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ΚΑΙ ΤΩΝ ΠPQTQN XPONQN ΤΗΣ ΑffΑόΚΡΑ1ΙΑΣ 
Δi!« Α. ΤΊΙΛΑΤΙ>ΙΔΗ 

, Αν(ί.μεισα στις ιμε~{ιλεs κοι:νότη:τεs το13 τόΠΟΙ\) μας 
σι:{ι Π(tQεJ..i!Joν κα1 πο\1 Π!:,)όσφε,ραν ση,ι.ιαντι.κιή t}01lf1ttHL στοvς """.''""'''""''""" 
~~ιναι άνσμφf,f~ο),α και ή Κ11θ(!α[α. ΊΙ ιi>@:αίιti :κt..~ριιία, σή;μι:ιφ 
σκεται κάτω ά..<"tΟ τα δεσμa του ToύQ!ii.O'I.J κατf.mtητi} •. () δποίο~; 1ι!"if1/r.t'~(l''tιi}ιi'~I)I>.Ι. 
'Ι.Ο\1~ θησ(:t1)QΟ-i:ις μιaς; μεyάλης_; καl ί;στορικήg Μ"Ι'}@ΟVΟμι4ς;. (1) 

.Σέ τοΌτη τη σ6ντομη μελέτη μας, ΠQ't'\7 Π«Q(tθf~Um~ιε τα '>f.YI<ΙH>.'UH 

μUf; που σχ;ετ!J\;ονται μέ την Κ'1.'iθιzαίcα, οα δο6μεν μl'XHt tffi -yιι:ν~ νι~μμ8ς; 
τήν χατάιστα~ση που έπικρατΟ'Οσε σττιν Κ\:rθ,ρα(α τόσQ Μ:ι Ί'Ο'ι"'!}Κ()(ί(;Qατί,ας 
ι:;σο και !πι Άι~lν~ατίας, δσον άφ<Φ τi)ν ~,ικπαίδε1~ση. 

Στη διάρκειια τη~; Του,ρr~ιJlΚ,![ατί{Χ{; λε.ιτοt'Ι()ι)'Οi5σαν 
ι'tρ,ρε·,•α-νωνεΤ,ι:ι. Και ra δυ(} ίδρ(;,θηΟ'ftV 1855. τiι 
"Ayto Άνδιm-νικο :J«t1 το &Μ.ο σιη'} Χαρδι.mιιi·ησσα. 
{ιρ,ριι''\'α-yοηείο"Ι: ΆΑ-νίου 'Αν,δρονίκο"Ι.J διετέiΜ~σε lι Χ'' ALH.oi'Ί:'ofiJI'rk' 
ό όπο!οg κατα-yότα\' iιπ(, τη,, ΚυΗιι(ιία. 

στ(ι έξf!.l"tF;Q'I.ΚfJ Κα\. {)ταν ν\7Q'ΗJ<ε ",π;'"''"'"τ.e 
λου. "Αλλο~ δάσκαλο~ ταυ ϊδισu σχολείου 
όποίος είχε κά,μει έμιπο{:ισς στi']ν Αίνυ~ιτο. 1856 λ~ιτ,cιιr:;ιΊnt{J~Ί.'ίιJ·Ί>; 
κο σχολείο ιμε δάισκαλο τον Χ'' Κωνοιταντίνοι- Παπά llέ~nυ. 
στο σχολείίο «''>το δ\iδ{cσκονταν ΆΑλψα6ητά:.gι, '~τώηχο, "Υαλt'Ι'πn και Ά· 
ποοτολο. 'rδ 1860 fφθα,σε σιτi'ιν Κύπρο lm,i'J τa ίιφσ&η..ι,fι δ Χ7 ,. 
φορο;ο Χ" Ηετρη /.} όπο'ίος ήτι:ι.ν ΚtjΟιtαιι.ίη:ης κσΊ oo<ρ'I.Jiσe <ΎJΑ:ΜJΙJ.οlδt~)α~tτt:ΚΊΊ 
σ-χολη Κυθρ.αία. Σaν δΗ)ακτρα ι."'πi1-.ή;ρω-ναν ot μαθφ::eς 
κείνη γρ•όσια. ά.πο λί')':α καl σ•tl~~ε;J<~Ωt:μl-;ν·Ιt 
1868 ·ήλθε. στ·η Κmιρο άπο ό f:/x. 

