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ΕΙΣ. ΔΟΞΑΝ - - -

ΠΑΤΡΟΣ ΥΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΘΕΟΥ - -

ΙΙ Η ΔΑΑΙ Ο Ν
- )

ΤΗΣ ΝΟΗΤΗΣ ΝΕΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ, ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ι

ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,

Ητοι άπαντες οι ιεροί και θείοι κανόνες τών τε αγίων και πανευφήμων Αποστόλων,

των αγίων οικουμενικών Συνόδων, των τοπικών, και τών κατά μέρος θείων πατέρων,

ελληνιστί μεν, χάριν αξιοπιστίας, εκτιθέμενοι, δια δε της καθ' ημάς κοινοτέρας

διαλέκτου, προς κατάληψιν τών άπλουστέρων έρμηνευόμενοι παρά ΑΓΑΠΙΟΥ

ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ, ΚΑΙ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ,

Και μετ' επιμελείας ανακριθέντες, και διορθωθέντες, ψήφω τού Παναγιωτάτου και της ιεράς και άγιου Συ

νόδου, παρά του σοφολογιωτάτου διδασκάλου και ιεροκήρυκος Κυρίου Κυρίου ΔΩΡΟΘΕΟΥ,

Το πρώτον τύπος έκδοθέντες άδεια μεν και προτροπή, και επιταγή του Παναγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου, και της

Αγίας Συνόδου, επιστασία του ευτελούς έν ιερομονάχος Θεοδωρήτου Αθντι του εξ Ιωαννίνων,

–-παν-9-9-----------------------------

--

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΝΥΝ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ -

- ΥΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΚΑΡΠΟΛΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ,

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ. --

ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΚΑΡΠΟΛΑ,

Aωμά – 1841.
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ΤΗ ΦΙΛΟΓΕΝΕΣΤΑΤΗ ΣΕΜΝΗ ΤΕΤΡΑΚΤΥί

Τ ΟΙΣ ΑΥΤΑΔΕΛΦΟΙΣ ΖΩΣΙΜΑ,

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΗΔΑΛΙΟΥ ΒΙΒΛΟΣ

ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ.

--

ΟΣΑ καλά ή Υμετέρα φιλογένεια τους Έλληνας εργάσατο, ούτε λόγω ρητά, και παντός επαίνου υπέρτερα, τολ- --

μώ δε ειπείν, ότι ην σεμνην ΤΕΤΡΑΚΤΥΝ οι Πυθαγόρειοι εξύμνησαν, τυπωδώς ήνιξαντο την Υμετέραν φλογενή

Αδελφότητα αν γάρ τή άνθρωπότητι εξ εκείνης προέκυψε, και ούτε τις οίδεν, ουδ' επεν έχει άλλο τι παρ' ότι

έν τους σωζομένος βίβλος αναγνώσκεται. Έδήλου άρα και πράγματι την ΤΕΤΡΑΚΤΥΝ της Υμετέρας Αυταδελ

φότητος ήτις εν κόσμω φανείσα, πάντων αγαθών τους Έλλησι παρεκτική γέγονεν. Ότι ει διά της μαθήσεως ό

άνθρωπος, δλέγεται, γίνεται φωτιζόμενος ως εκ θείου φωτός, ή Υμετέρα σεμνή ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ των ήμύν χρη

σε, και της όσον ενδέχεται κατέστη ευδαιμονίας παραίτιος. Ουδέν γάρ έθνος βάρβαρον ευδαιμονήσαν ούτε έκμύθου, ούτ' έξ

ιστορίας εμάθομεν και πώς γάρ άν τις ών άμαθής γνοίη, διότι και διά τί εν κόσμω γεγένηται; Ειδέγε ή Ελ

λάς μέλος τι του σώματος ήλευθέρωσε, το πρώτον κινούν υπήρξεν ή μάθησις, διής τον έαυτής προορισμόν έμαθε,

και ής ένεκεν ή Υμετέρα ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ, όσους θησαυρούς τρόπω δικαιοτάτω έκτήσατο, έξεκένωσε, διανέμουσα τους

Ελλησι δώρον, όσας απήτειβίβλους ή τε θύραθεν, και ή έσω μάθησις, διής τελειοποιείται ό άνθρωπος. Δικαίως

άρα και ή παρούσα βίβλος, τη Υμετέρα Σεμνή ΤΕΤΡΑΚΤΥΙ και τα πλ, την αέναον Αυτης ευεργεσίαν δια

κηρύττουσα και εύ οδιότι της Υμετέρας υποδοχής άξιωθήσεται, ώς και τα του σοφού Θεοτόκου Κυριακοδρόμιά

τε και άλλα, ψυχωφελής τε ούσα, και κανονίζουσα τον έσω και αληθή άνθρωπον

Απονέμων δε το προσήκον σέβας τήτε μεταστάση της Αδελφότητος ΤΡΙΤΤΥί, και τη περιούση

- τώ Νικολάω ΜΟΝΑΔΙ, μένω τη συνόλω. Σεμνή ΤΕΤΡΑΚΤΥΙ

Τη 5 Ιανουαρίου 1841. --

Δούλος ευγνωμονέστατος,

Ο εκδότης

Κ. ΓΚΑΡΠΟΛΑΣ.
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ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΚΟΝΤΑΣΙ

Παρατηρήσας, ότι ή εραβίβλος των θείων και ιερών κανόνων, επονομαζομένη ΠΗΔΑΛΙΟΝ, εξέλιπε σχεδόν όλο

τελώς, και ότι ή αναγκαιοτάτη της εκδόσεως αυτής επανάληψις παρημελήθη άχρι τούδε, καίτοι σωτηριωδεστά

της ούσης, απεφάσισα, υπερνικήσας πάσαν δυσχέρεια, την εις φώς δευτέραν ταύτης έκδοσιν, ένταύθα ες την έμήν

τυπογραφίαν, εις άπόλαυσιν και ωφέλειαν πνευματικήν, ου μόνον των ιερών ποιμένων των δρθοδόξων εκκλησιών και

λοιπών του ιερού κλήρου, αλλά και εάπα των ομογενών μας ορθοδόξων χριστιανών. Επιθυμών δε να κάμω

την έκδοσιν ταύτην αξίαν των ευχών και εύλογιών της αγίας του Χριστού ορθοδόξου εκκλησίας, έστοχάσθην νά

φαιρέσω άπάσας τάς του Θεοδωρήτου προσθήκας, τας οποίας εκείνος, επιστατήσας εις την εν Λειψία της Σαξω

νίας πρώτην έκδοσιν, έπρόσθεσεν αυθαιρέτως εις τάς υποσημειώσεις των άοιδίμων διερμηνευτών Αγαπίου ιερομο

νάχου και Νικοδήμου μοναχού, τάς μόνας παρά της του Χριστού μεγάλης εκκλησίας επικυρωθείσας, έπι της

πρώτης Πατριαρχείας του άοιδίμου Οικουμενικού Πατριάρχου Νεοφύτου, και ταύτας τάς προσθήκας του Θεοδω

ρήτου αποδοκιμασθείσας παρ' αυτής της μεγάλης εκκλησίας μετά την έκδοσιν Ένεκα της αληθείας περί της αφα

ρέσεως των προσθηκών καταχωρώ ένταύθα αντίγραφον αυτής της ιδίας επιστολής του άνωθεν οικονομικού Πα

τριάρχου Νεοφύτου. Και ούτω κεκαθαρμένη, ώς επικυρώθη, μετά την διά συνοδικής ψήφου επιθεώρησιν, παρά των

σοφών και ενάρετή διαπρεψάντων διδασκάλων, τούτε ιεροκήρυκος της αυτής Μεγάλης Εκκλησίας Δωροθέου, και

Αθανασίου του Παρίου, και του πρώην Μητροπολίτου Κορίνθου Μακρον νά προσφέρω ταύτην εις τότών ορθοδόξων

πλήρωμα, ώστε καθείς νά άναγινώσκη ελευθέρως και άνυπόπτως τά των ιερών Κανόνων ευσεβή και σοφά σχόλια

εκείνων των αοιδίμων διερμηνευτών, --

Χρεωστώ ενταύθα νά εκφράσω δημοσίως την ευγνωμοσύνην μου προς τον φιλογενέστατον και ευγενέστατον

μεγαλέμπορον Βιέννης Κύριον Κωνσταντίνον M. Κούρτην, όστις με συνέδραμε με άδράν δαπάνην διά την έκδοσιν

της παρούσης ιεράς βίβλου, ώς και άλλοτε πολλάκις και κατά διαφόρους τρόπους πρός εύκολίαν του σκοπού μου

διά τον φωτισμών της νυν δργώσης μας νεολαίας, δι' ού αποδεικνύει τον μέγαν πρός τά καλά αυθορμήτως ζήλόν

του, και φιλογένειάν του,

Εν Αθήναις τη ά: Μαρτίου 1841.
"Ο Εκδότης

Κ. ΓΚΑΡΠΟΛΑΣ.



τ

Τσονάπαράλλακτον του πρωτοτύπου Γράμματος του Παναγιωτάτου Κυρίου Νεοφύτου,

Έπειδή ή αυτοαλήθειά εστιν ο Χριστός και ο τή αληθεία αντιβαίνων, άρα αυτό τώΧριστώ αντιβαίνει δια τούτο και ημείς καταχρέος μαρ,

τυρόμεθα πασαν την τής Βίβλου ταύτης αλήθεια, προς πληροφορίαν τών άναγινωσκόντων. Κατά την πρώτην ημών πατριαρχείαν προσηνεχθε

ήμύν τουτοι το νεωτύπωτου Κανονικών, διά του λογιωτάτου Αγαπίου Πελοποννησίου, επί σκοπώ, να θεωρηθεν και ανακριθέν τύποις έκδοθή εις

κοινήν τών ορθοδόξων ωφέλειαν ανεκοινώσαμεν λοιπόν τα περί της βίβλου τους τότε ενδημούσι και συνεδριάζουσε πανιερωτάτος άρχιερεύσει

πάντων δε συναινεσάντων, μόνος ο έν μακαρία τη λήξει γεγονός Πατριάρχης πρώην Κωσταντινουπόλεως Κύρ Γεράσιμος, Δέρκων ών τώ τότε,

συν αυτώ δε και ο πρώην Λαρίσσης Μελέτιος, εις μεν την θεωρία της Βίβλου ενέδωκαν, τύποις δε εκδοθήνα αντέγησαν, προτείναντες, ότι ουδεί

τα κανονικά της Εκκλησίας πεζή φράσει εκδίδοσθαι, να μη τα των ιερών Κανόνων, γνώριμα γίνωνται τώχύδην λαώ. Αλλ' ημών αντικρουσαμένων

ότι εί, ταύτα ούτως είχεν, ουκ έβη όλως ουδε τή Ελλάδι φωνή απαρχής τους ιερούς εκδοθήνα. Κανόνας, καθότι το τότε καιρώ καθωμιλουμένη

υπήρχεν αύτη και αυτούς τους βαναυσος και χειροτέχνους ταύτα (φαμε») ήμων αντικρουσαμένων, μάταιος ό εκείνων λόγος και ανίσχυρος άπε

δείχθη και δή ψήφω μεν ήμων, συναινέσει δε πάντων των άγιων αρχιερέων, θεωρηθήναι την Βίβλον συνοδικώς απεφάνθη διό και ενεχειρίσθητών

σοφολογιοτάτω διδασκάλων και ιεροκήρυκα της του Χριστού μεγαλης Εκκλησίας Κύρ Δορωθεω, ως ειδήμον των ιερών Κανόνων και πολυμαθεία

και άρετή διαπρέποντι, ό,τις ποιητάμενος της εγχειρισθείσης αυτώΒίβλου την θεωρίαν, αμέσως ήμύν ενεχείρησε ταύτην, μηδεν έν αυτή προσει

πών ευρημένα εναντίον, όλίγα δ’ άττα ευ διόρθωτα τους των Κανόνων μεταφραστας, αλλά προς ευτελή πληροφορίαν της Εκκλησίας προυτρέ

ψατο ημάς εξαποστειλα την Βίβλου και τώ εν Χίω διατελούντε σοφολογιοτάτω διδασκάλω. Κύρ Αθανασίω Παρίσι και τώ εκείσε διατρίβονται,

πανιερωτάτω, πρώην Κορίνθου Κύρ Μακαριώ, οις πεο ταύτην εξαποστείλαντες, ελάβομεν και παρ' αυτών την καλήν περί της Βίβλου μαρτυρίαν

ετα διωρισάμεθα, και εστάλη ή Βίβλος τους μεταφραστας εν τω άγιωνύμω Όρει, όπως ιδίοις ημών εξόδοις αντιγραφή και διορθωθή, όπερ και

έγένετο επί σκοπώ, να και τύποις αυτήν έκδώσωμεν πάλιν ιδίοις ήμων άναλώμασιν. Αλλ' εν τούτοις παραιτηθέντες της προστασίας του οί

κουμενικού θρόνου, ύστερήθημεν του τοιούτου ψυχωφελούς μισθού, διό και οι εν τω Όρει Όσιώτατοι Πατέρες εξ εράνου, και πολλοί άλλοι των

εκτός διατελούντων του Όρους, τύποις αυτήν εκδεδώκασιν άλλ’ ό επιστατήσας εις την τυπογραφίων Θεοδώρητος, επειδή έπρόσθεσεν εις μίαν τοι

αύτην Βίβλον, διχα της γνώμης των μεταφραστών, και των κατ' επιταγήν Έκκλησιαστικήν θεωρησάντων την Βίβλου αξιολόγων ανδρών, προσθήκας

αυτού πολύ το άτοπον εχούσας διά τούτο κατά του τού δικαίου λόγον, αι προσθήκαι αύται εσκεπάσθησαν, να μη τα γνήσια τους νόθος πα

ραμιγνύμενα, το ευγενές της Βίβλου διαλυμαίνωνται, και άντ’ ώφελείας τους άναγινώσκουσε βλάβην ού, την τυχούσαν προξενήσωσι, και σωματικήν,

και ψυχικήν. Α. διά τί εν ταις προσθηκας ταύτας λέγει, ότι τώ σαββάτω άνέστη ό Κύριος ημών "Ιησούς Χριστός, Β. ότι να γίνωνται γονυ

κλησίαι εν τή ημέρα της Κυριακής, και κατ' αυτήν την κυρίαν ημέραν της Πεντηκοστής. Γ. ότι το σάββατον έχει τα αυτά προνόμια όπου έχει και η

Κυριακή, διά τί και αυτο τύπος είναι της αναστάσεως. Δ' ότι με ένα τρόπον σοφιστικόν, άνακαινίζει τα παλαιά σκάνδαλα, όπου ακολούθησαν

εν τω άγιο Όρει περί των μνημοσύνων, τα οποία χάριτι Χριστώ, και ήτον, και είναι κατασεσιγασμένα, εις καιρόν όπου ή του Χριστού αγία

Εκκλησία προνοουμένη της κοινής ειρήνης των μοναχών, διά τριών συνοδικών γραμμάτων αυτής με φρικτάς άρας εμπόδισεν, ένα μή κινηθή τινας,

ούτε να ειπή, ούτε να γράψη περί τούτων. Ε. ότι κατηγορεί ως ασύμφωνου και εναντία άπαντα τα του αγίου Όρους, τυπικά, τα οποία δεν είναι

έναντία με το καθολικόν τυπικών, αλλ' είναι σαφήνεια μάλλον και ανάπτυξις των ασαφών και συνεπτυγμένων τόπων του καθολικού τυπικού ς". ότι άπλώς

έντας προσθήκας ταύτας αντίκειται εις τους Κανόνας των άγιων οικουμενικών και τοπικών Συνόδων, και εις τας παραδόσεις της του Χριστού

Εκκλησίας. Ζ. δε και τελευταίων ετόλμησεν ό πάντολμος να γράψη μέσα εις ένα τοιούτον βιβλίου, εν οις αναφέρει περί του αντιχρίστου, ένα τό

σον φοβερόν και τολμηρου λόγου, ώστε όπου έφριξαμεν, όχι μόνον να τον παραδώσωμεν γραφή, αλλ' ουδε όλως ονομαστι να τον προφέρωμεν, διά το

κινδυνώδες, και διά τήν της ατοπίας υπερβολήν αύται δε αι προσθήκαι ευρίσκονται εις τα ακόλουθα της Βίβλου καταβατά 96, 101, 1-11, 167,

183, 184, 203, 204, 212, 300, 383,399, 449, 502, 504, 533,548,549, και είτες των αλλαχού της γης αγορασάντων εκ των κανονι

κών τούτων βιβλίων, βούλεται έξαλείψα τας δοθείσας νόθους προσθήκας, και διορθώσα το εαυτού βιβλίου, ευρέτω τους αριθμούς των άνω

καταβατών, εν οις αι προσθήκαι ευρίσκονται. Επί τούτω γαρ και εγένετο το παρόν οι ημετέρας Πατριαρχικής υπογραφής κατασφαλισθεν, και

διά την σύστασιν του βιβλίου, και διά τό κοινή συμφέρον. Είη δε ή του Θεού χάρις πάσι τους εν ειλικρινεία αναγνώσκουσιν.

- αωβ. κατά μήνα Αύγουστου,

“Ο Πρώην Κωνσταντινουπόλεως Πατριάρχης Νεόφυτος
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ΤΟΙΣ ΑΗΑΝΤΑΧΟΥ ΤΗΣ ΕΝΤΕΥΞΟΜΕΝΟΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙΣ, ΤΗΝ ΜΙΕΤ ΕΥΑΑΒΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΙΝ, ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΔΕΛΦΙΚΟΝΑΣΠAΣMON.

Ελλησί τε και βαρβάρος, σοφούς τε και άνοήτοις οφειλέτης εμί, Τούτα είναι τα λόγια όπου εξεφώ- Ρωμα 14,

νησεν δεν Χριστώ λαλών Παύλος, ο μέγας των εθνών, εν πίστει και αληθεία διδάσκαλος. Διά νά διδάξη με αυ

τά όλους εκείνους όπου αγαπούν την κοινήν ώφέλειαν του πλησίον, νά μήν όμιλούν, ή να συγγράφουν με γλώσ

σαν μόνον Ελληνικήν, να δι' αυτής ώφελούν μόνους τους πεπαιδευμένους τε και σοφούς, αλλά και νά όμιλούν,

και νά συγγράφουν και με γλώσσαν άπλοϊκήν εν ταυτώ, να δι' αυτής επίσης ώφελούν και τους άσόφους, και ά

πλοϊκούς αδελφούς. Ποίαν γάρ ώφέλεια», επέμο, ήμπορεί να λάβη ένας άπλους από την ανάγνωσιν ενός βιβλίου

μόνον Ελληνικού, δεν θέλει νομίσθή εις αυτόν ό το βιβλίον γράψας βάρβαρος, και αυτός αντιστρόφως εις τον

συγγράψαντα βάρβαρος και οι δύω όμου ουκ έσονται εις αέρα λαλούντες, εάν γάρ (φησιν ό ίδιος Παύλος, ελέγ

χων τους Κορινθίους, διά τι έκαυχώντο πώς έλαβον το χάρισμα να λαλούν γλώσσας, και δεν έπαρα: ήμουκάλουν νά λάβουν ένταυτώ και το χάρισμα νά έρμηνεύουν αυτάς εις τους άλλους, και ακολούθως να Ο , ΤΤ -

οικοδομώσι την έκκλησίαν), εάν γάρφησε μή εδώ την δύναμιν της φωνής, έσομαι τώ λαλούντι βάβαρος, και ο

λαλών έμοί βάρβαρος. Και ωφελείται μεν όΈλλην και σοφός από τα Ελληνικά, αλλ' ό άπλους και άσοφος ά

δελφός ούκ οικοδομείται, --

Διά τούτο και ήμες εις την αποστολικήν ταύτην ακολουθούντες διδασκαλίαν, ήθελήσαμεν διά της παρούσης

βίβλου να ώφελήσωμεν ένταυτώ και τους έλλογιμους και σοφούς, και τους άπλοϊκούς και άσόφους. Εκείνους μέν,

μέ τό Ελληνικόν κείμενον των θείων και ιερών Κανόνων, αποστολικών, συνοδικών τε, και μερικών. Τούτους δε, με

την άπλουστέραν των αυτών Κανόνων έρμηνείαν τε και εξήγησιν (1) και αντιστρόφως πάλιν, τους μεν ελλογιμους

και σοφούς ήθελήσαμεν νά ώφελήσωμεν με την έρμηνείαν, παραθέμενοι λελυμένα εις αυτούς τά υπό των παλαιών

σοφών, έντους κανόσιν ευρισκόμενα άπορα, και μη παρά πάντων εκ του προχείρου νοούμενα τους δε άπλουστέ

ρους, με το Ελληνικών, κάνοντές τους να έχουν εις αυτούς την προσήκουσαν ύπόληψιν, και να μη τους νομίζουν

της έδικής μας κοιλίας γεννήματα. Και τούτους και εκείνους όμου, πλουτίζοντες με ένα βιβλίο, δύσκολον μεν να

ευρεθή, διά το ολιγοτύπωτον. Δυσκολώτερον δε να αποκτηθή από τον καθένα, διά το πολυέξοδον. Τούτο έστά

θη ή πρώτη και καθολική αιτία όπου παρεκίνησεν ημάς, άδελφοι, νά έλθωμεν εις την εγχείρησιν της παρούσης βίβλου.

Εστάθη ακόμη και άλλη μία ειδικωτέρα αιτία ή έφεξής. Δεν ύπεφέραμεν, αγαπητοί, να βλέπωμεν εις πολλά πολ

λών πνευματικών χυδαιονομoκάνονα χειρόγραφα, κατακερματισμένους τούς θείους τούτους και ιερούς κανόνας, νε

νοθευμένους, ψευδεπίγράφους, άλλους άντ' άλλων, και τας ερμηνείας των εξηγητών αντί των κυρίως Κανόνων

έκλαμβανομένας, και το χειρότερον, ότι και τάς έρμηνείας ταύτας περιέχοντα, διεφθαρμένας, παρεξηγημένας, και

αλλόκοτάτινα και εσφαλμένα διδασκούσας. Έξιών τί έτίκτετος καρπός θανατηφόρος βεβαιότατα, και απωλείας πα
ν - -- -- ν -- - 1 * - -

ραίτιος ψυχικής, και εις τούς κακώς διορθούντας πνευματικούς, και εις τους κακώς ύπ’ αυτών διορθoυμένους α

μαρτωλούς. Είπερ, κατά την κοινήν παροιμίαν, ό σκαμυός κανών σκαμβά ποιεί και τα κανονιζόμενα. Όθενήμες

διά νά θεραπεύσωμεν τά θανατηφόρα βεύματα ταύτα, διά των οποίων έποτίζοντο οι άδελφοί μας ανατροπήν θολε

ράν κατά τον προφήτην, έσπουδάσαμεν να άναδράμωμεν εις τάς πρώτας πηγάς, και από εκεί να εξαν- μια β'.

τλήσωμεν γλυκύτατα, καθαρά και ζωηφόρα τά ύδατα το λέγω φανερώτερα, έσπουδάσαμεν νά εύρωμεν"

τά βιβλία των ιερών πανδέκτων, και από εκεί, όχι μόνον νά μεταγράψωμεν όλόκληρον και ακέραιον αυτολεξεί το

Ελληνικόν κείμενον των θείων Κανόνων, αλλά και νά μεθερμηνεύσωμεν εις την άπλουστέραν ταύτην διάλεκτον

τάς άληθείς και Ελληνικάς έρμηνείας των γνησίων, και παρά της εκκλησίας έγκρινομένων εξηγητών των θείων

και ιερών Κανόνων. Πρώτον μεν, και ώς επί το πλείστον, και σχεδόν πανταχού, του την πρώτην τάξιν έχοντος

-

(1) Έντεύθεν δείκνυται πόσον είναι ψυχρός, πόσον μάταιος, και πό

σον άλογος ό λόγος τινών, ήγουν, ότι οι θείοι Κανόνες δεν πρέπει νά έ

ξηγούνται εις το άπλούν. Τι λέγεις, άνθρωπε, όποιος και άν ήσαι όταύ

τα λέγων, και είναι δίκαιον, οι θείοι και ιεροί Κανόνες να ήναι μετα

φρασμένοι μεν εις τα αραβικά, εις τα συριακά, εις τα αιθιοπικά, και

να ήνα εξηγημένοι εις τα λατινικά, ιταλικά, σλαβωνικά, αγγλικά, και

σχεδόν, κάθε γένος των καλουμένων χριστιανών, είναι δίκαιον να έχη

τους ιερούς Κανόνας τούτους μεταφρασμένους εις την γλώσσάν του, μόνον

δε το γένος των ορθοδόξων Ανατολικών Γραικών, μέσα εις του οποίου τα

σύνορα, και αι σύνοδοι συνεκροτήθησαν, και οι πατέρες των Κανόνων

εξήνθησαν, και οι εξηγηταί τούτων εβλάστησαν, είναι δίκαιον, λέγω, μό

νον τούτο το γένος, νά ύστερητα και να μην έχη τους θείους Κανόνας

μεταφρασμένους εις την ίδια γλώσσάν τους και αν το εδικόν μας γένος

είχε πρότερον τους Κανόνας τούτους ελληνικού, διατί ήξευρε το ελληνικά,

πώς δεν πρέπει το αυτό να έχη και τώρα τους Κανόνας άπλους, διατί

πλήν τινων μόνα ήξεύρει τα απλά εφήμε, ώ άνθρωπε,

 



ή. -- - --

θαυμαστού και επιφανούς Ιωάννου του Ζωναρά, (1) και επομένως Θεοδώρου του Βαλσαμώνος, (2) σπανάκις δε

Αλεξίου, του Αριστηνού (3), πολλάκις τού άνωνύμου (4), και άλλων (5)

Κοντά δε εις την ερμηνείαν, έσπουδάσαμεν, έκ πλαγίου παντός του εις εξήγησιν προκειμένου κανόνος, νά πα

ρασημειώσωμεν με Ελληνικούς χαρακτήρας και τον αριθμών όλων εκείνων των Κανόνων, όπου είναι όπωσούν σύμ

φωνοι με τον εξηγούμενον καθ' αυτό. Είπα και εις τούτο μη άρκεσθέντες, μετά πολλού κόπου έπεμελήθημεν καθ'

ένα από αυτούς εκείνους τούς παραλλήλους και συμφώνους κανόνας να υποστρώσωμεν με βραχυλογίαν υποκάτω

της ερμηνείας του κυρίου Κανόνος, κάνοντες και εκείνων ευσύνοπτον την έννοιαν, με τον τρόπον τούτον. Ωσάν

όπου από μόνον τον αριθμών, άν δεν ιδή καθ’ ένα εις τόν τόπον του, ό άναγινώσκων τίποτε δεν καταλαμβάνει,

αλλά πρέπει να ανοίγη συχνά το βιβλίο, και νά έρευνα που ευρίσκονται οι σημειούμενοι. Το όποιον πώς είναι

έργώδες, και ζάλης πολλής πρόξενον, τίς δεν το όμολογεί; διά τούτο ήμες ήθελήσαμεν νά κάμωμεν και τούτον

τον κόπον ξεχωριστά. Eι γάρ και φαίνεται ή περιληπτική αύτη συμφωνία τρόπον τινά περιττή διά την ταυτο

λογίαν, κατά άλλον όμως τρόπον είναι αναγκαία διά την τών άναγινωσκόντων ευκολίαν. Διότι άσυγκρίτως εύκο

λώτερον είναι εις τον αναγνώστην νά ευρίσκη εις ένα μέρος συναγμένους εν συντόμω όλους τούς συμφωνούντας

κανόνας, και με μίαν όμματίαν νά θεωρή που συμφωνούν, και πού διαφέρουν, πάρεξ νά γυρίζη τόσα φύλλα, διά

νά ευρίσκης ή ή, ή ί, τυχόν κανόνας, και έως όπου νά ευρίσκη τον ένα, νά άλησμονά τον άλλον, και άκο

λούθως νά ματαιοπονή ζητώντά δυσπεριληπτα -

π

(1) Ιωάννης ο Ζωναράς, ήρθει επί Αλεξίου του Κομνηνού κατά το τάιμέντου, συγγράμματα τούτου, όσα προς κανονικά, και νομικά λήμ,

1118 έτος από Χριστού, μέγας δε Δρουγγάριος χρηματίσας πρότερον

της βίγλης, και πρωτοασικρήτις, μοναχός ύστερον έγινεν εν τη μονή, ώς

λέγουσι, της αγίας Γλυκερίας, και παρακινηθείς από τινας, ώς αυτός του

το λέγει εν τώ προοιμίω τών Κανόνων, σοφώτατα και άριστα πάντων

τών μετά ταύτα έρμηνευτών εξηγήσατο τους θείους και ιερούς κανό

νας τών άγιων και πανευφήμων Αποστόλων, τών ζ. οικουμενικών συνό

δων και πάντων των άγιων πατέρων ημών, ώς μαρτυρεί περί αυτού

ανώνυμός τις παρά Λέοντι τώ. Αλατίω, έστι δε την φράσιν σαφής τε

άμα και κομψός εις τούτου τις ερμηνείας τόσον πολλά κατ' ίχνος ήκο

λούθησε μετά ταύτα ο Βαλσαμών, ώστε όπου όχι μόνον αναφέρει ταύ

τας εις τας εδικάς του ερμηνείας, κατά το νόημα, αλλά εις τά πε

ρισσότερα μέρη και αυτάς τας ιδίας λέξεις και περιόδους μεταχειρίζε

τα τού Ζωναρά, και υπερφυέστατου αυτόν όνομάζει εις πολλά μέρη,

και μάλιστα εις την ερμηνείαν της προς Αμμουν επιστολής του Μεγ.

Αθανασίου. Καθώς και ο Βλάσταρις παρομοίως υπερφυή αυτόν όνομα

ζει, ο δε Ανώνυμος παρά Αλατίω, θαυμαστόν Ζωναράν καλεί αι ερμη

νεία του όμως όλα δεν σώζονται ούτε γαρ εις τούς κανόνας τού Νύσ–

σης, ή του Τιμοθέου, ή του Θεοφίλου, ή του Κυρίλλου σώζεται τις

ερμηνεία του Ζωναρά εν ταις Πανδέκτας. Κοντά δε εις τας των κανό

κων ερμηνείας, και γενικήν ιστορίαν συνέγραψεν από κτίσεως κόσμου,

έως της βασιλείας Αλεξίου του Κομνηνού, αλλά δή, και τους αναστασί

μους της όκτωήχου κανόνας του Δαμασκηνού εις πλάτος ήρμήνευσεν.

(2) Θεόδωρος ο Βαλσαμών ήν επί της βασιλείας Μανουήλ του Κο

μνηνού, και Μιχαήλ πατριάρχου του Αγχιάλου, του και υπάτου των

φιλοσόφων, κατά το τέλος του δωδεκάτου αιώνος, ύστερώτερος κατά τους

χρόνους του Ζωναρά και αυτού δη του Αριστηνού, διάκονος χρηματίσας

τής μεγάλης έκκλησίας, και νομοφύλαξ, και χαρτοφύλαξ, και πρώτος

των Βλαχερνών. Κατά δε το 1203 βασιλεύοντος Ισαακίου του Αγγέ

λου, και πατριαρχεύοντος Γεωργίου του Ξιφιλίνου, κανονικάς τινας έρω

ταποκρίσεις έγραψεν, αίτινες είναι αι προς τον Μάρκου Αλεξανδρείας,

Αφού δε ή Κωνσταντινούπολις εκυριεύθη υπό των Ενετών. Κατά το

1204, έτος εχειροτονήθη και πατριαρχης Αντιοχείας, και επιγράμματα

συνέθηκεν εις τον διαληφθέντα Γεώργιον του Ξιφιλίνον. Ούτος ούν διά

προσταγής του βασιλέως Μανουήλ του Κομνηνού, και υπό Μιχαήλ του

πατριάρχου παρακινηθείς, έτι διάκονος ών, ώς αυτός τούτο λέγει έντώ

προοιμίω του νομοκανονος, τους παρά του Φωτίου συνοψισθέντας δεκα

τέσσαρας τίτλους των βασιλικών νόμων, ταυτον ειπείν το νομοκάνονον

του άγιωτάτου Φωτίου, έσχολίασε και εις πάντας τους θείους κανόνας,

αποστολικούς, συνοδικούς τε, και πατρικούς ερμηνείας έποίησε πλατυτα

τας και πολυστίχους, αίτινες σώζονται έως του νύν, δύω δε μέρη συμ

πληρούσι τάς ερμηνείας αυτού ως επί το πλείστον, "Ων το πρώτύν έστιν

αυτή δη ή του Ζωναρά προλαβούσα ερμηνεία, την οποίαν όχι μόνον

κατά το νόημα, αλλά και κατά τας λέξεις αυτές μεταχειρίζεται το

δεύτερον μέρος τής ερμηνείας του είναι νόμοι πολιτικοί, και σημειώματα

πατριαρχικά, και νεαρα βασιλέων. Περί μεν ούν τών εξηγήσεων τούάν

δρός τούτου, είτε επιτυχαίνει, είτε και μη, ήμες μεν ου λέγομεν, αι

δοί του ανδρός, καίτοι εν πολλοίς αυτόν διορθούντες, έξω της αληθείας

έκπίπτοντα, και εναντιούμενον αυτόν εαυτώ αποδεικνύοντες μαρτυρήσει

δε άντι ημών ο σοφός ανήρ, Ιωάννης ο Κίτρους, εν οις γράφει (σελ.

333. του Γιούρι Γραικ) προς Κωνσταντίνου Καββασίλαν τον Δυββα

χίου περί του Βαλσαμώνος λέγων «ό ιερός ούτος ανήρ ό Αντιοχείας,

τριβων μεν ήν ες ακριβές των νομικών, και κανονικών νομοθετημάτων,

ματα εξηνέχθησαν, ουκ εις το πάν άκριβείας εχόμενα καταφαίνονται

αλλά το παράδοξον, ώσπερανεί, εκ λήθης μάλιστα και παροράσεως προ

όντα, και που και εφ' εαυτών μεριζόμενα εγώ δε και ζώντος εκείνου, πολ

λών εν Κωνσταντινουπόλει νομοτριβουμένων άκήκοα, επιλαμβανομένων "Την

νών του ανδρός εκείνου γνωμοδοτημάτων, ως μη κατά μοιραν εξενεχθέν

των, έντε κανόνων ερμηνείας, και νόμων, και άλλοις τοιουσδε συγγράμ

μασι. Και να εγώ συντόμως είπω, ό: Βαλσαμων προς τον Ζωναράν

συγκρινόμενος, ως ατελής πας προς τέλειον άνδρα ευρίσκεται αγκαλά

και ο Πατριάρχης Φιλόθεος παρά Αρμενοπούλω (σελ. 288 του Γιούρι

Γρακορ) και ο άγιος Μάρκος ό Εφέσου εν τώ τόμω της αγάπης (σελ.

583) και ο Γεννάδιος ό Σχολάριος εν τω αυτώ τόμω (σελ. 264) σο

φώτατον έν τους νόμους, και Κανόσι καλούσαν αυτόν,

(3) Αλέξιος ό "Αριστηνός εν τους χρόνος και αυτός ήν του Βασι

λέως Μανουήλ του Κομνηνού, μεταγενέστερος τού Ζωναρά, ολίγον δε προ

γενέστερος του Βαλσαμώνος, κατά το 1166 έτος της σωτηρίας, διάκο,

νος δε και νομοφύλαξ της μεγάλης εκκλησίας γενόμενος, επιτομήν εις

πάντας τους ιερούς κανόνας εποίησεν, ο δή και νομοκανονον όνομάζεται,

(4) Ο ανώνυμος ερμηνευτής ότι μεν ήταν άλλος από τον Αριστη

νόν, και ότι ύστερώτερος εκείνου, μαρτυρεί τα παρ' αυτού λεγόμενα, εν

μεν γαρ τώ σέ. αποστολικώ λέγει περί της επιτομής του Αριστηνού,

ο τον παρόντα συνοψήσας κανόνα, ου καλώς τούτον ένόησεν εν δε το

ιθ. της εν Αγκύρα περί του αυτού Αριστηνού λέγει, ό γούν συνοψή

σας τον παρόντα κανόνα, τον μεν εν πλάτει κείμενον αφορισμόν τών δι

γάμων τώ αθετούντα την παρθενίαν παρέδραμεν όθεν θαυμάζω πώς ο Δο

σίθεος και άλλοι υπέλαβον να ήναι ούτος ο Αριστηνός τινές δε λέγου

σι να ήναι Συμεών ο Μάγιστρος και Λογοθέτης. Ερμηνείαν ούν και ού

τος ποιείται εις τούς ιερείς κανόνας, έως του πό... τού Μεγάλου Βασι

λείου, συντομωτέραν μεν ως επί το πλείστον τής του Ζωναρά και Βαλ

σαμώνος, εν ενίοις δε και πλατυτέρα, της δε του Αριστηνου αείποτε

πλατυτέραν,

(5) Κοντά δε τις τούτους τις μερικά έρανίσθημεν και από το νομο

κάνονον του σοφού εν ιερομονάχος Ματθαίου του Βλαστάρεως, στις

ήκμαζε κατά το 1335 έτος, και ηκολούθησεν εις τας ερμηνείας του Ζω

ναρά, και μάλιστα του Βαλσαμώνος, από τον Ιωσήφ τον Αιγύπτιον,

όστις εστάθη παραφραστής και ερμηνευτής των κανόνων εις τα άρα

βικά, και πρεσβύτερος εχειροτονήθη άκμαζαν κατά το 1998 έτος, από τα νο

μoκάνονα Ιωάννου του Αντιοχέως και Ιωάννου του αποσχολαστικών του χρη

ματίσαντος μεν πρότερον πρεσβυτέρου Αντιοχείας ύστερον δε ευρισκομένου εν

Κωνσταντινουπόλει αποκρισιαρίου του Αναστασίου Αντιοχείας κατά τον Ζω

ναράν (Δοσίθ. σελ. 514 της δωδεκαβίβλου), υπό Ιουστινιανού γενομένου

πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, μετά το εξορισθήνα τον πατριάρχην

Ευτύχιου και ως άγιου εορταζομένου εν τώ μηνιαίω τη λά. Φευρονα,

ρίου, όστις, κατά μεν τον Δοσίθεον, άλλος έστιν από τον Αντιοχέα

Ιωάννην, κατά δε άλλους ό, αυτός έστι με τον Αντιοχέα εκαλείτο γαρ

ούτος και Αντιοχεύς, διατί εγένετο, ώς είπομεν, της Αντιοχείας προ
σβύτερος είδε και ήμες συνεισφέρομεν μέρος τι εις την ερμηνείαν τού

την, ουχί μίαν ψιλην μετάφρασιν ποιήσαντες της λέξεως, καθώς ήθελε

νομίσει τινάς, αλλά τά έν τους εξηγηταίς ελλείποντα αναπληρώσαντες,

τά άσαφή σαφηνίσαντες, τα εναντία διορθώσαντες, και τα περιττά πε

ρικόψαντες, τούτο, λέγω, θέλουσι το γνωρίσει οι φιλολόγοι, από την πα

ράλληλον θέσιν και της ελληνικής, και της εις το άπλούν ερμηνείας ταυτης.

---------------------
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Δια της νηος τάυτης εικονίζεται ή καθολική τα Χρισε Εκκλησία της όποιας, τρόπος μεν είναι ή προς την

αγίαν Τριάδα όρθόδοξος πίες. Δοκό, δε, και σανίδες, τα της πίσεως δόγματα κα α παραδόσεις, “Ισος, όταν

ρός. "Αρμενα, ή"Ελπίς, και Αγάπη. Κυβερνήτης, ο Κύριος ημών Ιησος Χρυσός. Πρωρείς και ναυτα,

οι Απότολοι, και δι των Αποτόλων διάδοχοι, κα κληρικοι πάντες. Γραμματικό και νοτάριοι, οι κατά και

ρες διδάσκαλοι, "Επιβάται, άπαντες οι ορθόδοξοι χρισιανό. Θάλασσα, ό παρών βίος. Πνευμα γαληνόν και

ξεφερον, α) το άγιο πνέυματος πνοάντε και χάριτες. Ανεμοι, οι κατ' αυτής πειρασμό. Πηδάλιον δε αυτής, δί

ύ προς τον εράνιον λιμένα εθύνεται, ή παρόσα βίβλος των ιερών Κανόνων έτίν. Όρα και τον θείον Χρυσό

τομοννη παρεκάζοντα την έκκλησίαν (τόμ. σ. σελ.426, είχε το. Και τόμ. ζ. σελ.5οα. σιχ. 2ο. της

- έν Ετώνη έκδόσεως)

 

  

 



--------------- -

-



- - ------------------ ---------------------

-

Ωστε, αν πολλά νομοκάνονα ευρίσκωνται εις υποθέσεις ανάγοντα τους ιερούς Κανόνας, διά τό ευσύνοπτόν το

και ευκολομνημόνευτον (καθώς είναι το του Ματθαίου Βλαστάρεως, το του Φωτίου και άλλων) δεν είναι έστερη,

μένον του τοιούτου καυχήματος, κα τό. Κανονικόν τούτο. Σχεδόν

και ώς έπί το πλείστον, εις μέν τούς πρώτους

των υστέρων γίνεται, οι δε ύστεροι εις τους πρώτους αναφέρονται. Ολιγάκις δε οι πρώτοι εις τους ύστερους

φορετική ύπόθεσις έστιν. Αει δε

νακαλούνται,

Γνα δε πλήρης ή

πόλεως, (2) του Ιωάννου Κίτρους (3), του Νικήτα (4)

--

συμφωνία γένηται, άπανθήσαμεν, και τούς Κανόνας των λοιπών πατέρων, τών, μή ύπο

κουμενικής συνόδου βεβαιωθέντων, λέγω δή, του άγιου Νικηφόρου, (1) του Νικολάου Πατριάρχου Κωνσταντίνου

--
--

--

γάρ κάθε κανών ό συμφωνία έχων, μία δια

τάξει κανόνας, ήή συμφωνία

ΟΥ

οι

και Πέτρου διακόνου και χαρτοφύλακος της μεγάλης έκ

κλησίας (5) τους του Νηστευτου κανόνας (τους όποιους και ιδιαιτέρως έντώ τέλει των κανόνων ελληνιστί έ

τάξαμεν διά την αιτίαν όπου λέγομεν εκεί) και τούτους εις την συμφωνίαν συνηριθμήσαμεν. Oύ παρεσημειώσα

μεν όμως έξωθεν εν τώ περιθωρίω και τους αριθμούς αυτών. Τούτο γάρ το προνόμιον εδώκαμεν εις μόνους τους

ύπο της οικουμενικής ς συνόδου βεβαιωθέντας, και άκολούθως οικουμενικήν ισχύν έχοντας, και παρά των έρ

μηνευτών, και της έκκλησίας, ώς καθολικούς κανόνας αποδεχθέντας τε και ερμηνευθέντας

Ού μόνον δε τούτους, αλλά και τα θεσπίσματα και νόμους των βασιλέων, μάλιστα δε του Ιουστινιανού, και

Δίγεστα (6), Κώδηκάς τε (7) και Ινστιτούτα (8) και νεαράς (9) και άπλώς ειπείν, τους πολιτικούς νόμους φιλο

καλήσαντες, έρανίσθημεν και εξ αυτών όσα ήτον, ή σύμφωνα όπωσούν τους ιερούς Κανόσιν, ή και

τούτων. Όσα δε ήταν έναντία, ηκυρώσαμεν, καθώς αυτό

αναπληρωτικά

τούτο οι αυτοί πάλιν πολιτικοί νόμοι θεσπίζουσι (10)
-

(1) Tού όποίου, παρά μεν τώ τόμω των συνοδικών ιζ μόνον κα

νόνες ευρίσκονται, παρ’ άλλος δε λζ. έζη δε κατά το 814 έτος ό ά

γιος ούτος, αλλά τούτου τους κανόνας, και ξεχωριστά έγράψαμεν έντώ

τέλει, μεταφρασμένους εις τό άπλούν.

(2) Tού όποίου, παρά μεν τώ αυτώ τόμο ή μόνον κανόνες ευρίσκου

ται, παρά τους ακριβεστέρος δε ιά, εποίησε δε τούτους επί Αλεξίου

του Κομνηνού κατά το 1084 έτος τους όποιους ήρμήνευσενό Βαλσα

μών, ούς και αυτούς έγράψαμεν χωριστά,
-- - ν - -- - - - -- - ν

(3) Tού όποίου κανόνες σώζονται εν χειρογράφος κώδηξε λά, ένε

δει άποκρίσεως, προς τον επίσκοπου Δυρραχίου τον Καββάσιλαν, όστις

έζη ολίγον ύστερον από τον Βαλσαμ. ή σχεδόν κατά τον αυτόν αιώνα,

(4) Του όποιου Κανόνες ί, σώζονται σταλέντες προς Κωνσταντίνου ε

πίσκοπον εν χειρογράφος κώδηξιν.

(5) Τούτου σώζονται αποκρίσεις κό", εν τω β' τόμο της συλλογής

των συνοδικών σελ. 1001 τας οποίας εποίησε προς άλλα τόσα ισάριθμα

ερωτήματα όπου ερωτήθη, έζη δε κατά το 1100 έτος,

(6) Διγεστα, όνομα έστι λατινικόν σημαίνει δε απλώς διάταξιν, και

διατάξεις πληθυντικώς ενταύθα δε δηλοί τους νόμους του Ιουστινιανού,

τους όποιους εκ διαφόρων έθνών συνάξας εποίησεν εξ αυτών πεντήκον

τα βιβλία, τους πλέον εκλεκτούς, και τους ώνόμασε Διγεστα, καθ' ότι

περί των πρακτέων και μη πρακτέων διαταττουσι.

(7) Κώδηξ, είναι λέξις ελληνική, και σημαίνει δέρμα λαμβάνεται δε

περιεκτικώς, αντί βιβλίου δερματίνου, καθώς ενταύθα λέγεται γαρΚώ

δηκας, το νομικόν δωδεκάβιβλον του Ιουστινιανού, εις τρεις Κώδημας δια

ρουμενον.

(8) Ινστιτούτα έστι λέξις λατινική σημαίνει δε εισαγωγήν ενταύθα

δηλοί την νομικήν προπαίδειαν όπου έκαμενό Ιουστινιανός, προς κα

τάληψιν της των νόμων επιστήμης,

(9) Νεαρά είναι ή νεωστί εκδοθείσα διάταξις ότουδήποτε βασιλέως,

και σημαίνει νόμον πολιτικόν.

(10) Σημείωσα δε, ότι τρεις μεγάλοι και σοφοί άνδρες εσύντεμαν τους

βασιλικούς νόμους, ό σοφώτατος Φώτιος, εις ιδ. τίτλους ανακεφαλαιώσας

τα Ινστιτούτα, και Δίγεστα, και Κώδικας, και Νεαράς του Ιουστινιανού,

ο σοφός ανήρ Μιχαήλ ό άνθύπατος και κριτής, Ατταλειά της επιλεγόμενος,

κατά κελευσιν Μιχαήλ του Δούκα, εις τίτλους με τους πολιτικούς τού

τους νόμους περιλαβών, ώς ευρίσκονται εις το β. βιβλίον του Γιούρις

Γραικορωμ. και ο σοφός Κωνσταντίνος ο Αρμενόπουλος και κριτής της Θεσ

σαλονίκης, εις εξ βιβλία συντεμών αυτούς, ήτις και εξάβιβλος καλείται

Εν τούτων δε τών τριών, μάλλον εγκρίνεται ή του Φωτίου σύνοψις, ώς

ακριβέστέρα έκαμαν δε και ο Λέων, και Κωνσταντίνος ό υιός του, εκλογήν

συντομωτέραν εις τους νόμους του Ιουστινιανού, και επιδιόρθωσιν εις το

φιλανθρωπότερον, ήτις περιέχεται εις τίτλους ογ. και ευρίσκεται εις τό β.

βιβλίον του Γιούρι Γραικορ. σελ.79. Επειδή δε, ως επομεν, εκρίναμε, να

συναρμόσωμεν με τους ιερούς Κανόνας, και τους πολιτικούς νόμους τών βα

σιλέων, δεν θέλει είναι έξω του πρέποντος, το να αναφέρωμεν εν συντόμω εδώ

χάριν τών φιλομαθών πόθεν έλαβον την αρχήν οι πολιτικοί ούτοι νόμοι.

Τον παλαιών καιρόν, ούτε οι βασιλείς είχον κατάστασιν, ούτε οι νόμοι

αυτών είχαν ευταξίαν τινά, Πρώτος δε ό Άππιος Κλαύδιος, με άλλους δέκα

άνδρας όμου, εσύναξε μεν όσα νόμιμα ευρίσκοντο εις τους Ρωμαίους, ή

άγραφα, ήγεγραμμένα, διασκορπισμένα όντα εδώ και εκεί και σύνθετα

--

έστειλε δε και έφερεν από τις Αθήνας και τους νόμους του Δράκοντος και

Σόλωνος, και από άλλους τόπους των Ελλήνων, και εξ αυτών διαλέξας τα

καλήτερα, έκαμε δώδεκα βιβλία, Δωδεκάβιβλου όνομάσας αυτά. Μετά τον

"Άππιον άλλοι πάλιν σοφοί, έχοντες αρχηγών τον Γάιον, έκαμαν άλλας

νομοθεσίας. Και μετά τούτους άλλοι διάφοροι βασιλείς έγραψαν διαφό

ρους νόμους και ερμηνείας, καθώς τους εφάνη συμφέρον διά την πολιτείαν

εις τρόπον ότι, τα βιβλία των νόμων τούτων έπληθύνθησαν, ώς λέγει ο

αοίδιμος Δοσίθεος και άλλοι, και έγιναν περισσότερα από δύο χιλιάδας,

έως εις τον καιρόν του βασιλέως Ιουστινιανού του μεγάλου ταύτα δε πάν

τα εσύναξεν ο αυτός Ιουστινιανός, με το μέσον των σοφών ανδρών, Ιω

άννου Πατρικίου του Τριβουνιανού, Θεοφίλου, και Θεοδώρου, εις πεντή

κοντα βιβλία, τα οποία ωνόμασε Διγεστα, ήτοι διατάξεις. Αυτός ο ίδιος

βασιλεύς έκαμε και τρεις Κώδηκας, όνομαζομένους Γρηγοριανόν, Ερμογε

νεανόν, και Θεοδοσιανόν, τους όποιους ενώσας με τους νόμους, όπου

έκαμε διά Θαλαλαίου, Ανατολίου, και Ισιδώρου, εποίησε δώδεκα βιβλία,

και τά ωνόμασε, Δωδεκάβιβλοντών Κωδίκων, αυτός έκαμε και την εισα

γωγήν και προπαίδειαν των νόμων, την οποίαν Ινστιτούτα ονόμασεν,

ήτις ήτον ώσάν πρώτα στοιχεία εις εκείνους όπου έμάνθανον τους νόμους

αυτός εσύναξεν εις χωριστον βιβλίου και της νεαράς, ήτοι της νέας δια

τάξεις, όλων τών πρό αυτού βασιλέων και τας έδικάς του, αίτινες ήσαν

εκατόν εβδομήκοντα. Οι μόνον δε τούτους πάντας τους νόμους εσύναξεν

ό Ιουστινιανός, αλλά και μετέφρασεν αυτούς έκτης λατινικής εις την έλ

ληνικήν γλώσσαν, και εξήγησεν αυτούς με το μέσον των ανωτέρω σοφών,

και μάλιστα του Τριβουνιανού, όστις καθώς ήτοι επιδέξιος εις τον νούν,

έτζι ήτον επιδέξιος και εις την φυλαργυρίαν. Διά τούτο παίρνωντας άσπρα

από εκείνους όπου είχαν υποθέσεις, ή άλλαζε τους νόμους κατά το θέλημα

εκείνων όπου του τα έδιδαν, ή τους άφηνε σκοτεινούς και αμφιβόλους, διά

νά μή καταλαμβάνουν οι αναγνώσκοντες, και διά νά πίπτουν εις διχόνοι

αν ύστερον δε Λέων ο σοφός συνάξας όλα τα Δίγεστα, και τους Κώδικας,

και τα Ινστιτούτα, και της νεαράς του Ιουστινιανού, και καθαρίσας αυτά,

τα ήνωσεν όλα εις εξήκοντα βιβλία, άτινα και εξηκοντάβιβλον ονόμασε,

τήν οποίαν διεμοίρασαν εις έξι τμήματα και τεύχη μεγάλα, από τα όποια

το καθέν, βιβλία περιείχε πολλά. Τελευταίου δε Κωνσταντίνος ό Πορ

φυρογέννητος ο υιός του Λέοντος, δευτέραν ανακαθαρσιν έποίησε τών

νομον τουτων, και τα μεν ενεργουντα νομιμα, εκ των της πεντηκοντα

βίβλου του Ιουστινιανού, και τών της Δωδεκαβίβλου, τα έβαλεν εις την

εξηκοντάβιβλον του πατρός του Λέοντος, τα δε άπρακτήσαντα, άφηκεν

έξω άπρακτήσαντα δε λέγω, καθ’ό ουκ ετέθησαν εις τα βασιλικά υπό

του Πορφυρογεννήτου, και καθώς εφάνη εύλογον εις αυτόν, και ουχί

εις πάντας τους βασιλείς επειδή, ώς λέγει όσοφος Δοσίθεος (σελ. 443. της

δωδεκαβίβλ) ή τάξις όπου έβαλεν εις τους νόμους ο Ιουστινιανός, σύγκρισιν

ουκ έχει, ούτε ευρεθήσεται άλλος ειπείν, ή γράψαι καλλίονα. Διά τούτο είπε

και Μιχαήλ ό Ατταλειάτης, ότι πολλάς μεν νεαράς ό Λέων εξέδωκεν (αίτινες

κατά τον Βλάσταριν, ήτον εκατόν οκτώ, ή ώς άλλοι λέγουσιν, εκατόν είκοσιν),

όλαις όμως δεν έκράτησαν, αλλ' εκείνα μόνα, όσα επροστέθησαν εις τα

έλλίποντα των νεαρών του Ιουστινιανού, και όσα εγράφησαν εις υποθέσεις,

εις τας οποίας άλλοι νόμοι δεν ήταν (σελ. 77. της Γιούρις) Νόμος δε είναι,

κατά τον βαρύνον, βασιλικών πρόσταγμα, ή διάταξις διορθωτική παντός έκου

σίου και άκουσίου πλημμελήματος ή λόγος προστάσσων άδει και απαγορεύωνά

μήδει. Καλούνται δε οι πολιτικοί νόμοι, τύποι πραγματικοί, και θεία Γράμμ.

- θ'
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Τελευταίον δε έσπουδάσαμεν να πλουτίσωμεν τό βιβλίο, και με διαφόρους φιλολογικός υποσημειώσεις συντε

λούσας, ή προς περισσοτέραν σαφήνειαν της έρμηνείας, ή και προς συμβιβασμών τών έναντιοφανών κανόνων, ή

και κατά άλλον τινά τρόπον χρήσιμα, διά νά κατασκευάσωμεν μέ ταύτα πάντα, ποθητήν και ερασμίαν την βίβλον

εις όλους. Ώστε όπου, ή παρ' ημών προτιθεμένη τράπεζα πνευματική εις τους αδελφούς, δεν είναι λιτή και μο

νοειδής, διά νά φέρη άηδίαν και κόρον εις τους έδικούς της συνδαιτυμόνας, άλλ' είναι και διάφορος, και κατά πάν

τα ωφέλιμος, διά να προξενή εν ταυτώ και ήδονήν και ωφέλειαν. Ο Έλλην και απερίεργος, αναγνώσκει μόνον το

Ελληνικών κείμενον του Κανόνος και ευχαριστείται,

“Ο απλούς κα απερίεργος αναγνώσκει την έρμηνείαν μοναχήν, και αρκείται. Ο περίεργος, αναγνώσκει και την

συμφωνιαν και αναπαύεται -

“α”. - Ο περίεργος και κατά πολλά φιλόπονος, αναγνώσκει ακόμη και την υποσημείωσιν και ήδύνεται,

Εν τώ τέλει δε των ιερέων Κανόνων επροσθέσαμεν και την περί συνοικεσίων διδασκαλαν ώς αναγκαίαν (1).

Τούτων ούτως ερημένων, και της εξηγήσεως των Ιερών Κανόνων αναγκαιοτάτης ούσης προς την κοινήν άπάντων

των χριστιανών σωτηρίαν, καιρός αρμόδιος είναι να εκφωνήσω εκείνο το προφητικών του Βαρούχ. «Αύτη και ο

νή βίβλος των προσταγμάτων του Θεού, και νόμος ό υπάρχων εις τον αιώνα». Αύτη ή βίβλος είναι ή μετά τάς

άγίας γραφάς άγια γραφή ή μετά την Παλαιάν και Καινήν διαθήκην, Διαθήκη. Τα μετά τα πρώτα και θεόπνευ
στα λόγια, δεύτερα και θεόπνευστα λόγια. Αύτη έστι τά αιώνια όρια, ά έθεντο οι πατέρες ήμών, και νόμοι οι

υπάρχοντες εις τον αιώνα, και υπέρ πάντας τους εξωτερικούς και βασιλικούς νόμους των Διγέρων, των Ινστι

τούτων, των Κωδίκων, των Νεαρών υπερέχοντες. Εκείνους μεν γαρ βασιλείς μόνον εξέδωκαν, τούτους δε, αι μεν

σύνοδοι οικουμενικαίτε και Τοπικα διά Πνεύματος άγιου, ώς είπομεν, εθέσπισαν, οι δε βασιλείς επεκύρωσαν. Αύτη

ώς άληθώς έστι, καθώς αυτήν επωνομάσαμεν, το Πηδάλιον της καθολικής εκκλησίας. Διά μέσου του όποιου αυτή

κυβερνωμένη, άσφαλώς, τους εν αυτή ναύτας και επιβάτας, ιερωμένους τε λέγω και λαϊκούς, προς τον άκύμαντον

παραπέμπει της άνω βασιλείας λιμένα. Αύτη έστιν ό καρπός και το αποτέλεσμα και ο σκοπός, διά τον όποιον τόσοι

βασιλείς εξώδευσαν και εκοπίασαν, τόσο Πατριάρχαι ίδρωσαν, τόσοι αρχιερείς θεοφόροι, και πνευματοφόροι από τα

πέρατα της οικουμένης ώδοιπόρησαν και γηραλέοι και ασθενείς πολλάκις υπάρχοντες) και συνόδους οικουμενικής

τε και τοπικής συνεκρότησαν, και τόσους χρόνους έμόχθησαν,

Και να έπι παραδείγματος δηλώσω το παν. Καθώς η παντουργική αγία Τριάς τον πρώτον και υλικών τουτονικό

σμον διμιουργήσασα με διαφόρους φυσικούς Κανόνας των στοιχείων αυτών συνηρμόσατο, εξ ών ή τάξις, και εκ της

τάξεως ή συνοχή του παντός διασώζεται, και γίνεται καθώς είπεν ό Ορφεύς, όλη ή κτίσις μία μουσική συμφωνία,
έκ διαφόρων Κανόνων, ώσπερ έκτινων πολυειδών και πολυμμγών φθόγγων άνακρουομένη. Τοιουτοτρόπως ή αυτή

Τριάς, και τον δεύτερον τούτον και νοητόν κόσμον της Καθολικής εκκλησίας κατασκευάσασα, με τους ιερούς τού

τους και θείους Κανόνας συνέδησεν αυτόν και συνέπηξεν. Έξιών ή των Πατριαρχών αποτίκτεται ευταξία, ή των

Αρχιερέωνάρμονία, ή των Ιερέων κοσμιότης, των διακόνων ή σεμνοπρέπεια, των Κληρικών ή σεβασμιότης, των

οναχών ή ευρυθμία, των Πνευματικών πατέρων ή προς διόρθωσιν απαιτουμένη γνώσης, των βασιλέων ή παρά

πάντων οφειλομένη τιμή, και πάντων άπλώς τών χριστιανών, ή πρέπουσα χριστιανούς διαγωγή και κατάστασις
και καθολικώς είπε, έκ των ερων τούτων Κανόνων ή κάτω εκκλησιαστική ιεραρχία γίνεται μίμημα κα εκσφρά,

γισμα της ουρανίου, ιεραρχίας. Και αι δύω όμου ιεραρχία αποκαθιστώντα μία, εν μέλος άνακρουομένη εναρμονιον

τε και πάγχορδον. Έκβαλε τους κανόνας των στοιχείων από την υλικήν κτίσιν, και παρευθύς λύεται η τάξις και

λυομένης της τάξεως, όλον το παν άφανίζεται. Εκβαλε και τους ιερούς τούτους κανόνας από την εκκλησίαν,

και παρευθύς έπεισέρχεται ή άταξία, και εκ της αταξίας άπασα ή ιερά αυτής διακόσμησις άφανίζεται

« Επιστράφου λοιπον Ιακώβ, και επιλαβού αυτής. Επιστράφητε Πατριάρχα, Αρχιερείς, ιερείς, Κλη

ρικοί Μοναχοί, και οι λοιποί άπαντες πνευματικοί πατέρες και εν Χριστώ αδελφοί, και επιλάβεσθε της βίβλου ταύ

της με τα δύω σας χέρια (2), « πορεύεσθε προς την λάμψιν κατέναντι του φωτός αυτής, να φωτισθήτε φωτισμόν

: “Η γνώσεως αιώνιον. Αγαλλιάσθε επί τά λόγιά της, υπέρ τους ευρίσκοντας σκύλα πολλά. Ότι τά λό

για αυτής άγνά, αργύριον πεπυρωμένον, δοκίμιοντή γη, κεκαθαρισμένον έπταπλασίως. Είτε διά της ανακρίσεως

τών έπτα οικουμενικών συνόδων δοκιμασθέντα, και καθαρισθέντα. Είτε και πολλαπλασίως διά των τοπικών, και

των μερικών πατέρων του επτά παρά τη γραφή αντί του πολλάκις λαμβανομένου. Επιλαβόμενοι δε, μή γίνεσθε μό

ταμ α 7 νον των θείων νόμων τούτων αναγνώστα και ακροατα, αλλά και ποιηταί. «Ου γαρ οι ακροατα του

νόμου δίκαιο, παρά τω Θεώ, αλλ' οι ποιητα του νόμου δικαιωθήσονται. Ένα μή οι εις ζωην Κανόνες ούτοι υπάρ

χοντες, φυλαττόμενοι, εύρεθώσιν εις θάνατον, αθετούμενοι. - --

«Προσθήσω δε και τα εξής του Βαρούχ. «Μακάριοι εσμεν Ισραήλ. Ότι τα αρεστά τω Θεώ ήμύν γνωστά εστι».

Μακάριοι έστε, χριστιανοί αδελφοί, ότι διά της Βίβλου ταύτης ήξώθησε να γνωρίσετε τα ευάρεστα τω Θεώ πα

τρικά και συνοδικά παραγγέλματα. Ο θείος Δαβίδ είπεν, ότι ύστερα από τάς πολλάς άστραπάς και ταραχάς

--

--

(1) Ταύτην μάλιστα συνερανίσαμεν εκ της βίβλου της καλουμένης Γιού- τον πικνά να μελετούν, ώστε όπου να ήξεύρουν αυτούς από στόματος

ρις λατινικά, ήγουν του νομίμου του Γραικορωμαϊκού, - Επειδή και αυτοί εξαιρέτως είναι, ή μέλλουν να ήναι οι κυβερνήται του

(2) Μάλιστα δε οι αρχιερείς και πνευματικοί, ή όσοι μέλλουν να γίνουν καραβίου της άγιας εκκλησίας, και διά τούτο πρέπει να ήξεύρουν να κρα

αρχιερείς και πνευματικοί, την βίβλου ταύτην πρέπει να κρατούν εις τάς τούν επιστημονικώς το πηδάλιου αυτής, ήτοι τους εν τη βιβλω ταύτη

χείρας παντοτεινά, εις τρόπον ότι, να κοιμώνται επάνω εις αυτήν ώσάν Κανόνας, να δια της έμπειρου αυτών κυβερνήσεως, ελευθερώνουν τους ά

ο Αλέξανδρος εις του Ομήρου την ιλιαδα, και τους εν αυτή. Κανόνας, τό- μαρτωλούς από την φουρτούναν της αμαρτίας, --



1.

τά. -

εφάνηκαν αι πηγαί τών υδάτων και έξεσκεπάσθηκαν τα θεμέλια της οικουμένης, « και άστραπάς έπλήθυνε, και

»συνετάραξεν αυτούς, και ώφθησαν αι πηγαι των υδάτων, και ανεκαλύφθη τα θεμέλια της οικουμένης». Ιταλία και η

Και εις την υπόθεσίν μας άρμοδώτατα τινάς ήμπορεί νά τά νοήση άλληγορικώς. Ότι, αφού ο Κύριος ώς άλ

λας άστραπάς έπλήθυνε τάς άγιας συνόδους, και δι' αυτών συνετάραξε και ηφάνισεν αυτούς, ήγουν τους κακόφρο

νας αιρετικούς, τότε και αν πηγαί αύται των πνευματικών και ζωηρβύτων υδάτων ώφθησαν, κατά νοητά θεμέλια

ταύτα της οικουμένης, δηλ. της καθολικής εκκλησίας, ανεκαλύφθησαν, Ότι, προηγουμένως μέν αίθεια σύνοδο,

προς ανατροπήν τών δυσσεβών αιρέσεων ήθροίσθησαν, άθροισθείσα δε, και τα πρός τόν τών χριστιανών βίον συν

τείνοντα εθέσπισαν, είτε νάματα ουράνια θέλει τα ονομάσει τινάς, ώσάν όπου διά τούτων το πρόσωπον άπαν της

έκκλησίας ποτίζεται. Είτε θεμέλια πνευματικά, επάνω εις τά όποια πάσα χριστιανική οικοδομή εδράζεται. Αλλ'ώ

φθησαν μεν και άνεκαλύφθησαν άπαξ τότε εις τό είναι έλθόντα. Ωφθησαν δε και νυν και ανεκαλύφθησαν διά της

άπλουστέρας, ώς είπομεν, εξηγήσεως, και έτι μάλλον διά της τού τύπου εκδόσεως

Τίνες δε και οι το μέγα τούτο άγαθών, και την αναγκαιοτάτην, και μεγαλωφελεστάτην ταύτην βίβλον τη

τυπογραφία έκδεδωκότες; Οι έντώ άγω Ορειτού"Αθωόσιώτατοι πατέρες, ούτε έντους ιερούς Μοναστηρίοις, και Σκή

τας, και Κελλίοις τον μοναδικόν βίον ασκούμενοι, συν τοις έντώ Όρει ευρεθείσιν άγιος άρχιερεύσι, καίτισιν άλλος

φιλοχρίστος. Ούτοι και γάρ οι ευλογημένοι, κοντά εις τά άλλα καλά όπου κάμνουσι φιλοξενούντες τους ξένους, και

πολυειδώς έλεούντες τους πτωχούς αδελφούς, άκούσαντες περί της βίβλου ταύτης, ότι είναι αναγκαία, και ώ

φελιμωτάτη εις όλον το γένος των ορθοδόξων χριστιανών, προεθυμήθησαν άπαντες και κατέβαλον έκαστος κα

τά την δύναμιν και προαίρεσίν του, τα εις την τυπογραφίαν ταύτης δαπανηθέντα χρήματα. Ένα διά τούτου μεν,

ώφελήσωσι και θρέψωσι πνευματικώς τους αδελφούς, καθώς τους τρέφουση και σωματικώς. Είγε κατά τον Θεο

λόγον Γρηγόριον «άρτος άγγέλων ό λόγος του Θεού, ώψυχα τρέφονται Θεόν πεινώσα. Διά της ώφελείας δε

» ταύτης, πληρώσωσι την εντολήν της Βασιλίδος των αρετών άπασών της αγάπης». Έπει κατά τον αυτόν πάλιν

θεολόγον « αγάπη χρήμα καθαρόν, και Θεού όντως άξιον. Έργον δε αυτής ή μετάδοσις. Και διά των δύω όμου,

»κάμνουσι το έργον τών νεφελών». Καθώς γάρα νεφέλα, λαμβάνουσα τάς λεπτάς άτμίδας εκ του στοιχείου του

ύδατος, πάλιν στρέφουν και έκχέουσιν αυτάς εις αυτό με μίαν άφθονον βροχήν, τοιουτοτρόπως και αυτοί λαμ

βάνοντες την σωματικήν ελεημοσύνην άπό τούς χριστιανούς, πάλιν στρέφουσι, και μεταδίδουσιν αυτήν εις αυτούς

διά της πνευματικής ταύτης ελεημοσύνης, φημί δή, της τυπογραφίας του παρόντος ψυχωφελεστάτου βιβλίου, το

σούτον άνωτέραν και κρείττονα, όσον ή ψυχή είναι κρείττων και ανωτέρα του σώματος. Όντως έπαινετός ό ζή

λος αυτών και δίκαιος να κηρύττεται εις αιώνα αιώνος! Όντως φιλάδελφος ή προθυμία! Όντως θεάρεστος ή με

τάδοσις και τοσούτω μάλλον, όσον ουκ έκ του περισσεύματος, αλλ' εκ του υστερήματος των περισσοτέρων γέ

γονε (1). Δί δ και άξια νά άκούση παρά Κυρίου εκείνο όπου ήκουσεν ή χήρα, ή έκ του υστερήματος αυτής βα

λούσα εις το γαζοφυλάκιον και εις τά δώρα του Θεού «αληθώς λέγω υμίν, ή χήρα ή πτωχή αύτη πλειον πάντων

νέβαλε. Πάντες γαρ ούτοι εκ του περισσεύματος αυτών έβαλον εις τα δώρα του Θεού. Αύτη δε εκ του υστερήμα

»τος» (Λουκ. κα. 3) --

Δέξασθε λοιπόν υπτίας χερσι την πολυωφελή και μεγαλωφελή ταύτην Βίβλον, και την ευθύς μετά τάς άγ

ας γραφάς, άναγκαίαν ταύτην γραφήν, άπασαι αι του Χριστού έκκλησία δεξασθε. Και ό λαός ό άμαθής Ιτα, η

και νήπιος, όπριν έν σκότει της άγνωσίας τών ιερών Κανόνων καθήμενος, ίδε το μέγα τούτο της έπι- : ο 16

γνώσεως φως, και φωτίσθητι. «Ήδήλωσις γάρ φηση των λόγων σου, φωτει και συνετεΐνηπίους». Και " "

την σωτηρίαν σας διά ταύτης πραγματευόμενοι, ευχαριστείτε μεν διαπαντός και δοξάζετε τον Θεόν, τον διά της

χάριτός του πρόξενον υμίν γενόμενον του τοιούτου καλού. Χείρας δε ικέτιδας προς αυτόν αίροντες, δεήθητε υπέρ

τε τών κοπιασάντων, και έργω, και λόγω, και μεταδόσει Βιβλίων, και αντιγραφή, και τη τών τύπων επιστασία,

και διαφόρος άλλος τρόπος συνεργησάντων εις την βίβλον ταύτην. Προ δέ πάντων, και εν πάσι, και μετά πάν

των, δεήθητε υπέρ των εκδεδωκότων τύποις αυτήν όσιωτάτων πατέρων και λοιπών ευσεβών, ώς αν το πολυ

τάραχον του βίου κλυδώνιον, έν γαλήνη και αγάπη, και όμονοίας και τη άλλη σωρεία των αρετών δελθόντες,

αχείμαστοι εις τον λιμένα της άνω καταντήσωσι βασιλείας, και της ποθουμένης επιτύχωσι σωτηρίας, έβωσθε(2)

Προλεγόμενα εν γένει περί των Ιερών Κανόνων,

-- -- - »Τί έστι Κανών;»

Κανών, κατά τον Ζωναράν (έν τη ερμηνεία της λθ. επιστολής του μεγάλου Αθανασίου) κυρίως μεν είναι ξύ

λον, κοινώς πήχυς ονομαζόμενον, το όποιον μεταχειρίζονται οι τεχνίται διά νά σάζουν τα ξύλα, και τάς πέτρας,

όπου δουλεύουσι. Βάλλοντες γάρ τον πήχυν τούτον εις τά δουλευόμενα παρ' αυτών, εάν ταύτα ήναι στραβά, έσω,

ή έξω, σάζουσιν αυτά, και ευθέα κατασκευάζουσιν, έκ τούτου δε, κατά μεταφοράν, όνομάζονται Κανόνες, και αι

ψήφοι, και αποφάσεις, τόσον των αποστόλων, όσον και των οικουμενικών, και τοπικών συνόδων, και τών κατά

μέρος άγίων Πατέρων, οι εις την παρούσαν βίβλον περιεχόμενο. Διατί και αυτοί, ώσάν τόσοι πήχεις ευθείς και ίσιοι,

(1) Ου μόνον οι εν τώ αγίω όρει πατέρες κατέβαλαν την δαπανών, αλ- δώσε και άλλοι και να παρακινηθώσιν εις το καλον τούτο,

λά και έτεροι εκ διαφόρων μερών, αν τα ονόματα ορα εν τω τέλει της (2) Τα ονόματα των συνδρομητών της εκδόσεως της βίβλου, δρα εν

βίβλου, έβαλλαν όμως οι αγιορείται τα πλείω και αυτοί έγιναν αιτία να το τέλει,

-- β'

----------------------------------------------------------- , ------------------------------------------------ - - - - - --- - - - - - -



άποβάλλουσι μεν από τους ιερωμένους, κληρικούς τε και λαϊκούς, κάθε άταξίαν και στρεβλότητα των ηθών, προ

ξενούσι δε εις αυτούς κάθε ευταξίαν και ισότητα εκκλησιαστικής, και χριστιανικής καταστάσεως και αρετής (1)

--

»Ότι παρά πάντων πρέπει να φυλάττωνται οι θείοι Κανόνες απαρασάλευτα.
α ν ν ν -- ν ΙΣ ν - ν

Οι γάρ μη φυλάττοντες, εις φρικτά επιτίμια υποβάλλονται»,

«Ταύτα περί κανόνων διατετάχθω υμίν παρ' ήμών, ώ έπίσκοποι. Υμείς δε έμμένοντες αυτούς σωθήσεσθε, και

ειρήνην έξετε, άπεθούντες δε κολασθήσεσθε, και πόλεμον μετ' αλλήλων άδιον έξετε, δίκην της άνηκοΐας την

προσήκουσαν τιννυντες, (οι άπόστολοι εν τώ έπλόγω των κανόνων). - -

«Τους παρά των άγιων πατέρων καθ' εκάστην σύνοδον άχρι τού νυν εκτεθέντας κανόνας κρατεί, έδικαιόσαμεν».

(της δ' Καν. ά). -

Σν ν - ν ν ν- αν ν 1 η ν - -- ν η -- ν - ν

«Έδοξε τη άγια ταύτη συνόδω, ώστε μένειν και από του νυν βεβαίους και ασφαλείς πρός ψυχών θεραπεία»,

νκαι ιατρείαν παθών τους υπό τών πρό ήμων άγιων και μακαρίων Πατέρων δεχθέντας και κυρωθέντας, άλλαμήν

» και παραδοθέντας ήμύν, ονόματι των άγιων και ένδόξων αποστόλων, πέ. Κανένας. Tών τε οικουμενικών τεσ

»σάρων συνόδων κατ' όνομα, τών τοπικών ονομαστι, και τών κατά μέρος Πατέρων ονομαστι. Και μηδενιέξείναι

ο τούς προδηλωθέντας παραχαράττειν Κανόνας ή άθετεΐν». -

«Ειδέ τις άλώ κανόνα τινά τών ερημένων καινοτομών, ή ανατρέπειν επιχειρών, υπεύθυνος έσται κατά τον

» τοιούτον κανόνα, ώς αυτός διαγορεύει, την επιτιμίαν δεχόμενος, και δι' αυτού, έν ώπερ πταίει, θεραπευόμενος»,

(της ς. β)

«Aγαλλιώμενοι έπ' αυτούς, ώς εί τις εύροι σκύλα πολλά, άσπασίως τους θείους κανόνας ένστερνιζόμεθα, και

» ολόκληρον την αυτών διαταγήν και ασάλευτον κρατύνομεν, των εκτεθέντων υπό των σαλπίγγων του πνεύματος

πανευφήμων αποστόλων, τών τε έξι άγιων οικουμενικών συνόδων, και των τοπικώς συναθροισθεισών...... Και

»τών άγιων πατέρων ημών.... Kαιούς μεν τώ αναθέματι παραπέμπουσί, και ήμες αναθεματίζομεν. Ούς δε τη

»καθαιρέσει, και ήμες καθαιρούμεν. Ούς δέ τώ άφoρισμώ, και ήμες άφορίζομεν. Ούς δέ έπιτιμίω παραδιδόασρ ί Α Η - 4 ρ μ. - ρ ι,

ζ. ά.).

- -ν - ν - ν --

Σ) ν-- ΞΥ ν. - -α

και ήμες ώσαύτως υποβάλλομεν». (της

1) Σημείωσα δε, ότι διά να καταλάβη τινάς ευκολώτερα τους παρόν

τας κανόνας, πρέπει να ήξεύρη ταύτα τα κοινώς θεωρούμενα άξιώματα

εις όλους τούς κανόνας

ά. Οίον, α, ότι οι κανόνες διαφέρουσεν από τους όρους, από τούς

νόμους, από τα δεκρέτα, και από τις δεκμετάλες επιστολάς, διότι οι

μεν κανόνες των συνόδων κυρίως περιέχουσιν, όχι τα δόγματα της πί

στεως, (εμή σπανάκις), αλλά την τής έκκλησίας ευταξίαν, και κατά

στασιν. Οι δε όροι των συνόδων κυρίως περιέχουσα μόνα τά τής πί

στεως δόγματα. Αγκαλά και κάποτε καταχρηστικώς και οι κανόνες όνο

μάζονται όροι. "Ως τούτο δηλούται και από διαφόρους κανόνας τών

άλλων συνόδων, και μάλισα από τον έ τής εν Καρθαγ. και από τα

πρακτικά αυτής, όπου λέγεται ότι ανεγνώσθησαν οι είκοσι όροι της εν Νι

καία, ήτοι οι κ. κανόνες αυτής Διαφέρουσιν οι κανόνες από τους νό

μους, καθ' ότι νόμοι κυρίως όνομάζονται οι πολιτικοί και εξωτερικοί

των βασιλέων. Οι δε κανόνες είναι εσωτερικοί και εκκλησιαστικοί, και

ισχυρότεροι από τους νόμους, καθώς κατωτέρω θέλομεν ειπεί χωριστά,

Διαφέρουσαν οι κανόνες απο τα δεκρέτα, καθ' ότι, ώς διδάσκει ό Γρα

τιανός διαιρέσ. γ. οι κανόνες μεν, ή υπό μερικής συνόδου έδιωρίσθησαν,

ή υπό της οικουμενικής ωρίσθησαν, ή εβεβαιώθησαν. Το δε δεκρέτον εί

και εκείνο, όπου ό Πατριάρχης αποφαίνεται μετά της συνόδου αυτού,

προς μηδενός συμβουλών ή απόκρισιν. Διαφέρουσεν ακόμη και από τάς

δεκρετάλεις επιστολάς. Καθ’ ότι αύται διατάττονται, ή από Πάπαν, ή

Πατριάρχην, ή και μετά της συνόδου αυτού προς δογματικήν συμβουλή»

(Δοσίθ. σελ. 600. της Δωδεκαβίβλου).

β. Πρέπει να ήξεύρη τινάς, ότι όσοι κανόνες δεν περιέχουσα φανε

ρώς το επιτίμιον εκείνων όπου τους παραβαίνουσιν, αυτοί, κατά το

σιωπόμενον, δίδουσιν άδειαν εις τον κατά τόπον αρχιερέα, να δώση εις

αυτούς απαθώς το πρέπον και αρμόδιον, όπου ήθελε γνωρίσει, ώς λέγει

ο Βαλσαμών εν τη ερμηνεία του μέ τής ς". όρα τα επιτίμια του Νη

στευτού μετά τους κανόνας αυτού, τα μη εν τοις άλλοις κανόσιν αναφερόμενα,

γ. Πρέπει τινάς να ήξεύρη, ότι ένα και το αυτό αμάρτημα, άλλοι

μεν κανόνες επιτιμώσει περισσότερον καιρών, άλλοι δε ολιγώτερον. Επει

δή κατά την περισσοτέραν, ή ολιγωτέραν μετάνοιαν τών άμαρτανόντων,

ούτω περισσότερον, ή ολιγώτερον, και το επιτίμιον αυτών διορίζεται

(περιού, άρα και την υποσημείωσιν τού ιβ. της α) και κατά την περισ

σοτέραν, ή ολιγωτέραν της εκκλησίας αύξησιν, και κραταίωσιν, (όρα και

την υποσημείωσεν τούιγ. του Μεμάλου Βασιλείου),

δι. Πρέπει να ήξεύρη κάθε ένας, ότι, κατά το δ', κεφ. του ά. τίτλου

του Φωτίου, οι κανόνες δεν εκτίθενται από ένα επίσκοπον, αλλ' υπό της

κοινότητος, και συνόδου των επισκόπων, καθώς ό μζ. Βασιλ. λέγει,

«τούς πλείονας επισκόπους ένταυτώ γενέσθαι, και ούτως εκθέσθαι τον

κανόνα», και ό ς". τού Νύσσης, λέγων και το καθ' ημάς εις εξουσίαν, κα

» νόνων ουκ άξιόπιστον».

έ. Ότι όποιος όμιλεί από συνοδικούς κανόνας, ο λόγος του έχει τ

αξιόπιστον, κατά τον σ. του Νύσσης.

σ'. Ότι όποιος κατ' αυτούς κάμνει, έχει το ακίνδυνον, κατά τον

ίδιον μς του Βασιλείου,

ζ. Ότι όποιος παραβαίνει κανόνα συνοδικών, πρέπει να λαμβάνη,

ώς είπομεν, το επιτίμιον, όπου διορίζει ο υπ' αυτού παραβαινόμενος

κανών, κατά τον β', της σ', συνοδικοί δε κανόνες είναι και όνομάζονται

ου μόνον οι υπό τών οικουμενικών εκτεθέντες συνόδων, αλλά δή και οι

υπό των τοπικών, και επί τούτοις, οι υπό τινων ιδία συγγραφέντες ά

γίων. Και δύναμιν μάλιστα οικουμενικών κανόνων έχουσι, τόσον οι πα

ρά των τοπικών συνόδων, όσον και οι παρά των μερικών συντεθέντες

αγίων. Διότι παρ' οικουμενικών συνόδων, της τετάρτης, λέγω, και έκτης,

και έβδόμης, έδοκιμάσθησαν, και επεκυρώθησαν, "Ως φαίνεται εν τώ ά.

κανόνι της τετάρτης τε, και έβδομης, και εν τω β. τής Πενθέκτης,

ή. Ότι εκείνο, όπου οι κανόνες φανερώς ου γράφουσε, τούτο εκ τών

όμοίων των εν τους κανόσι γεγραμμένων, πρέπει να κρίνεται και να

συμπεραίνεται, και άρα την ερμηνείαν τού ιέ, της ς ή και εκ των

συγγραμμάτων τών κατά μέρος πατέρων ή και εκ της διακρίσεως τού

ορθού λόγου,

θ'. Ότι πάντα τα σπάνια, και οικονομικά, και τα εξ ανάγκης, ή τι

νος πονηράς συνηθείας, και άπλώς ειπείν, πάντα τα παρά κανόνας γινό

μενα, νόμος, και κανών και παράδειγμα της εκκλησίας ουχί υπάρχουσε,

και άρα την ερμηνείαν τού ξή. αποστολικού. Πλην και της οικονομίας

ταύτης και ανάγκης παρελθούσης, πάλιν οι κανόνες κρατούσαν όρα

την υποσημείωσιν τού μς" και τον ιγ. κανόνα της ά.

ί. Ότι τα περισσότερα επιτίμια, τα ύπο των κανόνων διοριζόμενα,

τρίτου προσώπου όντα προστακτικού μη παρόντος, εξ ανάγκης χρειά

ζονται και β. πρόσωπον παρόν (όπερ έστιν ή σύνοδος) διά να ενεργη

θούν. Και ορα την υποσημείωσιν τού γ. αποστολικού

ιά. Ότι οι κανόνες και νόμοι ετέθησαν περί των κοινών, και ου περί

των μερικών. Και περί των ώς επί το πλείστον συμβαινόντων, και ουχί

περί των σπανίως ακολουθούντων,

ιβ. Ότι οι τών οικουμενικών συνόδων κανόνες, μάλλον ισχύουσα

των τοπικών, και οι των τοπικών μάλλον ισχύουσι τών κατά μέρος τα

τέρων. Και μάλιστα τών μη υπό συνόδου οικουμενικής κυρωθέντων, και

αναγνωθι το ρητόν του αγιωτατου Φωτίου περί τούτου, κείμενον εις την

γ. υποσημείωσιν τού Αγ. της ά,

ιγ. Ότι ένθα ουκ έστι κανών, ή έγγραφος νόμος, κρατεί ή καλή συ

νήθεια, ή όρθώ λόγω και πολλοίς έτσι δοκιμασθείσα, και μή εγγράφω

κανόνι, ή νόμω έναντιουμένη, τάξιν κανόνος και νόμου επέχουσα και

όρα την υποσημείωσιν του ά της εν Σαρδική

ιδ. Ότι πάντα τα κακώς κριθέντα και τυπωθέντα, ούτε κανών, ούτε

νόμος, ούτε χρόνος, ούτε συνήθεια βέβαιοι, κατά τους νομικούς,



-- αγ.

»τών συνοδικών, ήτοι ό τόμος της ενώσεως)».

«Θεσπίζομεν τονυν τάξιν νόμων επέχειν τους εκκλησιαστικούς Κανόνας, τους υπό των άγιων τεσσάρων συνό

-δων εκτεθέντας, ή βεβαιωθέντας, τουτέστι της εν Νικαία, και της εν Κωνσταντινουπόλει, και της εν Εφέσω

»πρώτης, και της εν Χαλκηδόνι (Ιουστινιανού νεαρά ρλά)». --

«Θεσπίζομεν τοίνυν τάξιν νόμων επέχειν τούς έκκλησιαστικούς Κανόνας, τους υπό τών άγιων επτά συνόδων

εκτεθέντας, ή βεβαιωθέντας (διά του βεβαιωθέντας, δηλούνται οι Κανόνες των τοπικών συνόδων, και των κατά

μέρος πατέρων οι παρά τών οικουμενικών συνόδων βεβαιωθέντες, κατά των Βαλσαμώνα) τών γάρ προειρημένων

κάγιων συνόδων τά δόγματα, καθάπερ τάς θείας γραφάς δεχόμεθα, και τούς Κανόνας ώς νόμους φυλάττομεν

(τών βασιλικών βιβλ. έ τίτλ. γ. κεφ. β. παρά Φωτι, τιτλ. ά. κεφ β.)».

«Η τρίτη διάταξις του β. τίτλ. των νεαρών «τούς των επτά συνόδων Κανόνας θέλει κρατεί, και τα δόγ

»ματα αυτών, ώς τάς θείας γραφάς (παρά Φωτίω τίτλω άκεφ β.)».

«Λέων όσοφός, (έν βιβλ. έ. βασιλικών τίτλ. γ. κεφ. ά) λέγει, δέχομαι τάς άγιας επτά οικουμενικάς συνόδους
- ν αν η ν

νώς το άγιον Ευαγγέλιον».

«Ωρίσθη παρά των άγιων πατέρων χρήνα και μετά θάνατον αναθεματίζεσθαι, τους είτε εις πίστιν, είτε εις

» Κανόνας άμαρτήσαντας, (ή οικουμεν, έ, σύνοδος έντή επιστολή του Ιουστινιανού, σελ. 392. τούβ' τόμου των

»συνοδικών) όρα φοβερόν λόγον, αγαπητέ.»

«Τους εν καταφρονήσει τιθεμένος τους ιερούς και θείους Κανόνας των ιερών πατέρων ημών, οι και την ά

υγίαν έκκλησίαν υπερείδρυσι, και όλην την χριστιανικήν πολιτείαν κοσμούντες, προς θείαν όδηγούσιν ευλάβειαν,

ανάθεμα, (ή σύνοδος ή έν Κωνσταντινουπόλ. ή μετά τον Κωνσταντίνον τον Πορφυρογέν. σελ. 977. του β. τόμ.

» Ότι οι θείοι Κανόνες υπέρ τους βασιλικούς νόμους ισχύουσιν».

» Εν τή δ. πράξει της δ. συνόδου γέγραπται «οι ένδοξότατοι άρχοντες είπαν. Tώ θειοτάτω Δεσπότη της οι

οικουμένης (τώ Μαρκιανώ δηλ.) ήρεσε, μή κατά τά θεία γράμματα, η πραγματικούς τύπους, τά τών όσιωτάτων

»επισκόπων προβαίνειν. Αλλά κατά τους Κανόνας τούς παρά των άγιων πατέρων νομοθετηθέντας. Η σύνοδος

» είπε. Κατά τών Κανόνων, πραγματικόν μηδέν ισχύσει. Οι Κανόνες των πατέρων κρατείτωσαν. Και πάλιν δεό

»μεθα, ώστε άργήσαι άναντιρρήτως τά έπι βλάβη τών Κανόνων πραγματικά, πραχθέντα τσιν εν πάση έπαρχία

κρατήσαι δε τους Κανόνας διά πάντων . . . πάντες τα αυτά λέγομεν. Όλα τα πραγματικά αργήσει. Οι Κα

νόνες κρατείτωσαν . . . Κατά την ψήφον της άγιας συνόδου, και εν ταις άλλας επαρχίας άπάσας τά τών Κα

νόνων κρατείτω».

«Ειδέ τις μαχόμενον τύπον τους νυν ώρισμένος προκομίσοι, άκυρον τούτον έδοξε

-- - ν

άγια πάση και οικουμε

»νική συνόδω (της γ. ό ή)».

«Οι τους Κανόσιν εναντιούμενοι πραγματικοί τύποι, άκυροί εισί (βιβλ. ά. τίτλ. β. διατάξει β. Φωτ. τίτλ. ά.

κεφάλαιον β’)». -- --

«Οι μεν γαρ, ήγουν οι Κανόνες, παρά βασιλέων, και άγιων πατέρων εκτεθέντες, και στηριχθέντες, ώς αι

υθεία γραφοι δέχονται. Οι δε νόμο, παρά βασιλέων μόνον εδέχθησαν, ή συνετέθησαν, και διά τούτο ού κατ

»σχύσουσι των θείων γραφών, ουδέ των Κανόνων (Βαλσαμών σχολ. εις το ανωτέρω β. κεφ. του Φωτίου)».

«Μήμοι τους έξω νόμους λέγει έπει και ο τελώνης νόμον πληροί τον έξωθεν, άλλ' όμως κολάζεται (ό Χρυ

»σόστομ. όμιλ. νζ εις το κατά Ματθ.), και πάλιν ουδέ γάρ άπαντας, ξυμφερόντως πολλάκις εισφέρουσε τους

ονόμους οι βασιλείς (όμιλ, ς εις τους άνδριάν)». -

«Λέγει όμως ό Βλάσταρς, ότι μεγάλην βοπήν τους θείος Κανόσιν (ήτοι βοήθειαν) οι φιλευσεβείς έκπoρίζoυσι

» νόμοι, τα μεν, εκείνος συντρέχοντες, τά δε, και αναπληρούντες, άπερ εκείνος έσθ’ όπη παρείται, (κεφάλαιον έ.

»στοιχ. Κ.)». - -- - -

» Ότι οι θείοι Κανόνες και ύπερ τα τυπικά ισχύουσιν, όταν αυτούς έναντιούνται ταύτα,

και μάλιστα τά κατά μέρος και τοπικά».

«Φησί γάριό Βλάσταρς «άπό τής ρλά. Ιουστινιανίου νεαράς γνοίης άν, ότι τα γενόμενα παρά τών Κτιτόρων

κέντος Μοναστηρίος τυπικά στστέργειν οφείλουσιν, ει μήπου τους Κανόσιν έναντιούνται (κεφ. :ς", του λ. τοιχ)».

--------------------------------------------------------------------



ιδ. --

Επίγραμμα εις τούς ιερούς Κανόνας ήρωελεγεί ο ν.

--

Eύτε με υλήεντα, Τριάς τεχνήσατο κόσμον,

Στοιχιακούς Κανόσιν, τόν βασυνηρμόσατο.

Τους έπι έμμενέων, Κόσμος μέγας ούποτ' ολείται

Τάξις τε ζαθέη, ευνομίητε πέλει.

Αυτάρ ότε Χριστοιο, έπώνυμον ήδρασε Κόσμον,

Τους δ' ιερούς Κανόσιν, σύνδεσέμιν προφρόνως,

"Ων διά λοξόν άπαν, έθος εργεται άμπλακιάων,

Αρμονη δ ιερής, Ευνομίης κρατέει.

Δευρ' τε οισι μέμηλεν, έρως σοφίης θεοπνεύστου,

Τούς μάλα ένδυκέως, χειρεσι λαμβάνετε

Εις την Βίβλον ιαμβικόν

Ίθύνεται μεν πάσα ναυς πηδαλίω,

Βίβλω δε τήδε πάσα ή Εκκλησία,

«Όσοι τώ Κανόνι τούτω στοιχήσουσιν, ειρήνη έπ’ αυτούς και έλεος» (Γαλ. ς. 16)

Του άγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. -

«Πώς ουκ άτοπον "Ρωμαίων μεν νόμον μηδενι άγνοείν έξείναι, μηδάνσφόδρα ή τις αγροικίας και άμαθέστατος,

»Μηδε είναι νόμον, τον βοηθούντα τους πραττομένος διάγνοιαν. Τους δε της σωτηρίας αγνοείν μυσταγωγούς,

ντάς της σωτηρίας αρχάς, καντ' άλλα, τυγχάνωση των άπλουστέρων όντες, και μη βαθείς την διάνοιαν;» λόγ

εις τον μέγαν Αθανάσιον

-- Η ΓΓ . - - -

Γού Χρυσοστόμου,

«Ήκουσα και ουκ έτήρησα ... ουκ έτήρησας; κατέγνως σεαυτού εις το ήμισυ έτήρησας, κάν μη τηρήσης,

είπης δε, ουκ ετήρησα. Ο γάρ καταγνούς εαυτού επιτομήτηρήσα, επί το τηρήσασπουδάζει, λόγ δ' περίμε

τανοίας σελ. 785. του ς", τόμ. της έν Ετώνη έκδόσεως --

Tού άγίουΚυρίλλου Αλεξανδρείας

«Ακούσωμεν τοίνυν όσοι της αναγνώσεως των γραφών αμελούμεν, όσην ύπομένομεν βλάβην, όσην πενίαν, ου

υγάρ άνποτε της διά των έργων επιλαβώμεθα πολιτείας, οι μηδέ αυτούς τους νόμους ειδότες, καθ'ούς πολιτεύε

σθαιχρή ορα εν τη εις το κατά Ματθ σειρά κριγ στίχ,52 ερμηνεύων το, δια τούτο πάς γραμματεύς κατάλοιπον - -

Του άγιου Μαξίμου,

«Πολλοί έσμενοι λέγοντες, λίγοι δε οι ποιούντες άλλουν τον λόγον του θεού ουδείς ώφειλε νοθεύειν διά την

νιδίαν αμέλεια, αλλ' ομολογείν μεν την έαυτού άσθένειαν, μη αποκρύπτειν δε την του Θεού αλήθειαν. Έναμή υπό

-δικοι γενώμεθα, μετά της τών εντολών παραβάσεως, και της του λόγου του Θεού παρεξηγήσεως» (κεφ. πέ της

δ. έκατοντ. τών περί αγάπης, σελ. 329 της φιλοκαλ) - -



ίύ,

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ,

Διάφοροι σύνοδοι, ή μάλλον ειπείν συνελεύσεις (1) από τους άγιους αποστόλους κατάτινας (2) έγιναν. Πρώ

Πράξ. α. μεν εν έτει 33 ή 34 από Χριστού περί εκλογής αποστόλου, αντί του προδότου Ιούδα, ότε, προτε

θέντων Ιωσήφ και Ματθίου, έπεσεν ό κλήρος έπι Ματθίαν. Δευτέρα δε, όταν με το να ήταν ή καρδία και η ψυχή

μία τών πιστευσάντων, όσοι είχον χωράφια και όσπήτια, ή άλλο τι, έπώλουν αυτά και έφεροντάς τιμάς εις τούς

Πραξ. δ. 4. πόδας των αποστόλων διά νά κυβερνούν τους μη έχοντας Αγκαλά και ή συνέλευσις αύτη δεν συμπε

ραίνεται φανερώς από το κείμενον των πράξεων. Τρίτη, όταν έδιαλέχθησαν οι επτά διάκονοι διά νά υπηρετούν

και τα εις τας τραπέζας, Τετάρτη, όταν ακούσαντες οι άπόστολοι, και οι εκ περιτομής άδελφοι, ότι έβάπτισεν

Προεια 12 ο Πέτρος των εθνικών Κορνήλιον και τους συν αυτώ, διεφέροντο με αυτόν. Πέμπτη, όταν οι απόστολοι

και οι πρεσβύτεροι έσυνάχθησαν διά νά θεωρήσουν το ζήτημα, αν οι μη περιτεμνόμενοι κατά τον νόμον Μωσέως

πιστοι, δεν ήμπορούν να σωθούν, καθώς τούτο έλεγόντίνες καταβάντες από της Ιουδαίας εις Αντιόχειαν. Την

όποίαν ταύτην, κυρίως σύνοδον και συνέλευσιν τών αποστόλων πρέπει να ονομάζη κάθε κριτικός, ή μάλλον ειπείν

παράδειγμα, και πρωτότυπον τών μετά ταύτα συνόδων Επειδή περιέχει και το όνομα, και τα χαρακτηριστικά

είναι η 5 ιδιώματα των συνόδων, «εξανέστησαν γάρτινες τών από της αιρέσεως των φαρισσαίων, λέγοντες, ότι

δει περτέμνειν αυτούς (ιδού ή έρις και ή φιλονεικία, διήν ή σύνοδος, εχρειάζετο) «συνήχθησαν δε οι απόστολοι

και οι και οι πρεσβύτεροι (ιδού ή σύνοδος και η συνέλευσις ονομαστι λεγομένη «πολλής δε συζητήσεως γε

Αυτή η ανομένης (ιδού ή προηγουμένη έρευνα δι αυτήν) «τότε έδοξε τους αποστόλοις και τους πρεσβυτέροις συν

και οι όλη τη έκκλησία. Και έδοξε τώ άγίω Πνεύματι και ήμύν, κτ. (ιδού ή ψήφος και η απόφασις)». Εγένετο

υδέ ή συνέλευσις αύτη μετά την ανάληψιν του Χριστού έτει 17. Έκτη συνέλευσης των αποστόλων έγινε»

με ένα εν έτει 56 ή 58, όταν, εισελθόντος του Παύλου προς τον αδελφόθεον Ιάκωβον, παρεγένοντο προς αυ
Ει άπαντες οι πρεσβύτεροι. Τινές δε θέλουσινά έγινε και άλλη συνέλευσης των αποστόλων έν"Αντι

οχεία, ήτις εξέθετο κανόνας θ'. καθώς σημειώνουσι μερικοί Δυτικοί πατέρες (περί ου ορα την υποσημείωσιν του πέ.

αποστολικού), και άλλα ακόμα, άπό τάς όποίας ή μεγαλωτάτη και αξιόλογος συνέλευσις, λέγουσιν οι Δυτικοί, να

έγινεν εν έτει 44, όταν οι απόστολοι έμελλον νά χωρισθούν ένας από τον άλλον. Εις την οποίαν εσύνθεσαν και

το σύμβολον της πίστεως (περί ου όρα την β. υποσημείωσιν του ά της σ') το λεγόμενον των αγίων αποστόλων,

Τούτων ούτως ειρημένων, εις ποίαν συνέλευσιν από αυτάς εξέδωκαν διά του Κλήμεντος οι θείοι απόστολοι

τους παρόντας πέ. Κανόνας αυτών, καμμίαν ακριβή είδησιν περί τούτου ή αρχαιότης δεν μας έπαρέδωκε στο

χαστικώς (3), όμως ήμπορεί να επη τινάς ότι εδώρισαν τούτους κατά την ρηθείσαν εκείνην μεγαλωτάτην και

αξιόλογον αυτών συνέλευσιν, όταν έμελλον να χωρισθούν και να διασπαρούν εις το κήρυγμα του Ευαγγελίου.

Επειδή δε πολλοί αιρετικοί, ίσως δε καίτινες από τους Δυτικούς (είπα δε ίσως, ότι, κατά την μαρτυρίαν Αν

τωνίου Φορέστου Γεζουβίτου, εν τη περί της ιερωσύνης προπαρασκευή ή εν Τρδέντω αυτών οικουμενική σύνοδος

έκύρωσεν αποντας τον αριθμόν πέ, ελεγχόμενοι εις τας καινοτομίας αυτών απο τους παρόντος κανόνας, ανοί,

γουσι τα στόματα κατ' αυτών, λέγοντες ότι δεν είναι η όλοι, ή μερικοί γνήσιοι Κανόνες τών άγιων αποστόλων,

Ημείς με πολλήν επιμέλειαν έσπουδάσαμεν να τους περιφράξωμεν με χίλιους θυρεούς, και με όλας τας Βολίδας

των δυνατών, κατά το άσμα, να και από αυτήν μόνην την θεωρίαν του πλήθους της πανοπλίας φοβήται από

μακρόθεν κάθε πολέμιος. Το λέγω φανερώτερα. Επιμελήθημεν να εύρωμεν, ποιοι μέν Κανόνες συνόδων βεβαιούσι

τους αποστολικούς τούτους Κανόνας αυτολεξεί. Ποιοι δε βεβαιούσιν αυτούς με μόνον το όνομα, αποστολικοί,

1

Και οι μεν αυτολεξεί βεβαιούμενοι, είναι ούτοι

Θ έ αποστολικός από τον ιγ. της ς".

Ο ιζ και ή, από τον γ. της ς".

Ο κβ. και κγ', από τον ή της ά και β.

(1) Είπα συνελεύσεις μάλλον, διατί ο άγιος Μάρκος ο Εφέσου εν στολικόν Κονόνα λέγει, ότι ό Κλήμης έγραψε τους αποστολικούς και

τή έν Φλωρεντία συνόδω απεκρίθη προς τους Λατίνους, ημείς συνέλευσιν

των αποστόλων όνομαζομεν και όχι σύνοδον, καθώς Σιλβέστρος ο μέγας
ν

εκκλησιαρχης γράφει τμήμα τ. κεφ- τ. και όρθώς ώς σοφώτατος άπε

κρίθη σύνοδος μεν γαρ εστιν ή των της εκκλησίας λογάδων, εκ διαφο

ρων επαρχιών και κλημάτων της γης, εις μίαν τινα πόλιν συλλογή.

Συνέλευσης δε ή αυτών τα των εν ρητή ημέρα επί το αυτό και τόπου και

χρόνου συμπαρουσίασε

(2) ο Δοσίθεος απο σελ. 14 έως 18 της δωδεκαβίβλ. αναφέρει ταύ

τας. Ομοίως και ο Σπυρίδων αρχιμανδρίτης ο Μίλιας έντη σελ. 1015.

Του β. τόμου της συλλογής των συνοδών αυτολεξεί παρά του Δοσιθέου ταυ

"της έρανισθείς Πλην και οι δύω ατάκτως περιέχουσα τάς συνελεύσεις

των αποστόλων, ταύτας κατά τον αριθμόν. Διά τούτο ήμες ακολου

ξήσαντες μάλλον εις την τάξιν των κεφαλαίων των αποστολικών πρα

θεων εις ταξιν αυτός καλλιτέραν έστρώσαμεν, τον αριθμόν έναλλάξαντες,

(3) Είπα στοχαστικώς, και όχι βεβαίως. Διατί ο άγιος Μελήτιος

(λόγ, περί άζύμων) φέρων εις μαρτυρίαν τον περί των αζύμων απο

νόνας, προσταγή Πέτρου, και Παύλου, (ότι δε ή αυτή φράσις των υπό

του Κλήμεντος γραφεισών αποστολικών Διαταγών σώζεται και εις τους

αποστολικούς Κανόνας, βεβαιότατα θέλει το συνομολογήσει κάθε Κριτι

κοι απλής μονης αναγνώσεων αλά και Γεώργιος ο Σουηδονής, εις

τας περιόδους Πέτρου και Παύλου λέγει, ότι, ένωθέντες εν Αντιοχεία

Πέτρος, και Παύλος, τους αποστολικούς τούτους Κανόνας έποίησου. Και

αυτος δε ο ίδιος Κλήμης γραφει εν τω πέ, αποστολικώ το εδικόν του

όνομα. Ηταν δε ο άγιος Κλήμης όχι μόνον μαθητής και οπαδός του αποστό

λου Πέτρου, καθώς αναφέρει ή προς Τραλλησίους επιστολή Ιγνατίου του Θε

οφόρου λέγοντα -- Ανέκδοτο, κα Κλήμης μέτρων λειτουργούντες χρημα

τίσας επίσκοπος της Ρώμης, ή αμέσως μετά τον Πέτρον ή τέταρτος,
- - - - - - - - - - - - - - - - -

μετά Πέτρον δηλαδή και Λίνον και Κλητου, ή Ανάκλητου, ή ανέγκλητον.

Αλλά και μαθητής Παύλου, ώς τούτο δηλοί ή προς Φιλιππησίους επι

στολή του Παύλου, λέγουσα. Μετά και Κλήμεντος, και των λοι

πών συνεργών μου (κεφ. δ. 3)

--
--
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Ο κς από τον ζ' της τ.

Ο κζ' από τον θ. της ά και β

Ο κθ' από τον έ της ζ. -

Ο λ. από τον γ. της ζ.

Ο λδ. από τον θ. της εν Αντιοχεία,

ή από τον ιβ. της ζ. -

", από τον κο της έν Αντιοχεία,

από τον κέ της έν Αντιοχεία,

από τα πρακτικά της ζ,

απο τον νε. της τ.

από τον ί, της ά και β.
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Οι δε με το όνομα μόνον, αποστολικοί, είναι ουτοι

Ο β. γ. και τις αποστολικοί, από την επιστολή, Αλεξάνδρου Αλεξανδρείας, η επιστέλλει προς Αλέξαν

ρον Κωνσταντινουπόλεως (παρά Θεοδωρήτ. Βιβλ. ά., κεφ.δ. ή παρ’ άλλος γ. της εκκλησιαστικής ιστορίας)

Ο ιδ. και ιέ, άποστολικός άπό τόν ιέ της ά αλλά δη και από την επιστολήν όπου στέλλει ό μέγας Κων

σταντίνος προς τον Ευσέβον Καισαρείας (παρ' Ευσεβίω έν τη ζωή Κωνσταντίνου Βιβλ. γ. κεφ. νθ. και ξ, ή

παρ’ άλλος ξά)

Ο λδ. και λέι άπό τόν ή της γ.

Ο οδ. από τα εν Κωνσταντινουπόλει πραχθέντα συνοδικά υπομνήματα περί "Αγαπίου και Βαγαδίου. Ήτοι από

την εν Κωνσταντινουπόλει τοπικήν σύνοδον, περί ής όρα μετά την εν Σαρδική -

Οι πέ. αποστολικοί άπαντες βεβαιούνται από τον β. της - και από τον ά της ζ και ή ς, δε, και ρλζ. -

ουστινιάνιος νεαρά βεβαιούσαι τούτους, λέγουσι. «Τούτο δε έσεσθαι πιστεύομεν, είπερ ή των ιερών Κανόνων πα

- ρατήρησις φυλάττοντο, ήν ούτε δικαίως ύμνούμενοι, και προσκυνητοι και αυτόπτα και υπηρέτα του θείου λό

νγου παραδεδώκασιν απόστολοι, και οι άγιοι Πατέρες έφυλάξαντο και υφηγήσαντο.»

Μέμνητα αυτών, και ο Θεοδόσιος και Ουαλεντινιανός έντήσάκρα, φερόμενοι κατά Ειρηναίου επισκόπου Τύρου

όρα Δοσίθε, σελ. 610 της δωδεκαβίβ) Βεβαιούσι δε τούτους και οι των Κανόνων εξηγηταί ό Ζωναράς, λέγω,

ο Βαλσαμων, Αλέξιος ο Αριστηνός, Συμεών Μάγιστρος και Λογοθέτης. Ο Ιερομόναχος Ματθαίος ο Βλάσταρς

Ιωσήφ ο Αιγύπτιος. Ο Φώτιος Βέβαιοι δε τούτους και Ιωάννης ο Δαμασκηνός, λέγων. «Κανόνες τών άγιων

Αποστ. διά Κλήμεντος (βιβλ. δ. κεφ. 18. περί ορθ) πέ. Κανόνας των άγιων αποσ. λέγει και Ιωάννης ο Αν

ντιοχεύς έν τίτλ. ν. και Ιωάννης ό από Σχολαστικών ό Κωνσταντινουπόλεως εν τώ προοιμίω της συλλογής

και των Κανόνων, ούτω λέγει. Οι μεν άγιοι του Κυρίου μαθητα και Απόστολοιπέ, διά Κλήμεντος κανόνας εξέθεντο»,

Αφίνω να λέγω ότι οι κέ. Κανόνες της εν Αντιοχεία, όχι μόνον είναι σύμφωνοι κατά το νόημα με τους Απο

στολικούς, αλλά και ολόκληρα βητά εξ αυτών περιέχουσι διεσπαρμένα. Απόδειξις της γνησιότητος των Αποστο

λικών Κανόνων είναι και ή κατά το νόημα συμφωνία και παραλληλία των λοιπών Κανόνων, τόσον συνοδικών,

όσον και των κατά μέρος Πατέρων, ήτις φαίνεται εν εκάστω αποστολικώ εις το παρόν Βιβλίου. Δύσκολον μεν

είναι, μάλλον δε αδύνατον να πιστεύση τινας, ότι από ταυτομάτου και κατά τύχην έσυμφώνησαν με αυτούς τόσα
σύνοδοι οικουμενικα, τόσα τοπικα, και τόσοι κατά μέρος Πατέρες. Και εξ έναντίας πάντη ευκολώτατον είναι να

πιστεύση τινας, ότι οι τόσοι και τόσοι Κανόνες, έχοντες έμπροσθεν αυτών τους αποστολικούς τούτους, ώσάν τό

τα πρωτότυπα παραδείγματα, και θεμέλια βασιμώτατα, κατά μίμησιν έσυμφώνησαν με αυτούς, και επάνω αυτών

εποικοδομήθησαν

--------------------------------------------------------------------



ΟΙ ΠΕ. ΚΑΝΟΝΕΣΤΩΝ ΑΓΙΩΝ, ΚΑΙ ΠΑΝΣΕΠΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ,

ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΑΣ ΚΟΙΝΗΝ ΔΙΑΛΕΚΤΟΝ ΤΑΥΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΟΙ,

Κανών Α.

Της ά. δ.

»

Επιτς χειροτονείσθω υπό Επισκόπωνδύω, ή τριών (1) Τής ζ. γ'

Ερμηνεία,

Ηλέξις Επίσκοπος, πρώτον μεν και κυρίως αποδίδοτα, παρά τας θείας και άγιας Γραφάς, εις τον τά πάντα

έφορώντα και επισκοπούντα Θεόν, ώς μαρτυρεί ο Ιώβ λέγων ναύτη ή μερις άνθρώπου ασεβούς παρά Κυρίου. Και κτήμα

υπαρχόντων αυτώ παρά του επισκόπου (ήτοι του Θεού)(κεφ. κ. 29) Και πάλιν. » Η δε επισκοπήσου εφύλαξεμου το πνεύ

•μα (ί, 12) Και εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, ώς λέγει δεν αποστόλοις Κορυφαίος Πέτρος περιαυτού. » Ήτε γάρ ώς

πρόβαταπλανώμενα. Αλλ' επεστράφητενυνέπτονποιμένα και Επίσκοπον των ψυχών ημών(ά, Πέτ. ή 25). Δεύτερον δέκα

κατά χάρη φωνή αύτη αποδίδοται εις τους υπό Θεούψηφισθέντας, καθώς λέγει περί του Ελεάζαρ οίδιος Θεός - Επίσκοπος

» Έλεάζαρ υιός Ααρών του ιερέως. (αριθμών δ. 16) Και προς Ιεζεκιήλ λέγει ο Θεός. Υε ανθρώπου σκοπόν δέδωκά σε τώ οίκω

Ισραήλ (γ. 12) και απλώς ειπείν, Επίσκοποι ονομάζονται εν τη παλαιά Γραφή, τόσον οι των εσωτερικών και εκκλησιαστικών Διοι

κήσεων και πραγμάτων επιτηρητα και φύλακες, καθώς είναι γεγραμμένον περί του ανωτέρω Έλεάζαρ, ότι, είχε την επισκοπήν ό

λης της σκηνής (Αριθ. δ. 16) »Και περί του αρχιερέως Ιωδαι, ότι, κατέστησεν Επισκόπους εις τον οίκον Κυρίου. »Και έθηκε»

ο ιερεύς επισκόπους εις τον οίκον Κυρίου (δ. βασιλιά. 18) όσον και οι τών εξωτερικών και πολιτικών πραγμάτων και Διοική

σεων επιτηρηταί καθως γέγραπτα. » Ωργίσθη Μωϋσης επί τους Επισκόπος της δυνάμεως, χιλιάρχος, και εκατοντάρχος, (ά

ριθμ. λά. 14) ουδείς όμως από τους Αποστόλους έψηφίσθη, ή ωνομάσθη Επίσκοπος, ζώντος επί γης του Κυρίου, του μόνου

όντος Επισκόπου των ψυχών ημών. Αλλά μόνην την εξουσίαν είχον του θεραπεύειν πάσαν νόσον, και του εκβάλλειν τα δαιμό

νια. (Ματθ. 1. Μάρκ. γ) Μετά δε την εκ νεκρών του σωτήρος ημών εξανάστασιν, και ανάληψιν, αποσταλέντες ούτοι παρ’ αυ

του, ώς αυτός απεστάλη παρά του Πατρός, εις τον κόσμον άπαντα, και πάσαν λαβόντες εξουσίαν του δεσμείν και λύειν, και

πάντα τα χαρίσματα του Παναγίου Πνεύματος εν τη ημέρα της Πεντηκοστής, όχι μόνον το αποστολικόν είχον όνομα, έξι αυ

τών των πραγμάτων, αλλά δή και το επισκοπικών αυτό, καθώς μαρτυρεί ο ιερός Επιφάνιος αρ. κζ'. »Πρώτοι Πέτρος, και

Παύλος ο Απόστολοι αυτοί, και Επίσκοποι. » Ωσαύτως και οι λοιποί πάντες, καθώς βεβαιούσιν οι Πατέρες. Διά τούτο και υπό

τριών επισκόπων, ή δύω, δώρισαν νά χειροτονούνται οι κατά πόλεις Επίσκοποι, Αλλά και αυτοί κατά χώρας και πλες

κηρύσσοντες, ώς λέγει ο Ιερός Κλήμης επιστ. ά. προς Κορινθ. Καθίστανοντας απαρχάς αυτών, δοκιμάσαντες τώ Πνεύματι.

εις Επισκόπους, και Διακόνους των μελλόντων πιστεύει». Όθεν και ο θεοφόρος Ιγνάτιος γράφων προς τους εν:
πιστούς παραγγέλλει. - Αιδείσθε δε και τον Επίσκοπον υμών, ώς Xριστον, καθ' ά υμίν οι μακάριοι διετάξαντο "Απόστολοι,

Και ταύτα μεν περί της λέξεως Επίσκοπος. Η δε λέξις χειροτονία, έτυμολογείται από το τείνω, ήτοι έξαπλώνω τας χεί

ρας, και έχει δύω σημαινόμενα. Διότι, χειροτονία ονομάζεται και η ψήφος, και εκλογή απλώς τινός άξιώματος, ή οποία έγινετο

με την έκτασιν τών του Δήμου χειρών, κατ' εκείνο το Δημοσθενικό». »Κάνοντιναούν χειροτονήσητε στρατηγό, Και μά- Ι Λόγιά και

λιστα κατά το πάλαι της Εκκλησίας επικρατήσαν έθος,ότε ανεμποδίστως, τα πλήθη συναγόμενα, έχειροτόνου, ήτοι έψήφιζον, τα “τα

Τής έν Αν.

τιοχεία ιθ.

τής έν Λαο.

δικεία. ιβ.

τής έν Σαρδ.

ς, της εν

Κωνσταντι.

νουπ. ά.

(1) Ο "Ρώμης Ανάκλητος λέγει. Ότι ό ά. ούτος Κανών, είναι λόγος

τού "Αποστόλου Πέτρου, και ότι, κατά την νομοθεσίαν του Κανόνος τού

του, έχειροτόνησαν τον αδελφόθεον Ιάκωβον οι τρείς Απόστολοι, ό Πέ

τρος, και Ιάκωβος, και Ιωάννης. Και αγκαλά ο θείος Χρυσόστομος λέγει,

ότι εχειροτόνησεν αυτόν ο Κύριος. Αλλ' ίσως, ο μεν Κύριος εψήφησεν
αυτόν Επίσκοπον Ιεροσολύμων, (της κατά τον Χρυσόστομου χειροτονίας,

αντί ψήφου εκλαμβανομένης) οι δε τρείς Απόστολοι, μετά την Ανάληψιν

του Κυρίου, διά της θείας ιεροτελεστίας εχειροτόνησαν αυτόν. "Ως και ό

Δοσίθεος μαρτυρεί εν σελ. 3 του ά. βιβλ. περί των εν Ιεροσολύμος Πα

τριαρχευσάντων. Διά τί δε, ό μεν Επίσκοπος χειροτονείται από τρεις,

ή δύω Επισκόπους, ο δε Πρεσβύτερος, και οι λοιποί Κληρικοί, από

ένα μόνον και πιθανόν έστιν, ότι τούτο να ήναι το εσωτερικών, και μάλλον

είχύτερον αίτιον. Επειδή γάρ κατά τον Απόστολον, το έλαττον υπό τού

κρείττονος εύλογείται (Εβρ. ζ. 7. όπερ ιδία περί της ιερωσύνης είρηται)

εις μεν την του Πρεσβυτέρου, ελάττονος όντος χειροτονία, αρκεί εις και

μόνος Επίσκοπος, ώς κρείττων, και υπερβάθμιος ομολογουμένως εκείνου

ών. Εις δε την του Επισκόπου, ομοταγούς και όμοβαθμίου όντος, και ού

χι ελάττονος, ουκ αρκεί εις μόνος Επίσκοπος, ώς όμοβάθμιος, και μη

κρείττων εκείνου ών. ίνα ούν το κρείττον το έλαττον ευλογήση, δύω, ή

τρεις τον ένα χειροτονούσιν. "Επειδή όμολογουμένως, άγαθοι, ήτοι κρείσ

σονες, οι δύω υπερ τον ένα εισιν, ώς λέγει Σολομών. Εκκλ. δ.

 



2 ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ -

εκτάσεως των χειρών, τους αρχιερείς, ώς λέγει ο Ζωναράς, κάν έπειτα τούτο ή έν Λαοδικεία σύνοδος, έντώ πέμπτω αυτής

Κανόνι ήκύρωσε, ειπούσα -Ότι ουδε τας χειροτονίας, ήτοι τις ψήφους, επί παρουσία άκροωμένων γίνεσθαι. Χειροτονία δε

την σήμερον ονομάζεται, ή διά των ευχών, και της επικλήσεως του αγίου Πνεύματος, γινομένη του αρχιερέως ιεροτελεστία,

βάλλοντος εν ταυτώ και την χειρά του, επάνω εις τηνε: του χειροτονουμένου, κατά το Αποστολικόν εκείνο χείρας ταχέως

μηδενί επιτίθει. Και είναι το πράγμα τούτο τους όλος γνωριμώτατον, Ορίζει λοιπόν ο Κανών ούτος, ότι, κάθε άρχιερεύς (είτε

Μητροπολίτης είναι δηλ. ή Αρχιεπίσκοπος, ή Επίσκοπος) ας χειροτονήται από δύω Επισκόπους, ή τρείς (1) Φαίνεται δε ότι

το σχήμα του λόγου είναι προθύστερον. Το γαρ άσχημάτιστο, και απλούστερον ήτον, αν ούτως έλεγε, Επίσκοπος:
υπό επισκόπων τριών, ή (το ολιγώτερον) δύω. Ούτως αι των Αποστόλων διαταγα άσχηματίστως τον αυτον Κανόνα εξέθεντο,

λέγουσα. - Επίσκοπον δε προστάσσομεν χειροτονείσθαι υπό τριών επισκόπων, ή το γούν έλαττον υποδύω.» (2)

Συμφωνία,

»Συμφώνως με τον παρόντα Κανόνα, και διάφοροι άλλοι Κανόνες νομοθετούσι. Πρέπει μεν γαρ, ή όλοι οι της Επαρχίας

» επίσκοποι (κατά τον δ. της ά. και γ. της ζ' και θ'. Αντιοχείας) ή πολλοί, (κατά τον γ. της Καρθαγ.) να συνάγωνται,

και να χειροτονούσε τον Επίσκοπο. Επει δε τούτο είναι δύσκολο, το λιγώτερον πρέπει να τον χειροτονούσε τρεις, και οι λοιποί νά

»γίνωνται σύμψηφοι εις την χειροτονίαν αυτού διά των γραμμάτων τους. Βεβαιών δε τον Αποστολικόν τούτον ονή της έν Καρθαγ.

-λέγει, ο αρχαίος τύπος φυλαχθήσεται, να όχι λιγώτεροι (3) από τους τρεις Επισκόπους, αρκέσωσιν εις χειροτονίαν Επισκόπου, ότι

»Μητροπολίτης δηλ. και δύο άλλοι Επίσκοποι. Αυτό τούτο λέγει, και ο ά. Κανών της εν Κωνσταντινουπόλει τοπικής συνόδου. Και ο

•ιβ δε της εν Λαοδικεία διορίζει, ότι, με την κρίσιν των πέριξ Επισκόπων, πρέπει να καθίστανται οι Επίσκοποι εις την έκκλησιαστικήν

άρχήν. Εάν δε, κατά συμβεβηκός, μείνη εις μίαν έπαρχίαν ένας μόνος Επίσκοπος, όστις παρακαλούμενος από τον Μητροπολίτη,

-ούτε υπάγη, ούτε διάγραμμάτων συμψηφίση τον μέλλοντα χειροτονηθήναι Αρχιερέα, τότε ο Μητροπολίτης πρέπει, και να ψηφίζη,
και να χειροτονή αυτόν διάτών της πλησιoχώρου ξένης επαρχίας Επισκόπων, ομοίως και αυτό, τούτον τον Μητροπολίτη, οι πλησιό

-χωροιατο πρέπε να ψηφίζουν και να χειροτονούν κατά τονς, της Σαρδικής Α. δε των Αποπλων δατογα βέλ ή. κερ. κζ.)

προστάζουν, ότι εκείνος που χειροτονηθή από ένα Επίσκοπο, να καθήρεται, ομού με τον χειροτονήσαντα, έξω μόνον αν κατά ανάγ

-κην διωγμού, ή άλλην τινά αιτία, δεν ήμπορούν πολλοί να συναχθούν, και με την ψήφον τούτων χειροτονηθή από ένα. Καθώς δΣ

αδήριος εχειροτονήθη Επίσκοπος Παλαβίσκης, κατά τον Συνέσιον, όχι υπό τριών, αλλ' υπό ενός Επισκόπου του Φίλωνος, διά το

» άπαρρησίαστον των Επισκόπων, έντους καιρούς εκείνος. « -

Κανών Β.

Πρεσβύτερος υπό ενός Επισκόπου χειροτονείσθω, και Διάκονος, και οι λοιποί Κληρικοί

Ερμηνεία,

Ούτος ο Κανών διορίζεται, ότι κάθε Πρεσβύτερος, και Διάκονος, και όλοι οι λοιποί Κληρικοί, (4) Υποδιάκονοι δηλ. Α

ναγνώσται, και Ψάλτα, και οι καθ' εξής, να χειροτονώνται από ένα μόνον Επίσκοπον (5)

(1) »Οι δε χειροτονούμενοι Επίσκοποι, πρέπει να ήναι προβεβηκότες

την ηλικίαν, δηλαδή, όχι λιγώτερον από πενήντα χρόνων, έξω μόνον,

νάν εις επαρχίαν μικράν προβεβηκώς τινας δεν ευρίσκεται, κατά τάςΑ

Αποστολικάς διαταγ. βιβλ. β. κεφ. ά. και κατά την υβ. επιστολ. του

νάγίου Κυπριανού, "Η και υπέρ το τριακοστόν έτος, κατά την ρλζ.

»Νεαράν του Ιουστινιανού,

(2) ορίζεται δε ο Επίσκοπος από τον Λέοντα και Κωνσταντίνον τους βα

σιλείς ούτως. » Επίσκοπός εστιν επιτηρητής και επιμελητής πασών των

» εκκλησιαζομένων ψυχών των εν τη αυτού επαρχία, δύναμιν έχων τελε

»στικήν, Πρεσβυτέρου, Διακόνου, και Αναγνώστου και Ψάλτου, και Μο

ναχού. Ιδιον δε Επισκόπου, τους μεν ταπεινούς συγκατέρχεσθαι, κατα

φρονείν δε των επαιρομένων... Και προκινδυνεύειν του ποιμνίου, και

» την εκείνων στενοχωρίαν, οικείαν οδύνην ποιεσθαι (εκλογ. τίτλ. ή. σελ.

»92. του β. βιβλ. του Γιούρι) Μητροπολίτης δε διά τούτο καλείται ο

» Επίσκοπος, κατά τον Φιλαδελφείας Γαβριήλ (εν τώ περί ιερωσύν) διά τι

και είναι ώς Μήτηρ της πόλεώς του, την οποίαν χρεωστεί να τρέφη, και πνευ

»ματικώς με τάς διδαχάς, και με την ζωήν και τα άγια ήθη του, και

» με τα εισοδήματα της επαρχίας, όρα και εις τον νή. Αποστολικόν. Ότι

» δε συνήθεια επωφελεστάτη ηκολούθησεν εις την έκκλησίαν του Θεού, οι

•μέλλοντες χειροτονείσθαι Επίσκοποι, να γίνωνται πρώτου Μοναχοί, έ

»πειτα να γίνωνται Επίσκοποι, ορα εις την υποσημ. του νά. Αποστολικού

(3) Ισως διά τούτο είπεν όχι ολιγώτεροι από τους τρεις, ουκ έναν

τιούμενος τώ Αποστολικό, αλλά διά τό εν τους καιρούς εκείνος δν πε

ρισσότερον πλήθος των Επισκόπων, ή εν τοις των Αποστόλων καιρούς,

εν οις ήν και η ανάγκη του διωγμού.

(4) Κληρικοί, απλώς μεν και καθολικώς ονομάζονται όλοι εκείνοι, όπου

έχουσα χειροθεσίαν ιερατικήν, και εκκλησιαστικήν από Επισκόπου, και

τών εφεξής της εκκλησιαστικής τάξεως, έως αναγνώστου, και ψάλτου,

και έφορκιστού, και θυρωρού, κατά τον κ.τ. ξή, και ό. Αποστολικόν

Κανόνα και κό, και λ. τής Λαοδα. και την επιστολήν του μεγάλου

Βασιλείου προς τους ύφ' εαυτόν χωρεπισκόπους, και το νομικόν Φωτίου

τίτλ. ά., κεφ. λά, δι’ ό και ή ρκγ. του Ιουστινιανού νεαρά λέγει ούτως

» Τούς δε Πρεσβυτέρους, και Διακόνους, και Υποδιακόνους, και Αναγνώ

»στας, και Ψάλτας, ούς πάντας κληρικούς καλούμεν. Ούτινες και κανονι

»κοί λέγονται κατά τον τ. Αντιοχείας και άλλους κανόνας, Κυρίως δε

» κληρικοί ονομάζονται όλοι οι έξω του βήματος χειροθεσίαν έχοντες. - "Ο

δε Βαλσαμών έρμην. εις τόν νά τού Βασιλ. λέγει ότι και οι Μοναχοί,

κληρικοί ονομάζονται. "Ωνομάσθησαν δε Κληρικοί, κατά τον Χρύσανθον

(σελ. β. του συνταγματίου) από τον κλήρον όπου έδωκαν οι Απόστολοι

περί του Ματθίου, την σήμερον δε κληρικοί όνομάζονται ως επί το πλεί

στον οι τά εκκλησιαστικά άρχοντίκια και οφφίκια έχοντες, τόσον ιερω

μένοι, όσον και λαϊκοί,

(5) »Σημείωσα ότι, άγκαλά και οι Επίσκοποι Πρεσβύτεροι Διάκονοι και

»Υποδιάκονοι λέγονται κυρίως να χειροτονώνται, οι Αναγνώστα και

» Ψάλται να σφαγίζωνται, είτ’ ούν να χειροθετώνται, κατά τον Ζωναράν,

» και οι τούτων όμοιοι (έστι γάρ ή χειροθεσία γενικωτέρα της χειροτο

νίας), οι δε οικονόμοι και έκδικοι, και προσμονάριο να προβάλλωνται, κα

ντα τον β. της δ. κατά δε τον Θεσσαλονίκης Συμεών, οι μεν Επίσκοποι, Πρε

»σβύτεροι, και Διάκονοι χειροτονούνται, οι δε Υποδιάκονοι χειροθετούν

νται, οι δε Αναγνώσται σφραγίζονται, με όλα ταύτα ό παρών Κανών,

» ουδεμίαν διαφοράν κάμνει, αλλά εις όλους τους κληρικούς λέγει το

» όνομα της χειροτονίας. Και τούτο δε σημείωσα, κατά τον Χρυσόστο

»μον (λόγω α. προς Φιλιππησ. σελ. 5. του δ. τόμ.) ότι και ο Επίσκο

»πος, Πρεσβύτερος, και Διάκονος ονομάζεται (ώς περιέχων τάς τούτων

» ενεργείας) και αντιστρόφως οι Πρεσβύτεροι, Επίσκοποι ονομάζονται (αυ

ντόθι). Ότι δε και οι Πρεσβύτεροι, και Διάκονοι έψηφίζοντο, ώς οι Επί

σκοποι, πρόδηλον από τον γ. της ζ. συνόδου και τον ζ. Θεοφίλου. Και

νό Αλεξανδρείας Κύριλλος ερμηνεύων εις τό ή, κεφ. των αριθμ. το ρητόν

» εκείνο. Και προσάξεις τους Λευίτας έναντι Κυρίου, και επιθήσουσιν οι

» υιοι Ισραήλ τας χείρας αυτών επί τούς Λευίτας (εδαφ. 1.) λέγει τους επί

» ιερουργίαν διά Χριστού καλουμένους, επιψηφίζονται λαοί. « Αγκαλά και ή

ψήφος αύτη δεν ενεργείται την σήμερον. Τον τύπον δε της συμμαρτυ

ρίας όπου δίδεται εις τους χειροτονηθησομένους Πρεσβυτέρους, και Δια

κόνους, όρα, εν τω τέλει της βίβλου. Ήτις συμμαρτυρία, υπογεγραμμένη

ούσα με τις υπογραφάς τών έγκρίτων ιερέων, και κληρικών, φαίνεται να

έχη τόπον ψηφηφορίας, -



ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ,

Κανών Γ.

Είτις Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος παρά την του Κυρίου διάταξιν την επιτή θυσία, προσενέγκο έτεράτινα

επιτοθυσιαστήριον, ή μέλι, ή γάλα, ή άντ οίνου σίκερα επιτηδευτά "Η όρνεις, ή ζώάτινα, ή όσπρια, παρά την

διάταξη, καθαιρείσθως πλην νέωνχίδρων, ή σταφυλής, τω καιρώ τω δέοντι. Mή εξόν δε έστω προσάγεσθαι τι

έτερον προς το θυσιαστήριο, ή έλαιον εις την λυχνίαν, και θυμίαμα τώ καιρώ της άγιας προσφοράς,

"Απος όλ. δ.

τής:ς κή, λ6.

νζ. ηθ. της

Καρθαγ. μό.

Θεοφίλου ή.

Ερμηνεία,

Όταν ο Κύριος ημών "Ιησούς Χριστός παρέδωκεν εις τους Αποστόλους το μυστήριον της θείας ιερουργίας, έδιέταξεν εις

αυτούς, νά μή το επιτελούσε με άλλο κανένα: πάρεξ με άρτον και οίνο, έσμιγμένον με το νερό, αυτός πρώτος τούτο

ποήσας επί του μυστικού δείπνου, ώς έντή του αγίου Ιακώβου του αδελφοθέου λειτουργία γέγραπτα. » Εξ οίνου κεράσας: ποτήριον

-δηλ.) και ύδατος «Διά τούτο και οι θείοι Απόστολοι εις τον παρόντα κανόνα διορίζουν, ότι όποιος Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος παρα

βαίνοντας την διάταξη, όπου ο Κύριος έδώρισε διά την αναίμακτον ταύτην θυσίαν, ήθελε προσφέρη επάνω εις την αγίαν τράπεζαν άλλα

τινά είδη, ή μέλι λόγου χάριν, ή γάλα, ή αντιδιά οίνο, σίκερα κατασκευαστά, ήγουν κάθε ποτόν όπου ποιεί μέθη, καθώς είναι το

βακι, όπου κατασκευάζεται από διάφορα πωρικά. Η καθώς είναι ο ζύθος, ήτοι ήλεγομένη Μπύρα, από κριθάρι κατασκευαζομένη. Η

άλλοτε παρόμοιο, ή προσφέρη πουλία, ή ζώα τινά, ή όσπρια, ο τοιούτος ας καθήβεται. (1) Ας προσφέρωνται δε εις το θυσιαστήριον

νέα χίδρα (ήγουν νέων άσταχύων σίτου δράγματα, καθώς και οι Εβραίοι ταύτα τώ. Θεώ προσέφερον, νέα γάρ φησί, χίδραπεφρυγ

•μέναού φάγεσθε, έως αν προσενέγκητα υμείς τα δώρα τω Θεώ υμών. Και πάλιν, οίσετε δράγματα άπαρχήν του θερισμού - Λευιτική,
»ύμών προς τον ιερέα.) και σταφύλια. Όχι όμως ώς άναίμακτον θυσίαν του σώματος και αίματος του Κυρίου, μή γέ- Ι 10. 14.

νοιτο, άλλώσάν απαρχαι, και πρωτοφανήσιμοι καρποίες τον πρέποντα καιρών που ήθελαν ώριμάσουν. (2) Ώστε δεν είναι συγκε; ωρημένου

να προσφέρη τινάς: τι εις το άγιον βήμα, πάρεξ λάδι διά φωταγωγία, και θυμίαμα εις τον καιρών που τελείται ή θεία έπειτα

Συμφωνία,

»Συμφώνως με τον παρόντα και ο εξής δ. διορίζει, ότι τα άλλα πωρικά νά μή προσφέροντα εις το θυσιαστήριο, άλλ'

»εις των οίκων του επισκόπου, ως πρωτοφανήσιμα. Ο δεμδ. της έν Καρθ. διορίζεται, άλλοτε νά μή προσφέρηται εις τα άγια μυ

στήρια, ειμή μόνον άρτος, και οίνος ηνωμένος με το νερόν (3) ο δέκή της ς ορίζει, ότι τα σταφύλια που φέρονται εις το άγιον βήμα,

πρέπει να ευλογούνται από τον ιερέα με ξεχωριστήν ευχήν και ευλογία, από την των μυστηρίων, να ήμες λαμβάνοντες ταύτα με εύ

•λογίαν από τας χείρας των ιερέων, ευχαριστούμεν τω Θεώ, όπου διά της των καιρών εύκρασίας οικονομεί τα προς ζωάρκειαν ημών:

Τους δέμή ποιούνται ούτως ιερείς, αλλά συνάπτοντας τα σταφύλια ταύτα τω σώματι και αίματι του Κυρίου, καθαιρέσει υποβάλλει. Ο

δελβ. της αυτής ελέγχει τους Αρμενίους ώς προσφέροντας οίνον μόνον, και όχι ηνωμένον με το νερό. Ο δεηθ, της αυτής, εμποδίζει

και το να προσφέρωνται εις τό θυσιαστήριον έψημένα κρέατα. Ο δενζ, της αυτής, ρητώς εμποδίζει το να προσφέρωνται εις το θυσια

στήριον γάλα, και μέλι. Αγκαλά και ταύτανά επροσφέροντo πρότερον κατά τον βηθέντα με της Καρθαγέν, διά τά νήπια Οδέή του

Θεοφίλου διορίζει τι να γίνωνται, όσαμείνουν άπό τάς προσφοράς και τα νάματα,

Κανών Δ.

Η άλλη πάσα οπώρα εις οίκον αποστελλέσθω, απαρχή τώ"Επισκόπω, και τους Πρεσβυτέρος, άλλά

μη προς το θυσιαστήριον. Δήλον δε, ώς ό Επίσκοπος και οι Πρεσβύτεροι, επιμερίσουσι τοις Διακόνος,

και τους λοιπούς Κληρικούς,

Αποστόλ. γ.

τής ς". κή. λ6.

νζ. νθ’. τής

Καρθαγ. μό".

του Θεοφλ. ή

(1) Πρέπει να ήξεύρωμεν, ότι τα επιτήμια όπου διορίζουν οι Κανόνες,

βγουν το καθαρείσθω, τό, αφοριζέσθω, και το ανάθεμα έστω. Αυτά,

κατά την γραμματικήν τέχνη, είναι γ. προσώπου προστακτικού μη πα

ρόντος. Εις το όποιον διά να μεταδοθή ή προσταγή αύτη, εξ ανάγκης

χρειάζεται να ήναι β. πρόσωπον παρόν. Το εξηγώ καλλιώτερα. Οι Κα

νόνες προστάζουσι την σύνοδον των ζώντων Επισκόπων, να καθήρουν

τους ιερείς, ή να αφορίζουν, ή να αναθεματίζουν τους λαϊκούς, όπου πα

ραβαίνουν τους κανόνας. Όμως αν η σύνοδος δεν ενεργήση εμπράκτως

την καθαίρεσιν των ιερέων, ή τον αφορισμών, ή αναθεματισμών των λαϊ

κών. Οι ιερείς αυτοί, και οι λαϊκοί, ούτε καθηρημένοι είναι ενεργεία, ούτε

άφωρισμένοι, ή αναθεματισμένοι. Υπόδικοι όμως, εδώ μεν εις την καθαί

ρεσιν και αφορισμόν ή αναθεματισμών, εκεί δε εις την θείαν δίκην. Κα

θώς και όταν ένας Βασιλεύς προσταξη των δούλων του να δείρη έναν άλ

λον, όπου τού έσφαλεν, εάν ό προσταχθείς δούλος δεν ενεργήση του Βα

σιλέως την προσταγήν, άδαρτος έμεινεν εκείνος όπου έσφαλεν εις τον Βα

σιλέα, υπόδικος όμως εις τον δαρμόν. Όθεν σφάλλουσε μεγάλως εκείνοι

οι ανόητοι όπου λέγουσιν, ότι εις τους παρόντας καιρούς όλοι οι παρά

κανόνας χειροτονηθέντες ιερωμένοι, είναι ενεργεία καθηρημένοι, Ιεροκατήγο

ρος γλώσσα είναι εκείνη όπου άνοήτως τα τοιαύτα λόγια φλυαρεί. Μή

νοούσα, ότι, ή προσταγή των Κανόνων, χωρίς την έμπρακτον ενέργειαν

του β. προσώπου, ήτοι της συνόδου, είναι ατέλεστος. Αμέσως και προ

κρίσεως μη ενεργούσα καθ' εαυτήν. Αυτοί οι ίδιοι θείοι Απόστολοι φα

νερά εξηγούσε τον εαυτόν τους με τον μς. κανόνα τους, επειδή δεν λέ

γουσι πώς ήδη ευθύς ενεργεία ευρίσκεται καθηρημένος, όποιος Επίσκο

πος ή Πρεσβύτερος δεχθή τό των αιρετικών βάπτισμα, αλλά καθαιρεί

σθαι προστάζομεν, ήγουν να παρασταθή εις κρίσιν. Και αν αποδειχθή

πως τούτο έκαμεν, τότε ας γυμνωθή με την εδικήν σας απόφασιν από την.

ιερωσύνην, τούτο προστάσσομεν.

(2) Διά ταύτην την αφορμήν, ώς φαίνεται κατά την εορτήν της κοιμή

στώς της υπεραγίας Θεοτόκου, πρόσφεραν σταφύλια εις τον Πατριάρχην

μέσα εις το θυσιαστήριον του ναού του εν Βλαχέρνας, μετά το τέλος
της θείας ιερουργίας, "Ως λέγει ο Βαλσαμών, την σήμερον δε, η εις πε

ρισσοτέρους τόπους επικρατούσα συνήθεια είναι να προσφέρωνται τα τοαντα

σταφύλια, κατά την εορτήν της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, κα να ειλογών,

τα παρά του ιερέως, ήθελε δε απορήση τινάς, διατί μόνον τα αστάχυα του
σίτου, και τα σταφύλια, να αξιωθούν της τόσης τιμής, και νά προσφέρων

τα μέσα εις το θυσιαστήριον, και όχι καμμία άλ, οπώρα; ίσως δα

τούτο, διατί εκ τούτων γίνεται ό άρτος, και ο οίνος, τα οποία εις σω
μα και αίμα μεταβάλλονται του Κυρίου. Ότι δε τα νέα χέδρα δεν είναι

όσπρια, ώς ήρμήνευσεν ό Βαλσαμών, δήλον γίνεται εξ αυτού τούτου του

ιδίου κανόνος, του τα όσπρια απαγορεύσαντος φανερώς, Τα χέδρα, και

ό Θεοδώρητος, νέα αστάχυα ήρμήνευσεν εις την εξήγησιν τού Λευιτικού

και ο Φίλων Ιουδαίος. Ο δε μδ. της Καρθαγέν, ρητώς λέγει να προ

σφέρωνται απαρχαι από σταφυλών και σίτου.

(3) Σαφέστερα από όλους τους Προφήτας και διακεκριμένως προεφή

τευσε τα τρία ταύτα είδη της χριστιανικής θυσίας ό Σολομών λέγων, ώς

άπό μέρους τής ενυποστάτου του Θεού Σοφίας, εις τό ένατο κεφαλαιον

των παροιμιών, έλθετε φάγετε τον έμόν άρτον. Και πετε οίνου, όνκεκ

ρατα υμίν. Αντί δε τού, ον κεκέρακα, η Αραβική μετάφρασις έχει συν

κεκραμένον ύδατα. Και όρατό κ. κεφ. του χρυσού πονήματος του Ταε
βι Σαμουήλ. Σημείωσαν δε ότι ή ένωσις του οίνου κα τού υδατο, εν τω

ποτηρίω, άπας γίνεται επί τις θείας λειτουργίας Eν τη προθέσει όλ

μόνον κατ' αρχάς, το γαρ ύστερον εν τω κοινωνικό βαλλόμενον ύδωρ

μόνον ζέον, δι' άλλην αιτίαν βάλλεται. Και άρα την υποσημείωσιν του

λβ. της - έθεν κακώς ποιούσίτινες κάμνοντες δευτέραν ενωσιν επί του

χερουβικού, και βαλλοντες οίνον και ύδωρ εν τω ποτηρίω. Και εις τό

εξής ας παύσουν το άτοπον. Ένα μή υπό κανόνα και επιτίμιον πέσωσιν.

Ουδέποτε γάρ άλλοτε γίνεται δευτέρα ένωσις, ειμή όταν τύχη νά χυ

θούν τα άγια, ή να λησμονήση ό ιερεύς, και όρα εις την αυτήν ύπωση

μείωσιν τού λό, της τ. Ι"



ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Ερμηνεία,

Ο Κανών ούτος διορίζει, ότι όλα τα άλλα πωρικά, (έξω των σταχύων του σίτου και της σταφυλής και του ελαίου, και
- ν ν ν » αν - » ν η , -- Σ - - 2 Α - - έ

"Ού θυμάματος) νά μή προσφέρονται εις τι αγο βήμα, αλλά να αποστέλλοντα εις τη οικοι του επισκοποι και ΤΟΥ πρεσβυτέ,

ρων, όταν ήναι πρωτοφανήσιμα, να οιτατα αποστέλλοντες, αξαν ευχαρσταν αναπεμψωσι το θεω οι αυτών, όπου το αντα άγαθά

τους εχάρισε. Φανερών δε είναι ότι ο Επίσκοπος και οι Πρεσβύτεροι δεν θέλουν τα απολαύσουν μόνοι τους, άλλά θέλουν τά διαμο
ν αν - Λ --

ράσουν και εις τους. Διακόνους, και τους λοιπούς Κληρικούς διά νά συμμεθέξωσι και αυτοί (1) Όρα την ερμηνείαν του γ' άποστολικού

Κανών Ε.

Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος, την έαυτού γυναίκα μή έκβαλλέτω προφάσει ευλαβείας,

Εάν δε έκβάλη, αφοριζέσθω επιμένων δε, καθαιρείσθω.

Οι ιγ. μή.

της ς". τής

έν Γάγγρ. δ'

της έν Καρ
4. -

θάγ. δ. Αγ. Ερμηνεία,

Ο μεν παλαιός νόμος, έσυγχώρε εις τους ύπαιδευμένους να χωρίζουν τάς γυναικάς των, επόταν ηλα, και χωρίς

καμμίαν εύλογον αφορμήν. Ο δε Κύριος εις το Ευαγγέλιον εμπόδισε τούτο σφοδρώς. Όθεν και οι Απόστολοι ακολουθούντες

τήν του Κυρίου διαταγή, εμποδίζουσι τούτο εις τον παρόντα Κανόνα, και λέγουσιν ο Επίσκοπος, ή ο Πρεσβύτερος, ή ο Διάκονος,

ας μην έκβάλη, ήτοι ας μή χωρίζη βιαίως την γυναικάτου, χωρίς την συμφωνίαν δηλ. εκείνης, διά πρόφασιν και σχήμα ευλαβείας

είδε και την χωρίση, άς: έωσού νά καταπεισθή νά την πάρη πάλιν εις την οικίαν του. Είδε και επιμείνη εις το πείσμά του,

και δεν θέλη να την παραλά η, άς καθήρεται της ιερωσύνης τελείως, ήταν και φαίνεται με τούτο όπου κάμνει, πώς άτιμάζει τον

κερ 13, 4. γάμο, όστις είναι κατά τον Απόστολον τίμιος. Και πώς νομίζει την κοίτη» και την μίξιν ακάθαρτον, ήτις από τον ίδιον

Αυτοι Απόστολο, ωνομάσθη άμίαντος. Αφίνωνά λέγω, ότι, μοιχεία και εις τον χωρισμόν τούτον μεσολαβεί. Καθώς είπεν ο Κύριος,

Ματθ ε 32 | Ος ανάπολύση την γυναίκα αυτού, παρεκτός λόγου πορνείας, ποιεί αυτήν μοχάσθαι. « Έφηδέκαι ο Απόστολος, δέδεσα

κ. Κορινθ, Ινγυναικι, μη ζήσει: Και μη αποστερείτε άλλήλους, ειμήτι άν έκ συμφώνου, να σχολάζητε τή νηστεία και τη

4, 5, 27, Ι. προσευχή. « (2)

Συμφωνία,

»Ούτω και ή ς", έντώ γ. αυτής κανόνι διορίζει, ότι να μένουν στερεά και αχώριστα τα συνοικέσια των ιερωμένων, και

νόντες ούτοι προ του ερωθήναι υπανδρευμένοι, να μην εμποδίζωνται εκ του γάμου εις το να λάβουν την ιερωσύνην, μήτε να

»χρεωστούν όταν χειροτονούνται να ομολογούν, ότι αφού γένουν ιερείς, νάχωρίζωνται από τας γυναικάς των. Καθώς τοιαύτη πα

ράνομος συνήθεια επεκράτησεν εις την Ρώμη. Είδε και ο δικαιλγ. Κανών της έν Καρθαγένη λέγουσιν, ότι οι Επίσκοποι και Πρεσβύ

τεροι και Διάκονοι και Υποδιάκονοι νά σωφρονούν, και να απέχουν από τις γυναικάς των κατά τους ίδιους όρους, άλλοι έρμηνευτα

των Κανόνων, ο Ζωναράς, λέγω, και ο Βαλσαμών, και μάλιστα ής έντώ γ' Κανόνι, έρμηνεύοντες τους ανωτέρω Κανόνας, λέγου

σιν, ότι να απέχωσι κατά τους καιρούς μόνον της εφημερίας των, και όχι πάντοτε, πλην των Επισκόπων και άρα εκεί (3)

Κανών ΣΤ'.Αποστ. πά.

πχ. τής δ.

γ. ζ της ζ.

έ. τής ά. και

β. ιά της

Καρθ. ή

Επίσκοπος, η Πρεσβύτερος, η Διάκονος, κοσμικάς φροντίδας μη αντιλαμβανέτω. Ειδεμή, καθαιρείσθω.

Ερμηνεία,

Δεν είναι συγχωρημένον εις τους ιερωμένους να εμπλέκωσε τον εαυτό τους εις πράγματα κοσμικά, αλλά να καταγίνων

(1) Καθαρώτερα οι ίδιοι Απόστολοι περί τούτων διοριζόμενοι εις τας

εαυτών Διαταγάς βιβλ. β. κεφ. κζ. λέγουν, ότι τα όπωρικά και πρωτο

φανήσιμα, και η δεκατίας του σίτου, του οίνου, και του ελαίου, και τωνάλ

λων γεννημάτων, να αποστέλλωνται εις τον Επίσκοπου, και τους Πρεσβυ

τέρους, να αυτοί διαμοιράζουν ταύτα εις τους κληρικούς, δηλ. εις μεν

τους έξω του βήματος, από εν μερίδιον, εις δε τους έσω του βήματος,

από δύο μερίδια. Όρα δε και το δ. βιβλ. των αυτών διαταγών κεφ.

ς. ζ. θ. ί, να μάθης από ποιους πρέπει να δέχονται οι κληρικοί τά

τοιαύτα δώρα και κανίσκια, και από ποιους να μη τα δέχωνται. Ιδε και

την υποσημείωσιν τού ή του Θεοφίλου.

(2) Σημείωσα, ότι, εις τους παλαιούς καιρούς ήτον συγχωρημένον να

έχωσε γυναίκας οι Επίσκοποι, διά τούτο και ό παρών Κανών διορίζει

να μην χωρίζει ο Επίσκοπος την γυναίκα του. Από δε τον καιρών της

πρώτης συνόδου, φαίνεται ότι επεκράτησε συνήθεια να μήν υπανδρεύων

τα οι ιερωμένοι, και μάλιστα οι αρχιερείς, όσοι όμως ήθελαν, και ουκ

εξ ανάγκης, ώς τούτο δηλούται από τα λόγια, όπου επρότεινεν ο άγιος

Παφνούτιος ό όμολογητής και Επίσκοπος μιάς πόλεως των άνω Θηβαίδων

εις την ά. σύνοδον εκείνην, ώς θέλομεν ειπή εν τη ακολούθω υποσημειώ

σει του παρόντος Κανόνος. Κανών όμως βεβαιωτικός της συνηθείας ταύ

της, ακόμη δεν ήταν. Η δε άγια και οικουμενική τ. σύνοδος μετά ταύ

τα, και διά Κανόνος έπεσφράγισε την συνήθειαν ταύτην, διορίσασα έν

την ιβ. αυτής. Κανόνι, αναγκαίως να μην έχουν γυναίκας μόνοι οι Επί

σκοποι. Όχι αθετούσα τον Αποστολικόν τούτον Κανόνα. (ού γαρ διορίζει,

ότι, οι έχοντες γυναίκας Πρεσβύτεροι να εκβάλλουσιν, ήγουν να χωρίζου

σιν αυτάς, βιαίως και χωρίς συμφωνίας αυτών, (τό όποιον τούτο είναι

εναντίον εις τον Αποστολικών κανόνα) αλλά με κοινήν συμφωνίαν, και ευ

χαρίστησιν χωριζομένων των γυναικών, ούτως οι έχοντες αυτάς Πρεσ

βυτεροι, ή διάκονοι, ή υποδιάκονοι, να χειροτονούνται Επίσκοποι κατά

τον μή τής αυτής) αλλά προνοουμένη λέγει, διά την σωτηρίαν, και πε

ρισσοτέραν προκοπήν των Χριστιανών, και διά το άκατηγόρητον του άρ

χιερατικού αξιώματος. Και γάρ και ο Μωυσής, ύστερα αφ' ου ήξιώθη

του προφητικού χαρίσματος, πλέον με γυναίκα δεν έσμιξε, κατά τον άγιον

Επιφάνιον. (τόμ. β. βιβλ. γ. αρέσ πζ)

(3) Επειδή δε οι Λατίνοι προφέρουσε τον θείον Επιφάνιον, αρέσ ν.

λέγοντα, τον μιάς γυναικός άνδρα ου δέχεται ή Εκκλησία εις ιερωσύνη, άν

μή απ' αυτής εγκρατευθή, με τον όποιον συμφωνεί και ό Ιννοκέντιος,

και ό Διάλογος: ρητέον, ότι, ημίν ου μέλει τί είπον, ή τι εφρόνησαν με

ρικοί πατέρες. Αλλά τι λέγει ή γραφή, και αι οικουμενικα σύνοδο, και

ή κοινή των πατέρων δόξα. Ου γαρ δόγμα συνιστά ή γνώμη τινών εν

τή εκκλησία. Λέγει δε και ο Σωζόμενος βιβλ. ά., κεφ. κγ. ότι ό όμολογη

ντής Παφνούτιος εις την πρώτην έν Νικαία σύνοδον δεν άφηκε να έμπο

»δισθή ο γάμος των ιερέων, τούτο θελόντων τινών, αλλ' είπεν ότι, ό

ντών ιερέων γάμος, σωφροσύνη έστι, και πρέπει να αφεθή έκαστος εις

» την προαίρεσιν αυτού, κατά την άρχαίαν της εκκλησίας παράδοσιν, Γρά

οφει δε και Παύλος Τιμοθέω »διάκονοι έστωσαν, μιάς γυναικός άνδρες,

»Και Τίτω »είτες έστιν ανέγκλητος μιας γυναικός ανήρ και ή έν Γάι

»γρα σύνοδος αναθεματίζει τους μη μεταλαμβάνοντας από ύπανδρου ιερέα,

»κανόν. δ. διότι το κωλύειν τον γάμον των ιερέων, είναι φρόνημα των

αιρετικών, και μάλιστα των μανιχαίων, ώς λέγει ο Αυγουστίνος αρέσει

».μ. και μς. άλλα γαρ και τα παραδείγματα μαρτυρεία Φίληξ γαρ ο Ρώ

μης, υιός ήν Φίληκος ιερέος. Αγαπητός ο Πάπας, υιός ήν Γορδιανού πρεσ

βυτέρου. Γελάσιος ο Παπας, υιός ήν Βαλλερίου επισκόπου. Και άλλοι

πολλοί, ιερέων ήσαν υιοί μαρτυρεί δε ό αυτος Επιφάνιος εν τώ αυτώ

τόπω, ότι ή γνώμη εκείνη, εις μερικούς μόνον εκράτει. Και όχι εις πάν

τας, ίσως δε και συμβουλευτικών τρόπω τούτο λέγει, ου βιαίω.
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τα εις την θείαν υπηρεσίαν του επαγγέλματός των, και να υλάττωσε τον νούν αυτών ελεύθερον από κάθε σύγχυσιν και ταρα
αν Λ

χήν βιωτική, Όθεν και ο παρών Κανών διορίζεται, ότι, ο Επίσκοπος, ή ο Πρεσβύτερος, ή ο Διάκονος, ας μην αναδέχεται εις τον

εαυτό του φροντίδας βιωτικάς. Είδε και αναδέχεται ταύτας, και δεν θέλει να τις αποβάλη από λόγου του, άμη επιμένει εις αυτάς, άς
- - η ν -

καθήρεται. Το δένομικών του Φωτίου τίτλωή, λέγει, ότι οι Επίσκοποι δεν πρέπει νά λαμβάνωσε φροντίδας και να γίνωνται επίτροποι,
ν"

ούτε αυτών των ιδίων τους συγγενών. Κατά τον γ. δ. ιέ, τίτλ.ά. βιβλ. γ. των βασιλικών. Έξω μόνον αν η επιτροπική αυτή ήναι

διά να μοιρασθούν ψυχικά, και ελεημοσύναι διά τον αποθανόντα συγή τους, κατά την ξή. Νεαράντου σοφου Λέοντος Ανάγνωθι και

τους ανωτέρω συμφώνους Κανόνας, εμποδίζοντας από τους κληρικούς τάς κοσμικάς φροντίδας,

Κανών Ζ.

Είτις Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος, την αγίαν του Πάσχα ήμέραν προ της εαρινής ιση

μερίας μετά ιουδαίων επιτελέσοι, καθαιρείσθω.

Ερμηνεία. (1)

Αποστ. ξά, ό.

οά τηςς ιά.

της Αντιοχ. ά.

τής Λαοδ.λς.

λή της Καρθ.

ξ. πά, ριζ.

Δύω ισημερίας κάμνει τον χρόνον ο ήλιος, μίαν μεν, κατά τον καιρών της άνοιξεως, άλλην δε, κατά τον καιρών του φθι
- ν

νοπώρου. Και λέγονται ισημερία, επειδή τότε ίση είναι η ημέρα με την νύκτα, και αντιστρόφως, ή νύκτα με την ημέρα».
ν

Και η μεν φθινοπωρινή ισημερία, γίνεται κατά τον Σεπτέμβριον μήνα, όταν ο ήλιος έμβαίνη εις τήνά μοιραν τούΖωδίου του καλουμένου

Ζυγού. Όχι του ελάστρου και αισθητού, αλλά του ανάστρου και νοητού. Η δε εαρινή, ήτοι

(1) Περί της ευρέσεως του πάσχα Κανόνιον εξαίρετον, και όπου δεν

έδύνατο να γένη καλλίτερον, λέγει Ματθαίος ο Βλασταρς, συνεκρότησε

και εξέθετο ή άγια και οικουμενική Α. σύνοδος, κατά τον ά κανόνα της

εν Αντιοχεία συνόδου. Το όποιον εις μεν τους κανόνας της ά. συνόδου

δεν ευρίσκεται ευρίσκεται δε, ώς λέγει ό Βαλσαμών, εις τά εκείνης

πρακτικά. Σώζεται δε ήδη και παρά Ματθαίωτώ Βλαστάρει, και εν τοις

άγιος Ευαγγελίοις τετυπωμένον, και εις άλλα βιβλία πολλά. Την άκρι

βή λοιπόν, του πασχαλίου τούτου γνώσιν ήμες αφίνοντες να την μαν

θάνουσι καθ' αυτό και ξεχωριστά οι ειδικοί μας πασχαλιολόγοι, τόσον μό

νον λέγομεν εις την παρούσαν υποσημείωσαν, ότι τέσσαρά τινα αναγκαία

ζητούνται διά τό εδικόν μας Πάσχα. Πρώτον ότι το πάσχα πρέπει να

γίνεται πάντοτε ύστερα από την ισημερίαν της ανοίξεως. Δεύτερον, ότι

δεν πρέπει να γίνεται εις την αυτήν ημέραν, με το νομικών φάσκα των

Ιουδαίων. (τα όποια ταύτα και τα δύω διορίζονται από τον παρόντα

ζ. αποστολικόν) Τρίτον, ότι να μη γίνεται απλώς και αορίστως ύστε
ρα από την σημεριαν, άλλ’ ύστερα από την πρώτην πανσέληνο, τού

μαρτίου, όπου τύχη μετά την ισημερίαν. Και τέταρτον, ότι να γίνε

ται την πρώτην κυριακή, όπου τύχη ύστερα από την πανσέληνου (ταύ

τα δε τα δύω εκ παραδόσεως έχομεν, και όχι από κανόνα) Όθεν διά
να φυλάττωνται και οι τέσσαρες αυτοί διορισμοί εξίσου εις όλην την

οικουμένην, και να εορτάζωσιν οι Χριστιανοί τον αυτόν χρόνου, και την

αυτήν ημέραν το άγιον πάσχα, και να μην χρειάζωνται κάθε χρόνον ά

στρονόμων, και συνόδων, συνήρμοσαν οι θεοσοφοι πατέρες το περί του

πάσχα κανόνιον. Σημείωσα δε, ότι διά την άνωμαλίαν τής κινήσεως τής

σελήνης, δεν φυλάττεται πάντοτε ο τέταρτος διορισμός, αλλά κάποτε

παραβαίνεται. Επειδή κατά τον αυτόν Βλάσταριν, μετά τριακόσια έτη,

δύω ήμέρας μετά την πρώτην πανσέληνου, συμβαίνει να γίνεται το νομικών

φάσκα, εν ήμέρα κυριακή. Αύται δε αι δύω ήμέρα, όπου περισσεύουσιν

από την ανωμαλίαν ταύτην, προστιθέμενα, υπερβαίνουσι κάποτε την πρώ

την Κυριακήν όπου τύχη ύστερα από την πανσέληνον του μαρτίου, κατά

την οποίαν Κυριακήν τότε εορτάζομεν τά Βαΐα, και κατά την ερχομέ

νην ποιούμεν πάσχα. Από την παράβασιν δε ταύτην την ολίγην, καμ

μία παρατροπή της ευσεβείας, ούτε άτοπόν τι, ή κίνδυνος ψυχικός δεν

άκολουθεί. Δια τούτο και ο θείος Χρυσόστομος (λόγω τώ εις τους τα

πρώτα πάσχα νηστεύοντας) λέγει. Χρόνον ακρίβεια, και ημερών παρατή

ρησιν δεν ήξεύρει ή του Χριστού Εκκλησία. Επειδή όσας φοραϊς τρώγει

τον ζωοποιόν άρτον τούτον, και το ποτήριον τούτο πίνει, καταγγέλει

τον θάνατον του Κυρίου. Και πάσχα επιτελεί, αλλ' επειδή εις την πρώ

την σύνοδον έσυνάχθησαν οι πατέρες και έδιώρισαν πότε να γίνεται το

πάσχα, τιμώσα ή Εκκλησία πανταχού την συμφωνίαν και ένωσιν, έδέχ

θη τον διορισμών όπου εκείνοι έκαμαν. Λοιπόν, έπρεπε, κατά τον Χρυ

σόστομον, να προτιμήσουν και οι Λατίνοι την συμφωνίαν και ένωσιν της

Εκκλησίας, περισσότερου από την παρατήρησιν των χρόνων (της σημε

ρίας δηλ. όπου έκατέβη τώρα εις τας 11 Μαρτίου, ούσα επί της πρώ

της συνόδου εις τάς κάι μαρτίου) και να εορτάζουν το πασχα με ημάς

τους γραικούς, και όχι να ατιμάζουν τους τριακοσίους εκείνους θεοφόρους

και στιγματοφόρους πατέρας, όπου ένομοθέτησαν τούτο κατά θείον φω

τισμόν, νομίζοντες τούτους ώς ανοήτους, και υβρίζοντες εις την κοινήν

μητέρα πάντων ημών Εκκλησίαν, διότι (λέγει ακολούθως ο χρυσούς βή

τωρ) αν και η Εκκλησία έσφαλλε, βέβαια δεν ήθελε κατορθωθή τόσον με

γαλον καλόν, από την ακριβή ταύτην φύλαξιν του καιρού, όσον μεγαλου

κακον ήθελε προξενηθή από την διαίρεσιν αυτήν και το σχίσμα τό από

της καθολικής Εκκλησίας. Επειδή λέγει, δεν φροντίζει ό Θεός και ή"Εκ

- - - - - - » Α Α ν -

η της ανοίξεως ισημερία, γινεται κατά τον

»κλησία διά τοιαύτην παρατήρησιν τών χρόνων και ημερών πάρες διά

μοναχήν την ομόνοιαν και ειρήνην. Και βλέπε αγαπητέ, πώς ο θείος Χρυ

»σόστομος όνομάζει σχισματικούς τους Λατίνους διά τί έκαινοτόμησαν

το πασχαλιόν τους και Καλαντάριον, όχι διά τί δεν είναι τούτο, όσον

κατά την σημεριαν, ορθόν. Διότι και ημείς βλέπομεν πως ή ισημερία α

ληθώς έμεινεν πίσω ήμέρας ιά, αλλά διά τι έχωρίσθησαν κατά τούτο

από εμάς, το οποίον είναι έγκλημα ασυγχώρητον, κατά τον αυτόν άγιον.

Λέγει γαρ εν τω αυτώ λόγω, ότι, το να νηστεύση τινάς και το να κά

μη πάσχα εις τούτον τον καιρόν, ή εις εκείνον, μετά την εικοστήν πρώ

την του μαρτίου, θετέον, ώς κάμνομεν ημείς οι γραικοί, ή μετά την έν

δεκάτην μαρτίου, ώς κάμνουσιν οι Λατίνοι, τούτο δεν είναι έγκλημα,

»Το δε να σχέση τινάς την Εκκλησίαν και να αντιστέκητα φιλονείκως,

» και να κάμνη διχοστασίας και διαιρέσεις, και να χωρίζη τον εαυτόν

» του πάντοτε από την κοινήν σύνοδον της Εκκλησίας, τούτο είναι ά

νμάρτημα ασυγχώρητον, και κατηγορίας άξιον, και πολλήν έχει την κό

»λασιν και τιμωρίαν. "Ας ήξεύρουν γάρ ότι και οι οικουμενικα σύνοδο,

όπου μετά την πρώτην έγιναν, και οι λοιποί πατέρες, έβλεπον ναι και

αυτοί, ώς σοφοι όπου ήτον, πώς έκατέβη πολύ ή ισημερία, αλλ' όμως

δεν ήθέλησαν να την μεταθέσουν από την κά μαρτίου, όπου την ηύρεν

ή ά. σύνοδος, προτιμώντες περισσότερον την συμφωνίαν τής Εκκλησίας και

ένωσιν, από την ακρίβεια, της ισημερίας, ήτις δεν προξενεί, ούτε εις

την εύρεσιν του εδικούμας πάσχα καμμίαν σύγχυσιν, ούτε βλάβην εις

την ευσέβειαν, μάλιστα δε και προξενεί ή ακρίβεια αύτη εις τους Λατί

νους, δύω μεγαλας άτοπίας, το να εορτάζουν δηλ. το πάσχα, ή μετά

Ιουδαίων, όπερ εναντίον έστιν εις τον παρόντα αποστολικόν Κανόνα, ή προ

των Ιουδαίων. Ότι δε περισσότερον ευαρεστείται ό Θεός εις την τάξιν

του πασχαλίου και απλώς ειπείν, του καλανταρίου του εδικούμας, παρά

εις την ακρίβειαν του πασχαλίου και καλανταρίου των Λατίνων, φανερών

είναι από τα θαύματα όπου έδειξε, και δεικνύει έως τώρα δι’ αυτό. Διότι,

κατά τα μέρη της εν Αιγύπτω Ηλιουπόλεως, όπου είναι αι δύω μεγάλα

Πυραμίδες, ενεργεί ό Θεός κάθε χρόνον τοιούτον παράδοξον δηλ. κατά

τό έσπέρας τής μεγαλης πέμπτης της έδικής μας (όχι των Λατίνων) ξερ

νά ή γή λείψανα και κόκκαλα παλαιά ανθρώπινα, Από τα όποια γεμίζει

ένας ευρύχωρος κάμπος, άτινα στέκονται έως την πέμπτην, της Αναλή

ψεως, και τότε κρύπτονται, και παντελώς δεν φαίνονται, έως ού να έλθη

πάλιν ή μεγάλη πέμπτη. Τούτο δεν είναι κανένας μύθος, αλλά αληθινών

και βέβαιον, μαρτυρημένου από παλαιούς, και νέους ιστορικούς, μάλιστα

δε από τον Γεώργιου Κορέσσιου του Χιον, και από τον αοίδιμου πα

τριάρχην των Ιεροσολύμων Νεκτάριον, ός τις εις τον αραβικών χρονογρα

φον, όπου συνέγραψε, το διηγείται εν σελίδ. 266. και με τους όφθαλμούς

του φαίνεται, εξ ών λέγει παρακάτω, ότι το είδε (προμηνύουσι δε τα

ανθρώπινα κόκκαλα ταύτα, την μέλλουσαν ανάστασιν τών νεκρών, καθώς

τα είδε και ο προφήτης Ιεζεκιήλ) γράφει δε και ο ρηθείς Κορέσσιος, ότι

ό Πασχασίνος έγραφε προς Λέοντα (ώς δείκνυται εν τη ξγ. επιστολή Λέον

τος) ότι εορταζόντων ποτέ το πάσχα, των μεν ανατολικών τή κβ. άπριλ

λίου, των δε δυτικών, τη κέ, Μαρτίου, μία βρύσες ξηρα ούσα πρότερον,

έγέμισεν από νερόν τή κβ. άπριλλίου, εις το πάσχα το εδικόν μας, δη

λαδή, και όχι των Λατίνων όρα τον Δοσίθεον βιβλ. ιβ. περί των εν Ιε

ροσολύμος πατριαρχευσάντων σελίδ. 1192 διηγούμενου ότι εις το Βελι

γράδιον, ευρισκομένου ποτέ του Ιεροσολύμων Παϊσίου, ηκολούθησεν

θαύμα, βεβαιοτικόν μεν του ημετέρου καλανδαρίου, αναιρετικών δε

των Λατίνων, ήτοι ή ζύμη, ή υπό Λατινίδος μεν ζυμωθείσα κατά

ημέραν του προφήτου Ηλιου, μεταβληθείσα δε εις πέτραν Κίσσηρα.

--
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6 ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Μάρτον μήνα, όταν ο ήλιος έμβαίνη εις τήνά μοιραν τούΖωδίου, του καλουμένου Κριού, όχι του αισθητού και ενάστρου, τού όντος

μεταβλητού, αλλά του νοητού και ανάστρου του όντος άμεταβλήτου κατά τους αστρονόμους. Η εαρινή λοιπόν αυτή ισημερία, διά την

ανωμαλίαν της από δυσμών εις ανατολάς ιδίας κινήσεως του ήλιου, δεν γίνεται πάντοτε εις μίαν και την αυτήν ημέραν, άλλες μεν

τον καιρών των αγίων Αποστόλων ήταν εις την κβ. του Δρύστρου, ήτοι του Μαρτίου, κατά τας διαταγάς των αυτών Αποστόλων

(βιβλέ, κεφ. ζ) ή κατ' άλλους εις την κγ' εις δε τον καιρών της οικουμενικής ά. συνόδου, ήταν εις την κά: Μαρτίου κατά τον Σε

βαστών, και άλλους. Και τώρα εις τους εδικούς μας καιρούς, γίνεται εις την ιά ή και ί, σχεδόν του Μαρτίου (κατά μεν γαρ τούς

παλαιούς αστρονόμους, τον Πτολεμαίο, και άλλους, έν νυχθήμερον καταβαίνει ή ισημερία εις τριακοσίους χρόνους, και ολίγον τι πε

ρισσοτέρους. Κατά δε τους νεωτέρους, έν νυχθήμερον καταβαίνει εις χρόνους ρλδ. ώς φαίνεται ένσελ.540, του τόμου της άγάπης)

Τούτων ούτω προεγνωσμένων, ο παρών Αποστολικός Kανών διορίζει, ότι όποιος Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος, ήθελενέορ

τάση το άγιον πάσχα προτήτερα από την ισημερίαν της ανοίξεως, μαζύ με το νομικών φάσκα των Ιουδαίων, άς καθήρεται (διότι και

από τους Ιουδαίους, οι μεν σοφώτεροι, έφύλαττον το κατά την σημεριανέορτάζειν το πάσχα κατά τον Βλάσταρι, καθώς ο Μωυσής

τούτο διέταξε, οι δε αγροικότερο, έωρταζον αυτό προ της ισημερίας κατά τον παρόντα Κανόνα, και ακολούθως δις έντώ αυτώ έναν

τώ το πάσχα έωρταζον, καθώς τούτο δηλοί ή επιστολή Κωνσταντίνου του Βασιλέως ή περί του πάσχα (1), κειμένη έντώ ά. βιβλ.
της ιστορίας του Θεοδωρήτου κεφ. ί, ή θ’ παράλλος) Πότε δε τούτο να επιτελή, ύστερα από την ισημερία, δηλ. και ύστερα άπό τό

νομικών φάσκα Υστερα μεν από την ισημερία, δα, ή σημεία με τι να να μέτρο, διαιρετικό, τού τελείου εκατοί, αισως προ

της ισημερίας εορτάσωμεν κάμνομενούωφοράς πάσχα εις τον αυτόν χρόνον, και ακολούθως δύωφορας σημαδεύομεν τον θάνατον

του υιού του Θεού. Εάν δε μετά την σημεριανέορτάσωμεν, ένα μόνον πάσχα κάμνομεν τον χρόνο, και ακολούθως ένα καταγγέλλο

μεν τον θάνατον του Χριστού. Διο και οι ίδιοι Απόστολοι έντας διαταγας (βιβλέ, κεφ. ιζ) ταύτάφαση »δε υμάς άδελφοί τάς ή

ημέρας του πάσχα ακριβώς ποιεσθαι, μετά πάσης επιμελείας, μετά τροπην σημερινή, όπως μη δις του ενιαυτού, ένός παθήματος

μνείαν ποιεσθε, άλλ’ άπαξ του έτους, τού άπαξ αποθανόντος. Ύστερα δε πάλιν από το φάσκα των Ιουδαίων, ένα μεν, διά να προη

γήται ο τύπος, ήτοι η σφαγή του αμνού, και έπειτα να ακολουθή το τυπούμενο, ήτοι δ του Κυρίου θάνατος και η ανάστασις. Και

άλλο δε, διά νά μήν εορτάζωμεν εις άλλην ημέραν της εβδομάδος, καθώς οι Ιουδαίοι εορτάζουσιν οποίαν ημέραν τύχη ή ιδ' της σελή

νης, αλλά πάντοτε εις Κυριακή, ώς και τούτο, εις τον αυτόν τόπον οι Απόστολοι λέγουσι. Διά τούτο γάρ και όταν καμμίαν φοράν

συμπέση το νομικών φάσκα εις ήμέραν Κυριακή, ημείς δεν έορτάζομεν κατ' αυτήν το πάσχα, αλλά την ερχομένην Κυριακή, να

μή τους Ιουδαίος συνεορτάσωμεν. Επειδή και κατ' αυτήν των πραγμάτων την αλήθεια, πρώτον τότε οι Ιουδαίοι το εδικόν τους πάσχα

έώρτασαν, και ύστερον ή του Κυρίου ανάστασις έγινε, της οποίας τύπον και ένθύμησιν φέρει το πάσχα όπου τώρα κατ' έτος ήμες

εορτάζομεν

Συμφωνία,

Ότι δε με τους Ιουδαίους δεν πρέπει να συνεορτάζωμεν, ήτά τών εορτών αυτών δώρα και άζυμα νά δεχώμεθα, και ο ό. Α

ποστολικός διορίζει, αλλά και ο λζ. και λή, της έν Λαοδικεία. Αλλ' ούτε πρέπει να συμπροσευχώμεθα με αυτούς, κατά τον
ξέ. Αποστολικό, ούτε έλαιον να πηγαίνωμεν εις τας συναγωγάς των, κατά τον οά. Αποστολικόν Καθαιρεί δε τους ιερωμένους, ο ά,

της έν"Αντιοχεία τους μη φυλάττοντας τον περί του πάσχα όρον της ά. συνόδου, αλλά μετά Ιουδαίων τούτο επιτελούντας, Οδεξ.

και πά, και ριζ της έν Καρθαγένη διορίζουν περί της ημέρας του πάσχα πότε νά ευρίσκεται, και που να γράφεται, και εις τους άλ

λους να διαλαλήτα. Οδειά της ς, εμποδίζει ακόμη και το να προσκαλή τινάς Χριστιανός τους Ιουδαίους εις ιατρεία, ή να συλ

λούεται με αυτούς,

Κανών Η.

Είτις Επίσκοπος ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος, ή εκ του καταλόγου του ιερατικού, προσφοράς γενομένης, μη

μεταλάβοι, την αιτίαν επάτω και εάν ή εύλογος, συγγνώμης τυγχανέτω. Ειδεμή λέγοι, άφορζέσθω, ώς αίτιος

βλάβης γενόμενος τώλαώ και υπόνοιανέμποιήσας κατά του προσενέγκαντος, ώς μη υγιώς άνενέγκαντος, (2)

Ερμηνεία,

Οπαρών Κανών θέλει, ότι όλοι, και μάλιστα οι ιερωμένοι, νά ήναι προετοιμασμένοι και άξιοι να μεταλάβουν τά θεία

μυστήρια, όταν γίνεται ή προσφορά, ήγουν ή ιερουργία του σώματος του Κυρίου. Είδε τινάς από αυτούς δεν μεταλάβοι παρών

εις την θείαν λειτουργία, άς είπή την αιτίαν διά την οποίαν δεν έμετάλαβε (3) και ειμενήνα δικαία και εύλογος, άς λαμβάνη συγχώ

ρησιν. Είδε και δεν θέλοί νά την επή, ας αφορίζητα. Επειδή και γίνεται αίτιος βλάβης εις τον λαό, με το να δίδη αφορμήν νά υπο

τευθή το πλήθος, πώς ο ιερεύς εκείνος που έλειτούργησεν είναι ανάξιος, και διά τούτο δεν ήθέλησε να κοινωνήση από αυτόν,

(1) ο γαρ ισαπόστολος μέγας Κωνσταντίνος, κοντά εις τα άλλα καλά

όπου έκαμε, και τούτο προσέθηκε το να παρακαλέση την οικουμενικήνά.

σύνοδον να διορίσουν να εορτάζεται το άγιον πάσχα εις όλην την οικου

μένην εν μιά και τή αυτή ημέρα. Δεν υπέφερε γαρ ό μακάριος να βλέπη

διά την εορτήν ταύτην την Εκκλησίαν του Χριστού διηρημένην, συνόδους

πολλάς εις διάφορα μέρη γινομένας, και αντιφερομένους δι' αυτήν τους Δυ

τικούς, από τους Ασιανούς, τους μεν, ακολουθούντας εις την συνήθειαν

των προ αυτών πρεσβυτέρων, τους δε Ασιανούς, ακολουθούντας τω επι

στηθίω Ιωάννη, και τους λοιπούς Αποστόλοις, ώς γράφει ο Πολυκράτης

Σμύρνης προς τον Βίκτορα "Ρώμης. Κατά τον Ευσέβ. βιβλ. έ, κεφ. κγ.

όρα και τους περί του πάσχα λόγους του Χρυσοστόμου έν οίς θαυ

μαστώς άλληγορεί εις τον Χριστόν τα του παλαιού πάσχα,

(2) Έν, άλλοις ούχ εύρητα τό, ώς μη υγιώς άνευέγκαντος.

(3) Από τον παρόντα Κανόνα λύεται ή εναντιοφάνεια που γεννάται

ανάμεσα εις τον ακόλουθον θ. Αποστολικών κανόνα, και εις τον Χρυσόστο

μον και εις τους λοιπούς κανόνας των συνόδων και πατέρων. Διότι, ό μεν

Αποστολικός κανών ό θ'. διορίζει να αφορίζωνται όλοι εκείνοι οι Χριστια

νοι όπου έμβαίνουσιν εις την λειτουργίαν, και ακούουσι τας γραφάς και

δεν μεταλαμβάνουσε. Και ο Χρυσόστομος λέγει, νά ευγαίνουσιν έξω από

την Εκκλησίαν και να μη προσεύχωνται μαζύ με τους πιστούς, εκείνοι

όπου δεν είναι έτοιμασμένοι να μεταλάβουν. Λέγει γάρ (όμιλ. γ. προς

Εφεσίους) και δεν είσαι άξιος να μεταλάβης; λοιπόν ουδε άξιος είσαι να συμ

»προσεύχησα με τους άξιους μεταλαβείν. Ακούεις τον διάκονον όπου φω

» νάζει, όσοι είσθε εν μετανοία εξέλθετε. Όσοι δεν μεταλαμβάνουσιν, εν

» μετανοία είναι. Τίνος ένεκεν ακούωντας τον διάκονον να λέγη, όσοι δεν

νήμπορείτε να προσευχηθήτε, εξέλθετε, στέκεις αδιάντροπα και δεν εξέρ

»χεσαι και εσύ; » Οι δε ιεροί κανόνες τών συνόδων και των Πατέρων εις

πολλά μέρη όριζουσιν εκ του εναντίου, να στέκωνται μαζύ με τους πι

στους και να συμπροσεύχωνται εις την λειτουργίαν πολλοί μετανοούντες,

όμως να μη μεταλαμβάνουσε. Την εναντιοφάνειαν λοιπόν ταύτην λύει και

συμβιβάζει ό ή, ούτος κανών, προστάζωντας, τον συμπροσευχόμενον με

τους πιστούς και μη μεταλαμβάνοντα, να λέγη την αιτίαν όπου εμποδί

ζεται και δεν μεταλαμβάνει. Διότι με τον τρόπον τούτον και συμπρο

σεύχεται μέχρι τέλους, και μήτε μεταλαμβάνει, μήτε αφορίζεται, Ενδέ

χεται γάρ νά τού συνέβη τι άνθρώπινου, δηλονότι, ή νερον να έπιεν, ή

να έξέρασεν, ή άλλο τι να έπαθε.

------------------------

-------------
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Κανών Θ.

