
Kωστής Kοκκινόφτας

Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου

ENA AΘHΣAYPIΣTO KEIMENO TOY APXIEΠIΣKOΠOY ΛEONTIOY ΓIA TH 

ΘPHΣKEYTIKH ZΩH TΩN KYΠPIΩN ΣTA XPONIA TOY MEΣOΠOΛEMOY

O Aρχιεπίσκοπος Kύπρου (Iούν. 1947-Iούλ. 1947) Λεόντιος, όπως είναι 

γνωστό από τη βιογραφία του, γεννήθηκε το 1896 στη Λεµεσό και σε νεαρή ηλικία 

διετέλεσε µοναχός αρχικά στο µονύδριο του Aγίου Γεωργίου της Xαβούζας και 

στη συνέχεια στη Mονή του Aγίου Γεωργίου του Aλαµάνου, όπου εγκαταβίωναν οι 

Γέροντές του αγιογράφοι µοναχοί Kύριλλος και Nήφων. Στο µεταξύ, γνωρίστηκε 

µε τον Mητροπολίτη Kιτίου (1918-1937) Nικόδηµο Mυλωνά, ο οποίος τον έθεσε 

κάτω από την προστασία του και τον χειροτόνησε Iεροδιάκονο, τον Iούνιο του 

1919, ταυτόχρονα µε την αποφοίτησή του από το Γυµνάσιο Λεµεσού. Aκολούθως, 

µετέβη στην Aθήνα µε υποτροφία της Mητρόπολης Kιτίου για σπουδές στη 

Θεολογική Σχολή του Πανεπιστηµίου Aθηνών, τις οποίες ολοκλήρωσε το 1923. Tο 

ίδιο έτος επέστρεψε στην Kύπρο και υπηρέτησε αρχικά ως Iεροδιάκονος της 

Mητρόπολης Kιτίου, διδάσκοντας θρησκευτικά στο Iεροδιδασκαλείο της Λάρνακας 

και ακολούθως, από τις αρχές Iουλίου 1926, ως ιεροκήρυκας της Mητρόπολης 

Πάφου και καθηγητής στο Γυµνάσιο της πόλης. Aκολούθως, τον Iούνιο του 1928, 

µετέβη στις Hνωµένες Πολιτείες της Aµερικής για ευρύτερες σπουδές στο 

Θεολογικό Iνστιτούτο της Nέας Yόρκης, τις οποίες ολοκλήρωσε τον Mάιο του 

1930. Στο µεταξύ εξελέγη στον µητροπολιτικό θρόνο Πάφου, στη θέση του 

θανόντος Mητροπολίτη Iακώβου, οπότε επανήλθε στην Kύπρο και χειροτονήθηκε 

Eπίσκοπος, τον Aύγουστο του 1930. Στο διακόνηµα αυτό υπηρέτησε µέχρι τον 

Iούνιο του 1947, που ανεδείχθη Aρχιεπίσκοπος Kύπρου1.

O Λεόντιος υπήρξε ανάµεσα στους επιφανέστερους εκκλησιαστικούς 

ρήτορες των χρόνων της Aγγλοκρατίας και τα κηρύγµατά του, κατά γενική 

οµολογία, συγκέντρωναν την προσοχή του λαού, λόγω της σαφήνειας και της 

1. Για τη ζωή του Λεοντίου βλ. Aριστείδη Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν 

Kυπρίων 1800-1920, Λευκωσία 52001, σ. 219-220· Kωστή Kοκκινόφτα, «Tα νεανικά 

χρόνια του Aρχιεπισκόπου Kύπρου Λεοντίου», Eπετηρίς Kυπριακής Eταιρείας 

Iστορικών Σπουδών 6(2003)223-238.
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γλαφυρότητάς τους2. Ωστόσο, εκτός από τους ενθρονιστήριους λόγους και 

κάποιες οµιλίες και εγκυκλίους του, που περιλαµβάνονται στις σελίδες του 

περιοδικού «Aπόστολος Bαρνάβας»3, πολύ λίγα άλλα κείµενά του είναι γνωστά. 

Aνάµεσά τους περιλαµβάνονται η µελέτη του για τη φήµη του Aρχιεπισκόπου 

Kύπρου, όπως απορρέει από τη µετοικεσία των Kυπρίων στα τέλη του 7ου αιώνα 

στον Eλλήσποντο, οι εντυπώσεις του από το Mοναστήρι του Tιµίου Σταυρού της 

Aγγλικανικής Eκκλησίας στην Aµερική, όπου διέµεινε για µικρό χρονικό διάστηµα 

µε σκοπό την εκµάθηση της αγγλικής γλώσσας, και η διατριβή του από τη φοίτησή 

του στο Θεολογικό Σεµινάριο της Nέας  Yόρκης µε θέµα την Eκκλησία και το 

Kράτος, κατά την περίοδο της Bυζαντινής Aυτοκρατορίας4.

Eπίσης, από την περίοδο που υπηρέτησε ως ιεροκήρυκας στη Mητρόπολη 

Πάφου, διασώζεται ένα πολύ ενδιαφέρον κείµενό του για τη ζωή των κατοίκων της 

Kύπρου των χρόνων του Mεσοπολέµου και τον θρησκευτικό τους βίο µε τίτλο 

«Hθική κατάστασις των κοινοτήτων ηµών», που δηµοσιεύτηκε σε συνέχειες στην 

εφηµερίδα «Eλευθερία», τον Nοέµβριο - Δεκέµβριο του 19265. Πρόκειται για ένα 

2. Σε εφηµερίδα της εποχής του θανάτου του, σηµειώνονται τα ακόλουθα για τις 

ρητορικές του ικανότητες: «\Iδιαιτέραν âντύπωσιν öκαµναν τά κηρύγµατά του, τά 

ïποÖα χαρακτήριζε σαφήνεια, âµβρίθεια και γλαφυρότητα ≈φους... Συνοδεύων κατά 

τάς περιοδείας του τόν àείµνηστον Mητροπολίτην Πάφου âκήρυττε εéφραδέστατα 

τόν θεÖον λόγον καί διά τÉς êπλότητος τ΅ν τρόπων, τÉς προσηνείας καί τοÜ 

µειλιχίου του ≈φους κατέκτα τάς καρδίας τ΅ν µαζ΅ν». Bλ. Πάφος, 31.7.1947. 

Παρόµοια σχόλια γίνονται και στον τύπο της περιόδου, που υπηρετούσε ως 

ιεροκήρυκας στις Mητροπόλεις Kιτίου και Πάφου. Eνδεικτικά βλ. Xρόνος, 

30.4.1926, 11.7.1927.

3. Kατάλογος µε τα κείµενά του από την περίοδο, που διετέλεσε Mητροπολίτης 

Πάφου και Aρχιεπίσκοπος Kύπρου, δηµοσιεύεται στο ευρετήριο του περιοδικού 

«Aπόστολος Bαρνάβας». Bλ. Aνδρέα Bίττη, Kλεις «Aποστόλου Bαρνάβα» 

(Eπίσηµου Περιοδικού της Eκκλησίας της Kύπρου), Λευκωσία 1998, σ. 439-440.

4. Bλ. Λεοντίου Σ. Λεοντίου, «O Aρχιεπίσκοπος Πάσης Kύπρου και Nέας 

Iουστινιανουπόλεως, Πρόεδρος Παντός Eλλησπόντου», στον τόµο: Δηµοφώντος 

Eνωτιάδου, Παγκύπριον Λεύκωµα, Λευκωσία 1925, σ. 11-26· Tου ιδίου, «Holy 

Cross Monastery», Xρόνος, 12.10.1928, 19.10.1928, 2.11.1928· Tου ιδίου, “Church 

and State in the Byzantine Empire”, American Church Monthly (New York), v. 28, no 

1, July 1930, σ. 14 και εξής.

5. O πλήρης τίτλος του κειµένου, που αναδηµοσιεύεται στη συνέχεια της ανά 

χείρας εργασίας, είναι Λεοντίου Σ. Λεοντίου, «Hθική κατάστασις των κοινοτήτων 

ηµών. Eντυπώσεις εκ της ποιµαντικής περιοδείας του Σεβασµιωτάτου 

Mητροπολίτου Πάφου κου Iακώβου», Eλευθερία, 24.11.1926, 27.11.1926, 

4.12.1926, 11.12.1926, 15.12.1926, 31.12.1926.
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από τα τρία γνωστά κείµενα Kυπρίων κληρικών των πρώτων δεκαετιών του 20ού 

αιώνα, που αναφέρονται στη ζωή και τη θρησκευτικότητα των κατοίκων του 

νησιού. Eίχαν προηγηθεί το επαναστατικό για τα δεδοµένα της εποχής «H 

κατάστασις του λαού», του Nικοδήµου Mυλωνά στο περιοδικό «Eκκλησιαστικός 

Kήρυξ», τον Oκτώβριο του 19176, καθώς και το πολύ ενδιαφέρον «H σηµερινή του 

λαού θρησκευτική κατάστασις» του λόγιου Aρχιµανδρίτη Γαβριήλ Kαραπατάκη 

(1870-1953) στην εφηµερίδα «Φωνή της Kύπρου», σε επτά συνέχειες από τον 

Oκτώβριο του 1921 έως τον Φεβρουάριο του 19227. Aµφότερα είχαν στηριχθεί 

στις προσωπικές παρατηρήσεις των συντακτών τους από τις σχέσεις τους µε τους 

κατοίκους των πόλεων και των χωριών της Kύπρου: του µεν Nικοδήµου ως 

περιοδεύοντος ιεροκήρυκος στα χωριά της κυπριακής υπαίθρου, του δε Γαβριήλ 

Kαραπατάκη από τη δίµηνη επίσκεψή του, το καλοκαίρι του 1921, στην Kύπρο, 

µετά από συνεχή απουσία τριάντα τριών χρόνων.

Στην άµεση επαφή του µε τους Kυπρίους της εποχής και τις διάφορες 

εκφάνσεις του κοινωνικού, εθνικού και εκπαιδευτικού τους βίου, στηρίχθηκε και ο 

Λεόντιος για τη συγγραφή του κειµένου του, όπως τις έζησε κατά τη διάρκεια των 

πολυήµερων περιοδειών του Mητροπολίτη Πάφου (1910-1929) Iακώβου 

Aντζουλάτου στα χωριά της επισκοπικής του περιφέρειας8. Οι διαπιστώσεις, τόσο 

του Λεοντίου όσο και των άλλων δύο κληρικών, Nικοδήµου Mυλωνά και Γαβριήλ 

Kαραπατάκη, από τη ζωή των κατοίκων της Kύπρου των πρώτων δεκαετιών του 

20ού αιώνα είναι συγκλονιστικές: φτώχεια, αµάθεια, εκµετάλλευση από τους 

τοκογλύφους, αδιαφορία από τους κυβερνώντες, εξαθλιωµένη θέση της γυναίκας, 

ανελεύθερο εκπαιδευτικό σύστηµα, ραγιαδισµός, προλήψεις, δεισιδαιµονίες και 

πολλά άλλα.

Όπως σηµειώνει ο Λεόντιος, το θρησκευτικό συναίσθηµα του λαού είχε 

κλονιστεί στις πόλεις, λόγω του υλιστικού πνεύµατος, που κυριαρχούσε, και της 
6. Nικοδήµου Mυλωνά, «H κατάστασις του λαού», Eκκλησιαστικός Kήρυξ 

7(1917)465-473 [= Kωστή Kοκκινόφτα, «H κατάστασις του λαού», Πολιτιστική 

Kύπρος 9(1997)37-44, 10(1997)36-44].

7. Γαβριήλ Kαραπατάκη, «Aι εκ Kύπρου εντυπώσεις µου. A΄ Θρησκευτικαί. H 

σηµερινή του λαού θρησκευτική κατάστασις», Φωνή της Kύπρου, 25/8.10.1921, 

18/31.12.1921, 25/7.1.1922, 1/14.1.1922, 15/28.1.1922, 29/11.2.1921, 12/

25.2.1922. Για το κείµενο αυτό, καθώς και για δύο άλλες µελέτες του Kαραπατάκη 

για την εθνική και εκπαιδευτική κατάσταση των Kυπρίων, βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, 

Kυκκώτικα Mελετήµατα, τ. A΄, Λευκωσία 1997, σ. 243-315, όπου και 

αναδηµοσιεύονται.

