
μέν νά εΐνε σοφός καί καλός, νόστιμος, εύγενής, έντιμος, πλούσιος, εύ
γλωττος, πολυμαθής, φιλάνθρωπος, δ δέ άλλος κακός, άηδής, άγενής, 
άτιμος, άπορος, άσθενής είς τόν λόγον, άμαθής, μισάνθρωπος, άλλ’ έν- 
υπάρχει κατά τινα τρόπον καί είς τούς άσημαντοτέρους καί ταπεινοτέ- 
ρους μέρος τι προτερήματος ή δυνάμεως ή εύφυιας, φερούσης πρός 
τινα καλήν πράξιν. Ταΰτα βέβαια, δ φρονών δτι είς άλλα εΐνε άνώτε- 
ρος άδελφός άν δέν σμικρύνη, μηδέ καλύπτη, μηδέ καταγίνηται, ώς
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είς άγώνα, νά άποδιώκη άπό δλα τά πρωτεία τόν άδελφόν, αλλά 
τούναντίον ύποχωρή ώς πρός καλύτερον καί χρησιμώτερον, ώστε να 
άφαιρή τήν πρόφασιν τοΰ φθόνου, καθώς τό πυρ από τήν ύλην δια τής 
άποσβέσεως άφαιρειται, δλως διόλου δέν θα έπιτρέψη νά γεννηθή καί 
νά συσταθή φθόνος. Έάν τον ύπολειπόμενον άδελφόν μας χρησιμοποι- 
ώμεν ώς συμβοηθόν καί σύμβουλόν μας καί είς δ^α άκόμη εϊμεθα ά- 
νώτεροι, αν δέν άνεχώμεθα νά μή συμμετέχη τών ίδικών μας τιμητι
κών πράξεων, άλλα παρόνταΤ μέν συμβουλευώμεθα, άπόντα δέ άναμέ- 
νωμεν, άν δεικνύωμεν δτι πρό παντός ειμεθα παραχωρητικοί ύπολήψε- 
ως καί δυνάμεως, συντελοΰμεν πολύ είς τήν φιλαδελφίαν, χωρίς νά 
χάνωμεν τίποτε άπό τόν εαυτόν μας.

Αύτά λοιπόν δύναται τις νά συμβουλεύση είς τόν ύπερέχοντα α
δελφόν. Ό δέ ύποδεέστερος πάλιν πρέπει νά έχη ύπ’ δψιν του, δτι δ 
πλουσιότερος άπό αύτόν καί λογικότερος καί λαμπρότερος καεά τήν 
ύπόληψιν άδελφός του είνε κατώτερος μυρίων άλλων, καί δτι έάν έξ δ- 
λων τών εύχυχούντων, τόν λυπή διά τής εύτυχίας τοΰ δ φίλτατος καί 
συγγενέστατος άδελφός του, είνε ό δυστυχέστατος δλων τών άνθρώπων. 
Καθώς δ Μένελλος ένομιζεν δτι πρέπει οί Ρωμαίοι νά είνε εύγνώμονες 
είς τούς θεούς, διότι 6 άνδρειότατος Σκιπίών δέν έγεννήθη είς άλλην 
πόλιν, τοιουτοτρόπως, ας εύχεται έκαστος νά διαφέρη τών άλλων πρό 
παντός δ ίδιος άδελφός κατά τά τελικά έργα, νά έχη αύτός τήν ζηλευ
τήν ύπεροχήν καί δύναμιν.

Πολλοί είνε τοσον διεστραμμένοι έκ φύσεως πρός τά καλά συγ
γενικά έργα, ώστε εύχαριστοΰνται μέν καί μεγαλοφρονοΰσι διά φίλους 
δοξασθέντας καί τιμηθέντας, θεωροΰσι δέ θαμβώματα εαυτών τάς λαμ
πρότητας τών άδελφών, καί ύπερηφανεύον:αι μέν διά τάς εύτυχίας τών 
πατέρων καί διά τάς λεγομένας στρατηγίας προπάππων, άπό τάς όποι
ας τίποτε δέν άπέλαυσαν ούδέ μέρος τι έλαβον, στενοχωρουνται δέ καί 
θεωρούσιν έαυτούς ταπεινουμένους διά τάς κληρονομιάς καί τάς άρχάς 
καί τούς ένδόξους γάμους τών άδελφών. Καί ταΰτα ένώ ό φθόνος γενι
κώς μέ κανένα τρόπον δέν έπιτρέπεται, καί ένφ ή φρόνησις μας έπι- 
βάλλει, δσάκις δέν δυνάμεθα νά έκριζώσωμεν ιό ολέθριον τούτο πά
θος, νά στρέφωμεν αύτό πρΛς τούς ξένους, καθώς έκεινοι οί όποιοι 
τάς στάσεις τής πόλεώς των μεταφέρουσιν είς τάς πόλεις τών έχθρών.

Δεν εΐ^ε δμως άφ’ ετέρου πρέπον κατά τήν προαγωγήν ενός άδελ- 
φου νά ταπεινοΰται δ άλ/<ος, δπως ή λεκάνη τής πλάστιγγος, έφ’ ής 

τ/θενται τά σταθμά, κλίνει άπέναντι τής ύψουμένης άλλης*  εύπρεπέ- 
σχερον είνε αί εύιυχ'αι τοΰ ένός άδελφοΰ νά προάγουν τόν άλλον, 
καθώς είς τόν πολλαπλασιασμόν τών άριθμών οί πλέον μικροί μηκύ
νονται μέ τούς π?έον μεγάλους. Καί έκ τών δακτύλων τοΰ γράφοντος 
ή παίζοντος δργανον ό μή δυνάμενος νά συνεργήση άμέσως δέν είνε 
κατώτερος, διότι δλοι οί δάκτυλοι συγκινουνται καί συμβοηθοΰσιν άλ- 
λήλους κατά τινα τρόπον, ώς νά έχωσι γίνει έπίτηδες άνισοι. Έπειδή 
δέ είς τούς φιλοτίμους πρό πάντων γεννώνται έκ φύσεως φθόνοι καί άν- 
τιζηλίαι πρός τούς όντας κατά τήν ύπόληψιν καί τιμήν άνωτέρους, 
διά τοΰτο είνε χρησιμώτατον είς τούς άοελφούς νά μή άποκτώσι μήτε 
τάς τιμάς μήτε τάς δυνάμεις άπό τών αύτών πραγμάτων καί τών αύ
τών έργων, άλλ’ άπό διαφόρων. Καί τά άπό τών αύτών τόπων τρεφό
μενα θηρία πολεμοΰσιν άλληλα. Καί έκ τών άθλητών οί πρός εν βρα- 
6εΐον τείνοντας είνε άνταγωνισχαί, άλ/C οί πυγμάχοι είνε φίλοι τών 
παγκρατιστών, καί οί δρομείς άγαπητοί είς τούς παλαιστάς, καί συνα
γωνίζονται καί ένδιαφέρονται ύπέρ άλλήλων. "Οθεν καί έκ τών Τω- 
δαριδών, διά τής πυγμής δ Πολυδεύκης ένίκα, διά τοΰ δρόμου δέ δ 
Κάστωρ. Καί οί στρατηγοΰντες δέν φθονοΰσι πολύ τούς δημαγωγούς 
έκ τών πολιχευομένων, ούτε οί δικηγόροι τούς αύτοκαλουμένους σοφούς 
ρήτορας, ούδέ οί παθολόγοι ιατροί τούς χειρουργούς, άλλά καί συμπε- 
ριλαμβάνουσι καί συνεργάζονται μετ’ αύτών. Γ.Μ.

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΝ ΤΗ, ΗΝΕΛΕΥΣΕΙ ΤΗΣ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ
Τό άνακοινωθέν τών έντιμων Βουλευτών δι’ ού πληροφορείται τό 

Δημόσιον δτι τά τής συγκροτηθείσης έν τή ’Αρχιεπισκοπή Συνελεύσεως 
τήν 21 Μαρτίου ύπό τήν προεδρείαν τής Α. Μ. τοΰ Αρχιεπισκόπου 
δέν έχουσιν δπως έξεχέθησαν έν τφ πρό τούτου τεύχει τοΰ « Εκκλ. 
Κήρυκος» ύποχρεοι ήμάς νά έπανέλθωμεν είς τό θέμα δπως έκθέσωμεν 
άναλυτικώτερον τά πεπραγμένα κατά τήν Συνέλευσιν έκείνην δια να 
πληροφορηθή τό Κοινόν έν λεπτομερεία τίνες σκέψεις άντηλλαγησαν 
καί τίνες άποφάσεις έλήφθησαν κατά τήν ιστορικήν έκείνην Συνέλευσιν. 
Γράφοντες ίπό μνήμης — διότι δυστυχώς δεν έκρχτηθηοαν πρακτικά 
τή έπιμόνφ αιτήσει τινών—θά χαρώμεν καθ’ ύπερβολήν έάν δστις δή
ποτε τών συ νεδριασάνιων θελήση νά διορθώση οϊαν δήποτε άναχριβειαν 
ή συμπληρώ ση οϊαν δήποτε ούσιώδη παράλειψιν έν τή έκθέσει ταυτη.

Ή Α. Μ. δ Αρχιεπίσκοπος κατόπιν προσυσκέψεως έν τή ’Αρ
χιεπισκοπή μετά τών έν Αευκωσία εύρισκομένων Τεραρχών καί πολι- 
τευομένων άπέλυσε πρόσκλησιν πρός τούς Αρχιερείς, τούς Βουλευτάς, 
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τούς Δημάρχους τών πόλεων καί τούς πρώην Βουλευτάς τε καί Δη
μάρχους ίνα συνέλθωσιν είς τήν ’Αρχιεπισκοπήν πρός σύσκεψιν έπί 
δύο ζητημάτων, τοΰ τής σημαίας καί τού πολιτικού.

Έμέρας τινάς μετά τήν άπόλυσιν τής προσκλήσεως τρεις Βουλευ- 
ταΐ ήγγειλαν είς τον ’Αρχιεπίσκοπον δτι πολλοί τών Βουλευτών έδή- 
λωσαν δτι δέν έννοοΰν να προσέλθουν είμή διά μόνον τό ζήτημα τής 
σημαίας καί άρα θεωροΰσιν έπάναγκες νά διαγραφή έκ τής ήμερησίας 
διατάξεως τό πολιτικόν ζήτημα δια τό όποιον προβλέπονται διαφωνίαι 
καί συγκρούσεις μεταξύ Βασιλικών καί Βενιζελικών. Ό ’Αρχιεπίσκο
πος ύποχρεωμένος άπέναντι τής A. Ε. τού Μ. 'Αρμοστοΰ νά συγκα- 
λέση Συνέλευσιν διά τό ζήτημα τής Σημαίας ένέδωκε μετά δυσφορίας, 
ώς γνωρίζομεν, είς τήν άξίωσιν περί διαγραφής έκ τού προγράμματος 
τού έτέρου ζητήματος.

Μετά τήν περάτωσιν τής συζητήσεως έπί τού ζητήματος τής ση
μαίας καταληξάσης διά πλειονοψηφίας είς άπόφασιν άναβολής έπ’ ά - 
όριστον ό κ. Αανίτης παρατηρεί δτι ή πρός αυτόν πρόσκλησις διαλαμ
βάνει δύο ζητήματα καί δτι ήλθε κυρίως διά τό δεύτερον, τό πολιτικόν, 
άπορεί πώς έγεινε μεταβολή είς τό πρόγραμμα καί παρακαλεί νά συν- 
εχισθή ή συζήτησις έπί τοΰ πολιτικού. Ό κ. Ζήνων παρατηρεί δτι ήλ
θε μονόν διά τό τής σημαίας, ό δέ κ. Ζαννέτος έπαναλαμβά\/ων τό αύτό 
προσθέτει δτιτό πολιτικόν ζήτημα άφορά τούς Βουλευτάς οϊτινε, καί θά 
κάμωσι τό καθήκον των. Ό Μ. Κιτίου λέγει δτι άν ένόησε καλώς τήν 
δήλωσιν τού κ. Ζαννέτου οί Βουλευταί θεωροΰσιν άποκλειστικόν αύτών 
δικαίωμα τήν διάσκεψιν καί ένέργειαν έπί τοΰ έθνικού ζητήματος τής 
άποκαταστάσεως τής Κύπρου, τό όποιον δ κ. Αανίτης έννοεϊ πάντως 
λέγων πολιτικόν ζήτημα. Έάν ούτως έχη τό πράγμα τότε θά παρατη- 
ρήση ότι ή νέα Βουλή τέμνει νέαν δδόν έν τή έθνική ιστορία τής Κύ
πρου. Διότι έως τοΰδε άπό τής άρχής τής ’Αγγλικής Κατοχής ήτο 
καθωρισμένον ώς καθεστώς είς τάς παραμονάς ίδία τοΰ άνοίγματος 
τοΰ Νομοθετικού νά συγκροτώνται έν τή 'Ιερά αύτή αιθούση συνελεύ
σεις υπό τήν προεορείαν τοΰ ’Αρχιεπισκόπου νά συζητήται δέ τό έ- 
θνικόν ζήτημα καί νά διαγράφηται ή πορεία τοΰ τόπου τήν όποίαν 
θά έπισημοποίουν οί ΒουλευταΙ έν τώ Νομοθετικώ. Βεβαίως, λέγει, οί 
ΒουλευταΙ είνε έλεύθεροι νά τάμωσι τήν δηλωθεΐσαν νέαν δδόν, τότε 
δμως πρέπει νά έχωσιν ύπ’ οψει δτι καί οί άλλοι έκκλησιαστικοί καί 
πολιτικοί παράγοντες θα θεωρήσωσι δικαίωμά των νά έργαοθώσιν ώς 
έκαστος νομίζει πρόσφορον καί τότε θά έχωμεν διάσπασιν τής ένεργείας 
έπί τοΰ έθνικού ζητήματος. Δυστυχώς, ΙΙανιερώτατε, λέγει ό κ. Ζή
νων, ή διάσπασις αύτη υπάρχει ήδη πρό πολλοΰ. Τοΰιο σημαίνει, ά
παντά ό Μητροπολίτης Κιτίου, δτι ή παρούσα συνέλευσις έπρεπε νά 
γείνη πολύ πρότε;ον, έάν δέ καί νΰν διαλυθώμεν χωρίς νά συζητή- 

σωμεν έπ’ έλπίδι νά καταλήξωμεν είς ένιαίαν άντίληψιν ή διάσπασις 
θά γείνη άκόμη μεγαλειτέρα.

Μετά βραχεΐαν ιδιαιτέραν σύσκεψιν Βουλευτών τινων άποσύρονται 
αί άντιρρήσεις καί γίνεται δεκτόν δμοφώνως νά τεθή υπό διάσκεψιν 
τό έθνικόν ζήτημα μετά τό δεϊπ/ον.

"Αμα τή έπαναλήψει τής συνεδρίας θέτει πρότασιν δ κ. Αιασί- 
δης : Νά έλθωμεν είς έπαφήν μετά τής Θεσσαλονίκης καί νά έπιδιώ- 
ξωμεν μετά τής οδού ταύτης τήν έθ/ϊκήν μας άποκατάστασιν.

Έπί τής προτάσεως ταύτης άγορεύει πρώτος ό κ. Χατζηιωάννου, 
συνηγορεί ύπέρ αύτής καί άποδεικνύει διά πολλών έπιχειρημάτων δτι 
έπιβάλλεται υπό τών περιστάσεων νά προσανατολισθώμεν πρός τήν 
Θεσσαλονίκην μέ βεβαίαν έλπίδα δτι θά τύχωμεν τής έθνικής μας άπο
καταστάσεως. Διαδεχόμενος τόν κ. Χατζηιωάννου δ κ. Μ. Νικολαΐδης 
λέγει δτι θά παρέτασσε τά αύτά επιχειρήματα ύπέρ τής προτάσεως έάν 
ώμίλει πρώτος, άναπτύσσει άπόψεις τινάς παραλειφθείσας ύπό τοΰ κ. 
Χατζηιωάννου καί τονίζει έμφαντικώς τήν εύθύνην ήν θά φέρωμεν ά- 
πέναντι τοΰ τόπου καί τοΰ έθνους έάν δέν οράξωμεν τής περιστάσεως.

Ό κ. Αανίτης νομίζει δτι καί τοΰ ζητήματος τής έπαφής μέ τήν 
Θεσσαλονίκην πρωτεύει τό ζήτημα τής έκδηλώσεως συμπάθειας καί 
άφοσιώσεως πρός τήν ’Αγγλίαν καί τόν άγώνα αύτής ύπέρ τοΰ δικαίου 
τών έθνών, ο.ότι, καί λέγει τοΰτο μετά πολλής θλίψεως, θεωρεί ολέ
θρια διά τήν Κύπρον τά δημοσιεύματα έκείνα τά όποια τείνουν νά 
δείξουν δτι ύπάρχουσιν έν Κύπριο γερμανόφιλοι, πράγμα τό όποιον ένώ 
είνε έντελώς άνυπόστατον έκθέτει τδν τόπον άπέναν:ι της κρατούσης 
Δυνάμεως πρός τήν όποιαν πλείστους έχομεν λόγους εύγνωμοσύνης καί 
ήμεις καί τδ έλληνικδν έθνος δλόκληρον.

Επακολουθεί σιγή λεπτών τινών ήν διακόπτει δ κ. Μ. Νικολαΐ- 
δης διά νά εϊπη : Ή σιωπή σημαίνει βεβαίως παραδοχήν τής προτά
σεως καί τών άναπτυχθέντων έπιχειρημάτων καί δυνάμεθα νά θεωρή- 
σωμεν λήξασαν τήν συζήτησιν. Μία φωνή λέγει: άς άκού.ωμεν καί τήν 
γνώμην τής Ιεραρχίας, γίνονται δέ νεύματα πρδς τδν Μητροπολίτην 
Κιτίου νά όμιλήση. Ό Μ. Κιτίου, θά δμιλήσωμεν, λέγει, καί ήμείς, 
άλλά θέλομεν νά προηγηθώσιν οί πολιτευόμενοι.

Ααμβάνει τότε τδν λόγον δ κ. θεοδότου, δστις λέγει δτι δέν βλέ
πει τδ πρακτικόν όφελος τής προτάσεως διότι τδ προτεινόμενον κατ’ 
ούσίαν ήδη έγένετο. Οί Βουλευταί, λέγει, έπεκοινώνησαν ήδη μετά τής 
Θεσσαλονίκης διά τοΰ κ. Αανίτου, άλλά δέν έλαβον άπάντησιν έκ τοΰ 
όποιου δύναται νά συναχθή δτι ή Θεσσαλονίκη δέν δύναται νά μας 
ώφελήση είς τδ ζήτημά μας. Ό κ. Αανίτης έπιβεβαιών τδ γεγονός 
προσθέτει δτι έγραψε μέν άλλά δέν είνε βέβαιος δτι έλήφθησαν αί έ- 
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πιστολαί του. ’’Εχει τούναντίον λόγους νά πιστεύη δτι αί έπιστολαί του 
δέν έφθασαν είς τον πρός δν δρον.

Άλλά διατί, έρωτα ό κ. Ζήνων, να άποταθώμεν είς τήν Θεσσαλο
νίκην καί ούχί είς τήν Κυβέρνησίν μας ; ΠρΙν δέ νά λάβη άπάντησιν 
έρωτάται ό Μ. Κιτίου ύπό τοΰ κ. Ν. Πασχάλη αν ήλθεν είς έπικοι- 
νωνίαν μετά τοΰ κ. Βενιζέλου καί αν έχη τινα άπάντησιν, Πρός τόν 
κ. Βενιζέλον έγραψα, ) έγει δ Μ. Κιτίου, έν φιλική άλληλογραφία περί 
τής πεποιθήσεως, ήν έχει δ τόπος δτι ή ’Αγγλία ή τόσον δεικνύουσα 
ένδιαφέρον δια τδ έν Θεσσαλονίκη καθεστώς καί τδν άγώνά του παρά 
τδ πλευρόν της θά θελήση νά έπαναλάβη τήν προσφοράν τής Κύπρου 
άφοΰ ήδη έκπληρούνται οί δροι ύφ’ ούς προσέφερεν αύτήν πρδ ένδς 
καί ήμίσεος έτους. Νομίζει δτι δύναται νά βεβαιώση τήν λήψιν τών έ- 
πιστολών άλλ’ είς τδ σημείον τούτο δέν είχεν άπάντησιν πάντως, λέ
γει, διά λόγους διπλωματικής έθιμοτυπίας.

Γενομένης έρωτήσεως καί αύθις τίς άγορεύειν βούλεται, έγείρε- 
ται δ κ. Ζαννέτος. Εύρίσκει δτι οί προαγορεύσαντες έξετράπησαν είς 
αισθηματολογίας. Έγώ, λέγει, δφείλω νά τδ εϊπω μετά παρρησίας δέν 
άγαπώ κανένα*  ή ψυχή μου είνε πλήρης άγανακτήσεως καθ’ δλων τών 
’Ισχυρών, διότι δλοι έζημίωσαν τήν Ελλάδα καί κανείς δέν θέλει εί- 
λικρινώς τήν πρόοδόν της. Μήπως ή Γαλλία τού Ναπολέοντος δέν ή- 
τοιμάζετο νά θυσιάση τήν Ελλάδα είς τά συμφέροντά της ; Τδ έν 
Θεσσαλονίκη καθεστώς βλέπει κλονούμενον. Ποιος δέ τοΰ έγγυά- 
ται διά τήν τύχην τής Κύπρου έάν τδ καθεστώς έκεΐνο συντριβή; θά 
ήτο έν τούτοις έτοιμος αν καί βασιλικότατος νά δεχθή τήν λύσιν ταύ
την αν έβλεπεν δτι ή ’Αγγλία ήθελεν είλικρινώς νά προσφέρη τήν Κύ
προν είς τήν Θεσσαλονίκην. Δέν βλέπει τί πλειότερον δυνάμεθα 7ά κά- 
μωμεν διά τού προτεινομένου διαβήματος άπδ δ,τι έκαμεν ήδη δ Μ. 
Κιτίου.

Πολλοί : *Ό,τι  δ Μ. Κιτίου έκαμεν είνε φύσεως ιδιωτικής ένω 
τώρα πρόκειται περί έπισήμου διαβήματος.

Ζαννέτος : Κανέν διάβημα δλων ήμών δέν δύναται νά είνε ίσον 
πρδς τδ τοΰ Μ. Κιτίου ώς έκ τών έξαιρετικών αύτοΰ μετά τοΰ Βενι
ζέλου σχέσεων.

Ήτοιμάζετο νά όμιλήση δ κ. θεοδότου, άλλα παραχωρεί εύγε- 
νώς τήν θέσιν του είς τδν Μ. Κιτίου έγερθέντα έπίσης.

Ό Μ, Κιτίου είπε τοιάδε: Ό κ. Ζαννέτος κατέκρινε τήν αισθη
ματολογίαν τών πρδ αύτοΰ άγορευσάντων άλλά καί δ ίδιος έβάσισε 
τήν άγόρευσίν του έπί αισθηματολογίας.

Ζαννέτος: Καθόλου.

Μ. Κιτίου: Βεβαίως. Διό« αίσθημα είνε καί ή άντιπάθεια καί ή 
άγανάκτησις τήν δποίαν ύμείς έξωτερικεύσατε δπως αίσθημα είνε καί 
ή συμπάθεια καί ή εύγνωμοσύνη τοΰ κ. Αανίτου τήν δποίαν κατεκρί- 
νατε. Έγώ δμως νομίζω δτι τήν στιγμήν ταύτην συζητούμεν δχι πώς 
νά άνταμείψωμεν τούς εύεργετήσαντας τδ έθνος μας ούτε πώς νά τιμω- 
ρήσωμεν τούς ζημιώσαντας αύτό, άλλά πώς έν τώ παρδντι χρόνω πο
λιτευόμενοι δυνάμεθα νά προαγάγωμεν καί νά φέρωμεν είς λύσιν τήν 
ποθητήν τδ ζήτημα τής έθνικής τής Κύπρου άποκαταστάσεως. ’Ίσως 
νά είνε δεδικαιολογημένη ή αισθηματολογία τοΰ κ. Ζαννέτου, δπως είνε 
δεδικαιολογημένη καί ή τοΰ κ. Αανίτου, άλλά συζητοΰντες πολιτικώς 
πρέπει νά άναζητήσωμεν βάσεις σ:ερεωτέρας τής αισθηματολογίας διά 
τδ πολιτικόν μας πρόγραμμα. Πρέπει νά καθοοηγηθώμεν άπδ τήν λο
γικήν τών πραγμάτων καί όχι άπδ τήν δύναμιν τών προσωπικών αι
σθημάτων. Άς διατηρήση έκαστος τά προσωπικά του αισθήματα καί 
ας έξακολουθήσωμεν οί μέν ή οί δέ συμπαθοΰντες ή άντιπαθοΰντες τδν 
ένα ή τδν άλλον έθνικδν Ηγέτην, άλλ’ ώς Κύπριοι έχοντες ένώπιον 
ήμών συγκεκριμένον ζήτημα, τήν έθνικήν μας άποκα ςάστ^σιν πρέπει 
νά ύπαχθώμεν είς τήν λογικήν τών πραγμάτων τών δποίων τδν ροΰν 
δέν είμεθα ικανοί νά μεταστρέψωμεν. Δέν πρόκειται νά καθορίσωμεν 
άν δικαίως ή άδίκως οί σύμμαχοι κακομεταχειρίζονται τδ έν Άθήναις 
καθεστώς καί περιποιούνται τδ έν Θεσσαλονίκη. Τοΰτο είνε έργον φι· 
λοσοφούντων καί ίστοριογραφούντων.Ήμεϊς δμως ζητοΰντε τδ πώς ύπδ 
τάς ένεστώσας περιστάσεις θά έπιτύχωμεν τήν λύσιν τοΰ κυπριακού 
προβλήματος πρέπει νά άποβλέψωμεν πρδς τά γεγονότα ταΰ:α ώς άν- 
τικειμενικώς δεδομένα καί νά έξετάσωμεν κατά πόσον ταΰτα δύνανται 
νά χρησιμεύσωσιν ώς παράγοντες είς τήν ήμετέραν ύπόθέσιν. 'Γπάρ- 
χει τις μεταξύ ήμών βλέπων δδδν λύσεως τοΰ ζητήματος μας διβρχο- 
μένην έν τώ παρόντι διά τών βασιλικώ/ ανακτόρων τών ’Αθηνών ; 
Άς τδ δείςη καί είμαι πρόθυμος νά τδν άκολουθήσω πρώτος ! Έάν 
δμω; πάντες άναγνωρίζωμεν τδ μάταιον τοιαύτης άποπείρας διατί να 
μή άκολουθήσωμεν τήν όδδν ή όποια ύπεδείχθη δΓ άκατανικήτων έ- 
πιχειρημάτων διερχομένη διά τής Θεσσαλονίκης ; Την λυπηράν τοΰ 
έθνους διαίρεσιν ούοείς ήμών πιστεύει αιώνιον. Διατί λοιπόν νά μή εύ- 
ρισκώμεθα καί ήμείς έν τώ κύκλςο τής έθνικής οίκογενείας κατά τήν 
ώραν τής έθνικής ένότητος, εισερχόμενοι είς τδ έτερον μέρος αύτοΰ 
έως έτι καιρός ; Τί θά μας ώφελήση ή πολιτική τής μή άναμί,εως είς 
τήν οικογενειακήν τοΰ έθνους έριδα, δταν αύριον ήμείς έςωθεν τοΰ νυμ- 
φώνος θά παρακολουθώμεν τήν οικογενειακήν χαράν: Άλλά θεωρεί
ται ώς κλονούμενον το έν Θεσσαλονίκη καθεστώς. Τόσον τδ καλλίτερον 
διά τούς βασιλικούς οί οποίοι θά πανηγυρίσωσι πολίται ήδη τού έλλη- 
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νικοϋ Βασιλείου τήν ύπερίσχυσιν τών ’Αθηνών έπί τής Θεσσαλονίκης.
Νομίζω δμως δτι χρήζει τ^οποποιήσεως ή πρότασις έφ’ ής διεξή- 

χθη μέχρι τοϋδε ή συζήτησις. Ό κ. Ζή /ων ήρώτησε διατί να άποτα- 
θώμεν πρός τήν Θεσσαλονίκην καί ούχί πρός τήν ’Αγγλικήν Κυβέρ- 
νησιν. Ή έρώτησις αυτή περιέχει τήν έννοιαν τής ορθής διατυπώσεως 
τής προτάσεως, ήν εγώ διατυπώ οϋιω :

Νά άποταθώμεν δπως πάντοτε πρός τήν Κυρίαρχον τής Κύπρου 
Δύναμιν δια άναφορας τής Συνελεύσεως ταύτης καί νά άξιώσωμεν δ
πως έπαναληφθή ή προσφορά τής Κύπρου πρδς τήν έν Θεσσαλονίκη 
Κυβέρνησιν, έκπληροϋσαν ήδη τδν δρον ύφ’ δν γενομένη πρότερον 
πρδς τήν έν Άθήνατς άπερρίφθη, νά γνωρίσωμεν δ’ απλώς τδ διάβημα 
είς τδν κ. Βενιζέλον, δσπς βεβαίως δέν χρήζει παρακλήσεων πρδς έ- 
πιτέλεσιν έθνικοΰ καθήκοντος.

Τδ προτεινόμενον πολιτικδν διάβημα εΐνε τόσον σύμφωνον πρδς 
τήν φύσιν τών πραγμάτων ώστε περιέχει δλα τά έχέγγυα τής έπιτυ- 
χίας. Διά τοϋ διαβήματός μας διατρανοϋμεν τδν πόθον μας νά λάβωμεν 
μέρος είς τδν άγώνα ον άδελφοί μας άγωνίζονιαι έν Μακεδονία ύπδ 
τήν άρχηγίαν τής ’Αγγλίας, δέν ζητοΰμεν δέ πλέον έκείνου τδ οποίον 
αύθορμήτως ή Κυρίαρχος Δύναμις έπραξε πρδ ένδς καί ήμίσεος έτους. 
Άποκλίνοντες οί έν Αονδίνφ τήναϊτησίν μας δέν θά εύρίσκοντο έν άρ- 
μονία ούτε πρδς τήν προηγουμένην άπόφασίν των ούτε πρδς τάς περί 
δικαίου τών έθνών δηλώσεις των ούτε πρδς τάς έμφανείς ύπέρ τοϋ έν 
Θεσσαλονίκη καθεστώτος ένεργείας των.

Ε. Ζήνων: Ή μεγάλη σας αισιοδοξία, Πανιερώτατε, σάς παρου
σιάζει τά πράγματα πολύ εύκολα,

Μ. Κιτίου: Ίσως άπδ ιδιοσυγκρασίας να είμαι πλέον τοϋ δέοντος 
αισιόδοξος. Άλλα δέν εΐοον νά άντιταχθή τι κατά τής λογικής τών 
πραγμάτων καί διά τοϋτο ύποβάλλω είς τήν ψήφον τής Συνελεύσεως 
τήν πρότασιν ώς τήν διετύπωσα.

θεοδότου: Τδ πράγμα έλαβεν ήδη καλήν κατεύθυνσιν, νομίζω δ
μως ορθόν νά προηγηθή ή έν τφ Νομοθετικφ ένέργειχ.

Ζαννέτος: Νομίζω καλδν νά άκολουθήσωμεν τήν εξής πορείαν. 
Νά γείνη πρότασις παραγράφου είς τήν άπάντησιν έν τφ λόγω τοϋ Μ. 
Άρμοστοϋ, νά έπαοίολουθήση ψήφισμα, έάν δέ ταΰτα ώς προβλέπεται 
κχταψηφισθώσι νά συγκληθή πάλιν ή Συνέλευσις νά ύπογράψη ύπόμνη- 
μα πρδς τήν Κεντρικήν Κυβέρνησιν.

Μ. Κιτίου: Συμφωνώ πλήρως πρδς τδ διάγραμμα τοϋ κ. Ζαννέτου.
Τότε νά δρισθή άμέσως, λέγουσι πολλοί, έπιτροπή να σύνταξη 

τδ ύπόμνημα, τδ οποίον νά εΐνε έτοιμον πρδ τής λήξεως τών έργασιών 
τοϋ Νομοθετικού.

Τά πεπραγμένα έν τή Συνελεύσει τής 21 Μαρτίου 295

Καί δρίζεται ώς ’Επιτροπή συντακτική τοϋ ύπομνήματος δ Μ. 
Κιτίου καί οί κ. κ. θεοδότου, Άανίτης καί Ζαννέτος.

Διαλύεται ή συνεδρία έν μέσφ γενικής χαρας διά τδ ομόφωνον 
άποτέλεσμα. Καί τότε δ κ. Οίκονομίδης χαρακτηριστικώτατα λέγει: 
Άς μάθωμεν λοιπόν άπδ τδ ομόφωνον αποτέλεσμα νά μή φοβώμεθα 
τήν συζήτησιν.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ
'Ομιλία είς τό «ποόόεχε όαντώ»·

Πρόσεχε σαυτφ’ έπειΒή δ άνθρωπος πολύ εύκολώτε
ρον καί εύχαριστοτερον παρακολουθεί τούς άλλους παρά τδν 
έαυτόν του, παϋσαι περιεργαζόμενος τα κακά τοΰ δεινός καί του 
δεινός, μή έξέταζε τά ξένα άρρωστήματα, άλλά σαυτφ πρό
σεχε, δηλ. στρέφε τδ βλέμμα τής ψυχής σου έπί τδ- έαυτόν 
σου, μή βλέπε τδ έν τφ δφθαλμφ τοΰ" άδελφοΰ σου κάρφος, 
άλλα τήν έν τφ ίδικφ σου δφθαλμφ δοκόν, δπως είπεν δ Κύ
ριος. Μή προσπαθεί νά άνεύρης μεμπτά σημεία είς τδν βίον τών 
άλλων, άλλ’ έξέταζε άν δ ίδικός σου βίος εΐνε άμεμπτος, άν 
ήμαρτες κατά διάνοιαν, αν ή γλωσσά σου, προεκδραμοϋσα τής 
διανοίας, ώλίσθησεν, άν επραξές τι τδ όποιον δέν έπρεπε. Καί 
έάν έν τφ βίφ σου είφης πολλά τά αμαρτήματα, θά ευρης δέ 
έξάπαντος άφοΰ είσαι άνθρωπος, λέγε τδ τοΰ τελώνου : «δ θεδς 
ίλάσθητί μοι τφ άμαρτωλφ».

Πρόσεχε σ α υ τ φ. Τδ θειον τούτο παράγγελμα θά 
χρησιμεύση καί είς τάς δυστυχίας σου ώς άγαθδς σύμβουλος, ύ· 
πομιμνήσκων τήν φύσιν τών άνθρωπίνων ώστε νά μή έπαρθή 
είς ύπέρογκον άλαζονείαν,καί είς τάς δυστυχίας σου ώστε νά μή 
έμπέσης έξ άπογνώσεως είς καταστρεπτικήν δυσθυμίαν. Σέ άνέ- 
δειξαν πλούσιον αί περιστάσεις ; Σού έπιτρέπει ή προγονική 
σου εύκλεια νά μεγαλοφρονήσης ; Δύνασαι νά καυχηθής διά 
τήν πατρίδα, διά τδ σωματικόν σου κάλλος, διά τάς παρά τών 
άλλων τιμάς ; Πρόσεχε σαυτφ, διότι είσαι θνητός, διότι είσαι 
γή και είς γήν άπελεύση. Ρίψον έν βλέμμα είς τούς πρδ σού διά 
τά αύτά πράγματα έπαρθέντας· που είνε οί τά πολιτικά άξιώμα 
τα κατέχοντες ; πού είνε οί άκαταγώνιστοι ρήτορες ; που είνε 
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οί δακτυλοδεικτούμενοι είς τάς πανηγύρεις, οί λαμπροί ίπποτρό- 
φοι, οί στρατηγοί, οί σατράπαι, οί τύραννοι ; Δέν είνε τά πάντα 
κόνις ; δέν είνε τά πάντα μύθος ; Άρνεΐσαι δτι δλίγα μόνον 
δοτά έμειναν ώς άναμνηστικά δλου έκείνου τού μεγαλείου ; Έγ- 
κυψον είς τους τάφους καί προσπάθησον νά διακρίνης τδν δέ- 
σμιον άπδ τού βασιλέως, τδν δούλον άπδ τοΰ δεσπότου, τδν ισχυ
ρόν άπδ τού ασθενούς, τδν ώραίον άπδ τού δυσειδούς. Ενθυμού
μενος λοιπδν πάντοτε τήν φύσιν σου δέν θά έπαρθής ποτέ' θά 
ένθυμήσαι δέ έαυτόν αν προσέχης είς τδν εαυτόν σου.

Πάλιν δυσγενής τις είσαι καί άδοξος, πτωχδς έκ πτωχών, 
άνέστιος, άπολις, ασθενής, τρέμων τους έν δυναστείφ, ανεχόμε
νος τα πάντα διά τήν ταπεινότητα τού βίου ; «Πτωχός, λέγου- 
σιν αί Παροιμίαι, ούχ ύφίσταται απειλήν». Μή άπελπισθής λοι
πόν μηδ’ άποβάλης πάσαν αγαθήν έλπίδα διά τδ δτι έπϊ τοΰ 
παρόντος ούδέν ζηλευτόν κατέχεις*  άνάγαγε τήν ψυχήν σου πρδς 
τα άγαθά, τά όποια μέχρι σήμερον δ θεός σού έδωκε, καί πρδς 
έκείνα τά όποια ύπεσχέθη δτι διά σέ φυλάττει.

Πρώτον μέν είσαι άνθρωπος, μόνον έκ τών ζώων θεόπλα- 
στον. Άρά γε δέν είνε άρκετδν πρδς ύψίστην εύθυμίαν τδ δτι 
ύπ’ αύτών τών χειρών τοΰ τά πάντα συστησαμένου Θεού έπλά- 
σθης ; τδ δτι δύνασαι, ώς κατ’ εικόνα τού κτίσαντος πλασθείς, 
νά γίνης δι’ αγαθής πολιτείας όμότιμος τών άγγέλων ; Ψυχήν 
έλαβες νοεράν διά τής οποίας τδν Θεόν έννοείς, τήν φύσιν τών 
οντων διά τοΰ νοΰ σου καθοράς, τδν ήδιστον καρπόν τής σοφίας 
άπολαύεις. "Ολα τά χερσαία ζώα, ήμερα καί άγρια, δλα 
τά ύδρόβια καί δλα τά πετεινά, είνε δούλα καί ύποχείριά 
σου. Σύ δέν έξεύρες τέχνας, συ δέν συνέστησες πόλεις, συ 
δέν έπενόησες δ,τι άναγκαίον διά τήν ζωήν σου καί δ,τι 
συντελεστικδν τρυφής καί άπολαύσεως ; Δέν διαπεράς τά 
σοελάγη διά τοΰ νοΰ σου, δέν χρησιμοποιείς τήν γήν καί τήν 
θάλασσαν διά τάς άνάγκας σου ; Διατί λοιπόν μικροψυχείς 
διότι δέν έχεις ίππον μέ άργυροΰς χαλινούς ; Άλλ’ έχεις ήλιον 
διφρηλατοΰντα καί δαδουχούντα καθ’ έκάστην διά σέ φωτεινοτά- 
την λαμπάδα. Δέν έχεις λαμπηδόνας χρυσού καί άργύρου, άλλ’ 
έχεις σελήνην περιλάμπουσάν σε μέ τό άμύθητον φώς της. Δέν 
έχεις χρυσοκόλλητα άρματα, άλλ’ έχεις πόδας, φυσικόν καί ά- 
ναφαίρετον όχημα. Διατί λοιπόν μακαρίζεις τούς έχοντας παχύ 
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βαλάντιον, άλλα περιπατοΰντας μέ ξένους πόδας ; Δέν κοιμάσαι 
έπϊ κλίνης έλεφαντίνης*  άλλ’ έχεις τήν γήν πολλών έλεφάντων 
πολυτιμοτέραν, έχεις γλυκείαν έπ’ αύτής τήν άνάπαυσιν, έχεις 
ταχύν καί άπηλλαγμένον μερίμνης ύπνον. Δέν κατάκεισαι ύπδ 
χρυσήν δροφήν, άλλ’ έχεις ούρανδν περιστίλβοντα μέ τά άρρη
τα κάλλη τών άστέρων. Ταύτα μέν τά άνθρώπινα, τά δ’ έτι με
γαλύτερα είνε, δτι διά σέ Θεός έσαρκώθη, θάνατος κατελύθη, 
θεία προστάγματα τελειοΰντά σου τδν βίον έδόθησαν, βασιλεία 
ούρανών ήτοιμάσθη, στέφανοι δικαιοσύνης ώρίσθησαν. έάν δέν ά- 
ποφύγης τούς ύπέρ τής άρετής κόπους.

Έάν προσέχης σ ε α υ τ φ, πάντα ταΰτα καί έτι 
περισσότερα θά εύρης περί τδν εαυτόν σου, καί θά άπολαύσης μέν 
τών παρόντων, δέν θά μικρόψυχης δέ διά τάς τυχούσας στερή
σεις σου. Είς πάσαν περίστασιν τοΰ βίου σου θά σού παράσχη 
μεγάλην βοήθειαν τδ θειον τούτο παράγγελμα. Συνέπεσε νά δρ- 
γισθής καί κινδυνεύεις νά παρασυρθής ύπδ τοΰ θυμού είς άπρε- 
πείς λέξεις καί είς φοβεράς καί θηριώδεις πράξε ς ; Έάν προσέ- 
χης τδν έαυτόν σου, θά κατσστείλης τδν θυμόν σου ώς άπειθή 
τινα καί δυσήνιον πώλον, μεταχειρισθείς ώς μάστιγα τήν έπι- 
βολήν τοΰ λογικού, θά κρατήσης τήν γλώσσάν σου καί δέν θά ά- 
πλώσης τάς χείράς σου έπϊ τδν παροξύναντά σε. Έπιθυμίαι πονη- 
ραί σέ σκοτίζουσι καί σέ παρασύρουσιν είς όρμάς άκρατείς καί ά- 
κολάστους. Έάν προσέχης τδν έαυτόν σου καί σκεφθής δτι ή πα
ρούσα ήδονή θά καταντήση είς πικρόν τέλος, δτι ό προσωρινός έκ 
τής ήδονής παρεχόμενος είς τδ σώμά μας γαργαλισμος θά 
γεννήση τδν άθάνατον σκώληκα τής καταδίκης σου, δτι ή πύρω- 
σις τής σαρκδςθάγίνη μήτηρ τοΰ αιωνίου πυρός, άμέσως θά φυ- 
γαδευθώσιν αί ήδοναί καί θαυμαστή καί ψυχική ήσυχία θά έπέλθη 
δπως καθησυχάζει δ θόρυβος άκολάστων ύπηρετριών, δταν ή σώ· 
φρων οικοδέσποινα παρουσιασθή.

Πρόσεχε τοίνυν σεαυτφ, καί γνώριζε δτι τδ 
μέν λογικόν πάντοτε πρέπει νά έπικρατή, τά δέ πάθη νά ύπακού- 
ουν καί νά ύποτάσσωνται είς αύτό. Μή άφήνης λοιπόν ποτέ τδν 
νουν σου έξανδραποδισθείς νά γίνη δούλος τών παθών σου, μή έ- 
πιτρέψης είς τά πάθη σου νά κατεξαναστώσι κατά τοΰ λογικού 
καί νά λάβωσιν αύτά τήν διεύθυνσιν τοΰ βίου σου.

Έάν άκριβώς τδν έαυτόν σου κατανοήσης, θά δυνηθής νά 
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χειραγωγηθής καί πρός τήν έννοιαν του θεοΰ. Έάν προσε
χής είς τον εαυτόν σου, δέν έχεις άνάγκην έκ τής άλλης κτίσεως 
νά έξιχνεύσης τόν δημιουργόν, άλλα μέσα είς τον εαυτόν σου, ώς 
είς μικρόν τινα κόσμον θά ϊδης τήν μεγάλην σοφίαν τοΰ κτίσαντός 
σε. ’Λσώματον ώσεί τδν Θεόν έκ τής ύπαρχούσης έν σοί άσωμά- 
του ψυχής, μή περιοριζόμενον ύπδ χώρου, έπειδή ούδέ δ νους σου 
διαμένει είς ώρισμένον χώρον, άλλα διά τής πρδς τδ σώμα συνα- 
φείας έν τόπφ γίνεται. Πίστευε τδν Θεδν άόρατον, έπειδή καί ή 
ψυχή σου διά σωματικών δφθαλμών είνε άληπτος' ούτε χρώμα 
έχει,ούτε σώμα, ούτε είς σωματικήν τινα μορφήν περιλαμβάνε
ται, άλλ’έκ μόνων τών ένεργειών γνωρίζεται. "Ωστε μή. ζητήσης 
νά κατανοήσης καί τδν θεδν διά τών δφθαλμών σου, άλλ’ έχε 
νοητήν περί αύτοΰ κατάληψιν. θαύμαζε πώς δ τεχνίτης θεδς 
συνέδεσε τήν δύναμιν τής ψυχής σου πρδς τδ σώμα, ώστε, καί μέ
χρι τών περάτων αύτοΰ καταφθάνουσα, νά . ένώνη είς μίαν σύμ
πνοιαν καί κοινωνίαν τα διεστώτα μέλη. Παρατήρει τί δύναμις ά
πδ τής ψυχής δίδεται είς τήν σάρκα, πώς δέχεται μέν τήν ζωήν 
έκ τής ψυχής τδ σώμα, δέχεται δέ πόνους άπδ τοΰ σώματος ή ψυ
χή. θαύμαζε τάς ψυχικάς άποθήκας τών γνώσεων’ δίατί δέν έ- 
πισκοτίζει τήν γνώσιν τών προηγουμένων ή προσθήκη τών έπιφε- 
ρομένων, άλλ’ είνε άσύγχυτοι καί εύκρινείς αί άναμνήσεις, ώς νά 
είνε έγκεχαραγμέναι έν τή ψυχή ώς έν χαλκή τινι στέγη’ πώς ή 
ψυχή άποβάλλει τδ κάλλος της, δταν δλισθήσή πρδς τά πάθη τής 
σαρκός, καί πώς πάλιν άποκαθαίρουσα τα άπδ τής κακίας αίσχη, 
άνατρέχει διά τής άρετής πρδς τήν δμοίωσιν τοΰ κτίσαντός.

Άφοΰ έξετάσης τήν ψυχήν σου, ριψον αν θέλης, τδ βλέμμα 
σου καί είς τήν κατασκευήν τοΰ σώματός σου καί θαύμασον πώς 
δ άριστοτέχνης έδ ^μιούργησεν αύτδ καταλληλότατον καταγώγιον 
τής λογικής ψυχής. ’Όρθιον έπλασε μόνον τδν άνθρωπον έκ τών 
ζώων διά νά μάθη έξ αύτοΰ τοΰ σχήματος δτι έκ τής άνωθεν συγ
γένειας, είνε ή ζωή σου, τά μέν τετράποδα δλα πρδς τήν γήν βλέ- 
πουσι καί πρδς τήν γαστέρα νεύουσιν, είς δέ τδν άνθρωπον είνε εύ· 
κολος ή πρδς τδν ούρανδν άνάβλεψις, διά νά μή ένδιατρίβη περί 
τήν γαστέρα καί τά πάθη αύτής, άλλ’ δλην τήν δρμήν της νά 
έχη πρδς τήν άνω διεύθυνσιν. ’Έπειτα τήν κεφαλήν έπί τοΰ ύ- 
ψηλοτάτου σημείου τοΰ σώματος τοποθετήσας, έγκατέστησεν έν 
αύτή τάς κυριωτέρας τών αισθήσεων’ εκεί ή δρασις, ή άκοή, ή 

γεΰσις, ή δσφρησις, δλαι έγγύς άλλήλων κατηρτισμέναι, χω
ρίς, διά τήν στενότητα τοΰ χώρου, νά έμποδίζη ή μία τήν 
ένέργειαν τής άλλης. Οί δφθαλμοί κατέλαβον τήν ύψηλοτάτην 
σκοπιάν καί καθήμενοι ύπδ τήν μικράν προβολήν τών δ- 
φρύων, έκ τής άνωθεν έξοχής πρδς τδ εύθύ άποτείνονται. 
Ή άκοή άντιλαμβάνεται τών έν τφ άέρι ήχων διά πόρου έλικο- 
ειδοΰς, κατά θείαν σοφίαν, ίνα ένισχύεται ή φωνή περιειλημμένη 
είς τάς σκολιότητας. Παρατήρησον πόσον ή γλώσσά σου είνε α
παλή καί εύστροφος καί έξαρκοΰσα είς πάσαν άνάγκην ’ λόγου 
διά τών ποικίλων κινήσεων της. Οί δδόντες είνε καί φωνής όρ
γανα, παρέχοντες ίσχυρδν έρεισμα είς τήν γλώσσαν, καί τροφής 
ύπηρέται, τέμνοντες καί λειαίνοντες αύτήν. Καί ούτω πάντα έξε- 
τάζων μετά προσηκούσης προσοχής, τήν λειτουργίαν τής άνα- 
πνοής καί τής καρδίας, τά όργανα τής πέψεως, τούς δχετούς 
τοΰ αίματος, θά ΐδης τήν άνεξιχνίαστον σοφίαν τοΰ ποιήσαντός 
σε θεοΰ, ώστε μετά τοΰ προφήτου νά άναφωνήσης: «Έθαυμα- 
στώθη ή γνώσίς σου έξ έμοΰ».

ΙΙρόσεχε ο ύ ν σ ε α υ τ φ, ίνα προσέχης θεφ, ω 
ή δόξα καί τδ κράτος είς τούς αίώνας τών αιώνων.

Γ. Μ.

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ιας Μητροπόλεις τών νέων ελληνικών χωρών τών άποσπασθεισών 
τής Τουρκίας διά τών Βαλκανοτουρκικών πολέμων εύρεν δ Εύρω- 
παϊκδς πόλεμος άποτελούσας ιδιαιτέραν έκκλησιαστικήν δικαιοδοσίαν 
έν σχέσει πρδς τήν αυτοκέφαλον ’Εκκλησίαν τής Παλαιάς Ελλάδος. 
Διότι έξηκολούθουν ετι αί συζητήσεις καί διασκέψεις άν έπρεπε να χει- 
ραφετηθώσι καί αυται άπδ τοΟ οικουμενικού Πατριαρχείου πρδς ένω- 
σιν αύτών μετά τής Αύτοκεφάλου Έκκλησίας ή νά έξακολουθήσωσι 
περιλαμβανόμενα! είς τήν πνευματικήν δικαιοδοσίαν τοΰ Οικουμενικού 
Πατριαρχείου.

Ή έμπόλεμος θέσις τής Τουρκίας άφ’ ένδς καί ή δημιουργία 
τού καθεστώτος τής προσωρινής Κυβερνήσεις τής Θεσσαλονίκης άφ’ 
έτέρου έφερον τάς Μητροπόλεις ταύτας είς τήν άνάγκην νά δργανω- 
θώσι προσωρινώς είς ένιαίαν αύτοδιοίκησιν πρδς άντιμετώπισιν τών 
παρουσιαζομένων καθ’ έκάστην εκκλησιαστικών ζητημάτων.
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Προσκλήσει δθεν τής Προσωρινής Κυβερνήσεως συνήλθον έν θεα- 
σαλονίκη είς Σύνοδον 24 έν δλω Ίεράρχαι έξ ών 2 2 Μητροπολίτη 
έςαρτώμενοι έκ τοΰ Ο’κουμενικοΰ Πχτριχρχείου κχΐ δύ^ Επίσκοποι τής 
Παλαιας Ελλάδος δ Σύρου καί δ ΙΙαροναξίας ύπδ τήν προεδρείαν τού 
Παναγιωτάτου Μητροπ. Θεσσαλονίκης κ. Γενναδίου. Αί συνεδρίαι τής 
μεγάλης ταύτης’Εκκλησιαστικής Συνόδου, ήτις έν τή 'Ιστορία τών Ελ
ληνικών Εκκλησιαστικών Συνόδων καταλαμβάνει θέσιν μετά τήν με- 
γάλην έν Κων)πόλει Τοπικήν Σύνοδον του 1872 συγκροτηθείσαν διά 
τδ Βουλγαρικόν ζήτημα, ήρχισαν μετ’ έπισημότητος τής πρεπούσης 
τήν 28 παρελθόντος μηνός ’Απριλίου τήν ΙΟην ώραν τής πρωίας έν τή 
αιθούση τοΟ Μητροπολιτικοΰ Μεγάρου τής Θεσσαλονίκης δι’ έκκλησια- 
στικής τελετής μεΒ’ ήν δ έπί τής Παιδείας καί τών θρησκευμάτων 
Υπουργός κ. Άβέρωφ προσεφώνησε τήν Σύνοδον έξ δνόματος τής 
Προσωρινής Κυβερνήσεως ώς άκολούθως :

Παναγιώτατε, Σε6α0^%ώτατο%9 θεοφιλέστατοι,
Εύτυχείς ϊμείς, είς τούς δποίους έλαχεν δ Ιερός κλήρος νά συνεχίσητε τήν 

χρυσήν σελίδα τών πατέρων ήμών, τήν σφραγισθεΐσαν ύπό τυράννου απαίσιου άπό 
τής αποφράδος ήμέρας τής 29ης Μαΐου τού 1453, καϊ διανοιγομένην σήμερ^7’ 
ίνα καταχωρίσωμεν, δσα δ Ύψιστος ύποδείξη είς τάς καρδίας ήμών αγαθά ύπέρ 
τής Εκκλησίας Αύτού καϊ καθορίσωμεν δσα πανθομολογουμένως χρήζουσιν άπχ*  
ραιτήτου διαρρυθμίσεως καϊ διακανονισμού.

Ούδεϊς θά άρνηθή, δτι ή ’Ορθόδοξος τού θεού ’Εκκλησία έπϊ αιώνας στε- 
νάζουσα ηγωνίσθη αγώνα υπεράνθρωπον, ίνα περισώση τήν ίεράν αύτής παρακα’ 
ταθήκην άκεραίαν καϊ άλώβητον, έπάλαισεν, έκαρτέρησεν, ήγωνίσθη μέχρι» αι” 
ματος, παρεμύθησεν, έγαλούχησεν, εξέθρεψε, καθ’ ήμέραν άπέθνησκε καϊ καθ 
ήμέραν άνίστατο, ίνα διαφυλάξη μέχρις ήμών άσπιλον τήν πίστιν, τήν γλώσσαν, 
τήν έλληνικήν διάνοιαν καϊ τήν έλληνικήν ψυχήν. Άς μακαρίσωμεν κατά 
Ιεράν ταύτην στιγμήν τήν μνήμην τών άγωνισθέντιον Πατριαρχών, Αρχιερέαν, 
Ιερέων καϊ Μοναχών ώς καϊ τών ένδόξων Ηρώων τής Νέας Γενεάς, οϊτινες έχυ
σαν τό τίμιον αύτών αίμα ύπέρ τής πίστεως καϊ τής Πατρίδος. Τά ονόματα αύτών 
έγράφησαν ήδη είς τό Πάνθεον τής Ελληνικής Φυλής. Ούδεϊς θά δυνηθή νά πχ- 
ραχαράςη ταύτα, άλλ άποκαλυπτόμενον προ αύτών τό γένος θά απονέμω είζ 
ώνας φόρον τιμής καϊ θαυμασμού. Άλλα καϊ ούδεϊς θα άρνηθή, δτι οί χρόνοι τής 
δουλείας έπεσκίασαν τήν δόξαν τής ’Εκκλησίας καϊ περιήγαγον αύτήν είς άφάνεί" 
αν καϊ αδυναμίαν τοιαυτην, ώστε πανταχόθεν νά καταφαίνηται δ πόθος τού 'Ελλη
νισμού ύπέρ τής περισυλλογής καϊ διαρρυθμίσεως αύτής, ίνα καταλάβη τήν προ'ΐέ*  
ραν αύτής περιφανή και ένδοξον θέσιν καϊ καταστή ούτως Ικανή νά συντελέσηι παϊ 
έν τφ μέλλοντι είς τήν κοινήν μόρίρωσιν καϊ εύδαιμονίαν.

Διά ταύτα ή Εθνική Προσωρινή Κυβέρνησις δλοψύχως συμμεριζομένη 
πανταχόθεν έκδηλούμενον τούτον πόθον, ίδιαζούσης δλως ήξίωσε προσοχής τό υπό 
τής Επισκοπικής Συνόδου θεσ)νίκης ύποβληθέν αύτή ύπόμνημα καϊ κατά χήν 
μεγάλην ταύτην ιστορικήν περίοδον, καθ’ ήν οί λαοϊ τής γής διακανονίζουσι τά 
κατ αύτούς, ή δέ πνοή τής ’Ελευθερίας χορηγεί τήν ζωήν είς πάντας, δίδει κχ^ 
τή Εκκλησίφ ελευθερίαν δράσεως επωφελούς καϊ απαραιτήτου καϊ εξασφαλίζει 
αύτή άμέριστον τήν ηθικήν αύτής προστασίαν καϊ μέριμναν.

Π Προσωρινή ’Εθνική Κυβέρνησις διά τής Έπαναστάσεως άναγνωρισθείσα 
κυρίαρχος τών Νέων Χωρών ύπό τού ύγιεστέρου τμήματος τού ‘Ελληνισμού καϊ 
τών Προστατίδων αύτοΰ Δυνάμεων, έπεξέτεινε λόγιρ δικαίου τήν εξουσίαν της καϊ 
έπϊ τών Μητροπόλεων καϊ ’Επισκοπών τής Περιοχής αύτής, διό καϊ δικαιώματι 
άναμφισβητήτφ έκάλεσε σήμερον ήμάς διά τών νομίμων καϊ κανονικών αύτής ’Αρ
χών είς κοινήν σύσκεψιν περϊ ζητημάτων ’Εκκλησιαστικών ύψίσττ.ς σπουδαιότητος 
καϊ σημασίας, τών δποίων δ διακανονισμός, ώς έκ τής δημιουργηθείσης νέας τών 
πραγμάτων καταστάσεως. αναγνωρίζεται καϊ έπιβάλλεται.

Ή Προσωρινή ’Εθνική Κυβέρνησις καλέσασα Υμάς ενταύθα ζητεί παρ’ Υμών :
Ιον) Τόν καταρτισμόν μόνιμου διοικητικής έξ ’Αρχιερέων πενταμελούς ’Ε

πιτροπείας έν τή Πρωτευεύση τής άναγεννωμένης ‘Ελλάδος.
Ή προσωρινώς είς τά ’Εκκλησιαστικά πρωτεύουσα αύτη ’Αρχή όνομασθή- 

σεται Έκκλη<Ηα<ίτικόν ’Αρχιερατικόν Σνιι6ονλιον.
Τά μέλη τοΰ είρημένου Συμβουλίου, υποδεικνυόμενα ύπό τής δλομελείας τών 

'Ιεραρχών, θέλουσι τυγχάνει τής έπιδοκιμασίας καϊ έγκρίσεως τής ’Εθνικής Κυ
βερνήσεως, έν περιπτώσει δέ άποχωρήσεως μέλους τινός, δι’ οίονδήποτε λόγον, 
έκ τΛ Συμβουλίου, συμπληροί τούτο ή Κυβέρνησις τή συνεννοήσει μετά τών ύπο- 
λοίπων μελών,

Τό ’Εκκλησιαστικόν τούτο Συμβούλιον, θά άκολουθή τάς έμπνεύσεις τής 
Έθνικής Κυβερνήσεως. έφ’ δσον αύται δέν άντίκεινται είς τά δόγματα καϊ τούς 
θεμελιώδεις κανόνας τής ’Εκκλησίας.

θά άναγνωρίζητχι έντός τών δρίων τής Νέας Ελλάδος πχρά τε τού κλήρου 
καϊ τού λαού ώς προσωρινώς πρωτεύουσα ’Αρχή, διοικούσα τήν ’Εκκλησίαν.

θά φροντίζη, ίνα μή αί έν χηρείφ διατελοΰσαι Έπαρχίαι παραμένωσιν άνευ 
’Εκκλησιαστικής προστασίας, διορίζον τοποτηρητάς.

θά δικάζη τάς παρουσιαζομένας μεταξύ τών κληρικών διαφοράς, κατά τούς 
θεσμούς τής ’Εκκλησίας άνεκκλήτως.

θ’ άναλάβη απέναντι τών πολιτικών καϊ στρατιωτικών άρχών τήν προστα
σίαν τών κληρικών παντός βαθμού, συνεννοούμενον έκάστοτε μετά τής ’Εθνικής 
Κυβερνήσεως.

θά έπαγρυπνή έπϊ τών τοποτηρητών τών χηρευουσών ’Επαρχιών, ίνα δίδωσι 
λόγον τής διαχειρίσεως αύτών είς αύτό, δπερ θά καθυποβάλη τήν σχετικήν έκθε- 
σιν είς τό έπϊ τών ’Εκκλησιαστικών καϊ τής Παιδείας ύπουργειον.

Οί κατά τόπους ’Αρχιερείς καϊ τοποτηρηταϊ άναφέρονται είς τό Έκκλησι*  
αστικόν Αρχιερατικόν Συμβούλιον περϊ παντός άφορώντος είς τήν έκκλησιαστι- 
κήν διοίκησιν καϊ τά πνευματικά.

θά διορίζη Ιεροκήρυκας καϊ θ’ άσχολήται περϊ πάν, δ,τι συντελεί είς τήν 
πνευματικήν έποικοδόμησιν τού ’Ορθοδόξου έλληνικού λαού.

θά μεριμνά ύπέρ τής εύταξίας τών Μονών καϊ θά τιμωρή τούς παρεκτρε- 
πομένσυς μοναχούς, αί δέ Σταυροπηγιακαϊ Μονοί θά τηρήσουν άπαραχάρακτα τά 
Πατριαρχικά αύτών προνόμια, άλλ’ ή έπίβλεψις αύτών άπόκειται είς τό ’Εκ
κλησιαστικόν ’Αρχιερατικόν Συμβούλιον ώς καϊ ή έξέλεγξις τών λογαριασμών 
αύτών.

θά προεδρεύηται συμφώνως πρός τό Συνταγμάτων τής Μεγάλης τού Χριστού 
’Εκκλησίας ύπό τοΰ άνωτέρου τή τάξει τών μελών του ‘Ιεράρχου καϊ θά άναγνω- 
ρίση τέλος τοΰτο, δπως καϊ δ λαός, ώς άνωτάτην πνευματικήν Αρχήν τόν 
Οικουμενικόν Πατριάρχην.

2ον) Τήν μελέτην τών νομοσχεδίων τών καταρτισθέντων έν Άθήναις ύπό 
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τής πρός άναθεώρησιν καϊ σύνταξιν τής ’Εκκλησιαστικής Νομοθεσίας νομοπα
ρασκευαστικής ’Επιτροπείας καϊ τήν διατύπωσιν γνωμών, σκέψεων καϊ εύχών 
πρός έφαρμογήν τούτων έν εύθέτω χρόνω.

3ον) Τήν γνώμην περϊ τών Σεβασμιωτάτων ‘Ιεραρχών τών μή άναγνωρισάν- 
των τό νέον πολιτικόν καθεστώς καϊ εϊτε έγκαταλιπόντων τάς ’Επαρχίας αύτών 
εϊτε ύπό τής Κυβερνήσεως άπομακρυνθέντων έξ αύτών καϊ περϊ τής ένδεικνυομέ- 
νης πρός διακυβέρνησιν τών έπαρχιών αύτών μερίμνης, ώς καϊ περϊ τών τμημά
των τών ’Επισκοπικών περιφερειών, άτινα άνεγνώρισαν τό νέον πολιτικόν καθε
στώς, οί δέ αρχιερείς αύτών παραμένουσιν έν τώ Πκλαίω Κρατεί.

4ον) Τήν σύσκεψιν περϊ καθορισμού τύπου τού έπ' Έκκλησίαις μνημοσύνου 
τής Έθνικής Προσωρινής Κυβερνήσεως καϊ περϊ τού δυνατού ή μή άπό κανονι
κής άπόψεως τής ένεκα τής παύσεως του έπ’ έκκλησίαις μνημοσύνου τού Βχσιλέ- 
ως καϊ τού Βασιλικού Οίκου, πχρκλείψεως ή μετχτροπής γραφικών ρήσεων, ύμνων 
καϊ εύχών τής Έκκλησίας υπέρ Βασιλέων.

5ον) Τήν μελέτην πρός διακανονισμόν τής απέναντι τών Μητροπόλεων καϊ 
Επισκοπών θέσεως τών προσφύγων κληρικών καϊ στρατιωτικών ιερέων καϊ Ιερο
κηρύκων. *

6ον) Καϊ τέλος τήν συζήτησιν παντός άλλου συναφούς ζητήματος, δπερ έκ 
τής έξελίξεως τών θεμάτων ήθελε προκόψει.

£ε6α0ιιιώτατοι9
Είς υμάς έλαχεν δ τίμιος κλήρος να συνεχίσητε τήν ένδοξον Ιστορίαν τών 

προκατόχων σας. ‘II Ιστορική περίοδος, ή διανοιγομένη διά τών κοσμοϊστορικών 
γεγονότων είναι μεγάλη καϊ άρχεται είς τήν παγκόσμιον ιστορίαν νέχ τροπή τών 
πνευμάτων καϊ νέαι βάσεις, έπϊ τών όποιων ρυθμίζεται δ κοινωνικός οργανισμός 
δλων τών έθνών. Τό Ελληνικόν ’Έθνος, τό παρασχόν είς τόν κόσμον τά σπέρμα
τα τής Έλευθερίας καϊ τόν πολιτισμόν, έκλήθη νά συμμετάσχη τοΰ μεγάλου 
τούτου έργου. Καϊ είς τόν ύψιστον τούτον αγώνα τής Έλευθερίας καϊ εύδαιμο- 
νίας τών Λαών στεφανούνται μόνον οί τρέχοντες. Καϊ ή Ελληνική Εκκλησία, 
σαρξ έκ τής σαρκός τοΰ ένδόξου Έθνους ήμών, ανάγκη νά συμβαδίση είς τόν α
γώνα τόν εύγενή, νά συμμερισθή τάς πάγκοινους προσπάθειας, να θέση τήν χεί- 
ρα είς τήν καρδίαν καϊ τήν συνείδησιν καϊ νά χωρήση έμπρός ώς ό ασφαλέστερος 
ήθικός δδηγός καϊ καταφύγιον τών δεομένων προστασίας καϊ άντιλήψεως.

Έν όνόματι τής Έθνικής Κυβερνήσεως, ής προΐσταται δ Μεγαλουργός Κυ
βερνήτης τοΰ Ελληνισμού Ελευθέριος Βενιζέλος, κηρύττω τήν έναρξιν τών έρ- 
γασιών τής Ιστορικής ταύτης τών ‘Ιεραρχών Συνάξεως.

Μετά ταϋτα ή Ιερά Σύναξις είσ^λθεν είς τήν ΊΙμερησίαν διά- 
ταξιν. Ή πρώτη σ^νεδρίααις διήρκεσε μέχρι τής 1 μ.μ. ώρχς. Συνεζη- 
τήθη δέ κατ’ αύτήν τό πρώτον μέρος τής Ήμερ. Διατάξεως.

Τήν προεδρικήν έδραν κατεΐχεν ό πρώτος τή τάξει μεταξύ τών 
μελών τής Συνάξεως ΙΙαναγ. Μητροπολίτης Θεσ)νίκης Γεννάδιος, χρέη 
δέ άρχιγραμματέως παρακληθείς άνέλαβεν δ Έπίσκοπος Ηεουπόλεως 
κ. Γεννάδιος, εχων ώς βοηθόν τδν ’Αρχιμανδρίτην κ. Κύριλλον Ζαχό- 
πουλον.

ΚΥΠΡΙΑΚΑ
ΙΕΡΑ ΣΓΝΟΔΟΣ

Περϊ τά τέλη τοΰ μηνός συνερχομέ- 
νων τών ‘Αγίο^ν Συνοδικών έν Λάρνακι 
διά τάς έξετάσεις τού II. ‘Ιεροδιδασκα
λείου θέλει συγκροτηθή Σύνοδος πρός 
ψήφισιν τού Κανονισμού τοΰ Ιεροδιδα
σκαλείου καϊ ρύθμισιν έν γένει τών κατ’ 
αύτό, θά έξετασθώσι δέ καί τινές άλλαι 
έπείγουσαι υποθέσεις.
ΒΟΓΛΕΪΤΑΙ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Τήν 5ην τού μηνός τρεις Βουλευταί, 
οί κ.κ. θεοδότου, Ζαννέτος καϊ Λανί
της έπισκεψάμενοι τήν Α. Μ. τόν ’Αρ
χιεπίσκοπον έζήτησαν έξ ονόματος καϊ 
τών λοιπών συναδέλφων wv άμεσον 
σύγκλησιν τής Πέρας Συνόδου δια νά 
προσέλθωσιν οί Βουλευταϊ καϊ συζητή- 
σωσι μετ’ αύτής τάς έπενεχθείσας με- 

,ταβολάς είς τό Καταστατικόν διά τών 
άρτι ψηφισθέντων δύο Κανονισμών, ούς 
θεωροΰσι μεταβάλλοντας τό υπό τοΰ 
Καταστατικού διεπόμενον καθεστώς. ‘Π 
Α. Μ. άπήντησεν άτι ούδεμία έγένετο 
ούσιώδης μεταβολή άλλα μόνον Ερμη
νεία, διασάφησις καϊ άνάπτυξις πρός 
λυσιτελεστέραν διαχείρισιν τής έκκλη- 
σιαστικής περιουσίας. Είς τόν ισχυρι
σμόν των δέ ότι ή Ιερά Σύνοδος δέν έ- 
δικαιούτο νά προβή είς οίανδήποτε τρο- 
ποποίησιν άνευ τής συγκαταθέσεως τών 
μετασχόντων τοΰ καταρτισμού αύτοΰ 
ή τούλάχιστον τών Βουλευτών, ό Μ. 
’Αρχιεπίσκοπος άπήντησεν ότι ή θεω
ρία αύτη άντικρυς αντιμάχεται πρός 
τούς ίερούς κανόνας οί όποιοι τήν έ- 
ξουσίαν τοΰ νομοθετειν έπϊ τών έκκλη- 
σιαστικών πραγμάτων δίδουσι τή Συ- 
νόδω καϊ τώ Επίσκοπο). Τών Βουλευ
τών δέ άντιταξάντων ότι ή . έξουσία τών 
Επισκόπων περιορίζεται είς τα πνευ
ματικά, ή Α. Μ. ανέγνω αύτοις τούς 
ίερούς κανόνας διακελεύοντας «Προσ- 
τάσσομαι τόν Επίσκοπον έξουσίαν έ- 
χειν τών τής Έκκλησίας πραγμάτων. 
Εί γάρ τάς τιμίας τών άνθρώπων ψυ- 
χάς αύτφ πιστευτέον, πολλού άν δέη 
περϊ τών χρημάτων έντέλλεσθαι, ώστε 
κατά τήν αύτοΰ έξουσίαν πάντα δι-

οικεισθαι ...» Συμπληρών τήν δι
δασκαλίαν του δ Μ. ’Αρχιεπίσκοπος 
προσέθηκεν ότι ή άξίωσις τών Βουλευ
τών ϊνα μερισθώσι μετά τής Ίεράς Συ- 
νόδου τήν έξουσίαν τοΰ νομοθετεϊν έπϊ 
έκκλησιαστικών πραγμάτων εϊνε αντι
κανονική καϊ άντορθόδοξος καϊ δέν δύ
ναται ή ’Εκκλησία νά έπιτρέψη τήν 
αναίρεσιν ίερών θεσμών κχϊ θεμελιωδών 
αύτής διατάξεων, ότι εϊπερ τις καϊ άλ
λος ή Ιερά Σύνοδος φροντίζει ύπέρ 
τών δικαιωμάτων τοΰ λαοΰ καϊ τής κα
λής διαχειρίσεως τών έκκλησιαστικών 
ταμείων, ότι ή ‘Ιερά Σύνοδος θά συ- 
νέλθη προσεχώς διά τάς έξετάσεις τοΰ 
‘Ιεροδιδασκαλείου καϊ ότι άν έχωσί τι 
χρήσιμον νά ύποβάλωσι θά τύχη τής 
δεούσης προσοχής.
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ

Ή θρονική Επιτροπή τής ’Αρχιε
πισκοπής είργάσθη είς έπανειλημμένας 
συνεδρίας ύπό τήν προεδρίαν τής Α. Μ. 
πρός τακτοποίησιν διαφόρων οικονομι
κών ζητημάτων τής δικαιοδοσίας αύ
τής, έν οίς καϊ τα άφορώντα τήν πε
ριουσίαν τού αοιδίμου ’Αρχιεπισκόπου.

—‘0 γηραιός Ηγούμενος ‘Αγ. Νε
οφύτου βεβαιωθείς ότι ή Α. Μ. δέν εί
ναι διατεθειμένη νά έπιτρέψη περαιτέ
ρω τήν άνεξέλεγκτον τής Μονής δια- 
χείρισιν ύΛέβαλεν έπιτέλους προϋπολο
γισμόν άναγράφοντα προσόδους μέν 
£‘500 δαπάνας δέ £1300, ήδη δέ έκ
λήθη νά δικαιολογήση τήν τόσην άνι- 
σοσκέλειαν καϊ να δηλώση άπό ποιων 
πηγών θά καλύψη τό έξ 800 λιρών 
έλλειμμα τού προϋπολογισμού.
ΜΠΤΡΟΠΟΑΙΣ ΠΑΦΟΓ

— Η Α. Π. ό Μητροπολίτης Πάφου 
έπεσκέφθη τό "Ομοδος πρός διακανό- 
νισιν ύποθέσεων’ έκεϊθεν κατερχόμενος 
είς Λεμεσόν θά κατευθυνθή περϊ τά τέ
λη τοΰ μηνός είς Λάρνακα.
ΜΠΤΡΟΠΟΑΙΣ KITIOr

Τή πρωία τής 10ης τού μηνός έξε- 
δήμησε πρός Κύριον έν ήλικίφ 73 έ
τών ό ’Αρχιμανδρίτης τής Μητροπόλξ-

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

 - Ι
ερ
ά Μ

ητρ
όπ
ολ
ις 
Κιτ
ίου



304 «Εκκλησιαστικός Κήρυξ»

ως Κιτίου Μελέτιος Μ ο δ ι- 
ν ό ς έν μέσο) στοργικών περιθάλψεων 
ανταξίων τής μχκράς αύτοΰ κα'ι φιλό
τιμου έκκλησιαστικής διακονίας. Γεν
νηθείς έν Όμόδει τή 3 Αύγ. 1844 ήλ- 
θεν είς Λάρνακα παρά τφ θείο) αύτοΰ 
Μητροπολίτη Κιτίου Μελετίφ Μοδινω 
ύφ’ ού διαπαιδαγωγήσεις και έκπαι- 
δευθεϊς έν τοϊς έκπαιδευτηρίοις τής 
πόλεως είσήχθη είς τήν έκκλησιαστι- 
κήν λειτουργίαν χειροτονηθείς διάκονος 
έν νεαρωτάτη ήλικίφ, μόλις 17 έτών. 
Τφ 1872 προυχειρίσθη είς ’Αρχιδιάκο
νον υπό τοΰ Μητροπολίτου Κιτίου 
Κυπριανού και μετ’ ολίγον είς Αρ
χιμανδρίτην. Κατά τήν ύπερπεντη
κονταετή του έκκλησιαστικήν διακο
νίαν ύπήρξεν ύπόδειγμα ζηλωτοΰ, 
χρηστού, και υπομονητικού έργάτου 
τής ’Εκκλησίας. *Η  πρό δύο που μηνών 
καταλαβούσα αύτόν ανίατος τού ήπα- 
τος νόσος εύρεν αύτόν άκόμη ανελ
λιπώς διευθύνοντα τόν Μητροπολιτικόν 
οίκον καϊ έπχρκώς άναπληροΰντα 
τόν Μητροπολίτην κωλυόμενον ή άπου- 
σιάζοντα. Ή Λάρναξ δλόκληρος μετά 
ζωηρού ένδιαφέροντος παρηκολούθησε 
τήν άσθένειάν του, έλάχιστοι δ’ ίσως 
ύπελείφθησαν μή προσελθόντες είς τήν 
κλίνην τής άσθενείας του ίνα λάβωσι 
τήν άποχαιρετιστήριον εύλογίαν του 
γνωστού δντος δτι δέν ύπήρχεν έλπϊς 
σωτηρίας, ώς δ’ έλεγεν είς τόν Μη
τροπολίτην δέν είχε πλέον πόθον τής 
παρούσης ζωής, προσοικειωθεϊς διά τής 
πίστεως τήν μέλλουσαν, είμή μόνον 
διά να εύχαριστήση τούς πολίτας οίτι- 
νες τόσην έξεδήλωσαν αγάπην έν τή 
ασθενείς του. Ή κηδεία αύτού έγένετο 
αύθημερόν έν τφ Ναφ τοΰ Σωτήρος, 
προϊσταμένου τοΰ Π Μητροπολίτου 
Κιτίου καϊ συνευχομένων αύτφ τοΰ 
κλήρου δλων τών ένοριών τής πόλεως 
καϊ πλήθους λαοΰ. Παρήσαν δέ καϊ δ 
Διοικητής καϊ δ Δήμαρχος τής πόλεως 
καϊ δ αναπληρωτής τοΰ Έλληνος Προ
ξένου. Έν έπικηδείφ λόγφ δ Μητρο
πολίτης έξήρε τάς άρετάς τοΰ μετα- 
στάντος, τονίσας πόσον βαθέως αισθά

νεται τήν στέρησιν ένός πεπειραμένου 
συνεργάτου έν τή διοικήσει τών τής 
Μητροπόλεως, άπηύθυνε δέ συλλυπη
τήρια πρός τούς πολλούς καϊ έπιλέ- 
κτους συγγενείς του. Τήν σορόν αύτοΰ 
συνώδευσε μέχρι τοΰ τάφου δ Μητροπο
λίτης φέρων έπιτραχήλιον καϊ ώμόφο- 
ρον. ’Επιθυμία τοΰ μακαρίτου Μελετίου 
ήτο νά ταφή είς τό Μονύδριον ‘Αγ. Γε
ωργίου τοΰ Μακρή, τό όποιον άπό ή- 
μελημένου καϊ γέρσου διά τριακονταε
τούς φιλοπόνου ατομικής έργασίας ά- 
νέδειξεν είς κήπον δενδρώδη καϊ είς 
προσκύνημα τών εύσεβών, άλλ’ ή Διοί
κησες ήρνήθη τήν άδειαν κωλυομένη 
ύπό τοΰ περϊ νεκροταφείων ;όμου. Ή 
Α. Μ. δ Αρχιεπίσκοπος διά πολλής 
περιβάλλων τιμής καϊ αγάπης τόν 
μεταστάντα άπηύθυνε τφ Μητροπολίτη 
τόδε τό τηλεγράφημα:

«Βαθύτατα συλλυπητήρια έπϊ θανά-, 
τφ ικανού καϊ άφωσιωμένου άξιωματού- 
χου λ ιτουργοΰ Εκκλησίας καϊ Μητρο
πόλεως πολλαχώς καϊ εύδοκίμως ύπη- 
ρετήσαντος αύτάς Κύριος άναπαύσαι 
τήν ψυχήν αύτοΰ έν σκηναις δικαίων*.

—Χθές Κυριακήν δ Π. Μητρ. Κιτίου 
έτέλεσεν έν τφ ναφ τοΰ Σωτήρος λει
τουργίαν καϊ μνημόσυνον ύπέρ άναπαύ- 
σεως τής ψυχής τοΰ μακαρίτου ’Αρχι
μανδρίτου Μελετίου.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΠΉΝΕΙΑΣ
Τήν ΙΟην τού μηνός μεταβάς είς 

Μύρτου δ θεοφιλέστατος Έπίσκοπος 
Σαλαμϊνος, τοποτηρητής τού θρόνου 
Κυρηνείας κατά τήν περίοδον τής χη
ρείας αύτοΰ παρέδωκε τφ Π. Μητρο
πολίτη Κυρηνείας τά βιβλία τής Μη
τροπόλεως καϊ τήν έν τή Μητροπόλει 
Μύρτου κινητήν περιουσίαν αύτής.

‘II θρονική ’Επιτροπεία είργάσθη 
ύπό τήν προεδρείαν τοΰ Π. Μητροπο
λίτου είς δύο παρατεταμένας συνεδρίας 
τήν 2 καϊ 3 τοΰ μηνός έπϊ τής έκχω- 
ρήσεως τών έν Μύρτου Μητροπολιτι- 
κών οικημάτων είς τήν Μονήν Άγίου 
Παντελεήμονος καϊ τής ένοικιάσεως 
τών θρονικών κτημάτων Μελανδρίνας 
καϊ Αχειροποιήτου.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ
«Κήρνξον τόν λόγον....» Β' Tty. δ', 2.

ΕΤΟΣ Ζ'.—ΛΑΡΝΑΞ, 31 ΜΑΤΟΥ 1917.-ΤΕΥΧ. 128ον

Ο IHSOYS ΧΡΙΞΤΟΞ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΙΩΝ ΗΜΩΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου τεύχους).

Τό νά κυβερνά τις δμως τάς διανοίας έν τη έννοία τής άλη- 
θείας διά τοΰ φωτός καί τής έμφανείας, σημαίνει μέν β α σ ι- 
λεύειν έν αύταΐς, άλλ’άνθρωπίνως. ΤΙ λοιπόν 
είνε τδ νά βασιλεύη τις έν ταίς διανοίαις ώς θεός ; Ύποτεθείσθω 
δτι άνθρωπός τις έ'σχε τδ θάρρος νά ε’ίπη πρδς τήν άνθρωπότητα: 
Έγώ είμαι τδ φως τοΰ κόσμου, καί τοΰτο οχι διότι ή διδασκα
λία μου εινε σαφής ή άφ’ έαυτής φανερά. Τούναντίον ή άνθρωπό- 
της θά παρατηρήση είς τήν διδασκαλίαν μου εν έκ τών δύο: ή 
μόνον μυστήριον ή μόνον μωρίαν. Άλλά, παρ’ δλην τήν σκοτει- 
νότητα ταύτην τής διδασκαλίας μου, άξιώ δπως πάσα διάνοια άπο- 
δεχθή αύτήν καί άφεθή είς τήν ύποταγήν καί καθοδηγίαν αύτής 
έν τή δδφ τής άληθείας· άξιώ δπως πάσα διάνοια λάβη τήν διδα
σκαλίαν μου ώς κανόνα τής σκέψεως και τής έν τφ βίφ διαγω
γής αύτής. ’Απαξιώ να βασιλεύω είς τάς διανοίας διά τοΰ φωτδς 
τής έμφανείας, θέλω ί,'να πιστεύωσιν οι άνθρωποι χωρίς νά βλέπω- 
σι, καί ν’ άκούωσι χωρίς να κατανοώσιν. ’Απαιτώ νά μοΰ παρέχω- 
σιν δ,τι πρδς ούδένα άλλον παρέχουσι, τ.έ. νά πιστεύωσιν είς έμέ. 
Καθ’ δλον είπείν, ή θέλησίς μου είνε νά κυβερνώ τάς διανοίας 
διά τοΰ φωτδς τής πίστεως. Άς ύποτεθή δτι δ ταύτην τήν γλώσ
σαν λαλήσας άνθρωπος έθεμελίωσε τφ δντι τήν κυριαρχίαν αύτοΰ 
έπί τών διανοιών τών άνθρώπων, μικρών τε καί μεγάλων, βασιλέ
ων καί ιδιωτών, σοφών τε καί άσόφων. Άς ύποτεθή, δτι ή με- 
γαλοφυΐα έκλινε γόνυ πρδ τοΰ λόγου τοΰ άνθρώπου τούτου, δτι ή
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έπιστήμη μετά χαράς ύπεδέχθη τα μυστήρια αύτου, δτι ή έξη- 
μερωμένη άνθρωπότης έζησεν έν τή διδασκαλία αύτοΰ, δτι αί έξ- 
εγερθεΐσαι εναντίον τής τοιαύτης πνευματικής κυριαρχίας διαβο- 
λαί ούδέν άλλο κατόρθωσαν ή τήν έπί μάλλον καί μάλλον έμπέ- 
δωσιν αύτής, δτι αί κατ’ αύτής γενόμεναι προσβολαί ούδέν άλλο 
κατόρθωσαν ή τήν αΰξησιν καί άνάπτυξιν αύτής. 'Γποτεθείσθω 
δτι ή άνθρωπότης, έξηρτημένη έκ τών χειλέων τοΰ ανθρώπου 
τούτου έπί εϊκοσιν αιώνας, άντί τών φώτων καί τών θεωριών τών 
ιδίων αύτής σοφών, προύτίμησε τήν νομιζομένην μωρίαν ένός μυ
στηριώδους συμβόλου. 'Γποτεθείσθω, δτι ή άνθρωπότης έθεόρησεν 
ώς αμάρτημα, ούχί τήν περιφρόνησιν καί τήν άρνησιν τής διδα
σκαλίας τοΰ άνθρώπου τούτου, άλλά καί αύτήν έτι τήν άπλήν 
άμφιβολίαν περί ένός τών λόγων του. 'Γποτεθείσθω, δτι ή έπί ά- 
καταλήπτων δογμάτων τεθεμελιωμένη παράδοξος αυτή βασιλεία 
καθυπέταξε τά πνεύματα τών άνθρώπων παρ’ δλας αύτών τάς 
προβλέψεις, δτι διετήρησε τήν κυριαρχίαν αύτής άνευ τής έλαχί- 
στης παρακμής, δτι έπεξέτεινε τήν κυριαρχίαν ταύτην καθ’ δν 
χρόνον ήκμαζοναί έπιστήμαι τά γράμματα καί αί τέχναι. 'Γποτε
θείσθω, δτι ή πνευματική αυτή κυριαρχία έχει ώς ύπηκόους πάν
τας τούς πεπολιτισμένους λαούς, δτι έκτός τής έπικρατήσεως αύ
τής εύρίσκονται μόνον οί άγριοι λαοί καί αί βάρβαροι φυλαί, δτι 
πας δ προσερχόμενος είς αύτήν λαός άνευρίσκει έν τοίς μυστηρί- 
οις αύτοίς τδ φώς τής ζωής, δτι παν έθνος άφιστάμενο? αύτής έμ- 
πίπτει είς τά σκότη τοΰ θανάτου. 'Γποτεθείσθω δτι δ άνθρωπος 
ουτος, προβαλών ένώπιον τοΰ κόσμοι· τά μυστήρια ταΰτα, κατώρ- 
θωσε νά ύποδουλώση τάς διανοίας, νά έξαλείψη τήν άντίστασιν 
αύτήν καί χαλιναγώγηση τήν έλευθερίαν αύτών δΓ υποταγής 
ταχυτάτης καί έντελεστάτης. Κατόπιν δλων τούτων, δύναταί τις 
νά εϊπη, δτι δ άνθρωπος ούτος βασιλεύει έν ταΐς διανοίαις ώς άν
θρωπος ; ’Όχι βεβαίως. Τοιοΰτόν τι ούδείς θά είχε νά εϊπη. Καί 
διατί ; Διότι είνε καλώς γνωστόν όποιοι καί πόσοι κόποι άπαι- 
τοΰνται πρός κατανίκησίν μιας καί μόνον διανοίας, έστω καί διά 
τής βοηθείας τοΰ φωτός τής έμφανείας τοΰ καθιστώντος τά πράγ-
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ματα απτά καί νοητά, καί ώς έκ τούτου μάλλον άποδεκτά. Τί 
θά ήδύνατό τις νά ειπη περί κυριαρχίας έπί τών διανοιών, ή έπί 
τοΰ μεγίστου μέρους τών πεπαιδευμένων διανοιών, έν τή δποία 
τά πρός πίστιν παρεχόμενα, είνε μυστήρια, πράγματα άκατάλη- 
πτα καί άδιανόητα, χωρίς ούδ’ ή έλαχίστη νά έπιτρέπεται άμ- 
φιβολία, ούδέ δ έλάχιστος δισταγμός ; Βεβαίως πας τις θά ε’ίπη, 
δτι τό τοιοΰτον δέν είνε άνθρώπινον. ’Εκείνος δστις κατά τοιοΰτον 
τρόπον κυβερνά τ’ άνθρώπινα πνεύματα διά τοΰ φωτός τής πίστε
ως, κυβερνά δχι ώς άνθρωπος, άλλ’ ώς θεός.

Πώς φαίνεται ή άνωτέρω ύπόθεσις ; Είνε άρά γε ύπόθεσις 
μόνον, ή ή άναμφηριστοτάτη τών άληθειών ; Στρέψατε τούς δφ- 
θαλμούς κύκλω ύμών, καί είπατε έάν δ Ίησοΰς Χριστός δέν έ- 
κυβέρνησε ή δέν κυβερνά τάς διανοίας. Άπό εϊκοσιν ήδη αιώνων 
κατευθύνει τά πνεύματα τών άνθρώπων μετ’ άπολύτου αύθεντίας 
πρδς τήν δδδν τής άληθείας διά τοΰ φωτός τής πίστεως. Έπε- 
φάνη είς τδν κόσμον μετά διδασκαλίας πρωτοφανούς καί μετά 
μυστηρίων άκαταλήπτων, άλλ’ δμως, μεθ’ δλον τδ μυστηριώδες 
καί τδ σκοτεινόν τών δογμάτων τής διδασκαλίας ταύτης, έπεξέτει- 
νε τήν έπί τών διανοιών κυριαρχίαν Αύτοΰ. Όποιοι δέ καί δπόσοι 
δέν διεφιλονείκησαν είς Αύτόν τδ σκήπτρον τής έπί τών διανοιών 
κυριαρχίας ; ’Εν πρώτοις δ ’Ιουδαϊσμός άπεπειράθη νά κρατήση 
έν μέρος τών διανοιών ύπδ τδν ζυγόν τών στενών καί δουλοπρε- 
πών αύτοΰ θρησκοληψιών. Άλλ’ δ ’Ιησούς Χριστός άπέσπασε 
τάς διανοίας έκ τής έκφαυλισθείσης καί έξευτελισθείσης έκείνης 
δυνάμεως, δπως συνενώση αύτάς ύπδ τδ κράτος τής είς Αύτδν 
πίστεως. Οί έθνικοί έφεξής διεφιλονείκησαν είς τδν Ίησούν Χρι
στόν βήμα πρδς βήμα τήν έπί τών πνευμάτων κυριαρχίαν. Οί έχ- 
θροί ούτοι άντέταξαν πρδς τά μυστήρια τού Εύαγγελίου τήν λάμ- 
ψιν τών μύθων αύτών, τήν εύπρέπειαν τής ποιήσεώς των, τήν έπι- 
στήμην τών σοφιστών αύτών καί τήν εύφράδειαν τών ρητόρων των. 
Άνεζήτησαν δπλα κατά τοΰ ’Ιησού καί τής διδασκαλίας Αύτού 
είς τδ μακρδν καί ένδοξον αύτών παρελθόν, είς τάς άναμνήσεις, 
άλλ’ είς μάτην. Ό Ιησούς Χριστός έπέθηκε τέλος είς τήν βασιλεί-
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αν τών Εθνικών, δπως έπεσφράγισε καί τήν τύχην τοΰ Μωσα
ϊσμού. Επί τών έρειπίων δέ τοΰ άρχαίου κόσμου άνήγειρε τήν 
πνευματικήν ταύτην βασιλείαν, ήτις έμελλε, κατά τήν ρήσιν τοΰ 
προφήτου «νά λεπτύνη καί νά λικμήση πάσας τάς βασιλείας» 
τοΰ κόσμου. "Οτε δέ κατόπιν ή σπάθη τών βαρβάρων έπήλθε καί 
ήλλοίωσε τήν δψιν τοΰ κόσμου, δ Ιησούς Χριστός καθυπέταξε καί 
τούς νέους τούτους λαούς διά τοΰ φωτός τής πίστεως, τών ύπερη- 
φάνων τούτων τέκνων τοΰ Βορρά ύποκλινάντων τήν κεφαλήν ύπό 
τά μυστήρια τοΰ Εύαγγελίου καί καθυποβαλόντων τήν υπεροψίαν 
αύτών είς τήν ταπεινοφροσύνην τοΰ σταυροΰ.

Εντεύθεν ή άνθρωπότης είδε θέαμα πρωτοφανές είς τόν κό
σμον. Οί άνθρωποι, οί τόσον κεχωρισμένοι άλλήλων διά τής κα
ταγωγής, διά τών συμφερόντων καί διά τοΰ φρονήματος, προσήγ- 
γισαν πρδς άλλήλους καί συνεχωνεύθησαν έν τή άπεράντφ ταύτή 
κοινωνίφ, ήτις καλείται χριστιανική πολιτεία. Παρά πάσας τάς 
περικυκλούσαο αύτούς διχονοίας καί άντιζηλίας, συνυπετάγησαν 
έναμίλλως είς τδν θρόνον τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ καί γονυπετείς πρδ 
αύτού παρέδωκαν είς τδν Ίησοΰν Χριστδν δ,τι δήποτε άνθρωπος 
έλαβε παρά τών δμοίων αύτοΰ, τ. έ. τήν πίστιν των. Τήν φωνήν 
ταύτην τής πίστεώς των άναπέμποντες πρδς τδν Κύριον Ίησοΰν 
έξεστράτευον πρδς άπελευθέρωσιν τοΰ τάφου Αύτοΰ άπδ τών χει- 
ρών τών άπιστων, καί πρδς άπώθησιν τοΰ Μωαμεθανισμού είς τά 
ένδότερα τής ’Ασίας. Ή είς Χριστδν πίστις καί τά μυστήρια αύτοΰ 
κατεκυρίευσε τδ πνεΰμα τών πατέρων ήμών τόσον βαθέως, ώστε 
ούδέν, ούτε ή διαφθορά τών ηθών, ούτε τδ σκάνδαλον τών μεγιστά
νων, ούτε ή άδιαφορία τών λαών, κατόρθωσαν τήν έκρίζωσιν τής 
πίστεως ταύτης. Ή πνευματική κυριαρχία τοΰ Ίησοΰ Χριστού 
έπέζησε τής πτώσεως τών δυναστειών, τής καταλύσεως τών με
γάλων έπικρατειών καί τής παρακμής τών έθνών. Ποιος δμως ή- 
δυνήθη νά διαταράξη τήν οικουμενικήν καί κυριαρχικήν τού Ίη · 
σοΰ Χριστού δεσποτείαν ; Τάς κατ’ αύτής έξεγερθείσας ένίοτε ύ- 
στερικάς κραυγάς δέν κατέσβεσεν άρά γε ή δμοφωνία τής πίστε
ως τών λαών ; Ή άΐδιος αύτη καί άήττητος πίστις δέν διεισέδυ- 

σεν είς τδν βίον τών κοινωνιών, είς τά έθιμα αύτών, είς τούς νό
μους αύτών, ώς έξέστραψε καί είς τά έργα τής τέχνης καί είς τά 
άριστουργήματα τής μεγαλοφυΐας ; Αύτή ή τόσον έλευθέρα καί 
ύπερήφανος έπιστήμη δέν παρέδωκεν άρά γε ώσαύτως είς τδν 
Ίησοΰν Χριστδν τήν πίστιν αύτής ; Αί τιμώσαι τήν άνθρωπότητα 
μεγαλοφυΐαι δέν προσεκύνησαν τά μυστήρια τής χριστιανικής δι
δασκαλίας ; Ή κυριαρχία τοΰ Ίησοΰ Χριστού δέν άνεγνωρίσθη 
και άνεκηρύχθη ύπδ παντδς, δ,τι θεωρείται μέγα, γενναίον καί 
ισχυρόν είς τδν κόσμον ; Ή ιστορία, καί ή φιλοσοφία, ή ποίησις 
καί ή ρητορική, δέν έδωκαν είς τήν πνευματικήν τού Ίησοΰ βασι
λείαν ώς αύλικούς ούτως είπείν άκολούθους τούς κορυφαίους άν- 
δρας τής αψηλής διανοίας ; Τις άλλη ύπήρξεν ή πίστις τοΰ Δάν- 
του καί τοΰ Τάσσου, τοΰ Κορνηλίου, καί τού Ρακίνα, τού Σαιξ- 
πήρου καί τού Μίλτωνος, τού Αύγουστίνου καί τοΰ Άκυϊνάτου, 
τοΰ Βοσσουέτου καί τοΰ Φενελώνος, τοΰ Καρτεσίου καί τοΰ Μα- 
λεμβράγχη, τοΰ Γαλιλαίου καί τοΰ Έϋλέρου, τοΰ Πασχάλ καί 
τοΰ Βάκωνος, τοΰ Λεϊβνιτίου καί τοΰ Νεύτωνος, εί μή ή πίστις 
είς τδν Ίησοΰν Χριστδν καί τά μυστήοια Αύτοΰ ; Ναι ό Ίησοΰς 
Χριστός έκυβέρνησε τάς νεωτέρας τών μεγίστων διανοιών μετ’ ά- 
πολύτου κυριαρχίας έν τή όδφ τής άληθείας διά τού φωτός τής 
πίστεως. Έάν δέ πνεύματά τινα έξανέστησαν κατά τής κυριαρχί
ας Αύτοΰ, όποιόν τι άρά γε υπήρξε τδ άποτέλεσμα τής άφρονος 
αύτών προσβολής ; Τί κατώρθωσε κατά τδν παρελθόντα αιώνα ή 
κατά τής πνευματικής τοΰ Ίησοΰ Χριστού βασιλεία; συνασπι- 
σθεισα σπείρα τών σοφιστών ; Ήδυνήθη μέν νά παραπλανήσή 
πνεύματά τινα καί νά ένσπείρη προλήψεις τινάς, άλλ’ ούδέν πλέ
ον κατώρθωσεν.’Απέσπασεν άρά γε λαόν τιναέκ τής βασιλείας τοΰ 
Ίησοΰ Χριστού ή μικρόν τι καν άνθος έκ τού στέμματος αύτής;Ό- 
χι, ή βασιλεία τοΰ Υίοΰ τοΰ θεοΰ έξήλθε τής πάλης έκείνης πολ- 
λφ θριαμβευτικωτέρα καί λαμπροτέρα. Παρατηρήσατε δέ καλώς, 
δτιτδ άποτελούν τήν δόξαν τής μοναδικής ταύτης κυριαρχίας 
είνε τοΰτο, δτι είς μέν τούς παραδεχομένους αύτήν φέρει φώς, 
τούς δέ άποστέργοντας αύτήν καταδικάζει είς τήν βαρβαρότητα.
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Ρίψατε τά βλέμματά σας έπι τών γεωγραφικών πινάκων τής οι
κουμένης καί διαχωρίσατε τήν ανθρωπότητα είς λαούς έξημε- 
ρωμένους καί είς λαούς απολίτιστους. Υπάρχει άρά γε λαός 
τις έξημερωμένος μή μετέχων τής πνευματικής τοΰ Ίησοΰ 
Χρίστου βασιλείας ; Υπάρχει φυλή, δσον βάρβαρος καί άν ύ- 
ποτεθή, μή άρυομένη τδ φώς τής ζωής ώς άμα παραδε- 
χθή τήν πίστιν είς τδν Ίησοϋν Χριστόν ; "Οσον καί άν ύποτεθή 
πεφωτισμένη κοινωνία τις,δέν είνε άληθές δτι έπαναπίπτει παρευ
θύς είς τδ σκότος τοΰ θανάτου, ευθύς ώς άποστή τής βασιλείας 
τοΰ Χριστού ; 'Οποία τις άπέβη ή τύχη χωρών τινων τής ’Α
φρικής, είς άς τοσαύτη άλλοτε ύπήρξεν έπίδοσις διανοίας καί εύ- 
ταξίας, έφ’ δσον τδ σκήπτρον τοΰ Ίησοΰ Χριστού έπεξετείνετο 
έπ’ αύτάς καί καθωδήγει είς τήν όδδν τής άληθείας τοιαΰτα γεν
ναία πνεύματα, όποια τά τών Τερτουλλιανών, καί τών Κυπρια- 
νών ; Η τουλάχιστον δποία ύπήρξεν ή τύχη τής Γαλλίας πριν ή 
παρά τήν έθνικήν αύτής σημαίαν άναπετάση καί πάλιν τήν ση
μαίαν τοΰ Χριστοΰ ; Δεν ήτο χώρα έρημος, ούδέν άλλο παρέ- 
χουσα είς θέαν τοΰ έπισκεπτομένου αύτήν παρά μόνον τά ίχνη ά- 
ποσβεσθείσης έξημερώσεως καί δόξης έκπεσούσης ; 'Οποία τις ύ
πήρξεν ή τύχη τής ’Ανατολής, τής αρχαίας ταύτης εστίας τών 
φώτων, μετά τήν έκ τοΰ κόλπου αύτής έξοδον τής διδασκαλίας 
τοΰ Ί. Χριστού πρδς φωτισμόν τοΰ κόσμου ; Ή χώρα αύτη άπέβη 
στρατόπεδον τών ’Αράβων καί τών Ταρτάρων, ούδέν άλλο έξεγει- 
ρόντων ύπδ τούς πόδας τών ίππων αύτών είμή μόνον τήν κόνιν 
τών έρειπίων. Άλλ’ όποιας τινδς φύσεως είνε άράγε ή βασιλεία 
αύτη, ή έκπέμπουσα τδ φώς διά τοϋ πέπλου τών μυστηρίων 
αύτής καί τούς άποστέργοντας αύτήν είς τήν κατάστασιν τών 
βαρβάρων καταδικάζουσα ; 'Οποίας φύσεως είνε ή κυριαρχία 
αύτη, ή δυνηθείσα νά καθυποτάξη είς τδν ζυγόν τής πίστεως τε
τρακόσια εκατομμύρια ανθρώπων, ή δυνηθείσα νά κυβέρνηση έπϊ 
είκοσιν αιώνας άμερίστως καί άπεριορίστως τάς άρίστας διανοίας 
διά μυστηρίων άκαταλήπτων καί αδιανόητων ; 'Οποίου είδους εί
ναι ή πνευματική αύτη κυριαρχία, ή καταγωνισαμένη τδν ’Ιουδα
ϊσμόν, τήν είδωλολατρείαν, τδν Μωαμεθανισμόν καί τάς θεωρίας
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τών σοφιστών ; ή οίκειοποιηθεΐσα πάσαν τήν έξημερωμένην άν- 
θρωπότητα, ή έκνικήσασα τούς φραγμούς τοΰ χρόνου καί χώρου 
τήν έπιστήμην καί τά πάθη, τούς άνθρώπους καί τά πράγματα 
τοΰ κόσμου, καί τέλος, ή έχουσα σήμερον τόσην εύρύτητα, δσην 
έχει ή οικουμένη, τόσον ύψος, δσον έχει ό ούρανδς, τόσην ίσχύν 
δσην έχει ό θάνατος ; Είνε άρά γε άνθρωπίνη κυριαρχία ; Άλλά 
τί σημαίνει τότε τδ βασιλεύειν ώς θεόν ; Πώς έν τοιαύτη περιπτώ- 
σει θά ήνε δυνατόν νά διακρίνωμεν τήν θείαν δύναμιν άπδ τής 
κυριαρχίας άνθρώπου τινός ; Όχι, δχι, κατά τοιοΰτον τρόπον 
δέν βασιλεύουσιν οί δντες απλώς θνητοί ! 'Η δύναμις αύτών, δσον 
μεγάλη καί άν ύποτεθή, άποθνήσκει είς τά πρόθυρα τή; ψυχής, 
μή δυναμένη νά φθάση μέχρι τής συνειδήσεως. Μόνος ό ’Ιησούς 
Χριστός βασιλεύει θεϊκώς έν ταϊς διανοίαις. ’Ιδού, ποιον είνε δ- 
περ ύπερυψοΐ τήν βασιλείαν Αύτού ύπεράνω πασών τών έπιγείων 
κυριαρχιών, ύπεράνω παντός τοΰ μεσοτοίχου, τοΰ χωρίζοντος τδ 
πνεύμα άπδ τής ύλης καί τόσον ύψηλώς, δσον ύψούται αύτδς ό 
θεός ύπεράνω τής άνθρωπότητος.

Καί δέν βλέπεις, θά μοι έλεγέ τις ίσως, δτι είς τούς καθ’ 
ημάς χρόνους πολλαί διάνοιαι προσπαθούσι ν’ άποσείσωσι τδ y ζυ
γόν τής βασιλείας ταύτης ; Ναί, γνωρίζω τούτο, άλλά καί κατά 
τήν έπιβουλήν έτι ταύτην έκλάμπει ό τοΰ’Ιησού Χριστού θρίαμ
βος. Δύναταί τις νά στασιάζη κατά τής έξουσίας Αύτού, άλλά καί 
παντελώς ν’ άποσείση τήν κυριαρχίαν Αύτού είνε άδύνατον. Ό 
’Ιησούς Χριστός καθιστά έπαισθητήν τήν κυριαρχίαν Αύτοϋ καί 
είς αύτούς έτι τούς άποποιουμένους αύτήν. 'Ωσεί τιμωρών αύτούς 
διά τήν αποστασίαν αύτών καταδικάζει είς τήν ταραχήν καί τήν 
αβεβαιότητα, έξαναγκάζει αύτούς νά περιστρέφωνται έντδς άπαι- 
σίου κύκλου αμφιβολιών καί αντιρρήσεων, άνευ ήσυχίας καί άνα- 
παύσεως αύτών. Μάτην θ’ άπεπειράτό τις νά διαφύγη τήν δύναμιν 
τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ, δστις θάττον ή βράδιον θά κρούση τήν θύραν 
τής ψυχής τοΰ άπ’ Αύτοϋ άφισταμένου. Δέν δύναταί τις νά προ- 
χωρήση ούτε έν βήμα είς τδν βίον του, χωρίς καθ’ όδδν νά συναν- 
τήση τδν Ίησοΰ Χριστόν, ή χωρίς νά προσεγγίση πρδς τήν θείαν 
ταύτην μορφήν, ήτις πληροί τήν ιστορίαν διά τού όνόματος Αύ- 
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τής. 'Οσάκις προβάλλετε είς έαυτούς τό ζήτημα περί τής μελ- 
λουσης τύχης του ανθρώπου, ό I. Χριστός έμφανίζεται νοερώς 
πρό τών οφθαλμών ύμών. 'Οσάκις διαλογιζεσθε περί θεού, δσάκις 
μελετάτε τά περί τής ψυχής ύμών, τό πνεύμα ύμών καί ή σκέψις 
στρέφονται πρός Αύτόν, διότι, πρδς δόξαν τοΰ I. Χριστοΰ δέν 
δύναται τις πλέον νά μεριμνφ περί τής μελλούσης αύτοΰ ζωής 
χωρίς να ένθυμήται τδ δνομα τοΰ Ίησοΰ, καί διότι δέν δύναται 
τις νά παρέλθη έν σιγή τδ δνομα Αύτοΰ χωρίς νά έκτιέμψη έκ 
τοΰ βάθους τής καρδίας του είτε βλασφημίαν είτε πίστιν.

Τοιαύτη ή άλήθεια περί τοΰ δτι ό Ιησούς Χριστδς βασι
λεύει έν ταίς διανοίαις τών άνθρώπων. τόσον έν έκείναις, αίτινες 
πλήρως άποδέχονται τήν κυριαρχίαν Αύτοΰ, δσον καί έν ταίς μή 
άναγνωριζούσαις έκουσίως τήν δυναστείαν Αύτοΰ ! Είθε να βασι- 
λεύη δ Ίησοΰς έν τή διανοία ήμών! 'Ο λόγος Αύτοΰ έστω ό κα
νών τών διανοημάτων ήμών καί ή διδασκαλία Αύτοΰ τδ φώς 
τδ φωτίζον τά έν τή όδφ τοΰ βίου διαβήματα ήμών ! Πας λόγος 

. άπάδων πρδς τδν λόγον τοΰ Ίησοΰ, δσον ύψηλός, δσον έκλαμ
προς καί αν ήδύνατο νά νομισθή, είνε ψευδής καί πεπλανημένος, 
διότι ή άλήθεια ούδέποτε άπάδει πρδς τήν άλήθειαν. "Ας μή έκ- 
πληττώμεθα δέ καθόλου διότι τδ φώς τής πίστεως ήμών καλύ
πτεται ύπδ μυστηρίων, διότι ώς δ Αεϊβνίτιος έλεγε, τδ «ν’ άξιοι 
τις δπως δ θεδς καταστήση είς ήμάς καταληπτόν παν τδ δυνά- 
μενον να ποιηθή ύπ’ Αύτοΰ, ίσοδυναμει πρδς τδ ν’ άξίοϊ, ή άπει
ρον εύρύτητα τής σκέψεως ήμών, ή χαταδιβασμδν Αύτοΰ τοΰ 
θεοΰ είς δν πεπερασμένον». Σείς οί νέοι, οί όποιοι έχετε τδν 
νοΰν άνεφγμένον πρδς κάθε νέαν ιδέαν, οί άκούοντες ίσως λεγο
μένους πρδς ύμάς λόγους άμφιβολίας καί άπιστίας, μή παρασύ- 
ρεσθε ύπδ τής δρακδς έκείνης τών άνθρώπων, τών έξυπηρετούν- 
των τάς πλάνας τής καρδίας διά τών παραδοξολογιών τοΰ πνεύ
ματος. Χωρήσατε έπί τά ’ίχνη τών τόσων ύπερόχων διανοιών, 
τών ύποβαλουσών τήν μεγαλοφυιαν των είς τήν θείαν τοΰ Χρι
στού κυριαρχίαν. Συνειθίζετε ένωρίς είς τδ νά φέρητε άσμένως 
τδν τόσον εύεργετικδν τοΰτον ζυγόν, τδ τόσον έλαφρον τούτο
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φορτίον, άλλως τά γόνατά σας θά καμφθώσιν ύπδ τδ βάρος τής 
πλάνης, καί ή κατάπτωσίς σας ύπδ τδν ζυγδν τών παθών θά 
είνε βέβαια. νΩ, πόσον είνε εύεργετική ή άμέριστος πρδς τήν πί
στιν τοΰ I. Χριστού άφοσίωσις, είς μέν τδν νοΰν φώς, είς δέ τήν 
βουλήν δύναμις άποβαίνουσα καί είς μέν τήν έπίγειον ζωήν τήν 
γαλήνην, είς δέ τήν μέλλουσαν τήν άΐδιον μακαριότητα προσ- 
πορίζουσα. «

Κατά τδν Freppel.

0 ΡΟΥΣΣΟ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
ΌΡουσσώ (J. Jaques Rousseau, 1712 + 1778) είνε περιώνυ

μος Γάλλος φιλόσοφος χαΐ συγγραφεύς, άνήκων είς τήν χορείαν τών 
έγκυκλοπαιδςσζών. Έζησε βίον τεταραγμένον καί πλήρη περιπετειών, 
συμφορών, πταισμάτων καί Αντιφάσεων*  άπό τοΟ Καλβινισμού έξώκει- 
λεν είς τόν Καθολικισμόν, άπό του Καθολικισμού είς τήν απιστίαν καί 
άπό τής άπιστίας είς τήν όλιγοπιστίαν*  υπήρξε δεινός καί εύγλωττος 
συγγραφεύς, άλλά συγχρόνως παράδοξος καί έπικίνδυνος*  ήγάπα τήν 
θρησκείαν καί τήν άρετήν, άλλ’ δμως ήρνείτο πολλάκις διά τών πρά
ξεων τάς ύψηλάς καί ίεράς περί αύτών θεωρίας αυτού. Ή κατωτέρω 
μαρτυρία, τήν όποίαν έδωκε περί τού Χριστού καί τών Εύαγγελίων ώς 
πολύ όρθώς έλέχθη, είνε καί θά είνε διά παντός τό ώραιότερον προϊ
όν τής διανοίας αύτοΰ. Εύρηται είς τό παιδαγωγικόν αύτοΰ σύγγραμ
μα : Αιμίλιος ή περί άγωγής καί άποτελεϊ λαμπράν άπολογητικήν σε
λίδα περί τοΰ θεανδρικοΰ προσώπου τού Ί. Χριστού καί τού Εύαγγελίου 
αύτοΰ. ’Ιδού αύτη :

Όμολογώ, λέγει, δτι τό θειον ύψος καί ή άγιότης τού Εύαγγε
λίου είνε τό ισχυρόν καί εύγλωττον έπιχείρημα, δπερ λαλεϊ είς τήν 
χαρδίαν μου, καί κατά τοΰ όποίου άδύνατον ν’ άντιτάξω άπάντησιν 
Αρνητικήν. Ίδέ τά συγγράμματα πάντων τών φιλοσόφων έν πάση αύ
τών τή πομπή καί τή Ανθρώπινη λαμπρότητι. Πόσον είνε σμικρά καί 
πενιχρά, παραβαλλόμενα πρός τό άγιον εύαγγέλιον τής δόξης καί τής 
βασιλείας τοΰ θεοΰ. Βιβλίον, τόσον άπλοΰν καί συγχρόνως τόσον μεγα
λοπρεπές δύναται νά είνε έργον χειρών άνθρώπων ; ό δέ Χριστός, τοΰ

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

 - Ι
ερ
ά Μ

ητρ
όπ
ολ
ις 
Κιτ
ίου



314 «Εκκλησιαστικός Κήρυξ»

όποιου τήν πανΟαύμαστον Ιστορίαν εκθέτει, δύναται νά είνε μόνον ά- 
πλοΰς άνθρωπος ; Άναντιρρήτως, άδύνατον. 'Οποία γλυκύτης, όποία 
άγιότης είς τά ήθη αύτοΰ ! όποία χάρις καί δύναμις είς τάς διδασκα
λίας αύτοΰ ! όποιον ύψος καί θεία ώραιότης είς τούς τρόπους αύτού ! 
όποία ούράνιος σοφία είς τούς λόγους αυτού ! όποία παρρησία πνεύμα
τος, όποία λεπτότης καί εύθύτης διανοίας είς τάς έπικρίσεις αύτοΰ ! ό
ποιον κράτος θεοπρεπές είς τά πάθη αυτού !

Πού είνε ό άνθρωπος, πού είνε ό σοφός τού αρχαίου καί νεωτέ- 
ρου κόσμου, δστις γινώσκει νά εύεργετήση, νά πάθη καί να άποθάνη 
άνευ άσθενείας καί άνευ έπιδείξεως ; "Οταν ό Πλάτων περιγράφη tóv 
δίκαιον, περιβεβλημένον τό δ/είδος τοΰ έγκλήματος καί δμως ά- 
ξιον πάσης τιμής, καί παντός έπαίνου, άναμφιβόλως περιγράφει τόν Ίη- 
σοΰν Χριστόν μετά καταπληκτικής καί προφητικής άκ^ιβείας. 'Η ό- 
μοιότης εΐνε τοσοΰτον προφανής καί ζωηρά, ώστε πάντες οί Πατέ
ρες τής Εκκλησίας, έγνώρισαν ταύτην καί δικαίως έθαύμασαν. 'Οπόσον 
δέ μεγάλη άσέβεια καί όπόσον μεγάλη τύφλωσις, τό νά τολμήση τις 
νά παραβαλη τόν υιόν τοΰ Σωφρονίσκου πρός τόν υίόν τής Παρθένου 
Μαρίας ! Οποία διαφορά καί άπειρος άπόστασις μεταξύ άμφοτέρων ! 
Ο Σωκράτης άποθνήσκων άνευ άλγηδόνων καί άνευ ονείδους καί ά- 

τιμίας θανατου σταυρικού, υπεστηριξε μέχρι τέλους λίαν ευκόλως τόν 

προσωπικόν του χαρακτήρα, Καί αν ό άνώδυνος καί γλυκύς ούτος θάνα
τος δέν έκόσμει τον βίον αύτοΰ, ήδύνατό τις να άμφιβάλλη, έάν à Σω
κράτης μέ δλην τήν άρετήν καί τό υψηλόν αύτού πνεύμα, ύπήρξεν ή 
ΰχι εις τών πολλών σοφιστών τής έποχής του. Εφεύρε, λέγουσι, τήν 
ηθικήν*  καί δμως άλλοι πολλοί πρό αυτού έξήσκησαν ταύτην*  δ 
Σωκράτης είπε μόνον δ,τι οί προγενέστεροι έπραξαν καί μετεσκεύασεν 
είς ηθικήν διδασκαλίαν τα παραδείγματα αύτών*  ό ’Αριστείδης ή to δί
καιος, πρΙν η ό Σωκράτης έπαινέση τό καθήκον τού άγα- 
πάν τήν πατρίδα. Ή Σπάρτη ήτο σώφρων πρΙν ή ί Σω
κράτης έγκωμιάση τήν σωφροσύνην*  καί προτού αύτός δώση τόν όρι- 
σμόν τής ά ρ ε τ ή ς, ή Ελλάς έβριθεν έναρέτων άνδρών. Άλλ’ δ Ι· 
Χριστός πόθεν καί παρά τίνων ελαβε τήν αγίαν καί ύψίστην ταύτην 
ηθικήν, τής όποιας αύτός μόνος έδωκε τά θεσπέσια μαθήματα καί τό 
^ών καί άπαραμιλλον παράδειγμα ; Έκ τού κόλπου τού μανιώδους φα
νατισμού τών ’Ιουδαίων έξέρχεται ή θεία σοφία, ή άγάπη καί ή 4λή- 
θεια, ή δέ άπλότης τής ήρωϊκωτέρας άρετής έξαστράπτει έν τω μέσω
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τού εύτελεστέρου τών λαών τής γής ! ’Ιδού τό θαύμα ! ’Ιδού τό άκα- 
τάληπτον μυστήριον τού Χριστού ! Ό θάνατος τού Σωκράτους φιλοσο- 
φούντος ήσύχως μετά τών φίλων αύτού εΐνε ό γλυκύτερος θάνατος, τόν 
όποιον θά έπεθύμει τις. Άλλ’ ό θάνατος τού Χριστού, έκπνέοντος έπί 
τού σταυρού καί άπέναντι λαού άχαρίστου, ύβρίζοντος, έμπαίζοντος καί 
βλασφημούντος αύτόν, εΐνε ό σκληρότερος καί φοβερότερος θάνατος ! 
Ό Σωκράτης λαβών τό κώνειον εύχαριστεί τόν προσενεγκόντα αύτό, 
λυπούμενον καί κλαίοντα*  ό δέ Χριστός έν τώ μέσω φριχτής άγωνίας 
κρεμάμενος έπί ξύλου προσεύχεται ύπέρ τών άγρίων καί έμμανών αύτού 
σταυρωτών—Π άτεράφες αύτοίς*  ού γ ά ρ οιδασι 
τ I π ο ιο ύ σ ι. Βεβαίως, έάν ό βίος καί ό θάνατος τού Σωκράτους 
εΐνε ενός σοφού, ό βίος καί ό θάνατος τού Χριστού εΐνε ενός θεού !

Άλλ’ άρά γε δύναταί τις νά ύποθέση πρός στιγμήν, δτι ή εύαγ- 
γελική ιστορία έπλάσθη καί εφευρέθη πρός τέρψιν ; Τοιαυτη έφευρε- 
σις, φίλε μου, είνε δλως απαράδεκτος ύπό τού όρθού λόγου. Διό καί 
άναντιρρήτως, άδύνατος λογικώς τε καί ηθικώς. Ή ιστορία τού Σω
κράτους, περί τής όποίαςούδείς αμφιβάλλει, είνε δλιγώτερον άξιόπιστος 
τής ιστορίας τού Χριστού. Ό μή πιστεύων είς τόν Χριστόν, μόνον άπορ- 
ρίπνει θρασέως τό πανθαύμαστον πρόβλημα τοΰ Χριστού άλλ ουδαμώς 
λύει αύτό. Έάν ύποθέσης, δτι άνθρωποί τινες συμφωνησαντες έπλασαν 
τό εύαγγέλιον τής σωτηρίας τού άνθρώπου καί τής δόξης τού θεού, τότε 
δή τότε τό μυστήριον τοΰ Χριστιανισμού καθίσταται φρικτόν καί δλως 
άκατανόητον. Ούδέποτε είς τόν αιώνα άνθρωποι Ιουδαίοι ήδυναντο 
νά έφεύρωσι τοιοΰτον ούράνιον ύψος καί τοιαυτην παγκαλον ηθικην. Ιό 
εύαγγέλιον τοΰ Χριστοΰ φέρει χαρακτήρας τής θείας άληθείας τοσού- 
τον λαμπρούς καί άκραιφνεϊς, ώστε ό έφευρέτης θά ήτο θαυμασιώτερος 

τού ήρωος !
Τό Εύαγγέλιον εΐνε πλήρες θαυμάτων καί μυστηρίων. Τό άνθρώ- 

πινον λογικόν ίσταται ένώπιον αύτού έν άπορία καί έκστάσει. Άλλα 
σύ, τέκνον μου, πίστευε έν σιγή καί σεβασμώ παν δ,τι ό θεός ηύδόκησε 
νά φανερώση είς ήμάς τούς άνθρώπους. *
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΙ Η ΑΓ. ΕΛΕΝΗ

Τήν 21 τοΰ λήξαντος μηνάς Μαΐου ή ’Ορθόδοξος ’Ανατολική Εκ
κλησία έώρτασε τήν μνήμην τοΰ πρώτου ρωμαίου Χριστιανού Αύτοκρά- 
τορος τής Κωνσταντινουπόλεως, Κωνσταντίνου τοΰ μεγάλου, καί τής 
εύσεβοΰς καί άγίας αύτοΰ μητρός Ελένης.

Ή ιστορία τοΰ μεγάλου Κωνσταντίνου ύπό πολιτικήν καί εκκλη
σιαστικήν έποψιν είνε σπουδαιοτάτη, καθ’ δσον έν μέν τή ιστορία τοΰ 
Ελληνικού Έθνους κηρύττει τή^ έναρξιν τής μακρας καί ένδόξου Ελ
ληνικής αύτοκρατορίας τοΰ Βυζαντίου, έν δέ τή έκκλησιαστική ιστορία 
έγκαινίζει τήν λαμπράν περίοδον τής καταπαύσεως τών μεγάλων διωγ
μών τής Έκκλησίας καί τής θεμελιώσεως τοΰ λαμπρού οικοδομήματος 
τής έκκλησιαστικής διοικήσεως καί εύταξίας.

Ή λαμπρά αυτή περίοδος τής πολιτικής καί έκκλησιαστικής ιστο
ρίας συμπίπτει μέ τάς άρχάς τοΰ τετάρτου μ. X. αίώνος. Κατά τούς 
χρόνους έκείνους τό άχανές ρωμαϊκόν κράτος, είς δ ύπήγετο δλος ό τό
τε γνωστός κόσμος, δέν έκυβερνάτο ύφ’ ένάς ρωμαίου αύτοκράτορος*  
διάφοροι διοικητικαί άνάγκαι είχον έπιβάλει τήν ϊορυσιν ιδιαιτέρων κεν
τρικών κυβερνήσεων είς πολλάς χώρας του ρωμαϊκού κράτους, καί αν
τί ένό. αύτοκράτορος έδημιουργήθησαν τέσσαρες, έξ ών οί μέν δύο, 
ώς πρώτοι κατά τήν τιμήν έκαλοΰντο Α ύ γ ο υ σ τ ο ι, οί δέ άλλοι 
δευτερεύοντες κατά τήν τιμήν, έλέγοντο Κ α ί σ α ρ ε ς. Έκ τών 
4 τούτων αύτοκρατόρων εις μέν Αύγουστος καί είς Καϊσαρ άνέλαβον 
τήν κυβέρνησιν τοΰ δυτικού τμήματος τοΰ κράτους μέ διαφόρους έδρας 
κυβερνήσεων, είς δέ Αύγουστος καί είς Καϊσαρ τήν κυβέρνησιν τοΰ 
άνατολικοΰ τμήματος. Καί Αύγουστος μέν έν τή ’Ανατολή ήτο αύτός ό 
Διοκλητιανός, δ εισηγητής τοΟ διοικητικού τούτου συστήματος έχων 
τήν ύψίστην έπίβλεψιν έπί τήν δλην κυβέρνησιν τοΟ κράτους, έδρεύων 
είς τήν Νικομήδειαν τής Βιθυνίας καί αρχών έκεϊθεν δλης τής ’Ασίας, 
τής Αίγύπτου καί τής Ελληνικής Χερσονήοου, Καίσαρα δέ ύφ’ εαυτόν 
είχε τόν Γαλέριον, κυβερνήτην τής Θράκης καί τών παραδουνάβιων 
χωρών. Έν δέ τή Δύσει Αύγουστος μέν διωρίσθη ύπ’ αύτοΰ τοΟ Διο- 
κλητιανοΰ δ παλαιός συναγωνιστής του Μαξιμιανός, κυβερνών τήν ’Ιτα
λίαν καί τήν ’Αφρικήν πλήν τοΰ σημερινού Μαρόκου, Καϊσαρ δέ δ 
Κωνστάντιος ό Χλωρός, αρχών τής Βρεττανίας, Γαλατίας, Ίβηρίας καί 
τοΰ έν ’Αφρική Μαρόκου.
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Τοΰ Καίσαρος τούτου τών δυτικών χωρών τής ρωμαΤκής αύτο
κρατορίας υίός ήτο δ μέγας Κωνσταντίνος, γεννηθείς τφ 274 έν τή 
σημερινή πόλει τής Σερβίας Νύσσα. ΆνατραφεΙς ό μ. Κωνσταντίνος 
καί παιδευθείς έν τώ στρατφ καί τή πολεμική ύπηρεσία ηύξήθη είς 
μείρακα ύψηλόν καί ώραϊον, έχοντά τι τό μεγαλοπρεπές καί τό βασι
λικόν έν αύτή τή μορφή του. Καθ’ δν χρόνον δ πατήρ του έκυβέρνα 
τό άνατεθέν είς αύτόν τμήμα τοΰ ρωμαϊκού κράτους, ό Κωνσταντίνος 
διέτριβεν έν τή αύλή τής Νικομήδειας ή συνώδευε τόν Διοκλητιανόν είς 
τήν Παλαιστίνην, τήν Αίγυπτον καί τήν Περσίαν. ΔιακριθεΙς δέ παρά 
τό πλευράν τοΰ ύπάτου ήγεμόνος είχε προαχθή είς χιλίαρχον πρώτης 
τάξεως καί είχε γίνει άγαπητάς παρά τφ στρατφ, ήναγκάσθη δμως 
διά τήν συστηματικήν καταδίωξιν τοΰ Γαλερίου καί κατόπιν προσκλή- 
σεως έπιμόνου τοΰ πατρός του να έγκαταλίπη τήν Νικομήδειαν καί να 
σπεύση πρός τόν άγαθάν καί νοσοΰντα πατέρα του.

Έν τφ μεταξύ, τφ 305, δ πρώτος Αύγουστος Διοκλητιανός άπο- 
χωρεϊ έκουσίως ένεκα νόσου άπό τής έξουσίας καί τό παράδειγμα αύ
τοΰ άκολουθεϊ καί δ Μαξιμιανός*  οί τέως Καίσαρες τότε έλαβον τήν 
τιμήν καί τήν προσωνυμίαν τοΰ Αύγούστου. ’Αλλα τό έπόμενον έτος, 
τφ 306, άποθνήσκει έν Βρεττανία δ πατήρ τοΰ μ. Κωνσταντίνου Κων- 
στάντιος δ Χλωρός, ό δέ στρατός, δστις έν τφ μεταξύ είχεν έκτιμήσει 
τήν άνδρείαν καί τάς άρετάς του μ. Κωνσταντίνου, άνεκήρυξεν αύτόν 
Αύγουστον. Έπηκολούθήσε τότε πολυαρχία έν τφ ρωμαϊκφ κράτει*  
άντί τεσσάρων αύτοκρατόρων ύπήρχον ές. Έν τή πολυαρχία έκείνη δ 
μόνος δστις έδειξεν άρετάς άληθοΰς ήγεμόνος ήτο δ Κωνσταντίνος. 
Μόνος αύτάς έφρόντιζε περί τής εύνομίας, τής έσωτερικής τάξεως καί 
πατρικής διοικήσεως τοΰ κράτους αύτοΰ, ένφ τών άλλων μόνη φροντίς 
καί μέλημα ήτο στρατός, πόλεμος καί στρατιωτική αύθαιρεσία. Πρός 
τούτοις, ένφ είς τά κράτη τών άλλων αύτοκρατόρων κατεδιώκοντο ά- 
κόμη οί Χριστιανοί, μόνος δ Κωνσταντίνος, δπως πρότερον καί δ πα
τήρ του Κωνστάντιος, προσεφέρετο μετ’ εύμενείας πρός τούς Χριστια
νούς. Ένφ ήτο έθνικός τά θρήσκευμα κατά τούς χρόνους τούτους, 
είχε περί έαυτάν έν τή ίδία του οίκογενεία πρόσωπα άφωσιωμένα είς 
τήν χριστιανικήν πίστιν. ΤοιαΟτα πρόσωπα ήσαν ή γυνή αύτοΰ Φαΰ- 
στα, ή ταύτης μήτηρ Εύτροπία, πρά πάντων δέ ή τοΰ Κωνσταντίνου 
μήτηρ Ελένη, ή τοσοΰτον δνομαστή έν τή ιστορία τής Χριστιανικής 
’Εκκλησίας διά τάν ύπέρ τής χριστιανικής πίστεως ζήλον της. Ένεκο;
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τής τοιαύτης πρός τούς Χριστιανούς εύμενείας τοΰ Κωνσταντίνου ηύ- 
ξήθη μεγάλως ό άριθμδς τών έν τφ κρατεί αύτού Χριστιανών, οί ό
ποιοι ήσαν δλοι άφωσιωμένοι είς τόν αύτοκράτορα αύτών καί ένίσχυον 
ηθικώς τήν άρχήν του. Ό Χριστιανισμός άπετέλει τότε ύγιεστάτην 
ήθικήν δύναμιν έν τφ ρωμαϊκφ κράτει καί τούτο δέν διέφυγε τήν πο
λιτικήν φρόνησιν τοΰ Κωνσταντίνου είς τόν όποιον είχε φυτευθή ή 
πίστις είς τήν δύναμιν τού Χριστιανισμού ύπό τε τής μητρός του καί 
τών άλλων οικείων του.

Τοΰ Κωνσταντίνου ή πίστις είς τήν παντοδυναμίαν τοΰ θεού 
τών Χριστιανών καί ή μεγάλη δύναμις τοΰ θρησκευτικού ένθουσ^ασμού 
τού στρατού κατεδείχθη είς τόν κατά τού Μαξεντίου πόλεμον. Ό αδ- 
γουστος τής ’Ιταλίας Μαξέντιος παρεσκευάζετο τφ 312 να έπέλθη 
κατά τοΰ Κωνσταντίνου διά να γίνη κύριος τής Δύσεως. Ό Κωνσταν
τίνος έσπευσε να πρόκαταλάβη τόν άντίπαλον, άλλά διαβάς τάς ’Άλ
πεις περιέστη είς μεγάλην άμηχανίαν καί άπορίαν. Ό στρατός τού 
Μαξεντίου ήτο άσυγκρίτω τφ λόγω πολυάριθμό τερος, οί ρωμαϊκοί τοΰ 
Κωνσταντίνου λεγεώνες έθεώρουν δεινόν τό νά είσβάλωσιν ένόπλως είς 
τήν ’Ιταλίαν καί νά καταπατήσω π τό ίερδν αύτής έδαφος, οί οιωνοί ή
σαν άπαίσιοι καί οί στρατηγοί τεταραγμένοι. Ό Κωνσταντίνος ήσθάνθη 
τότε τήν άνάγκην νά έπιζητήση έτέραν τινά προστασίαν πρός ένίσχυ- 
σιν τοΰ έπιχειρήματός του καί έστράφη πρός τόν θεόν τών Χριστια
νών, δν καί ό πατήρ του έτίμησεν. Ό ίδιος δ Κωνσταντίνος διηγείτο 
βραδύτερον είς τόν έπίσκοπον τής έν ΙΙαλαιστίνη Καισαρείας Εύσέ- 
βιον, δτι κατά τήν κρίσιμον έκείνην τής ζωής του στιγμήν συνέβησαν 
θαυμάσιαί τινες έμφανίσεις. ’υνφ, λέγει, προσηύχετο καί λιπαρώς ικέ
τευε τόν πατρφον θεόν νά εύοδώση τό δυσχερές του έργον, έπεφάνη 
θεοσημία τις παραδοξοτάτη, είδεν ίδίοις όφθαλμοϊς έν τφ ούρανφ ύ- 
περκείμενον τού ήλίου σταυρόν έκ φωτός, φέροντα πέριξ τα γράμματα 
έν τούτφ νίκα. ΈκπλαγεΙς ό Κωνσταντίνος έπί τφ θεάματι, τό 
όποιον είδε καί έθαύμασεν άπας δ περί αυτόν στρατός, διηπόρει πρός 
έαυτόν λέγων, τί άρα σημαίνει τό φάσμα μέχρις ού, έπελθούσης τής 
νυκτός, είδε κατ’ δναρ αύτδν τδν Χριστόν, μετά τού έπιφανέντος έν 
τφ ούρανφ σημείου,” κελεύοντα αύτδν νά κατασκευάση άπομίμημα τοΰ 
σημείου έκείνου ώς άλεξιτήριον κατά τούς κινδύνους τών μαχών. Ή 
σημαία κατεσκευάσθη τήν ύστεραίαν. Έπί μακροΰ δόρατος περιχρύ- 
σου, διασταυρουμένου ύπδ κέρατος έγκαρσίου, έπεκρεμάσθη τετρά· 
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πλευρος δθόνη πορφυρά, χρυσοΰφαντος καί κεκοσμημένη διά λίθων 
πολυτίμων, είς ήν ή.αν ένυφασμέναι αί εικόνες τού βασιλέως καί τών 
τέκνων αύτού. Τής δε δθόνης ύπερεϊχεν, έπί άκρου τοΰ δόρατος στη- 
ριζόμενος, στέφανος χρυσοΰς, φέρων έντός τού κύκλου του συμπεπλεγ- 
μένα έν μονογράμματι τα γράμματα X καί Ρ, δηλούντα τδ δνομα τού 
Χριστού.

Τοΰ θείου τούτου συμβόλου προπορευομένου, ώρμησεν δ Κων
σταντίνος θαρρούντως έπί τά πρόσω*  οί έν τφ στρατφ του πολυπληθείς 
Χριστιανοί έμάχοντο μετά ίεροΰ ένθουσιασμού καί μετά πάσης πεποι- 
θήσεως είς τήν νίκην, οί δέ μή πιστεύσαντες είσέτι παρηκολούθησαν 
μετά τής άνησύχου προσδοκίας, τήν όποίαν παράγει έν τοιαύταις ά- 
πόροις περιστάσεσι παν δτι μυστηριώδες καί άδηλον. Ό Μαξέντιος 
ήττήθη κατά κράτος παρά τδν Τίβεριν ποταμόν καί έφονεύθη κατά 
τήν φυγήν, ό δέ Κωνσταντίνος κατέστη άναμφισβήτητος κύριος άπαν- 
τος τοΰ δυτικοΰ τμήματος τοΰ Ρωμαϊκού κράτους.

Ή ’Ανατολική ’Εκκλησία έτίμησε τδν Κωνσταντίνον ώς άγιον 
καί ίσαπόστολον βασιλέα καί έν βασι^εύσιν άπόστολον, φρονούσα δτι ό 
Κωνσταντίνος παρ’ αύτού τοΰ θεού, απ’ εύθείας δια τοΰ έν τφ ούρανφ 
φανέντος είς αύτδν σημείου τοΰ σταυρού, ούχΐ δέ παρ’ άνθρώπων, ένε- 
πνεύσθη καί έδιδάχθη τήν είς Χριστδν πίστιν, καί διότι προσείλκυσε 
δι’ έργων καί δια λόγων πολλούς, ώς ’Απόστολος, είς τήν πίστιν 
ταύτην.

Καί ή μήτηρ τού Κωνσταντίνου Ελένη παρέσχε δείγματα πολλά 
τής χριστιανικής εύλαβείας της. Τφ 327 μετέβη είς 'Ιεροσόλυμα καί 
μετά πολλάς έρεύνας καί διά συντόνου έργασίας άνεκάλυψε τδν τίμιον 
καί ζωοποιόν σταυρόν. Κατά διαταγήν τού Κωνσταντίνου ήγέρθη έπί 
τοΰ άγίου τάφου λαμπροτάτη έκκλησία τής Άναστάσεως*  αύτή ή άγία 
Ελένη έφρόντισε, πρΙν άναχωρήοη έκ τής Παλαιστίνης, νά τεθώσι τά 
θεμέλια τοΰ τε ναοΰ τούτου καί άλλων πολλών κατά τήν χώραν ίερών.

Ό Κωνσταντίνος έτιμήθη έπειτα ύπδ τής ’Εκκλησίας ώς άγιος 
καθώς καί ή μήτηρ αύτού Ελένη καί ήμέρα τής κοινής αύτών μνήμης 
ώρίσθη ή 21 Μαιου.

Γ. ΜΑΤΣΑΚΙΣ
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'II φελαδελφία κατά τόν όοψόν Πλονταρχον.

Ψυχρότης μεταξύ άδελφών έπέρχεται πολλάκις καί άπό πονη
ρούς συγγενείς των καί άπό κακός συζύγους των. Πολύ συχνά μία 
φιλόδοξος καί φθονερά σύζυγος έρεθίζει τόν σύζυγόν της κατά τοΰ ά- 
δελφού του : «δέν βλέπεις, τφ λέγει, πόσην έπιρροήν έχει ό άδελφός 
σου, πόσον θαυμάζεται καί κολακεύεται· σέ κανείς δέν πλησιάζει, κα
νείς δέν σέβεται». Είς τούς πονηρούς αύτούς λόγους ό φρόνιμος άδελ
φός άπαντα: «ή τιμή τοΰ καλού άδελφού μου άντανακλά καί έπ’ έμέ». 
Διά τόν φρόνιμον άδελφόν άγαθόν πολυτιμότερον τού πλούτου καί παν
τός άλλου προτερήματος εΐνε άδελφός πεπροικισμένος μέ έξαιρετικά 
χαρίσματα.

Μεταξύ άδελφών καί μάλιστα άπαιδεύτων παρουσιάζονται καί οί 
έξήΐ λόγοι διαστάσεων καί διαφορών. Οί πρεσβύτεροι άδελφοί έχουσι 
συνήθως τήν άξίωσιν νά άρχωσι τών νεωτέρων, νά προΐστανται είς κάθε 
κοινήν ένέργειαν, νά οίκειοποιώνται κάθε δόξαν καί δύναμιν, έπειδή 
δέ οί νεότεροι τάς άδελφικός αύτάς άξιώσεις θεωροΰσι πολύ βαρείας 
καί ταπεινωτικός, διά τούτο άναφύονται ζιζάνια καί έπακολουθούσι 
λυπηροί έκτροχιασμοί άμφοτέρων. Διό τοιούτους άδελφούς Οφείλει κα
νείς καταλλήλως νά συμβουλεύη. Ή διαφορά βέβαια τής ήλικίας δέν 
είνε λόγος άξιώσεων καί δικαιωμάτων, άνήκει δμως δικαιωματικός είς 
μέν τόν πρεσβύτερον ή δδηγία καί ή νουθεσία, είς δέ τόν νεώτερον ή 
ύπακοή καί ή προσαρμογή, έφ’ δσον δ διευθύνων πρεσβύΤερος δέν 
έπιβάλλει έπιτακτικώς, άλλά πείθει καί προνοεϊ πατρικώς.

Πολλά άθεράπευτα μίση άδελφών δφείλονται είς έξιν άντεγκλή- 
σεων, χρονολογουμένην άπό τής παιδικής των ήλικίας. Άρχίζουσι δη
λαδή νά φιλονεικώσιν είς τά παιγνίδια, είς τάς παλαίστρας κατά τούς 
άγωνας, είς τά κυνήγια καί τά ιπποδρόμια περί κυνών καί ίππων, 
έπειτα δέ, δταν μεγαλώσωσι, δέν είνε πλέον κύριοι εαυτών καί άδυ- 
νατούσι νά καταπαύσωσι τάς φιλονεικίας. Όθεν πρό πάντων πρέπει 
νά καταπολεμώνται αί φιλονεικίαι καί άντιζηλίαι έξ άρχής είς τά μι
κρά, νά γίνωνται άνθυποχωρήσεις καί ήτται μεταξύ τών μικρών άδελ
φών καί νά προκαλώμεν χαράν παρ’ αύτοίς καί άμιλλαν είς τό τίς νά 
χαρισθή μάλλον είς τόν άλλον παρά νά νικήση. Πάσα άδελφική φιλο- 
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νεικία καί λογεμαχία δέν πρέπει έσωτερικώς δηλητηρια,ουσα να ά 
φήνη πάθος άλλά νά παρέρχηται μαζύ μέ τόν λόγον τής ύπάρξεως 
της, διότι πολλάκις αί τοιαύται κηλίδες καταντώσιν άνεξίτηλοι.

Είς τό κεφάλαιον τούτο πρέπει νά μιμώμεθα τούς Πυθαγορείους, 
οί όποιοι, κατ’ ούδέν συγγενεύοντες, έάν ποτέ παρεσύροντο ύπό οργής 
είς ύβρεις, έτεινον είς άλλήλους τάς δεξιάς πρό τής δύσεως τού ήλίου 
καί άσπαζόμενοι άλλήλους άπεχωρίζοντο. Καθιός δ πυρετός, δ δποϊος 
άκολουθεϊ σωματικήν πληγήν, δέν θεωρείται καί τόσον έπικίνδυνον 
πράγμα, έμβάλλει δμως είς δικαίας άνησυχίας έάν έξακολουθή μετά 
τήν έπούλωσιν τής πληγής, διότι μαρτυρεί δτι έχει βαθυτέραν τήν άρ- 
χήν του, τοιουτοτρόπως καί πάσα άδελφική φιλονεικία, έάν παύση 
άφ’ ού έκλίπωσι καί οί λόγοι οί όποιοι τήν παρήγαγον, χαρακτηρίζε
ται ώς τυχαΐον καί άκίνουνον περιστατικόν, έάν δμως έπιμένη έκδη- 
λοΰσα έχθρικάς διαθέσεις, σημαίνει δτι έχει μοχθηρόν καί ύποπτον 

βάσιν.
Παράδειγμα καλής άδελφικής διαθέσεως καί μετριοφροσύνης μας 

παρέχουσι δύο βάρβαροι άδελφοί, οί δύο υιοί τοΰ Δαρείου, —έρ,ης καί 
Άριαμένης. Δέν προύκειτο περί τεμαχίου γής, δπως συνήθως, ούδέ 
περί δλίγων ψωραλέων προβάτων, αλλα περί τής διαδοχής τοΰ βασι 
λικοΰ θρόνου τών Περσών. Άφ’ ού άπέθανεν δ Δαρείος, οί ισχυροί τής 
χώρας διηρέθησαν είς δύο μερίδας, καί οί μεν έ,ήτουν νά βασιλεύση 
ό Άριαμένης, καθ’ δ πρεσβύτερος, οί δέ δ Ξέρξης ώς πορφυρογέννη
τος. Ό Άριαμένης λοιπόν κατέβαινεν έκ τής Μηδίας ^ήσυχως, ωσεί 
προύκειτο νά παραστή είς διαδικασίαν ύποθέσεώς. Ο ώερςης μαθων 
τήν έλευσιν τοΰ άδελφοΰ του έξήλθεν είς ύπάντησίν του, τόν ησπα- 
σθη, έναγκαλισθείς αύτόν θερμώς, καί τφ άπέσιειλεν είς τήν κατοι
κίαν του διάφορα δώρα, είπών είς τούς κομίσαντας αύτά νά τφ ειπωσι: 
«διά τούτων τών δώρων σέ τιμά τώρα δ άδελφός σου Ξέρξης, όν δέ 
διά κρίσεως καί ψήφου κηρυχθή βασιλεύς τών Περσών θά σέ , θεωρή 
δεύτερον μετ’ αύτόν»· καί δ Άριαμένης άπήντησε: «δέχομαι τά δώρα, 
άλλά νομίζω δτι είς έμέ άνήκει ή βασιλεία τών Περσών θά φυλάξω 
διά τούς άδελφούς μου τήν μετ’ έμέ τιμήν, τόν δέ Ξέρξην θά θεωρω 
πρώτον τών άδελφών». Η ύπόθεσις είσηχθη επειτα ε.ς δίκην καί δ 
καστής ώρίσθη δ Άρτάβανος, άδελφός τοΰ Δαρείου. Ο —ερξης προαι 
σθανόμενος δτι θά ήττηθή, ήτοιμάζετο νά φύγη άλλά τόν συνεκράτη- 
σεν ή μητηρ του Άτοσσα· «διατί τόσον φοβείσαι τόν άγώνα τής δίκης,
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τώ είπεν, έν ώ μεγάλη σου τιμή είνε καί νά λέγησαι άδελφός τοΰ βα- 
σιλέως τών Περσών ;» Τέλος ό Άρτάβανος μετά μακράν συζήτησιν 
έδωκε τήν ψήφόν του είς τόν Ξέρξην. Ό Άριαμένης έγερθείς άμέσως 
προσεκύνησε τύν βασιλέα άδελφόν του καί λαβών αύτόν έκ τής δεξιάς 
άνεβίβασεν είς τόν βασιλικόν θρόνον, άργότερον δέ κατά τήν έν Σα- 
λαμίνι ναυμαχίαν, ναυμαχήσας έπεσεν υπέρ τής δόξης έκείνου. Τούτο 
λοιπόν ας κείται ώς άρχαΐον καλόν παράδειγμα καλής διαθέσεως ά- 
δελφικής καί μετριοφροσύνης.

Τήν φιλαδελφίαν δέν κατώρθωσεν έντελώς νά καταπνίξη καί ή ά- 
κόρεστος καί άξιοκατάκριτος φιλαρχία τού Άντιόχου. *Ων  νεώτερος ά- 
δελφός έπολέμει πρός τόν Σέλευκον διά τήν βασιλείαν, έχων συμπράτ- 
τουσαν καί τήν μητέρα. ’Ενώ δέ ό άδελφικός πόλεμος εύρίσκετο είς τήν 
έντασίν του, δ Σέλευκος πολεμήσας πρός τούς Γαλάτας καί ήττηθείς, έ- 
νομίσθη δτι έφονεύθη, άφοΰ καί τό στράτευμά του δλον σχεδόν κατεσφά- 
γη ύπό τών βαρβάρων καί αύτός ούδαμού έφαίνετο. Μαθών τούτο δ·Άν- 
τίοχος άπέδυσε τό πορφυροΰν ίμάτιον, ένεδύθη μέλαν τοιούτον, έκλεισε 
τά βασιλικά άνάκτορα καί διέταξε γενικόν πένθος διά τόν άδελφόν’ δλί- 
γον ύστερον μαθών δτι δ άδελφός έσώθη, προσέφερε θυσίαν είς τούς θε
ούς. παοήγγειλεν είς τάς ύπ’ αύτόν πόλεις νά στεφανοφορήσωσι, καί 
συγκροτησας νέον στράτευμα ήτοιμά ,θη πρός έξακολούθησιν τοΰ πο
λέμου.

Οί ’Αθηναίοι, ώς γνωστόν, τήν ήμέραν, καθ’ ήν έμυθολογειτο δτι 
έφιλονείκησεν δ Ποσειοών πρός τήν ’Αθήναν, έθεώρησαν ώς άποφρά- 
δα. ΔιατΙ λοιπόν καί /μεϊς δταν φιλονεικήσωμέν ποτέ πρός τους ά- 
δελφούς καί τούς συγγενείς μας να μή θεωρώμεν τήν ήμέραν έκείνην 
ώς μίαν τών κατηραμένων ήμερών ’τού βίου μας, παραδίδοντες αύ;ήν 
είς τήν λήθην, άντί νά λησμονώμεν διά μίαν στιγμήν πολλάς καί άγα- 
θάς ήμέρας κατά τάς δποίας συνετράφημεν καί συνεζήσαμεν ; Ή πρέ
πει νά παραδεχθώμεν δτι μάτην μάς έδόθησαν ύπό τής φύσεως αί ά- 
ρεταΐ τής πραότητος καί άνεξικακίας, ή οφείλομεν τάς άρετάς ταύτας 
νά δεικνύωμεν πρό πάντων πρός τούς συγγενείς καί οικείους μας. ’Αγα
θότητα έπίσης καί ύψηλοφροσύνην δεικνύομεν δταν συγχωρώμεν τούς 
άμαρτήσαντας καί άμαρτάνοντες ζητώμεν συγγνώμην.

Είνε λοιπόν άνάγκη καί τήν δρμήν νά προλαμβάνωμεν καί τάς 
δικαιολογίας τών άμαρτανόντων πάντοτε νά μή άποκρούωμεν άλλά νά 
διακείμεθα πάντοτε συγγνωμονικώς. Ό Σωκρατικός Εύκλείδης άκούσας
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ποτέ φωνήν άχάριστον καί θηριώδη τού άδελφού του, είπόντος : «είθε 
νά χαθώ άν δέν σέ τιμωρήσω», είπε : καί έγώ έπίσης αν δέν κατορ
θώσω νά σέ πείσω νά παύσης τήν οργήν σου καί νά μέ άγαπάς δπως 

πρότερον».
Πραότητα άνωτέραν πάσης περιγραφής έδειξε καί δ Βασιλεύς 

Εύμένης. Ό βασιλεύς τών Μακεδόνων Περσεύς έζήτησε, καθ’ δ έχ- 
θρός του, νά τόν δολοφονήση καί οί άναλαβόντες τήν έκτέλεσιν τής 
έντολής τού βασιλέως ένήδρευσαν είς τούς Δελφούς, πληροφορηθέντες 
δτι έκεί ήρχετο δ Εύμένης. Οί ένεδρεύσαντες έρριψαν λίθους μεγά
λους κατά τής κεφαλής του καί έκε?/ος, ζαλισθείς καί πεσών, έθεωρήθη 
νεκρός, μεθ’ δ διεδόθη τό γεγονός πανταχού καί τινες τών περί αύτόν 
έσπευσαν είς Πέργαμον, ίνα άναγγείλωσι τό πράγμα. Ό πρεσβύτερος 
τότε αδελφός του *Ατταλος  έκηρύχθη βασιλεύς καί ένυμφεύθη καί τήν 
γυναίκα τού άδελφού του Στρατονίκην. Έν τώ μεταξύ ήλθεν εϊδησις δτι 
δ Εύμένης ζή καί δτι έπέστρεφεν δ *Ατταλος  έκβαλών τό Στέμμα καί 
λαβών, ώς συνειθίζετο μακρά δόρατα έξήλθε μετά τών σωματοφυλά
κων του είς προϋπάντησιν. Ό Εύμένης, καί έκείνον άγαπητώς έδέχθη 
καί τήν βασίλισσαν μέ τιμήν καί φιλοφροσύνην ήσπάσθη*  μετά μακρόν 
άμεμπτον καί άνύποπτον βίον άπέθανε καί τήν βασιλείαν καί τήν γυ- 
ναϊκά του παρέδωκεν είς τόν καλόν άδελφόν *Ατταλον.  Αύτός δμως έκ 
φιλαδελφίας δέν ήθέλησε νά τεκνοποιήση έκ τής βασιλίσσης, άλλ’ άνα- 
θρέψας τόν παιδα έκείνου, τόν άνεκήρυξε βασιλέα ζών έτι.

Άλλ’ δ Καμβύσης φοβηθείς τόν άδελφόν, δν είδε κατ’ δναρ βα
σιλέα τής Ασίας, έφόνευσεν αύτόν πρΙν ϊδη σημεία πραγματοποιήσεως 
τού δνείρου του. Διό καί έξέπεσεν ή άρχή τής διαδοχής τοΰ Κύρου 
μετά τόν θάνατόν του, καί έβασίλευσε τό γένος τού Δαρείου, δστις δχι 
μόνον τούς άδελφούς του, άλλά καί τούς φίλους του έγνώριζε νά χρη- 
σιμοποιή διά τό καλόν του κράτους του.
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Η ΡΟΣΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
Τα μάλιστα ενδιαφέρον είνε να παρακολουθήσωμεν τήν έν Ρωσία 

έκκλησιαστικήν κίνησιν μετά τήν έκθρόνισιν τοΰ Τσάρου καί τήν άνα- 
κήρυξιν τής Δημοκρατίας, διότι, ώς άναγράφοντες τα γεγονότα έκείνα 
έν καιρφ έσημειώσαμεν, ή έν Ρωσία πολιτειακή μεταβολή δέν δύναται 
νά μή έχη έπίδρασιν άνάλογον πρός τό μέγεθος αύτής έπϊ τής δλης 
’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας.

Ή 'Αγιωτάτη Διοικούσα Σύνοδος τής Ρωσικής Έκκλησίας συνε- 
κλήθη τό πρώτον μετά τήν έπανάστασιν τήν 4ην Μαρτίου ύπό τήν 
προεδρείαν τοΰ Πανιερ. Μητροπολίτου Κιέβου κ. Βλαδίμηρου. "Αμα 
άρξαμένης τής συνεδρίας κατέφθχσεν είς τό συνοδικόν μέγαρον ό διορι- 
σθείς υπό τής Προσωρινής Κυβερνήσεω; νέος παρά τή Συνόδφ Επί
τροπος κ. Β. Ν. Αβώφ, δστις προσαγορεύων τα μέλη τής Τέρας Συ
νόδου έδήλωσεν δτι πάντοτε ήτο ύπέρ τής έλευθερίας τής έκκλησίας, 
έξέφρασε δέ μεγάλην χαράν έπϊ τω δτι μετά τήν κατάλυσιν τοΰ Αύτο- 
κρατορικοΰ πολιτεύματος, ή Τέρα Σύνοδος θά δυνηθή έφ’ έξής νά 
κανονίζη τά τού έκκλησιασ”ΐκού β;ου δλω; άνεξαρτήτως πάσης κοσμι
κής έπι; ροής, ιδιαιτέραν προυξένησεν έντύπωσιν είς τούς συνοδικούς ή 
πρότασις αύτού τού νά έκβληθή τής αιθούσης τών συνεδριών ή τσαρική 
έδρα, ώς έμβλημα τού καταλυθέντος καισαροπαπισμού.

Τόν Επίτροπον προσεφώνησεν έκ μέρους τής Συνόδου ό Προε- 
δρεύων, έκφράσας τήν χαράν πάντων έπϊ τή άπελευθερώσει τής ’Ορθο
δόξου ’Εκκλησίας συμπεσούση πρός τόν διορισμόν τού προσφωνουμένου 
είς τήν νέαν ταύτην θέσιν.

Ό Κυβερνητικός Επίτροπος είχε δηλώσει πρός τούτοις τή Τέρα 
Συνόδφ δτι ή Εκκλησία θά αύτοδιοικήται έφ’ έξής έλευθέρως, ή δέ 
Σύνοδος άναγνωρίζεται ύπό τής Κυβερνήσεως ώς νύν έχει μηδεμιάς 
μηδενός μέλους συνοδικού σκοπουμένης άντικαταστάσεως, παρά τήν 
δήλωσιν δμως ταύτην δύο ήμέρας άργότερον ό μέν Μητροπολίτης Πε 
τρουπόλεως Πιτιρούμ έξωρίζετο έκ Πετρουπόλεως, είς δέ τόν Μητρο
πολίτην Μόσχας Μακάριον προυτάθη άπαιτητικώς νά παραιτηθή*  ταύτα 
δέ έπϊ τφ λόγφ δτι άμφότεροι είχον διορισθή είς τάς άνωτέρας ταύτας 
Τεραρχικάς θέσεις τή ένεργεία τοΰ δολοφονηθέντος μοναχού Γρηγο- 
ρίου Ρασπούτην, διά τόν αυτόν δέ λόγον έξηναγκάσθη είς παραίτησιν 

καί ό ’Αρχιεπίσκοπος Τομπόλσκ Βαρνάβας. Ή Σύνοδος είς ήν διεβι- 
βάσθηή παραίτησις τοΰ Μητροπολίτου Μόσχας δέν άπεδέχθη τήν πα- 
ραίτησιν,έπέστρεψε δέ τό έγγραφον διαμαρτυρομένη διά τήν αυθαίρετον 
πίεσιν τοΰ κυβερνητικού ’Επιτρόπου. Τήν Σύνοδον έτι μάλλον δυσηρέ- 
στησεν ή έν άγνοία αύτής γενομένη ύπό τοΰ ’Επιτρόπου πρόσκλησις είς 
Πετρούπουλιν τοΰ ’Επισκόπου Ούφάς Άνδρέου καί τοΰ Άρχιεπ. Πέν- 
ζης Βλαδίμηρου, έκ τών όποίων ό πρώτος προωρίζετο διά τήν θέσιν 
τοΰ Μητροπολίτου Πετρουπόλεως.

Έν τφ μεταξύ δμως είχε λάβει χώραν κατά τήν συνεδρίαν τής 
9ης Μαρτίου σπουδαιότατον μεταξύ Επιτρόπου καί Συ όδου έπεισόδι- 
ον. "Αμα τή ένάρξει τής συνεδρίας μέλη τινά τής Συνόδου παρουσία
σαν τφ Έπιτρόπφ έγγραφον δι’ ού έπϊ τή βάσει τών προηγουμένων δη
λώσεων αύτοϋ περί τής εφεξής έλευθερίας τής ’Εκκλησίας άπητείτο 
παρ’ αύτού ή είς τήν Τεράν Σύνοδον μεταβίβασις τής δλης έξουσίας, 
τής πληρεξουσιότητος καί τών δικαιωμάτων δι’ ών έτύγχανε μέχρι τοΰ 
νύν περιβεβλημένος ό φέρων τό αξίωμα τοΰ παρά τή Τέρα Συνόδφ 
Επιτρόπου. Διά τόν έπίτροπον τό διάβημα τούτο ήτο δλω» άπροσδό- 
κητον, συνελθών δμως άπό τής πρώτης έκπλήξεως έδήλωσεν εύλαβώς, 
δτι τό δλον πλήρωμα τής έξουσίας, δι’ ής περιεβλήθη τή θελήσει τοΰ έ- 
λευθέρου δρθοδόξου λαού καί τής Προσωρινής Κυβερνήσεως δικαιούται 
νά καταθέση μόνον ένώπιον τής πανρωσικής Εκκλησιαστικής Συνόδου, 
τής μόνης κυρίας καί ρυθμιστοΰ τών τυχών τής δρθοδόξου έν Ρωσία, 
Έκκλησίας, ούχΐ δέ είς τά μέλη τής παρούσης Συνόδου, τά δποία 
δέν δύναται νά άναγνωρίση ώς άληθείς καί γνησίους έκπροσώπους τής 
έλευθέρας ’Ορθοδόξου Έκκλησίας. Έπέρανε δέ λέγων : «κρινάτω με 
κατά τάς πράξεις ό ’Ορθόδοξος λαός καί ή Εκκλησία τού Κράτους».

Ή στάσις αύτη τοΰ Επιτρόπου ένεποίησε βαθεΐαν αίσθησιν είς τά 
μέλη τήςΙ.Συνόδου ούχ ήττον δμως ή πλειονότης έξηκολούθησεν έπι- 
μένουσα είς τήν προτέραν άξίωσιν, άπειλήσασα μάλιστα καί ανα
στολήν πάσης συνοδικής έργασίας. Μετά τήν λύσιν τής συνεδρίας δ 
Προεδρεύων Παν. Μητρ, Βλαδίμηρος μεταβάς παρά τφ Προέδρφ 
Δούμας κ. Μ. Ροδζιάνκο έξέθηκεν αύτώ τά γενόμενα καί έζήτησε τήν 
συνεργασίαν αύτού πρός λύσιν τής μεταξύ Επιτρόπου καί Συνόδου 
διαφοράς.

Αί έπακολουθήσασαι αύθαίρετοι ένέργειαι τοΰ Επιτρόπου περιί- 
πλεξαν έτι μάλλον τήν κατάστασιν ή δέ Σύνοδος παρεκάλεσεν έν συ. 
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νεδρία τόν Επίτροπον νά άνχκοινώση πρός τήν Κυβέρνησιν δτι ούδέ
ποτε μέχρι τούδε ή Εκκλησία ύπέστη τοιαύτην πίεσιν έκ μέρους 
τής έξουσίας, έκτοτε δέ καθ’ έκάστην συνοδικήν συνεδρίαν ή διαφω
νία καί ή σύγκρουσις Συνόδου καί Επιτρόπου καθίσταντο δξύτεραι 
μέχρι τελείας διαστάσεως. Τα Συνοδικά δηλ. μέλη συνέταξαν δήλωσιν, 
δι’ ής καθίστων γνωστόν προς τήν Κυβέρνησιν δτι άπεκδύονται του έν 
τή Συνόδφ άξιώματός των καί πάσης ευθύνης έπί τή τοιαύτη άπαρα- 
δειγματίστως «δεσποτική»ρυθμίσει τών έκκλησιαστικών πραγμάτων ύπό 
τοΰ ’Επιτρόπου.

Ό ’Επίτροπος έξ άλλου προέβη είς τάς έξής λίαν ένδιαφερούσας 
δηλώσεις πρός τόν «Ν. Χρόνον» τής ΙΙετρουπόλεως : ’Εκφράζει τήν 
έκπληξίν του έπί τω δτι ή Σύνοδος συνεδριάζει έν άγνοία αύτοΟ—άπου- 
σιάσαντος έν τω μεταξύ έκ ΙΙετρουπόλεως - καί δτι μάλιστα καί έρχεται 
είς άμεσον πρός τήν Κυβέρνησιν συνάφειαν, ήτοι άνευ τής μεσολαβή- 
σεως αύτοΟ. Φρονεί δτι τά μέλη τής Συνόδου έφάνησχν τελείως άνίκα- 
να νά προσανατολισθώσιν έν τή νέα τών πραγμάτων κατευθύνσει, έξα- 
κολουθουσι δέ νά λαλώσι τήν γλώσσαν του παλαιού καιρού καί καθε
στώτος. Έν τούτοις καίτοι ώς έχει νυν ή Σύνοδος είνε άπηρτισμένη 
έκ προσώπων ύποοεδειγμένων ταϊς ένεργείαις τοΟ Μητρ. Πιτςρούμ του 
Ρασπούτην καί τοΟ Πρωτοποπώφ (πρώην ύπουργοΟ τών έσωτερικών), 
δέν θά διαλυθή. Τά μέλη τής Συνόδου φρονουσιν δτι τούς Μητροπολί- 
τας καί ’Επισκόπους οφείλουσι νά έκλέγωσι πάντες οί ’Επαρχιακοί 
’Αρχιερείς τής Ρωσικής ’Εκκλησίας, «έγώ δμως φρονώ—είπεν ό ’Ε
πίτροπος—δτι τοιαΟται έκλογαί ώς βασιζόμεναι έπί άρχών διακεκρι
μένων τάξεων («τάξις τών ’Επισκόπων») ούδένα δύνανται νά ίκανο- 
ποιήσωσιν. Οί υποψήφιοι είς τάς Μητροπολιτικάς καί Έπισκοπικάς έ
δρας δέον νά έκλέγωνται υπό συνελεύσεων τοΟ κλήρου τή συμμετοχή 
τών λαϊκών καί τών άντιπροσώπων τών έκκλησιαστικών δργανώσεων. 
Κατά τόν διορισμόν τών Ιεραρχών όφείλομεν νά άκούωμεν τήν γνώ
μην τοΟ κλήρου καί του λαοΟ. Είμαι ύπέρ τοΟ έκλογικου συστήματος 
του άνταποκρινομένου είς τούς Έκκλ. κανόνας καί έπανάγοντος είς 
τήν έποχήν τής άρχαίας Έκκλησίας. Είς τάς Μητροπολιτικάς έδρας 
δέν θά προαγάγω ίδικούς μου ύποψηφίους*  δ διά τήν Μητρόπολιν 
ΙΙετρουπόλεως ύποψήφιος θά ύποδειχθή δι’ έκλογής Επαρχιακής 
Συνελεύσεως συμμετοχή τών ένοριακών έπιτρόπων καί τού λαού. Ό 
Μητρ. Μακάριος όφείλει νά άπολυθή ώς μή άπολαύων μήτε συμπα-
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θείας, μήτε κύρους έν Μόσχα, ένθα θά έκλεγή Μητροπολίτης κατά 
τόν αύτόν τρόπον. Μόνον δ ούτως εκλεγόμενος Μητροπολίτης ή Επί
σκοπος θά λογίζηται έκλεκτός τοΰ λαού ούχί δέ δ διοριζόμενος έκ 
συγγενικών συμπαθειών ή έκ πιέσεως άνωθεν ή χάρις είς σκοτεινάς 
έπιρροάς ώς τούτο συνέβαινε πρότερον. Επισπεύδεται ή σύγκ.\ησις 
τής Πανρωσικής Συνόδου. Ό χρόνος αύτή; θά καθορισθή έκ τού χρό
νου τής συγκλήσεως τής Έθνοσυνελεύσεως.»

Ό κλήρος τής Πετρουπόλεως συνήλθε καί συνεζήτησε διάφορα 
έπίκαιρα έκκλ. ζητήματα καί συνεσκέφθη περί τε τού τρόπου τής έκ
λογής τού Μητροπολίτου Πετρουπόλεως καί περί τού καταλλήλου 
προσώπου, θέλοντες δέ οί κληρικοί νά καταστήσωσι μετόχους τής έκ- 
λογής τούς ένορίζας διένειμαν αύτοίς έρωτηματικά δελτία περί ύποοεί- 
ξεως ύποψηφίων. Κατά τόν «Ν. Χρόνον» ή μέν προοδευτική μερίς α
ποκλίνει ύπέρ τού Επισκόπου Ούφάς Άνδρέου, δστις καί ύπό τό 
παλαιόν καθεστώς ήτο ένθερμος κήρυξ καί ύποστηρικτής τής άνεξαρ- 
τησίας τής Έκκλησίας, πρώτος έν τή επαρχία αύτού όρίσας τον οι 
έκλογής διορισμόν τών ίερέων έν ταϊς ένορίαις καί πολλάκις καταδιω- 
χθείς διά τε τόν νεωτερισμόν τοΰτον καί δι’ άλλας αύιοΰ εύθαρσείς άν- 
τιδράσεις κατά τών αύθαιρεσιών τών έκάστοτε αύτοκρατορικών παρά 
τή I. Συνόδφ έπιτρόπων, ή δέ άντιδραστική ύπέρ τού νύν Μητρ. Κιέ- 
6ου Βλαδιμήρου χρηματίσαντος ήδη πρό τοΰ Πιτιρούμ Μητροπολίτου 
Πετρουπόλεως.

’Ανάλογος ένέργεια γίνεται καί διά τήν έκλογήν Μητροπολίτου 
Μόσχας. Είς Πετρούπολιν άφίκετο έκ Μόσχας αντιπροσωπεία τού 
κλήρου ήτις έπισκεφθεϊσα τόν Παν. Μητρ. Μόσχας Μακάριον άνεκοί- 
νωσεν αύτφ παράκλησιν τής Μόσχας νά ύποβάλη παραίτησιν άπό τής 
Μητροπόλεως. Ή αύτή δ’ άντιπροσωπεία παρουσιασθείσα καί πρός 
τόν παρά τή Συνόδφ Επίτροπον παρεκάλεσεν αύτόν περί άντικαταστα- 
σεως τού Μητρ. Μόσχας καί περί άναθέσεως τής έκλογής τού νέου 
Μητροπολίτου είς τδν κλήρον καί τόν λαόν τής Μητροπόλεως ταύτης.

Ύπδ τήν προεδρείαν τού Επιτρόπου παρά τή Συνόδφ κατηρτί- 
σθη συμβούλιον έξ άντιπροσώπων τοΰ κλήρου καί τού λαοΰ πρδς έ- 
πεξεργασίαν σχεδίου έκκλησιαστικών μεταρρυθμίσεων. Εν σχεσει δέ 
πρδς τδν τρόπον έκλογής τών άρχιερέων δ Έπίτροπος είσηγήθη τό 
έξής σχέδιον : Συνέλευσις τοΰ κλήρου καί τού λαοΰ τής Επαρχίας θά 
ύποδεικνύη τδν ύποψ/^φιον, τοΰτον δέ δ ’Επίτροπος θά καθιστά γνω
στόν είς τήν Σύνοδον παρ’ ή καί θά ύποσεηρίζη τήν έκλογήν του,
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παρά τής Συνόδου δε θά έξαρτάται ή κύρωσις ή μή τής έπαρχιακής 
έκλογής.

Σπουδαιον έπίσης γεγονός άποτελεΐ ή κίνησις του κλήρου 
καί του λαοΰ τής Γεωργιανής Έκκλησίας πρδς έπανάκτησιν του 
αυτοκέφαλου, τδ όποιον άπώλεσεν ύπδ τδ Τσαρικόν καθεστώς. 
’Ήδη έγένετο Συνέλευσις του κλήρου καί τοΰ λαοΰ πρδς τδν 
σκοπόν τοΰτον καί συντάξασα έπέδωκε πράξιν σχετικήν είς τδ 
έν Τυφλίδι ’Εκτελεστικόν Κομιτάτου. Υποφώσκει λοιπόν έλπίς 
νά χαιρετίσωσιν αί δρθόδοξοι αύτοκέφαλοι Έκκλησίαι άνισταμέ- 
νην τήν έν Καυκάσφ άρχαίαν αδελφήν αύτών, ύπέρ τήν όποίαν 
είχε διέλθει ό μέγας τής ίσοπεδώσεως καί συγχωνεύσεως Τσα
ρικός όδοστρωτήρ.

Ένεκα τών μεγάλων τούτων Έκκλησιαστ.κών ζητημάτων 
όμολογεΐται κοινώς ή άνάγκη τής ταχείας συγκλήσεως τής 
άπδ έτών προπαρασκευαζομένης Πανρωσικής Συνόδου, ί'να ή 
μέλλουσα Νομοθετική Συνέλευσις, ήτις θά όρίση τδ πολίτευμα 
καθ’ δ θά κυβερνηθή τοΰ λοιποΰ τδ Ρωσικόν Κράτος, δυνηθή 
νά άκούση τήν φωνήν τών άννιπροσώπων τής ’Ορθοδόξου Εκ
κλησίας έν τφ ζητήματι τοΰ καθορισμού τής θέσεως τής Έκκλη
σίας έν τφ Ρ. Κράτει. Έν τή Τ. Συνόδφ μάλιστα προόλέπεται 
άπδ τοΰδε έπικείμενος ό χωρισμός τής Έκκλησίας άπδ τοΰ Κρά
τους. Ούτος μάλιστα θεωρείται άρξάμενος κατ’ ουσίαν άπδ τοΰ 
νΰν διά τής καταλύσεως τής μοναρχικής έξουσίας. Έπί τή με· 
λετωμένη δέ ταχεία συγκλήσει τής Πανρωσικής Τοπικής Συ
νόδου σκέψις κρατεί νά άνανεωθώσιν αί έργασίαι τής Προσυνο- 
δικής Επιτροπής, ήτις ήρξατο τφ 1906, καί ής αί έργασίαι εΐ- 
χον έκδοθή είς 4 τόμους περιλαμβάνοντας σπουδαιοτάτην ύ
λην έκκλησιαστικοθεολογικήν ιδία δέ κανονικήν, είχον δέ άνα- 
κοπή έπί τφ λόγφ δτι διεκρίθη έν αύταίς τάσις πρδς χειράφετη - 
σιν τής ’Εκκλησίας άπδ τής κοσμικής έξουσίας.

Προνοία τών έκκλησιαστικών άρχών ή έν ταίς δεήσεσι 
μνεία τοΰ αύτοκράτορος καί τής αύτοκρατορικής οίκογενείας 
άντικατεστάθη διά τής μνείας τής Κυβερνήσεως : «'Υπέρ τής 
Κυβερνήσεως τοΰ θεοσώστου Ρωσικοΰ Κράτους». Έπ’ ίσης είς 
τδ «Σώσον, Κύριε, τδν λαόν σου» άντί τοΰ «νίκας τφ Αύτοκρά- 
τορι ήμών Νικολάφ κατ’ έναντίων δωρούμενος», έτέθη : «νίκας 
τφ φιλοχρίστφ στρατφ κατ’ έναντίων δωρούμενος».

ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ *)

*) Συνέχεια έκ τού 126ου τεύχους σελ. 269.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΓΓΕΡΟΝ

Πρωτίστως κατχ πάσας τάς νηστείας άπηγορεύετο τό δθεν δήποτε 
κρέας ζώων καί πτηνών χωρίς νά ύπάρχη άποστροφή πρός αύτό. Η 
έκκλησία παλαιόθεν άντέστη κατά τών αιρετικών, ιδία Μανιχαίων, 
Μοντανιστών, καί Έγκρατευτών, διδασκόντων τοιαύτα τινα. Παντα 
τά κτίσματα ήσαν καλά «καί είδε Κύριος πάντα δσα έποίησε, καί ι
δού καλά λίαν» Γεν. 1,31., το αύτό λέγεται καί έν τή Κ. Διαθήκη 
(Α\ Τιμοθ. 4, 4. Τίτ. 1,15). Άλλ’ ούτε δεισιδαίμων σεβασμός υπάρχει 
πρός τά ζώα (ώς δια τα tabous καί totems). Οί Βραχμάνες καί οί 
ΒουδδισταΙ πιστεύουσιν είς τήν μετεμψύχωσιν. Οί ’Ινδοί δια τοΰτο 
νηστεύουσι τρώγοντες, πλούσιοι καί πτωχοί, πρωίαν καί εσπέρας δρυ- 
ζαν ύδατι έβρασμένην. Τινές δμως τρώγουσι καί ώά, γάλα, οί άνειμέ- 
νοι δέ προχωροΰσι μάλλον άπεχόμενοι μεν δλίγων κρεών ώς άκαθαρ- 
των, οίον βοός, χοίρου, άγελάδος, μή θεωροΰντες δ’ αμάρτημα να 
τρώγωσι κατά τήν έαυτών δρεξιν ίχθύν, πρόβατον, πτηνά. Δεισιδαι
μονία τοιαύτη παρα χριστιανούς δέν είναι ή αιτία αποφυγής τοΰ κρέα
τος, διότι val μέν κατά τάς νηστείας άπέχουσι τούτου, κατα τας ύ- 
πολοίπους δμως ήμέρας ούδείς νόμος έκκλησιαστικός έμποδίζει αύτούς 
νά έσθίωσιν έκ πάντων.

Υπάρχει τάχα συμφωνία πρός τόν Μωσαϊκόν νόμον ; Ούτος άπη- 
γόρευσε τήν χρήσιν κρέατος σημαντικού άριθμοΰ ζώων, ή άπαγόρευσις 
δμως αύτη μόνον μέχρι τής έπί γής παρουσίας τοΰ I. Χριστού διήρ- 
κεσεν. Έν τή οίκία Σίμωνος τού βυρσέως διαμαρτυρουμένου τοΰ ’Απο
στόλου δτι δέν ήθελε νά παραβή τόν νόμον, έσθίων, τή παραγγελία 
τοΰ Κυρίου, έξ άκαθάρτων ζώων, ό Κύριος είπεν «α ό θεός έκαθάρι- 
σε, σύ μή κοίνου» (Πραξ· 10, 10 —16). Άλλά μή τάχα ή έκκλησία 
έστηρίχθη έπί τής άπαγορεύσεως τής έν τή Π. Διαθήκη ; Οί Ιουδαίοι 
πεποιθότες δτι αύτοί ήσαν οί έκλεκτοί τοΰ θεοΰ ήθελον να έπιβαλωσι 
καί είς τούς έξ ’Εθνών χριστιανούς τόν μωσαϊκόν νόμον. Ή συνελ- 
θοΰσα έν 'Ιεροσολύμοις έπί τούτω άποστολική Σύνοδος άπεφάνθη < Ε- 
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δοξε τφ 'Αγίφ Πνεύματι καί ήμίν, μηδέν πλέον έπιτίθεσθαι ύμίν βάρος, 
πλήν τών έπάναγκες τούτων, άπέχεσθαι είδωλοθύτων, καί αίματος 
καί πνικτοΰ καί πορνείας, έξ ών διατηρούντες έαυτούς εύ πράξετε», 
(Πραξ. 15, 28, 29). Αίτία τής νηστείας καί άπό κρέατος συνεπώς ά- 
ποχής είναι ή νέκρωσις τοΰ σώματος καί ή μετάνοια. Ή έκκλησία 
έμόρφωσε τάς διατάξεις αύτής περί νηστείας ούχί έξ αιτίων παραλη- 
φθέντων έκ τοΰ Μωσαϊκού νόμου άλλ’ έξ αύτού τού I. Χριστού.