Πάντας τούς εισιόντας πιστούς, και τών γραφών άκούοντας, μη παραμένοντας δε τη προσευχή, και ::
- - η - -- Λ, ν

τη άγια μεταλήψει, ώς άταξίαν έμποιούντας τη Εκκλησία, άφορίζεσθαι χρή. χεία β. Τι

μοθέου. γ. γ.

Ερμηνεία,

Και οι δύω εξηγηταί τών Ιερών Κανόνων, ο Ζωναράς, λέγω, και ο Βαλσαμών έρμηνεύοντες τον παρόντα Αποστολικών

κανόνα, συμφώνως λέγουσιν ότι, όσοι Χριστιανοί έμβαίνουσιν εις την Εκκλησία, όταν επιτελήτα ή θεία λειτουργία, και ακούουσιν

μεν τάς θείας γραφάς, δεν προσμένουσι δε μέχρι τέλους, μήτε μεταλαμβάνουν, αυτοί πρέπει να αφορίζωνται, ώσάν όπου προξενούσιν

άταξίαν εις την Εκκλησίαν. Και ο μεν Ζωναράς λέγει αυτολεξεί, πάντας ο παρών Κανών απαιτεί, της αγίας επιτελουμένης θυσίας,
ν - "- να ν - α - Λ α -- ν να-, λό - ύ, ν - ----- α - η -

μεχρι τέλους προσαρτερεν τι εχη και το αγα με αλήψει Kα οιλακα γα συνεχώς με ταλαμβάνειν τότε αποντο, Οδε Βαλ

σαμων Ο τού παροντος Κανόνος διορισμός δριμύτατός έστιν. Αφορίζει γάρ τούς έκκλησιάζοντας, και μη παραμένοντας μέχρι τέλους,

- μηδέ μεταλαμβάνοντας « (1)

- Συμφωνία,

Συμφώνως με τον παρόντα κανόνα διορίζεται και ο β' της εν Αντιοχεία, λέγω, όλοι εκείνοι που έμβαίνουσιν εις την

» Εκκλησίαν εν καιρώ της θείας λειτουργίας, και ακούουσι μεν τας γραφάς, αποστρέφονται δε (ταυτόν επενδι' ευλάβειαν τάχα,

και ταπεινοφροσύνη, αποφεύγουσι, κατά την ερμηνεία του άριστου ερμηνευτούΖωναρά) την θεία μετάληψιν κατά άταξίαντινά. Ού

ντο, λέγω, ας άφορίζωνται. Την συνέχειαν της μεταλήψεως βεβαιοί και οξ" της σ', προστάζων τους Χριστιανούς εις όλην την

διακαινήσιμον εβδομάδα, να σχολάζουσιν εις ψαλμούς και ύμνους, και να κατατρυφώσι τα θεία μυστήρια. Αλλά δή και έκτούγ Κα

νόνος του αγίου Τιμοθέου ή συνέχεια της μεταλήψεως συμπεραίνεται. Ειγάρ εκείνος συγχωρεί τον δαιμονιζόμενον να μεταλαμβάνη,

- όχι όμως καθ' εκάστη, αλλά κατά Κυριακήν μόνον, (κανέν άλλος αντιγράφος γέγραπται, κατά καιρούς μόνον) επόμενον είναι ότι

οι μη δαιμονιζόμενοι συγχωρούνται να μεταλαμβάνουν ακόμη συχνότερον. « Τινές δε θέλουσιν, ότι, διά τούτο ο αυτος Τιμόθεος, κα
νόνι Η διορίζει, τι Σάβαιο, και τη Κυριακή, ν μήα; τι αδόνα έκ συμφώνου, διά ν μεταλάβουν δλ. επιδί

τώ τότε καιρώ εξ αιτας μου τις ημέρες, ως επιμελείται η θεία λειτουργία, Bεία δε την γνωμην ατων τατη και ο

θεος Ιουστίνος, λέγων εν τη β απολογία, ότι τη ημέρα του ήλου ήγουν τη Κυριακή, έσυναθροίζοντο παντες οι Χρσταρ εις τας

- Εκκλησίας (α οποία διά τούτο και Κυριακά ώνομάζοντο) και μετελάμβαναν τα θεία μυστήρια. Ότι δε και πάντοτε οι Χριστια

ανοί πρέπει να: εις την θείαν κοινωνία, βεβαιοί από την δύσιν ο θείος Αμβρόσιος, λέγων ούτω. Βλέπομεν πολλούς άδελ

φους να συναθροίζωνται άμελέστερα εις την Εκκλησία, και μάλιστα κατά τις Κυριακάς να μην ήναι παρόντες εις τα μυστήρια

»Και πάλιν ο αυτός κατηγορών τους μη συνεχώς μεταλαμβάνοντας, λέγε περί του μυστικού άρτου. Ο Θεός έδωκεν εις ημάς τον

•άρτον τούτον καθημερινών, και ημείς ποιούμεν αυτόν ενιαύσιον. Από δε της Ασίας, μάλιστα κατ' εξαίρετο, ο θείος Χρυσόστομος

- απαιτεί τούτο από τους Χριστιανούς. Και δε έντώ προοιμίω της εις την προς Ρωμαίους ερμηνείας. Λόγω ή και προς Εβραίους

λόγω ή, εις τάς πράξεις και ομιλία έ της ά. προς Τιμόθεον, και ομιλία ζ της προς Εβραίους κα λόγω τώ εις τους τα πρώτα

Πάσχα νηστεύοντας. Ομιλία γ' προς Εφ, λόγω προς τους απολμπαομένους των θείων συνάξεων Ομιλία κή. τής ά. προς Κο

ρινθίους. Λόγω εις τον μακάριον Φιλογόνον. Και λόγω περί νηστείας. Ένας όρα πόσον αγωνίζεται, και πόσα ρητορεύει η καλή

εκείνη γλώσσα, διά νά παρακινήση τους Χριστιανούς να μεταλαμβάνωσ, εις τον αυτόν καιρών, και,άξως, και συνεχώς. Όρα δε και

τον μέγα Βασίλειον επιστολή προς Καισαριαν πατρικία». Και λόγω ά. περιβαπτίσματος. (2) Αλλά και όποιος δώση προσοχή,

εις τας ευχάς όλης της θείας λειτουργίας, τάχα δεν βλέπει φανερά, πώς, όλα αυτα αποβλέπουσιν εις το να μεταλαμβάνουσιν οι

συναθροιζόμενοι Χριστιανοί εις την λειτουργία, όσοι δηλαδή είναι άξιοι;

Κανών Ι.

-- Απος όλ. ιά.
ν ν -A ν Λ α -, Λ. ιβ. τής εν Αν.

Είτις άκοινωνήτω, κάν εν οίκω συνεύξητα, ούτος αφοριζέσθω. τοχ. β. της

έν Καρθ. 5.

Ερμηνεία,

Το όνομα, ακοινώνητος, έχει τρεις σημασίας. Διότι, ήδηλοί τον συνεστώτα μεν έντή έκκλησία, και συμπροσευχόμενον

με τους λοιπούς Χριστιανούς, μη κοινωνούντα δε τα θεία μυστήρια ή δηλοί τον μήτε κοινωνούντα, μήτε συνιστάμενον και

προσευχόμενον με τους πιστούς έντή Εκκλησία, αλλά αφοριζόμενον από αυτούς, και ευγαίνοντα έξω της Εκκλησίας και προσευχής,ν - - - -η

Η τελευταίον δηλο, κάθε κληρικών που γένη από τον κλήρον ακοινώνητος: Επίσκοπον θετέον, από τους συνεπισκόπους του, Πρε

(1) Συνέχειαν της θείας μεταλήψεως διδάσκει ό παρών Κανών. Eι δε

και ό Βαλσαμών, εις τόν ή. Αποστολικόν λέγει ότι, είναι αδύνατον να

μεταλαμβάνουν οι Χριστιανοί καθ' εκάστην ιδού όπου επιστομίζεται από

τον παρόντα κανόνα, και άκων ομολογεί πώς είναι δριμύτατος, διά τι

» έκατάστησεν ή διεστραμμένη και αμελημένη ζωή όπου ζώμεν, ώστε ουδε

να πιστεύωμεν άν καμμίαν φοράν οι Χριστιανοί έφθασαν εις τόσην ά

αρετήν, όπου να μεταλαμβάνουν συνεχώς εις κάθε λειτουργίαν όπου εγίνετο. «

(2) Και ο μέγας της Θεσσαλονίκης Γρηγόριος νομοθετεί εν τώ κατά

άφορίζει τους φεύγοντας και μη μεταλαμβάνοντας. Πώς γαρ οι θείοιΑ

πόστολοι ήθελαν να νομοθετήσουν πράγμα αδύνατον, έπειτα όκανών δεν

λέγει καθ' εκάστην. Αλλά τους μη παραμένοντας τη άγια μεταλήψει, ό

ταν δηλαδή τελήτα ή θεία λειτουργία. Τους δε παρεξηγούντας τον κα

κόνα, και λέγοντας ότι αφορίζει τους μη καρτερούντας εις την λειτουρ

γίαν, έως ού να μεταλάβωσιν οι άξιοι, επιστομίζει Ματθαίος ό Βλάστα

ρις στοιχείω ά, κεφ. κέ, λέγων » εγώ νομίζω, ότι οι παλαιοί Χριστιανοί,

- καθώς έσπούδαζαν νά πιστεύωσιν όρθά, παρομοίως έσπούδαζαν και να

ο πολιτεύωνται ορθά. Διά τούτο και πολλά καλά έθιμα όπου αναφέρουσεν

» οι θείοι κανόνες, συνηθιζόμενα εις τους τότε καιρούς, αυτά τώρα εις

τους δικούς μας καιρούς είναι άλλοιότικα και διαφορετικά, Τόσον μάς

Χριστόν δεκαλόγω, ότι οι Χριστιανοί να κοινωνούν κάθε Κυριακήν, και

κάθε μεγάλην εορτήν (σελ. 951. της φιλοκαλ) όμοίως και ο Θεσσαλονί

κης Συμεών λέγει, ότι να μην αφήνουν οι Χριστιανοί να απερνούν τεσσαρά

κοντα ημέρα, αλλ' όσον είναι δυνατόν και όγλιγωρότερα να μεταλαμβά

νουν, και κάθε Κυριακήν, άν ήναι τρόπος, και μάλιστα οι γέροντες, και

ασθενείς (κεφ. τξ) Αλλά και η ορθόδοξος όμολογία (σελ. 111) λέγει ότι

οι ευλαβέστεροι Χριστιανοί να εξομολογούνται κάθε μήνα. Ει δε τούτο,

δήλον ότι και να κοινωνούν κάθε μήνα, να κοινονούν όμως με την πρέπου

σαν προετοιμασίαν της συντριβής, εξομολογήσεως, ικανοποιήσεως, και της

κατά δύναμιν νηστείας περί ης ορα εις την υποσημείωσιν του ιγ. της τ.



S ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

σβύτερον, από τους συμπρεσβυτέρους του, ή Διάκονο, από τους συνδιακόνους του, και καθ' εξής. Και κάθε μεν ακοινώνητος, ταυτόν

ειπείν άφωρισμένος από τους πιστούς τους έντή Εκκλησία, είναι ένταυτώ και ακοινώνητος άπό τά μυστήρια, κάθε δε άκοινώνητος

από τα μυστήρια, δεν είναι άκοινώνητος και από την ομήγυριν των πιστών. Καθώς είναι οι καθαιρεθέντες κληρικοί, και από τών με

τανοούντων οι συνεστώτες. Οι οποίοι, μήτε κοινωνούσι, μήτε της Εκκλησίας εξέρχονται, ώς οι κατηχούμενοι καθώς επομεν. Ο δε

παρών Κανών, ακοινώνητον εκλαμβάνει, κατά την δευτέραν σημασία». Διό και λέγει. Όποιος ήθελε συμπροσευχηθή με εκείνον

όπου διά άμαρτίας άφωρίσθη από την ομήγυριν, και την προσευχήν των πιστών, κάν και δεν ήθελε συμπροσευχηθή μέσα εις την

Εκκλησία, αλλά μέσα εις οικον, ο τοιούτος, ή ιερωμένος είναι, ή λαϊκός, ας αφορίζεται ομοίως με εκείνον, από την Εκκλησία, και

την μετά των Χριστιανών προσευχήν. Διατί αυτή η συγκοινωνία της προσευχής, την οποίαν κάμνει με τον άφωρισμένο, γνωρίζων

τας και ήξεύρωντας αυτόν τοιούτον, αποβλέπει εις άτιμίαν και καταφρόνησιν τού άφορίσαντος, και διαβάλλει αυτόν, ώς άδικως ά
Α.

φορίσαντα.

Κανών ΠΑ.

Ετις καθηρημένω, Κληρικός ών, Κληρικώ συνεύξητα, καθαιρείσθω και αυτός,

-

Ερμηνεία, --

Κατά δύω τρόπους δύναται να εξηγηθή ο παρών Κανών. Eι μεν γαρ το, συνεύξητα λαμβάνεται αντί του συλλειτουρ

γήση, το νόημα όλον του κανόνος είναι τούτο. Όποιος κληρικός συλλειτουργήση εν γνώσει με καθηρημένον κληρικών, άς κα

θήρεται και αυτός ομοίως με εκείνον (ο και μάλλον ορθότερον) είδε το, συνεύξητα δηλοί κατά την κυριολεξίαν του, το νά συμπρο

σευχηθής ή έννοια του κανόνος είναι αύτη. Όποιος κληρικός συμπροσευχηθή εν γνώσει με τον κληρικών, εκείνον που όχι μόνον έκα

θηρέθη, αλλά και απετόλμησεν ύστερα από την καθαίρεσιν να ενεργήσητε τών του κλήρου, ή και έκαθρέθη μεν, διά άμαρτήματα

άπό τό κληρικάτον του, μετά δε την καθαρίσι, πάλι πισών εις τα αυτά άμαρτήματα, άφωρίσθη και από την ομήγυριν ακόμη, και

προσευχήν τών πιστών, ο τοιούτος λέγω, ας καθήρεται ομοίως με εκείνον.

Κανών ΙΒ.
Αποστόλ λ6.

λγ' της δ. ιά.

Είτις Κληρικός, ή Λαϊκός άφωρισμένος, ήτοι άδεκτος, απελθών έν έτέρα πόλει προσδεχθή, άνευ

Όμένγάρ άφωρισμένος, χωρίζεται από την Εκκλησίαν και την προ

εγ. τήςς. ζ.

τής εν Αντι- -- -

:1γραμμάτων συστατικών, αφοριζέσθω, και όδεξάμενος, και ό δεχθείς
τής ενΣαρδ(Α.

ζ, ή θ'. Ερμηνεία,

τηηλα, "Αλλος είναι ο άφωρισμένος, και άλλος δάδεκτος.
Χ. α. - - - α ν η -

: σευχή των πιστών. Ο δε άδεκτος, διά πολλούς τρόπους από τον αρχιερέα δεν δέχεται. Ο παρών λοιπόν Κανών ενθυμηθείς

να τις ρις 1 και τους δύω όμου, μόνον περί του αδέκτου αναφέρει εδώ. Διό, και το, ήτοι, δεν είναι εξηγηματικών του άφωρισμένου,

αλλά μόριον διαζευκτικών, όπου διακρίνει τον άφωρισμένον άπό τόν άδεκτον. (1) Όθεν ορίζει ούτως Ανίσως κληρικός ή

λαϊκός γένουν άδεκτοί από τον αρχιερέα τους ιο μέν λαϊκός

δε κληρικός, διότι έζήτει νά χειροτονηθή, και ο

δεν τον έδέχθη εις χειροτονία») έπειτα υπάγουν εις ά

ίσως, διότι έκατηγορήθη απο αυτόν διά κανένα σφάλμα ο

: εξετάσας τά κατ' αυτόν, εύρε κάποιας άμφιβολίας, διά τάς οποίας

ην πολιτεία, και ήθελαν δεχθούν από τον έκεσε αρχιερέα, χωρίς να έχουν

γράμματα του άρχιερέωςτων, συστατικά και της πίστεως, και της ζωής, και της χειροτονίας, μάλιστα δε της κατηγορηθείσης αυτών
Α.

υπολήψεως (2) άς αφορίζεται και ο αρχιερεύς που τους έδέχθη έτζι, και αυτοί που τοιουτοτρόπως εδέχθησαν από αυτόν. Εκείνος

(1) Ο μεν ί. ιά. Αποστολ. φαίνεται, ότι, διαλαμβάνουσι περί αφορ

σθέντων και καθαιρεθέντων, των μενόντων εν τη επαρχία, έν ή άφωρί

σθησαν. Ο δε παρών, περί τών εις άλλην επαρχίαν άπερχομένων ά

φωρισμένων,

(2) Τρία γράμματα ήταν συνήθεια να λαμβάνουν οι κληρικοί όπου -

πήγαιναν από ένα τόπον εις άλλον. Δύω μεν, εκείνοι όπου ήταν ακατη

γόρητοι κατά την υπόληψιν από τα όποια, το μεν ένα ώνομάζετού

πατικών, διά τι έφανέρωνεν εις τίνος ύπατου τον καιρόν, και εις ποίαν

ημέραν εχειροτονήθησαν, κατά τον Τζ. της Καρθαγέν, υπογεγραμμένου παρά

του αρχιερέως διά να φαίνητα ή ταξις των πρότερον και ύστερον χει

ροτονηθέντων. Το δε άλλο, ώνομάζετο απολυτικών και ειρηνικών, το ό

ποιον έφανέρωνεν, ότι αυτοί έχουσι την απόλυσιν και δεν εμποδίζονται

από το να ενεργούσε τα του κλήρου εις εκείνον τον τόπον, όπου ήθε

λαν υπάγουν. Κατά τον ζ. και ή. Αντιοχείας και ιζ. της σ'. και λά.

της Καρθαγέν, ελάμβανον δε προς τούτοις και τρίτον γράμμα εκείνοι οι

κληρικοί, όπου έκατηγορήθησαν μεν εις την υπόληψιν αυτών, αθωώθησαν

δε, το όποιον ωνομάζετο συστατικών και κανονικόν, διά τι συνίστα και

αθώωνε την κατηγορηθείσαν τούτων φήμην και υπόληψιν, κατά τον μά.

της εν Λαοδικεία και τον ή της εν Αντιοχεία, και μάλιστα τον ιά της

δ. και κατά τον Αποστολικόν τούτον ιβ. κανόνα. Και όποιος μεν ε

λάμβανε γράμμα απόλυτικών και ειρηνικών, δεν είχε χρείαν να λάβη και

ύπατικών, ή συστατικόν. Όποιος δε ελάμβανε συστατικών, ή υπατικών,

ανάγκη ήταν να λάβη προς τούτοις και απολυτικόν, όθεν και ο θείος Χρυ

σόστομος (όμιλίαιά, της προς Εβραίους και προς Εφεσίους) και πρέπει, λέγει,

» οι αρχιερείς να ερευνούσε τους κληρικούς και ιερείς όπου υπάγουν ξένοι

» εις τάς επαρχίας των, άν λέγουν τον εαυτόν τους κληρικούς και ιερείς,

»Διά τι δεν είναι χωρίς κίνδυνον ή άνεξέταστος κοινωνία, και υποδοχή

» αυτών, και καθώς μάχονται και πολυπραγμονούσαν αν είναι τή αληθεία

» ορθόδοξοι και πιστοί, έτζι πρέπει να πολυπραγμονώσιν και αν είναι ά

-λιθως χειροτονημένοι ιερείς και όχι αδιαφόρως να συγκοινωνούσε με

» τούς άληθώς όντας ιερείς, και με τους λέγοντας τον εαυτόν τους ιερω

»μένους, μη όντας δέ. "Επειδή άν έτζι αδιαφόρως όλους επίσης προσδί

»χωνται, άνω κάτω θέλουν γένη τα της Εκκλησίας πράγματα. Είδε και

» οι εις άλλον τόπον απερχόμενοι ζητούσε μόνον τροφήν, και κυβέρνησιν

» ώς πτωχοί, νά μήν έχη να τους εξετάζη τα τοιαύτα ό αρχιερεύς. « Ση

μείωσαι δε ότι απολυτεκόν γράμμα ελάμβαναν και οι επίσκοποι από

τον μητροπολίτην τους αποδημούντες, κατά τον λάι της εν Καρθαγέν. Αλλά

και οι πένητες ειρηνικά ελάμβανον, διά να περιέρχωνται χάριν έλέους, κατά

τον ιά της δ. έστέλλοντο δε και γράμματα προς τον Βασιλέα και τους

άρχοντας του παλατίου από τους Επισκόπους παρακαλεστικά διά την βοή

θειαν των ορφανών και πενήτων, και την τών καταδίκων λύτρωσιν, κατά

τον ζ. και ή, και 3. τής εν Σαρδική. Οι δε προς τον Βασιλέα απερ

χόμενοι επίσκοποι, και πρεσβύτεροι, και κληρικοί, πρέπει να έχουν γράμ

ματα και όλων των επισκόπων της επαρχίας, μάλιστα δε τού μητρο

πολίτου κατά τον ιά. Αντιοχείας. Τα γράμματα δε ταύτα τα προς τον

Βασιλέα, λέγει ό Αρμενόπουλος, ότι ονομάζονται ειρηνικαί επιστολα, (τμή

ματος γ. επιγράφ. β. της επιτομ. των κανόνων) είπον δε ανωτέρω, ότι

τα συστατικά γράμματα, ήτον συστατικά και της πίστεως. Διά τι αφ'

ού οι Αρειανοί ήλλαξαν το είδος του βαπτίσματος, λέγοντες. Εις το

όνομα του Πατρός του μείζονος, και του Υιού του ελάττονος, και τού

Πνεύματος του ήττονος, κατά τον Κεδρηνόν. Και τό, Δόξα Πατρί και υιώ,

και αγίω Πνεύματι μεταστρέψαντες έλεγαν. Δόξα πατρί, δι' υιού, ενά

γίω Πνεύματι, και ακολούθως με το να υπεκρίνοντο πολλοί την ορθοδοξίαν.

ίνα μή άπατώνται οι ορθόδοξοι, ετάχθη νά γράφητα το συστατικών τοιου

τοτρόπως, π. χ. ά. π. ήγουν Πατήρ, Υιός, άγιον Πνεύμα. Και μετά

την υπόθεσιν επεσφραγίζετο το γράμμα με το, Αμήν. Σημείωσα προς

τούτοις ότι έσυνεθίζοντο να στέλωνται άπό τούς νεοχειροτονήτους, και

εις τους νεοχειροτονήτους Πατριάρχας τριών λογιών γράμματα καλούμε
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μεν, διατί παρά τους κανόνας, χωρίς γραμμάτων εδέχθη αυτούς, ούτοι δε, ή διατι δεν έφρόντισαν να λάβουν συστατικά της υπο

λήψεως αυτών γράμματα, ή διατι ειπόντες ψεύματα, ήπάτησαν τον επίσκοπον και τους εδέχθη

Κανών Γ. ς

-

Α ν ν ο - αν -η ν α Α - ν "Α όλ. Ε".

Ει δε αφορισμενος τη επιτεινέσθω αυτώ ό άφoρισμός (1) ώς ψευσαμένω, και άπατήσαντ, την ε:

Εκκλησίαν του Θεού, ρις.

Ερμηνεία

Ο παρών Κανών ηνωμένος είναι με τον ιβ. Κανόνα, και κατά την έννοια, και κατά την σύνταξιν και φράσιν. Επειδή

εκείνος μεν, ώς είπομεν, ώμίλησε περί κληρικού, και λαϊκού του αδέκτου. Ούτος δε ομιλεί περί κληρικού, και λαϊκού άφω

ρισμένου, ούτω λέγων, Ανίσως κληρικός, ή λαϊκός είναι άφωρισμένοι από τον αρχιερέατων, πηγαίνοντες δε εις άλλον τόπο», κρύψουν

και δεν ομολογήσουν, ότι είναι άφωρισμένοι, και διά το κρύψιμον αυτό, ήθελαν δεχθούν από τον αρχιερέα του τόπου εκείνου, όστις δεν

ήξευρε τον αφορισμό. Εις τους τοιούτους άς αυξήση περισσότερον ο αφορισμός, επειδή είπον ψεύματα, και έγέλασαν την Εκκλησίαν

και τον αρχιερέα του τόπου εκείνου.

Κανών ΙΔ.

Επίσκοπον μή εξείναι καταλείψαντα την εαυτού παροικία, ετέρα επιπηδέν, κάν ύποπλεόνων: αν ν - η - -- ς ο . ε. της

άναγκάζητα, ειμή τις εύλογος αιτία ή ή τούτο βιαζομένη αυτόν ποιεν, ώς πλέοντι κέρδος δυναμένου ελντο:

αυτού τους έκεσε, λόγω ευσεβείας συμβαλλέσθαι. Και τούτο δε ουκ άφ' εαυτού, αλλά κρίσει πολλών Επι- ε: τη :

σκόπων και παρακλήσει μεγίστη της Καρθινς.

Ερμηνεία,

Άλλο είναιEππίδης και Επίβασης, από μία επαρχία εις άλλη, και άλλο ενα μετάθεσις και μετάβασις (2) και η

εν Επιπήδησις είναι, όταν πλεονεκτικώς, και αυτοπροαιρέτως κινούμενος ο άρχιερεύς, άφή ν έπαργίαν του (ή έγωνμ ν - ν » , ν ν γ Α αν ροαρ Α αρχες », φηση » Έχ η μ Χ.

επαρχαν σχολάζη) και άρπάση άλλην παραλό ως, ήτις και κατακρίνεται, και εις κανονικά υπόκειται Επιτίμια, κατά τον ά και

" τής εν Σαρδική. Η δε μετάθεσις είναι, όταν διά μεγάλη ανάγκη, και στηριγμών της ευσεβείας, υπό πολλών Επισκόπων παρα

καλούμενος ο άρχιερεύς, μεταβή από μίαν έπαρχίαν εις άλλη, προς περισσοτέραν Πνευματικήν τών έπαρχιωτών εκείνης ώφέλειαν

(και τούτο δε ίσως πρός καιρόν, και όχι εις όλην του την ζωήν) ήτις και συγχωρείται κατάτινας οικονομίας, (3) Όθεν και ο παρών

Κανών διορίζει, ότι, δεν είναι σι κεχωρημένο ο Επίσκοπος νάαφη τη δή, ΤΟ) επαρχία, πλεονεκτικώς και από λόγου του,

ωρίς καμμίαν εύλογον αιτίαν, νά Επιπηδά εις άλλην, κάν άναγκάζηται νά κάμη τούτο και από άλλους. Τότε δε να μεταβαίνη εχωρίς καμμ γ - ν για η, ν αγ η » αμη 1 Αν » - μ. νη ς

επαρχίαν άλλη, μικροτέραν ή μεγαλητέρα, ή χηρεύουσα, όταν ήναι καμμία εύλογος και δίκαια αιτία, όπου τον βάζει εις τούτο,

Hγουν, όταν δύναται να προξενήση εις τους χριστιανούς της επαρχίας εκείνης, περισσότερον κέρδος ψυχικό, και Πνευματικήν ώφέ

λεια, με τον ευσεβή λόγον της διδασκαλίας του, από άλλον τινά. Πλην, και τούτο να μην το κάμη άφ' εαυτού του, δηλαδή με κίνη

μα δικό του, αλλά να το κάμη με κρίσι, και ψήφον πολλών Επισκόπων, και με μεγάλην παρακάλεσε, και αξίωσιν. (4) Ανά

γνωθι και τους έντώ περιθωρίω συμφώνους Κανόνας,

μενα, Συνοδικά, Αμοιβαία, και Ένθρονιαστικά. Και Συνοδικά μεν έλέγον

το α επιστολα, τάς οποίας έπεμπεν έκαστος των Πατριαρχών εις τούς

άλλους Πατριάρχας ομολογών, την ορθόδοξον πίστιν, κατά την γνώμην

της Καθολικής Εκκλησίας, ούτω καλούμενα, διά τι συνοδικώς εγράφοντο.

(3) Όρα τόν άοίδιμον Πατριάρχην Δοσίθεον βιβλίο γ. περί των εν

Ιεροσολύμος Πατριαρχευσάντων. σελιδ. 220. Σημειοι δε και ο Αρμενό

πουλος φανερώς (τμήμ. ά. επιγραφή δ. της επιτομ. των Κανόνων), ότι

ή μετάβασις αύτη του επισκόπου, ή από του παρόντος Κανόνος δηλου

μένη, είναι προς καιρόν μόνον, και όχι πάντοτε, ώφελείας χάριν του

λαού, και πάλιν να επαναστρέφη εις την ιδίαν του επαρχίαν.

(4) Καθώς ο άγιώτατος Πρόκλος από Κυζίκου, και ο Θεολόγος Γρη

γόριος από Σασίμων, και πολλοί άλλοι με τοιούτον οικονομικών και εξ

ανάγκης τρόπον, καταλιπόντες τάς επισκοπάς, και μητροπόλεις όπου εί

Αμοιβαία δε ήτον, αι επιστολα αίτινες εζήτουν τους Πατριάρχας να

συναινέσουν δι' αποκρίσεως εις την χειροτονίαν του Πατριάρχου εκείνου.

Και Ένθρονιαστικά, αι επιστολα εκείνα όπου εγίνοντο εις την αρχών της

εις τον Πατριαρχικόν θρόνον προβιβάσεως του Πατριάρχου, ταυτον ει

πείν, τα συγχαρητικά καλούμενα νύν. (όρα τον Δοσίθεον σελ. 468. της

δωδεκαβίβλ) Τον τύπον του Συστατικού και Απολυτικού Γράμματος, όρα

εν τω τέλει της βίβλου.

(1) Εν άλλος Κώδιξ μέχρι τούτου τελειούται ό παρών Κανών, το

δε έξής ού κείται.

χον πρότερον, μετετέθησαν εις τον Οικουμενικόν θρόνον της Κωνσταντι

νουπόλεως. Ως ό Μελέτιος, άπό Σεβαστείας εις Βέρβοιαν, έπειτα εις Αν

τιόχεια». Και ο Αλέξανδρος, από Φλαυϊάδος (ήτις ήν υπό την Αναβαρ

ζιαν) εις Ιεροσόλυμα, Και ο μέγας Ευστάθιος, από Βερβοίας της εν Συ

(2) Παρά δε τω Βαλσαμών και Βλάσταρ διαφέρει ή μετάθεσης, και ρία εις Αντιόχειαν, και άλλοι. Επειδή δε (λέγει ό Δοσίθεος βίβλου γ.

μετάβασης. Η μεν γαρ μετάθεσις είναι όταν μετατεθή τινάς αρχιερεύς της Δωδεκαβίβλου σελ. 221.) ή οικονομία αύτη έγινεν εις πολλούς, και

σοφός και ενάρετος (έχων όμως επαρχίαν) εις μεγαλητέρανή και μικροτέ- μάλιστα εν τους νυν καιρούς, αιτία κακίας, διά τούτο, φησίν, όταν γέ

ραν επαρχίαν διά στηριγμόν της κινδυνευούσης ευσεβείας ώς ό Γρηγό- νητα μετάθεσις, είναι παράλογος και παράνομος. Επειδή τα κατά και

ριος ο Θεολόγος μετετέθη από Σασίμων εις την Κωνσταντινούπολιν. Με- ρούς οικονομικώς και κατά ανάγκην γινόμενα, νόμος της Εκκλησίας ου

τάβασις δε είναι όταν τινάς σχολάζων αρχιερεύς (διά τι τυχόν εκυριεύ- γίνονται, »Όθεν και ή συνοδική απόκρισης, όπου έδωκεν ό Κωνσταντίνου

θη ή επαρχία του από εθνικούς) μεταβη εις άλλην σχολάζουσαν επαρ- οπόλεως Μανουήλ εν έτει 1250, ότι ο Επίσκοπος ποιήσας παραίτησιν

χίαν με κοινήν γνώμην της συνόδου διά την σοφίαν αυτού και αρετήν. »τής Επισκοπής του, δύναται να μετατη εις άλλην Επισκοπή, βουλή

Συγχωρούνται δε και οι δύο, αύται να γίνωνται, ώς λέγει ο Βαλσαμών, του Μητροπολίτου και των λοιπών Επισκόπων. Η απόκρισης, λέγω

διά τον Κανόνα τούτου, και διά τόν ις της εν Αντιοχεία. ναύτη, ολέθριος έστι, και ώς τους κανόσιν εναντιουμένη απόβλητος. Δι
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Κανών ΠΕ.

Τής ά. ι έ ς".

δ’ έ. ι κ . -- - - - ν -

: τρεις »Ε τις Πρεσβύτερος, ή Διάκονος, ή όλως του καταλόγου των Κληρικών, άπολείψας την έαυτού πα
- - η -- ν - - - - - - - -

: »ροικίαν, εις έτέραν άπέλθη, και παντελώς μεταστάς, διατρίβει έν άλλη, παρά γνώμην του ιδίου Επισκό
- - Α - ---------- ν - - - - - ν -

: του. Τούτο κελεύομεν μηκέτι λειτουργεί». Eι μάλιστα, προσκαλουμένου αυτόν του Επισκόπου αυτού
ες ες της η -- - ίσως ν - - ν - - 1 - - ν

: επανελθεί, οϋχυπήκουσεν, επιμένων τη αταξία, ώς λαϊκός μέντο εκεσε κοινωνείτω.

Ερμηνεία,

Ο ς. Κανών της δ. συνόδου προστάζει να μην χειροτονήται πρεσβύτερος, ή διάκονος, ή άλλος τις κληρικός άπλώς

και αορίστως εις κάθε Εκκλησίαν, αλλά διωρισμένως εις Εκκλησίαν πόλεως, ή χωρίου, ή εις μοναστήριο. Όποιος λοιπόν από

αυτούς με τοιούτον τρόπον χειροτονηθή, διορίζει ο παρών Αποστολικός, να μην αφίνη την ιδικήν του διωρισμένην Εκκλησία, και να

πηγαίνη εις άλλην ξένης επαρχίας, χωρίς την γνώμη, και απολυτικήν επιστολήν του δικού του επισκόπου. Είδε και τούτο ήθελε

κάμη, προστάζομεν να μην ενεργή εις την Εκκλησίαν εκείνην κανένα λειτούργημα της Ιερωσύνης, ή του κλήρου, και μάλιστα άνισως

τον επροσκάλεσεν ο Επίσκοπός του να επιστρέψη, αυτός δε μένοντας εις την αταξία, και το πείσμά του, δεν έκαμεν υπακοήν εις

το να επιστρέψη. Ωσάν λαϊκός όμως ας συμπροσεύχεται με τους χριστιανούς εκείνης της Εκκλησίας, και ας μεταλαμβάνη ομου

με αυτούς. Ανάγνωθι και τους έντώ περιθωρίω Κανόνας,

Κανών ΙΣΤ'.

τη": Είδε ό Επίσκοπος, παρ’ώ τυγχάνουσι, παρ' ουδέν λογισάμενος την καθ' αυτών όρισθείσαν άργίαν,

είτη: Ιδέξητα αυτούς ώς Κληρικούς, αφοριζέσθω, ώς διδάσκαλος άταξίας,
γ. ξό.

Ερμηνεία,

Μόνος ο της Καρχηδόνος Επίσκοπος έχει την άδειαν εξ αρχαίου έθους να λαμβάνη όθεν θέλει (πάντως δε εκ των υπο

κειμένων αυτώ Επισκόπων) Κληρικούς, και να τους συναριθμή εις τας Εκκλησίας της δικής του επαρχίας, κατά τον ξό. Κα
ό -- * - όρ ν δε ν άλλ *Ε δε -------- - ν η ν- - - ι ό ν - λ

νόνα της αυτής συνόδου, (1) εις δε τους άλλους Επισκόπους, ποτέ δεν δίδεται μία τοιαύτη άδεια. Διά τούτο και ο παρών Αποστολικός
ν ν - --

κανών, εξηρτημένος όντας από τον άνωτέρω Κανόνα, και κατά την φράσιν και κατά το νόημα, λέγει, Είδε και ο Επίσκοπος, εις τού
ν - η " . - 1 ν -

οποίου την επαρχίαν ευρίσκονται οι ξένοι αυτοι Κληρικοί, και μ' όλον όπου ήξεύρει, ότι, αυτοί είναι αργοί, κατά τους κανόνας, υπό του

αρχιερέωςτων, όμως ήθελε καταφρονήση την αργίαν ταύτην, και δεχθή τούτους ώσάν Κληρικούς, ενεργούντας τα του κλήρου αυτών δηλ.
α - ν -- -

ο τοιούτος, λέγω, Επίσκοπος, ας αφορίζεται επειδή γίνεται διδάσκαλος άταξίας, και σκανδάλων. Ανάγνωθι και τους έντώ περιθωρίω

συμφώνους Κανόνας,

Κανών ΙΖ.

Τής ς. γ' του

Βασιλ. ιό.

Ερμηνεία,

α ν ν ν ν -- ν - - - -- -- ν --

Ο δισ. γαμος συμπλακες μετα το βάπτισμα ή παλλακήν κτησάμενος, ουδύναται είναι Επίσκοπος, ή

Πρεσβύτερος, η Διάκονος, ή όλος του καταλόγου του ιερατικού

Όσα μεν άμαρτήματα πράξη ο άνθρωπος προ του βαπτίσματος, δεν ήμπορούν να τον εμποδίσουν από την ιερωσύνη, και

τον κλήρον. Επειδή και πιστεύομεν, ότι τα αποπλύνει όλα το άγιον Βάπτισμα, όχι δε και όσα πράξη ύστερα αφοι βαπτισθή. Διά

τούτο και ο παρών Κανών διορίζει, ότι, όποιος, ύστερα από το άγιον βάπτισμα, υπανδδρευθήδύω φορας, (υπανδρεύεται δε δύω φορας
ευνη ο γυνας, -- ορ - - ν φος --

ν ν

όχι μόνον εκείνος που πάρη μεγάμον δευτέραν γυναίκα, αλλά και εκείνος όπου μετά ιερολογίας αρραβωνιασθή δευτέραν γυναίκα, η

» ό και ό Καισαρείας Αρέθας, αι μεταθέσεις, λέγει πλεονεξίας χάριν, και

δόξης κενής εφέσει ενεργούνται, ών εκάτερον βδελυκτον, το μεν, ως ει

» δωλολατρεία, τό δε, ώς έωσφόρου νόσημα Έγραφε δε και ο "Ρώμης

- Ιούλιος τους Ευσεβιανούς. Eι άληθώς ίσην και την αυτήν ηγείσθε τιμήν

» των Επισκόπων, και μή εκ του μεγέθους των πόλεων κρίνετε τους

» Επισκόπους, έδει τον πεπιστευμένου μικράν, μένειν εν τή πιστευθεί

νση, και μη εξουθενείν την πεπιστευμένην, μεταβαίνειν δε εις την μη

» έγχειρισθείσαν, να της μεν παρά Θεού δοθείσης, καταφρονή, την δε

» τών ανθρώπων κενοδοξίαν αγαπήση. Και ο Πάπας Δάμασος έγραφε προς

» Παυλίνον. "Ημείς τους από μίαν επαρχίαν εις άλλην μεταβαίνοντας, έως

» τότε άλλοτρίους της δικής μας κοινωνίας έχομεν, έως ότου προς την

» ιδικήν των επιστρέψωσιν επαρχίαν. Λέγει δε και Θεοδώρητος. Λόγω έ.

κεφ. ί, άνισως Επίσκοπος μεταβή άπό τόπον εις τόπον, και χειροτονη

» θή εις τόν τόπον αυτού άλλος Επίσκοπος, να μένη αργός, από το άρ

•χιερατικό αξίωμα, ο αφήσας την ιδικήν του ποιμνην, έως ότου να απο

θάνη εκείνος όπου εχειροτονήθη εις την αυτού επαρχίαν. Ιδε και Σω

κράτους βίβλ. ζ. κεφ. λς. Σημείωσα ότι οικονομικώς, και υποβιβα

»σμός Επισκόπων έγινεν από μεγαλητέραν δηλ. επαρχίαν εις μικροτέραν,

ο Ιωάννης γαρ ό Κωδωνάτος από Αλεξανδρείας μετετέθη εις Τύρον. Έφη

δε και τις των νομικών, ότι, τον δύω λαβόντα Επισκοπάς, δίγαμονό

νομάζομεν.

(1) Κατά τον Βαλσαμώνα ή άδεια αυτή εδόθη χάριν φιλοτιμίας από

την γ. Νεαράν του Ιουστινιανού, και εις τον Κωνσταντινουπόλεως πανα

γιώτατον Πατριάρχην τό να λαμβάνη δηλ. και να δέχεται άλλων επαρ

χιών (πάντως δε των υποκειμένων αυτώ) κληρικούς, και να συναριθμή αυ

τους εις τας Εκκλησίας των εδικών του επαρχιών, και χωρίς την άπολυ

τικήν επιστολήν του αρχιερέως των Όμως διά να σώζηται ή φιλαδελφία

και το άσκανδάλιστον, πρέπει και αυτός να λαμβάνη και να δέχεται τού

τους με την ερώτησιν και άδειαν του αρχιερέως των, καθώς αυτό τούτο

και ό βηθείς ξό. τής εν Καρθαγ. υποδηλοί. Ο δε Βλάσταρις εις το στοιχ.

ά, κεφ. θ. λέγει ότι και ο Βουλγαρίας, και ο Κύπρου κατά την ρλ.

του Ιουστινιανού Νεαράν, έλαβον την αυτήν άδειαν να δέχωνται κληρι

κούς εκ τών άλλων των υποκειμένων αυτούς, και να τους προβιβάζουν

εις Επισκόπους



ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΙΙ

πάρη με γάμο, την αρραβωνιασμένη» με άλλον) (1) ή έχει γυναίκα παλλακή, (2) δεν ήμπορεί

ή Διάκονος, ή ολότελα να συγκαταριθμηθή εις τον κατάλογο, και βαθμών τον ιερατικόν (3)

Κανών ΙΗ'.

ο χήραν λαβών, ή εκβεβλημένη, ή εταίρα, ή οκέτιν, ήτων επί σκηνής, ου δύναται είναι Επίσκο

πος, ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος, ή όλως του καταλόγου του ιερατικού

νά γένη Αρχιερεύς, ή Πρεσβύτερος,

Τής ς. γ.

κς. Βασιλικς.

Ερμηνεία,

Ανίσως εις τους ιερείς των Ιουδαίων ήτον έμποδισμένο, το να λαμβάνουν εις γυναίκας, πόρνη, ή διωγμένη» από τον άνδρα της,

ή όλως έχουσαν όνομα κατηγορημένον: γυναίκα γάρφησε πόρνη, και βεβηλωμένηνού λήψονται, και γυναίκα έκβε

-βλημένη από του ανδρός αυτής. Ότι άγός εστι Κυρίω τω θεώ αυτού. Πόσω μάλλον είναι έμποδισμένον τούτο - 7. 13.

εις τους ιερείς του Ευαγγελίου; Ιδού γάρ φησί μείζον του ιερού ώδε.» Διά τούτο και ο παρών Αποστολικός Kανών 1 Ματθ 6, 6

διορίζει ότι, όπος πάρηγυναίκα χήρα, ή ωγμένη άπό τό άνδρα της, ή πόρνη, ήδούλη, ή μίαν από τις γυναίκας έκείνας, όπου

ευρίσκονται εις τάς κωμωδίας και σκηνάς, και υποκρίνονται διάφορα πρόσωπα, δεν ήμπορεί να γένη Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, ή Διά

κονος, ή όλως να συγκαταριθμηθή εις τάγμα ιερατικόν. Επειδή όλα αυταί αι γυναίκες είναι διαβεβλημένα, και κατηγορημένα. Οι

Λευιτι, κά.

δε ιερωμένοι πανταχόθεν πρέπει να ήναι άκατηγόρητοι, και ανεπίληπτοι, καθώς λέγει ο μακάριος Παύλος. Ο δε γ' της σ' Ι ά. Τιμοθ.
ν α - ν -'

έγει, ότι οι Πρεσβύτεροι, Διάκονοι, ή Υποδιάκονο, όπου έλαβαν χήραν, ή μετά την χειροτονίαν έπεσαν εις γάμον παρά-1 για
-- » ν - - - - -

νομο,ούτο χωριζόμενοι από τις γυναικάς των, να αργούσιν από την ιερωσύνην εις ολίγου καιρού διάστημα, και να επιτιμώνται Έπειτα

νά επαναλαμβάνωσε τους οικείους της ιερωσύνης βαθμούς, εις
αν

- 4----- 2 ν ν 4-- - - ν - ν 11

- ν ιν ν ν » η ν μεγαλύτερο, ομως βαθμό, να μην προκόπτωσιν, αγκαλά και ή ς". συγ

καταβατικώς οικονόμησε τότε τους τοιούτους, από τότε όμως και ύστερον,ώρισενή αυτή να κρατή

- ν -

πάλιν ο παρών Αποστολικός Kανών,

(1) Η μνηστεία, ήτοι ό αρραβωνιασμός, όπου γένη κατά την υποτύ

πωσιν του βασιλέως Αλεξίου του Κομνηνού, και το σημείωμα του Πα

τριάρχου Νικολάου, δηλαδή με τις συνήθεις ιεράς ευχάς, και με το σύ

νηθες εις τούς αρραβωνιαζομένους φίλημα, και όταν, ό μεν άνδρας, είναι

δεκαπέντε χρόνων, ή δε γυνή, δεκατριών, κατά το νεώτερον θέσπισμα

του βασιλέως Λέοντος του σοφού ή μνηστεία, λέγω, όπου λέγη με τού

τον τον τρόπον, δεν διαφέρει από τον τέλειον γάμου, κατά την απόφα

σιν του βασιλέως κυρίου, Νικηφόρου του Βοτανειάτου, και τον Κωνσταν

τινουπόλεως Πατριάρχην Ιωάννην τον Ξιφιλίνου, και την περί αυτον σύνο

δον, την επικυρώσασαν την του Νικηφόρου απόφασιν. Τούτο μεν, διά

τι και ο πολιτικός νόμος, καθώς δεν συγχωρεί να υπανδρεύωνται οι συν

γενείς των υπανδρευμένων, όταν έχωσιν εμπόδιον κατά τους συνήθεις

βαθμούς, τοιουτοτρόπως δεν συγχωρεί να υπανδρεύωνται ούτε οι συγε

νείς των νομίμως αρραβωνιασμένων. Αλλά και ο συνοδικός τόμος θεσπί

ζει με τάς αυτάς μόνας αιτίας να λύεται ή μνηστεία, μέ τάς οποίας

λύεται και ο γάμος. Τούτο δε, και διά τι ό υιή Κανών της τ. εις μοι

χειας έγκλημα καταδικάζει εκείνου όπου ήθελε πάρη γυναίκα την άββα

βωνιασμένη με άλλον, έτι ζώντα. Η δε μοιχεία, φανερόν ότι προς ύ

πανδρον γυναίκα λέγεται. Όθεν ή σύνοδος ώσάν γάμον τέλειον τον αρρα

βωνιασμόν έστοχάσθηκεν. Αφίνω να λέγω, ότι και ο μέγας Βασίλειος εν

τώ ξύ, αυτού κανόνι, διά τούτο δεν επιτιμά ώς πόρνον, εις επτά χρό

νους τον σμίξαντα με την άρραβωνιαστικήν του προ του γάμου αναγνώ

στην, επειδή δεν εφθάρη με ξένην γυναίκα, αλλά με την εδική του, άρ

γίζει δε μόνον ένα χρόνου, διά τι έμικροψύχησε και δεν έκαρτέρησε την

τελεσιουργίαν του γάμου. Επειδή λοιπόν κατά τάς αποδείξεις ταύτας, ή

μνηστεία εις γάμου ταξιν λογίζεται, ή κατά νόμους γινομένη, διά τούτο

δίγαμος λογίζεται και ο αρραβωνισθείς μόνον δευτέραν γυναίκα ή άρ

βαβωνιασμένη» με άλλον λαβών. Αι δε άλλα μνηστεία, όπου γίνονται με

λόγια μόνον, και με αρραβώνας ψιλούς, όσον κατά την άκρίβειαν της

Εκκλησίας, ούτε μνηστεία είναι, ούτε όνομάζονται, ούτω κατά τούτων

οι συνοδικοί Κανόνες ήμπορουν να δείξουν την εδικήν των ενέργειαν (και

όρα περί αρραβώνος πλατύτερον εις τό ιά, κεφ. της περί συνοικεσίου

διδασκαλίας) Όθεν και ο Βαλσαμών τα ανωτέρω βεβαιών λέγει, ότι ο

άρραβωνισθείς, κατά την ανωτέρω υποτύπωσιν νεαράν, και απόφασιν,

και λαβών άλλην γυναίκα, αποθανούσης της αρραβωνιστικής αυτού, ιερεύς ου

γίνεται. Δίγαμος γαρ λογίζεται. Ει δε δεν ήβραβωνίσθη ούτως, ιερούται

ώς μη λογιζόμενος δίγαμος (αποκρ. ζ. σελ. 365. του Γιούρις) Σημείωσα

όμως ότι, εϊ και ή μνηστεία εις ταξιν γάμου λογίζεται, δεν είναι όμως

κατα παντα και γάμος τέλειος, άλλ’ ελάττων του γάμου και όρα τάς

υποσημειώσεις του κέ. της εν Αγκύρα. -

(2) Παλλακή, κατά το νομικών του Φωτίου τίτλ. ιγ. κεφ. ε. είναι γυ

ναίκα σεμνή, με την οποίαν εκείνος όπου συγκατοικεί, κάμνωντας φανε

ραν μαρτυρίαν περί της συγκατοικήσεως ταύτης, φαίνεται εις τους πολ

λούς, ότι την έχει γυναικά του. Ει δε την μαρτυρίαν αυτήν δεν κάμει,

ασέλγειαν εις αυτήν ενεργεί Η και άλλως. Παλλακή είναι εκείνη όπου συ

ζ, νομίμως με άνδρα, χωρίς να ευλογηθή με γάμον. Σημείωσα δε, ότι,

αγκαία και ή παλλακή αύτη έσυγχωρείτο από τους εξωτερικούς νόμους,

ομως από τους νόμους της Εκκλησίας μας τελείως δεν συγχωρείται το να

έχουν οι Χριστιανοί τοιαύτην γυναίκα. Όθεν και ο λάι του αγίου Νι

κηφόρου λέγει, ότι άνισως έχη τινάς τοιαύτην παλλακήν, και δεν θέλη,

ούτε νά τήν άφηση, ούτε να την ευλογηθή, δεν πρέπει να δέχωνται εις

την Εκκλησίαν οι ιερείς, ούτε αυτάς τας προσφοράς του, και λειτουργίας

επειδή διά των έργων υβρίζει και ατιμάζει τους νόμους και Κανόνας

της Εκκλησίας. Και Πέτρος δεό Χαρτοφύλαξ και Διάκονος της μεγάλης

Εκκλησίας έντή έ, αποκρίσει αυτού, λέγει. Ότι δεν πρέπει να δέχεται τινάς

άπό τό όσπήτιον εκείνου όπου έχει άνευλόγητον γυναίκα, ούτε προσφοράν,

ούτε κηρου, ούτε έλαιον, ούτε θυμίαμα. Διαφέρει δε ή Πόρνη από την Παλλακήν

καθ’ ό,τι αυτή άμαρτάνει με διάφορα πρόσωπα, ή δε Παλλακή με ένα

(3) Επειδή δε ο μέγας Βασίλειος εν τω ιβ. αυτού Κανόνι αναφέρει

τον Αποστολικόν τούτον ιζ. Κανόνα, καθώς ο Βαλσαμών, και ό Ζωνα

ράς συμφώνως εκείνον έρμήνευσαν, λέγων » τούς διγάμους ό Κανών παν

τελώς της υπηρεσίας απέκλεισε, « φανερόν είναι, κατά τον άκρον έρμηνευ

τήν του Αποστολικού τούτου Κανόνος θείον Βασίλειον, ότι, όποιος ύ

πανδρέυθή δύω φοραϊς, δεν ημπορεί να γένη ούτε υποδιάκονος, ούτε άνα

γνώστης, ή ψάλτης, ή θυρωρός. "Υπηρέται γαρ ούτοι πάντες όμωνύμως λέ

γονται, (και άρα την υποσημείωσιν τού ιέ της τ. αγκαλά και κατά τον κά

κβ. κγ. της εν Λαοδικεία, υπηρέτης εξαιρέτως καλείται ο θυρωρός) και υπη

ρεσίαν επιτελούσιν εκκλησιαστικήν, ει και μή την αυτήν άπαντες, άπό τήν

οποίαν ταύτην υπηρεσίαν τους διγάμους, λέγει, εκβάλλει ό"Αποστολικός

ούτος Κανών παντελώς και με όλην την τελειότητα. »Εί δε το νομικών του

Φωτίου τίτλ. θ. κεφ. κθ' ώ συνηκολούθησε και ο Βαλσαμών, λέγει, ό άνα

γνώστης δευτερογαμήσας, ή γυναίκα λαβών εμποδισμένην από τους νόμους,

μένει μεν εις τον εδικών του βαθμών, εις άλλον δε μεγαλήτερον ου προβιβά

ζεται, πρέπει προτιμότερον να έχωσι το κύρος ό,τε Αποστολικός Κανών

και ό του μεγάλου Βασιλείου, πάρεξ οι νόμοι οι εξωτερικοί, Ένα μεν, διά

τι ό ιερός Φώτιος σύνοψιν κάμνει εις το νομικόν του των Νεαρών άπλώς,

και όχι των ιερών Κανόνων κατά πρώτον σκοπόν. Και άλλο δε, διά τι ο

βαθμός του αναγνώστου συναριθμούμενος υπό του Βαλσαμώνος με τους βα

θμούς των ιερωμένων, δείκνυται, ότι είναι εκ του καταλόγου του ιερατικού,

ο δε ανά χείρας ούτος Αποστολικός Kανών προστάζει, ότι ο δίγαμος δεν

ήμπορεί τελείως να ήνα του καταλόγου του ιερατικού. Και άνό μέγας Βα

σίλειος παντελώς εκβολη τους διγαμους της υπηρεσίας απλώς, πόσω μάλ

λον τον αναγνώστην, πλέον των άλλων κατωτέρων υπηρετών έχοντας όθεν

ό Αναγνώστης και μετά τον κλήρον δευτερογαμήσας, φαίνεται, ότι, πρέπει

να καθαιρεθή από το κληρικάτον του. Ο δε γ. της τ. λέγει, ότι από τους

τότε εν αγνοία εις δύο γάμους περιπεσόντας ιερωμένους, όσοι μεν έδου

λώθησαν εις την παρανομίαν αυτήν, ούτοι να καθήρωνται. Όσοι δε εγνώ

ρισαν από λόγου τους το κακόν, και εχωρίσθησαν από τον παράνομον αυ

τον γάμου, ούτοι να παύωσιν από κάθε ιερατικήν υπηρεσίαν εις διορι

σμένου τινός χρόνου διάστημα, μετά τούτο δε, να λαμβανουσι πάλιν τους

οικείους βαθμούς της ιερωσύνης, εις μεγαλήτερον όμως βαθμών να μη προ

κόπτωσιν. Από τότε δε και ύστερονώρισεν ή αυτή να κρατά πάλιν ό παρών

Αποστολικός Kανών, ον και εκθέτει αυτολεξεί. Γράφει δε και ο Πάπας Ουρ

βανός τώ"Επισκόπω Βίνων ταύτα, Διγάμους, και χηρών άνδρας, από τών

ιερών βαθμών άφορίζομεν Δι’ό και ο Ιωάννης ο Ελεήμων απέβαλε τον υπέρ

πλουτον εκείνον δίγαμον, όστις έδιδεν εις αυτόν, μεγάλην ανάγκην έχοντα,

στον όσον ήθελε, και εκατόν πεντήκοντα λίτρας χρυσίον, ένα μόνον χει

ροτονήση αυτόν ιεροδιάκονον. Ειπών προς αυτόν εκείνο το μνήμης άξιον

λόγον Κάλλιον φαίνεται μοι έκλεψαι τον ήλιον, ήλεψα τον θείον νόμον»

Συμεών ό μεταφρασθείς εις τον βίον αυτού. Και ο θείος δε Αυγουστίνος

λέγει, προστάττομεν, μή τις άθεσμους χειροτονίας ποιήση, μη δίγαμο, ή

τον μη παρθένον μνηστευθέντα, ή άγράμματον.»α;4 τόμ. της αγάπης)
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Τηςήν: Κανών ΠΘ,

της έν Νεο- * ----- , - - - ν ν -- - η ν ν

:: »Οδύω άδελφάς άγόμενος, ή άδελφίδην, ουδύναται είναι Κληρικός,

Θεοφ.έ.

Ερμηνεία,

Από τους γάμους, άλλοι μεν λέγονται αθέμιτοι, όσοι γίνονται μετά συγγενών ή αιρετικών. Αλλοι δε παράνομο, καθώς
α - -

είναι, όταν λάβη τινάς εις γυναίκα εκείνη, της οποίας ο πατήρ του εστάθη νηπιόθεν επίτροπος. Και άλλοι κατάκριτοι, καθώς

είναι, όταν τινάς λάθη εις γυναίκα την αφιερωμένην εις τον Θεόν, Καλογραίαν. Με κοινόν δε όνομα, όλοι ούτοι οι γάμοι ήμπορούν να

ονομασθούν άθεσμο, (καθώς ής έντώγ. κανόνι κοινώς άθέσμους ονομάζει τους περιεχομένους γάμους έντώ ιζ και ή, κανόνιτών

Αποστόλων.) ο δε παρά ών μό ί αθεμί όμων διαλαμβάνει οριζων. Όποιος λάθη εις γυναίκα δύω αδελ άρη τη
ων.) οδε παρών κανών μόνον περί αθεμίτων γάμων διαλαμβάνει οριζων. Όποιος λάβη εις γυναίκα δύω άδελφάς, ήπάρη την

μεγάλην άνεψιάντου, δεν ήμπορεί νά γένη Κληρικός. Διότι κάθε αθέμιτος γάμος, είτε εξ αίματος, είτε εκσυμπενθερίας είναι, όχιν » ΣΥ, ά » -- ν έ λ Α άλλ ν ν ν α ν » » ν α ν Α - --

μόνον έμποδίζει τινά άπό τού νά μή γένη Κληρικός, αλλά και βάλλει υποκάτω εις επιτίμια. Ο γάρ μέγας Βασίλειος άναφέρων τους

δύω άδελφάς λαμβάνοντας εις τον οή, πζ, αυτού κανόνα, ζ χρόνους κανονίζει να απέχωσι των μυστηρίων, κατά τον οή, ο δε β. της

έν Νεοκαισαρεία διορίζει να εξωθήτα της μεταλήψεως μέχρι θανάτου ή γυνή εκείνη, όπου πάρη δύω αδελφούς. Ο δε κ. Κανών του

μεγάλου Βασιλείου ορίζει, ότι ο Πρεσβύτερος εκείνος που περιπέση εν αγνοία εις γάμονάθεσμο, ήτοι έχοντα συγγένεια, να μετέχη

μόνον την τιμή, τής καιέρας, άποδέ τάς άλλας ενεργείας της ιερωσύνης να απέχη, και ούτε κυρίως, ούτε φανερά νά εύλογήτινα,
-- -- - - τη ν - * -

άλλ' ούτε να μεταλαμβάνη τινά. Τούτον τον ίδιον Κανόνα του Βασιλείου αυτολεξεί αναφέρει ή ς σύνοδ. έντώκς" αυτής κανόν,
- - α -

προσθέτουσα, ότι, να χωρίζεται διάθεσμος γάμος πρώτον, και ούτω να έχη την τιμήν της καθέδρας. Ο δεέ του Θεοφίλου λέγει,

ότι ο προ του βαπτίσματος λαβών την άνεψαν αυτού, και μετά το βάπτισμα χειροτονηθείς διάκονος, ου καθήβεται. Εάν εκείνη άπέθανε,
-- » * - » - - - ν - - α - Α ν ν γή" αν 2- 2 ν

ή αυτός άφηκεν αυτήν προ του συνευρεθήνα σαρκικώς με αυτήν. Ο δε πολιτικός νόμος Βιβλιξ. τίτλ. λζ, προστάζει, ότι όλοι οι αθέ

μιτοι γάμο να χωρίζονται κα να τιμωρώνται Οι δι συνευρισκόμενο με δύω άδελφάς, ή με την άνεψιάν τους (ώς ο Αποστολικός οι

τος Κανών διακελεύεται) προστάζει να κόπτωνται τάς μίτας, και νά ξυλίζωνται και αυτοί, και αι γυναίκες όπου μετ' αυτών συνεφθά,

ρησαν. Εάν δε και δεν θελήσουν να χωρίζωνται οι τοιούτο, πρέπει με αυθεντικήν εξουσίαν στανικώς να χωρίζωνται

Κανών Κ.

της κ.κ. Ι. Κληρικός εγγύας δίδούς, καθαιρείσθω.

Ερμηνεία,

Δύω σημαινόμενα έχει, το νά δώση τινάς εγγύας, διότι, ή δίδει τινάς τον εαυτόν του εγγυητήν διά άλλον, (1) ή δίδει

άλλον εγγυητήν δια τον εαυτό του. Ο δε παρών Κανών κατά το πρώτον σημαινόμενον εκλαμβάνω, το να δώση τινάς εγγύας,

λέγει. Όποιος Kληρικός ήθελε δώση τον εαυτόν του εγγυητήν διά άλλον, ας καθήρεται. Επειδή, κατά τούτον τον τρόπο, ή γινομένη

εγγύησις, ώς επί το πλείστον εις τά άνθρώπινα καταγίνεται καθήκοντα, ήτοι εις υποθέσεις τελωνίων, και χαρατζίων, και υποθέσεις

άσπρών, και συντόμως ειπείν εις τάς δοσοληψίας των πραγματευτών από τα οποία, βιωτικά και κοσμικά πράγματα, πρέπει οι Κλη

ρικοί νά ήναι ελεύθεροι και μάλιστα εις τάς τοιαύτας εγγυήσεις ακολουθούσε και άλλοι πολλοί πειρασμοί, εις τους οποίους δεν πρέπει

αυτοί να ρίπτουν τον εαυτό τους θεληματικώς. » Εάν γάρ, φησίν ο παροιμιαστής, εγγυήση σόν φίλον, παραδώσεις σην χερα έχθρώ, διά

τούτο λέγειμήδίδουσαυτάνεις εγγύησιν ασχυνόμενος. Εάν γάρμή έχης πόθεν άποτίσεις, λήψονται το στρώματα υπό τάς πλευράς σου. -

Παροιμις ί. Ι Διά ταβιωτικά, ώς επομεν, κέρδη και πράγματα, δεν πρέπει να δίδωσιν οι Κληρικοί τον εαυτό τους εγγυητήν. Διότι, αν και

** * 1 είμεθα προσταγμένοι να βάλλωμεν την ψυχή μας διά την αγάπην του αδελφού μας, όχι όμως εις τα ανθρώπινα

καθήκοντα, κατά τον μέγα Βασίλειον (όρ. κατ' επιτομ. ρξ6) Διά δε το συμφέρον των αδελφών, κατάσκοπών της εις Θεών ευαρε

στήσεως, όχι μόνον εγγυητας πρέπει να δίδωσι τον εαυτόν τους οι Κληρικοί, αλλά και την ιδίαν αυτών ψυχήν χάριν λόγου, εάν

ένας Κληρικός, απαντήσας ένα οπού τραβζεται αδίκως διά νά βαλθή εις φυλακή, επειδή και δεν έχει να δώση κανένα έγγυητην

προς τον κριτήν διά λόγου του, ήθελεν έλεήση την συμφοράν του, και δώση τον εαυτόν του εγγυητή» διά τον αδελφών, ο τοιούτος,

λέγω, Κληρικός, ου μόνον ούκαθήρεται, αλλά και επαινείται παρά Θεού, και ανθρώπων, ώς πληρώσας Ευαγγελικήν και Θείαν έντο

λήν. • Ρύσασθε γάρ φησίν αδικούμενον. Και άγομένους εις θάνατον, και εκπριούν κτεινομένους μη φείση. Και ταύτα

μεν διά το ά. σημαινόμενο, το να μη διδητς τον εαυτό του εγγυητήν διά άλλον, ώς είρητα. Η δε οικουμενική δ. σύνοδος,
- - - - κατατεβ, σημαινόμενο, εκλαμβάνουσα το εγγύας δδόνα, έήτησε, έντώ λ. αυτής Κανόν, ν δώσουν εγγυητές λους

ΟΙα λόγου των οι της Αιγύπτου Επίσκοποι, ότι δεν αναχωρούν από την Κωνσταντινούπολιν, έως ού νά χειροτονηθή Αλεξανδρείας

άρχιεπίσκοπος, και με τούτον τον τρόπον συμφωνούσαν οι Κανόνες, ο Αποστολικός δηλ. και ο τής δ. και δεν εναντιώνονται άνα

μεταξύ τους. Επειδή ο μεν Αποστολικός κατ' άλλο σημαινόμενον εξέλαβε το έγγύας διδόνα. Ο δε της δι, κατ' άλλο. (2)

Ήται. (. 17.

-

τρα ΧΟ -

(1) Κατά τούτο το σημαινόμενον, ουδε γυναίκα μπορεί να δώση εγγύας,

ήγουν να δώση τον εαυτόν της εγγυητήν δι' άλλον. Αλλ' ούτε αν εγγυηθή,

κρίνεται διά την εγγύησιν. Τοτε δε μόνον ενέχεται εις κρίσιν διά την έγ

γύησιν, όταν πάρη τίποτε χάρισμα, διά να εγγυηθή, διότι το χάρισμα

όπου έλαβε, την κάμνει κατάκριτον διά τήν εγγύησιν. Αρμενόπουλ, Βιβλ. γ.

τίτλ. ς.

(2) Εις δε το νομικών του Φωτίου τίτλ. θ. κεφ.λδ. διατάξει κά και λ6.

του γ. τίτλ. τού ά. βιβλ. του Κώδικος διορίζεται, ότι οι Επίσκοποι και

άπλώς οι κληρικοί, όταν κρίνωνται, να μην δίδωσιν εγγύας, ήτοι εγγυη

τας διά λόγου των όμως αι διατάξεις αύται, όταν αι Νταρα από Κων

σταντίνου του Πορφυρογεννήτου καθαρίσθησαν, δεν έβαλθησαν εις τα βα

σιλικά, κατά τον Βαλσαμώνα. Όθεν δεν έχουσι το κύρος και ισχύν. "Η

εγγυητας εμποδίζει τούτους να μη γίνωνται, ώς είπομεν, εις δοσοληψίας,

και ανθρώπινα Καθήκοντα, και όχι εις τα κατ' εντολήν συμφέροντα τους

άδελφος. Και ήρκγ. δε Νεαρά του Ιουστινιανού λέγει, ότι οι Κληρικοί

εγγύας να μη δίδουν, όταν κρίνωνται, αλλά μόνον υποσχετικήν ομολογίαν

χωρίς όρκου. Οι δε αρχιερείς κρινόμενοι, μήτε εγγυητας να δίδουν, μήτε

όμολογίας να κάμνουν. Σημείωσα δε ότι τινές την εγγύην ενόησαν αντί την

κοινώς λεγομένην προξενίαν. Διότι οι ιερωμένοι και κληρικοί ούτε προξε

νηται αρραβώνων και υπανδρείας δεν πρέπει να γίνωνται,
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Κανών ΚΑ".

-- ν η - - Αποστ. κβ.

Ευνούχος, ει μεν εξέπηρείας ανθρώπων έγένετο, ή διωγμώ άφηρέθητά τών άνδρών, ή ούτως έφυ,:» Η - ά, ό ά. τής ά.

και έστινάξιος, Επίσκοπος γινέσθω. και β. τις

Ερμηνεία,

Εις τρία διαιρούνται οι ευνούχοι, εις σπάδωνας, θλιβίας, και έκτομίας. Και σπάδωνες μεν είναι εκείνοι που εγεννήθησαν

από την κοιλίαν της μητρός των, χωρίς δίδυμα και παιδαγόνα μόρια, περί των οποίων ο Κύριος είπεν.» Εισιν ευνούχοι, οίτινες έγεννή
- α - γ - Σ ν -- --

θησαν ούτως έκκολίας μητρός αυτών» (καθώς ήν ο Δωρόθεος, ότής έν"Αντιοχεία Εκκλησίας πρεσβύτερος, ώς μαρτυρεί 1 Ματθ. ιθ. 12

Ευσέβιος έκκλησ. ιστορ. βιβλ. ζ. κεφ.λβ’) θλιβία δε είναι εκείνοι των οποίων τα παιδογόνα μόρια έθλιψαν και έσφιγξαν οι γονείς των, όταν

ήτοννήπια, κατά έκαμαν άχρηστα προς παιδοποιϊαν, με το σφίγξιμον εκείνο. Έκτομία δε είναι εκείνοι που απέβαλαν τα γεννητικά μόρια,

ή με μαχαίρι, ή με άλλην τέχνη, και μηχανή».(1)Τούτων ούτω προεγνωσμένων, λέγει ο παρών κανών. Ανίσως τινάς και έγινεν ευ

νούχος από κακίαν και βλάβη, ανθρώπων, ή εις καιρόν διωγμού εκόπησαν από τους διώκτας τά παιδογόνα μόρια των ανδρών ή έγεν

νήθη έτζι εκκολίας μητρός του είναι δε άξιος διά ιερωσύνη, ας γίνεται Επίσκοπος. (2) Επειδή και αυτός δεν έγινεναίτιος του τοιούτου

ευνουχισμού, άλλ, ή υπό της φύσεως, ή υποτών πονηρών ανθρώπων, έπαθε το τοιούτον κακόν, διά το οποίον πρέπει μάλιστα να έλεή

ται, και όχι να μισηται, και να παιδεύητα. Περί τού ευνουχισμού έτι, διορίζουσι και οι ακόλουθοι κανόνες, ο κβ. κγ', και κοιτών"Απο

στόλων. Ο δεά της ά. συνόδουκανών λέγει, ότι, όποιος Kληρικός διά ασθένειαν ευνουχισθή υπό ιατρών, ή υπό βαρβάρων, ούτος ας μένη

έντώ κλήρω. Λαϊκός δεών, άς κληρούται. Ότις δευγής ών, ευνούχισε τον εαυτό του, ούτος, Κληρικός μενών, ας παύη από το να

ενεργή τά της ιερωσύνης του λαϊκός δεών, ας μη γίνεται Κληρικός, Οδέή της ά και β. Κανών, τούτον τον ίδιον κανόνα της ά. προ

τίθεις, λέγει. Όποιος μεν Κληρικός ευνουχιση άλλον τινά, ή αυτός με το χέρι του, ή άλλον βάλλη, ας καθήρεται. Όποιος δε λαϊκός,

κάμη τούτο, άς άφορίζητα. Είδε ιερείς, ήλαϊκοί, ευνουχίσουν τους έχοντας πάθος τι, ου κατακρίνονται

Κανών ΚΒ.

Αποστολικά,

Ο άκρωτηριάσας εαυτόν, μη γνέσθω Κληρικός αυτοφονευτής γάρ έστιν έαυτού, και της του Θεού Ι η: της

δημιουργίας έχθρός, με: -

-- Ερμηνεία,

Ο μεν άνωτέρω ερημένος Κανών ορίζει διά τούς ευνουχισθέντας στανικώς, ο δε παρών διά τους ευνουχισθέντας θελημα

τικώς, λέγων. Όποιος ήθελεν ευνουχιση τον εαυτό του με το θέλημά του, υγιής ών, ή με τα χέριά του, ή βάλλη άλλον και τον

ευνουχίση, ας μην γίνεται Κληρικός (3) επειδή αυτός είναι μοναχός του φονεύς του εαυτού του, και έχθρός της δημιουργίας του Θεού,

Διότι ο μεν Θεός εδημιούργησεν αυτόν άνδρα, με όλα τα παδιγόα μόρια, αυτός δε έκβάλλοντας αυτά, μεταβάλλει τον εαυτόν του εις

μίαν αλλόκοτο, και παράξενον φύσιν, επειδή, ούτε άνδρας είναι, διατί δεν δύναται να ενεργήσητά των ανδρών, και να γεννήση όμοιον

αυτώ άνθρωπον, ούτε πάλιν γυνή, διότι δεν δύναται τά των γυναικών νά πάθη, ήτοι να εγγαστρωθή, και να γεννήση ώς α γυνα

κες, αλλά τρόπο, τινά είναι ένα τρίτον τέρας, και ώσάν νά επή τινάς, είναι μέσον άνδρών και γυναικών άρα και την έρμηνεία

τού κά. Αποστολικού,

Κανών ΚΤ".

ν -- ν ο ν ν " - ν - "Αποστ. κά

Είτις Κληρικός ών, έαυτόν άκρωτηριάσοι, καθαιρείσθω. Φονεύς γάρ έστιν εαυτού κό. κδ'. της

α ά. ά. τής ά.

Ε νεία. και β. ή.ρμ, η β

Και ούτος ο Κανών παρομοίως με τον άνωθεν, περί ευνουχισμού διαλαμβάνει, πλην εκείνος μεν ορίζει να μην γίνητα

(1) Από δε τους τοιούτους εκτομίας, άλλων μεν είναι κομμένα, και τα

δίδυμα, και ο καυλος, οι όποιοι δεν δύνανται πλέον με γυναίκα να συνευ

ριθωσιν, άλλου δε, είναι μόνον κομμένα τα δίδυμα, αλ όχι και όκαυλός:

οίτινες και με γυναίκας ήμπορούν να αμαρτάνουν, άγκαλά και να μή κά

μνουν παιδί, και πόλεμον σφοδρότερον αισθάνονται από εκείνους όπου έχου

σι τα μόρια όλα και παιδοποιούσε. Καθώς ο μέγας Βασίλειος περί τούτων

κατά πλάτος ομιλεί εις τον περί παρθενίας λόγου αυτού. Περί ών και ο

Σειράχ λέγει και επιθυμία ευνούχου αποπαρθενώσα νεάνιν (κ.ά. και λ.20).

Ισως δε τοιούτος να ήταν και ο Πεντεφρής ό ευνούχος του βασιλέως Φα

ραώ, ό αυθέντης Ιωσήφ του Παγκάλου, με τό νά άναγινώσκωμεν, ότι είχε

γυναίκα την βιασαμένην τον Ιωσήφ. Σημείωσα ότι ο ιερός Αυγουστίνος άνα

φέρει πώς ένας νέος έδωκε γραμμα εις τον ηγεμόνα Φίληκα παρακαλεστικών

διά να ευνουχισθή υπό ενός ιατρού, όστις ουκ ετόλμα διά τό βασιλικών

πρόσταγμα να ευνουχίση αυτόν, ώσάν όπου ό ευνουχισμός είναι πράγμα

ανόσιον, εμποδισμένον και από τον Θεϊκόν νόμον, και από τον βασιλικόν.

Αλλά και ο Θείος Ιουστίνος, εν τήβ. απολογία, λέγει ότι ιατροί τινες έλεγαν

πώς δεν ήμπορούν να ευνουχίσουν τινά, χωρίς την άδειαν του ηγεμόνος.

(2) Καθώς τοιούτος ήταν ο Νικήτας, κατά τον Χωνειάτην Νικήταν λέ

γοντα. » Ήν τις ευνούχος αρχιερατικώς προεδρεύων τής τών Xωνών πόλεως

Νικήτας τούνομα, πάσης άρετής καταγώγιον άλλά δή, και ό Πατριάρχης

Κωνσταντινουπόλεως Ιγνάτιος, ευνούχος ήτον. Περί των ευνούχων, λέγει

και ό Θεός εις το δευτερονόμιον. »Ουκ εισελεύσεται θλαδίας, ουδε αποκε

κομμένος εις Εκκλησία Κυρίου (Κεφ. γ. 1)

(3) Επειδή μερικοί κακόφρονες αιρετικοί και μάλιστα οι Ουαλήσιοι ά

κούοντες τον Κύριον να λέγη, άνισως ό οφθαλμός σου όδεξιός σε σκανδα

λίζη, έκβαλε αυτόν όμοίως και εάν ή χείο σου, ή ό πούς σου ό δεξιός

σκανδαλίζωσι σε έκκοψον αυτά, κακώς και σφαλερώς εξήγησαν το ρητόν.

Οθεν και έλεγαν, ότι πρέπει τινάς να ακρωτηριαζή, και να κόπτη τα μέλη

εκείνα, όπου τον παρακινούσιν εις άμαρτίαν, καθώς ο θείος Επιφάνειος

τους τοιούτους αναφέρει αιρετικούς. Διά τούτο λοιπόν όσοι τοιουτοι εύρε

θούν, όπου να άκρωτηριάζουν τα μέλη του σώματός των, υγιείς όντες,

υποκείμενοι είναι και αυτοί εις το επιτίμιον του παρόντος Αποστολικού

Κανόνος, καθώς είναι και εχθροί της δημιουργίας του Θεού. Επειδή τα

άνωτέρω λόγια του Κυρίου δεν νοούνται κατά το γράμμα, αλλά εξηγούν

Tχι τροπολογικώς, Ήτοι, εάν έχωμεν συγγενείς, ή φίλους τόσον πολλά

οικείους και αγαπητούς εις ημάς, καθώς είναι τα μέλη του σώματός μας,

ή φιλία όμως των τοιούτων μάς εμποδίζει από την αγάπην του Θεού,

πρέπει να αποκόπτωμεν άπολόγου μας την τοιαύτην προσπάθειαν και

φιλίαν, προτιμώντες τήν τού Θεού αγάπην, και την σωτηρίαν τής ήμε

τέρας ψυχής, καθώς ο θείος Χρυσόστομος, ό Θεοφύλακτος, ο Επιφά

νεος, και άλλοι πατέρες εξηγούσε το τοιούτον ρητόν. »Σημείωσα δε, ότι

» τους ευνούχους, ό μεν Θεολόγος Γρηγόριος ονομαζει, έν γυναιξίν άνδρας,

» και εν άνδρασε γυναίκας, Ο δε μέγας Βασίλειος (επιστολ. προς Συμπλ

»κίαν) το γένος των ευνούχων καλεί, άτιμου, πανώλεθρου, άνανδρου, σι

»δηροκατάδικου, και άλλα πολλά, προσθέτων ότι, ουδε τις μαρτυρίαν

είναι αξιόπιστον. « Ο δε θείος Απόστολος, κατάρας υπεύθυνον κρίνει, εκεί

νον όπου ευνουχίση τον εαυτόν του. Ούτω γαρ καταράτα τους άνα

στατούντας τους Γαλάτας, »όφελον και αποκόψονται (ήτοι ευνουχισθήσον

» ται, ώς ερμηνεύει ο Χρυσόστομος και ο Θεοφύλακτος) οι αναστατούντες

» υμάς. « (Γαλάτ.έ. 12)
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Κληρικός, όποιος λαϊκός ώ, ήθελεν ευνουχίση τον εαυτόν του. Ούτος δε λέγει, ότι εάν τις αλφας ων πρότερο, ύστερον

ήθελεν ευνουχιση τον εαυτόν του υγιαίνοντα, ή άλλον βάλλη και τον ευνουχίση, να καθίστα, επιδί είναι φονες του εαυτο του
(1) Όχι μόνον δε ο θείοι Κανόνες, αλλά και οι πολιτικοί νόμοι παιδεύουσιν εκείνους όπου ευνουχίσουν ή τον εαυτο τους, η άλ

λους, με διαφόρους παιδείας, ήτοι με άρπαγήν των υπαρχόντων τους, με εξορία, με ταυτοπάθεια, ήγου για ενοιχτα κα

αυτός υπ’ άλλου ανθρώπου. Και ανίσως τινάς δούλος ήθελεν ευνουχισθή, αν ήναι υγιής, ή άρρωστος, προστάζουν οι νόμοι να γί

νητα ελεύθερος. Φώτιος κερ. ιδ' του ά. τίτλ. ανάγνωθι και την έρμηνείαν του κά. Αποστολικού

Κανών ΚΔ.

Αποστολικά,

κό. κγ. τής ά.

ά, τής ά. και

β. ή

- - - - » Αν ν -- --

Λαϊκός έαυτόν άκρωτηριάσας, άφορζέσθω έτη τρία Επίβουλος γάρ έστι της εαυτού ζωής,

Ερμηνεία,

Eι δε λαϊκός είναι εκείνος που ήθελεν ακροτηράση, και ευνουχιση τον εαυτόν του υγιαίνοντα, ή άλλον βάλλη και τον ευνου

χιση, προστάζει ο παρών Κανών να αφορίζητα από τα μυστήρια, και από την έντή Εκκλησία συνάθροισιν τών χριστιανών χρόνους
ν -- - η - -- -- -

τρεις επειδή με τον ευνουχισμών αυτών, γίνεται επίβουλος της ζωής του,

Κανών ΚΕ.

Της ά. θ'.

της,"; Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος επί πορνεία, η επιορκία, η κλοπή, άλους, καθαιρείσθω, και μη
της εν ΕΟ- ν - - -, -- - ν ν - , - ν --

κατά της Ιάφορζέσθω. Λέγει γαρ ή γραφή, Ουκ έκδικήσεις δίς επί το αυτό. « Ωσαύτως και οι λοιποί κληρικοί
Καρθ. λέ του
Βασιλ. γ. ζ. "Π ν

εκείνα-ά Ερμηνεία,

Όλοι οι ιερωμένοι και κληρικοί πρέπει να ήναι καθαροί, και ανέγκλητοι, διά τούτο και ο παρών Κανών διορίζει έτζ.

Οποιος Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος ήθελε πιασθή, ήγουν ήθελεν αποδειχθή, πώς έκαμε πορνεία, ή παράβασιν

όρκου (2) ή κλεψία, κεφαλαιώδη δηλ. κατά τον κή, τουΝηστευτού, ήτοι κεφαλική τιμωρίαν επάγουσαν Κεφαλική δε τιμωρία δεν

είναι ο αποκεφαλισμός, ή θάνατος άλλος ώς έρμηνεύει ο Βαλσαμών, σχολιάζων το κέ, κεφ. του θ. τίτλου του νομοκάνονος του

Φωτίου, αλλά έξορία, τύφλωσις, κόψιμον της χειρός, και άλλα όμοια (3) ας καθήρηται μεν από την ιερωσύνην, ας μην:
δε και από την Εκκλησία, και προσευχήν των Χριστιανών. Διότι λέγει ή θεία γραφή. Δεν θέλεις παιδεύσει είο φορας, ένα και το αυτό

άμάρτημα. Παρόμοια με τους ιερωμένους καθαιρούνται μεν από τον: τους, ουκ αφορίζονται δε, και όσοι άλλοι κληρικοί ήθελαν πια

σθούν εις τά ερημένα ίδια άμαρτήματα. Δύω δε πράγματα προσοχής άξια εις τον παρόντα κανόνα περιλαμβάνονται ένα μεν, ότι, οι

ιερωμένοι ούτοι και κληρικοί, αγκαλά και δεν αφορίζονται από την κοινωνία», ήτοι την συνάθροισιν και τοπικά των εν τη Εκκλησία

Χριστιανών,ώς οι κατηχούμενοι, κατά τον γ' καλό και νά, του μεγ. Βασιλείου, δεν μεταλαμβάνουν όμως, και των αχράντων μυστη
ίων κατά τον αυτόν ώς ανάξιοι όντες, και υπό κανόνα, έως ότου ήθελε κρίνη εύλογον ο αρχιερεύς, ή ο τούτων πνευματικός,α Και άλλο

έ, ότι οι πασθέντες, όχι εις όλα, αλλά εις τούτα μόνα τα αμαρτήματα, όπου αναφέρει ο παρών Κανών, ιερωμένο τε, και κληρικοί (άν
δέπιασθούν και εις άλλα όμοια τούτων, εις μοιχεία, δηλ. ήεις ιεροσυλία) καθαιρούνται μόνον, και δεν αφορίζονται. Διατί είναι και άλλα

άμαρτήματα, εις τα οποία όσοι ιερωμένοι, και κληρικοί πασθούν, και καθαιρούνται όμου και αφορίζονται. Καθώς είναι οι χειροτονηθέν

τες με άσπρα, ή με εξουσίαν τών αρχόντων, κατά τον κύ καλ, κανόνα των Αποστόλων. Σημείωσα δε, ότι, οι ιερωμένοι, και κληρι

κοι, όπου διά τα ανωτέρω άμαρτήματα, έκαθήροντο μεν, δεν αφορίζοντο δε, εάν πάλιν έπιπτον μετά την καθαίρεσιν εις τά αυτά, ή εις

άλλα αμαρτήματα, τότε και από την Εκκλησίαν παντελώς άφωρίζοντο ώς οι κατηχούμενοι. Διο και ο ά της εν Νεοκαισαρία διορίζων,

ότι, ο Πρεσβύτερος εάν πορνεύση, ήμοιχεύση άφορίζεται από την Εκκλησία», ώς οι λαϊκοί μετανοούντες. Ούτος λέγω άριστα συμβι

βάζεται με τον παρόντα Αποστολικόν, κάννοηθή, ότι, λέγει διά τον δις, ή τρις πορνεύσαντα, ήμοιχεύσαντα Πρεσβύτερον,

(1) Όθεν ακολούθως τώ Αποστολικό παρόντα κανόνι, ο Αλεξανδρείας

Δημήτριος έκαθηρε, κατά τον Σωκράτη, τον Ωριγένη, Επειδή και απετόλ

μησε να ευνουχιση τον εαυτόν του (άγκαλά και άλλοι λέγουσιν ότι σοφός

ών ό "Ωριγένης, εύρήκε βότανόντι και φάρμακου, με το όποιον εξήρανε

την βίζαν της σκιρτώσης σαρκός) ανάγνωθι και τον Επιφάνειον όπου ανα

φέρει αρέσει ξύ, τα θρυλούμενα περί της ευνουχίσεως "Ωριγένους. Αλλά

και ο θείος Αθανάσιος όμιλών δια τον Αντιοχείας Λεόντιον, τον προ του

Ευδοξίου, είπε, ότι δεν ήρμοζεν εις εκείνον, ούτε αρχιερωσύνη, ούτε κοι

νωνία διατι αυτός εαυτον ευνούχισεν, να μετ' εξουσίας κοιμάται εις το

εξής μετ' Ευστολίας τινός, γυναικός μεν δι' αυτόν, λεγομένης δε παρθένου.

Απολογία ά. προς Κωνσταντί.

(2) Σημείωσα, ότι οι μεν κανόνες, επιορκίαν λέγουσι την παράβασιν του

εν αληθεια γενομένου όρκου, οι δε νόμοι οι πολιτικοί, επιορκίαν λέγουσι

και τον επί ψεύδει γενόμενον όρκου. Κατά τον ιγ. τίτλ. κεφ. ή του νομι

κού του Φωτίου, όθεν και ο επιορκήσας, είτε κατά το ένα, είτε κατά το

άλλο ιερωμένος, καθαιρείται.

(3) Σημείωσα δε προς τούτοις, ότι επειδή μεν η ιεροσυλία είναι και

συγγενής με την κλεψία, και της κλεψιας βαρυτέρα, διά τούτο και ο επί

ιεροσυλία αλους Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος, καθαιρείται κατά

τον ί, της ά και β. επειδή δε το έγκλημα της καθοσιώσεως όμοιόν εστι με

τό της ιεροσυλίας διά τούτο και ο τή καθοσιώσει περιπεσών ιερωμένος, κα

θαιρείται. Τι δεέστι καθοσίωσις; ώρα εις την υποσημείωσιν του οβ. Α

ποστολικού. Σημείωσα δε και τούτο, ότι, επειδή όξα. Αποστολικός εμ

ποδίζει να μην ιερούται όποιος προ της χειροτονίας έλεγχθή, πώς έκαμε

πορνεία, η μοιχεία, ή άλλον τινά άμαρτίαν απηγορευμένην από τους

πιστούς. Τα δε αμαρτήματα όπου αναφέρει ό παρών Κανών είναι άπηγο

ρευμένα Άρα ταύτα, όχι μόνον είναι καθαιρετικά της ιερωσύνης, αλλά

και κωλυτικά εν ταυτώ της ιερωσύνης, και οι προ της ιερωσύνης επί τού

τοις ελεγχθέντες, δεν ιερώνονται,

(4) Είδε και ήθελεν είπή τινας, ότι, οι καθαιρεθέντες Κληρικοί δις εκ

δικούνται άνισως δεν μεταλάβωσιν, ας μάθη, ότι δεν εκδικούνται δις,

καθ’ό συν τη καθαιρέσει δεν αφορίζονται και εκ της Εκκλησίας, κατά

τον Αποστολικόν τούτον κανόνα (και τούτο διά τι δεν αποδίδεται πλέον

εις αυτούς ο κλήρος και η ιερωσύνη, ώς λέγει ο Βασίλειος καν, γ) και όχι

καθ’ό δεν μεταλαμβάνουσε. Διότι, αν ήταν έτζι και οι λαϊκοί ακόλουθων ήτον

να εκδικούνται δις, όπερ ου πρέπει. Επειδή όταν αυτοί ήμαρτανον θανα

σίμως, όχι μόνον εδιώκοντο από την Εκκλησίαν των πιστών, όμου με τους

κατηχουμένους, αλλά ούτε μετελάμβαναν. Και όμως ού, λέγονται να εκδι

κούνται δις. Διατί ή αποχή της θείας κοινωνίας δεν ελογίζετο εκδίκησης

εις αυτούς. Αλλά τί ταύτα λέγω; ας μάθη, ό τούτο προτείνων, ότι όχι

μόνον πρέπει νά απέχωση της κοινωνίας οι καθαιρεθέντες κληρικοί, αλλά

πρέπει και διά συντριμμού της σαρκός, και πάσης δουλαγωγίας, να χω

ρίζωνται και από τάς ήδονας, διά τας οποίας έχασαν την ιερωσύνην, κατά

τον γ. τού αυτού Βασιλείου κανόνα, "Ωσάν όπου μόνη ή αποχή της κοινω

νίας, δεν είναι ικανή να τους ιατρεύση από τα πάθη. Σημείωσα πρός

τούτοις, ότι όχι μόνον, οι μετά την χειροτονίαν πορνεύσαντες, ή μοιχεύ

σαντες, ή και άλλα κωλυτικά αμαρτήματα ποιήσαντες, αλλά και οι προ

της χειροτονίας ταύτα ποιήσαντες, εάν μετά την χειροτονίαν ομολογήσουν

ταύτα, η λεγχθούν, καθαιρούνται παρομοίως και αυτοί, κατά τόν θ'. της

ά, όν και ανάγνωθι.



ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, 15

Συμφωνία,

Αλλά και δή, της αυτής έν Νεοκαισαρεία λέγει, ότι, καθήρεται ο ιερεύς όπου συζή με την μοιχευθείσαν γυναικάτου.

Ο δεκά της σ', λέγει ο διά κανονικά εγκλήματα παντελώς καθαιρεθέντες κληρικοί, εμέν θεληματικώς μετανοήσωσιν, ας

κουρεύουν τα μαλλία κατά το σχήμα των κληρικών όχι και δεν θέλουν να παραιτήσουν την αμαρτίαν θεληματικώς, ας τρέφουσι

τα μαλλία, καθώς οι λαϊκοί. Ο δέιζ του Βασιλείου λέγει, πώς εκείνοι που ώμοσαν ότι νά μήν ένεργούσε τά της ιερωσύνης Πρεσ

βύτεροι, (έκτινος ανάγκης και κινδύνου) φανερά μεν δεν πρέπει να ιερουργούσι (διά νά μή σκανδαλίζουσι δηλ. τους γνώσκοντας αυτούς

ότι ώμοσαν) αλλά κρυφίως όμως να μετανοώσι διά τον όρκον που έκαμαν. Ο δεό του αυτού Κανών διορίζει ότι εάν Διάκονος, ή

Πρεσβύτερος αμαρτήσει μετά γυναικός μέχρι μόνου φιλήματος, της μεν Ιερωσύνης θέλει παύσει προς καιρών κατά τον Ζωναρά, τα

δε μυστήρια θέλει αξιωθή να μεταλαμβάνη μαζύ με τους συμπρεσβυτέρους και συνδιακόνους του. Είδε φανερωθή ότι ήμαρτέτι περισ

σότερον από το φίλημα, θέλει καθαιρεθή. Οδεδ. της ς", καθαιρεί τον Επίσκοπο, ή Πρεσβύτερον, ή Διάκονο, ή άλλον τινά Κληρικών

όπου σμιχθή με γυναίκα αφιερωμένη τω Θεώ, ταυτόν επεϊν καλογραία». Ο δε Ιωάννης ο Νηστευτής λέγει, ότι εάν τις προ του

νά ερωθή έπεσεν εις μαλακίαν, (η οποία κατ' ιδίαν πορνεία λέγεται από μερικούς: ούτος νά έπιτιμάται, έπειτα νά "Ιερούται.

Είδε μετά την ιερωσύνην έπεσε, να μένη άργος ένα χρόνο, και να κανονίζεται με άλλα επιτίμια, και ούτω να ιερουργή. Είδε μετά

την επίγνωσιν της αμαρτίας, πάλιν πέση δύωφορας και τρεις εις τούτο το πάθος, ο τοιούτος να καθήρητα, και να έρχεται εις τάξιν

αναγνώστου, --

Κανών ΚΣΤ'

Της δ', ιδ'.
-- ν - η ν - ν Λ, -- η ν ν ν Α - ν ν ή

Tώνεις κλήρον προελθόντων αγάμων κελεύομεν βουλομένους γαμείν, αναγνώστας, και ψάλτας μόνον ε:

Βασιλ. ξθ'.

Ερμηνεία,

Οι μεν Πρεσβύτεροι, και Διάκονοι, και Υποδιάκονοι, προ του να χειροτονηθούν, έχουν άδεια να λάβουν γυναίκα, και

μετά τον γάμο, να χειροτονώνται. Εάν δε ύστερα από την χειροτονίαν ήθελαν υπανδρεύθη, καθήρονται από τον βαθμόν τους

κατά τονς" τηςς. Οι δε αναγνώσται, και ψάλτα και οι κατώτεροι κληρικοί έχουσι την άδειαν να υπανδρευθούν, και αφού γένουν

κληρικοί άπροκριματίστως, και να προβαίνουν και εις μείζονα βαθμό. Όθεν και ο παρών Κανών, προστάζει τους τοιούτους να υπαν

δρεύωνται, και μετά το κληρωθήναι όμως με ορθόδοξον γυναίκα, και όχι με ετερόδοξον, κατά τον ιδ. κανόνα της δ. Οικουμενικής

συνόδου. Ο δεθ. της έν Καρθαγ. διορίζει ότι όταν οι αναγνώστα φθάσουν εις ηλικίαν της ήβης, ήτοι ιδ. χρόνων, να αναγκάζονται,

ή να υπανδρευθούν, ή να ομολογήσουν έγκράτεια, ήτοι να παρθενεύουν. Αφού δε υπανδρευθούν να μην αναγκάζωνται να εγκρατεύων

τα περισσότερον από το διατεταγμένο, κατά τον λγ. της αυτής. Ο δεξί του μεγάλου Βασιλείου λέγει, ότι αναγνώστης, εάν πέση

με την αρραβωνιαστικήν του προτού να στεφανωθή, να άργήται έναν χρόνο, είτα να δέχεται, εις μεγαλήτερον δε βαθμών να μην

άναβαίνη. Εάν δε κλεψιγαμήση χωρίς άρραβώνα, άς παύη της υπηρεσίας. Ο δε ς της σ' αυτολεξεί εκτίθεται τον παρόντα Κανόνα (1)

Α Κανών ΚΖ.

Της ά. και

Επίσκοπο, ή Πρεσβύτερον, η Διάκονον, τύπτοντα πιστούς αμαρτάνοντας, η απίστους αδικήσαντας, οστις

και διά των τοιούτων φοβενέθέλοντα, καθαιρείσθαι προστάσσομεν. Ουδαμού γαρ ο Κύριος τούτο ημάς ε: ξε:

εδίδαξε. Τουναντίον δέ, αυτός τυπτόμενος, ουκ αντέτυπτε λοιδορούμενος, ουκ άντελοδόρει, πάσχων, : τι

ουκ ήπειλε. όμενε

Ερμηνεία,

Διδάσκων ο Κύριος τους μαθητάς του τάς θείας εντολάς του, έλεγεν » Εκείνα που λέγω εις εσάς τους μαθητάς μου, τα
λέ - αν ν - (-. ν - η » ό ν ν λά τ, ό ν ά • ν - - - -

έγω εις όλους τους Χριστιανούς « Μία δε άπό τάς έντολάς του είναι, το να στρέφωμεν την αριστερά μας σιαγόνα, Μαρκ η 37.
- -- - -- ν

εις εκείνον που ήθελε μάς κτυπήση εις την δεξιά». Αν λοιπόν από όλους τους Χριστιανούς ή εντολή αύτη πρέπει κατά 4 39.

να φυλάττητα, πολύ περισσότερον από τους ιερωμένους. Και μάλιστα τους Επισκόπους, περί των οποίων έγραφεν ο θείος

Παύλος προς τον Τιμόθεον, ότι πρέπει ο Επίσκοπος να μην ήναι πλήκτης. Διά τούτο και ο παρών Κανών λέγει. Όποιος : α. Τίμοθι
Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος κτυπά τους Χριστιανούς εκείνους όπου σφάλλουν εις αυτόν ή τους άπιστους, όπου ι γ. 3.

ήθελαν αδικήση άλλους, και θέλει τάχα, ότι μετά τοιαύτα κτυπήματα, να κάμη να τον φοβούνται οι λοιποί, προστάζομεν νά καθή

τα ο τοιούτος. Διότι ο Κύριος εις κανένα μέρος του Ευαγγελίου δεν μάς εδίδαξε τούτο νά κάμνωμεν. μάλιστα δε όλον το εναντίον

μάς εδίδαξε με το παράδειγμά του. Επειδή δερνόμενος από τους στρατιώτας, και Ιουδαίους, εν τω καιρώ του πάθους, δεν εσήκωσε

έρι νά τούς δείρη και αυτός Κατηγορούμενος και υβριζόμενος, δεν ύβριζε, ούτε έκατηγόρει. Και πάσχων επάνω εις τον σταυρών,

δεν έφοβέριζε να τους παιδεύση, αλλά παρεκάλει τον πατέρα του να τους συγχωρήση. »Του οποίου Κυρίου μιμητα πρέπει να τιμο και

να ήναι και οι ιερωμένοι, ελέγχοντες μεν τους άμαρτάνοντας και αδικούντας, να και οι λοιποί φόβον έχωσι. Καθώς ή ώ

ο Παύλος, και σωφρονίζοντες αυτούς, ποτέ μεν, με διδασκαλίαν και νουθεσίας, ποτέ δε, και μετά Εκκλησιαστικά επιτίμια, όχι δε

και εκδικούντες με οργή, και θυμών, την ατιμίαν θετέον, ή το σφάλμα όπου οι τοιούτοι έκαμαν εις αυτούς, ή δέρνοντες αυτούς και

ξυλίζοντες. Τούτον τον ίδιον κανόνα και οθι της ά και β. αναφέρων λέγει, ότι όχι μόνον καθαιρούνται οι ιερωμένοι εκείνοι που κτυ

πήσουν οι ίδιοι με το χέρι των, αλλά και εκείνοι που βάλλουν άλλους να κτυπήσουν. (2)

4.
-ΞΥΕ

(1) Περί δε της χειροθεσίας και του επαγγέλματος των αναγνωστών, και σίας την δύναμιν, κατά τον έ. Αντιοχείας και τον ος. πρ. πχ. ηθ. ρ.

περί του επαγγέλματος των ψαλτών, όρα τον λχ. και οέ, της τ. ρς, ρξ. Καρθαγέν, και τον θ. της ά και β. επειδή τότε δεν φαίνονται να

(2) Είπα δε ότι δεν πρέπει να δέρνουσιν οι ιερωμένοι τους αμαρτάνον- εκδικούσε πλέον τον εαυτόν τους, αλλά τον Θεόν όπου ατιμάζεται και υβρι

τας εις αυτούς. Διατί εκείνους όπου άμαρτάνουσιν εις τα θεία, και εις τόν ζεται. Όθεν και ο Κύριος ότούς εις αυτόν άμαρτάνοντας μήτε κτυπών

Θεόν, και μήτε με νουθεσίας μήτε με επιτίμια σωφρονίζονται, μπορούν μήτε λοιδορών, έκαμε φραγγέλιον από σχοινίου, και κτυπώντας εξέβαλε

να τους σωφρονίζουν ιερωμένους όντας, ή λαϊκούς, με της εξωτερικής εξου- τούς πραγματευτάς και σαράφιδας από το ιερόν, διατί ήμάρτανου εις τον
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Κανών ΚΗ.

Της έν"Αν

τοχ. δ. ιβιέ

τής εν Σαρδ

ιδ. Επιστολ.

Βασιλ. προς

Γρηγόρ, ήτις

έστι Καν. πή.

Είτις Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος καθαιρεθείς δικαίως, έπι έγκλήμασι φανερούς, τολμή

σειενάψασθαι της ποτέ έγχειρισθείσης αυτώ λειτουργίας, ούτος παντάπασιν έκκοπτέσθωτής Εκκλησίας,

Ερμηνεία,

Ο παρών Κανών, διορίζει, ότι άνισως τινάς Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος καθαιρεθούν δικαίως, και νομίμως,

διά εγκλήματα, φανερά, και αποδεδειγμένα, (1) ο μεν Επίσκοπος, από την σύνοδο, ο δε Πρεσβύτερος και Διάκονος, ή από

τον Επίσκοπόντους, ή από την σύνοδό τους, ύστερα δε από την τοιαύτην νόμιμον καθαίρεσιν, άνισως ήθελαν αποτολμήσουν να μετα

χειρισθούν πάλιν την δοθεϊσάνποτε εις αυτούς λειτουργία, (2) λειτουργίαν εδώ έννοεί, και την αρχιερωσύνην του Επισκόπου, και την

Θεόν, και τον οίκον του Πατρός του έκαμναν σπήλαιον ληστών, και οίκον

εμπορίου. Πρέπει όμως να στοχασθώμεν, ότι, αγκαλά και οι εξηγηταί τών

Κανόνων, Ζωναράς, και Βαλσαμών, αλλά δή και ο Βουλγαρίας Θεοφύλακτος,

έν τη ερμηνεία του κατά Ιωάννην, λέγουσιν, ότι ο Κύριος εκτύπησε τους

έν τώ ιερώ πραγματευομένους, με όλον τούτο και οι δ. Ευαγγελιστα, όπου

διηγούνται την υπόθεσιν ταύτην, δεν γράφουσαν ότι έκτύπησεν, αλλά μόνον

ότι εξέβαλεν αυτούς. Όθεν και ο μέγας Βασίλειος (όρ, κατά πλάτος όμιλ.

μ.) λέγει ότι μόνος τους περί το ιερόν πωλούσι και αγοράζουσα την μά

στιγα έπαυετείνατο. Όπου θέλει να ειπή ότι εσύκωσε μεν κατ’ επάνω

αυτών το φραγγέλιον και εφοβέρισε να τους κτυπήση, ουχί δε και ότι τους

έκτύπησε. Κατά τούτον τον λόγον φαίνεται και ό Χρυσόστομος ότι θέλει

να σωφρονίζωνται οι βλάσφημοι με πληγαΐς, ώς εις Θεών άμαρτάνοντες,

Διότι λέγει (όμιλία ά. άνδριάντ) » άνισως και ακούσης τινος νά βλασφημή

τον Θεόν μέσα εις το παζάρι, ή εις το δίστρατον, πλησίασε κοντά, και

έλεγξα τον διά την βλασφημίαν του. Αν δε και κάμη χρεία να τον κτυπή

σης κτυπησα τον.« Όρα ότι δεν λέγει ό άγιος αποφασιστικά να κτυπά

τινάς τον βλάσφημου, αλλά με υπόθεσιν και κεκολασμένως, άν κάμη χρεία

Και τούτο δε σημείωσα, ότι, αν και ό άγιος λέγη τούτο εκ περιουσίας,

πλήν αυτός ο τούτο λέγων, ποτέ δεν έκαμε παρόμοιον πράγμα. Ο δε Βαλ

σαμών λέγει ότι, οι ιερωμένοι, διδάσκαλοι όντες παιδιων, εάν διά ευτα

ξίαν, ή διά μάθησιν, ελαφρά και χωρίς κανένα θυμόν, ή εκδίκησιν πα

δεύσουν με το χέρι κανένα από αυτά, ου προκριματίζονται. Κάλλιον όμως

είναι διά την σεμνότητα της ιερωσύνης, και τα επιτίμια των Κανόνων, νά

συγχωρούν εις άλλους μαθητές να παιδεύουν τα παιδία ούτως ελαφρά,

και όχι αυτοί με τας χείρας των Επάνω δε εις όλα, πρέπει να υποσημειώ

σωμεν ότι οι εξουσιασται διά των οποίων προστάζουν οι Κανόνες να σω

φρονίζωνται οι άτακτοι, ήτον τότε ευσεβείς και πιστοί, και ακολούθως

δεν ήτον κίνδυνος να θανατώσουν, ή άλλο τι άτοπον να κάμουν εις τους

παρ' αυτών σωφρονιζομένους. Τώρα δε εις τους εδικούς μας χρόνους, επει

δή οι εξωτερικοί είναι άπιστοι και ασεβείς, διά τούτο δεν πρέπει να πα

ραδίδονται από τους Εκκλησιαστικούς εις τας χείρας των οι άτακτούντες,

Κίνδυνος γάρ ακολουθεί και φόβος, ένα μεν, μήπως παραλαμβάνοντας τούς

τοιούτους οι εξουσιασται αυτοί εις τας χείρας των, αντί να τους παιδεύ

σουν διά σωφρονισμόν μόνον τους θανατώσουν ολότελα (καθώς τούτο εμ

πράκτως πολλάκις, και εις πολλάς επαρχίας ήκολούθησε) και ακολούθως

πέσουν οι παραδόντες αυτούς ιερωμένοι, εις φόνον ακούσιον, όστις είναι

καθαιρετικός του βαθμού των, κατά τον ξτ. Αποστολικόν. Και άλλο δε,

διατι ενδέχεται να απιστήσουν από τον φόβον τους οι τοιούτοι άτακτοι,

παραδιδόμενοι εις τους ασεβείς, καθώς κα πλειστάκις γίνεται. Και αγκαλά

ευρίσκομεν τινάς αγίους κτυπήσαντας διά σωφρονισμόν ώσαν τον άγιον

Παχώμιον όπου εκτύπησε τον μαθητήν του Σιλβανου, και τον Ελεήμονα Ιωάν

νην κτυπήσαντα τον μοναχών όπου έπεριπάτει εις το παζάρι με την Κόρην.

Και τον θείον Βενέδικτον κτυπήσαντα ένα του μαθητήν με την ράβδου του

(ευεργ. σελ. 365), όμως τα τοιαύτα, σπάνια όντα, νόμος της Εκκλησίας

ου γίνονται, κατά τον Θεολόγον Γρηγόριον. Και το παρά. Κανόνας ουχέλ

κεται εις υπόδειγμα, κατά τους νομικούς,

(1) Οι δικαίως και επί εγκλήμασι φανερούς καθαιρεθέντες κληρικοί υπό

συνόδου τελείας (δηλ. πάντων των έντή επαρχία Επισκόπων, και του μη

τροπολίτου), δεν ήμπορούν πλέον να κάμωσιν έκκλητον, ήτοι να θεωρήσουν

την κρίσιν των, εις μεγαλήτερον Εκκλησιαστικών δικαστήριον επειδή εις

τους τοιούτους δεν δίδεται πλέον χώρα απολογίας, ή ελπίδα αποκαταστά

σεως εις άλλην σύνοδον, κατά τον δ. και ιές της Αντιοχείας. Είδε τούτο

είναι αληθές, καθώς και είναι, λοιπόν ή της εκκλήτου βοήθεια δεν δίδεται

εις κάθε ένα όπου καταδικασθή, καθώς ουκ ορθώς λέγει ό Βαλσαμών εις

την ερμηνεία του εβ. Κανόνος της Αντιοχείας, ούτε πάσα υπόθεσις ήμ

πορεί να έκκαλεσθή εις ανώτερου κριτήριον. Διότι ούτε ή των αιρετών

κριτών απόφασις εις άλλο ανάγεται δικαστήριον, κατά τον ρθ. και ρμ.

Καρθαγένης, ούτε εκείνου του Κληρικού όπου αναχωρήση από την ιδικήν

του παροικίαν και Εκκλησίαν ή καθαίρεσης ή μετά παραίνεσιν του ιδίου

Επισκόπου γενομένη, χώραν έχει του λοιπού απολογίας, κατά τον γ. Aν

τιοχείας, ούτε εκείνου όπου αφήση μεν την μεγαλητέραν σύνοδον, τρέξη

δε εις τον βασιλέα, κατά τον ιβ. της αυτής. Αφίνω νά λέγω, ότι, κατά

το νομικών του Φωτίου (τίτλ. θ. κεφάλι σ') ούτε ή κρίσις του Επάρχου

τών πραιτωρίων, και της πόλεως, εις έκκλητον υπόκειται, ούτε ή του βα

σιλέως και της συγκλήτου. Ούτε ή του Πατριάρχου, (και ώρα περί τούτου

την ά. υποσημείωσιν του προλόγου της ά.) αλλ' ούτε κατά τον Αρμενό

πουλον (βιβλίω ά. τίτλ. δ) δύναται να αναββάση την κρίσιν του εις μείζον

δικαστήριον, εκείνος, όπου καθ' οιονδήποτε τρόπον ευχαριστηθή και σιω

πήση όταν εγίνετο ή απόφασης της κρίσεώς του, Έκτών ειρημένων τούτων

λοιπόν συμπεραίνεται, ότι, είναι νόθος ό Κανών εκείνος, τον οποίον, κατά

μεν του Αθανασίου πρότειναν οι Αρειανοί, κατά δε του Χρυσοστόμου

έπρότεινεν ό Αλεξανδρείας Θεόφιλος έχει δε ούτως »Όποιος Επίσκοπος,

ή Πρεσβύτερος, δικαίως ή αδίκως καθαιρεθείς, άν αυτός από λόγου του

ήθελεν επαναλάβη την Εκκλησίαν του προτού να γένη σύνοδος, εις αυτόν δεν

δίδεται πλέον τοπος απολογίας εις άλλην σύνοδον « Φανερών γαρ είναι, ότι

ότοιούτος Κανών, ου διαστέλλει αναμέσον δικαίου και άδικου άλλ’ επέ

σης και τους δύω καταδικάζει εις την αυτήν ποινήν και καταδίκην και

διά τούτο έναντιόνεται μεν εις την θείαν γραφήν, ήτις δεν θέλει ναπα

δεύεται ό δίκαιος ώς ό άσεβής (γενέσι ή) έναντιώνεται δε πάλιν και εις

τον ιδ. της Σαρδικής, καθ’ ό, ούτος μεν λέγει, ότι ό αδίκως καθαιρεθείς,

και προ συνόδου επανελθών εις την Εκκλησίαν του, να μην έχη εις το εξής

τόπον απολογίας. Ο δε της Σαρδικής με πικρότερα μόνον και βαρύτερα

λόγια σωφρονίζων τόν τοιούτον, δεν λέγει, ότι να μην ευρίσκη τόπον απο

λογίας εις άλλην σύνοδον. Όθεν ό Κανών ούτος, επειδή και συνετέθη υπό

των Αρειανών, και ουκ ορθά λέγει, ήθετήθη από την εν Σαρδική,

(2) Ήθελε δε απορήση τις, άν ή χειροτονία, το βάπτισμα, ό άγιασμός,

και τα άλλα, όπου ήθελαν τολμήσουν οι δικαίως και δια εγκλήματα φα

νερά υπό συνόδου καθαιρεθέντες, και διά τούτο άλλης έκκλήτου βοήθειαν

μη έχοντες, έχουν τάχα το κύρος και την υπόστασιν, ή είναι άκυρα παν

τελώς, ανυπόστατα, και ώσάν να μην έγιναν τελείως, και διά τούτο χρειά

ζονται να γίνουν εξ υπαρχής από ιερέα μή καθηρημένον, φαίνεται ότι κα

τάτινας, είναι άκυρα και ανύπαρκτα παντελώς, και διά τούτο είναι χρεία

να γίνουν από την αρχήν, ώσάν να μην έγιναν τελείως πρότερον. Διατί, αν

αι χειροτονία και άλλα ιεροτελεστία, όπου ήθελε κάμη παρ’ ενορίαν

κανένας Επίσκοπος, είναι άκυρας, κατά τον ιγ. της Αντιοχείας, πόσω

μάλλον τα τολμηθέντα έργα του δικαίως και νομίμως καθαιρεθέντος είναι

άκυρα και ανύπαρκτα; είδε και είπή τις ότι κατά τον θείον Χρυσόστο

μον (όμιλ. β. της β. προς Τιμόθεον, και ιά της προς Θεσσαλ. α. και ή

της προς Κορινθ. α) ή χάρις μήπάντας χειροτονούσα, διά πάντων όμως

και αυτών των αναξίων ενεργεί αποκρινόμεθα, ότι, και διά πάντων ενεργεί

των ακαθαιρέτων, αλλ' όχι και των καθηρημένων, και αποχειροτονηθέντων,

Επαιδιά τα τολμηθέντα έργα του δικαίως, και δια, φανερά αμαρτήματα

καθηρημένου, ότι δέονται να γένουν πάλιν ως μη όντα όλως. Διατί αι ιερο

τελεστία όπου τολμήση να κάμη όμη δικαίως καθαιρεθείς, και διά τούτο

από άλλην μεγαλητέραν σύνοδον αθωωθείς, δεν ήμπορεί τις νά ειπή ότι

χρειάζονται και αυται να γίνουν δεύτερον, ώς ανύπαρκτα και μη ούσα.

Επειδή αν ήταν έτζι, έπρεπεν ό καθαιρεθείς αυτός, όταν αθωόνετο, και

να αναχειροτονηθή δεύτερον. Αλλαμήν, κατά τον νς, της Καρθαγένης έμ

ποδίζοντα τάς άναχειροτονήσεις, αυτός δεν έδευτεροχειροτονήθη, λοιπόν

είχε την δύναμιν της ιερωσύνης (εί και την ενέργειαν δεν είχεν υπό της

καθαιρέσεως), όθεν και τα τολμηθέντα παρ' αυτού έργα δεν πρέπει να ανα

δευτερόνωνται "Ο μεν γαρ δικαίως καθαιρεθείς, και εσωτερικώς άπολόγου

του διά την αναξιότητά του, και εξωτερικώς από την σύνοδον, έχασε την

ενέργειαν της ιερωσύνης. Ο δε αδίκως καθαιρεθείς, μόνον εξωτερικώς, και

ουχί αφ' εαυτού εστερήθη το ενεργειν. Ήμπορεί δε να παρομοιωθή, ώς λέ

γουσι τινες, ό μεν δικαίως καθαιρεθείς, με ένα τεχνίτην, του οποίου και

τα χέρια έγιναν κουλλά από λόγου των, και να πιάσουν δεν ημπορούν, και

τα όργανα της τέχνης του έπήραν. Όθεν, και άν τα χέριά του, θετέον,

κινή, εις μάτην τά κινεί, και το υπ' αυτών γενόμενον έργον, φαίνεται μεν

να ήναι, αλλά τή αληθεια δεν είναι τόσον διά την κουλλότητά των, όσον

και διά την έλλειψιν τών οργάνων. Ο δε αδίκως καθαιρεθείς παρομοιάζει

με τον τεχνίτην, όπου έχει μεν τα χέρια γερά, δεν έχει όμως και της τέ

χνης τα όργανα. Διό και όταν αυτά του δοθούν παλιν, δύναται να τα

πιαση και να ενεργήση την τέχνην του. Είδε και πριν του δοθούν, αυτός

από λόγου του τα πάση παλιν, δύναται να ενεργήση την τέχνην και το

έργον του, είναι έργον τή αληθεία. Ο δε κουλλος ών, ήτοι ό δικαίως καθαι
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ιερωσύνην του Πρεσβυτέρου και Διακόνου) οι τοιούτο λέγωάς αφορίζωνται παντελώς από την Εκκλησίαν. Ένα μεν, διά την άκραντόλ

μην και άδιαντροπία τους, άλλο δε, διατι εις τους ιερωμένους, μετά την καθαίρεσιν, άλλη κανονική παιδεία δεν μένει, πάρεξ το να

αφορισθούν παντελώς και από την Εκκλησίαν. Και τούτο δικαίως διότι ανίσως, κατά τον ιδ. της Σαρδικής, εκείνος που δεν καθαιρεθή

δικαίως, ήθελεν αποτολμήση να ενεργήση του κλήρου, προ συνοδικής άλλης κρίσεως, πρέπει νά σωφρονίζεται με πικρά και αυστηρά

λόγια. Ανίσως, κατά τονές της ά εκείνος που γένη άποσυνάγωγος, όχι από δικαιοσύνη, αλλά από κάποιαε: και φι

λονεικίαν του Επισκόπου του, ουδέ αυτός δύναται να μεταχειρισθή τι ιερατικών προ συνοδικής εξετάσεως. Πόσω μάλλον δεν ήμπορεί

να ενεργήση τι της ιερωσύνης, ο δικαίως διά άμαρτήματα καθαιρεθείς φανερά; Και αν ο μέγας Βασίλειος τον άργηθέντα υπ' αυτού

μόνον, Γρηγόριο, φοβερίζη, ότι θέλει τον καταδικάσει εις το ανάθεμα, αν τολμήση να ενεργήση τι προ της διορθώσεώς του, πώς δεν

πρέπει νά έκκοπή τελείως από την Εκκλησία, ο δικαίως και διάφανερά άμαρτήματα καθαιρεθείς, μετά δε την καθαίρεσιν τολμήση να

μεταχειρισθή κανένα ιερατικόν,

- , -- Συμφωνία,

»Λέγει δε, και ο λζ της έν Καρθαγέν, ότι αυτός εαυτόν καταδικάζει ο Επίσκοπος εκείνος, ή ο οιοσδήποτε Κληρικός, ο

οποίος αφού γένη άκοινώνητος, προτού να κριθή, αποτολμήση να συγκοινωνήση με άλλους. Ο δε τον καταδικασθέντα εις έγκλη

•μα εκδικών, νά ζημιούται, και της τιμής να εκπίπτη, κατά τον οά της αυτής Καρθαγέν. Ο δέκαταδικασθείς δικαίως από τουςΕ

επισκόπους, και έν άλλος τόπος μη ειρηνεύων, και εκεί πρέπει να κατατρέχεται κατά τον οδ. της αυτής. Ο δεζ, του Ηρακλείας

Νικήτα, θέλει να διώκητα από την Εκκλησίαν όποιος ιερουργήσει, αφού κανονικώς καθαιρεθή, έως να μετανοήση, καθώς οι λα

νκο, και να λάβη το επιτίμιον εις την τάξιν τών μετανοούντων. Ο δε πολιτικός νόμος έν βιβλίωγ. Βασιλικών τίτλ.ά. κεφ. ά. ούτω

διορίζει. Εάν ο καθαιρεθείς υπό της συνόδου Επίσκοπος ήθελε προξενήση ταραχή, διά νά λάβη πάλιν την Επισκοπή του πρέ

»πει να διώκεται μακράν από αυτήν ρ. μίλια, και μήτε εις τον Βασιλέα να πηγαίνη. Εκείνοι δε που τον διαφεντεύωσί, νά πίπτωσιν

-υπό παιδεία». Λέγει όμως ο θείος Χρυσόστομος (λόγ.γ. περί ιερωσύν) ότι όποιος καθαιρεθή διαφθόνον, ή άλλην άδικον αιτία, αυ

τός εις μεν τον εαυτόν του προξενεί μισθών μεγαλήτερο άπό τόν της ιερωσύνης. Όθεν και πρέπει νάχαρη, και όχι να λυπήτα. Εις

δε τους αδίκως αυτόν καθήραντας, προξενεί κόλασιν.

Κανών ΚΘ. -

Της δ'. β.

της ς". κβ.

κγ της ζ", ό".

Eί τις Επίσκοπος διά χρημάτων της αξίας ταύτης έγκρατής γένοιτο, ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος,

καθαιρείσθω, και αυτός και ο χειροτονήσας, και έκκοπτέσθω παντάπασιν και της κοινωνίας, ώς Σιμωνό μάγος και ο βασι,
- - - - ν "Επιστ. Γεν

ύπ έμού Πέτρου (1) -- ":
α ν ρασίου Να

Ερμηνεία, ούμ. ά. 9.

»

Εις μεν τον κέ. Κανόνα τους είπον οι Θεοι Απόστολοι, ότι ουκ εκδικήσεις δίς επί το αυτό. Εις δε τον παρόντα Κανό

να, με διπλήν παιδεία, παιδεύουσι τους χειροτονουμένους με αργύρια, διά την υπερβολήν της κακίας, λέγοντες ούτω. Όποιος

Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος, λάβη την αξίαν της ιερωσύνης με άσπρα, ας καθήρεται και αυτός όπου έχειροτονήθη, και

εκείνος που τον έχειροτόνησε, και ας αφορίζηται παντελώς και από την Εκκλησία, και προσευχήν τών πιστών καθώς άφωρίσθη και

ο Σίμων ο μάγος από εμένα τον Πέτρο. Διότι βαρύτερο αμάρτημα και χειρότερον δεν ημπορεί να ευρεθή, ώσάντο να πωλή τινας

ί να αγοράζη την απώλητον και ανεξαγόραστον χάριν του αγίου Πνεύματος, Όθεν και ο θείος Ταράσιος γράφωντας προς τον

Ρώμης Αδριανών, αποδεικνύει, ότι, οι χειροτονούντες με άσπρα, είναι πλέον δυσσεβέστεροι από τον πνευματoμάχον: Μακεδόνιον:

ώσάν όπου, εκείνος μεν, έφλυάρει, πώς το Πνεύμα το άγιον είναι δούλον και κτίσμα του Θεού και Πατρός, οι δε χειροτονούντες με

άσπρα, δούλον δικό τους φαίνονται πώς κάμνουσι το Πνεύμα το άγιον, πωλούντες αυτοώς δούλον εις τούς δίδοντας τα χρήματα,

και οι χειροτονούμενοι ομοίως, ώς δούλον αυτό παρά των πωλούντων, αγοράζουσε. Και καθώς ο προδότης "Ιούδας των υιών του Θεού

-

ν

έπώλησεν: έτζι και αυτοί διά των αργυρίων πωλούσε το Πνεύμα

- - -- -- - Α. αν

το άγιον, πλην εν τη αυτή επιστολή του Ταρασίου, φαίνεται ότι

ρεθείς, ούτε πριν του δοθούν, ούτε αφού του δοθούν τα όργανα, ήμπορεί

να τα πιάση και να κάμη τι αποτέλεσμα με αυτά, Είδε και είπή τινάς ότι

δεν πρέπει να δευτερωθούν αι χειροτονία και τα βαπτίσματα του δικαίως

καθηρημένου, διά τι ό Κανών εμποδίζει τις δευτερώσεις του βαπτίσματος

και των χειροτονιών, ας μάθη ότι εμποδίζει, ναι, τάς δευτερώσεις τών όν

των βαπτισμάτων, και χειροτονιών, όχι και των μη όντων, όποια εισε τα

παρά των δικαίως καθαιρεθέντων γινόμενα. Και ο μέγας Βασίλειος εν τω

7. Κανόνι λέγει, ότι ό άπαξ καθαιρεθείς διάκονος διαρκή έχει την δίκην της

καθαιρέσεως και απλώς άπαντες οι την προς θάνατον άμαρτίαν άμαρτά

νοντες κληρικοί του βαθμού κατάγονται φησιν εν τωλβ. αυτού Κανόνι, και

ουκ αποδίδεται πλέον εις αυτούς ο κλήρος και η ιερωσύνη. Είδε ουκ απο

δίδεται δηλον ότι και αι ιεροπραξία όπου ήθελαν κάμη, λογίζονται ωσάν

να έγιναν και από λαϊκούς, εις τών οποίων τον τόπον αυτοί επερρίφθησαν

Ο δε Μανουήλ ό Μαλαξος ό Νοτάριος εις την μετάφρασιν τών Κανόνων

όπου έκαμε κατά το αρξέ εν κεφ.λ. λέγει, ότι, ο Κωνσταντινουπόλεως ώρι
σεν όσοι εχειροτονήθησαν άπό καθηρημένους Αρχιερείς, είμεν ήξευραν την

αυτών καθαίρεσιν, να ήνα καθηρημένοι και αυτοί και να μη δευτεροχειρο

τονώνται είδε και δεν ήξευραν, νά δευτεροχειροτονώνται από ακαθαιρέτους,
Και ό Θεόδωρος όΣτουδίτης λέγει, πώς ο καθηρημένος ιερεύς δεν κάμνει

κανένα έργον ιερατικόν, αλλά κοσμικός είναι καθώς το πρότερου, και χάριν

αγίου πνεύματος δεν έχει, διά τι επάρθη από αυτόν. Και αν δώση εις τινα

ιερωσύνην, εκείνος ιερεύς δεν είναι. Τούτων ούτω λεγομένων, εμοί γούν άμ

φίβολα τα ρηθέντα λογίζεται, και τι να ειπώ αποφαντικώς, δεν ήξεύρω. Ε

πειδή ούτε ο παρών Αποστολικός, ούτε όδ. της εν Αντιοχεία, λέγουν τι
περί τούτων, πότερον αι παρά των δικαίως καθηρημένων ιεροπραξία τολ

μηθείσα, ως μη ούσα λογίζονται, καθώς και αι παρά των αιρετικών, κατά

τον μς. Αποστολικόν, ή ώς ούσαι μαλιστα δε και εξαιρέτως, διά τι βλέπω

τον σ. της δ. οικουμενικής να λέγη άκυρον την χειροτονίαν του απολύτως

χειροτονηθέντος, ουχί ως ανύπαρκτου και ανυπόστατον, ούτε διά τι είναι

ανύπαρκτα και ως μη όντα τα υπ' αυτού ε. ργηθησόμενα μυστήρια, αλλ

ώς άργην μένειν, και μη εις ενέργειαν και πράξιν βαλλομένων, και όχι διά

άλλο, ειμή διά ατιμίαν και ύβριν του χειροτονήσαντος. Επειδή δε τα όμοια

εκ των ομοίων πρέπει να συμπεραίνωνται και να κρίνωνται λοιπόν και

τα άκυρα όπου διορίζει ο ιγ, της εν Aτιοχεία, πρέπει να νοηθούν και

να εκληφθούν, καθώς ή δ. σύνοδος τά ένόησε και τα εξέλαβε, και όχι καθώς

οι ανωτέρω τα εννοούσε και τα εκλαμβάνουσιν. Όρα δε και εντόμ.β. των

πρακτικών σελ.993. σύνοδον ολόκληρον εν Κωνσταντινουπόλει συναχθείσαν

επί Βασιλέως Ιωάννου του Κομνηνού, και Πατριάρχου Μιχαήλ του Οξείτου

εν έτει 1143, ήτις κατηγορεί τον Λεόντιου, διατί εβάπτισε δεύτερον τον
υπό ιερέως καθηρημένου επι φανερούς εγκλήμασι, βαπτισθέντα, με τό νά

ενόμισε πως δεν είναι τέλειου το υπό καθηρημένου γεγονός βάπτισμα Αλ
λά και "Ιωσήφ ο Βρυέννιος εν τη προς Νικήταν επιστολή λέγει, ότι είναι

άγια και τέλεια τα παρά των καθηοημένων τολμηθέντ . Από τούτο συνο

μολογεί και ο σοφός Ευγένιος ο Βούλγαρος εν ταις Κριτικαίς επιστάτεσι

της του Νεοφύτου γραμματικής, φέρων συνήγορου Νικόλαον τον Καββάσιλαν.

(1) Εν άλλος γράφεται υπό του Πέτρου, 3
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ο θείος Χρυσόστομος συν ή περί αυτών συνόδω, έκαμαν συγκατάβασιν και έσυγχώρησαν να μεταλαμβάνουν μέσα εις το βήμα,

όσοι έδωκαν άσπρα εις τον Αντωνίνον Επίσκοπο, και έχειροτονήθησαν. (1)

Συμφωνία,

-Όχι δε μόνον οι Επίσκοποι, και Πρεσβύτεροι, και Διάκονοι, κατά τον παρόντα Κανόνα, αλλά και οι Υποδιάκονοι, και A

Αναγνώσται, και Ψάλτα, έως Οικονόμου, και Εκδίκου, και Προσμοναρίου, όλοι, λέγω, κοινώς, επί χρήμασι χειροθετούμενοι,

: κατά τον β. της δι, κατά δε την επιστολήν Γενναδίου, και τη κατάρα του αναθέματος υποβάλλονται. Αλλά και

-όσοι γένουν μεσίται εις τάς τοιαύτας διαχρημάτων χειροθεσίας, Κληρικοί μενόντες, καθαιρούνται, λαϊκοί δε, ή μονάζοντες, άνα

-θεματίζονται, κατά τον ίδιον β. της δ. συνόδου Kανόνα. Και ο κβ. της τ. καθαιρεί τους επί χρήμασι χειροτονουμένους τε, και

χειροτονήσαντας, Επισκόπους, και Κληρικούς. Ο δε έ της ζ. εις τον έσχατον βαθμών καταβιβάζει του οικείου τάγματος τους έγ

»καυχωμένους μεν ότι διαχρημάτων συνηριθμήθησαν εις το τάγμα τωνε: όνειδίζοντες δε τους άλλους, ότι χωρίς δό

-σεως χρημάτων ετάχθησαν με τους Κληρικούς. Εκφέρει δε αυτολεξεί και τον παρόντα Αποστολικών, και τον β. της δ. Αλλά

και ο ιθ, της αυτής ζ προστάζει, μήτε οι προσερχόμενοι εις το ιερατικών τάγμα, μήτε εις το μοναχικών διαχρημάτων να δέχων

εται. Ο δεκγ. τηςς, προσθέτει, ότι να καθήρωνται όσοι Επίσκοποι, ή Πρεσβύτεροι, ή Διάκονοι ζητήσουν άσπρα, ή άλλο είδος από

εκείνους, εις τους οποίους ήθελαν μεταδώσουν τα θεία μυστήρια, χάριν της μεταλήψεως. Ο δε δ. της ζ. αφορίζει τον Επίσκοπον

νόπου αφοριση τινά Κληρικό του, ή αργήση, ή ναών Θεού κλείση, δι' απαίτησιν άργυρίου ή άλλου είδους τινός. Όρα και την συγ

-κατάβασιν όπου μεταχειρίζεται ο μέγας Βασίλειος περί των Σιμωνιακών εις την γ. υποσημείωσιν τούτί αυτού Κανόνος.

Κανών Λ. --

Της δ'. 3.

ε: οι ή ν ν ν - ν * » - - 5 ν ν ν

:1 »Είτις Επίσκοπος κοσμικούς άρχουσι χρησάμενος, δι' αυτών εγκρατής Εκκλησίας γένοιτο, καθαιρείσθω,

εγ. »και αφοριζέσθω. Και οι κοινωνούντες αυτώ πάντες,

Ερμηνεία

Και ούτος ο Κανών παρομοίως με τον ανωτέρω διπλά παιδεύει ένα και το αυτό αμάρτημα, λέγων. Όποιος Επί

σκοπος ήθελε μεταχειρισθή άρχοντας κοσμικούς, και διά μεσιτείας αυτών πάρη καμμίαν Επισκοπή, ή Μητρόπολιν, άς κα

θήρηται εν ταυτώ και ας αφορίζεται από την Εκκλησίαν. Ομοίως και όσοι ήθελαν συγκοινωνήσουν με αυτόν Κληρικοί, είτε οι χει

ροτονήσαντες αυτόν δηλαδή Αρχιερείς, είτε Πρεσβύτεροι, ή Διάκονοι, ή Υποδιάκονοι, ή Αναγνώσται, όλοι λέγω, ας καθαιρούνται
άπό τον κλήρον αυτών, και ας άφορίζωνται. - -

Συμφωνία,

» Οι δι μεστεύσαντες αυτοί άρχοντες, όχι μόνον αφορίζονται, αλλά και αναθεματίζονται από τον β. της ε - ώς ειρη
-- -- α - ν - ν --

» ται. Και μάλιστα άν ή χειροτονία αύτη εις την οποίαν έμεσίτευσαν, διά χρημάτων έγένετο. Επειδή κατά τον γ. τής ζ. δεν
ν α η ν ν γν 1. - μ. 9 χρη γε - Αν ν γ τι ν

πρέπει οι κοσμικοί άρχοντες να ψηφίζουν Επισκόπους, ή Πρεσβυτέρους, ή Διακόνους, ούτε ο όχλο να κάμνουν τας εκλογάς
- - ν - -- -

-των ιερωμένων, κατά τον γ. της έν Λαοδικεία (κατά προηγούμενον τρόπον δηλαδή) αλλά οι ομοταγείς Επίσκοποι, και Ιερείς. Εί
ν ν -- - -

πα κατά προηγούμενον τρόπο, ότι, δεν ψηφίζουν οι λαϊκοί, επειδή, κατά επόμενον τρόπο, πρέπει να ερωτώνται και αυτοί αν συ
- » - - -- -- -- -

νανούσιν εις την ψήφο, ή όλοι, ή οι περισσότεροι (και άρα εις την υποσημείωσιν του β' Αποστολικού Κανόνος, και του έι της εν
- κ ν - και αν ν - -

Λαοδικεία) άδι ότι, αν αυτοί έχουν να αποδείξουν κατά του υποψηφίου καμμίαν κατηγορίαν αληθή, πρέπει να εμποδίζηται ή χει
Α ν -- - - --

: του, κατά την ερμηνεία του ξά. Αποστολικού. Και β. αν και αυτοί δεν συναινούσιν εις την ψήφόν του, ενδέχεται να μη
- η ο ν - -- ν - -

εχθούν τον Αρχιερέα εκείνον που ψηφίσει μόνη ή σύνοδος, και εντεύθεν να ακολουθήση σύγχυσις και δαίες μεταξύ των Αρ

χιερέων και των Χριστιανών. Αγκαλά και την σήμερον δεν ενεργείται, ούτε αυτή ή κατά επόμενον τρόπον ερώτησις των λαϊκών-

» --

και συναίνεσις. Ανάγνωθι και τον ξά. Αποστολικόν

Κανών ΛΑ.

Της δ. ιή.

": α »Ε τις Πρεσβύτερος, καταφρονήσας του ιδίου Επισκόπου, χωρίς συναγάγη, και θυσιαστήριον έτερον
ν- ο κ. - η - - * η η ν ν - - -

β, γ, δ ε ν πήξη, μηδέν κατεγνωκώς του Επισκόπου ένευσεβεία, και δικαιοσύνη, καθαιρείσθω, ώς φίλαρχος, Τύραν
ς εν Γάγγρ. - ν: - - Σ' -- - - " . - - - -- - - -

:1 ονος γάρ έστιν ώσαύτως δε και οι λοιποί Κληρικοί, και όσοι άναυτώ προσθώνται. Ο δε λαϊκοί άφορζέ
- έ. ής - ν - ν ν - - - -4 - ν - ν - " Ιν - ν

ε: σθωσαν. Ταύτα δε μετά μίαν, και δευτέραν, και τρίτην παράκλησιν του Επισκόπου, γενέσθω.

ιά, ξ6.

Ερμηνεία,

r - - -

Τάξς συνέχε και τα ουράνια, και τα επίγεια, κατά τον Θεολόγον Γρηγόριον. Πρέπει λοιπόν ή ευταξία, και πανταχού
ν ------------- α - ν - - -

μεν να φυλάττητα ώς συνεκτική και συστική, μάλιστα δε εις τους εκλησσιαστικούς, οι οποίοι έχουν χρέος να γνωρίζωσιν ο

τ

(1) »Ο δε Πάπας Γρηγόριος γράφων προς τον Ρήγα Κάρολου λέγει,

ότι, οι Σιμωνιακοί είναι οι μέγιστο πάντων των αιρετικών (σελ. 323.

του τόμου της Αγάπ.) και ο Γεννάδιος σχολάριος λέγει, ότι η Σιμωνία

είναι αιτιον, δι' ό οι Χριστιανοί περιέπεσον τας εκ των αθέων Βαρβα

"ρων συμφορας, ότι μέγιστον των αμαρτημάτων, και δυσσέβομα πάν
» δεινον, και ότι έστιν αίρεσις περί το πρώτον της πίστεως άρθρου,

(σελ. 207, του αυτού τόμ.) ο δε Πηλουσιώτης Ισίδωρος λέγει. »Πάς

-ουν, ότι: ιερωσύνην εκπρίεται, Καϊάφας Χριστοκτόνος ευρίσκεται, Α

γαρ έργοις πιστευθήνα ου δύναται, ταυτα δόγμασιν ασεβέσι πορίζεται

» (επιστολ. τέ) διά ταύτα λοιπόν πάντα πρέπει να καταργηθούν τόσον

το χρυσόβουλλον του βασιλέως Ισαακίου του Κομνηνού, όπου διατάσ

ο σει, ότι πρέπει να πέρνη ο χειροτονών Αρχιερεύς από τους χειροτο

» νουμένους ιερείς φλωρία επτά, ένα από τον Αναγνώστη, τρία από τον

»Διάκονον, και τρία από τον Πρεσβύτερον, όσον και τα συνοδικά ψηφί

»σματα Μιχαήλ και Νικολάου των Πατριαρχών, τα επικυρούνται το ά

» νωθεν χρυσόβουλλον. Επειδή εναντιώνονται φανερά εις τους Αποστολι

»κούς, Συνοδικούς, και Πατρικούς Κανόνας. Οι δε τους κανόσιν εναντιούμενοι

πολιτικοί νόμοι, άκυροί ειση και όρα σελ. ή, εν τη αρχή της βίβλου.
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καθείς τα δικά των μέτρα, και τα όρια της οικείας τάξεως να μην υπερβαίνουσιν. Αλλ' οι μεν Πρεσβύτεροι, και Διάκονοι, και

Κληρικοί πάντες, να υποτάσσωνται εις τον δικό τους Επίσκοπον οι δε Επίσκοποι, εις τον δικό τους Μητροπολίτη, οι δε
Μητροπλία, εις τον ακό τους, Πατριάρχη, Διά τούτο και ό παρών Αποστολικός Κανών διορίζεται ούτως. Όποιος Πρεσ

θύερς ήθελε κατανοητό τη λαό, ΤΟ) Επίσκοπο, και χωρίς να γνωρίση αυτόν πώς σφάλλει φανερά ή εις την ευσέβειαν,

ή εις την δικαιοσύνην ταύτον ειπείν, χωρίς να γνωρίση αυτόν πώς είναι φανερά, ή αιρετικός, ή άδικος, ήθελε συμμαζώνη κατ' ιδίαν τους

Χριστιανούς, και κτίσας άλλην Εκκλησίαν (1) ήθελε λειτουργή εις αυτήν την ξεχωριστά, χωρίς την άδεια και γνώμη του Επισκόπου
τον (2) Ο τρίτος ως φίλαρχος, άς καθίστα επειδή ώς τύραννος με βία, και τυραννίαν, ζητεί να σφετερίση την ανήκουσαν εξου

σα τώ ΕπισκέπωΤΟ ). Αλακαοτα με άλλοι Κληρικοί συμφωνήσου, με ατονες την τοιαύτην αποστασία, ας καθήρωνται παρο

μοίως κα αυτοι οσοι οι λαχο, ας αφορίζονται Τατα όμως να γίνωνται, αφού ο Επίσκοπος παρακινήση με γλυκάδα και ήμε

ρότητα τρεις φορας τους απ' αυτού χωρισθέντας, να λείψουν από τοιούτον κινημα, και αυτοί σταθούν εις το πείσμάτων. Όσοι δε χω

ρίζονται από τον Επίσκοπόν τους προ συνοδικής εξετάσεως, διατί αυτός κηρύττει δημοσία καμμίαν κακοδοξίαν και αίρεσιν, ο τοιού

το, όχι μια α τα ανωτέρω επιτίμια δεν υπόκεινται, αλλά και την πρέπουσαν εις τους ορθοδόξους τιμήν άξιώνονται. Κατά τον

ιες της α. και ύ.

- Συμφωνία,

Συμφώνως, και σχεδόν μέ τάς αυτάς λέξεις αναφέρει τον Αποστολικό. Και ο έ της εν Αντιοχεία, τούτο μόνον προστίθεις,

ότι, εάν οι παρασυνάγωγοι αυτοί ιερωμένοι μετά την καθαίρεσίντων, πάλιν ταράττωσε την Εκκλησία, να σωφρονίζωνται με πα

δείαν εξωτερικήν (περής όρα την ά υποσημ. του κ. Αποστολικού). Και οιή, της δικαιλδ. της τ. καθαρούσι τους Κληρικούς όπου

κάμουσι συνωμοσία, και φατρίαν κατά του Επισκόπου των, και των συγκληρικών αυτών. Ο δεις καθαιρεί τους βαπτίζοντας, ή

λειτουργούντας εις ευκτηρίους οίκους, παρά γνώμην του Επισκόπου των Όρα και τον ξβ. της έν Καρθαγένη. Ου μόνον δε ούτος,

αλλά και ο γ. της πρωτοδευτέρας Κανών, καθαιρεί τον Πρεσβύτερον, και Διάκονον εκείνον, όπου διά κάποια εγκλήματα του Ε

πισκόπου του, ήθελε χωρισθή από την κοινωνίαν αυτού, και το όνομά του δεν ήθελεν αναφέρη, κατά το σύνηθες, έντας ιερας τε

λεταις, προτού νά γένη περί των εγκλημάτων αυτού συνοδική εξέτασις. Ομοίως και Επίσκοπος καθήρητα, εάν κατά του ιδίου

Μητροπολίτου τολμήση τοιουτόντι, κατά τον ιδ. της αυτής ά και β. Και Μητροπολίτης ώσαύτως καθήρητα, εάν χωρίση τον

εαυτόν του από την κοινωνίαν του οικείου Πατριάρχου, κατά τονιές της αυτής. Κατά δε τονς" της εν Γάγγρα, και ί, και ιά της

Καρθ. οι από του Επισκόπου αυτών χωρισθέντας Πρεσβύτεροι, όχι μόνον καθαιρούνται, αλλά και τω αναθέματι υποβάλλονται

Ταύτα μεν έβρέθησαν διά εκείνους που χωρίζονται από τον Επίσκοπόν τους διά πρόφασιν εγκλημάτων τινών. Ο δεά του μεγά

λου Βασιλείου με άργίαν μόνον προσωρινήν της ιερωσύνης, παιδεύει τους παρασυναγώγους ιερείς,

» Λέγει δε και ό Χρυσόστομος ότι ου συμφερόντως εισφέρουσε πολλάκις

» τους νόμους οι Βασιλείς (ομιλία τ. εις τους ανδριάντας) αφήνω να λέγω,

» ότι και αυτοί πάλιν οι πολιτικοί νόμοι αναιρούσε το ρηθέν Χρυσόβουλ

•λον. Η γαρ ρκγ. του Ιουστινιανού Νεαρά, κειμένη εν βιβλίωγ. των

- Βασιλικών τίτλ.ά. κεφ. θ. θεσπίζει να φυλάττητα περισσότερον από όλα

νή προσταγή αυτή το να μη χειροτονηθή δηλ. τινάς με δόσιν χρυσίου,

ή άλλων τινών πραγμάτων και ειδών, ει δε και γένη τούτο, τόσον ε

εκείνοι, όπου δίδουσιν, όσον και εκείνοι, όπου λαμβάνουσιν, αλλά και

ν εκείνοι όπου έμβαίνουσιν εις τας δόσεις ταύτας μεσίτα, μόνοι τους κα

-ταδικάζουσι τον εαυτόν τους, κατά της θείας γραφάς, και τους ιερούς

» Κανόνας, καθαιρούμενοι από την ιερωσύνην και την του κλήρου τιμήν.

- Τα δε άσπρα όπου δοθούν εις χειροτονίαν να δίδονται εις την Έκκλη

- σίαν, ή επαρχίαν εκείνην, της οποίας ηθέλησαν να αγοράσουν την προ

-στασία. Ο δε μεσιτεύων, ή διαφεντεύωντας τοιαύτας χειροτονίας, προ

στάζει να διδη εις την Εκκλησίαν εκείνην διπλά από όσα έδωκαν οι

χειροτονηθέντες προς τους χειροτονήσαντας «

(1) Τα δε Πατριαρχικά σταυροπήγια των Μοναστηρίων, και Εκκλησιών,

όπου εις διαφόρους Μητροπόλεις, και Αρχιεπισκοπάς, και Επισκοπής

οικοδομούνται, ταύτα δεν είναι θυσιαστήρια έτερα, ούτε οι ταύτα οικο

δομούντες, εις τα του παρόντος Αποστολικού Κανόνος υπόκεινται επι

τίμια, κατά τον Βαλσαμώνα, Επειδή γαρ α Μητροπόλεις, και Αρχιε

πισκοπα εις τους Πατριάρχας έμοιράσθησαν, και οι Μητροπολίται πάν

τες, και Αρχιεπίσκοποι υποκείμενοι όντες εις την τών Πατριαρχών διοί

κησιν κατά τον τ. και ζ. τής ά. και τον β. και γ. της β', αναφέρουσεν

εν τας ιερας τελεταίς τό εκείνων όνομα: διά τούτο, κατά την τών

ιερών κανόνων τούτων περίληψιν, δίκαιον έχουσιν οι Πατριάρχαι εις τας

διαμοιρασθείσας αυτών Μητροπόλεις, και Αρχιεπισκοπάς να δίδωσι

Σταυροπήγια, και το όνομα αυτών να μνημονεύητα εν αυτούς. Επει δε

η υπόθεσις περί Σταυροπηγίων εστίν ενταύθα, υποσημειούμεν τον περί

τούτων έντελή, και διακεκριμμένου λόγου, ώς φαίνεται καθαρώς εις την

235 και 236 σελ. τής Γιούρι Γραικορωμ. το γαρ εν αυτή σιγίλλιον του

πατριάρχου Γερμανού ούτω διορίζεται, ότι εις εκείνα μόνα τα Μονα

στήρια, η καθολικάς Εκκλησίας, ή ευκτηρίους οίκους, πρέπει να μνημο

νεύητα το όνομα του Πατριάρχου, εις του οποίου τα θεμέλια έβαλθη

Πατριαρχικόν Σταυροπήγιον, ήτοι σταυρός παρά του Πατριάρχου απο

σταλείς και ούτως επάνω εις τον Πατριαρχικόν αυτόν σταυρόν εκτίσθη

σαν. Εις τα τοιαύτα γαρ καμμία μετοχή δεν είναι εις τον κατά τόπου

Αρχιερέα μήτε από τας ιεροπραξίας, μήτε από "Ηγουμένου σφραγίδα, μή

τε από σφαλμάτων ψυχικών ανάκρισιν, έως όπου μήτε αυτά τα κανονικά

δύναται να ζητη από τους εν αυτοίς διότι όλοι οι ιερωμένοι, όπου εις

τα τοιαύτα Μοναστήρια, και Εκκλησίας, και ευκτήρια, ευρίσκονται, είναι,

και ονομάζονται Πατριαρχικοί, και υπόκεινται εις τον Πατριαρχικόν έ

ξαρχου. Όπου δε σταυρος Πατριαρχικός δεν έβαλθη από την αρχήν εις

τα θεμέλια, εκεί ό κατά χώραν Αρχιερεύς εξουσιάζει καν τζεφλίκι μονα

στηρίου, και μετόχι είναι, κάν παραλαύριον, κάν ευκτήριος οίκος και

πρέπει να μνημονεύητα το όνομα αυτού, Αυτός πρέπει να
--

εις αυτά

σφραγίζη τον εν αυτοίς "Ηγούμενου, να εξεταζη και να κρίνη αυτά, να

πέρνη εξ αυτών τα κανονικά εισοδήματα, να χειροτονή εις αυτά, να

συγχωρή, ή να εμποδίζη τους γάμους των, και απλώς, να έχη εις αυτά

κάθε άλλο προνόμιον επισκοπικών. Όσοι δε άνθρωποι εκατοίκησαν εις

τον τόπον των Πατριαρχικών Σταυροπηγίων, προ του αυτά να οικοδο

μηθούν, ή και ύστερα, αφού οικοδομοθούν, ούτοι, εντόπιοι μεν όντες,

να ήναι υποκείμενοι κατά πάντα εις τον κατά τόπον Αρχιερέα. Eι δε

ξένοι, να υπόκεινται εις τον Πατριαρχικόν Έξαρχου, και πάλιν (σελ. 237)

οι Πατριαρχικοί Έξαρχοι δεν πρέπει να εξουσιαζουν τα χωρία των Πα--

τριαρχικών μονών, ή τον εν αυτοίς λαόν, ή τα ευκτήρια, όσα με Πα

τριαρχικών σταυρών δεν θεμελιωθώσι και κτισθώσιν... Επειδή αυτά από

τον κατά χώραν Επίσκοπον εξουσιάζονται. Όθεν εκ των λόγων τούτων

συνάγεται ότι δεν πρέπει να γίνονται Πατριαρχικά Σταυροπήγια τα όντα
οικοδομημένα Μοναστήρια, ή Εκκλησία, ή ευκτήρια, μετά την οικοδο

μήν, αλλά προ της οικοδομής. Και από αυτά, μερικά μόνον, κατάφι

λοτιμίαν, και προνόμιον δοθέν εις τους Πατριάρχας, αλλ' ουχί και παν

τα τα μέλλοντα οικοδομηθήναι Μοναστήρια, ή Εκκλησία, ή ευκτήρια να

μή οι Κανόνες παραβαίνοντα, όπου διορίζουν, ότι, τα Μοναστήρια, και οι

μοναχοί να υπόκεινται εις τους κατά τόπον Αρχιερείς. Και άρα τον δ.

της δ. ότι, κατ' επιταγήν Επισκόπου ποιεί Σταυροπήγιον και Πρε

σβύτερος,

(2) »Λέγει δε ο θείος Χρυσόστομος εις την ιά ομιλ. προς Εφεσίους)

νότι είπεν ένας άγιος άνθρωπος, πως, ουδε αίμα μαρτυρίου ημπορεί να

» έξαλείψη την αμαρτίαν του χωρισμού της Εκκλησίας και της διαιρέσεως.

» Και το να σχιση τινάς την Εκκλησίαν είναι χειρότερου κακου, από το

» να πέση εις αίρεσιν. Γραφει δε και Διονύσιος ο Αλεξανδρείας και ομο

υλογητής εν τη προς Ναυατον Επίσκοπου επιστολή, ότι πρέπει να παθη
» τινας, ό,τι κακον και αν ήνα, μόνον να μη σχέση την Εκκλησίαν και

» ότι είναι ενδοξότερον το μαρτύριον, όπου ήθελεν υπομείνη τινας, διά να

»μή σχέση την Εκκλησίαν, παρά το μαρτύριον όπου ήθελεν υπομείνη

διά να μην ειδωλολατρήτη. Επειδή εις μεν το υπέρ του μη ειδωλολατρήσαι

» μαρτύριον, διά την ωφέλειαν της δικής του ψυχής μαρτυρεί εις δε το

» υπέρ του μή σχίσαι την Εκκλησίαν, διά την ωφέλεια, και ένωσαν

» όλης της Εκκλησίας μαρτυρεί.
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Κανών Λ.Β.

»Ε τις Πρεσβύτερος, ή Διάκονος ύπο"Επισκόπου γένηται εν αφορισμώ, τούτον μή εξε να παρετέ
3 - ν - - Α. η ν η «A - ν - ο Σ

ή παρά τού άφορίσαντος αυτόν, ειμή άν κατά συγκυρίαν τελευτήση διάφορίσας αύ»ρου δεχθήνα, άλλ

» τον Επίσκοπος,

"Αποστ. ιβ.

εγ. της ά έ.

τής εν Αγία

Σοφία ά της

έν Αντιοχ, σ'

τής εν Σαρδ.

ιδ. της

Καρθιά λζ.

ρμά.

ν

Ερμηνεία,

Και εις τον β' και γ' Κανόνα τους είπαν οι θείοι Απόστολοι, ότι οι άδεκτοι και άφωρισμένοι όντες Κληρικοί, άπό τούς ίδι

κούς των Επισκόπους, δεν πρέπει να δέχωνται από άλλους Επισκόπους. Και εις τούτον ε: παρομοίως, αυτό το ίδιον διορίζουσι με

κάποια προσθήκην λέγοντες. Όποιος Πρεσβύτερος, ή Διάκονος ήθελεν άφoρισθή από τον Επίσκοπό του, αυτός, δεν είναι συγκε

χωρημένον να δεχθή, και να λυθή από τον αφορισμών, όχι μόνον από άλλης επαρχίας Επίσκοπο, άλλουδε από άλλον όντα

εκ της αυτής επαρχίας και μητροπόλεως. Αλλά μόνον να δέχεται, και να λύητα του αφορισμού, από εκείνον τον ίδιον Επίσκο

πο, όπου τον άφώρισεν, έξω μόνον, αν κατά τύχην αποθάνη ο άφορίσας Επίσκοπος, ή Μητροπολίτης, ή Πατριάρχης, προ

του να λάβη την συγχώρησιν ο Πρεσβύτερος, ή ο Διάκονος. Διότι τότε ήμπορεί και ο Επίσκοπος, ή Μητροπολίτης, η Πατριάρ

χης ο μετά τον θάνατον του αφορίσαντος χρηματίσας διάδοχος, νά τούς λύη από τον δεσμών, και όχι άλλος. Δύω δε πράγμα

τα πρέπει να σημειώση τινάς εις τον παρόντα Αποστολικών Κανόνα. Ένα μεν, ότι όλοι εκείνοι που αφορισθώσιν από τον Επί

σκοπόν τους, είτε δικαίως, είτε αδίκως, πρέπει να στέκουν έτζι άφωρισμένοι, και να μη τολμήσουν να καταφρονούν τον αφορισμών,

έως να γένη περί τούτου εκκλησιαστική εξέτασις, κατά τον ιδ. της Σαρδικής, και τον λζ της Καρθαγ. (1), έξω μόνον άνισως

ήθελαν καταδικασθούν, προτού να κριθούν, και να προσκαλεσθούν εις το εκκλησιαστικών δικαστήριο» (2). Και άλλο δε, ότι, κατά

μεν τον ρκά της Καρθαγ. άνισως ο Επίσκοπος ήθελεν άφoρίση τινά, διά τι εξομολογηθείς πρότερον το άμάρτημά του εις αυτόν,

ύστερον το άρνήθη, πρέπει και οι άλλοι οι Επίσκοποι να μη συγκοινωνούν με τον άφορίσαντα, ενόσω καιρώ και αυτός δεν συγ

κοινωνεί με τον επί τοιαύτη αιτία άφωρισμένον υπ' αυτού. Και τούτο να γίνητα, διά νά φιλότητα ο Επίσκοπος νά μή κατηγορή

κανένα, χωρίς νά ήμπορη ναε: την κατηγορία». Κατά δε το νομικών του Φωτίου τίτλ. και κεφ.θ. και τον σχολιαστήν:

σαμώνα. Αίσως Επίσκοπος ή Πρεσβύτερος, ήθελεν άφoρίση τινά από την κοινωνίαν (είτε την τών μυστηρίων, κατά τον Βαλσα

μώνα και Βλάσταριν, είτε και την μετά των πιστών σύστασιν, και προσευχήν έντή Εκκλησία) χωρίς καμμίαν κανονικήν και εύλογον

αιτία, ο μεν αφορισμός αυτός να λύητα από τον μεγαλήτερον ιερέα, ο δε άφορίσας Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, να αφορίζηται

από τον ανώτερό του, όσον καιρών εκείνος καταλαμβάνει ότι είναι αρκετός. Τούτο δε νά γίνητα διά νά παθαίνη δικαίως εκείνο το

ίδιον όπου εις τον άλλον αδίκως ενήργησε». Όθεν τόσον έντώ ά. τόμωτών Πρακτικών των συνόδων σελ. 11 γράφεται ότι και

ζώντος ακόμη του αφορίσαντος, ο αφορισμός λύεται από την σύνοδο, εάν δικαίως δεν γένη. Όσον και ο ζ του Νικολάου

λέγει, ότι ο άλογος δεσμός, τον οποίον ήθελε κάμη ηγούμενος τελευτών, εις άλλον, διά νά μένη έντή ήγουμενεία, άναχωρήσαν

τα δέ έπειτα, οιτος ο δεσμός, λέγω, είναι ανίσχυρος, και διά τούτο ο δεσμηθείς, παρά Αρχιερέως λύεται (3). Όρα και την έρμη

νείαν τού ιβ. Αποστολικού

Κανών ΛΓ'.

Αποστ. ιβ.

:1 »Μηδένα των ξένων Επισκόπων, ή Πρεσβυτέρων, η Διακόνων άνευ συστατικών προσδέχεσθαι. Και

τις: » έπιφερομένων δέ αυτών, άνακρινέσθωσαν και εμέν ώσι κήρυκες της ευσεβείας, προσδεχέσθωσαν. Εί
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ε: δε μήγε, τα προς χρείαν αυτος επιχωρηγήσαντες, εις κοινωνίαν αυτούς μη προσδέξησθε. Πολλά

κουλας. »γάρ κατά συναρπαγήν γίνεται

Ερμηνεία,

Εις τον β' αυτών Κανόνα διορίζουσιν οι Απόστολοι να μην δέχεται κανένας ξένος Κληρικός από άλλον Επίσκοπο, χωρίς

(1) »Δεν λέγει ορθώς ο Βαλσαμών λοιπόν εν τη ερμηνεία του λό. Κα

νόνος της εν Καρθαγ. διοριζόμενος τρόπον τινά, ότι οι ακαίρως υπό του

Επισκόπου αφοριζόμενοι δεν έχουν ανάγκην να φυλάττωση των τοιούτον

αφορισμών. Επειδή οι Κανόνες ούτοι το εναντίον διορίζονται. Εκ του

Κανόνος δε τούτου συμπεραίνεται ότι και οι Πνευματικοί δεν πρέπει να

λύουν τα επιτίμια των άλλων ομοταγών των Πνευματικών, αν αυτά δεν

ήνα παρά Κανόνας και παντη άλογα.

(2) »Διά τούτο και ο θείος Χρυσόστομος, επειδή και εγκαλείτο, διά

τι δεν έφύλαξε τον αφορισμών όπου εξεφώνησε κατ' αυτού ή περί τον

Θεόφιλου σύνοδος, αλλά ήθέτησεν αυτόν, προ άλλης συνοδικής εξετάσεως,

απελογήθη λέγων, » Ότι, δεν έπαραστάθη εις την κρίσιν ολότελα. Ούτε τις

» κατηγορίας ήκουσε των κατηγόρων του. Ούτε παντελώς καιρός του έδό

υθη διά να απολογηθή, (ο μεταφραστής εις τον βίον του Χρυσοστόμου)

» καθώς και ό οδ. Αποστολικός ιορίζει, όν και ανάγνωθι. Σημείωσα δε,

» ότι τρία είδη είναι αφορισμού. 'ό μεν γαρ θεός έστι, περί ού είρηται

» διά τον Παυλον, ότι, ήταν άφωρισμένος εκ κοιλίας μητρός του παρά Θεού

εις το Ευαγγέλιον (Ρωμ. ά.) όδε, εύλογος, και κανονικός, ο κατά κανόνας

γινόμενος. Και τρίτος, ο άλογος, και παρά κανόνας γινόμενος, ο μεν

τον αφορισμος ο παρά των πάλαι γινόμενος, περιέχει χωρισμόν, ή τών μυ

στηρίων, ή της Εκκλησίας, και προσευχής της μετά των πιστών, ή τής

συναναστροφής των Κληρικών, από τους ομοταγείς συγκληρικούς των,

» ως επομεν εν τη ερμηνεία του ί. Αποστολικού. Ο δε νύν γινόμενος άφο
Α ρισμός, περιέχων χωρισμών από της άγιας και ομοουσίου Τριάδος, και

"κατάρα, άσυγχωρησίαν τε και αλυσίαν, έως και μετά θάνατον, δεν έχει

ομοιότητα με τον αφορισμών των παλαιών, αλλ' έρχεται να ήναι όμοιος

με το ανάθεμα. Περί ου ορα τα προλεγόμενα τής εν Γάγγρα Όθεν τα

λόγια ταύτα, ως μη όντα κανονικά, δεν πρέπει να γράφωνται εις τα

και αφοριστικά, Σύ δε μοι όρα πώς είναι σύμφωνος με τον παρόντα Απο

υστολικών και διά της εν άγία Σοφία, διορίζων να ήναι και από τον Κων

νσταντινουπόλεως, οι από τον Pώμης άφωρισμένοι, ή καθηρημένοι, ή άνα

θεματισμένοι υπάρχοντες,
- - Ν., - - - - - -- -- - - - - η

(3) Όσοι δε αδίκως αφορισθούν, διά το όνομα του Θεού, ήτοι, ή διά

την πίστιν, ή διά τας παραδόσεις της Εκκλησίας, ή και διά την εντολήν
- - - - - -

του Χριστού: ούτοι πρέπει να χαίρουν, επειδή και είναι μακαρισμού

άξιοι, κατά τον λόγον του Κυρίου, όστις είπε. »Μακάριοι έστε όταν

μισήσωσιν υμάς οι άνθρωποι, και όταν αφορίσωσιν υμάς, και όνειδίσω

- σι, και εκβάλωσε το όνομα υμών ώς πονηρόν, ένεκα του υιού του άν

νθρώπου. (Λουκ. σ. 22) Περί δε τον αλόγως αφοριζόντων και κατά πάθοςρω ς ρ Υ y

-- - - - - -
-

» ταύτάφησαν ο Αρεοπαγίτης Διονύσιος ένκοφ. ζ. της Εκκλησιαστικής -

» ραρχίας. Ούτω και τις αφοριστικάς έχουσιν οι Ιεράρχαι δυνάμεις, ώς

» έκφαντορικοί των θείων δικαιωμάτων, ουχί ώς τας αυτών αλόγους όρμας
- ν - - ----- - ----- * " -

» τής πανσόφου θεαρχίας, ευφήμως ειπείν, υπηρετικός επομένη, Αλλ' ώς

» αυτών, υποφητικώς υποκινούνται τώ τελεταρχικό Πνεύματι, τους κεκρι

ομένους Θεώ, κατ' αξίαν αφοριζόντων. Και πάλιν τους μεν ούν ένθέους

» Ιεράρχας, ούτω και τους αφορισμούς, και πάσας τας ιεραρχικας δυνά

»μεσι χρηστέον, όπως ανή τελετάρχες αυτούς Θεαρχία κινήσου. Ταύτα

ο δε έρμηνεύων ο θείος Μάξιμος φησιν εάν παρά τον σκοπόν του Θεού άφο

κρίση ο Ιεράρχης ουχ έπεται αυτώ το θείον κρίμα. Κατά γαρ θείαν κρίσιν,

νκαι ου διά θέλημα ίδιον, ταύτα οφείλει επιφέρειν.
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να έχη γράμματα συστατικά. Και εις τον παρόντα δεKανόνα παρομοίως τούτο αυτό διορίζουσι, με κάποιαν προσθήκη, λέγοντες

Κανένας ξένος Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος δεν πρέπει να προσδέχητα από άλλους Επισκόπους, χωρίς να έπιφέρ,

γράμματα, ο μεν Επίσκοπος του Μητροπολίτου του, ο δε Πρεσβύτερος, ή Διάκονος τού Επισκόπου, ή Μητροπολίτου του, συστατι

και της πίστεως, και της καλής ζωής, μάλιστα δε της κατηγορηθείσης αυτού υπολήψεως. Αλλά και αν έπιφέρωσι μαζί τους

τα τοιαύτα συστατικά, πάλιν ας εξετάζωνται άν ήναι ορθόδοξοι ή όχι, διότι ίσως να σφάλλωσιν εις την πίστιν. Και εκείνος

όπου έδωκεν εις αυτούς τα συστατικά γράμματα, το σφάλμα τούτο δεν ήξευρεν. Εάν δε εξεταζόμενο εκείωση ότι είναι κή

ρυκες της ορθοδοξίας και ευσεβείας, τότε ας προσέχωνται εις κοινωνία, (άς μη συγχωρώτα ομως κα να συναριθμηθώσιν εις

καμμίαν έκεσε Εκκλησία, και να ενεργώσι τα της ιερωσύνης, χωρίς να έχουν κοντά εις τά συστατικά γράμματα, και γράμμα

ακόμη άπολυτικών, και δηλωτικών, ότι έχουν την άδεια να ενεργούν, όπου υπάγουν, το τής ιερωσύνης λειτούργημα, κατά τον ζ.

της ς") Είδε και ήθελαν ευρεθή κακόδοξοι και αιρετικοί, μή συγκοινωνήσετε, λέγει, με αυτούς άλλάδότε εις αυτούς τα χρειώδη

και αναγκαία, και αποστείλατε τους νά υπάγουν, διότι πολλά άτοπα ακολουθούν από τους τοιούτους ξένους κατά συναρπαγή,

μέ τό νά μή γίνεται περί αυτών η πρέπουσα έρευνα. Όρα και την υποσημείωσιν του ιβ. κανόνος των Αποστόλων,

Κανών ΛΔ.

»Τους Επισκόπους εκάστου έθνους, ειδέναι χρή, τον εν αυτοίς πρώτον, και ήγεσθαι αυτόν ώς κε

υφαλήν, και μηδέν τι πράττειν περιττών άνευ της εκείνου γνώμης μόνα δέπράττειν έκαστον, όσα τή αυτού

παροικία επιβάλλει, και τας υπ αυτήν χώρας. Αλλά μηδε εκείνος άνευ της πάντων γνώμης ποιείτω

ντι. Ούτω γάρ όμόνοια έσται, και δοξασθήσεται ό Θεός, διά Κυρίου εν Αγίω Πνεύματι, ό Πατήρ, και

νό Υιός, και το άγιον Πνεύμα.«

Της ά ς".

ζ της β', β'
γ. τής γ. ή.

τής δ'. κή.

της ς λς.

λθ'. τής Αν

τοχ. θ.

Ερμηνεία

Καθώς, όταν η κεφαλή ασθενή, και δεν προβάλλη υγιαίνουσαν την δική της ενέργεια, και τα έπλοιπα μέλη του σώμα

τος κακώς έχουσιν, ή και άχρηστα γίνονται παντελώς τέτοιας λογής, και όταν ο τάξιν επέχων κεφαλής εις την Εκκλησίαν, δεν

έχη την πρέπουσαν εις αυτήν τιμή, και όλον το λοιπόν σώμα της Εκκλησίας ατάκτως βέβαια έχει διά να κινηθή. Διά τούτο

και ο παρών Κανών διορίζει. Ότι όλοι οι Επίσκοποι της κάθε επαρχίας πρέπει να γνωρίζουν εκείνον, που είναι πρώτος ανάμε

σα εις αυτούς (1) ήτοι τον Μητροπολίτην, και να νομίζωσιν αυτών, ώς κεφαλήν ιδικήντων, και χωρίς την αυτου γνώμη, να μη

κάμνουσι κανένα πράγμα περιττόν που δεν ανήκει δηλαδή, εις τάς ενορίας των Επισκοπών τους, αλλ' υπερβαίνον αυτάς, αποβλέ
1 ην όλης της έ γί ν ο θα λόγο ύ-, α τά περί δ των ζητή ή αναν Α ίδ

πει εις την κοινήν όλης της επαρχίας κατάστασιν, καθώς, λόγου χάριν, είναι τα περί δογμάτων ζητήματα, αι οικονομία και διορ
- - - - » ν »

θώσεις των κοινών σφαλμάτων, αι καταστάσεις και χειροτονία των Αρχιερέων, και άλλα παρόμοια. Αλλά να συνάγωνται εις

τον Μητροπολίτη, και μαζί με αυτόν να συμβουλεύωνται διά τά τοιαύτα κοινά πράγματα, και εκείνο όπου ήθελε φανή περί

των καλλίτερον, κοινώς να αποφασίζητα. Ο καθ' ένας από τους Επισκόπους, εκείνα μόνον να πράττη καθ' εαυτόν, χωρίς την

γνώμην του Μητροπολίτου του, όσα ανήκουσιν εις τα όρια της επισκοπής του, και εις τας χώρας, όπου εις την επισκοπή του είναι

υποκείμενα. Καθώς όμως οι Επίσκοποι δεν πρέπει να πράττωσι κανένα πράγμα κοινών χωρίς την γνώμην του Μητροπολίτου, έτζι

παρομοίως και ο Μητροπολίτης, δεν πρέπει νά κάμνη κανένα τοιούτον κοινών πράγμα μόνος και καθ' εαυτόν, χωρίς την γνώμην

όλων του των Επισκόπων. (2) Διάτι με τούτον τον τρόπον θέλει είναι ομόνοια, και αγάπη ανάμεσα, και εις τους Επισκόπους,

και Μητροπολίτας, και εις Κληρικούς, και εις Λαϊκούς. Εκ δε της ομονοίας ταύτης και αγάπης θέλει δοξασθή ο Θεός και Πατήρ

Διά μέσου του Υιού αυτού, Kυρίου δε ημών Ιησού Χριστού, όστις έφανέρωσεν εις τους ανθρώπους το του Πατρός του όνομα, και

την αγάπην ένομοθέτησε, λέγων. Εν τούτω γνώσονται πάντες ότι έμοι: έστε, εάν αγάπην έχετε έναλλήλος. Και αν ο 35,

θέλει δοξασθή έντωάγω του Πνεύματι, το οποίον διά της χάριτός του ήνωσεν ημάς εις μίαν πνευματικήν συνάφεια. Γιατί, τι
Σ - - - - - Α ν Σ 2.-βα 3, 4-νίν Τ.Α. - ν Α Υ Α- ν 3----- - -- » -

Ταυτόν ειπείν, εκ της ομονοίας ταύτης, θέλει δοξασθή ή άγία Τριάς, ο Πατήρ, ο Υιός, και το άγιον Πνεύμα, κατά την ευαγγελι

κήν φωνή, την λέγουσαν -ούτω λαμψάτω το φώς υμών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως δωσιν υμών τα καλά έργα, και δοξάσω

-σι τον Πατέρα υμών τον έντους ουρανούς. ο

Συμφωνία,

Τά αυτά, και σχεδόν απαράλλακτα με τον παρόντα Κανόνα διορίζεται και ο θ% της εν Αντιοχεία. Διο και ο ς" της ά.
προστάζει ότι τά άρχαια έθη νά κρατούν, τά κατά τον Αποστολικών Κανόνα δηλαδή τούτον επικρατήσαντα ώστε ο Αλεξανδρείας

να εξουσιάζη τά έν Αιγύπτω, και Λιβύη, και Πενταπόλει, επειδή και εις τον "Ρώμης τοιαύτη συνήθεια είναι. Ομοίως και

ο Αντιοχείας νά εξουσιάζη τάς έδικάς του έπαρχίας, και άπλώς ειπείν, εις κάθε Εκκλησίαν και Μητρόπολιν νά σώζωνται

(1) Σημείωσα, ότι ότών Επισκόπων πρώτος, λέγεται, κατά μεν τον νοείται διά τους Επισκόπους προς τον Μητροπολίτη, παρά δια τους

ς. Σαρδικής, Επίσκοπος της Μητροπόλεως, και Έξαρχος της επαρχίας,

κατά δε τον λό. και άλλους της εν Καρθ. πρωτεύων. Κατά δε τον μς.

της αυτής, όνομάζεται Επίσκοπος της πρώτης καθέδρας, κοινώς δε, κατά

τους περισσοτέρους Κανόνας ονομάζεται Μητροπολίτης, Ο δε των Μητρο

πολιτών πρώτος ονομάζεται, ή Έξαρχος της διοικήσεως, κατά τον θ'. και

τζ. της δ. και τ. της β. ή Πατριάρχης. Και άρα την β. υποσημείωσιν

του ς. τής ά. Έξαρχος δε των ιερέων, ή άκρος ιερεύς ου λέγεται κατά

τον μς της Καρθ. επειδή δε, όν λόγον και τάξιν έχει ο Μητροπολίτης προς

τους Επισκόπους, τον αυτόν έχει και ο Πατριάρχης προς τους Μητρο

πολίτας. Και καθώς ο Μητροπολίτης, είναι πρώτος και κεφαλή των Επι

σκόπων, ούτως είναι και ο Πατριάρχης, πρώτος και κεφαλή των Μητρο

πολιτών, διά τούτο και ο παρών Αποστολικός Kανών, όχι περισσότερον

Μητροπολίτας προς τον Πατριάρχην, αλλ' εξίσου και διά τους δύο όμου.

(2) Διά τούτο και Ιωάννης ο Κίτρους λέγει, ότι, εάν ο Μητροπολίτης

λειτουργήσει εις Επισκοπήν Επισκόπου, πρέπει να το κάμνη με την

γνώμην και άδεια του Επισκόπου του. Εις τα δίπτυχα όμως να μνημονεύη

το όνομα του Πατριάρχου, και ουχί του Επισκόπου του. Επειδή είναι

ανοίκειον ό μεγαλήτερος να αναφέρη το όνομα του μικροτέρου παρά Αρ

μενοπούλ. επιτομ. Κανόν. (Επιγραφ. δ)

(3) Όθεν και οι της Αιγύπτου Επίσκοποι παρουσιάζοντες εν τη δ.

συνόδω, ηκολούθησαν εις τον παρόντα Αποστολικον και δεν υπέγραψαν

προς το παρόν εις τήν του Λέοντος Επιστολήν, ειπόντες, ότι χωρίς την

γνώμην του εν αυτοίς πρώτου, ήτοι του Αλεξανδρείας, δεν έχουν την

άδειαν να κάμνουν κανένα πράγμα (πράξ. δ. της δ. συνόδου, όρα και τον

λ. της δ)
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ά
-

ν ίδια προνόμοια και ο κάθε Μητροπολίτης δηλ. να εξουσιάζη τις υποκειμένας αυτώ επαρχίας. Ο δε ζ. της αυτής διο
κ αν - - ν ν - ', η ν » ν ". ν κ η , και να -- » ν όλ α - η

- - ------------- -ο ν -- -- ν- -

ρίζει, ότι, ο Αλίας, ητο ο Ιεροσολύμων να έχη την ακολουθία της αρχαίας τιμής και το αξίωμα της ομέας Μ τροπολεως ο οι

γ. της β' προστάζει να έχη τα πρεσβεία της τιμής ο Κωνσταντινουπόλεως. Και οή της γ. αβίαστα θέλει να ήναι και καθαρά ταν

ν

προσόντα εκάστη επαρχία δίκαια άνωθεν και εξ αρχής, κατά το παλαιόν έθος, και μάλιστα τα της Κύπρου. Αλλά και ο λ" της

ς τον αυτόν ή της γ. επικυροί

ν

Κανών ΑΕ.

:εΕ » Επίσκοπον μή τολμάν έξω τών έαυτού όρων χειροτονίας ποιεσθαι, εις τάς μη υποκειμένας αυτώ
- - - - - ν - - -- ν - ν - ν Α

τα τηλ: Η πόλεις, και χώρας. Ειδέ ελεγχθείη τούτο πεποιηκώς, παρά την των κατεχόντων τάς πόλεις έκείνας
ν. κβ. - - η η η

:1 ή τας χώρας γνώμην, καθαιρείσθω και αυτός, και ούς εχειροτόνησεν.«
ιά. ιβ.

Ερμηνεία,

Και ούτος ο Κανών διά την ομόνοια και ευταξίαν των Επισκόπων και Μητροπολιτών έδιωρίσθη, λέγων, ο Επίσκοπος δεν

πρέπει να τολμά έξω τών ορίων της Επισκοπής του να κάμνη χειροτονίας, ή άλλο Εκκλησιαστικών λειτούργημα να ενεργή εις τάς

πολιτείας εκείνας και χώρας, όπου δεν είναι εις αυτόν υποκείμενα (αλλ' ουδε ο Μητροπολίτης έχει την άδεια να πηγαίνη εις τας

ενορίας των Επισκόπων του, και να εκτελή χειροτονίας, ή άλλο τι αρχιερατικόν) Τότε δε μόνον έχει την άδεια να ενεργή τά

τοιαύτα, όταν ήθελε προσκαλεσθή από τον Αρχιερέα των τόπων εκείνων, Είδε και ήθελε φανερωθή πώς έκαμε τούτο αφ' εαυτού

του, χωρίς την γνώμην και άδεια των Αρχιερέων, όπου ορίζουσι τας πόλεις εκείνας, και χώρας, άς καθήρητα και αυτός όπου

υπερόρια έχειροτόνησε, και εκείνοι που από αυτόν έχειροτονήθησαν. (1) Διατί με τούτον τον τρόπον φαίνονται πώς είναι εις ένα

και τον αυτόν τόπον δύω Επίσκοποι ένταυτώ, ή δύω Μητροπολίται, το οποίον είναι παράνομο, και εμποδισμένον από τον ή της

ά, συνόδου, και από τον ιό της δ. Όθεν και ής εις τον κ αυτής Κανόνα διορίζει, ότι όποιος υπάγει εις ξένην Επισκοπή, και

διδάσκει δημοσίως αφ' εαυτού του, χωρίς την άδεια του κατά τόπον Επισκόπου, να παύη από την Αρχιερωσύνη, και να ενεργή

μόνον τα του Πρεσβυτέρου. Ίσως όχι διά άλλον σκοπόν, πάρεξ διά νά μήν γίνητα τούτο το άτοπο», τόνα ήνα δηλαδή, έντή αυτή

έπισκοπή, δύω Επίσκοποι ένταυτώ, άλλα μεν ο ένας θέλων, άλλα δε ο άλλος, το οποίον αυτός να κάμη ετόλμησε. Διότι αν

αυτός δεν ήταν ο σκοπός της συνόδου ταύτης, διατί να καταββάζη τον Επίσκοπον εις τον βαθμών του Πρεσβυτέρου, εις καιρό

όπου η κατάβασις αύτη είναι ιεροσυλία, κατά τον κθ' της δι; Και αν ο υπερόρια διδάσκων Επίσκοπος ήνα της Επισκοπής ανά

ξος, ανάξιος πρέπει να ήναι και του Πρεσβυτέρου. Είδε είναι του Πρεσβυτερίου άξιος, διά τι να μην ήναι και της Επισκοπής;

φανερό, λοιπόν είναι, ότι διά τούτο εις τον βαθμών του Πρεσβυτέρου τούτον καταββάζει, διά νά μένη πάλιν ένας Επίσκοπος εις

μίαν Επισκοπή, και όχι δύω. Ήμαρτε γαρ ούτως αμέσως εις το Επισκοπικών αξίωμα, δύω Επισκόπους ποήσας είναι έντή αυτή

Επισκοπή,διο και καθαιρείται από αυτό ούχ ήμαρτε δε εις το του Πρεσβυτέρου, καθότι, δύω και πολλοί Πρεσβύτεροι δεν είναι

έμποδισμένον να ήναι έντή αυτή επισκοπή, δύο ουδε καθαιρείται από αυτό. (Ε και ο Ζωναράς και Βαλσαμών λέγουσιν, ότι ο παρά

γνώμην του κατά τόπον Επισκόπου δημοσία διδάσκων, διά τούτο εις τον τού Πρεσβυτέρου κατάγεται βαθμών, να ταπεινωθή, ώς

φιλοδοξίας και υψωθείς) Όθεν και ο ιερις Φώτιος (τίτλ. θ. κεφ. ά.) εις λύσιν της έναντιοφανείας των Κανόνων, του κθ'. δηλα

-

- ο

δή της δ. και του κ. τη

ενεργή, αλλά απερνά ώσάν ένας λαϊκός, έως ού ευρί
ν -- -- » --

το πάν του παρόντος Αποστολικού Κανόνος, λέγο

--

ι

ς, τον ή της ά. έπρότεινε». Πλήν κατά το Πρετεντέοι λειτούργημα πρέπει να ενεργή ο υπερόριος Ε

πίσκοπος, με την άδεια και γνώμην του κατά τόπον Επισκόπου,
ΕΣ

και δεν είναι με την άδεια εκείνου, ουδέ αυτό ήμπορεί να

ν

» ν ν - -- ν ν ν ν ν ν ν ν

ίσκεται εις τον ξένον εκείνον τόπον, κατά τους Κανόνας. Διά νά συμπεράνωμεν δε
α ». -- » --

μεν έτζ. Ο Επίσκοπος όπου εις ξένην Επισκοπήν κατά γνώμην του Επισκόπου
- η ν - ν - - » - -

επιτελεί άρχιερατικών λειτούργημα, δεν το επιτελεί με την δύναμιν, και ενέργειαν της δικής του Επισκοπής, ε: με τούτον τον

τρόπον ήθελαν είναι εις μίαν Επισκοπήν δύω Επί
Α

ε - η ν Ν ν ν Ιν ν

σκοποι, ώς δύω ξεχωριστάς δυνάμεις, και ενεργείας έχοντες
»

αλλά με την έπι
-------- ΣΥ Σ.Α - - ύ - "Ε- ν - διό ν -- ν Κ- - - ν - ν α αν

σκοπικήν δύναμιν και ενέργειαν του κατά τόπον Επισκόπου (διότι με τούτον τον τρόπο, οι δύο Επίσκοποι λογίζονται ώς ένας
-- -- ν ν α - - -- - »

Επίσκοπος) Και αν τούτο είναι έτζ, καθώς και είναι, εκείνος όπου παράγνώμην του κατά τόπον Επισκόπου ενεργήσητε αρχιερατι

κον καθαιρείται και από την ιδικήν του επισκοπικήν δύναμιν, την

ν

ν αν ν ν ε ν «A » - » ν »

οποιαν μη εχων, ως υπερωριος ων, (2) ενηργησε κα ακομη άπό

- νν Α -- -- ν " . - Α ν ν ν » Αν Σ ν η 2.-4 ν- - έκλ ι Α1 ν η

την ξένην του κατά τόπον Επισκόπου, την οποίαν ήδύνατο μεν νά έχη με την εκείνου γνώμη και άδειαν έκλεψε δε ταύτην και

ιδιοποιήθη.