Ά-νίου Άνδρο'\•ί.κου 
έκκ.λησfαg καΙ 

σχολείου. 

Με τfjς; έ.κκλησίας; τηι,; 
θεναγαιγεϊο στον πειρί6ολο τfjς; έιγ,ι.,ι:λη:οίιας. 
Ηαπα ΖαχαρίiΟ'\) και ή Δ3αποιν-α Χ', Λot'Κfi 

1. ΣηJ-σ:vτικrί't σvμι6ολη σηΊv !.σ·τορία τής Κvθμ,ας εΊναι ή 

pη, «Ή Κuθpέα: 'I ο-τqpι.κο δι.άϊy,ραΙμμα» -rr-oiJ 
Wlαρτίοu ~-- Ίσvviou 1976, σσ. 108--1.16. 

το(! !στΟ>pιικ,οΩ Κ.Π. Kup·· 
O'τQV ΛόγΌ", 

~ ,..,. --



f868 ίδρ'\Sθηκε ά:ρe,εναγιιηείον, 
Χα;ρδακιώτω.σ.α~; τfίs Κυιθραία~ i')ποι' 

άπιΊ τt)ν Κων(rταντι:νοίΊΠ!Ολη 

Έπi 'Αγγλοκρατίο;s "'"''"'L''"' 
ι •. a,.τη.~ .... ,η Ηαι:δεί.αι;; .Σπένσερ 

>>-Κ:ορόσια. 
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διε\:,fk~ντi)\;; φαίνεται~ δ:cι mροοm:αθεϊ 
ΚΗ;θijιχόν τΟU. Οί 't(Μ)Π!οι tOI.J είναι 
α'\)τον έvθα.ι;ιQci'Vσεο>s, 

Ta s'n~αφα π·oct πιtρα{Jέτουrμε 
κ,αι μι'iς; δίνοιι1ν μ;ιn νε\ΨΚ1'\ ει~κόν,α της; 

..,,,.,.,,..1~,"(' Ti'.t: δτι.μοσιεύοuμ,ε 

1. 

2. Γ1c< τΟ: O'fX'Oλε'iC: σ,ην Κν'θρrο δλ Λ, Φιiλί·πτrοv, ~:τα 

καπU την πep\.oδov τής { 15 7 1--1 
227 1<)0:\ I cK. ~·! στο;ρία τ&"·' 'Ειλλη<•ΙΙιικώι.• ΓpιJΙμ.μ.6:των 

τf1c; Κι:πο'Χ'Jlς ( 1571 .. -. j 
167-:-169. Γενικό: για ηΊv Παιδεία ατi);ν Κιln:ρο έ'i'!'! 

μΘλkι·η -.,ω Κλ. Mvριi0.11/θbτrou~.,ou, «'Η Παιδεία bι K(!l'frpr.:ι t'Π'l ,μ,..,rvΛ,ακιJατ 

1946», Λειμεσδ 1946 ,κ α\ τοu Ρ .Κ. 

cation, Nioosia 1978. 

Κύ!τιr4λl 

225--
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δσοι έχουν τους; τgό,;"tiO'l"!ς, .π.ληιχί>νει καΙ ι'ι έ«κλ1]σίι:ι '1(!1· 500 διa 
fh'f.rt:υχιr'i!i;. . 

Είς; το '1δt'ιλtο'\' f:ίvαι ό Kiιtr~os; .Μιχα1Ίλ Κα.ϊ.ιονiis. 
τa;;; 22. Ηαί;ρ\<·ει ά.ιϊο i5;Κfto1T0\' .μαθη·τiι\' j'Ι~σια ;} κά&~ μfi\'(t. 
χ.λησ(,α δέν π:λη~νει. 