Νηότεία αίματος καί πνικτον·
Ώς πρός τούτο ύπάρχουσι διαφοραί.
Ιον) 'Αγία Γραφή.—α') Παλαιά Διαθήκη. Ή πρώτη ά- 

παγόρευσις τής βρώσεως κρέατος μεθ’ αίματος εϋρηται είς τας 
ύπό τών έξηγητών καλουμένας Νωαχικάς έπιμιξίας, Μετά τόν 
Κατακλυσμόν (Γεν. IX) δ θεός άπηγόρευσε τω Νώε τήν 6ρώ- 
σιν τοΰ μεθ’ αίματος κρέατος. Κατά τδ λευιτικδν (VII, 27) «πά
σα ψυχή ή αν φάγη πάν αίμα, άπολείται ή ψυχή έκείνη άπδ 
τοΰ λαοΰ αύτής», καί «πάν αίμα ούκ έδεσθε έν πάση τή κατοικία ύ- 
μών άπό τε τών πετεινών καί άπδ τών κτηνών . Ή αύτή άπαγόρευ- 
σις υπάρχει καί έν κεφ. XVII, 14 «ή γαρ ψυχή πάσης σαρκδς αίμα 
αύτού έστΓ καί είπα τοίς υίοίς ’Ισραήλ*  αίμα πάσης σαρκδς ού φάγε- 
σθε, δτι ή ψυχή πάσης σαρκδς αίμα αύτοΰ έστι*  πάς δ έσθίων αύτδ έ- 
ξολοθρευθήσεται». Επίσης τδ Δευτερονόμιον XII, 15, ένθα έξαιρείται 
τδ αίμα «πλήν τδ αίμα ού φάγεσθε, έπί τήν γήν έχχεεϊτε αύτδ ώς 
ύδωρ». 6') Καινή Διαθήκη. Ή άποστολική Σύνοδος (51 52) έθέσπισε 
ταΰτα : Έδοξε τφ άγίφ Πνεύματι καί ήμιν μηδέν πλέον έπιτίθεσθαι 
ύμίν (=τοίς έξ έθνών χριστιανοίς) βάρος πλήν τών έπάναγκες τούτων, 
άπέχεσθαι είδωλοθύτων καί αίματος καί πνικτού καί πορνείας» (Πραξ. 
15,6,28, 29).

2ον) Σύνοδοι, Ή έκκλησία έν ταίς διατάξεσιν αύτής καί ταίς 
Συνόδοις έπελήφθη είς πολλας περιστάσεις τού ζητήματος τούτου. Αί 
πρώται ένδείξεις τοΰ είδους τούτου παρέχονται είς ήμάς ύπδ τών άπο- 
στολικών διατάξεων, Ό 63 (άλλως 62) κανών έκφράζεται ούτως : 
«εί τις έπίσκοπος $ πρεσβύτερος ή διάκονος ή δλως τού καταλόγου 
τοΰ ιερατικού φάγη κρέα έν αίματι ψυχής αύτοΰ, ή θηριάλωτον, ή 
θνησιμαίον καθαιρείσθω*  τούτο γαρ δ νόμος άπείπεν*  εί δέ λαϊκός 
εΐη άφοριζέσθω >. Ή συγκροτηθείσα Σύνοδος έν Γάγγρα, μητροπόλει 
τής Παφλαγονίας έν Μ. ’Ασία, (πιθανότατα μεταξύ 340 καί 370) ά- 
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νενέωσε τήν άπαγόρευσιν έν τω 2ω αύτής κανόνι «εί τις έοθιοντα κρέα 
(χωρίς αίματος καί είδωλοθύτου καί πνικτού) μετ’ εύλαβείας καί πί
στεως κατακρίνοι. . . άνάθεμα έστω». Ή δευτέρα έν ’Ορλεάνη Σύ
νοδος (533) έν τώ 20φ αύτής κανόνι λέγει : οί καθολικοί, οίτινες 
προσέρχονται τοίς είδώλοις ή τρώγουσιν είδωλόθυτα, δέον νά άπο- 
κλείωνται πάσης έπικοινωνίας πρδς τήν έκκλησίαν. Τδ αύτδ λέγει καί 
περί τών έσθιόντων πνικτά, ή ζώα ύπ’ άλλων κτανθέντα ζώων (θηριά- 
λωτα). Ή Πενθέκτη (692) έν τφ 67φ αύτής κανόνι άναφέρει «Ή ά- 
γία Γραφή άπηγόρευσε τήν βρώσιν τού αίματος καί πνικτού καί 
πορνείας’ συνεπώς άν τις τρώγη αίμα ζώων εί μέν κληρικός καθαι- 
ρείσθω, εί δέ λαϊκός άφοριζέσθω».

Έξαφάνιόις τής πράξεως ταύτης έν τή λατινική Έκκληόία.
Κατά τόν Αύγουστίνον ή άποχή αύτη έτηρείτο περί τό 400 μ.Χ. 

παρά λατίνοις. Κατά τδν Η', αιώνα Γρηγόριος δ Γ'. άπηγόρευσεν έπί 
ποινή τεσσαράκοντα ήμερών μετανοίας τήν βρώσιν αίματος καί πνι- 
κτοΰ. Κατά τήν περίφημον Responsa ad consulta Bulgarorum 
Πάπας Νικόλαος δ Α\ (858-867) λέγει «δύναταί τις νά τρώγη παντός 
είδους κρέατα, αν ταΰτα δέν είναι βλαβερά καθ’ έαυτά». Άργότερον 
δύο έτεραι μαρτυρίαι τήν κατάργησιν τής αποχής ταύτης έπιμαρτυ- 
ροΰσι. Μιχαήλ δ Κηρουλάριος δι’ έπιστολής αύτοΰ πρδς τδν έπί- 
σκοπον Τρανών, παπεύοντος Αέοντος τοΰ θ'. (1048-1054) ψέγων τήν 
κατάργησιν τής άπαγορεύσεως τοΰ αίματος λέγει « . . . . δέν γνωρί
ζετε δτι ή ψυχή είναι έν τφ αίματι, δθεν δ τρώγων τό αίμα ζώου τι- 
νός τήν ψυχήν αύτοΰ τρώγει .... άφετε τήν χρήσιν τοΰ πνικτοΰ είς 
μόνους τούς βαρβάρους, ίνα ύπάρχη πλέον μία ποίμνη, είς ποιμήν.» 
’Επίσης δέ δ Βαλσαμών κατά τδν μεσαιώνα θρηνεί διότι οί λατίνοι 
δέν τηροΰσιν άποχήν άπδ αίματος καί πνικτοΰ.

Διατιιοηόις τής ποάξεως ταύτης έν ’Ανατολή·
Ή άπδ αίματος καί πνικτοΰ άποχή έν τή άνατολική έκκλησία 

ύπήρξε πάντοτε αύστηρά. Τδ αύτδ ποιούσι καί οί Χαλδαίοι χριστια
νοί, ένω οί τής Αιθιοπίας χωροΰσι περαιτέρω, άφαιμάσσοντες τδ κατά 
τήν έργασίαν αίφνηδίως θνήσκον ζώον πρίν ή φάγωσι τό κρέας αύ
τοΰ.

(’Ακολουθεί.) Ν. Κ.

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

 - Ι
ερ
ά Μ

ητρ
όπ
ολ
ις 
Κιτ
ίου



ΓΕΓΟΝΟΤΑ και ΞΧΕΨΕΙΞ
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ

Απόπειρα συγκροτήσεως Συνελεύσεως έν τη Αρχιεπισκοπή 
τήν 25ην Μαΐου πρδς ύπογραφήν ύπομνήματος πρδς τήν έν Λον- 
δίνφ Κυβέρνησιν έπί τοΰ έθνικοΰ τής Κύπρου ζητήματος άπέτυ- 
χεν. Είς τήν πρόσκλησιν τοΰ Μ. Αρχιεπισκόπου γενομένην κατ’ 
είσήγησιν βουλευτών άνταπεκρίθησαν προθύμως οι Μητροπολι- 
ται, έκ τών Βουλευτών δμως προσήλθον μόνον τέσσαρες, οί κ. κ. 
θεοδότου, Λανίτης, Νικολαΐδης καί Έμφιετζής. Οί προσελθόν 
τες βουλευταί προσεκόμισαν ύπόμνημα έπίτοΰ όποίου ώς έδήλω- 
σαν, συνεφώνησαν πάντες οί βουλευταί πλήν τοΰ κ. Ζαννέτου δη- 
λώσαντος δτι θά άρνηθή ύπογραφήν καί ύπεστήριξαν να ύπογρα- 
φή ύπδ τών ’Αρχιερέων καί τών Όκτώ βουλευτών. Τδ ύπόμνημα 
διετύπου τδ αίτημα τής Κύπρου ώς άκολούθως : «’Εμπιστευό
μενοι είς τήν εύγενή συνείδησιν τοΰ μεγάλου Βρεττανικοΰ Έ
θνους τήν έθνικήν ήμών ύπόθεσιν θά έδεχόμεθα προθύμως, έξα- 
σφαλιζομένης τής πραγματώσεως τής έλευθερίας ήμών να δια- 
τεθώσιν αί μικραί δυνάμεις τής Κύπρου καθ’ δν τρόπον καί δπου 
ήθελε κρίνει έπωφελέστερον δι’έαυτήν ή’Αγγλία.»

Αί γνώμαι τών συνελθόντων διέστησαν ή δέ Α. Μ. ό ’Αρ
χιεπίσκοπος έκήρυξε άποτυχοΰσαν τήν διάσκεψιν καί έδήλωσεν 
δτι αισθάνεται τήν ύποχρέωσιν να προσκαλέση εύρυτέραν συνέλευ- 
σιν όπως διασκεφθή έπί τοΰ ζητήματος.

Εν τφ Νομοθετικφ έν τούτοις δύο Βουλευταί οί κ. κ. Λα
νίτης καί Νικολαΐδης έθεσαν ορθώς τδ έθνικδν ζήτημα έν ταίς 
άγορευσεσιν αύτών έπί τοΰ προταθέντος ένωτικοΰ ψηφίσματος, ύ- 
ποστηρίξαντες άμφότεροι δτι είναι δίκαιον ή ’Αγγλία να έπιτρέψη 
δπως ή Κύπρος ένωθή μετά τών ομοεθνών αύτής τών άγωνιζο- 
μένων σήμερον μετά τής ’Αγγλίας καί τών συμμάχων αύτής ύπέρ 
κοινών ιδεωδών καί κατά κοινών πολεμίων.

X X X
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ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Καί ή δευτέρα «δήλωσις» τών έντίμων Βουλευτών ούδέν συν- 

εισέφερεν εις τήν ύπηρεσίαν τής άληθείας ήτις έν τή προκειμένη 
περιπτώσει δέν δύναται νά ύπηρετηθή διά μιας αορίστου άρνήσε- 
ως άλλ’άπαιτεί θετικόν καθορισμόν'ήμείς δέ προσεκαλέσαμεν 
οίονδήτινα τών συνεδριασάντων νά βοηθήση είς τήν άποκατά- 
στασιν τής πλήρους άληθείας είτε διορθών τυχοΰσαν άνακρίβειαν 
είτε συμπληρών ούσιώδη παράλειψιν. Ή δικαιολογία δέ τής βου
λευτικής δηλώσεως διά τήν παράλειψιν ταύτην στερείται στηρι
γμάτων ούσίας. Μήπως ή Συνέλευσις ήσχολήθη περί τήν μυστι
κήν ύπόθεσιν καί κατήρτισε σχέδιον άπορρήτου τινδς ένεργείας 
διά νά φέρωσι τά κατ’ αύτήν τδν χαρακτήρα τής άπορρήτου μυ- 
στικότητος ; Έλέχθη, πράγματι, νά μή γείνη άνακοίνωσις είς τδν 
τύπον διότι έθεωρήθη δρθδν νά μή συζητή έπ’ αύτής ο τύπος πρδ 
τής ύποβολής τών προτάσεων είς τδ Νομοθετικόν, άλλ’ δταν τδ 
διαγραφέν πρόγραμμα έγκατελείφθη ύπδ τών βουλευτών, άλλην 
τραπέντων όδδν, καί τότε έπρεπε νά έξακολουθή δ πέπλος τής 
μυστικότητος περί τάς συζητήσεις καί τάς άποφάσεις τής Συνε
λεύσεως ;

Παρά ταΰτα δμως φοβούμεθα δτι οί κ.κ. Βουλευταί έν τφ 
ζήλφ των πρδς διαψεύσεις διέπραξαν νέον πολιτικόν σφάλμα ού- 
χί δλιγώτερον σοβαρόν τοΰ προηγουμένου, θελήσαντες δηλ. νά 
δχυρωθώσιν όπισθεν τοΰ πέπλου τής μυστικότητος διά ζήτημα 
δημοσίου ένδιαφέροντος, κινδυνεύουσι νά καταστήσωσιν ύπόπτους 
είς τήν Κυβέρνησιν τάς άθώας συνελεύσεις, αίτινες ύπδ τήν προ- 
εδρείαν τοΰ Αρχιεπισκόπου συγκροτούνται έν τή ’Αρχιεπισκοπή 
ύπδ πολιτών φιλόνομων έπί τοΰ έθνικοΰ τής Κύπρου ζητήματος. 
Διότι γνώμη μέν πεπαρρησιασμένη δσον καί άν είνε άσύστατος ού- 
δεμίαν δύνατοι νά δημιουργήση ένοχήν είς πολιτειακόν σύστημα 
οίον τδ ήμέτερον ούδέ χρειάζεται δά τόλμη Ζερβού καί Μομφερρά- 
του τών έπτανησίων πατριωτών διά νά τήν εϊπη τις καί δημοσία 
έστω καί ύπδ στρατιωτικόν νόμον, συγκάλυψις δμως διά τοΰ πέ
πλου τής άπορρ'ήτου μυστικότητος τών συζητήσεων καί τών ά-
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ποφάσεων μιοίς πολιτικής Συνελεύσεως δύναται νά δημιουργή
σω μεταξύ τών προκρίτων τοΰ τόπου καί τής Κυβερνήσεως δεινήν 
παρεξήγησιν.

ΚΥΠΡΙΑΚΑ
Η Α. Μ. ΕΝ ΑΑΡΝΑΚΙ

Έξ αφορμής τών εξετάσεων τοΰ Π. 
’Ιεροδιδασκαλείου καϊ ώς συνέχειαν 
τής άνά τάς πόλεις τής Νήσου έπϊ 
εύλογίφ τών χριστιανών έπισκέψεως 
ή Α. Μ. δ ’Αρχιεπίσκοπος κατήλθεν 
είς Λάρνακα τή έσπέρφ τής 25ης του 
μηνός, συνοδευόμενος καϊ υπό τού Π. 
Μητρ. Πάφου. Τήν Α. Μ. ή πόλις ύ- 
πεδέξατο πανηγυρικώς, έψάλη δέ δοξο
λογία έν τφ Μητροπολ. ναφ έπϊ τή ά- 
φίξει τοΰ Πρωθιεράρχου καθ’ ήν προσ- 
ηγόρευσαν αύτόν δ Π. Μητρ. Κιτίου 
καϊ δ ’Αντιπρόεδρος τοΰ Δημοτικού 
Συμβουλίου κ. Μ. Νικολαΐδης άπήν- 
τησε δέ ή Α. Μ. έκφράσας τήν χαράν 
του διότι μετά 25 έτη έπαναβλέπει 
τήν πόλιν έν ή έζησε τά πρώτα έτη 
τής έκκλησιαστικής του ζωής καϊ μνη- 
σθεϊς εύφήμως τοΰ γέροντός του αοι
δίμου Κυπριανού Μητροπολίτου Κιτί
ου, τόν δποίον παρέστησεν ώς πρότυ
πον έθνικοΰ εργάτου εύχηθεϊς να εύρη 
μιμητάς έν ταίς παρούσαις κρισίμοις 
περιστάσεσι. Τήν έπιοΰσαν παρηκολού- 
θησε τάς προφορικάς έξετάσεις τών 
τελειόφοιτων τοΰ ’Ιεροδιδασκαλείου τήν 
δέ 28ην Κυριακήν έτέλεσε τήν θείαν 
λειτουργίαν έν τφ Μητροπολιτικψ ναφ 
μετά τοΰ Π. Μητρ. Πάφου διδάξας τό 
πυκνόν εκκλησίασμα άπό τής ευαγγε
λικής περικοπής, μετά δέ τήν λειτουρ

γίαν προέστη τής σχολικής έορτής έν 
έν τφ Ίεροδιδασκαλείφ. Τήν έπιοΰσαν 
29ην, επέτειον τής άλώσεως τής Κων
σταντινουπόλεως έλειτούργησεν έν τφ 
ναφ 'Αγίου Λαζάρου, είς· δέ τό τέλος 
τής λειτουργίας έχων συγχοροστατοΰν- 
τας τόν Π Μητροπολίτην Πάφου καϊ 
Κιτίου καϊ τόν θεοφιλέστατο'? ’Επίσκο
πον Σαλαμίνος έτέλεσε μνημόσυνον υ
πέρ τού αοιδίμου Αύτοκράτορος Κων
σταντίνου τοΰ Παλαιολόγου κατά τό 
δποίον ώμίλησεν δ θεοφ. Έπίσκοπος 
Σαλαμίνος. Ή Α. Μ. τάς μεταμεσημ- 
βρινάς ώρας τού Σαββάτου καϊ τής 
Κυριακής έδέχετο τάς έπισκέψεις τών 
πολιτών τήν δέ μεταμεσημβρίαν τής 
Δευτέρας έπεσκέφθη τό Πτωχοκομείον 
συγχαρεϊς τόν τε 'Ιδρυτήν κ. Κ. Πιερί- 
δην καϊ τούς διοικοΰντας αύτό διά τήν 
αρτιότητα αύτοΰ. Ή Α Μ. θά παρα- 
τείνη τήν διαμονήν Αύτής έν Λάρνακι 
μέχρι τοΰ Σαββάτου προεδρεύουσα τών 
συνοδικών έργασιών.
Η ΕΟΡΤΗ TOT ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ?

Τήν Κυριακήν 28ην τού μηνός τό 
Ίεροδιδασκαλείον έπεσφράγισε δι*  έ- 
πισήμου τελετής τόν ένιαύσιον κύκλον 
τών έργασιών αύτοΰ λαμπρότερον ή 
άλλοτέ ποτέ δια τήν παρουσίαν τοΰ 
Πρωθιεράρχου τής ’Εκκλησίας καϊ 
τής Α. Π τοΰ Μητροπολίτου Πάφου. 
Ό Π. Μητρ. Κυρηνείας δέν ήδυνήθη να 

παραστή είς τήν τελετήν διά τήν άνάγ
κην τής παρουσίας αύτοΰ έν Κυρηνείφ 
κατά τήν ήμέραν ταύτην. Ή τελετή 
ήρξατο διά προσευχής καθ’ ήν μετά 
τάς συνήθεις ΰμνφδίας καϊ δεήσεις ή 
Α. Μ. ηΰξατο πρός τόν Πατέρα τών 
φώτων καϊ τής σοφίας χορηγόν δπως 
διατηρή ύπό τήν κραταιάν του σκέπην 
τήν Σχολήν καϊ δωρήται τήν παρ’ αύ
τοΰ σοφίαν διδάσκουσί τε καϊ διδασκο- 
μένοις καϊ πλούσια τα έλέη αύτοΰ τοις 
δωρηταϊς καϊ συνδρομηταϊς καϊ χορη
γούς αύτής. Άνέγνω εΐτα λογοδοσίαν 
δ Διευθυντής Ίερολογιώτατος κ. ’Αρ
σένιος Δηλιγιάννης ήν έπέρανε διά πα
ραινέσεων πρός τούς τελειόφοιτους. 
Έπηκολούθησεν άνάγνωσις ύπό τού 
Γραμματέως κ. Σ. Παναγίδου τής πρά- 
ξεως τοΰ Καθηγητικού Συλλόγου δι’ ής 
οί 12 τελειόφοιτοι άναγορεύονται ’Ιε
ροδιδάσκαλοι μετά βαθμού 5 μέν άρι
στα, 5 δέ λίαν καλώς καϊ 
δύο κ α λ ώ ς είς δέ τών τελειοφοί
των δ έκ Λευκάρων Γεώργιος Νεοφύ
του ήρμήνευσε δημοσίφ τάς εύχαριστί- 
ας τής τάξεως πρός τήν Σχολήν. Μεθ*  δ 
παρελθών έπϊ τό βήμα δ Π. Μητρ. Κι
τίου ώμίλησε διά μακρών περϊ τοΰ έρ
γου τής Σχολής καϊ αφοΰ ηύχαρίστησε 
πάντας τούς συντελέσαντας είς τήν t- 
δρυσιν καϊ τήν πρόοδον αύτής κατέλη
ξε διά προσκλήσεως πρός τήν Α. Μ. δ
πως ώς Πρόεδρος τής 'Ιερας Συνόδου α- 
ναλάβη άπό τής στιγμής ταύτης τά ή- 
νία τής διευθύνσεως τσΰ Ιερού ’Εκ
παιδευτηρίου. Παρήλθε τότε έπϊ τό βή
μα ύπό τά χειροκροτήματα τής φιλο- 
μούσου δμηγύρεως δ Πρωθιεράρχης καϊ 
έπλεξεν εΰγλωττον έγκώμιον είς τό 
συντελεσθέν έργον καϊ τούς έργάτας 
αύτοΰ έκφράσας τήν εύγνωμοσύνην 
τής Εκκλησίας πρός τόν Μητροπολί

την Κιτίου καϊ προσθεϊς χειροκροτού- 
τής δμηγύρεως δτι ή εύγνωμοσύ- 

νη αύτη θά έξωτερικευθή έν καιρώ προ- 
σηκόντω^ κατέστρεψε δέ τόν λόγον 
διά πατρικών πρός τούς τελειοδιδά- 
κτους παραινέσεων. Οί Ίεροσπουδασταϊ 
έμελψαν τον Πολυχρονισμόν τοΰ Μακα- 
ριωτάτου, μεθ’ δν δ Π. Μητρ. Κιτίου 
άγγέλλει δτι οί κ. κ. Λ. Πιερίδης καϊ 
Κυριάκός χ: Κυριάκού έξ Αγίου θεο 
δώρου ώρισαν βραβεϊον διαρκές δ μέν 
πρώτος πεντάλιρον διά τόν άριστεύοντα 
έν τή καλλιγραφίφ, δ δέ δεύτερος δίλι· 
ρον διά τόν άριστεύοντα έν τή ζωγρα
φική καϊ δτι έκρίθησαν άξιο: τού μέν 
πρώτου δ μαθητής τής Δ’ τάξεως Χρι
στόδουλος Κυριακίδης, τοΰ δέ δευτέρου δ 
τελειόφοιτος, Χριστοφόρος Παπαδόπου- 
λος, οίτινες καϊ κληθέντες έλαβον έκα
στος τό Ιδιον ύπό τάς επευφημίας τής 
δμηγύρεως. Τήν δλην τελετήν έπεσφρά- 
γισεν δ έθνικός ύμνος καϊ ζητωκραυγαϊ 
ύπέρ τοΰ έθνους καϊ τής ένώσεως τής 
Κύπρου. Μετά τή/ τελετήν παρετέθη 
γεύμα έν τή τραπέζη τοΰ ’Ιεροδιδασκα
λείου ούτινος μετέσχον τριακοντάς έπι- 
λέκτων μελών τής δμηγύρεως καϊ έκ 
τών μαθητών οί τελειόφοιτοι. Τοΰ γεύ
ματος προΐστατο ή Α. Μακαριστής, άν- 
τηλλάγησαν δέ διάφοροι προπόσεις μέ 
θέμα τό πλείστον τάς έθνικάς έλπίδας 
καϊ τούς παγκυπρίους πόθους.

Τά λεχθέντα κατά τήν τελετήν θά 
δημοσιευθώσιν είς τό προσεχές τεύχος 
τού «Έκκλ. Κήρυκος.» 
ΣΓΝΟΔΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ

Έλθόντος τού Π. Μητρ. Κυρηνείας 
είς Λάρνακα άπό τής πρωίας τής χθές 
Τρίτης ή Ιερά Σύνοδος ήρξατο ευθύς 
τών έργασιών αύτής ύπό τήν προε- 
δρείαν τής Α. Μακαριότητος, ώς πρώ
τον δέ ζήτημα έτέθη ύπό μελέτην ό
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Κανονισμός τοΰ 'Ιεροδιδασκαλείου έπϊ 
παρουσίφ καϊ τών δύο έφόρων τοΰ τε 
θεοφ. ’Επισκόπου Σαλαμϊνος καϊ τοΰ 
Πανοσιωτάτου ηγουμένου Κρίκου καϊ 
τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ 'Ιεροδιδασκαλείου. 
Ή συζήτησις έπϊ τοΰ Κανονισμού έξη- 
κολούθησε καϊ σήμερον. Μετά τόν Κα
νονισμόν ή Σύνοδος θά διασκεφθη έπϊ 
τής ’Εκκλησιαστικής Δικονομίας καϊ 
τοΰ περϊ καταστατικοΰ υπομνήματος 
τών Βουλευτών. Αί συνοδικαϊ έργασίαι 
θα παραταθώσι μέχρι τοΰ Σαββάτου.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΟΡΤΗ

’Εν Λευκωσία ή Α. Μ. δ ’Αρχιεπί
σκοπος κατά τήν έπέτειον τών γενε
θλίων τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως τής 
’Αγγλίας Γεωργίου τοΰ Ε'. έτέλεσεν 
έν τώ vacò Φανερωμένης δοξολογίαν 
ύπέρ τής Α. Βρεττανικής Μεγαλειότη
τος, μεθ’ ήν άπηύθυνε πρός τήν Α. ’Ε
ξοχότητα τόν Μ. 'Αρμοστήν τήν ακό
λουθον έπιστολήν :

Έ ξ ο χ ώ τ α τ ε,
Τελέσαντες σήμερον έν τφ Ίερφ 

Ναφ Φανερωμένης δοξολογίαν έπϊ τή 
έορτή τών γενεθλίων τής Α. Μ. τοΰ 
λαοφιλούς Βασιλέως τής ’Αγγλίας Γε
ωργίου τού Ε.' έδεήθημεν μετά τοΰ 
χριστεπωνύμου πληρώματος δπως δ 
Κύριος χαρίζηται αύτφ τε καϊ τφ Βα- 
σιλικώ οϊκφ μακράν καϊ ένδοξον βασι
λείαν, χορηγών τήν νίκην είς τόν έν
δοξον αύτοΰ στρατόν καϊ τόν συμμαχι
κόν έν τφ ύπέρ τής έλευθερίας τών έ- 
θνών μεγάλφ καϊ ύψηλφ άγώνι δν ά- 
νέλαβεν.

Έπϊ τούτφ θερμήν παράκλησιν έμού 
καϊ τοΰ Ελληνικού χριστιανικού πλη
θυσμού τής Νήσου ύποβάλλω, iva εύχ- 
ρεστουμένη ή Ύμετέρα Έξοχότης δια
βίβαση τηλεγραφικώς είς τόν σεπτόν

*Ανακτα τό σέβας καϊ τήν άφοσίωσιν ή 
μών.

Έν ’Αρχιεπισκοπή, 
τή 21η Μαΐου 1917.

t '0 Κύπρου ΚΓΡΙΛΛΟΣ.
— Έν Λάρνακι μετά τήν θεί- 

αν λειτουργίαν έν τω Μητρ. ναφ τοΰ 
Σωτήρος έψάλη, χοροστατοΰντος τοΰ 
Π. Μητρ. Κιτίου, δοξολογία ύπέρ τής 
Α. Βρ. Μεγαλειότητος καϊ μετά τό 
πέρας τής δποίας ή Α. Π. άπηύθυνε 
πρός τήν Α. Έξοχ. τόν Μ. 'Αρμοστήν 
τό ακόλουθον τηλεγράφημα :

A. Ε. Μ. Ά ρ μ σ τ ή V
Λευκωσίαν.

«Έπϊ τή έπετείφ τών γενεθλίων Με- 
γαλειοτάτου *Ανακτος  ηύχήθην έπ’ 
Εκκλησίας ύπέρ μακροβιότητος καϊ δό
ξης τής Αύτού Μεγαλειότητος καϊ νί
κη; έν τφ μεγάλφ ύπέρ τών ’Ανθρω
πίνων δικαίων άγώνι.

Ό θεός σώζοι τόν Βασιλέα. 
Λάρναξ 21 Μαΐου 1917.

t Κιτίου ΜΕΛΕΤΙΟΣ.
Δοξολογίαι έψάλησαν καϊ είς τάς 

άλλας πόλεις τής Νήσου.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΓΡΗΝΕΙΑΣ

Ή Α. Π. δ Μητρ. Κυρηνείας άπήλ- 
λαξε τών καθηκόντων του ώς θρονικοΰ 
Επιτρόπου τού θρόνου Κυρηνείας τόν 
Ίερομ. τής Μ. άγ. Παντελεήμονος 
Χρύσανθον Ταπανίδην.

Κατά δήλωσιν είς τήν Ί. Μητρ. 
Κυρηνείας τήν Κυριακήν τής 28ης τοΰ 
μηνός έγένετο ή ένοικίασις τού Μονα
στηριού Μελανδρίνας. Ή κατακύρωσις 
άντϊ ^540 έτησίου ένοικίου έγένετο 
είς τόν τελευταίο? πλειοδότην Νικόλα
ον Φιερόν.

Μετά άπόφασιν τής θρον. Επιτρο
πείας ή έν Μύρτου θρονική κτημοσύνη 
δέν θέλει παραχωρηθή είς τήν Μ. άγ. 
Παντελεήμονος, άλλά θα ένοικιασθή δ
πως καϊ τά άλλα θρονικά κτήματα,

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ
«ΚΛρνξον τόν λόγον.··.» Β' T*u.  δ', 2.

ΕΤΟΣ Ζ'.—ΛΑΡΝΑΞ, 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 1917.-ΤΕΥΧ. 129ον

ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΉΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ

Ή Ιερά Σύνοδος τής ’Εκκλησίας τής Κύπρου συνε- 
δριάζουσα ύπό τήν προεδρείαν τοΰ ’Αρχιεπισκόπου πάσης 
Κύπρου -ψηφίζει τήν «Δικονομίαν τών ’Εκκλησιαστικών Δι
καστηρίων» ώς επεται:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
1. ‘0 ’Επίσκοπος διά νομίμου Αύτοΰ άποφάσεως ιδρύει έν 

έκαστη έπισκοπική περιφερεία εν ή καί πλείονα ’Επισκοπικά 
Δικαστήρια.

Ό ’Επίσκοπος όρίζει έπακριβώς τήν τοπικήν δικαιοδοσίαν 
έκαστου ’Επισκοπικού Δικαστηρίου.

2. Τό ’Επισκοπικόν Δικαστήριον άποτελείται έκ τού ’Ε
πισκόπου τής περιφερείας ή τοΰ είδικώς διοριζόμενου κληρικοΰ 
άναπληρωτοΰ αύτοΰ ώς ΙΙροέδρου καί έκ δύο τών σχετικώς μάλ
λον μεμορφωμένων κληρικών, ο>ς Παρέδρων.

Νοείται δμω; δτι έν ή περιπτώσει τδ ’Επισκ. Δικαστήριον 
προεδρεύεται ύπδ τοΰ άναπληρωτοΰ τοΰ ’Επισκόπου ή άπόφασις 
τοΰ Δικαστηρίου θά καθίσταται έκτελεστέα μετά τήν έγκρισιν 
τής άποφάσεως ύπδ τοΰ αρμοδίου ’Επισκόπου.

3. Ό Πρόεδρος δικαιούται νά προσλαμβάνή έν τή έκδικά- 
σει ειδικής ύποθέσεως, έάν θεωρή τούτο σκόπιμον έν ή δύο 
λαϊκά νομικά πρόσωπα, άτινα συμπαρακάθηνται ώς έκτακτοι Πά- 
ρεδροι.
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4. Τδ Δικαστήριον εύρίσκεται έν άπαρτία δταν είνε παρόν- 
τβς Ó Πρόεδρος καί είς τών τακτικών Παρέδρων.

5. Οί Πάρεδροι καί οί έκτακτοι Πάρεδροι συνεκδικάζουσι 
μετά τοΰ Προέδρου, έχοντες ψήφον απλώς συμβουλευτικήν, έν 
πάσαις ταϊς έξουσίαις, άς ένασκει τό Δικαστήριον.

6. Ό Πρόεδρος άσκεί τάς έξουσίας τοϋ Δικαστηρίου άπο- 
φασίζων, χωρίς νά δεσμεύηται ύπδ τής συμβουλευτικής γνώμης 
Παρέδρων ή έκτακτων Παρέδρων, οίτινες δμως δικαιούνται νά 
καταχωρίζωσι τήν γνώμην αύτών έν τοϊς πρακτικοίς.

7. Ό Επίσκοπος μετά δύο παρέδρων άλλων ή τών έκδι- 
κασάντων τήν ύπόθεσιν έν τφ πρωτοδίκφ δικαστηρίφ αποτελεί Έ- 
φετεΐον διά τήν έκδίκασιν έφέσεων έναντίον τών άποφάσεων τοΰ 
Επισκοπικού Δικαστηρίου ή τών ’Επισκοπικών Δικαστηρίων τής 
Επισκοπικής περιφερείας.

8. '0 Πρόεδρος διορίζει τούς Παρέδρους, οίτινες κρατοΰσι 
τήν θέσιν, διαρκούσης τής εύαρεσκείας τοΰ διορίζοντος.

9. Κατ’ αϊτησιν διαδίκου ή καί αύτεπαγγέλτως δ Πρόεδρος 
δικαιοΰται ν’ άντικαθιστά έν ειδική ύποθέσει μέλος τι του Δικα
στηρίου πρδς άποφυγήν ύπονοιών έπηρεασμοΰ διά συγγένειαν ή 
άλλους λόγους.

10. Παρ’ έκάστφ Δικαστηρίφ ύπάρχει Γραμματεύς διοριζό
μενος ύπδ τοΰ Προέδρου τοΰ Δικαστηρίου.

11. Ό Γραμματεύς κρατεί βιβλίον άγωγών, έφέσεων, άποφά
σεων, ταμέιον, φυλάττει τάς δικογραφίας καί έκτελει πάντα τά 
•ίς αύτδν έπιβαλλόμενα καθήκοντα διά τών παρόντων θεσμών 
ύπδ τάς δδηγίας τοΰ Προέδρου τοΰ Δικαστηρίου.

12. Παρ’έκάστφ Δικαστηρίφ ύπάρχει κλητήρ ή κλητήρες, 
χρησιμεύοντες καί ώς έπιδόται, διοριζόμενοι ύπδ τοΰ Προέδρου 
τοΰ Δικαστηρίου.

13. Τδ Δικαστήριον έχει σφραγίδα, φυλαττομένην ύπδ τοΰ 
γραμματέως, δι’ ής σφραγίζονται τά έκ τοΰ δικαστηρίου έξερ- 
χόμενα έγγραφα.

14. Ό Γραμματεύς κρατεί τά πρακτικά τών συζητήσεων τοΰ 
Δικαστηρίου, δ δέ Πρόεδρος τοΰ Δικαστηρίου ύπογράφει τά πρα
κτικά.
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ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ
15. Είς τήν δικαιοδοσίαν τών Δικαστηρίων ύπάγονται πάσαι 

αί ύποθέσεις μνηστείας, κύρους τοΰ γάμου, λύσεως τοΰ γάμου, ή 
προσωρινοΰ χωρισμού τών συζύγων καί πασών τών νομίμων τού

των συνεπειών.
16. Τά Δικαστήρια θεωροΰνται αρμόδια έπϊ τών έν τφ άρθρφ 

15 ύποθέσεων προσώπων, άτινα έτέλεσαν τδν γάμον αύτών έν Κύ
πρφ διά τής ’Ορθοδόξου Ελληνικής ’Εκκλησίας ή έν τή άλλοδαπή 
δμοίως, κατοικοΰσι δ’ έν Κύπρφ τδ τελευταίον πρδ τής ένάρξεως 

τής διαδικασίας έτος.
17. Τδ Έπισκ. Δικαστήριον έπιλαμβάνεται ύποθέσεων άναφε- 

ρομένων είς γάμον τελεσθέντα έντδς τής τοπικής αύτού περιοχής, 
ή δταν δ ένάγων κατοική έντδς τής τοπικής αύτού περιοχής τδ 
τελευταίον πρδ τής ένάρξεως τής διαδικασίας έτος.

18. ’Εν ή περιπτώσει λόγφ συμπτώσεως αιτιών δωσιδικίας, 
ήρξαντο ένώπιον διαφόρων Έπισκοπ. Δικαστηρίων διαδικασίαι 
μεταξύ τών αύτών ένδιαφερομένων προσώπων, άναφερόμεναι δέ 
είς τήν αύτήν άπαίτησίν, δ Πρόεδρος τής I. Συνόδου λαμβάνων 
τοιαύτην πληροφορίαν παρά τοΰ Προέδρου Έπισκ. Δικαστηρίου, 
θά δίδη δδηγίας πρδς τούς Προέδρους τών Έπισκ. Δικαστηρίων έ
νώπιον τών οποίων αί άναφερόμεναι διαδικασίαι είνε έκκρεμείς καί 
θά κανονίζη ποία διαδικασία θα προχωρήση, τών λοιπών άναβαλ- 
λομένων έπ’ άόριστον. Νοείται δτι τήν πρδς τδν Πρόεδρον τής Τέ
ρας Συνόδου πληροφορίαν, ήν όφείλει νά δίδη δ Πρόεδρος Έπισκ. 
Δικαστηρίου, δικαιούται νά δίδη καί οίοσδήποτε τών διαδίκων ά- 
ναφερόμενος έγγράφως πρδς τδν Πρόεδρον τής I. Συνόδου.

ΔΙΑΔΙΚΟΙ
19. "Οταν ή άπαίτησις άναφέρηται είς τδ κύρος μνηστείας 

ή γάμου ύφεστώτος διάδικοι ένώπιον τού δικαστηρίου δύνανται νά 
είνε οί μνηστευθέντες ή οί σύζυγοι ή οί έκ τοΰ κύρους τοΰ γάμου 
άρυόμενοι νόμιμα δικαιώματα καί ό έπισκ. έπίτροπος ώς ένάγων, 
κατ’ έντολήν τοΰ έπισκόπου προσβάλλων τδ κύρος τοΰ νόμου, δι  *
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άγωγής, έν ή άμφότεροι οί σύζυγοι, ή νόμιμοι τούτων κληρονόμοι 
φέρονται ώς έναγόμενοι.

20. Ό έν τφ άρθρφ 19 έπισκοπικός έπίτροπος είνε κληρικός 
κατ’είδικήν έντολήν τοΰ ’Επισκόπου προσβάλλων τό κύρος τοΰ γά
μου.

21. "Οταν ή άπαίτησις άναφέρηται είς τόν προσωρινόν χωρι
σμόν ή τήν διαζυγίφ λύσιν γάμου, διάδικοι είνε οί σύζυγοι.

22. Τής άπαιτήσεως άναφερομένης είς τό κΰρος γάμου ή 
μνηστείας, έάν καθ’ δν χρόνον ή ύπόθεσις είνε έκκρεμής ένώπιον 
τοΰ Δικαστηρίου, άποθάνη τις τών διαδίκων εκτός τοΰ Επισκοπι
κού Επιτρόπου, ή ύπόθεσις συνεχίζεται ύπό ή κατά τών προσώ
πων, άτινα νομίμως διαδέχονται τόν άποβιώσαντα διάδικον.

23. Άποθνήσκοντος ή άντικαθισταμένου του Έπισκοπ. Επι
τρόπου ή ύπόθεσις συνεχίζεται ύπό τοΰ προσώπου, δπερ ήθελε δι
ορίσει ώς τοιοΰτο διά τους σκοπούς τής άγωγής δ ’Επίσκοπος.

24. ’Εάν ή άγωγή είνε άλλη τις έκτός τής έν τφ άρθρφ 22 
άναφερομένης καί άποθάνη τις τών διαδίκων, καθ’ δν χρόνον ή ύ- 
πόθεσις είνε έκκρεμής ένώπιον τοΰ Έπισκοπ. Δικαστηρίου, τότε ή 
άγωγή καταργείται, καί τό Έπισκοπ. Δικαστήριον άποφαίνεται 
περί τών έξόδων.

25. Έάν ή άγωγή είνε άλλη τις έκτός τής έν τφ άρθρφ 22 
άναφερομένης καί άποθάνη τις τών διαδίκων, καθ’ δν χρόνον ή ά
γωγή είνε έκκρεμής ένώπιον τοΰ Έφετείου, τότε ή άγωγή συνεχί
ζεται ύπό ή. κατά τών προσώπων, άτινα νομίμως διεδέχθησαν 
τόν άποβιώσαντα διάδικον.

26. Πάσα άγωγή άρχεται διά τής ύπό τοΰ Γραμματέως τοΰ 
’Επισκοπικού Δικαστηρίου έκδόσεως κλητηρίου έντάλματος, τή 
αιτήσει τοΰ ένάγοντος ή τοΰ νομίμου αύτοΰ πληρεξουσίου.

27. Τό έκδιδόμενον κλητήριον ένταλμα ύπογράφεται ύπό τοΰ 
Προέδρου τοΰ Έπισκοπ. Δικαστηρίου.

28. Τό έκδιδόμενον κλητήριον ένταλμα περιέχει τό’Επισκοπ. 
Δικαστήριον, ένώπιον τοΰ δποίου θά έκδικασθή ή άγωγή, τά δνό- 
ματα τών διαδίκων, τήν άπαίτησιν τοΰ ένάγοντος, καί τήν δικά

σιμόν ήμέραν, καθ’ ήν καλείται δ έναγόμενος νά έμφανισθή καί 
ήμερομ. έκδόσεως.

29. Άντίγραφον τοΰ κλητηρίου έντάλματος έγχειρίζεται ύ
πό τοΰ Γραμματέως είς τόν αίτοΰντα τήν έκδοσιν κλήσεως ένά- 
γοντα, ή τόν πληρεξούσιον αύτοΰ.

30. Ό Γραμματεύς δίδει αύξοντα άριθμόν είς τήν άγωγήν 
καταχωρίζει αύτήν έν είδικφ βιβλίφ καί δρίζει δικάσιμον ήμέραν 
ούχί ένωρίτερον τών 20 ήμερών άπό τής ήμερομ. τής έκδόσεως 
τοΰ κλητηρίου έντάλματος.

31. Ό Γραμματεύς φροντίζει δπως δΓ είδικώς έντεταλμένου 
προσώπου ύπό τοΰ Προέδρου τοΰ Έπισκ. Δικαστηρίου γίνη πρός 
τον έναγόμενον ή έπίδοσις τοΰ κλητηρίου.

32. Τό κλητήριον έπιδίδετα·. είς τόν έναγόμενον αύτοπρο- 
σώπως, έάν ούτος εύρίσκεται έντός τής Κύπρου ή καθ’ οίονδή- 
ποτε τρόπον ήθελεν δρίσει δ Πρόεδρος, έάν ήθελε φανή δτι, δ έ
ναγόμενος άπουσιάζει τής Νήσου.

33. Ή έπίδοσις γίνεται δέκα καθαράς ημέρας πρό τής δικα
σίμου.

34. Έν κατεπειγούση περιπτώσει δ Πρόεδρος δρίζει σύντομον 
δικάσιμον, γινομένης ειδικής σημειώσεως έπί τοΰ κλητηρίου, 
καί τότε δ δρισμός τής δικασίμου καί ή έπίδοσις γίνεται έντός 
προθεσμίας βραχυτέρας η ώς δρίζεται έν άρθροις 30 καί 33.

ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΔΙΑΔΙΚΩΝ
35. Οί διάδικοι έμφανίζονται ένώπιον τοΰ Δικαστηρίου αύτο- 

προσώπως ή διά δικηγόρων, ή δι’ άλλου προσώπου νομίμως πλη- 
ρεξουσιοδοτημένου.

36. Δικηγόροι δικαιούμενοι νά έμφανίζωνται ένώπιον τοΰ 
Έπισκοπ. Δικαστηρίου είνε οί δικαιούμενοι νά έμφανίζωνται ένώ
πιον τών πολιτικών δικαστηρίων τής Νήσου τή άδεία τοΰ Προέ
δρου.

37. Τή ειδική άδεία τοΰ Προέδρου διάδικος δύναται νά έμ- 
φανισθή καί διά μή δικηγόρου, έάν δ άντιπροσωπεύων αύτόν εί- 
νε στενός συγγενής καί πείθει το Δικαστήριον ότι είδικώς πρός 
τοΰτο έχει έξουσιοδοτηθή.
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38. Κατά τήν όρισθείσαν δικάσιμον έκφωνοΰνται τά δνόματα 
τών διαδίκων παρά τό οίκημα ένθα συνεδριάζει τό Δικαστήριον.

39. Έάν άμφότεροι οί διάδικοι έμφανίζωνται, ό Πρόεδρος τοΰ 
Δικαστηρίου έντέλλεται είς τόν Γραμματέα δπως σημείωση τήν 
έμφάνισιν τών διαδίκων έπίτής δικογραφίας.

40. Έάν τις τών διαδίκων είνε απών τότε έκφωνείται τδ ό
νομά του έκ νέου.

41. Έάνφανή δτι δ έναγόμενος εινε άπών τότε δ έπιδόσας 
δρκίζεται καί άποδεικνύει τήν είς αύτδν γενομένην έπίδοσιν. Ή 
έπίδοσις δμοίως άποδεικνύεται διά τής προσαγωγής έπιδοτηρίου 
ύπδγεγραμμένου ύπδ τοΰ έπιδώσαντος καί λαβόντος'. Ή ύπογρα- 
φή τοΰ λαβόντος περιττεύει δταν βεβαιοΰται ή έπίδοσις δι’ ύπο- 
γραφής δύο μαρτύρων.

42. Έάν ούδείς τών διαδίκων είνε παρών μετά τήν άπόδει- 
ξιν νομίμου έπιδόσεως τδ Δικαστήριον διαγράφει τήν ύπόθεσιν ή 
άν ήθελε θεωρηθή πρέπον, αναβάλλει τήν έκδίκασιν δΓ άλλην 
δικάσιμον, διατάττον νέαν .έπίδοσιν κλητηρίου ή ειδοποιήσεων 
πρδς τούς διαδίκους, έάν δέ καί κατά τήν νέαν δικάσιμον δέν έμφα- 
νισθώσι διαγράφει τήν ύπόθεσιν.

43. Έάν δ ένάγων δέν είνε παρών, τότε τδ δικαστήριον 
πράττει ώς έν τφ άρθρφ 42.

44. Έάν δέν έμφανισθή δ έναγόμενος μετά τήν άπόδειξιν 
νομίμου έπιδόσεως, ή ύπόθεσις προχωρεί, ώσεί ένεφανίζετο καί 
έκαμνεν ύπεράσπισιν τηρουμένων τών άναλογιών.

ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
45. Έάν άμφότεροι οί διάδικοι έμφανισθώσιν, Ó Πρόεδρος κα- 

λεί τδν ένάγοντα νά έκθέση συντόμως καί σαφώς τα πραγματικά 
γεγονότα, έφ’ ών στηρίζει τήν άπαίτησίν του, ειτα δέ τδν έναγό- 
μενον ν’ άπαντήση καί νά έκθέση τήν ύπεράσπισίν του. Άφοΰ 
δέ δ Πρόεδρος έπανειλημμένας έν ανάγκη ύποβάλλων έρωτήσεις έ- 
ξακριβώση τα πραγματικά γεγονότα έφ’ ών οί διάδικοι διαφωνοΰ- 
σιν, δρίζει έπίδικα θέματα, άτινα θά άποτελέσωσιν άντικείμενον 
άποδείξεως.

46. Ό πρόεδρος δικαιοΰται νά θέση ώς έπίδικα θέματα καί 
σημεία, έφ’ ών δέν διαφωνοΰσιν οί διάδικοι, έάν τα σημεία ταΰτα 
είνε λίαν ούσιώδη ή δημοσίας τάξεως ή έάν ύπάρχη ύποψία συμ
παιγνίας τών διαδίκων πρδς καταστρατήγησιν τών νόμων.

47. Έάν ή άπαίτησις είνε ή λύσις τοΰ γάμου διά διαζυγί
ου δ πρόεδρος άφοΰ άκούση τούς ισχυρισμούς τών διαδίκων, έάν 
θεωρή εύκταίον τδν συμβιβασμόν, καταβάλλει προσπαθείας πρδς 
έπίτευξιν συμφιλιώσεως, καί άναβάλλει τήν ύπόθεσιν, άπαξ καί 
πλέον, άλλ’έν συνόλφ ούχί πλέον τών εξ μηνών άπδ τής πρώ
της δικασίμου.

48. Έάν καί μετά τάς άναβολάς τοΰ άρθ. 47 δέν έπιτευ- 
χθή συμβιβασμός τό Επισκοπικόν Δικαστήριον εισέρχεται είς τδν 
καθορισμόν τών έπιδίκων θεμάτων.

49. Μετά τόν καθορισμόν τών έπιδίκων θεμάτων τό Έ. Δι- 
καστήριον άναβάλλει τήν έκδίκασιν δι’ άλλην ήμέραν, δριζομένην 
έπί παρουσία τών διαδίκων.

50. Ή έντφ άρθρφ 49 δριζομένη ήμέρα πρός συζήτησιν δέν 
πρέπει νά είνε άργότερον τών 4 μηνών άπδ τοΰ καθορισμού τών 
έπιδίκων θεμάτων.

51. Ούδεμία τών έν τοίς παροΰσι θεσμοΐς διατάξεων κωλύει 
τδ Δικαστήριον νά άναβάλλη έκάστοτε τήν ύπόθεσιν έπί αιτήσει 
διαδίκου, ή αύτεπαγγέλτως καταβαλλομένης πάσης φροντίδος δ
πως, εί δυνατόν, άποφεύγωνται αί παρελκύσεις.

52. Άπδ τής πρώτης ένώπιον τοΰ Έπισκ. Δικαστηρίου έμ- 
φανίσεως τδ Έπισκ. Δικαστήριον δικαιούται διά προσωρινής δια
ταγής νά άποφασίζη περί διαμονής, διατροφής κ. ά. συνεπειών 
τής άγωγής διαρκούσης τής έκκρεμότητος.

ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ
53. Κατά τήν όρισθείσαν ήμέραν πρός συζήτησιν τδ Έπισκ. 

Δικαστήριον καλεί τδν ένάγοντα όπως διά μαρτυρικών άποδείξεων 
άποδείξη τά έπιβαρύνοντα αύτδν έπίδικα θέματα. Άφοΰ i ένάγων 
κλείση τήν ύπόθεσιν αύτοΰ καλείται δ έναγόμενος δπως όμοίως 
προσαγάγη μαρτυρικάς άποδείξεις.
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54. ’Αφού δέ κλείση τήν ύπόθεσιν αύτοΰ καί δ έναγόμενος 
τό Επισκοπικόν Δικαστήριον δικαιούται νά έπιτρέπη, έάν θεωρή 
τοΰτο άναγκαιον, δπως οί διάδικοι καλώσι καί άλλους μάρτυρας.

55. Μετά τδ πέρας τής Αποδεικτικής διαδικασίας τό ’Επισκο
πικόν Δικαστήριον καλεί διαδοχικώς τούς διαδίκους, δπως όμιλή- 
σωσι καί άναπτύξωσι τά έπιχειρήματα αύτών έπί τών πραγμα
τικών καί νομικών γεγονότων.

56. Νοείται δτι τό Δικαστήριον είνε έλεύθερον έντός τοΰ 
πνεύματος τών παρόντων θεσμών, χωρίς νά στερή τινά τής ύπε- 
ρασπίσεως αύτοΰ νά κανονίζη τήν συζήτησιν καί να διακόπτη 
τήν Αποδεικτικήν διαδικασίαν, δπω,ς ήθελε φανή δικαιότερον καί 
λυσιτελέστερον είς τήν Απονομήν τής δικαιαιοσύνης.

57. Μετά τό πέρας τής συζητήσεως τό Δικαστήριον έκδίδει 
τήν Απόφασιν αύτοΰ περιέχουσαν, δσον ενεστι σαφώς, τά συμπε
ράσματα έπί τών πραγματικών γεγονότων, τήν γνώμην έπί τών 
νομικών σημείων καί τό διατακτικόν.

58. 'Η Απόφασις συντάσσεται καί καταχωρειται έκτός τής 
δικογραφίας καί έν είδικφ βιβλίφ Αποφάσεων ύπογεγραμμένη 
ύπό τοΰ Προέδρου.

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
59. 'Ο Γραμματεύς τοΰ Δικαστηρίου έκδίδει τή αιτήσει τοΰ 

διαδίκου μαρτυρικήν κλήσιν, καλοΰσαν τόν μάρτυρα νά έμφανι- 
σθή κατά τήν δικάσιμον, καί νά μαρτυρήση έν τινι ύποθέσει.

GO. Ή έπίδοσις τής μαρτυρικής κλήσεως διενεργείται τή 
φροντίδι τοΰ καλοΰντος τόν μάρτυρα διαδίκου.

Gl. Πας μάρτυς καταθέτωνένώπιον τοΰΔικαστηρίου δίδειτόν 
νενομισμένον δρκον περί τής άληθείας τών λεγομένων του, ώς ού· 
τος έπιβάλλεται αύτφ ύπό τού Δικαστηρίου.

62. Οί κληρικοί μάρτυρες δίδουσιν έπίσημον ύπόσχεσιν καί 
διαβεβαίωσιν περί τής άληθείας τών λεγομένων των.

63. Οί διάδικοι καταθέτοντες ένώπιον τοΰ δικαστηρίου θεω
ρούνται ώς μάρτυρες.

64. Οί ανήλικοι γίνονται δεκτοί είς μαρτυρίαν όταν είνε είς 
θέσιν να έννοώσι τήν σημασίαν τοΰ έπιβαλλομένου αύτοΐς δρκου.

65. "Οταν ό μάρτυς είνε Αλλόγλωσσος καλείται διερμηνεύς, 
δστις όρκίζεται περί τού πιστού τής διερμηνείας.

66. Ό μάρτυς έξετάζεται ύπό τοΰ καλοΰντος αυτόν διαδίκου, 
άντεξετάζεται ύπό τού άντιδίκου, έπανεξετάζεται, έξετάζεται ύπό 
τού δικαστηρίου καί έν γένει ή έξέτασις τού μάρτυρος κανονίζεται 
ύπό τού Δικαστηρίου.

67. 'Ο μάρτυς ύποχρεοΰται νά άπαντά είς τάς έγκρίσει τοΰ 
Δικαστηρίου ύποβαλλομένας αύτφ έρωτήσεις, δικαιούμενος μόνον 
νά άρνηθή άπάντησιν είς έρωτήσεις ένοχοποιούσας αύτδν ποινι- 
κώς, ή στρεφομένας έναντίον τών γονέων αύτοΰ, δτε καί έφιστά- 
ται ή προσοχή τοΰ μάρτυρος ύπό τοΰ Δικαστηρίου, άφίεται δέ έ- 
λεύθερος να άπαντήση, αν θέλη.

68. Ό μάρτυς καταθέτει παν δ,τι γνωρίζει έξ ιδίας άντιλή- 
ψεως, κατ’ έξαίρεσιν δέ καταθέτει τό δ,τι ήκουσε παρ’ άλλων, έάν 
τοΰτο είνε τοιαύτη μαρτυρία, οια θά έγίνετο δεκτή έν ποινικφ 
δικαστή ρίφ.

69. Πάντα τά ένώπιον τού Δικαστηρίου προσαγόμενα άπο- 
δεικτικά έγγραφα ή άλλα άντικείμενα σημειοΰνται ύπό τοΰ 
Γραμματέως.

70. Έάν ό μάρτυς δΓ εύλογον αιτίαν άδυναιή να προσέλθη 
ένώπιον τοΰ Δικαστηρίου δΓ έξέτασιν λαμβάνεται ή μαρτυρία αύτοΰ 
κατ’ έντολήν τοΰ Προέδρου ύπό τίνος τών μελών τοΰ δικαστηρίου 
ή άλλου κληρικού άρμοδίως έντεταλμένου έν ω τόπω ή έντολή 
άναφέρει,κοινοποιουμένης καταλλήλου είδοποιήσεως είς τούς δια
δίκους, δπως παραστώσι κατά τήν έξέτασιν.

71. Ούδεμία άπόφασις στηρίζεται έπί μιας καί μόνης μαρτυ
ρίας όσονδήποτε καί άν ή αύτη άξιόπιστος, δταν αυτή άντικρού- 
εται ύπό ή έκ μέρους τού άντιδίκου, έκτός έάν ή τοιαύτη μαρτυ
ρία ένισχύεται δΓ ούσιώδους τινός άποδεικτικοΰ μέσου.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
72. Τό δικαστήριον είναι έλεύθερον να εκτίμηση τήν μαρτυρίαν 
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καί νά άποφανθή, έάν καί κατά πόσον άποδεικτικόν τι μέσον άποτελή 
μαρτυρίαν καί εΐνε δεκτόν ώς τοιοΰτο καθοδηγούμενον πάντοτε, τη- 
ρουμένων τών άναλογιών, ύπό τών σχετικών άρχών καί τής καθιερω
μένης πρακτικής τών έν Κύπρφ πολιτικών δικαστηρίων έπί όμοίων θε
μάτων.

ΕΦΕΣΙΣ
73. Πάσα άπόφασις τού Έπ. Δικαστηρίου ύπόκειταιείς έφεσιν ένώ- 

πιον Έφετείου άπαρτιζομένου έκ του Επισκόπου καί έκ δύο άλλων πα
ρά τους δικάσαντας Παρέδρων έχόντων καί πάλιν συμβουλευτικήν 
ψήφον.

74. Πάσα τοιαύτη έφεσις γίνεται διά καταθέσεως είς τόν Γραμμα
τέα τού Έπ. Δικαστηρίου έγγράφου δηλώσεως ύπογεγραμμένης ύπό ή 
έκ μέρους τοΰ έφεσείοντος διαδίκου έναντίον τής άποφάσεως.

75. Έν τή δηλώσει έφέσεως δηλούται έάν ό έφεσείων έφεσιβάλλη 
όλόκληρον τήν άπόφασιν ή ώρισμένον αύτής μέρος, νοείται δμως έάν 
δέν άναφέρεται είς ώρισμένον μέρος θεωρείται ώς έναντίον όλοκλήρου 
τής άποφάσεως.

76. Άμα τή λήξει τής δηλώσεως έφέσεως ό Γραμματεύς κάμνει 
σχετικήν σημείωσιν χρονολογημένην έπί τής δικογραφίας, είς ήν 
προσαρτά τήν δήλωσιν τής έφέσεως.

77. Ή δήλωσις έφέσεως πρός τόν Γραμματέα πρέπει άναγκαίως 
νά γίνη έντός 30 ήμερών άπό τής άπαγγελίας τής άποφάσεως μετά 
τήν πάροδον τών όποιων ή άπόφασις καθίσταται άνέκκλητος.

78. Πρό τής παρόδου τών 30 ήμερών τό Έπισκ. Δικαστήριον τή 
αιτήσει τού ένδιαφερομένου, έάν ύπάρχη εύλογος αιτία, παρατείνει τήν 
προθεσμίαν ταύτην μέχρις 60 ήμερών έν συνόλω.

79. Άμα τή λήξει τής δηλώσεως έφέσεως ό Γραμματεύς τού Έπ. 
Δικαστηρίου αποστέλλει τό ταχύτερον πάσαν τήν δικογραφίαν καί τά 
πρακτικά τής έφεσιβληθείσης άποφάσεως πρός τόν Πρόεδρον τού Έφε
τείου.

80. Ό Πρόεδρος τού Έφετείου άμα τή λήψει τής δικογραφίας δ- 
ρίζει δικάσιμον τής έφέσεως, δσον ένεστι ένωρίτερον ούχί άργότερον 
τών τριών μηνών.

81. Ό Γραμματεύς καταχωρίζει έν τφ βιβλίφ έφέσεων τήν γε- 
νομένην έφεσιν, δίδει αύξοντα άριθμόν, σημειοϊ τήν ήμερομηνίαν λή- 
ψιως τής δικογραφίας καί τήν όρισ&εΐσαν δικάσιμον.

82. Ό Γραμματεύς φροντίζει δπως γίνη έπίδοσις ειδοποιήσεων 
περί τής δικασίμου τής έφέσεως εις τε τόν έφεσείοντα καί έφεσίβλη- 
τον διά τού άρμοδίου κλητήρος ή είδικώς έντειαλμένου προσώπου πε- 
ριεχουσών τήν γενομένην δήλωσιν έφέσεων.

83. Ή πρός τούς διαδίκους κοινοποιουμένη είδοποίησις έφέσεως 
έπιδίδεται τούλάχιστον 20 ήμέρας πρό τής δικασίμου έφέσεως.

84. Κατά τήν δικάσιμον ζητείται άπόδειξις έπιδόσεως είδοποιή- 
οεως πρός τόν άπόντα διάδικον.

ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ ΕΦΕΣΕΩΝ
85. Άρχομένης τής συζητήσεως ό Πρόεδρος τού Έφετείου καλέ! 

πρώτον τόν έφεσείο/τα νά άναπιύξν^ τούς λόγους τής έφέσεως καί είτα 
τόν έφεσίβλητον νά άπαντήση, έπιτρέπει δέ καί πλέον ή άπαξ νά λά- 
βωσιν οί διάδικοι τόν λόγον έάν ή τοιαύτη συζήτησις βοηθή είς τήν έκ- 

δίκασιν τής έφέσεως.
86. Ή συζήτησις γίνειαι έπί τών πρακτικών τού Έπισκοπ. Δικα

στηρίου, έάν δέ τό Έφετειον ήθελε θεώρηση άναγκαιον, δύναται να ά- 
κούση καί περαιτέρω αποδεικτικήν διαδικασίαν, η νά παραπέμψη έκ 
νέου τήν ύπόθεσιν ένώπιον τού πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου πρός περαι
τέρω άποδεικτικήν διαδικασίαν.

87. Άπό τής είς τόν Γραμματέα τού Έφετείου δηλώσεως έφέσεως 
ή ύπόθεσις θεωρείται έν έκκρεμότητι ένώπιον τού Έφετείου.

88. Ό Γραμματεύς τοΰ Έφετείου κρατεί τα πρακτικά τής συ
ζητήσεως.

89. Πρό τής πρώτης δικασίμου ένώπιον τού Έφετείου ό έφεσι- 
βάλλων δικαιούται νά κοινοποιήση άντέφεσιν έναντίον τοΰ μέρους έκεί- 
νου τής άποφάσεως, καθ’ ού ό έφεσείων δέν έφεσίβαλεν.

90. Ή κοινοποίησις άντεφέσεως γίνεται διά καταθέσεως δηλώ
σεως άντεφέσεως είς τόν Γραμματέα τού Έφετείου καί έπιδόσεως 
όμοίας δηλώσεως είς τόν έφεσίβλητον.

91. Ή κατάθεσις άντεφέσεως καί ή δήλωσις είς τόν έφεσίβλητον 
γίνεται 10 καθαράς ήμέρας πρό τής πρώτης τής δικασίμου.

92. Ό τρόπος τής έπιδόσεως εΐνε ώς έν τω άρθρω 31 ή ώς δ 
Πρόεδρος τοΰ Έφετείου ήθελεν όρίσει.

93. Άμα τφ πέρατι τής ύποθέσεώς διά τής άποφάσεως τοΰ Έφε
τείου άπασα ή δικογραφία πλήν τών πρακτικών συζητήσεως ένώπιον 
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τοϋ Έφετείου άποστέλλεται ύπό του Γραμματέως του Έφετείου είς τον 
Γραμματέα τοΰ πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου.

94. Τό Έπ. Δικαστήριον ή τό Έφετεΐον έχει δικαίωμα νάάκυροί 
ή τροποποιή τήν ιδίαν αύτοΰ άπόφασιν δι’ άναψηλαφήσεως γινομένης 
δΓ αίτήσεως του διαδίκου έντός 30 ήμερων άπό τής άπαγγελίας τής 
άποφάσεως, έάν ήθελε φανή, δτι ή άπόφασις αΰνη έλήφθη δια δόλου, 
βίας, άπειλών, έξ ύφαρπαγής ή λόγω προφανούς λάθους.

95. Τό Έπ. Δικαστήριον ή τό Έφετεΐον δέν στερείται τού δικαι
ώματος νά άκυροι αύτεπαγγέλτως τήν ιδίαν αύτοΰ άπόφασιν όπότε- 
δήποτε ήθελε καταστή αύτω γνωστόν καί ήθελεν άποδειχθή δτι ή ά- 
πόφασις έπετεύχθη διά δόλου, βίας, άπειλών, έξ ύφαρπαγής ή λόγω 
προφανούς λάθους. Τό αύτεπάγγελτον τούτο έκτείνεται έπ’ άόριστον 
χρόνον, νοουμένου δτι διά τής τοιαύτης άκυρώσεως ή τροποποιήσεως 
τής έκδοθείσης άποφάσεως δέν έπηρεάζονται δικαιώματα τρίτων καλή 
τή πίστει κτηθέντα μετά τήν έκδοσιν τής άποφάσεως.

ΕΞΟΔΑ
96. Ή Τερά Σύνοδος διά λεπτομερούς καταλόγου όρίζει τα τέλη, 

άτινα πληρώνονται ύπό τών διαδίκων δΓ έκάστην ένώπιον τού Δικά - 
στηρίου διαδικασίαν.

97. Ό άρχόμενος δικαστικής πράξεως προκαταβάλλει είς τόν 
Γραμματέα τού δικαστηρίου τά άπαιτούμενα τέλη διά τήν δικαστικήν 
έκείνην πράξιν.

98. Τό δικαστήριον έχει άπόλυτον δικαίωμα να έπιδικάζη τήν 
πληρωμήν τών δικαστικών τελών έναντίον οπουδήποτε διαδίκου είτε έν 
δλω ή έν μέρει νοουμένου, δτι ό έπιτυγχάνων διάδικος δέν θά καταδι- 
κάζηται είς τήν πληρωμήν έν οίαδήποτε περιπτώσει πλέον τού ενός 
δευτέρου τών έξόδων τού άντιδίκου.

99. Έπιδικάζον το Δικαστήριον τά έξοδα έχει τό δικαίωμα νά ό- 
ρίζη τήν άμοιβήν τών δικηγόρων, διαδίκων, μαρτύρων καί άλλα έξοδα 
καί ό τοιούτος καθορισμός είνε τελικός καί άνέκκλητος δεσμεύων τούς 
διαδίκους άπέναντι άλλήλων.

100. Πας εμφανιζόμενος ένώπιον τού Δικαστηρίου θεωρείται άνα- 
λαμβάνων τήν ύποχρέωσιν νά ύπαχθή είς τήν έν τώ άρθρω 99 πρόνοιαν.

ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
101. Τό δικαστήριον συνεδριάζει κεκλεισμένων τών θυρών, κατ’ έ- 

ξαίρεσιν δέ δημοσία άποφάσει τού Δικαστηρίου.

102. Ό Πρόεδρος τοΰ Δικαστηρίου τηρεί τήν τάξιν κατά τήν έκδί- 
Χασιν τής ύποθέσεως.

103. ’Εξασκούν πειθαρχικήν εξουσίαν τό Δικαστήριον δικαιούται 
κατά τού παρεκτρεπομένου καί άσεβούντος πρός τό Δικαστήριον δια
δίκου, μάρτυρος ή δικηγόρου ώς καί διά τήν μή έμφάνισιν άναιτίως έ
νώπιον τοΰ Δικαστηρίου νά έπιβάλη πάσαν ποινήν έντός τών έξουσιών 

τής Εκκλησίας.
104. Πάσα περίπτωσις μή καλυπτομένη ύπό τών παρόντων θεσμών 

κανονίζεται ύπό τοΰ Δικαστηρίου συμφώνως πρός ύπάρχοντα προηγού
μενα όμοδόξων άνωτέρων Έκκλ. Δικαστηρίων καί, δπου, δυνατόν πρός 
τήν καθιερωμένην πρακτικήν καί κατά τάς καθιερωμένας άρχάς τών 
έν Κύπρφ πολιτικών δικαστηρίων.

105. Έν τοίς παροΰσι θεσμοίς ό δρος «Δικαστήριον» είνε γενικός 
καί περιλαμβάνει τό Επισκοπικόν Δικαστήριον καί τό Έφετεΐον, έκτός 
δπου ή ύφή τού λόγου καί τό πνεύμα τών θεσμών προσδί δουσιν ειδικήν 
σημασίαν είς τήν λέξιν Δικαστήριον.

106. Ή παρούσα «Δικονομία τών έν Κύπρω Εκκλησιαστικών Δι
καστηρίων» ψηφισθείσα ύπό τής Τέρας Συνόδου συνεδριαζούσης έκ- 
τάκτως έν Αάρνακι έν τή συνεδρία αύτής 1ης ’Ιουνίου θεωρείται έν ί- 
σχύϊ άπό τής είς τόν «Έκκλ. Κήρυκα» δημοσιεύσεως αύτής.

Έν Τερά Μητροπόλει Κιτίου τή 1 Ιουνίου 1917.

t Ο ΚΓΠΡΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΣ
t Ο ΠΑΦΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ 
t ο ΚΙΤΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 

x t Ο ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ

Κατάλογος έξόδων διά ποάξεις διενεργονιιένας ένώπιον καί νπό 

τών Έκκληόιαότικών Δικαότηρίων·

Α'. ΑΓΩΓΑ1.
1) Έχδοσις κλητηρίου έντάλματος £0. 10. 0.
2) Άντίγραφον » » έκαστον > 0. 1. 0.
3) Μαρτυρική Κλήσις » 0. 1. 0.
4) Έπίδοσις Κλήσεως > 0. 1. 0.—Χ0.5.0.
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Β', ΑΠΟΦΑΣΙΣ.
1) Σύνταξις άποφάσεως £ Ο, 5. 0.
2) Άντίγραφον άποφάσεως >0, 1.0.

Γ'. ΑΝΑΨΗΑΑΦΗΣΙΣ ΚΑΙ ΕΦΕΣΙΣ
1) ΑΙτησις άναψηλαφήσεως £0. 5. 0.
2) Δήλωσις Έφέσεως » 0. 10. 0.
3) > άντεφέσεως > 0. 5. 0.
4) Άπόφασις Έφετείου » 0. 5. 0.
5) Μάρτυρες πληρώνονται συμφώνως τή πρακτική τών κοσμικών 

δικαστηρίων.
Δ'. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ.

1) Έμφάνισις*  έκάστη άπό £0. 5. 0. — <£1.0.0.

Ε'. ΔΙΑΖΓΓΙΟΝ
Διαζύγιον >1. 0. 0. — >20.0.0

ΣΗΜ. Ό ’Επισκοπικός ’Επίτροπος ώς ένάγων ή εναγόμενος απαλλάσσεται τής 
πληρωμής τών τελών κλπ. διά πράξεις άπορρεούσας έκ του καθήκοντος του.

Η ΕΝ ΟΕΣΣΑΛΟΝΟ, ΣΥΝΕΑΕΪΣΙΣ
ΤΟΝ ΙΕΡΑΡΧΟΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Άνεγράψαμεν έν τώ προτελευταίω τεύχει του «Ε. Κ.> δτι μερί- 
μνη τής προσωρινής Εθνικής Κυβερνήσεως συνήλθον έν Θεσσαλονίκη 
οί ’Αρχιερείς τών έπαρχιών τής ύπό τήν διακυβέρνησιν αύτής Ελλά
δος πρός διάσκεψιν έπί θεμάτων τά δποίχ έθη <εν ένώπιον τοΰ συνε
δρίου αύτών ή Κυβέρνησις διά τού έπί τών θρησκευμάτων ύπουργοΰ 
Αύτής. Οί συνελθόντες ’Αρχιερείς ήσαν οί έξής :

Ό Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης δ καί Πρόεδρος 
τής Συνελεύσεως κ. Γεννάδιος, οί Σεβ. Μητροπολίται Βερροίας Καλλί
νικος, Μυτιλήνης Κύριλλος, Χίου 'Ιερώνυμος, Σάμου ΚωνσιαντΙνος, 
Μαρωνείας Μελισσηνός, Αήμνου Στέφανος, Βοδενών Κωνστάντιος, Σι- 
σανίου 'Ιερόθεος, Μογλενών Πολύκαρπος, Κασσανδρείας Ειρηναίος, ο 
Σεβ. Επίσκοποι Σύρου καί Τήνου ’Αθανάσιος, καί Παρωναξίας 'Ιερό-
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θεός καί οί Θεοφ. Επίσκοποι ’Αρκαδίας Βασίλειος, Ρεθύμνης Τιμόθε- 
ος, Κυδωνιάς ’Αγαθάγγελος, 'Ιεροσητείας ’Αμβρόσιος, Πέτρας Τίτος, 
Κυσσάμου καί Σελήνου νΑνθιμος, Κίτρους Παρθένιος. Καμπανίας Διο- 
νύαιος, Πολυανής Φώτιος, Άρδαμερίου Ιωακείμ, Περισσού'καί 'Αγίου 
*Ορους Σωκράτης.

Κατά τήν έν τή Μεγάλη αιθούση τής Μητροπόλεως Θεσσαλονί
κης έναρξιν τών συνεδριών, ό Πρόεδρος "Αγιος Θεσσαλονίκης φέρων 
έπιτραχήλιον καί ώμοφόριον έποιήσατο εύλογητόν, μεθ’ δ ή Ιεραρχία 
έμελψε τρίς τό«Χριστός Άνέστη>, καί τα τροπάρια, «Εύλογητός εί Χρι
στέ δ θεός ήμών», καί τό «"Οτε Καταβάς», μετά τοΰτο δ Μητροπολίτης 
Θεσσαλονίκης έδεήθ/] ύπέρ τών εύσεβών καί δρθοδόξων χριστιανών, ύ
πέρ τού Οικουμενικού Πατριάρχου Γερμανού, καί ύπέρ τών εύσεβεστά- 
των μελών τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως, τού Έθνους καί τού Στρατού, 
μετά δέ τήν άπόλυσιν άποθέσας τα ’Αρχιερατικά αμφια, τό έγκόλπιον 
καί τό Έπανωκαλύμαυχον — διότι καί έκ τών λοιπών 'Ιεραρχών ούδείς 
έφερε τοιαύτα— κατέλαβε τήν Προεδρικήν θέσιν, δ δέ άντιπρόσωπος 
τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως Υπουργός κ. Άβέρωφ προσεφώνησε τήν 
'Ιεραρχίαν καί καθώρισε τόν σκοπόν καί τό πρόγραμμα τών συζητητέ- 
ων Εκκλησιαστικών θεμάτων ώς αύτολεξεί έν τώ προτελευταίω τεύχει 
άνεγράψαμεν.

Είς τήν προσφώνησιν τού αντιπροσώπου τής Κυβερνήσεως δ Πρό
εδρος τής Συνελεύσεως τών 'Ιεραρχών άπήντησεν ώς άκολούθως:

«Κύριε Σύμβουλε, εύλογούντες τό όνομα τοΰ Πανά
γαθου Θεοΰ, τοΰ οΰτω τα καθ’ ήμάς έν ταΐς άνεξερευνήτοις 
Αύτοΰ βουλαΐς οίκονομήσαντος χάριτας όμολογοΰμεν τή Ε
θνική ήμών Κυβερνήσει εύαρεστηθείση ϊνα συγκαλέστ) ήμάς 
ενταύθα πρός σύσκεψιν καί προσωρινήν διακανόνισιν τών υ
πό τών περιστάσεων ένδεικνυομένων ’Εκκλησιαστικών πραγ
μάτων. Έν έπιγνώσειτής κανονικής άπό τοΰ Οικουμενικού 
Πατριαρχείου έξαρτήσεως ήμών, θέλομεν επιδιώξει έν τφ μέ- 
τρφ τώ κανονικώς δυνατφ τήν διακανόνισιν καί έπίλυσιν τών 
προβαλλόμενων ήμΐν ύπό τής Έθν. ήμών Κυβερνήσεως ζη
τημάτων έπ’ άγαθώ τής Εκκλησίας καί τοΰ εύσεβοΰς ήμών 
Έθνους, ούτινος τόν ύπέρ πάντων διεξαγόμενον αγώνα ύπό 
τήν ήγεσίαν μεγαλουργών καί βαθυφρόνων πολιτικών καί 
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στρατιωτικών άνδρών όλοψύχως έπευλογοΰντες εύχόμεθα ϊνα 
Κύριος ό Θεός ενίσχυση και εύοδώση αυτόν και άγάγή είς τό 
απ’ αιώνων ποθούμενον αίσιον πέρας».

Ή Συνεδρία διελύθη άφοΰ διωρίσθη έννεαμελής έπιτροπή άπο- 
τελουμένη έκ τών Σεβ. Βερροίας, Μυτιλήνης. Χίου, Σάμου, Μαρω- 
νείας, Κασσανδρείας, Σύρου, Πέτρας, Περισσού καί 'Αγίου νΟρους, 
πρός μελέτην τών προταθέντων θεμάτων. Έπηκολούθησαν έννέα συν- 
εδρίαι μέχρι τής 10ης Μαίου, δτε δ Πρόεδρος τής τών ’Αρχιερέων 
συνελεύσεως Παναγ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γεννάδιος, μετά 
τοΰ Συμβούλου κ. Άβέρωφ, έκήρυξε τήν λήξιν τών έργασιών τής Συν
ελεύσεως.

* 
* *

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΑΣ 9 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Συνεδρία α'.
Οί τήν συνέλευσιν άποτελούντες ’Αρχιερείς καλώς είδότες δτι ή 

έπϊ τά αύτά συνάθροισις Έπισκόπων πρός έπίλυσιν έκκλησιαστικών 
ζητημάτων άνευ τής εύλογίας καί άδείας τής κανονικής έκκλησιαστι- 
κής άρχής ήτοι τού Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Γερμανού, άντίκειται 
είς τούς θείους καί ίερούς κανόνας καί δή τδν ΑΔ' Άποστολικδν, άπε- 
φάσισαν δμοφώνως τα εξής :

Α'.) Επειδή ή άνευ τής εύλογίας τού Πρώτου, ήτοι τοΰ Οι
κουμενικού Πατριάρχου κ. Γερμανού καί τής περί αύτδν 'Αγίας καί 
'ΙερΛς Συνόδου κανονική συγκρότησις Συνόδου έν Άγίω Πνεύματι 
συνερχομένης πρδς διακανονισμόν κανονικής φύσεως ζητημάτων άντί- 
κειται είς τούς θεμελιώδεις νόμους τής Έκκλησίας κατά τά κοινώς 
παραδεδεγμένα, δμοψήφως οί ’Επίσκοποι άπεδέξαντο ϊνα ή ύπδ έκ- 
τάκτων δλων περιστάσεων ύπαγορευθεϊσα αύτη αύτών συγκέντρωσις δ- 
νομασθή «Συνέλευσις τών Ιεραρχών τής Νέας 
Έλλάδ ο ς» καί ύπδ τδ δνομα τούτο άναφέρηται έν τε τοϊς Πρα- 
κτικοϊς καί τοϊς ’Επισήμους Έγγράφοις.

Β'.) Άποκλείση έκ τών συζητήσεων καί διασκέψεων αύτής τά 
κανονικής φύσεως ζητήματα, ώς καί έν τή προσφωνήσει τού Κυβερνη
τικού ’Επιτρόπου αναγράφεται καί
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Γ'.) Μετά τήν τών πολιτικών πραγμάτων άποκατάστασιν να ύ- 
ποβάλη διά τής Προσωρινής Εθνικής Κυβερνήσεως τω Οικουμενικά) 
Πατριάρχη καί τή περί αύτδν 'Αγία καί 'Ιερά Συνόδφ έκθεσιν τών 
πεπραγμένων δικαιολογούσα καί άναπτύσσουσα τούς λόγους τούς προ- 
καλέσαντας τήν τής Ιεραρχίας Σύγκλησιν. έκφράζουσα τήν βαθυτάτην 
αύτής λύπην δια τδ άδύνατον τής έπικοινωνίας πρδς έκζήτησιν τής 
πατριαρχικής εύλογίας, ήν έκ τών ύστέρων έξαιτεϊται καί έλπίζει να 
τύχη καί αίτουμένη τήν κατακύρωσιν τών άποφάσεων αύτής.

Τήν πρδς τδν Οικουμενικόν Πατριάρχην έκθεσιν, κατά τήν ληφθεϊσαν 
άπόφασιν, θά ύπογράψωσι πάντες οί έν τή Συνελεύσει παρακαθήμενοι 
Επίσκοποι τής τε Νέας καί Παλαιάς 'Ελλάδος, άντίγραφον δέ ταύτης 
θ’ άποσταλή καί πρός τήν 'Ιεράν τής Έκκλησίας τής 'Ελλάδος Σύνο
δον έν καιρώ εύθέτφ δια τής Προσωρινής Εθνικής Κυβερνήσεως. Άρ- 
ξαμένης δ’ εϊτα συζητήσεως έπϊ τής πρώτης προτάσεωςτής έν προγράμ- 
ματι τής Εθνικής Κυβερνήσεως διατυπωθείσης, μετά τας δοθείσας σα
φείς καί έπαρκεϊς έπεξηγήσεις τού Κυβερνητικού άντιπροσώπου έξο- 
χωτάτου κ. Γ. Άβέρωφ, ή συνέλευσις τών 'Ιεραρχών άπεδέξατο μετά 
τινων έπιφυλάξεων κατά τε τδ γράμμα καί τδ πνεύμα τά προταθέντα 
καί διά τδ προκεχωρηκδς τής ώρας άνέβαλε τήν έπϊ τών λοιπών προ
τάσεων συζήτησιν είς τήν προσεχή αυτής συνεδρίαν.

Κατά τήν συνεδρίαν ταύτην κατηρτίσθη καί τό Γραφεϊον τής 
Συνελεύσεως*  ένεκρίθη δέ ϊνα χρέη Γραμματέως έκπληροϊ é βοηθός 
Επίσκοπος Θεσσαλονίκης, θεουπόλεως κ. Γεννάδιος βοηθούμενος ύπδ 
τούάρχιμ. κ. Κυρίλλου Ζαχοπούλου, ίερατικώς Προϊσταμένου τού 'Ιε
ρού Ναού Αγίου Μηνά.

Συνεδρία β'. (29 ’Απριλίου).
Πρδ πάσης άλλης συζητήσεως μετά τήν άνάγνωσιν τών πρακτι

κών τής προηγουμένης συνεδρίας, λαβών τόν λόγον ό Άγιος Παρονα- 
ξίας κ 'Ιερόθεος έδήλωσεν δτι, ήλθε μέν ένταΰθα προσκληθείς ύπδ 
τής Κυβερνήσεως, έξακολουθεϊ δμως νά φρονή, ώς έδήλωσε καϊ έν 
τή προηγουμένη συνεδρία, δτι παρακάθηται άντικανονικώς.

'Γπεδείχθη αύτώ, δτι ούδείς άπολύτως έννοεϊ να έπιβληθή αύτφ, 
καί δτι εϊνε έλεύθερος να σκεφθή καί άποφασίση τδ πρέπον καί να 
κανονίση τήν θέσιν του έλευθέρως. Οί Ίεράρχαι τών Ν. Χωρών διεπί- 
στωσαν αύτδν, δτι εύρίσκονται οί πάντες έντδς τών κανονικών τής ’Εκ
κλησίας ορίων, αν δέ αύτδς έναντίαν έχη γνώμην περί τής θέσεως αυ
τού καί τών λοιπών παρακαθημένων, δύναται ν’ άποχωρήση, μεθ’ ο ό 
Άγιος Παροναξίας έγερθείς είπε : σεβόμενος τήν διαβεοαίωσιν, ήν 
ίδωκα να φυλάττω τούς νόμους τής Έκκλησίας τής Ελλάδος άποχω- 
ρώτ. Άποχωρησαντος τού Παροναξίας άντηλλάγησαν διάφοροι γνώ- 
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μαι έπί τής έχθρικής αύτοΟ πρός τήν ένταΰθα Ιεραρχίαν στάσεως 
καί άπεφασίσθη αύτός μέν ν’ άποκλεισθή τής τών Ιεραρχών Συνελεύ
σεως, ληφθή δέ πρόνοια περί τής επαρχίας αύτού ϊνα μή μένη ά- 
προστάτευτος.

Μετά τούτο ή Συνέλευσις ε’σήλθεν είς τήν ήμερησίαν διάταξιν . 
καί έπελήφθη τού τρίτου ζητήματος τού άναγραφομένου έν τώ Κυ- 
βερνητικώ προγράμματι, ήτοι «περί τών μή άναγνωρισάντων τό νέον 
πολιτικόν καθεστώς άρχιερέων καί περί τής ένδεικνυμένης πρός τήν 
διακυβέρνησιν τών έπαρχιών αύτών μερίμνης, ώς καί περί τών τμημά
των τών έπισκοπικών περιφερειών, άτινα άνεγνώρισαν τό νέον πολι
τικόν καθεστώς, οί δέ άρχιερεις αύτών παραμένουσιν έν τώ παλαιώ 
Κράτει».

Μετά μακράν συζήτησιν καί σύσκεψιν ó Πρόεδρος τής Συνελεύ
σεως προβάλλει είς ψηφοφορίαν τήν εξής πρότασιν :

Ή Συνέλευσις τών 'Ιεραρχών λαβούσα ύπ’ δψιν άφ’ ένός μέν 
τάς δηλώσεις τοΰ κ. Συμβούλου, δτι ή Κυβέρνησις δέν δύναται νά έγ- 
κρίνη τούς άρχιερατικούς έπιτρόπους τούς διωρισμένους ύπό τών Άρ - 
χιερέων τών έγκαταλελειμμένων έπαρχιών, άφ’ έτέρου δέ τάς έν τή 
συζητήσει διατυπωθείσας γνώμας τών ’Αρχιερέων περί τοΰ τρόπου 
τοΰ διορισμοΰ τοποτηρητών, ή Αρχιερατικών ’Επιτρόπων έν ταϊς έν 
λόγφ έπαρχίαις, καταλήγει είς τό συμπέρασμα δτι διά τό δλω; έξαι- 
ρετικόν τών περιστάσεων δέον να προβή διοικητικώς είς τήν ύπόδει- 
ξιν καί τόν διορισμόν τοποτηρητών ή άρχιερατικών έπι τρόπων έν πά- 
σαις ταϊς έπαρχίαις, ών οί ’Αρχιερείς έκουσίως ή άκουσίως εύρίσκονται 
μακράν τοΰ ποιμνίου αύτών.

Ή πρότασις ψηφίζεται κατά πλειοψηφίαν, δύο μόνον μειοψηφη- 
σάντων, καί ένεκρίθη κατά πλειοψηφίαν ν’ άναγγελθή ό διορισμός τών 
τοιούτων τοποτηρητών τυπικώς είς τούς οικείους ’Αρχιερείς.

Σ υ ν ε δ ρ ί α γ'. (2 Μαΐου).
Προκειμένης έκλογής τοποτηρητών τών σχολαζουσών έπαρχιών, 

κανονίζεται πρό παντός δ τίτλος δν ούτοι θά φέρωσι, καί οί μέν ιε
ρείς θά δνομάζωνται ’Αρχιερατικοί Επίτροποι, οί Τιτουλάριοι ’Επί
σκοποι ΤοποτηρηταΙ, οί έν ένεργεία Μητροπολιται ή Επίσκοποι Έπό- 
πται.

Ό κλήρος τών έν λόγω έπαρχιών οί ’Αρχιερατικοί έπίτροποικαί 
οί ΤοποτηρηταΙ Τιτουλάριοι ’Επίσκοποι θά μνημονεύωσι τόν κανονι
κόν Μητροπολίτην ή Επίσκοπον. Οί έπόπται έν ένεργεία ’Επίσκο
ποι ίερουργούντες θά μνημονεύωσι τόν οίκειον αύτών Μητροπολίτην ή
τοι, έάν μέν ούτοι είνε έκ τών ’Επισκόπων Θεσσαλονίκης τόν Μητροπο

λίτην Θεσσαλονίκης, έάν δέ είνε έκ τής ’Εκκλησίας τής Παλαιός Ελ
λάδος, τήν Τέραν Σύνοδον αύτής.

Οί Έπόπται Μητροπολιται θά μνημονεύωσι τόν Οικουμενικόν Πα
τριάρχην, θά μνημονεύωνται δέ οί Ιδιοι ίερουργούντες ύπό τού Κλή
ρου.

Διωρίσθησαν δέ κατά πλειοψηφίαν οί έξής :
Ό "Αγιος Πέτρας κ. Τίτος έπόπτης τοΰ Μητροπολίτου Κρήτης. 

Ό "Αγιος Ρεθύμνης κ. Τιμόθεος έπόπτης τή; Επισκοπής Αάμπης. Ό 
"Αγιος Σισανίου έπόπτης τοΰ Μητροπολίτου Κοζάνης. Εις τόν αύ
τόν Μητροπολίτην άνετέθη καί ή διοίκησις τοΰ τμήματος τής Νιγρί- 
της τού εύρισκομένου έν τή Ν. Έλλάδι τής έπαρχίας Σερρών. Ή δι- 
οίκησις τής Νήσου Σκοπέλου καί ’Αλοννήσου τής έπαρχίας Χαλκίδος 
θά άνατεθή είς ’Αρχιερατικόν έπίτροπον ύποδεικνυόμενον ύπό τής 
Κυβερνήσεως, καθόσον ούδέν τών μελών τής Συνελεύσεως γνωρίζει τούς 
έν Σκοπέλω κληρικούς. Είτα λόγου γενομένου περί τών έπαρχιών 
Ζακύνθου, Κεφαλληνίας καί Θήρας ένεκρίθη να άνατεθή ή έποπτεία 
τών έν λόγω έπαρχιών είς έπισκοπικήν έπιτροπήν διοριζομένην συμ
φώνως τοϊς έπιτοπίοις Νόμοις. Τά κατάλληλα πρός τούτο πρόσωπα 
άνέλαβε νά ύποδείξη ή Σεβ. Κυβέρνησις.

Συνεδρία δ'. (3 Μαΐου).
Κατά τήν συνεδρίαν ταύτην ήρωτήθη ύπό τοΰ Προέδρου ή 

Συνέλευσις αν οί άρχιερατικοί έπίτροποι, οί έπόπται, καί αί έπισκοπι- 
καΐ έπιτροπαΐ τών σχολαζουσών έπαρχιών δικαιούνται α') να δέχωνται 
αιτήσεις τών συζύγων περί συμβιβασμού καί μετά τήν παρέλευσιν τής 
ύπό τοΰ νόμου βριζόμενης τριμήνου προθεσμίας παραπέμπωσιν αύτήν 
πρός έκδίκασιν είς τό πρωτοδικείον καί 6') νά προβαίνωσιν είς τήν 
έκδοσιν διαζυγίων, ή Συνέλευσις μετά συνδιάσκεψήν άποφασίζει κατά 
πλειοψηφίαν τα έξής :

Α ο ν. Οί Άρχιερ. έπίτροποι έπόπται καί έπισκοπικαί έπιτρο- 
παί τών σχολαζουσών έπαρχιών δικαιούνται νά δέχωνται τάς περί 
συμβιβασμού αιτήσεις τών συζύγων καί μετά τήν άποτυχίαν τής περί 
συμβιβασμού άποπείρας να παραπέμπωσιν αύτάς είς τα αρμόδια δικα
στήρια.

Β ο ν. Αί έπισκοπικαί έπιτροπαΐ καί οί αρχιερατικοί έπίτρο- 
ποι οί έχοντες βαθμόν ίερέως νά δικαιούνται να έκδίδωσι διαζύ · 
για άλλα πρέπει να άναφέρωνται είς τό Εκκλησιαστικόν ’Αρχι
ερατικόν Συμβούλιον κατ’ άπόφασιν τοΰ δποίου δ Πρόεδρος θα έκδίδη · 
τό διαζύγιον.

Γ ο ν. Οί έπόπται είτε ’Επίσκοποι είτε Μητροπολιται είνε δι
καιούνται νά έκδίδωσι διαζύγια. *
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Μετά τούτο ή Συνέλευσις ώνόμασε πενταμελή έπιτροπήν έκ τών 
Μητροπολιτών Θεσσαλονίκης, Βερροίας, Μυτιλήνης, Κασσανδρείας, 
καί τού Επισκόπου Πέτρας, πρός σύνταξιν τής έπί τή βάσει τών ά
ποφάσεων αύτής πρός τήν Κυβέρνησιν καί τά Πατριαρχεία ύποβληθη- 
σομένης έκθέσεως τών πεπραγμένων αύτής, άνέθ^κε δέ τήν σύντα
ξιν τών έπί τή βάσει τών άποφάσεων αύτής έκδοθησομένων διαφόρων 
έγγράφων καί έγκυκλίων είς το Εκκλησιαστικόν ’Αρχιερατικόν Συμ- 
βούλιον.

ΕΙτα έπιληφθεϊσα ή 'Ιεραρχία τού τετάρτου μέρους τού Κυ
βερνητικού προγράμματος, ήτοι «περί καθορισμού τύπου τού έπ’ 
Έκκλησίας μνημοσύνου τής Εθνικής Προσωρινής Κυβερνήσεως καί 
περί τοΰ δυνατού ή μή άπό κανονικής άπόψεως τής ένεκα τής 
παύσεως τοΰ έπ’ έκκλησίας μνημοσύνου τοΰ Βασιλέως καί τοΰ Βα
σιλικού οϊκου παραλείψεως ή μετατροπής Γραφικών ρήσεων, ύμνων 
καί εύχών τής Έκκλησίας υπέρ Βασιλέων» άπεφάσισε κατά πλειοψη- 
φίαν τα έξής : α\) Να μνημονεύηται ή Κυβέρνησις κατά τήν μεγάλην 
Συναπτήν, έσπερινοΰ, δρθρου καί Λειτουργίας, β'.) Κατά τήν μεγάλην 
Είσοδον ύπό τοΰ λειτουργοΰντος Άρχιερέως ή Ίερέως, όσάκις δέν χο
ροστατεί Άρχιερεύς. γ'.) Να καθορισθή είς μέν τήν Συναπτήν μετά 
τήν «υπέρ τοΰ ’Αρχιεπισκόπου ή Επισκόπου» δ έξής τύπος : «'Υπέρ 
τών εύσεβεστάτων μελών τής ’Εθνικής Ήμών Κυβερνήσεως, τοΰ ’Έ
θνους καί τοΰ Στρατοΰ» άνευ ούδεμιάς άλλης προσθήκης. Είς δέ τήν 
μεγάλην είσοδον ό άκόλουθος τύπος: «τοΰ ’Αρχιεπισκόπου ή Επι
σκόπου ήμών (δεινός), τών εύσεβεστάτων μελών τής Εθνικής ήμών 
Κυβερνήσεως, τοΰ ’Έθνους καί τοΰ Στρατοΰ, τών ύπέρ πίστεως καί 
πατρίδος κατά ξηράν καί θάλασσαν άγωνισαμένων καί πεσόνεων πατέ
ρων καί άδελφών ήμών μνησθείη Κύριος δ θεός....

δ'.) Χοροστατοΰντος τού Άρχιερέως, δ ίερεύς μνημονεύει, έ- 
ξερχόμενος μέν τοΰ 'Ιερού Βήματος «πάντων ήαών μνησθείη Κύριος 
δ θεός» κ.λ.π. ίστάμενος δέ πρό τοΰ ’Αρχιερατικού θρόνου «τής 
Άρχιερωσύνης σου μνησθείη Κύριος ό θεός» κ.λ.π. καί άμέσως εισέρ
χεται είς τό Άγιον Βήμα άνευ άλλης τινός εύχής.

ε'.) Οί πολυχρονισμοί καταργοΰνται.
στ'.) Κατά τήν τέλεσιν άγιασμοΰ έπ’ Έκκλησίας δ Άρχιερεύς ή 

Ίερεύς λέγει : «καί φύλαττε Κύριε τήν Εθνικήν ήμών Κυβέρνησιν, 
τό Έθνος, τόν Στρατόν καί πάντας τούς εύσεβεϊς καί δρθοδόξους χρι- 

. στιανούς».
ζ'.) άποφασίζεται ή σιωπηρά κατάργησις τοΰ μνημοσύνου τοΰ ά- 

ειμνήστου βασιλέως Γεωργίου τού Α'. 'Όσον δ’ άφορα τό δυνατόν εί 
μή τής παραλείψεως ή μετατροπής Γραφικών ρήσεων, εύχών καί ύ-
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μνων τής Έκκλησίας ύπέρ Βασιλέων, ή κρατήσασα γνώμη άπηγόρευ- 
σε κατ’ άρχήν οίανδήποτε τροποποίησιν Γραφικών ρήσεων καί ύμνων.

Συνεδρία ε'. (4 Μαΐου).
Ή Συνέλευσις έξακολουθήσασα τήν περί μετατροπής ή μετα

βολής τών Γραφικών ρήσεων καί εύχών καί ύμνων συζήτησιν, διε- 
τύπωσε τήν έπί τοΰ ζητήματος τούτου άπόφασιν αύ:ής ούιω : «αί 
ΓραφικαΙ ρήσεις, αί εύχαΐ καί οί ύμνοι τής Έκκλησίας ύπέρ Βασι
λέων μένουσιν ανέπαφοι».

Ακολούθως ληφθέντος ύπ’ δψιν τοΰ πέμπιου άρθρου τού διαγράμ
ματος τής Κυβερνήσεως «περί διακανονισμού τής άπέναντι τών Μητρο
πολιτών καί Έπισκόπων θέσεως τών προσφύγων κληρικών καί στρα
τιωτικών ίερέων καί ιεροκηρύκων» ή Ιεραρχία άπεφάνθη, δτι ή θί- 
σις τών έν λόγω κληρικών άπέναντι τών Μητροπόλεων καί Επισκο
πών είνε καθωρισμένη ύπό τών Ιερών κανόνων, οίτινες καί πρέπει 
νά έφαρμόζωνταΓ έν περιπτώσει δέ άπειθείας τών έν λόγω κληρι
κών, καί μή συμμορφώσεως αύτών πρδς τάς άποφάσεις τού Άρχιερέ- 
ως έν τή έπαρχία τού δποίου διχμένουσι νά καταγγέλλωνται είς τό 
Εκκλησιαστικόν ’Αρχιερατικόν Συμβούλιον, δπερ θά ζητή παρά τής 

Κυβερνήσεως τήν έκτέλεσιν τών λαμβανομένων σχετικών άποφάσεων.
ΕΙτα λόγου γενομένου περί διορισμού Ιεροκηρύκων καί 'Ιε

ρέων έν τώ Στρατω, ή Συνέλευσις τών Αρχιερέων ένέκρινε τά έξής :
α) Νά μή διορίζωνται είς τόν Στρατόν ίερεις άνευ κανονικής 

άδειας τοΰ Άρχιερέως τής έν ή διαμένουσιν Επαρχίας.
6) Οί μέχρι τοΰδε διωρισμένοι νά ύποχρεωίώσι νά παρουσιάσω- 

σι τά είς χείρας αύτών κανονικά έγγραφα καί νά έφοδιασθώσι διά 
κανονικής άδειας άν μή έχωσι κώλυμα τοΰ ίερουργείν, δτε δέον νά 
άπολύωνται τής ύπηρεσίας.

γ) Οί έν τώ Στρατω διωρισμένοι ίερεις νά ίερουργώσι μόνον έν 
τώ Στρατω, είδική δέ άδεία τοΰ κατά τόπους Άρχιερέως είς ένοριακδν 
ναόν.

δ) Νά διορίζωνται ιεροκήρυκες έν τφ Στρατω οί έχοντες τά 
ύπδ τού Νόμου καθοριζόμενα προσόντα, προτιμωμένων τών νΰν έν ταΐς 
έπαρχίαις διωρισμένων κατά νόμον Ιεροκηρύκων, ώς καί έν προηγου- 
μένη συνεδρία άπεφασίσθη.

ε) Νά άπαγορευθή τό έπ’ Έκκλησίας κήρυγμα είς τούς λα
ϊκούς καί τούς κληρικούς, τούς.μή έχοντας τα νόμιμα προσόντα, έξαι- 
ρέ.ει ειδικών περιπτώσεων τή άδεία πάντοτε τοΰ Άρχιερέως, καί

στ) Ή έφαρμογή τών άνωτέρω άποφάσεων καί ή διακανόνισες 
παντός άλλου συναφούς ζητήματος ά/ατίθεται είς τό ’Εκκλησιαστικόν 
’Αρχιερατικόν Συμβούλιον.
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Μετά τούτο προύτάθη τό ζήτημα περί άναθέματος, τοΰ γενομέ- 
νου ύπό τής Έκκλησίας τής Ελλάδος κατά του Προέδρου τής Προ
σωρινής Κυβερνήσεως κ. Βενιζέλου, άλλά διά τό στενόν τής ώρας ά- 
νεβλήθη πάσα άπόφασις είς τήν έπομένην συνεδρίαν.

Συνεδρία στ'. (5 Μαίου).
Μετά τήν έπικύρωσιν τών Πρακτικών τής προηγουμένης Συνε

δρίας, ή Συνέλευσις τών 'Ιεραρχών έχουσα ύπ’ δψιν τήν διεξαχθεί- 
σαν έν τή προηγουμένη αύτής συνεδρία συζήτησιν περί τοΰ ύπό τής 
'Ιεράς Συνόδου τής Εκκλησίας’τής Ελλάδος έκφωνηθέντος κατά τής 
Προσωρινής Έθνικής Κυβερνήσεως, καί τών συμφρονούντων Αύτή άνα
θέματος, καί σταθμίζουσα τάς κατ’ αύτήν διατυπωθείσας γνώμας έξέ- 
φρασεν όμοφώνως τήν λύπην αύτής έπί τή πράξει ταύτη, καί έπευλό- 
γησε τούς τήν Εθνικήν Κυβέρνησιν άποτελοΰντας έπικαλεσθείσα 
έπ’αύτούςτήν χάριν καί εύλογίαν τού θεού*  δπως δ’έμφαντικώτε- 
ρον έκδηλώση τάς ύπέρ τού ’Εθνοσωτήριου έργου τ^ς Έθνικής Κυ
βερνήσεως εύχάς καί εύλογίας αύτής, όμοφώνως άπεφάσισεν ίνα τελε- 
σθή μετά τό πέρας τών έργασιών αύτής έν τώ 'Ιερώ Ναώ τής τού θε
ού Σοφίας πανηγυρική ’Αρχιερατική Λειτουργία καί δοξολογία τή 
συμμετοχή πάντων.

Μετά τήν όμόφωνον ταύτην άπόφασιν τής Συνελεύσεως ό παρα- 
καθήμενος Κυβερνητικός άντιπρόσωπος κ. Γ. Άβέρωφ συγκεκινημέ- 
νος είπε τα έξής :

«Φρονώ, δτι ένταύθα άντιπροσωπεύων τον κ. Πρόεδρον καί τά 
λοιπά μέλη τής Κυβερνήσεως, οφείλω νά εύχαριστήσω τήν Συνέλευ- 
σιν τών 'Ιεραρχών δια τήν ληφθείσαν περί τού ζητήματος τού ά
ναθέματος άπόφασιν ήτις έχει μεγάλην σημασίαν καί μάλιστα ύπό 
τάς σημερινάς περιστάσεις, τοσούτο μάλλον καθόσον άνευ τής πρωτο
βουλίας τής Κυβερνήσεως έλήφθη αύτη*  δέν δύναμαι να άποκρύψω 
δτι ιδιαιτέραν δλως αισθάνομαι εύχαρίστησιν καί δια τάς κολακευτι- 
κάς έκφράσεις, άς ήκουσα κατά τήν έξέλιξιν τής συζηνήσεως περί 
τής Κυβερνήσεως καί τού έργου αύτής, τούθ’ δπερ εΐνε λίαν παρήγο- 
ρον, καί δι’ δπερ έκφράζω θερμάς εύχαριστίας».

Ό Πρόεδρος τής Συνελεύσεως Παν. Θεσσαλονίκης άπαντών εΐ- 
πεν : «Εύχαριστώ θερμώς έξ ονόματος τής Συνελεύσεως, δι’ δσα κα
λά εύηρεστήθη νά εϊπη δ κ. Σύμβουλος περί τής δμοφώνου ταύτης 
άποφάσεως, ήτις εΐνε άπόρροια τών άγαθών πρδς τήν Εθνικήν Κυ-
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βέρνησιν διαθέσεων αύτής καί ήτις είνε έπιβεβλημένη πρός άνακού- 
φισιν τής συνειδήσεως τού Έθνους».

Μετά τήν συζήτησιν παρεμπεσόντων τινών ζητημάτων έπανήλθεν 
*ή Συνέλευσις έπί τής έκθέσεως, ήν έννεαμελής έπιτροπή έκ τών Σεβ. 
Μητροπολιτών Βερροίας, Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου, Κασσανδρείας, Μα- 
ρωνείας καί τών θεοφ. ’Επισκόπων Πέτρας, Σύρου καί 'Ιερισσού συν- 
έταξεν, άφεώρα δέ αύτη τήν μελέτην τών νομοσχεδίων τής Νομοπαρα
σκευαστικής Επιτροπείας, διασκεψαμένη δέ άπεφάσισε :

α). ’Αποδέχεται τήν γνώμην αύτής καθ’ ήν ή έν τφ συνόλω 
μελέτη τού προσχεδίου τής Νομοπαρασκευαστικής ’Επιτροπείας περί 
Καταστατικού Νόμου τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας τής Ελλάδος κα- 
ταργούντος κατ’ ούσίαν τδν έν ένεργεία Καταστατικόν Νόμον τής 
’Εκκλησίας τής Ελλάδος καί είσάγοντος νέον τοιούτον έπί ούσιωδώς 
άλλοίων βάσεων, στενώς συναπτομένων πρδς τούς ίερούς κανόνας, δια
φεύγει τήν αρμοδιότητα αύτής ώς μή άποτελούσης κανονικήν Σύνο
δον.

β). ’Αποδέχεται τήν γνώμην τής Επιτροπής δπως διατυπωθή 
πρδς τήν Κυβέρνησιν ή εύχή περί κυρώσεως καί άπδ τούδε έφαρ· 
μογής τών άρθρων 56 (§α) 60 καί 65 τού προσχεδίου τού Καταστατι
κού περί έπιδομάτων τών ’Αρχιερέων καί προσωπικού τών Γραφείων 
τών Μητροπόλεων καί ’Επισκοπών, πλήν μετά τής προσθήκης, δτι ά- 
ναβαλλομένης τής έφαρμογής τών άρθρων τού ιων ώς έχουσιν έν τώ 
προσχεδίφ Νόμω είς εύθετώτερον χρόνον, οικονομίας χάριν περιορισθή 
τόγε νύν πρδς τφ Άρχιερατικώ έπιδόματι, ώς έχει τούτο έν τφ προ
σχεδίφ, τδ προσωπικόν τοΰ Γραφείου είς τά άπολύτως καί άπαραιτή- 
τως άναγκαία πρόσωπα ήτοι ένα Γραμματέα καί ένα κλητήρα διά 
μηνιαίας δαπάνης μετά καί τής γραφικής ύλης 250 δραχμών, πρός 
δέ έξέφρασεν εύχήν δπως τό Εκκλησιαστικόν ’Αρχιερατικόν Συμβούλι- 
ον συνεννοηθή μετά τής Κυβερνήσεως περί άναγνωρίσεως ’Αρχιερα
τικών Επιτρόπων άναπληρούντων τούς άπουσιάζοντας ή κωλυομένους 
’Αρχιερείς. Έμειοψήφησεν ό Πρόεδρος Παν. Θεσσαλονίκης φρονών δτι 
πρέπει να ζητηθή καί ή άπδ τούδε έφαρμογή τής διατάξεως περί πρω- 
τοσυγγέλλων τών Μητροπόλεων καί ’Επισκοπών, καθ’ δσον μάλιστα 
θ’ άναπληρώσιν ούτοι κατά τδν νόμον τδν ’Αρχιερέα καί θά έκτελώ- 
σι καθήκοντα ’Αρχιερατικών ’Επιτρόπων, περί ών άτυχώς δέν προ- 
βλέπουσιν οί κείμενοι τής Έκκλησίας τής Ελλάδος Νόμοι, αί δέ πο-
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λιτικαί άρχαΐ ώς έκ τούτου δέν άναγνωρίζουσι νομίμους ’Αρχιερατικούς 
Επιτρόπους τών Μητροπολεων καί Επισκοπών.

γ). ’Αποδέχεται τήν γνώμην τής αύτής Επιτροπής περί έφαρ- 
μογής άπό τοϋδε τοΟ άρθρου 75 τού αύτού Προσχεδίου, καθ’ δ ό 
Άρχιερεύς διατελετ Πρόεδρος τού έν τή ’Επαρχία Αύτού ’Εποπτικού 
Συμβουλίου τής κατωτάτης έκπαιδεύσεως.

δ). ’Αποδέχεται τήν γνώμην τής ’Επιτροπής δπως ή Κυβέρ- 
νησις έχουσα ύπ’ δψιν τά λίαν δυσάρεστα άπό ηθικής άπόψεως άπο- 
τελέσματα, τά προκύψαντα έν ταΐς Ν. Χώραις έκ τής καταργήσεων 
άπό τού Μαΐου τού 1914 τού περί γάμου καί τών συναφών αύτών ίσχύ- 
οντος μέχρι τής έποχής έκείνης καθεστώτος, εύαρεστηθή và έπαναφέ- 
ρη έν ίσχύι έν ταΐς Ν· Χώραις ύπό τύπον προσωρινότητος τό καταρ- 
γηθέν άπό τοΰ Μαΐου τού 1914 καθεστώς, έξαιρέσει τής Κρήτης καί 
Σάμου ένθα ισχύει ιδιαίτερον νόμιμον καθεστώς.

Μεθ’ δ τής ώρας προβάσης άναβάλλεται ή έπί τών λοιπών ση
μείων τής έκθέσεως έπιτροπής συζήτησις είς τήν προσεχή συνεδρίαν.

Σ υ ν ε δ ρ ί α Ζ'. (6 Μαΐου).
Κατά τήν συνεδρίαν ταύιην συνεχιζομένης τής συζητήσεως έπί 

τής έκθέσεως τής έννεαμελούς έπιτροπής ή Συνέλευσις έγκρίνει κατά 
πλειοψηφίαν δπως άνατεθή είς τό ’Εκκλησιαστικόν ’Αρχιερατικόν 
Συμβούλων δ καθορισμός δμοιομόρφου συστήματος περί κληρονομιάς 
τών άποβιούντων ’Αρχιερέων έπί τή βάσει τών ίσχυόντων νΰν τοιού- 
των έν τοις Πατριαρχείοις, τή ’Εκκλησία τής Ελλάδος καί τή Εκ
κλησία Κρήτης.

ΕΙτα μετά τήν συνδιάσκεψιν άποδέχεται ή Συνέλευσις τήν περί 
τού Προσχεδίου 'Ιεροκηρύκων γνώμην τής ’Επιτροπής, καθ’ ήν εΐνε 
δυνατόν να κυρωθώ καί τεθή άπό τοϋδε είς έφαρμογήν ώς έχει 
τούτο, άλλά μετά τής έπιφυλάξεως, δπως δ διορισμός νέων Ιεροκη
ρύκων διενεργήται βαθμιαίως άναλόγως τών πόρων, οί δέ νυν έν έ- 
νεργεία 'Ιεροκήρυκες κατά τά άποφασισθέντα ύπό τής Συνελεύσεως 
τών 'Ιεραρχών μεταβώσι είς τα στρατόπεδα πρός έμψύχωσιν καί έξαρ- 
σιν τού φρονήματος τού στρατού.

Επίσης άποδέχεται ή Συνέλευσις καί τήν έπί τού Προσχεδίου 
περί Γενικού ’Εκκλησιαστικού ταμείου γνώμην τής ’Επιτροπής, δπως 
έπί τού παρόντος είσπράττωνται καί κατατίθενται είς τό Δημόσιον Τα- 
μείον διά λ)σμόν αύωύ τά μέχρι τοϋδε είσπραττόμενα, ήτοι 10 */ 0 καί 
έν τή Π. Έλλάδι ποσοστά έκ τών Μονών, έπεκτεινομένου αύτού τού 
μέτρου καί έπί τών Σταυροπηγιακών Μονών μέχρι τής όριστικής δια- 
κανονίσεως τού μοναστηριακού ζητήματος μεταξύ τού Οικουμενικού 
Πατριαρχείου καί τής Ελληνικής Κυβερνήσεως.

Συνεδρία Η\ (8 Μαΐου).
Κατά ταύτην έγένετο ή έκλογή τού πενταμελούς ’Εκκλησιαστι

κού ’Αρχιερατικού Συμβουλίου ώς εξής : Πρόεδρος δ Θεσσαλονίκης 
κ. Γεννάδιος έκλεγείς δμοφώνως καί δια βοής, μέλη δ Βερροίας κ. 
Καλλίνικος, Μυτιλήνης κ. Κύριλλος, Κασσανδρείας κ. Ειρηναίος καί 
Πέτρας κ. Τίτος.

Συνεδρία Θ'.
Τήν ΙΟην Μαΐου, ήμέραν Τετάρτην συνήλθε τό τελευταιον ή 'Ι

εραρχία έν τή I. Μητροπόλει, καί ήκουσε τήν υπό έπιτροπής συντα- 
χθεισαν πρός τήν ’Εθνικήν Κυβέρνησιν έκθεσιν, καί έπιστολήν πρός τόν 
Οικουμενικόν Πατριάρχην, άτινα έτυχον τής κοινής έπιδοκιμασίας καί 
έγκρίσεως. Μετά τήν κατακύρωσιν τών έγγράφων τούτων δ έξοχώτατος 
Υπουργός κ. Άβέρωφ ηύχαρίστησε καί συνεχάρη θερμώς τήν 'Ιεραρ
χίαν δια τδ έπιτελεσθέν μέγα έργον, άπήντησε δέ άπό μέρους τής 'Ιε
ραρχίας διά μακρών ό Παν. Θεσσαλονίκης καί έκήρυξεν είτα μετά τού 
Συμβούλου τήν λήξιν τών έργασιών τής συνελεύσεως εύχηθείς τήν εύό- 
δωσιν τού συντελεσθέντος έργου καί τήν ταχειαν έθνικήν άποκατά- 
στασιν.

* 
* *

ΕΥΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙ ΑΝΑΘΕΜΑΤΟΣ
Τήν επιούσαν τής λήξεως τών έργασιών τής Συνελεύσεως 

ήμέραν τής Άναλήψεως οί Τεράρχαι έτέλεσαν τήν θείαν λει
τουργίαν έν τφ ναφ τής 'Αγίας Σοφίας καί μετ’ αύτήν δοξολογίαν 
παρόντων καί τών μελών τής Κυβερνήσεως, καθ’ ήν ό Παναγ. 
Μητρ. Θεσσαλονίκης δμιλών πρός τδ ’Εκκλησίασμα είπε μεταξύ 
άλλων καί ταύτα: «Έπί τή εύκαιρία δέ τής ένταύθα παρουσίας 
αύτής (ή 'Ιεραρχία) καθήκον ίερόν καί έπιβεβλημένον έθεώρησεν 
ινα έν άντιθέσει πρδς άλλους παραδόξως δ>ως καί ξενοτρόπως 
έκτοξεύσαντας τδ ανάθεμα κατά τού ίεροΰ έθνικοΰ ήμών άγώνος, 
εύλογήση αύτδν διά προσφοράς τής άναιμάκτου θυσίας καί παν
δήμου δοξολογίας έπικαλεσθή δαψιλή τήν χάριν καί εύλογίαν 
τού Παναγάθου θεοΰ έπί τούς τετιμημένους καί τής πανελληνί
ου εύγνωμοσύνης άξίους ήγέτας αύτοΰ καί δεηθή ίνα εύοδοθώσι 
τά καθ’ ημάς διότι «ούκ άνθρώπων βουλαίς άλλα τή έκ θεού 
ροπή πρυτανεύεται τά άνθρώπινα».....»
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Η ΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ

Ούχί διά τής παρεμβάσεως Θεοΰ άπό μηχανής, άλλα 
διά τής φυσικής τών γεγονότων αλληλουχίας έπήλθεν ή 
λύσις τοΰ εθνικού δράματος. Ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος 
έκπολεμωθείς προς τούς θαλασσοκρατοΰντας Συμμάχους 
καί τήν πλειονότητα τοΰ ελληνικού λαοΰ, έξηναγκάσθη είς πα- 
ραίτησιν και άπήλθεν οικογενειακός τής 'Ελλάδος, άφήσας 
έπι τοΰ Θρόνου τόν δευτερότοκον υιόν του ’Αλέξανδρον δε
κτόν γενόμενον ύπό τών Συμμάχων ύπό τήν έπιφύλαξιν τής 
έγκρίσεως αύτοΰ ύπό τοΰ ’Ελληνικού λαοΰ.

Δέν θρηνοΰμεν τόν Κωνσταντίνον, διότι έθρηνήσαμεν 
ήδη αύτόν άπό πολλοΰ, άλλα καί δέν θά στερήσωμεν αύτόν 
τοΰ όφειλομένου σεβασμού πρός τούς ήττημενους, άπαριθ- 
μοΰντες τά γεγονότα, δι’ ών κατέστησεν έπιβεβληπένην μοι- 
ραίως τήν άπό τοΰ Θρόνου άπομάκρυνσιν Αύτοΰ. Το vae 
victis άποκρούεται ύπό τής χριστιανικής συνειδήσεως, ήτις 
τούς ήττημενους θέλει περιβαλλόμενους ύπό συμπάθειας είτε 
δικαίως είτε άδίκως ήττήθησαν.

"Ολη άλλους τε ή σκέψις ήμών δλων έν τφ παρόντι οφεί
λει να είνε ούχ'ι πώς να καθορίσωμεν έκάστου τό δίκαιον, 
άλλά πώς νά άντιμετωπίσωμεν τόν όγκον τών συμφορών δστις 
έπεσωρεύθη έπι τοΰ ’Έθνους. Ανάγκη πρωτίστως νά έπανεύ 
ρωμεν άλλήλους έν τή ένότητι όχι μόνον διοικητικώς, άλλα καί 
ψυχικώς καί ήνωμένοι να χωρήσωμεν είς τήν οδόν τής εθνι
κής σωτηρίας. Δέν ύπάρχουν, δέν πρέπει νά ύπάρχουν πλέον 
Βασιλικοί καί Βενιζελικοί, άλλα μόνον "Ελληνες, ένιαΐον πό
θον καί πρόγραμμα έχοντες τήν σωτηρίαν τής Μακεδονίας 
άπό τών Βουλγάρων καί τής ’Ηπείρου άπό τάς ύποπτους 
διαθέσεις τών ’Ιταλών καί τήν άποκατάστασιν τής Πανελλη
νίου Ένώσεως διά τής άπολυτρώσεως τών έτι άλυτρώτων 
ελληνικών χωρών.

Δέν ύπάρχει λόγος χαράς διά τούς Βενιζελικούς άφοΰ ή 
τάλαινα πατρίς κατάκειται αίμόφυρτος καί λιποθυμημένη. 
Δέν ύπάρχει λόγος λύπης διά τούς Βασιλικούς άφοΰ ή πα- 
ραίτησις έπεβλήθη ύπό τής άνάγκης να σωθή ή πατρίς. Ά · 
φήνοντες είς τόν Θεόν καί τήν ιστορίαν τόν καθορισμόν τών 
εύθυνών τοΰ παρελθόντος δώμεν άλλήλοις τήν χεΐρα πρός 
σωτηρίαν τής πατρίδος.

Ή έκλυθεϊσα έθνική ψυχή έχει άνάγκην τονώσεως. ΟΙ 
νεκρωθέντες πόθοι τής πανελληνίου ένώσεως έχουν άνάγκην 
άναζωογονήσεως. Ή Καβάλλα καί τά ’Ιωάννινα περιμένουν 
έκ νέου τούς έλευθερωτάς των. '0 έκριζούμενος τής ’Ιωνίας 
Ελληνισμός ζητεί τούς σωτήράς του. Ή Πόλις τών ονείρων 
μας κατά Θεοΰ πρόνοιαν φαίνεται έπανελθουσα πάλιν είς 
τόν κύκλον τοΰ έθνικοΰ προγράμματος. '0 άνάξιος ψυχών 
έλευθέρων, άλλα δεδικαιολογημένος έκ τής καταστάσεως 
έν αρχή, φόβος δτι ή Γερμανία θά μεταβάλη καί τήν Ελ
λάδα είς Βέλγων δέν έχει πλέον ύπόστασιν. Αί διακη
ρύξεις τών κραταιών Δυνάμεων τών μαχομένων κατά τοΰ 
γερμανικοΰ δεσποτισμοΰ περί τοΰ σκοπού τοΰ πολέμου εύ- 
νοοΰσι κατ’ έξοχήν τά έθνικά μας δίκαια. Ή εύμένεια τών 
προστατίδων τής Ελλάδος Δυνάμεων σκληρώς δοκιμασθεΐσα 
διά τάς ίδικάς μας αμαρτίας έξήλθε τής δοκιμασίας άμείω· 
τος. Τί λοιπόν θά μάς ήμπόδιζε νά έπανεύρωμεν τόν δρόμον 
τής τιμής καί τής δόξης, άνανεοΰντες τα κατορθώματα τής έ- 
θνικής άρετής;

Βραδύνας έπί πολύ έπέστη τέλος καί δΓ ημάς τούς Κυ
πρίους τών θυσιών ό καιρός. Μικρόν έτι καί θά κληθώμεν 
πάντες ύπό τής φωνής τής ήνωμένης πατρίδος έπιτακτικώς 
είς το καθήκον. ”Ας τό λάβωμεν άπό τοΰδε άπόφασιν.
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ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΑΙΑ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΑΝΕΞΑΝΔΡΟΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ

Μίαν περίπου εβδομάδα μετά τήν είσοδον τοϋ Βασιλέως 
Γεωργίου είς τήν Θεσσαλονίκην έπρόκειτο να δώση έπισήμως 
τδν δρκον τοΰ Λοχαγού δ τότε ένήλιξ ήδη γενόμενος Πρίγκηψ 
’Αλέξανδρος. Είς τήν τελετήν τής δρκωμοσίας μέλλουσαν νά 
γείνη είς τήν Ιστορικήν κατοικίαν τοΰ κ. Χατζηλαζάρου, ήτις 
μετεβλήθη είς προσωρινόν Βασιλικόν Άνάκτορον, προσεκλήθη - 
σαν δ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γεννάδιος καί οί παρεπιδη- 
μοΰντες Μητροπολίται ’Αθηνών Θεόκλητος καί Κιτίου Μελέ
τιος. Ό λόχος οΰτινος δ Πρίγκηψ θά άνελάμβανε τήν διοίκησιν 
ήτο ήμικυκλικώς παρατεταγμένος έν τή αύλή τών ’Ανακτόρων 
είς προσοχήν έν δπλισμφ πορείας. Είς τδ μέσον τράπεζα και 
έπ’ αύτής ίερδν Εύαγγέλιον, παρ’ αύτήν δέ ύπαξιωματικδς ■ κρα
τών τήν σημαίαν τοΰ λόχου. Παρίσταντο δ Βασιλεύς Γεώργιος, 
ή Βασίλισσα’Όλγα, δ Πρίγκηψ Νικόλαος καί άλλα μέλη τοΰ 
Βασιλικού Οίκου. Έτελετάρχει δ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. 
Τδν δρκον άναγινωσκόμενον ύπδ τοΰ Μητροπολίτου έπανελάμ- 
βανε μέ φωνήν τρέμουσαν έκ συγκινήσεως δ νεαρδς Πρίγκηψ 
έχων τήν μίαν χείρα έπί τοΰ Εύαγγελίου καί τήν άλλην έπϊ 
τής σημαίας. Τοΰ δρκου συμπληρωθέντος, δ Βασιλεύς Γεώργιος 
προβάς δύο βήματα προσεφώνησε τδν δρκισθέντα διά τών εξής 
περίπου:

«Τδν δρκον αύτδν ώρκίσθησαν δλα τά Βασιλόπουλα, άλλ’ 
είσαι εύτυχής ’Αλέξανδρε, διότι δρκίζεσαι αύτδν είς τήν πρω
τεύουσαν τής πατρίδος τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου. Ό λόχος 
σου είνε ένδοξο.;, διότι ήγωνίσθη άνδρείως είς τδ Σαραντάπορον 
καί τά Γιαννιτσά. Δέν είνε πλήρης, διότι πολλοί τών άνηκόντων 
είς αύτδν έπεσον γενναίως μαχόμενοι ύπέρ τής έλευθερίας τών 
δούλων άδελφών μας· έστω αίωνία τών ανδρείων ή μνήμη ! Τώ
ρα τδν περιμένουν νέοι στέφανοι δόξης διότι τδ έργον τής άπε- 
λευθερώσεως τών δούλων δέν έτελείωσε».

Καί τδ περιεχόμενον καί ή αισθηματική τοΰ λόγου άπαγ- ' 

γελία παρήγαγον βαθείαν αϊσθησιν είς τούς άκούσαντας καί 
πάντες έσχολίαζον άπερχόμενοι τδ ρητορικόν τοΰ Βασιλέως τά- 
λαντον.

Μετά τρεις ήμέρας παρετίθετο γεΰμα έν τοϊς Άνακτόροις, 
είς τδ όποιον ήσαν αύθις προσκεκλημένοι οί τρεις Μητροπολίται 
Θεσσαλονίκης, Αθηνών καί Κιτίου. Πρδ τής ένάρξεως τοΰ γεύ
ματος οί τρεις Μητροπολίται καί ό Βασιλεύς συνωμίλουν ίστάμενοι 
έν τή αύλή περί διαφόρων. Τήν όμιλίαν διέκοψεν δ Βασιλεύς διά 
νά χαιρετίση δλίγα βήματα παρεκεϊ διερχομένην Κυρίαν έξ- 
ελθοΰσαν τών ’Ανακτόρων καί ύποκλιθεϊσαν. «Είνε ή οικοδέσποι
να» λέγει ό Βασιλεύς πρδς τούς Μητροπολίτας, ήλθαμεν. βλέ
πετε, νά χαλάσωμεν τήν ήσυχίαν της». Καί προσέθηκε μειδιών 
«είς τδ σπίτι αύτδ έχομεν τήν ένωσιν τής Μακεδονίας καί τής 
’Ηπείρου». ’Επειδή δέ άντελήφθη δτι οί δύο τούλάχιστον τών Μη
τροπολιτών δέν ένόησαν τδ νόημα τών λόγων του, έπεξήγησε: 
«'Ο Κύριος είνε Μακεδών καί ή Κυρία θρέμμα τών Ίωαννίνων».

’Εν συνεχεία τών έπιχαρίτων τούτων όμιλιών παρατηρεί δ 
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης δτι ή θαυμασία προσφώνησις τοΰ 
Βασιλέως κατά τήν δρκωμοσίαν τοΰ Πρίγκηπος Άλεξάνδς ου 
δέν έδημοσιεύθη είς τάς έφημερίδας ένφ ήξιζε νά τήν άναγνώση 
δλος δ έλληνικδς λαός. «Τόσον πολύ σάς ήρεσεν»; έρωτά δ 
Βασιλεύς*  «ήτο άριστούργημα» άποκρίνεται δ "Αγιος Θεσσα
λονίκης, νομίζω δέ δτι καί τώρα άκόμη ήδύνατο να δοθή είς τδν 
τύπον. «Άλλ’ ήτο έκ τοΰ προχείρου» λέγει δ Βασιλεύς «καί 
δέν ένθυμοΰμαι τί είπον». «θά ήδυνάμην νά ύποβοηθήσω τήν 
μνήμην τής Μεγαλειότητός Σας». Καί ήρχισε λέγων «τδν δρ
κον τούτον κτλ.» "Οταν δμως δ Μητροπολίτης έφθασεν είς τάς 
λέξεις «διότι δρκίζεσαι αύτδν είς τήν πρωτεύουσαν τής χώρας 
τοΰ Μεγάλου’Αλεξάνδρου» δ Βασιλεύς διακόπτει άποτόμως τήν 
Αύτοϋ Παναγιότητα λέγων μέ μειδίαμα «δχι, δχι, δέν είπα έτσι, 
δέν είπα έτσι», καί προσεκάλεσεν εύγενώς τούς Μητροπολίτας 
νά είσέλθωσιν είς τδ άνάκτορον διά τδ γεΰμα.

Ό Έθνομάρτυς Βασιλεύς χωρίς καί δ ίδιος νά τδ έννοή προ- 
ανήγγελλε τήν μέλλουσαν τύχην τοΰ Πρίγκηπος ’Αλεξάνδρου.
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ΚΥΠΡΙΑΚΑ
Σ?ΝΟΔΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ

Συγκεντρωθεϊσα ή Ιεραρχία τής νή
σου έν Αάρνακι ές αφορμής τών εξετά
σεων του ‘Ιεροδιδασκαλείου συνεκρό- 
τησεν άμα καί, έκτακτον Σύνοδον κατά 
έγκαιρον προειδοποίησιν τής Α. Μ. 
τού ’Αρχιεπισκόπου προς έκαστον τών 
Μητροπολιτών. Καθήκοντα γραμμα- 
τέως έξετέλει δ θεοφ. ’Επίσκοπος 
Σαλαμίνος κ. Νικόδημος. Έγένοντο έν 
δλφ οκτώ συνεδρίαι έξ ών ή πρώτη 
συνεκροτήθη έν τή αιθούση τής βιβλιο
θήκης τού ‘Ιεροδιδασκαλείου, αί δέ λοι
πά! έν τή Ίερφ Μητροπόλει. Κατά 
τήν πρώτην συνεδρίαν παρετηρήθη 
ύπό μέλους Συνοδικού δτι δέν είνε ορ
θόν νά γίνωνται συνοδικά! συνεδρίαι 
έξω τής ’Αρχιεπισκοπής κα! δτι θά 
ήτο εύκταίον νά μή έπαναληφθή τό 
νΰν γενόμενον. Άντιπαρετηρήθη δμως 
δτι δ Καταστατικός θέτων Ικανούς πε
ριορισμούς είς τόν Πρόεδρον τής Συνό
δου αφήνει αύτώ έλευθερίαν νά συγ- 
καλή δπου βούλεται τούς Μητροπο- 
λίτας είς Σύνοδον, δέν θά ήτο δέ ορ
θόν νά δεσμευθή ή έλευθερία του αύτη, 
υπεμνήσθη δ’ δτι κα! έν Κων)πόλει ή 
‘Ιερά Σύνοδος συνεδριάζει έν Χάλκη 
κατά τήν διάρκειαν τών έξετάσεων τής 
θεολ. Σχολής. ‘II Σύνοδος ήσχολήθη 
π®ρι τα έξής θέματα:
ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΚΚΛ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ.

Τό έν τή τακτική Συνόδω τού Μαρ
τίου μελετηθέν σχέδιον «Δικονομίας 
τών Έκκλ. Δικαστηρίων» διεσκευάσθη 
έπ! τό τελειότερον υπό τού έγκριτου 
δικηγόρου κ. Άντ. Τριανταφυλλίδου, 

δστις κα! κληθε!ς έπ! συνεδρίας τής 
Ίεράς Συνόδου έξήγησε κα! έδικαιολό- 
γησε τάς έπενεχθείσας ύπ’ αυτού τρο
ποποιήσεις κα! συμπληρώσεις. ’Ιδιαι
τέρως άπησχόλησε τήν Σύνοδον*  δ κα
ταρτισμός τού Άνωτάτου Δικαστηρίου, 
εύρέθη δμως έπάναγκες νά μείνη ή έν 
ίσχύι κα! έν τφ Καταστατικφ περ! έφε- 
τείων διάταξις έως ού άποδειχθή δτι 
είνε δυνατόν να συνέρχηται ή Ί. Σύνο
δος κα! δικάζη ώς Έφετεϊον. ‘Η ψη- 
φισθείσα Δικονομία δημοσιεύεται έν τφ 
παρόντι τεύχει τού «Έκκλ. Κήρυκος», 
εΐνε δ’ έν έφαρμογή άπό τής δημοσιεύ- 
σεως αύτής. ‘H Α. Μ. δ Πρόεδρος έξέ- 
φρασεν εύχαριστίας θερμάς έκ μέρους 
τή; Συνόδου πρός τόν κ.Τριανταφυλλί- 
δην διά τήν πολύτιμον έπιστημονικήν 
συμβολήν του είς τό έργον τής τακτο- 
ποιήσεως τών κατά τήν απονομήν τής 
Εκκλησιαστικής δικαιοσύνης.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π. ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ?

‘Ο Π. Μητρ. Κιτίου κατέθεσεν έξ ο
νόματος τής προσωρινής ’Εφορείας 
τοΰ Π. Ιεροδιδασκαλείου σχέδιον Κα
νονισμού τού Π. 'Ιεροδιδασκαλείου, τό 
δποίον ψηφισθέν ύπό τής Ίεράς Συνό
δου δημοσιεύεται είς τό προσεχές τεύ
χος τού «Ε. Κ.» Ή Ίερά Σύνοδος εύ- 
ρε, διά μακρών συζητήσασα, δυσεφάρ- 
μοστον τήν άρχικώς ληφθείσαν άπό- 
φασιν δπως οί Ιεροδιδάσκαλοι θεωρών- 
ται υπάλληλοι τής ’Εκκλησίας άμα 
τή αποφοιτήσει αύτών, άντ’ αύτής δέ 
έκρινεν ορθοτέραν άλλην διάταξιν καθ’ 
ήν τό παρεχόμενον Ίεροδιδασκαλικόν 
Πτυχίον θά θεωρήται ίσχΰον κα! πέραν 

δωδεκαετίας άπό τής άποφοιτήσεως μό
νον διά τούς έως τότε καταταχθησομέ- 
νους είς τόν κλήρον.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑ

ΛΕΙΟ?
‘H I. Σύνοδος έψήφισε τόν προϋπο

λογισμόν τού Π. Ιεροδιδασκαλείου διά 
τό 1917—1918 ίσοζυγοΰντα είς τό 
ποσόν τών ^1960 έξ ών τό ήμισυ 
μέν έξ εισιτηρίων, τό δέ έτερον ήμισυ 
έκ χορηγημάτων. Τά εισιτήρια δρίζον- 
ται έν τφ Κανονισμφ πρός ^15 δι’ έ
καστον οίκότροφον.
ΕΦΟΡΕΙΑ Π. ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ?

Ψηφιαθέντος τού Κανονισμού τοΰ Ι
εροδιδασκαλείου ή κατά Μάρτιον έκλε- 
γείσα προσωρινή έφορεία κατέθηκε 
τήν έντολήν αύτής ή δέ 'I. Σύνοδος 
διώρισε κα! πάλιν τά αύτά πρόσωπα 
ήτοι τόν Π. Μητρ. Κιτίου, τόν θ. Ε
πίσκοπον Σαλαμίνος κα! τόν Παν. Η
γούμενον Κόκκου διά μίαν διετίαν συνφ- 
δά τφ Κανονισμφ.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΙΕΡΟΔΙΔΑ

ΣΚΑΛΕΙΟ?
‘Ο Π. Μητρ. Κιτίου κατέθηκεν ένώ

πιον τής Ί. Συνόδου τά βιβλία τής δια- 
χειρίσεως τοΰ Ιεροδιδασκαλείου άπό 
τής άρχής τής ίδρύσεως αύτοΰ μέχρι 
σήμερον μεθ’ όλων τών δικαιολογητι- 
κών κα! έζήτησε νά όρισθώσι δύο ή 
πλείονες έλεγκτα! πρός έξέλεγξιν. Ή 
Ί. Σύνοδος διώρισεν ώς τοιούτους τούς 
κ. κ. Λ. Ζ. Πιερίδην έκ Λάρνακος κα! 
Κ. Σαμουήλ έκ Λευκωσίας, ένεκρίθη δέ 
μετά τό πέρας τής έκκαθαρίσεως τών 
λ)σμών νά μεταγραφή ή ιδιοκτησία τοΰ 
Ιεροδιδασκαλείου έπ’ ονόματι τού ’Αρ
χιεπισκόπου ώς προέδρου τής Ίεράς 
Συνόδου.
ΓΠΟΜΝΗΜΑ Β0ΓΛΕΓΤ2Ν

Οί έν τφ Νομοθετικφ άντιπρόσωποι 

τοΰ Ελληνικού λαού ύπέβαλον είς τήν 
I. Σύνοδον υπόμνημα δι’ ου διαμαρτύ
ρονται έν όνόματι τών λαϊκών δικαιω
μάτων έπ! τφ δτι ή Ίερά Σύνοδος διά 
τών ψηφισθέντων είς τήν τακτικήν 
συνοδικήν περίοδον δύο Κανονισμών 
έτροποποίησε διατάξεις τοΰ Καταστα
τικού, τούτο δέ κατά τήν κρίσιν τών 
Βουλευτών δέν έδικαιοΰτο νά πράξη 
ή Ίερά Σύνοδος μόνη άνευ τής συμ
μετοχής λαϊκών αντιπροσώπων άνεξαρ- 
τήτως τοΰ άν αί περ! ών δ λόγος τρο
ποποιήσεις εΝε άνίγκαϊαι ή κοινωφε
λείς. Ή Ίερά Σύνοδος διασκεψαμένη 
άπεφάνθη δμοφώνως δτι συνεργασία οί- 
ωνδήποτε μελών τής ’Εκκλησίας έν 
τφ καταρτισμφ έκκλησιαστικών νομο- 
θετημάτων ήτο κα! είνε πάντοτε έπι- 
θυμητή διά τήν I. Σύνοδον, ή άξίωσις 
δμως δπως ή I. Σύνοδος συμμερισθή 
τήν νομοθετικήν έξουσίαν ής είνε φο- 
ρός κατά τούς Ιερούς κανόνας μετά 
προσώπων άλλων οίωνδήτινων λαϊκών 
ή κληρικών αποκρούεται κατ’ άρχήν 
ώς μή έχουσα θέσιν έν τή ορθοδόξφ 
Έκκλησίφ, έν ή τά δικαιώματα κα'ιτά 
καθήκοντα ποιμαινόντων τε και ποιμαι- 
νομένων είνε άπαρασαλεύτως καθωρισμέ- 
να. Ή ’Εκκλησία δέχεται ή ανέχεται 
νόμους τής πολιτείας άναφερομένους είς 
τόν έξωτερικόν βίον, άγνοει δμως νό
μους έκκλησιαστικούς, οϊτινες δέν ά- 
ρύονται τό νομοθετικόν αύτών κύρος 
εϊτε έκ τής ψήφου τών ’Επισκόπων 
είτε έκ τών νομίμων τής πολιτείας νο
μοθετικών αρχών.
ΜΕΤΑΘΕΣΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ?

Ή I. Σύνοδος άπεφάνθη δτι δύναται 
νά μετατεθή τό έν τή έπαύλει τού κ. 
Γ. Φραγκούδη παρά τήν Λεμεσόν ευ
ρισκόμενον παρεκκλήσιον τοΰ Άγίου 
Γεωργίου άπό τής έν ή εύρίσκεται ά-
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ποκέντρου θέσεως είς θέσιν παρά τήν 
δημοσίαν δδόν οίκοδομούμενον έπϊ σχε
δίου αρχιτεκτονικού.
Η ΕΝ ΜΙΤΤΟΓ ΠΑΑΑΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

Ή I. Σύνοδος λαβοΰσα ύπ’ δψει έν
θεν μέν παράπονα τών αδελφών τής 
*Ιεράς Μονής ‘Αγίου Παντελεήμονος 
δτι δ Π. Μητροπολίτης Κυρηνείας άρ- 
νεΐται νά θεώρηση έγκυρον τήν έπ'ι 
τοποτηρητείας γενομένην συμφωνίαν 
περί έκχωρήσεως είς τήν Μονήν του 
παλαιού Μητροπ^λιτικοΰ οικήματος 
μετά τών περϊ αύτδ κήπων καί τού 
ύδατος, ένθεν δέ δικαιολογίαν τού Α
γίου Κυρηνείας διά τήν άρνησιν ταύ
την προελθοΰσαν έκ τοΰ δτι οί πατέρες 
τής Μονής ήρνήθησαν να συμμορφω- 
θώσι πλήρως πρός τούς ορούς τής συμ
φωνίας άπεφάσισεν δπως ή έκχώρησις 
θεωρηθή οριστική ύπό τδν δρον ή Μο
νή νά έκπληρώση πάντας τούς δρους 
ύφ’ ούς αύτη έγένετο και έν οίς περι
λαμβάνεται ή ύποχρέωσις ένθεν μέν 
δπως ή Μονή έξακολουθήση πληρώ- 
νουσα τά είς είδος δικαιώματα είς τήν 
Μητρόπολη ώς ανέκαθεν, ένθεν δέ δπως 
δ Μητροπολίτης και ή συνοδεία αύτοΰ 
φιλοξενήται δωρεάν έν τή Μονή δσά- 
κις έπισκέπτεται τό διαμέρισμα Μύρ
του είς σύνολον ημερών ούχϊ πλειό- 
νων τών 40 κατ’ έτος.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΟΡΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟ

ΓΕΩΝ
Προκειμένου νά ένεργηθώσιν έκλο-

γαϊ ένοριακών έπιτρόπων κατά τδν 
προσεχή Δεκέμβριον ή I. Σύνοδος ά- 
πεφάσισε νά ύπομνησθή δι’ έγκυκλίου 
είς τούς ένορίτας δτι έκείνοι μόνοι θά 
έγγραφώσιν είς τούς καταλόγους τών 
ένοριακών έκλογέων καϊ θά γίνωσι δε
κτοί ώς έκλογεις καϊ εκλέξιμοι κατά 
τήν έκλογήν δσοι συμφώνως προς τήν 
σχετικήν διάταξιν τοΰ Καταστατικού 
έχουσιν έμπροθέσμως έξωφλημένην τήν 
πρός τόν ναόν τής ένορίας των εισφοράν 
των.

ΕΚΠΟΙΗΣΙΣ ΘΡΟΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Έδόθη συνοδική άδεια είς τόν Π. 

Μητρ. Πάφου δπως μετ’ άπόφασιν τής 
θρονικής του ’Επιτροπείας προβή είς 
έκποίησιν τριών μύλων 'Αγιου Σάββα, 
Φανής καϊ *Αγ.  ’Αναργύρων ύπό τάς 
προβλέψεις τών σχετικών διατάξεων τοΰ 
Καταστατικού.
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΙΕΡΕΩΝ ΒΟΓΝΙΟΓ

Ή I. Σύνοδος πληροφορηθεϊσα παρά 
τού Π. Μητρ. Κιτίου δτι ή μεταμέ
λεια τών καθαιρεθέντων Ιερέων Βουνίου 
είνε ήδη δι’ έργων έκδεδηλωμένη, ά- 
πεφάσισεν δπως τούς δύο έπιζώντας έκ 
τών τριών άποκαταστήση, ύπερτάτη 
χρωμένη έπιεικείφ δεδικαιολογημένη 
έκ τοΰ γεγονότος δτι παρηνόμησαν 
διατελούντες ύπό τό κράτος πλάνης 
άμα καϊ βίας, είς τό Ιερατικόν αξίωμα 
ύπό τον δρον δτι οίονδήποτε νέον κανο
νικόν αύτών παράπτωμα θά έπαναφέρη 
έν ίσχύϊτήν προτέραν άπόφασιν.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ
«Κήρνξον τόν Χόγον··.·» Β' Tty· δ'9

ΕΤΟΣ Ζ'.-ΛΑΡΝΑΞ, 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1917.-ΤΕΥΧ. 130όν

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ

Ή Ίερά Σύνοδος τής Έκκλησίας τής Κύπρου συνε- 
δριάζουσα ύπό τήν Προεδρείαν τοΰ Αρχιεπισκόπου πάσης 
Κύπρου ψηφίζει τον « Κανονισμόν τοΰ Παγκυπρίου Ιεροδι
δασκαλείου» ώς επεται :

ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Τό άπδ τοΰ σωτηρίου μέν έτους 1910 ίδρυμένον έν 

Λάρνακι φροντίδι του Μητροπολίτου Κιτίου Μελετίου, άρτι δε 
Παγκύπριον, προσλαβδν καί ιδιότητα καί Ονομασίαν «Ίεροδι- 
δασκαλείον» σκοπόν έχει τόν δι’ επαρκούς διδασκαλίας ίερών, 
παιδαγωγικών, έγκυκλοπαιδικών και τεχνικών μαθημάτων κα
ταρτισμόν τών είς αύτδ φοιτώντων διά τήν ιερατικήν καί τήν 
διδασκαλικήν ύπηρεσίαν.

2. Τό Παγκ. Ίεροδιδασκαλεϊον διατελεί ύπό τήν άνω- 
τάτην έπίβλεψιν καί διακυβέρνησιν τής Ίεράς Συνόδου τής Αγι- 
ωτάτης ’Εκκλησίας τής Κύπρου, έφορεύεται δέ ύπό Συνοδικώς 
κατά διετίαν διοριζομένης ’Επιτροπείας, άποτελουμένης δέ έξ ενός 
Άρχιερέως καί δύο βαθμούχων κληρικών.
. 3. Τόν προϋπολογισμόν τοΰ Παγκ. 'Ιεροδιδασκαλείου
καταρτίζει ή ’Εφορεία, ψηφίζει δέ ή I. Σύνοδος.

4. Καθήκοντα ταμίου έκτελεί εις τών βαθμούχων κληρι
κών τής ’Εφορείας ή έκείνος είς τδν όποιον αυτή θά άνέθετε το 
καθήκον τοΰτο, φροντίζει δέ περί τής είσπράξεως τών προσόδων 
τοΰ Παγκ. Ιεροδιδασκαλείου καί περί τής πληρωμής τών ύπο- 
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χρεώσεων αύτοΰ έντδς τών δρίων τοΰ προϋπολογισμού, καί με
τά ειδικήν άπόφασιν τής ’Εφορείας δσάκις πρόκειται περί συν
θέτων κονδυλίων τοΰ προϋπολογισμού.

5. Ή Εφορεία φροντίζουσα περί πάντων τών άφορών- 
των είς τήν συντήρησιν, τον άπαρτισμδν καί τήν πρόοδον τής 
Σχολής, έπισκέπτεται έν σώματι ή καί έκ περιτροπής τών με
λών αύτής κατά πυκνά διαλείμματα τήν Σχολήν, καί λαμβάνει 
άμ,έσους πληροφορίας περί τής έσωτερικής αύτής καταστάσεως 
συνεδριάζει δέ τακτικώς μέν άπαξ τοΰ μηνός, έκτάκτως δέ δσά
κις άν παραστή έκτακτος ύπόθεσις.

6. ’Απαρτίαν αποτελεί ή παρουσία δύο έκ τών τριών με
λών τής ’Εφορείας. ’Αποφάσεις δύναται νά λαμβάνη ή ’Εφορεία 
καί άνευ συνελεύσεως έπί τφ αύτφ, άρκεί αί άποφάσεις νά φέ- 
ρωσι τήν ύπογραφήν πάντων τών συγκροτούντων τήν ’Εφορείαν.

7. 'Η έφορεία λογοδοτεί έτησίως είς τήν 'Ιεράν Σύνο
δον μετά τήν λήξιν τοΰ οικονομικού έτους έπί τε τής οικονομι
κής διαχειρίσεως καί τών άλλων τών άφορώντων τήν σχολικήν 
διοίκησιν.

8. Ή Ιερά Σύνοδος λαμβάνουσα τδν έτήσιον άπολογι- 
σμδν τοΰ Παγκ. 'Ιεροδιδασκαλείου διορίζει δύο έλεγκτάς πρδς 
έλεγχον αύτοΰ άποφασίζουσα έπ’ αύτοΰ μετά τήν άνάγνωσιν 
τής έκθέσεως τών έλεγκτών.

9. Πόροι πρδς συντήρησιν τοΰ Παγκ. 'Ιεροδιδασκαλείου 
είνε αί χορηγίαι τών θρόνων, τών Μονών, τών ένοριακών ναών, 
καί οίωνδήτινων άλλων ιδρυμάτων, αί έκούσιαι άτομικαί είσ- 
φοραί ή δωρεαί, καί τά άπδ τών μαθητευόντων είσπραττόμενα 
οικοτροφεία καί δίδακτρα.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
10. Τδ προσωπικόν τής Σχολής άποτελείται άπδ τδν 

Διευθυντήν, τούς Καθηγητάς, τδν ’Επιμελητήν, τδν Οίκονόμον, 
τδν φροντιστήν, τούς μαθητάς καί τούς άναγκαίους ύπηρέτας.

11. Τδν Διευθυντήν διορίζει ή 'Ιερά Σύνοδος, τούς Καθη
γητάς δέ ή ’Εφορεία, τδν δέ Επιμελητήν, τδν Οίκονόμον, τδν 
Φροντιστήν καί τούς ύπηρέτας έπίσης ή ’Εφορεία, προτάσει τοΰ 
Διευθυντοΰ.
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12. Ό Διευθυντής πρέπει νά είνε άνήρ ιερωμένος κάτοχος 
πτυχίου θεολογικών σπουδών, καί διετούς τούλάχιστον διδασκα
λικής πείρας ή κηρύγματος, εί δέ δυνατδν καί κάτοχος φιλολο
γικού ή παιδαγωγικού διπλώματος. Έάν δ διοριζόμενος είνε 
άρχιερεύς δέν άπαιτείται νά έχη διδασκαλικήν πείραν.

13. Πάντες οί έν τή ^χολή καί πάντα έξαρτώνται αμέ
σως παρά τοΰ Διευθυντού, δστις είνε ύπόλογος πρδς τήν Εφο
ρείαν διά πάσαν τήν έσωτερικήν τής Σχολής διοίκησιν.

14. ’Αλληλογραφίαν μετά τής Εφορείας διατηρεί μόνον 
δ Διευθυντής, άπαν δέ τδ λοιπόν προσωπικόν τής Σχολής άνα- 
φέρεται πρδς τήν ’Εφορείαν διά τοΰ Διευθυντοΰ.

15. 'Ο .Διευθυντής διατελεί άμα καί καθηγητής τής Σχο
λής διδάσκων ούχί πλείονας τών 15 ώρών καθ’ εβδομάδα μαθή
ματα τοΰ κύκλου τής είδικότητος αύτοΰ.

Iß. 'Ο Διευθυντής διαμένει πάντοτε έν τή Σχολή έχων 
ίδιον ύπηρέτην, άπουσιάζει δέ τής Σχολής μόνον άδεία τής ’Ε
φορείας καί συγγευματίζει μέν έν τή κοινή τραπέζη μετά τών 
μαθητών δειπνεί δέ κατ’ ίδίαν.

17. Πάσα ή έν τή Σχολή πειθαρχία ανήκει είς τδν Διευ
θυντήν, ούδενδς άλλου έκ τοΰ προσωπικού τής Σχολής δικαι- 
ουμένου νά άσκήση πειθαρχικά δικαιώματα πλήν έν αίς περι- 
πτώσεσιν έν τφ κανονισμφ τούτφ ρητώς δρίζεται.

18. Ό Διευθυντής οφείλει νά έπαγρυπνή έπί τής άκρι- 
βοΰς έκτελέσεως τών νόμων τής Σχολής καθίσταται δέ συνυ- 
πεύθυνος πάσης παραβάσεως διά τήν δποίαν δέν ένήργησεν, ώς 
δ κανονισμός δρίζει.

19. Ό Διευθυντής βφείλει νά γνωρίζη έπακριβώς έξ α
μέσου άντιλήψεως τήν μέθοδον τής διδασκαλίας έκάστου τών 
καθηγητών καί τδν τρόπον τής μελέτης τών μαθητών. Καί διά 
μέν τούς μαθητάς δύναται νά διατάξη δπως νομίζη λυσιτελέστε- 
ρον, διά δέ τήν μέθοδον τής διδασκαλίας δσάκις δέν δυνηθή νά 
πείση έν ιδιαιτέρα συζητήσει τδν καθηγητήν περί τοΰ δρθοΰ 
τών αντιλήψεων αύτοΰ διά τήν διδακτικήν τοΰ καθηγητοΰ μέθο
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δον, φέρει τάς παρατηρήσεις του ένώπιον τοΰ Συλλόγου τών Κα
θηγητών, οΰτινος ή άπόφασις είνε υποχρεωτική διά τδν καθη
γητήν. Έάν δέ νομίζη ούτοςδτι αδικείται, άναφέρεται είς τήν Ε
φορείαν.

20. Έάν τις τών καθηγητών έκτραπή τών καθηκόντων 
αύτοΰ δ Διευθυντής ποιείται αύτφ εύσχήμονα κατ’ ιδίαν παρα- 
τήρησιν. Έάν δέ μή έπέλθη διόρθωσις άναφέρεται έγγράφως 
πρδς τήν Εφορείαν, ήτις ένεργεϊ τά περαιτέρω.

21. Έάν δ Διευθυντής φωραθή δλιγωρών τα καθήκοντα 
αύτοΰ ή παραβαίνων τούς νόμους τής Σχολής ή άνοικείως φε- 
ρόμενος πρδς τούς έν αύτή διδάσκοντας καί διδασκομένους νου
θετείται άπαξ καί δεύτερον ύπδ τής ’Εφορείας. Μηδέν δέ κατορ- 
θοΰσα ή Εφορεία άναφέρει τδ πράγμα τή 'Ιερφ Συνόδφ ή ά- 
πόκεινται τά περαιτέρω.

22. Διά να διορισθή τις Καθηγητής έν τφ Παγκ. Ίερο- 
διδασκαλείφ δέον πρδς τή άγαθή τών ήθών ύπολήψει, να φέρή 
δίπλωμα έπιστημονικόν.

23. Οί Καθηγηταί τών Τεχνικών μαθημάτων καί τής 
Αγγλικής δέον νά έχωσιν έπίσης πιστοποιητικδν τής είδικό- 
τητος αύτών.

24. Οί Καθηγηταί δφείλουσι νά εύρίσκωνται άνελλιπώς 
κατά τάς διατεταγμένας ώρας καί ήμέρας έν ταΐς παραδόσεσιν 
αύτών, παρεκτδς λόγου άσθενείας, δτε δφείλουσιν έγκαίρως να 
είδοποιώσι τήν Διεύθυνσιν, νά τηρώσιν άκριβώς κατάλογον τών 
τυχδν άπουσιών τών μαθητών καί βαθμολόγιον τής έπιδόσεως 
αύτών, νά διάγωσι δέ έν γένει βίον σύμφωνον τφ χαρακτήρι 
καί τφ προορισμφ τής Σχολής.

25. Χρείας καλούσης δύνανταϊ νά άπουσιάσωσι τής Σχολής 
έν περιόδφ έργασίας τή άδείφ μέν τοΰ Διευθυντοΰ έάν πρόκει
ται περί προθεσμίας τδ πολύ τριημέρου, άδείφ δέ τής Εφορείας 
διά μακρότερον χρονικδν διάστημα.

26. Οί καθηγηταί διορίζονται διά γράμματος τής Εφορεί
ας ή^ διά συμβολαίου. Δέν δύναται δέ ή έφορεία να δεσμεύσή 
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τήν Σχολήν δια συμβολαίου μετά διοριζομένου καθηγητοΰ πλέ
ον τής τριετίας. Έν τφ συμβολαίφ θά γίνηται μνεία τών κα
νονισμών τής Σχολής.

27. Καθηγητής τις έάν άποδειχθή ανίκανος ή αμελής 
περί τήν έκτέλεσιν τών ίδίων καθηκόντων ή άλλως άντιβαίνων 
λόγφ ή έργφ τφ χαρακτήρι καί τφ προορισμφ τής Σχολής 
παύεται άμα τή λήξει τοΰ έτους. Έκτδς άν παράπτωμά τι έπι- 
βάλλη τήν άπόλυσιν αύτοΰ ένωρίτερον.

28. "Η τε παραίτησις καθηγητοΰ τίνος καί άπόλυσις κοι
νοποιείται τφ ένδιαφερομένφ μέρει πρδ τής 20 Μαΐου.

29. Καθηγητής ψέγων είτε έπί παραδόσεως είτε άλλα- 
χοΰ που τδν τρόπον τής διδασκαλίας συναδέλφου του ή αύτούς 
τούτους τούς συνδιδασκάλους του θεωρείται ένοχος παραπτώμα
τος, τδ όποιον άν μετά πρώτην καί δευτέραν νουθεσίαν τής Ε
φορείας μή διορθωθή, τιμωρείται δι’ άπολύσεως.

30. Οί καθηγηταί φέροντες τήν εύθύνην τής τάξεως έκα
στος έν τή παραδόσει αύτοΰ δικαιοΰνται να καλέσωσιν είς τάξιν, 
να άπομονώσωσι έν τή παραδόσει ή νά άποκλείσωσι τής παραδό
σεως άτακτοΰντα μαθητήν, άναφέρουσι δέ μετά τδ τέλος τής 
παραδόσεως τήν άταξίαν καί τήν έπιβληθείσαν τιμωρίαν είς τδν 
Διευθυντήν. Τά περαιτέρω εινε καθήκον καί δικαίωμα τής Δι- 
ευθύνσεως.

31. Ό Επιμελητής λαμβάνεται έκ τών αποφοίτων 
τοΰ ΙΙαγκ. 'Ιεροδιδασκαλείου διορίζεται δέ ύπδ τής Εφορείας 
προτάσει τοΰ Διευθυντοΰ.

32. 'Ο Επιμελητής έπιβλέπει έπί τής διαγωγής τών μαθη
τών έπιμελούμενος δπως οί μαθηταί εις τε τήν μελέτην καί τήν 
προσευχήν καί τήν τράπεζαν καί τά διαλείμματα καί τούς πε
ριπάτους καί τήν έν τοίς κήποις έργασίαν καί τήν κατάκλισιν καί 
έξέγερσιν καί ει τι άλλο μέρος τής μαθητικής ζωής διάγωσι συμ- 
φώνως τοίς νόμοις τής Σχολής καί τφ χαρακτήρι καί τφ προ- 
ορισμφ αύτής. Τούς άπειθοΰντας άνακαλεί είς τήν τάξιν, μή δι- 
ορθουμένους δέ καταγγέλλει είς τδν Διευθυντήν. Έκτελεί δέ καί 
καθήκοντα Βιβλιοθηκάριου καί Γραμματέως τής Σχολής κρα
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τών έν τάξει τήν τε Βιβλιοθήκην καί τό Αρχείον τής Σχολής.,
33. '0 ’Επιμελητής συγγευματίζει καί συνδειπνει μετά 

τών μαθητών.
34. 'Ο Οικονόμος διοριζόμενος δπως καί δ Επι

μελητής, είνε έμπεπιστευμένος α) τήν φύλαξινκαί συντήρησιν πά· 
σης τής κινητής καί Ακινήτου περιουσίας τοΰ Ίεροδιδ. όπόλογος 
διά πάσαν βλάβην ή απώλειαν οίουδή τίνος Αντικειμένου, β) τήν 
έν γένει καθαρειότητα τής Σχολής, γ) τήν περιποίησιν τών 
κήπων τής Σχολής μετά τών πτηνοτροφικών καί κτηνοτρο- 
φικών τμημάτων, δ) τήν φροντίδα παντός δ,τι Αναγκαίοι διά 
τήν συντήρησιν τοΰ οικοτροφείου τής Σχολής.

35. Ό Οικονόμος έχει ύπό τάς διαταγάς αύτοΰ τόν 
Φροντιστήν διά τοΰ οποίου προμηθεύεται τα πρός διατρο
φήν καί παν έν γένει τδ Αναγκαιοΰν διά τήν συντήρησιν του 
οικοτροφείου καί τών κήπων, β) τόν μάγειρον καί τδν βοηθόν 
αύτοΰ, γ) τούς ύπηρέτας τής τραπέζης, δ) τάς πλυντρίας καί τούς 
ύπηρέτας τής καθαρειότητος έν γένει, ε) τδν κηπουρόν καί τούς 
έργάτας τών κήπων έν γένει. '0 Οικονόμος είς δ,τι Αφορά τδν 
κήπον καί τά τμήματα αύτοΰ ύπόκειται είς τάς οδηγίας τοΰ κα- 
θηγητοΰ τών Γεωπονικών.

36. Έκ τοΰ προσωπικού έκτδς τών οίκοτρόφων μαθητών 
καί τοΰ Διευθυντοΰ έν τφ 'Ιεροδιδασκαλείφ διαιτώνται δ Επιμε
λητής, δ Οικονόμος καί οί ύπηρέται.

ΠΕΡΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
37. Τδ πρόγραμμα τών μαθημάτων περιλαμβάνει εξαετή 

κύκλον διδασκαλίας τά δέ Αποτελοΰντα αύτδ μαθήματα είνε :
Α'. ΘΡΗΣΚΕΓΠΚΑ.

'Ιερά 'Ιστορία Π. Δ. μεθ’ ερμηνευτικής Αναγνώσεως τής Π. Δ. 
'Ιερά 'Ιστορία Κ. Δ. μεθ’ έρμηνευτικής αναγνώσεως τών Εύαγ- 

γελίων.
Στοιχειώδης Εβραϊκή ’Αρχαιολογία.
'Αγία Γραφή. Σύντομος μέν είς τήν II. Δ. έκτενεστέρα 

δέ είς τήν Κ. Δ. εισαγωγή. Ερμηνευτική Ανάγνωσις τών 
Πράξεων τών ’Αποστόλων.

Κανονισμό; Παγκυπρίου ‘Ιεροδιδασκαλείου 375

Κατήχησις.
'Αγία Γραφή. Ερμηνεία ’Επιστολών κατ’ έκλογήν. 
’Εκκλησιαστική 'Ιστορία Αρχαία.
Λειτουργική, μετά πρακτικών ασκήσεων.
Πατρολογία.
'Αγία Γραφή. 'Ερμηνεία τών ποιμαντικών Επιστολών. 
’Εκκλησιαστική 'Ιστορία τών μέσων χρόνων.
Δογματική.
Συμβολική.
'Ομιλητική, μετά γυμνασμάτων γραπτών.
'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. Τδ οικογενειακόν δίκαιον).

'Ομιλητικά γυμνάσματα γραπτά καί κατ’ απαγγελίαν- 
Ποιμαντικά.
’Απολογητική. (Υλισμός, αθεϊσμός, πανθεϊσμός, έτεραρχία, σο

σιαλισμός, ώφελισμός, θρησκεία καί έπιστήμη, σύγχρονα 
κοινωνικά ζητήματα).

'Ιστορία τής Βυζαντινής Μουσικής.
B'. ΕΑΑΗΝΙΚΑ.

• "Ελληνες συγγραφείς. 'Ιερός Χρυσόστομος, Λουκι
ανός, Πλούταρχος (Βίοι παράλληλοι), Ξενοφών, Γραμμα
τικής τδ τεχνολογικόν καί έτυμολογικόν. Συντακτικού τά 
στοιχεία τής συντάξεως. Άνάλυσις νεωτέρων δοκίμων συγ
γραφέων (Κ. Οικονόμος, Κ. Ηαπαρρηγόπουλος/

Συνθέσεις, περιγραφαί, τοπογραφίαι, διηγήσεις.
"Ελληνες συγγραφείς. 'Ιερός Χρυσόστομος, Μ. Βα

σίλειος, Πλούταρχος (ηθικά), Ξενοφών, Αυσίας, Γραμματι- 
καί ασκήσεις, συστηματική διδασκαλία Συντακτικού, θε
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ματογραφία, άνάγνωσις καί '(άνάλυσις νεωτέρων δοκίμων 
συγγραφέων (Ν. θεοτόκης, Π. Παπαρρηγόπουλος, Ραγκα- 
βής, Βερναρδάκης).

Συνθέσεις, αύτοβιογραφίαι, περιγραφαί, διηγήσεις.
Έλληνες συγγραφείς. 'Ιερός Χρυσόστομος, Μ. Βα

σίλειο;, ’Ισοκράτης, “Ομηρος, 'Ηρόδοτος, Γραμματικαί καί 
Συντακτικαί. άσκήσεις, θεματογραφία, Νεότεροι συγγρα
φείς (θεοτοκάς. Βασιλειάδης, Σολωμός).

Συνθέσεις, άναλύσεις λόγων έκκλησιαστικών καί θύραθεν συγγρα
φέων, έκθέσεις ιδεών, έπιστολογραφία, περιγραφαί, ιστο
ριογραφία. ι

Έλλην. Γραμματολογία (αρχαία).
Στοιχειώδης Ελληνική ’Αρχαιολογία (’Αρχιτεκτονική).
“Ελληνες συγγραφείς. Πλάτων, Δημοσθένης, Θουκυ

δίδης (ιστορίαι), Γρηγόριος θεολόγος, Λυρικοί Ποιηταί, 
Μ. Βασίλειος, 'Ιερός Χρυσόστομος, ’Εκκλησιαστικοί ύμνοι, 
θεματογραφία, Νεότεροι συγγραφείς, (Βαλαωρίτης, ΙΙα- · 
παδιαμάντης, Ξενόπουλος, Παλαμας).

Συνθέσεις, εκθέσεις ιδεών, ιστοριογραφία, διάφορα γυμνάσματα.
Στοιχειώδης Μετρική αρχαίας ελληνικής καί εκκλησιαστικής 

ποιήσεως.
Έλλην. ’Αρχαιολογία (Γλυπτική, Γραφική).
Ελληνική Γραμματολογία (μέση).
Έλληνες συγγρ-αφεΐς. Θουκυδίδης (δημηγορίαι), 

Πλάτων, Σοφοκλής Εύριπίδης, Γρηγορίου θεολόγου ποι
ήσεις, Έκκλησ. ύμνοι, θεματογραφία,^Νεώτεροι Συγγρα
φείς (Παλαμας, Γρυπάρης,Βερναρδάκης(δράμα), θεριανός).

Έλλην. Γραμματολογία (νέα).
Συνθέσεις διάφοροι καί γυμνάσματα.
Βασίλειος, Γρηγόριος, ’Αθανάσιος,’Ωριγένης, Σοφοκλής, Αισχύ

λος, Ρωμανός, Δαμασκηνός (ποιήσεις). Νεωτέρα ευρωπαϊ
κή φιλολογία καί τέχνη.

Γ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ 
Παιδαγωγική Ψυχολογία.

Υγιεινή.
Λογική.
Ιστορία τής Φιλοσοφίας (άρχαία).
Διδακτική, μετά ύποδειγματικών διδασκαλιών.
’Αγωγή τοΰ πολίτου.
'Ιστορία τής Φιλοσοφίας (μέσοι καί νέοι χρόνοι).
Γενική παιδαγωγική. 'Ιστορία τής παιδαγωγικής. Οί έν Έλλάδι 

καί έν Κύπρφ ίσχύοντες νόμοι τής Δημοτικής Έκπαιδεύ- 
σεως. Σχολική ύγιεινή. Διδακτικαι ασκήσεις.

Δ'. ΙΣΤΟΡΙΑ
’Αρχαία ιστορία ιδίως Ελληνική.
Ρωμαϊκή ιστορία καί Ελληνική τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας.
Νέα ιστορία, ίδίως Ελληνική τών μετά τήν άλωσιν χρόνων καί 

τής Παλιγγενεσίας.
'Ιστορία Γενική.
'Ιστορία τοΰ Ιθ' αίώνος.
'Ιστορία πολιτική τής Κύπρου.
'Ιστορία τών νέων χρόνων.

Ε'. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ.
Ελλάς, Ελληνική χερσόνησος. Νήσοι, Κύπρος.
Ή λοιπή Εύρώπη.
’Ασία, ’Αφρική, ’Αμερική, ’Ωκεανία.

ΣΤ'.. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Πρακτική αριθμητική.
θεωρ. ’Αριθμητική. Γεωμετρία.
Γεωμετρία καί ’Άλγεβρα.
“Αλγεβρα.
Κοσμογραφία.
Έπανάληψις πρακτικής αριθμητικής. Καταστιχογραφία.

Ζ'. ΦΪΣΙΚΑ.
Φυσική ιστορία, ’Ανθρωπολογία, Ζωολογία. Στοιχεία πειραμα

τικής Χημείας.
Φυτολογία, Γεωλογία, ή Κύπρος ύπό γεωλογικήν εποψιν. 
Χημεία ανόργανος, Ορυκτολογία.
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ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
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Χημεία δργανική, 
Φυσική Πειραματική. 
Φυσική Πειραματική.

Η' ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ.
α') Ηεωοητικίι οιδαόκαλία·Γενική Γεωργία.

Στοιχεία Χημείας καί Βοτανικής.
’Εδαφολογία. Φυσικαί βελτιώσεις τοΰ έδάφους.
Σηροτροφία καί Μελισσοκομία.
Γενική Γεωργία (συνέχεια).
ΧημικαΙ βελτιώσεις τοΰ έδάφους (Λιπασματολογία). ’Αμειψι

σπορά. Καλλιεργητικά! έργασίαι. Γεωργικά έργαλεία.
Είδικαί καλλιέργειαι.
Σίτος, κριθή, βρώμη, άραβόσιτος, γεώμηλα.
Πτηνοτροφία.
Είδικαί καλλιέργεια! (συνέχεια).
Μηδική. Κύαμοι. Λειμώνες. Βάμβαξ.
Λίνον—Κάνναβις.’Αρραχίς. Κίκι.
Κτηνοτροφικά φυτά.
Δασοκομία, ’Ελαιοκομία
Ζωοτεχνία (γενική καί ειδική).
Βοοειδή, Γαλακτοκομία καί Βουτυροκομία. 'Ιπποειδή. Πρόβατα, 

αίγες, χοίροι κόνικλοι.
Δενδροκομία. Συσκευή καί διατήρησις καρπών. Λαχανοκομία. 

’Αμπελουργία, Οινοποιία.
Γεωργική Οικονομία, Γεωργικοί συνεταιρισμοί. Γεωργική Λογι

στική.
Γεωργική Παρασιτολογία (Φυτικά καί ζωϊκά παράσιτα).

(Γ) Υποδειγματική διδασκαλία.
Έν πάσαις ταΐς τάξεσι τήν θεωρητικήν διδασκαλίαν τών Γεωπο

νικών συμπληροϊ πρακτική άσκησις έν τοϊς κήποις του 
'Ιεροδιδασκαλείου 1 ώραν καθ’ έκάστην.

θ'. ΤΕΧΝΙΚΑ.
’Ωδική, Μουσική, Καλλιγραφία, ’Ιχνογραφία, Χειροτεχνία, Ζω

γραφική (άχρώματος καί έγχρώματος εικονογραφία), Γυ
μναστική.

Μαθήματα· Κ Β' Γ' Δ' Ε' Γ' ώρατ·

θρησκευτικά 3 4 5 7 8 9 36
Ελληνικά 12 10 10 8 7 6 53
Παιδαγωγικά — ■-- —— 4 6 11 21
'Ιστορία Μ.-» 3 3 3 3 — 12
Γεωγραφία 2 2 2 — — — 6
Μαθηματικά 3 3 3 2 1 2 14
Φυσικά ’ 3 3 3 3 2 2 16
Γεωπονικά 2 2 2 2 2 1 11
’Αγγλικά 3 3 2 2 2 — 12
Τεχνικά _4 4 4 4 4 4 24

Σύνολον ώρών 32 34 34 35 35 35 205

ΟΡΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
38. Οί μαθηταΐ τού Παγκ. 'Ιεροδιδασκαλείου είνε πάντες έσω- 

τερικοί. Εξωτερικοί μαθηυαΐ δύνανται νά φοιτώσι μόνον έαν είνε ήδη 
κληρικοί καί έχουσιν ιερατικήν ύπηρεσίαν έντός τής πόλεως καί τούτο 
τή ειδική άδεια τού Προέδρου τής ’Εφορείας.

39. Είς τήν πρώτην τάξιν κατατάσσονται μετά έξέτασιν γρα
πτήν τε καί προφορικήν μαθηταΐ άπόφοιτοι εξαταξίου δημοτικής 
σχολής ή κάτοχοι ισοδυνάμων γνώσεων, ήλικίας δέ ούτε κατωτέρας 
τών 14 έτών ούτε άνωτέρας τών 20, έκτός έάν πρόκειται περί ιερω
μένων ήδη ή μοναχών, είς δέ τας τάξεις Β'. Γ'. Δ'. καί Ε  οί έχοντες 
τάς άπαιτουμένας γνώσεις καί άνάλογον ήλικίαν.

*

40. Οί είσαγόμενοι είς τά Παγκ. Τεροδιδασκαλείον μαθηταΐ 
πρέπει να είνε χριστιανοί ορθόδοξοι, άρτιμελεϊς, ύγιεϊς κατα πάντα καί 
να έχωσι μαρτυρίαν χρηστών ηθών. Ό είσαγόμενος άρα πρέπει να πα- 
ρουσιάση α) τό βαπασιικόν του άρμοδίως κεκυρωμένον, 6) πισεοποιητι- 
κόν του ίατροΟ τής Σχολής, γ) μαρτυρικόν χρηστοήθειας ύπογεγραμμένον 
υπό τού έφημερίου τής ένορίας αύτού, πρός δέ τούτοις έγγυητικόν τού 
κηδεμόνος αύτού, εγγυωμένου δτι άναλαμβάνει πάσαν ύποχρέωσιν ήτις 
άπορρέει διά τόν μαθητήν έκ τού παρόντος κανονισμού.
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41. Οί οίκότροφοι μαθηταΐ τοΰ Παγκ. 'Ιεροδιδασκαλείου κατα- 
βάλλουσιν έτησίως είς τό ταμεΐον αύτοΰ έκαστος λίρας ’Αγγλίας δε
καπέντε’ τό ποσδν τοΰτο δύναται να αύξομειωθή δι’ άποφάσεως τής I. 
Συνόδου, άναλόγως τής οικονομικής καταστάσεως τοΰ Ιεροδιδασκαλείου.

42. ’Απέναντι τοΰ ποσοΰ τούτου, τδ δποίον καταβάλλουσιν είς 
δύο ϊσας δόσεις ήτοι προ τής εισόδου έν αρχή έκαστου σχολικού ί- 
τους καί πρό τής 1ης Φεβρουάριου λαμβάνουσι διδασκαλίαν, οϊκησιν, J 
τροφήν, φωτισμόν, καθαρειότητα καί ιατρικήν περίθαλψιν. Τά φάρμακα, 9 
τα βιβλία, τά ένδύματα καί ύποδήματα, ή γραφική ύλη καί οίαδήπο· 4 
τε άλλα έξοδα εΐνε είς βάρος τοΰ μαθητου. 3

43. Οί τό πρώτον είσαγόμενοι μαθηταΐ πληρώνουσι προσέτι 
λίρας δύο καί ήμίσειαν δια τήν ήν θα εύρωσιν έτοίμην κλίνην άποτε- I 
λουμένην έκ κλίνης σιδηράς, κλινοστρωμνής έκ βάμβακος μετά προσ- 
κεφαλαίου καί έφαπλώματος. 1

44. Οί έξωτερικοί μαθηταΐ έφ’ δσον θά ύπάρχωσι τοιοΰτοι κατά ι 
το άρθρον 38 θα πληρώνωσιν ώς δίδακτρα λίρας τέσσαρας έτησίως, 
έάν δέ λαμβάνωσι τήν μεσημβρίαν τό γεύμα έν τή Σχολή θά θεω- I 
ρώνται ήμιοικότροφοι καί θα πληρώνωσι δια διδασκαλίαν, καί τροφήν, I 
λίρας οκτώ έτησίως προπληρωτέας είς δύο έξαμηνιαίας δόσεις.

45. Ή έφορεία θά καταβάλη προσπάθειαν δπως μή γίνηται μο
νομέρεια έν τή προσλήψει τών μαθητών είς τό 'ΙεροδιδασκαλεΙον, άλ
λα νά προέρχωνται έξ δλων τών έπαρχιών καί γενικώτερον έξ δλων 
τών χωρίων άναλόγως. Τούτο θέλει ισχύει καί ώς πρός ΐήν τοπο- 
θέτησιν τών αποφοίτων.