8. Γι’ αυτό και σηµειώνει ως υπότιτλο του κειµένου του, ότι προέρχεται από τις

«\Eντυπώσεις âκ τÉς ποιµαντορικÉς περιοδείας τοÜ Σεβασµιωτάτου Mητροπολίτου 

Πάφου κου \Iακώβου». Oι αναφορές στο κείµενο του Λεοντίου, που παρατίθενται, 

προέρχονται από το κείµενό του.
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προσκόλλησης των περισσοτέρων κατοίκων στους ξηρούς τύπους και όχι στην 

ουσία της εκκλησιαστικής διδασκαλίας9. Παρόµοια, όπως αναφέρει, ήταν η 

κατάσταση και στα χωριά, όπου λόγω της αµάθειας και της πολύχρονης δουλείας, 

η δεισιδαιµονία και οι προλήψεις είχαν άµεση επίδραση στη θρησκευτική 

συµπεριφορά του λαού, που έφτανε στα όρια της ειδωλολατρείας10. Σηµειώνει 

ακόµη, ότι εξαιτίας της υποχώρησης της θρησκευτικότητας είχε αµβλυνθεί και το 

αίσθηµα δικαιοσύνης11, µε αποτέλεσµα η πλειονότητα του λαού να υιοθετεί 

άνοµους τρόπους στις συναλλαγές και στην καθηµερινή του ζωή. Aναφέρει δε ως 

τέτοιους τους εµπόρους, τους τοκογλύφους, ακόµη και τους ανθρώπους που 

διαχειρίζονταν ιερά ή δηµόσια ιδρύµατα, από τα οποία προσπαθούσαν να 

αποκοµίσουν προσωπικό κέρδος12. Δεν εξαιρεί επίσης τον απλό λαό, αφού, όπως 

σηµειώνει, πολλοί ήταν αυτοί, οι οποίοι είχαν υιοθετήσει ευτελή έθιµα και 

συµπεριφέρονταν µε εγωϊσµό και αλαζονεία προς τους συνανθρώπους τους, και 

9. «Tό θρησκευτικό συναίσθηµα τοÜ λαοÜ .... •φίσταται τ΅ ùντι κλονισµόν ¨σχυρόν 

öν τε ταÖς πόλεσι καί τοÖς χωρίοις âξ α¨τίων, ε€τε διαφόρων, ε€τε καί τ΅ν αéτ΅ν. 

Tό •λιστικόν δηλαδή πνεÜµα, ¬περ διακρίνει τάς ο≈τω λεγοµένας πεπολιτισµένας 

κοινότητας τ΅ν πόλεων, κυρίως κατά τούς •στέρους καιρούς, âγέννησεν 

àκόρεστον δίψαν ™δονιστικÉς àπολαύσεως καί ο≈τω σηµαντικ΅ς âπηρέασε τό 

θρησκευτικόν συναίσθηµα, τό âκ πνευµατικωτέρας τàνάπαλιν ζωÉς στρεφόµενον 

καί παραδίδει ταύτας βαθµηδόν ε¨ς τήν âµπαθÉ λατρείαν τÉς ≈λης».

10. «^Ως âκ τÉς θρησκευτικÉς των àγνωσίας παρορµώµεναι ε¨ς δεισιδαιµονίας καί 

προλήψεις, ο≈τω δέ παραµελοÜσαι τό πνεÜµα τÉς θρησκείας καί προσκολλώµεναι 

ε¨ς τούς ξηρούς τύπους, λατρεύουσι τούτους âπί ζηµί÷α àνυπολογίστω τÉς οéσίας 

τÉς θρησκείας καί καταντ΅σι λοιπόν ε¨ς τήν ε¨δωλολατρείαν».

11. «≠Oπου λοιπόν τό θρησκευτικόν συναίσθηµα äτόνησε καί ™ àγάπη πρός τόν 

δίκαιον Θεόν διεσαλεύθη, âκεÖ καί τό α€σθηµα τÉς δικαιοσύνης πρός τούς 

àνθρώπους äµβλύνθη καί ï σεβασµός πρός τήν ξένην περιουσίαν âξέλιπε».

12. «Διότι δυστυχ΅ς •πάρχουσι καί παρ’ ™µÖν οî δολιευόµενοι âν τFÉ συναλλαγFÉ 

των διά µέτρων καί σταθµ΅ν âλλιπ΅ν καί âξαπατ΅ντες τούς êπλοϊκωτέρους καί οî 

δι’ âπιτηδείων διαφηµίσεων διαδίδοντες νενοθευµένα προϊόντα καί âµπορεύµατα, 

πολλάκις δέ καί âπιβλαβÉ ε¨ς τήν δηµοσίαν •γείαν .... ΠοÜ δέ νά κατατάξFη τις τούς 

τοκογλύφους, τούς ïποίους συνεχ΅ς δαιµονίζει ï παράνοµος τοÜ χρυσίου τοκετός, 

œστε µέ φορτία δυσβάστακτα, νά δεσµεύουν τόν τράχηλον τ΅ν δυσµοίρων 

çφειλετ΅ν;».
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ειδικά προς τους πάσχοντες13.

Στη συνέχεια, ο νεαρός ιεροκήρυκας προβαίνει σε αρκετές παρατηρήσεις 

ως προς τον θεσµό της οικογένειας και τη σηµασία της εκπαίδευσης για τη 

διάπλαση του χαρακτήρα των νέων. Όπως αναφέρει, οι γονείς δεν µεριµνούσαν 

για τη θρησκευτική καθοδήγηση των τέκνων τους, αλλά ενδιαφέρονταν για τα 

πρακτικά ζητήµατα της ζωής14, ενώ παρόµοια ήταν η τάση που επικρατούσε στην 

εκπαίδευση15 και στην Eκκλησία, όπου η πλειονότητα των κληρικών αδυνατούσε, 

λόγω αµάθειας, να διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο στη διαπαιδαγώγηση της 

κοινωνίας και να επιδράσει θετικά στην ανύψωση της πνευµατικής ζωής16.

O Λεόντιος δεν περιορίστηκε αποκλειστικά στην καταγραφή των 

διαπιστώσεών του, αλλά προχώρησε και σε σαφείς προτάσεις για τη λήψη µέτρων 

που θα συνέβαλλαν στην ηθική ανασύνταξη των δυνάµεων της κοινωνίας, οι 

οποίες, κατά τη γνώµη του, θα αναζωογονούσαν τον πνευµατικό της βίο. 

Διαπιστώνοντας ότι στις κοινότητες, όπου οι προύχοντες και οι «τα πρώτα 

φέροντες» ήταν τίµιοι και ενάρετοι, οι χωρικοί ήταν περισσότερο καταδεκτικοί για 

να υιοθετήσουν στάση ζωής που θα στηριζόταν στη χριστιανική ηθική17, εισηγείτο 

την ανάληψη δράσης µέσω αυτών, ώστε να επιτευχθεί η  διαπαιδαγώγηση της 

13. «\Aντί τÉς προγονικÉς àρετÉς καί τÉς χριστιανικÉς äθικÉς τροµακτική τ΅ν 

äθ΅ν öκλυσις àρχίζει νά âπικρατFÉ, àνόητα καί âξευτελιστικά öθιµα, âγωϊσµός καί 

àλαζονεία, πολυτέλεια âξωφρενική καί µαταιοφροσύνη, διπροσωπία καί δολιότης, 

µοχθηρία καί φθόνος, πλεονεξία καί àπληστία καί σκληρότης καί àγριότης πρός 

τούς πάσχοντας καί τούς âνδεεÖς, âγείρονται πάντα ½ς κύµατα àφρίζοντα καί 

àναταράσσοντα τήν θάλασσαν τοÜ βίου ε¨ς àγρίαν καί φοβεράν καταιγίδα».

14. «\Eν τοιαύτFη δέ κοινωνί÷α πόρρω àπεχούσFη τÉς êγίας äθικÉς διδασκαλίας τοÜ 

XριστοÜ καί ™ ο¨κογένεια, ™ βάσις αéτÉς, δεινήν διατρέχει κρίσιν... ^H ο¨κογένεια 

σήµερον δέν φροντίζει νά καθοδηγήσFη ε¨ς τήν θρησκευτικήν διδασκαλίαν τά τέκνα 

της, ¬που θά ε≈ρωσι τήν àληθÉ µόρφωσιν καί äθικοποίησιν, βάσιν στερεάν καί 

àκλινÉ διά τόν βίον - οéδέ πρός τήν εéαγγελικήν àλήθειαν σήµερον, ïπότε αî 

θρησκευτικαί γνώσεις âθεωρήθησαν àποκλειστικ΅ς àναγκαÖαι διά τούς 

“καλογήρους”».

15. «Kαί αéτή ™ âκπαίδευσις αéτÉς µετεβλήθη àπό äθοπλαστικÉς ε¨ς τελείως 

πρακτικήν».

16. «Σήµερον, ïπότε καί αéτός ï κλÉρος (çφείλοµεν νά τό ïµολογήσωµεν), ¬στις 

öπρεπε νά εrναι ï λύχνος τοÜ σώµατος τÉς \Eκκλησίας, πλέει ε¨ς πέλαγος πυκνÉς 

àµαθείας».

17. «Παρετηρήσαµεν ¬τι ε¨ς âκείνας âκ τ΅ν κοινοτήτων τÉς âπαρχίας ταύτης, ε¨ς 

τάς ïποίας οî προûχοντες καί οî ïπωσδήποτε •ψηλότερον îστάµενοι εrναι τίµιοι 

καί âνάρετοι, âκεÖ καί οî χωρικοί εrναι äθικοθρησκευτικ΅ς εûπλαστοι».
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κοινωνίας «διά του παραδείγµατος»18. Πρότεινε δε, ως πρώτο µέτρο, την ενίσχυση 

και καθοδήγηση των τοπικών παραγόντων, ώστε τα καφενεία να µετατραπούν, µε 

την εισαγωγή βιβλίων και γεωργικών εντύπων, σε αναγνωστήρια και µορφωτικά 

κέντρα, που θα συνέβαλλαν στη διάδοση προοδευτικών ιδεών και ηθικών αξιών  

ανάµεσα στους κατοίκους19. Eπίσης, εισηγείτο την εµπλοκή των Mητροπόλεων και 

του ανώτερου κλήρου στην όλη προσπάθεια, µε την έκδοση θρησκευτικών 

εφηµερίδων µικρού σχήµατος, που θα κυκλοφορούσαν ευρέως ανάµεσα στον λαό 

και θα µετέφεραν το µήνυµα του Eυαγγελίου σε κάθε κοινότητα20. Kάτι που, όπως 

σηµείωνε, ήταν εξαιρετικά δύσκολο να πραγµατοποιηθεί από τους ελάχιστους 

ιεροκήρυκες, οι οποίοι υπηρετούσαν την περίοδο αυτή στις Mητροπόλεις21.

Aκόµη, πρότεινε την ίδρυση ιερατικού φροντιστηρίου σε µερικές από τις 

Mονές του νησιού, όπου θα προπαρασκευάζονταν κατάλληλα ενοριακοί εφηµέριοι, 

λαϊκοί ιεροκήρυκες και ιεροψάλτες, οι οποίοι θα δρούσαν αργότερα στις 

18. «\Eπειδή ™ κοινωνία ™µ΅ν σήµερον ε•ρίσκεται ε¨ς παιδικήν ™λικίαν· καί καθώς 

àκριβ΅ς τά παιδία µÄλλον διά τοÜ παραδείγµατος, ¦ διά τÉς ξηρÄς διδασκαλίας 

δύνανται νά παιδαγωγηθ΅σιν, ο≈τω καί âκείνη µÄλλον διά τοÜ παραδείγµατος, παρά 

διά τ΅ν àφFηρηµένων θεωρι΅ν χειραγωγουµένη •πό τ΅ν τεταγµένων λειτουργ΅ν 

της, ε€τε πνευµατικ΅ν, ε€τε πολιτικ΅ν, δύναται νά προκόψFη».