(1) Ήθελε δε ζητήση τινάς άνοι χειροτονηθέντες από τον υπερόριον Αρ

χιερέα Κληρικοί, χωρίς της γνώμης του ενορίου Αρχιερέως, και καθαιρε

θέντες, μπορούν να λάβωσι παλιν τον βαθμόν του κλήρου, από τον ό

ποιον εξέπεσον, ή δεν ή μπορούν; Φαίνεται ότι ήμπορουν, ως λέγουσι

τινες, επειδή όχι διά εγκλήματα κανονικά, όχι διά αμαρτίαν ιδικήν των

από τον κλήρον εξώσθησαν, αλλά διά την αιτίαν του αυτούς παρ' ενορίαν

χειροτονήσαντος. Και μάλιστα, αν και δεν ήξευραν, ότι ο χειροτονήσας

αυτούς, παρά γνώμην του κατά τόπον Αρχιερέως τους έχειροτόνησεν. Ε

πειδή δε να αναλάβουν τον βαθμόν του κλήρου των ημπορούν, άραγε με

δευτέραν χειροθεσίαν του κατά τόπον Αρχιερέως, ώς καθηρημένοι, τούτον

αναλαμβάνουν, ή με μόνην την αυτού συγκατάνευσιν και το στέρξιμον; Ί

σως με μόνην την αυτού συγκατάνευσιν τούτο μεν διατι είναι απηγο

ρευμένου να γίνωνται δεύτερα χειροτονήσεις, κατά τους Κανόνας. Τούτο

δε, και διατί, καθώς εάν ένας άρπαση μίαν γυναίκα και χωρίς την γνώ

μην του Αρχιερέως και των γονέων της γυναικός, βάλλει τινά ιερέα και

τούς στεφανώση, εάν μετά ταύτα το μάθη, ο Αρχιερεύς, και οι γονείς

της γυναικός, και στέρξουν εις τον γάμου, δεν γίνεται πάλιν δευτέρα

ιερολογία, (όθεν και ο μέγας Βασίλειος εις τον κβ. κανόνα θέλει με μόνην

την θέλησιν τών γονέων να έχη το κύρος και την σύστασιν το τοιούτον

εξαρπαγής συνοικέσιου): τοιουτοτρόπως και ή χειροτονία των παρά του

υπερορίου Αρχιερέως χειροτονηθέντων, εάν μόνον στέρξη ο κατά τόπον

Αρχιερεύς, έχει το κύρος και την ισχύν, ώσάν να ήταν και χειροτονία

αυτόχρημα δική του. Διότι, καθώς ή της καθαιρέσεως των τοιούτων αι

τία προήλθεν από την άκουσιότητα της γνώμης του κατά τόπον Αρχιε

ρέως, ούτω και το κύρος της χειροτονίας αυτών προέρχεται από την θέ

λησιν και γνώμην του ιδίου Αρχιερέως. Φανερόν δε είναι, ότι, εκείνος

όπου ομολογήση να φυλαξη παρθενίαν και να μην υπανδρευθή, εάν χει

ροτονηθείς από υπερόριον Αρχιερέα καθαιρεθη, δεν δύναται ύστερον να

ύπανδρευθή, διά τι εξώσθη από τον κλήρον του. Επειδή δεν ημπορεί να

προφασισθή, ότι διά την αιτίαν του κλήρου έκαμε την ομολογίαν της παρ

θενίας, όθεν εκπίπτοντας από τον κλήρον, αθετεί και συνεκπίπτει ενταυ

τώ και από την παρθενίαν. Διότι ήταν άδεια εις αυτόν να υπανδρευθή

προ του, και να κληρωθή έπειτα. Λοιπόν, όχι δια τον κλήρον ηγάπησε

την παρθενίαν, ίνα και διά την έκπτωσιν του κλήρου μισήση την παρθενίαν,

αλλά την ηγάπησεν, αυτήν καθ' εαυτήν, όθεν και να την αθετήση δεν

ήμπορεί,

(2) » Όθεν και ο θείος Χρυσόστομος όμιλία γ. προς Κολασσ. λέγει, έως

» όπου εις τον θρόνου τούτου της Κωνσταντινουπόλεως ευρισκόμεθα, έως

» όπου έχομεν την προεδρία, έχομεν και την αξία της προεδρίας και

» δύναμιν ει και ανάξιοι είμεθα. «
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Συμφωνία,

»Τά αυτά και ο β' της β' διορίζεται να μην επιβαίνη τινάς (είτε Πατριάρχης, είτε Μητροπολίτης εις άλλας υπερορίους διοική

- σεις διά νά χειροτονή, ή άλλας Εκκλησιαστικάς οικονομίας να εκτελή. Aλλάδή και οή της γ. διορίζει να μην έχη εξουσίαν ο

» Αντιοχείας να χειροτονή εις την Κύπρον υπέρ τα όρια της αυτής διοικήσεως, όπερ έστι, λέγει, παρά τους Αποστολικούς Κανόνας,

τον παρόντα δηλ. Και ο γ. δε, και κβ. της έν"Αντιοχεία συμφώνως διορίζονται ότι κανένας Επίσκοπος να μη τολμά να επιβα

-νη εις την ξένην επαρχία, και να χειροτονήτινάς: έξω μόνον αν υπάγη με γράμματα προσκλητικά του Επισκόπου. Είδε παρά

- ταύτα ποιήσο, να μένουν άκυρα α χειροτονία, και πάσαι αι άλλα υπ' αυτού τελεσθείσα ιεροπραξία. Είδε και ένας Επίσκοπος

μέχρι κτήματα, θετέον, και υποστατικά εις άλλου Επισκόπου επαρχία, ο ιβ της Σαρδικής συγχωρεί μεν ότι να πηγαίνη ούτος

-διά να συγκομίζη τους καρπούς, και έντρισίν εβδομάσι να εκκλησιάζεται εις την Εκκλησίαν όπου γειτονεύει με τα υποστατικά

του, συνεχέστερον όμως να μη πηγαίνη εις την πόλιν όπου είναι ο Επίσκοπος. Ότι δε ουδε να διδάσκη: Επίσκοπος δύναται υπε

•ρόρια άνευ της γνώμης του κατά τόπον Επισκόπου, ο κ. της ς ανωτέρω έδήλωσε, και διά της Σαρδικής. Ο δέιγ. της Σαρδικής,
ν »

- όχι μόνον τούτο, αλλ' ούτε να διαβαίνη, συγχωρεί, Επίσκοπος, εις άλλου Επισκόπου επαρχία, χωρίς να προσκαλεσθή. (1νη, συγχωρεί, ν ρχαν, χωρ ρ η. «

Κανών Λς"

» Είτις χειροτονηθείς Επίσκοπος, μη καταδέχοντο την λειτουργία, και την φροντίδα του λαού την

εγχειρισθείσαν αυτώ, τούτον άφωρισμένον τυγχάνειν, έως αν καταδέξητα. Ωσαύτως και Πρεσβύτερος,

» τάκτου πεδευτα ουκ έγένοντο.«

Της ς, λς.

της Αγκυ, ή
ν ν - ΤΣ Σ η - ν ν ν » ν ν - ν - ν ν ν ν ν -- - - τής Α -

» ΧΟΣΕ Διάκονος Ειδι απελθών μη δεχθεί, οι παρα την ευτυγνωμη, αλλά παρατη» του λαού μοχ-1: να

θηρίαν, αυτός μέν έστω Επίσκοπος, ο δε κλήρος της πόλεως αφοριζέσθω. Ότι τοιούτου λαού άνυπο

Ερμηνεία,

Πείθεσθετος ηγουμένος ημών και υπεκετε. Και, ενώ έκλήθης, εν τούτω και μένε, λέγει ο θείος Απόστολος, η ερε η
ά, Κορινθ. ζ -

Τούτο δε το ίδιον διορίζει και ο παρών Κανών λέγων. Όποιος χειροτονηθή δια της θείας των ευχών ιεροτελεστίας,Ε

μιας ενορίας, έπειτα δεν καταδέχεται το θείον αυτό λειτούρπίσκοπος μάς επαρχίας, ή μετά τις και Διάκονος

γημα, και την προστασίαν του
ν - -- --

σαν, ο τοιουτος ας

-

αού όπου ενεχειρίσθη εις αυτόν, αλλά αντιλέγο, και δεν υπάγοι εις την λαχούσαν αυτού Εκκλη

αφορίζητα, έως όπου να καταδεχθή να υπάγη. Είδε και υπάγοι μεν εις την επαρχία του ο Επίσκοπος, ο δε

ης επαρχίας λαός, διά την ιδικήν του ανυποταξία, και μοχθηρία, και όχι διά καμμίαν πονηράν γνώμη, και αιτία αξιοκατηγό- γ ν ηντ Ν ν μαχης η , οχ η". "Η ι μόνο ν ι

-- ν - - » -- «A - -

ρητον του Επισκόπου, δεν ήθελε τον υποδεχθής αυτός μεν άς ήναι Επίσκοπος, ήτοι άς μετέχη της αξίας, και λειτουργίας της πρε
ν ν - - - 1

πούσης εις τον Επίσκοπο, οι δε Κληρικοί της μη υποδεξαμένης αυτον επαρχίας, ας αφορίζωνται. Επειδή δεν έπαιδαγώγησαν με
- - -

--

την διδασκαλία, και το καλό τους παράδειγμα, τον τοιούτον ανυπότακτον λαόν. (2)

Κανών ΛΖ'.

»Δεύτερον του έτους σύνοδος γινέσθωτών Επισκόπων, και ανακρινέτωσαν αλλήλως τά δόγματα

της ευσεβείας, και τάς έμπίπτούσας Εκκλησιαστικάς αντιλογίας διαλυέτωσαν, άπαξ μεν, τη τετάρτη
- -------- ν Η

νέβδομάδι της Πεντηκοστής δεύτερον δε, “Υπερβερεταίου δωδεκάτη. «

Της ά.έ. της

δ. ιβ της τ.

ή τής ζ. σ'.

της Αντιοχ,

κ. τής Λαοδ.

Ερμηνεία

Διά τάς περί δογμάτων αμφιβολίας, και διά τας Εκκλησιαστικάς αντιλογίας, όπ
ν - - --

τα κανονικά ζητήματα, προστάζουσιν οι θείοι Απόστολοι εις τούτον τον Κανόνα, ότι δ

- -

ου έχει ο κάθε ένας, και άπλώς ειπείν, διά
ν " - ν ν - - ν

υω φορας τον γρονον να γνηται τοπικη συνω φορας τον χε γ ή
- -- -- -- - ν --

νοδος των Επισκόπων, μετά του Μητροπολίτου της κάθε επαρχίας, διά να εξετάζωσιν αναμεταξύ των τας αμφιβολίας όπου ακολου

θούν εις της ευσεβείας τα δόγματα, και να διαλύωση κάθε αντίλογίαν Εκκλησιαστικήν που ήθελε τύχη να έχη κανένας προς τον
Κ

--
--

Αρχιερέα του, ή διατί, θετέον, άφωρίσθη από αυτόν, ή δάτι άλλην παιδεία, εκκλησιαστική» παρ' αυτού αδίκως έλαβε. Και η

μεν μία σύνοδος,

ν ν - -- α

να γίνητα εις την τετάρτην εβδομάδα της Πεντηκοστής, ήτοι μετά το άγιον Πάσχα. Η δε άλλη, εις την δωδε
ν - - - * - ν - - ν - ν

κάτην τού υπερβερεταίου, ήτοι του Οκτωβρίου μηνός. (3) Τι δε διαφέρει η τοπική σύνοδος από την οικουμενική, όρα εις τα προλε

- - - - - - - - - - - , ν

(1) Είδε και ο θείος "Επιφάνιος, εν Ιεροσολύμος και εν Κωνσταντινου

πόλει, αλλά και ο Ευσέβειος Σαμοσάτων, κατά Θεοδώρητον λόγω δ. κεφ.

της και ο Αθανάσιος κατά τον Σωκράτην βιβλ. β. κεφ. κβ. και άλλοι. Παρ’

ενορίαν ευρίσκονται χειροτονήσαντες, Αλλά περιστατικά όντα τα τοιαύτα

και προς καιρόν, νόμος της Εκκλησίας ου γίνονται. Διό, κατά τον ίδιον

Σωκρατην, μεμψιν τούτο προϋξένησε τώ. Αθανασίω. Αλλά και ο θείος Ε

πιφάνιος υπό κατηγορίαν διά την αυτήν αιτίαν εγένετο. Σημείωσα δε,

ότι, κατά τον Δοσίθεον το παρενορίαν διττόν εστι. Πρώτον, εάν ένα

τινας Αρχιερεύς εις επαρχίαν άλλου, και χειροτονήση επαρχιώτην εκείνου.

Και δεύτερον, εάν τις χειροτονήση τινά, όστις διά καταφρόνησιν του ιδίου

Επισκόπου, έρχεται προς αυτόν, και χειροτονηθείς επανέρχεται εις τα

ίδια. Εάν δε χειροτονήση τινάς ξένον τινά μετοικήσαντα εις την αυτού E

παρχία, λαιο, όντα, και όχι κληρικών άλλης επαρχίας, τούτο παρε

νοριαν ουκ έστι.

(2) Σημείωσα από τον παρόντα κανόνα πως πρέπει να ήνα οι Κλη

ρικοί: όχι μόνον δηλαδή πεπαιδευμένοι αυτοί, αλλά και ικανοί να πα

δεύωση και να σωφρονίζωσιν άλλους. Διατί, ιδού πώς, αγκαλά και αυ

τοί νά μήν έγιναν αίτιοι του κακού, επειδή όμως και δεν έπαιδαγώγησαν

τον λαόν τους καλά, αφορίζονται, και πίπτουσεν υποκάτω εις κανονικά επι

τίμια.

(3) Υπερβερεταίος, κατά τους Μακεδόνας ονομάζεται ο Οκτώβριος. Οι

γαρ Μακεδόνες ούτω τους μήνας όνομάζουσιν, εάν από Μαρτίου, θετέον,

την αρχήν τούτων ποιήσωμεν. Δύστρος, Ξανθικός, Αρτεμίσιος, Δαίσιος,

Πανέμος, Λώος, Γορπιαίος, Υπερβερεταίος, Δίος, Απελλαίοι, Αυδυναίος,

Περίτιος. Η αιτία δε, διήν με Μακεδονικόν όνομα ονομάζει ο Κανών τον

Οκτώβριου, είναι, διότι τώ, τότε καιρώ, εμετρούντο οι χρόνοι από της

εποχής της Βασιλείας του Μακεδονος Αλεξανδρου, έως του Βασιλέως Ίου

στινιανού κατά τον τ. αιώνα, τότε γάρ Διονύσιος τις μοναχός Μικρός

επιλεγόμενος εφεύρε την από γεννήσεως Χριστού εποχήν τών χρόνων, και

καταμέτρησαν την κοινήν ταύτην εις όλους ούσαν (διο και Διονυσιακή όνο

μάζεται αύτη, ήτις, κατά τους δοκιμωτέρους, ίσως και περισσοτέρους,

χρονολόγους -4. χρόνους είναι πίσω από το αληθές και κύριον, έτος.

Πτοι αν τώρα έχωμεν 1797. το αληθές έτος είναι 1801 και ορα σελ. 91,

του περί ανεξιθρησκείας βιβλ του Κυρου Ευγενίου) και από τότε και ύστε

ρον αντί της από Διοκλητιανού χρονικής αναμετρήσεως, άρχισαν εν τη

Εκκλησία να μετρώνται οι χρόνοι από Χριστού. Έτ σημείωσα, ότι



24 ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

γόμενα της ά. συνόδου. Ομοίως και τι διαφέρει της χωρικής, όρα εις τα προλεγόμενα της επί Κυπριανού γενομένης. Σύνοδος δε
- - - ν ν ν - -- - ν

άπλώς είναι, κατά τον Βλάσταριν, άθροισμα Αρχιερέων, γινόμενο, ή διά να εκδοθή απόφασις διά την ευσέβεια» (και ευταξίαν

της Εκκλησίας), ή διά νά άναρεθή με τα όπλα της ευσεβείας καμμία ζημία προλαβούσα, ή μέλλουσα της ευσεβείας (και άρετής),
--

Αποστ. μά.

της δ. κς".

της ζ. ιά. ιβ.

της ά. και β.

Κανών ΛΗ'.

- »Πάντων των Εκκλησιαστικών πραγμάτων ο Επίσκοπος εχέτω την φροντίδα, και διοικείτω αυτά,

ε: νώς του Θεού έφορώντος. Mή εξείναι δε αυτώ σφετερίζεσθαι τι εξαυτών, ή συγγενέσιν ιδίοις τά τού

ξη της Αλ Ι»Θεού χαρίζεσθαι. Είδε πένητες εεν, επιχορηγείτώ ώς πένησιν, αλλά μη προφάσει τούτων, τα της Εκ
τοχ. κ.ο.κε. - η ν

τ:Ι»κλησίας απεμπολείτω.«

μά. Θεοφιλ.

ά, Κυριλλ. β.
Ερμηνεία,

Ανίσως ο Επίσκοπος εμπιστεύεται τάς ψυχάς των ανθρώπων, των οποίων όλος ο κόσμος δεν είναι αντάξιος, πολλώ μάλλον

πρέπει να εμπιστεύητα της Εκκλησίας τα πράγματα. Διά τούτο και ο παρών Κανών διορίζει, ότι ο Επίσκοπος ας έχη την φροντίδα

όλων των πραγμάτων της Εκκλησίας, είτε χωραρίων και ακινήτων αποκτημάτων, είτε κειμηλίων και κινουμένων, και ας τα

κιβερά με φόβον και προσοχή, στοχαζόμενος, ότι, έχει τον Θεόν έφορον και εξεταστή, εις την κυβέρνησιν αυτών. Πλή, αν

καιεχη την φροντίδα αυτών κα κυβέρνησιν, όμως δεν έχει και άδεια να οικειοποιήται και να λέγη ότι είναι δικόν τον κανένα

πράγμα απο αυτα η να χαρξη εις συγγενείς του τα αφιερωμένα πράγματα εις τόν Θεόν.Ε δε και ο συγγενείςτου αντα ενα

πτωχοί, άς δίδη και εις αυτούς τα προς την χρεια, καθώς δίδει, και εις τους άλλους πτωχούς. Ήτοι άς έλεή αυτούς ώς πτωχούς

άπλώς, και όχι ώς συγγενείς. Όμως ας τους έλεή άπό τάς καρποφορίας και σιτηρέσια όπου κατ' έτος συνάγονται από της Έκκλη

σίας τα πράγματα, και όχι εξαιτίας αυτών να έχη την άδεια να πωλή κανένα από αυτά

Συμφωνία,

"Συμφώνως και αυτολεξεί με τον ανωτέρω Αποστολικόν, και ο κό, της εν Αντιοχεία λέγει, ότι, πρέπει να διοικώνται

-μετά κρίσεως και εξουσίας του Επισκόπου τα της Εκκλησίας πράγματα, ά και πρέπει να φυλάττωνται καλώς εις την έχου

-σαν αυτά Εκκλησίαν μετά πίστεως της εις τον πάντων έφορον Θεό». Και ο β' δε του Κυρίλλου λέγει να μένωσιν αναφαίρετα

» εις τάς: Εκκλησίας, τόσον τα κειμήλια, όσον και τα ακίνητα κτήματα, οι δε Επίσκοποι να διοικούσε την οικονομία»

τών συμβαινόντων εξόδων. Ο δε ιέ της εν Αγκύρα λέγει, ότι όσα πράγματα του κυριακού (1) πωλήσουν οι Πρεσβύτεροι χωρίς

τη γνώμη του Επισκόπου, νά τά πέρνη πίσω αυτός. Ο δεζ και ή της εν Γάγγρ. αναθεματίζει εκείνους που πέρνουσιν, ή

κδίδουσε τας καρποφορίας της Εκκλησίας, χωρίς την γνώμην του Επισκόπου και του οικονόμου. Ενδετώ νομικώ του Φωτίου

τίτλ. και κεφ. β. διατάξ, κάι του β' τίτλο του ά. βιβλ του Κώδικος γέγραπτα, ότι, εκείνος όπου αγοράζει ιερά σκεύη, και

απλώματα, ή λαμβάνει αυτά αμανέτι, και δίδει άσπρα δανεικά, να χάνη τα άσπρα του: έξω μόνον αν αγοράζη αυτά, διά νά

οιον τα άσπρα εις ελευθερία σκλαβωμένων. Ομοίως έντή αυτή διατάξει σημειούται, ότι να μην γίνητα των αναγκαίων και

να τον πραγματων των ιερών αποξένωσις, έκ της εχούσης αυτά Εκκλησίας, Όρα και την υποσημείωσιν του οβ. Αποστολικού
- Η δε γ'. δάτες τονβ. τίτλ. των Νεαρών, ήτις έστι Ν: Ιουστινιάνειος φλά, κειμένη έν βιβλ. έ τίτλ. γ. (παρά Φωτίω

τίτλ β. κεφ.ά.) διορίζει, ότι, άνισως αφήση τινάς εις σεβάσμιον οίκον, από διαθήκης δωρεάν τινα δά ψυχικών, οιονδήποτε

δήλ, πράγμα και αν ήναι. Eι μεν το πράγμα αυτό είναι κοντά εις την Εκκλησία, όπου αφιερώθη, να μην αποξενόνητα από

αυτήν. Είδε είναι μακράν, και θέλουν και τα δύο μέρη. Και οι της Εκκλησίας δηλαδή οικονόμοι και προεστώτες, και οι κλη
•ρονόμοι εκείνου όπου το άφησε, έχουσι την άδειαννά τό άλλάξουσι με άλλο πράγμα όπου νά ήναι κοντά, και να έχη εύκολο

ακόμιστον την καρποφορία, ή έσωδία, δίδοντες, αν κάμη χρεια, και προσθήκην εις την αλλαξία, όχι λιγώτερον από το τέ

-ταρτον της τιμής του πράγματος εκείνου όπου αφέθη. Είδε και θέλουν να το πωλούν, να πέρνουν τόσην τιμήν δι αυτό, όση»

και ο καιρός, και ο αριθμός των τοπικών συνόδων τούτων, κατά άλλον

τρόπον οικονομήθησαν από τις μετά ταύτα συνόδους. Διότι, ό μεν καιρός

της μιάς από τις δύο ταύτας συνόδους, μετετέθη συμφερόντως από τον

έ, της Οικουμενικής ά. συνόδου, εις το να συναθροίζεται προτήτερα από την

Αγίαν Τεσσαρακοστήν διά να ασηκωθή από το μέσον με την κρίσιν τής

συνόδου, κάθε διαφορά και εμπάθεια όπου ήθελαν έχη οι κληρικοί και Λαϊ

νκο προς αλλήλους, και προς τον Αρχιερέα των, και έτζι να προσφερθή

Υαπό αυτούς καθαρώς και απαθώς προς τον Θεόν της νηστείας το δώρον

» Ο δε αριθμός των αυτών τοπικών συνόδων, κατά μεν τόν ρηθέντα έ, της

κά συνόδου, και τον ιθ. της δ. και τον κ. Αντιοχείας, εφυλάχθη απαράλ

ακτος, εις το νά γίνονται δηλονότι αυταί δύω φοραΐς τον χρόνου. Κα

ετασε τον ή τής ς. και τον τ, της ζ και τον κτ και ξ, και ρδ. της

» Καρθαγένης. Και το κ. και κά. κεφ. του ά. τίτλ. του γ. βιβλίου των Βα

συκών, ελαττώθη, εις το να γίνητα μίαν φοράν τον χρόνου σύνοδος, διά

ντας δυσκολίας τής οδοιπορίας, και τας άλλας περιστάσεις όπου εμπόδιζον.

* Αλλά και αυτή έδιωρίσθη από τον πά, της εν Καρθ. νά γίνητα κατά τήν

κά Αυγούστου. Ο δεξά της αυτής λέγει, ότι εν τω καιρώ της συνόδου να

» επισκέπτητα αυτοπροσώπως διά των εν τη συνόδω παρόντων τοποτη

τρητών, κάθε επαρχία. Προστάζει δε όμ. της εν Λαοδικεία, ότι οι Επί
σκοποι, νά πηγαίνουν εις την σύνοδον ταύτην διά να διδάσκουν, και να

οιονσονται τα πρέποντα. Όποιος δε άρχων ήθελεν εμποδίση νά μήγί

"καται η τοιαύτη σύνοδος, ας αφορίζεται κατά τον σ. της ζ. Όσοι δε Μη

τροπολίτα ήθελαν αμελήση εις τούτο, ή όσοι Επίσκοποι, όντες υγιείς,

και ελεύθεροι από αναγκαίαν φροντίδα, δεν ήθελαν ευρεθή παρόντες εις

ντας συνόδους αυτάς, να επιτιμώνται αδελφικώς. Εάν δέτινες δεν φανε

»ρώσουν εις τον πρωτεύοντα, ήτοι Μητροπολίτη, το εμπόδιον, διά το
» όποιον δεν επαρουσιάσθησαν εις την σύνοδον, να γίνωνται ακοινώνητοι από

» τους λοιπούς εις μόνην δε την παροικία τους να κοινωνούνται, κατά τον

νπδ. και πέ, της Καρθαγ. Ο δε Φώτιος τίτλ. και κέφι ή διορίζει ότι, οι

» άρχοντες εκείνοι που δεν αναγκάζουσι τους Αρχιερείς να κάμνωσε τις

» τοιαύτας συνόδους, ή όπου δεν το φανερώνουσιν εις τον Βασιλέα, νάιτ

»μωρώνται με μεγαλωτάτας παιδείας. Και πάλιν εν τω αυτώ τίτλω και
»κεφ. λέγει, ότι προς μεν τους Μητροπολίτας, να γίνωνται σύνοδοι τώνΕ

»πισκόπων, προς δε τους Πατριάρχας, να γίνωνται σύνοδοι των Μητρο

»πολιτών. Ότι δε ουκ εναντιούται τον Αποστολικώ τούτω Κανόνι, ο ρό.

» τής εν Καρθαγιόρα έντή ερμηνεία εκείνου. «

(1) Κυριακών, λέγει ενταύθα τον ναόν της Επισκοπής, ή Μητροπόλεως,

Νοείται όμως ώς κυριακών και πάς ναός μάς ενορίας, πόλεως, ή χώρας.

Έλαβεν ό συγγραφεύς της ερμηνείας την φωνήν αυτήν, κυριακών, από

τους ναούς των μοναχών ασκητών, οίτινες ούτως όνομάζουσιν από

αρχαίαν συνήθειαν τον ιερών ναών, εις τον οποίον έσυνάζοντο από

τά ήσυχαστήρια αυτών εκάστη κυριακή, και ήκουον την θείαν λει

τουργιαν.
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μπορούσε να ευγάλη από την εσωδία» και καρποφορία του λέ, χρόνους. Η τιμή όμως αύτη να δίδητα πάλιν εις την ιδίαν Εκ

κλησίαν, εις την οποίαν το τοιούτον ψυχικών κατελείφθη. (1)

Κανών ΛΘ'.

»Οι Πρεσβύτεροι, και Διάκονοι, άνευ γνώμης του Επισκόπου μηδέν επιτελείτωσαν. Αυτός γάρ τ::
αν 4------------

νέστιν ό πεπιστευμένος τόν λαόν του Κυρίου, και τον υπέρ των ψυχών αυτών λόγον άπαιτηθη- της Καράς,
μά. ν.νσόμενος.« - μία. -

Ερμηνεία,

Ο παρών Αποστολικός Kανών διορίζει, ότι οι Πρεσβύτεροι, και οι Διάκονοι χωρίς την γνώμην και άδεια του Επισκόπου

των, δεν ήμπορούν να ενεργήσουν κανένα ιερατικών λειτούργημα, τόσον από εκείνα, όπου ανήκουσιν εις την αρχιερατικήν εξουσία»

του Επισκόπου, όσον και από εκείνα, των οποίων έχουσι μεν αυτοί την δύναμιν, διά του Μυστηρίου της χειροτονίας, την δε ενέρ

γειαν αυτών να επιτελέσουν δεν ήμπορούν χωρίς του Αρχιερέως την γνώμην. (Ταύτα δε χάριν παραδείγματος είναι, τό νά μήν έξο,

μολογούν μήτε να συγχωρούν τους μετανοούντας, κατά τονς. ζ. και ν, της έν Καρθαγένη, (2) το να αφιερόνωσε τις παρθένους

εις τον Θεόν, κατά τονς, της αυτής. Το να μην χειροθετούν και κείρουν Αναγνώστας, ή Μοναχούς. Και άλλα παρόμοια) Ε

πειδή, λέγει, ο Επίσκοπος κυρίως και κατ' εξοχήν, ένεπιστεύθη τον λαόν του Κυρίου, και κατ' εξοχήν αυτός, ώς ποιμήν, έχει να

ζητηθή χρεωστικώς άπό τόν Θεόν, λογαριασμών άκριβον διά τάς ψυχάς του ποιμνίου του,

Συμφωνία,

- - ή

»Όθεν κατά τον παρόντα Κανόνα, και εις τας διαταγάς αυτών διορίζουσιν οι θείοι Απόστολοι (βιβλ.β. κεφ. λά και λ6)

» ότι ο Διάκονος δεν ήμπορεί να κάμη αφ' εαυτού του εις τους στενοχωρουμένους Κληρικούς, ούτε αυτήν την διανομή, και τον μοι

•ρασμών των πρωτοφανσίμων όπωρών, και άλλων καρπών, όπου προσφέρονται εις τους Επισκόπους από τους Χριστιανούς. Αλ

•λά διαμοιράζει ταύτας με την είδηση, και γνώμην του Επισκόπου. Με την γνώμην και είδησιν του Επισκόπου και οι Πρεσβύ
ν ν - 2 Α- ν ανάκι Αν 3, τα 3 ν- Ν - 4 -- η » - --

»τεροιπολύ πραγματα της Εκκλησίας, όταν τύχη ανάγκη (όρα έντή ερμηνεία το λή. Αποπλαου Χαι εξομολογεί και σιγ

-χωρούν τους μετανοούντας, κατά τον ζ' και ν', της Καρθαγ. και Μοναχούς αποχείρουν, κατά τον Βαλσαμώνα έντή ερμηνεία του

» δ' τής ζ. και Αναγνώστας χειροθετούν έν τώ δω Μοναστηρίω, όντες ηγούμενοι διά χειροθεσίας Επισκόπου, κατά τον ίδι.

ντής ζ. άλλά και Υποδιακόνους, κατά τον σ. του Νικηφόρου. Και Σταυροπήγιον κάμνουσι κατά τον κή, τού αυτού Νικηφόρου,

»Και αφορίζουν όλους τους υποκειμένους εις αυτούς Κληρικούς τε και Λαϊκούς, όταν σφάλλωσι, κατά τας διαταγάς τωνΑποστό
Α. ν ν ν ν ν - - * Λ, » ν - ν ν ν ν

•λων (βιβλ. ή, κεφ. κή) και πολλά άλλα κατά γνώμην ενεργούσε του Επισκόπου. Αλλά και οι Διάκονοι, λαμβάνοντες την εξου

»σίαν τού Επισκόπου, κανονίζουσι τούςε: από αυτούς Κληρικούς, και Λαϊκούς, τάδε μεγάλα σφάλματα εκείνων, άνα
» Σ ν ν ν » ν

φέρουσιν εις τον Επίσκοπον, κατά τάς αυτάς ιαταγάς (βιβλ. β. κεφ. μδ) και εις καιρόν δε όπου δεν είναι παρών Πρεσβύτερος,
ν

έχουν άδεια να: τους κατωτέρους Κληρικούς, όταν διά σφάλματα είναι άξιοι να αφορισθούν, κατά τάς αυτάς διατα

υγάς βίλ ή κεφική Διο ακολούθως τώ παρόντι Αποστολικό, και ο Θεοφόρος Ιγνάτιος έντή προς Mαγνησίους επιστολή

ταύτάφησιν. Ώσπερνούν ο Κύριος. Aνευ του Πατρός ουδέν ποιεί, ούτω και υμείς άνευ του Επισκόπου. Μηδέ Πρεσβύτερος,

(1) » Επειδή δε ο Επίσκοπος πρέπει όλως διόλου να καταγνηται εις

» την Πνευματικήν επιμέλειαν τών ψυχών, και δεν έχει καιρόν νά φροντίζη

περί των τοιούτων πραγμάτων, πρέπει με την γνώμην όλου του ιερατείου,

-κατά τον ί. Θεοφίλου να κάμνη οικονόμον από τον κλήρον του, διά να

» οικονομή τα τοιαύτα τής Εκκλησίας κτήματα κινητά, και ακίνητα,

να μή διασκορπίζωνται και κακώς έξοδεύωνται, κατά τον κ.τ. της δ.

είδε και ο Επίσκοπος δεν θέλει να κάμνη οικονόμον εις αυτά, αυτός μεν

» να επιτιμάται κανονικώς, κατά τον αυτόν και της δ. να έχη δε την

νάδειαν ό Μητροπολίτης νά αποκαθιστά οικονόμον εις τα πράγματα της

» Επισκοπή, Ομοίως και ο Πατριάρχης να έχη την άδειαννά καθιστά οι

νκονόμον εις τα πράγματα της Μητροπόλεως, εάν ο Μητροπολίτης δεν

» θέλη να τον καταστήση κατά τον ιά της ζ και ει μεν τάς καρποφορίας

και σιτηρέσια των Εκκλησιαστικών πραγμάτων, ήθελε διαμοιράζη ό: "Ε

πίσκοπος εις τους αδελφούς του, και συγγενείς, έχει να παιδεύητα

» από την σύνοδον τής επαρχίας, Κατά τον κέ. Αντιοχείας, Είδε και ήθε

νλε δώση, ή πωλήση εις άρχοντας, ή άλλους τινάς, ή όλως άλλοτριώση

» από την Επισκοπήν κανένα της Εκκλησίας πράγμα, να ήνα άκυρος ή

δόσης αυτή, ή ή πώλησης, ή ή άλλοτρίωσης, κατά τον ιβ. της ζ. και ό

πωλήσας αυτό Επίσκοπος να διώκητα από την Επισκοπήν. (Αυτά τα

νίδια νά παθαίνη και ο "Ηγούμενος όπτού πωλήση πράγμάτι του Μοναστη

•ρίου) "Εάν δε ήναι καμμία ανάγκη να πωλήση κανένα πράγμα Έκκλη

»σιαστικών, ή διά τι δεν κάμνη καρπόν, αλλά ζημίαν, ή διά να δοθούν τα

» άσπρα της πωλησίας εις εξαγοράν σκλάβων Χριστιανών, κατά το νομι

κόν του Φωτίου (τίτλ. και κεφ. β ) τότε να το πωλή, με την γνώμην της

συνόδου, και των Πρεσβυτέρων, κατά τον μά. Καρθαγ. ή, αν δεν

•έχη καιρόν να λάβη γνώμη, παρ' αυτών, κάν να λάβη την μαρτυρία

»τών γειτόνων, κατά τον λό" της Καρθ. πλην και τότε να πωλή αυτό

» όχι εις άρχοντας αμέσως ή εμμέσως, αλλά εις κληρικούς ή γεωργούς.

» Κατά τον ιβ. τής ζ. ήτας και τον παρόντα Αποστολικου εκθέττει αυ–

ντολεξεί. Είδε και πωλήση αυτό χωρίς την των γειτόνων μαρτυρίαν,

» να ήνα υπεύθυνος εις τον Θεόν, και εις την σύνοδον, και ξένος της

» του Επισκόπου τιμής κατά τον λό. Καρθαγ. Ο δε της ά και β. ζ.

επιτιμά τον Επίσκοπου, όπου εξοδεύει τα πράγματα της κινδυνευού

- - - ν -- - ν -, ν - 1

» σης Επισκοπής του εις τό νά κτίζη μοναστήρια, Αλλά και ο Αποστο

»λικός μά, εις την εξουσίαν και φροντίδα του Επισκόπου υποβάλλει τα

» της Εκκλησίας πράγματα. « -

(2) Όθεν και οι Πρεσβύτεροι, τόσον οι άγαμοι, όσον και οι ύπανδροι,

δι" ένταλτηρίου και προτροπής λαμβάνουσε παρά του Αρχιερέως του δε

σμείν και λύειν την εξουσίαν. Έχοντες γαρ ούτοι μέσα εις την ιερω

σύνην δυνάμει εμπεριεχόμενον το δεσμείν και λύειν τας αμαρτίας, διά

της προτροπής ταύτης και του ένταλτηρίου προσλαμβάνουσε και την

τούτου ενέργεια». Πολλοί δε Αρχιερείς, ου μόνον δι' ένταλτηρίου και
ψιλής προτροπής, αλλά ακόμη και διά χειροθεσίας ποιούσε τους Πνευ

ματικούς. Το όποιον είναι κρείττον και ασφαλέστερον, και ουδέν άτοπον

γεννά. Η γαρ χειροθεσία αύτη ευλογίας έστι μετάδοσης, κατά τον Ταρα

σιον, και την ζ. σύνοδον (και άρα την υποσημ. του ή της ά.) και χά

ριτος Πνευματικής, κατά τάς πράξεις, Διά των χειρών γάρφησε τών

Αποστόλων, εδίδετο το Πνεύμα το άγιον. Και εύλογός έστιν αύτη να

γίνεται, τόσον κατ’ εκείνους όπου λέγουν ότι εμπεριέ εται δυνάμει εις

την ιερωσύνην το δεσμεϊν κα λύειν, όσον και κατ εκείνους που λέγουν

τα εναντία. Ένας από τους οποίους φαίνεται να ήναι και ο Θεσσαλονίκης

Συμεών. »Λέγει γάρ (αποκρ. ια) ότι οι Πρεσβύτεροι δεν έχουν όμου με

και την χειροτονίαν και το δεσμεϊν και λύειν, αλλά μόνοι οι Επίσκοποι.

»Κατά προτροπήν δε και ένταλμα των Επισκόπων, και κατά ανάγκην,

και αυτοί δύνανται να το ενεργούν. Λέγει δε ό λ Κανών Ιωάννου του

»Κίτρους, ότι, όσοι Πνευματικοι λάβουν μίαν φοράν την άδειαν και εκλο

νγήν παρά του Αρχιερέως να εξομολογούν, δεν κάμνει χρείαν πλέον

ανά λαμβανουν παλιν αυτήν από τον εκείνου διάδοχον. Το γαρ άπαξ

γεννηθέν, δεν δύναται να γεννηθή δύο φορας. Κατά άλλον γαρ τρόπον

δεν δύνανται ούτοι να στερηθούν την χάριν της Πνευματικής διαγωγής,

» έξω μόνον αν πέσουν εις κανένα αμάρτημα. Τότε γαρ καθαιρούνται και

της ιερωσύνης, και του Πνευματικού επαγγέλματος, "Ωστε κατά τον κα

νόνα τούτου, οι Πνευματικοί πρέπει να έχουν ενεργούσαν την ιερωσύνην.

» Όσοι δε δεν ενεργούσε δάτινα κωλυτικά των αμαρτήματα, ουδε πρέπει

να εξομολογούν. Και όσοι τούτο ποιούσι, παρά κανόνας ποιούσε. Και

νόρα πλατύτερον την υποσημ. του ρβ. της ς. «

-
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»μηδε Διάκονος. Και έντή προς Σμυρναίους επιστολή »ουκ εξόν έστι χωρίς του Επισκόπου, ούτε βαπτιζεν, ούτε προσφέρει,

» ούτε θυσίαν προσκομίζει, ούτε δοχήν επιτελεί, άλλο αν εκείνω δοκή, κατ’ ευαρέστησιν Θεού. Ένα ασφαλές είη και βέβαιον,
Λ

- - ν - ν - ν ν

πανό αν πράσσητε. Ο δε νζ της έν Λαοδικεία προστάζει, μήτε οι Χωρεπίσκοποι, και έξαρχοι, μήτε οι Πρεσβύτεροι, να κά

-μνουσίτι χωρίς την γνώμην του της πόλεως Επισκόπου.

Κανών Μ.

τ:ή: »Έστω φανερά τα ίδια του Επισκόπου πράγματα, (εγε και ίδια έχοί) και φανερά τά Κυριακά. Ίν

Αντια και Ίν εξουσίαν έχη, τά ίδια τελευτών ό Επίσκοπος, οις βούλεται, και ώς βούλεται, καταλείψα. Και μη

τι την »προφάσει των Εκκλησιαστικών πραγμάτων διαπίπτεν τά του Επισκόπου, έσθ’ότε γυναίκα, και παίδας

»κεκτημένου, ή συγγενείς, ή οικέτας. Δίκαιον γάρ παρά Θεώ, και ανθρώποις, το, μήτε την Έκκλη

»σίαν ζημίαν τινά ύπομένειν άγνοία τών του Επισκόπου πραγμάτων, μήτε τον Επίσκοπον, ή τους αυτού συγ

»γενείς, προφάσει της Εκκλησίας, δημεύεσθαι. Ή και εις πράγματα έμπίπτεν τους αυτώ διαφέροντας και

»τόν αυτού θάνατον δυσφημίας περιβάλλεσθαι.«

Ερμηνεία,

Οι θείοι Απόστολοι μή προτιμώντες κανένα πράγμα περσσότερον από την δικαιοσύνη, ορίζουσιν εις τον κανόνα τους τούτον,

ότι πρέπει νά ήναι φανερά, τόσον τα πράγματα όπου έχει ο Επίσκοπος δικάτου (αν και όλως πρέπη να έχη δικά του, αυτός

όπου είναι νεκρός τώ κόσμω, και τους του κόσμου πράγμασι) είτε εκείνα όπου απέκτησε προτού νά γένη Επίσκοπος, είτε

εκείνα που ήλθον εις αυτών από κληρονομία, ή δωρεάν τών συγγενών του. Τόσον, λέγω, πρέπει νά ήναι φανερά τα πράγματα

του Επισκόπου, όσον και τα πράγματα της Εκκλησίας, της Επισκοπής, ή της Μητροπόλεως. Διά ποιον τέλος, διά νά έχη

την εξουσίαν ο Επίσκοπος, όταν αποθνήσκη, νά άφινη τα δικά του πράγματα (1) εις εκείνους που θέλει, και με ό,τι λογής

τρόπον θέλει. Πλην νά τά άφη εις ορθόδοξα πρόσωπα, και όχι εις αιρετικά. (2) Και διά νά μή χάνωνται εξαιτίας των πραγμά

των της Εκκλησίας, τα πράγματα του Επισκόπου, ο οποίος ενδέχεται μερικας φοράς να έχη γυναίκα (και άρα τον έ: Απο

στολικών) και τέκνα, ή συγγενείς, ή δούλους πτωχούς. Επειδή δίκαιον είναι, και κοντά εις τόν Θεόν, και κοντά εις τους ανθρώ

πους, μήτε ή Εκκλησία να ζημιώνηται εις τα δικά της πράγματα από τους συγγενείς, ή τους δανειστάς τυχών του Επισκόπου,

με το να μην ήναι ξεχωριστά τα πράγματα εκείνου, αλλά ανακατωμένα μετά της Εκκλησίας πράγματα. Μήτε ο Επίσκοπος, ή

οι του Επισκόπου συγγενείς, να υστερούτα τά ανήκοντα εις αυτούς πράγματα, με το νά ήναι άνακατωμένα με αυτά τηςΈκ

κλησίας τα πράγματα. Αλλά μήτε είναι δίκαιο, οι συγγενείς και κληρονόμοι του Επισκόπου νάπίπτουν εις πειρασμούς, και λό

ια πολλά και κριτήρια, διά να χωρίσουν από τα πράγματα της Εκκλησίας τα εκείνου πράγματα, και εξαιτίας τούτων απάντων,

νά βλασφημητα ή μνήμη του αποθανόντος Επισκόπου, αντί να μακαρίζεται. Λοιπόν διά νά λείπουν όλα αυταί αι λογοτριβα,

πρέπει ο Επίσκοπος να έχη κατάστοχον καθαρών των δικών του πραγμάτων, και κατά το κατάστοχον αυτό, να κάμνη διαθή

κην(3) εις τον θάνατό του, και να άφη, ώς είπομεν, την περιουσίαν του εις εκείνους που θέλει. (Πλην εκείνοι που κληρονομή

σουν τον Επίσκοπο, εκείνοι πρέπει και να πληρώσουν, αν έχη χρέος) είδε και ο Επίσκοπος, ή και κάθε άλλος Κληρικός, ή και

»Διακόνισσα, ήθελεν αποθάνη χωρίς να κάμη διαθήκην των ιδίων του πραγμάτων, και χωρίς να έχη νομίμους κληρονόμους, τα

» πράγματα τούτων, κληρονομεί ή Εκκλησία εκείνη, εις την οποίαν ήτο χειροτονημένοι, κατά το νομικών του Φωτίου τίτλί, κεφ.

έ. διατάξει γ. του β': των Νεαρών,

Συμφωνία,

ί »Τούτον τον Αποστολικών εκτιθεμένη έντώκδ. Κανόνι αυτής ή εν Αντιοχεία, τα αυτά διορίζεται. Ο δε κβ. της δ. δεν

είναι συγκεχωρημένο», λέγει, οι Κληρικοί να διαρπάζωσι τα πράγματα του Επισκόπου μετά τον θάνατό του, καθώς και από τους

παλαιούς Κανόνας (δηλον δε ότι, τον παρόντα Αποστολικών, και τον της Αντιοχείας) τούτο εμποδίσθη. Είτε μη, να κινδυνεύουν

» να χάνουν τους βαθμούς των. Ο δε λέ, της τ. λέγει, ότι ουδε ο Μητροπολίτης έχει την άδεια να πάρη τά πράγματα του "Ε

επισκόπου του αποθανόντος, άλλοι Κληρικοί της Επισκοπής πρέπει νά τά φυλάττωσιν, έως να γένη: Επίσκοπος διά νά τά

δώσουν εις αυτόν. Είδε Κληρικοί, κατά τύχη, δεν έμειναν εις την Επισκοπή, νά τά φυλάττη και ο Μητροπολίτης σώα, έως

νά τά δώση εις τον μέλλοντα χειροτονηθήναι. ν

Κανών MA".

- - ν ν η - - * φ ν ν

:: »Προστάσσομεν τον Επίσκοπον εξουσίαν έχειν τών της Εκκλησίας πραγμάτων. Ειγάρ τάς τιμίας

της στις 1 και των ανθρώπων ψυχάς αυτώ πιστευτέον, πολλού άν δέη περί των χρημάτων εντέλλεσθαι, ώστε κα

: »τά την αυτού εξουσίαν πάντα διοικείσθαι, και τους δεομένος διά των Πρεσβυτέρων και Διακόνων έπι

ακυρώ και 1 χορηγεσθαι μετά φόβου Θεού και πάσης ευλαβείας, Μεταλαμβάνειν δε και αυτόν τών δεόντων (εγε

»δέοντο εις τάς άναγκαίας αυτού χρειας, και των επιξενουμένων αδελφών, ώς κατά μηδένα τρόπον
η ν - α ν -- - -

»αυτούς υστερείσθαι. Ο γάρ νόμος του Θεού διετάξατο, τους τώ θυσιαστηρίω προσεδρεύοντας εκ του
- Σ ν - ν -

ά, κορινθ, Ινθυσιαστηρίου τρέφεσθαι. Έπεπερ ουδε στρατιώτης ποτέ ιδίοις όψωνίοις όπλα κατά πολεμίων έπι
Β'. 13. αύ, P

τέθ. 7. » φερεται. «

(1) Επομεν ότι εκείνα όπου απέκτησε προτού να γένη Επίσκοπος να

είναι φανερά, και να τα αφίνη όπου θέλει, διά τι κατά τον μ. τής εν Καρθαγ.

εάν οι Επίσκοποι, και Κληρικοί προτού, όντες πτωχοι, απέκτησαν ύστε

ρον έντή Επισκοπή, και τώ κλήρω πράγματα κινητά ή ακίνητα, πρέπει νας, ή αιρετικούς, Αλλά και όλ. της αυτής εμποδίζει τους Επισκόπους

να τα αφίνωσιν εις την Εκκλησίαν, όπου εισίν Επίσκοποι, ή Κληρικοί, (άλ- και Κληρικούς νά μή χαρίζωσι τα πράγματά των εις αιρετικούς, κάν

λά και από τα πράγματα όπου απέκτησαν, από φιλοτιμίαντινός, ή κλη

ρονομίαν συγγενείας, πρέπει να αφιερώνωσιν εις την Εκκλησίαν αυτών

εκείνο όπου προαιρούνται, (3) Τον τύπον της Διαθήκης, δρα εν τω τέλει της βίβλου.

(2) Επειδή όπθ. της εν Καρθαγ. διορίζεται ότι να αναθεματίζηται και

μετά τον θανατόν του, ο Επίσκοπος όπου άφηση κληρονόμους του Έλλη

και συγγενείς αυτών ούτοι είναι.
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Ερμηνεία

Και ούτος ο Κανών παρομοίως με τον λή. Κανόνα δίδει εις τον Επίσκοπον την εξουσίαν όλην των Εκκλησιαστικών πραγ

μάτων, λέγων. Προστάζομεν ότι ο Επίσκοπος να έχη την εξουσίαν των πραγμάτων της Εκκλησίας. Διότι, άνισως εμπιστεύωμεν

εις αυτών τις τιμίας ψυχάς των ανθρώπων, των οποίων όλος ο κόσμος δεν είναι αντάξιος, πολύ υστερούμεθα, ήτοι, δεν χρειάζεται

νά παραγγέλλωμεν, ότι όλα τα της Εκκλησίας άσπρα, και πράγματα, πρέπει να διοικώνται κατά την εξουσίαν αυτού, και να μοι

ράζωνται εις τους πτωχούς, και πένητας μετά φόβου Θεού και πάσης ευλαβείας, διά μέσου των Πρεσβυτέρων και Διακόνων. (1) Καιδιά

τινάδοκώνται ταύτα και να μοιράζωνται με το μέσον τούτων, διά νά φυλάττη τον εαυτό του ο Επίσκοπος ανώτερον από κάθε υπο

ψία, και κατηγορία, ώς ότι τάχα αυτός μόνος τα κατατρώγει, και κακώς τα οικονομεί. » Επειδή και πρέπει να προνοήται καλά,

-ού μόνον ενώπιον Θεού, αλλά και ενώπιον ανθρώπων, καθώς και ο Παροιμιαστής είπε πρότερον, και ο Απόστολος η παροιμ. γ.

»Παύλος ύστερον, και να φυλάττη τον εαυτόν του απρόσκοπον εις όλους, και ανεπίληπτον εις τα πάντα. « Πλή, και ο ή: ή

Επίσκοπος λέγει, πρέπει να απολαμβάνη από τα πράγματα της Εκκλησίας τα έξοδα, τόσον διά τάς άναγκαίας χρειας με 32 για

τάς δικάς του, (εάν δεν έχη δικά του δηλ. άλλ' είναι πτωχός) όσον και διά τάς χρειας όλων των ξένων αδελφών, όπου μοί ή 2

ήθελαν έλθη εις αυτόν. Ώστε όπου, κατ' ουδένα τρόπο, ούτε αυτός, ούτε οι ξένοι να υστερούνται των αναγκαίων. Διότι και ο νόμος

του Θεού έπρόσταξε νά τρέφωνται από το θυσιαστήριο, ήτοι από τάς θυσίας τάς προσφερομένας εις το θυσιαστήριο, οι εις το

θυσιαστήριον παραστέκοντες και θυσιάζοντες ιερείς (2), και κανένας ποτέ στρατιώτης δεν άσηκώνει άρματα κατά των εχθρών, ήτοι

δεν πηγαίνει εις τον πόλεμο, με δικά του έξοδα. Όρα δε, ότι λέγει ο Κανών, πώς πρέπει οι Αρχιερείς να εξοδεύουν από τάση

τηρέσια της Εκκλησίας μόνον εις τας αναγκαίας χρειας των, και όχι εις τα περιττά, και εις τρυφάς, και ξεφαντώματα. Και πώς

πρέπει να ήναι φιλόξενοι, φιλόπτωχοι, καθώς ο μακάριος Παύλος παραγγέλλει εις τον Τίτον και τον Τιμόθεον νά ήναι η ατμο,
Οι Αρχιερείς, Ι 2. Τιτ. ά.8.

Συμφωνία,

» - - -

: δε με τον παρόντα Αποστολικών διορίζεται και διά του Θεοφίλου λέγων, ότι, αι χήρα και οι πένητες, και οι ξένοι,
-- - Ρεν --

» πρέπει να λαμβάνουν κάθε άνάπαυσιν άπό τά της Εκκλησίας πράγματα, και κάνεις Επίσκοπος να μην οικειοποιήται αυτά. Όρα και

την έρμηνείαν τού λή. Αποστολικού. -

Κανών MB. Αποστ.μη,
νό”. τής ς θ'.

ν. τής ζ. κβ.

» Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος ή Διάκονος, κύβος σχολάζων, και μέθας, ή παυσάσθω, ή καθαιρείσθω « :
- νέ, της αρ --

Ερμηνεία, μς, ξ6.

Οι ιερωμένοι πρέπει νά ήναι έμπροσθεν εις όλους ζωντανών παράδειγμα, και εικών κάθε ευταξίας, και άρετής, και παρακίνη

σις προς κάθε αγαθοεργία». Αλλ' επειδή και μερικοί από αυτούς παραστρατίζουσιν από το καλόν την αρετήν, και καταγίνονται εις

κύβους, ήτοι αζάρια (κοντά εις αυτά εννοούνται, και τα χαρτια, και άλλα παιγνίδια), αλλά και εις μέθας και φαγοπότια Διά τούτο

ο παρών: Κανών διορίζει, ότι όποιος Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος καταγίνεται εις τα τοιαύτα άσεμνα έργα,

ή νά παύση από αυτά, ή να καθήρεται από την ιερωσύνην.

Συμφωνία,

» Παρομοίως και ο μγ. των Αποστόλων Κανών διορίζεται, ότι οι Κληρικοί εκείνοι, αλλά δή και οι λαϊκοί, όπου καταγίνονται

-εις μέθας και αζάρια, ή να παύουν, ή να αφορίζωνται. Όχι μόνον δε εμποδίζονται οι Κληρικοί νά μή μεθούν, αλλ' ούτε όλως να

» έμπαίνουν εις καπηλεον να τρώγουν, κατά τον νδ. των Αποστόλων, και τον θ' τηςς και τον μς, Καρθαγένης, και τον αδ. Λαο

-δικείας, άλλουδε όλως να έχουν εργαστήριον καπηλείου, κατά τον αυτόν θ' τηςς και όλοι δε οι Κληρικοί, και οι λαϊκοί Χρι

-στιανοί, είναι έμποδισμένοι από τον ν. Κανόνα της οικουμενικής ς συνόδου, νά μή παίζουσιν αζάρια, ή χαρτία, ή άλλα παι

-γνίδια. Είδε και ήθελαν φανερωθούν τοιαύτα παίζοντες, οι μεν Κληρικοί να καθήρωνται, οι δε λαϊκοί να αφορίζωνται. Προς τούτοις

•ό νέ, της Λαοδικείας διορίζει, ότι δεν πρέπει να κάμνωσε συμπόσια με συμφωνία, και με ρεφενέδες πολλών εν ταυτώ, ούτε οι

ιερωμένοι ούτε οι Κληρικοί, αλλ' ούτε οι λαϊκοί. Ο δεξί της Καρθαγέν, προστάζει να παύσουν οι Χριστιανοί από του να κά

•μνουν συμπόσια και χωρους, και παιγνίδια εις τάς μνήμας και έορτάς τών μαρτύρων, και των λοιπών άγιων, ώσάν όπου είναι

ταύτα δια των Ελλήνων, και της εκείνων πλάνης και άθεότητος. Αλλ' ουδέ πρέπει οι Χριστιανοί νά τρώγουν και να πίνουν με

- μουσικά όργανα, και με πορνικά και δαιμονιώδη τραγούδια, κατά τον κβ. της οικουμενικής ζ συνόδου. Το δένομικών του Φω

του τίτλ. θ. κερ, κζ', λέγει, ότι ήλδ. διάταξις του δ. τίτλ. του άββλ. του Κώδικος θεσπίζει Όποιος Επίσκοπος, ή Κληρι

-κός παίζει τους κύβους, ή άλλα τοιαύτα παιγνίδια, η συγκοινωνεί με εκείνους όπου τα παίζουν, ή κάθηται κοντά τους και βλέπει

-όταν τά παίζουν, να αφορίζεται από κάθε ιεράν λειτουργία, και να χάνη το σιτηρέσιον όπου πέρνει από την Επισκοπή, ή τον

κλήρόν του, έως ού να μετανοήση εις τόσον διωρισμένον καιρό. Είδε και ήθελεν επιμείνη εις την κακίαν του και μετά τον

καιρών που του δοθή εις μετάνοια, τελείως νά διώκητα από τον κλήρον με την περιουσία του, και νά γίνητα βουλευτής;

ήτοι κοσμικός οφφικιάλος της πολιτείας εκείνης, όπου ήτο κληρικός. Αυτά δε τα ίδια να παθαίνουσι και οι Κληρικοί εκείνοι που

θεωρούσε κυνήγια και άλλα θέατρα. Είναι όμως άδεια εις τον Επίσκοπο, όταν δή την πρόθυμον μετάνοιαν του παίζοντος Κλη

(1) Δι’ό και Ιουστίνος ο Φιλόσοφος και μάρτυς έντήβ. απολογία υπέρ (2) Καταγάρ τόν Θεοδώρητον ερμηνεύοντα τοις, και ζ, εδάφιον του

Χριστιανών, τάδε φησίν. Οι ευπορούντες δε και βουλόμενοι κατά προαι- γ. κεφ. του Λευιτικού, από τα θυσιαζόμενα ζώα (έξω μόνον από τα όλο

Ρεσιν έκαστος την εαυτού, ο βούλεται δίδωσε. Και το συλλεγόμενου παρά καυτώματα) άλλα μεν μέλη προσφέροντο εις το θυσιαστήριον, οίον τα

τώ προεστώτι άποτίθεται. Και αυτός επικουρεί ορφανους τε, και χήρας, δύω νεφρά με το αξύγγι των. Το αξύγγι όπου ήταν επάνω εις την κοιλίαν,

και τους διά νόσον, ή δι' άλλην αιτίαν λειπομένος, και τους εν δεσμούς και επάνω εις τά μηρία, και όλοβός τού σκοτίου. Το δε άλλα κρέατα έδι

ούσι, και τους παρεπιδημος ούσι ξένους, και απλώς, πάσι τους εν χρεια δοντο εις τους ιερείς διά νά τά τρώγουν (όρ. σελ. 971. του α' τόμ. της

ούσι κηδεμών γίνεται, όκτατεύχου) --

4"
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•ρικού, νά λιγοστεί αναλόγως τον κα όν τον επιτιμίου της αργίας, και όγληγορώτερα να του δίδη την άδεια να ιερουργή,
ν - - - - -- ν - - -- - »

» κατά το λή, του αυτού τίτλ. διατάξ. β' του ά. τίτλ. των Νεαρών: ή δέρκγ. Ιουστινιάνειος Νεαρά, κατά τον:
προστάζει να αφορίζωνται οι μέθας, και κύβος σχολάζοντες Κληρικοί, και να εγκλείωνται μέσα εις Μοναστήριον (1) ώρα και

» τόνκδ. της ς". -

Κανών MT.

Αποστ. μό".
νδ' τής σ'. S". τ-- - η - - - - - "Α - αν - - ν - η γνκ φ -

ν. τής Λαοδ. Υποδιάκονος ή Αναγνώστης, ή Ψάλτης, τά όμοια ποιών, ή παυσάσθω, ή αφοριζέσθω. Ωσαύτως

και να της και Λαϊκός. «

Καρθ.μζξθ.

Ερμηνεία,

αν Και οιτος οι Καιών δατάσσεται ότι όπως Υπιδάκος ή Αναγνώστης ή Ψάλτης κάμνει τα όμοια, οπού έμπο

δίζει ο ανωτέρω μβ. Κανών, ήτοι παίζει άζάρια, ή χαρτία, ή άλλα παιγνίδια, και καταγίνεται εις μέθας, και φαγοπότια, ή νά

παύη από τα τοιαύτα άσεμνα έργα ή μή παύων να αφορίζητα. Ομοίως και οι λαϊκοί όπου εις αυτά τα ίδια καταγίνονται, ή να

παύουν από αυτά, ή να αφορίζωνται από την σύναξιν των πιστών. Όρα και τον προλαβόντα μβ. Κανόνα.

Κανών ΜΔ.

Της ά ιζ.

της ς. . τής » Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος, τόκους απαιτών τους δανειζομένους, ή παυσάσθω, ή κα
Λαοδ. δ. της - » ρ ρ » 2 μ. Σ η Σ η

- ν

καρ ε τ Ι»θαιρείσθω.«
Βασιλ. εδ.

Ερμηνεία,

»Το να δανείζη τινάς το αργύριόν του με διάφορο, είναι έμποδισμένον και από τον παλαιών νόμον. Λέγει γάρ ο Θεός εν

τω Δευτερονομίω (κεφ. κγ) ουκ έκτοκεις τώ αδελφώσου τόκον άργυρίου, και τόκον βρωμάτων, και τόκον παντός πράγματος,

Και ο Δαβίδ έπαινώντας τον δίκαιον, κοντά εις τάς άλλας του αρετάς και ταύτην προσαριθμεί, λέγων το άργύριον αυτού ούα

να ισ. 6 η , έδωκεν επι τόκω. Είδε τούτο ήταν εμποδισμένον κοντά εις τους Ιουδαίους, πολλώ: είναι έμποδισμένον τώρα
Ματθ. ιβ. 6. Ι κοντά εις ημάς τους Χριστιανούς; (2) μείζον γάρ του ιερού ώδε. Είδε από όλους τους Χριστιανούς τούτο άπηγό

ευτα, πόσω μάλλον από τους ιερωμένους και Κληρικούς, οι οποίοι πρέπει νά ήναι τύπος και παράδειγμα παντός καλούς και μά

: από τους ασκητας, και έρημίτας, τους εσταυρωμένους τω κόσμως ασκητής και τοκιστης απαράδεκτον τους όλος κατά άλή

θείαν εις την ανθρωπίνην άκοήν. Διά τούτο λοιπόν και ο παρών Αποστολικός Kανών διορίζει ότι, όποιος Επίσκοπος, ή Πρεσβύ

τερος, ή Διάκονος, δανείζωντας τα άσπρα του, ζητεί από τους χρεωφειλέτας διάφορο, ή νά παύση από την τοιαύτην αισχροκέρ

δεια, ή να καθρεται. Παρομοίως, εντεύθεν πρέπει και οι Μοναχοί να δέχονται τα αρμόδια αυτής επιτίμια, ήγουν αφορισμών,

και ακοινωνησία, με στερεάν υπόσχεση, ότι να απέχουν εις το εξής από την φανεράν και αξιοκατάκριτον παρανομίαν ταύτην.

Συμφωνία,

-

- - -

»Τούτο το ίδιον προστάσσουσι και ο ί, της σ’ και ο δ της έν Λαοδικεία, εμποδίζοντες τους Ιερωμένους να μη πέρνουσιν,
ν ν αν -

-ούτε εις τά εκατόν δώδεκα γρόσια τον χρόνον παράνω διάφορο, προς ένα γρόσι δηλαδή τον κάθε μήνα, ούτε το ήμισυ τούτων:
ν -- Λ ν - ν - ν

-ήτοι ούτε εξ εις τα εκατόν. Ο δέιζ, της ά, όχι μόνον τους ιερωμένους εμποδίζει από την τοιαύτην πλεονεξίαν και αισχρο
ν

- ν ν - α - η

-κέρδεια, αλλά και όλους άπλώς τους κανονικούς, ήτοι τους Κληρικούς. Ο δε έ της Καρθαγ. πηγαίνωντας παρεμπρός, έμπο

(1) ορα δε και τον θείου Χρυσόστομου αποδεικνύοντα, ότι τό να κυβεύη

τις, και να παίζη παιγνίδια, είναι αιτιον πολλών κακών. » Η περί το

κυβεύειν σπουδή, βλασφημίας, ζημίας, οργας, λοιδορίας, και μυρία έτερα

τούτων δεινότερα, πολλάκις εργάσατο» (σελ. 564. του ς", τόμ. λόγ. ιέ.

ανδριάντ) ο δε Αριστοτέλης συναριθμεί με τους κλέπτας όλους τούς κυβευ

τάς και χαρτοπαικτας, λέγων. »Ο μέντο, κυβευτής, και όλωποδύτης,

» και όληστής των ανελευθέρων εισίν. Αισχροκερδής γάρια (ήθικ, νικομ. βιβλ.

4) Διά τούτο και ήρκγ. του Ιουστινιανού νεαρά τους τοιούτους παιγνι

δατορας ιερωμένους, τους απογυμνώνει από κάθε ιεροπραξία, και προ

στάζει να κλείωνται τρεις χρόνους μέσα εις Μοναστήριον, Ο δε μέγας Βα

σίλειος θεραπεύων εκείνους όπου μεθούν λέγεινή νηστεία την μέθην θερα

νπευσάτω. όΨαλμός, την αισχράν μελωδίαν. Επιπάσιν, ή ελεημοσύνη έξα

νγοραζέτωσε από της αμαρτίας και (λόγ. κατά μεθυόντων δεν και οι από μέθης

ξεράσαντες, με τοιαύτας θεραπείας της νηστείας, και ελεημοσύνης πρέπει

να διορθώνονται πολλώ μάλλον,

(2) ,οθεν και η Νεαρά Λέοντος ορίζει, ότι, αν και οι προτητερινοί βασι

κλεις από λόγου μας έδέχθηκαν το διάφορον, διά την σκληροκαρδίαν, και

- ωμότητα των δανειστών, ημείς όμως έκρίναμεν δίκαιον να λείπη παντελώς

- από την πολιτείαν των Χριστιανών το τοιούτον, ώς ανοίκειον εις την ζωήν

» αυτών και εμποδισμένον από τους θείους νόμους. Διά τούτο προστάσσει

ή γαληνότης ήμων, να μην έχη άδειαν τινάς, τελείως, εις καμμία υπό

-θεσιν νά πάρη διάφορον, μήπως θέλοντες να φυλάττωμεν νόμον ανθρώ

-πινου, παραβώμεν τον νόμον του Θεού. « Αλλ' όσον και αν πάρη τινάς

δανειστής, νά λογαριάζεται εις το κεφάλαιον του χρέους, (Αρμενόπουλ.

βιβλ. γ. τίτλ. ζ) Είδε και το σχόλιον του β. τίτλ. κεφ.ά. του νομικού του

Φωτίου, λέγοι, ότι ήρλά. Νεαρά του Ιουστινιανού, κειμένη έν βιβλιέ τίτλ.

γ. κεφ. θ. ορίζει, ότι, άνισως και αφήση τινάς εις την διαθήκην του δωρεάν

εις ευσεβείς αιτίας (ήτοι εις ελευθερίας τυχόν σκλαβωμένων, εις κτήρια

ιερών ναών. Εις πενήτων, και ορφανών ανηλίκων κυβερνήσεις, και τροφάς)

προστάζομεν ανάμεσα εις εξ μήνας, αφ' ού, φανερωθή ή τοιαύτη διαθήκη,

να δίδεται ή δωρεά αύτη και το ψυχικόν εις τα πρόσωπα όπου αφέθη.

Είδε και οι επίτροποι και οικονόμοι της διαθήκης του αποθανόντος, ήθελαν

αναβάλουν τον καιρόν υπέρ τους έξι μήνας, και δεν δώσουν το ψυχικόν αυ

τό, νά τό δίδουν πλέον με διάφορου, και κάθε νόμιμον αύξησιν από τον

καιρόν, όπου απέθανεν έκείνος όπου το άφησεν, Ανίσως, λέγω, και ή νεα

ρά αύτη ούτω διορίζει, και ο Φώτιος αυτό τούτο λέγει, τίτλ. θ' κεφ. κζ.

ο δε σχολιαστής Βαλσαμών λέγει, ότι πρέπει να ευχαριστήσωμεν τον Πα

τριάρχην Φώτιον διατι ερμήνευσε καλώς πώς πρέπει οι Επίσκοποι και

κληρικοί να ζητούν διάφορα. Τούτο δεν πρέπει τελείως να συγχύση τον

άναγινώσκοντα. Διατί ο μεν Φώτιος θέλει να ζητώση διάφορα οι κληρικοί,

όχι διά τά άσπρα, ή διά άλλα πράγματα, όπου αυτοί δικά τους δανείζουσα.

Διότι τούτο είναι εναντίον εις τους ιερούς Κανόνας, και εις το Ευαγγέλιον,

και εις τον θείον νόμον. Αλλά, καθώς είναι ολοφάνερον από τα ίδια λόγια

της Νεαράς, διάφορον εννοεί, πώς πρέπει να ζητούν, διά εκείνα τα ψυχικά

όπου αφίνουσιν οι αποθανόντες εις πρόσωπα χρειαζόμενα, δια ψυχικήν

σωτηρία τους, οι δε οικονόμοι των αποθανόντων τα κατακρατούν διά να

τα τρώγουν αυτοί, και αναβάλλουσε τον καιρών της τούτων δόσεως. Όθεν

άς μην επιστηρίζωνται οι τοκισται και τοκογλύφοι εις τα λόγια τούτα

του Βαλσαμώνος, διατί αυτά είναι τη αληθεια ράβδος καλαμίνη, μίεζεκ. εθ. 6.

κατά τον προφήτην, ή μάλλον ειπείν, καλαμος συντετριμμένοςΙ: 16.20.

αφ' εαυτού, και τίποτε δεν τους βοηθεί, αλλά μάλλον τους βίπτει κατά γης

και τους έγκρεμνίζει εις ψυχολεθρον βάραθρον. Διότι, άνισως ήμείς οι Χρι

τιανοί έχομεν εντολήν Ευαγγελικήν, όταν δανείζωμεν να μην ελπίζωμεν να

πάρωμεν ουδε αυτό το κεφάλαιον και δανείζετε, μηδεν απελπίζοντες (Λουκ. ς.

35). Και ο Σειράχ λέγει νεαν δανείσης ως απολωλεχώς γίνουν (ή, 15) πώς

θέλωμεν συγχωρηθή, άνισως πέρυομεν και διάφορους
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οδίζει τους λαϊκούς, και πολλώ μάλλον τους Κληρικούς, όχι μόνον από άσπρα νά μή πέρνουσι διάφορο, αλλά και από κάθε οιον

-δήποτε πράγμα, διατί, αν (κατά την Νεαράν Λέοντος, Αρμενόπ. βιβλ. γ. τίτλ. ζ) οι Κληρικοί δεν συγχωρούνται να καταγίνων

νται εις πράγματα βιωτικά, πάρεξ εις τά Εκκλησιαστικά, πώς θέλουν συγχωρηθή να πέρνουν διάφορον, ο δε κ. της αυτής Καρ

-θαγένης λέγει, ο Κληρικός όσα άσπρα δανείση τόσα να πέρνη, και ότι άλλο είδος δώση εκείνο μόνον να λαμβάνη. Ο δε Νίκη

» φόροςε: προστάζει έντώ κθ' αυτού Κανόνι νά μή μεταλαμβάνουσιν οι ιερείς τους Κληρικούς, ή τους λαϊκούς εκεί

νους, όπου δεν παύουσιν από το να λαμβάνωσε διάφορα. Αλλ' ούτε όλως να συντρώγη τινάς με αυτούς. Λέγει δε και ο θείος

»Χρυσόστομος (όμιλ. μά, εις την γένεση) προτιθέμενος το του νόμου εκείνο, Ουκ έκτοκεις τώ άδελφό σου και τώ πλησίον

σου. Ποίαν απολογίαν έχομεν να δώσωμεν ημείς οι Χριστιανοί, όπου γινόμεθα και από αυτούς τους Ιουδαίους ΙΔευτέρα 19

ώμότεροι, και όπου ευρισκόμεθα κατώτεροι, ή μάλλον ειπείν χειρότεροι από τους εν τω νόμω Εβραίους, ύστερα από την χάριν

του Ευαγγελίου, και την ένσαρκον οικονομίαν του Δεσπότου τών όλων, επειδή εκείνοι μέν διάφορον δεν έπερναν από τους ομοπίστους

των Ιουδαίους, ήμες δεάποτολμώμεν νά πέρνωμεν διάφορα και τόκους από τους αδελφούς μας Χριστιανούς. Όρα δε και τι λέγει

ο μέγας Βασίλειος έρμηνεύωντας του δ. ψαλμού το ρητόν εκείνο το λέγον. »Το άργύριον αυτού ουκ έδωκεν έπι τόκω. Ιταλμ. δ. 6.

»Όπου, κοντά εις τά άλλα και ταύτα λέγει. Απάνθρωπον με υπερβολήν είναι τη: το πράγμα τούτο, ο μεν πένης και πτωχός

να δανείζεται από τον πλούσιον, διά νά παρηγορήση την δυστυχίαν του, ο δε πλούσιος νά μήν αρκήται εις το κεφάλαιο, αλλά να

ζητήνά συνάξη κέρδη και διάφορα από την δυστυχίαν του πτωχού. Τόκος δε, ήτοι γέννα, ώνομάσθη το διάφορον των άσπρων, διά

την πολλήν γονιμότητα του κακού. Επειδή των τοκογλύφων και τοκιστών τά άσπρα, εις τον αυτόν καιρών που δανείζονται, εις

στον αυτόν και γεννώνται, και άλλα ήδη έτοιμα είναι να γεννηθούν. Η τάχα, διά τούτο ωνομάσθη το διάφορον τόκος και γέννα,

διατι φυσικά προξενεί λύπας και κοιλοπονήματα εις τους χρεωφειλέτας. Και καθώς είναι λυπηρόν πράγμα εις την έγκαστρωμέ

νην γυναίκα οι πόνοι της γέννας: έτζι και εις τον χρεωφειλέτη, είναι λυπηρόν όταν έλθη ή διορία του καιρού διά νά πληρώση το

αδιάφορο. Ενδετώ ιδ. αυτού Κανόνι λέγει, εκείνος όπου πέρνει διάφορα, εάν θελήση να μοιράση εις πτωχούς το άδικον αυτό

κέρδος, και εις το εξής άφήση την φλαργυρία, ήμπορεί νά γένη ιερεύς. Ανάγνωθι και το ή, κεφ. Ιεζεκιήλ, όπου, εκείνος μεν

νοπού, κοντά εις τάς άλλας του αρετάς ακόμη και το αργύριον αυτού έπι τόκω ούδώσει, και πλεονασμών οϋλήψεται, κρίνεται άξιος

-διά νάζή. Εκείνος δε οπού, κοντά εις τάς άλλας του κακίας, και μετά τόκου δανείζει, άξιος θανάτου κρίνεται. Το δε ς", κεφ.

»του δ. βιβλ. τών Αποστολικών διαταγμάτων προστάζει τους ιερείς, νά μή δέχωνται, ούτε τάς προσφοράς, και καρποφορίας των

κλαμβανόντων διάφορα. «

Κανών ME.

"Αποστ. ξέ.

» Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος, αιρετικούς συνευξάμενος, μόνον, αφοριζέρθω. Είδε επέ-: α

- τρεψεν αυτοίς, ώς Κληρικούς ενεργήσαίτι, καθαιρείσθω.« ε:
λζ. Τιμοθ.θ.

Ερμηνεία,

Ο παρών Κανών διορίζει, ότι όποιος Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος ήθελε συμπροσευχηθή μοναχά, άλλ’ όχι και
να συλλειτουργήση, με αιρετικούς άς άφορίζητα. Επειδή όποιος με τους άφωρισμένους συμπροσεχτα (καθώς τοιούτοι είναι οι αι

ρετικοί) πρέπει να συναφορίζεται και αυτός, κατά τον ί, τών αυτων Αποστόλων Είδε και έσυγχώρησεν εις τους αιρετικούς αυτούς

να ενεργήσουν κανένα λειτούργημα, ώσάν Κληρικοί, άς καθήρητα. Επειδή όποιος Kληρικός συλλειτουργήση με καθηρημένους (καθώς

τοιούτοι είναι και οι αιρετικοί, κατά τον β. και δ. της γ) συγκαθαιρείται και αυτός, κατά τον ιά των Αποστόλων. Πρέπει γάρ

τους αιρετικούς να μισούμεν και να αποστρεφώμεθα, αλλ' όχι ποτέ και να συμπροσευχώμεθα με αυτούς ή να συγχωρούμεν εις αυ

τους να ενεργήσουν τι Εκκλησιαστικών λειτούργημα, ή ώς Κληρικοί, η ώς ιερείς,

Συμφωνία,

Ο δε ξέ. Αποστολικός λέγει, ότι όποιος έμβή εις συναγωγήν αιρετικών διά να προσευχηθή, Κληρικός μενών, άς καθήρητα,

Λαϊκός δε, ας αφορίζητα. Η δε έν Λαοδικεία, κατά μεν τον σ' αυτής, δεν συγχωρεί να: οι αιρετικοί εις την Εκκλησίαν,

κατά δε τον λό. »δεν πρέπει, λέγει να λαμβάνη τινάς τάς παρά των αιρετικών εύλογίας, ή οποίας είναι άλογίας, και όχι εύλογίας,

» Αλλ' ουδε πρέπει να συμπροσεύχητα τινάς με αιρετικούς ή σχισματικούς, κατά τονλγ. της αυτής, ο δε λδ αναθεματίζει τους
-αφίοντας τοις μάρτυρας τού Χρσον κα πορευομένους εις τους ψευδομάρτυρας των αιρετικών. Ο δεθ. Τιμοθέου δεν σιγ

-χωρεί να στέκωνται παρόντες αιρετικοί εν τω καιρώ της θείας λειτουργίας, έξω μόνον αν υπόσχωνται να μετανοήσουν, και να

αφήσουν την αίρεσιν. Αλλά και ο θ. της έν Λαοδικεία αφορίζει τους Χριστιανούς όπου πηγαίνουν εις τά κοιμητήρια, ή μαρτύρια

των αιρετικών διά νά προσευχηθούν, ή χάριν ιατρείας των ασθενών αυτών. Αλλούτε πρέπει να συνεορτάζη κάνεις Χριστιανός με

τους αιρετικούς, ούτε να δέχεται τά παρ' αυτών πεμπόμενα εις αυτόν δώρα της εορτής των, κατά τον λζ, της αυτής έν Λαοδικεία.«

-- ν

Κανών Mς". Αποστ.μς.

ν - ν αν - ν ν -- - - ν ξή. της β - ζ,

» Επίσκοπο, ή Πρεσβύτερον, αιρετικών δεξαμένους Βάπτισμα, ή θυσία, καθαιρείσθαι προστάσσομεν τηε:

» τις γάρ συμφώνησις Χριστώ προς βελίαρς ή τις μερίς πιστώ μετά άπιστου; « :

κ.μ.β.Κο

Ερμηνεία, ρινθ. ς". 15.

Οι ορθόδοξοι Χριστιανοί πρέπει να αποστρέφωνται τους αιρετικούς, και τας των αιρετικών τελετάς. Μάλλον δε αυτοί, οι α

ρετικοί δηλ. πρέπει να ελέγχωνται νά νουθετώνται από τους Επισκόπους και Πρεσβυτέρους, μήπως ήθελαν καταλάβουν και

επιστρέψουν από την πλάνην των. Διά τούτο ο παρών Κανών διορίζει, ότι, όποιος Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, ήθελε, απο

δεχθή ώς ορθόν και αληθινόν το βάπτισμα των αιρετικών (1) ή την παρ αυτών προσαγομένην θυσία». Ο τοιούτος, προστάζομεν

(1) Διά τούτο και ο άγιος Ιερομάρτυς Κυπριανός ό χρηματίσας Καρ- σάρων Επισκόπων, ή εν Καρχηδόνι συγκροτηθείσα, άκολουθούντες εις τον

χηδόνος Επίσκοπος, και όλη η περί αυτόν σύνοδος των ογδοήκοντα τεσ– παρόντα Αποστολικόν Κανόνα τον αποβάλλοντα το βάπτισμα των αιρετ
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να καθαιρεθή. Επειδή ποίαν συμφωνία έχει ο Χριστός με τον διάβολον; ήποίαν μερίδα έχει ο πιστός με τον άπιστον; Διότι

εκείνοι που δέχονται τά παρά τών

κών άπλώς, αλλά και εις τον ξή. Αποστολικόν, τον λέγοντα, ότι οι παρά

των αιρετικών βαπτισθέντες, ή χειροτονηθέντες, δεν είναι δυνατόν, ταυτον

ειπείν, αδύνατον είναι, να είναι ούτε Χριστιανοί, ούτε κληρικοί, ακολου

θoύντες λέγω, εις τούς κανόνας τούτους, κανόνα εξέθεντο, διά του όποιου

άποβάλλουσε το βάπτισμα των αιρετικών, και σχισματικών όμου. Απο

δεικνύοντες τούτο, και εκ πολλών μεν και άλλων γραφικών βητών, μάλιστα

δε εξ εκείνου του Αποστολικού. Εις Κύριος, μία Πίστις, εν Βάπτισμα,

»(προς Εφεσ. δ)εί γαρ φησί, μία είναι η Καθολική Εκκλησία, και εν

» είναι το αληθές Βάπτισμα, πώς ήμπορεί να ήναι αληθές Βάπτισμα τότών

αιρετικών, και σχισματικών, εις καιρόν όπου αυτοί δεν είναι μέσα εις

» την Καθολικήν Εκκλησίαν, άλλ’έξεκόπησαν από αυτήν διά της αιρέσεως; «

Είδε αληθές είναι το βάπτισμα των αιρετικών και σχισματικών, αληθές δε

είναι και το της ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας, λοιπόν δεν είναι εν

Βάπτισμα, καθώς ο Παύλος βοά, αλλά δύω. »Όπέρ έστιν άτοπώτατον. «

Προσθέτουσε δε και τούτο, ότι η γνώμη αύτη, το να μή δέχωνται το βά

πτισμα των αιρετικών, δεν είναι καινούρια και πρόσφατος δική τους, αλλά

παλαιά, και από τους προγενεστέρους αυτών δεδοκιμασμένη. Ταύτης της

συνόδου τον κανόνα και ή άγια οικουμενικής σύνοδος (Κανόνι β.) επε

σφράγισε. Και από εκεί όπου ήτο πρώτον Kανών συνόδου τοπικής, και

μερικής, ήδη έστι Κανών συνόδου Οικουμενικής, ώς ύπό ταύτης επισφρα

ζόμενος. Συμφώνως με τον άγιον Κυπριανών και την περί αυτόν σύνοδον,

και θερμιλιανός ο χρηματίσας έξαρχος της εν Ικονίω συνόδουόν ο μέγας

Βασίλειος έντώ ά. κανόνι αυτού ιδικόν του όνομάζει, ως Επίσκοπον όντα

Καισαρείας, άκυροι και αποβάλλει το βάπτισμα των αιρετικων. Γράφων

γαρ προς τον άγιον Κυπριανόν, ταύτα λέγει, αλλά ποιος άν και να έφθασεν

εις το άκρον της τελειότητος και σοφίας, εμπορεί να διίσχυρισθή, ή να

πιστεύση, ότι μοναχή ή τών τριών ονομάτων της αγίας Τριάδος επίκλησης

- είναι αρκετή προς άφεσιν τών πλημμελημάτων, και προς τον άγιασμόν

του βαπτίσματος, αν δεν είναι δηλαδή ορθόδοξος, και εκείνος όπου βαπ

τίζει και ανάγνωθι την επιστολήν όλην αυτού κειμένην έντώ περί των εν Ιε

ροσολύμος Πατριαχευσάντων (βιβλιά, νεφ. ισ. παράγραφ. δ) αναγκαίαν

ούσαν προς ταύτην την υπόθεσιν. Συνάδει εις την γνώμην ταύτην και

ο μέγας Βασίλειος, ού και αυτού τους Κανόνας επεσφράγισεν ή Οίκου

μενική ς. σύνοδος (Καν. β.) προθέμενος γαρ εις τον α. αυτού Κανόνα

να ειπή ποία βαπτίσματα είναι δεκτά, και ποια άδεκτα, εις δύω ταύτα

μοιράζει, λέγωντας Ό,τι το μέν βάπτισμα των αιρετικών » Ήτοι των

παντελώς χωρισμένων από την Εκκλησίαν, και κατ' αυτήν την πίστιν

νδιαφερόντων από τους όρθοδόξους, και ών ή διαφορά αποβλέπει παρεν

» θύς εις την εις Θεών πίστιν, εφάνη εύλογον εις τους άρχαίους Τεχν

ντελώς να αθετηθή. Το δε βάπτισμα των σχισματικών, εφάνη μεν εύ

κλογον εις την περί τον Κυπριανόν, και Φιρμίλιανόν τον ιδικόν μας

σύνοδον, να αθετηθή και αυτό. Ωσάν όπου οι σχισματικοί, οι καθαροί

»λέγω όνομαζόμενοι, και έγκρατίται, και σακκοφόροι, και υδροπαραστά

»ται και άλλοι, έχώρισαν κατά την άρχήν από την Εκκλησίαν, και

» χωρισθέντες δεν είχαν την χάριν του αγίου Πνεύματος εις τού λό

γουτους πλέον, ώσάν όπου ή μετάδοσης αυτής διεκόπη, όθεν ως λαϊκοί

γενόμενοι, ούτε χάρισμα είχον πνευματικών, ούτε είχαν εξουσία να βαπτί

•ζουν, ή να χειροτονούν, και ακολούθως οι παρ' αυτών βαπτιζόμενοι, ώς παρά

λαϊκών βαπτιζόμενοι, έπρόσταξαν να βαπτίζωνται με το αληθινόν της Καθο

ολικής Εκκλησίας Βαπτισμα, αλλ' όμως επειδή και εφάνη εύλογον εις μερικούς

Πατέρας της Ασίας να ήναι δεκτόν το Βάπτισμα των σχισματικών διά

κάποιαν οικονομίαν των πολλών, ας είναι δεκτόν. Σημείωσα δε, ότι το

βάπτισμα των σχισματικών όπου εις τον ά. Κανόνα του δέχεται, εις

τον μζ. κανόνα του το άθετεί, λέγωντας, ήμες με ένα λόγον, τους κα

θαρους, και εγκρατίτας, και σακκοφόρους, όλους βαπτίζομεν. Ει δε και

είναι απαγορευμένο κοντά εις εσάς ό άναβαπτισμός, διά κάποιαν οικο

νομα, καθώς ειναι κοντά εις τους "Ρωμαίους, όμως ο δικός μας λόγος

» ας εχη δύναμιν -- αθετήση δηλ. το βάπτισμα των τοιούτων. Όθεν άν

το βαπτισμα σχισματικών αθετεί ο μέγας Βασίλειος, με το νά τούς έλειψεν

η τελειωτικό χαρις, περιττόν είναι λοιπον και το να ζητή τινάς άν πρέπη

- να βαπτίζομεν τους αιρετικούς. Εν δε τώ κ. κανόνι αυτού αποφασι

στικά λέγει, ότι τους αίρετικούς ού δέχεται ή Εκκλησία, χωρίς να

βαπτιση αυτούς. Την αυτήν γνώμην έχει και ο μέγας Αθανάσιος, ού

» και αυτού τους λόγους ή Έκτη απεσφράγισε σύνοδος. Λέγει γαρ εν τω

τρίτο λόγω κατά Αρειανών. Οι Αρειανοί κινδυνεύουσι και εις αυτό τό

πλήρωμα τού μυστηρίου, λέγω το βάπτισμα. Διότι άνισως ή διά του

βαπτίσματος τελειωσις δίδοται εις τό όνομα του Πατρός, και του Υιού,

νοι δι Αρειανοί δεν λίγουσε Πατέρα αληθινόν, με το να αρνούνται το εξ

να του ομοιον της ουσίας, αρνούνται δε και τον αληθινών Υιόν, και άλλον

αναπιάττοντες με την φαντασίαν των εκ μη όντων κτιζόμενον, όνομά

ουσι τουτοι Υιον, πως το παρ' αυτών διδόμενον βάπτισμα, δεν είναι

τελείως ανωφελς, και ματαιον και φαίνεται μεν κατά προσποίησιν, ότι
- ΕΕ- βαπτισμα αλλά τη αληθεια δεν έχει καμμίαν βοήθειαν προς την

πίστιν και την ευσέβειαν, ου γαρ ολίγων, απλώς Κύριε, εκείνος δίδει

αιρετικών, ή τα όμοια φρονήματα εκείνων έχουσι και αυτοί, ή το λιγώτερον δεν έχουσα

και όρθόν βαπτισμα, αλλ' εκείνος όπου και την επίκλησιν του ονόματος

»λέγει, και την πίστιν έχει δοθήν. Διά τούτο λοιπόν και ο Σωτήρ δεν

» έπαρήγγειλεν εις τους Αποστόλους να βαπτίζωσι μόνον απλώς, αλλά

πρώτον τούς είπε να μαθητεύσουν τους μέλλοντας βαπτισθήναι, και

» έτζι νά βαπτίζουν εις το όνομα του Πατρός, και του Υιού, και του

αγίου Πνεύματος, διά να γένη όρθή ή πίστες από την μάθησιν, και με

» την ορθήν πίστιν να προστεθή ή τελείωσις του βαπτίσματος. Διά τούτο

» και άλλα πολλα αιρέσεις, λέγουσι μεν τα ονόματα μόνον της άγιας

» Τριάδος, αλλ' επειδή δεν φρονούσε ταύτα όρθώς, μηδέ την πίστιν έχουσιν

»ύγιά, άνωφελές έχουσι και το παρ' αυτών διδόμενου βάπτισμα, με

το νά ύστερητα την ευσέβειαν. Ωστε όπου ακολουθεί, ότι ο ραντζό

»μενος από αυτούς να μολύνεται μάλλον με την ασέβειαν, παρά να λυτρώ

»νητα από αυτήν. Λοιπόν και οι τά'Αρείου φρονούντες, κάν αναγινώσκωσε

» τα γεγραμμένα, και λέγουσι τα ονόματα της αγίας Τριάδος εις το βά

»πτισμα αυτών, όμως πλανούσε τους λαμβάνοντας το βάπτισμα παρ'αυ

»τών, επειδή είναι των άλλων αιρετικών ασεβέστεροι. Αλλά και ο Θεο

λόγος Γρηγόριος συμφώνως με τους προρρηθέντας άγιους λέγει έντώ εις το

άγιον βαπτισμα λόγω, προς τους Αρειανούς, ή και Μακεδονιανούς απο

ντεινόμενος, όντας κατηχουμένους. Ει δε ακόμη χωλαίνεις, και δεν κα

νταδέχεσαι το τέλειον τής Θεότητος του Υιού και του Πνεύματος, ζη

»τησα άλον να σε βαπτίση, ή μάλλον ειπείν νά σε πνίξη εν τω βαπτί

»σματι. Επειδή και εγώ δεν έχω την άδειαν να χωρίζω την Θεότητα

» του Υιού και του Πνεύματος, άπό τήν Θεότητα του Πατρός, και να

» σε κάμνω νεκρών, εις τον καιρόν όπου πρέπει να σε αναγεννήσω διά του

βαπτίσματος. Ωστε όπου, ούτε το χάρισμα του βαπτίσματος να έχης,

» ούτε την ελπίδα όπου γεννάται από το βάπτισμα, με το να χάσης έντας 6

ολίγας συλλαβαίς του όμοουσίου και όμοιουσίου, την σωτηρίαν σου. Επειδή ό

» ποιαν άπό τάς τρεις υποστάσεις ήθελες καταββάσης από το αξίωμα της Θεό

»τητος, όλην την άγιαν Τριάδα καταβιβάζεις από αυτό, και τον εαυτόν σου

»ύστερείς από την διά του βαπτίσματος τελείωσιν. Λέγει δε και ο Θείος

» Χρυσόστομος (όμιλ. εις το εν άρχη ήν ό λόγος) άς μή σε γελάσουν ώ

» άκροατά τά των αιρετικών συστήματα, βάπτισμα γάρ έχουσιν, άλλ’ ου φώ

»τισμα. Και βαπτίζονται μεν κατά το σώμα, κατά δε την ψυχήν, δεν

» φωτίζονται. Αλά και ο άγιος Λέων έντή προς Νικήταν επιστολή, ουδείς

» αιρετικός, λέγει, άγιασμόν παρέχει διά των μυστηρίων. « Ο δε Αμβρόσιος

έν τώ περί των κατηχουμένων, το τών δυσσεβών βάπτισμα, λέγει, ουχ

άγιαζει. Τούτων ούτως ειρημένων, δικαίως ήθελεν απορήση τινάς, διατί

ή άγία και Οικουμενική β. σύνοδος εις τόν ζ. αυτής Kανόνα, αλλά δε

και η Οικουμενικής εις τον φέ αυτής, δεν απέβαλον όλων των αιρε

τικών το βάπτισμα, κατά τους Αποστολικούς Κανόνας, και την περί τον

άγιον Κυπριανόν σύνοδον, και όλους τους άλλους μεγάλους, και θεοσόφους

Πατέρας τους προρρηθέντας, αν τα συγγράμματα, αυτή η ιδέα, ώς εί

πομεν, Οικουμενικής. Εν τώ β. Κανόνι αυτής επεσφράγισεν, αλλά άλλων

μεν αιρετικών έδέχθη το βάπτισμα, άλλων δε ουχί ; διά νά γένη ευηλ

πτος ή λύσις της απορίας ταύτης, είναι χρεία να προηξεύρη τινάς, ότι

δύω είδη κυβερνήσεως, και διορθώσεως, φυλάττονται εις την τού Χριστού

Εκκλησίαν. Το εν είδος, όνομάζεται "Ακρίβεια, το δε άλλο, όνομάζεται

Οικονομία και Συγκατάβασης. Με τα όποια κυβερνούσε την σωτηρίαν τών

ψυχών οι του Πνεύματος οικονόμοι, πότε μεν με το ένα, πότε δε με το

άλλο. Λοιπόν οι άγιοι Απόστολοι εις τους προρρηθέντας Κανόνας των, και

οι μνημονευθέντες άπαντες άγιοι, έμεταχειρίσθησαν την Ακρίβειαν, και διά

τούτο αποβάλλουσε με τελειότητα το βάπτισμα των αιρετικών αι δε δύω Οι

κουμενικα σύνοδοι έμεταχειρίσθησαν την Οικονομίαν, και των μεν Αρειανών

και Μακεδονιανών το βάπτισμα έδέχθηκαν και άλλων των δε Ευνομία

νών και άλλων ακόμη, δεν έδέχθηκαν. Διότι, εις τους καιρούς μάλιστα

της β. συνόδου, ήκμαζαν οι Αρειανοί, και Μακεδονιανοί, και όχι μόνον

ήτον εις το πλήθος πολλοί, αλλά και μεγάλας είχον δανάμεις και κοντά

εις τους βασιλείς, και κοντά εις τούς άρχοντας, και την σύγλητον.

Όθεν, ένα μεν διά νά τούς έλκύσουν εις την ορθοδοξίαν, και να

τους διορθώσωσιν ευκολώτερα, άλλο δε διά νά μή τύχη και τους έξα

γριώσουν περισσότερον κατά της Εκκλησίας, και των Χριστιανών, και

γένει χειρότερον το κακόν, οικονόμησαν ούτω το πράγμα, οι οικονομούν

τες τους λόγους αυτών εν κρίσει, οι Θειοι εκείνοι Πατέρες, 1 Ψαλμ. ειά. 5.

και έσυγκατέβηκαν να δεχθούν το βάπτισμα αυτών, Ότι δε, δεν λέ

γομεν ταύτα προίκα, και με ψιλά λόγια, μάρτυρες εις τούτο είναι οι

δύω μεγάλοι Πατέρες ο Βασίλειος λέγω, και ό Γρηγόριος "Ο μεν γαρ

μέγας Βασίλειος, φοβούμενος τάς βασιλικάς και άρχοντικάς δυνάμες τών

πνευματoμάχων, και υποστελλόμενος μήπως έφορμήσουν κατά της Έκκλη

σίας της Καισαρείας, ήτις τότε ήταν όμονοφυής φοίνιξ της δρθοδοξίας,

έμεταχειρίσθη την οικονομία, και, μέχρις ικανού καιρού δεν ωνόμαζε

φανερά Θεόν το Πνεύμα το άγιον. Ο δε μέγας Γρηγόριος -θέλωντας να

φανερώση τάς δυνάμεις, και την άγριότητα των Αρειανών, και Μακεδο

νεανών, εις αυτόν τον συντακτήριον λόγον όπου κάμνει προς τους ρυ. Επε

σκόπους αυτής της Οικουμενικής β. συνόδου, λέγει, περί αυτών ταύτα
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προθυμίαν να ελευθερώνουν αυτούς από την κακοδοξίαν των. Οι γάρ συνευδοκούντες εις τάς εκείνων τελετάς, πώς δύνανται να
- - η η η Λ, Α. - - νέων - ν -

ελέγξουσιν αυτούς διά νά παραιτήσουν την κακόδοξον και πεπλανημένην των αιρεσιν,
--

» Τωόντι γαρ θήρες δεινοι έπιπεπτώκασι τη Εκκλησία, οι μηδε μετά την

-αιθρίαν ημών φειδόμενοι, αλλ' αναισχυντούντες είναι και του καιρού

δυνατώτεροι. « Ένθα φανερώνει, ότι και μ' όλον όπου ο βασιλεύς ήταν

όρθόδοξος, μ' όλον όπου επαρρησιάσθη ή ορθοδοξία, και σύνοδος εγένετο

κατ' αυτών Οικουμενική, όμως εκείνοι ακόμη δεινοί και άγριοι ήτο κατά

της ορθοδοξίας, και δυνατώτεροι από τους Χριστιανούς, Είπε δε και ά

νωτέρω ο μέγας Βασίλειος, ότι τών Καθαρών, είτ’ ούν Ναυτιανών το

βάπτισμα (το όποιον εδέχθη και ή β. και ή ς") έδέχθη διά οικονομίαν

των πολλών. Διότι άν ό λόγος ούτος της Οικονομίας δεν ήτο, πώς ής.

σύνοδος δεν ήθελεν εναντιώνεται, και εις τον εαυτόν της, και εις την

Οικουμενικήν β. σύνοδον, δεχομένη μεν αυτή το βάπτισμα τινών αιρε

τικών, επισφραγίζουσα δε τους Κανόνας του Βασιλείου, ό όποιος εις τον ά.

και μζ. Κανόνα παντελώς αθετεί τότών αιρετικών βάπτισμα; τάχα δεν

ανεγινωσκεν αυτή τους Κανόνας του Βασιλείου; ή διά τί να μην κάμη

εξαίρεσιν, να ειπή, ότι επισφραγίζει μεν όλους τους άλλους Κανόνας του,

έξω μόνον από τον ά και μ...; φανερόν είναι λοιπόν, ότι, άφηκε νά

νοουμεν ημεις, πως ο μεν μέγας Βασίλειος μεταχειρίζεται την Ακρίβεια,

αυτή δε, και η Οικουμενική β. έμεταχειρίσθηκαν την Οικονομίαν, και ούτω

δεν φαίνεται καμμία αντίφασις, ή εναντίοτης ανάμεσά των. Και ούτος

μεν ο λόγος της Οικονομίας είναι η πρώτη και κυριωτάτη αιτία, διά την

οποίαν αι σύνοδοι αύται, άλλων μεν αιρετικών εδέχθησαν το βάπτισμα,

και άλλων όχι. Κοντά δε εις τον λόγον της Οικονομίας έστάθη και δευ

τέρα αιτία, διά τήν οποίαν ούτως έποίησαν. Αύτη δε είναι, διότι, εκείνοι

μεν οι αιρετικοί, των οποίων έδέχθηκαν το βάπτισμα, έφύλαττον απα

ράλλακτον και το είδος, και την ύλην του βαπτίσματος τών ορθοδόξων,

και έβαπτίζοντο κατά τον τύπον της Καθολικής Εκκλησίας. Εκείνοι δε

οι αιρετικοί, των οποίων το βάπτισμα δεν εδέχθησαν, έπαραχάραξαν

την τελετήν του βαπτίσματος και διέφθειραν, ή τον τρόπον του είδους,

ταυτόν ειπείν των επικλήσεων, ή την χρήσιν της ύλης, ταυτόν ειπείν τών

καταδύσεων και αναδύσεων. Και ότι αυτή εστάθη ή αφορμή, μάρτυρες

αξιόπιστοι, πρώτον αυτά τα ίδια λόγια του ζ. Κανόνος της β. συνό

δου. Διατί γάρ άλλο, των μεν Eυνομιανών και Σαβελλιανών το βάπτισμα

δεν εδέχθη, τώνδε Αρειανών και Μακεδονιανών εδέχθη, εις καιρόν όπου επίσης,

και Ευνομιανοί, και Αρειανοί και Μακεδονιανοί είναι παγχαλεποι αιρετικοί;

(και γάρ ό Ευνόμος παρομοίως με τον 'Αρειον έβλασφήμει εις την θεό

τητα του μονογενούς Υιού και του Πατρός, λέγον αυτόν κτίσμα τουΠα

τρός, και υπουργών, καθώς φαίνεται εν τώ β. κατ' Ευνομίου λόγω τού

μεγάλου Βασιλείου. Και παρομοίως με τον Μακεδόνιον έβλασφήμει εις την

θεότητα του Πνεύματος, λέγων αυτό τρίτον είναι τη φύσει από τον Πα

τέρα ώς τούτο φαίνεται εν τώ γ. κατ' Ευνομίου λόγω του αυτού Βα

σιλείου) και οι Σαβελλιανοί και Αρειανοί, είναι ισοδύναμοι κατά τάς

αιρέσεις, κατά τον θεολόγον Γρηγόριον, λέγοντα, και ισον εις ασέβειαν,

και Σαβελλίως συνάψα, και Αρειανώς διαστήσαι, το μεν, τώ προσώπω

-τό δε, τας φύσεσε « Και πάλι, το γαρ κακόν εν άμφοτέροις όμοιον, κάν

έν τους εναντίος ευρίσκητα. Και ή μεν του Σαβελλίου δόξα εισάγει

τον Ιουδαϊσμόν, κατά τον ιερόν Φώτιον, ή δε του Aρείου, εισάγει τον

Ελληνισμόν, διά τί ούν οι ισοδύναμοι όντες κατά τάς αιρέσεις, δεν ά

πεδέχθησαν και ισοδυνάμως από την σύνοδον; φανερόν είναι, ότι οι μεν

Αρειανοί, και Μακεδονιανοί έβαπτίζοντο άπαραλλάκτως, ώς και οι όρ

θόδοξοι, εις τρεις αναδύσεις και καταδύσεις, και εις τρεις επικλήσεις

της άγίας Τριάδος, χωρίς να παραχαράζουν ούτε το είδος των επικλή

σεων, ούτε την ύλην του ύδατος. (διότι αγκαλά και ο Αρειανός Ουάλης

νόμον έθετο να γίνητα το βάπτισμα εις μίαν κατάδυσεν, ώς λέγει ό

Δοσίθεος, σελ. 86 της δωδεκαβίβλου, αλλά νόμος ούτος ουκ εσηκούηθη,

ουδε εκυρώθη, αλλ' ηπράκτησε παρά τους Αρειανούς. Επειδή ούτε μνείαν

τούτου όλως ποιείται ο Κανών, εν οις αναφέρει το των Αρειανών βάπτι

σμα, ούτε ο Ζωναράς, ή ό Βαλσαμών, ή ό Αριστηνός, ή ό Ανώνυμος

οι τών Κανόνων ερμηνευτα, τούτο λέγουσι. Και άγκαλά μετήλλαξαν και

τάς επικλήσεις τού βαπτίσματος οι Αρειανοί, κατά τον Κεδρινόν, και

τον αυτόν Δοσίθεον, λέγοντες εις το όνομα του πατρός του μείζονος,

και του Υιού του ελάττονος, και του αγίου Πνεύματος του ήττονος, αλλ'

ούχι πρό της β. συνόδου έποίησαν ταύτην την μεταλλαγήν, άλλ’ ύστερον,

ως ο αυτός λέγει Δοσίθεος) Οι δε Ευνομιανοί παραχαράξαντες τον τρόπον

της ύλης του βαπτίσματος, εις μίαν μόνον κατάδυσν έβαπτίζοντο ώς

αυτά τα λόγια επί λέξεως έχει του Κανόνος. -Ευνομιανούς γάρ φησε,

τους εις μίαν κατάδυσεν βαπτιζομένους κτλ. καθώς και οι Σαβελλιανοί

τον τρόπον του είδος του βαπτίσματος, ταυτόν ειπείν τάς τρεις επικλή

σεις διαφθείροντες, εδίδασκον, πως ο Πατήρ, και ο Υιός, και το Πνεύμα

είναι ένα πρόσωπον. Ότι δε έβαπτίζοντο κατά τον τύπον του της Εκ

κλησίας βαπτίσματος οι αιρετικοί εκείνοι, των οποίων το βάπτισμα ή

σύνοδος έδέχθη, μάρτυς είναι και ο ερμηνεύς των Κανόνων Ζωναράς,

Αναπτύσσων γαρ τον ζ. της β. συνόδου Kανόνα, τάδε φησιν επί λέξεως

ουκ άναβαπτίζονται ούν ούτοι, ότι περί το άγιον βάπτισμα κατ' ουδέν

νήμνδιαφέρονται, αλλ' επίσης τους ορθοδόξος βαπτίζονται. Ότι δε εκ

τού εναντίου, ού κατά τον τύπον τού της Εκκλησίας βαπτίσματος,

έβαπτίζοντο οι αιρετικοί εκείνοι, των οποίων ουκ εδέχθη το βάπτισμα,

μάρτυς παλιν ό αυτός Ζωναράς, λέγον. »Τούτους τοίνυν, και τούς

άλλους πάντας αιρετικούς, βαπτίζεσθαι οι ιεροι Πατέρες εθέσπισαν. "Η

» γαρ ουκ έτυχον του θείου βαπτίσματος, ή τυχόντες, ουκ όρθώς, ουδε

» κατά τον τύπον της ορθοδόξου Εκκλησίας, αυτού έτυχον. Λοιπόν, διότι

μεν οι αιρετικοί εκείνοι έφύλαττον τον τύπον του Αποστολικού βαπτίσ

ματος, οι Κανόνες των δύω συνόδων εκείνων, τους εδέχθησαν ώς βεβα

πτισμένους. Αλλ' ού διά τούτο μόνον, αλλά και διά οικονομίαν, ώς εί

πομεν. Ότι άν τους έλειπεν ή οικονομία βεβαιότατα δεν ήθελαν σταθή

εναντίον των Αποστολικών Κανόνων, όπου προστάσσουν το εναντίον,

τουτέστι νά μή διχώμεθα τό των αιρετικών βάπτισμα Όλη τούτη ή

θεωρία, όπου έως τώρα εκάμαμεν εδώ, δεν είναι περιττή, μάλιστα είναι

και αναγκαιοτάτη, άπλώς μεν διά κάθε καιρόν, μάλιστα δε την σήμερον,

διά την μεγάλην λογοτριβήν, και πολλήν αμφισβήτησιν, όπου γίνεται διά

τό των Λατίνων βάπτισμα, όχι μοναχά αναμεταξύ ημών, και τωνΛα

τίνων, αλλά και μεταξύ ημών, και των Λατινοφρόνων. Λοιπόν άκολου

θoύντες εις τα ερημένα, επειδή ο τόπος του Αποστολικού Κανόνος το

απαιτεί, λέγομεν, ότι το των Λατίνων βάπτισμα είναι ψευδώνυμον βά

πτισμα. Και διά τούτο, ούτε κατά τον λόγον της ακριβείας είναι δεκτόν,

ούτε κατά τον λόγον της οικονομίας. Δεν είναι δεκτόν κατά τον λόγον

της ακριβείας, ά. διατί είναι αιρετικοί, Ότι δε οι Λατίνοι είναι αιρε

τικοί,: ενα καμμία χρεια επί τού παρόντος να κάμωμεν καμμίαα;

ξιν Αυτό γαρ τουτο, οπου τοσον μίσος και τοση αποστροφηνεχομεν
ήδη τόσους αιώνας προς αυτούς, είναι μία φανερα απόδειξις, οτι ως

αιρετικούς τους βδελυττόμεθα, ότι λογής δηλαδή και τους Αρειανούς, ή Σαβελ

λιανούς, ή πνευματoμάχους Μακεδονιανούς. Mά άνισως τινάς αγαπά νά κατα

λάβη και από βιβλία της αιρέσεις των, αυτός θέλει τάς εύρη όλας μεν, εις τα

βιβλία του άγιωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κυρού Δοσιθέου του πα

πομάστεγος, με τάς σοφωτάτας αναιρέσεις των. Πλήν ικανήν είδησιν ήμ

πορεί να λάβη και από το βιβλιάριον του σοφού Μηνιάτου, το επιγρα

φόμενου Πέτρα σκανδάλου άρκούσι δε όσα περί αυτών ό άγιος Μάρκος

ό Εφέσου εν τη Φλωρεντία (συνελεύσει κέ) Παρρησία είπεν ούτως »ήμες

» δι' ουδέν άλλο απεσχίσθημεν των Λατίνων, άλλ’ ή ότι εισιν, ου μόνον

» σχισματικοί, αλλά και αιρετικοί, Δι' ό ουδε πρέπει όλως ένωθήναι αυ

τους. Και ο μέγας δε Εκκλησιάρχης Σιλβεστρος (τμήμ. θ. κεφ. έ) έλε

γεν. »Η των Λατίνων διαφορά, αίρεσίς έστι, και ούτως είχον αυτήν οι

»πρό ήμών. « Λοιπόν όντας όμολογούμενον, πώς οι Λατίνοι είναι παμ

πάλαιοι αιρετικοί, εν πρώτος ευθύς από τούτο είναι αβάπτιστοι, κατά

τον μέγα Βασίλειον ανωτέρω, και τους προ αυτού αγίους, Κυπριανόν,

και Φιρμίλιανόν. Διατί λαϊκοί γενόμενοι, με το να εξεκόπησαν από την

όρθόδοξον Εκκλησίαν, δεν έχουσι πλέον με λόγου τους την χάριν του

άγιου Πνεύματος, διά της οποίας οι ορθόδοξοι ιερείς τελειώνουτ τάμυ

στήρια. Εν τούτο επιχείρημα, το όποιον, τόσον είναι ισχυρών και ά

ναντίρρητον, όσον είναι ισχυροί και αναντίρρητοι οι Κανόνες του με

γάλου Βασιλείου, και του ιερομάρτυρος Κυπριανού, ώσάν όπου έλαβον,

και έχουν μάλιστα το κύρος από την άγιαν και Οικουμενικήν σ'. σύ

νοδον. Β. οι Λατίνοι είναι αβάπτιστοι, διατί δεν φυλάττουσε τις τρεις

καταδύσεις εις τον βαπτιζόμενου, καθώς άνωθεν ή ορθόδοξος Εκκλησία

παρά των άγίων Αποστόλων παρέλαβεν. Οι προγενέστεροι Λατίνοι και

νοτομήσαντες πρώτοι το Αποστολικόν βάπτισμα, επιχυσιν έμεταχειρί

ζοντο, ήγουν ολίγον τι επί της κορυφής του παιδός χύνοντες. Το όποιον

εισέτι και νύν εις κάποιους τόπους ενεργείται. Οι δε περισσότεροι με

δέσμην από τρίχας χοίρου, τρεις φορας ρίπτουσιν ολίγας ρανίδας νερού

εις του βρέφους το μέτωπον. Εις άλλους δε τόπους, καθώς ήμίν ανήγγειλεν,

εκείθεν τις προς ημάς επιστρέψας, ολίγον τι βαμπάκι (καθένας δε ήξεύρει

πόσον νερον ήμπορεί να σηκώση το βαμπάκι) ολίγοντα βαμπάκι, λέγει,

βουτήσαντες εις το ύδωρ, χρίoυσι με εκείνο το παιδίου, και το βαπτίζου

σι. Λοιπόν αβάπτιστοι οι Λατίνοι, διατί δεν κάνουσιτάς τρεις καταδύσεις,

και αναδύσεις, κατά την Αποστολικήν παράδοσιν. Περί τούτων των τριών

καταδύσεων, πόσον είναι αναγκαία και απαραίτητοι εις τελείωσιν τού

βαπτίσματος, δεν λέγομεν. Όποιος αγαπά, άς αναγνώση, αλλά κατά

πάσαν άνάγκην άς αναγνώση, το εγχειρίδιον τού πολυμαθεστάτου, και

σοφωτάτου Ευστρατίου του Αργέντου. Αλλά και ημείς εις τον ν. Αποστο

λικών Κανόνα θέλομεν ειπή, όσα ή νύν χρεία απαιτεί. Είδε και τις

εξ αυτών των Λατίνων, ή και των Λατινοφρόνων, ήθελε προβάλλη τάς

τρείς επικλήσεις της αγίας Τριάδος, δεν πρέπει να καμόνητα πώς αλησ

μόνησεν εκείνα όπου ήκουσεν ανωτέρω από τον ιερόν Φιρμίλιανών, και

από τον μέγαν Αθανάσιον, ήγουν πως είναι αργά, δηλαδή και ανενέργη

τα τα υπερθέα εκείνα ονόματα, προφερόμενα από των αιρετικών τα

στόματα. Διατί άν ούτω δεν είναι, βεβαιότατα πρέπει να πιστεύσωμεν,

ότι και τα κακογραΐδια κάμνουσι θαύματα, με τό να επάδουσε τα θεία ονό
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Επίσκοπος, η Πρεσβύτερος τον κατά αλήθειαν έχοντα βάπτισμα, εάν άνωθεν βαπτίση, ή τον μεμο
ν - -- ν α -- -- ν -

λυσμένον παρά των ασεβών εάν μή βαπτίση, καθαιρείσθω. Ως γελών των σταυρών, και τον τού Κυ
τής εν Καρχ. ν ν ν ν ---- - ν' -- , -

:Ιριου θάνατον, και μη διακρίνων ιερέας ψευδοερέων,
λέ. νζ.κ.Βα- α -

το ακας Ερμηνεία,

Έφ. δ. 4.
Ένα Βάπτισμα είναι παραδεδομένον εις ημάς τους ορθοδόξους Χριστιανούς, τόσον από τον Κύριό μας, όσον και άπό τούς

Θείους Αποστόλους, και αγίους Πατέρας. Επειδή και ένας εστάθη ο σταυρός και ο θάνατος του Κυρίου,

τύπον το βάπτισμα γίνεται. Διά τούτο ο παρών Αποστολικός Κανών διορίζει, ότι όποιος Επίσκοπος, ή

βαπτίση δευτέραν φοράν άνωθεν και εξαρχής, ώσάν τον τελείως αβάπτιστον, εκείνον που έβαπτίσθη αληθώς

εις τών οποίων τον

Πρεσβύτερος ήθελε

κατά την διαταγήν

του Κυρίου, και των Αποστόλων, και των θείων Πατέρων, άπαραλλάκτως δηλαδή καθώς βαπτίζονται οι ορθόδοξοι Χριστιανοί,
- ν - -

ο τοιούτος ας καθήρεται. Επειδή με τον δεύτερον αυτόν αναβαπτισμών, ανασταυρώνει και παραδειγματίζει τον Υιον του Θεού, το

Εβρ. ς. 4.

Ρωμ. ς. 5.

οποίον αδύνατον λέγει ο Παύλος. Και δευτερόνε τον θάνατον του Κυρίου, του οποίου πλέον ο θάνατος δεν κυριεύει,
-- -- - - 1

κατά τον ίδιον Παύλον (1) ομοίως και όποιος Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος δεν ήθελε βαπτιση με το της καθολικής Εκ

ματα. Όταν λοιπόν οι Λατίνοι, και ως αιρετικοί βάπτισμα δεν δύνανται

να τελειώσουν, διά τι απώλεσαν την τελεταρχικήν χάριν, και κοντά εις

τούτο, έτι και το Αποστολικον ανέτρεψαν βαπτισμα των τριών κατα

δύσεων. Λοιπόν λέγω, εκείνο όπου δέχονται το των Λατίνων ράντισμα,

άς το στοχασθούν τι έχουν να αποκριθούν εις την αυθεντίαν του πα

ρόντος Αποστολικού Κανόνος, και έτι του εξής μζ.; ήξεύρω τι προβάλ

λουσιν οι άμισθοι δεφένσορες του Λατινικού ψευδοβαπτίσματος. Προβάλ

λουσε γάρ ότι με μύρον έσυνείθισεν η Εκκλησία μας να δέχεται τους

από Λατίνων επιστρέφοντας. Και ευρίσκεται και κάποια διατύπωσις,

όπτού διαλαμβάνει τι λογής να τους δεχώμεθα, Και προς ταύτα άπλά

και δίκαια αποκρινόμεθα ταύτα. Ότι φθάνει, όπου ομολογείς, πως με

μύρον τους εδέχετο. Λοιπόν είναι αιρετικοί. Διά τί γαρ με μύρου, άν δεν

ήσαν αιρετικοί, λοιπόν όντων ομολογουμένως αιρετικών, δεν είναι πιθανόν,

ότι η Εκκλησία ή ορθόδοξος και Αποστολική, ήθελεν επίτηδες να αθετή

τους Αποστολικούς τούτους Κανόνας, και τους συνοδικούς όπου προεση

μειώσαμεν. Αλλά καθώς φαίνεται, και καθώς είναι πρέπον να πιστεύσωμεν,

κάποιαν τινά μεγάλην οικονομίαν ήθέλησε να μεταχειρισθή εις τους Λα

τίνους ή Εκκλησία, έχουσα και παράδειγμα εις τον σκοπόν της την με

γαλην εκείνην και αγίαν Οικουμενικήν σύνοδον την δευτέραν, Οικονόμισε

γαρ ή β, σύνοδος, ώς είπομεν, και εδέχθη το βάπτισμα των Αρειανών,

και Μακεδονιανών, με σκοπόν και ελπίδα της εκείνων επιστροφής τε και

επιγνώσεως, και διά να μη γίνουν άγριώτεροι θήρες κατά της Εκκλησίας

ώσάν όπου ήσαν και πλήθος υπέρπολυ, και δυνατοί κατά τα έξω πράγ

ματα. Και του σκοπού τούτου, και της ελπίδος επέτυχον. Διότι με την

οικονομίαν ταύτην και ημερώτεροι εκείνοι προς τους ορθοδοξους έγένοντο,

και τόσον
προς την ευσέβειαν επεστράφησαν, ώστε, όπου εις ολίγους

χρόνους, ή τελείως εξέλιπον, ή πολλα ολίγοι έμειναν. Οικονόμησαν λοι

πόν ομοίως και οι προ ημών, και εδέχθησαν το βάπτισμα των Λατίνων,
κατά τον δεύτερον μάλιστα τρόπον. Διά τι ό παπισμός τότε ήκμαζε,

και όλας τας δυνάμεις τών της Ευρώπης βασιλέων είχεν εις τας χείρας

του, το δε βασίλειον το δικόν μας έπνεε τα λοίσθια. Όθεν ήταν ανάγκη,

άν ή οικονομία αυτή δεν εγίνετο, να εγείρη τα Λατινικά γένη ο Πάπας

κατά των Ανατολικών, να αιχμαλωτίζουν, να φονεύουν, και άλλα μύρια

εις αυτούς να κάμνουν δεινά. Αλλά τώρα όπου κακά τοιαύτα δεν δύνανται

εις ημάς να κάμνουν, με το νά επέστησεν εις ήμάς ή θεία πρόνοια φύ

λακα τοιούτον, όπου και αυτών εκείνων των άγερώχων εις τέλος κατέ

βαλε την όφρύν, τώρα λέγω, όπου τίποτες καθ' ήμων δεν ισχύει ή λύσσα

του παπισμού, τι πλέον οικονομία χρειάζεται; ή οικονομία γαρ έχει

μέτρα και όρια. Και δεν είναι παντοτινή, και αόριστος. Δι’ δ και ό

Θεοφύλακτος Βουλγαρίας λέγει. Ο κατ' οικονομίαν ποιώντ, ουχ ώς άπλώς

καλον, τούτο ποιεί, αλλ' ώς προς καιρόν χρειώδες (ερμηνεία εις το έ.

11, της πρός Γαλατ.) ικανώς ώκονομήσαμεν, λέγει ο Θεολόγος Γρηγό

ριος εν τω προς τον Αθαν εγκωμίω, μήτε το αλλότριον προσλαμβάνον

τες, και το ημέτερον φθείροντες, ό κακών όντως έστιν οικονόμων, Έτζι

λέγω και εγώ. Βέβαια κακή οικονομία είναι αυτή, όταν διά μέσου αυτής,

ούτε τους Λατίνους ήμπορουμεν να επιστρέψωμεν, και ημείς παραβαίνο

μεν την ακρίβειαν των Ιερών Κανόνων, και δεχόμεθα των αιρετικών το

ψευδοβάπτισμα »Οικονομητέον γάρ μη παρανομητέον, λέγει ο θείος

Χρυσόστομος. Ότι δε οικονομικώς έγινεν ή διατύπωσης εκείνη, από

τούτο είναι φανερον, ότι έως τότε οι Ανατολικοί έβαπτιζον τους έπι

στρέφοντας Δυτικούς, καθώς αυτό τούτο μαρτυρεί ή έν Λατεράνω της

Ρώμης τοπική σύνοδος, γενομένη κατά το ασιέ. έτος από Χριστού.

Λέγει γάρ αυτή εις τον δ. Κανόνα της, ότι οι Ανατολικοί δεν ελειτούρ

γουν, εκεί όπου ήθελε λειτουργήση πρότερον Δυτικός, αν δεν έκαμνον

πρώτον αγιασμών, προς καθαρισμών. Και έπειτα λέγει, ότι αυτοί οι

Ανατολικοί άνεβαπτιζον και τους προσερχομένους τη ανατολική Εκκλη

σία, ως μη έχοντες δηλαδή βάπτισμα άγιον και Αποστολικόν ορα

Δοσιθ. σελ. 8, 24. της δωδεκαβίβλου. Λοιπόν, όταν έως τότε, κατά

την μαρτυρίαν των ίδιων εχθρών, οι Ανατολικοί τους έβαπτιζον, δήλον,

ότι διά μεγάλην οικονομίαν ύστερον έμεταχειρίσθηκαν τον τού μύρον

τρόπον, επειδή δεν συνέφερεν εις την εσχάτην ασθένειαν του ημετέρου

γένους, να εξάψουν επιπλέον την μανία του παπισμού, και με τούτο

ακόμη, ώσάν όπου τότε κατήργησαν και άκυρα έποίησαν τα εν τήΦλω

ρεντία κακώς γενόμενα, και πολύς διά ταύτα ήτον ο Λατινικός βρασμός.
Ωστε, της οικονομίας παρελθούσης, ή ακρίβεια, και οι Αποτοκλικοί Κα

νονες, πρέπει να έχουν τον τοπον τους.

(1) Δεν λέγει λοιπόν όρθώς ο Βαλσαμων εν τη ερμηνεία του ιθ. Κανό

νος της ά ή και άλλοι τυχόν του Βαλσαμώνος ομόφρονες, ότι πρέπει

να βαπτίζωνται δευτέραν φοράν εκείνοι, όπου όντες πρότερον ορθόδοξα

βαπτισμένοι, ύστερον έγιναν αιρετικοί, και μετά ταύτα πάλιν επιστρέψουν
εις την ορθόδοξον πίστιν. Φέροντες εις μαρτυρίαν του παρόντα "Αποστο

λικών Κανόνα, και τόνιθ. της ά. όπου λέγει. Ότι οι Παυλιανίσαντες όταν
προσφύγουν εις την Καθολικήν Εκκλησίαν πρέπει να αναβαπτίζονται δεν λέ

γουσε, λέγω ούτοι ορθώς διά τρία αίτια. ά. διά τι με τον αναβαπτισμών

τούτον όπου αυτοί θέλουσι, δύω βαπτίσματα εισάγουσιν εν τή Καθολι

κή Εκκλησία, ήτις εν τω συμβόλω της πίστεως εν ομολογεί το βάπτισμα,

λαμβάνουσα την αφορμήν της τοιαύτης ομολογίας από τον Παυλον ειπόντα,

νείς Κύριος, μία Πίστις, εν Βάπτισμα. «Και όσον το κατ' αυτούς - Έφ, δ', 4.

ανασταυρώνουσι με τον αναβαπτισμόν, τον Υιόν του Θεού, και τον

σταυρου αυτού και τον θάνατον δευτερώνουσιν, όπερ έστιν ασεβέστατον
» Εκουσίως γάρφησαν άμαρτανόντων ήμων, ουκέτι περί άμαρτιών άπολείπε

νται θυσία, ήτοι σταυρός, και το του σταυρού αντίτυπον 1 Έβρ. ι.

βάπτισμα, κατά τον Θείον Χρυσόστομον (όμιλ. κ. προς Έβρ), μιά γαρ

θυσία, λέγει, τετελείωκεν εις το διηνεκές τους άγαζομένους (Εβρ. ι) και,
αδύνατον τους άπαξ φωτισθέντας. »Είτα παραπεσόντας (δηλονότι Ιουδαι

σμών και απλώς αρέσει, κατά τον Χρυσόστομον) πάλιν διά μετανοίας άνα

καινίζειν, ανασταυρούντας εαυτούς τον Υιόν του θεού. (Εβρ. σ') β, ότι

ο Αποστολικός ούτος Κανών, ονες μαρτυρίαν της γνώμης αυτών φέρου

σι, δεν λέγει διά τους ορθοδόξους πρότερου βαπτισθέντας, αλλά διά τους

από γεννέσεως αιρετικούς όντας, και παρ' αυτών μεμολυσμένους, είτα προς

την ορθοδοξίαν έλθόντας. Όθεν και δεν λέγει να αναβαπτίζωμεν αυτούς,

ώς πρότερον όντας βεβαπτισμένους, αλλά να βαπτίζωμεν, (εάν γάρ φησε

μή βαπτιση) ώς μη όντας ποτε όρθοδόξως βεβαπτισμένους. Ο δε ιθ. της

ά, λέγων να αναβαπτίζονται οι Παυλιανίσαντες Παυλιανίσαντας ονομάζει

τους από γεννήσεως έχοντας την αίρεσιν του Παύλου, και όχι τους ύστε

ρον γενoμένους τοιούτους (εί και τοιουτόν τι φαίνεται να σημαίνη ή

λέξις του παυλανίζω) επειδή ή Oικουμενικής σύνοδος εν τω φέ, αυτής,

Κονόνι, ενθυμουμένη αυτον τον ίδιον Κανόνα της ά. το, Παυλμανισάντων,

εις το, Παυλιανιστών μετέβαλεν, ομοίως δηλονότι με το, Δονατιστών, και

Μοντανιστών, τα οποία ονόματα φανερώνουσι την από γεννήσεως αίρε

σιν μάλλον, και όχι την ύστερον γενομένην. Καθώς και αυτός ούτος ο

Βαλσαμών, αλλά και ο Ζωναράς, κατά το νόημα τούτο ερμηνεύουσι τον

Κανόνα, ώς θέλομον ιδή εν τη ερμηνεία εκείνου. Ει δε και ο Κανών

αυτός έμεταχειρίσθη την λέξιν του αναβαπτίζω, το όποιον φανερώνει τον

δευτέραν φοράν βαπτίζω, αλλά την έμεταχειρίσθη όχι κυρίως, άλλα κατα

χρηστικώς: αναφέρωντας δηλαδή το βάπτισμα του αιρετικού Παύλου,

Καθώς και ό μέγας Βασίλειος εις τον μς. Κανόνα την αυτήν λέξιν έμε

ταχειρίσθη του αναβαπτισμού, Όχι πως ήταν αληθές βάπτισμα εκείνο,

αλλά καθώς εκείνοι οι αιρετικοί το ονόμαζον. Καθώς και ο Παύλος είπε

Θεούς, και Κυρίους τους των Ελλήνων θεούς. Όχι πως ήταν τή αληθεία

θεοί, αλλά καθώς εκείνοι τους ωνόμαζον (α. προς Κορινθ. ή) Και γ.

ότι αν ήταν συγκεχωρημένον να βαπτίζονται παλιν οι Χριστιανοί εκείνοι

όπου γένουν αιρετικοί ή αρνηθούν την πίστιν, διά τι ή ίδια πρώτη σύ

νοδος εν τω ιά, και β. αυτής Κανόνι διορίζει, ότι οι αρνηθέντες εις τον
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Εκλησίας βάπτισμα τον μεμολυσμένο», ήταβατσέτα παρά των ασεβών, ήγουντών

α -

αιρετικών, ας καθήβεται. Επειδή και πε

ριπαίζη τον σταυρών, και τον θάνατον του Κυρίου, νομίζωντας κακώς και σφαλερώς, ότι το μεμολυσμένον και συγχαμερόν βά
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πτισμα τών αιρετικών, είναι τύπος του σταυρού και του θανάτου του Κυρίουν ν y ν ν - ν "- ν- 1 ν ν ν ν - η » - η ν ν » - - Λ

με το βάπτισμα των ορθοδόξων. Και προς τούτοις, επειδή και δεν διακρίνει τους αληθείς ιερείς των ορθοδόξων,--τό, και έχει ισον

από τους ψευδείς ιερείς των

-

αιρετικών κάμνει Χριστιανούς αληθές τούς εις αυτό βαπτιζομένους, ούτε ή

τονουμένους, κατά τον ξή. Αποστολικόν. Σημείωσαν δε ότι, ώς επομεν,

άγιον Βάπτισμα γίνεται • Όσοι γάρφησινό Παύλος, εις Χριστόν έβαπτίσθημεν, εις τον θάνατον αυτού έβαπτίσθημεν.

Και, συνετάγημεν ουν αυτώ διά του βαπτίσματος εις τον θάνατον. Και σύμφυτο γεγόναμεντώ ομοιώματι του θανάτου

αυτού. Αλλά και ο σταυρός βάπτισμα ωνομάσθη υπό του Κυρίου, κατά τον Χρυσόστομον,ειπόντος. Το βάπτισμα, με 50

-ο εγώ βαπτίζομαι, βαπτισθήσεσθε. Και πάλιν - Βάπτισμα έχω βαπτισθήνα, και πώς συνέχομαι έως ού τελεσθή!. --

Κανών ΜΗ.

Eί τις Λαϊκός την έαυτού γυναίκα έκβαλών, έτέραν λάβοι, ή παρά άλλου άπολελυμένη, αφοριζέσθω. (Ι)

παρόν του διωγμού, να κάμνουν τόσους χρόνους ακροώμενοι, και τό

τους ύποπίπτοντες, εις καιρου όπου ήτο δυνατόν να τους βαπτιση δευ

τέραν φοράν, και έτζι και αυτούς να καθαρίση από την αρνησιν, και

αυτή να ελευθερωθή από τόσους κόπους και φροντίδας τής τούτων ψυ

χικής διορθώσεως; διά ταύτα λοιπόν τα αίτια, δεν είναι συγκεχω

ρημένον να βαπτίζη τινάς δευτέραν φοράν του αληθώς βεβαπτισμένου,

κατά τον μίζ. τούτου Αποστολικόν, και τον νζ. της Καρθαγ. άν και

παρά αιρετικών έμολύνθη. Επειδή και μένει το πρώτον βαπτισμα Ότι

τα χαρίσματα του Θεού είναι αμεταμέλητα. Δε ό και ό λέ τής εν

Καρθ. δεν συγχωρεί να άναβαπτίζονται οι καθηρεθέντες κληρικοί διά

εγκλήματα, και ούτω πάλιν να προβιβαζωνται εις ιερωσύνης βαθμών,

Καθαρίζεται δέ τις από τον μολυσμόν της αρέσεως, με τον αναθε

ματισμών της αυτής αρέσεως, με τανοιαν αξιόλογου, με την διατα

ξιν τών Πλαστικών ευχών του Πατριάρχου Μεθοδίου, τάς οποίας ή"Εκ

κλησία αναγινώσκει εις τους άρνησαμένους, και τελευταίου με την σφρα

γίδα του αγίου μύρου. Υστερον δε από την πρέπουσαν δοκιμασίαν,

και Κανόνα του διορισθέντα παρά του πνευματικού πατρός, και με το

σώμα και αίμα του Κυρίου, »Το αίμα γάργηση του Χριστού καθαρίζει

ημάς από πάσης αμαρτίας. « (ά. Επιστ. Ιωάννου α) Τα δε παιδία των

άγαρηνών όπου βαπτίζονται εις το εδικόν μας βάπτισμα, όχι με σκοπόν

ευσεβή, αλλά διά να μην γίνωνται τα σώματα αυτών νοσώδη, ή δυτώδη,

απεφασίσθη συνοδικώς, επί του Πατριάρχου κυρού Λουκά να βαπτίζων

τα δεύτερον, άνισως ήθελαν έλθη εις την έδικήν μας πίστιν. Επειδή εις

το βάπτισμα αυτών, δεν ήτο σύμφωνος ή των ασεβών αυτών γονέων

πίστις. Ομοίως πρέπει να βαπτίζονται και εκείνοι όπου ήθελαν βαπτι

σθή από ανίερον μεν, σχηματισθέντα δε ψευδώς, ότι είναι ιερεύς. Και

προς τούτοις εκείνοι, όπου ήθελαν βαπτισθή από λαϊκόνεν καιρώ κινδύ

νου, άν δεν αποθάνουν άλλα ζήσουν μετά ταύτα. Επειδή κατά τον μς.

τούτον Αποστολικόν, εις μόνους τους Επισκόπους, και Πρεσβυτέρους,

είναι άδεια να βαπτίζουν, και όχι εις λαϊκούς, κατά τον α. του Βασι

λείου, όπου λέγει, τους παρά λαϊκών βαττισθέντας βαπτίζομεν. Το γαρ

εν καιρώ κινδύνου και κατά περίστασιν γινόμενου δεν είναι νόμος εις

την Εκκλησίαν κατά τον ιζ. της ά και β. τα αυτά λέγει και

Βαλσαμών, και ο Βλάσταρς. Πρέπει δε να προσθέσωμεν και τούτο εις

την παρούσαν υποσημείωσιν. Ότι κατά του π. τής Καρθ. και π.δ. της

σ'. πρέπει να βαπτίζωνται τα παιδία εκείνα όπου, μήτε αυτά ήξ ύρουν

άν έβαπτίσθησαν διά τό ανήλικου, μήτε άλλοι μάρτυρες ευρίσκονται βε

βαιούντες, ότι έβαπτίσθησαν. Όρα και την υποσημ. του κό". του Νη

στευτού, περί του εν κινδύνω υπό ανιέρου βαπτισθέντος νηπίου, ότι

δηλαδή εάν αυτό ζήτη, βαπτίζεται υπό ιερέως. Καθ' ότι και Διονύσιος

ο Αλεξανδρείας Iουδαίόντινα, βαπτισθέντα υπό λαϊκού εν καιρώ ασθε

νείας θάνατον απειλούσης, έβαπτισεν αυτόν εξαρχής αφ' ου παλιν ά

έζησεν, ώς ιστορείται έντομ. ά. σελ. 183 της Βυζαντίδος. Προσθέττομεν

δε εδώ ότι αν ο Λαϊκός εν καιρώ ανάγκης δύναται να βαπτιση, δύναται ά

κολούθως και να τα μυρώπη, και να τα κοινωνήση (και όρα την υπο

σημείωσιν τού νή, της σ') είναι δε γνωμη τινών, ότι τα υπό Λαϊκών εν

ανάγκη βαπτισθέντα νήπια, πρέπει να μνημονεύονται μετά των ορθοδό

ξων εάν αποθάνουν, ώς έν ελπίδι όντα Θείου ελέους τυχεϊν. Τα δε μή

εν ανάγκη βαπτισθέντα παρά Λαϊκού, και ανιέρου υποκρινουμένου δε

τον ιερέα, ταύτα αποθανόντα να μη μνημονεύονται. Αβαπτιστα γάρει

σιν. Σημείωσα δε, ότι τους Λατίνους δεν λέγομεν ότι αναβαπτίζομεν,

αλλ' ότι βαπτίζομεν. Επειδή το βάπτισμα αυτών ψεύδεται το όνομα

αυτού. Και ουχ όλως εστιβάπτισμα, αλλά βάντισμα μόνον ψιλόν.

1) Η μεν άκρίβεια, και ή του Κυρίου απόφασης, εξίσου θέλει μήτε

ό άνδρας νά χωρίζη την γυναίκα του, μήτε ή γυναίκα τον άνδρα της,

Επίσης γαρ ο Κύριος και διά τον άνδρα, και δια την γυναίκα είπεν

• Οι αν απολύσει την γυναίκα αυτού, και γαμηση άλλην, μοχάται επ'

----------------------------------
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το οποίον δεν είναι, και διά τούτο αποδέχεται αύ
ν

Τ

αιρετικών. Αλλ' εξίσου και τους δύω ώς αληθείς αποδέχεται. Ούτε γάρ το μυσαρόν βάπτισμα των

χειροτονία αυτών κάμνει αληθείς ιερείς τους χειρο

εις τύπον του σταυρού και του θανάτου του Κυρίου το
"Ρωμ. ς". 9.

Ματθ. κ. 22.

23. Λουκά

-
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της Καρθαγ.

ριγ. Βασέ.

9 κά: λέ, οζ.

αυτήν. Και εάν γυνή απολύση τον άνδρα αυτής, και γαμηθώ άλλη

μοιχάται (Μάρκ. ί. 11) χωρίς να προσθέση το παρεκτός λόγου πορνείας

ή επί του ανδρός μόνον, ή επί της γυναικός μόνον. Αλλ' άφηκε τούτο

να το νοούμεν ημείς άδιαφόρως και εις τους δύω. “Η δε της Εκκλησίας

συνήθεια, εις μεν τον άνδρα δίδει την εξουσίαν να χωρίζη την γυναίκα

του ευρών αυτήν πορνευομένην, ή μοιχευομένην, ή δε γυναίκα να μην χω

ρίζη τον άνδρα κάν ευρη αυτον πορνεύοντα, ή μοιχεύοντα. Εί δε και

ήθελε τον χωριση επί λόγω πορνείας ή μοιχείας, και εκείνος μην υποφέ

ρωντας ύπανδρευθή με δευτέραν γυναίκα, ή μεν χωρήσασα αυτόν πρώτη

γυναίκα, εκείνη έχει την αμαρτίαν του τοιούτου χωρισμού, ο δε άνδρας

είναι άξιος συγχωρήσεως, διά τι έδευτερούπανδρεύθη, και ή δευτέρα αυτού

γυνή δεν κατακρίνεται ως μοιχαλίς. Ταύτην την συνήθειαν, ήτις από τον

Ρωμαϊκόν και πολιτικου νόμου επροχώρησεν εις την Εκκλησίαν, δεν ά

ποδέχεται ό Θεολόγος Γρηγόριος. Λέγει γάρ (Λόγω τώ εις το ρητόντού

Ευαγγελίου, ότε ετέλεσεν ο Ιησούς τους λόγους τούτους) »Τους πολλούς

» και κοινολαίτας ανθρώπους βλέπω σφαλερώς νοούντας διά τήν σωφρο

σύνη». Και τον νόμον όπου έχουσι περί αυτής, τον βλέπω άνισον, και

» ανώμαλου. Επειδή, διά ποίαν αφορμήν ο νόμος αυτός την μεν γυναίκα

παιδεύει, άν πορνεύση, εις δε τον άνδρα δίδει άδεια να πορνεύης και

νάν μεν ή γυνή επιβουλευθή την κοίτη του ανδρός, κρίνεται ώς μοι

» χαλίς, άν δε ο άνδρας έχωντας την γυναίκα του, πορνεύτη με άλλας

» γυναίκας, είναι ανεύθυνος, δεν δέχομαι την νομοθεσίαν αυτήν, δενέ

» παινώ την συνήθειαν. 'Ανδρες ήταν εκείνοι όπου έκαμαν τόν νόμον αυτόν,

και δια τούτο μόνον κατά των γυναικών ένομοθέτησαν Επειδή αυτοί οι

ίδιοι νομοθεται του πολιτικού τούτου νόμου, εις μεν τους Πατέρας -

νομοθέτησαν να ήναι τα τέκνα υπεξούσια, το δε ασθενέστερου μέρος,

» ήτοι την μητέρα, γυναίκα ούσαν ασθενή, άφησαν ανεπιμέλητου, μη νο

»μοθετήσαντες να ήνα τα τέκνα και εις αυτήν υπεξούσια. Ο Θεός

και δεν ένομοθέτησεν έτζ. Αλλά λέγει, τίμα του Πατέρα σου και την Μη

» τέρα του, ήτις έστιν εντολή πρώτη εν απαγγελείας, ένα εύσοι γένητα.

» (Ματθ. ιέ Μάρκ. ζ. δευτερ. ν. έ. Έξοδ. κ. Εκκλησ. γ) Και ό κακολο

»γών Πατέρα ή Μητέρα θανάτω τελευτάτω. Εξίσου και επί του πατρός

και επί της μητρός, και την ύπακοήν έτίμησε, και την ύβριν έπαίδευσε

» Και ευλογία πατρος στηρίζει οίκους, τέκνων, κατάρα δε μητρός έκρίζοι

- θεμέλια. Βλέπετε την ισότητα της νομοθεσίας, ένας είναι ο ποιητής του

να διο, και της γυναικός, Ένα χωμα είναι και οι διο. Ένα νόμος

είναι και εις τους δύω. Μία ανάστασις. Εξίσου από τον άνδρα, και από

και την γυναίκα έγεννήθημεν. Και εν χρέος από τα τέκνα εις τους γονείς

χρεωστείται. Πώς λοιπόν συό νομοθέτης άνδρας, ζητείς σωφροσύνην από

» την γυναίκα, σύ δε ου σωφρονείς; πώς ζητες εκείνο όπου δεν δίδεις;

και πώς έχωντας σώμα όμοιον με το της γυναικός, ανομοίως νομοθετείς; ει

ο δε και στοχάζεται τα επί της παρακοής κακά, ήμαρτον ή γυνή; αλλ'

νήμαρτε και ο Αδάμ. Και τους δύω ό όφις ήπατησε, και ούτε ή γυνή

νευρέθη ασθενεστέρα εις το να απατηθή, ούτε ο άνδρας δυνατώτερως εις

» το να μην απατηθή. Eι δε και στοχάζεται τα επί της αναπλάσεως

καλά, ήξευρε ότι ο Χριστός και τους δύω έσωσε με τα πάθη του. "Ε

»γινε διά τόν άνδρα σάρξ , αλλά και διά την γυναίκα. Απέθανε διά

τον άνδρα, αλλά και η γυνή με τον θάνατον αυτού σώζεται. Νομίζεις

ίσως ότι ετίμησε τον άνδρα, επειδή εγεννήθη από το σπέρμα του Δαβίδ

» αλλά και από την Παρθένον γεννηθείς έτίμησε την γυναίκα. Έπονται λέ

γει, οι δύω εις σάρκα μίαν, και ή μία σαρξ λοιπόν πρέπει να έχη

την όμοτιμίαν. Ο δε Παύλος και εις τον άνδρα την σωφροσύνην νομο

»θετεί με ποιον τρόπον και το μυστήριον τούτο μέγα έστι, εγώ δε λέγω

» εις Χριστόν, και εις την Εκκλησίαν (Εφεσ. έ) καλόν είναι εις την γυ

νναίκα να εντρέπητα τον Χριστόν, διά μέσου της εντροπής όπου δείχνει

και εις τον άνδρα της, καλών είναι και εις τον άνδρα να μην άτιμαζί την

» Εκκλησίαν του Χριστού, διά μέσου της ατιμίας όπου κάμνει εις την
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-- ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Ερμηνεία,

» Επειδή και ο Κύριος διέταξεν εις το Ευαγγέλιον, ότι ος αν απολύση την γυναίκα αυτού, παρεκτός λόγου πορ
ν - - - --

νείας, ποιεί αυτήν μοιχάσθαι. Και ος αν άπλευμέην γαμήσι μοχάται. Διά τούτο και οι θείοι

* ΤΑ - Σ Ματθ. 4.32.

Απόστολοι άκολου-1 και 5-7,
--

θούντες την διάταξιν του Κυρίου, λέγουσιν εις τον παρόντα αυτών κανόνα. Όποιος λαϊκός ήθελε χωρίση την γυναικά του χω
Α - - -- * -

ς λόγου πορνείας, ήγουν μοιχείας, (ο γάρ Ευαγγελιστής αντιμοιχείας ένταύθα, την πορνείαν εξέλαβε. Και άρα περί τούτου τον- -- - -- ν ν -- -- - *

δ. του Νύσσης) και πάρη άλλην ελευθέρα» γάμου, ας αφορίζεται. Ομοίως άς αφορίζεται, και εάν άφ’ ου χωρισθή από την γυ
» -

- --
-

ναϊκά του χωρίς αιτίαν πορνείας, πάρη άλλην γυναίκα χωρισμένη και αυτήν ούσαν από τον άνδρα της, χωρίς λόγου πορνείας,

ήγουν μοιχείας. Ταύτα δε που είπομεν διά του άνδρα, πρέπει να νοούνται και διά την γυναίκα εκείνη, όπου άφηση τον άνδρα

γυναίκα του, πορνεύοντας άλλην. Ομοίως δε και ο Χρυσόστομος αυτό

τούτο μαρτυρεί εν τή έ όμιλ. της ά. προς Θεσσαλ, παρακαλώ, λέγει,

» ας φυλαττώμεθα άπό τήν άμαρτίαν ταύτην. Διά τι καθώς ήμείς οι άν

»δρες παιδεύομεν τάς γυναίκας μας, όταν προδώσουν την τιμήντων εις

» άλλους. Έτζι και ήμας παιδεύουν, αν όχι οι νόμοι των Ρωμαίων, αλλ'

» ό Θεός, όταν προδώσωμεν την τιμήν των γυναικών μας, και πορνεύσω

» μεν με άλλας. Επειδή και τούτο, δηλαδή ή των ανδρών αμαρτία με άλ

•λην, μοιχεία είναι. Μοιχεία γαρ είναι, όχι μόνον το να μοιχευθή από
» άλλον ή ύπανδρος γυνή, αλλά και το να μοιχεύση άλλην ό ύπανδρευμένος

ανήρ. Πρόσεχε ακριβώς εις τούτο όπου σου λέγω... Δεν είναι μοιχεία

- τούτο μοναχά το να αμαρτήσουν οι υπανδρευόμενοι άνδρες εις γυναίκα

νύπανδρον ξένην, αλλά και το να άμαρτήσουν εις γυναίκα άνύπανδρον,

- και τούτο ομοίως μοιχεία είναι. Διά τι, αν και η γυναίκα εκείνη με την

• οποίαν άμαρτήσουν δεν είναι δεδεμένη με άνδρα, αλλά συό άμαρτάνων

είσαι δεδεμένος με γυναίκα. Και δια τούτο τον νόμον έπαρέβης, και

» άδικησες την ιδίαν σου σάρκα. Διά τι γαρ εσύ παιδεύεις την γυναίκα σου;

κάν και ήθελε πορνευθή με ελεύθερου άνδρα, βέβαια διά τι είναι μοιχεία,

* και με όλον όπου όπορνεύσας αυτήν, δεν έχει γυναίκα, αλλά διατι ή γυναίκα

» σου είναι δεδεμένη με άνδρα. Λοιπόν και σύ, επειδή είσαιδεδεμένος με γυναί

»κα, όταν πορνεύσης με ελευθέραν γυναίκα μοιχεία όμοίως είναι και ή έδική σου

Ματθ. 1, 32, 1 - αύτη πορνεία, το Απολύτως λέγει ο Κύριος, την γυναίκα
εθ. 7. » αυτού παρεκτός λόγου πορνείας, ποιεί αυτήν μοιχευθήνα.

»Και ο απολελυμένην γαμών, μοιχάται. Και άν τούτο έτζι ήνα, δεν μοιχεύει

» πολλώ μάλλον εκείνος όπου έχωντας την γυναίκα του, με ελευθέραν γυναίκα

συμφθείρεται; ναι. Φανερόν εις τόν κάθε ένα. Όχι μόνον δε ο Γρηγόριος.

» και ο Χρυσόστομος, αλλά και αυτός ο Βασίλειος δε υποφέρει να ακολουθή

» εις την συνήθειαν αυτήν, ήτις άθετεί την παραδεδομένην υπό του Θεού

- εντολήν, τόσον εις άλλα μέρη όσον και εις τον ιβ. όρον των ηθικών

- του. Λέγει δε και εις τόν λέ, αυτού Κανόνα. Όταν η γυναίκα άφηση τον

» άνδρα της, πρέπει να εξετάζωμεν διά ποίαν αιτίαν τον άφησε, κα εί

μεν φανή ότι ή γυνή αλόγως, και χωρίς αιτίαν αφήκεν αυτόν, ό μεν

» άνδρας να ήναι άξιος συγχωρήσεως, ή δε γυνή, Κανόνος και επιτιμίου,

•ώς αιτία γινομένη του κακού. Εύλογος δε αιτία του χωρισμού τούάν

δρογύνου άλλη κάμμμία δεν είναι, ειμή ή πορνεία, ή η μοιχεία του άν

» δρός και της γυναικός. Αλλά και η ριζ. Ιουστινιάνειος Νεαρά κειμένη

» εν βίβλ. των βασιλικών κή. τίτλ. ζ. διορίζει, ότι εάν ο άνδρας έχηγυ

» ναίκα άλλην, ή εις την πόλιν όπου ευρίσκεται, ή εις τό όσπήτιόν του,

- και συμφθείρεται με αυτήν, ή δε γνησία γυνή του ήθελε του είπή να

- απέχη από εκείνη, και εκείνος δεν θέλει να απέχη, δίδεται άδεια να

•λυθή όγάμος διά τήν ζηλοτυπία, της γυναικός. Από την οποίαν ταύτην

ζηλοτυπία, άλλαι μεν γυναίκες τρώγουν φαρμάκι και θανατώνονται,

άλλα χάνουσι τας φρένας των, άλλα έγκρεμνίζονται, και άλλα άλλα

- ατοπώτατα πράττουν. Καθώς τα τοιαύτα παραδείγματα ακολουθούν κα

•θημερινώς εις κάθε σχεδόν πολιν, και νήσον, και χωρίον. Διά

•τι, καθώς είναι μεστος ζήλου ο θυμός του ανδρός διά την μοι

•χευθείσαν γυναίκα του, ώς λέγει ο Σολομών (παροιμ. σ. 31) και ου

οφείσεται εν ήμέρα κρίσεως. Ουκ ανταλλάξεται ουδενός λύτρου την έχθραν,

ουδ’ ουμή διαλυθή πολλών δώρων, Τοιουτοτρόπως (να μη λέγω και πε

περισσότερου) μεστός ζήλου είναι και ο θυμός, ήτοι ή καρδία της γυ

ναϊκός, διά τον πορνεύοντα άνδρα της. Πλην σημείωσαν ότι, άγκαλά και

ο Κύριος έσυγχώρησε να χωρίζονται οι άνδρες άπό τάς γυναίκας των

επί λόγω πορείας ήτοι μοιχείας ο Αρχιερεύς όμως δεν πρέπει να διδη
άδειαν εις αυτούς και να δευτερούπανδρεύωνται. Αλλά να τους άφνη έτζι

χωρισμένους εις πολύ διάστημα καιρών, έως όπου το πορνεύσαν, ήτοι

κοιχευθέν μέρος, να μετανοήση, να προσπέση, και να κάμη υπόσχεσιν
ότι εις το εξής να φυλάξη την τιμήν του άλλου μέρους, και ούτω παλιν

νά ένόνωνται. Διάτι και ο Κύριος δεν έσυγχώρησε να χωρίζονται απλώς

διά μόνον την μοιχείαν. Αλλά κυρίως μεν και κατά πρώτον λόγον διά

τον ζήλον, όπου ακολουθεί από την τοιαύτην μοιχείαν, και διά του φό

νου όπου εκ του ζήλου ακολουθεί. Κατά δε δεύτερον λόγου, και διά την

σύγχυσιν και νόθευσιν τών γευών, όπου έπεται εκ της τοιαύτης μοι

χείας, ώς λέγει ο Θεολόγος Γρηγόριος. Ώστε καθώς λέγει ό Ζωναράς

ει Ερμηνεία τον 3 και κά. Κανόνος του Βασιλείου, δεν αναγκάζεται

μεν ο άνερ, εα δεν θέλη, εις το να έχη την μοιχαλίδα γυναίκα του,

αλλ' εαν θέλη, αποκρίματίστως έχει ταύτην, και συνοικεί με αυτήν. Τι

λέγω αποκριματίστως; επαινετος και φρονιμώτατος είναι ο άνδρας εκεί

νος, όπου δεχθή παλιν την γυναίκα του, και πορνεύσασαν, (επί υπο

σχέσει όμως να μην αμαρτήση εις το εξής) διά δύω αίτια. Πρώτον διά

την αγάπην και συμπάθειαν όπου δείχνει εις την ιδίαν σάρκα του, λέγω

δή την έαυτού γυναίκα. Μιμούμενος αυτόν τον Δεσπότην τών άπάντων

Θεόν, όστις και μοιχαλίδα ούσαν πρότερον την άνθρωπίνην φύσιν, και

πορνεύουσαν εις τα είδωλα, κατεδέχθη να την κάμη νύμφην του διά της

ένσάρκου οικονομίας, και να την σώση διά της μετανοίας και της μετ' αυτού

ενώσεως. Και καθώς φρονίμου ανδρος ίδιον είναι, όταν πληγωθή κανένα

του μέλος να μην το αποκόπτη, αλλά να σπουδάζη να το ιατρεύη: έτζι

φρονίμου ανδρος ίδιον είναι όταν άμαρτήση το ίδιον μέλος του, όπου είναι

ή γυνή, να μην το χωρίζη, αλλά να επιμελήται μάλλον να το θεραπεύση διά

της μετανοίας και επιστροφής. Και δεύτερον, διά τι ή τοιαύτη ακαθαρ

σία όπου μεταξύ του ανδρογύνου ήκολούθησε, κατά παραχώρησιν Θεού,

και εξ αιτίας προτέρων αμαρτιών αυτών ήκολούθησε. (Και άς εξετάζει ο

καθείς την συνείδησίν του, και θέλει εύρη τον λόγον μας αληθή) Όθεν

και τα δύω μέρη πρέπει να υπομένουν ένας τον άλλον, και όχι νά αν

ποχωρίζονται. Και αν ο Απόστολος λέγει ο πιστός άνδρας πρέπει να

συνοική με την άπιστον γυναίκα, και αντιστρόφως ή πιστή γυνή με τον άπι

στον άνδρα, διά την ελπίδα της σωτηρίας αμφοτέρων. Τι γαρ 1 ά. Κορινθ.

οίδας, λέγει, άνερ, ει την γυναίκα σώσεις, και τί οίδας γυναι, -

νεί τον άνδρα σώσεις; πόσον μάλλον πρέπει να συνοική, και να μή χωρίζεται

το ανδρόγυνον, και πορνείας ακολουθησάσης, εις καιρόν όπου δεν το

χωρίζει ή χειρων πασών των αμαρτιών ασέβεια; ταύτα δι όπου είπομεν περί

του ανδρός, νοούνται παρομοίως και περί της γυναικός. Εί δε Ι Παρουμ. της

και ο παροιμιαστής λέγει ο κατέχων μοιχαλίδα άφρων και 22.

» ασεβής. « το ρητον τούτο της σκληρότητος και άποτομίας του παλαιού νό

μου είναι, και όχι της έπιεικείας και χρηστότητος τού γλυκυτάτου νόμου του

Ευαγγελίου. Μάλλον δε και αυτή ή παλαιά γραφή, με το στόμα του

Μαλαχίου λέγει, »Γυναίκα νεότητός σου μη εγκαταλίπης, αλλά εάν μισήσας

- εξαποστείλης, καλύψει ασέβεια τα ενθυμήματά σου, λέγει Κύριος Παν

ντοκράτωρ. (Μαχαλ. β. 15. 16) Αν δε εις όλον τό ύστερον, δεν ή

να τρόπος, ούτε καμμία μηχανή, να ένωθή εις το εξής το άνδρόγυνου,

το μεν αθώου μέρος εξ ανάγκης μεγάλης ημπορεί να δευτερούπανδρευθη,

αλλ' όχι ποτέ και το πορνευσαν μέρος, και αιτιον γινόμενου του τοιούτου

χωρισμού. Τούτο γαρ αντί των β. υμεναίων, και γαμηλίων δάδων, πρέ

πει μάλλον να θρηνή και να κλαίη διά την αμαρτίαν του, και εις σκότος

λύπης, και χηρείας ζωντανής να ευρίσκεται, ότι ούς ό Θεός συνέζευξεν

αυτό διεχώρισεν. Τί λέγω; και ζημίαν τών υπαρχόντων του πρέπει να

λαμβάνη το μέρος εκείνο, όπου έγινεν αιτιον του χωρισμού, καθώς οι

βασιλικοί νόμοι προστάζουσι, κατά τον Χρυσόστομον (λόγ, εις τά, γυνή

δίδεται νόμω κτ.) το δε να μην υπανδρεύητα το μοιχευθέν μέρος του

ανδρογύνου, συμπεραίνεται και από την λή. Νεαράν του λέοντος. Προ

σταζει γάρ αύτη, ότι ο μεν άνδρας της μοιχευθείσης να πέρνη την
προίκα της, ή δε μοιχευθείσα να βάλλεται εις Μοναστηρίου, και νά άνα

γκαζηται και χωρίς να θέλη εις το να γίνεται Μοναχή. Οσα δι πρα

ματα είχε παράνω από την προίκα της, να ΤΑ διαμοιράζουν τα παεια

της και το Μοναστηριόν της. Η αν δεν έχη παιδία, να τα πέρνουν οι

γονείς της και συγγενείς, Και ή ριζ. Νεαρά του Ιουστινιανού προστάζει,

ότι εάν ό άνήρ της διά την μοιχείαν έν, Μοναστηρίω φυλλαττομένης α

ποθάνη ανάμεσα εις τους δύο χρόνους προτού να την πάρη παλιν, αυτή

να γίνεται καλογραία (και όχι δηλ. να δευτερούπανδρεύεται) Ότι δε

είναι συγκεχωρημένον να λαμβάνη πάλιν ο άνδρας την μοιχευθείσαν γυ

ναίκα τους μάρτυρες, ένθα μεν ό Αρμενόπουλος (βιβλ. σ. τίτλ. β.)

ένθα δε ο ιερός Φώτιος (τίτλ. ά., κεφ. β.) λέγων. Η ρλό. Νεαρά του

Ιουστινιανού (τεθείσα εν βιβλ. κή, των βασιλικών, κατά τον Βαλσαμώνα)

διορίζει, ότι, δύναται ο ανήρ να αναλάβη την μοιχευθείσαν γυναίκα του

ανάμεσα τις δύο χρόνους, αφού έμοιχεύθη, και καταδικασθείσα έβαλθα
εις Μοναστήριου διά τήν μοιχεία, και να συνοική με αυτήν, έχει κάθε

εξουσίαν και άδεια, χωρίς να φοβήται τελείως κανένα κίνδυνον διά τούτο,

και χωρίς νά βλάπτητα ο γάμος άπό τήν προλαβουσαν αμαρτία, και

χωρισμόν, Λέγει δε έν τώ περί παρθενίας και ο μέγας Βασίλειος, ότι εάν

ή αφεθείσα γυνή από τον άνδρα της μετανοήση και διορθώση την αι

τίαν διά την οποίαν αφέθη, πρέπει να ευσπλαγχνίζεται ο ανήρ διά την διόρ

θωσίν της, και να λαμβάνη πάλιν αυτήν, ώς ίδιόν του μέλος, Αλλά και
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της, άνευ λόγου πορνείας, και πάρη άλλον. Όποιος δε άνδρας ή γυναίκα, χωρισθούν άνευ ευλόγου αιτίας, και δευτερούπανδρευ

θούν, ως μοχοι πρέπει να κανονίζωνται επτά χρόνους να μην κοινωνήσουν, κατά τον πζ της σ' τον κ. τής εν Αγκύρ και τον

οζ και λζ, Βασιλείου. Ανάγνωθι και τον ριγ. της έν Καρθαγέν, ορίζοντα, ότι αν τά άνδρόγυνα χωρισθούν άνευ πορνείας, ή

πρέπει να μένουν άνύπανδρα, ή πρέπει νά διαλλαγούν, και να ενωθούν, ώς λέγει τούτο και ο Παύλος ά. Κορινθ. ζ.η

Κανών ΜΘ.

Είτις Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος κατά την του Κυρίου διάταξιν μη βαπτίσο εις Πατέρα, και Υιόν, Ικαν κή. 19.

και άγιον Πνεύμα. Αλλ' εις τρεις άνάρχους, ή εις τρεις υιούς, ή εις τρεις παρακλήτους, καθαιρείσθω.η

Ερμηνεία

Όταν ο Κύριος απέστειλε τους μαθητάς του εις το κήρυγμα του Ευαγγελίου, είπεν αυτοίς πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα

τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού, και του άγίου Πνεύματος. - Λοιπόν και ο παρών Αποστο

λικός κανών διορίζει, ότι όποιος Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος δεν βαπτιση με τοιούτον τρόπο, κατά την του Κυρίου ταύτην δια

ταγήν, αλλά εις τρεις άνάρχους, και εις τρεις υιούς, και εις τρεις παρακλήτους, άς καθήρεται. Επειδή τινές αιρετικοί, βλασφη

μούντες εις την αγίαν Τριάδα, τοιουτοτρόπως έβαπτίζοντο. Η δε των ορθοδόξων Εκκλησία, ένα άναρχον παρέλαβε λέγειν τον

Πατέρα διά το άναίτιον και αγέννητον. Αγκαλά και ο Υιός άναρχος λέγεται κατά την χρονικήν αρχή, καθώς θεολογεί ο Θεολό

γος Γηγόριος. Ωσαύτως και το Πνεύμα το άγιον, άλλ' ουχί και κατά την αιτίαν και φυσικήν αρχή. Τούτο γαρ μόνου ίδιον του

Πατρός έστι. Και ένα Υιόν διά την άρρητον γέννησιν. Και ένα παράκλητον, το Πνεύμα το άγιον, διά την υπέρ λόγον αυτού εκ

του Πατρός μόνου έκπόρευσιν. Σημείωσα δε όλοι οι Κανόνες των Αποστόλων που περί του βαπτίσματος αναφέρουσίν, Επισκό

πων μόνον και Πρεσβυτέρων κάμνουσιν ενθύμησιν. Επειδή και εις μόνους αυτούς είναι άδεια να βαπτίζουν, και όχι εις Διακόνους,

ή άλλους τινάς Κληρικούς,
--

Κανών Ν.

ζ.
» Είτις Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος μη τρία βαπτίσματα μιάς μυήσεως επιτελέση, αλλά ένβάπτισμα, 1: κή.

το εις τον θάνατον του Κυρίου διδόμενον, καθαιρείσθω. »Ού γάρ είπενό Κύριος, εις τον θάνατόν μου βα- 16

κπτίσατε. Αλλά πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός, και του

»Υιού, και του άγίου Πνεύματος. -

-- Ερμηνεία,

Τρία είναι τα αναγκαιότατα, και πάντη πάντως απαραίτητα έντώ μυστηρίω του άγιου βαπτίσματος. Νερόν ηγιασμένο».

Κατάδυσις τριτή και ανάδυσς έντώ ύδατα και Επίκλησις των τριών υπερθέων υποστάσεων. Εις τον ανώτερον μθ. Κανόνα οι

θείοι Απόστολοι περί των τριών επικλήσεων έπρόσταξαν και εδίδαξαν, ποια νά λέγωμεν ονόματα, και με ποίαν τάξιν. Εις δε τον

παρόντα ν διατάττουσιν ακολούθως περί των τριών καταδύσεων, και αναδύσεων. Ωσάν όπου, ώς είπαμε, είναι αναγκαία (1)

ο ηγ, της σ'. Κανών συγχωρεί, εάν προαιρείται να λαμβάνη πάλιν την

ιδίαν γυναίκα του ο στρατιώτης, κάν αυτή επηρεν άλλον άνδρα, διά

την πολυχρόνιον εκείνου ξενιτείαν. Ομοίως και ό ή της εν Νεοκαισαρ.

φαίνεται ότι συγχωρεί τον ιερέα, εάν θέλη, να συζή με την μοιχευθείσαν

γυναίκα του, νά καθαρήται όμως. Σημείωσα δε ότι δεν ήμπορεί κάθε

ένας να κινήση αγωγήν περί μοιχείας, αλλά μόνον πέντε πρόσωπα διω

ρισμένα, και αυτά νά ήνα οικειότατα της γυναικός και εγγύτατα. Δη

λαδή Πατήρ, άδελφός, θείος από Πατρός, και θείος από μητρός. Εξαι

ρέτως δε και μάλιστα πάντωνό άνδρας της. Συνισταμένου δε του γάμου,

άλλος τις δεν συγχωρείται να κινήση την τοιαύτην αγωγήν, πάρεξ μόνος

ο άνδρας της γυναικός, διά πέντε μαρτύρων, μαρτυρούντων εν φόβω Θεού,

ότι, είδον αυτήν επ' αυτοφόρω μοιχευομένην. Κινείται δε ή περί μοιχείας

αγωγή ανάμεσα εις πέντε χρόνους, και όχι εις περισσοτέρους, Αρμενό

πουλ. βιβλ. ά. τίτλ. γ. κοντά δε εις ταύτα πάντα πρέπει να ήναι γνω

στον εις όλους ότι οι πολιτικοί νόμοι και βασιλικοί δεν συγχωρούσε

ποτέ εις τούς άνδρας να θανατώσουν τις γυναίκας αυτών, κάν και

πιάσωσιν αυτάς μοιχαλίδας, Όθεν, κάκιστα ποιούσιν οι -θανατώνοντες,

ή τις γυναίκας αυτών, ή τις άδελφάς, και θυγατέρας, και συγγενίδας,

επειδή και επορνεύθησαν ή έμοιχεύθησαν. Λοιπόν, επειδή έκ πάντων ών

είπομεν συμπεραίνεται, ότι, δεν πρέπει να χωρίζονται τα ανδρόγυνα,

διά τούτο είναι ανάγκη να υπομένη το ένα μέρος του ανδρογύνου το

άλλο, κατά τον Θεολόγον Γρηγόριον. Και τόσον η γυναίκα πρέπει να υπο

φέρη τον άνδρα, κάν υβρίζη, κάν δέρνη αυτήν, κάν έξοδεύη την προίκα

της, κάν ότι άλλο της κάμη, όσον και ο άνδρας την γυναίκα, κάν και δαι

μονίζεται, κατά τον δ. Τιμοθέου, κάν άλλα ελαττώματα πάθη, και α

σθενείας έχη, κατά τον Χρυσόστομον (λόγ, εις το, γυνή δίδεται νόμω κ.τ.λ.)

και άν οι βασιλικοί νόμοι και εξωτερικοί, διά πολλάς αιτίας συγχω

ρούσε να χωρίζονται τα ανδρόγυνα, αλλ' ό Χρυσόστομος (αυτόθι) έναν

τιούμενος εις αυτούς, λέγει, » Ότι δεν έχει να μάς κρίνη ό Θεός κατά

» τους νόμους αυτούς, αλλά κατά τους νόμους όπου αυτός ένομοθέτησε περί

» του γάμου. Μία μόνη εύλογος αιτία χωρισμού είναι ή από των νόμων διορι

νζομένη, κατά τον Λέοντα, και Κωνσταντίνον τους βασιλείς, όταν το εν μέρος

επιβουλεύση την ζωήν του άλλου. (τίτλ. ιγ. της εκλογ. των νόμ.) Χωρίζεται

»προσέτι το ανδρόγυνον ευλόγως, όταν το εν μέρος είναι όρθόδοξον, και το

άλλο αιρετικών, κατά τον οβ. της σ. όταν ήναι συγγένεια εξ αίματος,

ή εξ αγχιστείας, κατά τον νδ. της αυτή, η εκ του παπτίσματος,

-κατά τον νιγ. της αυτής. Και όταν ό αυθέντης του ανδρογύνου δεν

» θέλη να συναινέση εις τον γάμου του, κατά τον μ. μά. και μβ. Βα

σιλείου. Τον τύπον δε τού Διαζυγίου Γράμματος δρα εν τω τέλει

» της βίβλου. «

(1) Είναι δόγμα αναντίρρητον της Ορθοδόξου ημών πίστεως, ότι ο

θάνατος του Ιησού Χριστού εστάθη ένα αναγκαίον μέσον δια την σω

τηρίαν όλου του άνθρωπίνου γένους, και διά την καταλλαγήν του ανθρώπου

προς τον Θεόν. Διότι χωρίς αυτόν δεν ήτο δυνατόν να φιλιωθή ποτέ

με τον Θεόν ό άνθρωπος, αλλά ήταν ανάγκη να μένη εις τούς αιώνας

εχθρός αυτού αδιάλλακτος. Και τούτο δηλών ό Παύλος έλεγεν. » Εχθροί

νόντες, κατηλλάγημεν τω Θεώ διά του θανάτου του Υιού αυτού. « (όμω έλ

Ουεν και διά να ενεργήται πάντοτε ή μνήμη της αρρήτου ταύτης ευερ
γεσίας του Θεού προς τον άνθρωπον, και διά να ενεργήται εις το εξής

πάντοτε ή εκ του θανάτου τούτου σωτηρία των ανθρώπων, τόσον αυτός

ό τον θάνατον τούτον ύπομείνας σαρκι, και της σωτηρίας ήμών άρ

χηγός Κύριος, όσον και οι θεσπέσιο αυτού Μαθητα, και όλοι οι θεο

φόροι Πατέρες διετάξαντο, να γίνεται αναγκαίως και απαραιτήτως ό τύ

πος και ή εικών του θανάτου τούτου εις κάθε μυστήριον, και εις κάθε

ιεροπραξαν και άγιστείαν τής "Εκκλησίας μας. Αλλά κατ' εξοχής τρόπου,

ό, τύπος τού Δεσποτικού θανάτου, εις το μυστήριον ενεργείται του Βα

πτίσματος, διά των εν αυτώ τελουμένων τριών καταδύσεων. Είπα κατ'

εξοχήν, επειδή εις όλα τα άλλα, εκτός του ανθρώπου, γίνεται ο τύπος

του Κυριακού θανάτου. Αλλ' εις το άγιον Βάπτισμα, αυτός εν αυτώ

ενεργεί τον του Κυρίου θάνατον ο άνθρωπος. Τουτέστιν αυτός ο βαπτι

ζόμενος τυπικώς αποθνήσκει και συνθάπτεται τώ Χριστώ εν τω ύδατα

του Βαπτίσματος. Και μάρτυς ό Απόστολος Παύλος λέγων» όσοι εις Χριστόν

νέβαπτίσθημεν, εις τον θάνατον αυτού έβαπτίσθημεν, συνετάγημεν ούν

» αυτώ διά του βαπτίσματος εις τον θάνατον. (βωμ. σ. 9) Λοιπόν διά

να γίνητα εις ημάς το όμοίωμα του θανάτου του Χριστού και της

» τριημέρου ταφής αυτού, εξ ανάγκης πρέπει να γίνονται αι τρεις κα

ταδύσεις. « Ει δε αλλέως αδύνατον. Και άκουσον πόσον είναι σύμφωνος

με την θείαν γραφήν και με τους Κανόνας των Αποστόλων περί της

--
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συνίσταται το βάπτισμα, άλλ’ ουδε όλως βάπτισμα ήμπορεί
--

κατά τά άπλώς λεγόμενα αναγκαία, και συστατικα του αληθούς και ορθοδόξου βαπτίσματος. Και χωρίς αυτά, όχι μόνον δεν

νά όνομάζητα. Διότι αν το, βαπτίζω θέλει να ειπή κοινότερονβο -- λ ό ν ό υ- - - ν' - ν » -- αν - » η "-- - ό ν ν - - β ν " } ν

υτώ, λοιπόν άπό τάς καταδύσεις τας εν τώ ύδατι, ταυτόν ειπείν από τα τρία βουτήματα, ή βαπτίσματα, βούτημα και βάπτι

ανάγκης τών καταδύσεων, και ή τών Πατέρων παράδοσις. Aυτίκα γάρ

ό τους Αποστόλοις σύγχρονος και κρυφομύστης Διονύσιος με την συνη

θισμένην του μεγαλόδοξον φράσιν ταύτα θεηγορεί »Τον ούν ιερώς βαπτι

νζόμενον ή συμβολική διδασκαλία μυσταγωγεί, τας εν τω ύδατα τρισι

καταδύσεσι, τον θεαρχικών της τριημερονύκτου ταφής Ιησού του ζωο

οδότου μιμείσθαι θανατου. Και παλιν. Οικείως ή δι' ύδατος ολική καλυ

ψις εις την του θανατου και του της ταφής άειδούς εικόνα παρελη

πται. Και άλλαχού, τρις μένουν αυτόν (του κατηχούμενου δηλ.) ο ιεραρχης

» βαπτίζει τας τρισί του τελουμένου καταδύσετε και αναδύσεσε την τριττήν

ντής θείας μακαριότητος επιβοήσας υπόστασιν. Κύριλλος ό Ιεροσολύμων

νέν τους κατηχητικούς. Και ενταύθα διά συμβόλου την τριήμερου τουΧρι

» στού αν ττόμενος ταφήν. Καθάπερ γαρ ό Σωτήρ ημών τρεις ημέρας, και

τρεις νύκτας εν τη κοιλία της γης εποίησεν, ούτω και ημείς εν τη πρώτη

νάναδύσει, την πρώτην εμιμείσθε του Χριστού, εν τη γή ημέρα, ενδι

ντή κατηδύσει, την νύκτα. Και παλιν, ώσπερ ο Ιησούς της οικουμενι

- κάς άμαρτίας αναλαβών απέθανεν, να θανατώσας την άμαρτίαν, ανα

-στηση σε εν δικαιοσύνη. Ούτω και συ καταβάς εις το ύδωρ, και τρόπον

» τινά συνταγείς ώσπερ εκείνος εν τη πέτρα, εγείρεται εν καινότητι

ζωής περιπατών. Και αύθις επί την αγίαν του Θείου Βαπτίσματος

- χειραγωγείσθε κολυμβήθραν, ώς ο Χριστος από του Σταυρού επί το

προκείμενον μνημα. Και παλιν ώσπερ ο Χριστός εν τω Ιορδανη λου

» σάμενος ποταμώ, και των Φώτων της θεότητος μεταδούς τους ύδασιν,

ανέβαινεν έκ τούτων, και Πνεύματος αγίου επιφοίτησης ουσιώδης αυτώ

εγίνετο, τώ, όμοιο επαναπαυομένου του ομοίου. Ούτω και ημίν άναβε

» βηκόσιν από της Κολυμβήθρας των ιερών ναμάτων, έδρθη χρίσμα το

αντίτυπον, ου εχρίσθη Χριστός Αθανάσιος ο πολύτλας ερμηνεύων το

»Αποστολικόν εκείνο, σύμφυτοι γεγοναμεν τώ ομοιώματα του θανάτου

ναυτού. Σύμφυτοι γεγόναμενήγουν μέτοχοι, ώσπερ το σώμα το Δεσπο

ντικόν ταφενεν τη γή, έφυσε σωτηρίαν τω κόσμω. Ούτω και το ήμων σώμα

- ταφέν εν τώ Βαπτίσματα έφυσε δικαιοσύνην ημίν αυτούς. Το δε ομοίωμα

» ούτως έχει. Ωσπερ ο Χριστός απέθανε, και τη τρίτη ημέρα ανέστη.

• Ούτω και ημείς εν τω Βαπτίσματι θνήσκοντες άνιστάμεθα. Το γάρ

» καταδύσαι το παιδίον εν τη Κολυμβήθρα τρίτον και αναδυσα, τούτο

-δηλοί τον θάνατον και την τριήμερου ανάστασιν του Χριστού. Βασι

κλειος εν τρισεν ούν καταδύσετε και ιταριθμος τις επικλήσετε, το μυστή

•ριον τού Βαπτίσματος τελειούται. Ινα και 6 του θανάτου τύπος εξει

σκονισθή, και τη παραδώσει της θεογνωσίας τας ψυχάς φωτισθωμεν οι βα

-πτιζόμενοι. Και αλλαχού εν οίδαμεν το σωτήριον Βαπτισμα, επειδή εις

νέστιν ό υπέρ του κόσμου θανατος, και μία ή εκ νεκρών ανάστασις, ών

ο τύπος έστε το Βαπτισμα. Και παλιν. Πώς oύν κατορθούμεν την εις ά

-δου κατάβασιν; μιμούμενοι την ταφήν του Χριστού. Οιονεί γαρ ενθαπτε

•ται εν τω ύδατα των βαπτιζομένων, τα σώματα. Και κατωτέρω το μεν
νούν ύδωρ, του θανάτου την εικόνα παρέχει, το δε πνεύμα, την ζωο

-ποιόν ένιωσε δύναμιν. Ο Νύσσης Γρηγόριος εν τω κατηχητικών ή δε εις

-τό ύδωρ καθοδος, και το τρις εν αυτώ γενέσθαι τον άνθρωπον, έτερον

- εμπεριέχει μυστήριον.... Και αύθις ο τοίνυν Θεός ήμων και Σωτήρ

- την ύπερ ημών οικονομίαν πληρων, το τέταρτον ύπήλθε στοιχείον την

γήν, ημείς δε Βαπτισμα παραλαμβανοντες εις μίμησιν του Κυρίου, και

διδασκαλου και καθηγεμονος ημών, εις γην μεν ου θαπτόμεθα, επί δε

το συγγενές της γης στοιχείου το ύδωρ ερχόμενοι, εκείνο έαυτούς έγ

οκρύπτομεν, ως ο Σωτήρ τη γη, και τρίτον τούτο ποιήσαντες, την τριή

»μερον εαυτούς της αναστασεως χάριν εξεικονίζομεν. "Ο Χρυσόστομος

» (όμιλ. κδ. εις τον Ιωαν.) τις ό λόγος του Βαπτίσματος και θεία τελείται

» Εν αυτώ σύμβολα, τάχος, και νέκρωσης, και ανάστασης, και ζωή. Και

- ταύτα όμου γίνεται πάντα. Καθαπερ γαρ εν τινι τάφω τώ ύδατα κατα

δυόντων ήμων τάς κεφαλάς, ο παλαιός άνθρωπος θαπτεται, και κατα

αδύς κάτω κρύπτεται όλος και απαξ, είτα άνανευόντων ημών, ο κανός

κάνεισε παλιν. Και αύθις (όμιλ. μ... τής ά. Κορινθ) Και το βαπτίζεσθαι

» και καταδύεσθαι, είτα άνανεύειν, της εις άδου καταβάσεως έστι σύμ

» βολον και της εκείθεν ανόδου. Δι' ό και τάφου το Βαπτισμα ο Παύλος

καλεί λέγον. Συνετάγημεν ουν αυτώ διά του Βαπτίσματος. Και παλιν,

•όπερ έστιν ή μήτρα τώ
ε
μβρύω, τούτο των πιστώ το ύδωρ. Εν γαρ

ντώ ύδατι διαπλαττεται και μορφούται. "Ο Δαμασκηνός Ιωάννης διά των

» τριών καταδύσεων, τις τρείς ημέρας της του Κυρίου ταφής σημαίνει

«το Βάπτισμα. Αλλά τι φέρω εις μαρτυρίαν τους παλαιούς και ημετέ

ρους πατέρας προς σύστασιν της ανάγκης των εν τώ Βαπτίσματα κατα

δύσεων, άς αναγνώση όποιος αγαπά τον σοφόν άνδρα, και των Λατίνων

θεολόγου Κορδέρον, και θέλει ιδή αυτόν εν

λόγω, πώς ανατρέπει την πονηράν γνώμην του Ακυνάτου Θωμά, όπου

δοξαζει ότι είναι πράγμα αδιαφορον το να γένη το Βαπτισμα με τις

τρεις καταδύσεις, ή να μη γένη. Και πώς αποφασίζει να φυλάττωνται

τώ περί Βαπτίσματος αυτού

, και αναδύσεις, κατά την διάταξιν τού Βα

πτίσματος της Ανατολικής ημών Εκκλησίας. Αλλά γαρ και αυτό το όνομα των

κολυμβηθρών, μέσα εις τας οποίας έβαπτίζοντο, και εκολύμβουν οι βα

πτιζόμενοι, ήμπορεί δι' εαυτού μόνον να παραστήση την ανάγκην τών

καταδύσεων, χωρίς άλλα πολλές αποδείξεις. - Όθεν έντας διαταγας των

» Αποστολων γέγραπτα βιβλ. ζ. κεφ. μέ, ότι εις το ύδωρ καταβαίνει ο

» βαπτιζόμενος. Και παλιν έστι τοίνυν το μεν Βαπτισμα εις τόν θά

-νατον του Κυρίου διδόμενου, το δε ύδωρ, αντί της ταφής, το έλαιου,

» αντί του Πνεύματος του αγίου. "Η σφραγίς, αντί του Σταυρού. Το μύ

•ρον, βεβαίωσης της ομολογίας. ... "Η καταδυσης, το συναποθανείν. "Η

» άναδυσης, το συναναστήνα. (βιβλ. γ.