Εί.ς τa Λύμ."'tι·α εlναι 6 Δη:μήτeηg. ''ΆΕχf!'ι μ{tθητ{ι~ 25. Ό ~tιοθό:; 
τού διδ(ι:σκάλου είναι 5 γ~σια κάθε ~.ιαθητή~. 'ΙΙ. /!,κΚJ,ηυία δέ\' 
:rι:lηρό)νεt. 

Εiς 1\:α:ζaν τfig Όρει\.i}~ ύπ(iρχει ~~·v σιχι.Ι>λεiΌν, Χωιι:?ίσν ΙΗ,ρι-.ι. 
'Πι Ο\'ομα τού διδασκ•iλοι~ άyνοιΙ). "Εχει μ.a(}ηταg 40. Ό ·μι;dθος η:ιιi'ι 
διδασκάλου εl\rαι Ύ'Q• j 200 χωρig ,,α πληιw:{}νι:ι ·ί1 $κκλ.ησfα.. 

Καζas Kt~U>f.tίας;: δσιχ χο){!ία εΙναι μ,~~ι·άλα 8'ξ liλλ.<Jχι:ι έzotw κ;αl. 
τα μ-έσα διiι να σηση1θf_ιr'\' σχολεία, εΙ'\•:αι το Καϊμ,α:ΚJ,ι Κ'flιt ό ΣτQ<)· 
6οίvι~. 

'Οι:ιιει.vή: 

Ταύτα 

τ·αs Δευτειρu;;, τον ΛυθροδίSνηι καΙ. Ηαλι.ιιοj.t.έ:τοχον. 

και μένu>ν ;;rι;ροσκυνών τήg '{)μετέ~.tς; Μακαιtιότιιτοs 
δοuλος Πlρό~μο~ Κl(tt εύπειθeg τkκ:~·~ 

'Ι <οα~ε,ιμ 'lt>~•ιάκ(W()g 
1872 τi;i 25 Φfjβ.ροmπ.ρίου 

2. 

Τ(jι Μα-,Ηt!'!Ι.ι:ι>τάτφ καΙ Σε'{}ασ:μ:ι:tuτίtτφ 

'Αρχιε..ι-rΗΙ1"~όπιρ Κι,ρίφ μοι1 Κυρίφ Σ<ι>φρονίφ 

τψ Σε6αστψ :μοι Π<ατ~ρί και Δεισπ(nη 

'Αρχιεπtσκ'ΟΠ'ήν. 

Π:ροσκυνητι'i)s. 

Σή,wε,ρον 8/20 76ρ.fιου 
Οραίαg καί των nέ{HS J(ί!)Q((!1V ες:v.tv.ιCιςι.Jιμt>tι~ι, επ:ιτ4!-ι:fΠt1•V Ot!!~a~M·~ι,11 
Κt;ρί;οι~ K'r·ρ·ίo-c.g τfjι; μεν 'ΑΎ~ας; 

δέ Χορ,δακ.ιωτί:Ο1σηι;; τον 'Αν.τό)νtον 
Χ' ' Γι?(δρ;νιον Η απ α 

Θε.μιστακλfϊ'-' Ι. Φραγκο'ίSς 1 της δε 
6·αν Ζαrμπάκκου, τfjς δε Χρ·υ,σ\;δος; το'' 
δΑ Νέοι' Χωρίου τον Χ'' Χαρ·αλcφπijν Παπά '"~''"''"'· 
θρου τον Δη•μήτρη\' Χ', Κι;ριακοv, τοi5 Μ 1\i•Ι'!it'(,'YίO'IJ 
Πα··6λοι1. τη~ δε Βί&νηs το'' Ηα.η:ίi Χρισ,:6δοr:~ •. ον 
δποίοι~s χορηγοi5μεν τiΊ δικαίιι.11μα. να έρ·νάζ(ι)νται iιΠlο τ·'ί')ν ΠQ<Ιεδ;ρεί<ιν 
τijι;; Αί?τοϋ Μ<ακαρι6τητοs έ~-ττι εν ετος; 'όπ$ρ των άνtι"{Κ(ί)\• τοϋ τόΠΟΙ.') 
και έν γένει τi'j~ ΙΙατρ(διο~ ύπ' εvθύvην i}μiόν α1'Υtmν· &ιι<) δι!δοtιι:.-..,• 