19. «Πρός τοÜτο πολύ èφέλιµον νοµίζοµεν ¬τι θά qτο, âάν ε¨ς ≤καστον καφενεÖον 

χωρίου, àντί τÉς τραπέζης τοÜ χαρτοπαιγνίου, •πÉρχε τράπεζα, âφ’ wς νά εrναι 

àποτεθειµένα èφέλιµά τινα βιβλία πρός διαφώτισιν τ΅ν χωρικ΅ν âπί διαφόρων 

πραγµάτων καί âξύµνησιν τÉς âργασίας, öτι δέ καί âφηµερίδες, ¦ καί γεωργικόν 

περιοδικόν».

20. «Tότε καί ™ \Eκκλησία ε•ρίσκουσα τό κατάλληλον öδαφος κάλλιστα θά äδύνατο 

νά àναπτύξFη τήν âκπολιτιστικήν αéτÉς δρÄσιν διά περιοδικοÜ •φ’ ¬λων τ΅ν 

Mητροπόλεων καί τÉς \AρχιεπισκοπÉς âκδιδοµένου καί δι’ äθικοκοινωνικ΅ν 

µικροÜ σχήµατος âφηµερίδων •πό τε τÉς \AρχιεπισκοπÉς καί µιÄς ëκάστης τ΅ν 

Mητροπόλεων âκδιδοµένων. Tαύτας, δέ θά âµελέτων οî àγροτικοί πληθυσµοί âν 

τοÖς τοιούτοις αéτ΅ν καφενείοις, ±τινα θά µετεβάλλοντο βαθµηδόν ε¨ς εrδος 

àναγνωστηρίων, àποσπ΅ντα τούς χωρικούς àπό τόσων âπιβλαβ΅ν ≤ξεων καί 

πράξεων».

21. «\Aλλ’ âπειδή εxς καί δύο îεροκήρυκες δι’ ëκάστην Mητρόπολιν δέν 

âπαρκοÜσιν, ¬πως περιοδεύωσιν âπαρκ΅ς âπαρχίαν àποτελουµένην âξ ëκατόν καί 

πλέον κοινοτήτων καί περισσότεροι δέν δύνανται νά διορισθ΅σι, λόγω ο¨κονοµικÉς 

àνεπαρκείας, δέον νά âπισπευθFÉ •φ’ ëκάστης τ΅ν \Eπισκοπ΅ν ™ ¥δρυσις - àσφαλ΅ς 

κατορθωτή, καθό çλιγοδάπανος - θρησκευτικ΅ν âφηµερίδων µικροÜ σχήµατος καί 

≈λης ποικίλης, α¥τινες δύνανται νά εéδοκιµήσωσιν àσφαλέστερον τ΅ν περιοδικ΅ν, 

¥να ï γραπτός λόγος •ποκαθιστ÷Ä τόν προφορικόν, κατά τό δυνατόν».
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κοινότητές τους22. Θεωρούσε δε, ότι ο κυριότερος παράγοντας για την ενίσχυση 

του έργου της Eκκλησίας στη διδασκαλία του λαού και την πνευµατική στήριξή 

του ήταν ο κατώτερος κλήρος, που έπρεπε να µορφωθεί επαρκώς για να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του23. Σηµείωνε ακόµη, ότι σηµαντική µπορούσε να 

είναι στο ίδιο ζήτηµα και η συµβολή των διδασκάλων, αν καθοδηγούνταν για να 

δράσουν παιδευτικά και παιδαγωγικά και όχι χάριν της λεγόµενης πρακτικής 

αγωγής24, καθώς και οι πνευµατικοί άνθρωποι αν εµπλέκονταν δυναµικά και 

στρατεύονταν στην όλη προσπάθεια για την αναγέννηση του τόπου25.

Aυτός ήταν, κατά τον µετέπειτα Aρχιεπίσκοπο του νησιού, ο ρόλος της 

Eκκλησίας και προς την κατεύθυνση αυτή έπρεπε να επικεντρώσει το ενδιαφέρον 

της, ώστε να ανταποκριθεί στην αποστολή της. Για να επιτευχθούν, όµως, τα 

22. «Πρός τοÜτο δύναται νά συνεννοηθFÉ µετά τ΅ν ^Iερ΅ν Mον΅ν, α¥τινες δέον νά 

καταβληθFÉ προσπάθεια, ¬πως àναδιοργανωθ΅σι κατά τό πνεÜµα τ΅ν îερ΅ν κανόνων 

πρός èφέλειαν τ΅ν âν αéτοÖς àσκουµένων àδελφ΅ν· νά προσαρµοσθ΅σι δέ καί πρός 

τάς àνάγκας τÉς âποχÉς, ¥να èφελ΅σι καί τήν κοινωνίαν, καταστ΅σι δ’ ο≈τω 

κέντρα καρποφόρου δράσεως •πέρ τÉς \Eκκλησίας διά τÉς îδρύσεως öν τινι âξ 

αéτ΅ν ^IερατικοÜ Φροντιστηρίου µέλλοντος νά προπονFÉ îεροκήρυκας τ΅ν 

χωριτικ΅ν κοινοτήτων, âφηµερίους, âξοµολόγους καί îεροψάλτας».

23. «^Oµολογουµένως, ¬µως, ï κυριώτερος συντελεστής τÉς àποτελεσµατικωτέρας 

δράσεως τÉς \Eκκλησίας εrναι ï κατώτερος κλÉρος, ¬στις εrναι τό καταλληλότερον 

ùργανον ε¨ς χεÖρας αéτÉς πρός θρησκευτικήν διαπαιδαγώγησιν τοÜ χριστεπωνύµου 

πληρώµατος, ½ς àναστρεφόµενος καθ’ ™µέραν µετ’ αéτοÜ, àλλ’ ½ς öφθηµεν 

ε¨πόντες, καί πρός äθικήν τοιαύτην διά τοÜ παραδείγµατος, καί πρός 

φιλανθρωπικήν àκόµη διά τÉς παρορµήσεως πρός àλληλοβοήθειαν καί τήν πρός 

àναπήρους âλεηµοσύνην. Δεδοµένου ¬θεν, ¬τι ï •πάρχων κλÉρος •στερεÖ κατά 

πολύ τοÜ ≈ψους ε¨ς ¬περ öδει νά ¥σταται, ¥να καταστFÉ ôξιος âργάτης τοÜ 

àµεπελ΅νος τοÜ Kυρίου, πρέπει νά âκπαιδευθFÉ καταλλήλως, öστω καί âκ τ΅ν 

âνόντων διά φροντιστηριακ΅ν µαθηµάτων •πό περιοδευόντων îεροκηρύκων, νά µή 

χειροτονÉται δ’ ε¨ς τό ëξÉς îερεύς µή àπόφοιτος ^IερατικÉς ΣχολÉς, âάν θέλFη ™ 

Kυπριακή \Eκκλησία, νά παρακολουθFÉ τήν κίνησιν τÉς àναγεννήσεως τήν âν τFÉ 

λοιπFÉ \Oρθοδοξί÷α».

24. «Oî διδάσκαλοι καθÉκον öχουσιν âκτός τÉς καλλιεργείας τοÜ νοÜ διά τ΅ν 

γραµµάτων, νά καλλιεργ΅σι καί τάς äθικάς δυνάµεις τ΅ν µαθητ΅ν διά τοÜ ¨δικοÜ 

των παραδείγµατος... Oé µόνον, ¬µως, âπί τοÜ νοÜ καί τÉς καρδίας τ΅ν µαθητ΅ν 

µεγάλην öχει ροπήν ™ τοιαύτη ¦ τοιαύτη τοÜ διδασκάλου διαγωγή, àλλά καί âπί 

τÉς κοινωνίας ¬λης».

25. «\Hθική πρÄξις τ΅ν τά πρ΅τα φερόντων âν ταÖς κοινότησιν δύναται νά 

âπενεργήσFη âπί τ΅ν πολιτ΅ν καί τ΅ν àγροτ΅ν πολύ àποτελεσµατικώτερον παρά 

πολυετής διδασκαλία àφFηρηµένων âννοι΅ν âναντία πρός τό παράδειγµα».
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ανωτέρω, όπως σηµείωνε απαιτείτο η λύση του περίφηµου Eκκλησιαστικού 

ζητήµατος26 και η οριστική τακτοποίηση των οικονοµικών προβληµάτων που 

αντιµετώπιζε η Eκκλησία, ώστε να καταστεί δυνατή η ορθολογιστικότερη 

διαχείριση της περιουσίας της και η εξασφάλιση ικανοποιητικής µισθοδοσίας του 

ενοριακού κλήρου27. Aπαλλαγµένος έτσι ο τελευταίος από τον συνεχή αγώνα για 

επιβίωση, θα αφοσιωνόταν χωρίς περισπασµούς στη διάδοση των αρχών του 

Eυαγγελίου και στην πνευµατική προκοπή των µελών της Eκκλησίας28.

Στη συνέχεια, ο νεαρός ιεροκήρυκας αναφέρεται στη σηµαντική συµβολή 

των ψυχωφελών βιβλίων και στην αναγκαιότητα της διάδοσής τους για τη 

διαµόρφωση της προσωπικότητας των Kυπρίων της εποχής. Kαταλήγει δε στο 

συµπέρασµα, ότι η Eκκλησία οφείλει να ενδιαφερθεί για τη συνεχή  θρησκευτική 

εκπαίδευση του λαού, µε την ίδρυση Kαχητικών σχολείων για τα παιδιά, την 

έναρξη της λειτουργίας κυριακάτικων µαθηµάτων για ενήλικες σε θρησκευτικές 

οργανώσεις και συλλόγους και µε την ευρεία διάδοση της Aγίας Γραφής29. 

Tο κείµενο του Λεοντίου µπορεί να υστερεί ως προς το αντίστοιχο του 

Nικοδήµου Mυλωνά, που διακρίνεται για τη δύναµη του λόγου και τις 

παρατηρήσεις του συντάκτη του γύρω από όσα συντελούσαν στην ηθική παρακµή 

του λαού. Παρουσιάζει, όµως, εξαιρετικό ενδιαφέρον και αποτελεί µία σηµαντική 

πρωτογενή πηγή µελέτης της λαϊκής ζωής στήν Kύπρο των πρώτων χρόνων του 

26. Για το Eκκλησιαστικό ζήτηµα, κατά τη δεκαετία του 1920 βλ. Kωστή 

Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1921-1930), Λευκωσία 

2006, σ. 88-96.

27. «Πρός âκτέλεσιν, ¬µως, τ΅ν âν τοÖς προηγουµένοις ρηθέντων, ≥τις θά 

παρουσιάσFη τήν \Eκκλησίαν àντιλαµβανοµένην τήν κρισιµότητα τ΅ν νÜν καιρ΅ν 

καί πρός àξιοπρεπÉ µισθοδοσίαν τοÜ îεροÜ κλήρου, ¬στις ½ς âγγράµµατος θά öχFη 

τάς λογικωτάτας του àξιώσεις καί πρός προστασίαν τÉς îερÄς περιουσίας καί τήν 

àρίστην καί âπωφελÉ χρησιµοποίησιν αéτÉς, àπαιτεÖται σύντοµος ™ λύσις τοÜ 

πολυθρυλήτου \EκκλησιαστικοÜ ™µ΅ν Zητήµατος καί àπό τÉς ο¨κονοµικÉς του 

àπόψεως».

28. «Διά τ΅ν îερ΅ν µυστηρίων καί τοÜ κηρύγµατος τοÜ θείου λόγου, νά διαδίδωσι 

τόν φωτισµόν καί •ποβοηθ΅σιν, ½ς καλοί γεωργοί τοÜ àγροÜ τοÜ Kυρίου, τήν 

âπίδοσιν καί προκοπήν τ΅ν µελ΅ν τÉς \Eκκλησίας».

29. «^H \Eκκλησία çφείλει πάντοτε νά âργάζηται •πέρ τ΅ν θρησκευτικ΅ν 

µαθηµάτων âπιβλέπουσα καί τήν διδασκαλίαν αéτ΅ν καί τά ε¨σαγόµενα 

θρησκευτικά βιβλία· δέν πρέπει ¬µως νά περιορίζηται µόνον ε¨ς τοÜτο, àλλά νά 

âξακολουθFÉ τήν θρησκευτικήν âκπαίδευσιν καί κατόπιν âν τοÖς KατηχητικοÖς 

Σχολείοις, KυριακοÖς µαθήµασι διά τ΅ν θρησκευτικ΅ν çργανώσεων καί Συλλόγων 

καί διά τÉς διαδόσεως τοÜ βιβλίου τ΅ν βιβλίων, τÉς ^Aγίας ΓραφÉς, ε¨ς πÄσαν 

ο¨κογένειαν».
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20ού αιώνα, γι’ αυτό και αναδηµοσιεύεται στη συνέχεια, ώστε να γίνει ευρύτερα 

γνωστό.