του μεγαλ

- -
- - - -

απαράλλακτος αι τρεις καταδύσε

.. ιζ) « Δι’ ό και κατά την νύκτα

----------- ---- ---- , ----- , ----- --
-

-

υ Σαββατου ήτο και είναι έως την σήμερον συνηθεια νάβα
- - - - - - - - -

-

πτίζωνται οι κατηχούμενοι, καθώς τούτο δηλούσι και οι Αποστολικα αύ

ν - - - - * - -

τα διαταγα βιβλ. έ. κερ. ιθ' και ο μέ τής εν Λαοδικεία Κανών. Και

ό λόγος έστι, δια τι ή νύξ τούτου του μεγάλου Σαββάτου είναι μέσον της

ταφής και της Αναστάσεως του Κυρίου, κατά τον Βαλσαμώνα, και Ζω

ναράν, ών τύπος είναι αι του Βαπτίσματος καταδύσεις και αναδύσεις,

Ινα δηλ. ό βαπτιζόμενος, μή μόνον συνθκπτεται, και συνανίσταται τώ

Χριστώ κατά τάς καταδύσεις και αναδύσεις του Βαπτίσματος, αλλά

και κατά τον αυτόν καιρών. Εν δε τω λ ώ Φραντζίσκου του Πιβάτου

είναι γεγραμμένου, ότι ο άγιος Ωθων διά τριών καταδύσεων έβαπτιζε.

Φοβούμενος δε λέγει, μήπως οι Λατίνοι αθετήσαντες τους Αποστολικούς

θεσμούς τους επί του Βαπτίσματος διαταχθέντας, ύβριν εις αυτούς

προξενήσουσιν, έπρόσταξε να κατασκευασθούν κολυμβήθρα εκ μαρμάρων,

και να στερεωθούν μέσα εις τας Ε ησίας, εξέχουσα από την γην έως

ένα γόνατον, διά νά ημπορούν μέσα εις αυτάς να καταδύωνται με εύ

ρυχωρίαν τα βαπτιζόμενα νηπια. Όθεν και έντή κατά Βενετίαν Εκ

κλησία του αγίου Μάρκου τοιαύτη Κολυμβήθρα ευρίσκεται έως την σή

μερον, εις καταισχύνην των 11απιστών, Αλλά δή και ο Πάπας Πελάγειος

συμφώνως αποφαίνεται. Ότι, αναγκαίως χρειαζονται αι τρεις καταδύσεις

εις το άγιον Βαστισμα. Εκ πάντωνούν τών ερημένων τούτων ποιον συμπέ

ρασμα έπεται, ότι επειδή οι τρεις καταδύσεις και αναδύσεις αναγκαία εισιν

έντώ βαπτίσματι, διά νά εικονισθή δι' αυτών ο τριημερονύκτιος θάνατος, και

ταφή και Αναστασις του Σωτήρος, εν οις ή σωτηρία, και άφεσις, και κα

ταλλαγή δίδοται παρά Θεού τους ανθρώπους, Άρα το Λατινικών βάν

τισμα των καταδύσεων και αναδύσεων όν έρημου, ακολούθως έρημον και

τύπου του τριημερονυκτίου θανάτου, και της ταφής, και Αναστά

σεως του Κυρίου υπάρχει. Eί δε τούτων, δήλόν έστι και ομολογούμενοι,

ότι, και έρημον πασης χάριτος έστι και άγιασμού, και αφέσεως άμαρ

τιών. Eι δε οι Λατίνοι άνθίστανται, ότι το έαυτών ράντισμα δια

των επικλήσεων της άγιας Τριαδος παρεκτικόν έστιν αγιασμού και

χάριτος, ας μάθωσιν, ότι δεν τελειούται το Βαπτισμα δια μόνων των

τής Τριάδος επικλήσεων, αλλά δείται αναγκαίως και του τύπου του θα

νάτου, και της ταφής και άναστασεως του Κυρίου. "Επειδή ούτε μόνη

ή εις την Τριαδα πίστις σώζει τον βαπτιζόμενον, άλλα συν αυτή αναγ–

καία υπάρχει και ή εις τον θανατον του Μεσίου πίστες, και ούτω δι’ άμ

φοτέρων έντος της σωτηρίας και μακαριότητος γίνεται ούτος, » Εν τρισε

γάρ καταδύσεσι (καλον γαρ το του μεγάλου Βασιλείου επαναλαβείν

και ισαρίθμους ταΐς επικλήσεσι, το μυστήριον του βαπτίσματος τελειού

νται να καί ό του θανάτου τύπος εξεικονισθή, και τη παραδόσει της

» θεογνωσίας τας ψυχάς φωτισθώμεν οι βαπτιζόμενοι. Σημείωσα όμως,

ότι, καθώς λέγομεν πως είναι αιρετικών και άδεκτον το Βαπτισμα των

Λατίνων, διά τα ερημένα, ούτω πρέπει και ημείς οι όρθόδοξοι να προ

σέχωμεν καλώς εις το δικόν μας, να μην γίνεται μέσα εις λεκάνας και

σκαφίδια, μέσα εις τα οποία, μόλις ολίγον τι μέρος των ποδών

των βαπτιζομένων παιδίων βουτάται. Και αφήνω να λέγω, πώς και πολ

λακις περιτρέπονται και τα σκαφίδια εκείνα, και χύνεται το αγίασμα

Οθεν άν ελέγχωμεν τους Λατίνους, πώς ήθέτησαν το Αποστολικον Βά

πτισμα, πρέπει εκ του εναντίου ημείς να έχωμεν το δικόν μας ακίνδυνο»

και ανεπίληπτου. Και περί τούτου, καθώς και διά τά άλλα πάντα, ή

φροντις και το χρέος επίκειται εις τους ποιμένας των ψυχών. "Ημείς ώς

τόσον, κάμνομεν του σκοπού το έργον, και φωναζεμεν, δίδοντες την είδη

σιν. Αυτοί δε τά έαυτών σκοπείτωσαν, ως λόγον αποδώσοντες. Προσ

θέττομεν ακόμη και τούτο, ότι αν ίσως κατά τον μέγαν της Θεσσαλο

νίκης Γρηγόριου, ο Κύριος την εις άδου καθοδόν τε και αναβασιν πρου

ποδείξας ημίν διά του κατ' αυτόν βαπτίσματος, τους πιστούς τελεϊν, έπειτα

τούτο παρέδωκεν εις σωτηρίαν. (λόγ. β. περί βαπτίσματος) Επειδή το

ορθόδοξον βαπτισμα, δεν είναι τύπος μόνης της ταφής του σώματος

του Κυρίου, ώς είπεν ό Απόστολος, και οι άλλοι 11ατέρες, αλλά ακόμη

και της εις άδου καταβάσεως της ψυχής του, ως είπεν ανωτέρω ο Βι

σίλειος, και ο Χρυσστομος, ίνα, κατ' αυτον παλιν τον Γρηγόριον, διά
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----------------- ------------

εμα ονομάζεται, και όχι από άλλο τι. Αλλ' ίδωμεν και τι επί της λέξεως διορίζουσιν οι Απόστολοι. Όποιος Επίσκοπος, ή Πρε
Ν -

σβύ εν τη εν αντινίων του ίσματος, δεν επιτελέσει τρία βαπτίσματα, ή τρεις καταδύσεις, αλλά μίαν μόνον κατάδυσιν
ύτερος έντώ ένα μυστηρίωτου βαπτίσματος, δεν επιτελέσει τρία βαπτίσματα, ή τρεις ουσείς, αλλά μιαν μονο ανυεν,

ν -------- - - ν - »

γινομένην τάχα εις τον ένα θάνατον του Κυρίου, ας καθήρεται (όρα τον

- -- - Υ

ποστολικόν τούτον Κανόνα προφητικώς ανατρέποντα
- -- -- Α ν- α 1- -- ν -- ΣΣ ν - - - 2 -- - --

τον Ευνόμον, τον πρώτον έντώ βαπτίσματι επινοήσαντα την μίαν κατάδυση, ώς προείπαμε, ίσως σε και άλλοι αιρετικοί τούτο
- εν -- ο ν. » " - - η -

έποίουν εν τω καιρώ τών άγιων Αποστόλων) Επειδή, δεν είπε

ν

-- -- ν - ν ν 1

δ τριημερονύκτιος θάνατος του Σωτήρος έναργώς παριστάνεται, ούτε το μυστήριον καιρη Α α -ο ν -, Α η: γ ν ν «A ν -- ι ν - ν

νερούται. Όθεν και το τοιούτον βάπτισμα, ώς έρημον όν και της θεολογίας, και
ε-- ν

κακοδοξότατον. Μετάς τρεις δε καταδύσεις και αναδύσεις,

μερονύκτιος θάνατος και ταφή και ανάστασις

δος, και της ένσάρκου του Θεού Λόγου οικονομίας,

ο Κύριος

πε. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα
ν

το κήρυγμα. Εις τον θάνατό μου βαπτίζετε. Όχι, αλλά μας ε
- -- -- - , - Σν ------

εις το όνομα του Πατρτς, και του Υιού, και του αγίου Πνεύματος. Ήτοι βαπτίζετε
- -- - - - - ν ν

και εις κάθε μίαν κατάδυση, έν έκαστον όνομα επιλέγετε της άγίας Τριάδος. Διότι
ν

και ή

τού Σωτήρος ένταύτώ -

- » - - η - ν - θ' καν ν Σχει 1--- - - - θε -νίν- λέ, -- ζ - τον Γ.

σμα συνέχει έν έαυτώ τα δύω πρώτιστα της καθ' ημάς ορθοδόξου πιστεως δογματα, της θεολογίας λέγω της ωοποιου

"

Εις

-- ν - -

ημάς τους Αποστόλους του, όταν μας έστελλεν εις Η

ν - ν

τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς

αυτούς εις τρεις καταδύσεις και αναδύσεις,

ότι με την μίαν μεν κατάδυσιν και ανάδυσν, ούτε

ήθεογνωσία της αγίας Τριάδος ηλότελα φα

ης ενσάρκου οικονομίας, ασεβέστατόν έστι και

εις την αγίαν Τριάδα πίστις σαφώς καταγγέλλεται, και ήτρη

εικονίζεται. Και

Τ

ς

ακολούθως, διά τούτων το ημέτερον ε:
ής ρια

- Κανών NA".

» Είτις Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος, ή όλως του καταλόγου του Ιερατικού, γάμου, και

οκρεών, και οίνου, ούδι άσκησιν, αλλά διά βδελυρίαν απέχητα, έπλαθόμενος ότι πάντα καλά λίαν, και

νότι άρσεν και θήλυ εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον, αλλά βλασφημών διαβάλλοι την δημιουργία, η

»διορθούσθω, ή καθαιρείσθω, και της Εκκλησίας αποβαλλέσθω. Ωσαύτως και λαϊκός»

Επειδή, πάντα είναι καθαρά εις τους καθαρούς την συνείδη
- ν' -- 1 - -

απόβλητον μετά ευχαριστίας λαμβανόμενο, καθώς λέγει ιδία ο Παύλος. Και κανένα δεν
ν 1 » - -

κατα την εοίκην του
αν αν

διορίζουσιν, ότι όποιος
Α

"Αποστό.νγ. -

της ς. ιγ. της

Αγκύ, ιδ. της

έν Γάγγ. ά.θ.

ιδ. κά. Βα

σιλ. πς.

α -

Ερμηνεία,

δησιν. - Και πάν κτίσμα Θεού, είναι καλό, και ουδέν τις ή 13
α α! Γιμου. γ.

είναι κοινών, ή ακάθαρτον Ιή Ενός

φύσιν και οντότητα. Διά τούτο και οι θείοι Απόστολοι εις τον παρόντα Κανόνα αυτών, κοινώς 11,
-η αν -- - - Α 1 -- * - » --

Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος ή Διάκονος ή όλως εκ του καταλόγου υπάρχων των Ιερέων και Κληρικών, άλησμο- -

--
-------- --

τον άνθρωπονιάρσεν και θήλυ, ήθελεν - Γεν. α.

Α. αν - αν ν

νήσας ότι πάντα όσα έποίησεν

μεν του τύπου της ταφής του Χριστού, το σώμα θεουργηθή του βα

πτιζομένου, διά δε του τύπου της εις άδου καταβάσεως, θεωθή ή ψυ

χή του, λοιπόν, καθώς τα σπέρματα και φυτά, εάν δεν φυτευθούν βαθέως εις

την γην, αλλά μείνουν επανω εις την επιφανειαν, δεν δύνανται να βλαστήσουν,

και να καρποφορήσουν, αλλά, ή ξηραίνονται, ή καταπατούνται, ή διαρπά

ζονται από τα πετεινά. Τοιουτοτρόπως και οι δυστυχείς Λατίνοι. Επειδή

και δεν γίνονται σύμφυτοι κατά τον Απόστολου, ήτοι δεν συμφυτεύον

τα μαζί με τον Χριστόν, ώς φυτά έν τώ βαπτίσματι, Τούτο γαρ δηλοί

τό, σύμφυτοι, κατά τον Βασίλειον, λέγοντας : Σύνταφέντες το Χριστώ,

του νεαρότητος φθοράν έκδεχόμεθα, ταφήν δε, και ώσπερ φυτείαν στερ

νμάτων μιμούμεθα. Και παλιν συμφυτευθέντες εν τώ όμοιώματα του θα

» νάτου, πάντως συνεγειρόμεθα. Της γάρ φυτείας το ακολούθως, σημα

νόμενον τοιούτου, (λόγ. ά. περί βαπτίσματος σελ. 656. του β' τόμ.)

»Και μάλιστα διά τι και ο Κύριος, με το φυτου και σπέρμα του σίτου

παρομοίασε τον εαυτόν του, και την ταφή του, με την του σίτου φύ

ντευσιν είπών, εάν ο κόκκος του σίτου πεσών εις την γην αποθανη, ή

το φυτευθή και ενταφιασθή (Ιωαν. ιβ. 21) πολύν καρπόν φέρει.

Επειδή λέγω και οι Λατίνοι δεν συμφυτεύονται με τον διφυή κόκκου

Χριστόν εν τω ύδατα του βαπτίσματος, δια τούτο, ούτε το σώμα αυ

των θεουργείται, ούτε ή ψυχή, και απλώς ειπείν, να βλαστήσουν σωτη

ρίαν δεν ήμπορούν, αλλά ξηραίνονται και απολύονται.

(1) Tόσον από τον παρόντα Αποστολικόν, όπου και από τον ιδ. της

εν Αγκύρα, όρθόν και αληθέστατου έπεται πόρισμα, ότι, τινές και Επί

σκοποι, και Πρεσβύτεροι, και Διακονοι, οι μη όντες μοναχοί και το τότε

καιρώ, και τώρα, εξ οικείας θελήσεως δεν έτρωγαν κρέας, ούτε τρώγουσιν.

Οχι διά βδελυρίαν, ή άλλον τινά κακοφροσύνην αιρετικήν. Απαγε (των

Ελλήνων γαρ τούτο ήτον ίδιον, οι οποίοι δια τούτο κρέας δεν έτρωγον,

διά τι εδοξαζαν ότι τα άλογα ζώα έχουν ψυχήν, όθεν ουδε να τα

σφάζουν ετόλμουν, καθώς αναφέρει ο Πλούταρχος. Αλλά και των Μαρ

πινιαστών, και απλώς των Μανιχαΐου, κατά τον Επιφανειών και των

έγκρατητών, κατά του Βασίλειου και των Βογομίλων, κατά τον Βαλσα

μώνα) αλλά δι' άσκησιν,

της σαρκός, κατά τ

Επίσκοποι, και

κρατεύωνται τό

καθώς αναφέρει ο παρών Κανών, και δι' εγκράτειαν

ον ιό της Αγκυρας είπα, οι μη όντες μοναχοί

Πρεσβύτεροι, και Διακονο, ότι είχαν θέλημα να έγ

έκς, ή να το εσθονσιν. Αφ' ού δε έσυνεθίσθη εις την
τού Χριστου Εκκλησίαν ή τοιαύτη επωφελεστάτη συνήθεια να μή γίνονται

τενές Επίσκοποι, προ του να γίνουν μοναχοί (ήτες βεβαιούται από τα

λόγια όπου είπαν ό,τε Καισαρείας, και ο Χαλκηδόνος, προς τον τοπο

τηρητών του Πάπα Ιωάννου εν τη επί Φωτίου γενομένη συνόδω, έχοντα ούτως
- ν *. - - ν - ν ν ν -

»Και εν τη Ανατολή είτις μη μοναχος έγένετο, ού γίνεται Επίσκοπος,

ετς

ο Θεός είναι πολλά καλά. Και ότι έποίησεν ο Θεός

απέχη από τον γάμο, και από την βρώσιν του κρέατος, και την πόσιν

εν γν ν - η γν ν ν -

του οίνου, όχι διά άσκησιν και εγκράτειαν της σαρκός, (1)

νή Πατριάρχης. Και πάλιν Έν τω καιρώ της τούτου (του Φωτίου δήλ.)

» Αρχιερωσύνης, πολλοί συνέψηφίσθησαν και Κληρικοί μοναχοί) Και ο

» Θεσσαλονίκης Συμεών (κεφ. σξς) λέγει, ότι η Εκκλησία τους περισ

νσοτέρους των μελλόντων γίνεσθαι Επισκοπων, μοναχούς ποιούσα πρό- --

»τερον, ούτως Επισκόπους καθιστά. Ορα και την υποσημ. του π.

» Αποστολικού. Αφού λέγω, ή τοιαύτη συνήθεια επεκράτησε, μήτε αυτούς

» κρεοφαγείν δει, (λέγει ο Αοίδιμος Δοσίθεος εν τη δωδεκαβίβλο» σελ. 779.

νήτοι ό Πατριάρχης προς τους Πατριάρχας, και ό Αρχιερεύς προς τους

» Αρχιερείς, ουκ εγώ) και όσοι καταλύουσε, παρά το πρέπον ποιούσιν.

» Επειδή μέγιστου τους άπλους των Χριστιανών προξενούσι σκανδαλον.

» Και προς τούτοις πάσι. Δ. ό και ο Κεδρηνος κατηγορεί τον Επίσκοπον

του Κοπρωνύμου Κωνσταντίνου, τον Πατριάρχην, ότι από μοναχού έ

εγένετο στεφανίτης, ήτοι κληρικός, και εκρεοφαγε. Eι δε οι Αρχιερείς,

κατά τον Αρχιερέα τούτου και Πατριαρχήν Δοσίθεον, δεν πρέπει να

κρεοφαγώσι, ποσου μάλλον οι μοναχοί, οίτινες διά τρία αίτια μάλιστα

πρέπει του κρέατος να απέχουσε. Πρώτον διά τι ο σκοπός και το τέ

λος του μοναχικού επαγγέλματος είναι σωφροσύνη, παρθενία, και του

σώματος χαλιναγωγία και ύποπιεσμός. Η δε του κρέατος βρώσις λιπα
- - - -- - - - - -

- - -

ρωτατη ουσα απο ολα τα φαγητά, επομένως εναντιώνεται εις την σω

φροσύνην και παρθενίαν, ταυτον ειπείν, έναντιώνεται εις τόν σκοπόν και

τέλος αυτό, με το να γαργαλίζη την σαρκα, και να ασυκώνη πόλεμο»

ατόπων ορέξεων και επιθυμιών κατά της ψυχής. Και άν, κατά τον Βα- -

σιλείου, οι μοναχοί πρέπει να μεταχειρίζονται όχι την παχείαν δίαιταν,

αλλά την ολίγον το τρόφιμον έχουσαν, και αν ούτε τα ήδύτερα των φα

γητών πρέπει να τρώγωσαν, ώσάν όπου τούτα είναι φιληδονία, κατά

του αυτον άγιον (όρα κατά 11λατ. οά) πώς είναι πρέπον να τρώγωσε

κρέας, το οποίου είναι και παχύτατον από όλα τα φαγητά, και τρο

φιμώτατου, και ήδύτατον; Δεύτερον, δεν πρέπει οι μοναχοί νά κρεωγα
γώσι, διά τι παραβαίνουσα τήν αρχαιοτάτην ταύτην παρά τοίς μονα

χούς συνήθειαν, λέγω δη την του κρέατος αποχήν. Ότι δε παλαιοτάτη έστιν

ή τοιαύτη κεχαριτωμένη συνήθεια, και προ των χρονων της Βασιλίσσης

Θοφανούς, φανερον είναι και από την μαρτυρία, οπού επομεν ανωτέρω,

Ο" γάρ Κοπρώνυμος ήτο προ της Θεοφανούς έκατουπεντήκοντα χρόνους. Δη

γείται δε και ο θείος Χρυσόστομος (εν τω ά λόγω προς Θεόδωρον εκ

πεσόντα) ότι ένας μοναχός εις τας ερήμους ευρισκόμενος, παρεκαλεί τον

συγκατοίκου του να υπαχη να του φέρη κρέας να φαγη. Eι δε και δεν

ήθελε να υπάγη (διά τό άτοπον δηλ. και εμποδισμένου ζήτημά του) -

φοβέριζεν ότι αυτος μόνος έχει να καταβή εις το παζάρι. Και αλλαχού

ο αυτός, διηγούμενος τις συνήθειας των τότε Μοναστηρίων, λέγει ο Παντα

εκεί καθαρά κνίτσης, αίματων. « (λόγ, ιδ. της κ. προς Τιμοθ. σελ. 307.
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αλλά διά τί συγχαίνεται ταύτα, και με τον τρόπον τούτον βλασφημεί και διαβάλλει την δημιουργίαν του Θεού, ότι είναι ακάθαρτος και

κακή, ο τοιούτος λέγω ή ας διορθωθήκαι ας μάθηνά μήβδελύττητα ταύτα και αποστρέφητα, στοχαζόμενος, ότι ούτε ο γάμος, και η νό

μιμος μετά γυναικός συνάφεια είναι βλαβερά, ούτε τα κρέατα, ούτε ο οίνος, αλλ' ή κακή τούτων μεταχείρησις. Διότι αν ήτο κακά και

βλαβερά δεν ήθελαν δημιουργηθούν από τον Θεόν όστις είναι φύσει αγαθός. Είδε και δεν διορθωθή, ας καθήρητα, και εν ταυτώ

από την Εκκλησίαν άς αφορίζητα. Ομοίως δε και όποιος λαϊκός ήθελε συγχαίνεται ταύτα ας άφορίζητα,

Συμφωνία,

»Συμφώνως και εις τον γγ. αυτών Κανόνα καθαρούσι τους Ιερωμένους, τους μη έντας εορταϊς έσθίοντας κρέας, και

πίνοντας οίνον, όχι δια άσκηση, αλλά διά βδελυρία, οι ίδιοι Απόστολοι. Η δε έν Γάγγρα σύνοδος, και αναθέματι καθυποβάλλει,

-τόσον εκείνους που κατηγορούσε τον γάμο, και συγχαίνονται την Χριστιανήν γυναίκα την κοιμωμένη» μετά του νομίμου ανδρός

αυτής, έντώ ά. Κανόνι, και δη και τους παρθενεύοντας, όχι δι’ αυτό το της παρθενίας καλών, αλλά διατι βδελύσσονται τον νό

-μιμον γάμο, Κανόνι θ’, και την γυναίκα εκείνην που αναχωρήση από τον άνδρα της, ως βδελυττομένην τον γάμο, Καν. δ.

»Διά τούτο και ή ς", εν τω ιγ. Κανόνι αυτής ακολουθούσα και τον παρόντα Αποστολικών και τον έ προσέτι, διορίζει, ότι να

•μένουν στερεά και άδιαχώριστα τών “Ιερωμένων τα συνοικέσια,

τόμ. δ)"Ιστορεί και ο Νικηφόρος Γρηγοράς εν τη "Ρωμαϊκή ιστορία ότι

ή γυνή Ιωάννου του Γλυκές και λογοθέτου έγινε μοναχή, και εζήτεινά γένη και

ο ανήρ αυτής μοναχός. Ο δε βασιλεύς λίαν αυτόν άγαπών τον εμπόδι

σεν. "Επειδή έχωντας κακοχυμίας εις τα άρθρα και βασανιζόμενου κατά

καιρούς, ανάγκη ήτο να τρώγη κρέας, κατά την γνώμην των ιατρών,

αφ' ού δε ήθελε γένη μοναχός, τούτο πλέον να κάμη δεν ήταν έννομου

και επαινετόν. Και ό Θεσσαλονίκης δε θείος Γρηγόριος φανερώς λέγει

ότι ή κρεωφαγία είναι έμποδισμένη από τους μοναχούς. (λόγω α. τών ύ

στέρων υπέρ των ιερώς ήσυχαζόντων) ό δε βασιλεύς Νικηφόρος ό Βο

τανειάτης γενόμενος μοναχός, αφ' ού έχασε την Βασιλείαν, και ερωτηθείς,

εάν μεγαλοψύχως υποφέρη την καλογερικήν ζωήν, απεκρίθη ούτω »Μόνη

ή αποχή του κρέατος πικραίνει με, περί δε των άλλων μικρά μοι

φροντίς. « (Μελέτ. Αθηνών Εκκλησ. ιστορ, τόμ.β. σελ.414) και ο βίος
δε Ιωάννου του της Κλίμακος λέγων ότι ο άγιος ήσθηεν άπαντα, ά αμέμ

πτως έφείται τώ επαγγέλματι, τούτο βέβαιοι. Όρα και τον Ευεργετι

νόν σελ. 425, αλλά τί ταύτα λέγω φέρωντας μαρτυρίας εκ των ανθρώ

πων; αυτή ή Κυρία Θεοτόκος έμαρτύρησε μόνη της: πόσον και αρχαία,

και ψυχωφελεστάτη είναι ή του κρέατος αποχή, παραγγείλασα διά θαυ

ματουργίας προς τον άγιώτατον εκείνον Δοσίθεον, έτι παιδίον όντα, προς

τοις άλλοις, και να μη τρώγη κρέας, καθώς τούτο διηγείται ο σοφός

Αββάς Δωρόθεος. Σφραγίς δε των ειρημένων τούτων, ας ήναι ό λδ.

Κανών του αγίου Νικηφόρου του Ομολογητού. έγων φανερώς ταύτα

» άνισως μοναχος βίψη το άγιον σχήμα, κρεωφαγήση, και λάβη γυναίκα,

•ό τοιούτος εάν δεν μετανοή, πρέπει να αναθεματισθή, ή στανικώς έν

-δυόμενος το σχήμα, να κλείεται μέσα εις Μοναστηρίου. Γράφει δε και ο

Βουλγαρίας Θεοφύλακτος κατά των μοναχών των Λατίνων και κατη

γορεί αυτούς πώς έτρωγαν το ζωμί του κρέατος, και ακολούθως απο

βάλλει την κρεωφαγίαν τών μοναχών ώς μη προσηκόντως γινομένην. Λέ

γει δε και ο άγιος Μελέτιος ό ομολογητής εν τω κατ' αυτόν αλφα

βαταλφαβήτω, ότι όλοι μεν και λαϊκοί και μοναχοί έχουν χρέος να φυ

λάττουν τας του Θεού εντολάς. Οι δε μοναχοί εξαιρέτως πρέπει να έ

χουν την παρθενίαν, την φυγήν του κόσμου, και την του κρέατος απο

χήν, ούτω λέγων » Παντες τηρείν τάς προσταγές οφείλομεν του κτί

-στου. Τούτο και μόνον μοναχούς πρόσεστνεξαιρέτως τούτο και μόνον

» έχουσι προσφέρειν τώ Δεσπότη. Την παρθενίαν, την φυγήν τών κοσμι

-κών πραγμάτων, την αποχήν του κρέατος, την στένωσιν και θλίψιν.«

Τρίτον δε και τελευταίου, δεν πρέπει να τρώγουν οι μοναχοί κρέας,

αν όχι τόσον διά τι είναι εμπόδιον προς τον σκοπόν και το τέλος

του μοναχικού πολιτεύματος, αν όχι τόσον διατι είναι εναντίον της

αρχαιοτάτης παραδόσεως της Εκκλησίας και των Πατέρων, αλλά περισ

σότερον, διά το κοινόν σκάνδαλον όπου προξενεί εις τας καρδίας των

πολλών. Οι μοναχοί τρώγουν κρέας. Τούτη είναι μία πρότασης όπου και εκ

μόνης ακοής γίνεται πρόσκομμα εις πολλούς. Διότι τόσον ο Απόστολος από το

ά, Κορινθ ή ένα μέρος έλεγεν »Ούμή φάγω κρέας εις τον αιώνα, εάν μή τον

12. "Ρωμ. ιδ. αδελφόν μου σκανδαλίσω « και πάλιν καλών το μη φαγείν κρέας,

21. μηδε πιειν οίνον, μηδε εν ώ ο αδελφός σου προσκόπτει,

ή σκανδαλίζεται, ή ασθενεί. Όσον και ο Αββάς Ποιμήν από το άλλο,

ευρισκόμενος τοτε εις τράπεζα, έχουσαν κρέας, δεν ήθέλησε να φάγη,

είπών, ότι τούτο το κάμνει διά νά μή προξενήση σκάνδαλον εις τους

εκεί σε Χριστιανούς, Είδε και οι κρεωφαγούντες ημέτεροι μοναχοί διά

νά ελευθερωθούν από τον έλεγχου της συνειδήσεως προτείνουσιν, ότι και

ο Βασίλειος λέγει (διατάξει κτ.) πώς έσυγχωρήθη υπό τών Πατέρων,

να βάλλεται εις τα λάχανα, ή όσπρια, προσέψημα ταριχευτόν, ταυτόν

ειπείν ξύγγι αλατισμένον ύειον, αλλά δή και ο Παχώμιος έτρεφε χοίρους

εις το Μοναστήριον, και ο Συμεών ο νέος Θεολόγος έτρεφε περιστεράς,

Ας μάθωσεν, ότι τάς προφασιολογίας ταύτας προτείνουσι παρομοίως και

και των Λατίνων μαναχοί. Προς μεν ούν το του μεγάλου Βασιλείου,

ρητέον ότι έσυγχωρήθη ναι, παρά τών εν τώ Πόντων ασκουμένων, να

βάλλεται εις τα όσπριατό τοιούτον ξύγγι, πρώτον μεν, εξανάγκης, το

και τινάς εξ αυτών νά μήν έμποδίζηται άπό τό νά ερωθή, επειδή

νά μήν ευρίσκετο εις εκείνα τα μέρη ελαιον, κατά τον Δοσίθεον. Δεύ

τερον, διατί, ως λέγουσι τινες, ηκολούθει ασθένεια εις τους άδελφούς από

το πάντη ανάρτυτου φαγητόν, τρίτον, διατί και τόσον ολίγον έβαλετο,

όπου τελείως δεν επροξένει καμμίαν ήδουήν, ούτε όλως εψήνετο, κατά τα

λόγια του άγιου. »Το γαρ ελάχιστον εκείνο τμήμα εις τοσούτον πλήθος

ύδατος, ή σπερματώδους, είτύχοι βρώματος εμβληθέν, ούτρυφης έστι

κατηγορημα, αλλά ακριβεστάτη των ασκητών και ταλαίπωρος όντως έγ

κράτεια. Και τέταρτον, ότι, αν και τούτο λέγει ο Βασίλειος, αλλ' ου
παρά τούτο και την κρεωφαγίαν συγχωρεί, Μάλιστα δε όλον το έναν

τίου, αποβάλλει μεν την παχείαν δίαιταν, ώς είπομεν, και τα παραρτύ

ματα, και τα ήδύτερα φαγητά φιληδονίαν καλεί. Έπαινεί δε την ολίγον

τρόφιμον έχουσαν βρώσιν, και τα ευτελέστατα και ευπόριστα φαγητά,

ότι λογής είναι το έλαιον και ο οίνος και τα όσπρια και τα τοιαύτα.

Προς δε το του αγίου Παχωμίου, και του αγίου Συμεών, ρητέον, ότι

ταύτα έτρεφον πρώτον μεν διά τους ξένους, και δεύτερον διά τούς άσ

θενούντας μοναχούς κατά τον Δοσίθεον. Καθώς διά τους ασθενείς είχαν

και λουτρά εις τα μοναστήριά των Αλλά και τώρα εάν ασθενή τις μο

ναχός είς κίνδυνον θανάτου, και λάβη παραγγελίαν από τον ιατρον

να φάγη κρέας, δεν κατακρίνεται εάν φάγη, ότι μεταχειρίζεται τούτο

προς ιατρείαν, και όχι προς ήδονήν και γαστριμαργίαν, Είδε και ειπή

τις, ότι η εν Γάγγρα σύνοδος εν τω β. αυτής. Κανόνι αναθεματίζει τον

κατακρίνονται εκείνον όπου τρώγει κρέας, Αλλ' ή αυτή σύνοδος απολο

γείται παλιν εν τω κά. Κανόνι, ότι είπε τούτο διά εκείνους όπου δεν

τρώγουν κρέας όχι διά άσκησιν, αλλά διά υπερηφάνειαν, ή και διά βδ

λυρίαν και προσθέτει λέγουσα » Ημείς και εγκράτειαν μετά σεμνότητος

και θεοσεβείας γινομένην αποδεχόμεθα. « Επειδή δε αιρετικοί, οι όνο

μαζόμενοι εγκρατενται, οίτινες έσυγχαίνοντο τα κρέατα και δεν τα έ

τρωγαν, προβάλλουσιν εις ημάς, το, διατι δεν τρώγομεν και ημείς όλων των

ζώων το κρέας, αποκρίνεται ο μέγας Βασίλειος προς αυτούς λέγων. Καν.

πς, ότι κατά μεν την αξίαν, όλα τα κρέατα ώς λάχανα χόρτα λογι

ζονται κοντά εις ημάς, ώς είπεν ό Θεός. "Ως λάχανα χόρτου Ι Γεν. 5. 3.

δεδωκα υμίν τα πάντα. Κατά δε την διάκρισιν του συμφέροντος, καθώς

δεν τρώγομεν όλα απλώς τα χορτάρια, αλλά μόνον τα αβλαβή και ωφέ

λημα έτζι ούτε όλα τα κρέατατρώγομεν, αλλά μόνον τα αβλαβή και χρή

σιμα, εις την υγείαν του σώματος. Διότι χόρτον είναι και το κώνειον,

και το υοσκίαμον. Κρέας είναι και του γυπός, και σκύλου το κρέας,

αλλά καθώς δεν τρώγει τις φρόνιμος το κώνειον και το ύοσκίαμον,

διά τι είναι φαρμακερά και θανατηφόρα: έτζι παρομοίως δεν ήθελε φάγη

τινας σκύλου, ή γύπα, διατί είναι και βλαβερά εις την υγείαν, και ά

νοστα εις την γεύσιν. Έξω μόνον άν ευρίσκητα εις μεγάλην ανάγκην

και πείνα. Τότε γαρ, εάν φάγη και σκύλον, ή γύπα, δεν αμαρτάνει,

Καθ’ ότι αυτά δεν είναι έμποδισμένα από την νέαν γραφήν. Οι γαρ

Απόστολοι, έν μεν τας πράξεσι (κεφ. κέ. 29) εμπόδισαν να μη τρώγη

τινας μόνον τα είδωλόθυτα, και το αίμα, και το πνικτών, εν δε τωξη.

Κανόνι ομοίως εμπόδισαν να μη τρώγη τινας θηριάλωτον, θνησιμαίων,

και αίμα. Είδε και ανέσταται τις λέγων, ότι ό Kύων και ό Γύπας

ονομάζονται ακάθαρτα από την παλαιάν γραφή». Αποκρινόμεθα ότι, όχι

διατι είναι βδελυκτα και συγχαμερά έτζι ονομάζονται ουδέν γάρ κοινών

ή ακάθαρτον εις την εαυτού φύσιν είναι, επομεν. Αλλ' έτζι ονομάζονται

διά τρεις αιτίας, “Η πρώτη και κυριωτάτη αιτία είναι, καθώς ανωτέρω

την ήρμήνεσεν ο μέγας Βασίλειος, διατί όλα τα ακάθαρτα είναι βλαβερά

εις την υγείαν του σώματος αλλά και των ιατρών παίδες αυτό τούτο

προσβεβαιούσι. Δευτέρα, διατί έτζι νομίζονται κοντά εις την ύπόλη, εν

των πολλών ανθρώπων, κατά τον Προκόπιον. Και τρίτη, διά νά μή προσ–

κυνήσωσιν αυτά οι Ιουδαίοι ως θεούς, κατά τον Θεοδώρητον. "Ώστε ά

γαπώντας ό Θεός την υγείαν του σώματός μας, και θέλωντας νά μάς

κάμη να μη τα τρώγωμεν, τα ονόμασεν ακάθαρτα, ένα και από αυτό

το όνομά των μισώμεν ταύτα και αποφεύγωμεν.
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και έχει γυναίκα νόμιμον. Μετονάήνα τίμιος ο γάμος και η κοίτη αμίαντος, κατά τον Απόστολου. Η δε εν Αγκύρασύ-1 Βέρ και 4
αν Υ. - - » -

νοδος Καν. δ. ορίζει, ότι, οι Πρεσβύτεροι και οι Διάκονοι εκείνοι, που δεν: κρέας δι’ εγκράτεια, πρέπει νά γεύωνται

ολίγον τι από αυτό, διά να μη δώσουν υποψία, ότι το συγχαίνονται. Και πάλιν νά έγκρατεύωνται και να μη τρώγωσιν

Κανών ΝΒ.

- » Α - -A ν η ν κ- - - - η ν «η η ν», Τής Καρθ.

Είτις Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, τον επιστρέφονται από άμαρτίας ού προσδέχεται, αλλ' αποβάλλεται, η:ς και

καθαιρείσθω. Ότι λυπεί Χριστόν τον επόντα »Χαρά γίνεται εν ουρανώ έπι ένι άμαρτωλώ μετανοούντι « η και
τέ. 7.

Ερμηνεία,

»Τον ερχόμενον πρός με ουμή έκβάλλω έξω, λέγει ο Κύριος. Διά τούτο και οι θείοι Απόστολοι εις τούτον τον Ιωα, τ. 37.

Κανόνα διορίζουσιν: ότι ε: Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, δεν υποδέχεται τον άπό άμαρτίας επιστρέφοντα και μετανοούντα, αλλά

αποβάλλει τούτον και αποδιώκει, ώς ο Ναυάτος εκείνος, συγχανόμενος αυτόν, τρόπον τινά και αποστεφόμενος διά τάς άμαρ

τίας του, άς καθήρεται, διότι με τούτο όπου κάμνει λυπεί τον Χριστόν, όστις είπε, χαρά γίνεται εις τον ουρανών, ήτοι 1 Λουκ ε 7.

εις τους έν ουρανώ Αγγέλους, διά ένα άμαρτωλών οπού μετανοεί άπό τάς προτέρας του άμαρτίας. Και αν αυτός, πάλιν ο

ίδιος είπεν -ουκ ήλθον καλέσα δικαίους, αλλά άμαρτωλούς εις μετάνοια», « φανερόν ότι ο μη δεχόμενος τους αμαρτωλούς, Ματθ 9, 13. -

έναντιέται και αντιπράττει το Χριστώ. Ο δε εναντιούμενος τώΧριστώ δεν είναι μαθητής αυτού. Ο δεμή ων μαθητής, ουδε

άξιος είναι να έχη την ιερωσύνην. Πώς γάρδύναται να την έχη, και να ήναι δεκτός τώ. Χριστώ, ο αντίχριστον εαυτόν ποήσας,

και εναντιούμενος τώ εκείνου θελήματα;

Συμφωνία,

» Ακολούθως δε και ο νγ. της έν Καρθαγένη διορίζεται, να μην άρνήται τινάς Επίσκοπος την του Θεού χάριν και καταλ

•λαγήν, εις τους σκηνικούς, και μίμους, και αρνητές, όταν επιστρέφουν προς τον Θεόν. Οι δε τοιούτοι Χριστιανίσαντες, να μην

αναγκάζωνται να επιστρέφουν εις τα ίδια παίγνια, κατά τον οβ της αυτής. Διά τούτο οι ίδιοι Απόστολοι εις τάς διαταγάς

»των Βιβλ. β. κεφ. ιέ και μ.. παραγγέλλουσιν εις τον Επίσκοπο, ότι εκείνους τους ανθρώπους που ήθελαν άφoρισθούν από

τους λοιπούς Χριστιανούς διά άμαρτίας των, αυτός νά μή τους άποβάλλη, αλλά να συναναστρέφητα με αυτούς, επιμελούμενος

αυτών, παρακαλώ, υποστηρίζω, και λέγων εις αυτούς»ϊσχύσατε χείρες ανεμένα, και γόνατα παραλελυμένα. Μήπως με λί. 3.

από την υπερβολήν της λύπης γένουν άφρονες και τρελοί. Καθώς και ο Παύλος έπρόσταξε τους Κορινθίους να συναναστρέφων

ται και να κάμουν αγάπην με τον πρώην αφορισθέντα εκείνον, να μή από την περισσοτέραν λύπην καταποθή υπό του σατανά

και απογνωσθή. Ανάγνωθι και την επιστολήν Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, την οποίαν γράφει προς τον θεραπευτην Δημόφιλον, και

ίδε πόσον αυτόν ελέγχει, και έπιπλήττει, διατί απελάκτισε, και απέβαλεν από την Εκκλησίαν τον εκ της αμαρτίας επιστραφέντα

και μετανοήσαντα ε: Ο δε άγιος Νείλος γράφων πρός τινα Πρεσβύτερον Χαρικλήν όνομαζόμενο, και σκληρών προς τους

μετανοούντας φαινόμενον, ε: τούτον, διατί άπετόλμησε να καταποντίση τον Φασίνο, εις υπερβολική, λύπην, καίτοι έξο

μολογηθέντα παρρησία με πολλήν ταπείνωσιν. Τα λόγια του πατρός ενα ταύτα . Ως φαίνεται Χαρικλή, εις με το νά φυτεύης

»τάς αμπέλους του Χριστού είσαι αργός, εις δε τό νά έκκόπτης τάς υπ' αυτού πεφυτευμένας, και να τα όπης έξω τού άμπελώ

-νος, είσαι πρόθυμος. Μη λέγής άνθρωπε, ότι όστις έπταισε μεν, εξομολογείται δε με τον λόγο, δεν είναι δικτος άπό τόν Θεόν.

»Διότι ταύτα λέγων, δεν είσαι μακράν από τους Ναυατιανούς, οι οποίοι αρνούνται την μετάνοιαν μετά το βάπτισμα, ώς μη κα

Σταδεχόμενος : σύ την διά στόματος μετάνοιαν. Και μάλιστα όπου έμαθες τον μέγαν Μωυσή, ζητήσατα όχι άμελώς, αλλά

βιαίως τον τράγον από τον Ααρών, και φανερώσαντα με τούτο την τής άμαρτωλής ψυχής εξομολόγηση, κα συγχώρησιν. Ναι,

καλών και άρμοδώτατον είναι να μετανοή ή ψυχή με έργα. Νηστείαν δηλαδή, και κακοπάθειαν σώματος. Όμως αν τύχητινας

από αδυναμίαν σώματος, ή από άλλο σύμβαμα, και στερηθή αυτά τα βοηθήματα, έχει όμως την από στόματος εξομολόγησιν

καθαράν, δεκτός έστιν από τον Θεόν, ός τις απέθανε διά τας αμαρτίας μας. Καθώς και ο Μωυσής εις την κατασκευή της

»Σκηνής έσμιξε με βύσσον και χρυσάφι τάς γιδότριχας, τά τίμια με τα άτιμα. Ο Τελώνης, σε έρωτώ, με ποιους κόπους έσώ

θης δεν έσώθη με ψιλά λόγια ταπεινώσεως, ο Ληστής, με ποιους ιδρώτας μετετέθη από τον σταυρόν εις τον Παράδεισον, δεν

εσώθη με λίγα λόγια, ομοίως και ο Μανασσής. Λοιπόν ώ. Χαρικλή, μην ακούης μόνον την αγανάκτησιν του Θεού, άμη βλέ

πε και την άμετρόν του φιλανθρωπία». -Το γαρ έλεός σου, φησί μέγα έπ’ εμέ « Μηλέγης λοιπόν αστόχαστα, ότι, ο θες Ψαλμ. πέ.

δεν δέχεται λόγια μετανοίας. Διότι θέλω σου είπή και εγώ. Ασήμι και χρυσάφι και τα λοιπά πλουσίας δωρεάς θέλει" .

ο Θεός, αμήδύω φόλας της χήρας δεν δέχεται, και πώς θέλεις με πληροφορήσει, ότι ήξεύρεις την γραφή, μή ενθυμούμενος του Σω
τήρος τα λόγια, δεν θέλει, λέγει, ο Πατήρ μου να απολεσθή κανένας από τους μικρούς τούτους, και σύ θέλεις πολλούς και τη.

και μεγάλους, έναντία του Σωτήρος διδάσκεις, άνθρωπε, και που βάνεις το τού Ησαίου Λέγεσύ πρώτος τας αμαρτίας ιακή 26

σου να δικαιωθής, δέχεται ο Θεός που μάς έπλασε, ου μόνον ε: σώματος, μαρτυρικούς αγώνας, και ασκητικούς, άλλά

«και σκυθρωπότητα προσώπου, όταν γίνεται διά τά άμαρτήματα. Και καρπών χειλέων, ομολογούντων το όνομα τον Χριστού,

• Διότι, άλλοι μεν δύνανται να αντιπολεμούν, άλλοι δέ πάλιν δεν δύνανται δάτο ευκολονόητο. Καιδιά να ειπω συντόμως, πολ

•λά γίνονται από τους αμαρτωλούς, τα οποία φαίνονται ότι είναι μικρά, όμως προξενούν μεγάλην σωτηρίαν εις τους μετανοούντας,

--

ι

- -- -- -* - -- - - υ- και Α - ν

»Βλέπε και τον Μωυσή, ή μάλλον τον Θεόν διά του Μωυσέως, όπου διορίζει να προσφέρουν διά τας αμαρτίας των οι άνθρωποι,
-ν -- Συν - νικά. -- , -

» όχι μόνον βόδια, και τραγία (τα οποία έχουν οι πλούσιοι), αλλά φροντίζωντας διά τους κεκοπιασμένους, και συνταπεινούμενος με
-- 1. ν - και -

τους ταπεινούς διά να μην απελπισθού, έσυγκατέβασε τον νόμο, έως και εις περιστέρι, και εις ολίγον σεμιδάλι. Λοιπόν και
- - Σ ν

ν ε και σώζε αυτόν, ζητώντας άπό τούς-- -- - ι

-σύ Πρεσβύτερε, περιποιού τον άνθρωπον που δείχνει καρδίαν συντετριμμένη, και:
- ν - - - -

Αν λόγια κατανυκτικά εκείνου, όπου εξο- ν ν ν ν - 1 ν » ν. - -

άμαρτωλούς, όχι μόνον καρπούς κατορθωμάτων, και άσκητικά έργα, αλλά δεχόμενος κα

ομολογείται με ταπείνωσιν, και συντριβήν καρδίας
- ν

Κανών ΝΤ.

κά,

Είτις Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος έντας ημέρας των εορτώνου μεταλαβμάνει κρεών και κατ'
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της Αγίας Ιονου, βδελυσσόμενος, και ου δι' άσκησιν, καθαιρείσθω. Ως κεκαυτηριασμένος την ιδίαν συνείδησιν, και αι
της έν Γαγγ. - , -- * *. - ν

ά, θ', ιδ'. ή. Η τιος σκανδάλου πολλοίς γενομενος --

Βασιλ πς.

Ερμηνεία

- η

Και ούτος ο Κανών παρομοίως με τον νά (όν και ανάγνωθ) διορίζεται, ότι όποιος Επίσκοπος, η Πρεσβύτερος ή Διάκονος
εις τά Εορτα -ή, αν και ένα - δεν τρώγει κρέας ού

ς εορτασμους ημέρας, εν τρωγε κρεας,
--

ν --

ε πινει οινον, όχι δια την άσκησιν και εγκράτεια, (1) αλλά διατι τα συγχα
- Τ.

άς καθήρητα. Ωσάν όπου είναι κεκαυτηριασμένος, ήτοι αναίσθητος, (καθ' όμοιό - ών τού άνθρωπί ώματος, τα
νεται, ας καθήρητα. Ωσάν όπου είναι κεκαυτηριασμένος, ήτοι αναίσθητος, (καθ' ομοιότητα των μελών του ανθρωπίνου σώματος, τ

- - η - Λ

οποία όταν τύχη να καούν, μένουν αναίσθητα) ή μεμολυσμένος
ν ν

από τάς οποίας εξέρχεται ύλη και μολυσμός υ, ταυτή ντί
από τας οποίας εξερχεται υλη και μολυσμος) εις την συνειρησιν

Ν.1 - 1 - - Λ, -- - » - ν

Και ώσάν όπου γίνεται αιτιος σκανοαλου εις τους πολλούς

καθ' ομοιότητα εκείνων που έχουσι αν να κά ντανέλλας
- κινεννιναι εκει που εχουσι καυτηρας, ητοι φοντανελλας,

TOU

η ν - - -- ν ν ν - ν ν ν - ν ν --

ανθρώπους, οι οποίοι συναθροιζόμενοι εις τας εορτάς, είχαν συνήθεια να κάμνουν αγάπας, ήγουν κοινάς τραπέζας, και να συντρώ
-*

Ο

(; όλοι μαζύ τας οποίας ο Παύλος Κυριακών δείπνο, ήτοι κοινών, ονομάζει, εις την προς Κορινθ. ά. επιστολήν κεφ. ά. 21.
--

-

Τι

η - αν ν - --

περί ωνόρα την υποσημ. του οδ. της τη

Συμφωνία

Συμφώνως και ο Παύλος ιδία εις την προς Τιμόθ. ά. κερ. δ. 2. κεκαυταριασμένους ώνόμασε τους αιρετικούς εκείνους, που
- - ν 2.

έδιδασκον να απέχουσιν οι άνθρωποι διά βδελυρίαν από τα βρώματα. Ανάγνωθι και τον Αποστολικόν νά.

-- Κανών ΝΔ, --

Αποστ. μ.β.

μ.γ. της σ' - -

2 της ζ. σε Ικην καταλύοντας

Λαοδικ. κδ'.

της Καρθ.μς.

-

Είτις κληρικός έν καπηλείω φωραθείη έσθίων, αφοριζέσθω. Πάρεξ του έν πανδοχείω εν όδω δι' ανάγ

Ερμηνεία,

Οι τώΘεώ κεκληρωμένοι πρέπει να ήναι εις τους λαϊκούς υπόδειγμα βίου σεμνού, να μή εξ αιτίας αυτών βλασφημητα
- - 1 -

- Υπ., 2
αν -

το όνομα του Θεού, Διά τούτο και ο παρών Κανών διορίζει, ότι όποιος Kληρικός ευρεθή νά τρώγη ψωμι μέσα εις καπηλείο,
ν -

ς

άς άφορίζητα. Διατί το νά έμβαίωσιν αυτοί εις καπηλεο, τι άλλο φανερώνει, πάρεξπώς εχουσι ζωήν άσεμνον, και πώς είναι
ν - - -- - - η - ν- - ν --

διεφθαρμένοι, όχι μόνον κατά την επιθυμίαν τών φαγητών και ποτών, αλλά και κατά τα άλλα των ήθη, ώσάν όπου, με το ναν γ *. - -- ν - -- --

4 και οι Ισυμμαζώνονται εις τά καπηλεία άσεμνοι άνδρες, και άσεμναι γυναίκες, βέβαια εκείνος που συναναστρέφεται με τοιού
Η - ν - ν ν - 2 -- - - - ιν - -

33. Ι τους, δεν θέλει μείνη αμέτοχος της εκείνων κακίας. Επειδή κατά τον Παύλον - Φθείρουσιν ήθη χρήσθ, ομιλία κακαία

Εξω μόνον αν ο Κληρικός ευρισκόμενος εις τον δρόμο, και μην έχοντας εις ποιον άλλο σπήτιον νά κονεύση, ήθελεν έμβη μεικ--- -- -- -- - 1 - μη Χ. - - -- -------- νυν η ουν με την ανε μοη μεσα

εις πανδοχείον και χάνι διά νά άναπαυθη εξ ανάγκης, Ανάγνωθι και την ερμηνεία του Αποστολικού μβ. Κανόνος,

Κανών NE.

Της εν τη ά,

γία Σοφία γ.

Εξόδ. κ6:28

Ερμηνεία,

Ι Είτις Κληρικός ύβρίσοι τον Επίσκοπον, καθαιρείσθω. "Αρχοντα γάρ του Λαούσου ουκ έρες κακώς

Ο Επίσκοπος και Αρχιερεύς εις τύπον ών του Κυρίου, και κεφαλή του της Εκκλησίας σώματος αισθητή λογιζόμενος, πρέπει

νά απολαμβάνη περισσοτέραν από τους άλλους ιερωμένους τιμήν. Διά τούτο και ο παρών Κανών διορίζει, ότι όποιος κληρικός

ήθελεν ύβρίση τον Επίσκοπο, ας καθήσεται. (2) Επειδή είναι γεγραμμένον έντώ νόμω. Δεν θέλεις κακο ογήσει τον προεστώτα

του λαού σου και άρχοντα, είτε εσωτερικών δηλαδή και πνευματικών, είτε εξωτερικών και σωματικό. Διά τούτο γάρ και αρχιερεύς
έ -Ε

η «

ρέων, και 1
ν ν ν

ορία λέγειι

» - - - η

ο Επίσκοπος λέγεται, ώς άρχων των
α ν - ". -

Διονύσιον. Ο δε γ. της έντή αγία

και με αιτίαν επίπλαστον και ψευδή,

α

Ο

ε

ράρχης, ώς άρχων των ιερών, κατά τον θείον Μάξιμο, και τον Αρεοπαγίτη,
- νό για ---- ο κ. - " "Γ--------- να - - τίνο

- οποίος τομότι να κτυπήση, ή να φυλακώση Επίσκοπο, και χωρίς αιτία, ή

τοιούτος νά άναθεματίζητα.

(1) Εκ του Κανόνος τούτου ως πόρισμά τη συνάγεται, ότι δεν καθαι

ρούνται οι Επίσκοποι, και Πρεσβύτεροι, και Διάκονο, όπου όχι δια

βδελυρίαν, αλλά δι' άσκησιν αληθή και έγκράτειαν, ή τελείως δεν τρώγουν

κρέας, ούτε πίνουν οίνου, ή πρός καιρου και επί διορισμένους, ημέρας, αν και

δεν ήθελαν φάγουν, ή πιουν, και εις της ημέρας των εορτών. Αλλά δή

και οι λοιποί όπου των τοιούτων, (ή και άλλων τινών βρωμάτων),

απέχονται, είτε μοναχοί, είτε λαϊκοί, δι' άσκησιν και εγκράτεια, από

τον παρόντα κανόνα ως παραβάται ου κατακρίνονται, κατά την γνώμην

και των δύω όμου των θειων Κανόνων ερμηνευτών, Ζωναρά, λέγω, και

Βαλσαμώνος, αν απέχονται τούτων, και εν τοις εορτασμοίς ημέρας,

Διότι, ούτε βδελύσσονται αυτά, καθώς λέγει ο Κανών, ούτε εις τας άλλας

ημέρας εσθίοντες αυτά, εις μάνας τας εορτάς τούτων απέχονται, Αλλ'

επίσης και εις εκείνας, και εις ταύτας απέχονται δι’ εγκρατειαν μόνην.

Πλήν διά να ήνα ή αποχή και νηστεία των τοιούτων σκανδαλιστος

πάντη κοντά εις τους πολλούς, είναι καλλίτερον οι τοιούτοι και εις τας

ημέρας των εορτών, κατ' ιδίαν και καθ’ εαυτούς τον άρτον αυτών να

έσθιωσιν. Έτι συνάγεται ακολούθως το αυτό και έμπροσθεν

(2) Επειδή δε και ο Φώτιος τίτλ. θ. κεφ. λτ. λέγει, ότι, το θ. βιβλ.

του κώδικος τίτλ. ζ. διαταξ: α. διορίζεται πως ό, τον βασιλέα υβρίζων

δεν τιμωρείται, ούτε τι σκληρόν ή τραχύ υπομένει. Διότι, από κουφό

τητα ύβρισε τον βασιλέα, και πρέπει να καταφρονήται ώς κούφος. Ει

από άγνωσίαν, και πρέπει να ελεητα ή ως αδικούμενος, και πρέπει να

συγχωρήται έτζι και ό, τον αρχιερία υβρίζων, καθ' όμοιότητα και άνα

λογίαν, δε πρέπει να τιμωρήται, είτε ως κούφος, είτε ως ανόητος και φλύα

ρος, είτε ως αδικούμενος. Επειδή αν ο βασιλεύς όπου είναι πρόσωπον

εξωτερικών, εμποδίζεται υπό του νόμου να μην παιδεύη τους τοιούτους

όπου τον υβρίσουν, πόσω μάλλον ο Αρχιερεύς όπου είναι πρόσωπον ε

σωτερικών, και πνευματικό, και τού πρατταν και αμνησικακου Χρι

στού μιμητης γνησιώτατος, έξω μόνον αν ο ύβρισας ηναι εμβριθής εις

τον νουν, και αυθάδης και τολμητίας, αυτό το ίδιον πρέπει να νοητα,

και διά τους υβρίζοντας Πρεσβύτερον, και Διάκουον: οι δε φιλευσεβείς

νόμοι των βασιλέων προσταζουσιν, ότι, όποιος έμβει εις την Εκκλη

σαν, όταν τελούνται τα Μυστήρια, ή άλλα άγια λειτουργία, και ύβρίση

τον Επίσκοποι, ή εμποδίση να μη τελεσθούν ταύτα, να τιμωρήται

κεφαλικώς. Τούτο τό ίδιοι να φυλαττητα και όταν γίνονται λιτανεία,

και δεήσεις, και ευρίσκονται εκεί Επίσκοποι και Κληρικοί. Ίγουν τό

να εξορίζεται όποιος ύβρίση τούτους. Και το να παιδεύεται κεφαλικώς,

όποιος ταραξη την λιτανείαν και δέησιν. Εκ του Κανόνος τούτου συμ

πέρανου, ότι και όποιος ύβρίση τον σαρκικόν του πατέρα, ή τον πνευμα

τικών του γέροντα, πρέπει να επιτιμάται. »Ο κακολογών γάρφησεΠα

ντέρα ή Μητέρα όστις και αν ήναι είτε κληρικός, ή λαϊκός, ή μονα

νχος) θανατώ τελευτατω. « (Λευιτικ. κ. 9. και Ματθ. ιέ. 4) θάνατος δε

τούτων είναι ή στέρησης της θείας κοινωνία, ήτις κοντά εις τους φρο

νίμους θάνατος αληθώς λογίζεται κατά τον νέ. Βασιλείου,
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Κανών Νς".

Είτις Κληρικός ύβρίσοι Πρεσβύτερον, ή Διάκονον, άφορζέσθω.

Ερμηνεία,

Οι Πρεσβύτεροι, και Διάκονοι, χειρών έχοντες τόπον, διά μέσου των οποίων κυβερνεί την Εκκλησία ό Επίσκοπος, πρέπει

μεν και αυτοί να απολαμβάνωσε την προσήκουσαν τιμή, όχι όμως και όσην πρέπει να. λαμβάη ό Αρχιερείς Δια τούτο κα ό

παρών Κανών διορίζεται, ότι όποιος Kληρικός ήθελεν ύρτη Πρισότερο, ή Διάκονο, άς άφορίζητα μόνον το οποίο είναι ελ
γωτέρα παιδεία) και όχι άς καθήρητα, ώσάν εκείνος, όπου ύρσι αρχιερέα (το οποίο είναι μεγαλητέρα παδία) Διότι, καθώς

ημέν κεφαλή είναι άνωτέρα από τας χείρας και τα λοιπά μέλη του σώματος, αι δε χειρες, είναι κατώτερα από την κεφαλήν:

έτζι ακολούθως και οι άτιμάζοντες την κεφαλήν, μεγαλητέρας παιδείας δέονται, οι δε ατιμάζοντες τας χείρας ολιγωτέραν πα

δείαν χρειάζονται,

- Κανών NZ.

Είτις Κληρικός χωλών, ή κωφών, ή τυφλών, ήτας βάσεις πεπληγμένον χλευάσοι, αφοριζέσθω. Ωσαύτως και λαϊκός

Ερμηνεία -

Εκείνοι όπου έχουν μέλη τώ σώματος πεπηρωμένα και μισερά, πρέπει μάλιστα νά έλεώνται, να βοηθώνται, και νάχει

ραγωγώνται από τους έχοντας τα μέλη σώα και υγιή, όχι να περιγελώνται και να περιπαίζωνται οι ό παρών Κανών διο

ρίζει ότι, όποιος Kληρικός περιπαίξει κουφόν, ή κουτζόν, ή τυφλών, ή πληγωμένον και μισερόν όντα κατά τους πόδας, άς άφο

ρίζητα. Ομοίως δε και λαϊκός άν κάμη τούτο, ας αφορίζητα. Διότι, μήπως δεν είναι αρκετή ή τιμωρία και παιδεία που δίδει

εις αυτούς ο Θεός, κρίμασιν, οίς αυτός μόνος οίδε, και διά τούτο και οι άνθρωποι πέρνοντες την κρισιν του Θεού, προσθέτουν

εις τους ταλαιπώρους αυτούς, παιδείαν επάνω εις την παιδεία, με τους έμπαιγμούς αυτών και τούς καταγέλωτας; ώ άθεοφο

βίας και άπονοίας μεγάλης! Mή διά τον Κύριον, μή, άδελφοί μου, τολμήσητε εις το εξής, ή να περιπαίζητε, ή να αποφεύγητε

άπό τους τοιούτους μισερούς, ώς άπό πυρός και μιάσματος. Συνεθίζοντες να λέγητα την άλογον και άφρονεστάτην παροιμίαν εκεί

νην. Φεύγετε τους σημειωμένους. Αλλά μάλλον συντρέχετε και βοηθείτε αυτοις πάσι τους τρόπος, οις δύνασθε Ίνα και παρά του

Κυρίου έλεηθήτε, φανέντες περί τους συνδούλους συμπαθητικοί τε και εύσπλαγχνοι. Δί ό και ο Θεός προστάζει μήτε νά κατηγορή

τινάς τον κωφών, διατί δεν ακούει, μήτε να βάλη σκοντάματα έμπροσθεν εις τά ποδάρια του τυφλού, διατί δεν βλέπει. »Ούκα

κώς ερες κωφών, και απέναντι τυφλού οι προσθήσεις σκάνδαλο». Και φοβηθήση Κύριον τον Θεόν σου. (Λευτικ. θ. 14. δ'. κέ

Τής δ'. κέ.

Κανών ΝΗ". ::

ν - - r -- ν - ν * - - - - - η η ν - - - - - ις". τής Σαρ

Επίσκοπος ή Πρεσβύτερος άμελην του κλήρου, ή του λαού, και μη παιδεύων αυτούς την ευσέβειαν, 13α κ. ά.

άφορζέσθω, επιμένων δε τή άμελεία και βαθυμία, καθαιρείσθω. Ι:

1 -- ν ριβολή, τον

Ερμηνεία. -- :: -

Χρέος απαραίτητον ευρίσκεται εις τον Επίσκοπον να διδάσκη καθ' εκάστην τον υποκείμενον αυτώ λαών τά ευσεβή δόγματα,

και να ρυθμίζη αυτών προς πίστιν ορθή και πολιτείαν ενάρετον. Λέγει γάρ ο Θεός διά του Προφήτου Ιεζεκιήλ, προς τι η 17

τους προεστώτας των Λαών. • Υε ανθρώπου, σκοπών τέθεικάσε τώ οίκω Ισραήλ, και τώ οίκω Ιούδα. Εμή διαστείλη, μηδέ

λαλήσης, αποθανείται ο άνομος έντή ανομία αυτού, και το αίμα αυτού εκ της χειρός σου έκζητήσω. Διά τούτο και ο παρών

Κανών διορίζεται. Όποιος Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος (διδακτικούς είναι και τους πρεσβυτέρους χρή) (1) αμελεί τους κληρικούς

του, και όλον τον έπλοιπον λαόν, και δεν διδάσκει αυτούς τα της ευσεβείας δόγματα και έργα, άς αφορίζεται έως ού να διορθω

θη. Είδε και επιμένοι εις την αμέλεια και ραθυμία του, ας καθήρητα ολότελα, ώς της επισκοπής, και του πρεσβυτερίου ανάξιος (2)

Συμφωνία,

Αλλά δή και ή ς, εν τω ιθ. Κανόνι αυτής διορίζει, ότι πρέπει μεν και κάθε ημέραν να διδάσκωσε τον κλήρον και τον

λαόντους οι προεστώτες των λαών, εξαιρέτως δε και μάλιστα εις τας Κυριακάς, διαλέγοντες από τις θείας γραφάς τά της άλη

•θείας νοήματα, καθώς αυτά ερμηνεύουσιν οι της Εκκλησίας πατέρες και θεοφόροι διδάσκαλοι. Ο δερλό της εν Καρθαγ. λέγει,

εάν Επίσκοπος άμελών των εν τή έπαρχία αυτού αιρετικών, υπομνησθή από τους γείτονούντας Επισκόπους περί τούτου, και

μετά εξ μήνας δεν φροντίση περί αυτών, νά άφορίζηται έως ού τούτο κάμη. Ομοίως και ο ρλά διορίζεται, ότι εάν εις έξι μήνας

«αφού υπομνησθήπαρά των γειτονούντων ο άμελών των αιρετικών τόπων του Επίσκοπος, δένδειξη καμμίαν περί αυτών επιμέ

•λεια, οι τόποι αυτοί να δίδονται εις άλλον Επίσκοπο, όπου ήμπορεί να τους επιστρέψη. Εάν δε ο αμελής Επίσκοπος είπε

ψευδώς, ότι οι αιρετικοί εκείνοι ή ώθησαν τη καθολική Εκκλησία, και διά τούτο ουκ έπεμελήθη αυτών, ο τοιούτος να χάνη και
-1. *Γ- Α. - --- λ " -α- λ-α- δε θ' - "-- - - - -γ Ά–, αλλά ίς άλλ - -Α - Η έ 1-- ------ ά

την Επισκοπή, κατά τον ρλγ. της αυτής. Ο δε οθ, της αυτής διορίζει, ότι ουδε εις άλλους τόπους υποκειμένους αυτό πρέπει ν
ι

διατρίβη πολύ, αμελώντας την φροντίδα του τόπου εκείνου, όπου έχει τον ίδιον θρόνο. Ο δεις" της ά και β. καθαιρεί τον λείν

»ποντα από την επαρχία του, υπέρ τους έξμήνας, (χωρίς νόσου, και Βασιλικής, ή Πατριαρχικής υπηρεσίας) και προστάζει, άλλος

(1) Διά τούτο και ο θείος Χρυσόστομος λέγει νούπολύ το μέσον (2) Δι' ό, και ιδία ο Παύλος εν τη ά. προς Τιμόθεον γ. 2. λέγει,

αυτών (των Πρεσβυτέρων, δηλ. και των Επισκόπων. Και γαρ και αυ

ντοι διδασκαλίαν εισιν αναδεδεγμένοι και προστασίαν της Εκκλησίας... - , - - - - - , - - - - - -

- - -- , ----- , ----- , -θα - - - - » Ο τι να αντέχεται του κατά την διδασκαλίαν πιστού λόγου, διά να ήμ
» τη γάρ χειροτονία μόνη υπερβεβήκασι, και τούτω μόνω δοκούσε πλεο- -- - - α -

- νεκτείν των πρεσβυτέρων « (όμιλ. εά, της προς Τιμόθ. ά. εν τη αρχή) πορή να παρακινή τους άλλους εις την υγιαίνουσα διδασκαλίαν, και

άρα και εις την υποσημείωσιν του ιθ. της τ. να ελέγχη τους αντιλέγοντας εις αυτήν. «

- - - - αν - ν - - -

» Ότι, ο Επίσκοπος πρέπει να ήναι διδακτικός. Και προς Τίτον (ά.9)

------

6



42 - ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

» να χειροτονία αντί αυτού. Ο δε ιά, και β. Σαρδικής, και εις ολιγώτερον καιρών διορίζει νά μή λείπη από αυτήν. Ήτοι

» τρεις εβδομάδας μόνον. Αυτό τούτο διορίζει και ο π. της ς", ο δε κέ της δ. έως εις τρείς μήνας μόνον διορίζει να αναβάλλουν

οι Μητροπολίται τας χειροτονίας των Επισκόπων τους. Έξω μόνον αν από ανάγκην απαραίτητον άπεράση περισσότερος καιρός, Διά

την οποίαν ανάγκη, και τάς διχονοίας του λαού, διορίζει ο πρ. της εν κ: ανάμεσα εις ένα χρόνο, νά γίνητα Επίσκοπος

εις την χηρεύουσαν έπαρχία, και όχι περισσότερο. Αλλά και ο πα" αυτής εις πολύν καιρών δεν θέλει να αφήνωνται έρημοι

» Επισκόπου αι επαρχία. Και ο ί. : Πέτρου καθαιρεί τους αφήσαντας μεν το του Κυρίου ποίμνιον, υπάγοντας δε άφ’ εαυ

τών εις το μαρτύριον, και άρνηθέντας πρώτον, ύστερον δε πάλιν ομολογήσαντας την πίστιν. Τόσον είναι μέγα και απαραίτητον

το χρέος των Αρχιερέων, όπου έχουσι προς τον εμπιστευθέντα αυτοίς λαό». Όθεν αν και άλλο δεν τους παρακινή εις το να μην

αμελώσιν, άλλά νά νήφωσιν, κάνας παρακινήση το όνομα του Επισκόπου όπου έχουσι, το οποίον σημαίνει βίλαν και σκοπόν.

Οι εις την βίγλαν όντες, πρέπει νά άγρυπνούσι και να βλέπωσιν, όχι να αμελώσι και να νυστάζωσι. Διά τούτο γαρ και μέσα εις

το θυσιαστήριον το ερών σύνθρονον ιδρυτα, να, ο μεν άρχιερεύς αναβαίνων και καθεζόμενος εις αυτό, βλέπη από υψηλά, ώσάν

από βίγλαν τον υποκείμενον αυτώ λαών, και ακριβέστερον τούτον επισκοπή. Οι δε Πρεσβύτεροι συνιστάμενοι και συγκαθεζόμενοι

εαυτό, παρακινούνται εντεύθεν, νά έφορώσι και αυτοί και να καταρτίζωσι τον λαόν, ώς σύμπνοι δοθέντες εις τον Επίσκοπο,

καθώς λέγει ο Ζωναράς. Αυτό το ίδιον νόημα φανερώνει και ο θρόνος του αρχιερέως ο έντή Εκκλησία στάμενος, υψηλότερος τών

άλλων, και Σκοπιά υπερτάτη διά τούτο όνομαζόμενος, και ιερά του θρόνου περιωπή, κατά τον διάκονον "Ιγνάτιον (έντώ βίωτού

Πατριάρχου Νικηφόρου) (1) Είδε και ο Επίσκοπος και οι Πρεσβύτεροι, είναι άμαθείς, και δύναμιν δεν έχουν εις το να διδάσκωσε,

πρέπει συμφώνως νά προσκαλούν από άλλους τόπους Διδασκάλους τε και Ιεροκήρυκας, τά προς ζωάρκειαν αυτοίς, και τιμήν την

προσήκουσαν άπονέμοντες (2), νά καθιστώσι σχολεία εις τάς αυτών παροικίας, και διά μέσου εκείνων νά πληρόνωσε το χρέος της

διδασκαλίας, όπου αυτοί χρεωστούσιν εις τον λαόν. Aλλέως, των Κανόνων ή αυθεντία πρέπει να ισχύη πάντοτε

Κανών NΘ. -

Αποτε, μα Ι Ετις Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, τινός των κληρικών ενδεους όντος, μη επιχορηγοί τα δέοντα,

αφορζέσθω. Έπιμένων δε, καθαιρείσθω, ώς φονεύσας τον αδελφών αυτού,

Ερμηνεία,

Τα πράγματα και εισοδήματα των Εκκλησιών, ονομάζονται πτωχικά, διότι πρέπει να διαμοιράζωνται εις τους πτωχούς,

Και αν πρέπη να διαμοιράζωνται εις πτωχούς άλλους, και ενδεείς από τους προεστώτας των Εκκλησιών, πόσω μάλλον πρέπει να

διαμοιράζωνται ταύτα εις τους υποκειμένους αυτους Κληρικούς, πενομένους και χρείαν έχοντας διά τούτο και ο παρών Κανών

διορίζει, ότι όποιος Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος δεν δίδει τα προς ζωήν αναγκαία από τα εισοδήματα της Επισκοπής, ή της ενο

ρίας (είχαν για αι των Πρεσβυτέρων ενορία εισοδήματα, περιών όρα την υποσημείωσιν του δ. της δ) εις τον χρείαν ε:
Κληρικών της Επισκοπής εκείνης, ή της ενορίας, ας αφορίζητα, έως ού να αρχίση νά δίδη. Είδε και επιμένη εις την άσπλαγ

χνίαν του άς καθήρητα παντελώς. Διατί, όσον εις την ιδικήν του προαίρεσιν, φονεύς έγινε του αδελφού του, Ο γάρ μη έχων τά

συστατικά της ζωής, βέβαια άποθνήσκει. Ο δε έχων και μη δίδούς εις τον μή έχοντα και κινδυνεύοντα, άναντιρρήτως φονευτής

εκείνου έστίν. Είδε και εκείνος πραγματικώς δεν απέθανε, της θείας προνοίας χορηγησάσης αυτώ δ' άλλων φιλοπτώχων τα

ζωαρκή, όμως ο έχων και μη δίδους, φονευτής κρίνεται διά την άσπλαγχνίαν του και ωμότητα, Ανάγνωθι και τον δ. Αποστο

λκόνι και προσέτι τον μά, διορίζοντα, ότι από τα πράγματα και εισοδήματα των Εκκλησιών πρέπει να κυβερνά ο Επίσκο

πος τάς χρειας, τόσον τας δικάς του, όταν και τας χρείας των ξένων αδελφών όπου τύχουν. Είδε τας χρείας των ξένων

πρέπει να κυβερνά, πόσω μάλλοντας χρείας των υποκειμένων αυτώ κληρικών, -

ν

Κανών Ξ.

της το β . Είτις τά ψευδεπίγραφα των ασεβών βιβλία, ώς άγια έπι της Εκκλησίας δημοσιέυο, επιλύμη του
ν θ'. - ν - ν

: λαού, και του κλήρου, καθαιρείσθω.

1) Δι' ο και ο Ευσέβειας ιστορεί ότι ο βασιλεύς Κωνσταντίνος έν εις τα Εκκλησιαστικά άρχοντίκια, ήτοι όφφίκια. Eίρηκε δε και ο Παύν ι - - - - - - - Η νυν ν - - - 1. -

Εκκλησία έκαμε τους θρόνους των αρχιερέων υψηλοτέρους από τους λος ότι » Οι κοπιώντες εν λόγω και διδασκαλία διπλής τιμής άξούσθω" , μ ν -- ρ Σ χει μ Η γι - - -9

- Αν- - - -- - ν - - - ν -- ν ν - - - - - -- - - -- -

των άλλων. »Αλιά γαρ ώδε τον νεών επιτελέσας, θρόνος τε τους άνω- -σαν (ά. Τιμοθ. έ. 17) και πάλιν λέγει. » Ερωτώμεν δε υμάς, αδελ

» πάτω εις τήν τών προέδρων τιμήν. Και προσέτι βάθροις εν τάξει τους φοί, ειδένα τους κοπιώντας εν υμίν, και προϊσταμένους ύμών εν Κυ

καθόλου κατά το πρέπον κοσμήσας. Και ο Θεολόγος Γρηγόριος λέγει εις ορίων και νουθετούντας υμάς. Και ηγείσθαι αυτούς υπερεκπερισσού εν

τα έπη του, ότι ευρισκόμενος εν Κωνσταντινουπόλει έβλεπεν εις το ό
ν - -- - - ν - ν - - - - -- --

νερών του, ότι αυτός μέν εκάθητο εις θρόνον υψηλότερου, (εν τώ ναώ

της άγιας Αναστασίας) οι δε άλλοι εκάθηντο παρακάτω απο αυτόν,

» Έζεσθαι δοκέεσκου υπέρθρονος ουχ υπέροφρυς,

- ουδε γάρ ουδε όναρ, τον άγηνορέην.

» Οι δέ μοι άμφοτέρωθεν ύφεδριόωντο γηραιοί-- αγν-- φερι -------

»πόμνης ηγεμόνες έκκριτος ηλικίη.

»Οι δ' άρ υποδρηστήρες έν είμασι παμφανόωσιν,

» Εστασαν αγγελικής εικόνες άγλαιης,

(2) Δι’ ό και ή Νεαρά του αοιδίμου Βασιλέως Αλεξίου του Κομνηνού

εδώρισεν, εις τον κάθε διδασκαλου της μεγάλης Εκκλησίας να δίδονται

πενήντα μόδα σίτος, και τρεις λίτρας νομίσματα, ήτοι διακόσια δε

καέξ νομίσματα (εκάστη γάρ λίτρα οβ. νομίσματα περιέχει) τιμήν δε

να έχουν το να στέκονται ευθύς ύστερα από τους βασιλικούς άρχου

τας, και να παραστέκονται κοντά εις τον Πατριάρχην ώς πρόσωπον,

εκείνου πέχοντες και εκ των διδασκαλικίων, εδώρισε να προβαίνουν

αγάπη δια το έργον αυτών (ά, Θεσσαλ, έ. 12) και παλιν. -Ούτω και

» ο Κύριος διέταξε τους το Ευαγγέλιον καταγγέλουσιν, έκ τού Ευαγγελίου

ζην. (ά, Κορινθ. θ. 13) Γράφουσε δε οι Απόστολοι και εν ταις Δια

ταγας (βιβλ. ζ. κεφ. ι) ταύτα. »Τον λαλούντά σοι τον λόγου του

» Θεού δοξάσεις, μνησθηση δε αυτού ημέρας και νυκτός. Τιμήσεις δε

ναυτόν, ουχί ώς γεννήσεως αίτιον, αλλ' ώς τού εύ είναι σοι πρόξενου

γενόμενον. Όπου γαρ περί Θεού διδασκαλία, εκεί ό Θεός πάρεστεν, Εκ

» ζητήσεις καθ' ημέραν το πρόσωπον των άγίων, να επαναπαύη τους

λόγος αυτών ου ποιήσεις έχθραν προς αυτούς, αναμνησθείς Δαθαν και

Αβερών τους αντιστάντας Μωση. - Περί των διδασκάλων τούτων της

Εκκλησίας λέγει διά του Ίσαίου ό Θεός. Και επί των τειχών σου

» Ιερουσαλήμ κατέστησα φύλακας όλην την ημέραν και όλην τη νύκτα,

» Οι διά τέλους του σιωπήσονται, μιμνησκόμενοι Κυρίου. - (Ησ. ξό. 6)

ο δεν κατά το λόγον τούτο, και οι διδάσκαλοι και ιεροκήρυκες χρεω

στούν να μην αμελούν το έργον τους, αλλά παντοτινά να διδάσκωσε

τον λαόν. -
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Ερμηνεία,

Από τα βιβλία, άλλα μεν, παρά αιρετικών, και ασεβών συγγραφέντα, εις ονόματα άγιων ψευδώς έπεγράφησαν, προς απά

την και πλάνην των άπλουστέρων, καθώς είναι το του κατά Θωμάν όνομαζόμενον Ευαγγέλιο, παρά τών Μαχαίων μέν συγ
-- -- - -- α »

γεγραμμένο, επιγεγραμμένον δε τώ του Αποστόλου Θωμά ονόματι αι όνομαζόμενα. Αποκαλύψεις Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ,

και της Θεοτόκου, αι του Χρυσομάλλου φλυαρία, τάς οποίας ο
- - - Σ

τοιαύτα, των οποίων μνείαν κάμνει ο Αγιος Μελέτιος (1) ο ομολογητής διά στίχων πολιτικών, έντώ κατ' αυτόν όνομαζομένω

λφαβηταλφαβήτω. Αλλα δε ορθόδοξα όντα και ευσεβή, και παρά ορθοδόξων και άγιων συγγεγραμμένα, ένοθεύθησαν παρά των

--

-

αιρετικός Πάμφιλος Θεολογικά έπη έπέγραψε. Και άλλα μυρία

αιρετικών ύστερον, καθώς ένοθεύθησαν υπό των κακοδόξων, αι των Αποστόλων διά Κλήμεντος διαταγα. Διό και απεβλήθησαν,

ώς λέγει τούτο ή ς οικουμενική εν τω β. αυτής. Κανόνι. Και τα απόκρυφα Ηλιού, και Ιερεμίου, και Ενώχ, και άλλων ά
- Σ

κόμη Προφητών, και Πατριαρχών (2). Όθεν και ο παρών Αποστολικός Kανών διορίζεται. Ότι όποιος ήθελε δημοσιεύση, και
ν ν Σ)

η να αναγινώσκωνται επ’ Εκκλησίας ώς άγια, τα ψευδεπίγραφα βιβλία των ασεβών, και κακοδόξων, διά να βλάψη ψυχικώς

των κοινών λαών και τους Κληρικούς, ας καθήρητα. Τα τοιαύτα γάρ βιβλία πρέπει να κατακρίνωνται, ή το λιγώτερον να κα
- ν - 2 - --- ν η , ν -

τακρύπτωνται, και όχι επ'Εκκλησίας να αναγινώσκωνται

(1) Ατινα προς τους ειρημένος εισί ταύτα. Αποκαλύψεις Αδάμ,Λά

μεχ. Προσευχή Ιωσήφ του Παγκάλου Μωσέως αποκάλυψις, και διαθήκη

ψαλμοί Eλδάδ και Σολομών ξένα βήσεις "Ησαίου αποκάλυψις Σοφονίου,

Η τρίτη του Έσδρα αποκαλύψεις της Θεοτόκου, και Πέτρου, και Πού

λου ή επιστολή Βαρνάβα αι περίοδοι των Αποστόλων, ή βίβλος Ματ

θαίου, και Βαρνάβα. Κλήμεντος διδασκαλία, αι του Παύλου πράξεις ή

διδαχή Ιγνατίου και Πολυκάρπου, αι βίβλοι των μαθητών Σίμωνος, Δη

άτε, και Κλεόβου και Νικολάου. Βιβλία δε των αιρετικών Μανιχαίων

έβδομον Ευαγγέλιον, ή επτάλογος αγάπης ή πραγματεία των ευχών, ή

πραγματεία των Γιγάντων. Ευαγγέλιον Φιλίππου, τα παιδικά τού Χρι

στού αι πράξεις του Ανδρέου. Ο δε άγιος Νικηφόρος εν τω γ. και

σ' αυτού. Κανόνι (οίτινες φέρονται εν τω β. τόμο της δαψιλεστάτης

Συλλογής των Κανόνων σελ. 918) λέγει, ότι δεν πρέπει να δεχώμεθα

την αποκάλυψιν Παύλου, και τα βροντολόγια, και σεληνοδρόμια, και

καλανδολόγια. Βέβηλα γαρ και ακάθαρτα ταύτα, ούτε την αποκάλυψαν

Εσδρα και Ζωσιμά και τα δύο μαρτύρια του αγίου Γεωργίου (και των

άγιων μαρτύρων Κηρύκου και Ιουλίτης) Σημείωσα ότι η σοφία του

Σολομώντος επί της Εκκλησίας δημοσίως άναγινώσκεται μετά τών κα

νονιζομένων βιβλίων της γραφής, διατι κανονικών βιβλίον ονομάζεται από

τον λ. της εν Καρθαγ. συνόδου Kανόνα. Προσέτι και ο Αθανάσιος εν

τή εορταστική αυτού επιστολή τους αναγινωσκομένος βιβλίοις ταύτην

συναριθμεί Ειδέτινες απόκρυφου αυτήν ονομάζουσι, κακώς λέγουσιν, έλεγε

χόμενοι υπό της αυτής του Αθανασίου επιστολής. Και όρα την υποση

μείωσιν τού πέ. Αποστολικού, αλλά δή και την ερμηνείαν. Σημείωσα

προς τούτοις, ότι ό συγγραφεύς του συνοδικού βιβλίου γράφει, ότι η

οικουμενική ά. σύνοδος διά θαύματος έγνώρισε τα ενδιάβηκα και κανο

νικά βιβλία, και τα απόκρυφα και νόθα των αιρετικών, βιλούσα γαρ

όλα όμου υποκάτω εις την αγίαν τράπεζαν, και παρακαλέσασα τον Κύ

ριον, ώ του θαύματος! τα μεν κανονικά βιβλία εύρεν επάνω εις την

αγίαν τράπεζαν, τα δε απόκρυφα ύποκάτω. α

(2) Είπα πώς ένοθεύθησαν τα απόκρυφα Ηλιου και Ιερεμίου και Ε

νωχ, και άλλων ακόμη Πατριαρχών, διατι έως εις τους καιρούς των

αγίων Αποστόλων ήταν ανόθευτα και καθαρά. Δε ο ο μεν Παύλος, από

μεν τα απόκρυφα του Ήλιου έλαβε το ρητόν εκείνο όπου γράφει εις το

β. κεφ. της προς Κορινθ. ά. το λέγον ν. Αλλά καθώς γέγραπτα, ά, ό

οφθαλμός ουκ είδε, και ούς ουκ ήκουσε, και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ

» ανέβη, ά ήτοίμασεν ο Θεός τους αγαπώσιν αυτόν. « Καθώς μαρτυρεί

τούτο, πρώτον μεν Γρηγόριος τις Αρχιδιάκονος χρηματίσας Ταρασίου

Πατριάρχου, του θείου του σοφου Φωτίου, δεύτερον δε αυτός ο σοφός

Φώτιος εις τα ζητήματα τα ονομαζόμενα Αμφιλόχια, παρά του Γρηγο

ρίου τούτο λαβών. Ουδαμου γαρ εν τοις σωζομένους βιβλίοις της αγίας

γραφής το ρητόν τούτο του Παύλου ούτως ευρίσκεται αυτολεξεί. Από

δε τά απόκρυφα του Ιερεμίου έλαβε το ρητόν εκείνο όπου αναφέρει εις

το έ τής προς Εφεσίους, το λέγον, Δ' ο λέγει, νέγεραιό καθεύδων, και

» άνάστα έκτών νεκρών, και επιφαύσει σοι ο Χριστός. Καθώς και τούτο

βέβαιοι ό ίδιος Γρηγόριος και ο κριτικώτατος Φώτιος, Ο δε απόστολος

Γούδας εις την καθολικήν του επιστολήν μιαν ολόκληρον περικοπήν ανα

φέρει εκ των αποκρύφων του Ενώχ Οτον προεφήτευσε δε και τούτοις,

έβδομος από Αδάμ, Ενώχ λέγων και ιδού ήλθε Κύριος εν μυριάσιν ά

-γίας αυτού, ποιήσαι κρίσιν κατά παντων, και εξελέγξα πάντας τους

- άσεβείς αυτών κτ. « ήτο δε και άλλων Πατριαρχών απόκρυφα. Δι ό

ο δις ανωτέρω μνημονευθεις άγιες μελέτιος αναφέρει περί το τέλος του

αλφαβηταλφαβήτου του, ένα ρητον του Πατριάρχου Ασήρ περί του θα

νατου διαγορεύον. Ότι, δηλαδή ο θάνατος είναι έλεγχος και απόδειξις

της ζωής του ανθρώπου. Διατί αν ο θάνατος ήναι καλός του ανθρώ

που, έπεται ως επί το πλείστον να είναι και η ζωή του καλή. Αν δε

πονηρος, έπεται ακολούθως να ήνα και η περασμένη ζωή αυτού πο ηρά

και κακή. "Άγραφα δε ταύτα παντα τα
κρυφα ονομάζει ό Τερτυλ

λιανός, ώς μη όντα γεγραμμένα εις την αγίαν γραφήν Ου μόνον δε εν

--

τους χρόνος των Αποστόλων, αλλά και εν τοις χρόνος Μωσέως τοιαύ

τα ήσαν βιβλία απόκρυφα κατά τον Απολινάρον. Και δήλόν έστιν από

εκείνο το εν τοις Αριθμους αναφερόμενου. Διά τούτο λέγεται εν β

βλέω, » Πόλεμος του Κυρίου, την Ζωοβ έφλόγισε, και τους χειμάρρους

αρνών κτ. « (Αριθμ. και 14) Αναγκαίον δε είναι να προσθέσωμεν και

τούτο εις την παρούσαν υποσημείωσιν, ότι, το γ κεφ. τού ά. τίτλ.

του ά. βιβλ. των βασιλικών θεσπίζει να καίωνται τα κατά των Χρι

στιανών συγγραφέντα του Πορφυρίου συγγράμματα, και τα του Νεστο

ρίου, και όσα δεν συμφωνούν με τις εν Νικαία και Εφέσω συνόδους

Το δε κβ. κεφάλι του α. βιβλ. του ά. τίτλ. των βασιλικών θεσπίζει,

ότι οι τά ρηθέντα βιβλία έχοντες, και αναγνώσκοντες, εσχάτως τιμω

ρούνται. Το αυτό κεφ. τού αυτού τίτλ. και βιβλ. διορίζει, ότι πρέπει

να καίωνται τα κατά της γ.: Συνόδου γραφέντα από τον Νεστόριον και

ότι δεν έχει άδειαντινα, να έχη αυτά, ή να τα αναγινώσκη, ή να τα

μεταγράφη, ή νά τά έυθυμάται όλως, ή να τα δέχηται εις οιονδήτινα,

τρόπον. Ο δε παραβαίνων τον νόμον τούτου, να διαρπάζηται τα υπάρ

χοντά του από τον δήμου. Το δε κεφ. του αυτού τίτλ. και βιβλίου

θεσπίζει, ότι δεν έχει αδειάν τινας να γράφη, ή να αναγινώσκη, ή να

υπαγορεύη, ή να έχη συγγράμματα κατά της δ. Συνόδου, διότι παν

τοτινά έξορίζεται. Και ότι όποιος υπάγη διά νά τά μάθη, να πληρώνω

εις το δημόσιου δέκα λίτρας χρυσίου. Και ότι όποιος διδάσκει τα εμπο

δισμένα, έσχατως τιμωρείται. Και ότι τα του Ευτυχούς και Απολι

ναρίου συγγράμματα καίονται. Όσοι δε άρχοντες και όφφικιάλοι βα

σιλικοί, και έκδικος, παραβλέψωσι ταύτα, δέκα ή μας χρυσάφι να ζη

μιούνται. Το δε τελευταίον θέμα του αζ. κεφ. του αυτού τίτλ. και

βιβλίου προστάζει, ότι τιμωρείται όποιος δεν φανερώση τα των Μανι

χαίων βιβλία διά να καούν. Η δε έ. διάταξις του α. τίτλ. των Νεαρών

προσστάζει να κόπτωνται τα χέρια εκείνων όπου έχουν βιβλία του

Σεβήρου και δεν τα καίουν. (Παρά Φωτίω τίτλ. ιβ. κεφ. γ) Διά τι

ταύτα πάντα αναφέραμε, να δείξωμεν, ότι, αν των αιρετικών τάβι

βλία πρέπη να κατακαίονται, και αν οι αναγνώσκοντες ταύτα εσχάτως

τιμωρούνται, πόσω μάλλον, και ασυγκρίτως πόσω, πρέπει να κατακαίων

τα τα βιβλία του αθέου Βολτέρου, τα φανεράν αθεϊαν διδάσκοντας τα

αντιχριστιανικά; τα μιάσματα του κόσμου; ή κοινή πανούκλα και

γάγγραινα, και απώλεια τόσων και τόσων ψυχών; πόσω ασυγκρίτως,

πρέπει και να τιμωρούνται εσχάτως, και να εξορίζονται, και να διαρπά

ζωνται τα υπάρχοντά των, και οι γραφοντες ταύτα, και οι τυπώνοντες

και οι έχοντες, και αναγινώσκοντες, και ουχί κατακαίοντες; Ορθοδοξό

τατοι βασιλ οιτο του Χριστού επικαλούμενοι όνομα! μιμη

θήτε τους ορθόδοξους υς και χριστιανικωτάτους βασιλείς όπου τους

νόμους τούτους κατά των Αιρετικών και Ελληνικών βιβλίων εθέσπισαν,

Και ζήλον λαβόντες εις την βασιλική σας καρδίαν, διά του βασιλεύσαντα

υμάς Κύριον, θεσπίσατε με ήδικτα και σάτιρας και διπλώματα, Νεαράς

και νόμους σας, να αφανισθούν από τον κόσμου τα άγκιστρα ταύτα της

πλάνης, τα διδασκαλεία της αθεότητος και του αυτοματισμού. Παρακινεί

υμάς εις τούτο και ο Σοφος και όμοιος υμών βασιλεύς εις τας παροιμίας

του (κεφ. κ. 26) λέγων, ηλεκμήτω ασεβών Βασιλεύς σοφός. « Θειότατοι

Πατριάρχα, Αρχιερείς ιερείς σπουδάσατε δια αγάπην Χριστού να εμπο

δισητε με τελειότητα από τους υποκειμένους υμίν Χριστιανούς την ανά

γνωσιν των τοιούτων ασεβεστάτων βιβλίων. Xριστιανοί αδελφοί, βλέπετε

σας παραγγέλλει ο θείος Παύλος (Κολασσ. κεφ. β. 8) βλέπετε μήτις

» υμάς έσται ο συλαγωγών διά της φιλοσοφίας και κενής απάτης. « Ποία δε

είναι η φιλοσοφία αύτη; ή Επικούρειος, αποκρίνεται. Κλήμης ο Στρωμα

τεύς (λόγο, ά.) επειδή αναιρεί την πρόνοιαν του Θεού, και έπαινεί την

ήδουήν. Και όποια άλλη ακόμη είναι τοιαύτη, ήτις ετίμησε τα στοιχεία,

και δεν έβαλεν επάνω εις αυτά την ποιητικήν αιτίαν, τον Θεόν δηλ. μήτε

έφαντάσθη τον Δημιουργών, "Ω πόσον είναι όμοιοτάτη με την παλαιάν

του Επικούρου, ή νέα φιλοσοφία του Βολτέρου! Διά τι αυτός μη δεχό

μενος Αποκάλυψιν, και τον Θεόν τον ποιητήν του παντός και Δημιουρ

6'

------------ * -------------------
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44 ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Συμφωνία,

-Δ' ό, και ής έντώ ξγ. Κανόνι διορίζει, ότι τά παρά των εχθρών της αληθείας πλασθέντα ψευδώς μαρτυρολόγια, διά

ανά άτιμάζουν τους του Χριστού μάρτυρας, και διά νά φέρουν τους λαούς εις άπιστίαν μέ τά άλλόκοτα που περιέχουν,

ταύτα λέγω, άς μή δημοσιεύωνται, άλλά ας παραδίδωνται εις το πύρ. Αλλά και οι παραδεχόμενοι ταύτα ώς άληθή, άς άνα

»θεματίζωνται. Δεν κάμνουσλοιπόν καλά εκείνοι που έπ’ Εκκλησίας αναγνώσκουσε την ιστορίαν όπου έπιγράφεται εις όνομα

Τακώβου του άδελφοθέου, κατά την εορτήν του γενεσίου της Θεοτόκου: ένα μεν, διότι περιέχει πολλά άλλόκοτα πράγματα, τα

οποία ουδείς άλλος Πατήρ της Εκκλησίας μας αναφέρει, καθώς μάλιστα είναι εκείνο που λέγει, πώς ο μνήστωρ Ιωσήφ έφερε

μαίαν διά νά υπηρετήση εις τον φρικτών και άσπορον εκείνον, και υπέρ διάνοιαν έκ της Παρθένου τοκετών του Κυρίου μας. Και

άλλο δε, διότι ο βηθείς άγιος Μελέτιος συγκαταριθμεί και ταύτην την ιστορίαν μέ τάς νόθους και ψευδεπίγράφους βίβλους των

αιρετικών. Ο δε θ' της ζ καθαιρεί μεν τους κληρικούς, αφορίζει δε τους Λαϊκούς και Μοναχούς εκείνους, όπου κρύπτουν, και

δεν φανερώνουν τα κατά των άγιων εικόνων ψευδοσυγγράμματα, διά νά μή δημοσιευθούν, αλλά να βαλθούν μετά άλλα βιβλία

των αιρετικών εις την βιβλιοθήκην της Κωνσταντινουπόλεως,

- Κανών ΞΑ".

τ: καν Ι - Είτις κατηγορία γένηται κατά Πιστού, πορνείας, η μοιχείας, ή άλλης τινός απηγορευμένης πράξεως,

να ρλή. »και έλεγχθείη, εις κλήρον μη προαγέσθω.« --

Ερμηνεία,

Εκείνος όπου θή εις πορνείαν, ή ίαν, ή άλλο -κυ κ. Α. όχι μόνον Κλοκος ων, και ιερωμένος ν

κείνος όπου πιασθή εις πορνεία, ή μοιχεία, ή άλλον τοιούτον άτόπημα, όχι μόνον Κληρικός ών, και ιερωμένος, κατά

τον κέ, των Αποστόλων, αλλά και λαϊκός ών, κωλύεται νά γένη, όχι μόνον ιερεύς, αλλά και Κληρικός άπλώς, αναγνώστης

δλαδή ή ψάλτης, ή θυρωρός, και όλως τών έξω του βήματος λεγομένων. Καθώς ο παρών Κανών διορίζεται, ούτωσι λέγων
- -- - ν

Ανίσως ήθελεγένη κατηγορία από τινας εναντίον Χριστιανού τινος, ώς ότι τάχα επόρνευσε», ή εμοίχευσε, ή άλλο κάνένα άμάρ

κτημα έκαμεν, έμποδισμένον από τους ιερούς Κανόνας ο τοιούτος Χριστιανός, εάν τή αληθεία φανερωθή, ότι έπραξε το άμάρ

-τημα εκείνο, περί του οποίου κατηγορείται, ας μή προάγητα εις Κλήρο, ήτοι άς μη χειροθετήτα Κληρικός της Εκκλησίας,

» Πρέπει όμως να εξετάζωνται πρώτον τά πρόσωπα των κατηγόρων και αντιλεγόντων, να μην είναι δούλοι, και άπελεύθεροι,

» να μην είναι έμποδισμένοι από τους πολιτικούς νόμους εις τό νά κατηγορούν, κατά τον ρλή, Καρθαγέν. Να μην είναι κατηγο

•ρημένοι και αυτοί από άλλους. Ούτοι γάρ πάντες δεν είναι δεκτοί εις κατηγορίαν καθ’ οιουδήτινος προσώπου, εάν πρώτον δεν
- ν -- - -- - α - -

αποδείξουν τον εαυτόν τους αθώον από τα εγκλήματα εκείνα, διά τά οποία κατηγορούνται, κατάτε τον Αρμενόπλ. βιβλ. ά. τίτλ.
ν -- - -

•β. και κατά τον σ. της Οικουμενικής β. συνόδου. Ανίσως λοιπόν οι κατήγοροι είναι ελεύθεροι από τα ανωτέρω, και αποδείξουν

αληθή την κατηγορίαν την κατά του υποψηφίου εκείνου, ο τοιούτος δεν γίνεται Κληρικός. Είδε δένδυνηθούν να την αποδείξουν
» - --------- -- - ι -

- ανάμεσα εις τρείς μήνας, αυτοί μεν να αφορίζωνται παντοτινά από την κοινωνίαν των άχράντων μυστηρίων υπό του μέλλοντος

χειροτονήσαι τον Κληρικών αρχιερέως, ώς συκοφάντα και διαβολείς. Ο δε συκοφαντηθείς και κατηγορηθείς αδίκως, νά χειροτο

ανήτα Κληρικός, ώς καθαρός φανείς και ανεύθυνος της κατηγορίας, καθώς παρακελεύεται ή ά. διάταξις του ά. τίτλ. των Νεαρών
ν -- - - - - -

(Φώτιος τίτλ. ά. κεφ. ή) Διά τούτο ορίζει ή αυτή Νεαρά, ότι α χειροτονία, ήτοι αι ψήφοι των Επισκόπων, και Κληρικών,

πρέπει να γίνωνται έμπροσθεν εις όλον τον λαών της Εκκλησίας, διά νά έχη άδειαν όποιος θέλει να λέγη. (1) Όθεν άκολού

•θως και η Καρθαγέν. Κανόνι νθ' αυτό το ίδιον λέγει, ορίζουσα ότι, άνισως, όταν γίνωνται αι ψήφοι και εκλογαί τών άρχιε

•ρέων, γεννηθή από τινας καμμία αντιλογία κατηγορίας και έγκλημάτων, να εξετάζωνται οι αντιλέγοντες, και αφ' ούφανή ο υπο

-ψήφιος καθαρός έμπροσθεν εις το πρόσωπον όλου του λαού από τάς κατ' αυτού επαγομένας κατηγορίας, τότε να χειροτονήται
--------- την - -- - ν --

» Επίσκοπος. Δήλον δε ότι τούτο που λέγει η σύνοδος διά τους Επισκόπους, νοείται ομοίως και διά τους Κληρικούς, περί ου

όρα τις υποσημειώσεις του β' Αποστολικού, και του έι και γ. της έν Λαοδικεία, και τον λ. Αποστολικόν,
Της ά, ί. της ν 1-1γγ -

Αγκύρ, άβ. Κανών ΞΒ.

γ. ιβ. τού -

Πέτρου ί. ιδ'.

Αθαν. επιστ.

προς Pουφια,

νόν. Βασικ. μέ.

Θεοφίλου β.

Είτις Κληρικός διά φόβον ανθρώπινον, Ιουδαίου, ή Έλληνος, η Αιρετικού, άρνήσηται, ει μεν το ό

νομα του Χριστού, αποβαλλέσθω. Ει δε το όνομα του Κληρικού, καθαιρείσθω. Μετανοήσας δε, ώς

Λαϊκός δεχθήτω.

γον αναιρεί, και την αυτού πρόνοια, ανατρέπει. Και καθώς επέγραφε

εις τας θύρας των κήπων του ο Επίκουρος νιώδε τιμάται η ηδονή ώς

άκρον άγαθονα (κατά τον Λαέρτιον), έτζι ο νέος Επίκουρος και εις την

αρχήν, και εις το μέσον, και εις το τέλος, και πανταχού των βιβλίων
του επιγράφει την τοιαύτην επιγραφήν Και την φύσιν μόνην γινώσκει.

Και άλλο ουδέν. Φεύγετε λοιπόν άδελφοι από την τοιαύτην φιλοσοφίαν, ή

οποία δεν είναι φιλοσοφία, αλλά, καθώς την είπεν ο Παύλος, κενή απά

τη φιλοζοφία, άλογία, κτήνεσι και αλόγους πρέπουσα, και όχι λογικούς

σχήματα μόνον καταπλήττουσα, και πιθανότητα λόγων, κατά τον θείον

Δαμασκηνόν, μακράν δε της αληθείας άφεστηκυία. Ήτις κοντά όπου κρη

μνίζει τους πεθαμένους αυτή εις την της κολάσεως καταδίκην, τους

κάμνει και παρομοίους με τους χοίρους, και τα ανόητα ζώα, αρνητάς

κα της φύσεως, και της κτίσεως, και της πίστεως, και της λογικότητος,

Επειδή και φύσης, και κτίσις, και λόγος, και γραφή, κηρύττουσε τον

τούτων δημιουργών, κατά τον Απόστολου, αυτοί δε μόνοι αρνούνται του

του, και γίνονται αχάριστα κτίσματα, και κατά του ιδίου πλάστου

πολέμια Πρέπει δε προσέτι νά ήξεύρωμεν, ότι, Γεώργιος ο Σουγδουρής

εν τω προοιμίω εις τον βίον του προφήτου Ηλιου απαριθμεί νόθα και

ταύτα. Την δευτέραν Αποκάλυψιν Ιωάννου του Θεολόγου, Ήτις αρχινά,

Ακουσον, ώ, δίκαιε Ιωάννη. Τον λόγον εις την κοίμησιν της Θεοτόκου

του αυτού Ιωάννου του Θεολόγου (ός τις φαίνεται να ήναι ο ίδιος εκεί

νος, όπου παρ' άλλοις επιγράφεται, Ιωάννου Θεσσαλονίκης) και την επι

στολήν, όπου έπεσεν από τους ουρανούς, ώς λέγουν τινες, διά την αγίαν

Κυριακήν, Έτι καθώς πρέπει να αποβαλλωμεν τά Αιρετικά βιβλία, έτζι

πρέπει να αποβάλλωμεν και τα Ερωτικά βιβλία, καθώς, είναι του

Ερωτοκρίτου, τής Ερωφίλης, της Βοσκοπούλλας, και άλλων. Ομοίως και

τα γελωτοποια, και άσεμνα. Καθώς είναι ή Χαλιμά, ο Μπερτόλδος, του

Σπανου ή φυλλάδα, και του Γαϊδάρου, και τα όμοια. Διατί, κατά τον

Αποστολικόν τούτον Κανόνα, λύμην και βλάβην προξενούσιν εις τας ψυ

χάς των Χριστιανών. Και όσοι γράφουν, ή τυπώνουν, η αγοράζουν, ή

διαβάζουν, ή ακούουν αυτά, βαρέως άμαρτάνουσι, και άς διορθωθούν.

Ανάγνωθι και τον β. και γ. Κανόνα του Νικηφόρου έντή προσθήκη,

(1) , Η δε ιζ. διάταξις, ήτις έστι ριζ. Ιουστινιανού Νεαρά κειμένη

-έν βιβλίο γ. των βασιλικών τίτλ. ά., κεφ. ή (παρά Φωτίω τίτλ. ά., κεφ. η)

» λέγει όποιος ήθελε κατηγορήση τον μέλλοντα γενέσθαι Επίσκοπον, ή

πρεσβύτερον, ή άλλου Κληρικών και Ηγούμενου, διά κάθε λογής κατε

νγορίαν, άς άναβάλλεται ή χειροτονία, και άς κάμνη εξέτασιν ο μενων

» χειροτονήσαι τούτους αρχιερεύς, έως

Α "Ο ν

τρείς μήνας με πολλήν ακρίβεια,
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Ερμηνεία

Ο παρών Κανών προστάζει, ότι όποιος Kληρικός διά φόβον άνθρωπίνων κολάσεων, Ιουδαίων δηλ. η Ελλήνων, ή Αίρετικών,

ήθελεν αρνηθή το όνομα του Χριστού, ο τοιούτος αφού μετανοήση, όχι μόνον ας καθήρητα από τον Κλήρον, άλλά άκόμη και

άς έκβάλλεται από την Εκκλησία, και να στέκητα εις την τάξιν των μετανοούντων. Είδε διά φόβον ανθρώπινον ήθελεν αρνηθή

το όνομα του κλήρου του. Ταυτόν ειπείν, πώς είναι ο δείνα Κληρικός, ή Αναγνώστης δηλαδή, ή Ψάλτης, ή άλλο τι Ας καθήρη

τα μόνον από το κληρικάτον του. Δικαιον γάρ είναι να στερηθή, εκείνο όπου αρνήθη, και δεν ήθέλησε να ειπή πώς το έχει Ας

ού δε ο τοιούτος μετανοήση, άς δέχεται εις κοινωνίαν την μετά των πιστών ώσάν λαϊκός, ήτοι, άς συμπροσεύχεται με τους πιστούς,

Συμφωνία

Ο δε ά και β. της εν Αγκύρα διορίζουσιν, ότι, οι Πρεσβύτεροι εκείνοι, και οι Διάκονο, όπου αληθώς διά τα βασανιστήρια

των διωκτών, έθυσίασαν και αρνήθησαν, ύστερον δε πάλιν νικήσαντες τον έχθρών, ώμολόγησαν την πίστιν, αυτοί λέγω, προστά

ζει, να έχωσι την τιμήν της μετά των Πρεσβυτέρων καθέδρας, νά μή προσφέρωσιν όμως, ή να διάσωση, ή όλως τέρατα»

νά ένεργώσιν. Ομοίως δε και ο ί. Πέτρου, πάσης αποστερεί ιεράς λειτουργίας τους θεληματικώς μεν και αφ εαυτων ερμή

σαντας εις το μαρτύριον, άρνηθέντας δε, ύστερον δε πάλιν νικήσαντας, και την πίστιν ομολογήσαντας. Όσοι δε Κληρικοί, με βαν

πολλήν έλαβον λιβανωτών εις τας χείρας, ή ε: τι, και την πίστιν έβάστασαν γενναίως ούτο, όχι μόνον δεν χάνουσι την

λειτουργίαν αυτών, αλλά και μετά ομολογητών συναριθμούνται. Κατά τον ίδ, Πέτρου, Όχι μόνον δε οι μετά το ερωθήνα αρ

νηθέντες, καθαιρούνται, αλλά και όσοι προ του άρνηθέντες, ύστερον έχειροτονήθησαν, (1) γνωσθέντες καθαιρούνται. Και όρα

τον ί, τής ά. -

Κανών ΞΓ. --

»Είτις Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος, ή όλως του καταλόγου του Ιερατικού, φάγη κρέα έν :

»αματιψυχής αυτού, η θηριάλωτον, η θνησιμαίον, καθαιρείσθω. Τούτο γάρ ό Νόμος άπεπεν. Eι δε Λα- ή τρει

»κός εί, άφορζέσθω«. - -- -

Ερμηνεία,

Επειδή και ο Θεός δίδωντας τον περί των βρωμάτων νόμον εις τον Νώε, είπεν αυτώ » Ως έχει χόρτου δέδωκα υμίν
ν ν ν αν - » ν ν - Σ ν Α α - * ν Λ -

τα πάντα. Πλην κρέας εν αματι ψυχής ουφάγεσθε. Διά τούτο εις τον παρόντα Κανόναο Θεοι Απόστολοι διορίζουσιν, Γενς 3,4
η - - α -

ότι όποιος Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος, ή όλως έκτού καταλόγου υπάρχων των Ιερέων και Κληρικών, ήθελε φάγη

κρέας με αίμα, το οποίον είναι ψυχή του Ζώου, ήτοι πνικτών, κατά τον Χρυσόστομον, ή ήθελε φάγη θηριάλωτο, ήτοι Ζώον πια

σμένον και σκοτωμένον από Λύκο, θετέον, ή από Αρκούδα», ή άλλο τοιούτον, ή και από Ορνεον ή ήθελε φάγη, θνησιμαίο,
όν και ένον άπό λόγου του. Ο ραγό : ν ύτα Κληρικός, άς καθής Επειδή και ο νόμος τά έμπόδι--

ήτοι νεκρών και ψηφισμένον από λόγου του. Ο φαγών, λέγω, τα τοιαύτα Κληρικός, ας καθήρητα. Επειδή και ο νόμος τά έμπόδι

σεν νά μή τρώγωνται, (2) τόσον ο δοθες εις τον Νώε, ως επομεν, όσον και ο δοθες εις τον Μωυσή. Ένκερ. ζ του Λευτικού

-------------- ---- -

Είδε Λαϊκός είναι εκείνος που ήθελε τα φάγη ας αφορίζητα,

και ει μεν ευρεθή ο κατηγορούμενος υπεύθυνος εις τας κατηγορίας, άς

εμποδίζεται ή χειροτονεία, όχι και ευρεθή άνεύθυνος, άς γίνητα. Ει δε

- πρό εξετάσεως ήθελε χειροτονήση αυτών, να καθήρητα και ο χειρο

» τονήσας, και ο χειροτονηθείς. « --

(1) »Σημείωσαν δε ότι κατά τον Χρυσόστομον (όμιλ. γ. εις την Αννα)

- δεν είναι, ένας τρόπος αρνήσεως, αλλά πολλοί και διάφοροι. Τους οποίους ο

» Παύλος υπογράφων έλεγε, Θεόν όμολογούσαν ειδέναι, τους δε έργοις άρ

•νούνται (Τίτ. ά.) και πάλιν, είδε τις των ιδίων, και μάλιστα τών οι

κείων ού προνοεί, την πίστιν ήρνητα και έστιν άπιστου χείρων. (ά.

»Τιμοθ. έ) και πάλιν φεύγετε την πλεονεξίαν, ήτις έστιν ειδωλολατρεία,

νόθεν και ο μέ, του Βασιλείου λέγει, ότι, όποιος Χριστιανός υβρίζει

με τα έργα του τον Χριστόν, τίποτε δεν ωφελείται από μόνον το ό

-νομα του Χριστιανισμού. - Όρα και τον ιά της ά. Φοβερά δε αληθώς

είναι η ιστορία, όπου αναφέρεται εις τον βίον του μεγάλου Παϊσίου,

Ούτος γαρ είχε μαθητή, προς τον όποιον ένας Εβραίος ποτε είπε ταύτα

ο Χριστός, όπου προσκυνείτε εσείς, δεν είναι εκείνος, όπου μέλλει να

έλθη, αλλά άλλος. Προς τα όποια λόγια, με απλότητα απεκρίθη εκείνος

τούτο μόνον, ίσως έτζι είναι η αλήθεια και παρευθύς. "Ω του θαύ

ματος έχασε την χάριν του αγίου βαπτίσματος. Όθεν από την φο

βεράν ιστορίαν ταύτην άς κρατήσουν οι Χριστιανοί την γλώσσάν τους,

και ας μη λέγουν τις αρνησιθέους ταύτας φωνάς. Αν δεν έλθω από το

δίκαιον του δείνος, Χριστιανός να μην αποθάνω, και άλλα παρόμοια,

Διά τι φοβούμαι, ότι εκ τούτου χάνουν και αυτοί την χάριν του αγίου

βαπτίσματος, και δεν δύνανται να την αναλάβουν, ώς ο προβληθείς,

χωρίς μεγάλην μετάνοιαν, και ικανοποίησιν. Τόσον γάρ λεπτών, πράγμα

είναι η πίστις, ώστε όπου ημπορεί να την αρνηθή, και όποιος παρα

βή μίαν μοναχήν συλλαβών, ή κάμη ένα νεύμα μοναχών κατά της πίστεως.

Δι' ό και ό Θεολόγος Γρηγόριος λέγει οι της ευσεβείας αθληταί είλοντο

προθύμως πάσχειν, ά κάμπτει και τον άλκιμώτατου, και ταυθ' υπέρ συλ

λαβής ίσως μιάς, ή και νεύματος ενός, κακώς σώζοντος εξ άρνήσεως,

Θεός γάρ έστιν εν βραχεί το κείμενον. Ουπερπροδουσιν, άλλον ουκ έστι

λαβείν, παρά τη σειρά του κατά Ματθ. κεφ. 10) ο δε θείος Χρυσό

στομος λέγει αρνήσεως ουδέν χείρον αμάρτημα (λόγ, περί μετανοίας)

(2) »Διάφορα είναι αι αιτία, διά τας οποίας έπρόσταξεν ο Θεός να

ρητος λέγει, ότι, διά τούτο δεν πρέ

»πει να τρώγητα αίμα, διά τι αυτό είναι ψυχή του ζώου. Όθενόμεν

νέσθίων κρέας χωρίς του αίματος, είναι το ίδιον, ώσάν έσθη και λά

» χανον άψυχου. Ο δε μετά του αίματος, φανερών, ότι έσθίει ζώου ψυ

νχήν. Ο Χρυσόστομος λέγει, ότι διά τούτο δεν πρέπει να τρώγητα το

» αίμα, διότι αυτό ήταν αφιερωμένου να προσφέρεται εις μόνον τον

» Θεόν.Ή και διότι θέλωντας ο Θεός να εμποδίση τους ανθρώπους να

•μή χύνωσε ανθρώπινα αίματα, διά τούτο προστάζει μηδε το αίμα

των ζώων να τρώγωσιν, να μη κατ’ ολίγον εκ τούτου συνειθήσουν εις

ντας ανδρογονίας. Ο Αδηλος λέγει, ότι διά τούτο προστάζει ο Θεός να

ντρώγουν οι άνθρωποι τα κρέατα καθαρά από αίμα, διά να τους διδάξη

με τούτο, να μην ήναι απάνθρωποι και αιμοβόροι ώσάν τα θηρία, τα

οποία όσα ζώα θηρεύουσα, τα τρώγωσιν ωμοσπάρακτα με το αίμα, αλλά να

διαφέρουσεν από τα θηρία, και ως άνθρωποι λογικοί να θυσιάζουσε πρώ

» τον τά ζώα, να χύνωσε το αιμάτων, και ούτω με διαφόρους τρόπους

να μαγειρεύσουν τα κρέατα αυτών, και να τα έσθίουσιν. Φθάνει γαρ

» όπου γίνονται τόσον σκληροί και άσπλαγχνοι, ώστε να τα σφάζουσιν,

» άλλ' όχι νά φθάνουν εις τότην υπερβολήν άσπλαγχνίας, ώστε και με

» το αίμα να τα έσθίωσιν.« "Η πλέον όμως κυριωτέρα αιτία, και πλέον

εγγυτέρα εις αλήθειαν, διά τήν οποίαν έπρόσταξεν ο Θεός να μη τρώ

γουν το αίμα, είναι ετούτη. Το αίμα έχει τύπου της αύλου, και α

βρώτου, και αθανάτου ψυχής του ανθρώπου, διά δύω αιτίας, πρώτη,

διότι καθώς το αίμα των ζώων, και ως θερμότερον, και ώς πνευμα

τωδέστερον, και ως ευκινητότερον των άλλων υγρών, είναι ψυχή αυτών

όλογός τε και υλική, έτζι ή άυλος, και λογική ψυχή του ανθρώπου, αν

και να μην ήναι αίμα, ώς άσώματος και άυλος, μεταχειρίζεται όμως

όχημα και όργανον τών ενεργειών της το ανθρώπινον αίμα διά

αιτίας. Και δευτέραν, διότι το αίμα των ζώων έχύνετο εις

των λογικών ψυχών των ανθρώπων. Ως λέγει τούτο εις το

(κεφ. ζ. 11.) ή ψυχή πάσης σαρκός, αίμα αυτού έ

μην τρώγη τινάς αίμα. Ο Θεοδώρη

ώσάν ένα

τάς ιδίας

έξιλασμόν

λευιτικόν ό Θεός ΕΟΤ - Ι.

» Και εγώ έδωκα αυτό υμίν επί του θυσιαστηρίου μου έξιλάσκεσθαι περίΥ - -- ι

των ψυχών ημών. Το γάρ αίμα αυτού αντί ψυχής έξιλάσεται. « Λοιπον

όποιος τρώγει αίμα, ψυχήν λογικήν τρώγει, ής εις τύπον εκείνο έστιν,

Eι δε τρώγει αυτήν, δηλον ότι και σωματικήν αυτήν και υλικήν, ακο
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Συμφωνία,
-

-- Αλλά γερ κα εις τον νέον Νόμο, τού Ευαγγελία τά τοιαύτα εμποδίζοντα να μην τρώγωνται. Συναχθέντες γάρ οι ίδιοι

-ούτοι Απόστολοι, έγραψαν προς τους εθνικούς τους κατοικούντας εις την Αντιόχειαν και Συρία, και Κιλικία, ταύτα, Έδοξε

πρας με 1-τώ άγίω Πνεύματι και ήμο, μηδέν πλέον επιτίθεσθαι υμίν βάρος, πλην των επάναγκες τούτων. Απέχεσθαι είδωλοθύ

18, 19, ντων, και αίματος, και πορνείας. Η αιτία δε διά τήν οποίαν έμποδίζονται τα θηριάλωτα, ή όρνεοπάτακτα ζώα, ή θνη

σιμαία, ή πνικτά, είναι, διά τι δεν χύνεται όλον το αίμα αυτών αλλά μένει μέσα εις αυτά, διασκορπιζόμενον εις τά φλεβίδα όλα

του κρέατος, (1) από τα οποία να ευγή δεν είναι τρόπος. Δί ό οι έσθίοντες αυτά, κρέα εν αματι ψυχής αυτού έσθίουσι. Και

-ο ξζ δε της ς καθαιρεί μεν τον Κληρικών εκείνον που φάγη αίμα με οιονδήτινα τρόπον και τέχνη, τον δε Λαϊκόν αφορίζει

Εμποδίζει δε και ο β' της έν Γάγγρ. το να τρώγητα αίμα και πνικτών και ειδωλόθυτον.

Κανών ΞΔ. (2)
Της σ'. νέ

με τις εν » Είτις Κληρικός ευρεθή την Κυριακήν ημέραν νηστεύων, ή το Σάββατον, πλην του ενός μόνον, καθαιΓάγγιξ της ν - και - αν και Η " ". ν 9 ι ν

ή: ερείσθω. Εί δε λαϊκός αφοριζέσθω.« “Ε -

φιλία -- ρμηνεια.

Άλλο είναι νηστεία, άλλο λύσις νηστείας, και άλλο κατάλυσις νηστείας. Και νηστεία μεν κυρίως είναι, ή τελεία άσιτία, ή

και το να τρώγη τινάς μίαν φοράν την ημέρα, κατά την έννάτην ώρα, με ξηροφαγίαν, άρτου δηλονότι μόνου και ύδατος. Λύσις

δε της νηστείας είναι, το να φάγη τινάς προ της έννάτης ώρας, κάνΣύκα, κάν Σταφίδας, κάν άλλο τοιούτότι. "Η και το νά

φάγη έξω από τον άρτον, και το ύδωρ, και άλλα μερικά είδη βρωσίμων λιτών και ευτελών. Λόγου χάριν, Όσπρια, Οίνον, ή "Ε

λαιον, ή Οστρακόδερμα. Κατάλυσις δε νηστείας είναι, όταν τρώγη τινάς από όλα τα βρώσιμα, και κρέας, θετέον και ψάρια, και

γάλα, και τυρί, και τα λοιπά, Λοιπον εις τον παρόντα Κανόνα διορίζουσιν οι Θειοι Απόστολοι, ότι όποιος κληρικός, ευρεθή να

νηστεύη την ημέραν της Κυριακής ή του Σαββάτου, με αστεία τελεία, ή και με ξηροφαγίαν εν τη ενάτη, έξω από ένα και

μόνον Σάββατο, δηλαδή το Μέγα Σάββατο, κατά το οποίον ευρίσκετο εις τον τάφον του Κυρίου το Σώμα. Καθ' ό και οι ορθό

Ματθ.θ. 15. Ιδοξοι πάντες: κα την φωνή» τον Κυρία όπου είπεν. • Eλεύσονται δε ημέρα, όταν άπαρθή άπ’ αυτών ο

«Νυμφίος, και τότε νηστεύσουσι (και άρα σημ. του κθ' της ς"), ο τοιούτος, λέγω, Κληρικός, άς καθήρητα. Eι δε Λαϊκός είναι

ό: τάς ημέρας νηστεύω, ας αφορίζεται Το μεν γαρ ε: δεν: κυρίως μεν: διά τι είναι

καταπαύσιμος ήμέρα, εις την οποίαν κατέπαυσεν ο Θεός από των έργων της δημιουργίας αυτού, κατά τας διαταγάς (ββλ. έ.

κερ. δ) καταχρηστικώς δε και επουσιωδώς, διατί ο Μαρκωνσται ενήστενον εις αυτό, αντιφερόμενοι εις την τιμήν του των όλων

Δημιουργού, κατά τον άγιον Επιφάνιον αρέσει τη κατά Μαρκίωνος. Λέγει δε και ο Μαργούνιος εν τη ερμηνεία του ιά. Κανό

νος της εν Αγκύρ, ότι ενήστευαν κατά το Σάββατο, και οι Αιρετικοί καλούμενοι Kολουθιανοί, και Απολινάρο, προς λύτρω

σιν των κεκοιμημένων. Λοιπόν κοντά εις τήν καθ' αυτό και εσωτερικήν αιτία, διά τήν οποίαν έντώ Σαββάτω ου νηστεύομεν,

ήτις έστιν, ως επομεν, ή κατάπαυσις τού τών όλων Δημιουργού, και διά τούτο ακόμη δεν νηστεύομεν να μη δόξωμεν, ότι,

συμφωνούμεν με τους ειρημένους Αίρετικούς. Την δε Κυριακήν ου νηστεύομεν, διά τήν του Κυρίου ημών παγκόσμιον χαράν και

ανάσταση. Το μεν γαρ Σάββατο, της ά, δημιουργίας και πλάσεως του κόσμου φέρει υπόμνησιν, ώς τέλος αυτής και σφραγίς. "Η

δε Κυριακή, εικόνα σώζει της δευτέρας δημιουργίας και αναπλάσεως ώς αρχή ταύτης, μάλλον δε και ώς αρχή της ά, δημιουργίας,

ν

Συμφωνία, -

ν- ν - - - ν - »

Δια τούτο και η ς σύνοδος Kανόνι νέ, βεβαιούσα τον παρόντα Αποστολικών Κανόνα, προστάζει να τον φυλάττωσιν

- , - - - - - * 1 - 2 - λ. --------- ----- , -- - - - 2. - ". - -- - - τι - α. - - 1. 2 ----

λούθως δε και θνητήν απεργαζί αι. » Εάν γκο του το φαγης μεγεί ο λια, και παρευθύς δεν τα σφάζουσα, διά να χυθή όλον το αιμα των,

- - - ν - 2 ----- , ----- , ----- , - -------- , --- --------- * ---------------- , ----- - - - -- - - -οι -

- Θεοδώρητος, το ανωτέρω ερμηνευων ρητου, γυχην έσθιειν. Λογικές γαρ μεγα, ως αμαρτανουτιν, ως κρεας εν αματι ψυχής έσθίοντες, καί τόνπα

"-- να -- άξιν πή τ, διότι αόνον την βρώσιν έκαλεσεν Ωστε οι - Α τολικών παραβαίνοντες Κανόνα. Τί ναο διαφέρουσ ---------

ψυχής τούτο ταξιν πληροί, διότι φόνον την ρωσιν εκαεσεν ειστε οι ρουτα Αποστολικον παραβαίνοντες κανονα. Τι γαρ οταφερουσι, παρακαν -- -- - ν - - - -- - -- -- - - - - - --

Λατίνοι, και όσοι άλλοι εσθίουσι πνικτά, η θεριαλωτα, ή θνησιμαία, λώ, τα θηρεαλωτα, ή όρνεοπάτακτα ζώα χερσαία, ή πουλία, τα οποία
-

- -
- -

- - - - - - - -

--

-- --------
- -

- -----
- -- - - , -

--

--

και απλώς ειπείν, κρέας με αίμα, και το χειριστον, αίμα μοναχών, εμποδίζει ο Κανών, από εκείνα όπου με μολύβι σκοτώνονται; σχεδόν ού

ούτου εις μέγα δόγμα σφάλλουσε. Θνητήν για την λογικήν ψυχήν, και . Διότι, καθώς μέσα εις εκείνα μένει πάντοτε αίμα, έτζι όμοίως

υλικών, και παθητήν ώς τα σώματα δογματίζουν με τούτο όπου κά- και μέσα εις αυτά. Λοιπόν πρέπει ευθύς όπου οι θηρευτα σκοτώσουν

μνουσιν. Επειδή όσα εις τον τύπον γίνονται, είτ’ αυτό το τυπούμενου κυνήγον, να το σφαζοντ, διά να χύνηται όλον το αίμα του. Καθώς του

αναφέρονται. Ταυτόν ειπείν, όσα εις την βρώσιν του αίματος ακολουθούν, το προστάζει και ο Θεος, λέγων. Άνθρωπος, άνθρωπος των υιών Ισραήλ,

αυτά και εις την λογικήν ψυχήν διαβαίνουν διά τούτο και θάνατον ή- ή των προσηλυτων των προσκειμένων εν υμίν, ός αν θηρεύση θήρευ

πείλησεν ο Θεός εναντίον εις εκείνους όπου αίμα εσθουσι, »Πας ο εσθίων και μαθηρίων, ή πετεινον, ο εσθεται, και καλύψει αυτό τη γή (λευτικ, ιή.13).

αυτό, εξολοθρευθήσεται. (αυτώθ. 13). Ισως δε και κατά μυστικώτερον εντεύθεν και ο Ιωάννης ο Κίτρους λέγει. Ότι, άνισως έμπέση εις αγγείων

νοημα, ή του αίματος βρώσις απηγορεύθη δια να δηλωθεί, ότι, καθώς κανένα ζωύφιον απο τα λεγόμενα ακαθαρτα, εμεν και είναι άσηπου, και

το αίμα δεν έτρωγετο αδιαφόρως και παρομοίως με το κρέας έτζι και προ ολίγου πεσμένου, να μη ρίπτεται το πράγμα όπου είναι εις το άγ

το πανακήρατου αίμα του Θεανθρώπου Ιησού δεν πρέπει να έσθηται γείων, αλλά αγαζόμενου να είναι εις χρήσιν και τροφήν. Εξω μόνον άν

αδιαφόρως και παρομοίως με τα άλλα βρώματα, αλλά με ξεχωριστή, και αδιάζω να το φάγη ο έχων, ή και βλάπτεται εις την υγείαν του από αυτό.

εξαίρετου ευλάβειαν, και πίστιν αδίστακτου. Ότι δε τα αίματα των Eι δε και το ζωύφιον ήθελε σαπήση, να ρίπτητα το εν τω αγγείο ύ

θυσιών, τύπον είχου του αίματος του Χριστού, μάρτυς είναι ο Θείος

Απόστολος, τούτο βεβαιών εν όλη τη προς Εβραίους και μετά του Α

ποστόλου, ο των Θείων Πατέρων χορός. Εκείνο δε όπου λέγει ο Φριτ
γένης εν τω κατά Κέλσου ότι δια τούτο δεν τρώγωμεν αίμα, διά να

μη τρεφώμεθα με την των δαιμόνων τροφών (ήτο γάρτινες όπου έλε

γον ότι οι δαίμονες έτρέφοντο από τις αναθυμιάσεις του αίματος)

αλλά και εκείνο όπου λέγει Κλήμης ο Αλεξανδρεύς ο του Ωριγένους δι

δάσκαλος, ότι δεν πρέπει να τρώγουν οι άνθρωποι αίμα, διά τι ή σάρκα

ή εδική των γεωργείται και οικονομείται με το αίμα, ταύτα λέγω, ώς

μη έχοντα τόσην δύναμιν, έσχατον έβαλθησαν.

(1) ,Όθεν εκείνοι όπου σκοτώνουσι με τουφέκι ζώα τετράποδα, ή που

γρον, όχι μόνον διά τι βλάπτει την υγείαν ή τούτου, τροφή, αλλά και

διά να μη φαίνητα, ότι τρώγει πνικτου, και θνησιμαίον, και αίμα ζώου,

(ταύτα δή τα εμποδιζόμενα) ο τούτο έσθίων. Οθεν και ή νή. Νεαρά Λέ

- - Ν. - - -- - - ν - - --

οντος του σοφου διορίζει, ότι, οι πωλούντες, ή τρώγοντες το οιονδήποτε

είδος φαγητού, όπου να έχη αίμα, να ξυλίζονται, να κουρεύονται, και

παντοτινήν εξορίαν να κατακρίνονται, και τα υπάρχοντα αυτών να διαρ

πάζονται. Όσοι δε άρχοντες και κριτα δεν πεδεύουσι τους τοιούτους,

να ζημιώνονται δέκα λίτρας χρυσάφι.

-- - - - - - - - - - - - - - -

(2) Ίστέον ώς έντισι μεν τών εκδόσεων, ο παρών Κανών ξτ. ευρί

σκεται. Έντισι δε, ξύ, ας και ημείς ως περισσοτέρας ήκολουθήσαμεν

------------------------------------------------

--

--------------------------------------------------------------- , ----- , ------------------------------

- -------------------------------------- -- ---------------------------------------------------------------------
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-

απαραχάρακτον και οι εις την παλαιάν Ρώμη, ευρισκόμενοι, οίτινες ενήστευον τα Σάββατα της άγιας μ.- χαρμοσύνης δε ή

μέραν την Κυριακήν ονομάζει και ο ιερομάρτυς Πέτρος, Κανόνι έ. Πλην και τούτων λεγομένων δεν δίδεται άδεια εις τινα να

καταλύη τα Σάββατα και τις Κυριακάς της μ. εις τυρί και αυγά, κατά τον ισ. της νς, αλλ' εις μόνον οινέλαιο, και όστρα

-κόδερμα. Αλλ' ούτε έχει άδεια» τινάς να άργή από κάθε έργον εν τω Σαββάτω, εμιέν Κυριακή. Αναθεματίζει : δ κθ'.

της έν Λαοδικ. ώς Ιουδαίζοντας, τους τούτο ποιούντας Χριστιανούς. Επειδή δέ ή έν Γάγγρα Σύνοδος Κανόνι ή αναθεματίζει

τους νηστεύοντας εν Κυριακή, όχι διά άληθινήν άσκησιν και εγκράτεια, αλλά διά νομιζομένην, ήτοι σχηματίζομένην μόνον και

υποκριτική, και έπειδή ο νγ. των Αποστόλων καθαιρεί τον Κληρικών, όπου εις τας εορτάς δεν τρώγει κρέας, ούτε πίνει οίνον,

-όχι διά άσκησιν και εγκράτεια, αλλά διά τι ταύτα συγχαίνεται, Συνάγεται ακολούθως, ότι δεν είναι παραβάτα, του Κανόνος

τούτου εκείνοι, που διά άληθινήν άσκησιν μετά θεοσεβείας και σεμνότητος γινομένην, νηστεύοντες εις δέκα τυχόν, ή δεκαπέντε

ημέρας, νηστεύουσιν επομένως και τα αναμεταξύ εις τας ώρισμένας ημέρας ταύτας τυχαίνοντα Σάβατα, και Κυριακάς, καθώς

και ο Ζωναράς, και ο Βαλσαμών συμφώνως, τόσον εις την ερμηνείαν του γ' όσον και του παρόντος Αποστολικού τούτου λέ

γουσιν. (1) Πλήν και αυτοί, εις τας ημέρας ταύτας, και μάλιστα εις την Κυριακή, πρέπει νά μή νηστεύουσιν όλην την ημέρα,

ταυτόν ειπείν νά μήν απερνούσι ολότελα άστο, αλλά να λύωσι την νηστεία, και προ της έννάτης, και με κάποιον είδος βρω
ν ν Σ » ν 1 - - ν - η ν - - ν ν - - » ν ν -- » - -

σίμου λυτικών, άλλ' ου καταλυτικόν. Καθώς και ο ά. Κανών Θεοφίλου διά νά αποφυγη τας αρεσεις εκείνων, οπου δεν ετιμουν την

ημέραν της Κυριακής, έλυσε την νηστείαν ταύτης με μόνην την μετάληψιν των Φοινίκων, λίαν επιστημόνως και διακριτικώς

Ωσπερ γάρ εκείνος με την λύσιν ταύτην της νηστείας, και τους Κανόνας έφύλαξε τους διορίζοντας να μην νηστεύωμεν εν Κυρια

κή, και το αδέσιμον της νηστίμου παραμονής των Θεοφανείων ετήρησεν, επιστάσης έν ημέρα Κυριακή: ούτω και αυτοί με την

λύσιν της νηστείας που θέλουσι κάμη διά της μεταλήψεως βρωσίμου τινος ολίγου, προ της έννάτης ώρας, και παραβάται των

Κανόνων ου γίνονται, και τον σκοπών της έγκρατείας και ασκήσεως αυτών κατορθούσινό επιβεβαιοί δε την έν Σαββάτω δι’ άσκη

σιν και άληθή εγκράτεια, νηστεία, και ο Θείος Ιερώνυμος. Προς γάρ τον έρωτήσαντα Λυκίνιον άνισως πρέπει να νηστεύη το Σάβ

βατον, απεκρίθη - Ως όφελόν γε εδίδου Θεός δύνασθαι ημάς νηστεύειν καθ' ημέραν. Ουδιά βδελυρίαν δηλαδή των βρωμάτων, ου

διά νομιζομένην και επίπλαστον άσκησιν, ού διά καταφρόνησιν τών Κανόνων, ουδάτινα νομικήν τήρησιν, αλλά διά εγκράτεια, ώς

είπομεν, αληθή, και ευλάβειαν νεγε ο άγωνιζόμενος πάντα έγκρατεύεται. - -- 4, ενώ

Κανών ΕΕ.

Αποστ. ζ".

- -- -- ν η ν ν -- ν - - με οιά. τής

» Είτις Κληρικός, ή Λαϊκός εισέλθοι εις συναγωγην Ιουδαίων, ή Αίρετικών, προσεύξασθαι, και καθα- τ. α. Α:
-

τοχ ά, Λαο.

φεισθω, και αφοριζέσθω. (3). δικ. τ. λέ,

Ερμηνεία. - η λε" λή.

Μέγα αμάρτημαλογιάζει ο παρών Κανών το να έμβητίνας Χριστιανός μέσα εις συναγωγην Ιουδαίων, ή Αίρετικών, διά νά προσ

ευχηθή. Τις γάρ μερις πιστώ μετά άπιστου, κατά τον θείον Απόστολον; Διότι αν οι ίδιοι Ιουδαίοι έμβαίνοντες εις τας

συναγωγάς αυτών, και θυσίας ποιούντες, παρανομούσι, με το να ήναι έμποδισμένον έξω της Ιερουσαλήμ θυσίας να προ

σφέρωσι, κατά τον νόμον; (ώς μαρτυρεί τούτο Ιουστίνος ο θείος εν τώ προς Τρύφωνα διαλόγω. Ο Σωζόμενος Εκκλησιαστική

ιστορία βιβλ. έ, κεφ. 21. και ο Χρυσόστομος λόγω β. κατά Ιουδαίων) Πόσω μάλλον παρανομεί ο Χριστιανός εκείνος όπου

συμπροσεύχεται με τους σταυρωτάς του Χριστού, αλλά και ή τών Αιρετικών Εκκλησία και σύναξις, ώς έναντία φρονούσα εις

τους ορθοδόξους, δεν πρέπει να τιμάται αλλά μάλλον να αποβάλλητα. Όθεν και ο παρών Κανών διορίζεται, ότι, όποιος Κλη

ρικός, ή Λαϊκός, ήθελεν έμβη μέσα εις την συναγωγήν των Ιουδαίων, και Αιρετικών χάριν προσευχής, ο μεν Κληρικός, ώς με

γάλα άμαρτήσας, άς καθήρηται εν ταυτώ και άς αφορίζεται Ο δε Λαϊκός, ας άφορίζηται μόνον Επειδή καθ’ ο λαός όλιγώ

τερον ήμαστε απ τον Κληρικών, τούτο ποήσας ΧΩ. επεδί καθαρεθήνα, ώς Λαϊκός ών, ουδύναται. Η, ορθότερον, καθώς άλλοι

ερμηνεύουσιν, ο μεν Κληρικός ο εις συναγωγήν Ιουδαίων, ήAιρετικών εισελθών διά νά προσευχηθή, ας καθήρητα. Ο δε Λαϊκός

άς άφορίζητα. Ανάγνωθι και τάς έρμηνείας τού ζ. και μέ, τών Αποστολικών Κανόνων,

- * Της ς η ά.

Κανών Ξς. Αγκύρ, κά.

κό', κγ'. Αθα

ν- ΟΤ. επιστ.

» Είτις Κληρικός έν μάχη τινά κρούσας, και από του ένός κρούσματος αποκτείνας, καθαιρείσθω διά στα τρία

» την προπέτειαν αυτού. Εάν δε Λαϊκός ή, άφορζέσθω. : α Αχ.
- - - γ. νό. να .

Ερμηνεία, νς νς του

Νύσσης έ.

-- Υ - -- - ν ν -- -

Εις μεν τον κ. Κανόνα αυτών καθαρούσιν οι θείοι Απόστολοι τους Κληρικούς που τύπουσιν ή πιστούς άμαρτήσαν

ν Κορινθ.

15.

(1) Οι δε Λατίνοι δεν ήμπορούν να προφασισθούν ότι νηστεύουν δι’ ό Θείος Ιγνάτιος έντή προς Φιλιππησίους επιστολ. » Εά τις Κυριακήν και

άσκησαν το Σάββατου όχι. Διότι καθώς γράφει ο Πλάτωνας, Ιννοκέντιος »Σαββατου νηστεύει, πλην ενός Σαββάτου του Πάσχα, ούτος Χριστοκτό

ο Πάπας ανέτρεψε μεν την νηστείαν της τετράδος, αντ' αυτής δε ει- ονος έστιν, ο δε Θείος Επιφάνιος ούτο λέγει »Τάς Κυριακής άπασας

σήγαγε την νηστείαν του Σαββάτου. Πώς λοιπόν ή νηστεία του Σαββά- ντροφιμαίας ηγείται η αγία αύτη καθολική Εκκλησία, και συνάξεις αφ'

του ημπορεί δι’ άσκησιν να νηστεύεται παρά τους Λατίνους, οίτινες κα- νεωθεν επιτελεί, ου νηστεύει. Ανακόλουθουγάρ έστιν εν Κυριακή νηστεύειν.

κώ το καλόν ιώνται, και με την παράνομου του Σαββάτου νηστείαν, την νο” δε Θείος Αυγουστίνος με το παράδειγμα των Αποστόλων τιλλόντων

νόμιμου καταλύουσα της Τετράδος νηστείαν, ότι δε ουδεί εν τω Σαββά- νευ Σαββάτο, και τρεβόντων τους στάχυας, και έσοιόντων, αποδεικνύει

τω και Κυριακή νηστεύειν, μάρτυρες, προς τους βηθείσι Κανόσι, και ο εν ταυτώ και ότι το Σαββατο δεν πρέπει να νηστεύη τινάς καθώς

Βασίλειος, και ο Θείος Χρυσόστομος. Ο μεν λέγων όμιλ. ιά, εις την και οι Απόστολοι δεν ενήστευου, αλλ' έτρωγαν τους στάχυας, και ότι

εξαήμερον » Ήδη σεαυτόν άξιον παρασκεύασον της σεμνοτάτης νηστείας, δεν πρέπει να αργή, αλλά να εργάζεται, καθώς και οι Απόστολοι έτοι

επειδή πέντε ημερών νηστεία ήμύν προκεκήρυκτα. Πέντε ημέρας λέγει βουτούς στάχυας με τας χείρας των

νηστίμους της εβδομάδος, χωρίς Σαββάτου και Κυριακής, "Ο δε Χρυ

σόστομος όμιλ. τή αυτή. »Τους τον δρόμου τής νηστείας δεξαμένος,

καθάπερ σταθμούς, και καταγώγια, και ακτές, και αιγιαλούς, και λιμέ- -- - - - - - - -

» νας τας δύο ταύτας ημέρας. Ήτοι το Σάββατου και την κυριακήν, "νης. - (βαθμίδι λζ)

βραχύ τι διαναπαύσασθαι κεχάριστα υμίν ο Δεσπότης. Γράφει δε και (3) Εν άλλοις δε ούτως έχει. Ο μεν, καθαιρείσθω. ο δε, αφορίζεσθω.

(2) Δε ο και ο άγιος Μελέτιος ο ομολογητής, λέγει. Την διφαγίαν λέ
- - - - - - - - -

-

γουση, καταλυσιν πολλάκις. Εννιάτης την καταλυτιν, της κεκανονισμέΣ ν ι
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θάνη, ώς φονεύτρια λογίζεται, εάν εξ αμελείας και άκρασίας αυτής τούτο έγινεν,

τας, ή άπιστους αδικήσαντας, καθώς εις την έκείνου ερμηνείαν επομεν. Εις δε τον παρόντα Κανόνα διορίζουσιν ότι, άνισως τινάς

Κληρικός εν καιρώ μάχης, ήτοι φιλονεικίας, ήθελε κτυπήση τινά καν μίαν μόνην βαρεματία, και από αυτήν μοναχήν ήθελε τον

θανατώση, ο τοιούτος ας καθήβεται (1) άν όχι διά τι έκτύπησε μίαν μόνην βαρεματίαν, αν όχι διότι δεν ήθελε να τον φονεύση,

αλλά διότι ένικήθη υπό του θυμού και εφάνη προπέτης και αυθάδης, άσηκώσας χέρι και κτυπήσας, το οποίον είναι έμποδισμένο»

από τους Κληρικούς, (αφίνω νά λέγω διά την μεγάλην και θανάσιμον άμαρτίαν του φόνου όπου έκαμε) είδε Λαϊκός ήνα όπου

έκαμε τον τοιούτον φόνο, άς αφορίζηται και από τα μυστήρια, και από την σύναξιν και Εκκλησίαν των πιστών,

Συμφωνία,

«Σημείωσα δε, ότι κατά τον ή του μεγάλου Βασιλείου, άλλοι μεν είναι φόνοι ακούσιοι, άλλοι δε εκούσιοι, και άλλοι άνάμε

-σα εις τους άκουσίους και έκουσίους, ή μάλλον ειπείν πλησιάζοντες εις τους έκουσίους. Και ακούσιος μέν φόνος είναι, όταν τινάς

•ρίπτωντας λίθον διά να κτυπήση δένδρο, ή σκύλο, τύχη και κτυπήση άνθρωπον. Εκούσιος δε, όταν τινάς πάρη μαχαίρι, ή του

νφέκιδιά να σκοτώση, ότι λογής είναι και οι κλέπται, και εκείνοι που υπάγουν εις τον πόλεμο». Και κατά τον έ του Νύσσης,

έκούσιος φόνος είναι εκείνος που γένη με προετοιμασίαν και μελέτη». Κοντάδε εις τους έκουσίους, είναι, όταν μαχόμενος τινάς

με άλλον, κτυπήση αυτών με ξύλο, ή με το χέρι του άσπλαγχνα, και εις τόπον κινδυνώδη και καίριο. Ο δε Νύσσης εις τον

ανωτέρω Κανόνα του, έκούσιον, τον τοιούτον φόνον κρίνει (2) ότι λογής δηλαδή φόνος είναι ο ανωτέρω όπου αναφέρει ο παρών

• Αποστολικός Kανών, έκούσιος κατά τον Νύσσης, εγγύς του έκουσίου, κατά τον Βασίλειο, διότι έμεταχειρίσθη τοιούτον όργα

νον διά νά κτυπήση, και διότι άσπλαγχνα εις τόπον θανατηφόρον έκτύπησε τον άνθρωπον, νικημένος όλος διόλου ώντας υπό

του θυμού. Και διά νά είπωμεν με συντομία, ο μεν φόνος, κατά το νομικών του Φωτίου τίτλ. θ. κεφ. κς, πρέπει να θεωρή

νται από την διάθεσιν και γνώμην του φονεύοντος, αν είχε δηλαδή γνώμην και σκοπόν διά νά φονεύση, ή όχι. Η δε διάθεσις πά

λο πρέπει να θεωρήται από το όργανον όπου μεταχειρίζεται εις τον φόνον. Διά τούτο πολλαίς φορας, εκείνος που κτυπήση μέν,

δε, φονεύση δε, ώς φονεύς τιμωρείται, διά τήν γνώμην όπου είχεν εις το να φονεύση. Εκ του έναντίου δε, εκείνος που φονεύση,

δεν τιμωρείται ώς φονεύς, άνισως μόνον είχε γνώμην νά κτυπήση και όχι να φονεύση. Ώστε, άπό τά δύω ταύτα, κρίνεται ή

διαφορά των έκουσίων φόνων και τών άκουσίων, από την διάθεσιν και ορμήν του κτυπήσαντος, και από το όργανον όπου έμετα

χειρίσθη. (3) Εις τούς έκουσίους φόνους συναριθμούνται και αι γυναίκες εκείνα όπου δίδουσε βότανα εις τάς έγγαστρωμένας διά

να θανατωθούν τα έμβρυα, ομοίως και εκείνα όπου ταύτα δέχονται, ώς ή ς", κατά τον Ιά αυτής. Κανόνα. Και ή εν Αγκύρα

-κατά τον κά, αυτής. Και ο Βασίλ. κατά τον β. και ή. Κανόνα ορίζουσι, Φιλανθρωπότερον όμως, ουχί μέχρι τέλους ζωής, αλλά

εις δέκα χρόνους αυτάς Κανονίζουσιν Ό,τε της εν Ακύρα: αυτός ούτος κά, και ο β. Βασιλείου, αλλά δή και αι γυναίκες

εκείνα, όπου δίδουσιν εις κάποιους τινά φάρμακα και βότανα διά νά έλκύσουν αυτούς εις τον σατανικών αυτών έρωτα, τα οποία

»προξενούν σκοτίδρίασιν εις τους λαμβάνοντας, και πολλάκις και θανατώνουν αυτούς, καθώς τούτο εις τον προρρηθέντα ή. Κανόνα

αναφέρει ο μέγας Βασίλειος. Και η γυνή δε που αμελήση το παιδίον της και αποθάνη, φονεύτρια λογίζεται, κατά τον λγ. και

ενβ. τού αυτού Βασιλείου, ο δε Νηστε τις Κανόνικς", λέγει, ότι αι ρίπτουσα τά βρέφη των εις τας πόρτας των Εκκλησιών,

» ως φονεύτρια λογίζονται οδι Αρμενόπουλος (επτομ. των Κανόνων) προσθέτει, ότι και δα συνοδικής αποφάσεως αυτό τούτο

δωρίσθη. Εν δε τώ. κγ', ο ίδιος Νηστευτής λέγει, ότι ή μήτηρ όπου πέση εις τον ύπο της επάνω εις το βρέφος της καιε:
Εν δε τώ μγ. Κανόνι λέγει, όποιος έδωκε

«πληγή» θανατηφόρον εις τον αδελφό του, ούτος φονεύς είναι, είτε αυτός έκαμε την αρχήν καιε: : ο αδελφός του,

» Τον μεν ον ακόσιοι φόνο, ή μεν έν Αγκυρα σύνοδος κατά τονκγ, αυτής Κανόνα ενέπταετία ή πενταετία κανονίζει. Ο δε Βασίλειος

«Κανόνι νζ εισεκα χρειες Και Κανόν ια λέγει, ότι είναι ικανοί οι έδεια χρόνοι που έφθασε νά άπεράση τις, εις τιμωρία»

του άκουσίου φόνου που έκαμεν. Ο δέ Νύσσης Κανόνι έ. έν έννέα χρόνος, Ο δε Νηστευτης κανόνι κ. εις τρεις χρόνους. Τόν

δε έκούσιον, ή μεν εν Αγκύρα εις όλην την ζωήν χωρίζει των μυστηρίων Κανόνι. κβ. ο δε Βασίλειος εις είκοσι έτη Κανόνι

εντ", ο δε Νύσσης εις εικοσιεπτά, Κανόν, έ, ο δε Νηστευτής Κανόν, κ. εις πέντε χρόνους. Όσοι δε Κληρικοί κτυπήσουν και

φονεύσουν τους κλέπτας όπου ήλθον κατ’ επάνω των, καθαιρούνται κατά τον νέ. Βασιλ και ο Νύσσης δε λέγει, εν τω έ. Κα

νό, κάν άκουσίως τις φονεύση, απόβλητός, έστι της της Ιερωσύνης χάριτος. Και καθολικώς ειπείν, άπαντες οι Κληρικοί που

φονεύουν, ή εκουσίως ή ακουσίως, ή αυτοί οι ίδιοι με τας χείράς των, ή άλλους βάλλουν και φονεύσουν, είναι καθηρημένοι, κατά

την διάγνωσιν Κωνσταντίνου Πατριάρχου του Χλιαρηνού, ή Εκείνοι δε όπου πηγαίνουν εις τον πόλεμον και φονεύουν τους

Λ 1 - ----- , ----- , - ότι αγκαλά και ούτος καθήσετ ή και να δει, να ----- , ----- , ----- , ----- , -- --- ------ και δικαίως είναι άνευ

(1) Σημείωσα ότι αγκαλά και ούτος καθήσεται μόνον και δεν αφο- ο φόνος δε όπου κάμνη ο εξουσιαστής εννόμως και δικαίως είναι ανεύθυ
- -- -- - - -- -- - ν - ν - - - - - -- - , -- ν

έζεται από την προσευχήν των πιστών εκ της Εκκλησίας, δεν συγχω- ννος, κατά τας διαταγάς των Αποστόλ. βιβλίον ζ. κεφ. β. Σημείωσα

οείται όμως και να μεταλαμβάνη τα Θεία μυστήρια, με τους πιστούς, και ότι ώς φονεύς καταδικάζεται και εκείνος ο άνθρωπος, ο οποίος εν και

ρ

έως εκείνου του καιρού, όπου ευρη εύλογου ό Αρχιερεύς, ή ό Πνευματι- •ρώ Πανώλης ήξεύρωντας ότι είναι μεμολυσμένος, υπάγη εις οίκους, και

κός του Πατήρ, καθώς επομεν εν τη ερμηνεία του κέ. Αποστολικού πολιτείας, και μολύνει και τους άλλους, και γίνεται πολλών φόνων αίτιος.

(2) - Εις τον φόνου ενέχεται και εκείνος όπου κατασκευάζει φάρμακον (3) • Όχι αργώς και ματαίως προσετέθη όμου με το όργανον, και η

διά να φονεύση άνθρωπον. Και εκείνος όπου πωλεί αυτό, και εκείνος όπου ο τού κτυπήσαντος διάθεσης και όρμή. Επειδή κατά τον Θείου Βασίλειου

- το έχει, κατά το νομικών Φωτίου τίτλ. θ. κεφ. κέ. ουδέν γάρ δια- ασκητική διατάξει ιδ. μαχαίρια μεταχειρίζονται και οι φονείς, και οι

» φέρει το να φονεύση τινάς, και το νά δώση αιτίαν φόνου. Το δε να »Ιατροί, αλλά μην έχοντες και οι δύω τον αυτόν σκοπόν, και την αυ

φονευση με φαρμάκι τινάς, είναι μεγαλήτερου από το να φονεύση με μα- και την διάθεσιν, οι μεν φονείς μεταχειρίζονται ταύτα διά να θανατώ

χαίρι. Την ιδίαν λοιπόν καταδίκην πρέπει να λαμβάνουν και οι δύο, νουν, οι δε Ιατροί, διά νά ιατρεύουν. « --

- κατά το ξ. βιβλ. των Βασιλικών τίτλ. λτ. και λθ. κεφ. ιβ. Εις το (4) Εις τον καιρών του Πατριάρχου τούτου διεγνώσθη και απεφασί

έγκλημα του φόνου υπάγεται και εκείνος όπου δώση εις τινα προπε- σθη συνοδικώς, ότι εκείνος όπου δύναται μεν να φύγη και να γλυτ

ντως ιατρικά, κατά του Φωτ. τίτλ. 5 κεφ. κέ. Εάν δε τύχη και κτυ- τώση από την όρμην του ληστού, δεν φύγη δε, αλλά σταθή και θα

πήσουν πολλοί, άδηλος δε είναι εκείνος όπου εφόνευσεν, όλοι πρέπει νατώση με μελέτην, ώς φονεύς επιτιμάται περισσότερον από τρεις χρό

να εγκαλούνται ως φονείς, κατά το ξ. βιβλ. των βασιλ. τίτλ. Ο δε νους. Όποιος δε παρακαλεσθεις πολλά, έπήγε και έζήτησε και ηύρε τον

φονεύσας πρέπει να ευγάλη την προίκα της γυναικός του και τις προγα- κλέπτην και τον έθανάτωσε δια το συμφέρον το κοινόν, ό τοιούτος να

-μιαίας δωρεάς, και το επιβάλλον μέρος της κληρονομίας των παιδιων αξιόνητα και βραβείων. Όμως διά τό σιγουρότερου ευρέθη εύλογον

του, και την υπόλοιπον αυτού περιουσίαν να την μοιράζη εις τρία, και αυτός τρεις χρόνους να επιτιμάται, Ο δε Βαλσαμών προσθέτει,

και τα δύο μερίδια να διδη εις την γυναίκα και παιδία του φονευ- ότι είδεν ιερέα καθαιρεθέντα, διότι πέρνοντος αυτού το βιβλίον του,

οθέντος, το δε εν να κρατή αυτός. Αρμενόπουλ. β. βλ. σ. κεφ. τ. "Ο με φιλονεικίαν από ένα άλλον ιερέα, έλειποθύμησεν εκείνος εκ τούτου
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εχθρούς διά την ευσέβεια,
, αν

- - τ --

και σωφροσύνην και κοινήν ειρήνην των αδελφών των ουτοι, κατα μεν τον Αθανάσιον επιστολή προς
-- η -- Α - ν » ν --

- Αμμουν, είναι επαίνουάξιοι. Κατά δε τον Βασίλειο, τρεις χρόνους μόνον των μυστηρίων απέχουσιν ώς μην έχοντες τας χειρας
-- Α Α - » -

αυτών καθαράς από αίματα. Κανόνι γ. την δε λύσιν της έναντιοφανείας ταύτης, άρα εις την υποσημείωσιν τού αυτού γ.

του Βασιλείου. (1)

Κανών ΞΖ.

» Είτις Παρθένον άμνήστευτον βιασάμενος έχο, άφορζέσθω. Μη εξείναι δε αυτώετέρανλαμβάνειν, αλλΊ: - αθ'.

εκείνην κατέχειν, ην καθηρετίσατο, κάν πενιχρά τυγχάνη

γ. κέ. κς.

Ερμηνεία,

Ο παρών Κανών διορίζει, ότι όποιος με βίαν και δυναστείαν φθείροι παρθένον, όπου δεν είναι άρραβωνισμένη

έχοι ταύτην εις την οικίαν του, άς άφωρίζητα
- - - - α - » Α. ν ν

αλλά εκείνην την ιδίαν, όπου αυτός μόνος έδιάλεξε-ο-,

με άλλον, και
ν

διά την βίαιον ταύτην φθοράν. Και ας μην έχη άδεια να πάρη άλλην γυναίκα,

κάν και ήναι ταπεινή εις το γένος και πτωχή.

Συμφωνία,

Ο δε μέγας Βασίλειος την υπόθεσιν του παρόντος Κανόνος αναφέρων εις τον κβ. και κέ. Κανόνα, διορίζει να έχη μέν

-εις γυναίκα την βιασθείσαν ο φθείρας αυτήν, νά κανονίζηται όμως με το επιτίμιον της πορνείας. Τέσσαρας χρόνους δηλαδή να
-- - Λ

μην κοινωνήση. Εν δε τώκς, λέγει ο αυτός, ότι οι πορνεύσαντες πρόέτερον, και ύστερον υπανδρευόμενοι, καλλίτερον μεν είναι

ενά χωρίζωνται, είδε και κατ' ουδένα τρόπον δεν στέργουν να χωρισθούν, άς άρνωνται αχώριστοι. (2) Πρέπει όμως εις τοια

και απέθανεν. Ομοίως και άλλον ιερομόναχον είδε καθαιρεθέντα, διότι

ανθυβρίσαντος άλλον μοναχών, μή ύπομείνας εκείνος την ύβριν, έστέ
- - - - - - - -- - - -- -

ναξε βαρέως και με τον στεναγμόν όμου εξεψύχησεν. Είδε δε λέγει, και
αρχιερέα καθαιρεθέντα διά τί εφόνευσεν Αγαρηνόν εν καιρώ πολέμου,

το ξίφος κατ' αυτού επανατείναντα

(1) Αρά γε δε και ό σπεκουλάτωρ και ο δήμιος, ό όποιος φορεί την

μαχαιραν του άρχοντος, και είναι Θεού διάκονος, κατά τον Ασόστολον,

έκδικος εις οργήν τώ το κακόν πράσσοντι. Και ούτος, λέγω, πρέπει να

επιτιμάται και να κανονίζεται, ή όχι; επειδή κατά τον Χρυσόστομον,

αυτός δεν είναι όπου θανατώνει, ού δε ό άποφασίζων τον θάνατον

άρχοντας, άλλ’ ή κακία του θανατωμένου; (όμιλ. ζ. της β. προς Κο

ρινθ) Ναι πρέπει να επιτιμάται διά δύω αίτια. Πρώτον, διατί έγινεν
επιτήδειος εις τό νά κάμνη φόνους και κακά ώσάν μία κακοποιός δύνα

μις, και ώσαν ένα σκεύος όχι εις τιμήν, αλλά εις άτιμίαν υπηρετών,

όχι εις το κατ' ευδοκίαν και ευάρεστον θέλημα του Θεού, εις το όποιον

πρέπει και ημείς νά συνευδοκώμεν μιμούμενοι την αυτού αγαθότητα,

κατά τον μέγα Βασίλειον (όρα κατ' επιτομήν σος) αλλά εις το κατά

παραχώρησιν θέλημα του Θεού, εις το όποιον δεν θέλει ο Θεός να

συνεργούμεν ημείς, κατά τον ίδιον Βασίλειον (αυτόθι) Καταδιώκοντες

εκείνον όπου ο Θεος πατάσσει, και προστιθέντες επί το Άλγος των τραυ

ματων αυτού. Διότι μεταχειρίζεται μεν ό Θεός τούς άφ’ εαυτών κακούς

γεγονότας, είτε δαίμονας, είτε ανθρώπους, όργανα εις το να παιδεύση

τους άμαρτάνοντας, δά το συμφέρον αυτών, μισεί δε όμως αυτούς και

αποστρέφεται, κατά τον σοφόν Συνέσιον, διότι έγιναν χρήσιμοι εις το

» να κακοποιούν τους άλλους, και διότι είναι εχθροί και αφανιστικοί του

- πλάσματός του. Δεύτερον, διατί ο δήμος και σπεκουλατωρ, ή και ο

ο δαίμων όπου τιμωρεί τους ανθρώπους, δεν έχει τοιαύτην γνώμην και

σκοπόν όταν σκοτόνη τους ανθρώπους, πώς καμνει υπηρεσίαν εις τον

Θεόν μεν τούτο, αλλά κακήν προαίρεσιν έχων κατά τον ίδιον. Συνέσιον,

χαίρει εις τάς συμφοράς των άλλων και αίματα. Λοιπον δεν ήμπορεί

να αποφεύγη την καταδίκην, επειδή και αυτός εφόνευσεν εκείνους όπου

ήσαν θανατου άξιοι. Διότι αυτήν την απολογίαν ημπορεί να κάμη και ο

Ιούδας. Έπρεπε γαρ υπέρ της πάντων σωτηρίας να σταυρωθή ό Χρι

στός, αλλ' όμως ουαί και αλλοίμονον εις εκείνον, διά μέσου του οποίου

εσταυρώθη. »Ει δε ο Χρυσόστομος, λέγει, (κεφ. έ. προς Γαλάτ) ότι το

νόργανου κανένας δεν μισεί ούτε αποστρέφεται, αλλά τον μεταχειριζόμε

-νον το όργανο. Τούτο λέγω, ούτως έχει επί του άψυχου οργάνου, όχι

επί του εμψύχου και λογικού, όποιος ό Σπεκουλατωρ έστίν. Όθεν εκ

τούτων δείκνυται, ότι και οι τζελάται και δήμιοι πρέπει να επιτιμών

ται. Αλλά δή, και εκείνοι όπου συνακολουθούν με τους τζελάτας διά νά

βλέπουν τους θανατωθησομένους πρέπει να μην μένουν άνεπιτίμητο,

διά την ωμότητα όπου δείχνουν, θέλοντες να βλέπουν σφαγάς ανθρώπων

και αίματα εκχυνόμενα, τα όποια ανατριχιάζει και μόνον νά τά φαν

τα σθή τινάς.

(2) Απορίας δε άξιον είναι, διά τι, τόσον ο παρών Αποστολικός

Κανών, όσον και ο κβ. και κέ, του Βασιλείου συγχωρούν να έχουν εις

γυναίκας οι φθείραντες αυτάς, εν δε το κτ. ό αυτος Βασίλειος λέγει,

ότι να χωρίζονται οι κατά πορνείαν συναπτόμενοι. Ο μεν ούν Βαλσα

μων θέλοντας να λύση την απορίαν ταύτην, λέγει, ότι εις μεν τους ά

νωτέρω Κανόνας ο Βασίλειος λέγει περί παρθένου διαφθαρείσης, ή όποία

εάν μη λάβη εις άνδρα τον φθειραντα αυτήν, άτιμος θέλει μείνει και

αξία ελέους, διότι άλλος τινάς δεν λαμβάνει αυτήν γυναίκα διά την φθο

ράν. Εις δε τον κ.τ. περί πόρνης διαλαμβάνει, φθαρείσης μεν πρότερον

από άλλον, ύστερον δε από άλλον πορνευθείσης ή τοιαύτη γαρ εάν

μη λάβη εις άνδρα τον πορνεύσαντα αυτήν, δεν ζημιούται, ούτε αδικεί

τα τόσον, όσον ή ανωτέρα. Όθεν και το να χωρίζονται οι τοιούτοι

είναι καλλίτερον. Επειδή δε ουδέν τοιούτον λέγει ό Ζωναράς, και επειδή

ο μέγας Βασίλειος πορνείαν όνομάζει και την της παρθένου φθοράν εις

τον κβ. Κανόνα, διά τούτο δεν αρέσκει εις ημάς ή γνώμη αύτη του Βαλ

σαμώνος, ώς μή τώ όρθώ λόγω, και τώ σκοπώ του άγιου σύμφωνος. Εις

λύσιν λοιπόν της άπορίας λέγομεν, ότι αφ' ού ο μέγας Βασίλειος είπε

περί των εκ διαφθοράς προλαβούσης εις γάμον συναπτομένων, εις τον κ6.

και κα τελευταίον επιφέρει εις τον κς. Κανόνα γενικώτατον και καθολι

κόν περί πάντων των κατά πορνείαν συναπτομένων, είτε παρθένου και

αδιαφθόρου, είτε διεφθαρμένης πρότερον από άλλον γυναικός. Λέγων. "Η

πορνεία δεν είναι γαμος, αλλ' ουδε γάμου αρχή, ώστε άν ήναι δυνατόν

» να χωρίζωνται οι τοιουτρόπως με προγαμιαίαν πορνείαν ύπανδρευόμενοι,

τούτο είναι καλλίτερον. Και διά τι είναι καλλίτερον να | Προς Έόρ. γ.

χωρίζωνται; διά τι, κατά τον Απόστολον, ο μεν γάμος είναι τίμιος

και η κοίτη αμίαντος, ο δε τοιούτος έκ, πορνείας γάμος ών, ακολούθως

ούτε γάμος όλως έστί. Και η τοιαύτη κοίτη δεν είναι αμίαντος, άλλα

μεμιασμένη και ακάθαρτος. Τους τοιούτους γαρ, ουχί ό Θεός συνέζευξε

καθώς είναι γεγοαμμένον ούς ό Θεός συνέζευξεν, ουδε ο λόγος ΙΜατθ. ιθ. 6.

και ή του Θεού διά τό ιερέως ευλογία, αλλά ασέλγεια και άκρασία.

Πώς δε οι τοιούτοι είναι άξιοι να λάβουν όταν εύλογούνται, τους Στε

φάνους εις τάς κεφαλάς των, οίτινες είναι σύμβολον της νίκης, ότι δεν

ένικήθησαν από την ηδονήν οι στεφανούμενοι, αλλά αήττητοι έμειναν

κατά τον Χρυσόστομου, (όμιλ. θ. της α. προς Τιμόθ.) αυτοί εξ έναν

τίας από την άκρασίαν και ήδονήν κατατροπωθέντες; ή πώς είναι άξιοι

να κοινωνήσουν τα Θεία μυστήρια εν τη Εκκλησία μετά την εύλ γ σιν,

ώς είναι ή ταξις της αγίας μας Εκκλησίας, αυτοί οι υπό κανόνα όντες

διά την πορνείαν; β. διότι αν οι τοιούτοι δεν χωρίζωνται, θέλει

άνοιχθή μία θύρα απωλείας εις όλους τους άκολαστους και άκρατες ν

να φθείρουν πρώτον τις γυναίκας, και έπειτα να ευλογούνται με αυτά;

Πολλοί δε και επίτηδες διά τούτο θέλουν φθείρουν ταύτας προτού διά

να ήμπορούν με την φθοράν ταύτην να λάβουν ταύτας γυναίκας, κάν

θέλωσε, κάν μή θέλωσιν οι αυτών γονείς. Εξ εναντίας δε εάν οι τοιου

τοι χωρίζονται, ο τοιούτος χωρισμός θέλει γένη ένας χαλινος, και μα–

λιστα εις τας γυναίκας, νά μή προδίδουσε τον εαυτόν των εις τους άν

δρας διά νά τάς φθείρουν προτού, στοχαζόμενα, ότι, αν τούτο γένη,

όχι μόνον δεν θέλουν λάβη εις άνδρας τους φθειραντας αυτάς, αλλά

θέλουν μείνη άτιμα και καταφρονημένα εις όλην των τήν ζωήν, και μό

νην έχουν να κερδήσουν την άμαρτίαν και κόλασιν. Διά ταύτα ούν τα

αίτια είναι καλλίτερον και άκριβέστερον, οι κατά πορνείαν συναπτόμε

νοι, όχι μόνον νά μή συνάπτωνται και να ευλογώνται όλως από την

αρχήν, αλλά και άφ' ού φθάσουν να συναφθούν και να εύλογηθούν, να

χωρίζωνται. Τούτο γαρ δηλοί ό χωρισμός όπου λέγει ο Αγιος. Επι

φέρει δε ακολούθως κατά συγχώρησαν και συγκατάβασιν, ότι αν

πορνείαν συναφθέντες αυτοί και οι δύο απαραιτήτως στέργουσε

νοικέσιον, και κατ' ουδένα τρόπον δεν θέλουν να χωρισθούν, να επιτε

μώνται μεν ως πόρνοι, άς άφίνωνται δε αχώριστοι. Διά νά μήν ακολου

θήση άλλο τι πράγμα χειρότερον, ή να θανατώσουν δηλαδή τον εαυτόν
-

Λ

οι κατά

Το σ',
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την υπόθεσιν να εξετάζωνται και εκείνα όπου λέγει ο Θεός εις τον κβ. του Δευτερονομίου, Ήτοι, άν ή Παρθένος ευρέθη εις

έρημον τόπο, και ανέφώναξε και δεν ευρέθη τινάς νά τής βοηθήση. Τότε γάρ είναι ανεύθυνος... »Τη νεάνιδι φησίν, ουκ έστιν

νάμάρτημα θανάτου, ώς είτις επαναστή άνθρωπος επί τον πλησίον, και φονεύση αυτού ψυχήν, ούτω το πράγμα τούτο. Ότι έν

ντώ άγρώ ερε, αυτήν. Έβόησεν ή νεάνις, και ουκ ήν ο βοηθήσων αυτήν. Όχι και δεν ευρέθη εις έρημον τόπο, ούτε έφώ

ναξε, φαίνεται ότι με την θέλησίν της την έφθειρε (όρα και την ά. υποσημ. του β. Κανόνος Γρηγορίου του θαυματουργού). Ει

δε και ο βιασάμενος αυτήν έχοί γονείς (ή είναι ύπανδρος) έχοί δε και η βιασθείσα Παρθένος, και δεν στέρξουν, είτε εκείνοι,

είτε ουτοι, νά γένη το συνοικέσιον. Κατά μεν τον κβ. του Βασιλείου, πρέπει να μη βιασθούν εις τούτο. Κατά δε τον πολιτικών

νόμον (Αρμενόπουλ. βιβλ. σ. τίτλ. γ) εμέν ο βιασάμενος είναι πλούσιος, νά διδη εις την βιασθείσαν παρθένον μίαν λίτραν
Λ » Nν - -- -

χρυσου (!) εσε ενα πτωχός, ν της δει τι ήμισυ της περιουσίας του. Είδε τελείως πτωχός, νά βαβδίζητα, να κουρεύη
-- - η - - ν - ν » - -- Λ, ν ν

ται, και να εξορίζητα. Eι δε φθείροι τινάς κόρην προ της ηλικίας αυτής, ήτοι προ του να φθάση εις δεκατρείς χρόνους, να κόπτη

-τα ή μύτη του, και να δίδη και το ήμισυ του πλούτου αυτού εις την φθαρείσαν κόρην (αυτόθι)

Κανών ΞΗ".

4. - η -- ν -A -

:: »Είτις Επίσκοπος, η Πρεσβύτερος, ή Διάκονος δευτέραν χειροτονίαν δέξητα παρά τινος, καθαιρείσθω

της βίζ της και αυτός και ό χειροτονήσας. Eι μήγε άρα συσταίη, ότι παρά Αιρετικών έχει την χειροτονίαν. Τους
ς. ψέ. τής ν ν ν ν Λ -- -ΛΑ ν - -- - -- ν

κ: :Ιγάρ παρά των τοιούτων βαπτισθέντας, η χειροτονηθέντας, ούτε πιστούς, ούτε κληρικούς είναι δυνατόν. «

ας ρά.

Ερμηνεία

-

»Το να χειροτονηθή τινάς δύω φορας, διαφόρως ήμπορεί να νοηθή. Η διατι ο χειροτονηθείς κατερρόνησε τον πρότερον

αυτών χειροτονήσαντα, ή διατί νομίζει ότι θέλει λάθη περισσοτέραν χάριν από τον δεύτερον αυτών χειροτονήσαντα, ώς πίστιν έχων

προς εκείνον περισσοτέραν. Η διά άλλην καμμίαν τοιαύτην αιτίαν. Όθεν ο παρών Κανών διορίζει, ότι όποιος Επίσκοπος, ή Πρε

σβύτερος, ή Διάκονος, ήθελε δεχθή δευτέραν χειροτονίαν (2) άπότνα, ας καθήρητα και αυτός, και εκείνος που τον έχειροτόνησε».

Εξω μόνον αν αποδειχθή, ότι έχει την χειροτονία από Αίρετικούς. Διότι οι παρά τών Αιρετικών βαπτισθέντες, ή χειροτονηθέντες

ούτε όλως Χριστιανοί δύνανται να ήνα με το αιρετικών αυτο βάπτισμα, ή μάλλον ειπείν μόλυσμα, ούτε Ιερείς και Κληρικοί, με την

αιρετικήν ταύτην χειροτονία», Διά τούτο άκινδύνως οι τοιούτοι και βαπτίζονται παρά των ορθοδόξων Ιερέων, και χειροτονούνται παρά

τους μην υποφέροντες τον έρωτα, ή να πορνεύουν και να μοιχεύουν κρυ

φίως, και αφ' ού ακόμη χωρισθούν, κατά τον Ζωναράν. Όθεν επομένως

κατά την όμοίαν συγχώρησιν και συγκατάβασιν φαίνεται να ομιλή και

ο παρών Αποστολικος, εν ταυτώ δε και διά συστολήν του κακού. Κατά

συγχώρησαν μεν, να μη χείρον τι γένηται, και ή φθαρείσα παρθένος

αύτη θέλουσα άνδρα τον φθειραντα αυτήν, αφεθείσα δε από αυτόν, μην

υποφέρουσα την καταισχύνην και όνειδος, θανατωθή: καθώς τοιούτον

εμπράκτως ηκολούθησεν εις πολλάς. Και μαλιστα διότι εκ βίας του

άνδρός, και όχι εκ θελήματος οικείου έφθαρη, όπερ δοκεί εις αυτήν α

φόρητον. Είτες γάρ φησε βιασάμενος έχοί. Την οποίαν βίαν ταύτην ου

προστίθησινό Βασίλειος εν τώ κέ. Κανόνι, αλλά μόνην την φθοράν. Διά

συστολήν δε του κακού, να οι πλούσιοι φθείροντες εκ βίας πτωχάς

γυναίκας και από τον Αποστολικόν τούτον βιαζόμενοι να πέρνου αυ

τάς: όμοίως δε και γυναίκες πλούσια φθειρόμενα εκουσίως από τινας

πτωχούς άνδρας, και αναγκαζόμενα να λάβουν αυτούς, συστέλλωνται

τόσον οι άνδρες όσον και οι γυναίκες από το να κάμνωσε τοιαύτα, στο

χαζόμενοι ότι έχουν να λάβουν τοιαύτας πτωχάς και τώ γένει ταπει

νάς ή πτωχούς, και ταπεινούς, όπερ δοκεί αυτούς ανυπόφορου. Ότι δε

περί τοιούτων πλουσίων φαίνεται να ομιλή προσδιορισμένως ό Κανών,

δηλούται από εκείνο όπου προσθέτει. Αλλ' εκείνην κατέχειν, ήν καθηρε

τήσατο, κάν πενιχρά τυγχανη. Ταύτα μεν ούτως. Οποιος δε ήθελε λαβη

εις γυναίκα καμμίαν διεφθαρμένην από άλλους, και πόρνην, χωρίς να

μεσολαβήση εις αυτούς προτήτερα καμμία πορνεία, ούτος εγώ δεν ήμ

πορώ να ειπω πόσον μέγα καλόν κάμνει, συμμαζώνωντας ένα πρόβατον

απολωλός, και σώζοντας μίαν ψυχήν χαμένην. Tόσον μόνον λέγω, ότι,

γίνεται μιμητής αυτού του Θεού, ός τις έπήρε διά νύμφην του την πόρ

νην και αμαρτωλήν φύσιν τών ανθρώπων, μή λογισάμενος αυτής τάς προ

τέρας άμαρτίας, ως προείπομεν εις την υποσημείωσιν τού μή. Α

ποστολικού.

(1) Η λίτρα περιέχει οβ. νομίσματα. Πόσον δε ήταν το κάθε νόμισμα

κατά ακρίβειαν, άδηλον. Νυν δε ή λίτρα περιέχει ούγγιας δώδεκα ή

ουγγία, δράμα οκτώ και το δράμι, κόκκους εξήκοντα. Φανερον δε είναι

ότι ό τοιούτος κοντά εις την δόσιν ταύτην, και ως πόρνος επιτιμά

τα Εκκλησιαστικώς,

(2) Διά ποίαν αιτίαν από τα επτά μυστήρια, μόνα δύω δεν διπλα

ιάζονται, το βάπτισμα και ή της ιερωσύνης χειροτονία; οι μεν σχο

λαστικοί λέγουν διότι άφίνουν και τυπώνουν αυτά χαρακτήρα ανεξά

λειπτον. Ος τις κατ' αυτούς (εν τώ δ. της Θεολογίας ως κείται παρά

Νικολάω τώ Βούλγαρο εν τή κατηχήσει) είναι ποιότης πραγματική ένυ

πάρχουσα τη ψυχή, και δύναμις υπερφυής. Εις την γνώμην ταύτην τών

σχολαστικών ήκολούθησαν σχεδόν και όλοι οι ειδικοί μας νεώτεροι Θεο

λόγοι, και μάλιστα ο Κορέσσιος. Έμοι δε δοκεί, ότι δια τούτο ταύτα

μόνα δεν διπλασιάζονται εις μίαν και την αυτήν ζωήν τών υποδεχομένων

αυτά, διατί γίνονται εις τύπου του θανάτου του Κυρίου, ός τις απαξ

γεγονώς, ουκ έτι δισλασιάζεται. Οι μεν γαρ βαπτιζόμενοι, εις τον θά

νατον του Κυρίου βαπτίζονται, κατά τον Παυλον, και τον μ. απο

στολικόν. Οι δε ιερείς εκπεσόντες της ιερωσύνης, διά τούτο δεν χειροτονούνται

εκ δευτέρου επειδή έκτυπούσε τον πρώτον και μέγαν ιερέα, ος εισήλθεν εφάπαξ

εις τά άγια, αιωνίαν λύτρωσιν εύρκμενος, κατά τον Παύλον, και μένει εις

το διηνεκές αδιάπτωτον έχων την ιερωσύνην τούτο κατ' έμήν γνώμην

είναι το αίτιον όπου δεν μεταχειροτονείται ο ιερεύς. Αδιάπτωτος γαρ

εν τω Χριστώ ή ιερωσύνη. Όθεν και ο τύπος αυτού, πρέπει να στέκη

πάντοτε εις την απαιτουμένην τή ιερωσύνη καθαρότητα, διά νά σώζητα

καλώς ή ομοίωσις, μεταξύ του αρχετύπου και του ιερέως του τυπούντος

αυτόν. Και άλλο δε, διατί ό ιερεύς κυρίως εις τούτο συνίσταται εις το

να ερευση, ήτοι να θυσιάση το μυστικόν ιερείου. Ο έστιν ή αναίμα

κτος θυσία, δι' ής ο εις θάνατος καταγγέλλεται του Κυρίου, κατά τον

Παυλον. Eι γάρ ήν αποχρών λόγος του μη δευτερούσθαι τα μυστήρια

ταύτα ό παρά των σχολαστικών επινοηθείς χαρακτήρι διατι το μυρον

δευτερούται, καίτοι σφραγίς καλούμενου, και σφραγίδα και Χαρακτήρα

έντυπούν τη ψυχή; λέγει γάρ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. »Και υμείς το

» χρίσμα, ο έλαβετε απ' αυτού εν υμίν μένει« (ά, Ιω. β 27) Και ο

Παύλος. Ο σφραγισάμενος υμάς, φησί, και δούς τον αρραβώνα του Πνεύ

ματος εν τας καρδίας υμών (β. Κορ. ά. 22) αλλά και ο Δαβίδ, Χρι

στον Κυρίου τον Σαούλ ονομάζει, ου μόνον μετά την εξουθένησιν του Θεού,

αλλά και μετά θάνατον (β. Βασιλ. ά. 14) Όθεν διά τον λόγον τούτου,

ήτοι τον μοναδικόν θάνατον του Κυρίου, και ένας μόνον διάκονος, και

ένας μόνον πρεσβύτερος, και ένας μόνον αρχιερεύς πρέπει να χειροτο

νήται εν μιά λειτουργία, και ουχί δύω, ή πολλοί, κατά τον Θεσσαλο

νίκης Συμεών (Αποκρ. λθ') και κατά τον Ιώβ εν τω συνταγματίω του

Χρυσάνθου. Όσοι δε δεν χειροτονηθούν μοναδικώς, ούτοι τι είναι, δεν

εξεύρει, λέγει Ο αυτός Συμεων, ως μή χειροτονηθέντες κατά την παρα

δοσιν της Εκκλησίας. Αγκαλά και αναγνώστα και υποδιάκονοι πολλοί

έν μιά και τή αυτή λειτουργία χειροτονούνται ώς ατελέστερα μέρη της

ιερωσύνης, και ώς έξω τού βήματος, κατά τον αυτόν Ιώβ (Αυτοθ) διά

τον λόγον τούτου, ήτοι διά νά μή διπλασιάζεται ο μοναδικος θάνατος

του Χριστού, έδιώρισε και ή εν Αντισιοδώρω τη πόλει τοπική σύνοδος

επί Ηρακλείου κατά τό χιγ. έτος συναχθείσα. Να μή γίνωνται δύω

λειτουργία εν μιά ημέρα εις μίαν και την αυτήν τράπεζαν. Ουκ έξεστιν

εν μιά τραπέζη κατά την αυτήν δύω λειτουργίας ειπείν. Ουδε εν τη

αυτή τραπέζη, έν ή ό Επίσκοπος ελειτούργησε, τον πρεσβύτερον εν

εκείνη τη ημέρα λειτουργήσα. Όπερ παραβαίνουσιν οι παπιστα. Αλλά

και οι ημέτεροι ιερείς, οι δύω φορας λειτουργούντες, τάχα διά παό

βησαν, βαρέως αμαρτάνουν, και ας παύσουν εις το εξής το άτοπον τούτο,
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των ορθοδόξων Επισκόπων. (1) Όθεν ακολούθως και ο μέγας Βασίλειος γράφων προ Νικοπολίτας, λέγει, "Εγώ δεν θέλω συνα

ριθμήσει ποτέ με τους αληθείς ιερείς του Χριστού, εκείνον που έχειροτονήθη και έλαβε προστασίαν λαού από τάς βεβήλους χείρας

των αιρετικών προς ανατροπήν της ορθοδόξου πίστεως,

Συμφωνία,

- άλ

•λά οι μεν Ναυατιανοί δεν ήταν αιρετικοί, αλλά σχισματικοί, κατά τον ά. Βασιλείου. Αν δε των Δονατιστών χειροτονία έδ

•χθησαν από την έν Καρθαγένη, διά την μεγάλην ανάγκην και ένδειαν όπου είχεν ή Αφρική από κληρικούς, κατά τον ξς".