46. Οί μαθηταΐ πάντες ένδυμα έπίσημον παραστάσεως φέρουσιν | 
δμοιομόρφως ράσον μετά μέλανος καλύμματος τής κεφαλής ύψους δέκα 
εκατοστών. Κατά δέ τάς λοιπάς ώρας έργασίμους ή άλλας φέρουσι 
πολιτικήν ένδυμασίαν έπίσης δμοιόμορφον πλήν τών ιερωμένων, τών 
μοναχών, καί τών δοκίμων φερόντων τήν ένδυμασίαν τής τάξεως αύτών. I

47. Ό μαθητής είς τήν άρχήν έκάστου έτους οφείλει νά έμφα- 3 
νίζη είς τόν έπιμελητήν τήν έξής άποσκευήν : μίαν μαλλίνην πατανί- 
αν, τέσσαρας σινδόνας. 2 καλύμματα προσκεφαλαίου, δύο ποδήρη νυ- 
κτικά ύποκάμισα, έξ ζεύγη περικνημίδων, έξ ρινόμακτρα, έξ έσώβρα- 
κα, δύο κτένια, πυκνόν καί άραιόν, μίαν ψήκτραν ένδυμάτων, έν ζεύ- 1 
γος συρτών, δύο ζεύγη υποδημάτων. ΧΑνευ τής πλήρους ταύτης απο
σκευής ό μαθητής είνε άπαράδεκτος.
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48. Μαθητής άποκλείεται τής Σχολής α) λόγω τιμωρίας ώς έν 
τώ περί πειθαρχικών ποινών κεφαλαίω διαλαμβάνεται  β) έάν ύποπέση 
είς νόσον μεταδοτικήν ή δργανικήν ή άλλην τινα καθιστώσαν αύτώ ά- 
δύνατον τήν έν τή Σχολή διαμονήν  γ) έάν κατά τό πρώτον έτος άπο- 
δειχθή άνεπίδεκτος μαθήσεως ή μείνη στάσιμος είς τήν ιδίαν τάξιν 

πλέον ή άπαξ.

*

*

49. Οί δι’ οίονδήποτε λόγον διαρκοΰντος τοΰ σχολικού έτους 
τής Σχολής άπερχόμενοι δέν δικαιούνται είς άπαίτησιν οίουδήποτε 
μέρους έκ τοΰ καταβεβλημένου ύπ’ αύτών είς τό ταμεΐον ποσοΰ. Ό- 
φείλοντες δέ τυχόν είς τό ταμεΐον ύποχρεοΰνται είς τήν άκεραίαν έ- 
ξόφλησιν αύτοΰ. Είς τήν ύποχρέωσιν ταύτην περιλαμβάνεται καί παν 
ποσόν δπερ τυχόν καθυστέρησεν έκ τής τοΰ δλου έτους δι’ οίκοτρο- 

φίαν προκαταβολής.
50. Έάν μαθητής τις άποβληθή κατά τήν διάρκειαν τού α\ έ- 

ξαμήνου τοΰ σχολικοΰ έτους ύποχρεοΰται είς καταβολήν καί τών οικο
τροφείων ή διδάκτρων τής β' εξαμηνίας.

51. 'Ως πρός τόν προβιβασμόν μαθητών άδυνάτων πως έπιεί- 
κεια εΐνε δυνατή μόνον μέχρι τής Γ'. τάξεως. Πέραν ταύτης θά προ- 
χωρώσι μόνον οί ικανότητα νοητικήν καί πλαστικότητα ήθους έπιδει- 
ξάμενοι.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΙΣ
52. Τό σχολικόν έτος άρχεται τήν 15 Σεπτεμβρίου και λήγει τήν 

πρώτην Κυριακήν τοΰ ’Ιουνίου διά τελετής πανηγυρικής, καθ’ ήν 
γί\εται καί έπίδοσις τών διπλωμάτων είς τούς τελειόφοιτους.

53. Αί ήμέραι 15 — 25 Σεπτεμβρίου εΐνε προπαρασκευαστικαί 
διά τήν τακτοποίησιν τών τάξεων καί τών ώρολογίων καί τήν κατά- 
ταξιν τών νέων μαθητών, ή δέ 26η έάν δέν συμπίπτη Κυριακή θα εΐνε 

ήμέρα τακτικής ένάρξεως τών μαθημάτων.
54. Πλήν τής θερινής διακοπής καί τών Κυριακών, τα μαθή

ματα διακόπτονται κατά τάς έξής έορτάς : Τήν 21ην Νοεμβρίου, 6 
Δεκεμβρίου, άπό 23 Δεκεμβρίου μέχρις τής 7 Ίανουαρίου, τήν 30 
Ίανουαρίου, τήν 2 Φεβρουάριου, τήν 25 Μαρτίου, τήν 23ην ’Απριλίου, 
τήν 21 Μαίου, τήν ονομαστικήν έορτήν τού ’Αρχιεπισκόπου, τό Σάββα- 
τον τήςΤυρινής καί τήν Καθαράν Δευτέραν, άπό τού Σαββάτου τού Λα
ζάρου μέχρι τής Κυριακής τοΰ θωμά, τήν Πέμπτην τής Άναλήψεως 
καί τήν Δευτέραν τής 'Αγίας Τριάδος.
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55. Τήν 30 ’Ιανουάριου, τό 'Ιεροδιδασκαλεϊον τελεί λειτουρ
γίαν καί μνημόσυνον ύπέρ τών εύεργετών, δωρητών, χορηγών καί συν
δρομητών αύτου, μετά δέ τήν λειτουργίαν Σχολικήν Πανήγυριν.

56. Ή διάταξις τών ωρών του ήμερονυκτίου έν τω 'Ιεροδιδα- 
σκαλείφ κατά τήν λειτουργίαν αύτού έχει ούτω : Έξέγερσις τόν μέν 
χειμώνα 6ην πρωινήν, τό δέ θέρος 5ην πρωινήν. Προπαρασκευή, 
προσευχή  πρόγευμα μίαν ώραν, προμελέτη μέχρι τής 8ης. Άπό τής 
8ης μέχρι τής 12ης τετράωρος διδασκαλία μετά \ τής ώρας μεθ’ 
έκάσιην παράδοσιν διαλείμματος’ 12—1 γεύμα καί άνάπαυσις· 1—2ι/2 
προμελέτη’ 2 /2 — 4 /, δίωρος διδασκαλία, 4’^ μέχρι τής δύσεως τού 
ήλίου έλεύθεραι κινήσεις, γεωργικαί άσκήσεις περίπατος κατά διάτα- 
ξιν ύπό τοΰ Διευθυντού καθοριζομένην. Άπό τής δύσεως τού ήλίου — 
8ης μελέτη· 8 — 9 δείπνον, άπόδειπνον, ψαλμωδίαΓ 9 —10 μελέτη καί 
είτα κατάκλισις. Πάντα ταύτα παραγγέλλονται διά κωδωνοκρουσίας 
έπακριβώς είς τήν ώραν της ύπό αρμοδίου ύπαλλήλου.

*

1 1

57. Τό ώρολόγιον τών μαθημάτων καταρτιζόμενον έν αρχή τοΰ 
έτους προ τής ένάρξεως τών μαθημάτων έπϊ συνεδρίας τοΰ καθηγητι
κού συλλόγου, ύπογραφόμενον ύπό τοΰ Διευθυντοΰ καί έγκρίνόμενον ύ
πό τής ’Εφορείας θα είνε άνηρτημένον έν έπιφανεί θέσει πρός γνώσιν 
διδασκόντων τε καί διδασκομένων. Έκάστου μαθήματος ή διδασκαλία 
διαρκει 45 λεπτά τής ώρας όφείλει δέ να άρχίζη εύθυς μετά τήν κροΰ- 
σιν τοΰ κώδωνος.

58. Έκαστος καθηγητής όφείλει μετά τό τέλος τής διδασκαλί
ας μεταβαίνων είς τό έπϊ τοΰτο ώρισμένον δωμάτιον νά σημειώνη είς 
μέν τό βιβλίον τής διδασκομένης ύλης τήν ύπ’ αύτού διδαχθεΐσαν ύλην, 
είς δέ τό βαθμολόγιον τόν βαθμόν έπιδόσεως έκάστου τών έξετασθέντων 
μαθητών καί τας άπουσίας τών τυχόν άπουσιαζόντων μαθητών.

59. Έάν παρελθόντων λεπτών πέντε άπό τής κρούσεως τοΰ 
κώδωνος δέν προσέλθη καθηγητής τις είς παράδοσιν δ έπιμελητής ση
μειώνει είς τό βιβλίον τής διδακτέας ύλης τήν καθυστέρησιν, δμοίως δέ 
καί τήν άπουσίαν έάν συμβή νά 'άπουσιάζη, ώς καί τόν λόγον τής ά
πουσίας δταν έξακριβώση αύτόν.

ΠΕΡΙ ΚΑΘΗΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
60. Τόν καθηγητικόν σύλλογον άποτελούσι πάντες οί διδάσκον

τες καθηγηταί. Τοΰ καθηγητικού συλλόγου προεδρεύει δ Διευθυντής. 
Απαρτίαν άποτελεί ή παρουσία τοΰ ήμίσεος πλέον ενός καί άποφά' 

σεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν τών παρόντων μελών τοΰ Διευ- 

θυντοΰ έχοντος τήν νικώσαν.
61. Ό καθηγητικός σύλλογος διασκέπτεται έπϊ ζητημάτων ά- 

ναγομένων είς τήν μέθοδον τής διδασκαλίας, είς τό πρόγραμμα τών 
μαθημάτων καί είς τήν πνευματικήν έπίδοσιν τών μαθητών. Έξ άπο- 
φάσεως αύτού προβιβάζονται οί μαθηταΐ είς τας άνωτέρας τάξεις 
ή μένουν στάσιμοι ή άποκλείονιαι, δια πνευματικήν άνικανότητα, τής 
Σχολής. Έξ άποφάσεως δέ αύτοϋ άπονέμεται τό πτυχίον τοΰ 'Ιε
ροδιδασκαλείου είς τούς τελειόφοιτους.

62. Πλήν τών περιπτώσεων προβιβασμού ή στασιμότητος ή ά- 
ποβολής διά δυσμάθειαν ή άπονομής πτυχίου αί άποφάσεις τοΰ συλλό-  
γου τών καθηγητών δέονται κυρώσεως ύπό τής Εφορείας.

*

63. Ό καθηγητικός σύλλογος συνεδριάζει τακτικώς μέν άπαξ 
τοΰ μηνός πρός καταρτισμόν τών μηνιαίων έλέγχων τής έπιδόσεως τών 
μαθητών, έκτάκτως δέ δσάκις ύπάρχη θέμα ίδιον προσκλήσει τοΰ Διευ- 

θυντοΰ.
ΠΕΡΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

64. Αί είσιτήρικ έξετάσεις τών τό πρώτον είσαγομένων μαθη
τών ώς καί τών μετεξεταστέων περατοΰνται ούχΐ βραδύτερον τής 30ής

Σεπτεμβρίου.
65. Αί βαθμολογίαι τών μαθημάτων μέ προσέγγισιν  4 έχουσιν ώς 

έξής : 9’/2 — 10=άριστα, 7ι/2 — 9 /4=λίαν καλώς, 6 — 7Χ/4=κα- 
λώς, 5 — 53/4=σχεδόν καλώς, 3—48/4=μετρίως, 1 — 23/4 = μετριώ- 
τατα, 0=κακώς. Ή δέ βαθμολογία τής διαγωγής είνε ή έπομένη’ 
1Ο=κοσμιωτάτη, 9 — 9\ζ = κόσμια, 8—8ι 2=καλή, 7—7’ 2=έπί- 

μομφος καί 6 — 6 /2=κακή.

1
1

1
66. Μαθητής δέν προβιβάζεται άπό τάξεως είς άνωτέραν έάν 

μή τύχη δλικοΰ βαθμού 6. Ό δέ λαβών βαθμόν κακής διαγωγής 

άποβάλλεται τής Σχολής.
67. 'Έκαστος τών καθηγητών βαθμολογεί τόν μαθητήν είς τό 

ύπ’ αύτού διδασκόμενον μάθημα, ή δέ βαθμολογία τής διαγωγής τών 

μαθητών άνήκει είς τόν Διευθυντήν.
68. Έκαστος έξεταζόμενος μαθητής είς τήν καθημερινήν δοκι

μασίαν βαθμολογείται ύπδ τοΰ καθηγητου  άπαξ δέ τοΰ μηνός έν ήμέ- 
ρα καί ώρα άγνώστςο το'ς μαθηταϊς, δ καθηγητής έν ώρα μαθήμα
τος ύποβάλλει είς γραπτήν δοκιμασίαν όλόκληρον τήν τάξιν έπϊ θέμα

*
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τος ειλημμένου έκ τής δεδιδαγμένης ύλης, βαθμολογεί δέ τήν έπίδοσιν 
έκάστου. Ό βαθμός δέ ούτος έχει ίσην άξίαν πρός τό άθροισμα τών 
καθημερινών βαθμών τοΰ μηνός, έπί τή βάσει δέ τών δύο τούτων παρα
γόντων καθορίζεται ή μηνιαία τοΟ μαθητου έπίδοσις έν τώ μηνιαίο) 
έλέγχω δστις συμπληρούμενος δ.ά τού βαθμού τής διαγωγής γνωστο
ποιείται είς τόν μαθητήν καί τόν κηδεμόνα αύτοΰ.

69. 0  τε μηνιαίος καί ό γενικός τού έτους βαθμός προσδιορί
ζεται έπί συνεδριάσεως τοΰ Καθηγητικού Συλλόγου.

*

70. Ή τελειόφοιτος τάξις πλήν τής γραπτής κατά μήνα έξετά- 
σεως, υποβάλλεται καί είς προφορικήν δοκιμασίαν τό τελευταΐον έ- 
φθήμερον τού έτους μετά μηνιαίαν προπαρασκευήν είς δλα τά μα
θήματα τού έκτου έτους ένώπιον τού Καθηγ. Συλλόγου. Αί πρόφορι- 
καΐ αύται έξετάσεις λαμβάνονται έν τή βαθμολογία ένιαίως μετά τών 
γραπτών, δι’ έκαστον μάθημα χωριστά.

71. Ό τελικός βαθμός τοΰ Περοδιδασκαλικού πτυχίου έξάγε- 
ται έκ τοΰ γενικοΰ βαθμοΰ τών τάξεων 4ης, 5ης καί 6ης κατά τρόπον 
ώστε ό μέν μέσος δρος τών τάξεων 4ης καί 5ης νά άποτελή τό ήμισυ, 
ό δέ γενικός βαθμός τοΰ έκτου τό έτερον ήμισυ.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

72. Έκαστος μαθητής οφείλει ύπακοήν είς πάσαν άφορώσαν 
αύτόν διάταξιν τοΰ παρόντος Κανονισμού ή οίανδήποτε διαταγήν τής 
Διευθύνσεως, νά τηρή δέ αύστηρώς σεμνήν συμπεριφοράν έντός τε καί 
έκτός τής Σχολής.

73. Λόγοι άσεμνοι βίαιοι, ή έμπαθείς πρός συμμαθητάς ή πρός 
οίονδήποτε πρόσωπον τιμωρούνται δι’ έπιτιμήοεως δημοσίας, καί έν έ· 
παναλήψει δι’ αύστηροτέρων ποινών.

74. Μελέτη άπό βιβλίου έν ώρα διαλείμματος, παιδιών, ή περι
πάτου τιμωρείται δι’ έπιτιμήοεως καί έν έπαναλήψει δι’ αύστηροτάτων 
ποινών.

75. Πας μαθητής όφείλει νά είνε καθάριος είς τά ένδύματά του 
καί τά βιβλία του, καί τα τετράδιά του ύποκείμενος είς τιμωρίαν αν με
τά πρώτην καί δευτέραν νουθεσίαν μένη άδιόρθωτος.

76. Είς τους μαθητάς άπαγορεύεται νά είσέρχωνται είς τό μα- 
γειρειον καί είς τάς άποθήκας άπολύτως, άλλ’ ουδέ είς τούς κοιτώνας 
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αύτών πλήν τής ώρας τής ετοιμασίας ή τοΰ ύπνου, έξαγγελλομένων ύ

πό τού κώδωνος, έπιτρέπεται ή είσοδος.
77. Είς τούς μαθητάς περιπατούντας ή έργαζομένους έν τοΐς κή- 

ποις άπαγορεύεται νά έγγίζωσι ή νά κόπτωσι καρπούς ή άνθη, η νά 
προξενώσιν οίανδήποτε βλάβην είς τά φυτά, τά δένδρα ή δτιδήποτε έν 

αυτοίς άντικείμενον.
78. ’Απαγορεύεται είς τούς μαθητάς νά είσάγωσιν είς τήν 

Σχολήν φανερώς ή κρυφίως τρόφιμα οίαδήποτε. Έπίσης άπαγορεύεται 
τό καπνίζειν καί τό λαμβάνειν τι έκ τής τραπέζης πρός τροφήν ιδιαι

τέρως.
79. Έξοδος έκ τής Σχολής ούδενΐ έπιτρέπεται άνευ άδειας τοΰ 

Διευθυντού δστις βρίζει καί τήν διάρκειαν τής ώρας τής έκτός τής 

Σχολής διατριβής τού μαθητού.
80. Έπιστολάς οί μαθηταΐ άποστέλλουσιν ή λαμβάνουσι μόνον 

διά τού Διευθυντού, δστις άσκεϊ έλεγχον έπ’ αύτών. Παν τό είσαγόμε- 
νον καί έξαγόμενον διά τούς μαθητάς γίνεται άδεία τού Διευθυντού. ’Α
παγορεύεται τοίς μαθηταΐς έπίσης τό έχειν παρ’ έαυτοίς χρήματα 
ή άντικείμενα άξίας. Οί έχοντες καταθέτουσι ταΰτα είς τόν Διευθυντήν 

έπί άποδείξει.
81. Πάντες οί μαθηταΐ ύποχρεοΰνται νά μεταβαίνωσιν έν σώματι 

είς τόν ιερόν ναόν υπό τήν όδηγίαν τοΰ Έπιμελητοΰ κατά τόν έσπερι- 
νόν καί τήν λειτουργίαν τών Κυριακών καί έορτών, νά ψάλλωσι δέ έν 
χοροΐς κατά προδιαγεγραμμένην διάταξιν, είς δέ τάς καθημερινάς έν τφ 
Τεροδιδασκαλείω προσευχάς ούδενΐ είμή δι’ άσθένειαν έπιτρέπεται νά 

άπολειφθή.
82. Οίανδήποτε ζημίαν ήν ήθελε προξενήση μαθητής τις είς έ

πιπλα ή οίαδήποτε άλλα πράγματα τής Σχολής ή τών κήπων αύτής ό 
έπιμελητής άφοΰ έςακριβώση τήν άξίαν αύτής καί ύποβάλη ταύτην 
πρός έγκρισιν τφ Διευθυντή, καταχωρίζει είς χρέωσιν τής μερίδος τού 
μαθητού, όφείλει δέ ό μαθητής έπί ποινή άποκλείσεως τών μαθημάτων 

νά πληρώση αύτήν έντός ένός μηνός.
83. ’Εάν ή ζημία έγένετο έν γνώσει πολλών άποκρύπτεται δέ ό 

^ν^χος, αύτη θά καταλογίζηται είς όλόκληρον τήν τάξιν ή καί είς τό 

σύνολον τών μαθητών.
84. Μαθητής τύψας ή ραπίσας συμμαθητήν ή υπηρέτην ή οί

ονδήποτε άνθρωπον τιμωρείται δι’ άποβολής έκ τής Σχολής.
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85. Μαθητής σφετερισθείς ξένον άντικείμενον θεωρείται ένοχος 

κλοπής καί άποβάλλεται τού Ιεροδιδασκαλείου.
86. Μαθητής φωραθείς χαρτοπαίζων έντδς ή έκτός τής Σχολής 

ή τινα άλλην ηθικώς έπίμεμπτον πράξιν διαπράττων άποβάλλεται τής 
Σχολής.

87. Αί έπιβαλλόμεναι ποιναΐ είς μαθητάς είνε πρώτον, κατ’ ιδίαν 
έπίπληξις· δεύτερον, δημοσία έπίπληξις· τρίτον, άναγραφή τού άτακτή- 
σαντος είς τό πινάκιον  τέταρτον, άποκλεισμός άπό τής κοινής τραπέ- 
ζης μετά ξηροφαγίας  πέμπτον, προσωρινή ούχί πλέον τών δέκα πέντε 
ήμερών άποβολή  καί έκτον, όριστική άποβολή.

*
*

*
88. Αί ποιναΐ πάσαι καταλογίζονται ύπό τοΰ Διευθυντοΰ, μόνον 

δέ διά τήν όριστικήν άποβολήν άπαιτεΐται έγκρισις τής Εφορείας.
89. Μαθητής όριστικώς τής Σχολής άποβληθείς εΐνε τοΰ λοι

πού άπαράδεκτος.
90. Αί έπιβαλλόμεναι ποιναΐ σημειοΰνται είς τήν σχετικήν 

στήλην τοΰ μαθητολογίου καί χρησιμεύουσι πρός καθορισμόν τοΰ 
βαθμοΰ τής διαγωγής.

91. Μαθητής μή έχων όλικόν βαθμόν διαγωγής τούλάχιστον 
κοσμίας δέν δύναται νά άνακηρυχθή πρωτοβάθμιος ή δευτεροβάθμιος 
καί έάν ή είς τά μαθήματα έπίδοσις παρέχη αύτφ τό δικαίωμα τούτο.

92. Ό Διευθυντής άπαξ τοΰ μηνός διδάσκει πάντας τούς μα
θητάς συναθροιζομένους έν τφ μελετηρίφ μάθημα μαθητικής καθη- 
κοντολογίας, άναγινώσκων τά σχετικά άρθρα τού κανονισμού καί ά- 
ναπτύσσων καί διασαφηνίζων τό περιεχόμενον αύτών, καί χειραγωγών 
τήν βούλησιν αυτών είς τό πράττειν έλευθέρως, 8,τι διά νομικών δια
τάξεων έπιβάλλεται.

ΠΕΡΙ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ
93. Οί εύδοκίμως τάς άπολυτηρίους έξετάσεις υποστάντες καί 

βαθμού όλικοΰ καλώς άξιωθέντες άναγορεύονται διά πράξεως τοΰ 
καθηγητικού συλλόγου Ιεροδιδάσκαλοι, πρωτοβάθμιοι μέν οί 
λαβόντες άριστα μετά διαγωγής τούλάχιστον κοσμίας, δευτερο
βάθμιοι δέ οί λαβόντες λίαν καλώς καί τριτοβάθμιοι 
οί λαβόντες βαθμόν καλώ:.

94. Πάντες οί άναγορευθέντες Ιεροδιδάσκαλοι έφοδιάζονται διά 
πτυχίου ύπογεγραμμένου μέν ύπό τού Διευθυντού, τοΰ προέδρου τής 
έφορείας καί τοΰ γραμματέως, κεκυρωμένου δέ διά τής ύπογραφής καί 
τής σφραγΐδος τοΰ Μακαριωτάτου ’Αρχιεπισκόπου.

95. Ή έπίδοσις τών πτυχίων γίνεται έν έπισήμφ τελετή έν τή 
πρώτη Κυριακή τού ’Ιουνίου  λαμβάνοντες δέ ταύτα οί 'Ιεροδιδάσκαλοι *

καθομολογοΰσι δημοσία τήν εξής καθομολόγησιν : «Τιμηθείς διά τής 
τιμής τού 'Ιεροδιδασκάλου καθομολογώ δημοσία καί ένώπιον θεοΰ, δτι 
θά τηρήσω δι’ δλου τού βίου άλώβητον τήν όρθόδοξον πίστιν ώσπερ 
παρέλαβον καί έδιδάχθην καί δτι θά ύπηρετήσω πιστώς τή ’Εκκλη
σία, ταύτην δέ μοι τήν επαγγελίαν έπιτελούντι εϊη ό θεός βοηθός έν 

τφ βίω>.
96. ’Επειδή σκοπός κύριος τού 'Ιεροδιδασκαλείου εΐνε νά άπο- 

κτήση ή ’Εκκλησία ίερόν κλήρον μεμορφωμένον ή δέ διδασκαλική 
καί άλλη μόρφωσις καί ύπηρεσία θεωρούνται ύποβοηθητικά τού κυρί
ου σκοπού, τό παρεχόμενον ύπό τού Παγκ. 'Ιεροδιδασκαλείου δίπλωμα 
θεωρείται ίσχΰον καί πέραν τής παρελεύσεως τών 12 έτών άπό τής έκ- 
δόσεως αύτοΰ μόνον δταν οί φέροντες αύτό διατελώσι κατατεταγμένοι 

είς τόν ίερόν κλήρον.97. Τό πτυχίον τού Ιεροδιδασκάλου δύναται έξαιρετικώς νά 
χορηγηθή καί είς πτυχιούχους Διδασκαλείου μετά ένός έτους τακτικήν 
φοίτησιν έν τφ Παγκ. Ίεροδιδασκαλείφ κατά τό όποίον κατά πρόγ- 
γραμμα ειδικής τάξεως θά άκροασθώσιν δλον τόν κύκλον τών έν αύ

τφ διδασκομένων 'Ιερών μαθημάτων.
98. Οί τής ειδικής δέ ταύτης τάξεως μαθηταΐ είσαγόμενοι ειδική 

άποφάσει τής I. Συνόδου ύπόκεινται είς πάσας τάς περί μαθητών 
διατάξεις τού παρόντος κανονισμού πλήν μόνης τής ύποχρεώσεως τών 
οικοτροφείων καί διδάκτρων, ήτις δύναται καί άλλως ύπό τής 'Ιεράς 

Συνόδου νά κανονισθή.
99. Οί τελειόφοιτοι πληρώνουν διά τό πτυχίον λίρας δύο χρησι- 

μοποιουμένας διά τήν βιβλιοθήκην τού Π. 'Ιεροδιδασκαλείου.
100. Ό Τύπος τού 'Ιεροδιδασκαλικοΰ πτυχίου έχει ούτως :

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ

Άριθμ.
Ό Κύριος ...................................... ..........

χριστιανός ορθόδοξος γεννηθείς έν
τφ έτει διακούσας τήν έν τω Παγκ. Ίεροδιδασκα·
λείφ δεδοκιμασμένην σειράν τών μαδημάτων ήτοι Χριστιανι
κήν Δογματικήν, Ηθικήν, Εξηγητικήν, Ποιμαντικήν, 'Ομι
λητικήν, Έκκλ. Δίκαιον, Εισαγωγήν είς τάς Άγ. Γραφάς,
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Έκκλ. 'Ιστορίαν, Πατρολογίαν, Λειτουργικήν, Ελληνικά, 
Μαθηματικά, Φυσικά, Ψυχολογίαν, Λογικήν, Παιδαγω 
γικά, ‘Ιστορίαν τής Φιλοσοφίας, Πολιτικήν ‘Ιστορίαν, 
Γεωγραφίαν, Γεωπονικά, ’Αγγλικά, Καλλιγραφίαν, Ιχνο
γραφίαν, Ζωγραφικήν, Έκκλ. Μουσικήν καί Γυμναστι
κήν, κόσμων δ’ εαυτόν καί τοΐς τρόποις χρηστόν καί θεοσεβή 
παρασχών κατά δέ τήν απολυτήριον δοκιμασίαν εν τελεί τοΰ
σχολϊκοΰ έτους αξιωθείς τού γενικού βαθμού
..................... αναγνωρίζεται Ιεροδιδάσκα
λος................................................... έχων πάσας τάς τφ άξιώμα-
τι καί τώ βαθμφ παρομαρτούσας προνομίας.

Έφ’ ώ καί έκδίδοται τόδε τό Πτυχίον σεσημασμένον 
μέν τή σφραγίδι τοΰ ‘Ιεροδιδασκαλείου καί ύπογεγραμμένον 
ύπό τοΰ Διευθυντοΰ τής Σχολής, τοΰ Γραμματέως και τοΰ 
Προέδρου τής Εφορείας, κεκυρωμένον δέ ύπό τοΰ Μακαρι- 
ωτάτου ’Αρχιεπισκόπου.

Έξεδόθη έν Λάρνακι έν τφ Π. ‘Ιεροδιδασκαλείφ.
*Ο Έφορενων *Ο  ΔιενΟ· τον ΊεροδιδαόκαλείοΐΓ

*Ο Γραιιιιατενς

(Τ. Σ·) Ό Αρχιεπίσκοπος

101. Ό παρό>ν κανονισμός ψηφισθείς ύπό τής Τέρας Συνόδου 
συνεδριαζούσης έκτάκτως έν Λάρνακι έν τή συνεδρία αύτής τής 1ης 
’Ιουνίου θεωρείται έν ίσχύι άπό τής είς τόν Έκκλησ. Κήρυκα» δη- 
μοσιεύσεως αυτοΟ.

Έν Τέρα Μητροπόλει Κιτίου 
τή 1 ’Ιουνίου 1917.

(ύπογρ). |Ό Κύπρου ΚΥΡΙΛΛΟΣ
t Ό Πάφου ΙΑΚΩΒΟΣ
t Ό Κιτίου ΜΕΛΕΤΙΟΣ
t Ό Κυρηνείας ΜΑΚΑΡΙΟΣ

ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ Α, Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΕΠΣ ΤΟΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΑΙΛΑΣΚΑΛΕΙΟΪ

Ή πανήγυρις, ήν άγει σήμερον τό ίερόν τοΰτο ίδρυμα 
αποτελεί ύφειλομένην δικαιοσύνην. Είς τήν μνήμην πάντων 
ήμών εΐνε ζωηρά! αί μεγάλαι δυσχέρειαι τάς οποίας συνήν- 
τησεν ό ιδρυτής τοΰ ίεροΰ τούτου έργου, αγαπητός αδελφός 
άγιος Κιτίου, καί ώμίλησε μέν περί παρασχεθείσης είς αύτόν 
βοήθειας κα'ι έξ άλλων κα'ι δή έκ τών αδελφών, ή σμικρότης 
δμως ταύτης απέναντι τοΰ όλου όγκου τοΰ έργου δέν Ισχύει 
είς τό νά μή όμολογηθή παρρησίφ δτι έξ ολοκλήρου ή ϊδρυσις 
τοΰ Ιεροδιδασκαλείου και συντήρησις οφείλεται είς τόν έν- 
θεον ζήλον καί τήν άκαταπόνητον δραστηριότητα αύτού, ούτι- 
νος ή μετριοφροσύνη άς επιτρέψη νά λεχθώσι ταΰτα. Έγώ 
μάλιστα έφρόνουν ότι πρός διαρκεστέραν άνάμνησιν τοΰ με
γάλου τούτου είς τήν ’Εκκλησίαν τής Κύπρου καί τήν πατρί
δα ευεργετήματος δέν θά παρείλκεν αίσθητότερόν τι μνημεΐ- 
ον, τό όποιον, κοσμούν τήν αίθουσαν ταύτην, νά κεντρί τήν 
φιλοτιμίαν κα'ι άλλων είς παροχήν αναλογών πρός τήν ’Εκ
κλησίαν ευεργεσιών.

Διά τήν αναγκαιότητα και χρησιμότητα τοΰ ιδρύματος 
τούτου ύπήρξαν έν άρχή δισταγμοί τινες. Οί τήν ιδέαν ταύ- 
την έχοντες δέν άπέβλεψαν είς τό δλον έργον και τόν σκοπόν 
τοΰ ιδρύματος τούτου. Ένομίσθη δτι αί προσκτηθησόμεναι 
ένταΰθα γνώσεις ήδύναντο νά έπιτευχΟώσιν έν έκ.ταιδευτικφ 
τμήματι παρά τό ύπάρχον άνώτερον παρ’ ήμίν Έκπαιδευ- 
τήριον. ‘Ο κυριώτερος δμως σκοπός τοΰ ιδρύματος είνε ή 
διάπλασις ήθους και χαρακιήρος απαραιτήτου διά τούς μέλ
λοντας νά είσέλθωσιν είς τάς τάξεις τοΰ κλήρου. Έάν διά 
τον στρατιώτην εΐνε απαραίτητος θητεία και αύτη ούχ! μικρά 
δπως εύδοκιμήση είς τους στρατιωτικούς σκοπούς, πολύ μάλ
λον έπιβάλλεται ή θητεία αύτη είς τον στρατιώτην τής Εκ
κλησίας, δστις δέον νά είνε ή ένσάρκωσις τής ήθικής κχίτών 
χριστιανικών αληθειών, τάς οποίας θά κηρύττη.
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Εξαετής καίέπιμεμελημένη διαπαιδαγώγησις τών τροφί
μων ένταΰθα έγγυάται είς ήμάς δτι θά έπιτύχωμεν τοΰ ύ- 
ψηλοΰ τούτου σκοπού ύπέρ τής Εκκλησίας καί τών χριστι
ανών.

Είς ποιαν οίκτράν κατάστασιν εύρίσκεται σήμερον ό κλή - 
ρος ήμών πάντες γνωρίζομεν, διά μακρών δε έξέθηκεν άπό 
τοΰ βήματος τούτου δ έν Χριστφ αδελφός άγιος Κιτίου· 
συνεπώς δέν θά παρατείνω τό λόγον περί τούτου. Πάντες 
γνωρίζομεν. Επιτακτικόν δέ καθήκον εχομεν άπαντες, δπως 
συντελέσωμεν είς τήν άνύψωσιν αυτού. Είς τό ιερόν τούτο 
ίδρυμα ούχί μόνον τά ’Εκκλησιαστικά ταμεία πρέπει νά ελ- 
θωσιν αρωγά άλλα καί ίδιώται. Πρόκειται περί παρασκευής 
λειτουργών, οί όποιοι θά άνταποδώσουν πολλαπλάσιον το 
ύπέρ αύτών παρεχόμενον ύλικόν ευεργέτημα. Είνε θερμή 
καί πατρική σύστασίς μου, δπως τό ίερόν τοΰτο ίδρυμα θεω- 
ρηθή άξιον τής εμπιστοσύνης καί ύποστηρίξεως απάντων ή 
μών.

Καί ήδη πρός τούς άποφοίτους άπευθύνων τόν λόγον 
θά εϊπω ολίγα τινα κατόπιν τών λαμπρών ύποθηκών, τάς ο
ποίας άπέτεινε πρός αύτούς πατρικώ τφ τρόπφ ό άξιόλογος 
Διευθυντής τής Σχολής.

Ή άποστολή ύμών, τέκνα έν Κυρίφ άγαπητά, εχει τι τό 
άνάλογον καί παρεμφερές πρός τήν τών πρώτων Ιερών κηρύ- 
κων τοΰ Εύαγγελίου. Θά συναντήσητε έν άρχή πολλά τά 
προσκόμματα άλλά μή άπογοητευθήτε, μή άποθαρρυνθήτε. 
Έν τφ πνεύματι ύμών νά εχητε διαρκώς δτι έκτελείτε ύ- 
ψηλήν διακονίαν μετ’ αύταπαρνήσεως καί αύτοθυσίας. "Ας 
μή έλαττώση ούδαμώς τόν ζήλον ύμών ή γλίσχρα ύλική ά- 
μοιβή τών κόπων καί μόχθων ύμών, καίτοι βραδύτερον δ
ταν έκτιμηθώσιν αί ύπηρεσίαι ύμών θά βελτιωθή καί έν 
τούτφ ή θέσις ύμών ύπό τήν πατρικήν μέριμναν καί στορ
γήν τής Εκκλησίας.

Τήν μέριμναν ταύτην τής ’Εκκλησίας παρεξηγήσατε πρό 
μικρού έν στιγμιαίρ ταραχή. Τόιούτό τι φρόνημα δέον νά 
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είνε μακράν τού πνεύματος ύμών. Ή 'Εκκλησία, ώς πλέον ή 
μήτηρ ούδαμώς περιορίζει τήν έλευθερίαν ύμών. Κατευθύνει 
μόνον τά διαβήματα ύμών πρός άσφαλεσιέραν κτήσιν τοΰ 
άγαθοΰ καί μόνον τούτου.

Προορίζεσθε είς λειτουργούς τής ’Εκκλησίας. Τί ύψη- 
λότερον καί τιμητικώτερον τούτου λειτούργημα ; Θά είνε έμ- 
πεπιστευμέναι είς ύμάς αί ψυχαΐ τών χριστιανών, διά τήν 
όποίαν διακονίαν καί παρεσκευάσθητε ένταΰθα καί ή Σχολή 
πλουσιοπάροχους παρέσχεν ύμϊν τά μέσα.

Άφοσιώθητε λοιπόν όλοψύχως είς αύτήν, ή δέ εύλογία 
τής ’Εκκλησίας θά παρακολουθή ύμάς· καί ώς λειτουργός αύ
τής άναπέμπω θερμήν δέησιν δπως δικαιώσητε τάς άγαθάς 
προσδοκίας απάντων ήμών έν τούτφ. Γένοιτο.

ΑΠΟΝΤΗΣΙΣ Ι€ΡΑΣ ΣΥΝΟύΟΥ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΑΣ

Άξίότιιιοί κ· Βονλενταί9
Τό άπό 29 Μαίου 1917 ë.v. υπόμνημα ύμών πρός ήμάς ώς Πρό

εδρον τής Πέρας Συνόδου έλάβομεν, έθέσαμεν δε τοΰτο ένώπιον τής 
Πέρας Συνόδου Κύπρου έν συνεδριάσει αύτής υπό τήν ήμετέραν Προ
εδρίαν.

Τό έγγραφον ύμών άνεγνώσθη μετά προσοχής καί συνεζητήθη 
ευρύτατα. Τό κύριον αύτού σημεϊον είνε δτι : άμφισβητείτε είς τήν Π- 
εραν Σύνοδον τό δικαίωμα του να προβή μόνη είς οίανδήποτε μεταβο
λήν τού Καταστατικού τής Εκκλησίας ήμών άνευ τής συμμετοχής έν 
τούτφ κληρικών καί λαϊκών έν Συνελεύσει, καθ’ δν τρόπον καί συνε- 
τάχθη τούτο.

Έπί τούτων διασκεφθεϊσα ή Περά Σύνοδος όμοφώνως κατέλη- 
ξεν είς έτυμηγορίαν έν περιλήψει έχουσαν ώδε :

Ή Πέρα Σύνοδος είς δ,τι έπί τού προκειμένου προέβη, δηλαδή 
έν τή συντάξει τών κανονισμών πρός διαχείρισιν τών θρονικών καί ένο- 
ριακών ταμείων έπραξε τούτο συμφώνως πρός δικαίωμα παρεχόμενον 
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αύτή ύπό τών αγίων Γραφών καί ίερών Κανόνων της Εκκλησίας ήμών, 
οίτινες χορηγοΰσιν είς αύτήν άπολύτως τήν έξουσίαν τού Οεσπίζειν έ- 
κάστοτε διαφόρους διατάξεις, οϊας θα ύπηγόρευον αί άνάγκαι τής Εκ
κλησίας.

Τό Καταστατικόν τής Εκκλησίας ήμών συμφώνως πρός τήν 
κανονικήν ταύτην αρχήν συνετάχθη καί έτέθη είς εφαρμογήν.

Ή έν τή παρασκευή τούτου παρασχεθεισα βοήθεια ύπό λαϊκών 
καί κληρικών ουδαμώς μειοϊ ή μεταβάλλει τήν κανονικήν ταύτην άρ
χήν καθ’ σσον παρεσχέθη αύτη ουχΐ άπό δικαιώματος αλλά κατόπιν 
δοθείσης πρός τούτο εντολής ύπό τού δικαιούχου έν τούτω, τής Περάς 
δηλαδή Συνόδου. Κατά ταύτα τά ύφ’ υμών άναφερόμενα επιχειρήματα 
πρός άπόδειξιν τών δικαιωμάτων ύμών έν τή συντάξει τού Καταστατι
κού σχετικήν μόνον έχουν αξίαν καί ταύ:ην άρύονται έκ τής ώς άνω 
έλέχθη έντολής.

Καϊ είς τό κατά τήν έκλογήν τού αοιδίμου ’Αρχιεπισκόπου Κύ
πρου Κυρίλλου συνταχθέν πρακτικόν περί διακανονίσεως τών Εκκλη
σιαστικών ήμών πραγμάτων τό κύρος καί τήν δύναμιν προσέδωκεν ή 
τότε διοικούσα τά τής Εκκλησίας ήμών αρχή.

Τά πρακτικά τής Περάς Συνόδου διαπιστούσι πάντα ταύτα καί ' 
δτι ή υπό τής Συνελεύσεως παρασχεθεισα βοήθεια θά είχε μόνον ση
μασίαν έάν ταύτην ένέκρινε καϊ έπεκύρου ή Μέρα Σύνοδος.

Πάντως ή συνεργασία ύμών καί άλλων περί τά τοιαύτα θέματα 
ειδικών ύπήρξε πάντοτε καί ύπάρχει πολύτιμος καί άσπαστή ύπό τής 
καθ’ ήμάς ’Εκκλησίας καί έν πρώτη εύκαιρία ή Μέρα Σύνοδος θά 
θεώρηση έαυτήν εύτυχή έάν κληθέντες παράσχητε ύμεϊς καϊ άλλοι 
τα έπιστημονικά ύμών φώτα προς δσον το δυνατόν κρείττονα καταρτι
σμόν θεσμών, οιτινες να διέπωσι τά τής καθ’ ήμάς Εκκλησίας.

Ή συνεργασία αύτη καί βοήθεια ούδαμώς άναιρει ή άντιμάχεται 
πρός τήν άνω είρημένην κανονικήν αρχήν τού δτι ή έξουσία έν τοϊς 
τοιούτοις άπολύτως άνήκει είς τούς άνωθεν λαβόντας αύτήν, olot είνε 
οί ποιμένες τής ’Εκκλησίας. Αύτός ό Κύριος ήμών ’Ιησούς Χριστός 
έν τφ ίερώ αύτού εύαγγελίφ χορηγεί είς τούς άποστόλους καί τούς δια
δόχους έκείνων τήν πνευματικήν έξουσίαν καί τήν διακυβέρνησιν τής 
έκκλησίας, ώς καί οί ΆποστολικοΙ καί Συνοδικοί κανόνες.

Έπί τή βάσει τούτων τό ’Εκκλησιαστικόν δίκαιον πραγματευό- 
μενον τά κατ’ αύτήν διαιρεί τήν έξουσίαν είς τρεις κλάδους : Ιον είς 
έξουσίαν ιερατικήν, 2ον είς έξουσίαν διδακτικήν καί 3ον είς έξουσίαν 

ποιμαντικήν καί νομοθετικήν. Παρέκκλισις άπό τών άρχών τούτων δέν 
έπιτρέπεται είς ήμάς, καθ’ δσον τότε θα έθέτομεν εαυτούς έκτός τού 
έδάφους τών ίερών κανόνων.

Αί διατάξεις αί περιληφθεϊσαι καί συσσωματωθεϊσαι έν τοϊς δη- 
μοσιευθεϊσι κανονισμοϊς υπηγορεύθησαν υπό τής μέχρι τούδε πείρας έκ 
τής έφαρμογής τού Καταστατικού καί δέν άποτελούσιν άθέτησιν λαϊ
κών δικαιωμάτων. Τήν 'Ιεράν Σύνοδον διακατέχει ένδελεχής μέριμνα 
καϊ ζήλος πώς τά τής καθ’ ήμάς Έκκλησίας να λάβωσι καλητέραν 
κατεύθυνσιν έπ’ ώφελεία αύτοΰ τού λαού. Έν τούτω δικαιούμεθα νά 
άπεκδεχώμεθα καϊ τήν ύμετέραν άρωγήν, καίτοι δέν άποκρύπτομεν 
δτι έλύπησεν ήμάς τό δτι διά τού υπομνήματος ύμών άποδίδονται είς 
τήν Πέραν Σύνοδον άλλα έλατήρια καί σκοποί. Τούτο άποτελεϊ άδι- 
κίαν, τήν όποίαν βαρέως φέρει ή Σύνοδος καί δή προερχομένην ά- 
πό πρόσωπα τοσοΰτον διακεκριμένα.

’Αλλά δέν έπαύσαμεν έλπίζοντες δτι καλήτερον έξεταζομένων τών 
πραγμάτων θά άπονεμηθή δικαιοσύνη έπ’ άγαθώ τής τε Έκκλησίας 
καί τοΰ Ααού.

Ή δέ τού Θεού χάρις καί τό άπειρον έλεος εϊη μετά πάντων ύμών.
Έν Χριστώ εύχέτης ύμών 

(ύπογ.) t Ό Κύπρου ΚΓΡΙΑΑΟΣ.

Έν Λευκωσία, τή 16 Ιουνίου 1917.
Πρός τούς αξιότιμους Έλληνας

Βουλευτάς Κύπρου κ.κ. Η. θεοδό- 
του, Ν. Πασχάλην. Δ. Σεβέρην, Φ. 
Ζαννέτον, Λ. Λουΐζου, Γ. Έμφιε- 
τζή>, Ν. Λανίτην, Εύγ. Ζήνωνα 
και Ν. Νικολαΐδην.

Η ΟΝΟ/ΛΑΤΟΛΑΤΡ€ΙΑ
ΟύδεΙς ύπάρχει πιστεύομεν, β μή άντιλαμβανόμενος 3τι 

είς τήν διαίρεσιν τοΰ ’Έθνους περί τήν έκτίμησιν τών ιδεών καί 
τών πράξεων τού παραιτηθεντος Βασιλέως πρωτεύουσαν θέσιν αι
τίου κατέχει ή δνοματολατρεία. Έάν δ Διάδοχος Γεωργίου Α' έ- 
λέγετο ΙΙαύλος ή ΙΙέτρος ή Δημήτριος, καί αν ακόμη είχεν είς 
τό ένεργητικόν του τούς θριάμβους δύο πολέμων θά έκρίνετο γένι- 
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κώς άντικειμενικώτερον διά τήν άμαχητί παράδοσιν είς τούς 
Βουλγάρους τής μόλις πρό δλίγου άπολυτρωθείσης ’Ανατολικής 
Μακεδονίας*  έλέγετο δμως Κωνσταντίνος καί μάλιστα IB', τί δέ 
δέν έ'λεγεν είς τήν έθνικήν ψυχήν τό δνομα αύτό καί ό τίτλος! 
Ή λαϊκή φαντασία—καί έννοοΰμεν διά τούτου τήν όμαδικήν 
έθνικήν φαντασίαν—ήτις άρέσκεται είς τάς συμπτώσεις, τάς ανα
λογίας, τάς έξωτερικάς όμοιότητας, τάς δλως άσχέτους πρδς τήν 
ουσίαν τών πραγμάτων, είς τήν συνωνυμίαν ταύτην ευρισκε 
πλουσίαν τροφήν είς ζωήρευσιν πόθων, είς χρωματισμόν πεποι
θήσεων, είς άνερεύνησιν θείων βουλών. Κωνσταντίνος ίδρυσε τήν 
Πόλιν, Κωνσταντίνος έπεσε τελευταίος έπί τών έπάλξεων αύ
τής. ’Έ, λοιπόν Κωνσταντίνος θά τήν έλευθερώση. ”Αν έν τφ με
ταξύ οι Βούλγαροι καταλαμβάνουν τήν Μακεδονίαν, οί Τούρκοι 
έκριζώνουν τόν Ελληνισμόν τής Πόλεως, οί ’Ιταλοί προχωρούν 
είς τήν ’Ήπειρον, οί Γερμανοί μελετούν νά κάμουν τήν Ελλάδα 
προτεκτοράτόν των, οί Άγγλογάλλοΐ“*φοβοϋνται  μή εύρεθοΰν είς 
τήν ανάγκην να διαμελήσωσι τό δημιούργημά των καί οί έχοντες 
δχι μόνον καρδίαν άλλα καί διάνοιαν Έλληνες πατριώται έπο- 
δύρονται τής πατρίδος τάς συμφοράς, αύτά δλα δέν σημαίνουν 
τίποτε διά τήν δνοματολάτριν φαντασίαν άφοΰ λέγεται Κων
σταντίνος καί μάλιστα ΙΒος είνε προωρισμένος νά πάρη τήν 
Πόλιν. Αύτός είνε θεόπεμπτος. Καί απλώς Θεόπεμπτος ; Αύ
τός, δπως μάς έδίδαξε κάποιος παραπαίων ρήτωρ είς τάς παρα- 
μονάς τής πτώσεως, συνελήφθη είς τήν κοιλίαν τής Ρωσσίδος μη- 
τρός του δχι έκ σπέρματος του Δανού πατρός του, άλλ’ έκ τής 
πνοής τού Ελληνικού λαού κατά παρομοίωσιν τήν όποίαν διά 
τό βάθος τής άσεβείας δέν δυνάμεθα νά άναγράψωμεν.

Καί δτι μέν καί έκ ποιητικών φαντασιώσεων καί έκ 
λαϊκών προλήψεων δύναται νά άπαρτισθή δύναμις θετική χρήσι - 
μος είς τόν έθνικόν σκοπόν καί άναγνωρίζομεν καί άνομολογοϋ- 
μεν. Άλλ’ άλλοίμονον είς τούς λαούς οί όποιοι τά φαντασιοκο
πήματα ταύτα καθιστώσι ρυθμιστήν τής έθνικής των ζωής. Ό 
λαός τοϋ ’Ισραήλ έστω έναργές παράδειγμα. "Οταν έξέλιπεν απ’ 
αύτού τό πνεύμα τής άληθινής θεογνωσίας, άπό τού όποίου ήρύ- 
ετο τήν δύναμιν του καθήκοντος, κατεγίνετο είς τήν καβαλ- 
λιστικήν λεγομένην ερμηνείαν τών δνομάτων καί τών άριθμών 

καί τών γεγονότων τής Γραφής διά νά έξαγάγη δΓ αύτής συμπε
ράσματα περί τής τύχης του.

Τάς φαντασιώσεις ταύτας ό ’Απόστολος Παύλος άποκαλεΐ 
«άσθενή καί πτωχά στοιχεία», άνάξια τής άληθινής θεογνωσίας 
καί φοβείται «μήπως είκή κεκοπίακε» διά τούς πρός ούς γράφει 
έχοντας δρεξιν νά έπιστρέφωσιν είς αύτά καί μετά τήν φωτεινήν 
τού Εύαγγελίου διδασκαλίαν.

Παράτά διδάγματα έν τούτοις τά έκ τής λατρείας μας 
πρός τό δνομα Κωνσταντίνος άρχίζομεν πάλιν άπό τών αύτών 
φαντασιοκοπημάτων τούς δεσμούς μας πρός τόν νέον Βασιλέα. 
’Αλέξανδρος Βος έγραψαν άμέσως μερικαί έφημερίδες, καί εϊμεθα 
βέβαιοι δτι άρχίζει νέα περίοδος δνοματολατρίίας. Καί τό νά θέ- 
λωμεν μέν καί νά ποθώμεν καί νά εύχώμεθα ό υίός του Κωνσταν
τίνου νά γείνη έφάμιλλος τού μαθητού του Άριστοτέλους, τοϋ με
γάλου κατακτητοΰ καί έξελληνιστοΰ τής ’Ασίας καί τής ’Αφρι
κής, είνε έν ώραίον καί μεγαλειώδες ιδανικόν, θά είνε δμως άνω- 
φελές διά τό Έθνος καί τό μέγα αύτό δνομα έάν δέν μάθωμεν 
νά λατρεύωμεν ούχί τό δνομα άλλά τήν άρετήν.

ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΕΚΚΛ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΧΑΡΙΤΙ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛ. ΚΙΤΙΟΥ

Άριθμ. 317.
Έχοντες ύπ’ οψει τά άρθρα 73 του Καταστατικού και 1 

τής Δικονομίας τών Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων, ίδρύο- 
μεν έξ άποφάσεως έν τή ήμετέροι Μητροπολιτική δικαιοδοσία 
δύο Εκκλησιαστικά Δικαστήρια.

Τό έν τούτων θά έδρεύη έν Λάρνακι, τό δέ έτερον έν Λε
μεσφ.

Τοΰ πρώτου ή άρμοδιότης θά έκτείνηται έπϊ δλης τής 
περιφερείας τής ήιιετέρας δικαιοδοσίας, ήτις πολιτικώ; έξαρ- 
τάται έκ τής Διοικήσεως Λάρνακος, τοΰ δέ δευτέρου έπι δλης 
τής περιφερείας ήτις πολιτικώς έξαρτάται έκ τής Διοικήσεως 
Λεμεσού.

Ίδρύομεν ώσαύτως κοινόν Έφετεΐον διά τά δύο τμή
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ματα τής Επαρχίας συνφδά τοίς αρθροις 74 τοϋ Καταστατι
κού καί 7 τής Δικονομίας τών Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων 
έδρεΰον ότέ μέν έν Λάρνακι ότέ δέ έν Λεμεσφ άναλόγως τής 
ανάγκης.

Έν Λεμεσφ, τή 21 ’Ιουνίου 1917.
f Ό Κιτίου ΜΕΛΕΤΙΟΣ.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ και ΞΚΕΨΕΙΞ
“ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ”

Χαιρετίζομεν εύφροσύνως τήν έμφάνισιν ύπό τόν άνω τίτλον νέου Εκκλη
σιαστικού περιοδικού μετ’ εγγυήσεων λαμπράς σταδιοδρομίας. 'Ιδρυτής καϊ προ- 
νοητής αύτού εΐνε δ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γεννάδιος, δι
ευθυντής δε ό Σεβ. Μητροπολίτης πρώην Λεοντοπόλεως κ. Σωφρόνιος. *Η  ’Ε
θνική Κυβέρνησις έχορήγησεν έφ’ άπας 10Ο0Ο δραχμών διά τήν έγκατάστασιν 
τυπογραφείου, άμα δέ τή άναγγελίφ τής έκδόσεως άπεστάλη αύθορμήτως πρός τόν 
ιδρυτήν ποσόν ύπερπεντακισχιλίων δραχμών ύπό τινων ιδρυμάτων καϊ προσώπων 
τής Θεσσαλονίκης, ούδεμία δ’ αμφιβολία δτι ή εγκύκλιος τού ίδρυτού πρός τούς 
Σεβ. Μητροπολίτας καϊ ’Επισκόπους πρός σύστασιν τού περιοδικού είς τόν έαυ- 
τών κλήρον καϊ λαόν θά έχη τά άριστα τών αποτελεσμάτων. ’Εν τή άγγελίφ 
αύτού δ Ιδρυτής ανακοινοι δτι τήν άπόκτησιν εκκλησιαστικού οργάνου εΐχεν 
αναγράψει ώς πρώτιστον τών ποιμαντορικώγ του καθηκόντων, ήσθάνετο δέ και- 
ρίαν θλΐψιν διότι τά έπακολουθήσαντα πολεμικά καϊ πολιτικά γεγονότα έδυσχέ- 
ραινον τήν πλήρωσιν τοΰ διακαούς του πόθου.

Κατά τήν αύτήν αγγελίαν «τδ περιοδικόν τοΰτο σκοπόν έχει νά μεταλαμ- 
παδεύση είς τάς χριστιανικάς καρδίας καϊ ψυχάς τούς θησαυρούς τής θείας γνώ- 
σεως, νά διαφώτιση τούς έν σκότει πορευομένους, νά στηρίξη τούς άσθενοΰντας έν 
τή πίστει, νά διακρατήση τον λαόν έν ταις έθνικαις παραδόσεσι, να διαπραγματευθή 
ύπδ τδ φώς τής ύγιοΰς έπιστήμης θεολογικά, ιστορικά, ήθικά, απολογητικά καϊ 
τής χριστιανικής αρχαιολογίας ζητήματα καϊ νά συνεισφέρη είς τήν πενιχράν ή
μών θεολογικήν έπιδτήμην τδ λιθάριον, ίνα ούτω σύν τφ καιρφ καταρτισθή τό μέ- 
γα καϊ ίερδν τής θεολογίας μέγαρον είς δόξαν τοΰ Κυρίου».

Τό εύρύ τούτο πρόγραμμα τοΰ περιοδικού βλέπομεν ήδη έκτελούμενον είς τά 
ύπ’ δψει ήμών τέσσαρα πρώτα τεύχη αύτοΰ, τά όποια καϊ έξωτερικώς έχουσιν 
ευπρόσωπον τήν έμφάνισιν.

Τό περιοδικόν έκδίδεται κατά δεκαπενθημερίαν είς σχήμα τού «Έκκλ. Κή- 
ρυκος». "Εκαστον τεύχος άποτελείται έκ 48 σελίδων, ή δέ έτησία συνδρομή αύτοΰ 
εΐνε 12 φρ. χρ. διά τδ έσωτερικόν καϊ 15 φρ. χρ. διά τό έξωτερικόν.

XXX
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΟΣ
Τδ Γραφεϊον τής Παιδείας εύηρεστήθη νά μάς δώση πέρυσι καϊ εφέτος τάς 

ακολούθους ένδιαφερούσας στατιστικάς πληροφορίας έπϊ τής έλληνικής δημοτικής 
έκπαιδευτικής κινήσεως έν τή Νήσω.

1915—19m 1916—1917

Δημοτικά Σχολεία άρρένων 87 102
» » θηλέων 82 97
» » Μικτά 272 269

Νηπιαγωγεία 5 5
Διδάσκαλοι Πτυχιούχοι Διδασκαλείου 219 224

» χωρϊς πτυχίον » 147 159
Διδασκάλισσαι πτυχιούχοι » 161 187

» χωρϊς πτυχίον » 26 36
Έδίδαξαν Διδασκάλισσαι είς άρρεναγωγεια — 1
Έδίδαξαν Διδασκάλισσαι είς μικτά 55 53
Ένεγράφησαν μαθηταϊ άρρενες 20059 20769

» » θήλεις 10612 11713
Έπλήρωσαν αί Κοινότητες διά τήν Δημ. Έκπ. £17405 17351
Έπλήρωσεν ή Κυβέρνησις » »> » » 6025 6445
’Ανώτερος διδασκαλ. μισθός έν ταις πόλεσι > 100 108

» » » έν τοίς χωρίο,ις » 69 64
Κατώτερος διδασκαλ. μισθός έν ταις πόλεσι » 18 20

» » » έν τοίς χωρίοις > 21 21
Κατά τό 1917—1918 προβλέπονται θέσεις Διδασκάλων 459, καϊ Διδασκα- 

λισσών 173.
Παρατηρήσεις. Τά δημοτικά σχολεία κατά τό 1916—1917 ηύξή- 

θησαν έν σχέσει πρός τό προηγούμενον κατά 27 άνελθόντα είς 473 άντϊ 446 τοΰ 
προηγουμένου έτους. Οί διδάσκαλοι ηύξήθησαν κατά 17 καϊ αί διδασκάλισσαι κα
τά 36, οί δέ μαθητευόμενοι άμφοτέρων τών φύλων κατά 1811. Καίτοι κατά τδ 
παρελθόν έτος απεφοίτησαν έκ τοΰ Ιεροδιδασκαλείου καϊ τοΰ Διδασκαλείου 27 
πτυχιούχοι δ αριθμός τών πτυχιούχων διδασκάλων κατά τό 1916—1917 ηύξή- 
θη μόνον κατά 5 έν σχέσει πρδς τό προηγούμενον έτος ένφ τούναντίον δ τών μή 
πτυχιούχων κατά 12. Είς τάς διδασκαλίσσας έχομεν αύξησιν 26 πτυχιούχων καϊ 
10 μή πτυχιούχων. Έν συνόλω τό διδάσκον προσωπικόν τής Δημ. Έκπαιδεύσε- 
ωζ ηύξήθη κατά 53 άτομα ανελθδν είς 606 άτομα έναντι 553 τοΰ προηγουμένου 
έτους, έν τούτοις τό δλικόν ποσόν τής μισθοδοσίας ηύξήθη μόνον κατά ^£366. 
Εντεύθεν ένω κατά τό έτος 1915 —1916 ή μέση αναλογία τοΰ μισθού πρός τόν 
διδάσκαλον ήτο Χ*12 —7* —3, τδ 1916—1917 ήτο μόνον £39—5—3 παρά τήν 
έπελθούσαν χειροτέρευσιν τών συνθηκών τής ζωής. Διά τό 1917—1918 προβλέπον
ται θέσεις διδασκάλων 459, θά ύπάρχωσι δέ μόνον 224 παλαιοϊ πτυχιούχοι—άν μεί- 
νωσιν δλοι έν τή ύπηρεσίφ—καϊ 28 έφετεινοί άπόφοιτοιτών δύο διδασκαλείων, ήτοι 
έν δλφ 252, ώστε χρειάζονται ακόμη 207 πτυχιούχοι διδάσκαλοι διά νά άπαρτισθή 
τό δλον διδασκαλικόν σώμα εκ πτυχιούχων διδασκάλων. Άντιθέτως Διδασκαλία-
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σών θέσεις θά ύπάρχωσι τό 1917 — 1918 173, πτυχιούχοι δέ διδασκάλισσαι μέ 
τάς έφετεινάς αποφοίτους 26 τόν αριθμόν θά ύπάρχωσι 213, ήτοι θά έχωμεν 
40 πλεοναζούσας πτυχιούχους διδασκαλίσσας, έκτός 36 μή πτυχιούχων ύπαρχουσών 
ήδη έν τή ύπηρεσίφ. Έκ τών άνω αριθμών προκύπτει ήλίου φαεινότερον δτι ή 
υπερπαραγωγή διδασκαλισσών καϊ ή έλευθέρα πρόσληψις τοιούτων διά τά μικτά 
σχολεία κατέστησε δυσχερή τήν θέσιν τών διδασκάλων, αδυνατούν των νά συνα- 
γωνισθώσι τάς συναδέλφους των αίτινες άρκοΰνται καϊ είς τό κατώτατον ύπό του 
νόμου έπιτρεπόμενον δριον αμοιβής. Μία άπόφασις του ’Εκπαιδευτικού Συμβουλίου 
αποκλείουσα τας διδασκαλίσσας άπό τών άρρεναγωγείων καϊ τών μικτών καϊ κλεί- 
ουσα δριστικώς τήν θύραν είς νέους μή πτυχιούχους διδασκάλους θα έβελτίου έ- 
παισθητώς τήν θέσιν τών διδασκάλων, άλλως δέν υπάρχει έλπϊς νά αύξηθή ση- 
μαντικώς καϊ κατά τό προσεχές έτος ό αριθμός τών πτυχιούχων Διδασκάλων.

ΚΥΠΡΙΑΚΑ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ

Τήν 14 καϊ 15 του μηνός ή θρο- 
νική ’Επιτροπεία τής ’Αρχιεπισκοπής 
συνεδριάζουσα ύπό τήν προεδρίαν τής 
Α.Μ. τού ’Αρχιεπισκόπου άφού έγνώ- 
ρισε τά τής δριστικής διευθετήσεως τού 
ζητήματος τών Καθάρων έψήφισε μετά 
τών αναγκαίων τροποποιήσεων τούς 
προϋπολογισμούς τών ένορ. ναών διά 
τήν χρήσιν τοΰ έτους 1917. Κατά τάς 
συνεδρίας ταύτας ή θρονική έπιτροπή 
έλαβε τάς έξής αποφάσεις :

—Παρέσχε τό δικαίωμα είς τήν 
Έκκλ. ’Επιτροπείαν ‘Αγίου Δομετίου 
τής έκποιήσεως καταστήματος τοΰ να- 
οΰ εύρισκομένου έν Αευκωσίφ διά δη
μοσίου πλειστηριασμοΰ καϊ τής άντικα- 
ταστάσεως τούτου δι’ άλλου κτήματος 
μάλλον προσοδοφόρου.

— Είσηγήσει τής Α. Μ.τοΰ ’Αρχιεπι
σκόπου άπεφασίσθη ή αποστολή κατό
πιν διαγωνισμού ύποτρόφου διά Γεω- 
πονικάς σπουδάς έν μιφ τών έν Έλλάδι

Γεωργικών Σχολών, δστις μετά τήν ά- 
ποπεράτωσιν τών σπουδών του νά άνα- 
λάβη τά καθήκοντα έφόρου τών κτη
μάτων τής ’Αρχιεπισκοπής. '0 ά- 
ποσταλησόμενος ή θά ήνε ιερωμένος ή 
θά άναλάβη τήν ύποχρέωσιν νά ίερωθή.

—Έψήφισεν έκατοντάλιρον συνδρο
μήν διά τά Εκπαιδευτήρια Βαρωσί- 
ων. Ή συνδρομή θά αύξηθή κατά 
<£50 έάν διορισθή είς τό άνώτερον Έκ- 
παιδευτήριον Καθηγητής Γεωπονικών 
μαθημάτων.

—Τό ζήτημα τής περιουσίας τοΰ 
μακαρίτου ’Αρχιεπισκόπου έτέθη είς 
διαπραγμάτευσιν. Παρόντων καϊ τών 
κληρονόμων τοΰ άποβιώσαντος άνεκοι- 
νώθησαν τά αποτελέσματα τής κατα
γραφής τής εξελέγξεως τής έν λόγφ 
περιουσίας καϊ άνεγνώσθησαν αί σχε- 
τικαϊ διατάξεις τοΰ Καταστατικού, τάς 
δποίας οί κληρονόμοι έδήλωσαν δτι θά 
σεβασθώσιν. Έζήτησαν δπως πρό τής 
τελειωτικής τακτοποιήσεως παρασχεθή 

ό άπαιτούμενος χρόνος διά νά γνωρί- 
σωσι τά τής καταγραφής καϊ έξελέγ- 
ξεως καϊ έλθωσιν είς διαπραγματεύσεις 
μετά τών διαφόρων αίτητών πρός δια
κανονισμόν.

—Παρεσχέθη ό αναγκαίος χρόνος 
καϊ ή άδεια τής μετακομίσεως έκ τής 
’Αρχιεπισκοπής διαφόρων πραγμάτων 
τού άποθανόντος ’Αρχιεπισκόπου ύπο- 
κειμένων είς φθοράν, έφ’ ών ούδεμίαν 
ήγειρεν άξίωσιν ή ’Αρχιεπισκοπή.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΓ
—Ύπό τήν προεδρίαν τής Α.Π. τοΰ 

Μητροπολίτου Πάφου συνεδριάζουσα ή 
θρονική Έπιτροπή Πάφου έλαβε τάς 
ακολούθους αποφάσεις :

—Ένέκρινε τήν έκποίησιν τών τρι
ών «Μύλων» τής Μητροπόλεως, δι’ ήν 
ύπεβλήθη καϊ αίτησις πρός τήν Ίεράν 
Σύνοδον, ήτις καϊ παρέσχε τό δικαίωμα. 
Συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοΰ Κα
ταστατικού τό είσπραχθησόμενον ποσόν 
θά διατεθή είς αγοράν έτέρων κτημά
των μάλλον προσοδοφόρων. Τήν πώλη- 
σιν τών έν λόγφ κτημάτων άνέλαβον 
τρία έκ τών μελών τής θρον. Επι
τροπείας, τά δποία θά έξασκήσωσι καϊ 
έπιτόπιον έρευναν.

—Ένεκρίθη έπίσης ή πώλησις ύπό 
τούς αύτούς δρους καϊ έτέρου θρονικοΰ 
κτήματος παρά τό χωρίον Χλώρακα. 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΙΤ1ΟΓ
—Τή 18η τοΰ μηνός μεταβάς είς 

Βουνίον δ Π. Μητροπολίτης Κιτίου έ- 
τέλεσε τήν θείαν λειτουργίαν, μετά δέ 
τήν άνάγνωσιν τοΰ ‘Ιεροΰ Εύαγγελίου 
άναγνώσας συγχωρητικήν εύχήν έπϊ τών 
δύο έπιζώντων έκ τών τριών καθαι- 
ρεθέντων ιερέων Δημητρίου καϊ Γαβρι
ήλ άποκατέστησεν αύτούς είς τό 'Ιε
ρατικόν αξίωμα συνφδά τή περϊ αύτών 

συνοδική άποφάσει έγχειρίσας αύτοίς 
αύθις τό έπιτραχήλιον καϊ τά λοιπά 
ιερά άμφια τοΰ αξιώματος των καϊ εί- 
πών πρός αύτούς τε καϊ τό έκκλησία
σμα λόγους διδακτικούς. Οί άποκατα- 
σταθέντες ιερείς άνέλαβον αύθημερόν 
τά έφημεριακά των καθήκοντα.

—'0 Π. Μητροπολ. Κιτίου άποκα- 
τέστησε μόνιμον γραφείον έν Λεμεσφ 
διορίσας Γραμματέα τόν Όσιώτα- 
τον Διάκονον κ Νικόδημον άπόφοιτον 
τοΰ 'Ιεροδιδασκαλείου.

—Είς άντικατάστασιν τοΰ κ. Χρ. 
Οίκονομίδου άποκλειομένου ώς μή ιε
ρωμένου ύπό τού άρτι ψηφισθέντος Κα
νονισμού τών θρονικών Επιτροπειών 
τοΰ νά είνε μέλος κληρικόν τής θρον. 
Επιτροπείας καϊ είς άναπλήρωσιν τής 
διά τού θανάτου τοΰ Άρχιμανδρ. Με
λετίου κενωθείσης έτέρας θέσεως, δ Π. 
Μητροπολ. Κιτίου ώς νέα κληρικά 
μέλη τής θρονικής Επιτροπείας διώ- 
ρισε τούς Διακόνους Νικόδημον καϊ 
Νικόλαον άμφοτέρους άποφοίτους τοΰ 
‘Ιεροδιδασκαλείου.

— Έκδηλών φιλόμουσα αισθήματα 
δ έξ Άγ. θεοδώρου Λάρνακος κ. 
Κυριάκός Κ. χ: Κουμή, έγγονος καϊ 
κληρονόμος τοΰ άποβιώσαντος χ: Κυ
ριάκού χ: Κουμή, έδωρήσατο είς τό 
Σχολείον τής κοινότητος σεβαστόν πο
σόν έκ γρ. 19471 τό δποϊον ή Σχολ. 
Έπιτροπή ώφειλεν είς τόν μακαρίτην 
πάππον του. Ή δωρεά έγένετο είς 
μνήμην τοΰ μακαρίτου χ: Κυριάκου. Ή 
πράξις τοΰ δωρητοΰ, διά τόσφ καλής 
άπαρχής έγκαινίσαντος τήν διαχείρι- 
σιν τής καταλειφθείσης αύτφ περιου
σίας δμιλεί άφ’ έαυτής. ‘0 Μητροπολ. 
Κιτίου, πρός τόν δποίον έκοινοποιήθη 
%ό εύχάριστον γεγονός ύπό τού έν
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Λάρνακι εκτελεστού τής Διαθήκης τοΰ 
μακαρίτου κ. Λ. Ζ. Πιερίδη έγραψε 
τά δέοντα τή Σχολική ’Επιτροπεία και 
τφ δωρητή συγχαίρων αΰτφ.

— Δι’ άποφάσεως αύτοΰ δ Π. Μη
τροπολίτης Κιτίου από 21 τοΰ μηνός 
συμφώνως πρός τά άρθρα 73 τοΰ Κα
ταστατικού και 1 τής Δικονομίας τών 
Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων ϊδρυσεν 
έν τή Μητροπολιτική δικαιοδοσία Κι
τίου δύο Έκκλ. Δικαστήρια, μέ έδρας 
τήν Λάρνακα και Λεμεσόν. Τό σχετι
κόν έγγραφον δημοσιεύεται άλλαχοΰ 
τοΰ παρό/τος τεύχους.

— Διά διοριστηρίων γραμμάτων ή 
Α. Π. άνέθηκε καθήκοντα Προέδρου 
τοΰ έν Λεμεσω Έκκλ. Δικαστηρίου κα
τά τήν απουσίαν τοΰ Μητροπολίτου 
είς τόν Ίερομ. ’Ιεζεκιήλ, ώς παρέ- 
δρους δέ διώρισε τόν 'Ιερέα Χαράλαμ
πον έφημέριον 'Αγίας Τριάδος καϊ τόν 
Διάκονον Νικόδημον Γραμματέα τής 
Μητροπόλεως είς τόν όποιον ανέθεσε 
καϊ τά καθήκοντα Γραμματέω; τοΰ 
Δικαστηρίου. Διά τό έν Λάρνακι δέ 
Δικαστήριον πάρεδροι μέν διωρίσθησαν 
δ Ίερομόναχ. Χριστοφόρος έφημέριος 
τοΰ Ναοΰ Σωτήρος καϊ δ Ίερεύς Χα
ραλάμπης έφημέριος Χρυσοπολιτίσσης, 
προεδρεύων δέ έν άπουσίφ τοΰ Μητρο
πολίτου δ ’Αρχιδιάκονος ’Αγάπιος, 
Γραμματεύς δέ δ τής Μητροπόλεως 
Γραμματεύς κ. Νικ. Ζυγαδηνός.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΓΡΗΝΕΙΑΣ
— Καθά δημοσιεύεται ή μέν Ίερά 

Μονή 'Αγίου Παντελεήμονος ήρνήθη 
νά δεχθή τούς ορούς υφ’ οΰς ή Ίερά 
Σύνοδος έκρινε δικαίαν τήν είς τήν 
Μονήν παραχώρησιν τοΰ έν Μύρτου 
Μητροπολιτικοΰ οικήματος, δ δέ Π. 
Μητροπολ. Κυρηνείας θεωρών έαυτόν 
έλεύθερον ΰποχρεώσεως έζήτησε προσ
φοράς καϊένοικίασε τήν έν λόγφ θρο- 
νικήν κτημοσύνην άντϊ έτησίου ένοικί- 
ου 30 περίπου λιρών.
ΣΓΜΜΙΚΤΑ

Οί Ίεράρχαι πάντες ήρξαντο ήδη 
τής άνά τάς άγροτικάς κοινότητας 
ποιμαντορικής των περιοδείας.

—Ή έφορεία τοΰ 'Ιεροδιδασκαλείου 
έκλήθη είς συνεδρίαν διά σήμερον 30ήν 
τοΰ μηνός έν Λάρνακι.

—Οί Βουλευταϊ έπϊ τή άγγελίφ τής 
άποκαταστάσεως τής ένότητος τών δύο 
Ελλάδων συνήλθον έν Λευκοσίςι, άνέ- 
βαλον δμως πάσαν άπόφασιν πρός δρά- 
σιν διά τήν προσεχή έν Πλάτραις 
συνάντησίν των.

—’Αναμένεται διά τοΰ προσεχούς 
συμβκτικοΰ δ διορισθεϊς νέος Έλλην 
Πρόξενος έν Κύπρω κ. Βατιμπέλας.

—Ό «Έκκλ. Κήρυξ» κατά τήν άπ’ 
άρχής συνήθειάν του διακόπτει έπϊ δί- 
μηνον τήν μετά τών αναγνωστών του 
έπικοινωνίαν. Τό μετά τούτο τεύχος θά 
έκδοθή τήν 15 Σεπτεμβρίου.
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Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Τό άκόλουθον άρθρον, άπόρροια έντυπώσεων, κατόπιν διμήνου 
άναστροφής μετά του λαοϋ, δέν άξιοι βεβαίως να κομίση γλαΰκας είς 
άστυ, άλλ’ απλώς νά δείξη άκόμη άπαξ τόν έσώκοσμόν μας ώς λα
οϋ έν τη αληθινή καί πραγματική του ύποστάσει, ήτις βεβαίως, χωρίς 
νά έχη άξιώσεις τοϋ τελείου, πολύ άπέχει από τοϋ νά ένθουσιά τόν 
παρατηρητήν.

"Αν δέ ή έπανάληψις μιάς άληθείας γεννά το αίσθημα τοϋ κό
ρου είς τούς άκούοντας, δέν έπεται έκ τούτου δτι πρέπει νά σιγήσωσιν 
έκεΐνοι, οίτινες ώς έκ τής θέσεώς των οφείλουν να λέγωσι τήν άλή- 
θειαν πρός τόν λαόν, μέχρις 2του ούτος άνοιξη τέλος τά ώτα πρός τό 
δίδαγμα καί κλείση τοΰτο είς τήν ψυχήν του διά νά τό μετατρέψη συν- 
τόμως είς κανόνα τής ζωής του, βαίνων άπό τής άποκτήσεως είς τήν 
έφαρμογήν τοϋ γνωσθέννος.

Μετά τά ολίγα ταΰτα έρχομαι έπϊ τό προκείμενον : Είθισμένος 
άνέκαθεν νά θεωρώ τόν Ελληνικόν λαόν προνομιοϋχον καί περιού
σιον άσυγκρίτως δ’ ύπέρτερον άπό πάνια άλλον λαόν, όμολογώ δτι 
ήσθάνθην θλιβεράν άπογοήτευσιν έκ τής μετ’ αύτοϋ συναναστροφής 
μου.

Έν τή μελέτη καί τή οίονεί στηθοσκοπήσει τοϋ γίγαντος τούτου 
δπου ονομάζεται Κυπριακός λαός, ό παρατηρητής καταλαμβάνεται ά
πό τό αίσθημα ποϋ σχηματίζει εντός μας ή θέα τοϋ κενοϋ καί τοϋ 
Χάους.

Χάος είς πάσαν δψιν τής ζωής του γίγαντος τούτου, ιδού τό απο
τέλεσμα τής μελέτης σας. Καί διά νά μή φανή απλώς έκφρασις τρα
γική τό λεγόμενον θά προ σπαθήσωμεν είδικώτερον να άναπαραστήσω- 
Ρ-εν τήν κατάστασιν ταύτην πρό τών ομμάτων τοϋ αναγνώστου. Κα
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Η ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΠολλαΙ τών μεγάλων εορτών τής Άγιας ήμών Έκκλησί- 
i ας εϊνε συγχρόνως καί εορταί μεγάλων γεγονότων τής έθνι- 
Hmç ήμών ίστορίας. Μία τούτων εϊνε καί ή εορτή τής Ύψώ- 

σεως τού Τιμίου Σταυρού.
Έπί τρεις αιώνας άπό τού Μ. Κωνσταντίνου μέχρι τού 

'Ηρακλείου ή Εκκλησία κατά τήν 14ην Σεπτεμβρίου έτέλει 
απλώς αναμνηστικήν επέτειον τών εγκαινίων τού Πανίερου 
Ναού τής Άναστάσεως, του πρώτου τ.ε. ναού, τόν όποιον ή 
ευσέβεια τού πρώτου χριστιανού Βασιλέως καί τής μητρός 
αύτού Άγιας Ελένης ήγειρε μοναδικόν εις αρχιτεκτονικόν 

Κάλλος καί είς διακοσμητικόν πλούτον κατά τήν περιγραφήν 
αύτόπτου επισκέπτου, τού ’Επισκόπου Καισαρείας Ευσεβίου, R I-
επί τού Τάφου τού Σωτήρος ήμών. “Οταν δι’ εργασίας συν
τόνου, ήχθη εις πέρας, συντομώτερον ή όσον άπητείτο δια 
τοιούτον έργον, τό περικαλλές μνημείον τό άνάλογον πρός 
τόν θρίαμβον τής νέας πίστεως, ό ευσεβής Βασιλεύς παρεκά- 
λεσε τήν έν Τύρφ συνεδριάζουσαν μεγάλην Σύνοδον δπως με- 
ταβάσα έν σώματι είς ‘Ιεροσόλυμα τελέση μετά τού ’Επισκό
που ‘Ιεροσολύμων Μακαρίου τά έγκαίνια μεθ’ όσον ένεστι 
μεγαλυτέρας λαμπρότητος. Τά άπανταχόθεν τής Αυτοκρατορί
ας συρρεύσαντα πλήθη τών ευσεβών έπί άγιασμω ήσαν ανα
ρίθμητα.

"Εκτοτε εγέλ ετο έξις κατ’ έτος κατά τήν έπέτειον τών εγ
καινίων να άναβαίνωσιν επί προσκυνήσει είς ‘Ιεροσόλυμα
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ί- ' χριστιανοί έκ πάσης γωτίας τής γής, οΰτω δέ ή εορτή τών έγ-1 
καινίων κατά τούς αΙώνας εκείνους ειλκυε τούς προσκυνητάς ί 
όπως έπι τών μεταγενεστέρων χρόνων ή εορτή τοΰ Πάσχα.

Το μεγαλοπρεπές μνημεϊον τής τοΰ Κωνσταντίνου εύ- 
σεβείας τρεις αιώνας βραδΰτερον κατεστράφη έκ θεμελίων® 
ύπό τών έπιδρομέων Περσών όμοΰ μεθ’ όλων τών άπειραρί- | 
θμων ίερών τής Παλαιστίνης. Οί βάρβαροι έπιδρομεϊς κατέ -1 
σφαξαν τούς ‘Ιερείς τοΰ Κυρίου, κατέσκαψαν τα θυσία-? 
στήρια αύτοΰ καί τούς τόπους αύτοΰ ήρήμωσαν, έπανήλ- 1 
θον δέ εις τα ’ίδια άπάγοντες έν αιχμαλωσία τόν Πατριάρ·^ I 
χην Ζαχαρίαν καί τον Τίμιον καί ζωοποιόν Σταυρόν.

Ή συμφορά αΰτη τών ‘Αγίων τόπων έπελθούσα ώς τό 1 
κορύφωμα τών συμφορών άς αί όρδαί τοΰ Χοσρόου ένεσπει-ί 
ραν είς δλας τάς ανατολικός έπαρχίας τοΰ Κράτους δηώσαν-3 
τες αύτάς μέχρις αυτών τών προθύρων τής Κων)πόλεως έξή- | 
γειραν τήν νεναρκωμένην τοΰ Έθνους καί τοΰ Κράτους συν- J 
είδησιν. Ό Ηράκλειος διελθών έν άδρανεία 10 δλα έτη | 
πό τής είς τόν θρόνον ανόδου, καταλαμβάνεται αίφνης έπί ϊ 
τφ ακουσματι τής καταστροφής τών Αγίων τόπων ύπο α-| 
γίου ένθουσιασμοΰ και πιστεύων δτι δπου υπάρχει Θεού 
συμμαχία «είς διώξει χιλίους» έκκινεϊ τής Κων)πόλεως μετ’ ; 
ολίγων χιλιάδων στρατιωτών και δι’ αγώνων αοιδίμων καί 
ευκλεών μακράς διάρκειας λυτρώνει τήν μίαν μετά τήν άλ· 
λην τάς έπαρχίας τοΰ Κράτους καί είς αύτό τό κέντρον 
περσικής παντοδυναμίας είσβαλώνκαι καίρια κατά τοΰ έχ· | 

, θροΰ κατενεγκών κτυπήματα απελευθερώνει καί τόν "Αγιο®
Πατριάρχην καί τόν τίμιον Σταυρόν.

Ό ναός τής ’Αναστάσεως έν τφ μεταξύ είχεν ανεγερθή8 
άπό τής τέφρας καί τών ερειπίων του δια τών δραστήριων si S 
νεργειών τοΰ ‘Αγίου Μοδέστου, ηγουμένου μεν τότε τήζ<| 
Λαύρας τοΰ‘Αγίου Θεοδοσίου, Πατριάρχου δ ’ ύστερον τής 3 
'Αγίας Πόλεως αντάξιον αύτοΰ εύρόντος συνεργάτην καί συν- | 
αντιλήπτορα έν τφ προσώπφ τοΰ Πατριάρχου ’Αλεξανδρείας 1 
Ίωάννου τοΰ Έλεήμονος Κυπρίου τήν καταγωγήν καί έν Ά- a

μαθοΰντι 
κλησίαν τ

Ή "Γψωσις τοΟ Τιμίου ΣταυροΟ 403

παρά τήν έν έρειπίοις έτι και νΰν σωζομένην Έκ - 
ΰ 'Αγίου Τύχωνος άναπαυομένου.

| Ή σπουδή μεθ’ ής άνηγέρθηδ ναός ούτος καί ή πενι- 
ρότης τών μέσων τά όποια διετέθησαν δέν έπέτρεψαν νά 

k. συναναστηθή καί ή μεγαλοπρέπεια καί τό κάλλος τοΰ Κων 
Ε σταντινείου Ναού. ’Αλλά τί σημαίνει ; ’Αρκεί δτι ό Γολθο- 
? θάς καί ό Τάφος ή πηγή τής ζωής ήμών εύρέθησαν καί πά- 
I λιν έν βραχεί χρόνφ ύπό στέγην ναοΰ προσιτοί είς προσκύ- 
! νήμα τών εύσεβών. .

Ό νικητής Βασιλεύς φέρει αύτοπροσώπως τόν σταυρόν
Είς ‘Ιεροσόλυμα καί άνελθών ασκεπής μέ τόν σταυρόν είς τάς 

χείρας τήν κλίμακα τοΰ Γολγοθά υψώνει αυτόν είς θέαν 
3 πάντων τών πιστών άπό τοΰ τόπου, έν φ παγείς έγένετο τό 

οργανον τής σωτηρίας ήμών, μέλπων «ό ‘Υψωθείς έν τφ 
I Σταυρφ έκουσίως τή έπωνύμω Σου καινή πολιτεία τούς 
|οίκτειρμούς Σου δώρησαι Χριστέ ό Θεός».
ί Έκτοτε τήν εορτήν τών αρχαίων έγκαινίων αντικαθιστά 

fé ή εορτή τής Ύψώσεως τοΰ Τίμιου καί ζωοποιού Σταυρού, 
ίεορτή μεγάλη μέν δια τήν δλην ορθοδοξίαν, μεγίστη δέ ώς 
1 έκ τής έθνικής αυτής σημασίας δια τόν ορθόδοξον Έλληνι- 
I σμθν.

Μετά τοΰ ‘Ηρακλείου θριαμβεύει έν 'Ιεροσολύμοις ή 
| χριστιανική εύσέβεια μετά τής 'Ελληνικής φιλοπατρίας. Δια 
S τών αγώνων τοΰ Ηρακλείου ήλευθερώθησαν τά Ιερά έδάφη 
Εκαί ό έν αίχμαλωσίςι σταυρός. Άλλα συγχρόνως έσώθη έκ τοΰ 
h- άφανισμοΰ τό ελληνικόν έθνος και δ πολιτισμός του. ‘Η μετά 
H όκτώ αιώνας ύποδούλωσις τοΰ ελληνικού έθνους έίς τούς 
| Τούρκους δέν ήδυνήθη να άφανίση ούτε τό έθνος ούτε τόν 
Εολιτισμόν του, ή κατά τήν έβδόμην δμως εκατονταετηρίδα 
Βπάλη τοΰ ‘Ελληνισμού πρός τόν Περσισμόν συμμαχοΰντα 
£ πρός τούς άπό βορρά κατερχομένους βαρβάρους ήτο πάλη 
£ ζωής και θανάτου. Διότι έάν ήττάτο θα εύρισκεν αυτό συντε- 
Κτρψμένον ό μετ’ ολίγον έκ τής Αραβίας έξορμήσας αραβικός 
ίΝιαγάρας δστις θά κατέπνιγεκαι θρησκείαν καί γλώσσαν καί

s ■
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πάσαν εθνικής ζωής έκδήλωσιν καί είς τάς καθαρώς έλληνι- j 
κάς χώρας δπως τοΰτο κατώρθωσεν είς τάς ύπό τοΰ Μ.' 
’Αλεξάνδρου καί τών Διαδόχων του έξελληνισθείσας χώρας 
τής ’Ασίας καί τής ’Αφρικής ας εύρεν έξησθενημένας, εκ τών > 
προηγηθεισών περσικών κατακτήσεων καί καταστροφών. «

Ό σημερινός αγών τοΰ Έλληνικοΰ "Εθνους έχει 
γάλην ομοιότητα και αναλογίαν πρός τούς επί ’Ηρακλείου α
γώνας. Όπως τότε ή συμμαχία Περσών καί ’Αράβων ή-| 
πείλει τήν καταστροφήν τοΰ έθνους ούτω καί σήμερον Τούρ
κοι και Βούλγαροι συμμαχοΰντες ζητοΰσι τόν άφανισμον 
αύτοΰ. Καί δπως εκείνοι άσυνειδήτως εΐργάζοντο τότε διάί 
τήν επί τών τριών ήπείρων έξάπλωσιν τής αραβικής κατα- 
κτήσεως ούτω καί ούτοι σήμερον άσυνειδήτως έξυπηρετοΰσι 
τόν εκγερμανισμόν τών τε ιδίων χωρών και τών γειτόνων 
των. Όπως τότε δσας ελληνικός χώρας δέν ήδυνήθη δ Ή- | 
ράκλειος νά έλευθερώση μονίμως καί φέρη εις εθνικήν ένό- . 
τητα προς το Ελληνικόν Κέντρον άπωλέσθησαν δια παν
τός δια τον Ελληνισμόν, ούτω και σήμερον δσα τμήματα 
τοΰ έθνους μείνωσι μετά τό τέλος τοΰ παρόντος πολέμου έξω . 
τής πανελληνίου κρατικής ένότητος είνε προωρισμένα—το | 
διεκήρυξεν έπισήμως πρός τήν Βουλήν ό νέος Βασιλεύς — ■ 
είς άπώλειαν παντοτινήν.

Ό εθνικός άγων δστις θριαμβεΰσας είσήγαγεν ήδη τό 
έθνος εις τήν δδόν τής τιμής καί τοΰ καθήκοντος ύψωσε 
τήν σημαίαν αύτοΰ έν Κρήτη τό παρελθόν έτος κατά τήν 1 
ήμέραν ταύτην τής εορτής τής Ύψώσεως τοΰ Τίμιου Σταυ-1 
ροΰ. Είθε ή σύμπτωσις αύτη νά ήνε τό προμήνυμα τοΰ τε- | 
λικοΰ θριάμβου τοΰ έθνους έν τφ ύπέρ ίερών καί όσιων | 
άγώνί του. -

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΜΑΤΟΣ

Κ Ή κατωτέρω δημοσιευόμενη επιστολή έγράφη άνευ ά- 
βιώσεων δημοσιότητος. Έσκόπει απλώς νά εξωτερίκευση 

ίτρός τόν άναθεματισθέντα τάς σκέψεις καί τα αισθήματα 
ύφ’ ών κατελήφθη ό γράφων επί τή άναγνώσει τών κατά 
τήν άπαισίαν πράξιν. ’Εντούτοις δύο που εβδομάδας μετά 
τήν άποστολήν, τηλεγράφημα τοΰ κ. Βενιζέλου πρός τόν Μη
τροπολίτην Κιτίου άνήγγελλεν δτι «είς τήν θαυμασίαν έπισιο · 
λήν του περί αναθέματος έδόθη εύρυτάτη δημοσίευσις άλλ* 
άνευ τής ύπογραφής ελλείψει έξουσιοδοτήσεως» καί ήρώτα 
αν θά έπέτρεπε να δημοσιευθή καί ή ύπογραφή. Ή άπάν- 
τησις έδόθη καταφατική.

Έν τή έπιστολή ταύτη ού μόνον δέν προεβλέφθη δτι 
οί αυτουργοί τής κηλιδωσάσης τόν Εκκλησιαστικόν μας βίον 
πράξεως χωρίς να έκδηλώ'σωσι μετάμελον δημόσιον διά τό 
εγκλημάτων χωρίς να άνακαλέσωσιν έπισήμως τήν πράξιν 

; των θα ειχον τήν άνήκουστον άναίδειαν νά άπευθύνωσι συγ
χαρητήρια προς τούς άναθεματίσανιας δια νά λάβωσι παρ’ 
αύτών τήν άπάντησιν ότι διέπραξαν διπλήν παρανομίαν, μί
αν δτι άναθεμάτισαν άνθρώπους μηδέν περί τήν πίστιν πιαί- 
σαντας καί άλλην δίΐ ζηιουσιν έπικοινωνίαν μειά τών άνα- 
θεματισμένων πράγμα εξ ίσου πρός τό πρώτον ύπό τών κα
νόνων κολαζόμενον.

I Τη A. Ε. τώ κ. Έλ. Βενεξέλφ
Είς Οεόόαλονίκην.

Κύριε Πρόεδρε,
Πολλών ύπαρχόντων έν τή παρούση τών έθνικών ήμών \ 

πραγμάτων ροή έφ’ οίς ήμεϊς μέν στενάζομεν ήδη και δακρύο- 
μεν οί δέ απόγονοι ήμώ$ θά καλύπιωσιν ύπ’ αισχύνης τό πρό- 
σωπον, δ,τι έξ αύτών μάλιστα πάντων συνεθλιψε τήν καρδίαν μου 
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τούτο είνε ή γενομένη έν Άθήναις ιερόσυλος πράξις του άναθε- I 
ματισμοΰ τής 'Υμετέρας ’Εξοχότητας καί τών συνεργατών καί φϊ 
δμοφρόνων Αύτής.

Ή πράξις αύτη ώς πράξις μέν τών άλλων τών λαβόντωνί 
μέρος έν αύτή δύναται νά όνομασθή απλώς λυπηρά, άτε μαρτυ-J 
ροΰσα ελλειψιν ήμερότητος ήθών καί τρόπων πεπολιτισμένων ί 
καί έν αύτή τή πρωτευούση τού Κράτους, ώς πράξις όμως ’Εκ
κλησιαστική, ώς πράξις άνωτάτης τής Εκκλησίας ’Αρχής εί
νε πλέον ή αποτρόπαιος, ικανή νά έκθεση τήν Ελληνικήν’Εκ
κλησίαν είς τόν έμπαιγμόν καί τήν περιφρόνησιν τών άλλων Όρ-1 
θοδόξων Εκκλησιών καί τών Χριστιανών του κόσμου ολοκλήρου. 1

Τό άνάθεμα είνε δπλον τής Εκκλησίας νόμιμον, αλλά ά- 1 
παγγέλλεται κατά τών λυμεώνων ττ.ς ορθής πίστεως, κατά τών 
άνατροπέων τών θεμελίων τής Εκκλησίας, ίσοδυναμούν πρός i 
παντελή μέν αποκοπήν τού ένοχου από τού σώματος τής Έκ-3 
κλησίας παραπομπήν δ’ αύτού είς το κριτήριον τής θείας δικαι- | 
οσύνης. Πώς όμως νά μή έξεγερθή ή Εκκλησιαστική συνείδησις 
δταν τό ιερόν τούτο τής Εκκλησίας"δπλον, δι’ ού ή ορθόδοξος | 
πίστις έθριάμβευσε κατά τών αιρέσεων, βεβηλοΰται ίεροσύλως, 
άνόμως χρησιμοποιούμενον κατά προσώπων τά όποια ούτε πε
ρί τήν πίστιν ήμαρτον ούτε κατά τής Εκκλησίας έκινήθησαν, 
απλώς δε μόνον δύνανται κατά τήν άντίληψιν τών έκφωνησάν- | 
των τό άνάθεμα νά χαρακτηρισθώσιν ώς άνατροπεΐς τών πολιτι
κών καθεστώτων;

’Ελεώ τήν άφροσύνην τών πέντε έν Χριστφ αδελφών μου, 
οίτινες πολιτευθέντες ώς έπολιτεύθησαν έν τή ίδιότητι αύτών ώς 
Άνωτάτης Εκκλησιαστικής Αρχής δυσχεραίνουσι τήν θέσιν τής 
’Εκκλησίας έν τή πολιτεία. Άλλα τίνας θά προβάλωσι λόγους 
απολογίας κρινόμενοι ύπό Εκκλησιαστικής Συνόδου διά τήν ήν 
διέπραξαν παρανομίαν ; Διότι έπί τίνων διατάξεων τού ’Εκκλη
σιαστικού Δικαίου στηριχθέντες έξεφώνησαν άπόφασιν, ήτις κα
τά τόν θειον Χρυσόστομον είνε δικαίωμα τής εξουσίας καί τής 
μεγάλης δυνάμεως τού Χριστού ;

’’Επιστολή κατά τής ιστορικής πράξεως τού άναθέματος 407 

Διότι ό τής οικουμένης διδάσκαλος άπαγορεύων νά άναθε-
: ματίζηται άνθρωπος πιστεύων είς τόν Χριστόν λέγει ρητώς τοΰ- 
•το : «Τί ούν έστι τούτο, δ λέγεις, τό άνάθεμα, άλλ’ δτι άνατι- 

Κσθω ούτος τφ διαβόλφ καί μηκέτι σωτηρίας χώραν έχέτω, γε- 
. νέσθω άλλότριοςτοΰ Χριστού ; Καί τίς εί σύ. Ταΰτα τής έξου- 

σίας καί τής μεγάλης δυνάμεως. Τότε γάρ καθήσει δ βασιλεύς 
ζ^καί στήσει τά μέν πρόβατα έκ δεξιών τά δέ έρίφια έξ εύωνύμων. 
Β Τί ούν τής τοσαύτης έπελάβου άξίας ; » Καί προσεπιπαρατηρεί 

.ό Ιερός Πατήρ δτι ό ’Απόστολος «έν δυσί μόνοις τόποις έξ ά- 
Χνάγκης τήν φωνήν ταύτην φαίνεται είπών» καί ταΰτα «ούχ ό- 
ίριστικφ τρόπφ» ήτοιέν τή πρός Κορινθίους «εί τις ού φιλει τόν 
Ε Κύριον ήμών Ίησούν Χριστόν ήτω άνάθεμα» καί έν τή πρός

Γαλάτας «Εί τιςύμάς εύαγγελίζεται παρ’δ παρελάβετε, άνά
θεμα έστω». Καί έξακολουθεί ό μέγας τής ’Εκκλησίας- νομοθέ- 
της : Τί ούν ό μηδείς τών είληφότων έξουσίαν πεποίηκεν, είμή 

, μόνος δς έλαβε, σύ τολμάς ταΰτα ποιείν έναντίως τφ δεσποτικφ 
παραγγέλματι καί προλαμβάνεις τήν κρίσιν τοΰ Βχσιλέως ;» 

’Αντιλαμβάνομαι δτι οί δνειρευθέντες έν Άθήναις άνάστασιν · 
Βδχι δυστυχώς τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας, άλλα τής Βυ- 

Λζαντινής άπολυταρχίας θά ένεθυμήθησαν τόν νόμον Κωνσταντί- 
νου τού Πορφυγεννήτου έκδοθέντα είδήσει τοΰ Πατριάρχου Ά-

- λεξίου καί τής Συνόδου : « Τοις μέλλουσιν έπιβουλαΐς ή μούλτοις
£ άπό γε τοΰ νΰν έπιχειρειν, άνάθεμα» έπαναληφθέντα ύπό Μα-

-νουήλ τού Κομνηνού καί Μιχαήλ τού Παλαιολόγου_ πρός ά- 
σφάλειαν τών υιών καί διαδόχων αύτών. Έπρεπεν δμως νά ένθυ- 

^μήθώσι συγχρόνως δτι οί καθαρώς πολιτικοί ούτοι νόμοι ούδέπο- 
τε έπιδοκιμασθέντες ύπό τής ’Εκκλησίας ένωρίτατα ήπράκτη- 
-σαν κατά τήν μαρτυρίαν τού Βαλσαμώνος, ύπό δέ τού Άγιω- 
;άτου Πατριάρχου Φιλοθέου ένα αιώνα προ τής καταλύσεως τής 
^ύτοκρατορίας καί άπεδοκιμάσθησαν διαρρήδην, έπιτιμηθέντος 
:ού Άρμενοπούλου, διότι περιέλαβεν αύτους είς τήν έξάβιβλόν 
:ου χωρίς κάν τής προσθήκης «δτι διά τούς χρυσούς καί αγίους 
όμους τού μεγάλου τής Εκκλησίας φωστήρος Ίωάννου τού
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τήν γλώτταν χρυσού περί του μή δει χριστιανούς αναθέματα j 
ζεσθαι έ'ως αν δηλονότι τής δρθής έχωνται περί Θεού δόξης, ή, § 
πράκτησάν οί τόμοι qI τούς άποστατοΰντας καί έπανισταμένους | 
τοίς βασιλεΰσιν άναθεματίζοντες».

Ή άντικανονικότης λοιπόν τής πράξεως τών έν Άθήναις I 
'Ιεραρχών ούς ή Εκκλησία καί τό Κράτος έταξαν φύλακας τών 1 
νόμων καί τής άξιοπρεπείας τής’Εκκλησίας είναι καταφανεστά- 3 

' . τη, νομίζω δέ δτι θά ήτο περιφρόνησις πρδς τδ δίκαιον καί τήν j 
αξιοπρέπειαν τής κοινής πάντων ήμών μητρδς Εκκλησίας έάν | 
εύθύς μετά τήν παλινόρθωσιν τής Ιίολιτείας δέν έκαλοΰντο οι 1 

• ένοχοι τής πράξεως ταύτης νά δώσωσι λόγον δΓ αύτήν ένώπιον a 
έκτάκτου ’Επισκοπικού Δικαστηρίου.

Θα προβάλωσι τότε άναμφιβόλως είς δικαιολογίαν αύτών I 
τήν άσκηθείσαν ‘έπ’ αύτών βίαν άλλ’ ή δικαιολογία αύτη άπο- I 
δεικνυομένη άληθής έξομοιοΐ μέν Κωνσταντίνον τον IB/ πρός | 
τούς Σουλτάνους τής Κων)πόλεως τούς διατάσσοντας έπι ποινή 1 
άγχόνης τούς Πατριάρχας νά άφορίσωσι τα τέκνα των έπανιστά- 
μένα κατά τής άπηνους τυραννίας των, έπιβαρύνει δ’ δμως, οϊ- | 
μοι ! έτι μάλλον άντί νά έλαφρύνη τήν θέσιν τής Εκκλησίας·.? 
διότι ουτω καθίσταται δήλη ή πτωχία αύτής είς χαρακτήρας 
ύψηλούς, ετοίμους οχι μόνον ν’ άντιστώσιν είς πάσαν άπαίτη- | 
σιν άποκρουομένην ύπδ τής συνειδήσεώς των αλλά καί να ύψώ< 
σωσι τήν έπιτιμητικήν φωνήν των έν δνόματι τής Εκκλησίας 1 
έναντίον τών ανομημάτων τής πολικής έξουσίας, ώς έπραξαν ό J 
Βασίλειος πρδς τον Ούάλεντα, ό Αμβρόσιος πρός τδν Θεοδό-'« 
σιον, ό Χρυσόστομος προς τδν Άρκάδιον, ό ’Ιωάννης Γραμμα-3 
τικδς προς τόν Θεόφιλον, δ Γέρων ΙΙολύευκτος πρδς τδν Τσιμι-1 
σκήν καί όπως δέν έπραξε δυστυχώς δ Μέγας Φώτιος πρδς τδν ά- | 
νάξιονΑύτοκράτορα Μιχαήλ τδν Γ' κατά τδν φόνον τοΰ Βάρδα.?|

Έάν πράγματι δ Μητροπολίτης ’Αθηνών προέβη είς τήν 
άποτροπαίαν πραξιν τοΰ αναθέματος κατά τών άναλαβόντων τδν Ί 
αγώνα τής έθνικής σωτηρίας και τών δμοφρόνων των όχι έκ fa 
πλημμελούς τής καταστάσεως καί τοΰ καθήκοντος του άντιλή- J

Έπιστολή κατά τής ιστορικής πράξεως τοΰ αναθέματος 409

Ja ψεως, άλλά διότι έπιέσθη άνωθεν ή καί μόνον ’ δπως φανή εύά- 
| ρέστος είς τδν Βασιλέα Κωνσταντίνον διά να τδν κάμη νά λη- 
I σμονήση τήν πικρίαν ήν είχε κατ’ αύτοΰ διά τήν στάσιν του 
f >%ατά τήν κηδείαν τοΰ Βασιλέως πατρός του, ώ, τότε έπιτρέψατέ 
I μοι, Κύριε Πρόεδρε, νά συστήσω είς τήν εύμένειάν Σας, τδν 
Ε&τροπολίτην Εύμένιον προτιμήσαντα τήν έξορίαν τής έπιδο- 
νκιμασίας του κινήματός Σας.

H Καί ταΰτα μέν είς έκδήλωσιν τοΰ ψυχικού μου πόνου διά 
Ειδ τραύμα δπερ κατηνέχθη κατά τής ύπολήψεως τής Έκκλη- 
I'σίας. ής τυγχάνω ταπεινδς λειτουργός. Εύχομαι δέ καί έλπίζω 
^τάχιστα νά Σάς ύποδεχθώσιν έν Άθήναις ώς Έ θνικδν Σωτήρα 
Βρί μέν Συνοδικοί μέ ύμνφδίας καί θυμιάματα, οί δέ εύμετάβλη-

τοι δχλοι μέ τήν κραυγήν* 
Συντακτική, συντακτική !

, Τής ύμετέρας Έξοχότητος
ένθερμος πρδς Θεδν εύχέτης 

t Ό Κιτίου ΜΕΛΕΤΙΟΣ
’Εν Λεμεσφ 27 Δεκ. 1916.

©'■ ■
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΙΕΡΑΡΧΟΥ

Έν τφ «Γρηγορίφ τφ Παλαμά» τής Θεσσαλονίκης δη- 
μοσιεύοντι τά πρακτικά τής «’Εκκλησίας τών 'Ιεραρχών» άνα- 

I γινώσκομεν τα έξής :
«’Ακολούθως τοΰ 'Αγίου Προέδρου είσηγησαμένου 

«ήν σκέψιν τής Συνελεύσεως έπι τοΰ ύπό της Κυβερνήσεως προβαλ- 
λομένδυ τετάρτου ζητήματος, ήτοι «περί καθορισμού τύπου τοΰ έπ*, 

^’Εκκλησίας μνημοσύνου τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως καί περί τοΰ δυ- 
; νχτοΰ εί μή άπδ κανονικής άπόψεως τής ένεκα τής παύσεως τοΰ ,έπ 
^Εκκλησίας μνημοσύνου τοΰ Βχσιλέως καί τοΰ Βασιλικοΰ Οίκου, πα- 
! ραλείψεως $ μετατροπής Γραφικών ρήσεων ΰμνων καί ευχών τής Εκ-
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κλησίας ύπέρ Βασιλέων» δ Μητροπολίτης Β ε ρ ρ ο ( α ς® 
λαβών τόν λόγον είπε τά έξής :

Ημείς οί 'Έλληνες ώς μεσημβρινός λαός εϊμεθα εύεπίφοροι μάλΙΙ 
λον είς τάς έμπνεύσεις καί τά συναισθήματα τής καρδίας παρά είς ; 
τάς ύπαγορεύσεις τής ψυχραίμου λογικής. 'Ως έκ τούτου λησμονοό-Ι 
μεν πλειστάκις τήν σοφήν προγονικήν ρήτραν «παν μέτρον άριδτον»^ 
μή τηροΰντες ούδέν μέτρον περί τε τόν έπαινον καί τόν ψόγον. Tot- 3 
ούτόν τι συνέβη καί έπί τού προκειμένου θέματος,

Κληρονομήσαντες τήν Ρωμαϊκήν Αύτοκρατορίαν άνευ κλονισμών’^ 
καί διά τής φυσικής έξελίξεως τών πραγμάτων, άμα ώς ή έδρα αύτής 3 
μετετέθη είς τήν Κωνσταντινούπολή, συνεκληρονόμήσαμεν καί τάς | 
περί τών Αύτοκρατόρων αύτής θεοκρατικάς ίδέας τής Παλαιάς Ρώμης, ί 
Οί Ρωμαίοι Αύτοκράτορες, ώς γνωστόν, ζώντες μέν έθεωροΰντο ώς^ 
ήμίθεοι, καλούμενοι θείοι divus Augustus, divus Nero κ.τ.λ.) με-ί 
τά θάνατον δέ άπενέμοντο αύτοίς συγκλητικφ θεσπίσματι θεϊκαί τι-il 
μαί. Έσαν πρός τούτοις καί ύπέρτατοι πρωθιεράρχαι (summit 
Pontifices) τής θρησκείας, τόν δέ τίτλον τούτον διετήρησε καί αύτός || 
δ Μ. Κωνσταντίνος. Αί τοιαΰται δέ θεοκρατικαί ίδέαι δέν έξηλείφθη-;^ 
σαν καί άφοΰ οί έν Βυζαντίφ Αύτοκράτορες έγίνοντο Χριστιανοί. Δι-Λ 
ότι καί ουτοι έξηκολούθησαν νά θεωρώνται, οί Χριστοί Κυρίου, 1 
χριόμενοι έν τφ ναφ δι1 'Αγίου Μύρου. Έξηκολούθησαν νά τιτλοφο-'Ι 
ρώνται άγιοι καί θεόστεπτοι Δεσπόται καί Βασιλείς. Τα θεσπίσματα J 
αύτών ήσαν θεία, προσκυνητοί όρισμοί. Άνεγνωρίζετο αύτοϊς έπισή- < 
μως τό δικαίωμα να είσέρχωνται είς τό "Αγιον Βήμα, να θυμιώσι τήν® 
'Αγίαν Τράπεζαν, νά μεταλαμβάνωσιν έπ’ αύτής τών Άχράντων Μυ- 5 
στηρίων, νά κατηχώσι τόν λαόν. Κυροΰντες τήν έκλογήν Οίκουμενι- Λ 
κοΟ Πατριάρχου άπδ τού άμβωνος τής 'Αγίας Σοφίας έλεγον αύτφ: ή ά-11 
γία Τριάς ή τήν βασιλείαν μοι,δοΰσα, προχειρίζεται σε είς......  κ.τ.λ.3

Φυσική συνέπεια τούτων άπάντων υπήρξε καί τό έν ταϊς ίεροτε-. | 
λεστίαις κατά κόρον μνημόσυνον αύτών. Πλήν τού έν ταϊς Άκολου- 
θίαις συχνού μνημοσύνου αύτών (έν τε ταϊς έκφώνοις καί ταϊς μυστι- É 
καις εύχαϊς) οί ύμνοι καί αί εύχαί παρεγεμίσθησαν διά τού δνόμα- i 
τος αύτών, «νίκας τοϊς βασιλεύσι κατά βαρβάρων δωρούμενος», J 
«εύφρανον έν τή δυνάμει σου τούς πιστούς βασιλείς ήμών», «κραταίω- ’ 
σον βασιλείς ούς ήγάπησας», «φυλάττων έν ειρήνη τους Βασιλείς 
καίτήνπόλιν σου», καί άλλα παρόμοια, ών ούκ έσ«ν άριθμός.

i Ταϋτα πλήν τών έλαχίστων τροποποιηθέντων, παρέμειναν καί 
Ιπ\ Τουρκοκρατίας, τών Τούρκων μή έπιστησάντων τήν προσοχήν 
των είς αύτά. ’Αλλά ταΰτα πάντα έκρίθησαν, ώς φαίνεται, άνεπαρ-

άμα ώς ίδρύθη τό Βασίλειον τής Ελλάδος, έφ* ω καί βαθμιαίως 
Ιπιπροσετέθησαν καί νέα. Είσήχθη τό δνομαστικόν μνημόσυνον τού 

z°d τής Βασιλικής οίκογενείας κατά τήν μεγάλην Είσοδον 
■τήζ λειτουργίας, πράγμα άγνωστον τοϊς Βυζαντινοϊς. Είσήχθη ό Πο
λυχρονισμός αύτών καθ’ άπάσας τάς Κυριακάς καί έορτάς, ένφ έπί

Βυζαντινής έποχής ό Πολυχρονισμός τού Βασιλέως μόνον είς 
Επισήμους τινάς έορτάς τού έτους καί έπί παρουσία αύτών άνεμέλπε- 
XQ. Μετά τό 1912 δέ είσήχθη καί τό «Κύριε σώσον τούς Βασιλείς», 
ιιαρενεβλήθη τό δνομα καί τής Βασιλομήτορος εις τε τάς δεήσεις καί 
11« Πολυχρονισμόν. Προσετέθη τό δνομα καί τού έθνομάρτυρος Βα-. 
^ιλέως Γεωργίου, καινοτομία άγνωστος άχρι τοΰδε είς τήν Έλληνι- 

ήν Φυλήν. Καί δ Κόδρος καί δ Λεωνίδας έχυσαν τδ αίμα αύτών ύ- 
ιέρ πατρίδος, καί δή μαχόμενοι* καί πολλοί Βυζαντινοί Αύτοκράτο 

φες έφονεύθησαν, τού δέ Αύτοκράτορος Νικηφόρου τδ κρανίον δ νίκη
ς αύτού βασιλεύς τών Βουλγάρων μετέτρεψεν είς κύπελλον οίνου. 

Ι’Αλλ’ ούτε ή Ελληνική άρχαιότης, ούτε ή Χριστιανική τοιαύτη κα- 
ρωσαν είδικδν μνημόσυνον τούτων είς τάς θρησκευτικάς τε?.ετάς, 

άρκεσθέντες οί δεύτεροι είς γενικόν μνημόσυνον βασιλέων καί λοιπών 
τής Κυριακής τής ’Ορθοδοξίας. Άντϊ τού ένδς μνημοσύνου τού τελου- 
ένου παρ’Όρθοδόξοις καθ’ έκαστον έτος ύπέρ τών θανόντων, εϊγε. 

βούλονται, δ Μητροπολίτης ’Αθηνών έξεύρε καί δεύτερον, τήν ήμέ- 
ραν τών γενεθλίων τού Βασιλέως Γεωργίου, καί τρίτον τού 'Αγ. Γε- 

^»ργίου. ’Επ’ έσχάτων προσετέθησαν κατά τήν Μ. Είσοδον καί τά δ- 
«νόματα τών ’Επιτρόπων τών ναών, Ισως δέ αύριον άξιώσωσι τδ αύτδ 
Saal οί κανδηλανάπται καί οί κηρανάπται καί οί μάγειροι τών Μητρο- 
Ι^λεών μας. Kal τοιουτοτρόπως κατηντήσαμεν δ μάλλον δουλοπρε- 
Βίίής καί αύλοκόλαξ λαός τής γής. Καθόσον ούδαμοΰ άλλαχού παρατη- 
^ρεϊται τοιοΰτος έκτραχιλισμός. Παρά τοϊς Καθολικοϊς άπαξ μόνον . 
Μνημονεύεται καθ’έκάσ την τελετήν τδ δνομα τού Ηγεμόνας ή άρ- 
ΒχηγοΟ τού Κράτους, εϊς τινας δέ μόνον έπισήμους ήμέρας άναμέλπεται ό 
^πολυχρονισμός αύτού λιτός καί ούτος «Κύριε σώσον τόν Βασιλέα ήμών 
Κ*άδε (ή τήν Γαλλικήν Δημοκρατίαν) καί έπάκουσον ήμών έν ή άν ή- 
||μέρα έπικαλεσώμεθά σε». Τό αύτδ συμβαίνει καί παρά τοϊς Δια- 
|1μαρτυρομένοις. Ό θεοκράτης Γερμανός Κάϊζερ δέν έχει πολυχρο-
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νισμόν έν έκαστη λειτουργία, δπως δεν έχει καί ό Χαλίφης 
Μουσουλμάνων, ή σκιά τοΰ ’Αλλάχ έπί της γης, άπαξ δέ μόνον μνημ0,’3 
νεύεται έν τή προσευχή τής Παρασκευής τδ δ&μά του. Παρ’ αύτοϊς 8 
τοίς Ρώσσοις, παρ’ οίς δύο θεοί ύπήρχον μέχρι τής χθές, δ δη- Ί 
μιουργδς τοΟ παντός έν ούρανοϊς^ καί ό Τσάρος ,έπΐ τής γής, Πολύ- ■ 
χρονισμός τούτου έν άπασι τοίς ναοίς κατά τήν λειτουργίαν δέν ôljl 
πάρχει.

Καλόν λοιπόν θά ήτο, νομίζω, αν δραττόμενοι τής παρούσης εύ- J 
καιρίας έθέτομεν τέρμα είς τάς ύπερβασίας ταύτας. Φρονώ, διι ε^3 
ταπεινωτικόν καί άνάρμοστον είς ήμάς τούς "Ελληνας, ών οί πρόγονοί 
έδημιούργησαν τδ Δημοκρατικόν ΓΙολίτευμα καί άποπέμψαντες τούς ■ 
'Ηγεμόνας προσεκόλλησαν είς τά άρχικόν δνομα αύτών «τύραννοςϊ-S 
τήν κακήν σημασίαν, τήν όποιαν διετήρησε, φρονώ, δτι είνε ταπεινω- 
τικδν καί άνάρμοστον είς έλευθέρους συνταγματικούς πολίτας τής έ- g 
ποχής μας, ήτις έπέταξεν είς τδν κάλαθον τών άχρηστων τάς περί Η
γεμόνων θεοκρατικάς ούτοπίας τοΰ παρελθόντος, άνυψώσασα είς πε-.;^ 
ριωπήν δόγματος δτι οί Ηγεμόνες είσίν απλώς πρώτοι υπάλληλοι τρίΙ 
Κράτους έλκοντες τήν έξουσίαν των ούχΐ έκ Θεού άλλ’ έκ τής Κυρι
αρχικής θελήσεως τοΰ Ααοΰ έπί ρητοίς δροις καί δρίοις καθοριζομένοις > 
καί έν τφ άμφοτεροβαρει συμβολαίω τώ καλουμένφ Σύνταγμα, καί ών ... 
ή παράβασις συνεπάγεται αύτοδικαίως τήν οιάρρηξιν τοΰ συμβολαίου^ 
τούτου (δρα 111 άρθρ, τοΰ Ελληνικού Συντάγματος), φρονώ, δτι είνε | 
έξόχως ταπεινωτικόν καί άνάρμοστον να όλισθαίνωμεν έντδς τών ί. /
Ναών, Ιστίων τής ίσότητος, ένώπιον τοΰ Θεού, έπί τής έξευτελιστι- 
κής καί έπικινδύνου ταύτης κατωφερείας, μεθ’ όλονέν έπαυξανομένης 
ταχύτητος. Λέγω έπικινδύνου κατωφερείας, καθόσον ό άφθονος ούτος’Λ 
λιβανωτός διά μέν τδν λαόν έπέχει θέσιν, εμμέσως μέν καί λεληθότωςρ 
άλλ’ άποτελεσματικώς, κατηχήσεως καί ύποβολής περί της θείφ δι- 
καιώματι καί έλέφ έξουσίας τών Βασιλέων καί Ηγεμόνων' παρά τοίς 
τελευταίοις .δέ τούτοις, καί δή τοΰ χαρακτήρας τοΰ Βασιλέως Κων · 
σταντίνου, ώς έπίρρωσις καί ένίσχυσις τής άπολυταρχικής αύτών μο
νομανίας' αν μάλιστα προστεθώσι καί αί λοιπαί δουλοπρέπειαι καί αύ- ·., 
λοκολακεϊαι^ έξ ών άναφέρω μίαν μόνην άλλά λίαν ένδεικτικήν ένδς' Ì 
άρχιερέως, τοΰ Κιτίου Μελετίου, δστις, έρωτηθείς τώ 1913 ύπδ τού |
Βασιλέως Κωνσταντίνου, ποία ή έν τή ’Εκκλησία θέσις καί τά δικαι- U 
ώματα αύτοΰ, άντί νά άπαντήση αύτφ «τα οριζόμενα ύπό τοΰ Συντάγ-
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Κατος» καθώς είνε ή άλήθεια, άπήντησε «τά τών Βυζαντινών Αύχο-
χρατόρων>,

Είνε λοιπόν παράδοξον, άν κατόπιν τής στάσεως ήμών ταύτης,
■ τά έθνικά ήμών πράγματα κατήντησαν έπί ξυροΰ άκμής ;

Έφ’ ώ καί προτείνω τή Συνελεύσει τής ’Ιεραρχίας δπως έπι-
φέρη αδτη τήν προσήκουσαν διόρθωσιν, άποκαθιστώσα τδ έπ’ Έκ- 

■ ΐίλησίας μνημόσυνον τοΰ. Βασιλέως ή του Άρχηγοΰ τοΰ Κράτους έν- 
^ς τών ύπδ τής λογικής καί τής ανθρώπινης άξιοπρεπείας ένδεικνυο- 

Υμένων όρίων.
Ε; 'Ως τοιοΰτον δέ δριον, θεωρώ δτι είνε δυνατόν νά ληφθή τδ έπί 

ÿ τής Βυζαντινής έποχής ίσχΰσαν καθεστώς, δριον λίαν έλεύθερον, άφοΰ 
^ πασίγνωστον τυγχάνει, δτι ή Βυζαντινή έποχή δέν διέπρεπεν έπί ά- 
Κμξαρτησία φρονήματος έναντι τών άγιων θεοστέπτων Ηγεμόνων αύ- 
^τής, τών Χριστών Κυρίου' Είπον,

Σημ. «Ε. Κ.» Δημοσιεύοντες ολόκληρον τήν άγόρευσιν 
Ητού Σεβ. Μητροπολίτου Βερροίας κ. Καλλινίκου ώς πολλά τά 
^χρήσιμα περιέχουσαν διά τδ θέμα τδ όποιον πραγματεύεται δημο- 
f σιεύομεν άμα καί τήν έπιστολήν ήν ό Π. Μητρ. Κιτίου άπέστει- 

Λλε πρδς δημοσίευσιν είς τήν διεύθυνσιν του «Γρηγορίου του 
®Ιαλαμά» έξ αφορμής τής μνείας τού δνόματος αύτού έν τή ά- 
^&>εύσει.

Σεβαόμιώτατε Διενθιντά «Γρηγορίου τον Παλαμα» άδελόέ έν 
Κυρίω άγαπητέ Κυρτέ Σωφρόνιε,

Άναγινώσκοντες έν τφ ύμετέρφ περιοδικφ τά πρακτικά τής Συ- 
έλεύσεως τών 'Ιεραρχών συνηντήσαμεν καί τδ ήμέτερον δνομα δυσφη- 

μούμενον ύπδ τοΰ Σεβ. Μητροπολίτου Βερροίας κ. Καλλινίκου Δελι- 
κάνη έν άγορεύσει του έπί τοΰ ζητήματος τοΰ βασιλικοΰ μνημοσύνου.

Je Άγνοοΰμεν πόθεν ήρύσθη τήν πληροφορίαν ή Α.Σ. δτι ό Βασι- 
Κ Κωνσταντίνος ήρώτησε τδν "Αγιον Κιτίου περί τής έν τή Έκ- 

| κλησία θέσεως αύτοΰ καί τών δικαιωμάτων καί δτι έλαβε τήν άπάν- 
τησιν «τά τών Βυζαντινών Αύτοκρατόρων», άπάντησιν ήτις κατά τδν 

^έβ. άγορητήν δεικνύει δουλοπρέπειαν καί αύλοκολακείαν, δπόθεν δή- 
^ποτε δμως καί αν ήρύσθη αύτήν είνε άνεξαρτήτως τής σημασίας ήν είς 
ί άυτήν άπόδίδει, άπολύτως άνακριβής.

Β Τήν άνακρίβειαν τής πληροφορίας του ό Σεβ. ήδύνατο νά έννοήσή
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κρίνων δχι άπό τοϋ χαρακτήρος τού Μητροπολίτου Κιτίου τόν 
ποιον δέν γνωρίζει, άλλ’ άπδ τού γεγονότος δτι τοιαύτη έρώτησις

δ- 
δέν 
νάθά ήρμοζεν είς Βασιλέα δ όποιος έγεννήθη κοά έξεπαιδεύθη διά 

βασιλεύσή έπί τών Ελλήνων, θά ήτο άληθώς παράδοξον δ Κωνσταν-
τίνος δ παιδιόθεν παρασκευασθείς διά τήν Βασιλείαν δ σχών διδα-/ 
σκάλους καί παιδαγωγούς διαπρεπείς θεολόγους καί διακεκριμένους 
κληρικούς, δ πολλάκις πρό τής είς τόν θρόνον ανόδου του χειρισθείς τήν ... 
βασιλικήν έξουσίαν νά άγνοή ποία είνε ή θέσις του καί τά δικαιώματα - 
του ώς βασιλέως έν τή ’Εκκλησία καί να ζητή να μάθη ταύτα άπό ένα a 
’Αρχιερέα καί τοΟτον ύπδ ξένην τελοΰντα έπικράτειαν, ένφ άν είχέ 8 
τινα άπορίαν περί τών δικαιωμάτων του φυσικόν ήτο να άπευθυν-.' 
θή πρδς τδν Μητροπολίτην ’Αθηνών, τόν Μητροπολίτην θεσσαλονί- 
κης, αότδν τοΟτον τδν πολυμαθή "Αγιον Βερροίας, ένα τέλος τών ύπδ 9 
τδ σκήπτρόν του ιεραρχών.

’Αλλά καί άν άπηυθύνετο προς ήμάς ή ύποτιθεμένη έρώτησις^ 
δέν θά άπηντώμεν, ώς θέλει δ Άγιος Βερροίας, «τά δριζόμενα ύπδ|| 

•
τού Συντάγματος» διότι διδάσκαλος μεν συνταγματικού δικαίου δέν θά 
ήθέλομεν να γείνωμεν είς τδν Βασιλέα, αύτδ δέ τό Ελληνικόν Συν- Ζ 
ταγμα είνε τόσον ένδεές καί άφιλόστοργον προκειμένου περί Έκκλη- 
σίας, ώστε θά ώφλίσκανε μωρίαν δ Άρχιερεύς δστις θά έστηρίζετο έ- g 
πΐ τών διατάξεων αύτοΟ διά νά διδάξη ένα Βασιλέα πώς δύναται vi a 
γίνη ώφελείας πρόξενος τή Εκκλησία.

’Ενώ δμως δ Βασιλεύς δέν έθηκεν είς ήμας έρώτημα περί θέσε- 9 
ως καί δικαιωμάτων αύτοΰ έν τή ’Εκκλησία, ήμεϊς οϊκοθεν περιε-^ί. 
γράψαμεν αύτω τήν μαρασμώδη κατάστασιν τής δλης Ελληνικής Έκ- 
κλησίας καί ιδιαιτέρως τής Έλλαδικής, ήτις ύποδουλωθεϊσα τέλεον είς g 
τήν πολιτείαν διά τών δογμάτων τού Φαρμακίδου καί τής έπιδράσεως 9 
τών έκ Βαυαρίας πρώτων τού Κράτους Κυβερνητών άπώλεσε τδ πνεύ-^ 
μα τής αυτενεργοΟ δράσεως καί έμεινε προσηλωμένη είς τδ γράμμα|| 

τδ άποκτεϊνον τών νενεκρωμένων τύπων χωρίς πνεύμα ζωοποιούν^.· 
χωρίς έπίδρασιν έπί τής κοινωνικής καί έθνικής ζωής. Καί περιγρά- 
φοντες τήν κατάστασιν ταύτην προσεθήκαμεν τάς έλπίδας άς εϊχομεν ? 
δτι έπί τών ήμερων τού νέου ’Ορθοδόξου Βασιλέως, τού Διαδόχου τών 
Κωνσταντίνων, θά έπανεύρη ή Εκκλησία τήν άρχαίαν της δόξαν είς 9 
ήν θά είσέλθη διά τής άναθεωρήσεως τών περί ’Εκκλησίας νόμων 
τής Πολιτείας, διά τής καταργήσεως τού παρεισάκτου συστήματος τής

Διοικούσης Συνόδου καί έπαναφοράς τού κανονικού συνοδικού συστή
ματος, διά τής δργανώσεως τής έκκλησιαστικής δικαιοσύνης κατά τάς 
συγχρόνους ιδέας καί άνάγκας, διά τής προνοίας περί τής παιδεύσεως 
χαΐ συντηρήσεως τού Ινοριακού κλήρου.

Δέν νομίζομεν δτι ήμάρτομεν εύχηθέντες δπως Ιδωμεν έν πάσι 
τούτοις πρωτοστατοΰντα τδν Βασιλέα καί ύπομνήσαντες αύτφ τδ ύπδ 

^ού Μ. Κωνσταντίνου περί έαυτοΰ πρός τήν ύπ’ αύτδν συγκληθεΐσαν 
ιώτην οίκουμενικήν Σύνοδον λεχθέν «’Εγώ δή τών έκτδς ύπδ.θεού

χαθεσταμένος Επίσκοπος άν εϊην» άλλ’ έάν τδ νά είσηγηθή τις Άρ- 
Ιίχιερεύς είς τδν Βασιλέα ώ< άναγκαίαν τήν μέριμναν πρδς βελτίωσιν 

g τών τής ’Εκκλησίας πραγμάτων σημαίνει δουλοπρέπειαν καί αύλο- 
χολακείαν, τότε δ Άγιος έκ Βερροίας άδελφδς δέν ήτο άνάγκη νά ύ- 
ποβάλη τήν διάνοιαν αύτοΰ είς τδν κόπον τόσον μακρινού ταξειδίου 
διά νά άναζητήση είς τήν άπω κειμένην Κύπρον τδν δουλοπρεπή καί 

S αυλοκόλακα, ΕΙχεν ένώπιόν του τδ πρδς τδν Βασιλέα ύπόμνημα τών 
|19 ’Αρχιερέων τού Βασιλείου του, οί όποιοι «άπαυδήσαν^ες έκ τών 
£;-μέχρι τούδε άτελών καί άκάρπων προσπαθειών πρδς άνόρθωσιν τής 
I ’Εκκλησίας» άπηυθύνθησαν πρδς τήν Αύτοΰ «θεοφρούρητον εύσεβε- 
I στάτην Μεγαλειότητα καθικετεύοντες Αύτήν Γνα τφ παραδείγματι τού 
Ομωνύμου Αύτής Μεγάλου Βασιλέως Κωνσταντίνου καί τών άλλων 
■έκείνων εύσεβεστάτων προκατόχων τού Ελληνικού θρόνου στοιχοΰσα 
|ίάναλάβη ύπδ τήν άμεσον προστασίαν Αύτής τήν Εκκλησίαν τής Έλ- 
Μάδος χαΐ εύδοκήση νά συγκαλέση άρμοδίως κατά τδ άρχαίον έκ- 
Βχλησιαστικδν έθιμον έν τή πρωτευούση τού Βασιλείου τήν κανονικήν 
^'Ιεραρχίαν τού Κράνους Αύτής μετά τής έντολής κ.τ,λ.»

Πόσον δέ όλίγον προσαρμόζεται είς ήμας δ τίτλος τού δούλο* 
άπρεπούς καί τού αύλοκόλακος άς κρίνη αύτδς δ Άγιος Βερροίας έκ 
®Βν έξής γεγονότων :

I "Οταν κατά τδν Φεβρουάριον τού 1915 έπήλθεν ή πρώτη ρή- 
|&ς μεταξύ Βασιλέως καί Βενιζέλου εύρισκόμεθα έν άποστολή έν Ά- 
^ίφ Όρει. Έπανελθόντες είς Κύπρον ώμιλήσαμεν καί έγράψαμεν δη- 
I μοσία τόσον σαφώς καί καθαρώς έπί τής διαστάσεως έκείνης ώστε έν 
|Κύπρφ μάς άπεδόθη ό τίτλος προσωπικού έχΟροΰ τού Βασιλέως. Ό 
■^τλος ήτο’ άδικος καί τδν άπεκρούσαμεν, διότι τδ άληθές ήτο δτι τήν 
^ν πολιτικήν τού Βασιλέως άπεδοκιμάζομεν, τδ δέ πρόσωπον αύτοΟ 
Ακολουθούμεν τιμώντες.
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τον»
'Όταν ή Άλληνοσερβική συνθήκη έκηρύχθη ώς «παληόχαρ- 
κατά τήν γερμανικήν άντίληψιν καί μέθοδον έρρήξαμεν κρ38 

κ

γήν δδύνης έν δνόματι τών ηθικών τής Εκκλησίας άρχών άπό-τών 
σελίδων τοΟ ήμετέρου δργάνου, θρηνήσαντες ύπερβολικώς, ώς ένομί- 
σθη τότε ύπό τινων τών περί ήμάςτάς έπερχομένας έκ τής ήθικής ταυ- 
της παρεκτροπής συμφοράς ώς μόνην έλαφρυντικήν περίπτωσιν διά, 
τήν ήθικήν ταύτην παρέκκλισιν εύρόντες τό δ τι διεπράχθη ούχϊ υπό 
τής ήθικής τοΰ έθνους βουλήσεως, άλλ’ ύπό τής άπό τών κακών πα 
δειγμάτων τών μεγάλων παραπλανηθείσης πολιτικής τοΰ Κράτους άντι- 
λήψεως καί ηύχόμεθα νά μή καταλογισθή ήμϊν ώς τής φυλής άμαρτία,ϊ|

"Οταν κατά τήν άσθένειαν τοΰ Βασιλέως έπεστρατεύθησαν δλαι 
αί θαυματουργοί είκόνες καί δλα τά άγια λείψανα διά νά σώσουν 
Βασιλέα δέν έκωλύθημεν άπό κανέν αίσθημα κολακείας ούτε πρός;| 
τήν βασιλικήν ούτε πρός’τήν λαϊκήν Μεγαλειότητα άπό τού νά γρά- 
ψωμεν κατά τής κινήσεως έκείνης ώς περιεκτικής πολλής πλάνης θε^ 
ραπείας χρηζούσης.

"Οταν έγνώσθησαν έν Κύπρω τά φρικτά γεγονότα τών Άθηναϊ-ί 
κών έσπερινών τής 18 καί 19 Νοεμβρίου, διεκόψαμεν τό έπ’ Εκκλη
σίας μνημόσυνον τού Βασιλέως Κωνσταντίνου καί παρά τήν θύελλαν] 
ήτις έξηγέρθη καθ’ ήμών έκ τού ποιμνίου παρά τάς θερμάς συστάσεις] 
άγαπητών άδελφών καί τάς παρακλήσεις πολυτίμων φίλων δπως ,'φει-^ 
σθώμεν ήμών αύτών καί τών σκανδαλιζομένων έμείναμεν άνένδοτοί® 
φρονοΟντες δτι δέν έχομεν καθήκον μνημοσύνου πρός Βασιλέα τοιού- 
των οίκτροτήτων παραίτιον.

"Οταν λεπτομερέστεραι ειδήσεις κατέστησαν άναμφισβήτητον . τό 
άρχικώς άπίστευτον θεωρηθέν γεγονός δτι δ Μητροπολίτης Άθηνώή 
καί ή Σύνοδος προέβησαν είς τήν βέβηλον πράξιν τού άναθέματος 
προέβημεν είς στηλίτευσιν τής πράξεως ταύτης διά τού ήμετέρου 
«Εκκλησιαστικού Κήρυκος» καί συγχρόνως έγράψαμεν έπιστολήν^ 
πρός τον κ, Βενιζέλον διά τήν όποιαν εϊχομεν μετ’ όλίγον τηλεγρα
φικήν αύτοΰ άνακοίνωσιν δτι είς τήν «θαυμασίαν περί άναθέματος ^ 
πιστολήν μας έδόθη εύρυτάτη δημοσιότης άλλ’ άνευ τής ύπογραφήΡ | 

καΐήρωτώμεθα αν θά ήθέλομεν νά δημοσιευθή καί ή ύπογραφή.· Άπην- 
τήσαμεν τηλεγραφικώς δτι θεωρούμεν τιμήν μας τήν δημοσίευαν τήί ·.' 
υπογραφής ήμών ύπό διαμαρτυρίαν κατά τής άποτροπαίου πράξεως.

1
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».·θά έπεθυμοΰμεν κατόπιν τούτων νά μάς ειπή δ "Αγιος Βερροίας 
έκ τίνων λόγων του καί έκ τίνων δημοσίων πράξεών του κατά τήν σο- 
βαράν αύτήν τής έθνικής μας ζωής περίοδον φρονεί δτι δύναται νά 
εχη τό δικαίωμα νά κατηγορή ούτως έπυήμως ένα άδελφόν του έν 
•Χριστώ έπΐ αύλοκολακεία. Μήπως διότι άπέφυγε νά ύποδεχθή ώς 
ήρμοζεν είς έλληνα 'Ιεράρχην τόν Στρατηλάτην Κωνσταντίνον είσελ- 
θόντα νικητήν είς Βέρροιαν κατά τούς ένδόξους πολέμους διά νά μή 
έκτεθή άπέναντι τών Τούρκων, οΰς έπίστευεν έπιστρέψοντας καί πά
λιν είς τά. άπ’ αύτών άφαιρεθέντα μέρη, πράγμα τδ όποϊον έκαμε τόν 
μέν Κωνσταντίνον νά διηγήται το πράγμα μετ’ άγανακτήσεως δικαίας, 
τόν δ’ "Αγιον Βερροίας νά μή μετάσχη τής κηδείας τοΰ Βασιλέως Γε
ωργίου ούδέ νά πλησιάση καθόλου τόν Κωνσταντίνον;

Δέν ήθέλομεν νά λυπήσωμεν τόν "Αγιον Βερροίας διά τοιούτων 
Ιυπηρών άναμτήσεων. Καί δμως ή πρόθεσίς του τοΰ νά δυσφημήση έ- 
,ώπιον τόσων κορυφών τής Εκκλησίας άπόντα άδελφόν, μάς άναγκάζει 
à ένθυμηθώμεν όχι μόνον ταΰτα άλλά καί άλλα τινά γεγονότα τοΰ 
ίημοσίου βίου του, τά όποια καθιστώσιν αύτόν έντελώς άναρμόδιον 
ά δμιλήση έπικριτικώς περί άρχών καί χαρακτήρος.

’Αλλά δέν πρέπει νά κλείσωμεν τήν άπάντησίν μας πρός τήν μομ- 
ήν τοΰ 'Αγίου Βερροίας έπΐ αύλοκολακεία χωρίς νά άναφέρωμεν ά- 1 
έκδοτον μαρτυροΰν μέν τήν προορατικότητα τοΰ μεγάλου μας 
ολιτικοΰ άνδρός, μαρτυροΰν δέ καί τοΰτο δτι δταν ήλθομεν είς προ- 

^'σωπικήν έπικοινωνίαν μετά τοΰ Κωνσταντίνου δέν εϊμεθα άπαράσκευοι 
πρός ύγιεϊς εισηγήσεις.

Τήν έπιοΰσαν τής δρκωμοσίας τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου συν- 
ομιλοΰντες μετά τοΰ κ. Βενιζέλου ήρωτήσαμεν αύτόν πότε περίπου 

r0à γείνη ή στέψις τοΰ Βασιλέως. Δέν θά γείνη σ.τέψις μάς άπαντά 
Κ διότι περί στέψεως δέν ύπάρχει διάταξις είς τό Σύνταγμα. Άλλ’ έφ’ 
Β δσον εϊπομεν ήμεϊς δέν άπαγορεύεται ρητώς δέν βλέπομεν διά τΐ νά μή 
g λάβη χώραν τελετή σχετιζομένη μέ τήν Ελληνικήν όρθόδοξον Βασι
λείαν. Ή σιωπή, μάς λέγει, τοΰ Συντάγματος δέν είνε τυχαία. Ή τε
λετή τής στέψεως συνδέεται πρός τά θείω έλέει δικαιώματα τών Βασι-
I λέων, ένφ τοΰ ήμετέρου Βασιλέως τά δικαιώματα άπορρέουσιν έκ τής 

^θ»ικής κυριαρχίας. Καί μειδιών προσέθηκε : Τί ξεύρω έγώ μήπως 
λ τό χρίσμα μέ τό όποϊον θά τόν χρίσητε σείς οί δεσποτάδες τοΰ χαλά- 
ηση τό κεφάλι Καί ε! ε δυνατόν, Κύριε Πρόεδρε, ύπελ?βομεν ήμεϊς
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κατάπληκτοι, νά περάση άπό τά κεφάλι τοΰ Κωνσταντίνου ιδέα άπο'"' 
Αυταρχίας μετά τό πάθημα τοΰ :Όθωνος καί μέ τάς έγνωσμένας δημ^ 
κρατικάς ιδέας τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ ; Πολύ δυνατόν, "Αγιε Κιτίου, 
πήντησεν δ μακράν βλέπων πολιτικός άνήρ, καί πρέπει νά προσέχ^Ρ 
μεν διά νά άποφύγωμεν συμφοράς.

Μετά τοιαύτην διδασκαλίαν ήτο αδύνατον νά έξέλθωσι τοΰ στόμ^Ε 
τός μας λόγοι ύπηρετικοί τών ιδεών περί θείω έλέει δικαιωμάτων 
βασιλικής έξουσίας.

Δέχθητε Σεβασμιώτατε καί άγαπητέ έν Κυρίω άδελφέ, τόν ήμέτε- 
ρον έγκάρδιον άδελφικδν άσπασμδν

t Ό Κιτίου ΜΕΛΕΤΙΟΣ. | 

Έν Μέσα Ποταμώ, 27 Αύγούστου 1917.

€ΠΙ ΤΗι eOPTHi ΤΟΥ BASIA€QSl

Δέν έβράδυνε να δοθή εύκαιρία είς τόν νεαρόν Βασιλέα τών * 
Ελλήνων δπως δοκιμάση τήν έκ τής έκδηλώσεως τής αγάπης 
του λαού Του ηδονήν. Ή έπέτειος του δνόματος Αύτοΰ εορτή έ- | 
κίνησεν είς εύχας τάς καρδίας τών Ελλήνων καί είς έκφράσείΜ 
άφοσιώσεως πρός τό πρόσωπόν Του και τόν θρόνον Του.

Καί έκ του ύφους Αύτοΰ τών απαντητικών τηλεγράφημά-^ 
των είς τάς ύποβληθείσας εύχας διαφαίνεται ή ιδιαιτέρα του S 
Βασιλέως ’Αλεξάνδρου εύχαρίστησις έκ τών έκδηλώσεων τοΰ I 
λαοΰ Του. Καί εΐνε εύνόητος ή συγκίνησις τοΰ Βασιλέως.

Αί τραγικαί περιστάσεις ύφ’ άς περιεβλήθη τήν βασιλικήν 1 
πορφύραν ήτο φυσικόν νά προκαλέσωσιν έν τή διανοία Του δισταγ- 
μούς περί τής διαρκείας τής βασιλείας Του καί έμπεδώσεως | 
τοΰ κλονισθέντος έλληνικοΰ θρόνου.

"Οτι τό έθνος ήμών καθαρθέν έν τφ χωνευτηρίφ τής μα-1 
κραίωνος δουλείας από τών ασιατικών καί άλλων ξένων στοιχείων 1 
μεθ’ ών ήτο συνυφασμένη ή ζωή αύτοΰ έν τή Βυζαντινή περιόδφ I 
καί άνασυνδεθέν διά τής διαδόσεως τών κλασικών σπουδών πρός^|

Έπί τή έορτή τοΰ Βασιλέως 419
isp-
|ήν άρχαίαν Ελλάδα, ής ψυχή ύπήρξε πάντοτε τό δημοκρατι
κόν ιδεώδες, έμφορεΐται ύπό ισχυρών δημοκρατικών ροπών πρέ
πει νά είνέ τις έπιπόλαιος μελετητής τών φαινομένων τής έθνι- 

ζωής καί τών ιδιοτήτων τής ελληνικής ψυχής δια νά μή τό 
' άντιλαμβάνηται. Μόνον ή πρακτική άνάγκη τής-άπελευθερώ- 
Ψσεως τών δούλων έτι τμημάτων έκφραστικώτερον είπείν, ή ά- 
| νάγκη τής πανελληνίου ένώσεως ύπό τήν παραδοθείσαν είς το 

έθνος σημαίαν ύπό τοΰ ύπέρ αύτήο πεσόντος έπί τών έπάλξεων 
τής Κων)πόλεως τελευταίου Έλληνος Αύτοκράτορος, μόνον ή 

^άνάγκη αύτή, άνάγκη άποτελοΰσα ζήτημα ζωής δια τό έθνος 
παρουσιάζεται ως άντίρροπος δύναμις έμποδίζουσα τήν εύροιαν 

Κτών δημοκρατικών φρονημάτων έν.τφ έλληνικφ λαφ έν ήμέραις 
ας ή έξάπλωσις τής συναισθήσεως τών δικαιωμάτων τοΰ ά- 

- τόμου καί ή άκτινοβολία τής πνευματικής καί ύλικής ίσχύος 
^δύο πανισχύρων Δημοκρατιών μετέδωκαν τόν πυρετόν τών δήμο- 
^κρατικών ίδεών καί είς λαούς τούς όποιους καί ή τολμηροτέρα 

φαντασία δέν ήδύνατο πρό δλίγου άκόμη να θεωρήση·' δεκτικούς 
■ τοιούτων ούτε μετά ένα αιώνα.

I Οί λέγοντες δτι ό ελληνικός λαός εινε άκόμη άωρος διά 
^δημοκρατικόν πολίτευμα ύποβιβάζουσιν άκουσίως" τήν άξίαν τής 

φυλής ήμών, ήτις διά τό προηγούμενον μακράς περιόδου δημο- 
&ρατικής ζωής οϊκοθεν φέρει τήν παρασκευήν πρός τάς δημο- 
! κρατικάς τάσεις, λησμονοΰσι δέ καί τό γεγονός δτι οί Έλληνες 
Ρ και ύπό τήν μακραίωνα δουλείαν έζησαν ύπό δμοσπονδιακόν δη
μοκρατικόν σύστημα καθ’ δ τμήμα τής ζωής αύτών άφέθησαν 
.έλεύθεροι.

Μήπως άλλως τε καί ύπό τήν μακράν περίοδον τής Βυζαν
τινής ’Απολυταρχίας, ήν έκληροδότησεν είς τήνΈέαν Ρώμην ή 
παλαιά καί -ήν διετήρει ή άνάγκη τής διακυβερνήσεως τής άχα- 

Ευς Αύτοκρατορίας τής έξ έθνών πολλών καί φυλών συγκροτου- 
μένης έξέλιπ.ΐν έ.τελώς τό πνεύμα τής όμαδικής έξουσίας ; Παρά 
Ιήν παντοδύναμον τού Αύτοκράτορος έξουσίαν ύφίστανται ύπό 
νέαν μορφήν τά αρχαία άμφικτυονικα συνέδρια, αί σύνοδοι τών
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Επισκόπων, ών αι αποφάσεις λαμβάνουσι θέσιν παράλληλον, ■ 
μάλιστα δέ καί άνωτέραν, έν σχέσει πρδς τους Απδ τής θελήσεως 
τού Αύτοκράτορος άπορρέοντας νόμους.

Ή λεπτομέρεια αύτη παραπέμπει βεβαίως είς τδ πνεύμα^ 
τής νέας θρησκείας τού έλληνικού λαού, Αλλ’ ούδέν ήττον εινε | 
μέρος τής έθνικής ήμών ζωής. Καί ή Δύσις ήντλει έκ παραλ
λήλου έκ τής αυτής θρησκευτικής πηγής καί δμως έκεϊ τα-/ 
χέως έπεκράτησαν καί έν τή θρησκευτική ζωή αι μονοκρατικαί 
τάσεις καταλήξασαι είς Απολυταρχίαν.

Άλλ’ Ακριβώς έπειδή τδ μόνον Αντίρροπον είς τήν ροπήν 
τών έν τφ έλληνικφ έθνει δημοκρατικών ίδεών είνε ή Ανάγκη τής / 
ολοκληρωτικής, άναστάσεως τής Απολεσθείσης βασιλείας, εύρίσκε-^ 
ται έν κινδύνφ ή ισορροπία Αφ’ ής στιγμής τδ έθνος κατάπλη- /
κτον είδε τδν Βασιλέα του, Βασιλέα έν τφ προσώπφ του δποίοο 
έπίστευσεν δτι είδε τδν άμεσον διάδοχον Κωνσταντίνου του ΙΑ', 
άπαρνούμενον τδ έθνικδν πρόγραμμα, άφίνοντα άνεκδίκητον τήν 
έκρίζωσιν του έν Τουρκία έλληνισμου, άποκρούοντα τήν Κύπρον
καί τήν ’Ιωνίαν προσφερομένας, παραδίδοντα Αμαχητί τήν 
κεδονίαν είς τούς Βουλγάρους, καί τούτο μόνον ένθυμούμενον δτι / 
οί Βασιλείς τού Βυζαντίου ήσαν Βασιλείς έλέφ Θεού μέ θεΐα /<: 
δικαιώματα περιβεβλημένοι.

. · Πρδ τής έθνικής κρίσεως οί θιασώται τής Δημοκρατίας ή- 
σαν δλίγα άτομα. Μετά τήν δοκιμασίαν δμως έπληθύνθησαν εί^ 
χιλιάδας, τδ δέ πολύ τού έθνους άπολέσαν τδ σταθερδν Αντίρρο- / 
πον κλονίζεται.

Εύτυχώς δ νέος Βασιλεύς, είς δν έλαχεν δ βαρύς κλήρος =
δχι μόνον τής Αναδημιουργίας τής έξαρθρωθείσης Ελλάδος Αλλά 
καί τής άποκαταστάσεως τής εύσταθους ισορροπίας έν τή περί 
Αναγκαιότητας του βασιλικού θρόνου Αντιλήψει πολιτεύεται μετά 
συνέσεως, ήτις χρηστάς παρέχει έλπίδας περί ούριοδρομήσεως 
τού έθνικού σκάφους. Ή τρίμηνος βασιλεία Του πλήρης συνε
τών πράξεων καί συνετών λόγων έπανέφερε κατά μέγα μέρος 
είς τήν έθνικήν ψυχήν τήν φυγαδευθείσαν ισορροπίαν,

/1

Μ

. Ό Βασιλεύς τών βασιλευόντων καί Κύριος τών κυριευόν- 
)V άς ένισχύση Αύτδν μέχρι τέλους είς τήν δδδν τού έθνικού 
ίθήκοντος.

IΗ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ.

> *0 κ. Βενιζέλος έπανήλθεν είς ’Αθήνας μέ τήν Απόφασιν νά μή 
^φήση Ατιμώρητον τήν παρανομίαν τοΰ Αναθεμχτισμοΰ αύτοΰ τε καί 
Λών συνεργατών του έν τώ έθνινω Αγώνι. Διά τοΰ το είς ούδεμί-

ήλθεν έξ Αρχής σχέσιν πρός τον ΙΙρόεδρον καί τα μέλη τής Τέρας 
?Συνόδού καλέσας ώς Αντιπρόσωπον τής ’Εκκλησίας έν τε τή δρκίσει . 

•’τού Υπουργικού Συμβουλίου καί έν τφ Ανοίγματι τής Βουλής τόν 
Τΐανοσ. Άρχιμ. κ. Χρυσόστομον Παπαδόπουλον Καθηγητήν τοΰ Πχνε- 

<π στημίου καί Διευθυντήν τής Ριζαρείου,
I Κηρυχθέντες ύπόδικοι ένώπιον έκτακτου Έκκλ. Δι/.αστηρίου πάν- 

(Αες οί τήν Τέραν Σύνοδον συγκροτοΰντες διετάχθησχν ύπό τής Κυβερ- 
^ηήσεως να έγκαταλίπωσι τάς ’Αθήνας καίνά περιορισθώσι, μέχρις ού 
Τίςληθώσι πρό τοΰ Δικαστηρίου, είς τάς έν Αίγίνη καί Σαλαμΐνι μονάς, 
έκλήθησαν δέ διά ΒασιλικοΟ Διατάγματος ώς Συνοδικοί οί Σεβ. Ε

πίσκοποι Θεσσαλιώτιδος κ. Εύθύμιος, Σύρου καί Τήνου κ. ’Αθανάσιος, 
ίΦθιώτιδος κ. ’Ιάκωβος καί Χαλκίδος κ. Χρύσανθος, οί'ανες καί έδωκαν 
;τήν νενομισμένην διαβεβαίωσιν ένώπιον τοΰ Βασιλέως Αλεξάνδρου 
^παρουσία καί τοΰ ύπουργοΰ τών ’Εκκλησιαστικών κ. Δίγκα τήν 13 Ί- 
ουλίου. λ

Τάς ένεργείας αύτής ή Κυβέρνησις έστήριξε καί έπί τής γνωμοδο- 
/τήσεως τοΰ έν Θεσσαλονίκη Εκκλησιαστικού ’Αρχιερατικού Συμβοι- 
Κου, δπερ συνελθόν τήν 28ην ’Ιουνίου έκτάκτως υπό τήν προεδρείαν 
,/ιοΰ Παν. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Γενναδίου έπί παρουσία καί 

J&ÓO έπί τών Εκκλησιαστικών Ύπουργοΰ Απεφήνατο ούτω :
«Άκούσαν τήν είσήγησιν τοΰ κ. Ύπουργοΰ περί τοΰ Έκκλησι 

/άστικοΰ ζητήματος δπερ Ανεφύη έν τή Αύτοκεφάλφ ’Εκκλησία τής 
Κ^Ελλάδος κατόπιν τής έκφωνήσεως τοΰ Αναθέματος κατά τής ’Εθνικής 
ί Κυβερνήσεως ύπό τε τής Τεράς Συνόδου καί τών πλείστων αύτής ’Ε

πισκόπων διεσκέφθη έπ’ αύτής κατά παράκλησιν τοΰ κ. Τπουργοΰ έ- 
3
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πΐ τούτφ, ώς είπεν, έλθόντος έξ ’Αθηνών ί'να ζητήση τήν γνώμην τού L 
Έκκλ. 'Αρχιερατικού Συμβουλίου περί τής έπενεκτέας λύσεως. Λα- | 
βόν δέ ύπ’ δψει τάς σκέψεις τής Κυβερνήσεως δπως πάντας μέν τους 3 
έκφωνήσαντας τό άνάθεμα θεώρηση ώς ύποδίκους καί άπομακρύνη,* | 
μέχρι τής άποφάσεως του αρμοδίου δικαστηρίου, των έπισκοπών αύτών, & 
προακλ^&αι δέ είς τήν διακυβέρν ^σιν των έν λόγφ έπαρχιών άρχιε- la 
ρείς έκ των νέων χωρών κηρυσσομένης τής ένώσεως τών έπαρχιών 
τών νέων χωρών μετά τής Αύτοκεφάλου Εκκλησίας τής Ελλάδος-4 
κατέληξε μετά μακράν συζήτησιν είς τήν διατύπωσιν τής έξής γνώμης : |

»’Επειδή οί μή μετασχόντες τής πράξεως τοΰ άναθέματος Έπί<Λ 
σκοποί τής Αύτοκεφάλου ’Εκκλησίας τής Ελλάδος είνε κατ’ άρα^Β 
μδν έπαρκείς πρδς νόμιμον συγκρότησιν τής Τεράς Συνόδου είς άντί-^ 
κατάστασιν τών άπαλλασσομένων τών καθηκόντων των βυνοδικών τής ‘ 
παρούσης περιόδου δύναται ή κυβέρνησις νά όνομάση έξ αύτών μέλη 
τής 'Ιεράς Συνόδου, ής θάπροεδρεύση ό κατά βχθμδν άνώτεροςή δ £ 
έχων τα πρεσβεία τής χειροτονίας. Ή ούιω καταρτιζομένη Ιερά Σύ· ! 
νοδος άμα τή υπό τής Κυβερνήσεως άπαγγελία κατηγορίας κατά του 
Μητροπολίτου ’Αθηνών καί Προέδρου τής 'Ιεράς Συνόδου καί τών με-. 
λών αύτής ώ; καί τών λοιπών Επισκόπων τών έκφωνησάντων τό ά
νάθεμα θά προβή τή συνεννοήσει μετά τής Κυβερνήσεως είς τόν καταρ
τισμόν έκτάκτου Έκκλησ, Δικαστηρίου δπερ κατά τους ιερούς κανόνας 
άνεκκλήτως θά δικάση τούς άνω Αρχιερείς, Τό δικασιήριον τούτο θά 
καταρτισθή κατά τούς ίερούς κανόνας έκ 12 ’Αρχιερατικών μελών'; 
καί τού Προέδρου καλουμένων πρδς συμπλήρωσιν τού άριθμοΰ τούτου 
’Αρχιερέων έκ τών νέων χωρών ύπδ τής Κυβερνήσεως έν συνεννοήσει 
μετά τής 'Ιεράς Συνόδου, συνφδά τή μακρά τής ’Ανατολικής Έκκλη- 
σίας πράξει καθ’ήν μία έπΐ μέρους Εκκλησία μειαπέμπονται ’Αρχι
ερείς έξ άλλης τοιαύ .ης πρδς κανονικήν έκλογήν, χειροτονίαν καί δίκην 
’Λρχιερέως ή ’Αρχιερέων πρδς συμπλήρωσιν τού άπαιτουμένου κανο
νικού άριθμοΰ. Τά περί τούτου θά κανονισθώσι διά Β. Διατάγματος ά- 
ναστέλλοντος ή καταργοΰντος καί τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 13 τοΰ νό
μου ΣΑ' περί διαδικασίας τοΰ Προέδρου καί τών μελών τής 'Ιεράς - 
Συνόδου ώς καί πάσαν άλλην σχετικήν διάταξιν. Μετά τήν άπόφασιν 
τοΰ ώς άνω Δικαστηρίου ή 'I. Σύνοδος θά προβή είς τήν πλήρωσιν 
πών Έπισκοπών ών οί Επίσκοποι ήθελον κηρυχθή έκπτωτοι | 
τής Επισκοπής των-ώς καί τών αιτία θανάτου χηρευουσών ή έκ πα- ;

Ή έν Έλλάδι δίκη τών ’Αρχιερέων 423

,·. ραιτήσεων οίκειοθελών κενωθησομένων Έπισκοπών, άποκαθιστώσα έν 
\ αΰτοίς καί Μητροπολίτας ή Επισκόπους τών νέων χωρών δυνάμει νομο

θετικού διατάγματος κατ’ άναλογίαν τοΰ κατά τδ 1914 ύπ’ άριθμ. 282 
καί ήμερομηνίαν 11 Ιουνίου έκδοθέντος.

? »Οίοΰτω πως έκλεγησόμενοι Μητροπολίται καί Επίσκοποι 
τών νέων χωρών καί άποδεχόμενοι τήν έκλογήν ύποβάλλουσι τώ Οί- 
κουμενικω Πατριάρχη τήν κανονικήν αύτών παραίτησιν έξαιτούμενοι 

g-άμα τήν έκδοσιν τών άπολυτηρίων αύτών γραμμάτων. Δύνανται δέ νά 
^άνα^άβωσι τά νέα των καθήκοντα καί πρό τής έκδόσεως τούτων. Τδ 
^Εκκλησιαστικόν ’Αρχιερατικόν Συμβούλων φρονεί δτι κατά τήν ώς 
"άνω διατυπουμένην γνώμην του λύεται πλήρως καί ίκανοποιητικώς τδ 

ζήτημα τής Αύτοκεφάλου Εκκλησίας τής Ελλάδος, τηρουμένων 
Ηβών ίερών κανόνων καί τής αύθυπαρξίας τής έν λόγφ Εκκλησίας», 
W- Συμφώνως πρδς τήν γνωμοδότησιν ταύτην τού έν Θεσσαλονίκη 
Έκκλησιασηκοΰ, ’Αρχιερατικού Συμβουλίου ή νέα έν Άθήναις 'Ιερά 
Σύνοδος ύπέβαλεν είς τδ 'Γπουργεϊον τών ’Εκκλησιαστικών κατάλογον 
15 ’Αρχιερέων έξώνή Κυβέρνησις έξέλεξε καί διώρισε διά Β. Δια
τάγματος 9, οί’τινες μετά τών 4 Συνοδικών άπειέλεσαν τδ Ιδμελές 
ειδικόν Έκκλ. Δικασιήριον τδ μέλλον νά δικάση τούς ύπδ κατηγορίαν 

^’Αρχιερείς. Οί είς τούς Συνοδικούς προσιεθέντέ, 9 ’Αρχιερείς είνε οί 
;έξής : Θεσσαλονίκης Γεννάδιος ό καί Πρόεδρος, Βέρροίας Καλλίνικος, 

ΟΚασσανδρίας Ειρηναίος, Μυτιλήνης Κύριλλος, Σισανίου καί Σιατίστης 
! -'Ιερόθεος, Πέτρας Τίτος, 'Ιερισσοΰ καί 'Αγίου *Ορους Σωκράτης καί 
. Κυδωνιάς καί Άποκορώνου’Αγαθάγγελος. Βραδύ τερον είς τήν θέσ.ν 
τοΰ τελευταίου δηλώσαντος δτι κωλύεται προσωρινώς έκλήθη διά Β.Δ. 
δ Βοδενών Κωνσταντίνος. Γραμματείς δέ τών Δικαστηρίων ώρίσθησαν 

' ό τής 'Ιεράς Συνόδου καί οί κ.κ. Κ. Τριανταφυλλόπουλος καί Σ. 
:Πανΐάς.
Β Τδ Δικασιήριον συνήλθεν είς πρώτην συνεδρίαν παρόντων 7 με

λών, τών λοιπών μήπω άφιγμένων είς ’Αθήνας, καθ’ ήν ό Υπουργός 
τών Εκκλησιαστικών άνέγνω τδ Βασιλ. Διάταγμα δι’ ου κατηρτίσθη τό 

i Έκκλησ. Δικασιήριον προσφωνήσας άμα τό Δικασιήριον καί άντιφω- 
^νηθείς ύπδ τοΰ Προέδρου. Μετά τήν άναχώρησιν τοΰ 'Γπουργοΰ τδ Δι- 
b? καστήριον έξέλεξεν έξαμελή έπιτροπήν άποτελουμένην έκ τοΰ Προέδρου, 
&τών 'Ιεραρχών Κασσανδρείας, Μυτιλήνης, Χαλκίδος καί Φθιώτιδος 
i καί τού παρά τή Ιερά Σ^νόδιρ Βασιλικού Επιτρόπου κ, Μιχ. Γαλα- 
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νοΟ είς ήν άνέθηκε τήν σύνταξιν τοΰ εσωτερικού οργανισμού τοΰ Διχα- I 
στηρίου. 1

Ή έπιτροπή συνέταξε τόν κανονισμόν δεχθεϊσα ώς τοιοΟτον τόν ί 
τής Ίεράς Συνόδου μετά τινων τροποποιήσεων, δστις καί έδημοσιεύθη J 
είς τήν «Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως». Τάς τακτικάς άνακρίσεις 
Δικαστήριον ήρχισε τήν 23 Αύγούστου. Τα πρακτικά τής Τέρας Συ- 5 
νόδου κατεσχέθησαν ύπό τής-άσιυνομίας δπως χρησιμοποιηθώοι κατά ■ 
τήν δίκην?·

Νεώτεραι είδήσεις άναγγέλλουσιν δτι οί υπόδικοι θά ήγοντο πρό Ä 
τού Δικαστηρίου τήν 12 Σεπτεμβρίου.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΠΙ TOY Ε0ΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ -

Οι Έλληνες Βουλευταί Κύπρου συνελθόντες έν Ιίλάτραις* ■ 
κατά ύπερμεσούντα ’Ιούλιον είς διάσκεψιν έπί τού ζητήματος- 
τής. έθνικής τής'Κύπρου άποκαταστάσεως συνέταξαν καί άπηύ· S 
θυναν τα άκολουθα έγγραφα :

Έν Π?^άτραις, τή 19)1 Αύγούστου 1917. 'M·
Έξάχώτατε,

ΟΙ υποφαινόμενοι "Ελληνες Βουλευταί. Κύπρος λαμβάνομεν τήν τιμήν νά έπι- 
συνάψωμεν ύμΐν ώδε είς διπλούν υπόμνημα ύπογεγραμμένον ύφ’ ήμών υπό ήμερο- 
μηνίαν 16)29 ’Ιουλίου 1917 καί άπευθυνόμενον προς τήν Αύτοΰ ’Εντιμότητα τόν Si 
έπί των ’Αποικιών Υπουργόν καί παρακαλοΰμεν τήν Ύμετέραν ’Εξοχότητα δπω^Η 
εύάρεστηθή νά διαβίβαση τούτο είς τόν πρός δν όρον.

Διατελοΰμεν μετά βαθύτατης πρός τήν Ύμετέραν ’Εξοχότητα ύπολήψεως ■ 
καν τιμής

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΟΓΛΕΓΤΑΙ ΚΓΠΡΟΓ.
Πρός τήν Αύτοΰ Εξοχότητα 

τον -Μέγαν 'Αρμοστήν τής Κύπρου

Εις Τρόοδος.

Έν Πλάτραις (Κύπρου), τή 16)29 ’Ιουλίου 1917. «ΚΗ 
’Εντιμότατε,

01 Έλληνες Βουλευταί Κύπρου, έκπροσωποΰντες τά αισθήματα τοΰ Έλλη-' q 
Ίκού πληθυσμού τής Νήσου, γινόμεθζ άπαξ ετι έρμηνείς των αισθημάτων αυτού f1

Ειρμού και τιμής πρός τό Βρεττανικόν Έθνος, πρός τούς μεγάλους αγώνας τοΰ 
έπικρατήσεως τών φιλελευθέρων αρχών έν τφ Κόσμφ και τοΰ 

$'χίίου τών μικρώ/ έθνών βαθυτάτην αίσθάνεται συμπάθειαν καί διαβιβάζομεν 
6τι τάς διάπυρους ήμών εύχάς ύπέρ τής τελειωτικής κατισχύσεως τών ένδό- 

^^^Ρρεττανικών όπλων.
fi 2. 0^ Κύπριοι, ’Εντιμότατε, άμό τής πρώτης στιγμής τής έγκαταστάσεως 

Βρεττανικών ’Αρχών έν τή πατρίδι ήμών δυνάμει τής μεταξύ ’Αγγλίας καί 
Β^οορκί*ς συνθήκης τού 1878, χαιρετίσαντες μετ’ εύλογου χαράς τήν τόσφ εύτυχή 
EL· ήμάς πολιτικήν μεταβολήν, έξεδηλώσαμεν ζωηρότατα τά αίσθήματα ήμών 
Ι^γνωμοσύνης πρός τήν Μεγάλην Βρεττανίαν καί κατεστήσαμεν ευθύς αμέσως 

κ·χτ’ επίσημον τρόπον γνωστά τά αίσθήματα ήμών ταΰτα και τάς έθνικάς βλέψεις 
8^,5 Κυπριακού Λαού. Έκτοτε καί μέχρι σήμερον διαρκώς και έπιμόνως είς πά- 

ευκαιρίαν έπαναλαμβάνομεν πρός τήν Μεγάλην Βρεττανίαν τό αίτημα τής 
Β?βθνικής ήμών άποκαταστάσεως, αίτημα δίκαιον καί ιερόν, καί άναλόγους άπηυ- 
Κ ^ύναμεν εκκλήσεις πρός τε τήν Κυβέρνησιν τής Αύτοΰ Βρεττανικής Μεγαλειότη- 
Κ/·ίος καί Φ’λελευθέραν συνείδησιν τοΰ Μεγάλου Βρεττανικοΰ Έθνους. *Η ύφι- 
Β οταμένη έν τούτοις μετά τής Τουρκίας Συνθήκη τοΰ 1878 ήμπόδιζε τήν έκ μέ· 
Κφους' τής Βρεττανικής Κυβερνήσεως αποδοχήν τοΰ αιτήματος ήμών καί τούτο ύ- 
^κήρξε τό διαρκώς είς ήμας προδαλλόμενον κώλυμα διά τήν έκπλήρωσιν τών αίω- 
Κχίων πόθων τοΰ Κυπριακού Λαού.

3. *0 Πανευρωπαϊκός πόλεμος καί ή είς τούτον άνάμιξις τής Τουρκίας έσχεν 
I ώς αποτέλεσμα καί τήν κατάργησιν τής συνθήκης τοΰ 1878, ή δέ Κύπρος διά τοΰ 
‘Διαγγέλματος τής Αύτοΰ Μεγαλειότητος τής 5 Νοεμβρίου 1914 προσηρτάτο έπί 
Εγ'τφ σκοπφ τής διακυβερνήσέως αύτής είς τάς κτήσεις τής Μεγάλης Βρεττανίας. 

Ή Κύπρος οΰτω διά τής καταλύσεως τής Συνθήκης τοΰ 1878, δύναται νά διεκ- 
Μίικήση τό δικαίωμα όπως, ύπό τήν ίσχυράν προστασίαν τής Μεγάλης Βρεττανίας 
Κκαί τήν σκέπην τών φιλελευθέρων αρχών, άς πάντοτε αΰτη περιείπεν, άκουσθή ή 
^■κατ’ έπανάληψιν διατυπωθείσα αύτής θέλησις ή άφορώσα τήν έθνικήν αύτής άπο- 
γ καταστασιν. — ; \

[ 4. Καί δεν λησμονοΰμεν, ’Εντιμότατε, δτι αύτή ή ’Αγγλική Κυβέρνησις, έν 
κγνώσει τών αισθημάτων ήμών καί τών βλέψεων καί δεόντως έκτιμώσα ήμών τούς 
ζύθους προσέφερε τφ 1915 τήν Κύπρον είς τό Ελληνικόν Βασίλειον. Καί ή μέν 
HΕλληνική Κυβέρνησις διά λόγους έκφεύγοντας τήν αρμοδιότητα τοΰ ήμετέρου έ- 
Κ,λέγχου ήρνήθη τήν τόσο) είς ημάς αρεστήν προσφοράν τής ’Αγγλικής Κυβερνή- 
Κσεως. Άλλ’ ή ήθική σημασία τοΰ γεγονότος τούτου, πρός δ μετ’ έύγνωμοσύνης 
Εάπεβλέψαμεν, παραμένει άκεραία καί αποτελεί τήν έμπρακτον έκ μέρους τής ’Αγ

γλικής Κυβερνήσεως άναγνώρισιν τών έθνικών δικαίων τής Κύπρου.
. 5. Ό Ελληνισμός σύμπας από τής ένάρξεως τοΰ πολέμου, μνήμων-τών με- 

■ριλων πρός αύτόν εύεργεσιών τών Προστατίδων δυνάμεων, μετά συμπάθειας άπέ- 
^.όλεψε πρός τής Μεγ. Βρεττανίας καί τών Συμμάχων αύτής τόν αγώνα. ’Ιδιαίτατα 
? ίέ ήμείς οί Κύπριοι μετά βαθείας συγκινήσεως καί ζωηρού ένθουσιασμού ήκούσα- 
Εμεν τό μέγα κήρυγμα τοΰ δικαίου τών ’Εθνοτήτων έξαγγελλόμενον παρά τής Με- 
^'γάλης Βρεττανίας καί τών Συμμάχων αύτής ώς τόν σκοπόν τοΰ μεγίστου έν τή feg
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Ίστορίφ πολέμου, καθ’ δσον τό κήρυγμα τούτο Εναρμονίζεται πλήρως πρός’τήν^ 
’Ελληνικήν Ψυχήν, τήν ’Ελληνικήν 'Ιστορίαν και τάς παραδόσεις τοϋ Έλληνι-4 
κού ’'Εθνους καί Ενέπνευσε συγχρόνως εις τάς ψυχάς ,ήμών τήν πίστιν τής πραγ- 
ματώσεως τών άσβέστων Εθνικών ημών Ελπίδων και πόθων.

6. ’Επιφανές τμήμα του Ελληνισμού και ή Κύπρος, έμπεπιστευμένη τήν τύχην 
αύτής είς τάς χείρας τής Μεγάλης Βρεττανίας εύρίσκει καθήκον της, ιδιαίτατα’ 
κατά τούς παρόντας καιρούς, νά ύπομνήση είς τήν κραταιάν ’Αγγλίαν, τήν σημχίτί 
οφόρον τών φιλελευθέρων ιδεών τήν 'Ελληνικότητα αύτής και νά άξιώση εύλά-ξ· 
βώς παρ’ αύτής όπως άποδώση τήν Κύπρον είς τό Βασίλειον τής Ελλάδος, μ»^ 
ου συνδέουν ημάς οί άρρηκτοι καί προαιώνιοι δεσμοί τού αίματος, τής ιστορίας,^ 
τής Εθνικής συνειδήσεως και τού Εθνικού χαρακτήρας. Καθ’ ήν ώραν τό Έλλη-J 
νικάν Βασίλειον, ’Εντιμότατε, συνταύτισαν τήν τύχην αυτού μέ τήν τύχην τής| 
Πατρίδος Σας, αγωνίζεται παρά τό πλευράν σας, τρέφομεν βαθύτατα τήν πίστιν, 
ότι ή προστάτις ήμών και τού 'Ελληνισμού Δύναμις θά άποδώση δικαιοσύνην 
τόν Κυπριακόν Λαόν, έφαρμόζουσα Επ’ αυτού τάς μεγάλας άρχάς ύπέρ ών ή ίδι- ζ 
κή σας καί ή ϊδική μας φυλή αγωνίζονται απ’ αίώνων καί ύπέρ ών χύνουσι σή-1 
μερον τό πολύτιμον αίμα τών τέκνων των. Ένούντες τήν Κύπρον μετά τής Έλ-^ 
λάδος δέν θά άποδείξητε μόνον έμπράκτως τήν εύγένειαν καί Ιερότητα τού άγώνός^ 
σας, δέν θά άποδώσητε μόνον δικαιοσύνην είς ένα λαόν εύγενή και φιλελεύθερον,! 
δίδοντες δίκαιον πέρας είς τήν μακράν αύτού ιστορικήν σταδιοδρομίαν, αλλά και| 

θά χαλκεύσητε έτι μάλλον άρρηκτους καί ισχυρούς τούς ιερούς δεσμούς, οί δποίαϊ 
ένοΰσι τήν Φυλήν ήμών μετά τής ίδικής σας και θά έδραιώσητε μίαν αίωνίαν ταυ-ÿ 
τότητα συμφερόντων και τυχών'μεταξύ δύο Κρατών. Συνήγορον λοιπόν τών έθνι-g 
κών ήμών δικαίων άπεκδεχόμεθα μετά τήν θείαν Πρόνοιαν τήν Μεγάλην 
Προστάτιδκ καί Εμπιστευόμεθα είς τήν εύγενή συνείδησιν τού Μεγάλου Βρεττανι-^ 
κοΰ Έθνους τήν εθνικήν ήμών ύπόθεσιν, κυρίως είς στιγμάς, καθ’ άς ένούμενοι ^ 
μετά τής Ελλάδος θά ήτο δυνατόν νά συμβάλωμεν διά τών μικρών ήμών δυνά-Ι 
μεων,είς Επιτυχίαν τού μεγάλου σκοπού.

Διατελούμεν μετά πάσης προς
τήν Ύμετέραν ’Εντιμότητα ύπολήψεως καί τιμής I 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΟΓΛΕΓΤΑΙ ΚΓΠΡΟΪ.
Προς τήν Λύτου ’Εντιμότητα τον επί 

τών ’Αποικιών Υπουργόν τής Μεγάλης 
Βρεττανίας κ.τ.λ. κ.τ.λ. κ.τ.λ.

Είς Λονδίνον.

XXX
Έν Πλάτραις (Κύπρου), τή 16)29 ’Ιουλίου 1917. |

Κύριε Πρόξενε της Ελλάδος,
ΟΙ ύποφαινόμενοι Έλληνες Βουλευταί Κύπρου λαμβάνομεν τήν τιμήν ν άπευ·-^ 

θύνωμεν πρός ύμας έγγραφον ύπογεγραμμένον υφ’ ήμών καί άπευθυνόμενον 
τήν Λύτου ’Εξοχότητα τόν Πρωθυπουργόν τής 'Ελλάδος υπό ήμερομηνίαν 16)29\‘ 
Ιουλίου 1917 μετ’ αντιγράφου υπομνήματος τής αύτής ήμερομηνίας άπευθυν’|

»
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ντος υφ’ ήμών διά τής Αύτού Έξοχότητος τού Μεγάλου Άρμοστοΰ Κύπρου 
τήν Αύτού ’Εντιμότητα τόν Επί τών ’Αποικιών Υπουργόν τής Μεγάλης 

^ττανίας.
I Παρακαλοΰμεν υμάς, δπως εύαρεστηθήτε νά διαβιβάσητε τά έγγραφα ταύτα 

^ός την Λ. ’Εξοχότητα τόν Πρόεδρον τής Ελληνικής Κυβερνήσεως.
Διατελούμεν

μετά πάσης ύπολήψεως καί τιμής
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΟΓΛΕΓΤΑΙ ΚΓΠΡΟΓ. 

Πρός τόν Κύριον Πρόξενον τής 'Ελλάδος.
Ε. κ.τ.λ. κ.τ.λ. κ.τ.λ. Είς Λάρνακα.

XXX■Κ· · _ - η
Έν Πλάτραις (Κύπρου), τή 16)29 ’Ιουλίου 1917.