TO KEIMENO

HΘIKH KATAΣTAΣIΣ TΩN KOINOTHTΩN HMΩN

\Eντυπώσεις âκ τÉς ποιµαντορικÉς περιοδείας τοÜ Σεβασµιωτάτου Mητροπολίτου 

Πάφου κου \Iακώβου

Παρακολουθήσας τήν ποιµαντορικήν περιοδείαν τοÜ Σεβασµιωτάτου ™µ΅ν 

Mητροπολίτου Πάφου àνά τάς κοινότητας τÉς θεοσώστου αéτοÜ âπαρχίας 

κατενόησα ¦δη âµπειρικ΅ς τήν àναγκαιότητα ταύτης, ½ς πρός τήν θρησκευτικήν 

καί äθικήν συγκρότησιν τοÜ χριστεπωνύµου ποιµνίου καί τήν καθοδήγησιν αéτοÜ 

ε¨ς νοµάς σωτηρίους. Kαί τ΅ ùντι, διότι ™ êγία τοÜ XριστοÜ \Eκκλησία σκοπόν öχει 

πρακτικόν, νά ρυθµίσFη τόν βίον τοÜ νέου âν τFÉ χάριτι α•τÉς àνθρώπου ο≈τως œστε 

àπό δυνάµεως ε¨ς δύναµιν äθικήν προαγόµενος, νά συνεισφέρFη âν τ΅ µέτρω τ΅ν 

δυνάµεών του, ¬πως καταντήσFη ™ χριστιανική κοινωνία âπί τÉς γÉς πιστή ε¨κών 

τÉς âν οéραν΅ βασιλείας τοÜ ΘεοÜ. \Aλλ’ ¬πως διά τήν κοινωνικήν àνάπτυξιν καί 

πολιτικήν πρόοδον •πάρχει àνάγκη âντατικÉς âργασίας âκ µέρους τ΅ν êρµοδίων, 

ο≈τω καί διά τήν καλλιέργειαν τ΅ν ψυχικ΅ν τοÜ àνθρώπου δυνάµεων καί τ΅ν 

äθικ΅ν τοιούτων χρειάζεται ™ âργασία τ΅ν êρµοδίων âν τFÉ \Eκκλησί÷α ôοκνος καί 

ôγρυπνος, œστε διά τ΅ν îερ΅ν µυστηρίων καί τοÜ κηρύγµατος τοÜ θείου λόγου, νά 

διαδίδωσι τόν φωτισµόν καί •ποβοηθ΅σιν, ½ς καλοί γεωργοί τοÜ àγροÜ τοÜ 

Kυρίου, τήν âπίδοσιν καί προκοπήν τ΅ν µελ΅ν τÉς \Eκκλησίας. 

Πρός âπίτευξιν τ΅ν àποτελεσµάτων τούτων οî \Eπίσκοποι àπό καταβολÉς 

τÉς θεοδµήτου \Eκκλησίας καί πρός âπόπτευσιν διά τήν àκριβÉ τήρησιν τ΅ν îερ΅ν 

κανόνων καί τήν îεροπρεπÉ τοÜ κλήρου διαγωγήν περιοδεύουσι τήν âπισκοπικήν 

αéτ΅ν παροικίαν καί πληροφοροÜσιν ëαυτούς âκ τοÜ σύνεγγυς περί τ΅ν àνωτέρω, 

στοιχοÜντες τ΅ παραδείγµατι τ΅ν θείων \Aποστόλων καί τ΅ν πρώτων êγίων τÉς

\Eκκλησίας Ποιµένων. O≈τω καί νÜν, διά τÉς âν λόγω περιοδείας, âκτός τ΅ν ôνω 

àποτελεσµάτων âνεσταλάχθη µέν βάλσαµον παρηγορίας ε¨ς τάς καρδίας τ΅ν 

χριστιαν΅ν, πιεζοµένας δειν΅ς •πό τÉς κρατούσης κακοδαιµονίας, καί àφοÜ οyτοι 

¦ντλησαν ψυχικόν θάρρος, âκαλλιεργήθη âν αéτοÖς πίστις καί âλπίς πρός 

àντιµετώπισιν τοÜ àργαλέου àγ΅νος τÉς ζωÉς. \Aλλά καί ™µεÖς äντλήσαµεν 

διάφορα διδάγµατα καί öσχοµεν âντυπώσεις âκ τÉς äθικÉς αéτ΅ν καταστάσεως, ±ς 

τινας συνοψίζοµεν âν τοÖς ëξÉς, τήν διόρθωσιν ταύτης âπιποθοÜντες καί καλ΅ς 

γνωρίζοντες, ¬τι πÄσα κοινωνική πρόοδος καί àνάπτυξις, ≥ν πάντες âπιδιώκοµεν, 

δέον νά στηρίζηται âπί τÉς äθικÉς τοιαύτης διά νά εrναι σταθερά καί διαρκής.

O≈τω δέ συµβάλλοµεν καί ε¨ς τήν êρµονίαν τ΅ν προσπαθει΅ν τÉς àγαπητÉς 

«\Eλευθερίας» πρός âξιχνίασιν τ΅ν α¨τίων τÉς σηµερινÉς •λικÉς κακοδαιµονίας, 

καθ’ ¬σον σπεύδοµεν νά σκιαγραφήσωµεν, öστω καί âν êδραÖς γραµµαÖς, τήν 

θρησκευτικήν καί äθικήν τοιαύτην, âξ zν ¦ρτηται κατά µέγιστον µέρος καί ™ 
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κοσµική καί ο¨κονοµική, œστε προσέχοντες τόν νοÜν ε¨ς τήν âκείνης διόρθωσιν, νά 

καταντήσωµεν ε¨ς τάς àρίστας σκέψεις, ½ς πρός τήν àσφαλÉ διόρθωσιν τÉς 

τελευταίας.

Tό θρησκευτικό συναίσθηµα τοÜ λαοÜ, ¬περ àποτελεÖ κατά τε τήν 

Φιλοσοφίαν καί τήν Θεολογίαν τήν κρηπÖδα τÉς äθικÉς αéτοÜ •ποστάσεως, καί ½ς 

âκ τούτου δέον νά âξετασθFÉ πρ΅τον, •φίσταται τ΅ ùντι κλονισµόν ¨σχυρόν öν τε 

ταÖς πόλεσι καί τοÖς χωρίοις âξ α¨τίων, ε€τε διαφόρων, ε€τε καί τ΅ν αéτ΅ν. Tό 

•λιστικόν δηλαδή πνεÜµα, ¬περ διακρίνει τάς ο≈τω λεγοµένας πεπολιτισµένας 

κοινότητας τ΅ν πόλεων, κυρίως κατά τούς •στέρους καιρούς, âγέννησεν 

àκόρεστον δίψαν ™δονιστικÉς àπολαύσεως καί ο≈τω σηµαντικ΅ς âπηρέασε τό 

θρησκευτικόν συναίσθηµα, τό âκ πνευµατικωτέρας τàνάπαλιν ζωÉς στρεφόµενον 

καί παραδίδει ταύτας βαθµηδόν ε¨ς τήν âµπαθÉ λατρείαν τÉς ≈λης.

\Eξ ôλλου αî κατώτεραι τάξεις τοÜ λαοÜ âκ τ΅ν µÄλλον àνεπτυγµένων 

παραδειγµατιζόµεναι καί ½ς âκ τÉς θρησκευτικÉς των àγνωσίας παρορµώµεναι ε¨ς 

δεισιδαιµονίας καί προλήψεις, ο≈τω δέ παραµελοÜσαι τό πνεÜµα τÉς θρησκείας καί 

προσκολλώµεναι ε¨ς τούς ξηρούς τύπους, λατρεύουσι τούτους âπί ζηµί÷α 

àνυπολογίστω τÉς οéσίας τÉς θρησκείας καί καταντ΅σι λοιπόν ε¨ς τήν 

ε¨δωλολατρείαν, λατρεύουσι καί α≈ται τάς ™δονάς καί τήν ≈λην.

\Eάν δέ τώρα θελήσητε, νά στρέψητε âταστικόν τό βλέµµα καί âπί τ΅ν 

χωριτικ΅ν κοινοτήτων, θά τάς ε≈ρητε οéδέν wττον διατελούσας âν τFÉ αéτFÉ 

καταστάσει, καθ’ ¬σον καί α≈ται κακ΅ς παραδειγµατιζόµεναι âκ τ΅ν πόλεων, ¦ καί 

âπί τÉς ράχεως φέρουσαι ο¨κτράν τοÜ χρόνου τÉς δουλείας θρησκευτικήν 

παράδοσιν καί γέµουσαι προλήψεων γελοίων καί δεισιδαιµονι΅ν àθλίων ôγονται 

καί ôκουσαι ε¨ς τήν àνεπίγνωστον ε¨δωλολατρεία âµπαθ΅ς προσκολλώµεναι ε¨ς τάς 

κατωτέρας ™δονάς καί τήν λατρείαν τÉς ≈λης. Kαί νÜν âκ τοιούτου θρησκευτικοÜ 

καταντήµατος τοÜ µεγαλυτέρου µέρους τ΅ν σηµεριν΅ν χριστιαν΅ν εrναι φανερόν, 

¬τι δέν θά äδύνατο νά προέλθFη äθική κατάστασις παρήγορος, âφ’ ¬σον α≈τη εrναι 

πάντοτε àπόρροια àναλόγων θρησκευτικ΅ν πεποιθήσεων.

≠Oπου λοιπόν τό θρησκευτικόν συναίσθηµα äτόνησε καί ™ àγάπη πρός τόν 

δίκαιον Θεόν διεσαλεύθη, âκεÖ καί τό α€σθηµα τÉς δικαιοσύνης πρός τούς 

àνθρώπους äµβλύνθη καί ï σεβασµός πρός τήν ξένην περιουσίαν âξέλιπε καί οî 

κλέπται καί λησταί δέν περιφέρονται πλέον πάνοπλοι ε¨ς τά ùρη, àλλ’ •πό τό 

ùνοµα τοÜ âντίµου ζ΅σιν âν µέσFη κοινωνί÷α. Διότι δυστυχ΅ς •πάρχουσι καί παρ’ 

™µÖν οî δολιευόµενοι âν τFÉ συναλλαγFÉ των διά µέτρων καί σταθµ΅ν âλλιπ΅ν καί 

âξαπατ΅ντες τούς êπλοϊκωτέρους καί οî δι’ âπιτηδείων διαφηµίσεων διαδίδοντες 

νενοθευµένα προϊόντα καί âµπορεύµατα, πολλάκις δέ καί âπιβλαβÉ ε¨ς τήν 

δηµοσίαν •γείαν. KινοÜνται âξ ôλλου âµπόρια, âν οxς πρωτεύει τό ψεÜδος καί ™ 

àπάτη καί ™ κερδοσκοπία ™ ôνοµος παίζει πρόσωπον ταχυδακτυλουργοÜ, 

καταχρήσεις àκούονται καί τάσις âκδηλοÜται συχν΅ς πρός πλουτισµόν διά µέσων 

àθεµίτων, καθ’ ¬σον àκούεται, ¬τι ï τάδε πωλ΅ν ≈δωρ àντί γάλακτος öπλασεν âκ 
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τοÜ µηδενός περιουσίαν κολοσσιαίαν καί ï ôλλος πωλ΅ν οrνον νενοθευµένον,  ¦ 

κολοκύνθια παρεσκευασµένα ε¨ς βούτυρον καί τόσα ôλλα, ïµοίως àπέκτησε πληθύν 

âγκοσµίων àγαθ΅ν.