αυτής κανόνα. Ταυτόν ειπείν εδέχθησαν οικονομικώς και εξ ανάγκης. Δι' ο και ή εν Ιταλία σύνοδος ταύτας ουκ έδέχθη, ώς

-μή τοιαύτην ανάγκην έχουσα, κατά τον οζ, της αυτής. Αλλά και η αυτή έν Καρθαγένη σύνοδος εν τώ ρά. κανόνι θέλει να

νζημιούνται δέκα: χρυσου όσοι χειροτονήσουν αιρετικούς, ή χειροτονηθούν από αυτούς, ή δεχθούν αυτούς να λειτουργούν,

»Και η Οικουμενική δέζ, σύνοδος, ει και έδέχθη τας χειροτονίας των αιρετικών Εικονομάχων (ουχί όμως των πρωτάρχων της

ναιρέσεως, και τών έμπαθώς έγκειμένων και μη γνησίως και αληθώς μετανοούντων, ώς είπεν ο θείος Ταράσιος, αλλά τών ά

-κολουθησάντων τους πρωτάρχος, και άληθώς και γνησίως μετανοούντων. Περί ου όρα την ερμηνεία της προς Ρουφίνιανών

- επιστολής του μεγάλου Αθανασίου) και τους παρ' αυτών χειροτονηθέντας, πάλιν δεν ανεχειροτόνησεν ορθοδοξήσαντας καθώς

φαίνεται έντή ά, πράξει αυτής, αλλά τούτο οικονομικώς έποίησε διά το πολύ πλήθος που τότε επεπόλαζε τών εικονομάχων,

» Καθώς και η Οικουμενική β. τινών αιρετικών δι' οικονομίαν εδέχθη το βάπτισμα, ως προείπομεν. Όθεν ως μη όρον την τοιαύ

την καρικήν και περιστατικήν οικονομίαν ποιησαμένη, ουκ έναντιούται εις τον παρόντα Αποστολικών κανόνα. Και γάρ και ο

Πατριάρχης Ανατόλιος υπό του αιρετικού Διοσκόρου και της περί αυτόν αιρετικής συνόδου εχειροτονήθη, και ο άγιος Μελέτιος

» ο Αντιοχείας υπό Αρειανών, κατά τον Σωζόμενον βιβλ. δ. κερ, κή, και άλλοι πολλοί υπό αιρετικών έχειροτονήθησαν, και

μετά ταύτα, υπό των ορθοδόξων εδέχθησαν. Αλλά σπάνια τα τοιαύτα και κατά περίστασιν, κανονικής ακριβείας λειπόμενα, ού.

» νόμος δε Εκκλησίας το κατά περίστασιν γινόμενον και το σπάνιον, κατάτε τον ιζ. της ά και β. και τον Θεολόγον Γρηγό

•ριον. Και την β' πράξιν της έντή άγία Σοφία συνόδου, και το νομικών εκείνο το λέγον, Τό, παρά Κανόνας, ουχ έλκεται

» προς υπόδειγμα. Τάς δευτέρας χειροτονήσεις των ορθοδόξων εμποδίζει και ο νζ. Καρθαγένης. Ανάγνωθι και τας ερμηνείας

» και υποσημειώσεις του μς" και με κανόνος των Αποστόλων,

-- ΚΑ - - ρ - - -

Είδε και ή ά. εν τώ ή εδέχθη τας χειροτονίας των Ναυατανών, και ή έν Καθαργένη εν τώ οζ. τάς τών Δονατιστών,
ά

-

Κανών ΞΘ.

φ ν - -- -- Αυ - * ν -- -- ν Τη ς". θ'.

»Είτις Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος, η Υποδιάκονος, η Αναγνώστης, ή Ψάλτης, την παλαιές

νάγιαν Τεσσαρακοστήν ού νηστεύει, ή Τετράδα, ή Παρασκευή, καθαιρείσθω. Εκτός ειμή δι ασθένειαν ή: ε:
ν η » ν ν - 1 -- - -- - - - -

» σωματικήν έμποδίζοιτο. Εάν δε λαϊκός ή, άφορζέσθω. νυσ. ά. Τιμ.

ή ί.

Ερμηνεία,
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Ολους ομού και ιερωμένους, και λαϊκούς προστάζει ο παρών κανών να νηστεύωσι παρομοίως και επίσης, τόσον την με.
ν - η ν ή - η ν αν ν , ανης - για τις ν της, η με

γάλη Τεσσαρακοστήν (2) όσον και κάθε Τετράδα, και Παρασκευή, ταύτα επιλέξεως λέγων. Όποιος Επίσκοπος, ή Πρεσβύ
- κ - ν ν

νηστεύει την άγιαν Τεσσαρακοσ- 1 ν

Ο :

τερος, ή Διάκονος, ή Αναγνώστης, ή ψάλτης δεν ή», ή κάθε Τετράδα, και Παρασκευή, ας

καθήβεται. Έξω μόνον αν δεν δύναται να νηστεύση άσθένειαν του σώματος. Ειδέ Λαϊκός είναι ο ταύτας μή νηστεύων, άς

αφορίζητα. «Την μεν γαρ άγιαν Τεσσαρακοστήν νηστεύομεν, κατά τον θείον Χρυσόστομον (λόγω εις τους τα πρώτα Πάσχα

νηστεύοντας) όχι διά το Πάσχα, όχι διά τον Σταυρόν, αλλά διά τάς άμαρτίας μας... επειδή το Πάσχα δεν είναι υπόθε

νηστείας και πένθους, άλλ’ ευφροσύνης και χαράς. Όθεν δεν πρέπει να λέγωμεν ότι πενθούμεν διά τον Σταυρόν. Ού

γαρ δι' εκείνον πενθούμεν μη γένοιτο, αλλά διά τά εδικά μας άμαρτήματα. Νηστεύομεν δε την Τεσσαρακοστή, κατά την

μίμησιν του Κυρίου, όπου ενήστευσεν επί του όρους ημέρας τεσσαράκοντα. Τάς δε δύω ημέρας της εβδομάδος νηστεύομεν,

την μεν Tετράδα, διατί, εις την ημέραν αυτήν, έγινε το συμβούλιον διά την προδοσία» του Κυρίου μας. Την δε Παρασκευή,

ις την ημέρα, ταύτην έπαθε σαρκί τον υπέρ σωτηρίας μας θάνατον, καθώς ο ιερομάρτυς Πέτρος λέγει έν τώ ιέ.
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(1) Δε ο και ο Βαλσαμών Αποκρ. λ. σελ. 378 του Γιούρις) λέ

γει, ότι αν αιρετικός ιερεύς, ή διάκονος βαπτισθή (ή μυρωθή) ή μεν προ

τέρα αυτού ιερωσύνη, ως μαρωσύνη, και ως μη ούσα λογίζεται Αν

δε μετά ταύτα ευρεθή άξιος, γίνεται και ιερεύς και Αρχιερεύς. Επειδή

λοιπον κατά τον παρόντα Αποστολικόν, οι αιρετικοί ιερωσύνην δεν έχουν.

Αρα και τα παρ' αυτών ιερουργούμενα κοινά εισι, και χάριτος και

αγιασμού αμορα. Όθεν ακολούθως και τα των αιρετικών Λατίνων ά.

ζυμα και μυστήρια, κοινά εισε και ουχί άγια κατά τον μς. Αποστο
λεκον. Ει δι και Δημήτριος ο Χωματείνος (σελ. 320. του Γιούρι) και

Ιωαννης ο Κίτρου, (Αποκρ. β. Εν χειρογράφος σωζομένο ΕΤΟ", οτι

δεν σφάλλομεν αν νομίζωμεν άγια τά παρά των Λατίνων ιερουργούμε

να, τούτο είπον ώς βεβαπτισμένους τότε δεχόμενοι, επειδή ακόμη δεν

είχον αθετήση της αναδύσεις και καταδύσεις του βαπτίσματος Όρα

δε ότι οι ταύτα λέγοντες, παλιν προσθέτουν ότι να μη μεταλαμβανη

ορθόδοξος κανείς εξ αυτών. Κατά τούτον τον λόγον πρέπει να νοηθή

και εκείνο όπου γράφει ό Βρυέννιος περί αυτών εν τη προς Νικήταν

επιστολή, αλλά και προ πεντακοσίων ήδη χρόνων και επέκεινα, οι Α

νατολικοί ώς κοινάς είχον τάς ιεροπραξίας των Δυτικών. Δε ό, και

όπου ελειτουργουν οι Λατίνοι, πρώτον έκαμαν αγιασμόν οι Ανατολικοί

προς καθαρισμών, είτα ελειτούργουν. Και ορα τον Κανόνα της εν Λαο

δικια Συνοδον εν τη υποσημειώσει του μτ. Αποστολικούτη

(2) Αποδεκάτωσις γαρ αύτη όλου του χρόνου έστι, κατά τούτον τον

γλαφυρόν λογαριασμών, όπου κάμνει ο Βλασταρις. Ο Χρόνος έχει ή

μέρας 365. και ή μ' έχει επτά εβδομάδας. Απο τας οποίας ευγαίνου

τα τα Σάββατα και αι Κυριακαι έξω, εις τάς οποίας νηστεία οίνου,

και έλαίου ου γίνεται, μένουν ημέρα 35, βάλλομεν και το μέγα Σαβ

βατον, και γίνονται ημέρα 36, ήτις είναι αποδεκατωσις τών 360. -

μερών του χρόνου, Προσθέττομεν και την νύκτα του μεγάλου Σαββα

τον έως το πρωί της Λαμπράς μισήν ημέραν, διά τάς πέντε ημέρας

όπου έμειναν του χρόνου, και ιδού γίνεται τελεία ή των ημερών του

χρόνου αποδεκάτωσις, σημείωσαν ότι εις όλην την μ.. μίαν μόνην φο

ράν καταλούμεν όψαριον. Εις την εορτήν δολ. του Ευαγγελισμού μόνον,

καθώς τα χειρόγραφα τυπικά του αγίου Ορους διορίζουν, Πλήν αν ο

Ευαγγελισμός τύχη εις την μεγαλην εβδομάδα, οίνον μόνον και ελαιον

καταλούμεν κατά τα τυπικά, τα χειρόγραφα και τυπωμένα Όθεν νεώ

τερου χέρι είναι εκείνο όπου έγραψεν εις τα τυπωμένα Τυπικά και

εις τα Τριώδια να καταλύωμεν όψαριον και εις την εορτήν των Βαΐων.

Και Νικόλαος δε ό Πατριάρχης εν τους στοίχους, εις μόνον την εορτήν

του Ευαγγελισμού λέγει να εσθίωνται όψάρια. Δι" ο τούτο μανθάνον

άς ακολουθώμεν εις τους τύπους των αγίων, και ουχί εις τα

νεωτερίσματα των αιρετικών, τη κοιλία χαριζόμενοι,
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αυτού Καν και ο θείος Ιερώνυμος. (1) Επειδή δε ο ν. της έν Λαοδικεία προστάζει νά ξηροφαγούμεν όλην την Τεσσαρακο

στην καθώς και ο θείος Επιφάνιος αρέσει οέ, λέγει έν τη Τεσσαρακοστή νηστεία, ξηροφαγία, και άγνεία. Ο δε παρών

» Αποστολικός κανών, εις τον λόγον της νηστείας συνηρίθμησε την Tετράδα και Παρασκευήν με την Τεσσαρακοστή, λοιπόν

και η νηστεία εκάστης Τετράδος και Παρασκευής διά ξηροφαγίας πρέπει νά γίνητα παρόμοια με την νηστείαν τής Τεσσα

ρακοστής. « Ξηροφαγία δε είναι, το να τρώγη τινάς άπαξ της ημέρας εις την έννάτην ώρα, χωρίς να έσθη έλαιον, ή να πίνη

οιον, ώς τούτο προείπομεν εν τη ερμηνεία του ξό. Αποστολικού. Όθεν και ο Βαλσαμών εμποδίζει μήτε οστρακόδερμα

να τρώγωνται εν δ' και ε' και εν τη Τεσσαρακοστή. Συμμαρτυρεί δε τή αληθεία ταύτη και ο θείος Επιφάνιος λέγων - Νη

στεία Τετράδη και Προσαββάτω, ήτοι Παρασκευή, έως ώρας έννάτης. Αλλά και ο Φιλοστοργιος (βιβλ. , έκκλ. ιστορ) λέγει,

- Η νηστεία της Τετράδος και Παρασκευής δεν περιορίζεται εις μόνην την άποχήν του κρέατος, αλλά κανονίζεται αύτη εις το
ν ν ν - αν

νά μή γευθή τινάς τελείως τροφής έως

υποτασσομένους αυτώ Μοναχούς να νηστεύουν την Tετράδα

- Ιγνάτιος εν τη προς Φιλιππησίους αυτού επιστολή. Τεσσαρακοστήν μη εξουθενείτε,

νγκ

της έσπέρας. Όθεν και ο μακάριος Bενέδικτος εις τον μά, κανόνα αυτού διορίζει τους

και Παρασκευήν έως ώρας έννάτης. Λέγει δε και ο θεοφόρος

ίτε, μίμησιν γάρ περιέχει της του Κυρίου
νΑν ν 1 - ν - ΑΟ- Α. - ν -- η - ν- ν - ν -

πολιτείας. Μετά την του πάθους εβδομάδα, μη παροράτε Τετράδα και Παρασκευήν νηστεύοντες, πένησιν επιχορηγούντες την

περίσσεια». - Ας μη παραλογίζωνται λοιπόν τινες λέγοντες, ότι η νηστεία της Τετράδος και Παρασκευής δεν είναι νομοθεσία

Αποστολική. Ιδού γαρ οι Απόστολοι που εις μεν τους Κανόνας αυτών συναριθμούσι ταύτην με την νηστείαν της μεγάλης

(1) Εξαιρούνται αι Τετράδας και Παρασκευαΐς της Διακαινησίμου

εβδομάδος, και της μετά την Πεντηκοστήν εβδομάδος, εις τας οποίας

καταλύομεν, τας μεν της Διακαινησίμου, διά τήν χαράν της αναστά

σεως του Υιού και Λόγου, τάς δε της μετά την Πεντηκοστήν έβδομα

δος, διά τήν χαράν της επελεύσεως του αγίου Πνεύματος, να και κατά

τούτο όμοούσιον φανή τω Υιώ το Πνεύμα το άγιον, και μηδεν έλατ

τον έχον εκείνου, καθώς λέγει ό Κίτρους εν τώ κέ. αυτού Κανόνι. Την

δε κατάλυσιν όπου κάμνομεν των Τετράδων ή Παρασκευών, εις τάς

οποίας συμβαίνουν αι εορτα των Χριστού γεννών και των Θεοφανείων,

φαίνεται πώς την θεραπεύει ή προλαβούσα νηστεία της Παραμονής,

ήτες είναι τετυπωμένη να γίνητα πάντοτε εις τας εορτάς ταύτας, διά

ταύτην λογιάζω την αφορμήν. "Η δε κατάλυσης όπου γίνεται εις τάς

Τετράδας και Παρασκευάς, του δωδεκαημέρου, της προ της αποκρεω,

και της τυροφάγου εβδομάδος, από κανένα μέρος δεν ήμπορεί να θερα

πευθή. "Η δε αιτία όπου φέρουσίτινες εις τούτο, ότι δηλαδή νηστεύου

σε εις μεν το δωδεκαήμερον οι Αρμένιοι διά τον κύνα άρτζίβούριον,

Πίσαι ά. 13. | εις δε την προ της αποκρεω έβδομάδα οι Νινευίται εις δε

14. την τυροφαγον οι Τετραδίται. Η αιτία, λέγω, αύτη, είναι

πάντη αδύνατος και ψυχρά. Καθ’ ότι όλοι ήμες οι ορθόδοξοι δεν δια

κρινόμεθα από τους κακοδόξους και αιρετικούς, με τα βρώματα, αλλά

μετά της πίστεως δόγματα «Διό και ο Παύλος έλεγε, τον νόμον τών

» εντολών, εν δογμασι καταργήσας. Διά τούτο, τόσον ο Βαλσαμών, ό

» σου και Ιωάννης ο Κίτρους όπου λέγουσι νά καταλύωμεν τάς Τετρά

»δας ταύτας και Παρασκευάς διατί νηστεύουσιν εις αυτάς οι άνω βη

•θέντες αιρετικοί, δεν λέγουσιν αορίστως να καταλύουσιν οι όρθόδοξοι

» όλοι, άλλ’ εκείνοι μόνον όπου συνοικούσε και συναναστρέφονται με τους

» ρηθέντας αιρετικούς. « Ο μεν γάρ Βαλσαμών έν τη νό, αποκρίσει όπου

κάμνει προς τον Αλεξανδρείας Μαρκον ταυτάφησεν - Πλήν και τούτο

-γενήσεται, όταν τις μετά των Τετραδιτών, ή Αρμενίων συναυλίζεται,

» Ο δε Ιωάννης εν τή κζ, αποκρίσει όπου κάμνει προς τον Δυρραχίου

» Καβασιλάν, παρομοίως λέγει. Και μάλιστα εί, τοιούτοις τύχομεν

συναυλιζόμενοι μή ούν τη προφάσει ταυτη τη γαστρί χαριζώμεθα: «

Γράφει δε και Νικόλαος ό Πατριάρχης προς Αναστασιoν τον Συνα

την ταύτα διά στίχων

»Την εβδομάδα ούν λαλώ την προ της αποκρέου,

» Hν και επονομάζομεν την τού άρτζιβουρίου

» Οι πλείστοι έθος έλαβον άδεώς καταλύειν

-Τετράδα και Παρασκευήν οι κοσμικοί το κρέας,

» Ωσαύτως και οι Μοναχοί τυρού μεταλαμβάνειν

» Καλώς νοούντες αληθώς και πράττοντες όμοίως,

» Ει μεν φυλής κατάγονται εκ της των Αρμενίων

» Και είχον και την αίρεσιν την τού άρτζιβουρίου,

» Καλώς ποιούσι λύοντες άπασαν υποψίαν.

»Ει δε πιστοί ορθόδοξοι εισε και εκ προγόνων,

» Εις μάτην προφασίζονται λύοντες την νηστείαν.

λοιπόν άς επιστομισθούν από τα λόγια ταύτα εκείνοι όπου, μήτε

συνοικούντες με Αρμενίους (οι γάρ άλλοι, οι Τετραδίται λέγω και Νι

νευίται, εν τους νυν καιρούς ουχί ευρίσκονται) μήτε από το γένος των

Αρμενίων όρμώμενοι, αναιδώς καταλύουσι τας βηθείσας Τετράδας και

Παρασκευάς. Και ας μάθουν ότι, όχι προς εναντίωσιν τών Αρμενίων

τούτο ποιούσιν, αλλά μάλλον ως τη γαστρί χαριζόμενοι Εις καιρόν

και εκείνοι ακόμη όπου, ή συνοικούσε με Αρμενίους, ή από το

ς των Αρμενίων κατάγονται, διά να αποφύγουν την υποψίαν της

ιρέσεως, δύνανται με την κατάλυσιν μιάς συγκεχωρημένης ημέρας από

το δωδεκαήμερον. Η τής Τρίτης δηλαδή, ή της Πέμπτης, να αναστρέ

ψουν τους όλην την εβδομάδα νηστεύοντας. Κοντά δε εις την νηστείαν

της Τετράδος και Παρασκευής, διορίζεται εν τους τυπικούς, νά νη

οπού

-

--

ν ν

στεύητα από τους μοναχούς και έκάστη Δευτέρα του όλου ένταυτού.

Οποιος δε και από τους κοσμικούς θέλει να νηστεύη ταύτην, έπαινετός

είναι, παρά Θεω, και τον πρέποντα αυτώ μισθών λήψεται. Διότι, αει

των καλών ή επίτασις, πλείω την ευεργεσίαν ποιείται. Ήξεύρομεν δε

και ήμες, και αυτούς τους όφθαλμους ίδομεν και άνδρας πολλούς, μά

λιστα δε γυναίκας, εν τω κόσμω, την Δευτέραν νηστεύοντας απαραλ

λάκτως καθώς και την Tετράδα και Παρασκευήν. Ορθός δε και ευλο

γώτατος συλλογισμός έστιν ούτος ο περί της νηστείας της β. υπό

πολών προτεινόμενος, έχων ούτως. Ο Κύριος μάς προστάζει, ότι,

άν ή δικαιοσύνη μας δεν περισσεύση πλείον των Γραμματέων, και Φα

ρισσαίων, δεν ήμπορουμεν να εισέλθωμεν εις την βασιλείαν τών ουρα

ρανών. Επειδή δε οι Φαρισσαίοι ενήστευσαν δύω ημέρας της εβδομάδος,

κατ’ εκείνο το, του Φαρισσαίου, Νηστεύω δις του Σαββάτου. Λοιπον

ημείς οι Χριστιανοί τρεις ημέρας της εβδομάδος χρεωστούμεν νά νη

στεύωμεν, ήτοι β. δ. και ς" και όχι μόνον δύω την δ. και τ. διά

νά περισσεύη ή δικαιοσύνη μας απο την δικαιοσύνην των Φαρισσαίων

(ότι δε την δ. και τ. ένήστευον οι Φαρισσαίοι, το λέγει ο θείος

Χρυσόστομος καθαρά λόγ, εις τον Τελών και Φαρισσ. σελ. 465.

τόμ. ζ) Ο δε άγιος Μελέτιος ό όμολογητής λέγει, ότι πρέπει να νη

στεύεται ή β. διά νά αρχίζη ή έβδομος από νηστείαν. (βαθμίδ. λέι)

Σημείωσα δε, ότι επειδή ο ιθ. Καν. της έν Γάγγρα αναθεματίζει τους

καταλύοντας με λογαριασμούς και προφάσεις εδικας των τας παραδεδο

μένας νηστείας εις το κοινόν, χωρίς ασθενείας σωματικής διά τούτο

πρέπει όλοι και ιερωμένοι και λαϊνοί, κοντά εις την νηστείαν τής με

γάλης μ. να φυλάττουν καί τάς τρεις ταύτας νηστείας, την του σαραν

ταημέρου λέγω, εις τιμήν του γεννηθησομένου Χριστού γενομένην, και

εις την τών ημετέρων άμαρτημάτων έξαλειψιν Τήν των αγίων Αποστό

λων καλουμένην, γινομένην όχι διά τους αγίους Αποστόλους, καθώς τι

νες λέγουσιν, όχι διά τήν του αγίου Πνεύματος καθοδον, αλλά προη

γουμένως μεν και κυρίως διά την προλαβούσαν επταήμερου άντσιν, ως

λέγουσιν αι των Αποστόλων διαταγα (βιβλ. έ, κεφ. κ.) επομένως δε

και κατά λόγον συμβεβηκότα, διατί οι θείοι Απόστολοι ενήστευαν και

ούτως έπέμποντο εις το κήρυγμα. Τότε γαρ (φασιν αι πράξεις κεφ- ιγ.

ζ) νηστεύσαντες και προσευξαμενοι, και επιθέντες τας χείρας αυτούς,

απέλυσαν, ώς λέγει ή όρθόδοξος ομολογία (σελ. 109) ταύτης δε της

νηστείας μέμνητα και ο μέγας Αθανάσιος (λόγω περί των διαβαλλον

των την εν τώ διωγμώ φυγήν) λέγων. «Tή εβδομάδα μετά την άγιαν

Πεντηκοστήν ό λαός νηστεύσας, εξήλθε περί το κοιμητήριον εύξασθαι,

και ό ιθ. Καν. του άγιου Νικηφόρου και τρίτην την του Αυγούστου

εις τιμήν της Θεοτόκου, ήτις μάλιστα ενήστευεν εν τω καιρώ της κοι

μήσεώς της, κατά τον Θεσσαλονίκης Συμεών (Αποκρ. νό") πρέπει δε

να φυλάττουν ταύτας, όχι με ξηροφαγίαν, καθώς την μεγάλην μ αλ

λά με οινέλαιον και ιχθυοφαγίαν, έξω μόνον των Τετράδων και Παρα

σκευών όπου τυχαίνουν αναμεταξύ εις τας νηστείας αυτής, και έξω της

νηστείας του Αυγούστου, κατά την οποίαν άπαξ μόνον εν τη εορτή τής

Μεταμορφώσεως ιχθύος μεταλαμβάνομεν. Διότι αι νηστείαι αύτα, άγκα

λά και υπό τών Αποστόλων δεν είναι διορισμένα, όμως χρέος έχο

μεν, να φυλάττωμεν και τας των Πατέρω παραδόσεις διά την μακράν

συνήθειαν, την άντι νόμου κρατούσαν, κατά τους ιερούς και πολιτικούς

νόμους. Και διατί, κατά τον μέγα Βασίλειον (όρ. ηθικ. ο. και εις ε

κείνα όπου δεν είναι υπό της γραφής ωρισμένα, πρέπει να παρακινου

μεν τον καθ' ένα προς το καλλίτερον και ψυχωφελέστερον: την του Αυ

γούστου νηστείαν αναφέρει και ο γ. του Νικολάου, αλλά και ο τόμος

τής ενώσεως αναφέρει την νηστείαν του Αυγούστον και την του σα

ρανταημέρου. Και δρα εις τον γ. τής έν Νεοκαισαρεία. Όθεν οι εν

τας τρισί νηστείας ταύτας επτά μόνον ημέρας νηστεύοντες, ως παρα

βάται της αρχαίας θεσμοθεσίας της Εκκλησίας καταδικάζονται,
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Τεσσαρακοστής. Εις δε τας Διαταγάς αυτών με την νηστεία της μεγάλης εβδομάδος. Διότι είναι γεγραμμένον εις αυτάς,

-Χρή νηστεύειν μεγάλην εβδομάδα, και Τετράδα και Παρασκευήν. (1) Αλλά τι είπαν ότι νομοθετούσαν αυτήν οι Απόστολος

αυτός ο ίδιος Χριστός την νηστείαν τών δύω ημερών τούτων ένομοθέτησε. Και ότι τούτο είναι αληθές, άκουσον αυτών των

αγίων Αποστόλων, τι λέγουσιν εις τας διαταγάς βιέλ έ, κεφ. δ. «Παρήγγειλεν ημίν αυτός νηστεύειν Tετράδα και Παρα

-σκευήν. Βλέπεις ότι αυτός ο Κύριος είναι νομοθέτης της νηστείας τούτων; Επειδή δε, ώς απεδείχθη, ίση είναι ή νηστεία

της Τεσσαρακοστής με την νηστείαν τής δι, και σ' ίση άκολούθως είναι και η λύσις τών δύω τούτων νηστειών κοντά εις

τους ασθενείς. «Όθεν, καθώς ο Τιμόθεος εις τον ή, και ί, αυτού κανόνα, συγχωρεί την μεν γυναίκα όπου γεννήτη, μέσα εις

την Τεσσαρακοστήν νά πίη οίνο, και να φάγη τροφήν αρκετή, όσον νά ήμπορη να βαστάση, τον δε πολλά ξηρανθέντα

από υπερβολικήν ασθένειαν συγχωρεί νά φάγη λάδι έντή Τεσσαρακοστή, το γάρ μεταλαμβάνειν έλαίου τον άπαξ έκτακέν

-τα, φησί, δίκαιόν έστι: τοιουτοτρόπως πρέπει να συγχωρήται να μεταλαμβάνη μόνον ελαιον, και να πίνη οίνον εν τή δ. και

•ς, όποιος κατεξηράνθη από μεγάλην άσθένειαν. Δι' ό, και ο θείος Ιερώνυμος λέγει, τη Τετάρτη και Παρασκευή ου χρη

-λυθήνα νηστείαν χωρίς μεγάλης ανάγκης. Το αυτό λέγει και ο ιερός Αυγουστίνος. (2) Όμως επειδή και οι φιλόσαρκοι

θέλοντες νά καταλύουσι την Τεσσαρακοστήν και τάς δ. και σ'. ή προφασίζονται πώς είναι ασθενείς, χωρίς να είναι, ή και ο -

τες ασθενείς, λέγουσιν, ότι δεν είναι αρκετών μόνον το έλαιον και ο οίνος να υποστηρίξη την αδυναμία» τους, διά ταύτας τας

προφασιολογίας, είναι χρεία να ερωτάται ιατρός τις έμπειρος, ομού και θεοφοβούμενος, ποιον φαγητών είναι αρκετών εις υποστη

ριγμών της ασθενείας, και ούτω κατά τον διορισμών του ιατρού, νά άπολύη ο Αρχιερεύς, ή ο Πνευματικός τον ασθενή εις
το νά λύη την νηστεία, και να μην εμπιστεύητα εις μόνα τι προφασιστικά λόγια των ασθενών, και μάλιστα, όταν οι τοιού

τοι ασθενείς τύχωσι νά είναι εκ των λεγομένων ευγενών,

Συμφωνία,

«Αλλά γάρ και ο μθ. της έν Λαοδικεία, όπου λέγει να μην γίνητα τελεία λειτουργία εν τη Τεσσαρακοστή, και ο νά.

» όπου λέγει να μην γίνωνται μαρτύρων γενέθλια έντή Τεσσαρακοστή. Και ο νβ. τής αυτής διορίζων να μην γίνωνται γάμοι

- εν τη Τεσσαρακοστή, όλοι λέγω, οι κανόνες ούτοι την αυτήν έννοιαν έχουσι με τους προεκτεθέντας κανόνας. Την νηστεία γαρ

- και αυτοί προσβεβαιούσι και το πένθιμον της άγιας Τεσσαρακοστής. Διά τα οποία και μέσα εις αυτήν δεν συγχωρούνται γάμοι

» και: να επιτελώνται, ώς χαράς και καταλύσεως υπόθεσιν έχοντα. Όθεν ακολούθως και ή ς, εν τω πθ. αυτής κα

νόνι διορίζει όχι μόνον με νηστεία, αλλά και με προσευχήν και με κατάνυξιν καρδίας να επιτελούμεν τας του άγιου πάθους

ημέρας, ώσάν όπου ή νηστεία μόνη δεν ωφελεί, κατά τον Χρυσόστομον λέγονται (όμιλ. γ. προς τους Αντιοχ) ου την των

»βρωμάτων αποχήν μόνον (ποιώμεν δηλ) αλλά και την τών άμαρτημάτων, και ο Ισίδωρος επιστολ. 403, ουδέν ή νηστείαβρω

•μάτων όννησι τους μη πάσας νηστεύοντας αισθήσεσν. Ο γάρ αγωνιζόμενος πάντα έγκαιρατεύεται. Λέγει δε και ο άγιος Νι

κηφόρος, εν μέντώ σ' αυτού κανόνι, ότι δεν πρέπει να κάμνωσιν οι Μοναχοί έργα γεωργικά εις την Τεσσαρακοστήν διά να

ευρίσκουν πρόφασιν νά καταλύωσιν έλαιον και οίνον. Εν δε τώ θ’ ότι οι έντώ Μοναστηρίω Μοναχοί πρέπει να τρώγουν

-άπαξ της ημέρας τή δ' και ε''. Σημείωσαν δε ότι Τεσσαρακοστήν λέγων ο παρών Αποστολικός, με την Τεσσαρακοστήν όμου

ίως πρέπει να νηστεύητα. Και άρα την υπο-συμπεριλαμβάνει και όλη την μεγάλην εβδομάδα του πάθους, και αυτή γάρ ομο
-- ν -

» σημείωσιν τού κθ' της σ'.

(1) Ει δε ίση είναι ή νηστεία της δ. και τ. με την νηστείαν της

μ. φανερον, ότι καθώς δεν γίνονται γάμοι εν τη μ. κατά τον νό.

της εν Λαοδικεία, έτζι δεν πρέπει να γίνωνται γάμοι ούτε έν τη δ.

και τ. Ει δε τούτο, φανερόν ότι μήτε τα ανδρόγυνα πρέπει να σμί

γωνται σαρκικώς εν έκαστη Τετράδη και ς, διά το της νηστείας σεμνόν

-------- αδέσιμον, καθώς μηδε έντή μ. πρέπει να σμίγωνται. "Ατοπον γάρ

είναι, από μεν το ένα μέρος να μη καταλύουσι τάς νηστείας ταύτας

διά βρωμάτων, από δε το άλλο μέρος, να καταλύουσι ταύτας με την

σαρκικήν μίξιν και ηδονή». Όθεν εξίσου πρέπει να νηστεύουσι ταύτας

και με την αποχήν τών έμποδισμένων εν ταις νηστείας βρωμάτων,

και με την αποχήν τών της σαρκικής μίξεως θελημάτων Όθεν ο προ

φήτης Ιωήλ αινιττόμενος, ότι εν καιρώ νηστείας πρέπει να σωφρονώσι

τα ανδρόγυνα, έλεγεν - Αγιάσατε νηστεία, κηρύξατε θεραπείαν .....

ελθέτω νυμφίος εκ του κοιτώνος αυτού, και νύμφη εκ του παστού

αυτής, (κεφ. β) ο δε θείος Παύλος φανερά λέγει, ότι τα ανδρόγυνα

έκ συμφώνου πρέπει να απέχουσι της σαρκικής μίξεως, διά νά σχολά

ζουσιν εις την νηστείαν, και εις την προσευχήν, (ά, Κορινθ. ζ. 5)

ήγουν να απέχωση, και όταν ήναι, ως επομεν, νηστεία, και όταν

προσεύχωνται και έτοιμαζωνται να μεταλάβουν τά θεία μυστήρια. Και

το Σάββατου και την Κυριακήν, κατά τον εγ. του Τιμοθέου κανόνα,

και άπλω, καθ' όλας τας εορτάς, εις τας οποίας ή πνευματική θυσία

αναφέρεται τώ. Θεώ. Όρα και την ά. υποσημείωσιν, τού ιγ. της ς.

και την υποσημ. τού γ. Διονυσίου. Ορα δε και τον Βαλσαμώνα έν τή

προς Μάρκου ν. αποκρίσει λέγοντα, ότι τα ανδρόγυνα όπου δεν εγκρα

τεύονται τη μεγαλη μ. όχι μόνον δεν πρέπει να μεταλάβουν κατά

το Πάσχα, αλλά και με επιτίμια πρέπει να διορθωθούν. Όρα και τον

Χρυσόστομον (λόγ, περί Παρθενίας σελ. 260. τού σ'. τόμ.) φέροντα

εις μαρτυρίαν το ανωτέρω ρητον του Ιωήλ, και λέγοντας: «Ότι άν οι

- νεόνυμφοι, όπου έχουσιν ακμαίαν την επιθυμίαν, και σφριγώσαν την

- νεότητα, και αχαλίνωτον τον πόθον, δεν πρέπει να σμίγουν εν και

-ρώ νηστείας και προσευχής, πόσω μάλλον τα άλλα ανδρόγυνα όπου

δεν έχουν τόσην βίαν απο την σαρκα δεν πρέπει να σμίγουν. Πώς δε

» οι παλαιοί χριστιανοί ενήστευαν την αγίαν τεσσαρακοστήν διά ξη

νροφαγίας και νηστείας μέχρι της έσπέρας, άκουσον τού θείου Χρυ

υσοστόμου λέγοντος. Εισίτινες οι προς άλλήλους φιλοτιμούμενοι και

» θαυμασίαν άμιλλαν ποιούμενοι. Και οι μεν ολοκλήρους ημέρας δυωδια

οτελούσιν άσιτοι. Οι δε ουκ οίνου μόνον, ουδε έλαίου αλλά παντος ε

δέσματος χρήσιν της εαυτών έκβαλλοντες τραπέζης, άρτω και υδατε

» χρώμενοι μόνον, την τεσσαρακοστήν διανύουσιν άπασαν.» Και

•λέγει, ιδού την ημέραν άσιτοι διατελέσαμεν σήμερον άπασαν, και

νπεζανεν έσπέρα παραθησόμεθα (Χρυσοστομ. λόγ. δ. Ανδριαντ. σελ.

του ς, τόμ.)»

(2) Εντεύθεν γίνεται φανερύν πόσον αξιοκατάκριτοι είναι εκείνοι που

έγέμωσαν τα νεοτύπωτα ωρολόγια από καταλύσεις οίνου και έλαίου,

βαλμένας όχι μόνον εις τους μεγαλωνύμους άγιους, αλλά και εις αγίους

μικρού ονόματος, και άπλώς ειπείν εις άδοξολογήτους, τας οποίας δεν

έχουσι τα σωζόμενα παλαιά χειρόγραφα και τετυπωμένα ώρολόγια,

Όθεν οι την είδησιν ταύτην λαμβανοντες, διορθωθήτωσαν. Και τους

παλαιούς μάλλον, ή τους νέους ακολουθήτωσαν. Διά να πληρώσωμεν δε

τον περί νηστειών λόγον, και τούτο ενταύθα προσθέττομεν, οτι τις

τρεις νηστείας, των Χριστού γεννών, των αγίων Αποστόλων, και του

Αυγούστου, επικυρούν ακόμη, και ο Συμεών ο Θεσσαλονίκης (Αποκρ. υδ.)

Και αι απ' άρχης Διατάξεις, και τα κοινά τυπικα των Ιεροσολυμιτών

και Στουδιτών, και πάντα απλώς τα ίδια τυπικά των βασιλικών μο

νών του αγίου Όρους. Αλλά και αυτό τούτο το να όνομαζηται η Τετ

σαρακοστή μεγάλη, φανερώνει, ότι είναι και άλλα νηστεία, αυτή όμως

υπάρχει, καθώς τούτο κομψώς συνάγει Συμεών ό Θεσσαλονίκης - Απο

κρ. ντ.) Έντας νηστείας ούν των Χριστού γεννών, και των αγίων

Αποστόλων, γ. μεν και έ γίνεται κατάλυσις εις έλαιον και οίνου, και

όχι εις όψαριον, κατά τα τυπικά την β. δε δ. και τ. νηστεύομεν απο

έλαιον και οίνον, και εν αυταίς είτύχοι Αλληλούια, ήτοι άδοξολογητος

άγιος, γίνεται έννάτη, μονοφαγία, και ξηροφαγία. Είδε τύχοι δοξολο

γούμενος άγιος, γίνεται διφαγία. Δί ό και Βαλσαμών σύμφωνος με τα

τυπικά λέγει, «ότι οι μη έχοντες ασθένειαν σώματος και ένδειαν, αλλά

νίδι άκρασίαν διφαγούντες έν ταις νηστίμοις ημέρας των Χριστου

» γεννών, των αγίων Αποστόλων, και του Αυγούστου, και δια τούτο

κάτιμάζοντες τήν εγκράτειαν όλης τής ημέρας, πρέπει να επιτιμηθούν. »

(Αποκρ. νό. σελ. 388. του Γιούρ),

παλιν

τρα

-11)Ο.
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Κανών Ο.

» Είτις Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος, ή όλως του καταλόγου των Κληρικών, νηστεύο
- - - - - ν » - - -- ν ν - - ν - ν

μετά Ιουδαίων, ή έορτάζοι μετ' αυτών, ήδέχριτο παρ' αυτών τα της εορτής ξένια, οιον άζυμα, ήτι

» τοιούτο, καθαιρείσθω. Ειδέ Λαϊκός είη άφορζέσθω.

"Αποστ. ζ".

ξέιρά της σ'.

τά. Αντιοχ. ά.

Λαοδ. κθ'. λζ.

λή. Kαρθ. ξ". - ν

πά, ριζ. Ερμηνεία.

Αγίσως εκείνος όπου με άφωρισμένους μόνον συμπροσευχηθή, αφορίζεται, ή με καθηρημένους μόνον, συγκαθαιρείται. Πόσω

μάλλον ο μετά των Χριστοκτόνων Ιουδαίων συννηστεύων και συνεορτάζων, Κληρικός μεν ων, καθαιρείτα, Λαϊκός δε, αφορίζεται,
Σ - - -

ήθεν και ο παρών Κανών διορίζει, ότι όποιος Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος, ή όλως υπάρχων εκ του καταλόγου των

Κληρικών, νηστεύει μαζί με τους Ιουδαίους, ή εορτάζει με αυτούς το Πάσχα, ή άλλας εορτάς, ή δέχεται από αυτούς τα ξέ

να δώρα της εορτής των, ότι λογής είναι τα άζυμα (1) (τα οποία αυτοί κατά τας ημέρας του φάσκα αυτών τρώγουν, και εις
ν - -

- -- -

πάσαν εορτήν αυτών, και εις πάσαν θυσίαν άζυμα έπρόσφερα), ή τοοιτοι άλλον παρόμοιο, ας καθρεται Είδε λάκις εί

ναι, άς άφορίζητα. Διότι, κάνοι τα τοιαύτα δεχόμενο, και συννηστεύοντες και συνεορτάζοντες, δεν ενα ομόφρονες με τους
ι -- - - - - - ν

Ιουδαίους ότι αν ήταν τοιούτου έπρεπε όχι να καθαιρεθούν ή να αφορισθούν, αλλά και τω αναθέματι να παραδοθούν, κατά τον

κθ. της Λαοδικ) άλλ' όμως δίδουση σκανδάλου αφορμή, και υποψία ότι τιμώση των Ιουδαίων τάς τελετάς, το οποίον είναι
ν - - -- - - -- ν

των ορθοδόξων αλλότριον Αφίνω να λέγω, ότι και μολύνονται οι τοιούτοι με την συναναστροφήν των Χριστοκτόνων. Προς τους

οποίους λέγει ο Θεός, νηστείαν και άργίαν και τας εορτάς ημών μισεί η ψυχή μου. Όρα εις την ερμηνείαν τού ζ. Αποστολικού,

Κανών OA.
Απος. ζ.

ξέ. ό.τής σ'.

ιά. "Αντιοχιά.

Λαοδικ. κθ'.

λς λή. Kαρθ.

κθ. πβ. ρκγ.

ναυτών, η λύχνους άπτοι, άφορζέσθω.«

» Είτις Χριστιανός έλαιον άπενέγκο εις Ιερόν έθνών, ή εις συναγωγην Ιουδαίων, εν ταις εορτας

Ερμηνεία

Και ούτος ο Κανών παραμοίως με τον ανωτέρω αφορίζει τον Χριστιανών εκείνον που ήθελε προσφέρη εις ερων εθνικών

και ειδωλολατρών, ή εις Συναγωγήν Ιουδαίων, όταν έχουν τάς εορτάς των, λάδι, ή ανάπτη τους λύχνους αυτών. Φαίνεται γαρ

από τούτο όπου κάμνει, ότι φρονεί διά άληθινάς τας ψευδοτελετάς εκείνων, και τα μεμολυσμένα μυστήρια. Ανάγνωθι και την

ερμηνείαν τού ζ. Αποστολικού

Κανών ΟΒ.

της ά και β'

Αποστ. η

ί του Νύσσ. ή το επίπεμπτον προστιθέτω μεθ' ού έλαβεν. «

» Είτις Κληρικός, η Λαϊκός από της αγίας Εκκλησίας αφέληται κηρον, ή έλαιον, άφορζέσθω. Και

Ερμηνεία

αν -

Ο μεν παρών Κανών διορίζεται ότι, όποιος Κληρήκός, η Λαϊκός ήθελ
Οι

- -- -- - - 1

ταχειρισθή ταύτα εις χρήσιν ανίερον και κο
- , - - -- - -- ν

ολόκληρα, καθώς τά επηρεν, ας διδη προς

-- - Α ν

Αλλ' όμως ή προτέρα έρμηνεία κρείττων

νην, άς άφορίζητα. Και αφού τα

τούτοις εις αυτήν, και άπό τά πέντε

ριστηνός πενταπλούν ήρμήνευσεν. Ωστε κατ' αυτόν ο κανών λέγει, ότι να

και ακόμη πέντε τόσον. Και Ιωσήφ δε ο Αιγύπτιος ο τούς κανόνας παραφράσας Αραβικά

έστι. Το γαρ επίπεμπτον, ή επιδέκατον των καρπών, όπου έδιδαν οι Εβραίοι εις τους

ήθελε πάρη από την Εκκλησίαν κηρι, ή λάδι, και με

επιστρέψη πίσω εις την αυτήν Εκκλησίαν σώα και
-

- -
- -

-

μερίδια που αυτά αξίζουν, το ένα. Ο δε Α

επιστρέφ ο ιεροσυλήσας το κηρί ή λάδι, όπου έπήρε,
- - ν - -

πενταπλάσιον παρέφρασε το επίπεμπτον,
α

-
ν - - -- - - -- - ν

ιερείς, ευρισκόμενον εις πολλά μέρη της αγίας γραφής, ου δηλοί πενταπλάσιον, ή δεκαπλάσιο, αλλ' εις τά πέντε, ή εις τά δέ
-ν » η - ο ν -

κα, ένα. Διό και ο Ανώνυμος τ

-

ών κανόνων ερμηνευτής επίπεμπτον πάλιν αυτό ήρμήνευσεν,

Συμφωνία,

ν Α

Ο δεί, της ά και β. Συνόδου λέγει,
ν-- ν - - 1 1 ν. 2--- -- 4- - - 2

χειρισθούν κανένα από τα ιερά σκεύη, και άμφια όπου είναι μέσα εις το άγιον β
- - -- -- - ν - - -

τους. Διότι, το μεν να μεταχειρισθούν ταύτα εις υπηρεσίαν ανίερον, τ--

- - -- ν ν

τα άρπάσουν, τούτο είναι ιεροσυλία. Εκείνους δε
-

ν - - - - ν -- ν

Οτι εκείνοι οι κληρικοί που άρπάσουν κλεπτικώς, ή εις υπηρεσίαν ανίερον
ν

Ο-

Η

4.

-

- χ - η --

μα, τελείως είναι καθηρημένοι από τον βαθμόν

ούτο είναι β χ

»

εβήλωσις τών άγιων και ιερών. Το δε και να
α ν - γν - - -- - -- - -- ν

όπου μεταχειρίζονται εις υπηρεσίαν ανίερον ή έδικήν των, ή άλλων, τα έξω

(1) Σημείονται από τον παρόντα κανόνα, ότι ομοίως πρέπει να πα

δεύονται και εκείνοι που δέχονται και τρώγουσι τα μικρά κουρμπάν

να των αγαρηνών. Και εξαιρέτως εκείνα των θεοστυγών Μπαερμίων

τους. Και όσα άλλα συνεθίζουν εις τά σατανικά και θερμισή σουνές

τια των παιδιων τους. Εντεύθεν γίνεται φανερόν, πόσον αξιοκατάκρι

το εισιν οι Λατίνοι, οι καινοτομήσαντες το μυστήριον της θείας Εύ

χαριστίας, και εισάξαντες εν αυτώ τα Ιουδαίκα άζυμα. -- Οτι δε και,

νοτομία εστί τα άζυμα, πρόδηλον. Από γαρ Χριστού, έως του ανη,
έτους, δι' ενζύμου άρτου ελειτούργει ή των Δυτικών Εκκλησία κατά τό

έτος γαρ τούτο Λέων ο ένατος πρώτος εφευρετής των αζύμων εγένετο,

Ψευδέστατον δε απεδείχθη το παρά των Λατίνων προτεινόμενο, οτι ο

Κύριος ετέλεσε τον μυστικών δείπνον δι' άζύμου άρτου, ά, αφ' ού εύρέ

θη ένζυμος άρτος, αυτός ο ύπο τηυ Κυρίου παραδοθείς. Διηγείται γκο

Νικόλαος ο Υδρούντος εν τω κατά αζύμων, ότι, όταν οι Φράγγοι έλα

βου την Κωνσταντινούπολιν, εύρον εις το Βασιλικών σκευοφυλάκιον, τα

τίμια ξύλα, τον ακάνθινον στέφανον, τα σανδάλια του Σωτήρος, και ένα

καρφί. Εύρον δε και έντινι σκεύει χρυσώ λιθομαργα ιτοκολλήτω άρτον, από

τον οποίον έδωκεν ο κύριος τους Αποστόλους. Δι' ο και επιγραφήν τοιαύ

την είχε. » Ενθάδε κείται ο θείος άρτος, όν ο Χριστός τους μαθηταίς εν

τη ώρα του δείπνου διένειμεν, είπών. Λάβετε, φάγετε, τούτο εστι το

σώμα μου. « Επειδή δε ήταν ένζυμος, ήβουλήθησαν να το κρύψουν οι ευ

ρόντες αυτόν δυτικοί, ο Αλβεστανίας Επίσκοπος, και ο Βηθλεέμ υπο

ψήφιος, αλλ' ουκ ηδυνήθησαν Θεού ευδοκία (μαρτυρεί δε αληθή την ιστο

ρίαν ταύτην και Γεώργιος ο Κερκύρας, ακμάσας, κατά το αρμς, έτος)

Και β. απεδείχθη, αφ’ ου πρώτος ο Ιωάννης Ιεροσολύμων, και παραν

τού ύστερον την αφορμήν λαβών ό πολυμαθής Ευστράτιος ο Αργέντης,

κατά άζύμων συνέγραψε, και λόγος γραφικούς και αναντιρρήτοις απέδει

ξεν, ότι ο Κύριος ουκ έφαγε νομικών φάσκα, ενώ παρεδόθη χρόνο, και

ακολούθως, ουδε δι' αζύμων τον μυστικών δείπνου ετέλεσεν. Αναγνωθι

και τον Δοσίθεον βιβλ. ή, κεφ. ιβ. και Νικόλαον Βούλγαρίν εν τη Ιερά

Κατηχήσει,
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-- φ - α ν ν ν ν ν ν ν η - ν ν - ο ν. ν Α -

-θεν του άγιου βήματος όντα ιερά σκεύη και άμφια, τούτους λέγει και ο ογ. Κανών τών άγιων Αποστόλων άφορίζει, και

νήμες τούτον συναφορίζομεν. Εκείνους δε που παντελώς άρπάζουν αυτά από τον Ναόν, τούτους εις το επιτίμιον υποβάλλομεν

των ιεροσύλων. Το επιτίμιον δε της ιεροσυλίας κατά τον ή του Νύσσης, κοντά μεν εις την παλαιάν γραφή, δεν ήταν ελαφρό

ντερον από το επιτίμιον του φόνου. Επειδή τόσον ο φονεύς, όσον και ο ιερόσυλος, με την αυτην τιμωρίαν τού λιθοβολισμού

έπαιδεύοντο (ώς φαίνεται τούτο από του παραδείγματος "Αχαρ υιού Χαρμή). Κοντά δε εις την Εκκλησιαστικήν συνήθεια», έ

-γινε συγκατάβασις, και επίτιμάται ή ιεροσυλία λιγώτερον από την μοιχεία». (1) Ο δε Πάπας Βονιφάτιος ο Ε. λέγει, ότι οι

ιερόσυλοι εις κάθε καιρόν πρέπει να αναθεματίζωνται

Κανών ΟΓ'.

Σκεύος χρυσούν, ή άργυρούν άγιασθέν, η οθόνη, μηδες έτι εις οικίαν χρήσιν σφαίτερίζεσθω. Παρά

νομον γάρι Ειδέ τις φωραθείη, έπιτιμάσθω αφορισμώ.

Αποστ. οέ".

Η τής ά. και β.

ί του Νύσσ. ή.

Ερμηνεία,

Κ ν -- α ν - ε » ν » Αγ. ν εν - - ν

αι ουτος ο χανων παρομοίως με τόν ανωτέρω έμποδίζει την των ιερων κοινην χ

πέρνη, ούτε άς μεταχειρίζηται εις

να και αφιερωμένα τώ. Θεώ (2

ήθελε φανερωθή τινάς ότι κάμει

)

ρήση, δωρίζων ταύτα. Κανένας ας μη
Α.Α Λ -------- » -- -- -

υπηρεσίανέδικήν του σκεύη χρυσά, και άργυρά, ή ποδίας και άμφια, τα οποία είναι ηγιασμέ
Α ν 1 - Λ, -

διότι το. πάρσιμο, αυτό, και η μεταχείριση, ενα

τούτο, άς λαμβάνη αφορισμού επιτίμιον, ήτοι άς
-- - Λ -- -

παρά Θεού οι τά άφιερωμένα αυτώ πράγματα βεβηλούντες, και εις χρήσιν κοινήν

- ν ν ν ----- , - η ν

πράγμα θεοστυγές και παράνομο». Είδε και

αφορίζητα. Ποίαν δε παιδείαν λαμβάνουσι

μεταχειριζόμενοι, έδειξεν μάλιστα πάντων
-

Βαλτάσαρ ο Βασιλεύς Όστις επειδή και εβεβήλωσε τα χρυσά και αργυρά σκεύη, όπου έκούρσευσεν ο πατήρ του Να-Η Δανιηλέ.

βουχοδονόσορ από τον ναόν του Θεού τον εν Ιερουσαλήμ, κάμνωντας να πίνουν τον οίνον με αυτά τόσον αυτός, όσον και οι
- 1 α ν Σ -

μεγιστάνες, και παλλακα, και αι παράκοιτοι αυτού

» » ν - ΣΥΝ - η κ. -- -- » ν ν ν -

έν εκείνη τη διανυκτί όπου τούτο έποίησε, έθανατώθη, και διηρέθη ή

βασιλεία αυτού εις Μήδους και Πέρσας. Ο δε Πάπας Στέφανος, κατά τον Πλάτινα, λέγει, ότι τα ιερά άμφια, ούτε ιερεύς δύ

ναται νά τά μεταχειρισθή εις εξωτερικάς χρείας. Ανάγνωθι και την ερμηνείαν του ανωτέρου οβ. κανόνος. -

(1) Σημείωσα, ότι αγκαλά και ο τόπος διακρίνη τον κλέπτην, από

τον Ιερόσυλου, κατά το υς. διάταγμα του ιθ. τίτλ. του μή. βιβλ. ώς

λέγει του Φωτίου, νομικών. Τίτλ. β. και κεφ. β. ήτοι, αν ο τόπος από

τον όποιον κλεφθή το πράγμα είναι ιερός Ναός, λέγεται Ιεροσυλία άν

δε ήναι τόπος κοινός, λέγεται κλεψία άπλώς. Κυρίως όμως την ιεροσυ

λίαν χαρακτηρίζει το κλοπιμαίον πράγμα. Διότι ο μεν κλέψας πράγμα

ιερον, ως ιερόσυλος κατακρίνεται. Ο δε ιδιωτικήν αγίαν εικονα τυχόν,

ή άλλο τι, ώς κλέπτης μόνον παιδεύεται (και σημείωσα τούτο διά τους

λέγοντας, ότι ό κλέπτων εικόνα, ή άγιον Λείψανον, ή βιβλίου, ή τοιού

τον άλλο, ουκ έστι κλέπτης. Επειδή δι’ ευλάβειαν κλέπτει ιδού γαρ ού

τος κλέπτης εδώ ονομάζεται, και ώς κλέπτης παιδεύεται.) Όθεν και το

να κλέψη τινάς από ιερόν άσπρα κοινά και ιδιωτικά, δεν είναι ιεροσυλία,

αλλά κλεψία απλώς. Το δε να κλέψη πράγματα αφιερωθέντα τω Θεώ,

και από τόπον κοινόν, τούτο ερασυλία εστί. Πολλώ δε μάλλον ιερόσυλος

έστιν ο κλέψας και από τόπον ιερόν, και πράγμα αφιερωμένον τώ Θεώ,

Περον δε πράγμα έστι το διά του ιερέως αφιερωθέν εις τον Θεόν δημο

σίως. Τα γαρ ιδιωτικά, δεν είναι ιερά, αλλά κοινά και ακαθιέρωτα,

ωθεν τα μεν μη αφιερωθέντα άγια, και πωλούνται και δωρούνται, και εις

πολύν καιρόν εξουσιαζονται, τα δε οποσδήποτε ιερά, δεν εξουσιάζονται

και από άλλους, εμή από μόνους τους Έκκλησιαστικούς, Σημείωσαν δε ότι,

κατά τον Αρμενόπουλου βιβλ. σ. τίτλ. έ, εκείνος όπου έμβη μέσα εις

το ιερόν βήμα και κλέψη τίποτε σκεύος ιερόν από τα εκεί σε ευρισκό

μενα ημέραν και νύκτα, ό τοιούτος τυφλώνεται και από τα δύο όμ

μάτια. Εκείνος δε όπου κλέψη τι άπό τά ευρισκόμενα έξω του βή

•ματος εις τον άλλον ναόν ό τοιούτος αφού πιασθή δέρνεται, κουρεύε

εται, και εξορίζεται. Εκείνοι λοιπόν όπου κλέπτουσαν από δημοσίους

ναούς ιερόσυλοι είναι, και ώς ιερόσυλοι τιμωρούνται. Οι δε κλέπτον

ντες από μικρούς ναούς, και ιδιωτικά ιερά, ήτοι αφύλακτα, τιμωρούν

νται περισσότερον μεν από τους κλέπτας, όλιγώτερον δε, από τους ιερο

ασύλους. Βιβλ. μή, τίτλ. ιγ. διατάξ. ή. (Φώτ. τίτλ. β. κεφ. β.) Η

δε ά. διάταξις του β. τίτλ. των Νεαρών εις επιτίμια υποβαλλει εκεί

νους όπου βάνουσιν αμανέτια τα ιερά σκεύη, ή πωλούσαν αυτά, ήχω

» νεύουσιν, ή τα άλλοτριούσι της Εκκλησίας όπου τα έχη, και τα δί

» δουσιν εις εξουσίαν άλλων. Έξω μόνον ταύτα πάντα γίνονται, εάν τα

εξ αυτών χρήματα δοθώσιν εις ελευθερίαν τών αιχμαλώτων. Eιδε είναι

περιττά τα τοιαύτα σκεύη, συμβή δε να έχει χρέος ή ταύτα έχουσα

» Εκκλησία, είναι άδεια κατά την αυτήν, να πωλούνται εις άλλην Έκ

»κλησίαν όπου δεν έχει, ή να χωνέυωνται, και η τιμή των νά δίδεται

εις το χρέος, ώστε όπου να μην αποξενωθώσι της Εκκλησίας τα άκι

νητα αυτής πράγματα. Η δε δ. διάταξις τίτλ. β. βιβλ. , διορίζει

» νά μή πέρνουν οι κληρονόμοι τα αποκτηθέντα εξ ιεροσυλίας. Εκείνος

δε όπου αγοράζει ιερά σκεύη, ή άμφια, ή λαμβάνει ταύτα ενεχειρον,

χάνει την τιμήν όπου έδωκε και τα ιερά παλιν αποδίδονται εις την

-έχουσαν αυτά Εκκλησίαν διά μέσου των Επισκόπων, και οικονόμων,

και άν έχώνευσαν αυτά, και δεν φαίνονται, ζητείται η τιμή των. Κατά

» την ιζ διάταξιν τού β, τίτλ. τού ά. βιβλ. τού κώδηκος. Επειδή δε

» το έγκλημα της καθοσιώσεως είναι όμοιου με το έγκλημα της ιερο

» συλίας, κατά τον μή. βιβλ. τίτλ. δ. διατάζει ά, διά τούτο, ο εις

» εκείνο περιπεσών, και ώς ιερόσυλος καταδικάζεται. Καθοσίωσις δε είναι,

κατά το ά κεφάλαιον βιβλ. ξη των βασιλικών τίτλ. λς, εάν τινάς

»σφάλη εις τον Ρωμαϊκών δήμου. Εάν κατά δόλον, έξω από την προ

» σταγήν του Βασιλέως κάμη να ήναι άρματωμένοι άνθρωποι εν τη πό

»λει κατά της αυτής πόλεως. Η να κατακριβή τόπος, η ιερον, η νά

»γένη σύνταξη στασιώδης αποστατών, ή να φονευθή ο άρχων. Καθοσίω

νσις είναι και άνισως τινάς πέμψη γράμματα, ή μηνυτήν εις τους έχ

•θρούς, ή άνισως δώση εις αυτούς κανένα σημάδι, ή βοηθήση εις αυ

» τους, ή παρακινήση στρατιώτας προς αποστασίαν και ταραχήν κατά της

» πολιτείας. -Σημείωσα δε ότι και ο Βαλσαμών κάμνει διάκρισιν αφιε

Υ)ρωμένου από αγίου, Αέγων, οτι, όλα μεν τα ιερά και αφιερωμένα, εί

»ναι άγια. Όλα δε τα άγια, δεν είναι και ιερά, ήτοι αφιερωμένα. Διότι

το εις μονίδα τινά χαραττόμενος τύπος του σταυρού, άγιος μεν είναι,

νούχι δε και ιερός (άν ή μονέδα εκείνη δεν είναι δηλ. και αφιερωμένη)

» όθεν ο κλέπτων άσπρα τυπωμένα με τον σταυρόν, ή την εικόνα του

» Χριστού, ώς κλέπτης μεν κατακρίνεται, ουχί δε και ώς ιερόσυλος. «

(2) Σημείωσα όμως ότι κατά τηνζ. απόκρισιν τού Ιωάννου Κίτρους,

έν χειρογράφος σωζομένην, τα έργαλεία όπου υπηρετήσουν εις την ανα

καινισιν των χαλεσθέντων ιερών σκευών, δεν πρέπει, ούτε να μένουσιν

» αργά, ούτε να ρίπτωνται εις την θάλασσαν διά τούτο, επειδή δεν

» έλαβον παρευθύς και τον αγιασμόν, με το να ήγγισαν εις τα ιερα.

» Αλλ' ουδε ο τόπος, όπου τα χωνεύουν οι τεχνίτα πρέπει να κατα

»σκαφή, ή να σκεπασθή με άλλην ύλην διά να μη πατήται τάχα. Διότι,

» καθώς τα χέριά μας, όπου πιάνουν, ποτέ μεν τα άγια, ποτέ δε τα

» βύπη του σώματός μας, δεν τα έχομενώς άγια, ούτε ώς ρυπαρά. Έτζι

πρέπει να λογιάζωμεν και τα εργαλεία ταύτα. Έξω αν αφιερώθησανδη

»μοσία εις θείους ναούς τότε γαρ ώς ιερά, νομίζονται, Είδε και ειπού

»μεν ότι αυτά έλαβον άγιασμόν, όμως ή δραστική δύναμις του πυρος

» αποβάλλει τον τοιούτον αγιασμόν, δι' ο και οι Βασιλικοί νόμοι προ

» στάζουν ότι τα άργυρά και χρυσά σκεύη των Εκκλησιών να χωνεύων

»ται πρώτον, και έτζι να δίδωνται εις εξαγοράν των αιχμαλώτων. Αλλ'

νουδε τα ιερά άμφια και αι στολα των ιερέων βεβηλούνται αν πλυ

ηθούν. Κατά γαρ τον ά του Νικηφόρου αν το αντιμίνσιον, όπου πλυθη

κατά άγνοιαν, δεν αποβάλλη τον αγιασμόν, ουδε βεβηλούται, πόσω

» μάλλον τα άλλα άμφια πλυνόμενα δεν βεβηλούνται, φαίνεται δε απο το

κατά άγνοιαν τούτο όπου λέγει ο Νικηφόρος. Ότι δεν πρέπει απλώς

να πλύνωνται τα αντιμνσια, και τα καλύμματα των αγίων Ποτηρίων.

Είδε και τελείως χαλάσουν, τόσον αυτά, όσον και τα άλλα παντα ιερα

τικά φορέματα, και ποδία, συμβουλεύουν τινές, ότι πρέπει να καίωνται

εις το πυρ (ο και κάλλιον) ή να ρίπτωνται

σης, ή να αποτίθενται εις τόπον απάτητον.

Νικηφόρου,

εις το βάθος της θαλασ

Ορα και εις τον α. του
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Κανών OΔ.

τις ξε Επίσκοπον κατηγορηθέντα επί τιν, παρά αξιοπίστων ανθρώπων, καλείσθαι αυτόν αναγκαίων υπό Επι
της σ. σ. ας. -- ν - - η ν - ν - - - - ν -

:: Α. Ισκόπων, κάν μεν άπαντήση, και όμολογήση, ή έλεγχθείη, όρζέσθω το επιτίμιον. Εάν δε καλού

τοχ, ιδ. τέ. μενος μή ύπακούση, καλείσθω και δεύτερον, αποστελλομένων επ' αυτών δύω Επισκόπων. Εάν δε και
της Σαρδ. δ'. - - - ν - η ν η -

ούτω μή ύπακούση, καλείσθω και τρίτον, δύω πάλιν Επισκόπων αποστελλομένων προς αυτόν, εάν
τής Καρθ. ή. δε 1 -- ν ν ν - γκ. -Σ η έσθ * ... » - ν δ - - -

εί, είτε δε και ούτω καταφρονήσας μ άπαντηση, η συνοδος αποφαίνεσθω κατ' αυτού τα δοκουντα, οπως μη

: δόξη κερδαίνεν φυγοδικών, α

-- η» - -

Θεοφίλ. θ. Ερμηνεία,

Η κατά του Επισκόπου κατηγορία, την οποίαν αναφέρει ο παρών κανών, δεν είναι διά υπόθεσιν χρηματική, ήτοι διά

πράγμα δόντίνος και οικείαν μέμψιν, ώς ότι αδικήθη τυχόν από τον Επίσκοπο, ή έπλεονεκτήθη, καθώς ου καλώς ήρμή

νευσεν ο Βαλσαμών. Αλλά διά υπόθεσιν Εκκλησιαστική, η οποία δίνεται να κατασειση τον βαθμόν του. Και πόθεν δηλον,

άπό τούς άξοπίστους άνθρώπους, τους οποίους κατηγόρους εισάγει ο κανών. Διότι, οι μεν κατά του Επισκόπου διά χρηματι

κάς υποθέσεις κατηγορούντες, και μέμψεις ιδίας, δεν εξετάζονται είτε ορθόδοξοι είναι είτε κακόδοξοι, είτε διαβεβλημένοι, είτε

αδιάβλητο, ταυτόν ειπείν αξιόπιστοι, αλλ' όποιοι και αν είναι οι τοιούτο, δέχονται εις κατηγορία. Κατά τον σ. της β. και τον

ή και κ. της Καρθαγ. οι δεδά Εκκλησιαστικάς υποθέσεις κατηγορούντες αυτών, πρέπει να είναι και ορθόδοξοι και αδιάβλητο,

ετουν αξιόπιστοι, άλλως γαρ ες κατηγοριανού παραδέχονται, κατά τους αυτούς Κανόνας. Διό και ο Ζωναράς σύμφωνος φα

νεται με την τοιαύτην του Κανόνος έκδοχή». Λέγει λοιπόν ο Κανών, άνισως τινάς Επίσκοπος ήθελε κατηγορηθή από άξιοπίστους,

και άκατηγορήτους ανθρώπους, διά κανένα Εκκλησιαστικών έγκλημα, είναι ανάγκη νά καλήτα από τους Επισκόπους εις κρίσιν,

και αν μεν έλθη και ομολογήση αυτός άφ’ εαυτού, ότι είναι αληθής ή τοιαύτη κατηγορία, ή, αρνουμένου αυτού, αν αποδειχθή

διά άναντιρρήτων ελέγχων, από τους κατηγόρους, τότε νά ορίζητα παρά των Επισκόπων το οφειλόμενον κατ' αυτού επιτίμιον.

Ανίσως δε καλεσθή και δεν υπακούση να έλθη εις την κρίσιν, άς αποστέλλωνται προς αυτόν δύω Επίσκοποι, και ας τον καλούσι

και δεύτερον. Εάν δε πάλιν και δεν υπακούση άς αποστέλλωνται και αύθις δύω Επίσκοποι προς αυτόν, και ας τον καλούσε και

τρίτον. Eι δε και την τρίτην φοράν καταφρονήση και δεν υπάγη, εις το εξής πλέον ή σύνοδος των Επισκόπων άς αποφασίζη

κατ' αυτού και μη παρόντος, εκείνα που φανούσιν εις αυτήν δίκαια και νόμιμα επιτίμια. Διά νά μή λογιάζη ότι κερδαίνει με

τούτο και ώφελείται, φεύγωντας την κρίσιν και αναβάλλωντας τον καιρό»,

Συμφωνία, --

»Ο δεκζ της έν Καρθαγ. προσθέτει, ότι εις τον κατηγορούμενον Επίσκοπο, πρέπει παρά της συνόδου των Επισκόπων

να στέλλωνται γράμματα παρακαλεστικά, και εάν εις διορία ενός μηνός δεν υπάγη, νά γίνητα άκοινώνητος. Είδε και αποδεί

•ξη, ότι από αναγκαίας ασχολίας δεν έπήγε, να του δίδεται ακόμη διορία άλλου ενός μηνός. Μετά δε τον δεύτερον μήνα αν δεν

» υπάγη, νά γίνητα ακοινώνητος, έως ού να αποδειχθή αθώος από το έγκλημα, διά το οποίον κατηγορείται.Ο δε Βαλσαμών λέ

»γει ότι τα τρία προσκαλέσματα όπου λέγει ο Κανών νά γίνωνται εις τον κατηγορηθέντα Επίσκοπο, τριάκοντα ημέρας περιέχει

το κάθε ένα. Ώστε οπου, αν ο κατηγορούμενος Επίσκοπος μετά τρείς μήνας δεν παρασταθή εις την κρίσιν της συνόδου, κα

-ταδικάζεται και μονομερώς (1) και τότε μεν εις τον καιρών των άγιων Αποστόλων, με το να μην ήταν ακόμη Πατριαρχεία,

» απεστέλλοντο εις προσκάλεσμα του Επισκόπου, Επίσκοποι δύω, τώρα δε, αρκεί εις το να προσκαλεσθή, και ή τών Πατριαρχικών

» νοταρίων αυτοπιστία. Κατά δε τον β. της Καρθαγ. και ριά, δώδεκα μεν Επίσκοπο κρίνουσι τον Επίσκοπο, εξ δε τον Πρε

-σβύτερον, τρεις τον Διάκονον, και ο εδικός των Μητροπολίτης, και Επίσκοπος. (2) Εάν όμως κατά συναίνεση, αιρετούς κριτάς

διορίσουσιν, αν και αυτοί είναι ολιγώτεροι από τους διορισθέντας, να μην έκκαλώσι την κρίσιν των κατά τον ίς και ρέ καιρλά.

της αυτής. Εάν δέτις Επίσκοπος υποσχεθήμεν πρώτον να θεωρηθή ή κρίσις του παρά τους Επισκόποις, ύστερον δε δεν θελήση,

» νά γίνητα άκοινώνητος. Έως όμως: πέρας η υπόθεσις του, κατά τον ης της αυτής να μην έξωθήται της Επισκοπής,

• Εάν δέτις κατηγορή τον Επίσκοπο, πρώτον νά θεωρήται ή κρίσις εις τους "Επισκόπους της συνόδου της επαρχίας, Eι δέα

δυνατήσοι αύτη, νά θεωρήται ή κρίσις εις την μείζονα σύνοδον της διοικήσεως (3) κατά τονς" της ά εάν δέ τις έχη κρίσιν με

τον μητροπολίτη, νά πηγαίνη, ή εις τον έξαρχον της διοικήσεως, ή εις τον Κωνσταντινουπόλεως κατά τον θ'. και ζ. της δ'

- εάν δε, κρινομένου του Επισκόπου, άλλοι μεν από τους Επισκόπους της επαρχίας άθωούσιν αυτών, άλλοι δε κατακρίνουσιν,

(1) Ο τοιούτος δε καθηρεται, και όχι ώς λέγει το εναντίον ό Βαλσα

μών. Διότι και η Οικουμενική γ. σύνοδος τρεις φορας προσκαλέσασα

- - - Ο ν -- , --- ---- ---- --- -- --

» Επισκόπους, ή δύω, αλλά από την ψήφου της συνόδου των περισσο

οτέρων της επαρχίας Επισκόπων, ώς και οι Αποστολικοί φασι, Κανόνες

τον Νεστόριον, έκαθηρεν αυτόν, ως μη υπακούσαντα. Ομοίως και η Δ.

τον Διόσκορον, ώς δήλον εκ των πρακτικών, Ο δε Χρυσόστομος, και

τετράκις καλεσθείς από την έν τη δρυί κατ' αυτού σύνοδον, και μη απαν

τήσας, δεν ήτο καταδίκης άξιος, καθ' ότι οι ίδιοι καλούντες Επίσκοποι,

ήτο και εχθροί φανεροί, και κριταί του, και διότι έλεγε, ότι δεν απο

φεύγει την κρίσιν. Μόνον τους εχθρούς του άν ευγάλωσε από την ταξιν

των δικαστών, και κατηγόρων, ούς και εξ ονόματος εσημείωσεν. Η δε

Νεαρά βασιλέως Μανουήλ θεσπίζει, ότι, όχι μόνον οι Επίσκοποι, αλλά

και όλοι απλώς οι ενάγοντες και εναγόμενοι, όποίας καταστάσεως και άν

ήνα νά καλούνται με τρία έγγραφα μηνύματα τριάκοντα ημερών διορίαν

έχονται το καθ' ένα, και όχι με ολιγοήμερα, εις όποιανδήποτε υπόθεσιν

έχωσιν (παρά Βλάσταρι).

(2) Σημειωσα, ότι και εκ των πραχθέντων υπομνημάτων εν Κωνσταν

τινουπόλει επί Νεκταρίου Πατριάρχου περί "Αγαπίου, και Βαγαδίου των

άντεχομένων της Επισκοπής Βόστρης, κάπερ όρα μετά την έν Σαρδική

»Σύνοδον, γίνεται φανερον, ότι, δεν πρέπει να καθαρήται Επίσκοπος,

και αν δεν ήναι παρών εις την κρίσιν, ούτε πρέπει να καθαιρείται από τρεις

διωρίσαντο, ό παρών δηλαδή ούτος, Αλλά και ο Παύλος (πράξεων κε

νφαλ κέ. 16) λέγει, ότι ουδε εις τους Ρωμαίους ήτο συνήθεια να χα

ορίζεται άνθρωπος εις θάνατον (και άπλώς να καταδικάζητα) άν πρώτον

» ο κατηγορούμενος δεν έχη κατά πρόσωπον τούς κατηγόρους του, και

νάν δεν λάβη άδεια να απολογηθή διά το έγκλημά του. » Ουκ έστιν έθος

» Ρωμαίος χαρίζεσθαι τινα άνθρωπον εις απώλειαν, πλήν ή ο κατηγο

» ρούμενος κατά πρόσωπον έχοί τους κατηγόρους, τόπον τε απολογίας λα

•βοι περί του εγκλήματος. Και ο Νικόδημος είπε προς τους Ιουδαίους

»Μή ο νόμος ημών κρίνη τον άνθρωπον, εάν μη ακούση παρ' αυτού προ

ντερον, και γνώτί ποιεί; (Ιων. ζ. 15) φησί γάρ ό Θεός περί του λα

τρεύσαντος θεους έτερος ούτω προς τον Κριτήν. » Και αναγγελή σοι, και

νεκζητήσεις σφόδρα, και ιδού αληθώς γέγονε το βήμα. Γεγένηται το βδε

λυγμα τούτο εν Ισραήλ. Και εξάξεις τον άνθρωπον εκείνον, και τα εξής:

(δευτερ. ζ. 4)

(3) Τις δε η Διοίκησης, και τις ό έξαρχος αυτής δρα εις την ξεχω

ρ στην ερμηνείαν τών τοιούτων Κανόνων.
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ο Μητροπολίτης να καλή και άλλους πλησιoχώρους Επισκόπους, και να κρίνωσε την υπόθεσιν κατά τον ιδ. της έν Αντιοχ, εάν

δε όλοι συμφώνως οι της επαρχίας Επίσκοποι μίαν κατ' αυτού ποιήσωσιν απόφασιν, ο ούτω καταδικασθείς, νά μή κρίνητα πλέον

εις άλλους, κατά τον ιέ, της αυτής. Ο δε δ. της Σαρδικής διορίζεται, ότι εάν ο καθαιρεθείς Επίσκοπος από τους γείτονας Επι
- αν Σν ν » Α ν - ν » - » - αν ν Λ » Ο,

-σκόπους, λέγη ότι έχει πάλιν απολογία, να μη χειροτονήται άλλος άντ’ αυτού, έως νά γένη καλλιτέρα εξέτασις. Ότι δε και

νοι εις εγκληματικάς υποθέσειςε: τους Επισκόπους και κληρικούς, πρέπει νά ήναι άνθρωποι αδιάβλητοι και ορθόδοξοι

» Διορίζει και μάλιστα δρλή, της Καρθ, όπου λέγει, ότι δεν είναι δεκτοί εις κατηγορίαν Κληρικών οι δούλοι, ούτε οι ελευθερω

-θέντες, κατά των ιδίων δεσποτών. Ούτε οι μίμοι και άτιμοι, και άπλώς, όλοι εκείνοι που δεν δέχονται εις κατηγορίαν από τους

- πολιτικούς νόμους. Αλλά και δρλθ' της αυτής συνόδου λέγει. Εκείνος όπου κατηγορεί διά πολλά εγκλήματα Κληρικών, εάν το

- πρώτον έγκλημα δεν δυνηθή να αποδείξη, να μη δέχεται πλέον εις τά λοιπά ώς πιστός. Αλλ' ουδε οι όντες έτι εν αφορισμό

εις κατηγορίαν ουδέχονται κατά τον ρλζ της αυτής. Είδε κατά των Κληρικών τα τοιαύτα πρόσωπα, εις κατηγορίαν ου δέχονται,

- πολλώ μάλλον, ού δέχονται κατά τών Επισκόπων, Λέγει δε και ο κά της δ. ότι πρέπει να εξετάζεται η υπόληψις των κατη

»γορούντων τους Επισκόπους, και Κληρικούς, το αυτό λέγει και ο θ' Θεοφίλου. Όρα και την ερμηνεία του ς" της β' και θ' της δ'.

Κανών ΟΕ.

ν - -- η - ν - ν -

»Εις μαρτυρίαν την κατά Επισκόπου, αιρετικών μη προσδέχεσθαι, αλλά μηδε πιστόν ένα μόνον, έπι : :
Λ, - -A -- ν - -------- -- Σ ν -

- στόματος γάρ δύω, ή τριών μαρτύρων, σταθήσεται πάνβήμα.« Θιορς ριν
τερ. ις, οι

Ερμηνεία

Οχι μόνον οι κατηγορούντες τον Επίσκοπον δεν πρέπει να ήναι αιρετικοί, ώς είπομεν ανωτέρω, αλλ' ουδε οι κατ' αυτού

μαρτυρούντες. Αλλ' ουδε ένας καταμαρτυρών Επισκόπου, δεκτός έστι. Δι, ο λέγει ο παρών Κανών, νά μήν προσδέχηται εις το

να μαρτυρήση κατά του Επισκόπου αιρετικός, άλλ’ ουδε ένας μόνος: και πιστός. Επειδή και είναι γεγραμμένον εις τον

νόμον τον παλαιόν. Eπι στόματος δύω μαρτύρων, ή τριών, θέλει σταθή, και βεβαιωθή κάθε λόγος, και κατηγορία άμφίβολος (1)

Συμφωνία,

»Τά αυτά και ο μέγας Παύλος ιδία γράφων τώ Τιμοθέω λέγει. Κατά Πρεσβυτέρου κατηγορία, μη παραδέχου, Ιά Τιμ ε 19.

- εκτός ειμή επί δύω μαρτύρων ή τριών. Ο δερμ. Κανών της έν Καρθαγένη διορίζεται, ότι, όσα πρόσωπα δεν είναι δεκτά εις

- κατηγορία, ταύτα δεν είναι δεκτά ούτε εις μαρτυρία». Αλλ' ούτε εις μαρτυρίαν δεν είναι δεκτοί εκείνοι, τους οποίους ήθελεφέρη
ν να Α » ν έδ Κ. - - ότών είπε: α -ν-νευε - --- 4--, 1 ΕΤ-, 1 ---------- Ού - ----

»Ο κατηγορος άπό τό κον του οσπητιον, ταυτον ειπείν, οι συ γενείς * Ού κατηγορου και οικειο, και υπεξουσιοι υυτε πρεπει να

ν ν -

προσδέχεται η μαρτυρία τινός, άνήβου όντος παρακάτω απο τους δεκατέσσαρας χρόνους, κατά τον αυτον Κανόνα της έν Καρθαγ.

- Αγκαλά και το κ", κεφ. του ά τίτλ. του κά, βιβλίου λέγη, ότι νά μή δέχητα εις μαρτυρίαν ομή ών είκοσι χρόνων. Η δε

•ά, εν τώ β. αυτής Κανόνι προστάζει, ότι ο επί δύω, ή τριών μαρτύρων έλεγχόμενος δάτι άμάρτημα, Επίσκοπος, ή Πρεσ

»βύτερος νά παύη του Κλήρου. Αλλά και ο θ. Θεοφίλου, διορίζει ότι ο επί πορνεία διαβαλλόμενος Κληρικός, πρέπει, άποδει

-κνυμένου του εγκλήματός του, υπό άξιοπίστων μαρτύρων, νά έκβάλλητα του Κλήρου, (2) ο δε λή, της έν Καρθαγέν, λέγει,

ότι, αν ο κατήγορος δεν ήμπορη να φέρη μάρτυρας από τον τόπον του κατηγορουμένου, διά φόβον τινά, να συγκροτήται το κρι

-τήριον εις τόπον κοντύτερον, εις τον οποίον εύκολα ήμπορούν να
- αν

τα εις κριτήριον οι Κληρικοί άκοντες, διά νά μαρτυρούν. Ένας ν

- -- -- - να -- Σ

ο αξιωματικός, ή συγκλητικός, κατά τον θ’ τίτλ. κεφ. β' του νομικού του Φωτίου, άρα και τον οδ. Αποστολικόν,

α - - -

έλθουν οι μάρτυρες. Ο δε ξή της αυτής λέγει, να μην έλκων
ΑΣ - ΣΑ. -------- "----- -- ι ή Α Η

ΟΕ μαρτυρας οεν πιστευεται πωποτε, καν και ηνα μεγας, χχ.

(1) »Σημείωσα, ότι αν το πλήθος των μαρτύρων δεν είναι άξιοπι

» στον, πρέπει να ερευνάται ο τρόπος και ή προαίρεσης αυτών, κατά τάς

» Αποστολικάς διαταγάς βιβλ. β. κεφ. μβ. δυνατόν γαρ είναι πολλαίς

» φοραΐς, και δύω και τρεις, και πολλοί μάρτυρες να συμφωνήσουν επί

- κακώ, και να μαρτυρήσουν ψευδώς. Καθώς έψευδομαρτύρησαν κατά της

- Σωσάννης. Κατά του Ναβουθαι, κατά του Στεφάνου, και κατά του Κυρίου.

»Διότι αξιόπιστοι, λέγει ό ά. τίτλ. τού κά. βιβλ. των βασιλικών. (Φώ

-τιος τίτλ. θ. κεφ. β.) πρέπει να ήναι οι μάρτυρες. Αξιόπιστοι δεόντες,

περιττόν πράγμα φαίνεται να ήναι το να ομνύουν. Ομόσαντες γαρ

-πίπτουν εις υποψίαν ότι δεν έχουν το αξιόπιστον, από τον τρόπον και

και την αρετήν αυτών, και δια τούτο θέλουν να βεβαιώνουν και να πιστώ

-νουν τις μαρτυρίας αυτών με τους όρκους Δι' ό, κατά τον "Αρμενο

-πουλον είναι και νόμος όπου λέγει να μην ομνύουν οι μάρτυρες βιβλ.

να τίτλ. ά.) λέγωντας δε ό νόμος να ήναι οι μάρτυρες αξιόπιστοι, φα

» νερον ότι εμποδίζει νά μή μαρτυρούν άνθρωποι χαμερπείς, άσωτοι,

» άσημοι, άγνωστοι, θηριομάχοι, μίμοι, χορευτάδες, ή κατακριθέντες εις

δημόσιου δικαστήριον, πώς έσυκοφάντησαν τινα, ή πώς εμοίχευσαν, ή

» έκλεψαν, ή άλλην τοιαύτην αθέμιτουργίαν έκαμαν, και δεν αθωώθησαν

» από την κατάκρισιν μετά ταύτα, ή και εβάλθησαν εις άλνσιν και φυ

•λακήν διά τα ρηθέντα αυτά άτοπα και κακά Όποιος μαρτυρήσει εις

- κατηγορίαν τινος πρότερον, δεν μαρτυρεί πάλιν ύστερον εις βοήθειάν

του. Εις τας εγκληματικές υποθέσεις κάμνει χρείαν να μην πιστεύων

- ται μόνον αιφωνα των μαρτύρων, απόντων δηλαδή, αλλά να ήνα πα

- ροντες αυτοπροσώπως αυτοί, και να αναγκάζονται να σαφηνίζουν, και

- το αμάρτημα, και τον χρόνον, και τον μήνα, και τον τόπον, καθ' όν

» έγινε το αμάρτημα, και με ποιον πρόσωπον, να μην άναγκάζωνται ό

» μως να μαρτυρούν, και την ημέραν και την ώραν. "Εάν δε ταύτα να

ν' αποδείξουν δεν ήμπορούν, να εξορίζονται. Οι άρχοντες και ιερείς, δεν

» τραβζωντα εις το να μαρτυρήσουν χωρίς το θέλημά τους, αλλά θε

»ληματικώς. Οι δε αρχιερείς, και άν θέλουν να μαρτυρήσουν από λόγου

» των, νά μή καλούνται εις το να μαρτυρούν, άλλα να ερωτώνται μόνον

νείς το όσπήτιον. Αρετικός δε και άπιστος κατά ορθοδόξου δεν μαρτυ

» ρούσι, κατά τον Αρμεν. βιβλ. α, τίτλ. σ. και το ά. βιβλ. του Κώδι

νκος του έ. τίτλ. διάταξί και του νομικού Φωτίου τίτλ. θ. κεφ. β. ένας

δε κατά του άλλου οι πιστοί μαρτυρούσιν. Αι δε διαταγ. του Αποστ.

» βιβλ. β. κεφ. ν. λέγουσι να μην μένη ατιμώρητος και των κακών μάρ

τυς. Άδικος δηλαδή και ψευδής. Ως και ο Παροιμιαστής αυτό του το

»λέγει, παρ' ού και οι Απόστολοι το ρητου εδανείσθησαν. Ο δε Χρυσό

» στομος (λόγω ότι τρεις δουλείας εισήγαγεν ή αμαρτία) λέγει εις κατη

»γορίαν εκείνου όπου ύβρισεν, ή έδειρε τον πατέρα του, αρκεί χωρίς

» άλλην απόδειξιν ή μαρτυρία του ίδιου πατρός. Και με δίκαιον τρόπον,

» διότι ποτέ δεν ήθελε γένη κατήγορος του υιού αυτού ο πατήρ, ός τις

και χρήματα και υπάρχοντα, και αυτήν πολλάκις την ζωήν προτιμά να

νεκδαπανήση διά τον υιόν του, αν η ύβρις όπου έκαμεν εις αυτόνο υιος,

δεν ήταν αληθής και υπερβολική. Η δε οκή. Νεαρά του Ιουστιανού, και

» ή οτ. Λέοντος του σοφού, διορίζουν, ότι, εάν ιερείς ή Διάκονοι ψευδο

» μαρτυρήσουν τις χρηματικήν και εξωτερικήν υπόθεσιν χωρίς να κάμουν

νόρκου, ούτοι να άργίζωνται τρεις χρόνους, και να εμβάλλονται εις Μο

Αναστήριον Είδε κάμουν και όρκον, να καθαιρούνται της ιερωσύνης. Εάν

δε εις υπόθεσιν εγκληματικήν και Εκκλησιαστικήν μαρτυρήσουν ψευδώς

» να καθήρωνται, και τις Μοναστήριον να εγκλείωνται.

(2) , ο δε Ζωναράς λέγει, ότι όταν η κατηγορία αποβλέπη εις έκπτω

νσιν του βαθμού, ούτε δύω πιστών, και ανεπίληπτων ή μαρτυρία είναι

νάρκετή, αλλά τριών, ή πέντε, και δρα εις την υποσημείωσιν του δ.

» του Θεοφίλου εν ή εύρήσεις και την δ. Αποκρισιν Νικήτα Ηρακλείας.

»Διά τούτο και οι φιλευσεβείς Νόμοι των Βασιλέων τούτο το αξιωματικών

» απόφθεγμα αποφαίνονται. » Κοείστον τα αμαρτήματα καταλιμπάνεινά

νεκδικητα, ή τινας αναιτίως κολάζεσθαι (παρά τον Βλάσταρι),
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Κ ανών Oς".

τις 4: 1. Ότι ου χρήτων Επίσκοπον τώ αδελφώ, ήτω υιώ, ή τώ συγγενεΐ χαριζόμενον εις το αξίωμα της
;" Επισκοπής χειροτονείν ον βούλεται, κληρονόμους γάρ της Επισκοπής ποιεσθαι, ού δίκαιο, τα τού

Θεού χαριζόμενον πάθει ανθρωπίνω. Ου γαρ την του Θεού Εκκλησίαν υπό κληρονόμους οφείλει τιθένα. Eί δέ τις

τούτοποιήσει, άκυρος μενέτω ή χειροτονία αυτός δε επιτιμάσθω αφορισμώ.
- ν

Ερμηνεία,

Η άρ, ιερατική εξουσία είναι ομολογουμένως χάρις και δωρεά του αγίου Πνεύματος, Πώς λοιπόν δύναται τις να χαρίσι

ταύτην εις άλλον, ώς κληρονομικών δικαιον; δι' ο και ο παρών Αποστολικός Kανών διορίζει, ότι δι, πρέπει ο Επίσκοπος ναχαμη

χάριν, και να χειροτονή διάδοχον εις το αξίωμα της Επισκοπής όποιον θέλοι από τους αδελφούς του, ή τους υιούς του, η τους

συγγενείς του. Διότι δεν είναι δίκαιον νά κάμνη τινάς κληρονόμους της Επισκοπής, και αρχιερωσύνης, (καθώς διαδή καμνε και

των άλλων πραγμάτων των κοσμικών) και να χαρίζη τά χαρίσματα του Θεού, οποία είναι η Αρχιερατική εξουσία, οια πάθος ανθρώ
πινο, ήτοι διά σχέσιν συγγενική, και φιλία». Αλλ' ούτε πρέπει να βάλη τις την Εκκλησία τού θεί υποκατω εις καιρινο

μία, κάμνωτάς την νά όνομάζητα πατρογονικών δικαιον. Eι δέ τις των Επισκόπων ήθελε κάμνη τοντο, και χειροτονήση δάδ
χον της Επισκοπής κανένα του συγγενή, άκυρος μεν άς ήνα ή χειροτονία του ούτω χειροτονθέτες, αυτός δε ο χειροτοντας

τούτον, ας αφορίζητα. Υπο της Συνόδου γάρ πρέπει να γίνωνται οι Επίσκοποι. Και αν κατά τον μ. τις έν Καρθαγέν οι Επί

σκοποι δεν έχουν εξουσίαν νά αφήνουν εις συγγενείς των, ή εις όσους άλλους βουληθούν, τα υποστατικά όπου μετά την Επσκι

πην άπέκτησαν, εις λόγον κληρονομίας, (έξω μόνον, όσα απόκτησαν από κληρονομίαν συγγενών τους, ή φιλοτιμία, κυρίως εις αν

τους γενομένην παράτινος). Πώς δύνανται να αφήσουν ώς κληρονομίαν εις τους συγγενείς των, ή εις όσους άλλους θελήσουν,

αυτήν την Επισκοπήν;

Συμφωνία,

»Δί ο συμφώνως και ο αγ. της έν Αντιοχεία προστάζει να μην έχη εξουσίαν ο Επίσκοπος να κάμνη άντι διά λόγοι ΤΟ,

-διάδοχον, κάνεις τα λοίσθια ευρίσκητα της ζωής (; αλλά η Σύνοδος και κρίσις των Επισκόπων να έχη την εξωσία νά

κάμνη άρχιερέα τον άξονευρεθέντα, μετά την κοίμησιν του προκατόχου άρχιερέως. Όθεν αυτό τούτο ήταν απαγορευμένο κα

κοντά εις τον παλαιών Ισραήλ. Διά τούτο και έκατηγόρουν τον Μωϋσήν πώς άνεβίβασεν εις το αξίωμα της Ιερωσύνης τον άδελ

φόν του Ααρών και τους υιούς αυτού. Και αν ο Θεός διά σημείου της βλαστησάσης ράβδου, δεν έβεβαίωνεν εις εκείνους την

ιερωσύνην, τάχα ήθελαν καθαιρεθούν από αυτήν,

Κανών ΟΖ.

*** "Η Ετις ανάπηρος ή τον οφθαλμών, ή το σκέλος πεπληγμένος, άξιός δέ έστιν Επισκοπής, γενέσθω. Ού

-γάρλώβη σώματος αυτόν μιαίνει, αλλά ψυχής μολυσμός,

Ερμηνεία

Λευιτι, κ.ά. ι Ο μεν παλαιός νόμος έπρόσταζε να μην έχουν κανένα μώμονες το σώμα οι μέλλοντες γενέσθαι ιερείς, αλλά να ήνα

18, 20, άρτιο, και ολομελείς, και άμωμοι. »Πάς γάρ άνθρωπός,φησιν, ώ έστιν έναυτώμώμος, ου προσελεύσεται Άνθρωπος τυ

φλός, ήχωλός, ή κολοβόβιν, ήωτότμητος. Η άνθρωπος, ωάν ή εν αυτώ σύντρίμμα χειρός, ή σύντρίμμα ποδός, ή κυρτος, ηέφίλος

(2) ή πτίλλος τους οφθαλμούς (3) ή άνθρωπος, ώ άν ή εν αυτώ ψώρα άγρια, ή μονόρχις. Αλλά και αν μετάτη ερωσύνη,

ήθελαν λάβουν κανένα τοιούτον ψεγάδι εις το σώμα, έπαυαν από το να ιερουργούν. Ο δε νέος τής χάριτος τον Ευαγγελίου, ψε

γάδια τοιαύτα και καλοβώματα του σώματος, ου λογίζεται ως εμπόδια της ιερωσύνης. Αλλά μάλλον απαιτεί να. έχoυσι καθαρά
την ψυχήν παντός βύπου. Διό και ο παρών Κανών λέγει. Ανίσως τινάς ήναι βεβλαμένος εις τον οφθαλμών, ητο είναι με ενα

δμμάτι, ή έχει διαστρόφους τους οφθαλμούς ή κοντοβλέποντας, ή έχει τζακισμένον το σκέλος, ταυτον επεν ενα χωλός. η

έχει κανένα άλλο τοιούτο κολόβωμα και βλάβην εις το σώμα, το οποίον δεν εμποδίζει εις το να ενεργώνται α ιεροπραξία, Α

ξος δε είναι ο ταύτα έχων διά νά γενη Επίσκοπος, ας γίνητα. Επειδή το κολόβωμα του σώματος δεν κάμνει αυτόν ανάξιον,

αλλά ο εξάμαρτίαςμ: της ψυχής, ν

Συμφωνία,

"Ο δε λγ. της τ. αφορίζει τους άρχιερείς, όπου κάμνουσι κληρικούς εκείνους μόνους, όπου κατάγονται από γένος ιερατικό,

διορίζων ότι δεν πρέπει να βλέπουν εις το γένος Ιουδαϊκώς, αλλά πολλώ μάλλον εις την αξότητα της ψυχής. Ο δε άγιος Νι
κηφόρος έντώ ή αυτού Κανόνι λέγει, ότι χειροτονούνται και οι από παλλακής, και διγάμων γεννηθέντες, αν ήνα άξιοι. Αυτό

το ίδιον λέγει και ο θ' του Νικήτα Ηρακλείας

Κανών Ο.Η.

» Κωφός δε ών, και τυφλός μη γνέσθω Επίσκοπος, ουχί ώς μεμασμένος, άλλ να μη τα Εκκλησιαστικά

» παρεμποδίζοιτο. «

Ερμηνεία

ν » ν - ν - ν

Εάν όμως, λέγει άκολούθως ο παρών Κανών, τινάς είναι κωφός, και άπό τά δύω αυτία, και τυφλός από τα δύω όμμά

(1) Δι' ό και ο Θεοδώρητος έν βιβλ. έ, κεφ. αγ. της Εκκλησιαστι- όποια συνεθίζει να μελανιάζει την επιφάνειαν του δέρματος, ούτως αυ

της ιστορ, λέγει, ούτε γαρ ανθ’ εαυτού το τελευτωντι (αρχιερεί δηλ) την ερμηνεύει Κύριλλος, ο Αλεξανδρ. έφηλος ούν,ό την ασθένειαν ταύτην έχων

χειροτονεν επιτρέπουσιν (οι Κανόνες δηλαδή) (3) Πτέλλος, ο μαδημένα έχων τα βλέφαρα κατά τον Βαρύνον. Και

(2) Εφηλίδα είναι μία ασθένεια όπου ακολουθεί εις το μέτωπον, ή άπλώς, ο έχων πάθος τι περί τους οφθαλμούς,
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τία, ο τοιούτος, ας μη γίνητα Επίσκοπος, Όχι διότι είναι μεμολυσμένος εκ τούτων και ανάξιος, άλλά διά τι εκ των κολοβω
- η - ν » -- - - α ν --

μάτων τουτων εμποζιτα να έκρη τας εν τη Εκκλησία ιεροπραξίας Ογιο μή βλέπω, η ακούων πώς δύναται να ιερουργήση;

ή νά πάση τα άγια, ή να αναγνώση; ή να ακούση τά παρά του λαού έκφωνούμενα λόγια, σημείωσα δε, ότι οι μετά την ιερω
1 Α ν - » Σ -

σύνην κωφωθέντες, ή τυφλωθέντες, δεν πρέπει να καθαιρούνται από αυτήν. Ασυμπαθές γάρ το τοιούτον. Διότι ο πολιτικός νόμος

έν βιβλ. ή τίτλ. ά. κεφ. ά θέματιδί λέγει: Ότι ο τυφλός και δικάζεν δύναται, και ουκ άποκινείται της συγκλήτου. Εξουσία»
- ν- - λε, λ βά ν ν 4, "- 2 ή κ. Σ -- ή ό - έθους Ι

όμως άλλην δεν λαμβάνει, αλλά μένει εις εκείνην που είχε προ του πάθους. (1)

Κανών ΟΘ.

» Εάν τις δαίμονα έχη, Κληρικός μη γνέσθω. Αλλά μηδε τους πιστούς συνευχέσθω. Καθαρισθείς δε Ι της Ε. Ε.

»προσδεχίσθω. Και εάν ή άξιος, γνέσθω.« των εν

Ερμηνεία

Κάθε δαιμονιζόμενος ώσάν ακάθαρτος κρίνεται. Επειδή και δίδει υποψία ότι διάφαυλότητα της ζωής του, έδωκεν άδεια

εις τον διάβολον και έμβηκεν εις αυτόν. Πώς λοιπόν ο τοιούτος εις κλήρον θέλει προβιβασθή, επειδή και μύρον δοχείων σαπρόν

του πιστεύεται, κατά τον Θεολόγον Γρηγόριον. Όθεν ο παρών Κανών διορίζει, ότι άνισως τινάς έχη δαιμόνιον παντοτινόν ο

τοιούτος ας μη γίνητα Κληρικός. Αλλά μηδεάς συμπροσεύχηται έντή Εκκλησία με τους πιστούς, διά νά μήν ταράττη την προ

σευχή, και δοξολογίαν αυτών την εις Θεών, μέ τάς άταξίας, και δαιμονιώδεις κραυγάς του, τις συνήθεις εις τους δαιμονιζομένους,

Αφού δε καθαρισθή, και ελευθερωθή από το δαιμόνιο, ας προσδέχηται εις την μετά των πιστών προσευχήν. Και αν ήναι άξιος

διά νά γένη Κληρικός, άς γίνητα,

Συμφωνία,

Διά τίδε ο τρίτος του Αλεξανδρείας Τιμοθέου Κανών, συγχωρεί τον δαιμονιζόμενον να μεταλαμβάνη, εάν δεν εξομολογή

ή βλασφημή το μυστήριον, εις καιρόν όπου ο παρών Κανών, ούτε να συμπροσεύχητα αυτών συγχωρεί με τους πιστούς, ότι, ο

μεν παρών Κανών λέγει διά τον ενεργούμενον υπό του δαίμονος παντοτινά, και χωρίς διακοπή, ο δε του Τιμοθέου, διά τον ενερ

γούμενον υπό του δαίμονος με διακοπήν κάποτε, και εις μερικούς καιρούς. Διό και συγχωρεί αυτόν, όταν δεν ενεργήται και

πάσχει, να μεταλαμβάνη των θείων μυστηρίων. Και τοιουτοτρόπως συμβιβάζονται οι Κανόνες και ουκ έναντιούνται άλλήλος. Πλην

και ο δαιμονιζόμενος εις μερικούς καιρούς, δεν πρέπει να κληρούται και νά γίνητα ιερεύς να μή ή ιερωσύνη βλασφημήτα έντε

θεν, και να μή εν καιρώ της φρικτής Ιερουργίας, ενεργήσαντος αυτόν του δαίμονος, τα άγια περιύβρισθούν. Τούτο το ίδιον λέγει

και ο Πατριάρχης Νικόλαος διοριζόμενος, έντώ δ’ αυτού. Κανόνι ότι άν τις πάσχων από μέλαιναν χολή, φαίνεται εις τους

πολλούς ότι έχει δαιμόνιον, άς μεταλαμβάνη. Ειδέ τή αληθεια δαιμονίζεται, ας απέχη της κοινωνίας. (2) - Ο δε της έν Τρούλ

•λω λέγει, ότι, εκείνοι που υποκρίνονται πώς έχουν δαιμόνιο, χωρίς να έχουν, άς έπιτιμώνται με εκείνο το ίδιον έπιτίμιον όπου

λαμβάνουν οι αληθώς όντες δαιμονιζόμενοι, και εις τάς ομοίας εκείνων σκληραγωγίας και νηστείας ας υποβάλωνται και αυτοί «

Κανών Π.

Τον εξέθνικού βίου προσελθόντα, και βαπτισθέντα ή εκφαύλης διαγωγής, οι δικαιόν εστι πάραυτα προ-Ι: 3.

χειρίζεσθαι Επίσκοπον "Αδικον γάρ, τον μηδέπω πείραν επιδεξάμενον, έτέρων είναι διδάσκαλον, ειμή και τις Νέες

που κατά Θείαν χάριν τούτο γένηται. “Ε Αν ::

Υ Ε. Ι. Ο. Λαοδ. γ.Κυ
ρ μ. η ρίλλ. δ.

- - - -- - ν - - - - -

Ο παρών Κανών διορίζεται, ότι δεν είναι δίκαιον νά γίνητα Επίσκοπος παρευθύς, εκείνος που, ή από εθνικούς και άπι

στους έλθη εις την ευσεβή πίστιν και βαπτισθή, ή από ζωήν μοχθηράν και κακεντρεχή, έλθη εις μετάνοια, οποία είναι των

σκηνικών, και μίμων, και τοιούτων άλλων (3) διότι άδικον πράγμα είναι και σφαλερόν νά γίνητα, των άλλων διδάσκαλος, όποιός

(1) Όθεν και Βαλσαμών εν τη 23 ερωταποκρίσ. προς Μάρκον A

λεξανδρείας, συνάπτων όμου τους δύω τούτους Αποστολικούς, τον οζ.

λέγω, και οή τούτου, λέγει, να ιερουργή μεν ακωλύτως ο έχων τινά

λώβην σώματος και ασθένειαν. Εάν δε εξ αιτίας της ασθενείας εμπο

δίζωνται αι της ιερωσύνης ενέργεια, παύει μεν της ιεροπραξίας ο ασθε

νών, ουκ άλλοτριούται όμως και του αξιώματος, αλλά μάλλον ο τοιού

τος οίκτερηθήσεται, και απολαύσει μεν της προτέρας τιμής, έξει δε και

τα προς ζωάρκειαν, και τα λοιπά, κατά την προτέραν συνήθειαν.

(2) Σημείωσα όμως ότι οι δαιμονιζόμενοι ή παντοτινά, ή κατά και

ρους, εάν κινδυνεύωσιν εις θάνατον, απαραιτήτως πρέπει να μεταλαμ

βάνουν με τον τρόπον όπου ήθελε δοκιμάση ό ιερεύς. Διότι, άν οι εις

θανασίμους αμαρτίας ευρισκόμενοι και μετανοούντες, εν καιρώ θανάτου

συγχωρούνται από την ευσπλαγχνίαν της Εκκλησίας κατά τον έ. Κανό

να τού Νύσσης, και άλλους Κανόνας, να μεταλαμβάνουν τα μυστήρια,

ένα μη στερηθώσι τοιούτου εφοδίου, πόσω μάλλον οι δαιμονιζόμενοι

πρέπει να μεταλαμβάνουν, οίτινες πολλάκις και μή άμαρτήσαντες θανα

σίμως, διά κρίμα του θεού, ακατάληπτα, παραχωρούνται να ενερ

γώνται υπό του δαίμονος, ομοίως και εάν οι δαιμονιζόμενοι ούτοι εν

καιρώ, όπου πάσχουν, κρημνίσουν εαυτούς, ή κατά άλλον τρόπον φονευ

θούν, πρέπει να ψάλλονται και να μνημονεύονται, και να θάπτωνται

νπό ιερέων, ότι δεν ήταν εις τον εαυτόν τους, αλλ' έξω έαυτών, ώς υπό

» του δαίμονος ενεργούμενοι, κατά τον ιδ. Κανόν, του Τιμοθ. προς τού

» τοις εάν ο δαιμονιζόμενος δεν καθαρισθή από το δαιμόνιον, δεν δύναται

» να βαπτισθή. Eίς κίνδυνον δε θανάτου βαπτίζεται, κατά του β. του

»Τιμοθέου. Eι δε εν τω θανάτω βαπτίζεται, άρα και εν τώ θανάτω

μεταλαβείν συγχωρείται. Εάν δε γυνή δαιμονίζεται τόσον, ώστε και

σίδηρα να φορή, δεν δύναται να την χωρίση ο άνδρας της, επειδή μοι

•χεία εις το πράγμα μεσολαβεί κατά τον ιέ. Τιμοθέου. Πρέπει δε να

ήξευρωμεν ότι, κατά τον μέγαν της Θεσσαλονίκης Γρηγόριον (Κυριακή ό".

»τών νηστειών) Κατά δύω τρόπους οι δαίμονες τους ανθρώπους πειρα

νζουσιν. "Η κατ' ενέργειαν, άφανώς δηλ. και εξωτέρως. Καθ' ό πάντας τους

ανθρώπους ένοχλούσι με τάς προσβολας των λογισμών και παθών, "Η

κατ' ουσίαν. Ήτοι φανερώς και ένδοτέρως, ώς επί των δαιμονιζομένων,

Ουσιωδώς γαρ τρόπον τινά εις αυτούς οι δαίμονες εισερχόμενοι, και την

κράσιν άλλοιoύντες του σώματος, και μάλιστα του εγκεφάλου, και αυτούς

κυριέυοντες, έξω εαυτών τούτους ποιούσι. Δι' ό και περί του Τούδαγε

γραπτα, ότι εισήλθεν εις εκείνον ο Σατανάς, κατακυριευσας αυτού, εξω

τέρως οιονεί πρότερον ων, και διά των λογισμών προσβάλλων αυτώ,

Ορα και την υποσημείωσιν του γ. του Τιμοθέου.

(3) . Αλλά και οι ταξιώτα (ήτοι οι οφφικιαλοι) δεν πρέπει να γί

ννωνται κληρικοί, διά να μην ακολουθή εκ τούτου ύβρις και άτιμία εις

και την Εκκλησίαν του Θεού, κατά το γ'. βιβλ. τών βασιλικών τίτλ. , κεφ.

νκζ γέγραπτα δε και έντή καλουμένη Εκκλησιαστική Διατάξει βιβλ. γ.

ότι βουλευτής, ήταξιώτης ας μη γίνεται "Επίσκοπος, ανίσω, πρότερον

8
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έστιν ο Επίσκοπος, εκείνος που ακόμη δεν έδωκε δοκιμήν και απόδειξιν, άν ήναι κατά την πίστιν υγιής, και κατά την ζωήν άκα

τηγόρητος. Η δε δοκιμή αύτη καιρόν χρειάζεται, και εις ολίγον διάστημα δεν δύναται διά νά δοθή. Έξω μόνον τότε να προχει

ρίζεται, εάν εκ Θείας χάριτος γένη άποκάλυψις δι' αυτών, καθώς έγινεν εις τον απόστολου Ανανία, διά τον Παύλο, ειπόντος

Πράε, 5, 16 Ι του Κυρίου προς αυτόν ένοράματί. »Πορεύου, ότι σκεύος εκλογής μοί έστιν ούτος, του βαστάσαι το όνομά μου ενώπιον

εθνών, και Βασιλέων, υώντε Ισραήλ. (1)

Συμφωνία,

α Τιμ. ή 6,1 Τούτο το ίδιον παραγγέλλει και ιδία ο Παύλος προς τον Τιμόθεον λέγων ομή Νεόφυτον: δηλαδή, ήτοι,

νεοκατήχητον, κανεωστί φυτευθέντα εις την άμπελο» του Χριστού, να μη τφωθες εις κριμα έμπέση και παγίδα του διαβόλου,

Οθεν και ο β' της πρώτης Συνόδου Κανών προστάζει, ότι, οι έξι εθνικού βίου προσελθόντες εις την πίστιν, μήτε εις Επισκο

πην, μήτε εις πρεσβυτέριον νά άνάγωνται, εάν πρώτον δεν δώσουν δοκιμασία πολλήν της αυτών πίστεως, και ζωής. Και ο

γ' δε της Λαοδικ, δεν πρέπειλέγει να ιερούνται οι νεωστί βαπτισθέντες. Ο δε της εν Σαδική ί, διορίζει νά μή γίνητα τις

Επίσκοπος έκτης αγοράς πλούσιος, ή σχολαστικός, άνισως πρότερον δεν κάμη υπηρεσίαν Διακόνου και Πρεσβυτέρου, να γνώ

-ριμος διά ταύτης γένηται η πίστις, κα καλοκάγαθία αυτού. Και να μη: νομισθή, άλλ’ έν εκάστω βαθμώ με καιρού

διάστημα όχι λιγώτατον δοκιμασθή. Αλλά και ο ιζ της ά και β' τά αυτά διορίζεται, να μην άναβανη τις παρευθύς εις το

ύψος της Επισκοπής, από λαϊκούς και μοναχούς, εάν πρότερον δεν εξετασθή εις τους Εκκλησιαστικούς βαθμούς. Ο δέιβ,

τής εν Νεοκαισαρεία, εμποδίζει νά γίνητα Πρεσβύτερος εκείνος που εν ασθενεία ων βαπτισθή Ει μη δια σπουδήν αυτού και

σπάνιν ανθρώπων. Ο δε γ' του Κυρίλλου εμποδίζει το να γίνωνται Κληρικοί οι Νεόνυμφοι, ή οι εκβεβλημένοι από αρχιερέα,

ή από μοναστήριο. Και όλως οι διαβεβλημένοι. Περί ου όρα την υποσημείωσιν του θ' της ά.

Κανών ΠΑ.

Αποστ. ς. »Επομεν,ότιού χρη Επίσκοπον, η Πρεσβύτερον καθένα έαυτόν εις δημοσίας διοικήσεις, αλλά προσ
- - - - ν - -- - - - -- ν -

:1» ευκαιρείν τας Εκκλησιαστικας χρειας. Η πειθέσθω ούν τούτομή ποιεί, ή καθαιρείσθω. Ουδείς γαρ

:ή Ινδύνατα δυσικυρίος δουλεύειν, κατά την Κυριακήν παρακέλευσιν -

ιά της Καρθ.

ιή. - -

- Ερμηνεία,

με τ,: Και ούτος ο Κανών παρομοίως με τονς, εμποδίζει τους ιερωμένους να μη περιπλέκωνται εις πράγματα κοσμικά, λέ
ον κ. εις . Τ 3.

γων. Επομεν, (κατά τονς", δηλαδή Κανόνα ημών) ότι δεν πρέπει ο Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, να καταββάζη τον εαυτόν

του εις πολιτικάς και κοσμικάς φροντίδας και κυβερνήσεις, αλλά να: εις τάς της Εκκλησίας υπηρεσίας, και: Λοιπόν, ή

άς πεισθή νά μή κάμνη τούτο εις το εξής, ή αν δεν πεισθή, ας καθήρητα. Διότι κανένας δεν ημπορεί να δουλεύη εις δύω αυ
αν - - - Α αν - -- -

θέντας, και εις τους δύω να αρέση, καθώς λέγει ο Κύριος. Όρα και την ερμηνεία τους. Αποστολικού

ν ν

Κανών ΠΒ.

τις 31 Οκέτας εις κληρον προχειρίζεσθαι άνευ της των δεσποτών γνώμης, ουκ επιτρέπομεν, επί λύπη των

ν η Ινδεσποτών των κεκτημένων Οίκων γάρ ανατροπήν το τοιούτον εργάζεται. Ειδέποτε και άξιος φανείη

: : νοικέτης προς χειροτονία βαθμού οίος και ό ημέτερος Ονήσιμος έφάνη, και συγχωρήσωσιν οι δεσπότα,

:: »και ελευθερώσωσι, και του οίκου έξαποστείλωσε, γνέσθω.

προς Φιλήμ,

Ερμηνεία

Δεν πρέπει να κάμνη τις εκείνα όπου γίνονται εις τους άλλους σκανδάλου και λύπης αίτια. Αίτιον δε σκανδάλου και

λύπης, το να χειροτονή τις δούλον παρά γνώμην του δικού του αυθέντου, Διο και ο παρών Κανών κωλύει τούτο, λέγων. Δεν συγ
ωρούμεν να προβιβάζωνται δούλοι εις Κλήρον, και ιερωσύνην χωρίς την γνώμην των αυθεντών αυτών, διά νά μήεται αυ

ούς τούτους τους αυθέντας αυτών. Διότι τούτο το πράγμα, οίκους ολοκλήρους ανατρέπει (τυχόν γάρ ο κληρωθείς δουλος να

τον, η διοικητής του οίκου του αυθέντου του, ή να ήτον επιστάτης εις εργαστήριόν του, ή άσπρα του αυθέντου του να είχεν εις
-

χεράς του, και διά ταύτα πάντα να: λύπην εις τον αυθέντη του ή χειροτονία του) Eι δε και ο δούλος ήθελε φανή

άξιος διά χειροτονία, καθώς εφάνη και δε --

Υ

ε

ικός μας Ονήσιμος, πρέπει ο Επίσκοπος να κοινολογήτο πράγμα εις τον αυθέντην του, και αν

εκείνος στέρξη και συναινέση, και επιστόματος δύω, ή τριών μαρτύρων ελευθερώση αυτών, κατά τον πέ τηςς" και αποστείλη αυτών από τον

οικό του, εις σημείον της τελείας ελευθερίας, τότε ας χειροτονητα. Έτζ και ο Παύλος έκαμε, και δεν ήθέλησε να κρατήση τον δούλον Ονή

σιμο, και μ' όλον όπου εύρον αυτού εύχρηστον εις την διακονία του κηρύγματος, αλλ' έπεμψεν αυτών προς τον αυθέντην αυτού Φιλήμονα,

Συμφωνία

- - - - - - - - - ν ν - - - - - -- - η ν ν ν ν - - Α - - αν ύ -

Αλλ ουδε εις μοναστηρια πρεπει ΥΙΟΙ οεχωνται δούλοι διά για μονασουν, χωρίς την γνωμην TOU αυθέντου αυτων, κατα τον
ν

δεν μοναση με χρόνους. Είδε ολιγώτερον από τους εν γένη, να γίνεται του λαού ομόνοια, Θεού το έργον είναι γνούς το γενόμενον, εδήλου

πάλιν ταξιώτης, και βουλευτής ως πρότερον. τους Επισκόποις υπουργείν τω Θεώ, κελεύοντι χειροτονείν. Και ο Σω

(1) » Καθώς έγινεν εις τον άγιον Αμβρόσιον Επίσκοπον Μεδιολάνων. » ζόμενος βιβλ. τ. κεφ. κδ', συνέβαλεν επί ομονοία της εν Μεδιολάνω"Εκ

- Περί του οποίου γράφει ο Θεοδώριτος βιβλ. δ. κεφ. σ. της Έκκλησια- »κλησίας ταύτα βραβεύειν τον Θεόν. Γράφει δε ό αυτος Σωζόμενος, και

αστικής ιστορίας. -Ταύτα μαθών ο Βασιλεύς προσέταξε παραντίκα και διά τον Νεκτάριον Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως, πώς ακόμη ένδεδυ

μυηθήναι (ήτοι βαπτισθήνα) και χειροτονηθήνα τον αξιέπαινον άνδρα... »μένος ών την του άγιου βαπτίσματος στολήν, αναγορεύεται κοινή της

Υπε αβε γαρ θείαν είναι την ψήφου εκ της των τά εναντία φρονούντων και συνόδου ψήφο Επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, άντι ηγεμόνος της Σα

- τεκμαιρόμενος συμφωνίας. Αλλά και ο Σωκράτης περί αυτού γράφει βιβλ. ,μοσάτων πόλεως. Και προστίθησιν ότι ουκ άθεει ταύτα συνέβαινε. Βιβλ.

ν - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -

νο, κεφ. 1 της Εκκλησιασιαστικής ιστορ ο δε Βασιλεύς θαυμάσας την ζ. κεφ. ή της Εκκλησιαστικής ιστορίας,
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δ. της δ'. Και η δούλη δε που παρά γνώμην του αυθέντου της υπανδρευθή, επόρνευσε, κατά τον μ. και μβ. Βασιλείου. Διότι,

κατ' αυτόν, αι συμφωνία και υποσχέσεις των υπεξουσίων καμμίαν βεβαιότητα δεν έχουσι. Και κατά τον μά, αυτού, ο γάμος που

παρά γνώμην γένει, του αυθέντου, της δούλης χήρας, διαλύεται, εάν εκείνος δεν θέλη. Διο και η εν Γάγγρα, Κανόν. γ. άνα

θεματίζει εκείνον, που διά πρόφασιν θεοσεβείας διδάσκει τον δούλον νά καταφρονή τον αυθέντη του και να αναχωρή άπό την

υπηρεσίαν του. Κατά δε τον ογ. της έν Καρθαγ. αι ελευθερία των δούλων, πρέπει να κηρύττωνται εις την Εκκλησίαν (1)

Κανών ΠΓ'

Αποστ. ς.

πά. τής δ.

γ. ζ της ζ.

ί. τής ά. και

β. ιά της

Καρθ. ιή.

Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος, στρατεία σχολάζων, και βουλόμενος αμφότερα κατέχειν,Ρω

μαικήν, και ιερατικήν διοίκησιν, καθαιρείσθω. Τά γάρ Καίσαρος Καίσαρι, κατά του Θεού τω Θεώ,

Ερμηνεία,

Και εις άλλους Κανόνας οι θείοι Απόστολοι εμποδίζουσι τους ιερωμένους να μην διοικούσε δημόσια πράγματα, και φρον

τίδας να αναδέχωνται κοσμικάς, αλλά και εις τούτον παρομοίως αυτό τούτοποιούσε λέγοντες. Όποιος Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος,

ή Διάκονος καταγίνεται εις στρατεία, ήτοι, όχι εις μεταχείρισιν όπλων και πολέμων, αλλά εις διοίκησιν πραγμάτων στρατιω

τικών. Οιον, διανομήν σιτηρεσίων των στρατιωτών υποδοχήν των τροφών αυτών, και άλλας τοιαύτας κυβερνήσεις, τας οποίας οι

πολιτικοί, στρατείας ονομάζουσιν. Ός τις λοιπόν, λέγει, καταγίνεται εις τα τοιαύτα, και θέλει να έχη και τα δύω, και εξουσία

Ρωμαικήν βασιλική, και διοίκησιν ιερατικήν και Εκκλησιαστική, ταυτόν ειπείν εξουσίαν εξωτερικήν και εσωτερικήν, (2) ο τοιού

τος, εάν δεν παύση από αυτά, ας καθήρητα. Διότι τα πράγματα και αι εξουσία του Καίσαρος, και βασιλέως, εις τον Καίσαρα
πρέπει να δίδωνται, ήτοι, εις ανθρώπους εξωτερικούς, και βασιλικούς. Τα πράγματα δε και α εξουσία τού Θεού, εις τόν Θεόν,

παρομοίως πρέπει να δίδονται ταυτό, είπε, εις ανθρώπους θείους και εσωτερικούς, όποιοι είναι ο Επίσκοποι, και Πρεσβύτεροι,

και Διάκονοι. Ανάγνωθι και την ερμηνεία τους". Αποστολικού

Κανών ΠΔ.

» Είτις ύβρίσοι βασιλέα, ή άρχοντα παρά το δίκαιον, τιμωρίαν τινύτω. Και εμέν Κληρικός, καθαιρείσθω, είδε

ο λαϊκός, άφορζέσθω. --

(1) Σημείωσα ότι υπεξούσιοι κατά τους νόμους, λέγονται τετραχώς.

Η τύχη, οίον οι δούλοι προς τους αυθέντας, "Η φύσει, οίον οι παίδες

προς τους πατέρας, "Η γάμω, οιον ή γυνή προς τον άνδρα, και αντι

στρόφως ό ανήρ προς την γυναίκα. Η απογραφή, οίον οι ταξιώται εις

τους στρατηγούς (προσθέτουσί τίνες και έ υπεξουσιότητα, πνευματική
συνταγή, οιαν έχουν οι υποτακτικοί προς τούς Γέροντας) Περί μεν ούν

της υπεξουσιότητος της γυναικός προς τον άνδρα, και του άνδρός προς

την γυναίκα, όρα την υποσημείωσιν τού μή τής ς. περί δε της υπε

ξουσιότητος των παίδων πρός τους πατέρας, όρα την υποσημείωσιν του

κζ. της δ. και του μβ. της έν Καρθαγένη, και τον λή. Βασιλείου. Περί

δε της υπεξουσιότητος των δούλων προς τους αυθέντας (εν μέρει δε και

περί τους υπεξουσιότητος των στρατιωτών, προς τους στρατηγούς) εδώ

όμιλούμεν. "Η μεν ούν θ'. και ί, και ιά. Νεαρά Λέοντος του Σοφού διο

ρίζει, ότι, εκείνος ο δούλος όπου κατά άγνοιαν του αυθέντου του γένη

κληρικός, ή Μοναχός, ή Επίσκοπος, άν μεν ήταν φευγάτος από αυτόν,

έως τρεις χρόνους να αναζητήται υπό του αυθέντου του, και ευρεθείς

να επιστρέφη πάλιν εις την προτέραν τύχην και να ήνα δούλος. Αν δε

ήτου φανερός εις αυτόν, και έκκληρώθη, ή έμόνασε, διορίζει νά ζητήται

μόνον έως ένα χρόνον,Ο δε Φώτιος. Τίτλ. ά. κεφ. λπ. φησίν, ότι κατά

την λς. διάταξιν του γ. τίτλ. τού ά. βιβλ. τού κώδικος. Ο δούλος ούτε

κατά γνώμην του δεσπότου κληρούτα, άνισως πρώτον δεν ελευθερωθή. "Η

δε β. διάταξις του ά. τίτλ. των Νεαρών θεσπίζει. Ότι εάν εκληρούτο

ο δούλος, ήξευρεν ο δεσπότης και δεν αντέλεγεν, ελευθερούται. Και M

χαήλ δε ό Ατταλιώτης εν τή συνόψει τίτλ. γ. λέγει, ότι ελευθερούται

ο δούλος, εάν, όταν εχειροτονείτο, έγινωσκενό αυθέντης αυτού, και εσιώ

πα. "Η αυτή δε διάταξις λέγει, ότι η επισκοπή, ελευθεροί και τους δού

λους από την υπεξουσιότητα των αυθεντών αυτών. Και τους στρατιώτας

απο την των στρατηγών αυτών, εάν κατά γνώμην των κρατούντων αυ

τους γένηται δηλαδή: Σημείωσα δε προς τούτοις, ότι ο νόμος λέγει

πώς, άν επερωτάται τινάς, και δεν αντιλέγη, αλλά σιωπά, εάν μεν ήναι

το πράγμα περί ού ερωτάται προς κέρδος του, αντί συγκατανεύοντος λο

γίζεται, εάν δε ήνα προς ζημίαν του, αντί αρνουμένου. Πλην ό ειδώς την

χειροτονίαν του δούλον αυτού, και μη αντιλέγων, και με όλον όπου εί

ναι προς ζημία τον το πραγμα, ομως αντι συναινούντος λαμβάνεται, και

τούτο είναι ιδικόν διά την ελευθερίαν, του κληρωθέντος δηλαδή. Ούτως

εν τώ σχολίων του Βαλσαμώνος γέγραπται το εις το κείμενον του α. τίτλ.

κερ, λτ. Φωτ. νομικών. Προσέτι, κατά τον Αρμεν. βιβλ.ά. τίτλ. ή ελευθερού,

ται ο δούλος εάν αποθάνη ο αυθέντης του χωρίς να κάμη διαθήκην. Όποιος

αγορασθή από τους πολεμίους, εμέν είναι πλούσιος να δίδη την τιμήν του, και

να εξαγοράζεται, ει δε είναι πτωχός, να δουλεύη τρεις ή πέντε χρόνους

εκείνον όπου τον εξαγόρασε, και έτζι να ελευθερούτα. Ελευθερούτα και

εκείνος όπου με είδησιν του αυθέντου του, έγινε στρατιώτης, ή Μοναχος,

ο Κληρικός. Εκείνοι δε οι δούλοι, όπου αφήσουν την άσκησιν, Μοναχοί

γεγονότες, και εις άλλην πολιτείαν έλθουσιν, να γίνονται πάλιν δούλοι

κατά το δ'. βιβλ. τίτλ. ά. κεφ. ά. θέμα ιγ. (όρα και την υποσημείω

σιν τού έ, της ά και β. και τον Αρμενόπουλου αυτόθι.) Σημείωσα δε

προς τούτοις, ότι δύω λογιών είναι οι δούλοι. Άλλοι μεν γεννώνται δου

λοι όσοι από δούλας γεννηθούν, άλλοι δε γίνονται όσοι αιχμαλωτισθούν

από τους πολεμίους. Οι δε με μισθόν δουλεύοντες εις αυθέντας δεν είναι

κυρίως δούλοι, αλλά μόνον μισθωτοί. Περί τούτων λέγει ο θείος Χρυσό

στομος (όμιλ. δ. πρός τίτλ) κατηγορίας άξιος, είναι εκείνος όπου με πρό

φασιν έγκρατείας, χωρίζει τις γυναίκας, άπό τούς άνδρας των, και τους

δούλους από τους αυθέντας αυτών. Ο δε Σειράχ λέγει, οικέτην συνετόν

αγαπάτω σου ή ψυχή, και μη στερήσης αυτόν ελευθερίας. (ζ. 21)

(2) »Εις δύω διαιρείται η εξουσία και αρχή, Άλλη μεν είναι κοσμική,

» την οποίαν ενεπίστευσεν ο Θεός εις τους Βασιλείς, και τους άρχοντας.

»Αλλη δε είναι Πνευματική, την οποίαν ενεχείρισεν ο Θεός εις τους αρχιε

χρεις και των ψυχών οικονόμους. Εναντία δε ή μία με την άλλην υπάρ

»χει. Η μεν γαρ είναι επίγειος. Η δε, είναι Ουράνιος. Η μεν φορεί

μάχαιραν και θανατοί, ή δε πράως συγχωρεί και ζωοποιεί, Δι’ό και ο

» Χρυσόστομός φησιν, άλλοι όροι βασιλείας, και άλλοι όροι ιερωσύνης. Ο

βασιλεύς τα ενταύθα πεπίστευτα, εγώ τα Ουράνια (εγώ όταν είπω, τον

» ιερέα λέγω, ο βασιλεύς σώματα εμπιστεύεται, ο δε ιερεύς, ψυχήν. Ο

» βασιλεύς λοιπάδας χρημάτων αφίησιν, ο δε ιερεύς λοιπάδας αμαρτημάτων.

» Εκείνος αναγκάζει, ούτος παρακαλεί. Εκείνος όπλα έχει αισθητά, ούτος

όπλα Πνευματικά. (Λόγ, δ, εις τον Οζίαν σελ. ρμθ. τόμ. έ) Το αυτό

δε άτοπον ακολουθεί άνισως, ή ο βασιλεύς τολμήση να επιβαίνη του βή

ματος, ή ο αρχιερεύς νά βασιλειά και νά ζώννυται μάχαιραν. Καθώς έ

παθε τούτο ό Δίκερως Γίγας της Ρώμης, ο Πάπας φημί, ο οποίος κου

τα όπου είναι εσωτερικός και κατά πνεύμα αρχιερεύς, θέλει να ήναι εν

ξωτερικός, και κατά σώμα βασιλεύς να ευλογή και να θανατοί, να κρα

τή την ποιμαντικήν βακτηρίαν, και μάχαιραν την φονευτριαν. Μίξις ά–

μικτος, και τέρας αλλόκοτον! Ας ιδή λοιπόν ούτος ότι παραβάτης του

παρόντος Αποστολικού Κανόνος ευρίσκεται, και καθαιρέσει υπόκειται άμφο

τερα βουλόμενος έχειν, και "Ρωμαικήν άρχήν και ιερατικήν διοίκησιν.

Προς τούτο χρησιμώτατα είναι τα υπό του Οσίου του Επισκόπου Κου

δρούβης, προς Κωνσταντίνον τον μέγαν ερημένα, (Παρά Αθανασίω επι

στολή τους απανταχού τον μονήρη βίου ασκούσι) »Σοί βασιλείαν ο Θεός

» άνεχείρισεν, ήμύντά της Εκκλησίας επίστευσε, και ώσπερ ό την σην

αρχήν υποκλέπτων, αντιλέγει τώ διαταξαμένω Θεώ: ούτω φοβήθητο μη

» και σύ τα της Εκκλησίας εις σεαυτόν έλκων, υπεύθυνος εγκληματι με

»γάλω γένη. » Απόδοτε γέγραπτα τα του Καίσαρος Καίσαρι. Και τα του

» Θεού τω Θεώ. Ούτε τοίνυν ημίν άρχειν επί της γης έξεστι (τι άν εί

»ποι προς ταύτα ο διαρχών Πάπας;) ούτε συ του θυμιάν εξουσίαν

» έχεις ώ. Βασιλεύς
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Ο μεν Μωσαϊκός νόμος λέγει άρχοντα του λαού σου ουκ έρες κακώς, ο δε κορυφαίος Πέτρος δία, τον βασιλέα
ν ν ν α -- «A ν

και πάντας τους έν υπεροχή, κάν και άπιστοι

Ερμηνεία,

Εξοδ. κβ.

Ό9. - ν η - 1 ν -

ν: τιμάτε. Ο δε Παύλος προστάζει να υπερευχώμεθα δια τους βασιλείς,

μοθ. β. 2.

ν ν ν » -

καμμίαν δικαίαν αιτίαν,

είναι. Ενταύθα δε κοινώς οι Απόστολοι λέγουσιν, ότι όποιος υβρίσοι βασιλέα, ή άρχοντα παρά το δίκαιο, και χωρίς

άς τιμωρήται, και εμέν είναι Κληρικός, άς καθήρητα, είδε Λαϊκός άς άφορίζητα. "Υβρις δέ κοντά εις

τους βασιλείς λογίζονται οι δριμύτεροι έλεγχο. Εμποδίσας δε ο Κανών τον παρά το δίκαιον τον βασιλέα υβρίζοντα, άφηκε κατά

το σιωπώμενον να εννοούμενες αντιδιαστολής, ότι, εάν οι βασιλείς και οι άρχοντες ασεβούσιν, ή άμαρτάνουσιν, συγχωρούνται να ελέγ
ν -- Σ

χουν αυτούς εκείνοι, εις τους οποίους αήμε τό να ελέγχου, τοιαύτα πρόσωπα. Αλλά γαρ ουδέ αυτός ο υβρισας πρέπει να τιμω

ρήται ευθύς (1) και άρα την υποσημείωσιν τού νέ. Αποστολικού

Κανών ΠΕ.

Της τ. β.

Λαοδικ νά

ξ. Καρθ.λ8.

νό”. “Αθανασ.

λθ'.έορταστι

κη έπις. Γρη

γόριος Θεο

λόγος εν τοις

αυτού έπεσαν

Αμφιλόχιος,

πέντε Γένεσις, Έξοδος Λευτικόν Αριθμοί

Έστω υμίν πάσι Κληρικούς και Λαϊκοίς βιβλίασεβάσμια και άγια. Της μέν παλαιάς διαθήκης Μωυσέως

Δευτερονόμιον Ιησού Ναυή έν, Κριτών έν, Ρουθ έν,

Βασίλειών τέσσαρα. Παραλειπομένων της βίβλου των ημερών δύω. Έσδρα δύω. Εσθήρ έν, Μακκαβαίων

τρία Ιώβέν. ψαλτήριον έν, Σολομώντος τρία, Παροιμία: Έκκλησιαστής και Ασμα Ασμάτων. Προφητών

δώδεκα εν “Ησαίου εν "Ιερεμίου, εν Ιεζεκιήλ, Δανιήλ έν, έξωθεν δε υμίν προσιστορείσθω μανθάνεινύμών

τους νέους, την σοφίαν του πολυμαθούς Σειράχ, Ημέτερα δε τουτέστι της καινής Διαθήκης, Ευαγγέ

λια τέσσαρα, Ματθαίου, Μάρκου, Λουκά, και Ιωάννου, Παύλου επιστολα δεκατέσσαρες. Πέτρου επιστο

λα δύο. Ιωάννου επιστολα τρεις. Ιακώβου μία Ιούδα μία. Κλήμεντος επιστολα δύω. Και αι διαταγαί υμίν τοις

Επισκόποις δι' εμού Κλήμεντος εν οκτώ βιβλίοις προσπεφωνημένα, (άς ουχρή δημοσιεύειν έπι πάντων διά τά έν

αυτας μυστικά και αι Πράξεις υμών των Αποστόλων. (2)

Ερμηνεία.

Ασ' ού οι απόστολοι εδίδαξαν και ένομοθέτησαν διά των ιερών αυτών Κανόνων τίνι τρόπω άρμόζει εις τους ιερωμένους
- ν -

και απλώς εις τους Λαϊκούς Χριστιανούς να πολιτεύωνται, τελευταίου διδάσκουσα και ποια βιβλία πρέπει να αναγνώσκωσε. Και

τά μεν ακανόνιστα και ψευδεπίγραφα βιβλία εδίδαξαν εις τον ξ, αυτών Κανόνα να μην αναγνώσκωμεν. Τάδε κανονισμένα και
- ν αν -

άγια διά του παρόντος Κανόνος διάσουν ημάς νά αναγνώσεωμε, ατα κα άπαριθμώσιν, ώς εδώ φαίνονται καταστρωμένα

Μέμνητα δε των βιβλίων τούτων και η εν Λαοδικεία σύνοδος Καν, ξ, και η έν Καρθ. Καν, λό, αλλά και ο μέγας Αθανά

σιος εν τήλθ'. έωρταστική αυτού επιστολή. Και Γρηγόριος ο Θεολόγος έν
- ν - - - -- - ν -

βηθείση επιστολή εις δύω διαιρεί

ζόμενα, και εις αναγνωσκόμενα, Και κανονιζόμενα μεν της παλαιάς γραφής
-- -- -- ν -- ν ν

των εικοσιδύω γραμμάτων των Εβραϊκών (καθώς αυτό τούτο λέγει

»
-

-

Τάμβων. Ο τοίνυν μέγας Αθανάσιος εν τη

τοις έπεσι, και Αμφιλόχιος ο Ικονίου διά στίχων

τά βιβλία άπαντα της παλαιάς γραφής. Εις κανονι

λέγει ότι είναι βιβλία εικοσιδύω, κατά τον αριθμών

και ο Θεολόγος Γρηγόριος, και ο θείος Ιωάννης ο Δαμασκη

νός) τα οποία είναι ταύτα 1. Γένεσις. 2. Έξοδος 3, Λευτικόν. 4. Αριθμοί: 5, Δευτερονόμιον. 6. Ιησούς Ναυή. 7. Κριταί. 8.
- η Ν. 4-ν, και να 3-, ν να » ύ", ν - - κι -

Ρούθ. 9. Βασιλειών πρώτη και δευτέρα όμου (άτινα, και Σαμουήλ όνομάζονται παρά τους Εβραίος, Η δε Γ' και Δ. Βασιλ.

ά, και β. Βασιλειών ονομάζονται) 10. Βασιλειών τρίτη και τετάρτη όμου. 11. Παραλειπομένων πρώτη και δευτέρα ομού. 12.

Εσδρα πρώτον και δεύτερον όμου 13, Ψαλμοί. 14. Παροιμία. 15. Εκκλησιαστής. 16. Ασμα Ασμάτων. 17. Ιώβ. 18. Οι
ν ν ι - -

(1) Διά να καταπαύουν την οργήν οι θεότατοι βασιλείς και να γί
γνωγΤζι φιλάνθρωποι προς τους, υβριστά, των ας λίου παράδειγμα (χΤΟ

τον μέγαν Κωνσταντίνου, και από τον μεγα Θοδ.σον, ο μεν γερ Κων

σταντίνος, επειδή τινες ελιθοβόλησαν την εικόνα του, και παρεκνουν αν

τον οι φίλοι του να τιμωρήση τους υβριστάς, επειδή με του, λθου επλή

ψηλαφήσας το πρόσωπον του, και χα

μογελάσας είπε ταύτα τα αξιομνημόνευτα λόγια, ουδεμοι πλην επί
» του μετώπου γεγενημένην ορώ, αλ υγιής μεν η κεφαλή, υγιης ό η

όψις άπασα. (Χρυσόστομος λόγ, κ. Ανδριαντ, σελ. δου τους, τόμ)
ο δε Θεοδόσιος, και μ' όλον όπου οι Αντιοχείς εκρήμνισαν τους Αν

νδριάντας του, και άλλας άτοπίας έκαμαν. Ομως οταν επίγει Ο Αντιο

Σ)χεία, Φλαυτανός, και τον παρεκάλεσε, τόσον ημερώθη Ο θυμός του. Ωστε

, όπου είπε ταύτα τα φιλάνθρωπα βήματα προς αυτον Και τι θαυμα
» στόν και μέγα, ει τους ύβρικόσιν αφήσομεν την οργή, άνθρωπος ουσιν,

» άνθρωποι και αυτοί τυγχάνοντες, όπου γειό της οικουμένης Δεσπότης, - -

» Υπέρ των σταυρωσάντων αυτόν τον Πατέρα, παρκει λέγων, αφες

αυτοές ου γαρ οίδασι τι ποιούσι (Χρυσοστ. αυτό, σελ 602) Ας δυ,

»σωπήση τους βασιλείς εις τό νά ημερώνωσε ΤΟν θυμό, του, καν αυτο

» το όνομα, όπου έχουν τό, Βασιλεύς ορίζεται γαρ απο τον Λέοντα,

και Κωνσταντίνον τους ομοίους των Βασιλείς ούτω Βασίες εστι ενο

»μος επιστασία, κοινόν άγαθόν πάσι τους υπηκόος, μητι κατα αντιπα

ν'θειαν τιμωρών, μήτε κατά προσπάθεια αγαθοποιών, β. Σκοπός τω

Βασιλε των όντων και υπαρχόντων οι αγαθότητος και φιλα, και αν
»σφάλεια, γ. Τέλος τώ Βασιλεί το ευεργετεί, Δι, ο και, ευεργέτης λί

»γεται. (Εν τη εκλογ. των νόμι τίτλ β. σιλ 83. ΤΟν β. βιέλ τις

»Γιούρ. Γρακωρωμ.) Ο θέλων δε νά εξημερώση την των Βασιλίων οργην,

νάς αναγνώση αυτόθι παρά τω Χρυσοστ. ΤΑ σοφώτατα και, δυσωπη

ντικώτατα σχήματα και βήματα, όπου έμεταχειρίσθη ο Φλκυανός προς

» τόν Θεοδόσιον,

γωσαν το πρόσωπόν του αυτός

(2) Σημείωσαν δε ότι εις πολλά βιβλία και χειρόγραφα και τετυπω

μένα, και μάλιστα εις την σύνοψιν Αλεξίου του Αριστηνού, φέρονται

και άλλοι Κανόνες επιγεγραμμένοι, οι μεν, εις το όνομα του Πέτρου,

οι δε, εις το όνομα του Παύλου, τους οποίους δεν πρέπει να δεχώμε

θα, αλλά να αποβάλλωμεν ως νόθους και ψευδεπίγράφους. Επειδή και η

άγια οικουμενικής σύνοδος εν τω β' τούτους μόνους τους πέ, δέχεται

ώς αληθείς Κανόνας των Αποστόλων. Τους δε άλλους, ψευδεπίγράφους

λογίζεται. Ταύτα έπι λέξεως λέγουσα » μηδενί, έξείναι τούς προδηλωθέν
ν γουσα "μησεν, ες ρ

» τας παραχαράττειν Κανόνας, ή άθετείν, ή έτερους παρά τους προ

οκειμένους παραδέχεσθαι Κανόνας, ψευδεπιγράφως υπό τινων συντεθέντας,

»τών την αλήθειαν καπηλεύειν επιχειρησάντων. Πλήν επειδή και ο Πισινούν

τος Επίσκοπος Γρηγόριος είπεν εις την άγιαν και Οικουμενικήν ζ, σύ

νοδον, ότι ή εν Αντιοχ. γενομένη συνέλευσης των Αποστόλων (από τους

έννέα Κανόνας αυτής, οι τινες ευρίσκοντο εν τή βιβλιοθήκη Καισσαρείας

της Παλαιστίνης τή παρά Παμφίλου του μάρτυρος γενομένη, ώς σημειού

σιν οι Δυτικοί) εν τώ όγδάω αυτής. Κανόνι διώρισε νά μή πλανώνται

εις το εξής οι σωζόμενοι εις τα είδωλα, αλλά να άντεικονίζουν την θεαν

δρικήν και άχραντον στήλην του Χριστού. Τούτον, λέγω, τον Κανόνα

των Αποστόλων δεχόμεθα, και διότι ή ζ. Οικουμενική τούτον εδέξατο

και διότι είναι σύμφωνος, με τας αρχαίας ιστορίας. Και γάρ ή Αιμορροού

σα αφιέρωσε στήλην εις τον Σωτήρα εν τη Πανεάδι, ώς ιστορεί ό Ευ

σέβιος βιβλ. έβδόμω κεφ. ή ήν ό Ιουλιανός συνέτριψεν, ώς ό Σωζόμε

νος λέγει. Βιβλ. γ. κεφ. ά. και ο Νικηφόρος. Βιβλ. , κεφ. λ. (παρά Δο

σιθέ. σελ. ιή. τής δωδεκαβίβλ) όρα και εις τα προλεγόμενα των Αποστο

λικών Κανόνων τούτων. Αυτό τούτο ερανισθείς παρά του Δοσιθέου και

Σπυρίδων όμιλίας έθηκεν εν τω β. τόμο της συλλογής των συνόδων

σελ. 1016,
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δώδεκα μικροί προφήται ονομαζόμενοι βιβλίον έν, 19. Ησαΐας. 20. Ιερεμίας όμου, και θρήνοι, και Βαρούχ, και επιστολή, 21.

Ιεζεκιήλ. 22. Δανιήλ. Αναγνωσκόμενα δε βιβλία από τους νεωστί κατηχουμένους ταύτα εισί, Σοφία Σολομώντος, ήτις και πανά

ετος λέγεται κατά τον Ευσέβον (βιβλ. 11. κεφ. 7. περί Ευαγγελικής: σοφία Σειράχ, ήτις και αύτη πανάρετος

: κατά Γεώργιον τον Σύγγέλλον. (Σημείωσα δε ότι ο Σειράχ Εκκλησιαστικός παρά τους Δυττικος ονομάζεται) Εσθήρ,

Γουδήθ, και Τωβίας. Σημείωσα όμως ότι και το βιβλίον της Εσθήρ ένιόν, μετά τών Κανονιζομένων βιβλίων συναριθμείται, καθώς

και ο παρών Αποστολικός Kανών έντους κανονιζομένος τούτο συγκαταλέγει, και ή έν Λαοδικεία σύνοδος, και ή έν Καρθαγ.

Αλλά και η Σοφία του Σολομώντος, και η Ιουδίθ, και ο Τωβίτ, τους κανονιζομένος βιβλίοις συναριθμούνται, υπό της έν Καρ

θαγένη συνόδου. Ως κανονικά δε βιβλία καταλέγονται από τον παρόντα Αποστολικό, και τα τρία βιβλία των Μακκαβαίων. (1)

(1) Σημείωσα ότι άλλοι μεν συναριθμούσε τον Δανιήλ με τον Ιεζεκιήλ

ως έν βιβλίου, και ούτω συμπληρούσε τον κβ. αριθμών του "Εβραϊκού

αλφαβήτου. Η δε εν Λαοδικεία συναριθμούσα την Ρουθ με τους Κριτάς

ως έν βιβλίου, ούτω συμπληροί τον κβ. αριθμών. Ο και κρείττόν έστιν,

τώς υπό συνόδου βεβαιωθέν. Δεν έχει λοιπόν ορθώς και ασφαλώς ή νυν

παρά πάντων γινωσκομένη και εις τύπον έκδεδομένη α; και τάξις,

εις την οποίαν ευρίσκονται τα βιβλία της παλαιάς γραφής, διά πολλά αι

τα. Πρώτον, διότι έχει εις δύω διηρημένου το βιβλίον της Εσθήρ, και

το μεν ένα τάττει μετά των Κανονιζομένων, το δε δεύτερον μετά των

αποκρύφων, εις καιρόν όπου ο παρών Αποστολικός Kανών εν αυτό ρητώς

ονομάζει, και ό ξ. της έν Λαοδικ. και 6 λ. της έν Καρθαγ. και ο μέ

γας Αθανάσιος και Αμφιλόχιος, ώς έν αυτό αριθμούσι. β. Διότι και του

Εσδρα τα δύο βιβλία εις δύω χωριστά μέρη τάττει, το μεν έν εις τα

κανονιζόμενα, το δε άλλο εις τα απόκρυφα, εις καιρόν όπου τα δύω ταυ

τα βιβλία ώς εν αριθμούσι και ο παρών Αποστολικός Kανών, και ή εν

Λαοδικ και ή έν Καρθαγ. και ο μέγας Αθανάσιος, και ο Θεολόγος Γρη

γόριος, και ο άγιος Αμφιλόχιος, γ. Διότι τον Βαρούχ, και την επιστο

λήν Ιερεμίου διαιρεί από το προφητικών βιβλίων του Ιερεμίου, και συνα

ριθμεί ταύτα μετά των αποκρύφων, εις καιρόν όπου ή εν Λαοδικεία

σύνοδος, και ο μέγας Αθανάσιος ώς έν βιβλίων και τα τρίτα συναριθμούσι.

(Διάτι δε ή έν Λαοδικεία, επιστολάς Ιερεμίου γράφει πληθυντικώς, εις

καιρόν όπου μία μόνη ευρίσκεται, καθώς και ο Αθανάσιος επιστολήν

ένικώς όνομάζει; άπορώ) δ. Ότι των Μακκαβαίων τα τρία βιβλία μετά
των αποκρύφων συναριθμεί, τα όποια ό παρών Αποστολικός Κανών μετά

των κανονιζομένων συγκαταλέγει έ. Διότι το βιβλίον τού Νεεμίου μετά

των κανονιζομένων αριθμεί, του οποίου όλως μνεία ου γίνεται, ούτε παρά

τώ Αποστολικό τούτο Κανόνι, ούτε παρά τη εν Λαοδικ συνόδω, ούτε

παρά τη εν Καρθαν, ούτε παρά τω μεγάλω Αθανασία, Γρηγορίω τε και

Αμφιλοχίω. ς, Και διότι έντισιν έκδόσεσιν άπόκρυφα όνομάζει τά μή

κανονιζόμενα βιβλία, εις καιρόν όπου δεν πρέπει όλως με τούτο το όνομα

νά όνομάζωνται, κατά τον μέγαν Αθανάσιον έν τη προβληθείση επιστολή,

Ωσάν όπου το όνομα, απόκρυφα, επευοήθη παρά των Αιρετικών, διά

να μπορούν με αυτό να γράφουσαν ότι θέλουσι, και να πλανώσει τους

απλουστερους ότι είναι τάχα απόκρυφα βιβλία των άγιων, και παλαιά

Λοιπόν καλώς αν έχη τα μη κανονιζόμενα βιβλία της παλαιάς, να όνο

μάζωνται αναγινωσκόμενα, και όχι απόκρυφα. Αναγνωσκόμενα δε κυρίως
και μάλιστα, ταύτα πρέπει να ονομάζωνται. "Ο Νεεμίας. ΗΑνεσις τών

τριών Παίδων. Ο Βήλ και Δράκων. Και η Σωσάννα. Επειδή και των βιβλίων

τούτων, ουδεμία μνήμη εμφέρεται, ούτε εις τον παρόντα Αποστολικόν, ούτε εις

την έν Λαοδικ, ούτε εις την εν Καρθαγ. ούτε εις τον μέγαν Αθαν, ούτε εις τον

θείον Γρηγόριον, ούτε εις τον Αμφιλόχιον. (Ο δε Ωριγένης είχεν όμιλίαν εις

τον Νεεμίαν)Δεν ήθελεν ήνα έξω του σκοπού τό να προσθέσωμεν, ώς έν παραρ

τήματος λόγω, εις την παρούσαν υποσημείωσιν, και τινα αναγκαία εις γνώσιν

των σχολαζόντων τη άγια γραφή. Και να παραθέσωμεν ταύτα τους φι

λολόγος ώς ήδυσμά τι και άρτυμα. Έρούμεν ούν α. τι εστίν ή θεία

γραφή. β. Ποσαπλούν το νόημα των ιερών γραφών. γ. Τίνι διαλέκτο

συνεγράφησαν. δ. Εις πόσα διαιρείται τα βιβλία της παλαιάς. Και έ.

πόσα έκδόσεις ή μεταφράσεις εισιν αυτής, “Η μεν ούν θεία γραφή βήμα

Θεού έστιν, αυτού εμπνέοντος γεγραμμένου. "Ρήμα μεν Θεού λέγεται, καθ'

ο κοινωνεί τας παραδόσεσε. Γεγραμμένον δε, καθ' ό διακρίνεται των πα

ραδόσεων, βήμα ουσών Θεού άγραφον. Προσετέθη δε αυτού έμπνέοντος,

προς διαφοράν των Εκκλησιαστικών Κανόνων και θεσπισμάτων, κατ' επι

στασίαν Θεού, ού κατ' έμπνευσιν γεγραμμένων. Δι, ό ουδε θεόπνευστοι

γραφα αυτοί ονομάζονται. (Σπανιάκις δε θεόπνευστοι και οι Κανόνες των

συνόδων λέγονται, ώς τούτο δηλούται εις διάφορα μέρη των συνοδικών.

Υποδηλούται δε και εις την προς Κελεστίνον της εν Καρθαγ. επιστο

λήνι) καθώς γαρ ημπορεί τινας να στείλη γράμμα εις άλλον κατά δύο

τρόπους, ή να ειπή εις τον γραφέα και τα ίδια λόγια όπου θέλει να γρά

ψη, ή μόνον να ειπή το νόημα, και να αφήση των γραφέα να εκθέση το

νόημα εκείνο με εδικήν του φρασιν και λόγια: έτζι και το Πνεύμα το άγιου,

εις μεν τάς γραφάς, και αυτά τα λόγια υπηγόρευσεν, εις δε τας συ

νόδους, αυτό μόνον το νόημα κατ' επιστασίαν και φωτισμών αυτού,

Διακρίνουσι γαρ οι θεολόγοι απ' αλλήλων τα τρία ταύτα, Αποκάλυψιν,

Εμπνευσιν και φωτισμών, ήτοι έλλαμψιν και επιστασίαν. »Και Αποκάλυ

- ψις μεν εστι κατ' αυτούς, αγνοουμένης αληθείας θεόθεν φανέρωσις. Έμ

πνευσις δε, κίνησις εσωτερική υπό τής όποίας διεγείρεται τις θεόθεν

» ή να ειπή, ή να πράξη τι, χωρίς να παραβλάπτητα ό νούς, ή το

ναυτεξούσιον της θελήσεώς του. Φωτισμός δε και έλλαμψις είναι βοή

•θεια και επιστασία Θεού, διαφυλάττουσα τον λέγονται ή γράφοντα,

» από κάθε άπάτην και σφάλμα. Πάσα μεν ούν ή θεία γραφή διεχαράχ

νθη, όχι μόνον με επιστασίαν, αλλά και με έμπνευσιν τού αγίου Πνεύ

•ματος. Πάσα γάρ (φησιν ο Πέτρος ά. επιστολ.) προφητεία, ιδίας επι

λύσεως ου γίνεται. Ου γαρ θελήματα ανθρώπου ήνέχθη ποτέ προφητεία,

αλλ' υπό Πνεύματος άγιου φερόμενοι, ελάλησαν οι άγιοι του Θεού άν

νθρωποι. Και πάσα γραφή, θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν

» (β. προς Τιμόθ) και, πώς ούν Δαβίδ εν Πνεύματι Κύριον αυτών καλεί,

λέγων. Είπεν ο Κύριος τω Κυρίω μου; (Ματθ.) Δ' ό και εις τό Πνεύ

•μα το άγιον πιστεύομεν το λαλήσαν διά των Προφητών. Συμμαρτυρεί

δε τη αληθεία ταύτη ό θεοφόρος Ιγνάτιος, Ιουστίνος, Κλήμης ό"Αλεξαν

δρεύς, Ωριγένης, Αθηναγόρας, Ιερώνυμος, Αυγουστίνος, και πάντες άπλώς.

Διό και ό Χρυσόστομος επιστηριζόμενος εις τον λόγον του Κυρίου όπου

λέγει. »Πώτα έν, ή μία κεραία ου μη παρέλθη από » του νό- 1 Ματθ. 418.

μου. « Ουδε συλλαβην μίαν, λέγει, ετόλμησαν να βάλουν αφ' εαυτών οι

ιεροι συγγραφείς. Ως και ο Αυγουστίνος τούτο λέγει, ερμηνεύων τό, είς των

στρατιωτών λόγχη αυτού την πλευρών ένυξεν. Είδε και Διο- Ιωάν εθ. 34.

νύσιος ο Αλεξανδρεύς, και ο Ιερώνυμος, λέγουσιν ότι τα μεν μυστηριώδη

και κυριώτερα των γραφών και έξ έμπνεύσεως του Πνεύματος έχαράχ

θησαν, τάδε ιστορικά με επιστασίαν αυτού μόνην, και με ίδιον χαρακτή

ρα τών συγγραψαμένων, συμπεραίνοντες τούτο, πρώτον μεν από την δια

φορον φράσιν του Δεκαλόγου όπου κάμνει ο Μωυσής εις την Έξοδου (κεφ.

κ. 12) και εις το Δευτερονόμιον (έ) δεύτερον δε ότι, ο συγγραφείς

του β. των Μακκαβαίων λέγει, ότι ετελείωσε το πόνημα πολλώ πάνω και

ιδρώτι. Και κεφ. ιέ. 38. »εμεν καλώς και εύθικτως τη συντάξει (έχει

» δηλ. τά γεγραμμένα) τούτο και αυτός ήθελον,ει δε ατελώς και μετρίως,

» τούτο εφικτόν ήν μοι. Πώς γαρ ταύτα, λέγουσιν, ήδύνατο να ειπή, ο

ο συγγραφεύς αυτός; άν όλα κατά λέξιν, έως ένα Ιώτα το Πνεύμα το

- άγιον αυτώ υπηγόρευσεν, πλην ή διαφορά όπου είναι ανάμεσα εις τας

δύω δόξας αυτάς, ολίγη είναι και παραμικρά. Και αι δύω γαρ δόξα

τα κυριώτερα της γραφής φρονούσαν, ότι υπό Πνεύματος ενεπνεύσθησαν,

και υπηγορεύθησαν, και ότι παρόν εις τους ιερούς συγγραφείς τό Πνεύ

μα, δεν άφηκεν αυτούς εις κανένα να πλανηθούν. Ωστε, πάντα τα εν

ταϊς θείας γραφαις έντε δόγμασι, και ιστορίας, και χρονολογίας, βή

ματα Θεού είναι. Ο δε Θεός είναι αληθινός (Ρώμ. γ') και Θεός της α

ληθείας (Ψαλμ, λά) και ουχί ώς άνθρωπος ψεύδεται (αριθμ. κέ) Το νόη

μα δε των γραφών εις δύω κατά πρώτον τομην διαιρείται, εις το κατά

γραμμα, και εις τό κατά Πνεύμα και νόημα με κατά το γράμμα είναι,

εκείνο όπου πρώτως και αμέσως δηλοί τό γράμμα, οίον επί του ειρημέ

νου Αβραάμ δύο υιούς έσχεν, ένα εκ της παιδίσκης, και ένα εκ της

ελευθέρας. Το γράμμα τον Αβραάμ φανερώνει, και τις δύο γυναίκας

αυτού, την Σάββαν τήν ελευθέραν, και την Αγαρ την παιδίσκην, και

δύω υιούς τον Ισαάκ και τον Ισμαήλ. Νόημα δε κατά Πνεύμα είναι, το

μή δηλούμενον από τάς εις και το γράμμα αμέσως, αλλά από το

σημαινόμενον του γράμματος. Οιον επί του ανωτέρω "Αγαρ μεν έννοεί

τα ή γήινη και κάτω Ιερουσαλήμ, Σάββα δε ή άνω Ιερουσαλήμ και ή"Εκ

κλησία, ώς ο Παύλος αυτό διερμηνεύει. (Γαλάτ. δ) Το δε κατά γράμ

μα νόημα υποδιαιρείται εις κύριον και μεταφορικών. Και κύριον μεν, ως

τό, ο Αβραάμ έγέννησε δύο υιούς Μεταφορικών δε ώς εκείνο το, ότι ο

Χριστός εκάθισεν εκ δεξιών του Πατρός. Ένθα τα δεξιά, ουχί την θέ

σιν του σώματος δηλούσιν, αλλά μεταφορικώς την ισότητα της δόξης του

Πατρός. Το δε κατά Πνεύμα νόημα εις τρία υποδιαιρείται, Αλληγορικόν,

τροπολογικών και αναγωγικό. Το μεν ουν αλληγορικών τους εν τω Μω

σακώ νόμω τύπους εις την χάριν του Ευαγγελίου αναφέρει, Το τρο

πολογικών δε, αποβλέπει εις την των ηθών και τρόπων κοσμιότητα. Το

αναγωγικών δε, επί την των μακαρίων δόξαν ανάγει τα λεγόμενα οιον

ή λέξις Ιερουσαλήμ, άλληγορικώς μεν, σημαίνει την Εκκλησίαν του Χρι

στους τροπολογικώς δε, την εκάστου ανθρώπου ψυχήν αναγωγικώς δε

την άνω πόλιν, την ουράνιον Ιερουσαλήμ. Εκ μεν ούν του κατά τα

γράμμα νοήματος, ή θεολογία άσφαλώς και αναγκαίως συμπεραίνει τα

εαυτής συμπεράσματα. Εκ δε του κατά το πνεύμα, ουκ αναγκαίως μεν,

άει δε ή αξιόχρεως πειθώ εις τον διερμηνεύονται αποφείλεται. Πάντα δε
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Της δε νέας γραφής, Κανονικά βιβλία εισ ταύτα. Τα δ. Ευαγγέλια. Αι πράξεις των Αποστόλων. Αι επτά καθολικα επιστολα,

Ιακώβου μία Πέτρου δύω. Ιωάννου τρεις. Ιούδα μία. Παύλου επιστολα δεκατέσσαρες. Και ή Απόκαλυψις. Περί της οποίας

αγκαλά και λέγη ο θείος Αμφιλόχιος έν τους Ιάμβος, ότι πολλοί μεν εγκρίνσί, ώς

ώς νόθο». Όμως ώς κανονιζόμενον βιβλίον ταύτην δέχεται ή έν Καρθαγ. σύνοδος, Καν.

προβηθείση επιστολή. Και ο θείος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, μυστικήν έποψίαν ταύτην ονομάζων, και ο

νησία, οι περισσότεροι δε την κρίνουσιν

', και ο μέγας Αθανάσιος έν τη λθ'.

ο σχολιαστής του αγίου

Διονυσίου θείος Μάξιμος πολλαχού τών σχολίων αυτού ταύτης μνημονεύουσι. Και ο θείος Ιερώνυμος λέγων αυτήν το υψηλότε

ρον βιβλίον του κόσμου. Είδε και ο Θεολόγος Γρηγόριος δεν αναφέρει ταύτην εις τά έπη του άλλ' εις τον συντακτήριον λόγο,

όπου κάμνει προς τους ρυ. Επισκόπους της β' συνόδου, φανερώς αναφέρει αυτήν, λέγων πείθομα γάρ άλλους (Αγγέλους) άλλης

τα παρά τους Εβραίος κανονιζόμενα βιβλία Εβραϊστι συνεγράφησαν

Το δε του Τωβίτ, και της Ιουδήθ, εις γλώσσαν Χαλδαικήν. Η δε Σο

φία του Σολομώντος, κατά μεν τον Αθαν. ει μεν του Σολομώντος γνή

σιον σύγγραμμά έστι, φανερόν ότι Εβραϊστι συνεγράφη, κατ' άλλους δε

εφάνη, ότι περιέχει αποφθέγματα τινά του Σολομώντος, συγγεγραμμένα

Ελληνικά από τον Φίλωνα, ένα των εβδομήκοντα ερμηνευτών της αγίας

γραφής. Το δε του Ιώβ βιβλίον, Αραβικά συνεγράφη, και ώς μεν ο

Πολυχρόνιος εν τω προοιμίω του Ιώβ, και Νικήτας ό του Θεολόγου
Γρηγορίου σχολιαστής λέγουσιν, υπό του Σολομώντος, ή συνεγράφη, ή

μετεφράσθη. Συμπεραίνωντας τούτο από ένα ρητόν του Γρηγορίου εις τον

εξισωτην Ιουλιανών ευρισκόμενου, το όποιον, είναι μεν του Ιώβ, ο δε

Θεολόγος λέγει ότι είναι του Σολομώντος, έχει δε ούτω »Μικρός μεν και

μέγας εκεί έστι, και θεράπων όμου τώδεσπότη, το του Σολομώντος φθέγ

»ξομαι. (Αλλ' ίσως το όνομα του Σολομώντος εδώ κείμενον, ή είναι

παραδρομή ίς μνήμης του αγίου, ή του αντιγραφέως σφάλμα γραφικών)

Ως καθ' ένα τρόπον από τους δύω τούτους, ευρίσκεται και εις τον περί

προσευχής λόγον του θείου Χρυσοστόμου το όνομα του Σολομώντος, εις

ρητών όπου είναι του σοφού Σειράχ, Ήγουν, το βήμα ποδός, και γέ
»λως οδόντων κτ. «) Σερ. ιθ'.30 ώς δε άλλοι θέλουσιν ύπ’ αυτού του

ιδίου Ιώβ συνεγράφη. Αλλά την γνώμην ταύτην Ιουλιανός ό Αλικαρνα

»σεύς ου δέχεται. Ουδέποτε γαρ ο θείος Ιώβ πάθει φιλαυτίας ένκάτο,

» ώστε να γένη εγκωμιαστής του εαυτού του. Άλλοι δε θέλουσιν, ότι

» συνεγράφη από τους τρεις φίλους του, εύξαμένου του Ιώβ ούτω. «Τις άν

» δώη γραφήναι τα βήματά μου, τεθήνα δε αυτά έν βιβλίω εις τον αιώ

να; « οι περισσότεροι όμως θέλουσιν ότι ή μετεφράσθη, ή συνεγράφη υπό

του Μωυσέως, προς παρηγορίαν τών τότε εν Αιγύπτω κατατυραννουμε

νων Εβραίων, υπό του Φαραώ. Των Μακαβαίων δε τα βιβλία, το μεν

πρώτου συνεγράφη Εβραϊστι, το δε δεύτερον Ελληνιστί. Η δε σοφία

του Σεράχ Εβραϊστι μεν συνεγράφηύτο Iησού υιού Σειράχ, τον όποιον

λέγουσι τινες ότι εστάθη ένας από τους οι ερμηνευτάς της αγίας γρα

φής, υπό δε του υιού αυτού, μετεφράσθη εις το Ελληνικών και αφιερώθη

εις τον ομώνυμου αυτού πάππου, ώς φαίνεται εκ του προλόγου του βι

βλίου. Εις τους χρόνους δε τους εδικούς μας μόνον το Ελληνικόν σώ

ζεται, και όχι το Εβραϊκόν. Σημείωσα δε, ότι από τα βιβλία της πα

λαιάς γραφής, πέντε βιβλία λέγονται στιχηρά, κατά τον Θεολόγον Γρη

γόριον, Αμφιλόχιον Ικονίου, και Δαμασκηνών Ιωάννην περί ορθοδοξίας

βιβλ. δ. ό Ιώβ, οι Ψαλμοί του Δαβίδ, και τα τρία βιβλία του Σολο

μώντος, αι Παροιμία, ο Εκκλησιαστής, και το "Άσμα των Ασμάτων,

Λέγονται δε ούτω. Διότι, καθώς η Ελληνική γλώσσα έχει την ποιητικήν

και έμμετρο, τέχνην των στίχων. Ετζ, κα η Εβραϊκή, ειχε τέχνη,
-να στιχουργικήν, τα ποιήματα της οποίας ήτον νοστιμώτερα ΣΥ ΣΕ γλυ

κύτερα εις το αυτό, από τα άλλα πεζά Εβραϊκά. Της δε νέας γραφής

τα βιβλία, πάντα Ελληνιστί συνεγράφησαν, έξω μόνον το κατά Ματθ.

Ευαγγέλιον, και ή προς Εβραίους επιστολή, άτινα συνεγράφησαν Εβρα

κα ή Συριακά, το δε Εβραϊκόν του κατά Ματθ. πρωτότυπον, ουχί εύ

ρίσκεται, αλλ' ουδε πάνυ δηλος έστιν ο τούτο μεταφράσας εις το Ελ

ληνικόν. Τινές δέ φασιν ότι έστιν Ιάκωβος ο αδελφόθεος. Την δε προς

Εβραίους, ή ό Λουκάς, ή ο Βαρνάβας, ή ο "Ρώμης Κλήμης μετέφρασεν.

Είπον δε Συριακά, ότι τότε ή Αραβική με την Συριακήν ήτον μεμιγ

μένη. Είδε ό Βαρώνιος χρονογράφος Ιησουίτης λέγει, ότι το κατά Μάρ

κον Ευαγγέλιον συνεγράφη Λατινικά, άς χαίρεται με την γνώμην του, και

άς ευτραπή τους έδικους μας Πατέρας λέγοντας, ότι συνεγράφη Ελληνι

στι, και μάλιστα τον ιερόν Αυγουστίνον αυτό τούτο βεβαιούντα βιβλ.

ά, περί συμφων. Ευαγγελιστ. κεφ. β. τι δ' άν είπομεν προς τα εμφε

ρόμενα έπη Γρηγορίου του Θεολόγου εν οις λέγεται. »Μάρκος ο Ιταλη,

Λουκάς Αχαΐάδι; « ή ότι νόθον τούτό έστι και επείσακτον, ή ότι τών

πλειόνων ή ψήφος πρέπει να επικρατή. Ει γαρ αύτη γνησία γνώμη ήν

του Θεολόγου, πώς ταύτην ουκ οίδεν ό θείος Ιερώνυμος ο μαθητής χρη

ματίσας εκείνου, και ό Αυγουστίνος, ό άκρος φίλος Ιερωνύμου; Σημειώ

σεως δε άξιον είναι εκείνο όπου ιστορεί Νικόλαος ο Μαλαξος, ότι ο θείος

Λουκάς έγραψε το Ευαγγέλιόν του εν τώ μεγάλω Σπηλαίω, καθώς δια

λαμβάνει το βασιλικών χρυσόβουλλον της μονής ταύτης. Πάντα δε τα βι

βλία της παλαιάς γραφής, ώς εκ της ύλης όπου περιέχουσε, διαιρούνται

εις νομικά, ιστορικά, ηθικά, και προφητικά. Νομικά μεν ούν εισιν ή

Πεντάτευχος του Μωυσέως. Ιστορικά δε, ο Ιησούς, οι Κριτα, ή Ρουθ,

ρί Βασιλεία, τα Παραλειπόμενα, τα δύο του Εσδρα, ο Τωβίτ, Ιουδιο,

Εσθήρ, οι Μακκαβαίοι, και ό Ιώβ. "Ηθικά δε η Σοφία του Σολομώντος, και

ή Σοφία του Σεράχ. Αι Παροιμία. Εκτός της διαιρέσεως ταύτης παρα

λέλειπτα το "Άσμα των Ασμάτων, και όΈκκλησιαστής, διδασκαλεία όντα

πρός άκριβεστέραν κατανόησιν τών κεφαλαιωδώς έντους θείος νόμος γε

γραμμένων. Προφητικά δε τελευταίον τα βιβλία των Προφητών, διεγείροντ

τους πάντας εις φυλακήν τών εντολών του Θεού, και αποφυγήν πάσης

κακίας, και το μυστήριον της ένσάρκου οικονομίας προαγγέλλοντα άπα

σιν. Ομοίως δε και της νέας γραφής άλλα μεν είναι νομικά, ώς τα δ.

Ευαγγέλια, άλλα δε ιστορικά, ώς αι πράξεις των Αποστόλων, προς α

κριβεστέραν των θείων Ευαγγελίων κατανόησιν συμβάλλουσα. Τις γαρ

συνήσει εν τοις Ευαγγελίοις του βαπτίσματος την δύναμιν, και το μυ

στήριον της χάριτος, και την επί Σταυρού υπέρ ύμών προσενεχθείσαν

θυσίαν, χωρίς τών επιστολών των Αποστόλων, και μάλιστα του θείου

Παύλου, ουδέν δε κωλύει εν και το αυτό βιβλίον να ήναι ένταυτώ, και

νομικών, και ηθικόν, ώς το βιβλίον της Εξόδου, και τα δ. Ευαγγέλια

Εκδόσεις δε ή μεταφράσεις της παλαιάς γραφής αι κυριώτερα είναι πέν

τε. "Η Ελληνική. "Η Συριακή, "Η Αραβική "Η Χαλδαϊκή. Και η Ιταλική

ήτοι Λατινική. Η μεν ούν Ελληνική εις τέσσαρας εκδόσεις τις κυριω

τέρας διαιρείται. Και ά. μεν και αρχαιοτάτη είναι ή τών ό. ή οβ λε

γομένη, μεθερμηνεύσασα επί Πτολεμαίου του Φιλαδέλφου, όχι μόνον την

πεντάτευχον, ώς σφαλερώς διισχυρίζεται ό Σκαλιγέρος, και άλλοι νεω

τεριστα, αλλά και πάσαν την παλαιάν διαθήκην, ώς μαρτυρούσαν Ίου

στίνος, Ειρηναίος, Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, και άλλοι προ των χρόνων των

Μακκαβαίων, ταυτόν ειπείν προ Χριστού σλ. έτη. Εξ ής εκδόσεως και

οι θείοι Απόστολοι τους των Προφητών χρησμούς ήρανίσθησαν. Eι δε

και ό Ιησουίτης Βελλαρμένος λέγει, ότι ή τών, ό. έκδοσις αύτη

είναι ελλειπής ήδη, μάρτυρας φέρων τόν τε θείον Ιερώνυμου λέγοντα

εν τω προλόγω των Παραλειπομ. ότι η αρχαία και γνησία μεθερ

μήνευσις διεφθάρη, και ότι τα πρωτότυπα ταύτης σώζονται αλ

λήλων διαφέροντα. Αλλά και τον Ιουστίνον λέγονται εν τω προς

Τρύφωνα διαλόγο, ότι ο μεν Αριστεύς, υπασπιστής τις του βα

σιλέως Πτολεμαίου, μαρτυρεί ότι ή τών ό έκδοσις σύμφωνος είναι

με τα Εβραϊκά πρωτότυπα, ήδη δε αύτη (λέγει παρ' εαυτού ο άγιος) εις

πολλά τών Εβραϊκών διαφέρει, Όμως ας μάθη ο Βελλαρμένος ότι η έκ

δοσις τών ό. άνωθεν και εξ αρχής γνησία και δόκιμος εκρίθη από

Εκκλησίαν. Και αυτήν έμεταχειρίσθησαν εις μαρτυρίαν οι θείοι Απόστο

λοι, και όλη η Εκκλησία, όχι μόνον ή άνατολική, αλλά και αυτή η δυ

τιμή προ της μεθερμηνεύσεως τού Ιερωνύμου εις την Λατινίδα. Και Φίλων

ό Ιουδαίος τους ό έπαινεί, όχι μόνον ως διερμηνευτές των γραφών,

αλλά και ώς προφήτας θείω Πνεύματι έμπνευσθέντας. » Και ο Αυγου

υστίνος (βιβλ. Περιπόλεως Θεού, το Πνεύμα, λέγει το φωτισαν τους Προ

νφήτας όταν εκείνα έκήρυξαν, το αυτό Πνεύμα έφώτισε και τους ό, όταν

» εκείνα μεθερμήνευσαν. « Και ο θείος Ιουστίνος, και ο Τερτυλλιανός λέγου

σεν, ότι ο καθ' ένας εξ αυτών εις ξεχωριστά όσπήτια μετεγλώττισαν

την γραφήν, και, ώ τού θαύματος! ουδε το παραμικρόν, ευρέθη να έχη

παράνω, ή παρακάτω ο ένας από τον άλλον εις τα βιβλία όπου έγραψαν,

Αλλ' αι αυται λέξεις απαραίλάκτως εις όλα ευρέθησαν. Τις λοιπον δύ

ναται να προτιμήση άλλην έκδοσιν από την θεόπνευστον ταύτην, είδε

και εις μέρη τινά και ολίγα διαφέρει αύτη άπό τά Εβραϊκά πρωτότυπα,

ντι από τούτο το Πνεύμα (λέγει ο ιερός Αυγουστίνος βιβλ. Περί πό

υλεως Θεού, αποκρινόμενος εις τούτο) το Πνεύμα, ήμπορούσε να αφήση

ντι, ή να προσθέση, διά να μην λάβη υποψίαν τινάς, ότι τέχνη αν

νθρωπίνη εγένετο εις την τοιαύτην έκδοσιν, ήτις κατά λέξιν μόνον έκαμε

την μετάφρασιν. Αλλά μάλλον να εννοήση ότι θεία δύναμις ήτον όπου

νέφώτιζε και έκυβέρνα τον νούν του μεθερμηνεύσαντος. Τα αυτά διδάσκει,

και εν τω περί Χριστιανικ.. διδασκαλίας βιβλ. Ρητέον δε τούτο, ότι δια

φέρει τα Εβραϊκά πρωτότυπα από την τών ό, μετάφρασιν, καθ' ότι, ως

σημειοι ό Σύγκελλος, οι Ιουδαίοι διέφθειραν την παλαιάν γραφήν του

Εβραϊκού. Εν γαρ το Εβραϊκό κείται, ότι, ο Νώε έζησεν έως του νη

έτους τού Αβραάμ, όπερ ψεύδος έστι. Και ο Ιουστίνος εν τω προς

Τρύφωνα, λέγει, ότι το του τέ. Ψαλμού εκείνο είπατε έν τούς έθνεσαν

ότι Κύριος εβασίλευσεν από του ξύλου, διέφθειραν οι Ιουδαίοι άφελόντες

τό, από του ξύλου. (Το όποιον πρέπει να λέγητα και τώρα, αγκαλά και

ούτω να μην ευρίσκητα γεγραμμένον εν τη εκδόσει των ό ίσως διά τινα

διαφθορά» των αντιγραφέων) Tο, ώρυξαν χείρας μου και πόδα μου, --------

έστιν εν τω Εβραϊκό, ο κόραξ ο επί του Νώε, το Εβραϊκόν μεν λέγει

την
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επιστατείν Εκκλησίας ώς Ιωάννης διδάσκει με διά της Αποκαλύψεως. Αλλά και ο Ωριγένης είχεν έκθεσιν εις την Αποκάλυψιν

Μέμνητα αυτής και Κύριλλος ο Αλεξανδρείας (σελ. 679. της Πεντατεύχ) και Κλήμης ο στρωματεύς (σελ.856. της Πεντατ)

δέχονται αυτήν και Απολινάρος, Εφραίμ, Παπίας, Ιουστίνος, Ειρηναίος, Τερτυλλιανός, Λακτάντιος, Σεβήρος, Σηλπίκιος, Αυ

γουστίνος, Μεθόδιος, Ιππόλυτος, Ανδρέας ο Καισαρείας. Και αυτή η Οικουμενική β. σόοδος, έμπροσθεν της οποίας ο Θεολό
-- - - 2 Α » ν --4 » ν ν α ν: - Α ν - Σ.

γος Γρηγόριος τον περί της Αποκαλύψεως αναφέροντα συντακτήριον εξεφώνησε λόγον. Ο Σάρδεων Μελίτων και Θεόφιλος ο Αν

τιοχείας και άλλοι. Αι δύω δε του Κλήμεντος επιστολα, τας οποίας αναφέρει ο παρών Αποστολικός Kανών προς Κορινθίους

εισίν έπιστελλόμενα, ώς από μέρους της έν Ρώμη Εκκλησίας, και έκδεδομένα εν τη συλλογή του ά. τόμου των πρακτικών

των συνόδων, εκ των οποίων ή β. νόθος κρίνεται από τον Φώτιον. Φύλλ. 156 της Μυροβίβλου. Αίδε των Αποστόλων Δια

ταγα, αίτινες και διδαχή των Αποστόλων ονομάζονται, υπό του μεγάλου Αθανασίου και υπό του β' της σ' άπεβλήθησαν

μεν από τον β'. Κανόνα της Οικουμενικής ς συνόδου, ώσάν όπου ένοθεύθησαν υπό τών Αιρετικών. Επειδή δε όχι όλα ένοθεύ

θησαν, αλλ' ες μέρη τινά, διά τούτο πολλοί τών Πατέρων και προ της ς, οίος μάλιστα έστιν ο Θεολόγος Γρηγόριος, αλλά δή

και ο ιερός Μάξιμος, ρητά εξ αυτών προεχειρίσθησαν. Και ο μεν Θεολόγος εν τω περί του Πάσχα λόγω τώ, επί της φυλακής

μου στήσομαι, πρόβατον αλληγορεί τον Χριστόν διά το τής άφθαρσίας ένδυμα, όπερ βητών εκ των διαταγών ήρανίσθη, κατά τον

Νικήταν. Ο δε θείος Μάξιμος περικοπάς ολοκλήρους εκ των διαταγών μεταχειρίζεται εις τά του Διονυσίου σχόλια. Τί λέγω τους

μερικούς, αυτή η Οικουμενική έ σύνοδος μαρτυρίαν φέρει από τας διαταγάς, έντή του Ιουστινιανού επιστολή. Ότι πρέπει υπέρ

τών τελευτώντων να δίδωνται ελεημοσύνα. Σελίδι 392. του β' τόμ. της συλλογής των συνόδων. Αλλά και μετά την -

εκ τών διαταγών μαρτυρίαν προεχειρίσθη ή έντή άγία Σοφία σύνοδος. Και Μιχαήλ δε ο Κηρουλλάριος και Κωνσταντινουπόλεως

Πατριάρχης, μετά της περί αυτών συνόδου, ζών εν έτει 1053, μαρτυρίαν προεχειρισατο κατά της κουράς των γενείων, κειμέ

νην έντώ ά. βιβλ. των Αποστολικών διαταγ, κεφ. γ', ούτω λέγουσαν. »Ουκ άπομαδαρώσετε τους πώγωνας υμών, Γυναιξί γαρ

ευπρεπές και κτίσας έποίησε Θεός, άνδράση δε ανάρμοστον εδικαίωσε. Και όρα. σελ. 978. του β' τόμ. των συνοδικ. Και νυν

ν

6.