Bb Εξοχότατε,
L Οί ύπρφαινόμενοι "Ελληνες Βουλευτα'ι Κύπρου άπηυθύναμεν πρός τόν Έντι- 

Είατον Επί τών ’Αποικιών ύπουργόν τής Μεγάλης Βρεττανίας ύπόμνημα, ουτι- 
Εξ κντίγραφον λαμβάνομεν τήν τιμήν νά κοινοποιήσωμεν ώδε τή Ύμετέρφ Έςο- 
^^ητι.
■È. Ή Κύπρος, Έξοχώτατε, συμμερισθεϊσα καθ’ δλην τήν μακράν αύτής ιστο
ρίαν τών περιπετειών τής Ελληνικής 'Φυλής και μετασχούσα έκάστοτε τών κρι- 
Εν ύπέρ τής 'Ελληνικής Ελευθερίας αγώνων καί θυσιών, βιούσα δέ ,άπό τεσσάρων 
'»'περίπου δεκαετηρίδων ύπό φιλελεύθερον πολιτειακόν καθεστώς, άπέβλεψε πάντο- 
Κι'μετ’ εύλόγων Ελπίδων πρός μέλλον αντάξιον τής καταγωγής, τής ιστορίας καί 
τών πόθων αύτής.

Γ Τάς έλπίδας ήμών Εδικαίωσεν αύτή ή προστάτις Δύναμις, ήτις δεόντως έκτι- 
^μώσχ ήμών τούς πόθους καί τά Εθνικά ήμών δίκαια άναγνωρίσασα προσέφερε κατά 

ÌBó 1915 τήν Κύπρον είς τήν Μητέρα Πατρίδα, ήτις, τότε, διά λόγους ,έκφεύ- 
Εό'Λας τήν άρμοδιότητχ τού ήμετέρου Ελέγχου δέν άπεδέχθη τήν προσφοράν.
El Ήδη, Έξοχώτατε, κατά τούς κρίσιμους τούτους καιρούς οί Κύπριοι έκπλη- 

Εοδντες καθήκον 'ιερόν, άλλά συγχρόνως καί ένασκούντες δικαίωμα άναμφισβήτη- 
^ρν, έκδηλοΰμεν άπαξ έτι τόν προαιώνιον καί άναλλοίωτον ήμών πόθον, δπως ά- 
: ποτελέσωμεν άναπόσπαστον μέλος τής μιας καί μεγάλης Ελληνικής Πατρίδος.
Κ Έμπιστευθέντες τήν τύχην ήμών είς χείρας τής κραταιάς τού Ελληνισμού 

^προστάτιδος, ήτις διακυβερνώσα τήν Κύπρον Εχειραγώγησεν ήμάς πρός τήν έθνι- 
£$ήν ελευθερίαν, άπεκδεχόμεθα καί παρά τής Ενδόξου ήμών Μητρός πάντοτε φίλης 
Εκαί νΰν συμμάχου τής Μεγάλης Βρεττανίας, τήν Μητρικήν προστασίαν καί άν- 
^τίληψιν.

Διατελούμεν μετά βαθύτατης
πρός τήν Ύμετέραν ’Εξοχότητα 

ύπολήψεως καί τιμής,
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΟΓΛΕΓΤΑΙ ΚΓΠΡΟΪ.

§\Πρός τήν Αύτού/Εξοχότητα
Πρωθυπουργόν τής Ελλάδος

Eg κτλ. κτλ. κτλ.
Είς ’Αθήνας.
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&Ϊου ή Κύπρος άκολουθεί καθαρώς ριζοσπαστικήν πολιτικήν πρό τής 
Ε όποίας ώχριοΟν οί αγώνες τής Κρήτης καί τής Επτάνησου.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ και 2ΚΕΨΕΙ
ΤΟ ΔΙΑΒΗΜΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Έσχολιάσθη εις βάρος των Βουλευτών το άνευ τής συμμετοχής^ 
τής 'Ιεραρχίας γενόμενον ύπ’ αύτών διάβημα έπί τοΟ έθνικοΟ ζητήματ^ 
τος. Νομίζομεν δτι δεν είνε άπολύτως δίκαιαι.αί γενόμεναι έπικρίσεις 
είς τό σημείον τοΟτο. Οί Βουλευταί καί άλλοτε άπηύθυναν δμοια ύπο-; ί 
μνήματα άνευ τής συμμετοχής τής Ιεραρχίας είς τήν δποίαν δέν είνε | 
πάντοτε εύκολον νά συνέρχηται έπί τό αύτό. ’Ίσως τό έκτακτον των 
περιστάσεων νά άπήτει καί έξαιρετικόν τον τρόπον τής ένεργείας κα^ 
διά τοΟτο τήν προσοχήν ήμών έπισύρει μάλλον τό γεγονός δτι οί κύ-1 
ριοι ΒουλευταΙ τόσον όλίγον τόνον έδωκαν είς τό διάβημά των ωστΟ 
δχι μόνον δέν έθεώρησαν άξιον τοΟ κόπου νά διακόψωσι πρός σ^γμήΟ 
τήν θερετρικήν ζωήν καί νά συγκεντρωθώσιν έν τή πρωτευούση ύπό | 
τήν προεδρείαν τοΟ ’Εθνάρχου, άλλά καί μέχρι τού έν Τροόδει 'Αρμό· 
στείου έφυγοπόνησαν να άναβώσι καί έπιδώσωσιν αύτοπροσώπως 
Μ. 'Αρμοστή τό πρός τόν 'Υπουργόν ύπόμνημα, άπέστειλαν δ’ αυτό ' 
ώς κοινόν έγγραφον διά τοΟ ταχυδρομείου. Φαντάζόμεθα τά σχόλια.^ 
μέ τά όποϊα ό Μ. 'Αρμοστής θα συνώδευσε τό ύπόμνημα πρός τόν 
Υπουργόν διά τήν φλόγα τήν όποίαν έκ τοΰ τρόπου τούτου τής ένερ-?: 
γείας μας διέκρινεν είς τά στήθη μας.

ΕΙχεν δμως καί άλλο συμπληρωματικόν ύλικόν διά τά σχόλιά τομ^ 
ό Εξοχότατος τάς φαεινάς ιδέας τοΟ ένός ΒουλευτοΟ δτι ή Κύπρό^ 
δέν ζητεϊ Ελλάδα άλλά έλευθερίαν, τήν άρνησίν του νά ύπογράψη τό. ■ _ 
πρός τόν Πρωθυπουργόν τής Ελλάδος έγγραφον, τόν ισχυρισμόν του Ρ 
δτι ουτω σκεπτόμενος καί ένεργών έκπροσωπεϊ τόν κυπριακόν λαόν 
δλα ταΰτα είνε σπουδαϊον ύλικόν διά τόν χρωστήρα τής Α. Έξοχότη-| 
τος πρός χρωματισμόν των κυπριακών πόθων. Έάν δε ταϋτα άν«πΛγ| 
ραβάλη καί πρός τά διαβήματα τών Κρητών βουλευτών οί όποιοι ήθ*-1 

’ λον νά διαρρήξουν τόν άποκλεισμόν τής Κρήτης δια νά φθάσωσιν ι·ί 
τάς ’Αθήνας καί νά διασπάσουν τήν πρό τοΟ βουλευτηρίου λογχοφόρον 
στρατιωτικήν άλυσιν δπως είσέλθωσιν είς τό 'Ελληνικόν Βουλευτή-> 
ριον, τότε άληθώς θά άποδειχθή δτι από τής νέας βουλευτικής περιό- |

Ή ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΟΡΤΗ
Άργάέγνώσθη έν Κύπρφ ήέπίσημος καθιέρωσις τής 30

> Αύγ. ώς δνομαστικής έπετείου του Βασιλέως ’Αλεξάνδρου. Τήν 
Βεΐδησιν άνήγγειλεν είς τόν κ. Πρόξενον τής Ελλάδος έν Μ.Ποτα- 
|>μφ ό Μ. Κιτίου μαθών έκ τών Αιγυπτιακών έφημερίδων δλίγας 
■ημέρας πρό τής έορτής, άπεφασίσθη δέ κοινή δπως τελεσθή έν 
ρΠλάτραις δοξολογία προσκαλουμένου έκ Τροοδιτίσσης καί του 

Μητροπολίτου Πάφου. Τήν δοξολογίαν έτέλεσε μόνος ό *Αγ. 
»Πάφου, του Μητρ. Κιτίου μή δυνηθέντος νά παραστή ένεκα ά- 
βσθενείας. '0 Μητρ. Κιτίου μή προφθάσας να γράψη διέταξε 
Κΐηλεγραφικώς τήν τέλεσιν δοξολογίας έν Λάρνακι καί Λεμεσφ. 
ÉTà γραφέντα έπομένως δτι ο Πρόξενος καί οί Βενιζελικοί κύ- 
Κκίοι έκινήθησαν έξαιρετικώς διά τήν βασιλικήν έορτήν δέν άν- 
^αποκρίνονται πρός τά πράγματα.

ΫΦΙΛΟΠΑΤΡΙΔΕΣ ΛΟΓΟΙ
■ 'Ωραίοι, πλήρεις φιλοπατρίας ήσαν οί λόγοι, ούς δ νέος 

^Πρόξενος τής Ελλάδος κ. Ν. Βατιμπέλλας μας άπηύθυνε κα
ί τά τήν έν Πλάτραις δοξολογίαν έπΐ τή βασιλική εορτή. «’Άς κα
ί? τάπαύσωσιν, είπεν, αί άνωφελεις συζητήσεις καί αί μάταιαι 
Αντεγκλήσεις. Άτενίσωμεν δλοι μέ ύπερηφάνειαν καί μέ συγκί- 

νησιν πρός τήν γαλανόλευκον σημαίαν μας καί άς άναλογισθώ- 
^ιεν ποίά τιμή μας περιμένει άγωνιζομένους τόν καλόν καί τίμιον 
| άγώνα παρά τό πλευρόν τών φίλων καί προστατών του 'Ελληνι
σμού, παρά τό πλευρόν τής κραταιάς και φιλελευθέρας ’Αγγλίας. 
^Ελληνες τής Κύπρου. 'Η ήμερα αυτή έστω άπαρχή νέων σκέ- 

k ψεων καί νέων άποφάσεων. Ένωθώμεν, τείνωμεν, άλλήλοις φι- 
! λικήν χεΐρα άγάπηςκαί δμονοίας. Συσπειρωθώμεν περί τήν 
^Κυβέρνησίν μας καί περί τόν Μέγαν Κυβερνήτην τόν κινούντα τόν
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θαυμασμόν καί τόν σεβασμόν δλου του πεπολιτισμένου κόσμου διά j 
τάς εύγενείς καί ύγιείς άρχάς του καί δια τήν πεποίθησίν του 
είς τό μέλλον του Ελληνισμού. Μόνον ήνωμένοι, όμονοουντες 
καί πειθαρχούντες θά έκπληρώσωμεν τά όνειρά μας».

X X X
ΑΝΕΚΟΥΦΙΣΘΗΜΕΝ 1

Ημείς, οιτινες έν όνόματι των ήθικών άρχών τοΰ Εύαγγελίου έρ-'Α 
ρήξαμεν άπό των σελίδων τούτων κραυγήν όδύνης διά τήν καταπάτη- | 
σιν τής Έλληνοσερβικής συνθήκης καί έθρηνήσαμεν ίερεμιακώς διά >
τας έκ τής άθετήσεως ταύτης έπερχομένας είς τό έθνος συμφοράς υπό ; 
τό'κράτος διατελοΟντες τής θείας ρήσεως «δικαιοσύνη έξυψοί έθνη,Α» 
έλαττονοΟσι δέ φυλάς άμαρτίαι», έκδηλουμεν σήμερον άπροκάλυπτον Α 
τήν άνακούφισιν ήν αίσθανόμεθα άναγινώσκοντες τούς λόγους τούτους^ 
τόΟ Υπουργού τών Εξωτερικών άπό τοΰ βήματος τής Ελληνικής 3 
Βουλής.

«Ήθέλησα νά μή άφήσω έν τή αιθούση .ταύτη άνευ διαμαρτυρίας - 
τήν θεωρίαν περί έφαρμογής τών Διεθνών Συνθηκών, ίνα μή άπομείνη I 
έν τώ νφ ούδενός έστω καί ή έλαχίστη άμφιβολία περί τής συναισθή-^ 
σεως τής βαθυτάτης, ήν έχει ή Κυβέρνησις καί μετ’ αύτής ό έλληνικός 
λαός περί τοΰ ίεροΰ χαρακτήρος τών έθνικών υποχρεώσεων. 'Εχω τήν κ 
συναίσθησιν δτι ό σεβασμός τοΰ δοθέντος λόγου είνε ή βάσις πάσης <
κοινωνίας, είνε ή πρώτιστη βάσις των διεθνών σχέσεων. Εκείνο τδ 
κράτος το όποιον δέν έχει βαθέως είς τήν συνείδησίν του κεχαραγμέ- 
νην τήν άρχήν ταύτην, δέν έχει το δικαίωμα νά λέγηται Κράτος. Είνε 
ληστοσυμμορία άπέναντι τής όποίας τό Κράτος έχει τό δικαίωμα και 
τό καθήκον νά όπλισθή διά νά τήν θέση έκτός νόμου,,. Τό τιμαλ- 
φέστερον, τό ίερώτερον καί τό εύγενέστερον κτήμα ένός μικροΟ Έ
θνους είνε ή τιμή. Καί τιμή δέν ύπάρχει πλέον δταν δέν τηρήται 6 
δοθείς λόγος. Ταυτα λέγων είμαι βέβαιος, δτι έρμηνεύω πιστώς όλων 
ήμών τό φρόνημα άδιακρίτως πολιτικών πεποιθήσεων καί άποχρώσεων. 
Καί δύναμαι νά εΐπω δτι έκ τών άντιπροσώπων τού έλληνικοΟ λαού; 
ούδείς ήθελε να ύπογράψη τήν άτιμωτικήν θεωρίαν τών κουρελοχάρ* 
των των συνθηκών».

ΚΥΠΡΙΑΚΑ
ρ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ

K'—ΊΙ Α. Μ. ό ’Αρχιεπίσκοπος έλα- 
προ ολίγου περιοδεύω? ά?ά τάς ά- 

γροτιζάς κοινότητας παρά τοΰ έν Κα- 
^(ρω Διπλωματικού Πράκτορας τής 
^Ρωσσίας τήν ακόλουθον επιστολήν από 
ί) 12)25 Αύγούστου.

IF- Μακαριότατε,
Κ Έπι φροντίδι διά τάς ανάγκας τής 

^Ρωσσικής ’Εκκλησίας καί άποφάσει 
ißM ζητημάτων τινών άφορώντων τήν 
^Μργάνωσι? τής Ρωσσικής ’Εκκλησίας 
^θά συγκληθή κατά τήν 15 Αύγούστου 
Ηίοπική Πανρωσσική Σύνοδος έν Μόσχα. 
ΕθΚατά τά πατροπαράδοτα έθιμα τών 
^αρχαίων χρόνων οί Πρόεδροι τών Όρ- 
^θοδόξω? ’Εκκλησιών τής ’Ανατολής έ- 
^Καλοΰ?το πάντοτε όπως . μετάσχωσι τών 
^τοιούτων Συνόδων τιμής ένεκεν. Ά- 
^κολουθοΰσα τήν αρχαία? συνήθειαν

Άγιωτάτη Ρωσσική Σύνοδος έπιφορ- 
|Κΐζει με διά τής Προσωρινής Ρωσσικής 
Ι^υβερνήσεως νά άποστείλω τή Ύμ. 
Η^ακαριότητι τήν πρόσκλησιν τής Συ- 
Κ^όδου.

^'Παρακαλώ Υμάς, Μακαριώτατε, νά 
À' &Χθήτε τή? διαβεβαίωσι? τής Υψηλής 
fΐφής·

ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΜΪΡΝ2Φ
Πρεσβευτής τής Ρωσσίας έν Αίγύπτφ.

£ ϊ. Γ. *Η ανωτέρω πρόσκλησις μας 
'^πεδόθη διά τού τηλεγράφου πολύ βρα- 

Α «ώς ληφθείσα παρά του Διπλ. Πρα-, 
κτορείου τής ΑΙγύπτου μόλις σήμερον

^12)25 Αύγούστου. Α. Σ.

Π Έπι τή προσκλήσει ταύτη πρόκειται 
^νά διασκεφθή τήν 20ήν ίσταμένου μηνάς 
^Σεπτεμβρίου ή 'Ιερά ήμών Σύνοδος.

Κ—Έπι τή Βασιλική έορτή ή Α.

Μακαριότης άπέστειλε προς τήν Α. Μ. 
τον Βασιλέα ’Αλέξανδρον τό ακόλου
θον τηλεγράφημα :

ΑίΓτον Μεγαλειότητα Βαόι- 
λέα τών ’Ελλήνων Αλέξανδρον,

Ά θ ή V α ς.
Έπι τή εθκαιρίφ τής ονομαστικής έ- 

ορτής τής Ύμ. Μεγαλειότητας άνεπέμ- 
ψαμεν καθ’ άπασαν τήν Νήσον δοξολο
γίας προς τον θεόν, δεόμενοι τοΰ Παν
τοδυνάμου δπως ένισχύση τον θρόνον 
τής Ύμ. ' Μεγαλειότητος, καταστήβη 
ένδοξον τήν Ύμετέραν Βασιλείαν, πραγ
ματοποίηση τούς πανελληνίους πόθους 
καί εύλογήση τήν δικαίαν ΰπόθεσιν 
τών Συμμάχων άγωνιζομένων πρός θρί
αμβον τοΰ πολιτισμού, τής ελευθερίας, 
τής δικαιοσύνης και τής αρχής τών ε
θνικοτήτων.

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΓΠΡΟΪ

— Τήν δοξολογίαν επί τή Βασιλική 
έορτή έτέλεσεν ή Α. Μ. έν Κώμη ΑΙ- 
γιαλοΰ, είς δέ τήν έν τή ’Αρχιεπισκο
πή τελεσθεϊσα? δοξολογίαν προέστη δ 
θεοφ. ’Επίσκοπος Σαλαμϊνος κ. Νικό
δημος.

—Κατά τήν έν Ριζοκαρπάσφ πά- 
ρουσίαν τής Α. Μ. συνεδριάσασα δπό 
τήν προεδρείαν Αύτής ή ’Επιτροπή τής 
Ίεράς Μονής ‘Αγίου Άνδρέου άπεφά- 
σισε τήν Εδρυσιν Πρακτικής Σχολής έν 
Ριζοκαρπάσφ συντηρηθησομένην έκ τών 
προσόδων τής Ίεράς Μονής. Ή σχο
λή αρχίζει τήν λειτουργίαν αυτής από 
τοΰ έτους τούτου. Έψηφίσθη ώσαύτως 
χορηγία έκ τοΰ ταμείου τής Μονής 
διά μέν τό Π.Γυμνάσιον ^40, διά δέ τό 
Π. Ιεροδιδασκαλείο? Χ'20 καί διά τό 
Νοσοκομείο? Βαρωσίω? ^20.,
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—Καί ή έν Κυθραίφ παρουσία του Μ. 
’Αρχιεπισκόπου έδωκε την ώθησιν προς 
ίδρυσιν Σχολαρχείου, πεισθέντων των 
τε προκρίτων τής κώμης καί των 
έκκλησιαστικών ’Επιτροπών των 5 έ- 
νοριακών ναών δπως συνεισφέρωσιν είς 
την συντήρησιν αύτοΰ, υπεσχέθη δέ καί 
ή Α. Μ. έπιχορήγησίν τινα έκ του 
θρονικοδ ταμείου.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΓ

—Ή Α. Π. δ Μ. Πάφου προέστη 
τής έν Πλάτραις δοξολογίας έπι τή ε
ορτή τοΰ Βασιλέως ’Αλεξάνδρου, απήγ
γειλε δέ συγκινητικήν κατάλληλον τή 
περιστάσει προς τον θεόν δέησιν. Τά 
τής δοξολογίας διεβιβάσθησαν δπό τοΰ 
κ. Προξένου προς τον Βασιλέα, δστις 
άπήντησεν ως ακολούθως : '

Βατχ|ΐπέλλαχ> Πρόξενον Έλ- 
λάδος, Π λ ά τ ρ α ς.

Σας ευχαριστώ είλικρινώς ως και 
τον Μητροπολίτην και τούς κατοίκους 
Κύπρου διά τάς καλάς εύχάς.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β.
— Πέριοδεύων δ Π. Μητρ. Πάφου 

έτιμώρησε δι’ άφορισμοΰ στυγερόν αΐ- 
μομιξίας έγκλημα. 'Ο άφορισμός έπή- 
νεγκεν άμεσον τό αποτέλεσμα. Οί δμο- 
χώριοι τοΰ έγκληματίου διακόψαντες 
πάσαν πρός αυτόν έπικοινωνίαν έξη- 

νάγκασαν αύτδν νά έλθη είς ouvaisfg 
σθησιν τοΰ εγκλήματος του κλαίων: δέ 
ήδη και στενών έξαιτεΐται τό έλεος 
’Εκκλησίας.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ KITI01'
—Πεσών έκ τομ ζώου δ Π. Μητροήζ^ 

πολίτης Κιτίου κατά την έν Πιτσιλ^^ 
περιοδείαν αύτοΰ διετέλεσεν έφ’ Ικανόν.-Ì 
κλινήρης, πριν δ’ άναλάβη έντελώς^έκ’^ 
τής πτώσεως προσεβλήθη υπό ρεύμα- 
τισμών ένεκα τών όποιων διατελεϊ: Ìty|| 
έν άκινησίφ.

ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΝ
— Αί έγγραφαι τών νέων μαθητών/^ 

διά τό 'Ιεροδιδασκαλείο'? θά ένεργών- 2 
ται μέχρι τής 25 Σεπτεμβρίου. Τήν 
2^ην αρχίζουν τακτικώς τά μαθήμ τα.

—'II έφορεία τοΰ 'Ιεροδιδάσκαλε^.^ 
συνεδριάσασα περί τάς άρχάς ’Ιουλίου.5” 
κατήρτισε το προσωπικόν τοΰ ίδρυμα- -Α 
τος διά τό νέον έτος. Διωρίσθησα/ αυ^Μ 
θις πάντες οί και κατά τό παρελθάΐ < 
έτος διδάσκοντες καθηγηται πλήν j ÎME-gi 
νον τοΰ κ. 0. Χρηστίδου, δστις καί κα- ·;ΐ 
τά τό παρελθόν έτος 5 μόνον ώρας 
καθ’ έβδομάδα έδίδασκεν έν αύτφ. 
Προσελήφθη δέ νιος καθηγητής δ 
Μ. Φιλώτας διδάκτωρ τών φυσικομαθη^^ 
ματικών.

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ

Άριθ. 50. ΚΑΗΣΙΣ
Ίο έν Λενκβόία ΈκκΖηόχαότχκόν Αικαότήρχον 

της Άρχχεπχόκοπίϊς Κύπρον.
Προσκαλείται δ Θεόδωρος Κούρτης έκ Σμύρνης τέως κάτοικος Λευκοσίχζ-a 

καί νΰν αγνώστου διαμονής και κατοικίας, όπως, μετά 30 ημέρας από σήμερονΑ 
έμφανισθή ενώπιον τοΰ ’Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου τής ’Αρχιεπισκοπής έν Λευή?^ 
κοσίφ αύτοπροσώπως ή διά νομίμου αντιπροσώπου, ώς έναγόμενος έπι διαζεύξεί j 
υπό τής συζύγου αύτοΰ Εύθυμίας Δημητριάδου έκ Σμύρνης. ’Εν έναντίφ περιπτώ-^ 
σει δικασθήσεται έρήμην.

'Η παροΰσα κλήσις δημοσιευθήσεται έν τφ Έκκλησιαστικφ περιοδικφ 
πρου «’Εκκλησιαστικός Κήρυξ».

Έν Λευκοσίφ τή 5)18 7βρίου 1917.
Έκ τον Γραόείον τον Έκκληΰιαότικοΰ Δι* *2^ 

καότηρίον της Άρχιεπιόκοπύς Κύπρον.
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ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΠΕ
ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

ΠΡΟΝΟΙΑι

ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΚΙ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΙΤΙΟΥ

ΕΤΟΖ Ζ'.—ΤΕΥΧΟΖ 132ÓV.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ
‘Η Πανρωσική Σύνοδος καί αί 'Ελληνικοί Έκκλησίαι.
’Ερευνάτε τάς Γραφάς.
Πλουτάρχεια άπανθίσματα.
'0 Ιερός ’Αμβρόσιος υπόδειγμα ευθαρσούς Ιεράρχου.
Άλυσις παραδοξολογιών.
'0 λόγος περί όμονοίας.
Γεγονότα και σκέψεις: ’Επιβεβλημένων καθήκον.—’2μεν 

ειλικρινείς.
Κυπριακά.

’Εν Λάρνακι, 30 Σεπτεμβρίου 1917.

ΤΥΠΟΙΧ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ,,
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ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ
«Κήρνξον τόν λόγον.·..» IV Tiu. δ’, 2.

ΕΤΟΣ Ζ'.-ΛΑΡΝΑΞ, 3ΟΣΕΠΤΕΜΒΡ.1917.-ΤΕΥΧ.132ον

Η ΠΑΝΡΩΣΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΚΑΙ ΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ

Ή πρόσκλησις τής Άγιωτάτης Διοικούσης Συνόδου τής 
Ρωσικής ’Εκκλησίας, δπως καί ή ’Εκκλησία τής Κύπρου άν- 
τιπροσωπευθή μετά τών λοιπών αύτοκεφάλων ’Εκκλησιών είς 
τήν συγκροτουμένην έν Μόσχα ΙΙανρωσικήν Σύνοδον έγένετο-κατ’ 
άρχήν δεκτή συνοδικώς έγκριθέντος δπως άντιπροσωπευθή καί ή 
Κυπριακή ’Εκκλησία έάν καί αί λοιπαί ΈλληνικαΙ Έκκλησίαι 
άποφασίσωσι να άντιπροσωπευθώσι.

'Η Πανρωσική Σύνοδος, ήτις θά ήρχιζε τάς έργασίας αύτής 
άπδ τής 15 παρελθόντος Αύγούστου διά νά παρατείνη αύτάς πλέ
ον του έτους, εΐνε έν τή ήμερησίοι διατάξει τής- ’Εκκλησιαστικής 
έν Ρωσία ζωής άπδ τής έπιούσης του Ρωσοϊαπωνικοΰ πολέμου 
μέ σκοπδν άναδιοργανώσεως τοΰ δλου έκκλησιαστικοΰ βίου δσ- 
τις έν Ρωσία εινε άσυγκρίτως άνωμαλώτερος ή είς οίανδήποτε 
άλλην Ορθόδοξον ’Εκκλησίαν.

Ή άνωμαλία αυτή άρχίζει άφ’ ής έποχής δ Μ.Πέτρος (1721) 
θέλων νά συγκεντρώση έΨ τφ προσώπφ του μονοκρατορικώς δλας 
τάς έξουσίας κατήργησε τδν θεσμδν τής Πατριαρχίας έγκαθιδρυ- 
θέντα τφ 1593 καί άντικατέστησεν αύτδν διά τοΰ μέχρι νΰν ί- 
σχύοντος θεσμού τής «Διοικούσης Συνόδου», αγνώστου μέν έως 
τότε έν τή διοικήσει τών δρθοδόξων ’Εκκλησιών, έπινοηθέντος 
δέ ύπδ τοΰ Προκόποβιτς πρδς ένίσχυσιν τής έπιρροής τοΰ Αύτο- 
κράτορος καί έν τφ καθαρώς Έκκλησιαστικφ κύκλφ, κατά ύπε- 
ρακόντισιν καί αύτής τής απολυταρχικής έξουσίας τών Βυζαντι-
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434 «Εκκλησιαστικός Κήρυξ»

νών Αύτοκρατόρων. Διότι ένφ έν τη Βυζαντινή Αύτοκρατορία 
έδογματίζετο δια στόματος αύτών τών Αύτοκρατόρων δτι τά 
συνιστώντα τήν Πολιτείαν «Βασιλεύς έστι καί Πατριάρχης», 
τούναντίον έν τή Ρωσική Αύτοκρατορίφ άναστηλούται τό άρ- 
χαίον τής Αύτοκρατορικής Ρώμης δόγμα, καθ’ δ όχι [μόνον έν 
τή πολιτεία άλλα καί έν τή ’Εκκλησία τδ παν άπορρέει άπδ 
τής θελήσεως του Αύτοκράτορος.

Καί δέν ώνομάσθη μέν έν Ρωσία δ Αύτοκράτωρ Pontifex 
maximus (ύπατος Άρχιερεύς) όπως έν τή έθνική Ρώμη, ούσιω- 
δώς δμως τήν έκκλησίαν έκυβέρνα ή Τσαρική έξουσία διά τε 
τής έξαρτήσεως άπδ τής θελήσεως τοΰ Αύτοκράτορος τής έκ- 
λογής τών 'Ιεραρχών καί τοΰ καταρτισμού τής «Διοικούσης 
Συνόδου» καί έτι μάλλον διά τής έπ’ αύτής έπιβολής τοΰ παρά 
τή Συνόδφ ταύτη Αύτοκρατορικοΰ ’Επιτρόπου. Ή Εκκλησία 
τοιουτοτρόπως έγεινεν δργανον άκούσιον τής διατηρήσεως τής 
Τσαρικής άπολυταρχίας έν ταίς έσωτερικαίς-τοΰ Κράτους σχέσε- 
σι καί τής έξυπηρετήσεως τών ιμπεριαλιστικών αύτής τάσεων έν 
ταίς έξωτερικαίς.

Εύτυχώς ή κατάστασις αΰτη δέν έ'μεινεν άδιαμαρτύρητος. 
Ή Εκκλησία έν τφ συνόλφ αύτής έ'φερε βαρέως τήν δουλείαν 
ταύτην. 'Ομάδες πιστών έξ έκατομμυρίων δλων άποτελούμεναι 
ήρνήθησαν έξ αρχής να άναγνωρίσωσι τδ νέον ’Εκκλησιαστι
κόν καθεστώς ή άπεσπάσθησαν αύτοΰ άκολούθως έκ προχείρων 
πολλάκις άφορμών, έσχηματίσθη δέ πληθύς σχισμάτων, ών τι- 
να έξώκειλαν καί είς δογματικάς πλάνας, άπετέλεσαν δέ καί ά- 
ποτελοΰσιν έτι πληγάς είς τδ σώμα τής Ρωσικής ’Εκκλησίας. 
Άλλά καί έν αύτφ τφ μεγάλφ κύκλο» τών άνεχομένων τδ καθε
στώς ή έκκλησιαστική συνείδησις ήτο έν διηνεκει έξεγέρσει, 
πλουσίως τροφοδοτουμένη έκ τών εύρέως διά τών Άκαδημιών 
καί τών Σεμιναρίων διαδοθεισών θεολογικών σπουδών καί τής 
διά τών σπουδών τούτων στενής θεωρητικής έπαφής πρδς τδ 
πνεΰμα καί τδν βίον τής άρχαίας ελληνικής ’Εκκλησίας. Αί 
άκαδημαϊκαί έδραι καί τά θεολογικά περιοδικά έκαλλιέργουν

'Η Πανρωσική Σύνοδος καί αί ΈλληνικαΙ Έκκλησίαι 435 

εύθαρσώς τδ πνεΰμα τής έλευθερίας τής Έκκλησίας τόσον ά- 
ποτελεσματικώς ώστε είς πάσαν έξεγερσιν τής κοινής γνώμης 
κατά τής Τσαρικής άπολυταρχίας άνεφαίνετο είς τήν πρώτην 
γραμμήν καί τδ ζήτημα τής άπελευθερώσεως τής ’Εκκλησίας.

Διά τοΰτο κατά τήν έπαναστατικήν έξέγερσιν, ήτις έπηκο- 
λούθησε τήν ήτταν τής Ρωσίας έν τφ πρδς τήν ’Ιαπωνίαν πολέμφ, 
τοσοΰτον ζωηρά ύπήρξε καί τής έκκλησιαστικής συνειδήσεως ή 
έξέγερσις όιστε δ Τσάρος Νικόλαος παρέχων τάς ήμισυνταγμα- 
τικάς έλευθερίας διώριζε συγχρόνως καί τήν «Προσυνοδικήν ’Ε
πιτροπήν» έκ τών διαπρεπεστέρων θεολόγων κληρικών καί λαϊ
κών, ήτις θά προπαρεσκεύαζε διά μελετών καί συζητήσεων τδ 
έδαφος διά τήν Πανρωσικήν Τοπικήν Σύνοδον. Ή «Προσυνο- 
δική ’Επιτροπή» περιλαμβάνουσα πάσας σχεδδν τάς αύθεντίας 
έν τε τη θεολογική έπιστήμη καί τοΐς έκκλησιαστικοις άξιώ- 
μασιν είργάσθη μετά άξιοθαυμάστου ζήλου, έξεδόθησαν δέ είς 
τέσσαρας ογκώδεις τόμους αί συζητήσεις καί έρευναι αύτής φω- 
τίσασαι παμμερώς δλας τάς άπόψεις τοΰ έκκλησιαστικοΰ ζητή
ματος. Τά συμπεράσματα δμως τών έρευνών καί συζητήσεων 
τούτων δντα ύπέρ τής έπαναφοράς τοΰ κανονικού διοικητικού 
συστήματος τής ’Εκκλησίας, δι’ ού θά έμεγαλύνετο ή ’Εκκλησία 
καί θά έξηφανίζοντο τά σχίσματα, δέν ήρεσεν είς τήν Τσαρικήν 
δεσποτείαν καί διά τοΰτο πάντοτε μέν άνεκινείτο τδ ζήτημα τής 
Τοπικής Συνόδου, πάντοτε δ’ δμως καί παρεπέμπετο εις τάς έλ- 
ληνικάς καλλένδας.

'Η πρόσφατος μεγάλη έπανάστασις ή άνατρέψασα έκ θε
μελίων τδν Τσαρικόν θρόνον προύκάλεσε καί άνάλογον έξέγερσιν 
τής έκκλησιαστικής συνειδήσεως .υπέρ τών δικαιωμάτων τής 
Έκκλησίας οχι πλέον άπέναντι τής Τσαρικής άπολυταρχίας 
άλλά άπέναντι έν γένει τής Πολιτείας οίασδήποτε μορφής, τδ 
δέ μεταξύ ’Επιτρόπου τής Κυβερνήσεως καί Συνόδου προκληθέν 
κατά τήν πρώτην μετά τήν έκθρόνισιν τού Τσάρου συνοδικήν 
συνεδρίαν έπεισόδιον είνε λίαν χαρακτηριστικόν τής νέας κατευ- 
θύνσεως τών πραγμάτων,
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"Αμα δηλ. τή ένάρξει τής συνεδρίας μέλη τινά τής Ίερας 
Συνόδου παρουσίασαν τφ Έπιτρόπφ έγγραφον δι’ ού, έπι τή 
βάσει τών προδηλώσεων αύτοϋ τούτου τού Επιτρόπου, δτι έφ’ έ- 
ξής ή ’Εκκλησία θά είνε έλευθέρα, άπητείτο παρ’ αύτοϋ ή εις 
τήν Ίεράν Σύνοδον μεταβίβασις τής όλης έξουσίας τής πλη- 
ρεξουσιότητος καί τών δικαιωμάτων δι’ ών έτύγχανε μέχρι τοϋ 
νυν περιβεβλημένος δ παρά τή Συνόδφ Λύτοκρατορικός ’Επίτρο
πος. Τδ διάβημα κατέπληξε τδν Επίτροπον. "Οτι αί περί 
έλευθερίας τής έκκλησίας έπαγγελίαι αύτοϋ δεν συνεβιβάζοντο 
πρδς τήν έν τή Συνόδφ παρουσίαν του ήτο προφανές· άλλ’ ή «Δι
οικούσα Σύνοδος» ή τηλικαύτην έγείρουσα άπαίτησιν είχε τάχα 
κανονικήν τήν ύπόστασιν ; Δέν ήτο κατασκεύασμα τού άπολυ- 
ταρχικοΰ καθεστώτος καί άντικείμενον διαμαρτυριών ; Καί εύρε 
λοιπδν τήν κατάλληλον άπάντησιν, είπών δτι τδ δλον πλήρωμα 
τής έξουσίας, δι’ ής περιεβλήθη τή θελήσει τοϋ έλευθέρου δρ
θοδόξου λαοΰ καί τής Προσωρινής Κυβερνήσεως δικαιούται 
νά καταθέση μόνον ένώπιον ΙΙανρωσικής 'Εκκλησιαστικής Συ
νόδου τής μόνης κυρίας καί ρυθμιστού τών τυχών τής δρθοδό
ξου Έκκλησίας. ούχΐ δέ είς τά,μέλη τής παρούσης Συνόδου, τά 
όποια δέν δύναται νά άναγνωρίσηώς άληθείς καί γνησίους έκπρο- 
σώπους τής έλευθέρας δρθοδόξου Έκκλησίας, καί έπέρανε λέγων 
«κρινάτω με κατά τάς πράξεις μου ό δρθόδοξος λαδς καί ή ’Εκ
κλησία τού Κράτους».

Διά τής στάσεως ταύτης τοϋ Επιτρόπου τά πράγματα 
είσήλθον είς τήν κανονικήν των τροχιάν. Ή 'I. Σύνοδος, ήτις μετά 
τήν άπομάκρυνσιν τοϋ Μ. Πετρουπόλεως Πιτιρούμ δημιουργή
ματος τοϋ Ρασπούτην και τής Αύλής εμεινε σύγκεκροτημένη 
ύπδ έπιλέκτων 'Ιεραρχών, ών τινες καί έπϊ τοϋ καταλυθέντος 
καθεστώτος διεμαρτύροντο κατά τής δουλείας τής ’Εκκλησίας, έ- 
χώρησε ταχύ είς τήν άπόφασιν τής συγκλήσεως τής ΙΙανρωσι- 
κής Συνόδου, σκεφθείσα δτι ήτο έπάναγκες πρδ τοϋ οριστικού 
καθορισμοΰ τού νέου Πολιτεύματος νά δργανωθή ή Εκκλη
σία αύτη, ώστε ή μέλλουσα νά συγκληθή έθνική Συντακτική
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Συνέλευσις νά δυνηθή νά άκούση τήν φωνήν τών,άντιπροσώπων 
τής ’Εκκλησίας έν τφ ζητήματι τοϋ καθορισμού τών σχέσεων 
αύτής πρδς τήν Πολιτείαν. Έγνώσθη μάλιστα δτι έν τοίς συνο- 
δικοις κύκλοις έξεδηλώθησαν ίδέαι περί τελείου χωρισμού ’Εκ
κλησίας καί Πολιτείας.

Έκ τής ίσιορικής ταύιης τοϋ ζητήμαιος έαισκοπήσεως καθίσια- 
ται δήλη άφ’ έαυτής ή σπουδαιότης τής Πανρωσικής Συνόδου δια τήν 
έν Ρωσία Εκκλησίαν. Δύναταί τις να προείπη μετά βεδαιότητος δα 
τά πράγματα κατατείνουσιν είς τήν άνασύσιασιν τοΰ «Πατριαρχικού 
θρόνου Μόσχας καί πάσης Ρωσίας.καί τών ύπερβορείων μερών», ώς 
είχε καθορισθή δ τίτλος, καί ή δικαιοδοσία αύτοϋ ύπδ τής έν Κ)πό- 
λει Συνόδου τών Πατριαρχών (1593) τής κυρωσάσης τήν έγκαθίδρυ- 
σιν αύτοϋ. Ή θεμελιώδης δμως αύτη μεταβολή έν τή διοικητική 
μορφή θά άκολουθηθή άναγκαίως ύπό άλύσεως μεταβολών είς τήν 
δλην οργανικήν σύνθεσιν τής Έκκλησίας μετά έπιλύσεως πληθώρας 
ζητημάτων μερικωτέρων ή καί γενικωτέρων έξ.έκείνων τά οποία ά- 
πασχολοϋσι καί άλλα; Έκκλησίας.

Διά τήν τοιαύτην άκριβώς τοπικήν τε κχΐ πχνορθόδοξον άμα 
σπουδαιότητα τής Τοπικής έν Μόσχα Συνόδου έκληθησχν δπως αν
τί προ σωπευθώσιν έν αύτή καί αί λοιπχί ορθόδοξοι Έκκλησίαι. ή 
συμμετοχή δέ αύτών θά προσδώση είς αύτήν σημασίαν μεγάλης διορ- 
θοδόξου Συνόδου.

Τοιαύτη μεγάλη Σύνοδος είνε άπό πολλοϋ έπιθυμητή έν δλή 
τή ορθοδόξω Εκκλησία. 'Η λύπη ήμών έπϊ τφ δ et ή τιμή τής συγ
κλήσεως αύτής δέν θχ άνήκη είς τόν Οικουμενικόν Πατριάρχην ούδέ 
ή τής φιλοξενίας αύτής είς τά έδάφη τά ήγιασμένα ύπό τών άγίων οι
κουμενικών Συνόδων δεν δύναται νά φθάση μέχρι τοϋ νά φθονήσω- 
μεν τήν Ρωσικήν Εκκλησίαν διά τήν διπλήν ταύτην τιμήν, δπως ού
δέ ή 'Ιερουσαλήμ καί ή Κύπρος καί ή ’Αντιόχεια, αί πρώται τόν λόγον 
τοϋ Εύαγγελίου δεξάμεναι έφθόνησαν τήν Νίκαιαν, τήν Έφεσον, τήν 
Χαλκηδόνα, τήν Κωνσταντινούπολή διά τήν έν αύταϊς σύγκλησιν τών 
Οικουμενικών Συνόδων.

Ή Ρωσική Εκκλησία τή ορθοδόξω στοιχοϋσα πχραδόσει, έ- 
κώλεσεν είς συνεργασίαν τάς άδελφάς αύτής Έκκλησίας, αΰται δέ
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έκ καθήκοντος εύαγγελικού θά άνταποκριθώσι φιλαδέλφως είς τήν 
πρόσκλησιν παρά τάς δυσχερείας τάς έξαιρετικώς μεγάλας τών και
ρών καί τών περιστάσεων. Ήδη έγνώσθη δτι πλήν τής Κυπριακής 
Εκκλησίας καί αί Έκκλησίαι ’Αλεξάνδρειάς καί Ελλάδος άπεδέ- 
ξαντο τήν πρόσκλησιν. Ό Πατριάρχης μάλιστα ’Αλεξάνδρειάς δπως 
τηλεγραφεί είς τον ήμέτερον ’Αρχιεπίσκοπον θεωρεί πιθανόν δτι θά με- 
τάσχη αύτοπροσώπως. Βέβαιον, θεωρείται δτι θά μετάσχη αύτοπρο- 
σώπως καί ό ’Αρχιεπίσκοπος Σιναίου. Περί τών Πατριαρχείων Κων
σταντινουπόλεως, ’Αντιόχειας καί 'Ιεροσολύμων δέν υπάρχει ακόμη 
εϊδησις, πάντως δμως θά άντιπροσωπευθώσιν εν τή Συνόδφ διά τών 
έν Μόσχα μονίμων άντιπροσώπων των, καί τών τριών θεολογική παι
δεία κατηρτισμένων. Ό του Οικουμενικού μάλιστα (αντιπρόσωπος 
’Αρχιμανδρίτης ’Ιάκωβος δ Βατοπαιδινός, τυγχάνει εις τών διαπρεπε- 
στέρων Ελλήνων κληρικών δυνάμενος εύπροσωπότατα νά αντιπρο
σωπεύσω τήν πρωτόθρονον ’Εκκλησίαν αν καί ή άντιπροσωπεία τού 
Οικουμενικού Πατριαρχείου δύναται νά άνατεθή καί είς ένα τών έν 
τώ Έλληνικώ Βασιλείφ Μητροπολιτών αύτού, δπότε έάν μή παρα- 
στή αύτοπροσώπως δ .Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς θα έχη καί τήν προε
δρείαν τής Συνόδου. Καί αί λοιπαΐ δέ Έκκλησίαι ιδία αί Σερβίας καί 
Ρουμανίας, πάντως δέν θά μείνωσιν άνευ άντιπροσωπείας παρά τδ 
έμπερίστατον αύτών, καί ούτως ή 'Πανρωσική Σύνοδος δυνατόν νά με- 
ταβληθή είς Πανορθόδοξον πρός έπίλυσιν ζητημάτων διορθοδόξου χα- 
ρακτήρος.

Ή έν τοιαύτη Συνόδφ παρουσία άντιπροσώπων τών Ελληνικών 
Εκκλησιών είνε έπιβεβλημένη καί έκ προνοίας ύπέρ τών ιδίων αύτών 
συμφερόντων. Τό ύπό κατάλυσιν έν Ρωσία έκκλησιαστικόν διοικητικόν 
σύστημα δέν ήτο οργανον άκούσιον μόνον τού δεσποτισμού έν τώ έ- 
σωτερικω βίφ τής Αύτοκρατορίας, άλλα καί τών τάσεων αύτού πρός 
κατακτήσεις έν ’Ανατολή.

Οί πρώτοι μυστικοί πράκτορες τής κατακτητικής τής Ρωσίας πο
λιτικής ήσαν άνώτεροι κληρικοί καί ήλθον είς τήν ’Ανατολήν έφωδι- 
ασμένοι διά γραμμάτων συστατικών τής Διοικούσης Συνόδου» πρός 
τούς Πατριάρχας καί χάρις είς τά συνοδικά έκεινα γράμματα, τά ό
ποια ούδέν ύπεδήλουν περί τής πραγματικής αποστολής των έγένοντο 
δεκτοί ώς άδελφοί έν φ ό σκοπός τής άποστολής των ήτο να ύποσκά*  
ψωσι τα έκκλησιαστικά έν ’Ανατολή καθεστώτα χάριν τών κατακτη-
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τικών τής Ρωσίας σκοπών. Διά τού καταλυομένου έν Ρωσία καθεστώ
τος έξεκολάφθησαν καί έτράφησαν έν Παλαιστίνη καί Συρία καί 
'Αγίφ δρει ρωσικαί έπί έκκλησιασπκού έδάφους κατακτήσεις, ακτίνες 
συνετάραξαν καί συνταράσσουσιν έτι τόν βίον τών έν ’Ανατολή Εκ
κλησιών καί ή Παλαιστίνιος δέ Εταιρεία έρριζώθη καί ηύξήθη δια 
τής ύποστηρίξεως αύτής ύπό τής διοικούσης Συνόδου. Σήμερον ύπάρ- 
χει πληθύς έκκλησιαστικών ρωσικών ιδρυμάτων έν τοίς όρίοις τής δι
καιοδοσίας τών Πατριαρχείων Κων)πόλεως, ’Αντιόχειας καί 'Ιεροσο
λύμων άντικανονικής ύποστάσεως, οσάκις δέ τα Πατριαρχεία διαμαρ- 
τυρόμενα έζήτησαν παρά τής Διοικούσης Συνόδου τήν βοήθειαν αύτής 
πρός άρσιν τής άντικανονικότητος, τήν άπάντησιν δέν έδιδεν ή Σύνο
δος άλλ’ οί Ποβεδονότσεφ καί οί Ζενόβιεφ διά τής κατακρατήσεως ή 
παρακρατήσεως τών προσόδων τών έν Ρωσία κτημάτων τών άνατολι- 
κών έκκλησιών.

Αύτό τό Βουλγαρικόν σχίσμα αν καί έπιδοκιμασθέν προκαταβο · 
λικώς ύπό τής Ρωσικής ’Εκκλησίας μετά τήν συντέλεσιν έμεινεν ά
νευ έπισήμου άναγνωρίσεως ύπό τής Διοικούσης Συνόδου, τηρησάσης 
σιγήν είς τήν έπίσημον άνακοίνωσιν τής περί αύτού άποφάσεως τής 
μεγάλης έν Κων)πόλει Συνόδου*  διότι ούιω τό'ήθέλησεν δ Κόμης Ί- 
γνάτιεφ,

Τοιούτων λοιπόν καί τηλικούτων ύπαρχόν:ων ζητημάτων σχε- 
τιζομένων πρός τό καταλυθέν πολιτικόν καί έκκλησιαστικόν έν Ρωσία 
καθεσχώς εύνόητον όποιαν έχει σπουδαιότητα ή συμμετοχή τών έν 
’Ανατολή ’Εκκλησιών είς τήν μεγάλην τής Μόσχας Σύνοδον. Αί πρε- 
σβυγενείς Έκκλησίαι τής ’Ανατολής θά δώσωσι προθύμως τήν ήθικήν 
αύτών συνδρομήν καί τό κύρος πρός έμπέδωσιν τής νέας έκκλησια- 
στικής τάξεως έν Ρωσία, άλλα καί θά άξιώσωσιν δπως καί ή Ρωσική 
Εκκλησία έλευθέρα πλέον είς τάς ένεργείας της βοηθήση αύτας πρός 
θεραπείαν τών πληγών ας ήνοιξεν είς τό σώμα αύχών τό τέως πολιτι
κόν καί έκκλησιαστικόν καθεστώς.
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ΕΡΕΥΝΑΤΕ TAS ΓΡΑΦΑΣ

«’Ερευνάτε τάς Γρχφάς, δτι υμείς δοκειτε έν 
αύταΐς ζωήν αιώνιον έχειν» (’Ιωάν, ε', 39).

Τή αληθείς ούδέν άλλο υπάρχει είς τόν Χριστιανόν ά- 
ναγκαιότερον καί ώφελιμώτερον άπό τήν μελέτην καί γνώσιν 
τής άγ. Γραφής· δχι μόνον διότι έν αυτή εμπεριέχεται ό λό
γος τοΰ Θεοΰ, δστις όμιλεϊ περί αύτοΰ τοΰ Θεοΰ καί τών 
πρός Αυτόν καθηκόντων τοΰ ανθρώπου, άλλα κα'ι διότι είνε 
πλήρης τών αιωνίων έκείνων αληθειών, αϊτινες άποδεκταί 
γενόμεναι καί φυλαττόμεναι απεργάζονται τήν σωτηρίαν ή
μών. Καθήκον απαραίτητον δθεν έχει πας πιστός, θέλων νά 
βαδίση τήν ευθείαν καί βασιλικήν οδόν τήν άγουσαν πρός 
τόν Θεόν, σοβαρώς ν’ άπασχολήται μέ τήν άνάγνωσιν τής 
άγ. Γραφής, άνευ τής οποίας ούτε τόν Θεόν εΐνε δυνατόν νά 
γνωρίση, ούτε τό θέλημα Αύτοΰ, άλλ’ ούτε καί τά ’ίδια αύτοΰ 
πρός Αύτόν καί τόν πλησίον καθήκοντα.

Ή άγία Γραφή εΐνε ό λόγος τού Θεοΰ, είνε ό άρτος τής 
•ψυχής ήμών, έν αύτή δέ λέγεται τί οφείλομεν νά πιστεύωμεν, 
τι ν’ άγαπώμεν, τι νά πράττωμεν καί τί ν’άποφεύγωμεν καί 
τί τέλος νά προσδοκώμεν έκ τώνχειρών τοΰ Θεοΰ. Έξ αύτής 
μανθάνομεν νά γνωρίζωμεν εαυτούς, πόσον μηδαμινοί εϊμε- 
θα καί συγχρόνως πόσον ό Θεός είνε μέγας, αγαθός καί τίνι 
τρόπφ καθισιά καί ημάς μετόχους τής άγαθότητος αύτοΰ. 
Είςτά βιβλία τής άγ. Γραφής Παλαιός τε καί Καινής μαν
θάνομεν προσέτι νά γνωρίζωμεν τό θέλημα καί τήν εύδοκίαν 
τοΰ Θεοΰ κατά τήν παρούσαν ζωήν καί ώς λέγει ό ’Ιερός 
Χρυσόστομος, δ,τι απαιτείται πρός σωτηρίαν τοΰ άνθρώ
που άφθόνως έμπεριέχεται είς τάς άγ.· Γραφάς. Ό άμαθής 
έκεΐθεν λαμβάνει γνώσεις· ό σκληροτράχηλος καί πείσμων 
άμαρτωλός έκεϊ βλέπει όποια δεινά προητοίμασεν ό Θεός δι’ 
αύτόν είς τήν μέλλουσαν ζωήν, ό καταβεβλημένος ύπό τής έν 
τφ κόσμφ τούτφ άθλιότητος είς τάς έκεϊ διδομένας ύποσχέ 

σεις τής αιωνίου ζωής θά εύρη άνακούφισιν καί παραμύθι · 
αν ό τετραυματισμένος θανασίμως ύπό τοΰ διαβόλου έκεϊ θά 
εύρη φάρμακον διά τοΰ όποιου εύθύς θ’ άνακτήση τήν ύ- 
γείαν του. "Αν άπαιτήται νά διδάξη τις τ’ άληθή ή νά έλέγ - 
ξη τά ψευδή, νά στηλιτεύσή τήν κακίαν καί νά έπαινέση τήν 
άρετήν, νά δώση καλήν συμβουλήν, νά παραμυθήση καί νά 
προτρέψη ή νά πράξη οίανδήποτε άλλην πράξιν άπαιτουμέ- 
νην πρός σωτηρίαν ήμών, πάντα ταύτα, λέγει ό Ιερός Χρυ
σόστομος, «έκ τής Γραφής είσ μέθα». Έν αύτή ύπάρχει ά
φθονος στερεά τροφή διά τούς άνδρας καί γάλα διά τά βρέ
φη. Έν αύτή ύπάρχει παν δ,τι είνε κατάλληλον δΓ δλας έν 
γένει τάς ηλικίας καί δι’ όλους τούς βαθμούς καί τά είδη τών 
άνθρώπων.

Τά ιερά λοιπόν βιβλία οφείλομεν νά έχωμεν άδιαλεί- 
πτως είς τάς χεϊρας, είς τούς οφθαλμούς, είς τά ώτα, είς τά 
στόματα καί πρό πάντων είς τάς καρδίας ήμών. Διότι ή άγ. 
Γραφή εΐνε ή ούρανία τροφή τών ψυχών ήμών. "Ο ιαν άκού- 
ωμεν καί φυλάσσωμεν αύτήν καθιστά ήμάς μακαρίους καί 
άγιάζει ήμάς· έπιστρέφει τάς ψυχάς ήμών εΐνε λύχνος φωτί- 
ζων εις τούς πόδας ήμών εΐνε ασφαλές, στερεόν καί αιώνιον 
μέσον σωτηρίας. Παρέχει σοφίαν είς τάς ταπεινός καί εύπει- 
θεϊς καρδίας· παρηγορεϊ, χαροποιεί, ευφραίνει καί ενθαρρύ
νει τάς τετριμμένος συνειδήσεις ήμών εΐνε κειμήλιο ν καί θη
σαυρός άξιολογώτερος άπό παν χρυσίον καί πολύτιμον λίθον 
εΐνε γλυκυτέρα κατά τούς λόγους τοΰ ψαλμφδοΰ, ύπέρ μέλι 
καί κηρίον. Καλείται ή «αγαθή μερίς», τήν όποιαν εξέλεξαν 
ή Μαρία (Λόυκ. Γ. 42), διότι έχει έν έαυτή αιώνιον πα ■ 
ρηγορίαν. Οί λόγοι τής Άγ. Γραφής καλούνται «λόγοι αί 
ωνίου ζωής» (Ίωάν στ', 68), καί έχουσι τήν δύναμιν νά έ 
πιστρέφωσι τάς ψυχάς τάς άποπλανηθείσας έκ τής εύθείας 
όδοΰ, καρποφοροΰσι διά τής βοηθείας τοΰ Θεοΰ, καί είσα- 
γόμενοι είς καρδίαν πιστήν έπιδρώσι σωτηριωδώς έπιφέρον- 
τες τήν γαλήνην καί τήν ήσυχίαν. Ό λόγος τοΰ Θεοΰ εΐνε 
ζών καί ένεργός καί κοπτερώτερος ύπέρ πάσαν δίστομον μα-
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χαιραν διερχόμενος μέχρι διαιρέσεως ψυχής τε καί σώματος, 
αρμών τε καί μυελών (Έβρ. δ', 12). Ό Χριστός καλεϊ φρό
νιμον τόν οικοδόμον εκείνον, δστις οίκοδομεϊ επί τόν λόγον 
αύτοΰ, έπί τό ασφαλές καί άκράδαντον θεμέλιον αύτοΰ (Ματθ. 
ζ’, 24). Διά τοΰ λόγου τούτου τοΰ Θεοΰ θά κριθώμεν, διότι 
«ό λόγος τδν όποιον έλάλησα» λέγει δ Χριστός «εκείνος θά 
κρίνη έν τή έσχατη ήμέρφ» (Ίωαν. ιβ', 48). Είς τόν φυλάσ- 
σοντα τόν λόγον τοΰ Χριστοΰ έδόθη ή ύπόσχεσις, δτι θ’ ά- 
πολαύση τής αγάπης καί εύνοιας τοΰ Θεοΰ καί δτι θά κατα- 
στή τό κατοικητήριον ή δ ναός τής Ύπεραγίας Τριάδος 
(Ίωαν. ιδ', 23—26). *0  τδν λόγον τούτον έπιμελώς άναγι- 
νώσκων καί εύλαβώς φυλάττων είς τά βάθη τής καρδίας αύ
τοΰ, βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον θά ϊδη έλαττουμένην μέν τήν 
ύπερβολικήν αύτοΰ κλίσιν είς τά ύλικά καί πρόσκαιρα πράγ
ματα τοΰ κόσμου τούτου, αύξανομένην δέ τήν έπιθυμίαν αύ
τοΰ πρός τά ούράνια, τά όποια ό Θεός υπόσχεται νά δώση 
είς τούς αγαπώντας Αύτδν καί τηροΰντας τόν λόγον Αύτοΰ. 
Ούδέν δέ άλλο ένισχύει τοσοΰτον τήν πίστιν καί τήν πρός τόν 
Θεόν πεποίθησιν, ούτε διαφυλάτιει τοσοΰτον τήν αθωότητα 
καί τήν καθαρότητα τής καρδίας ήμών δσον ή συνεχής άνά- 
γνωσις καί έπανάληψις τοΰ λόγου τοΰ Θεοΰ, ώς άμεσον καί 
φυσικόν αποτέλεσμα τοΰ όποιου έρχεται ή βαθεΐα έντύπωσις 
αύτοΰ είς τάς καρδίας ήμών καί ή πλούσια καρποφορία αύτοΰ 
είς έργα αγαθά καί θεάρεστα. Έτέρα αρετή τοΰ λόγου τοΰ 
Θεοΰ είνε νά φωτίζη τόν αμαθή καί άπό νηπίου είς τήν γνώσιν 
τοΰ θελήματος τοΰ Θεοΰ νά καθιστά αύτδν σοφόν, νά παρέχη 
δέ περισσότερον φώς είς τούς πιστώς καί είλικρινώς μελετώντας 
αύτδν (Ψαλμ. ιθ', 7. ριθ', 130)· νά παραμυθή τάς καρδίας 
αύτών καί νά ένθαρρύνη αύτούς νά πράττωσιν δσα ό Θεός 
παραγγέλλει. Διδάσκει τήν υπομονήν είς πάσαν δυστυχίαν 
καί είς τήν εύτυχίαν τήν ταπείνωσιν. Παρέχει καλάς σύμβου
λός είς πάντα τ’ αμφίβολα πράγματα, δεικνύει παρά τίνος 
πρέπει νά προσμένωμεν βοήθειαν καί αρωγήν είς δλους τούς 
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κινδύνους, οϊτινες καταλαμβάνουσιν ημάς καί δτι δ Θεός είνε 
ό μόνος δοτήρ τής νίκης εις πάσας τάς δεινός περιστάσεις τοΰ 
βίου καί τούς πειρασμούς τών έχθρών ήμών, σωματικούς τε 
καί πνευματικούς.

Άλλ’ δμιλοΰντες περί τής μελέτης καί τής σημασίας τής 
άγ. Γραφής, όφείλομεν νά τονίσωμεν δτι έκ τής άναγνώσεως 
αύτής δέν ώφελεϊται τόσον ό συχνάκις φυλλομετρών αύτήν 
καί άπαγγέλλων ολόκληρα κεφάλαια αύτής άπδ στήθους δ
σον δ έμβαθύνων είς αύτήν καί μεταβαλλόμενος, κατά τε τήν 
καρδίαν καί τδν νοΰν, γινόμενος άπδ ύπερηφάνου καί άλαζό- 
νος ταπεινόφρων, άπδ οργίλου άόργητος, άπδ φιλαργύρου 
καί πλεονέκτου άφιλάργσρος, άπδ έκδοτου είς τάς κοσμικός 
καίματαίας ήδονάς, σώφρ ον, καθόλου είπείν δστις καθ’ έκά- 
στην άποβάλλων τδν παλαιόν αύτοΰ άνθρωπον σύν ταϊς πρά- 
ξεσι καί ταίς έπιθυμίαις, γίνεται νέος τοιοΰτος αύξάνων 
έπί μάλλον καί μάλλον είς τδ αγαθόν καί τήν αρετήν.

Άλλ’ ή άνάγνωσιςτής άγ. Γραφής ϊνα φέρη τό ποθού- 
μενα αποτελέσματα, απαιτεί εύλάβειαν καί διάθεσιν αγαθήν. 
Διότιάνευ καθαρού δμματος, ειλικρινούς σκοπού καί άδολου 
πνεύματος εϊνε άδύνατον νά είσδύση τις είς τό απύθμενα βά
θη τής άγ. Γραφής καί είσδύσας ν’ άντλήση τήν ποθουμένην 
ώφέλειαν. «Πάσα γραφή θεόπνευστος», καί διό τούτο δ 
μελετών αυτήν οφείλει νά μελετά μετά τοΰ αύτοΰ πνεύμα
τος μεθ’ ού εΐνε γεγραμμένη (Μιμ. Χριστού βιβλ. α'.κεφ. 6), 
άλλως προτιμάτερον είνε νά μή άναγινώσκη αύτήν, διότι έ- 
νφ δέν θά εύρη έκεϊνο τδ όποιον επιζητεί, έξ άλλου θά ένι- 
σχύση τήν πρδς αύτήν αμφιβολίαν καί αμέλειαν.

Α.Δ.
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Η ΦΙΛΟΠΛΟΥΤΙΑ

Είς ένα διδάσκαλον τής γυμναστικής έπήνουν κάποτε με
ρικοί ένα ύψηλδν καί μακρόχειρα άνδρα ώς καταλληλότατον καί 
άσφαλέστατον νικητήν είς αγώνας πυγμής' «θά ήτο πράγματι 
τοιοΰτος, άπήντησεν δ γυμναστής, έάν δ στέφανος τής νίκης έ- 
κρέματο καί προΰκειτο νά τδν καταβιβάση». Τδ αύτδ δυνάμε- 
θα νά εϊπωμεν καί είς τούς πλεονέκτας καί φιλοπλούτους : « ή 
πλεονεξία και ή φιλοπλουτία σας θά είχε κάποιον λόγον, έάν ή 
εύδαιμονία πωλουμένη ήγοράζετο». Καί δμως ή εύτυχία δέν 
πωλείται διότι καί ή ήθική αρετή, έξ ής αύτη έκπηγάζει δέν 
άγοράζεται.

Τδ πάθος τής φιλοπλουτίας άφ’ ού άπαξ καταλάβη τήν 
ψυχήν μας άπολιθώνει πάντα τα άλλα εύγενή μας αισθήματα καί 
αμαυρώνει πάσαν δρθήν κρίσιν καί σκέψιν μας. Ριζοβολεί βα- 
θεως είς τήν ψυχήν τοΰ άνθρώπου καί κυριαρχεί δεσποτικώς αύ
τοΰ. ώστε νά αισθάνεται μέν δτι ύπδ τήν πίεσιν αύτοΰ άποξε- 
νοΰται πάσης ήθικής τέρψεως καί ηδονής, νά προτιμά δμως νά 
πλουτή κακοδαιμονών παρά νά εύτυχή δαπανών.

Διά τούς φιλοπλούτους έκείνους οί όποιοι πολλά έχοντες, 
έλάχιστα δαπανώσι καί διαρκώς τδ περισσότερον έπιδιώκουσιν, δ 
φιλόσοφος Αρίστιππος συνήθιζε νά λέγη τά εξής : "Οταν ένας 
άνθρωπος, τρώγων καί πίνων’πολύ, ούδέποτε χορταίνη, πηγαί
νει είς τδν ίατρδν καί ζητ< ι νά μάθη τδ είδος τοΰ πάθους καί 
τά φάρμακα διά τών δποίων ήμπορεί νά άπαλλαγή αύτοΰ. Κατά 
τδν ’ίδιον τρόπον δταν κανείς έχων πέντε κλίνας, ζητή δέκα, καί 
κεκτημένος δέκα τραπέζας άγοράζη άλλας τόσας, καί κατέχων 
γήν πολλήν. καί χρυσόν έπαρκή άγρυπνή καί κατατρίβεται είς 
άπόκτησιν πλειόνων, αύτδς δ άνθρωπος έχει άνάγκην ιατρού διά 
νά διαγνώση καί θεραπεύση τδ πάθημά του. Διότι περί ασθε
νούς πλέον πρόκειται. Δέν έχομεν απέναντι μας διψώντα ά- 

Πλουτάρχεια άπανθίσματα 445

πλώς άνθρωπον, τδν όποιον έπί τέλους δυνάμεθα νά καθησυχά- 
σωμεν μέ πολύ ή δλίγον ποτόν, άλλ’ άνθρωπον συνεχώς πίνοντα 
καί ούδέποτε πληρούμενον' δέν πρόκειται περί πτωχού καί άπό - 
ρου άνθρώπου, τοΰ δποίου δ πόθος κατασβύνει μέ τήν έξοικο- 
νόμησιν τοΰ καθημερινού άρτου ή τήν άπομάκρυνσιν τού οχληρού 
δανειστοΰ του, άλλά περί άνθρώπου, δ όποιος, έχων περισσότε
ρα τών δσων χρειάζεται, ζητεί άκόμη περισσότερα, περί άνθρώ
που τοΰ δποίου τδ πάθος τής πείνης ούτε χρυσός ούτε άργυρος 
ούτε ίπποι ούτε πρόβατα ούτε βόες δύνανται νά θεραπεύσωσιν. 
Ό άνθρωπος αύτδς είνε ώρισμένως άσθενής· έχει άνάγκην συ
στηματικής θεραπίίας διά να έξαχθή έκ τής ψυχής του ή άπλη
στος ταινία καί νά παύση έπιδιώκων τά περιττά καί έπιθυμών 
δσα δέν χρειάζεται.

"Οταν δ ιατρός προσκληθείς είς έξέτασιν άσθενοΰς, κλινή
ρους, στενάζοντος καί μή θέλοντος νά φάγη, δέν παρατηρήση 
πυρετόν, ή άλλα συμπτώματα παθολογικής τοΰ δργανισμοΰ πα- 
θήσεως, «πάσχει ψυχικώς», λέγει, καί άπέρχεται. Καί ήμεις 
λοιπόν δταν ίδωμεν άνθρωπον άπερροφημένον έξ δλοκλήρου 
ύπδ τών φροντίδων του κέρδους, στενάζοντα διά τάς στοιχειώδεις 
δαπάνας τοΰ βίου, τά πάντα κινοΰντα είς χρηματισμόν, δνει- 
ρευόμενον άνάκτορα καί άγρούς καί άγέλας καί πολυτελή [μά
τια, τί άλλο θά εϊπωμεν δτι είνε τδ πάθος του παρά ψυχικόν; Τήν 
χρηματικήν στενοχώριαν, δπως λέγει δ ποιητής Μένανδρος, ή 
γενναιοδωρία ένδς καλοΰ φίλου δύναται νά διασκεδάση, τδ ψυ
χικόν δμως πάθημα τής φιλοπλουτίας καί δλος δ κόσμος δέν δύ
ναται νά θεραπεύση. Διά τοΰτο πολύ όρθώς δ σοφός Σόλων 
είπε: κορεσμός πλούτου είς τδν άνθρωπον δέν έδόθη.

Ή φιλοπλουτία ώς βαρεία καί πικρά δέσποινα μάς έπι- 
βάλλει νά μαζεύωμεν πάντοτε καί ούδέποτε τά συλλεγόμενα νά 
χρησιμοποιώμεν' διεγείρει τήν έπιθυμίαν τοΰ κέρδους καί άφαι- 
ρεί τήν έξ αύτοΰ ήδονήν. Τούς Ροδίους έσκωψαν οί άρχαίοί 
διά τήν πολυτέλειαν τών οικημάτων των, είπόντες δτι φκοδό- 
μουν μέν ώς άθάνατοι, έψώνιζον δμως ώς δλιγοχρόνιοι' καί οί φι- 
λόπλουτοι κερδίζουσιν ώς πολυτελείς, άλλά ζώσιν ώς άνελεύθε- 
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pof τούς μέν πόνους ύπομένουσι, τάς δέ ήδονάς δέν έχουσιν.
Ό ρήτω Δημάδης παρευρέθη κάποτε είς τό γεύμα τοΰ κα

λού Φωκίωνος, ίδών δέ τήν λιτήν καί αύστηράν του τράπεζαν, 
«σέ θαυμάζω, ώ Φωκίων, είπε, διότι πολιτεύεσαι, ένφ ήμπορείς 
νά άρκήσαι είς τοιοΰτον γεύμα»· «σέ δμως, δυστυχισμένε, ά- 
πήντησεν ό Φωκίων, ούδείς βέβαια θαυμάζει διότι κακοπάθεις 
καί άγρυπνεις καί έργολαβείς καί κληρονομείς καί ζής τόσον ά- 
νελευθέρως καί άπανθρώπως καί άμεταδότως καί πρός τους φί
λους άπηνώς καί πρός τους πολίτας άφιλοτίμως».

"Εν άπό τά συνήθη έπιχειρήματα τών φιλοπλούτων είνε 
δτι θησαυρίζουσι καί φυλάττουσι τα θησαυριζόμενα διά τά τέ
κνα καί τούς κληρονόμους των. Και διατί άράγε θέλουσι ν’ ά- 
φήσωσι χρήματα πολλά καί περιουσίαν μεγάλην είς τά τέκνα 
των ; Διά τίποτε άλλο παρά διά νά φυλάξουν καί αύτά δι’ άλ
λους καί έκεΐνοι πάλιν διά τούς υιούς των καί νά έξακολουθή 
ή άτερπής αΰτη μεταβίβασις έως δτου άλλος τις έξω
θεν παροχετεύση τόν πλοΰτον είς άλλα βαλάντια, ή ώς συνήθως, 
έμφανισθή έκ τής αύτής γενεάς ό πονηρότερος καί κατασπα- 
ταλήση τά πάντα. Καί δηλητηριάζονται κατά τόν τρόπον τοΰ
τον τών φιλοπλούτων τά τέκνα ύπό τοΰ κακοΰ παραδείγματος 
τών πατέρων δ σκοπός τής ζωής κολοβοΰται καί άλλοιοΰται 
τοσοΰτον ώστε βρίζεται ώς διαρκής χρηματολογία*  τά παιδιά δέν 
άγαπώσι τούς γονείς των διότι θά λάβωσι πολλά μετά τδν 
θάνατόν των, άλλ’ άρχίζουσι νά τούς μισώσι διότι ακόμη δέν 
τά έλαβον καί νομίζουσι τδν βίον των κώλυμα τοΰ ίδίου καί 
τήν παράτασιν τής ζωής των ώς άφαίρεσιν χρόνου έκ τής ι
δίας ζωής, άφ’ ού αυτή συνίσταται είς μόνον τδ κερδαίνειν.

Καί δμως ο πλούτος ούδεμίαν κατ’ ουσίαν άξίαν έχει, τδν 
θαυμάζομεν δέ ήμείς συνήθως ώς δημιουργόν τών περιττών καί 
ματαίων τοΰ βίου όψεων. Τό πράγμα δέν έχει άνάγκην καί 
πολλών άποδείξεων. Έάν τόν πλοΰτον έθεωροΰμεν ώς προμηθευ
τικόν μόνον τών άναγκαίων τού βίου, τότε οί πλούσιοι ούδέν 
πλέον θά είχον τών μέτρια χρήματα κεκτημένων καί δ πλού
τος θά ήτο άπλουτος καί άζηλος άληθώς, κατά τδν Θεό- 
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φραστον, έφ’ δσον οί έχοντες αύτόν θά έζων δπως καί οί 
μή έχοντες. Τούτο ώμολόγησε καί δ πλούσιος θεσσαλδς Σκί- 
πας, δ όποιος, δτε ποτέ τφ έζητήθη άχρηστον καί περιττόν 
άντικείμενον τής πολυτελούς του οικείας είπεν : « άλλ’ άκρι- 
βώς ήμείς οί πλούσιοι δι’ αύτά τά περιττά μακαριζόμεθα καί 
όχι διά τά άναγκαία».

Άλλοτε δ άνθρωπος έζη άλυπότερον καί ήσυχώτερον 
άρκούμενος είς τά χρειώδη τοΰ βίου*  σήμερον οί χρυσοχόοι, οί 
μυρεψοί, οί μάγειροι, τά πολυτελή ίμάτια, τά χρεωστικά γραμ
μάτια, οί τόκοι, τά δικαστήρια καί τόσα άλλα περιττά κατέστη
σαν άγέλαστον καί αύστηρόν τδ πρόσωπόν του, ένεκόλαψαν 
έπί τής ψυχής του αώρους ρυτίδας φροντίδων καί κακιών καί 
κατεμάραναν πάσαν φιλότιμον καί εύγενή αύτής έκδήλωσιν.

Οί περισσότεροι σήμερον πάσχουν δ,τι δ 'Ομηρικός Τηλέ
μαχος. "Οτε έπεσκέφθη τήν άπέριττον καί εύπρεπή οικίαν τοΰ 
συνετού Νέστορος, δέν έμακάρισεν έξ απειρίας καί άπειροκαλίας 
τδν καλόν οικοδεσπότην, δστις είχεν άνελλιπή δλα τά άναγκαία 
καί τά χρήσιμα, δτε δέ είδε τά έκ χρυσού καί έξ ήλέκτρου καί 
έξ έλέφαντος έπιπλα τοΰ Μενελάου έξεπλάγη καί είπεν :

Αύτδ τδ σπίτι είνε ώρισμένως τοΰ ’Ολυμπίου Διός.
Τί πολλά πράγματα είνε αύτά’ έκπλήττομαι όταν τά βλέπω.
'0 Σωκράτης δμως ή δ Διογένης θά έλεγε : «Πόσον ά

θλια καί άχρηστα καί μάταια αύτά' γελώ δταντά βλέπω ».
Ή εύδαιμονία τοΰ πλούτου είνε ματαία καί έξωτερική· έ

χει άνάγκην μαρτύρων καί θεατών διά νά τήν διαλαλήσωσι. Δέν 
είνε δμως τοιαύτη καί ή ψυχική εύδαιμονία, ήτις άπορρέει έκ 
τής άσκήσεως τής ήθικής άρετής. Καί αν διαφύγη τήν προσο
χήν δλων τών άνθρώπων, διασκορπίζει ίδιον φώς γαλήνης καί 
εύτυχίας είς τήν ψυχήν τοΰ άνθρώπου, φώς δλονέν αύξανόμε- 
νον καί ένισχυόμενον. Τδ φώς αύτδ τοΰ ηθικού άγαθού ούτε 
κάν νά παραβληθή έπιτρέπεται πρός τήν έξωτερικήν λάμψιν, 
τά περιδέραια καί τά θεάματα τοΰ πλούτου, πράγματα άφεγγή 
καί σκοτεινά έφ’ δσον δέν ύπάρχουσιν οί προσβλάπτοντες αύτά,
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Αύτοί οί ίδιοι οί πλούσιοι άναγνωρίζουσι τήν αχρηστίαν και μα
ταιότητα τών δια του πλούτου ειδών τής πολυτελείας. Όσάκις 
τρώγουν μόνοι των ούτε σκεύη αργυρά ούτε έκπώματα χρυσά με
ταχειρίζονται καί ή οικοδέσποινα αχρυσος καί άπόρφυρος καί 
άφελής παρακάθηται*  όταν δμως πρόκειται νά διακηρύξωσιν δτι 
είνε πλούσιοι είς διδόμενον δείπνον τότε τά πάντα μεταβάλλον
ται. Καί δμως τό ζήτημα δεν είνε να τρώγη κανείς είς χρυσά 
σκεύη, αλλά, καί μόνος καί μετ’ άλλων, σωφρόνως καί δικαίως.

Γ. ΜΑΤΣΑΚΙΣ.

0 ΙΕΡΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΘΑΡΣΟΥΣ ΙΕΡΑΡΧΟΥ

Έπί τής βασιλείας Θεοδοσίου τού μεγάλου (379—395 μ. X.) 
συνέβη είς τήν Θεσσαλονίκην, μεγίστην καί πολυανθρωποτάτην τότε 
πόλιν, λαϊκή στάσις κατά τής καθεστηκυίας βασιλικής κυβερνήσεως. 
Ό δχλος μανιώδης κατέσυρέ τινας τών αρχόντων είς τάς δδούς καί 
κατελιθοβόλησεν αύτούς. Ό βασιλεύς τού Βυζαντίου Θεοδόσιος έμαθε 
τήν γενομένην έπανάστασιν τών Θεσσαλονιχέων καί «έξαφθείς ύπό 
τών άγγελθέντων, ώς λέγει δ άφηγούμενος τά πράγματα ιστορικός, 
ούκ ήνεγκε του θυμού τήν δρμήν, άλλά τούτφ τήν ψήφον έξενεγκείν 
τής τιμωρίας έπέτρεψεν». Άδικα λοιπόν ξίφη κατά πάντων άδιακρί- 
τως έγυμνώθησαν, άθώων καί υπευθύνων, καί επτά χιλιάδες Θεσσα- 
λονικέων άδιακρίτως έθανατώθησαν.

Μετά τδν άπάνθρωπον τούτον σφαγιασμδν τόσων υπάρξεων, δ 
βασιλεύς έλθών είς τδ Μεδιόλανον, πόλιν τής άνω ’Ιταλίας, ήθέλησεν, 
ώς συνήθως, νά μεταβή κατά τήν θείαν λειτουργίαν είς τδν μητροπο- 
λιτικδν ναδν τής πόλεως. Έπίσκοπος Μεδιολάνου ήτο δ ’Αμβρόσιος, 
ιεράρχης μεγάλης παρρησίας καί θερμότητος ζήλου άπένανα οίου- 
δήποτε ισχυρού άρχοντος καί βασιλέως άδικούντος. Έξελθών έκ 
τού Ιερού ναού, έν ω ίερ.ούργει, ήμπόδισε τδν αίματόβρεκτον βασι
λέα νά πατήση τά ίερά τού ναού προπύλαια.

«Δεν αισθάνεσαι, φαίνεται, βασιλεύ, είπε, τδ μέγεθος τής γενομέ- 
νης μιαιφονίας ουδ’ έννοείς τδ ανοσιούργημά σου καί μετά τήν έξάτμι- 
σιν τού θυμού σου. Ίσως ή δύναμις τής βασιλείας δεν σέ άφήνει νά έν- 
νοήσης τήν αμαρτίαν σου καί ή έξουσία έπισκοτίζει τδν νούν σου. Μή
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λησμονεί δμως τδ θνητόν τής φύσεώς μας καί τδν προγονικόν χούν, 
έξ ού έπλάσθημεν καί έξ ού θά άπέλθωμεν, μηδέ θέλε ύπδ τά άν
θη τής βασιλικής άλουργίδος νά καλύπτης τήν σωματικήν σου ασθέ
νειαν. Μέ ποίους οφθαλμούς θά ιδης τδν ναδν τού κοινού Δεσπότου 
Μέ ποίους πόδας θά πατήσης τδ άγιον έκείνο δάπεδον ; Πώς θά ύ- 
ψώσης είς προσευχήν τάς χεΐράς σου, αί δποιαι άποστάζουσιν άκόμη 
αίμα άδικου φόνου ; Πώς μέ τοιαύτας χειρας θά ύποδεχθής τδ πα
νάγιον σώμα τού Δεσπότου ; Πώς θά προσαγάγης τδ τίμιον αίμα 
είς τδ στόμα σου, άφ’ ού έν τή παραφορά τού θυμού σου έχυσες πα- 
ρανόμως τοσούτον αίμα ; Άπελθε λοιπόν καί μή προσπάθει διά νέας 
παρανομίας νά αύξήσης τήν προτέραν, καί δέχου τδ έπιτίμιον τδ όποι
ον άνωθεν σοι έπιβάλλεται. θά σοι είνε θεραπευτικόν καί πρόξενον υ
γείας >.

Ό βασιλεύς έκπλαγείς πρδ τής παρρησίας τού εύθαρσούς Ιεράρ
χου, σαφώς γνωρίζων τά ίδια καί τά τών άρχιερέων δικαιώματα, στέ- 
νων καί δακρύων έπανήλθεν είς τα βασίλεια.

Παρήλθον έκτοτε δκτώ μήνες καί ή εορτή τών Χριστουγέννων 
προσήγγιζεν. Ό βασιλεύς ύπέμενεν έν δάκρυσι τό έπιβληθέν έπιτίμιον 
τού γενναίου τής Έκκλησίας ήγέτου. Τήν στενοχώριαν καί τά δάκρυα 
τού βασιλέως παρετήρησεν ό άνώτατος σύμβουλός του Ρουφίνος, δστις 
προσελθών ήρώτα τό αίτιον τών δακρύων καί τής άθυμίας του.

—«Σύ μέν, ώ Ρουφινε, είπεν ό βασιλεύς, παίζεις διότι δέν αισθάνε
σαι τήν δυστυχίαν μου, έγώ δμως κλαίω καί θρηνώ άναλογιζόμενος 
τήν συμφοράν μου. Είς τούς δούλους καί τούς έπαίτας είνε άνοι- 
κτός δ θείος ναός καί άφόβως δλοι προσεύχονται είς τόν ούράνιον 
Δεσπότην*  δι’ έμέ δμως είνε άβατος καί ό ούρανός μοί είνε άποκεκλει- 
σμένος. Διότι δέν λησμονώ τήν δεσποτικήν φωνήν : δ άν δήσητε έπ ί 
τής γής, έσται δεδεμένον έν τοίς ούρανοΐς».

— «θά σπεύσω, είπεν δ Ρουφίνος, άν μού έπιτρέπετε, πρός τδν 
άρχιερέα καί θά τδν πείσω νά λύση τά δεσμά σου».

; —«Δέν θά πεισθή, είπεν δ βασιλεύς*  γνωρίζω τδν ’Αμβρόσιον
δέν θά παραβή τδν θειον νόμον εύλαβούμενος τήν έξουσίαν τής βα
σιλείας».

Άλλ' δ Ρουφι\ες κατώρθωσε νά λάβη τήν άδειαν τού βασιλέως 
νά έπέμβη είς τήν διάστασιν ταύτην τού πολιτικού καί θρησκευτικού 
άρχοντος. Καί αυτός δέ δ βασιλεύς, ύπδ τής έλπίδο*  βουκοληθείς, έ-
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ξήλθε μετ’ δλίγον έκ τών άνακτόρων χαΐ διηυθύνετο πρός τόν ναόν. 
Ό ίερός ’Αμβρόσιος, ίδών τόν Ρουφϊνον προσερχόμενον,
<Τήν τών κυνών άναίδειαν, ώ ΡουφΙνε, είπε, ζηλοϊς. Έν ω έγέ- 

νεσο σύμβουλος τοσαύτης μιαιφονίας, άπέξεσας έκ τού μετώπου σου 
τήν αιδώ καί ούτε έρυθριας, ούτε φοβείσαι διότι έδειξες τόσην λύσσαν 
κατά τής θείας είκόνος».

Επειδή δέ ό Ρουφίνος έπέμενε καί έλεγεν δτι ό βασιλεύς θά έλ- 
θη, πυρποληθείς ύπό θείου ζήλου ό θεσπέσιος ’Αμβρόσιος,

«Έγώ, είπεν, ώ ΡουφΙνε, σού προλέγω δτι θα τόν έμποδίσω νά 
πατήση τα Εερά αύτό. πρόθυρα. Έάν δέ θελήση άπό βασιλεύς να γίνη 
τύραννος, θά δεχθώ τότε καί έγώ εύχαρίστως τήν σφαγήν».

Μετά τούς λόγους τούτους έμήνυσεν δ Ρουφίνος διά τίνος είς τόν 
βασιλέα τόν σκοπόν τού ’Αρχιεπισκόπου καί τφ συνέστησε να μή έξέλ- 
θη τών άνακτόρων. Ό βασιλεύς έμαθε τούτο καθ’ δδόν, «θά υπάγω, 
είπε, καί θα ύπομείνω τας δικαίας συνεπείας τής τόλμης μου».

Φθάσας είς τόν ναόν δέν έτόλμησε να είσέλθη είς αύτόν, άλλ’ 
έμενεν είς τον περίβολόν του*  προσελθών δέ πρός τόν ’Αρχιερέα, κα- 
θήμενον είς τήν παρά τήν Εκκλησίαν αίθουσαν τού άσπασμού, παρε- 
κάλει αυτόν νά τόν άπαλλάξη τού έπιτιμίου. Ό ίερός ’Αμβρόσιος έκά- 
λει τυραννικήν τήν παρουσίαν τού βασιλέως καί έχαρακτήριζεν αύτήν 
ώς μανιώδη κατά τού θεού καί άνατρεπτικήν τών νόμων του.

— «Δέν αύθαδιάζω κατά τών κειμένων νόμων, είπεν δ βασιλεύς, 
ούδ’ έπιθυμώ νά πατήσω παρανόμως τά ιερά ταύτα πρόθυρα. Άξιώ 
δμως νά μέ άπαλλάξης άπό τόν δεσμόν έχων υπ’ δψιν τήν φιλανθρω
πίαν τού κοινού Δεσπότου καί νά μή μού κλείσης τήν θύραν, τήν ό
ποιαν ό Δεσπότης άνέφξεν είς δλους τούς μεταμελουμένους».

— «Καί ποίαν μεταμέλειαν έδειξας μετά τοσαύτην παρανομίαν; 
είπεν ό άρχιερεύς  μέ ποια φάρμακα έθεράπευσες τά δυσθεράπευτα 
τραύματα» ;

*

— «Είς σέ άπόκειται, είπεν δ βασιλεύς, νά οείξης καί νά άνα- 
μίξης τά φάρμακα, είς έμέ δέ νά δεχθώ τά προσφερόμενα».

—«’Επειδή, είπεν δ άρχιερεύς, λαμβάνεις πολλάκις άποφάσεις 
ύπό τό κράτος τής δργής σου καί ούχΐ καθοδηγούμενος ύπό ψυχραίμου 
λογισμού, γράψον νόμον ποιούντα άργίας τας άποφάσεις τού θυμού 
σου 'Όλαι αί φονευτικαί καί δημευτικαί άποφάσεις σου άς μένωσιν έπϊ 
30 ήμέρας ανεκτέλεστοι έγγεγραμμέναι έπϊ πίνακος*  μετά τό χρονικόν
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τούτο διάστημα, α^&ναΈεώρώνται, καί δ λογισμός, δικάζων τότε καθ’ 
έαυτόν πεπαυμένου τού θυμού, θα έξετάση τα άποφασισθέντα καί θά 
Ιδη άν είνε δίκαια ή άδικα*  καί αν μέν εύρη αύτα άδικα είνε φανε
ρόν δτι θά τά άκυρώση, αν δέ δίκαια θα τά έπικυρώση,*  καί ό άριθ 
μός τών ήμερών δέν θά βλάψη τό δρθώς άποφασισθέν».

Τήν συμβουλήν ταύτην τού άρχιερέως έδέχθη δ βασιλεύς ώς ώφε- 
λιμωτάτην καί ύπέγραψεν άμέσως σχετικόν νόμον. Τούτου γενομένου 
δ θείος ’Αμβρόσιος διέλυσε τόν δεσμόν, καί δ πιστότατος βασιλεύς, εί- 
σελθών μετά θάρρους είς τόν ναόν, έπεσε πρηνής έπϊ τού δαπέδου, ά- 
ναφωνήσας τό τού Δαυίδ, «έκολλήθη τω έδάφει ή ψυχή μου, ζήσόν με 

κατά τόν λόγον σου».
"Οτε έφθασεν ή ώρα τής θείας μεταλήψεως, άναστας δ βασιλεύς 

είσήλθεν, δπως συνήθιζεν, είς τό ιερόν παρά τάς κιγκλίδας, καί άνέ- 
μενεν. ’Αλλά καί πάλιν ό μέγας ’Αμβρόσιος δέν έσίγησεν, άλλά τόν 
έδίδαξε τήν διαφοράν τών τόπων. Καί πρώτον μέν τόν ήρώτησεν άν 
έχρειάζετο τίποτε*  δτε δέ δ βασιλεύς άπήντησεν δτι άναμένει τήν μετά- 
ληψιν τών θείων μυστηρίων, τόν ειδοποίησε διά τού άρχιδιακόνου του, 
δτι «τό ιερόν είνε βατόν είς μόνους τούς ιερείς, είς δλους δέ τούς άλλους 
άδυτον καί άβατον. Έξελθε, λοιπόν καί άνάμενε είς τήν αύτήν μέ τούς 
άλλους θέσιν, διότι ή άλουργίς κάμνει βασιλείς άλλ’ δχι καί ίερείς». Ό 
βασιλεύς άντεδήλωσεν δτι δέν είσήλθεν έντός τών κιγκλίδων άπδ αύ- 
θάδειαν, άλλά κατ’ έθος έπικρατοΰν έν Κωνσταντινουπόλει «δφείλω δ
μως χάριν, είπε, καί διά τήν ίατρείαν ταύτην».

*Ότε άργότερον έν Κων)πόλει ήθέλησεν δ βασιλεύς κατά τήν 
θείαν μετάληψιν νά τηρήση έν τω ναώ τήν θέσιν, ήν τω ύπέδειξεν δ 
ιερός ’Αμβρόσιος, δ δέ Επίσκοπος Νεκτάριος ήρώτησε «τΐ δήποτε μή 
μεμένηκας ένδον ;», δ βασιλεύς δυσχεράνας, «μόλις, είπε, βασιλέως 
καί ίερέως έδιδάχθην διαφοράν, μόλις εύρον άληθείας διδάσκαλον. 
’Αμβρόσιον γάρ οίδα μόνον έπίσκοπον άξίως καλούμενον».

Τοσούτον ωφελεί έλεγχος προσφερόμενος παρ’ έναρέτου άνδρός.
Γ. ΜΑΤΣΑΚΙΣ.
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ΟΛΥΣΙΣ ΠΑΡΟύΟΞΟΛΟΠΘΝ

Ό έντιμος Βουλευτής κ. Φ. Ζαννέτος έπιμόνως έπιζητεί 
τόν τίτλον τοΰ παραδοξολόγου. Άφοΰ ήγωνίσθη νά μάς πείση 
δτι ή ’Αγγλία έπειδή κατήργησε διά τής πράξεως τής προσαρ- 
τήσεως τήν μετά τής Τουρκίας συνθήκην δεν έχει πλέον νό
μιμον λόγον ύπάρξεως έν Κύπρφ, άφοΰ ύπεστήριξεν δτι μα- 
ταιοπονοΰμεν ζητοΰντες παρά τής ’Αγγλίας τήν άπελευθέρω- 
σίν μας, διότι δέν είνε μόνη ή Αγγλία κυρία τών τυχών τής 
νήσου, άφοΰ διελάλησεν δτι ή άνάμιξις τής έλληνικής διπλω
ματίας είς τήν κυπριακήν ύπόθέσιν θά βλάψη μάλλον ή θά ώ- 
φελήση, άφοΰ διεκήρυξεν τι ή Ελλάς δέν έχει δικαιώματα έ
πί τής Κύπρου ώς Κράτος καί δτι ή Κύπρος δέν ζητεί Ελλά
δα άλλά έλευθερίαν, άφοΰ μέ δλας ταύτας τάς παραδοξολογίας 
έπλήρωσε τδν κυπριακόν άέρα, ήλθε συνεχίζων τήν πολιτικήν 
ιδεολογίαν ίου νά μάς διδάξη δι’ ύφους έξαιρετικώς σοβαρού δτι 
δ ’Αρχιεπίσκοπος καί οί Μητροπολίται δέν πρέπει νά άναμι- 
γνύωνται είς τδ έθνικδν ζήτημα, διότι τοΰτο είναι άποκλειστι- 
κδν δικαίωμα τών Βουλευτών καί διότι οί Εύρωπαίοι και μάλι
στα οί Άγγλοι άδυνατοΰσι νά έννοήσωσι δικαίωμα ’Εκκλησίας 
είς τάς λαϊκάς έθνικάς ύποθέσεις.

Δέν ύπάρχει λόγος νά έκδηλώσωμεν ούδέ τήν έλαχίστην 
έκπληξιν διά τήν νέαν παραδοξολογίαν, διότι καί τά παράδοξα 
χάνουν τάς ιδιότητάς των διά τής έξοικειώσεως πρδς αύτά. ’Αλ
λά θά έρωτήσωμεν. Όταν ό Κιτίου Κυπριανός καί δ Πρωθιεράρ
χης τής Κύπρου χαιρετίζοντες τήν Κατοχήν διεκήρυττον τούς 
έθνικούς πόθους τοΰ Κυπριακού λαοΰ άντειπέ τις έξ Εύρώπης ή 
έξ ’Αγγλίας δτι δέν είχον τοιοΰτον δικαίωμα ; Όταν δ ’Αρχιε
πίσκοπος Σωφρόνιος μετέβη έπί κεφαλής άντιπροσωπείας είς τδ 
Λονδινον νά ζητήση βελτίωσιν τής διοικήσεως τοΰ λαοΰ του. 
ήμφισβήτησέ τις αύτφ τδ πρδς τοΰτο δικαίωμα ; Όταν είς τά συλ
λαλητήρια τοΰ 1895 καί τά μετά ταΰτα προήδρευεν δ Άρχιε- 

πίσκοπος καί οί Μητροπολίται καί έπί κεφαλής τών έπιτροπειών 
των κατηυθύνοντο είς τδ 'Αρμοστείον κα'ιτά Διοικητήρια νά έρ- 
μηνεύσωσι τούς πόθους τοΰ λαοΰ καί ύπογράφοντες άπέστελλον 
είς Λονδϊνον ύπομνήματα κατηγόρησέ τις αύτούς έπί σφετερισμφ 
ξένου δικαιώματος ; Όταν δ Κυρηνείας Κύριλλος καί δ ’Αρχι
μανδρίτης τής ’Αρχιεπισκοπής περιήρχοντο πολεμοΰντες τήν ύ- 
ποψηφιότητα τοΰ Διοικητοΰ Γιάγκ άντέλεξέ τις δτι δέν είχον δι
καίωμα νά διαφωτίσωσι τδν λαδν διά τήν δρθήν χρήσιν τής ψή
φου του ; Όταν τδ 1912 παρητήθησαν οί Βουλευταί αί σχετι- 
και άποφάσεις δέν έλήφθησαν ύπδ τήν προεδρείαν τοΰ ’Αρχιεπι
σκόπου καί τή συμμετοχή τών Μητροπολιτών ; Καί έγεινε κα
θόλου είπείν έπί τοΰ έθνικοΰ ζητήματος ένέργεια ή διάβημα λό
γου άξιον τοΰ οποίου δέν ήγήθησαν ή δέν μετεσχον οί ’Εκκλησια
στικοί ’Αρχηγοί ;

Άλλ’ άν δ κ. Βουλευτής έπαθε λησμοσύνην τών γεγο
νότων, ένθυμηθήτω τούλάχιστον τί δ ίδιος έγραψεν είς τήν περί 
Κύπρου χρονογραφίαν του. Έγραψε δέ : « Ό ήμέτερος κλή
ρος, θρησκευτικήν καί πολιτικήν ά ε ί π ο τ ε έχων 
άποστολήν καί έργονπαρ’ ήμΐν εύρίσκετο έντδς 
τοΰ καθήκοντος του άναμιγνυόμενος, ώς άνεμίχθη είς ύπόθέσιν 
ένδιαφέρουσαν είς τά καίρια τήν ήμετέραν κοινότητα. Ό κλήρος 
ώφειλε νά άσκήση τήν έπιρροήν του έπί τοΰ λαοΰ καί ιδία έπί τοΰ 
ίδίου εαυτού σώματος ίνα άμυνθή τών έθνικών συμφερόντων τού 
πνευματικού του ποιμνίου».

Ναί, αύτή είναι ή ορθή άντίληψις περί τής θέσεως καί τοΰ 
έργου τού ελληνικού κλήρου έπί άλυτρώτου ελληνικού έδάφους 
καί τήν θέσιν αύτήν γνωρίζει καλά καί ή ’Αγγλία καί ή Εύρώ- 
πη δλη. Καί διά τοΰτο ούδείς ούδεποτε παρεξενεύθη έν Εύρώ- 
πή διά τήν άνάμιξιν τοΰ Ελληνικού κλήρου εί; τάς έθνικάς 
τοΰ ποιμνίου του ύποθέσεις, τδ δέ όνομα τού Ελληνικού κλή
ρου παίζει σπουδαιότατον ρόλον δχι μόνον είς τάς διαφοράς τού 
έθνους πρδς τούς ξένους κυριάρχους αύτού, άλλά καί είς αύτάς 
τάς διεθνείς σχέσεις καί πράξεις.
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Άδυνατοΰσιν οί ’Άγγλοι νά έννοήσωσι δικαίωμα ’Εκκλη 
σίας είς τάς έθνικάς υποθέσεις ! Άλλά χθές άκόμη δ Μ. Άρ · 
μοστής γραφών είς τόν Αρχιεπίσκοπον διά τό ζήτημα τής Ση
μαίας, καθ’ δν χρόνον έτήρει σιγήν πρδς τούς Βουλευτάς, δέν 
προσεκάλει αύτδν νά συσκεφθή μετά τής 'Ιεραρχίας καί τών 
προκρίτων ;

Διατί δέ τδ ένεργείν ύπέρ τής έθνικής ύποθέσεως είνε δικαί
ωμα καί καθήκον μόνον τών Βουλευτών καί ούχί καί τών ’Αρχι
ερέων καί τών Δημάρχων καί παντδς άσκοΰντος έν τφ τόπφ έ- 
θνικήν έπιρροήν ; Είς ποιον γραπτόν νόμον άναγράφεται αύτό 
τδ άποκλειστικδν δικαίωμα διά νά τδ μάθωμεν καί ημείς, ώστε 
νά μή έπεμβαίνωμεν είς ξένους κύκλους

Ζητεί τις να άναμιχθή είς τά νομοθετικά καθήκοντα τοΰ 
Βουλευτοΰ ; ούτος εύρίσκεται έκτδς τής τάξεως. Καί δ Βουλευτής 
δικαιούται νά εϊπη αύτφ : έκαστος είς τδν κύκλον του, δπως 
τδ είπεν είς τούς Βουλευτάς ή Ιερά Σύνοδος δταν έζήτησαν δι
καίωμα άναμίξεως είς τδν κύκλον τής νομοθετικής καί διοικητι
κής της δικαιοδοσίας. Άλλ’ ή έθνική ύπόθεσις είνε δικαίωμα ά- 
ποκλειστικδν τοΰ βουλευτικού κύκλου ;

Ό Βουλευτής εκλέγεται δυνάμει ενός νόμου, δ όποιος δρί- 
ζει καί τα καθήκοντα καί τα δικαιώματά του καί δ νόμος αύτδς 
συνδέεται πρδς τδ ύπάρχον πολιτικόν καθεστώς τό όποιον καίέξυ- 
πηρετεΐ. Καθ’ ήν στιγμήν άρα δ Βουλευτής κινείται κατά τοΰ κα
θεστώτος τούτου δέν ένεργεί πλέον ώς Βουλευτής άλλ’ ώς εθνικός 
ήγέτης, ώς άντιπρόσωπος τών έθνικών πόθων, ώς παράγων τής 
έθνικής ζωής, ώς πρόσωπον έπιρροής έπί τοΰ λαού. Άλλά 
τάς ιδιότητας αύτάς δέν τάς έχει είς μείζονα βαθμόν δ ών καί 
γνωριζόμενος ’Εθνάρχης καί παρ’ αύτδν οί Αρχιερείς καί μετά 
τούτους πάντες οί πολιτικοί τοΰ τόπου παράγοντες ; Καί πρέπει 
λοιπόν νά ίσχυρισθώμεν δτι έάν μόνον οί Βουλευταί ζητούν τήν 
ένωσιν ούριοδρομοΰμεν, έάν δέ μετ’ αύτών ζητούν ταύτην καί οί 
λοιποί έθνιχοί τοΰ τόπου παράγοντες καί μάλιστα ή Εκκλησία, 
ή δποία καί διά λόγους ιστορικούς καί διά λόγους ηθικούς έκ- 

προσωπει πληρέστερον τό έθνικδν αίσθημα καί φρόνημα τοΰ λα
οΰ λόγφ τής ήθικής της έπιρροήο, ώς πανηγυρικώς άνωμολόγη- 
σε τούτο δ Δικαστής τής δίκης τοΰ Γιάγκ, τότε είς τήν έθνικήν 
ένέργειαν είσάγεται «έξασθενωτικός έπί τής έθνικής άποκατα- 
στάσεώς μας παράγων» ;

Πληροφορούμεθα δτι ή μή συμμετοχή τοΰ ’Αρχιεπισκόπου 
είς τό έκ τοΰ θερέτρου ένωτικόν διάβημα δέν έμεινεν άπαρατή- 
ρητος ούδέ ασχολίαστος είς τούς άνωτάτους κυβερνητικούς κύ
κλους, άς μή κολακευθή δ’ δ κ. Βουλευτής ύποθέτων δτι καί το 
έκ τοΰ γεγονότος τούτου ένδιαφέρον των έχει τήν κατεύθυνσιν ήν 
δξυδερκώς διέκρινεν είς τήν ιδιαιτέραν προσοχήν ής ήξίωσαν 
τήν έν τφ Νομοθετικφ έπιχειρηματολογίαν του. Προσεκτική πως 
έπισκόπησις τών έσωτερικών καί έξωτερικών σκοπέλων καί ύ- 
φάλων διά μέσου τών δποίων πελαγοδρομεί έν τφ παρόντι τό 
σκάφος τών κυπριακών πόθων δύναται νά πείση πάντα νουν έ- 
χοντα καί καρδίαν δτι καί ή έλαχίστη στραβοτιμονιά κινδυνεύει 
νά φέρη τοΰ ναυαγίου τήν συμφοράν’ καί δμως τοΰ σκάφους αύ
τοΰ προσπαθοΰμεν νά άφαιρέσωμεν έξ δλοκλήρου τό πηδάλιον.

’Έλλειψις ούσιώδης τού Βουλευτικού μας σώματος ύπήρξε 
καί κατά προηγουμένας βουλευτικάς περιόδους τδ άκέφαλον. 
Συνεκτικότης σώματος άνευ κεφαλής διευθυνούσης είνέ τι άκα- 
τανόητον. Ui άντιποιηθέντες τήν ήγεσίαν τού σώματος καί έν τφ 
παρελθόντι δέν κατώρθωσαν νά τήν καταστήσωσι πραγματικό
τητα, έν τή παρούση δέ περιόδφ^ ούδέ έπειράθησαν φαίνεται τό 
παράπαν. 'Η έ'λλειψις αυτή έκαλύπτετο διά τού στενού συνδέ
σμου τού βουλευτικού σώματος πρδς τδν Αρχηγόν τής Έκκλη
σίας. ‘Η αίθουσα τής Αρχιεπισκοπής ήτο δ τόπος τών διασκέ
ψεων καί δ Αρχιεπίσκοπος δ σύνδεσμος τής συνεκτικότητος 
αύτοΰ. Διά τοΰ ’Αρχιεπισκόπου συνεδέετο τό βουλευτικόν σώ
μα πρδς τούς συνοδικούς καί τούς λοιπούς τού τόπου παράγον
τας καί ή Κύπρος προβαίνουσα είς διάβημα έπί ιής ύποθέσεώς 
της παρουσιάζετο δλόσωμος καί δμόψυχος. Διάβημα ύπό τοιού- 
τους δρους γινόμενον ούδείς ήδύνατο νά διαβάλη ώς μή έκπρο-
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σωποΰν τήν ολότητα τής κυπριακής ψυχής. Τότε καί συμ
πολίτευσή καί άντιπολίτευσις κατά τήν κοινώς παραδεδεγμένην 
έκφρασιν παρουσιάζοντο ήνωμέναι έν ταις ένεργείαις αύτών έπί 
τοΰ έθνικοΰ ζητήματος.

Σήμερον οί Ε ουλευταί άποφεύγουσιν ή καί άποκρούουσι τήν 
συνεργασίαν τών πολιτικών έκείνων παραγόντων, οί'τινες κατά 
τινας πολλάς ή δλίγας ψήφους έμειονέκτησαν αύτών είς τάς έκ- 
λογάς, θεωροΰσι περιττήν τήν σύμπραξιν τής Ιεραρχίας, είς δέ 
αύτών καί άναβιβάζει είς πολιτικόν δόγμα δτι δ ’Αρχιεπίσκοπος 
καί οί Μητροπολίται δέν πρέπει νά άναμιγνύωνται είς τά έθνικά 
διαβήματα, τδ πολύ πολύ ήμποροΰν νά μείνουν έκεί κάπου πα
ράμερα ώς έφεδρεία τήν δποίαν έάν ύπάρξη άνάγκη θά διατάξω· 
σιν οί ΒουλευταΙ να τεθή είς κίνησιν.

Κατόπιν τοιαύτης άποσυνθέσεως, ή δποία, δχι βεβαίως κατά 
τυχαίαν σύμπτωσιν, παρουσιάζεται άπδ τής είς τδν έθνικδν δημό
σιον βίον εισόδου τοΰ έκ Λάρνακος πολιτευτοΰ ήμπορεί πλέον νά 
γείνη λόγος περί πραγματικής έκπροσωπήσεως τής νήσου είς τά 
περί ένώσεως διαβήματα ; 'Η έκπροσώπησις παρουσιάζεται έ- 
χουσα πλέον άπλουν ήθικδν χαρακτήρα. Υποτίθεται 
δτι τδ σταλέν έκ ΙΙλατρών είς Λονδίνον ύπόμνημα έκπροσω- 
πει τούς έθνικούς πόθους τοΰ Κυπριακού λαού, άλλ’ έν τή πραγ- 
ματικότητι δέν έκπροσωπεί είμή μέρους μόνον λαού τούς πό
θους. ΙΊοΰ είνε ή υπογραφή τοΰ έθνάρχου, τών λοιπών έκκλησια- 
στικών άρχηγών, ούς γνωρίζει ή ’Αγγλία τΐ άντιπροσωπεύου- 
σι, ποΰ είνε οί μειονοψηφίσαντες κατά τάς έκλογάς πολιτικοί 
παράγοντες οί όποιοι έτιμήθησαν είς τάς κάλπας διά χιλιάδων 
λευκών ψήφων ; Οΰτω θά σκεφθοΰν οί θέλοντες νά εύρωσιν έ- 
πιχειρήματα έναντίον τής ύποθέσεώς μας.

Κατά τήν έν Κύπρφ παρουσίαν του δ Τσώρτσιλ, Βουλευ
τήν δμιλοΰντα αύτφ έν δνόματι τού Κυπριακού λαού είς ιδιαι
τέραν συναναστροφήν ήρώτησε διά πόσης πλειονοψηφίας κατί- 
σχυσεν είς τάς έκλογάς τού αντιπάλου του και ηύχαριστήθη ά- 
κούσας δτι κατά τινας χιλιάδας. Έάν τοιαύτη έρώτησις άπηυ- 

θύνετο σήμερον είς τδν τής Λάρνακος πολιτευόμενον θά άπήντα: 
κατά 180 ψήφους. ’Έλοιπδν διά τήν άσήμαντον αύτήν πλειονο
ψηφίαν έκπροσωπεί τδ παν δ κ. Βουλευτής ώστε νά άρνήται δι
καίωμα γνώμης καί ένεργείας έπί τού έθνικοΰ ζητήματος είς 
τδν μειονοψηφήσαντα αντίπαλόν του ;

Εύχόμεθα νά κατανοηθή, έως έτι καιρός, δτι εύρισκόμεθα 
έν έκτροχιασμφ καί νά έπανέλθωμεν ταχέως είς τήν τροχιάν 
πριν ή συντρίψωμεν τήν δλκήν τής έθνικής μας ύποθέσεώς.

Ο ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΟΜΟΝΟΙΑΣ

Δέν μάς άφήκεν άδιαφόρους δ παροξυσμός τής φίλης «’Αλή
θειας» δ προκληθείς ύπδ τής μνείας έν τφ «Έκκλ. Κήρυκι» με
ρικών έκ τών γεγονότων τής πολιτικής τοΰ πρώην Βασιλέως διά 
τά δποία άλγεί ή έθνική ψυχή, δχι δέ αύτή καθ’ έαυτή, άλλ’ έν 
γένει πρδς τήν παρατήρησιν αύτής δτι κατόπιν τοιαύτης γλώσ- 
σης είνε χιμαιρική ή έλπίς τής έπιτεύξεως τοΰ σκοπού τών περί 
αδελφικής δμονοίας κηρυγμάτων.

Ψυχολογική άνάλυσις τής παρατη ρήσεως ταύτης έν συσχετί
σει μετ’ άλλων λεγομένων καί γραφομένων μάς δίδει τδ έξαγόμε- 
νον τούτο, δτι πολλοί τών άφωσιωμένων είς τδ πρόσωπον τοΰ 
Κωνσταντίνου τάς περί δμονοίας προτροπάς καί εύχάς έκλαμβά- 
νουσιν ώς ύπόθεσιν είς τήν δποίαν ιδιαίτερον εχουσι συμφέρον οί 
ώς έθνικδν σωτήρα πιστεύοντες τδν Βενιζέλον, συμφέρον, τδ όποι
ον έπρεπε νά έξαγορασθή διά τίνος θυσίας.

Έάν δμως τδ έξαγόμενον τούτο δέν είνε άσφαλές, έάν τούτέ- 
στιν ή δμόνοια θεωρήται δπως καί είνε πρέπον νά θεωρήται ύπδ 
δλων κοινδν άγαθδν κοινωνικόν καί έθνικδν, δρος προαγωγής τοΰ 
έθνικοΰ ζητήματος, δρος έξυπηρετήσεως τής κοινής πατρίδος, δέν 
βλέπομεν διατί τδ νά γραφή μέν δτι δ Κωνσταντίνος άπέρριψε τήν 
Κύπρον προσφερθεΐσαν, ή δτι παρέδωκεν είς τούς Βουλγάρους ά- 
μαχητί. τήν ’Ανατολικήν Μακεδονίαν ή δτι άφήκεν άνεκδίκητον 
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τόν έκριζούμενον έν Τουρκία ‘Ελληνισμόν καί εϊ τι τοιοΰτο δη
μιουργεί έμπόδιον διά τήν ποΟουμένην δμόνοιαν, το νά γράφηται 
δέ έπί μήνας δτι δ Βενιζέλος είνε παράφρων, άνισόρροπος, άρχο · 
μανής, έγκάθετος τύραννος, πουλημένος είς τους άγγλογάλλους 
καταστροφεύς τής πατρίδος, μίασμα έθνικόν καί εϊ τι δμοιον δέν’ 
θεωρείται κώλυμα διά τήν έπιζητουμένην δμόνοιαν. Διατί καί α
πλή ύπόμνησις ύπδ τών μεν γεγονότων θιγόντων τόν έτερον τών 
δύο κορυφαίων τής έθνικής πάλης προκαλεί παροξυσμόν μέχρι 
τοΰ νά χαρακτηρισθή ώς ματαιοπονι'α ή πρδς ομόνοιαν προσ
πάθεια, ύβρεις δέ καί λοιδορίαι έμπαθεις τών δέ κατά τοΰ ετέρου 
πρέπει νά άφήνωσι τους άλλους άδιαφόρους ; Ημείς διεκηρύξαμεν 
δτι είς τήν έ'κβασιν τής έθνικής πάλης άδυνατοΰμεν νά ’ίδωμεν 
νικητάς καί ήττημένους άφοΰ ή πατρίς αίμάσσει, άλλ’ αν ύπάρ- 
χωσι τοιοΰτοι έξ άλλης δψεως βλεπομένης τής έκβάσεως πρέπει 
άρά γε νά ειπωμεν δτι τά δικαιώματα τών ήττημένων είνε σεβα
στότερα άπδ τά τών νικητών ;

Ούδείς κρίνων δρθώς ήμπορει νά ίσχυρισθή δτι δέν ήτο άνθρώ- 
πινον δικαίωμα τών δπαδών τής κατισχυσάσης άντιλήψεως νά έκ - 
δηλώσωσι ζωηρώς τήν χαράν των. Καί δμως ούτε άρθρα έστερη- 
μένα σεβασμού πρδς τά αισθήματα τών αντιπάλων έγράφησαν, 
ούτε δοξολογίαι έτελέσθησαν, ούτε άλαλαγμοί χαράς ήκούσθησαν, 
ούτε έορταί καί πανηγύρεις έπί τή νίκη διεξήχθησαν. "Ολοι οί 
δικαιούμενοι είς πάντα ταΰτα ώς άπδ συνθήματος ένδς έθυσίασαν 
τδ φυσικδν δικαίωμα τής χαράς των είς τδ καθήκον τοΰ σεβασμοΰ 
πρδς τά αισθήματα τών άντιφρονούντων. ‘0 άντιπρόσωπος μάλι
στα τής Πατρίδος άμέτοχος τών παρ’ ήμίν προτέρων διενέξεων, 
έσπευσε νά άποτείνη πρδς πάντας πρόφρονας λόγους, έζήτησε νά 
έπικοινωνήση πρδς πάντας έν ίσότητι.

Ποία δμως ύπήρξεν ή στάσις τών φίλων τοΰ Κωνσταντίνου 
πρδς τήν τοιαύτην στάσιν τών δπαδών τοΰ Βενιζέλου ; Έάν τήν 
δνομάσωμεν περιφρόνησιν,πρδκλησιν, σκαιότητα—γνωρίζετε κα
λώς είς ποίαν πράξιν άναφέρεται ή λέξις αΰτη—δέν άπεδώκαμεν 
είς αύτήν τδ πλήρες δνομα, τδ όποιον τής άξίζει. Δέν θά άναφέ- 
ρωμεν τούς λόγους, τάς πράξεις, τά γεγονότα τά άποτελοΰντα τήν 

στάσιν ταύτην δχι μόνον διότι είνε κοινώς γνωστά, άλλα καί διότι 
δέν θέλομεν νά προξενήσωμεν νέους παροξυσμούς είς τήν φίλην 
«Αλήθειαν» καί νέας έκ μέρους της παρατηρήσεις δτι έν φ δμΐ- 
λοΰμεν περί δμονοίας άναξέομεν πληγάς.

Διά νά σχηματίσωμεν καθ’ εαυτούς δικαιολογίαν τινα τής 
στάσεως ταύτης—καί έννοοΰμεν πάντοτε τήν μετά τήν 29 Μα- 
ιου— προσεπαθήσαμεν πολλάκις νά φέρωμεν τδν εαυτόν μας είς 
τήν θέσιν των, άνταλλάσσοντες δχι τήν ιδεολογίαν καί τά αισθή
ματα—τοΰτο μάς είνε δυσκολώτερον—άλλά τά γεγονότα. Καί 
έσχηματίσαμεν λοιπόν τήν εξής ύπόθεσιν. Τί θά συνέβαινεν ά
ρά γε έάν άντί νά έπικρατήση δ Βενιζέλος βοηθούμενος ύπδ τών 
Άγγλογάλλων κατίσχυεν δ Κωνσταντίνος διά τών Γερμανοβουλ- 
γάρων ; Ποία θά ήτο τότε ή θέσις τών πραγμάτων διά τούς ήτ
τημένους καί πώς θά συνετελεϊτο ή έθνική ένότης; Δέν φαντα- 
ζόμεθα ώς λογικόν κατά τούς νόμους τής άνθρωπίνης διανοήσε- 
ως δτι δ Κουντουριώτης θά έκαλεΐτο νά άναλάβη τά ναυαρχικά 
του καθήκοντα, δ Δαγκλής τά στρατηγικά καί δ Βενιζέλος νά 
παρακαθήση έν συμβουλίφ τοΰ Στέμματος ή νά άγορεύη είς τήν 
Βουλήν έπικρίνων τήν κατισχύσασαν πολιτικήν τοΰ Βασιλέως. 
Ταΰτα έάν οΰτω συνέβαινον θά παρουσίαζον κατάστασιν «άνω πο
ταμών χωροΰσι παγαί ». 'Ο Κωνσταντίνος θά έξυμνεΐτο ώς πρό
τυπον μετριοπαθούς Βασιλέως έάν ήρκείτο νά τούς κλείση είς 
τάς φυλακάς.

Καί δμως αν παρακολουθήσητε τήν άρθρογραφίαν τών έν 
Κύπρφ βασιλικών έφημερίδων καί αύτής τής πασών μετριοπα- 
θεστέρας «Άληθείας» θά άντιληφθήτε δτι έπιμένουσιν είς τήν 
άδιάλλακτον στάσιν των διότι είς τήν Βουλήν δέν ρητορεύει δ 
Γούναρης καί τδν στρατόν δέν διοικεί τδ Έπιτελείον τδ όποιον 
παρέδωκεν είς τούς Βουλγάρους τά φρούρια καί τδν στρατόν καί 
τδν δπλισμδν τής Ανατολικής Μακεδονίας.

Καί βάλλουσι λοιπόν δι’ δλων τών δυνάμεών των κατά τής 
«έγκαθέτου Τυραννίδας» δχι διά νά παράσχωσί τινα έστω καί 
διά λόγου παραμυθίαν είς τούς άπομακρυνθέντας τής άρχής καί 
τών άξιωμάτων, ούτε διά νά κλο/ίσωσι τδν Βενιζέλον. Γνωρίζο^. 
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σι καλώς δτι ούδείς αύτών λαμβάνει γνώσιν ούτε τών ψόγων ού
τε τών επαίνων μας καί ούδείς αύτών περιμένει έκ Κύπρου έν τφ 
παρόντι ψήφον ούτε λευκήν ούτε μαύρην.

Πρδς τί λοιπόν èrti τετράμηνον ήδη άλληλοτρωγόμεθα έντός 
τοΰ κλωβού τδν όποιον έβαλε περί ήμάς τδ άπαγορευτικδν τής 
έξαγωγής έφημερίδων διάταγμα ; Διότι λόγος προκαλεί λόγον καί 
έρις έριν.

Μία βάσις ύπήρχεν έπί τής οποίας ήδυνάμεθα καί ώφείλο- 
μεν νά συναντηθώμεν, ή ένέργεια διά τδ ζήτημα τής έθνικής μας 
άποκαταστάσεως, άλλά καί τήν βάσιν ταύτην υπέσκαψέ που μέν 
ή άδράνεια πού δέ ή άντίδρασις τών βαοιλοφρόνων. Δέν ωφελεί 
είς τίποτε ή διά λόγων άποκρυβή έκείνου τδ όποιον πάντες βλέ- 
πουσιν. "Οτι εύρισκόμεθα ένωπιον κακώς συγκαλυπτομένης άντι- 
δράσεως κατά τής ένώσεως έξ άντιπαθείας πρδς τδν Βενιζελον 
δέν υπάρχει άνάγκη συλλογισμού πρδς άπόδειξιν. Πρόκεινται 
γεγονότα. Καί μονομερής μέν ενός τίνος άντίδρασις δσον λυπη
ρά καί αν εινε δέν ισχύει νά προξενήση ζημίαν άνεπανόρθωτον 
είς τήν ίεράν μας ύπόθεσιν, παρ’ αύτήν δμως μείζονας άπει- 
λεί κινδύνους ή παρά πλειόνων ένστερνισθείσα άδράνεια, ήτις 
τείνει νά δημιουργήση κατάστασιν άδιαφορίας διά τήν μέλλου- 
σαν τύχην μας.

’Άλλοτε έλαχίστης ύπαρχούσης πιθανότητος εύοδώσεως τής 
έθνικής ύποθέσεως έκινούμεθα εύκαίρως άκαίρως συνερχόμενοι 
είς συσκέψεις, δργανοΰντες συλλαλητήρια, διενεργοΰντες δημοψη
φίσματα καταρτίζοντες έπιτροπάς διά τδν άγώνα, άποστέλλοντες 
έπιτροπάς είς τδ Λονδινον, ,δράσεις συντόνους ώς πρόγραμμα 
διαγράφοντες. Σήμερον δτε πάσα ύπάρχει έλπίς πρδς έπιτυ- 
χίαν, κηρύττομεν άμφίβολον τήν άξίαν παντδς διαβήματος, συ- 
νιστώμεν άναβολάς, πολεμοΰμεν τάς συσκέψεις, άρνούμεθα δικαί
ωμα πρωτοβουλίας άκόμη καί άναμίξεως είς τδν ’Εθνάρχην, έκ- 
φυλίζομεν τδν άγώνα παριστώντες αύτδν ώς ύπόθεσιν βενιζελικήν.

Ή συναίσθησις τής οίκτρότητος μιας καταστάσεως είνε ά- 
ναγκαία προϋπόθεσις τής διορθώσεως αύτής. Έάν ό παροξυσμός 
τής «Άληθείας» έχη σχέσιν μέ τήν συναίσθησιν ταύτην ήμπο- 
ροϋμεν νά ε’ίπωμεν δτι έχομεν ήδη έν σύμπτωμα καλλιτερεύσεως.

ι »
1 9

ΓΕΓΟΝΟΤΑ και ΣΚΕΨΕΙ2
ΕΠ1ΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ ΚΑΘΗΚΟΝ

Καθ’ ήν στιγμήν γράφομεν τάς γραμμας ταύτας οί ΒουλευταΙ 
συνέρχονται εν Λευκωσία πρός ούσκεψιν· Εύχόμεθα να έπικρατήσουν 
σκέψεις ορθαΐ καί να κατανοηθή ύπό πάντων δτι ή μέν μονομερής 
καί άτονος έκ Πλατρών ένέργεια των έχει ά\/άγκην συμπληρώσεως 
καί τονώσεως αί δέ έκ τοΟ βουλευτικού κύκλου έξελθούσαι άτυχείς 
θεωρίαι περί τοΟ δυνατού τής υπάρξεως έλευθερίας τής Κύπρου άλ
λης πλήν τής διά τής ένώσεως πρέπει να κηρυχθώσιν ώς άτυχείς έκ- 
φράσεις καί νά πιστοποιηθή δια τού έπισημοτέρου καί σαφεστέρου 
τρόπου δτι δέν ύπάρχει άπολύτως ούδείς έλλην Κύπριος γαργαλιζό- 
μενος ύπό τής ιδέας τής αυτονομίας.

Ή παρεξήγησις είνε τόσον εύκολος ώστε οίαδήποτε παράτασις 
τοΰ άκαθορίστου είς τό σημείον τούτο δημιουργεί έσωτερικώς μέν κίν
δυνον άναστατώσεως τών συνειδήσεων, έξωτερικώς δέ καταβαράθρω- 
σιν τοΰ έθνικού ζητήματος. Ό μόνος δέ τρόπος διά τοΰ όποιου δύνα
ται έπισημότατα να πιστοποιηθή δτι τό έθνικόν ζήτημα ούδέ κατ’ έλά- 
χιστον έξετράπη τών βάσεών του ύπό τών άτυχών ένεργειών καί συ
ζητήσεων *καΙ  διχονοιών μας, καρπών τής φυλετικής ιδιοσυγκρασίας 
μας καί τής άνικανότητός μας νά χωρίζωμεν τά προσωπικά άπό τών 
κοινών, είνε να συγκληθή ύπό τήν προεδρίαν τοΰ ’Αρχιεπισκόπου 
Συνέλευσις έκ τών ’Αρχιερέων, τών βουλευτών, τών δημάρχων καί 
τών μειονοψηφηϋάντων είς τάς τελευταίας έκλογάς πολιτευομένων οχι 
διά νά χαράξωσι νέον πρόγραμμα, δχι διά νά συζητήσωσι τάς περί 
τών πραγμάτων τοΰ Βασιλείου άντιλήψεις των, δχι διά νά έλίγξω- 
σιν οί μέν τούς δέ διά τάς ιδέας των καί τάς πράξεις των άλλά διά 
νά ζητήσωσιν έξ όνόματος τής Κύπρου δλης ήνωμένης καί όμονο- 
ούσης παρά τής ’Αγγλίας νά δώση τήν Κύπρον είς τήν Ελλάδα έπί 
τή βάσει τού νδικαίου τών έθνοτήτων διά τδ όποίον διεξάγει τόν μέ- 
γαν άγώνα καί τό όποιον διά πράξεως έπισημοτάτης είνε ήδη ύπ’ αύ
τής διά τήν Κύπρον άνεγνωρισμένον.

Δέν είνε άνάγκη καν νά συνταχθή νέον ύπόμνημα. Αύτδ τό στα- 
λέν ήδη βουλευτικόν ύπόμνημα λεκτικώς είνε ύπεραρκετόν, άνεπαρκές 
δέ μόνον διά τόν τρόπον τής άποστολής, διά τήν μονομέρειαν τών ύπο- 
γραφών καί διά τήν έπακολουθήσασαν άρθρογραφίαν. Αύτό τούτο τό 
ύπόμνημα ας ύπογραφή ύπό τής όλότητος τών παραγόντων τών έκ- 
προσωπούντων τήν όλότητα τής έλληνικής Κύπρου, άς μή θεωρηθή δέ 
άνάξιον τοΰ κόπου καί τών δαπανών καί τών κινδύνων τής στιγμής νά 
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έκλιγώσι καί άποσταλώσιν είς, δύο, τρεις άντιπρόσωποι είς ΛονδΙνον, 
νά κρούσωσι θύρας ύπουργικάς, θύρας βουλών, θύρας δημοσιο
γράφων, παραγόντων καθ’ δλου τής κοινής γνώμης. Μόνον ου
τω θα δείξωμεν δτι εχομεν πόθον διχχαή ένώσεως, δτι συναι- 
σθανόμεθα τήν ούσίαν τοΟ κηρύγματος τών έθνικών δικαίων, δτι άπο 
καραδοκοΟμεν τήν άπελευθέρωσιν ήμών καί άνυπομονουμεν δια τήν 
ώραν τής έλεύσεως αύτής. Ι^ρέπει να εύρη έν Λονδίνω ή ό Βενιζίλος 
τήν άποστολήν ή άποστολή τόν Βενιζέλον, διότι ή συνάντησις αύτή ά- 
ποτελεί τήν ίσφαλεστίραν έγγύησιν τής λύσεως τού ζητήματός μας. 
Μή άναβάλλωμεν καθήκον ιερόν, καθήκον έπιβεβλημένον διά νά άπο- 
φύγωμεν άνωφελή μετάμελον.

Άπευθύνομεν καί δημοσία έκκλησιν πρός τήν Α. Μ. τόν ’Αρχιε
πίσκοπον καί τους Βουλευτάς τούς μετ’ αύτόν υπευθύνους δια τήν καλήν 
τής ύποθέσεώς μας έκβασιν να συναντηθώσι τό ταχύτερον πρΙν ή έλθη 
ή έκ Αονδίνου είς τό τυπικόν τών Πλατρών διάβημα άπάντη ις νά 
άποφασίσωσι τήν σύγκλησιν τής Συνελεύσεως σαφώς καθορίζοντες 
ώς ήμερησίαν αύτής διάταξιν α) ένίσχυσιν τού διαβήματος τών Βου
λευτών, 6) έκλογήν άποστολής είς ΑονδΙνον.

Εϊμεθα άπολύτως πεπεισμένοι δτι έκ τής Συνελεύσεως ταύτης δέν 
θα προέλθη μόνον διάβημα έπί τού έθνικού ζητήματος άντάξιον τών 
περιστάσεων, άλλά καί τής κοινωνικής ένότητος ή ποθητή άποκατά- 
στασις.

XXX
ΩΜΕΝ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΣ «

’Αμφισβητούν άκόμη καί μετά τήν δημοσίευσιν τών κειμένων καί 
τάς έν τή Βουλή άγορεύσεις δα διεπράχθη παράβασις τής έλληνοσερ*  
βικής συνθήκης.

Καί τά κείμενα λέγουσι :
Συνθήκης άρθρον Ιον.

«Τά δύο ύψηλά Συμβαλλόμενα μέρη συνομολογούσι ρητώς άμοιβαί- 
αν έγγύησιν τών κτήσεων των καί άναλαμβάνουσι τήν ύποχρέωσιν έν 
περιπτώσει καθ’ ήν παρά πάσαν έλπίδα τό έν έκ τών δύο Βασιλείων 
ήθελεν ύποστή έπίθεσιν άνευ ούδεμιάς έκ μέρους του προκλήσεως δ- 
πως παράσχωσιν άμοιβαίως βοήθειαν δι’ δλων τών ένόπλων δυνάμεών 
των συνομολογήσωσι δέ άκολούθως ειρήνην μόνον άπό κοινού καί έκ 
συμφώνου».

Στρατ. Συμδάσεως άρθρον Ιον.
«Έν περιπτώσει πολέμου μεταξύ ενός τών Συμμάχων Κρατών καί 

τρίτης Δυνάμεως έκραγέντος υπό τάς περιστάσεις τάς προβλεπομένας 
ύπό τής μεταξύ Ελλάδος καί Σερβίας συνθήκης συμμαχίας ή έν περι- 
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πτώσει έπιθέσεως έξαπίνης σημαντικών δυνάμεων δύο μεραρχιών— 
τούλάχιστον— τού Βουλγαρικού στρατού έναντίον τοΰ έλληνικοΰ ή τού 
σερβικού τά δύο κράτη Ελλάς καί Σερβία ύπόσχονται πρός άλληλα 
άμοιβαίαν στρατιωτικήν ύποστήριξιν, ή μέν Ελλάς δι’ δλων αίκής τών 
κατά ξηράν καί θάλασσαν δυνάμεων, ή δέ Σερβία δι’ δλων τών κατά 
ξηράν δυνάμεών της».

’Επεξηγητικόν τηλεγράφημα τού έν ,Βελιγραδίω πληρεξουσίου.
«Τήν διατύπωσιν ταύτην ζητοΰσιν οί Σέρβοι ώς όριστικήν έμ- 

μένοντες δπως σχετισθή τό άρθρον τούτο δχι πρός τό δον τής Συνθή
κης προβλέπον περί πολέμου έναντίον τής Βουλγαρίας μόνον, άλλά 
πρός τό Ιον έπεκτεϊνον τήν συμμαχίαν καί έναντίον έτέρων Κρατών, 
προσθέτοντες δτι προκειμένου περί μόνης τής Βουλγαρίας δέν θά ε!- 
χον άνάγκην τής ήμετέρας συμμαχίας.

Μόνον ειλικρινής όμολογία τοΰ όλισθήματός μας, διά τό όποι
ον, ώς σχολιάζοντες αύτό τό πρώτον έγράψαμεν, δέν έπιβαρύνεται ή 
ηθική τοΰ έθνους βούλησις άλλ’ ή ύπό τής θεωρίας τών «κουρελο- 
χάρτων» παραπλανηθείσα τών κυβερνώντων άντίληψις, θά μάς κατα- 
στήση άξιους συγγνώμης ένώπιον τοΰ θεού καί τής ιστορίας.

ΚΥΠΡΙΑΚΑ
ΠΑΝΡ2ΣΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

Ώς έγράψαμεν είς τό προηγούμενον 
τεύχος ή Σύνοδος τής Έκκλησίας ή
μών είχε προσκληθή είς συνεδρίαν διά 
τήν 20ήν τοΰ μηνός πρός σύσκεψιν έπι 
τής προσκλήσεως τής Ρωσικής Συνό
δου περί συμμετοχής τής Έκκλησίας 
ήμών είς τήν Πανρωσικήν Σύνοδον και 
έπι άλλων τινών έσωτερικών ζητημά
των. Είς τήν συνεδρίαν δέν προσήλθον 
οΐ Σεβασμ. Μητροπολίται Πάφου καϊ 
Κυρηνείας δικαιολογούμενοι δι’ έπιστο- 
λών, δτι ή πρόσκλησις περιήλθεν αργά 
είς χείρας αύτών, δτι κωλύονται ύπό 
έπειγουσών υποθέσεων τών έπαρχιών 
αύτών καϊ δτι δέν εβλεπον τήν άνάγ
κην σπουδής περϊ τήν άπάντησιν. *Η  
Α. Μακαριότης διάφορον έχουσα άντί-

ληψιν περϊ τοΰ καθήκοντος τοΰ νά δοθή 
άπάντησις είς πρόσκλησιν αδελφικής 
Έκκλησίας, έχουσα δέ καϊ ένδείξεις δτι 
αναμένεται ή άπάντησις αΰτη δέν t- 
κρινε δεκτικήν αναβολής τήν έπϊ τοΰ 
θέματος σύσκεψιν, ποιούμενη δέ χρήσιν 
τοΰ δικαιώματος Αύτής, τοΰ νά συγ- 
κροτή Συνοδικήν απαρτίαν διά τής 
προσκλήσεως προς παρεδρίαν Χωρε- 
πισκόπου ή καϊ ’Ηγουμένων δσάκις δι*  
οίονδήποτε λόγον δέν έπετυγχάνετο Συ
νοδική απαρτία, παρέσχε δικαίωμα πα- 
ρεδρίας είς τόν θεοφιλέστατον Επίσκο
πον ΣαλαμΙνος κ. Νικόδημον. Ούτω δέ 
συγκροτηθείσα νομίμως ή ‘Ιερά Σύνοδος 
προέβη είς σύσκεψιν έπϊ τής έν λόγφ 
ύποθέσεώς, μετά παμμερή δέ τοΰ ζη
τήματος διά τής συζητήσεως διαφώτισιν
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άπεφασίσθη δμοφώνως δπως και ή ’Εκ
κλησία τής Κύπρου άντιπροσωπευθή 
είς τήν Πανρωσικήν Σύνοδον έάν αντι- 
προσωπευθωσι και άλλαι Έλληνικαϊ 
Έκκλησίαι. Έπεφυλάχθη δέ νά δρίση 
τόν αντιπρόσωπον δταν γνωσθή δτι ώ- 
ρισαν τούς έαυτων κα'ι αί λοιπαϊ Έκ
κλησίαι.

Ή άπόφασις αύτη άνεκοινώθή δι’ ε
πιστολής τής Α. Μακαριότητας πρός 
τόν έν Καίριο Έξοχώτατον Διπλωμα
τικόν Πράκτορα τής Ρωσίας, τόν Μα- 
καριώτατον Πατριάρχην ’Αλεξάνδρειάς 
καϊ τήν έν Έλλάδι ’Εκκλησίαν διά τού 
ένταΰθα Προξένου τής Ελληνικής Κυ- 
δερνήσεως.

*0 Μακαριότατος Πατριάρχης ’Αλε
ξάνδρειάς έρωτηθεϊς τηλεγραφικός τήν 
παραμονήν τής Συνοδικής Συνεδρίας 
περϊ τοΰ τίνα έλαβεν ή θά λάβη ή Εκ
κλησία ’Αλεξάνδρειάς άπόφασιν έπϊ τής 
προσκλήσεως άπήντησε τήν μεθεπομέ- 
νην τής συνεδρίας ώς ακολούθως :

’Αρχιεπίσκοπον ΚΓΡΙΑΛΟΝ
Λευκωσίαν.

Σχετικός πρός τήν πρόσκλησιν τής 
Ρωσικής ’Εκκλησίας θά άπαντήσωμεν 
δτι παρά τάς δυσχερείας των καιρόν 
καϊ τό δύσκολον του ταξειδίου θά προσ- 
παθήσωμεν νά μετάσχωμεν αύτοπροσώ- 
πως ή νά άντιπροσωπευθόμεν είς τάς 
συνεδρίας τής Συνόδου μετά τήν άναγ- 
καίαν συνεννόησιν μετά τών αδελφόν 
έν ’Ανατολή ’Εκκλησιών.

t Πατριάρχης ΦΩΤΙΟΣ.
Τά λοιπά τής ήμερησίας διατάξεως 

θέματα άνεβλήθησαν διά τήν προσεχή 
συνεδρίαν, ήτις προβλέπεται δτι θά 
συγκροτηθή περϊ τάς άρχάς Νοεμ
βρίου.
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΓΚΚΟΓ

Ή αδελφότης τής ‘I. Μονής Κύκ- 
κου ορθός έκτιμόσα τήν άνάγκην τής 
άποκτήσεως όσον ένεστι πλείονος αριθ
μού αδελφόν αύτής άνωτέρφ θεολογική 
μορφώσει συγκεκροτημένων, άπέστειλεν 

είς ’Αθήνας πρός εγγραφήν είς τήν 
θεολογικήν Σχολήν τοΰ Καποδιστρια- 
κοΰ Πανεπιστημίου τόν έκ των αδελ
φόν αύτής δσιώτατον Διάκονον κ. Διο
νύσιον, δστις καϊ άνεχώρησε διά τοΰ 
συμβατικού τής έβδομάδος ταύτης. Ό 
κ. Διονύσιος είχεν άποσταλή πρό τε
τραετίας ύπό τής Μονής είς Γαλλίαν 
πρός σπουδήν Γεωπονικόν καϊ τούτων 
αναγκαίων καϊ τ^ Μονή καϊ τή Νήσφ 
άλλ’ δ έπελθών πόλεμος ήνάγκασεν 
αύτόν νά διακόψη τάς έκεϊ σπουδάς καϊ 
νά έπανέλθη είς τήν άδελφότητά του.

ΠΑΓΚΓΠΡΙΟΝ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΝ
Ή ’Εφορεία τοΰ Π. ‘Ιεροδ. συνελ- 

θοΰσα άπόντος τοΰ Πανοσ. Ήγουμ. Κόκ
κου διεσκέψατο καϊ άπεφάσισεν έπϊ δσων 
έκρίθησαν άναγκαία διά τήν έναρξιν 
τής λειτουργίας τοΰ ’Εκπαιδευτηρίου. 
Διόρισε διδάσκαλον τής Μουσικής τόν 
έκ των πτυχίούχων ‘Ιεροδ. κ. Π. Σαβ- 
βίδην άκροασάμενον μουσικόν μαθημά
των παρά τφ μουσικοδιδασκάλω κ. Σ. 
Χουρμουζίω καϊ τυχόντα ένδεικτικοΰ ί- 
κανότητος πρός διδασκαλίαν. Διωρισεν 
έπίσης οίκονόμον τής Σχολής τόν ευ
λαβή έκ Λιθροδόντα ίερέα Γεώργιον 
έκδηλώσαντα ζήλον πρός άκρόασιν τής 
σειράς τόν τοΰ ‘Ιεροδιδασκαλείου μα
θημάτων. Ό Παπά Γεώργιος θά είνε 
δ δεύτερος έγγαμος κληρικός τόν ό
ποιον κατέλαβεν δ ιερός ζήλος τοΰ νά 
καταστήση εαυτόν χρήσιμον τή έκκλη- 
σιαστική διακονίφ διά σπουδής έστω 
καϊ οψίμου. Διευθετήσας ήδη τά τοΰ 
οϊκου αύτοΰ άνέλαβεν άπό τής χθές 
τά καθήκοντα αύτοΰ ώς οικονόμου τά δ- 
ποϊα θά έπιτελή άκροώμενος άμα καϊ 
μαθημάτων. Τά μαθήματα ήρξαντο δι’ 
άγιασμοΰ τελεσθέντος ύπό τοΰ θεοφ. 
’Επισκόπου Σαλαμίνος τή 26η τοΰ 
μηνός.

Μαθηταϊ’ ενεγράφησαν έν δλφ 60’ 
έκ τούτων οί 19 είνε νέοι. ’Αναμέ
νονται άκόμη 4 τών παλαιόν.Βιβ
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"ΕΚΚΑΗΣΙΛΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ,,
ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

ΠΡΟΝΟΙΑι

ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΚΙ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΙΤΙΟΥ

Ό «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ» διανύει tò Z' έτος της 
έκδάσεως αύτοΰ. *Εν  αύτφ δημοσιεύονται διδάγματα ευαγγελικά, δι
δάγματα έκ τής εθνικής Ιστορίας, άρθρα καί γνώμαι έπί κοινωνι
κών, εκκλησιαστικών καί εθνικών ζητημάτων, μελέται επιστημονι
κά! εκκλησιαστικού περιεχομένου, ειδήσεις έκ τής εκκλησιαστικής, κοι
νωνικής καί έθνικής ζωής, ενίοτε δέ κοσμείσαι καί δΓ εικόνων.

Ό «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ» διά νά είνε προσιτός 
καί είς τό πτωχότερον βαλάντιον παρέχεται εις τιμήν τής δποίας δε*-  
δύναται νά γίνη συγκαταβατικωτέρα διά περιοδικά τοΰ είδους καί 
τοΰ δγκου αύτοΰ.

*0 «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ» Ανταλλάσσεται πρός πάν
τα τά έκκλησιαστικά, φιλολογικά καί επιστημονικά περιοδικά ήμέτε- 
ρα καί ξένα.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ

Έν Κνπρω 
Ταχνδρ. Ένωόις 
Έκαστον τενχος

dsX. 6 

le. 0,70
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ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ
αΚήρνξον τόν λόγον···· d B' Tty· ο % 2·

ΕΤΟΣ Ζ-ΛΑΡΝΑΞ, 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1917. ΤΕΥΧ. 133«ν

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Τό άκόλουθον άρθρον, άπόρροια έντυπώσεων, κατόπιν διμήνου 
άναστροφής μετά του λαοΰ, δέν άξιοι βεβαίως να κομίση γλαύκας είς 
άστυ, άλλ’ απλώς νά δείξη άκόμη άπαξ τόν έσώκοσμόν μας ώς λα
οΰ έν τη αληθινή καί πραγματική του ύποστάσει, ήτις βεβαίως, χωρίς 
νά έχη άξιώσεις τοΰ τελείου, πολύ άπέχει από τοΰ νά ένθουσιά τόν 
παρατηρητήν.

"Αν δέ ή έπανάληψις μιας άληθείας γέννα το αίσθημα του κό
ρου είς τούς άκούοντας, δέν έπεται έκ τούτου δτι πρέπει νά σιγήσωσιν 
έκεΐνοι, οίτινες ώς έκ τής θέσεώς των οφείλουν να λέγωσι τήν άλή- 
θειαν πρός τόν λαόν, μέχρις 2του ούτος άνοιξη τέλος τά ώτα πρός τό 
δίδαγμα καί κλείση τούτο είς τήν ψυχήν του διά νά τό μετατρέψη συν- 
τόμως είς κανόνα τής ζωής του, βαίνων άπό τής άποκτήσεως είς τήν 
έφαρμογήν τοΰ γνωσθέννος.

Με:ά τά ολίγα ταΰτα έρχομαι έπί τό προκείμενον : Είθισμένος 
άνέκαθεν νά θεωρώ τόν Ελληνικόν λαόν προνομιοΰχον καί περιού
σιον άσυγκρίτως δ’ ύπέρτερον άπό πάνια άλλον λαόν, όμολογώ δτι 
ήσθάνθην θλιβεράν άπογοήτευσιν έκ τής μετ’ αύτου συναναστροφής 
μου.

Έν τή μελέτη καί τή οίονεί στηθοσκοπήσει τοΰ γίγαντος τούτου 
δπου ονομάζεται Κυπριακός λαός, ό παρατηρητής καταλαμβάνεται ά
πό τό αίσθημα ποΰ σχηματίζει έντός μας ή θέα του κενοΟ καί τοΰ 
Χάους.

Χάος είς πάσαν δψιν τής ζωής του γίγαντος τούτου, ιδού τό απο
τέλεσμα τής μελέτης σας. Καί διά νά μή φανή απλώς έκφρασις τρα
γική τό λεγόμενον θά προ σπαθήσωμεν είδικώτερον να άναπαραστήσω- 
Ρ-εν τήν κατάστασιν ταύτην πρό τών ομμάτων τοΰ αναγνώστου. Κα
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πρώτον έξετάσωμεν τό κατά πόσον ό Κυπριακός λαός δρών έν τή ζωή 
πρός οικονομίαν τών άναγκαιούντων πράττει τοΰτο έπιτυχώς.

Γύρω άπό τόν άγρότην μας κυκλούται γή άπό τάς μάλλον ευφό- 
ρους πλουσίως άμείβουσα εκείνους, οί'τινες ούδόλως δκνοΰσι νά έργά- 
ζωνται ταύτην. Οί κόλποι τής γής ταύτης μεστωμένοι άπό ζειδώρους 
χυμούς όρθούνται ζητούντες τά διψώντα χείλη πού θά τραφώσι μέ 
τό γάλα τούτο τού πλούτου της.

Δυστυχώς τής γής ταύτης ή έκμετάλλευσις τελείται κατά τόν 
μάλλον πρωτόγονον τρόπον καί ώς έκ τούτου είς τάς άγροτικάς τά
ξεις έπιχωριάζει ώς έπϊ τό πλείστον ή πενία, αίτιον έπάγον είς πνευ
ματικήν άτροφίαν καί είς τήν κατά συνέπειαν ήθικήν τοιαύτην.

Ή άμάθεια έν συνδυασμφ μετά πελωρίου μοιρολατρισμού τίκτουσι 
τήν όκνηρίαν έφ’ ής έδράζεται τό ειδεχθές τού νέου Μολώχ άγαλμα— 
τής τοκογλυφίας—καί ούτω ό δυστυχής κύπριος μεταβάλλεται κατά 
φαντασμαγορικήν έναλλαγήν τόπου καί χρόνου είς υπομονητικόν μουζί
κον τής ’Ανατολής, άδυνατοΟντα να διαμαρτυρηθή κατά τής φαύλης καί 
αίσχράς έκμεταλλεύσεώς τών κόπων του υπό τών πέντε-δέκα Βογίά- 
ρων τού τόπου είς χεϊρας τών όποίων, άν δέν υπάρχη τό κνούτο, δίδε
ται αντί χρυσίου ή δικηγορική γραφίς, έτοιμη να ύπηρετήση σκότια 
συμφέροντα.

Άς φωνάζη ή άδενδρος έκτασις άπό τού κόλπου τής Άμμοχώ- 
στου μέχρι τού κόλπου τής Μόρφου «θέλω έργατικά χέρια νά μέ 
θωπεύσουν καί είμαι έτοιμη νά άποδώσω τάς θωπείας μέ χειμαρρώδη 
έκχυσιν τού πρασίνου πλούτου πού κοχλάζει είς τούς κόλπους μου»,

Άς φωνάζη ή όρεινή έκτασις τής νήσου μέ τους θησαυρούς 
τών βοτάνων, τής χλωρίδος καί τής ξυλείας της*  «Έλθετε νά σάς δείξω 
μέ τήν δάδα τών πευκώνων μου τούς υγρούς αύλακας πού διέγραψαν 
τά προγονικά σας πλοία μεταφέροντα τόν χαλκόν μου καί τούς οί
νους μου είς τά πέρατα τής οικουμένης».

Μάτην ό πλούτος χύνεται γύρω μέ σπατάλην*  ό κύπριος διέρ
χεται άναίσθητος μπροστά είς τόσον μεγαλεϊον, έν υπομονή τρώγων 
τόν άρτον τής άθλιότητος καί τής πενίας έν άναμονή τής μακαρίας έ- 
πιβραβεύσεως τών ούρανών άνθ’ ίσων ένθάδε έπείνασε. ΤΙς ή αιτία καί 
τΙς ό ύπεύθυνος ;

Άλλά θά ήτο έργον ματαιοπονίας νά όμιλήση τις περί υπευθύ
νων. Είς τόν μακάριον αύτόν τόπον εύθΰναι ποτέ δέν ζητούνται, άν

δέ ζητηθούν ποτέ, θά ζητηθούν — έστέ βέβαιοι—άπό δ που ποτέ δέν υ
πήρξαν. Τόσον ό ραγιαδισμός έκυρίευσε τήν ψυχήν τού άγρότου μας.

θά ήτο δέ άστεΐον νά όμιλήση κανείς περί εύθυνών καί νά έπι- 
χειρήση τις ύπεράσπισιν λαϊκών δικαιωμάτων έδώ, δπου ή περί λαού 

'άντίληψις έξισοΐ τούτον πρός άμνόν άκακον ά^ιαμαρτυρήτως κειρόμε- 
νον. Έάν δέ ποτέ άκούετε νά γίνηται λόγος τις έν όνόματι τών λαϊκών 
δικαιωμάτων νά είσθε βέβαιοι δτι τήν στιγμήν έκείνην άπεμπολοΰνται 

ταύτα άντί πινακίου φακής.
Τοιουτοτρόπως δέ συμβαίνει ώστε, ένω καθ’ έκάστην σχεδόν 

άνδρες βουληφόροι άναδείκνυνται διά τής ψήφου τού λαού, ίνα προ- 
στώσι τούτου είς δλας τάς έκφάνσεις τής ζωής, δέν βλέπομεν ούδέ κάν 
ένα τούτων νά κινηθή, νά ταχθή ό πρωτοπόρος μιάς πανστρατιάς νέ
ων άνδρών, ήτις μέ τόν πέλεκυν μιάς νέας σκέψεως νά κόψη σύρριζα 
αίωνοβίους προλήψεις καί δεισιδαιμονίας τού λαού.

Πού ποτέ βλέπει τις τόν τροβαδούρον τών λαϊκών μαζών, ό όποι
ος μέ τό ποίημα τής θετικής σκέψεως νά πλάση άπό τό λαϊκόν τοΰτο 
χάος τόν σφριγηλόν κόσμον πού θά ξεύρη ν’ άγαπά τήν γήν ώς τήν 

αίωνίαν μητέρα καί τροφόν του;
Τοιουτοτρόπως συμβαίνει ώστε έσχατοι ήμεϊς βαίνομεν συρόμενοι 

δπισθεν τού άρματος τών ξένων λαών πιθηκίζοντες έν τή άπομιμήσει 
αύτών καί δταν τά άδύνατα άπό τήν πείναν σκέλη μας άρνούνται 
νά μάς ύπηρετήσουν είς τόν θυελλώδη τούτον δόλιχον τής άνθρω- 
πίνης προόδου, δάχνοντες τά χείλη άπό φθόνον, αύτοπαρηγορού- 
μέθα ευρίσκοντες ισάξιον άντίρροπον τής βραδυπορίας ταύτης έν’ τή 

άναμνήσει τών προγονικών θησαυρών.
Καί θά ήδύνατό τις Ισως νά παρηγορηθή σκεπτόμενος δτι λαός 

μεμορφωμένος πνευματικώς δέν δύναται παρά νά εύρη άφ’ έαυτού τά 
μέσα νά άναπλάση εαυτόν καί νά άκολουθήση τούς άλλους λαούς έν 

τώ ίλίγγω τής προόδου καί τού πολιτισμού.
Έν βλέμμα έπϊ τής δψεως ταύτης θά ήδύνατο νά μάς όδηγήση 

πρός έμβάτευσιν τού προσεχούς μέλλοντος έγκλείοντος έν αύτώ τάς σω

στικές έλπίδας.
Δυστυχώς ή συμμαχία καί έπιμαχία κυβερνητικής άφροντισίας 

καί κρύφιων προσωπικών συμφερόντων δίδουσι καιρόν είς τό σχολα- 
στικώτερον τών προγραμμάτων καί συστημάτων δσα ποτέ έξεκολάφθη- 
σαν είς διδασκαλικόν έγκέφαλον νά άπομυζά κάθε ικμάδα ζωής άπό 
τόν τρυφερόν έγκέφαλον τού κυπρίου παιδός.
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Ήδη δύο περίπου γενεαί έγαλουχήθησαν με τήν ξηρότητα τοΰ 
τοιούτου προγράμματος καί δμως ή λιτή λαϊκή βιβλιοθήκη άποτελου- 
μένη άπό εύσεβή Συναξάρια, τα παραμύθια του Συντύπα καί τά 
τραγούδια τών έπιχωρίων ποιητών ούτε κατά ένα τόμον ηύξήθη, έξ 
έκείνων τά όποϊα θά ε!)^ν θέμα τήν πεζότητα τού χωραφιού, καί τήν 
χυδαιότητα τού δένδρου.—Αιτία τούτου ή ψυχρά καί άνευ ένθουσια- 
σμοΰ διδασκαλία ή πλανωμένη είς τά νεφελώματα τών ιδεών καί 
μή καταδεχομένη νά προσγειωθή έπί τοΰ έδάφους τής θετικότητος. 
Οί διδάσκαλοί μας, κατά πάντα άξιέπαινοι νέοι, ρνειρευόμενοι τήν 
διάπλασιν τού ,λαοΰ κατά τό πρότυπον τών προηγμένων τοιούτων λαών, 
συντόμως άφομοιούνται μέ τό περιβάλλον αύτών, διότι δέν έπλάσθη- 
σαν ούτοι καταλλήλως ώστε να γίνουν ή ζύμη ήτις θά άφομοιώση τό 
πελώριον φύραμα τοΰ λαοΰ.

Τοιουτοτρόπως συμβαίνει ώστε έκτός άπό δλίγην άνάγνωσιν καί 
γραφήν (καί ταύτην μετ’ έμποδίων) ό κύπριος παϊς έξέρχεται τοΰ 
σχολείου καί εισέρχεται είς τήν ζωήν μέ έγκέφαλον ήλαφρωμένον άπό 
τάς άναγκαιούσας γνώσεις. Καί τούτο διότι ό διδάσκαλός του ουδέποτε 
ήθέλησε νά στρέψη τήν προσοχήν του πρός τό μέγα βιβλίον τής φύ- 
σεως, άφ’ ου θά δυνηθή νά άντλήση τάς άναγκαίας γνώσεις.

’Αλλαχού οί διδάσκαλοι είνε οί κοινωνικοί μοχλοί πού δίδουν 
τήν ώθησιν είς τάς μάζας τών λαών. Εδώ οί διδάσκαλοι κρατούνται 
μακράν τής ζωής καί άν ποτέ είσέλθουν είς αύτήν θά είσέλθουν κατό
πιν άδείας τών κατά τόπους κομματαρχών δουλώσαντες πρότερον τήν 
όντότητά των είς τόν οκτάπουν τού κοινοτικού άρχοντος, ό όποίος 
είνε έτοιμος νά έξακοντίση τόν δυστυχή διδάσκαλον είς τό άλλο ά· 
κρον τής Νήσου ευθύς ώς άντιληφθή τούτον διδάσκοντα καινά δαιμό
νια (ταμιευτήρια, συνεταιρισμούς, γεωργικάς τραπέζας κλπ.) είς τούς 
εύτυχεϊς δουλοπαροίκους τής χωροδεσποτείας του.

'Ύστερον από μίαν τόσον στεϊραν προπαρασκευήν τοΰ διδασκά
λου δσον άφορα τάς γνώσεις δια τάς άνάγκας τής ζωής καί τήν δεινήν 
καί ψευδή θέσιν του κατά τήν άπόκτησιν τού έπιουσίου, ούδόλως πα
ράδοξον άν ούδέν έπετέλεσεν ούτος έν τφ προορισμώ, τφ βαρεϊ καί 
δυσβαστάκτφ, δν άνήρτησεν έπί τού τραχήλου τοΰ πτωχοΰ διδασκάλου 
ή άπό αιώνων πολλών σκοτισθείσα ’Ανατολή.

Άλλ’ άν ή κατάστασίς μας ύπό τάς δύο ταύτας μορφάς πολύ ά- 
πέχη άπό τοΰ νά μάς κολακεύη ώς λαόν, ή θρησκευτική καί ηθική 
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ήμών ζωή θά είνε τοιαύτη ίσως ώστε νά μάς έπιτρέψη τήν έν Κυ- 
ρίφ καύχησιν, δτι, δηλαδή, ούδέν τών λοιπών λαών ύστεροΰμεν.

Ή σαφεστέρα καί έκφαντικω:έρα έκδήλωσις τής θρησκευτικής 
ήμών ζωής παρελαύνει καθ’ έκάσιην Κυριακήν είς τούς ναούς τών κοι
νοτήτων μας. Σύρετε τά βήματά σας μέχρις αύιών καί ρίψατε βλέμμα 
έταστικόν είς τούς αραιούς πιστούς δσοι ένεθυμήθησαν να συναθροι- 
σθώσιν έκε? έάν δέν υπάρχουν αί κανδήλαι καί τα κηροπήγια δια να 
σάς δώσουν τήν έννοιαν ναού μάτην θά κουρασθζτε να προσδιορίσητε 
τήν ιδιότητα τού τόπου έκείνου, δ του μερικοί άργόσχολοι συνηθροίσθη- 
σαν να διέλθουν τάς ώρας των. Ούδεμία συναίσθησής τής ίερότητος τού 
τόπου, δπου έστησαν οί πόδες των καί δμως είνε ό ναός τόπος λα
τρείας*  καί δμως είνε ή λατρεία ή κατ’ έξοχήν απτή τής πίατεως έκ- 
δήλωσις καί δμως είνε ή κοινή προσευχή ή μεγαλοπρεπεστέρα έκδή- 
λωσις τής άδελφότητος έν τοϊς άνθρώποις.

Εκείνο τό οποίον παρ’ήμϊν καλείται κοινός εκκλησιασμός είνε 
μάλλον πρόκλησις πρός τήν θείαν όργήν, έμπαιγμός πρός τό θεϊον, άν 
δέν έχη καί τούτο αιτίαν τήν άδιαφορίαν καί αναισθησίαν, προερχομένην 
άπό δγκον πελώριας άμαθείας τών κατα τήν θρησκείαν. Διότι έκτος ά
πό μίαν άπροσδιόριστον καί άσαφή ιδέαν περί τού Ύπερτάτου ’Όντος, 
ώς φρικαλέου, φοβερού καί έκδικητικού, ούδέν έτερον πληροί τήν συν- 
είδησιν τού άγρότου εϊτε ώς συναισθηματικός πλούτος είτε ώς γνωσι- 
ολογικόν άπόκτημα τοΰ θρησκευτικού έσωκόσμου.

Τούτου δέ άμεσος άπόρροια είνε ή έλλειψις ήθικής ζωής κατά τήν 
εύρυτάτην έννοιαν τού πράγματος. Συμβαίνει καί έν τή προκειμένη πε- 
ριπτώσει δ,τι σχεδόν συμβαίνει καί είς τάς άλλας όψεις τής ζωής : Αύ- 
τολιβανιζόμεθα έγκαυχώμενοι έπί τή διακρινούση ήμάς άπό τούς άλ
λους λαούς ήθικότητι καί προκαλούμενοι άντιτάσσομεν εύθύς καί προ- 
χείρως τό βαθύ συναίσθημα τής τιμής πού κυριαρχεί έν τή Ελληνική 
οίκογενεία. Όποία άντίληψις περί τής έκτά^εως τού ηθικού νόμου καί 
τής εύρύτητος τής ήθικής ζωής, ήν στενούμεν καί συνοψίζομεν είς τα 
"στενά δρια τής οικογενειακής τιμής καί ταύτης πολλάκις κακώς έρ- 

μηνευομένης !
Έν βλέμμα έταστικόν καί ψυχολογημένον θά μάς άποκαλύψη γυ

μνούς κάθε ζωής χριστιανικού ήθους καί θά μάς έντοπίση είς τήν 
βαθμίδα τής προχριστιανικής ήθικής εύτυχεϊς εάν ό Μωσχϊκός νόμος, 
βασιζόμενος έπί τού υπέρτατου φυσικού τοιούτου τής αύτοσυντηρησίας,
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άναλαμβάνη νά ρυθμίση τάς πρός άλλήλους σχέσεις μας. Τοΰτο δέν είνε 
υπερβολή. Ό νόμος «δφθαλμόν άντί όφθαλφοΰ» είνε τό maximum τής 
ήθικής άντιλήψεως. Τόσον δέ είνε έρριζωμένη είς τήν άγροτικήν ψυχήν 
ή έκδικητική διάθεσις ώστε δέν σταματά αυτή ούτε προ τών έμψύχων 
ούτε πρό τών άψύχων κτημάτων τού άντιπάλου.

Τό άτομον ώς έπί τό πλεϊστον σάς παρουσιάζει εν έγώ άξεστον, 
άλύγιστον, έγώ χονδροκομμένον άπό άκατέργαστον σχιστόλιθον. Μία 
άπέραντος καί άλόγιστος συγκέντρωσις τών πάντων πρός εαυτό ιδού 
ό νόμος του. Τό άτομον τούτο φέρετέ το έν τή οίκογενεία· έκει γίνε
ται ό τύραννος τού άσθενεστέρου. Έπί τής προμετωπίδος τών γαμήλι
ων δωμάτων εύρηται άκόμη άνηρτημένη Ρωμαϊκή Tabula ένθυμίζουσα 
δτι ή γυνή είνε άκόμη τό res χρήσιμον διά τάς χρείας τού άνδρός. 
έστιν δτε δέ καί πρός έκκένωσιν τών μυϊκών καί νευρικών συμπυκνω- 
τήρων τοΰ τυράννου τούτου. Ή δέ γυνή είνε ή δούλη, ή άβουλος καί 
άπρόσωπος, ή εύτυχής μήτηρ τών τέκνων μας, ούδέποτε δμως ή σύ
ζυγος, ή σύντροφος τής ζωής, ή ίέρεια τής οικογενειακής έστίας.

Ύστερον άπό μίαν τοιαύτην ζωήν έν τή οίκογενεία τοΰ άγρότου 
ούδόλως παράδοξον αν είς όρεινόν συνοικισμόν 20 μόλις οικογενειών 
δπου ό πολιτισμός τοΰ σάπωνος είνε άγνωστος συνήντησα τίποτε δ- 
λιγώτερον τίποτε περισσότερον είμή τήν έκτρωσιν ώς γενικόν έθος 
πρός διατήρησιν τής ζωηρότητος τών μητέρων καί τοΰτο τή συγκα- 
ταθέσει τοΰ άνδρός πορίζοντος τή συζύγω τά σχετικά φάρμακα. Με
ταφέρετε τό άτομον τοΰτο έν τή κοινωνία καί έρωτήσατε είς ποιαν 
συνομοταξίαν τών θηρίων πρέπει νά καταταχθή δταν θραύση τάς λεπτάς 
καί άραχνοϋφάντους κλωστάς τής τοιαύτης ήθικής ζωής.

Μή έκπλαγήτε έάν βλέπετε τό άτομον τοΰτο νά γίνηται Μολώχ 
διά τήν τιμήν τοΰ άλλου έναβρυνόμενον άναιδώς διά τάς άνομους έπι- 
τυχίας του. Τά πρακτικά τών Έκκλ. Δικαστηρίων είνε μάρτυρες άψευ- 
δεϊς καί αύθεντικοί περί τής δζούσης ταύτης κοινωνικής πληγής έν 
τώ λαφ. Σήμερον μάλιστα δπότε ή πενία έξακοντίζει είς ύπερποντίους 
τυχοδιώκτας τούς προστάτας πλείστων οικογενειών μακράν τών προσ- 
φυλών έσιιών πρός πορισμόν τών άναγκαιούντων είς τούς άγαπητούς 
αύτών, δέν είνε σπάνια τά παραδείγματα τής αίσχράς έκμεταλλεύσεως 
άδυνάτων πλασμάτων, τά δποϊα, μεγαλόσχημοι φίλοι υπό τό ένδυμα 
τής φιλανθρωπίας ώθούν είς τά βάραθρα τής άπωλείας, όπόθεν άνα- 
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κύπτουν μέ τό διαζύγιον άνά χεϊρας καί τήν σφραγίδα τής άτιμώσεως 
έπί τού μετώπου.

Μή έκπλαγήτε άκόμη αν βλέπετε τό άτομον τούτο, τό ήθικώς 
άτερμάτιστον, νά μεταβάλληται είς *Αδην  άχόρταστον καταβροχθίζον- 
τα περιουσίας δλοκλήρους δι' άκατονομάστου έκμεταλλεύσεως είς τάς 
έμπορικάς, τραπεζιτικάς καί λοιπάς συναλλαγάς.

^Ανθρωποι χθές φυτοζωούντες δέν είνε δύσκολον σήμερον νά 
προκύψουν ένώπιόν σας παράγοντες ισχυροί, έπαναπαυόμενοι έν ίσχύϊ 
έπί πλούτου ταχέως άθροισθέντος άπό άσήμαντον μικροεμπόριον.

Ενθυμούμαι μετά φρίκης διάλογόν μου μετά τίνος τοκογλύ
φου μιάς κοινότητος άναισχύντως δανείζοντος 100)100 δια τό μακράν 
χρονικόν διάστημα άπό Μαρτίου — ’Ιουνίου. Είς παρατήρησίν μου δτι 
δ τόκος ούτος ισοδύναμε! πρός 300)100 καί δτι ευρισκόμεθα πρό 
περιπτώσεως κλοπής τού χειρίσιου είδους, τόση ήτο ή άναλγησία 
τού άνθρώπου τούτου ώστε έν ήδονική αύταρεσκεία θωπεύων τόν μύ- 
στακά του μοί άπήντησε μέ άπάθειαν παχυδέρμου καί άσυνειδησίαν τί
γρεως «καί ποιός τούς βιάζει; Έπειτα, νά τούς λείψω έγώ θ’ άποθά- 
νουν τής πείνας*  τούς κάμνω καϊ καλόν άκόμα.» Ίδέτε πρωτόγονον 
άντίληψιν περϊ άγαθοΰ καί άγαθοποιΐας.

"Οσον άφορά δέ τόν σεβασμόν πρός τό τρίτον άγαθόν τού άγρότου 
τό καί πολυτιμότερον δέν πιστεύω νά έπιζητώμεν μεγάλους τίτλους 
τιμής διά τήν πληθώραν τών λευκών πινακιδίων τών κακουργοδικείων 
μας είς τόπον άριθμοΰντα όλιγώτερον τών 300,000 κατ. Μελετών δέ 
τις τά έγκληματολογικά χρονικά καί άναζητών τά βαθύτερα αίτια έκ- 
πλήττεται πολλάκις δια τήν εύκολίαν μεθ’ ής δι’ άσημάντους άφορμάς 
έμφανίζεται ώς κριτής τών κοινωνικών διαφορών ή μάχαιρα ή τό πυ- 
ροβόλον.

Αύτη ή ήθική κατάστασις τοΰ λαού μας*  ό σεβασμός καί ή 
τήρησις τών διατάξεων τού κοινού δικαίου είνε τό ιδεώδες maximum 
τό δποϊον κατορθοΰται έν τή ζωή*  πέραν τού σεβασμού μή ζητείτε 
νά άνεύρητε τό έτερον στοιχεϊον τής χριστιανικής ήθικής, τό συμ
πλήρωμα τοΰ ήθικοΰ κόσμου, τήν χριστιανικήν ά γ ά π η ν. Ή λέξις 
αύτη καμμίαν έννοιαν δέν έκπροσωπεΐ έν τώ πενιχρφ πνευματικφ ή 
συναισθηματικό) κόσμω τού άγρότου μας.

Καί αύτη μέν ή κατάστασις : Ούδόλως δ’ άντέχω είς τόν πειρα
σμόν άπό τοΰ να έρωτήσω : ΤΙς πταίει ; "Οσον άλγος καί αν προςε- 

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

 - Ι
ερ
ά Μ

ητρ
όπ
ολ
ις 
Κιτ
ίου



Έ κατάστασις τού λαού 473472 «Εκκλησιαστικός Κήρυξ>

νεί ή άλήθεια ας μή διστάσωμεν νά άνασύρωμεν τό παραπέτασμα 
πού κρύπτει τα αίτια καί δακτυλοδεικτοΰντες ταΰτα νά ζητήσωμεν 
τήν θεραπείαν.

ΤΙς πταίει ; "Ολοι ήμείς καί καθ’ είς χωριστά. Πταίει ή οικο
γένεια διότι μή έχουσα πλήρη έννοιαν του σκοπού τοΰ γάμου έκλαμ - 
βάνει τοΰτον μόνον ώς τήν φυσικήν συνάφειαν άνδρός καί γυναικός, 
έξ ής συναφείας άναγκαίαι συνέπειαι πηγάζουν ή παιδοποιια καί ή 
τών τέκνων των διατροφή. Ναι, σχεδόν τό παιδί παρ’ ήμΐν λογίζεται 
ό παρείσακτος τής ζωής έν τή οίκογενεία, αν κρίνη τις άπό τήν άναλ- 
γησίαν τών γονέων περί τήν θρησκευτικήν καί ηθικήν διαμόρφωσιν 
τών τέκνων των.

Πταίει τό σχολείον διότι παρερμηνεΰσαν τόν προορισμόν του με
τέτρεψε τό μέσον είς σκοπόν καί καταγίνεται τό πλείστον του χρόνου 
διδάσκον περί τής δοτικής πληθυντικής τών τριτοκλίτων, τών είς 

δισυλλάβων καί τών είς μι ρημάτων, άμελεί δέ τού κυριώδους 
σκοπού του, δστις είνε ή μόρφωσις τοΰ παιδός θρησκευτικώς καί η
θικώς, πράγμα δπερ δέν κατορθούται βέβαια μέ ήμιώριον ή τό πολύ 
τριημιώριον διδασκαλίαν θρησκευτικού τίνος μαθήματος, 8που ή μέ
θοδος τού ψιττακισμού θεωρείται ή λυσιτελεστέρα άλλα καί ή άκο- 
πωτέρα.

Πταίει ή κοινωνία ή όποία χωρίς νά είνε θεός, χαρίζει άδια- 
κρίτως είς δικαίους καί είς άδικους, είς ήθικούς καί άνηθίκους τιμάς 
καί δόξας έν ώ πολλούς έκ τούτων θά έπρεπε να φορτώση μέ τό ά
χθος τής περιφρονήσεως καί τής καταδίκης της θέτουσα είς έφαρμο- 
γήν άγριον τόν νόμον τής κοινωνικής προγραφής, δσον ύψηλά καί άν 
είνε διά χρυσά βάθρα έφ’ ών έρείδεται ή ειδεχθής αύτών μορφή.

Πταίει πρό παντός ή αμάθεια τού κλήρου μας καί ή ξηρότης 
τού δλιγολόγου ’Άμβωνός μας, ό όποιος αν καί σπανιότατα όμιλή 
κατατρίβεται περί θέματα δζοντα ταφίλαν μεσαιωνικήν. ’Αντί δέ νά 
έδραζα τό κήρυγμά του έπί θεμάτων κοινωνικού ένδιαφέροντος πλατυ- 
νομένων καί έμπνεομένων άπό τήν ζείδωρον πνοήν τών ηθικών άρχών 
τού Εύαγγελίου άσχολείται καταρώμενος τούς καταλυτάς τών νηστει
ών, τούς είκονομάχους καί τούς άντιτριαδικούς καί θεωρών ύπατον 
ρητορικόν θρίαμβον να κατακεραυνώση διά θουκυδιδείου γλώσσης ά- 
σεβείς άθεϊστάς καί κομπορρήμονας άρνητάς τής θεότητος τού Χρι
στού, ώσανεί ζώμεν οί άτυχείς είς τάς μεγαλοπόλεις τής Εύρώπης δ- 

που κοχλάζει ή άνήσυχος σκέψις τών άκαδημικών πολιτών έκσπώσα 
είς παράδοξα δογματικά διδάγματα χρήζοντα άναιρέσεως....

Καί ταύτα μέν άποτελούσιν έντυπώσεις καί σκέψεις έπί τής κα- 
ταστάσεως. *Ισως  έν τή διατυπώσει τούτων νά διακρίνη τις ποιάν τινα 
ύπερβολήν. Εύχομαι νά είμαι έγώ ό πλανώμενος. Φοβούμαι δμως δτι τό 
σύνηθες συμβαΐνον άπαμβλύνει έν ήμΐν τό αίσθημα τής όρθής έκτιμή- 
σεως τών πραγμάτων καί διά τούτο φαίνονται ήμΐν ύπερβολαΐ τά έκ- 
τεθέντα.

"Οπως ποτ’ αν ή ή δψις, ήν παρουσιάζει ό λαός όμοιάζει κατά 
πολύ πρός τήν δψιν δάσους άγρίως μεγαλοπρεπούς έν τή άρχεγόνφ 
παρθενικότητι τών σκιάδων του. Ό κισσός καί ή βάτος είς περιπτύξεις 
δένδρων καί θάμνων, μάτην ύψούν τάς κορυφάς φωτοχαρείς πρός τόν 
άέρα καί τό φώς : Ή βάτος άναρριχάται μέχρις αύτών συμπνίγουσα 
τήν ζωήν τής χλωρίδος είς τούς άκανθωτούς πλοκάμους της. Ζητείται 
ό δυνατός καί δ έκλεκτός δυτις μέ τόν πέλεκυν καί τήν άξίνην άκολου- 
θουμένην άπό τόν δαυλόν τοΰ Ήρακλέους θά έλευθερώση τό παρθένον 
δάσος άπό τάς άσελγείς περιπτύξεις τής βάτου.

Ζητείται ό μεγαλόπνους θρυμματιστής τών ειδώλων, ό έμπνευσμέ- 
νος κήρυξ τών εύαγγελικών άρχών, ό υπέροχο; σπορεύς δ μέλλων νά 
σπείρη είς τόν χέρσον άγρόν τών λαϊκών μαζών τό σπέρμα τών νέων 
καί σφριγηλών κόσμων.

Σήμερον δπως είμεθα, λάθρα βιούμεν έν τώ κόσμω τούτφ, έκδη- 
λοΰντες τήν ύπαρξίν μας μόνον έν τή διαπράξει τοΰ κακοΰ.

Ζητείται δ δυνατός, άλλως .... «τό λοιπόν τής ζωής ήμών κα- 
θεύδοντες διατελοίμεν άν, εί μή τινα δ θεός ήμίν έπιπέμψειε κηδό- 
μενος ήμών.»

ψ '0 Σαλαμϊνος ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ.
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ΕΡΕΥΝΑΤΕ TAS ΓΡΑΦΑΣ

«’Ερευνάτε τάς Γραφάς, δτι υμείς δοκείτε έν 
αύτχίς ζωήν χϊώνιον έχειν» (Ίωάν. ε’, 39).

Δι’ δσων είς τό προηγούμενον τεύχος του «Ε. Κ » περί τής 
μελέτης καί άναγνώσεως τών αγίων Γραφών ώμιλήσαμεν άπε- 
δείχθη πόσον ή γνώσις αύτών είνε άναγκαία καί ώφέλιμος είς 
πάντα Χριστιανόν. Έπί τοΰ ζητήματος τούτου θ’ άσχοληθώμεν 
καί έν τοίς έφεξής, άποδεικνύοντες πόσον μέν μέγα άγαθόν είνε 
είς τόν Χριστιανόν ή τών αγίων Γραφών συχνή μελέτη, πόσον 
δ’ έξ άλλου έπικίνδυνον ή τούτων άγνοια.

Κατά τόν Εερόν Χρυσόστομον, «πηγή φωτός ό τοΰ θεού λό
γος». Καί καθώς είνε αδύνατον, οί άπεστερημένοι τοΰ ύλικοΰ 
φωτός νά βαδίζωσιν δρθώς, τοιουτοτρόπως οί μή βλέποντες πρδς 
τήν άκτίνα τών θείων Γραφών άναγκάζονται πολλά καί συνεχώς 
ν’ άμαρτάνωσιν, «άτε δή έν σκότει χαλεπωτάτφ βαδίζοντες». 
Εντεύθεν διά νά είνέ τις άσφαλής άπδ τής αμαρτίας δέν έχει 
παρά νά έπιδίδεται σοβαρώς είς τήν μελέτην τών αγίων Γραφών. 
Καί δπως ή άγνοια αύτών είνε μέγας κρημνός καί βάραθρον βα
θύ, μεγάλη δέ προδοσία σωτηρίας τδ νά μή γνωρίζη τις τίποτε 
άπδ τούς θείους νόμους, ούτω ή άνάγνωσις αύτών «φιλόσοφον 
τήν ψυχήν έργάζεται, πρδς ούρανδν μεθίστησι τήν διάνοιαν και 
εύχάριστον κατασκευάζει τδν άνθρωπον», ποιούσα «πρδς μηδέν 
μέν τών παρόντων έπτοήσθαι, διηνεκώς δέ έκει διαιτάσθαι τδν 
λογισμόν τδν ήμέτερον». Οίονδήποτε τής ψυχής τραύμα άσφα- 
λώς διά τών Γραφών δύναταί τις νά τδ θεραπεύση, διότι «παντο· 
δαπών έστι φαρμάκων θησαυρός τά θεία λόγια», κατά τήν έκ- 
φρασιν τοΰ ίεροΰ Χρυσοστόμου.