χεί~ας; 'tfi)V τον Π\1{!0\' :τι:λη~ε,'ξούσιον. 188f 



ΕΛΕΥθΕΡΗ ΚΥθΡΕΑ 7 

Λi των 5 Β\'οριών Κι,θρσία\; .ίJ..~αφff,t 

ΓεΦι:,.>ryι~ Μιχαηλίδη~, Χ'' Kowτf\ Μiχ«1}λ, 1\-ftχ~ήλ .'!.υιυ~'(W·· 
φίδη\>, Χ" Γ~ε:ώ,ρνιο~; Χ" 'Iomwot\ Ι. Χ" ~oo>;rmfii\, 
λαg Μιχα1)/., Κα.λλής Χ' ' .Σ~ά:Μα~ Χ~ϊσ1:~ ΙΙαπ« 'Ιακ@f}ο", 
Χ'' Πιε(!'i'iι;; Χ'' ί\'Ιι·χα'ί}λ~ Κι:ι)(Πη~ Κ~w.λη, Ν~αι.; 
~μη, Μά~ου, Χ' Κ~α.\--τfjι;; Χ'' Μiι-χαή,), Μt.ι:αήλ 
X«i!'ίo-c. Ι'εαιννα~ .• λijg. 

3. 

Ηιρός; έπιτροπiιν Χριστιαηικής ΣΊOiλiis ΚυΟιl>έια 
''Έχω νa σάς πiληQΟφΟQή(;Ι{ι) δτι ή Amoo Μα'2οtα.Q:ιιότη~ ό 

σκο<τοg έλα6ε νν('i)σιν πεel τ·ο\1 'rπo'l)~•oi'i 
ποικιώ'\r άναφορ<ικώς tδeοο~εωι;; Ι'ε"VιΙΚά των (J:Ι(,Ο.λιε~ν ·~J1Uι.ΙΙO'O'IIJ· 
λίου δl!ά τi)ν {mοίαν πε'{ttμJένετε. 

Δ8ν ύπ·άt;!χει λοιπον τώ(!'α οΜειμία ·αί:ι:ια νa τό νά 
U.Jt(tιτή,σετε τfιν παραχώ.ριη,<:;,ι,ν mρ~ 6οήθsιαν 
ποtα ήταν eτοvμη άπο τη.ς; 1η\; 'Απιρ~ιλί'Ο'\) rοϋ tρ.~,Ίον-ι:οg και 
δποίαι.; είναι μ:έγ·α δ1χni-χη,μα νά στε.ρηθη eτι ~ι;σο\Ι$τ~ι:ι~σν ή σχο
λή σ~. 

Δeν π·αρi(t άπλιο<;; νά στεί.Ι.ετε 
εν τηg τοi5 πα~ελθόντοs Μαtοο '/OiίJ\ItΙλoν111.11iP.1iM1\I 
τών 'Αποιικιίi)ν διέταιsεν ~ι~:ι1rf!.l4tn;ι 

ΣΊολf'jς 

έ~(~ίvιο~ ι'ιντ' (ι.παιτοi"Ο'F. 
1881. Αί tδι:αι ψόριμαι κ4μνο,J>V 
ijμι;σι~ eτος; ΜΟ fην '.ι\ΠiριλίοrΌ 
δπυίαν πεJf}ίΟΟον ή πλη,ροφΟQ~ία 

('6πσy~.) Ι. 
Δισικητη~ 

Μέ α,;την τήν έ:ΠΙJ{f1/Ολ.Ι'Ιν ι't.~ι..-'Ι"rf>.Ί..:.ι,α~•r··f:ι κι:ιt αι 4f-όeιμ<.ι;ι. 