δε

καθώς ευρίσκονται τετυπωμένα , δεν μοι φαίνεται να έχουν κανένα νόθον ή άτοπον. Ο δε ποιμήν όπου αναφέρει ο μέγας A
γχο

θανάσιος έν τη πολλάκις ρηθείση επιστολή, βιβλίον έστι μή σωζόμενον εις τους καθ' ημάς καιρούς. Ίσως δε νά ήταν το ρύτον,

τ

ότι ανέστρεψεν, ό Ιώσηπος δε, και οι Ο. και ο Χρυσόστομος, και

Αυγουστίνος και Αμβρόσιος περί της κιβωτού και ο Ιερώνυμος εν τη πα

ραφράσει, το εναντίον λέγουσιν, ότι ουκ ανέστρεψεν. Όθεν και ο Ραββί

Ηλίας φανερώς λέγει, ότι η παλαιά γραφή του Εβραϊκού διαφέρει από

την νύν σωζομένην γραφών του αυτού. Ώστε καλώς λέγει ό Σύμελχος,

ότι οι Ο. εκ παλαιάς και αδιαφθόρου αντιγραφής του Εβραϊκού, ήρμήνευ

σαν την γραφή. Και τούτο δηλον εντεύθεν. Οι Θείο Ευαγγελιστα τα

λόγια όπου ωμίλησεν ο Κύριος εκ της παλαιάς "Εβραϊκά τα λέγουσι κα

θώς οι Ο. μετέφρασαν ταύτα Ελληνικά. Αλλά μεν ο Κύριος τα ελάλησεν

από αληθές και αδιάφθορον πρωτότυπον Έβροϊκόν, ώς Θεός αληθείας και νο

μοδότης, λοιπόν και οι μεταφράσαντες ταύτα έβδομήκοντα, το ίδιον ά

ληθές και αδιάφθορον πρωτότυπον έμεταχειρίσθησαν. Ότι δε πασών

τών άλλων μεθερμηνεύσεων ή των Ο. αξιοπιστοτέρα, και διά τι πρό

του Χριστού την γραφήν ήρμήνευσαν, και διά τι ήταν πολλοί, και διά

τι σύμφωνοι αρκεί εις μαρτυρίαν ο θείος Χρυσόστομος όμιλ. έ. εις το

κατά Ματθ. και ήρμπι. Νεαρά του Ιουστινιανού, και ο θείος Επιφά

νιος αρέσει ά. ό δε Χρυσόστομος λόγω κ. προς ιουδαίζοντας τόμ.

τ". σελ. 323, λέγει, ότι αι επί του Πτολεμαίου ερμηνευθήσαι γραφα,

εν τώ ναό του Σαράποδος εισι μέχρι του νυν, (ήν δε ό Σαραπς Θεός

Αιγυπτίων) Είδε πολλοί τών Πατέρων έρμηνεύοντες τάς γραφάς έμετα

χειρίσθησαν εις λέξεις τινάς, τάς ερμηνείας Ακύλα, Θεοδοτίωνος, και

συμμάχου, τούτο έποίησαν, ουχ ότι επροτίμησαν αυτάς της ερμηνείας

των Ο... άλλ’ ότι δι' αυτών σαφηνίζονται μάλλον τινά ερμηνευθέντα από

τους. Ο οίτινες κατά το νόημα περισσότερον, και όχι κατά τα βήματα

και λέξεις ήρμήνευσαν τας γραφάς. Ανάγνωθι και τον Δοσίθεον σελίδ.

21-1. Και περί μεν της εκδόσεως των Ο. ταύτα, β. δε έκδοσις έγένετο

ύπο του Ακύλα του από Χριστιανών Ιουδαϊσαντος επί Αδριανού βασιλέως

από Χριστού έτει ολ. γ. ή του Σαμαρείτου συμμάχου του από Που

δαίων χριστιανίσαντος, και την τών έβιωνιτών αίρεσιν ασπασαμένου επί

αυτοκρατορος Κομμόδου. δ. είναι ή του Θεοδoτίωνος, Χριστιανίσαντος

μεν πρώτον, Μαρκιονίσαντος δε ύστερσυ, και κατά την αίρεσιν αυτού

ερμηνεύσαντος τας γραφάς επί Αντωνίου, Καρακάλλα ή παρ’ άλλοις επί

του αυτού Κομμόδου. Τούτων δε των τριών υστέρων, δεν σώζονται

ολόκληροι αι μεταφράσεις, αλλά μόνον κλάσματα και τμήματα τινά.

Ταύτας δε τας δ. εκδόσεις ο Ωριγένης εις μίαν συναθροίσας βίβλου,

τέσσαρας στύλους έχουσαν εν εκάστη σελίδ, διά νά θεωρώνται όλα όμου

με μίαν όμματίων, τετραπλά ωνόμασε το τοιούτον πόνημα. Κοντά δε εις

τάς δ. αυτάς, γράψας και το Εβραϊκών πρωτότυπον από το ένα και

άλλο μέρος των σελίδων, εξαπλά την βίβλον ωνόμασε. Τελευταίου κοντά

εις τας εξ ταύτας, ενώσας και την έκδοσιν όπου ευρέθη εν Νικοπόλει,

ή εν Ιεριχώ επί Αλεξάνδρου του Μαμμαίας, και την τ. την ευρεθεί

σαν έν Νικοπόλει τή προς Ακτίους μετά τον διωγμόν του Σευήρου, ό–

κταπλά το βιβλίον ονόμασεν, εκ των οκτώ στύλων όπου είχε. Και τούτα

είναι τα πολυθρύλητα τετραπλά, και εξαπλά, και οκταπλά, τα παρά

τους πολλούς αγνοούμενα. Σημείωσα δε, ότι ευρέθη και ζ. έκδοσις παρά

Λουκιανού του μεγάλου άσκητού και μάρτυρος, έκδοθείσα έν Νικομη

- δεία, επί Κωνσταντίνου του βασιλέως, ός τις Λουκιανος αναγνούς τάς

προγεγραμμένας εκδόσεις, και το Εβραϊκών πρωτότυπον ευρών, τα μεν

ελλιπή έπρόσθεσε, τα δε περιττά έδιόρθωσε. Αι μεν ούν τρεις εκδόσεις

Ακύλα Συμμάχου και Θεοδοτίωνος ουδέποτε εδοκιμάσθησαν και εκυρώθη

σαν υπό της Εκκλησίας. Ωσάν όπου αυτοί, με το να ήταν άνδρες απο

στάται, επίτηδες άφηκαν ασαφή τα περί Χριστού προφητεύοντα βητα.

Δεν είναι όμως και αυται τόσον πολλά ανωφελείς, επειδή, ο μεν "Ωρι

γένης τα ελλείπονται από την έκδοσιν τών Ο. ανεπλήρωσεν εκ της εκδό

σεως του Θεοδoτίωνος συγγράφων τα εξαπλά. Ο δε Ιερώνυμος λέγει έν

τώ προλόγω των Ψαλμ. ότι ήκουσε ποτε να αναγνωσθή ο προφήτης

Δανιήλ εις την Εκκλησίαν κατά την έκδοσιν τού Θεοδoτίωνος. Αλλά και

τώρα κατά την έκδοσιν του Θεοδοτίωνος αναγνώσκεται ο Δανιήλ, με

το νά ευρέθη συγκεχυμένη ή εις αυτόν έκδοσις τών Ο. ήτις ουδε σώ

ζεται. Και τοσαύτα μεν περί της Ελληνικής έκδόσεως. Η δε Συριακή,

και Αραβική, και Χαλδαϊκή έκδοσις, ώφελούσε και αυταί εις κατανόη

σιν τών γραφών, και μάλιστα η Συριακή αρχαιοτέρα ούσα και γειτο

νεύουσα με την Εβραϊκήν. Ταύτην γάρ και ο μέγας Βασίλειος επαινεί

εις την εξαήμερον, και ταύτην ώς όρθώς έχουσαν έμεταχειρίζετο ή εν

Συρία: Εκκλησία. Η δε Χαλδακή Ταργούμ ωνομάσθη, όπερ σημαίνει

παράφρασις, υπό τριών Ραββίνων συγγραφείσα κατά τον έ. αιώνα. Ουκ

έγκρίνεται δε αύτη τη Εκκλησία. Διότι εις πολλά μέρη έχει μύθους τινάς

εσπαρμένους, πέμπτη δε και τελευταία επαινείται ή Ιταλική, και ή κατά

Λατίνους λατινίς. Hν δε ή μεν Ιταλίς αρχαιοτέρα, ή δε Λατινις (ήτες

και Βουλγάτα καλείται) υπό Ιερωνύμου σοφού ανδρός, ώς μαρτυρεί Αυ

γουστίνος, και περί τις τρεις διαλέκτους έμπειροτάτου, εξεδόθη, ός τις

της μεν παλαιάς μερικάς βίβλους εκ της "Εβραϊδος εις την Λατινιδα με

θερμήνευσε, την οι καινήν, εις μερικά μόνον μερι επιδιώρθωτε, Αγκαλά

και κατ' άλλους, ό Πατήρ της βουλγάτας Ε-ΕΣΕ άδηλος, Πολα δε εσφαλμένα

περιέχει, και πολά μή έν τώ Εβραϊκό κείμενα. Όθεν ουδε προτιμητέα

έστι της των υ", εκδόσεως »Ταύτα εισε τα της παλαιάς και νέας γρα

νφής βιβλία άγια, κατά τους Μακκαβαίους, τα εν χερσιν ημών. Αί

πηγαι του Σωτηρίου κατά τον Αθανάσιον, και αι άγιόγραφοι δέλτοι,

-κατά τον Αρεοπαγίτη. Τα ενδιάθηκα, κατά τον Ευσέβειου, και τα

κανονικά, κατά την εν Καρθαγένη. Μελετάτε ούν άδελφοι και Πα

ντέρες, εν αυτοίς ημέρας και νυκτός, να παρομοιωθήτε τώ μακαριζο

μένω δικαίω υπο του θείου Δαβίδ. Αναγνώσκετε ταύτα διηνεκώς,

ότι ή τών γραφών ανάγνωσης, κατά τον Χρυσόστομον, τών ουρα

ενών έστιν ύπάνοιξς, και τα στόματα των προφητών Θεού εισιστο

ομα. Σχολάζετε εν αυτοίς διά παντός, ότι, κατά τον Αυγουστίνου,

άπαντος νοσήματος ψυχής εν τοις γραφας το φάρμακον εναπόκει

η Τζί. Ερευνάτε τας γραφάς, να εν αυταίς εύρητε ζωήν την αιώνιον,

καθώς είπεν ο Κύριος. Αναγνώσκοντες δε τόν νόμον του Θεού, φυ

λάττεσθαι από τα νόθα των καλουμένων Δευτερώσεων. Από όσα δη–

κλαδή λέγουσιν αύτα περί θυσίας αλόγων ζώων, περί άμαρτιών, περί καθαρι

ισμού, περί αποπομπαίου, περί συνεχών λουτρών και ραντισμάτων, και από

νόσα από τους Έλληνας εγράφησαν εις τον νόμον κατά δεύτερον λόγου,

- Διαταγ. βιβλ. ά. κεφ. ή και βιβλ. β. κεφ. λή, και βιβλ. σ. κεφ.

-κβ. Σημείωσα ότι τα περισσοτερα της υποσημειώσεως ταύτης ερα

διδασκάλου Κυρίου Ευγενίου,
(

νίσθησαν από το ανέκδοτον θεολογικών το

- - ----------------------------------------------------------- -- --
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οιός έστι και ο λόγος που κάμνει ο της Κλίμακος Ιωάννης προς τον ποιμένα. Και συντόμως ειπείν, βιβλίον τούτο ήτον, δ–

δάσκον των ποιμένα των λογικών προβάτων, τίνι τρόπω νά ποιμαίνη ταύτα προς νομήν σωτηριώδη, και πώς να φυλάττη ταύτα

αβλαβή έκτών ονύχων των νοητών λύκων δαιμόνωντε, και κακοδόξων ανθρώπων, Ανήγγειλαν δε εις ημάς ότι, όποιμήν ούτος

ευρίσκεται βιβλίον παμπάλαιον έντίνι μοναστηρίω της Ελλάδος, ποίημα Κουάρτου, ένος των Ο.Αποστόλων. Τον ποιμένα αναφέ

ρει και ο άγιος Μάξιμος έν τους σχολίοις του θείου Διονυσίου. Έστι δε το μέγεθος αυτού, όσον έστι του Ψαλτήρος. Σημείω

σαι ότι ο νδ της Καρθαγ. κοντά εις τα βιβλία της Παλαιάς και νέας, προστάζει νά άναγινώσκωνται, και οι βίοι τών μαρ

τύρων, οι τά μαρτύρια αυτών περιέχοντες, εις τας ημέρας των εορτών τους,

------------------9-2

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

-------------------------------

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ.

Η άγια και Οικουμενική (1) πρώτη σύνοδος συνεκροτήθη εν Νικαία της Βιθυνίας επί Κωνσταντίνου του μεγάλου κατά το από

Χριστού 325. έτος. Ανδρες δε προέχοντες έν αυτή ήσαν Αλέξανδρος ο Κωνσταντινουπόλεως, Βίτων και Βικέντιος οι Πρεσβύτε

ροι, μετά του οσίου του της έν Ισπανία Κουδρούβης, ή Kουρδούβης Επισκόπου, οι τρεις ομου τον τόπον επέχοντες, του Ρώ

μης Σιλβέστρου και Ιουλίου, Αλέξανδρος ο Αλεξανδρείας, συναγωνιστήν έχων τον μέγαν Αθανάσιο, Διάκονον τότε υπάρχοντα,

Ευστάθιος ο Αντιοχείας, Μακάριος ο Ιεροσολύμων, Παφνούτιος, και Σπυρίδων, Ιάκωβός τε, και Μάξιλος, άνδρες έστολισμένοι

με Αποστολικά χαρίσματα, και μαρτυρικά παθήματα, και άλλοι πολλοί, όντες τον αριθμών κατά την κοινή, και παρά πάντων

ομολογουμένην παράδοσιν της Εκκλησίας 318, κοντά δε εις αυτούς, ήταν και έτερον πλήθος κληρικών, πρεσβυτέρων, και διακό

νων. Συνήχθη δε αύτη κατά Aρείου, όστις έβλασφήμε, ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού, δεν είναι ομοούσιος, με τον Πατέρα,

(1) Τέσσαράτινα χαρακτηριστικά ιδιώματα των Οικουμενικών συνό

δων ευρίσκω σποράδην εις πολλούς ευρισκόμενα, και μάλιστα παρά Δο

σθέω (σελ. 1018. της Δωδεκαβίβλ) εκ των οποίων, τα μεν τρία είναι

πόρρω και κοινά, και εις τινάς τοπικάς συνόδους. Το δε εν είναι

το προσεχέστατον, και διά νά ειπώ έτζ, ή ουσιώδης, ή συστατική, και

ιδιαιτάτη διαφορά άπασών των Οικουμενικών συνόδων. Και πρώτον μεν

ιδίωμα όλων τών Οικουμενικών είναι, το να συναθροίζονται διά προ

σταγών, ουχί του Πάπα, ή του δεινος Πατριάρχου, αλλά διά προστα

γών Βασιλικών. Τούτο και εις την εν Σαρδική τοπικήν σύνοδον ήκολού

θησε, συναθροισθείσαν υπό Κωνσταντίνου, και Κώνσταντος, και εις την

εν Αντιοχεία προσταγή και αυτήν του Κωνσταντίνου συναχθείσαν, ει

και επί σκοπώ άλλω των εγκαινίων του εν Αντιοχία Ναού (Δοσίθ. 133.

της Δωδεκαβίβλου) δεύτερον, το να γίνεται ζήτησις περί πίστεως, και

ακολούθως να εκτίθεται απόφασης, και όρος δογματικός εις κάθε μίαν από

τάς Οικουμενικάς (Δοσίθ. σελ. 633. της δωκεκαβίβλ.) αλλά και τούτο εις

τινάς τοπικάς ήκολούθησεν, οίον εις την εν Καρθαγένη, ήτις κατά της

αιρέσεως Πελαγίου, και Κελεστίου ζήτησαν ποιήσασα, όρους δογματικούς

εξέθετο. Τρίτον, το να ήναι πάντα τα εκτιθέμενα, παρ' αυτών δόγματα,

και οι Κανόνες, ορθόδοξα ευσεβή, και σύμφωνα ταϊς θείας γραφας, ή

τας προλαβούσας Οικουμενικας συνόδοις. Δι’ ό και πολυθρύλλητον είναι

το αξίωμα του άγιου Μαξίμου το εις τοιαύτην υπόθεσιν βηθέν. »Τάς

γενομένας συνόδους, ή ευσεβής πίστις κυροί, και πάλιν ή των δογμάτων

» ορθότης κρίνει τις συνόδους. Αλλά και τούτο το ιδίωμα, και εις τας

περισσοτέρας τοπικάς συνόδους είναι κοινών, πλην τινών. Τέταρτον δε

και τελευταίον, το να συμφωνήσουν, και να αποδεχθούν τα παρά των

Οικουμενικών συνόδων διορισθέντα, και κανονισθέντα άπαντες οι ορθό

δοξοι Παρτιάρχα και Αρχιερείς της καθολικής Εκκλησίας, είτε διά της

αυτοπροσώπου παρουσίας αυτών, είτε διά των ιδίων τοποτηρητών, ή

και τούτων απόντων, διά γραμμάτων αυτών. Αύτη ή τών της Οικουμέ

νης Πατριαρχών, και Αρχιερέων συμφωνία, είναι, ώς είπομεν, ότών Οι

κουμενικών συνόδων συστατικός, και διακριτικός χαρακτήρ. Συστατικός

μεν, διατί συνιστά ταύτας, και τις κάμνει να ήναι φερωνύμως Οικου

μεν και Διακριτικός δι, διατι εις ουδεμίαν άλλην τοπικήν σύνοδον θεω

ρούμενος διακρίνει μόνας τάς Οικουμενικάς από τις τοπικάς. Όθεν την

επί Κοπρωνύμου γενομένον σύνοδον έν τή Βλαχέρνα. Οικουμενικήν παρά

των εικονομάχων ονομασθείσαν, τόσον ο άγιος Γερμανός, και Δαμασκη

νός, και ο νέος Στέφανος, και άλλοι πολλοί, όσον και ή ζ. Οικουμενική

σύνοδος εν τη ς. πράξει αυτής ήλεγξαν, είπόντες, ότι χωρίς συμφωνίας

των λοιπών απάντων Πατριαρχών Οικουμενική, ούτε γίνεται, ούτε λέγε

τα Σύνοδος. Ο γαρ Επιφάνιος εκμέρους είπε της ζ. Συνόδου. »Πώς δ'

και μεγάλη και Οικουμενική, ήν ούτε εδέξαντο, ούτε συνεφώνησαν οι των

» λοιπών Εκκλησιών πρόεδροι, αλλά αναθέματα ταύτην παρέπεμψαν; (Δοσιθ.

» 63.1. της Δωδεκαβίβλ) με τους αυτούς σχεδον έλεγμούς ήλεγξε και ο

άγιος Μάξιμος την ψευδοσύνοδον του Μονοθελήτου Πύρρου, διατί αυτήν

ν εκείνος ενόμιζεν Οικουμενικήν. « Είπα δε ότι η συμφωνία, και αποδοχή

συνόδους, και όχιπάντων των Πατριαρχών συνιστά τάς Οικουμενικάς

ιδίων τοποτηρητών,
μόνη ή αυτοπρόσωπος παρουσία αυτών, ή ή διά των

Εν όλας γάρ τας επτά Οικουμενικας συνόδοις, ουδείς Πάπας ήτον πα

ρών αυτοπροσώπως, εν δε τη β. ή και έ: Οικουμενική, ούτε αυτοπροσώ

πως, ούτε διά τοποτηρητών ήσαν παρόντες ο Δαμασος, και Βιγίλιος οι

Παπα, άλλ’ αι Οικουμενικαί αύται, πάλιν έμειναν Οικουμενικα, διότι οι

αυτοί Πάπα συνεφώνησαν εις τα παρ' εκείνων ορισθέντα, και διά γραμ

μάτων αυτών, και υπογραφών αυτάς άπεδέξαντο. Ότι δε μόνη ή αυτο

πρόσωπος παρουσία, ή ή διά των ιδίων τοποτηρητών δεν συνιστά τάς

Οικουμενικάς συνόδους, αλλά μάλλον ή συμφωνία. Έδειξαν αι δύω σύνοδος

ή εν Σαρδική, λέγω, και ή εν Φλωρεντία, ή μεν γαρ εν Σαρδική, και μ'

όλον όπου ωνομάσθη κατά την αρχήν της Οικουμενική, (όρα εν τω προ

λόγω αυτής) και παρόντες ήσαν εν αυτή άπαντες οι Πατριάρχα, οι μεν

αυτοπροσώπως, οι δε διά τοποτηρητών. Επειδή όμως έχωρίσθησαν, και

δεν έσυμφώνησαν εις τα παρ' αυτής όρισθέντα οι της άνατολής Πατριάρ

χαι, και Αρχιερείς, ή οικουμενική κατά την άρχήν, τοπική έγινε κατά

την απόβασιν, και το τέλος αυτής. Ομοίως και η εν Φλωρεντία, καίτοι

Οικουμενική ονομασθείσα, επειδή όμως ό τοποτηρητή, του, Αντιοχείας,

και των της Ανατολής επισκόπων, και πρότερον αυτού του Αλεξανδρείας,

Μάρκος, λέγω, ό άγιώτατος εκείνος της Εφέσου, δεν συνεφώνησεν εις

αυτήν, ή οικουμενική εις τοπικήν μετετράπη. Τι λίγο τοπική, και

εις ψουδoσύνοδον, μετετράπη δικαίως, διατί δεν εχει ουτε τι γ. ιδίω

μα των οικουμενικών. Ο γαρ παρ' αυτής όρος δεν ήταν σύμφωνος τη

θεία γραφή, και τας άλλας συνόδοις. "Οράς ότι η ασυμφωνία τινών
Πατριαρχών, και τις Οικουμενικάς ποιεί τοπικάς, εξ εναντίας δι ή

πάντων των Πατριαρχών της Οικουμένης συμφωνία, κα τας τοπικες εις

Οικουμενικάς, και καθολικάς μεταβάλλει, Καθ’ ότι αι παρά τών Οικου

μενικών συνόδων, και μάλιστα της ς, αποδεχόμενα σύνοδο τοπτικαί

και οι τούτων Κανόνες, οικουμενικόν, οίον, και καθολικον κράτος λαμ

βάνουσε, και αξίωμα. Εκ των ειρημένων ούν τούτων ευκόλως μπορεί

νά σχηματισθή ό όρισμός της Οικουμενικής συνόδου ούτως οικουμε

νική σύνοδος εστιν ή διά προσταγής Βασιλικής συναχθείσα, ή περί πί

στεως όρον δογματικών εκθεμένη, ή ευσεβή, και ορθόδοξα, και, σύμφωνα

ντας άγιας γραφας, ή ταϊς προλαβούσας Οικουμενικας διορίζουσα, ήν

νή συμφωνία απάντων των της καθολικής Εκκλησίας Πατριαρχών και Αρχιε

•ρέων απεδέξατο, είτε δια αυτοπροσώπου παρουσίας είτε δα τοποτηρητών, ή,
- και τούτων απόντων, διαγραμμάτων, και υπογραφών αυτων Πάσα λοιπόν

» Οικουμενική σύνοδος ή τα χαρακτηριστικά ταύτα ιδιώματα εχουσα, αυτή

» έστιν η άγια και Καθολική Εκκλησία, εις την οποίαν εν τω συμβιλο πιστεύο

»μεν. Εντεύθεν τέσσαρα άλλα, κατά τους θεολογούντας αύτη πλουτεί

νιδιώματα. Α. το να ήνα αείζωος, και ανέκλειπτος, Και άλ- Ιωαν. ια.

•λον,γάρ φησε, παράκλητον δώσει υμίν να μένη μεθημών εις τον 16, Ματθ.
αιώνα. Και ιδού εγώ μεθ' υμών ειμί πάσας τας ημέρας έως κά, ά: Ιων,

» της συντελείας του αιώνος. Β. τό νά ήναι αλάνθαστος, και έΟ . -Ο.

αναμάρτητος. Η γαρ Εκκλησία, ής πρόσωπον επέχει η Οικουμενική
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και ακολούθως δεν είναι Θεός αληθινός, αλλά κτίσμα, και ποίημα, (1) εις τρείς ήμισυ δε χρόνους διαρκέσασα (καν ο Γελάσιος
τη

παρά Φωτίω αναγν, 256 εις ξ ήμισυ λέγη) παρέδωκε το κοινό, και εγνωσμένον παρά πάσι θείον, και ιερών της ορθοδόξου
ν

ημών πίστεως Σύμβολον. Εν ώ τον τού Θεού Υιόν και Λόγου, Θεόν αληθινόν άνεκήρυξεν, ομοούσιον με τον Πατέρα, ήτοι τηνι » - ι - - Α 9 » η ι Σ : », ι ν ν 2. - »

αυτήν ουσίαν και φύσιν με τον Πατέρα έχοντα. Και επομένως την αυτήν δόξαν, και εξουσία, και κυριότητα, και άδιότητα, και

πάντα τα λοιπά θεοπρεπή της θείας φύσεως ιδιώματα, έχει δε επί λέξεως ούτω. » Πιστεύομεν εις ένα Θεόν Πατέρα παντο
- ν η Σ - -- - -

κράτορα πάντων ορατώντε, και αοράτων ποιητήν. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υίον του Θεού, τον γεννηθέντα εκ

του Πατρός μονογενή, τούτ' έστιν εκ της ουσίας του Πατρός, Θεόν έκΘεού, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ εού άληθινού,
- - -- ν - Σ. ν ν » - - ν - - -- -

γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον (2) τω Πατρι, δι' ού τα πάντα έγένετο, τα έντώ Ουρανώ, και τα εν τη γή. Τον δι' ημάς

» τούς αιώτες και διά την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα, και σαρκωθέντα, και ένανθρωπήσαντα. Παθόντα, αναστάντα τη

τρίτη ημέρα και άνελθόντα εις τους Ουρανούς και καθεζόμενον έν, δεξιά του Πατρός. Πάλιν ερχόμενον κρίναι ζώντας, και νε
- αν αν - -- ν

- κρούς. Και εις το άγιον Πνεύμα τους δε λέγοντας, ότι ήν ποτε, ότε ουκ ή», και πριν γεννηθήναι ουκ ή», και ότι εξουκ όντων

- εγένετο. H έξι ετέρας υποστάσεως, η ουσίας φάσκοντας είναι, ή τρεπτών ή άλλοιωτών, τον Υιον του Θεού. Τούτους άναθεματίζει

/

-σύνοδος, στύλος και εδραίωμα είναι της αληθείας κατά τον Παύλον

- (ά. Τιμοθ. γ. 15) και ότι τας Οικουμενικας συνόδοις δοκεί, τούτο

- δοκεί και τώ της αληθείας αγίω Πνεύματι, εκείνος γάργησιν, υμάς δι

» δάξει πάντα, και υπομνήσει υμάς πάντα. Όπερ επί των Οικουμενικών

μάλιστα συνόδων βέβαιον αποδείκνυται. Ει: ό ή. Γρηγορίου του

ο θαυματουργού Κανών λέγοι, περί τοπικής συνόδου της εν Αγκύρα, μέ

» χρις άν κοινή περί αυτών τι δόξη συνελθούσε τους άγιος, και προ αυ

ετών τώ άγιο Πνεύματι, πόσω μάλλον τούτο είναι αληθές περί Οικου

•μενικών συνόδων λεγόμενον εις τας οποίας αυτό το Πνεύμα το άγιον

επιστατούν, φωτίζει ταύτας, και δεν τάς αφίνει να πλανηθούν εις τάς

» αποφάσεις των έμπνεί γάρ την δικαιοσύνην αυτού ό Θεός τους άνα

•ριθμήτοις ιερεύσιν εις σύνοδον συνηθροισμένος, κατά την προς Κελε

στενον της εν Καρθεγ. συνόδου επιστολήν. « Γ. τό νά έχη υπέρτατον,

και ανώτατου αξίωμα, όχι μόνον εις τό νά προτείνη συμβουλευτικώς τά

δίκαια, και αληθή, αλλά και εις τό νά αναγκάζη εις υποταγήν τούς έναν

τιουμένους, τα προσήκοντα αυτους Εκκλησιαστικά επιτίμια επιφέρουσα,

και κρίνουσα, και ανακρίνουσα, και Πάπας, και Πατριάρχας, και τους

άπανταχού της Οικουμένης ευρισκομένους αρχιερείς κληρικούς τε και Λαϊ

κούς. Και Δ. να επιθέτη όρον, και πέρας εις κάθε αναφυόμενον ζήτημα

και υπόθεσιν κοινήντε, και μερικήν, και να διαλύη κάθε έριν, και φιλο

νεκίαν αιρετικών και σχεματικών. »Καθολική γάρ φησεν ο Ιεροσολύμων

Κύριλος (κατηχή, ή) καλείται ή Εκκλησία, ότι καθόλου διδάσκει, άνελ

λιπώς, και αδιαφόρως πάντα τα δόγματα τα εις γνώσιν άνθρώποις τείνον

τα περί τε όρατών, και αοράτων. Όθεν και παρά πάντων, ουχί ή θεία

γραφη, αλλ' ή Οικουμενική σύνοδος ανακηρύττεται, ό έσχατος κριτής των

Εκκλησιαστικών υποθέσεων, κατά τον σ. της β. συνόδου Kανόνα, του

οποίου κριτού ή ψήφος και απόφασις εις άλλου μεγαλητέρου κριτηρίου έκκλητον

ουχ υπόκειται. Eι γάρ ή έκκλητος είναι αγωγή από οιουδήποτε δικαστη

ρίου άφ' έτερον μείζον δικαστήριον, κατά το θ. βιβλ. των Βασιλικών,

τίτλ. ά. ή άμφίβολος ψήφος των Εσισκόπων, εις την μεγαλητέραν έκκλη

τον υπόκειται των Μητροπολιτών, Η δε των Μητροπολιτών εις την του

εξάρχου, ή Πατριάρχου της διοικήσεως, και ή" του Πατριάρχου εις την

της Οικουμενικής συνόδου, και εδώ πλέον πάσα έκκλητος περαιούται

και τελειώνει, με τό νά μήν είναι άλλο τι κρητήριον μεγαλήτερον άπό τήν

Οικουμενικήν σύνοδον. Είδε και το κριτήριον των Πατριαρχών εις έκκλη

τον ουχ υπόκειται, κατά τα βασιλικά, και Ιουστινιανόν, και Λέοντα

τον σοφόν. Όμως τούτο εννοείται, διατί δεν δύναται άλλος Πατριάρχης

να γένη κριτης εις άλλου Πατριάρχου απόφασιν, και όχι δια την Οικου

μενικήν σύνοδον, ήτις ανακρίνει ταύτα τά κεκριμένα υπο πάντων των

Πατριαρχών, και Παπων, ώσάν να μην εκρίθησαν ολότελα. Καθ' ότι και

ή του επάρχου ψήφος, αγκαλά, και εις εκκλητον δεν υπόκειται διατι δεν

άναψηλαφάται υπό άλλου τινός μ' όλον τούτο τάς αμφιβολίας όπου ο

έπαρχος να αποφασίση δεν ήμπορεί, θεωρεί ταύτας και αποφασίζει ο

ίδιος Βασιλεύς. Ώστε, όν λόγον έχει ο Αυτοκράτωρ εν τη πολιτεία, τον

αυτόν λόγον έχει και Oικουμενική σύνοδος εν τη Εκκλησία (Δοσίθ. σελ.

309 και 384. της δωδεκαβίβλ.) Είπα δε ότι έσχατος κριτής εν τη Εκ

κλησία δεν είναι ή άγια γραφή, ώς λέγουσι τούτο οι Λουθηροκαλβινιστα,

αλλ' η Οικουμενική σύνοδος, καθ' ότι εις πολλά μέρη ασαφώς λαλούσα ή

θεία γραφή, και έκαστος των αιρετικών πρό τήν εδικήν του αίρεσιν στρε

βλών το ασαφές νόημα των γραφών, εξ ανάγκης χρειάζεται έρμηνεία διά

να εξηγήση το αληθές αυτής νόημα, ός της δεν είναι άλλος, παρά ή Οι

κουμενική σύνοδος. Και άλλο δε, διατί κοντά εις τα γνήσια, και καθο

λικά βιβλία της γραφής, με το να τολμησαν να επιγράψουν ώς Κανονικά,

και τα νόθα, και αιρετικά βιβλία των οι αιρετικοί, διά τούτο ή Οίκου

μενική σύνοδος εγκρίνει μεν τα γνήσια, αποβάλλει δε τα νόθα, και από

κρυφα, ώς ή Οικουμενική τ. περί των Αποστολικών διαταγών εποίησε,

και ή ά αύτη (και άρα την υποσημείωσ. του ξ. Αποστολικού) Δι' ο και

ο ιερος Αυγουστίνος τούτο εδώς κομψώς έγνωμάτευσεν, (Επιστ. 154)

Εις το Ευαγγέλιον δεν ήθελα πιστεύση, αν δεν με έπειθεν η αξιοπιστία

--
------------- --

της Εκκλησίας. Συμπεραίνεται άρα εκ πάντων των ειρημένων, ότι ουδείς

δύναται να εναντιωθή εις τας Οικουμενικάς συνόδους, μένων ευσεβής, και

όρθόδοξος. Αλλ' απλώς και αδιορίστως ό καθείς χρεωσσει να πείθεται εις

αυτάς. Ο γάρ αντιφερόμενος εις αυτάς και άντεπίπτων, εις αυτό αντι

φέρεται, και αντιπίπτει το Πνεύμα το άγιον, το λαλούν διά των οικου

μενικών συνόδων, και αίρετεκος και αναθεματισμένος γίνεται, καθ' ότι

και ο Πάπας Διάλογος (βιβλ. ά. επιστολή κδ.) αναθεματίζει εκείνος

όπου δεν πείθονται εις τας Οικουμενικάς συνόδους. Και αυταί αι ίδιοι

σύνοδοι τους μη πειθομένους αυταίς αναθεματίζουσε. Τί λέγω αιρετικός;

ως εθνικός και ασεβής λογίζεται ό παρακούων της Εκκλησίας, ής πρόσω

που επέχει ή Oικουμενική σύνοδος. » Εάν γάρ,φησινό Κύριος, Ι. Ματθ. ιή. 17.

» και της Εκκλησίας παρακούση, έστω σοι ώσπερ ό εθνικός και ο τελώ

»νης. Επειδή ή ύστατη ψήφος, και κρίσις της Εκκλησίας, ή Οικουμενι

κή έστι σύνοδος, κατά τον Αυγουστίνου, (Επιστολή ρξβ.) Και τούτο είναι

εκείνο το ίδιον όπου ο Θεός έπρόσταξε να φυλάττεται και εις την σύ

ενοδο» τών ιερέων του παλαιού νόμου. • Εάν δε φησιν αδυνατήση άπό σου

βήμα εν κρίση αναμέσον αίμα αίματος, και αναμέσον κρίσης κρίσεως. . . .

» Και έλεύση προς τους ιερείς τους λευίτας, και προς τον κριτήν ός άν

γένηται εν ταις ημέρας εκείνας, και έκζητήσαντες αναγγελούσε σοι την

"κρίσιν. . . . . . ουκ έκκλινείς από του βήματος, ού, άν αναγγείλωσε σοι,

ιδέα ουδε αριστερά. Και ο άνθρωπος ός άν ποιήση εν χειρί υπερηφα

νιας, ώστε μη υπακούσα του ιερέως, ή του κριτού, και αποθανείται ο

» άνθρωπος εκείνος, και έξαρείς τον πονηρόν εξ Ισραήλ. « (Δευτερ ιζ. 2. 8)

πρέπει δε κοντά εις τα ερημένα και τούτο να προσθέσωμεν, ότι επτά

μόνα κυρίως, και εξαιρέτως Οικουμενικαί εκλήθησαν σύνοδοι, διατί πάσαι

αυται κατά τους νόμους των Οικουμενικών συνόδων συνεκροτήθησαν. Και

διατί πάν όπερ ήν αναγκαίον εις γνώσιν εν αυταίς διωρίσθη. Όθεν πάντα

τα αναφυόμενα ζητήματα εκ των διορισθέντων υπό των επτά, ευκόλως

διαλύεται (Δοσιθ. σελ. 633 της δωδεκαβίβλ) μετά δε την έβδομην, αγ

καλά και άλλα ώνομάσθησαν Οικουμενικα, ώς ή ά. και β. και ή εν τω

ναό της αγίας Σοφίας. Καταχρηστικώς όμως ώνομάσθησαν ούτω, διότι

ουδεμία εξ αυτών κατά τους νόμους των Οικουμενικών συνεκροτήθησαν

σονάδων. Δι' ο και μετά των επτά οικουμενικών συναριθμηθήναι, και τον

αριθμών αυτών αυξήσαι ουκ ηδυνήθησαν. Η γαρ υπο των Λατίνων όγδοη

Οικουμενική ονομασθείσα, ή κατά Φωτίου, λέγω γενομένη, ύστερου υπό

της υπέρ Φωτίου γενομένης απεκηρύχθη, και μήτε όλως σύνοδος όνομα

ζεσθαι κατεκρίθη άγκαλά δε και όλαι αι επτά Οικουμενικα σύνοδο, τώ

λόγω του είναι Οικουμενικα, ισότιμοι εισιν. "Η πρώτη όμως αύτη σύνο

δος, και διά την άρχαιότητα, και διά την αγιότητα, έστάθη, και στε

κεται πάντοτε το πρωτότυπου παράδειγμα, και ή αρκτική ιδέα όλων

των Οικουμενικών, και αυτήν έμιμήθησαν κι μετ' αυτήν καθ' εξής σύνο

δοι, και εις τας προσφωνήσεις και εις τα καθίσματα, και εις τονς όρους,

και αυτήν ό Διάλογος κεφαλήν άπασών των συνόδων ωνόμασε, και ένας

λόγος εις το πάντων ευρίσκεται στόμα, το κρατείτω τα εν Νικαία όρι

σθέντα. Πολλά εκοπίασεν ή εν Καρθαγένη σύνοδος, και εις τα πρακτι

και της και εις τούς Κανόνας της, και εις τάς προς Βονιφάτιον, και Κε

λεστίνου επιστολάς της, διά να μη δεχθή άλλους Κανόνας ειμή τους γυη

σίους τούτους Κανόνας της εν Νικαία. Και ο μέγας Αθανάσιος, και ο

θείος Χρυσόστομος μεγάλως έφώναζαν να μη κρατούν άλλοι, ει μη οι

Κανόνες της έν Νικαία.

(1) Ο γαρ Αρειος Αλεξανδρείας πρεσβύτερος ων, και θέλωντας να φύ

γη τό παρά των ορθοδόξων διεγερθέν μίσος κατα Παύλου του Σαμοσα

τέως, άνθρωπον ψιλόν εκ της παρθένου γεννηθέντα τόν Υίον, και λόγον

του Θεού δογματίζοντος, έλεγε μεν αυτόν ότι προϋφίστηκε της κατά σάρ

κα γεννήσεως, όχι όμως ως Θεός, άλλ’ ώς έν τών κτισμάτων και ποιη

μάτων εν χρόνω, παρά του Πατρός δημιουργηθείς. Εις πόσα δε κόμμα

τα δηρέθη ή του Αρείου αίρεσις, δρα εις τας υποσημειώσεις του α. της

β. Οικουμενικής

(2) Σημείωσα ότι η λέξις Ομοούσιον, και προ της ά. Συνόδου ήταν
Α
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ή καθολική, και αποστολική Εκκλησία. (1) Τούτο δε το σύμβολο, ο μεν Ιεροσολύμων Θεόδωρος πίστεως ορθήν ομολογίαν ώ

νόμασεν: ο δε Ρώμης Δάμασος, τείχος υπεναντίον των όπλων του διαβόλου. Και άπλώς παρά πάσης της Εκκλησίας καλεί

τα ή χαρακτηριστική σημαία, και τοε: των ορθοδόξων, διά μέσου του οποίου αυτοί, ώς αληθείς στρατιώται του Χρι

στου, διακρίνονται από τους εχθρούς του Χριστού, και από τους υποκρινομένους μεν το όνομα του Χριστού, όντας δε ψευδαδέλ

φους και κακοδόξους. Και οι στρατιώται γαρδιά συμβόλων διακρίνουσι τους συστρατιώτας αυτών από τους υπεναντίους. Όθεν

και εκ μεταφοράς των στρατιωτικών συμβόλων ωνομάσθη, και το της πίστεως σύμβολο». Παρέδωκε δε και τον περί του Πά

σχα διωρισμών, δν νυν κρατεί άπαράτρωτονή καθολική Ανατολική Εκκλησία. (Περί ού όρα τον ζ. Αποστολικών, και τον ά.

της έν Αντιοχεία) Αλλά δή και τους παρόντας είκοσιν ιερούς Κανόνας εξέθετο. Αορίστως μεν επικυρουμένους από τον ά της

δ. ώρισμένως δε από τον β. της ς" και τον ά της ζ. σημείωσαν δε ότι τα πρακτικά της πρώτης συνόδου ταύτης, ήδη ούχ

ευρίσκονται, ούτε Ελληνικά, ούτε Λατινικά, άλλά μόνα εκείνα, όσα ο Παμφίλου Ευσέβειος, ο "Ρουφίνος, ο Σωκράτης, ο Σωζομε

νός, ο Θεοδώρητος, και Ιερώνυμος, και άλλοι. Έξαιρέτως δε, και μάλιστα ο έπι Ζήνωνος του βασιλέως εν έτει 476. Γελάσιος

ο Κυζκηνός, ο ύστερον και Επίσκοπος Καισαρείας της Παλαιστίνης γενόμενος (όρα τόμ. ά. σελ. 151. της συλλογής των συ

νόδων) ταύτα, λέγω, μόνα ευρίσκονται όσα οι ανωτέρω, και ο Γελάσιος ούτος, συνέγραψαν. Την δε του Γελασίου, συγγραφή,

πρακτικά μέν όνομάζει ο Χωνειάτης Νικήτας, ιστορικών δε μάλλον, ή πρακτικών, ο Φώτιος, μνημονεύει δε αυτής και ο Ιωάν

νης ο Κυπαρισσιώτης (όρα Δοσιθ. σελ. 108. της Δωδεκαβίβλ)

ΟΙ Κ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ Α. ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΟΙ.

Κανών Α.

-------

Αποστ λ. Έν ν ο ν - ΑΛ. - ν - - - αν ν η - -

: - - - Είες εν νοσω υπό Ιατρών έχειρουργήθη, ή υπό βαρβάρων εξετμήθη, ούτος μενετω εν τω κλήρω.

της α και Ειδέ τις υγιαίνων έαυτόν έξέτεμε, τούτον και έντώ κλήρω εξεταζόμενον πεπαύσθαι προσήκει. Και εκ του

“ δεύρο μηδένα των τοιούτων χρήνα προάγεσθαι ώσπερ δε τούτο πρόδηλον, ότι περί των επιτηδευόντων

το πράγμα, και τολμώντων έαυτούς εκτέμνεν είρηται. Ούτως, είτινες υπό βαρβάρων, ή δεσποτών ευνουχίσθησαν,

ευρίσκοντο δε άλλως άξιοι, τους τοιούτους εις κλήρον προσεται ό Κανών.

Ερμηνεία,

Διάφοροι Κανόνες των Αποστόλων περί ευνουχισμού διορίζονται. Επειδή δε, ώς φαίνεται, άμελήθησαν εκείνοι, διά τούτο έκα

με χρεια να διορίση περί αυτού, και ο παρών Κανών. Ός τις και λέγει όποιος διά πάθος, και ασθένειαν ευνουχίσθη από ιατρούς,

ή και από βαρβάρους εν καιρώ επιδρομής ούτος κληρικός ώ, ας ενεργή τά του κλήρου. Όποιος δε υγιής ώ, ευνούχισε τον

εαυτόν του, ούτος και κληρικός ών, πρέπει να παύη άπό τάς ένεργείας του κλήρου. Και από τους τοιούτους, όσοι είναι λαϊκοί,

από της σήμερον και εις το εξής, κανένας δεν πρέπει να γίνεται κληρικός. Καθώς όμως τούτο λέγομεν διά εκείνους που επίτη

δες, και θεληματικώς τολμώσι να ευνουχίζουσι τον εαυτόν τους, τέτοιας λογής πάλιν λέγομεν, ότι άνισως τινές ευνουχίσθησαν μεν

από βαρβάρους, ή από τους αυθέντας αυτών, ταυτόν ειπείν άκουσίως και τυραννικώς, είναι δε άξιοι, οι τοιούτοι δέχονται από

τον Κανόνα (ή τον παρόντα δηλ. ήτων κά. Αποστολικών) εις το να κληρωθώσιν. Ανάγνωθι και την ερμηνεία του κά. Αποστολικού,

Κανών Β.

"Αποστόλ.π.

της ά και β.
Επειδή πολλά, ήτοι υπό ανάγκης, ή άλλως έπειγομένων των ανθρώπων, έγένετο παρά τον Κανόνα

ε: τον Εκκλησιαστικόν. Ώστε άνθρώπους από εθνικού βίου άρτι προσελθόντας τη πίστει, και εν ολίγω
Σαρδικ, ί.

τής εν Λαο
όνω κατηχηθέντας, ευθύς έπι τον πνευματικών λουτρών άγειν, και άμα τώβαπτισθήνα προσάγειν ειςρον αγ μα τω ροσαγ

δει η Κυ- Επισκοπήν, ή εις Πρεσβυτέριον. Καλώς έδοξεν έχειν του λοιπού μηδένα τοιούτο γίνεσθαι και γάρ και
ρίλλου. δ.

ν η δεί - -- ν - ν -- βά - Α. -- λ ν η ν ν Α λ ν

χρονου εν τω κατηχουμένω, ΣΚΟΣ μετα ΤΟ ραπτισμα δοκιμασίας πλειονος. Σαφές γαρ το ΤΟΟ ΤΟΛΙΧΟΥ,

εν χρήσει εις τους ευσεβείς, επειδή δε κατά τον Θείον Ιλάριο, οι Σαβ

βελλιανοί, και οι περί τον Σαμοσατέα Παύλου, έμεταχειρίσθησαν ταύτην

δια να αναιρέσουν την Τριάδα των θεαρχικών υποστάσεων, δια τούτο

οι κατά Παύλου σηνελθόντες εν Αντιοχεία ρπ. πατέρες εν έτει 272, την

φωνήν ταύτην απέβαλου. Κατά το όνομα μόνον (αγκαλά και κατά το νόημα,

και το σημαινόμενον ώμολόγουν αυτήν) διά να μην δώσουν λαβήνεις τους

αιρετικούς, και μάλιστα διατι ο Παύλος σοφιζόμενος, τρεις ουσίας εκ της

φωνής του όμοουσίον έλεγεν είναι. Μία μεν πρoύφεστώσα του Πατρός,

δύω δε του Υιού, και γ. του αγίου Πνεύματος, και εξ εκείνης αυτά να

προβάλλονται ώσαν αποτμήματα, ώς λέγει τούτο ό Αθανάσιος (επιστολ,

κατά της Αρειανικής αίρεσ.) ή δε εν Νικαία, Οικουμενική ούσα, διά τό

αξίωμα αυτής ου μόνον, κατά το νόημα, αλλά και κατά το όνομα ώ

ρισε να κηρύττεται (όρα Δοσιθ. σελ. 1031. της Δωδεκαβιλ.) Ομοούσιον

δε, και, όχι όμοιούσιον, καθώς έλεγαν δολερώς οι Ημιαριανισται, ή σύ

νοδος αυτή τον Υιόν και Λόγου του Θεού ανεκήρυξε. Το μεν γαρ όμου,

ήτοι ταυτόν, επί της ουσίας λέγεται, κατά Αριστοτέλην εν τη λογική,

Το δε όμοιου επί της ποιότητος, και απλώς επί των συμβεβηκότων τη

ουσία, και ουχί επί της ουσίας, και φύσεως. Και πάλιν, όμοούσιον

είπον αυτόν, και ουχί συνούσιον, επειδή, ώς σημείου ο θείος Επιφάνιος

εν τω Αγκυρωτώ. Το μεν συνούσιον δηλοί ένωσιν χωρίς τινος διακρί

σεως (ώς το έλεγεν ό Σαββέλιος) το δε όμοούσιον, την μετά διακρίσεως

δηλοί ένωσιν, και την ετέρας άφ’ ετέρας υποστάσεως πρόοδον,

(1) Σημείωσα ότι το Σύμβολον τούτο της εν Νικαία, ου μόνον έναλ

λαγμένον ολίγον είναι εις μερικά, από το εγνωσμένον τούτο εις όλους μας,

και καθημερινώς αναγνωσκόμενον, αλλά και το, ού της βασιλείας ουκ έ

σται τέλος, δεν περιέχει ούτε την Θεολογίαν του άγίου Πνεύματος, και

τα λοιπά άρθρα μέχρι τέλους. Η γαρ β. σύνοδος, και ταύτα ανεπλή

ρωσε, και έφερεν αυτό εις την απαράλλακτον ταύτην τάξιν, εις την

οποίαν τώρα τούτο αναγνώσκομεν. Όθεν εν τή δ. συνόδω πράξει έ: σελ.

1515 της συλλογής των συνόδων, τόμ. β. όπου ευρίσκεται το σύμβο

λον της εν Νικαία με το, ού της βασιλείας ουκ έσται τέλος, σφάλμα

εξάπαντος είναι τυπογραφικών. Επειδή όπου άλλοθι ευρίσκεται, χωρίς του

λόγου τούτου ευρίσκεται, οιον εν τω συμβόλω ουτης ταύτης της εν Νι

καία (σελ. 283. του ά. τόμου της συλλογής των συνόδων) εν τή ή πρά

ξει της τ. (σελ. 650, του β' τόμου των συνόδων) εν τοις πρακτικούς

της εν Καρθαγένη συνόδου, παρά τω Σωκρ. βιβλίω ά. Κεφ. ζ και παν

ταχού. Και επειδή τον λόγον τούτον ή β. προσέθηκεν Οικουμενική, όρα

και εν τω προλόγω αυτής. Έτι σημείωσα, ότι το Σύμβολον τούτο της

έν Νικαία παρ’ άλλος μεν Κώδιξιν ευρίσκεται περιέχον τό, και καθε

ζόμενον εν δεξιά του Πατρός, παρ' άλλοις δε ού. Και τούτο δε σημειού
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Τιμοθ.

--

-

γράμμα το λέγον »μή, Νεόφυτον. Ένα μή τυφωθείς εις κρίμα εμπέση, και παγίδα του διαβόλου. « Είδε,1%,

προϊόντος του χρόνου, ψυχικόν τι άμάρτημα εύρεθείη περί τό πρόσωπον, και ελέγχοντο υπό δύω, ή τριών
ν - - - Λ α ν ν - - εν α - -

μαρτύρων, πεπαύσθω ό τοιούτος του κλήρου. Ο δε παρά ταύτα ποιών, ώς ύπεναντία τη μεγάλη συνόδω θρα

συνόμενος, αυτός κινδυνεύσει περί τον κλήρον.

α

Ερμηνεία

Εκείνο όπου διορίζει ο π. Κανών των αγίων Αποστόλων, και ο παρών Κανών διατάσσεται, λέγει γάρι. Επειδή κατά τους

προαπερασμένους καιρούς ήκολούθησαν να γίνουν πολλά πράγματα έξω από τον Εκκλησιαστικών Κανόνα (αυτόν τον π. δηλ. των

Αποστόλ) είτε υπό ανάγκης, είτε υπό άλλης αιτίας κινουμένων τινών. Ώστε οπου, αυτοί νά βαπτίζωσι μεν παρευθύς εκείνους

όπου προ ολίγου από τον εθνικών, και άπιστον βίον προσήλθον εις την ορθόδοξον πίστιν, και εις ολίγον καιρών έκατηχήθησαν το

της ευσεβείας μυστήριο, όμου δε με το βάπτισμα, να προβιβάζουσιν αυτούς και εις Επισκοπή, ή Πρεσβυτέριο, ταυτόν ειπείν,

να χειροτονούσιν αυτούς Πρεσβυτέρους, και Επισκόπους. Επειδή, λέγω, ταύτα έτζη παρανόμως προ του εγίνοντο, εφάνη εύ

λογον από τώρα και ύστερα να μη γίνωνται. Διότι ο κατηχούμενος, και προ του μέν να βαπτισθή χρειάζεται καιρόν αρκετών

(1) διά νά κατηχηθή, και να διδαχθή καλώς άπαντα τα της πίστεως δόγματα, και αφού δε βαπτισθή, πάλιν χρειάζεται

δοκιμασίαν πολλή». Λέγει γάρ ο Απόστολος τώ. Τιμοθέω, μη νεόφυτον (χειροτόνε δηλ) ήτοι νεοκατήχητον, και νεωστί φυτευ

θέντα εις την άμπελον του Χριστού, να μη έπαρθείς πέση εις το ίδιον αμάρτημα, και εις την ομοίαν παγίδα όπου έπεσε

ο διάβολος, ήτοι εις την υπερηφάνεια». Είδε άπερνώντος του καιρού, ήθελεν ευρεθή εις τον μετά χρόνων και δοκιμασίας, και

κατηχηθέντα, και βαπτισθέντα, και χειροτονηθέντα, κανένα αμάρτημα ψυχικών (2) και έλεγχθή δι’ αυτό από δύω, ή τρεις μάρ

τυρας, ο τοιούτος, ας παύη από το τά ενεργή τά της ιερωσύνης, Όποιος δε θελήσει να κάμη έξω από αυτά, ούτος ώς θρασυ

νόμενος εναντίον της μεγάλης συνόδου ταύτης, θέλει κινδυνεύσει, και εις την ιερωσύνην, ήτοι θέλει καθαιρεθή. Όρα και την Έρ

μηνείαν τού π. Αποστολικού

Κανών Γ'

Απηγόρευσε καθόλου ή μεγάλη Σόνοδος, μήτε Επισκόπω, μήτε Πρεσβυτέρω, μήτε Διακόνω, μήτεόλως

τινιτών ένκλήρωέξείναι συνείσακτον έχειν. Πλήν ειμή άρα μητέρα, η αδελφήν, ή

πα πάσαν υποψίαν διαπέφευγεν.

Ερμηνεία, (3)

Της ς ί.

Α «A - - Α τής ζ 23.

θείαν, ή ά μόνα πρόσω-1 και της εν
Αγκυρ. ιθ'.

- Καγθ. μέ.

Βα. σελ. πή,

-

Οι ιερωμένοι και κληρικοί δεν πρέπει να προξενούσι καμμίαν αιτίαν υποψίας, και σκανδάλου εις τον λαόν. Διά τούτο

μεν εντεύθα, ώς ειδήσεως άξιον, ότι το Σύμβολον της πίστεως ελέγετο

εις την αρχαίαν Εκκλησίαν κατά μόνην την μεγάλην Παρασκευή, όταν

ο Επίσκοπος έκαμνε τις κατηχήσεις, εις τους κατηχουμένους, όπου έ

τοιμάζοντο να βαπτισθούν κατά την νύκτα του μεγάλου Σαββάτου, έπι

φωσκούσης της Λαμπροφόρου ήμέρας, ώς ιστορεί Θεόδωρος ο αναγνώ

στης βιβλ. β. της Έκκλ. ιστορ, έπειτα έδιωρίσθη να λέγεται εις κάθε

λειτουργίαν από τον Κωνσταντινουπόλεως Τιμόθεον εν έτει 515. έπι

Αναστασίου του βασιλέως, ώς ο αυτός λέγει Θεόδωρος, Υστερον δε εν

έτει 545. Ιουστίνος ο βασιλεύς έδιώρισε πρώτος, και τι καιρόν λειτουρ

γίας τούτο να λέγεται εις όλας τας Εκκλησίας της Ανατολής, ήγουν προ

της Κυριακής ευχής, του Πάτερ ημών.

(1) Ο καιρός της κατηχήσεως δεν διορίζεται από όλους είς και ό αυ

τός. Από μεν γαρ τας Αποστολικάς διαταγάς ένα χρόνον διορίζεται να

κατηχήται ό κατηχούμενος, Δύω από τον 42. Κανόνα της εν Ιλλιβηρία

τη Ισπανική πόλει συνόδου τοπικής συγκροτηθείσης, ολίγον προ της ά.

Οικουμενικής. Και από την 144 νεαράν δε του Ιουστινιανού δύω χρόνοι

διορίζονται διά τους προσερχομένους εις τήν πίστιν Σαμαρειτας. Και άπό

τον 25. κανόνα της εν Αγάθη τοπικής συνόδου, συγκροτηθείσης εν έτει

506, όκτώ μήνες έδιωρίσθησαν διά τους επιστρέφοντας Ιουδαίους. Ο δε

ή τής ζ. θέλει να μη δεχώμεθα τους καθ' υπόκρισιν πιστεύοντας "Ε

βραίους. Αλλά τους αληθώς πιστεύοντας μόνον και τα των Εβραίων ε

λέγχοντας τινές δε νομίζουσιν ότι εις τόσας μόνον ημέρας εγίνετο ή

κατήχησις, όσας έχει ή μεγάλη τεσσαρακοστή, συνάγοντες τούτο από τον

μέ τής εν Λαοδικεία και την προς Παμμαχίον του Ιερωνύμου επιστολή,

και την ά. κατήχησιν Κυρίλλου Ιεροσολύμων, Αλλ' ίσως εκ τούτων δεν

συμπεραίνεται άλλο, πάρεξ ότι εις την μεγάλην μ. εγένετο το τελευ

ταίον, και ακριβέστερον μέρος της κατηχήσεως, διατί τότε οι κατηχού

μενοι έβαπτίζοντο κατά την νύκτα του μεγάλου Σαββάτου, και της Λαμ

πράς μερικαϊς φορας όμως έσυντέμνετο και ο χρόνος της κατηχήσεως

διά αναγκαίας περιστάσεις. Δι ό οι κινδυνεύοντες εις θάνατον κατηχού

μενοι, βαπτίζονται πρό του ώρισμένου καιρού της κατηχήσεως, κατά τον

εβ. τής εν Νεοκαισαρ. Τον μ... της έν Λαοδικ. Τον νό. της έν Καρθαγ.

τον έ. Βασιλείου και τον έ. Κυρίλλου. Αλλά και οι Βουργουζίωνες, ή

Βουργουνδίωνες έθνος της Γαλλίας, διά την θερμήν πίστιν όπου έδειξαν εις

τον Χριστόν και διά την ανάγκην όπου είχαν να πολεμήσουν με τους

εχθρούς των Ούννους, επτά ημέρας μόνον έκατηχήθησαν, και τή όγδοη

εβαπτίσθησαν από τον Επίσκοπον μιάς πόλεως της Γαλλίας, Σωκράτ.

βιβλ. ζ. κεφ. λ. Πλην, κατά τον Κανόνα τούτον, είναι κάλλιον να απερ

νά καιρός πολύς, όσος αρκεί εις δοκιμήν του κατηχουμένου περισσοτέρως,

(2) Αμάρτημα ψυχικών, ό μεν Ζωναράς λέγει κάθε αμάρτημα εκ πα

ρατροπής των τριών της ψυχής δυνάμεων προσερχόμενον, του λογικού,

λέγω, του Θυμικού, και του Επιθυμητικού. Ο δε Βαλσαμών λέγει, κάθε

αμάρτημα όπου προξενεί βλάβην εις την ψυχήν, είτε εκ σωματικής ορέ

ξεως έχει την αρχήν, είτε εκ ψυχικής. Άλλοι δε άμάρτημα ψυχικών επον, -

τό εκ τών ψυχικών παθών γινόμενον, ήτοι έξι οιήσεως, άνηκοΐας, και

άλλων. Κυρίως όμως άμάρτημα ψυχικών, περί ού λέγει εδώ ό Κανών,

είναι ό, τύφος και ή έπαρσις, και η υπερηφανεία, τούτο γαρ μόνον το

πάθος ανήκει εις την πνευματικήν, και άυλον φύσιν της ψυχής. Και τού

το είναι το κρίμα και η παγίδα εις την οποίαν έπεσεν ο διάβολος. Κα

τα το ρητόν του Αποστόλου όπου αναφέρει εδώ ό Κανών, και κατά

την έρμηνείαν όπού τού κάμνει ο θείος Αμβρόσιος. Δι' ό και ό ιερός

Αυγουστίνος (βιβλ. γ. περί Πολ. Θεού) ουκ έστι λέγει ο διάβολος, ουδε

μέθυσος, ουδέτι τοιούτον, έστι δε αλαζών και βάσκανος. Εάν λοιπόν ο

επίσκοπος πέση εις το πάθος της υπερηφανείας και φανερώση ταύτην διά

λόγων και έργων, και ελέχθη από δύο, ή τρεις μάρτυρας, να παύη από

τόν κλήρον. Διατί ίσως να ταπεινωθή, και να μετριάση το φρόνημά του,

και ούτω πάλιν να αναλάβη την ενέργειαν της ιερωσύνης. Ει δε και μάλ
λον υπερηφανευθή, και δεν θελήση να παύση, να καθαιρήται και τελείως

από τον βαθμόν του. Ότι δε ή φανερά υπερηφανεία καθαιρετική εστ. Δή

λον και από τους Ναυτιανούς, οι οποίοι διά τούτο της Εκκλησίας απε

κηρύχθησαν, διότι εξ οιήσεως και υπερηφανείας ωνόμαζαν τον εαυτόν τους

καθαρόν, τους δε άρνησαμένους εν τω καιρώ του διωγμού και μετα

νοούντας, δεν εδέχοντο, ούτε με τους διγάμους έκοινώνουν. Μερικοί δε

είπον ότι ψυχικών αμάρτημα εννοεί ό Κανών εδώ το κακόδοξον και α

σεβες φρόνημα. Αλλά αν τούτο ήτον, έπρεπεν ο τούτο έχων, όχι να
παύη μόνον αλλά και σφοδρώς νά καθαρήται, και να αποκηρύττεται τής

Εκκλησίας. Επειδή λοιπόν θανάσιμος αμαρτία είναι ή υπερηφανεία, οι

δε την προς θάνατον αμαρτίαν ποιούντες, εκπίπτουσα του βαθμού, κατά

τον λ6. Βασιλείου (όν και ανάγνωθι) διά τούτο και ο παρών Κανών τον

τοιαύτη αμαρτία περιπαρέντα παιδεύει με την παύσιν τής ιερωσύνης.

(3) Όχι μόνον κοινώς αι οικονομικα, και τοπικαι σύνοδοι κατηγο

ρούσι, και υπό επιτίμιον βάλλουσιν εκείνους τους κληρικούς, ή και λαϊ

κούς όπου έχουσι ξένας γυναίκας μέσα εις τα όσπήτιά των, είτε διά

να τους υπηρετούσε, καθώς ήταν ο πρεσβύτερος Γρηγόριος, κατά του

οποίοι γραφει ο μέγας Βασίλειος, είτε διά πρόφασιν, πώς είναι ταχα

απροστάτευτας, και δεν έχουν κανένα να τους προνοή. Αλλά και χω
ριστά οι θείοι Πατέρες ό καθείς δεν έλειψε να στηλιστεύση τό τοιούτον

κακόν. Ο μεν γαρ Θεολόγος Γρηγόριος εις τα έπη του απορεί, και δεν

- , ----- , --
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και ο παρών Κανών διορίζεται, ότι, η μεγάλη αύτη σύνοδος, ή πρώτη δηλαδή, εμπόδισε τελείως το νά μήν έχη εξουσία,

και άδειαν μήτε Επίσκοπος, μήτε Πρεσβύτερος, μήτε Διάκονος, μήτε άλλος τις από τους κληρικούς, να έχη ξένην γυναίκα
-

τ

μέσα εις το σπίτιό του, κα να συγκατοική με αυτήν, έξω μόνον μητέρα, ή άδελφή, ή θεία, ή μόνα εκείνα τα πρό

σωπα που δεν δίδουσιν υποψίαν.

Συμφωνία

»Λέγει, δε και η διάταξις του ά τίτλ. των νεαρών, ήτις έστι νεαρά ραγ% του Ιουστινιανού ούτως. Εμποδίζομεν και

Σημεις κατά την των θείων κανόνων δύναμιν, να μην έχουν γυναίκα ξένην εις τον οίκον τους οι Πρεσβύτεροι, και Διάκονοι,

»και Υποδιάκονοι, και όλοι οι άλλοι Κληρικοί που γυναίκας νομίμους δεν έχουσιν. Έξω μόνον να έχουσι μητέρα, θυγα

ντέρα, και αδελφή, και τα άλλα πρόσωπα που είναι άνύποπτα. Είδε ταύτα δεν φυλάξη τινάς, αλλ' υπομνησθείς από τον Αρ

νχιερέα ή από τους συγκληρικούς του, δεν πεισθή να εκβάλη την γυναίκα που έχει, ή κατηγορηθείς αποδειχθή, ότι ασέ

»μνως συναναστρέφεται με αυτήν, ο τοιούτος να καθαιρητα, και να παραδίδεται εις τους βουλευτάς της πόλεως εκείνης
» όπου είναι αφής Εάν δε Επίσκοπος καθόλου συγκατοική με γυναίκα, καθαιρείται (1) σημείωσα δε ενταύθα δύο πράγ

ματα. Ένα μεν ότι εκείνοι που έχουν εις τάς οικίας των πρόσωπα άνύποπτα, ώς είπομεν, μητέρα δηλ. και άδελφή, και

θείαν και άλλο δεν πρέπει να έχουσιν εις τον αυτόν καιρών και πρόσωπα ύποπτα διά νά υπηρετούν όχι εκείνους, αλλά εκείνα

τα ανύποπτα Διατί πάλιν με ετούτον τον τρόπον παραβάται ευρίσκονται, και εις τά επιτίμια υπερβάλλονται των κανόνων.

Αλλά πρέπει, ή μόνας αφ' εαυτών να υπηρετώνται, ή και η δούλας όπου μέλλουν να τις υπηρετούν, νά ένα ανύποπτας,

Αλλο δε, ότι ούτε με μοναχά τά άνύποπτα πρέπει οι μοναχοί να συγκατοικούν οι έχοντες αυτά. Διότι αν ο ανωτέρω βη

-

ήξεύρει με ποιους να συναριθμήση τους έχοντας συνοίκους γυναίκας, τά

χα με τους υπανδρευμένους, ή με τους αγάμους και παρθένους, ή μέ

σου των υπανδρων, και παρθένων, ταύτα λέγων.

»Τους δε συνεισακτους ώς δή φάσκουσιν άπαντες,

»Ουκ είδ είτε γάμω δώσομεν, είτ’ άγάμος

» Θήσομεν, είτε μέσον τι φυλάξομεν ου γαρ έγωγε,

»Κάν με λίγητα κακώς, πράγμα τόδ αινέσομαι.
Ο δε ομώνυμος αυτώ Γρηγόριος ο Νύσσης εν τω περί παρθενίας, κα

τηγορών τους τοιούτους λέγει ου μόνον τη γαστρι τα προς ηδονήν χα

ριζόμενοι, αλλά και γυναιξί κατά το φανερών συνοικούντες, και αδελφό

τητα την τοιαύτην συμβίωσιν όνομάζοντες. Ο δε θείος Χρυσόστομος (λόγω

προς τους έχοντας συνεισακτους σελ. 214. του σ. τομ) Tαυτάφησιν.

» Είναι τινες οι όποιοι πέρνοντες χωρίς γάμου, και συνουσίαν Κόρας

» παρθένους της καθίζουν μέσα εις τά όσπήτιά των παντοτεινά και συγ

κατοικούσε με αυτάς έως εις το έσχατον γερατειών των Όχι διά

αιτίαν παιδοποιΐας (επειδή και λέγουσι πως δεν συνευρίσκονται με αυ

-τάς) όχι διά αιτίαν πορνείας, και ασελγείας (διότι λέγουσιν ότι φυ

»λαττουσιν αυτάς παρθένους και καθαράς) άνισως δε και ερωτήση τινάς

αυτούς διά ποίαν αιτίαν τούτο κάμνουσιν; έχουσι μεν πολλάς αιτίας,

και αποκρίνονται, καμμίαν όμως δεν έχουσιν εύλογον, και σεμνήν. Διό

τι ή αληθής αιτία της τοιαύτης των συνοικήσεως δεν είναι άλλη, πάρεξ

μία προσπάθεια, και ήδονή, ήτις δριμύτερον και σφοδρότερον έχει τον έρω

» τα από εκείνους όπου συνοικούν μετά γυναικός νομίμου και υπάνδρου, Επει

δή, ή μεν νόμιμος γυναίκα με το να ήναι ανεμπόδιστος ή συνουσία του συν

νοικούντος άνδρός, και τον έρωτα παρηγορεί τον σφοδρών, και εις χορ

ντασμόν τής ήδονής φέρει πολλάκις τον άνδρα, και την άμετρον καταπαύει

επιθυμίαν χωρίς δε αυτά, και τα κοιλοπονήματα της νομίμου γυναικός,

» ή γέννας των παιδίων, ή ανατροφας αυτών, και ή ασθένειας όπου

εκ τούτων απάντων ακολουθούν εις αυτήν συνεχώς, μαραίνουσι το άν

•θος της ωραιότητος της, και ακολούθως κάμνουσιν εις τον άνδρα άδυ

κατώτερον το κένδρον της ηδονής. Εις δε την συνείσακτον παρθένου

δεν ακολουθούν αυτά. Διότι ούτε η συνουσία του μετ' αυτής συνοι

» κούντος ήμπορεί να χαυνώση τον άκράτητον της επιθυμίας του έρωτα,

ούτε κοιλοπονήματα, και παιδοτροφία μαραίνουσε την σαρκα τους,

» αλλά φυλάττουσαι εις πολλούς χρόνους το κάλλος α τοιαύται γυναίκες,

» με το να μένουν άπειραστας άπό τά φθαρτικά τού κάλλους αίτια, όπου

επομεν, γίνονται τεσσαρακοντα ετών, και φαίνονται ωραία, ώσαν κό

κρα και νεάνιδες όπου ευρίσκονται εις τον θάλαμου. Όθεν διπλή άσηκό

» νεται ή επιθυμία προς τους συνοικούντας με αυτάς. Πρώτον διατι δεν

παρηγορούσε τον προς αυτάς πόθον τους με την μίξιν, και συνουσίαν.

» Και δεύτερον διατί η υπόθεσις του πόθου των μένει τις πολύν καιρόν

ακμαία και δυνατή, ήτις είναι ή ώραιότης του προσώπου και καλλονή

των γυναικών. Λοιπόν οι τοιουτοι, κατά μεν τον μέγα Βασίλειον (δια.

ντάξει ασκητ. δ) βαπτιζόμενοι από τα πάθη δεν αισθάνονται, άλλ’ είναι ωσάν

φρενιτιώτες, και μεθυσμένοι. Κατά δε τον αυτόν Χρυσόστομου (λόγω ότι
» ουδεί ευτραπελίζειν τον ασκητήν) πάσαν ώραν τραυματίζονται, πάσαν ώραν

γο θεριαλωτοι γίνονται. Πάσαν ώραν μοιχεύουσα, χαυνούμενοι από τον τής σω

-φροσύνης δεσμών. Και μήπως είσαι (λέγει ο άγιος) λίθος αναίσθητος και δεν

- σκανδαλίζεσαι; άνθρωπος είσαι υποκείμενος εις πάθη της άνθρωπίνης φύ

νσεως. Και λοιπόν πως είναι δυνατόν να λώβη τινάς πυρ μέσα εις τον

κόλπον του, ή να περπατή επάνω εις την άνθρακιάν, και να μην

- καίεται, χόρτος ών ευκαταφλεκτος, αλλ' όμως λέγει πάλιν ο μέγας Βα

νσίλειος (διατάξ, ασκητικ. δ) αν και συγχωρήσωμεν ότι δεν νύττεται,

μηδε σκανδαλίζεται από το πάθος της επιθυμίας (ο έχων τάς συνεισά

νκτους) πληνάν και αυτός δεν πάσχει, μ' όλον τούτο δεν ήμπορεί με ευκολίαν νά

καταπείση και τους άλλους ότι δεν πάσχει. Το δε να σκανδαλίζη τινάς τους

πολλούς, χωρίς να ήνα προκειμένη καμμία άρετή, δεν είναι χωρίς κίν

οδυνον εις εκείνον, όπου το κάμνει. Έπειτα δε και άλλο ακολουθη

έστω, ο άνδρας δεν βλάπτεται από την θεωρίαν της γυναικός, αλλά

δεν ημπορεί να διίσχυρισθή, ότι και η γυναίκα είναι έξω από τα πά

»θη του σώματος, Όθεν αυτή, ή άσθενής ούσα κατά τον λογισμών, ή

» και το πάθος όξύτατον έχουσα, έλαβε πάθος έρωτος προς εκείνον όπου

» άφυλάκτως συνανεστράφη με αυτήν. Και αυτός μεν δεν έπληγώθη, επλή

νγωσε δε πολλούς φορείς χωρίς να ήξεύρη. Λοιπόν διά να μην ακολουθούν

όλα αυτά, πρέπει να φυλάττεται ο καθείς και άν ήνα δυνατόν να μήν

συναναστρέφεται παντελώς με γυναίκας, είδε και δεν είναι δυνατόν κάν

νά αποφεύγη τάς συχνάς, και έπεταμένας συντυχίας των γυναικών, και

πασών μεν τών άλλων, μάλιστα δε τών μοναζουσών, και καλογραίων.

Και όλοι μεν οι κληρικοί τε και λαϊκοί, μάλιστα δε οι μοναχοί και κα

λόγηροι, επειδή τον ίδιον πόλεμον όπου έχουν οι μοναχοί προς τας μο
ναζούσας, τον αυτόν έχουσι και αι μονάζουσα προς τους μοναχούς, Δι'

δ και ο Αββας Ισαάκ νουθετών τον μοναχών, του λέγει προς τούτοις, ότι

από των κανονικών, ήτοι των καλογραίων, να φεύγη ώς από πυρός. Ει

δε το να συναναστρέφεται τινάς με γυναίκας, και μοναζούσας έμπο

δίζουν οι άγιοι πόσω μάλλον το να συνοική με αυτάς; Ταύτα όπου εί
πομεν διά εκείνους όπου έχουσι συνεισακτους γυναίκας, αρμόζουσ και

εις εκείνους όπου έχωσιν εις τας οικίας των συνεισάκτους νέους αγενείους

και συγκατοικούν με αυτούς. Όθεν ο μέγας Γρηγόριος συμβουλεύει εις τα

έπη του να αποφεύγη ου μόνον ή παρθένος αλλά και κάθε άλλος, και μά

λιστα κληρικός, και μοναχός από την συνοίκησιν των τοιούτων νέων,

Αρσενα πάντ ελέεινε, συνείσακτον δε μαλιστα

»Ο δε μέγας Βασίλειος εις τον ασκητικών λόγον όπου κάμνει περί αποτα

νγής, λέγει, άνισως είσαι νέος κατά το σώμα, ή γέρων μεν κατά το σώμα,

» νέος δε κατά το φρόνημα, απόφευγε την συναναστροφήν των νέων ώς

» από φλογός. Διότι ο εχθρός πολλούς κατακαύσας από την επιθυμίαν

των τοιούτων νέων, παρέδωκεν εις το πυρ το αιώνιον, με πρόφασιν πνευ

»ματικής αγάπης κατακρημνίσας αυτούς εις τό των σοδομιτών βαρα

θρον. Ερεθιζόμενοι γαρ οι έχοντες τους τοιούτους νέους (ώς λέγει ο αυτός

» Βασίλ. εν τω περί παρθενίας) με την ενθύμησιν προς εκείνο το υποκεί

•μενου προς το οποίον φυσικά έλαβον την ερωτικήν κίνησιν, ήτοι προς την γυναί

-κα, εντεύθεν από την σχέσιν όπου έχουσι προς το καταφύσιν, παρανομεί,

αναγκάζονται και προς το παρά φύσιν ζητούντες το θήλυ εν τώ άρρεν.

»Μή συγχωρούμενοι δε, μηδε αυτοί να παρηγορήσουν τον άτοπον έρωτα

» τους με την παρά φύσιν μίξιν του άρρενος, παθαίνουσι τα ίδια εκείνα

» όπου πάσχουσι και οι τας συνεισακτους γυναίκας έχοντες Ενατενίζοντες

γαρ αυτοί (λέγει ο ίδιος Βασίλειος εις τον ανωτέρω περί της αποταγής

λόγου) εις τα πρόσωπα των αγενείων, και σπέρμα επιθυμίας δεχόμενοι

» από τον εχθρόν, και των κακών σπορέα διάβολου, φθοράς, και απολίας

καρποφορούσι δράγματα, Φανερά δε είναι εις τους φιλοϊστορας, και τα

πολλών δακρύων άξια κακά, όπου ήκολούθησαν κατά διαφόρους καιρούς

νείς τον κόσμον εξαιτίας των αγενείων. Πολλα γαρ και μεγαλα λαυρα,

και μοναστήρια ηφανίσθησαν, και πολλών ανθρώπων ψυχαί εις τα πέ

ταυρα του άδου κατήντησαν» -

(1) Σημείωσα την παρούσαν νεαράν, και τους ανωτέρω Κανονας,
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θείς κβ. της ζ. έμποδίζει και το νά τρώγητινάς με μόνας τάς συγγενίδας του, αίτινες είναι ανύποπτας, πόσω μάλλο έμ

ποδίζει το να συγκατοική, μόνος με αυτάς. Λέγει γάρ ο μέγας Βασίλειος (ει τώ περί παρεία) ότι ή τις σαρός ήδονή

και αυτούς τους ομογαστρίους αδελφούς κατεπάλαισε, και κάθε είδος άμαρτίας κατά μητέρων, κα θυγατέρων εκεοτόμησε

Καθώς και τον Αμνών των υιών του Δαβίδ διά την φθοράν της αδελφής του θημάρ εστλίτευσε διότι ή ελκυστική16. και οι

και μαγνητική δύναμις του έρωτος, όπου εβάλθη φυσικώς εις τα σώματα των ανδρών προς τας γυναίκας, αποβίβασα, λέγει,
κάθε όρθών λογαριασμών, ότι, θετέον, εκείνη είναι μήτηρ, ή αδελφή ή θεία, αυτοματως κα παρ. εατών θέλει για σμίξι "ζα

σώματα των ανδρών μετά σώματα των γυναικών, τόσων ξένων, όσον συγγενών, και μ' όλον όπου ένδοθεν οι λογισμοί αντιπα

λαίοντες, τούτο δεν θέλουσιν. - -

Κανών Δ.

- - - - - - - 2 - 2 υ - "Απος. ά.

Επισκοπον προσήκει μάλιστα μένύπο πάντων των έντή επαρχία καθίσταται είδε ουσχερες είη τό ε:

τοιούτον, ή διά κατεπείγουσαν ανάγκην, ή δά μήκος όδου. Εξάπαντος τρεις επί το αυτό συναγομένους εκλεκτοί
-- - ν -- , ------ και ν' ν ν ν -4 ν ν η Ιτής Σαρδικ,

συμψήφων γενομενων και των αποντων, και συντιθεμένων διά γραμματων, τοτε την χειροτονίαν Τοζει -

ς". τής εν

σθαι. Το δε κύρος των γινομένων δίδοσθαι καθ' εκάστην επαρχίαν τώ μητροπολίτη. - :

β. νή. ’νθ".Ερμηνεία -- ιδ. νή. ν

Ο παρών Κανών διορίζεται ότι ο Επίσκοπος πρέπει μάλιστα να χειροτονήται από όλους τους Επισκόπους της επαρχίας

είδε και είναι δύσκολον να συναχθούν όλοι, ή διά κατεπείγουσα ανάγκη, ή διά το μακρόν διάστημα της οδοιπορίας, εξά
τος να συνάγωνται τρεις Επίσκοποι, οι δε απόντες να γίνωνται σύμψηφο διά γραμμάτων εις την χειροτονία, κα τότεινά

χειροτονούσιν αυτόν. Το δε κύρος, και η επισφράγησις τών γινομένων απάντων. Ήγουν το κύρος της ήδη γενομένης ψήφου

ύπο πάντων των Επισκόπων και ο διορισμός του ενός από τους ψηφισθέντας τρείς (ότι τρεις κατά τον εκκλησιαστικών τύπον

ψηφίζονται) ο διορισμός λόγω του ενός προς το δεξασθαι τι μήνυμα, τής χειροτονίας, νά μένη και νά αναφέρεται, ώσει

εις κυριάρχην εις τον Μητροπολίτην εκάστης επαρχίας. (1) Επειδή δε οι ερμηνευτα, ήγου Ζωναράς κα Βαλσαμών, εξη,

γούσε το καθίστασθαι, αντί να ψηφίζεται, και άλλοι αντί νά χειροτονήται. Τούτο πρέπει να ήξεύρωμεν, ότι προηγουμένως,

και κυρίως το καθίστασθαι, το γνεσθαι σημαίνει. Και καθιστημιαντι του, ποιώ, αναδείκνυμι λοιπόν και ένταύθα προηγουμένως, και πε

ρεκτικώς το προσήκει καθίσασθαι δηλοί, ότι πρέπει να γίνεται, να αναδείκνυται, να προχειρίζεται ύπο πατων Είπα δε πε

ριεκτικώς, και προηγουμένως ότι η ανάδειξις αύτη έχει τάξιν ιεράν ήγουν πρώτο να ψηφισθή, και ετα να χειροτονη

θή. Και ούτω πληρεστάτως εννοούμε, ότι κατέστη, δηλαδή έγινεν Επίσκοπος. Ώστε όπου το καθίστασθαι έχει και τα

δύω σημαινόμενα, καθώς και το γνεσθαι, σημαίνει γάρ και το ψηφίζεσθαι, σημαίνει και το χειροτονεσθαι, Το μεν ύπό πάν

των, το δε υπό τριών, και κατά τον παρόντα, και κατά τον ά. Αποστολικών αυτή σχεδόν είναι εξήγησις της ζ. Οικουμενικής έντώ

εαυτής γ. και όταν γάρ τρεις μόνο χειροτονώσιν, υπο πάντων πρότερον ψηφίζεται, συμψήφων των απόντων γινομένων δι' επιστολών,

Κανών Ε.

Περί των ακοινωνήτων γενομένων, είτε των εν κλήρω, είτε των εν λαϊκώ τάγματι υπό των καθ' :ς :

εκάστην επαρχίαν Επισκόπων, κρατείτω ή γνώμη, κατά τον κανόνα τον διαγορεύοντα, τους ύφ ετέρων τη νίκη

άποβληθέντας ύφ' ετέρων μη προσεσθαι. Εξεταζέσθω δε μη μικροψυχία ή φιλονεικία ητιν τοιαύτη ε:-

αηδία του Επισκόπου, αποσυνάγωγοι γεγένηνται. Ένα ούν την πρέπουσαν εξέτασιν λαμβάνη, καλώς πε:

έχεν έδοξεν, εκάστου ενιαυτού, καθ' εκάστην επαρχίαν δις του έτους συνόδους γίνεσθαι. Ένα κοινή πάν-Ι:

των τών Επισκόπων της επαρχίας επί το αυτό συναγομένων, τα τοιαύτα ζητήματα εξετάζηται.1 ρις εια

Και ούτως οι όμολογουμένως προσκεκρουκότες τώ "Επισκόπω κατά λόγον άκοινώνητοι παρά πάσιν είναι

δόξωση, μέχρις άντώ κοινώ τών Επισκόπων δόξη την φιλανθρωποτέραν υπέρ αυτών εκθέσθαι ψήφον Αϊ δε σύ

ναδοι γενέσθωσαν, μία μεν, προ της Τεσσαρακοστής. Ένα πάσης μικροψυχίας αναιρουμένης, το δώρον καθαρών προσφέρη

τα τώΘεώ.Δευτέραδέ, περί του μετοπώρου καιρόν.

Ερμηνεία,

Διορίζεται ο παρών Κανών ταύτα, διά τους κληρικούς, και λαϊκούς όπου άφωρίσθησαν από τους Επισκόπους εκάστης

έπαρχίας, ας κρατή και ας μένη βεβαία ή γνώμη ή ούσα νομοθετημένη, καθώς ο Κανών (ο λ6. των Αποστόλων δηλ.
1 - ν 1 ν. αν ν ν » Λ » ν Σ Α - - ν- -

ή και ο ιβ) ο παλαιός εκείνος διορίζεται, ότι δηλ. να μη δέχονται εις κοινωνίαν από άλλους Επισκόπους, οι υπό άλλων

Επισκόπων άφορησθέντες. Όμως ας γίνεται εξέτασις μήπως οι αφορισθέντες αυτοί, άφωρίσθησαν διά καμμίαν μικροψυχία,
ν ν - 2 - αν Λ -- -η --

ή φιλονεικία, ή άλλην τινά έμπάθειαν του Επισκόπου. Όθεν διά να λαμβάνη τούτο την πρέπουσαν εξέτασιν, και τα τοιαύ

τα άλλα ζητήματα, εφάνη εύλογον να γίνωνται σύνοδοι τοπικα δύω φορας τον χρόνον εις κάθε έπαρχία, και νά συνά

(1) Δ' ό και ο Θεοδώρητος βιβλ. α. της εκκλησιαστικής ιστορ. κεφ. θ.

» λέγει ότι οι πατέρας της παρούσης α. εν Νικαία συνόδου επιστέλλοντες

» συνοδικών επιστολήν εις τους εν Αλεξανδρεία επισκόπους, γράφουσεν ότι

- τας χειρονονίας των επισκόπων πρέπει να επισφραγίζη ο Αλεξανδρείας

» επίσκοπος. Συνεπιψηφίζοντος αυτούς και επισφραγίζοντος του της καθο

»λικής Αλεξανδρείας επισκόπου. Όθεν ό Συνέσιος επιστέλλων προς τον

- Θεόφιλου γράφει περί τίνος Αντωνίου όπου έμελλε να γένη Επίσκοπος,
» Ο τι εις τήν αυτού χειροτονίαν το καριώτατον όπου εχρειάζετο ήτον, ή

- του Θεοφίλου χειρ . . . γένοιτο, άνεμοι βουλομένω κοινωνον αυτόν εις

- την ομότιμον ιερωσύνην προσδεξασθαι. Ένος ούν έτι δεν του κυριωτάτου

μέντο, της ιεράς σου χειρός. Και ή εν Χαλκηδόνι σύνοδος πράξει εγ.

» αναφέρουσα τον παρόντα κανόνα λέγει. Ο κανών ούτος διαγορεύει, ότι

» το κύρος των εν εκάστη επαρχία γενομένων να έχη ό Μητροπολίτης, και

αυτός να χειροτονή όλους τους υποκειμένους αυτού Επισκόπους. Ο γάρ

» ιερός τύπος, κατά τον ιερόν Συμεών Θεσσαλ, ερμηνεύει, ότι ή μεν συ

νοδος να ψηφίζη τρεις, και να ανάγονται το Μητροπολίτη ή το Πατριαρ

•χη. Εκείνος δε αποφασίζη ένα των τριών εις το να δεχθή το τής χει

» ροτονίας μήνυμα. Και ή αυτός ό ίδιος τον χειροτονεί μετά και άλλων

ο αρχιερέων, συλλειτουργών, ή με έκδοσιν εδικήν του, άλλοι τον χειρο

η ΤΟΥΟ ΑΥ,
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-- - - ο - αν -

γωντα όλοι κοινώς οι Επίσκοποι νά τά θεωρούν. Και έτζι αφ' ού γένη ή τοιαύτη εξέτασης, οι φανερώς αμαρτάνοντες εις

τον Επίσκοπο, και με δίκαιον τρόπον αφορισθέντες παρ' αυτού να μένουν άφωρισμένοι, κατά τον τού άκολούθου και δικαίου λόγου, και

από όλους τους άλλους Επισκόπους. Έως ότου φανή εύλογον εις την κοινότητα των Επισκόπων να δώσουσιν απόφασιν
-4 -- - 2 λ---- *Γύ, ότι, όταν - --- έ- ----- ν ---- 1.

φιλανθρωποτέραν δά τους αφορισθέντας αυτούς. Εάν γάρ ο άφορίσας αυτούς, θετέον, σκληρύνητα, και μετά καιρόν δεν θέλη
Ν.ν - -

να τους λύση από τον αφορισμών, ή και εάν αποθάνη, είναι άδεια εις την σύνοδον άφ’ ου γνωρίση αρκετών τον καιρών του
αν

έπιτιμίου, να λύη τούτους από αυτό. Αι σύνοδοι δε αύται ας γίνωνται, μία μεν προ της τεσσαρακοστής, να διαλυομένης
-- ν

κάθε μικροψυχίας και σφάλματος όπου ή ο Αρχιερεύς έκαμε προς τον κλήρον, και τον λαόν ή αντιστρόφως ο κλήρος,

και ο λαός προς τον αρχιερέα προσφερθή εις τον Θεόν καθαρών, και άμωμον ίς νηστείας το δώρον. Η δευτέρα δε άς
- - - - - -

γίνεται εις τον του φθινοπώρου καιρό. Ανάγνωθι και τον λ6 και λζ. Αποστολικόν

Κανών ΣΤ'

- -- -

"Αποστολ,

λό" της β'

β. γ. τής γ.

η της δική

της ς. λς".

της έν Αντ.

ιθ. τής Κα

ρθ. ιγ.

ούση, και κατά κανόνα έκκλησιαστικών, δύω, ή τρεις, δι'

νων ψήφος.

Τά άρχαια έθη κρατείτωτάέν Αιγύπτω, και Λιβύη, και Πενταπόλει, ώστε τον Αλεξανδρεία Επίσκοπον πάν

των τούτων έχειν την εξουσία». Επειδή και τώέν Ρώμη Επισκόπω τούτο σύνηθές έστιν. Ομοίως δε και

και κατά την Αντιόχειαν, και έντας άλλας έπαρχίας, τά πρεσβεία σώζεσθαι τας έκκλησίας. Κα

θόλου δε πρόδηλον εκείνο, ότι είτς χωρίς γνώμης του Μητροπολίτου γένοιτο Επίσκοπος, τον τοιού

τον ή μεγάλη Σύνοδος ώρισεμή δεν είναι Επίσκοπον. Εάν μέντοι τη κοινή πάντων ψήφω ευλόγω
ν

οικείαν φιλονεικίαν αντιλέγωσε, κρατείτω ή τών πλειό

Ερμηνεία: (1)

ε - χ αν ν - - - - 9 Α

Ο παρών Κανών διορίζεται, ότι να φυλάττωνται τα παλαιά έθη των τριών Πατριαρχών, του Αλεξανδρείας μεν κυρίως και
- -- - -- " - ο

κατά ά λόγον. Του Αντιοχείας δε, κατά δεύτερον λόγον και του Ρώμης συνεπτυγμένως και περιληπτικώς (περί δε του Ιεροσολύμων δια

τέρως και ξεχωριστάφησινή παρούσα σύνοδος έντώζ. αυτής Κανόνι, και περί του Κωνσταντινουπόλεώςφησινή β. έντώγ. Κανόνι)ώςεόπου ο μεν ΙΙ ν - - - - - - - » ν » - η - η ν - ν Αθ - - Αγ. ν -- --- ν

πού, ο μεν Πατριάρχης (τον οποίον Επίσκοπον ονομάζει εδώ, με το να μην ήταν ακόμη συνήθεια να ονομάζεται τινάς με το τού Πατριάρ
κ. Α. της Αλεξανδρεί 1 ν. Αυ 22 ν - * ν ι - - » - ι βύη 1. Π- -

χου όνομα) (2) ς Αλεξανδρείας, να έχη την εξουσία των Επισκόπων κα Μητροπολιτών της Αιγύπτου, και Λιβύης, και Πενταπόλεως

Καθώς και εις τον Pώμης Πατριάρχηνή αυτή συνήθεια επεκράτησε (3) νά έχη την εξουσίαν και προεδρίαν πάντων των

---------

(1) Η αιτία όπου εξεδόθη από την σύνοδονό παρών κανών είναι αύτη.

Συνήθεια ήταν εις τούς επισκόπους της Αιγύπτου, και Λιβύης, και Πεντα

πόλεως να έχουσι πρώτον τον Αλεξανδρείας και χωρίς της εκείνου γνώ

μης να μη πράττουσε κανένα εκκλησιαστικόν. "Ως ό Επιφάνιος αρέσει ξα.

φησί. Ταύτην την εξουσίαν μεταχειριζόμενος, και ό ιερομάρτυς Πέτρος ό

της Αλεξανδρείας Επίσκοπος εκάθαρε τον Μελέτιον Επίσκοπον Λυκοπόλεως

έν Θηβαίδι, ώς μαρτυρεί ο μέγας Αθανάσιος εν τήβ. αυτού απολογία.

Σημειοι δε προσέτι ό αυτος άγιος ότι προ του Πέτρου, επειδή εις την Πεν

ταπολιν της άνω Λιβύης μερικοί Επίσκοποι έδέχθηκαν την γνώμην του

Σαβελλίου, και τόσον ίσχυσαν τα εκείνου νόθα δόγματα, ώστε μόλις έκη

ρύττετο εις τας έκκλησίας ό υιός του Θεού. Τούτο μαθών Διονύσιος ο

Αλεξανδρείας, απέστειλε πρέσβεις προς αυτούς να μεταφέρουν αυτούς

εις το ορθόδοξον δόγμα της εκκλησίας εκ τούτων δη φανερόν γίνεται, ότι

ό Αλεξανδρείας, και προ της πρώτης ταύτης συνόδου είχε τα Πατριαρ

χικά προνόμια, και εξ Αρχαίου έθους (όπερ μαλιστα έκράτησεν από τον

λδ. Αποστολικόν, λέγοντα, ότι οι Επίσκοποι εκάστου πρέπει να γνωρί

ζουν ένα πρώτον και τα εξής) εξουσίαν είχεν όχι μόνον να διοική τα

εκκλησιαστικά τών εκεί σε επαρχιών, και διοικήσεων αλλά και να καθαρή

Επισκόπους, και Μητροπολίτας, εκείνου του κλίματος. Επειδή δεόρηθείς

Μελέτιος καθαιρεθείς υπό του Αλεξανδρείας, επεχείρησε να βιάση το

τοιούτον έθος, και να τολμά να χειροτονή άλλους Επισκόπους εις την

διοίκησιν της Αλεξανδρείας, διά τούτο ή παρούσα αύτη έν Νικαία σύνο

δος ανανέωσε διά του παρόντος Κανόνος το αρχαίου έθος, και

πάλιν έπεσφράγισε να έχη ο Αλεξανδρείας την εξουσίαν πάντων των εν Αιγύ

πτω και τα εξής. Και κατά ταύτην την έννοιαν εξέλαβαν τον άνά χεί

ρας Κανόνα οι εξ Αιγύπτου Επίσκοποι, κατά την εν Χαλκηδόνι σύνοδον,

πράξει τετάρτη Δοσίθιοι εν τη δωδεκαβίβλ.) ή εξουσία δε αύτη δηλούται

και εν τώ λ. καν της δ.

(2) Το γαρ όνομα Πατριάρχης πρώτον ήρξατο λέγεσθαι εν τοις χρό

νος Θεοδοσίου του μικρού. Των γαρ Πατριαρχών πρότερον λεγομένων

ιδιαιτέρως Επισκόπων των Αποστολικών θρόνων. Ο Θεοδόσιος ούτος πρώ

του ονόμασε τον "Ρώμης Πατριάρχην, και τον Θείον Χρησόστομον, ως

τούτο δηλοί ο Σωκράτης βιβλ. ζ. κεφ. λα... έβρέθη δε το όνομα τούτο

και εν τη εν Χαλκιδόνι Συνόδω και μάλιστα υπό του Ιουστινιανού ώνο

μάσθησαν Πατριάρχαι οι Πατριάρχα. Σημαίνει δε δύο τινά το όνομα

τούτο ή τους Επισκόπους όπου έγιναν έφοροι, και έξαρχοι έντισιν έπαρ

χίας, και διοικήσεσιν απο κοινήν σύνοδον, καθώς έκαμε τούτο ή οικου

μενική Δευτέρα σύνοδος, κατά τον Σωκράτην βιβλ. έ, κεφ. ή από τους

οποίος ένας ήτον, και ο Νύσσης Γρηγόριος υποκείμενος τω Καισαρείας,

ο νομάσθησαν δε ούτοι με τούτο το όνομα Πατριάρχαι ουκ από της υπε

ροχής των θρόνων, αλλ' από της συνοδικής ψήφου. Ένα έχωσε περισσο

------------------------- - - - - - - - ----------- -

τέραν ισχύν προς καταφύτευσιν, και εκρίζωσιν. Καθ’ ό και ίσοι ήσαν τους

άλλοις Πατριάρχας. Δι' 5 και 6 Νύσσης προς τον Φλαβιανόν Αντιοχείας

γράφων, κατά του Καισαρείας του αυτόν καταφρονήσαντος, έλεγεν. Η κατά την

ιερωσύνην τό αξίωμα κρίνοιτο, ίση παρά της συνόδου, και μία γέγονεν

άμφοτέρων ημών ή προνομία, μάλλον δε ή φροντις της των κοινών διορ

θώσεως εν τώ τό ίσον έχειν. "Η σημαίνη κυρίως τους Επισκόπους έχον

τας την πρώτην τιμήν εν τη εκκλησία από της υπεροχής των οικείων

θρόνων και το πρώτον αξίωμα, ού προσωπικών δν ώς τό εκείνων. Αλλ'

ανήκον τους εκείνων θρόνος κατά διαδοχήν. Ούτινες πέντε ήσαν, ο Ρώ

μης. Ο Κωνσταντινουπόλεως. Ο Αλεξανδρείας. Ο Αντιοχείας. Και ο Ιερο

σολύμων. Οι όποιοι και ονομάσθησαν κατά ακροστιχίδα οικουμένης Κάρα.

Το μεν γαρ Κ. δηλο, Κωνσταντινουπόλεως. Το δε Α. Αλεξανδρείας. Το δε

Ρ. Ρώμης. Το Α. Αντιοχείας. Και το Ι. Ιεροσολύμων. Επειδή δε ό πρώ

τος άφηνίασεν, έμεινε πρώτος, ο Κωνσταντινουπόλεως, Προσετέθη δε ύστε

ρον και Πέμπτος ό της μεγάλης Μοσχοβίας. Αλλά και ούτος ουκ έστι

νύν. Είδε και ο Αντιοχείας Πέτρος γράφων προς τον Ακυληίας είπεν,

ότι μόνος αυτός δικώς ελέγετο Πατριαρχης, ώ συνήσει και ο Βαλσαμών,

αλλ' όμως ου βλέπομεν τι λέγουσιν οι Επίσκοποι περί έαυτών, αλλά τι

περί αυτών λέγει ή καθολική εκκλησία, "Ωνόμασε δε και τον Εφέσου ο

Διονύσιος, και Τιμόθεος ο Αίλουρος, Πατριάρχην, αλλ' ήθέτησεν ή ό".

σύνοδος τούτο. Ωνόμασε και Θεόδωρος ό ιστορικός τον Θεσσαλονίκης

Πατριάρχη». Αλλ' ούτως αυτον προσειρκεν. "Η κατά τον λόγον των εξαρ

χων, ως εποίησεν ή β ώς είπομεν, ή ως άλλοι λέγουσι, διά τάς πολλάς

Επισκοπάς όπου είχεν εις τεσσαράκοντά που πληθυνομένας (Δοσίθεος

εν τη Δωδεκαβίβλ)

(3) ουκ ορθώς ερμηνεύουσι τον παρόντα κανόνα οι από της Ρωμαϊκής

έκκλησίας όρμώμενοι. Όθεν ό Πάπας Φίληξ διαφερόμενος προς τον Κων

σταντινουπόλεως Ακάκιου, διαφθείρας είπε, ότι ο Ρώμης επίσκοπος εν

εκάστη συνόδω έχει το κύρος, ώς ο Κανών (ο παρών δηλ) βούλεται της

έν Νικαία συνόδου. Και προ αυτού ό του Λέοντος τοποτηρητής Πασχα

σίνος αντεστραμμένως προέφερε τον αυτον Κανόνα έντή δ. συνόδω. Ημείς

όμως εξ αυτών των βημάτων του κανόνος ευρίσκομεν το αληθινόν νόη

μα της συνόδου ταύτης. Λέγομεν λοιπόν, ότι επειδή ο Μελέτιος παρέτρεχε

τα δίκαια του Επισκόπου Αλεξανδρείας, ως επομεν, έδωκεν αιτίαν εις

την σύνοδον ταύτην να εκθέσουν τον παρόντα κανόνα, και να δωρίσουν

όχι κανένα νέον, αλλά μόνον να επικυρώσουν τις τάξεις όπου έσώζοντο

εκ παλαιάς συνηθείας, όχι μόνον εις τους Πατριάρχας, αλλά και εις

τούς Μητροπολίτας και όχι μόνον εν ταις χειροτονίας της οποίας πα

φέτρεπεν ο Μελέτιος, αλλά και ευπαντι άλλω δικαιώματι, όπου ανήκει τοις

Πατριάρχας, και Μητροπολίτας κατά της υποκειμένας αυτούς εκκλησίας

Τούτων προυποτεθέντων, λέγει ο Κανών. Τα αρχαία έθς κρατείται, τα
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εσπερίων Επισκόπων τε και Μητροπολιτών. Ομοίως δε και ο της Αντιοχείας Πατριάρχης να έχη την εξουσία, των Επισκό

πων και Μητροπολιτών της Συρίας, Κοίλης Συρίας, Κιλικίας έκατέρας, Μεσοποταμίας, και πασών των άλλων υποκειμένων

αυτώ διοικήσεων. (1) Ου μόνον δε τα προνόμια των Πατριαρχών τούτων ο παρών Κανών προστάζει να σώζονται Αλλά

ακόμη και τα προνόμια των άλλων επαρχιών, και εκκλησιών των υποκειμένων εις τους Μητροπολίτες Τόσο τους Πατριά
χας όντας, όσον και τους μη υποκειμένους Πατριάρχας, τότε και νυν, δηλ. τους αυτοκεφάλους, ΟΙΟΥ Ασίας, Πόντου, Θράκης, Κύπρου

Αφρικής, και των άλλων. (άγκαλά και άλλοι λέγουσιν, ότι, άλλας επαρχίας ονομάζει ο Κανών εσω, συνεπτυγμένως τας διο

κήσεις τας υποκειμένας τοις άλλοις δυσ Πατριάρχας τώ Κωνσταντινουπόλεως, και τώΙεροσολύμων και Μητροπολίτας νά όνο

έζη μόνον τους Πατριάρχας. Αλλ' η πρώτη ερμηνεία κρείττων εστί, και άρα τον Δοσίθεον εν τη Δωδεκαβίβλ. σελ. 117μας η μονον τους ριαρχίας η η ερμη β ν τι ν - - - - - -

123) Ώστε που κανένα πράγμα αναφερόμενον εις εκκλησιαστική διοίκησιν να μην γίνεται, χωρίς τη Γνώμη, αυτων Επειδή

δε το μεγαλήτερον και κυριώτερον πάντων των εκκλησιαστικών είναι η χειροτονίας, δα τούτο ακολούθως επιφερε ο Κανών,

ότι όποιος ήθελε γένη "Επίσκοπος χωρίς την γνώμην του έδικού του Μητροπολίτου, ωρίσει ή μεγάλη Σύνοδος αυτή, δ τοιού

τος να μην είναι Επίσκοπος, (Διότι, αν και το πλήθος των Επισκόπων έψήφιζε τον Επίσκοπο, ή επικύρωση ομως τις ψή

φου έπρεπε να γένη από τον Μητροπολίτη, και όποιον εκείνος έδοκίμαζε, έπρεπε να γένη Επίσκοπος και ορα την υποσημ.

του δ. κανόνος της παρούσης ά.) Πλήν άν κοινώς όλοι ψηφίσουν τινά εις επισκοπήν κατά κανόνας έκκλησιαστικούς, δύω δε,

ή και τρείς αντιλέγουσιν, όχι ευλόγως, και δικαίως, αλλά φιλονείκως, και κατά πείσμονή, η ψήφος των περισσοτέρων νά

υπερνικά. (2) Καθώς και ο ιθ. Κανών διορίζεται της εν Αντιοχεία. Ο δε ιγ. της εν Καρθαγ. λέγει, ότι εάν από τους
-- - Α. - ο - » - ν

συμψηφισμένους, και υπογράψαντας, ύστερον έναντιωθή τινάς εις την ιδίαν του ομολογία, και υπογραφή, αυτός εαυτον θέλει
- - *

ποστερήσει της του Επισκόπου τιμής. Ανάγνωθι και την έρμηνείαν τού λδ. Αποστολικού

Κανών Ζ.

Επειδή συνήθεια κεκράτηκε, και παράδοσις άρχαία, ώστε τον εν Αιλία Επίσκοπον Τιμάσθαι, έχέτω

την ακολουθίαν της τιμής, τη Μητροπόλει σωζουμένου του οικείου άξιώματος,

Ερμηνεία

Απος, λό".

της β'. β.

γ. τής γ' ή.

της δική της

ς". λς. τής

Αντιοχ. ιθ'.

» -

Δύω ερμηνείας επιδέχεται ο παρών Κανών. Ο μεν γάρ Βαλσαμών, και ο Ανώνυμος των κανόνων ερμηνευτής, με τους

οποίους συμφωνούσι και τινες Παπίστα και Καλβίνο, ερμηνεύουσιν, ότι επειδή και επεκράτησεν άρχαία τ: και

συνήθεια να τιμάται ο Επίσκοπος της Αιλίας, ήτοι των Ιεροσολύμων, (3) διά το έν αυτούς σαρκωθήναι, και παθεν τον

Κύριον, και το σωτήριον Κήρυγμα εξ αυτών προελθείν διά των ιερών Αποστόλων εις όλον τον κόσμον, ας η την τι

μην ακόλουθον με την προτέραν, και εις τους μετά ταύτα χρόνους, μόνην όμως τιμήν χωρίς εξουσία» τινά και αξίωμα. Διότι

εν Αίγυπτο και Λιβύη και Πενταπόλει. Ώστε τον εν Αλεξανδρεία Επί

σκοπον πάντων τούτων έχειν την εξουσίαν. Επειδή και τώ έν Ρώμη

Επισκόπω τούτο σύνηθες έστι. "Ενθα σημείωσα, ότι ή τούτο Αντωνυ

μία, δεν αναφέρεται εις άλλο, πάρεξ εις το έθος. Όπου θέλει να ειπή

Κοινότερον. Καθώς και εις τον "Ρώμης "Επίσκοπον ή αυτή συνήθεια έπε

κράτησε. Ποια; το να έχη την εξουσίαν πάντων των υποκειμένων αυτώ.

Καθώς γαρ έχει την αυτήν συνήθειαν, ο "Ρώμης με τον Αλεξανδρείας,

τοιουτοτρόπως έχει και την εξουσίαν την αυτήν με εκείνον. Ότι δε τούτο

έστε το νόημα του Κανόνος. Συμμαρτυρεί και η Αραβική των αυτών

κανόνων μετάφρασης, ήτοι ή Αλεξανδρεινή έκδοσις. Συμμαρτυρεί και ο

Αιγύπτιος Ιωσήφ ό άρχαίος ερμηνευτής των Κανόνων της Συνόδου ταύ,

της Συμμαρτυρεί εις το Λατινικών μετάφρασις Διονυσίου του μικρού,

Συμμαρτυρεί η έκδοσης Ισιδώρου του Μερκάντορος. Και τέλος πάντων,

συμμαρτυρεί ή μετάφρασις Ρουφίνου Πρεσβυτέρου Ακυληίας. Λοιπόν επει

ή ούτως έχει το αληθές, και η διοίκησης της "Ρώμης είναι περιωρι

σμένη ώς και του Αλεξανδρείας, μάτην φαντάζονται να έχουν οι "Ρω

μάνοι εκ του κανόνος τούτου απεριόριστον εξουσίαν εις όλου του κόσμου.

Σημείωσαν δε ότι με το να ήταν ακέραια τα πρεσβεία της Ρώμης δεν

τα ανεκαινισεν ό παρών κανών. Είδε και δεν ήταν, το αυτό όπου είπε

περί του Αλεξανδρείας, ήθελεν είπή και περί του "Ρώμης (Δοσίθεος εν τη

Δωδεκαβίβλ.)

(1) Σημείωσα ότι τα πρεσβεία, και προνόμια του "Ρώμης, Αλεξαν

δρείας και Αντιοχείας όπου λέγει εδώ ό Κανών, δεν είναι Μητροπολι

τικά, καθώς είπόν τινες, άλλα Πατριαρχικά. Διά τι και ο Βαλσαμών,

και ό Ανώνυμος των κανόνων ερμηνευτής, περί Πατριαρχών λέγουσι τους

κανόνας όμιλεί». Αλλά και Ιωάννης ο Αντιοχεύς εν τη συλλογή των κα

νόνων, και Ιωάννης ο σχολαστικός εν τώ νομοκανονι, τον παρόντα κανόνα

υποθέμενοι. Αλλά δή και τον ζ. και της 6. τον β', και τον ή της γ.

επιγράφoυσι. » Περί της ορισθείσης τοις Πατριάρχας έκ τών κανόνων

- τιμής, και ή παράφρασις του Αιγυπτίου Ιωσήφ ή εις τον παρόντα Κα

» τόνα τό αυτό λέγει. Και ή από του Αραβικού έκδοσης των Μελχιτών,

» τόν Αλεξανδρείας ένταύθα, και Ρώμης Πατριάρχας καλεί (Δοσίθεος αυτό

•θι.) Μόνοι δε οι Πατριάρχαι είχον προνόμιον το να φορούν σάκκους,

-φαινόλα διά πολυσταυρίων, και στιχάρια μετά Γραμμάτων και τριγω

γνίων, και όχι άλλοι, κατά τον Βαλσαμώνα. (σελ. 449. του Γιούρις)
•(άγκαλά και να εδόθησαν κατά τον Ζωναράν, μόνα τα διά πολυσταυρίων

-φαινόλια και εις τον Καισαρείας, Καππαδοκίας, Εφέσου, Θεσσαλονίκης,

και Κορίνθου, και άρα την υποσημ. του θ. της δ) Έλειτούργουν δε

τρις μόνον του ενιαυτού με τους σάκκους τη Κυριακή του Πάσχα, τη

» Πεντηκοστή, και τη Χριστού γεννήσει, κατά τον Χωματεινόν Δημήτριου

» (σελ. 318 του Γιούρ) Ορίζεται δε ό Πατριάρχης από τον Λέοντα και

» Κωνσταντίνου, τους Βασιλείς ούτω. Πατριάρχης έστιν εικών Ζώσα Χρι

στού και έμψυχος, δι' έργων και λόγων εν εαυτή χαρακτηρίζουσα την

ν αλήθεια». Τέλος το Πατριάρχη ή των καταπεπιστευμένων αυτώψυχών

»Σωτηρία, και το ζήν μεν Χριστώ, έσταυρώσθαι δε κόσμω. Ιδιον δε του

» Πατριάρχου, τό είναι διδακτικών, και προς πάντας τους υψηλούς τε και

» ταπεινούς άστενοχωρήτως συνεξισούσθαι. (Τίτλ. γ. της εκλογ. των νόμ.

σελ. 84. του β. βιβλ. του Γιούρ.),

» (2) Σημείωσα, καθώς λέγει Φιλόθεος ο Πατριάρχης, ότι η σύνοδος

εδώ το κατά κανόνα είπε, και το, αν φιλονείκως αντιλέγουσιν. Επειδή λέ

γει, δι είπε, ή σύνοδος άν γένη ψήφος πολλών άπλώς, αλλά κατά κανόνα,
- -- - - ν - - - - - -

ουδεάν αντιλέγουσιν απλώς, αλλά φιλονείκως και πεισματικώς, ώστε εάν,

αφιλονείκως και όρθώς αντιλέγουσιν, ουδε οι δύω βέβαια πρέπει να παρα
- - - γ 1 ν β ι

» βλεφθούν, όταν μάλιστα η ψήφος δεν είναι κανονική

(3) Σημείωσα ότι κατά τον Ιώσηπον περί "Ιουδ. βιβλ. ζ. κεφ. Ιή. Ιε

ροσόλυμα ωνομάσθησαν. Διά τι ό Μελχισεδέκ ό πρώτος κτίσας την πό

λιν, επειδή και έκτισεν ιερόν, εξ αυτού την πόλιν ιεροσόλυμα εκάλεσε,

Σόλυμα καλούμενου πρότερον. Αλλοι δε, και ίσως ορθότερόν φασιν, ώς 6

Προκόπιος (σελ. 198. ά., τόμ. Οκτατεύχ. ότι από το Πεδους και Σαλήμ,

ονόματα της αυτής πόλεως, έγινε σύνθετον τούτο το όνομα Ιερουσαλήμ,

και κατά φθοράν Ιερουσαλήμ) Πλήν όπως και αν είναι, το όνομα της

Ιερουσαλήμ είναι Εβραϊκόν όλον, δηλούν όρασις ειρήνης κατά τους πατέρας

(εμή τις λέγοι ότι είναι σύνθετον εξ Εβραϊκού και Ελληνικού. Ωσπερ

είναι και το άντμίνσιον, εξ Ελληνικού και Λατινικού. Αλλά ούτως ου

σημαίνει πλέον όρασις ειρήνης) Ιερουσαλήμ δε πρότερον όνομαζομένη, A

λια καπιτωλία ώνομάσθη κατά τον Δίωνα, ύστερον, Αιλία μεν από τον

Αδριανόν τον επικαλούμενου Αλιον, όστις κατασκαφείσαν πρότερον την

Ιερουσαλήμ και βουσιν άροτριωθείσαν, και σπαρείσαν κατά τον Ευσέβειου

και μόλις γινοσκομένην, κατά το έδαφος κατά τον Θεολόγου Γρηγόριον,

Αιλίαν μετωνόμασε, κατά την Θεοδώρητον και Ευσέβειον. Καπιτωλίαν δε

διά τι έκτισεν εις τον τόπον του ναού του Θεού, ναόν του τώ καπιτω

λέω της Ρώμης τιμωμένου Διός, ό, αυτός Ανδριανός, κατά τον ίδιον

Δίωνα.

ΙΟ
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ή εξουσία, και το αξίωμα πρέπει να σώζεται εις τη Μητρόπολη της Παλαισίας, λέγω δή τη Καισάρεια, (!) τού Στρά

τωνος όνομαζομένην, εις την οποίαν ώς λέγουσιν υπόκειντο τά"Ιεροσόλυμα. Καθώς δηλ. κα ο ιβ. της ενΧαλκίδα διορίζεται,

ότι όσα πόλεις διά γραμμάτων Βασιλικών έλαβον τιμήν Μητροπόλεως, οι εκείνης επίσκοπο μονη, ας απολαμβάκισ. την
τιμήν, τα δε οικεία δίκαια ας σώζονται εις την κατά αλήθειαν Μητρόπολιν. Όν τρόπον ο Μαρκιανός έτίμησε την Χαλκίδα, χα. Ο

Ουαλεντινιανός την Νίκαια, κατά την γ' πράξιν της δ. συνόδου. Ο δε Ζωναράς, και άλλοι θέλουσιν, ότι, καθώς ο προ

λαβών Κανών τά πρεσβεία έδωκεν εις τον Αλεξανδρείας, και Αντιοχείας, ή μάλλον είπε, ανέωσε, ώς κανοτομηθέντα,

(; γαρ πρεσβεία του Ρώμης δεν ανενεώθησαν Επειδή ήτοι, ως είπομεν, ακέραια κα απαρασάλευτα, τοιουτοτρόπως κα

παρών Κανών τιμήν επενφίσατε εις τον Ιεροσολύμων Ταυτό, είπε, καθώς εκείνος έκύρωσε εις ανοι, όχι μον

προνόμια, και τιμή, πατριαρχική, αλλά κα τής τιμης τα της τη τάξη, καθ η ο μεν Ρώμης έστι πρώτος, ο δε:
δρείας δεύτερος, ο Αντιοχείας τρίτος, ούτω και ούτος ευρωσεν εις τόν Ιεροσολύμων οχι μονον τμην πατριαρχική αμα

και τάξιν τμής. Διά τούτο ουκ είπεν εχέτω τιμή, αλλά εχέτω την ακολο να τής τιμής Τατόν, επεν, ας για τη ται

ξει της τιμής τέταρτος μετά τους τρεις. Το δε να σώζεται τό οικείοι αξίωμα τή Μητροπόλει, διλα οτι η τιμή αυτη η

Πατριαρχική, δεν είναι προσωπική, και μερική (περί ής όρα την β. υποσημείωσιν τού ς". της παρούσης) αλ αφοσιωμένη
- τον ν α- “ λήμ. "Ωστε όπου νά διαβαίνη εις όλους τους κατά καιρον διαδόχους του θρόνου, και όχι εις

εις την μητρόπολιν της Ιερουσαλήμ α νη εις ς τα καρ οχ " - και Y A., γι'

τούτον ή εις εκείνον μόνον. Ότι δε Μητρόπολις ή Ιερουσαλήμ ήτοι, μάρτυρες στε. Ιώσηπος λίγων Περι, Ιουλ βελίν --

μεγάλη πόλις και του παντός Ιουδαίων Μητρόπολις Και ο Φίλων, Μητρόπολις ου μιάς χωρας Ιουδ ειας, αλλά και τών

πλείστων. Ο γάρ Αποστολικός θρόνος των Ιεροσολύμων όχι μόνον πρωτεύει πάτης της οικουμένης σχεδα, άλλά κα Πα

τριαρχικών προνόμιον είχεν απαρχής, και έχει Πρώτο, διά τι εχεν υποκείμενα, εις αυτό, επαρχίας κα οιοκησιν τω Πα

τριάρχη ανήκουσαν. Όθεν οι μεν όμοροι των εκκλησιών πρεστωτές, και οχι ο Καισαρείας, εχειροτόνησαν το Δίωνα Ιεροσο
λύμων, άναχωρήσαντος του Ναρκίσσου. Αναφανείς δε πάλ» Ο Νάρκισσος, πάλι υπό τών αδελφών καλείται κατα τον Ε

σέβειον, και όχι υπό του Αδελφού, ή του Καισαρείας, ο δ. Νάρκισσος σύνοδον έκαμε μετα ο Επισκόπων πρι τα Πά

α προ της ά. συνόδου. β. Διατί ο Ιεροσολύμων έντή ά. συνόδω πρώτος υπέγραψεν, ο δε Εισέειος Καισαρείας πέμπτος

Και καθολικώς ειπείν, οι μεν Μητροπολίτα παραλλάσσουσιν εν ταις υπογραφας, και έν τις καθίσματι των συνοεων, και

έν τους προς τους Αυτοκράτορας προσφωνητικούς, άλλοτε πρότερον, και άλλοτε ύστερον. Ο δε Ιεροσολύμων, παντοτε πρωτος

μεν τών της συνόδου Πατέρων ευρίσκεται, αείποτε δε μετά των Πατριαρχών συναριθμείται, και μετα των Μητροπολιτών

ουδέποτε. Και ανάγνωθι τον Δοσίθεον έν τη δωδεκαβίβλ. βιβλ. β. κερ. δ'. Είδε και δοιημεν ότι ήταν η Ιερουσαλήμ υποιες

μένη εις την Καισάρειαν, τι άπό τούτο, καθώς το Βυζάντιο, πρότερον ήτον υποκείμενον εις την Ηράκλεια, υστεροι δε αφ

ού το Βυζάντιον έγεινε Πατριαρχείον, υπετάχθη ή Ηράκλεια εις αυτό. Τοιουτοτρόπως, αν και συγχωρήσωμεν (όπερ ουκ

έστιν) ότι υπέκειτο ή Ιερουσαλήμ εις την Καισάρεια, άφ’ ου ή Ιερουσαλήμ ετιμήθη εις Πατριαρχείο, ή Καισάρεια έμεινε

μεν με το έδικόν της αξίωμα ύστερα, νά ήνα Μητρόπολις της Παλαιστίνης, υποδεεστέρα δε όμως τών Ιεροσολύμων. Και

ο αυτή μεν, Μητρόπολις έστι μόνον, τα δε Ιεροσόλυμα, Πατριαρχείον Ανάγνωθι και τον λδ. Αποστολικόν,

- Κανών. Η

"Αποστ. Περί τών όνομαζόντων μεν έαυτούς καθαρούς ποτε, προσερχομένων δε τή καθολική, και Αποστο
- - - -- - ν Λ αν

: ει λική έκκλησία, έδοξε τη άγια, και μεγάλη Συνόδω, ώστε χειροθετουμένους αυτούς, μένειν ούτως έν
της - - - ν ν ν - - - - η ν η ν ν ν ν

τις 5 το Iτώ κλήρω. Προπάντων δε τούτο ομολογήσαι αυτούς εγγράφως προσήκει, ότι συνθήσονται, και ακολουθή

: σουσι της καθολικής και αποστολικής εκκλησίας δόγμασι. Τούτ' έστι και διγάμος κοινωνείν και τους εν

: τώ διωγμώ παραπεπτωκόσιν. Εφ’ ών και χρόνος τέτακτα, και κα ρός ώρισται, "Ώστε αυτούς ακολου

ε:Ιθεν εν πάσι τους δόγμασι της καθολικής εκκλησίας. Ένθα μένουν πάντες, είτε εν κώμας, είτε εν

πόλεσίν, αυτοί μόνοι ευρίσκοντο χειροτονηθέντες, οι ευρισκόμενοι εν τω κλήρω, έσονται εν τω αυτώ

σχήματα. Είδε τού της καθολικής εκκλησίας Επισκόπου όντος, προσέρχονται τινες, πρόδηλον, ώς ο μεν Επί

της και ο Ισκοπος της εκκλησίας έξει το αξίωμα του Επισκόπου, όδε όνομαζόμενος παρά τους λεγομένος Καθαρούς Επι

":Ισκοπος, την του Πρεσβυτέρου τιμήν έξει. Πλήν ειμή άρα δοκοιητώ Επισκόπω της τιμής του ονόμα

και η Ιτος αυτόν μετέχειν. Είδε τούτο αυτώ μή αρέσκοι, επινοήσει τόπον, ή χωρεπισκόπου, ή Πρεσβυτέρου,

Αντι: 1 υπέρ του έντώ κλήρω, όλως δοκεν είναι. Ένα μή έν τη πόλει δύω Επίσκοποι ώσιν.

Ερμηνεία

Τη Σαρδη Καθαροί λέγονται οι Ναυατιανοί. (2) Ο δε Ναυάτος Πρεσβύτερος ήταν της Εκκλησίας "Ρωμαίων,ός τις δέν εδέ

λειες : χετο εκείνους, όπου αρνήθησαν μεν εις τον καιρών του διωγμού, έμετανοούσαν δέ. Αλλ' ούτε ευγονώνει με τους

κατά τη διγάμους. Και μετά το βάπτισμα έλεγε, ότι δεν δύναται πλέον να ελεηθή ο αμαρτήσας, κατά τον Επιφάνειον αρέσ.

ν" και τον Αυγουστίνον αρέσ λή, ούτος λοιπόν άγκαλά και εις τά δόγματα της πίστεως δεν έσφαλε, ούτε ήταν αιρετικός,

αλλά μόνον σχισματικός, κατά τονά του Βασιλ Κανόνα. Διά την μισαδελφίαν του όμως, και το ασυμπαθές της γνώμης, κα

υπερήφανοι, άνεθεματίσθη από την έν Ρώμη γενομένην σύνοδον επί του Κορνηλίου Πάπα, κατά τον Ευσέβιον, και από τις

έν Καρθαγένη επί Κυπριανού, και εν Αντιοχεία, και Ιταλία κατ' αυτού: συνόδους. Από τούτου δε ωνομάσθησαν και
- - ν -- α - - α --

οι ακολουθήσαντες τη κακοδοξία αυτού, Ναυατιανοί. Τούτων ούτως εγνωσμένων, λέγει ο παρών Κανών. Ότι, άνισως οι τοιαύτο

(1) Καισάρεια ωνομάσθη, διατί κατά τον Ευσέβειον ό "Ηρώδης έκτισε Καππαδοκίας (ήτες και Καίσαρος Μάζα ονομάζετο κατά τον Σωζόκ.

ταύτην εις όνομα του Καίσαρος Αυγούστου. Ήτις Στράτωνος πύργος ώνο- βιβλ. ε. κεφ. δ. και Μαζακα προσέτι) και τρίτη ή της Φιλίππου.

μάζετο πρότερον. Έν ή και αγάλματα του Καίσαρος, και της "Ρώμης εύ- - - - -

ρίσκοντο κατά τον Ιώσηπον Ιουδβιβλ. ιέ, κεφιγ. Τρεις δε Καισάρεια ήτον (2) Ούτως εαυτούς ονόμαζαν κατά φυσίωσιν λογισμού, ως γράφει ο

έντή Ασία, μία ή της Παλαιστίνης Μητρόπολις αύτη. Δευτέρα ή της Ευσέβειας βιβλ. σ. κεφ. μγ.
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ΤΗΣ Α': ΣΥΝΟΔΟΥ.

---------
-

-

Ναυατιανοί προσέλθουν εις την καθολικήν Εκκλησία, εφάνη εύλογον να χειροθετούνται (1) και ούτω νά δέχωνται, και να μένουνν - -, ν ν ν --

εις τον κλήρόν τους, οι όντες δηλ. και εν τώ σχίσματι κληρικοί (ούτως έδέχθη διά χειροθεσίας τους Δονατιστάς και ο ξς". τής
- - ν - ν - - 2 - --

έν Καρθαγένη) πλή, πρέπει να ομολογούν εγγράφως, πως έχουν να φυλάξουν όλα τα δόγματα της καθολικής Εκκλησίας. Πώς

θέλουν δέχονται τους διγάμους, και τους δι' ανάγκην άρνησαμένους τον Χριστόν. Και πώς θέλουν οικονομήσουν αυτούς, κατά τους

διωρισμένους χρόνους, και τον Κανόνα της μετανοίας των αρνητών, και ούτως, όπου και αν ευρίσκωνται, είτε εις πόλεις, είτε
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- -- * --

εις χωρία, να μένουσιν εις τον κλήρον, και βαθμό, όπου ευρέθη ο καθείς χειροτονημένος. Δηλαδή ο Επίσκοπος, νά μένη Επι
-- - - Σ

σκοπος. Ο Πρεσβύτερος, Πρεσβύτερος. Και ο Διάκονος, Διάκονος, Νάιμένη όμως Επίσκοπος, εκεί όπου δεν είναι : Επίσκοπος

ορθόδοξος της καθολικής εκκλησίας. Είδε εις την αυτήν εκκλησίαν ευρίσκεται και ορθόδοξος Επίσκοπος, αυτός μεν να έχη το

αξίωμα, και την ενέργειαν όλη, και το όνομα του Επισκόπου. Ο δε πρίν Ναυατιανός Επίσκοπος, νά έχη μόνην την του Πρε

σβυτέρου τιμήν. Έξω μόνον αν θέλη ο ορθόδοξος Επίσκοπος να έχη και εκείνος την τιμή, και το όνομα ψιλών του Επισκόπου
-- ν - - ν ν - ν η ν -- - - - --

(2) όχι όμως και να ενεργή καμμίαν ιεροπραξαν ώς Επίσκοπος, διά να μην ακολουθήση τούτο το άτοπο, να είναι δύο. Επί
σκοποι εις μίαν και την αυτήν πόλιν (περί ούβρα τον λέ. Αποστολικ. και τον ις της ά και β. (3) όχι και δι, θέλει μήτε τού

-A ν ν -- ν ν --

το, πρέπει να τον συγχωρήση να έχη τόπον Χωρεπισκόπου (4) ή Πρεσβυτέρου, διά να συγκαταριθμητα και αυτός με τους ιε

ρωμένους, και κληρικούς, και να μη φαίνεται όλως του κλήρου έκπτωτος
- --

Κανών Θ. --

Είτινες ανεξετάστως προήχθησαν Πρεσβύτεροι, ή ανακρινόμενοι ώμολόγησαν τα αμαρτήματα αυτούς. Έτσι

(5) Και ομολογησάντων αυτών, παρά κανόνα κινούμενοι οι άνθρωποι, τους τοιούτοις χείρα επιτεθεί-15, γοντα
κασι, τούτους ό Κανών ού προσεται. Το γάρ ανεπίληπτον εκδικεί ή καθολική Εκκλησία, Η γ. ε ς.

- Ερμην εία. -

Ο παρών Κανών διορίζει, ότι, εκείνοι που μέλλουν να ερωθούν, πρέπει να είναι καθαροί από άμαρτήματα, που κωλύουσι

την ιερωσύνη, και πρέπει να εξετάζεται ο βίος αυτών, και η διαγωγή. Ανίσως δέ τινες έγιναν Πρεσβύτεροι χωρίς να εξετασθούν,

ή και εξετασθέντες ώμολόγησαν μεν τά άμαρτήματά των, όντα κωλυτικά της ιερωσύνης, οι δε εξετάσαντες αυτούς Αρχιερείς,

κινηθέντες παρά κανόνας, έχειροτόνησαν αυτούς ιερείς. Ούτο, λέγω, οι αναξίως ιερωθέντες, απρόσδεκτοι είναι εις το να ιεροπρα

κτούν. Έλεγχθέντες γάρ από άλλους, ή αυτοί οι ίδιοι ομολογήσαντες τα κωλυτικά της ιερωσύνης αμαρτήματα όπου έπραξαν

προ της χειροτονίας, καθαιρούνται κατά τον Βαλσαμώνα και τον Ζωναράν. "Η παύουσι του ιεροπρακτεν, κατά τον ανώνυμον

ερμηνευτής των Κανόνων Επιφέρει δε και αιτίαν ο Κανών, διά τι οι άμαρτήμασι περιπεσόντες δεν είναι δεκτοί εις την ερω

- - - ν ν - -- -

(1) Η χειροθεσία εδώ δεν είναι χειροτονία, καθώς ίσως ήθελεν υπο

λάβη τινάς, άλλ’ είναι το να βάλλεται ή χειρ τών ιερωμένων εις τάς κε

φαλάς των τοιούτων αιρετικών, και ούτω να δέχωνται ώς μετανοούντες,

Ούτω γάρ διά χειροθεσίας (και ου διά χειροτονίας) και ό μθα της εν
- - -- αν - - -

Καρθαγ. θέλει να δέχονται οι μετανοούντες. Ότι δε αληθής ο λόγος μου,

μαρτυρεί και ή ζ. σύνοδος. Αναγνωσθέντος γάρ του ιδίου τούτου Κα

νόνος εν τή ά. πρξ της αυτής, και ζητηθέντος, πώς νοητέον το, χει

-ροθετουμένους, είπεν ό άγιώτατος Ταράσιος, επ' ευλογίας ένταύθα ή χει

μοθεσία λέγεται, και ουκ έπι χειροτονίας. Όθεν, έκ του Κανόνος τούτου

πρέπει να μάθωσιν οι Πνευματικοί πατέρες να βάλλουν τας χείρας των

εις τας κεφαλής των μετανοούτων, όταν τους διαβάζουν την συγχωρη

τικήν ευχήν, καθώς και ο λέ. Καν. τής εν Καρθαγ. ρητώς τούτο λέγει,

Αναγκαία γαρ είναι ή τοιαύτη χειροθεσία εις το μυστήριον της μετα

νοιας. Και άκουσον τι λέγουσιν οι Απόστολοι εις τας διαταγάς των

(βιβλ. β. κεφ. ιή) · Δέχου τον αμαρτήσαντα, όταν προσκλαύση, και χει

•ροθετήσας, άφες τον λοιπόν να μένη εις το ποίμνιον. Και πάλιν (αυ

» τοθ κεφ. μά. και μγ.) Καθώς τον άπιστον δέχεσαι, αφ' ού τον

-βαπτίσης: έτζι και τον άμαρτωλόν, αφού χειροθετήσης, ώς καθαρον

αν θέλεις αποκαταστήσεις εις την νομην την πνευματικήν. Και ή χειρο

•θεσία γίνεται εις αυτόν άντι βαπτίσματος. Επειδή, διά της επιθέσεως

των χειρών εδίδετο το Πνεύμα το άγιον εις τους πιστεύοντας. Η συ

» νήθεια δε της χειροθεσίας ταύτης εις την νέαν χάριν, επεκράτησεν από

- την παλαιάν. Ούτω γαρ και ό άρχιερεύς διά χειρεθεσίας εδέχετο τας

» θυσίας των ολοκαυτωμάτων, και του σωτηρίου, και τάς περί άμαρ

-τίας. Και άρα το ά. και γ. και δ. κεφ. του Λευτικού. Σημείωσα δε,

» ότι οικονομικώς εδέχθη, ή σύνοδος αύτη τους Ναυατιανούς, ως σημείου

νό βασίλ. εν τώ ά. Κανόνι. « Όρα, και την ερμηνείαν τού ζ. της Γ.

όπου όλθ. Καν. τής εν Πλλιβηρία συνόδου διά χειροθεσίας λέγει να δέ

χονται οι αιρετικοί,

2) Καθώς και τον Μελίττον εξετασθέντα κατεδίκασεν ή ά. σύνοδος εν

τώ Λυκώ διατρίβειν, ψιλον όνομα Επισκοπής έχοντα. Του δε λοιπού

μήτε εν πόλει, μήτε εν κώμη χειροτονείν, Σωζόμενος "Εκκλησιαστ. ιστορ.

βιβλίον ί. κεφαλ. ιδ. και Σωκράτης βιβλ. , κεφ. θ.

(3) Γράφει ο Σωζόμενος βιβλ. δ. κεφ. ιδ. διηγούμενος περί Φίληκος,

και Λιβερίου των της Ρώμης Επισκόπων, λέγει. Ταύτη του Θεού διοι

κήσαντος, να αποθάνη δηλαδή ό, Φίλης, και να μένη μόνος ό Λιβέριος,

-διά να μην άτιμάζεται ο θρόνος του Πέτρου, από δύο ηγεμόνας κυβερ

ανώμενος, το όποιον είναι σημείον διχονοίας, και άλλοτριον του εκκλη

ασιαστικού Κανόνος. Ο δε Επιφάν αρέσ ξή, λέγει, ουδέποτε ή Αλεξάν

δρεια δύω Επισκόπους έσχεν. Και ο Ρώμης δε Κορνήλιος γράφων προς

τον Αντιοχείας Φάνιον, κατηγορεί τον Μαυάτον πώς έζήτει να γένη,

Και δή και έγινε Ρώμης, όντος αυτού τούτου τού Κορνηλίου, εν αυτή

Επισκόπου νομίμου πώς ούν λέγει, ουκ έγινωσκεν, ότι εν μιά εκκλησία

ένα δεν είναι Επίσκοπου, και οι δύω;

(4) Επειδή και δεν είναι άδεια εις κώμην ή εις πόλιν μικράν, εις την

οποίαν και ένας μόνος Πρεσβύτ ρος αρκεί νά γίνεται Επίσκοπος, διά να

μην κατευτελίζεται στο όνομα του Επισκόπου, κατά τον ζ' της Σαρδι

ης, διά τούτο εις τοιαύτας μικρές πόλεις, και χώρας, έγινοντο οι κα

λούμενοι Χωρεπίσκοποι. "Ο Χωρεπίσκοπος λοιπόν κατά τον ί. τής Αν

τιοχείας εγίνετο από τον Επίσκοπον της πόλεως εκείνης, εις την όποιαν

ήτον υποκείμενος, και αυτός και η χώρα αυτού. Λέγει δε ό αυτός Kανών,

ότι να χειροτονή ό τοιούτος αναγνώστας, υποδιακόνους, και έφορκιστάς,

ήτοι κατηχητας, Να καθερήται δε εάν τολμηση διχα γνώμης τού εν τη

πόλει Επισκόπου να χειροτονήση Πρεσβύτερον ή διάκονον, αν και χει

ροθεσία. Επισκόπου έχη. Ο δε ή. Κονών της αυτής συγχωρεί νά δίδου

σιν οι ακατηγόρητοι Χωρεπίσκοποι επιστολάς ειρηνικάς, ήτοι απολυτι

κάς εις τους ταύτας ζητούντας. Ομοίως δε και ό ιγ. της εν Αγκύρ. διο

ρίζει ότι χωρίς γραμμάτων του καθ' αυτό. Επισκόπου να μη χειροτονούσιν

οι Χωρεπίσκοποι Πρεσβυτέρους, και Διακόνους, ούτε έν τη χώρα αυτών,

ούτε έν άλλη πόλει. Ο δε της Νεοκαισαρείας ιδ. λέγει, ότι οι Χωρεπί

σκοποι εις τύπου όντες τών έβδομήκοντα αποστόλων, ζώς συλλειτουρ

γοι ιερουργούσε, και τιμώνται διά την σπουδήν όπου δείχνουσιν

εις τους πτωχούς, μοιράζοντες αυτούς τα εν τη εκκλησία, συνα

γόμενα χρήματα, Αλλά και ο ιδ. τής ζ. αρχαίον έθος λέγει το να χει

ροτονούσαν αναγνώστας ο Χωρεπίσκοποι κατ’ επιτροπήν του Επισκόπου,

Αυτό τούτο παρίστησε και ο πθ. βασιλ. ήτοι ή προς τους Χωρεπισκό

πους αυτού επιστολή. Οι Χωρεπίσκοποι ούτοι φαίνεται άλλοι μεν να ήταν

πρεσβύτεροι μόνοι, άλλοι δε είχαν και χειροθεσία Επισκόπου, ώς συ

νάγεται τούτο από τον ή, και ί, της εν Αντιοχεία. Διαφορά δε είναι

μεταξύ Επισκόπου, και Χωρεπισκόπου. Ο μεν γαρ Χωρεπίσκοπος, μιάς

μόνον χώρας επισκοπεί ο δε πολλών. Και ο μεν υπό Επισκόπου, ώύπο

κειται, καθίσταται ό δε υπό Μητροπολίτου. Και ο μεν εις κάθε χειροτο

νίαν όπου έχει να κάμη, λαμβάνει έγγραφον άδεια από τον Επίσκοπον

ο δε άφ' εαυτού εκάστην χειροτονίαν εκτελεί. Ώστε οι νύν καλούμενοι

Χωρεπίσκοποι, ώς μη της ενεργείας ταύτας έχοντες του Χωρεπισκόπου,

ψιλον μόνον όνομα έχουσε, πραγμάτων κενών

(5) Ιωάννης ο Αντιοχευς εν τη συλλογή των κανόνων, αντί του,

αμαρτήματα αυτούς, έχει τα ημαρτημένα αυτούς, Ο και ορθότερον,

ΙΟ"

τις
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ν » ν - - -- - - - -- - η

σύνην. Επειδή, λέγει, ή καθολική Εκκλησία διαφεντεύει, και θέλει να είναι οι ιερείς ανεπίληπτοι, ήτοι άκατηγόρητοι εις άμαρ
-, ν Λ -- η - 2 - - , - -- η αν

τίας, καθώς προστάζει ο Παύλος νά είναι και ο Επίσκοπος, λέγων. »Δεί τον Επίσκοπον άνεπίληπτον είναι Ι: Τιμοθ. γ. 2)
» - - -- - ν

ήτοι όχι μόνον άνέγκλητον, αλλά και άμεμπτον παντελώς, και ακατηγόρητον. (1)

ν ν

Συμφωνία,

Συμφώνως με τον παρόντα και ό 0". της εν Νεοκαισαρεία διορίζεται, λέγων, εάν Πρεσβύτερος προ της χειροτονίας άμαρ

τεση αμαρτίανσαρκικής μειως, και μετα τον χειροτονία ομολογήση αυτήν, πλέον ας μην ιερουργή. Ομοίως και Διάκονος εάν

ούτως άμαρτήσας, μετά το χειροτονηθήναι εξομολογηθή, τάξιν μόνον υπηρέτου να έχη, κατά τον ί, της αυτής. Ο δε γ. Θεο

φίλου λέγει, ότι, ο εξ άγνοίας χειροτονηθείς αναξίως Πρεσβύτερος, ούτος και μετά την χειροτονίαν ελεγχθείς, εκβάλλεται της

Ιερωσύνης. Ομοίως και Διάκονος άναξίως χειροτονηθείς, καθαιρείται κατά τον έ του αυτού. Τούτο το ίδιον λέγει και ο τ.

του αυτού. Και πάντα δε τά άμαρτήματα όπου καθαρούσι της ιερωσύνης, μετά την ιερωσύνην γινόμενα, ταύτα και προ της ε

ρωσης γινόμενα, και ελεγχόμενα, ή ομολογούμενα μετά την ιερωσύνην, παρομοίως καθαρούσιν. Οι μόνον δε καθαρούσι, αλλά

και εμποδίζουσι τινά εις το να γένη ιερεύς

- Κανών 1. -

-

Αποστ. ξ6. ν ν ------ -------- - κι αν ναι "». - -- ν

: Οσοι προεχειρίσθησαν των παραπεπτωκότων, κατά άγνοια, ή και προειδότων των προχειρισαμένων,

είτο η Ιτούτο ου προκρίνει τώ κανόνι τώ εκκλησιαστικώ. Γνωσθέντες γαρ καθαιρούνται

Ερμηνεία

Οσοι παρέπεσον, (2) ήτοι αρνήθησαν τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστό, έπειτα έμετανόησαν, ιερείς, ου γίνονται. Διότι πώς

είναι δυνατόν νά γένη ιερεύς, εκείνος όπου κατά τους κανόνας έμποδίζεται, να κοινωνήση των θείων μυστηρίων έως του θα

νάτου αυτού, διά τούτο και ο παρών Κανών λέγει, ότι, όσοι από τους αρνησιθέους έχειροτονήθησαν, ή διά τι ο χειροτονήσας

αυτούς Αρχιερεύς δεν ήξευρε την άρνησιν. Ή και διά τι ήξευρεμέν, κατερρόνησε δε, ή και ενόμισεν ότι η χειροτονία δύναται

ώσαν το βάπτισμα να τους καθαρίση, ώς ερμηνεύει ο Βαλσαμών. Τούτο λέγω, το να χειροτονηθούν δηλ. εν αγνοία, ή εν γνώ

σει, δεν φέρει κανένα πρόκριμα ή εμπόδον εις τον Εκκλησιαστικών κανόνα, ώστε δηλαδή να μη τους παύση από το να ενερ

γούσε την ιερωσύνην, όχι. Διότι αφού αυτοί φανερωθούν, πώς τοιουτοτρόπως έχειροτονήθησαν, καθαιρούνται. Όσοι όμως προ

του βαπτίσματος έθυσίασαν τους ειδώλος, ούτοι αφ’ ου βαπτισθούν, ιερούνται, ώς απολουσθέντες κατά τον ιό της Αγκύρ, όσοι

δε υπέρ του Χριστού έβασανίσθησαν, και έφυλακίσθησαν, καιε: με βίαν και ανάγκην εις τας χείρας λιβανωτών, ή εις

ο στόμα βρώματα θυσιών. Ούτο, εάν

νήθησαν, και ανάγνωθι τον ξ6. Αποστολικόν,

αν ν 1 - ν ν - α ν

ΟΤΕ όχι μονον οι προ της χειροτονίας άρνηθέντες, ε τα χειροτονηθέντες

ή άλλη ζωή των είναι καλή, προχειρίζονται κληρικοί, κατά τον γ. της αυτής. Σημείωσα

καθαιρούνται, αλλά και όσοι μετά την χειροτονίαν άρ

Κανών ΠΑ".

Της Αγκυρ.

ς, Πέτρου γ.

Βασιλ. οχ".

πά, Νύσσ. β.

ν -- ν ν -- ν Σ ν -, ν - ν -- ν ν --

Περί των παραβάντων χωρίς ανάγκης, η χωρίς αφαιρεσεως υπαρχόντων, η χωρίς κινδύνου, η τις

τοιούτου, ο γέγονεν επί της τυραννίδος Λικινίου. Έδοξε τη συνόδω, ει και ανάξιοι ήσαν φιλανθρωπίας,
αν - - -ν -

όμως χρηστεύσασθαι εις αυτούς. Όσοι ούν γνησίως μεταμέλοντα, τρία έτη ενάκροωμένος ποιήσουσιν

ώς πιστοί. Και επτά έτη ύποπεσούνται. Δύω δε έτη χωρίς προσφοράς κοινωνήσουσιν τω λαώ των προσευχών.

Ερμηνεία,

Aλλοι μεν κανόνες π
ν - 1 η

κανών περί τών χωρίς ά
- ν

νάγκην τινά, ή κίνδυνον, ή

(1) Σημειούμεν δε εδώ ένα καθολικών και γενικών αξίωμα, ότι πάντες

οι παρά κανόνας, και αναξίως χειροτονηθέντες, προ του να καθαιρεθούν

ύπό συνόδου, αληθώς ιερείς εισιν Επειδή καθώς λέγει ο θείος Χρυσό

ντομος. »Πάντας μεν ο Θεός ουχειροτονεί, διά πάντων δε αυτός ενερ

γει. Eι και αυτοί είεν ανάξιοι, διά το σωθήνα τον λαόν (όμιλ. β. προς
»Τιμόθεον β. σελ. 337, του δ. τόμ.) Και πάλιν. Επειδή και δι’ άνα

κξίων ή χάρις ενεργείου δι’ αυτούς, αλλά δια τούς μελλοντας ωφελείσθαι

λόγ. ιά, προς Θεσσαλ. ά. σελ. 216. του δ. τόμ.) Και πάλιν. Νυν δε

«και δι’ άναξίων ενεργειν ό Θεός ειωθε. Και ουδεν του βαπτίσματος ή

κχάρις παρά του βίου του ιερέως παραβλάπτεται (λόγ, ή της ά. προς

Κορινθ. σελ.290 του γ' τόμ.) Αλλά και λόγω ή προς Κολασσ. σελ.
107. του δ. τόμ. δια πολλών τούτο αποδεικνύει. Εν οίς και ταύταλέ

»γει. Η του Θεού χάρις έστιν ή και εις άνάξιον ενεργούσα, ού δι' ημάς,

» αλλά δι' υμάς. Και πάλιν, ουκ έμού καταφρονες, αλλά της ιερωσύνης,

» Αν ίδης ταύτης γυμνών, τότε καταφρόνε. Τότε ουδε εγώ ανέχομαι επι

κτάττειν. Έως δ' αν επι του θρόνου τούτου καθημεθα, έως άν την

προεδρίαν έχωμεν, έχομεν την αξίαν και την ισχύ, εϊ και ανάξιοι

-έσμέν. Ο δε Συμεών ό Θεσσαλονίκης (αποκρίσει τη ') λέγει, διά την χει

κροτονίαν ενεργεί η χάρις εις αυτούς, είτε άρχιερείς είναι, είτε ιερείς, δια

και την σωτηρίαν των προσερχομένων και όσα μυστήρια έκτελέσουν, είναι

κτή αληθεια μυστήρια. Ουαί όμως, και αλλοίμονον (προσθέττει ό, αυτός

»Συμεων αυτώθ) εις τους τοιούτους, οίτινες, είτε προ της χειροτονίας

--------------- 4

ν

ν - - ν - - τ - » ν - ν

στερησίν ΤΟΥ υπαρχόντων αυτών. Οποιοι έστάθησαν οι οντες εις

- ν * * -, - - - ν -

περί των εκ βίας πολλής, και ανάγκης μεγάλης αρνουμένων την πίστιν διαλαμβάνουσιν, ο δε παρών
ν ν * -- - - - -

νάγκης αρνουμένων διαλαμβάνει, λέγων. Εκείνο όπου παρέβησαν την εις Χριστόν πίστιν χωρίς α
»

ν

ν ν - ν

τους χρόνους του τυράννου Λι

ήμαρτον, είτε μετά την χειροτονίαν, ανάξιοι είναι της Ιερωσύνης, Και

εάν θέλουν να μετανοήσουν, και να σωθούν, ας κάμουν τελείαν αποχήν

από τα άγιώτατα έργα της ιερωσύνης. Επειδή τίποτε άλλο δεν θέλει

και τους βοηθήσει εις μετάνοιαν, άν δεν κάμουν πρότερον αποχήν της ιερω

σύνης. Όρα και την μαρτυρίαν του Χρυσοστόμου περί παραιτήσεως εις

τον τύπον της Κανονικής παραιτήσεως εν τω τέλει τής βίβλου.»

(2) Σημείωσα, ότι εις τον καιρών των διωγμών, όσοι επέμεναν σταθεροί

εις την πίστιν του Χριστού ώνομάζοντο γενικώς έστηκότε. Ούτινες έδια

ρούντο εις δύω, εις Ομολογητές, και Μάρτυρας. Και Ομολογηται μεν

ελέγοντο, εκείνοι όπου ελάμβανον διάφορα βάσανα υπέρ της όμολογίας του

Χριστού, έξω μόνον από τον θάνατον. Μάρτυρες δε εκείνο όπου και

απέθανον εν τη φυλακή ή εις τα μαρτύρια. Όσοι δε εξ εναντίας δεν επέ

μενον εις την πίστιν τού Χριστού, ώνομάζοντο παραπεπτωκότες, ή επτα

κότες, ή παραβάντες, προς διαφοράν τών έστηκότων. Όίτινες εις τέσσαρας

έδιαιρούντο τάξεις. Οι πρώτοι ώνομάζοντο θυσιάσαντες, διά τι έθυσίασαν

εις τα είδωλα, ή έφαγον είδωλόθυτα. Οι δεύτεροι θυμιάσαντες, διά τι

έθυμίασαν εις τα είδωλα. Οι τρίτοι λιβελλατικοί, διά τι έδιδον λίβελλον,

ήτοι έγγραφον όμολογίαν, ότι δεν είναι χριστιανοί. Ή και αγόραζαν

τοιούτον λίβελλον από τον έπαρχον, ότι έθυσίασαν. Και τέταρτοι, οι

προδόται, οι όποιοι φοβούμενοι τους διώκτας, επρόδιδαν τα ιερά βι

βλία των χριστιανών εις το να καούν. (Αδόλφος Λάμπιος "Εκκλησ. σταρ,

βιβλ. β. κεφ. 3)
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κινίου. (1) Ούτο, λέγω, αγκαλά και να ήσαν ανάξιοι φιλανθρωπίας, και συγκαταβάσεως, εφάνη όμως εις την σύνοδον να δείξη

έλεος εις αυτούς. Λοιπόν όσοι άληθώς, και από καρδίας, άλλ' ουχί νόθως, και ψευδώς, μετανοούν διά την άμαρτίαν όπου έ

καμαν. Ούτοι τρεις μέν χρόνους θέλουν κάμη εις τούς άκρωομένους, Ήτοι θέλουν στέκωνται εις τον Νάρθηκα έντας ώραίας,

και Βασιλικας πύλας του ναού, και της εκκλησίας, διά νά άκροάζωνται μεν τας θείας γραφάς, έως ότου να ειπή ο Διά

κονος όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μετά ταύτα δε να εξέρχωνται. Δύω δε χρόνους θέλουν υποπίπτει, ήτοι θέλουν έμβαίνουν

μέσα εις τον ναόν, και να στέκωνται μεν προς το όπισθεν μέρος του άμβωνος. Να εξέρχωνται δε και αυτοί μαζύ με τους κα

τηχουμένους, όταν ο διάκονος λέγη, το, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε. Δύω δε χρόνους θέλουν συγκοινωνήσουν εις την προσευ

χήν μαζύ με τον λαόν. Ήτοι θέλουν στέκωνται μαζύ με τους πιστούς να προσεύχωνται, και νά μήν ευγαίνουν με τους κατη

χουμένους, χωρίς όμως να μεταλαμβάνουν τα θεία μυστήρια, έως πού να τελειώσουν οι δύω χρόνο. (2)

Συμφωνία,

Οσο δε άρήθρα δα μόνον τούς έφοβέρισαν οι τύραννο, ότι έχουν να τους βασανίσουν, ταυτόν ειπείν χωρίς ανάγκης,

» ούτοι έξι χρόνους των θείων μυστηριων κωλύονται, κατά τον ζ' της Αγκύρ. Οι δε άρνηθέντες άφ’ εαυτών, χωρίς να πάθουν

κανένα δεινών, αλλά από μόνην δειλία και φόβο, ούτοι τέσσαρα έτη δείξαντες καρπών άξιον μετανοίας, θέλουν εκ τούτου ώφε

αληθή. Κατά τον γ. του Πέτρου. Κατά δε τον β. του Νύσσης, ός τις αφ' εαυτού άρνηθή τον Χριστόν, ούτος χρόνον της με

»τανοίας έχει, όλην του την ζωήν, χωρίς νά συμπροσευχηθή με τους πιστούς έντή Εκκλησία, ή τελείως νά κοινωνήση τα

» Θεία μυστήρια. Απαραλλάκτως και ο αδελφός αυτού Βασίλειος τά αυτά διατάσσεται έντώ ιγ. Κανόνι, λέγων, ότι ο άρνησά

•μενος τον Χριστόν εις όλην του την ζωήν χρεωστεί να είναι εις τους προσκλαίοντας, ήτοι να στέκη έξω και αυτού του Νάρθη

Σκος εις τα προπύλαια του ναού, νά δέεται του λαού όπου έμβαίνουν εις την έκκλησία, να παρακαλούν τον Κύριον διά λό

»γου του. Εν δε τώ πά, αυτού κανόνι, λέγει, ότι εκείνοι που χωρίς μεγάλην ανάγκην άρνήθησαν, και έφαγον από την τρά

»πεζαντών δαιμονίων, και όρκους Ελληνικούς ώμοσαν, ούτοι τρεις μέν χρόνους άφορίζονται, και μετά οκτώ άλλους, μεταλαμ

»βάνουσι (3) Διά νά καταλάβης δε καλλίτερα, ώ. Αναγνώστα, ποιοι ήταν οι τόποι των προσκλαόντων, των άκρωομένων, των

» υποπίπτόντων, και των συνισταμένων, ιδού όπου έντώ τέλει του βιβλίου έσχεδιάσαμεν ένα διάγραμμα, ήτοι την ιχνογραφία»

της έκκλησίας, και άρα επιμελώς. Περί δέ τών προσκλαόντων, και περί πάντων άπλώς των μετανοούντων ιστορεί ο Σωζό

»μενος βιβλ. ζ. κεφ. ις", λέγων εξ αρχής τους ιερεύσιν έδοξεν ώς έν θεάτρω υπό μάρτυρι τώ πλήθει της έκκλησίας τάς ά

αμαρτίας εξαγγέλλει». Πρεσβύτερον δε τών άριστα πολιτευομένων, εχέμυθόντε, και έμφρονα, επί τούτω τετάχασι ώ δή προ

αισιόντες οι ημαρτηκότες τά βεβιωμένα ώμολόγουν.. .. Και πάλιν λέγει, εις τους Ρωμαίους Εκκλησίαν φανερός είναι ο τόπος

'» των μετανοούντων... Στέκονται λοιπών κατηφείς, και πενθικοί οι μετανοούντες. Και άφ’ ού τελειώση ή θεία λειτουργία, και

αυτοί οι τάλανες δεν μεταλάβουν, πίπτουν κατά γής πρήμτα με κλαύματα, και οδυρμούς. Αντικρύ δε τούτων τρέχωντας και

ο Επίσκοπος, πίπτει και αυτός ομοίως κατά γης με δάκρυα, και με θρήνους, και μαζί με αυτούς όλον το πλήθος του λαού

γεμίζει από δάκρυα Έπειτα πρώτος ο Επίσκοπος άσηκώνεται, και τους μετανοούντας άσηκόνει, και παρακαλέσας τον Θεόν

κδιά τάς άμαρτίας των, τους άπολύει, και πηγαίνουν. « (4)

Κανών ΙΒ.

Οι δε προσκληθέντες μεν ύπο της χάριτος, και την πρώτην όρμην ένδειξάμενοι, και αποθέμενοι τάς πετρε:

ζώνας, μετά δε ταύτα, επί των οικειον έμετον άναδραμόντες ώς κύνες, ώς τινάς και άργύρια προέσθαι, : ":

και βενεφικίος κατορθώσα το αναστρατεύσασθαι. Ούτο, δέκα έτη ύποπίπτέτωσαν, μετά τον της τριε- Καια;

τους ακροάσεως χρόνων. Εφ' άπασιδέ τούτοις προσήκει εξετάζειν την προαίρεσιν, και το είδος της με-: ή
ν αν ν ν ν - -- ν -- ν -, - - --

τανοίας Οσοι μεν γαρ φόβω, και δάκρυσε και υπομονή, και άγοθοεργίας, την επιστροφήν έργω και1:

ουσχήματι επιδείκνυνται. Ούτο, πληρώσαντες τον χρόνον τον ώρισμένον της ακροάσεως, εκότως των 15 και

(1) Ο δυσσεβής Λικίνιος ότου μεγάλου Κωνσταντίνου επί τη άδελ

φή Κωνσταντία χρηματίσας γαμβρος, και τα Δευτερεία της βασιλικής

τιμής μετά τόν Κωνσταντίνου έχων, ύστερον κατά του γυναικαδελφού,

αυτού τούτου, λέγω, του Κωνσταντίνου, φθόνον λαβών, και κατά του

Θεού πόλεμου άγριου ήγειρεν. Όθεν πρώτον μεν απεδίωξεν εκ της
οικίας του κάθε χριστιανόν. Έπειτα έπρόσταξε, ότι οι εις πάσαν

πόλιν ευρισκόμενοι στρατιώται χριστιανοί, να αποβάλωνται από την

τιμήν του στρατιωτικού αξιώματος, άνισως δεν θελήσωσι να θυσιά

σωσιν εις τα είδωλα (Ευσέβιος εκκλησιαστ. ιστορ. βιβλ. , κεφ. ή και

περί ζωής του Κωνσταντίνου βιβλ. ά., κεφ. νδ.) Αφ' ού δε ηφανίσθη ε

μέρας εν τη εκκλησία, και ακούων καθ' εκάστην τας ιεράς λειτουργίας

και ακολουθίας. Αν δε ήταν τέλειος τή ηλικία και βασανισθείς ηρνήθη,

ούτος νηστεύσας πρώτον δύω τεσσαρακοστάς ήμερών, απέχωντας από

κρέας, και τυρί, και αυγά. Εις τας τρεις δε ήμέρας της εβδομάδος (β.

δ. και σ') απέχωντας από λάδι, και κρασί (όρα ότι ή πάσι χρεωστου

μένη νηστεία της δ. και σ'. ώς Κανών εις τούτον εδόθη διά φιλανθρω

πίαν, και συγκατάβασιν) Ακούει επτά ημέρας τάς αυτάς ευχάς, και

ούτω λούεται και αυτός, ώς ό άνωτέρω, και χρίεται, και μεταλαμβά

νει. Εάν δε θεληματικώς τινας έπήγε και άρνήθη, δύω χρόνους να νη

στεύη και αυτός παραλλάκτως, ώς ό άνωτέρω ενήστευε, και γονυκλι

κείνος, νόμον εναντίον έθετο ο ευσεβέστατος Κωνσταντίνος, ότι όσοι ήσαν
πρότερον Χριστιανοί εις τα στρατιωτικά συναριθμούμενοι τάγματα, και δι'

αιτίαν της εις Χριστόν πίστεως υπό του Λικινίου έδιώχθησαν άπό τήν

τιμήν, να ήναι εις την θέλησίν τους, ή πάλιν να μένουσα βασιλικοί στρα

τιώται, καθώς ήταν το πρότερον, ή άν δεν θέλουσι, με τιμήν νά ά

φίνωνται να έχη ό καθείς την ελευθερίαν του. (Ευσέβιος περί ζωής Κων

σταντ. βιβλ. β. κεφ. λγ. και Σωζόμεν, εκκλησιαστικ. ιστορ. βιβλ.

ά, κεφ. ά.)

(2) Περί των Ακροωμένων, υποπίπτόντων, και συνισταμένων, δρα

τον οέ. Βασιλείου. -

(3) Η δε τωρινή της Εκκλησίας συνήθεια οικονομεί ως επί το πλεί

στον τούς άρνηθέντας, κατά την διατύπωσιν τού Κωνσταντινουπόλεως

Μεθοδίου. Ήγουν αν μεν τινάς παιδίον όν, ήχμαλωτίσθη, και από φό

βον, ή αγνωσίαν ηρνήθη την πίστιν. Ούτος επιστραφείς, επτά ημέρας

ακούων τις συνήθεις ελαστικάς ευχάς, τή όγδόη λούεται, και τώ άγιο

μύρω χρίεται και ούτω μεταλαμβάνει, μένωντας μετά ταύτα οκτώ ή

σίας να κάμνη κατά την δύναμιν Τον ρ. ή σ', μετά ταύτα άκροά

ζεται, και αυτός τάς ελαστικάς ευχάς, και λούεται, και τα άλλα λαμ

βάνει, ώς και οι ανωτέρω, (Βλάσταρς εν τη συνόψει των Κανόνων

του νηστευτού, και ό Αρμενόπουλος, τμήμ. έ επιγρ. δ. τής επιτο

μής των Κανόνων. Όρα και εν τω ευχολογίω την διατύπωσιν ταύτην,

και τις ευχάς ταύτας πλατύτερον)

(4) Τοιουτοτρόπως και ο πνευματικός πρέπει να δακρύη, και να πεν

θή διά τάς άμαρτίας των προς αυτόν εξομολογουμένων Χριστιανών, ό

χι όμως όταν του εξομολογούνται, αλλά μετά την εξομολόγησιν, όταν

έχη να τους συμβουλεύση, διά τι τα δάκρυά του αυτά, δείχνουν ότι α

γαπά τους αμαρτωλούς ώς πατήρ τα τέκνα του, και λυπείται δι' αυ

τους, ώς ό Ιακώβ έθρήνει τον Ιωσήφ, και ο Μωυσής, και Ιερεμίας, έ

θρήνει διά τους Ισραηλίτας, και καθώς ο Κύριος, εδάκρυσε την Ιερου

σαλήμ. Και όρα εις τον περί μετανοίας λόγον Γρηγορίου Νύσσης, Πό,

σον εκεί παρακινεί τους πνευματικούς να πενθούν τούς άμαρτωλούς,

------------------------ ---- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ευχων κοινωνήσουσι. Μετά του εξείναι το Επισκόπω και φιλανθρωπότερόν τί περί αυτών βουλεύσασθαι. Όσοι δε
αδιαφόρως η εγκα», και το σχήμα του εισιέναι εις την έκκλησίαν άρκεν αυτοίς ήγήσαντο προς την επιστροφή»,

εξάπαντος πληρούτωσαν τον χρόνον.
-

Ερμηνεία,

Και ούτος ο Κανών περί των στρατιωτών Χριστιανών φαίνεται να λέγη των ευρισκομένων εις τους χρόνους του Λατίου,
Ούτω δε διορίζεται. Όσοι χριστιανοί στρατιώται, καλεσθέντες, και ενδυναμωθέντες υπο της θείας χάριτος, έδειξαν μεν το πρώ

του γενναιότητα και ορμήν εις το μαρτύριον, και τις ζώνας επέρριψαν, αι οποία ήσαν παράσημα της στρατείας των. Μετά

ταύτα δε έγύρισαν ώς Kύνες εις το δόν τους έξερατόν. Ταυτόν ειπείν, έμετανόησαν, και ήρνήθησαν την πίστιν. Ώστε όπου και

μερικοί από αυτούς έδωκαν άσπρα, και με βενεφίκια, ήτοι με διάφορα δωρήματα, και ευεργεσίας (διότι τούτο σημαίνει ή Λα

τινική λέξις αυτή) άπόκτησαν πάλιν την προτέραν στρατεία». Ούτο, λέγω, αφ' ου κάμωσε τρεις χρόνους εις τον τόπον τών ά

χρεωμένων ας κάμωσι, και δέκα χρόνους ακόμη εις τον τόπον των υποπιπτώντων. Ταυτόν ειπείν, άς έμβαίνουσι μεν εις την

έκκλησίαν, άς εξέρχωνται δε μαζύ με τους κατηχουμένους. Πλην επάνω εις όλα ταύτα, πρέπει ο Αρχιερεύς, και ο πνευμα

τκος πατήρ, νά εξετάζη την προαίρεσιν τών τοιούτων άρνουμένων, και το είδος και την διάθεσιν της μετανοίας των. (1) Διότι,

όσοι μέν με φόβον Θεού μετανοούν, και με δάκρυα, και κατάνυξιν τον Θεόν λεώνoυσι, και υπομένουσι κακουχίας, και άγα

θιεργίας κάμιουσι, ελεημοσύνας θετέον, κα άλλας άρετάς. Και άπλώς ειπείν, άληθώς και γνησίως, και όχι έπιπλάστως, και
κατα τό φαινομενο μόνο, μεταουν Ούτο, λέγω, άφ’ ου πληρώσωσι τούς βηθέντας τρεις χρόνους μετά τών άκροωμένων,

δικαίως άς συμπροσεύχωνται με τους πιστούς, και της εκκλησίας ας μην εξέρχωνται. Κοντά δε εις την συγκατάβασιν ταύτην,

είναι άδεια εις τον αρχιερέα να δείξη εις αυτούς ακόμη περισσοτέραν φιλανθρωπία, και έλεος. Όσοι δε αδιαφόρως και άμελώς
μετανοούν, και νομίζουν πώς είναι αρκετών εις μετάνοιαν το νά έμβαίνουσι μεν κατά το φαινόμενον εις την έκκλησίαν μετά

των υποπιπτόντων, να εξέρχωνται δε πάλιν με τους κατηχουμένους. Ούτο, λέγω, ας πληρούσι και τους τρεις χρόνους της

ακροάσεως, και τους δέκα χρόνους της υποπτώσεως ολοκλήρους. (2)

Συμφωνία,

· Ότι δε κατά την μετάνοια, και προθυμία» των μετανοούντων, πρέπει ανάλογος να γίνεται και η συγκατάβασις των επιτ

μίων, συμφώνως λέγουσι και ο β. έ και ζ. της εν Αγκύρ, και ο ά και β. της εν Λαοδικεία. Και ο ρβ, της σ’ ο β. και

-γ και οδ. και πδ του Βασιλείου. Ο δ. έ. ζ. και ή, του Νύσσης. Αλλά και δική του Νικηφόρου λέγει, ότι εάν εκ προα

•ρέσεως εξομολογηθή ο κοσμικός τά σφάλματά του, ήμπορεί να του κάμη οικονομίαν ο πνευματικός. Ανάγνωθι και τον θ.

-και ιά του Πέτρου,

Κανών ΙΓ'.

Περί δέ των έξοδευόντων ό παλαιός και κανονικός νόμος φυλαχθήσεται και νυν, ώστε, είτις έξοδεύο, τού

(!) ονει ό θείς Χρυσόστομος (λόγω β. περί ιερωσ) ταύτάφησε,

«Δεν πρέπει κατά το μέτρον των αμαρτιών να επιφέρη ό ποιμήν και

ντά επιτίμια. Αλλά να στοχάζεται, και την προαίρεσιν τών άμαρτα

νόντων, μήπως θέλοντας να βαψη το έσχισμένον, το σχίση χειρό
»τερα, και σπουδαξωντας νά άναρθώση τον πεσμένου, περισσότερον τον

» έγκρημνίση. Οι γάρ άσθενείς κατά την προαίρεσιν... "Εάν μεν άπό

» ολίγον κατ' ολίγον επιτιμώνται, ήμπορούν, αν όχι τελείως, αλλά κάν

μερικώς να ελευθερωθώσιν άπό τάς αμαρτίας και πάθη των. Εάν δε
διά μιάς δώση τινάς εις αυτούς όλα τα πρέποντα επιτίμια, θέλει

» τούς αποστερήσει και εκείνης της λίγης διορθώσεως, όπου ήδύναντο

» νά λάβουν... Και πάλιν. Διά τούτο λοιπόν πολλήν σύνεσεν χρειάζεται

» να έχη ο ποιμήν, και μυρία δμμάτια, διά να βλέπη πανταχόθεν την

» έξιν της ψυχής. Διάτι καθώς τινές μη δυνάμενοι να υπομείνουν τον αυ

- στηρών κανόνα, γίνονται σκληροτράχηλοι, και αποσκιρτώντες πίπτου

» σιν εις απόγνωσιν. Έτζι έκ τού εναντίου πάλιν είναι τενες, οι όποιοι με

και το να μην λάβουν κανόνα ίσον με τις αμαρτίας των, αμελούσι, και

χειρότεροι γίνονται, και παρακινούνται εις τό νά άμαρτάνουσι περισ

»σότερον. Διά τούτο και εις τον καιρόν του Πατριάρχου Λουκά ένας

» Επίσκοπος Κανονίσας εις πολλά ολίγον καιρόν ένα στρατιώτη, όπου

-καμε φόνου θεληματικών, και δούς έγγραφον την αθώωσιν εις αυτόν,

εγκαλέσθη από την σύνοδον διά την υπερβάλλουσαν αυτήν συγκατάβα

«σιν, όπου έκαμεν. "Ο δε Επίσκοπος, έφερεν εις μαρτυρίαν του παρόν

ντα της συνόδου κανόνα. Ήμουσεν όμως από την σύνοδον, ότι και εις

τους αρχιερείς εδόθη άδεια να αυξάνουν, και να λιγοστεύουν τα των
» Κανόνων επιτίμια, όχι όμως και νά μεταχειρίζονται υπερβολική, και

» άνεξέταστον συγκατάβασιν. Όθεν τον μεν φονέα στρατιώτην εις τα HΣ

πιτίμια των κανόνων ή σύνοδος υπέβαλε, τον Επίσκοπον δε έπαιδευσε
με άργίαν της αρχιερωσύνης του εις τόσον διωρισμένον καιρόν.

(2) . Σημείωσα ότι εις τον παρόντα Κανόνα φυλάττονται εκείνα τα

νδύω όπου αναφέρει ο μέγας Βασίλειος εν τώ γ. Κανόνι αυτού. Δηλα

κδή ή συνήθεια και τύπος, και ή ακρίβεια, και άκρότης, Η συνήθεια μέν

- και ό, τύπος, ός τις είναι οι τρεις χρόνοι της άκροάσεως, και οι δέ

νκα χρόνο της ύποπτώσεως "Η ακρίβεια δε και ακρότης, ήτις είναι τα

δάκρυα, και ή υπομονή των κακουχιών, ή αγαθοεργίας, και άπλώς ή

»γνησία, και αληθής μετάνοια. Και εις εκείνους μεν όπου έστερξαν την

εκκρίβεια, έμνι συγκατάβασις να μη φυλάξουν τούς χρόνους τής υπο

πτώσεως. Εις εκείνους δε όπου ταύτην δεν έστερξαν, ουδεμία συγκα

-τάβασις έγινεν, άλλ' επροστάχθησαν να φυλάξουν όλους τους χρόνους

Διά τούτο και ο θείος Χρυσόστομος όμιλία ιδ. της β. προς Κορινθ.
-λέγει, εγώ δεν ζητώ πλήθος χρόνων, άλλα ψυχής διόρθωσιν. Λοιπόν

- τούτο δείξον, άν οι άμαρτάνοντες έκατανύχθηκαν, αν έμετάβαλαν την

ζωήν των, και έγινε το παν. Εν όσω δε τούτο δεν είναι, καμμία

ωφέλεια δεν γεννάται από την πολυκαιρίαν του επιτιμίου. Διότι και

και εις τάς σωματικάς πληγάς, δεν ζητούμεν άνισως έδέθη πολλαίς φορας

ή πληγή, αλλ' άνισως την ωφέλησε το δέσιμον αυτό λοιπόν ανίσεις
και την ωφέλησεν εις ολίγον καιρών, ας μη δένεται πλέον. Όχι και δεν

κώφέλησεν, άς δένεται ακόμη και υπέρ τους δέκα χρόνους. Και έως τον

ντε να λύεται, έως όπου να ωφεληθή από το δέσιμον ο πληγωμένος. Και

πάλιν εν τη αυτή όμιλ. την αληθινήν μετάνοιαν ήξεύρει να χαρακτη

ορίζη, όχι το πλήθος του χρόνου, άλλα μάλλον ή μεταβολή της γνώμος

ντού άμαρτωλού. Διότι (κατ’ αυτόν τον άγιον εν τώ προοιμίω της ερ

»μηνείας του κατά Ιωάννην) είναι δυνατόν εις μίαν στιγμή, καιρού, αν

μετανοήση τινάς, και μεταβάλη την ζωήν του, να επιτύχη την φιλαν

-θρωπίαν και το έλεος του Θεού, ο δε Θεολόγος Γρηγόριος, εν τω τις
τα φώτα, λόγω φησίν, εκείνους μεν όπου δεν μετανοούν μηδε ταπει

ενώνονται, δεν πρέπει να διχώμεθα. Εκείνους δι όπου δεν μεταουν

καθώς πρέπει, μήτε δείχνουσιν σην την μετανοίαν με το κακον οπον

» έκαμαν, πρέπει να δεχώμεθα, και να διοριζωμεν αυτούς νά φυλάττουν

τους πρέποντας εις τά αμαρτήματά Των τόπους της, μετονοίας Ε

εκείνους δε τελευταίου όπου αληθώς μετανοούν τόσον, ώστε οπου κατ
νταξηραίνονται από τα δάκρυα, πρέπει νά δεχώμεθα εις κοινωνία», Από

η τά ερημένα δε ταύτα εύκολος γίνεται ή λύσις τις άπορίας εκείνος,

διατι άλλοι μεν κανόνες εις περισσοτέρους χρόνους επιτιμωσε τον μοι

οχών, τον κτηνοβάτην, τον αρσενοκοίτην, τον φαρμακο, και μάγον, κα

άλλους, άλλοι δε εις ολιγωτέρους, επειδή δηλ. η μετάνοια των τοιους
των δεν κρίνεται εις την ποσότητα των χρόνων, αλλά εις τήν διά

κθεσιν της ψυχής, και κατά την περισσοτέραν, η ολιγωτέραν μετα
ονοιαν αυτών, έτζι διορίζονται και οι χρόνοι τιών επιτιμίων λιγότι

εροι, ή περισσότεροι.» Όθεν και Ιωάννης ο Νηστευτη κατα την νη

στείαν, και γονυκλισίαν, και άλλας σκληραγωγίας όπου στέρεη να και
μη ο μετανοών, έτζι όλιγοστεύει και τους χρόνους του επιτιμίου όπτού

του πρεπει
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τελευταίου, και αναγκαιοτάτου (1) έφοδίου μη αποστερείσθαι. Είδε άπογνωσθείς, και

- ν ν η

κοινωνίας τυχών, πάλιν έν

τους ζώσιν εξετασθή, μετά των κοινωνούντων της ευχής μόνης έστω. Καθόλου δε, και περί παντός ούτνοσούν

έξοδεύοντος, αιτούντος μετασχειν ευχαριστίας, ο Επίσκοπος μετά δοκιμασίας μεταδιδότω της προσφοράς

Ερμηνεία

Αφ' ού οι θείοι ούτοι Πατέρες έδιώρισαν περί επιτιμίου, και τίνι τρόπω, και εις πόσον καιρών πρέπει να είναι ακοινώνητοι

οι άρνησίχριστοι, τώρα εις τον παρόντα κανόνα διορίζουσιν, ότι όσοι από τους τοιούτους, κινδυνεύουν να αποθάνουν, εις τούτους

να φυλάττεται ο παλαιός και κανονικός νόμος. (ός τις φαίνεται να είναι ο τής εν Αγκύρα συνόδου ς. Κανών, προγενεστέρας

ούσης της ά. Οικουμενικής)

και αναγκαιότατον εφόδιον διά τον δρόμον εκείνον και την άποδημία, όπέρ έστιν ή μετά

όμως, αυτός που απεφασίσθη διά θάνατον, και κοινωνήσας τα μυστήρια, πάλιν ζήση και υγιάνη, ούτος άς στέκεται μόνον

Ώστε όπου δηλ. όποιος απογνωσθή διά θάνατον, να μην αποστερήται το τέλειο, και όλουστερινών,

ις των θείων μυστηρίων, (2) άνισως
Σ

με

τούς πιστούς, και άς συμπροσεύχεται, όχι όμως και νά μεταλαμβάνη. Λέγει δε ο Βαλσαμών ότι ο τοιούτος, περί ου λέγει έδώ

ο Κανών, με το να ευρίσκετο εις τον τόπον των συνισταμένων, διά τούτο και εις αυτόν πάλιν να μένη προστάζεται. Εάν δε

ήτον εις τον τόπον των ακροωμένων, πάλιν εις εκείνον έπρεπε να μένη. Και άπλώς, εις εκείνον τον Κανόνα όπου ευρίσκετο
ν

ο καθείς κινδυνεύων, προ της κοινωνίας, εις αυτόν πάλιν μετά την κοινωνίαν πρέπει να επανέρχεται (3) Και διά νά ειπούμε»

με κανόνα καθολικών και κοινών, εις κάθε άνθρωπον όπου κινδυνεύει εις θάνατον, και ζητεί να μεταλάβη την θείαν ευχαριστία,

ο Επίσκοπος, ή και ο πνευματικός πατήρ μετά δοκιμής, άς μεταδιδη εις αυτόν τά θεία μυστήρια,

Συμφωνία,

» Και δ Νύσσης

» με μόνην άπειλή»

άπαραλλάκτως τούτο το ίδιον λέγει έντώ έ κανόνι και ο ς", δε, ώς είπομεν, της εν Αγκύρ, περί των

άρνησαμένων διαλαμβάνων, έπιφέρει ότι, άνισως ήθελεν άκολουθήση εις αυτούς κίνδυνος θανάτου, νά δέχων
Λ

νται οι τοιούτοι εις τό νά κοινωνήσουν τα θεία μυστήρια, με προσδιορισμών, δηλ. ότι εάν υγιάνωσί, νά άπέρχωνται πάλιν εις

τους τόπους των μετανοούτων, όπου έκαστος αυτών προ της κατ' ανάγκην δοθείσης κοινωνίας, ευρίσκετο

Κανών ΙΔ'.

Τις έν Νεο

καισαρ. έ.

τής έν Λαο

δεκ. ιθ'. τού

Βασιλ. κ.Τι

μοθ. ς". Κυ- -

ρίλλ. έ.
Α. -- --

Κατηχούμενοι ονομάζονται από του κατηχώ, όπερ ερμηνεύεται, διδάσκω διά λόγου τους

Περί των κατηχουμένων, και παραπεσόντων, (4) έδοξε τη άγια και μεγάλη συνόδω, ώστε, τριών

ετών αυτούς άκροωμένους μόνον, μετά ταύτα εύχεσθαι μετά των κατηχουμένων,

Ερμηνεία

άρχαρίους την πίστιν. Επειδή έ

κατηχούντο ούτο, και έδιδάσκοντο τά δόγματα της ορθοδόξου πίστεως. Εις δύω δε τάξεις έδιαιρούντο. Και η μεν πρώτη τά

(1) Εν άλλος κώδιξιν ευρίσκεται ούτω γεγραμμένου

τελευταίου και αναγκαιοτάτου κτ «

(2) Γράφει δε και ο Αλεξανδρείας Διονύσιος τώ. Φαβίω

» ότι ένας πιστός Γέρων Σεραπίων όνομαζόμενος, ός τις έθυσίασε τους

ειδώλος, άσθενήσας βαρέως, και τρείς ήμέρας άφωνος ών, αναλαβών

» ολίγον τή τετάρτη ημέρα, έκάλεσε τον Ανεψιόν του, και του είπεν

τότε να έλθη ένας ιερεύς. Έπήγεν ό πας εις τον Πρεσβύτερον, ήτον δε

» νύκτα ο καιρός. Έτυχε δε νά ασθενή και ο ιερεύς ώστε όπου νά ύ

υπάγη δεν έδυνήθη. Επειδή δε εγώ (ο Διονύσιος δηλ) είχα προσταγήν

νείς τους ιερείς, ότι να συγχωρούν να μεταλαμβάνουν οι κινδυνεύοντες

» εις θάνατον, εάν μάλιστα τούτο παρακαλούντες ζητούσε, διά νά άπο

κθνήσκουν και να αποδημούν από την παρούσαν ζωήν με καλήν ελπίδα,

»Εδωκεν ό ιερεύς εις το παιδάριον μερίδα του Παναγίου άρτου, και

και του είπεν ότι νά τήν βρέξη, και να εγχέη εις το στόμα του Γέρον

ντος, και ούτω ποιήσαντος του παιδαρίου, ολίγον εκείνος καταπιών, ευ

θύς παρέδωκε το πνεύμα του. (Ευσέβ. έκλ. ιστορ. βιβλ. σ. κεφ. μό.)

» Και Ηλίας δε ό Κρήτης Μητροπολίτης, γράφων προς τινα μοναχών

ο Διονύσιον λέγει, ότι άν τινας ολίγον ακόμη αναπνέη, και τελείως δεν

κενεκρώθη, άναισθητεί δε όμως και ούτε να πάρη, ούτε να φάγη τίποτε

μπορεί, ή και κατά άλλον τρόπον πτύει εκείνο όπου του βάλλουν εις

» το στόμα, άν λέγω, ήναι τοιούτος τινάς, πρέπει ό ιερεύς μετά προσο

κχής να σφραγίζη τα χείλη του, και την γλώσσάν του με την επαφήν

και επιχυσιν τών μυστηρίων. (σελ. 337. της Γιουρ. Γραικορωμ.)