Καί άν άσθένεια καί αν ΰβρις καί αν συκοφαντία καί αν 
κακολογία καί αν έμπαιγμοί καί άν δλα τά κακά τής οικουμέ
νης έπιπέσωσι καθ’ ήμών εύκόλως θά δυνηθώμεν νά τ’ άποκρού- 
σωμεν ένθαρρυνόμενοι άπδ τήν άνάγνωσιν τών άγ. Γραφών. Διότι 

ούτε τής δόξης τδ μέγεθος, ούτε τής έξουσίας δ δγκος, ούτε τών 
φίλων ή παρουσία, ούτε κανέν άλλο άπδ τ’ άνθρώπινα θά δυνη- 
θή τδν λυπούμενον νά παρηγορήση τόσον, δσον τών θείων Γρα
φών ή άνάγνωσις. Καί δ λόγος είνε. δτι έκείνα μέν είνε πρόσκαι
ρα καί φθαρτά, διά τούτο καί φθαρτή είνε ή έκ μέρους των πα- 
ρηγορία, τών Γραφών δμως ή άνάγνωσις είνε συνομιλία μετά τοΰ 
θεού. "Οταν δέ δ θεδς τδν έν άδυναμία εύρισκόμενον παρηγο- 
ρή, ποιον άπδ τά πράγματα τοΰ κόσμου είς άθυμίαν δύναται νά 
τδν έμβάλη ;

Άνάγκη δθεν παρίσταται, πας δ έπιθυμών πάσαν μέν κα
κίαν τής ψυχής ν’ άποπνίξη και άφανίση, πάσαν δέ ν’ άναπτύξη 
άρετήν πά^τα πάρΕργα νά νομίζη έκτδς τής θείας άκροάσεως 
καί μηδένα καιρδν άκαιρον νά θεωρή ώς πρδς τήν τών ιερών 
Γραφών άνάγνωσιν. Καί δμως ένφ τόσον είνε προφανής ή 
ωφέλεια άπδ τής γνώσεως τών άγ. Γραφών, τόσον δέ μέγας δ 
δ κίνδυνος δ άπδ τής άγνοιας αύτών, ήμεις οί ’Ορθόδοξοι Χρι
στιανοί, πρδς τούς όποιους μάλιστα έδόθη ή έντολή νά «έρευ- 
νώμεν τάς Γραφάς» καί ώς πρδς τδ ζήτημα τούτο «άγρδν ήγο- 
ράσαμεν». Εϊμεθα καί λεγόμεθα οπαδοί τοΰ Χριστού καί ώς έκ 
τούτου θά ένό^ιζέ τις δτι δέν νοούμεθα άλλως ή ώς άνθρωποι ?- 
χοντες άκριβεστάτην γνώσιν τής · διδασκαλίας του, δτι εϊμεθα ει
δήμονες τών θείων νόμων του, πόσοι δμως, πόσοι χάν ιδέαν τών 
θεμελιωδών άληθειών τής διδασκαλίας αύτοΰ δέν έχομεν ; Πόσοι 
ένφ πλειστα δσα συγγράμματα εχουσιν άναγνώση (μή έξαιρουμέ · 
νων μηδ’ αύτών τών πλέον έλαφρών, μηδ’ αύτών τών πλέον άν 
τιθέων καί άντιχρίστων) καί καυχώνται δτι κατέχουσι τήν σοφί
αν τοΰ κόσμου, δμως είνε άμαθέστατοι είς τήν διδασκαλίαν τοΰ 
ούρανίου Διδασκάλου ; Βεβαίως ούδεμιάς άξιοΰται προσοχής ό 
φιλόσοφος δ μή γνωρίσας τά συγγράμματα τοΰ Πλάτωνος, τοΰ 
Βάκωνος, τού Σπινόζα, τοΰ Έγέλου, τοΰ Καντίου καί τών λοιπών 
φιλοσόφων καί ό νομικός καί δ άστρονόμος καί δ φυσικός δ άγνο - 
ών τά βιβλία τής Νομικής έπιστήμης, τής Αστρονομίας καί τής 
Φυσικής καί δμως ύπάρχουσι κατά χιλιάδας μαθηταί τοΰ Χριστοΰ 
καί τής θρησκείας αύτού οπαδοί, οί όποιοι ούτε ποτέ έλαβον τόν 
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κόπον νά γνωρίσωσιν έκ τού πλησίον τδν Χριστόν των. τδν θε
όν των. Μεμορφωμένος άνθρωπος δέν Ονομάζεται δ μή άνα- 
γνώσας τδν "Ομηρον, τδν Πλάτωνα, τδν Δημοσθένη, τδν Σαίξ- 
πηρ, τδν Δάντην, τδν Γκέτε κλπ., πόσοι δμως ύπάρχουσιν έκ 
τούτων μή γνωρίζοντες τδ «Σύμβολοντής πίστεως», μηδ’ αύτά 
τά Ονόματα τών τεσσάρων Εύαγγελιστών ; Μάτην δ Άπ. Παύ
λος βοα, «ούκ έπαισχύνομαι τδ Εύαγγέλιον του Χριστού’ δύναμις 
γάρ Θεοΰ έστιν είς σωτηρίαν παντί τφπιστεύοντι» (Ρωμ. α'. 16) 
και «δσα προεγράφη, διά τήν ήμετέραν διδασκαλίαν προεγρά- 
φη, ίνα διά τής ύπομονής καί τής παρακλήσεως τών Γραφών 
τήν έλπίδα έχωμεν (—15,4). Άλλά που εινε οί καυχώμενοι διά 
τήν άνάγνωσιν τού Εύαγγελίου, πού εινε έκείνοι, οί όποιοι έκ 
τών Γραφών άντλοΰσι παραμυθίαν έν τφ άγώνι τού βίου τήν ζω
ήν τοΰ Χρίστου καί τήν διδασκαλίαν αύτοΰ έχοντες δδηγδν καί 
παρήγορον είς τάς δυσκόλους περιστάσεις των ; Ή διδασκαλία 
τοΰ Χριστοΰ είνε τδ φώς, ή άλήθεια καί ή ζωή, τδ δέ Εύαγγέ
λιον μάς παρέχει τδ τελειότερον ιδεώδες τοΰ βίου καί δμως πόσοι 
τήν σήμερον δλόκληρον τήν ιδεολογίαν των καί δλας τάς θεωρί
ας των περί τής άληθείας καί τής έννοίας τής ζωής δέν άντλοΰ- 
σιν έκ συγγραμμάτων, τά όποια παν άλλο ή τήν άλήθειαν καί 
τήν ζωήν διδάσκουσι ; Ποίαν άπολογίαν θ’ άντιτάξωμεν κατά 
τήν ήμέραν τής κρίσεως, δταν παρουσιασθώμεν πρδ τοΰ φοβερού 
βήματος τοΰ Χριστού, δταν εύχαριστούμεθα μάλλον ν’ άναγινώ- 
σκωμεν τά φαντασιοκοπήματα καί τάς πεπλανημένας δοξασίας 
τών άνθρώπων παρά τδ Εύαγγέλιον, τδ όποιον είνε ή πηγή τής 
άληθείας καί τής ζωής ;

Συνήθως ύπδ τών παραμελούντων τήν άνάγνωσιν τών άγ. 
Γραφών προβάλλεται μία παλαιά πρόφασις, ή κατά τδν 4ον μ.Χ. 
αίώνα καί έπί τών ήμερών τού άγίου Χρυσοστόμου συνήθης καί 
είς τούς τότε Χριστιανούς. Ότι δηλ. δέν είνε δυνατόν άνθρωποι 
έχοντες νά κάμωσι μέ τά δικαστήρια, μέ τάς έργασίας των, μέ 
τήν γυναίκα καί τά παιδιά των καί τάς τόσας άλλας ασχολίας 
των νά καταγίνωνται είς τήν μελέτην τών άγ. Γραφών. 'H Εύ-
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αγγελική άνάγνωσις είνε, λέγουσ·, διά τούς ιερείς καί τούς μο
ναχούς και καθόλου δι’ έκείνους, οιτινες άπηρνήθησαν τδν κό
σμον. Τοιαύτας προφάσεις προύφασίζοντο οί τότε Χριστιανοί, 
τοιαύτας προφασίζονται καί οί σήμερον καί έπί πλέον πρδς τί νά 
καταγινώμεθα—λέγουσι—μέ τάς άγιας Γραφάς αφού δέν έννο- 
οΰμεν τδ περιεχόμενόν των, τδ όποιον είνε τόσον δυσκατάληπτον ;

«Τί λέγεις, ώ άνθρωπε, λέγει δ ιερός Χρυσόστομος, δέν εΐ- 
νε ίδικόν σου έργον νά μελετάς τάς Γραφάς, έπειδή άπδ άναριθμή- 
τους περισπάσαι φροντίδας ; ’Ακριβώς, μάλλον ίδικόν σου ερ- 
γον εινε παρά τών μοναχών. Διότι έκείνοι δέν έχουσι τόσην ά· 
νάγκην τής έκ τών θείων Γραφών βοηθείας δσον οί περιστρεφόμε
νοι μεταξύ πραγμάτων πολλών. Διότι οί μέν μοναχοί έπειδή ά- 
πηλλάγησαν έκ τής άγοράς καί τών έκ ταύτης θορύβων, τάο κα
λύβας των είς τήν έρημίαν έπηξαν καί έκεί ζώσι μετά φιλοσο
φικής άμεριμνησίας ένεκα τής γαλήνης τής ήσυχίας έκείνης, 
καθήμενοι ώς είς λιμένα, ήμεις δέ οί όποιοι σαλευόμεθα ώς νά 
εϊμεθα είς άνοικτδν πέλαγος καί φέρομεν κατ’ άνάγκην τδ βά
ρος μυρίων άμαρτημάτων, συχνής καί διηνεκούς έκ τών Γρα- 

. φών παρηγορίας έχομεν πάντοτε χρείαν. ’Εκείνοι μακράν τής 
μάχης κάθηνται καί δι’ αύτδ ούδέ πολλά δέχονται τραύματα’ σύ 
δέ διαρκώς είς τήν παράιαξιν στέκεις καί συχνάς δέχεσαι τάς 
πληγάς, διά τοΰτο καί περισσοτέρων φαρμάκων έχεις άνάγκην. 
Διότι καί ή γυνή σου σέ έρεθίζει καί ó υίός σου σέ λυπεί καί 
ύπηρέτης είς δργήν σέ έμβάλλει, καί έχθρδς σέ έπιβουλεύεται καί 
φίλος σέ βλέπει μέ βάσκανον δμμα καί γείτων σέ βλάπτει καί 
πενία σέ λυπεί καί στέρησις τών οικείων πένθος σέ προξενεί καί 
εύτυχία σέ καθιστά ύπερήφανον καί δυστυχία σέ καταβάλλει καί 
πολλαί μέν δργής, πολλαί δέ φροντίδων, πολλαί δέ άθυμίας καί 
λύπης πολλής δέ κενοδοξίας καί ύπερηφανίας άφορμαί καί άνάγ- 
και έξ δλων τών μερών μάς περιστοιχίζουσι καί άναρίθμητα τά 
βέλη φέρονται’ διά τούτο τής άπδ τών Γραφών πανοπλίας διηνε- 
κώς άνάγκην έχομεν, καλώς γνωρίζοντες, δτι έν μέσφ παγίδων 
διαβαίνομεν καί έπί έπάλξεων πόλεων περιπατοΰμεν... Πλείστα
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δσα ύπάρχουσι, τά όποια πολιορκοΰσι τήν ψυχήν μας καί έχο- 
μεν άνάγκηV τών θείων φαρμάκων, ώστε καί τά έλκη τά όποια 
μάς προξενοΰνται νά θεραπεύωμεν καί δσα ακόμη δέν έγειναν, 
μέλλουσιν δμως νά γίνωσι νά τά προλαμβάνωμεν, μακρόθεν κα- 
τασβύνοντες του διαβόλου τά βέλη καί άποκρούοντες αύτά διά τής 
συχνής άναγνώσεως τών άγ. Γραφών. Διότι άδύνατον, άδύνατον 
νά σωθή τις έάν δέν έ'χη συχνήν πνευματικήν άνάγνωσιν" άλλα 
τφ δντι εύχάριστον θά ήτο, έάν καί μεθ’ δλην ταύτην τήν διαρ
κή περί σωτηρίας μας έπιμέλειαν ήδυνάμεθά ποτέ νά σωθώμεν. 
"Οταν δέ καθ’ έκάστην μέν ήμέραν λαμβάνωμεν πληγάς, καμ- 
μίαν δέ ιατρικήν θεραπείαν δέν άπολαύωμεν, ποία ύπάρχει σωτη- 
τηρίας έλπίς ;»

Και ταΰτα μέν ώς πρδς τούς προφασιζομένους τά ψυχρά έ- 
κεϊνα, ώς λέγει δ ίερδς Χρυσόστομος, λόγια καί πολλής κατα- 
κρίσεως άξια. Ώς πρδς δέ τούς προβαλλομένους τήν δυσχέρειαν 
τής Γραφής καί τήν δυσκαταληψίαν αύτής έχομεν νά ειπωμεν, 
δτι είνε άδύνατον όλόκληρον τδ περιεχόμενον αύτής έξ ίσου νά ά- 
γνοή τις. Είνε μέν άληθές δτι ύπάρχουσι χωρία τινά αύτής δυσ
νόητα, ώς συμβαίνει είς τάς έπιστολάς τοΰ Άπ. Παύλου, άλλ’ δ- # 
φείλομεν νά όμολογήσωμεν, δτι τδ πλείστον τών Γραφών είνε εύ- 
νόητον, τόσον εύνόητον ώστε ούδείς δσον δήποιε άμαθής καί αν 
είνε νά δύναται νά καταφύγη είς τήν πρόφασιν τής δυσκατα- 
ληψίας. Άλλ’ ό πολύ άδύνατος καί μή ικανός νά χωνεύση τήν 
στερεάν τροφήν δύναται νά θηλάζη τδ γλυκύ καί εύπεπτον γά
λα καί ν’ άναβάλλη τά λοιπά μέχρις ού γίνη δυνατώτερος καί 
άποκτήση περισσοτέρας γνώσεις. Ό Θεός παραδέχεται έξ ίσου 
καί τούς σοφούς καί τούς άμαθείς καί ούδένα άπορρίπτει. Είνε 
άμερόληπτος πρδς πάντας. Ή άγ. Γραφή είνε πλήρης χαμηλών 
κοιλάδων καί όμαλών δρόμων, τούς όποιους μετά μεγάλης εύκο- 
λίας διέρχεται τις, άλλ’ έχει καί τούς ύψηλούς της λόφους καί 
τά δρη τά όποια δλίγοι δύνανται νάναβώσι. Καί διά νά όμιλή- 
σωμεν πλέον συγκεκριμένως, ποιος άναγινώσκων λ.χ. τό, μα
κάριοι οί πράοι, μακάριοι οί έλεήμονες, μακάριοι οί καθαροί τή
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καρδία, καί τ’ άλλα, θά έχη άνάγκην διδασκάλων διά νά έννοήση 
τά λεγόμενα ; Είς ποιον δέν είνε καταληπτά τά λόγια : πλατεία 
ή πύλη καί εύρύχωρος ή όδδς ή άγουσα είς τήν άπώλειαν καί 
στενή ή πύλη καί τεθλιμμένη ή όδδς ή άπάγουσα είς τήν ζω
ήν ; Τά θαύματα δέ καί αί ίστορικαί διηγήσεις δέν είνε είς τδν 
τυχόντα γνωστά καί σαφή ; Δέν έννοείς τά περιεχόμενα ; λέ
γει ό ίερδς Χρυσόστομος· άλλά πώς θά δυνηθής ποτέ νά τά έν- 
νοήσης, άφοΰ μηδέ νά έγκύψης δπως δήποτε είς τήν άνάγνωσιν 
θέλεις ; Λάβε άνά χείρας τδ ιερόν βιβλίον, άνάγνωσε δλην τήν 
ιστορίαν καί άφοΰ κρατήσης είς τήν μνήμην σου τά γνωστά, τά 
άδηλα καί τ’ άσαφή πολλάκις διάτρεξον καί άν δέν δυνηθής διά 
τής συχνής άναγνώσεως νά εύρης τήν έννοιαν τών λεγομένων, 
πήγαινε πρδς τδν σοφώτερον, έλθέ πρδς τδν διδάσκαλον, κοι
νοποίησε τάς άπορίας σου περί τών λεγομένων, πολύ δείξον τδ 
ένδιαφέρον καί άν σε ϊδη ό θεός, δτι τόσην έχεις προθυμίαν 
δέν θά παραβλέψη τδ άκοίμητον ένδιαφέρον σου καί τήν φροντί
δα*  άλλά καί άν άνθρωπος δέν σε διδάξη δ,τι ζητείς, αύτδς θά 
σοι τδ φανερώση έξάπαντος φωτίζων καί καταλάμπων τδν νοΰν 
σου διά τοΰ πνεύματος αύτοΰ.• ** *

Μετά τοΰ άγίου Χρυσοστόμου φρονοΰντες δτι «πάντων τών 
κακών αίτιον τδ μή είδέναι τάς Γραφάς » καί δτι έκ τής άγνοι
ας αύτών τά μυρία έφύησαν κακά, ή σοολλή τών αιρέσεων έβλά- 
στησε λύμη καί οί ήμελημένοι βίοι, δέν δυνάμεθα παρά θερμώς 
νά συστήσωμεν τήν μελέτην αύτών. Αί άγιαι Γραφαί ώς λόγος 
τοΰ θεοΰ οφείλουσι νά άξιωθώσι μείζονος προσοχής παρ’ ήμών. 
Άς μή νομίζωμεν δέ άνοήτως δτι άλλαχοΰ που έκτδς τοΰ θεοΰ 
καί τής μετ’ αύτοΰ κοινωνίας υπάρχει τοΰ άνθρώπου ή άληθής εύ- 
τυχία. Άλλ’ ό καταγινόμενος είς τήν εύλαβή έρευναν καί μελέτην 
τής Άγ. Γραφής ώς διαλεγόμενος μετά τοΰ θεοΰ είνε πράγμα
τι καί εύτυχής. « Εύτυχείς είνε δλοι έκείνοι —κατά τδν Βύρωνα — 
είς τούς όποίους ό θεός έδωκε τήν χάριν ν’ άκούουν τούς λόγους 
τοΰ βιβλίου τούτου, ν’ άναγινώσκουν καί έν προσευκτική κατα- 
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νύξει νά έπαναλαμβάνουν αύτούς καί εύλαβώς νά τούς άποδέχων- 
ται. Εύτυχεις είνε δσοι ήμποροΰν ν’ ανοίξουν τάς θύρας των είς 
τόν λόγον του θεού καί ν’ άκολουθήσουν άποφασιστικώς τόν δρό
μον τδν όποιον τοΐς ύποδεικνύει. Α. Δ.

ΠΛΟΥΤΑΡΧΕΙΑ ΑΠΑΝΘΙΣΜΑΤΑ

Η ΠΟΛΥΠΡΑΓΜΟΣΥΝΗ

Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οί όποιοι δεικνύουν ύπερβολικήν 
σπουδήν καί αισθάνονται έξαιρετικήν εύχαρίστησιν ν’ άνιχνεύωσι τάς 
ξένας ύποθέσεις καί νά έξιστορώσιν άλλότρια κακά. Οί άνθρωποι αυ
τοί, οί δποίοι θέλουν νά παρουσιάζωνται απλώς ώς φιλομαθείς, κατά 
βάθος δέ είνε βάσκανοι καί κακοήθεις, εΝε καί λέγονται κακόβουλοι 
πολυπράγμονες.

Ή άτοπος καί κακόνους αύτή περιέργεια ε!νε ελάττωμα παρεμ- 
ποδίζον τήν ηθικήν τελείωσιν τού χαρακτήρός μας. Έν ω δυνάμεθα νά 
συρέψωμεν έπωφελώς δλην τήν παρατηρητικότητά μας’ είς ήμάς αύ
τούς καί, άντικρύζοντες τάς πολλάς κακίας καί ήθικάς μας άδυναμίας, 
νά έπιχειρήσωμεν δλικήν καί μερικήν κάθαρσιν τής ψυχής μας παραβλέ- 
πομεν τά Ιδια καί δξυδερκούμεν τά τών άλλων, δεικνύοντες κακόνουν 
φιλομάθειαν περί τά άλλότρια. ’Εντεύθεν άκούομεν πολύ συχνά τάς γε
λοίας καί άνοήτους άπορίας τών τοιούτων άνθρώπων : έπλήρωσεν άρά 
γε ó δείνα τους τόκους του χρέους του ; άπδ πού έρχεται ή γυνή τού 
δείνος ; τί έλεγον δ δείνα καί ό δείνα είς τήν γωνίαν έκείνην ; ό πάπ- 
πος τοΟ γείτονός μας ήτο τοιουτος καί τοιούϊος*  διατί δ δείνα έμάλ- 
λωσε μέ τήν σύζυγόν του ; διατί διελύθη τδ δείνα συνοικέσιον ; καί 
τόσα φίλλα περιττά καί άναξιοπρεπι^ έρωτήματ

Φαίνεται δτι οί τοιοΰτοι άνθρωποι δέν άνέχονται ν’ άτενίσωσι τδ 
άτερπέστατον θέαμα τού ίδικου των βίου καί τδ βλέμμα των, φοβού- 
μενον τόν ίδιον βόρβορον τού βλέποντος, έκπηδα έξω καί πλανάται ά- 
νασκαλεύον τά άλλότρια, καθώς ή όρνιθα έκείνη, ή δποία δέν τρώγει 
τήν παρακειμένην έν τή αυλή άφθονον τροφήν άλλά προσπαθεί νά ά- 

νακαλύψη έν τή κοπρία τής γωνίας ένα κόκκον κριθής. Άδιαφορούντες 
πρδς τά ϊδια άστοχήματα, κρυπτά καί φαιδρά, ζητούσι νά διαφωτίσω- 
σι τά κεκαλυμμένα ξένα καί ζητούσι νά είσέλθωσι καί είς οίκους πλου
σίων καί είς δωμάτια πτωχών καί είς αυλάς βασιλέων καί είς θαλάμους 
νεονύμφων, έρωτώντες άδιακρίτως καί άνακρίνοντες κακοήθως τούς 
δυναμένους κάτι νά εϊπωσι. Διεισδύουσι πανταχού καί έκεϊ δπου κλεί
δες καί μοχλοί καί τοίχοι υψούνται, ζητούν :ες νά φωτίσωσι μυστικά τών 
άλλων σεβαστά καί οικογενειακά άτυχήματα άδιάφορα πρδς αυτούς.

Είνε προφανές δτί τούς τοιούτους άνθρώπους δλοι οί άλλοι μι- 
σούσι καί άποστρέφονται. Άφ’ ού δργιζόμεθα κατά τού τελώνου δταν 
έπιμελώς έρευνα τάς άποσκευάς μας ίνα εύρη έπιλήψιμόν τι, μόλον δτι 
άναγνωρίζομεν τούτο ώς καθήκόν του, καί άφ’ ού ώς λέγει δ φιλόσο
φος Αρίστων, καί κατά τού άνέμου άγανακτούμεν δταν άνασηκώνη 
τά Εμάτιά μας, πολλω περισσότερον μισούμεν άνθρώπους ξένους οί ό
ποιοι ζητούν νά διεισδύσωσιν άπρόσκλητοι είς τούς οικογενειακούς μας 
κύκλους καί νά διαλαλήσωσι τά ιδιαίτερα μυστικά μας. Εντεύθεν δλοι 
προφυλαττόμεθα άπό τούς τοιούτους άνθρώπους καί ούτε πράττομεν 
ούτε λέγομέν τι ένώπιόν των, διό καί συμβαίνει τά είς τούς άλλους ρη
τά καί θεατά νά είνε άρρητα καί άθέατα είς μόνον αύτούς.

Καί πώς δυνάμεθα νά άποφύγωμεν τό δλέθριον αύτό πάθος ; 
Στρέψον, ώ άνθρωπε, τό βλέμμα σου είς υψηλότερα καί εύχαριστό- 
τερα πράγματα*  πολυπραγμόνει τά έν ούρανφ, τά έν γή, τά έν άέρι, 
τά έν θαλάσση. Είσαι άνθρωπος φιλοθεάμων τών μικρών ή τών με
γάλων ; Καί είς τάς δύο περιπτώσεις ευρίσκεις περί σεαυτόν άφθονον 
ύλην τής φιλομαθείας σου. Άλλ’ άρέσκεσαι είς φαύλα θεάματα δπως 
μερικά έρπετά είς θανασίμους ύλας ; Έχεις δλόκληρον τήν ιστορίαν 
τής άνθρωπότητος, ή δποία έχει δυστυχώς, καί άσχημίας πολλάς νά 
παρουσιάση, φθοράς γυναικών, έπιθέσεις οίκετών, διαβολάς φίλων, δη
λητηριάσεις, φόνους, φθόνους, ναυάγια οϊκων, έκπτώσεις ήγεμόνων. Είς 
αύτά έγκυπτε, άπό αύτά διδάσκου καί μή ένόχλει τούς φίλους καί 
τούς γείτονάς σου. Άφηνε τάς λυπηράς δψεις τής ζωής τών άλλων, 
τάς όποιας οί Ιδιοι άηδιάζουσι καί άποκρύπτουσιν*  άπόφευγε τά μελα
νά νεφύδρια τού γειτονικού σου οίκου*  δταν βροντήση καί άστράψη, δ
ταν έκραγή τδ vûv κρυπτόμενον, τότε βεβαίως θά κορέσης τήν περιέρ- 
γειάν σου. Διά νά μή άνακοινούται κάτι τι καί νά κρύπτεται έπιμε
λώς σημαίνει δ:ι οί ένδιαφερόμενοι δέν έπιθυμούσι, διά τούτον ή έκει- 
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νον τόν λόγον, τήν δημοσίευσίν του*  πώς λοιπόν συ ό άσχετος πρός 
τό συμβάν ζητείς τό έναντίον ; Ένας Αιγύπτιος ήρωτήθη καθ’ όδόν 
ύπό τίνος άλλου «τί φέρει συγκεκαλυμμένον*  δν ήθελα να τά δείξω, εί
πε, δέν θά τό έσκέπαζα*  διατί τόση περιέργεια είς άποκεκρυμμένα 
πράγματα ; » Καί έπειτα διατί δέν συγκινεΐσαι άπό τάς φανεράς άγα- 
θάς πράξεις τών άλλων καί δέν όμιλεις περί αύτών ; άποφεύγεις τά 
χρηστά καί έπισπάσαι τά φαύλα, πράγμα χαρακτηρίζον πολύ τό ηθι
κόν σου ποιόν.

Εκτός δμως τού δτι είνε άδικον καί γελοιον τό πάθος τούτο, δέν 
μάς παρέχει τουλάχιστον κοινόν συμφέρον άλλά τουναντίον ψυχρότη
τα καί περιφρόνησιν έκ μέρους τών άλλων. Τί ωφελείσαι πράγματι, 
άνθρωπε, άπό τήν κακόβουλον περιέργειάν σου ; Ό ποιητής Σιμωνί
δης έλεγεν δτι είχε δύο κιβώτια*  είς τδ έν έθετεν δσα χρήματα έλάμ- 
βανεν άπό τήν πώλησιν τών ποιημάτων του, είς δέ τό άλλο τάς εύχα- 
ριστίας έκείνων άπό τους όποίους δέν έπληρώνετο. Τό πρώτον κιβώτι- 
ον, λέγει, δσάκις τό ήνοιγεν εύρισκε πάντοτε πλήρες, τό δεύτερον πάν
τοτε κενόν. Καί οί πολυπράγμονες άνθρωποι, αν άνοίξουν τήν άποθή- 
κην τών διδαγμάτων τής περιεργείας των, θά εύρωσι μόνον άχρηστα, 
μάταια, άτερπή καί φλυαρώδη πράγματα. Άπεταμίευσαν είς τήν μνή- 
νην των δλα τά ξένα άστοχήματα καί πλημμελήματα καί τήν μετέβα- 
λον είς άμουσότατον καί άτερπέστατον γραμματοφυλακείον κακών. 
Φαντασθήτε άνθρωπον φιλαναγνώστην, ό όποίος διήλθεν δλα τα συγ
γράμματα τών άρχαίων καί παραδραμών τά καλά άπεστήθισε μόνον 
τά κάκιστα, άκεφάλους όμηρικούς στίχους, σολοικισμούς τραγικών, ά- 
πρεπεΐς έκφράσεις, κακοήχους λέξεις καί τά παρόμοια. "Οσην ώφέλει- 
αν άρύεται ό τοιούτος άπό τό τοιοΰτον ταμιευτήριόν του, τόσον ωφε
λούνται καί οί πολυπράγμονες άνθρωποι άπό τάς γνώσεις τής πολυ- 
πραγμοσύνης των, τά οικογενειακά σκάνδαλα, τά γειτονικά άμαρτήμα- 
τα καί τά άλλότρια Ολισθήματα, τά όποια τόσον έπιμελώς κατώρθωσαν 
νά συλλέξωσι καί τόσον θερμώς έσχολίασαν.

Ή πολυπραγμοσύνη άναπτύσσεται πολλάκις άπό τήν άδυναμίαν 
μας νά ένδίδωμεν είς τόν γαργαλισμόν τής περιεργείας μας είς μικρά 
καί άβλαβή κατ’ άρχήν πράγματα. Διά τούτο πρέπει καί είς τά έλά- 
χιστα νά δίδωμεν σημασίαν. Πόσοι δέν συνηθίζομεν π.χ. μεταβαίνον- 
τες είς τήν έργασίαν μας, νά ίστάμεθα άπέναντι τοίχων καί ν’ άναγι- 
νώσκωμεν διαφόρους φλυαρίας γεγραμμένας έπ' αύτών. Τό πράγμα 
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είνε καθ’ έαυτό άκίνδυνον καί άσήμαντον, μάς ωθεί δμως είς τήν κα
κήν συνήθειαν νά φαινώμεθα πολύ περίεργοι είς μικρά καί άνωφελή 
πράγματα καί μάς παρέχει διά τής έξεως εύαισθησίαν υπερβολικήν 
καί είς άπρεπέστερα άκόμη πράγματα. Πόσοι δέν εχομεν τήν κακί- 
στην συνήθειαν νά προσπαθώμεν νά παρατηρήσωμεν διά τής θύρας τής 
οικίας, πρό τής όποίας διερχόμεθα, τά έντός συμβαίνοντα ! Ή συνή
θεια αύτή είνε καί άδικος διότι, ώς λέγει ό φιλόσοφος Σωκράτης, οί 
πόδες καί οί όφθαλμοί μας δέν δικαιούνται νά ένδιαφέρωνται διά τάς 
ξένας οικίας, είνε καί άσχημιών παρεκτική διότι μόνον σκευάρια καί 
θεραπαινίδας μάς παρουσιάζει, είνε καί έπιζημιωτάτη διότι συνηθίζο
μεν νά περιφέρωμεν τούς δφθαλμούς μας πανταχοΰ, νά έλκυώμεθα ύ
πό παντός θεάματος καί νά ρεμβάζωμεν είς τά έξω ώς άνάγωγοι ύπη- 
ρέτριαι. Ένα περιττόν καί άδιάκ^ιτον βλέμμα μας μάς χαρακτηρίζει 
πολλάκις πολύ κακώς. Ό Διογένης παρετήρει ποτέ όλυμπιονίκην είσ- 
ερχόμενον μετά πομπής έφ’ άρματος είς τήν γενέτειράν του πόλιν*  οί 
όφθαλμοί τοΰ νικητοΰ προσηλώθησαν σκανδαλωδώς έπί ωραίας γυναι- 
κός, θεωμένης τήν πομπήν*  «κυτάξετε, άνεφώνησεν ό Διογένης, τόν 
άθλητήν αίχμαλωτιζόμενον άπό έν γύναιον». Πολλοί άλλοι πάλιν ήμ- 
ποροΰν νά ϊστανται είς τήν άγοράν έπί πολύ*  παρακολουθοΰντες λοι- 
δορουμένους καί κακολογουμένους άνθρώπους. Συνήθεια άναξιοπρεπε- 
στάτη, ωφέλεια ούδεμία, ζημία μεγάλη, θά άκούσης πολλά άχρη
στα καί άηδή, άν μή τι άλλο πάθης, καί θά δειχθής άνίκανος νά κι- 
νήσης τήν άλογον περιέργειάν σου.

*Όλαι αύταΐ αί περιπτώσεις τής άνθρωπίνης περιεργείας τάς ό
ποίας καθ’ έκάστην βλέπομεν, έχουσι κυρίως τήν μεγάλην βαρύτητα 
δτι καταναλίσκουσι τήν φιλομάθειαν καί περιέργειάν μας είς άνωφελή 
καί άπρεπή πράγματα καί άπαμβλύνομεν τήν όξύτητά των ώς πρός 
τά ύψηλά καί χρήσιμα. "Οταν τήν ψυχήν μας ωθήσουν αί κακαί αύ- 
ταΐ συνήθειαι πρός τήν διεύθυνσιν αύτήν τής ταπεινής πολυπραγμο- 
σύνης, είνε δύσκολον έπειτα νά έμποδισθώμεν άπό τού νά προχωρή- 
σωμεν είς δλας τάς άηδίας τοΰ πάθους τούτου. Ή έξις είνε ή τροφός 
τών κακών καί έλαττωμάτων μας. Έάν συνηθίσωμεν νά ύποτάσσωμεν 
είς τό λογικόν πάν αίσθημα καί πάσαν ορμήν μας, θά εϊμεθα πάντοτε 
λογικοί είς δλας τάς έκδηλώσεις τής ζωής μας άν δμως δέν συνηθίσω
μεν νά ύποβάλλωμεν είς αύστηράν παιδαγώγ^σιν διά τής άσκήσεως 
τάς αίσθήσε ς μας, τό:ε θά φερώμεθα πολλάκις είς ά μή δεί καί αί 
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πράξεις μας δέν θα φέρωσι χαρακτήρα σοβαρότητας καί λογικότητος. 
Πρέπει δηλ. να κάμνωμεν δ,τι κάμνου * αί κυνηγοί καί μερικά ζώα. 
Καθώς αύτοί δέν άφήνουσι τους κύνας των νά έκτρέπωνται είς πάσαν 
δσμήν, άλλα καθαδηγοΟσι τά αισθητήριόν των είς μόνην τήν άνίχνευ- 
σιν τοΰ θηράματος, καί καθώς οί λέοντες καί αί άετοί συστρέφουσιν, 
δταν τρέχωσι, πρός τά έντός τούς δνυχάς των δια να μή κατατρίβωσι 
τήν δξύτητά των, ούτω καί ήμείς ας διατηρώμεν τήν δίψαν τής φι- 
λομαθείας μας είς υψηλά καί χρήσιμα μόνον.

*Ας προσπαθώμεν μέ πάντα τρόπον νά καυτηριάζωμεν τόν γαρ- 
γαλισμον τής πολυπραγμοσύνης μας δίδοντες μεγάλην σημασίαν καί 
είς μικρά φαινομενικώς πράγματα. *Ας  συνηθίζωμεν καί τάς έπιστο- 
λάς μας να μή άνοίγωμεν κατεσπευσμένως, δπως πολλοί κάμνουν κα- 
ταξεσχίζοντες άπό φιλοπεριέργειαν τόν φάκελλον, δταν αί χείρες βρα- 
δύνωσι νά τον άποσφραγίσωσιν. *Ας  μή άφαρπαζώμεθα, δταν πρόκειται 
κάτι τι να μάς άναγγείλωσιν, ύπό ύπερβολικής περιεργείας δεικνύον- 
τες τήν γελοίαν έκείνην νευρικότητα, τήν όποίαν βλέπομεν. Ό σο
φός Πλούταρχος συνωμίλει ποτέ έν Ρώμη μέ ρωμαΐον πολίτην, δπότε 
πλησιάσας στρατιώτης ένεχείρισεν είς τόν συνομιλητήν του έπιστολήν 
έκ μέρους τού παντοκράτορας Καίσαρος. Ό Πλούταρχος έσιώπησεν ά- 
μέσως, άλλ’δ ψύχραιμος ρωμαίος τόν παρεκάλεσε νά έξακολουθήση 
τόν λόγον καί δέν άπεσφράγιιε τήν έπιστολήν εί μή δτε διελύθη τό 
περίεργον πλήθος. Σήμερον καί ξένας έπιστολάς παραβιάζομεν άπό ά
κρατή πολυπραγμασύνην, καί είς συνεδριάσεις μυστικάς έαυτούς πα- 
ρεμβάλλομεν καί τόπους άβάτους πατούμεν καί πράγματα καί λόγους 
άλλων άνερευνώμεν καί παικίλην καβοήθειαν δεικνύομεν δια τό έπά- 
ρατον αύτό πάθος.

Γ. ΜΑΤΣΑΚΙΣ.

Η ΣΥΜΦΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΩδέ πως περιγράφεται έν τφ «Γρηγορίω τώ Παλαμφ» 
ή καταστροφή τής Θεσσαλονίκης.

«ΤΗτο ή 5 Αύγούστου (Σάββατον) δτε περί τήν 2αν μ.μ. ώραν 
τής ήμέρας άνεφάνησαν είς τό δυτικόν μέρος τής πόλεως (είς τόν λε
γόμενον Μεβλιχανέ) αί πρώται τολύπαι τού καπνού’ άπό τοΰ ύψους 

τών παραλίων οικημάτων έφαίνετο μόνον καπνός είς τό βάθος τής 
πόλεως, ούδεμίαν παρέχων άνησυχίαν είς τούς κατοίκους, έλπίζαντας 
είς τόν έντοπισμόν τού πυρός’ παρήλθον αί ώραι τής ήμέρας καί οί μα- 
κρόθεν ίστάμεναι έθεώντο άνησύχως πως τόν αύξανόμενον καπ^ν, τόν 
όποιον ή σφαδρότης τού άέρος διεσκόρπιζεν έπί τήν κάτω πόλιν. Μέ 
τήν δύσιν τού ήλίου άνεφάνησαν μακρόθεν αί πρώται τού πυρός άνα- 
λαμπαί. Έκαίετο σειρά όλόκληρος οικιών κιΐ αί έκπεμπόμεναι φλό
γες έμαριύρουν δτι ή καταδάμασις τού λυσσαλέου στοιχείου ήτο αν 
δχι άδύνατος άλλά τούλάχιστον δυίχερεστάτη. Άπό άκρου είς· άκρον, 
ή πόλις άπασα παρηκολαύθει από τών δομάτων άνησύχως πλέον τόν 
δρόμον τόν πύρινον’ περί τήν 8ην εσπερινήν ώραν σειρά άτελεύτητος 
οικοδομών παρεδόθη είς τάς άγκάλας τού άδηφάγου πυρός, έκρύβη 
δέ άπό τών οφθαλμών ήμών καί τό μεγαλοπρεπές οικοδόμημα τοΰ δι
οικητηρίου, είς τό δποίον άνεμένετο καί ήλπίζετο ή καταστολή τού 
πυρός ώς έκ τού πέριξ μεγάλου κενού καί τής περιςκόιχιζούσης αύτό 
πλατείας’ φήμαι φρικιασιικαί έπλήρωσαν τήν πόλιν διι καί τό ήσφαλι- 
σμένον τούτο κτίριον έγένετο παρανάλωμα τού πυρός· ή έντύπωσις ά
νά τήν πόλιν ύπήρξεν αύτόχρημα θανάσιμος διότι ού:ω ήνοίγετο άνεμ- 
πόδιστος δ δρόμος τού πυρός καί πρός τά άνω καί τά κάτω μέρη τής 
πόλεως’ άλλά καί άνεξαρτήτως τών άπαισίων διαδόσεων ή σφοδρότης 
τού πυρός καί τού άνέμου ήτο τοιαύττ) ώστε ή πόλις άπασα αύτο- 
στιγμεί κατελήφθη ύπό πανικού.

Περί τήν 9ην ώραν πύρινος ποταμός μυκώμενος είς μ^κος ένός 
χιλιομέτρου κατήρχετο άκάθεκτος πρός τήν κάτω πόλιν παρασύρων 
καί καίων πάν τό προστυχόν. Ουδεμία άνθρωπίνη δύναμις ήδύνατο ν’ 
άναχαιτίση τήν δρμήν. τού πυρίνου ρεύματος· φλόγες καλύπτουσχι τό 
στερέωμα τού ούρανοΰ, μετέβαλον τό κενόν τού ά/ωθεν στερεώματος 
είς πύρινον περικάλυμμα πό όποιον έκάλυπτε τήν πόλιν καί τήν θάλασ
σαν. Ό ούρανός καί ή γή έφαίνοντο ώς μάζα πυρός έκτινάσσουσαι 
φλόγας καί καπνούς καί σκορπίζουσαι δαυλούς άνημμένους είς τά ά
κρα τού όριζοντος. Οί κάτοικοι παλαίοντες εντός τών φλογών καί 
τών καπνών ώς σκιαΐ παράφρονες εσυρον έκ τών καιομένων οικιών, 
δ,τι ήδύναντο νά σύρωσιν*  οί νεώτεροι έφερον επί τών ώμων τούς ά- 
σθενεΐς καί τούς γέροντος, οί γέροντες έσυρον ράκη ήμίκαυστα, αί γυ
ναίκες λυσίκομοι καί έκνενευρισμέναι άνεζήτουν τά τέκνα των, τά τέ
κνα έπεζήτουν τούς γονείς των, καί είς τόν γδούπον τών καταπιπτόν- 
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των συντριμμάτων έσβύνετο ή φωνή τής δδύνης καί τής άπελπισίας, 
καί μόνη ή φρικώδης τού πυράς συμφωνία καί οί τριγμοί τών συντρι- 
βομένων οικιών έκυριάρχει έπί τής άτυχοϋς πόλεως. Ία δάκρυα τών 
άνθρώπων έστείρευσαν*  ή φωνή των έν τή φρίκη τής είκόνος έπνίγη, 
οί στεναγμοί έκόπασαν καί μία έπεκράτει αύτόματος σκέψις, ή φυγή 
έκ τοΰ τόπου τής έρημώσεως καί του θανάτου’ τά οικιακά σκεύη καί 
έπιπλα άφίνοντο έκ τών χειρών τών δλοφυρομένων καί έγίνοντο λεία 
τού άπηνοΰς στοιχείου, τό όποιον ήπείλει νά καταβροχθίση τά πάντα*  
ή παραλιακή δδός είς ήν ένόμισαν δτι έξηοφάλισαν τά διά θυσιών πε- 
ρισωθέντα έπιπλα έντός δλίγων λεπτών έκαίοντο άπδ άκρου είς άκρον 
καί μετεβάλλοντο τά πάντα είς κόνιν καί τέφραν.

Τά παρά τήν άκτήν πλοία απομακρυνόμενα έκαίοντο ώσεί λαμ
πάδες λεπταΐ καί έν τή φρικιάσει τής άπαισίας νυκτδς έδιπλασίαζον τδ 
μεγαλοπρεπές άγριον θέαμα*  οίκογένειαι δλόκληροι εύρεθείσαι έν πλοί · 
οις έδοκίμασαν τήν άπερίγραπτον άγωνίαν τοΰ θανάτου ριφθείσαι είς 
τήν θάλασσαν καί διασωθείσαι ύπδ τών πρδς βοήθειαν προσδραμόντων 
πλοίων*  είς εν τούτων κατέφυγον έν τή παραζάλη τής καταστροφής, 
καί έζήλθον τάχιστα, τυχαίως διασωθείς, άφου αί φλόγες έν δλίγαις 
στιγμαίς έξηφάνισαν τήν,πνευματικήν μου έργασίαν, κόπους καί μό
χθους πολλών έτών ! Ή ασυνήθης συμφορά, ή πλήξασα τούς πάντας 
άπενάρκωσε τα αισθητήρια καί έβλεπεν έν τή γεέννη έκείνη τού πυ
ρδς άδιαφόρως δ είς τδν έτερον διότι ή ψυχική άγωνία ισοπέδωσε τούς 
πάντας καί ή νυκτερινή κόλασις έμαστίγωσε μετά τής αύτής βίας καζ 
ώμότητος πάσαν ψυχήν άνθρώπου*  γυμνοί καί τετραχηλισμένοι ώς ά- 
πολιθωμέναι σκιαΐ μέ μίαν έκφρασιν τής φρίκης περιηρχόμεθα τάς 
καιομένας δδούς άψηφοΰντες τούς κινδύνους, περιφρονοΰντες τήν γέ- 
ενναν. Έχαλυβδώθησαν τά μηρά καί ή θέλησις καί τυφλώς ήκολου- 
θούμεν τδν πύρινον δρόμον χωρίς φόβον, χωρίς φωνήν*  σιγηλοί μάρτυ
ρες ίστάμεθα είς τά μέγαρα τών γνωστών καί φίλων καί έθεώμεθα 
τήν εύτυχίαν καιομένην καί τά πλούτη έν ριπή οφθαλμού έςαφανιζόμε- 
να*  συνώμοσαν τά στοιχεία τού ουρανού καί μετέβαλον τα πάντα είς 
ποταμόν πυρδς συρίζοντος φλόγας*  καί είς τδν ορυμαγδόν τούτων τών 
φλογών συνηδελφούντο οί κρότοι τών κεκρυμμένων έν ύπογείοις έκ- 
ρηκτικών ύλών συμπληρούντες τήν λυσσαλέαν άρμονίαν τής κολάσε- 
ως. Ούδείς ποτέ θά έςισχύση νά φαντασθή καν τήν εικόνα τής θεο
μηνίας καί τής συμφοράς.

Περί τήν τετάρτην πρωινήν ώραν τής Κυριακής (6 Αύγούστου) 
άπαισία διέδραμεν άνά τήν πόλιν φήμη δτι δ πανάρχαιος ναός τού πο
λιούχου καί προστάτου τής πόλεως, τού 'Αγ. Δημητρίου, περιεκυκλώ' 
θη υπό τών φλογών*  ρίγος παγερόν περιέδραμε τά μέλη πάντων*  ζη- 
τούμεν είς τόν στρόβιλον τών φλογών νά μάθωμεν τήν τύχην τού ιστο
ρικού καί πολυθαυμάστου ναού, δστις έπέζησε τόσων καταστροφών αι
ώνων πολυταράχων, καί έτηρήθη άλώβητος καί άπό τα. βαρβάρους έ- 
πιδρομάς καί άπό τάς μεγάλας πυρκαϊάς τής άτυχούς πόλεως*  είς τάς 
άγωνιώδεις έρεύνας τών οφθαλμών καί τήν θανάσιμον τής ψυχής άγω
νίαν άπήντων άφωνοι πύριναι φλόγες έκτυλισσόμεναι δαιμονιωδώς περί 
τόν μέγαν ναόν καί πλατυνόμεναι ώς ουράνιος πέπλος έπί τοΰ τάφου 
τοΰ μεγαλομάρτυρος. Τό πολυύμνητον καί μοναδικής τέχνης μνημεί- 
ον κατέπεσεν είς σωρόν άμορφον έρειπίων καπνιζόντων καί παρέμει- 
ναν άπηνθρακωμένοι οί μεγάλοι αύτοΰ κίονες μετά λειψάνων μωσα
ϊκών τά όποια έκίνουν τδν θαυμασμόν τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου’ ό 
τάφος τοΰ μεγαλομάρτυρος έμεινεν άθικτος. Άλλ’ ή πίστις, ή εύσέοεια 
τών θεοσαλονικέων θά άνεγείρη. τάχιστα τόν καταπεσόντα ναόν καί 
θά άποδώση περίλαμπρον καί αύθις τό πανάρχαιον τής εύσεβείας μνη- 
μείον είς τδν χριστιανικόν κόσμον πρδς τιμήν τοΰ προστάτου καί πο
λιούχου τής πόλεως καί πρός δόξαν τοΰ Θεού. Εκτός τής μεγάλης 
ταύτης Βασιλικής έκάησαν καί οί ναοί τού ά/. Νικολάου καί τής Άγ. 
Θεοδώρας περισωθέντος έγκαίρως τού ιερού αύτής λειψάνου. Εύτυχώς 
έκ τών λοιπών ιστορικών τής πόλεως μνημείων ούδέν έβλάβη*  οί ίεροί 
ναοί τοΰ άγ. Γεωργίου καί τής τού Θεού Σοφίας μειά κόπου έξέφ - 
γον τής καταστροφής*  δ ίερός ναός τού άγ. Γρηγορίου τού Παλαμά 
καί ή ίερά Μητρόπολις έν μέσω τού πυρδς ίστάμενα καί περιφλεγό- 
μενα παρέμειναν ώς έκ θαύματος άβλαβή καί άκέραια*  πάντα τα πε 
ρί αύτά ύψηρεφή καί λιθόκτιστα οικήματα άπδ άκρου της όδοΰ έως 
άκρου κατεκάησαν καί άπετεφρώθησαν καί παρέμειναν έν τή λαμπρά 
καί περικαλλεί τού Θερμαϊκού νύμφη έκ τής λαμπρότητος καί τ^ύ 
πλούτου αύτής συντρίμματα οικιών καί ογκος κεράμων ώς τάφος φρι
κώδης έπί τού δποίου έχαράχθη μέ φλόγας πυρίνους ύπό τής Μοίρας ή 
έπιγραφή «έρημωσις».

Σημ. Έκκλ. Κ. — Ή συμφορά τής Θεσσαλονίκης συνεκί 
νησε βαϋύτατα τό Πανελλήνιον, παντού 0έ έςεδηλώθη ή 
πρός τούς παύοντας συμπάθεια δι’ εισφορών καί έρχνων ύ-
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πέρ τών •θυμάτων. Ή Κύπρος, ήτις άλλοτε είς μικροτέρας 
εθνικός τοιαύτας δοκιαασίας έκινεϊτο είς βοήθειαν μεταξύ 
τών πρώτων τμημάτων τοΰ ‘Ελληνισμού, φαίνεται καθυστε
ρούσα έν τή προκειμένη περιπτώσει. "Ας έλπίσωμεν δτι δέν 
θά καθυστερήση καί πέραν τής 11ης ώρας.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ και ΞΚΕΨΕΙΧ
ΟΧΙ ΦΑΥΛΟΝ ΚΥΚΛΟΝ

Είς τούς περί όμονοίας-συλλογισμούς του «Έκκλ. Κήρυκος» ή 
«Αλήθεια» δέν κατόρθωσε μέ λύπην της νά εύρη παρά τήν αίωνίαν, 
λέγει, στρεβλήν άντίληψιν τών Βενιζελικών δημοσιευμάτων δτι ό βενι- 
ζελικδς άγων διεξήχθη ύπέρ τής σωτηρίας τής πατρίδος. Έάν έπρεπε 
να πληρώσωμεν μέ τδ ίδιον νόμισμα τήν φίλην «’Αλήθειαν» θά έλέγο- 
μεν : Είς τήν άπάντησίν της δέν βλέπομεν παρά τήν αίωνίαν πλάνην 
τών βασιλικών φρονούντων καί ύποστηριζόντων δτι ή πολιτική τού Βα- 
σιλέως Κωνσταντίνου ήτο έθνική, ’Αλλά τοιαύται απαντήσεις καί άν- 
ταπαντήσεις άποτελούσι φαύλον κύκλον, είς τδν όποϊον δέν εΐνε, καθ’ 
ήμάς, όρθόν ούδέ έθνικώ; συμφέρον νά έξακολουθώμεν περιστρεφόμε
νοι. Πιστεύετε δσον θέλε τε δτι ή ιδική σας άντίληψις εΐνε δρθή καί ή 
τών βενιζελικών είνε πλάνη’ άλλ’ αφού δέν έχετε καμμίαν έλπίδα νά 
έξαγάγητε κανένα βενιζελικδν τής πλάνης του, Αναγνωρίσατε είς αύ- 
τήν τήν δύναμιν τού γεγονότος καί σεβασθήτε τα έξ αύτοΰ άπορρέ- 
οντα δικαιώματα τών πλανωμένων προσώπων, εάν θέλετε νά τύχετε 
παρ' αύτών τών ίσων, Μηδέ προβάλλετε τήν άνόητον άξίωσιν τδ μέν 
ίδικόν σας εϊδώλον νά είνε σεβαστόν διότι ήτο έστεμμένον, τδ δέ τών 
άλλων δχι διότι δέν φορεϊ στέμμα.

Διότι εδώ πλέον φαίνεσθε καταβιβάζοντες τήν συζήτησιν. Ό 
Κωνστανιϊνος ώς Βασιλεύς δέν πρέπει νά έξισούται είς τήν έθνικήν έκ- 
τίμηαίν μας πρδς τδν πολίτην Βενιζέλον καί επιμένετε είς τήν άντί- 
ληψιν ταύτην λησμονούντες δτι δέν πρόκειται νά άπονέμωμεν τιμάς 
είς Αξιώματα, άλλα νά έκ ηλώσωμεν πεποιθήσεις περί τής έθνικής 
τού ένδς ή τού άλλου δράσεως. Λησμονείτε δτι υπήρξαν βασιλείς δι’ 

άντεθνικήν διαγωγήν καρατομηθέντες καί άπλοι άστοί ώς σωτήρες τής 
πατρίδος των ύμνούμενοι.

Άλλά διά νά μή λάθωμεν έπανελθόντες είς τδν φαύλον -κύκλον, 
τδν όποιον ήδη κατεδικάσαμεν, φρονείτε δτι έξυπηρετεϊναι συμφέ
ρον οίονδήποτε τής πατρίδος τής μεγάλης ή τής μικράς διά τής άδιαλ- 
λάκτου στάσεώς σας έν στιγμαίς τόσον κρισίμοις πρδς τδ καθεστώς τδ 
όποιον άποστέργετε ; Διατί νά μή άναβάλλητε νά λύσητε τήν διαφο
ράν σας πρδς τδν Βενιζέλον καί τούς οπαδούς του δταν θά έλθη ή ώρα 
τής λαϊκής κρίσεως δπως έκαμαν καί πολλοί τών έν Έλλάδι πολι- 
τευομένων καί δημοσιολόγων, νά στρέψωμεν δέ δλοι πρδς έν καί μόνον 
καί νούν καί γλώσσαν καί ένέργειαν τδ πώς νά ένωθώμεν μέ τήν 
Έλκάδα καί πώς μετά τής 'Ελλάδος νά διεκδικήσωμεν τά πανελλή
νια δίκαια ; ’Ώ πόσον καλήιέραν χρήσιν θά έκάμνετε τής εύγλωττίας 
σας καί τού ζήλου σας έάν άντί νά άποκαλήτε τδν Βενιζέλον «έγ- 
κάθετον τύραννον» ύβρίζοντες μετ’ αύτού καί έκείνους ούς ύπονοείτε 
δτι τδνέπέβαλον καί οϊτινες εΐνε αύτοί έκείνοι παρ’ ών άπεκδεχόμεθα 
τής Κύπρου τήν άποκατάστασιν καί τών έθνικών καθόλου δικαίων τήν 
πλήρωσιν, άφιερώνετε ταΰτα έξ όλοκλήρου είς τήν υπηρεσίαν τού ά- 
γώνος τής πανελληνίου έθνικής άποκαταστάσεως ! Έάν άντί νά άπο- 
θαρρύνετε τούς μαχητάς τής πατρίδος γράφοντες δτι ή Γερμανία θά 
μεταχειρισθή αύτούς ούχΐ ώς σιρατιώ:ας, άλλ’ ώς λησίοσυμμορίτας, 
προσεπαθήτε νά ύπεκκαύσηιε είς τάς καρδίας πάντων τδν άγιον ύπέρ 
σωτηρίας τής πατρίδος ένθουσιασμόν ! ’Εάν άντί νά άρνήσθε έπικοι- 
νωνίαν πρδς τούς «εγκαθέτους» καί νά δίδετε λαβάς είς τούς έχοντας 
συμφέρον νά συκοφαντώσι τδν Κυπριακόν λαόν, διεκηρύττετε δτι οί- 
οσδήποτε καί άν βασιλεύη ή κυβερνά είς τήν Ελλάδα ήμεϊς ένα έχο- 
μεν πόθον, τήν μετ’ αύτής έ^ωσιν !

Άντί τούτων εύαρεστεϊσθε νά άποκαλέσητε «κακοήθη κα
τηγορίαν» τδ γραφέν ύφ’ ήμών δτι ύπάρχουσιν οί άντιδρώντες κατά 
τής ένώσεως έξ άντιπαθείας πρδς τόν Βενιζέλον καί προάγετε ·ώς 
άπόδειξιν τδ δτι τό ένωτικδν ψήφισμα φέρει τάς ύπογραφάς πάντων 
τών βασιλικών βουλευτών. Ενώ καλώς γνωρίζετε καί ούδείς έν Κύ- 
πρφ αγνοεί δτι πράγματι μέν δκτώ έκ τών έννέα βουλευτών άνε- 
ξαρτήτως φρονημάτων βασιλικών ή βενιζελικών έξήρθησαν ύπερά- 
νω τών προσωπικών έπί τού έσωτερικού τής Ελλάδος ζητήματος 
άντιλήψεων καί έλαδον ύπ’ δψει, ώς ήμεϊς άπό τής 21 Μαρτίου 
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ύπβστηρίξαμεν, μόνον τής Κύπρου τδ ζήτημχ, ό εις δμως, δ καί 
μόνος έχων τήν τιμήν τής άντιοράσεως, τδ νά προσέλθη μέν εις 
τήν σύσκεψιν τών Βουλευτών ουδέ έπείσθη τδ παράπαν, έδωκε δέ τήν 
συγκατάθεσίν του εις τδ έγγραφον πρδς τδν * Αγγλον υπουργόν τότε 
μόνον δταν έδηλώθη αύτφ άποφασιστικώς ύπδ τών συναδέλφων του δτι 
γεννάται ζήτημα παραιτήσεως ή τούτω/ ή έκείνου, μή άρκεσθείς δέ 
είς τήν άρνησιν συνυπογραφής είς τδ πρδς τδν πρωθυπουργόν τής Ελ
λάδος έγγραφον, δέν ώκνησε νά άποδοκιμάση δημοσία καί αυτό τδ είς 
δ συγκατετέθη άκων πρός τήν Κυρίαρχον Δύναμιν διάβημα.

Μήπως άλλως τε δέν μάς τό λέγει καθαρά δτι καί τής Εκκλη
σίας τήν άνάμιξιν είς τό έθνικόν ζήτημα δια τούτο εύδοκεϊ νά άπο- 
στέργη διότι αί κορυφαί αύτής σήμερον δέν τοΟ είνε συμπαθείς ;

Κάν ήμεις, ώ «’Αλήθεια», σιωπήσωμεν οί λίθοι κεκράξονται.

XXX

ΥΠΕΡ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΑΤΡΙΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Διά τάς λοιδορίας τού ιατρού Ζαννέτου κατά τού προσώπου τοΰ Μητροπο

λίτου Κιτίου ή όφειλομένη απάντησις είνε «λοιδορούμενοι εύλογοΰμεν». Μετά 
λύπης δμως παρατηροΰμεν δτι άπέφυγε καϊ πάλιν ό κ. Βουλευτής νά διακηρύξη 
ρητώς και κατηγορηματικός, δπως απαιτεί τό συμφέρον τής ύποθέσεώς μας, δτι 
κακώς τού άπεδόθησαν αύτονομικαϊ ίδέαι. "Ο,τι έκαμεν αξιεπαίνως ο κ. θεοδό- 
του υπό τύπον γενικόν, έπεβάλλετο είς τόν Πολιτευτήν Λάρνακος νά πράξη εί- 
δικώς δια τό άτομόν του. ‘Ημείς βλέπομεν ήδη καταφανή τα σημεία τής προσλή- 
ψεως έρματος είς τό σκάφος τών ιδεών του άλλ’ ύπάρχουσι καϊ οί μέ φακόν ίδιον 
τα καθ’ ημάς έπισκοποΰντες καϊ διά τόν φακόν τούτον είνε αναγκαία ή απερί
φραστος τών πόθων μας καϊ τών σκέψεων μας διακήρυξις ύπ’έκείνου ούτινος οί λό
γοι καϊ ή στάσις έδωκαν λαβήν είς τούς φθονοΰντας τήν εθνικήν μας άποκατάστασιν. 
Τί ώφελεί δέ ή διαβολή δτι δήθεν ημείς εϊπομεν δτι οί Βουλευταϊ δέν έζήτησαν 
ένωσιν άλλ’ αυτονομίαν ; Τά γραφέντα υφ’ ήμών είνε ανεπίδεκτα παρεξηγήσεως 
άλλ’ έάν ήνε άνάγκη καϊ ταύτα νά κατοχυρωθώσι κατά οίασδήποτε παρερμη
νείας λέγομεν : «αί έκ τού βουλευτικού κύκλου έξελθούσαι ατυχείς θεωρίαι περϊ 
τού δυνατού τής ύπάρξεως έλευθερίας τής Κύπρου άλλης πλήν τής ένώσεως> 
είνε αί θεωρίαι έκείναι τού Βουλευτού Λάρνακος αίτινες διετυπώθησαν είς τάς 
φράσεις αύτού «ήμεϊς δέν ζητοΰμεν Ελλάδα, αλλά έ- 
λευθερίαν» καϊ «ή ‘Ελλάς δέν έχει δικαιώματα έπϊ 
τής Κύπρου, άλλά δικαίωμα τής Κύπρου είνε 
νά έ V ω θ ή μετά τής Ελλάδος». Αύτάς τάς εκφράσεις τοΰ ενός 
βουλευτού έχαρακτηρίσαμεν «ώς άτυχείς» καϊ συνεστήσαμεν καϊ συνιστώμεν έτι 
τήν άποκήρυξιν.

Τοιαύτην άποκήρυξιν δέν ζητοΰμεν διά τάς άλλας του θεωρίας δι’ ας άρκε- 
τός είνε ο γενόμενος δημοσίφ έλεγχος, άλλ’ ουδέ διά τήν περϊ μή άναμίξεως τής 
’Εκκλησίας είς τό έθνικόν ζήτημα, τής οποίας τά ελατήρια ένοοΰντο μέν οίκο- 
θεν, άπεκάλυψε δέ σαφώς καϊ δ κ. Βουλευτής. Καϊ τά έλατήρια ταύτα είνε δτι 
τά νύν έκκλησιαστικά πρόσωπα δέν άπολαύουσι τής έκτιμήσεώς του. Διότι δέν 
πρόκειται βεβαίως μόνον περϊ τοΰ Μητροπολίτου Κιτίου, ό δποϊος ας στερήται έπϊ 
τέλους τοΰ εύεργετήματος τής έκτιμήσεώς τοΰ κ. Βουλευτού, άλλά καϊ δια τούς 
άλλους Μητροπολίτας καϊ πρό πάντων δια τόν ’Αρχιεπίσκοπον, έφ’ ούς πάντας 
έπεκτείνεται ή άρνησις δικαιώματος συμμετοχής. Καϊ εφαρμόζεται λοιπόν καϊ 
έδώ ή ιδία ή άρχή ήτις διέπει τάς σκέψεις καϊ ένεργείας τοΰ κ. Βουλευτού διά 
τάς σχέσεις καϊ πρός τό 'Ελληνικόν Κράτος. Είνε προσφιλή τά κυβερνώντα τήν 
Ελλάδα πρόσωπα ; Τότε ζήλος καϊ δραστηριότης διά τήν ένωσιν είνε έπιβεβλη- 
μένα. Είνε άσυμπαθή ; Τότε κωλυσιεργία καϊ άντίδρασις καϊ λαβυρινθώδεις συλλο
γισμοί πρός άποφυγήν τού έθνικοΰ καθήκοντος. Προίσταται τής ’Εκκλησίας Κύ
πρου δ άπό Κιτίου Κύριλλος ; Συλλαλητήρια καϊ αγορεύσεις καϊ έκκλήσεις περϊ 
συγκλήσεως βουλευτών καϊ πολιτευόμενων διά τό έθνικόν ζήτημα. ’Αρχιεπισκο- 
πεύει Κύριλλος δ άπό Κυρηνείας ; άντίδρασις διά τήν σύγκλησιν Συνελεύσεως Παγ- 
κυπρίου καϊ άρνησις είς τήν ’Εκκλησίαν δικαιώματος άναμίξεως είς σκέψιν καϊ 
ενέργειαν διά τό έθνικόν ζήτημα. Καϊ έτσι καταντώμεν είς τήν ήκιστα τιμη
τικήν θεωρίαν : Ύπέρ τήν Πατρίδα οί Κυβερνήταί της καϊ ύπέρ τήν ’Εκκλησίαν 
οί Λειτουργοί της.

XXX

ΔΙΑ ΤΟ ΑΛΜΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Ή Βουλευτική σύσκεψις έπιστοποίησε τήν άνάγκην δύο πραγμάτων, τής 

κοινοτικής όμονοίας καϊ διαβήματος έντονωτέρου διά τό έθνικόν ζήτημα.
Διά τό πρώτον έθεωρήθη καλόν νά συστηθή είς τούς δημοσιογραφούντας νά 

παύσωσι τάς προσωπικάς άντεγκλήσεις καϊ τάς άλληλοεπιθέσεις μέ τόν βενιζελι- 
κόν ή βασιλικόν χρωματισμόν. Διά τό δεύτερον έκρίθη άναγκαϊον νά προκληθή 
παγκύπριον δημοψήφισμα πρός άποστόμωσιν έπισημοτάτην τών καλοθελητών μας.

Ή προσπάθεια τών κ.κ. Βουλευτών νά ώθήσωσι τό ζήτημα πρός τά έμπρός 
είνε άξιέπαινος. Πώς δμως ήμποροΰν νά έχουν τήν άξίωσιν νά καρποφορήσωσιν 
αί συστάσεις των πρός τούς δημοσιογράφους τήν ποθητήν καρποφορίαν δταν ό έκ 
τού κύκλου των δημοσιογραφών μόλις έκ τής συσκέψεώς των έξελθών άρχίζει 
τόν προηγούμενον ήχον τής ψαλμωδίας του κατά προσώπων καϊ πραγμάτων ;

Ώς πρός τό δημοψήφισμα δέ αύτό καλά μέν καϊ άγια άπεφάσισαν, φοβού- 
μεθα δμως δτι δέν ύπελόγισαν καλώς τούς κινδύνους τού άλματός των. Δημοψή
φισμα ύφ’ ήν έννοιαν τό προκαλοΰν πρέπει νά συγκεντρώση πάσας τάς ύπογραφάς 
τών ένηλίκων άρρένων διότι καϊ ολίγων μόνον χιλιάδων ή έλλειψις θά δώση νέας 
λαβάς πρός νέας συκοφαντίας. Ή έλλειψις θά ήνε άποτέλεσμα τής άτελείας τής 
όργανώσεως τού δημοψηφίσματος, άτελείας άναποφεύκτου, ώς γινώσκομεν ήδη έκ 
τής πείρας τοΰ πρό τετραετίας δημοψηφίσματος, διά τό οποίον μολονότι ύπήρχεν έν 
τή ζωή ή παγκύπριος πολιτική όργάνωσις, μολονότι τής έκκλησίας ή σύμπραξις έ- 
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θεωρείτο τότε απαραίτητος. καϊ ή περϊ αύτού άπόφασις άπέρρευσεν άπό παγκυ- 
πρίου Συνελεύσεως, διότι ή τότε νηπιάζουσα ακόμη πολιτική μας ήγνόει τά σημε
ρινά δόγματα τής προηγμένης πολιτικής άντιλήψεω;, μολονότι συνέπραττον έν συν- 
αδελφική δμονοίφ καϊ άμίλλη πάντες οί πολιτικοί του τόπου παράγοντες, τό ά· 
ποτέλεσμα δέν έφερε τήν σφραγίδα τής ποθητής τελειότητος.

Έλαβον ταΰτα πάντα καϊ άλλα παρόμοια ύπ’ δψει των οί κ.κ. Βουλευταί ; 
Έάν τά έλαβον τούς συγχαίρομεν διά τό γενναίον όχι πλέον διάβημα άλλά άλμα. 
’Εάν δέν τά έλαβον άς συσκεφθώσιν ακόμη μίαν φοράν πρϊν ή χωρήσωσιν έπϊ τό 
έργον..

XXX ‘ .

Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ
Οί ένώπιον του Εκτάκτου Εκκλησιαστικού δικαστηρίου κηρυχθέντες υπόδι

κοι ’Αρχιερείς τής έν Έλλάδι Έκκλησίας διά τό «’Ανάθεμα» είνε 24 
οί έξής : ’Αθηνών, Ίωαννίνων, Καστοριάς, Μεθύμνης, Ααρίσσης, Φωκίδος, ’Ηλεί
ας, Άργολιδοκορινθίας, Καλαβρύτων—Αίγιαλείας, Πατρών, Μεσσηνίας, Σπάρτης, 
Γορτυνίας, Μαντινείας, θηβών, Εύρυτανίας, Ναυπακτίας, Άρτης, Τρικκάλων, 
Τριφυλλίας—-’Ολυμπίας, Γυθείου, Μονεμβασίας, Λευκάδος ’Ιθάκης.

‘Η δίκη ήρχισε τήν 26 Σεπτ. Προσήλθον κατ’ αύτήν οί τότε τήν Σύνοδον 
συγκροτούντες ’Αθηνών, ’Ηλείας, Κεφαλληνίας, Φωκίδος, δέν ένεφανίσθη δέ δ Αα
ρίσσης ’Αρσένιος έρημοδικών.

Ό Μητροπολίτης ’Αθηνών θεόκλητος έφερεν ένστασιν κατά τής νομιμότη- 
τος τού Δικαστηρίου είπών δτι τήν συγκρότησιν αυτού θεωρεί παράνομον, καθ’ 
δσον δ νόμος έφ’ ού βασίζεται ή συγκρότησίς του έψηφίσθη ύπό Βουλής συγκλη- 
θείάης κατά παράβασιν τού Συντάγματος καϊ έφαρμόζεται ύπό Κυβερνήσεως ούδέν 
νόμιμον κύρος περιβεβλημένης. Ύπεστήριξεν δτι ήτο δικαίωμά του νά προβή είς τό 
«άνάθεμα» διότι έπρόκειτο ούχϊ περϊ κομματικής πολιτικής έριδος, άλλά περϊ έ- 
παναστάσεως κατά τής νομίμου τάξεως.

Τό Δικαστήριον άπέρριψε τάς ένστάσεις περϊ νομιμότητος τού Δικαστηρίου 
καϊ έκλήθησαν οί κατηγορούμενοι νά άπαντήσωσιν έπϊ τής ούσίας κατά τήν συνε
δρίαν τής έπιούσης.

Κατά τηλεγραφικάς ειδήσεις ή δίκη τών συνοδικών έληξε τήν 3 ’Οκτωβρί
ου. Τό Δικαστήριον κατεδίκασε τόν μέν Μητροπολίτην ’Αθηνών καϊ τόν έπίσκο- 
πον Ααρίσσης εις καθαίρεσιν άπό τού θρόνου καϊ περιορισμόν είς Μοναστήριον έπϊ 
δύο έτη, τόν Επίσκοπον ’Ηλείας είς καθαίρεσιν καϊ τριετή διαθεσιμότητα, τούς δέ 
’Επισκόπους Φωκίδος καϊ Κεφαλληνίας μόνον είς καθαίρεσιν άπό τού θρόνου.

Κατά τηλεγράφημα τής έπομένης τής άποφάσεως δ τέως Μητροπολίτης ’Α
θηνών ώς πρωτεργάτης του αναθέματος ώς καϊ οί λοιποϊ διοργανωταϊ αύτού θά 
παρεπέμποντο αμέσως πρό τού Στρατοδικείου.

X X X
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ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΜΑΤΟΣ
Άναγινώσκομεν έν τφ «Γρηγορίφ τφ Παλαμά» τής Θεσ

σαλονίκης τάδε :
Τηλεγράφημα έκ Λονδίνου άνήγγειλεν δτι δ διάσημος Άγγλος συγγραφεύς 

καϊ άνθρωπολόγος Σέρ Τζαίημς Φραίηζερ δημοσιεύει εις τό περιοδικόν«ΕθίΚ1θΓΘ» 
(Λαογραφία) άρκετά χαρακτηριστικόν άρθρον έπϊ τού έπαισχύντου «αναθέματος» 
τού κ. Βενιζέλου, διά τού οποίου τό καταλυθέν καθεστώς έστιγμάτισε τήν Ελ
λάδα.

Ό Άγγλος συγγραφεύς καϊ έκδοτης τού Άδισσον παραβάλλει τό «ανάθεμα» 
τού Βενιζέλου πρός τό άνάθεμα καϊ τόν λιθοβολισμόν τού Δαυίδ, δτβ ούτος εΤχεν 
έξορισθή έκ τής ‘Ιερουσαλήμ διά τής προδοσίας τού Άβεσσαλώμ.

Καϊ είς μέν τήν περίπτωσιν τού Άβεσσαλώμ, έπιλέγει δ Σέρ Τζαίημς, δ 
προδότης έφονεύθη ένφήτο έτι κρεμασμένος έπϊ τού δένδρου, είς τό όποιον κατά 
τήν φυγήν είχε περιπλακή ή κόμη του, μέσα είς τό δάσος, τό όποιον ύπήρξε 
μάρτυς τής κατατροπώσεως τού στασιαστικού στρατού του.

Τό σύγχρονον δμως άνάθεμα τού Βενιζέλου, προσθέτει δ Άγγλος σοφός, 
φαίνεται δτι ύπήρξεν εύτυχής οιωνός διά τόν άναθεματισθέντα. Διότι ούτος έπέ- 
στρεψεν ακολούθως έν δόξη καϊ τιμή είς Αθήνας.

Καϊ έπιλέγει αύτολεξεϊ δ Σέρ Τζαίημς Φραίηζερ :
«Ό τότε Μητροπολίτης ’Αθηνών έσκέφθη νά συνδυάση μετά τών υλικών 

καϊ πνευματικά δπλα είς τήν δσφ ματαίαν τόσω καϊ γελοίαν έκείνην έκδήλωσιν, 
έπϊ κεφαλής τής δποίας έτέθη δ ίδιος καϊ ή όποια έστρέφετο κατά τού ονόματος 
τοΰ σοφωτάτου καϊ μεγίστου τών συγχρόνων Ελλήνων. Διά τών άνθέων δμως, τά 
όποία τήν έπιοΰσαν τού αναθέματος εύρέθησαν καλύπτοντα τόν έπαίσχυντον τών 
λίθων σωρόν δ Ελληνικός πατριωτισμός κατώρθωσε νά μετατρέψη τήν ύβριν είς 
φόρον τιμής καϊ θαυμασμού πρός τόν αληθινόν ήγέτην τής Ελληνικής φυλής.»

XXX
Ο ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Έκ τών άνακοινώσεων τοΰ κ. Φραντζή έγνώσθη δτι ή 
Κυβέρνησις Λάμπρου μή άρκεσθείσα είς τδν έν Άθήναις συ
νοδικόν άναθεματισμδν τοΰ Βενιζέλου διέταξε τδν έν Κων)πόλει 
πρεσβευτήν Καλλέργην να άξιώση παρά τοΰ Οίκουμενικοΰ Πα- 
τριάρχου νά άναθεματίση καί αί'τη τούς προσχωρήσαντας είς τδ 
έθνικδν κίνημα. Δέν έξάγεται σαφώς έκ τών άνακοινώσεων αν δ 
Πρεσβευτής έξετέλεσε τήν διαταγήν καί τίνα εδωκεν άπάντησιν 
ό Πατριάρχης, δέν θεωρείται δμως άπίθανον νά έτυχε τοΰ σκο- 
πουμένου ή Κυβέρνησις τοΰ 'Ιστορικού, αφοΰ δέν ήτο δύσκολον 
νά παράσχη τήν συνδρομήν του καί δ Έμβέρ πασάς.

XXX
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ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΑΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΤΟΥ ΚΑΕΝΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Έν τφ αύτφ δργάνφ τής Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ά- 

ναγινώσκομεν καί τάδε :
*0 άπό μηνός ευρισκόμενος έν τή πόλει μας καϊ λίαν φιλοτίμως εργαζόμενος 

πρός διάσωσιν του άποτεφρωθέντος τμήματος του Βυζαντινού ναού του Μεγαλο- 
μάρτυρος ‘Αγίου Δημητρίου κ. Σωτηρίου άνεκάλυψε κατά τάς γενομένας άνασκα- 
φάς δτι κάτωθεν του άποτεφρωθέντος ναού υπάρχει υπόγειος τοιουτος πιθανώς Ισων 
διαστάσεων.

Σχετικώς μέ τήν σπουδαιοτάτην ταύτην άνακάλυψιν ό κ. Σωτηρίου είχε τήν 
καλωσύνην να μας είπη τά έξης :

«Τμήμα του έδάφους τού παρεκκλησίου είχεν ύποχωρήση κατά τήν πυρκαϊάν 
καϊ άνεφάνη υπόγειος θύρα έκτισμένη είς τουρκικούς χρόνους. ‘Η θύρα ήνοίχθη 
καϊ είσήλθομεν είς λαβύρινθον Στοών πλήρων έπιχωματώσεων. "Οτε ήρχισαν ν’ ά- 
φαιρούνται τά χώματά του ϊνα καθαρισθή ή πρώτη Στοά άνευρίσκοντο τμήματα 
μωσαϊκών, τοιχογραφιών καϊ αγγείων. Είς τό βάθος άνευρέθη ή ‘Αψϊς ένός παρεκ
κλησίου ευρισκομένου είς δευτέραν Στοάν. ‘Η Άψϊς διατηρεί θαυμάσιον βυζαντικόν 
παράθυρον τδ δποίον έσχεν υάλους αρχαίους είς τινας όπάς.

«Τό ύπόγειον παρεκκλήσιον κοσμείται μέ έφθαρμένας τοιχογραφίας καϊ είς 
τήν ‘Αψίδα έχει επάλληλα κονιάματα. "Οταν έκκαθαρισθή θά Ιδωμεν τϊ νέα εύ- 
ρήματα θά παρουσιάση δ ‘Ιστορικός Ναός τής Θεσσαλονίκης.»

XXX

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Τό "Αγιον ’Όρος δέν έμεινεν άνεπηρέαστον ούτε άπδ τής 

έμπολέμου καταστάσεως ούτε άπδ τής έθνικής διαιρέσεως. 'Η 
είς πολλάς τών Μονών δξεια διαίρεσις τών Μοναχών είς βασιλι
κούς καί βενιζελικούς καί ύπόνοιαι τών Συμμάχων δτι έκ τι- 
νων Μονών ή κελλίων παραλίων παρέχονται ύπηρεσίαι είς έχθρικά 
ύποβρύχια προύκάλεσαν τήν κατάληψιν του 'Αγίου τόπου ύπδ 
Ρωσογαλλικών στρατευμάτων, τινές δέ τών υπόπτων άπεμακρύν- 
θησαν τοϋ 'Αγίου Τόπου. Μετά τήν άποκατάστασιν τών έν Έλ- 
λάδι πραγμάτων τά μέν ρωσογαλλικά στρατεύματα άπεσύρθη- 
σαν έκ τοϋ έδάφους τής Μοναχικής Συμπολιτείας, οί δέ έξορι- 
σθέντες βαθμηδόν έπανέρχονται είς τά ένδιαιτήματα αύτών.

'Η διαγωγή τών γαλλικών στρατευμάτων άφήκεν είς τούς 
αγίους πατέρας καλάς άναμνήσεις, ή δέ ήγεμονική είς δωρεάς

Μονή τοϋ Βατοπαιδίου ήτις έφιλοξένησεν έπϊ μακρδν γαλλικόν 
άπόσπασμα έκδηλοΰσα τά γαλλόφιλα αίσθήματά της προσέφερεν 
20,000 δραχμάς είς τδν ’Αρχιστράτηγον κ. Σαράϊγ ύπέρ τοϋ 
Γαλλικού Έρυθροΰ Σταυροϋ. Τήν γενναίαν προσφοράν τής Μονής 
έκόμισεν είς Θεσσαλονίκην Επιτροπή Βατοπαιδινών άποτελου- 
μένη έκ τών Πατέρων Άνατολίου, Φιλαρέτου και Γερμανοδώ- 
ρου. Τήν Επιτροπήν παρουσίασε πρδς τδν ’Αρχιστράτηγον δ 
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ ’Αγγελάκης έχουσαν έπί κεφαλής 
τδν Σεβ. Μητρ. πρφην Αεοντοπόλεως κ. Σωφρόνιον, δστις καί 
διηρμήνευσε τά αισθήματα τοϋ μοναχικού κόσμου τού 'Αγίου 
"Ορους πρδς τήν εύγενή προστάτιδα Γαλλίαν καί παρεκάλεσε τδν 
’Αρχιστράτηγον νά δεχθή τήν προσφοράν τής 'I. Μονής Βατο- 
παιδίου. 'Ο ’Αρχιστράτηγος συνεκινήθη έκ τών έκδηλώσεων τού
των καί ηύχαρίστησε δι’ ωραίων λόγων τήν ’Επιτροπήν,είς τήν ό
ποιαν έπεδαψίλευσε μεγάλας περιποιήσεις.

XXX

Η ΕΞΟΝΤΩΣΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΥΛΩΝ
‘Ο στρατιωτικός ακόλουθος τής έν Κων)πόλ«ι ‘Ελληνικής Πρεσββίας έπανβλ- 

θών μετά τήν διακοπήν τών ‘Ελληνοτουρκικών σχέσεων είς ’Αθήνας είπεν έν δη
μοσιογραφική συνεντεύξει δτι :

«Ή καταστροφή τού έν Τουρκίφ ‘Ελληνισμού υπερβαίνει πάσαν περιγραφήν. 
Μέχρι τοΰδε οί Τούρκοι έσφαζον ένίοτε, άλλα σπασμωδικώς, χωρϊς πρόγραμμα. 
Σήμερον οί Γερμανοί μετέβαλον είς έπιστήμην τήν έξόντωσιν. Φονεύουν ταυτοχρό- 
νως τό έλληνικόν σώμα καϊ τήν έλληνικήν ψυχήν. ΕΙς Γερμανός οργανωτής 
τού υπουργείου τής Παιδείας, ό κ. Σμίθ, άναρτφ τάς εικόνας τών Σουλτάνων είς 
πάσαν σχολικήν μας αίθουσαν, άντικαθιστφ τήν έλληνικήν γλώσσαν διά τής 
τουρκικής καϊ τής γερμανικής, απαγορεύει τήν διδασκαλίαν τής Ιστορίας των 
είς τούς έλληνόπαιδας. Καϊ είς γερμανός στρατηγός, ό Λίμαν φόν Σάνδερς δια- 
τάσσει τάς τραγικάς ταύτας «μετατοπίσεις πληθυσμών» ών τίποτε σκληρότερον 
δέν αναφέρει ό φρικτός μεσαίων καϊ δΓ ών μεθοδικώτατα, γερμανικώτατα, διαλύ
εται ή έλληνική οίκογένεια, διότι αφού οί άνδρες πάσης οίκογενείας άποσταλώσιν 
είς τόν στρατόν, τά άλλα μέλη της, γέροντες, γυναίκες, παρθένοι, παιδία δια
σκορπίζονται είς τά φανατικώτερα μουσουλμανικά χωρία, είς τά όποία τό δί
λημμα τίθεται πρό αύτών, ώμον, άμείλικτον : ή θάνατος ή έξώμοσις. Πολλάκις 
έκ Κων)πόλεως διέρχονται μαρτυρικαϊ άγέλαι έλληνοπαίδων, όπως διανεμηθώσΐ 
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μεταξύ τουρκικών οίκογενειών. ’Ατυχείς μητέρες άνεγνώριζον έν μέσω αύτών τά 
άρπαγέντα άπό τήν στοργήν των τέκνα των’ έτεινον πρός αύτα μητρικήν αγ
κάλην μέ δακρυβρέκτους Ικεσίας, μέ εκκλήσεις σπαραγμού’ ή άπάντησις ήτο ή 
βάρβαρος άκτηρις τοΰ Τούρκου χωροφύλακος.

XXX

ΤΡΙΠΛΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
Οί φιλελεύθεροι έν Άθήναις καθόρισαν τήν 17 Σεπτεμ

βρίου ώς ήμέραν εορτής τριών μεγάλης σημασίας έθνικών γεγο
νότων, τής έπαναστάσεως τοΰ Γουδί, τής έπιστρατεύσεως τοΰ 
1912 καί τής ύψώσεως τής σημαίας τοΰ έθνικοΰ άγώνος ύπό τοΰ 
Βενιζέλου, έώρτασαν δ’ αύτήν μετ’ έκτακτου ένθουσιασμοΰ. Είς 
τήν έορτήν ταύτην άναφέρονται τάς έξής τηλεγραφήματα :

Λντου ’Εξοχότητα Κον Βενιζέλον,
’Αθήνας.

Συμπανηγυρίζω τήν επέτειον τριών μεγάλων γεγονότων 
τής ήμετέρας συγχρόνου Ιστορίας ήν πληροί έξ ολοκλήρου ή 
ύμετέρα υπέροχος προσωπικότης. Αί μέλλουσαι γενεαί θά έ- 
ορτάζωσι τήν τριπλήν ταύτην έορτήν όπως ήμείς άπό δεκα
τεσσάρων αιώνων έορτάζομεν τούς θριάμβους τοΰ 'Ηρακλεί
ου κατά τής βαρβαρότητος τής ’Ανατολής καί τοΰ Βορρά.

+ Κιτίου ΜΕΛΕΤΙΟΣ.

* * $

Μητροπολίτην Κττίον—Λάρνακα.

’Εγκαρδίους ευχαριστίας διά τά συγχαρητήρια.

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ.

ERMA W ΚΗΡΥΞ
«Κήρνξον τόν λόγον.···» Β' Itu· δ 9 2·

ΕΤΟΣ Ζ -ΛΑΡΝΑΞ, 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1917.—ΤΕΥΧ. 134ον

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

'Οποιον είνε τδ ΰψιστον άγαθδν έν τφ βίφ ; Άλλαις λέ- 
ξεσιν δποία είνε ή άληθής τοΰ άνθρώπου ευτυχία καί ποΰ έγ
κειται αύτη ; ’Ιδού, όποιον είνε τδ έρώτημα, τδ όποιον προέ- 
βαλλον καί θά προβάλλωσιν είς εαυτούς καθ’ τπαντας τούς αι
ώνας, δσοι ήθέλησαν καί θά θελήσωσιν έτι νά φιλοσοφήσωσίν έ- 
πί τής έννοιας τής ζωής. Όρμώμενοι δ’ έκ τής έννοίας, δτι ά
παξ θά ζήσωμεν τήν ζωήν ταύτην, άλλοι άλλωο άπεφάνθησαν 
έπί τοΰ τρόπου τοΰ ζήν, ούτως ώστε νά παρατηρήται ποικιλία 
γνωμών έπί τοΰ σημείου τούτου.

Όφείλομεν να ζήσωμεν λογικώς, είπον οί μέν. Άλλοι ού- 
δόλως σκοτιζόμενοι έκ τοΰ προβλήματος περί τής έννοίας καί 
τοΰ σκοποΰ τής ζωής, έδογμάτισαν, δτι όφείλομεν νά ζώμεν διά 
τήν ζωήν αύτήν καί μόνον, έπομένως δέ ν’ άπολαύωμεν κάθε 
χαράν καί κάθε εύτυχίαν, νομιζομένην, αύτής. Ό βίος είνε 
βραχύς—λέγουσιν άλλοι- σπεύσωμεν ν’ άπολαύσωμεν αύτοΰ. 
«Φάγωμεν καί πίωμεν, αύριον γάρ άποθνήσκομεν»" τοιοΰτον ήτο 
τδ σύνθημα τών άρχαίων, τοιοΰτον είνε καί πλείστιυν τής σήμε
ρον παραγνωριζόντων τδν σκοπόν τοΰ βίου των.

Άλλ’ δτι ή έννοια καί ό σκοπός τοΰ βίου τοΰ άνθρώπου δέν 
είνε τό : «φάγωμεν καί πίωμεν», ούδε : δσον τδ δυνατόν περισ
σότερον ν’ άπολαύσωμεν τ’ άγαθά τής ζωής ταύτης καί νά έν- 
τρυφήσωμεν είς τάς ήδονάς καί τέρψεις αύτής, διότι τίποτε 
άλλο δέν εχομεν νά κερδίσωμεν άπδ τδν κόσμον τούτον, άφοΰ 
«μΐά γΐά πάντα θά κλείσωμεν τά μάτια μας», ταΰτα έκτδς τοΰ
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Ή έννοια τής ζωής 499

δτι δέν συνάδουσι πρός τήν άξίαν τής λογικής ήμών φύσεως, εί- 
νε καί ψευδή, ή δέ εύδαιμονία τοΰ άνθρώπου πόρρω άπέχει τοΰ 
νά μετρήται μέ τδ μέτρον τών ύλικών ήδονών καί άπολαύσεων. 
Ή πείρα τούλάχιστον τής ζωής, ήτις είνε δ καλλίτερος ήμών 
διδάσκαλος, τούτο λέγει. Πράγματι δέ, έρωτώμεν έάν ή εύτυ- 
χία τοΰ άνθρώπου συνίσταται είς τάς ύλικάς τής ζωής άπο- 
λαύσεις, διατί τότε πάντες οί ζητήσαντες αύτήν ώς ΰψιστον ά- 
γαθδν κατά τδν βραχύν ή μακρδν βίον των κατέληξαν καί κα- 
ταλήγουσιν είς βαθειαν άπόγνωσιν ; Τί λ.χ. έλειπεν άπδ τδν εύ- 
τυχή καί σοφόν βασιλέα τοΰ ’Ισραήλ, τίνος πράγματος τήν ή- 
δονήν δέν έδοκίμασεν ούτος (Έκκλ. 6', 1—10) Καί δμως είνε 
γνωστός, γνωστότατος, δ περί τδ τέλος τής ζωής του άπελπιστι- 
κδς περί τοΰ βίου άφορισμός, τδ «Ματαιότης, ματαιοτήτων καί 
πάντα ματαιότης»! « Καί είδον έγώ, λέγει, έν πάσι τοίς εργοις 
μου, άτινα έποίησαν αί χεΐρές μου καί έν παντί τφ μόχθφ, δν 
έμόχθησα καί ιδού τά πάντα ματαιότης καί θλιψις πνεύ
ματος» (αύτόθ. β', 11). ’Ιδού όποιον ,ύπήρξε τδ κατάντημα τών 
σκέψεων έπί τών παρελθουσών εύχαρίστων ήμερών τοΰ βίου τοΰ 
σοφοΰ Σολομώντος. Περί τίνος Καλίφου, Άβδουρραχμάν δνο- 
μαζομένου, άναφέρεται δτι έκ τοΰ μακροΰ βίου, τδν όποιον έζησε 
14 μόνον ήμέρας έθεώρησεν εύτυχείς, περί δέ τοΰ λόρδου Βύρω
νος 11 μόνον.1)

1) Δέν χρειάζεται μεγάλη δόσις σοφίας διά νά έννοήσωμεν, λέγει δ Πα- 
σχάλ, οτι έν τφ έπιγείω βίφ δέν δύναται νά ύπάρξη πλήρης καί πραγματική 
Ικανοποίησις του άνθρώπου, δτι πασαι αί απολαύσεις του βίου δέν εΐνέ τι άλλο 
ή ματαιότης, αί δέ συμφοραϊ άπειροι, δτι, τέλος, δ θάνατος, δ απειλών ήμάς ά
νά πάσαν στιγμήν, οφείλει άφεύκτως νά φέρη μετά τινα έτη είς τήν φρικώδη α
νάγκην, νά καταστήση ήμάς αιωνίως δυστυχείς (Σκέψεις περί θρησκείας).

2) ’Ιδιάζει είς τήν άνθρωπίνην καρδίαν φύσει ν’ άγαπά τήν Ύψίστην Ού-

’Αδύνατον, διά ταΰτα, νά μή σκεφθώμεν σοβαρώς έπί τοΰ 
προβλήματος τής έννοίας τής ζωής· είς πάντα δέ προβάλλεται ν’ 
άποφασίση έπί τοΰ άναποφεύκτου τούτου διλήμματος : Είς ποιον 
νά παραδώση, είς ποιον ν’ άφιερώση τήν ζωήν του, είς έαυτδν 
ή είς τδν θεόν ;1 2)

Ό έγωϊσμδς έμβάλλει είς ήμάς τήν ιδέαν, δτι ή ζωή ή
μών ανήκει άποκλειστικώς είς ήμάς. Ό έγωϊστής θέλει να ζή 
δι’ εαυτόν, άναγνωρίζων δέ έαυτδν κέντρον, έπιθυμεί δπως δλος 
ó κόσμος στρέφηται περί αύτόν.

Άλλ’ έάν, ώς άνωτέρω έδείχθη, ή εύτυχία τοΰ άνθρώπου 
δέν ύπάρχη έν τφ έπί γής βίφ, έν τοιαύτη περιπτώσει, βεβαίως, 
ούτε έν τφ άνθρώπφ υπάρχει αύτη, μωρία δέ είνε ν’ άγαπά τις έ
αυτδν ώς πηγήν άγαθοΰ, ένώ είνε γνωστόν δτι «πας άνθρωπος 
ψεύστηςκαί ούδείς δίκαιος». Καί έξ άλλου ή σκληρά πείρα ά- 
ποδεικνύει πόσον πεπλανημένη είνε ή ιδέα τοΰ έγωϊστοΰ, θέτον- 
τος έν έαυτφ τήν ιδίαν εύδαιμονίαν. Διότι ό άνθρωπος, ό χατεχό- 
μενος ύπδ τοΰ άχαλινώτου πάθους τοΰ έγωϊσμοΰ, ώς θέτων τδν 
έαυτόν του κέντρον παντός, ώς έκ τών άπεριορίστων αύτοΰ άξι- 
ώσεων, φαίνεται ού μόνον άδικος, άλλά καί έχθρδς πάντων. Τδ 
άνθρώπινον πνεύμα είνε πεπροικισμένον ύπδ άπεριορίστων τάσε
ων καί ορμών, άπαξ δ’ ύποτάξη είς έαυτδν τάς τάσεις ταύτας ό 
έγωϊσμδς ήμών άδύνατον νά περιορισθή καί νά κορεσθή. Αί ύ- 
πέρμετροι άπαιτήσεις τοΰ έγωϊστοΰ δι’ ούδενδς είνε δυνατόν νά 
ίκανοποιηθώσιν, άλλ’ ή έλλειψις τής ίκανοποιήσεως, ώς γνωστόν, 
γεννφ τήν δυσαρέσκειαν, ή δυσαρέσκεια τήν θλΐψιν καί αύτη τήν 
άπελπισίαν. Ή φιλαυτία, κατά ταΰτα. είνε αύτοκαταστροφή, ό 
δέ έγωϊστής καταντά νά γείνη αύτόχειρ.

σίαν δπως κχ'ι τόν έαυτόν της καϊ ή άγάπη αύτη διευθύνεται εδώ ή έκεί άναλό- 
γως τών αρχών, υφ’ ών χειραγωγείται. Σκληρύνεται εναντίον τού θεού ή τού 
έαυτού της άναλόγως τής εκλογής της (Πασχάλ). Άλλ ή άγάπη πρός τον 
θεόν ούδαμώς αποκλείει τήν αγάπην πρός έαυτόν. «’Αγαπάν τόν θεόν σημαίνει, 
δτι ήμεις δέν θέλομεν έαυτούς άλλά τόν θεόν, εαυτούς δέ καϊ πάντα τά λοιπά 
θέλομεν μόνον έν θεφ. Τούς έαυτούς μας, βεβαίως, τούς άγαπώμεν, διότι τό ε
ναντίον θά ήτο άφύσικον. «Ούδεϊς τήν έαυτού σάρκα έμίσησε» λέγει δ ’Απόστο
λος καϊ τά φαινόμενα τού κόσμου τούτου άκουσίως έγείρουσιν έν ήμΐν τήν τάσιν 
πρός τήν αγάπην, μάταιον δέ θά ήτο νά προσπαθή δπως καταστρέψη τις αύτήν. 
Άλλά πάσα άγάπη, εϊτε πρός έαυτούς, είτε πρός τόν κόσμον, όψείλει νά περι
λαμβάνεται έν τή άγάπη πρός τόν θεόν. '0 θεός τοσούτον οφείλει νά πληροί τήν 
καρδίαν ήμών καϊ νά κυριεύη τήν θέλησιν ήμών, ώστε ούδεμία άλλη αγάπη νά έ- 
χη θέσιν ϊσην πρός αύτήν καϊ παρ’ αύτήν άλλά νά ύφίστατα·. μόνον ώς μέρος τής 
αγάπης ταύτης» (Λουθάρδος).
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Στρέψωμεν ήδη τό βλέμμα πρδς τήν φύσιν. Τί παρατηρού- 
μεν είς αύτήν ; Έξ ένός φοβεράς καταστρεπτικάς δυνάμεις, αϊ- 
τινες μεταβάλλουσι τήν γην είς άπέραντον νεκροταφείον, παρα
φωνίαν, φιλονεικίαν (νεΐκος) καί πόλεμον τών στοιχείων καί τών 
ζωσών ύπάρξεων έναντίον άλλήλων καί έξ άλλου άρμονίαν, προ- 
σέγγισιν καί φιλίαν. Οί ούρανοί διηγούνται δόξαν θεοΰ πάντοτε, 
ό κόσμος καλεί τόν κόσμον, τ. ε. τήν άρμονίαν, τήν συμφωνίαν, 
άεννάως άνανεούμενος έν τή αίωνία δροσερά ώραιότητι, χάρις είς 
τήν βαθέως έκτεθειμένην έν αύτή τάσιν πρός τήν ένότητα. Ή 
τάσις αυτή έν τφ κόσμφ τών λογικών ύπάρξεων καλείται άγάπη. 
Έ άγάπηδέ είνε δγενικδςνόμος τήςύπάρ- 
ξ ε ω ς.

Άλλ’ είς ήμάς τούς Χριστιανούς, άπεκαλύφθη μέγιστον, ά- 
κατάληπτον μυστήριον. Καί τδ μυστήριον τούτο είνε, δτι ό θε- 
δς είνε άγάπη· δ θεός άγάπη έστί (A/. Ίωαν. 4,16). Έάν δέ δ 
έωρακώς τδν Υιόν, έώρακε τδν Πατέρα (Ίωαν. 14,9), έν τοιαύτη 
περιπτώσει έν τφ Ιησού Χριστφ εϊδομεν τήν αύτήν άγάπην, τήν 
δποίαν καί είς τδν θεόν Πατέρα. '0 Ί. Χριστός είνε δλως αγία 
άγάπη. Ή άγάπη αύτού είνε άπειρος, ύπερβαίνουσα πάσαν έν
νοιαν (Έφεσ. 3,18 —19), καί περιλαμβάνουσαάπασαν τήν άνθρω- 
πότητα. Εκτείνεται μέχρι τών τελικών δρίων τοΰ χώρου καί τού 
χρόνου καί περιπτύσσεται άδιακρίτως φίλους καί έχθρούς. Ποιος 
θά έρευνήση τδ βάθος τής άγάπης τοΰ Χριστοΰ ; Ποιος θά πα- 
ραστήση τό, τί έκαμε, τί ύπέμεινεν δ Κύριος έν δνόματι τής ά
γάπης ; Καί έπί τοΰ σταυρού έτι αύτού κρεμάμενος, έν μέσφ τών 
άπεριγράπτων βασάνων γνωρίζει ν’ άγαπα, εύχόμενος ύπέρ άφέ- 
σεως τών φονέων αύτοΰ, ύπέρ τών δποίων άπέθνησκεν I Ή ά
γάπη τού Χριστού τοιουτοτρόπως είνε πανίσχυρος καί τά πάντα 
νικώσα. Ποιος θά γνωρίση τήν δύναμιν αύτής ; Ό σταυρός τοΰ 
Χριστοΰ κατέστησεν ημάς τέκνα θεοΰ' θεραπεύει τάς τεταραγ · 
μένας ήμών συνειδήσεις, ιατρεύει τάς αίμασσούσας πληγάς τής 
καρδίας ήμών, έκδιώκει τόν φόβον τοΰ θανάτου. Ό σταυρός εί- 
νε τό τελευταίον, δπερ προβάλλομεν είς τούς σβεννυμένους δφ- 
θαλμούς τών προσφιλών ήμών καί αύτός δέ δ πλέον άδιάφορος 

πρδς τήν θρησκείαν τήν τελευταίαν στιγμήν φλέγεται έπί τή θέα 
τοΰ σταυρού καί τότε συμβαίνει τό παράδοξον, δτι άφωνα, άσεβή 
πολλάκις χείλη άσπάζονται αύτόν, καί παρά τδ δριμύ ψύχος τοΰ 
θανάτου, άποθνήσκουσιν ήσύχως. Διατί; Διότι δ σταυρός μυστηρι- 
ωδώς ώμίλησε πρδς αύτούς περί τής άπειρου άγάπης τοΰ θε
οΰ, άπδ δέ του σταυρού δ Χριστός έξέτεινε πρός αύτούς τάς 
χείρας αύτού δπως δεχθή αύτούς. Ό σταυρός τοιουτοτρόπως 
βαθέως έστήθη έν αύτή τή καρδία τής άνθρωπότητος καί διά 
νά έξαγάγη τις αύτόν, ώ; είπε τις, πρέπει νά κλονίση τήν ζωήν 
τοΰ κόσμου καί τήν αίωνία> αύτής δύναμιν, τήν άγάπην. Είνε 
εύκολώτερον δια τούτο νά πέση δ ούρανός καί νά καταστραφή 
ή οικουμένη, παρά νά έξαντληθή ή δύναμις τού σταυρού !

Είνε άδύνατον είς όλίγας λέξεις νά περιλάβη τις τάς άνε- 
ξαντλήτους συνέπειας τής θυσίας τού Γολγοθά, μία δέ κατ’ εξο
χήν λάμπουσα γραμμή είνε ικανή νά παραστήση δλον τδ μεγα- 
λεϊον τής άγάπης τοΰ Χριστού. Τδ ιδεώδες, ώς γνωστόν, τής 
έθνικής άρχαιότητος ήτο ή ύπερηφάνεια καί δ εγωισμός, έξ ύ- 
περηφανείας δ’δρμώμενος δ έθνισμδς εφόνευε καί έστραγγάλιζε 
τ’άσθενή παιδία, ένφ ή Χριστιανική άγάπη περιπτύσσεται αύ
τά, περιποιείται καί θερμαίνει είς δόξαν Θεοΰ. ΊΙ καθ’ έκάστην 
δέ πείρα παρέχει είς ήμάς τρανά μαρτύρια τής άγάπης ταύτης 
καί τής μεταρρυθμιστικής αύτής δυνάμεως. Κατά τήν έκφρασιν 
τοΰ ιερού Χρυσοστόμου «ή άγάπη μεταρρυθμίζει καί μεταβάλλει 
τήν θυσίαν τών δντων». '0 άγαπών, ούδένα βδελύσσεται' μέγαν 
ή μικρόν, ένδοξον, ή άτιμον, πλούσιον ή πένητα. Ό άγαπών ού
δέποτε φυσιοΰται, ούδέποτε μισεί, δέν χαίρει διά τάς συμφοράς 
τών άλλων, δέν παρορφ τόν έν άνάγκη εύρισκόμενον άδελφόν, 
άλλά πλησιάζει, βοηθεί καί είνε έτοιμος ν’ άποθάνη ύπέρ τοΰ 
άγαπωμένου. Ό άγαπών πάντα ύπομένει, πάντοτε μακροθυμεί. 
Τίποτε δέν είνε δυνατόν ν’ άναπληρώση τήν έλλειψιν τής άγά
πης, άλλ’ ή άγάπη άναπληροί πάσαν έλλειψή. Ή άγάπη ύπε- 
ρέχει δλων. «Έάν τάς γλώσσας τών άνθρώπων λαλώ καί τών 
άγγέλων, άγάπην δέ μή έχω, γέγονα χαλκός ήχών ή κύμβαλον
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άλαλάζον' καί έάν έχω προφητείαν καί είδώ τα μυστήρια πάντα 
καί πάσαν τήν γνώσιν, καί έάν έ'χω πάσαν τήν πίστιν, ώστε δρη 
μεθιστάνειν, άγάπην δέ μή έ'χω ούδέν είμι. Καί έάν ψωμίζω 
πάντα τά ύπάρχοντά μου καί έάν παραδώ τδ σώμά μου, ινα καυ- 
θήσωμαι, άγάπην δέ μή εχω ούδέν ώφελούμαι». (Α'. Κορ. 13, 
1 — 3). Τό έσχατον δριον τής άγάπης είνε ή αύταπάρνησις. 
Είς πατερικόν τι βιβλίον, τοΰ λόγου ύποκειμένου περί τοΰ άββά 
Άγάθωνος, άναφέρεται δτι ούτος εϊπεν «έάν μοι ήτο δυνατόν νά 
λάβω τδ σώμα οίουδή τίνος λεπροΰ καί νά δώσω είς αύτδν τδ ί- 
δικόν μου, θά τδ έπραττον εύχαρίστως». ’Αλλά «μείζονα ταύ- 
της άγάπην ούδείς έχει, ϊνα τις τήν ψυχήν αύτοΰ θή ύπέρ τών 
φίλων αύτοΰ» (Ίωαν. 15,13).

Ή άγάπη εΐνε δ θεμελιώδης νόμος τής ήθικής διατάξεως 
τοΰ σύμπαντος. 'U άνθρωπος άφοσιούμενος είς τδν θεδν άκολου- 
θεί τδν νόμον τούτον, άποδίδει είς τδν θεδν τήν τιμήν έκείνην, 
ή τις αρμόζει είς Αύτδν ώς πηγήν πάσης τελειότητος, ώς είς υ- 
ψιστον άγαθδν καί άγίαν, άγαπώσαν ύπαρξιν. Δέν όμιλοΰμεν ι
διαιτέρως περί τής άγάπης πρδς τδν πλησίον, διότι δέν είνε δυ
νατόν ή μία νά νοηθή άνευ τής άλλης, ή δέ άγάπη πρδς τδν θε
δν είνε ή ψυχή τήζ αγάπης πρδς τδν πλησίον. Ό άγαπών τδν 
θεόν, δι’ αύτδ τοΰτο, έπειδή άγαπα τδν θεδν έλευθεροΰται έκ 
τοΰ έγωϊσμοΰ. '0 πλησίον, ώς άντικείμενον τής αιωνίου άγάπης 
τοΰ θεοΰ καί διά τδν άγαπώντα εΐνε τδ άντικείμενον τής άγά
πης αύτοΰ, διότι τίποτε άλλο δέν έπιθυμεί ή δ,τι έπιθυμεί καί ό 
θεός (Α'. Ίωαν. 5,1 - 3. 4,20 21).

Ποιος θά παραστήση τήν εύδαιμονίαν τοΰ άγαπώντος τδν 
θεόν ; Ό έγωϊστής αύτοπερικλειόμενος έν τφ έγωϊσμφ του, 
μένει μόνος μετά τοΰ κενού καί άνευ περιεχομένου «έγώ» του. 
”Αν δέ δ έγωϊσμός, ώς άνωτέρω έλέχθη, είνε αύτοκτονία, καί αύ- 
τοκαταστροφή, τότε ή άγάπη είνε φλόξ, δίδουσα ζωήν καί ζωο
ποιούσα. Ό άγαπών τδν θεόν, παραδίδων εαυτόν είς Αύτόν, 
έκ νέου άνευρίσκει εαυτόν, άλλ’ ήδη πεπλουτισμένον έκ τών θη
σαυρών τής θείας ζωής. Ό άγαπών καί ό άγαπώμενος, άποτε- 

λοΰσιν είς τδ βάθος έν καίτδ αύτδ πρόσωπον. «Τούτο γάρέστι φι
λία, μηκέτι είνε τδν φιλοΰντα καί τδν φιλούμενον δύο διηρημέ- 
νους, άλλ’ ένα τινά’ δπερ ούδαμόθεν, άλλ’ ή άπδ τής άγάπης 
γίνεται» (Χρυσ). Ή ζωή τού ένδς ώσεί μεταγγίζεται είς τήν 
ζωήν τοΰ άλλου, μεταβιβάζεται είς τδν άλλον. Περί τοΰ Ίωνά- 
θαν υιού τοΰ Σαούλ, λέγεται δτι ή ψυχή του προσεκολλήθη είς 
τήν ψυχήν τοΰ Δαυίδ, καί ήγάπα αύτδν δ Ίωνάθαν ώς τήν ιδίαν 
αύτοΰ ψυχήν (Α'. Βασιλ. 18,1). Τών πρώτων χριστιανών ή καρ- 
δία καί ή ψυχή ήτο μία (Πραξ. 4,32). Έν τή άγάπη ή χαρά 
καί ή λύπη τοΰ ένδς καθίστανται κτήμα τοΰ άλλου. «Τίς, κατά 
ταΰτα, άσθενει καίούκ άσθενώ» (ΕΖ. Κορ. 11,29) ; Τοιούτοι λό
γοι είνε άνώτεροι τοΰ παθήματος... «Εύτυχής δ άνθρωπος έν τφ 
δποίφ ύπάρχει ή άγάπη' ούτος φέρει έν έαυτφ τδν θεόν» ! 
Άλλ’ δ θεός είνε άγάπη, διά τοΰτο δέ είνε καί άνεξάντλητος 
πηγή μακαριότητος καί εύτυχίας. Τί δέ δύναται να ύπάρξη πο- 
λυτιμότερον άπδ τοΰ νά διαμένη τις έν τή άγάπη καί επομένως 
νά μετέχη τής θείας ζωής ; «Τί άξιοθαυμαστότερον τής θείας 
ώραιότητος»! άνακράζει καί δ Μ. Βασίλειος. «Ό*  τρόπον έπιποθεί 
ή έλαφος έπί τάς πηγάς τών ύδάτων ούτως έπιποθεί ή ψυχή μου 
πρδς σέ δ Θεός» έκ βάθους καρδίας έψαλλεν ή άγαπώσα καρ- 
δία τοΰ ψαλμφδοϋ (ψαλμ. 41,2). «Ή χαρά μου μετά τών υιών 
τών άνθρώπων», λέγει δ θεός, τούναντίον δέ «πάντες οί μισοΰντές 
με άγαπώσι θάνατον» (Παροιμ. 8,31,36). Άλλ’ ας άκούσω- 
μεν καί τοΰ Άπ. έκείνου, δστις καταγοητευμένος ύπδ τής μα
καριότητος τής έκ τής θείας άγάπης, έλεγε : «τίς ήμάς χω
ρίσει άπδ τής άγάπης τού Χριστού ; θλΐψις ή στενοχώρια 
ή διωγμός, ή λιμός, ή γυμνότης, ή κίνδυνος, ή μάχαιρα... Πέπει- 
σμαι γάρ, δτι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε άρ- 
χαί, ούτε δυνάμεις, ούτε ένεστώτα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, 
ούτε βάθος ούτε τις κτίσις έτέρα δυνήσεται ήμάς χωρίσαι άπδ 
τής άγάπης τοΰ θεοΰ τής έν Χριστφ ’Ιησού (Ρωμ. 8,35. 
38,39). Ταΰτα εϊπεν έκείνος, δστις ήρπάγη μέχρι τρίτου ούρα- 
νού, είς τδν παράδεισον καί ήκουσεν άρρητα ρήματα, ä ούκ έξδν 
άνθρώπφ λαλήσαι» (Β'. Κορ. 12,3—5). Έκ τούτου έννοούμεν 
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διατί οί άγιοι μάρτυρες, μολονότι έξηντλημένοι έκ τών βασάνων, 
έχαιρον μεταβαίνοντες είς τον τόπον τοΰ μαρτυρίου καί έκίνουν τόν 
θαυμασμόν τών έθνικών, διά τήν ούράνιον γαλήνην καί μακαρι
ότητα, ήτις έπέλαμπεν έπί τών προσώπων αύτών. Ή χαρά καί 
ή προθυμία τοΰ νά μαρτυρήσωσιν ύπέρ τών πεποιθήσεών των, 
διά τήν άγάπην τοΰ θείου Διδασκάλου, δεν εύρίσκει έν τφ κό- 
σμφ δμοιότητα. Καί δλοι δσοι ήγάπησαν τδν Χριστόν καί άπέ- 
θανον ύπέρ Αύτοΰ ύπήρξαν εύτυχείς. Άλλ’ εύτυχείς είνε καί 
πάντες έκείνοι, οϊτινες έν μέσφ τών περιπετειών τοΰ βίου των, έν 
μέσον τής πλάνης καί τής άμφιβολίας δέν λησμονοΰσι τδν Χριστόν, 
άλλ’ άφοσιοΰνται έτι μάλλον είς αύτόν, έκ τής άγάπης αύτοΰ ά- 
ρυόμενοι παραμυθίαν καί χαράν. Ανωτέρω άνεφέρομεν πόσον 
ολίγον εύτυχείς καθ’ δλην αύτών τήν ζωήν ύπήρξαν άνθρωποι, 
οιτινες μέχρι τρυγδς επιον τδ ποτήριον τών ηδονών καί τέρψεων 
τοΰ κόσμου, άλλ’ ιδού είς ’Αμερικανός, μαύρος, δστις έντδς τής 
φυλακής μετά χαράς άνακράζει" «είμαι εύτυχής, είμαι εύτυ- 
χής». Διατί ;—Διότι έχω τδν Χριστόν». 'Η εύτυχία λοιπόν, ή 
εύδαιμονία τοΰ άνθρώπου, ή πραγματική, ύπάρχει έν τφ Χριστφ, 
έν τφ θεφ, έν τή άγάπη αύτών. «Έμοί δέ τδ προσκολλάσθαι τφ 
θεφάγαθόν έστιν» (Ψαλμ. 73,28).

Άλλ’ έφ’ δΰον εϊμεθα έν τή γή ή εύτυχία αύτη δέν ίίνε δυ
νατόν νά είνε πλήρης καί μόνον έν τή μελλόύση ζωή θά αίσθαν- 
θώμεν αύτήν έν δλφ τφ πληρώματι αύτής, δτε άπηλλαγμένοι 
τών δεσμών τής νλης, έλεύθεροι θ’ άτενίζωμεν τήν θείαν αιγλην 
και λαμπρότητα, τήν άτελεύτητον μακαριότητα. Θά χορτασθώ- 
μεν δταν άντικρύσωμεν τήν δόξαν τοΰ Θεού, και ίδωμεν Αύ- 
τδν πρόσωπον πρδς πρόσωπον (Φαλμ. 16,15. A/ Κορ. 13.12). 
«θεέ μου, λέγει που τών έξομολογήσεων αύτοΰ δ ίερδς Αύγου- 
στίνος, έπλασας ημάς, ινα ζώμεν έν σοί" διά τούτο ή καρδία 
ήμών είνε άνήσυχος, έως ού άναπαυθή έν σοί». Έν τή παρούση 
ζωή δ δρόμος τής άγάπης είνε στενδς καί άκανθώδης. Αί άγα- 
θαί άρχαί καί έντδς καί έκτδς ήμών στενώς είνε συνδεδεμέναι με
τά τών κακών’ συνήθως δέ βλέπομεν τάς φωτεινάς ιδέας, τάς εύγε· 

νείς σκέψεις άναμεμιγμένας μετά τών ψευδών θεωριών. Ποΰ είνε 
ή αγνή καί άδολος φιλία, ή άνευ ίδιοτελών ύπολογισμών ; Δέν 
δμιλώ περί τών σκοτεινών δυνάμεων, αΐτινες πολιορκοΰσιν ήμάς 
πάντοθεν, ώς καί περί τών άναβαινουσών έκ τοΰ βάθους τής ιδίας 
ήμών ύπάρξεως. Πάντα δέ ταΰτα κωλύουσι τήν ήμετέραν έ- 
νέργειαν έν τφ πνεύματι τής άγάπης καί γεννώσι τήν λύπην είς 
τά ένδόμυχα τής ψυχής ήμών, τήν δποίαν άδύνατον ν’ άρνηθώ- 
μεν. Ή θλίψις είνε άπαραίτητος συνοδός τοΰ βίου ήμών, στενή 
δέ και τεθλιμμένη ή δδδς τήν δποίαν καλούμεθα νά δδεύσω- 
μεν. Τούτο δφείλδμεν νά γνωρίζωμεν. «Έν τφ κόσμφ θλιψιν 
έξετε» είπεν δ Κύριος, άλλά προσέθηκε καί τό : «θαρσείτε», 
διότι ή λύπη ήμών θά μεταβληθή είς χαράν. Ακριβώς δέ ή λύπη, 
τότε πνίγει ήμάς καί καθίσταται άφόρητος, δταν δέν έννοώμεν 
τήν σημασίαν αύτής, δταν παραμένη άγνωστος ή αιτία αύτής" 
δταν δμως έννοήσωμεν τδν βαθύτερον σκοπόν της, τότε άφ’ ε- 
αυτής πλέον έκλείπει. Άς μή άποφεύγωμεν διά τούτο τάς θλί
ψεις, άλλ’ ας άντιμετωπίζωμεν αύτάς γενναίως, άφοΰ άνευ αύτών 
είνε άδύνατον νά ζήσωμεν. Είπέ τις" «θέλω νά ζώ, διά νά σκέ- 
πτωμαι καί νά πάσχω». Έγώ θά μετέβαλλον τούς λόγους τού
τους καί θά ελεγον «θέλω νά ζώ διά νά πάσχω καί δμως ν’ ά- 
γαπώ 1»

(26 Σεπτεμβρίου.) Α. Δ.

01 ίΕΡΑΡΧΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
Οί ίεράρχαι τ^ς δρθοδόξου ’Ανατολικής Εκκλησίας έκτος του 

έργου τής ήθικοθρησκευτικής διαπλάσεως τής κοινωνίας έςεπλήρουν ά- 
νέκαθεν έπιτηδείως καί τήν έντολήν τής προστασίας του λαοΟ άπέναν- 
τι τής πολιτικής έξουσίας. Τήν εύγενή ταύτην άποστολήν δέν ανέλα- 
βον καί έξήσκησαν μόνον οί θρησκευτικοί άρχηγοί μετά τήν άλωσιν 
τής Κων)πόλεως, κατά τούς βαρείς χρόνους τής μαύρης δουλείας τοΟ 
Έλλην. Έθνους, απέναντι άλλοθρήσκων άρχόντων, άναγνωρισάντων
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αύτούς ώς έθνάρχας, άλλ’ είχον καί ήσκουν άφ’ δτου ή Εκκλησία 
άνεγνωρίσθη δια νόμου ώς νόμιμον καθεστώς έν τφ Κράζει. Καί άνε - 
δείχθησαν τφ δντι πολλοί τής Εκκλησίας κυβερνήται, έν τή έκπληρώ- 
σει τού ιερού τούτου καθήκοντος τής προστασίας τού ποιμνίου των, άλ
λοτε μέν μεσίται πατρικώτατοι, μετατρέψαντες έπί τό έπιεικίστερον 
άνεκκλήτους αύστηροτάτας άποφάσεις βασιλέων, άλλοτε δε τολμηρότα
τοι καί έλεγκταΐ τιμωροί τής αύθαιρεσίας καί βιαιότητος τής πολιτικής 
έξουσίας. Είς περιστάσεις κρισιμωτάτας, καθ’ άς προωρίσθησαν είς 
άφανισμδν όλόκληροι πόλεις ύπό τής δργής τού μοναρχεύοντος αύτο- 
κράτορος, ή έστέναζε βαρέως ύπό τάς καταπιέσεις άγρίου πολιτικού 
διοικητού ό λαός, εύθαρσείς ίεράρχαι τής Εκκλησίας, έχοντες συν- 
αίσθησιν τής άποστολής των, έτόλμησαν νά ύψώσωσι φωνήν κατά τών 
άνωτάτων αρχόντων καί νά έξαντλήσωσιν δλα τά μέσα τής έξουσίας 
των κατά τών αύθαιρεσιών τών κατά τόπους άντιπροσώπων τής Κυ- 
βερνήσεως. «Μοναρχίαι άπόλυτοι έπεκράτησαν καί άλλαχοΰ, λέγει ό 
Παπαρρηγόπουλος, έν Ισπανία, έν Γαλλία, έν Γερμανία. Άλλ’ ούδα- 
μού οί λειτουργοί τής θρησκείας έτόλμησαν νά άντιτάξωσιν είς τήν 
βούλησιν τού δεσπότου τούς φραγμούς, ούς παρ’ ήμιν άντέταξαν οί 
Άθανάσιοι, οί Βασίλειοι, οί Γρηγόριοι, οί Συνέσιοι, οί Χρυσόστομοι*  
διότι ούδαμού αί ήθικαί παραδόσεις δέν έταύτισαν τάς έκκλησίας τών 
πιστών πρός τήν έκκλησίαν τού δήμου, τούς δέ λειτουργούς τών έκ- 
κλησιών έκείνων πρός τούς προστάτας τής τού δήμου έκκλησίας».

Είς προηγούμενον τεύχος τού «Έκκλ. Κήρυκος» είδομεν δτι ό 
ίερός ’Αμβρόσιος, ό άτρόμητος τών Μεδιολάνων άρχιεπίσκοπος, άπέ- 
δειξε διά τής εύθαρσούς πολιτείας του άπέναντι τού κακουργήσαντος 
αύτοκράτορος Θεοδοσίου, δτι οί άδικούμενοι καί οί πάσχοντες είχον 
προστάτας καί έκδικητας ισχυρούς τούς ίεράρχας αύτών. Έπί τού αύτού 
αύτοκράτορος άλλο ιστορικόν γεγονός διεβεβαίωσε τόν όξύθυμον μονάρ
χην, δτι ό λαός δέν είνε δυνατόν νά παραδοθή άοπλος είς τήν διάκρισιν 
τής δργής τών βασιλέων του, διότι έχει νομίμους προασπιστάς του τούς 
έκκλησιαστικούς του ποιμένας, δικαιουμένους νά ύψώσωσιν υπέρ αύτών 
φωνήν ή παρακλήσεως ή έπιτιμήσεως ! Τό ιστορικόν τούτο γεγονός 
έχει ώς εξής :

Είς τήν ’Αντιόχειαν, πρωτεύουσαν τής Συρίας, πόλιν μεγίστην καί 
λαμπροτάτην, κατεξανέστησαν τφ 387 οί όχλοι κατά τών είσπρακτό- 
ρων καί καί καθαιρέσαντες τούς άνδριάντας τού βασιλέως καί τής βα-
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σιλίσσης, αίσχρώς περιύβρισαν τδν άνώτατον άρχοντα. Ή πόλις ή- 
ναγκάσθη μετ’ δλίγον νά ύποταχθή*  άλλ’ έδέησε νά περιμείνη 24 δλας 
ήμέρας έν άγωνία πρΙν μάθη όποίαν θέλει έπιβάλει είς αύτήν τιμωρίαν 
δ έν Κ)πόλει τότε διατριβών Θεοδόσιος. Ό βασιλεύς ήτο είς υπερβολήν 
δξύθυμος, δθεν έν τή πρώτη όρμή τής δργής του έδείχθη άδυσώ- 
πητος, διατάξας να θανατωθώσι μέν πολλοί τών βουλευτών, νά δημευ- 
θώσιν αί περιουσίαι πολλών πλουσίων, νά παύσωσιν αί διανομαί τού 
σίτου είς τόν δήμον, ή δέ πρωτεύουσα τής ανατολής, στερηθείσα δλας 
αύτής τάς προνομίας νά καταβιβασθή είς τάξιν άπλοΰ χωρίου. Άλλα 
τήν έπιοΰσαν τής στάσεως ό γέρων έπίσκοπος ’Αντιόχειας Φλαβιανός, 
άψηφών σωματικούς μόχθους καί ψυχικούς άγώνας, άναλαμβάνει ώς 
προστάτης τοΰ ποιμνίου του μχκρόν ταξείδιον μέχρι Κων)πόλεως, ίνα 
διά παρακλήσεων του μετατρέψη πρδς έπιείκειαν καί συγχώρησιν τδν 
προσβληθέντα βασιλέα. Φθάσας είς τήν βασιλικήν πρωτεύουσαν παρου- 
σιάσθη άμέσως ένώπιον τού Θεοδοσίου. Ό βασιλεύς λαβών πρώτος τδν 
λόγον ύπέμνησε τήν εύνοιαν τήν όποίαν είχεν έπιδείξει είς τήν ’Αντιό
χειαν καί ήλεγξε τήν άγνωμοσύνην τών κατοίκων της καί τάς ύβρεις 
τάς όποιας έτόλμησαν νά διαπράξωσι κατ’ αύτού καί τής βασιλίσσης. 
Ό έπίσκοπος, δστις κατατεθλιμμένος ένευε κατά γής, ώς ή είκών τής 
έλεεινής ’Αντιόχειας, συνελθών κατ’ δλίγον ώμολόγησε μετά πολλής 
ζέσεως τάς εύεργεσίας τού Θεοδοσίου καί τήν παραφοράν τού λαού τής 
’Αντιόχειας, τήν όποίαν άπέδωκεν είς τήν φθονεράν έχθραν τών κατα
χθονίων πνευμάτων*  έπειτα έπανερχόμενος είς τήν δργήν τού βασιλέως 
έλάλησε πρός αύτδν γενναιότερον: «Καθήρεσαν, είπε, τάς εικόνας σου’ 
άλλ’ ήμπορεις νά έγείρης σεαυτφ εικόνας άλλας ένδοξοτέρας. Συγχώρη- 
σον τούς ένόχους*  δέν θέλουσι μέν στήσει είς τιμήν σου έν ταΐς άγοραΐς 
είδωλα χαλκά ή χρυσά καί λιθοκόλλητα, άλλά θέλουσιν άφιερώσει είς 
σέ έν ταις καρδίαις των μνημείον πολυτιμότερον, τό μνημείον τής άρε- 
τής σου. θέλεις άποκτήσει ουτω εικόνας ζώσας τοσαύτας, δσοι άνθρω
ποι ύπάρχουσιν έπί τής γής και δσοι ύπάρξουσι μέχρι τής συντέλειας 
τού αίώνος*  διότι ού μόνον οί περί ήμάς άλλά καί οί άπόγονοι ήμών είς 
γενεάς γενεών θέλουσι γνωρίσει τήν βασιλικήν ταύτην καί μεγάλην 
πράξιν θαυμάζοντες αύτήν καί αν αύτοί ούτοι άπέλαυον τήν έξ αύτής 
εύεργεσίαν». Ή καταπιεστική αύτή εύγλωττία τού χρηστού έπισκόπου 
συνεκίνησε τδν βασιλέα καί έδωκε τήν ζητουμένην συγχώρησιν καί προ- 
έτρεψε τδν γέροντα έπίσκοπον να έπιστρέψη δσον ένεστι ταχύτερον διά
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νά φέρη τήν χαρμόσυνον ταύτην άγγελίαν είς τόν λχδν τής ’Αντιόχειας 
κατά τήν εορτήν του Πάσχα. Τό κοινόν πένθος διεδέχθησχν τότε έν τή 
’Αντιόχεια πανηγύρεις*  δλόκληρος ή πόλις έσώθη διά του καλού ιεράρ
χου της.

XXX

Ένφ δ γέρων Φλαβιανός διά τής ήπιας καί πατρικής του έπεμ- 
βάσεως έσωσεν έκ βεβαίας καταστροφής δλόκληρον άκμάζουσαν πόλιν, 
δ τολμηρός Ιεράρχης τής Κυρηναϊκής Συνέσιος άνεδείχθη ολίγον 
βραδύτερον γενναιότατος προασπιστής τού λαού του κατά τών έσωτε- 
ρικών καί έξωτερικών έχθρών του.

Διοικητής τής Κυρηναϊκής έν τή βορείω ’Αφρική, έπί τού αύτο- 
κράτορος Άρκαδίου, υίού τού προμνημονευθέντος Θεοδοσίου, ήτο ό 
’Ανδρόνικος, άνθρωπος άγριος, βίαιος καί πλεονέκτης, άδικων καί 
πολυειδώς πιέζων τούς πολίτας. Ό έπίσκοπος τής χώρας Συνέσιος, ά- 
νήρ εύφυέστατος τολμηρός καί φιλόπατρις, δέν ήδύνατο νά μένη άδιάφο- 
ρος είς τάς κατά τών βιαιοπραγιών τούτων κραυγάς τού ποιμνίου του, 
καί κατ’ άρχάς μέν άντέταξεν είς τήν πλεονεξίαν καί τήν κακουργίαν 
τού άχρείου πολιτικού άρχοντος τάς πατρικάς του συμβουλάς καί πα
ρακλήσεις, έπειδή δέ δέν είσηκούετο καί έβλεπε τούναντίον τδν ’Αν
δρόνικον αύθαδιαζόμενον μέχρι τού νά βλασφημή τδ δνομα τού Χρι
στού, δέν ώκνησεν άντιτάσσων είς τήν υλικήν βίαν τήν ήθικήν τής 
Εκκλησίας δύναμιν, νά έπικρεμάση κατά τής κεφαλής του τήν κατά- 
ραν τής Εκκλησίας, συντάττων κατ’ αύτού άφορισμδν φοβερόν, δι’ ου 
τδν άπέκλειεν δχι μόνον τής Κυρηναϊκής έκκλησίας άλλά καί πάσης 
Χριστιανικής κοινωνίας. Ό άγών τών δύο άρχηγών ύπήρξεν έπίμονος, 
άλλ’ δ προστάτης τού πάσχοντος λαού Ιεράρχης κατώρθωσεν έπί τέ
λους διά τής έπιμονής του νά έπισύρη τήν προσοχήν τής βασιλείας, ή 
δποία, έπιληφθεϊσα άνακρίσεως, προέβη είς τήν καταδίκην καί τιμω
ρίαν τού ένόχου. Τοσούτον μάλιστα βαρέως έτιμωρήθη ό ’Ανδρόνικος 
ώστε δ έπιεικής Συνέσιος έψεξε τδν ύπερβολικδν τούτον τής περιστο
λής τής άδικίας τρόπον καί έμεσολάβησεν ύπέρ έκείνου τδν όποϊον 

' πρδ μικρού είχε κατηγορήσει.
Άλλ’ δ ’Αρχιεπίσκοπος Συνέσιος δέν άνεδείχθη μόνον προοτά- 

της τού πιεζομένου ποιμνίου του άλλά καί προασπιστής κατά τών έ
ξωτερικών έχθρών δλοκλήρου τής έπαρχίας του.

Ή Κυρηναϊκή πολύ συχνά ύφίστατο έπιδρομάς τών διαφόρων
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νομαδικών φύλων τής Λιβύης. Κατά τινα τών έπιδρομών τούτων, τήν 
δεινοτάτην πασών, τοιαύτη ύπήρξεν ή άνικανότης καί ή δειλία τοΰ 
βασιλικού έπιτρόπου, ώστε τά πάντα έφαίνοντο παραδεδομένα έρμαιον 
είς τούς βαρβάρους. Ό άθλιος έκεΐνος στρατιωτικός διοικητής, σωρεύ- 
σας τούς θησαυρούς ούς είχε συλλέξει έκ πολλών καταπιέσεων, είς 
δύο πλοία διέτριβεν έπ’ αύτών έτοιμος πρδς φυγήν. «Ου παρ’ έπαλξιν 
ώσπερ έγώ, έγραφε μετά πόνου ό Συνέσιος, άλλά παρά κώπην δ στρα
τηγός ί'σταται». Άλλά τότε κατά τήν ύστάτην έκείνην ώραν, δ άνήρ 
τής προσευχής καί τών γραμμάτων, δστις έν ταϊς ήμέραις τοΰ κινδύ
νου είχεν ήδη έπιδείξει θάρρος στρατιώτου καί δεξιότητα στρατηγοΰ, 
βλέπων έγκαταλειπομένην τήν πρωτεύουσαν Πτολεμαΐδα ύπδ τών τε- 
ταγμένων φρουρών τής χώρας, άπεφάσισε νά έγκαρτερήση. Ό Ιεράρ
χης τής ’Εκκλησίας άναλαμβάνει τήν άμυναν της πόλεως καί διακη
ρύττει τήν σταθεράν του άπόφασιν ν’ άντιστή πάση δυνάμει μέχρι τής 
τελευταίας πνοής είς τά δεινά. Καί κατά τήν τελευταίαν ώραν δέν θά 
ύποχωρήση, άλλά θά βαδίση, λέγει, έπί τδν ναδν, θά περιπτυχθή τδ 
θυσιαστήριον τοΰ θεοΰ*  καί θά 6ρέξ^ διά δακρύων τδ τιμαλφέστατον 
έδαφος. «Προσφύσομαι τών κιόνων, λέγει δίκην ίεροΰ 
δρκου, οϊ τήνάσυλον άπδ τής γ ή ς άνέχουσι 
τράπεζαν. Έκεϊ κ α I ζών καθεδοΰμαι καί 
άποθανών κείσομαι. Λειτουργός είμι τοΰ 

,θεούκαί τήν ψυχήν Ισως έπιλειτουργήσαί 
με δ ε ϊ. Où μήνδγε θεός περιόψεταιτδν β ω
μόν τόν άναίμακτον αϊμασι μιαινόμενον.

Ύπό τοιούτων συνεχόμενος αισθημάτων άνέλαβεν ό άρχηγδς τής 
Έκκλησίας τήν άμυναν τής πόλεως. Καθ έκάστην πρωίαν δ γενναίος 
έπίσκοπος έξήρχετο τής πόλεως έφιππος ϊνα πληροφορηθή τά κατά 

e τδν έχθρόν, τήν δέ νύκτα περιεφέρετο περί τδν λόφον, έπί τοΰ δποίου 
ήγείρετο ή Πτολεμαΐς, ϊνα προλάβη πάσαν αίφνίδιον τών βαρβάρων 
έφοδον, καί έπιτρέψη, ώς έλεγεν, είς τάς γυναίκας νά κοιμηθώσιν ή- 
σύχως, γινωσκούσας δτι ύπάρχει δ άγρυπνών ύπέρ τής άμύνης αύτών. 
Άλλοτε πάλιν ωφελούμενος έκ τών μαθηματικών αύτοΰ γνώσεων, ή- 
σχολεϊτο ώς δ Αρχιμήδης έν Συρακούσαις, είς κατασκευήν μηχανής 
πολεμικής έπιτηδείας νά ρίπτη δγκώδεις λίθους κατά τών πολεμίων.

Τέλος διά τής καρτερίας καί τού θάρρους, τδ όποιον δ Συνέσιος 
ένέσπειρεν είς τούς πολίτας διά τής άτρομήτου πεποιθήσεώς του έπί
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τήν νίκην, οί πολιορκηταί άπεχρούσθησαν γενναίως καί ή πόλις έσώθη. 
Γενναίος τής ’Εκκλησίας 'Ιεράρχης άνεδείχΒη θερμός προασπιστής τοΟ 
λαού του κατά τών έσωτερικών καί εξωτερικών έχθρών του.

Γ. ΜΑΤΣΑΚΙΣ.

ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΝΡΩΣΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

Έν τφ ρωσικφ τΰπφ τή 9 παρελθόντος ’Ιουλίου έδημο- 
σιεύθη ή ακόλουθος Εγκύκλιος τής Άγ. Συνόδου τής Ρω
σικής ’Εκκλησίας περί τής συγκλήσεως τής Πανρωσικής 
Συνόδου.

*Η Άγιωτάτη Διοικονόα Χννοοος -πρός τοΐ·ς Ίεράρχας, ποι
μένας καί πάντα τά πιάτά τέκνα της Ρωάικης ΌρΟοδόξον Έκκλη- 
άίας9 χάρις ûuïv καί ειρήνη άπό θεοί?, Πατρός ήμών, καί τον Κν- 
ρίον ’Inöov Χριάτον έν πνενματι άγίω.

Δόξα Κυρίω τω θεώ Σωτήρι ήμών.
Εύδοκία τής θείας Προνοίας τή 15 Αύγούστου τού ένεστώτος έ

τους 1917 έν τή θεοφρουρήτφ πόλει Μόσχα γενήσεται ή έναρξις τής 
Τοπικής Συνόδου τής Πανρωσικής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, άποτελε- 
σθησομένης έξ Έπισκόπων, μοναχών, ένοριακών κληρικών καί λαϊκών. 
Τής Συνόδου ταύτης τήν σύγκλησιν προκαλεϊ αύτή τής ’Εκκλησίας, 
ή ζωή, ϊνα έν πνεύματι τής άληθοΰς τού Χριστού έλευθερίας, όμο- 
νοίας, είρήνης καί άγάπης λυθή τό ζήτημα τής άρίστης ρυθμίσεως τής 
’Εκκλησίας τού θεού. Τό έργον τούτο δφείλει ή Σύνοδος νά τελέση, 
άφοΰ μετά ύπερδιακοσιετές χρονικόν διάστημα ή Ρωσική ’Εκκλησία 
δέν είδεν έν τοϊς κόλποις αύ:ής συνόδους, άναγούσας τήν άρχήν αύ
τών είς τούς ’Αποστολικούς χρόνους (Πραξ. ιε') καί συγκαλουμένας έν * 
τή ήμετέρα Εκκλησία πρός άνάκρισιν καί λύσιν ζητημάτων τού έκ- 
κλησιαστικού βίου. Έπϊ διακόσια καί πλέον έτη ή Ρωσία δέν ήκουσε 
τήν φωνήν τής πανλαϊκής δρθοδόξου συνειδήσεως περί τών άναγκών 
τού έκκλησιαστικού βίου έκείνων άς προέβαλεν είς έξέτασιν αύτός ού
τος ό βίος. Ή έν Ρωσία πίστις κατέπιπζε καί έψυχραίνετο, αιρέσεις 
καί έκκλησιαστικα σχίσματα έν τω λαώ ένεφανίζοντο καί ανεπτύσ- 
σοντο μεταξύ τών ποιμένων καί τών ποιμαινομένων, άλλά καί έν ταϊς 
τάξεσιν αύτοΟ τοΟ ποιμνίου έξησθένει ό σύνδεσμος τής άγάπης, βαθμη-
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δόν παρελύετο ό έκκλησιαστικός δεσμός, ό έν στενή άδελφότητι ίσχυ- 
ρώς ποτέ ένών τούς δρθοδόξους χριστιανούς είς μικράς έκκλησίας, 
τάς δρθοδόξους δηλαδή ένορίας. Παρά τό κακόν, έν τούτοις, τούτο ή 
Σύνοδος δέν συνεκαλεϊτο, πολλαΐ δ’ έκκλησιασακαί άνάγκαι δέν έλύ- 
οντο καί δέν έπληρούντο.

Εύχαριστία λοιπόν καί δόξα Κυρίω τω θεώ, δτι τανύν ή Ρω
σική ’Εκκλησία δύναται να πραγματοποιήση τό δικαίωμα τής έσωτε- 
ρικής, έπϊ συνοδικών βάσεων, ρυθμίσεως, συγκαλούσα έν προσεχεστά- 
τω μέλλοντι Σύνοδον ήτις κοινή έκκλησιαστική διαγνώμη θα τελέση 
τό μέγα έργον τής άνακαινίσεως τού έκκλησιαστικού όργανισμού καί 
τής βελτιώσεως τού έκκλησιαστικοΰ βίου έπ’ άγαθφ καί σωτηρία τού 
δρθοδόξου Ρωσικού λαού.

’Αρχιερείς, ποιμένες, κληρικοί καί σύμπας ό δρθόδοξος Ρωσικός 
λαός τής 'Αγίας Έκκλησίας ! Αύτός ό βίος τής ήμετέρας Έκκλησί
ας, καλεϊ ύμάς έπϊ τό άγιον, ένθουβιαστικόν καί πλήρες θερ
μής πίστεως συνοδικόν τούτο έργον έπ’ ώφελεία τής Έκκλησί
ας, τού μεγάλου τούτου Σώματος τού Χριστού (Έφεσ. α', 22 — 
23). Πάση λοιπόν καρδία, πάση διανοία καί πάση δραστηριότητι ά- 
ποδύθητε είς τήν ζωογόνησιν τού ρωσικού έκκλησιαστικού βίου. Καί, 
πρό παντός, διά τάς ώριμασάσας «έκκλησιαστικάς χρείας» (Άντιοχ. 
Συνόδ. κ. Κ'), έτοιμάσατε έαυτούς προσηκόντως πρός τήν ποθητήν καί 
άναμενομένην ύπό τής Έκκλησίας Σύνοδον καί πρός τό πολύεργον, 
άλλ’ άγιον καί μέγα έν τή ίερα αύτού σπουδαιότητι άσχόλημα. Πρός 
χειραγωγίαν διά τήν προπαρασκευήν ταύτην έκδίδονται ύπό τής 'Αγ. 
Συνόδου δδηγίαι έπ’ έκλογή άντιπροσώπων τής ’Εκκλησίας, οϊτινες 
θά άπαρτίσωσι τήν μέλλουσαν Σύνοδον. Τήν έκλογικήν ταύτην έργα- 
σίαν λογίσασθε ώς άγιον καθήκον, ύπ’ αύτής τής Έκκλησίας ύμϊν 
άνατεθειμένον. Είς τό έργον τής έκλογής προσέλθετε μετά φόβου 
θεού, μετ’ άγάπης πρός τήν έκκλησίαν τού Χριστού, πρός τήν άνα- 
καινιζομένην πατρίδα, τήν διψώσαν είρήνης καί ήσυχίας, πρός πάσαν 
τήν έν Χριστφ, τώ Κυρίω ήμών, ήμετέραν άδελφότητα. Έν κατανύξει 
διανοημάτων κ^Ι αισθημάτων, έν ειρήνη συνειδήσεως, έν προσευχή 
πρός Κύριον τόν Προνοητήν, πρός τήν Πάναγνον θέσποιναν Θεοτόκον, 
πρδς τούς άγιους τής τού Χριστού Έκκλησίας καί τούς ένώπιον τού 
θεού προστάτας καί "ύπερμάχους τής Ρωσικής Γής άναλάβετε τδ βά
ρος τού έκλογικορ τούτου έργου. Τηρούντες τήν έκκλησιαστικήν εύ- 
σέβειαν, έκλέξατε ώς μέλη τής Συνόδου άνδρας εύσεβεΐς καί ευλαβείς, 
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τά άριστα τών μελών τής έκκλησιαστικής ήμών άδελφότητος, άνδρας 
άνιδιοτελεστάτους καί ένζήλους, ύπερμάχους τού έργου τής εκκλησίας, 
γινώσκοντας καί νοοΰντας τάς εκκλησίαστικάς άνάγκας, κεκτημένους 
«καλήν συνείδησιν» (Έβρ. ιγ', 18), δικαίου άπολαύοντος σεβασμού έν 
τή έκκλησιαστική ήμών κοινωνία, έχοντας έν έαυτοΐς ειρήνην Χριστού 
καί φόβον θεού, ίνα οί εκλεκτοί ύμών άποδειχθώσι ζώσα έκκλησια- 
στική δύναμις, ικανή νά συμβάλη τό μέν είς εύπρέπειαν καί ειρήνην 
έν τή ’Εκκλησία, τό δέ είς δικαιοσύνην τήν έν Χριστφ καί χαράν τήν 
έν Πνεύματι Άγίω έν ταΐς τεταραγμέναις ή τήν πίστιν κλονισθείσαις 
καρδίαις τών άνθρώπων. Είτα δέ, μετά τήν έκπλήρωσιν τού καθή
κοντος τής έκλογής τών μελών τής Συνόδου, κατά τήν έπικειμένην έπί 
τή Κοιμήσει τής Θεοτόκου νηστείαν καθάραντες δια τής μετανοίας τάς 
ψυχάς ύμών καί κατ’ αύτήν τήν ήμέραν τής έορτής μεταλαβόντες τών 
μεγάλων καί ζωοποιών τού Χριστού Μυστηρίων άνατείνατε έν κοινή 
τής άδελφότητος ύμών προσευχή θερμας ικεσίας πρός τήν Υπερέν
δοξον Ύπέρμαχον τού Χριστιανικού γένους, τήν καί έν αυτή τή Κοι- 
μήσει αύτής μή καταλιμπάνουσαν ήμάς, δπως τή μεσιτεία αύτής Κύ
ριος ό Σωτήρ ήμών χαρίζηται τή άγία ήμών ’Εκκλησία «κατά τήν 
καρδίαν» αύτής καί «πάσας τάς βούλας» αύτής «πληρώση», εύδο- 
κία καί χάριτι τού 'Αγίου Πνεύματος.

«Ό δέ θεός πάσης χάριτος, ό καλέσας ήμάς είς τήν αιώνιον αύ
τού δόξαν έν Χριστώ ’Ιησού», καταρτίσαι ύμάς. στηρίξαι, σθενώσαι, 
άκλονήτους ποιήσαι, έν τή πίστει, έν τή έλπίδι, καί έν τή έκκλησι- 
αστική ήμών άδελφότητι.

«Αύτω ή δόξα καί τό κράτος είς τούς αιώνας τών αιώνων. ’Αμήν». 
(Α\ Πέτρ. ε', 10—11).

ΠΛΑΤΩΝ, ’Αρχιεπίσκοπος Καρτολίνης καί Κοχετίας, Έξαρχος 
Γεωργίας.

ΣΕΡΓΙΟΣ. ’Αρχιεπίσκοπος Φιλλανδίας καί Βύμποργ. 
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ, ’Αρχιεπίσκοπος Γιαροσλάβλης καί Ροστοβίου· 
ΜΙΧΑΗΛ, Επίσκοπος Σαμάρας καί Σταυρουπόλεως.
ΑΝΔΡΕΑΣ, ’Επίσκοπος Ούφάς καί Μενζελίνσκης.

Πρωτοπρεσβύτερος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΓΜΠΙΚΩΦ 
Πρωθιερεύς - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΜΓΡΝΩΦ
Πρωθιερεύς ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΖΔΕΣΤΒΕΝΣ&Η
Πρωθιερεύς ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΙΛΟΝΕΝΚΟ

Η ΠΕΡΙ TOY I, ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ '

Ναπολέων ό Α'., ό αύτοκράτωρ τών Γάλλων, έγεννήθη καί άνε- 
τράφη έν τή πνιγηρά άτμοσφαίρα τής άπισ .ία; τού 18ου αίώνος. Πε- 
προικισμένος ύπό εύρείας διανο’ας καί θαυμασίου μεγαλοφυΐας, ούδέπο- 
τε καθ’ δλον τον πολυκύμαντο? αύ:ού βίον έδείχθη άπιστος ή άθεος, 
τούναντίον καλώς έννοών, δτι ή θρησκεία είνε τό ούσιώδες στοιχείον τής 
άνθρωπίνης φύσεως καί το βέβαιό :ερον στήριγμα τής δημοσίου ηθι
κής καί κοινωνικής εύημερίας, ύπερήσπιζε πάντοτε αύτήν άνεγίνω- 
σκε δέ τάς αγίας Γραφάς καί είς πάσας τάς ίστορικας περιπέ
τειας τού βίου αύτού άπεδείκνυεν έναργώς δτι ένεφορείτο ύπό ύγιών 
χριστιανικών άρχών. Ώς γνωστόν μετά τήν έν Βατερλω μάχην 
(6’Ιουνίου 1815) συνελήφθη ύπδ τών ’'Αγγλων καί έξωρίσθη είς τήν 
νήσον τής άγίας Ελένης, έκει δέ έσχεν δλον τόν άπαιτούμενον χρόνον 
έμβριθώς καί άταράχως νά μελετήση τήν άνθρωπίνην άθλιότητα καί 
τήν ματαιότητα τού κόσμου καί άναμφιβόλως έγεινεν εύσεβέστερος καί 
χριστιανικώτερος. Συνδιαλεγόμενός ποτέ μετά τού παρ’ αύτω στρατη
γού Bertrand καί άφεθείς είς τάς περί τού Χριστού καί τού Εύαγ- 
γελίου θεολογικας καί φιλ^σοφικάς αύτού σκέψεις έγκατέλιπεν είς ή
μάς ό μέγας άνήρ τήν έπομένην ομολογίαν όντως άξίαν τής δόξης καί 
τού μεγαλείου τού Ναπολέοντος.

«Είνε άληθές, είπεν ό αύτοκράτωρ, ότι ό Χριστός προβάλλει είς 
τήν ήμετέραν πίστιν πληθύν μυστηρίων, καί έντέλλεται μετά κύρους 
θείου, δπως πιστεύωμεν είς αύτά, λέγων μόνον είς ήμάς τόν καταπλη
κτικόν τούτον λόγον : έγώ είμι θεός.

»Αναμφιβόλως άπαιτειται πίστις πρδς παραδοχήν τού άρθρου 
τούτου, έκ τού όποίου άπορρέουσι πάντα τ’ άλλα άρθρα τής χριστια
νικής πίσιεως. Γενομένης άπχξ παραδεκτής τής θεότητος τού ’Ιησού 
Χριστού, ή χριστιανική διδασκαλία καθίσταται ώρισμένη καί σαφής ώς 
ή άλγεβρα, ή δέ άλληλουχία καί ή ένότης τής θείας ταύτης έπιστήμης 
γίνεταιτότε πασίδηλος, διδακτική καί σωτήριος.

» Ή χριστιανική διδασκαλία, έρειδομένη έπί τών αγίων Γρα
φών, έξηγεί άρισ;α τά; παραδόσεις τού κόσμου, καί τοσούτον διευκρι
νίζει καί φωτίζει αύτάς, ώστε τ’άλλα δόγματα συνδέονται μετά τού
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των, ώς οί κρίκοι μιας καί της αυτής άλύσεως. 'Ομολογώ, δτι τό πρό 
σωπον τοΰ Χρίστου είνε μέγα μυστήριον, άλλα τό μυστήριον τούτο λύ
ει πλείστας δσας άπορίας*  άπόρριψον τόν Χριστόν, καί δ κόσμος μέ
νει αίνιγμα φοβερόν ! παραδέχθητι τον Χριστόν καί πίστευσον είς αυ
τόν καί ιδού έχεις θαυμασίαν λύσιν τής ιστορίας του κόσμου καί τού 
άνθρώπου.

» Ό χριστιανισμός ύπερέχει καί υπερτερεί πάντας τούς φιλοσό
φους καί πάσας τάς θρησκείας. Οί χριστιανοί δέν άπατώνται είς τάς 
περί τής άληθοΰς φύσεως τών πραγμάτων κρίσεις των ούδείς δύναται 
να προσάψη είς αύτούς τήν λεπτολογίαν καί τήν άγυρτείαν τών ίδεο - 
λόγων καί τών δρθολογιστών (rationalistes), οίτινες έφαντάσθησαν 
νά λύσωσι τό μέγα αίνιγμα τού χριστιανισμού διά συζητήσεως σχολα
στικής καί ματαίας ! Οί άφρονες ! ών ή μωρία δμοιάζει πρός τήν τού 
μικρού παιδίου, θέλοντος νά ψηλαφήση τόν ούρανόν δια τής χειρός, ή 
ζητούντο; τήν σελήνην ώς τι ώραίον παιγνίδιον ! Ό χριστιανισμός 
λέγει έν πάση σαφήνεια καί άπλότητι : θ ε ό ν ούδείςέώρα- 
κε πώποτε’ό θεός άπεκάλυψεν είς τούς άνθρώπους περί έαυ- 
τού, δ,τι ηύδόκησε καί δπως ήθέλησεν ή άποκάλυψις τού θεού είνε 
μυστήριον, ύπό τε τού λόγου καί τού άνθρωπίνου πνεύματος άκατάλη- 
πτον, άλλ’ έπειδή δ θεός έλάλησεν*  δφείλομεν π ί σ τ ι ν είς τούς 
λόγους αύτοΰ. Τούτο άπαιτει δ ορθός καί ύγιής λόγος.

»Τό Εύαγγέλιον τού Χριστού κέκτηται δύναμιν μυστηριώδη, έ- 
νεργόν άμα καί θερμουργόν, ήτις ζωογονεί τήν διάνοιαν, κοί θέλγει 
τήν καρδίαν*  δστις γνωρίζει να τό άναγινώσκη αισθάνεται τόν ιερόν ε
κείνον ένθουσιασμόν, τόν όποιον εμπνέει ό λαμπρός καί μεγαλοπρε
πής έναστρος ουρανός. Τό Εύαγγέλιον δεν είνε άπλούν βιβλίον, άλλ*  ύ- 
πόστασις ζώσα, κατακυριεύουσα παν τό άντικείμενον είς τό 
αιώνιον αυτής κράτος. ’Ιδού στρατηγέ μου, τό πανάγιον καί παντουρ- 
γόν τούτο βιβλίον, τό άναγινώσκω άκαταπαύστως μετά τής αύτής 
πάντοτε χαράς καί παρηγοριάς.

>Ό Χριστός ούδέποτε αλλοιούταΐ’ ούδέ άμφιβάλλει ή διστάζει 
έν τή διδασκαλία του*  καί ή έλαχίστη αύτού βεβαίωσις ή κατάφασις, 
πλήρης πάντοτε άπλότητος καί ζωής, αιχμαλωτίζει καί θέλγει τόν ά- 
μαθή καί τόν σοφόν, άρκεί μόνον να δοθή είς .αύην ή δέουσα προσο
χή καί εύλάβεια.

»Ούδαμού αλλαχού, είμή έν τώ Εύαγγελίω εύρίσκομεν ώραίας
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καί θεσπεσίας ιδέας, πάγκαλα ηθικά αξιώματα, άτινα παρελαύνουσιν 
(dól'ilenl) ώς τάγματα στρατιάς ούρανίου καί έμπνέουσιν είς τάς ψυ- 
χάς ήμών άγιωσύνην και σωτηρίαν.

Ή Εύαγγελική άνάγ^ωσις δεσπόζει τοΰ πνεύματος ήμών καί 
δύναται νά καθαγιάση αυτό. "Οταν άπαξ τό Εύαγγέλιον έςουσιάση 
τόν νοΰν ήμών, άγαπά ήμάς πάντοτε, ώς φίλος ειλικρινής καί πιστός*  
τότε αύτάς ό θεός είνε δ φίλος ήμών, δ πατήρ ήμών καί, άληθώς, δ 
θεός ήμών. Ή ψυχή γοητευθείσα ύπό τής ώραιότητος τοΰ Εύαγγελί- 
ου δέν άνήκει πλέον είς έαυτήν, άλλά τό άγιον θέλημα τοΰ θεού κυ
βερνά τάς εννοίας καί πάσας τάς δυνάμεις αύτής.

> ΊΙλίκη άπόδειςις τής θεότητος τοΰ Χριστού! τό αιώνιον καί άπό- 
λυτον αύτού κράτος έχει £γα καί μόνον σκοπόν : τήν ηθικήν ώραιό- 
τητα τών άνθρώπων, τήν ειρήνην τής συνειδήσεως, τήν έμπνευσιν τοΰ 
αληθούς καί τήν άγιωσύνην τής ψυχής.

»Τέλος πάντων, καί ιδού τό τελευταίόν μου έπιχείρημα, δέν ύ- 
πάρχει θεός είς τόν ούρανόν, εάν εις άνθρωπος απλούς ήδυνήθη νά 
συλλάβη καί νά έκτελέση μετά πλήρους έπιτυχίας τό γιγάντειον σχέδι- 
ον, δπως ύποκλέψη τήν θείαν λατρείαν, σφετεριζόμενος τό δνομα τοΰ 
θεού. Καί δμως δ "Ιησούς έτολμησε καί έπραξε τούτο*  αύτός μόνος, 
είπε σαφώς καί μετά παρρησίας θεοπρεποΰς, έ γ ώ ε ί μ ι θεός. 
Λοιπόν, πρζγματι είνε θεός*  ή ανθρώπινη ίσζορία δέν γινώσκει άλλο 
τοιοΰτον παράδειγμα. Ή μυθολογία τής Ελλάδος ή τής Ρώμης ού- 
δαμού λέγει, οτι δ Ζεύς καί οί άλλοι θεοί έθεοποίησαν αύτοί εαυτούς*  
τούτο βεβαίως θά ήτο μωρόν καί άναίσχυντον*  οί δέ μεταγενέστεροι 
έθεοποίησαν τούς περικλεείς άνδρας καί εύεργέτας βασιλείς τής άρ- 
χαιότητο;. Πάντες οί άνθρωποι είμεθα τού αύτού γένους. Αλέξανδρος 
ό Μέγας ήθέλησε νά ονομασθή υ ί ό ς τούΔιός, άλλ’ ή Ελλάς 
άπ’ άκρου είς άκρον έγέ ασε καί έμυκτήρισε τήν άξίωσιν τού άλαζό- 
νος βασιλέως*  ή δέ άποθέωσις τών αύτοκρατόρων τής Ρώμης ούδέποτε 
ήτο παρά τοίς Ρωμαίοις σπουδαίόν τι γεγονός. Ό Μωάμεθ καί δ 
Κομφούκιος παρουσιάσθησαν μόνον ώς προφήται καί λειτουργοί τοΰ 
θεού’ οί δέ θεοί Βράχμα τών ’Ινδών είνε ψυχολογική τις καινοτομία.

»Πώς λοιπόν είς ’Ιουδαίος, τοΰ οποίου τό ιστορικόν πρόσωπον εί
νε βεβαιότερον παρά πάντας τούς συγχρόνους, αύτός μόνος, υιός τέ- 
κτονος. μαρ .υ^ί έχυ:ον θεόν καί δημιουργόν τών απάντων ; ’Απαιτεί 
καί άξιοι λατρείαν θείαν, καί οίκοδομεί τήν Εκκλησίαν αύτοΰ ούχΐ έκ 
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λίθων άλλ’ έξ άνθρωπίνων ψυχών, θαυμάζουσι τάς κατακτήσεις τοΰ 
Μ Αλεξάνδρου, άλλ’ ιδού παντοδύναμος κατακτητής, δστις κατακτά 
διά του λόγου τής χάριτος ούχί έθνη καί λαούς, άλλ’ άπαν τό άν- 
θρώπινον γένος. ’Ώ τοΰ θαύματος ! ή ψυχή του άνθρώπου καθίστα
ται παράρτημα τής ύπάρξεως τού Χρίστου.

»’Αλλά πώς καί τίνι τρόπω ; Διά θαύματος ύπερβαίνοντος πάντα 
τά θαύματα. *0  Χριστός θέλει καί ζητεί τήν άγάπην τών άν
θρώπων, τ. έ. τό έν τώ κοσμώ δυσκολώτατον πράγμα, δπερ ματαίως 
ζητεί ό σοφός παρά τών φίλων, ό πατήρ παρά τών τέκνων, ή σύζυγος 
παρά τοΰ συζύγου, δ άδελφδς παρά τοΰ άδελφοΰ. ΧΑλλαις λέξεσιν δ 
Χριστός ζητεί τήν κ α ρ δ ί α ν, ζητεί ταύτην απολύτως καί άνευ έ- 
τέρου καί αυτός μόνος τήν λαμβάνει ! Εντεύθεν λοιπόν συμπεραίνω 
λογικώς καί άναγκαίως τήν θεότητα αύτοΰ. Ό ’Αλέξανδρος, δ Καί- 
σαρ, δ ’Αννίβας, Λουδοβίκος δ ιδ' μεθ’ δλης αύτών τής λάμψεως καί 
τής μεγαλοφυΐας τίποτε δέν διέπραξαν*  κατέκτ/ραν τόν κόσμον, άλλά 
δέν κατώρθωσαν νά έχωσιν ούτε ένα φίλον ίσως είμαι δ μόνος, δστις 
ήδη άγαπώ τόν Καίσαρα καί τόν ’Αλέξανδρον Λουδοβίκος δ Μέγας 
ένδοξος καί κραταιός καθ’ άπασαν τήν Γαλλίαν καί τόν Ευρωπαϊκόν 
κόσμον, δέν είχεν ούτε ένα φίλον είς τε τό Κράτος καί τά άνάκτορα 
αύτοΰ. Είνε άληθές, δτι άγαπώμεν τά τέκνα μας*  άλλά διατί ; διότι 
ύπακούομεν είς τήν έμφυτον όρμήν τής φύσεως, είς τόν ήθικόν νόμον, 
καί είς τινα άνάγκην, τήν όποιαν καί τά άλογα ζώα αισθάνονται καί 
έκπληρούσιν*  άλλά πόσα τών τέκνων μένουσιν άναίσθητα καί ψυχρά 
είς τάς θερμάς θωπείας ήμών καί είς τάς τρυφεράς περιποιήσεις, τάς 
δποίας τοίς έπιδαψιλεύομεν ! Πόσα τών τέκνων είνε άχάριστα καί ά- 
ναίσχυντα πρός τους εύεργέτας γονείς ! Τά τέκνα σου στρατηγέ Βερ- 
τράνδε, άρά γε σέ άγαπώσι ; Πισιεύω*  άλλά συ βεβαίως τά άγαπάς, 
μή ών βέβαιος περί τής άνταγάπης των ούτε αί πολλαί εύεργεσίαι 
σου, ούτε ή φύσις θά δυνηθώσι νά έμπνεύσωσί ποτέ είς αυτά τήν α
γάπην τήν δποίαν αισθάνονται οί Χριστιανοί πρός τόν θεάνθρωπον Ί- 
ησοΰν. *Όταν  άποθάνης, άναμφιβόλως τά τέκνα σου θά σε ένθυμώνται, 
δαπανώντα ή σπαταλώντα τδν πλούτον σου*  άλλ’ οί έγγονοί σου μόλις 
θά ένθυμώνται τό δνομά σου !

»Ό Χριστός δμιλεΐ καί έντέλλεται, αί δέ γενεαΐ τών άνθρώπων 
υποτάσσονται είς αύτδν καί συνδέονται μετ’ αύτού διά δεσμών σιενω- 
τέρων καί ίσχυροτέρων τών τού αίματος' άνάπτει έν τή καρδία τήν ίε-
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ράν έκείνην φλόγα τής άγάπης, ή ας κατέπληξε τδν κόσμον διά τής 
αύταπαρνήσεως καί άνήγαγε τήν ψυχήν μέχρι τού θρόνου τού Παντο- 
κράτορος. Είς τδ θαύμα τούτο τής δυνάμεως τού Χριστού αναγνωρίζω 
τόν δημιουργόν Λόγον τού κόσμου.

>0ί θεμελιωταΐ τών έπί γής άνθρωπίνων θρησκειών δέν έσχον 
ούδέ τήν ίδέαν τού πνευματικού τούτου έρωτος, δσας είνε ή ζωή τού 
Χριστιανισμού, υπό τδ ώραίον καί χαρ.έστατον δνομα τής άγάπης. 
Ό φύσει άσθενής άνθρωπος, πρδς τοίς άλλοις, φέρει έν έαυτφ καί τό 
βαθύτατον αίσθημα τής άνικανότητος είς τό νά καταπείση τούς άλλους, 
δπως άγαπώσιν αύτδν είλικρινώς καί διηνεκώς. Τοιουτοτρόπως τδ μέ
γιστον θαύμα τού Χριστού άναντιρρήτως εί/ε ή βασιλεία τής άγάπης. 
Μόνος αύτός, καθδ θεός παντοδύναμος, ήόυνήθη να ύψώση τήν καρ- 
δίαν τών άνθρώπων μέχρι τού άοράτου, μέχρι τής θυσίας τού χρόνου*  
μόνος αύτός, καθιερώσας ταύτην τήν θυσίαν συνήψε τήν γήν μετά 
τού ούρανού διά δεσμού ιερού καί γλυκύτατου.

«Πάντες δσοι πιστεύουσιν είλικρτνώς είς τόν Χριστόν, αισθάνονται 
έν χαρά καί άγαλλιάσει άνεκλαλήτω, τήν θαυμασ.'αν, τήν ύπερφυά 
καί υψίστην ταύτην άγάπην, τδ ίερδν πύρ τό δοθέν είς τήν γήν ύπδ τού 
νέου τούτου Προμηθέως, πύρ θείον, ούτινος ούτε τήν δύναμιν, ούτε τα 
δρια τής διαρκείας έπ’ έλάχιστον δύναται νά βλάψη ό χρόνος, ό μέ
γας ουτος καί φοβερός χαταστροφεύς. «Μή νομίσητε δτι ήλθον βαλείν 
ειρήνην έπί τήν γήν (εϊπεν ό θεάνθρωπος)· ούκ ήλθον βαλείν ειρήνην 
άλλά μάχαιραν» (Ματθ. 1,34). Μάχαιραν άγάπης καί λατρ·ίας, διί- 
κνουμένην άχρι μερισμού ψυχής τε καί πνεύματος καί έννοιών καρ- 
δίας. Έγώ ό Ναπολέων ταύτην προ πάντων τήν μάχαιραν έθαύμασα 
καί εύλαβώς έξηρεύνησα, καί αύτη μού άποδεικνύει άπολύτως τήν θε
ότητα τού ’Ιησού Χριστού.

>’Ενέπνεον ένθουσιασμδν είς τά πλήθη άνδρών ήρώω/, οϊτινες 
άπέθνησκον υπέρ έμού*  άλλά μή γένοιτο ! ταύτα λέγων, νά παραβάλ
λω τδν ένθουσιασμδν τού στρατιώτου πρδς τήν χριστιανικήν άγάπην. 
Άπητείτο ή παρουσία μου έν τώ πεδίω’ τής μάχης, ό ή<εκτρισμός του 
βλέμματός μου, ό τόνος τής θαλεράς φωνής μου καί ό λόγος μου*  τότε 
ήναπτον τό φιλόδοξον πύρ είς τάς καρδίας... Βεβαίως κατέχω τό μυ
στήριον τής μαγικής ταύτης δυνάμεως, ήτις ύψοί τό πνεύμα άλλ’ δμως 
δέν δύναμαι νά τό μεταδώσω είς ούδένα’ δθεν ούδείς τών στρατηγών 
μου έλαβεν αύτό, ούδέ ήδυνήθη νά τό κατανοήση*  άγνοώ δέ παντελώς 
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τό μυστήριον τοΰ νά διαιωνίσω είς τάς καρδίας τών φίλων μου τό όνομά 
μου καί τήν πρός έμέ άγάπην αύτών, ώς καί νά έκτελέσω έργα θαυ
μάσια άνευ τής βοηθείας τής ύλης. Τώρα δπου εύρίσκομαι είς τήν νή
σον τής 'Αγ. Ελένης... τώρα δπου είμαι μόνος, προσηλωμένος έπί του 
βράχου τούτου, ποιος μάχεται ή ποιος κατακτά βασίλεια δι’ έμέ ; Που 
είνε οί αύλικοί καί φίλοι τής δυσζυχίας μου ; τί: σκέπτεται περί έ- 
μοΟ ; τις κινείται περί έμού έν Εύρώπη ; Τις μου έγινε πιστός ; 
Πού είνε φίλοι μου ; Δύο ή τρεις, τούς όποιους άπαθανατίζει ή πρός 
έμέ άγάπη καί φιλία, σεις συμμερίζεσθε καί παρηγορείτε τήν σκλη- 
ράν έξορίαν μου».

Είς τό σημειον τούτο ή φωνή τού αύτοκράτορος έλαβεν ύφος καί 
τόνον θλιβερόν καί μετ' βλίγον πλήρης μελαγχολίας καί οδύνης βαθυτά- 
της, έξηκολούθησε λέγων «Ναί, ήμεθά ποτέ ώς ό χρυσός καί ό βίος 
ήμών έλαμπε μεθ’ δλης τής λαμπρότητος τού διαδήματος καί τής βασι
λείας*  καί ό βίος σου, Βερτράνδε, άπηστραπτε λάμψιν, άλλ’ έπήλθον 
συμφοραΐ καί ή βροχή τής δυστυχίας καί τών ύβρεων, δι’ ών μέ βρέ- 
χουσι καθ’ έκάστην, άφαιρεί βαθμηδόν καί τα τελευταία Ιχνη τού 
χρυσώματος*  ήδη είμεθα μόλυβδος, αγαπητέ στρατηγέ, καί μετ’ ολί
γον θα γίνωμεν γή καί σποδός.......

*Ετι μικρόν καί τά περί έμέ τέλος έχει*  δολοφονηθείς ύπό τής 
άγγλικής ολιγαρχίας, αποθνήσκω άκαίρως, καί τό σώμά μου θά γίνη 
βορά τών σκωλήκων.

«’Ιδού τό τέλος του Μ. Ναπολέονζος ! Ποία άβυσσος μεταξύ τ^ς 
έμής άθλιότητος καί τής αιωνίου βασιλείας τού Χριστού, διδχσκομέ- 
νου, προσκυνουμένου, άγαπωμένου, λατρευομένου καί ζώντος είς πάν- 
τας τούς αιώνας ! Ιδού ό θάνατος τού Χριστού, θάνατος τού Θεού !

‘ Δ. '

ΠΛΟΥΤΑΡΧΕΙΑ ΑΠΑΝΘΙΣΜΑΤΑ

Οί φλναοοι καί ììkoitóuvOoi·

Πολλοί άνθρωποι είνε καθ’ υπερβολήν φλύαροι· εννοούν πάν
τοτε νά δμιλοΰν καί ουδέποτε να άκούουν τούς άλλους. Είς τήν 
αγοράν, τάς συγκεντρώσεις, τους περιπάτους, νύκτα καί ήμέραν, 
έχουσι πάντοτε τδν λόγον καί δ,τι άκούουσιν άνακοινούσιν είς 
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τδ δεκαπλάσιον. Νομίζει κανείς οτι οί άνθρωποι αύτοί καταδι
κάζουν εαυτούς είς αύθαίρετον κωφότητα καί μέμφονται τρόπον 
τινά τήν φύσιν διότι τοίς έδωκε δύο ώτα καί μίαν γλώσσαν. Τδ 
πάθος δέν περιορίζεται μόνον είς άκάρπους καί άτελεις φλυαρίας, 
άλλ’ έκσπά καί είς ανακοινώσεις μυστικών, είς άκαίρους ύπαι- 
νιγμούς, είς έπικίνδυνα ευφυολογήματα.

Ti άθυροστομία αύτή είνε όμολογουμένως έλάττωμα, τδ ό
ποιον καί ένοχλεί άρκετά τούς άλλους καί έκθέτει έπικινδύνως 
τδν φλύαρον. Καί ποιος δεν στενοχωρεΐται όταν έχη τδ άτύ- 
χημα νά συγκατοίκησή ή συνδειπνήση ή συνοδοιπορήση μέ τοι- 
οΰτον άνθρωπον ; "Ολοι ένοχλούμεθα καί μυριοτρόπως δεικνύ- 
ομεν τήν στενοχώριαν καί περιφρόνησίν μας πρδς τάς φλυαρίας 
του αν δέν είνε εύκολον νά άπομακρυνθώμεν. Ό φιλόσοφος ’Α
ριστοτέλης ήνωχλειτό ποτέ άπδ άτοπα φληναφήματα ενδς φλύ
αρου, ό οποίος πολύ συχνά, είς τά κυριώτερα σημεία τής διη- 
γήσεώς του, ήρώτα· «δέν θαυμάζεις ’Αριστοτέλη ; δέν θαυμά
ζεις ; Αύτά δέν τά θαυμάζω, άπήντησεν δ ’Αριστοτέλης, άλλά 
θά έθαύμαζον μόνον τδν άνθρωπον έκεΐνον, ό όποιος, έχων ύγιείς 
τούς πόδας, θά ήνείχετο νά σέ άκούη». Είς άλλον δέ φλύαρον, 
φλυαρήσαντα έπί πολύ καί έπειπόντα «σέ έζάλισα φιλόσοφε, 
μέ τάς φλυαρίας μου, καθόλου άπήντησε, διότι δέν έπρόσεςα».

Άλλά καί επικίνδυνον πάθος είνε ή άθυροστομία, συνεπα- 
γόμενον άφαντάστους κινδύνους, δταν δ γαργαλισμός του ώθήση 
τδν φλύαρον είς άκριτομυθίαν. Πόσων κακών πρόξενοι έγένον- 
το λόγοι άκαίρως και άτόπως έκστομισθέντες ! Πόσους δέν έ
βλαψε και δέν βλάπτει ή αχαλίνωτος γλώσσα ! *0  ρωμαίος 
ύπατος Σύλλας έπολιόρκει τάς ’Αθήνας τδν Ιον π.Χ. αιώνα*  
σπουδαία γεγονότα έν τή μικρά ’Ασία καί τή Ρώμη έπέβαλλον 
ταχειαν τής πόλεως τήν άλωσιν, άλλ’ οί πολιορκούμενοι άνθί- 
σταντο. Είς έν κουρείον τής πόλεως διελέγοντό τινες τών άρχόν- 
των. είς δ’ έξ αύτών, άρκετά φλύαρος, έν τή θέρμη τοΰ πάθους 
του, είπεν δτι μόνον ώρισμένον μέρος τού τείχους τής πόλεως 
είνε άσθενές καί μόνη ένδεχομένη προσβολή αύτού δύναται νά 
έπιφέρη τήν πτώσί·/ της. Κατάσκοπος παρευρεθείς εκεί είδοποί-
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ησε τδν περί τα τείχη Σύλλαν καί ή πόλις ήλώθη. Ό Σύλλας, 
έτιμώρησεν ακολούθως σκληρώς τούς ’Αθηναίους δχι τόσον διά 
τα έργα των δσον διά τού; λόγους των, διότι συνήθιζον, άναπη- 
δώντες έπί τά τείχη, νά τδν σκώπτωσι μέ απρεπείς λόγους, ουτω 
δέ καί ή ακριτομυθία τοΰ άρχοντος έπέφερε τήν καταστροφήν τής 
πατρίδος του καί ή αχαλίνωτος γλώσσα τών ’Αθηναίων έπεσπά· 
σατο βαρυτάτην τιμωρίαν. "Ενα αιώνα περίπου μετά τδν Σύλλαν 
είχεν έξυφανθή είς τήν Ρώμην συνωμοσία κατά τοΰ τυράννου 
Νέρωνος. Τήν παραμονήν τής δράσεως είς τών συνωμοτών πλη- 
σιάσας δεδεμένον καί όδυρόμενον πολίτην οδηγούμενον πρδ τοΰ 
Νέρωνος, «ευχου, τφ είπε, νά παρέλθη μόνον ή σημερινή ήμερα 
καί αύριον θά με ευχαρίστησης». Άρπάσας τδν υπαινιγμόν τού
τον δ φερόμενος πρδς τήν σφαγήν καί σκεφθείς δτι ήδύνατο νά 
τδν έκμεταλλευθή άνεκοίνωσεν είς τδν Νέρω/α τδ πράγμα έπ’ 
άμοιβή τής σωτηρίας του' ό ακριτόμυθος άνθρωπος ευθύς άνηρ- 
πάγη, έβασανίσθη, έμαστιγώθη καί όμολογήσας καί τούς λοιπού; 
συνωμότας συνέθαψε μέ τόσους πολίτας καί τήν έλευθερίαν τής 
πόλεως. Κουρεύς τις θελήσας νά εύφυολογήση καθ’ ήν στιγμήν 
δύο παρακαθήμενοι πελάται του συνομιλοΰντες άπεκάλουν τήν 
τυραννίδα τοΰ Διονυσίου άρρηκτον καί αδαμαντίνην, «τίνα σημα
σίαν έχουν αί λέξεις αύταί, είπε γελάσας, άφ’ ου έγώ έχω καθ’ 
έκάστην τδ ξυράφι μου είς τδν λαιμόν του ;» Άκούσας ταΰτα ό 
Διονύσιος τδν άνεσταύρωσε. ΙΙόσα άλλα παραδείγματα καθημερι
νής παρατηρήσεως, μάλιστα οέ κατά τού; χρόνου; τούτους τοΰ 
στρατιωτικού νόμου διαμαρτυροΰσι τδ έπικίνδυνον τής άκριτο · 
μυθίας !

Διά τούτο οί αρχαίοι Ιπήνουν πολύ τούς έχεμύθου; ανθρώ
πους τού; λέγοντας δλίγα άλλα μεμετρημένα λόγια, τού; προτι
μώντας νά σιωπώσιν δταν δέν έχωσι κρειττόν τι τής σιγής νά 
είπωσιν. Είς τάς ’Αθήνας μετέβησάν ποτέ πρέσβεις τού μεγάλου 
βασιλέως. ’Αθηναίος πολίτης έκ τών πλουσιωτάτων ήθέλησε νά 
τοις παραθέση τιμητικόν γεύμα είς ό έφιλοτιμήθη νά καλέση 
καί τούς τότε φιλοσόφους' έκαστος ήμιλλάτο νά φανή λαλίστε- 
ρος τών άλλων καί μόνος ο. φιλόσοφος Ζήνων έσιώπα. «Περί 

σοΰ δέ τι πρέπει νά ειπωμεν είς τδν βασιλέα μας;», ήρώτησαν 
τδν φιλόσοφον' «τίποτε άλλο, άπήντησε, παρά δτι είς τάς ’Α
θήνας ύπάρχει πρεσβύτης δυνάμενος κατά τούς πότους νά σιω
πά. » Ό δέ Άνάχαρσις φιλοξενηθείς ύπδ τοΰ Σόλωνος έθεάθη τήν 
νύκτα, δτι έκοιμάτο, έχων τήν δεξιάν του είς τδ στόμα του' έρω- 
τηθείς είπεν δτι ή γλώσσα έχει άνάγκην έγκρατεστάτου χαλινού.