Μα~ ιώτα. τε, 

Δ.αβόντες; σήιμε,ρον παρά -rfjs Κu6ε-~ήσe~ 1>-πιιστολi}ν, 
σαν 1)ιμϊ:ν, οτι ή y. Μα~ιότηs 8λαι6ε Π«Qιi't; τού mtQuι;nιoi5 
κώ)ν ά.πόφασιν Π>U'~ ·σοοταισιν ΎπσιWείοιι) της; Uοι&ι~, και 
<mvε.πείσ. τΌιια'\Sτης ώτοφά'Ο'εωs, α~~'τα.ι πaσο. αiτίσ. άφ' IJΙ~ιών . το;3 
ά."ΟΟΠοιο6με& την έπιχοeιιiΙΙΙηισιν της; Κυδερνήσ-ε~ tδιαιτi'.q~ δέ μ&;; 
fστ:ειλε Κ«;i τaς φόρμας, ώg όνΟ'fl'άζει ζητ:συιμένa~ πλ~σqί~ 
Πε:(!i τών σιοJ...είων, lός; καt it'λW'fε ~μας; sιnει,Uj λα6όν~ λο.~ 1'0t· 
«;(,"τη·ν ~;~ηστοί.ην δέν ήθειλ:ήισα;μεν να ένε:ιrrr1σ~μεν τιιμη 8-ξαιγι;dΊ!μe-
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νον της; ε00uφροσ-6νηs τ'§ς; •r.μ. M~'l'ft1'0Q;c·Δtb -QΙ~μιεν Atιτij 
την .τε έποοτολήν, έλ~6ομ~ν ~αQfι της; l{~~νή~ ~ι τfις όδ~, 
~ι. ίιναμένομεν όδηtον τη~ Τ·μ. M~α(it4i'*1fQ4 ~~· tyΦ:μην Q 'faς; 

;· ~4 . '. . : . . .. ,,,, : .,,·,.,~: . . ;:···;. . 
. '. Δe'ξοu Μ~ι0τατε Δeσπσrα: ·τα tι'Uttι ... ; ~ιιτα ήlμών ~ο
~\Wήμαw και 'ffJν δψ6e6αίλοοϊν της; ~.~νι>.Wμ., Μα.Κια@Ιώτητα 
άφοοί(J)σίν .μαι;. ···,\))'.''Ν: · , <:.;;: 

Τ~ •r. Μα~τητ~ 
Κ~ία. 8 Νοομ61Qί'()1) 1882 

' 'f 

· · Μα.καQιότατε, ·.··. ,. 

Και άλλην ιμοο έπιιστολην Wτ~~ ~i.i jr.μ: Μ~~ητΓεts τfιν 
ό~οίαν τij im:ενθ-6μLζα ΠΙε~ι της; έν Κ~ ιμε'f~/:μσt). 

. . 'ΕΛ.πιζω δτt ή Τμ. Μαικ;αQώτης; θω.ιε\~ ~IW , : . , ~ /A\Πots 
'Εs~6τητα. τΟν μέ'\'(Χν 'ΑQ~μοστfιν τ'fι δέ~4 ·;;~1, ·~t~. ~qΆ ~ Κu-
θ~αία νεοσuστηθηοο.μενον Κ·φοδικείον; δντως; ιμετ ~ .• :~ .~ί. 

Σ15?νωθί μοι Μ~~ιότατε διότι ένQΙΧ.λ& .vμ~Q . .δw :τlβ,. έπιστσΜόν 
μοι, iι.λ'λ1ι. πιιστε-6ω δτι ή •rιμ. Μα~t41;ης; ~εν. fJ~ι ~θεί, 

. ,μiiJJ..oν, θέλει ε-tχα·~uστ~ι(ι; δταν 1μα.~ά~ ~ ~.~''δfι(Ι.ιιμαι. 