ΠοÜ δέ νά κατατάξFη τις τούς τοκογλύφους, τούς ïποίους συνεχ΅ς 

δαιµονίζει ï παράνοµος τοÜ χρυσίου τοκετός, œστε µέ φορτία δυσβάστακτα, νά 

δεσµεύουν τόν τράχηλον τ΅ν δυσµοίρων çφειλετ΅ν; Kαί ôρά γε νά τό 

πιστεύσωµεν, ¬τι •πάρχουν µεταξύ ™µ΅ν ôνθρωποι ¨διοτελ΅ς διαχειριζόµενοι 

δηµόσια, ¦ îερά καθιδρύµατα καί πλουτίζοντες ε¨ς βάρος τοÜ κοινοÜ καί τ΅ν θείων; 

^Eτέρωθεν àγρόται µεταθέτουσι τά σύνορα τ΅ν κτηµάτων αéτ΅ν, ¥ν’ àφαιρέσωσι 

λάθρα âκ τÉς γειτονικÉς γÉς, ¦ öχοντες διαθέσιµα χρήµατα δέν πληρώνουσι τά 

χρέη των, àλλά ζ΅σιν ε¨ς βάρος τ΅ν δανειστ΅ν των κλονίζοντες οî €διοι τήν 

ο¨κονοµικήν των πίστιν καί τήν äθικήν των •πόστασιν.

\AλλοÜ ™ ραστώνη βασιλεύει καί σώµατα ™ράκλεια σήπονται âν τ΅ τέλµατι 

τÉς çκνηρίας καί κηφÉνες ζ΅σιν ε¨ς βάρος µελισσ΅ν, àνόσιοι δέ διακρίνονται 

φωλεαί τυχηρ΅ν παιγνιδίων, ¬που ï πτωχός ο¨κογενειάρχης ε€τε παραπλανώµενος 

öξωθεν, ε€τε àφ’ ëαυτοÜ âκ τ΅ν κακ΅ν του κλίσεων, διασπαθίζει âν µι÷Ä στιγµFÉ τό 

κέρδος ¬λης τÉς ëβδοµάδος καί φεύγει πολλάκις καί χρεωµένος àδικ΅ν ο≈τω καί 

τήν σύζυγον καί τά λιµώττοντα τέκνα του. \EκεÖ σκοτεινά •πόγεια τοÜ Bάκχου, 

¬που ï λογικός ôνθρωπος àποκτηνοÜται καί διά κακίστης àµίλλης κατορθοÜται ™ 

πρόοδος τοÜ κακοÜ, âκεÖ καί µέγαρα •ψηλά καί πολυώνυµα κέντρα διαφθορÄς, 

¬που ùργια τελοÜνται καί πλαν΅νται àστήρικτοι ψυχαί καί παίζεται ™ τιµή 

àπλάστων πλασµάτων καί χαρύβδεις ροφ΅σι πÄν îερόν καί ¬σιον καί ôτοµα 

•ποχείρια κτηνωδ΅ν ïρµ΅ν δέν φείδονται µέσων διά τήν àπόλαυσιν τ΅ν 

àπαιτουµένων πρός θεραπείαν τ΅ν τοιούτων çρέξεων.

\Eν τοιαύτFη δέ κοινωνί÷α πόρρω àπεχούσFη τÉς êγίας äθικÉς διδασκαλίας τοÜ 

XριστοÜ καί ™ ο¨κογένεια, ™ βάσις αéτÉς, δεινήν διατρέχει κρίσιν· εrναι σπάνιαι 

σήµερον, πρό πάντων âν ταÖς πόλεσιν, αî ½ραÖαι καί εéσεβεÖς ëλληνικαί 

ο¨κογενειακαί παραδόσεις, καθ’ ±ς ï àνήρ διέβλεπεν âν τ΅ προσώπω τÉς συζύγου 

σύντροφον µοναδικόν καί πολύτιµον âν τ΅ àγ΅νι τÉς ζωÉς καί τά τέκνα 

àνατρεφόµενα «âν παιδεί÷α καί νουθεσί÷α Kυρίου» âπειθάρχουν «•ποτασσόµενα κατά 

πάντα τοÖς γονεÜσι» καί αî σύζυγοι qσαν àφιερωµέναι ½ς πισταί ëστιάδες ε¨ς τόν 

οrκον τοÜ ïποίου τήν τιµήν περί πλείστου âποιοÜντο.

\Aντί τÉς προγονικÉς àρετÉς καί τÉς χριστιανικÉς äθικÉς τροµακτική τ΅ν 

äθ΅ν öκλυσις àρχίζει νά âπικρατFÉ, àνόητα καί âξευτελιστικά öθιµα, âγωϊσµός καί 

àλαζονεία, πολυτέλεια âξωφρενική καί µαταιοφροσύνη, διπροσωπία καί δολιότης, 

µοχθηρία καί φθόνος, πλεονεξία καί àπληστία καί σκληρότης καί àγριότης πρός 

τούς πάσχοντας καί τούς âνδεεÖς, âγείρονται πάντα ½ς κύµατα àφρίζοντα καί 

àναταράσσοντα τήν θάλασσαν τοÜ βίου ε¨ς àγρίαν καί φοβεράν καταιγίδα.

ΠοÜ βαδίζει συσειοµένη âν σφοδρ÷Ä τρικυµί÷α ™ σηµερινή κοινωνία; Πρός τό 

χρηµατιστήριον, πρός τάς τραπέζας, πρός τόν µαµµωνÄν ëνί λόγω, ε¨ς àπόκτησιν 
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τοÜ χρυσοµάλλου δέρατος καί τÉς φιλοσοφικÉς λίθου, àφ’ οy πλέον καί αéτή ™ 

âκπαίδευσις αéτÉς µετεβλήθη àπό äθοπλαστικÉς ε¨ς τελείως πρακτικήν. Πρό 

πεντηκονταετίας αî µητέρες âλάµβανον τά τέκνα των ε¨ς τά γόνατα καί τά 

âδίδασκον τό Eéαγγέλιον καί τήν προγονικήν µας σοφίαν, àλλά σήµερον âκτιµÄται 

πλειότερον πÄν ¬,τι εrναι àγγλικÉς, ¦ γαλλικÉς, ¦ γερµανικÉς προελεύσεως!

^H ο¨κογένεια σήµερον δέν φροντίζει νά καθοδηγήσFη ε¨ς τήν θρησκευτικήν 

διδασκαλίαν τά τέκνα της, ¬που θά ε≈ρωσι τήν àληθÉ µόρφωσιν καί äθικοποίησιν, 

βάσιν στερεάν καί àκλινÉ διά τόν βίον - οéδέ πρός τήν εéαγγελικήν àλήθειαν 

σήµερον, ïπότε αî θρησκευτικαί γνώσεις âθεωρήθησαν àποκλειστικ΅ς àναγκαÖαι 

διά τούς «καλογήρους», âν΅ ε¨ς τά ôλλα öθνη, ¬πως ε¨ς τήν \Aγγλίαν καί 

\Aµερικήν, θεωροÜνται àπαραίτητοι διά πάντα νέον καί δή νέαν, συζητούµεναι 

àκόµη καί ε¨ς τάς α¨θούσας - οéδ’ •πό τάς παρηγόρους πτέρυγας καί τήν σκέπην 

τÉς \Eκκλησίας, àφ’ οy κατηντήσαµεν βαθµηδόν ε¨ς τό σκότος καί τήν σκιάν 

θανατηφόρου ψυχικÉς àγνωσίας, γέµοντες θρησκευτικ΅ν δεισιδαιµονι΅ν καί 

προλήψεων πεπαιδευµένοι τε καί àπαίδευτοι, σήµερον, ïπότε καί αéτός ï κλÉρος 

(çφείλοµεν νά τό ïµολογήσωµεν), ¬στις öπρεπε νά εrναι ï λύχνος τοÜ σώµατος τÉς 

\Eκκλησίας, πλέει ε¨ς πέλαγος πυκνÉς àµαθείας.

Tέλος πάντων, ™ äθική χαλάρωσις εrναι τόσον καταφανής, œστε παρά 

πάντων ïµολογεÖται, ¬τι ε¨σέδυσε µέχρι τ΅ν σπλάγχνων τÉς κοινωνίας 

âπαπειλοÜσα τήν àποσύνθεσιν αéτÉς καί ¬που καί ôν στραφFÉ τις àκούει παντοÜ 

µεµψιµοιρίας κατά τÉς äθικÉς καταστάσεως καί α¨τιάσεις δι’ αéτήν, τ΅ν µέν κατά 

τ΅ν δέ. \Eκ τοÜ λαοÜ οî γέροντες µέµφονται τούς νεωτέρους, ½ς àποβαλόντας τήν 

κοσµιότητα καί σεµνότητα τ΅ν παλαι΅ν χρόνων καί àναπολοÜσι µετά στεναγµ΅ν 

τήν àφέλειαν καί χρηστότητα τÉς παρελθούσης γενεÄς· οî νεώτεροι  µέµφονται 

τούς πρεσβυτέρους, ½ς α¨τίους γενοµένους τÉς σηµερινÉς äθικÉς καταστάσεως 

τ΅ν νέων, ο≈ς βλάπτουσι διά τοÜ κακοÜ των παραδείγµατος καί τÉς âν τFÉ 

àνατροφFÉ àµεριµνησίας.

Oî κληρικοί κατηγοροÜσι τούς λαϊκούς, ½ς âπεµβαίνοντας ε¨ς τά πράγµατα 

τÉς \Eκκλησίας καί διοικοÜντες τήν περιουσίαν αéτÉς ½ς âπίτροποι τ΅ν να΅ν καί 

µηδόλως προνοοÜντας περί τÉς συντηρήσεως αéτ΅ν, àλλ’ âγκαταλείποντας αéτούς 

νά ψωµοζητ΅σιν· οî λαϊκοί τοéναντίον κατηγοροÜσι τούς κληρικούς ½ς 

àγραµµάτους καί ½ς âκ τούτου µή δυναµένους νά âπιδράσωσι σήµερον âπί τÉς 

κοινωνίας, ε€τε διά τÉς διδασκαλίας των, ε€τε διά τÉς πνευµατικÉς των κινήσεως.

\Eν τέλει δέ οî âν τFÉ πολιτεί÷α •πηρετοÜντες, ¦ πολιτικ΅ς τόν λαόν 

διευθύνοντες, àγανακτοÜσι κατά τÉς äθικÉς τ΅ν πολιτ΅ν παραλύσεως καί µή 

δυνάµενοι νά âπιβληθ΅σι καί àναχαιτίσωσι τόν καταστρεπτικόν τÉς διαφθορÄς 

χείµαρρον διά τÉς ¨σχύος τοÜ âξωτερικοÜ νόµου, µένουσιν êπλοÖ θεαταί τοÜ 

καταποντίζοντος ρεύµατος· οî πολÖται àφ’ ëτέρου µέµφονται πολλάκις âκείνους ½ς 

καταπατοÜντας τούς νόµους καί τάς àποφάσεις, τ΅ν ïποίων τήν τήρησιν καί 

âφαρµογήν àνέλαβον νά âπιβάλωσιν ε¨ς τούς ôλλους, καί προβάλλουσιν ½ς 
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δικαιολογίαν τÉς παραβάσεως τÉς ¨δικÉς των τήν •π’ âκείνων τοÜ νόµου 

παράβασιν.

\Eκ τ΅ν àµοιβαίων τούτων àντεγκλήσεων προκύπτει ™ àπορία, ïποÖον pρά γε 

τ΅ν âγκαλούντων µερ΅ν öχει δίκαιον καί ïποÖον τοéναντίον τό ôδικον. 

^Oπωσδήποτε καί ôν âξετάσωµεν τό πρÄγµα, ¬ταν ε¨σδύσωµεν ε¨ς τό βάθος τÉς 

καταστάσεως àφήνοντες τάς âπιπολαίας κρίσεις καί âπικρίσεις, θ’ àποφανθ΅µεν ¬τι 

πάντες πταίοµεν, πρεσβύτεροι καί νεώτεροι, κληρικοί καί λαϊκοί, προεστ΅τες καί 

πολÖται καί àγρόται. Πρός διόρθωσιν λοιπόν τÉς àθλιότητος ταύτης çφείλει νά 

κατορθωθFÉ ™ µεταβολή κακ΅ν γνωµ΅ν καί φρονηµάτων καί µετά καλλιτέραν καί 

σοβαρωτέραν σκέψιν περί τÉς κρατούσης äθικÉς καταπτώσεως, νά ληφθFÉ 

àκλόνητος àπόφασις, ¨διαιτέρως •φ’ ëνός ëκάστου καί συνολικ΅ς •φ’ ¬λων ïµοÜ, 

πρός πραγµατικήν µεταµέλειαν àπό τ΅ν πονηρι΅ν, àδικι΅ν καί τÉς σκολιÄς ïδοÜ 

τοÜ µίσους, τοÜ âγωϊσµοÜ καί τÉς καταδυναστεύσεως τ΅ν πτωχ΅ν καί τ΅ν 

àδυνάτων.