Πρέπει λοιπόν πας φρόνιμος άνθρωπος νά άποφεύγη τήν 
άκριτομυθίαν, ύπολογίζων τά έξ αύτής αισχρά καί δδυνηρά. Ή 
σιωπή είνε πάντοτε σεμνόν καί άγιον πράγμα, οί βραχυλόγοι 
καί μεμετρημένοι άνθρωποι θαυμάζονται περισσότερον καί άγα- 
πώνται καί θεωρούνται σοφώτεροι, οί φλύαροι μισούνται, καταγε
λώντας άδικοΰσι τού; φίλους, ώφελούσι τούς έχθρούς, καταστρέ- 
φουσιν εαυτούς. ’Ας μή προτρέχη ή γλώσσα τής διανοίας καί 
ας άναστέλλη τδ δλισθηρδν τής γλώσσης δ ψύχραιμος λογισμός. 
Λέγουσιν δτι αί χήνες δταν διασχίζουσαι τήν Κιλικίαν διέρχων · 
ται τδν Ταύρον, φωλεάν τών γυπών καί άγρίων ορνέων, λαμβά- 
νουσιν είς τδ στόμα εύμεγέθη λίθον ώς κλείθρον καί χαλινόν τής 
φωνής των, ουτω δέ τήν νύκτα χωροΰσιν άσφαλώς. Τών πτηνών 
τούτων δέν πρέπει νά φαινώμεθα άφρονέστεροι. Έάν τά άνακοι- 
νούμενα έπρεπε νά μείνωσι μυστικά τότε κακώς έλέχθησαν είς 
άλλον. Άλλ’ αύτδς είνε φίλος μας, θά είπη κανείς. Ναι άλλ’ 
δ φίλος αύτδς έχει άλλον φίλον άξιον Εμπιστοσύνης καί έκείνος 
πάλιν άλλον, ουτω πως δέ δ λόγος κοινολογειται. Τδ μυστικόν 
τδ όποιον γνωρίζει ένας άνθρωπος είνε πράγματι άπόρρητον, αν 
δμω; μεταδοθή καί είς δεύτερον τότε πλέον λαμβάνει μορφήν 
φήμης. Ut λόγοι είνε πτερωτοί, λέγει δ "Ομηρος. Ούτε πτηνόν, 
άφεθέν έκ τών χειρώ> μας, είνε εύκολον έκ νέου νά συλλάβωμεν, 
ούτε λόγον έκστομισθέντα νά κρατήσωμεν.Πλοιον φερόμενον πρδς 
τδ πέλαγος ύπδ σφοδροτάτου άνέμου δυνάμεθα μέ άγκύρας καί 
σχοινία νά συγκρατήσωμεν' λόγοι δμως έκπλεύσαντες έκ τοΰ 
λιμένος τοΰ στόματός μας δέν έχουν δρμον καί άγκυροβόλιον, 
άλλά μετά κρότου καί ήχου φερόμενοι κλυδωνίζουσι καί καταβυ- 
θίζουσιν είς μέγαν, φοβερόν κίνδυνον τδν είπόντα αύτούς. Ούδείς 
λόγος ώφέλησε τόσον άνακοινωθείς δσον πολλοί σιωπηθέντες.
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Τδ σιγηθέν δυνάμεθα κάποτε καί νά τδ άνακοινώσωμεν, ούδέπο- 
τε δμως τδ λεχθέν νάσυγκρατήσωμεν διότι διεχύθη πλέον καί έ- 
ξηπλώθη. Ό "Ομηρος μάς παρουσιάζει τδν λογιότατον Όδυσσέα 
σιωπηλότατον. Καθήμενος παρά τήν πενθούσαν σύζυγόν του 
συνεκράτεί καί τούς δφθαλμούς καί τήν γλώσσαν καί τήν. καρδί
αν ευπειθή καί υποχείρια είς τδ λογικόν του, ώστε νά μή προ- ' 
δοθ^. Καί δλοι δέ οί εύγενείς καί εύπαίδευτοι άνθρωποι πρώτον 
μανθάνουσι νά σιωπώσι καί έπειτα νά λαλώσιν. Ό βασιλεύς ’Αν
τίγονος, δτε ήρωτήθη ύπδ τού υιού του κατά ποίαν ώραν θά έξ- 
εκίνει τδ στράτευμα «δέν ύπάρχει φόβος, είπε, μήπως δέν άκού- 
σης τήν σάλπιγγα» διδάσκων διά τούτου τδν μέλλοντα διάδοχόν 
του να είνε εγκρατής περί τά τοιαύτα καί πεφυλαγμένος. ΙΙαρο- 
μοίαν έρώτησιν άπηύθυνέ τις καί πρδς τδν γέροντα "Υπατον Μέ- 
τελλον κατά τινα στρατείαν, «έάν έγνώριζον, είπεν, δτι τδ μυστι
κόν τοΰτο γνωρίζει καί δ χιτών μου θά τδν έξέβαλον καί θά τδν 
έκοαον.»

Τδ πάθος τής πολυλογίας δέν δυνάμεθα δι’ ένδς κτυπήμα
τος νά εξαφανίσωμεν. Τάς κακάς μας συνήθειας καταπολεμούμεν 
δια δυνατού έθισμού περί τά άντίθετα καί υποταγής τών πάντων 
εις τδ λογικόν. Πρώτον ας συνηθίζωμεν, δταν άποτείνεται μία 
ερωτησις είς πολλούς, νά σιωπώμεν έως δτου δλοι άπαντήσουν. 
Καν μέν ικανώς άλλως τις άπαντήση, θά θεωρηθώμεν φίλοι 

συνεπαινούντες καί έπιβεβαιούντες τήν άπάντησιν έάν δέ άτε- 
λως, τότε λαμβάνομεν αφορμήν, χωρίς νά έπισύρωμεν φθόνον, νά 
διοαςωμεν το ήγνοημένον καί να άναπληρώσωμεν τδ έλλειπον. 
Πρδ πάντων άς προσέχωμεν, δταν άλλος έρωτάται νά μή προ- 
λαμβανωμεν ήμεις τήν άπόκρισιν. Διά τούτου καί τδν έρωτώμε- 
νον προσβάλλομεν ώς μή δυνάμενον νά παράσχη δ,τι ζητείται, 
και τδν ερωτωντα ονειδίζομεν ώς μή γνωρίζοντα νά ζητή παρ’ 
ων δυναται να λάβη. Σαν νά λέγωμεν τρόπον τινάδιά του τρόπου 
μας τουτου : «τί τδν θέλεις αυτόν : καί τί γνωρίζει αύτός ; δταν 
έγω είμαι παρών, άλλος δέν πρέπει νά έρωτάται», είνε δέ γνω
στόν οτι πολλάκις άποτείνομεν έρωτήσεις άπό φιλοφροσύνην ή 
δια να ανοίξωμεν συζήτησιν.

Δεύτερον άς ζυγίζωμεν καλά τάς αποκρίσεις μας. Ύπάρ- 

χουν άνθρωποι οι οποίοι χάριν παιδιάς προβάλλουσι μερικας ε
ρωτήσεις είς τούς άλλους διά νάπροκαλέσωσι φλυαρίαν. , Πρεπει 
λοιπόν νά μή σπεύδωμεν, άλλα νά έςετάσωμεν καί τήν άναγκην 
καί τήν διάθεσιν τού έρωτώντος δταν θά πεισθώμεν δτι πράγμα
τι άπδ φιλομάθειαν έγένετο ή έρώτησις, άς μή σπεύδωμεν παλιν 
ν’ άπαντήσωμεν άλλ’ άς συνηθίζωμεν νά κάμνωμεν μικρόν διά
λειμμά μεταξύ τής έρωτήσεως καί τής άποκρίσεως καθ ο καί 
ό έρωτών, αν θέλη, δύναται νά πρόσθεση τι καί ημείς νά βασανί- 
σωμεν τάς άπαντήσεις μας. Ή δρθότης μιας απαντήσεως δεν έξ- 
αρταται άπδ τήν ταχύτητα τού έρωτωμένου άλλ’ άπδ τήν κατα- 
κτησιν τού πνεύματος καί τής προαιρέσεως τού έρωτώντος.

Έπϊ πάσι καί παρά ταύτα πάντα πρέπει νά εχωμεν πρόχει
ρον καί πάντοτε νά μνημονεύωμεν τδ τού ποιητού Σιμωνιδου, δτι 
λαλήσας μέν πολλάκις μετενόησε σιωπήσας δ’ ούδέποτε, καί τδ 
τοϋ Ίπποκράτους, δτι ή σιγή δέν είνε μόνον αδιψον πράγμα (ώς 
μή προκαλούσα δίψαν), άλλά καί άλυπον καί άνωουνον.

Γ. ΜΑΤΣΑΚΙΣ.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΙΚΗΝ ΤΟΥ Μ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

ß Πρωτ.
APtö· 4659.

Τω Μακαριώτάτω καί Άγιωτάτω ΆοχιεχιόκόΛφ Νιας Ιοί - 
ότινιανίις καί ςτάόπς Κυ?:οον Κι*ο<Φ  ΚνρίΧλω» ή I- 
ερά ΐννοδος τίϊς Έκκληοίας της Ελλάδος τον έν 
Χοιάτω άδελόικύν àdraé^òv άτ:ονέκει·

Άρτίως κομισάμενοι τήν άπδ 28 Νοεμβρίου παρεληλυθότος έτους 
άδελφικήν ενθρονιστικήν τής Ύμετέρας Μακαριότητος έπιστολήν άνα- 
κοινουμένην ήμίν ιό μέν την πρός Κύριον έκδημίαν του έν μακαρία τή 
λήξει γενομένου πρωθιεράρχου τής έν Κύπρφ άδελφής Εκκλησίας ά- 
οιδίμου Κυρίλλου άνδρδς πεπροικισμίνου μέν οι’ έκτακτων χαρισμάτων, 
πλείστας δέ καί ύψίστας ύπηρεσίας παρασχόντος τή Εκκλησία καί τη 
Πατρίδι, τδ δέ τήν πρδς διαδοχήν αύτού γενομένην κανονικήν έκλογήν 
καί τήν είς τδν ένδοξον άποσιο ικδν τής Εκκλησίας τής Κύπρου θρό
νον άνάρρησιν τής ΤμειέραςΜακαριότητος, πολλήν άφ’ ένδς ήσθάν- 
θημεν λύπην έπϊ τή άδοκήτω καί προώρφ μεταστάσει τού πρός 
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Κύριον έκδημήσανιος άοιδίμου πρωθιεράρχου, ,έφ’ φ καί θερμήν άνε- 
πίμψαμεν δέησιν πρός τόν Ύψισιον ύπέρ αιωνίου άναπαύσεως τής μα- 
καρίας ψυχής τοϋ έκδημήσανιος έν τφχορφ τών δικαίων, άμέτρου δέ 
άφ’ ετέρου έπληρώθημεν χαράς καί άγαλλιάσεως, δτι δ τά πάντα παν- 
σόφως προς τό συμφέρον οίκονομών Κύριος έκάλεσεν επάξιον έκεί- 
νου διάδοχον τήν Ύμετέραν πεπνυμένην Μακαριότητα έντριβή τών έκ- 
κλησιαστικών θεσμίων ούσαν καί πολλήν έμπειρίαν κεκτημένην έπί τήν 
περαιτέρω δεξιάν πηδαλιούχησιν καί άπρόσκ πτον διακυβέρνησιν τής 
καθ’ ύμάς άγιωτάτης άποστολικής Εκκλησίας τής Κύπρου.

Διό δέ έν μεγάλη χαρά τα άρτίως κομισθέντα ήμΐν ειρηνικά 
γράμματα διεξελθόντες καί τδν τής άδελφικής ύμών άγάπης άσπασμδν 
άποδεξάμενοι, έκ βάθους καρδίας συγχαίρομεν τή Ύμετέρα Μακαρι- 
ότητι, καί δεήσεις άναπέμποντες πρδς τδν άρχηγδν καί τελειωτήν τής 
πίστεως ήμών, τδν μέγαν Άρχιπο^μενα, ίκετεύομεν Αύτδν Ενα ίκανώ- 
ση καί ένισχύση τήν Ύμετέραν Μακαριότητα είς ο μέγα τής ποιμαν
τορίας έργον κέκληκεν αύτήν πρδς άπρόσκοπτον έπιτέλεσιν τ^ς θείο) 
έλέει έμπιστευθείσης αύτή ύψηλής διακονίας. Χάριτας δέ δμολογού- 
μεν τή Ύμετέρα Μακαριότητι διά τάς θερμάς αύτής εύχάς ύπέρ εύ- 
σταθείας καί πάσης άγαθωσύνης τής καθ’ ήμάς άγιωτάτης ’Εκκλησίας 
τής Ελλάδος.

Τούτων ένεκα γηθοσύνως έπειγόμεθα διά τώνδε τών άπαντητικών 
ήμών γραμμάτων, τδ μέν έγκάρδιον μετά τών συγχαρητηρίων τδν έν 
Χριστφ άδελφικδν άσπασμδν άποδούναι τή Ύμετέρα Μακαριότητι, τδ 
δέ διαβεβαιώσασθαι Αύτήν, δτι ή Εκκλησία τής Ελλάδος πρόθυμον 
άεΐ παρέξεται τήν άδελφικήν αύτής συναρωγήν καί συναντίληψιν είς 
πάν 8,τι έπωφελές καί φιλάδελφον.

Έπί τούτοις δέ καί αύθις τδν έν Χριστφ άδελφικδν άσπασμδν 
άπονέμοντες τή Ύμετέρα Μακαριότητι,

Οί τήν
Διατελούμεν

‘Ιεράν Σύνοδον συγκροτούντες έν Χριστφ άδελφοί, 
Ό Φωκίδος καί θεσσαλιώτιδος ΕΥΘΥΜΙΟΣ.
Ό Σύρου, Τήνου καί * Ανδρου 
Ό Χαλκίδος καί Καρυστίας 
Ό Φθιώτιδος
Ό Γραμματεύς Άρχιμ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ. 
ΙΑΚΩΒΟΣ.
Z. I. ΑΙΑΝΑΣ.

Άθήνησι, τή 1η Αύγούστου 1917.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ κοι 2ΚΕΨΕΙ2
Ο ΚΥΠΡΙΟΣ ΩΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ

Πολύ κακώς γνωρίζει τόν Κύπριον χωρικόν ό έκ Κύπρου έπιστέλλων είς 
τήν «Near East» διά νά Ισχυρίζεται δτι δ Κύπριος χωρικός δέν είνε φιλοπό
λεμος ούδέ επιθυμεί τήν στρατιωτικήν ύπηρεσίαν καϊ αρα-ούδέ τήν ένωσιν. '0 
ψευδής ούτος Ισχυρισμός μας υπενθυμίζει τούς επαίνους, ούς καϊ ήμείς καϊ πολ- 
λοϊ άλλοι έκ Κύπρου ήκούσαμεν πολλάκις άπό τό στόμα του κ. Βενιζέλου κατά 
τούς Βαλκανικούς πολέμους διά τήν αξίαν τού Κυπρίου ώς στρατιώτου.

Αί πληροφορίαι όίς έχω, μάξ έλεγεν, άπό τούς αξιωματικούς περϊτής άντιλη- 
πτικότητος, τής πειθαρχίας καϊ τής ανδρείας τών είς τό στράτευμα κατζτεταγμέ· 
νων Κυπρίων ανεξαρτήτως τής φιλοπατρίας ήτις τούς έφερεν είς τό στράτευμα 
ώς έθελοντάς μέ έκαμε νά σχηματίσω τήν άρίστην ιδέαν περϊ τού Κυπρίου ώς 
στρατιώτου καϊ έφαίνετο προγευόμενος τής ηδονής δτι τό Ελληνικόν Κράτος θά 
έχη είς τό μέλλον είς τό στράτευμά του δύο Κυπριακάς Μεραρχίας έκ τών μάλ
λον έπιλέκτων Μεραρχιών τού 'Ελληνικού Στρατού.

Κρατούμεν δέ ακόμη είς τό άρχείόν μας έπιστολάς Κυπρίων έθελοντώ,ν τών 
δύο πολέμων, οί όποιοι μάς παρεκάλουν νά ένεργήσωμεν νά σταλούν είς τήν 
γραμμήν τοΰ πυρός διότι αύτοϊ ήλθαν νά πολεμήσουν καϊ δχι νά νοσηλεύουν 
τραυματίας. *Επρεπε  νά ύποδηλωθή απλώς είς τόν Κυπριακόν λαόν δτι μετέχων 
τού πολέμου θα είχεν ώς έπαθλον τήν ένωσίν του μετά τού όμαίμονος Βασιλείου 
καϊ τότε θά έβλεπον πάντες οί φθονούντες τήν άποκατάστασίν του τί θαυμάσιος 
στρατός θά άνεπήδα άπό τόν φαινομενικώς ήρεμον κυπριακόν χαρακτήρα. Πε- 
ριοδεύοντες άνά τάς άγροτικάς κοινότητας, άκούομεν συνηθέστατα τήν έξής έπφ- 
δόν : «θά πάω τώρα στήν Θεσσαλονίκην μουλάρης καϊ αν ή ’Ελλάδα κηρύξη τόν 
πόλεμον κατατάσσομαι έθελοντής είς τον 'Ελληνικόν στρατόν.» Πόσον δέ καϊ ύπδ 
τής Κυβερνήσεως τού τόπου αναγνωρίζεται ή έν πολέμψ γενναιότης τών Κυπρίων 
ακόμη καϊ ώς ήμιονοδηγών μαρτυρεί μία έπιστολή τού έντιμου Άρχιγραμματέως 
σταλεϊσα κατ’ εντολήν τής Α.Ε. τοΰ Μ. Άρμοστού πρός τόν Βουλευτήν κ. Λα- 
νίτην μετά πιστοποιητικού ανδρείας, τήν οποίαν θά κάμη καλά δ κ. Βουλευτής 
να άποστείλη είς τήν «Near East» άντϊ πάσης άλλης απαντήσεως είς τά φλη
ναφήματα τοΰ άνταποκριτού της.

Δέν θά ίσχυρισθώμεν βέβαια δτι δέν ύπάρχουσιν έν Κύπρφ φοβοπόλεμοι καϊ 
φυγοπόλεμοι. Τοιοΰτοι δέν λείπουσιν άπό κανέν έθνος ούδέ από τό αγγλικόν 

είς τό όποιον ύποτίθεται άνήκων δ έπιστέλλων, δστις καϊ πιθανόν νά είναι είς έξ 
αυτών καϊ κρίνει έξ ιδίων τά άλλότρια. Άναστρεφόμενοι δμως καθ’ έκάστην μετά 
τού Κυπρίου χωρικού νομίζομεν δτι δέν σφάλλομεν διατεινόμενοι δτι πραγμα- 
τοποιουμένης έν τφ παρόντι τής ένώσεως καϊ άνευ έφαρμογής νόμου περϊ υπο
χρεωτικής στρατιωτικής ύπηρεσίας θά μετέβαινον έθελοντικώς είς τό έλληνικόν 
στράτευμα πλέον τών 2)3 τής στρατευσίμου ηλικίας, πράγμα τό όποιον έάν συνέ- 
βαινεν έ< Άγγλίφ θά έθεωρείτο ίσως περιττός δ νόμος τής υποχρεωτικής θητείας.

XXX
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ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Δέν νομίζομεν δτι ή άπάντησις τή; Α.Ε. τού υπουργού είς τό διάβημα τών 

Βουλευτών ήμπορει· νά δικαιολογήσω σκέψεις άπαίσιοδόξους. Τό μόνον ίσως ε
λάττωμά της δίνε δτι δέν έδόθη και άνεβλήθη είς τόν χρόνον καθ’ ον θά ήδύνα- 
το νά περιέχη τι οριστικόν. Κκιά τάλλα δέν βλέπομεν τί άλλο ήτο δυνατόν νά 
άναμείνωμεν είμή δτι έλήφθη τό βουλευτικόν υπόμνημα. Είς προγενέστερα δια
βήματα ή άπάντησις έδίδετο κατηγορηματική προβάλλομένου του κωλύματος 
τής συνθήκης δια νά μή άφεθή βαυκαλιζομένη ύπό μχταίας έλπίδος ή κοινή 
γνώμη. Μόνον είς τό έπ’ ευκαιρία τής προσαρτήσεως διάβημα έδόθη ή αύτή 
και σήμερον άπάντησις κάϊ έπηκολούθησε μετ’ ολίγον ή προσφορά. Άλλά και 
πάλιν άς μή παρασυρθώμεν ύπό τής αισιοδοξίας μέχρι του σημείου νά άδρανήσω- 
μεν. Τουναντίον λαμβάνοντες αφορμήν έκ τής φαινομενικής άδιαφόρου άπαν- 
τήσεως νά έπαναλάβωμεν τό αίτημα έντονώτερον. Έν ψήφισμα γινόμενον έν Συν- 
ελεύσει δλων τών εθνικών παραγόντων ύπό τήν προεδρεία? τού Αρχιεπισκόπου 
καϊ διαβιβαζόμενον τηλεγραφικώς πρός τήν Κεντρικήν Κυβέρνησιν διά τής Α.Ε. 
του Μ. Άρμοστού καθ’ ήν στιγμήν καϊ δ πρωθυπουργός τής Ελλάδος κατευθύ- 
νεται είς Αονδινον θά ήτο έπικαιρότατον. « Ό αϊτών λαμβάνει καϊ δ ζητών εύρί- 
σκει καϊ τφ κρούοντι άνοιγήσεται». Άς μή οάρυνώμεθα τον ρόλον τού μετ’ επι
μονής αίτουντος καϊ κρούοντος. Γνωρίζομε? δτι πολλάκις και «διά τήν αναίδει
αν» τού αίτουντος δίδεται τό αίτούμενον.

XXX
Η ΠΑΝΡΩΣΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

Κατά πληροφορίας έγκύρους ή Πανρωσική Σύνοδος διακόψασα άνέβαλεν έπ’ 
αόριστον τής έργασίας αυτής. Λόγος τής αναβολής θά είνε πάντως ή εσωτερική 
τού Ρωσικού Κράτους ανωμαλία, ήτις παρά τήν εύλογον επιθυμίαν τών ’Εκκλη
σιαστικών κύκλων νά λύσωσΓτά ’Εκκλησιαστικά ζητήματα προ τής λήξεως τής 
Πολιτειακής κρίσεως δεν φαίνεται παρέχουσα είς τήν ’Εκκλησίαν έδαφος ασφαλές 
διά θετικήν καϊ μόνιμον έργασία?.

/ X X x X
Η ΓΕΩΡΓΙΑΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Τό απολυταρχικόν έν Ρωσίφ καθεστιος έξηφάνίσεν άπό τήν ζωήν μίαν άρχαίαν 
αύτοκέφαλον ορθόδοξον ’Εκκλησίαν, τήν Γεωργιανήν ή τήν τής Ίβηρίας έκτεινομέ- 
νην έπϊ τοΰ Καυκάσ^υ. Τήν εκκλησίαν ταύτην έχόυσαν ιδίαν γλώσσαν, τήν Ίβη- 
ρικήν μέ έκκλησιαστικήν καϊ εθνικήν φιλολογίαν τό Τσαρικόν καθεστώς ύπήγα- 
γεν είς τήν Άγιωτάτην Διοικούσαν Ρωσικήν Σύνοδον, ήτις καϊ έκυβέρνα αύτήν 
δια Ρώσου Άρχιερέως φέροντας τόν τίτλον «Έξαρχος Γεωργίας» έδρεύοντος δέ έν 
Τιφλίδι.-*Ήδη  μετά τήν κατάλυσιν τού Τσαρικού καθεστώτος κχ'ι τάς νέας σωτη- 
ριώδεις τού δημοκρατικού καθεστώτος 'ιδέας αντιπρόσωποι τής Γεωργιανής ’Εκ
κλησίας έλθόντες είς Πετρούπολη; έζήτησαν παρά τής Ρωσικής Συνόδου νά άπο- 
δώση άνευ αναβολής είς τήν ’Εκκλησίαν ταύτην τό αύτοκέφαλον αύτής. Ή σύ
νοδος παρέπεμψε τό ζήτημα είς τήν τοπικήν Πανρωσικήν Σύνοδον, όρίσασα έν τώ 
μεταξύ όπως δ Έξαρχος Γεωργίας τιτλοφορήται τού λοιπού Έξαρχος Καυκά- 
σου, είς ύποδήλωσιν ίσως δτι ή νέα αύτοκέφαλος Εκκλησία θά περιλαμβάνω δλό- 
κληρον τόν Καύκασον. /

ΚΥΠΡΙΑΚΑ
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ

Είς τό ύπόμνημα τών Βουλευτών 
έπϊ τού έθνικού ζητήματος έδόθη ή α
κόλουθος άπάντησις :

Κύριοι,
Ένετάλην ύπό τού Μ. ‘Λρμοστού 

νά πληροφορήσω υμάς δτι ή Λ. Έξο- 
χότης έκομίσατο γράμμα παρά τού 
Έντιμοτάτου Υπουργού τών ’Αποικι
ών, δΓ ου παρακαλείται όπως σάς πλη
ροφορήσω δτι τό άπό 29 ’Ιουλίου 
1917 χρονολογούμενο'/ ύπόμνημα υμών 
έλήφθη άρμοδίως.

Έχω τήν τιμήν νά διατελώ, 
Κύριοι, ταπεινός υμών 

θεράπων
Μ· Στη6εν0ον

Άρχιγραμματεύς τής Κυβερνήσεως.

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ!
Αί ποιμαντορικαϊ περιοδείαι τών 

’Αρχιερέων ευρίσκονται ήδη πρός τό 
τέλος αύτών. Ό Μακαριώτατος έπέ- 
στρεψεν ήδη είς Λευκωσίαν καϊ έπε- 
λήφθη τών διαφόρων ύτΓοθέσεων τού 
Κέντρου. Ό Π. Μητρ. Κιτίου αναμέ
νεται έν Λάρνακι περϊ τα τέλη τής 
έβδομάδος. Σήμερον θά έλειτούργει είς 
Ψεματισμένον όπου θά έχειροτόνει €ίς 
Ιερέα τόν Ιεροδιδάσκαλον Διάκονον 
Ίωάννην έκτελοΰντα διδασκαλικά άμα 
καϊ ιερατικά καθήκοντα έν τώ χωρίω 
του.

BIZANTINI! ΜΟΓΣΙΚΗ
Πρωτοβουλία τής Α. Μ. τού ’Αρ

χιεπισκόπου μετεκλήθη έκ Λεμεσού εξς 
Λευκωσίαν καϊ άνέλαβε καθήκοντα Δι
δασκάλου τής Μουσικής έν τω Π. Γυ- 
μνασίω καϊ ‘Ιεροψάλτου έν τφ ναώ τής

’Αρχιεπισκοπής δ διακεκριμένος Μου
σικοδιδάσκαλος καϊ άπό μακρών έτών 
ψάλτης έν τφ Ναφ Αγίας Νάπας κ. 
Στυλιανός Χουρμούζιος. Έλπίζεται δτι 
ή έν Λευκωσία παρουσία τού διαπρε- 
πού: μουδιδασκάλου θά συντελέση 
είς τήν ταχυτέρκν πραγμάτωσιν σχεδίου 
τής Α. Μακαριότητας περϊ ίδρύσεως ει
δικής Σχολής τής Βυζαντινής Μουσικής.

ΕΓΣΕΒΗΣ Δ2ΡΕΑ
Πούς τόν Μακαοιώτατον Άοχι- 

επίόκοπον πάόπς Κν-προν 
κ. Κνριλλον·

Είς Λευκωσίαν.
Διά τών ανεψιών μου ιατρού ’Αντω

νίου θεοδότου καϊ έν απουσία διά τής 
συζύγου αύτού Εύγενίας αποστέλλω 
μέσον Τραπέζης ’Αθηνών καϊ διά τού 
έν Λεμησσφ υποκαταστήματος αύτής 
χίλια οκτακόσια (1800; φράγκα, δπως 
διά τής συνεργασίας τής Ύμετ. Σεβα- 
σμιότητος μετά τών είρημένων ανεψι
ών μου τοποθετηθώσιν ύπό τής έπι- 
τροπής τού ναού μέ τόκον, ασφαλώς 
καϊ παγίως, ύπέρ τών εφημερίων μετά 
τού διακόνου τής ένορίας μου Φανε
ρωμένης, ινα κατά πάσαν Μεγ. Πέμ
πτην διανέμωνται αύτοίς οί τόκοι έξ 
αναλογίας, διά τήν προμήθειαν τών ά- 
ναγκαιούντων τροφίμων κατά τάς η
μέρας τού Πάσχα, πρός τόν σκοπόν τοΰ 
νά μνημονεΰωσιν έκ διαδοχής τά ονό- 

. ματα τών μεταστάντων μελών τής οι
κογένειας μου, άρχόμενοι άπό τού α
δελφού τής μητρός μου Μαρίας Χατζή 
Ίωάννου, έφημερίου τού ναού Λεοντί- 
ου, δν ό βχλής Κουτζούκ Μεχμέτ ά- 
πεκεφάλισε τεσσαράκοντα ημέρας πρό

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

 - Ι
ερ
ά Μ

ητρ
όπ
ολ
ις 
Κιτ
ίου



528 »’Εκκλησιαστικός Κήρυξ»

του απαγχονισμού τών τεσσάρων αρχιε
ρέων μετά τών αξιωματικών τής ’Εκ
κλησίας καί τών προκρίτων τής Νήσου 
ώς μεμυημένων είς τήν Φιλικήν 'Εται
ρείαν τής εθνικής έπαναστάσεως τού 
1821 πρός άπελευθέρωσιν τής 'Ελλά
δος.

Εύελπιστώ δτι ή Ύμετ. Μακαρισ
τής θά μοι παράσχη εύχαρίστως μέ 
τάς εύχάς της τήν ίεράν ταότην ένό- 
χλησιν.

Σιδηροδρομικός σταθμός Βερναδέϊκα 
(Πατρών) 12 Σεπτεμβρ. 1917.

Τής Ύμ. Σεβασμιότητας 
ταπεινότατος θεράπων

Κ. Χατζή Ίωάννον
Υποστράτηγος.

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ Μ. ΑΡΜΟΣΤΟΓ
Κατελθών έκ Τροόδους ή Α. Ε. δ 

Μ. ‘Αρμοστής έπεσκέψατο μετά τής 
Λαίδης τήν Πάφον καϊ τήν Λεμησσόν 
πρό τής είς Λευκωσίαν επιστροφής του, 
δεχθείς δέ είς άκρόασιν έν άμφοτέραις 
ταίς πόλεσι τούς τε δημοτικούς άρχον
τας και τούς Βουλευτάς καϊ άλλους 
προκρίτους έκράτησε σημείωσιν έπϊ τών 
αναγκών τών διαμερισμάτων.
ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Γιγαντούται ήδη καϊ παρ’ ήμϊν το 
πρόβλημα τής ζωής διά τινας τάξεις 
πολιτών ώς έκ τής ύπερτιμήσεως τών 
είδών τής πρώτης ανάγκης. Έν Λάρ- 
νακι συνεκροτήθη έπϊ τούτο) συλλαλη- 
τήριον σκοπούν νά έλκύση συντονωτέ- 
ραν τήν μέριμναν τής Κυβερνήσεως έπϊ 
τοΰ δεινώς δλονέν περιπλεκομένου προ
βλήματος. Υπάρχουν ένδείξεις δτι ή 
Κυβέρνησις έθεσεν ύπό μελέτην τό ζή
τημα.
ΣΓΛΛΓΠΗΤΗΡΙΑ

Έξεδήμησε πρός Κύριον πλήρης ή- 
μερών πολυσέβαστος Δέσποινα ύπό πολ

λών κοσμημένη χριστιανικών αρετών, 
ή Δόμνα Κλ. Λανίτου, μήτηρ τού Βου- 
λευτού κ. Ν. Λανίτου, κηδευθείσα μετά 
πολλών τιμών. Έπανελθών είς Λεμησ
σόν δ Π. Μητρ. Κιτίου έκ τής ποιμαν- 
τορικής περιοδείας έπεσκέψατο κατ’ οί
κον έπϊ παραμυθίφ τούς υιούς τής με- 
ταστάσης.

ΕΡΑΝΟΙ ΔΙΑ ΤΟΪΣ ΠΓΡΟΠΑΘΕΙΣ
Ή Α. Μ. δι’ είδοποιήσεως προσεκά- 

λεσε τούς πολίτας τής Λευκωσίας δπως 
προσέλθωσιν είς τήν ’Αρχιεπισκοπήν 
τή πρό τής χθές Κυριακή πρός σύσκε- 
ψίν καϊ διακανόνισιν αμέσου ένεργείας 
πρός συλλογήν εράνων ύπέρ τών έν 
Θεσσαλονίκη παθόντων ύπό τής πυρκαϊ- 
ας.

Ύπό τών προσελθόντων έξελέγη έ-, 
πιτροπή, ήτις ύπό τήν προεδρεία? τού 
Μακ. ’Αρχιεπισκόπου θά διε^εργήση 
τούς έράνους διά τόν άνω σκοπόν. Ά- 
πετελέσθη δέ ή ’Επιτροπή έκ τοΰ 
Παν. Καθηγουμένου Κύκκου,τού κ. Δη
μάρχου Λευκωσίας, καϊ έκ τών κ. κ. 
Άντ. θεοδότου, Δ. Σεβέρη, Κ. Σ. 
Λοϊζίδη, Κ. Χριστοδούλου, Μιχ. Σκου- 
φαρίδη καϊ Κ. Κ. Παυλίδη.

Ή πρώτη συνεδρία τής ’Επιτροπής 
έγένετο χθές. Ένεγράφησαν δ’ αμέσως 
είς τόν έπϊ τούτω άνοιχθέντα κατάλο
γον ή ’Αρχιεπισκοπή διά 40 λίρας, 
ο Μ. ’Αρχιεπίσκοπος άτομικώς διά 10 
λίρας καϊ ή Φανερωμένη διά 25 λί
ρας. Σήμερον θά έγγραφώσι καϊ τά λοι
πά έν τή πόλει έκκλησιαστικά σωμα
τεία, μεθ’ δ θά άρχίσωσιν οί έρανοι 
μεταξύ τών πολιτών.

Διά τόν αύτόν σκοπόν θά. διενεργη- 
θώσιν έρανοι καϊ έν τή πόλει Άμμο- 
χώστω κατά τήν κάθοδον τού ‘Αγίου 
Σαλαμινος εις τήν πόλιν ταύτην.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ
«Κήρνξον τόν λόγον....η B’ T»u. δ', 2.

ΕΤΟΣ Ζ'.—ΛΑΡΝΑΞ, 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1917.-ΤΕΥΧ. 135ον

Η ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ

Αί σιδηραΐ πύλαι τής Παιλαιστίνης επί τέλους έθραΰ- 
σθησαν ύπό τής ανδρείας τών στρατιών τής ’Αγγλίας. Ή 
Γάζα, ό αιώνιος άπό νότου προμαχών τής Γής τής επαγγε
λίας κατέπεσε και ό νικηφόρος στρατός προελαύνει ραγδαίος, 

ν κατακλύζων τόν Σάρωνα, τήν μεγάλην τούτέστι πεδιάδα ήτις 
άπλοΰται παρά τήν «Θάλασσαν τήν έσχάτην» πρός δυσμάς 
τών όρέων Σιών, εφ’ ών έπικά^ηνται αί Άγιαι Πόλεις 'Ιε
ρουσαλήμ καί Βηθλεέμ. Ή Βηρσαβαιέ, ή Γάζα, ή Άσκά- 
λων, ή Έλευθερούπολις, ό Σορέκ, ή Άζωτος, ή Ίόππη, ή 
‘Αριμαθαία, ή Λΰδδα πάντα ονόματα ίερά, συνδεδεμένα με
τά προσώπων καί γεγονότων επιφανών τής ίεράς τής εκκλη
σιαστικής καί τής έλληνικής εθνικής ιστορίας άναπνέουσιν ή
δη έλευθερίας αέρα θραυσθέντων τών δεσμών τής βαρβά
ρου δουλείας. Μικρόν έτι και ό χριστιανικός κόσμος ολόκλη
ρος θά πανηγυρίζη έν άλαλαγμφ χαράς τήν άπελευθέρωσιν 
τοΰ Γολγοθά καί τοΰ Τάφου, άφ’ ών έχύθη έπί τήν ανθρω
πότητα ό αγιασμός καί ή άπολύτρωσις. "Εστω ευλογημένη ή 
’Αγγλία, ή άπαλλάσσουσα τόν χριστιανισμόν άπό το όνειδος 
τής δουλείας τής έπί αιώνας ήδη μάκρους έπικαθημένης έπί 
τών ‘Ιερών του !

Άλλά τί παράχορδος φωνή είνε έκείνη ή άκουσθεΐσα έκ 
τής αγγλικής πρωτευούσης ; Ή Παλαιστίνη έθνική πατρίς 
τών ’Ιουδαίων ; Ναι ήτο ποτέ πρό εϊκοσιν αιώνων καί ήτο 
ωραία καί ένδοξος πλέον τής πατρίδας τοΰ 'Ομήρου και τοΰ 
Πλάτωνος. ’Αλλά σήμερον ; Σήμερον ή Παλαιστίνη δέν δύ-
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ναται νά εΐνε εθνική πατρίς ούδενός έθνους διότι έγεινε θρη 
σκευτική πατρίς δλου τοΰ χριστιανικού κόσμου. Ποια ανθρώ
πινη δύναμις θά ϊσχυε νά παραγράψη τα έπ’ αύτής άπαρά · 
γραπτα δικαιώματα τών εκατομμυρίων τών πιστευόντων είς 
τόν έπί τοΰ Γολγοθά σταυρωθέντα ;

Διά τοΰτο ή πρός τόν ζάπλουτον Ρότσιλδ δήλωσις τοΰ 
κ. Μπάλφουρ θά προκαλέση μέν συγκίνησιν εις τε τούς Ί- 
σραηλίτας καί τούς χριστιανούς, έμβάλλουσα είς εκείνους μέν 
ελπίδας, είς τούτους δέ φόβους, εΐνε δμως προωρισμένη έκ 
τής φύσεως αύτής τών πραγμάτων να μείνη έν τή σφαίρςι τών 
μή πραγματοποιήσιμων σκέψεων. Καί ό Ίουλιανός ό ΙΙαρα- 
βάτης πρό δεκαέξ αιώνων συνέλαβε τό σχ ’διον, έξ άντιχρι- 
στιανικών έκεϊνος έλατηρίων, νά άποκαταστήση αύθις τήν 
Παλαιστίνην έθνικήν τών ’Ισραηλιτών πατρίδα καί ήρχισε 
μάλιστα πυρετωδώς καί τήν άνέγερσιν τοΰ Σολομωντείου 
ναοΰ, άλλα τό σχέδιον δέν έπραγματοποιήθη δσον δέ βρα
χύβιος καί αν ύπήρξεν ή βασιλεία του έζησε νά ΐδη τήν απο
τυχίαν τοΰ παραδόξου σχεδίου.

Βεβαίως έάν ήτο δυνατόν ποτέ νά τηρηθή ό δρος από 
τόν όποιον ό "Αγγλος ‘Υπουργός έξήρτησε τήν πραγμάτωσιν 
τής επαγγελίας του, ό όρος δηλαδή δτι «ούδέν θά γένηται 
πρός βλάβην τών αστικών ή θρησκευτικών δικαιωμάτων τών 
μή ιουδαϊκών κοινοτήτων» βεβαίως ούδέν θά υπήρχε κώ
λυμα έκ μέρους τών οπαδών τοΰ Εύαγγελίου, ούτινος θε
μελιώδης διδασκαλία είνε ή έν ειρήνη συμβίωσις καί μετά 
τοΰ έθνικοΰ καί μετά τοΰ τελώνου, έν τή ένεστώση δέ μορφή 
τών χριστιανικών έν Παλαιστίνη ιερών ούδέ τοπική τις σύγ- 
κρουσις δύναται να παρουσιασθή μεταξύ τών ’Ισραηλιτών 
καί Χριστιανών. Διότι ούτε ό ναός τοΰ Σολομώντος έν ’Ιε
ρουσαλήμ ούτε οί τάφοι τών Πατριαρχών ’Αβραάμ, ’Ισα
άκ καί ’Ιακώβ έν Χεβρών ούτε ό τάφος τοΰ Άβεσαλώμ 
καί τών προφητών έν τή κοιλάδι Ίωσαφάτ, ούτε ό τάφος τής 
Ραχήλ παρά τήν Βηθλεέμ, ,ούτε αί εδραιτών σοφών Ταλμου-
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διστών έν Συφφάτ καί Τιβεριάδι, πάντα σεμνώματα ίερά 
τών έβραίων, καλύπτονται έν τφ παρόντι ύπό χριστιανικού 
ναοΰ. Τοΰτο δμως δέν συμβαίνει ζα'ι διά τούς οπαδούς τοΰ 
Μωάμεθ.Τούς*τάφους  τών Πατριαρχών έν Χεβρώνι καλύπτει 
τέμενος μουσουλμανικόν, τέμενος είς τό όποιον μέχρι σήμερον 
είς ούδένα μή πιστόν είνε επιτετραμμένη ή είσοδος δπως 
καί είς τόν Κααβά τής Μέκκας. Τόν έπί τοΰ λόφου Μωρία 
είς τήν θέσιν τής άλωνος Όρνά τοΰ Ίαβουσαίου οίκοδομη- 
θέντα ύπό τοΰ Σολομώντος ναόν, από τών ύμερών τοΰ Χα- 
λίφου Όμέρ Χατάπ ήτοι από 12 δλων αιώνων άντικαθιστφ 
τό περίπυστον τέμενος τοΰ Όμέρ, τοΰ όποιου ή ίερότης έν τή 
συνειδήσει τών μουσουλμάνων έρχεται ευθύς μετά τόν τάφον 
τοΰ Προφήτου, έάν δέ άπό τινων δεκαετηρίδων έπιτρέπεται ή 
είς αύτό είσοδος χριστιανών έπισκεπτών, είς τούς Ίσραηλίτας 
δμως εΐνε καί εδώ απολύτως άπηγορεί'μένη ή είσοδος.

Προκειμένου λοιπόν περί τών δύο τούτων τόπων, τοΰ 
Ναοΰ τοΰ Σολομώντος και τοΰ τάφου τών Πατριαρχών, οί 
όποιοι διά μέν τούς μουσουλμάνους εΐνε ίερά προσκυνήματα, 
δσον καί τα τής Μέκκας και Μεδινάς; διά δέ τούς Ίσραηλί- 
τας εΐνε δ,τι άγιον και ίερόν έκπροσωπεϊται τοπίκώς έν τή 
θρησκεία των, πώς εΐνε δυνατόν να γείνη ή Παλαιστίνη έθνι- 
κή πατρίς διά τόν ’Ιουδαϊκόν λαόν καί συγχρόνως νά διατη- 
ρηθώσι τά κεκτημενα δικαιώματα τής μουσουλμανικής κοι- 
νότητος μάλλον δέ θρησκείας ; Θά ήδύνατό ποτέ ό ’Ιουδαϊ
κός λαός έπανακτών τήν άρχαίαν του πατρίδα καί άποκαθι- 
στών .έθνικήν έν αύτή Κυβέρνησιν καί κυριαρχίαν να άνεχθή 
δπως άλλοι κατέχωσι τόν τάφον τοΰ ’Αβραάμ χαί τόν μόνον 
ναόν είς τόν όποιον οφείλει κατά τήν πίστιν του νά προσκυνή 
τόν ’Ιεχωβά ;

’Αλλά καί ανεξαρτήτως τών τοπικών ζητημάτων άρκεϊ 
νά άποβλέψη τις δχι είς τούς έκχριστιανισμένους τρόπους τής 
εξωτερικής συμπεριφοράς τών έν ταΐς εύρωπαϊκαϊς κοινωνίαις 
άναστρεφομένων ’Ισραηλιτών, άλλ’ είς τό πνεύμα τής θρη-

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

 - Ι
ερ
ά Μ

ητρ
όπ
ολ
ις 
Κιτ
ίου



532 «’Εκκλησιαστικός Κήρυξή

σκείας αύτών ώς διεμορφώθη μάλιστα ύπό τών ραβινικών 
δογμάτων τε καί παραγγελμάτων διά να πεισθή δτι είνε α
πολύτως αδύνατος ή διοβίωσις αλλοθρήσκων ύπό κυριαρχίαν 
ιουδαϊκήν. Κυβέρνησις ιουδαϊκή ή οποία θά άνεγνώριζε τα 
αστικά καί θρησκευτικά δικαιώματα τών χριστιανικών ή μου
σουλμανικών κοινοτήτων εντός τοΰ Κράτους αύτής δέν θά 
ήτο πλέον Κυβέρνησις εκπροσωπούσα τόν «λαόν τοΰ Θεού». 
Ή άνεξιθρησκεία έν ούδεμιρ περιπτώσει δύναται νά πολι- 
τογραφηθή είς Κράτος τού οποίου επικρατούσα θρησκεία θά 
εινε ό ’Ιουδαϊσμός. Τούτο άντίκειται είς αύτάς τάς θεμελιώ
δεις βάσεις τοΰ Ίουδαϊκοΰ θρησκεύματος. Τό «ού συγχρών- 
ται οί’Ιουδαίοι Σαμαρείταις» οφείλει να διέπη πάντοτε τάς 
σχέσεις τοΰ γνησίου ’Ιουδαίου πρός πάντα αλλοεθνή καί αλ
λόθρησκον.

Ύπό τα «θρησκευτικά δικαιώματα» τών όποιων ή δια- 
τήρησις τίθεται ώς όρος τής μεταποιήσεως τής Παλαιστίνης 
είς εθνικήν πατρίδα τοΰ Ίουδαϊκοΰ λαοΰ νοείται βεβαίως δ - 
χι μόνον ή έλευθέρα χρήσις καί κυριότης τών ίερών τοΰ χρι
στιανισμού προσκυνημάτων κατά τα ύπό έκάστου έθνους έμ 
πράγματα έπ’ αύτών δικαιώματα, άλλα καί ή έλευθέρα έπί 
τοΰ ίεροΰ έδάφους ένάσκησις τών τής χριστιανικής λατρείας. 
Άλλ’ ή Εκκλησιαστική άσματογραφία είνε πλήρης εκφρά
σεων αί δποϊαι είνε άδύνατον νά γείνωσιν άνεκται έν ιουδα
ϊκή έπικρατείρ καί έν χώρρ έν ή κυρίαρχος θά είνε δ ’ιουδαϊ
κός καί έπικρατοϋσα θρησκεία τό Ιουδαϊκόν θρήσκευμα. 
Καί αν δέ άκόμη ύποτεθή δτι αί χριστιανικοί έκκλησίαι θά 
έστεργον νά άναθεωρήσωσι τάς ύμι ολογίας αύτών καί νά ά- 
παλείψωσιν έξ αύτών δ,τι θα έφαίνετο προσκροΰον είς τήν φι 
λοτιμίαν τοΰ ίουδαϊκοΰ λαοΰ, δέν θά ήδύναντο δμως ποτέ 
νά μεταβάλωσι και τό ίερόν τής Καινής Διαθήκης κεί
μενον ωστενάμή ύπάρχωσι φράσεις παρενοχλοΰσαι τό κυρίαρ
χον έθνος. Καί δμως έν αύτώ ή Ιερουσαλήμ άποκαλεϊται προ- 
φητοκτόνος, τό Συνέδρων, παρανόμων συναγωγή, ό ίουδα-
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ϊκός λαός σκληροτράχηλος καί απερίτμητος τή καρδίρ και 
τοϊς ώσίν, οί Φαρισαίοι καί οί Γραμματεϊς ύποκριταί καί ό 
ναός καταδικάζεται είς έρήμωσιν, άρδην δέ άνατρέπονται τά 
«εντάλματα ανθρώπων» τά ύποκατασταθέντα είς τήν θέσιν 
τοΰ Νόμου καί τών Προφητών, αυτός δέ ό Νόμος κηρύσσε
ται ώς σκιά έκλιποΰσα ήδη διά τής παρουσίας τής πραγματι- 
κότητος. Θρησκεία λοιπόν ή όποια τοιαΰτα έχει ιερά κείμενα, 
θρησκεία τής όποιας τό σύνολον είνε καταδίκη τοΰ ίουδαϊ- 
σμοΰ, δύναται νά μείνή ανεκτή ύπό τήν εξουσίαν Κράτους 
Ίουδαϊκοΰ ;

Ή δήλωσις τοΰ Μπάλφουρ δέν φαίνεται ούσα μόνον έκ- 
δήλωσις συμπάθειας πρός τήν ιουδαϊκήν εθνότητα έπί τή 
βάσει τών περί δικαιωμάτων τών εθνών ιδεών, ύπό τήν σημαί
αν τών όποιων διεξάγει ή. ’Αγγλία τήν τιτανομαχίαν άλλα 
καί άπόπειρά τις ίσως λύσεως νομίμου του ζητήματος τής 
Παλαιστίνη; ήτις ούτε ύπό τό Σουλτανάων τή; Αίγυπτου, 
ούτε ύπό τό Χαλιφατον τής Μέκκας εινε δίκαιον να ύπαχθή, 
προσάρτησις δ’ αύτής είς τάς κτήσεις τοΰ Άγγλικοΰ Στέμμα
τος προσκρούει είς τό δόγμα τών Συμμάχων τό έπιγεγραμ 
μένον ήδη έπί δλων τών συμμαχικών σημαιών μηδέ τής ιτα
λικής έλπίζομεν έξαιρουμένης. "Οχι κατακτήσεις. Άλ?»ά καί 
οί άφ’ών προήλθεν ή σκέψις κύκλων δέν θά βραδύνωσι νά 
πεισθώσιν δτι ή τεχνητή αυτή λύσις θά ήτο ή μάλλον αστα
θής καί ή μάλλον άδικος, άρα καί ή μάλλον έπικίνδυνος διά 
τήν μέλλουσαν ειρήνην τοΰ κόσμου.

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

 - Ι
ερ
ά Μ

ητρ
όπ
ολ
ις 
Κιτ
ίου



Ή σημασία τής χριστιανικής θρησκείας 536

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΟΡΗΣΚΕΙΑΣ
ΕΝ ΤΩι ΕΡΓΩι ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΗΤΟΙ

ΠΕΡΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΕΩΣ *)

Πρόβλημα σπουδαιότατον, δπερ έχει πας άνθρωπος νά λύση είνε 
τό περί του πώς να ζή. Να ζή δέ όχι μόνον έν τή υλική έννοια, άλ
λά καί έν τη εύρεία έννοια τής λέξεως ταύτης. Διά τούτο είς έκαστον 
άνθρωπον παρουσιάζεται ή άνάγκη νά εύρη τοιαύτην χειραγωγόν ηθι
κήν άρχήν, ήτις έξ Ισου νά είνε χρήσιμος πρός παν είδος ένεργείας 
ώς καί πρός πάσας τάς δυνατάς περιστάσεις.

Άλλά τοιαύτη άρχή, μόνον έν τφ άνθρώπιρ είνε δυνατόν νά εύ- 
ρεθή, έν τή πνευματική αύτού φύσει*  είνε δέ αύτη, δ,τι γενικώς δνομά- 
ζομεν «ηθικόν χαρακτήρα» τού άνθρώπου.

Δυστυχώς, ή κοινωνία, ή οικογένεια καί τό σχολείον μικράν ή ού- 
δεμίαν προσπάθειαν καταβάλλουσιν έπί τού σπουδαιοτάτου τούτου ζη
τήματος, τής μορφώσεως δηλ. χαρακτήρος. Ημείς δέ τείνομεν είς τήν 
καλλιέργειαν τού νού καί τόν πλουτισμόν αύτού οι’ δλων τών δυνα
τών γνώσεων, άφελώς νομίζοντες, δτι έν τούτω καί μόνον συνίσταται 
ή προετοιμασία ήμών διά τον βίον, δλως δέ παραμελούμεν τήν άνά- 
πτυξιν τής βουλήσεως καί τήν μόρφωσιν ηθικού χαρακτήρος έν τφ 
άνθρώπφ.

Άλλ’ δσον δήποτε καί άν παραμε?<ήται παρ’ ήμών ή μόρφωσις 
χαρακϊήρος, λέγει ό Γάλλος ψυχολόγος I. Πεϊγιώ (Jules I ayot) 
έν τούτοις πάντες έκτιμώσιν έν τφ βίφ τόν άνθρωπον, τόν' ορώντα έπί 
τή βάσει ηθικών άρχών. Κατά ταύτα, έάν ή μόρφωσις δέν ένδιαφέ 
ρεται διά τήν κατεργασίαν έν ήμίν ισχυρά; βουλήσεως ή χαρακτήρος, 
ήμεϊς δμως άνάγκη νά προσπαθήσωμεν δπως ένισχύσωμεν τά μεγάλα 
ταύτα άγαθά διά ’τής αύτοδιαπαιδαγωγήσεως.

Κατά τά τελευταία έτη έν τή ψυχολογική φιλολογία ένεφανίσθη - 
σαν πλείστα συγγράμματα είδικώς αφιερωμένα είς τό ζήτημα τής ά- 
γωγής, έξ ών τό άριστον είνε τού μνημονευθέντος I. Πεϊγιώ ύπό τόν 
τίτλον «Μόρφωσις τής βουλήσεας» (Education de la volonté).

*) Ελευθέριος έκ tqö ρωσικού.

Άλλά δυστυχώς είς πάντα ταύτα τά συγγράμματα ή ουδαμώς ή έλά- 
χιστα λαμβάνεται υπ’ δψει ή σημασία τής θρησκείας έν τω έργφ τής 
άγωγής. «Μσως θά μάς άντιτείνωσι, λέγει ό Πεϊγιώ, δτι ή ηθική αύ- 
τοτελείωσις δέν δύναται νά είνε άσφαλής, έάν δέν έπαναπαύεται έπί 
τής θρησκείας. Τούτο έκθύμως τό παραδεχόμεθχ, άλλά συγχρόνως 
είμεθα πεπεισμένοι, δτι ή θρησκευτική άλήθεια τήν όποιαν άδύνατον 
νά μή λάβη τις ύπ’ δψει, είνε τοιαύτη καθ' ήν ή ύπαρξις τού κόσμου 
καί τού άνθρώπου έχει ηθικόν σκοπόν καί δτι ούδεμία προσπάθεια 
πρός τό συμφέρον γινομένη τού ^αλού άποβαίνει ματαία... Ή θρη
σκευτική αλήθεια είνε ή ηθική πίσεις, ήτις μόνη δύναται νά είνε διά 
τόν διασκεπτόμενον νούν άνεξάντλητος πηγή τού θρησκευτικού αισθή
ματος. Ή πίστις αύτη ούδαμώς άντίκειται είς τήν άποκεκαλυμμένην 
θρησκείαν, διά τούτο δέ ό άνθρωπος δ διανοούμενος άποβλέπει είς τήν 
χριστιακήν θρησκείαν, ώς είς θρησκείαν σύμφωνον πρός τήν ιδίαν 
αύτού πίστιν. Λέγομεν σύμφωνον, έπειδή τό κύριον πρόβλημα τής χρι
στιανικής θρησκείας είνε ό πόλεμος πρός τά ζωώδη ένσιικτα τής άν- 
θρωπίνης φύσεως. Κατά ταύτα ή μόρφωσις τής βουλήσεως δέον νά τεί- 
νη π?άς τό συμφέρον τής έπικρατήσεως τού νού έπί τής τραχείας δυνά- 
μεως τών έγωϊστικών πόθων».

’Ιδού, ή μοναδική, είς δλον τό άνωτέρω μνημόνευθέν βιβλίον 
τού Πεϊγιώ, σύντομος παρατήρησις περί τής σημασίας τής θρησκείας 
έν τφ έργιρ τής ηθικής διαπαιδαγωγήσεως. Έν τφ συνόλφ ή παρατή- 
ρησις αύτη, βεβαίως, είνε δικαία, άλλ’ έλλιπεστάτη προκειμένου περί 
κρίσεως έπί τόσον σοβαρού ζητήματος, οίον είνε τδ περί ηθικής αύ- 
τοτελειοποιήσεως τού άνθρώπου. Έάν ό συγγραφεύς παρέχη έν τφ 
συγγράμμαιι αύτού ικανόν χώρον, ώσ.ε πολύς νά γίνεται λόγος περί 
τής σημασίας τοιούτων παραγόντων έν τή αύτοδιαπαιοαγωγήσει oloiel- 
νε : ή έργασία, τά κοινωνικά μέ5α, ή κοινή γνώμη, ή έπιστήμη, «οί 
μεγάλοι νεκροί» (τ. έ. οί σοφοί τής άνθρωπότητος), τότε πρέπει νά εΐ- 
πωμεν, δτι ή θρησκεία άναμφιδό/ ως κέκ.ηταιέν τφ ζητήματι τούτφ 
πολύ μεγαλυτέραν σημασίαν ή πάντες οί είρημένοι παράγοντες.

Διά τούτο έπιθυμούμεν ένταύθα νά έςετάσωμεν τό ζήτημα περί 
τής «διαπαιδαγωγήσεως^ άπό άπόψεως τής Χριστιανικής θρησκείας 
τ. έ. νά θέσωμεν το ζήτημα έπί οϋ έδάφους τής χριστιανικής κοσμο
θεωρίας καί νά διαφωτίσωμεν αύτό διά τοΰ ιδεώδους τής χριστιανικής 
ζωής. Άλλαις λέςεσιν έπιθυμούμεν νά κάμωμεν ένταύθα λόγον περί 
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τής χριστιανικής διαπαιδαγωγήσεως, τοσοΰτο μάλλον δσον ή χριστια
νική θρησκεία είς τήν όποιαν μέγα πρόβλημα προβάλλεται, κατά τόν 
Πεϊγιώ, «ό άγων κατά τής ζωώδους ύποστάσεως τής άνθρωπίνης φύ- 
σεως» παρουσιάζεται ώς τό άριστον σχολείον διά τήν ήθικήν διαπαι- 
δαγώγησιν τοΰ άνθρώπου.

* 
* *

Ή χριστιανική θρησκεία είνε κατ’ έξοχήν θρησκεία τής ήθικής 
«αύτοδιαπαιδαγωγήσεως»· αυτή καλεί τον άνθρωπον είς μακράν καί 
έπίπονον έργασίαν έπί του ίδίου έαυτου του, έπί τής ιδίας ήθικής φύ- 
σεως, είς άγώνα προς τήν αμαρτίαν, πρδς τήν ήθικήν άναγέννησιν 
καί άνακαίνισιν, προς δημιουργίαν έν έαυτφ «νέου» ισχυρού πνεύμα
τος, έν μια λέξει προς δημιουργίαν άνθρώπου ικανού να αύτενεργή ή- 
θικώς καί να τελειοποιήται ήθικώς.

Παρά ταύτα δμως ή χριστιανική θρησκεία διδάσκει, δτι ό άνθρω
πος ώς έκ τής τάσεως αύτού είς τήν αμαρτίαν είνε ασθενής καί άδύ- 
νατος καί δτι άνευ της θείας βοήθειας άδύνατον νά έπιτελέση καλόν 
τι, «Άνευ έμού, ού δύνασθε ποιεϊν ούδέν», είπεν δ Κύριος, «δ θεός 
δέ είνε ό ένεργών έν ήμΐν καί τδ θέλειν καί τδ ένεργεΐν ύπέρ τής εύ- 
δοκίας» (Φιλιπ. 2,13).

Βεβαίως, διά τούτων ούδαμώς άφχνίζετχι ή αύτενέργεια καί αύ- 
τοσυνειδησία τού άνθρώπου έν τφ εργφ τής ήθικής αύτοτελειώσεως, 
άλλ’ υποδεικνύονται μόνον τα φυσικά δρια τών άνθρωπίνων δυνάμεων 
καί ή άναγκαιότης δια τδν άνθρωπον τής θείας βοήθειας καί χάριτος, 
δταν ούτος δέν είνε είς θέσιν οιά τών ιδίων δυνάμεων νά πολεμήση 
πρδς τήν αμαρτωλόν αύτου κατάστχσιν. Έξ άλλου δέ δ άνθρωπος έν τή 
δδφ τής ήθικής αύτού τελειώσεως εχων ώς σύμμαχον τήν θείαν βοήθει
αν δέν φοβείται νχ συνάντηση προσκόμματχ καί έμπόδια, «διότι κατά 
τδν λόγον τού Θεού, «τ’ άδύνατα παρ’ άνθρώποις είνε δυνατά παρά τφ 
θεώ» (Αουκ. 18,27), διά δέ τδν πιστεύοντχ χριστιανόν τά πάντα εί
νε δυνατά (Μαρκ. 9,23).

’Ιδού δποίαν εύρεΐαν έκτασιν άποκαλύπτει καί όποια πλούσια μέ
σα δια τήν ήθικήν τού ανθρώπου τελείωσιν παρέχει ή χριστιανική 
θρησκεία, ήτις ώς ύψιστον ιδεώδες τής τελειότητος δεικνύει ήμΐν τδν 
θεόν. «’Έσεσθε τέλειοι, ώσπερ δ ΙΙατήρ ύμών δ έν τοίς ούρανοΐς τέ
λειός έστιν> (Ματθ. 5 48).

Αίαν εύνόητον τυγχάνει, δτι ή ηθική τελείωσις τού άνθρώπου — 
Χριστιανού στενώς συνδέεται πρδς τήν χριστιανικήν άγωγήν καί ιδία, 
πρδς τήν «αύτοδιαπαιδαγώγησιν» διότι ώς άνωτέρω έΐπομεν ή χριστι
ανική θρησκεία πάντα άνθρωπον καλεί πρδς «έσωτερικήν» έργασίαν 
έπί τού εαυτού του καί δι’ έκαστον τίθησιν ώς ήθικδν πρόβλημα τδν 
έσωτερικδν καθαρμόν, τήν άνακαίνισιν καί άναγέννησιν.

Άπό τίνος δέ δφείλει ν’ άρχηται καί έν τίνι κυρίως συγκεντρού- 
ται τό έργον τής χριστιανικής αύτοδιαπαιδαγωγήσεως ; Τό ζήτημα 
τούτο δέν μάς παρουσιάζει δυσκολίας, διότι έν τώ λόγω τού θεού λί
αν σαφώς τίθεται ή βάσις τής ήθικής τελειώσεως, έν τή άνθρωπίνη 
«καρδία», ήτις ώς έν τή Πχλαια ούτω καί έν τή Κ. Διαθήκη, θεωρεί
ται, ούτως είπειν, ή πηγή ού μόνον τής ύλικής, άλλά καί τής πνευ
ματικής ζωής,— «δ θησαυρός έκ τού όποιου ό άγαθδς άνθρωπος προσ
φέρει τό άγαθόν, καί δ πονηρός άνθρωπος προσφέρει τό πονηρόν» 
(Αουκ. 6,45).

Πάντα ταύτα πλήρως]συμφωνούσι πρός τα έπιστημονικά συμπε
ράσματα τής συγχρόνου ψυχολογίας, ήτις, ώς γνωστόν, μεγάλην ά- 
ποδίδει σημασίαν έν τή πνευματική ζωή εις τό συναίσθημα τού άν
θρώπου.

«Τό συναίσθημα, λέγει δ Πεϊγιώ, δυνάμεθα είπεΐν, δτι κεϊται ώς 
βάσις πάσης τής έσωτερικής πνευματικής ήμών ζωής. Πράγματι, διά 
τών στοιχείων τής ζωής ταύτης έμφανίζονται αί ίδέαι, αί τάσεις ή κι
νήσεις (émotions) καί τα διαβήματα, άλλά δέν είνε δύσκολον νά πει- 
σθή τις, δτι αί κ ι ν ή σ ε ι ς παρουσιάζονται ώς τό πρωτεύον στοιχεΐον. 
Έκασιος άνθρωπος φέρει έν εαυτώ δλόκληρον άποθήκην σκέψεων εί 
λημμένων έκ τής παρατηρήσεως, έκ τών ομιλιών καί έκ τών άναγνώ- 
σεων. Τό είδος τούτο τών σκέψεων άποτελεί τό έςωτερικόν στρώμα τών 
ιδεών έντελώς ύποτεταγμένων είς τήν β^ύλησιν ήμών. Είμεθα έντελώς 
κύριοι αύτών καί δέν δύνανται ν’ άσκήσωσιν έφ’ ήμών ούδεμίαν έπίδρα- 
σιν. Μεγαλυτέραν έπιρροήν φαίνονται έχουσαι έκειναι αί ίδέαι, αϊτινες 
είνε συνδεδεμέναι μετά τού ήμετέρου συναισθανομένου «έγώ». Τούτο 
δέ ούτως είπεΐν είνε ίδέαι έκ κινήσεως προερχόμεναι.

«Έν τφ έργφ τής «αύτοδιαπαιδαγωγήσεως»-—εξακολουθεί ό 
Πεϊγιώ—άνάγκη νά λάβωμεν ύπ’ δψει, πρωτίστως, τάς ιδέας ταύτας, 
διότι ή κυριαρχία τών κινήσεων είνε άπεριόριστος έφ’ ήμών*  έν αύ· 
ταΐς κρύπτεται ή ούσία πάσης τής ζωικής ήμών ένεργείας καί δρά- 
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σεως, έπειδή καί αύτή ή βούλησις τοϋ άνθρώπου, κατ’ ούσίαν, είνε δύ- 
ναμις προερχομένη έκ κινήσεως : ή βούλησις είνε ύψίστη κίνησις, δι- 
υλιζομένη, ούτως είπεϊν, διά τοϋ νοϋ».

Άλλ’ ο,τι λέγει ό Πεϊγιώ περί τοϋ «συναισθήματος», τοΰτο έν τω 
λόγω τοϋ θεού λίαν χαρακτηρισακώς άποδίδεται είς τήν «καρδίαν» 
τοϋ άνθρώπου, έν τή εύρεία έννοια τής λέξεως ταύτης.

Άρκεϊ νά ρίψωμεν έν βλέμμα είς τα βιβλία τής άγ. Γραφής διά 
νά ίδωμεν, δτι παν δ,τι ό Πεϊγιώ κρίνει άπό έπιστημονικής καί θεω
ρητικής άπόψεως έν αύτοις παρίσταται διά σαφών, προφανών, βαθέων 
καί πειστικών γεγονότων τής πνευματικο-ηθικής ζωής τοϋ άν
θρώπου, έξ ου καθαρώς βλέπομεν, όποιον σπουδαϊον ρόλον έν τή ζωή 
ταύτη διαδραματίζει «ή καρδία» ή αυτό τό «συναίσθημα» κατά τόν 
Πεϊγιώ.

Πρέπει να παρατηρήσωμεν, δτι ή λέξις «καρδία» έν τή άγ. Γρα
φή τόσον έν τή Παλαια δσον καϊ έν τή Καινή Διαθήκη έχει εύρυτά- 
την σημασίαν. Είς πάντα τά βιβλία τής άγ. Γραφής «ή καρδία» τοϋ 
άνθρώπου θεωρείται δχι μόνον ώς τό κέντρον πάσης τής σωματικής, 
άλλά πρωτίστως τής πνευματικο-ηθικής ζωής τοϋ άνθρώπου,—ώς τό 
ούσιωδέστατον δργανον πασών τών ψυχικών καϊ πνευματικών δυνά
μεων, λειτουργιών, κινήσεων, σκέψεων, έπιθυμιών καί συναισθημάτων 
τοΟ άνθρώπου, μεθ' δλων αύτών τών κινήσεων καί άποχρώσεων.1)

1) Ε!νε άξιον παρατηρήσεως, δτι πκρομοίχ θεωρία περί τής καρδίας α
παντάται καϊ εν τή άρχαίφ αίγυπτιακή φιλολογίφ. Έν τινι άρχαιοτάτφ αίγυ- 
πτιακφ παπύρφ (1553—1550 π. Χρ.) ύπό τήν επιγραφήν · «Τό μυστικόν τού 
βιβλίου του Ιατρού» (ή επιστήμη περϊ τής καρδίας) λέγεται : ή καρδία είνε τό 
κέντρον τών αγγείων ολοκλήρου τού σώματος. ‘Όπου δήποτε καϊ αν θέσης τόν 
δάκτυλον : έπϊ τής κεφαλής, έπϊ τού ίνίου, έπϊ τής χειρός, έπϊ τού ποδός — 
πανταχού έγγίζεις τήν καρδίαν». ’Εφεξής αριθμούντκι τ’ αγγεία τ’ άναχωρούντα 
έκ τής καρδίας καϊ δεικνύεται, δτι ή καρδία εϊνε τό δοχείον τών ψυχικών κατα
στάσεων : τής λύπης, τής οργήςκ.τ.λ. Οί Αιγύπτιοι από τών άρχαιοτάτων 
χρόνων έθεώρουν τήν καρδίαν δοχειον τής ψυχής.

5 Ή καρδία κατά τήν διδασκαλίαν τής Άγ. Γραφής είνε ή πηγή 
καί άφετηρία πάσης άγαθής ή κακής σκέψεως, παντός αίσθήματος, 
λόγου ή διαβήματος τοϋ άνθρώπου (Αουκ, 6,45). Έν αύτή λέγεται : 
«Γνωρίζει ή καρδία σου δλην τήν κακίαν, τήν όποιαν έπραξες είς τόν 
Δαυίδ τόν πατέρα μου» (Γ'. Βασιλ. 2,44). Ό Ίώβ κρατεί τήν δικαιο
σύνην του καί δέν θ’ άφήση αύτήν ή καρδία του δέν θά έλέγξη αύτόν 

Ή σημασία τής χριστιανικής θρησκείας 539

έφ’ δσον ζή (Ίώβ 27,6). Έλυπήθη ή καρδία τοϋ Δαυίδ, επειδή είχεν 
άποκόψη τό κράσπεδον τοϋ Σαούλ (Α'. Βασιλ. 24,6) κλπ. Έν τή καρ
δία άναπτύσσονται διάφοροι προθέσεις καί έπιθυμίαι*  έν αύτή συλλαμ- 
βάνεται καί γεννάται ή άπόφασις τοϋ άνθρώπου νά ένεργήση ούτως ή 
άλλως*  ’είνε ούτως είπεϊν ή καρδία, ή έδρα τής βουλήσεως καί τών 
πόθων της. Αί ένέργειαι αύιαι τής βουλήσεως ,ύποδηλοϋντάι δια τών 
έκφράσεων : «καί έδωκα τήν καρδίαν μου·» (Έκκλ. 1,13)· «καί έβα- 
λεν ό Δανιήλ έν τή καρδία αύτοϋ» (Δαν. 1,8)· «καί ήλθεν είς τήν 
καρδίαν Δαυίδ τοϋ πατρός μου» (Γ' Βασιλ. 8,17). Ό παλαιός ’Ισραήλ 
έπρεπε νά προσφέρη τό δώρόν του πρός οίκοδομήν τής σκηνής,— «έ
καστος καθώς προηρείτο τή καρδία» (Έξοδ. 35,5). «Εκείνον τόν ό- 
ποϊον άγαπώμεν, είς τούτον προσφέρομεν τήν καρδίαν ήμών καί έ- 
κεϊνον τόν όποιον εχομεν είς τήν καρδίαν μας, είς τούτον δίδομεν αύ
τήν. Υιέ μου δός μοι τήν καρδίαν σου» (Παροιμ.23,26 πρβλ. Β'. Κορ.
7,3. Φιλ. 1.7 κλπ.)

Έκ τούτων έννοεϊται, διατί έν τή άγ. Γραφή <ή καρδία» καλείται 
«θησαυρός» καί λέγεται δτι ό «άγαθός άνθρωπος έκ τού άγαθού θη
σαυρού τής καρδίας του προσφέρει τό άγαθόν καί ό πονηρός έκ τού 
πονηρού θησαυρού τής καρδίας αύτοϋ προσφέρει τό πονηρόν» (Αουκ. 
6,45). Κατά ταϋτα, δ,τι δ Πεϊγιώ όνομάζει «κινήσεις» (émotions) 
καί ιδέας στενώς συνδεδεμένας μετά τοϋ συναισθανομένου ήμών «έγώ», 
αϊτινες κατά τήν γνώμην αύτοϋ, έχουσιν άπεριόριστον έξουσίαν έφ’ ή
μών, τούτο όρθότερον καί έπιτυχέστερον έν τή άγ. Γραφή καλείται 
γενικώς, «έννοιαι τής καρδίας® (Έβρ. 4.12 πρβλ. Α\ Κορ. 4,5) έν 
αις κρύπτεται ή ούσία πάσης τής ηθικής ήμών ζωής καί ένεργείας καί 
έκ τών όποιων έξαρτάται αύτη· ή έκείνη ή κατεύθυνσις αύτών.

Ό Σωτήρ ήμών λέγει : «έκ τής καρδίας Εξέρχονται διαλογισμοί 
πονηροί, φόνοι, μοιχεϊαι, πορνεϊαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρία! βλασφη- 
μίαι» (Ματθ. 15,19). Ό Κύριος, ώς παρατηρούμεν, έν πρώτη μοίρα 
τίθησι τους πονηρούς διαλογισμούς καϊ άμέσως μετ’ αύτούς τά πονηρά 
έργα. Καί τούτο είνε εύνόητον, διότι αί έσωτερικαί, τής καρδίας, ή
μών σκέψεις, είνε σπουδαιότεροι ή τά εξωτερικά έργα καί αί πονηραΐ 

σκέψεις μάλλον έπικίνδυνοι ή έςωτερικαί άιχρτίαι. Τφ αντί — πώς 
ένεργούσιν αί «έσωτερικαί», τής καρδίας ήμών σκέψεις ; Έλευθέρως, 
είς πάσας τάς ψυχικά; χώρας, άρχόμεναι άπδ τής καρδίας καί έπεκ- 
τεινομεναι είς τόν νουν (τ. έ. μεταοαίνουσαι είς τήν χώραν τής γνώ- 
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σεως) καί τήν βούλησιν*  αί κακαί σκέψεις ένεργοΰσι χωρίς ούδαμώς νά 
ένοχλώνται ή στενοχωρώνται έκ τών έξω, άνευ έπιβλέψεως ξένου δ- 
φθαλμού, ώς άκριβώς ένεργοΰσιν οί κακούργοι έν τοις σπηλαίοις αύτών, 
άκινδύνως καταστρώνοντες τά σχέδια τών πονηρών αύτών πράξεων 
καί διαθέτοντες τά μέσα πρδς ληστείας καί φόνους. Συνήθως νομίζο- 
μεν, δτι παραδιδόμενοι είς όνειρα άλλοτε μέν σκοτεινά, άλλοτε δέ 
λαμπρά, άλλοτε είς έγωϊστικάς καί άλλοτε είς συμπαθητικάς έπιθυμί- 
ας καί αισθήματα μόνον παίζομεν καί διασκεδάζομεν άθώως καί ά
βλαβός. Καί δμως ή πείρα λέγει, δτι τό παιγνίδιον τούτο, τό νομιζόμε- 
νον άβλαβές, είνε τδ πλέον έπικίνδυνον καί έπιβλαβές, διότι τούτο είνε 
έκείνο τδ όποιον τρέφει τά πάθη, τδ όποιον προετοιμάζει καί διευκο
λύνει είς αύτά τήν νίκην καί διανοίγει τήν όδδν είς μεγάλα έγκλήμα- 
τα, τά όποια αν ένίοτε δέν έκτελούνται, τούτο προέρχεται διότι έξω- 
τερικά περιστατικά κωλύουσι τήν ένέργειαν τών έσωτερικών κακών 
αρχών ή σκέψεων τής καρδίας.

Πόσον δέ θά έπολλαπλασιάζοντο τ’ άνομήματα καί τά έγκλήματα 
έντφ κόσμφ αν οί πονηροί ήμών διαλογισμοί καί έπιθυμίαι δέν συνήν- 
των κωλύματα έν τή έκπληρώσει αύτών έκτδς ήμών! Αί αίματοχυσίαι 
λ.χ. καί οί φόνοι θά ήσαν σχεδόν τόσον συνήθεις, δσον καί αί έξάψεις 
τής δργής καί αί σφοδραΐ κινήσεις τού φθόνου. ΔιατΙ έλέχθη, δτι «δ 
όργιζόμενος κατά τού άδελφού αύτού είκή, ένοχος έσται τή κρίσει>, 
ώς ό φονευς δηλ., καί «ό μισών τδν άδελφδν αύτοΰ άνθρωποκτόνος 
έστίν» (Ματθ. 5,22. Ίωάν. 3,15) ;—Διότι βεβαίως, ή έσωτερική μο- 
χθηρία, ή μή έκδηλουμένη έξωτερικώς, είνε ήδη πραγματική άμαρτία 
έναντία πρδς τήν έκτην έντολήν. 'Ό,τι βλέπει τις είς καρδίαν πλήρη 
κακίας ή φθόνου τδ αύτό βλέπει καί είς ,τήν ψυχήν τού φονέως, τ. έ. 
τήν αύτήν ηθικήν άσχημίαν, τήν αύτήν μαύρην κακίαν, μετά τής δια
φοράς, δτι ή ψυχή, ή κρύπτουσα τήν αμαρτίαν παρίσταται άπομεμα- 
κρυσμένη τής μετανοίας πολύ περισσότερον, έκείνης, έν τή όποία ή ά
μαρτία ήδη άπεκαλύφθη καί έγεινε φανερά.

Τοιαύτη είνε ή δύναμις καί ή έφ’ ήμών έξουσία «τών διαλογισμών 
τής καρδίας» είτε τών ούτω καλουμένων σκέψεων, τών στενώς συνδε- 
δεμένων πρδς τδ συναισθανόμενον ήμών«έγώ>. Γεννώμενοι έν τφ συν- 
αισθήματι είτε έν τή καρδία τοΰ άνθρώπου ύπδ μορφήν συγκεχυμένων, 
άορίστων καί άσυναισθήτων τάσεων καί μεταβαίνοντες είτα είς τήν χώ
ραν τής συναισθήσεως καί ένισχυόμενοι έν αύτή οί «διαλογισμοί τής 
καρδίας ^ άπαρατρέπτως πλέον ένεργούσιν έπί τής βουλήσεως ήμών.

Έκ τών άνωτέρω εύνόητον καθίσταται διατί έν τώ έργω τής 
αύτοδιαπαιδαγωγήσεως διηνεκώς καί μετ’ δξυδερκείας δέον νά παρακο- 
λουθώμεν τάς κρυφίας κινήσεις τής καρδίας ήμών, πνίγοντες έν τή 
γενέσει αύτοΰ καί έξαλείφοντες άπδ τής ρίζης δ,τι έν τφ λόγφ τού θεού 
καλείται «πονηροί τής καρδίας διαλογισμοί» τ.έ. πάσας τάς άκαθάρ- 
τους καί κακάς όρμάς, κινήσεις καί τάσεις, έξ ών τελευταίως παρά
γονται τά κακά έργα (Ματθ. 15,19).

Ό Πεϊγιώ, λέγει, δτι έν τή διαπαιδαγωγήσει «δέον νά στρεφώ- 
μεθα τδ μέν είς τήν μόρφωσιν έν τή ψυχή όλοκλήρου σειράς ωφελίμων 
ιδεών τδ δέ είς τήν έκρίζωσιν τών έπιβλαβών, άλλά πρδς τούτο κατά 
τήν γνώμην του, άναγκαία είνε ή γνώσις τών νόμων τής ψυχολογίας, 
τών νόμων τού συνειρμού τών ιδεών καί τής ταξινομήσεως τών κινήσεων, 
τέλος ή γνώσις καί ή ίδιοποίησις τών τρόπων τής ηθικής έπιδράσεως 
έφ’έαυτών».

Βεβαίως πάσαι αύται αί γνώσεις είνε σπουδαϊαι και ωφέλιμοι, 
άλλά νομίζομεν δτι είνε έλλιπεϊς, διότι έν τφ έργφ τής «αγωγής» έκ
τδς τής «έπιστημονικής» γνώσεως άπαιτεϊται καί ή θρησκευτική μά- 
θησις*  δτι δ’ άφορά ιδία τήν Χριστιανικήν διαπαιδαγώγησιν άπαιτεϊ- 
ται ή γνώσις καί ίδιοποίησις «τών τρόπων τής ήθικής έπενεργείας έφ’ 
εαυτών», τρόπων, τους όποίους υποδεικνύει ήμϊν ή χριστιανική θρη
σκεία.

Άλλά πρΙν ή όμιλήσωμεν περί τών «τρόπων» τούτων, πρέπει νά 
παρατηρήσωμεν, δτι έν τφ έργφ τής αύτοδιαπαιδαγωγήσεως άνάγκη 
νά γνωρίζωμεν τήν γνωστοποιουμένην καί άποκαλυπτομένην έν τή χρη- 
στιανική θρησκεία μεγάλην άλήθειαν περί τής έκ τής αμαρτίας βλά
βης καί άσθενείας τού άνθρώπου, δστις έχει άνάγκην πρδς ένίσχυσιν 
αύτού, άναγέννησιν καί άνακαίνισιν τής ήθικής αύτοΰ φύσεως, τής θείας 
βοηθείας καί χάριτος. Άλλαις λέξεσιν έν τφ έργφ τής ήθικής αύτοδι- 
απαιδαγωγήσεως άπαιτεϊται πρδ παντός άπδ μέρους τοΰ άνθρώπου 
συναίσθησις τής ήθικής αύτοΰ άδυναμίας, πίστις είς τδν θεόν καί έλπίς 
είς τήν παντοδύναμον αύτοΰ βοήθειαν.

(Έπεται συνέχεια.) Α.Δ.
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ΠΛΟΥΤΑΡΧΕΙΑ ΑΠΑΝΘΙΣΜΑΤΑ

Ai αηγαί τής άΟνμίας μας·

Έθεωρήθη κατ’ άρχάς δτι εύδαίμονες καί εύθυμοι άνθρω
ποι ήσαν πρό παντός οι πλούσιοι,

οΐς μή το δανείζεσύαι πρόσεστιν, ού στενειν 
τάς νύκτας ούδέ στρεφόμενους άνω κάτω 
οϊμοι λέγειν ήδύν δέ καί πρφόν τινα 
ύπνον καθεύδειν’

έπειτα δμως, έπειδή παρετηρήθη δτι οί πλούσιοι δέν διέφερον 
τών πτωχών ύπ’ αύτήν τήν έποψιν, ώμολογήθη δτι βίος καί λύπη 
είνε πράγματα άναπόσπαστα, δτι ή άθυμία

τρυφερό βίφ σΰνεσχιν ένδόξφ βίφ 
πάρεστιν, άπόρφ σώματα γηράσκει βίφ.

Δέν ύπάρχει άμφιβολια δτι αύτή ή ψυχική κατάστασις τής 
ευθυμίας ή δυσθυμίας μας δέν σχετίζεται τόσον μέ τά έξωτερικά 
περιστατικά τοΰ βίου μας δσον μέ τήν Εσωτερικήν διάθεσιν τής 
ψυχής μέ τήν οποίαν άντικρύζομεν καί ζυγίζομεν τδν κό
σμον καί τάς μεταβολάς τοΰ βίου. ΙΙράγματα αδιάφορα ή καθ’ έ- 
αυτά λυπηρά καί άθυμίας πρόξενα άλλως έπ’ άλλων έπιδρώ- 
σιν. Ό Μέγας ’Αλέξανδρος άκούων τδν Άνάξαρχον νά δμιλή 
περί ύπάρξεως απείρων άλλων κόσμων έβαρυθύμησε καί έδάκρυ- 
σεν, δτε δέ ήρωτήθη ύπδ τών φίλων του τί έ'παθεν, «καί πώς νά 
μή δακρύσω, είπεν, άφοΰ ύπάρχουν τόσοι άλλοι κόσμοι καί ήμεις 
ούτε τδν ένα άκόμη δέν έκυριεύσαμεν ; » 'Ο φιλόσοφος Κράτης 
έχων πήραν καί τρίβωνα διήλθεν δλον τδν βίον του παίζων καί 
γελών ώς έν έορτή. Καί δ Διογένης πωλούμενος έσκωπτεν, έξη- 
πλωμένος κατά γής, τδν κήρυκα, ό όποιος τδν έδημοπράτει, δτε 
δε παρεκινεΐτο ύπ’ αύτοΰ νά έγερθή δέν έσηκώνετο, άλλά παίζων 
καί γελών έλεγε, «καί αν έπώλεις κανέν ψάρι ; » '0 Σωκράτης 
είς τδ δεσμωτήριον έφιλοσόφει, δ δέ Φαίδων άποθνήσκων έκλαιε 
διότι δέν παρελάμβανε τούς ίππους καί τδ άρμα τοΰ πατρός του. 
"Ολα αύτά δεικνύουσιν δτι αί άντιλήψεις καί αί ψυχικαί μας δια

θέσεις χρωματίζουσι τδν βίον μας τοιοΰτον ή τοιοΰτον, εύθυμον 
ή δύσθυμον, δπως τδ ύπόδημα συμμορφοΰται μέ τδν πόδα μας. 
Έχομεν λοιπόν έντός μας τήν πηγήν τής εύθυμίας μας καί πρέ
πει νά τήν καθαρίζωμεν τακτικά διά νά έχωμεν καί τά έκτδς οι
κεία πάντοτε καί φίλα.

Ό Πλάτων πολύ εύφυώς παρωμοίασε τδν βίον μας μέ τήν 
κυβείαν (μέ τδ τάβλι) κατά τήν δποίαν δέν πρέπει μόνον νά μάς 
έλθη καλό ζάρι, δπως λέγομεν, άλλά καί καλώς νά τδ χρήσιμο- 
ποιήσωμεν. Τδ πρώτον είνε τής τύχης, εις ήμάς δμως άπόκειται 
ή δρθή χρήσις τοΰ παρά τής τύχης δοθέντος, ώστε καί τήν 
έξ αύτοΰ ζημίαν καί άθυμίαν νά μετριάσωμεν. Τδ παν έγκειται 
είς τδ νά γνωρίζωμεν νά έκμεταλλευώμεθα τδ έκάστοτε διδόμενον 
είς άγαθδν πάντοτε καί δχι είς άθυμίαν καί άνιαρδν καθ’ έαυτδ 
αν είνε. Πολλοί πολλάκις άπαίδευτοι, εύνοϊκών περιστάσεων τυ- 
χόντες ήστόχησαν άπδ άβουλίαν είς τδν βίον των καί κατεπιον 
πικρότατα ποτήρια θλίψεων, άλλοι δέ φρόνιμοι καί άπδ τών δυ· 
σχερεστάτων πολλάκις πραγμάτων χρήσιμα πολλάκις άπεκόμι- 
σαν καί άπδ τής δδοΰ τής άθυμίας άπετράπησαν. Ό Διογένης 
έξωρίσθη καί μετά τδ άτύχημα τοΰτο ήρχιαε νάφιλοσοφή. Ζή
νων ό Κιτιεύς άπώλεσε μεγάλην περιουσίαν, μαθών δέ δτι τδ τε- 
λευταίον έναπομείναν πλοϊόν του κατεβυθίσθη καί αύτδ αύτόφορ- 
τον «πολύ καλά κάμνεις, ώτύχη, είπεν, δδηγοΰσά με είς τδν τρί
βωνα καί τήν φιλοσοφίαν». Τι μάς εμποδίζει νά μιμώμεθα τούς 
άνθρώπους τούτους είς τά έπεισόδια καί τάς μεταλλαγάς τοΰ βί
ου μας ; Έπεδιώξαμεν ποθητόν άξίωμα καί δέν κατωρθώσαμεν 
μεθ’ δλας τάς προσπαθείας μας νά τδ καταλάβωμεν άς άρκε- 
σθώμεν είς έκεινο άφ’ ού .έξεκινήσαμεν. Έπεζητήσαμεν τήν φι
λίαν μεγάλων άνθρώπων καί άπεκρούσθημεν’ άκινδύνως καί ά- 
πραγμόνως θά ζήσωμεν. Έδοκιμάσαμεν τήν πικρίαν διαβολής 
καί φθόνου' ας μετριάσωμεν τήν έκ τοΰ κακοΰ τούτου πικρότητα 
φιλοσοφοΰντες δλίγον έπί τής άνθρωπίνης φύσεως. Τά τοιαΰτα 
έπεισόδια τοΰ βίου μας πρέπει καλώς σταθμίζοντες νά κατευθύ- 
νωμεν είς φιλοσοφίαν μάλλον παρά είς διαλογισμούς άθυμίας.

’Άλλη πηγή άθυμίας είνε ή άδυναμία μερικών άνθρώπων

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

 - Ι
ερ
ά Μ

ητρ
όπ
ολ
ις 
Κιτ
ίου



544 «Εκκλησιαστικός Κήρυξ» Πλουτάρχεια άπανθίσματα 545

ού μόνον νά άθυμώσι διά τά ’ίδια καί συγγενικά των άτυχήματα 
άλλά καί νά ένοχλώνται καί νά παροξύνωνται άπδ τά πάθη τών 
έχθρών των, τάς βλασφημίας των, τόν φθόνον των καί τήν άλλην 
των κακοήθειαν. Περιττή δσον καί ανόητος άδυναμία. ”Ας συνηθί- 
σωμεν νά άντικρύζωμεν τά άνθρώπινα ταΰτα στίγματα ήπίως καί 
μετρίως ώς άναγκαίας έ «δηλώσεις τοΰ ύπάρχοντος είς τδν κόσμον 
κακοϋ καί τότε δέν θά άθυμώμεν διά τάς άηδίας καί μοχθηρίας 
τών άλλων. "Οπως διά τούς ύλακτοΰντας κύνας δέν παραξενευόμε- 
θα διότι φρονοΰμεν δτι κάμνουν κάτι τι φυσικόν, κατά τδν αύτδν 
τρόπον καί αί ύλακαί τής άνθρωπίνης κακίας ας μή μάς εύρίσκω- 
σι πολύμικροψύχους. Έάν εϊμεθα πολύ εύαίσθητοι είς πάντα 
νυγμδν τών άνθρωπίνων παθών θά εχωμεν διαρκείς πηγάς άθυμί- 
ας. Ό κόσμος έχει όμολογουμένως καί πολλά σκοτεινά σημεία, 
άλλά δέν εϊνε άνάγκη είς αύτά καί μόνον νά έντείνωμεν τήν διά- 
νοιάν μας άποσπώντες αύτήν άπδ τά φωτεινότερα· τούναντίον 
δυνάμεθα νά μετριάζωμεν τήν έντύπωσιν τοΰ χείρονος διά τής 
παρατηρήσεως τοΰ βελτίονος. Μέ τδν αύτδν φακόν άς βλέπωμεν 
καί τά πλήγματα τής τύχης. Είνε άνόητον νά καταλυπήταί τις 
δι’ δ,τι έχάθη καί νά μή χαίρη δλίγον δι’ δ,τι έσώθη. Έάν μετά 
τά άτυχήματά μας κλαίωμεν καί θρηνώμεν, άπογοητευόμενοι 
καί άπονεκρούμενοι πρδς πάσαν άλλην ένεργειαν ζωής, δέν θά 
διαφέρωμεν άπδ τούς μικρούς παίδας, οί όποιοι κλαίουσι καί φω· 
νάζουσι καί είνε διατεθειμένοι θά καταθραύσωσιν δλα των τά 
παιχνίδια δταν τολμήση τις νά τοίς άφαιρέση μόνον εν. Ό φι
λόσοφος ’Αριστοτέλης άπολέσας είς δικαστικούς άγώνας έ'να 
ώραιότατον άγρόν, εϊπεν είς έ'να έξ έκείνων οί όποιοι προσεποι- 
οΰντο δτι πολύ έλυπήθησαν καί ήγανάκτησαν διά τδ πράγμα : 
«δλη ή ίδική σου περιουσία είνε εν μόνον χοιρίδιον, ένφ είς έμέ 
έναπελείφθησαν τρεις άλλοι άγροί*  πρέπει λοιπόν έγώ μάλλον 
νά σε συλλυπηθώ.»

Πολλοί συνήθως άθυμοΰσι διότι παραβάλλοντες τήν θέσιν των 
ούχί πρδς τούς πολλούς ύποδεεστέρους των άλλά πρδς τούς δλίγους 
ύπερέχοντας, εύρίσκουσιν εαυτούς ύπολειπομένους. Οί δφειλέται 

εύδαιμονίζουσι τούς μή δφείλοντας, οί πτωχοί τούς πλουσίους, 
οί πλούσιοι τούς άρχοντας, οί άρχοντες τούς βασιλείς, οί βασι
λείς αύιδν τδν θεόν, θέλοντες νά βροντώσι τρόπον τινά καί νά ά- 
στράπτωσι καί αύτοί, ούτω δέ, ένδεείς πάντοτε άπέναντι τών ύ- 
περτέρων, συλλέγομεν προφάσεις άχαριστίας πρδς τήν τύχην 
καί αύτοτιμωρούμεθα άθυμοΰντες.. Ό φρόνιμος δμως καί λογικός 
άνθρωπος δέν βλέπει όδυρόμενο; καί ταπεινούμενος άπδ τάς μυ- · 
ριάδας τών άνθρώπων, οί δποίοι ζώσιν ύπδ τδν ήλιον τούς Ολί
γους μόνον προνομιούχους, άλλά μετ’ αύτοπεποιθήσεως χωρεί 
πρδς τά έμπρδς άρκούμενος είς τδ δτι ζή μυριάκις εύσχημονέστε- 
ρον καί καλύτερον άπδ μυριάδας άλλας άνθρώπων. Καθ’ ήν 
στιγμήν θαυμάζομεν ώς πολύ εύτυχεάτέρους μας τούς ύπηρε- 
τουμένους άπδ πολλούς ύπηρέτας, διατί δέν ρίπτομεν τδ βλέμμα 
μας καί είς τούς ύπηρετοΰντας ; Καθ’ ήν στιγμήν ταλανίζομεν ε
αυτούς διότι στερούμεθα μερικά έπουσιώδη πράγματα, διατί δέν 
ένθυμούμεθα τόσους άλλους στερούμενους καί τών άναγκαιοτάτων ; 
Μακαρίζομεν τδν Ξέρξην διαβαίνοντα τήν γέφυραν τοΰ Ελλη
σπόντου καί άπαξιοΰμεν βλέμματος τούς διορύττοντας τδν 'Άθω 
καί τούς πολυειδώς κακουχουμένους κατά τήν στρατείαν. 'Έπειτα 
δέν πρέπει νά βλέπωμεν μόνον τήν έξωτερικήν λάμψιν τών ζη- 
λουμένων καί θαυμαζομένων ύψοΰντες δλίγον τδ άνθηρδν πα
ραπέτασμα βλέπομεν πολλά δυσχερή καί πολλάς άηδίας. Δέν 
ύπάρχει άνθρωπος, εϊπεν δ σοφός Πιττακός, δ όποιος δέν έχει 
καί εν κακόν. Πολλοί πιθανόν νά φαίνωνται μακαριστοί έξωτε- 
ρικώς, κατ’ άλήθειαν δμως νά είνε τρισάθλιοι καί άξιολύπητοι. 
Δέν είνε άνάγκη λοιπόν νά μεμψιμοιρώμεν κατά τής τύχης μας 
καί θαυμάζοντες τά τών άλλων νά ταπεινώμεθα καί νά άποκαρ- 
διώμεθα.

Πηγή άθυμίας χρησιμεύει πολλάκις καί ή μή έκπλήρωσις 
παρά τάς δυνάμεις μας τών επιθυμιών μας. Ό άνθρωπος είνε φί- 
λαυτος καί ή φιλαυτία τδν κάμνει φιλόπρωτον, φιλόνικον είς δλα, 
άπληστον έραστήν δλων δέν θέλει μόνον νά είνε πλούσιος καί λό
γιος καί ισχυρός καί φίλος βασιλέως καί άρχων πόλεως, άλλ’ έπι- 
θυμεί καί κύνας κυνηγετικούς νά εχη καί ίππους ιπποδρομίων
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καί δρτυγας και άλεκτρύονας σπανίους. 'Ο γνωστός τύραννος Δι
ονύσιος, περιβεβλημένος δόξαν καί ίσχύν μεγάλην, έβαρυθύμει 
πολύ διότι δέν έτραγώδει γλυκύτερον τοΰ ποιητοΰ Φιλοξένου καί 
διότι δέν ήτο συζητητικώτερος τοΰ φιλοσόφου ΙΙλάτωνος. At ά- 
νίατοι αύταί έπιθυμίαι δημιουργοΰσι διαλογισμούς άθυμίας καί 
συχνά γελωτοποιοΰσιν έκείνους οί όποιοι άπό τοιαύτην κουφότη
τα έξέρχονται τοΰ κύκλου τοΰ δυνατού καί τής είδικότητός των. 
Ό Πέρσης Μεγάβιζος, έπισκεφθείς τόν περίφημον ζωγράφον 
Άπελλήν εις τό έργαστήριόν του καί θελήσας νά συζητήση περί 
τέχνης, ήκουσε τά διδακτικά ταϋτα : «έν δσφ έσιώπας έφαίνεσο 
δτι κάτι ήσο διά τά χρυσά σου κοσμήματα καί τήν πολυτελή 
σου πορφύραν τώρα δμως καί αύτοί εδώ οί μικροί μου ύπάλλη- 
λοι γελούν διά τάς φλυαρίας σου».

Κάθε άνθρωπος λοιπόν έχει έν έαυτφ τάς πηγάς τής εύ- 
θυμίας καί δυσθυμίας του, έχει έν τή ψυχή του τούς πόθους τών 
άγαθών καί τών κακών. Ό βίος μας δέν είνε καθαρός καί άμι- 
Â

ούκ άν γένοιτο χωρίς εσθλά καί κακά,
άλλ’ εστι τις σύγκρασις, ώστ’ εχειν καλώς, 

επομένως εύχόμεθα δλοι τά βελτίονα, προσδοκώμεν δμως καί 
τά έναντία. ’Αρκεί μόνον τδ έκάστοτε ύπδ τής τύχης διδόμενον 
νά καρπούμεθα θαρραλέως χωρίς νά σκεπτώμεθα τήν άπώλειάν 
του ώς άφόρητον. Ή φαντασία τοΰ πικρού άφαιρεΐ τήν γλυκυ- 
θυμίαν τής ψυχής χωρίς νά προλαμβάνη τήν προσέγγισίν του. 
'Ο ποιητής Μένανδρος μάς είπεν : «έν δσφ ζώμεν δέν ήμπο- 
ροΰμεν νά ποΰμεν : αύτδ δέν θά τδ πάθωμεν». Ήμποροΰμεν 
δμως νά ειπωμεν : «αύτδ δέν θά τδ κάμωμεν, ψεύματα δέν θά 
ειπωμεν, δέν θά ραδιουργήσωμ=ν, δέν θά κλέψωμεν, δέν θά έπι- 
βουλευθώμεν.» Ό ’Αναξαγόρας, άπολέσας τδν υίόν του, είπεν : 
«έγνώριζον δτι θνητόν έγέννησα». Καί ήμείς άντί τών συνήθων 
παραπόνων «δέν τδ ‘έπίστευον, δέν τδ ήλπιζον, δέν τδ περιέμε- 
νον καί τόσων άλλων άποκαρδιωτικών έκδηλώσεων άθυμίας, ας 
μετριάζωμεν τδ έξ αύτών πικρόν χαοακτηρίζοντες τά γενόμενα 
ώς άπευκταία μέν άλλ’ άνθρώπινα παθήματα.

'Ο Διογένης ίδιον είς τήν Σπάρτην ξένον προπαρασκευαζό · 
μενον διά τήν προσεγγίζουσαν εορτήν, είπεν : «Ό άγαθδς άνθρω
πος, πάσαν ήμέραν θεωρεί εορτήν». Καί είνε πράγματι δ κόσμος 
άγιώτατον καί θεοπρεπέστατον ιερόν. Ήμείς είσερχόμεθα είς αύ
τδ δχι διά νά ίδωμεν άγάλματα άκίνητα καί κολοβά, άλλά διά νά 
θαυμάσωμεν έργα καλλιτέχνου νοΰ, ήλιον καί σελήνην καί άστρα 
καί ποταμούς καί φύσιν ώραιοτάτην. Πρέπει λοιπόν νά εϊμεθα πάν
τοτε εύθυμοι, μεστοί χαράς καί άγαλλιάσεως. Οί πολλοί δέν αισθά
νονται τήν άπόλαυσιν τοΰ ύψηλοΰ τούτου ένθουσιασμοΰ. Άνα- 
μένουσιν έορτάς καί πανηγύρεις διά νά εύφρανθώσι καί εύθυμή- 
σωσι καί καταισχύνωσι τήν μεγάλην πανήγυριν τοΰ βίου δδυρό- 
μενοι καί βαρυθυμοΰντες καί είς πέλαγος έπιπόνων βιωτικών 
φροντίδων πνιγόμενοι. Ψυχικά πολυειδή πάθη καί άνόητοι διαλο
γισμοί τής καρδίας καθιστώσιν άγέλαστον τδν βίον των καί μετα- 
βάλλουσι τδν έπίγειον παράδεισον είς κλαυθμώνος κήπον.

Γ. ΜΑΤΣΑΚΙ2.

0 ΑΓΙΟΣ ΙΟΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Η ΙΡΑΣΙΣ ΑΪΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ(’)

Πρδ δύο ημερών, τήν 13ην τρέχοντος μηνός, ή ’Ορθόδοξος 
Εκκλησία έώρτασε τήν μνήμην τοΰ μεγάλου Πατρδς καί Διδα
σκάλου αύτής Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου.

Τδ άναμορφωτικδν καί ποιμαντικόν έν τή κοινωνία έρ- 
γον τοΰ Μεγάλου Χρυσοστόμου, καί ώς Διακόνου καί ώς Πρε-

*) Μονογραφίαν εκτενή περί του ιερού Χρυσοστόμου παριστώσαν τήν πορεί
αν τών έξωτερικών γεγονότων τού βίου, και πάντων μάλιστα τόν γνήσιον αύτού 
χαρακτήρα και τό αναμορφωτικόν και ποιμαντορικόν έν τή κοινωνίφ έργον του, έ- 
ξέδωκε πρό τίνος, έπ’ ευκαιρίφ τής ιε’ έκατονταετηρίδος τού θανάτου τού Ιερού 
Χρυσοστόμου, δ νύν καθηγητής τού Πανεπιστημίου Χρυσόστομος Παπαδόπουλος. 
Έπϊ τών σχετικών σελίδων τής μονογραφίας ταύτης στηρίζονται αί παρούσαι 

όλίγαι γραμμαί.
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σβυτέρου καί ώς Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, είνε έργον 
τεράστιον, θαυμαζόμενον καί έκτιμώμενον δεόντως όφ’ δλης της 
ανθρωπότητος, ή οποία έπί δέκα και πέντε αιώνας άναγινώσκει, 
ολονέν διδασκομένη, τάς γλυκυτάτας χριστιανικάς του δμιλίας, 
τό δργανον τούτο τής έν τή κοινωνία χριστιανικής του δράσεως.

Χάριν τών αναγνωστών τού «Έκκλησ. Κήρυκος» καί έξ ά- 
φορμής τής μνήμης τού Ιερού Χρυσοστόμου παραθέτομεν έκ 
τού δλου πλουσίου είς δράσιν άλλά και περιπετειώδους βίου 
τοΰ ίερού Χρυσοστόμου τήν δράσιν. αύτοΰ κατά τήν έπανάστασιν 
τής Άντιοχείας, κατά τήν όποίαν, ώς εϊδομεν είς προηγούμενον 
τεύχος, ανεδείχθη προστάτης καί σωτήρ τοΰ λαού δ έπίσκοπος 
τής πόλεως Φλαβιανός.

Άρχομένου τοΰ 387 έξερράγη είς τήν ’Αντιόχειαν σφοδρά έπα- 
νάστασις ένεκα έπιβολής νέων φόρων. 'Ότε άνεκοινώθη τδ σχετικόν 
διάταγμα τοΰ Αύτοκράτορος οί Γερουσιασταί άπέρριψαν τά έμβλήματα 
τοΰ άξιώματρς των καί έξήλθον έκ τοΰ βουλευτηρίου είς τάς δδούς τής 
’Αντιόχειας κραυγάζοντες, δτι δ αύτοκράτωρ Θεοδόσιος θέλει να κα- 
ταστρέψη τόν λαόν. Έν μια στιγμή ή πόλις έγένετο άνάστατος. ’"Α
πειρα πλήθη λαού έξερεθισθέντα ύπό τινων άέργων συνεκεντρώθησαν 
καί μετά κραυγών έσπευσαν είς τήν οικίαν τοΰ Επισκόπου Φλαβιανοΰ, 
άπουσιάζοντος τής πόλεως κατά τήν ήμέραν έκείνην, καί μή εύρόντες 
αύτδν ώρμησαν είς τό διοικητήριον, μόλις δέ δ διοικητής διέφυγε τον 
θάνατον. Έκ τοΰ Διοικητηρίου κατευθύνθησαν είς τό Βουλευτήριον, δ- 
που έν άπεριγράπτω παραφορά μεθ’ ύβρεων καί άρών, συνέτριψαν τ’ 
άγάλματα τής αύτοκρατορικής οικογένειας καί έρριψαν τα τεμάχιά 
των είς τδν Όρόντην ποταμόν. Ό λαός παρεξετράπη είς βιαιοπραγί
ας, έκαυσε δέ τήν οικίαν γερουσιαστοΰ τίνος.

Έν τφ μεταξύ δ διοικητής προσεκάλεσεν έκ τών πέριξ αυτο- 
κρατορικδν στρατόν καί οί έπαναστάται καταληφθέντες ύπό πανικού, 
διεσπάρησαν. Κατά τήν έσπέραν τής πρώτης ήμέρας τής έπαναστάσε- 
ως πολλοί συνελήφθησαν καί έφυλακίσθησαν, τήν δέ έπομένην ήχθη- 
σαν σιδηροδέσμιοι είς τό δικαστήριον. Αί άνακρίσεις τότε έγίνοντο διά 
βασάνων καί πρόχειρα δικαστικά μέσα ήσαν τδ πΰρ καί δ σίδηρος. 
Πολλοί άθφοι συνέπασχον μετά τών ένοχων ύποστάντες τάς βασάνους 
τής άνακρίσεως πέριξ δέ τοΰ δικαστηρίου γυναίκες λυσίκομοι καί μι

κρά παιδία έθρηνώδουν. Αί γυναίκες πίπτουσαι είς τους πόδας τών 
βαρβάρων στρατιωτών,, ίκετεύουσχι καί ζητοΰσχι έλεος ύπέρ oj- 

ζύγων, άδελφών ή γονέων, άπωθοΰντο καί ύβρίζοντο έκβάλλουσαι 
φωνάς άπογνώσεως. Ή φρικώδης εκείνη ήμέρα ύπήρξε λίαν μχκρά, 
περί δέ τήν έσπέραν, διά μέσου διστοιχίας ενόπλων στρατιωτών, έφά- 
νησα/ οί εύγενέστεροι τών κατοίκων τής ’Αντιόχειας, σιδηροδέσμιοι 
καί αίματόφυρτοι καταδεδικασμένοι ήδη είς θάνατον, δδηγούμενοι είς 
τάς φύλακας. Ή φονική καί άπαισία πομπή προύκάλεσεν άπερίγρα- 
πτον θρήνον τών γυναικών, ών πολλαΐ έπισιρέψασαι είς τούς οίκους 
των εύρον αύτούς έσφραγισμένους, διότι έδημεύθησαν τχ κτήματα καί 
αί οίκίαι τών καταδικασθέντων είς θάνατον. Οί πλείστοι τών κατοίκων 
έδραπέτευσαν είς τά δρη*  ή άγορά ήτο κενή άνδρών, μόλις δέ δύο ή 
τρεί, ώς έμψυχοι νεκροί περιεφέροντο. Τά λείψανα τής πόλεως ήσαν 
συνηθροισμένα περί τάς θύρας τών δικασιηρίων. Έπε^άτει βαθυτάτη 
σιγή*  βλοι έβλεπον είς άλλήλους, άλλ’ ούδείς έτόλμα να έρωτήση ή νά 
άκούση τι, διότι έκαστος ύπώπτευε τδν πλησίον.

Πέντε ήμέρας διήρκεσαν αί άνακρίσεις, καί πολλοί μέν ,έκρχτή- 
θησαν ώς ύπεύθυνοι, άνεμένετο δέ ή περί τής όλης πόλεως δεινή πάν
τως άπόφασις τοΰ έξυβρισθέντος αύτοκράτορος. Ό λαός περίτρομος 
κατέφυγεν είς τούς ναούς λιτανεύων καί παρακαλών τδν θεδν ίνα τον 
έλεήση. Τήν έβδομην ήμέραν έν μέσω γενικής σιγής έφχνη έπί τοΰ 
άμβωνος δ ’Ιωάννης Χρυσόστομος. <Τί είπω καί τί λαλήσω ; άνέκρα- 
ξεν δ μέγας Διδάσκαλος*  δακρύων δ παρών καιρός ούχί ρημάτων, θρή
νων ούχί λόγων, ευχής ού δημηγορίας Τις ήμίν έβάσκησεν, άγαπη- 
τοί ; τίς ήμϊν έφθόνησε ; πόθεν ή τοσαύ.η γέγονε μεταβολή ^...’Ο
δύρομαι καί θρηνώ νΰν ού οιά τδ μέγεθος τής προσδοκωμένης απειλής, 
άλλά διά τήν ύπερβολήν τής γεγενημένης μανίας. Εί γάρ μή πχροξυν- 
θείη βασιλεύς μηδέ κολάσειε καί τιμωρήσαιτο, πώς οϊσομεν, είπέ μοι, 
τήν αισχύνην τήν άπδ τών γεγενημένων ; Διακόπτεται μοι τής διδα
σκαλίας δ λόγος τφ θρήνφ*  μόλις ισχύω διάραι στόμα καί άνοίξαι χεί
λη καί κινήσαι γλώσσαν καί ρήματα προέσθαι*  οΰτω καθάπερ χαλκός 
δ τής άθυμίας όγκος άποστρίφει μου τήν γλώσσαν καί τών ρημάτων 
έπιλαμβάνεται*  ο.ύδέν τής πό εως τής ήμετέρας πρότερον μχκαριώ- 
τερον ήν, ούδέν άνερπέστερον γέγονε νΰν.... >

Τήν έπομένην ήμέραν άναφαίνεται πάλιν έπί τοΰ δήμχτος διά 
νά μεταδώση τήν εϊδησιν ότι Ó Έπίσκοπος Φλαβιανός έσπέυσε πρδς
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τόν Αύτοκράτορα έν καιρώ χειμώνος ίνα εύμενίση αύτόν. Χαίρει δμοΰ 
καί δακρύει. Δακρύει διότι δέν βλέπει τόν πνευματικόν ποιμένα καί 
καί πατέρα τού λαού, χαίρει, διότι άπεδήμησεν ουτος υπέρ της σωτηρί
ας αύτού. Τούτο είνε καί τών Άντιοχέων κόσμος διότι τοιούτον έ- 
χουσιν ’Αρχιερέα, καί τού Άρχιερέως τούτου στέφανος, διότι άπεφά- 
σισε να θυσιάση τήν ζωήν αύτού ύπέρ τού λαού, μή έμποδισθεΐς ούτε 
ύπό τού γήρατος, ούτε υπό τής έγγιζούσης έορτής τού Πάσχα, ούτε υ
πό έσχατου κινδύνου τής έτοιμοθανάτου άδελφής του. Ό λαός κατε- 
χειροκρότει θαυμάζων τόν ρήτορα, έμπνεόμενος θάρρος καί έλπίδα, 
άποδεχόμενος καί έφαρμόζων τά διδάγματά του. Προσήρχετο καθ’ έκά
στην είς τόν ναόν διά να άκούση τόν θεσπέσιον διδάσκαλόν του.

Έν τούτοις ό Αύτοκράτωρ θεοδόσιος μαθών τά κατά τήν έπα- 
νάστασιν έξωργίσθη καί έδωκεν αύστηροτάτας διαταγάς νά τιμωρηθώ- 
σιν άμειλίκτως οί Άντιοχεΐς. Τούτου ένεκα νέαι έγένοντο συλλήψεις, 
διεδόθη δέ ήμέραν τινά. δτι στρατός έπήρχετο πρός κατασκαφήν δλο- 
κλήρου τής πόλεως, άπό τής όποιας άφηρέθη ήδη πάν προνόμιον. Έ- 
πΐ τή φήμη ταύτη έντρομος ό λαός ώρμησεν είς τόν ναόν, άπουσι- 
άζοντος έν άρχή τού Χρυσοστόμου. Ή φρίκη αύτού ύπήρξεν άπερί- 
γραπτος, δθεν ό διοικητής ’Αντιόχειας καίτοι έθνικός, είσήλθεν είς τόν 
ναόν καί προσεπάθησε διά λόγων νά κατευνάση τον λαόν. Τήν έπομέ- 
νην ήμέραν έφάνη δ ’Ιωάννης Χρυσόστομος καί μετ’ άπαραμίλλου 
δυνάμεως λόγου παρήνεσε καί είς καρτερίαν προέτρεψεν. Άλλ’ αί συλ
λήψεις έξηκολούθουν καί αί φυλακαί έπληρώθησαν. Προσήγγισε πά
λιν ή ήμέρα τής δίκης τών συλληφθέντων. Κατά ταύτην άπροσδόκη- 
τόν τι γεγονός προσέθηκεν είς τό ζήτημα νέαν φάσιν. Πληθύς μοναχών 
κατελθόντων έκ τών παρά τήν ’Αντιόχειαν μοναστηρίων των περιεκύ- 
κλωσε τούς δικαστάς διαρρήξασα τών στρατιωτών τάς τάξεις. Οί μονα
χοί έδήλωσαν μετ’ αύταπαρνήσεως δτι είνε πρόθυμοι νά θυσιασθώσιν ύ
πέρ τών καταδίκων. Πέμψατε, είπον, ήμάς πρός τόν Αύτοκράτορα 
καί ήμεΐς θα ύπενθυμίσωμεν είς αύτόν δτι είνε χριστιανός. ΕΙς, μάλι
στα τών μοναχών, ό Μακεδόνιος, ένφ οί λοιποί προσεπάθουν νά άρπά- 
σωσι τούς καταδίκους, τοσούτον ίσχυρώς έσεισε τον Αύτοκρατορικόν 
Επίτροπον, ώστε παρ’ ολίγον να τον ρίψη έκ τού ί'ππου. Είπατε, έφώ- 
νησε, πρός τόν Βασιλέα, δτι είνε άνθρωπος μή έχων δικαίωμα νά φο- 
νεύη ανθρώπους, δτι τά μέν κατακερματισθέντα άγάλματα δύναται 
καί πάλιν νά κατασΑευάση, δέν δύναται δμως να δημιουργήση μίαν 

έστω τρίχα άνθρωπίνην. Μετ’ ού πολύ άναφαίνεται καί ό ’Ιωάννης δ 
Χρυσόστομος μετά τών λοιπών ίερέων τής ’Αντιόχειας, καταλαμβάνει 
τάς θύρας τοΰ δικαστηρίου λέγων είς τού; δικαστάς, δτι δέν δύνανται 
νά είσέλθωσιν είς τό δικαστήριον παρά μόνον πατούντες έπί τών πτωμά
των τών ίερέων. Έπεσαν δέ ούτοι πάντες είς τά γόνατα καί παρεκά - 
λουν τούς δικαστάς νά άναβάλωσι τήν δίκην. Γονυπετής καί δ λαός ύ- 
πέβαλε τήν αύτήν παράκλησιν. Οί δικασταΐ δμως βοηθούμενοι ύπό τών 
στρατιωτών κατόρθωσαν νά διασχίσωσι τό πλήθος καί νά είσέλθωσιν 
είς τδ δικαστήριον. Αυσίκομός τις γυνή, κρατούσα τόν χαλινόν τού ίπ
που δικαστού τίνος συνεισήλθεν είς τόν περίβολον τού δικαστηρίου, δ- 
που ίδοΰσα τόν υιόν της δεσμευμένον, μετά σπαρακτικών φωνών προ- 
σέτρεξε πρός αύτόν ζητούσα να φονευθή μετ’ αύτού. Ή δραματική 
αύτη σκηνή ένεποίησε βαθυτάτην έντύπωσιν. Ό αύτοκρατορικός έπίτρο- 
πος καμφθείς έστερξε ν’ άναβληθή μέν ή δίκη νά μεταβώσι δέ οί μο
ναχοί είς Κων)πολιν πρός τόν Αύτοκράτορα. Άλλ’έπειδή οί γέροντες 
έκείνοι θά έβράδυνον κατά τήν όδόν έν ώρα χειμώνος, άπεφασίσθη νά 
γραφώσι γράμματα άπό μέρους αύτών πρός τόν Αύτοκράτορα, έν οίς 
πρός τοις άλλοις έδήλουν δτι αν δ Αύτοκράτωρ έχη άνάγκην αίμα
τος πρός έκδίκησιν είνε έτοιμοι νά θέσωσι τάς κεφαλάς των ύπό τά 
ξίφη τών στρατιωτών.

Έν τώ μεταξύ έφθασεν είς Κων)πολιν δ έπίσκοπος Φλαβιανός, 
δστις διά λόγου θαυμασιωτάτου, δν έγραψε πάντως ό ’Ιωάννης Χρυ
σόστομος, συνεκίνησε μέχρι δακρύων τόν Αύτοκράτορα καί άπέσπασε 
τήν συγγνώμην τής πόλεως. Έκτακτοι ταχυδρόμοι άνήγγειλαν τήν 
χαρμόσυνον εϊδησιν είς τούς Άντιοχεΐς δτι έδόθη πλήρης άμνησιεία. 
Ή εΐδησις έγένετο δεκτή μετ’άπεριγράπτου, έννοείται,ένθουσιασμοΰ. Οί 
Άντιοχεΐς έφωταγώγησαν τήν πόλιν καί κατεκόσμ^σαν αύτήν, ό δέ 
’Ιωάννης Χρυσόστομος κατά τήν ήμέραν τού Πάσχα άναβάς έπί τό βή
μα, καταφθάσαντος ήδη καί τού επισκόπου Φλαβιανού, εΐπεν*  «Εύλο- 
γημένος δ θεός δ τήν ίεράν ταύτην εορτήν μετά χαράς καί εύφροσύ- 
νης πολλής καταξιώσας ήμάς έπιτελέσχς σήμερον καί τήν κεφαλήν ά- 
ποδούς τώ σώματι καί τόν ποιμένα τοίς προβάτοις καί τόν διδάσκαλον 
τοίς μαθηταΐς καί τόν στρατηγόν τοίς σ:ρατιώ:αις, τόν άρχιερέχ τοίς 
ίερεύσιν εύλογητός δ θεός δ ποιών ύπέρ τών περιοχών α αίτούμδθχ 
η νοούμεν.

Ούτως έληξεν ή έπανάστασις τής Αντιόχειας καθ’ ήν έδείχθη τφ 
δντι ή μεγάλη δύναμις τού χριστιανισμού. Ή Εκκλησία διεξήγαγε τε· 
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λεσφόρως τό έργον της είρηνεύσεως τής πόλεως χαΐ τής σωτηρίας αύ
τής. Ό τότε πρεσβύτερος έπ ’Ιωάννης Χρυσόστομος πρωτοστατήσας 
τοϋ έργου τούτου, άριστα έπωφελήθη έχ τής εύχαιρίας ταύτης ινα 
ήθιχώς άναπλάση τήν χριστιανικήν κοινωνίαν. Οί «είς του; άνοριάν- 
τας» λόγοι του είνε έξοχον καί θαυμαστόν μνημειον τής ηθικής ταύ
της δράσεώς του καθ’ δλην τήν νηστείαν τοϋ 387, καθ’ ήν οιήρκεσε τό 
έργον τής είρηνεύσεως καί τής σωτηρίας τής Αντιόχειας. ’Ιδιαζόντως 
έν τοΐς λόγοις του έτόνισε τήν κακήν συνήθειαν τής βλασφημίας καί 
τοϋ δρκου καταπολεμήσας αυτήν μετ’ άξιοθαυμάστου επιμονής καί 
παρρησίας. Γ.Μ.

ΑΝΑ ΤΑ ΙΕΡΑ ΕΔΑΦΗ

Ή ένδοξος στρατιά τοϋ Άλεμβάϋ είσελθοΰσα είς το 'Ιερόν 
έδαφος διά τής Βηρσαβεαί καί καταλαμβάνουσα τήν μίαν μετά 
τήν άλλην τάς πόλεις καί κώμας τής Ίουδαίας, έκύκλωσεν ήδη 
πανταχόθεν «τήν πόλιν τήν τών πατέρων ήμών 'Ιερουσαλήμ», 
μετά συγκινήσεως δέ δ νέος τής χάριτος ’Ισραήλ αναμένει τδ εύ- 
φρόσυνον άγγελμα τής άπολυτρώσεως αύτής, ίνα άθρόος συρρεύ- 
σας είς τούς ναούς τοϋ Κυρίου, άναφέρη αίνον εύχαριστήριον 
τφ θεφ έπϊ τφ σημαντικωτέρφ τοϋ ολου πολέμου γεγονότι.

Έν τφ μεταξύ άς περιοδεύσωμεν άνά τδ λελυτρωμένον ήδη 
μέρος τοϋ δλου 'Ιερού εδάφους, άκολουΟοϋντες τδν δρόμον τοϋ 
απελευθερωτικού στρατού όχι διά νά περιεργασθώμεν τά συν
τρίμματα τοϋ στρατού τής τυραννίας, αλλά διά νά έμπλήσωμεν 
τάς ψυχάς ήμών έκ τών ιερών αναμνήσεων τών καταυγαζουσών 
πάσαν σπιθαμήν τού έλευθερουμένου έδάφους.

Β I ρ-Σ ά μ π α. Είνε τδ «φρέαρ τοϋ δρκου» τδ όποιον 
ώρύξε μεν δ Αβραάμ είς τήν έρημον Σούρ, έγένετο δέ ακολού
θως άντικείμενον έριδος μεταξύ αύτού καί τού Άβιμέλεχ, άπολη- 
ξάσης είς συνθήκην ειρήνης ένορκον, έξ ού καί ή ονομασία. ΙΙερί 
τήν τοποθεσίαν ταύτην συνέβη ή κατά τής γυναικδς τού Αβρα
άμ Σάρρας έπιβουλή τοϋ Άβιμέλεχ, καί μετά τοϋ φρέατος τού

του σχετίζεται ή ιστορία τής Άγαρ καί τοϋ τέκνου αύτής ’Ι
σμαήλ. Βραδύτερον έν τφ τόπ<ρ τούτφ φκοδομήθη πόλις Βηρ- 
σαβεαί έν τοίς Ο' καλουμένη καί άναφερομένη πάντοτε ώς τδ 
νοτιώτερον δριον τής Παλαιστίνης διά τής έκφράσεως «άπδ Δάν 
έως Βηρσαβεαί». Πρδ δεκαπενταετίας περίπου ή Τουρκική Κυ
βέρνησές τήν Βηρσαβεαί κατέστησεν έδραν ύποδιοικήσεως (Κα- 
ϊμακαμλίκ) μέ τήν έλπίδα νά δυνηθή νά ύποτάξη βαθμηδόν τούς 
σκηνίτας Άραβας τής πρός Ν. καί Α. έρήμου.

Γάζα. Πόλις άναφερομένη ήδη έν τή Γενέσει ώς τδ με
σημβρινόν δριον τής γής Χαναάν, βραδύτερον δέ ώς μία τώ > πέν
τε πόλεων τών Φιλισταίων. Περί τής πόλεως ταύτης έγράφη- 
σαν ήδη ικανά είς δύο προηγούμενα τεύχη τοϋ «Έ. Κ.»

θ α β α θ ά. Κώμη παρά τήν Γάζαν, πατρίς τοϋ Αγίου 
'Ιλαρίωνος, τοϋ ίδρυτού τής παρά τήν Γάζαν δμωνύμου 
Λαύρας, τοϋ πρώτου έν Παλαιστίνη Μοναστηριού, έξ ής ώς άπδ 
κέντρου 'Ιεραποστολικού διεδόθη δ χριστιανισμός είς τήν Γάζαν 
καί τάς περί αύτήν «άγαν έλληνιζούσας» κώμας. Ό Άγιος 'I- 
λαρίων άπέθανεν έν Κύπρφ τφ 371 ή 372 διωχθείς έκ τοϋ Μονα
στηριού του έπϊ Ίουλιανοϋ ύπδ τών έθνικών Γαζαίων, οίτινες 
κατέστρεψαν τήν Μονήν.

Β η θ ε λ ί α. Κώμη έπίσης παρί τήν Γάζαν πατρίς τοϋ 
έκκλ. ιστορικού Σωζομένου, ώς «κατείδωλος» άναφερομένη είς 
τδν βίον τού Αγίου 'Ιλαρίωνος.'

Μ α ϊ ο υ μ à ς. Έπίνειον τής Γάζης. Δεχθείσα πολύ πρδ 
τής Γάζης τδν χριστιανισμόν, έτιμήθη διά προνομίων αύτονό- 
μου πόλεως ύπδ τοϋ Μ. Κωνσταντίνου καί ώνομάσθη Κωνσταν- 
τία μέ ίδιον έπίσκοπον. Τήν αύτοτέλειαν τού Μαϊουμά κατήργη- 
σεν δ Ίουλιανδς καταστήσας αύτήν αύθις παράρτημα τής Γάζης 
χάριν τών δμοφρόνων του Γαζαίων.

Β έ τ-Τ ζ ι β ρ ί ν. Είνε ή Έλευθερούπολις ώς έκλήθη άπδ 
τών ημερών τού Σεπτίμου Σεβήρου ή έως τότε καλουμένη Βετο- 
γάβρα, έν τή όποια έπϊ Ούεσπεσιανοϋ έγένετο μεγάλη σφαγή καϊ 
αιχμαλωσία ’Ιουδαίων. 'Η Έλευθερούπολις ακμάζει κατά τούς 
πρώτους χριστιανικούς αιώνας, άναφέρονται δέ ικανοί τδν αριθμόν 
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έπίσκοποι αύτής. Έν αύτή διήλθε τα πρώτα έτη τοΰ βίου αύτοΰ ό 
ήμέτερος Άγιος Επιφάνιας ’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, γεννηθείς 
μέν έν κώμη παρά τήν Έλευθερούπολιν καλουμένη Βησανδούκη, 
ίδρύσας δέ Μονήν παρ’ αύτήν καλουμένην Άδ, έξ ής καί έκλή- 
θη είς Κύπρον. Σήμερον είνε άσημον άραβικδν χωρίον.

Άσκάλων. Πόλις άρχαιοτάτη, πατρίς κατά τδν Διό
δωρον τδν Σικελιώτην τής μυθικής Σεμιράμιδος Βασιλίσσης τής 
Ασσυρίας καί Εδρυτρίας τής Βαβυλώνος. Ή Άσκάλων ύπήρξε 

τδ θέατρον μερικών έκ τών άθλων τοΰ ήρωος Σαμψών. Βρα- 
δύτερον ύπετάγη μεθ’ δλων τών πόλεων τών Φιλισταίων είς τδν 
Δαυίδ καί τδν Σολομώντα. Ή Άσκάλων είνε πατρίς Ήρώδου 
τοΰ Ίδουμαίου Εασιλέως τής Ίουδαίας, έφ’ ου έγεννήθη δ 
Κύριος ήμών. Είνε έπίσης γενέτειρα ένδς τών τελευταίων φιλο
σόφων τής Ακαδημίας, τοΰ Άντιόχου, διδάξαντος έν Άθήναις, 
Άλεξανδρείφ καί Ρώμη, δν έσχον διδάσκαλον δ Ούάρρων καί 
δ Κικέρων. "Οπως έν Γάζη καί έν Άσκάλωνι ή πάλη μεταξύ έ- 
θνισμοΰ καί χριστιανισμοΰ ύπήρξε σφοδρά, έπί Ίουλιανοΰ δέ οί 
έθνικοί τής Άσκάλωνος διέπραξαν άνηκούστους βιαιότητας κα
τά τών χριστιανών.

Ά ζ ωτος (Άζδούδ). Αρχαία πόλις τών Φιλισταίων, έν ή 
έλατρεύετο δ θεός Δαγών, τοΰ δποίουτδ άγαλμα έρριψε κατά γής 
ή παρουσία τής Κιβωτού τής Διαθήκης, αίχμαλωτισθείσης καί 
μεταφερθείσης είς Άζωτον. Κατά τής Αζώτου έξεστράτευσαν έ- 
πανειλημμένως οι Ίσραηλίται, κατά δέ τδν Ηρόδοτον δ Ψαμμί- 
τυχος, τής Αίγυπτου Βασιλεύς, ήδυνήθη νά κυριεύση αύτήν 
μετά πολιορκίαν διαρκέσασαν έπί 29 δλα έτη. Ή πόλις άνα- 
φέρεται είς τάς πράξεις τών ’Αποστόλων (8,40). «Φίλιππος δέ 
εύρέθη είς Άζωτον καί διερχόμενος εύηγγελίζετο τάς πόλεις 
πάσας έως τοΰ έλθει'ν είς Καισάρειαν».

Ί ά μ ν ε ι α (Ί ά β ν ε). Έδρα έπισκόπου άπδ τών πρώ · 
των χριστιανικών αιώνων, ούτως ώστε είς τήν Α' οίκουμ. Σύνο
δον μετέχει έπίσκοπος Ίαμνείας. Κατά τδ Ταλμούδ, μετά τήν 
καταστροφήν τής Ιερουσαλήμ τδ μέγα Συνέδριον τών ’Ιουδαίων 

μετεφέρθη είς τήν πόλιν ταύτην, έξ Ίαμνείας δέ κατά τήν αύτήν 
πηγήν προήλθον πολλοί σοφοί ’Ιουδαίοι.

Ρέμλη (Ράμλεχ). Ταυτίζεται πρδς τήν Ράμεν Ίησοΰ 
τοΰ Ναυή πόλιν τής φυλής ’Ιούδα καί πρδς τήν Άριμαθίαν 
τών χρόνων Ίωνάθα τοΰ Μακκαβαίου καί θεωρείται επομένως 
ή πατρίς τοΰ ’Ιωσήφ τοΰ εύσχήμονος Βουλευτοΰ, δστις μετά 
τοΰ Νικοδήμου καθελόντες άπδ τοΰ ξύλου τδ σώμα τοΰ Ίησοΰ 
έθηκαν αύτδ έν τφ καινφ μνημείφ. 'Η Ρέμλη είνε σήμερον 
πόλις κατοικουμένη έξ 7000 περίπου κατοίκων χριστιανών 
καί μουσουλμάνων.

Λ ύ δ δ α. Γενέτειρα κατά άρχαιοτάτην παράδοσιν τοΰ Με- 
γαλομάρτυρος Γεωργίου μαρτυρήσαντος έπί Διοκλητιανοΰ έν Νι
κομήδεια. Τφ 404 έγένετο μετακομιδή τών λειψάνων αύτοΰ είς 
Λύδδαν κατατεθέντων έν τφ φερωνύμφ αύτοΰ ναφ. Ό άλλοτε 
μεγαλοπρεπής ναδς τοΰ Αγίου Γεωργίου έν Λύδδη είνε σή
μερον κατά τδ ήμισυ τέμεγος μουσουλμανικόν καί κατά τδ 
ήμισυ ναδς χριστιανικός ορθόδοξος. '0 τάφος τοΰ Με
γαλομάρτυρας εύρίσκεται έν τφ ύπδ τών δρθοδόξων κα- 
τεχομένφ τμήματι άνοικοδομηθέντι είς ναόν αύτοτελή έ
πί Πατριάρχου Κυρίλλου (1845—1873) διά θυσιών ύπερόγκων 
τής Άγιοταφιτικής ’Αδελφότητος μετά άγώνας μάκρους πρδς μου
σουλμάνους τε καί Αατίνους. Δικαίως έσημειώθη ιδιαιτέρως τδ 
γεγονός δτι ή Λύδδα κατελήφθη τήν 3 Νοεμβρίου καθ’ ήν ήμέ- 
ραν οί δρθόδοξοι έώρταζον τήν έπέτειον τής άνακομιδής τών λει
ψάνων τοΰ Μεγαλομάρτυρας. Τδ αύτδ είχε συμβή καί πρδ τε
τραετίας κατά τήν άπελευθέρωσιν τοΰ Τάφου τοΰ Μεγαλομάρ- 
τυρος Δημητρίου. Έν Λύδδη δ Πέτρος έθεράπευσε τδν παραλυτι
κόν Αίνέαν. Έπί τής ελληνορωμαϊκής έποχής ή Λύδδα έκαλείτο 
Διόσπολις.

Ί ό π π η. Τδ έπίνειον τής Ιερουσαλήμ είς τήν Ιουδαϊκήν 
άρχαιότητα καί κατά τούς χριστιανικούς χρόνους άπδ τής κατα
στροφής τής Καισαρείας. Πόλις έκ τών άρχαιοτέρων τοΰ κόσμου, 
άρχαιοτέρακαί αύτής τής Ιερουσαλήμ, πλειστάκις μνημονευομένη 
έν τε τή Παλαια καί τή Καινή Διαθήκη καί σήμερον δέ ή σημαν- 
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τικωτέρα πόλις τής Παλαιστίνης μετά τήν 'Ιερουσαλήμ. Έν αύτή 
δ Πέτρος άνέστησε τήν Ταβιθά καί έν αύτή έδιδάχθη δι’ δράμα
τος έν ώρα προσευχής δτι οί "Ελληνες καί οί είδωλολάτραι έν 
γένει δέν είνε έθνη ακάθαρτα ώς τά ένόμιζον οί ’Ιουδαίοι, άλλ’ δτι 
καί αύτά είνε κεκλημένα νά είσέλθωσιν είς τήν Βασιλείαν τοΰ 
θεοΰ· διότι «έν παντί έθνει δ φοβούμενος τδν θεδν καί έργαζό- 
μενος δικαιοσύνην δεκτός αύτφ έστι».

Ή Ίόππη, ή Λύδδα, ή Ρέμλη καί ή Γάζα είνε σήμερον έ- 
δραι Ελλήνων ήγουμένων πνευματικών προϊσταμένων τών έν αύ- 
ταις χριστιανών συντηρουμένων έκ τοΰ Ταμείο τοΰ Τεροΰ Κοι
νού τοΰ Π. Τάφου.

Έκ τών τηλεγραφικών άνακοινώσεων άναφερουσών δτι τά 
νικηφόρα στρατεύματα εύρίσκονται άπδ Β.Δ. καί Ν. είς άπόστα- 
σιν 12 μιλίων άπδ τής 'Ιερουσαλήμ πρέπει νά συναγάγωμεν 
δτι κατέχουσιν ήδη άπδ Βορρά μέν τήν Ραμάλλαν, άπδ Δυσμών 
δέ τήν ύπερκειμένην τής ’Ορεινής έν ή προσκυνείται δ τόπος τής 
Γεννήσεως τοΰ Προδρόμου ’Οροσειράν, άπδ Νότου δέ τάς ύπερά- 
νω τής Πετζάλλας κορυφάς, αίτινες δεσπόζουσι τής τε πλησίον 
αύτών Βηθλεέμ καί τής άπώτερον κατά μίαν μόνον ώραν αμαξι
τής δδοΰ άπεχούσης 'Ιερουσαλήμ. Έν τοιαύτη δέ περιπτώσει εί- 
νε ήδη έλεύθερα ήΧεβρώνμέ τούς τάφους τών Πατριαρχών, 
ή πηγή έν ή λέγεται βαπτίσας τδν Εύνοΰχον δ- Φίλιππος καί 
Έμμαούς ή σταδίους εξήκοντα άπέχουσα' άπδ 'Ιερουσαλήμ, έν 
ή δ Κύριος ώφθη τοίς δυσί μαθηταίς πορευομένοις είς άγρόν.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ και ΞΚΕΨΕΙΞ
Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩι ΚΑΙ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ

Διαθρύπτεται ή έθνική φιλοτιμία έκ της άναγνώσεως τών μεγάλων 
τιμών, ών^έγένετο άντικείμενον ό κ. Βενιζέλος έν Παρισίοις καί Αονδί- 
νφ. ’Ιδίως οί έν τή ’Αγγλική πρωτευούση λεχθέντές πρός τιμήν τοΰ 
"Ελληνος Πρωθυπουργού άπό στόματος τών έπιφανεστέρων άνδρών τής 
’Αγγλίας λόγοι προσλαμβάνουσιν έξαιρετικήν σημασίαν δταν ληφθή ύπ’ 
δψει ό ψύχραιμος καί είς αισθηματικές έκδηλώσεις φειδωλός άγγλικός 
χαρακτήρ. Κρίμα δτι ή νϋν συγκαλουμένη Παγκύπριος Συνέλευσις δέν 
συνεκλήθη έπί τή πρώτη άγγελία τής δι’ Εύρώπην άναχωρήσεω ; τοΟ 
μεγάλου πολιτικού δια νά εύρη ό Βενιζέλος τό κυπριακόν ζήτημα δχι 
είς τους φακέλλους τούς μυστικούς τών Υπουργείων, άλλ’ είς τάς 
στήλας τών έφημερίδων καί ένώπιον τών Βουλών. Τό ζήτημά μας 
τότε θά συνυφαίνετο είς τούς δημοσίους έπαίνους τών πολιτικών άνδρών 
καί τού τύπου πρός τόν ύπεροχώτερον, ώς ώνομάσθη, έκπρόσωπον τής 

ένδόξου έλληνικής φυλής.
XXX

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ
Αί έν τώ «Έκκλ, Κήρυκι*  δημοσιευθείσαι έντυπώσεις καί σκέ

ψεις τού θεοφιλεστάτου Επισκόπου ΣαλαμΙνος έκ τής πρώτης μετά 
τοΰ ποιμνίου ποιμαντορικής συναφείας είς πάντας · τούς άνεπιφθόνως 
αύτάς άναγνόντας διήγειραν αισθήματα συμπαθείας καί έκτιμήσεως 
πρός τόν νεαρόν τής Εκκλησίας ποιμένα. Ή βαθύτης τών παρατηρή- 
σεών του καί ή παρρησία μεθ’ ής έςωτερίκευσεν αύτάς καί τάς έπί τής 
καταστάσεως σκέψεις του άδιαφορών διά τήν ένόχλησιν, ήν δύνανται 
νά προξενώσιν είς λελυμασμένους οφθαλμούς αί άκτινες τοΰ τής άληθεί- 
ας φωτός, μαρτυρούσιν οξύτητα διανοίας καί θελήσεως δύναμιν, προσόν
τα άναγκαία διά τήν εύδόκιμον τού ποιμαντορικοΰ καθήκοντος έπι- 

τέλεσιν.
XXX

ΗΜΕΡΑ ΚΟΙΝΗΣ ΔΕΗΣΕΩΣ
Διά Διατάγματος τής Αύτού Βρεττανικής Μεγαλειότητος πάντες 

οί ύπό τό άγγλικδν σκήπτρον λαοί καλούνται νά τελέσωσι τήν πρώτην
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Κυπριακά

Κυριακήν τοϋ νέου έτους, ήτοι τήν βην ’Ιανουάριου 1918, κοινας προ- 
σευχάς υπέρ τοϋ θριάμβου τοΟ άγώνος τής Μεγάλης Βρεττανίας καί 
τών Συμμάχων της, έπιζητοϋντες παρά τοϋ Παντοδυνάμου θεοΟ τόν 
έν τή νοήσει φωτισμόν καί τήν έν τω θάρρει ένίσχυσιν πρός άντιμετώ- 
πισιν τών θυσιών, &ς είνε πιθανόν να άναλάβωσιν είσέτι.

Ή ήμέρα τών κοινών τούτων προσευχών συμπίπτει πρός τήν 
καθ’ ήμας παραμονήν τής Χρίστου Γεννήσεως ήτοι τήν 24 Δεκεμβρίου.

XXX
ΟΙ ΕΝ ΡΩΣΙΑι ΕΛΛΗΝΕΣ

Ανάλογος πρός τήν κίνησιν τών Γεωργιανών, περϊ τής δποίας έγράψαμεν 
έν τφ πρό τούτου τεύχει τού «Έκκλ. Κήρυκος» είνε και ή τών έν Ρωσίφ Ελ
λήνων τόσον τών έν τοίς δρίοις του προ του πολέμου Ρωσικού Κράτους όσον καί 
τών άπολυτρωθέντων τού τουρκικού ζυγού διά τής προελάσεως τών Ρωσικών 
στρατιών έπί τοΰ έδάφους τής Τουρκικής Αύτοκρατορίας. Καθά αναγράφει δ 
«Ν. Χρόνος» τής Πετρουπόλεως έν Ταϊγανίψ συνεκροτήθη πανελλήνιον συνέδριον 
ούτινος μετέσχον αντιπρόσωποι 160 έλληνικών έν Ρωσίφ κοινοτήτων άντιπροσω- 
πευουσών 600,000 έλληνικού έν Ρωσίφ πληθυσμού. Άπεφασίσθη δ’ έν αύτφ συν 
άλλοις δπως δ δλος Ελληνισμός τής Ρωσίας διαιρεθή είς 12 μεγάλας περιφε- 
ρείας και έκλογικά τμήματα, ών αντιπροσωπεία θά έδρεύη διαρκώς έν Ροστοβίφ 
τφ έπϊ τού Δάν και δπως ζητηθή παρά τών αρμοδίων ή ί'δρυσις 6 ανεξαρτήτων »
’Επισκοπικών έδρών. Τό Συνέδριον ώνόμασεν αντιπρόσωπον αύτοΰ τόν κ. Ν. Β. 
Πολίτωφ και έπληρεξουσιοδότησεν αύτόν να υποστήριξή τα συμφέροντα τών έν 
Ρωσίφ έλλήνων έν τή έν Μόσχφ συγκαλουμένη Πανρωσική Τοπική Συνόδφ.

Άλλαι πάλιν πληροφορίαι άναφέρουσιν δτι αντιπρόσωποι τών διαφόρων έλ
ληνικών κοινοτήτων τής Μαύρης θαλάσσης Κερασοΰντος, Άμπού, Τραπεζοΰντος 
και άλλων παραθαλασσίων πόλεων, ών δ πληθυσμός ανέρχεται είς ήμισυ έκατομ- 
μύριον περίπου, έζήτησαν τήν άνακήρυξιν Ποντο-Έλληνικής Δημοκρατίας ύπό τήν 
έγγύησιν τών Δυνάμεων, διαμαρτυρόμενοι κατά ένδεχομένης έπιστροφής αύτών 
ύπό τόν Τουρκικόν και αύθις ζυγόν. Λέγεται δέ δτι τό διάβημά των έγεινεν εύ- 
νοϊκώς δεκτόν έν Πετρουπόλει.

ΚΥΠΡΙΑΚΑ
ΠΑΓΚΓΠΡΙΟΣ ΣΓΝΕΛΕΓΣΙΣ

Κληθεί σα ύπό τοΰ Μακαριωτάτου 
’Αρχιεπισκόπου είς έκτακτον συνεδρί
αν ή ’Ιερά Σύνοδος, συνεδρίασε τή 
πρό τής χθες Τρίτη, ώς πρώτον δέ 
πρός διάσκεψιν θέμα έτέθη ένώπιον 
αύτής τό έθνικόν τής Κύπρου ζήτημα.

Οί "Αγιοι Συνοδικοί άνασκοποΰντες τά 
άφορώντα τό ζήτημα, εύρέθησαν σύμ
φωνοι έν τή άντιλήψει δτι πρό πολλού 
έπεβάλλετο έπισημοτέρα καϊ έντονω- 
τέρα έκδήλωσις τής ανυπομονησίας τοΰ 
Κυπριακού λαού δπως ένωθή μετά τοΰ 
δμαίμονος Βασιλείου διά τής συγκλή-

τής ύμετέρας Έξοχότητος παρά τοίς 
άρμοδίοις, περιλαμβάνουσαι πάντως καϊ 
τό έθνικόν ζήτημα τής Κύπρου, έντα- 
θώσιν έπϊ μάλλον πρός άμεσον τελειω
τικήν λύσιν διά τής ένώσεως αύτής 
μετά τής Μητρός Ελλάδος ένισχυο- 
μένης οδτω έν τφ παρόντι πολέμφ δια 
διά δεκάδων χιλιάδων Κυπρίων στρα

τιωτών. Κύτ:οον»·

ΣΓΝΟΔΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
Ή 'Ιερά Σύνοδος εξακολουθούσα τάς 

έργασίας αύτής έπϊ Εκκλησιαστικών 
ζητημάτων μετά τήν έπϊ τοΰ έθνι- 
κού ζητήματος διάσκεψιν έλαβε τάς έ

ξης αποφάσεις :
Νά κοινοποιηθή διά συνοδικής έγκυ- 

κλίου δτι κατά τάς έπικειμένας ένορι- 
ακάς έκλογάς γενησομένας τήν 2αν 
Κυριακήν τού Δεκεμβρίου δέν δύναται 
νά παροραθή ή διάταξις τού Καταστα
τικού ή δρίζουσα δτι δέν δικαιούνται 
να είνε έκλογεϊς ή έκλέξιμοι δσοι δέν 
θά έχωσι πληρώσει τήν έξ ένός καϊ ή- 
μίσεος σελινιού έτησίαν συνδρομήν αύ

τών είς τό ένοριακόν ταμεϊον.
Νά ύπομνησθή είς τούς Πανοσιωτά- 

τους 'Ηγουμένους τών Σταυροπηγιχκών 
Μονών ύπό τοΰ ’Αρχιεπισκόπου καϊ είς 
τούς λοιπούς διά τών οικείων Μητροπο
λιτών δτι όφείλουσι νά έξοφλήσωσι τάς 
καθυστερουμένας δφειλά^ των είς τά 
έπιβοηθητικά Ταμεία συμφώνως πρός 
τάς διατάξεις τοΰ Καταστατικού.

Νά ληφθή πρόνοια άμεσος δπως τεθή 
τάξις είς τήν διοίκησιν καϊ τήν διαχεί- 
ρισιν τής Μονής Άγίου Νεοφύτου, να 
ύποχρεωθή δέ δ ήγούμενος δπως ασφά
λιση είς τήν κυριότητα τής’Μονής πά
σαν αύτής τήν περιουσίαν έπϊ ποινή λή- 
ψεως αύστηροτέρων αποφάσεων.

σεως Παγκυπρίου Συνελεύσεως, δτι δ’ 
δμως τοιαύτης Συνελεύσεως ή σύγκλη- 
σις προσέκρουε κατά τής όξύτητος 
τών διίσταμένων αντιλήψεων έπί τής 
έν Έλλάδι κρίσεως και δτι τής οξύ- * 
τητος ταύτης ήδη πραϋνθείσης κρίνε- 
ται έπιβεβλημένη ή τοιαύτη ένέργεια. 
Άπεφασίσθη δθεν δμοφώνως δπως 
συγκληθή ύπό τοΰ ’Αρχιεπισκόπου διά 
τήν 25ην τοΰ μηνός εύρεία Συνέλευσις 
έπί τφ σκοπφ δπως έν ψηφίσματι πα- 
ρακληθή ή Κυρίαρχος Δύναμις να έπι- 
τρέψη τήν ένωσιν τής Κύπρου μετά τής 
Μητρός αύτής Ελλάδος. Έν συνεν- 
νοήσει δέ μετά τοΰ έντιμου Βουλευτοΰ 
κ. θ. θεοδότου έκπροσωπούντος τό 
βουλευτικόν σώμα καθωρίσθησαν αί λε- 
πτομέρειαι. Κατά ταύτας τήν Συνέ- 
λευσιν θά άπαρτίσωσιν οί Συνοδικοί, 
οί Ηγούμενοι, οί Βουλευταί, οί πρφ- 
ην Βουλευταί, οί Δήμαρχοι μετά δύο 
έκαστος δημοτικών συμβούλων καί άνα 
έν μέλος τών σχολικών έπιτροπειών 
έκάστης πόλεως. Ή Συνέλευσις ούτω 
θά άπαρτισθή έξ 70 περίπου μελών έν 
τή πραγματικότητι έκπροσωπούντων 
δλόκληρον τόν Ελληνικόν τής νήσου 
πληθυσμόν.
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΒΕ- 

ΝΙΖΕΛΟΝ.
‘H Α.Μ. άνεκοίνωσεν είς τήν Ί. Σύ

νοδον δτι έπϊ τή άγγελίφ τής άφίξε- 
ως τοΰ κ. Βενιζέλου είς τήν ’Αγγλικήν 
πρωτεύουσαν άπέστειλεν αύτφ τό α
κόλουθον τηλεγράφημα :

«Έπϊ τή εύκαιρίφ τοΰ πατριωτικού 
άνα τήν Εύρώπην ταξειδίου τής ύμετέ- 
ρας Έξοχότητος, δ.εύοδώσαι Κύριος,ύ- 
ποβάλλομεν θερμήν παράκλησιν σύμπαν- 
τος τοΰ έλληνικοΰ λαού τής Κύπρου δ
πως αί ύψηλαϊ καϊ εύστοχοι ένέργειαι
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΑ or

Τήν 11ην του μηνάς ή Α. Μ. δ ’Αρ
χιεπίσκοπος έτέλεσε τά έγκαίνιχ του έν 
Τύμβω νεόδμητου 'Ιερού Ναού του Με- 
γαλομάρτυρος Γεωργίου.

ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΙΕΡΟΓ ΝΑΟΓ
’Αποφάσει τής άρμοδίας ’Επιτροπής 

καϊ έγκρίσει του Μ. ’Αρχιεπισκόπου 
έξεδόθη είς μειοδοτικήν εργολαβίαν ή 
οικοδομή 'Ιερού ναού έν τφ Νεκροτα- 
φείφ Λευκωσίας οίκοδομηθησομένου έπϊ 
σχεδίου τού ’Αρχιτέκτονας κ. Φωτιάδου. 

Η ΠΕΡΙΟΓΣΙΑ TOT ΑΟΙΔΙΜΟΓ ΑΡΧΙ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ’

Άπεφασίσθη ύπό τής θρονικής ’Επι
τροπείας τής ’Αρχιεπισκοπής δπως 
προταθή είς τούς κληρονόμους τού α
οιδίμου ’Αρχιεπισκόπου νά έκλέξωσι 
μίαν έκ τών δύο τώνδε λύσεων τού 
ζητήματος τής κληρονομιάς. 1) *Η  
’Αρχιεπισκοπή μετά τών κληρονόμων 
νά διευθετήσωσι τάς έπι τής περιουσίας 
απαιτήσεις τρίτων, να μοιρασθώσι δ’ έξ 
Ισου τά υπόλοιπα κατά τήν διάταξιν 
τού Καταστατικού. 2) Νά λάβη ή Αρ
χιεπισκοπή ^£700 τό δέ υπόλοιπον 
νά άναλάβωσιν οί κληρονόμοι δμου μέ 
τάς βαρυνούσας τήν περιουσίαν απαι
τήσεις.

ΣΤΗΛΗ ΗΡ22Ν.
'Η Α. Π. δ Μητροπολίτης Πάφου έ

λαβε τήν καλήν άπόφασιν νά ίδρύση 
έν τή Μητροπόλει αύτού Στήλην ανα

θηματικήν, έν ή νά αναγραφή τά ονό
ματα τών έκ τής ’Επαρχίας αύτού σφα- 
γιασθέ^των κατά τον Ιερόν αγώνα του 
1821 καϊ τών πεσόντων κατά τούς έν · 
δόξους πολέμους τού 1912 καί 1913, 
ζητεί δέ διά δημοσίας δηλώσεώς του 
πληροφορίας σχετικάς παρά τών δυνα- 
μένων νά δώσωσι τοιαύτας, ώστε ή στή
λη νά περιλαμβάνη πάντας τούς ήρωας 
τής ’Επαρχίας Πάφου, θέλει δέ ταύτας 
πρό τής 25ης Μαρτίου προσεχούς έτους 
ϊνα τελέση κατά τήν ήμέραν ταύτην 
τά αποκαλυπτήρια.

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΠΡΕΣΒΓΤΕΡΟΓ
Ιερουργών έν Τεματισμένφ τήν Ιην 

τού μηνάς δ Π. Μητρ. Κιτίου προε- 
χειρίσατο είς Πρεσβύτερον τόν 'Ιεροδι
δάσκαλον Διάκονον Ίωάννην συνευχο- 
μένου πυκνού έκκλησιάσματος έκ τε 
τής κώμης καϊ τών περιχώρων. 'Ο 
προχειριζόμενος δμιλών μετέδωκε τήν 
συγκίνησιν αύτού καϊ είς τό Έκκλη
σίασμα. 'Ο πρεσβύτερος ’Ιωάννης έκ- 
τελεί ήδη καθήκοντα διδασκάλου άμα 
καϊ έφημερίου έν τφ χωρίω του.

ΜΟΓΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
'Ο Μουσικοδιδάσκαλος κ. Σ. Χουρ- 

μούζιος αγγέλλει ότι άπό 1ης προσε
χούς ’Ιανουάριου άρχονται τά μαθήμα
τα ειδικής Σχολής σπουδών τής Βυ
ζαντινής Μουσικής έν Λευκωσίφ, καλεί 
δέ άπό τούδε είς έγγραφήν τούς βου- 
λομένους.

ΕΚΚΔΗΣΙΑ2ΤΙΚ0Σ ΚΗΡΥΞ
«Κήρνξον τόν λόγον····» IF Tiu· δ % 2·

ΕΤΟΣ Ζ -ΛΑΡΝΑΞ, 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1917. . TEYXJ36.»

ΕΝ ΦΛΕΓΟΝ ΖΗΤΗ/ΛΟ

Λίαν προσεχές τίθεται τέρμα είς τήν έκ τών τελευταίων 
θλιβερών γεγονότων παραχθεισαν. παρ’ ήμιν έκκλησιαστικήν 
κρίσιν, δια τής λήξεως του δυσχερεστάτου έργου τοΰ άνωτάτου 
Εκκλησιαστικού δικαστηρίου. Άλλα βεβαίως τοΰτο δέν άρκει ν’ 
ανόρθωση τήν ’Εκκλησίαν τής Ελλάδος" διότι, έαν έν τφ προ- 
κειμένφ ζητήματι προΰκειτο μόνον περί προσώπων, ήδύνατό 
τις νά ύπολάβη δτι τήν άντικατάστασιν αύτών θα έπακολουθήση 
ή άνόρθωσις. Είνε δμως προφανέστατον δτι πρόκειται περί τοΰ 
διοικητικού Οργανισμού τής Εκκλησίας πάσχοντος, άνευ δέ 
τής άντικαταστάσεως αύτοΰ ούδαμώς μέν δύναται νά έπιτευχθή 
οίαδήποτε άνόρθωσις, θ’ άπολεσθή δέ νέα καί ϊσως μοναδική εύ· 
καιρία πρδς τήν έμπρέπουσαν τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος καί 

παρ’ απάντων ποθουμένην άποκατάστασιν.
Διότι, δυστυχώς, ή tδρυσις καί πρώτη δργάνωσις τής Αύτο- 

κεφάλου ’Εκκλησίας τής 'Ελλάδος κατά τό 1833 έστηρίχθησαν 
έπί βάσεων δλως ξένων πρός τε το παρελθόν τής Ορθοδόξου ’Εκ
κλησίας καί προς τήν έν τφ Έλληνικφ "Εθνει άποστολήν αύτής. 
Προτεστάντης Άντιβασιλεύς, ό Μάουρερ, ξένους έκκλησιαστικούς 
θεσμούς άντιγράψας, αύθαιρέτως ένομοθέτησ περί τής δρθοδόξου 
’Εκκλησίας έν Έλλάδι, ής ’Εκκλησίας άρχηγον καί - κυρίαρ
χον» ('όρισε τόν λατίνον το δόγμα άπολυταρχικον Βασιλέα 
Όθωνα. Ό κατά του άτυχούς καταστατικού Β. Διατάγματος τού 
1833 περί τής 'Τερδς Συνόδου έπακολουθήσας σφοδρός άγων καί 
ή έπικράτησις τού Συνταγματικού πολιτεύματος έν Έλλάδι έμε-
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τρίασαν, κατά θεωρίαν τούλάχιστον, τό προσγενόμενον είς τήν 
.Εκκλησίαν κακόν, έπέτρεψαν τήν έπικοινωνίαν αύτής πρός τό 
Πατριαρχείον Κωνσταντινουπόλεως, τήν παρ’ αύτοϋ άναγνώρισιν 
αύτής καί τήν έκδοσιν του «Συνοδικού Τόμου περί τής Εκκλη
σίας τής Ελλάδος». Δυστυχώς δμως οί έκκλησιαστικοί νόμοι του 
1852 άντέγραψαν τάς άντικανονικάς καί άνελευθέρους διατάξεις 
περί τής 'Ιεράς Συνόδου του 1833, έν προφανεστάτη άντιθέσει 
πρός τά δύο πρώτα άρθρα τοΰ Συντάγματος.

Έκτοτε ή ' Ελληνική Πολιτεία ούδεμίαν περί τής Εκ
κλησίας έλαβε σοβαράν πρόνοιαν. Καί ένφ τά μετά τό Ελληνι
κόν Βασίλειον τής Ελλάδος ίδρυθέντα Κράτη τών δρθοδόξων 
λαών τής ’Ανατολής, άποφυγόντα τά έν Έλλάδι διαπραχθέν- 
τα πρός ρύθμισιν τής ’Εκκλησίας σφάλματα, έφιλοτιμήθησαν 
νά έξυψώσωσι τήν Εκκλησίαν των, νά δργανώσωσι τελειότερον 
καί κανονικώτερον τήν διοίκησιν αύτής, νά μορφώσωσι κλήρον 
καί νά καταστήσωσι τήν ’Εκκλησίαν σπουδαιότατον κοινωνικόν 
παράγοντα, μόνον τό Ελληνικόν Κράτος ήνέχθη κατάστασιν 
τής ’Εκκλησίας ήκιστα βεβαίως δι’ αύτό τιμητικήν καί έκ πά- 
σης άπόψεως δυσάρεστον. Ήρκέσθη έπί μακρά έτη νά κατασι- 
γάζη τάς γοεράς έπικλήσεις καί διαμαρτυρίας τής ’Εκκλησίας 
δι’ υποσχέσεων. Πρός χαρακτηρισμόν τής άδιαφορίας τής Ελ
ληνικής Πολιτείας περί τής ’Εκκλησίας άρκεΐ καί μόνον τδ γε
γονός δτι έν μέσφ τής άπεριγράπτου πολυνομίας αύτής καί έν 
διαρκεία πολλών δεκαετηρίδων μόνον ή ’Εκκλησία δέν ήξιοΰτο 
νομοθετικής μερίμνης, δυναμένης νά μεταβάλη έπί τό βέλτιον 
τδ διοικητικόν αύτής σύστημα. 'Η ’Εκκλησία διοικείται καί σή
μερον έτι ώς διφκείτο τφ 1833, έφ’δσον οί νόμοι τοΰ 1852 άντέ
γραψαν κατά τδ πλείστον τους τοΰ 1833.

Ή Έπανάστασις τοΰ 1909 άνέγραψεν έν τφ προγράμματι 
αύτής καί τήν άνόρθωσιν τής ’Εκκλησίας, όμολογουμένως δέ οί 
δύο νεώτεροι περί τής Εκκλησίας νόμοι, ό περί Γενικού Έκκλη- 
σιαστικοΰ Ταμείου καί δ περί τοΰ ένοριακοΰ κλήρου, παρά τάς 
έλλείψεις των, έμαρτύρησαν τήν εύεργετικήν πρόνοιαν τής πολι
τείας περί τής ’Εκκλησίας. Έργον δέ ύψίστης σπουδαιότητος
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έπετελέσθη διά τής συγκροτήσεως τής «Νομοπαρασκευαστικής 
’Επιτροπείας πρδς άναθεώρησιν καί σύνταξιν τών έκκλησιαστι- 
κών νόμων», ήτις παρεσκεύασε σειράν νομοσχεδίων πρδς άναδιορ- 
γάνωσιν τής διοικήσεως τής ’Εκκλησίας. Τδ έργον τούτο χρίζει 
έπισταμένης μελέτης καί άναθεωρήσεως ύπδ τής 'Ιεραρχίας πρδ 
τής έγκρίσεως ύπδ τής Βουλής. Τδ δ ’ άνώτατον ’Εκκλησιαστικόν 
δικαστήριον, μετά τήν λήξιν τών έργασιών αύτοΰ, δύναται να 
μετασχηματισθή είς Σύνοδον τών Ιεραρχών, προσκαλουμένων 
καί τών μή μετεχόντων αύτοΰ, δπως έπιληφθή τής μελέτης καί 
άναθεωρήσεως τών είρημένων νομοσχεδίων τής ’Επιτροπείας, ής 
άλλως τε έγκριτα μέλη ύπήρξαν δύο τών μελών αύτοΰ.

Διότι ή ένεστώσα έκκλησιαστική κρίσις δέν δύναται νά 
τερματισθή έπ’ άγαθφ τής ’Εκκλησίας αν μή έπακολουθήση ή 
άναδιοργάνωσις τής διοικήσεως αύτής, ή έξυγίανσις τοΰ διοικη
τικού αύτής δργανισμοΰ, ή μεταβολή έν γένει τοΰ διέποντος αύ
τήν συστήματος, δπερ ούκ δλίγον συνετέλεσεν είς τά τελευταία 
θλιβερά γεγονότα, τά προκαλέσαντα τήν συγκρότησιν τοΰ Δι
καστηρίου. ’Ενώπιον αύτοΰ ύπόδικον είνε, κυρίως είπειν, αύτό 
τδ σύστημα, δπερ διαφθείρει τού; άσθενεστέρους χαρακτήρας, 
καταβάλλει τδ φρόνημα, στερεί τήν ’Εκκλησίαν καί τούς λει
τουργούς αύτής δυνάμεως καί αύτενεργείας έν τφ κύκλφ τής 
πνευματικής αύτής δράσεως. ”Ας δικασθή λοιπόν ένώπιον τοΰ 
άνωτάτου ’Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου καί άς καταδικασθή 
άνοικτιρμόνως τδ ύπεύθυνον καί υπαίτιον τής νΰν καταστά- 
σεως τής ’Εκκλησίας τής 'Ελλάδος σύστημα. "Ας μή παρα- 
γνωρισθή ή παρουσιασθείσα αυτή εύκαιρία πρδς πραγματικήν 

τής Εκκλησίας άνόρθωσιν.Τδ ’Εκκλησιαστικόν ζήτημα είνε έξϊσου πρδς τά λοιπά τ’ 
άπασχολοϋντα σήμερον τδ 'Ελληνικόν Έθνος ζητήματα σο
βαρόν, ίσως δέ καί τδ σοβαρώτερον πάντων. Όχι μόνον διότι ή 
’Εκκλησία αύτή καθ’ έαυτήν έχει άνάγκην άνορθώσεως, δχι μόνον 
διότι ή ’Εκκλησία τής Ελλάδος, αποτελούσα σήμερον τήν κυριο- 
λεκτικώς Μεγάλην 'Ελληνικήν ’Εκκλησίαν, είνε ά άγκη νά μή 
ύστερήση μέν ούδεμιάς τών δμοδόξων ’Εκκλησιών κατά τήν άνά-
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πτυξιν καί τήν πνευματικήν δράσιν, νά καταστή δέ κέντρον 
του ’Εκκλησιαστικού βίου τής ’Ανατολής, άλλά καί διότι τδ 
Ελληνικόν Έθνος, δπως πάντοτε έχει καί σήμερον ύπερτάτην 
άνάγκην τής ’Εκκλησίας. Δι’ ούδένα σήμερον είνε μυστικόν δτι, 
δυστυχώς, ήρξατο παρ’ ήμΐν λίαν Επικίνδυνος ήθική Εξάρθρωσις 
καί άποσύνθεσις τής κοινωνίας, άναφαίνεται δλεθριωτάτη κατά- 
πτωσις τών ήθών, δ οικογενειακός βίος, δ όποιος άπετέλει τδ 
Εθνικόν ήμών έρεισμα, διέρχεται σοβαράν κρίσιν, ή άκολασία 
Εξεχύθη άναιδώς είς τάς δδους παρασύρουσα ιδίως τήν άτυχή 
νεολαίαν. Μή δέ τις νομίση δτι ταΰτα συμβαίνουσι μόνον Εν τή 
πρωτευούση, διότι δυστυχώς καί τάς Επαρχίας ήρξατο κατα- 
τρώγουσα ώς γάγγραινα ή αυτή τών ήθών κατάπτωσις. 'II 
διαφορά συνίσταται μόνον έν τούτφ, δτι δ πολύς Ελληνικός 
λαός τής ύπαίθρου ιδίως χώρας σώζει άλώβητον τδ θρησκευτικόν 
αίσθημα. ’Αλλά δύναταί τις νά ύπολογίση τάς συνέπειας τής 
έξαφανίσεως τού αισθήματος τούτου ; Τίς δ’ άγνοει δτι μόνη ή 
Εκκλησία, ή αγία πνευματική Μήτηρ τοΰ 'Ελληνικού λαού, 
δύναται καί νά συγκρατήση καί νά διαθερμάνη τδ άγιον τούτο 
αίσθημα καί δι’ αύτού ν’ άναπτύξη καί τήν φιλοπατρίαν καί τήν 
τιμιότητα καί τήν χρηστότητα καί τάς άλλας άρετάς, ν’ άνακόψη 
μέν τδν ήθικδν έκτροχιασμόν, ν’ άναπτύξη δέ τ’ άγνά ήθη, ένί 
λόγφ νά σώση τδν 'Ελληνικόν λαόν; ’Αληθώς δέ μόνον έχθρδς 
τού 'Ελληνικού έθνους δύναται νά μή έπιθυμή τής ’Εκκλησίας 
τήν έξύψωσιν καί άνόρθωσιν, μόνον δ μή έννοών όποιον πνευματι
κόν παράγοντα έν τφ βίφ δύναται ν’ άποτελέση ή ’Εκκλησία, άπο- 
στέργει τήν άποκατάστασιν καί ένίσχυσιν αύτής. 'Υπήρξαν μέγι- 
σται καί άνεκτίμητοι αί έκδουλεύσεις τής ’Εκκλησίας πρδς τδ Έ
θνος έν τφ παρελθόντι, άλλ’ έξ ’ίσου μεγάλη εινε καί ή άποστολή 
αύτής έν τφ μέλλοντι. Έάν άλλα έθνη, ού μόνον οί Άγγλοι άλλά 
καί αύτοί οί Γάλλοι, κατά τδν παρόντα πόλεμον έσχον τήν εύκαι- 
ρίαν νά έκτιμήσωσι τήν ύπέροχον σημασίαν τής θρησκείας καθό
λου καί τής ’Εκκλησίας, σκέπτονται δ’ έκ παντός τρόπου νά ένι- 
σχύσωσι τήν θρησκευτικήν άγωγήν τοΰ λαού, πολλφ μάλλον αρ
μόζει νά πράξωμεν τούτο ημείς οί Έλληνες. Ού πρδ πολλοΰ δ 
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λόρδος Πάρμουρ, ένεργών έξ ονόματος ειδικής εκπαιδευτικής Επι
τροπείας, ύπέβαλεν έκθεσιν, δΓ ής συνιστά δπως κατά τήν 
προσεχή άναδιοργάνωσιν τοΰ Εκπαιδευτικού συστήματος ληφθή 
σοβαρώς ύπ’ δψιν ή θρησκευτική διδασκαλία’ «τά θρησκευτικά 
μαθήματα, λέγει, πρέπει ν’ άποτελέσωσι τοΰ λοιπού τήν βάσιν τής 
’Εθνικής ήμών διδασκαλίας» !

Δέν έπρεπε καί ήμείς οί Έλληνες τοιαΰτα τινά νά σκεπτώ- 
μεθα ; Άντιθέτιυς δμως, δυστυχώς, ύπάρχουσι παρ’ ήμΐν οί ζη- 
τούντες τήν κατάργησιν τών θρησκευτικών μαθημάτων, διότι ύπδ 
τήν Επίδρασιν διατελούσι τής Γερμανικής Κουλτούρ, ήτις ζητεί 
νά μορφώνη ούχί πολίτας μεγαλόφρονας, άλλ’ άψυχα κινούμενα 
σώματα. Είνε δέ γνωστόν πόσον περιέπουσι καί τιμώσιν οί Άγγλοι 
τήν ’Εκκλησίαν των καί οποίαν θέσιν παρ’ αύτοίς κατέχει ό 
Κλήρος. Έν Άγγλίφ ύπάρχουσιν έβδομήκοντα καί μία νεώτεραι 
θεολογικαί Σχολαί πρδς μόρφωσιν τού Κλήρου, είς τάς τάξεις 
τοΰ οποίου καί Λόρδων τέκνα εισέρχονται, παρ’ ήμΐν δέ μία καί 
μόνη, εξ άριθμούσα καθηγητάς, έγκαταλελειμμένη ύπό τε τής 
ΙΙολιτείας καί τής ’Εκκλησίας, καί μία ιερατική λόγου άξια, ή 
Ριζάρειος, μή τυχοΰσα μέχρι τοΰδε σοβαράς μερίμνης τής ΙΙολι- 
τείας, άγνοουμένη ύπδ τής ’Εκκλησίας. ΙΙώς δέ καταρτίζεται 
παρ’ ήμΐν δ Κλήρος ούδείς άγνοει.

Άλλ’ούτε δίκαιον είνε ούτε συμφέρον είς τον 'Ελληνικόν 
λαόν νά στερηθή τής θρησκείας του καί τής Εκτάκτου πνευμα
τικής δυνάμεως, ήν πάντοτε Εν τφ παρελθόντι ήρύετο καί εν 
τφ μέλλοντι θ’ άρύηται έκ τής Εκκλησίας, τής δποίας ή άπο
στολή δι’αύτδ δέν ύπήρξε μόνον θρησκευτική, άλλά κατ’ έξοχήν 
Εθνική. Τοιαύτη θά είνε καί έν τφ μέλλοντι. Τήν θρησκείαν 
ούδέν έτερον δύναται ν’ άντικαταστήση έν τή συνειδήσει τοΰ 
'Ελληνικού λαού. Άλλα δέν δύναται ή θρησκεία ν’άσκή τήν 
εύεργετικήν αύτής έπίδρασιν άνευ ’Εκκλησίας ζώσης, δεν δύνα
ται δέ καί ή’Εκκλησία νά έκπληρώση τήν μεγάλην αύτής καί 
ύψηλήν άποστολήν άνευ Κλήρου, άξιου τοιαύτης άποστολής. 
"Οθεν ύπέρτατον καθήκον Επιβάλλει τήν άμεσον καί σύντονον περί 
άνορθώσεως τής ’Ορθοδόξου 'Ελληνικής ’Εκκλησίας πρόνοιαν.
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Μή δέ τις νομίση δτι έν διαρκεία τών έκ τοϋ διεθνούς πο
λέμου μεγάλων άνωμαλιών δέν είνε δυνατόν νά ληφθή τοιαύτη 
πρόνοια καί δτι πρέπει νά λήξη πρώτον δ πόλεμος. Διότι αρκεί 
μόνον νά σημειώσωμεν δτι ούδεμία χώρα ταράσσεται έξωτερικώς 
καί έσωτερικώς τόσον δσον ή Ρωσία, καί δμως συγκαλειται με
γάλη ’Εκκλησιαστική Σύνοδος έν Μόσχα προς έπίλυσιν ζωτικω- 
τάτων ζητημάτων. Οί δέ σύμμαχοι ήμών Σέρβοι σκέπτονται νά 
μετακαλέσωσιν έξ ’Αγγλίας διαπρεπέστατον Σέρβον κληρικόν διά 
τήν δργάνωσιν τής ’Εκκλησίας των, πιθανώς δέ θά συγκροτήσωσι 
καί Σύνοδον έντδς τής Ελλάδος καί θά ίδρύσωσιν 'Ιερατικήν Σχο
λήν πρός μόρφωσιν του κλήρου τής Σερβικής ’Εκκλησίας.

Άρχ. ΧΡΓΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΓΛΟΣ 
Καθηγητής του Πανεπιστημίου, 

Διευθυντής τής Ριζαρείου.

ΠΟΤΕ ΙΔΡΥΘΗΣΑΝ
ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΣΧΟΛΑΙ ΕΝ ΚΥΠΡΩί

'Η ιδρυσις έν Ένετία τοϋ Φλαγγινείου Φροντιστηρίου κατά 
τό 1621 ύπήρξεν ή άπαρχή τής έπϊ τοϋ πνευματικού πεδίου 
έργασίας τοϋ δουλεύοντος έθνους, έπεκταθείσα έντδς αίώνος 
καθ’ δλας τάς χώρας, δπου συμπαγής Ελληνισμός διεξήγεν 
αγώνα έπικρατήσεως κατά τοϋ κατακτητοΰ. Κατά τδ τελευταΐον 
ήμισυ τής δεκάτης εβδόμης έκατονταετηρίδος καί κατά τδ πρώ
τον ήμισυ τής δεκάτης δγδόης πλείστα έλληνικά σχολεία ιδρύον
ται έν Πελοποννήσφ, έν Στερεά, έν Θεσσαλία, έν Μακεδονία, 
έν Χίφ, έν Σμύρνη, έν Κυδωνίαις, έν Ίασίφ, έν Βουκουρεστίφ, 
έν Κωνσταντινουπόλει καί άλλαχοϋ, είς ά διδάσκαλοι έξελθόντες 
άπδ τά άρχαιότερα σχολεία τών Ίωαννίνων καί ’Αθηνών έξεπαί- 
δευον τήν νεότητα τοϋ ύποδούλου έθνους, παρασκευάζοντες αύτήν 
διά τους τιτανείους άγώνας τοϋ δεκάτου ένάτου αίώνος.

'Η Κύπρος ούδόλως ύστέρησεν έν τφ ευγενεί τούτψ οργα-
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σμφ τοϋ όλου έθνους. Ένωρίτατα δέ ιδρύονται ύπδ τοϋ ρέκτου 
καί φιλεπιστήμονος ’Αρχιεπισκόπου αύτής Φιλοθέου (1734— 
1759) σχολαί «Ελληνικής, Μουσικής καί Διδασκάλων» ('Ιστο
ρία Χρονολογική Κυπριανού Ένετ. 1788). Ή ιδρυσις τών σχο
λών τούτων πρέπει νά συμπίπτη μεταξύ τοϋ έτους 1734—1740 
καθ’ ήν άκριβώς έποχήν είκάζομεν δτι μετεκλήθη είς Κύπρον ό 
διδάσκαλος Έφραίμ δ ’Αθηναίος ίνα προστή τής έν Κύπρφ Σχο
λής (πιθανώς τής Ελληνικής· Νεοελλ. Φιλολ., Σάθα, Άθήναι 
1870 σ. 507). Τοΰτο έξάγεται έξ δσων λέγει δ Ζαβίρας (αύτόθι 
σ. 508 ύποσ. 1). «Ή άρετή τού Έφραίμ είς τοσούτον σέβας καί 
άγάπην τούς Κυπρίους έφείλκυσεν, ώστε μετά τδν θάνατον τοϋ 
Άρχιερέως αύτών (Φιλοθέου ψ 1859) πάντες δμοθυμαδδν Αρχιε
πίσκοπον τής περιφήμου ταύτης Νήσου έξελέξαντο. Άλλ’ αύτδς 
πράος καί ταπεινδς τή καρδία ών άπείπε τδ πρόβλημα καί λάθρα 
έκειθεν φυγάς είς 'Ιερουσαλήμ ώχετο καί τά έκείσε άσκητήρια 
κατέλαβε».

Έάν πιστεύσωμεν την ειδησιν ταύτην τού Ζαβίρα καί έάν 
λάβωμεν ύπ’ δψςΐ δτι δ Έφραίμ έπϊ 19 έτη έσχολάρχησεν έν 
Κύπρφ (αύτόθι σ. 508) άναγκαίως πρέπει νά παραδεχθώμεν δτι 
τδ 1740 εύρίσκετο ήδη ούτος έν Κύπρφ άναλαβών τήν διεύθυνσιν 
τής ίδρυθείσης Ελληνικής Σχολής. Υπήρξε δέ πιθανώς δ πρώ
τος διευθυντής τής Σχολής, πολλούς μαθητάς σχών, έν οίς καί 
Σεραφείμ τδν Πισσίδειον, μονάσαντα άκολούθως έν Κύκκφ καί 
προχειρισθέντα κατόπιν είς Μητροπολίτην Άγκύρας (αύτόθι 
σ. 515, 516).