(3) »Είδε και Διονύσιος ό Αλεξανδρείας (ώς εύρητα σχόλιον εις τον

και παρόντα κανόνα) εν τη πρός κανόνα επιστολή, άναφέρωντας τούςπα

οραπεσόντας εν τώ διωγμώ, και ζητούντας μεταλαβείν εν τώ θανάτω,

κλέγει, ότι το μεν να λυθούν αυτοί υπό του ιερέως άπό τάς άμαρτίας

-των, και να συγχωρηθούν να μεταλάβουν τα θεία μυστήρια, και να

» παραπεμφθούν εις εκείνην την ζωήν λελυμένοι και ελεύθεροι, τούτο είναι

ίδιον μίμημα της θεοπρεπούς φιλανθρωπίας και αγαθότητος, ώσάν όπου,

» διά της τοιαύτης συγχωρήσεως και μεταλήψεως, πιστεύουσιν εκείνοι

» να λάβουν άνεσιν και κουφισμόν της μελλούσης τιμωρίας. Το δε, αν

» ζήσουν μετά ταύτα οι τοιούτοι να δεσμεύονται πάλιν, και αυτοί όπου

μίαν φοράν έσυγχωρήθησαν, και έγιναν κοινωνοί της θείας χάριτος, και

και του τελείου,

επιστέλλων,

απεστάλθησαν εις τον Κύριον λελυμένοι και ελεύθεροι, πάλιν να υποβαλ

•λωνται εις άμαρτήματα, χωρίς να κάμουν κανένα άτοπον, αφού έκο

ονώνησαν, τούτο λέγω, ανακόλουθον φαίνεται εις έμε, και άνευλογώτα

»τον. "Αν λέγω και ταύτα λέγη ό ιερός Διονύσιος, όμως μάλλον έγκρι

ντέα, είναι η γνώμη της Οικουμενικής ταύτης συνόδου, από την γνώ

μην ενός μερικού Πατρός. Διό και πάνυ προσφυώς είπεν ό σοφώτατος

» Φώτιος, τα μεν οικουμενικας, και κοινας τυπωθέντα ψήφους, πάσα

προσήκει φυλάττεσθαι. "Αδέτις των Πατέρων ιδίως εξίθετο, ή τοπική

διωρίσατo σύνοδος (μή κυρωθείσα δηλ. υπό Οικουμενικής) των μεν φυ

ελαττόντων, την γνώμην παρίστησε δεισιδαίμονα, ου μην και τους γε

ημη παραδεξαμένος το παροράν επικίνδυνον.» Έστω γαρ, κατά τον

ιερόν Διονύσιον, ότι οι τοιούτοι εξ ανάγκης μεταλαμβάνοντες, δεν πρέ

πει να δεσμούνται πάλιν, διά την προλαβούσαν συγχώρησιν όπου έλαβον,

Αλλά πρώτον μεν, ή συγχώρησης εκείνη και ή μετάληψις δεν ήτον νό

μιμος και Κανονική, άλλ’ εξ ανάγκης. Δεύτερον δε, ουδείς ήμπορεί να

καταπείση τούς άλλους να μη σκανδαλισθούν, βλέποντας τους αναξίους,

και μηδένα καρπόν μετανοίας ποιησαμένους να μεταλαμβάνουν τά θεία

μυστήρια. Τα όποια ταύτα ή σύνοδος στοχαζομένη, εδώρισε τούς τοιού

τους να επανέρχωνται πάλιν εις τους προτερους τόπους της μετανοίας,

Αλλά γαρ και αυτός ο θείος Διονύσιος, ώσπερ επιδιορθών εαυτόν επι

φέρει και άνισως όμως φαίνεται τινάς από τους τοιούτους άρνησιχρίστους

» ότι χρειάζεται μετά την ανάληψιν της υγείας του περισσοτέραν έπι

στροφήν και μετάνοιαν, συμβουλεύομεν ότι άφ’ εαυτού να ταπεινώνη

και να ταλαιπωρή τον εαυτόν του, είτε δια το συμφέρον το έδικόν του,

είτε και διά το ακατηγόρητον και άσκανδαλιστον των άλλων ανθρώπων,

»Και αν μεν εις τούτο πείθεται, θέλει ώφεληθή. Όχι και δεν πείθεται,

νή απείθεια αύτη, θέλει γένη εις αυτόν έγκλημα διά να αφορισθή από

στα μυστήρια και τους πιστούς δεύτερον. Ίσως δε ή γνώμη αύτη να

μην είναι του Αλεξανδρείας Διονυσίου, αλλά Διονυσίου του Κορίνθου,

Εικάζω δε τούτο, διατί ή φράσις αύτη όμοιάζει με την φράσιν όπου

έχει ο Διονύσιος ούτος εις τα σχόλια του Ιώβ.

(4) Ιωάννης ο Αντιοχείς εν τή συλλογή των Κανόνων έχει περί

των παραπεσόντων κατηχουμένων. - -

--------
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ξς ήταν τελειοτέρα, και τών γόνυ κλινόντων ώνομάζετο, ήις είχε δεχθή μεν τη πίστη, τό βάπτισμα δε μόνον άνέβαλε. Δι

δ και μέσα εις την Εκκλησίαν εισήρχετο, έως εις την ευχήν των κατ'χουμεων, κατα τον ιθ". της έν Λαδαείς τής οποίας

μυστικώς λεγομένης, και επιτιθεμένης της χειρός τον ιερέως εις αυτή, τό γόνι έλνει Ότα δι ή λει εκφωνή τό, Όσοι

κατηχούμενοι προέλθετε, εξήρχετο της εκκλησίας. Η δε δευτέρα τάξις ήταν ατελεστέρα, και τών άκροωμένων ώνομάζετο. Ήτις
- - ν Α. Σ. - 4 ν - - Σ

εν τώ νάρθηκι σταμένη προς τας Βασιλικας πύλας, άκροάζετο τάς θείας γραφάς, και μετά την άκρόασιν τών θειων ευαγγε

λίων εξήρχετο, κατά τε τον Βλάσταριν, και τον σχολιαστή του Αρμενοπούλου εις την επτομή, των κανόνων (τμήματα έ.

επιγραφ. γ') αι οποίαι δύω τάξεις σαφώς δρώνται, και εις την του ναού ιχνογραφία όπο, έσχεδάσαμε, Ο δε Καρδινάλς

Βώνας (βιβλ. ά. περί λειτουργ. πραγμάτων) και άλλοι τινές, κοντά εις τάς δύω ταύτας τάξεις, αριθμούσι και άλλας δύω, έκ

των δυτικών πατέρων ταύτας συνάξαντες, Aύται δε ωνομάζοντο, ή των συναιτούντων (διά τό νά έζήτουν το βάπτισμα) και ή

υών εκλεκτών. Ούτινες ούτως ελέγοντο, άρ' ού κατεγράφοντο εις τον κατάλογον των βαπτισθησομένων. Τους οποίους φωτιζομέ

νους ονομάζει το ζ. κεφ. του ή. βιβλ. των Αποστολικών διαταγών, και ο Κύριλλος εις τάς κατηχήσεις του. Βαπτιζομένους δε το

ή, κεφ. του αυτού βιβλιτών διαταγ τούτους αναφέρει και ο ς του Τιμοθέου. (1) Τούτων ούτως ειρημένων, λέγει ο παρών

Κανών. Όσοι κατηχούμενοι όντες από την ά. και τελειοτέραν τάξιν, άρνήθησαν την πίστιν, εφάνη εύλογον εις την άγια, και

μεγάλην σύνοδον ταύτην, τρεις χρόνους να στέκωνται εις την δευτέρα, και ατελεστέραν τάξιν των Κατηχουμένων, των άκροω

μένων έντώ Νάρθηκε, και μετά τους τρεις χρόνους να συμπροσεύχωνται με την πρώτη, και τελειοτέραν τάξιν των Κατηχουμέ

νων μέσα εις την Εκκλησίαν. Δικαίως δε, ήθελεν άπορήση τινάς, διατί αι μεν σύνοδο, ούτως επιτιμώσει τους κατηχουμένους

άμαρτάνοντας, ο δε μέγας Βασίλειος έντώ κι αυτού κανόνι λέγει. » Και καθόλου τα έντώ κατηχουμένω βω γινόμενα εις

ευθύνας ουκάγεται;» προς λύσιν της έναντιοφανείας ταύτης ρητέον, κατά τον Ζωναρά, ότι δεν είπεν ο μέγας Βασίλειος να

μην επιτιμώνται οι κατηχούμενοι, άμαρτάνοντες προ του βαπτίσματος. Τότε γαρ εναντίος ήθελεν είναι εις τους συνοδικούς κα

νόνας. Αλλ' ότι τα αμαρτήματα των κατηχουμένων δεν άγονται εις ευθύνη», ήτοι εις κόλασιν μετά το βαπτισθήναι αυτούς,

Επειδή και έσυγχωρήσθησαν διά του άγιου βαπτίσματος, όχι μόνον όσα, κατηχούμενοι όντες, έπραξαν, άλλ’ άκόμη και

όσα έπραξαν προ του να γίνουν κατηχούμενοι. Ταυτόν ειπείν έν απιστία όντες. Επιτιμώνται δε οι κατηχούμενοι, διατί

και αυτοί άγκαλά και να μην είναι πράγματι εντός της εκκλησίας, ούτε ενεργεία μέλη της εκκλησίας εισι, όμως εφέσει, και

προθυμία ψυχής, και δυνάμει, έντή έκκλησία εισί. Διότι κατά τον Θεολόγου (έν τώ εις τα Φώτα λόγω) έν προθύρος τής

ευσεβείας ούτοι εισι, και συνελήφθησαν μεν εν τη πίστει, αν και ακόμη δεν εγεννήθησαν διά του βαπτίσματος (Καθ' ό και

ούτε είναι απεγνωσμένοι από κάθε ελπίδα σωτηρίας, αν εξ ανάγκης αβάπτιστο αποθάνωση) ώς τούτο δείκνυται από τον επιτάφείον

λόγον όπου κάμνει ο θείος Αμβρόσιος προς τον βασιλέαο: τον αποθανόντα έτι κατηχούμενο». Λοιπόν αι σύνοδοι

διά τούτο τους κατηχουμένους επιτιμώσινώς οικείους ήδη όντας, και την πίστιν δεξαμένους, και χριστιανούς όνομαζομένους. Και

Ρωμαι, γ. 19 Ιόσα ο νόμος αυτούς λέγει, ώς έννόμωούσιν αυτούς λαλεί, κατά το Αποστολικών λόγιον.

Κανών ΠΕ.

α; Διά τόν πολύν τάραχο και τις στάσεις τάς γινομένας, έδοξε παντάπασιν περιαιρεθήνα την συνή
- Σ", Σ ν - ν - - - ν ν -- - -

Στις υ θείαν, την παρα τον Αποστολικό κανονα ερθείσα έν τσιμερεσιν Ωστε άπό πόλεως εις πόλιν μή

:: ή μεταβαίνεν, μητε Επίσκοπο, μήτε Πρεσβύτερον, μήτε Διάκονον. Eι δέ τις μετά τον τής άγίας και

ε: α μεγάλης συνόδου όρον τοιούτω τινι έπεχειρήσειεν, ή επιδοη εαυτόν πράγματι τοιούτω άκυρωθήσεται

καρο: εξάπαντος το κατασκεύασμα, και αποκατασταθήσεται τη έκκλησία, έν ή ο Επίσκοπος, ή ο Πρεσβύ

τερος (2) έχειροτονήθη. - -

Ερμηνεία

Ο παρών Κανών διορίζει ταύτα, εφάνη εύλογον να ασηκωθή από το μέσον με τελειότητα ή συνήθεια, όπου εις μερικά

μέρη έρευρέθη έξω από την διάταξιν και νομοθεσίαν του Αποστολικού Κανόνος (του ιδ. δηλ. αλλά δη και του ιέ) διά τάς
πο άς ταραχές, κα αλληλομαχίας όπου εκ της παραβάσεως ταύτης ήκολούθησαν. Ώστε δηλονότι να μην μεταβαίνουσιν από

μίαν πόλιν εις άλλην, ούτε Επίσκοπος, ούτε Πρεσβύτερος, ούτε Διάκονος. Ανίσως δέτινας ύστερα από τον παρόντα κανόνα της άγιας

ταύτης Συνόδου, ήθελεν επιχειρήση νά κάμη τοιούτο πράγμα, και να μεταβή από μίαν πόλιν εις άλλην. Η μετάβασις αυτή

όπο επχερση εξάπαντος θέλει γίνει άκυρος και ο Επίσκοπος, ή ο Πρεσβύτερος ή ο Διάκονος θέλει αποκατασταθή εις την

έκκλησίαν εκείνην εις την οποίαν εχειροτονήθη. Επειδή όχι μόνον οι Επίσκοποι, αλλά και οι Πρεσβύτεροι, και Διάκονο πρέπει

ή χειρα εις εκκλησίαν διωρισμένη, και όχι απολελυμένως, κατά τονς" της δ. άνάγνωθι και τον ιδ. και ιέ.
Το στο Λιχον, --

Κανών Iς".

Οσοι ριψοκινδύνως μήτε τον φόβον του Θεού πρό οφθαλμών έχοντες, μήτε τον έκκληκιαστικών κανόνα ειδο

τες, αναχωρήσωσι της ιδίας εκκλησίας, Πρεσβύτεροι, ή Διάκονοι, ή όλως εν τω Κανόνι εξεταζόμενοι. Ούτοι ού

δαμώς δεκτοί οφείλουσα είναι εν ετέρα έκκλησία, αλλά πάσαν αυτούς ανάγκην επάγεσθαι χρή, άναστρέφειν εις

τας εκ των παροικίας H, επιμένοντας, άκοινωνήτους είναι προσήκει. Eι δε και τολμήσειέ τις υφαρπάσα τόν τώ

*: αφερονται και χειροτονήσαι εν τη αυτού εκκλησία, μη συγκατατιθεμένου του ιδίου Επισκόπου, ού ανε
χώρησεν ό έν τώ Κανόνι εξεταζόμενος, άκυρος έστω ή χειροτονία

1) Περί των καταναυμένων, λένε, και ο... - - ν -- -α ": Ο: Διονύσιος εκκλ. ιεραρχ. (2) Eν τη συλλογή των Κανόνων Ιωάννου του Αντιοχέως κείται και

:"4" ή "κάτο απονενέμηται τοξις. Εισιγάραμε- τούτο, η Διάκονος, ως ανωτέρω δολ., και τον Διάκονον αναφέρει ο Κανών,δεκτοι και αμύητοι παντός ιερατικού τιλιστρίου γαρ αμε Σ ς, ως ανωτέρωση τα
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P

--

- --

- Ερμηνεία,

Ο μεν ανωτέρω κανών διορίζεται να αποκαθίστανται οι Πρεσβύτεροι, και Διάκονοι εις την έκκλησίαν εκείνην, έν ή έχει

φοτονήθησαν, ο δε παρών και άργίαν επάγει εις τους τοιούτους, αν δεν καταπεισθούν να έπαναστρέψουν, λέγων. Όσοι Πρε

σβύτεροι, ή Διάκονοι, ή εν τώ Κανόνι συναριθμούμενοι, και τώ κλήρω, (1) μήτε τον Θεόν, φοβούμενοι, μήτε τον Κανόνα

της έκκλησίας γινώσκοντες (τον ιέ. Αποστολικών δηλ) βι ακινδύνως αναχωρήσουν από την έκκλησίαν εκείνην εις την οποίαν

εχειροτονήθησαν. Ούτο λέγω ουδαμώς πρέπει να δέχωνται εις άλλην, χωρίς γραμμάτων δηλ. συστατικών, και άπολιτικών) αλλά πρέπει

να αναγκάζωνται εις το να γυρίζουν εις τάς ιδίας των εκκλησίας, «Όχι και επιμένουσιν εις το πείσμάτων, πρέπει να είναι

ακοινώνητοι. Όχι από τα μυστήρια. Όχι άπό τούς έν τή έκκλησία, λαϊκούς και πιστούς (διότι κατά τούτο ήθελεν είναι

έναντίoς ο παρών Κανών με τον ιέ. Αποστολικών, όστις τους τοιούτους της μετά των λαϊκών εν τη έκκλησία ουκ έκβάλ

λει κοινωνίας) αλλά από τους ομοταγείς αυτών συμπρεσβυτέρους, και συνδιακόνους. Ταυτόν ειπείν, να μην συλλειτουργούν

με τους ιερωμένους, αλλά να μένουν άργοί. Ει δε και ήθελε τολμήση τινάς Επίσκοπος νά άρπάση δολερώς τον ξένον αλη

ρικών άλλου επισκόπου, και να χειροτονήση αυτών (τυχόν εις μεγαλήτερον βαθμό) εν τη οικεία αυτού εκκλησία, χωρίς να

στέγη και του κληρικού Επίσκοπος, από τον οποίον ανεχώρησεν, άς ήναι άκυρος ή τοιαύτη χειροτονία Ανάγνωθι και τον

τέ. Αποστολικόν. --

Κανών ΙΖ'.

Επειδή πολλοί εν τώ Κανόνι εξεταζόμενοι, την πλεονεξίαν, και την αισχροκέρδειαν διώκοντες, έπε-:

λάθοντο του θείου γράμματος λέγοντες »τό άργύριον αυτού ουκ έδωκεν έπι τόκω. Και δανείζοντες :

εκατοστάς απαιτούσιν. Έδικαίωσεν ή άγια και μεγάλη Σύνοδος, ώς είτις ευρεθείη μετά τον όρον του-1:

τον τόκους λαμβάνων, έκ μεταχειρίσεως, ή άλλως μετερχόμενος το πράγμα, ή ήμιολίας άπαιτών, για τα 5
-A

ή όλως έτερόν τι επινοών αισχρού κέρδους ένεκα, καθαιρεθήσεται του κλήρου και αλλότριος, του Κανόνος έσται

Ερμηνεία,

Διάφοροι Κανόνες εμποδίζουσι των άσπρων τά διάφορα. Αλλά και ο παρών αυτό τούτο διορίζεται, λέγων. Επειδή πολ

λοι κανονικοί, ήτοι κληρικοί αγαπώντες την πλεονεξίαν και την αισχροκέρδεια, αλησμόνησαν το ψαλμικών λόγιον του Δαβίδ,

το λέγον, ότι το άργύριον αυτού δεν έδωκε με το διάφορον, ο δίκαιος : όπου μέλλει να κατοικήση εις το άγιον όρος

του Κυρίου, ταυτόν ειπείν, εις την ουράνιον βασιλείαν. Αλλά δανείζοντες ζητούσε να πέρνουσιν από τους χρεωφειλέτας των

έκατοστάς, (2) ήτοι δώδεκα νομίσματα, ή γρόσια θετέον, εις τά εκατόν (όστις ήτον ο βαρύτερος τόκος από τους άλλους)

Επειδή λέγω τούτο ποιούσιν οι κληρικοί έκρινε δίκαιον ή άγια και μεγάλη Σύνοδος αύτη, ότι άνισως ύστερα από τον Κα

νόνα τούτο, ευρεθή τινάς κληρικός νά πέρη διάφορα, ή ώς πραγματείαν τινά μεταχειριζόμενος το πράγμα, ή και κατά

άλλον τρόπον, δα: δηλ. να μην φαίνεται πώς αυτός πέρνει διάφορα δίδει μεν τά άσπρα του εις τους έχοντας χρείαν,

συμφωνεί δε με αυτούς να συμμερίζεται και αυτός από τα διάφορα, και το κέρδος των άσπρων, ονομάζων τον εαυτόν του,

όχι δανειστην άλλά συμμεριστήν και κοινωνο) όστις λοιπών ευρεθή να κάμη ταύτα, ή και να ζητή ήμιολίας (ήτοι το ήμισυ

της εκατοστής, όπερ είναι εξ νομίσματα, ή και έξι γρίσια εκ των β. του όλου διαφόρου δηλ. των 100) ή άλλο τι, παρό

μοιον πράγμα επινοεί διά αισχροκέρδεια». Ο τοιούτος θέλει καθαιρεθή από τον κλήρον, και θέλει αποξενωθή της κανονικής

ίξεως. Ανάγνωθι και το μό. Αποστολικόν.

Κανών ΙΗ'.

Ηλθεν εις την άγιαν και μεγάλην Σύνοδον, ότι έντισι τόπος, και πόλεσι, τους Πρεσβυτέροις την ευχαριστίαν

οι Διάκονοι διδόασιν. Όπερ ούτε ό Κανών, ούτε ή συνήθεια παρέδωκε, τούς εξουσίαν μή έχοντας προσφέρει»,

τους προσφέρουσα διδόναι το σώμα του Χριστού. Κάκείνο δε έγνωρίσθη ότι ήδη τινές τών Διακόνων, και πρότών

Επισκόπων, της ευχαριστίας άπτονται. Ταύτα ούν πάντα περιηρήσθω, και έμμενέτωσαν οι Διάκανοι τους ιδίοις μέ

τρος, ειδότες, ότι, του μεν Επισκόπου υπηρέται εισι, τών δέ Πρεσβυτέρων ελάττους. Λαμβανέτωσαν δε κατά

την τάξη την ευχαριστίαν μετά τους Πρεσβυτέρους, ή του Επισκόπου μεταδιδόντος ούτοις, η:ε:Α;

Πρεσβυτέρου. Αλλά μηδε καθήσθαι εν μέσω των Πρεσβυτέρων έξέστω τους. Διακόνος. Παρά κανόνα 1:ς

γαρ, και παρά τάξιν έστι το γινόμενον εδέτις μη θέλοί πειθαρχεί, και μετά τούτους τους όρους, πεπαύσθω της
-- Αν

τριακονίας.

Ερμην εία.

Πανταχού πρέπει να φυλάττεται ή ευταξία, μάλιστα δε ανάμεσα εις τους ιερωμένους, διά τούτο και ο παρών κανών πρά

γμα παρά τάξιν γινόμενον διορθοί. Φησιγάρ, ήλθεν εις την άκρην της άγιας, και μεγάλης Συνόδου ταύτης, ότι εις μερικούς

τόπους και πόλεις, οι Διάκονοι δίδουσε την θείαν κοινωνίαν εις τους Πρεσβυτέρους, το οποίον τούτο ούτε κανόνας τις έγγρα

φος, ούτε συνήθεια παρέδωκεν άγραφος. Το να μεταδίδουσι δηλαδή το σώμα του Χριστού εις τους ιερουργούντας αυτό ιερείς,

οι μη έχοντες εξουσίαν νά τό ιερουργούσε Διάκονοι. (3) Προς τούτος και τούτο ακόμη εμηνύθη, ότι μερικοί από τους Διακό

(1) Κανονικοί, και εν τώ κανόνι, εξεταζόμενοι ιδιαιτέρως ονομάζονται πλέον αυτονόμως, ταυτόν ειπείν, ακανονίστως, και αδιαφόρως πολιτευομένων

οι κληρικοί, ώσάν όπου η ζωή αυτών και ό νούς, και ο λόγος διεξά- (2) Την εκατοστην ταύτην αναφέρει και ο θείος Χρυσόστομος όμιλ.

γεται, και απευθύνεται κατά τους ιερούς Κανόνας, Αποστολικούς φημι, νς, εις το κατά Ματθ. λέγων, ούτος (ό χρεωφειλέτης άνθρωπος) μόλις

Συνοδικούς τε και Πατρικούς (και όρα εις την ά. υποσημείωσιν του β. εκατοστην αποδίδωσιν, εκείνος δε (ο Θεός) εκατονταπλασίονα, και ζωήν

Αποστολικού) Κανονικοί προς τούτοις, λέγοτναι και οι μοναχοί, ώς εν αιώνιον.

πολλοίς των κανόνων, τούτο όράτα, αλλά δή και αι μονάζουσα γυναί- (3) »Δι' ο και ο Συμεών ό Θεσσαλονίκης φησιν »ου δεί Διακόνους

κες, διά την αυτήν αφορμήν κανονικα ονομάζονται, τών λαϊκών, ώς έπι το- ημερίδας προσφέρει, οι Διάκονοι οι πάντες διά των πρεσβυτέρων Και

11
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νους μεταλαμβάνουσι προτήτερα από τους Πρεσβυτέρους Ταύτα λοιπόν πάντα τα άτακτα άς άσηκωθούν από το μέσον, και οι

Διάκονοι άς μένωσιν μέσα εις τα όριά των, ήτοι, μήτε την ευχαριστίαν άς δίδουσιν εις τους Ιερείς, μήτε προ των ιερέων άς

μεταλαμβάνουσε. Γνώσκοντες, ότι τούμεν Επισκόπου είναι υπηρέται, ώς και αυτό το όνομάτων, τούτο δηλοί. Διάκονος γάρ

θέλει να ειπή υπηρέτης, Τών δε πρεσβυτέρων είναι κατώτεροι και ελάττονες, το δε έλαττον υπό του κρείττονος εύλογείται, ώς

Εορ και 71 λέγει ο Απόστολος και όχι το ανάπαλιν. Ας λαμβάνουσι δε κατά την τάξιν την θείαν ευχαριστίαν ύστερα άφ’ ου

εταλάβουν οι πρεσβύτεροι, μεταδιδόντος εις αυτούς ταύτην, ή του επισκόπου, ή (αν δεν είναι παρών ο Επίσκοπος) του Π

σβυτέρου, Αλλά ούτε άδεια είναι εις τους. Διακόνους νά κάθωνται ανάμεσα εις τούς Πρεσβυτέρους. Επειδή και τούτο :
άτακτον και παρά κανόνα δείκνυσι γαρ, ότι οι Διάκονοι με τους πρεσβυτέρους είναι ισότιμοι σε ουκ έστιν είδε και ύστε

ρα από τον κανόνα τούτον δεν θέλοι τινάς από τους Διακόνους ν καταπεισθή, άς παύη άπό την διακονίαν του.

Συμφωνία

«Ακολούθως τώ παρόντι κανόνι και ο ζ. της τ. διατάσσεται. Προστάζει γάρ να καταβιβάζεται από τον βαθμόν του, και

έσχατος του οικείου να γίνεται τάγματος, ο Διάκονος εκείνος που διά θρασύτητα προκαθεσθή των Πρεσβυτέρων, κάν εις
νοιονδήποτε οφφίκιον ευρίσκεται εκκλησιαστικόν. (1) Έξω μόνο άν υπάγο εις άλλη, πόλη, πρόσωπο, έπιφέρων του οικείου Πα

: ή Μητροπολίτου, τότε να τιμάται περισσότερο» από τους Πρεσβυτέρους, αλλάκα ο κ. της εν Λαοδικεία δεν πρέ

»πει λέγει, νά κάθηται ο Διάκονος έμπροσθεν εις τον Πρεσβύτερον. Ο δε νς, της αυτής εμποδίζει το να πηγαίνουν οι Ιερείς να

-κάθηνται μέσα εις το βήμα προ του νά εισοδεύση ο Αρχιερεύς. Σημείωσα ότι κατά τον Ζωναρά, και Βαλσαμώνα ο μεν
» ή της παρούσης Συνόδου λέγει δα εκείνους τους. Διακόνους, όπου έν καιρώ τις θείας, Τερουργίας ένδον τού βήματος

»προκαθέζονται των Πρεσβυτέρων, και διά τούτο με βαρυτέραν παιδεία, κολάζει αυτους Με την παισι δηλ. τής ιεροδιακονίας

»των. Ο δε ζ. τής σ', λέγει, διά εκείνους, όπου προκάθηνται τών Πρεσβυτέρων, όχι έν τή έκκλησία, άλλ’ έντας έξω συνε

»λεύσεσι, και διά τούτο ελαφρότερα παιδεύει αυτούς, με τον καταβιβασμών μόνον του οικείου τόπου των

Κανών ΙΘ'.

Αποτε με: 1. Περί των Παυλίανισάντων, είτα προσφυγόντων τη καθολική εκκλησία, όρος εκτέθεται αναβαπτίζει

: : Ε σθαι αυτούς εξάπαντος. Ειδέ τινες τώ παρελήλυθότι χρόνω έντώ κλήρω εξετάσθησαν, ει μεν άμεμ

ειαΑ; πτοι και ανεπίληπτοι φανείεν άναβαπτισθέντες χειροτονείσθωσαν υπό του της καθολικής έκκλησίας

καρδιές. Η Επισκόπου. Είδε ή άνάκρισις ανεπιτηδείους αυτούς ευρίσκο, καθαιρείσθαι αυτούς προσήκει. Ωσαύτως

δε και περί των διακονισσών, και όλως περί των εν τώ κανόνι εξεταζομένων, ό αυτός τύπος παρα

τη η : Ιφυλαχθήσεται. Έμνήσθημεν δε των διακονισσών των εν τω σχηματι εξετασθεισών. Έπει μηδε χειρο

:τ: θεσίαν τινά έχωσιν, ώστε εξάπαντος εν τους λαϊκούς αυτάς εξετάζεσθαι, --

η εκ Ερμηνεία,

-

“Ο παρών Κανών διορίζεται διά εκείνους που εγεννήθησαν μεν εις την αίρεσιν του Παύλου του σαμοσατέως (2), μετά ταύτα,- βις 1 - 4 ι μ.
» αν

δε προσέφυγον εις την καθολικήν έκκλησία, λέγων, ότι, κανών και τύπος εξεδόθη νά άναβαπτίζωνται εξ αποφάσεως οι τοιού

το αιρετικοί (όρα δε ότι καταχρηστικώς ονομάζει η Σύνοδος βάπτισμα το τών Παυλίανιστών βάπτισμα. Και παραβάλλουσαρ ρ "ι ι

πάλιν, έπει και το χάρισμα του προσφέρειν τω Θεώ ουκ έχουσιν (οι

» Διάκονοι) Διάκονοι γαρ εισε την λειτουργικήν αξίαν έχοντες μόνον. Εί

-γούν οι δυνατόν αυτούς ερωτικών ενδύσασθαι άμφιον διχα ευλογίας

»Αρχιερέως, ή Ιερέως, ούτε ενάρξασθαι τινος τελετή, άνευ Πρεσβυτέρου,

πώς άρα ούτοι δι' εαυτών προσκομίσουσιν; αλά και ο θείος Επιφάνιος

αρέσει οθ. ταύτά φυσι και γαρ ούτε Διάκονοι έν τη εκκλησιαστική τά
νξει επιστεύθησάντι μυστήριον επιτελείο, αλλά μόνον διακονεί, τά έπι

ντελούμενα. Και αι αποστολ και δε διαταγα βιβλ. ή κερ, μτ. φασίν

-ούτε Διακόνω προσφέρειν θυσίαν θεμιτόν, ή βαπτίζειν ή ευλογίαν

μικράν, ή μεγάλη ποιεσθαι.» -

(1) Διά τούτο λοιπόν πρέπει να ακυρωθή ή έγγραφος προσταγή του

βασιλέως Αλεξίου του Κομνηνού, ήτις διορίζεται έν τας έξω της Συνό

δου συνάξεσι να προκαθέζεται όχι μόνον των ιερέων αλά και τών Αρ

χιερέων αυτών ό τής μεγάλης εκκλησίας Χαρτχλας, Διάκονος ών. οιον

άλλο προβαλλομένη εις αθέτησιν των Συνοδικών τοντων κανόνων, παρει την
μακροχρόνιον συνήθειαν όπου επεκράτησεν. Επειο τουτο δεν ενα εύο

γον, μάλλον γάρ πρέπει να υπερνικώσιν οι κανοιες, πάρει η συνθια

τους κανόσιν εναντιουμένη. Κάν γάρ ή συνήθεια ισχυρ μεν ως αγράφος

νόμος, και εις τα πολιτικά, και ή μακρά συνήθεια αντι νομου κρατή,

όμως όχι απλώς εις όλα, άλλ' εις εκείνα όπου δεν είναι έγγραφος νόμος,

και εις εκείνα όπου δεν εναντιώνεται εις έγγραφον νόμον, ή εις κανόνα,

και κατ’ αυτόν τον Βαλσαμώνα, τον συνευδοκούντα εις το άτοπον τούβα

σιλέως ψήφισμα, (χαρτοφύλαξ γάρ ήν) και κατά το δ'. διάταγμα τού

γ. τίτλ. του πρώτου βιβλ. των διατάξεων, όπερ εστί βιβλ. β. των
βασιλ. τίτλ. α. κεφ. μά. άλλά καί ή σ'. νεαρά Λέοντος τού σοφού διο

ρίζει, ότι δεν πρέπει να κρατή ή άγραφος συνήθεια ή από τούς Κανόνας

εμποδισμένη. Ανάγνωθι και την υποσημείωσιν του κό. Αποστολικού. Και

του ά. της Σαρδικής. Πόσον δε ετάραξε τους τότε Αρχιερείς ή τοιαύτη

βασιλική προσταγή διά το άτοπο, θέλει το μάθη, όποιος αναγνώση αυ

την κειμένην έντή κατά τον παρόντα κανόνα ερμηνεία του Βαλσαμώνος.

(2) Παύλος ό από Σαμασάτων των εν τη Μεσοποταμία πλησίον του

» Ευφράτου ποταμού κειμένων όρμώμενος, και δια τούτο σαμοσατεύς

η επονομαζόμενος, (και ουχί διατί έχρημάτισε Σαμοσάτων Επίσκοπος ώς

» είπεν ό Βαλσαμών, ή και άλλοι) υιός γυναικος Μανιχαίας Καλλινίκης

ντούνομαι κατά τον Κεδρηνόν, Βλάσταριν, και Βαλσαμώνα, ο και Αντιοχείας

ο γεγονώς Επίσκοπος μετά τον θάνατον τού Αντιοχείας Δημητριανού

- κατά το 260, έτος από Χριστού, κατά τον Ευσέβιον (εκκλησιαστική

» ιστορ. βιβλ. ζ. κεφ. κζ') δεν έφρόνησε μόνον κακώς περί τό της θεολο

»γίας μυστήριον, λέγων, μόνον Θεόν, όχι διατι είναι πηγή της θεότητος

» ο Πατήρ αλλά αναιρών την υπόστασιν του Υιού, και του Πνεύματος,

νώς ό Σαββέλλιος, και πρόσωπον ένα τόν Θεόν δοξάζων μετά του λόγου

ναυτού, ώς και ό άνθρωπος εις έστι με τον εαυτού λόγου, και ουδέν πε

Αρισσότερον από τους Ιουδαίους φρονών, κατά τον θείον Επιφάνιον αρέσ

-ξέ. αλλά και περί την ένσαρκον οικονομίαν εγένετο Βλάσφημος, κατά

» τόν Θεοδώρητου διαλόγ. β. Αρτέμων, και Θεοδόσιος, Σαββέλλιός τε, και

»Μάρκελλος, Φωτεινός, και Παύλος ο σαμοσατεύς, μόνον άνθρωπον κηρύτ

» τουσε τον Χριστόν, την δε πρό των αιώνων υπάρχουσαν αυτού θεό

»τητα αρνούνται. Κατά δε τό 272. έτος ή συγκροτηθείσα εν Αντιοχεία τοπική

»Σύνοδος, καθείλεν αυτόν, και ανεθεμάτισεν. "Hς και η Συνοδική επιστο

νλή κείται παρ’ Ευσεβίω αυτόθι. Ήτις και λέγει, ότι ο Παύλος έλεγε

»μή κατελυληθένα εξ ουρανού τον Υιόν του Θεού, αλλά κάτωθεν εκ της

»Μαρίας του είναι άρξάμενον, Σημείωσαν δε ότι ο Κεδρηνός, Βλάσταρες,

»και Βαλσαμών λέγουσιν, ότι, οι Μανιχαίοι μετωνομάσθησαν από του

»Παύλου τούτου Παυλικιανοί, οίτινες λίγους χρόνους μετά τον Παύλον άνε

φύησαν: Όρα και τα προλεγόμενα Διονυσίου του Αλεξανδρείας, Όρα και

σελ. 155 της δογματικής Πανοπλίας, όπου γέγραπτα, ότι, οι Παυλ

κανοί εκ των Μανιχαίων κατάγονται, αντί Παυλοιωάνοι, Παυλικιανοί βαρ

βαρικώτερον λεγόμενοι,
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αυτό προς το ημέτερον βάπτισμα, και οι προς εαυτό, έμεταχειρίσθη και τό βήμα του, αναβαπτίστα, ή ο να δευτεροβα

πτίζονται και άρα τα προλεγόμενα της εν Καρχηδόνι συνόδου με το να μην εβαπτίζοντο ούτε απαραλιάκτως ώς και οι δρ

θόδοξοι. Είδε και με: αυτούς εχειροτονήθησαν κληρικοί προ του ορθοδόξου βαπτίσματος, με το να μην ήξευραν οι

ειροτονήσαντες αυτούς Αρχιερείς, πώς είναι αιρετικοί, ή και χειροτονημένοι ήτον εν τώ κατά τους Παυλίανιστάς κλήρω.

ύτο, λέγω, αφού αναβαπτισθούν εις το ορθόδοξον βάπτισμα, ει μεν φανή ή ζωή αυτών άμεμπτος και άκατηγόρητος (1) ας

ειροτονούντα: τον επίσκοπον της καθολικής και ορθοδόξου εκκλησίας Επειδή ή προτέρα χειροτονία όποι έλαιο, αιρετικοί

ντες, ουδε χειροτονία λογίζεται. Πώς γαρ είναι δυνατόν ο μη ω βεβαπτισμένος κατα την ρίδιο πίστη, να λάβη Πνεύ

ματος αγίου επιφοίτησιν, και χάριν εν τη χειροτονεία; Είδε και ανακρινόμενοι ερείου, της ιερωσύνης ανάξιοι, πρέπει να

καθαιρεθούν, ήτοι να εξωσθούν από τον κλήρον. Καταχρηστικώς γαρ εδώ ή καθαίρεσις ελήφθη αντί εξώσεως, Επειδή καθαι

είται κυρίως, ο εις το ύψος της ιερωσύνης και του κλήρου άρθεις πρότερον. Ουτο δε οι μηδόλως λαβόντες χειροτονία, από

ποιον ύψος θέλουν καθαιρεθούν; βέβαια από κανένα. Η ίσως λέγει να καθαιρεθούν από την κατά τους Παυλιανίστας ερω

σύνην και κλήρον. Ώσπερ γάρ βάπτισμα ώνόμασε το κατ’ εκείνους γινόμενον, ούτως ώνόμασε και κλήρον το κατ’ εκείνους, και

ακολούθως καθαίρεσιν, ώς και ο ή της εν Λαοδικ, κλήρον ονομάζει τον παρά τους Μοντανιστας. Τούτο δε που είπομεν περί

των ανδρών, πρέπει να φυλάττεται απαραλλάκτως και επί των γυναικών, Δηλαδή, εάν τινας από τις γυναίκας των Παυλία

νιστώνε: ορθόδοξος Επίσκοπος Διακονισσας, αγνοών την αυτών αίρεσιν, ή και ήταν χειροτονημένα έντώ κατά

Παυλιανίστας τάγματι των διακονισσών. Αυται, λέγω, ας αναβαπτίζονται, και ει μεν φανούν άξια διακονίας μετά το βά

πτισμα, άς χειροτονούσι και Διακόνισσα, (και άρα τον μς" και μς. Αποστολικ. και τον ζ' της β’) Εκείνο δε που έπι

φέρει δΚανών έμνήσθημεν τών Διακονισσών τών έντώ σχήματα εξετασθεισών, έπει μηδε χειροθεσίαν τινά έχουσιν, ώστε έξά

παντος εν τοις Λαϊκός αυτός εξατάζεσθαι άγκαλά και είναι δυσκολονόητον. Όμως η έννοιά του είναι τούτη, ότι, άνεφέραμεν

δε χωριστά περί των Διακονισσών, όπου κοντά εις τους Παυλιανίστας είχον το σχήμα τούτο, ήγουν το επάγγελμα των Δια

κονισσών, ότι και αυτα, καθώς και οι άλλοι των κληρικοί, ώς Λαϊκοί πρέπει να γνωρίζωνται. Διατί καθώς εκείνοι δεν είχον

- - ίαν, έστερημένοι όντες της θείας χάριτος, ούτω και αν παρ' εκείνος Διακόνισσα, το σχήμα μόνον είγον τω
καμμίαν χειροτονίαν, έστερημενοι οντες της θείας χαριτος, ουτ - είνοις ν χημα μονον είχον των

γν

Διακονισσών, χειροθεσίαν δε αληθινή, και χάριτος μεταδοτικήν ουκ είχον. "Ωστε, ώς λαΐκαι πρέπει να γνωρίζωνται και αυται

μετά το βάπτισμα, ώσπερ ήσαν και πρότερον,

Συμφωνία,

»Ο δε πέ της τ' απαραλλάκτως με τον παρόντα κανόνα λέγει. Όρος εξεδόθη να αναβαπτίζονται οι Παλαισται, ταυτό,

ειπείν οι από γεννήσεως την του Παύλου αίρεσιν έχοντες. Ο δέ ιέ της δ. προστάζει νά χειροτονητα ή Διάκονος ετών μ’.

»(καθώς και ο ιδ. της σ'. και μ... της αυτής το αυτόφαση) αναθεματίζει δε αυτήν, άνισως προσμείνασα ολίγον καιρών εις την

λειτουργίαν (2) ύστερον υπανδρευθή. Ο δε μδ. του Βασιλείου την πορνεύσασαν Διάκονον με Έλληνα, ζ. έτη άφορίζει τών μυ

(1) » Αλλο έγκλημα, και άλλο μεμψις. (λέγει ο θείος Χρυσόστομος

λόγω β. εις τον Ιώβ) έγκλημα μεν γίνεται εις τας βαρυτέρας αμαρτίας,

-ή δε μεμψις, εις τα ελαφρότερα πταίσματα, Όστις δεν είναι ανάμεσα

νείς τα δύω ταύτα, λέγεται ανέγκλητος. Διότι εκείνον όπου δεν έχει

να εγκαλέση τινάς ώς μοιχόν, ή ώς φονέα, τοιούτος είναι άνέγκλητος,

»Εκείνον δε όπου μέμφεται τινάς ώς υβριστή ή διαβολέα, ή λοιδορον, ή

μέθυσον ό τοιούτος, έξω μεν από εγκλήματα είναι, υποκάτω όμως εις

-μεμψιν ευρίσκεται. Διά τούτο ό Ιώβ άμεπτος, επειδή ήτον μακράν, και

και από τα ελάχιστα αμαρτήματα. Δι’ ό και εις τον Αβραάμ λέγει ό Θεός,

ευαρέστει εναντίον εμού, και γίνου άμεμπτος. Ο δε Απόστολος θέλων

-τας να καταστήση ποιμένας της οικουμένης, "Επειδή τότε ήταν σπάνια

»τά καλά της άρετής, λέγει εις τον Τίτον. Κατάστησον "Επισκόπους,

πώς εγώ σοι διεταξάμην, ει τις έστιν ανέγκλητος. Το άμεμπτος ουκ είχε

τότε χώραν... μέγα το άμεμπτον. Μέσον δε το ανέγκλητον Μέγα δε

-έν κακούς και το μικρόν άγαθόν. . . ουκ επειδή νόμον έθηκε τούτο,

άλλ' επειδή εις την πλάνην έσυγκατέβη. Ήξευρε γαρ ότι όταν άνθηση ή

» ευσέβεια, αυτή ή φύσις του πράγματος θέλει προτιμήσει αφ' εαυτής το

κάγαθόν, και ότι θέλει γένη ή εκλογή των κρειττόνων. Και όρα ότι κατά

τα λόγια του Χρυσοστόμου και ο Κανών ούτος απαιτεί να είναι οι μέλ

•λοντες ιερωθήναι, όχι μόνον ανέγκλητοι, αλλά και άμεμπτοι. Αφού μετά

στον Παύλου ήνθησεν ή ευσέβεια άγκαλά κατά τον καιρόν ακόμη του

» Παύλου, και το άμεμπτος είχε χώραν. Διότι ο ίδιος Παύλος τόσον προς

-τον Τίτον, όσον, και προς τον Τιμόθεον γράφων λέγει. »Δεί ούν τον

ο επίσκοπον ανεπίληπτον είναι. Το δε ανεπίληπτον τούτο, σχεδόν τελείως

- δεν διαφέρει από το άμεμπτος, Όπερ και αυτός ο ίδιος Χρυσόστομος

ο ερμηνεύων λέγει και πάσαν είπεν άρετήν, ανεπίληπτον είπών... ώστε εί

τις τύπτεται υπό της συνειδήσεως ότι έπραξε κάποια αμαρτήματα, δεν

κάμνει καλά εάν επιθυμή Επισκοπήν, και Ιερωσύνην, της οποίας διά

- των έργων έκαμε τον εαυτόν του ανάξιον. Το δε ανεπίληπτον και όπα

ραν Κανών από τους ιερείς απαιτεί, και ο θ. της αυτής Συνόδου. Ει δε

από τους ιερείς απλώς, πόσω μάλλον από τους Αρχιερείς;

(2) Σημείωσα ότι η διάκονος, αγκαλά και φαίνεται να χειροτονήται

ύστερα από τον πρεσβύτερον, και Διάκουον, κατά τον ιδ. της σ'. και

να κάμνη λειτουργίαν, κατά τον μέ τής δ. κατά τας "Αποστολικάς όμως

Διαταγάς δεν φαίνεται να επιτελή την εν τω βήματα των θείων μυστη

ρίων λειτουργίαν του άρρενος διακόνου αλλά την έξω του βήματος. Λέ

γουσι γαρε: γ. κεφ. θ. » άνισως εις τας γυναίκας δεν έσυγ

-χωρήσαμεν να διδάσκουσιν εν τη εκκλησία. (δ’ ότι γυναικι διδάσκει

---------------------------------------------------------------------------- ------------- ----------------

νουκ "Επιτρέπω, λέγει ιδία ο Παύλος. (ά. Τιμοθ. κεφ. β) πώς θέλει συγ

οχωρήση τινάς εις αυτάς να ιερατεύουν δε ότι τούτο είναι σφάλμα της

τών Ελλήνων αθεότητος να χειροτονώσιν ιερείας εις τας θηλυτικάς των Θεάς,

και όχι της του Χριστού νομοθεσίας. Έχειροτονείτο λοιπόν ή Διάκονος

ναύτη, πρώτον μεν, (αυτόθι κεφ. ιέ, και ισ.) διά τας φωτιζομένας, ήτοι

» βαπτιζομένας γυναίκας, τας οποίας, αφού ο μεν Επίσκοπος άλειφε την

» κεφαλήν αυτών με το άγιον έλαιον, ό δε Διάκονος μόνον το μέτωπον,

νέπερνεν εκείνη και άλειφεν όλον το σώμάτων, με το να μην ήταν πρέ

που να βλέπεται από τους άνδρας σώμα γυμνών γυναικός. Β. δε, διά

ντας άλλας υπηρεσίας των γυναικών. Διότι εις τα όσπήτια εκείνα

» όπου έσυγκατοίκουν γυναίκες με άνδρας άπιστους, εις τα οποία δεν

νήτον σεμνόν να πέμπεται άνδρας Διάκονος διά τας πονηράς υποψίας,

νή Διάκονος γυναίκα επέμπετο, κατά το ιέ, κεφ. του γ. βιβλ. έφύλατ

ντεν εις τάς θύρας της εκκλησίας διά να μήνέμβη καμμία κατηχουμένη,

και άπιστος. (Βιβλ. β. κεφ. ιζ) εξέταζε τις γυναίκας εκείνας, όπου με

- συστατικά γράμματα ήρχοντο από μίαν πόλιν εις άλλην, αν είναι χρι

νστιανας ορθόδοξας. "Αν είναι μεμολυσμένας από καμμίαν αίρεσιν άν

» είναι ύπανδρες ή χήρα και μετά την εξέτασιν έκαμνε τόπον εις την

έκκλησίαν να σταθή ή κάθε μία κατά την τύχην και στάσιν της (βιβλ.

νγ, κεφ. ιδ. και θ') εχρειάζετο ακόμη ή Διάκονος εις το να υπηρετη

ντάς χήρας εκείνας όπου ήτον γραμμένας, εις τον κατάλογον της εκ

κκλησίας, προσφέρουσα εις αυτάς τας παρά των χριστιανών δεδομένας

ελεημοσύνας, και προς άλλας ακόμη υπηρεσίας ήτον χρησιμεύουσα. Πε

ρισσότερον δε από όλα εχειροτονείτο κατά το ή. βιβλ. κεφ. κ. και κεφ

κή, διά να φυλάττη τάς άγιας πύλας, και να υπηρετή τους Πρεσβυτέ

ρους όταν εβάπτιζαν τις γυναίκας διά το σεμνόν, και ευπρεπές, εν οις

και γέγραπται ότι ο διακόνισσα ουκ ευλογεί ουδε ποιεί τι από εκείνα

- όπου κάμνουσιν οι Πρεσβύτεροι, και Διάκονοι. Λέγει δε περί αυτών

και ό Επιφάνιος αιρεσ. οθ. ότι το εκκλησιαστικών τάγμα άχρι μόνον

• Διακονισσών εχρειάσθητάς γυναίκας χήρας τε ώνόμασε, και τις γηραιο

- τέρας από αυτάς ωνόμασε Πρεσβύτιδας.Πρεσβυτερίδας όμως ή ιερίσσας εις κα

ανένα μέρος δεν έπρόσταξε να γίνωνται. Διότι ούτε οι Διάκονοι εν τή έκκλιο

νίσιαστική τάξει επιστεύθησαν να επιτελώσι μυστήριόντι, αλλά μόνον διακο

» νώσιν εις τα παρά των ιερέων τελούμενα Και πάλιν ότι μέυ Διακονισσών το

τάγμα είναι εις την έκκλησίαν, όχι διά να ιερατεύη, ουδε διά να επιχειρή

ανά συγχωρήτι, αλλά διά την σεμνότητα του γένους των γυναικών. Η διά την

τώρα, όπου βαπτίζονται θετέον, ή διά επίσκεψιν πάθους, ή πόνου, η διά

» να θεωρήται μόνον, από αυτήν όταν γυμνωθή σώμα γυναικός, εν καιρώ
-

11
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.»στηρίων, Όχι όμως και εκβάλλει της μετά των πιστών προσευχής τε και κοινωνίας λέγει δε και ή β. διάταξις του ά τίτλ.

»τών νεαρών (Φωτ. τίτλ. ή, κεφ. ιδ) ότι ή διακόνισσα δεν πρέπει να συγκατοική με κανένα όπου έχει υποψίαν άσεμνον. Εάν

»δε παραγγελθείσα από τον Επίσκοπον να εκβάλη εκείνον από την συνοίκησιν της, αναβάλλη τον καιρών, στερείται από την δια

νκονίαν, και κλείεται μέσα εις μοναστήριον όλην της την ζωήν. Ανάγνωθι και την υποσημείωσιν του μς. Αποστολικούς

Κανών Κ.

Της --

η ν - - - ν η η -- - -- - - ν -- η --

Επειδή τινές εισιν εν τη Κυριακή γονυ κλίνοντες, και έντας της πεντηκοστης ημερας, Υπέρ του , Πετρ. ιε.

πάντα έν πάση παροικία φυλάττεσθαι, έστώτας έδοξε τη άγια Συνόδω τάς ευχάς άποδιδόναι τώ. Θεώ.

Ερμηνεία

Τά παρά των Αποστόλων, και πατέρων παραδοθέντα έθιμα, πρέπει κοινώς να φυλάττωνται όλα, από όλας τας έκκλησίας,

και όχι μερικά από μερικάς μόνον. Διά τούτο και ο παρών κανών διορίζεται ότι, επειδή μερικοί χριστιανοί κλίνουσι γόνυ και έν

τη Κυριακή ημέρα, και εν ταις ημέρας τας από του Πάσχα έως της Πεντηκοστής. Το οποίον ε: παρά κανόνας, και άτο

πον. Λοιπόν διά νά φυλάττωνται όλαι αι Αποστολίκα, και πατρικαι παραδόσεις εις όλας τάς ορθοδόξους εκκλησίας της Οικουμέ

νης, μία άπό τάς οποίας είναι, και το μη κλίνεν γόνυ εν τη Κυριακή, και εν όλη τη Πεντηκοστή, εφάνη εύλογον εις την αγία»

Σύνοδον ταύτην, να αποδίδουσι τας ευχάς των εις τον Θεόν οι Χριστιανοί όλοι έντας ημέρας ταύτας, όχι γονατιστοί, αλλά

έστώτες και όρθιοι.

Συμφωνία,

»Ο δε η. της σ' αυτό το ίδιον λέγων, διορίζει και από πότε πρέπει νά παύη ή γονυκλισία. Δηλαδή, από την εις το

»θυσιαστήριον είσοδον των Ιερέων, την γενομένην έντώ έσπερνώ του Σαββάτου. Και έως πότε νά άρχινά πάλιν. Δηλαδή έως

»την είσοδον τών ιερέων γενομένην έντώ λυχνικώ της έσπέρας της Κυριακής. Ταυτόν είπε, από την μίαν εσπέραν, έως εις

» την άλλην έσπέραν. Αλλά και ο ιέ του Πέτρου έντή Κυριακή φησί, δεν παραλάβομεν νά κλίνωμεν γόνυ. Ο δε μέγας Βασίλρ ν η Λυριακη φ ή μ. μεν γ γ
ν ν - - - - ν αν » ν ν

» ένκζ. κεφαλιτών περί του αγίου Πνεύματος, όπερ έστι Κανών τά. α μ.

»και έν τη Πεντηκοστή, αλλά και τον λόγον, και τάς αιτίας προσθέτει διά

νον λέγει νά μήν κλίνωμεν γόνυ έν τη Κυριακή,

τάς οποίας τούτο οϋποιούμε». Εν τη Κυριακή μεν

»γάρφησιν, όρθιοι προσευχόμεθα (1) ου μόνον διά τι έν αυτή συνανέστημεν τώ Χριστώ και χρεωστούμεν νά ζητούμεν τα

ανάγκης, και όχι από τους ιερουργούντας άνδρας. Ει δε και ο Βαλσαμών

»λέγει εις την λέ ερώτησιν Μάρκου του Αλεξανδρ. ότι αι Διακόνισσα

» είχον βαθμόν έν τώ βήματα, ή δε τών εμμήνων κάκωσις άπεξένωσε τον

» βαθμών αυτών, και την υπηρεσίαν από το βήμα, όμως αυτός πάλιν εν

κτή αυτή ερωτήσει, λέγει ότι εν τή Κωνσταντινουπόλει προχειρίζονται

»Διακόνισσα μηδεμίαν μεν μετουσίαν, ή μετοχήν έχουσα εν τω βήματα,

» εκκλησιάζουσα δε τα πολλά, και τις γυναίκας εκκλησιαστικώς διορθού

κμενα. Λέγει δε και ό Κλήμης Αλεξανδρ. στρωμάτ. βιβλ. γ. ότι οι Από

νστολοι, είχαν μαζύ τους, εις το κήρυγμα γυναίκας ως αδελφάς, και συνδια

κόνους διά τάς εν τώ οίκω καθημένας γυναίκας. Διά μέσου των οποίων,

εισήρχοντο ή του Κυρίου διδασκαλία μέσα εις τον θάλαμον, και ιδιαί

»τερον οίκον των γυναικών. Εύρηται δε έντισι βιβλίοις, ότι η χειροθε

ασία της διακόνου ήτον, να κλίνη την κεφαλήν της, και ο Αρχιερεύς θέ

» τωντας επάνω εις αυτήν την χείρα του, να κάμνη τρεις σταυρούς,

» καί νά τής έπεύχεται ευχάς τινας, Περί των Διακονισσών, γράφει ό

» Παύλος ά. Τιμοθέου, γυναίκας ώσαύτως σεμνάς, μη διαβόλους, νηφαλίους,
κπιστας εν πάσιν. « Σημείωσα ότι αγκαλά και αι Διακόνισσα ήτον άλλα

από τας χήρας, και από τις Πρεσβύτιδας μ' όλον τούτο και από το

τάγμα των εις την έκκλησίαν κατειλεγμένων χηρών, εχειροτονούντο δια

κόνισσα, ανάγνωθι και την β. υποσημείωσιν του μ. της τ. και την του

κά, της έν Λαοδικεία. Είδε τις φιλομαθής αγαπά να ήξεύρη τον τρόπον

της χειροτονίας των τοιούτων Διακονισσών άς μάθη τούτου παρά του

Βλαστάρεως πλατύτερον. Λέγει γαρ ούτος ότι εις παλαιά βιβλία ευρέθη

γεγραμένον πώς αυται όταν έχειροτονούντο ήτον χρόνων τεσσαράκοντα,

και σχήμα είχον μοναχικόν τέλειον (ήτοι του μεγαλοσχήμου) και ότι

έκαλύπτοντο με μαφόριον, έχουσα τα άκρα του κρεμάμενα έμπροσθεν

Οτι όταν Αρχιερεύς, έλεγεν επ’ αυταίς, το, "Η Θεία χάρις, δεν έκλίνοντο

γόνυ, ώς οι Διάκονοι, αλλά μόνον την κεφαλήν. Έπειτα ο Αρχιερεύς έβα

νεν εις τον τράχηλον αυτών υπό το μαφόριον, το Οράριον του Διακόνου,

φέρων εις τον έμπροσθεν τα δύο άκρα του Οραρίου. Δεν έσυγχώρει όμως

εις αυτάς νά υπηρετούν εις τά μυστήρια, ή ριπίδιον νά βαστούν, ώς οι

διάκονοι, αλλά μόνον να κοινωνούν ύστερα από τους Διακόνους, και αφ'

ού ήθελε κοινωνήση τους άλλους ό Αρχιερεύς, να πέρνουν το ποτήριον

από τας χείρας του, και να το βάλλουν επάνω εις την άγίαν τράπεζα,

χωρίς να κοινωνήσουν τινά, επιφέρει δε ό Βλάσταρς αφ' εαυτού, ότι εμ

ποδίσθησαν αυται ύστερον από τους Πατέρας, ούτε εις το βήμα να έμβαί

νουν, ούτε τις τοιαύτας υπηρεσίας να επιτελούν, διά τήν τών καταμη

νίων κάκωσιν, ώς είπεν ανωτέρω και ό Βαλσαμών.

(1) Δια τούτο και ο μέγας Βασίλειος (είναι λόγια του Βλαστάρεως) συν

»θέμενος άριστα πάντων τις λαστηρίους ευχάς, τας εν τη ημέρα της Πεν

ντηκοντής επιτή του αγίου Πνεύματος επιδημία έκφωνουμένας, και με

» δουλικών σχήμα και κλίσιν γονάτων παραινέσας τον λαόν να τις ακροά

» ζωνται, διά να ομολογούν το σχήμα τούτο την φυσικήν αυθεντίαν του

» άγίου Πνεύματος, και μαρτυρούν, και κατά τούτο όμοούσιον με τον Υιόν το

» Πνεύμα το άγιον, εις το όποιον κάμπτει πάν γόνυ, κατά τον Απόστολου

»Ταύτα λέγω, ποιήσας, δεν έκρινεν εύλογον να αναγινώσκονται αι ευχα

» του αύται έν τη γ. ώρα της ημέρας, κατά την οποίαν επεδήμησεν εις

τους Αποστόλους το Πνεύμα το άγιον. Όχι. Διά τι δεν ήταν πρέπον,

αυτός όπου ήταν υποφήτης, και μύστης των αποκρύφων μυστηρίων του

νάγίου Πνεύματος, να καταργήση τα πρεσβεία, και προνόμια της Κυρια

»κής, μεγάλα μυστήρια και λογαριασμούς περιέχοντα, άπερ αυτός έκύρω

» σε πρότερον, λέγω δή το να μη κλίνωμεν γόνυ εν τη Κυριακή, Όθεν διά

να μη γένη τούτο το άτοπον, έδιώρισε να αναγινώσκωνται μετά γονυ

»κλισίας κατά την εσπέραν της Πεντηκοστής. Κατά την όποι αν, ή μενΚυ

οριακή, και η Πεντηκοστή τελειώνει. Αι δε της β. άρχαι καταβάλλονται,

» Επειδή κάθε ερχομένη ημέρα κάμνει την αρχήν της από την ζ. ώραν

ο τής προλαο ύσης, και κατά τους άστρονόμους, και κατά τούς πολιτι

ντικούς νόμους, Δι' ό οι τας ευχάς ταύτας, αναγινώσκοντες το πρωί, κα

νικώς, και ημαρτημένως, και παρά κανόνας ποιούσιν. Αλλά και οι εν τη
ημέρα ταύτη της Πεντηκοστής, λαμπροφόρω ούση, και κυριωνύμων άσι

»τοι, και νήστες μένοντες, έως της έσπερινής των τοιούτων ευχών ακροά

»σεως, δεισιδαίμονες τωόντιεισι, και ου καλώς ποιούσιν, Επειδή κατά τον

Θείου Χρυσόστομου, κανένα εμπόδιον δεν είναι, αφού απολαύση ο άν

»θρωπος την σωματικήν τράπεζαν, να έλθη και εις την Πνευματικήν τρα

»πεζαν τού λόγου και των ευχών (όμιλ ί εις άνδριάντ, και λόγω β.

μετά τις καλάνδας.) Αυτό το ίδιον λέγει και εν τη ερμηνεία του ί. έδα

φίου, του ή, κεφ. του δευτερονομίου, του λέγοντος. Και φαγή και εμ

πλησθηση, και ευλογήσεις ύριον τον Θεόν σου. (σελ. 1465, του ά., τόμου

της σειράς) Ήθελε δε απορήση τινάς, διατί ο Απόστολος Παύλος έκλινε

γόνυ και έπροσευχήθη εις τας ημέρας της Πεντηκοστής; εν γαρ τώ. κ.

κεφ. των πράξεων γέγραπται, ότι ο Παύλος παρέπλευσε την Εφεσον, ταυ

του ειπείν εν παρόδω ήθέλησε να ιδή τους Εφεσίους, επειδή και έσπού
οδαζε να ευρεθή εις την Ιερουσαλήμ την ημέραν της Πεντηκοστής, Και

μετά ταύτα επιφέρεται, ταύτα είπών, (ο Παύλος δηλ) θείς τα γόνα

τα αυτού συν πάσιν αυτούς προσηύξατο. Και πάλιν εις το ακόλουθον κα.

κεφ. γράφει ό ίδιος Λουκάς. Ότι πηγαίνοντας εις την Τύρου, Ιθέντες

και τα γόνατα επί τον αιγιαλόν προσηυξαμεθα. "Η λύσις όμως είναι πρό

χειρος. Ότι η κατάστασις της εκκλησίας ακόμα τότε ήταν ακανόνιστος,

και τρόπον τινά ήταν εις την νηπιότητά της, ώσάν όπου ακόμα τότε και

ντεβάλλοντο τα κυριότερα θεμέλια και δεν είχε λάβη την τελειότητα,
ουδε όλην την ακρίβεια». Σημείωσα δε ότι ο παρών Κανών δεν λέγει δια

ντας γονυκλισίας, τας παρ' ημών κοινότερον όνομαζομένας μεγάλας μετα
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κάνω και τα ουράνια. Αλλά και διά τι ή Κυριακή ημέρα φαίνεται τρόπον τινά πώς είναι εικών και τύπος του μέλλοντος αιώ

ονος, ενώ δηλονότι πάντες αναστημένοι ευρίσκονται. Δι, δ και αρχή ούσα αύτητών ημερών, ουχί πρώτη ώνομάσθη από τον Μωυ

»ση, αλλά μία. Ήτις και ογδόη έστι, δηλούσα την όντος όγδόην εκείνην που μέλλει νά γένη μετά την του έβδοματικού αιώνος

»τούτου τελείωσιν. Εν όλη δε τη Πεντηκοστή πάλιν όρθιοι προσευχόμεθα, διατί και αυτή της εν τώ μέλλοντ αιώνι ελπιζομέ
»νης άναστάσεως είναι ένθύμησις, να διά του δρθίου σχήματος, μεταφέρωμεν τόννούν μας από του παρόντος αιώνος έπι τον

»μέλλοντα. Συμφώνως τώ μεγάλω Βασιλείω λέγει και θείος Ιουστίνος έρωτήσ. ρέ, αποφαινόμενος, ότι το εν Κυριακή μή κλί

»νειν γόνυ, σύμβολόν έστι της αναστάσεως, δι' ής τή του Χριστού χάριτι της άμαρτίας, και του θανάτου ηλευθερώθημεν Εν δε

»τή Πεντηκοστή γόνυ ου κλίνομε, επειδή ισοδυναμεί αύτη τη ημέρα της Κυριακής, κατά τον λόγον της αναστάσεως και ότι

»ή τοιαύτη συνήθεια, λέγει, έλαβε την αρχήν από τους χρόνους των αποστόλων καθώς φησιν ο μακάριος Ειρηναίος ο μάρτυς,

» και επίσκοπος χρηματίσας Λουγδούνων έντώ περί του Πάσχα λόγω Συμμαρτυρεί δε και ο θείος Επιφάνιος, ότι γονυκλισία

»ου γίνονται εν όλη τη πεντηκοστή. Tά αυτά λέγουσι, και ο ιερός Αυγουστίνος εν τη πρός Ιανουάριον έπιτολ και ο Ιερώνυ

»μος κατά Λουκιφεριανών, και ο θείος Αμβρόσιος. Και ο Τερτυλλιανός, αλλά και ο ά. Θεοφίλου ορίζει να τιμάται κάθε Κυρι

»ακή, και να πανηγυρίζεται. Επειδή αύτη και πρώτη έτίν ώς άρχή ζωής και όγδόη ώς υπερβάσατον Ιουδαϊκών Σαββατισμών,

νήτοι την ζ" ημέρα». Σημείωσα, ότι ο νς" της Καρθ. λέγει, πώς εις τά έν Νικαία δοκιμασθέντα, και εξετασθέντα ήτον γε

»γραμμένο, νά λειτουγούσιν οι ιερείς Νήστες. Εις τούς κανόνας όμως τούτους της έν Νικαία, ουδαμού τοιούτον ευρίσκεται,

νοίας, αίτινες και προσπτώσεις κυρίως ονομάζονται (τας όποιας όταν χά

ριν άσπασμού γίνωνται, αγίων εικόνων, θετέον, και μάλιστα τών φρικτών

μυστηρίων, δεν εμποδίζει τόσον ό ί. Κανών του αγίου Νικηφόρου, ούτε

εν τη Κυριακή, ούτε εν όλη τη Πεντηκοστή, όσον τα ιερά άσματα λέ

γοντα, ποτέ μεν, Σοι προσπίπτομεντώ Αναστάντι εκφάτου. Ποτέ δε, Δευ

τε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν Χριστώ τώ Αναστάντι. Και άλλα τοιαύτα

πολλά. Είπα ότι τάς χάριν άσπασμού γινομένας γονυκλισίας δεν έμπο

δίζει. Επειδή τις έξι έθους γινομένας, και αυτός εμποδίζει εν τώ αυτώ

Κανόνι, λέγων αυτολεξεί. Χρή άσπασμού χάριν κλίνειν γόνυ, και εν Κυ

ριακή, ου μέντοι τάς εξέθους γονυκλισίας ποιείν, "Ως εν πολλοίς χει

ρογράφος κώδιξιν ούτω γέγραπτα. Ο Θείος δε Ησαΐας ταύτας κωλύει,

Γράφων γάρ προς Θεοδώραν της λέγει, ότι άν κάμνη γονυκλισίας εν τη

Κυριακή, και εν τή Πεντηκοστή, κανόνι βαρυτάτω υπόκειται. Αλλά και

ο άγιος Κάλλιστος, και Ιγνάτιος ό ξανθόπουλος παρομοίως αυτάς εμπο

δίζουσι, κατά τινας, φασί μυστικούς, και απορρήτους λόγους. Αλλά δή

και τα τυπικά τις τοιαύτας μεγάλος μετανοίας άσηκώνουσιν από το μέ

σον, έντε τη Κυριακή, και τους Σάββασι, και εν όλη τη ν. και ό λόγος

είναι, διά τι τάς τοιαύτας προσπτώσεις εμπεριέχεται, και ή από τών

κανόνων εμποδισμένη γονυκλισία) δεν λέγει, λέγω, ό Κανών διά τάς τοιαύ

τας γονυκλισίας, αλλά διά τήν γονυκλισίαν, καθ’ ήν επάνω εις τα γό

κατα κείμενο, προσευχόμεθα, ότι λογής δηλ. κάμνομεν κατά την έσπέ

ραν της άγίας Πεντηκοστής. Ωστε εντεύθεν συμπεραίνεται, ότι, τό νά

προσευχώμεθα γονατιστοί, δεν είναι έθος, και συνήθεια Λατινική, ή εθνική,

άλλα ευαγγελική, και εκκλησιαστική. Ευαγγελική, διά τι και ούτως προ

σαύξατο, θείς γάρ φησε τα γόνατα προσηύχετο (Λουκ. κβ. 41) Απο

στολική, διά τι και ο Παύλος ιδίως ούτω προσηύξατο, ως επομεν άνω

τέρω. Και πάλιν τούτου χάριν κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα

του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού (Εφεσ. γ. 14) Και μάλιστα ό Α

δελφόθεος Ιάκωβος, του οποίου, ώς γράφει ό Μεταφραστής, και άλλοι

έξωγκώθησαν τα γόνατα ώς της Καμήλου, άπό τάς συχνάς γονυκλισίας,

Και κοινώς οι Απόστολοι εν ταις διαταγας λέγουσι (βιβλ. ή, κεφ.θ. και

Ε.) ότι οι πιστοί κλίνοντες τα γόνατα έδέοντο του Θεού εν τη λειτουρ

γία, Και τέως είναι εκκλησιαστική. Διά τι ή ς, σύνοδος Kανόνι τί λέ

γει, ότι κατά την της Κυριακής έσπέραν γόνυ κλίνοντες τας ευχάς προσ

φέρομεν τω Θεώ. Όθεν και ο Μέγας Βασίλειος (λόγω ού ή αρχή ο

άνθρωπος κατ' εικόνα) γράφει, ότι δια τούτο εις επτά διαλείματα έμοι

ράσθη ότής προσευχής καιρός, διά νά γίνεται κάποια ανάπαυσις εις την

συντονίαν της έντας προσευχαίς γονυκλισίας. Καθώς και πολλοί τών ερήμος

όσων γονατιστοί ευρέθησαν παραδόντες το Πνεύμα. Και ό Ευσέβιος γρά

φει, ότι οι επί Μάρκου Αυρηλίου Χριστιανοί στρατιώται προσηύχοντο

γόνυθέντες επί την γην, κατά το οικείον τους χριστιανούς των ευχών

εθος (εκκλ. ιστορ. βιβλ. ε. κεφ. ς) Πλήν δεν πρέπει πάντοτε γονατιστός

τινας να προσεύχεται, αλλά και όρθιος. Και κατά τον παρόντα κανόνα,

και κατά το Ευαγγέλιον, λέγον. » Όταν στήκητε προσευχόμενοι (Μαρκ.

14. 21.) είναι δε άξιον να προσθέσωμεν, και τούτο εις την παρούσαν

υποσημείωσιν. Ότι επειδή το Σάββατον είναι ημέρα, και καταπαύσιμος

τής δημιουργίας του Θεού, και νεκρώσιμος, και πτώσιμος, διά τι εις αυ–

την και ο Κύριος άπαξ ετάφη, και έπεσεν εν τώ τάφω, και τα μνημό

συνα γίνονται τών εν τάφω κειμένων. Καθ’ ό μεν καταπαύσιμος είναι,

άσηκώνονται από αυτήν αι γονυκλισία, εργασία τινές ούσα, ώς δηλούσι

τα τυπικά, διατάσσονται εντήμ. από το εσπέρας εκάστης τι να σχο

λάζουσιν αύται. Και ώς μαρτυρούσαν ό Θείος Κάλλιστος, και Ιγνάτιος

οι Ξανθόπουλοι (παρά τη Φιλοκαλία) καθ’ ό δε νεκρώσιμος, κα πτώσι

μος, και ουχί αναστάσιμος, διά τούτο και ό κ. ούτος τη ά και ό τις

της ς, δεν εμπόδισαν το να γίνωνται γονυκλισία εν τω Σαββάτω ώς

δηλωτικαί ούσα της ένγή, και τώ θανάτω πτώσεως, κατά τον αυτόν ηά.

του Βασιλ. καθώς και ο β. Νικολάου λέγει, ότι τώ κλίνεν εν Σαββάτω

γόνυ από του Κανόνος ου κεκώλυτα. Διά τούτο, άρα οι εν Σαββάτω γονυ

κλιτούντες, ουχάμαρτάνουσε. Και λοιπόν δεν είναι εναντίον οι συνοδικοί

κανόνες με τα τυπικά Καθ' ότι προς διαφόρους του Σαββάτου λογαριασμούς

αποβλέποντες, οι μεν, ούτω, τα δε, ούτω, δώρισαν περί των έντώ Σαβ

βάτω γονυκλισίων. Διά τι ήδη ή γονυκλισία άσηκώθη από την Ανατολικήν

εκκλησία, όρα εις την υποσημ. του η της σ'
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Η άγια, και οικουμενική B. Σύνοδος γέγονεν έπι Θεοδοσίου του μεγάλου, εν έτει 381, ήτις και ά λέγεται τών έν Κωνσταν

τινουπόλει γενομένων οικουμενικών. Πατέρες δε έν αυτή οι άξιολογώτεροι ήσαν Νεκτάριος ο Κωνσταντινουπόλεως, Τιμόθεος ο Α

λεξανδρείας Μελέτιος ο Αντιοχείας, Κύριλλος ο Ιεροσολύμων, Γρηγόριος ο Θεολόγος, και Γρηγόριος ο Νύσσης, και άλλοι πολ

λοι εκ της Ανατολής Επίσκοποι, τον αριθμών όντες ρν, από δε της Δύσεως ουδείς παρή» εις αυτήν, ούτε αυτοπροσώπως ο Πά

πας Δάμασος, ούτε τοποτηρητής αυτού, αλλ' ούτε συνοδική επιστολή αυτού φαίνεται εις αυτήν, (1) ύστερον όμως συνεφώνησαν

και συνεψηφίσαντο εις τά παρ' αυτής ορισθέντα, και ο Δάμασος, και η Δυτική άπασα έκκλησία, και μέχρι του νυν ως αλη

θώς οικουμενικήν ταύτην αποδέχεται, και ομολογεί. Συνεκροτήθη δε αύτη προηγουμένως μεν κατά Μακεδονία, όστις έβλασφή

με, ότι κτίσμα του Υιού υπάρχει το Πνεύμα το άγιον, επομένως δε και κατά Απολιναρίου, και Εύνομανών, είτ’ ούν Ευδοξανών,

και Σαβελλιανών, και Μαρκελλιανών, και Φωτεινιανών, (2) και απλώς πάσαν αίρεσιν ανεθεμάτισε γεγονυαν επί της επικρατείας

Κωνσταντίνου, Ιουλιανού, και Ουάλεντος των προ αυτής Βασιλέων. Διορθώσασα δε την υπό τών Αρειανών μεταλλαγείσαν (3)

δοξολογίαν και προσκύνησιν της αγίας Τριάδος, το δόγμα της έν Νικαία συνόδου άνεκαινισεν, ώς πάντη πάντως ορθόδοξον. Όθεν,

ένα φανη ότι τα αυτά πρεσβεύει με την εν Νικαία σύνοδο, άλλο Σύμβολο πίστεως ίδιον ουκ έποίησε, αλλά το εκείνης μικρο
- - ν - - -- ν - -- -

έναλάξασα, και προσθείσα, μέντο, ού της βασιλείας ουκ έσται τέλος, διά την αίρεσιν του Χιλιαστού (4) Απολιναρίου, και το εις

(1) Σημειώσεως άξιον είναι τούτο όπου ήκολούθησεν εις την παρούσαν

σύνοδον, ώς αναιρετικών όν του φανταζομένου προνομίου των νυν της "Ρώ

μης Παπών, του, ότι δηλαδή, οι Πάπα αυθεντικώς τάς οικουμενικάς συ

νόδους αθροίζουσιν. Ιδού γαρ την παρούσαν οικουμενικήν, όχι μόνον δεν

άθροισεν ο Πάπας Δάμασος, αλλ' ουδε όλως παρήν εις αυτήν, ούτε αυτο

προσώπως, ούτε διά τοποτηρητών, ούτε διά της συνήθους συνοδικής επι

στολής, και μ' όλον τούτο ταύτην, ώς αληθώς οικουμενικήν άπαντες οι

Δυτικοί, και τότε συνωμολόγησαν, και ήδη συνομολογούν,

(2) Περί τούτων εκάστου, όρα εις τας υποσημειώσεις τού ά. Κανόνος

της παρούσης συνόδου,

(3) «Οι γαρ Αρειανοί, αλλά δή και οι Ημιαρειανοί, και πνευματο

«μάχοι, μετήλαξαν την αρχαίαν, και συνήθη τή έκκλησία δοξολογίαν

της αγίας Τριάδος. Αντί γαρ του, Δόξα Πατρι, και Υιό, και άγιο

Πνεύματι, έλεγαν. Δόξα πατρί δι’ Υίου εν αγίω Πνεύματι, ένα με

και την διαφορών των προθέσεων, ποιώσιν οι δυσσεβείς διαφοράν ού

Ασίας, τάξεως, και τιμής των θεαρχικών προσώπων της όμοουσίου,

και ομοτίμου Τριάδος. Δι' ο και ο ευνουχίσας τον εαυτόν του Λε

κόντιος ό Αντιοχείας, τους μεν ορθοδόξους ορών και σύνδεσμον τι

θεμένους επί του Υιού, τους δη Αρειανούς την Διά, και την ενέπι

του αγίου Πνεύματος, με σιωπην απερνούσε και το ένα, και το άλλο,

νεκφωνών μόνον το τέλος, ήτοι τό, και εις τούς αιώνας τών αιώνων.

»Σελ. 247, του ά: τόμου των συνοδικών. Επί Βασιλέως δε Αναστα

εσίου του Δικόρου, αποκλείσαντος εν τη Αφρική τας των ορθοδόξων

-έκκλησίας Τρασμούνδου του Αρχηγού των Αρειανών Βανδάλων, και

και εκατόν είκοσιν Επισκόπους εξορίσαντος εις την νήσον Σαρδινίαν, ένας

ο Αρειανός ονόματι Βάρβαρος (κατά άλλους δε ο βαπτισθησόμενος ήκουε

»Βάρβαρος) θέλωντας να βαπτιση τινά είπε. Βαπτίζεται ο δείνα εις το

» όνομα του πατρός δι' υιού εν άγω Πνεύματι, και ώ του θαύματος! παν

ντελώς εν τω άμα εξηράνθη ήκολυμβήθρα (Δοσίθ. σελ. 446 της δωδεκαβιόλ)

(4) Πολλοί πλανηθέντες από τα λόγια του κ. Κεφαλαίου της Αποκα

λύψεως (εδαφ. 3. 4. 5. 6. 7) όπου λέγεται, ότι εκλείσθη, και εδέθη ό

Σατα ας χίλια έτη, και ότι οι εν το ά αναστάσει έχοντες μέρος δι

καιοι, εβασίλευσαν μετά του Χριστού χίλια έτη, εφαντάσθησαν, ότι αφ'

------------- -

ού γένη ή β. παρουσία, και κοινή κρίσις, έχουν οι δίκαιοι να βασι

λεύσουν εδώ εις την γην χίλια έτη όμου με τον Χριστόν, και μετά

ταύτα να ανέλθουν εις τους ουρανούς. Διά τούτο και χιλιοσται οι

τοιούτοι ονομάσθησαν. Δύω δε τάγματα χιλιαστών εστάθησαν. Οι μεν

γαρ αυτών έλεγαν, ότι κατά τα χίλια εκείνα έτη έχουν να απολαύ

σουν κάθε απόλαυσεν, και σωματικήν ηδονήν, ήσαν δε ούτοι οι περί

Κήρινθου τόν του Σίμωνος μαθητών κατά τον ά. αιώνα, και οι Μαρ

κιωνισταί κατά τον β' αιώνα. Οι δε έλεγαν ότι δεν θέλουν απολαύ

σουν έμπαθείς ήδονας, αλλά μάλλον νοεράς, και πρεπούσας εις ανθρώ

πους λογικούς, ών αρχηγός έστάθη Παπίας ο Ιεραπόλεως, (παρ' Ευσεβ.

έκκλ. ιστορ. βιβλ. γ. κεφ. λδ.) και άλλοι. Όθεν και Απολινάρος τοιού

τος χιλιαστής έχρημάσισεν εκ του α. τάγματος, ώς εκ του μεγάλου

Βασιλείου δηλούται (επιστολ. σλβ’) και εκ του Θεολόγου (λόγ, νά.) και

έκ του Ιερανύμου (βιβλ. ιή, εις Ησαϊαν) διά τούτο εις αναίρεσιν της

αιρέσεως ταύτης, προσέθηκεν εις το Σύμβολον της έν Νικαία ή σύνοδος

αύτη εκείνο το λόγιον, δανεισαμένη τούτο εκ του λόγου όπου είπεν και

Αρχάγγελος Γαβριήλ προς την Παρθένον και της βασιλείας αυτού ουκ

έσται τέλος. Τα δε χίλια έτη όπου λέγει ο Ιωάννης, δεν έχουν να γν

νούν μετά την β. του Χριστού παρουσία, και η βασιλεία του, Κυ

ρίου δεν είναι χρόνος περιγραπτή, ούτε βρώσις και πόσες, ώς επεν ό

Παύλος, αλλά χίλια έτη νοούνται, κατά τους Θεολογούντας, ΟΤΕ. Είναι το

από της ά. παρουσίας του Χριστού, μέχρι τις β. παρατεινόμενοι δια,

στημα. Ενώ έδεσμεύθη ο Σατανάς, κατά τον λόγο του Κυρίου. «Να
καρίσις εστι του κόσμου τούτου. Νύν ο αρχων τού κοσμου τούτου έχΤ

αβληθήσεται έξω. (Ιωάν. ιβ) Εν ώ, ή ά. ανάστασις έγινεν εις δικαίωσιν

των ψυχών διά της νεκρώσεως της, άπιστίας, και κακίας. Περί έής

» είπεν ό Χριστός, ό των λόγων μου ακούων, και πιστεύων τώ πέμψαν

ντε με, μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν, και ο Απόστο

κλος, ει ούν συνηγέρθητε τώ, Χριστώ, τα άνω φρονείτε (Κολασ. γ)

»Και ακολούθως εν τω διαστήματα τούτω έγεινεν ή μετά Χριστούβα
ασιλεία των δικαίων, ήτις είναι ή μετ' αυτού τούτων διά του Πνεύ

•ματος ένωσις και του Θείου αυτού φωτισμού θεωρία, κα απλαν
νσις. Περί ής είπεν ο Κύριος, ούμή γεύσωνται θανάτου, έως άν έδωσε

στην βασιλείαν του Θεού. (Μάρκ. θ. 1)

 



ΙΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ Β. ΣΥΝΟΔΟΥ. Σ),

το πνεύμα το άγιονή. Αρθρον, πλατυτέρως αναπτύξασα, και τα λοιπά τέσσαρα άρθρα μέχρι τέλους αναπληρώσασα (1) τοιούτον

απαράλλακτον έποίησε, όποιον τώρα παρά πάντων των ορθοδόξων άναγινώσκεται, ώς έντή Β'. ταύτη συνόδω δράτα, (σελ. 286

του ά., τόμου της συλλογής των συνόδων) και εν τή έ πράξει της αυτής (σελ. 155 του αυτού τόμου) Πλήν αν και τάς προ

οθήκας ταύτας και έναλλαγάς ή Β' αύτη εις το σύμβολον της έν Νικαία έποίησε, μ’ όλον τούτο αι μετά ταύτα σύνοδοι, ώς έν

σύμβολοντο της Α' και το τής Β' εδέξαντο. Διάτιδε τάς προσθήκας ταύτας εποίησεναύτη, δρα εις την υποσημείωσιν τούζ.Κανόνος της

Γ. Κοντάδε εις ταύτα πάντα, και τους παρόντας ζ. Κανόνας εξέθετο, εις την της εκκλησίας σύστασναφορώντας, και ευταξία, επικυρου

μένους μενάορίστως από τον Α. της Δ. ωρισμένως δε από τον Β' τηςς" και τον Α. της Ζ(όρατον Δοσίθε, σελ.222 της Δωδεκαβίβλου (2)

ΟΙ Ζ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ Β. ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΟΙ.

Κανών Α.

Ωρισαν οι εν Κωνσταντινουπόλει συνελθόντες άγιοι Πατέρες μη αθετείσθαι την πίστιν των Πα- α:

τέρων των Τριακοσίων Δεκαοκτώ, τών εν Νικαία της Βιθυνίας συνελθόντων, αλλά μένειν εκείνην κυ- : έν καρ

ρίαν και αναθεματισθήναι πάσαν αίρεση, και ιδικώς την τών Ευνομιανών, είτούν Ευδοξανών, και την εν

των “Ημιαρείων, είτ’ούν Πνευματoμάχων. Και την των Σαββελλιανών. Και την των Μαρκελλιανών. Και την των

Φωτεινιανών. Και την των Απολιναριανών,

Ερμηνεία,

Ο πρώτος ούτος της παρούσης συνόδου Κανών διαγορεύει ότι οι ρν. άγιοι πατέρες, όπου έσυνάχθησαν εις την Κωνσταντι

νούπολιν, ώρισαν, ότι, η μεν όρθόδοξος πίστις, ταυτόν ειπείν το τής πίστεως Σύμβολον τών Τριακοσίων Δεκαοκτώ Πατέρων των

συναχθέντων εις την Νίκαιαν της Βιθυνίας, νά μήν άθετητα, αλλά να μένη στερεά, και άπαραχάρακτος. Πάσα δε αίρεσις νά

άναθεματισθή. Ιδιαιτέρως δε να αναθεματισθή ή αίρεσις τών Ευνομιανών (3) ήτοι των καλουμένων Ευδοξανών. Η αίρεσις

τών Ημιαρείων(4) ήγουν τών Πνευματoμάχων. Η αίρεσις τών άκολούθων του Σαββελλίου. (5) Η αίρεσις τών του Μαρκέλ

λου οπαδών. (6) Η αίρεσις τών του Φωτεινού μαθητών. (7) Και η αίρεσις τών του Απολιναρίου. (8)

(1) Ανέπτυξε δε και ανεπλήρωσεν αυτη το Σύμβολον τούτο, ως μεν

Νικηφόρος ο Κάλλιστος, και άλλοι λέγουσι διά του Γρηγορίου του

Νύσσης, ώς δε ό Δοσίθεος (σελ. 1028. της Δωδεκαβίβλ.) διά της χειρός

Γρηγορίου του Θεολόγου, όστις εν τω μέσω της Συνόδου ταύτης, ώσπερ

μία ουράνιος βροντή ταύτα διά του αγίου Πνεύματος έβρόντισε, και

έθεολόγησεν. »Ε μεν Θεός, ού κτίσμα. Μεθ' ημών γάρ το κτίσμα

ετών ού Θεών. Eι κτίσμα δε, ού Θεός. Ήρξατο γαρ χρονικώς, "Ο δε

«ήρξατο, ουκ ήν. Oύ δε πρεσβύτερον το ουκ ήν, τούτο του κυρίως όν.

»Το δε μή κυρίως όν, πώς Θεός; ούτε ούν κτίσμα των τριών ουδε

»Αν κτ. (έντώ συντακτηρίω)»

(2) Είπα ότι η σύνοδος αύτη αναθεμάτισε πάσαν αίρεσιν γεγονυαν

επί Κωνσταντίνου Ιουλιανού, και Ουάλεντος. Διά τι ό Κωνστάντιος, και

μ' όλον όπου έπρέσβευε την άϊδιότητα του υιού, και τού αγίου Πνεύ

ματος. Αλλ' άπαξ δελεασθείς, ότι η λέξις όμοούσιός έστιν αιτία σκαν

δάλου, ώς μη κειμένη εν ταις γραφας, εμάχετο άσπόνδως, εις τους

τούτο φρονούντας. Όθεν, και άλλους εξώριζεν, έπτώχιζε, και κατεφρό

νε, συνόδους διαφόρους ηθροισεν εν τη Δύσει, και Ανατολή κατά του

έμοουσίου. Τους αιρετικούς Επισκόπους περιεποιείτο, και εις τους με

γάλους θρόνους ανεβίβαζεν, οίτινες ειδικούς τους εκκλησιαστικούς έχει

ροτώνουν. Ο δε Ιουλιανός εποίησεν, όσα δεν έκαμαν οι προ αυτού βα

ελείς, και διώκτα. Ο δε Ουάλης ου μόνον έπραξεν όσα και ο Κων

στάντιος, αλλ' αρειανός ών, διωγμόν εκίνησε κατά της εκκλησίας χειρότερον

άπό τόν τών ειδωλολατρών. Ώστε και αυτούς τους άσκητας της ερή

μου, ό όμόφρων αυτού Λούκιος ό Αλεξανδρείας έδειρεν, απέκτεινεν, έξω

ρισε, και έδήμευσε τον κληρον. Oύ μόνον δε ούτοι, αλλά και αι άλ

λαι αιρέσεις, και οι έλληνες και Ιουδαίοι είχον εις τους καιρούς των

άδειαν, οι δε όρθόδοξοι εδιώκοντο Διήρκεσαν δε οι τρεις Βασιλείς ού

τοι διώκοντες την έκκλησίαν, έως τεσσαράκοντα έτη. Έως όπου όλίγοι

τενές άγιοι διέμειναν όρθόδοξοι ελέγχοντας τάς αιρέσεις. Ούτινες βασι

λεύοντος του μεγάλου Θεοδοσίου, καιρού δραξάμενοι, ήθροίσθησαν εις

την οικουμενικήν σύνοδον ταύτην.

(3) Σημείωσα ότι οι του Αρείου όπαδοί ύστερα από την έν Νικαία

ά, σύνοδον εις τρεις τάξεις διηρέθησαν, κατά τον Επιφ. αιρέσ. οή.

και ού. Και άλλοι ωνομάζοντο Ανόμοιοι, διά τι έλεγαν τον υιόν κατά

πάντα ανόμοιον του πατρός, αρχηγός των οποίων εστάθη ότε Ευνό

μοιος ό Γαλάτης, ό και Κυζίκου χρηματίσας Επίσκοπος, όστις και

ανεβάπτιζε τους έρχομένους εις την κακοδοξίαν του εις μίαν μόνην κα

τάδυσεν, άνω μεν έχοντας τους πόδας, κάτω δε την κεφαλήν Έφλυά

ρει, δε, και ότι κόλασις και γεννα αληθώς ουκ έστιν, αλλά μόνον διά

φόβον άπειλήθη, και σύν τούτω ό, Αέτιος. Ωνομάζοντο δε οι Ευνομία

νοι, και Ευδοξιανοί, από Ευδοξίου ομόφρονος τού Ευνομίου, του χρη

ματίσαντος Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, και τον Ευνόμον Κυζίκου

χειροτονήσαντος.

(4) Άλλοι δε ονομάζοντο Ημιάρειοι. Επειδή κατά το ήμισυ εμέτι

χαν από του Αρείου την αίρεσιν. Ούτινες τον Υιόν μεν έλεγoν όμοιου

κατά πάντα, και όμοούσιον με τον Πατέρα, την λέξιν δε του ομοουσίου δεν ήθελαν

να παραδεχθούν, ως ανωτέραν, και μ' όλον όπου αυτή ήταν εν χρήσει και παρά

τοιςαρχαίος πατράσι πρό τής ά. συνόδου (όρα εις τα προλεγόμενα τής ά.

συνόδου) τούτων δε αρχηγός έγινεν ό έκτής αγκύρας Βασίλειος. Από την φα

τρίαν δε ταύτην τών Ήμαρείων ο Μακεδόνιος ών, και κατά της του

άγίου Πνεύματος θεότητος πόλεμον ήγειρεν, όν και η παρούσα β. σύ

νοδος κατεδίκασεν, αφού και οι οπαδοί αυτού Πνευματομάχοι έκλήθη

σαν. Οι δε τρίτοι, ούτε όμοιον έλεγον τον υιόν, ούτε ανόμοιον, μέσον

βαίνοντες των Αρειανών, και Ημιαρείων.

(5) Σαβέλλιος ό από Λυδίας, και Πτολεμαΐδος της Πενταπόλεως χρη

ματίσας Επίσκοπος, την αίρεσιν του Νοητού, Σμυρναίου μεν κατά

Θεόδωρ και Επιφάνιον. Εφεσίου δε κατά Αύγουστ. διαδεξάμενος, το

σούτον αυτήν διέσπειρεν, ώστε οι ταύτην ληρούντες να μην ονομάζωνται

Νοητιανοί, αλλά Σαβελλιανοί εξ αυτού. Έλεγε δε ούτος τον Πατέρα, και

τον Υιόν και το άγιον Πνεύμα, τρεις ονομασίας ενός και τού αυτού προ

σώπου, και κατά τας διαφοράς των ενεργειών, ποτέ μεν να ονομάζεται

Πατήρ, ποτέ δε υιός, ποτέ δε Πευμα,

(6) Μάρκελλος εξ Αγκύρας ήτον, ενηγκαλίσθη δε την αίρεσιν του

Σαβελλίου. Και οι μόνον ψιλον άνθρωπον έλεγε τον Χριστόν. Αλλά

και έφλυάρει ότι μετά την δευτέραν κρίσιν έχει να απορριφθή το

σώμα του Κυρίου, και να υπάγη εις το μη όν, κατά τον Ευσέβ.

έκκλ. ιστορ. βιβλ. γ. και ακολούθως η Βασιλεία αυτού να έχη τέλος,

(7) Φωτεινός ό από Σίρμιον καταγόμενος, και Σερμίου Επίσκοπος

χρηματίσας, τα αυτά έφρόνησεν με τον Σαμοσατέα Παύλον. Ούτε

γαρ την άγιαν Τριάδα ώμολογεί τον Θεόν, Πνεύμα μόνον δημιουργών

όνομάζων του παντός, τόν δε λόγον προφορικών μόνον, ώς όργανόν τι μη

χανικών, ούτε τον Χριστόν Θεόν έλεγεν, αλλά ψιλον άνθρωπον, του

θεού λόγου, τον προφορικών εκείνον, υποδεξάμενον, και από της Μα

ρίας την ύπαρξιν λαβόντα. Κατά τον Σωζόμενον εκκλησιας, ιστορ.

βιβλ. δ. κεφ. ς περί τούτου όρα και τον ζ. Λαοδικ,

(8) Απολυάριος ό έν Λαοδικεία της Συρίας γεγονώς Επίσκοπος, την

αίρεσιν του Αρείου διαδεξάμενος του λέγοντος προς τους άλλοις, και

ότι ό λόγος αντί ψυχής ήτον εις το σώμα του Χριστού. Κατά τα

Αθαν. και Επιφαν. Ποτέ μεν έλεγε, ότι ό λόγος έλαβε σώμα χωρίς

ψυχής. Ποτέ δε αισχυνόμενος την άγνωσίαν του, έλεγε, ότι έλαβε

ψυχήν, άνουν όμως, κα άλογου, χωρίων, κατά τους Πλατωνικούς, την

ψυχήν από τον νούν, Οστις έλεγεν, ότι δεν πρέπει να προσκυνού

μεν άνθρωπον θεοφόρου. Προς τον όποιον αντιστρέφω» ό Θεολόγος Γρη

γόριος έλεγεν. Ότι πρέπει να προσκυνούμεν όχι σάρκα Θεοφόρον, άλ

λά θεόν άνθρωποφόρον. Γρηγόριος επιστ. β. προς κλιδόνιον, Ούτος

έφλυάρει ακόμη και ότι την σάρκα είχεν ο Χριστός απ' αιώνος, κα

κώς εννοών το, ο δεύτερος άνθρωπος εξ ουρανού, και άκολούθως ότι

να μην έλαβε σάρκα εκ της Παρθένου, ως μαρτυρεί ο Βασίλειος εν μιά επιστολή

---------------------- ---

- -- -

-

-------

---------------------------- ------------- ----------------------------------- - -------------- ν --

--------------------------

- -

-- --------------
-- - ------------------------------------------------

--------------- - - - ---------------------------- - --------------- ----- , ----- ,------------- --------------------------------------------------
--------------------------

------------------
-

- --------------------------

---------------------------------------------

--
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Συμφωνία,

Συμφώνως με τον παρόντα Κανόνα και ο ά. Κανών της τ. διορίζεται να είναι άκαινοτόμητος, ή παραδοθείσα πίστις παρά
-- - - Α -- - --

τών έν Νικαία, και παρά των ρύ. Πατέρων της συνόδου ταύτης. Και ο έ της παρούσης απεδέχθη τους δυτικούς ομολογούν
ύν θ - -- Τ άλ- ό Τ ι ν ν - - ν - ν Α - ο ν

τας μίαν θεότητα της Τριάδος, ομοίως και ο β. Κανών της εν Καρθαγένη, ορίζει να μένη βεβαία ή εις την αγίαν Τριάδα
Α. - η ν ν - - - - - --

πίστις της εκκλησίας, κατά τον τύπον της εν Νικαία, ώς ο ά. Κανών αυτής λέγει. Πίστεως δόγματα αναφέρουσε και ο ρα"

ρκά, ραβ, ραγ. ρκδ. ρκέ, ρκς". ρεζ, της εν Καρθαγένη, --

Καγών Β.

: Τους υπέρ διοίκησιν Επισκόπους τους υπερορίοις εκκλησίας μή έπιένα, μηδε συγχέεν τάς έκ

και της και η Ικλησίας. Αλλά κατά τους κανόνας, τον μεν Αλεξανδρείας Επίσκοπον, τα εν Αιγύπτω μόνον οικο

: : νομεν. Τους δε της Ανατολής Επισκόπους, την ανατολικήν μόνην διοικείν. Φυλαττομένων των εν τοις

αα: κανόσιν τους κατά Νίκαιαν πρεσβείων τήAντιοχέων έκκλησία. Και τούς της Ασιανής διοικήσεως Επισκόπους,
χ. υ. 5 ν ν ν - -- - ν ν ν

ε:Ιτά κατά τηνΑσιανήν μόνον διοικείν. Και τους της Ποντικής, τα της Ποντικής μόνα. Και τούς της Θρακικής
- -- - ν ν - ν ν

εθ". τά της Θρακικής μόνον οικονομεϊν. Ακλήτους δε Επισκόπους υπέρ Διοίκησιν μή επιβαίνεν έπι χειρο

- -- - -- -
-

τονία, ήτισιν άλλαις οικονομίας εκκλησιαστικας. Φυλαττομένου δε του προγεγραμμένου περί των διοικήσεων

κανόνος, εύδηλον ώς τα καθ' εκάστην επαρχίαν ή της επαρχίας σύνοδος διοικήσει, κατά τά έν Νικαία ώρισμένα,

Τάς δε εν τοις Βαρβαρικούς έθνεσι του Θεού έκκλησίας, οικονομείσθαι χρή, κατά την κρατήσασαν συνήθειαν

τών Πατέρων

"Ε -

ρμηνεια.

Επειδή ως μαρτυρεί ο Σωκράτης βίβλ. έικερ, έ, το υπερορως ενεργειν πρότερον εγίνετο αδιαφόρως διά τους διωγμούς, το
όποιον ώς λέγει ο Θεοδώριτος, κατά πολύν ζήλον έκανε και ο μακάριος Ευσέβιος ο Σαμασάτων. Διά τούτο ειρήνης άναψανείσης εν τη

καθόλουε: εξετέθη ο παρών κανών, όστις ούτε διά μόνους τους Μητροπολίτας τους αυτοκεφάλους αναφέρει, καθώς ήρ

μήνευσεν ο Βαλσαμών, ούτε διά μόνους τους Πατριάρχας. (1) Αλλά και διά τούς δύο ομού, κατά τον Δοσίθι (σελ. 233. τών,

έν Ιεροσολύμος Πατριαρχεσάντων) να έκαστος αυτών έντή ίδια επαρχία και διοικήσει οικονομεί, και όχι έν άλλοτρία έπι

βαίνη, και συγχέη τα δίκαια των εκκλησιών. Αλλά κατά τους κανόνας, (τον ς", δηλ. και ζ. τής ά., και πολλώ μάλλον.

κατά τον λδ και λέ, τους Αποτολικούς) ο μεν Αλεξανδρείας νά οικονομή μόνας τάς εν Αιγύπτω ένορίας (ρητος δε άνα

φέρει τον Αλεξανδρείας ή σύνοδος διά τι ο Αλεμανδρείας Επίσκοπος μετά τον περί αυτόν, συνήργησε και έχειροτονήθη μεν

ο Κυνικός Μάξιμος εις Κωνταντινούπολη, απεβλήθη δε ο μέγας Γρηγόριος, παρά την διοίκηση, και ένορίαν αυτού, οι δε της

Ανατολής Μητροπολίται, τά της Ανατολής. Φυλαττομένων των προνομίων εις τον Αντιοχίας, κατά τον κανόνα της έν Νικαία

(τον σ', δηλαδή) και οι της Ασιανής, και Ποντικής και Θρακικής Μητροπολίται, νά οικονομούσε μόνον τας άνηκούσας αυτούς

Επαρχίας. (ούτοι δε έδιωρίσθησαν να χειροτονούνται ύτερον από τον Κωνταντινουπόλεως, κατά τον κή, της δ' προτάζει δε

προς τούτοις, ότι και Πατριάρχαι όμου, και Μητροπολίται να μην έπιπηδώσιν υπέρ τάς διοικήσεις, και Επαρχίας αυτών διά

να χειροτονούν, ή άλλας έκκλησιαστικάς οικονομίας να επιτελούν εις των άλλων τάς ενορίας, χωρίς νά καλεσθούν. Και ότι, έ

κάτης μεν Επαρχίας των Μητροπολιτώντας έκκλησίας κάς υποθέσεις, είτε ψήφους, είτε χειροτονείας, είτε επιτίμια, είτε λύσεις,
ι

και τα τοιαύτα άλλα, θέλει οικονομήσει η Σύνοδος της Επαρχίας. Εκάτης δε Πατριαρχών διοικήσεως, η σύνοδος της διοική
-- α - --

σεως θέλει διοικήσει τάς τριάντας οικονομίας, καθώς ώρισεν ή έν Νικαία Σύνοδος,: ς") ταυτον γάρ είναι εκείνο όπου

λέγει ή έν Νικαία, κανένας Επίσκοπος να μην γίνεται: της γνώμης του Μητροπολίτου, με τούτο όπου η παρούσα λέγει,

ότι τα της εκάστης Επαρχίας, ή της Επαρχίας Σύνοδος (του Μητροπολίτου δηλαδή) διοικήσει. Αν δε έκκλησία του Θεού αι.

ευρισκόμενα μέσα εις έθνη βάρβαρα, εις τας οποίας, ή ούτε τόσοι πολλοί Επίσκοποι ευρίσκοντο, ώστε όπου να εξαρκούσιν εις

Συνόδου συμπλήρωσιν, ή ήταν ανάγκη να υπάγη τινάς εκεί έλλόγιμος Επίσκοπος διά να επιστηριξη τους χριστιανούς εις την

πίστιν. Αύτα, λέγω, αι εκκλησία, πρέπει νά οικονομούνται κατά την επικρατήσασαν συνήθειαν των Πατέρων. Δηλαδή πρέπει

οι πλησιόχωρο, και αξιολογώτεροι Επίσκοποι να πηγαίνουν εις αυτάς, διά να αναπληρούσε τα ελλείποντα της κατά τόπο,
συνόδου. Το οποίο, αγκαλά να είναι παρά κανόνας, όμως διά την ανάγκην συνεχώρησενή Σύνοδος. Ανάγνωθι τον λδ. και λέ τούς

Αποστολικούς, και τον σ. της ά.

- Κανών Γ.

ν ν -- - ν ε ν νόν μέντ σταντινουπόλεως ίσκοπον έγειν τά πρεσβεία της τι ν ς Ρώ -

Τόν ντοι Κωνστα λεως Επίσ έ ρεσβ τιμής μετά τόν της Ρώμης Επίσκο

πον, διά τό είναι αυτήν Νέαν Ρώμην. -

- - ν

Ερμηνεία,

- - - - » - Υ ---

Ο μεν άνωτέρω Κανών κοινώς περί των Πατριαρχών (και μάλιστα του Αλεξανδρείας, και Αντιοχείας) και Μητροπολιτών
ν -

-- ν -

δωρίσατο, ο δε παρών ιδιαιτέρως περί του Κωνσταντινουπόλεως διορίζεται, και λέγει, ότι ο Κωνσταντινουπόλεως Πατριάρχης,
- -- - - - νική

να έχη τα προνόμια της τιμής μετά τον Πάπα, και Πατριάρχη» της Ρώμης. Επειδή και αυτή, η Κωνσταντινούπολις δηλ.
- - -- - - - υ----

είναι και ονομάζεται Νέα Ρώμη. Η δι, μετά, πρόθεσις ενταύθα δεν δηλοί τό του χρόνου ύστερον, καθώς τινές λέγουσι μετά του

-- - - - - - - ν - - - - - ν "Γ- -

(1) Σημείωσα ότι αγκαλά και ό Σωκράτης βιβλ. έ, κεφ. ή, λέγει, ότι κλησίας διά μέσου των κοινωνούντων και ομοφρονούντων Επισκόπων,

ή β. σύνοδος διά του παρόντος κανόνος εις Πατριάρχας τας έκκλησίας τώ Κωνσταντινουπόλεως Νεκταρίω, και τώ Αλεξανδρείας Τιμοθέω. Λοι

διεμοίρασεν, όμως ο Σωζόμενος ωσάν να ερμηνεύη τον Σωκράτην, και - - - - - - - - - - - π------ , ----- , ----- "Ο --
4 - Τι και να τον ζόμενος ρμηνευη και αν πόν εκείνους όπου εκείνος Πατριάρχας, κοινωνούντας ουτος ονομασεν, Ωστε
-- - - - - - - - - - -- -

τούς παρ' εκείνου λεγομένους πατριάρχας, λέγει, ότι εφάνη εύλογον εις ν -- - - - - - - -

". - - - -- - - -- - -- - - ----------- --------------------- - Π - αι, Άντι Τζιν Εξαιο ΟΙ.

την σύνοδον να παραδοθή ή πίστες των εν Νικαία εις όλας τας εκ- είπε καταχρηστικώς ονομάσθησαν Πατριάρχα, αντί τ φαρχ
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Αριστηνου, αλλ' ούτε υποβιβασμό, και ελάττωσιν, καθώς ουκ ορθώς ερμηνεύει ο Ζωναράς (επειδή, με το νά ήνα μετά τον

Κωνσταντινουπόλεως ο Αλεξανδρείας, μετά δε τον Αλεξανδρείας, ο Αντιοχείας, και μετά τον Αντιοχείας, ο Ιεροσολύμων, κατά τον

λς, της τι έσονται τέσσαρα είδη υποβιβασμού τιμής. Και ακολούθως πέντε διάφορα τιμαι μία της άλλης ανωτέρα, Όπε έναντίον έστι

πάσητή καθολική εκκλησία, και μόνον δεκτών τους Λατίνος και Λατινόφροσιν), αλλά δηλοί ισότητα τιμής, κα τάξιν. Καθ' ήν ο μέν

έστι πρώτος, ο δε δεύτερος. Ισότητα μεν τιμής, διατί και οι έν Χαλκόνι Πατέρες κανόνι κή. λέγουσιν, ότι οι ρή, ούτο Επί

σκοποι τα ίσα πρεσβεία τώ της παλαιάς Ρώμης δεδώκαστώ της νέας Ρώμης. Και οι εν Τρούλλω κανόν, λς, λέγουσι των

ίσων τώ Ρώμης άπολαύειν πρεσβείων τον Κωνσταντινουπόλεως. Τάξιν δέ, διατί και εκείνοι και τούτοι έν τους αυτούς κανόσι δεύ

τερον μετά τον "Ρώμης λέγουσι τον Κωνσταντινουπόλεως. Ουχί δεύτερον τή τιμή, άλλά δεύτερο, τη τάξι της τιμής. Κατά γάρ

την φύσιν των πραγμάτων αδύνατον είναι να ευρεθούν δο τα ίσα όντα, και πρώτα και δεύτερα εγομενα προς άλληλα, χω

ρίς τάξεως. Διο και ο Ιουστινιανός αυτολεξεί εννεαρά βλ. κειμένηέν βιβλιές των βασιλικ, τιτλ. γ. τον μεν Pώμης λέγει

πρώτον, τον δε Κωνσταντινουπόλεως δευτέραν τάξιν έπέχοντα μετά τον "Ρώμης. Σημείωσα δε, ότι, επειδή ο Ζωναράς

εμπών τον Κανόνα, το του Ιουστινιανού τούτο προτίθησι θέσπισμα, φανερόν έστιν ότι την ελάττωσιν και υποβιβασμών όπου

πεν ανωτέρω του Κωνσταντινουπόλεως προς τον "Ρώμης, κατά την τάξιν μόνον είπε της τιμής, και οι κατά την τιμήνάπλώς,

Καθ’ ήν και εν ταις υπογραφας και έντας καθέδρας, και εν τοις μνημοσύνος των ονομάτων αυτών, ο μεν, προτερεύει, ο

δε, έπεται. Τινές μεν ούν λέγουσιν, ότι τιμήν μόνον δίδωσιν εις τον Κωνσταντινουπόλεως ο παρών Κανών, ύστερον δε ή

κατεπείγουσα χρεία δέδωκεν αυτώ και την εξουσίαν του χειροτονεν τους έντή Ασία, και Πόντω, και Θράκη Μητροπολίτας,

Η δε εν Χαλκιδόνι Σύνοδος εν τη πρός Λέοντα επιστολή λέγει, ότι εξάρχαίου έθους είχεν αυτός την τοιαύτην του χειροτονεί,

εξουσία». Εβεβαίωσε δε μόνον ταύτην δική της αυτής δ. συνόδου (1), Ανάγνωθι και τον κή, της δ.

Κανών Δ.

«
--

Περί Μαξίμου του Κυνικού, και της κατ' αυτόν αταξίας της εν Κωνσταντινουπόλει γενομένης, ώστε μήτε
ν -- -A - ν ν » - ν -, - ν -

Μάξιμον Επίσκοπο, η γενέσθαι ή είναι, μήτε τους παρ αυτοι χειροτονηθέντος ένοιωδήποτε βαθμώ κλήρου,

Πάντων και των περί αυτόν, και των παρ' αυτού γενομένων άκυρωθέντων, -

Ερμηνεία

Ο παρών Κανών διορίζεται, ότι ο Μάξιμος ούτος (2) νά μή λογίζεται ότι όλως έγινε, ή είναι Επίσκοπος, Μήτε οι παρ'

αυτού χειροτονηθέντες εις οιονδήτινα βαθμών να μη λογίζονται πώς όλως εχειροτονήθησαν. Επειδή όλα άκυρώθησαν. Τόσον δη

λαδή ή εις αυτόν παρ' ένορίαν, και παρά κανόνας γενομένη υπό τών Αιγυπτίων χειροτονία, όσον και αι παρ’ αυτού εις τους

άλλους γενόμενα χειροτονία.

-- Κανών Ε.

Περί του τόμου των Δυτικών, και τους εν Αντιοχεία απεδεξάμεθα τούς μίαν όμολογούντας Πα-1, έτσι κι
-- -- * - ν ά, της τ. ά.

τρός, και Υιού, και Αγίου Πνεύματος θεότητα, ::
αρ -

ν --

Ερμηνεία

μον των δυτικών, δηλαδή τον όρον τον

βεβαιούνται μεν το άγιον σύμβολον των εν Νικαία Πατέρων, αναθεματίζοντα δε πάντας τους φρονούντας το εναντίον, τον οποίον

εξέθεντο οι Δυτικοί Πατέρες οι έντή Σαρδική συναχθέντες (3) Ούτω παρομοίως άπεδεξάμεθα και τον όρον της πί

Ο Κανών ούτος δικός έστι και μερικός. Λέγει γάρ, ότι, καθώς απεδεξάμεθα τον τόμον

πίστεως τών

(1) Σημείωσα ότι, επειδή ο δυσσεβής Διόσκορος ήθέτησε τον παρόντα

κανόνα. Και εν τή Εφέσω ληστρική Συνόδω εις τον πέμπτον τόπον

έβαλε να καθίση ο Κωνσταντινουπόλεως άγιος Φλαυϊανός, διά τούτο ο

Ευσέβιος Δορυλαίου απελθών εις την Ρώμη, παρόντων κληρικών Κων

σταντινουπόλεως, ανέγνω τον Κανόνα τούτον τώ άγιωτάτω Πάπα Ρώ

μης Λέοντι, όστις και απεδέξατο αυτόν. -

(2) Ο Μαξιμος ούτος Αιγύπτιος ήν, Φιλόσοφος Κυνικός την επαγ

γελίαν (Κυνικοί δε ελέγοντο διά την αυθάδεια και αδιαντροπίαν όπου

είχον, την όμοίαν με τους Κύνας) φιλιωθείς δε με τον Θεολόγου

Γρηγόριον έν Κωνσταντινουπόλει έκατηχήθη ύπ’ αυτού και έβαπτίσθη,

και δή και εις τον κλήρυν συνηριθμήθη, υπερασπιστής τού όμοουσίου

γενόμενος. Επιβουλεύσας δε ύστερον τον θρόνον της Κωνσταντινουπό

λεως έπεμψε χρήματα προς τον Αλεξανδρείας Πέτρου, κακείνος απέ

στειλε τινάς και έχειροτόνησαν αυτόν Κωνσταντινουπόλεως εν οίκω χω

ραύλου τινός, κατά τον μαθητήν Γρηγορίου Γρηγόριον τόν συγγραψά

μενον τον βίον αυτού. Ως δε ο Θεοδώρητος λόγ, έ, κεφ. ή και ό

σωζόμενος βιβλ. ζ. κεφ. θ. λέγουσιν, ελθόντες εις Βυζάντιον οι Αιγύ

πτιοι Επίσκοποι μετά του Αλεξανδρείας Τιμοθέου έκλεψαν την χειρο

τονίαν, και κατέστησαν τον Μάξιμον Κωνσταντινουπόλεως. Ιδούσα δε

η Σύνοδος το άτοπον, έκαθηρεν αυτόν και τις υπ' αυτού γενομένας χει

ροτονίας άκύρους απέδειξε. Επειδή δε ό αυτος Μάξιμος εφανερώθη

ότι φρονεί τα τού Απολιναρίου, και ανεθεματίσθη προς τούτοις υπό

της Συνόδου. Λέγουσι δε οι Παπαστα, αλλά δή και καυχώνται, ότι ο

Kύων ούτος προσήλθεν εις τον Παπαν, και μετανοήσας έσυγχωρήθη

υπ’ αυτού. Κατά του Μαξίμου τούτου συνέγραψεν ο Θεολόγος Γρη

γόριος και δια στίχων, και διάλογογραφικών λόγων πούτος, λέγων την

» έκκλησίαν εσπάραξε, και ταραχής αυτήν και θορύβου ενέπλησε, λύκος

κάντι ποιμένος οφθείς, και πάντα συγχωρών ετοίμως τους πταίουσιν

» υπέρ ενός τού ασεβείν έντους δόγμασι, παρά τω Μαξίμω τούτω Σι

» σίνιος ό τών Ναυατιανών Επίσκοπος, άμα τώ βασιλεί Ιουλιανώ τά

νφιλόσοφα μαθήματα έπαιδεύθη.» Κατά τον Σωκράτην βιβλι ε, κεφ. κά

(3) Η αιτία όπου εγένετο ο τόμος ούτος, ως εν συντόμωέστιναύτη. Επει

δή έμαθον Κωνστάντιος, και Κώνστας οι Βασιλείς, ότι οι περί τον

Ευσέβιον ταράττουσε τις εκκλησίας, και ότι εκάθηραν τον μέγαν Αθα

νάσιον, και Παύλου Κωνσταντινουπόλεως, έπρόσταξαν να συναχθή Σύ

νοδος εν τη Σαρδική τή Ιλλυρική πόλει, τόσον Δυτικών Πατέρων, όσον

και Ανατολικών, οι μεν ούν Ανατολικοί απερχόμενοι εις την Σύνοδον έγρα

ψαν από Φιλιππουπόλεως εις τους Δυτικούς να μη συγκαθίσουν εις την

Σύνοδον τον Αθανάσιου και Παύλον ώς καθηρημένους, Ήσαν γαρ εχθροί

του όμοουσίου, οι δε Δυτικοί αντέγραψαν αυτούς, ότι ου γινώσκουσιν

αυτούς καθηρημένους, ή πταίστας. Ταύτα μαθόντες οι Ανατολικοί άνε

χώρησαν από την Σύνοδον, και επέστρεψαν εις την Φιλιππούπολιν, οι δε

Δυτικοί μόνοι μείναντες, την σύνοδον ετέλεσαν, αθωώσαντες μεν τον

Αθανάσιον, και Παύλου, βεβαιώσαντες δε και την εν Νικαία πίστιν,

και μηδεν προσθέντες ή αφαιρέσαντες. Ταύτην λοιπόν την έκθεσιν και

βεβαίωσιν της πίστεως, τόμον των Δυτικών μόνων, και ουχί των Ανα

τολικών ώς αναχωρησάντων, όνομάζει ό παρών Κανών.

12
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έν Αντιοχεία συνελθόντων (1), Οίτινες ομολογούσε μίαν θεότητα Πατρός, και Υιού και Αγίου Πνεύματος, παρομοίως δηλαδή

με τους εν Νικαία συνελθόντας Πατέρας

Κανών ς".

Επειδή πολλοί την έκκλησιαστικήν ευταξίαν συγχεί, και ανατρέπειν βουλόμενοι φιλέχθρως, και συκοφαν

τικώς αιτίας τινάς, κατά των οικονομούντων τάς έκκλησίας ορθοδόξων επισκόπων συμπλάσσουσιν, ουδέν έτερον,
-- ν - - - ν ν ν - -

ήχραϊανεντάς τών Ιερέων υπολήψεις, και ταραχάς των ειρηνευόντων λαών κατασκευάζειν επιχειρούντες. Τούτου
*Α - 3". ν Σ - - ν ν- - - ν ν ν

πος α ένεκεν ήρεσε τη άγια Συνόδω τών έν Κωνσταντινουπόλει συνδραμόντων Επισκόπων, μή άνεξετάστως
τής ό". θ'. ν -- - -- -

να της και προσεσθαι τους κατηγόρους, μηδέ πάσιν επιτρέπεν τάς κατηγορίας ποιεσθαι κατά των οικονομούντων

α ι ε τας έκκλησίας, μηδεμην πάντας αποκλείει». Αλλ' ει μέντις, οικείαν τινά μέμψιν, τουτ' έστι ιδιωτικήν,

ή: πει επαγάγοι τώ Επισκόπωώς πλεονεκτηθείς ή άλλο τι παρά το δίκαιον παρ' αυτού πεπονθώς. Επί των τοιού
ρε. ολς. --------- ν η γν ν ν -- ν ν ν ν ν ν

ακραίτητων κατηγοριών μη εξετάζεσθαι, μητε προσωπο του κατηγορου, μήτε την θρησκεία, Χρή γαρ παντ

τα η τρόπω, τότε συνειδος του Επισκόπου ελεύθερον είναι, και τον αδικείσθαι λέγοντα οΐας αν ή θρησκείας,

των δικαίων τυγχάνειν. Είδε εκκλησιαστικών είη το επιφερόμενον έγκλημα τώ Επισκόπω, τότε δοκιμά

ζεσθαι χρήτών κατηγορούντων τά πρόσωπα. Ένα πρώτον μεν αιρετικούς μή έξη κατηγορίας κατά των ορθοδόξων

Επισκόπων υπέρ εκκλησιαστικών πραγμάτων ποιεσθαι. Αιρετικούς δε λέγομεν τούς τε πάλαι της εκκλησίας απο

κηρυχθέντας, και τους μετά ταύτα υφ' ημών αναθεματισθέντας. Προς δε τούτοις, και τους την πίστιν μεν την

ύγιά προσποιουμένους ομολογεί, άποσχίσαντας δε και άντισυνάγοντας τους κανονικούς ήμών Επισκόποις. Έπειτα

δε και οίτινες τών από της εκκλησίας επ’ αιτίας τσι προκατεγνωσμένοι είεν, και αποβεβλημένοι, ή ακοινώνητοι,

είτε από κλήρου, είτε από λαϊκού τάγματος, μηδέ τούτοις έξείναι κατηγορείν"Επισκόπου, πριν αν το οικείον έγ

κλημα πρότερον αποδύσώνται. Ομοίως δε τους υπό κατηγορίαν προλαβούσαν όντας, μή πρότερον είναι δεκτούς

εις Επισκόπου κατηγορίαν, ή έτέρων κληρικών, πριν αν αθώους εαυτούς των υπαχθέντων, αυτούς αποδείξωσιν

έγκλημάτων. Eι μέν τοί τινες μήτε Αιρετικοί, μήτε ακοινώνητοι είεν, μήτε κατεγνωσμένοι, ή προκατηγορημένοι

επίτσι πλημμελήμασι, λέγονεν δε έχειν τινά εκκλησιαστικήν κατά του Επισκόπου κατηγορίαν τούτους κελεύει

ή άγια Σύνοδος, πρώτον μεν επί τών της επαρχίας πάντων Επισκόπων ένίστασθαι τάς κατηγορίας, και έπ

αυτών ελέγχειν τα εγκλήματα του εν αιτίας τσιν Επισκόπου. Είδε συμβαίη άδυνατήσαι τους επαρχιώτας προς

διόρθωσιν τών επιφερομένων εγκλημάτων τώ Επισκόπω, τότε αυτούς προσιένα μείζονι Συνόδω τών της διοική

σεως εκείνης Επισκόπων υπέρ της αιτίας ταύτης συγκαλουμένων. Και μη πρότερον ένίστασθαι την κατηγορία»,

πριν ή εγγράφως αυτούς τον ίσον εαυτούς επιτιμήσασθαι κίνδυνο», είπερ εν τη τών πραγμάτων τάξει συκοφαντούν

τες τον κατηγορούμενον Επίσκοπον έλεγχθείεν. Eι δέ τις καταφρονήσας τών κατά τά προδηλωθέντα δεδογμέ

νων, τολμήσειεν, ή βασιλικάς ενοχλεν άκοάς, ή κοσμικών αρχόντων δικαστήρια, ή οικουμενικήν Σύνοδον τα

ράσσειν, πάντας άτιμάσας τούς της διοικήσεως Επισκόπους των τοιούτον το παράπαν εις κατηγορίαν μη εί

να δεκτόν, ώς καθυβρίσαντα τους κανόνας και την εκκλησιαστικήν λυμηνάμενον ευταξίαν.

Ερμηνεία,

Τάδε λέγει ο παρών Κανών. Επειδή πολλοί θέλοντες νά συγχέωσε την ευταξίαν της εκκλησίας, συκοφαντούσιν έχθρικώς τους

δρθοδόξους Επισκόπους, μη κατορθούντες άλλο τι έκ τούτου ειμή το να μολύνωσι τας υπολήψεις των ιερωμένων, και να τα

ράττωσε τους λαούς, διά τούτο εφάνη άρεστων εις την άγιαν Σύνοδον ταύτην, ότι ούτε όλοι οι κατήγοροι των Επισκόπων να

δέχωνται, ούτε πάλιν όλοι νά μή δέχωνται. Αλλ' εμέν ή κατηγορίας είναι ιδιωτικας, ζημίαν μόνον χρημάτων φέρουσα, ήγουν,

εάν κατηγορή τινας τον Επίσκοπον ότι τον αδίκησε, ή τον έπλεονέκτησε, αφαιρέσας τυχόν πράγμά του κινητών, ή άκίνητον, εις

αυτός δεν πρέπει να εξετάζεται το πρόσωπον του κατηγόρου, μήτε ή θρησκεία του, άλλ’ οποίας θρησκείας και άν ήναι αυτός,

πρέπει να δέχεται, και να λαμβάνη το δίκαιόν του. Ειδέή κατηγορίας εγκληματικας που δύνανται δηλαδή να τον καταββά

σουν από τον βαθμόν του ότι λογής είναι η ιεροσυλία, ή παρ’ ένορίαν ιεροτελεστία, και άλλα εις αυτάς πρέπει να εξετάζων

τα οι κατήγοροι, πρώτον μεν να μην ήνα Αιρετικοί, σφάλλοντες εις τα δόγματα, τόσον οι παλαιά υπό της εκκλησίας αναθεμα

τισθέντες, όσον και οι τώρα νεωστί από ημάς. Δεύτερον δε να μην ήναι σχισματικοί (2), ήγουν δάτινα ιάσιμα έθη της έκ

» ώς έν κεφαλαίω τοιαύτα. Περί ών και επι πλείον ψυχαγωγηθήναι δυ

νήσεσθε τώ τε έν Αντιοχεία τόμω παρά της εκεί συνελθούσης Συνό

οδου γεγενημένω καταξιώσαντες έντυχεϊν. Και τώ πέρυσιν εν Κων

νσταντινουπόλει παρά της οικουμενικής εκτεθέντι Συνόδου, εν οις

πλατύτερον την πίστιν ώμολογήσαμεν. Ώσπερ ούν οι κέ κανόνες της

(1) Ο Σωκράτης βιβλ. β. κεφ. ί. διηγείται ότι οι περί τον Νικομηδείας

Ευσέβονεν τη κατά Αντιόχειαν συνόδωτή επί Κωνσταντίνου συγκροτηθεί
ση, τελείως μεν δεν έκατηγόρησαν την εν Νικαία πίστιν, κατ’ άλλο δε

ύφος, και φράσιν, άρον πίστεως συνέθεντο, εις την οποίαν φαίνονται,

ότι όμολογούσε μίαν θεότητα του Πατρός, και του Υιού, και τού αγίου

Πνεύματος. Ήτις πίστες αυτόθι κείται παρά τω Σωκράτει. Τούτου λοι

πόν τον όρον της πίστεως λέγει ο παρών Κανών, ότι απεδέχθη ή σύ

νοδος (αγκαλά και υπούλως ούτος να συνετέθη το πρώτον παρά των

Ευσεβανών, έως όπου από ολίγον ολίγον, να ελκύσωσι τους πολλούς εις

την δόξαν των Αρειανών, καθώς αυτόθι λέγει ο ίδιος Σωκράτης) τον

οποίον όρον και τόμον και ο Θεοδώρητος βιβλ. έ, κεφ. θ'. άναφέρει. Εν

γαρ τη Συνοδική επιστολή, όπου η παρούσα β. Σύνοδος επιστέλλει εις

τους Ρωμαίους, μνείαν τούτου ποιείται, τάδε επί λέξεως λέγουσα. «Τα

μεν ούν κατά την πίστιν την παρ' ημών άνυποστόλως κηρυττομένην,

νέν Αντιοχεία εδέχθησαν, ούτω καί ό άνωτέρω της πίστεως όρος αυ

ντής ώς όρθώς έχων (καίτοι υπούλως) υπό τής β. Συνόδου ταύτης άπο

οδοχής ήξιώθη. » --

(2) Δι' ο και ο μέγας Αθανάσιος εν τη προς τον Αυτοκράτορα απο

λογία ταύτα λέγει. Μελητιανοί εισαν οι κατηγορούντες καθόλου πιστεύε

σθαι μή οφείλοντες. Σχισματικοί γαρ, και εχθροί της εκκλησίας γεγό

νασιν, ου νύν, αλλ' από του Μακαρίου Πέτρου, και μάρτυρος γενομένου,

Διατί δε αιρετικούς τους σχισματικούς, και παρασυνάκτας ωνόμασεν

ό Κανών. Όρα την β. υποσημείωσιν τού ά, του μεγάλου Βασιλείου,
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κλησίας χωρισθέντες, κατά τον πρώτον του μεγάλου Βασιλείου, και εναντίον των κανόνων, ήτοι των ορθοδόξως, και κατά κανό

νας όντων καθολικών Επισκόπων, αυτοί δια συναγόμενοι. Τρίτον νά μήν ήναι ή τελείως αποκεκομμένοι της έκκλησίας διά κάποια

σφάλματά των, ή προς καιρόν άφωρισμένοι από τους κληρικούς, ή από τους λαϊκούς. Αλλά και εκείνοι που ήδη έφθασαν, να

κατηγορηθούν από άλλους, δεν είναι δεκτοί εις κατηγορίαν Επισκόπου, ή άλλων κληρικών, πριν να αθωώσουν τον εαυτόν τους

άπό τά έπιφημισθέντα αυτούς εγκλήματα. Ανίσως όμως οι εις τάς εκκλησιαστικάς ταύτας, και εγκληματικάς κατηγορίας

κατηγορούντες τον Επίσκοπο, ήναι ελεύθεροι από όλα τα ανωτέρω άπηριθμημένα ελαττώματα, προστάζει ή άγια Σύνοδος,

ότι ούτοι πρώτον μεν να παρασταίνουν τα εγκλήματα του κατηγορουμένου Επισκόπου έμπροσθεν εις την σύνοδον όλων των Επι

σκόπων της Επαρχίας εκείνης. Ειδέή Σύνοδος της Επαρχίας δεν ήμπορεί να διορθώση την τοιαύτην υπόθεσιν των εγκλημά

των, τότε οι κατήγοροι να αναβιβάζουν την κρίσιν εις την μεγαλητέραν Σύνοδον των Επισκόπων της διοικήσεως (1). Και εκεί

να λαμβάνη τέλος η υπόθεσις. «Επειδή δε έν βιβλ.Ξ. βασιλικ, τιτλ. κς, κεφ. ς", γέγραπται, ότι, όποιος φανή προδότης, και

αψεύστης εις τας κατηγορίας όπου κάμει εις έγκλημα τιμωρίας, να λαμβάνη την τιμωρίαν εκείνην που έμελλε να λάβη ο ε

εναγόμενος. Διά τούτο άκολουθών ο παρών κανών εις τον πολιτικών αυτόν νόμον έπιφέρει, ότι ο ενάγων να μην άρχηνά τάς κα

τηγορίας, άνισως πρώτον δεν δώση έγγραφον υπόσχεση, ότι να λαμβάνη την ομοίαν καταδίκη, όπου ήθελε λάβει ο δικαίως, και

αληθώς κατηγορηθείς Επίσκοπος, εάν αποδειχθή ότι αδίκως, και συκοφαντικώς τον έκατηγόρησεν. Όποιος δε καταφρονήση ταύτα,

και άτιμάτας όλους τους Επισκόπους της διοικήσεως, ήθελε τολμήσει να εγκαλέση την κρίσιν του εις τον βασιλέα (2), ή εις κο

σμικών αρχόντων κριτήρια, ή να ζητή σύνοδον Οικουμενικήν (3), ο τοιούτος τελείως να μην δέχεται εις κατηγορία, ώσάν -

που ύβρισε τους Ιερούς κανόνας, και την εκκλησιαστική ευταξίαν διέφθειρε

Συμφωνία,

«Παρομοίως δε και ο θ' της δ. διορίζεται ότι οι κληρικοί, όταν προς άλλήλους διαφέρωνται, να υπόκεινται εις κανονικά έπι

τίμια, άνισως αφήσωσι τον Επίσκοπόν τους, και υπάγουν εις κοσμικά κριτήρια. Ο δε ιδ. της Καρθ. λέγει. Να χάση τον τόπον

του, όποιος Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος, ή Κληρικός, άφήσας το εκκλησιαστικών κριτήριον υπάγη εις πολιτικόν,

»Αλλά και ο β' της εν Αντιοχεία διορίζει, ότι εάν Πρεσβύτερος μεν ή Διάκονος υπό του ιδίου Επισκόπου Επίσκοπος δε υπό

της συνόδου καθαιρεθείς, δεν υπάγη εις μεγαλητέραν σύνοδον Επισκόπων, αλλά ενοχλήση των βασιλέα, να μην έχη πλέον τό

»πον απολογίας, ή ελπίδα αποκαταστάσεως. Ο δε της Καρθ. λς". άκοινωνήτους κάμνει τους κληρικούς, και Επισκόπους όπου

αναβιβάζουν την κρίσιν των εις τα περαματικά, ήτοι υπερόρια, και όχι εις τους πρωτεύοντας των ιδίων Επαρχιών. Αυτό τούτο

»διορίζει και ο ρλδ. τής αυτής (4). Σημείωσαν δε ότι οι μικρότεροι εκκλησιαστικοί δικαστα δεν βλάπτονται από τους ανωτέ

νρους, εις τους οποίους ή έκκλητος της κρίσεως έγινεν. Εάν όμως δεν ελεγχθώσιν ότι, ή κατά χάριν ή κατά έχθρα, αδίκως

νέκριναν, κατά τον ιέ, της αυτής Καρθ. όρα και τον οδ. Αποστολικό. Και θ' της δ.» --

(1) Tο της διοικήσεως όνομα πολυσήμαντόν έστιν, όσον εν τοις εκ

κλησιαστικοί, πράγμασι. Α. γαρ σημαίνει την εκάστου Επισκόπου Επι

σκοπην και παροικίαν, κατά τον ξβ. της Καρθαγ. Β. την Έπαρχίαν
τού Μητροπολίτου κατά τον κή, της δ.Γ. πολλών Μητροπολιτών Επαρ

χίας εν μια διοικήσει κειμένας κατά τον σ. τούτον της β. Δ. την

εκάστου Πατριάρχου ενορίαν, ώς λέγεται εν πολλοίς τόπος των πρακτικών

Συνόδων, ώς έντους της εν Εφέσω «ή άγια Σύνοδος της ανατολικής διοι

νικήσεως. » Και Ε. τάς δύω ή τριών Πατριαρχών ένορίας όμου. "Ως εί

"ρηται εν τη ζ. » Ιωάννου και Θωμά των τοποτηρητών της ανατολικής

διοικήσεως, Αντιοχείας δηλ. και Ιεροσολύμων. Τούτων ούτως ειρημέ

νως, η σύνοδος της Διοικήσεως κατά μεν το ά και β. σημαινόμενον

ουδέποτε λέγεται. Κατά δε το δ' και ε'. και μάλιστα λέγεται. Και

παλα, και μέχρι του νυν ενεργείτο, και ενεργείται. Κατά δε το τρί
*ΤΟΣ, ενεργείτο μεν παλα κατά του παρόντα της Συνόδου κανόνα, και

κατα τον θ. και κή. τής δ. μετά δε την τετάρτην Σύνοδον έπαυσεν από το

* ενεργητα ή τοιαύτη Σύνοδος. Δε ο και ο Ιουστινιανός διατάξει κθ'.

τού ό'. τίτλο του ά. βιβλ. Φωτ. τίτλ. θ. κεφ. τ.) ουδόλως αυτής μέ

καται, εν οις περί διαφορών λέγει Επισκόπων, και κληρικών. »Είτε γάρ

-φησε, μόνος Μητροπολίτης, είτε μετά της Συνόδου αυτού δικάσει Επι

-σκόπο, η κληρικώ (ταύτου είπε, εάν η Σύνοδος της Επαρχίας δι

- κάση ό της διοικήσεως Πατριάρχης σκοπεί, και τους εξ αυτού κεκριμένος

-εμμένουσιν, ώς άν εί αυτούς εδίκασεν εξ αρχής. Ούτε γάρ έκκαλούνται αι

* των πατριαρχών ψήφοι « Εκείνοι δε όπου λέγει εδώ ό Κανών σύνοδον διοική

σεως, έξαρχον διοικήσεως ωνόμασενιόθ και κή, της δ. άλλον όντα παρά τον

Πατριάρχη, ώς εις την ερμηνείαν των κανόνων εκείνων ερούμεν. Σημείωσα

δε οτι παρεξηγείται τον τ. τούτον κανόνα ο Αγκύρας Μακάριος είπών,

οτι η Σύνοδος αυτή λέγει έξαρχους διοικήσεως τους Πατριάρχας, καθ' ότι

ουτος αναφέρει μόνον σύνοδο, επαρχίας, σύνοδον διοικήσεως, και σύνοδου

οικουμενικήν Και διά να ειπούμεν σαφέστερα. Σύνοδος Διοικήσεως ήτον ή

των Μητροπολιτών μιας διοικήσεως συνέλευσης, μετά του πρωτεύοντος και

εξαρχου αυτών, ήτις με το να ήπράκτησε τώρα, ή Σύνοδος εκάστου Πα

τρίαρχου κρίνει πάσας τάς εκκλησιαστικάς υποθέσεις των Μητροπολιτών

της υποκειμένης αυτώ διοικήσεως. Ωσάν όπου αύτη μείζων έγένετο της συνό

δου της Διοικήσεως, άφ’ ού, οι Πατριάρχαι έλαβον τελείαν την εξουσίαν του

χειροτονείν τους οικείους Μητροπολίτας εν τη δ. συνόδω. Ήυπερ πρό

τερον τελείαν και πλήρη ουκ είχον, κατά τον Δοσίθεον σελ. 388 επι

φέρουσα δε ή Σύνοδος εν τω παρόντα κανόνι να μη ζητή τινάς οικουμενικήν

Σύνοδο, μετά την κρισιν της Συνόδου της διοικήσεως, έδωκεν εις ημάς

νά νοήσωμεν, κατά το σιωπώμενον, ότι ή οικουμενική Σύνοδος είναι ό

έσχατος κριτής πάντων των εκκλησιαστικών υποθέσεων, και εις αυτήν ά

ναβιβάζεται άπασα έκκλητος. Περί ου όρα, εν τω προλόγω της πρώτης,

οικουμενικής έν τή ά. υποσημειώσει.

(2) Ει δε και ο Βαλσαμών λέγει ότι ο Βασιλεύς πάντα δύναται, και διά

τούτο δύναται μεν να δωση, και εξωτερικόν κριτών, διά να κρίνη τον

επίσκοπου, και απλώς κάθε κληρικών, δύναται δε κατά νόμιμον παρατή

ρησαν να μεταβάλη το εκκλησιαστικών κριτήριον εις πολιτικών, λέγομεν ότι

να δύναται όλα τα θεμιτά και δίκαια, όχι όμως και τα αθέμιτα και

άδικα. Επειδή κατά τον Χρυσόστομον (λόγω, ότι τρεις τρόπους δου

λείας εισήγαγεν ή άμαρτία) οι νόμοι, και αυτών των άρχόντων άρχοντες

είναι και εξουσιασταί. Mόνω γάρ τώ δικαίω ου κείται νόμος, κατά τον

Απόστολον, και ανάγνωθι την ερμηνεία του θα της δ. να δής ότι και

οι βασιλείς αυτοί διορίζουσι, τα εκκλησιαστικά πράγματα να μην κρίνων

τα εις κοσμικούς άρχοντας, όρα και την υποσημείωσιν τού γ. της εν

τη αγία Σοφία, --

(3) Eι δε ο Παύλος Κωνσταντινουπόλεως, και Αθανάσιος μετά του

Πάπα Ιουλίου ζήτησαν από τον Κωνσταντα, και Κωνστάντιον να γένη

οικουμενική Σύνοδος, οποία ώνομάσθη ή εν Σαρδική, διά να θεωρήση τα

περί αυτών, και ο Χρυσόστομος και Ιννοκέντιος έζήτησαν από τον Αρκα

διον και Ονώριον νά γένη Οικουμενική Σύνοδος, διά να θεωρήση τα περί

Χρυσοστόμου, άν, λέγω, οι άγιοι ούτοι οικουμενικήν εζήτησαν Σύνοδον, δεν

υπόκεινται εις την ποινήν τού Κανόνος τούτου, ένα μεν διά τί Πάπα και

Οικουμενικού Πατριάρχαι όντες, άλλην ανωτέραν από αυτούς κρίσιν δεν

είχαν πάρεξ την Οικουμενικήν Σύνοδον, και άλλο δε, διά τί ταύτην έζη

τησαν εξ ανάγκης, με το να ήταν εχθροί φανεροί και οι μέλλοντες κρίνα

τοπικώς τον Αθανάσιου και Παύλου Ευσεβιανοί, και οι μέλλοντες κρίνα

τον Χρυσόστομον,

(4) Γέγραπτα δε και εν τη εκκλησιαστική διαταγή βιβλ. ά. του Κώ

δηκος τίτλ. δ. αριθμ. κύ- κανένας κατά πρώτην φοράν άς μή κρίνη κλς

ρικόν εις τον Πατριάρχην. Αλλά εις τον Επίσκοπον αυτού. Ει δε έχει

υποψίαν εις τον Επίσκοπου, άς άνάγη την κρίσιν του εις τον Μητροπολί

την. Eι δε και εκείνος είναι ύποπτος, πρέπει να κρίνωσε μαζί με αυτόν

εκ προσώπου όλης της Συνόδου, τρεις πρωτεύοντες κατά την τάξιν της

χειροτονίας. Εάν δε μηδε ούτω στερχθώσι τα κεκριμένα, να αναβιβάζη
την κρίσιν εις τον Πατριάρχην, και να μένη εις τα παρ' αυτού κεκρι

μένα, ώσάν νά τά έκρινεν αυτός εξ αρχής "Επειδή τών Πατριαρχών αι

αποφάσεις δεν δέχονται έκκλητον, ήτοι άναβεβασμόν εις άλλο ανώτερου

12"



-

92 ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Κανών Ζ.

:": Τούς προστιθεμένους τη δρθοδοξία, και τη μερίδι των σωζομένων από αιρετικών δεχόμεθα κατά

απ ό,τι την υποτεταγμένην άκολουθίαν, και συνήθειαν. Αρειανούς μέν, και Μακεδονιανούς, και Σαββατιανούς,

Α::: και Ναυατιανούς, τους λέγοντας εαυτούς καθαρούς και Αριστερούς, (1) και τους Τεσσαρεσκαιδεκα

:ε: τίτας, είτουν τετραδίτας, και Απολιναριστάς δεχόμεθα διδόντας Λιβέλλους, και αναθεματίζοντας πά

Σε μ:"Ίσαν αίρεσιν, μη φρονούσαν ώς φρονεί ή άγια του Θεού καθολική και αποστολική εκκλησία. Και σφραγιζομέ

νους πρώτον τώ άγω Μύρω, τότε μέτωπον, και τους οφθαλμούς, και τάς βίνας, και το στόμα, και τα ώτα.

Και σφραγίζοντες αυτούς, λέγομεν, σφραγίς δωρεάς Πνεύματος άγιου. Ευνομιανούς μέντοι τους εις μίαν κατά

δυσν βαπτιζομένους, και Μοντανιστάς τους ενταύθα λεγομένους Φρύγας, και Σαβελλιανούς τους υιοπατορίαν δι

δάσκοντας, και έτερά τινα χαλεπά ποιούντας, και τας άλλας πάσας αιρέσεις, (επειδή πολλοί εισινένταύθα, μά

λιστα οι από της Γαλατών χώρας ορμώμενοι (2) πάντας τους απ' αυτών θέλοντας προστίθεσθαι τη ορθοδοξία,

ώς Έλληνας δεχόμεθα. Και την πρώτην ημέραν ποιούμεν αυτούς χριστιανούς, την δε δευτέρα κατηχουμένους

ετα τη τρίτη έξορκίζομεν αυτούς, μετά τού έμφυσάν τρίτον εις το πρόσωπον και εις τά ώτα. Και ούτω κα

τηχούμεν αυτούς, και ποιούμεν χρονίζειν εις την έκκλησίαν, και άκροάσθαι των γραφών. Και τότε αυτούς βα

πτίζομεν. -- α ν --

Ερμηνεία. -

Ο παρών Κανών διορίζεται, τίνι τρόπω πρέπει να δεχώμεθα τους από των αιρέσεων προσερχομένους εις την ορθόδοξον πίστιν

και την μερίδα των σωζομένων. Λέγων, ότι τους μεν Αρειανούς, και Μακεδονιανούς, και Ναυατιανούς, περί ών είπομεν εν τω ά.

Κανόνι της παρούσης Συνόδου. Και τους Σαββατιανούς (3) και Τεσσαρεσκαιδεκατίτας, ήτοι τετραδίτας (4) και Απολιναριστάς

Δεχόμεθα. Αφού δώσουν Λιβέλλους, ήγουν έκδοσιν έγγραφον (ή Λίβελλος γάρ Λατινική φωνή, έκδοσις ερμηνεύεται κατά τον

Ζωναρά) (5) αναθεματίζουσαν και την εδικήν των, και κάθε άλλην άκόμη αίρεσιν όπου δεν φρονεί, καθώς φρονεί ή άγία του

Θεού καθολική, και αποστολική εκκλησία, (καθώς και ή ά. οικουμενική έζήτησε ταύτην έγγραφον από τους Ναυατιανούς ιδίως εν

τώ ή. Κανόνι), τών οποίων και σφραγίζομεν πρώτον με το άγιον μύρον το μέτωπον, τους οφθαλμούς, τάς βίνας, το στόμα, και

τά ώτα, ένεκάστη σφραγίδε λέγοντες, σφραγίς δωρεάς Πνεύματος άγιου. Τούτους δε πάντας ούτω δεχόμεθαμή άναβαπτίζον

τες, επειδή κατά τον Ζωναρά, περί το άγιον βάπτισμα κατ' ουδέν ήμνδιαφέρονται, άλλ’ επίσης τους ορθοδόξος βαπτίζονται

Τους δε Αρειανούς και Μακεδονιανούς αιρετικούς φανερώς όντας είχθ χωρίς αναβαπτισμού ο Κανών οικονομικώς, κατά ά. μεν λόγον

διά το πολύπλήθος όπου ήταν τότε τών τοιούτων αιρετικών κατά β. δε λόγο, και διατί επίσης ήμνέβαπτίζοντο. Τους Eυνομιανούς

όμως, οίτινες εις μίαν κατάδυσνβαπτίζονται, και τους Μοντανιστάς, οίτινες εδώ έν Κωνσταντινουπόλει ονομάζονται Φρύγες (6) και

τούς Σαββελλιανούς, τους λέγοντας ένα πρόσωπον είναι τον Πατέρα, και τον Υιόν, και άλλα δεινά κάμνοντας, και όλας τας άλλας

αιρέσεις των αιρετικών (από τους οποίους πολλοί ευρίσκονται εδώ, και μάλιστα όσοι κατάγονται από την χώραν των Γαλατών)

τούτους, λέγω, πάντας, ως Έλληνας δεχόμεθα, ήτοι ώς πάντη άβαπτιστους. (Διότι αυτοί, ή τελείως δεν έβαπτίσθησαν, ή

εβαπτίσθησαν μεν, όχι όμως ορθώς, και καθώς βαπτίζονται οι ορθόδοξοι. Δί ο ουδε όλως βεβαπτισμένοι λογίζονται) και την
ν ν ημέραν κάμνομεν αυτούς χριστιανούς, ήτοι τούς κάμνομεν νά δεχθούν όλα τά των χριστιανών δό Έξ

μεν πρωτην ημεραν μνομ ς χριστ ς, η - του, να εχνουν α των χριστιανων οργματα. Εξω

κριτήριον (καθ’ ό δηλαδή ό εις Πατριάρχης δεν δύναται νά γένη κριτής

επάνω εις την απόφασιν άλλου Πατριάρχου, κατά τον Δοσίθ. σελ. 390.

Περί ου όρα την ά. υποσημείωσιν τών προλεγομένων εις την ά. Σύνοδον.).

(1) Εν τή Επιστολή, ήτις από Κωνσταντινουπόλεως εστάλη προς τον

"Αντιοχείας Mαρτύριον, αυτολεξεί τον παρόντα όλον κανόνα περιέχουσα,

και όπως χρή δέχεσθαι τους αιρετικούς σκοπον ποιουμένη, γέγραπτα

ούτω, τούς λέγοντας εαυτούς καθαρούς και καθαρωτέρους Οθεν τό, άρι

στερούς, έν άλλοις κείται άριστους,

(2) Εν τη ανωτέρω ρηθείση προς Μαρτύριον επιστολή ούτω κείται,

επειδή πολλαί εισιν ενταύθα, μαλιστα από της Γαλατών χώρας ερχόμενα,

(3) Ο Σαββάτιος κατά τον Σωκράτην βιβλιέ, κά. από Ιουδαίων Χρι

στιανίσας υπό Μαρκιανού τού των εν Κωνσταντινουπόλει Ναυατιανών

Επισκόπου εχειροτονήθη πρεσβύτερος, Ήκολούθει όμως και μετά τον

Χριστιανισμόν εις τας Ιουδαίκας συνηθείας, συνεορτάζων τους Ιουδαίος,

και το Πάσχα μετ' αυτών έορτάζων. Αλλά δή και κατά τους Ιουδαίους

σαββατίζων (και διά τούτο ίσως ούτως επωνομάσθη). Κατά τον Βαλσα

μώνα. Οι δε ακολουθούντες αυτώ Σαββατιανοί ωνομάσθησαν. Ούτινες ήσαν

και Ναυατιανοί. Καλούνται δε οι Ναυατιανοί ούτοι, αριστεροί, ή κατά

παραφθοράν αντί του άριστοι, και καθαρώτεροι πάντων, ώς τους διγά

μους, και παραπεσόντας εν τώ διωγμώ μη δεχόμενοι, και της τούτων

ακαθαρσίας απέχοντες. Η διά τί έβδελύττοντο την αριστεράν χείρα, και
δι' αυτής δεν ήθελαν να υποδεχθούν το οιονούν πράγμα, κατά τον Βαλ

σαμώνα. Απορίας δε άξιον, διά τί τούς Ναυατιανούς τούτους ή μεν

πρώτη Σύνοδος κανόν, ή, εδέχθη με μόνην την ομολογίαν ή β. δε αύτη

διά της σφραγίδος του αγίου Μύρου; Λύοντες την απορίαν ταύτην απο

κρινόμεθα, ότι, κυρίως μεν και κατά προηγούμενον λόγον έποίησε του

το ή πρώτη σύνοδος διά συγκατάβασιν και οικονομίαν, να μη οκνη

ρούς ποιήση τους Νουατιανούς εις το να επιστρέφουν προς την ορθοδο

ξαν, αισχυνόμενοι, ότι ώς αμυρώτους αυτούς οι ορθόδοξοι χρίoυσι. Κα

τα β. δε λόγον ή β. Σύνοδος αύτη διά της σφραγίδος του μύρου αυτούς

εδέξατο. Επειδή κατά τον Θεοδώρητον οι Ναυατιανοί με το άγιον μύ

ρον δεν εχρίοντο, ούτω λέγοντα περί αυτών. » Και τους υπό σφών

βαπτιζομένους το πανάγιον ου προσφέρουσε χρίσμα. Διά τοι τούτο, και

τούς εκ της δε της αιρέσεως τω σώματι της εκκλησίας συναπτομένους

χρειν οι Πανεύφημοι Πατέρες προσέταξαν, οι της β. ταύτης Συνόδου

δηλαδή, και οι της εν Λαοδικεία Καν. α.

(4) Τεσσαρεσκαιδεκατίτα, ήτοι τετραδίται ονομάζονται, διά τι έωρ

ταζον το πάσχα όχι εν Κυριακή, αλλ' όποια άν ημέρα τύχη ή σε

λήνη δεκατεσσάρων ημερών, νηστεύοντες, και άγρυπνούντες,

(5) Δι’ό και ο Πάπας Λιβέριος εζήτησεν έγγραφον ομολογίαν από

τους Μακεδονιανούς, και εκείνοι έδωκαν εις αυτόν βιβλίου, εις το όποιον

ήτου γεγραμμένον το Σύμβολον της πίστεως της εν Νικαία, κατά τονΣω

κράτην βιβλ. δ. κεφ. ιά, αλλά και ο μέγας Βασίλ. επιστολ. οβ. λέγει

διά τους Αρειανούς, ει δε λέγουσιν ότι μετενόησαν, δεξότωσαν έγγρα

φον την μετάνοιαν, και αναθεματισμόν της εν Κωνσταντινουπόλει πίστεως

(αυτών δηλ) και χωρισμόν των αιρετικών, και μή εξαπατάτωσαν τους
- -

ακεραιοτερους, -

(6) Μοντανός ό κατά τον β. αιώνα ακμάσας, εφάνη κατά τον Ευσέ

βιον βιβλ. ε. κεφ. ιε. της ιστορ. έν τή κατά την Φρυγίαν Μυσία (δι'

ό και Φρύγες οι απ' αυτού ώνομάζοντο) ψευδοπροφητεύων υπό Δαιμο

νίου, Παράκλητον εαυτόν ονομάζων, και τας Αποστολικας παραδόσεσεν

εναντιούμενος. Εχων δε επομένας αυτώ δύω γυναίκας, Πρίσκιλλαν, και

Μαξιμίλλαν, προφήτιδας αυτάς ωνόμαζεν. Έδίδασκε να χωρίζονται οι Γά

μοι, να απέχουν από τα φαγητά οι άνθρωποι διά βδελυρίαν. Ούτος και

οι απ' αυτού, την εορτήν του Πάσχα διέστρεφον. Εις ένα πρόσωπον την

άγιαν Τριάδα συνέχεου. Και αίμαι παιδίου κατακεντουμένου υπ' αυτών,

με το άλευρου ανακατόνoντες, και άρτον ποιούντες έλειτούργουν μεαυ

τόν, και από αυτόν μετελάμβαναν. Οι Μοντανισται ούτοι, και Πεπου

ζιανοί ωνομάζοντο, με το να επαίνουν υπερβολικώς ένα χωρίον της Φρυ

γίας όνομαζόμενον Πέπουζαν, το όποιον ωνόμαζον και Ιερουσαλήμ,
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του Νάρθηκος της εκκλησίας, επιτιθεμένης της χειρός του ιερέως επάνω εις αυτούς, κατά τον λθ'. κανόνα της εν Ιλλιβηρία το

πικής συνόδου, χώρα ούση της Ισπανίας (1), την δε δευτέραν τούς κάμνομεν κατηχουμένους, ήτοι συναριθμούμεν αυτούς εις

την τάξιν των κατηχουμένων, την δε τρίτην άναγινώσκομεν εις αυτούς τους συνήθεις εξορκισμούς, εμφυσώντες τρις εις το πρό

σωπον, και εις τά ώτα αυτών, και ούτω κατηχούμεν αυτούς κατά μέρος τα της πίστεως, και τους κάμνομεν νά άναμένωσιν έν

τή έκκλησία πολύν καιρών, (2) και να άκροάζωνται τάς Θείας Γραφάς, και τότε βαπτίζομεν αυτούς (3)

Συμφωνία,

« Απαραλλάκτως κατά τον Κανόνα τούτον θέλει νά οικονομώνται οι Ναυατιανοί, και οι Τεσσαρεσκαιδεκατιται επιτρέφοντες

» προς την ορθοδοξίαν και ο ζ. της έν Λαοδικ, δηλονότι με αναθεματισμών της αρέσεως, και με την σφραγίδα του μύρου, οι

»δε Φρύγες επιστρέφοντες προστάζει ο ή, τής αυτής να βαπτίζωνται. Αλλά και ο τέ. της σ'. δεν είναι άλλο, πάρεξ μία έπα

ανάληψις του παρόντος Κανόνος. Προς εθείς ότι οι μεν Μανιχαίοι, και Ουαλεντινιανοί, και Μαρκωνσται πρέπει να βαπτίζωνται

»επιστρέφοντες εις την ορθοδοξία. Οι δε Ευτυχανοί, και Διοσκορίται, και Σεβηριανοί να δέχωνται διά άναθεματισμού των αιρέσεων

»αυτών, ώς και οι Ναυατιανοί δηλαδή και οι λοιποί. Ο δε θ' της ά. θέλει να βαπτίζωνται εξάπαντος οι Παυλιανιται ώς και ο

οτέ τής σ', τούτο συμμαρτυρεί. Ο δε μζ. Βασιλ. λέγει νά βαπτίζωνται επιστρέφοντες οι Έγκρατίται, και Σακκοφόροι, και

» Αποτακτίται (περί ών όρα, τον πέ τής ς"). Ο δε έ, τού αυτού λέγει να δεχώμεθα τους έντώ τέλει της ζωής μετανοούντας

-αιρετικούς, όχι όμως άκρίτως, αλλά μετά δοκιμής. Ανάγνωθι και τον μς" και τον μς. Αποστολικόν»

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ.

-

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ,

Η άγια και οικουμενική Tρίτη Σύνοδος έντή κατά την Ασίαν Εφέσω συνεκροτήθη, έντή μεγάλη εκκλησία της πόλεως, ήτις
- -- - -- ν -- - ν - ν ν

καλείται Μαρία Θεοτόκος (4), έπι της βασιλείας Θεοδοσίου του Μικρού, εν έτει από Χριστού 431 εις Σ. Πατέρας, και επέκεινα

πληθυνομένη. "Ηγεμόνες δε έν αυτή ήσαν ο έν πατράσι περιώνυμος της Αλεξανδρείας Κύριλλος, ος και τον τόπον μεν πρότεμν

ρον του Ρώμης Κελεστίνου πληρών, αντί εκείνου προεκάθητο, ύστερον δε τοποτηρηταί τού Ρώμης έκ της Δύσεως απεστάλησαν

Αρκάδιος, και Προεκτος ο Επίσκοποι,

Συνεκροτήθη δε κατά Νεστορίου, του εκ

ραχωρήσει εις τον Κωνσταντινουπόλεως

Διοδώρου, και Θεοδώρου Μοψουεστίας, κακόφρων εγένετο περί

ν -- ν -

άναβάντος θρόνον. Διότι απορροφήσας ο άθλιος από τα θολερά, και αφετκα

και Φίλιππος ο Πρεσβύτερος. Ότε Ιεροσολύμων Ιουβενάλιος, και Μέμνων ο Εφέσου,

της έν Αντιοχεία Γερμανικείας πόλεως καταγομένου κατά τον Θεοδώρητο, και θεία πα
ν

νάματα

το της ενσάρκου οικονομίας Μυστήριον (5) τον γάρ ένα Χρι

(1) Ούτω γαρ και ό ή της ά. διά χειροθεσίας εδέχθη τους Ναυα

τιανούς. Συνεκροτήθη δε ή εν "Ιλλιβηρία αύτη σύνοδος, ολίγον προ της ά.

συνόδου. Αλλά και πάντες οι αιρετικοί και σχισματικοί επιστρέφοντες

εις την καθολικήν έκκλησίαν, διά χειροθεσίας πρέπει να δέχωνται.

(2) Πόσος δε καιρός απαιτείται διά την κατήχησιν, όρα εις την ά.

υποσημείωσιν τού β. της ά.

(3) Ούτος

βαπτίζει και

ό Κανών, άφύκτως, απαραιτήτως, και κατά πάσαν ανάγκην

τους Λατίνους ώς εις ουδεμίαν κατάδυσον βεβαπτισμένους,

Eι γάρ τους εις μίαν, πώς ουχί πολλώ μάλλον τους εις μηδεμιαν Βα

πτισθέντας; είρηται περί τούτων ικανώς τε και αποδεικτικώς, έν τη

ερμηνεία του με αποστολικού κανόνος, και χρήσαι κάνταύθα τους εκεί

ερημένος, Αλλά γαρ και τούτο προστεθήτω εκ περιουσίας ενταύθα το

καλόν πόρισμα. Ότι καθώς η σύνοδος αύτη διορίζει να μυρόνωνται οι

Ναυατιανοί επιστρέφοντες διά τί ήταν άμύρωτοι, ούτω και ή Σύνοδος των

"Ανατολικών βαπτίζει τους Λατίνους επιστρέφοντας, διά τί είναι αβάπτι

στοι. Ορα και την τελευταίαν υποσημείωσιν του ηε. της σ' ένα μάθης

ότι οι Λατίνοι αφ' εαυτών πρέπει να ζητώσι να βαπτισθούν, και όχι

να παρακινούνται εις τούτο από άλλους -

(4) Τούτο το λέγει ή προς τον κλήρον των Αλεξανδρέων του Κυρίλ

λου επιστολή. Και ή ά. πράξις της Συνόδου ταύτης,

(5) Είπα, ότι ο Νεστόριος κακόφρων, και βλασφημος περί τό της έν

σάρκου οικονομίας μυστήριον έχεινεν. Επειδή εις την θεολογίαν του αγίου

Πνεύματος ουκ έβλασφήμες ομολογιών εν τώ Συμβόλω αυτού. »Το Πνεύ

» μα το άγιον εκ της του Θεού τυγχάνου ουσίας, ουχ υιόν, Θεόν δε όν

» τα τή ουσία, ώς εκείνης όν της ουσίας, ή πέρ έστιν ο Θεός, και πα

ντέρ, εξ ούπερ κατ' ουσίαν εστί. Και ούτε υιον νομίζομεν, ούτε δι' υιού

» την ύπαρξιν ειληφώς. Ότι δε μόνον εις την ενανθρώπησιν τού Χριστού

» έβλασφήμησε, φανερόν έστι. Α. μεν από τον ζ. κανόνα της ίδιας ταύ

» της Συνόδου, εν ώ γράφει ή σύνοδος, ότι όσοι επίσκοποι, και κληρι

»κοί, ή λαϊκοί φρονούσε τα περί της ένανθρωπήσεως του μονογενούς

υιού του Θεού μαρά δόγματα του Νεστορίου, να αλλοτριούνται του

αξιώματός των Οράς ότι προσδίωρισμένως τα περί της ενανθρωπή

νσεως του μονογενούς λέγει του Νεστορίου δογματα; Β. από την επιστολήν,

- όπου στέλλει ή αυτή Σύνοδος προς τους αυτοκράτορας περί Νεστορίου,

» ούτω γράφουσα. »Εξετάσαντες τα παρ' αυτού (του Νεστορίου δηλα

» δή) εγγράφως εκτεθέντα περί της ενσωματώσεως του δεσπότου Χριστού

ασεβή δόγματα, αυτά τε εκείνα ανεθεματίσαμεν. Πόθεν δε δήλον ότι

»και περί την θεολογίαν ουκ έβλασφήμησε του αγίου πνεύματος, από

και άλλα δύω Α. ότι, επειδή μείζων ή περί Τριάδος θεολογία της περί της

νένσάρκου οικονομίας έστιν, ως παρά πάντων ομολογείται των θεολόγων,

»πώς ήταν δυνατόν ο θείος Κύριλλος να αγωνισθή μεν περί της ενανθρω

«πήσεως, να σιωπήση δε περί της θεολογίας του αγίου Πνεύματος, εις

καιρόν όπου ως ό Χρυσολωράς είπε κατά Δημητρίου Κυδώνη, ο βλα

» σφημήσας εις τον υιόν, αφεθήσεται. Ο δε βλασφημήσας εις το άγιόν

»Πνεύμα ουκ αφεθήσεται, και εις καιρόν όπου, ώς είπεν ο Μακά

•ριος Αγκύρας εν Κεφ. ξζ, το αναγκαιότερον, και κατεπείγον ήν,

» να ακριβωθή πρώτον το της θεολογίας, έπειτα το της οικονομίας, το

μεν γαρ προηγείται, το δε επακολουθεί. Β αποδεικνύεται, από την

σου καλήν μεν, ουδε επαινετην μικροψυχίαν, και διαφοράν όπου ήκολού

»θησε μεταξύ του αγίου Κυρίλλου, και του Μακαρίου Θεοδωρήτου κατ'

» οικονομίαν δε όμως Θεού γενομένην, να ή περί της εκπορεύσεως του

» άγίου Πνεύματος αληθής δόξα φανερώτατα αναδειχθή. Εν γαρ τώ έν

νυάτω αναθεματισμώ γράφοντος του αγίου Κυρίλλου, ότι είναι ίδιον το

» Πνεύμα του υιού. Ο Θεοδώρητος τούτου ανατρέπων, φησίν νίδιον δε το

»Πνεύμα του υιού, ει μεν ως ομοφυές, και εκ Πατρός ϊκπορευόμενον,
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στών, εις δύο πρόσωπα, και υποστάσεις έμέριζε, ψιλον άνθρωπον αναπλάττων κατ’ ιδίαν υπόστασιν, χωρίς του προσλαβόντος

λόγου, και Θεόν παρά μέρος γυμνών του προσλήμματος της ανθρωπότητος. Ταυτόν ειπείν, τον ένα Υιον, εις δύω υιούς δεμέ

ριζε, και άλλος μεν, έλεγε, νά ήναι ο τού Θεού Υιός, άλλος δε, ο της Παρθένου. Δι' ο και την άγιαν Παρθένον και κατά σάρ

και μητέρα αυτού, δεν ήθελε να ονομάζη Θεοτόκον, Λοιπον ή άγια Σύνδος αύτη, διά ταύτα τούτον αναθεματίσασα (1), ίδιον όρον

πίστεως (2) έποίησε, ενώ τον Χριστόν ένα καθ’ υπόστασιν έδογμάτισε, τέλειον Θεόν τον αυτόν, τέλειον και άνθρωπον τον αυτόν,

ουκ άλλον, και άλλον, άλλ’ ένα υιον, τον αυτόν, άνω μεν εκ πατρός άμήτορα, κάτω δε εκ μητρός άπάτορα, την δε αειπάρθενον

αυτού Μητέρα, κυρίως και άληθώς Θεοτόκον, καλείσθαι παρέδωκεν, ώς κυρίως, και άληθώς τον Θεόν λόγον σαρκι γεννήσασαν

(3) ότε γάρ της συνόδου ταύτης έξαρχος, ο Αλεξανδρείας, φημι, Κύριλλος, τάδε έν αυτή άνεκήρυξεν. »Ουκ άνθρωπον αποθεω

» έφη, συνομολογήσομεν, και ώς ευσεβή δεξόμεθα την φωνήν. Eι δ ώς εξ

» υιού, ή δι' υιού την ύπαρξιν έχον, ώς βλάσφημον τούτο, και ώς δυσσεβές

απορρίψομεν. Πιστεύομεν γαρ τω Κυρίω λέγοντι, το Πνεύμα, ο εκ του Πα

» προς εκπορεύεται (σελ. 580 του ά. τόμου των συνοδικών). Ταύτα δε

» του Θεοδωρήτου ειπόντος, δεν εναντιώθη ό Θείος Κύριλλος, αλλ' ως αλη

» θή εδέξατο, εξηγεί δε μόνον τίνι τρόπω ίδιον είπε το Πνεύμα του

» υιού. Φησί γάρ εν τή Απολογία, όπου κάμνει προς την του Θεοδωρή

» ΤΟν ανατροπή». » Εκπορεύεται μεν γαρ εκ του Θεού, και Πατρός, το

»Πνεύμα το άγιον, κατά την του σωτήρος φωνήν, άλλ’ ουκ αλλότριόν έστι

» του υιού (σελ. τή αυτή) τί δέ έστι το ουκ αλλότριον, αυτός πάλινό

ο ίδιος θείος Κύριλλος λευκότερου ερμηνεύει, έντή προς Νεστόριον συνοδική

» επιστολή, είπών Έστι δε ουκ αλλότριον του υιού κατά του της ουσίας

»λόγον (ταυτόν είπεϊνώς όμοούσιον), και εν τη ερμηνεία του συμβόλου,

»φησιν, ό αυτός. »Προχεται μεν το Πνεύμα, ήτοι εκπορεύεται, καθάπερ

» από πηγής του Θεού, και Πατρός, χορηγείται δε τή κτίσει δι’ Υιού. Δι' ο

και ό Θεοδώρητος, επειδή και ο Κύριλλος αντέγραψε την απολογίαν ταύ

την από Αλεξανδρείας εις Αντιόχειαν μετά Παύλου του Έμέσης, γρά

φει προς τον Ιωάννην Αντιοχείας ταύτα. »Τα νύν απεσταλμένα, τη Ευαγ

γελική ευγενεία καλλύνεται. Θεός γάρ τέλειος, και άνθρωπος τέλειος ο

Κύριος ημών "Ιησούς Χριστός εν αυτοίς άναγορεύεται. Και το Πνεύμα

το άγιον ούκ εξ Υιού, ή δι' υιού την ύπαρξιν έχον, άλλ’ εκ του Πα

τρος εκπορευόμενον, ίδιου δε του Υιού ώς όμοούσιον ονομαζόμενον, ώστε,

επειδή ορθά έφρόντι ό Νεστόριος, και ο Θεοδώρητος εις την Θεολογίαν

τού Πνεύματος, διά τούτο ουκ ήλεγξεν αυτούς ο θείος Κύριλλος, ούτε

προ του να διαλλαγούν μετά του Θεοδωρήτου, ούτε ύστερα αφ' ου δηλ

λάγησαν. Αλλ' ούτε άλλος τις έξω από τον Κύριλλον, ούτε αυτή ή τρίτη

σύνοδος. Δι' ό, τόσον ό Βρυέννιος Ιωσήφ, όσον και Νελος ό Θεσσαλο

νίκης συμφώνως λέγουσιν, ότι ισχυρότατον, και άκραιφνέστατον σημείον

της των ανατολικών ημών όρθοδοξίας είναι, το να γράψη μεν ό Νεστό

ριος εν τω συμβόλω του, ότι το Πνεύμα το άγιον εκ του Πατρός εκπο

ρεύεται, και όχι εκ του Υιού, ή δι’ Υιού έχει την ύπαρξιν, να αποδεχθή

δε τούτο ή τρίτη σύνοδος, και εις τούτο τελείως να μην έναντιωθή. Συ

κοφαντεί λοιπόν, συκοφαντεί την ανατολικήν έκκλησίαν ό Μωρολόγος Ακυ

κάτης όνομάζων αυτήν Νεστοριανήν, διατί δογματίζει, ότι το Πνεύμα το

άγιον δεν εκπορεύεται και εκ του υιού, καθώς βλασφημούσαν οι Παπαστα.

Eι γαρ διά τούτο Νεστοριανή έστιν ή καθ' ήμάς έκκλησία, Νεστοριανός

ήτον και ο θείος Κύριλλος, Νεστοριανή και η τρίτη Σύνοδος, και ή καθ'

εξής εκκλησία, διά τί παρομοίως το δόγμα τούτο παρεδέξαντο, και δόξα

καθολική ήταν και είναι της εκκλησίας. Αλλά μην ο Κύριλλος, ώς ή τρίτη

Σύνοδος και ή καθ' εξής εκκλησία δεν ήτον Νεστοριανή, άρα ουδε ή Ανα

τολική εκκλησία, ώς συμφωνούσα τώ. Κυρίλλω, και πάσητή έκκλησία, έστι

Νεστοριανή, ει δε και λέγουσιν οι Παπαστα, ότι, το σύμβολον του Νε

στορίου κατεκρίθη εν τη τρίτη και τετάρτη Συνόδω, αποκρινόμεθα, ότι,

κατεκρίθηναι, μόνον περί της ενσάρκου οικονομίας, άλλ’ όχι και περί της

τού Πνεύματος θεολογίας, "Ο γαρ θείος Κύριλλος γράφει προς Ευλόγιον,

ότι ου πάντα όσα λέγουσιν αιρετικοί, πρέπει να φεύγωμεν, και να παραι

τώμεθα. »Και ο μέγας δε Αθανάσιος γράφει, ότι οι Αρειανοί, κοντά εις

τα αιρετικά, εφρώνουν και φρονήματα ορθά (όρα σελ. 491.495.496.497.

της δωδεκαβίβλ.).

(1) Αφ' ου άνεθεματίσθη ο δυσσεβής Νεστόριος από την παρούσαν

Σύνοδον, επειδή δεν ήσύχαζεν, αλλ' έκήρυττε παλιν την αυτού κακόδο

ξον αίρεσιν, πρώτον μεν κατά τον Θεοφάνην έξωρίσθη εις Θάσον. Έπειτα

εις την Όασιν της Αραβίας συνεργεία του Αντιοχείας Ιωάννου. Εκείτε

δε ευρισκόμενος, τις θεϊκάς αγανακτήσεις ό άλτήριος έδοκίμασεν. "Εσά.

πη γάρ ή γλώσσα αυτού κατά τον Ευάγριου, και όλον το σώμα αυτού

κατά τον Κεδρηνόν, και τον Νικηφόρου βιβλ. ιδ. τής ιστορίας του), εν

δε τη άνω Θηβαίδι φοβερον και επώδυνον θάνατον έλαβε, καθώς τον δη

γείται ο Κωνσταντινουπόλεως άγιος Γερμανός, εν ώ, γράφει περί των

αγίων Συνόδων. Επί Μαρκιανού γάρ του Βασιλέως διά συνεργείας τινών

φίλων του, ήξιώθη να λάβη γράμματα ο Νεστόριος

έκ της εξορίας, Λαβών ούν ταύτα, και εισελθών εις

να καθίση έλεγεν, ώς ήκουσών τινες ιστάμενοι έξωθεν. » Έδειξασε, Μαρία,

» ότι άνθρωπον έτεκες. « Και ώ του θαύματος! Ευθύς με την βλασφημίαν

ταύτην, άγγελος Κυρίου επάταξιν αυτόν και εξεχύθησαν όλα τα σπλάγ

χνα αυτού, εις το αγγείον της ακαθαρσίας του, και εξέψυξεν. Χρονίζον

- -
- -

τη αναγκαον, πριν

άνακαλούνται αυτόν -

τος δε αυτού εξελθείν, επειδή ο βασιλικός άρχων και αποσταλείς με τα

γράμματα, έβιάζετο, κρούουσι την θύραν οι υπηρέτα του. Του δε Κι

στορίου, μη αποκρινομένου, έβγαλαν την πόρτα, και εισελθόντες αυτοί

και ο άρχων εύρον αυτόν νεκρών εις το αγγειόν του, εν ώ ήσαν χυμε

να όλα τα σπλάγχνα του. Τότε οι ακούσαντες την βλασφημίαν, είπαν αυ

την εις τον άρχοντα, και όλοι εγνώρισαν, ότι διά ταύτην και μόνη»

τοιούτον θάνατον έλαβε, παρόμοιου με τον του Aρείου, είπόντες. Διά

τούτον είπεν ο Ησαΐας νουα επί τον άνδρα τούτον, ου μη κλαύσονται

αυτόν, ώ. Κύριε. Oύ δ’ ου μη ειπωσιν αυτώ, ώμοι αδελφέ, και ομοι Κύ

ριε! ταφήν νύν ούμή ταφήσεται, αλλά συμψοφισθείς, βίφήσεται επέκεινα της

πύλης. Σημείωσαν δε ότι την αίρεσιν του Νεστορίου άμεληθείσαν, ανενε

ωσεν ύστερον επί Ιουστινιανού βασιλέως Βαρσουμάς τις επίσκοπος Νε

σίβεως, άπλώσας αυτήν έντή Ανατολή, και διά τούτο εν τη άνατολή πάμ

πολλοί εισε Νεστοριανοί, και μάλιστα εν τη γή των Περσών, και Ασσυρίων,

και εν τώ Ευφράτει, και Νισίβει. --

(2) Λέγουσι τινες, ότι, επειδή έδιωρίσθη εις την παρούσαν Σύνοδον να

καλήτα Θεοτόκος ή Παναγία, ώς και τη αληθεία Θεοτόκος έστιν, ήβου

λήθη ό άγιος Κύριλλος να γράψη τούτο μέσα εις το άγιον σύμβολον της

ά, και β. των Οικουμενικών, αλλ' ευλαβεία του Συμβόλου παρητήθη, και

όρα την υποσημείωσιν τού ζ. της παρούσης. Μόνον δε όρον ίδιον ποιή

σαντες οι Πατέρες τούτο εν αυτώ έδογμάτισαν. Την γαρ καθ' υπόστα

σιν ένωσιν τού Θεού λόγου, ταυτον ειπείν την μίαντού Χριστού υπόστα

σιν ως υπό του Συμβόλου αποδεικνυμένην, δεν θέλησαν να την προσθέ

σωσιν εν αυτώ. Ομολογούντες γαρ οι Πατέρες εν αυτώ τον Υιόν του

Θεού, γεννηθέντα εκ του Πατρός, κατελθόντα, και ενανθρωπήσαντα, πρό

δηλον ότι ένα και τον αυτόν Χριστόν καθ' υπόστασιν όμολογούσι, Θεών

όντα, και άνθρωπον τον αυτόν. Αλλ' ουκ άλλον, και άλλον »ή δε καθ'

υπόστασιν ένωσις, κατά τον άγιον Πατριάρχην Νικηφόρον Κωνσταντίνου
πόλεως, άλλο μεν προς άλλο, τα εξ ών ο Σωτήρ συνάγει (ήτοι τάς δύω

φύσεις), οιον δη το αόρατον, και δρώμενου, παθητών και ακήρατον. Ουα

άλλον δε και άλλον μη γένοιτο. Θεόν δε τον αυτόν τέλειον, και άν

θρωπον τέλειον τον αυτόν (εν τη επιστολή ήν έστειλε προς τον Πάπα»

Λέοντα. Σελ. 912. του δευτέρου τόμου των Συνόδων), ταυτόν ειπείν

ότι ή καθ' υπόστασιν ένωσις εν τώ Χριστώ, και τάς δύω φύσεις άσυγ

χύτους σημαίνει, και την μίαν υπόστασιν, καθ' ήν και αι φύσεις κύ

τα άσυγχύτως ήνώθησαν. Περί της καθ' υπόστασιν ενώσεως όρα και τις

τα υποσημειώματα των προλεγομένων της Δ. Σημείωσα δε, ότι η του

Κυρίου ανθρωπότης είχεν άπαντα τα άλλα υποστατικά ιδιώματα, όπου
έχουν και αι υποστάσεις των λοιπών ανθρώπων, πλην μόνου του όλικού

ιδιώματος, κατά τον βηθέντα άγιον Κύριλλου. Όπερ έστι, το μη είναι καθ'

εαυτήν, ώς εκείνα, άλλ' εν τη υποστάσει του Θεού λόγου το είναι λα

βείν. Τούτο γαρ το ιδίωμα των υποστάσεων, είναι οιονεί ή βάσις, και

το θεμέλιον, όλων των άλλων ιδιωμάτων τους. Διά τούτο και ολικών ιδίωμα

λέγεται,

(3) Σημείωσα ότι, καθώς ή λέξις του όμοουσίου, ήν μεν συνήθης τις

τους Πατέρας, και προ της ά Συνόδου, αλλ' αύτη επεκύρωσε την λέξιν

ταύτην, και εις όλην την οικουμένην παρέδωκεν. Ούτω και την άγιαν Παρ

θένου Μαρία, Θεοτόκου ονόμασαν, και άλλοι πατέρες προ της γ. ταύτης

Συνόδου. Αλλ' ή Σύνοδος αυτη την γλυκυτάτην ταύτην της Παρθένου προ

σηγορίαν επικυρώσασα, ώς όρον δογματικών εις πάσαν την οικουμένην πα

ρέδωκε. «Πρώτος γάρ ό "Ωριγένης Θεοτόκον, την παρθένον έκαλεσεν ερμη

ενεύων τόλγ. εδαφιον του κβ. κεφ. του δευτερονομίου (Σελ. 15. 54. του α.

ντόμου της σειράς των Πατέρων, αλλά και ο Σωκράτης (βιβλίον. ζ. της

νιτορίας αυτού Κεφ. λβ.) λέγει ότι αυτός ο Ωριγένης την προς "Ρωμαίους τον

- Παύλου επιστολήν εις πλάτος εξέτασε, πώς Θεοτόκος λέγεται ή Παρθένος. Ο

δε Αλεξανδρείας Κύριλλος, γράφων προς Νεστόριον λέγει, ότι και ο μέγας

» Αθανάσιος Θεοτόκου αυτήν και ονόμαζε, και ώμολύγει, και Άμμων και

- Επίσκοπος Αδριανουπόλεως, καθώς και ο Αλεξανδρείας Αλέξανδρος γρά

φων προς τον Κωνσταντινουπόλεως Αλεξανδρο, (τον έπι της ά. Συνόδου

- δηλαδή) Θεοτόκου είπε την Παναγίαν. Ο τε Βασίλειος έντώ λόγω τώ εις

και την Χριστού γέννησιν λέγει «διά τό μή καταδέχεσθαι των φιλοχρίστων

την ακοήν, ότι ποτέ επαύσατο είναι Παρθένος ή Θεοτόκος, εκείνας ηγού

ομαι τάς μαρτυρίας αυτάρκεις και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, εν τή. α. προς

Κληδόνιον Επιστολή - είτις ου Θεοτόκου την Μαρίαν υπολαμβάνει, χωρίς

, έστι της Θεότητος. Και εν τώ ά, λόγω περί Υιού, αποτεινόμενος προς



--
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•θέντα κηρύττομεν, αλλά Θεόν σαρκωθέντα ομολογούμεν. Την οικείαν δούλην υπεγράψατο Μητέρα, ο κατ' ουσία αμήτωρ και

κατ' οικονομίαν επί γης απάτωρ. Ενδετή προς Νεστόριον επιστολή, την οποίαν όρον ίδιον εποίησεν ή γ. αντι σύνοδος

(ώς λέγει ο Δοσίθεος, και ώς δηλούται έκτών πρακτικών της Δ' Συνόδου σελ. 61. του β' τόμου τών συνοδικών), ής ή αρχήν

Καταφλυαρούσι μεν, ώς μανθάνω. Tαυτάφησιν ο αυτός Κύριλλος. »Το σαρκωθήναι και ένανθρωπήσα, δηλοί τον έκ θαυλίγον

ότι ουχ ή του λόγου φύσις μεταποιηθείσα γέγονε σάρξ άλλ’ ουδε ότι εις όλον άνθρωπον μετεβλήθη τον έκ ψυχής κα σώματος,

» Εκείνο δε μάλλον, ότι σάρκα έμψυχωμένην ψυχή λογική ενώσας ο λόγος έαυτώ καθ' υπόστασιν, άφράστως τε και απερνοπως

γέγονεν άνθρωπος, και κεχρημάτηκεν υιός άνθρώπου. Οι κατά θέλησιν μόνον, ή ευδοκία», άλλ’ ουδε ώς έν προσλήψει προσώπου

μόνον, και ότι, διάφοροι μένα προς ένότητα την αληθινήν συνενεχθείσα φύσεις, εις δε εξ άμφον Χριστός και Υιός. Ούχ ώς

ντής τών φύσεων διαφοράς άνηρημένης διά την ένωσιν, αποτελεσασών δε μάλλον ήμύν τον ένα Κύριον, και Χριστον, και Υιο, θεί

Στητός τε και άνθρωπότητος, διά της άφράστου και απορρήτου προς ενότητα συνδρομής... Και πάλι, εάν δε την καθ' υπό

στασιν ένωσιν, ή ώς ανέφικτο, ή ώς άκαλλή παραιτώμεθα, έμπίπτομεν εις το λέγειν δύο υιούς..... Και πάλι, τούτο πρε

»σβεύει πανταχού της ακριβούς πίστεως ο λόγος. Ούτως εύρήσομεν τους άγιους πεφρονηκότας Πατέρας. Ούτω τεθαρρήκασι

» Θεοτόκου ειπείν την άγιαν Παρθένον, ουχ ώς της του λόγου φύσεως, ήτοι της θεότητος αυτού, αρχήν του είναι λαβούσης έκτης

» Αγίας Παρθένου. Αλλιώς γεννηθέντος εξ αυτής του αγίου Σώματος, ψυχωθέντος τε λογικώς, ώ και καθ' υπόστασιν ένωθείς

ο λόγος, γεννηθήνα λέγεται κατά σάρκα (Όρα την επιστολήν ταύτην και εν σελ. 436 του ά: τόμου των Συνοδικ) και ο τότε

» Κυζίκου. Πρόκλος έν τη μεγάλη εκκλησία, καθημένου του αιρεσιάρχου Νεστορίου, έτσι επανυγύρησε. »Συνεκάλεσεν ημάς ένταύθα

» ή άγια, και Θεοτόκος Παρθένος Μαρία, το αμόλυντον της παρθενίας κειμήλιον. Ο λογικός του δευτέρου Αδάμ παράδεισος. Το

- εργαστήριον της ενώσεως των δύω φύσεων. Η πανήγυρις του σωτηρίου συναλλάγματος, κτλ. • Διορίσασα δε, ότι άλλο σύμβολον

έξω από εκείνο που εξέδωκεν ή Πρώτη, και η Δευτέρα αι οικουμενικα, να μη τολμήση νά συγγράψη τινάς, ή όλως να προ

σθέση τι, ή νά άφαιρέση από αυτό τους παραβαίνοντας το τοιούτον πρόσταγμα, άνεθεμάτισεν. Επεκύρωσε δε αύτη ή σύνοδος,

και την καταδίκην του Πελαγίου και Κελεστίου, την οποίαν έλαβον προλαβόντως από πολλάς τοπικάς συνόδους, και μάλιστα από

την έν Καρθαργένη. Κοντά δε εις ταύτα πάντα και τους παρόντας ή. Κανόνας, και την εις Παμφυλίαν ταύτην επιστολήν εξέθετο,

έν τή ζ. και τελευταία πράξει αυτής, αναγκαίους όντας (1) εις την τής έκκλησίας ευταξία, και κατάστασιν, τους οποίους άρρί

στως μεν επεκύρωσεν ο ά. Κανών της δ'. ονομαστιδε και τώρισμένως ο β. της ς και ο ά της ζ --

ΟΙ Η. ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ Γ. ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΟΙ.