ΚαΜνιιον 
Tij 19/31) 3) 86 

•' \.'' . ' 6. 

τι·rμ.Μ~, 
8~~.1'~ 

Χ,ιm~* .Μ~ον 

Μα.καQιώτατε 'λ.ιρχlι8Πί:ώwΠέ Νέας; ~IO'oo'i'tνιaνifς; καί ~19 lt~ 
Κ-ιS@ιιε κε Σ~νιε. 

T·ftν σε6ασ'ffιν Α·bτης; Μ·~α~ιότητα ύ'ίκώς; και ταπeιν0g ,.οσκ.1Μ)\')μεν. 

'Εκ θι.?~εmικσ\5 και ΟΟνικ.οο αLσθήματος; ή κοι~,'τίW·· 1Ανα-rολι

κ~ Όοθσδ .. όsου Έ~ .. _ληισίσς;. _τη~ ~'\jθρα,ίας; κα~ .... των.,π•.~ιιι.,χ .. ~ιων .~
θοΟΟα ·σ'fιιμε;Qιον έν τφ tειf.?Φ vαφ του Άyιοο Ά~~ ~~ δ,ημοσίιος; 
τi}ν .~~·ν .1:ης; .~ι . τ.iJ "'~Ι"απα:τήισιει των έκ~η~«;ωτι~t4\+ . ·~~Ή 8uοαιιιο
μάτοw .Μό τ1jg •r. tl'όλη~, παρ.α·χωρηοοσ~ Π·~ 't(i ~ί'ι foat το 
καθφτιbs. Πf.?'ο.νόμιι~, άνήα:ιοντα. εις; την ~ Αναi'bιιiι"ίν '~ · ~η-
σίαν εt'\:'; θt'Jo Bouλ~oug 'Αι;mιι0Q:είg. , · · • · · ··' · 

·. iliw~w~e· ~-γ fl»lψωμα δι?• οο δι«μίlQΙr~ι w;m;~~' iκ~ της; 
Ύ; Πuλήs iιποφοοει~· καi -δπ~άψιιrοα τ.ΟiΠο i~v·q.'.~ και 
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'Υ. 

eν 
νου Πιεeίiδηt1, κ.αi των 
Γεωgyίου Χ'' Άθαν{~ση, Χ' 
δο("ΩΟ1:J· Οϊτινεg ν(.ι διανι",μοησι 
ένο:; .. έκ~στου Χριση:α/vαi3 τi') 
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'\'ερινώσι\• ίνα είσ."τ(!'άττηται :κ.<:tτa την ε{)λl)yον και δικαίαν διnνομ'Ι)v 
όποίαν έ~ίν>ει i1 έν Μ-vω έπιτροπiι έκ.ά·στη\; ένοιrί·αg. Αί έarιτ~αι α\3τ-αι 
οα ii>σιν ά\1U'f\'0)QΙ!Ο1μέν>αι eπι) τό OVOI/-t« <tέπι.τροπ1) διορισθεtσ~~ ~(ι~,; εtσ
π:ιmsιν καt δι;ε,υc.<όλυνισ·ι'' των άν{:κοΟεν θιrον~ν δtιΚaι(ι)μάτ(Ι)'V ένε~ο(;σα 
i'πο Π}ν προΡ,δgίαν τοi5 άΩJμοδίου {mαλλήrλtηJ τής; 'Αρrχι;ι.;.ιτ,ιι01Κ'ρrο.1~>. · 