Έκ τοϋ κατωτέρω δημοσιευομένου ιστορικού σημειώματος, 
εύρεθέντος ύφ’ ήμών έν τή έν Περιστερώνα έκκλησία έπϊ τής 
χειρογράφου άκολουθίας τών δσίων καί θεοφόρων Πατέρων Βαρ
νάβα καί Ίλαρίωνος, καί γραφέντος κατά τδ 1771 ύπδ τοϋ τότε 
διδασκάλου τής έν Κύπρφ Σχολής Παρθενίου 'Ιερομονάχου, 
δυνάμεθα νά συναγάγωμεν άρκετάς ειδήσεις περί τής τύχης τών 
έπϊ Φιλοθέου ίδρυθεισών σχολών.

Τδ σημείωμα τοΰτο έχει ώς έξής :
«Συνετέθη καί συνηρμόσθη καί συνεγράφη ή παρούσα
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ακολουθία τών οσίων καί θε,οφόρων πάτερων -Βαρνάβα και 
Ίλαρίωνος έξ άκαλλοϋς καί άδιάρθρου συντάξεως και σολοι · 
κοβαρβαρισμοΰ μεστής ούσης τό πρότερον τά νΰν δέ ώς 
καθοράται έν ρυθ ιώ καί κανώνι συντεταγμένη ούκ όλίγφ δέ 
μόχθφ καί πόνω παρ’ έμοΰ Παρθενίου αμαρτωλού Ίε · 
ρομονάχου τοΰ καί διδασκάλου τής έν Κύπρο) Σχολής συστα- 
θείσης τό πάλαι, χρηματίσαντος έπί Παϊσίου καί Χρυσάνθου 
τών αοιδίμων (;) Αρχιεπισκόπων, μετά τήν τού τρισμάκαρος 
κυρίου... (ή τελευταία γραμμή τής σελίδος δυσανάγνωστος 
διχασθείσα κατά τήν στάχωσιν' συμπληρωτέον το έλλείπον κύ
ριον ονομα κατά πάσαν πιθανότητα διά τού « Έ φ ρ α i μ τού 
’Αθηναίου») μαθητής δέ ήν έγωγε καί ακόλουθος καί 
ύποδιδάσκαλος μάλιστα τοΰ σχολείου. Έχων άπασαν τήν 
φροντίδα τής τρίτης καί τελευταίας τάξεως τών οπαδών, πα- 
ραδίδων καί αναπτύσσουν τά άνήκοντα καί άρμόζοντα τούτοις 
μαθήματα φέρων έ'τι καί άπασαν τήν τοΰ τεχνολογειν φρον
τίδα καί μέριμναν τών σχολαστών καί τροφίμων απάντων υ
ψηλών τε καί χθαμαλών τών ούκ όλίγοις καμάτοις ίδρώσι 
τε καί πόνοις καταγινομένοις έλληνικοϊς καί άκροαματικοΐς 
μαθήμασιν άσκουμένοις, επιμελούμενος όσημέραι άδιακόπως. 
Τινι τών εύλαβών καί φιλοθέων άνδρών καί ού πολλοστώ 
ταΐς φρεσίν έν ύπηρέταις τοΰ πνεύματος έντυχών, μέγας καί 
υψηλός τοϊς έμοίς ύπαρχων άγαπητοϊς, ού και ή κλήσις προ
φητική, ’Ιεζεκιήλ γάρ, άδελφιδοΰς ύπάρχων τοΰ μεγίστου ή- 
ρωος, κυρίου Φ ι λ ο θ έ ο υ ά ρ χ ι π ο ί μ ε ν ο ς Κύ
πρου, χρηματίσαντος' τοΰ περιβόητου καί έξακουσμένου 
τοϊς ^ασι κατά τε διδασκαλίαν και σοφίαν καί σύνεσιν 
κατά τε τό πρφον καί ιλαρόν καί το πρός τούς ενδεείς 
καί πτωχούς ήμερόν τε καί κόσμιον καί δεκτικόν καί τήν 
πρός τά έκκλησιαστικά ώραιότητα, αμίμητος τοϊς πασιν ώς 
αληθώς καί ασύγκριτος. Τούτου ούν ώς εφθημεν εϊπόντες, 
άδελφιδοΰς ών, όμοιος κατά θειον ζήλον καί εκκλησιαστικήν 
ευταξίαν καί κοσμιότητα καί την παρούσαν τών ύσίων άκο
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λουθίαν οικεία δαπάνη δι’ έμού συνήρμωσε καί συνέγραψε είς 
μνημόσυνον αύτοΰ αιώνιον κα'ι άοίδιον κατά τό ρψοα' έτος τό 
σωτήριον κατά μήνα ’Ιανουάριον. Εύχεσθε οί άναγινώσκον- 
τες».

Έκ του νΰν τό πρώτον δημοσιευόμενου τούτου ιστορικού ση
μειώματος δυνάμεθα νά συναγάγωμεν τά έξης συμπεράσματα :

Ό γράψας τδ παρδν σημείωμα ΙΙαρθένιος Ιερομόναχος 
έχρημάτισε διδάσκαλος τής έν Κύπρφ Σχολής έπί ΙΙαϊσίου και 
Χρυσάνθου τών αρχιεπισκόπων. Έάν δέ ή διχασθείσα γραμμή 
συμπληρωθή ώς ύπεδείχθη ανωτέρω, ύπήρξεν ούτος μαθητής 
καί ακόλουθος Έφραίμ τοΰ Αθηναίου, ον καί έβοήθει. ώς ύπο- 
διδάσ^αλος έν τή διεξαγωγή τοΰ διδασκαλικού αύτοΰ έργου, δια
δεχθείς τοΰτον έν τή διευθύνσει τής σχολής ώστε να ονομάζη εαυ
τόν ήδη διδάσκαλον τής έν Κύπρη» Σχολής.

Έκ τής φράσεως «έχων άπασαν τήν φροντίδα τής τρίτης 
καί τελευταίας τάξεως» μανθάνομεν δτι καί έπί Έφραίμ ακόμη ή 
Σχολή διηρείτο είς τρεις τάξεις, πιθανώς δέ νά έβοήθει τδν Έ
φραίμ εις τδ έργον του καί δεύτερος ύποδιδάσκαλος, συμποσου- 
μένου ούτω τοΰ άριθμοΰ τών διδασκάλων είς τρεις, ον άριθμδν 
παρουσιάζεται έχουσα καί ή έν Κω/)πόλει σχολή τών γραμμα
τικών κατά τδ έτος 1793. (Σάθα, Μεσ. Βιβλ. III τόμος οη'.)

Δυστυχώς αί περί τών διδασκόμενων μαθημάτων έν τή σχο - 
λή ειδήσεις είνε τόσον πενιχραί ώστε πλήν τής διδασκαλίας 
τής Ελληνικής καί τεχνολογίας, διδασκόμενης και εις τάς 
τρεις τάξεις ύπδ τοΰ ύποδιδασκάλου ΙΙαρθενίου ούδέν αναφέ
ρει τδ σημείωμα περί τών ακροαματικών μαθημάτων έν οίς «οί 
σχολασταί καί τρόφιμοι υψηλοί τε καί χθαμαλοί ούκ όλίγοις ί- 
δρώσί τε καί πόνοις καταγινόμενοι» ήσκούντο.

Τίς ή τύχη τής σχολής ταύτ ^ς παραμένει πολύ σκοτεινόν. 
‘Ραίνεται δτι ή ακαταστασία τών καιρών καί ή δεινή θεσις · τής 
’Εκκλησίας έναντι κυριάρχου, άπομυζώντος πάσαν ικμάδα ζωής 
άπδ τών ύπηκόων αύτοΰ, έκαμαν ώστε vi κλείση ένωρίτατα, δι’ 
έλλειψιν πόρων, τδ πνευματικόν τούτο φυτώριον, ο έφύτευσεν έν 
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τή έσχατιφ τής Μεσογείου δ μέγας έκείνος καί άκαταπδνητος 
Πρωθιεράρχης Φιλόθεος δ άπδ Γαλάτων κώμης.

Κατά πάσαν πιθανότητα ή Σχολή κλείει κατά τδ πρώτον 
ήμισυ τής Άρχιερατείας τοΰ ’Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου. Άλλ’ 
ήδη τδ ίερδν πυρ τής μαθήσεως άνήφθη είς τά στήθη τής Κυπρίας 
νεότητος καί μετ’ ού μακρδν χρονικόν διάστημα ή σχολή έπανι- 
δρύετο έπί καλυτέρων καί άσφαλεστέρων βάσεων, συνεχίσασα τδ 
έργον αύτής άδιακόπως έπί διάστημα μεγαλείτερον αίώνος καί 
προαχθεΐσα είς δ σημειον γνωρίζομεν αύτήν σήμερον· Τά κατά 
τήν έπανασυστάσαν Ελληνικήν Σχολήν έκτίθενται άρκούντως 
έν τή έσχάτως έκδοθείση Α' έπετηρίδι τοΰ Συλλόγου τών τελειό
φοιτων τοΰ Π. Γυμνασίου καί Διδασκαλείου, διά συντόμου μέν 
πλήν πολυτίμου διατριβής τοΰ έγκρίτου ίατροΰ κ. Ε. Γλυκΰ.

Δημοσιεύοντες σήμερον τάς δλίγας ταύτας ειδήσεις περί 
τών πρώτων έν Κύπρφ σχολών, εϊμεθα εύτυχείς δτι συντελοΰμεν 
είς τδ νά δειχθή δτι καί ή Κύπρος ούδόλως ύστέρησε τών λοιπών 
τμημάτων τοΰ δλου έθνους άλλ’ένωρίτατα έφρόντισεν έκ τοΰ ύστε- 
ρήματος αύτής νά συντηρήση σχολεία, έν οίς ή νεότης κατεμάν- 
θανεν είς οίον βάραθρον σκότους καί άμαθείας έρρίφθησαν χώραι, 
αίτινες έγένοντο άλλοτε αί κοιτίδες τοΰ φωτδς καί τής γνώσεως, 
διά νά έγερθή μετά αίώνα μόλις κατά τής τυραννίδος διεκδικοΰσα, 
άγέρωχος κληρονόμος παρελθόντος μεγαλείου, τδν εύγενή κλή- 
ρον τών προγόνων αύτής, τήν έλευθερίαν, μητέρα ταύτην καί 
τροφδν πάσης προόδου.

ί Ό Σαλαμϊνος ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
ΕΝ ΤΩι ΕΡΓΩι ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΗΤΟΙ

ΠΕΡΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΕΩΣ *)

Έν τη συγχρόνφ ψυχολογία όλοέν άνακαλύπτεται ή μυστηριώ
δης χώρα της πίστεως καί οί σοφοί οί πρότερον διακείμενοι σκεπτι- 
κιστικώς ώς πρός τό ζήτημα τούτο, άρχίζουσι ν’ άναγνωρίζωσι τήν 
άλήθειαν, δτι ή πίστις είνε παντοδύναμος δύναμις τής άνθρωπίνης 
ψυχής, χάρις είς τήν οποίαν δ άνθρωπος πράγματι δύναται νά ποιή 
θαύματα. Ή πίστις, έφ’ ής θεμελιουται πάσα ή άνθρωπίνη ζωή καί 
ενέργεια, παρουσιάζεται ώς δ άπαραίτητος καί άναγκαίος δρος έν τω 
έργω τής ηθικής τελειώσεως. Άλλ’ οφείλομεν νά διακρίνωμεν τήν 
πίστιν τοϋ άνθρώπου, γενικώς, λ. χ. τήν πίστιν είς εαυτόν καί τάς 
ιδίας πνευματικάς δυνάμεις καί τήν ικανότητα, άπδ τής πίστεως τής 
θρησκευτικής, τ, έ. τής πίστεως είς τδν θεόν. Έν τω έργφ τής ηθικής 
αύτοδιαπαιδαγωγήσεως μεγίστην σημασίαν βεβαίως έχει ή πίστις τοΟ 
άνθρώπου είς τάς πνευματικάς αύτοΰ δυνάμεις, άλλ’ ή πίστις αύτη 
δύναται vi ήνε ισχυρά καί έπίμονος τότε μόνον, δταν βασίζηται έπί 
τής θρησκευτικής πίστεως, έπί τής πίστεως είς τδν θεόν καί τήν ένερ- 
γητικήν αύτοΟ βοήθειαν. Ή είς μόνας τάς δυνάμεις τοΟ άνθρώπου 
πίστις είνε ελλιπής, διδ καί έν τή συμπληρώσει, τή τελειοποιήσει καί 
ένισχύκι τών ιδίων άσθενών καί πεπερασμένων πνευματικών δυνά
μεων, ό άνθρωπος, έχει άνάγκην τής θείας χάριτος καί βοήθειας. 
Μετά τής πίστεως βεβαίως οφείλει νά συνδέηται ή προσευχή, περί τής 

δποίας κατωτέρω θά γείνη λόγος.
Έπί τοιαύτης βάσεως άφοΟ έθέσαμεν τδ ήμέτερον ζήτημα, ας 

μεταβώμεν ήδη είς τούς τρόπους, οίτινες δύνανται νά έπιδράσωσιν 
έφ’ ήμών, νά προσαρμοσθώσιν έν τώ έργω τής χριστιανικής διαπαι- 

δαγωγήσεως.
Ό Πεϊγιώ έν τφ άριθμώ τών τρόπων καί μεθόδων τής ηθικής 

αύτοδιαπαιδαγωγήσεως έν πρώτη μοίρα τίθησι τήν «συγκεντρωμένη?

1) Χυνέχεια άπο του προηγουμένου τεύχους. 
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σκέψιν^. «Ό σκοπός τής συγκεντρωμένης σκέψεως, λέγει ούτος, συνί- 
σταται έν τούτφ, Γνα κεντήση τήν ψυχήν. Τά ωφέλιμα καί ευχάριστα 
οι’ ήμάς συναισθήματα, ώς καί τάς σκέψεις δφείλομεν, ούτως είπείν, 
νά διυλίζωμεν έν τή ψυχή ήμών, προσπαθούντες, δπως ή άφηρημένη 
σκέψις καί ή άφηρημένη ιδέα μεταμορφωθή είς θερμόν καί ένεργόν 
συναίσθημα.1)

Άλλ’ έν τφ έργω τής κυρίως χριστιανικής διαπαιδαγωγήσεως 
έν τφ άριθμφ τών τρόπων τών ηθικώς έπιδρώντων — δφείλομεν νά 
καταλέξωμεν πρωτίστως τήν προσευχήν, ήτις άνα|1φιβόλώς παρίσταται 
ώς τδ άσυγκρίτως ίσχυρότατον καί δραστικώτατον μέσον τής ύπδ τοΰ 
Πεϊγιώ ΰΛοδεικνυομένης συγκεντρωμένης σκέψεως».

Ούδέν δέ συμβάλλεται τόσον είς τήν συγκέντρωσιν καί αυτοεμβά- 
θυνσιν τοΰ άνθρώπου, δσον ή προσευχή, ήτις ένισχύει κάΐ παρωθεί τήν 
ψυχήν είς τδ άγαθδν καί ούδέν συντελεί τόσον είς τήν μόρφωσιν έν 
ήμίν ζωντανού, θερμού καί ένεργού συναισθήματος τού καλού, δσον 
πάλιν ή προσευχή, έγγυτάτην έχουσα σχέσιν πρδς τήν έγκάρδιον, 
είτε κινούσαν χώραν τής ψυχής. Ή προσευχή, συνενούσα τδν άνθρω
πον μετά τού θεού, έξυψοϊ τήν ψυχήν, καθαίρει αύτήν άπδ παντός

1) Ό Πεϊγιώ αναπτύσσει τήν σκέψιν ταύτην διά τού έξής ζωηρού παρα
δείγματος. Έάν, λέγει ουτος, ρίψωμεν τεμάχιον κρυστάλλου είς χημικήν διάλυ- 
σιν διαφόρων σωμάτων, θά παρατηρήσωμεν, δτι τα συγγενή πρός τόν κρύσταλλον 
μόρια υπό τήν έπίδρασιν τής μυστηριώδους βόνάμεως τής έλξεως αποχωρίζονται 
τού ρευστού και βαθμηδόν κάθηνται πέριξ αύτού. Έάν ή διάλυσις μένη έν πλήρει 
ήσυχίφ, έπϊ εβδομάδας, έπϊ μήνας, ή άποκρυστάλλωσις γίνεται κανονικώς και δ 
κρύσταλλος μεγεθύνεται. Έλλειπούσης ησυχίας έν τή διαλύσει δ κρύστα?<λος 
καθίσταται έλαττωματικός. Παρόμοιόν τι συμβαίνει καϊ έν τή ψυχή ήμών κατά 
τήν συγκέντρωσιν τών σκέψεων. Έάν συγκεντρώσωμεν τήν προσοχήν ήμών εις 
τινα ψυχικήν κατάστασιν καϊ διακρατήσωμεν αύτήν (ώς τόν κρύσταλλον έν τή 
χημική διαλύσει) έπϊ μακράν έν τή συνειδήσει ήμών, τότε περί αύτήν (τ. έ. περί 
τήν ψυχικήν κατάστασιν) θά περισυνέλθωσιν αί δμογενείς πρός αύτήν ίδέαι καϊ 
ψυχικαϊ κινήσεις αί διεσκορπισμέναι είς διάφορα μέργ^ τής ψυχής ήμών, μεγεθυ- 
νόμεναι όλοέν. Ό «ψυχικός ούτος κρύσταλλος» δύναται ν’ απόκτηση απεριόρι
στον δύναμιν έπι τής συνειδήσεως ήμών. 'Όσον ήσυχώτερον τελείται ή λειτουργία 
τής συγκεντρωμένης σκέψεως, τόσον μονιμώτερος, μεγαλείτερος καϊ ώραιότερος 
κατά τήν μορφήν σχηματίζεται ό «ψυχικός κρύσταλλος». Κατά τόν τρόπον 'îbû- 
τον άποκρυσταλλούνται έν τή ψυχή ήμών αί εύγενεϊς ή ταπειναϊ ίδέαι καϊ τά 
ύψηλα ή ταπεινά αισθήματα. ΓΟ ψυχολογικός νόμος είνε ό αύτός, τόσον διά τήν 
μόρφωσιν τών ωφελίμων καϊ εύαρέστων ψυχικών κινήσεων όσον καϊ τών έπι- 
βλαβών (Πεϊγιώ, Μόρφωσις τής βουλήσεως, μεταφρ. ρωσ. σελ. 18—20).
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ταπεινού καί έμπαθούς καί παρέχει είς τδν άνθρωπον τήν δύναμιν πρδς 
έπιτέλεσιν τού άγαθού, δπερ άδύνατον νά κατορθώση δια μόνης τής 
«συγκεντρωμένης σκέψεως». Βεβαίως καί ή «συγκεντρωμένη σκέψις» 
δύναται μέχρι τινές (καί μάλιστα μεγάλου) βαθμού νά κεντήση τήν 
ψυχήν πρδς άγαθήν διεύθυνσιν, άλλ’ ή προσευχή έχει έν τή σχέσει 
ταύτη άσύγκριτον ύπεροχήν. Έ προσευχή, ώς άνύψωσις τής ψυχής 
πρδς τδν θεόν, είτε ώς όμιλία εγκάρδιος τής ψυχής μετά τού θεού, 
είνε κατ’ ούσίαν αύτή ή «συγκέ/τρωμένη σκέψις», λαμβάνουσα 
χώραν έν τφ βάθει τού άνθρωπίνου συναισθήματος είτε τής καρδίας 
καί ώς τοιαύτη άμέσως έπιδρά έπί τού συναισθήματος. Ό νοΰς ένταύθα 
ώσεί μεταβιβάζεται έν τή χώρα τού συναισθήματος (είτε τής καρδίας) 
καί συγχέεται μετ’ αύτής, έντεύθεν αί άγαθαΐ σκέψεις καί τάσεις μετα- 
τρεπόμεναι είς ζών καί ένεργόν συναίσθημα άναποοράστως έπιδρώσιν 
έπί τής βουλήσεως, ήτις ώ ειδομεν, στενώς συνέχεται πρδς τδ συναί
σθημα. Κατά ταυτα. ή προσευχή,1 ώς «συγκεντρωμένη σκέψις» τοΰ 
άνθρώπου κυρίως περί θεού καί τών θείων άντικειμένων, έχει άντι- 
κείμενον αύτής τό "Γψιστον ’Αγαθόν, δπερ έν τφ προσώπφ τού θεού, 
άμέσως ένεργει έν τή ψυχή, μεταδίδουσα είς αύτήν τήν εύεργετικήν 
ένέργειαν καί δύναμιν προς διάπραξιν τού· άγαθού, τήν όποίαν, ώς 
άνωτέρω ειπομεν, άδύνατον ο άνθρωπος ν’ άναπτύξη έν έαυτώ διά 
μόνης τής «συγκεντρωμένης σκέψεως περί παντός άγαθού καί ωφε
λίμου.«Ούδέν συντελεί τόσον είς τήν έπαύξησιν τής άρετής—λέγει δ 
ιερός Χρυσόστομος—«δσον ή συχνή μετά τού θεού διά τής προσευχής 
όμιλία. Ή προσευχή δέν είνε μόνον μέσον πρδς άρετήν, άλλ’ αύτή 

.καθ’ έαυτήν είνε αρετή».
«’Εκείνος γνωρίζει νά ζή καλώς λέγει καί ό ίερδς Αύγουσζϊ- 

νος, δστις γνωρίζει να προσεύχηται καλώς. Ή προσευχή τούς άγαθούς 
διατηρεί είς τδ άγαθόν, τούς δέ κακούς έξ άγαθότητος τού θεού καθι
στά άγαθούς, ούτως'ώστε ένφ άρχιζε: τις τήν προσευχήν ών άμαρτω- 
λός, τελειώνει αύτήν ώς δίκαιος. Ή προσευχή είνε ώς τι κατάσκιον 
νέφος*  άλλοτε προστατεύει άπό τούς καυστικούς λογισμούς καί άλλοτε 
ποτίζει καί δροσίζει διά ποταμών δακρύων έκείνους. οϊτινες άσκούνται 
έν αύτή».

Ή προσευχή ώς μέσον διαπαιδαγωγήσεως, όφείλει βεβαίως νά 
συνοδεύηται ύπδ συγκεντρωμένης διαθέσεως καί συγκεντρωμένης 
σκέψεως, άλλά τδ λυπηρόν είνε, ώς δικαίως παρατηρεί δ Πεϊγιώ, δτι
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έν τώ γνωστω πεζφ κύκλο) έν τφ δποίφ, άναστρεφόμεθα καί ύπό τούς 
δρους τοΰ κοινωνικού βίου δέν ευρίσκομεν ευνοϊκόν περιβάλλον πρός 
ήσυχον αύτοσυγκέντρωσιν. Οί άνθρωποι, ιδίως οί νέοι, όλίγον ήσυχά- 
ζουσιν. Ή ταχεία άλλαγή τών έντυπώσεων, ή τύρβη τού βίου δέν παρέ- 
χει καιρόν είς συγκέντρωσιν τών σκέψεων ήμών.,.Ό παραζαλισμένος 
ύπό μυρίων έντυπώσεων άνθρωπος παρίσταται έν τφ βίω ώς παίγνιον 
τών έξωτερικών γεγονότων. Ή βούλησις αύτού, ύπό τοιούτους δρους, 
παρουσιάζεται λίαν άσθενής, έντεύθεν δέ ούδεμίαν έκ της πείρας τοΰ 
βίου ωφέλειαν άποκομίζει, διότι ή πείρα βασίζεται έπί της προσεκτι
κής παρατηρήσεως, αύτη δέ άπαιτεϊ συγκέντρωσιν τής σκέψεως. Δια 
ταΰτα, λέγει ό Πεϊγιώ, άνάγκη να καλλιεργήσωμεν έν έαυτοϊς τήν 
έ ξ ι V πρός συγκέντρωσιν τής σκέψεως, ήτις παρουσιάζεται ώς έχέγ- 
γυον τής ίδιοποιήσεως τών ώφελίμων καί εύαρέστων κινήσεων, Έν 
τή καθόλου δέ λειτουργία τής συγκεντρωμένης σκέψεως όφείλομεν νά 
όδηγηθώμεν, κατά τήν γνώμην του Πεϊγιώ, είς τάς έξής στοιχειώδεις 
ένεργείας : 1 ) Όταν έν τή συνειδήσει ήμών άναπτυχθή ωφέλιμόν τι 
συναίσθημα, όφείλομεν νά διακρατήσωμεν αύτό καί νά συγκεντρώσω - 
μεν έπ’ αύτού τήν προσοχήν ήμών, 2) Έάν δέν δυνάμεθα νά προκα- 
λέσωμεν έν τή συνειδήσει ήμών τό ποθούμενον συναίσθημα, τότε πρέπει 
νά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν ήμών έπί τών ιδεών, τών συνδεομένων 
πρός τούτο τό συναίσθημα : κατά τόν συνειρμόν τών ιδεών αύται 
προκαλούσι καί τό συναίσθημα. 3) Τά έπιβλαβή συναισθήματα άνάγ
κη νά έξορίζωμεν έκ τής συνειδήσεως. 4) *Αν  δέν δυνάμεθα νά πρά- 
ξωμεν τούτο, όφείλομεν ν’ άναλύσωμεν έντελώς τάς πηγάς καί τάς 
ίδίας, αϊτινες παρήγαγον αυτά. 5) Έκαστον φαινόμενον τοΰ βίου 
δέον να μελετώμεν μέχρι τών έλαχίστων λεπτομερειών, διά νά έπωφε- 
λώμεθα παν εύχάριστον καί άποφεύγωμεν τό έπιβλαβές.1)

1) Μ. Μέτερλιγκ, Ή μακαριότης ν/ς ψυχής.

Παρά τούς ώφελιμωτάτους τούτους «στοιχειώδεις τρόπους» τής 
συγκεντρωμένης σκέψεως όφείλομεν ένταύθα νά ύποδείξωμέν τινας— 
έπίσης στοιχειώδεις κανόνας τής προσευχής, ήτις συνενουμένη μετά 
τής «κεντρικής σκέψεως» παρουσιάζεται ίσχυρόν μέσον έν τώ έργφ 
τής άγωγής πρός έπίρρωσιν έν τή ψυχή αγαθών σκέψεων καί καλών 
αισθημάτων (ώφελίμων καί εύαρέστων κινήσεων), άτινα χρησιμεύου- 
σιν, ούτως είπεϊν, ώς έχέγγυον άντιστοίχων ένεργειών καί άναλόγου 
διαγωγής τού άνθρώπου.

1) Ί. Πεϊγιώ, μν. σύγγραμμα, μεταφρ. ρωσ. σελ. 21.
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Επειδή ζώμεν έν μέσω τής κοσμικής τύρβης, έν μέσφ παντοειδών 
πειρασμών, μεριμνώντες περί εύτελών καί κατεχόμενοι ύπό ματαίων 
καί έφημίρων σκέψεων, δταν συμβή νά κυριευθώμεν υπό παθών, 
έντελώς λησμονούμεν τόν θεόν καί τήν προσευχήν, κυρίως διότι δέν 
έχομεν τόν καιρόν καί τήν δύναμιν νά συγκεντρωθώμεν καί ρίψωμεν 
έν βλέμμα έντός τής ψυχής ήμών. « Ή κακοδαιμονία ήμών—λέγει ό 
Μέτερλιγκ—συνίσταται έν τούτω, δτι ζώμεν μακράν τής ψυχής ήμών, 
καί διότι φοβούμεθα καί τάς έλαχίστας αύτής κινήσεις. Ζώμεν τόσον 
μακράν άφ’ έαυτών, ώστε δέν βλέπομεν σχεδόν τίποτε έξ δσων προ- 
βάλλουσιν είς τόν όρίζοντα τής ύπάρξεως ήμών».1)

Ζώντες μακράν τής ψυχής καί λησμονούντες αύτήν, φυσικώς 
λησμονούμεν καί τόν θεόν καί τήν προσευχήν...’Αλλά πώς θά γείνη ; 
Είνε άδύνατον — θά εϊπωσι—ν’ άφήσωμεν τάς έργασίας ήμών καί 
τάς άλλας άσχολίας, άδύνατον ν’ άποφύγωμεν τούς πειρασμούς, άδύ
νατον ν’ άπομακρυνθώμεν είς μοναστήρια καί να ζήσωμεν ώς μοναχοί, 
άφιεροΰντες δλον τόν χρόνον ήμών είς προσευχάς. Πάντα ταύτα είνε 
όρθά άλλά δέν πρέπει καί νά λησμονώμεν τά θρησκευτικά ήμών καθή
κοντα καί πρωτίστως τό τής προσευχής. *Αλλαις  λέξεσιν : είνε δυνα 
τόν καί έν τω κόσμω νά ζή τις χριστιανικώς καί νά προσεύχηται. 
Τούτο δέ δέν είνε καθόλου δύσκολον, ώς δύναται άρχικώς νά φανή*  
άλλά καί άν ήτο δύσκολον, τί δέον νά γείνη άφοΰ είνε τό καθήκον 
παντός λογικού άνθρώπου καί τό πρώτιστον μέσον τής χριστιανικής 
αύτοδιαπαιδαγωγήσεως ;

Κατ’ έντολήν τού θεού μίαν ήμέραν τής έβδομάδος πρέπει ν’ άφι- 
ερώνωμεν διά τήν θείαν λατρείαν, κατά δέ τάς έπιλοίπους ήμέρας 
τήν πρωίαν καί τήν εσπέραν όφείλομεν νά προσευχώμεθα είς τόν 
θεόν, τήν μέν πρωίαν άμα τή έκ τοΰ ύπνου έξεγέρσει, τήν δέ έσπέραν 
πρό τοΰ ύπνου. Όταν τήν πρωίαν έγείρεσαι έκ τού ύπνου, ένθυμοΰ δτι 
ό θεός σοι χαρίζει τήν ήμέραν άφιέρωσον λοιπόν μίαν ώραν η εν 
τέταρτον αύτής έκ τής χαριζομένης σοι ήμέρας είς τήν λατρείαν τού 
θεού είς εύχαριστήριον αίνον πρός τόν θεόν. Όσον προθυμότερον κά- 
μνεις τούτο, τόσον περισσότερον αγιάζεις τήν ήμέραν σου, τόσον καλ- 
λίτερον προφυλάττεις τόν έαυτόν σου άπό τούς πειρασμούς, οί όποιοι 
καθ’ έκάστην σέ πολιορκούσι. Πόσον πολύ σημαίνει ή πρωϊνή 
προσευχή ! Καί τούτο είνε εύνόητον έν αύτή τή άρχή τής ήμέρας ή
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ψυχή είνε μάλλον επιδεκτική. Ό νους κατά τόν χρόνον τούτον 
είνε δλόδροσος έκ τής νυκτερινής άναπαύσεως καί δέν είνε άπησχο- 
λημένος δπως κατά τόν υπόλοιπον χρόνον τής ήμέρας*  πλήν τούτου 
καί οί έξωτερικοί Spot τής πρωίας είνε μάλλον εύάρεστοι*  οι χθεσινοί 
ήχοι τής ζωής έσιώπησαν, αί δε τής σήμερον ήμέρας κοσμικαί άσχο- 
λίαι δέν μας κατέλαβον ακόμη, ούτως ώστε κατά τήν πρωινήν ώραν 
είνε εύκολώτερον να ειπη τις· πλήν τφ θεώ ύποτάγηθι ή ψυχή μου» 
«Ψαλ. 61, 6) ! καί εύκολώτερον να έκπληρώση τήν διαταγήν*  «σχο
λάσετε καί γνώτε, δτι εγώ είμι ό θεός> (Ψαλμ. 45, 11), τ. έ. δ θεός, 
άνευ τής βοήθειας τού όποιου τίποτε δέν δυνάμεθα νά κάμωμεν έν τφ 
κόσμφ, μάλιστα ούτε ένα πήχυν να προσθέσωμεν είς τήν ήλικίαν 
ήμών (Ματθ. 6, 27).

Ή πρωινή προσευχή, μεταξύ άλλων, έχει τήν μεγάλην έκείνην 
ήθικο-παιδαγωγικήν σημασίαν, δτι ένισχύουσα τήν βούλησιν ήμών είς 
το άγαθόν, ετοιμάζει ήμάς είς τόν καθημερινόν άγώνα έναντίον τού 
κακού τού έν ήμίν καί έκτός ήμών. Δέν πρέπει νά περιμένωμεν, ένφ 
δ έχθρός μάς έπιτίθεται, τότε ήμείς να προσπαθώμεν να ένδυθώμεν 
τόν ; θώρακα καί ν’άρπάσωμεν τήν μάχαιραν, άλλ οφείλομεν νά έξο- 
πλισθώμεν ένωρίτερον, πρΙν ή ό Σατανάς έπιπέση καθ’ ήμών. ΠρΙν 
έπιδοθώμεν είς τήν άνάγνωσιν τών πρωινών έφημερίδων, οφείλομεν 
πρώτον νά προσευχηθώμεν πρΙν ν’ άρχίσωμεν τάς μετά τών άλλων 
όμιλίας καί συζητήσωμεν έπί τού σχεδίου τής καθ’ ήμέραν έργασίας 
όφείλομεν έπίσης πρώτον να προσευχηθώμεν. Ή εωθινή προσευχή 
βοηθεϊ τόν άνθρωπον ν’ άρχίζή τήν ήμέραν έσωτερικώς ισορροπημέ
νος, ύπό τήν χειραγωγίαν τού θείου Πνεύματος καί να έργάζηται ήσύ- 
χως καί μετά πίστεως*  ή πρωινή προσευχή διά τόν άνθρωπον είνε δ,τι 
ή πρωινή δρόσος διά τά φυτά*  αύτη δίδει δροσερότητα καί θάρρος 
δι’ δλην τήν ήμέραν. Εκείνος δι’ δλης τής ήμέρας εΐνε εύτυχής καί 
ήσυχος οστις, ώς πρέπει προσεύχεται τήν πρωίαν. ΙΙάντα ταύτα έξη- 
γούνται διά τούτου, δτι ό νούς είς δ,τι τρέπεται από τής πρωίας είς 
τούτο καταγίνεται δι’ δλης τής ήμέρας, δπως άκριβώς ή μυλόπετρα 
ή άλέθουσα όλόκληρον τήν ήμέραν δ,τι έρριψαν εντός αύτής άπό τής 
πρωίας, σίτον ή άλ>ο τι. Ή έργασία αύτη τού νού συμβαίνει, ώς έπί 
τό πλεϊστον, άπαρατήρητος, διότι σιιντελειται έν τφ βάθει τής άνθρω- 
πίνης καρδίας, ήτις παρουσιάζεται ώς τό ταμιευτήριο^ καί ή πηγή 
τών 'βαθυτάτων καί καρποφόρων ιδεών, αϊτινες οιευθύνουσι τήν 
πορείαν άπάσης τής άνθρωπίνης ζωής.
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'H προσευχή δύναται να γίνηται έφεξής καί δι’ δλης τής ήμέρας. 
Διαρκούσης τής ήμέρας μετά ζήλου καταγίνου είς έκείνας τάς έργα
σίας σου, τάς δποίας οφείλεις νά έκτελέσης άναλόγως τής κλίσεως 
καί τής κοινωνικής σου θέσεως, άλλά προσπάθει, καίτοι άπησχολη- 
μένος, νά έξευρίσκης λεπτά τινα μετά τά όποία νά στρέφης εύλαβώς 
τάς σκέψεις σου πρός Εκείνον, "Οστις εύλογεϊ τήν έντιμον έργασίαν 
καί κάμνει νά προοδεύουν τά καλά έργα. Έργασία καί προσευχή, 
προσευχή καί έργασία, ιδού ή πλέον άναγκαία καί ή καλλίστη χρήσις 
τού ύπό τού θεού δοθέντος ήμϊν χρόνου. «Προσεύχου καί έργάζου» ! 
ιδού ό χρυσούς κανών δ περιλαμβάνων όλόκληρον τήν σοφίαν τού έπι- 
γείου βίου καί το άριστον μέσον τής χριστιανικής διαπαιδαγωγήσεως. 
Έργάζου οίανδήποτε κατέχεις κοινωνικήν θέσιν, ταπεινήν ή υψηλήν*  
ή έργασία είνε δ προορισμός καί τό καθήκόν σου έπί τής γής. Άλλά 
μή λησμόνει, δτι δέν έπλάσθης διά τήν γήν, άλλά διά τόν ούρανόν. 
Μετά τήν έργασίαν καί τάς βιωτικάς μέριμνας σου στρέφε πρός τά 
«άνω» τόν νούν καί τήν καρδίαν σου, άνοιγε τήν ψυχήν σου είς τόν 
θεόν καί εύχαρίστει αύτόν διά προσευχής, δοξάζων τό άγιον Αύτού 
όνομα. ’Από τής έργασίας μετάβαινε είς τήν προσευχήν καί άπό τής 
προσευχής είς τήν έργασίαν. Μετά τού θεού άρχιζε καί μετά τού θεού 

τελείωνε τήν ήμέραν...
"Οταν μειαβαίνης να κατακλιθής τήν έσπέραν, ένθυμήθητι δτι δ 

θεός είνε έκεϊνος, ό όποιος θά σοι άναπαύση άπό τούς κόπους σου*  έν 
τοιαύτη περιπτώσει οφείλεις τάς άπαρχάς τού χρόνου τής άναπαύσεώς 
σου ν’ άφιερώσης είς τόν θεόν διά καθαράς καί ταπεινόφρονος προσευ
χής. ‘Όταν μεταβαίνης να κοιμηθή;, ένθυμήθητι τόν θάνατον, δστις 
είνε ή είκών καί τά πρόθυρα τού ύπνου. Έάν κατά τήν νύκτα συμβή 
νάέξυπνήσης, ένθυμήθητι τόν θεόν καί προσευχήθητι. ‘H προσευχή τής 
νυκτός πρό τού ύπνου —πολύ φυσικώς δύναται καί όφείλει νά συνο- 
δεύηται ύπό άναλόγων εύσεβών σκέψεων. Βεβαίως, καλόν είνε τοιαύ- 
ται σκέψεις νά συνοδεύωσι καί τήν πρωινήν προσευχήν, δπως καί 
άλλην τινά μικράν τοιαύτην κατά τάς έπιλοίπους ώρας τής ήμέρας, 
άλλά καλλίτερον είνε νά συνοδεύωσι. τήν νυκτερινήν προσευχήν, δταν 
πρόκειται τις νά κοιμηθή, διότι ή προσευχή αύτη, ώς γινομένη έν 
ώρα καθ’ ήν τά πάντα άναπαύονται καί ή ψυχή καί τό σώμα τού 
άνθρώπου, περισσότερον παντός συντελεί είς τήν αύτοεμβάθυνσιν καί 
συγκέντρωσιν τών σκέψεων τού άνθρώπου έπί τών πεπραγμένων τής 
διαρρευσάσης ήμέρας καί τής παρελθούσης ζωής.
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Όποΐαι δέ όφείλουσι νά ώσιν < αί νυκτεριναΐ αύται σκέψεις;» 
Άρίστην άπάντησιν είς τό έρώτημα τούτο εύρίσκομεν πχρά τώ ίερφ 
Χρυσοστόμω έν τη ερμηνεία τών λίγων του Ί’αλμφδου : «οργίζεσθε 
καί μή αμαρτάνετε*  ά λέγετε έν ταΐς καρδίαις ύμών έπί ταΐς κοίταις 
ύμών κατανύγετε» (Ψαλμ. 4, 5). «Τί σημαίνουσι τα λόγια ταύτα ; — · 
λέγει ό ίερόζ Πατήρ. Διότι φαίνονται δτι είνε άσαφη. Κατά τον 
μετά τα δείπνα χρόνον, δταν μέλλητε νά κοιμηθήτε, δτε, μηδενός 
παρόντος καί μηδενός ένοχλοΟντος, μεγάλη έπικρατει ήσυχία καί γα
λήνη, στήσον δικαστήριον έναντίον τής συνειδήσέώς σου, άπαίτησον 
εύθύνας παρ’ αύτής καί δσα έν διαρκεία τής ήμέρας έσκέφθης κακά, 
ή ράπτων δόλους ή τον πλησίον ύποσκελίζων ή έπιθυμίας δεχόμενος 
διεφθαρμένας. Ταύτα κατά τόν καιρόν τής ήσυχίας έκείνης είς μέσον 
άγαγών καί τήν συνείδησιν έπιστήσας είς τούς άτοπους έκείνους λογι
σμούς κατάξαινε αύτούς, κατάκρινον, καταδίωξαν τήν άμαρτήσασαν 
διάνοιαν. Διότι τούτο σημαίνει τό «κατανύγετε»*  άλλως είπεΐν*  νύξατε, 
κεντήσατε δσα εϊπετε είς τάς καρδίας ύμών κατά τήν ήμέραν*  τούτέ- 
στιν, τα πονηρά βουλεύματα τά όποια έλογίσθητε, ταύτα έν ταϊς κοί
ταις ύμών κατά τον χρόνον τής ήσυχίας έκείνης κολάζετε, τιμωρήσατε. 
'Όταν μήτε φίλος ένοχλη, μήτε ύπηρέτης παροξύνη, μήτε πραγμάτων 
δχλος έπείγει, τότε τών κατά τήν ήμέραν πεπραγμένων ζητείτε τόν 
λόγον. Καί διατί (ό Ψαλμωδός; δέν είπε ρημάτων καί έργων, 
άλλ’ ένθυμημάτων πονηρών ; Τούτο είνε συμβουλή αύτού 
παρέλκουσα, παίδευμα έκ περιουσίας. Διότι αν πρέπη νά κολάζωμεν 
τάς πονηράς σκέψεις, ΐνα μή προλάβωσι καί γίνωσιν έργον, πολύ 
περισσότερον πρέπει νά βασανίζωμεν τήν ψυχήν προκειμένου περί τών 
έργων καί τών ρημάτων. Τούτο καθ’ έκάστην πρέπει νά γίνηται ήμέ
ραν καί μή πρότερον παραδοθης είς τόν ύπνον, άνθρωπε, έως ου άνα- 
λογισθής τά δι’ δλης τής ήμέρας πλημμεληθέντα σοι*  τότε δέν ύπάρχει 
άμφιβολία, δτι τήν έπιούσαν θά ήσαι οκνηρότερος είς τό νά έπαναλά- 
βης τά αύτά. Καί δ,τι κάμνεις διά τά χρήματά σου καί δέν άνέχεσαι 
νά παρέλθωσι δύο ήμέραι άν δέν ζητήσης λογαριασμόν παρά τού ύπη- 
ρέτου σου, διά νά μή έπέλθη σύγχυσις διά τής λήθης, τούτο καί έπί 
τών πράξεών σου κάμνε καθ’ έκάστην ήμέραν. Κατά τήν εσπέραν 
άπαίτει λόγον άπό τήν ψυχήν σου καί καταδίκαζε τόν άμαρτήσαντα 
λογισμόν*  άνάρτησον ώς έπί ξύλου καί βασάνισον καί παράγγελλε νά μή 

♦
έπιχειρήσης είς τό εξής ταύτα.1) Είδες ίατρείαν άρίστην πώς ούτος (δ 
Ψαλμωδός) μεταχειρίζεται καί προφυλακτικά καί διορθωτικά φάρμακα; 
Διότι τό νά παραγγέλλη νά μή περιπίπτωμεν είς αμαρτήματα έπέχει 
θέσιν προφυλακτικού φαρμάκου, ώς τό*  « δργίζεσθε καί μή αμαρτά
νετε», τό δέ «α λέγετε έν ταΐς καρδίαις ύμών έπί ταΐς κοίταις ύμών 
κατανύγετε» διορθωτικόν. Μετά τήν διάπραξιν τής αμαρτίας, πάλιν 
έπάγει φάρμακα, παρ’ αύτού τού άμαρτήσαντος είσάγων τήν ίατρείαν. 
”Ας μεταχειριζώμεθα λοιπόν τήν θεραπείαν ταύτην, ήτις ούδεμίαν έχει 
δυσκολίαν. Έάν δέ ή ψυχή σου δέν άνέχεται νά ένθυμήται τά πλημ- 
μελήματά της αίσχυνομένη καί έρυθριώσα είπέ πρός αύτήν δέν ώφε- 
λεΐσαι τίποτε άπό τό νά μή θέλης νά ένθυμήσαι αύτά, άλλά τούναν- 
τίον καί πολύ βλάπτεσαι*  διότι έάν δέν έπιθυμής ν’ άναπολής αύτά μόνη 
τώρα, τότε πρό .τών οφθαλμών δλων θ’ άποκαλυφθώσι τ’ άμαρτήματά 
σου*  άν δέ άναλογισθής αύτά τώρα καί έκείνων θ’ άπαλλαγής ταχέως 
καί εύκόλως δέν θά περιπέσης είς άλλα. Διότι ή ·ψυχή ή φοβουμένη 
τό εσπερινόν δικαστήοιον, ΐνα μή πάλιν ύποστή τήν αύτήν βάσανον, 
κρίσιν καί κατάκρισιν, γίνεται όκνηροτέρα περί τήν αμαρτίαν. Καί 
τόση είνε ή ωφέλεια έκ τούτου, ώστε αν έπί ένα μόνον μήνα συνεχώς 
κάμνωμεν τούτο, θά συνειθίσωμεν τού λοιπού είς τήν διάπραξιν τής

1) Διά τών χύτών περίπου λέξεων τήν χυτήν περίπου έννοιαν άνχπτύσσει 
δ ίερός Χρυσόστομος καί αλλαχού λέγο>ν : «Όταν άνχπέσ^ς εις τήν κλίνην σου 
και μηδείς σου διενοχλή, προ τοΰ έπελθεΐν τόν ύπνον, αγαγε το βιβλίον (τοΰ 
συνειδότος) έν τφ μέσω κχι άνχλόγισχί σου τά αμαρτήματα, λέγων έν έαυτω’ άρχ 
μή ήμαρτον σήμερον ; μή έν λόγω, ή έν εργω ; Τοΰτο παραινεί και δ προφήτης 
λέγων*  όργίζεσθε και μή αμαρτάνετε, όί λέγετε έν ταΐς καρδίαις υμών έπί τχίς 
κοίταις ύμών κατανύγετε. Έν ήμέρφ ούκ άγεις σχολήν, αλλά και αρχόντων 
φόβος καί έταίρων δμιλία και πραγμάτων φροντις καϊ παιδοτροφίας πρόνοια καϊ 
γυναικός έπιμέ?.εια καϊ φροντϊς τρχπέζης καϊ μυρία σε περιέλκει πράγματα.Όταν 
δε έπϊ τήν εύνήν έλθ^ς, έπϊ τόν λιμένα τόν άκύμαντον καϊ μηδείς σοι διενοχλή, 
είπε τή καρδίφ τή σή καϊ τή ψυχή : άνηλώσαμεν τήν ήμέραν σήμερον, ώ ψυχή. 
Τί αγαθόν είργασάμεθα ; ή τί πονηρόν έπροίξαμεν ;...Έάν ής έν τή κλίνη καϊ 
άναμνησθής σου τ’ αμαρτήματα, δάκρυσον, εί δύνασαι έν τή κλίνη έξαλείψαι αύτά. 
Παρακάλεσον τδν θεόν σου καϊ οΰτω παράπεμψον τήν ψυχήν σου τφ ύπνφ, μαρ- 
τυρούμενος τα αμαρτήματα. Ποίησαν αύτω λόγον καϊ δ θεός σου ποιήσει σοι 
λόγον. Τί βαρύ, τί έπαχθές επικείμενον έν τή κλίνη τά καθημερινά αμαρτήματα 
άναλογίζεσθαι : Καϊ δταν άναλογίση, κρέμασόν σου τδν λογισμόν, ξέσον αύτόν, 
άνοιγε αύτδν τφ φόβω τής γεέννης, έπαγε αύτφ τιμήν ούκ έχουσχν οδύνην 
δικαστήριον ποίησαν σεαυτφ φοβερόν, κουφότερον ποίησον τδν λογισμόν, ινχ έν 

έξής ήμέρφ οκνηρότερος γίνη περϊ τδ πράττειν τά αμαρτήματα».
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άρετής, "Ας μή λοιπόν περιφρονώμεν έν τόσον μέγα καλόν διότι Ó 
καθίσας είς τούτο έδώ τό^δικαστήριον δέν θά δώση πικράς εύθύνας 
έκεΓ διότι έάν έκρίνομεν έαυτούς δέν ήθέλομεν κριθή > .’ )

’Ιδού λοιπόν, δτι ή «συγκεντρωμένη σκέψις, τήν όποιαν ό Πεϊγιώ 
συνιστα ώς μέσον πρός μόρφωσιν έν τή ψυχή ωφελίμων καϊ εύαρέστων 
κινήσεων» πορίζεται τήν προσήκουσαν σημασίαν καί τήν πραγματικήν 
δύναμιν, κυρίως δταν αύτη συνδέεται μετά τής προσευχής καί τής 
κατακρίσεως τής συνειδήσεως,

Ό Πεϊγιώ, ώς παρετηρήσαμεν, συνιστα να ένισχύωμεν έν τή 
συνειδήσει διά τής «συγκεντρωμένης σκέψεως» τά ωφέλιμα καί εύάρε- 
στα συναισθήματα καί νά έξορίζωμεν έκ τής συνειδήσεως τα έπιβλαβή, 
ν’ άναλύωμεν τάς πηγάς καί τάς ιδέας, τάς όποιας ταΰτα (τ. έ. τά 
έπιβλαβή συναισθήματα) παράγουσι, νά μελετώμεν έκαστον φαινόμενον 
τής ζωής, δια νά έπωφελώμεθα δλα τά εύχάριστα καί ν’ άποφεύγωμεν 
τα έπιβλαβή, άλλ’ εύκολώτερον είνε πάντα ταυτα να πραγματοποιώμεν 
διά τών κατά τήν. προσευχήν σκέψεων διότι ή προσευχή άνοίγουσα 
τάς βαθυτάτας πηγας τής ψυχής, έξεγείρει καί έπιρρωννύει έν τή καρ- 
δία τ’ άριστα συναισθήματα καί τάς ύψηλοτέρας τάσεις καί λαμπρώς 
φωτίζει δλον τόν έσωτερικόν κόσμον τού άνθρώπου, χάρις δ’ είς αύτήν 
ούτος δύναται εύκόλως νά παρατηρή («άναλύη») έν τή ψυχή αύτοϋ 
καί έν τω περιβάλλοντι κόσμω τάς αμαρτωλάς πηγάς, αϊτινες χρησι- 
μεύουσιν ώς άφετηρία τών άμαρτωλών ιδεών, τών κλίσεων καί αισθη
μάτων, έναντίον τών όποίων \ό άνθρωπος όφείλει νά πολεμή πρός τό 
συμφέρον τής ηθικής αύτού διαπαιδαγωγήσεως, « Ή προσευχή είνε 
φώς διά τήν ψυχήν, *Οπως  έκ τών νεφών παράγεται ή άστραπή, ούτως 
έκ τής προσευχής τό φώς τής άληθείας καί τής κατανοήσεως >.

(έπεται τό τέλος.) Α. Δ.
1) Σημ. Μ. — Τήν καθ’ έκάστην έσπέραν αύτοέρευναν καϊ τόν πρό τής 

κατακλίσεως έλεγχον έπϊ τών πράξεων τής ημέρας σοφώς συνίστα είς τούς μαθη- 
τάς αύτου καϊ Πυθαγόρας δ Σάμιος, δ θρησκευτικός εκείνος, ηθικός καϊ έπιστή- 
μων τής κατά τον 6ον π. Χρ. αϊώνα έλληνικής κοινωνίας αναμορφωτής διά τού χ 
έξής χρυσού παραγγέλματος :

Μηδ’ ύπνον μαλακοίσιν έπ’ δμμασι προσδέξασθαι 
πριν τών ήμερινών έργων λογίσασθαι έκαστον 
πή παρέβην ; τί δ’ έρεςα ; τί μοι δέον ούκ έτελέσθη ; 
Άρξάμενος δ’ από πρώτου έπέξιθι*  καϊ μετέπειτα 
δει?^ά μέν έκπράξας έπιπλήσσεο, χρηστά δέ, τέρπεο.

Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

Κατά τα προαναγγελθέντα, τή 25η τού μηνός Νοεμβρίου, 
ήμέρα Σαββάτφ, ώρα 3η μ.μ. συνήλθεν έν τή ’Αρχιεπισκοπή 
ύπό τήν προεδρίαν τής Λ. Μ. τού Αρχιεπισκόπου ΙΙαγκύπριος 
Συνέλευσις έξ ύπερ εξήκοντα άντιπροσώπων, ήτις μια ψυχή 
καί γνώμη έδέχθη διά βοής καί ύπέγραψε ψήφισμα ύπερ τής 
ένώσεως τής Κύπρου μετά τής Μητρός Ελλάδος.

Ή Α. Μ. προσεφώνησε τήν Συνέλευσιν ώς ακολούθως :
«’Ασμένως προσαγορεύω ύμας έν τώ ίερώ καί ίσιορικω τουτφ 

χώρω τής ’Αρχιεπισκοπής, προσαγορεύω τήν Παγκύπριον ταύτην όμή- 
γυριν έκπρόσωπον ούσαν άπάσης τής Νήσου,

^Εχομεν τοσαύτας αιτήσεις έξ άπάσης τής Νήσου πρός συμμετο- 
χήν είς τήν συνέλευσιν ταύτην, ώστε, ινα άνταποκριθώμεν πρός ταύτας 
έδει νά συγκροτηθή συλλαλητήριον έν εύρεί καί άναπεπταμένω χώρω 
δυναμένω νά περιλάβη σύμπαντα τόν Ελληνικόν λαόν τής Νήσου*  
τοσαύτη είνε ή έπιθυμία τού λαού διά νά διαδηλώση τόν άκοίμητον 
αύτοϋ πόθον.

Τούτου δέ μή έπιτρεπομένου υπό τάς κρατούσα; πολιτικά; προ
κηρύξεις. ήρκέσθημεν είς τά στενά ταϋτα δρια, επαρκώ; δμω; έπισή
μως καί έγκύρως διά τών συνελθόντων είς τήν συνέλευσιν διερμηνευο- 
μένου τοϋ φρονήματος τοϋ λαού. Ό λαός ούτος, τμήμα καί μέλος γνή
σιον τοϋ δλου Ελληνικού σώματος, έσχε κοινού; τού; πόθους καί τα 
ιδανικά πρός τόν ολον Ελληνισμόν, καί ούδέποτε έπαυσε διατρανών 
τούς πόθους αύτοϋ, ούχΐ άπαξ έπισφραγίσας αύτούς καϊ διά τοϋ ίδίου 
αύτοϋ αίματος.

Οί ένωτικοί ούτοι πόθοι τοϋ Ελληνικού λαού τής Κύπρου έτο- 
νώθησαν καί ένισχύθησαν έτι μάλλον άφοΰ εύδοκία θεού έτέθη ό λαό; 
ούτος ύπό τήν νϋν κυβερνώσαν ήμάς εύεργέτιδα τοϋ Ελληνισμού 
Μεγάλην Δύναμιν.

Δέν παρέλειψε να διαδηλώση τούς πόθους τούτου; έξ όνομα το; 
τοϋ Κυπριακού λαού ό άοίδιμος προκάτοχος ήμών ’Αρχιεπίσκοπος 
Κύπρου Σωφρόνιος, ύποδεχόμενος τόν πρώτον άρχοντα τής Νήσου ώ; 
άντιπρόσωπον τής νέας κυβερνήσεως : «Ό λαός τής Κύπρου, είπε, 
στέργει τήν ’Αγγλικήν κατοχήν, χωρίς όμως να άρνηθή τήν κχταγω- 

J»
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γήν καί τούς πόθους αύτοΰ». Έκτοτε δλη τοΰ τόπου ή πολιτική δρά- 
σις καί ζωή στρέφεται ώ; περί κέντρον καί θεμελιώδες πρόγραμμα 
τό ούτω δια^υπωθέν υπό τοΰ άειμνήστου έκείνου πρωθιεράρχου.

Ύπό τάς χορηγηθείσας ήμϊν πολιτικά; έλευθερίας ύπό τής πεπο- 
λιτισμένης κυβερνήσεως τής Μ. Βρε:τχνίας συνεκροτήθησαν συλλαλη
τήρια, έγένοντο δημοψηφίσματα τοΰ λαοΰ, έστάλησαν πρεσβείαι πρός 
τήν κεντρικήν έν ’Αγγλία κυβέρνησιν, καί οί αντιπρόσωποι τοΰ τόπου 
έν τφ νομοθετικω διά πάντων τούτω/ περιτρά/ως καί έγκύρως διηρ- 
μήνευσαν τόν άσβεστον τοΰτον πόθον τοΰ Ελληνικού λαοΰ, τούτέστι 
τήν ένωσιν τής Κύπρου μετά τής Ελλάδος.

Καί δυνάμεθα νά εΐπωμεν δτι αί έκάστοτε διδόμεναι ήμίν απαν
τήσεις ύπό τής διοικούσης ήμας Δυνάμεως δέν ήσαν απολύτως άρνη- 
τικαί καί άπελπιστικαί*  τοσοΰτον δικαία καί εύλογος ύπάρχει ή αϊτησις 
ήμών, καί μόνον έκώλυον άνθρώπιναι πολιτικαί συμφωνίαι. Άλλ’ιδού 
ή θεία πρόνοια καί δικαιοσύνη ήραν έκ τοΰ μέσου καί τά ανθρώπινα 
ταΰτα έμπόδια ώστε ή φιλελευθέρα Κυβέρνησις ήμών νά δύναται νά 
είσακούση τούς δικαίους ήμών πόθους.

Τό πλήρωμα τοΰ χρόνου ήλθε διά τής κηρύξεως τοΰ μεγάλου 
άγώνος ύπέρ τής έλευθερίας τών εθνών, άγώνος ίεροΰ, δν άνέλαβεν ή 
Μ. Βρεττανία μετά τών συμμάχων αύτής Δυνάμεων.

Έπί τή περισεάσει ταύτη ήκούσθησαν κηρύγματα τών όποίων 
ύψηλότερα καί μεγαληγορώτερα δέν ήκουσεν ό κόσμος, κηρύγματα 
τών μεγάλων κυβερνητών τής Μ. Βρεττανίας καί τών συμμάχων χω
ρών περί τοΰ σκοπού, ον έχει ό άνα)<ηφθεΙς αγών.

Τά κηρύγματα ταΰτα ένεθουσίασαν τό πλείστον τοΰ πεπολιτι- 
σμένου κόσμου, δπερ μετέσχε τοΰ άγώνος ύπέρ τοσούτω δικαίας ύπο- 
θέσεως.

Τδ Ελληνικόν έθνος, τοΰ οποίου τήν μακράν ιστορίαν χαρακτη
ρίζουν τοιούτοι άδιάλειπτοι άγώνες ύπέρ τής δικαιοσύνης καί πολι
τικής έλευθερίας τών λαών, δέν ήδύνατο νά μένη άμέτοχον του εύγε- 
νοΰς τούτου άγώνος και έκθύμως μετέσχεν αύτοΰ καί μάχεται παρά 
τό πλευράν τών συμμάχων.

ΟύχΙ όλίγοι δέ άριθμοΰνται καί έκ τής γωνίας ταύτης οί καθ’ 
έκάστην χύνοντες τά αίμα αύτών έν τφ ίερφ τούτφ άγώνι.

Τρία καί πλέον έτη παρήλθον άφ’ δτου έκηρύχθη ό παγκόσμιος, 
δύναταί τις είπείν, πόλεμος καί τα κηρύγματα ταΰτα δέν έπαυσαν έπί 
μάλλον δέ τονίζεται καθ’ έκάστην ό ύψηλάς σκοπός τοΰ άγώνος ώς 
άπελευθερωτικάς τών ύπό τάν ζυγόν στεναζόντων έθνών.

Τής εύκαιρίας ταύτης δραξάμενος καί δ λαός τής Κύπρου ύπέ- 
μνησε διά τών νομίμων αύτοΰ άντιπροσώπων, τών βουλευτών, πρός 
τούς κυβερνώντας αύτόν τά διακατέχοντα τήν ψυχήν αύτοΰ αίσθήματα.

Καί νΰν συνήλθομεν ένταΰθα, ινα πρώτον μέν έκφράσωμεν τήν 
συμπάθειαν ήμών πρός τόν άγώνα τών συμμάχων καί εύχηθώμεν δπως 
ό Κύριος χ^ρηγήση τήν νίκην είς αύτούς ύπέρ τής δικαιοσύ/ης καί 
έλευθερίας μαχομένους, δεύτερον δέ συμφώνως πρός τάς ύψηλάς ταύ- 
τας άρχάς ποιήσωμεν έκκλησιν πρός τήν.φιλελευθέραν ’Αγγλικήν Κυ- 
βέρνησιν καί τό φιλελεύθερον ’Αγγλικόν έθνος ύπέρ τής πραγματώ- 
σεως τών έθνικών ήμών πόθων.

θαρρούντως δυνάμεθα νά άπεκδεχώμεθα τήν πλήρωσιν αύτών 
παρά έθνους, τοΰ δποίου ή ίστορία βρίθει τοιούτων μεγάλων παραδειγ
μάτων καί αύτή ή μεγάλη ήμών πατρίς αίωνίως θά εύγνωμονή διότι 
μυριάδες αδελφών ήμών έχειραγωγήθησαν είς τάς μητρικάς άγκάλας 
ύπό τοΰ φιλελευθέρου ’Αγγλικού έθνους.

Τοσοΰτον ύψηλόν, δίκαιον καί ιερόν αίτημα έχοντες νά ύποβά- 
λωμεν καί αύθις, προβώμεν έπί τό έργον άνταξίως τών εύκλεών προ
γονικών παραδόσεων καί τής ιστορίας ήμών, ήτις ου μόνον έν παντί 
κλάδφ τοΰ έπιστητοΰ άλλά καί έν πάση άλλη έκφάνσει τής ζωής 
παρέσχε καί παρέχει τά ύψιστα καί άνέφικτα πρότυπα καί ίδεώδη.

Ένούμενοι άδιασπάστως έν τφ ένωτικω άγώνι δέν έχομεν παρά 
νά συνεννοηθώμεν καί είς τά έςυπηρετοΰντα αύτόν μέσα δσον τό δυνα
τόν εύστοχώτερον.

"Εκαστον μέλος τής συνελεύσεως δικαιούται νά προτε’νη τί πρός 
τόν σκοπόν τοΰτον θεωρεί συντελεστικόν.

Ταύτην τήν στιγμήν ύπερθεν πάντων ήμών ή ΙΙατρις καί ή Εκκλη
σία εύλογεί τά έργον ήμών καί εύχεται ταχίστην τήν ένωσιν μετά τής 
Μητράς Ελλάδος. Καί έπί τούτοις κηρύττω τήν έναρξιν τών έργασιών 
τής Παγκυπρίου ταύτης συνελεύσεως.

Άνεγνώσθη είτα τά ένωτικάν ψήφισμα, τό όποιον ή Συνέ- 
λευσις έδέχθη διά βοής καί ύπέγραψεν είς διπλοΰν ώς έπεται :

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
Ήμεις,’Αρχιεπίσκοπος, Μητροπολίται καί μέλη τή; *Ιε-  

ράς Συνόδου τής Άγιωτάτης ’ κκλησίας τής Κύπρου, *11-  
γούμενοι τών Τ. Μονών τής Νήσου, Βουλευταί, Δήμαρχοι, 
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πρφην Βουλευταί, αντιπρόσωποι δημοτικών Συμβουλίων καί 
σχολικών ‘Επιτροπειών, Διευθυνταί τών εφημερίδων, εκπρό
σωποι άπάσης τής Κύπρου, συνελθόντες έν τή ‘Αρχιεπισκοπή 
ύπό τήν προεδρίαν τής Α. Μ. τοΰ ’Αρχιεπισκόπου Κύπρου 
και διασκεφθέντες περί τής πολιτικής τύχης τής πατρίδος μας,

"Εχοντες ύπ’ ö-ψιν τό πρός τήν ’Αγγλικήν Κυβέρνησιν 
ύπό ήμερομ. 29 Ίουλίοη 1917 έ.ν. ύπόμνημα τών 'Ελλή
νων βουλευτών τής Νήσου καί τήν σχετικήν άπάντησιν τοΰ 
εντιμότατου έπί τών ‘Αποικιών 'Υπουργού ύπό ημερομηνίαν 
27 ’Οκτωβρίου 1917,

Έχοντες έπίσης ύπ’ όψιν δτι ή μήτηρ ήμών 'Ελλάς 
μάχεται τήν στιγμήν ταύτην παρά τό πλευράν τών εύεργετί- 
δων τοΰ Ελληνισμού Δυνάμεων ύπέρ τοΰ δικαίου τών έθνο- 
τήτων,

Ψ η φ ί ζ ο μ ε ν
1 .) Έρμηνεύομεν τήν βαθυτάτην τοΰ Κυπριακού λαού 

συμπάθειαν πρός τόν άγώνα τής ’Αγγλίας καί τών συμμάχων 
κρατών και άπευθύνομεν χαιρετισμόν τιμής πρός τά γενναία 
στρατεύματα τά μαχόμενα ύπέρ τοΰ δικαίου τών έθνών καί 
τής παγκοσμίου έλευθερίας, άρχών, αϊτινες ύπήρξαν ό κλήρος 
τής Φυλής μας άπό τής είς τόν κόσμον αυτής έμφανίσεως 
μέχρι σήμερον.

2 .) Κηρύττομεν ότι ή μόνη ισχυρά και αναλλοίωτος 
θέλησις τοΰ Κυ.τριακοΰ λαοΰ είνε ή ένωσις αύτοΰ μετά τοΰ 
Βασιλείου τής Ελλάδος, ής τήν πλήρωσιν αναμένει ταχυτά- 
την μετ’ άγωνιώδυυς προσδοκίας, έτοιμος ών, ένούμενο; μετά 
τής 'Ελλάδος νά ταύτιση τήν τύχην του μεθ’ ολοκλήρου τοΰ 
Ελληνικού έθνους, μεθ’ ου συνδεουσιν αύτόν οί άρρηκτοι 
καί προαιώνιοι δεσμοί τοΰ αϊματος, τής θρησκείας, τής γλώσ · 
σης, τής κοινής ιστορίας καί τών κοινών αγώνων καί παθη
μάτων καί νά συμβάλη οΰτω ύπό τάς ίεράς σημαίας τής 
‘Ελληνικής πατρίδος είς έπιτυχίαν τοΰ μεγάλου ύπέρ τής έ
λευθερίας άγώνος καί τοΰ μεγαλείου καί τής έν τω κόσμφ α
ποστολής τοΰ 'Ελληνικού έθνους.

ι

3 .) Άναμένομεν τήν έκπλήρωσιν τής θελήσεως ταύτης 
τοΰ Κυπριακού λαοΰ έκ τής φιλελευθέρας άντιλήψεως τής 
ισχυρός εύεργέτιδος καί έκ τών μητρικών φροντίδων τής 
Ελλάδος.

4 .) Νά διαβιβασθή άρμοδίως τή Κυβερνήσει τής Α. 
Βρεττανικής Μεγαλειότητος.

Έγένετο έν ’Αρχιεπισκοπή 
τή 25η Νοεμ6ρίου)8 Δεκεμβρίου 1917.

» ("Επονται αί νπογραόαί).
γ Ό Κύπρου Κύριλλος
ψ *0  Πάφου ’Ιάκωβος
γ '0 Κιτίου Μελέτιος
V '0 Κυρηνείας Μακάριος
γ ‘0 Σαλαμίνας Νικόδημος και ώς 

αντιπρόσωπος τής Σχολικής ’Επιτροπείας ’Αμμόχωστου, γ ό 'Ηγούμενος Κύκκου 
Κλεόπας, Ί* Ηγούμενος Μαχαιρά Μητροφάνης, γ 'Ηγούμενος Χρυσορροϊατίσσης 
Κύριλλος, ί* 'Ηγούμενος 'Αγίου Παντελεήμονος Στέφανος, γ 'Ηγούμενος Σταύρο*  
βουνίου Βαρνάβας, Θ. θεοδότου Βουλευτής Λευκωσίας—Κυρηνείας, Δημ. Σεβέρης 
Βουλευτής Λευκωσίας—Κυρηνείας, Ν. Πασχάλης Βουλευτής Λευκωσίας — Κυρη- 
νείας, Φ. Ζαννέτος Βουλευτής Λάρνακος—Άμμοχώστου και Δήμαρχος Λάρνακος, 
Λ. Εύαγ. Λουίζου Βουλευτής Λάρνακος -Άμμοχώστου, Γ. Σ. Έμφιετζής Βουλευ
τής Λάρνακος—Άμμοχώστου και Δήμαρχος Άμμοχώστου, Νικ. Κλ. Λανίτης 
Βουλευτής Λεμεσού—Πάφου, Εύγ. Ζήνων Βουλευτής Λεμεσού—Πάφου, Ν. Νικο- 
λαΐδης Βουλευτής Λεμεσού—Πάφου και Δήμαρχος Πάφου, Άχ. Λιασίδης Δήμαρ
χος Λευκωσίας και πρφην Βουλευτής, Σ. Άραούζος Δήμαρχος Λεμεσού και 
πρώην Βουλευτής, Χαρ. Δημητριάδης Δήμαρχος Κυρηνείας, Κωνστ. Γεωργιάδης 
Δήμαρχος Μόρφου, Χριστ. Γεωργίου Δήμαρχος Πόλεως Χρυσοχούς, Γρηγ. χ” 
Λάμπρου Δήμαρχος Καραβά, Ν. Κ. Πύργος Δήμαρχος Λαπήθου, Άριστ. Π. 
Γεωργιάδης Δήμαρχος Λευκάρων, Φώτιος Σάββα Δήμαρχος Άκανθους, Π. Κων- 
σταντινίδης πρφην Βουλευτής, 1. ΟΙκονομίδης πρώην Βουλευτής, Μ. Ήρ. Μιχα- 
ηλίδης πρώην Βουλευτής, Γ. θ. Ρωσσίδης πρφήν Βουλευτής, I. II. Βοντιτσιανος 
πρώην Βουλευτής, Ί. Κυριακίδης πρφην Βουλευτής, Μ. Γ. Νικολαΐδης πρώην 
Βουλευτής, αντιπρόεδρος Δημοτ. Συμ. Λάρνακος, Ν. I. Νικολαΐδης αντιπρόεδρος 
Δημ. Συμβ. Πάφου και αντιπρόσωπος Σχολ. ’Επιτροπείας Πάφου, Άριστ. Φοινιεύς 
αντιπρόεδρος Δημ. Συμβουλίου Λευκωσίας, X. Καλαβρός αντιπρόσωπος 'Ελλην. 
Δημ. Συμ. Λευκωσίας, Λουκ. Ζαλουμίδης αντιπρόσωπος 'Ελληνικών μελών Δημ. 
Συμ. Άμμοχώστου, Ζήνων Κλ. Λανίτης αντιπρόσωπος ελληνικών μελών Δημ. 
Συμ. Λεμεσού, Γ. X. Ταβελούδης αντιπρόσωπος ελληνικών μελών Δ. Συμ. Λεμε
σού, Χαρ. θυμίδης αντιπρόεδρος Δημ. Συμ. Μόρφου, Κλεάνθης Λυμπουρής αντι
πρόσωπος ελληνικών μελών Δημ. Συμ. Μόρφου, Λοίζος Σάββα αντιπρόεδρος 
Δημ. Συμ. Πόλεως Χρυσοχού, Σάββας Χαραλάμπους μέλος Δημ. Συμ. Κυρηνείας, 
Κωνστ. Χριστοδουλάκης Δημ. Σύμ. Λαπήθου, χ" Γεώργιος Κώστα Δημ. Σύμ.
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Άκανθους, Ιωάννης Κωνσταντινίδης Δημ. Σύμ. Λχπήθου, Χρ. χ" Κυριάκού Δημ. 
Σύμ. Καραβά, Πιερής χ" Λουκά Δημ. Σύμ. Καραβά, Γ. Κ, Κρχμβής Δημ. Σύμ. 
Άκανθους, Νικ. Κχτχλάνος αντιπρόσωπος Σχολ. ’Επιτροπείας Λευκωσίας, Σπύ- 
ρος Κ. Χαραλαμπίδης αντιπρόσωπος Σχολ. ’Επιτροπείας Κυρηνείας, Δημ. Ν. 
Ρωσσίδης Πρόεδρος Σχολείων Λεμεσού, Γ. Π. Άρχδιπιώτης αντιπρόσωπος Σχολ. 
’Επιτροπείας Λάρνακος, Λουκ. Ζ. Πιερίδης, Μενέλ. Φραγκούδης διευθυντής «Ά- 
ληθβίας», Κ. Κ. Παυλίδης διευθυντής «Φωνής τής Κύπρου», Κύρος θ. Στχυρι- 
νίδης διευθυντής «’Ελευθερίας», Εύρ. Σ. Χουρμούζιος διευθυντής «Σάλπιγγος», 
Κλεόβ. I. Μυριανθόπουλος διευθυντής «Κήρυκος», Κλεόβ. Ν. Μεσολογγίτης διευ
θυντής «Νέου Έθνους», Μελ. II. Νικολαΐδης διευθυντής «Ήχους τής Κύπρου».

Ή Συνέλευσις διελύθη μετά τήν ύπογραφήν τοΰ ψηφίσμα
τος μέ τήν πεποίθησιν δτι έπέστη ή ώρα τής πραγματοποιήσε- 
ως τοΰ Παγκυπρίου Έθνικοΰ πόθου.

Τή μεθεπόμενη, Δευτέρα, δ Μ. ’Αρχιεπίσκοπος μετά τών 
Αρχιερέων, τών τριών Βουλευτών Λευκωσίας—Κυρηνείας, τοΰ 
'Ηγουμένου Κόκκου καί τοΰ Δημάρχου τής πρωτευούσης έπι- 
σκεψάμενοι τήν Α.Ε. τδν Μ. 'Αρμοστήν έπέδωκαν τδ ψήφισμα 
μέ τήν παράκλησιν, όπως διαβιβασθή τηλεγραφικώς πρδς τήν 
Κυβέρνησιν τής Α. Βρεττανικής Μεγαλειότητας. Ή Α. Έξοχό- 
της έδέχθη φιλοφρόνως τδ ψήφισμα καί έδήλωσεν δ ci θά δια- 
βιβασθή κατά τήν έκφρασθείσαν έπιθυμίαν.

Τοΰ ψηφίσματος άπεστάλη ύπδ τής Α. Μακαριότητο; άν· 
τίγραφον μεν είς τδ έν Λάρνακι Ελληνικόν Βασιλικόν Προξε- 
νείον, δπως διαβιβασθή είς τήν 'Ελληνικήν Κυβέρνησιν, περί- 
ληψις δέ έτηλεγραφήθη είς τους έντ. προέδρους τής Βουλής 
τών Κοινοτήτων καί τής Βουλής τών Λόρδων καί τδν πρόεδρον 
του έν Λονδίνφ Έλληνοαγγλικοΰ Συνδέσμου κ. Πέμπερ Ρήβς, 
πρδς δέ τδν ’Αρχιεπίσκοπον Κανταβρυγίας άπεστάλη τδ άκόλου· 
θον τηλεγράφημα :

Λευκωσία, 28 Νοεμβρίου 1917.
Σεβασμιωτάτω Άρχιεπισκόπω Κανταβρυγίας,

Είς Αονδϊνον.
Ό Ελληνικός λαός της Κνπρου, παθών όπως ένωθή ρετά το# 

όροεθνοΰς Έ^,Ζηνικου Βα0ιλείον9 έν όννε^ενόει τών ηγετών atf- 
το#9 έκκ^ηόιαότικών καί πολιτικών, έι|;ήφι0ε παοάκληθιν ποός 
την εύεργέτιδα τον Έλληνιόιιοί*  Αγγλίαν, όπως, έν όνόματι τών 

νι^ηλών τον ^ιεγάλον άγώνος άοχών, ενδοκήόη να άποδώόη την 
Κνποον είς την Μητέρα ’Ελλάδα. ΙΙοιονμεΟα έκκληόιν πρός την 
Ύηετέραν φιλό^ριότον Σεόαόιιιότητα καί τονς λοιπονς όννεπιόκό- 
πονς, όπως διά τών πρός τόν Κνριον δείιόεων αντών καί τής övvn- 
γορίας πρός τήν όιλοδίκαιον Κνβέρνιιόιν τοϋ ένδοξον Αγγλικόν 
Έθνονς έπιτνχωρεν τό δίκαιον αϊτηιια.

γ ’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου ΚΓΡΙΑΑΟΣ καί
οί ΜΗΤΡΟΠΟΑΙΤΑΙ.

ΧΑΙΡΕ ΞΙθΝ ΑΓΊΑ

Περί τήν μεσημβρίαν τής 28ης τοΰ μηνός έκοινοποιήθη τό άκό- 
λουθον τηλεγράφημα τής A. Ε. του «Υπουργού πρός τήν A. Ε. τόν 
Μ. «Αρμοστήν Κύπρου.

«Έπί0ιΐ|ΐος άνακοίνωόις, 10η ΔεκειιόρίοΓ'·
Ή Ίερονόαλήη παρεδόΟη είς τόν Στρατηγόν *Αλε|ΐπν  τή 9 

Δεκεαθρίον ρετά έπιτνχεϊς έπι^ειρίιόεις τών ότρατενράτων ιιας έν 
ΙΙαλαιότίνη κατά τών έχΟρικών Οέόεων τών ενριόκορένων περί τήν 
Αγίαν ΙΙόλιν. Βρεττανοί άξιωηατικοί όννοδενόιιενοι νπό Βρεττα- 
νών, Γάλλων, ’Ιταλών καί ’Ινδών ΜωαρεΟανών όρονρών, $αδί- 
ζονόι πρός τήν ΙΙόλιν πρός ορονρηόιν αντής καί τών ’Ιερών 
ΙΙροόκννηράτων. ΙΙέποιΟα ότι τό ρέγα τοΰτο ίότορικον γεγονός θά 
χαιρετιόθή ρετ*  εναρεόκείας καθ’ άπαόαν τήν Αντοκρατορίανη.

"Αμα τώ άκούσματι τοΰ εύφροσύνου άγγέλματος ή Α. Μ. ό 
’Αρχιεπίσκοπος διέταξε ταυτόχρονον γενικήν κωδωνοκρουσίαν πάντων 
τών Ναών τής πρωτευούσης, τό αυτό δέ διέταξαν τηλεγραφικώς καί οί 
Σ. Μητροπολιται έκαστος διά τάς ίδίας πόλεις. Έξεδόθη ευθύς πρό
γραμμα δοξολογίας διά τήν επιούσαν ώραν 1 Ιην π. μ., έν τώ Ναω 
τής Φανερωμένης, ομοίας δέ δοξολογίας διέταξαν τηλεγραφικώς καί οί 
Μητροπολΐται διά τάς πόλεις αυτών.

Τήν έν τή πρωτευούση δοξολογίαν έτέλεσεν ό Μ. ’Αρχιεπίσκοπος 
μετά τών Σ. Μητροπολιτών καί τοΰ θ. ’Επισκόπου Σαλαμίνος συμπα- 
ρισταμένου καί του 'Ηγουμένου Κύκκου κ. Κλεόπα καί του τιμίου 
Πρεσβυτερίου τής πόλεως έν μέσω συρροής μεγάλης εύσεβών χριστια
νών έκ τής πόλεως καί τών προαστείων. Είς τήν τελετήν παρίσταντο 
έκ τών έπισήμων ό έντ. Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Α. Αιασίδης καί οί 
έντ. Βουλευταί Λευκωσίας—Κυρηνείας κ. κ. θ. θεοδότου, Ν. Πασχά ·
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λης καί Δ. Σεόέρης καί ό ύπαστυνόμος κ. Τελεβάντος. Έψάλησαν 
άσματα πρόσφορα τή περισ:άσει καί ή δοξολογία, έπηκολούθησαν 
αίτήσεις ύπό τών διακόνων υπέρ τοΰ Βασιλέως τής ’Αγγλίας, του ένδο
ξου ’Αγγλικού Έθνους καί του νικηφόρου ’Αγγλικού στρατού καί τών 
Συμμάχων, μεθ’ ας ό ’Αρχιεπίσκοπος άπήγγειλε τήν ευχήν ταύτην :

"Γψιστε θεέ, βασιλεύ τών βασιλευόντων, αίνουμέν Σε, εύλογούμέν Σε, δοξο- 
λογούμέν Σε, εύχαριστουμέν Σοι, ότι ηύδόκησας τη πανσθενεί Σου χειρί ϊνα άπο- 
λυτρωθη ή άγια πόλις 'Ιερουσαλήμ και οί άγιοι τόποι οί περικλείοντες τόν Ζωο- 
δόχον Τάφον του Κυρίου ήμών Ιησού Χριστού καί τά λοιπά ίερώτατα σεβάσματα 
τού χριστιανικού κόσμου καί τεθώσιν ύπό τήν φιλελευθέραν και φιλοδικαίαν διοί- 
κησιν τού ενδόξου ’Αγγλικού ’Έθνους. Σύ αυτός Κύριε, ή ελπίς πάντων τών είς 
Σέ πεποιθότων, έπάκουσον ήμών θερμώς καί ταπεινώς δεομένων σου.

Τόν θεοσεβέστατον καί φιλόχριστον βασιλέα τής ’Αγγλίας Γεώργιον τόν Ε' 
μετά παντός τού Βασιλικού οίκου αύτού, σκέπε, φρουρεί καί διαφύλαττε.

Τόν γενναιον αγγλικόν στρατόν μετά τού συμμαχικού, άγωνιζομένων υπέρ 
τής δικαιοσύνες καί έλευθερίας τών ύπό ζυγόν στεναζόντων εθνών, κράτυνον, 
ένίσχυσον καί νικηφόρον κατά τών πολεμίων άνάδειξον.

Τούς μεγάλους καί 'φιλελευθέρους ήγέτας τού αγγλικού έθνους αγαθούς συμ
βούλους τού άνακτος φώτιζε καί κατεύθυνε τάς σκέψεις καί πράξεις αύτών πρός 
έγκαθίδρυσιν ασάλευτου τάξεως έδραζομένης έπί τής δικαιοσύνης καί έλευθερίας 
τών εθνών, ής καί ήμάς τούς τήν νήσον ταύτην οίκούντας, άξιωθήναι εύμενείφ τού 
λαοφιλούς άνακτος τής ’Αγγλίας καί τής φιλελευθέρας αύτού Κυβερνήσεως, 
εύδόκησον.

Ειρήνην σταθεράν, δικαίαν καί διαρκή τφ κόσμφ σου έπιβράβευσον, ότι πάσα 
δόσις αγαθή καί παν δώρημα τέλειον άνωθεν έστί καταβαίνον έκ σού τού πατρός 
τών φώτων, καί σοί τήν δόξαν καί εύχαριστίαν καί προσκύνησήν άναπέμπομεν τφ 
Πατρί καί τφ Γίφ καί τφ άγίφ ΙΙνεύματι νύν καί αεί καί είς τούς αίώνας τών 
αίώνων. ’Αμήν.

Τής ευχής συμπληρωθείσης ό Π. Μητροπολίυης Κιτίου άρξάμενος 
άπό τής περικοπής του προφήτου Σοφονίου «ΧαΙρε σφόδρα θύγατερ 
Σιών, κήρυσσε θύγατερ 'Ιερουσαλήμ, εύφραίνου καί κατατέρπου έξ 
δλης τής καρδίας σου θύγατερ Ιερουσαλήμ, ότι περιεϊλε Κύριος τά 
άδικήματά σου, λελύτρωταί σε έκ χειρός έχθρών σου, ούκ δψει κακά 
ούκέτι» είπε προς το έκκλησίασμα λόγον έξαίροντα τήν σημασίαν του 
κοσμοϊστορικοϋ γεγονότος τής άπολυτρώσεως τής 'Αγίας ΙΙόλεως καί 
τών 'Ιερών Ιίροσκυνημάτων άπό τού ζυγού άλλοπίστου δουλείας. Τό 
έκκλησίασμα παρηκολούθησεν έν άδιαπτώτω προσοχή καί προφανεί 
συγκινήσει τόν λόγον τής Α. Ιΐανιερότητος, δστις καί αυτός διειέλει υπό 
τό κράτος ίδιατέρας συγκινήσεως, όμιλών έπί τή άπολυτρώσει τής 
'Ιερουσαλήμ, είς ήν, ώς είπεν, οφείλει τήν πνευματικήν του ύπόστασιν, 
ζήσας έν αύιή δύο καί πλέον δεκάδας έτών.

ΧαΙρε Σιών 'Αγία 589

Μετά τόν λόγον οί χοροί έμελψαν τόν ύμνον τού Βασιλέως τής 
’Αγγλίας, νού όποίου τό τέλος, δίδοντος τό σύνθημα τού κ. Δημάρχου, 
έκάλυψαν ζητωκραυγαΐ ύπέρ τού Βασιλέως τής ’Αγγλίας, τού Βρετ- 
τανικού Έθνους, τής Ελληνικής Αδελφότητος τού 'Αγίου Τάφου καί 

τής Ένώσεως τής Κύπρου μετά τής Ελλάδος.
Μετά τού αύτού άγίου ενθουσιασμού έτελέσθησαν τήν αυτήν 

οφαν καί αί έν Αάρνακι, Αεμεσώ, ΙΙάφω, Κυρηνεία καί Άμμοχώστω 

δοξολογίαι.Έπί τώ εύτυχεϊ γεγονότι άπεστάλησαν τά άκόλουθα τηλεγραφή

ματα : Αύτου Μεγαλειότητα Βασιλέα
ΑονδΙνον.

Έπί τω εύτυχεϊ γεγονότι της άπολυτρώσεως τής Άγιος ΙΙό- 
λεως Ίεοοΐ'όολήη^ πνευμοτιηιις Μητρός πάντων τών Χοεότιανών, 
τίλέσαντες πανδίιιιονς δοξολργίας^ νιινήόοιιεν τον Κύριον^ ·όν 
οόντα την νίκην τω ένοόξω ότοοτώ τής 'Γιιετίρας όιλο;ζοίστου 
ΛΙεγαλειότητος καί ηΰ^ήΟηοεν ύπέρ πλήροΐ'ς βριάηόου τών οπλών 
Λυτής καί τών Χυιΐ|ΐάχω\\ έπ’ άγαθώ όλοκλίιρου τής άνθρωπότη- 
τος. Κύριος έκ Σιών άντιλάϋοιτό Σου9 όιλό^ριότε Βαόιλευ·

1 Αρχιεπίσκοπος Κύπροι*  ΚΥΡΙΛΛΟΣ·

Μακαριώτατον Πατριάρχην Δαμιανόν
'Ιεροσόλυμα.

Πανηγνρίζοντες πανοήροις δοξολογίαις άπεζευθέρωσιν τής Α
γίας Πόλεως9 συγχαίροιιεν τή Ύρετέρςι Μακαριότητα καί άπάση 
τή Σιωνίτιδι ’Εκκλησίςι διά τήν δαιΗλειαν τής θείας χάριτος· Ά- 
όπαζόρεθα Ίεράν Σύνοδον καί άπασαν τήν Άγιοταόιτικήν Άδελόό- 
τητα9 όύλακα άγρυπνον τών πανσέπτων προσκυνημάτων.

J Κύπρου ΚΥΡΙΛΛΟΣ
γ Πάόου ΙΛΚΗΒΟΣ 
t Κιτίου ΜΕΛΕΤΙΟΣ

• ψ Κηρυνείας ΜΛΚΛΡΙΟΣ

XXX
Μακαριώτατον Πατριάρχην Δαμιανόν

'Ιεροσόλυμα.
Εύλογών όνομα Κυρίου διά ^τήν άπολύτρωάιν Σιών Αγίας 

συνευφραίνομαι μεθ’ ύμών καί μεθ’ άπάσης τής Ίεράς ήμών Αδελ

φότητος· ψ- Κιτίου ΜΕΛΕΤΙΟΣ.
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Μακαριώτατον Πατριάρχην Φώτιον 
’Αλεξάνδρειαν.

Εί'όοοόί'νως πανηγνρίζοντες τήν άπελενθέρωόιν τής ’Αγίας Πό
λεως Ίερονάαλήιε |ΐετέχοηεν Ιδιαιτέρας χαράς τής Ύηετέρας Μα
καριότητας τ:αλαιον νπ«ρ|*άχον  τών ’Αγίων Προάκννηηάτων·

t Κύπρον ΚΥΡΙΛΛΟΣ
t Πάφον ΙΑΚΩΒΟΣ 
φ Κιτίον ΜΕΛΕΤΙΟΣ 
γ Κνρηνείας ΜΑΚΑΡΙΟΣ·

ΚΥΠΡΙΑΚΑ
ΙΕΡΑ ΣΓΝΟΔΟΣ

Τήν 29 του μηνός έκηρύχθη ή λήξις 
τών εργασιών τής εκτάκτου συνεδρίας 

i τής Ί. Συνόδου, άνεχώρησαν δέ αύθη- 
μερόν είς τάς οικείας έδρας οί Σεβασμ. 
Μητροπολίται.

Τα κατά τήν έκτακτον ταύτην συνε
δρίαν πεπραγμένα ύπό τής ‘I. Συνόδου 
έκτός τών ήδη άναγραφέντων έν τφ 
προηγουμένου τεύχει τού «Έ. Κ. » έχου- 
σιν ώς ακολούθως :

Άπελύθη Συνοδική ’Εγκύκλιος πρός 
τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα ύπομιμνή- 
σκουσα δτι έπϊ τή έπικειμένη εκλογή 
ένοριακών επιτρόπων δικαίωμα ψήφου 
καϊ ύποψηφιότητος έν τή εκλογή θά 
έχωσιν εκείνοι μόνον τών ένοριτών 
όσοι μέχρι τής ένάρξεως τής έκλογής 
θά έχωσι πληρώση τήν ύπό του Κατα
στατικού δριζομένην κατά οικογένειαν 
εισφοράν είς τό Ταμειον τού Ένορια- 
κού Ναού, ήτις είνε δύο μέν σελίνια 
διά τάς πόλεις, έν δέ καϊ ήμισυ διά τά 
χωρία.

Άπελύθη δμοιότυπος έγκύκλιος ύπό 
έκαστου τών ’Αρχιερέων πρός τό πλή

ρωμα τής ’Εκκλησίας Αύτού, όρίζουσα 
τόν τόπον, τόν χρόνον καϊ τάς. λεπτο- 
μερείας καθ’ ας θά έκτελεσθή ή εκλογή 
τών ένοριακών επιτρόπων κατά τήν 
β'. Κυριακήν τού Δεκεμβρίου συμπί- 
πτουσαν πρός τήν ΙΟην τού μηνός.

Εύρέθη εύλογος κοινή αϊτησις τών 
‘Ηγουμένων 'Αγίου Νεοφύτου, Χρυ- 
σορροϊατίσσης καϊ Τροοδοτίσσης δπως 
μή παραλείπηται πρόσκλησις αύτών 
περϊ συμμετοχής είς τάς γενικάς συνε
λεύσεις, είς ας λαμβάνουσι μέρος καϊ οί 
λοιποϊ ‘Ηγούμενοι.

’Επειδή έγνώσθη δτι τινές τών 
Ηγουμένων καθ’ ύπέρβασιν τών δικαι
ωμάτων καϊ καθηκόντων τού αξιώματος 
αύτών καϊ έκτός τής Μονής αύτών 
περιβάλλονται μα'/δύαν καϊ δτι χορο- 
στατούντες κρατούσι ράβδον Αρχιερα
τικήν, καϊ δτι λειτουργούντες δέν είσο- 
δεύουσι κατά τήν περιφοράν τών τιμίων 
δώρων μετά τού λοιπού τιμίου πρεσβυ
τερίου, άλλα δέχονται ίστάμενοι είς τήν 
Έραίαν Πύλην τά τίμια δώρα, καϊ δτι 
έκτελούσι λειτουργίας καϊ χοροστασίας 
έξω τής Μονής αύτών άνευ τής κανό- 

νικής άϊείας τού άρμοίίοο ’Επισκόπου 
άπεφασίσθη νά άπολυθή έγκύκλιος πρός 
πάντας τούς'Ηγουμένους πρός ύπόμνησιν 
δτι πάντα ταύτα άντιβαίνουσι πρός τήν 
κανονικήν τάξιν καϊ συνεπώς απαγορεύε
ται ή τούτων, έξακολούθησις.

Έπειδή προσφάτως μέν έξεδόθη άπό· 
φασις ύπό τού Έφετείου ακυρωτική 
διαζυγίου τινός έπϊ τφ λόγφ δτι : 
άπεδείχθη ένώπιον τού Δικαστηρίου δτι 
οί διαζευχθέντες συνέζησαν έν συμβιώ- 
σει συζυγική καϊ μετά τήν έκδοσιν τού 
διαζυγίου καϊ δτι τό προσαχθέν βιβλίον 
καταγραφής τών Διαζυγίων έθεωρήθη 
ατελές ώς σημειούν μόνον τά ονόματα 
τών διαζευχθέντων ούχϊ δέ καϊ τήν περϊ 
διαζεύξεως άπόφασιν, πρό έτών δέ, 
ώς έγνώσθη, έξεδόθη έτέρα άπόφασις 
τού Έφετείου άναγνωρίζουσα έγκυρον 
γάμον άνευ Επισκοπικής άδειας τελε- 
σθέντα ένφ κατά τό Δίκαιον τής Εκ
κλησίας ή Επισκοπική άδεια αποτελεί 
δρον κανονικόν ^παραίτητον τής συνά- 
ψεως γάμου έν τή Όρθοδόξφ Έκκλη- 
σίφ άπεφασίσθη : δπως συνταχθή καϊ 
ύποβληθή πρός τήν άρμοδίαν Πολι
τικήν ’Αρχήν ύπόμνημα ύποδεικνύον 
δτι τό Άνώτατον Δικαστήριον έπλα- 
νήθη έν άμφοτέραις ταίς άποφάσεσι 
ταύταις καϊ δτι δέον δπως άναθεωρη- 
θώσιν ώς άντιβαίνουσαι πρός τό δίκαιον 
τής Εκκλησίας.

Έπειδή ή Α. Π. δ Μητροπολίτης 
Πάφου εύρών ζήτημα έκκρεμές έν άρχή 
τής Άρχιερατείας αύτού διά τήν έν 
Όμόδει θρονικήν κτημοσύντ.ν τής Μο
νής τού Τιμίου Σταυρού έν τή γενομένη 
διευθετήσει τούτου ύπερέβη τά δρια τής 
κανονικής έπϊ τής ίερας κτημοσύνης 
τών Επισκόπων δικαιοδοσίας, άτε 
κατεχόμενος ύπό τής ζωηρας έπιθυμίας 
τής είρηνεύσεως τής κοινότητος Όμό-

δους, ή 'Ιερά Σύνοδος άναθεωρήσασα τά 
κατά τήν γενομένην τότε σύμβασιν καϊ 
εύρούσα δτι τό έγγραφον sive συντε- 
ταγμένον καθ’ ύπέρβασιν δικαιοδοσίας 
έν τισι σημείοις αύτού, έκήρυξεν αύτό 
άκυρον άναγνωρίσασα ώς έγκυρον τήν 
έπϊ τής αύτής κτημοσύνης έκδοθείσαν 
Συνοδικήν άπόφασιν έν έτει 1893, έδω- 
κε δέ έλευθερίαν τφ Μητροπολίτη, δ
πως διακανονίση έπϊ τών κανονικών 
βάσεων τά τής περϊ ής δ λόγος θρονι- 
κής κτημοσύνης.

Άπεφασίσθη δπως άγγελθή πρός τό 
Χριστεπώνυμον πλήρωμα δι’ έγκυκλίου 
ή άπελευθέρωσις τής αγίας πόλεως 
'Ιερουσαλήμ, τής πνευματικής πάντων 
τών Χριστιανών μητρός μετά τών έν 
αύτή καϊ περϊ αύτήν πανσέπτων Προ
σκυνημάτων, δπως έν πασι τοις ίεροίς 
Ναοις ψαλώσι δοξολογίαι καϊ άναπεμ- 
φθώσιν εύχαριστίαι πρός τόν θεόν. 
Αηφθέντος δέ ύπ’ δψει δτι δ Πανάγιος 
Τάφος καϊ τά λοιπά 'Ιερά Προσκυνή
ματα είνε φυσικόν κατόπιν τής μεγά
λης δοκιμασίας τήν όποιαν διήλθον 
κατά τό ύπερτριετές τών πολεμικών 
συμφορών διάστημα νά εύρίσκωνται ύ
πό εκτάκτους οίκονομικάς δυσχερείας 
άπεφασίσθη δπως προσκληθώσι τά εύ- 
σεβή τής Εκκλησίας τέκνα νά συλλέ- 
ξωσι κατά κοινότητας έράνους κατά 
τάς έπικειμένας μεγάλας έορτάς τής 
γεννήσεως καϊ τής βαπτίσεως τού Κυ
ρίου και άποσταλώσιν έν τάχει είς ‘Ι
εροσόλυμα πρός άνακούφισιν τών α
ναγκών τών ιερών προσκυνημάτων.

Ή Τ. Σύνοδος έδέχθη είς πρώτην 
άνάγνωσιν σχέδιον «Ειδικού κανονι
σμού περϊ Εφημερίων καϊ μισθοδοσί
ας αύτών» διά τήν άνάγκην δέ ώριμω- 
τέρας έπ’ αύτού μελέτης καϊ διασκέ- 
ψεως άνεβλήθη ή δριστική αύτού έπι-
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ψήφισις είς τήν κατά Μάρτιον τακτι
κήν Συνοδικήν περίοδον.

Είς τήν Α. Μακαριότητα τόν ’Αρ
χιεπίσκοπον άνεκοινώθη έπισήμως τό 
βασιλικόν διάγγελμα δΓ ού συν ιστών 
ται γενικαι προσευχαϊ καθ’ δλην τήν 
Βρεττανικήν Αύτοκρατορίαν κατά τήν 
24ην Δεκεμβρίου πρός έπίκλησιν τής 
θείας βοήθειας είς ευόδωσιν του διεξα- 
γομένου μεγάλου άγώνος. Ή Ί. Σύ
νοδος άπεφάσισεν δπως συστηθή δι’ 
έγκυκλίου ή τέλεσις παρακλήσεων κα
τά τήν υπό τού Βασιλικού διαγγέλμα
τος δριζομένην ημέραν.
ΛΕΙΤΟΓΡΓΙΑΙ

‘0 Π. Μητροπολίτης Κιτίου έτέλεσε 
τήν θείαν λειτουργίαν τήν μέν 19ην 
τού μηνάς είς τήν I. Μονήν Σταυρο- 
βουνίου, τήν δέ 20ήν είς τό χωρίον 
Άγγλισίδες, τήν 21ην έορτήν τών εί- 
σοδίων τής Θεοτόκου είς τόν έορτά- 
ζοντα ναόν τής Χρυσοπολιτίσσης έν 
Λάρνακι και τήν 26ην έν τφ ναφ Τρι- 
πιώτου έν Λευκωσία κηρύξας τόν θειον 
λόγον.
ΠΡΟΞΕΝΙΚΑ

Ο διαπρεπής πολιτευόμενος καϊ δι
κηγόρος κ. Εύάγγελος Χατζηϊωάννου 
διορισθεϊς ύπό τής Έλλη ικής Κυβερ- 
νήσεως Γενικός Πρόξενος διά τήν 
πρωτεύουσαν τής ’Αβησσυνίας άνεχώ- 
ρησεν είς τήν θίσιν αύτού περϊ τά μέ
σα τού μηνός μετά τής άξιοτίμου Κυ
ρίας αύτού αποκομίζω? τάς συμπά
θειας καϊ τάς εύχάς τών συμπολιτών 
του.

- '0 έν Κύπρφ Πρόξενος τής Ελ
λάδος αξιότιμος κ. Ν. Βατιμπέλλας 
άνεχώρησε πρό δεκαημέρου είς Αίγυπτον 
θά εύρίσκεται δέ αύθις έν Κύπρω πρό 
τών έορτών τών Χριστουγέννων. Πρό 
τής εντεύθεν άναχωρήσεώς του είχε 
λάβη τό άγγελμα δτι προήχθη είς Γε
νικόν Πρόξενον, προβιβασθεντος άμα 
καϊ τού Προξενείου είς Γενικόν Προ
ξενείο?.
ΑΙΤΠΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

'0 Π. Μ. Κιτίου έξ ονόματος τού 
«Έκλ. Κήρυκος» καϊ οί αξιότ. κ.κ. 
Α. Αιασίδης, Κ Κ. Παυλίδης καϊ Κ. 
θ. Σταυρινίδης διευθυνταϊ τών έφημε- 
ρίδων «Πατρίδος», «Φωνής τής Κύ
πρου» καϊ «’Ελευθερίας» έπισκεψάμε- 
νοι τήν Α. Έντ. τόν Άρχιγραμματέα 
τή 24η τού μηνός παρέστησαν τή Α. 
Έντιμότητι τήν υλικήν καϊ ήθικήν ζη
μίαν, ήν ύφίσταται δ Κυπριακός τύ
πος διά τής άπαγορεύσεως τής έξαγω- 
γής τών έφημερίδων καϊ περιοδικών είς 
τό έξωτερικόν καϊ παρεκάλεσαν δπως 
εί δυνατόν άναθεωρηθή ή απαγορευτι
κή διάταξις άντικαθΑταμένη >διά τούς 
σκοπούς αύτής δι’ άλλης ήττον έπι- 
βλαβούς είς τά συμφέροντα τής δημο
σιογραφίας. Ή Α. Έντιμότη; έδήλω- 
σεν δτι θά ύποβάλη τήν αϊτησιν πρός 
τήν Α.Ε. τόν Μ. 'Αρμοστήν-

Είς τό ανωτέρω διάβημα τών δημο
σιογράφων άπήντησεν ήδη δ έντ. Άρ- 
χιγραμματεύς, δτι ή Κυβέρνησις δέν 
προτίθεται επϊ τού παρόντος νά κάμη 
οίανδήποτε τροποποίησιν τού απαγο
ρευτικού διατάγματος έπϊ τής αποστο
λής τών έφημερίδων είς τό έξωτερικόν.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ
«Κήρνξον τόν Χόγον..··ι> Β' Tty· δ 9 2.

ΕΤΟΣ Ζ'.—ΛΑΡΝΑΞ, 15 ΔΕΚΕΜΒΡ. 1917.—ΤΕΥΧ. 137ον

Η ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ

Ό γέρων πατριάρχης ’Ιακώβ, προαισθανόμενος^ έπικείμενον 
τόν θάνατόν του «έκάλεσε τους υίους αύτοϋ καί εΐπεν αύτοίς : 
συναχθητε ινα αναγγείλω ύμίν τί άπαντήσει ύμΐν έπ’ έσχάτων 
τών ήμερων». Άφου δέ άπεκάλυψεν είς έκαστον τών τέκνων του 
τό μέλλον καί τήν τύχην αύτοϋ, άπέβλεψε προς τόν Ιούδαν καί 
εΐπεν είς αύτόν τούς έξης άξιομνημονεύτους λόγους : «ούκ έκλεί- 
ψει αρχών έξ ’Ιούδα καί ήγούμενος έκ τών μηρών αύτοϋ έως αν 
έλθη τά άποκείμενα αύτφ, καί αύτδς προσδοκία έθνών».

Ή περί λυτρωτοΰ ύπόσχεσις αυτή του πατριάρχου ’Ιακώβ 
κατέστη ένθύμημα καί προσδοκία τής οικουμένης. ”Ας ρίψωμεν 
βλέμμα έπϊ τοΰ προχριστιανικοϋ κόσμου καί άς ίδωμεν κατά πόσον 
ή γλυκερά αυτή έλπίς τοϋ μέλλοντος λυτρωτοΰ υπεκρυπτετο υπό 
τάς θ^ησκευτικάς του ιδέας καί διελαλήθη ύπδ τών φιλοσόφων 

του. ** *
Πρώτον κέντρον τής άνθρωπίνης ένεργείας ύπήρξεν ή 

Ανατολή, ή πρώτη κοιτίς τής άνθρωπότητος, έν ή αυτή έξ 
άρχής έγκατεστάθη, καί έζησε παρά τάς δχθας τών μεγάλων 
ποταμών της, ύπό τάς ύπωρείας τών υψηλών της δρέων, έπϊ τών 
άχανών της πεδιάδων καϊ έν τοις κόλποις τών βαθειών της κοι
λάδων. Ή Μέμφις καϊ ή Βαβυλών, ή Νινεϋί καί ή Γύρος, ή Σεμί
ραμις καί δ Σέσωστρις είνε δνόματα τα οποία μάς μεταφέρουσιν 
είς άκμάζοντας χρόνους τής προχριστιανικής Ανατολής. Επί 
πάντων τούτων έπικάθηται άνταύγεια τις τοϋ απείρου. Εν τή
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Ανατολή δ ούρανδς φαίνεται, ούτως είπεϊν, έγγύτερος πρός τήν 
γήν*  έκει τό περί τής θεότητος αίσθημα φαίνεται άπορροφοΰν 
τήν περί τής άνθρωπότητος ιδέαν. ’Εκεί, δύναταί τις νά ειπη, 
ύπάρχει ή γαλήνη τής έρημίας καί ή σιγή τής έταστικής θεω
ρίας.

Άλλ’ ή άνθρωπότης δέν περιωρίσθη έν μόνη τή ’Ανατολή. 
Έπηκολούθησε χρόνος, καθ’ δν ή αρχαία έκείνη έστία έσβέσθη 
έν ζόφφ, καθ’ δν οί Φαραώ κατέβησαν δ είς μετά τδν άλλον είς 
τούς τάφους των, καθ’ δν αί Ίνδίαι έπανεχώρησαν σιωπηλώς είς 
τδ βάθος τών τεμενών των, καθ’ δν ή πορφύρα του μεγάλου βασι- 
λέως διεσπάσθη είς ράκη δπως περικαλύψη τούς ώμους άρτιφα- 
νών σατραπών, καί καθ’ δν έπί τέλους ή μέν Νινευί κατεχώσθη 
ύπδ τά έρείπια αύτής, έκ δέ τής Περσεπόλεως ούδέν άλλο έναπέ- 
μεινεν είμή μόνον έρείπια. Τότε μετανάσται τινές, φυγόντες έκ 
τών κόλπων τής ’Ασίας, άπέβησαν εϊς τινα χώραν έξ ήμισείας 
άνατολικήν καί έξ ήμισείας δυτικήν έν τφ πλούτφ δέ τού έδά- 
φους τής χώρας ταύτης, έν τοίς κύμασι τής θαλάσσης αύτής, 
δπως καί έν τή ίδίφ αύτών διανοητική ευφυΐα, άνεζήτησαν οί 
μετανάσται έκείνοι νέαν ’Ανατολήν, νέον έξημερώσεως στάδιον. 
Άπδ τών δχθών του Τίγρητος καί του Εύφράτου, δ άρχαίος κό
σμος κατέβη πρδς τά πεδία τοΰ Μαραθώνος καί πρδς τάς δχθας 
τοΰ Εύρώτα. Ή Σπάρτη καί αί Άθήναι έδέσποσαν τών <υχών 
τοΰ άρχαίου κόσμου.

Άλλη δμάς μεταναστών, καταλιποΰσα όπισθεν τήν Ανατο
λήν καί τήν Ελλάδα, τήν ύψίστην τοΰτ’ έστι θρησκευτικήν καί 
διανοητικήν τής άρχαιότητος δύναμιν, ί'δρυσε παρά τάς δχθας 
τοΰ Τιβέρεως καί τήν ύψίστην πολιτικήν δύναμιν. Έπί τών επτά 
λόφων τής Ρώμης έγκατέστη λαός, είς τδν όποιον δ θεδς έγχειρί- 
σας τήν σπάθην τών μαχών είπεν : «έκτεινον τήν ρομφαίαν ταύ
την καί δταν εύρης ώς φραγμόν τά τοΰ κόσμου πέρατα, έγκρύ- 
ψεις αύτήν είς τήν θήκην, ώς έπιτελέσας έκει τήν αποστολήν 
σου».

Ή Ανατολή, ή Ελλάς καί ή ’Ιταλία είνε αί τρεις έστίαι 
τοΰ προχριστιανικοΰ κόσμου καί τάς·θρησκευτικάς παραδόσ81ς 

Ή προσδοκία τών έθνών 595

καί τήν φιλοσοφίαν τούτων θά έπισκοπήσωμεν διά νά ίδωμεν έάν 
ή άνθρωπότης διετέλεσε προσδοκήσασά ποτέ λυτρωτήν της.

' * 
î}:

Ή ιδέα τής έλεύσεως λυτρωτοΰ τής άνθρωπότητος δέν 
παρουσιάζεται παρά τοίς άρχαίοις λαοις σαφής καί ακριβής, 
δπως καί πάσα άλλη θρησκευτική έννοια έν τή έθνική άρχαιό- 
τητι δέν έμφανίζεται ύπδ σαφή καί άκριβή μορφήν. ’Ενθυμηθώ· 
μεν τί συμβαίνει δπόταν δ ήλιος άπομακρύνηται άφ’ ήμών. Τδ 
μέν πρώτον τά ένώπιον ήμών πράγματα άμαυροΰνται καί συγ- 
χέονται, είτα άποβάλλουσι καί τδ ’ίδιον χρώμά των καί μετ’ δλί- 
γον ούδέν άλλο ύπολείπεται ή όγκος συγκεχυμένος, έφ’ ου μόλις 
καί μετά βίας διακρίνει δ βφθαλμδς έξοχάς τινας ή άκροτε- 
λεύτια. Τοιοΰτόν τι έμελλε νά συμβή καί έν τή περί λυτρωτοΰ 
προσδοκία, ή έν τή περί Μεσαίου ιδέα. Έφ’ δσον ή ιδέα αυτή 
είσέδυεν είς τδ σκότος τής άρχαιότητος, άφισταμένη τοΰ πρωτο
γόνου φωτός, έπί τοσοΰτον άπέβαλλε τά πολλά τών πρώτων αύτής 
στοιχείων καί προσελάμβανεν άλλα νέα, μέχρις δλοσχεροΰς 
άλλοιώσεως. Τοιαύτη ή τύχη πάσης θρησκευτικής ιδέας, παρα- 
διδομένης είς τήν φρενοτροπίαν τοΰ άνθρώπου. Όμοιάζει πρδς 
εικόνα, έπί τής δποίας δ μέν χρόνος έξαλείφει χαρακτηριστικά 
τινα, ή δέ άμάθεια έπιπροσθέτει άλλα, καί έπί τής δποίας αί 
έπελθοΰσαι φθοραί καθιστώσιν έπί τέλους άγνώριστον τδ πρωτό
τυπον. Τοιουτοτρόπως έκ τής τριπλής ταύτης έπηρείας,τοΰ χρό
νου, τής άμαθείας καί τής λυμάνσεως, ή θρησκευτική ιδέα ύφί- 
σταται τήν τριπλήν βλάβην τής κολοβώσεως, τής συγχύσεως καί 
τής άλλοιώσεως. Τοιαύτην τινά τύχην έμελλεν έπίσης νά ύποστή 
καί ή περί Μεσαίου ιδέα. Άν έξαιρέσωμεν τδ ιουδαϊκόν έθνος, 
πανταχοΰ άλλοΰ ύπέστη αυτή τάς προσβολάς τοΰ χρόνου, τής 
άμαθείας καί τής λυμάνσεως· τοΰτ’ έστιν ήλλοιώθη, έφθάρη καί 
κατέστη άγνώριστος. Έκ τής άλλοιώσεως ταύτης ή περί Μεσαίου 
ιδέα, δπως καί τόσαι άλλαι άλήθειαι θρησκευτικαί, περιεβλήθη 
μορφήν μύθου καί ύπδ τοιοΰτον περίβλημα πρέπει νά τήν άναζη- 
τήσωμεν είς τήν Ανατολήν, είς τήν Ελλάδα καί είς τήν Ρώμην.
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Έν γενικόν φιλοσοφικόν βλέμμα έπί τών σχετικών τούτων 
πρός τόν Μεσσίαν μύθων τής άρχαιότητος μάς διαβεβαιοί δτι ή 
περί Μεσαίου ιδέα τοΰ άρχαίου κόσμου συναποτελείται έκ δύο 
στοιχείων, έξ ένθυμήσεως καί έκ προσδοκίας. ’Αναφαίνεται ώς 
ένθύμησις μεγάλης τινδς συμφοράς καί ώς προσδοκία μεγάλης 
έπανορθώσεως, ώς ένθύμησις μεγάλου πταίσματος καί ώς προσδο
κία μεγάλου έξιλασμοΰ, ώς ένθύμησις μεγάλης ποινής καί ώς 
προσδοκία μεγάλης παραμυθίας. 'Οπουδήποτε έμφανίζεται ή 
περί Μεσσίου ιδέα, έξ άπαντος έμφανίζεται περιβεβλημένη τόν 
διπλοΰν τούτον χαρακτήρα, τοΰτ’ εστι τδν τής προσδοκίας καί 
ένθυμήσεως. Άς λάβωμεν ύπ’ δψιν τήν μυθολογίαν τών ’Ινδιών, 
τής Περσίας καί τής Αίγύπτου, τών τριών τούτων χωρών, αί 
δποίαι παριστώσι τήν τριπλήν δύναμιν τής έθνικής ’Ασίας, ήτοι 
τήν έπιστημονικήν, τήν στρατιωτικήν καί τήν θρησκευτικήν.

Έν τφ πανθεϊκφ μύθφ τών ’Ινδιών ή δεύτερα δύναμις τής 
θεότητος, ή ή δεύτερα αρχή, δ Βισχνου ένσαρκούται έκ διαδοχής 
ίνα έπανορθώση τά έπενεχθέντα κακά ύπδ τής τρίτης δυνάμεως 
τής θεότητος, τής φθοροποιού άρχής τού Σίβα. Αί δκτώ πρώται 
τού Βισχνού ένσαρκώσεις είνε άτελεις μόνον τής θεότητος φανε
ρώσεις, καί μόνον έν τή ένάτη έμφανίζεται πράγματι ή δευτέρα 
αύτη άρχή έν άνθρωπίνη μορφή πρδς έπιτέλεσιν τοΰ έργου τής 
μεσιτείας. ’Ενταύθα, δπως βλέπομεν, ένυπολανθάνουσιν αί περί 
τής Μεσσίου ιδέας δύο άρχαί, ή ένθύμησις μεγάλης τινδς συμφο
ράς καί ή προσδοκία μεγάλης έπανορθώσεως. Ό βραχμάνος 
Ινδός, δ όποιος έψιθύριζε παρά τά ρείθρα τού Γάγγου τάς 
προσευχάς του έν ψυχική σιωπή καί έν άπομεμονωμένη δνειροπο- 
λήσει, έπέσπευδεν, ούτως είπείν, διά τών ικεσιών του τήν άφιξιν 
τού μυστηριώδους έκείνου προσώπου, παρά τού οποίου άνέμενε 
καί τήν αγιότητα τής καρδίας του καί τήν δόξαν καί τήν εύτυ- 
χίαν τής πατρίδος του.

Καθ’ δν τρόπον έλάμβανεν ή περί Μεσσίου ιδέα τδν τύπον 
τοΰ πανθεϊσμού έν τοίς μύθοις τών Ινδών, ούτω καί έν τφ περ- 
σικφ μύθφ έμελλε νά συμπτυχθή είς τήν μορφήν τού δυαδισμοΰ. 
Ό περσικός μύθος περιέχει τήν εικόνα έμφυλίου πολέμου, πάλης 

τοΰ φωτός πρδς τδ σκότος, τής άρχής τοΰ άγαθοΰ πρδς τήν άρχήν 
τοΰ κακοΰ, τοΰ Όρομάζη πρδς τδν Άριμάνην. 'Η άρχή τοΰ 
κακοΰ έκυρίευσε τοΰ άνθρωπίνου γένους*  πρδς άπελευθέρωσιν 
αύτοΰ έφανερώθη είς τούς άνθρώπους τδ ύπέρτατον άγαθδν έν τφ 
προσώπφ τοΰ Μίθρα, τοΰ κατατροπώσαντος τδν Άριμάνην καί 
καταστήσαντος μετόχους τής νίκης αύτοΰ ολους τούς άνθρώπους. 
Ότε δέ δ Κύρος έπεκαλείτο ώς μάρτυρα τών όρκων του τδν 
Μίθραν, καθ’ ά μαρτυρεί δ Πλούταρχος, λεληθότως έπεκαλείτο 
έκείνον, οστις έμελλε να τδν χειραγωγήση κατόπιν ώς ύπηρέτην 
έκδικήσεως καί ώς δργανον τής άγαθότητος τοΰ ούρανοΰ.

Ούχί δλιγώτερον τού ινδικού καί τού περσικού μύθου περι
έχει τήν περί Μεσσίου ιδέαν καί δ αιγυπτιακός μύθος. Ό ”Οστρις 
καί ή ΤΙσις παριστώσι τήν άρχήν τής ένεργείας καί τοΰ πάθους. 
Κακοποιός τις δαίμων, μορφοποιούμενος είς δράκοντα Τυφώνα, 
πληροί κακών ξηράν καί θάλασσαν. Έκ τής Ίσιδος καί τοΰ 
Διδς γεννάται υιός έλευθερωτής, δ καλούμενος ’Ορος, δ όποιος 
καταβάλλει τδν δράκοντα καί έπαναφέρει είς τούς άνθρώπους τήν 
ευτυχίαν καί τήν ειρήνην. Προδήλως ή ένθύμησις άρχεγόνου 
τινδς πιέσεως καί ή προσδοκία έπί μέλλοντά τινα μεσίτην άπο - 
τελοΰσιν ούσιώδες μέρος τοΰ αιγυπτιακού μύθου. Τριπλή ήχώ 
μιας καί τής αύτής φωνής, άφεθείσα έξ ένδς καί τοΰ αύτοΰ 
σημείου, διέδραμε τήν οικουμένην διά νά ύπενθυμίση είς όλους 
τούς άνθρώπους τήν ένθύμησιν μεγίστου πταίσματος καί τήν 
προσδοκίαν μεγίστης συγχωρήσεως.

Ό αιγυπτιακός μύθος χρησιμεύει ώς μεταβατική γέφυρα 
άπδ τοΰ άνατολικοΰ πρδς τδν ελληνικόν. Ή περί Μεσσίου ιδέα 
μεθ’ όλα τά περικαλύπτοντα αύτήν νέφη άναφαίνεται καί ένταϋθα. 
Καί άν παρασιωπήσωμεν τδν μύθον τής Πανδώρας, τής δποίας 
ή μυστηριώδης πυξίς ούδέν άλλο διεφύλαξεν είμή μόνον τήν 
ένθύμησιν τών άγαθών, τα όποια άπέβαλε καί τήν προσδοκίαν περί 
τής άνευρέσεως αύτών έν ήμέρα τινί, καί αν πάρασιωπήσωμεν 
τδν χρυσούν αιών α,. τού δποίου τήν εύδαιμονίαν έξύμνει 
ή Ελλάς, άλγοΰσα διά τήν έξ αύτού έκπτωσιν καί προσδοκώσα 
τήν έκ νέου έμφάνισίν του, έχομεν όμως τδν μύθον τού Προ- 

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

 - Ι
ερ
ά Μ

ητρ
όπ
ολ
ις 
Κιτ
ίου



598 «Εκκλησιαστικός Κήρυξ»

μηθέως, τοΰ άλαζόνος έκείνου Τιτάνος, δ όποιος έπεδίωξεν ισοτι
μίαν πρδς τους θεούς καί τδ πΰρ έξ ούρανοΰ ύπέκλεψε καί τοΰ 
δποίου τδ έπί τών άπορρώγων τοΰ Καύκασού πετρών καταβιβρω- 
σκόμενον ύπδ τοΰ γυπδς ήπαρ μαρτυρεί ποινήν ύπερφυά δπως 
ήτο ύπερφυές καί αύτδ τδ αμάρτημα τοΰ Τιτάνος. Ό Προμηθεύς 
άναμένει έλευθερωτήν, ή δέ Ελλάς, αν καί τφ στέλλη ώς τοιοΰ- 
τον τδν Ήρακλέα, άνακ'ηρύττει ούχ ήττον διά τοΰ στόματος 
τοΰ Αισχύλου δτι θεδς μόνον διά τών ιδίων αύτοΰ παθών δύναται 
να άπολυτρώση τδν κακοδαίμονα έκείνον πταίστην. Ή Ελλάς 
έκβάλλει οί'αν καί ή ’Ανατολή φωνήν. Καί δ ελληνικός μΰθος 
περιέχει τά δύο στοιχεία τής περί Μεσαίου ιδέας, τοΰτ’ έστι τήν 
ένθύμησιν άμαοτήματός τίνος καί τήν περί τοΰ έξιλασμοΰ αύτοΰ 
προσδοκίαν.

Παρά τφ ρωμαϊκφ λαφ, τφ παριστώντι κατ’ έξοχήν τδν 
πόλεμον, τήν κατάκτησιν καί τήν δυναστείαν, ή περί Μεσσίου 
ιδέα ούδέν άλλο ήδύνατο νά άποβή ή προσδοκία περί ύπερτάτου 
κυριάρχου, περί παγκοσμίου μονάρχου. Πρδς βεβαίωσιν τούτου 
δέν είνε άνάγχη νά έξετασθώσι λεπτομερώς τά Σιβύλλεια βιβλία 
έν οίς δ μΰθος ούτος έμφέρεται. ’Αρκεί- ή φωνή τοΰ έθνικοΰ άοιδοΰ 
τής Ρώμης, τοΰ Βιργιλίου. Ό Λατίνος ποιητής ύμνολογεί νέον 
τινά αιώνα, άποκαλυφθησόμενον είς τήν άνθρωπότητα χάρις είς 
τήν γέννησιν ένδς παιδίου, τδ όποιον χαρακτηρίζεται ύπ’ αύτοΰ 
τοΰ ποιητοϋ ώς βλαστός τοΰ ούρανοΰ, ώς έκγ Ο
νος τών θεών. * * *

Έκ τών άνωτέρω καταφαίνεται δτι πάντα τά άρχαία έ'θνη 
άνέμενον έλευθερωτήν τινα. Υπολείπεται νΰν ή εξής έρώτησις : 
συμφωνεί άρά γε ή άνατολική σοφία πρδς τήν δημώδη παράδο- 
σιν περί προσδοκίας είς λυτρωτήν τινα ; Ποΰ δέ πρέπει νά άνα- 
ζητήσωμεν τδν έπισημότατον άντιπρόσωπον τής ελληνικής 
σοφίας ;

Παρά τοίς Ίνδοίς καί τοίς Πέρσαις, παρά τοίς Χαλδαίοις 
καί τοίς Αίγυπτίοις, αί μέν γνώσεις συγχέονται πρδς τούς μύθους, 
ή δέ φιλοσοφία έμφανίζεται μόνον ώς άνάπτυξις τής μυθολογίας.

Ή προσδοκία τών έθνών 599

Άλλ’ έν τή άνατολική τής ’Ασίας έσχατιά, έν τή Σινική, δ 
άνθρώπινος λογισμός ήκολούθησεν ώς πρδς τοΰτο κανονικωτέραν 
πως καί έλευθερωτέραν πορείαν, εύχερέστερον καί ταχύτερον τοΰ 
μύθου άπαλλαγείς. Ή Σινική έμεινε ξένη πρδς τήν μεγάλην τής 
άνθρωπότητος οικογένειαν, αν καί ή άπομόνωσις δέν έματαίωσε 
τήν δραστηριότητα τής χώρας έκείνης. Έν αύτή άνευρίσκει τις 
λογισμόν ήρεμον καί ύπομονητικόν, καί φρόνιμον φιλοπονίαν, 
δηλαδή, φρόνημα πρακτικότητος μετά σκέψεως. Ή χώρα αυτή 
διά τοΰ στόματος τοΰ μεγίστου τών τέκνων της λέγει : <’Εγώ δ 
Κομφούκιος ήκουσα λεγόμενον, δτι έν ταΐς δυσμικαίς χώραις 
άναφανήσεται άγιος άνθρωπος, έπιτελέσων άπειρίαν έργων άξια- 
γάστων, δτι άποσταλήσεται έξ ούρανοΰ, καί δτι έξουσιάσει πάσης 
τής γής»·

Μετά τινα χρόνον ή άνθρωπίνη σοφία έχώρησε προσωτέρω, 
καί μετά τήν παραγωγήν τής μεγίστης άξίας έν τφ έθνικφ κόσμφ 
τής ’Ανατολής, ήλθεν ϊνα ένσαρκωθή έν τή μεγίστη άξία τοΰ 
έθνικοΰ κόσμου τής Δύσεως. ’Αναφαίνεται άνθρωπος, τδν όποιον 
καλοΰμεν τδν μέγιστον άνδρα τής άρχαιότητος, ώς τδν μέγιστον 
αύτής φιλόσοφον, καί δν δικαίως δύναταί τις νά δνομάζη τού 
χριστιανισμού σπινθήρ^α προεκραγέντα. 
Ό άνήρ ούτος, δ Σωκράτης, συνδιαλεγόμενός ποτέ πρδς τούς 
μαθητάς του, είπε πρδς ένα έξ αύτών τά έξήο περίπου: «’2Αλκι
βιάδη, μηδέν αίτιώ τούς θεούς. Άναμείνωμεν έως αν έξ ούρανοΰ 
τις απεσταλμένος έλθη καί διδάξη ήμάς πώς δει διακείσθαι πρδς 
θεούς καί ανθρώπους, καί έλπίσωμεν δτι ή παρά τής θείας χάρι · 
τος ήμερα τής άποστολής έκείνης ήξει ού διά μακρών».

Άπδ τής Ελλάδος μεταπηδώντες είς τήν Ρώμην εύρισκό- 
μεθα ένώπιον άνδρδς περιλαμβάνοντος έν έαυτφ άπασαν τήν 
ρωμαϊκήν έπιστήμην, ένώπιον τοΰ Κικέρωνος. Ό άνήρ ούτος, 
δστις συγκεντρώνει τδ μεγαλείον τοΰ πολίτου, τήν δύναμιν του 
ρήτορος καί τήν κυριαρχίαν τής μεγαλοφυΐας έκπλήττεται καί- 
ταράσσεται ένώπιον τοΰ παγκοσμίου έκείνου μονάρχου, τδν όποιον 
προέλεγον οι χρησμοί, καί διερωτφ αύτδς έαυτόν, είς τ ί ν α 
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άνθρωπον, είς τ ί ν α χρόνον άπέβλεπεν ή προφη
τεία έκείνη ; Φαίνεται δτι καί αύτή ή γερουσία τής Ρώμης διενο- 
ήθη νά διαιωνίση τους φόβους τοΰ Κικέρωνος καί άπηγόρευσεν 
έπί τινα χρόνον τήν άνατροφήν οιουδήποτε δρρενος παιδίου. 
«Ή ’Ανατολή, έφώνει καί δ έμβριθής Τάκιτος, κατισχύσει, καί 
έκ τής Ίουδαίας έξελεύσονται οί κυβερνήσοντες τόν κόσμον». 
«Άπασα ή ’Ανατολή, έκήρυττε καί ό Σουητώνιος, έμφορεΐται 
τής άρχαίας καί άμεταβλήτου ταύτης γνώμης, δτι έκ τής 
Ίουδαίας έξελεύσονται οί κυβερνήσοντες τόν κόσμον».

Καταδείκνυται λοιπόν έκ τών άνωτέρω δτι καί ή Ρώμη 
μετά τής Ελλάδος, καί ή Ελλάς μετά τής Ανατολής, καί ή 
παράδοσις μετά τής φιλοσοφίας, καί δ μύθος μετά τής έπιστήμης 
συμβάλλουσιν είς τδ κήρυγμα, δτι άπαντες οί λαοί προσεδόκων 
έλευθερωτήν τινα καί δτι δ άρχαίος κόσμος ένεφορειτο κοινής 
τίνος έλπίδος καί πόθου.

* *

*) Συνέχεια έκ του προηγουμένου τεύχους.

Δύο ποταμοί τής ’Ασίας, έξ ενός καί τοΰ αύτού όρους έκπη- 
γάζοντες, διχάζονται κατά τόν ροΰν των, καί άφ’ ού καταρδεύσωσι 
τάς περιφημοτάτας τοΰ κόσμου γαίας, συναντώνται πάλιν δπως 
συνεκβάλωσι τά ύδατά των είς κοινόν τινα ώκεανόν. Ό Τίγρης 
καί δ Εύφράτης είκονίζουσι τήν περί Μεσαίου παράδοσιν. Διπλοΰν 
ρεύμα, -έξελθόν έκ μιας καί τής αύτής πηγής, διέδραμε τδνφ 
άρχαίον κόσμον, κομίσαν τήν μεγάλην έπαγγελίαν είς τούς 
’Ιουδαίους άμα καί έθνίκούς. Έπήλθεν ήμερα καθ’ ήν τδ διπλοΰν 
έκείνο ρεύμα ελαβε μίαν καί μόνην ροήν. Τά δέ τήν ένθύμησιν 
καί τήν έπαγγελίαν συνεπαγόμενα νάματα έστησαν ένώπιον ένδς 
λίκνου, έξ ής δέ ήμέρας τούτο συνέβη, ή μέν ένθύμησις κατέσ τη 
εύλογία, ή δέ προσδοκία πίστις.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
ΕΝ ΤΩι ΕΡΓΩι ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΗΤΟΙ
ΠΕΡΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΕΩΣ *)

Πλήν τών άνωτέρω ύποδειχθέντων γενικών κανόνων περί προ
σευχής, τής εωθινής, τής κατχ τήν διάρκειαν τής ήμέρας (συντόμου) 
καί τής έσπερινής, πρό του υπνου, συνοδευομένης ύπό εύσεβών σκέ
ψεων έπί τής π^ρελθούσης ήμέρας («δικασιήριον τής συνειδήσεως»), 
όφείλομεν νά σημειώσωμεν ένταΟθα κανόνας τινάς περί προσευχής, 
σπουδαίους άλλως τε, ύπό τών όποιων άνάγκη να χειραγωγώμεθα έν 
τφ έργφ τής χριστιανικής αύτοδιαπαιδαγωγήσεως.

1) Ή προσευχή όφείλει νά είνε (τουλάχιστον, κατά τόν και
ρόν) καταναγκαστική. «Βίαζε τόν εαυτόν σου είς προσευχήν», λέγει δ 
άββάς Ήσαιας. «Τό δώρον τής προσευχής άποκτάται διά τής βίας, 
παρατηρεί ό πατήρ ’Ιωάννης ό Κρονστάνδης, τής έπιμονής καί προσ- 
καρτερήσεως έν τή προσευχή χρησιμευούσης πρός τούτο ώς μέσον». 
«Διά νά συνηθίσητε είς τήν προσευχήν, λέγει ίεροκήρυξ τις, μή πε
ριμένετε νά κάμητε διάθεσιν να προσευχηθήτε, ή ώς λέγεται νά «έμ- 
πνευσθήτε», άλλά βιάζετε εαυτούς. Πολλοί έπί τή προσδοκία έσωτερι- 
κής ροπής, μικρόν κατά μικρόν, έντελώς άπέμαθον (ξεσυνήθισαν) νά 
προσεύχωνται... Ή διάθεσις πρός προσευχήν πολλάκις διεγείρεται κα
τά τόν χρόνον αύτής τής προσευχής». «Όταν  παρέλθη ή πρώτη καί 
ή δευτέρα ώρα μετά τήν προσευχήν—λέγει δ ίερός Χρυσόστομος — 
καί βλέπεις δτι ή άναφθείσα έντός σου πυρκαϊά είνε έτοίμη, μικρόν κα
τά μικρόν, νά ψυχρανθή, πρόσφυγε τήν ώραν έκείνην πάλιν είς τήν 
προσευχήν καί θέρμανον τήν ψυχραινομένην ψυχήν σου».

*

2) Ή προσευχή, διά νά φέρη τά ποθούμενα άποτελέσματα καί 
μή μείνη άκαρπος πρέπει νά είνε έγκάρδιος, τ. έ. νά έξέρχηται έκ του 
βάθους τής άνθρωπίνης καρδίας καί νά είνε ειλικρινής καί εύθεΐα. 
« Ή εύγλωττοτάτη προσευχή είνε έκείνη, έν τή όποία άπλώς έκ τής 
καρδίας έκχείται ή άνάγκη ένώπιον τού φιλανθρώπου θεού. Ό προ- 
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σβυχόμενος διά μόνων τών χειλέων προσεύχεται είς τόν άέρα καί δχι 
είς τόν θεόν. Ό θεός προσέχει όχι είς τούς λόγους, ώς οί άνθρωποι, 
άλλ’ είς τήν καρδίαν». (Π. Δαμασκηνός),*)  ’ί. ό Κρονστάνδης συμβου
λεύει νά προσευχώμεθα πρωτίστως έγκαρδίως. Ό θεός καλεί πρός 
έαυτόν τήν άνθρωπότητα δια τών λόγων : «Δός μοι, τέκνον τήν καρ
διάν σου>. Δια τούτο, προσευχόμενοι, άφεύκτως πρέπει νά θέτωμεν ύ
πό τήν έξουσίαν ήμών τήν καρδίαν καί νά διευθύνωμεν αύτήν πρός τόν 
Κύριον, άλλά νά μή έπιτρέπωμέν ποτε'ν’ άπευθύνωμεν λέξιν πρός τόν 
θεόν, ή όποια νά μή έξέρχεται έκ τού βάθους τής καρδίας. "Οταν μά- 
θωμεν κατά τήν ώραν τής προσευχής νά λέγωμεν μόνον τήν άλήθειαν, 
τότε ή τοιαύτη προσευχή καθαρίζει τήν καρδίαν ήμών άπό τού ψεύδους 
καί δέν έπιτρέπομεν είς εαυτούς νά ψευδώμεθα καί είς τόν βίον μας».

* Σ. Μ. Πόσα δύναται μία προσευχή ειλικρινής και εγκάρδιος και έκαστος 
ήμών έξ Ιδίας πείρας δύναται νά βεβαιώση, δποίαν άνακούφισιν αίσθάνεται έν 
έαυτφ, ποίαν γαλήνην και τής συνειδήσεως ήρεμίαν και χαράν, «πώς δέ καί δ 
νοΰς καθίσταται διαυγέστερος καί ή άντίληψις όξυτέρα δταν έπιχρίεται διά του 
τονωτικού έλαίου τής προσευχής». Σχετικά πρός ταυτα είς το περί «Προσευχής» 
λαμπρότατον βιβλίον του αίδεσιμ. Κ. Καλλινίκου λέγονται τά έξής. «Δέν θέλω 
νά περιαυτολογήσω—λέγει δ συγγραφεύς’ αλλά ποσάκις αισθανόμενος βεβαρη- 
μένον τδν εγκέφαλον άπεδυσπέτουν πρός τήν περαιτέρω μελέτην, μέχρις ου, 
ριφθείς είς τά γόνατα, έπανελάμβανον τήν σπουδήν μετ’ ακατανίκητου δροσερό- 
τητος ! Δέν ήτο μόνον δ πολύς Ωριγένης, δ δποίος, γράφων πρός τόν μαθητήν 
του Γρηγόριον τόν θαυματουργόν, τόν παρήνει νά προσεύχεται, ϊνα κατανοή εύχε- 
ρέστερον τάς Γραφάς. Έν τοίς τελευταίοις χρόνοις γνωστός ίερεύς, δ Πατήρ 
’Ιωάννης τής Κρονστάνδης, δστις έγνωρίσθη μέ τήν προσευχήν δσον όλίγοι, είχε 
δημοσιεύση βιβλίον τι, έν τφ δποίφ μεταξύ άλλων έγραφε και τά ακόλουθα : 
«Όταν ήμην μαθητής τής ένοριακής σχολής ’Αρχαγγέλου, έθλιβόμην, διότι 
ύστέρουν είς τά μαθήματα. ’Εντεύθεν και παρεκάλεσα δλοψύχως έν τή προσευχή 
μου τόν θεόν διά να μέ σοφίση. Καί ένθυμούμαι έως τώρα πώς διεσκεδάσθη, 
ούτως είπείν, εν νέφος από τόν εγκέφαλόν μου τήν στιγμήν έκείνην. ‘H αντίλη·

3) Ή προσευχή πρέπει νά είνε ζωντανή καί ούτως είπείν ε ί- 
κ ο ν ι κ ή. Ό Ί. δ Κρονστάνδης συμβουλεύει κατά τόν χρόνον τής 
προσευχής νά συγκεντρώμεν τδν νούν ήμών είς τάς «μορφάς τού ού- 
ρανού>, τ. έ. ζωηρώς, μετά πίστεως, ν’ άναπαριστώμεν ένώπιον ήμών 
τόν Ί. Χριστόν, τήν Θεοτόκον καί τούς αγίους. «Προσεύχου είς τον 
θεόν, ούτως ώσεί βλέπεις Αυτόν, διότι καί Αυτός άκριβώς σέ βλέπει» 
(Άββάς Εύάγριος). «Πρόσεχε... μετά τίνος όμιλείς, Γνα μή ή προσευχή 
σου γένηταιάμαρτία» (Π. Δαμασκηνός).

Ή ζώσα αύτη «είκονικότης» έν τή προσευχή δφείλει νά είσδύη 
έν τφ άνθρώπφ καί να καταλαμβάνη αύτόν συνοδευομένη υπό τής 
εύκτηρίου σχέψεως. «Τό πλείστον τών άνθρώπων, λέγει ό Πεϊγιώ, 
σκέπτονται δια λέξεων καί ούχΐ δι’ εικόνων. Άλλ’ αί λέξεις είνε άφη- 
ρημένοι νεκροί, άδύνατοι να έπιδράσωσιν έπί τής έσωτερικής ήμών 
ζωής. Αί λέξεις είνε μόνον σημεία, άντικαθιστώντα δια τήν σκέψιν 
ήμών τ’ άντικείμενα τά δι’ αύτών σημαινόμενα. Έπί τής ψυχής ήμών 
έπιδρώσι μόνον αί είκονικαί παραστάσεις, διά ταύτα δια τήν διέγερσιν 
τού αισθήματος όφείλομεν να σκεπτώμεθα δι’ εικόνων.» Δοκιμάσατε 
νά καταπίετε ένα σπυράκι πιπέρι —λέγει είς άρχαϊος σοφός—καί δεν 
θά αίσθανθήτε τήν έλαχίστην καΰσιν άλλ’ ύγροποιήσατε αύτό καλώς 
καί θέσατε έπί τής γλφσσης καί άμέσως θά αίσθανθήτε καιόμενον ό- 
λόκληρον τό στόμα σας». «Ούτως όφείλομεν νά φερώμεθα καί είς 
τάς σκέψεις μας» (Πεϊγιώ, μν. έργ. ρωσ. μετάφρ. σ. 22.)

Διά νά δώσωμεν πέρας είς τόν περί προσευχής λόγον, ώς ενός τών 
άριστων μέσων διά τήν χριστιανικήν αύτοδιαπαιδαγώγησιν, άνάγκη έν- 
ταΰθα νά είπωμεν, δτι ή προσευχή (τουλάχιστον ή εωθινή καί ή έσπε- 
ρινή) όφείλει νά συνδέηται μετά τής άναγνώσεως τού λόγου τού θεού, 
καί ίδια τού άγ. Εύαγγελίου. Έν τή έργασία ταύτη πολύ πιθανόν νά 
συναντήση τις δυσκολίας, τάς όποιας, άλλως, πολλοί προβάλλουσι, 
λέγοντες, δτι δέν έχουσι τόν άπαιτούμενον πρός άνάγνωσιν τών άγ. 
Γραφών καιρόν καί δτι ή έργασία αύτη άνήκει μάλλον είς τούς μο
ναχούς καί κληρικούς, παρά είς τούς έν τώ κόσμω ζώντας. ’Αλλ’ άς 
άκούσωμεν, τί περί τών άνθρώπων τούτων λέγει ό ιερός Χρυσόστομος. 
«Άς μή μου λέγη τις τά ψυχρά έκεϊνα λόγια καί πολλής κατακρίσε- 
ως άξια’ δτι δηλ. είς τό δικαστήριον είμαι προσηλωμένος, καταγί- 

ψίς μου κατέστη διαυγεστέρα, ή δέ έπίδοσίς μου είς τάς σπουδάς έγένετο τοιαύτη, 
ώστε ολίγον κατ’ ολίγον νά γίνω από τελευταίου δ πρώτος τής τάξεως» σελ. 
39—40». Είς τό αύτό βιβλίον τοΰ Π. Καλλινίκου τοΰ λόγου υποκειμένου περί 
τής σημασίας και τής δυνάμεως τής προσευχής άναφέρονται και ταΰτα : «Δύο 
ήμέρας πρό τοΰ θανάτου του είς έξοχος ιατρός καϊ βαθύς επιστήμων, ό ΣΊρ 
’Ανδρέας Κλάρκ, δστις έγίνωσκε τήν άνθρωπίνην φύσιν δσον ούδεϊς ύπό τε τήν 
χοϊκήν και πνευματικήν αύτής δψιν, άφινε τήν έξής περίλαμπρον περί προσευχής 
μαρτυρίαν*  «Δέν αξίζει, λέγουν ή προσευχή ! ! ‘H προσευχή είνε καί τής ιατρι
κής ίσχυροτέρα. Ή προσευχή είνε παντοδύναμος. ‘H προσευχή είνε Ò ακρογω
νιαίος λίθος τής αγάπης. ”2, προσεύχεσθε, παρακαλώ, προσεύχεσθε ύπέρ έμοΰ 
διά παντός», (σελ. 29).
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νομαι είς τήν πολιτικήν, τέχνην μετέρχομαι, γυναίκα έχω, παιδία τρέ
φω, οικίας προστάτης είμαι, άνήρ είμαι άπησχολημένος είς τά τού 
βίου, δέν είνε ίδικόν μου έργον ν’ άναγινώσκω Γραφάς, άλλ’ έκείνων, 
οί δποίοι άπηρνήθησαν τόν κόσμον... — Τί λέγεις, ώ άνθρωπε, άνακρά- 
ζει δ Χρυσόστομος—δέν είνε ίδικόν σου έργον είς τάς Γραφάς να προ- 
σέχης, έπειδή από άναριθμήτους περισπάσαι φροντίδας ; Μάλλον ίδι
κόν σου έργον είνε παρά έκείνων. Διότι εκείνοι (οί μοναχοί) δέν έχου- 
σι τόσην άνάγκην τής έκ τών θείων Γραφών βοηθείας, δσον οί πε
ριστρεφόμενοι έν μέσω τόσων ένασχολήσεων.... Ημείς σαλευόμενοι ώς 
νά είμεθα είς άνοικτόν πέλαγος καί φέροντες κατ’ άνάγκην τό βάρος 
μυρίων άμαρτημάτων συχνής καί διηνεκούς έκ τών Γραφών παρηγοριάς 
έχομεν πάντοτε χρείαν....Διότι καί ή γυνή σου σέ έρεθίζει καί ό υιός σου 
σέ λυπεί καί υπηρέτης σέ έμβάλλει είς δργήν καί έχθρός σέ έπιβου- 
λεύεται καί φίλος σέ βλέπει μέ βάσκανον δμμα καί γείτων σέ βλάπτει 
πολλάκις καί δικαστής σέ άπειλεί καί πενία σέ λυπεί, καί στέρησις 
τών οικείων πένθος σέ προξενεί καί εύτυχία σέ καθιστά ύπερήφανον 
καί δυστυχία σέ καταβάλλει...πολλαΐ δέ άθυμίας καί λύπης καί υπερη
φάνειας άφορμαί καί άνάγκαι έξ δλων τών μερών μάς περιστοιχίζουσι 
καί αναρίθμητα πανταχόθεν τά βέλη φέρονται*  διά τούτο τής έκ τών 
Γραφών πανοπλίας διηνεκώς άνάγκην έχομεν. Διότι αί έπιθυμίαι τής 
σαρκδς $ών έν τφ μέσφ τού κόσμου ζώντων ζωηρότερον έξανίστανται 
κατά τών προσπαθειών πρός περιστολήν. Δια τούτο έχομεν άνάγκην τών 
θείων φαρμάκων, Ενα καί τάς πληγάς, τάς δποίας λαμβάνομεν, θερα- 
πεύωμεν, καί προφυλάττωμεν εαυτούς άπό δσας άκόμη μέλλομεν νά 
λάβωμεν».

Εύνόητον έκ τούτων καθίσταται, πόσον άνοήτως φέρονται έκείνοι, 
οίτινες παμαμελοΰσι τήν άνάγνωσιν τού λόγου τού θεού, διά τήν έλλει- 
ψιν δήθεν χρόνου. Ή άνάγνωσις του λόγου τού θεού, έχει ύψίστην 
σημασίαν διά τόν πνευματικό—ήθικδν ήμών βίον. ’Ιωάννης δ Κρονστάν- 
δης θεωρεί τήν άνάγνωσιν του λόγου τού θεού —μετά τής προσευχής— 
ώς τό άριστον μέσον διά τήν χριστιανικήν μόρφωσιν τής ψυχής. 
«Άναγινώσκων τόν λόγον τού θεού, λέγει ούτος, θεώρει αύτδν πάντοτε 
δχι διά τής άμαυράς σκέπης τών παθών σου, άλλά διά τών δφθαλμών 
τής καθαράς καρδίας καί τότε έκ π ε ί ρ α ς θά γνωρίσης, δτι είνε φώς 
διά τόν νούν σου, δτι προμηθεύει γλυκυτάτην ζωήν είς τήν καρδίαν 
σου, άπαλύνουσα, άγνίζουσα, φωτίζουσα αύτήν διά τών ζωοποιών

Ή σημασία τής θρησκείας έν τφ έργφ τής άγωγής 605 

αύτού άκτίνων». Αύτδς δέ δ Π. ’Ιωάννης πάντοτε καθ’ έκάστην άνεγί- 
νωσκε τήν άγίαν Γραφήν. «Τό Εύαγγέλιον—λέγει—ύπήρξεν δ συνο
δός τής παιδικής μου ήλικίας. δδηγός καί χεφαγωγός παρήγορος, 
μετά τού όποιου κατέστην οίκεΐος άπό τής παιδικής μου ήλικίας». 
Ή ένέργεια τού λόγου τού θεού είνε τόσον ίσχυρά καί άπαράτρεπτος 
(πρβλ. Έβρ. 4, 12), ώστε ένίοτε είνε άρκετή μ;α φράσις αύτού ν’ άνα- 
γεννήση καί ζωογονήση τόν άνθρωπον. «Αύτή καθ’ έαυτήν ή δψις 
τών βιβλίων τής αγίας Γραφής—λέγει ό ίερός Χρυσόστομος—κατα
στέλλει τήν τάσιν ήμών πρός τήν αμαρτίαν. Καί αν δέ τολμήσωμεν 
κανέν άπό τά άπηγορευμένα καί άκαθάρτους καταστήσωμεν τούς έαυ- 
τούς μας, έπανερχόμενοι είς τήν οίκίαν καί τά ιερά βιβλία βλέποντες, 
περισσότερον καταδικάζομεν τήν συνείδησίν μας καί γινόμεθα δλιγώ- 
τερον έπιρρεπείς είς τό νά περιπέσωμεν είς αύτά*  καί αν πάλιν μέ 
άγιωσύνην ζώμεν. περισσοτέραν έξ έκείνων λαμβάνομεν τήν ωφέλειαν. 
Διότι μόλις έγγίση τι. τό Εύαγγέλιον μεταρρυθμίζει τούτο τήν διάνοιάν 
του άμέσως καί τόν άπομακρύνει άπό τά βιωτικά καί δΓ αύτής μόνης 
τής δψεως. Έάν δέ καί άνάγνωσις έκτός τούτου ήθελε γίνη άκριβής, 
ώς νά μυήται ή ψυχή είς ίερά άδυτα, ούτω πως καθαρίζεται καί καλ- 
λιτέρα γίνεται έπειδή δ θεός δμιλει είς αύτήν διά τών γραμμάτων 
έκείνων». (Έπεται συνέχεια.)

ΔΙ0ΡΘ2ΤΕΑ:
Έν τφ προηγουμένφ φύλλω σελ. 577, στίχφ 25·—26 αντί : δστις είνε ή 

εϊκών καί τά πρόθυρα του ύπνου, άναγνωστέον : του δποίου είκών και πρόθυρα 
είνε δ ύπνος.

Έν τ^ αύτη σελίδι, έν στίχφ 5, έπίσης αντί : μετά τα δποία, πρέπει να ά- 
ναγνωσθ^ : κατά τα δποία.

Η ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ

Οί άρχαιότατοι κάτοικοι τής δεδοξασμένης πόλεως 'Ιερουσαλήμ 
έ καλούντο ΊεβουσαΙοι (καί ή πόλις Ί ε 6 ο ΰ ς), καταγόμενοι έκ 
τού Ίεβουσαίου τού υίού Χαναάν, καί κατωκουν τήν πόλιν μοναρχικώς 
διοικούμενοι μέχρι τής εισβολής τών ’Ισραηλιτών είς τήν γήν Χαναάν 
(περί τό 1500 π.Χ.). Οί είσβαλόντες ΊσραηλΙται πολεμήσαντες γενναίως 
κατά τών Ίεβουσαίων, ώρμησαν κατά τής Ιερουσαλήμ καί έμπρήσαν- 
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τες έκυρίευσαν αύτήν*  άλλα σύν τώ χρόνφ κραταιωθέντες οί Ίεβου- 
σαΐοι έξεδίωξαν τούς Ίσραηλίτας καί ή πόλις άνακατελήφθη τελειω- 
τικώς έπϊ τού Δαυίδ (1050 π. X.). Άπό τού μεγάλου τούτου βασιλέως 
άρχεται τό μεγαλειον καί ή έπϊ πάντας έφεξής τούς αιώνας άίδιος 
λαμπρότης καί δόξα της αγίας Πόλεως. Ή μέχρι τούδε άδοξος καί 
καταγώγιον άλλοφύλων διατελούσα πόλις έγένετο περίδοξος βασιλίς 
καί σκήνωμα τού 'Γψίστου καί μόνη έστία τής άληθούς του θεού 
λατρείας. Ή πόλις ώχυρώθη, ηύξήθη καί έκαλλωπίσθη. Ό θεόχρι- 
στος βασιλεύς έσκέπτετο νά άνεγείρη καί ναόν τού Κυρίου περικαλλέ- 
στατον, άλλ’ ή άνέγερσις τοιούτου ναού άπέκειτο ούχΐ είς τόν πολεμι
στήν Δαυίδ άλλ’ είς τόν ειρηνικόν υιόν του Σολομώντα (1015 π. X.), 
έπϊ τού όποιου ή Αγία Πόλις ήρθη είς τό άκρότατον ύψος τής δόξης 
καί τής λαμπρότητάς της. ’Εξαίσια καί μεγαλοδάπανα οικοδομήματα, 
χρυσίου καί άργυρίου θησαυρός άναρίθμητος, καί πολυτέλεια αύλική 
άνεβίβασαν τήν πόλιν ταύτην είς τόν κολοφώνα τής έγκοσμίου της 
δόξης. Ό θεόσοφος Σολομών, κατά τάς έντολάς τού πατρός του, 
ωκοδόμησε καί τόν περικαλλέστατον έκεΐνον ναόν, δστις άπετέλει τό 
κυριώτερον έγκαλλώπισμα τής πόλεως καί συγκατηριθμήθη μεταξύ 
τών κλεϊζομένων θαυμάτων τού παλαιού κόσμου.

Μετά τόν θάνατον τού Σολομώντος (περί τό 980) τό §ν βασίλειον 
τών Εβραίων διηρέθη είς δύο, τό τού ’Ιούδα μέ πρωτεύουσαν τήν 
'Ιερουσαλήμ, καί τό τού ’Ισραήλ μέ πρωτεύουσαν τήν Σαμάρειαν. Άπό 
τής έποχής ταύτης άρχεται ή έπιδρομή τών άσιατικών έθνών κατά 
τής Παλαιστίνης. Οί Άσσύριοι έπιδραμόντες κατέλυσαν περί τά τέλη 
τού δγδόου αίώνος τό βασίλειον τού ’Ισραήλ μεταγαγόντες είς ’Ασσυ
ρίαν τό πλείστον μέρος τού λαού του. Οί διαδεχθέντες τούς Άσσυρίους 
Βαβυλώνιοι υπό τόν βασιλέα των Ναβουχοδονόσορα έμφανίζονται, άρχο- 
μένου τού έκτου αίώνος, προ τής 'Ιερουσαλήμ. Ή πολιορκία τής πόλεως 
διήρκεσε δεκαοκτώ μήνας, καθ’ ούς τό θάρρος τών προμάχων της 
διετηρείτο άκμαιον*  άλλ’ έπϊ τέλους κατεβλήθη υπό τής πείνης καί 
τών ταλαιπωριών. Κατά τόν ’Ιούλιον τού 588 τά τρόφιμα έξέλιπον 
όλοτελώς καί οί ΧαλδαΙοι κατώρθωσαν νά είσέλθωσιν άνευ τινός δυσκο
λίας είς τήν πόλιν άπό τό βόρειον μέρος*  τό πλείστον μέρος τών κατοί
κων ήχμαλωτίσθη καί ό βασιλεύς Σεδεκίας τυφλωθείς διήλθε τό ύπό- 
λοιπον τής ζωής του εντός μυλώνος τής Βαβυλώνος. Μετά παρέλευσιν 
ένός μηνάς ό άρχιμάγειρος καί άρχισωματοφύλαξ τού Ναβουχοδονό- 

σορος είσελθών είς Ιεροσόλυμα ένέπρησε τό 'Ιερόν, τά άνάκτορα καί 
πάσας τας οικίας τής πόλεως*  κατηδάφισε τό τείχος καί πάντας τους 
πύργους τής πόλεως, καί έν διαστήματι όλίγων ήμερών ή περιφανής 
'Ιερουσαλήμ μετεβλήθη είς σωρόν έρειπίων. Αύτόπτης μάρτυς τής 
φοβέρας ταύτης καταστροφής έγένετο δ προφήτης 'Ιερεμίας καί έπϊ 
τών έρειπίων τούτων έκάθησεν δ πολυπαθής προφήτης καί ίκλαυσε 
καί έθρήνησε.

Κατά τό 536 τό Βαβυλωνιακόν κράτος περιήρχετο ύπά τήν κυ
ριαρχίαν τών Περσών. Κύρος δ τών Περσών βασιλεύς έκδίδει διά
ταγμα διά τού δποίου οί ’Ιουδαίοι τής άπεράντου αύτοκρατορίας του 
έλάμβανον τήν άδειαν νά έπιστρέψωσιν είς Παλαιστίνην καί νά άνοι- 
κοδομήσωσι τά έν 'Ιεροσολύμοις 'Ιερόν. Δια τάς πολλάς δυσκολίας, 
τάς δποίας έδημιούργησαν αί συκοφαντίαι τών Σαμαρειτών πράς τούς 
βασιλείς τών Περσών, ή άνοικοδόμησις τού 'Ιερού μόλις έλαβε πέρας 
μετά εικοσαετίαν περίπου τφ 516. Έπϊ τού Άρταξέρξου τού Μακρό- 
χειρος δ εύσεβής Νεεμίας κατώρθωσε νά άνεγείρη καί τα τείχη τής Ι
ερουσαλήμ καί ή αγία Πόλις, ώχυρωμένη ήδη, μετήλλαξε κυρίαρχον 
κατά τά 332 παραδοθείσα είς τόν μέγαν ’Αλέξανδρον.

Έπϊ τών διαδόχων τού Μ. ’Αλεξάνδρου ή 'Ιερουσαλήμ αισθάνε
ται τόν άντίκτυπον δλης έκείνης τής πολιτικής άνωμαλίας. Κατά τό 
167 δ Άντίοχος ό ’Επιφανής, έκσιρατεύσας κατά τής Αίγύπτου καί 
άναγκασθείς ύπά τών Ρωμαίων νά έπιστρέψη άπρακτος, έξεκένωσεν 
δλην τήν όργήν του κατά τών ’Ιουδαίων, είτε διότι ούτοι έξέφρασαν 
τήν χαράν των δια τήν έπιτυχίαν του, είτε διότι ούτος έζήτει άφορ- 
μήν ίνα άποζημιωθή διά τα έξοδα τού πολέμου άπό τών θησαυρών ούς 
ήλπιζε νά εύρη έν τφ ίερώ, καί άπέστειλεν είς 'Ιεροσόλυμα τόν Ά- 
πολλώνιον μετά 22,000 άνδρών. Ό στρατηγός ούτος, προσποιούμενος 
ειρηνικές προθέσεις, είσήλθεν είς τήν πόλιν χωρίς νά συναντήση άν- 
τίστασίν τινα. ’Αλλά τά πρώτον Σάββατον, δπότε οί ’Ιουδαίοι έτέλουν 
τά τής λατρείας των, άπέλυσε τούς στρατιώτας του μετά διαταγής δ
πως κατασφάξωσι πάντα τάν προστυχόντα καί αίχμαλωτίσωσι τούς 
παίδας καί τάς γυναίκας. Ποταμοί αίμάτων έχύθησαν έν ταΐς όδοίς 
τής Ιερουσαλήμ καί ή πόλις παρεδόθη είς τά πΰρ καί είς τήν λεη
λασίαν*  φοβερόν φρούριον άνηγέρθη έν τή κάτω πόλει, δνομασθέν 
Άκρα, έξ ου δ ’Απολλώνιος καί οί στρατιώταί του ήδύναντο νά δεσπό- 
ζωσι τού 'Ιερού καί νά φονεύωσι τούς είς αύτό είσερχομένους Ίου-
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δαίους. °Οσοι διέφυγον τήν σφαγήν άνεχώρησαν έξ Ιεροσολύμων καί 
ή πόλις έμεινεν έρημος. Ό Άντίοχος άπέστειλε διαταγήν νά είσα- 
χθή είς δλας τάς έπαρχίας τό έλληνικόν θρήσκευμα*  άπηγορεύθη ή 
περιτομή έπϊ ποινή θανάτου, τα ιερά βιβλία έσχίσθησαν καί αί θρη- 
σκευτικαί συναγωγαΐ έκλείσθησαν. Ίερεύς έλλην άπεστάλη είς Ιεροσό
λυμα διά να είσαγάγη είς το Ιερόν τήν λατρείαν τού ’Ολυμπίου Διός.

Ό θρησκευτικός ουτος καταδιωγμός τών ’Ιουδαίων έγένετο ά- 
φετηρία έξεγέρσεως τών Εβραίων ύπέρ τής έθνικής των άνεξαρτησί- 
ας. Γενναίοι πρόμαχοι τών Πατρίων άνεδείχθησαν τότε οί Μακκα- 
β α ϊ ο ι. Ή ήρωϊκή άφοσίωσις τής ιερατικής ταύτης οικογένειας έ- 
ξήγαγε τους Εβραίους έκ τού λήθαργου καί παρώτρυνεν αύτούς δπως 
λάβωσι τά δπλα ύπερ τής έθνότητος καί τής θρησκείας των.Έξελθόντες 
τού άγώνος νικηταΐ οί ’Ιουδαίοι έσχημάτισαν ύπό τήν άρχηγίαν τού 
οϊκου τών Μακκαβαίων άνεξάρτητον κράτος, τό όποιον διήρκεσε μέχρι 
τού 63 έτους π.Χ. δτε τέλος ύπέκυψεν υπό τήν κοσμοκράτειραν Ρώμην.

Ή 'Ιερουσαλήμ άπό τού θανάτου τοΟ Ήρώδου (37 π.Χ.—2 
μ.Χ.) έφ’ ού έγεννήθη ό ’Ιησούς Χριστός, ήτο ή κοινή έστία δύο άλλη- 
λοκτονουμένων έχθρικών στρατοπέδων, τού τών ’Ιουδαίων καί τού τών 
Εθνικών. Τά πράγματα είχον όξυνθή πολύ*  σφαγαΐ φρικώδεις ότέ μέν 
τών ’Ιουδαίων ότέ δέ τών Εθνικών διενηργούντο πανταχοΰ. Τέλος οί 
’Ιουδαίοι έλαβον άναφανδόν τα δπλα κατά τών Ρωμαίων*  ώχύρωσαν 
πολλούς τόπους καί έστρατολόγησαν περί τάς 100,000 άνδρών, τούς 
όποιους έγύμνασαν κατά τόν ρωμαϊκόν τρόπον. Έν Ίεροσολύμοις έπη- 
νώρθουν τά τείχη, κατεσκεύαζον δπλα ακαΙ οί νέοι έγυμνάζοντο είς 
πόλεμον. Ή ήμέρα τής θείας έκδικήσεως προσήγγιζεν*  ή προφητεία 
τού ’Ιησού Χριστού δτι έν 'Ιεροσολύμοις δέν θά έμενε λίθος έ π I 
λίθου έμελλε νά έκπληρωθή.

Κατά τό 70 μ. X. έτος ρωμαϊκός στρατός έξ 60,000 άνδρών ύπό 
τήν άρχηγίαν τού υιού τού αύτοκράτορος Τίτου εύρίσκετο έστρατοπε- 
δευμένος πρό τής 'Αγίας Πόλεως, άφού έκυρίευσεν δλην τήν Ίουδαίαν. 
Ό Τίτος διά να σώση τήν πόλιν καί τό 'Ιερόν έζήτησε νά έλθη είς 
διαπραγματεύσεις πρός τούς ’Ιουδαίους, άλλ’ ούτοι ένέπαιζον τόν 
άπεσταλμένον τών Ρωμαίων Ίώσηπον, τόν γνωστόν ιστορικόν, καί έκ 
τού τείχους έξηκόντιζον κατ’ αύτού βέλη. Άλλ’ ή πείνα ήρχισεν ήδη 
νά κορυφούται, μετ’ αύτής δέ ηύξανε καί ή μανία τών ’Ιουδαίων. 
Είσήρχοντο ούτοι δυναστικώς είς τάς οικίας καί έβασάνιζον τούς έν αύ*

Ή 'Ιερουσαλήμ άνά τούς αιώνας 6υ9

ταϊς, ΐνα δείξωσι πού είχον κεκρυμυένας τροφάς. σΟσον δ’ άφ’ ενός 
ηύξανεν ή πείνα, τοσούτον άφ’ έτέρου ήλαττούτο ή άγάπη*  πατέρες καί 
μητέρες ήρπαζον άπό τού στόματος τών τέκνων τήν τροφήν καί τά 
τέκνα άπό τού στόματος τών γονέων των*  ούδεμία στοργή, ούδεμία 
εύσπλαγχνία. Έν τή άπελπισία των πολλοί έτόλμησαν νά έξέλθωσι 
τού τείχους καί νά ζητήσωσι τροφάς έν τοϊς άγροΐς*  άλλ’ οί πλεϊστοι 
έξ αύτών ένέπιπτον είς τάς χεϊρας τών Ρωμαίων, καί κατά διαταγήν 
τού Τίτου έσταυρούντο πεντακόσιοι ένίοτε διά μιας ένώπιον τών έπϊ 
τού τείχους ίσταμένων Ιουδαίων’ ό άριθμός τών σταυρωθέντων ήν 
τοσούτος, ώστε ούτε τόπος ούτε ξύλα εύρίσκοντο πλέον δπως σταυρώ- 
σωσι τούς άλλους. ’Απέναντι τών ύπό τού Τίτου σταυρουμένων τούτων 
’Ιουδαίων έκειτο ό Γολγοθάς ! Έν τω μεταξύ τούτω έφθασεν ή πείνα 
είς ύπέρτατον βαθμόν*  δέν έπρόφθανον νά θάπτωσι τούς άποθνήσκοντας 
καί αί όδοί τής πόλεως έπληρώθησαν πτωμάτων. Πολλοί ’Ιουδαίοι 
ήναγκάσθησαν νά αύτομολήσωσιν είς τούς Ρωμαίους, έξ αύτών δέ 
πολλοί έτρωγον τοσούτον έκ τής πολλής πείνης ώστε μετά παρέλευσιν 
δλίγων στιγμών άπέθνησκον*  άλλά καί τούς διασωθέντας περιέμενε 
σκληροτέρα τύχη. Διεδόθη ή φήμη είς δλον τόν ρωμαϊκόν στρατόν δτι 
οί ’Ιουδαίοι διά νά φυλάξωσι, κατέπινον τό χρυσίον των*  έν μιά νυκτί 
οί Σύροι καί οί Άραβες στρατιώται· έτρύπησαν τούς στομάχους 2,000 
’Ιουδαίων, δπως εύρωσι χρυσόν. Είς μάτην άπέτρεψεν ό Τίτος τούς 
στρατιώτας του άπό τής στυγεράς ταύτης πράξεως, άπειλήσας δτι 
θέλει κατακοντίσει πάντα, δστις φωραθή έν τή πράξει ταύτη. Τότε 
συνέβη, δπως διηγείται δ αύτόπτης τής καταστροφής ιστορικός Ίώση- 
πος, έν 'Ιεροσολύμοις καί ή έξής ανήκουστος καί φρικαλέα πράξις. 
Γυνή τις, Μαρία καλουμένη, λαμβάνει τό ύπομάζιον αύτής τέκνον καί 
σφάξασα καί έψήσασα αύτό, τό μέν ήμισυ κατέφαγε, τό δέ ύπόλοιπον 
καλύψασα έφύλαττεν όσφρανθέντες δέ τινες τήν οσμήν είσώρμησαν είς 
τήν οικίαν τής γυναικός καί ήπείλουν αύτήν δτι θά τήν σφάξωσιν έάν 
μή έδείκνυεν είς αύτούς τό έψηθέν κρέας. Τότε άνοίξασα τό ύπόλοιπον 
τού τέκνου της είπεν είς αύτούς : «Αύτό είνε τό παιδί μου, φάγετε 
διότι καί έγώ έφαγον έξ αύτού*  μή γίνεσθε μήτε μαλακώτεροι γυναι- 
κός μήτε συμπαθέστεροι μητρός». Φρικιάσαντες οί είσδραμόντες ένώ
πιον τού θεάματος τούτου έξήλθον έξω καί άμέσως διεδόθη ή φρικαλέα 
αύτη πράξις ού μόνον είς δλην τήν πόλιν άλλά καί είς αύτούς τούς 
Ρωμαίους. Ό Τίτος άκούσας ταύτα έπεκαλέσθη μάρτυρας τούς θεούς 
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δτι είνε άθφος άπδ τής τοιαύτης κακουργίας, διότι είς μάτην προ- 
έτεινε ποΛλαχις είς τούς ’Ιουδαίους ειρήνην.

Τέλος οί Ρωμαίοι μετά πολλάς προσπάθειας κατέλαβον τήν 
πόλιν. Ό άρχιστράτηγος Τίτος μεθ’ δλας τάς άπειλάς καί τάς παρα
κλήσεις του δέν προέλαβε τήν πυρπόλησιν τού ίερωτάτου τής Ιερου
σαλήμ οικοδομήματος. Παιδία, γυναίκες, γέροντες, ίερείς έθανατώ- 
VOVTC άνηλεώς. "Ολος ό λόφος, έφ’ ού ύψοΟτο τό Ιερόν, ήτο πλήρης 
νεκρών, τό δέ αίμα έρρεε ποταμηδόν ό άλαλαγμός τών ρωμαϊκών 
ταγμάτων, αί φωναί τών ύπό τοΟ πυράς καί τοΟ σιδήρου περικυκλου- 
μένων στασιαστών, αί κραυγαί, αί οίμωγαΐ καί οί θρήνοι τών Ιουδαίων 
ήνωμένοι μετά τοΟ τριγμοΟ τών φλογών ήσαν άπερίγραπτα..

Ποιος δέν ένθυμείται τάς περί 'Ιερουσαλήμ προφητείας τοΟ Σωτή- 
ρος ήμών ; Ημέραν τινά καταβαίνων μετά τών μαθητών αύτοΟ άπό 
τοΟ όρους τών Έλαιών είδε τήν πόλιν καί κλαύσας είπεν : «.... δτι 
ήξουσιν ήμέραι έπί σέ καί περιβαλοΟσιν οί έχθροί σου χάρακά σοι "καί 
περικυκλώσουσί σε και συνέξουσί σε πανταχόθεν». Έπί τοΟ αύτοΟ 
όρους τών Έλαιών έστρατοπέδευσαν οί Ρωμαίοι, οί κατεδαφίσαντες 
τήν Ιερουσαλήμ καί θανατώσαντες τά τέκνα της καί ούκ άφήσαντες 
λίθον έπί λίθφ. Τ '

(Έπεται τό τέλος). Γ Μ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΙΤΙΟΥ 

AOTOS
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ *)

Δάνεισόν μοι, θεηγόρε Σοφονία, τήν φωνήν σου σήμερον καί 
σύ, ώ μεγαλοφωνότατε τών Προφητών Ήσαΐα τήν έμπνευσίν σου, 
καί σύ, ώ Προφητάναξ, τήν κινύραν σου, ί'να προσαγορεύσω λελυ- 
τρωμένην τήν Σιών καί ήλευθερωμένην τήν 'Ιερουσαλήμ.

«Χαιρε σφόδρα, θύγατερ Σιών, κήρυσσε, θύγατερ 'Ιερουσα
λήμ. Χαίρε καί κατατέρπου έξ δλης τής καρδίας σου, θύγατερ 
Ιερουσαλήμ, δτι περιείλε Κύριος τά άδικήματά σου, λελύτρωταί 

) Ελεχθη κατά τήν έν τφ Ναφ Φανερωμένης έν Λευκωσία συνοδικήν 
δοξολογίαν. ‘ ‘

Λόγος είς τήν άπελευθέρωσιν τής 'Ιερουσαλήμ, 611 

σε έκ ^εερός έχθρών σου. Βασιλεύς Κύριος εν μέσφ σου ουκ 
δψει κακά ούκ έτι». ,

«ΤΑρον κύκλφ τούς δφθαλμούς Σιών καί ιδε συναγμένα τα 
τέκνα σου" ήκασι πάντες οι υιοί*  σου μακροθεν καί αί θυγατέρες 
σου έπ’ ώμων άρθήσονται».

«Δεδοξασμένα έλαλήθη περί σου ή πόλις τοΰ θεού».
Μήτηρ Σιών, «κολληθείη ή γλώσσα μου τφ λάρυγγί μου 

έάν μή σου μνησθώ».
Τέκνα τής Νέας Σιών, θρέμματα πνευματικά τής νέας 

'Ιερουσαλήμ, δ λαός δ περιούσιος, τών έπαγγελιών οί κληρονό
μοι, τδ έθνος τδ άγιον, τδ κατά χάριν σπέρμα του Αβραάμ, δ 
νέος ’Ισραήλ, εύφράνθητι διά τήν άπολύτρωσιν τής Ιερουσαλήμ.

Δέν είνε πλέον δούλη ή τέκνα είς έλευθερίαν γεννώσα. Δέν 
καλύπτεται πλέον ύπδ ζόφου τοΰ κόσμου ή φωτοδότις. Δεν άλυσ- 
σοφορεί πλέον ή τα δεσμά τής δουλείας συντρίψασα. Δέν σκεπά
ζει πλέον σάβανον νεκρικόν τήν δότειραν τής του κόσμου ζωής.

Δέν ισταται πλέον έν τόπφ άγίφ τδ βδελυγμα τής έρημώ- 
σεως. _

Φωτίζου, φωτίζου Ιερουσαλήμ' ήκει γάρ σου τδ φως καί 
ή δόξα Κυρίου έπί σέ άνατέταλκε. Δι’ δργήν αύτοΰ έπάταξά σε 
καί διά έλεον ήγάπησά σε.

Μή περιμένετε, άδελφοί μου, σήμερον άπδ έμέ σκέψεων 
συνειρμόν καί λόγον ρερητορευμένον. Οί οφθαλμοί τής διανοίας 
μου ήμαυρώθησαν άπδ τδ άπλετον φώς' τής γλώσσης μου κυρι
αρχεί ή καρδία μου σκιρτώσα άγαλλιάσεως καί ευφρόσυνης 
σκιρτήματα.

Καί πώς άλλως ήδυνάμην να διατεθώ έπί τφ άκούσματι δτι 
τήν 'Ιερουσαλήμ δέν κυβερνφ πλέον ή άνομία και τδν Τάφον τής 
Ζωής δέν φρουρεί πλέον χλευάζουσα ή άλλοπιστία καί τδν Γολ- 
γοθάν δέν βεβηλώνει πλέον διά τής παρουσίας της ή δυσσέβεια 
καί τδ Σπήλαιον και τήν Φάτνην δέν κηλιδώνει πλέον ή νυχθη- 
μερος ορθοστασία τοΰ Τούρκου στρατιώτου με τδ οπλον είς 

ΧεΐΡας 5 , , . ,
Υμείς οί άλλοι τήν σημερινήν συγκίνησίν σας άντλειτε έκ 
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μόνων τών θρησκευτικών σας αισθημάτων. ’Εγώ δμως δστις έζησα 
έν 'Ιεροσολύμοις δύο καί πλέον δεκάδας έτών, δστις δλόκληρον 
τήν πνευματικήν μου ύπόστασιν χρεωστώ είς τήν Μητέρα Σιών, 
δστις διηκόνησα έν τοίς Παναγίοις ΙΙροσκυνήμασιν, δστις ήγω- 
νίσθην ύπδ τό καθεστώς τής άνομίας ύπέρ τών 'Ιερών Σεβασμά- 
των, δστις έχω ζώσαν πρό τών δφθαλμών τής διανοίας μου τήν 
άπαισίαν τής δουλείας εικόνα, δστις έ'φερον έν τή καρδία μου τδ 
βάρος τοΰ δνείδους τοΰ άπδ τής παρουσίας τής βαρβάρων άλλο- 
πιστίας είς τά άγια τών άγιων τής θρησκείας μας, δστις κατέχω 
ζωηράν τήν άνάμνησιν τών άπωλειών πολυτίμων έθνικών δικαιω
μάτων έξ αιτίας καθεστώτος κυβερνητικού άδιαφόρου πρδς τδ 
δίκαιον, έχω λόγους πολλφ πλείονας ύμών νά άγάλλωμαι διά 
τήν Σιών καί νά εύφραίνωμαι διά τήν 'Ιερουσαλήμ. Καί θέλω 
έπ’ όρους νά άναβώ, εύαγγελιζόμενος καί έν ίσχύϊ ύψώνων τήν 
φωνήν νά κηρύξω τδ· σωτήριον τοΰ θεοΰ.

’Αλλά τδ έκήρυξεν ήδη είς τά πέρατα τής γής διά τοΰ 
τηλεγραφήματός του δ Άγγλος ύπουργός. Ζηλεύω τήν δόξαν 
σου, ώ ’Αγγλία, χειροκροτώ τδν θρίαμβόν σου, Στρατηγέ 
Άλλεμπυ. Γίνε ή δόξα τών θεοφιλών’ είνε ο θρίαμβος τών 
προνομιούχων.

Οί αιώνες θά διαλαλώσιν όχι τδ πολεμικόν κατόρθωμα τών 
άγγλικών στρατευμάτων—πολεμικά κατορθώματα ύπάρχουσιν 
άσυγκρίτως ένδοξότερα—αλλά τήν? προτίμησιν ήν έδειξεν δ θεός 
είς τδ Βρεττανικδν έθνος, καταστήσας αύτδ δργανον τής άπο- 
λυτρώσεως τής 'Ιερουσαλήμ.

Άλλ’ ή προτίμησις αυτή είνε βραβείον άρετής. Ούδείς λαός 
τής σήμερον έδικαιοΰτο είς τήν δόξαν ταύτην πλειότερον τοΰ 
’Αγγλικού. Διότι καί ούδείς αύτού πλειότερον έπολλαπλασίασε 
τδ τάλαντον τοΰ Εύαγγελικοΰ θησαυροΰ. Έπί τής σημαίας του 
έπέγραψεν άπδ τής άρχής τοΰ πολέμου : Άπελευθέρωσις τών 
δούλων, Προστασία τών άδυνάτων, Δίκαιον είς τούς άδικουμένους. 
Καί ιδού δτι ή σημαία αυτή άξιοΰται νά κυματίση έπί τοΰ Τάφου, 
Όστις παραμένει έπί τής γής αιώνιον μαρτύριον τής θείας 
άγάπης, τής θείας δικαιοσύνης, τής θείας εύσπλαγχνίας.