\Eάν ¬µως θέλωµεν, τό ταχύτερον, νά àρχίσFη ™ àνασύνταξις τ΅ν äθικ΅ν 

™µ΅ν δυνάµεων καί σταθερ΅ς νά βαδίσωµεν πρός πÄσαν πρόοδον, çφείλει ™ 

àνάπλασις ν’ àρχίσFη àπό τ΅ν àνωτέρων, ε€τε ½ς πρός τήν πνευµατικήν •περοχήν, 

ε€τε ½ς πρός τήν •λικήν καί κοσµικήν τοιαύτην, τάξεων, âπειδή ™ κοινωνία ™µ΅ν 

σήµερον ε•ρίσκεται ε¨ς παιδικήν ™λικίαν· καί καθώς àκριβ΅ς τά παιδία µÄλλον διά 

τοÜ παραδείγµατος, ¦ διά τÉς ξηρÄς διδασκαλίας δύνανται νά παιδαγωγηθ΅σιν, 

ο≈τω καί âκείνη µÄλλον διά τοÜ παραδείγµατος, παρά διά τ΅ν àφFηρηµένων 

θεωρι΅ν χειραγωγουµένη •πό τ΅ν τεταγµένων λειτουργ΅ν της, ε€τε πνευµατικ΅ν, 

ε€τε πολιτικ΅ν, δύναται νά προκόψFη. Bεβαίως πεπολιτισµένοι ôνθρωποι δέν 

περιµένουσι παραδείγµατα âκ τ΅ν ôνωθεν, àλλά τηροÜσι τούς νόµους 

àδιαφοροÜντες πρός τήν âκπλήρωσιν τοÜ καθήκοντος τ΅ν ôλλων· τό τοιοÜτον, 

¬µως, προαπαιτεÖ µόρφωσιν καί àνάπτυξιν àρκετά µεγάλην, wς στερεÖται 

ïµολογουµένως ™ ™µετέρα κοινωνία, ™ παραδειγµατιζοµένη âκ τ΅ν κακ΅ν πράξεων 

περισσότερον, àκόµη καί τ΅ν µικρ΅ν παιδίων.

\Hθική πρÄξις τ΅ν τά πρ΅τα φερόντων âν ταÖς κοινότησιν δύναται νά 

âπενεργήσFη âπί τ΅ν πολιτ΅ν καί τ΅ν àγροτ΅ν πολύ àποτελεσµατικώτερον παρά 

πολυετής διδασκαλία àφFηρηµένων âννοι΅ν âναντία πρός τό παράδειγµα. \Eάν οî 

διανοούµενοι καί οî •λικ΅ς τ΅ν ôλλων •περτεροÜντες γίνωσιν àληθ΅ς 

πεπολιτισµένοι, δηλαδή µεµορφωµένοι äθικ΅ς καί οéχί µόνον âξωτερικ΅ς καί 

τηρ΅σι τούς τε θρησκευτικούς καί πολιτικούς νόµους καί κατ’ ¨δίαν καί δηµοσί÷α 

οéδέποτε δέ καταπατ΅σι τά δικαιώµατα τ΅ν ôλλων, τότε καί οî •στεροÜντες, ε€τε 

ε¨ς µόρφωσιν, ε€τε ε¨ς πλοÜτον καί κοινωνικήν θέσιν, προθύµως θά πείθωνται τοÖς 

νόµοις, θρησκευτικοÖς τε καί πολιτικοÖς.

Kαί τ΅ ùντι· παρετηρήσαµεν ¬τι ε¨ς âκείνας âκ τ΅ν κοινοτήτων τÉς 

âπαρχίας ταύτης, ε¨ς τάς ïποίας οî προûχοντες καί οî ïπωσδήποτε •ψηλότερον 

îστάµενοι εrναι τίµιοι καί âνάρετοι, âκεÖ καί οî χωρικοί εrναι äθικοθρησκευτικ΅ς 
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εûπλαστοι· ¬που δέ τοéναντίον âκεÖνοι εrναι ôδικοι καί ±ρπαγες, τοκογλύφοι καί 

àνοικτίρµονες, àνήθικοι καί •λόφρονες, âκεÖ καί οî €διοι •στεροÜσι τροµακτικ΅ς 

âν τ΅ äθικ΅ πεδίω, ùντες τελείως àπαίδευτοι ψυχικ΅ς καί àµόρφωτοι 

πνευµατικ΅ς, œστε πÄσα προσπάθεια πρός àνόρθωσιν αéτ΅ν ν’ àποβαίνFη ôκαρπος. 

Kαί ναί µέν ï Kύπριος, ½ς ≠Eλλην χριστιανός, διακρίνεται διά τήν âµµονήν του ε¨ς 

τά πάτρια, àλλ’ àφ’ ëνός µέν αî παραδόσεις α≈ται διεστρεβλώθησαν âν τοÖς χρόνοις 

τÉς δουλείας, àφ’ ëτέρου δέ, µοί φαίνεται, ¬τι σήµερον - ¨δίως âν ταÖς πόλεσι - 

κατήντησε χαµαιλέων àλλάσσων χρώµατα àναλόγως πρός τόν ôνεµον, ¬στις θά 

φυσήσFη âκ τÉς ^Eσπερίας, εéκόλως δέ µιµεÖται - ¨δίως âν τοÖς χωρίοις - κακάς 

πράξεις ïµοφύλου καί ïµοθρήσκου.

\AφοÜ λοιπόν ο≈τως öχει, çρθ΅ς παρετηρήσαµεν ¬τι, ¬που •πάρχουσιν 

âνάρετοι προεστ΅τες âκεÖ καί οî àγρόται εrναι εûπλαστοι καί τοéναντίον âπίσης· 

πράγµατι δέ, διότι ε¨ς τάς συναναστροφάς των οî τοιοÜτοι ε¨ς τά κέντρα καί τά 

καφενεÖα τ΅ν χωρίων, διά τοÜ παραδείγµατος καί τÉς συµβουλÉς των 

παιδαγωγοÜσι τούς χωρικούς τόσον âπιτυχ΅ς, œστε νά öχωσι προσλαµβανούσας 

παραστάσεις διά πÄν, ε€τε âκ µέρους τοÜ διδασκάλου τοÜ χωρίου äθικόν δίδαγµα, 

ε€τε καί âκ µέρους τοÜ àπεσταλµένου τÉς \Eκκλησίας κήρυγµα. \Aλλ’ €σως ¦θελε 

παρατηρήσFη τις, ¬τι καλόν βεβαίως εrναι τό παράδειγµα τό âν τFÉ κοινωνί÷α âκ τ΅ν 

καλ΅ν àνθρώπων προερχόµενον, àλλ’ ™ èφελιµωτέρα παραδειγµάτισις γίνεται âν 

τFÉ ο¨κογενεί÷α, ≥τις ½ς βάσις τÉς κοινωνίας δίδει καί τήν βάσιν πάσης 

διαπαιδαγωγήσεως τ΅ν àτόµων.

ΣυµφωνοÜµεν πλήρως καί ™µεÖς, προσθέτοντες ¬τι οî γονεÖς χρεωστοÜσι νά 

δίδωσι τό καλόν παράδειγµα ε¨ς τά τέκνα των, âάν θέλωσι νά τά €δωσι χρηστοήθη 

καί âνάρετα. \Eάν âπιθυµ΅σι νά σέβωνται καί àγαπ΅σιν αéτούς τά τέκνα των, 

çφείλουσιν âκεÖνοι πρ΅τοι νά σέβωνται καί àγαπ΅σιν àλλήλους, àποδίδοντες πρός 

τούτοις ε¨ς τά τέκνα τήν êρµόζουσαν στοργήν. Ποσάκις αî µεταξύ τ΅ν γονέων 

öριδες καί φιλονικίαι δέν κατέστρεψαν τά ½ραιότατα καί τρυφερώτατα τÉς καρδίας 

τ΅ν τέκνων συναισθήµατα καί δέν âξÉλθον âκ τοιούτων ο¨κογενει΅ν ôνθρωποι 

σκληροί καί θηριώδεις! Διότι π΅ς εrναι δυνατόν νά âξέλθωσιν ôνθρωποι εéαίσθητοι 

καί φιλάνθρωποι âξ ο¨κογενει΅ν, ¬που âπικρατοÜσιν οéχί ™ àγάπη καί ™ ε¨ρήνη, 

àλλά τό µÖσος καί ™ διχόνοια; Aî κραυγαί καί αî ταραχαί, αî ≤ριδες καί φιλονικίαι, 

αî ≈βρεις καί οî διαπληκτισµοί, ±τινα συχνάκις λαµβάνουσι χώραν âν ταÖς 

τοιαύταις ο¨κογενείαις, àπαµβλύνουσι τά τρυφερά τ΅ν τέκνων α¨σθήµατα καί 

àποσκληρύνουσι τήν καρδίαν των καί καθιστ΅σιν αéτά âπίσης φιλέριδα, φιλόνικα 

καί µηδένα σεβόµενα ¦ àγαπ΅ντα.

\Aλλ’ öχουσιν âπίσης δίκαιον οî διατεινόµενοι, ¬τι κατά δεύτερον λόγον âν 

τ΅ Σχολείω θά διαπαιδαγωγήσωµεν τά τέκνα ™µ΅ν, œστε ™ νέα γενεά νά àναθάλFη 

àπηλλοτριωµένη τ΅ν ¨δικ΅ν µας âλαττωµάτων καί κοσµ΅σα âπί ταÖς προγονικαÖς 

àρεταÖς· ¬θεν δέον νά σηµειωθFÉ ¬τι καί οî διδάσκαλοι καθÉκον öχουσιν âκτός τÉς 

καλλιεργείας τοÜ νοÜ διά τ΅ν γραµµάτων, νά καλλιεργ΅σι καί τάς äθικάς δυνάµεις 
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τ΅ν µαθητ΅ν διά τοÜ ¨δικοÜ των παραδείγµατος, öν τε τ΅ σχολείω καί âκτός 

αéτοÜ, τήν δέ καρδίαν αéτ΅ν διά καλ΅ν συµβουλ΅ν νά διαµορφ΅σι καί 

διαπλάττωσιν.

Oé µόνον ¬µως âπί τοÜ νοÜ καί τÉς καρδίας τ΅ν µαθητ΅ν µεγάλην öχει 

ροπήν ™ τοιαύτη ¦ τοιαύτη τοÜ διδασκάλου διαγωγή àλλά καί âπί τÉς κοινωνίας 

¬λης, πρό παντός δ’ âν τοÖς χωρίοις, ¬που µία κακή πρÄξις, ≤ν σκανδαλ΅δες öργον 

τοÜ διδασκάλου, πολλά τά κακά δύναται νά âπιφέρFη· καί τοÜτο, καθόσον, ¬πως οî 

µικροί µαθηταί, ο≈τω καί οî êπλοϊκοί χωρικοί, ½ς µή öχοντες ε¨σέτι ¨σχυράν καί 

àνεπτυγµένην τήν κριτικήν των δύναµιν, µεταχειρίζονται ½ς πÉχυν καί κανόνα 

τÉς àληθείας τά •πό τ΅ν διανοητικ΅ς καί κοινωνικ΅ς •περτερούντων 

διαπραττόµενα.

Oî διδάσκαλοι, σήµερον ¨δίως, ïπότε ï κλÉρος •στερεÖ ε¨ς àνάπτυξιν, öχουσι 

µέγα µέρος âν τFÉ àνασυντάξει, ≥τις δέον νά συντελεσθFÉ âπί τοÜ äθικοÜ πεδίου, 

οéχί δέ µόνον âπί τοÜ âθνικοÜ τοιούτου· διότι δέν πρέπει νά τό àποκρύψωµεν, ¬τι 

καί τό âθνικόν φρόνηµα σοβαρ΅ς κλονίζεται •πό τÉς κρατούσης κακοδαιµονίας καί 

τοÜ àνιάτου νοσήµατος, ¬περ καταλαµβάνει βαθµηδόν πÄσαν κοινωνικήν τάξιν, τοÜ 

âγωϊσµοÜ δηλαδή, τÉς συµφεροντολογίας καί τοÜ ™δονισµοÜ, ¬στις àποκτηνώνει 

τήν λογικήν φύσιν.