Αί έν λόγω i>πηeοπαί, άφ&i5 σ·Όσκεψθώοι\.' τη,, π~ιδρία:ν τοϋ 
μοδίαι: ύπαλλήλοu της; 'Α.QχιεπΜJκοπής, fι έν (ι;.η:(y".σία α1Υτοi5} i:Jmι την προ
ι:~ρfαν ί:ίλλ>συ ι>.:πί.τηδες; έ.κ τής Άρχιε.:πισι(Ιοπής; ά....:.εστα).μ.έν.ο1.,,, θέλουσι σ"ν
τάσοει κ.αταΜγουg όρ{ζοντες; το ποσι'Jν έκ.άιστοt:• Χρισ·τιανοi5, ft\-Wτ~eω 
έ~θη ?.ι\<'f.~λόγ~ τijς καταοτάi<J1S:'J(ι)ς ιχΌτών. Τότε άiμέιΟ(!~ ένι:~eτο·\;•σι τα ά-
ΠfΙΙρτtζοντα τaq; έπιτροπaς; mρόΟΟ)Πα την είσπ;σ·αξιν /e'\' εi1iθέτω, 

~ρή:μιατα, είτε εΊ:.•δοg π.χ. f. .. λ.αίαg, η έλαιιιόλαδΟ\' εiι:ιcο-

Μετa τi)ν ε;Ιισπ~~αξιν το ποσΟ\• παρ.αδ(vεται 
τnu ίϊ:rαλλή:λαι1 'Αρ·χιεπuσικοπής και .),ι:ι:μ;{)άνε:ι i} έπιτ~Ο!Π1) 

τιrο ΟΠΕQ Π{t;ρ•έδωκΒ\' {ίν δfl μένη {\.'tόλot.OOV 'tt tlΊI)L!.I>•t.t.J'liJ-
't(l;L έ.;;ti ·to-6 κ.αταλόγ011 της ε;ίJαπ.ριi.ξεωg, Καi Uν' μέ\' ·(iΠά(!!χΙ:m:σι 
καi. gf,fναyoι aρνησις, διορΗοϊ,-ται δ κ.ατάλογο~ Κ(ιi 't(!OΠOΠ!Jι~t>,'l:τwt ·~ δι
καιότερο-ν εi δe μ.-1) dν αί λόγοι ΠQ<Οέ-ρχω\'Τ·αι η:.χον έ.κ δ·υστρΜί<Lg, -tότi ·έΠt· 
!)άλλΟ\"t'αt εtι;; τοvς διϊ,οτροπΟύ-\'τας, τa άνα"}Κα'tα έκκλη~JΙΗ:Vσ"rtΚa F~tτύμt.σ. 
και aλ/,αι ποιναi έκκλησιαστι:κ.αί, :μέχρ·ι·;; ou νοήσ(!){Jι. π.άντει;.; δτι <~οι νόμοι 
έτέ.θη•σαν 'ίνα τη:ρ~νη:tι>>. "ΟΟε·v πάς; παρ·α6d·tης; τιιμ<αρ'Ι:~ίται ά~\; 
τ(i')ν <'Ίιμαι;rtημάτων αmοο. 

"'Α.1τ>αντα έν νένει τa tiξιόηΙμα μfJ.η τών 
t·αι ί::ν '/r(Ι~μα ι;)ς ()ντα τ{mνα μιάς; κ.αι τijς 
καi κ.αθf}κον eχοt~σι κcιί δικαί<αιμα όσάκις; ή 
ταt έ..'tl τi:) α-\?'!0, νa v'ά ιJ'H\'.!'JΙΓI'\7·![jjL!Ί~'I.'""fl:tι. 
fi11ΙH'Ι•On!HKΙ)i\lτlll.. Καl εν 

Όσάκι~ εί"V'αι ό:νάιyκ.η νrι 
'""''"·"'""'"' ('Υ.π:εσταλιμ;ένος νι'ι 

m'σκέπτηηιι ,μ·ετ' ·αύτών προ<;ζ 
και έγέν•ε.το 'i πα~οiισα πρi'ifsις ~αl έγκ:Qtiθεi;σα 'όπ:εwά.φη 

i•πιτ.ροπ('i"Jν. ι'!πεικ·1e:ρ4!)θη ί1π•i'1 τή10 Α. Σ. 
π;όΧΠ}ς 11 άν·ηJνιηίας. 