Είνε τοΰτο δείγμα τής εύδοκίας τοΰ θεοΰ πρδς τδ έμπόλεμον 
μέρος ού ήγείται ή ’Αγγλία. Είνε τοΰτο προμήνυμα τοΰ δλικοϋ
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θριάμβου τής σημαίας τών ύψηλών αρχών. Είνε τοΰτο προάγγελμα 
τής άπελευθερώσεως δλων τών δούλων λαών.

Αμαρτιών άφεσιν δέχεται πρώτη ή Σιών. Άπ’ έκεί ήρχισε 
πρδ εϊκοσιν αιώνων τών έθνών ή άναγέννησις. Άπ’ έκεί άρχίζει 
καί σήμερον τών έθνών ή άπελευθέρωσις. Πώς να κατέλθη παρά 
θεού εύλογία έπί τήν χριστιανικήν Εύρώπην καί δδηγήση αύτήν 
είς τήν δδδν τής άληθείας καί τής δικαιοσύνης δταν αύτή ήνεί- 
χετο νά βλέπη άλυσσοδεμένην τήν πνευματικήν πάντων τών 
Χριστιανών Μητέρα ; Τώρα τοΰ χριστιανικού κόσμου ή δψις 
μεταβάλλεται. Άπδ τής ήγιασμένης 'Ιερουσαλήμ θά προέλθη 
εύλογίας δαψίλεια έπί τδν κόσμον άπαντα. Τά ύπόδουλα έθνη 
θά λάβωσι τδ θειον δώρον τής έλευθερίας, ήτις παραμένει μόνον 
δπου ύπάρχει πνεύμα Κυρίου. Διότι «ού τδ πνεύμα Κυρίου, έκεί 
έλευθερία».

Πάντες οί χριστιανικοί λαοί καί αύτοί άκόμη οί συμμαχούν- 
τες τοίς Τούρκοις θά άκούσωσι μετά χαράς τδ άγγελμα τής 
άπελευθερώσεως τής Αγίας Πόλεως, άλλ’ ούδείς λαός έπί τής 
γής θά χαρή τόσον έγκαρδίως καί θά συγχωρή τούς έλευθερωτάς 
τόσον είλικρινώς δσον ό 'Ελληνικός. Καί τοΰτο δεδικαιολογη- 
μένως. Τά άλλα έθνη έδέχθησαν τά πνευματικά δώρα τής 'Ιερου
σαλήμ έμμέσως. Αλλά έπί τδ Ελληνικόν έθνος έξεχύθη άμεσος 
τής ‘Ιερουσαλήμ ή χάρις καί άμεσος άνταπεδόθη 'ή έπ’ αύτή 
εύγνωμοσύνη. Ααβδν πρώτον πάντων τών έθνών τήν άπδ τής 
Σιών έξελθοΰσαν δωρεάν έσπούδασε πρώτον καί νά άνταποδώση 
τδ δώρημα διά τής περιποιήσεως τών Αγίων Τόπων. Ελένη 
ή Μικρασιάτις, Εύδοκία ή Αθηναία, θεοδώρα ή Κυπρία είνε 
αί ίδρύτριαι τών πρώτων ιερών ναών έπί τών Προσκυνημάτων. 
Μόδεστος ό έκ Καππαδοκίας, ’Ιωάννης Έλεήμων δ έκ Κύπρου 
καί Κωνσταντίνος δ Μονομάχος είνε οί μεγαλείτεροι άνορθωταί 
τούτων έκ τών έρειπίων αύτών. 'Ο δέ Στρατηγός Άλλεμπυ εισερ
χόμενος είς τήν Αγίαν Πόλιν πεζή, μιμείται τδν πρδ αύτού 
έλευθερωτήν αύτής Ηράκλειον καί εισερχόμενος είς τδ παγκό
σμιον Προσκύνημα, τδν Τάφον τοΰ Αυτρωτοΰ τής άνθρωπότητος, 
θά άνακόψη τδ βήμά του πρδ τής εισόδου είς τδ «Μνημείον τδ 
κενόν» ίνα άναγνώση γράμμασιν έλληνικοίς : «Ρωμαίοι κτήτορες 
'Αγίου Τάφου». «Οί άναστήσαντές με, τδ έθνος τών Ρωμαίων».

Δι’ δλων τών αιώνων τδ Ελληνικόν έθνος καί τών φωτεινών 
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καί τών σκοτεινών, καί τής δόξης καί τής ταπεινώσεως παρέμει- 
νεν άχωρίστως συνδεδεμένον μετά του Γολγοθά καί τού Τάφου. 
Τήν Άκρόπολιν έλησμόνησεν έπί τινα καιρόν καί τόν Παρθενώνα, 
άλλά τόν Γολγοθάν καί τόν Τάφον ούδ’ είς τάς ήμέρας τών τρο- 
μερωτέρων τής δουλείας βασάνων. «Δεν άνεχόμεθα τήν στέρησιν 
τοΰ θείου εκείνου Ναοΰ. Δεν παραχωροΰμεν τήν δόξαν μας είς 
άλλο έθνος» άνεφώνει ένώπιον έθνικής Συνελεύσεως δ έν Κων- 
σταντινουπόλει έθνάρχης πρό ενός αίώνος έν στιγμή κρισίμφ διά 
τά έπί τοΰ ΙΙαναγίου Τάφου δίκαια τοΰ έθνους καί ή φωνή αυτή 
ύπήρξε πάντοτε τό σύνθημα τό πανελλήνιον προκειμένου περί τών 
τυχών τών 'Ιερών Προσκυνημάτων.

Τί κρίμα, τό άγγελτήριον τηλεγράφημα τό άναγγέλλον τήν 
είσοδον τοΰ ένδόξου Στρατηγού είς τά Ιεροσόλυμα νά μή άνα- 
φέρη δτι συνεισέρχονται μετ’ αύτού μετά τών Βρεττανών, τών 
Γάλλων, τών ’Ιταλών καί "Ελληνες αξιωματικοί καί στρατιώται ! 
Εινε ή μόνη λύπη ήτις σκιάζει τήν χαράν μου κατά τήν στιγμήν 
ταύτην.

Άλλ’ όχι ! Στρατιώται "Ελληνες ύπάρχουσιν έκεί φρουροί 
τοΰ Παναγίου Τάφου. Είνε περίπου τριακόσιοι, ισάριθμοι πρός τόν 
στρατόν τοΰ Λεωνίδα. Είνε ή φάλαγξ τών Άγιοταφιτών. Αύτούς 
θά εύρη έκεί δ Άλλεμπυ, αιώνας δλους προπορευθέντας καί έν 
ύπομονή πολλή έγκαρτερήσαντας διά νά τόν ύποδεχθώσι σήμερον 
ώς έλευθερωτήν έν όνόματι τοΰ 'Ελληνικού έθνους. ’Εκεί εύρεν 
αύτούς τό φάσγανον τό περσικόν τών δρδών τού Χοσρόου. Έκεί 
εύρήκεν αύτού; καί συνήψε μετ’ αύτών συνθήκην εύεργετικήν όχι 
διά τάς τύχας τών Προσκυνημάτων μόνον άλλά καί τοΰ ‘Ελλη
νικού έθνους δλοκλήρου δ άμεσος διάδοχος τοΰ Μωάμεθ δ Όμέρ 
Χαττάπ. Έκεί εύρεν αύτούς ή σφαγή τοΰ παράφρονος Μαμε- 
λούκου Βιαμριζζάχ. ’Εκεί εύρεν αύτούς καί έκεί άφήκεν ή 
έφήμερος διά τάς άνομίας της κατάκτησις τών Σταυροφόρων. 
’Εκεί εύρεν αύτούς ό Σαλαχεδδίν δ έκδικητής τώνσταυροφο· 
ρικών άνομημάτων. Έκεί εύρον αύτούς οί Σελτζουκίδαι καί 
οί Όσμανίδαι καί έκεί εύρεν αύτούς σήμερον δ ένδοξος έλευ- 
θερωτής αύτών Έδμόνδος ’Ερρίκος Χύμνμαν Άλλεμπυ. Αύτοί 
φύλακες δικαιούχοι τοΰ θείου Μνήματος είσήγαγον είς αύτό πρό 
18 έτών τον Γερμανόν Αύτοκράτορα. Αύτοί εισάγουν σήμερον
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είς αύτό καί τόν Βρεττανόν Στρατάρχην. ’Εκείνος είσήλθεν έκεί 
διά νά έξέλθη έμπλεος πλεονεξίας καί σχεδίων κατακτητικών. 
Αύτός έδώ θά έξέλθη έκ τοΰ Τάφου τής Ζωής έμπεφορημένος 
σεβασμού πρός τα άλλότρια δίκαια καί πόθου θεοφιλούς νά άπο- 
δώση είς δσον τό δυνατόν πλείονας δούλους λαούς τήν έλευθερίαν. 

θαρρώμεν Κύπριοι ! Δέν είνε τυχαία ή σύμπτωσις δτι ή 
'Ιερουσαλήμ ήλευθεροΰτο καθ’ ήν ήμέραν ήμείς ύπεγράφομεν τό 
ψήφισμά μαςτό ένωτικόν. ’Αδύνατον ή μεγάλη Προστάτις μας νά 
διαψεύση τάς πρός τόν κόσμον έπαγγελίας της. ’Αδύνατον να λη- 
σμονήση τό περί δικαίων τών έθνών κήρυγμά της. Πώς ; τώρα ό
ταν τοσαύτης ήξιώθη τιμής καί δόξης παρά θεού θά λησμονήση 
τήν δικαιοσύνην ;

Μόνον ήμείς μή έκλυώμεθα τάς ψυχάς διά τής δλιγοπιστίας. 
Μόνον ήμείς μή άποκρούσωμεν τήν χάριν τού θεού, έρχομένην 
πρός ήμάς, διά τής ραθυμίας. Καταστήσωμεν ήμάς αύτούς άξίους 
τής θείας δωρεάς. ’Ηχούσατε πρό δλίγου τόν Παύλον κηρύττοντα: 
«Ού τό πνεύμα Κυρίου έκεί έλευθερία». Ώ Κύριε, δός ήμίν τό 
Πνεΰμά σου, ίνα έλθη πρός ήμάς καί ή παμπόθητος έλευθερία.

Καί τώρα, δτε σάς έφερα διά τών λόγων μου είς έπαφήν 
μετά τού Γολγοθά καί τοΰ Τάφου, κλίνατε γόνυ διανοίας μετ’έμοΰ 
καί άσπάσθητε τόν Τόπον ού έστησαν οί πόδες Κυρίου. Φιλή
σατε τόν βράχον, τον όποιον έβαψε τό αίμα τό άπολυτρωτικόν. 
Έναγκαλίσθητε τόν Τάφον, δστις έδέχθη τό σώμα τό θεανδρικόν. 
Καταβρέξατε αύτόν διά δακρύων λύπης καί χαράς· λύπης διά 
τάς αμαρτίας, χαράς διά τήν σωτηρίαν. Ζητήσατε χάριν διά τόν 
εαυτόν σας, διά τούς ίδικούς σας, διά τό έθνος σας, διά τήν 
πατρίδα σας, διά τόν κόσμον ολον.

Μή λησμονήσητε δμως καί τό καθήκον σας πρός τούς ύπερ- 
μάχους τού Γολγοθά καί τού Τάφου. Μή λησμονήσητε τήν ύπο- 
χρέωσίν σας πρός τάς σωματικάς άνάγκας τών τοΰ θεού Σκηνω
μάτων. Λαβόντες τά πνευματικά άντιδώσωμεν τά σωματικά. Τά 
τραύματα τής Μητρός Σιών δέονται θεραπείας. Τά Προσκυνή
ματα, καταπεπονημένα ύπό τό βάρος τών ύλικών άναγκών 
τετραετούς έμπολέμου καταστάσεως περιμένουσι τήν βοήθειαν
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τών απανταχού Ελλήνων. Άα προπορευθώμεν τών άλλων ήμείς, 
οίτινες διά τήν έγγυτητα εχομεν τα περισσότερα καί δικαιώματα 
καί καθήκοντα.

Ώ Τάφε τοΰ Χρίστου Πανάγιε ! Λάμψον ècp' ήμάς τήν 
λάμψιν τής Άναστάσεως.

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΚΥΡΙΛΛΟΣ ελεώ Θεοϋ’Αρχιεπίσκοπος Νέας ’Ιουστινιανός 
καί πόσης Κύπρου, παντί τφ Χριστεπωνύμφ πληρώμα- 
τι τής νήσου, χάρις ύμϊν καί ειρήνη από Θεού πατρός.

Ή Α.Ε. ό Μ. Αρμοστής τής Κύπρου διεβίβασεν ήμϊν διάγγελ
μα τής Α.Μ. τοΰ βασιλέως τής ’Αγγλίας Γεωργίου του Ε' έχον έπί λέ- 
ξες ώδε :

«Πρός τόν λ α ό ν μ ο υ,
Ό ύπέρ τοΰ θριάμβου τοΰ δικαίου καί τής έλευθερίας 

παγκόσμιος άγών εισέρχεται νΰν έν τή ύστάτη καί δυσχερεστά- 
τη αύτοΰ φάσεΓ ό έχθρός δι’ άπεγνωσμένης έπιθέσεως καί πα
νούργου δολοπλοκίας προσπαθεί νά διαιώνιση τά ύπ’ αύτοΰ ήδη 
διαπεπραγμένα άδικήματα καί νά άνακόψη τόν ροΰν τοΰ 
έλευθέρου πολιτισμού. Εχομεν είσέτι νά ένέγκωμεν είς πέ
ρας τδ μέγα εργον, είς δ από χρόνου, μείζονος ήδη τών τριών 
έτών, εχομεν αφιερώσει τάς δυνάμεις ήμών.

Κατά τούτον τδν χρόνον έπιθυμώ νά καλέσω υμάς νά άφι- 
ερώσητε ειδικήν ήμέραν είς προσευχήν, ινα ουτω δυνηθώμεν νά 
έχωμεν τήν άναγκαίαν διά τήν νίκην τής ήμετέρας ύποθέσεως 
δξυδέρκειαν καί δύναμιν. Τήν νίκην ταύτην θέλομεν καταγάγη 
μόνον έάν έμμόνως άναμιμνησκώμεθα τής βαρυνούσης ήμάς 
ευθύνης καί έάν μετ’ εύλαβούς υποταγής, αίτήσωμεν παρά τού 
παντοδυνάμου θεού τήν ύπέρ τών ήμετέρων προσπαθειών εύλογί- 
αν αύτοΰ. Μετά καρδίας εύγνώμονος έπί τή θ6ία χειραγωγία,

Δεήσεις πρός κατίσχυσιν τών συμμαχικών δπλων 617 

ήτις μέχρι τουδε, έχει όδηγήσει ήμάς πρδς τδ τέρμα του ήμετέρου 
αγώνος, ας έπικαλεσθώμεν τδν φωτισμδν τής ήμετέρας διανοίας 
καί τήν ένδυνάμωσιν του ήμετέρου θάρρους έν τή αντιμετωπίσει 
τών θυσιών, ας ενδέχεται νά έχωμεν έτι νά ύποστώμεν, πρΙν ή τδ 
έργον ήμών τελειωθή. "Οθεν διά του παρόντος δρίζω τήν 6ην Ί- 
ανουαρίου, τήν καί πρώτην του έτους Κυριακήν, ώς είδικήν ή
μέραν προσευχής καί δοξολογίας έν πάσαις ταΐς άνά τάς έμας έ- 
πικρατείας Έκκλησίαις, καί άπαιτώ ή προκήρυξις αυτή νά άνα- 
γνωσθή κατά τήν τή ήμέρα έκείνη τελεστέαν ιερουργίαν.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ B. Α.
Τή 7 Νοεμβρίου 1917.

—Διαβιβάζοντες τό διάγγελμα τοΟτο τής Α. Μ. τοΟ σεπτοΟ βα- 
σιλέως τής ’Αγγλίας πρός σόμπαν τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τής 
Νήσου πρός πισιήν καί πρόθυμον έκτέλεσιν τών δσα δ μεγάθυμος 
άναξ έν είλικρινεΐ στοργή καί πατρικώ ένδίαφέροντι έντέλλεται τοίς 
άνά τάς έπικρατείας αύτοό ύπηκόοις, καθηκόντως έπαγόμεθα τα άκό- 
λουθα :

Ή Α. Μ. δ βασιλεύς τής Αγγλίας μετά τών συμμάχων αύτοΟ 
άπδ τριών καί έπέκεινα έτών διεξάγει άγώνα υψηλόν καί ίερόν ύπέρ 
άποκαταστάσεως τών καταπατηθέντων δικαίων καί τής έλευθερίας τών 
ύπό ζυγόν στεναζόντων διαφόρων έθνών.

Ή παγκόσμιος συμπάθεια καί εύγνωμοσύνη τοΟ πεπολιτισμένου κό
σμου έν άγωνιώδει συγκινήσει παρακολουθεί τά κατά τόν μέγισιον τών 
μέχρι τοϋδε άναγραφομένων έν τή ιστορία άγώνα, θερμαί δέ εύχαΐ καθ’ 
έκάστην άναπέμπονται πρός τόν Παντοδύναμον καί Πανάγαθον Κύριον, 
δπως έπιβραβεύση είς τούς τήν ύψηλήν αύτοΟ βουλήν καί τό άγαθόν 
αυτου θέλημα έξυπηρετοΟντας. Αί δεήσεις αύται καί προσευχαΐ άπευ- 
θύνονται μάλλον θερμαί καί έγκάρδιοι ύπό τοΟ ήμετέρου Ελληνικού 
έθνους ου ή ίσ copia είναι είς συνεχής άγων ύπέρ τοιούτων ύψηλών 
άρχών.

Τάς δεήσεις ταύτας καί προσευχάς, καλούμεθα σήμερον ύπό τής 
Α. Μ. iva καί έν έπισήμφ καί ύπ’ αύτου δρισθείση ήμέρα, τή 24 Δε
κεμβρίου— 6 Ίανουαρίου, άναπέμψωμεν πάντες δμου έν ταϊς ήμετέ- 
ραις Έκκλησίαις ύπέρ αίσιας λήξεως του άγώνος τών Συμμάχων καί 
έπικρατήσεως τοΟ δικαίου καί τής έλευθερίας.

Έπί τούτφ έντελλόμεθα πάσι τοίς έφημερίοις τής Νήσου, Ενα τήν 
24ην Δεκεμβρίου καθ’ ήμάς. Κυριακήν πρό τών Χριστουγέννων, άνα- 
γνώσωσι τήν παρούσαν εγκύκλιον είς έπήκοον τών Χριστιανών κατά
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τήν θείαν λειτουργίαν, τελέσωσι δέ άμέσως μετ’ αύτήν τήν νενομισμέ- 
νην παράκλησιν, προσευχήν καί δοξολογίαν συνωδα τφ εύχολογίω τής 
ήμετέρας Εκκλησίας.

Έπί τούτοις ευχόμενοι δπως έορτάσητε τάς έγγύς χαρμοσύνους 
έορτάς τής του Χρισζου γεννήσεως έν πνευματική αγαλλιάσει καί χαρά, 
αίτούμεθα ύπέρ ύμών τήν παρά θεοΟ χάριν καί τό άπειρον έλεος.

t Ό Κύπρου ΚΓΡΙΛΑΟΣ
Έν Χριστφ εύχέτης πάντων ύμών.

Έν ’Αρχιεπισκοπή τή 8η Δεκεμβρίου 1917.

+ ΧΥΡΙΛΛΟε
έλέω Θεοΰ ’Αρχιεπίσκοπος Νέας 'Ιουστινιανός· καί πάσης 

Κύπρου καί οί συν έμοί αδελφοί καί συμποιμένες
Πρός το χρ^τεηώννρον πλήρωμα τής Άγιωτάτης Έκκλη- 

diuç της Κύπρον9
Χαράν μεγάλην εύαγγελιζόμεθα ύμίν, αγαπητά της ’Εκκλησίας τέκνα. Al 

Άγιαι πόλεις Βηθλεέμ καί 'Ιερουσαλήμ μετά τών έν αύταΐς καϊ περί αύτάς παν- 
σέπτων προσκυνημάτων ήλευθερώθησαν από τον βαρβαρικόν ζυγόν μακραίωνος 
δουλείας διά τής επιτυχούς δράσεως τών ύπό τόν Άγγλον στρατηγόν Άλλεμπυ 
βρεττανικών στρατευμάτων. 'Ολόκληρος δ χριστιανικός κόσμος ανεξαρτήτως 
φυλής και δόγματος πανηγυρίζει τό μέγα γεγονός καϊ δοξολογεί έν ύμνφδίαις 
τό εύλογητόν όνομα τού μεγάλου θεού ήμών καϊ άνευφημεί τήν κραταιάν 
’Αγγλίαν, είς ήν έδόθη άνωθεν ή τιμή τής άπελευθερώσεως τών τόπων, οίτινες 
υπηρέτησαν είς τό έργον τής άπολυτρώσεως τών ψυχών ήμών.

Καί ποία αληθώς καρδία χριστιανική δέν σκιρτφ σκιρτήματα άγαλλιάσεως 
πληροφορουμένη δτι περιείλε Κύριος τό όνειδος τής άλλοπίστου καϊ βαρβαρικής 
κυριαρχίας, ήτις έπϊ αιώνας ήδη βαρεία καί καταθλιπτική έπεκάθητο έπϊ τών 
σεδασμάτων τής χριστιανικής θρησκείας ; Ποία χριστιανική ψυχή δέν ευφραίνε
ται άναλογιζομένη ότι το σπήλαιον έν φ έγεννήθη δ Κύριος ήμών, δ ’Ιορδάνης 
έν φ έβαπτίσθη, ή Βηθανία έν ή έθχυματούργησε του Λαζάρου τήν άνάστασιν, 
τό έν Σιών ύπερφον έν φ έτέλεσε τόν δείπνον τόν Μυστικόν, δ Κήπος τών 
Κέδρων έν φ συνελήφθη ύπό ανόμων χειρών, τό Πραιτώριον έν φ κατεκρίθη, δ 
Γολγοθάς έφ’ ου έσταυρώθη, δ Τάφος έξ ού ανέστη, δ Έλαιών άφ*  ου άνελήφθη, 
φΐ τόποι έν γένει οί φέροντες τά Ιχνη τών ποδών αύτού, οί μαρτυρούντες τά 
έργα αύτού, δέν κυριαρχούνται πλέον τυραννικώς άλλά κυβερνώνται χρι- 
στιανικώς ;

ΕΤη δεδοξασμένον είς τούς αιώνας τό όνομα Κυρίου τού θεού ημών, δτι 
άφείλεν από τής Σιών τής Πνευματικής πάντων τών Χριστιανών Μητρός τό όνει

δος τής δουλείας, δτι λελύτρωται τήν 'Ιερουσαλήμ άπό τών έχθρών αύτής, Όστις 
έάν δι’ όργήν αύτού έπάταξεν αύτήν άλλά και δι’ έλεος αύτού ήγάπησεν αύτήν 
κατά τήν τού προφήτου φωνήν.

Άλλ’ έάν πάντα τά χριστιανικά τής γής έθνη δικαίως άγάλλωντχι διά τήν 
άπελευθέρωσιν τής θρησκευτικής αύτών πατρίδος, τό Ελληνικόν έθνος έχει λόγους 
νά θεωρή Ιδίας εύφροσύνης ύπόθεσιν τό πανευτυχές τούτο καί πανευφρόσυνον 
γεγονός. Διότι είς τό έθνος τό ήμέτερον έδόθη παρά θεού ή «ξιδιασμένη τιμή 
άδιαλείπτως δι’ δλων τών αίώνων καϊ τής δόξης αύτού και τής ταπεινώσεως καϊ 
τής έλευθερίας τών προσκυνημάτων και τής δουλείας νά παραμένη έκεί πιστός 
φρουρός καϊ φύλαξ τού Γο?»γοθά καϊ τού Τάφου καϊ τών λοιπών Σεβχσμάτων 
μετ’ έγκαρτερήσεως συμμεριζόμενον τάς τύχας τής 'Ιερουσαλήμ. ’Εκεί ευρεν αυτό 
ή καταστρεπτική τών Περσών έπιδρομή είς τόν 7ον αιώνα. ’Εκεί εύρεν αύτό ή 
διά διαθήκης παράδοσις τής 'Ιερουσαλήμ είς τόν Χαλίφην Όμέρ Χαττάπ εις τόν 
8ον αιώνα. ’Εκεί εύρεν αύτό ή καττκτησις τών Σταυροφόρων είς τόν 11ον 
αιώνα. ’Εκεί εύρεν αύτό ή έκδίωξις τών Σταυροφόρων ύπό τόν Σαλχχινδϊν είς τόν 
12ον αιώνα. ’Εκεί εύρεν αύτό ύπό τόν Τούρκον Σουλτανον Σελήμ. ’Εκεί ευρίσκει 
αύτό σήμερον ό έλευθερωτής τής Ιερουσαλήμ στρατηγός Άλλεμπυ. Είνε θέλημα 
θεού νά άκούηται άναγινωσκόμενον τό εύαγγέλιον τής Άναστάσεως είς τόν τόπον 
τής Άναστάσεως έν τή έλληνική γλώσση έν ή έγράφη καϊ έκηρύχθη είς τά έθνη 
ύπό τών ’Αποστόλων. 'Ο Ναός τής Άναστάσεως δ καλύπτων τόν Τάφον καϊ τόν 
Γολγοθάν καϊ δ ναός τής Βηθλεέμ ύπέρ τό Σπήλαιον τής Γεννήσεως είνε κτίσματα 
έλληνικά. Έπϊ τής προσόψεως τού οικοδομήματος τού Παναγίου Τάφου άναγινώ· 
σκονται καϊ σήμερον έτι μεγάλοις έλληνικοίς γράμμασι «Ρωμαίοι κτήτορες Αγίου 
Τάφου». «Οί άναστήσαντές με τό έθνος τών Ρωμαίων». Ή δέ πρωτεύουσα θέσις έν 
πάσι τοίς Ίεροϊς Προσκυνήμασιν ανήκει καϊ σήμερον είς τούς "Ελληνας, παρά 
τούς δεινούς αγώνας άλλων δογμάτων καϊ έθνών όπως είσδύσωαιν είς τά έπϊ τών 
προσκυνημάτων δίκαια τού 'Ελληνικού έθνους. 'II Άγιοταφιτική Αδελφότης έχει 
δικαιώματα έπϊ τής έθνικής εύγνωμοσύνης διότι δι’ αγώνων μακρών διέσωσε διά 
τών σκοτεινών αίώνων τήν πολύτιμον ταύτην τού έθνους κληρονομιάν.

Δέν είνε όμως πρέπον νά άρκεσθώμεν είς μόνην τής χαράς ήμών τήν έκδή- 
λωσιν διά τό μέγα γεγονός άλλ’ έπιβαλλεται νά ένθυμηθώμεν καϊ τάς ύποχρεώ- 
σεις ήμών. Τά Πανάγια προσκυνήματα συνετηρήθησαν δι’ δλων τών αίώνων ύπό 
τής εύλαβούς συνεισφοράς τών απανταχού γής εύσεβών χριστιανών. Άνευ τής 
προθυμίας τού έθνους τού νά προσφέρη πάντοτε τόν έρανόν του ύπέρ τού Ζωο- 
δόχου Τάφου, τήν θέσιν αύτού θά κατείχον σήμερον έθνη άλλα έν τοίς 'Ιεροίς 
Προσκυνήμασι, πανελλήνιοι δέ έρανοι ύπέρ τού Παναγίου Τάφου είς τάς παρούσας 
περιστάσεις είνε μεγίστη έθνική ανάγκη. Τό ταμείον αύτού καϊ πρό τής ένάρξεως 
τού πολέμου ότε είχε τακτικάς τάς άπό τών προσκυνητών καϊ τών έν Ρωσίφ 
κτημάτων του προσόδους έκλονίζετο ύπό τό βάρος τών άναγκών τής συντηρή- 
σεως τών προσκυνημάτων, εύκόλως δέ δύναται πάς τις νά φαντασθή είς ποιαν 
κατάστασιν εύρίσκει αύτά ή άπελευθέρωσις μετά τετραετή παντελή στέρησιν δλων 
τών προσόδων αύτού καϊ δλων τών βαρών τά όποια έπεσώρευσεν έπ’ αύτού ή 
αφόρητος έμπολέμου Τουρκίας κατάστασις.
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Τήν θέσιν ταύτην του Παναγίου Τάφου καϊ προ τής έκειθεν έπικλήσεως τής 
βοηθείας του έθνους καλώς άντιλαμβανόμενοι, έγνωμεν αύθόρμητοι νά τρέξωμεν 
είς βοήθειαν και δή προ τών άλλων αδελφών ήμών διά τό νά είμεθα ημείς εγγύ
τεροι παντός άλλου έλληνικού τμήματος προς τήν 'Ιερουσαλήμ, ου ένεκα και 
τούς περισσοτέρους κατ’ αναλογίαν τού πληθυσμού έχομεν προσκυνητάς τού 
Π. Τάφου.

Καλούμεν λοιπόν άπαν τό εύσεβές πλήρωμα τής Άγιωτάτης ’Εκκλησίας τής 
Κύπρου τών τε πόλεων καί τών χωρίων δπως έπιδείξη έτι άπαξ τά ευσεβή και 
φιλογενή αύτού αισθήματα και τήν πατροπαράδοτον πρός τον Πανάγιον Τάφον 
άφοσίωσιν είς τήν εξαιρετικήν ταύτην περίστασιν συνεισφέρον κατά άτομον καί 
κατά κοινότητα δ,τι έκαστος προαιρείται τή ψυχή καϊ τή καρδίφ είς άπαρτισμόν 
ένός παγκυπρίου εράνου υπέρ τού Παναγίου Τάφου.

Και δρίζομεν λοιπόν καϊ άξιούμεν πατρικώς δπως δ ίερεύς ή οί Ιερείς έκά- 
στης ένορίας, πόλεως ή χωρίου μετά τών τιμιωτάτων επιτρόπων τού Ιερού ναού 
άποτελέσωσιν έπιτροπήν καϊ αποτεινόμενοι πρός ένα έκαστον τών ενοριτών αύ
τών, καϊ αφού άναγνώσωσιν αύτφ τήν παρούσαν συνοδικήν έγκύκλιον ζητήσωσι 
τήν κατά δύναμιν συνδρομήν αύτού υπέρ τού Παναγίου Τάφου.

Ή συνδρομή έκάστου εύσεβούς χριστιανού θά καταγράφηται μέ τό δνομα 
αύτού εύαναγνώστως έν καταλόγφ είδικφ διότι τά ονόματα τών ευσεβών δωρητών 
θα άποσταλώσιν είς 'Ιεροσόλυμα ίνα μνημονευθώσιν άπό τού Παναγίου Τάφου καϊ 
τών λοιπών Προσκυνημάτων.

Είς τάς άτομικάς συνδρομάς έκάστης ένορίας παραγγέλλομεν νά προσθέ- 
σωσιν αί ένοριακαϊ έπιτροπαϊ τάς έκ δίσκου καϊ κηρού εισπράξεις αύτών κατά 
τάς δύο έορτάς τής Γεννήσεως καϊ τών θεοφανείων.

Εύθύς μετά τήν έορτήν τών θεοφανείων αί έπι τών έράνων έπιτροπαϊ θά 
άποστείλωσιν έκάστη τον ύπ’ αύτής καταρτισθέντα έρανον είς τόν ’Αρχιερέα ή 
’Αρχιερατικόν ’Επίτροπον τής επαρχίας δμοΰ μετά τών καταλόγων, τούτους δέ 
πάλιν οί ’Αρχιερείς θά διαβιβάσωσιν άνευ χρονοτριβής είς τόν ’Αρχιεπίσκοπον 
όμού μετά τών συνδρομών αύτών καϊ τών θρονικών αύτών καϊ τών Μοναστηρια
κών ταμείων, δπως διαβιβασθώσιν άρμοδίως είς τόν Πανάγιον Τάφον.

Καϊ ταύτα μέν ήμείς, δ δέ έν Σπηλαίιρ γεννηθεϊς Κύριος ’Ιησούς καταπέμ- 
ψοι έπϊ ενα έκαστον καϊ έπϊ πάντων δμοΰ τήν ούράνιον αύτού ευλογίαν, δωρούμε- 
νος ήμιν ταχεϊαν τήν έκπλήρωσιν τού παγκυπρίου πόθου τής ένώσεως ήμών μετά 
τής Μητρός Ελλάδος.

Ή χάρις τού ένανθρωπήσαντος θεού ήμών εϊη μετά πάντων υμών.
+ ‘Ο Κύπρου ΚΓΡΙΛΛΟΣ
t Ό Πάφου ΙΑΚΩΒΟΣ
t Ό Κιτίου ΜΕΛΕΤΙΟΣ
t Ό Κυρηνείας ΜΑΚΑΡΙΟΣ.

Τή 22 Δεκεμβρίου 1917.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ και ΞΚΕΨΕΙΧ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ
'Ως ήτο έπόμενον ή άπελευθέρωσις τής 'Ιερουσαλήμ ήκούσθη καϊ έπανηγυ- 

ρίσθη ένθουσιωδώς άνά τό Πανελλήνιον. Έν Άθήναις έπϊ τφ άγγέλματι οί κώ
δωνες τών ’Εκκλησιών έσήμαινον έπϊ μίαν ώραν, διαταγή δέ τού υπουργού τών 
’Εκκλησιαστικών καϊ τής Έκπαιδεύσεως δλα τά σχολεία διέκοψαν τήν επιούσαν 
τά μαθήματα, οί δέ καθηγηταϊ έξήγησαν είς τούς μαθητάς τήν σημασίαν τού 
μεγάλου ίστορικοΰ γεγονότος. Τήν έφ’ έξής Κυριακήν έψάλησαν πάνδημοι δοξο- 
λογίαι είς δλους τούς ναούς τού Κράτους, είς τήν έν τώ Μητροπολιτικφ δέναφ τών 
’Αθηνών τελεσθεισαν παρίστατο δ Βασιλεύς ’Αλέξανδρος καϊ οί υπουργοί. Καί ά^ά 
τάς έλληνικάς τής Αίγύπτου κοινότητας αί αύταϊ έτελέσθησαν πανηγυρικαϊ δοξο- 
λογίαι, είπε δέ λόγον έμπνευσμένον δ Μ. Πατριάρχης Φώτιος κατά τήν έν τώ 
πατριαρχικφ ναφ ’Αλεξάνδρειάς τελεσθεισαν δοξολογίαν. Μόνον τής Τουρκίας δ 
τλήμων 'Ελληνισμός καϊ τής Βουλγαρίας θά δεχθή τό’ άγγελμα στεναγμοίς 
άλαλήτοις.

XXX

ΑΝΑ ΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ
’Εν Λονδίνφ ή εϊδησις τής άπολυτρώσεως τής 'Ιερουσαλήμ έγεινε δεκτή 

μετά μεγίστης χαράς, έψάλη δέ δοξολογία έν τφ Καθεδρικφ ναφ Αγίου Παύλου. 
'Ο Βασιλεύς συνεχάρη διά θερμού τηλεγραφήματος τόν στρατηγόν Άλλεμπυ, ον 
έτίμησε καϊ διά τού άνωτάτου αγγλικού παρασήμου. Ή Βουλή τών Κοινοτήτων 
έχαιρέτισε διά παρατεταμένων χειροκροτημάτων τήν αναγγελίαν τού γεγονότος 
γενομένην ύπό τού Μπόναρ Λώ, δστις προσέθηκεν δτι ή κατάληψις εΤχεν εν τινι 
μέτρφ έπιβραδυνθή έκ προνοίας δπως μή προξενηθώσι ζημίαι εις τά 'Ιερά Προσκυ · 
νήματα τά έντός καϊ έκτός τής 'Ιερουσαλήμ καϊ δ Βασιλεύς δέ είς τό τηλεγρά
φημά του πρός τόν Στρατηγόν έξαίρει τήν έπιδειχθείσαν φροντίδα διά τό αβλαβές 
τών Ιερών Προσκυνημάτων.

Καϊ έκ τών Καθολικών χωρών Γαλλίας καϊ ’Ιταλίας αί αύταϊ έρχονται ειδή
σεις ένθουσιασμού, έφημερϊς δέ τής Ρώμης άνέγραψεν δτι δ Πάπας δι’ έγκυκλίου 
του πληροφορεί τούς άνά τάς χώρας πάσας αντιπροσώπους δτι θά καταδικάση 
οίανδήποτε χριστιανικήν έπικράτειαν ήτις θά έβοήθει τούς Τούρκους πρός άνά- 
κτησιν τής Ιερουσαλήμ. Μόνον ή μεγάλη δρθόδοξος Δύναμις τού Βορρά, ήτις καϊ 
πολέμους έν τφ παρελθόντι διεξήγαγε διά τήν Ιερουσαλήμ, δέν θά δυνηθή νά 
πανηγυρίση τήν άπελευθέρωσίν της περισπωμένη ύπό τών έμφυλίων σπαραγμών.

X X X
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Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΟΥ
Πρός τονς κατοίκονς της Ίερας ΙΙόλεως Ίερονύαλημ καί 

τόν πληθν0|ΐόν τών περιχώρων,
Ή ήττα τών Τούρκων ύπό τών στρατευμάτων, τά όποια διοικώ, έπέφερε τήν 

κατοχήν τής πόλεώς σας υπό τού στρατού μου.
Συνεπώς, τήν κηρύττω, άπό τούδε, ύπό τον θεσμόν τού στρατιωτικού νόμου, 

ύπό τον δποίον θά ύπόκειται, έφόσον στρατιωτικοί, λόγοι τό επιβάλλουν.
Πλήν όμως και Ινα ουδεις ύμών έχη φόβον τινά, ώς έκ τής πείρας τού παρελ

θόντος μέ τον εχθρόν, δ όποιος απεσύρθη, διά τής παρούσης σάς γνωστοποιώ, 
δτι ή επιθυμία μου είνε, δπως έκαστος ύμών έξακολουθήση τήν νόμιμον αυτού έρ- 
γασίαν, άνευ φόβου διακοπής.

Έπι πλέον, θεωρών δτι ή πόλις σας απολαύει τής αγάπης τών πιστών τών 
τριών μεγάλων θρησκειών τής Άνθρωπότητος καί δτι έπι αιώνας τό έδαφός της 
ήγιάσθη έκ τών προσευχών και τών προσκυνημάτων τών εύσεβών πιστών τών τριών 
τούτων θρησκειών,

Κηρύττω δτι παν μέρος άγιον, κτίριον, έκκλησία, δωρεά εύσεβών, ή μέρος 
προσευχής άνήκον είς μίαν οίανδήποτε τών τριών άνω μνημονευθεισών θρησκειών, 
θά διατηρηθή και θά προστατεύηται συμφώνως πρός τά έθιμα καϊ τήν Πίστιν τών 
ατόμων, διά τά όποια τά μέρη ταύτα είνε άγια.

Δεκέμβριος 1917.
ΕΔΜΟΝΔ ΕΝΡΓ ΧΓΜΝΜΑΝ ΑΛΑΕΜΠΓ 

Στρατηγός, ’Αρχιστράτηγος 
τού έκστρατευτικοΰ σώματος Αίγύπτου.

XXX

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΑΡΑΝ Η ΛΥΠΗ
ΟΙ Άγγλοι έπεβράδυναν τάς πολεμικάς έπιχειρήσεις έκ προνοίας νά μή βλα- 

βώσι τά Προσκυνήματα. Οί Γερμανοί δμως καϊ οί Τούρκοι έγκαταλείποντες τήν 
’Ιερουσαλήμ έφρόντισαν νά άπαγάγωσιν ώς αιχμαλώτους τον Πατριάρχην Δαμια
νόν καϊ ένδεκα μέλη τής περί αυτόν Ίεράς Συνόδου. Τήν αύτήν δέ τύχην ύπέστη- 
σαν καϊ οί Πατριάρχαι ’Αρμενίων καϊ Αατίνων δ μέν νύν δ δέ ολίγον πρότερον.

Ή εϊδησις εΤνε σφόδρα λυπηρά καϊ ύπομιμνήσκει τήν κατάστασιν ήν έδημιούρ- 
γησαν οί Τούρκοι τφ 1821 έν Κύπρφ διά τής άπαγχονίσεως συλλήβδην δλων τών 
’Ιεραρχών τής Εκκλησίας. Ή πράςις αύτη ή ούδένα έξυπηρετούσα πολεμικόν 
σκοπόν, ίσοδυναμεϊ πρός κακούργημα κατά τής ’Εκκλησίας ‘Ιεροσολύμων, ήτις 
στερηθεΐσα δλων συλλήβδην τών διοικητικών αύτής κορυφών κινδυνεύει νά περι- 
πέση είς χάος αναρχίας είς αύτά τά πρώτα βήματα τής έλευθέρας αυτής ζωής. 
Μετά τών 11 συνοδικών μελών τά όποια θά ήνε οί ’Αρχιερείς όλοι, δ Άρχι- 
γραμματεύς, δ Δραγουμάνος, σημαίνοντες Άρχιμανδρϊται, θά απήχθη πάντως καϊ 
δ Σκευοφύλαξ δηλ. δ ήγούμενος τής Άναστάσεως, δστις είνε έμπεπιστευμένος 
τήν φρούρησιν τών κειμηλίων τού Π. Τάφου, καϊ δ ρυθμιστής τών κατά τάς τελε- 

τάς έν τφ Ναφ τής Άναστάσεως, ϊσως δέ καϊ ό Βοηθός αύτού, δ Παρασκευο- 
φύλαξ. Καίτοι δέ δέν λείπουσιν άγιοταφίται έκτος τών συνοδικών μελών πρός 
άντιμετώπισιν τών περιστάσεων, έν τούτοις τό διοικητικόν καϊ οικονομικόν χάος 
προβάλλει ήδη απειλητικόν, εύχής δέ έργον είνε δ Μακαριώτατος Πατριάρχης 
Αλεξάνδρειάς νά άναλάβη τήν πρωτοβουλίαν τής διακυβερνήσεως τής γείτονος 
’Εκκλησίας, μεταβαίνων έν ανάγκη καϊ αύτοπροσώπως είς ‘Ιεροσόλυμα, κατά 
τήν κρίσιμον ταύτην περίοδον τού πολυκυμάντου βίου αύτής.

ΚΥΠΡΙΑΚΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ

Είς τό τηλεγράφημα τής ‘I. Συνόδου 
πρός τόν Μ. Πατριάρχην ’Αλεξανδρείας 
διά τήν άπελευθέρωσιν τής ‘Ιερουσαλήμ 
έλήφθη ή ακόλουθος άπάντησις.

Άρχιεπισκόπφ Κύπρου Κυρίλλφ 
Λευκωσίαν.

Όλη καρδίφ δοξολογοΰντες καϊ ημείς 
τόν θεόν έπϊ τή απελευθερώσει τής 
Αγίας Πόλεως θερμώς καϊ δλοθύμως 
εύχαριστοΰμεν ‘ΓμΙν έπϊ τή εύγενεί καϊ 
φιλαδέλφψ ένδείξει τής πρός ημάς αγά
πης. Κύριος σκέποι 'Γμας καϊ ένδυνα- 
μοϊ έν τφ έργψ τού Ευαγγελίου.

i Πατριάρχης ΦΩΤΙΟΣ.

ΕΝ0Ρ1ΑΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ
Τήν Κυριακήν τής 10 Δεκ. ένηργή- 

θησαν συμφώνως πρός τούς ’Εκκλησια
στικούς Κανονισμούς έκλογαϊ ένοριακών 
’Επιτροπών είς πάσας τάς ένορίας τής 
Κύπρου. Αί νέαι έπιτροπαϊ έγκρινόμε- 
ναι ύπό τών αρμοδίων έπισκόπων θά 
άναλάβωσι τά καθήκοντα αύτών άπό 1ης 
Ίανουαρίου διά περίοδον τριών έτών.

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ TOT ΗΡ20Σ.
Τή 6η Δεκ. πέμπτη έπετείφ τού

θανάτου τού ήρωος Χριστοδούλου Σώ- 
ζου έτελέσθησαν μνημόσυνα έν Αευκω- 
σίφ καϊ έν Λεμεσφ, χοροστατούντων 
είς έκείνο μέν τού Μ. Αρχιεπισκόπου 
είς τούτο δέ τού Π. Μητροπολ. Κιτίου. 
Είς τό έν Λευκωσίφ είπε λόγον έπιμνη- 
μόσυνον δ Καθηγητής έν τφ Π. Γυμνα- 
σίφ κ. Κωνσταντινίδης, είς τό έν Λε
μεσφ δέ ό Μητρ. Κιτίου ήρμήνευσεν είς 
τούς μαθητάς προσκομίσαντας στέφα
νον καϊ κυκλούντας τόν δίσκον τών κο- 
λύβων τήν έννοιαν τής θυσίας τού Σώ- 
ζου καϊ τής τιμής ήτις αποδίδεται αύτφ 
διά τών πανδήμων μνημοσύνων. Τού 
λοιπού έν Λεμεσφ τό μνημόσυνον θά τε- 
λήται ύπό τού Δικηγορικού Συλλόγου 
λαβόντος τήν άδειαν τών συγγενών τού 
ήρωος. Καϊ έν Λευκωσίφ δέ ριφθείσα 
ή ιδέα ύπό τού έκφωνήσαντος τόν 
έπιμνημόσυνον Καθηγητού όπως τό μνη
μόσυνον τού ήρωος προσλάβη πάνδημον 
χαρακτήρα έγένετο άσπαστή ύπό τού 
Μ. Αρχιεπισκόπου, δστις καϊ θά προ- 
καλέση έπ’ αύτής έπίσημον άπόφασιν 
τής ’Εκκλησίας.

Η ΕΟΡΤΗ TOT ΑΓΙΟΓ ΣΠΓΡΙΔ2Ν0Σ.
Κατά τήν επέτειον μνήμην τού Άγιο
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Σπυρίδωνος έτέλεσε τήν θείαν λειτουρ
γίαν ή Α.Μ. δ ’Αρχιεπίσκοπος έν Τρεμε- 
τουσιά, τή αρχαία Τριμυθοΰντι, τή έδρφ 
του θαυματουργού 'Αγίου Σπυρίδωνος, 
του δποίου κατέχει μέν τό σεπτόν σκή- 
νος ή Κέρκυρα, κατέχει δμως καϊ ή 
Κύπρος τήν ίεράν τού αγίου αύτού βίου 
άνάμνησιν και έπρεπε διά τούτο έξ ίσου 
πρδς έκείνην νά τιμά τδν μέγαν έν Ά- 
γίοις Σπυρίδωνα.

ΜΝΗΜΟΣΓΝΟΝ ΕΓΕΡΓΕΤΙΔΟΣ
Τή Κυριακή 3 Δεκ. φροντίδι τής 

’Επιτροπής τού Πτωχοκομείου Λάρνα- 
κος έτελέσθη έν Άγίφ Λαζάρφ μνημό- 
συνον υπέρ τής Ιδρυτρίας αύτού Μαρίας 
Ίωάννου Πιερίδου χοροστατοΰντος τού 
Μητροπολίτου Κιτίου.

ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑΙ—ΚΗΡΓΓΜΑ
Ή Α. Π. δ Μητροπολίτης Κιτίου χο- 

ροστατήσας κατά σειράν έν τοίς ΊεροΙς 
ναοΐς 'Αγίου Λαζάρου, Άγίας Νάπας 
και Καθολικής έλαβε και έν ταίς τρισϊν 
δμιλίαις αυτού ώς θέμα τήν άπελευθέ- 
ρωσιν τής Ιερουσαλήμ έν συνδυασμφ 
πρδς τήν έπϊ θύραις έορτήν τής τού 
Χριστού γεννήσεως, παρετήρησε δέ δτι 
είς τδ έκκλησίασμα προκαλεί ιδιαιτέραν 
δλως συγκίνησιν δ περϊ έλευθερώσεως 
τών Ιερών Προσκυνημάτων λόγος.

ΧΡΗΣΙΜΟΝ ΔΙΔΑΓΜΑ
Χρήσιμον δίδαγμα έδωκεν είς ολους 

μας δ κ. Λ. Ζ. Πιερίδης διά τής έξη- 

γήσεως δτι άλλο Κανταβριγία καϊ άλλο 
Καντερβουρία ή Καντουαρία. Καί δτι 
δρθώς μέν λέγομεν καϊ γράφομεν τό 
Πανεπιστήμιον τής Κανταβριγίας(Cam
bridge) άλλα προκειμένου περί τού 
τίτλου τού ’Αρχιεπισκόπου καί Πριμά
του πάσης ’Αγγλίας οφείλομεν νά λέ- 
γωμεν και νά γράφωμεν Καντερβουρίας 
και έπϊ τό άρχαϊκώτερον Καντουαρίας 
διότι Άγγλιστϊ γράφεται The Archi- 
bishop of Canterbury καϊ Λατινιστί 
Archiepiscopus Cantuariensis.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΣ
Οί συντοπίταί μας Μωαμεθανοί συνε- 

κρότησαν έν Λευκωσίφ ύπδ τήν προε- 
δρείαν τού θρησκευτικού αυτών ’Αρ
χηγού εύρείαν συνέλευσιν ήτις υπέγρα
ψε ψήφισμα διαμαρτυρίας κατά τού έν- 
ωτικού ψηφίσματος τής τών Ελλήνων 
Συνελεύσεως.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΠΣ (ψ)

Μετά ένδείξεων τιμής έκήδευσεν ή 
Λεμεσός τόν λαϊκόν Κύπριον ποιη
τήν Βασίλειον Μιχαηλίδην τελευτή- 
σαντα έν τφ Πτωχοκομείφ τής Πόλεως. 
Τήν κηδείαν έτίμησαν δ Δήμαρχος καί 
οί Βουλευταί. Τήν παρελθούσαν δέ Κυ
ριακήν δμάς φιλολογούντων Κυρίων 
τής Λεμεσού ώργάνωσε πρός τιμήν τής 
μνήμης αύτού φιλολογικήν ήμερίδα καθ’ 
ήν άπηγγέλθησαν ποιήματα αύτού καϊ 
άνεγνώσθησαν μελέται κριτικαϊ έπϊ τής 
ζωής καϊ τού έργου τού ποιητού.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ
«Κτιρί'ξον τόν λόγον.··.» B' Ttu. 2.

ΕΤΟΣ Ζ-ΛΑΡΝΑΞ, 31 ΔΕΚΕΜΒΡ. 1917.—ΤΕΥΧ. 138ον

Τον ^ίνατέλλοντα νέον της ^ρηότότητος Κνρίον 
ένχαντόν αίτονηεθα τοϊς άναγνώόταις ήηών καί τω 
κόό^ιω παντί ειτλογίας θεόν καί χάριτος πεπληρω- 
μένον.

ΤΟ ΑΗΞΑΝ ΕΤΟΣ

Άπήλθε και τό 1917 είς τήν αποθήκην τής αίωνιότητος 
μεστόν γόων καί στεναγμών ολλΰντων καί όλλυμένων. Λαβόν 
άπό τών προκατόχων του ώς κληρονομιάν τόν πανευρωπαϊ
κόν πόλεμον παραδίδει αύτήν είς τό διάδοχον έπηυξημένην. 
Ό πανευρωπαϊκός έγεινε παγκόσμιος διά τής μετοχής καί του 
άλλου ήμισφαιρίου είς τήν ανθρωποκτονίαν.

'O τρίτος αυτού μήν εσημειώθη δια γεγονότος δλως 
άπροσδοκήτου, τής πολιτειακής εν τή Ρωσική Αύτοκρατορίρ 
μεταβολής, ήτις αρξαμένη άπό τής εκδρονίσεως τού Τσάρου 
καί όλης τής δυναστείας αύτού καί τής μεταβολής τού πολι
τεύματος άπό άκρως μοναρχικού είς άκρως δημοκρατικόν δια
νύει, λήγοντος τού έτους, περίοδον αναρχίας καί εμφυλίου 
σπαραγμού. Έκ τής μεταπολιτεύσεως ταύτης προήλθε μέγα 
διά τον Ελληνισμόν γεγονός τό δτι ή Δημοκρατική Ρωσία 
άπεκήρυξε τάς αξιώσεις τής Τσαρικής Ρωσίας έπί τής Κων
σταντινουπόλεως.
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*Η είς ζωήν σφριγώσα ’Αμερικανική Συμπολιτεία τών 
Ηνωμένων Πολιτειών θελήσασα κατά τούς τελευταίους μή
νας του προηγουμένου έτους να γείνη μεσίτρια πρός διαλλα- 
γήν τής σπαρασσομένης Ευρώπης, ήρπάγη καί αυτή είς τήν 
πολεμικήν δίνην από τών αρχών τοΰ έτους προσθέσασα τόν 
μέγαν αυτής ήθικόν καί ύλικόν όγκον είς τόν συνδυασμόν, 
δστις έχει επιγράψει έπί τής σημαίας αύτοΰ : τό δίκαιον τών 
συνθηκών, τό δίκαιον τών εθνοτήτων.

Ή Ελλάς έκτραπεΐσα από τής όδοϋ αυτής από τών αρ
χών τοΰ 1915 καί είς δύο διχασθεΐσα Κράτη κατά τό 1916 
καί ύπό κινδύνων πολλών κυκλωθεϊσα έπανεϋρε τήν ενό
τητα αυτής καί τόν δρόμον τοΰ καθήκοντος από τής 29ης 
Μαΐου τοΰ έτους τούτου διά τής υπό τοΰ Κωνσταντίνου 
παραχωρήσεως τοΰ θρόνου είς τόν δευτερότοκον υίόν αύτοΰ 
Αλέξανδρον.

Είς τά άνω σημαντικότατα τοΰ έτους γεγονότα προσε- 
τέθη ή υπό του "Αγγλου Στρατηγοΰ "Λλλεμπυ άπελευθέρωσις 
τής ’Ιερουσαλήμ άπό τοΰ ζυγοΰ τών τυράννων κατά τήν 27 
Νοεμβρίου, τό γεγονός δέ τοΰτο ηΰφρανεν ολόκληρον τόν 
χριστιανικόν κόσμον.

*
* *

Και τών εκκλησιαστικών πραγμάτων τοΰ έτους ή έπισκό- 
πησις συναντά γεγονότα ιστορικής σπουδαιότητος.

'H πρωτόθρονος’Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως διήλθε 
τό έτος έν στεναγμοΐς δια τά μαρτύρια τοΰ ποιμνίου αυτής 
τοΰ ύπο τήν Τουρκίαν καί τήν Βουλγαρίαν, δέν γνωρίζομεν 
δέ ακόμη έν λεπτομερείαις τόν έσωτερικόν βίον αύτής κατά 
τό διαρρεΰσαν έτος.

Τό Πατριαρχεΐον ’Αλεξανδρείας ύπέστη έσωτερικόν κλο
νισμόν δυσαρμονίας μεταξύ Πατριάρχου καί ποιμνίου έξ 
αίτιας τής'μεγάλης τοΰ έθνους διαιρέσεως πρός στιγμήν δέ 
ήπειλήθη πατριαρχική κρίσις. Εύτυχώς ή κρίσις παρήλθε καί 
ή αρμονία άποκατεστάθη, ήσχολήθη δέ ό Πατριάρχης μετά 

τής περί Αύτόν Συνόδου τών Μητροπολιτών είς τήν σύνταξιν 
Κανονισμών τοΰ Πατριαρχείου, ών κατά τάς πληροφορίας 
ήμών έπίκειται ή έγκρισις.

Διά τό Πατριαρχεΐον ’Αντιόχειας ούδέν βέβαιον γινώ- 
σκομεν, άλλ’ αί γειικοΰ χαρακτήρας πληροφορίαι ότι ή Συρία 
υπέρ παν άλλο τμήμα τής Τουρκίας υποφέρει έκ τών δεινών 
τοΰ πολέμου, τών άνθρώπων άποθνησκόντων έκ πείνης κατά 
χιλιάδας, εΐνε ίκανώς χαρακτηριστικοί διά τήν τής Εκκλη
σίας ταύτης κατάστασιν.

Είς τό Πατριαρχεΐον Ιεροσολύμων έπέλαμψε, τελευ- 
τώντος τοΰ έτους, τό φώς τής ελευθερίας. ’Ιδού δμως δτι μετά 
τό άγγελμα τής άπολυτρώσεως έρχεται ή εϊδησις δτι αί διοι
κητικοί άρχαι τής ’Εκκλησίας, Πατριάρχης καί Σύνοδος, 
άπήχθησαν αιχμάλωτοι ύπό τών Τούρκων, μένει δέ έν όρφα- 
νίρι ή ’Εκκλησία κινδυνεύουσα νά περιέλθη είς τό χάος τής 
αναρχίας.

‘II ’Εκκλησία τής Ρωσίας άναγνωρίσασα ώς Θεοΰ 
θέλημα τήν έν τφ Κράτει ανατροπήν και μεταπολίτευσιν, 
έσπευσε διαρκούσης έτι τής πολιτειακής κρίσεως, να θέση είς 
ένέργειαν παλαιόν πόθον τής ’Εκκλησίας, τήν σύγκλησιν 
δηλονότι Πανρωσικής Συνόδου, είς ήν έκάλεσε να μετάσχωσι 
καί τάς λοιπός ορθοδόξους Εκκλησίας. Ή Σύνοδος ήρχισε 
τάς έργασίας αύτής έν Μόσχι? τή 15 Αύγούστου διά μεγάλης 
θρησκευτικής τελετής, ήναγκάσθη δμως νά άναβάλη τάς 
έργασίας αύτής ένεκα τής ανωμαλίας τοΰ Κράτους’ έπρόφθα- 
σεν έντούτοις νά άποφασίση τήν έπανίδρυσιν τοΰ Πατριαρ
χικού αξιώματος έν τή Ρωσική Έκκλησίφ, προαγαγοΰσα είς 
τό άξίωμα τοΰτο τόν Μητροπολίτην Μόσχας τόν και Πρόε
δρον αύτής Τύχωνα. Τοιουτοτρόπως δέ καθ’ δν χρόνον ή 
τέως αχανής αύτοκρατορία τείνει νά κατατμηθή είς πολλά 
Κράτη—ώς τοιαΰτα φέρονται ήδη ή Φιλανδία, ή Λιθουανία, 
ή Πολωνία καί ή Ούκρανία—ή 'Εκκλησία προσλαμβάνει 
στοιχεία μείζονος συνεκτικότητος δια τής έπανιδρύσεως τοΰ 
υπό τοΰ Μεγάλου Πέτρου καταργηθέντος θεσμοΰ τοΰ
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Πατριαρχείου «Πάσης Ρωσίας καί τών ύπερβορείων μερών» 
ώς καθωρίσθη ή δικαιοδοσία αύτού ύπό τών λοιπών ορθοδό
ξων Πατριαρχών κατά τόν IT' αιώνα.

Ή έν τώ Έλληνικφ Βασιλείφ ’Εκκλησία καί ύπό τήν 
διφυή αύτής διοικητικήν μορφήν παρουσίασε κατά τό έτος 
τούτο γεγονότα εκτάκτου ενδιαφέροντος. Αί διά τών πολέ
μων 1912 καί 1913 έλευθερωθεΐσαι Μητροπόλεις τής Μακε
δονίας, τής Ηπείρου κα'ι τών νήσων, έξαρτώμεναι ετι έκ 
τής πνευματικής δικαιοδοσίας τού Οικουμενικού Πατριάρχου, 
περιήλθον είς τήν ανάγκην, διά τήν ελλεΐ"ψιν έπικοινωνίας 
μετά τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, έξ αφορμής τού διχα
σμού τού 'Ελληνικού Κράτους, νά όργανώσωσι προσωρινήν 
διοίκησιν. Συνήλθαν λοιπόν έν Θεσσαλονίκη υπό τήν προε- 
δρείαν τού Μητροπολίτου τής πόλεως ταύτης οί’τών έπαρ- 
χιών τούτων Ίεράρχαι καί ίδρυσαν πενταμελή έξ αρχιερέων 
διοικητικήν ’Αρχήν ήν ώνόμασαν «Εκκλησιαστικόν Συμβού
λων» είς τό όποιον έδωκαν τήν έξουσίαν νά διοική ώς ανώ
τατη προσωρινού χαρακτήρος αρχή τάς έν τφ Βασιλείφ έπαρ- 
χίας τάς ύπαγομένας ύπό τήν πνευματικήν δικαιοδοσίαν τού 
Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τήν αρχήν ταύτην περιέβαλλε 
διά τού νομίμου πολιτικού κύρους ή Πολιτεία.

’Εν τή Αύτοκεφάλφ δέ Έκκλησή τού Βασιλείου έξετυ- 
λίχθησαν καί έκτυλίσσονται έτι γεγονότα πρωτοφανούς χαρα · 
κτήρος. Τά 3)4 τών έπισκόπων τής έκκλησίας ταύτης, έν οίς 
ολόκληρος ή διοικούσα Σύνοδος μετά τού προέδρου αύτής 
Μητροπολίτου ’Αθηνών, παρασυρθέντες ύπό τής δίνης τού 
έθνικοΰ σάλου, έξετράπησαν είς πράξεις αντικανονικός, ών 
ένεκα κηρυχθέντες ύπόδικοι ένώπιον άνωτάτου έκ 13 αρχι
ερέων δικαστηρίου δικάζονται ήδη από τριμήνου. '0 Μητρο
πολίτης 'Αθηνών Θεόκλητος καί δ έκ τών μελών τής Συνόδου 
Λαρίσσης ’Αρσένιος καθηρέθησαν τού βαθμού τής Άρχιε- 
ρωσύνης. Οί λοιποί τών συνοδικών καί άλλοι τών έπισκόπων 
έστερήθησαν τούς θρόνους αύτών μετά ή άνευ έπιτιμίου άργί- 

Τό λήξαν έτος 629

ας καί άλλοι είς άλλας κατεδικάσθησαν μικροτέρας ποινάς, ολί
γοι δέ τινες έκηρύχθησαν άθφοι.Τό δικαστήριον δένέπεράτω- 
σεν ακόμη τάς έργασίας αύτού. Ή πρωτοφανής αυτή κατά- 
στασις τήν όποιαν δ διαπρεπής Καθηγητής τού Πανεπιστημίου 
και διευθυντής τής Ριζαρείου ’Αρχιμανδρίτης κ. Χρυσόστο
μος έχαρακτήρισεν έν γνωστώ είς τούς άναγνώστας μας 
άρθρφ του ώς σύμπτωμα οργανικού νοσήματος τής έν Έλλάδι 
’Εκκλησίας, παρήγαγεν έν τή κοινωνία πνεύμα άντεκκλησια- 
στικόν, ώς έπιστολαί σημαινόντων προσώπων έξ ’Αθηνών 
μας έγνώρισαν.

Αί λοιπαί ορθόδοξοι Έκκλησίαι Σερβίας, Μαυροβου 
νίου, Ρουμανίας, δπως καί αί άλλαι τρεις ύπό τήν Αύστρο 
Ουγγαρίαν Κάρλοβιτς, Τσέρνοβιτς καί Έρμανστάδ διήλθον 
τό έτος έν τή άπό τού πολέμου σκληρή δοκιμασία, μόνη 
δ’ίσως πασών τών δρθοδόξων ’Εκκλησία ή έν Κύπρφ διήλ- 
θεν έν ειρήνη τόν βίον μέ δείγματά τινα θετικής έργασίας 
πρός τακτοποίησιν τών κατά τήν διοίκησιν αύτής.

Ώς κατακλείδα δέ τής παρούσης γενικής τού λήξαντος 
έτους έπισκοπήσεως δέον να σημειώσωμεν τήν κατ’ αύτό γεν- 
νηθεϊσαν έλπίδα δτι είνε δυνατόν να έπανέλθη είς τήν αύτο- 
κέφαλον οντότητα ή Γεωργιανή ’Εκκλησία τού Καυκάσου.

Είθε τό άνατέλλον έτος να φέρη τήν παμπόθητον ειρή
νην τού σύμπαντος κόσμου ίδρυμένην έπί του δικαίου τής 
ελευθερίας ατόμων καί έθνών.
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Η ΝΑΥΣΙΠΛΟΐ Α EN ΤΩ( ΙΟΡΔΑΝΗ)

Τδ έκ Παλαιστίνης τηλεγράφημα τό άναφέρον δτι άερο- 
πλάνα αγγλικά έρριψαν βόμβας κατά τουρκικών πλοίων κινου- 
μένων έν τφ ποταμφ ’Ιορδάνη καί τη Νεκρά Θαλάσση άνεκά- 
λεσεν είς τήν μνήμην μας τήν ιστορίαν δύο ατμακάτων, τάς 
δποίας ήθέλησε νά θέση είς κίνησιν πρδ 17 έτών έν τφ ’Ιορδάνη 
ποταμφ καί τή Νεκρά θαλάσση τδ Ελληνικόν Πατριαρχειον 
'Ιερουσαλήμ.

Μέχρι πρδ τεσσάρων που δεκαετηρίδων ή περί τδν τόπον τής 
Βαπτίσεως τού Κυρίου χώρα ήτο έκτδς τών δρίων τής τουρκικής 
διοικήσεως. Τήν ένέμοντο οι άπ’ αύτής άνεξάρτητοι Βεδουΐνοι, 
ό άπδ τών οποίων φόβος ήτο τοσούτος ώστε οί προσκυνηταί μετέ- 
βαινον είς τδν Ίορδάνην κατά μεγάλας ομάδας συνοδευομένας 
ύπδ στρατιωτικού αποσπάσματος. Μόνον άσκηταί τινες άγιοτα- 
φΐται ,εί καί πολλάκις έγίνοντο θύματα ληστείας τών Βεδουΐνων 
δέν ήννόουν νά άποχωρισθώσι τών έρειπίων τών αρχαίων Μονών. 
Οί άσκηταί δέ ούτοι ήρχισαν νά πληθύνωνται άπδ τάς άρχάς 
τής 8ης δεκαετηρίδος τού παρελθόντος αίώνος καί δή καί να 
άνοικοδομώσι βαθμηδόν τα αρχαία Μοναστήρια, βοηθούμενοι ύπδ 
τού Κεντρικού ταμείου τής 'Αγιοταφιτικής ’Αδελφότητος, έντδς 
δέ μιας δεκαπενταετίας (1870— ΐ 885) άνέκυψαν έκ τών έρει
πίων αυτών πέντε άρχαίαι Μοναί, ή τού Χοζεβά, ή τού Σαραν
ταριού, ή τού ’Ελισαίου, ή τού ’Αβά Γερασίμου καί ή τού ΙΙρο- 
δρόμου παρά τδν τόπον τής Βαπτίσεως. Τάς έλλη νικάς Μονάς 
έπηκολούθησεν ή ϊδρυσις οικοδομημάτων τινών έν Ίεριχφ καί ή 
στρώσις αμαξιτής οδού άπδ Ιερουσαλήμ είς Ίορδάνην κυβερνη
τική δαπάνη.

Ή εύεργετική έπιρροή τού Δέρ-ιρ Ρούμ (Μοναστηριού τών 
Ελλήνων) τής Ιερουσαλήμ έπί τών σκηνιτών Βεδουΐνων έκτει- 
νομένη καί έπί τής ΙΙέραν τού Ίορδάνου χώρας, έβοήθησε τήν 
τουρκικήν κυβέρνησιν νά έγκαθιδρύση διοίκησιν καί είς τδ 
Κάρακ, κείμενον πέραν τής νοτίας άκτής τής Νέκρας Θαλάσ-

Ή ναυσιπλοΐα έν τφ ’Ιορδάνη 631

σης. Τούτο έγένετο τδ 1892 τή συνδρομή τού Πατριαρχείου 
άποστείλαντος δύο άγιοταφίτας άδελφούς, τους Ίερομονάχους 
Νίκανδρον καί Άβράμιον, διά τών συμβουλών τών όποιων οί 
κάτοικοι Κάρακ καί οί πέριξ σκηνιται συγκατετέθησαν να έπι- 
τρέψωσι τήν έγκαθίδρυσιν είς Κάρακ διοικητικών άρχών.

Ή έξημέρωσις ουτω τής περί τδν Ίορδάνην καί τής Μωα- 
βίτιδος χώρας άρχίσασα διά τών Ελλήνων Μοναχών έφαίνετο 
ήμέρα τή ήμέρφ είς πρόοδον βαίνουσα, ή εύφορωτάτη έν τούτοις 
πεδιάς διά μέσου τής οποίας διαρρέει ό Ιορδάνης άπδ τής Τιβε- 
ριάδος μέχρι τής Νέκρας θαλάσσης, δυναμένη νά διαθρέψη 
εκατοντάδας χιλιάδων πληθυσμού, μόλις ήρξατο άναβιούσα ή 
έρημος τού Ίορδάνου, έκηρύχθη περιουσία τού Σουλτάνου καί 
ύπήχθη είς τήν διοίκησιν τών αύτοκρατορικών περιουσιών μέ 
μίαν μονοκονδυλιάν έπί τού γεωγραφικού χάρτου, χωρίς καν νά 
έξαιρεθή τδ προσκύνημα τής Βαπτίσεως καί αί πέριξ αύτού 
άκμάζουσαι ήδη έλληνικαί Μοναί μετά τών περί αύτάς ιδιοκτη
σιών αύτών.

Ή αύθαιρεσία αύτη τού Σουλτάν Χαμίτ διήγειρε δίκαια 
παράπονα καί διαμαρτυρίας τού 'Ελληνικού Πατριαρχείου, 
έστοίχισε δέ είς τδ ταμείον τού Π. Τάφου κολοσσιαία ποσά, 
άγνοοΰμεν δέ έάν έπί τέλους έγένετο δριστικώς ή τροποποίησις 
τών χαρτών τών Σουλτανικών κτημάτων ή θά άσχοληθώσιν 
έπ’ αύτών τά άγγλικά δικαστήρια.

'Ως έπεισόδιον τών προσπαθειών τού Πατριαρχείου δπως 
άσφαλίση τήν περί τδν Ίορδάνην ίεράν έθνικήν περιουσίαν 
παρουσιάσθη τδ ζήτημα τής ναυσιπλοΐας. 'Ο Πατριάρχης καί δ 
Σκευοφύλαξ έλαβον τήν άδειαν παρά τού διοικητού τής Ίερου · 
σαλήμ νά θέσωσιν είς κίνησιν δύο άτμακάτους είς τδν Ίορδάνην 
πρδςχρήσιν τών μοναχών καί τών προσκυνητών καί πρδς διευ- 
κόλυνσιν τής μετά τού Κάρακ διά τής Νέκρας θαλάσσης συγ
κοινωνίας. Διά τδ τελευταίον τούτο ιδία καί έκφρασιν εύαρε- 
σκείας κυβερνητικής προεκάλεσεν ή τού Πατριαρχείου άπόφασις.

"Οτι είς τούς άρχαίους χρόνους ή Νεκρά θάλασσα καί ό
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’Ιορδάνης ήσαν πλωτοί τό βλέπομε? καί εις τον μωσαϊκό ν χάρ
την τής Μωδηβάς, τό γνωρίζομε? δέ καί έξ ιστορικών μαρτυ
ριών, άλλ’ έπί τουρκοκρατίας ούδέποτε είχε γείνει τοιαύτη 
άπόπειρα.

Παρηγγέλθησαν λοιπόν κατά τό 1900 δύο άτμάκμτοι, μία 
είς τα έν Πειραιεί καταστήματα του Βασιλειάδου καί άλλη είς 
Άμβοΰργον, αν καλώς ένθυμοΰμαι, άμφότεραι μεγάλης ταχύ- 
τητος, ώστε νά άνέρχωνται εύκόλως τό ρεύμα του Ίορδάνου, 
έκομίσθησαν άπό Ίόππης είς 'Ιεροσόλυμα δι’ ειδικών βαγονίων 
σιδηροδρομικών καί από 'Ιεροσόλυμα είς Ίορδάνην έπί ειδικών 
τετρατρόχων μετά πολλών κόπων καί θυσιών καί μετά πλειοτέ- 
ρας συγκινήσεως διά τό γεγονός δτι ή σημαία του Π. Τάφου, 
ήτις άλλοτε έκυμάτιζεν είς τήν Μεσόγειον έπί πλοίων τών 
τών προσκυνητών, θά έκυμάτιζε νυν είς τόν Ίορδάνην καί τήν 
Νεκράν θάλασσαν.

Μόλις δμως καθειλκύσθησαν είς τόν Ίορδάνην καί έ'γειναν 
αί πρώται δοκιμαί καί άπηρτίσθη τό ναυτικόν πλήρωμα υπό τόν 
Σάμιον πλοίαρχον Διαμαντήν έκδίδεται διαταγή άπό Γιλδίζ νά 
σταματήση ή ναυσιπλοΐα έν τφ Ιορδάνη. Βασιλική προσταγή 
καί τα.....καράβια δεμένα. Καί κατήρχοντο λοιπόν οι προσκυ- 
νηταί καί οί περιηγηταί είς τόν Ίορδάνην καί έβλεπον τόν στό
λον του 'Αγίου Τάφου μέ τά σήματά του έπί τών πλοίων καί 
τήν σημαίαν του έπί τών ιστών δεμένα είς τήν όχθην του Ίορδά
νου. Μετ’ δλίγους μήνας τά πλοία έσύρθησαν είς τήν ξηράν καί 
μετ’ άλλους τινάς μήνας άφηρέθη άπό τών πλοίων δ,τι ήδύνατο 
νά άφαιρεθή καί έπωλήθη ώς υλικόν είς τήν 'Αγίαν ΙΙόλιν.

Τί συνέβη ; Διατί τόση άνακολουθία καί τόση άκαμψία 
είς τάς παρακλήσεις του Πατριαρχείου δπως έπιτραπή ή χρήσις 
τών άτμακάτων ; Διότι—άπεκάλυψεν έξώδικος πληροφορία—ή 
Α. Μ. δ Σουλτάν Χαμήτ Χάν ύπωπτεύθη δτι ή ένέργεια του 
Πατριαρχείου ώφείλετο είς.....’Αγγλικόν δάκτυλον.

0 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΟΝ ΑΙΟΝΟΝ
Έπί τή ευκαιρία τής υπό τών γενναίων Βρεττανικών στρατευ

μάτων άπελευθερώσεως τής 'Αγίας Πόλεως 'Ιερουσαλήμ καί τών 
Πανσέπτων προσκυνημάτων άπό τών χειρών τών τέως κυριάρχων δ- 
θωμανών, δεν θεωροΟμεν άσκοπον νά γνωρίσωμεν είς τούς άναγνώστας 
τού «Ε.Κ.» τά καιά τήν πρώτην ί'δρυσιν καί τάς διαφόρους άνα τούς 
αίώνας περιπετείας τού Πανιέρου Ναού τής Άναστάσεως, έν ω περι
κλείονται ό Πανάγιος Τάφος, δ Γολγοθάς καί δ τόπος τής εύρέσεως 
τού Τιμίου Σταυρού, άπαντα ιερά καί άγια προσκυνήματα σιενώς 
συνεχόμενα άπό τών πρώιων ήμερών τού χριστιανισμού πρός τήν ύ- 
παρξιν,ήμών έν 'Ιερουσαλήμ ώς ’Αδελφότητος, φρουρού τών Παναγί
ων Προσκυνημάτων. 'Γποθέτομεν, δτι μία βραχεία καί σύντομος έξι- 
στόρησις τών κατ’ αύτόν δέν θά παρείλκε, κατόπιν τού κοσμοϊστορικού 
γεγονότος τής άπελευθερώσεως καί τής είς χείρας φιλελευθέρου καί 
χριστιανικής Κυβερνήσεως παραδόσεως αυτού.

* 
* *

Γενικώς είνε παραδεδεγμένον καί υπό τής Αγίας Γραφής με- 
μαρτυρημένον, δτι δ Κύριος ήμών έσταυρώθη καί έπαθεν έκτός τών 
τειχών τής άρχαίας 'Ιερουσαλήμ, «έςω τής πύλης».1) Αέγομεν τούτο 
διά να μή ύποθέση τις έχων ύπ’ δψει τήν σημερινήν τοποθεσίαν καί 
έκτασιν τής 'Ιερουσαλήμ ώς καί τήν θέσιν τού Ναού τής Άνα 
στάσεως καί τού Αγίου Τάφου, περικλειομένων έντός τών τειχών τής 
νέας 'Ιερουσαλήμ, δτι ό Γολγοθάς έπί τού όποιου έσταυρώθη ό Κύ
ριος καί τό καινόν μνημείον έν ω έτέθη περιελαμβάνοντο καί τότε έν
τός τής πόλεως. Σοφοί διάσημοι καί άρχαιολόγοι άρχαίοι καί νεότε
ροι άσχοληθέντες μέ τήν τοπογραφίαν τής 'Ιερουσαλήμ απέδειξαν τό

1) Κατά τά ιερά Εύαγγέλια, δ Γολγοθάς εύρίσκετο έν κήπφ (Ίωκν. 19, 
41), έξωθεν τών τειχών τής πόλεως, «έξω τής πύλης» (Έβρ. 13.12,13. Ματθ. 
27,32. Ίωαν. 19,17) και «εγγύς τής πόλεως» (Ίωαν. 19,20). Έν τφ κήπφ 
έν φ έσταυρώθη δ ’Ιησούς, εύρίσκετο τό είς τόν ’Ιωσήφ ανήκον «καινόν μνημεί- 
ον» (Ματθ. 27,60).
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άβάσιμον μιας τοιαύτης ύποθέσεως, γνωστού όντος, ότι τα σημερινά 
τείχη αύτής είνε πολύ μεταγενέσεερα, ή δέ θέσις των δέν άνζαποκρί- 
νεται πρός τήν τών παλαιών, ή δέ άρχαία Ιερουσαλήμ έξετείνετο 
νοτιώτερον. Ή βορειοδυτική έπέκτασις τής σημερινής 'Ιερουσαλήμ 
δέον νά περιορισθή ίκανώς διά νά δυνηθώμεν να σχηματίσωμεν ίδέαν 
τινά τού Γολγοθά καί τού τόπου τής ταφής τού Κυρίου, κειμένων έγ- 
γύς άλλήλων, πάντως δμως ή θέσις αύτών κατείχε τό έκτός τού πρός 
τα Β.Δ. τού άρχαίου τής 'Ιερουσαλήμ τείχους μέρος, δ δέ Γολγοθάς 
άπετέλει μικρόν ύψωμα, μικρόν λοφίσκον έκ πέντε ή έξ μέτρων, έν 
μέσφ βραχωδών κοιλωμάτων, σπηλαίων καί κήπου, παρά τήν πολυάν- 
θρωπον όδόν, τήν άγουσαν έκ μιάς τών πυλών έξω τής πόλεως (Ματθ. 
27,30, Μαρκ. 15,21,29. Αουκ. 23,26). Μικρόν πρός Δ. τού άρχαίου 
δυτικού τείχους, υπήρχε μικρά τις κοιλάς, τής δποίας τό τελευταΐον 
βάθος κατήρχετο μέχρι τού έδάφους, όπου κεϊται σήμερον δ Ναός τής 
Άναστάσεως. Είς τό δυτικόν βραχώδες δριον τής κοιλάδος ταύτης ή- 
σαν λελαξευμένοι δύο τάφοι, ών ό είς ήτο οικογενειακός ’Ιωσήφ τού 
άπό Άριμαθαίας, ό δ’ έτερος ατελής, καί έξ ένός θαλάμου συγκείμε
νος καί μίαν μόνην νεκρικήν θέσιν περιλαμβάνων, άνήκεν είς αύτόν 
τόν ’Ιωσήφ, έπειδή αί θέσεις τού οικογενειακού τάφου έπληρώθησαν. 
Είς τόν άτελή τούτον τάφον καί κατά τήν έκφρασιν τού Εύαγγελίου 
τό «καινόν μνημείον, τό λελατομημένον έν τή πέτρα, έν ώ ούκ ήν ούδέ- 
πω ούδείς κείμενος» έτέθη μετά τόν έπΙ τού σταυρού θάνατον καί τήν 
άποκαθήλωσιν τό σώμα τού Κυρίου ’Ιησού. Παρά τόν Γολγοθάν, κατ’ 
άρχαίας παραδόσεις, ύπήρχεν άχρηστός τις στέρνα, είς τήν δποίαν οί 
’Ιουδαίοι, ίνα μή μιανθώσι τήν ήμέραν τού Σαββάτου έρριψαν κατε- 
σπευσμένως τόν Σταυρόν τού Κυρίου καί πάντα τά όργανα τής σταυ- 
ρώσεως.

Αύτη ήτο ή τοποθεσία καί τοιοΰτος δ τόπος τής σταυρώσεως καί 
τής ταφής τού Κυρίου, τοιοΰτος δέ παρέμεινεν έν διαστήματι δύο πε
ρίπου αιώνων, μέχρι τού αύτοκράτορος Άδριανού, όστις καταβαλών 
τήν ύπό τήν άρχηγίαν τού ’Ιουδαίου Ψευδομεσσίου Bar-Coohab ή 
Bar-coziba έπανάστασιν τών ’Ιουδαίων καί έπιληφθείς τής άνιδρύσεως 
τής 'Ιερουσαλήμ (136), τήν δποίαν ώνόμασεν Αίλίαν Καπιτωλίναν, 
έπΙ μέν τού κατηρειπωμένου ναού τού Σολομώντος άνήγειρε ναόν τού 
Καπιτωλίου Διός, έντός τού όποιου έστησε τόν άνδριάντα αύτοΰ καί τού 
Διός ώς προστάτου τής πόλεως, έπΙ δέ τού Γολγοθά καί τού αγίου Τά

φου, όντας κεχωσμένους καί άποκεκρυμμένους διά τεχνητής γεφύ- 
ρας, διά νά έξαλείψη πάν Ιχνος μνημείου χριστιανικού καί έμπoδίσ7J 
τους χριστιανούς τούς μεταβαίνοντας είς προσκύνησιν αύτού, ναόν καί 
άγαλμα τής ’Αφροδίτης ή κατά τόν Ιερώνυμον έπΙ μέν τού θείου μνή
ματος έστησεν άγαλμα τού Διός, έπΙ δέ τού Γολγοθά τής Αφροδίτης’)

Έν τοιαύτη άφανεί καταστάσει περιφρονημένοι καί μεμιασμένοι 
διετέλουν οί άγιοι Τόποι, ών ή θέσις παρέμενεν έκ παραδόσεως γνω
στή είς τούς χριστιανούς, μέχρι τού Μ. Κωνσταντίνου, δτε δ πρώτος ού- 
τος χριστιανός βασιλεύς μεριμνών περί τής εύρέσεως τού Τιμίου καί 
Ζωοποιού Σταυρού καί τού θεοδέγμονος Μνήματος, μαθών δ’ δτι έπΙ 
τών αγίων Τόπων είχεν άνεγερθή είδωλολατρικός ναός, διέταξε νά κα- 
θαιρεθή ούτος έκ θεμελίων, πάν δέ τό έπΙ τών άγιων ■ έκείνων Τόπων 
συσσωρευθέν χώμα νά έκτοπίσωσιν έκείθεν καί καθαρίσωσιν αύτούς 
καί τά περί αύτούς σπήλαια καί τόν κήπον, πρός μεγαλειτέραν δέ 
άσφάλειαν μετέβη τότε (325 326) ή σεβασμία μήτηρ του ή μακαρία 
'Ελένη πρός προσκύνησιν τών άγίων τόπων, διά τών έπΙ τόπου έρευ- 
νών καί ένεργειών τής δποίας κατόπιν πολλών κόπων καί προσπα
θειών κατωρθώθη νά έκκαλυφθή δ λοφίσκος τού Γολγοθά καί τό σπή- 
λαιον τού άγ. Τάφου, μικρόν δέ τι περαιτέρω εύρέθη δ Τίμιος Σταυ
ρός τού Σωτήρος μετά τών δύο στιυρών τών ληστών, έκ τών οποίων δι- 
εκρίθη ό Σταυρός τού Σωτήρος διά θαυματουργίας, διά τής έπιθέσεως 
αύτού έπΙ γυναικός άσθενοΰς. Ταύτα μαθών δ βασιλεύς, πλήρης χα
ράς γενόμενος έγραψε πρός τά^ ήγεμόνα τής Συρίας καί Παλαι
στίνης Δρακυλιανόν νά στείλη τεχνίτας καί έργάτας καί δ,τι άλλο 
χρήσιμον διά τήν οικοδομήν ναού έπΙ τών άγίων τόπων*  ώς άμα δ Βα- 
σιλεύί, Κωνσταντίνος—λέγει δ Εύσέβιος έπίσκοπος Καισαρείας (26υ — 
340)—έπληροφορήθη τά κατά τήν εύρεσιν τού Τιμίου Σταυρού καί τών 
λοιπών άγίων Τόπων «εύθύς διά θεσπισμάτων βασιλικών καί διά δια
τάξεων νόμων εύσεβών διέταξε νά κτισθή πέριξ τού άγίου τής Άναστά- 
σεως σπηλαίου οίκος εύκτήριος θεοπρεπής όστις νά ύπερβαίνη πάσαν

1) Ό· Εύσέβιος (έν τφ βίφ τού Κωνσταντίνου γ’ 26) αναφέρει δτι «αθεοί 
τινες και ασεβείς ανδρες κατέκρυψαν τούς αγίους Τόπους δια χωμάτων και ί
δρυσαν επ’ αύτών ναόν άφιερωμένον τ^ ’Αφροδίτη, νομίζοντες, δτι ούτω έ- 
κάλυπτον τήν αλήθειαν». "Ομοια λέγουσι καί δ Σωκράτης ί Έκκλ. Ίστορ. α*.  
Π) και ό Σωζόμενος (Έκκλ. ίστορ. β',1). άλλ’ ο μοναχός ’Αλέξανδρος (στ*,  
αίών) αποδίδει τό γεγονός τούτο είς τούς ’Ιουδαίους.
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βασιλικήν οικοδομήν κατά τε τήν δαπάνην καί τήν βασιλικήν φιλοτι
μίαν», ώσει είχεν άπό χρόνων μακρών προμεμελετημένον τής οικοδο
μής τάν σκοπόν καί ώσεί υπό θείας καί ύπαρχούσης προθυμίας να προ- 
ίβλεπεν, δπερ έμελλεν έσεσθαι. Καί λοιπόν πρός μέν τούς ήγουμένους 
καί άρχοντας τών έν τή ’Ανατολή έθνών έγραφε παραγγέλλων αύ- 
τοις διάτό έργον τής οικοδομής, «δπως διά πλουσίων χορηγιών χρη
μάτων έκτελέσωσιν αύτά κατά νό μέγεθος καί τά κάλλος υπερφυές καί 
άξιοθαύμαστον». Έγραψε δέ καί πρός τάν Επίσκοπον 'Ιεροσολύμων 
Μακάριον έπιστολήν, έκ τής δποίας πλήν άλλων καταφαίνεται δ τι 
έπιθυμία τού Βασιλέως ή co δπως έπι τών τόπων τών παθημάτων καί τής 
άναστάσεως τού Κυρίου ίδρυθώσιν δχι εν μόνον, άλλα πολλά οικοδο
μήματα, τά όποια μετά τής Βασιλικής έμελλον ν’ άποτελέσωσιν εν δλον 
καλλιπρεπέστατον καθίδρυμα («κτίσμα») κατά αρμονικόν σύμπλεγμα 
έκτεινόμενον έπι τών άγίων Τόπων, τού άγ. Τάφου, του Γολγοθά καί 
τής εύρέσεως τού Σταυρού.

Κατά τάς ένδείςεις τού Εύσεβίου καί τής Σιλβίας τής έξ Άκου- 
ϊτανίας1) μετά μικρόν έπισκεφθείσης τούς 'Αγίους Τόπους ή διάιαξις 
τών Κωνσταντινείων ναών είχεν ως εξής : Τό κεφάλαιον τού δλου οί- 
κοδομήματος άπετέλεσε τό ίερόν μαυσωλείον έπΙ τού άγ. Τάφου (τό 
Κουβούκλιον) κατεσκευασμένον έκλαμπρων μαρμάρων, ύπό δώδεκα κι
όνων άργυρά έχόντων κιονόκρανα, περιβαλλόμενον καί έπιστεφόμενον, 
κατά τήν έκ μετάλλου κεκαλυμμένην κορυφήν, υπό σιαυρού. ’Εν τω 
ίερώ τούτφ χώρω τού άγ. Τάφου υπήρχε κυκλοτερής ναός, έπι τών 
έσωτερικών κιόνων τού δποίου υψούτο στέγη άνοικτή περί τό μέσον, 
ούτως ώστε ό άγιος Τάφος εύρίσκετο ύπ’ άνοικτόν ούρανόν. Πρό αύτού 
υπήρχε περίφραγμα έκ κιγκλίδων, ό δλος δέ ναός είχεν ιδίας πύλας, 
ακτίνες έν ώρισμέναις τελεταϊς έκλείοντο καί συνήθως έκαλεΐτο «Ά- 
νάστασις ή Ναός τής Άναστάσεως». Πρό αύτού διηνοίγετο υπαίθριος 
χώρος, έχων στοάς κατά τάς τρεις αύτού πλευράς. Μέρος τής τε- 
τάρτης πλευράς κατεϊχεν δ βράχος τού άγιου Γολγοθά, έπΙ τού δ
ποίου υψούτο σταυρός. ’Επί τού βράχου ύπήρχεν Ιδιος υπαίθριος να
ός, περιφρασσόμενος διά κιγκλίδων. Ή Σιλβία καί άλλοι έφεξής έπι- 
σκέπται τών άγίων Τόπων καλούσι τόν ναόν τούτον «Σταυρόν», άλλ’ 
έπικρατεστέρα αύίού δνομασία ήτο «Κρανίον», «άγιον Κρανίον», 
«Κορυφή» ή «άγία Κορυφή». Κατά τό άνατολικόν μέρος τού πρό τής

1) Έν Peregrinatio ad loca sancta γενομένη περί τό 380.
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Άναστάσεως ύπαιθρίου χώρου ύπήρχεν δ τρίτος τών Κωνσταντινείων 
ναών, ή Βασιλική «Μαρτύριον» μέν καλουμένη κατ’ άρχάς, ύστερον 
δέ «Βασιλική τού άγ. Κωνσταντίνου», «άγιος Κωνσταντίνος». Ή Βα
σιλική αύτη έχουσα έναντι τής είσόδου είς τόν ναόν τής Άνασιάσεως 
τρείς πύλας ήτο έργον άπερίγραπτον καί έξαίσιον. Τό έσωτερικόν 
αυτής έκάλυπτον πλαχώσεις ποικίλων μαρμάρων τό δ’ έξωτερικόν 
ξεστοί λίθοι συνημμένοι καί μαρμάρινοι προσόψεις*  τού δρόφου τό μέν 
έσωτερικόν μέρος άπηρτίζετο έκ γεγλυμμένων φατνωμάτων, έπικεχρυ- 
σωμένων, μαρμαρυγάς φωτός έξαστραπτόντων, τό δ’ έξωτερικόν έκα- 
λύπτετο ύπό μολύβδου. Κατά μήκος τού ναού ύπήρχον έπάλληλοι στο- 
αί, περιστέφουσαι αύτόν, διά χρυσού καί αύται έχουσαι κεκοσμημέ- 
νας τάς κορυφάς τών κιόνων καί πινσών. Πρό τών κυρίων εισόδων 
τού ναού ύπήρχε πάλιν αϊθριον καί αύλή πρώτη, μετά στοών, έφεξής 
δέ καί αύλειαι πύλαι έχουσαι βαθμίδας τινάς, μεθ’ άς έξυψούντο τά 
μεγαλοπρεπή προπύλαια».1)

Τοιούτοι ήσαν οί άπερίγραπτοι ένεκα τής δλως έκτακτου αύ- 
τών μεγαλοπρεπείας καί τού κάλλους τρεις ναοί έπΙ τών άγίων τόπων, 
τών παθημάτων καί τής Άναστάσεως τού Σωτήρος, τών δποίων τήν ά- 
νέγερσιν παρηκολούθει ή μήτηρ τού Βασιλέως, ή άγία Ελένη. Ή οι
κοδομή ήρξατο τω 326καΙ έλαβε πέρας τω 335, τό δ’ έπόμενον έ
τος μεγαλοπρεπεστάτη έγένετο ή τελετή τών έγκαινίων τή 13 ή 14 
Σεπτεμβρίου, μετασχόντων είς αυτήν πάντων τών έν Τύρω κατά τού Μ. 
Αθανασίου συνελθόντων έπισκόπων. Ό Εύσέβιος ώς έξής περιέγραψε 
τήν λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπειαν τών έγκαινίων τού Ναού τής Ά
ναστάσεως. «Άραντες, λέγει, οί πάντες άπό Τύρου διήλαυνον είς Ιε
ροσόλυμα. Επληρούτο δέ τότε ό πάς τόπος ύπό μεγίσεης τού θεού 
χορείας, ύπό τών έξ άπάσης τής έπαρχίας περιφανών έπισκόπων. Καί 
οί μέν Μακεδόνες παρέπεμπον τόν Μητροπολίτην αύτών*  οί Πανόνιοι 
καί οί ΜυσοΙ τά παρ’ αύτοΐς άνθούντα κάλλη τής τού θεού νεολαίας. 
Παρήσαν δέ καί έκ Περσίας καί έκ Βιθυνίας καί έκ Θράκης έπίσκο- 
ποι*  ούκ άπελιμπάνοντο ούτε οί προύχοντες τών Κιλίκων καί οί πε
παιδευμένοι έκ τών Καππαδοκών καί πάσα ή Συρία καί Μεσοπο
ταμία, Φοινίκη τε καί ’Αραβία σύν αύτή τή Παλαισιίνη Αίγυπτός τε

1) Χρυσ. Παπαδοπούλοϋ, 'Ιστορία τής Έκκλ. 'Ιεροσολύμων, σελ. 89 έξ., 
τού αύτού Al τελεταϊ τής Έκκλ. 'Ιεροσολύμων, Ν. Σιών, Α'. σελ. 7.
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καί Αιβύη, οίτε τήν Θηβαίων καιοικούντες χώραν, άπαντες όμοΰ έ- 
πλήρουν τήν μεγάλην τού θεού χορείαν, οίς έπηκολούθει άναρίθμη- 
τος έξ άπασών τών επαρχιών λαός. Παρήν δέ τούτοις άπασι βασιλική 
τις υπηρεσία καί άνδρες δόκιμοι έξ αυτών τών Βασιλικών παλατίων 
ήλθον ϊνα φαιδρύνωσι τήν έορτήν διά βασιλικών χορηγιών. Οί λει 
τουργοί τού θεού δι’ ευχών καί λόγων κατεκόσμουν τήν έορτήν, άλλοι 
μέν έξ αύτών άνυμνοΟντες τήν είς τόν δλων Σωτήρα δεξίωσιν τού 6α- 
σιλίως καί τάς μεγαλουργίας περί τό θειον μνήμα, άλλοι δέ διά πα
νηγυρικών λόγων εύφραίνοντες τάς άκοάς τών πιστών οι δέ μή δυνα- 
μενοι δια τούτων χωρειν δι’ άναιμάκτων καί μυστικών ιερουργιών έξι- 
λάσκοντο τόν θεόν, εύχάς ίκετηρίους προσαναφέροντες τφ θεφ ύπέρ 
τής Εκκλησίας, ύπέρ τού βασιλέως, τού αιτίου τούτων απάντων καί 
ύπέρ τών θεοφιλών αύτού παίδων».

Ή τών έγκαινίων τού Ναού τής Άναστάσεως αυτή τελετή έκτοτε 
έπανηγυρίζετο κατ’ έτος έν Ιερουσαλήμ, άπειρα συναγείρουσα παν- 
ταχόθεν πλήθη, δυστυχώς δ’ δμως τό μεγαλοπρεπές τούτο οικοδόμημα 
τού Μ. Κωνσταντίνου, τό όποιον έτι μάλλον έλαμπρύνθη φιλοτιμία καί 
τών έφεξής μεγάλων αύτοκρατόρων Θεοδοσίου τού Μεγάλου καί 
’Ιουστινιανού, τρείς μόνον αίώνας προώριστο να διατηρηθή, διότι τή 
20 Μαιου τού 614 έγένετο παρανάλωμα τού πυράς ύπό τών 
κυριευσάντων τήν 'Ιερουσαλήμ Περσών, οϊτινες συλήσαντες τα έν τώ 
Ναω πολύτιμα ίερά σκεύη καί άντικείμενα άπήλθον, συναποκομί^ον- 
τες καί τό Παλλάδιον τού Χριστιανισμού, τόν Τίμιον Σταυρόν, μετά 
τού Πατριάρχου Ζαχαρίου καί άλλων προύχόντων*  άλλ’ ό Αύτοκρατωρ 
Ηράκλειος κατατροπώσας τούς Πέρσας έπανέφερεν είς Ιεροσόλυμα 
τόν Τίμιον Σταυρόν καί τόν Πατριάρχην μετά τών λοιπών αιχμαλώ
των. Kal άνηγέρθη μέν ό Ναός μετ’ όλίγον ύπό τού Μοδέστου 
ήγουμένου τής Μονής τού Άββά Θεοδοσίου (καί μετά ταύτα Πατρι
άρχου 'Ιεροσολύμων) τή βοήθεια καί τού Πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς 
Ίωάννου τού Έλεήμονος, έπί τή βάσει καί κατά τό διάγραμμα τών ύπό 
τού Μ. Κωνσταντίνου ίδρυθέντων ναών έπί τού Γολγοθά, έπί τού 
άγιου Τάφου καί έπί τής εύρέσεως τού Τιμίου Σταυρού, χρησιμοποιή- 
σαντος καί τόν τότε έν άκμή δντα βυζαντινόν άρχιτεκιονικον ρυθμόν, 
ούτινος διακριτικόν γνώρισμα είνε ο θόλος, άλλά μόλις παρήλθε δωδε
καετία καί ή 'Ιερουσαλήμ άπό τών Βυζαντινών περιήλθεν είς τήν 

κυριαρχίαν τών ’Αράβων Μωαμεθανών (638), οί δέ άγιοι Τόποι ύπέ- 
κυψαν είς τάς ιδιοτροπίας τών νέων κατακτητών. Kal είνε μέν άληθές, 
δτι δυνάμει τής ιδιογράφου έγγυήσεως (άχτιναμέ), τήν όποιαν έδωκεν 
ό Καλίφης Όμάρ υιός Χαττάπ είς τόν Πατριάρχην Σωφρόνιον, έδει 
ν’ άπολαύη ό Ναός τής Άνασιάσεως, ώς καί πάντες οί άγιοι Τόποι, 
πλήρη άσφάλειαν, άλλ’ ή ίερά έκείνη «έγγύησις», ή τόσον σεβαστή 
κατ’ άρχάς, ήρξατο να παραβιάζηται ύστερον ύπό τών δχλων, οϊτινες 
είς διαφόρους προέβαινον κατά τών 'Ιερών Προσκυνημάτων βιαιοπρα
γίας. Ουτω λ. χ. έπί τού Καλίφου ?Ελ-ΡχδΙ τώ 937 (26 Μαιου, 
Κυριακή τών Βαίων), έφορμήσχντες οί ΣχρακηνοΙ κατέκαυσαν τάς 
άνατολικάς πύλας τής έπί τής εύρέσεως τού Τ. Σταυρού Βασιλικής 
τού αγίου Κωνσταντίνου καί τι μέρος αυτής, συντρίψχντες τα έν αυτή 
ίερά άντικείμενα καί σκεύη, παρεισδύσαντες δ’ ύστερον καί είς αύτόν 
τόν Ναόν τής Άναστάσεως, δν κυριολεκτικώς κατηρήμωσαν. Ή κατα
στροφή ήτο μερική, ό δέ Καλίφης μαθών τά γενόμενα διά παραστά
σεων τών Χριστιανών, ώργίσθη κατά τών κακουργησάντων, έπειδή δέ 
έν τφ μεταξύ έγένοντο συνθήκαι μεταξύ ’Αράβων καί Ελλήνων τού 
Βυζαντίου έπετράπη ή άνοικοδόμησις καί έπανόρθωσις αύτοΰ. Τώ 
966 (28 Μαιου) ωσαύτως έξαγριωθέντες οί Μωαμεθανοί έκ τής πρός 
άνάκτησιν τής Παλαιστίνης έκστρατείας Νικηφόρου τού Φωκά έπέπε- 
σον κατά τού ιερού Ναού τής Άναστάσεως καί τόν μέν έπί τού Ζωοδό- 
χου Τάφου τρούλλον κατέκαυσαν, τά δέ έν τώ Ναω κειμήλια διήρπα- 
σαν, αυτόν δέ τόν Πατριάρχην Ίωάννην έφόνευσαν καί ε!τα 
κατέκαυσαν. Ό Ναός καί πάλιν έπεσκευάσθη, άλλ’ έπέπρωτο καί 
παλιν τω 1009 επί τού ωμού Καλίφου Έλ-Χάκημ, έφ’ ου άνεστα- 
τωθη ή Εκκλησία Ιεροσολύμων, νά μεταβληθή είς έρείπια. Μετά 
τόν θανατον τού Χακημ ό αύτοκράτωρ Κωνσταντινουπόλεως Ρωμανός 
ό Αργυρόπουλος έμεσίτευσε παρά τφ Καλίφη Δάχερ ύπέρ τής άνοικο- 
δομήσεως τού Ναού, επέτυχε δέ τού ποθουμένου καί άπέστειλε χρήματα 
καί κτίστας πρός οί/.οδομήν,^ άλλά καταληφθείς ύπό θανάτου δέν 
ηξιωθη να ιδη άποπερατωμένον τό έργον. Οί μετ’ αύτόν αύτοκράτορες 
Μιχαήλ ό Παφλαγων καί ιδίως Κωνσταντίνος θ*.  ό Μονομάχος, έφι- 
λοτιμήθησαν νά έξακολουθήσωσι τήν άνοικοδόμησιν, ή τις άρξαμένη 
άπό τού 1024 καί διακοπεϊσχ έν τφ μεταξύ άπεπερατώθη τφ 1048. 
Η άνακαίνισις έγένετο έπί τών βάσεων τού πρώτου ναού, ώς ούτος 

άνφκοδομήθη μετά τήν περσικήν καταδρομήν ύπό τού Μοδέστου«
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Έν έτος πρό της πλήρους λήξεως τών έργασιών τής άνακαινίσεως 
ήτοι τώ 1047 ’Οθωμανός περιηγητής έπισκεφθείς τόν Ναόν άπεθαύ- 
μασε τό έσωτερικδν καί έξωτερικδν κάλλος, τάς ζωγραφίας αύτού καί 
τό μέγεθος, χωρούντος περί τάςι’8 χιλ. άνθρώπων. Τοιοΰτον εύρον τον 
Ναόν καί οί έφεξής περιγράψαντες αυτόν,1) φαίνεται δέ μόνον, δτι 
άλλοίωσίς τις έπήλθεν είς τόν έπί τής εύρέσεως τού Σταυρού ναόν του 
άγίου Κωνσταντίνου. Έκ τής περιγραφής τού κατά τό 1113 έπισκε- 
φθέντος τούς αγίους Τόπους Ρώσου ήγουμένου Δανιήλ, δείκνυται δτι δ 
ναός ούτος άνωκοδομήθη μικρότερος τού προτέρου, κατά δέ τά λοιπά 
αύτοΟ μέρη δ ναός έξεικονίζεται μεγαλοπρεπέστατος καί έν καλή 
καταστάσει, καί τοιοΰτον εύρον αύτδν καί τούς λοιπούς ναούς οί Σταυ
ροφόροι.1 2) Ούτοι κατέλαβαν τήν Ιερουσαλήμ τφ 1099 (15 ’Ιουλίου) έξ 
έφόδου κατόπιν συστηματικής πολιορκίας καί έν μέσω άπεριγράπτων 
δυσχερείων καί ταλαιπωριών, πρώτος δέ δ Βουϊλλώνος Γοδεφρεϊδος φέ- 
ρων ένδυμα προσκυνητού μετέβη είς τόν Ναόν τής Άναστάσεως ίνα εύ- 
χαριστήση τόν θεόν δια τήν έπιτυχίαν τής σταυροφορίας*  καίτοι δέ 
διετέλεσαν έπί 88 έτη κυρίαρχοι τής 'Ιερουσαλήμ οί Σταυροφόροι, 
έσεβάσθησαν τδ οικοδόμημα τών Βυζαντινών αύτοκρατόρων καί 
ουδεμίαν έσωτερικήν μεταβολήν έπεχείρησχν έν τφ Ναώ τής Άναστά- 
σεως, περιωρίσθησαν δέ μόνον είς έπισκευάς τινας καί είς τδ νά 
συνενώσωσιν είς εν αρμονικόν δλον τούς ναούς τής Άναστάσεως, τού 
Γολγοθά καί τού άγίου Κωνσταντίνου έπί τής εύρέσεως τού Σταυρού.3) 
Άλλ’ δ διοικητής τής Αίγυπτου Σαλάχ-έδ-ΔΙν νικήσας τούς Σταυρο
φόρους παρά τήν Τιβεριάδα καί καταλαβων τήν 'Ιερουσαλήμ τφ 1187, 
παρά τάς έπεμβάσεις Ίσαακίου τού ’Αγγέλου, προύξένησε πολλάς είς 
τόν Ναόν βλάβας, τού δποίου τά πολύτιμα σκεύη καί κειμήλια άφαι- 
ρέσας δ λατινικός κλήρος άνεχώρησεν. Έκτοτε μόνοι κύριοι τού Ναού 
διετέλουν οί Έλληνες έντούτοις τότε είσέδυσαν είς αύτδν οί Αιγύπτιοι 
Κόπται καί οί δμοφρονούντες αύτοΐς Άβυσσίνιοι, είς τούς δποίους 
έδόθησαν δύο άψίδες ύπδ τά Κατηχούμενα πρός τδ νοτιοδυτικόν τού

1) Τόν άνοικοόομηθέντα Ναόν περιέγραψεν ό κατά τό 1102 ή 1103 έπι- 
σκεφθεϊς.αύτόν Άγγλοσάξων Μοναχός Σαιβο&λφος και δ ρώσος Δανιήλ.

2) Χρυσ. Παπαδοπούλου, Ίστορ. τής Έκκλ. 'Ιεροσολύμων σελ. 366. Βε
νιαμίν Ίωαννίδου, Προσκυνητάριον, σ. 224.

3) Περιγραφήν τού κατά τήν εποχήν ταύτην Ναού εύρίσκομεν είς τήν 
♦ανώνυμον συγγραφήν La cité de Jérusalem.
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άγίου Τάφου μέρος. ’Αλλά τφ 1229 κατόπιν συνθήκης τού Αύτοκρά- 
τορος τής Γερμανίας Φρειδερίκου 6'. καί τού Σουλτάνου τής Αίγύπτου 
Κιαμήλ έπανήλθον οί Σταυροφόροι καί ό λατινικός κλήρος έγινε 
πάλιν κύριος τού Ναού, τόν 'όποιον κατεΐχον μέχρι τού 1244 δτε δ 
βασιλεύς τής Αίγύπτου Σάλεχ-Έγιούπ κατέλαβε τήν 'Ιερουσαλήμ. 
Άλλ’ έπαθε πολλά δ Ναός έπί τών Μαμελούκων καί έφεξής έπί τής 
τουρκικής κυριαρχίας (1291—1517), δτε έγένετο θέατρον πολλών 
καί θλιβερών σκηνών, ιδίως μεταξύ τών Ελλήνων, Λατίνων καί 
Αρμενίων, διεκδικούντων τήν έπ’ αύτού κυριότητα, έξ ου συνέβη πολ- 
λάκις οί ήμέτεροι ν’ άπολέσωσι τά Ιερά Προσκυνήματα, άνελάμβανον 
δ’ δμως τήν έπ’ αύτών έξουσίαν, δτέ μέν διά δώρων πρός τούς κρα
τούντας, δτέ δέ διά τής πειθούς καί τής ύποδείςεως τού δικαίου καί 
τών προνομίων τών άπό τού πρώτου κατακτητού Όμέρ Χαττάπ. 
Ό Ναός μέχρι τού 1545, καίτοι πολλά παθών δέν είχεν έπισκευασθή 
προσηκόντως, έπεσκευάσθη δμως κατά τδ έτος τούτο διότι σεισμός 
μέγας έπισυμβάς τότε έβλαψεν αύτόν. Είς τήν έκδοσιν ύπδ τής Πύλης 
τού σχετικού φιρμανίου έπρωτοστάτησεν δ Πατριάρχης Γερμανός, έπί 
τού δποίου άνεκαινίσθη, πλήν άλλων, τδ ίερδν Κουβούκλιον. Ό διά
δοχος τούτου Σωφρόνιος έπεχείρησε τήν κατασκευήν τού εικονοστα
σίου τού Καθολικού τής Άναστάσεως, τδ όποιον συνεπλήρωσεν δ 
Θεοφάνης τώ 1608. Ό Πατριάρχης Δοσίθεος θέλων νά έπισκευάση 
τά σαθρά μέρη τού Ναού έκωλύθη δυστυχώς, άλλ’ έπί Χρυσάνθου 
κατόπιν πολλής συσκέψεως καί συνεννοήσεως μετά τών Λατίνων 
άπεφασίσθη ϊνα έκαστον τών έν τώ Ναφ έθνών άνακαινίση τούς ίδίους 
τόπους τούς δεομένους έπισκευής. Μόνον τδ ίερδν Κουβούκλιον άπεφα- 
σίσθη νά μείνη ως είχε «χωρίς νά γίνη είς αύτδ διόλου άνακαινι- 
σμός, ή καν νά έγγίξη ψιλή άφή χειρές άποβλέπουσα είς τινα διόρθω- 
σιν αύτού». Άλλ’ ό Πατριάρχης Χρύσανθος γνωρίζων τίνα σημασίαν 
διά τδ Ελληνικόν έθνος είχεν ή τού δλου Ναού άνακαίνισις ύπδ τών 
ήμετέρων κατώρθωσε διά τής συνδρομής τών Ηγεμόνων Μολδοβλα
χίας καί τού Μ. Διερμηνέως τής 'Γψηλής Πύλης Ίωάννου Γκίκα 
νά έκδοθή σουλτανικόν διάταγμα περί άνακαινίσεως τού δλου Ναού 
έντδς καί έκτός, έξαιρέσει μόνον τών ύπδ τών Λατίνων κατεχομένων 
μερών αύτού. «Έδακνε δέ τούτο ήμάς—λέγει δ Χρύσανθος — διότι 
έμειναν τά λοιπά μέρη τού Ναού τών φυλών άδιόρθωτα καί
άκαλλώπιστα, καί ήτο δ άνακαινισμδς τού Ναού έξ ήμισείας διωρθω- 
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μένος, τό όποιον ποτέ δέν τό ήθέλαμεν δθεν εύρισκόμεθα μέν είς λύπην 
καί άθυμίαν περί τούτου, έπειδή ήθέλαμεν νά ίδούμεν έν τη ζωή ήμών 
τήν παντελή διόρθωσιν τού Ναού είς δόξαν του έν αύτφ ταφέντος, πλήν 
δέν ευρίσκομεν τρόπον εύλογοφανοϋς αίάας νά γενή παρ’ ήμών καί 
ή τοιαύτη ζήτησις». Καί άφηγεϊται ό Χρύσανθος πώς φκονόμησεν δ 
θεός τότε νά έκδοθή «Χάτ-ι σερίφ» «να άνακαινίσωμεν ού μόνον τά 
ένδον τού θείου ναού, άλλά καί τά έκτός τούτου». Ή έπιτυχία αύτη 
τού Χρύσανθού—λέγει δ Άρχιμ. Χρυσόστομος1—έγένετο είς έποχήν, 
καθ’ ήν τό Ελληνικόν έθνος είχεν άπογοητευθή έκ τού ζητήματος 
τών ΙΙροσκυνημάτων, ών άπό έτών έφαίνοντο δεσπόζοντες οί Λατίνοι. 
Τούτου ένεκα οί πλούσιοι έφάνησαν— δυστυχώς- δλως απρόθυμοι είς 
συνδρομας πρός άνακαίνισιν τού Ναού καί μόνον δ πρώην ήγεμων 
Ουγγροβλαχίας Σερβάνος Κατακουζηνός γενναίως συνέδραμε τόν Χρύ
σανθον. Αί άνακαινιστικαί έργασίαι ήρξαντο άπό του 1719. καί τών 
μέν Λατίνων παρετάθησαν έπΐ έν περίπου έτος, τών δέ Ελλήνων 
μέχρι τού Μαρτίου 1720. «Πόσην δέ τιμήν, λέγει πάλιν δ Χρύσαν
θος, δόξαν καί εύκλειαν ή τοιαύτη οικοδομή προσεπόρισε τώ γένει 
ήμών είνε κατάδηλον έκ τού ύψηλοτάτου αύτοκρατορικού Χάτ-σεριφίου 
καί τών λοιπών ορισμών έν οίς δηλοποιούμεθα ήμεις έφοροι τών λοι
πών φυλών». Τέλος δ Ναός τής Άναστάσεως έπαθεν έμπρησθείς τή 
30 Σεπτεμβρίου τού 1808 έξ άβελτηρίας κανδηλάπτου τινός τών 
’Αρμενίων.

1) Εν Ιστορ. τής Έκκλ. ‘Ιεροσολύμων, σελ Gl 7.

Ή περιλάλητος αύτη πυρπόλησις κατά τάς συγχρόνους ειδήσεις 
έγένετο ώς εξής : Κανδηλάπτης τις ’Αρμένιος έκ τών διαμενόντων έν 
τφ Ναφ, μεθυσθείς, έκόλλησε τήν νύκτα έκείνην άνημμένα κηρία 
έπΐ τού κεχρυσωμένου τέμπλου τού παρεκκλησίου των, τού όντος έπΐ 
τών Κατηχουμένων, μεθ’ δ άπελθών έκοιμήθη ήσυχος. Τό τέμπλον 
δμως άναφθέν, άνέδωκε φοβεράν φλόγα, τήν οποίαν πρώτοι ίδόντες 
οί Φραγκισκανοί ώς πλησιέστεροι, έξύπνησαν τούς ήμετέρους μοναχούς 
καί έσπευσαν πρός τό μέρος τής πυρκαϊάς. Όμού δέ μετά τών ’Αρμε
νίων ήρχισαν ρίπτοντες άφθονον ύδωρ άλλά δέν κατόρθωσαν νά σβύ- 
σωσιν αύτήν. Τούναντίον μάλιστα ήναψε καί δ γυναικωνίτης τού άρμε- 
νικού παρεκκλησίου, εύρέθησαν δέ τότε Λατίνοι. Έλληνες καί ’Αρμέ
νιοι περικυκλωμένοι υπό τού πυρός. Καί ούτοι μέν κατόρθωσαν νά 
καταβώσιν έκ τών κατηχουμένων, άλλ’ ή φλόξ ύψόθη πρός τόν μέγαν
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θόλον τού Ναού, τόν όποιον ήρχισε νά καταβιβρόσκη καί ν’ άναλύη 
τόν έπ’ αύτού μόλυβδον Αί φλόγες άνεπήδησαν τρομακτικαί, δταν 
δ’ έξωθεν έτρεξαν είς τόν Ναόν πλειστοι μοναχοί κα*  χριστιανοί δ 
θόλος κατέπεσε καί έν άκαρεί ήναψχν τά κύκλω ύπό τα κατηχούμενα 
κελλία τών Ελλήνων, Λατίνων, Αρμενίων, Κοπτών καί Σύρων, έξ 
αύτών δέ τό πΰρ μετεπήδησεν είς τά εικονοστάσια τού Ναού καί ευρών 
εύφλεκτον ύλην τ’ άπειρα κηρία καί τά έλαια, προύχόρησε 
πρός τό άγιον Βήμα τού Καθολικού. Τό πυρ έμαίνετο έν τώ Ναώ έπΐ 
δύο ήμερονύκτια, περιφλέγον τα ξύλα καί τούς λιθίνους έτι κίονας, 
οιτινες κατέρρεον συγκαταφέροντες μεθ’ εαυτών είς σωρούς πυρικαύ- 
στων έρειπίων παν δτι έπ’ αύτών έστηρίζετο. Δια βιαίας συστροφής τό 
πύρ έπικατέλαβε καί τόν Γολγοθάν κατακαΰσαν τόν έν αύτώ ναόν 
μόνον τό Κουβούκλιον, έν ω ό Π. Τάφος, ώς έκ θαύματος, καίτοι παν- 
ταχόθεν περιεβάλλετο υπό τού πυρός, ιστατο ακέραιον, έσόθη δέ καί 
αύτή ή ξυλίνη αύτού θύρα, έσβέσθησαν δέ μόνον αί άνωθεν τού άγίου 
Τάφου κανδήλαι ένεκα τού υπερβολικού καπνού. Δέν ήδυνήθη τό πύρ 
νά προχωρήση καί είς τό σπήλαιον τής Εύρέσεως καί είς τό παρεκ- 
κλήσιον τών Κλαπών. Μετά πολλών άγόνων οί Λατίνοι έσωσαν τό 
παρεκκλήσιον αύτών. ΙΙάντα τά ιερά άμφια καί τά ιερά σκεύη ή 
έκάησαν ή ανέλυσαν, άλλ’ εύτυχώς έσόθη τό μέγα Σκευοφυλάκιον, 
μετά τών έν αύτώ ιερών σκευών, κειμηλίων καί αγίων λειψάνων. 
Ό Ναός παρουσίαζεν οίκτρόν θέαμα μεγαλοπρεπούς έρειπίου*  άπερί- 
γραπτον δ’ έγέννησε φρίκην ή σκέψις περί τού πώς θα ήδύνατο 
ν’ άνοικοδομηθή.1)

Τό άκρως θλιβερόν τούτο συμβάν άνήγγειλαν είς τόν τότε 
έν Κωνσταντινουπόλει διατρίβοντα καί νεωστί άναβάντα τόν 
θρόνον τού Άδελφοθέου Πατριάρχην Πολύκαρπον δύο άπεσταλ- 
μένοι Άγιοταφϊται πατέρες ό πρωτοσύγκελλος ’Ιωακείμ δ 
Κύπριος, καί δ μοναχός Γαβριήλ έκ Καππαδοκίας, τη 26η 
Νοεμβρίου. ’Αμέσως δ’ δ Πατριάρχης άνεκοίνωσε τούτο είς τόν 
Οικουμενικόν Πατριάρχην Καλλίνικον Ε'. καί είς τούς προκρί
τους τού Γένους, οί'τι^ες έν γενική συνελεύσει άκούσαντες τήν άφήγη- 
σιν τού φοβερού γεγονότος έν ένί στόματι καί μια καρδ'α άνεφόνη- 
σαν πρός τόν Πατριάρχην Πολύκαρπον. «Άνάλαβε, Μακαριότατε, τόν 
άγώνα τής άνοικοδομήσεως καί δλοι μας συντρέχομεν, δλοι μας

1 ) Χρυσ Παπα^οπούλου, μν. έργ. σ. G50 έξ.
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βοηθοΰμεν*  δέν άνεχόμεθα παντελώς τήν στέρησιν τού θείου έκείνου 
Ναού*  δεν παραχωρούμεν διόλου τήν δόξαν τού Έθνους ήμών εις 
άλλα έθνη*  μή δειλιάσης μη*  δυνατός ό Κύριος καί Σωτήρ ήμών 
I. Χριστός, είς δν έλπίζομεν*  βάλε άρχήν καλήν άμέσως χωρίς άνα- 
βολής καιρού καί συγκίνησον τά προς οικοδομήν. Καί διά έξοδα ίδού 
έκ πρώτης στιγμής καταβάλλομεν». Καί άμέσως ήρξατο έκαστος νά 
καταβάλη τό ίδιον λεπτόν. Οί άπλούστεροι έλεγον*  <καΙ τό ύποκά- 
μισόν μας πωλούμεν, άλλά δεν άνεχόμεθα νά μείνη έρημος ό Ναός». 
Διώρισαν δέ νά έκδοθώσιν είς πάντας τούς ’Αρχιερείς του θρόνου 
έγκύκλιοι καί συνοδικαί έπιστολαΐ προς κοινήν συνδρομήν καί βοήθειαν 
τής άνοικοδομήσεως τού περιωνύμου έκείνου Ναού. Ταυτοχρόνως συ- 
νετάχθη άναφορα έκ μέρους όλου τού Γένους πρός τόν Σουλτάνον 
Μαχμούτ, δΓ ής έξητειτο άδεια τής άνοικοδομής, ή εις καί έξεδόθη τφ 
1809, έπιτρέπουσα είς τό Ελληνικόν έθνος τήν άνοικοδόμησιν τού Να
ού τής Άναστάσεως, ως προγονικόν αύτοΰ καθίδρυμα. Κατάλληλος 
άρχιτέκτων εύρέθη δ Μιτυληναιος Κομνηνός, δστις προσελθών αυτό
κλητος πρός τόν Πατριάρχην Πολύκαρπον παρεκάλεσεν αυτόν ν’ άνα- 
λάβη δωρεάν τής άνοικοδομήσεως τού Ναού τήν έποπτείαν.

θά έμηκύνομεν τόν λόγον έπΐ πολύ έάν ήθέλομεν ν’ άφηγηθώμεν 
λεπτομερώς τά του άνακαινισμου τού ΝαοΟ, άρκούμεθα μόνον νά 
είπωμεν, δτι ή ύπό μόνων τών Ελλήνων («Ρωμαίων») καί δια συν
δρομής δλοκλήρου του Ελληνικού έθνους άνάληψις τής άνοικοδομή- 
σεως αύτοΟ, διήγειρε τόν φθόνον τών άλλων έθνών, τών Λατίνων καί 
ιδία τών Αρμενίων, οϊτινες τα μέγιστα άντέπραξαν πρός ματαίωσιν 
τών έργασιών. Παρ’ δλας δέ τάς σκευωρίας καί τούς διαπληκτισμούς, 
χάρις εις τήν έλληνικήν δραστηριότητα, ήτις έθαυματούργησε καί έν 
τή περιστάσει ταύτη, έντός όλίγων μόνον μηνών κατωρθώθη να λάβη 
πέρας ή οικοδομή. Τόν Μάρτιον τοΟ 1810 ήτο συμπεπληρωμένη ή 
άνοικοδόμησις τοΟ περικλείοντος τόν άγιον Τάφον Κουβουκλίου έν τή 
βάσει τοΟ όποιου ύπάρχει ή έξής έκφραστικωτάτη έπιγραφή : 
«Κτήμα καί αφιέρωμα τφ Χριστφ τών ’Ορθο
δόξων Ρωμαίων», άνωθεν δε τής πύλης «Ά ν ω κ ο δ ο- 
μήθη τό Κουβούκλιον τοΟ Παναγίου Τάφου, 
δλον έκ θεμελίου δΓ ελέους τών όρθοδό- 
ξων Ρωμαίων έπΐ τής πατριαρχεία^ Κυρίου 
Πολυκάρπου, έν έ τ ε ι α ω Γ κατά μήνα Μάρ-
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τ ι ο ν. Κατά μήνα Αύγουστον συνεπληρώθη καί τού δλου Καθολικού 
ή άνοικοδόμησις, ως καταφαίνεται έκ τών έν αύτω λεπτομερεστέρων 
έπιγραφών : «Οί άναστήσαντές με τό όρθόδοξον 
Γένος τών Ρωμαίων...άνέστην έκ τού πτώ
ματος εις δ βλέπετέ με κάλλος έπΐ τής 
πατριαρχείας Κυρίου Κου Πολυκάρπου αωΓ 
κατά μήνα Αύγουστον — Κατακέκαυμαι έν 
έτει σωτηρίφ αωη' Σεπτεμβρίου 30 ή μέρα δ', 
ώρα 10 τής νυκτός. —Ρ ωμαϊοι δ ρ θ ό δ ο ξ ο ι κτή
τορες αγίου Τάφου»! ’Αλλά συγχρόνως έληξαν αί έργασίαι 
έν τφ Γολγοθά καί έν τφ τόπφ τής εύρέσεως τού Σταυρού. Τήν 12 
Σεπτεμβρίου τού 1810 έληξαν τελειωτικώς αί έργασίαι έν τφ Ναφ 
διαρκέσασαι υπέρ τούς 13 μήνας, τή δέ 13 τού αύτού μηνός έτελέσθησαν 
έπισήμως τά έγκαίνια αυτού έν ,άπεριγράπτφ χαρά υπό τής Άγιοταφι- 
τικής ’Αδελφότητος. Βεβαίως ό άνακεκαινισμένος ού τος Ναός, ό άσυγ- 
κρίτςϋ τφ λόγφ λαμπρότερος τού πρό τού έμπρησμού, κατά πολύ ύπε- 
λείπετο τού άρχαίου ΚωνσιαντινείουΝαού, άλλ’ύφ’&ς άνφκοδομήθη συν- 
θήκας παρουσίασεν έκπαγλον καί καταπληκτικόν θέαμα, δικαίως χαρα- 
κτηρισθείς ύπό τίνος Ρώσου Προξένου «θαύμα πίστεως τών Ελλήνων». 
Καί δικαίως, διότι «μόνον ή θερμουργός τών Ελλήνων πίστις, ήτις 
έπΐ αιώνας όλοκλήρους συνετήρει καί καταστρεφόμενον άνεκαίνιζε τόν 
Ναόν τής Άναστάσεως ήδυνήθη καί έν τή περιστάσει ταύτη νά κατα
βάλη τα παρεμβληθέντα προσκόμματα καί ν’ άνεγείρη ούτω ταχέως τό 
κολοσσιαίον ίερόν κτίσμα είς δόξαν θεού. Άνευ δέ τής παρεμβάσεως 
τής θερμουργού ταύτης πίσιεως καί τής δλως έκτάκτου αύτών δρα- 
στηριότητος, άνευ τής έξεγέρσεως όλοκλήρου τού Γένους καί τής συγ- 
κινήσεως αυτού πρός τόν μέγαν αγώνα τής άνοικοδομήσεως θά ήτο 
νύν δλως διάφορος ή θέσις τής Ορθοδοξίας έν τοίς Πανσέπτοις προσκυ- 
νήμασι τής 'Ιερουσαλήμ Αλλά διά τής χάριτος καί βοήθειας τού 
θεού ό Ναός άνφκοδομήθη ύπό τών ορθοδόξων Ελλήνων».

’Εφεξής ή ιστορία τού Ναού τής Άναστάσεως μέχρι τού 1862 
περιστρέφεται είς τάς μεταξύ τών έθνών ίδιοκτητικάς έριδας, άλκά 
περί τούτων δέν πρόκειται ένταύθα, διό καί έπειγόμεθα ν’ άναφέρωμε/ 
τήν τελευταίαν έν τφ . οίκοδομήματι έπισκευήν ή μεταβολήν. Κατά 
τούς σεισμούς τού 1831 καί 1836, ό Ναός καί ίδίως τό ίερόν Λου- 
βούκλιον καί ό έπ’ αυτού μέγας τρούλλος παθώ/ είχεν άνάγκην έπι· 
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σκευής. Έζητήθη ή άδεια παρά τής ΙΙύλης, ό δέ Σουλτάνος Άβδούλ 
Μεδζήτ έξέδωκε τφ 1842 όρισμόν έπιτρέποντα εις τούς "Ελληνας 
τόν άνακαινισμόν του τρούλλου, άλλά τότε τή άντιπράξει της Γαλλίας 
ήγέρθησαν έριδες καί άντιζηλίαι μεταξύ των διαφόρων χριστιανικών 
δυνάμεων, συνέπεια των οποίων ύπήρξεν ό Κριμαϊκός πόλεμος (1854). 
Μετά τό τέλος τούτου, μετά πολλάς διαπραγματεύσεις έπετεύχθη 
συμφωνία μεταξύ Γαλλίας καί Ρωσσίας, τή συναινέσει καί της Τουρ
κίας, ύπεγράφη δ’ έπΐ τούιω πρωτόκολλον τη 5 Σεπτεμβρίου τού 
1862, καθ’ δ αί τρεις αύται δυνάμεις άνελάμβανον άπό κοινού ν’ άνα- 
καινίσωσι τόν τρούλλον τού II. Τάφου, διατηρουμένου τού statu quo 
των Προσκυνημάτων οτι δηλ. δια της πράξεως ταύτης «ουδέν δικαίωμα 
νέον χορηγείται εις τάς ύπογραφούσας τό πρωτόκολλον δυνάμεις, 
ούδ’ άναιρεϊται οίονδήποτε έκ των κεκτημένων ύπ’ αύιών πρότερον 
δικαιωμάτων». Τοιουτοτρόπως ήρχισεν ή έπιδιόρθωσις τού θόλου περα- 
τωθείσα τφ 1869. Ό νέος τρούλλος είνε έργον περικαλλέστατον καί 
της νεωτέρας άρχιτεκτονικής αριστούργημα. Έκτοτε ούδεμία παραλ
λαγή ή έπισκευή έλαβε χώραν έν τφ Ναφ τής Άναστάσεως.

*

Τοιαύτη έν τη βραχύτητι αύτής, διά μέσου των αιώνων ή ιστο
ρία τού ΙΙανιέρου Ναού τής Άναστάσεως. 'Ως οικοδόμημα θεωρούμε
νος δ Ναός ούτος δύναται κατά τε τό μέγεθος, τό ύψος, τάς διαστά
σεις καί τόν εσωτερικόν αύτού καλλωπισμόν νά παραβληθή πρός τούς 
μεγάλους ναούς τού χριστιανικού κόσμου. Άλλά τό μεγαλεϊον καί ή 
δόξα αύτού δεν περιορίζεται εις τήν καλλιτεχνικήν αύτού άξίαν. Είνε 
ό μέγιστος των ναών τής ύφηλίου, διότι έσχεν ήλικίαν,τήν οποίαν ούδείς 
άλλος ναός*  είνε ό ένδοξότερος τών ναών τής άνθρωπότητος, διότι έν 
αύτφ δΣωτήρ τού κόσμου έσταυρώθη, έτάφη καί άνέστη έκ νεκρών είνε 
δ άριζηλότερος ναός τών Χριστιανών, άπ’ άρχής έφελκύσας τήν προσ
οχήν καί τόν σεβασμόν ού μόνον όλων τών φυλών καί τών λαών, άλλα 
καί δλων τών άρχόντων καί μεγιστάνων τού χριστιανικού κόσμου. Είνε δ 
ίσιορικώτερος ναός τής Γής, διότι έπΐ δεκαέξ αιώνας διήλθε δια τοσού- 
των, ως εϊδομεν, περιπετειών καί έγεινεν αφορμή παγκοσμίων γεγονό
των είνε δ γλυκύτερος καί αγαπητότερος ναός τής Οικουμένης, διότι 
έν αύτφ χιλιάδες χιλιάδων καί μυριάδες μυριάδων καρδιών εύρον πα
ραμυθίαν καί άνακούφισιν είνε ό καθολικώτερος τής χριστιανικής λα
τρείας ναός, διότι έν αύτφ ούχΐ μία φυλή, εις λαός, μία χριστιανική
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κοινότης προσφέρει λατρείαν εις τόν Θεόν, άλλά πολλαΐ φυλαΐ καί λαοί 
καί γλώσσαι καί άπασαι αί χρισ.ιανικαί κοινότητες έκάστη εις τό ίδιον 
δόγμα καί τό ίδιον γλωσσικόν ίόίωμα’ είνε τέλος τι ύψηλόν καί ά- 
περίγραπτον, διότι άπασαι αί έξ αύτού έντυπώσεις είνε υψηλαΐ καί 
πολυσήμαντοι*  ιδίως δέ δΓ ημάς τούς Ελληνορθόδοξους είνε σκήνωμα 
καί μνημείον προσφιλέστατον καί περισπούδαστον, διότι μάς υπενθυ
μίζει τό σεπτόν μεγαλεϊον τού αρχαίου ήμών έκκλησιαστικού βίου 
καί διότι έν αύτφ βλέπομεν τάς 'ήρωϊκάς καί εύσεβείς προσπάθειας τών 
παρελθουσών ήμών γενεών δπως μή άποξενωθώσιν αύτού καί άναπο- 
λούμεν τα πικρά μέν, άλλ’ ένδοξα δεινά, άτινα έν καιροίς κρισίμοις ύ- 
πέστημεν.*)  Α.Δ.

*) Πρβλ. Bev. Ίωαννίδου, Προσκυνητάριον, α&λ. 183.

Η ΕΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ, ΕΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
‘H *Iepà  ήμών Σύνοδος ποιείται έκκλησιν προς τό εύσεβές πλήρ«)μα τής 

Εκκλησίας τής Κύπρου, όπως ένθυμηθή τα "Ιερά Προσκυνήματα έν ήμέραις α- 
πελευθερώσεως αυτών και συντελέση εις το νά άπαρτισΟή διά συνδρομών ατόμων 
και Ιερών ναών καί άλλων ιδρυμάτων είς παγκύπριος έρανος υπέρ του II. Τάφου 
και κατά άκριβέστερον καθορισμόν υπέρ τού 'Ιερού Κοινού τού Παναγίου Τάφου.

Άλλά τί είνε 'Ιερόν Κοινόν τού Παναγίου Τάφου και τί αντιπροσωπεύει ό 
όρος ούτος ώς εθνική αξία οί πολλοί βεβαίως άγνοούσι και είνε ανάγκη νά δώ- 
σωμεν πληροφορίας τινάς.

Και λοιπόν 'Ιερόν Κοινόν τού Παναγίου Τάφου είνε τό σύνολον τών ιδρυμά
των, τα όποια μέ κεντρον τόν Πανάγιον Τάφον αποτελούν τήν κληρονομιάν τού 
'Ελληνικού ’Έθνους έν τοίς Άγίοις Τόποις και πρός διχτήρησιν τών οποίων 
μακροϊ εθνικοί αγώνες διεξήχθησαν διά τών αίώνων.

Τό σύνολον τών ιδρυμάτων τούτων δύναται νά καταριθμηθή ώς ακολού
θως :

54 Προόκννήματα καί Μοναστήρια έν Παλαιστίνη, ήτοι, Κεν
τρικόν Μοναστήριον 'Αγίου Κωνσταντίνου, Ναός ’Λναστάσεως, Βηθλεέμ, Γεθση- 
μανή, Άνάληψις, Μικρά Γαλιλαία, 'Αγία Σιών, Πραιτώριον, 'Αγία Άννα, άγιος 
Νικόδημος, Βηθανία, ’Ιορδάνης, Άββά Γεράσιμος, Βηθαβαρα, Ιεριχώ, Σαραν
τάρων, άγ. Γεώργιος Χοζεβά, άγιος Σάββας, άγιος Θεοδόσιος, Βηθφαγή. άγιος 
Στέφανος, Σιλωάμ,’άγιος Όνούφριος, Καταμόνας, ΙΙροφήτης Ήλίας, άγιος Γε
ώργιος Πετζαλά, Τίμιος Σταυρός, Ποιμένες, Λύβδα, Φρέαρ Σαμαρείτιδος. ’Ορει
νή, Τιβεριάς, θαβώρ, Κανά, Ναζαρέτ, άγιος Μόδεστος. ’Αβραάμ, άγιος Χαρά
λαμπος, Πρόδρομος, άγιος Γεώργιος Μικρός, Αρχάγγελος, άγιος Νικόλαος, ά- 
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γία Αικατερίνη, Άγιοι θεόδωροι, άγιος Γεώργιος εβραϊκής, άγ. Σπυρίδων, άγιος 
’Ιάκωβος, άγιος Δημήτριος, άγιος Κύριλλος, άγιος Εύθύμιος, Μ. Βασίλειος, Με
γάλη Παναγία, Σαϊτναγία.

2 ΜητοοπόΖεις έν ένεργείφ, Πτολεμαΐδος καί Ναζαρέτ.
13 Ήγον^ιενεϊα σκοπού ποιμαντορικής διακονίας έν Παλαιστίνη, ήτοι : 

Ίόππης, Ρέμπλης, Γάζης, Νεαπόλεως, Κάϊφας, Ραμάλλας, Πετζάλλας, Κάρακ, 
Μαδηβάς, Σάλτης, ’Αζλούν, Χούσουν, Άπούτ.

16 Άντιποοόωπείαι καί Έξαρ^εϊαι έν τφ έςωτερικω ήτοι : Κων)πό- 
λεως, ’Αθηνών, Μόσχας, Κύπρου, Κρήτης, ’Αδριανουπόλεως, Σερρών, Ταϊγανίου, 
Τιφλίδος, Χάλκης, Νεοχωρίου, Διδυμοτείχου, Νίκοβας, Τυρνόδου Καρδαμήλων, 
Πιλαλοκονακίων.

92 Έκπαιοεντήοια ήτοι : 1 Γυμνάσιον, 1 Πρακτική Σχολή, 1 ’Αστική, 
1 Κεντρικόν Παρθεναγωγειον καί. 88 δημοτικά σχολεία έν οίς διδάσκουσιν 196 
διδάσκαλοι καϊ διδάσκονται 4000 περίπου μαθηταί.

Ή περικλεής θεολ. Σχολή τού Σταυρού ίδρυθείσα τφ 1855 άνασυσταθεισα 
τφ 1892 διατελεϊ κεκλεισμένη από τού 1909 ένεκα καιρικών περιστάσεων.

1 Νοόοκο^ιείον 45 κλινών μετά δύο ιατρών καϊ δύο φαρμακείων έν ‘Ιε
ρουσαλήμ καί έν Βηθλεέμ. Νοσηλεία, Ιατρός καϊ φάρμακα δωρεάν εις πάντα 
προσερχόμενον.

1 Τνπογοαφεϊον έλληνοαραβικόν μετά 2 άτμοκινήτων πιεστηρίων παρέ- 
χον λειτουργικά καϊ άλλα βιβλία τό πλεϊστον δωρεάν.

Αύτά ήσαν τά ιδρύματα τού ‘Ιερού Κοινού τού Π. Τάφου προ τού πολέμου, 
διά τήν συντήρησιν καϊ διοίκησιν τών δποίων υπό το τέως καθεστώς το Κεντρι
κόν Ταμειον τού ‘Ιερού Κοινού τού Π. Τάφου έδαπάνα, περιλαμβανομένων καϊ 
τών τοκοχρεωλυσίων τών δανείων αύτού, περίπου 75,000 άγγλικάς λίρας 
έτησίως.

‘Η τήν δαπάνην ταύτην καλύπτουσα πρόσοδος προήρχετο από τάς προσφο
ράς τών προσκυνητών, τάς άποστολάς τών ευσεβών χριστιανών διά γραμμάτων 
καϊ άπό τά κτήματα τού II. Τάφου, ών τό σπουδαιότερον μέρος εύρίσκεται έν 
Ρωσσίφ (Καυκάσφ, Μόσχα καϊ Βεσσαραβίφ). Αί επιτόπιοι κτηματικαϊ πρόσοδοι 
έν όμαλή καταστάσει πραγμάτων δεν ύπερβαίνουσι τάς £ 10,000, ή δέ έκ 
Ρωσίας συνολική πρόσοδος (προσκυνηταί, άποστολαϊ διά γραμμάτων, Διαθήκαι, 
κτήματα) άπετέλει περίπου τά 4)5 τής ολικής προσόδου τού ‘Ιερού Κοινού τού 
Π. Τάφου.

Τό χρέος τού II. Τάφου προ τού πολέμου ύπερέβαινε τάς 300,000, τήν 
στιγμήν δέ ταύτην θά πλησιάζη αν μή καϊ υπερβαίνη τό διπλάσιον δεδομένου 
ότι καθ’ δλην τήν διάρκειαν τού πολέμου τό ‘Ιερόν Κοινόν θά συνετηρεϊτο διά 
δανείων έπι ύπερόγκφ τόκφ συνομολογουμένων.

Τό έθνος δαπάνησαν είς τό παρελθόν αμέτρητα ποσά διά τήν διάσωσιν τού 
Π. Τάφου καϊ τών λοιπών προσκυνημάτων καλείται πάλιν είς νέας υπέρογκους 
ύπέρ αυτών θυσίας. 'Η φιλοτιμία του τού νά μή στερηθή τού θείου έκείνου Ναού, 
έφ· ού έχει έπιγράψει «ΚΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΦΙΕΡΩΜΑ Τ2ι ΧΡΙΣΤΩι ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟ
ΞΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ»—«ΡΩΜΑΙΟΙ ΚΤΗΤΟΡΕΣ ΑΓΙΟΓ ΤΑΦΟΓ»—ΑΝΩιΚΟΔΟΜΗΘΗ...

ΔΓ ΕΛΕΟΓΣ TUN ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ» —«ΟΙ ΑΝΑΣΤΗΣΑΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟ 
ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΓΕΝΟΣ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ» —«ΑΝΕΚΑΙΝΙΣΘΗ ΠΙΟ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ» 
ή άπόφασίς του τού να μή «παραχωρήση τήν δόξαν του είς άλλα έθνη», 
αύτά θά σώσουν καϊ πάλιν τήν έν τοϊς ‘Αγίοις Τόποις πατρικήν του κληρο- 
νομίαν.

Η ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ *

* Συνέχεια εκ τού προηγουμένου τεύχους καϊ τέλος.

’Ajcò τής φοβέρας ταύτης καταστροφής ή ίστορΓα έπΙ μακρότατον 
χρόνον ούδεμίαν ποιείται μνείαν τής 'Ιερουσαλήμ. σΟτε όμως έπΙ τοΟ 
αύτοκράτορος ΆδριανοΟ τό επί τ^σ^υτον χρόνον μίσος τών ’Ιουδαίων 
κατά τών ξένων κυριάρχων του ΊεροΟ έςερράγη είς έπανάστασιν, 
ή αγία Πόλις περιεζώσθη πάλιν υπό ρωμαϊκών λεγεώνων, κατελήφθη 
καί έπΙ τών έρειπίων της ώκοδομήθη νέα πόλις με τό νέον όνομα 
A ί λ ( α Κ α π ι τ ω λ ί V α, έκ του ονόματος του αύτοκράτορος 
Αίλίου καί προς τιμήν του Καπιτωλίου Διός, τού όποιου ανηγέρθη 
βωμός έπΙ τού τόπου, ένθα έκειτο ό ιουδαϊκός ναός. Ό Ζευς άνεκη- 
ρύχθη πολιούχος τής νέας πόλεως καί ναοί καί άγάλματα αύτού τε 
καί τής ’Αφροδίτης άνηγέρθησαν επί τού Τόπου, ένθα έσταυρώθη καί 
έτάφη ό Σωτήρ ήμών. Τό ό νομα Ιερουσαλήμ δεν ή το πλέον έν χρήσει 
καί έλησμονήθη τόσον, ώστε, βτε μάρτυς έν Καισαρεία έπΙ Μαξιμιλια- 
νού είπεν ότι ή πατρίς του ήτο ή Ιερουσαλήμ (έννοών τήν ούράνιον 
'Ιερουσαλήμ), ό Ρωμαίος έπαρχος Φιρμιλιανός ήρώτησε : τίς έστιν ή 
πόλις αύτη καϊ πού κεϊται ;

Άπό τού Μ. Κωνσταντίνου καϊ εξής ή Ιερουσαλήμ γίνεται κέν- 
τρον καθαρώς πλέον χριστιανικόν. Τό ύψηλόν παράδειγμα τής αγίας 
Ελένης, ή άνεύρεσις τών αγίων Τόπων καί ή έπ’ αύτών άνέγερσις 
λαμπρών έκκλησιών, ταύτα πάντα συνετέλεσαν ίνα έπισύρωσι καϊ αύξή- 
σωσι τήν είς τούς άγιους Τόπους προσοχήν τών Χριστιανών καί διεγεί- 
ρωσι τόν προς αύτού; πόθον. 'H 'Ιερουσαλήμ, πατριαρχικόν πλέον κέν- 
τρον, μετέχει όλης τής θρησκευτικής κινήσεως τών πολυτάραχων αιρε
τικών χρόνων τού τετάρτου, πέμπτου καϊ έκτου αίώνος. Ή άγία Πόλις 
όχι μόνον άνέκτησε τήν προ τέραν αυτής λ? t τρότητα, άλλα καί καθολι- 
κώτερον παρά πρότερον άπελάμβανε σεβασμόν, γενομένη ή άγία 
πόλις σύμπαντος τού Χριστιανικού κόσμου.

Άλλ’ή λαμπρότης αύτη τής ίερας πόλεως διεκόπη. Οί Πέρσαι, 
είσελάσαντες άκατάσχετοι είς τό βυζαντιακόν κράτος άρχομένου τού 
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εβδόμου αίώνος, εύρέθησαν πρδ τής Ιερουσαλήμ. Κατά τδν ’Ιούνιον 
του 614 πολιορκούσι τήν πόλιν καί κυριεύουσιν αύτήν έξ έφόδου. 
Μυριάδας έκ των κατοίκων της έθανάτωσαν, τάς μεγαλοπρεπείς αύτής 
εκκλησίας κατέστρεψαν, τδν ναόν τής Άναστάσεως κατέκαυσαν, τδν 
δέ Πατριάρχην Ζαχαρίαν μετά τού τιμίου σταυρού καί πολλών κατοί
κων τής 'Ιερουσαλήμ άπήγαγον είς αιχμαλωσίαν.

Ή κυριαρχία των Χριστιανών έν τή αγία Πόλει άποκατέστη 
μετ’ ολίγον διά τών περιφανών νικών του αύτοκράτορος Ηρακλείου 
κατά τών Περσών, άλ^ά δεν διήρκεσεν έπΐ πολύ. Νέος πόλεμος δρμη- 
τικός καί άπροσδόκητος έπήρχετο άπδ νότου. ’Ακάθεκτοι Άραβικαί 
στρατιαί κατε) άμβανον άλλεπαλλήλως τάς ίστορικωτάτας χώρας του 
ελληνικού κράτους καί μοίρα μαχητών τού Ίσλάμ εύρέθη πρό τής 
'Ιερουσαλήμ. Είνε άξιοσημείωτος ό τρόπος καθ’ ον ή αγία Πόλις 
περιήλθεν είς τήν εξουσίαν τών ’Αράβων. ΠολιορκηθεΙσα τώ 676 άντέ- 
ταξεν άντίοτασιν γενναίαν πρός τούς πολιορκητάς, καίπερ ούσα έγκατα- 
λελειμμένη είς έχυτήν καί μόνον άρχηγδν καί προστάτην έχουσα τδν 
περίφημον Πατριάρχην Σωφρόνιον. Άναγκασθείσα έπί τέλους νά παρα- 
δοθή διά συνθήκης άπήτησε να συνομολογήση τήν συνθήκην τής παρα- 
δόσεως πρδς αύτόν τον Χαλίφην, ούχΐ δέ πρδς τδν άρχηγδν τού 
πολιορκητικού στρατού. Καί τότε δ Χαλίφης Ώμάρ άπήλθεν άπδ Μέκ
κας καί διανύσας μακροτάτην οδόν δια τής έρήμου έφθασε πρδ τής 
άγίας πόλεως, τήν όποιαν καί οί Μωαμεθανοί έσέβοντο ώς άγίαν πόλιν 
καί σέβονται καί καλούσιν αύτήν μέχρι σήμερον ούτω (Κουντούς ή 
Κουντούς σερίφ) καί συνωμολόγησε πρδς τδν Πατριάρχην Σωφρόνιον 
τήν περί παραδόσεως τής πόλεως συνθήκην. 'Η συνθήκη αύτη ή το 
κατά τούτο ιδίως σπουδαία δτι ήτο ή πρώτη μεταξύ Μωαμεθανών καί 
Χριστιανών συνθήκη, ή μάλλον ή πρώτη επίσημος έκ μέρους τού 
Μωαμεθανικού κράτους πράξις ή καθορίζουσα τήν θέσιν τών Χριστια
νών έν μωαμεθανικφ κράτει κατά τάς άρχάς τού Κορανίου καί άποιε- 
λούσα τήν βάσιν καί άφετηρίαν όλων τών μετά ταύτα θρησκευτικών 
έλευθεριών, αί οποίαι παρεσχέθηοαν ύπο διαφόρων μωαμεθανών ήγε- 
μόνων είς τούς χριστιανούς.

Ή 'Ιερουσαλήμ ύπήχθη ούτω ύπδ τούς *Αραβας Μωαμεθανούς 
καί ύπ’ αύτούς διετέλεσεν έπΐ 6 περίπου αίώνας. Αήγοντος τού 11ου 
αίώνος σταυροφορικα στρατεύματα μετ’ άπεριγράπτους ταλαιπωρίας 
φθάνουσιν έκ τής Δύσεως πρδ τών τειχών τής άγίας Πόλεως πρδς 
άπε^ευθέρωσίν της έκ τού σκληρού ζυγού τών Μωαμεθανών. Ή πόλις 
καταλαμβάνεται έξ έφόδου. Οί Σταυροφόροι ήοεθισμένοι έκ τών απει
λών καί τών βλασφημιών τών Μουσουλμάνων, έξηγριωμένοι έκ τών 
δεινών, τα οποία ύπέστησαν έν καιρφ τής πολιορκίας, καί έκ τής 

Ή ‘Ιερουσαλήμ άνά τούς αίώνας 651

άντιστάσεως τήν οποίαν άπήντησαν καί έντός τής πόλεως, ένέπλησαν 
αίματος καί πένθους τήν 'Ιερουσαλήμ, τήν οποίαν ήλθον νά έλευθε- 
ρώσωσι καί τήν δποίαν έθεώρουν ώς δευτέραν των πατρίδα Ή σφαγή 
ήτο γενική. Οί Μωαμεθανοί έσφάζοντο είς τάς δδούς καί είς τάς οικίας 
καί είς τδν ναδν τού Σολομώντος άνενεώθησαν αί φρικαλέαι σκηναί 
τής επί Τίτου άλώσεως. Πεζοί καί ίππείς είσήρχοντο άναμεμιγμένοι 
μετά τών ήττωμένων, έν τώ μέσω δέ τού φρικαλεωτέρου τών θορύβων 
δέν ήκουέ τις άλλο είμή στεναγμούς καί φωνάς άποθνησκόντων*  οί νι- 
κηταί πατούντες έπί σωρών πτωμάτων, έτρεχον ίνα προφθάσωσι τούς 
φεύγοντας.

Ή 'Ιερουσαλήμ έμεινεν ύπδ τήν κυριαρχίαν τών Σταυροφόρων 
περί τα 89 μόνον ετη, άνακαταληφθείσα ύπδ τών Μωαμεθανών. 
Έκτοτε μεθ’ δλας τάς αλλεπαλλήλους σ;αυροφορίας, τδ βασίλειον τής 
'Ιερουσαλήμ ούδέν άλλο ήτο είμή κενδς καί μάταιος τίτλος. Μετά 
τήν κατάλυσιν τού Βυζαντιχκού κράτους ύπδ τών ’Οθωμανών δ σουλ
τάνος Σελήμ δ Β'. κατά τδ 1517, καταργήσχς τήν έπί τής Συρίας 
καί Παλαισιίνης κυριαρχίαν τών σουλτάνων τής Αίγύπτου, κατέλαβε 
καί τήν 'Ιερουσαλήμ. Έ αγία Πόλις δέν έμεινε ξένη καί πρδς τά πολε
μικά γεγονότα τού 1831 —18 40 μεταξύ τού άντιβασιλέως τής Αίγύ
πτου Μεχμέτ ’Λλή, τού διοικητού τής Πτολεμαίδος Άβδουλλά Πασά, 
καί τής ’Οθωμανικής Κυβερνήσεως. Ή έν Αονδίνω συνθήκη τού 1840 
μεταξύ ’Αγγλίας, Πρωσσίας, Αύσφίας καί Ρωσίας άφ’ ένδς καί τής 
'Γψηλής Πύλης άφ’ ετέρου έπχνέφερε τήν άγίαν Πόλιν ύπδ τούς 
Τούρκους.

Κατά τδν παρόντα παγκόσμιον φοβερόν πόλεμον αί έν Παλαιστίνη 
πολεμικαί έπιχειρήσεις τών * Αγγλων εφερον τά γενναία Βρεττανικά 
σερατεύματα πρδ τής άγίας Πόλεως. Κατά τήν 8/<ν Δεκεμβρίου τρέ
χοντος έτους ό στρατηγός *Αλλεμπυ  έπετέθη κατά τών έχθρικών 
θέσεων νοτίως καί δυτικώς τής 'ΙεροΛσαλήμ. Τά Ουαλιανά καί τά 
’Αγγλικά στρατεύματα προελαύνοντα έκ της διευθύνσεως τής Βηθλεέμ 
άπώθησαν πρδς τά οπίσω τούς Τούρκους καί ύπερβάντα τήν 'Ιεριχώ 
πρδς άνατολάς έγκαθιδρύθησαν έπί τής δδού ' ερουσαλήμ—'Ιεριχούς*  
κατά τδν αύτόν χρόνον τδ πεζικόν τού Αονδίνου καί τά περιφερειακά 
στρατεύματα έπετέθησαν καιά τών ισχυρών έχθρικών θέσεων δυτικώς 
καί βορειοδυτικώς τής Τεριχούς’ ούιως ή άγία Πόλις απομονωθείσα 
παρεδόθη είς τόν στρατηγόν *Αλλεμπυ.  Ό στρατηγός είσήλθε τήν 
11 τού μηνδς πεζή είς τήν πόλιν. Φρουραί έτέθησαν πέριξ τών άγιων 
Τόπων. Τό τζαμίον Ώμάρ έτέθη ύπδ τήν έπιτήρησιν ’Ινδών Μωχμε- 
θανών. 'Η κατάληψις τής 'Ιερουσαλήμ έγένετο μετά τίνος χρονοτριβής
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ώς έκ τής μεγάλης φροντίδας ψις έλήφθη Uva άποφευχΟή βλάβη των 
Ιερών Τόπων έντός καί πέριξ τής πόλεως.

Τιμή καί έπαινος ε^ς τού. γενναίους *Αγγλους ! ΕΙνε ή μόνη 
άλωσις τής άγίας Πόλεως, καια τήν όποιαν έπεδείχθη ζηλευτή ήμε- 
ρότης καί εύλάβεια πρός τήν θεοβάδιστον πόλιν.

Γ. Μ.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ και 2ΚΕΨΕΙ2
ΟΙ ΕΡΑΝΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ

Μετά θεοφιλούς ζήλου έπελήφθησαν οί Ιερείς και επίτροποι τής συλλο
γής των υπέρ τού Π. Τάφου εράνων κατά τήν συνοδικήν εγκύκλιον, παντού δέ 
πχρατηρεϊται φιλόχριστος προθυμία αξία τής εύσεβείας και τής φιλοπατρίας τού 
λαού μας. Και οί πτωχότεροι φιλοτιμούνται να μή καθυστερήσωσιν είς τήν 
ίεράν ταύτην οφειλήν. ’Αρχίζει πάλιν να καταλαμβάνω τήν έλληνικήν ψυχήν ή 
συγκίνησις ήτις είς προηγουμένας κρίσιμους έποχάς ύπηγόρευε τήν κραυγήν : 
«Δέν άνεχόμεθα παντελώς τήν στέρησιν εκείνου τού θείου Ναού, δέν παραχωρού
με'/ διόλου τήν δόξαν τού έθνους μας είς άλλα έθνη» καί ακόμη έκφραστικώ- 
τερον: «καί τό ύποκάμισόν μας πωλούμεν άλλα δέν άνεχόμεθα νά μείνη έρημος 
δ Ναός τού 'Αγίου Τάφου».

XXX

ΤΑ ΕΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΟΙΣ
Κατά πληροφορίας πρός τόν Μητρ. Κιτίου έκ των πατριαρχείων ’Αλεξάν

δρειάς ήτο έκεϊ γνωστόν κατά τήν άναχώρησιν τού τελευταίου ταχυδρομείου 
—καί τούτο έκ κινηματογραφικής ταινίας-»—δτι αντιπρόσωπος τού πατριαρ
χείου κατά τήν υποδοχήν τού Στρατηγού *Αλλεμπυ  ήτο δ τέως έν Άθήναις 
*Εξαρχος τού Π. Τάφου Άρχιμ. κ. Νικόδημος, ούδέν δέ ήτο γνωστόν έν τοίς 
πχτριαρχείοις περί τελευτής τού Σκευοφύλακος Εύθυμίου.

XXX

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
Κατά πληροφορίας ασφαλούς πηγής οί έν Αίγύπτφ Παλαιστινοί αραβόφωνοι 

ορθόδοξοι κινούνται ήδη πρός άνανέωσιν των αξιώσεων, αίτινες πρό έννεαετίάς 
συνετάραξαν τήν ’Εκκλησίαν 'Ιεροσολύμων και έφ’ ών ή ‘Γψηλή Πύλη έξέδωκε 
τότε άπόφασιν στηρίζουσαν τό καθεστώς. Εύτυχώς δέν υπάρχει πλέον φόβος νά 
έπαναληφθώσιν αί τής τότε αταξίας σκηναί, καθ’ άς κατελαμβάνοντο βίφ Πατρι- 
αρχείον κα\ Μοναστήρια, τής Κυβερνήσεως άδυνατούσης νά καταστήση σεβαστά 
τόν νόμον και τό δίκαιον διά τάς παντοειδείς πολιτικάς έπεμβάσεις.

ΣΓΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Τή 15η τού μηνός άγομένης έορτής 

όνομαστηρίων τού Πρωθυπουργού κ. 
Ελευθερίου Βενιζέλου ή Α.Μ. δ ’Αρ
χιεπίσκοπος έτηλεγράφησεν αύτφ ταύ- 
τχ:

<’Επΐ τή ονομαστική έορτή συγχαί- 
ροντες εύχόμεθα δπως δ Κύριος χαρί
ζω ‘Γμετέρφ Έξοχότητι ύγείαν έπϊ 
συντελέσει τής άπελευθερώσεως τού υ
ποδούλου ’Ελληνισμού.»

t ‘Ο Κύπρου ΚΓΡΙΛΛΟΣ.
Είς τό τηλεγράφημα τούτο τής Α.Μ. 

τού ’Αρχιεπισκόπου δ Πρωθυπουργός 
τής ’Ελλάδος κ. ’Ελευθέριος Βενιζέλος 
απήντησεν άμα τή είς ’Αθήνας έπανόδφ 
του τηλεγραφικώς ώς έξής :

• Ειλικρινείς εύχαριστίας». 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ.

ΕΝΟΡΙΑΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ
’Επί των γενομένων κατά τήν 10 

Δεκ. είς δλην τήν ’Εκκλησίαν εκλο
γών ένοριακών έπιτρόπων έπί τή βάσει 
τών διατάξεων τού ειδικού κανονισμού 
τών ένοριακών διαχειρίσεων δυνάμεθα 
νά σημειώσωμεν έν άριθμοίς τα ακό
λουθα αποτελέσματα έν τή δικαιοδο- 
σίφ τής Μητροπόλεως Κιτίου. ’Επί 
114 ένοριών είς 55 έγένετο έκλογή, 
είς 46 δέν έγένετο έκλογή καί 13 ά- 
ποκέντρων ένοριών καθυστερεί ακόμη 
τό αποτέλεσμα. ’Ενστάσεις ύπεβλήθη- 
σαν κατά 8 έκλογών. Ήκυρώθησαν δ- 
λοκληρωτικώς 3 καί μερικώς 1. Είς 
τάς άκυρωθείσας διετάχθη έπαναλη- 
πτική έκλογή, άπερρίφθησαν δέ 4.
ΔΕΗΣΙΣ

Τήν. 24ην του μηνός συμφώνως πρός 
τήν ’Εγκύκλιον τού Μ. ’Αρχιεπισκό

που έτελέσθη έν πάσι τοίς ναοίς μετά 
τήν θείαν λειτουργίαν έν ειδική τελετή 
παρακλήσεως δέησις υπέρ εύοδώσεως 
τού πολέμου είς τέλος αγαθόν υπέρ τής 
ανθρωπότητας, άνεγνώσθη δέ κχτ αύ- 
τήν τό σχετικόν διάγγελμα τής Αυτού 
Βρεττανικής Μεγαλειότητας.
ΧΡ1ΣΤΟΓΓΕΝΝΑ

Έπί τή άγίφ έορτή τής Χριστού 
Γεννήσεως οί Ποιμένες τής Εκκλησί
ας αντήλλαξαν τηλεγραφικώς εύχάς ύ- 
πέρ άλλήλων καί τών ποιμνίων αύτών. 
‘0 ’Αρχιεπίσκοπος έτηλεγράφησε πρός 
τούς Μητροπολίτας τάδε : «’Αδελφικόν 
ασπασμόν έπί τή έν Βηθλεέμ, έλευθέρφ 
ήδη, Γεννήσει τού Σωτήρος ημών καί 
εύχάς υπέρ παγκοσμίου ειρήνης μετά 
δικαιοσύνης καί έλευθερίας».
ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ

‘0 Π. Μητρ. Κιτίου έτηλεγράφησε 
τή ήμέρφ τής έορτής είς τάς ’Αθήνας 
πρός τόν κ. Βενιζέλον ταύτα :

«’Επί τή Χριστού Γεννήσει καί τή 
'Γμετέρα έκ τού πατριωτικού ταξειδίου 
έπανόδφ θερμά άπευθύνοντες συγχαρη
τήρια, ίκετεύομεν τόν γεννηθέντα Παι- 
δίον νέον θεόν όπως εύλογήση τούς ύ- 
μετέρους μεγαλοπρεπείς υπέρ τής πα
νελληνίου ένώσεως αγώνας». Ή Α. 
Έξοχότης απήντησεν «έγκχρδίους ευ
χαριστίας».
ΓΠΕΡ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΟΠΩΝ

Ό Π. Μητρ. Κιτίου λειτουργών ή 
χοροστατών έν τοίς ίεροίς νχοϊς Λάρ
νακας έπί ταίς έορταίς λαμβάνει πάντο
τε θέμα τών δμιλιών ταυ τά Ιερά 
Προσκυνήματα ζητών νά καταστήση είς 
τό εύσεβές πλήρωμα αντιληπτόν δτι 
άνευ ταχείας καί γενναίας πανελληνίου
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βοηθείας, τά Ιερά Προσκυνήματα, ή 
δόξα τού έλληνικού έθνους διατρέχουν 
κίνδυνον ναυαγίου έν τώ λιμένι τής έ- 
λευθερίας».
ΘΡΟΝΙΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΙ

Συνήλθε τή 21 τού μηνάς έν Λεμεσφ 
ή θρονική επιτροπεία τής Μητροπόλεως 
Κιτίου ύπό τήν προεδρείαν τού Μητρο
πολίτου και απεφάσισε : 1 ) Άνεγνώ- 
ρισε κενήν μίαν θέσιν μέλους τής επι
τροπής και έπλήρωσεν αύτήν έκλέξασα 
όμοφώνως τον κ. Νέαρχον Μαληκίδην. 
2) ’Απεφάσισε διαιτητικός έπι διαφοράς 
τού ένοικιαστού Σφαλαγγιωτίσσης πρός 
τήν Μητρόπολιν. 3) Διώρισεν έκτακτους 
έλεγκτάς προς έξέλεγξιν των ένοριακών 
διαχειρίσεων αγίας Φυλάξεως καί 
Κοιλανίου κηρυχθεισών έν αταξία ύπά

τού τακτικού έλεγκτού. 4) Ανέβαλε 
τον δλεγχο^τού απολογισμού τού θρο- 
νικού ταμείου τής χρήσεως 1916 όπως 
ένεργήση αυτόν είς τήν τακτικήν κατά 
Ιανουάριον συνεδρίαν έκ παραλλήλου 
πρός τόν έλεγχον τής χρήσεως 1917.

Τή δέ 27 τού αύτού μηνάς συνήλθεν 
έν 4Αρχιεπισκοπή υπό τήν προεδρείαν 
τής Λυτού Μακαριότητος ή θρονι
κή ’Επιτροπή τής ’Αρχιεπισκοπής. 
Αύτη έκανόνισε τά τής διανομής τής 
περιουσίας τού αοιδίμου ’Αρχιεπισκό
που Κυρίλλου Β'. καί έλαβε πρόνοιαν 
περϊ έξωραΐσεως τής ’Αρχιεπισκοπής 
ώς και περί σχηματισμού κεφαλαίου 
πρός άνέγερσιν έκ βάθρων καί έπι 
σχεδίου νέου αρχιεπισκοπικού μεγά
ρου.

* Ό αριθμός σημαίνει σελίδα.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ-ΕΤΟΣ Ζ.

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ *

"Αγιον Όρος 166, 494. ’Αρχιεπίσκοπος έν Άμμοχώστφ 32. ’Αρχιερατική 
Λειτουργία 167. Άρσις έπιτιμίου 167. Αίτησις διδασκαλικού συνδέσμου 198. 
’Αρχιεπίσκοπος έν Λεμεσφ—Πάφφ 200-222. Άνάστασις τού Χριστού 201, 241. 
’Αρχιεπισκοπή 431, 240, 303. ’Αρχιεπίσκοπος έν Πραστειφ 270. Άδεια λει
τουργίας ναού 271. Άδεια είς 'Ιεροκήρυκας 272. ’Αρχιεπίσκοπος έν Λάρνακι 
334. Ανέκδοτον Β. ’Αλεξάνδρου 364. Άποκατάστασις 'Ιερέων Βουνίου 368. 
Άπάντησις 'I. Συνόδου πρός τούς Βουλευτάς 391. Άνεκουφίσθημεν 430. ’Αρχι
επίσκοπος Κύπρου 431. Άλυσις παραδοξολογιών 452. Άγγλοι περί τού ’Αναθέ
ματος 493. ’Αναθεματισμός και τό Πατριαρχείον 493. Άνεύρεσις υπογείου ναού 
494. Άπάντησις τής ’Εκκλησίας τής 'Ελλάδος είς τήν ειρηνικήν τού Μ. Αρχι
επισκόπου 523. Άπολύτρωσις τής Παλαιστίνης 529. Άγιος ’Ιωάννης ό Χρυσό
στομος 547. Άνά τά Ιερά έδάφη 552. Άνέγερσις ιερού ναού 560. Αίτησις δημο
σιογράφων 592. Άνά τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον 621. Άντίδρασις 624.

Βουλευται—’Εκκλησία 303. Βασιλική έορτή 336, 429. Βυζαντινή Μου
σική 527. Βενιζέλος έν Λονδίνφ και Παρισίοις 557. Βασίλειος Μιχαηλίδης (ψ) 
624.

Γάζα 260, 279. < Γρηγόριος δ Παλαμας» 396. Γεωργιανή ’Εκκλησία 526. 
Δικαιοσύνη και Αδικία 8. Δικαία αιτησις 96. Δικαστική άπόφασις 123. 

Διδασκαλικός σύνδεσμος 239. Δικονομία έκκλ. Δικαστηρίων 337, 366. Δικαιώ
ματα ένοριακών έκλογέων 368. Δίκη ’Αρχιερέων εν Έλλάδι 421, 492. Διάβημα 
Βουλευτών 428. Δια τό άλμα τών Βουλευτών 491. Δέησις 653.

'Εορτή τού άγ. Σπυρίδωνος 623. Είς Μνήμην τού "Ηρωος 623. Έόρτιοι 
εύχάΐ 31. ’Εθνική Σημαία 55. Ειδικοί ’Αντιπρόσωποι (Μητροπολ. Κυρην.) 85. 
’Εξαρχία Λεμεσού 95. ’Επιστολή Άρμοστοΰ πρός τόν ’Αρχιεπίσκοπον 121. 
’Εγκαίνια Ιερατικού συνδέσμου 126. Έπιτ μησις ιερέων 126. Έπεισόδιον 30ής 
Ίανουαρίου 127. Ειδικός κανονισμός θρονικών έπιτροπειών 139. Ειδικός κανο
νισμός ένοριακ. διαχειρ. 146. Έπι μιας ένστάσεως 168. ’Εγκύκλιος ’Αρχιεπι
σκόπου Κύπρου 186, 616. ’Εκλογή Μητροπολίτου Κυρηνείας 193. ’Εθνική 
έορτή 199. Έγγίζει ή άπολύτρωσις 207. Ειρηνική Μητροπολίτου Κυρηνείας 220. 
Έπι τής έγκρίσεως τής Μητροπολιτ. έκλογής 237. Έκκλ. τής ’Αγγλίας 256. 
Εθνικόν ζήτημα τής Κύπρου 269, 272, 332, 527. Έκκλησιαστ. Δικαστήρια 
270. Εγκαίνια Πτωχοκομείου 271. ’Εγκαίνια ναού 560. ’Εκδρομή Τελειόφοιτων 
271. Έκκλ. τής Νέας Ελλάδος 299. Έπι τής δηλώσεως τών Βουλευτών 333. 
Εφορεία Π. 'Ιεροδιδασκαλείου 367. Έλεγχος Διαχειρ. 'Ιεροδιδασκαλείου 367. 
Έκποίησις θρονικ. ιδιοκτησίας 368. Εγκύκλιος Μ. Κιτίου διά τα έκκλησιαστικά 
Δικαστήρια 395. Επιστολή κατά τής ίστορικ. πραξ. τού Άναθ. 405. Ενδιαφέ
ρουσα άγόρευσις 'Ιεράρχου 409. Έπι τή έορτή τού Βασιλέως 418. Έγγραφα 
έπί τού έθν. ζητήματος 424. Ερευνάτε τάς Γραφάς 440, 474. Έπιβεβλημένον 
καθήκον 461. Έξόντωσις υποδούλων 495. Έννοια τής ζωής 497. Έπι τής 
άπαντήσεως τού υπουργού 526. Εύσεβής δωρεά 527. Έρανοι διά τούς πυροπα
θείς 528. Εντυπώσεις δημοσιεύματος 557. "Ελληνες έν Ρωσία 558. Ένοριακαί 
έκλογα'ι 623, 653. Εθνική Κληρονομιά έν Παλαιστίνη 647. Έρανοι Αγίου 
Τάφου 652.

’Ηθικά Πλουτάρχου 15, 50. Ηρώων Μνημόσυνα 167. Ήμερα Κοινής Δεή- 
σεως 557.

θεός Λυτρωτής 19. θλιβερόν έπεισόδιον 57. θρονική έπιτροπεία 95, 653. 
θεοχάρης Μιτσής (ψ) 168.

’Ιορδάνης 3. 'Ιερατικός σύνδεσμος Λευκωσίας 32. 'Ιερά Σύνοδος 82, 303, 
590. ’Ιησούς Χριστός βασιλεύς τών διανοιών ήμών διά τής πίστεως 273, 305. 
'Ιερός ’Αμβρόσιος 448. Ίεράρ/αι τής Εκκλησίας προστάται τού λαού 505. 
'Ιερουσαλήμ άνά τούς αιώνας 605, 649.

Κανονισμοί 168. Κεκ^λυμένοι βαθμοί γάμου 199. Κυπριακόν Μουσείον 240. 
Κωνσταντίνος ό Μ. και ή Άγ. Ελένη 316. Κανονισμοί Π. 'Ιεροδιδασκαλείου 
366-369. Κατάστασις τού λαού 465 Κύπριος ώς Στρατιώτης 524.

Λογίων θησαύρισμα 13. Λειτουργίαι 31, 592. Λόγος Μ. Κ. είς τό Μνημό- 
συνον υπέρ τών ήρώων 177. Λόγος τής Λ. Μ. έπι ταίς έξετάσεσι τού Π 'Ιερο
διδασκαλείου 389. Λόγος περί Όμονοίας 457. Λόγος Μ. Κ. είς τήν άπελευθέ- 
ρωσιν τών 'Ιεροσολύμων 610.

Μεγάλη Τεσσαρακοστή 65. Μητροπολιτικόν οίκημα 96. Μητρόπολις Κυ-
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ρηνείας 96, 126, 167, 336, 368. Μνημόσυνον δωρητών σχολείων 126. Μυ
στήριον τής θείας Μεταλήψεως 129. Μητροπολίτης Κυρηνείας 200, 270, 238, 
304. Μητροπολίτης Κιτίου 200. Μέθη 211. Μονή άγίου Νεοφύτου 239. Μονή 
Κόκκου 239, 464. Μητρόπολις Πάφου 303, 432. Μητρόπολις Κιτίου 303, 432. 
Μετάθεσις παρεκκλησίου 367. ?Τ σική Σχολή 560. Μνημόσυνον εύεργέτιδος 624. 
Μετά τήν χαράν ή λύπη 622.

Νηστειών Ιστορική άνασκόπησις 25, 59, 89, 110, 264, 329. Νομοθετικόν 
200, 240. Ναυσιπλοΐα έν τφ ’Ιορδάνη 630.

‘Ομιλία είς τό «Πρόσεχε σεαυτφ» 246, 295. Όνοματολατρεία 393. *Οχι  
φαυλον κύκλον 488. 'Ομολογία τού Μ. Ναπολέοντος 513. Οικονομικόν πρόβλημα 
528. ‘Ο ναός τής Άναστάσεως διά μέσου τών αΙώνων 633.

Πανελλήνιος ενθουσιασμός 621. Προκήρυξις τού έλευθερωτοΰ 622. Προϋ
πολογισμός Μητροπ. Κιτίου 81. Περί Μετανοίας 97. Προγονικοί θησαυροί 46, 
71, 106, 135, 216, 251, 285, 320. ΠκγκύπρΙος Συνέλευσις 558, 581. Πότε 
ίδρύθησαν αί πρώται σχολά! έν Κύπρφ 566. Παγκύπριον Ίεροδιδασκαλεΐον 162, 
334, 432, 464. Παραίτησις τού Τσάρου 166. Πάθη τού Χριστού 169. Προσφώ- 
νησις Μ. Κ. προς τον θεοφ. ^αλαμινος 196. Πολιτική Συνέλευσις 199. Πανήγυ- 
ρις 270. Προϋπολογισμός τού 'Ιεροδιδασκαλείου 367. Πανρωσική σύνοδος 426, 
432, 463, Πλουτάρχια απανθίσματα 444, 480, 518, 542. Ποιμαντορικα! περιο- 
δειαι 527. Περιοδεία Μ. ’Αρχιεπισκόπου 528. Περί χριστιανικής διαπαιδαγωγή- 
σεως 534, 571, 601. Περιουσία τού αοιδίμου ’Αρχιεπισκόπου 560. Προσδοκία 
τών έθνών 593. Πρώτα κρούσματα 652. Πρός τόν κ. Βενιζέλον 653.

Ρουσσώ περί τού Χριστού και τού Εύαγγελίου 313. Ρωσική εκκλησία με
τά τήν μεταπολίτευσιν 324.

Συνοδικά! έργασίαι 96, 127, 199, 335, 368, 559. Σχέδιον ένοριακών 
προϋπολογισμών 160. Σχέδιον ένοριακών απολογισμών 161. Σταυρωτά! τού Χρι
στού 182. Συνοδικά! διατάξεις περ! Χωρεπισκόποιν 190. Συνέλευσις 21ης Μαρτίου 
289. Συνέλευσις Ιεραρχών Ν. ‘Ελλάδος έν Θεσσαλονίκη 350-361. Συμφορά Θεσ
σαλονίκης 484. Συλλυπητήρια 528. Στήλη Ηρώων 560. Σημασία τής θρη
σκείας έν τφ έργφ τής αγωγής 534, 571, 601. Συγχαρητήρια 653.

Τρεις ‘Ιεράρχαι 33. Τριπλή έορτή Φιλελευθέρων 496. Τοπική Πανρω
σική Σύνοδος 510. Τηλεγράφημα πρός τόν Βενιζέλον 559. Τό λήξαν έτος 625. 
Τά έν Ίεροσολύμοις 652.

Υπερηφάνεια 102, Υπόμνημα Βουλευτών 367. ’Γψωσις τού Τιμίου Σταυρού 
397. Υπέρ τά πρόσωπα Πατρ'ις κα! ’Εκκλησία 490. Υπέρ τών -‘Αγ.Τόπων 653.

Φθόνος 76. Φιλόκαλος δωρεά 272. Φιλοπάτριδες λόγοι 429. Φλέγον 
ζήτημα 561.

Χειροτονία 'Ηγουμένου 95. Χαιρετισμό! τής Παναγίας 116. Χαιρετισμό!— 
Κήρυγμα 167. Χωρεπίσκοπος Σαλαμΐνος 194, 200, 239. Χειροτονία Διακόνου 
200. Χριστός άνέστη 238. Χειροτονία 238. Χοροστασία 270, 624. Χρήσιμον 
δίδαγμα 624. χ : Κυριάκός χ : Κουμή (4*)  272. Χειροτονία Πρεσβυτέρου 560. 
Χαΐρε Σιών ‘Αγία 587. Ψήφισμα 583. Ύ2μεν ειλικρινείς 462. Χριστούγεννα 653.
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