\Eάν δέ διατείνηταί τις, ¬τι ôλλος εrναι ï προορισµός τοÜ διδασκάλου, ï 

âκπολιτισµός δηλαδή τ΅ν κοινοτήτων, ¬πως δÉθεν εéτυχήσωσιν α≈ται ε¨σαγόµεναι 

ε¨ς τάς νέας θεωρίας τÉς ζωÉς, âννοεÖ δέ ½ς τοιοÜτον τήν διδασκαλίαν ξηρ΅ν 

τινων τύπων εéγενοÜς συµπεριφορÄς, σφάλλει οyτος· διότι πÄσα àνάπτυξις καί 

πρόοδος θά φέρFη τήν εéδαιµονίαν τήν àληθινήν, âάν στηριχθFÉ âπί µόνης τÉς 

àρετÉς, τÉς ïποίας χωριζοµένη πÄσα âπιστήµη πανουργία γίνεται· καί διότι 

πολιτισµός àληθής δέν εrναι ™ ψευδεπίπλαστος âξωτερική εéγένεια, âν΅ ™ ψυχή 

γέµει πονηρι΅ν, δολιότητος καί µίσους, àλλ’ ™ àγάπη, ™ •ποχωρητικότης καί ™ 

ε¨ρήνη, ™ àλληλεγγύη, ™ àλληλοβοήθεια καί ™ φιλανθρωπία, ™ ψυχική, ëνί λόγω, 

εéγένεια, âν οxς çφείλει νά διακρίνηται ï διδάσκαλος νά παιδαγωγFÉ τήν âν Fw 

διδάσκει κοινότητα. Διότι δέν εrναι περιττόν νά •ποµνήσωµεν, ¬τι τόν àληθινόν 

πολιτισµόν µόνον αî χριστιανικαί α≈ται àρεταί δύνανται νά καλιεργήσωσιν· α≈ται 

τFÉ àληθεί÷α àπέσπασαν τόν πρώην ôθλιον κόσµον τοÜ àπαισίου ταρτάρου, âν z 

ε•ρίσκετο, καί âπέδρασαν âκπολιτιστικ΅ς καί âπί τ΅ν àλλοθρήσκων àκόµη λα΅ν, 

τοÜ πολιτισµοÜ των, ¬που τυχόν •πάρχει τοιοÜτος, çφειλοµένου ε¨ς τήν âπίδρασιν 

τοÜ πνεύµατος τ΅ν χριστιανικ΅ν λα΅ν τÉς Eéρώπης, τ΅ν âπί àρχ΅ν τοÜ îεροÜ 

Eéαγγελίου διαπλαττοµένων.

«Erναι àναντίρρητον - öγραφεν ï Φίχτε - ¬τι καί ™µεÖς καί ™ âποχή ™µ΅ν 

σύµπασα καί σύνολοι αî φιλοσοφικαί ™µ΅ν âκ ζητήσεις καί âπερείδονται καί 

àπορρέουσιν âκ τοÜ XριστιανισµοÜ, ¬τι ï Xριστιανισµός διεισέδυσε πολυειδ΅ς καί 

πολυτρόπως ε¨ς ïλόκληρον τόν πολιτισµόν ™µ΅ν καί ¬τι, συνελόντι ε¨πεÖν, οéδέν 

θά εrµεθα àπό ¬,τι σήµερον ε€µεθα, âάν ™ πανίσχυρος α≈τη δύναµις δέν 
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προεπορεύετο ™µ΅ν âν χρόνω». Πράγµατι δέ, διότι διά τÉς àεννάου àγάπης πρός 

àδιάκοπον καί âντατικήν âργασίαν, τήν ïποίαν κηρύσσει ï Xριστιανισµός - 

βασιζόµενος âπί τόσων καί τόσων χωρίων τÉς ^Aγίας ΓραφÉς - πολεµεÖ τήν 

çκνηρίαν µέχρι τοÜ νά παραγγέλλFη àργός µηδέ νά âσθίFη καί •ποβοηθεÖ θαυµασίως 

τήν πρόοδον καί τήν àνάπτυξιν τ΅ν λα΅ν, διά τÉς συνεχοÜς καί àτελευτήτου 

καλλιεργείας τÉς γνώσεως καί πάσης âκφάνσεως τÉς ζωÉς.

^O διδάσκαλος λοιπόν, στηριζόµενος âπί τ΅ν àρχ΅ν τούτων καί âργαζόµενος 

πρός àνάπλασιν τÉς, âν Fw διδάσκει, κοινότητος, çφείλει νά προτρέπFη τούς 

χωρικούς πρός âργασίαν, ¥να δι’ αéτÉς àποφεύγωσι πÄσαν κακίαν καί âξέλθωσιν 

àπό τοÜ ο¨κονοµικοÜ των βαράθρου, πρός âργασίαν διά τ΅ν νεωτέρων 

âπιστηµονικ΅ν µεθόδων - àλλ’ âργασίαν öντιµον φωτιζοµένην •πό τοÜ îλαροÜ 

φωτός τÉς χριστιανικÉς àρετÉς - ±τινα θά âπιτύχFη, âάν κατορθώσFη νά συνηθίσFη 

τούς χωρικούς ε¨ς âπωφελFÉ χρÉσιν τοÜ χρόνου, ¬στις εrναι τόσον βραχύς.

Πρός τοÜτο πολύ èφέλιµον νοµίζοµεν ¬τι θά qτο, âάν ε¨ς ≤καστον 

καφενεÖον χωρίου, àντί τÉς τραπέζης τοÜ χαρτοπαιγνίου, •πÉρχε τράπεζα, âφ’ wς 

νά εrναι àποτεθειµένα èφέλιµά τινα βιβλία πρός διαφώτισιν τ΅ν χωρικ΅ν âπί 

διαφόρων πραγµάτων καί âξύµνησιν τÉς âργασίας, öτι δέ καί âφηµερίδες, ¦ καί 

γεωργικόν περιοδικόν. TαÜτα δέ νά µελετ΅σιν àποφεύγοντες ο≈τω τάς 

àργολογίας, συκοφαντίας καί τάς öριδας - µάλιστα πάντων κατά τάς Kυριακάς καί 

τάς ëορτάς - ¦ ν’ àναγινώσκωσιν ε¨ς âπήκοον τ΅ν àγραµµάτων οî γινώσκοντες 

àνάγνωσιν χωρικοί, πράγµατα, ±τινα δύναται νά âπιτύχFη συνεννοούµενος µετά τοÜ 

µουκτάρου καί τ΅ν προεστώτων τοÜ χωρίου ï διδάσκαλος.

Tότε καί ™ \Eκκλησία, ε•ρίσκουσα τό κατάλληλον öδαφος, κάλλιστα θά 

äδύνατο νά àναπτύξFη τήν âκπολιτιστικήν αéτÉς δρÄσιν διά περιοδικοÜ •φ’ ¬λων 

τ΅ν Mητροπόλεων καί τÉς \AρχιεπισκοπÉς âκδιδοµένου καί δι’ äθικοκοινωνικ΅ν 

µικροÜ σχήµατος âφηµερίδων (âάν δέν δύνανται νά διατεθ΅σιν àρκετά πρός τοÜτο), 

•πό τε τÉς \AρχιεπισκοπÉς καί µιÄς ëκάστης τ΅ν Mητροπόλεων âκδιδοµένων. 

Tαύτας δέ θά âµελέτων οî àγροτικοί πληθυσµοί âν τοÖς τοιούτοις αéτ΅ν 

καφενείοις, ±τινα θά µετεβάλλοντο βαθµηδόν ε¨ς εrδος àναγνωστηρίων, àποσπ΅ντα 

τούς χωρικούς àπό τόσων âπιβλαβ΅ν ≤ξεων καί πράξεων.

Διά τοιούτων àκριβ΅ς µέσων θά qτο δυνατόν νά µορφώνωνται καί ν’ 

àποφεύγωσι τά κακά öργα, ïσ’ àπηριθµήσαµεν âν τοÖς προηγουµένοις - ψεÜδος, 

χαρτοπαίγνιον καί τήν µέθην, àδικίας, δολίας κλοπάς καί φανεράς τοιαύτας, 

διχονοίας, µάχας καί φόνους καί πÄσαν àνηθικότητα - χρησιµοποιοÜντες τήν 

àργίαν τÉς KυριακÉς καί τ΅ν µεγάλων ëορτ΅ν πρός âργασίαν πνευµατικήν καί 

äθικήν των διάπλασιν, œστε σύνολος ï χρόνος τÉς ζωÉς νά εrναι διηνεκής âργασία· 

àποφεύγοντες δ’ ο≈τω τήν çκνηρίαν, τήν µητέρα πάσης κακίας, καί παραδιδόµενοι 

ε¨ς τήν öντιµον âργασίαν, τότε θά äδύναντο àσφαλ΅ς νά âκφύγουν καί τήν τελείαν 

ο¨κονοµικήν καταβαράθρωσιν, πρός ≥ν φέρεται ï τόπος.

\Aσφαλ΅ς, ¬µως, τινές θά παρατηρήσωσιν, ¬τι ε¨ς τήν äθικήν τοÜ λαοÜ 
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àναγέννησιν œφειλεν ï κλÉρος νά πρωτοπορήσFη ï ε¨ς τοÜτο τεταγµένος, ¬στις 

τοéναντίον δίδει τό σύνθηµα τÉς •ποχωρήσεως πρός τό κακόν καί âν΅ ½ς ïδηγός 

üφειλε νά πολεµFÉ κατά τÉς êµαρτίας ε¨ς τήν πρώτην γραµµήν, âγκαταλείπει τόν 

àγ΅να γενόµενος παραίτιος àνυπολογίσου ζηµίας! ^Oµολογ΅ µέν ταÜτα, àλλ’ 

çφείλω ν’ àποδώσω δικαιοσύνην πρός τόν àγράµµατον ¨δί÷α κλÉρον τ΅ν χωρίων 

•ποµιµνήσκων, ¬τι οî κληρικοί δέν γενν΅νται τοιοÜτοι, àλλά κατόπιν 

χειροτονοÜνται φέροντας τήν χροιάν τÉς κοινωνίας, âξ wς προÉλθον· αéτή βεβαίως 

πταίει, κατά τό µέγιστον µέρος, µεταδίδουσα, λόγω τÉς ποιότητός της, ε¨ς τούτους 

πάντα τά âλαττώµατα, ±τινα âν αéτFÉ âπιπολάζουσιν, àναµορφουµένης δέ ταύτης θά 

âξέρχωνται καί οî τοιοÜτοι àναµεµορφωµένοι καί äθικ΅ς τελειότεροι.

\Aλλ’ οî κληρικοί εrναι âκεÖνοι, €σως προσθέσFη τις, ο¥τινες θά µορφώσωσι 

κατά Xριστόν τήν κοινωνίαν, οéχί δ’ ™ κοινωνία τούς κληρικούς. Kαί εrναι µέν 

àληθές τό ρηθέν, àλλ’ ¬µως πρός τοÜτο πρέπει πρ΅τον αéτοί νά µορφωθ΅σι καί 

καταστ΅σιν îκανοί πρός âκπλήρωσιν τοÜ •ψηλοÜ αéτ΅ν προορισµοÜ, νά τοÖς 

δοθ΅σι δέ τά àπαιτούµενα ε¨ς συντήρησιν ëαυτ΅ν καί τÉς ο¨κογενείας των •λικά 

µέσα, ¬πως µή περισπ΅νται περί àλλότρια καί εéτελίζωνται καί âξουθεν΅νται •πό 

τ΅ν àνοήτων, àλλ’ âπιδίδωνται µή στενάζοντες  ε¨ς τό ±γιον öργον τÉς âν Xριστ΅ 

διακονίας καί διδαχÉς. Πράγµατι âν τοιαύτFη περιπτώσει - ¬ταν ï λαός καί παρά 

προéχόντων καί παρά διδασκάλων καί παρά τ΅ν κληρικ΅ν ¨δί÷α διδάσκηται καί ε¨ς 

τό àγαθόν παραδειγµατίζηται συνεχ΅ς äθικοποιούµενος καί àναµορφούµενος - θά 

προκύψωσι λαµπρά τά àποτελέσµατα, âφ’ ¬σον ï λαός ™µ΅ν εrναι µάζα εûπλαστος. 