8. 

Μακάριος 'Ελέιμ ΘεοG 'Αρχι.εn(σκοnος 

:εωJreί){~στi1τοι .:ιί)ν δ·οο !Ε'\ΝΙJι~t.tι)\' 

θf!α(ας ΈΑγίο·ι' 'Ανδρο'\>(?(Ο'ΙJ κr.ιι ε~όJ,ιιι:vσι 
1'οi5μi:ν :Σα,~;. A.iS•ρ·t:o'\' .μετα παοε."t~ιrεθητs 
Μοναiστήρ·ιο\7 τή~ Θεοτόκου. 'Ι~οδΜΧ-Κ(~ 
σ:fιφ, νa πρr>σκ,αλέοrητε τον Άγία'' Μα~ίναν, 
κιιl εtπητε π·ρ(ις α'ότον, i)τι 6 ν6rμο~ δέν στη~)tύ)ρε'ί ν'fL );ά>6'Q τήν f}ιc-
να"t'έ,ρ-α Χ'' Ηαuλου εις σίiζL-γο"'• έπειδiι 1iπάρ.χ•εt τισν σ-ι;ενη ι.fυ'?-
νένεια. 'Εi'ιν δs oιfnos άκούσ'ΙJ τaς ΠΊQΙΟΤ(!ΟΠάς :Σαt;, μtε:ι;.α;{)d)"'Q φQό'!Ι't]-

Βχει, εί δε μή, "~α ει<5 τον Μο'tδ(Qην το:v Κα;α νii τbv σ'fεί-
ζαπτιye εiς το διa ν·h δ(\Ί·ση t'O\' έν~ίiπ-ιον τσi5 
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'Έστω "'μίν '\"ν(Ι)στι)ν άyιοι Ήl<ε{Ι!f~ίς; καί τ~μιοι Πt,ί'Οtστό;με.'\υt, ί)τι έ.111ειtδη 
τιν8ι;; τών έv Κt:ιθρ.αίq. χρ.~:στια,>ων ~σι τω,, :rιέρtι'ξ A~τi'j,;, τολμΘσι νa ~ατα~ 
φρον<i;σι τa θεοδi;δα.κτα και θε.οοι:αeάδοτα έντάλματι:ι, Ιmα.ιτσ&ντε-ς; νrι κά· 
JΙΝουν παράνομα σιwοικέσια, κ-αι σnιι,6ου/..εt:Jόμενοι t:πο τfii> Έ~•'~'tσίαg δέν 
άrκο15ο1Jν, ούτε διορθώνον·Ηη, 'ίl 'J<J-..<κJ..rμ:ι>ία θα ε.ύ~}ή εij; ·ο)ν ά:.:ιι1'Μ;t:n:ον ά
,rά"ι'Κην \'ft έκδώση και ,,, άΠ'οστείλη tκεί άψορι,σ,μ.ον δΠ'ω,; άνα:yνΦρισθ1 έπι
σήμωb bri έκκληοιών, και το -χιρίμα και η άμ«(tτ(α εο•τu) έπι τοu. τ·θαι:ήλθ\' 
;:κείνω\•, οί όποίοι μη φο()ο'όμιι>Νοι θε;Ον ο·όδf: έ'\"tQΜ6μενοι a'\-θ~π<rι~~ tolv· 
μώ ι ν{ι yf.νωντ«ι ΠU(,!'(tΙ&άται Τό:»\' f:ντσλών τού tψ{.{ΠΟ1) θεού Π{!Οg 't'O\t όπtσί
ον 8χο'"' \.>U (L'tολσyηθοvν έν lδQiι κρίJΜ~. 

ι :Σ τtς aμιέσω;; έ:πόμ•!!/'Ι>ει; ισε!λίδει; ο 2- 21) πα~σιθέτσι~~. τα σχετικά 

ε~α] 
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