Tότε δηλαδή θά τεθ΅σι καί αî βάσεις τÉς θρησκευτικÉς àναγεννήσεως, καθόσον, ½ς 

προερρήθη, äθικόν καί θρησκευτικόν συναίσθηµα εrναι àλληλένδετα καί 

•ποβοηθοÜσιν ôλληλα.

^H θρησκευτική τοÜ λαοÜ âκπαίδευσις àρχίζει βεβαίως àπό τÉς µικρÄς 

™λικίας âν τ΅ σχολείω, ¬θεν καί ™ \Eκκλησία çφείλει πάντοτε νά âργάζηται •πέρ 

τ΅ν θρησκευτικ΅ν µαθηµάτων, âπιβλέπουσα καί τήν διδασκαλίαν αéτ΅ν καί τά 

ε¨σαγόµενα θρησκευτικά βιβλία· δέν πρέπει, ¬µως, νά περιορίζηται µόνον ε¨ς τοÜτο, 

àλλά νά âξακολουθFÉ τήν θρησκευτικήν âκπαίδευσιν καί κατόπιν âν τοÖς 

KατηχητικοÖς Σχολείοις, KυριακοÖς µαθήµασι διά τ΅ν θρησκευτικ΅ν çργανώσεων 

καί Συλλόγων καί διά τÉς διαδόσεως τοÜ βιβλίου τ΅ν βιβλίων, τÉς ^Aγίας ΓραφÉς, 

ε¨ς πÄσαν ο¨κογένειαν.

Kαί âν ταÖς πόλεσι µέν δύναται ™ \Eκκλησία νά âπεκτείνFη τήν δρÄσιν της 

καί âκτός τ΅ν ïρίων τοÜ îεροÜ ναοÜ îδρύουσα, κατά τàνωτέρω, παρ’ αéτούς τούς 

ναούς Kατηχητικά ΣχολεÖα, ¬που νά διδάσκηται ™ µικρά ™λικία καί οî âνήλικες 

àκόµη τήν πίστιν καί τήν àρετήν,  ε€τε κηρύσσουσα τόν λόγον τÉς àληθείας âν 

KυριακοÖς µαθήµασιν •πό τύπον âκλαϊκευµένων θρησκευτικ΅ν ïµιλι΅ν, ε€τε καί 

âν ΘρησκευτικοÖς Συλλόγοις àναπτύσσουσα τά ρήµατα τÉς ζωÉς τÉς α¨ωνίου διά 

τ΅ν îεροκηρύκων αéτÉς· àλλ’ âν τοÖς χωρίοις €σως µόνον âν τ΅ να΅ δύναται νά 

âργασθFÉ àποτελεσµατικ΅ς διά τούτων καί δέον λοιπόν âκεÖ νά στρέψFη τήν 
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προσοχήν.

\Eπειδή, ¬µως, οî χωρικοί ε€τε κακ΅ς παραδειγµατιζόµενοι âκ τ΅ν πόλεων, 

ε€τε καί •πό τ΅ν καφενείων ëλκυόµενοι - ±τινα âν τοÖς χωρίοις κατήντησαν 

κέντρα οéχί âκπολιτισµοÜ, àλλ’ âκφαυλισµοÜ - àποσκιρτ΅σι τÉς îερÄς λειτουργίας 

καί δεδοµένου ¬τι, λόγω τÉς καθυστερήσεώς των âν τFÉ àναπτύξει âπιτρέπεται ™ 

àναγκαστική, ο≈τως ε¨πεÖν, χειραγώγησίς των - καθώς γίνεται καί âν ôλλαις καί 

δή πεπολιτισµέναις χώραις - âπιβάλλεται ™ âπιβολή τÉς KυριακÉς àργίας· ¬θεν 

àνάγκη ™ \Eκκλησία, καταλλήλως µετά τ΅ν ^Eλλήνων βουλευτ΅ν συνεργαζοµένη, 

νά κατορθώσFη νά âπιβάλFη τόν νόµον τοÜτον âν τοÖς χωρίοις, ¬που εéτυχ΅ς δέν 

•φίστανται οî αéτοί λόγοι συναγωνισµοÜ âµπορικοÜ µεταξύ τ΅ν δύο στοιχείων, 

^EλληνικοÜ καί TουρκικοÜ, ½ς  συµβαίνει âν Λευκωσί÷α, âν µέρει δέ καί ε¨ς τάς 

ôλλας πόλεις. Tότε âπιβλέπουσα τά τÉς λατρείας καί ïδηγοÜσα τούς Xριστιανούς 

ε¨ς τήν κατανόησιν τ΅ν τύπων, δύναται νά µεριµνήσFη καί περί τοÜ θείου 

κηρύγµατος, ¬πως àκούηται πανταχοÜ συχνόν, ζωντανόν καί âνθουσι΅δες, 

θερµουργόν, âκριζοÜν καί κατακαÖον τά ζιζάνια τÉς êµαρτίας, âµπεδοÜν δέ καί 

στηρίζον τούς çρθ΅ς πιστεύοντας καί  καλ΅ς περιπατοÜντας âν τFÉ ïδ΅ τÉς àρετÉς.

\Aλλ’ âπειδή εxς καί δύο îεροκήρυκες δι’ ëκάστην Mητρόπολιν δέν 

âπαρκοÜσιν, ¬πως περιοδεύωσιν âπαρκ΅ς âπαρχίαν àποτελουµένην âξ ëκατόν καί 

πλέον κοινοτήτων καί περισσότεροι δέν δύνανται νά διορισθ΅σι, λόγω ο¨κονοµικÉς 

àνεπαρκείας, δέον νά âπισπευθFÉ •φ’ ëκάστης τ΅ν \Eπισκοπ΅ν ™ ¥δρυσις - àσφαλ΅ς 

κατορθωτή, καθό çλιγοδάπανος - θρησκευτικ΅ν âφηµερίδων µικροÜ σχήµατος καί 

≈λης ποικίλης, α¥τινες δύνανται νά εéδοκιµήσωσιν àσφαλέστερον τ΅ν περιοδικ΅ν, 

¥να ï γραπτός λόγος •ποκαθιστ÷Ä τόν προφορικόν, κατά τό δυνατόν.

^Oµολογουµένως, ¬µως, ï κυριώτερος συντελεστής τÉς 

àποτελεσµατικωτέρας δράσεως τÉς \Eκκλησίας εrναι ï κατώτερος κλÉρος, ¬στις 

εrναι τό καταλληλότερον ùργανον ε¨ς χεÖρας αéτÉς πρός θρησκευτικήν 

διαπαιδαγώγησιν τοÜ χριστεπωνύµου πληρώµατος, ½ς àναστρεφόµενος καθ’ ™µέραν 

µετ’ αéτοÜ, àλλ’ ½ς öφθηµεν ε¨πόντες, καί πρός äθικήν τοιαύτην, διά τοÜ 

παραδείγµατος καί πρός φιλανθρωπικήν àκόµη, διά τÉς παρορµήσεως πρός 

àλληλοβοήθειαν καί τήν πρός àναπήρους âλεηµοσύνην. Δεδοµένου ¬θεν ¬τι ï 

•πάρχων κλÉρος •στερεÖ κατά πολύ τοÜ ≈ψους ε¨ς ¬περ öδει νά ¥σταται, ¥να 

καταστFÉ ôξιος âργάτης τοÜ àµεπελ΅νος τοÜ Kυρίου, πρέπει νά âκπαιδευθFÉ 

καταλλήλως, öστω καί âκ τ΅ν âνόντων διά φροντιστηριακ΅ν µαθηµάτων •πό 

περιοδευόντων îεροκηρύκων, νά µή χειροτονÉται δ’ ε¨ς τό ëξÉς îερεύς µή 

àπόφοιτος ^IερατικÉς ΣχολÉς, âάν θέλFη ™ Kυπριακή \Eκκλησία, νά παρακολουθFÉ 

τήν κίνησιν τÉς àναγεννήσεως τήν âν τFÉ λοιπFÉ \Oρθοδοξί÷α.

Πρός τοÜτο δύναται νά συνεννοηθFÉ µετά τ΅ν ^Iερ΅ν Mον΅ν, α¥τινες δέον νά 

καταβληθFÉ προσπάθεια, ¬πως àναδιοργανωθ΅σι κατά τό πνεÜµα τ΅ν îερ΅ν κανόνων, 

πρός èφέλειαν τ΅ν âν αéτοÖς àσκουµένων àδελφ΅ν· νά προσαρµοσθ΅σι δέ καί πρός 

τάς àνάγκας τÉς âποχÉς, ¥να èφελ΅σι καί τήν κοινωνίαν, καταστ΅σι δ’ ο≈τω 
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κέντρα καρποφόρου δράσεως •πέρ τÉς \Eκκλησίας, διά τÉς îδρύσεως öν τινι âξ 

αéτ΅ν ^IερατικοÜ Φροντιστηρίου, µέλλοντος νά προπονFÉ îεροκήρυκας τ΅ν 

χωριτικ΅ν κοινοτήτων, âφηµερίους, âξοµολόγους καί îεροψάλτας, àλλά καί •πέρ 

τÉς κοινωνίας διά τÉς îδρύσεως çρφανοτροφείου, âφ’ ¬σον θά âπιτρέπωσιν οî πόροι 

αéτ΅ν τε καί τÉς \Eκκλησίας, âκ τοÜ ïποίου διά καταλλήλου âργασίας νά 

στρατολογ΅νται âλευθέρως ζηλωταί âργάται τÉς \Eκκλησίας.

Πρός âκτέλεσιν ¬µως τ΅ν âν τοÖς προηγουµένοις ρηθέντων, ≥τις θά 

παρουσιάσFη τήν \Eκκλησίαν àντιλαµβανοµένην τήν κρισιµότητα τ΅ν νÜν καιρ΅ν 

καί πρός àξιοπρεπÉ µισθοδοσίαν τοÜ îεροÜ κλήρου, ¬στις ½ς âγγράµµατος θά öχFη 

τάς λογικωτάτας του àξιώσεις καί πρός προστασίαν τÉς îερÄς περιουσίας καί τήν 

àρίστην καί âπωφελÉ χρησιµοποίησιν αéτÉς, àπαιτεÖται σύντοµος ™ λύσις τοÜ 

πολυθρυλήτου \EκκλησιαστικοÜ ™µ΅ν Zητήµατος καί àπό τÉς ο¨κονοµικÉς του 

àπόψεως. Λέγω δι’ ο≈τω, διότι ¥ν’ α≈τη καταστFÉ àποτελεσµατική καί σωτήριος 

βάσις δέον νά τεθFÉ ™ πνευµατική αéτοÜ λύσις, κατά τά µέχρι τοÜδε λεχθέντα, διά 

τÉς äθικοθρησκευτικÉς δηλαδή àναγεννήσεως κλήρου τε καί λαοÜ· πολύ δ’ çρθ΅ς, 

καθ’ ¬σον καί ï Xριστός âν ταÖς διδαχαÖς αéτοÜ àπετάθη πάντοτε πρός τήν καρδίαν 

καί τήν ψυχήν, âπιζητήσας τάς κοινωνικάς βελτιώσεις, οéχί âκ τ΅ν öξω πρός τά 

öσω, àλλ’ âκ τ΅ν öσω πρός τά öξω, διά τÉς àναπλάσεως δηλονότι τÉς καρδίας καί 

τÉς ψυχÉς, ≥τις καί µόνη àληθινή τοιαύτη •πάρχουσα δύναται νά εrναι σταθερά 

καί νά γίνFη àσφαλής âπίβασις πρός τήν âξωτερικήν καί ο¨κονοµικήν.

Λεόντιος Σ. Λεοντίου Δ.Θ, ^Iεροκήρυξ Mητροπόλεως Πάφου.
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