- - Κανών Α.

Επειδή έχρήν και τους απολειφθέντας της αγίας συνόδου, και μείναντας κατά χώραν, ή πόλιν, διά τινα αιτίαν,

η εκκλησιαστικήν, ή σωματική, μη άγνοήσαι τα περί αυτών τετυπωμένα. Γνωρίζομεν τη υμετέρα άγιότητι και

αγάπη, ότι περ, είτις μητροπολίτης της επαρχίας αποστατήσας της άγιας και οικουμενικής Συνόδου, προσέθετο

τώ της αποστασίας συνεδρίω, ή μετά τούτο προστεθείη, ή τα του Κελεστίου έφρόνησεν, ή φρονήσει. Ούτος κα

τα τών της επαρχίας Επισκόπων διαπράττεσθαι τι ουδαμώς δύναται, πάσης εκκλησιαστικής κοινωνίας εντεύθεν

ήδη υπό της συνόδου έκβεβλημένος, και άνενέργητος υπάρχων. Αλλά και αυτούς τους της επαρχίας Επισκόποις,

και τους πέριξ Μητροπολίτας τους τα της ορθοδοξίας φρονούσιν υποκείσεται, εις το πάντη, και του βαθμού της

επισκοπής έκβληθήναι. -- -

Ερμηνεία,
α - - -- -

Ούτος ο κανών δηλοποιεί εις τους μη ευρεθέντας εν τη συνόδω την καθαίρεσιν Ιωάννου Αντιοχείας, Θεοδωρήτου Επισκόπου

τους Έλληνας λέγει πού γαρ εν τοις σους έγνως Θεοτόκου Παρθένον; ό νον προσέθετο;» Και ο Ιερώνυμος (διαλόγω β. κατά Πελαγίου) μόνος,

» δε Ευσέβιος εν τη ζωή Κωνσταντίνου βιβλ. ... κεφ. μγ. και Σωκράτ. φησίν, ο Χριστός τας κεκλεισμένας πύλας της Παρθενικής μήτρας ήνέο

» (βιβλ. ζ. κεφ. λ6), δι’ ο δή, Βασιλις ή Θεοσεβεστάτη (ή "Ελένη δηλαδή) ξεν, αι και εξής κεκλεισμένα διέμειναν (το δε ήνέοξεν τούτο δηλοί ότι

- της Θεοτόκου την κύησιν (ήτοι την Βηθλεέμ) μνήμασι θαυμαστούς κατε- την μήτραν ό Κύριος απεργάσατο γόνιμου, ώσπερ εξεναντίας το άγο

κόσμε. Ο Αλεξανδρείας Διονύσιος πρός Παύλον τον Σαμοσατέα λέγει

- τον σαρκωθέντα εκ της αγίας Παρθένου, και Θεοτόκου Μαρίας. Εν δε

-τώ εις τον Ευαγγελισμόν λόγω αυτού Γρηγόριος ο θαυματουργός της Νεο

καισαρεία, ταύτά φησε. »Ταύτης ούν της προφητείας την ώδην ή άγία Θεο

τόκος ανέπεμπε λέγουσα, Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον. Μόνη δε

• Θεοτόκος ή Παναγία λέγεται, καθώς ερμηνεύει όΖωναράς έντίνι τροπαρίω

τον κανόνων της όκτωήχου του Δαμασκηνού, προς διαφοράν τών πα

κράτος Ελλησι γυναικών, αίτινες έμυθολογούντο, ότι έγέννησαν τους α

ανυπάρκτους ψευδοθεούς αυτών. - Θεοτόκος δε ή Παρθένος ονομάζεται,

ως Θεόν γεννήσασα αληθώς, και όχι Θεοτόκος, ήτοι παρά Θεού γεννη

θείσα πνευματικώς, ώς έκάλει αυτήν ό δυσσεβής και άνθρωπολάτρης

Νεστόριος Ούτω γάρ διά του βαπτίσματος πνευματικώς και όλοι οι

άνθρωποι εγεννήθησαν. Κατά δύο δε τρόπους λέγεται Θεοτόκος ή άγια

Παρθένος, ένα μεν, διά την φύσιν και την εξ αυτής τεχθείσαν υπόστα

σεν του Θεού λόγου, την προσλαβούσαν την άνθρωπότητα. Και άλλον

δε, διά την προσληφθείσαν ανθρωπότητα, ήτις εξ αυτής της ενώσεως

και προσλήψεως έθεώθη, και ομόθεος γέγονε (Δαμασκην. περί όρθοδ. πίς.

ε η κεφ. β. και αλλαχού). Παρθένου δε αυτήν άνεκήρυξεν ή άγια

και οικουμενικής. Σύνοδος (εν τή ιά, πράξει αυτής διά του λιβέλλου

της πίστεως Σωφρονίου Ιεροσολύμων) προ τόκου, και εν τόκω, και μετά
τον Ταυτόν ειπείν αειπάρθενον περί ής λέγει ό άγιος Επιφάνιος

(αιρέσει οή) »Τις ποτε Μαρίαν ειπών και διερωτηθείς, ουχί την Παρθέ

νον είναι την μήτραν δια στείρωσιν, συγκλείειν την μήτραν λέγεται

κατ’ εκείνο το τής γενέσεως «συγκλείων συνέκλεισεν ό Θεός έξωθεν πά

σαν μήτρανα (κ. 18. ή διήνοιξε μεν, αδιαφθόρως δε, και ουχί ώς τα

λοιπά βρέφη), αειπάρθενον ταύτην κηρύττει και ο πρώτος Κανών της εν

τώ Τρούλλω οικουμενικής ς. Συνόδου,

(1) Σημείωσα ότι τα πρακτικά της παρούσης Συνόδου εις

διαιρούνται και εις μεν το α. μέρος διάφοροι όμιλία, και επιστολα

περιέχονται. Εις δε τό β. α. πράξεις αυτής περιέχονται, επτά μεν

ούσα κατά τον Δοσίθεον, πέντε δε κατά την συλλογήν των Συνόδων.

Με τας οποίας συγκαταριθμούνται και τα δεύτερα πρακτικά του περί

τον Αντιοχείας Ιδάννην αποστατικού συνεδρίου. Εις δε το τρίτον μέρος

περιέχεται ή ερμηνεία του αγίου Κυρίλλου εις τά Δώδεκα κεφ. αυτού.

Ταυτόν ειπείν, οι Δώδεκα αναθεματισμοί κατά των του Νεστορίου μαρών
δογμάτων, και ή αντίρρησις τών Ανατολικών προς αυτούς, και ή άπο

λογία του αγίου Κυρίλλου πρός τάς αντιρρήσεις αυτών. Η ανατροπή

των αυτών αναθεματισμών υπό του Θεοδωρήτου, και ή απολογία πά

λιν του αυτού Κυρίλλου προς τις ανατροπάς αυτάς. Ο τε προβιβασμός

Μαξιμιανού εις τον θρόνον Κωνσταντινουπόλεως, και ή ειρηνοποίησις

του Κυρίλλου μετά του Ιωάννου συνεργεία του Βασιλέως. Aτινα πάντα

ευρίσκονται γεγραμμένα εν μεν τώ Δοσιθέω από σελ. 279 έως 287.

της δωδεκαβίβλου. Εν δε τώ ά. τόμο της συλλογής των συνόδων από

σελ. 357. μέχρι 654. ταυτόν ειπείν μέχρι τέλους, -- --

τρία μέρη
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Κύρου, Ίβα Επισκόπου Εδέσσης, και των συν αυτοίς τριάκοντα Επισκόπων, (1) λέγων. Επειδή οι μη παρουσιάσαντες εις την

άγιαν σύνοδον ταύτην Επίσκοποι δά καμμίαν υπόθεσιν αυτών εκκλησιαστική, ή σωματική, πρέπει να ήξεύρουν τα περί των

βηθέντων τούτων γενόμενα δηλοποιούμενες την υμετέραν αγάπη, ότι όποιος Μητροπολίτης έχωρίσθη μεν από την άγιαν και

Οικουμενικήν ταύτην Σύνοδον, ηνώθηδέ με τοε: της αποστασίας, του Νεστορίου δηλαδή, και Ιωάννου, και των συν αυτώ,

ή θέλει ένωθή μετά ταύτα ή έφρόνησε τα του Κελεστίου (2) αιρετικά δόγματα, ούτος ουδεμίαν δύναμιν έχει νά πράξη τι κακών

κατά των Επισκόπων, ή και κατά των λαϊκών, των ορθοδόξων δηλαδή με το να έγινεν απόβλητος από την Σύνοδον ταύτην

κάθε εκκλησιαστικής κοινωνίας και ιεροπραξίας, και με το να έχη νά γίνεται πάντη άπόβλητος εις το εξής του της Επισκοπής

βαθμού, και από αυτούς ακόμη τους ορθοδόξους Επισκόπους, και τους πέριξ όντας Μητροπολίτας.

Κανών Β.

Ειδέ τινες επαρχιώται Επίσκοποι απελείφθησαν της άγιας Συνόδου, και τη αποστασία προσετέθησαν, ή προ

στεθείναι παραθεεν, ή και υπογράψαντες τη Νεστορίου καθαιρέσει έπαλινδρόμησαν πρός τό της αποστασίας συνέ

δριον τούτους πάντη κατά το δόξαν τη "Αγία Συνόδω, άλλοτρίους είναι της ιερωσύνης, και του βαθμού έκπίπτοντας,

Ερμηνεία

Και ούτος ο Κανών παρομοίως με τον πρώτον λέγει, ότι, άνισως τινές Επίσκοποι εκ της επαρχίας του Αντιοχείας, δεν ευ

ρέθησαν παρόντες εις την Σύνοδο, αλλά ή ηνώθησαν με την αποστασίαν του αυτού Αντιοχείας, ή θέλουν ένωθή μετά ταύτα,

ή και αφού υπέγραψαν, και έβεβαίωσαν την του Νεστορίου καθαίρεσιν, πάλιν έγύρισαν εις το αποστατικών αυτού άθροισμα, ούτο,

λέγω, εφάνη εύλογον εις την αγίαν σύνοδον, νά ήναι ξένοι της ιερωσύνης, και απόβλητοι του βαθμού της επισκοπής, --

Κανών Γ.

Α

Ειδέ τινες τών εν εκάστη πόλει, η χώρα κληρικών υπό Νεστορίου, και των συν αυτώ όντων, της Ιερωσύνης

έκωλύθησαν διά τό δρθώς φρονείν, εδικαιώσαμεν και τούτους τον ίδιον απολαβείν βαθμό». Κοινώς δε τους τη

δρθοδόξω, και οικουμενική Συνόδω συμφρονούντας κληρικούς, κελεύομεν τους αποστατήσασιν ή άφισταμένος Επι

σκότος μηδόλως υποκείσθαι κατά μηδένα τρόπον

Ερμηνεία,

Επειδή, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ών ο Νεστόριος, άφώρισε, και εκάθηρετούς κληρικούς εκείνους όπου δεν ήταν σύμ
νες με αυτόν, άλλά και οι ομόδ (-. *Γ-4 » - " , διά τούτο ο παρών Κανών έ

φρονες με αυτόν, αλλά και οι ομόδοξοι τούτω Επίσκοποι εν άλλας χώρας το αυτό έκαμαν διά τούτο ο παρών Κανών έκρινε
- ν - - -

δίκαιον να απολάβωσιν οι καθαιρεθέντες ούτοι τον έδικόν τους βαθμό». Και καθολικώς ειπείν, έπρόσταξε κατ' ουδένα τρόπον να

ι

νικήν Σύνοδον ταύτην.

Κανών Δ.

ήνα υποκείμενοι εις τους αποστατήσαντας Επισκόπους οι κληρικοί εκείνοι που είναι ομόφρονες με την ορθόδοξον, και Οικουμε

Ειδέ τις αποστατήσαεν των κληρικών, και τολμήσαιεν ή κατ' ιδίαν ή δημοσία, τα του Νεστορίου ήτα του

Κελεστίου φρονήσαι, και τούτους είναι καθηρημένους υπό της αγίας Συνόδου δεδικαίωται

Ερμη

-

Ν Ε Ι ΟΣ,

- -- -

Και ούτος ο παρών Κανών παρομοίως με τον άνωτέρω διαλαμβάνει διά τους κληρικούς εκείνους που ήθελαν αποστατήσει, και

(1) Η αιτία όπου ούτοι καθηρέθησαν, έστάθη αύτη. Αφ' ού ή σύ

νοδος αύτη κατεδίκασε τον δυσσεβή Νεστόριον, και έκαθηρε, μετά τρεις

ημέρας ήλθε και ο Αντιοχείας Ιωάννης αυτός, μετά Θεοδωρήτου, και Ίβα,

και τριάκοντα Επισκόπων, οίτινες ή λυπηθέντες, διατί δεν έμεινε τον

ερχομόν τους ή Σύνοδος (ή και διά τι είχον φιλίαν με τον Νεστόριου)

έκατηγόρησαν την του Νεστορίου καθαίρεσιν, ώς μη εύλογον, και της

αλόγου δήθεν ταύτης καθαιρέσεως πρωταιτίους ωνόμασαν τον θείον Κύ

ριλλον και τον Εφέσου Μέμνονα ώς τάχα καταυθεντήσαντας εν τη Συ

νόδων και τόση διαφορά εγένετο μεταξύ Ιωάννου και Κυρίλλου, και των

περί αυτούς, ώστε όπου από μεν το ένα μέρος οι περί τον Ιωάννην

εκάθαραν τους περί τον Κύριλλον από δε το άλλο, οι περί τον άγιον

Κύριλλον, έκαθηραν τους περί τον Ιωάννην. Αλλά και ο Θεοδώρητος δώ

δεκα κεφάλαια συνέγραψεν εναντίον των ιβ. αναθεματισμών, ούς ο θείος

Κύριλλος κατά του Νεστορίου συνέθετο. Και ο Ιβας δε, Επιστολήν έγρα

ψεν υπέρ του Νεστορίου, ήτις μετά των δώδεκα του Θεοδωρήτου κεφα

λαίων, ώς δυσσεβής απεκηρύχθη από την δ. και έ. Σύνοδον. Υστερον

όμως συνεργεία του Βασιλέως ηνώθησαν πάλιν ότε "Ιωάννης και ο Θεοδώ

ρητος μετά του αγίου Κυρίλλου. Και ό μεν Ιωάννης, ανακαλυφθείσης της

αιρέσεως Νεστορίου, αίτιος εγένετο, κατά τον Ζωναράν και Ευάγριον βιβλ.

ά κεφ. ζ. να εξορισθή ό, Νεστόριος από την εν Αντιοχεία μονήν, όπου

ευρίσκετο πρότερον, εις την Όασιν, την Τουρκιστί λεγομένην Ίπριμ.

Ο δε Θεοδώρητος επί τής δ. Συνόδου φανερώς άνεθεμάτισε τον Νεστό

ριον, κα την αίρεσιν αυτού, Πν και συναριθμεί μετά των αιρέσεων εν

τα περί αιρετικών μυθαρίων βιβλίων και τη του Νεστορίου καθαιρέσει
επί της γ. μετα του Αντιοχείας υπέγραψεν.

(2) ο Κελέστιος επόμενος τώ διδασκάλω αυτού Πελαγίω, σύμφωνος με

τον Νεστόριον εγένετο εις την αίρεσιν κατά τον ιερόν Φώτιον αναγνώσ.

νδ. επειδή ο μεν εις τον Υίον του Θεού έβλασφήμες, ο δε Κελέστιος εις

το Πνεύμα το άγιου, καθώς ο Κύριλλος προς Θεοδόσιον έγραφεν. ο με

γαρ Νεστόριος έλεγε, ότι, επειδή της ημετέρας φύσεως έστιν ο Χριστός, ο

δε Θεός θέλει πάντας σωθήναι, και τη προαιρέσει αυτού έκαστος δύ

ναται διορθώσα το πταίσμά του, διά τούτο, όχι ό λόγος του Θεού έστιν

ο τεχθείς, αλλ’ ο γεννηθείς άνθρωπος εκ της Μαρίας, διά τήν αξαν τής

«φυσικής αυτού προαιρέσεως, είχε τον λόγον του Θεού επόμενο αυτώ,
» μόνη τη αξία, και τή όνωνυμία κεκοινωνηκώς της θεότητος, Ο δε Κε

»λέστιος έλεγε, ότι ουχί ό Θεός, ήτοι το Πνεύμα το αγιον, διαιρεί, --

νκάστω ώς βούλεται τα προς ευσέβειαν και σωτηρίαν. Αλλ' ή του αν

»θρώπου φύσις ή διά τήν αμαρτίαν της μακαριότητος εκπεσούσα, αν--

κατά την της προαιρέσεως αξίαν, ή προσκαλείται, ή απωθείται Το Πνει

ομα το άγιον. Και ότι προηγείται το αυτεξούσιον τής χάριτος, οι

ή θέλησης του ανθρώπου ικανή έστιν εις εκπλήρωσιν τών του Θεού εντο

λών. Τα του Κελεστίου τούτου πονηρά δόγματα ανεθεμάτισε και η γ.

αύτη, και προ αυτής ή έν Καρθαργένη Σύνοδος συνάμα της του Πελαγίου.

Περί της αιρέσεως τούτου γράφει και ο θείος Αυγουστίνος εν τοις περί

των αιρέσεων κεφαλ. πή. Εύρητα δε σχόλιον εις τον παρόντα κανονα Νι

κολάου Υδρούντος λέγον, ότι να μην αναγνώστη τινάς το, Κελεστίου με
το ν. καθώς έντισιν άντιγράφους κατά άγνοιαν ούτω κείται αλλά χωρίς

του ν. Κελεστίου. Ο γάρ Κελεστίνος ορθόδοξος πάπας ή», οι τόν τόπο,

ώς είρηται, εν τη γ. ταύτη Συνόδω επείχεν ο Κύριλλος, ο δε Κελέστιος

αιρετικός ήν ομόφρων τω Νεστορίων ώς είπομεν.
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ή κατ' δα, ή και δημοσίως, ήθελα τολμήσει να φρονώσο, ή ν διδάσκωσε το δόγμα του Νεστορίου, και του ομόφρονος αυτώ

Κελεστίου, λέγων, ότι εκρίθη δικαιον από την άγιαν σύνοδο, να ήναι οι τοιούτοι από τον βαθμό τους καθηρημένοι,

Κανών Ε.

Όσοι δε έπι άτόποις πράξεσι κατεκρίθησαν υπό της άγιας Συνόδου, ή υπό των οικείων Επισκόπων, και τού

τοις άκανονίστως κατά την έν άπασιν άδιαφορίαν αυτού ό Νεστόριος, και οι τά αυτού φρονούντες αποδούναι έπει
-A - «A γ. ν ν ν ν

ράθησαν, ή πειραθείεν, κοινωνίαν, ή βαθμό». Ανωφελήτους μένειν και τούτους, και είναι ουδέν ήττον καθηρημέ

νους έδικαιώσαμεν.

Ερμηνεία,

Ο παρών Κανών διορίζεται, ότι όσοι μεν κληρικο δάτινα άμαρτήματα, αφορισμών, ή καθαίρεσιν επάγοντα, άφωρίσθησαν, ή

καθρέθησαν από την αγίαν Σύνοδον ταύτην, ή από τους δικούς των Επισκόπους. Ο δε Νεστόριος, και οι τούτου ομόφρονες, χω

ρίς να κάμουν καμμίαν διαφοράν αναμέσον κεκωλυμένου και ακωλύτου, η ετόλμησαν να δώσουν εις αυτούς συγχώρησιν του αφο

ρισμού και της ιερωσύνης ενέργεια, ή και θέλουν τολμήσει μετά ταύτα, ούτο, λέγω, έκρίναμεν δίκαιον να μένουν άνωφελείς από

την τοιαύτην παρά κανόνας συγχώρησιν, και να ήναι πάλιν ώσπερ και πρότερον καθηρημένοι,

Κανών ς".

Ομοίως δε και οίτινες βουληθείεν τά περί εκάστου πεπραγμένα έντη άγια Συνόδω τη εν Εφέσω, οιοδήποτε

τρόπω παρασαλεύειν, ή άγια Σύνοδος ώρισεν ει μεν Επίσκοποι είεν, ή κληρικοί, του οικείου παντελώς άποπίπτεν

βαθμού. Ει δε λαϊκοί, άκοινωνήτους υπάρχεν.

Ερμηνεία,

Οι μεν άνωτέρω κανόνες μερικώτερο εισιν, ούτος δε κοινώς διορίζεται, ότι, όσοι ήθελαν τολμήσουν να παρασαλεύσουν με οιονδή

τινα τρόπον τα περί εκάστου ζητήματος πραχθέντα έντή εν Εφέσω Συνόδω, ούτο, εμέν Επίσκοποι είναι, ή κληρικοί, να καθαι

ρούνται ενδελαϊκοί, νάιάφορίζωνται. -

Κανών Ζ.

Τούτων αναγνωσθέντων, ώρισεν ή άγια σύνοδος, ετέραν πίστιν μηδενιέξείναι προσφέρει», ή γούν συγγράφειν,

ή συντιθένα, παρά την ορισθείσαν παρά των αγίων Πατέρων των εν τη Νικαέων συναχθέντων πόλει, συν άγω

Πνεύματι τους δε τολμώντας, ή συντιθένα πίστιν ετέραν, ή γούν προσκομίζειν, ή προσφέρειν τους θέλουσιν έπι

στρέφειν εις επίγνωσιν της αληθείας, ή έξι ελληνισμού, ή έξιουδαϊσμού, ήγουν εξαιρέσεως οιαςδήποτε. Τούτους,

ει μεν είεν Επίσκοποι, ή Κληρικοί, άλλοτρίους είναι τους Επισκόπους της Επισκοπής, και τους Κληρικούς του

κλήρου. Ειδέ Λαϊκοί είεν, αναθεματίζεσθαι. Κατά τον Ίσον δε τρόπον, ει φωραθειέν τινες, είτε Επίσκοποι, είτε

Κληρικοί, είτε Λαϊκοί, ή φρονούντες, ή διδάσκοντες τά έντή προκομισθείση εκθέσει παρά Xαρισίου του Πρε

σβυτέρου, περί της ένανθρωπήσεως του Μονογενούς Υιού του Θεού, ή γούν τά μαρά και διεστραμμένα του Νε

στορίου δόγματα, ά και υποτέτακτα, υποκείσθωσαν τη αποφάσει της άγιας ταύτης και Οικουμενικής συνόδου,

Ωστε δηλονότι, τον μεν Επίσκοπον απαλλοτριούσθαι της Επισκοπής, και είναι καθηρημένο». Τον δεκληρικών όμοίως

έκπίπτεν του Κλήρου. Είδε Λαϊκός τις είη, και ούτος αναθεματίζεσθω,αν ά, είρητα.

-

Ερμηνεία,

Επειδή εις την αγίαν, και Οικουμενικήν ταύτην σύνοδο, ανεγνώσθησαν, και το Σύμβολον της αγίας και Οικουμενικής ά. συνό

δου της έν Νικαία, και το Σύμβολον του Ιουδαιόφρονος Νεστορίου, ενώ τάμαρά αυτού δόγματα περιείχοντο, το οποίον ο Χα
-λ

γ

ρίσιος Πρεσβύτερος της Φιλαδελφείας έφερεν εις την Σύνοδον διά ταύτην την αφορμή, μετά την τούτων ανάγνωση, τούτον το

κανόνα ή άγια αύτη Σύνοδος εξέδωκεν ορίσασα, ότι δεν είναι συγκεχωρημένον εις
κανένα να συνθέτη, και νά συγγράφη, ή ναν η, και γγραφή, η ν

προσφέρη, εις τους προς την ορθοδοξίαν επιστρέφοντας, άλλην πίστιν, ήγουν άλλο Σύμβολον πίστεως (1) έξω από το Σύμβολον

(1) Η αιτία όπου η Σύνοδος άνεθεμάτισεν εκείνους όπου ήθελαν συν

θέσουν άλλο πίστεως Σύμβολου, είναι αύτη. Ο άγιος Μάρκος ό Εφέσου εν

τή έ. πράξει τής έν Φλωρεντία Συνόδου, λέγει, ότι, υπέρ τα τριάκον

τα Σύμβολα να εσύνθεσαν κατά του όμοουσίου οι αιρετικοί. Από τους

οποίους και ο δυσσεβής Νεστόριος λαβών την αφορμήν, εσύνθεσεν έδι

κόν του Σύμβολον, και το έπαράδ.δεν εις τους προσερχομένους τη δρ

θοδόξω πίστει Έλληνας, Ιουδαίους, και αιρετικούς, ώς τούτο δηλούται εν

τώ παρόντι κανόνι. Λοιπόν ή γ. αύτη προϊδούσα μήπως, από την ά

δειαν ταύτην τού να συγγράφωνται Σύμβολα, ακολουθήση καινοτομία εις

την ορθοδοξίαν, έκώλυσε τό νά συγγράφεται εις το εξής άλλο πίστεως

Σύμβολον έξω από το τής πρώτης, και το της δευτέρας όμου (ώς εν

γαρ ταύτα λογίζεται), και το να παραδίδεται εις το κοινον. Δεν έκώ

λυσε δε να συγγράφεται ετέρα πίστις άπλώς ήγουν αιρετικού. Τούτο

γαρ και προ της γ. κεκωλυμένον ήν αει, όχι μόνον από Συνόδους και

επισκόπους, αλλά και από κάθε όρθόδοξον χριστιανόν. Αλλά ετέρα παρά

την πίστιν των εν Νικαία κάν και είναι αύτη ορθόδοξος, ουδε έκώλυ

σαν αιρετικούς από τούτο. Όσα γαρ ό νόμος και η Σύνοδος λέγει, τους

εν τω νόμω λαλεί. Αλλά τους ορθοδόξους Χριστιανούς, και ου τον δεί

να, ή τον δείνα, αλλά πάντας όμου γενικώς, τόσον Συνόδους, όσον και

κάθε άλλον άπλώς «μηδενι γάρ φησιν έξείναι» και τα εξής. Το δε μη

δεις, καθολικός, και γενικός έστι προσδιορισμός Και άρα την περί του

Συμβόλου της Συνόδου ταύτης εξήγησιν όπου κάμνει ο θείος Κύριλλος

εν τη προς Ακάκιον επιστολή, Φροντίζουσα δε της συντομίας ή Σύνο

δος, δεν είπε προσδιορισμένως μηδενιέξείναι ετέραν έκθεσιν πίστεως συν

τεθένα, αλλ' όπερ εν τω κανόνι αυτής τούτω ειπείν αύτη παρέλιπε,

τούτο ο έξαρχος αυτής, όπερ ταυτόν έστιν ειπείν ή ιδία Σύνοδος, ο

θείος φημι Κύριλλος, εν τη προς τον Μελιτινής Επίσκοπον επιστολή

τούτο διασαφεί λέγων «Η μεν άγία και Οικουμενική Σύνοδος, ή κατά

και την Εφεσίων πόλιν συνελεγμένη, προενόησεν αναγκαίαν τού μή δεν

της εκκλησίας του Θεού πίστεως έκθεσιν ετέραν εσκρίνεσθαι παράγε

την ούσαν, ήν οι τρισμακάριστοι Πατέρες λαλήσαντες ωρίσαντο». "Οπου

θέλει να ειπή, πώς όχι μόνον δεν πρέπει να συνθέτη τινάς άλλο δρ

θόδοξον Σύμβολον από το της εν Νικαία, αλλ' ουδε όλως είναι συγκε

χωρημένον να προσφέρη το αυτό ορθόδοξον Σύμβολον με άλλείαν φρά

13
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της πίστεως το ορισθέν από τους άγιους Πατέρας τους συναχθέντας εν τη πόλει Νικαέων, διά φωτισμού του αγίου Πνεύματος,

Εκείνοι δε όπου τολμήσουν, ή να συνθέσουν άλλο Σύμβολον πίστεως, ή να προβάλλουσιν αυτό εις το φανερών, και να προσφέρουν

εις τους έξι Ελλήνων, και Ιουδαίων, και αιρετικών επιστρέφοντας προς την της αληθείας επίγνωσιν. Οι τοιούτοι, ει μεν Επι

σκοποι ώσ, και κληρικοί, νά ήνα της Επισκοπής και του κλήρου απόβλητο, είδε Λαϊκοί, να αναθεματίζωνται. Παρομοίως δε
-- - -- " - - - ν

και όσοι φανερωθούν πώς φρονούν καθ' εαυτούς, ή διδάσκουν τους άλλους, τά μιαρά, και αιρετικά
ν

ονογενούς υιού του Θεού, τού Νεστορίουγ ν--, β

σαν δε εις την Σύνοδον ταύτην άπ -

θηρημένοι, και της επισκοπής και του κλήρου άπόβλητοι. Είδε

Α

σιν, καθώς και ο θείος Μάρκος ό Εφέσου, και ο Βησσαρίων Νικαίας

εν τή κατά Φλωρεντίαν Συνόδω γενναιότατα τούτο απέδειξε. Αλλά τι

λέγω με άλλοΐαν φράσιν; δεν είναι συγκεχωρημένον να αλλάξη τινάς

από το άγιον Σύμβολον, όχι μόνον μίαν λέξιν, αλλ' ουδε μίαν μοναχήν

συλλαβήν. Και ότι τούτο εστιν αληθές, μάρτυς παλιν αυτός ο ίδιος θείος

Κύριλλος. Όταν δε τον Κύριλλον είπω, αυτήν όλην την Οικουμενικήν γ.

Σύνοδον λέγω. Εκείνος γαρ έξαρχος ήν αυτής, μάλλον δε αύτη έστιν

ή λαλούσα έν τώ στόματι του Κυρίλλου. Γράφων γάς ούτος εν τω προς

τον Αντιοχείας Ιωάννην, τάδε φησί «Κατ' ουδένα τρόπον σαλεύεσθαι

και παρά τινων άνεχόμεθα “τήν όρισθείσαν πίστιν, ήτοι το τής πίστεως

»Σύμβολον, τών άγιων ημών Πατέρων των εν Νικαία συνελθόντων κατά

»καιρούς συντεθέν. Ούτε μην επιτρέπομεν εαυτούς ή ετέροις, ή λέξιν

κάμειψα τών έγκειμένων εκείσε, ή μίαν γούν παραβηνα συλλαβήν.» Ει

δε ουδεμίαν συλλαβών να αλλάξη -τι άς δεν είναι συγκεχωρημένου πολ

λώ μάλλον ουδε να προσθέση τι εν αυτώ ή να αφαιρέση. Δε ο ο μεν

Πάπας "Αγάθων επί της σ'. Συνόδου γράφων προς τους Βασιλεί-Ρω

μαίων έλεγεν «Εν και εξαίρετον διαπαντός έχειν ευχόμενοί τε και

» πιστεύοντες, να μηδεν παρά τα κανονικώς όρισθέντα μειωθή, μηδ έναλ

«λαγή, ή προστεθή αλλά ταύτα και βήμασι, και νοήμασιν απαρατρε

»πτα φυλαχθή.» Η δεζ, Σύνοδός φησιν, «ήμες τους θεσμούς των Πα--

» τέρων φυλάττομεν, ήμες τούς προστιθέντας ή αφαιρούντας εκ της εκ

»κλησίας αναθεματίζομεν». Και μήπως άλλα μεν ειπον, άλλα δε έκα

μαν με το έργον όχι, αλλά και με το έργον εμπράκτως έβεβαίωσαν

τους οικείους λόγους, χωρίς να προσθέσουν τι ή να αφαιρέσουν εις το

κοινόν Σύμβολον όλαι αι από της τρίτης οικουμενικα Σύνοδοι και με

όλον όπου έλαβον άνάγκην να κάμουν τούτο. "Η μεν γαρ τρίτη Σύνο

δος, αγκαλά και είχεν ανάγκην να προσθέση εις αυτά ταύτας τις αναγ

καιοτάτας λέξεις, τόσον προς τον παντελή αφανισμού τής του Νεστο

ρίου αιρέσεως, όσον και προς βεβαίωσιν του ορθοδόξου φρονήματος,

την καθ' υπόστασιν, λέγω, ένωσιν, και την Θεοτόκος, με όλον τούτ

δεν ετόλμησε να αλλοιώση τελείως το ιερόν Σύμβολου, αλλ' ίδιον όρον

ποιησαμεν έξωθεν, ενθηκε εις αυτόν και τις λέξεις ταύτας, και όσα

δι' αυτάς. Η δε δ. και ανάγκην λαβούσα να προσθέση εις το κοινόν

Σύμβολον της δύω φύσεις του ένανθρωπήσαντος λόγου, δια τήν τών

μονοφυσιτών αίρεσιν, τούτο όμως ουκ εποίησεν. Ομοίως και ή έ. το

αιώνιον της κολάσεως και ή ς". τας δύο ενεργείας και ή ζ. την των

άγιων εικόνων προσκύνησιν, αναγκάσθησαν να προσθέσουν εις αυτό, δια

τούς τάναντία φρονούντας αιρετικούς τούτο όμως ποιήσαι ουκ έτόλ

μησαν, αλλ' άκαινοτόμητον ετήρησαν το κοινόν της πίστεως Σύμβολον.

Και μ’ όλον όπου αύτα αι φωνα δεν ήταν προσθήκη του Συμβόλου

κατά την πίστιν, αλλά ανάπτυξις των εν τω Συμβολύ συνεπτυγμένων,
προσθήκη δε μόνον κατά τάς λέξεις. Διά τίς παντως ευλαβούμενα και

τήν σεβασμιότητα του Συμβόλου των εν Νικαία, και τον όρον της γ.

τον υπό ανάθεμα ποιούνται πάσαν προσθήκην εν τώ

κατά την πίστιν, είτε κατά τας λέξεις δηλαδή. Αυτήν την ιδαν σε

βασμιότητα του Συμβόλου των εν Νικαία, και τούτον του όρου της γ.

κατά μίμησιν των ιερών Συνόδων, έπρεπε να ευλαβηθή και η τώνΔυ

τικών εκκλησία, και νά μή προσθέση εις αυτό την παρανομον προσθήκην,

την, και εκ του υιού. Ητς και μόνη ήρκεσε να σχέση τους Δυτικούς

από τους Ανατολικούς, να διεγείρη μεταξύ αυτών πολέμου άγριώτατον,

και να προξενήση τα πολλών δακρύων άξια και πανύστατα δεινά, όσα

ιστορία και βιβλοι ανάγραπτα φέρουσεν. Αλλά φασιν οι Δυτικοί, ότι

καθώς η δευτέρα δεν ήμαρτε προσθέτασα εις το Σύμβολον της ά., ού

τως ουδε

Συμβόλω, είτε

ή τών Δυτικών ήμαρτεν εκκλησία την προσθήκην συγχωρήσα

σα ταύτην. Αλλά βητέον, ότι η ομοιότης αύτη πάντη εστίν ανόμοιος "Η

μεν γαρ Δαπέρα οικουμενική τό αυτό αξίωμα της Οικουμενικής πρώτης

έχουσα προσέθηκε, κατά μεν τον καθ' αυτό και κυριώτατον λόγον, διά

τί δεν ήταν εμποδισμένου από προλαβούσαν Οικουμενικήν Σύνοδον το να

προσθέτη τινάς εις το Σύμβολου (και αγκαλά ή προς της δευτέρας γενομένη
έν Σαρδική Σύνοδος εμπόδισε παρά την εν Νικαία πίστιν να μην έκθεση

αλη, τινας, μ' λοι τούτο αύτη και διά τί ήταν μερική και τοπική, κα

οι τΕ τουτο είπε διά του, εκθέτοντας πίστιν άλλην κατά του όμοουσίου

Αρειανούς, και οχι δια ορθόδοξον Οικουμενικήν Σύνοδον, δεν ώφειλε να

γένη οιoασκαλος τής δευτέρας Οικουμενικής, πρόσωπον επιφερούσης της

καθόλου έκκλησίας, αει γάρ ή τοπική Σύνοδος και μερική, έπεται τη Οικου

μενική, ου μην δε και το ανάπαλιν, κατά δε δεύτερου λόγου, και διαιτία

τον Πρεσβύτερον Χαρίσιον, και ούτο,

περί της ένανθρωπήσεως του

δόγματα, τα περιεχόμενα εις την υπ' αυτού μεν συντεθείσαν έκθεσιν πίστεως, κομισθεί
ν η ο - -- 1 -- ---- 1 -

λέγω, ει μεν Επίσκοποι ώσ, και Κληρικοί, να ήναι κα
- 1 ν εν α - η

Λαϊκοί, να αναθεματίζωνται, ώς προείπομεν.
--

- " -

προσθηκα εκείνα όπου η β. έκαμεν εις το τής ά, κατά μόνον τας

λέξεις ήταν προσθηκα, ου μην δε και κατά την πίστιν, αναπτ

μάλλον των συνεπτυγμένων. Και πόθεν τούτο δήλον; από τάς Συνόδους ό

που δέχθηκαν ως έν τό της α και β, σύμβολο, σύμβολον μόνον της εν

Νικαία ονομάζουσα, ου μην και τής εν Κωνσταντινουπόλει β. διά το της

β. ανεπτυγμένον έντώ της ά. συνεπτυγμένως εμπεριέχεσθαι, Ήτε γάρ

τρίτη εν τώ παρόντα κανόνι μηδενι εξείναι ώρισε συντιθένα έτέραν πέ

στιν παρά την ορισθείσαν παρά των αγίων Πατέρων των εν τη Νικκέων

συναχθέντων πόλει. Και ό θείος Κύριλλος το αυτό φησίύ εν τή προς τόν

Αντιοχείας επιστολή, Αλλά και ο Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννης, και ο Ρώ

μης Βιγίλιος γράφων προς Ευτύχιον Κωνσταντινουπόλεως, εν λέγουσι τούτο,

Και εν τή έ. δε συνελεύσει της έν Φλωρεντία, ούτω γέγραπτα «της ά.

και β. αύτα αι εκθέσεις της πίστεως, ήτοι τά, Σύμβολα, μάλλον δε το

Σύμβολου. Ότι δε ανέπτυξαν μάλλον ή έπρόσθεσαν οι της β. πατέρες εις

το της πρώτης, αυτολεξεί μαρτυρούσι πολλοί. Ήτε γάρ τ. οικουμενικό Ε

τη ή έκτω γράφει, οι ρυ. πατέρες συμπνοία τού Παναγίου Πνεύματος τό

λεχθέν μέγα και σεβάσμιον έφερμήνευσαν Σύμβολο, τα περί του Αγίου

» Πνεύματος, ότι Θεός βεβαιώσαντες, δι’ ών ανέπτυξαν εκτυπώτερον». Και

ό Ιουστινιανός έντή προς τον Κωνταντινουπόλεως Επιφάνιο, νεαρά φησε.

«Δια το γραφικας μαρτυρίας το αυτό μάθημα (το Σύμβολο, δηλ. των

εν Νικαία, οι ερημένοι ρυ. άγιοι Πατέρες σαφηνίσαντες ετράνωσαν». Αλ

λά και ό Θεολόγος Γρηγόριος έντή προς κλιδόνιο, α Εμείς φηση της κατά

» Νίκαιαν πίστεως ουδέν προετιμήσαμεν πώποτε, Αλλ εκείνης έσμέν της

πίστεως, συν Θεώ, και εσόμεθα, προσδιαρθρούντες τό έλειπώς ερμένοι

» εκείνος περί του αγίου Πνεύματος.» Πλήν αγκαλα κα (Χι προσκα ανται

της β' αναπτύξεις κυρίως εισιν, ώς απεδείχθη,μ όλοι τουτοπαρανομω

τατα ήθελε τολμήσει να προσθέση εις το Σύμβολον αυτή, και τας --------

πτύξεις αυτάς, άνισως προλαβούσά τις Οικουμενική Σύνοδος ήθελενέμπο

δίσει την οιανούν προσθήκη, εν τώ Συμβόλω μετά αίματος, καθώς

την εμπόδισεν ή γ. Οικουμενική. Όθεν εκ του ακολούθου παρανομω

τάτη και υπό ανάθεμά έστιν ή έν τώ Συμβόλω προσθήκη των Δυ

τικών, όχι μόνον διά τί είναι προσθήκη έναντία κατ την πίστιν, α

τιατοαίτιου, τον Υιόν ποιούσα, και δύω αρχάς εισάγουσα εν τη -θεό

τητη, και πλήθος άλλων ατόπων. Αλλά και διατί, αν και καθ υπόθεση

ανάπτυξις ήτον, ως αυτοί θέλουσι, και προσθήκη μόνον κατά τας λέξεις,

μ' όλον τούτο δεν έπρεπε κατ' ουδένα τρόπον να προστεθ εις το Σύμ

βολον, διά τους όρους τόσον της γ., όσον και των καθεξής: Οικουμενικών

Συνόδων, όπου προστάζουν να φυλαχθήπάντη αναλλοίωτον το κοινον Σύμ

βολον, και όπου πασαν την εν αυτώ γενησομένην προσθήκην, υπό ανάθεμα

ποιούσι. Δι' ο και ο ιερός Θεοφύλακτος ο Βουλγαρίας γράφων προς Νι

κόλαον διάκονον έλεγε». Έστιν ουν το μέγιστον εκείνο σφάλμα, και τούτο
ιδή το του Σολομώντος, εν άδου πεταύρω ποιούν συναντάν, ή ει τώ τις

πίστεως Συμβόλω καινοτομία» και πάλιν. «Και τους δυτικοί του, είτε

εμέν περί το δόγμα διαμαρτάνεται την πατρικήν πίστιν σαλεύου, Οίον

-δή το εν τω Συμβόλω περί του αγίου Πνεύματος προστιθέμενοι, ένθια ο

ν κίνδυνος μέγιτος, τούτο μη διορθώσεως αξιούμενου, ο συγχωρών ασυγχω
» ρητος. Αλλά δή και ο Αντιοχείας Πέτρος, κακών και στον ειπε την

προσθήκην, διά την οποίαν κακώς μετά του Συμβόλου μαλλο

Ρωμαίων εκκλησία και μη διορθουμένην, ο Κωνσταντινουπόλεως

εξέβαλε του μνημοσύνου τον Παπαν Σέργιον τον ό, και έκτοτε
το μέγα χάσμα μεταξύ ημών, και των Δυτικών αλλά τι εγώ

μετέρους, και αυτός ο ίδιος Ιωάννης ο Ρώμης, ό και παρων οια των -ο

ποτηρητών αυτού Πέτρου, Παύλου τε, και Ευγενίου εν τη επί τουμα

δόνος Βασιλείας συστάσει Συνόδο, εν έτει ωοθ και τον όρον εκείνος σεξαν

μενος λέγονται, είτες παρά τούτο το ιερόν Σύμβολον τομότι ετερον ανα

γράψα, ή προσθείναι, ή αφελεϊν, ή όρον ονομάσαι, ή προσθήκη, και

νύφαίρεσιν εν τω παραδεδομένω ήμην του το ποιήσαι, κατακριτος, κα πασος

χριστιανικής ομολογίας αλλότριος. Το γαρ αφελεϊν, ή προσείναι, ότι την
νείς την αγίαν τριάδα μέχρι σήμερον άνωθενε: ομολογίαν ημών - δεί

-κνυσι, και αυτός, λέγω, ο Πάπας τον όρον τούτου δεξαμενος, κατέκρινε

την εν τω Συμβόλω προσθήκην, λέγων» Πάλιν παραδηλούμεν τη αισισι

εμότητί σου, να περί του άρθρου τούτου, δι' ο συνέβη τα σκάνδαλα με

νσον των εκκλησιών του Θεού, έχη πληροφορίαν εις ημάς ως ον μονο,

του, λέγομεν τούτο, ότι το Πνεύμα εκ του Υιού εκπορεύεται αλ, και τους

πρώτον θαρρήσαντ ς τη έαυτών απονοία τούτο ποίησα, παρατα, --------

» θείων λόγων κρίνομεν, και μεταποιητές της Θεολογίας του δεσπότου Χρι

τους ή -
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Κανών Η.

- ν ν » ν - ν ν - ν -

Πράγμα παρα τους Εκκλησιαστικούς θεσμούς, και τούς κανόνας τών άγιων Αποστόλων καινοτο- η Απος με
ν η ν - Α ν α» ν ν - -

μούμενον, και της πάντων ελευθερίας άπτόμενον προσήγγειλεν ό θεοφιλέστατος συνεπίσκοπος Ρηγίνος, : ": ε

της Αντιοχ,

εγ. κβ. της

Σαρδικ. γ.

ιά. ιβ.

και οι συν αυτώ θεοφιλέστατο Επίσκοποι της Κυπρίων επαρχίας Ζήνων, και Ευάγριος. Όθεν επειδή τα κοινά

πάθη μείζονος δείται της θεραπείας, ώς και μείζονα την βλάβην φέροντα, και μάλιστα, ει μη δε έθος άρ

χαίον παρηκολούθησε, ώστε τον Επίσκοπον της Αντιοχέων πόλεως, τάς εν Κύπρω ποιεσθαι χειροτο

νίας, καθ' ά διά των Λιβέλλων, και των οικείων φωνών, εδίδαξαν οι ευσεβέστατοι άνδρες, οι την πρόσοδον τη

άγια Συνόδω ποιησάμενοι εξουσι το ανεπηρέαστον, και αβίαστονοι των αγίων εκκλησιών, των κατά την Κύπρον προε

στώτες, κατά τους κανόνας των όσων Πατέρων, και την αρχαίαν συνήθεια», δι' εαυτών τας χειροτονίας των

ευλαβεστάτων Επισκόπων ποιούμενοι. Το δε αυτό, και επί των άλλων διοικήσεων, και τών άπανταχού εκκλησιών

παραφυλαχθήσεται. Ωστε μηδένα των θεοφιλεστάτων Επισκόπων επαρχίαν ετέραν ουκ ούσαν άνωθεν και έξιάρχης

υπό τού αυτού, ήγουν των προ αυτού, χειρα καταλαμβάνειν. Αλλ' ει και τις κατέλαβε, και ύφ' εαυτόν πεποίητα

βιασάμενος, ταύτην αποδιδόναι, να μη των Πατέρων οι κανόνες παραβαίνωνται μηδέ εν ιερουργίας προσχήματι,

εξουσίας τύφος κοσμικής παρεισδύητα, μηδέ λάθωμεν την ελευθερίαν κατά μικρόν απολέσαντες, ήν ημίν έδωρήσατο τώ

ιδίω αίματι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ό πόντων ανθρώπων ελευθερωτής. «Έδοξε τοίνυν τη άγια και τις οι

νοικουμενική Συνόδω σώζεσθαι εκάστη επαρχία, καθαρά και αβίαστα τά αυτή προσόντα δίκαια εξ αρχής :ε:

άνωθεν κατά το πάλαι κράτησαν έθος, άδεια, έχοντος εκάστου Μητροπολίτου τα Ίσα των πεπραγμέ-1:
»νων, προς το οικειον άσφαλές έκλαβείν. Eι δέ τις μαχόμενον τύπον τους νυν ώρισμένος προκομίσοι, τοχή
ν - ν - - --------- - --

» άκυρον τούτον είναι έδρξε τη άγια πάση και Οικουμενική Συνόδω.»

Ερμηνεία,

» Επει ή Κύπρος, κατά την εξωτερικήν διοίκησιν, ήτον υποκειμένη εις τον Δούκα της Αντιοχείας, όστις και έστελλε στρατηγών

εις αυτην Εντεθεί ο Αντιοχείας τον εξωτερικόν τούτον, και πολιτικών τύπο, και νόμον μιμούμενος, ήθέλησε να δείξη υποκε

μενην εις τον εαυτό του την αυτην Κύπρο, και κατά την εσωτερική, και εκκλησιαστικήν διοίκησιν, χειροτονών τους εν Κύπρω

Επισκόπους υπερορα, και ού κατά παλαιών έθος ακολουθήσαν Πράγμα που είναι έξω από τους Αποστολικούς κανόνας τον λό.

κα λέ. αποδεξαμένη λοιπόν ή Σύνοδος των της Κωνσταντίας, ήτις πάλαι μεν Σαλαμίνα ελέγετο, τώρα δε Αμόχωστος, Αρχιε

πίσκοπον Ρηγίνον, και τους συν αυτώ Επισκόπους Ζήνωνα τον Κυρήνης, και Ευάγριον Σόλων, τους και διά γραμμάτων, και

- -- » - - η

διά ζώσης φωνής, αναγγείλαντας ταύτα, θεσπίζει διά του παρόντος Κανόνος, ότι κατά τους κανόνας, και κατά την αρχαίαν συι

νήθειαν (1) οι της Κύπρου Μητροπολίται να χειροτονούν αυτοί

- - - - * --- ν

αφ' εαυτών τους έντή Κύπρω Επισκόπους, και από άλλον να

-στου, και των Πατέρων, οι συνοδικώς συνελθόντες, παρέδωκαν το άγιον

Σύμβολο, και μετά του Ιούδα αυτούς τάττομεν. Αλλά γαρ και προ του
ε: το του ή εν πολίτη συγκροτηθείσα Γ' Σύνοδος επί Ρικάρδου

ασ. έως Ισπανίας, εν έτει φπθ. άνευ της προσθήκης έπρόσταξε να ανα

γινωσκεται το αγιον Σύμβολον εις την Ισπανίαν, και Γαλλίαν, άπαραλλά

κτως καθώς Ιουστίνος ο Βασιλεύς πρώτος διέταξε τούτο να άναγινώσκε

τα προ της Κυριακής ευχής του Πάτερ ημών εις όλας τας έκκλησίας της

ανατολής εν έτει φμέ, και ο Ρώμης δε Λέων ο γ. έντή αρχή του θ. αιώ
νος, Συνόδου έν Ακυσγράνος γενομένης. Και έν αυτή Ιωάννου Μοναχού

Ιεροσολυμίτου γενναίως κατά της έντώ Συμβόλω προσθήκης αγωνισμένου,
ερωτηθείς απο τον μέγαν Κάρολου τί περί τούτου φρονεί, όχι μόνον την

προσθήκη, απεκήρυξε, αλλά και όλου το άγιου Σύμβολο, άνευ ταύτης,

ενερυψεν εις δύω πλάκας αργυράς, εις την μίαν μεν ελληνικά, εις την

αλλην δι λατινικά, τας οποίας, και απέθετο εις τα μνημεία των άγίων Α

ποστόλων Πέτρου, και Παύλου, υπό αναθεμα ποιήτας εκείνους, όπου ήθε

αν τολμήσουν να προσθέσουν, ή να αφαιρέσουν από αυτό, κατά τον Καρ

διναν Βαρώνιο, και Ιησουΐτην Πεταξιού. Ήδε και την εν Φλωρεντία Σύ

νοδο άπό τής γ. μέχρι ιζ. συνελεύσεως, όπου την κακίστην ταύτην προ

σοκ, γενναιότατα οι καθ’ ημάς Έλληνες απεσκοράκισαν, οι δε Λατίνοι

μεμονοκασναφωνο. Ταύτα πάντα επομεν περί του κοινού Συμβόλου της

πίστεως. Το δε να έκθεση τινάς την έαυτού πίστιν εν ιδία ομολογία (δος

δε ειπείν και ιδίω Συμβόλω) τούτο ού κεκώλυτα. Καθ' ότι απ' αρχής,

και μέχρι της σήμερον οι Πατέρες περί ών έπίστευον, ιδίας όμολογίας έ

καμναν. Και μάλιστα οι εξαιρέσεως επιστρέφοντες, και εν υποψίας όντες
Δι ε και ο Θείος Κύριλλος εν τη προς Ακάκιον τον Μελιτινής Επίσκο

πο, επιστολή,τ: διά τινας Επισκόπους της Φοινίκης, οίτινες

έκατηγορίθησαν, ιατί έποίησαν έκθεσιν ιδίου Συμβόλου. Αλλά και ο θείος

- Μαρος ο Εφέσου εν τη Φλωρεντία τούτο φαίνεται συγχωρών. Τα τοιαύτα

ομως οια Σύμβολα, καθώς τινες λέγουσι, πρέπει να έχοσι τα έξι αυτά. Α.

α μήν εκπιπτονσι της κοινής όμολογίας. Β. να μην ενοχλούσε το κοινόν

αμοιο, r να μη βαπτίζεται τινας εις αυτά. Δ. να μη προσφέρωνται
εις τους εξ αιρέσεως επιστρέφοντας. Ε. να μη δίδονται, ως κοινή πίστες τα t

δια μαθήματα. Και σ' ένα μή τις προστιθείς τι, ή αφαιρέσας από το κοινόν Σύμ
βο ------------ - - - - -

για -ότι ποιείται παρά Δοσιθέσει τη Δωδεκαβίβλο, και παράλλος),

-- ) λ αμεωσα οτι άνωθεν και έξ αρχής από παλαιόν έθος έστάθη αυ

τοκέφαλος εν τη εκκλησιαστική διοικήσει η Κύπρος. Επεκυρώθη δε τούτο

το προνόμιον εις αυτήν, τόσον από τον Βασιλέα Ζήνωνα, όσον και από

τον Pινότμητον Ιουστινιανόν. Εν τούς χρόνος γαρ του Ζήνωνος, ότε ευ

τύχουν οι Μονοφυσίτα. Ευτυχανοι, επειδή, ο Αντιοχείας Πέτρος όKναφεύς

έσπούδαζε να υποτάττη τους Κυπρίους, προφασιολογών, ότι από την Αν

τιόχειαν έλαβαν οι Κύπριοι την πίστιν και τον χριστιανισμών, συνέβη να

ευρέθη από τον Επίσκοπο της Αμοχώστου Ανθέμιτου δι' αποκαλύψεως, το
λείψανον του αγίου Αποστόλου Βαρνάβα υποκάτω εις τας υπογείους

βίζας μιάς ξυλοκερατίας, έχον εις το στήθος του το κατά Ματθαίον

Ευαγγέλιον γεγραμμένων "Ελληνιστί από της ίδιας χείρας του αυτού

Βαρνάβα, Διά δύο αιτίας, πρώτον, διά να καταισχυνθούν οι του

Ευτυχούς οπαδοί από το Θείον αυτο Ευαγγέλιον ώσάν όπου αυτό

βέβαιοι την αληθή του Χριστού ανθρωπότητα, και τις δύω φύσεις

αυτού. Και β. διά να επιστομισθή ο επηρεαστής των Κυπρίων Πέ

τρος. Είπε γαρ ο Θείος Βαρνάβας τώ Ανθεμίτω. «Εάν οι εχθροί λέγουσιν,

ότι ο θρόνος Αντιοχείας είναι Αποστολικος, είπε και εσύ, ότι και η Κύ

προς εστιν Αποστολική, καθ' ότι έχει Απόστολον εις τόν τόπον αυτής.»

Λαδών δεό Ανθέμιτος το Ευαγγέλιον απήλθεν εις Κωνσταντινούπολιν προς

τον Ζήνωνα, ός και ιδών αυτό εχάρη μεγαλως, και φυλάξας αυτό, προσέ

ταξε να αναγινώσκεται κατ' ενιαυτον τη μεγάλη παρασκευή, κατά το χρο

νικών του Ιωήλ. Και όχι μόνον έδιώρισε τον Ακάκιον να θεωρήση την ύ

πόθεσιν των Κυπρίων, και Αντιοχέων (ενή ο Ανθέμιτος τον παρόντα της

γ. Συνοδου κανόνα προβαλών, και τα λόγια του Αποστόλου, κατήσχυνε

τους Αντιοχείς), αλλά και Αρχιεπισκοπήν κατέστησε την Αμόχωστον, έ

λευθέραν των του Αντιοχείας επηρειών. Κατά τον μοναχών Κύριλλον, και

αναγνώστην Θεόδωρον, και Σουδαν. Ο δε Ιουστινιανός ό"Ρινότμητος την

αυτήν Aμόχωστου, ή Σαλαμίνα, εις καλλος άνακαινίσας κατά τον Βαλσα

μώνα, νέαν Ιουστινιανήν ονόμασεν. Όθεν οι λέγοντες αυτήν δευτέραν Ιουστι

νιανή, σφάλλουσα πρώτη γαρ Ιουστινιανή ονομάσθη η Αχρίς Δευτέρα δε

Γουστινιανή ώνομάσθη τα Ούλπιανά, πόλις τις εν Δαρδανία κειμένη, ήτις α

νεκαινίσθη υπό του Ιουστινιανού. Δι’ό νέαν Ιουστινιανόπολιν την Κύπρου

καλεί και όλο της τ. και τον παρόντα της γ. κανόνα επικυρών λέγει, ότι

να προεδρεύη ο Κυζίκου, και πάσης της "Ελλησποντίων επαρχίας, και τού

τον να χειροτονή. Λέγει δεό Χρύσανθος (σελ. πδ. του Συνταγματίου)ό

τι πρώτη μεν των αυτοκεφάλων Αρχιεπισκοπών έστινή Καρχηδών, δευτέρα

δε ή Κύπρος. Διότι αυτοκέφαλον ετίμησεν αυτήν ό ή. ούτος Κανών της γ.

και προ του Ιουστινιανού δολ. τρίτη δε η "Αχρίς, ότι επί του Ιουστινιανού

13"
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μένουν ανενόχλητοι, και αβίαστοι. Κάμνοντες δε τον κανόνα γενικών, και καθολικό, οι Πατέρες ταύτης, προσθέτουν, ότι τύο

το ίδιον να φυλάττεται, και εις τας άλλας άπανταχού διοικήσεις και επαρχίας. Ώστε που να μην σφετερίζι και οικειοποια

κανένας Επίσκοπος άλλην επαρχία, όπου άνωθεν και έξιάρχης δεν έστάθη υποκειμένη, ή εις την εξουσίαν αυτού, η εις την των

προκατόχων αυτού. Εάν δε τινας με βίαν οικειοποιηθή ταύτη, να την επιστρέφη πίσω, να μη παραβαίνωνται οι κανόνες των

Πατέρων, και να μή οι Αρχιερείς ώς κάλυμμα προβάλλοντες την Ιερουργίαν τάχα, υποκάτω εις αυτήν κοσμικής εξουσίας κενο

δοξίαν κρυφίως λαμβάνωση και εντεύθεν δουλούμενοι εις την αδικία, χάσουν ολίγον κατ’ ολίγον την ελευθερία, την οποιαν

ο πάντων ανθρώπων ελευθερωτής Ιησούς Χριστός εχάρισεν εις ημάς με το ίδιον Αϊμά του. Λοιπόν εφάνη εύλογον εις την άγιαν

ταύτην οικουμενικήν Σύνοδο, να μένουν καθαρά, και αβίαστα, τα δίκαια προνόμια που άνωθεν και εξ αρχής από παλαιάν συνή

θείαν ή κάθε επαρχία έλαβε. Και ο κάθε μητροπολίτης να έχη την άδεια να λαμβάνη το "Ισον του παρόντος κανόνας προς

άσφάλειαν και βεβαίωσιν τών της μητροπόλεως αυτού προνομίων. Εάν δέτινας ήθελε δείξει τύπο, ήτοι πολιτικών νόμων και βα

σιλικών, εναντίον εις τον παρόντα κανόνα, εφάνη εύλογον εις όλην ταύτην την αγίαν Σύνοδο, ο πολιτικός αυτός νόμος να μένη

άκυρος και αργός (1). Ανάγνωθι και τις ερμηνείας του λδ. και λέ. Αποστολικού -

ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΗΝ ΕΝ ΠΑΜ

ΦΥΛΙΑ ΕΥΑΓΗ ΣΥΝΟΔΟΝ ΥΠΕΡ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΟΜΕΝΟΥ ΑΥΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ.

ΙΙ κέ. - -- ν ο ν -- - ν - -

: «Μετά βουλής πάντα ποίει, της Θεόπνεύστου λεγούσης γραφής, έχρήν δ άλιστα τούς ιεράσθαι
::τα ν - - - - --------- ης γραφ χρηνση - . . . . . . . -

Αβ. 20. νλαχόντας μετά πάσης ακριβείας την εφ' άπασι τους πρακτέος ποιεσθαι διάσκεψιν. Διαβιούν γάρ ού

ντως εθέλουσιν, έν καλώ της ελπίδος κεσθαι τα κατ' αυτούς, και οιον εξ ουρίας εν τοις κατ' ευχήν άποφέ

αρεσθαι, συμβαίνει, και πολύ τόγε εικός ο λόγος έχει. Αλλ' οίδεν έσθ’ότε, δριμεία, και αφόρητος λύπη κατασκήψασα

ονου, καταθολώσατε δεινώς αυτόν, και της των δεόντων αποκομίσαι θήρας, άναπείσατε το πεφυκός άδικείν,

ώς τι των ονησιφόρων δεν. Τοιουτόν τι πεπονθότα τεθεάμεθα, τον ευλαβέστατον, και θεοσεβέστατον

» Ευστάθιον. Κεχειροτόνητα μεν γαρ, ώς μεμαρτύρητα, κανονικώς τεθορυβημένος δε, ώς φησε, παρά

κτίνων και αδοκήτος περιστάσεσιν έμβεβηκός, είτα εκ πολλής άγαν άπραγμοσύνης άπειρηκώς την αντί

της: 1»στασιν των επενη εγμένων αυτώ φροντίδων, και διακρούεσθαι τας παρά των επιφυομένων αυ
: και εν τω δυσφημίας δυνάμενος, παραιτήσεως, ουκίσμεν όπως, προεκόμισε βιβλίο, Εδει γή ώς άπαξ

: : " " εγκεχειρισμένον ιερατικήν φροντίδα, ταύτης έχεσθαι μετ' ευρωστίας πνευματικής, και οιον ανταπο

οδύεσθαι τους πόνος, και ιδρώτα τον έμμισθον εθελοντι ύπομείναι. Επειδή δε άπαξ ολιγόρως έχοντα πα

αρέδειξεν έαυτόν, τούτο παθών εξ άπραγμοσύνης, μάλλον, ή όκνου και βαθυμίας, κεχειροτόνηκεν άναγκαίως ή

» υμετέραθεοσέβεια τον ευλαβέστατον, και θεοσεβέστατον αδελφόν ήμων, και συνεπίσκοπον Θεόδωρον, φροντιούντα

της εκκλησίας. Ου γαρ ήν ακόλουθον χηρεύειν αυτήν, και επιστάτου δίχα διατελεϊντού Σωτήρος τα ποίμνια. Επει

»δή δε προσήλθε κλαίων, ου περί της πόλεως, ουδέ της έκκλησίας φιλονεικών τώ μνημονευθέντι θεοσεβεστάτω

επισκόπων Θεοδώρω, εξαιτών δε τέως την του επισκόπου τιμήν, και κλήσν συναλγήσαμεν άπαντες τώ πρεσβύτη

και κοινών είναι λογισάμενοι το αυτού δάκρυον, έσπεύδομεν μαθεν, ει καθαίρεσιν έννομον ύπομεμένηκενό μνημο

νευθείς, ή γούν επίτσι των ατόπων έλήλεκτα παρά τινων, καταφλυαρησάντων αυτού της υπολήψεως. Και δή

νεμάθομεν πεπράχθαι μεν τοιούτον ουδέν, γενέσθαι δε μάλλον τώ μνημονευθέντι αντί εγκλήματος την παρα

ντησιν. Όθεν ουδέτη υμετέραθεοσεβεία έμεμψάμεθα χειροτονησάση δεόντως εις τον αυτού τόπου, τον μνημονευ
»θέντα ευλαβέστατον Επίσκοπον Θεόδωρον. Επειδή δε τη άπραγμοσύνη του ανδρός ουσφόδρα φιλονεικεΐν ακόλου

οθον, έδει δε μάλλον ελεήσαι πρεσβύτην, έξω και πόλεως της ένεγκούσης αυτόν, και πατρώων ενδιαιτημάτων εν
μακρος ούτω γεγονότα χρόνος, εδικαιώσαμεν και ώρίσαμεν δίχα πάσης αντιλογίας έχειν αυτών, τότε της "Επι

σκοπης όνομα, και την τιμήν και κοινωνίαν. Ούτωμέντο, ώστε μη χειροτονείν αυτον μήτε μην έκκλησίαν κα

ταλαβόντα ιερουργείν εξ ιδίας αυθεντίας. Αλλ' ειάρα συμπαραλαμβανόμενον, είτουν επιτρεπόμενον, είτύχοι, παρά

αδελφού, και συνεπισκόπου, κατά διάθεσιν και αγάπην την εν Χριστώ. Ειδέ τι βουλεύσησθε χρηστότερον επ' αυτώ,

ή νυν, ή εις το μετά ταύτα, αρέσει και τούτο τη αγία Συνόδων. --

Ερμηνεία, --

Ο Ευστάθιος ούτος, περί ου λέγει η παρούσα επιστολή, Επίσκοπος ήταν της Παμφυλίας, ήτις έστιν επαρχία της Αττα

λείας. Πεσών δε εις τας φροντίδας, και υποθέσεις της Επισκοπής, και αποκαμών διά την μικροψυχία, και άπειρία, όπου τα
τών της Επισκοπής πραγμάτων, και πειρασμών, έποίησεν εγγράφως παραίτησιν. Όθεν εις τον τόπον αυτού έχειροτόνησεν άλ

λον ή εκείσε Σύνοδος. Ούτος λοιπόν μετά ταύτα ήλθεν εις την αγίαν ταύτην, και Οικουμενικήν Σύνοδον μετά δακρύων, ζητών,

όχι την Επισκοπή, όπου παρήτησε, αλλά το να έχη την τιμή, και το όνομα του Επισκόπου. Η δε Σύνοδος συναλγήσασα, και

συμπονέσασα τούτο, τούτο μεν διά το γήρας ούτου και τα δάκρυα, και την αποξένωσιν της πατρίδος, και των πατρικών αυτού

οίκων. Εξαιρέτως δε, και μάλιστα, διατί, όχι δάτινα κακίαν του καθαιρεθείς παρητήσατο, όχι διά αμέλειάν του, και βαθυμία»

(διότι αν ταύτα ήθελαν ακολουθήσει, βεβαιότατα δεν ήθελε τον ελεήσει ποτέ η Σύνοδος, ουδε ψιλον το όνομα του Επισκόπου
Υ

ν

ήθελε δώσει εις αυτών), αλλά διά την μικροψυχίαν του, και ανεπιτηδειότητα εις τά πράγματα, ώστε να έχη και το όνομα του

του επί της έ. Συνόδου, αυτοκέφαλος ετιμήθη. Τετάρτη, ή κάτω Ίβηρία, ώς (1) Ορα εις την αρχήν της βίβλου, ένα μάθης, ότι οι εναντιούμενοι τοις

επί Λέοντος του Ισαύρου τιμηθείσα πέμπτη, ή άνω Ίβηρία, ως επί του κανύσε πολιτικοί νόμοι είναι άκυροι.

Μονομάχου τιμηθείσα. Έκτη ή του Πεκίου, ώς τιμηθείσα επί των εν Νι- - -

καία βασιλέων.
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Επισκόπου, ήγουν το να λέγεται Επίσκοπος, και την τιμή», ήτοι το να συγκάθηται με τους

» Α

Επισκόπους, και την κοινωνία»,

ό να λαμβάνη, και να συλλειτουργή, και νά συγγειροτονή μετά Επισκόπων, όχι όμως αυτός από λό
ήγουν το να συμμεταλαμβάνη, συλλείτουργο, και γχειροτονη μετα και ων, οχι ομως αυτος από λογου του,

εν - - ν - -- Α.

αλλά με την άδεια και επιτροπήν του κατά τόπον Επισκόπου. Λέγει δε προς τούτος εις τους της Παμφυλίας Επισκόπους ή

Σύνοδος, πώς, ότι άλλο στοχασθούν καλλίτερον, και ανώτερον, διά να δώσουν εις τον Ευστάθιου, ή τώρα, ή μετά ταύτα, θέλει

αρέσει τούτο και εις αυτήν. Τούτο δε δεν είναι άλλο, καθώς ερμηνεύει ο Ανώνυμος εξηγητής, πάρεξ, το να τον καταστήσουν

Επίσκοπον εις καμμίαν σχολάζουσαν έπαρχίαν (1).

------------------------------------------------------------------------------------- -9-Θ----------------- --

(1) Πολλοί εκ της Επιστολής ταύτης συμπεραίνουσιν, ότι δίδεται

άδεια εις τους άρχιερείς να παραιτούσε μεν τας ιδίας επαρχίας των

να κρατούσι δε την τιμήν, και την ενέργειαν της άρχιερωσύνης. Πλα

νώνται όμως οι τοιούτοι μάλλον γαρ όλον το εναντίον εξ αυτής συνά

γεται, κατάτε τον Ζωναράν, Βαλσαμώνα, και Βλάσταριν. Και ά. μεν

γίνεται φανερών από τα λόγιά της, ότι δεν πρέπει παραιτήσεις να γί

νωνται. Φησί γαρ, «έπρεπεν ό Ευστάθιος, επειδή και μίαν φοράν ενε

» χειρίσθη φροντίδα Επισκοπής να την βαστάζη με πνευματικήν γεν

» ναιότητα, να αντιπαλαιη εις τους κόπους, και θεληματικώς να υπο

ομένη, τον υπέρ της Επισκοπής έμμισθον ιδρώτα». Αυτό τούτο δηλού

ται και από τον ξενισμών όπου ή Σύνοδος έλαβεν, όταν είδε την

έγγραφον του Ευσταθίου παραίτησιν. Διά τί αν ήταν συνήθεια, και ά

δεια να γίνωνται παραιτήσεις, πώς αυτή ήθελεν απορήσει διά τούτο,

ώσάν να έγινε κανένα καινούριον, και παράδοξον πράγμα, δεν ήξεύ

ρομεν γαρ λέγει, πώς και τίνι τρόπω, προεκόμισε βιβλίου παραιτή

σεως. Βεβαιοί δε τούτο και ό της Συνόδου ταύτης έξαρχος Κύριλλος

(του οποίου, όσον εκ της φράσεως, φαίνεται να ήναι σύνθεσης, και

ή παρούσα επιστολή) λέγων εν τώ γ. αυτου κανόνι. «Δεν είναι αρε

» στον τό πράγμα τούτο εις τους κανόνας της εκκλησίας, το να δί

δουσι δηλαδή εγγράφως παραιτήσεις οι Αρχιερείς. Διότι, ει μεν είναι

» άξιοι ιερουργείν, άς μένουσιν εις τούτο, και ας μη παραιτούσιν, όχι

-και είναι ανάξιοι, ας μην: από την επισκοπήν με παραί

ντησιν, αλλά ώς κατακεκριμένοι, διά πράγματα όπου έκατηγορήθησαν

-με πολλάς βοάς. Αυτό τούτο συμπεραίνεται και από τον ισ. της ά.

» και β. Διότι άν αυτός καθαρή εκείνον, όπου αφήση την επαρχίαν του

υπέρ τους έξι μήνας μόνον, και προστάζει άλλος αντ' αυτού να χει

•ροτονηθή Επίσκοπος, πόσω μάλλον εμποδίζει εκείνον όπου ήθελε παρα

κτήση την επαρχίαν του παντελώς; ει δε και ο Κανών αυτός λέγει

και να μη χειροτονήται άλλος εις τον τόπον του ζώντος Επισκόπου, αν

αυτός θεληματικώς δεν παραιτήση την Επισκοπήν. Όμως πρέπει να

- συνυπακούεται, ότι διά τινα κωλυτικήν, και κρυπτην άφορμήν πα

κρατεί. Αλλά και τούτο, παρακατιών ό αυτος Κανών ώσαν να επι

διορθοί, λέγει γαρ, ότι να χειροτονήται άλλος αφ' ού εξεταχθή ή

αιτία του ζώντος, και γένη ή αυτού καθαίρεσις. Γράφει δε και ο

μέγας Αθανάσιος εν τη προς Δρακόντιον επιστολή, ο Επίσκοπος πριν

μεν κατασταθή Επίσκοπος, ζή, διά τον εαυτόν του, αφ' ού δε κατα

ασταθή, δεν ζή, πλέον δια τον εαυτόν του, αλλά διά τους χριστια

» νους εκείνους, διά τους όποιους κατεστάθη. Eι δε και προτείνουσι τον

» Θεολόγον Γρηγόριον ότι παρητήσατο, καθώς τούτό φησε, και ο Βαλ

- σαμών, άς μαθωσιν ότι ου παρητήσατο εδικήν του Επισκοπήν, ήτις

» ήταν τα Σασιμα, αλλά ξένην, ήτοι την Ναζιανζό, καθώς αυτός ό -

σδιος μάς πληροφορεί. Γράφων μεν γαρ προς τον Νύσσης Γρηγόριον,

-λέγει: «Ου Ναζιανζού, Σασίμων δε προεβλήθημεν, ει και προς ολίγον

αιδοί του Πατρός, και των ικετευσάντων, ως ξένοι την προστασίαν

κατεδεξαμεθα.» Γράφων δε προς τον Φιλάγριον, ταύτά φησιν, «ει δε εί

να επικίνδυνον, ώς γράφεις, να άφηση τινάς την έκκλησίαν του, ποίαν

- εκκλησίαν λέγεις και ει μεν την εδικήν μας λέγεις, τα Σάσιμα δηλαδή,

- και εγώ τούτο το ίδιον λέγω, και δρθώς λέγετε. Eι δε αφήκαμεν την

-ξενην, και μη κηρυχθείσαν εις το όνομά μας, δηλαδή την Ναζιαν

-ζω, άνεύθυνοι είμεθα. Ει δε διά τούτο κρατούμεθα, διά τι την έπι

-μελήθημεν μερικών καιρών, και πολλοί άλλοι θέλουν κρατηθούν, όσοι

ξένας επαρχίας επιμελήθησαν πρός καιρόν». Ότι μένουν ά. δεν εί

ναι άδεια να γίνωνται παραιτήσεις, εκ των ειρημένων δηλον. Ότι

δε και β. οι παραιτησάμενοι (και μάλιστα εξ οκνου, και βαθυ

μίας) δεν πρέπει να παρακρατώσει την τιμήν του Επισκόπου, και

το όνομα, και την ενέργειαν, και τούτο δηλούται εκ της επιστολής

ταύτης. «Λέγει γαρ, ότι ο Ευστάθιος προσήλθεν εις την Σύνοδον ζη

ετών την τιμήν, και κλήσιν του Επισκόπου. Eι δε ταύτα ζητεί, φα

νερον ότι μαζύ με την παραίτησιν της επαρχίας, και ταύτα παρή

κτησε, και ώς παραιτήσας ουκ είχε και με δίκαιον τρόπον». Το γαρ

Επίσκοπος όνομα δεν είναι απολελυμένου, αλλά αναφορικών, και σχε

τικών Επισκοπής γαρ έστιν Επίσκοπος. Ο δε παραιτησάμενος την

επισκοπήν, φανερον, ότι ουδε Επίσκοπος πρέπει να ονομάζεται (έξω

μόνον με το πρώην) κατά τον Βλασταριν, και Ζωναράν. Eι δε το

όνομα του Επισκόπου δεν πρέπει να έχη, πολλώ μάλλον ουδε την

τιμήν ουδε την ενέργειαν του Επισκόπου. Την τιμήν γαρ και ενέρ

γειαν του Επισκόπου, ώς γέρας, και βραβείου δίδoυσι, τόσον όλς,

των Αποστόλων, όσον και ό ή της εν Αντιοχεία, όχι εις τον

παραιτούντα την επαρχίαν του, αλλά εις εκείνον όπου υπάγει μεν εις

την επαρχίαν του. Διά δε την παραίτησιν, και αταξίαν του λαού, δεν

δεχθή όθεν τους παραιτήσαντας την επαρχίαν αυτών χωρίς καμμίαν

συμφορά, και περιερχομένους εις άλλας, όπου ευγαίνει κέρδος πε

ρισσότερον, «τούτους ό Συνέσιος μετά του Θεοφίλου θέλουν να μη δί

»χεται τινας εις τό θυσιαστήριον, μήτε εις προεδρία» νά καλή. Αλλά

» όταν έμβαίνουσιν εις την εκκλησίαν νά τούς παραβλέπη ώς άγελαίους

εις τάς του δήμου καθέδρας. Δι' ό και ό ά του αγίου Κυρίλλου λέ

γει, ότι ο επίσκοπος Πέτρος, ή να έχη και το πράγμα του Επι

ασκόπου, ή αν δεν ήναι άξιος να προΐσταται του θείου θυσιαστηρίου,

μηδε με το όνομα να τιμάται του Επισκόπου.» Αλλά τί λέγω, ότι

οι παραιτούντες πρέπει να μη λαμβάνωσε την τιμήν, και την κλήσει,

του Επισκόπου. Αυτοί πρέπει ακόμη και να αφορίζωνται, άνισως δεν

καταδέχωνται την προστασίαν του ποιμνίου όπου ενεπιστεύθησαν, κατά

τους ανωτέρω κανόνας τον λτ. των Αποστόλων, και τον ιζ. Αντιο

χείας, έως ού να αναγκαθώσι να την εγχειρισθούν. Διά τούτο είναι

θαυμαστόν, πώς ή γ' Σύνοδος αύτη δεν επέπληξε τους εν Παμφυλία

Επισκόπους διά τί δεν έβίασαν τον Ευστάθιον εις τό νά δεχθή την

εμπιστευθείσαν αυτώ εκκλησίαν, αλλ' άλλον άντ’ εκείνου εχειροτόνησαν.

Φαίνεται όμως από τα λόγια της επιστολής, ότι να έφιλονείκησαν άρ

κετά εις την άπραγμοσύνη» του Ευσταθίου οι Παμφυλιώται Επίσκο

πο, να του αντιστάθησαν, και να τον εβίασαν. Είπε γαρ, επειδή τη

απραγμοσύνη του ανδρός ού σφόδρα φιλονεικείν ακόλουθου. Τέλος δε,

όταν είδον, ότι ου πείθεται, και ότι εις πολύν καιρόν ήταν έρημο,

προστάτου το του Χριστού ποίμνιον (δηλούται δε η πολυκαιρία αυτη

διά της λέξεως του, διατελώ, όπου περιέχει ή επιστολή) έχειροτόνη

σαν αντ' αυτού τον Θεόδωρον. Eι δε τις λέγει, και διά τι η Σύνοδος

να δώση όλως εις τον Ευστάθιον την τιμήν, και κλησιν, και ενέργεια,

του Επισκόπου, αποκρινόμεθα, ότι κυρίως μεν, και κατά πρώτον λό

γον τούτο έποίησε, διά τι, ώς είπομεν, όχι δια κακίαν του, όχι δια

αμέλειάν του, αλλά διά μόνην την μικροψυχία του έκαμε την αλογον

ταύτην παραίτησιν. Διά την οποίαν αφορμήν, αν ο Θεόδωρος δεν ήθελε

προφθάσει να χειροτονηθή, βεβαιότατα ή Σύνοδος ήθελε τον βιάσει να

αναλάβη την επαρχίαν του, ώς μη έχοντα κανένα εμπόδιον κανονικόν.

Κατά δε συμβεβηκός, εποίησε τούτο ή Σύνοδος, συμπονέσασα εις τα

δάκρυα, και το βαθύ γηράς του. Και ό του Ιερομάρτυρος δε Πέτρου

Κανών ί, δεν κρίνει εύλογον να έχωσε πλέον την λειτουργίαν εκείνοι

όπου αφήσουν μεν το ποίμνιον του Κυρίου, υπάγουν και αφ' εαυτών εις

το μαρτύριον, και αρνηθούν μεν ά. δεύτερον δε αναπαλαίσουν, και όμο

λογήσουν την πίστιν. Σημείωσα δε και τούτο, ότι δεν πρέπει να εισα

κουσθή τινας Αρχιερεύς, άνισως θέλοντας νά παραίτηση την επαρχίαν

τον προφασισθό, κα είπή, οτι δεν ειναι άξιος Αν δεν αποδειχθή α

κόμη, ότι είναι ανάξιος της αρχιερωσύνης. Αλλο γαρ είναι, το να μην

είναι άξιος, αρνητικών όν, και άλλο το να ήναι ανάξιος, στερητικόν όν.

Διότι ανάξιος της αρχιερωσύνης είναι εκείνος όπου δια εγκλήματα κα

νονικά όπου έκαμεν, ιστερήθη της αξιότητος, Δεύτερα γάρ κατά φιλο

σόφους των έξεων οι στερήσεις εισιν δι’ ό πρέπει να καθαιρεθή, δεν

είναι δε άξιος, όχι μόνον όποιος τοιαύτα έχει κανονικά εγκλήματα,

αλλά και εκείνος όπου δεν έχει εγκλήματα τοιαύτα, μάλλον δε ειπείν,

καν ενάρετος, και άγιος ήνα. Ως προς το μέγεθος όμως, και το ύψος

του χαρίσματος της αρχιερωσύνης, δεν είναι άξιος. Καθώς το λέγει

και ο Μέγας Βασίλειος, και ό Θείος Χρυσόστομος εν ταις λειτουρ

γίας αυτών, εις την ευχήν του χερουβικού ύμνου, ούτω λέγουσαν

ουδείς άξιος των συνδεδεμένων ταις σαρκικας επιθυμίας και ήδο

η ναΐς προσέρχεσθαι, και προσεγγίζειν, ή λειτουργείν σοι, Βασιλεύ της

δόξης, το γαρ διακονείν σοι μέγα, και φοβερόν, -και αυταίς ταϊς έπουρα

ονίας δυνάμεσι. Διά ταύτην την αφορμήν, ώς λέγει ο Βαλσαμών εν τη

ερμηνεία του ισ. της αν και β. ή του Μάκρης Θεοδούλου παραίτησης,

και το ανεξετάστως δεχθείσα από τον Πατριάρχην Λουκάν, συνοδικώς

όμως μετά ταύτα εξετασθείσα από τον Πατριάρχην Μιχαήλ τον εξ

Αγχιάλου, δεν απεδέχθη, αλλ' απεβλήθη. Επειδή αυτή διελάμβανεν, ότι

παραιτείται την Επισκοπή, όχι ώς ανάξιος άλλ' ως μη άξιος. Διότι,



με εμπειρία και αποθεραπεία

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ οικοΥΜΕΝΙΚΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ,

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ.

--

- Η άγια και οικουμενική τετάρτη Σύνοδος συνεκροτήθη εν Χαλκιδόνι, πόλει επισήμω της Βιθυνίας, επί Μαρκιανού αυτοκράτορος,
ι - -- - -- ν ν ". -

και Πουλχερίας (1) κατά το 451 έτος από Χριστού. Πατέρες δε ήταν εν αυτή τον αριθμών εξακόσιοι τριάντα, από τους

οποίους οι λογάδες, και υπερέχοντες ήσαν, Ανατόλιος ο Κωνσταντινουπόλεως, Πασχασίνος, και Λουκίσιος Επίσκοπος, συν

Βονιφατίω, και Βασιλείω Πρεσβυτέρος, με τους οποίους ήτον και Ιουλιανός Επίσκοπος, επέέχοντες τον τόπο του άγιωτάτου
ν
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Λέοντος Ρώμης, Μάξιμος ο Αντιοχείας, Ιουβενάλιος ο Ιεροσολύμων, Οίτινες κατεδίκασαν, και τώ άναθέματι παρέπεμψαν, τον

δυστυχή Eυτυχή αρχιμανδρίτη, και τον αυτού υπερασπιστή Δόσκοροντόν μετά τον Κύριλλον γεγονότα Αλεξανδρείας Επίσκο
- - - -

πον. Ούτοι γάρεις την εναντίον πλάνην του Νεστορίου πεσόντες, εις την ομοίαν εκείνου απώλειαν συγκατέπεσον. Διότι, εκείνος

μεν εις δύω πρόσωπα, και δύο υποστάσεις τον ένα Χριστόν έμέριζεν. Ούτοι δε τάς δύω του Χριστού φύσες θεότητα και άν
4.

θρωπότητα, εξ ών συντίθεται, και ένας γνωρίζεται, και προσκυνείται, εις μίαν φύσιν τολμηρώς συνέχεο, μή νοούντες οι άφρο

νες, ότι εκ του δυσσεβούς τούτου φρονήματος, συμπεραίνεται να μην ήναι ο Χριστός της αυτής φύσεως του Πατρός, και της

αυτής φύσεως των ανθρώπων, αλλά άλλης τινός (2). Όθεν ή άγια αύτη Σύνοδος ακολουθούσα εις το Σύμβολον της έν Νικαία

ά, και της εν Κωνσταντινουπόλει β. και εις την επιστολήν του Κυρίλλου Αλεξανδρείας, ταυτόν ειπείν εις τόν όρον της εν Εφέ

σω Γ. Aλλά δή και εις την του άγιωτάτου Λέοντος Ρώμης επιστολήν (3), το μεν κοινον Σύμβολον της έν Νικαία ά: Συνόδου,

κάθε μεν ανάξιος, δεν είναι και άξιος, όχι δε και όποιος δεν είναι ά

ξιος, είναι εν ταυτώ και ανάξιος. Ο γαρ είπών τον εαυτόν του ανά

ξιον μόνος του αυτοκατάκριτος γίνεται ο δε είπών, ότι δεν είναι ά
ξιος, πρέπει μάλλον να επανήται ώς ταπεινός τώ φρονήματα. Και διά

να συμπεράνω το παν της υποσημειώσεως ταύτης, Καμμία άλλη αιτία

δεν είναι, ούτε λέγεται εύλογος εις τό νά παραιτήση ο αρχιερεύς τήν

έπαρχίαν του, έξω μόνον αύτη, άνισως δηλαδή πέση εις εγκλήματα έμ

ποδίζοντα την αρχιερωσύνην, ή κρυπτά και ανεξέλεγκτα, μόνω δε πνευ
ματικώ Πατρί εξομολογηθέντα, "Η φανερά μεν όντα, διά ταύτα δε δεν

καθαιρεθή από την Σύνοδον τότε γαρ ελεγχόμενος ο Αρχιερεύς υπό τής

οικείας συνειδήσεως, ευλόγως δύναται να παραιτηση και την αρχιερω

σύνην εν ταυτώ, και ουδείς δύναται κωλύσα αυτόν ό τοιούτος δε και

μοναχός γενέσθαι ου κωλύεται. Και όρα τον β. τής εν τη αγία Σοφία,

και μάλιστα τον τρίτον του Κυρίλλου, και την εις τούτον υποσημειου

μένην μαρτυρίαν του Χρυσοστόμου. Και την ερμηνείαν του κ. Κανό

νος τής σ'. και την εις τούτον υποσημείωσαν. Και την υποσημείωσιν τού

θ'. τής ά. όρα και τον τύπον της κανονικής παραιτήσεως εν τώ τέλει

της βίβλου.

(1) ο Μαρκιανός γαμβρος ήυ Θεοδοσίου του μικρού εις την αδελ

φήν αυτού Πουλχερίαν, την οποίαν έπήρε μεν ώς γυναίκα του, δεν έσμι

ξεν όμως με αυτήν, Έμεινε γάρ αύτη παρθένος έως τέλους, κατά τον

Ευάγριου βιβλίου β. κεφ. α. της εκκλησιαστικής ιστορίας, ου μόνον δε

ο Μαρκιανός, αλλά και η Πουλχερία όμου, δεν ήμέλησε να συναθροίση

την παρούσαν Σύνοδον. Ήσαν δε παρόντες εν αυτή και οι δύο, κατά

την τ. συνέλευσιν, καθίσαντες επί θρόνων έμπροσθεν των καγκέλλων.

-- (2) Διότι, αν ήταν μία ή φύσις τού Χριστού, ή Θεία έπρεπε να ήτου,

ή άνθρωπίνη, ή ούτε Θεία, ούτε άνθρωπίνη, αλ ουδετέρα. Και ει μενή

τον Θεία, που η ανθρωπίνη. Ει δε άνθρωπίνη, πώς οι τούτο λέγοντες,

δεν είναι αρνητα της Θεότητος; ε δε ουδετέρα, πως ο Χριστός δεν

αναπλάττεται άλλης φύσεως από την φύσιν του Πατρός, και άλλης φύ

σεως από την φύσιν των ανθρώπων, ούτί αν γένοιτο δυσσεβέστερον; ή

άφρονέστερους να λέγουσι μεν ότι ο Θεός λόγος έγινεν άνθρωπος, διά να

φθείρη και την εδικήν του θεότητα, και την προσληφθείσαν ανθρωπότη

τα ταύτα λέγει ο Φώτιος εναντιούμενος εις την τών μονοφυσιτών δυσ

σέβειαν εν τη περί της τετάρτης Συνόδου υποθέσει

(3) Την επιστολήν ταύτην έστειλεν ό άγιος ούτος Λέων (του οποίου

εορτάζει την μνήμην ή έκκλησία Φευρουαρίου ή) προς τον Κωνσταντι

νουπόλεως άγιον Φλαυϊανόν κατά των Μονοφυσιτών. Λέγουσι δε ότι, αφ'

ού, εσύνθεσεν αυτήν, την έβαλεν εις τον τάφον του αγίου Αποστόλου Πέ

τρου, και μετά νηστείας, και άγρυπνίας, και προσευχής παρεκάλει αυ

τον, άν έχη κανένα λάθος να την διορθώση. Προς τον όποιον εφάνη ό

Απόστολος και είπεν αυτώ, εδιώρθωσα αυτήν. Η δε περικοπή αυτής ή

τας δύω φύσεις του Χριστού, και την μιαν υπόστασιν ακριβώς, και υψη

-------------------------------------- , ----- , -----

τα προς τον Ταράσιον,

--

λώς θεολογούσα, έχει επί λέξεως ούτω. «Eνεργεί γαρ έκατέρα μορφή

» μετά τής θατέρου κοινωνίας, όπερ ίδιον έσχηκε. Του μεν Λόγου κα

ντεργαζομένου, τουθ όπερ εστί του Λόγου, του δε σώματος εκτελούντος,

νόπερ εστί τού σώματος. Και το μεν αυτών, διαλάμπει τους θαύμασε,

ντό δε, ταϊς ύβρεσιν ύποπεπτωκε. Και καθάπερ ο Λόγος άπό τής Πα

» τρός δόξης έστιν αχώριστος, ούτω το σώμα την φύσιν του ημετέρου γέ

νους ουκ άπολέλοεπεν. Εις γαρ και ο αυτός αληθώς τε υιός Θεού,

και αληθώς υιός ανθρώπου τυγχάνει. Θεός μεν κατά τούτο, καθ' ό έν

ν αρχή ην ο Λόγος, και ο Λόγος ήν προς τον Θεόν, και Θεός ήν ο Λόγος

»Ανθρωπος δε κατά τούτο, καθ’ ο Λόγος σάρξ εγένετο, και εσκήνωσεν

εν ημίν. Όθεν ταύτης της επιστολής αναγνωσθείσης εν τη παρούσα

συνόδω οι Πατέρες εβόησαν. Αύτη ή Πίστις των Πατέρων. Αύτη ή Πέ
στις των Αποστόλων Πέτρος διά Λέοντος ταύτα έφώνησε». Δι' ο και

στήλην ορθοδοξίας την τοιαύτην επιστολήν επωνόμασε. Γράφει δε περί

της επιστολής ταύτης ο Ιεροσολύμων Σωφρόνιος, ότι ο Επίσκοπος Θεό

δωρος (ού ή επισκοπή ήτου εις την Λυβίη) ών του Πατριάρχου Αλε

ξανδρείας Ευλογίου Kουβικουλαριος, είδεν εις τον ύπνον του ένα άνθρω

που υψηλόν, άξιον πολλής τιμής, και ευλαβείας, και είπεν αυτώ, μήνυ
σαι εις τον Πάπαν Ευλόγιον, ότι ήλθεν ο Πάπας της Ρώμης Λέων διά

να τον ανταμώση. Έδραμεν ο Θεόδωρος παρευθύς εις τον Πατριάρ

χην, και είπεν αυτώ τα ρηθέντα. Και λοιπόν ανταμωθέντες, έχαιρέ
τησεν, ένας τον άλλον. Και μετ’ ολίγα είπεν ό Λέων προς τον Ευλό

γιου. Ηξεύρεις διατί ήλθον, ήλθόν διά να σου ευχαριστήσω, ότι πολλά

καλά εννόησες την επιστολήν μου, και την έδιαφέντευσες. Ήξευρε λοιπόν,

ότι μεγάλην χάριν έκαμες, όχι μόνον εις εμέ, αλλά και εις τον κορυ

φαίου Πέτρου, και ταυτα ειπών άφαντος έγινε. Το πρωί έδιηγήθη τούτο

ό Θεόδωρος εις τον Ευλογιον, και εκείνος κλαίων, ευχαρίστησε τω Θεώ,

τώ ποιήσαντι αυτών κήρυκα της αληθείας (Δοσίθεος σελ. 527. της δω

δεκαβίβλ.) ήν δε ό Ευλόγιος ούτος έπι Μαυρικίου Βασιλέως Επειδή δε οι

Παπασται εκ της επιστολής ταύτης κακώς συμπεραίνουσιν ότι ο Πάπας

είναι μονάρχης της οικουμένης, και επί των Συνόδων, αποκρινόμεθα. Πρώ

του, ότι αγκαλά, και η επιστολή αυτή ορθοδοξοτάτη τη αληθεια έστι, με

όλον τούτο δεν απεδέχθη υπό της Συνόδου ταύτης άπλώς, και ώς έτυ

χεν, αλλ’ εξετάσθη πρώτον, άν ήναι σύμφωνος με τό Σύμβολον της ά

και της β. Συνόδου και με τα πραχθέντα επί Κυρίλλου παρά τής γ.

Συνόδου, και ούτω σύμφωνος ευρεθείσα, ύπεγράφη παρά των Αρχιερέων

εν τη δ. πράξει της παρούσης Συνόδου. Δεύτερον, ότι καθώς η επιστο

λή αύτη στήλη της ορθοδοξίας ωνομάσθη εν τη δ. ούτως εν τή ζ. Συνό

δω, τα μεν παρά των Αρχιερέων της Ανατολής αποσταλέντα γράμμα

τύλος ευσεβείας ωνομάσθησαν. Η δε τού Τα

ρασίου προς τους ανατολικούς επιστολή, όρος ορθοδοξίας ωνομάσθη (πρά

ξει δ. της ζ. Συνόδου) στήλη δε ορθοδοξίας, στύλος ευσεβείας, και όρος

ορθοδοξίας ταύτά έστιν. Αφίνω να λέγω, ότι ουκ ώνομάσθη ή του Λέοντος
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και εν Κωνσταντινουπόλει β' άφηκεν ανεπηρέαστον, αναθεματίσασα εκείνους που τολμήσουν να προσθένουν, ή να αφαιρέσουν από αυτό, -

διον δεόρον της ορθοδόξου πίστεως εποίησεν, έχοντα επιλέξεως ταύτα, (πράξ. έ), «επόμενοι τοίνυν τους θείος Πατράσιν, ένα και τον αυ

»τον ομολογείν Υιόν τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστό, συμφώνως άπαντες εκδιδάσκομεν, τέλειον τον αυτόν εν Θεότητι, και τέλειον τόνα

»τον εν Ανθρωπότητι Θεόν αληθώς, και Ανθρωπον αληθώς τον αυτόν εκ ψυχής, και σώματος Ομοούσιον τώ Πατρί κατά την

»Θεότητα, και ομοούσιον τον αυτόν ημίν κατά την Ανθρωπότητα. Κατά πάντα όμοιον ήμι, χωρίς άμαρτίας. Προ αιώνων μεν

νέκ του Πατρός γεννηθέντα κατά την θεότητα, επ’ εσχάτων δε των ημερών, τον αυτόν δι' ημάς, και διά την ημετέραν σωτηρίαν, εκ

» Μαρίας της Παρθένου της Θεοτόκου, κατά την ανθρωπότητα. Ένα και τον αυτόν Χριστόν, Υιόν, Κύριον, Μονογενή, έκδύω Φύσεων

» άσυγχύτως ατρέπτως, άδιαιρέτως, άχωρίστως γνωριζόμενον. (1) Ουδαμού της τών φύσεων διαφοράς άνηρημένης διά την ένωσιν,

»σωζομένης δε μάλλον της ιδιότητος έκατέρας φύσεως, και εις έν πρόσωπο, και μιαν υπόστασιν συντρεχούσης. Ουκ εις δύω πρό
-

νο

»σωπα μεριζόμενον, ή διαιρούμενο, αλλ’ ένα και τον αυτόν Υιόν, και μονογενή Θεόν Λόγο, Κύριον Ιησούν Χριστόν. Καθάπερ

ν

Ο
ι

νάνωθεν οι Προφήται περί αυ

»Σύμβολον.» Ακύρωσε
ν

ν

αυτού, και αυτός ημάς ο Κύριος Ιησούς Χριστός εξεπαίδευσε, και το τών Πατέρων ημών παραδέδωκεΣΣ 3, Ν''.-Σ γν ν - » ο ν ν ν ν ν- » ν » - α ν

δε ή Σύνοδος αύτη και το προ του, εν Εφέσω συστάν ληστρικών συνέδριον εν έτει 448, εν ώ ο μεν
ν ν

Διόσκορος προΐστατο, τον Ευτυχή υπερασπιζόμενος. Οι δε του Ρώμης τοποτηρηταί, ουκ εσηκούοντο. Ο δε άγιος Φλαυϊανός Κων

σταντινουπόλεως, λακτισθείς, και με πολλάς μάστιγας πληγωθείς, ετελεύτησεν. Εν τη Συνόδω ταύτη (πραξ ή) ο μακάριος Θεο

δώρητος ειπών «Ανάθεμα Νεστορίω, και τώ λέγοντι Θεοτόκον, την Αγίαν Μαρίαν, και τώ μερίζοντα τον ένα Υόν τον μον", ρώ, ύ μι γ ι ι ν ι ν

νογενή.» Αλλά και τον Ευτυχή αναθεματίσας, και πάσαν αίρεσιν, και υπογράψας εις τά παρά της Συνόδου ψηφισθέντα, εδικαιώθη,

και έκάθισεν εις τον τόπον αυτού έν τη Συνόδω, και την επαρχίαν αυτού ανέλαβε. Κοντά δε εις ταύτα πάντα, και τους παρόντας
»

ν - - 1

τριάκοντα κανόνας εξέδωκεν, ευρισκομένους εν τη ιέ, πράξει αυτής. Επικυρουμένους μεν και βεβαιουμένους ονομαστι, και ώρι

σμένως από τον β', της στ' άορίστως δε από τον ά της ζ, οίτινες είναι αναγκαίοι πρ

τάστασιν. Τα δε πρακτικά της παρούσης Συνόδου εις τρεις τόμους διαιρούνται. Και

τήν της έκκλησίας ευκοσμίαν και κα
- ν ν

μεν πρώτος τόμος περιέχει διαφόρους

ς

ν

έπιστολάς, και τά έν Κωνσταντινουπόλει έπι Φλαυϊανού, και εν Εφέσω, υπο της ληστρικής Συνόδου πεπραγμένα Ο δε β' τόμος
-- 4 ύ - -------- ύ: λ-Σ ν - 1 - - νκ "ε - ----------- Σιν-Α-- - - - λάς τη ν

περιέχει τις δεκαέξ πράξεις αυτής ταύτης της εν Χαλκιδόνι Συνόδου. Ο δε γ' τόμος περιέχει διαφόρους επιστολάς της Συνόδου

και των Βασιλέων, και άλλα μερικά, όσα μετ' αυτήν έγιναν, αποβλέποντα

έως 397 και τον β' τόμου των Συνοδικών)

προς--

--- αυτήν (2). (Όρα τον Δοσίθι από σελ. 331.ν

--

επιστολή στήλη άπλώς, αλλά στήλη της ορθοδοξίας, ώσάν όπου είναι και

άλλα στήλα ορθοδοξίας. Η δε του Ταρασίου επιστολή, όρος ορθοδοξίας

άπλώς, και τα τών άνατολικών γράμματα, στύλος ευσεβείας άπλώς ώνο

μάσθησαν. Τρίτον, ότι καθώς μετά την ανάγνωσιν τής του Λέοντος έπι

στολής είπεν ή Σύνοδος. Αύτη ή πίστες των Πατέρων, ούτω και μετά την

ανάγνωσιν τών πρακτικών της ά. και της β. έβόησεν Αύτη ή πίστες των

ορθοδόξων, ούτω πιστεύομεν πάντες. Και όταν ανεγνώσθη ή του Κυρίλλου

επιστολή. Η Σύνοδος είπε. Λέων και Ανατόλιος ούτω πιστεύουσα, κα ή

μείς ούτω πιστεύομεν. Κύριλλος ούτω πιστεύει, αιωνία ή μνήμη Κυρίλλου.

Και τούτο δε π οστίθημι, ότι μετά την ανάγνωσιν τής του Λέοντος έπι

στολής ή Σύνοδος και ταύτα έπρόσθεσε. Κύριλλος ούτως επίστευσεν. Ο

Πάπας ούτως ήρμήνευσε. Και πάλιν, Λέων εδίδαξε Κύριλλος ούτως εδίδα

ξε. Λέων και Κύριλλος όμοια εδίδαξαν. Τέταρτον δε και τελευταίου, ότι ή

με τρίτη Σύνοδος την προς Νεστόριον επιστολήν του Κυρίλλου ίδιον όρον

εποίησεν, και άρα εν τω προλόγω της χ. ή δε δ. την επιστολήν Λέοντος

ίδιον όρον ουκ έποίησε, και μ' όλον όπου επάσχισαν δια τούτο πολλά οι

του Ρώμης τοποτηρηταί, αλλ' είπεν, άλλος όρος ου γίνεται. Την επιστολήν

ο όρος έβεβαίωσεν. τέθη δε μόνον εις τον όρον από την επιστολήν τούτο

μόνον το, ότι δύω φύσεις είναι ηνωμένα άμερίστως, και ασυγχύτως έντώ

Χριστώ. Όθεν εκ τούτων απάντων το φανταζόμενον μοναρχικόν αξίωμα

του Παπα κατακρημνίζεται, και δείκνυται, ότι και ο Πάπας, και ορθόδοξα

φρονών, κρίνεται υπό της οικουμενικής Συνόδου, και εξεταζεται. Ήτις έστιν

Ο έσχατος έντή εκκλησία Κριτής. Περί ου όρα την ά. υποσημείωσιν εις τα

προλεγόμενα της α. Συνόδου.

(!) Εις τρανωτέραν δε σαφήνειαν των ατρέπτως και ασυγχύτως ήνωμέ

ναν εν Χριστώ δύο φύσεων, λυπηρόν μοι εφάνη νά μή προσθέσω εδώ την

ερμηνεία, όπου κάμνει Θεόδωρος ο πρεσβύτερος της Ραθού, κειμένην εν

τη βιβλιοθήκη των πατέρων, θεολογικωτάτην ούσαν, τή αληθεια (Δοσιθ.

σελ. 469. της δωδεκαβίβλ), έχει δε ούτως «οι ορθόδοξοι τάς δύο φύσεις

νομολογούσε ουσιωδώς ηνωμένος, ενώσει τη καθ' υπόστασιν, αδιασπαστος

όμως, και άσυγχύτως (εξήγησις του όρου), το μεν δύο φύσεις δηλοί, το

ετερογενές και έτεροούσιον των συνελθουσών δύο φύσεων, της τε προσλα.

» Ζούσης θεότητος, και της προσείλημμένης ανθρωπότητος. Το δε ουσιωδώς

διοι, το με κατ' ευδοκίαν, ήγουν μή κατά χάριν, η κατ' ενέργεια, ή κατ'

αξίαν, ή κατ’ ισοτιμίαν, ή αναφορών, ή σχέσιν, ή δύναμιν, ή ετέραντινά

"σχετικήν ένωσιν (καθώς έλεγε ο Νεστόριος), αλλ’ αυτή ουσία και υπο

* κειμένω, και πράγματι συνυφεστάναι ταύτην, και συντεθείσθαι. Το δε

» ενώσει τη καθ' υπόστασιν δηλοί, το μή πρότερον διαπεπλάσθαι την άν

"θρωπότητα, και αυτήν έλθεν την θεότητα, αλλ' ότι κατ' αυτό το υφίστα
» σθαι την πρώτην αρχήν, ήνωτε τη θεότητα (άμα γαρ διεπλάσθη σάρξ και

* μα τον Θεού Λόγου σαρξ, κατ' άλλου θεολόγου. Το διαδιασπαστος άμα

"και ασυγχύτως, σημαίνει, το μηδε καινοτομηθήναι τας συνελθούσας φύ
σε διά της ενότητος, αλλά την ένωσιν τούτων αείτε και ωσαύτως δια

"φυλάχθαι, και εκατέραν των φύσεων μένει αμείωτως επι το ουσιώδει όροι,

- και λόγω. Εντεύθεν εκ της ερμηνείας ταύτης μανθάνομεν ότι όπου οι Πα

τέρες όνομάζουσι, κατά φύσιν, και φυσικήν την τών δύω φύσεων επί Χρι

ιστού ένωσιν, δεν φανερώνουσι με το όνομα φυσικήν, ότι ή επί Χριστου

νένωσις τής ανθρωπότητος εγένετο έντή φύσει, και κατά φύσιν. Απαγε (ει

Αγάρ τούτο ήτον, έπρεπε κατά το ακόλουθον, εκ των δύω φύσεων να απο

» τελεσθή μία φύσις σύνθετος, όπερ των μονοφυσιτών ήτον δυσσεβές φρό

νημα, και όχι ορθόδοξου φρόνημα της καθολικής εκκλησίας, ήτις δογματί

νζει, ότι αι δύω φύσεις του Χριστού ήνώθησαν, όχι κατά την φύσιν, ή εν

τη φύσει, αλλά καθ' υπόστασιν, και εν τή υποστάσει του Θεού Λόγου.

»Δ. ό και μία υπόστασις εστι του Χριστού σύνθετος εκ των δύω φύσεων

η Θεότητός τε και Ανθρωπότητος). αλλά με το όνομα φυσικήν, και κατάφύ

σιν, φευερόνουσιν οι Πατέρες, ότι αληθώς, και πραγματικώς ή ένωσις αύτη

γέγονεν. "Ως ήρμήνευσεν ό βηθείς Θεόδωρος ό της Ραϊθώ. Εξαιρέτως δε και

μάλιστα ό θεσπέσιος της Αλεξανδρείας Κύριλλος, και της απορρήτου ταύτης

και απερινοήτου ενώσεως διαπρύσιος ερμηνεύς. Ούτος γαρ ειπών εν τω γ.

Αναθεματισμό. «Είτες επί του ενός Χριστού διαιρεί τις υποστάσεις (ήτοι

ο τάς ύπαρκτικής και ύφεστώσας, ήτοι πραγματικάς φύσεις) μετά την έ

ενωσιν, μόνη συνάπτων αυτας συναφεία τή κατά την αξίαν, ήγουν αυθεν

ταν ή δυναστεία». Και ουχί δή μάλλον Συνόδω τή καθ' ένωσιν φυσικήν,

αναθεμα έστω. Ούτος, λέγω, τούτο επών, εξηγεί και εν τη επιλύσει του

αναθεματισμού τούτου, και εν τη απολογία προς την αντίρρησιν τών ανα

τολικών, και εν τη απολογία προς την ανατροπήν του Θεοδωρήτου, Και εις

τα τρία μέρη όμου, ότι η φυσική ένωσις, όπου είπε, αλοι την αληθή, και

πραγματικήν, φέρονες παράδειγμα, και τό αποστολικον εκείνο, και ημεν

τέκνα φύσει οργής, Αντί του αληθώς τέκνα οργής, Άλλοι δέτινες Θεολόγοι

την φυσικήν ταύτην ένωσιν έρμηνεύουσεν, αντί του υποστατικήν. Επειδή

και η υπόστασις ουσία, και φύσης μετά ιδιωμάτων παρά των θεολογούν

των, και φιλοσοφούντων ορίζεται, και μάλιστα παρά της ζ. Συνόδου εν

τή τ. πράξει αυτής,

(2) Σημείωσε, ότι ο Ευτυχής ποτέ μεν έλεγε, ότι ή σάρξ του Κυρίου

δεν είναι όμοούσιος με την μητέρα, ούτε με ήμας. Ποτέ δε, ότι προ μεν

της ενώσεως, δύο φύσεις ήσαν εν τω Χριστώ, μετά δε την ένωσιν μία, δι'

ό και εκ μεν δύω φύσεων έλεγέν είναι τον Χριστόν, προ της ενώσεως δηλ.

ουχί δε και εν δυσι φύσεσι, μετά την ένωσιν δηλ. και διά τούτο ή Σύνο

δος αύτη είπεν εις τον όροναύτης ανωτέρω, ότι ο Χριστός είναι όμοούσιος

τώ Πατρί κατά την Θεότητα, και όμοούσιος ημίν κατά την ανθρωπότητα

εκ του μονοφυσίτου δε Ευτυχούς τούτου, ώς από τινος ύδρας πολυκεφάλου

πολλαι αιρέσεις μετά ταύτα ενύτρωσαν. Οι Θεοπασχίται, Οι λέγοντες ά–

γιος αθάνατος ο σταυρωθείς δι' ημάς, ών ήρχε Πέτρος ο Κναφεύς (περί ου

όρα τον πά, της τ. ει γαρ ανθρωπότης ετράπη εις την Θεότητα, κατά

τους μονοφυσίτας. Λοιπόν και όλη ή άγία Τριάς έπαθεν. Ωφείσαι, Κύριε!

μιάς ούσης φύσεως της Θεότητος, Δι' ό και εις την αγίαν Τριάδα, την ίδια

του τρισαγίου ύμνουμένην, την βλασφημίαν ταύτην ετόξευσαν οι εμβρόντητοι,

Εκ των μονοφυσιτών οι Σεβηριανοί εβλάστησαν, από Σεβήρου τινος μοναχού

επισκόπου γενομένου Αντιοχείας. Εξ αυτών οι Ιακωβίται, από Τακώβου τι

νος Σύρου ανδρος, και ποταπού εις το γένος, Ζανζάλου ή Τζαντζαλου όνομα



104 -- ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Ισιλ, ηά της

ΟΙ ΛΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ Δ. ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΟΙ.

Κανών Α.

Της Τους παρά των αγίων Πατέρων καθ' εκάστην Σύνοδον άχρι του νυν εκτεθέντες κανόνας κρατεί,
τής ζ. ά. ν

έδικαιώσαμεν.

Ερμηνεία,

-- -- - - - Σ. - - , -- ν

Ο παρών κανων δικαιον κρίνει να κρατούσι, ήτοι να έχουσι το κύρος, και την ισχύν όλοι οι κανόνες που απ' αρχής μέχρι

του νυν εξεδόθησαν παρά των αγίων Πατέρων, είτε προς δογμάτων ακρίβεια, είτε και προς εκκλησιαστικήν ευταξία, χρησιμεύ
» - η ν -- ή ν 1 Α

οντας καθ' εκάστην Σύνοδον οικουμενικήν τε και τοπικήν.

Συμφωνία,

Τά αυτά δε με τον παρόντα κανόνα και ο β' της στ" και διά της ζ. διορίζουσι να μένουν βέβαιοι ούτε Αποστολικοί, και

οι προ αυτών Συνοδικοί, και Πατρικοί Κονόνες. Και άρα τα περί των Κανόνων εν γένει προλεγόμενα εν αρχή της βίβλου.

Κανών Β.

Αποστ. κθ'.

λ. τήςς κ6'

κγ. τής ζιγ". ριν, και χειροτονήσοι επί χρήμασιν Επίσκοπον
δ.έ. ιθ' βα

Είτις Επίσκοπος επί χρήμασι χειροτονίαν ποιήσατο, και εις πράσιν καταγάγοι την άπρατον χά
-A

ή Χωρεπίσκοπον, ή Πρεσβυτέρους, η Διακόνους, ή έτερόν

τινα τών έντώ κλήρω κατηριθμημένων, ή προβάλλοιτο επί χρήμασιν Οικονόμον, ή Έκδικον, ή Παραμο

εν Δαδα εινάριον ή όλως τινά του κανόνος δι αισχροκέρδειαν οικείαν, Ο τούτο επιχειρήσας έλεγχθείς, κινδυνευέτω

Γενναδ. και

Ταρασίου έ

πιστολή,

περί τον οικείον βαθμό. Και όχειροτονούμενος μηδέν εκ της κατ' έμπορίαν ώφελείσθω χειροτονίας, ή

προβολής. Αλλ' έσω αλλότριος της αξίας, ή του φροντίσματος, ούπερ επί χρήμασιν έτυχεν. Ειδέτις και

--

μεσιτεύων φανείη τους ούτως αισχροις, και αθεμίτος λήμμασι, και ούτος, ει μεν Κληρικός είη, του οικέου έκπι

πτέτω βαθμού. Ει δε Λαϊκός, η Μονάζων, αναθεματίζεσθω. -- -

Οι μεν Επίσκοποι, Πρεσβύτεροί τε και Διάκονοι χειροτονούνται, κατά τον Ζωναρά, οι δε Αναγνώσται, και Ψάλτα και ηγού

μενοι χειροθετούνται και σφραγίζονται (1). Οι δε, προβάλλονται μόνον χωρίς σφραγίδες,

Ερμηνεία

ώς οι Οικονόμοι (2) και "Εκδικοί, και

Παραμονάριο, ήτοι Προσμονάριο. Όποιος λοιπόν Επίσκοπος, (διορίζει ο παρών κανών) τούτους πάντας, και τους λοιπούς Κληρικούς,

ποιήσουμε χρήματα, και διαισχροκέρδειάν του πωλήσοι την απώλητο» χάριν του Πνεύματος, ούτος έλεγχθες, ας καθαρήται από

των βαθμών της Αρχιερωσύνης. Αλλά και εκείνος όπου τοιουτοτρόπως χειροτονηθή, ας μη ώφελητα από την κατά πραγματείαν

ταύτην χειροτονία, ή προβολή, αλλά ας ήναι και της ιερωσύνης, και του οφφικίου όπου έλαβε, απόβλητος. Eι δέτινας ήθελε

γένει μεσίτης εις τάς αχροκερδείας ταύτας. Eι μεν είναι Κληρικός, ας καθήρητα. Είδε Μοναχός,

Ανάγνωθι και τον κθ'. και λ". Αποστολικόν. .

ή Λαϊκός, άς άναθεματίζεται.

ζομένου. Ο οποίος έγινε και αρχηγός της αιρέσεως των Αρμενίων. Εξ αυτών

Γαιανίτα, ό,τις Γαϊανός ηκολούθησεν εις την αίρεσιν Ιουλιανού Επισκόπου

Αλικαρνασού, ή Αλικαρνασέως, και παρ' αυτού έχειροτονήθη Αλεξανδρείας,

Ελεγον δε ούτοι, ότι ο Χριστός ήταν πάντη απαθής, διό και απαθίται ώνο

μάζοντο, οίτινες υπό του Δαμασκηνού Αιγύπτιοι ονομάζονται, εις τους

όποιους και οι Κόπτα ήκολούθησαν. Εκ της βίζας δε των Μονοφυσιτών

έβλάστησε και ή αίρεσις τών Μονοθελητών μετά ταύτα. Eι γάρ μία κατ'

αυτούς φύσις ήν έντώ Χριστώ, ακόλουθον είναι ότι ή μία αύτη φύσις να

έχη και μίαν θέλησιν. Εξ αυτών οι Αγνοιται, ών αρχηγός ήν ο Θεμιστιος,

οίτινες έλεγαν ότι ο Χριστός ήγνόει την ημέραν της κρίσεως, σχισθέντες, κατά

τον Δαμασκηνόν, άπό τούς μονοφυσίτας Θεοδοσιανούς. Εξαυτών οι Τριθείται,

οίτινες επί της αγίας Τριάδος έλεγον κοινήν ουσίαν, και φύσιν, και μερικήν

ώς επί των τριών ανθρώπων, ών αρχηγός ήν Ιωάννης Αλεξανδρεύς ο φι

λόπονος. Ακέφαλοι δε με ένα λόγον όλοι οι μονοφυσίτα ώνομάζοντο, καθ'

ότι εσχίσθησαν από τον Μογγόν Πατριάρχην Αλεξανδρείας διά τί φανερά

δεν άνεθεμάτιζε την δ. Σύνοδον, ώς λέγει ο Λεόντιος. Η διά τί έποίουν

διαφόρους παρασυνάξεις, και παραβαπτίσματα, και άλλας καινοτομίας,

και σχίσματα, καθώς λέγει Νικηφόρος ο Κάλλιστος, ή διά τι εσχίσθη

σαν αναμεταξύ των ό,τε Σεβήρος, και Ιουλιανός περί φθαρτού, και αφθαρ

του, και άλλοι μεν ηκολούθουν εις τον ένα, άλλοι δε εις τον άλλον. Και

απλώς ειπείν, ακέφαλοι ελέγοντο, διατί δεν υπετάσσοντο εις μίαν κεφαλήν,

αλλά άλλοι μένεις ένα, άλλοι δε εις άλλον, διαφόρως απ' αλλήλων και της

έκκλησίας αποσχισθέντες (όρα παρά Δοσιθ. σελ. 470. της Δωδεκαβίβλ.

και παρ’ άλλοις), όλοι δε οι μονοφυσίτα, και θεοπασχίται, εικόνα χρι

στού ουκ εδέχοντο κατά την τ. πράξιν της ζ. Συνόδου. Επειδή και έλε

γον ότι η περιγραπτή, και εικονιζομένη φύσις της ανθρωπότητος, άνεκράθη,

και μετετράπη εις την φύσιν της Θεότητος. Αστείος δε εστάθη ό έλεγ

μός, όπου έκαμεν ο Αλαμούνδαρος ο πρώτος των Σαρακηνών. Ούτος γαρ

αφού έγινεν χριστιανός, επειδή και έστειλεν εις αυτόν δύο Επισκόπους

ο Σεβήρος, διά να τον ελκύση εις την αίρεσιν αυτού, θέλων ελέγξκι αυ

τους, είπεν. Αλλά δεν ήξεύρετε, ότι γράμματα μου έστειλαν, και μέ

σα εις αυτά μου φανερώνουν εκείνοι όπου τα έγραψαν, ότι απέθανεν ό

άρχάγγελος Μιχαήλ. Απεκρίθησαν αυτώ οι του Σεβήρου Επίσκοποι, ότι

τούτο να γένη είναι αδύνατον. Τότε ο Αλαμούνδαρος αποκριθείς είπε, και

άν ό Χριστός δεν έχη δύω φύσεις, καθώς εσείς λέγετε, πώς ήταν δυνατόν

να πάθη, και να αποθάνη εις τον σταυρόν, επειδή ή θεότης αυτού είναι

απαθής, και δεν αποθνήσκει (Δοσιθ. σελ.424. τής Δωδεκαβίβλ).

(1) Σημείωσα δε, ότι την παρά Αρχιερέως γινομένην κουράν των Κλε

ρικών, σφραγίδα επικουρίδος και επικουρίδα επισκοπικών ονομάζει ο Βαλ

σαμών. Απόκαρσιν δε, την τών μοναχών, (εν τη ερμην του λγ. τής σ')

Και επικουρίδα μοναχικήν εν τη ερμην του οζ. τής σ'.

(2) Οι μεν οικονόμοι εγίνοντο διά νά κυβερνώσα τά της εκκλησίας πράγ

ματα κατά γνώμην του Επισκόπου κατά τον ί. Θεοφίλου. κς, της δ'. και

ιά της ζ. οι δε έκδικοι εγίνοντο δια να βοηθούν τους αδικουμένους, να

λυτρώνουν τους τυραννουμένους υπό τινων, και να εκδικούν τους διά οιαν

δήτινα κάκωσιν και επήρειαν προσφεύγοντας εις την έκκλησίαν. Δύω λογιών

δε ήταν οι έκδικο, εκκλησιαστικοί, κατά τον παρόντα κανόνα, και εξωτε

ρικοί, και Βασιλικοί, κατά τον πή. και ρζ. της εν Καρθαγ. ελέγοντο δε

αυτοί, κατά τον Βαλσαμώνα, Δεφένσορες, και εκκλησιέκδικο, κατά τον

Γουστινιανόν. Δώδεκα δε ήταν ούτοι εν τή έκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως,

ών ο πρώτος ελέγετο Πρωτέκδικος, όστις μετά των δύω εκδίκων έ

κρινε τις μικράς υποθέσεις τις εισερχομένας εν τη εκκλησία. Προσ

μονάριο, δε εγίνοντο δια να παραμένουν εις την λαχούσαν αυτούς

έκκλησίαν, καρτερούντες, και υποδεχόμενοι τους εις προσκύνησιν έρχο

μένους,
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ν ν

Κανών Γ. - Tών Απο

η η , αν - - -ν - ν - ς ολ. ς, πά.

Ήλθεν εις την άγιαν Σύνοδον, ότι τών εν τώ κλήρω κατειλεγμένων τινές διά αισχροκέρδειαν άλλο- πχ της εις
- ν ν ν ν η η - ν - 4. -------- 1,- Η τής ά και β.

τριων κτημάτων γίνονται μισθωτοί και πραγματα κοσμικα εργολαβούσι της με το Θεού λειτουργίας πε:

καταββαθυμούντες, τους δε των κοσμικών υποτρέχοντες οίκους, και ουσιών χειρισμούς αναδεχόμενοι διά Καρναν ήΗ αν ν ι αν της ζ", ί.

φιλαργυρίαν. Ώρισε τοίνυν ή άγια και μεγάλη Σύνοδος, μηδένα του λοιπούμη Επίσκοπον, μη κληρικών, με
φιλαργυραν αρσε, ηαγα και μεγαλη ευνοος, μηρεία του μη επισκοπο, μη κληρικοί, μη

μονάζοντα, ή μισθούσθαι κτήματα, η πραγμάτων έπεισάγειν έαυτόν κοσμικας διοικήσεσι. Ηλήν ειμή που εκνόμων

καλοίτο εις άφηλίκων απαραίτητον επιτροπή», ή ό της πόλεως Επίσκοπος εκκλησιαστικών επιτρέψοι φροντίζειν
- η - -- -------- - ν αν ν -- - - --

πραγμάτων, η δρφανών, ήχηρών απρονοήτων, και των προσώπων τών μάλιστα της εκκλησιαστικής δεομένων βοη

θείας, διά τον φόβον του θεού. Ειδέ τις παραβαίνεν τά ώρισμένα του λοιπού επιχειρήσοι, ό τοιούτος έκκλησίας

κούς ύποκείσθω επιτιμίοις.

Ερμηνεία,

Ο παρών κανών διορίζεται, ότι, επειδή και ήλθεν εις την άκρη της Συνόδου πως μερικοί Κληρικοί, δια αισχροκέρδειαν πα

κτόνουσι ξένα υποστατικά, και εργολαβούσιν (1), ήτοι εις κοσμικά πράγματα τον εαυτόν τους περιπλέκουσιδιά κέρδος, αμελούντες

τάς της ιερωσύνης υπηρεσίας. Εις τους οίκους δε των κοσμικών εισερχόμενοι, και τις περιουσίας αυτών διά φιλαργυρίαν αναλαμβάνον

τες. Διά τούτο ώρισεν ή άγια αύτη Σύνοδος, εις το εξής κανένας Επίσκοπος, ή Κληρικός, ή Μοναχός να μην πακτόνη υπο

στατικά, ή νά εμβάζη τον εαυτόν του εις διοικήσεις πραγμάτων κοσμικών. Έξω μόνον αν από τους νόμους καλήται εις το νά γένη

επίτροπος μεν τών ανήβων παίδων (2)(άνηβοι δε λέγονται από γεννήσεως έως τών δ. χρόνων), Κουράτωρ δε, ήτοι φροντιστής και

επιμελητής των Αφηλίκων (άρήλικες δε λέγονται από του ιδί, έως του κέ), και έξω, άνο της πόλεως Επίσκοπος παρακινήση αυ

τον να φροντίζητά της εκκλησίας πράγματα, ή ορφανά, και χήρας άπρονοήτους, και άλλα πρόσωπα που χρειάζονται μάλιστα της

εκκλησιαστικής βοηθείας, και αντιλήψεως. Όχι διά κανένα κέρδος, και απόλαυση, αλλά μόνον διά τον φόβον του θεού. Ειδέ

τινας ήθελε τολμήσει εις το εξής να παραβή ταύτα, ο τοιούτος ας γένη υπεύθυνος εις τα εκκλησιαστικά επιτίμια. Ποια δέ εισι

ταύτα; άπερ οι αποστολικοί κανόνες διορίζουσιν. "Η από του κλήρου δηλαδή αυτών έκπτωσις. Ανάγνωθι και τονς. Αποστολικό,

Κανών Δ.

- - Της δ. κό.

Οι αληθώς και ειλικρινώς τον μονήρη μετιόντες βίον της προσηκούσης άξούσθωσαν τιμής. Επειδή δέ1: : :

τινες τώ μοναχικώ κεχρημένοι προσχήματι, τάς τε έκκλησίας, και τα πολιτικά διαταράττουσι πράγματα, 16 ά.

περιϊόντες αδιαφόρως εν ταις πόλεσίν, ου μην αλλά και μονας ήρια έαυτούς συνς άν επιτηδεύοντες. Έδοξε μηδένα

μεν μηδαμού οικοδομεί, μηδε συνιστά μοναστήριον, ή ευκτήριον οίκον παρά γνώμην του της πόλεως Επισκόπου,

Τους δε καθ' εκάστην πόλιν και χώραν μονάζοντας, υποτετάχθαι τώ Επισκόπων και την ήσυχίαν ασπάζεσθαι,

και προσέχει» μόνη τη νηστεία, και τη προσευχή, εν οις τόπος άπετάξαντο, προσκαρτερούντες, μήτε δε έκκλησία

στικούς, μήτεβιωτικούς παρενοχλείν πράγμασιν, ή επικοινωνείν, καταλμπάνοντες τα ίδια μοναστήρια. Ειμήποτε

άρα επιτραπείεν διά χρείαν άναγκαίαν υπό του της πόλεως Επισκόπου. Μηδένα δε προσδέχεσθαι έν τους

μοναστηρίος δούλον έπι τώ μονάσα παρά γνώμην του ιδίου δεσπότου. Τον δε παραβαίνοντα τούτον ή

μών τόν όρον, ώρίσαμεν άκοινώνητον είναι, να μη το όνομα του Θεού βλασφημήτα.

σκοπον της πόλεως χρή την δέουσαν πρόνοιαν ποιεσθαι των μοναστηρίων,

Α"πος, πέ".

Βασιλ. μ.

μ.β. τής εν

Καρθιοχ. η.

τής ς" πέ τής
Τον μέντο. Επί

-- έν Γάγγ. γ.

Ερμηνεία

διορίζει ο παρών κανών. Οι αληθώς
νωρίς καμμίαν υπόκοσιν την μοναχικήν ζωί - - - ΥΑ. ----- , ----- , ---"

και χωρίς καμμίαν υποκρισιν την μοναχικήν ζωην μεταχειριζόμενοι, ας αξιωνων
- ν - ν: ::: : : : : : -- --- -------- ν γικό - Σ - 2- Σ ν ν ν -- - οι

τα της πρεπούσης τιμής. Αλλ' επειδή μερικοί μεταχειρίζονται το μοναχικών σχήμα προς επίδειξιν, και δέλεαρδιά νά τιμώνται, και
νν

-

ν

τάς πόλεις, μοναστήρια δε έδικά τους επιτηδεύ
«η

-- "- πόλιν ήτε "- έρημον γή
μητε εις πολιν, μητε εις ερημον, η

ν ν -- ν ν Σ. --

την γνωμην τού κατά τόπον Επισκόπου

ν

εις άλλο κανένα
λ

3). Οι δε

Ν
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2-ά. εύ) - 1 υ, έν - ν: - Σ. - ή "- ίο,
εφανη EU νογο, κανενας μοναχος, μ Ντε εις χωριον,

ναι να ν. -- ν -4, - -4 5. ν » Α υ".

και να συνιστά μοναστήριο, ή οίκον εύκτήριο, χωρίς
σ'

- - άθε - ζη , 1 - Α - Α ν α ν »

ς κάθε πόλιν και χωριον ευρισκόμενοι, να υποτάσσωνται εις

- ν

συγχέουσε τα εκκλησιαστικά, και πολιτικά πράγματα, θέλατε νά διοικούσα αυτά, και περιτριγυρίζουσι μεν με άδιαφορίαν εις
» - ν

ν ουσι να οικοδομούν. Διά
ΊΟΟΤΟ

(1) Εργολάβοι κυρίως είναι οι τεχνίται εκείνοι όπου δίδουσιν αρραβώ

νας, και καταπιάνουσι μίαν δουλείαν, με υποσχεσιν, ότι να μην την αφή
- ν - - - - - - -

σουν, έως ού να την τελειώσουν, κατά τον Αρμενόπουλον (βιβλ. γ.

τίτλ. ή).

-

(2) Διά ποίαν δε αφορμήν ό κανών μεν ούτος συγχωρεί να γίνωνται

οι Επίσκοποι, και Μοναχοί επίτροποι και Κουράτορες, ή δε ρκγ. του

Ιουστινιανού νεαρά κολύει αυτούς από τούτο; ή κωλύει αυτούς, κατά

τον Βαλσαμώνα, διά να μην γίνονται αφ' εαυτών, ή όταν από τους νόμους

μόνον εις τούτο καλώνται. Όχι δε και όταν και παρά των Επισκόπων εις

τούτο παρακαλεσθούν. Ο δε χαρτοφύλαξ Πέτρος λέγει ότι οι μοναχοί

ούτε παιδία να αναδέχονται από του βαπτίσματος (εμή εκ μεγάλης ά

νάγκης, και άρα την υποσημείωσιν τού κδ. του Νηστευτού), ούτε αδελφο

ποιίας να κρατούν. Παρά κανόνας γαρ ταύτά έστι (σελ. 395. Γιούρ. Γρα

κορ.). Και Νικηφόρος δε όχαρτοφύλαξ λέγει, ότι προστάζει ένταλματικώς

ή εκκλησία εις τους ήγουμένους, και εξάρχους των μοναστηρίων συντε

ανίας και αδελφοποιήσεις οι μοναχοί να μην κάμνουν, και ότι αδελφοποιίας

ο νόμος με την ολότητα δεν δέχεται (σελ. 342. της αυτής βίβλου) και

όρα εις το περί αδελφοποιίας κεφαλαίου εν τω περί συνοικεσίων,

(3) «Δι’ό και ή ζ. διάταξις του ά. τίτλ. των νεαρών, ήτις έστιν νεαρά

» Ιουστινιάνειος ξζ. και ή γ. του β. τίτλ. ήτις έστιν νεαρά Ιουστινιάνειος

υρλή, κειμένηέν βιβλέ των Βασιλικ. τίτλ. γ. κεφ.δ. και έ (παρά τιώνομικώ

του Φωτίου τιτλ. γ. κεφ. ιδ. και τίτλ. ιά, κεφ. ά.) θεσπίζουσιν, ότι,

εκείνος όπου θέλει να κτίση ευκτήριου οίκον, ή έκκλησίαν, ή μο

Αναστήριον, νά όμιλή: πρώτον περί τούτου με τον Επίσκοπον, να χαρίζη

ητά ικανά διά το καύσιμον των λαμπάδων, και λύχνων του ναού, τα ικανά

και διά την ιεράν λειτουργίαν, διά την τροφήν των προσμοναρίων, και μελ

υλόντων εκεί σε κατοικείν, και τότε να φανερώνη ο Επίσκοπος εις όλους

το πράγμα, και πηγαίνωντας παρρησία εις τον τόπον όπου μέλλει να

ηγένη ή οικοδομή, να κάμνη ευχή, και να πηγνύη σταυρών εις αυτόν. Και

και τότε να αρχινά ή οικοδομή. Λέγουσι δε προς τούτοις, ότι όποιος κάμη

αρχήν να κτίζη ταύτα εξ αρχής, ή να τα ανακαινίζη παλαιά όντα, να αναγ

γκάζεται τόσον αυτός, όσον και οι κληρονόμοι του, από τον Επίσκοποι,

14
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τον του τόπου Επίσκοπο, και να ήσυχάζωσιν, εις μόνην την προσευχή, και νηστείαν σχολάζοντες, και διαμένοντες εις τά μο

ναστήρια εκείνα, όπου έκουρεύθησαν, χωρίς να αφίνουσιν αυτά (όρα τον κάς της ζ) και να περιπλέκουσε τον εαυτόν τους εις εκκλη

σιαστικά, και πολιτικά πράγματαή έξω μόνον αν κατά ανάγκη, και χρείαν διορισθούν εις τούτο υπό του Επισκόπου, κρί

ναντος αυτούς επιτηδείους. Εράνη δε εύλογον προς τούτοις, να μη δέχεται κανένας δούλος εις μοναστήριον να κουρεύεται. Μονα
χώς χωρίς την γνώμην του αυθέντου του, Ένα μή και οι άνθρωποι βλέποντες τους Μοναχούς να περιπλέκωνται εις κοσμικά, και

οι αυθέντα λυπούμενοι διά τούς δούλους των, βλασφημώσι το τάγμα των Μοναχών, και εντεύθεν βλασφημήτα διαυτών το όνο

μα του Θεού. Όστις δε παραβή των κανόνα τούτον, να αφορίζεται. Καθώς όμως οι Μοναχοί πρέπει να σχολάζουσιν εις τά ανή

κοντα έργα τους μοναχούς. Έτζι και ο Επίσκοπος πρέπει να έχη την προσήκουσαν πρόνοιαν των μοναστηρίων αυτών υπερασπι

ζόμενος αυτούς και έλεών έντας αναγκαίας χρείας, ή έκτών ιδίων, ή έκτών πτωχικών χρημάτων της έκκλησίας κατά τον

μά. Αποστολικών, και κέ. Αντιοχείας, διά δύω αίτια, πρώτον, διά να μένουσιν εκείνοι ήσυχοι, και απερίσπαστοι, και β. διά νά

απολαμβάνη και αυτός εκ τούτου ψυχικήν ωφέλειαν (2)

Συμφωνία,

ο γν
- ν -- ν - ν - -

ο ιζ της ζ να εμποδίζη ο Επίσκοπος τους μοναχούς εκείνους που αφνουσι τα μοναστήριά
ν ν -

ευκτηρίους μη έχοντες τα προς τελείωσιν, και άπαρτισμών αυτών έξοδα. Αλλά και ο

«Προστάζει δε παρομοίως και

την γνώμην του Επισκόπου, ή μετά το κτίσαι να γί

ν

ντων, και επιχειρούσι νά κτίζουν οίκους
ν -- ν ν Σ ΑΝ- - - "- υ, Α. - ν - αν - Α -- ίς

κά, της ά και β. δεν δίδει άδειαν εις κανένα να κτίζη μοναστήριον χωρίς
- - - - - - - - - ν * -

»νεται Κύριος αυτού. Ανάγνωθι και την του πρ. Αποστολικού έρμηνεία, και τον κο της παρούσης,

"Αποστ. ιδ'.

μέ τής ά. έ.

ις. τής ς". -

εκ. της εν

Κανών Ε.

- *

Περί των μεταβαινόντων από πόλεως εις πόλιν Επισκόπων, ή Κληρικών, έδοξε τους περί τούτων
--

--Αντιοχ, γ. Α ν - - - - ν ν ν

"; τεθέντας κανόνας παρά των άγιων Πατέρων έχειν την ισχύν.
Της ν Σαρ, -

δικ. ά. β. ιέ. α ν

υς, εθ. της Ερμηνεία,

Καρθαγ. νζ.

ξη η.
Ο Κανών ούτος διορίζεται να έχωσι το κύρος οι κανόνες εκείνοι που εξεδόθησαν από τους αγίους Πατέρας, οι κωλύ

οντες τας από μιάς πόλεως, ή επαρχίας, εις άλλην πόλιν, και επαρχίαν μεταβάσεις, τόσον των Επισκόπων, όσον και των Κλη
»

- - η --

ρικών, και ανάγνωθι αυτούς έντώ ιδ. και ιέ. Αποστολικώ.

Κανών ς".

Της έν Νεο

κασ. ιγ. Ι Μηδένα απολελυμένως χειροτονείσθαι, μήτε Πρεσβύτερον, μήτε Διάκονον, μήτε όλως τινά τών εν τω
-- ν -- -

εκκλησιαστικώ τάγματι, ει μη δικώς εν έκκλησία πόλεως, ή μαρτυρίω, ή μοναστηρίω, ό χειροτονούμενος επικη

ρύττοτο. Τους δε απολύτως χειροτονουμένους, ώρισεν ή άγια Σύνοδος άκυρον έχειν την τοιαύτην χειροθεσία,

και μηδαμου δύνασθαι ενεργεί, εφ' ύβρει του χειροτονήσαντος

Ερμηνεία

Θέλ α - - νς, 2. α ν ν - Αν ν - λί ν -λ - άπό ν 1. "- ν ν ν ". - 1. - - ν

ουσα ή άγια Σύνοδος αυτή να εμποδίση με ευκολίαντας από τόπου εις τόπον παρά τους κανόνας γινομένας μεταβάσεις
- - τ. 4. -- , ----- , -- - λόγο, είναι το ναι -με την υπ' "-- - - - - - - - - - ---

και μεταθέσεις των Ιερωμένων, ών αρχή, και βίζα είναι το να χειροτονούνται απολύτως, και αορίστως. Διορίζει εις τον παρόντα

αυτής κανόνα, νά μή χειροτονήται εις το εξής με τοιούτον τρόπο, μήτε Ιερεύς,

Πάρες διορισμένως τις εκκλησίαν πόλεως, ή χωρίου, η εις μοναστήριο, ή- - Α " - ν ν --

έν τή της χειροτονίας ευχή. Η θεία χάρις προχειρίζεται τον δείνα Πρεσ

ναστηρίου, κατ' όνομα. Απαραλλάκτως δηλ. καθώς εκφωνείται και το όνομα
-

Α ν ν ν » Α

μήτε Διάκονος, μήτε άλλος τις εκκλησιαστικός,» » Α Α ν ν - - * ν

ίς έκκλησίαν μάρτυρος, έκφωνούντος του Αρχιερέως

ύτερον, ή Διάκονον της δείνος εκκλησίας, ή του μο
ν

τις εται ίας έν τη χειροτονία έκάστου Επιση
της επαρχίας εν τη χειροτονία εκαστου Επισκόπου,

ε

- και τους οικονόμους, και από τον εξουσιαστών του τόπου να τελειώση την

» οικοδομήν όπου άρχισε, και να μην την αφίνη κοι οιβήν. -

(1) Ώστε κατά τον κανόνα τούτου, ούτε οι καλούμενοι Ιερομόναχοι

πρέπει, ή να χειροτονώνται, ή να ευρίσκονται όλως εφημερεύοντες εις τας

εν τω κόσμω έκκλησίας. Μοναχοί γαρ και αυτοί κατά το όνομά τους εί

ναι, και παρθενίαν επαγγέλλονται, διό και εις μοναστήρια πρέπει και να

χειροτονώνται, και να μένουν ενεργούντες τα της ιερωσύνης, και όχι έν

τον κόσμο. Όθεν τούτο βεβαιών ο Κωνσταντινουπόλεως Μιχαηλό των φι

λοσόφων ύπατος, έδιώρισεν, ότι όλαι αι ιεροπραξία όπου τελούνται εν

κόσμο, να γίνωνται από κοσμικούς Ιερείς, και όχι από Ιερομονάχους, οι

δε Ιερομόναχοι να ευρίσκονται εις τα μοναστήρια των, ώς λέγει ο Βαλσα

μου σχόλ, εις το γ. κεφάλαιον του α. τίτλ. του νομικού του Φωτίου αλ
λά και Πέτρος ο χαρτοφύλαξ της μεγάλης εκκλησίας λέγει, ότι ούτε Ιε

ρομόναχος γάμου μπορεί να ευλογήση, ούτε μέσα εις μοναστήριον (σελ.

395. της Γιούρι Γραικορ), όθεν παρά κανόνας ποιούσινοι τους τοιούτους

"ερομονάχους χειροτονούντες εν ταις πόλεσιν Αρχιερείς, και ας διορθώ

σουν το άτοπον. Διότι δια, όσα κακά, και άμαρτίας κάμουν οι Ιερομό

ναχοι αυτοί εν τω κόσμο, και τας επιθυμίας του κόσμου συναναστρε

φόμενοι, διά όλα έχουν να παιδευθούν οι χειροτονούντες αυτούς Αρχιε

μείς. Ούτω γάργησιν ο Θείος Χρυσόστομος. Μη γάρ μοι είπης ότι ο Πρε

σβύτερος ήμαρτε, μηδε ότι ό Διάκονος. Πάντων τούτων επί την κεφαλήν

των Χειροτονησάντων αι αιτία φέρονται (λόγ, γ. εις τας πράξεις σελ.

627 του ο τόμου). Κατά τούτον τον Κανόνα ου καλώς ποιούσι και ε

ν

κείνοι οι Μοναχοί όπου άφίνουσι τα μοναστήριά των, ή τα κελλία και

σκήτας των, και πηγαίνουν εις τον Κόσμον διά νά ζητούν ελεημοσύνην. Διά

τί πίπτουσεν εις πολλές παγίδας του διαβόλου και βλάβας ψυχικάς.

Ναι ο μέγας Βασίλειος συγχωρεί να ευγαίνουν οι μοναχοί από το μονα

στήριον, και να οδοιπορούν διά τάς αναγκαίας χρειας του Κοινοβίου, και

τρόπον τινα ελέγχει εκείνους όπου δι' αμέλειαν παραιτούνται και δεν θέ.

λουν νά ευγαίνουν έξω (άσκητικ. Διατάξ. κ.τ.), αλλά πάλιν ό, αυτός Βασί

λειος λέγει, ότι ο προεστώς να στέλλη εις τάς τοιαύτας χρειας του Κοι

νοβίου εκείνον, όπου δύναται και τον εαυτόν του να φυλάξη αβλαβή, και

να ωφελήση και τους συνομιλούντας με αυτόν. Εάν δε τοιούτος αδελφός δεν

ευρίσκεται εις το μοναστήριον επιτήδειος και δυνατός, καλλιον είναι να

ύπομένουν οι αδελφοί κάθε θλίψιν και στενοχωριαν μεέχρι θανάτου, παρά

διά σωματικήν παρηγορίαν να παραβλέψουν την προφανή βλάβην της ψυ

χής εκείνου όπου μέλλει να αποσταλή. Και αφού δε επαναγυρίση ο αδελ

φός, πρέπει να τον εξετάζη ο προεστώς πώς επέρασεν εις την αποδημία»

του. Και τα μεν καλώς υπ' αυτού γενόμενα, να επανή, τα δε κακώς, να

διορθόνη κτ. (όρω κατά πλάτος μό.)

(2) Ο παρών Κανών απαραλλάκτως ευρίσκεται και εις την τ. πράξιν

της αυτής δ. Συνόδου. Δύω μόνα περιέχων περισσότερα από τον Κανόνα

τούτον ά. Ότι νά μη κτίζεται μοναστήριον εις κτήματά τινος, χωρίς την

γνώμην των κυρίων των κτημάτων. Και β. ότι όχι μόνον δούλοι, αλλ'

ουδε εναπόγραφοι, ήτοι στρατιώται, να μη δέχονται τις μοναστήριον και

να κουρευονται,

- ------------------------------------------------ ------------------------
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Η - - - - ν - Α -- -

τεσθαι. Eί δέ τις παρά ταύτα ποιήσοι, κανονικούς επιτιμίοις ύποκείσθω. Ει δε και κληρικός πράγμα το α'

Οσοι δε αορίστως χειροτονηθούν, ώρισεν ή άγια Σύνοδος να έχουν άκυρον την χειροτονία». Και εις κανένα τόπον νά μή δύ
ν - ν - -- - -

νανται να την ενεργούν. Διά νά άτιμάζεται εκ της ανενεργησίας ταύτης ο παρά Κανόνας ταύτην δούς Αρχιερεύς, και εκ της

άτιμίας ταύτης νά σωφρονισθή, και άλλοτε μη ποιήση τούτο (I). Σύδέ μοι θρήνησο, ώ. Αναγνώστα, έντώ παρόντί Κανόνι. Καθ'

ότι την σήμερον ένουδεμιά χειροτονία Διακόνου, ή Πρεσβυτέρου έκφωνείται το όνομα της εκκλησίας, ή του Μοναστηρίου δικώς,

καθώς ούτος ο Κανών προστάζει. Το οποίον φαίνεται ότι είναι και αυτό κοντά εις τά άλλα συστατικών της χειροτονίας, κάνοι
ν -- - - -

παραβάται τούτο ουδαμώς συλλογίζωνται.
- ν

Κανών Ζ.

Απος σ'

πά. πχ. της

δ' γ’. -" της

ά, και β' τά.

τής εν - αρθ.

Τους άπαξ εν κλήρω τεταγμένους, και μοναστάς, ώρίσαμεν μήτε έπι στρατεία», μήτε έπιαξαν κο

σμικήν έρχεσθαι. Η τούτο τολμώντας, και μη μεταμελουμένους ώστε επιστρέψαι επί τούτο, ο δά Θεόν

πρότερον, είλοντο αναθεματίζεσθαι, --Ε ν ιή τής - . .

- - - - -

ρμηνεια.

Ορίζει ο παρών Κανών, ότι οι Κληρικοί, και Μοναχοί, μήτε στρατιώται να γίνωνται, μήτε κοσμικής αξίας να αναλαμβά
- ι

νουσιν, οι δε ταύτα τολμώντες και μη μετανοούντες να επιστρέψωσι πάλιν εις το πρότερον επάγγελμα της ζωής, το όποιον

διά τόν Θεόν έδιάλεξαν, να αναθεματίζωνται. Διά τίδε ο μεν πχ. των Αποστολικών καθαιρεί μόνον τούτους, ούτος δε και ανα

θεματίζει; ή εκείνος μέν λέγει, κατά τον Ζωναράν, και τους άλλους ερμηνευτάς, διά εκείνους όπου, φορούντες το σχήμα του

αλήρου, εις τα τοιαύτα έρχονται. Ο δε παρών λέγει διά εκείνους όπου ρίψουν και το σχήμα του κληρικού, και του μοναχοί,

και ούτω τα τοιαύτα αναλαμβάνουσιν. Ίσως δε και ο παρών να λέγη διά εκείνους, όπου, αφ’ ου μια φοράν τα τοιαύτα τολ

μήσωσι, δεν θέλουσιν εις το εξής να μετανοήσουν, και να επιστραφώσιν εις την προτέραν ζωήν (όπερ ου λέγει ο Αποστολικός),

διά τούτο ώς άμετανοήτους σφοδρότερον τούτους έπαιδευσεν (2). Όρα και τον κ. Αποστολικών και ισ. της παρούσης δ.

Κανών Η. --------

Οι Κληρικοί τών πτωχείων, και μοναστηρίων, και μαρτυρίων, υπό την εξουσίαν τών έν εκάστη πόλει Επισκό

πων, κατά την τών άγίων Πατέρων παράδοσιν, διαμενέτωσαν, και μη κατά αυθάδειαν άφηνιάτωσαν του ιδίου E

πισκόπου. Οι δε τολμώντες ανατρέπειν την τοιαύτην διατύπωσιν, καθ' οιονδήποτε τρόπον, και μη ύποταττόμενοι

τώ δω Επισκόπω. Eι μένειεν Κληρικοί, τους των κανόνων ύποκείσθωσαν επιτιμίοις. Ει δε μονάζοντες, ή λαϊκοί,

έστωσαν ακοινώνητοι.

",

Ερμηνεία,

ν "Ο δορισμός του παρόντος Κανόνες είναι οιτος Ότι, α κληρο, και ιερωμένο επί ερσονται εις τους ναούς των πτωχοτροφείων,

ορφανοτροφείων, δλ. γηροκομείων, και νοσοκομείων, και εις τα μοναστήρια, και εις τους ναούς των μαρτύρων, πρέπει να διαμένουν

πάντοτε υποτασσόμενοι εις τους Επισκόπους εκάστης πόλεως, κατά την παράδοσιν τών άγίων Πατέρων, και να μην αποσκιρ

τωση από την εξουσία του εδικοί των Επισκόπου με αυθάδεια. Όσοι δε τολμήσουν να παραβούν καθ' οιονδήποτε τρόπον τιν
παροτα κανόνα, και ν μήν υποτάτωνται εις τόν έκό τους Επίσκοπο, Ούτρι, ει με ώσιν ιερωμένοι και κληρικοί, να ήναι

υποκείμενοι εις τά επιτίμια των κανόνων, τα οποία ήθελεν εύρει εύλογον ο αυτός ούτος κατά τόπον Επίσκοπος. Eι δε ότι

μοναχοί, ή Λαϊκοί, γά αφορίζωνται. Διά τί δε ανωτέρω ειπών ο καιών κληρικούς, και μοναχούς μόνον, κάτωθεν λέγει, και

λαϊκούς, διά να φανερώση τους λαϊκούς εκείνους, εις το θάρρος των οποίων, και την υπεράσπισιν, επιστηριζόμενοι οι Κληρικοί, και

Μοναχοί, αυθαδιάζουσι κατά του Αρχιερέως, και δεν υποτάσσονται εις αυτόν (3) --
γ

Κανών Θ.

--

-ο

ν

Ο

Απος, οδ.

τής ά. -".

της δ' ζ" κ.ά.

τής εν Αν

τοχ, ιδ. τέ.

της εν Καρ

16".

Είτις κληρικός προς κληρικών, πράγμα έχο, μη έγκαταλμπανέτω τον οικείον Επίσκοπον, και επικο
- - » - ν - - - - - - * -- ν

σμικά δικαστήρια κατατρεχέτω. Αλλά πρότερον την υπόθεσιν γυμναζέτω παρά τω δω Επισκόπω. Η
-- ν ι - - * ν ν 7 - Σ. ν Σ. Κ- --- - - - , --- να - --

γούν γνώμη αυτού του Επισκόπου, παρ' οίς αν τα αμφότερα μέρη βούλωνται, τα της δίκης συγκρο θαγ. ή

-- ν. - 1 - - - - - -- - - "κ, 1 κζ' κή.

έχοι προς τον ίδιον, ή και προς έτερον Επίσκοπο, παρά τη Συνόδω της επαρχίας δικαζέσθω. Είδε ι Ε.:
τ- α- τόνι -λ- και - α - 2 -- - Τ. λι- 17-4- - - - - - - - - - - -------- -. - Η οιέ, οιή, ολο".

προς τον της αυτής επαρχίας Μητροπολίτην Επίσκοπος, η κληρικός αμφισβητοί, καταλαμβανέτω, η ι εξε η

τον Έξαρχον της διοικήσεως, ήτων της Βασιλευούσης Κωνσταντινουπόλεως θρόνου, και επ' αυτώ δικαζέσθω. ι ολύ".

Ερ μηνεία,

1

διχόν του Επίσκοποι, καιέ

ν - - -- - ν ν Υ

Όταν μεν ένας κληρικός έχη κρίσιν με άλλον κληρικών, διορίζει ο παρών Κανών να νη τον

(1) Ωστε, καθώς η Σύνοδος αύτη εκλαμβάνει ενταύθα την άκυρου χει- (3) Δι, ο και εν τη ε. πράξει της επί Βασιλείου του Μακεδονος γενο
- - - - - - - - - - - - - - -

ροτονίαν, ούτω πρέπει να εκληφθεί και ο γ. κανών της εν Αντιοχεία. Και
- -- - - . . ." -

- -

ορα την υποσημείωσιν του κή. Αποστολικού,

(2) «Συμφώνως με τον παρόντα κανόνα θεσπίζει και ή ραγ. νεαρά τού

- - - - - ν -- ν - - - -

- Ιουστινιανού. Φησί γαρ, κανένας ας μην άφινη τον κληρον του, και να
-- -- - - -- - - Α -- 1. -

γίνεται κοσμικός. Επειδή θέλει γυμνωθή από την δοθείσαν εις αυτόν αν

αξίαν ή στρατεία, και θέλει παραδοθή εις τους βουλευτές τηςς έδικής του

πόλεως. Η δε ζ. και ή, νεαρά του Λέοντος προστάζει ότι οι Κληρικοί και

μοναχοί όπου μετασχηματισθούν, και γένουν λαϊκοί, και στανικώς των

να αποκατασταίνωνται πάλιν εις το σχήμα του Κλήρου και των μοναχών

παρα Αρμενοπούλω τμήμα η επιγ. β. της επιτομή των κανόνων),

-------------------------

μένης Συνόδου, ορθότατα κατά τούτο γέγραπτα, δεν είναι συγκεχωρη -

» μένον εις κανένα οιονδήποτε λαϊκών, ή να κινή λόγου διά εκκλησιαστικάς

» υποθέσεις, ή να αντιστέκεται εις ολόκληρον εκκλησίαν, ή οικουμενικήν Σύ

ανοδον. Διότι το να ανιχνεύη, και να εξεταζη τινάς τα τοιαύτα, τούτο
» είναι έργον των Πατριαρχών, και ιερέων, και διδασκαλων, εις τους οποίο νς

νέδόθη εκ Θεού να λύουσε, και να δένουσεν. Ο γάρ λαϊκός, κάν και είναι

γεμάτος από κάθε σοφία και ευλάβεια, όμως λαϊκός πάλιν είναι, και
κπρόβατον, αλλ' όχι και ποιμήν. Ο δε Αρχιερεύς, κάν και δείχνη κά θε .

» άνευλάβειαν, αλλ' όμως ποιμήν είναι, έως όπου ευρίσκεται εις τον τόπ ον

των Αρχιερέων. Οθεν δεν πρέπει τα πρόβατα να αντιφερωνται κατά

» των ποιμένων τους.» -
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να θεωρή την κρίσιν του εις κοσμικά κριτήρια. Αλλά πρότερον
ν

-

νά την θεωρή εις τον Επίσκοπόν του, ή και με την γνώμη,
- - * ν ν -- - » ν α ν » ν - Σ -- ν ν αν

και άδεια» του Επισκόπου του, να θεωρήται ή κρίσις από κριτάς αιρετούς, εις τους οποίους ευχαριστούνται και τα δύο μέρη, ότι

ενάγων, και εναγόμενος Όποιος δε κληρικός ήθελε κάμει άλλως, να υποβάλλεται από τους Επισκόπους εις κανονικά έπιτίμια.

Οταν δε κληρικός έχη κρίσιν με τον ίδιον του Επίσκοπο, άς θεωρή την κρίσιν εις την Σύνοδον της επαρχίας. Όταν δε πάλιν- -

ν

Επίσκοπος, ή κληρικός έχη
ν ταντινουπόλεως θεό Και εν

λευούσης Κωνσταντινουπόλεως θρόνον, και εις

- - --- -------- ί- Σ. - κοινό "- .. Σ' ------------ - -4 - ν - -

κρισιν με τον Μητροπολίτη, ας πηγανη εις τον έξαρχον της διοικήσεως, (1) ή εις τόν της Βασι

εκείνον άς θεωρήται ή κρίσις. --

(1) Ωσεί μέλισσα κηρίου, ούτω διάφοροι γνώμαι περιεκύκλωσαν το

μέρος του παρόντος κανόνος. Οι μεν γαρ ημέτεροι εναντιούμενοι εις την

του Πάπα αρχήν, και θέλοντες να τιμήσουν τον Κωνσταντινουπόλεως,έ

κλιναν εις την υπερβολήν. Όθεν ο Αγκύρας Μακάριος εξαρχους μεν της

Διοικήσεως εννοεί τους λοιπούς Πατριάρχας, εις δε τον Κωνσταντινουπό

λεως δίδει την καθόλου Έκκλητον, και τούτον θέλει να ήνα ο πρώτος και

ανώτερος κριτης επάνω εις όλους τους Πατριάρχας. Συνακολούθησε δε τώ

Μακαρίω και ή Αλεξιάς έν τή ιστορία, και Νικόλαος ό Μεθώνης γράφων

κατά της αρχής του Πάπα, οι δε Παπασταί πάλιν, θέλοντες να συστήσουν

την μοναρχίαν τού Πάπα, συνακολουθούσαν εις τους ημετέρους και στέρ

γουσι να ήνα πρώτος έπι πάντων Κριτής ο Κωνσταντινουπόλεως, με

σκοπόν διά να δείξουν, ότι, αν ο Κωνσταντινουπόλεως ήναι επι πάντων

Κριτής, επειδή ο Ρώμης είναι πρώτος και του Κωνσταντινουπόλεως κατά

τους Κανόνας, λοιπόν ο Ρώμης είναι ο έσχατος και κοινός επάνω εις όλους

τους Πατριάρχας Κριτής, και εις αυτόν ακόμη τον Κωνσταντινουπόλεως,

Και εις αυτόν ανάγεται τών τεσσάρων Πατριαρχών της οικουμένης ή έκ

κλητος. Οι Παπαστα δε ούτοι είναι ο αποστάτης Βησσαρίων, Βινίος, και

Βελλαρμένος. Νικόλαος δε πάλιν ο Πάπας, γράφων κατά του Φωτίου, προς

Μιχαήλ του Αυτοκράτορα, έξαρχον μεν της Διοικήσεως θέλει να έννοή ο

Κανών τόν Ρώμης, Και ότι το, Διοικήσεως όπου έγει ένικώς εννοείται αντί

διοικήσεων πληθυντικώς, καθώς, φησί, και ήθεια γραφή πολλάκις μετα

χειρίζεται το ενικόν αντί πληθυντικού, ώς το, πηγή δε ανέβαινεν εκ της

γης, αντί του πηγαι δε ανέβαινον εκ της γης. Και ότι ο Κανών λέγει εις τον

έξαρχον της Διοικήσεως, δηλ. τον "Ρώμης, πρώτον και κυρίως να κρίνεται

ο με τον Μητροπολίτην την κρίσιν έχων, κατά δε συγχώρησιν και δεύτε

ρον λόγον, να κρίνεται εις τον Κωνσταντινουπόλεως. Όλοι όμως ούτοιμα

κράν της αληθείας άπεπλανήθησαν. Ότι μεν γαρ ό Κωνσταντινουπόλεως ουκ

έχει εξουσίαν ενεργείν εις τας Διοικήσεις και ένορίας τών άλλων Πατριαρχών,

ούτε εις αυτόν εδόθη από τον κανόνα τούτον ή έκκλητος εν τή καθόλου εκ

κλησία (ήτις έστιν αγωγή από οιουδήποτε δικαστηρίου εφ' έτερου μείζον

δικαστήριον, κατά το θ. βιβλ. των Βασιλικ. τίτλ. ά.) δήλόν έστι αν διατί

έντή οι πράξει της εν Χαλκηδόνι, ταύτης Συνόδου ο Κωνσταντινουπόλεως

Ανατόλιος ενεργήσας ύπερόρια, και λαβών την Τύρου από τον Επίσκοπόν

της Φώτιον, και δούς αυτήν εις τον Βηρυτού Ευσέβιον, και καθελών και αφο

ρίσας τον Φώτιον, εμέμφθη και από τους άρχοντας και από όλην την

Σύνοδον διά τούτο. Και αγκαλά επροφασίσθη πολλά, με όλον τούτο ό

σα εκεί ενήργησε, ακυρώθησαν υπό της Συνόδου, και ο Φώτιος εδικαιώ

θη, και τις επισκοπής της Τύρου έλαβε. Διό καί ό Εφέσου Ισαάκ έ

λεγεν εις Μιχαήλ τον πρώτον τών Παλαιολόγων, ότι ο Κωνσταντινου

πόλεως ουκ έκτείνει την εξουσίαν αυτού επί τα Πατριαρχεία της Ανα

τολής (κατά τον Παχυμέρην βιβλ. ς. κεφ. ά.) β. ότι οι πολιτικοί

και βασιλικοί νόμοι δεν προσδιορίζουσιν ότι ή τού Κωνσταντινουπό

λεως μόνον κρίσης και απόφασης δεν δέχεται έκκλητου, αλλ' αορίστως

εκάστου Πατριάρχου και των Πατριαρχών πληθυντικώς. Λέγει γάρ ο

Ιουστινιανός νεαρά ραγε, ο Πατριάρχης της Διοικήσεως εκείνα όριζέτω,

άτινα τους εκκλησιαστικούς κανόσι και τους νόμους συνάδει, ουδενός

μέρους κατά της ψήφου αυτού αντιλέγειν δυναμένου. Και ό σοφος Λέων

έν τώ ά. τίτλ. της νομικής αυτού επιτομής, λέγει το του Πατριάρ

χου κριτήριον εκκλήτω ουχ υπόκειται, ουδε άναψηλαφάται από άλλον,

ως αρχή όν των εκκλησιαστικών. Εξ αυτού γάο πάντα τα κριτήρια,

και εις αυτό αναλύει. Και ο Ιουστινιανός παλιν βιβλ. γ. κεφ. β. της

συναγωγής της εκκλησιαστικής. Ο αρμόδιος Πατριάρχης εξετάσει την

ψήφου, μη δεδώς έκκλητου, και βιβλ. ά. τίτλ. δ. της εκκλησιαστικής

διαταγής. Ουκ εκκαλούνται αι των Πατριαρχών ψήφοι. Και πάλιν βιβλ.

ά, τίτλ. δ κεφ. κθ'. κατά των αποφάσεων δε των Πατριαρχών, ενο

μοθετήθη από τους πρό ημών Βασιλεις να μην γίνεται έκκλητος. Λοι

πόν άνισως κατά τους Βασιλείς τούτους, οίτινες συμφωνούσε με τους

ιερούς Κανόνας, αι ψήφοι των Πατριαρχών πάντων δεν δέχωνται έκκλητου,

ήτοι δεν αναβιβάζωνται εις άλλου Πατριάρχου κριτήριον, πώς ο Κωνσταν

τινουπόλεως δύναται ταύτας να ανακρίνη; και άν ό παρών Κανών της δ.

αλλά και ιζ. αυτής, σκοπόν είχε να έχη ό Κωνσταντινουπόλεως την έκ

κλητον των λοιπών Πατριαρχών, πώς οι Βασιλείς ήθελαν θεσπίσουν εκ

διαμέτρου όλον το εναντίον εις καιρόν όπου αυτοί έγινωσκον ότι οι μη

συμφωνούντες τους κανόσι πολιτικοί νόμοι μένουσιν άκυροι; γ. ότι, αν

δώσωμεν κατά τους ανωτέρω ιαπιστας ότι ο Κωνσταντινουπόλεως κρίνει

τους Πατριάρχας, και ανακρίνει τις κρίσεις αυτών, επειδή ο κανών δεν

κάμνει εξαίρεσιν τίνος και τίνος Πατριάρχου, άρα κρίνει ό αυτός και ανα

Γ---------------
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κρινεί και τον Ρώμης, και ούτως έσται ο Κωνσταντινουπόλεως και πρώ,

τος και έσχατος και κοινός κριτής πάντων των Πατριαρχών και αυτού

του Πάπα. Και λοιπόν με τις επινοίας όπου αυτοί ζητούσε να συστή

σουν το μοναρχικών του Ρώμης αξίωμα, με αυτάς τας ιδίας καταββάσ

σουσιν αυτό και κατακρημνίζουσι, δ. ότι δεν έχει άδειαν τινάς, ούτε

Μητροπολίτης, ούτε Πατριάρχης να ενεργή τι εις τας υπερορίους έκκλησίας,

ειμή μόνον εις τας υποκειμένας αυτώ, κατά τους κανόνας των Αποστό

λων λδ. λέι της ά. σ. ζ. τής β. γ. ή της σ'. κ. λς.λθ. της Σαρδικ,

γ. ιά. ιβ. και της Αντιοχ. θ. και άλλους. Και πώς λοιπόν ό παρών

κανών, και οι άλλοι ήθελαν διατάξει τό εναντίον τούτων απάντων; έ ότι,

άν ο Κωνσταντινουπόλεως ήθελε λάβει το τοιούτον προνόμιον, πώς οι Πα

τριάρχαι Κωνσταντινουπόλεως διαφερόμενοι πολλάκις μετά τών Παπών,

δεν είπαν ότι έχουσι τοιούτον, αλλά μόνον ότι τα ίσα πρεσβεία; ή πώς

άλλος ουδείς χριστιανός έντας τοιαύτας αυτών διαφορας είπε ποτέ τον

Κωνσταντινουπόλεως μείζονα του "Ρώμης; ζή λοιπόν Κύριος ζή! ή αληθής

εξήγησις τού Κανόνος είναι ετούτη. Έξαρχος τής Διοικήσεως, κατά τον

Βαλσαμώνα, δεν είναι ό, της επαρχίας Μητροπολίτης (επειδή ή Διοίκησης

περιέχει πολλές επαρχίας και Μητροπόλεις), Αλλ' ό της Διοικήσεως Μη

τροπολίτης. Ούτε ο Πατριάρχης. Διότι όπερ λέγει ό τ, τής β. οικουμε

νικής, εάν δε τις ατιμάση πάντας τους της Διοικήσεως Επισκόπους, ταυ

τον έστι με τον έξαρχον Διοικήσεως, όπου λέγει ο παρών. Σύνοδος δε
Διοικήσεως, και έξαρχος Διοικήσεως, άλλην τάξιν έχουσιν, από εκείνην, όπου

έχει ο κάθε Πατριάρχης μετά των υποκειμένων αυτώ Επισκόπων. Έξαρ

χος λοιπόν της Διοικήσεως είναι ό τής Διοικήσεως Μητροπολίτης, ό προ

νόμιόν τι έχων υπέρ τους άλλους της αυτής Διοικήσεως Μητροπολίτας. Τούτο

δε το τών εξάρχων προνόμιον σήμερον ουκ ενεργεί. Eι γαρ και λέγονται

τινες Μητροπολίται έξαρχοι. Αλλά δεν έχουσιν υποκειμένους αυτούς και

τους εν ταις διοικήσεσι Μητροπολίτας. Φαίνεται λοιπόν, κατά τον ίδιον

Βαλσαμώνα, ότι άλλοι τινές να ήταν κατά τους καιρούς εκείνους οι έξαρχοι

των διοικήσεων, των οποίων (εξ ών ήτον, κατά τον Ζωναράν, ό Καισαρείας

Καππαδοκίας. Ο Εφέσου. Ο Θεσσαλονίκης. Και ό Κορίνθου. Οίτινες και εφό

ρουν πολυσταύρια εις τας έκκλησίας των. Τα δε πολυσταύρια ήταν φαινόλα

διά πολλών σταυρών κατεστημένα ώς λέγει ο Βαλσαμών (σελ. 447. της

Γιούρ. Γραικορ), το προνόμιον όμως αυτό πράκτησε, ή ευθύς, ή ολίγον

ύστερον από την δ. ταύτην Σύνοδον. Δι' ό και ό Ιουστινιανός ένους περί

διαφορών των κληρικών λέγει, ουδόλως αναφέρει αυτούς, καί τοι τα άλλα

δικαστήρια των Κληρικών αριθμών. Λέγει λοιπόν ο κανών, ότι άνισως
Επίσκοπος, ή κληρικός διαφέρεται με τον Μητροπολίτη, τής επαρχίας

Ας καταλαμβάνη ή τον έξαρχον της διοικήσεως. Όπερ ταυτόν έστιν, ότι

οι υποκείμενοι κληρικοί και Μητροπολίται το θρόνο Κωνσταντινουπό

λεως, ας κριθούν, ή εις τον έξαρχον της διοικήσεως, εις την οποία ευ.

ρίσκονται, ή εις τον Κωνσταντινουπόλεως, ώς εις ίδιον Πατριάρχην. Δεν

είπεν ότι, όποιος κληρικός διαφέρεται προς άλλοτρίας διοικήσεως Μητροπο

λίτην, ή Μητροπολίτης προς Μητροπολίτην της οποιαδήποτε διοικήσεις
και ένορίας, ας κρίνωνται προς τον Κωνσταντινουπόλεως, Αλλ -- οδι

είπε, πρώτον ας καταλαμβάνη τον έξαρχον της διοικήσεως, ή τον

Κωνσταντινουπόλεως, καθώς ανωτέρω άλλοιοί και παρεξηγεί τον κα

νόνα ο Πάπας Νικόλαος, αλλ' άφηκεν εις των κρινομένων την βούλη

σιν εξίσου να πηγαίνουν, ή εις τον έξαρχου της διοικήσεως, ή εις τον

Κωνσταντινουπόλεως, και να δικάζωνται άπαραλλάκτως, ή εις τόν ένα,

ή εις τον άλλον. Διό καί ό Ζωναράς ου παντων, λέγει, των Μητρο

πολιτών, πάντως ο Κωνσταντινουπόλεως καθείται δικαστής, αλλά τών

ύποκειμένων αυτώ (ερμηνεία του ιζ. της παρούσης δ.) και εν τη έρ

μηνεία του έι της Σαρδικής ο αυτός λέγει «μόνων των υποκειμένων τω

» Κωνσταντινουπόλεως έχει ο Κωνσταντινουπόλεως τις εκκλήτους. Ωσπερ

και μόνων των υποκειμένων τώ Ρώμης, έχει ό"Ρώμης τας εκκλήτους».

Ηδη δε επειδή ή Σύνοδος και ο έξαρχος της Διοικήσεως δεν ενεργεί,

ό Κωνσταντινουπόλεώς έστι Κριτής πρώτος και μόνος και έσχατος των

υποκειμένων αυτώ Μητροπολιτών, ου μην δε και των υποκειμένων τους

λοιπούς Πατριάρχας. Μόνη γαρ ή οικουμενική σύνοδος είναι ο έσχατος

και κοινότατος Κριτής πάντων των Πατριαρχών, ώς είπομεν, και άλ

λος ουδείς Ορα και την υποσημείωσιν του σ. της β. οικουμενικής

έν ή περί διοικήσεως πλατύτερον είπομεν. Tών εξάρχων δε τούτων των

υπό τού κανόνος αναφερομένων, παλαίποτε παυσάντων, ως επομεν,

οι νύν λεγόμενοι Έξαρχοι, οι εις τα έξω υπό της εκκλησίας πεμπόμε

νοι, εκκλησιαστικών υπηρεσιών εισιν ονόματα,
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- Ο δε κή, της Καρθαγ. διορίζει, εάν Πρεσβύτεροι, και Διάκονοι κατηγορηθούν, να εκλέγη από τα πλησιόχωρα μέρη, ο

- μεν Πρεσβύτερος εξ Επισκόπους, ο δε Διάκονος τρεις, και συν αυτούς να θεωρή την κρίσιν των ό ίδιος Επίσκοπος, να δίδεται δε

- και εις αυτούς ή διορία τώνδύω μηνών, και τα πρόσωπα των κατηγόρων αυτών να εξετάζωνται, ώς και επί του Επισκόπου. Τους δε

- λοιπούς κληρικούς μόνος κρίνει ο εντόπιος Επίσκοπος. Ένας δε Επίσκοπος δεν κρίνει, ούτε Επισκόπους, ούτε Πρεσβυτέρους

- και Διακόνους κατά τον ρή τής αυτής Καρθαγ. δ δε πζ. της αυτής. Εάν κληρικοί έλεγχθέντες δάτινα εγκλήματα άνα

» μεταξύ εις ένα χρόνον δεν άθωώσουν τον εαυτόν τους από αυτά, να μη δέχεται εις το εξής η απολογία των. Ο δε ρέ της

- αυτής, εάν κληρικός, λέγει, διαφερόμενός τιν, ζητήση από τον Βασιλέα πολιτικών κριτήριο, και όχι Επισκοπικών, καθαιρείται

- Θεσπίζει δε ο Ιουστινιανός νεαρά ραγ’ κειμένη έν βιβλ. γ. των Βασιλικ. τίτλ. ά., κεφ. λέ, ότι όποιος έχει κρίσιν με κλη

-ρικών, ή Μοναχών, ή Διακόνισσαν, ή Mονάζουσαν, ή Ασκήτριαν, πρότερον άς άναφέρη την υπόθεσιν εις τον Επίσκοπο,

- εις τον οποίον οι εναγόμενοι αυτοί είναι υποκείμενο. Και εάν ο Επίσκοπος κρίνη κατά την άρέσκειαν και των δύω

ημερών, χρεωστε ο άρχων (εάν κάμη χεία) να φέρη εις έκβασιν την ψηφισθείσαν παρά του Επισκόπου καταδίκη. Και νεαρά

»τή αυτή κεφ. λστ. θεσπίζει, ότι, εάν ήναι το πράγμα εκκλησιαστικών, καμμίαν κοινωνίαν νά μήν έχουν οι άρχοντες εις αυτό,

- αλλά μόνο οι Επίσκοποι, κατά τους κανόνας, να δίδουσι τέλος εις αυτό. Ενδετή αυτή νεαρά κερ ή θεσπίζει, ότι, εάν ο κα
ν - , ----- , -- ν - - 1 η - 1 - - - - - - - "α τ------- - - - - ν

Στηγορούμενος ήναι Επίσκοπος, ο Μήτροπολίτης αυτού να εξετάζη τα περί αυτού. Εάν δεήνα Μητροπολίτης, να εξετάζη τά πε

νρί αυτού ο Αρχιεπίσκοπος, εις τον οποίον υπόκειται. Εάν δε Πρεσβύτερος, ή Διάκονος, ή Κληρικός, ή Ηγούμενος, ή Μοναχός,

και ο Επίσκοπος αυτών να θεωρή τά περί αυτών, και κατά το σφάλμα του κάθε ένος να δίδη και τα πρέποντα κανονικά επιτίμια.»

Ανάγνωθι και τον οδ. Αποστολικών, και τον στ' της ά.
ν ν Απος, ιέ.

Κανών Ι". τής ά. ιέ, ις".

- ν -- η η , Η τής δ. ε. κ.

Μη έξείναι κληρικών ενδύω πόλεων κατά ταύτον καταλέγεσθαι έκκλησίας, έν ή τε την αρχήν έ-Ιτ:

χειροτονήθη, και ενή, προσέφυγε, ώς μείζον, δήθεν, διά δόξης κενής επιθυμία». Τους δέ γειτούτο Εται η

ποιούντας αποκαθίστασθαι τη δια έκκλησία, έν ή εξ αρχής έχειροτονήθησαν, και εκεί μόνον λειτουρ-Ιτή και δεν
- » - ν - " , " ν " , - Α.Τι ν τ, ν Συ ψή τήςΣαρ

γεν. Eι μέντο ήδη τις μετετέθη εξ άλλης εις άλλην εκκλησία, μηδέν τους της προτέρας έκκλησίας, από

ήτοι των υπ' αυτήν μαρτυρίου, ή πτωχείων, ή ξενοδοχείων, επικοινωνείν πράγμασι. Τους δέγε τολ-Ι"

μώντας μετά τον όρον της μεγάλης, και οικουμενικής ταύτης Συνόδου πράττειν τι των νυν άπηγορευμένων,

ώρισεν ή άγια Σύνοδος εκπίπτειν του ιδίου βαθμού, -

- Ερμηνεία,

Διορίζεται ο παρών Κανών, ότι δεν είναι συγκεχωρημένον ένας κληρικός να συγκαταριθμητα ένταυτώ εις δύω πόλεων (ή και

μιάς πόλεως κατά τον ιέ της ζ) έκκλησίας, εις μίαν μεν όπου έχειροτονήθη, εις άλλην δε όπου μετά ταύτα μετέβη, ώς μεγαλη

τέραν ούσαν, διά κενοδοξία, και αισχροκέρδεια. Όσοι δε μετά τον παρόντα κανόνα το άτοπον τούτο κάμνουν, να επαναγυρί

ζουν εις την προτέραν εκκλησία, όπου έχειροτονήθησαν, και εκεί μόνον να ενεργούν τα του κλήρου. Είδε και έφθασέτινας έως

τώρα να μετατεθή άπό μίαν έκκλησίαν εις άλλη», μένων έντή μεταθέσει, να μην απολαμβάνη πλέον κανένα σιτηρέσιον από τα

της προτέρας του εκκλησίας πράγματα, ξενοδοχεία, λέγω, πτωχοτροφεία, και μαρτυρικούς ναούς. Όποιοι δε τολμήσουν ύστερα

από τον κανόνα τούτον της μεγάλης Συνόδου να κάμουν τι από αυτά, ούτοι να καθαιρούνται. Η δεις", νεαρά κειμένη εις τον

γ. τίτλ. του γ.βιβλιτών βασιλικι διορίζει, ότι, αν αποθάνη τινος εκκλησίας κληρικός, να μην χειροτονήται παρευθύς εκεί άλλος,

άλλ’ εάν ευρίσκωνται εις άλλας έκκλησίας περισσότεροι κληρικοί από τους διωρισμένους, να παίρνουσιν από εκείνους, και να ανα

πληρώσι τον αριθμών του ελλείποντος κληρικού, έως ού φθάσουν εις την εξ αρχής διορισθείσαν ποσότητα οι της κάθε μιας εκκλη

σίας Κληρικοί. Όρα και τον ιέ. Αποστολικό, ν Απος. β.

Κανών ΠΑ. - λη της οι

- εγ. τής ς.

ν ν ιζ. τής Αν

Πάντας τους πένητας, και δεομένους επικουρίας, μετά δοκιμασίας, επιστολίοις, είτουν ειρηνικούς έκ-Ιτα: α
-- "- Κι- Ελεύουν. Ακό ν ν - ν Α - ν ν ν ιά, τής Λαοδ.

ησιαστικος μονος οδεύει ωρίσαμε, και μη συστατικος Δια το τάς συστατικάς επιστολάς προσή-Ι:
κεν τοις ούσιν έν υπολήψει μόνος παρέχεσθαι προσώπους -- ε: ζ. ή.

-- της Καρθαγ.

Ερμηνεία, λά τις ρις"

Ολοι οι πένητες, και χρήζοντες βοηθείας, ορίζει ο παρών κανών, να δοκιμάζωνται πρώτον, ει τη αληθεια χρειάζονται βοή

θείαν, και ούτω νά λαμβάνουσιν από τους Επισκόπους μικράς επιστολάς, ειρηνικάς όνομαζομένας, διά τι έπροξενούσαν ειρήνην

εις εκείνους που έπασχαν από οργή, και άδικον γνώμην των αρχόντων, και δυναστών (αύτα δε αι επιστολα ωνομάζοντο και

άπολυτίκα). Όχι δε να λαμβάνουσι και συστατικάς. Διά τία συστατικαί ώς επιτοπλείστον πρέπει να δίδωνται εις εκείνα τα

πρόσωπα, των οποίων ή υπόληψις εδυσφημήθη μεν πρότερον, διά των συστατικών δε επιστολών συνίσταται και αθωόνεται (1),

Ανάγνωθι την ερμηνεία, και την υποσημείωσιν του ιβ. Αποστολικού

(1) Έτυχε να ευρω εις ένα μέρος ότι τα εις τους πένητας διδόμενα επιστόλια ήταν εις τοιούτον χαρακτήρα, και με τέτοια λόγια επιγεγραμμένα

Τά επιστόλια ταύτα, ο μεν Σωζόμενος βιβλ. έ, κεφ. ις. συνθήματα

επισκοπικών γραμμάτων ονομάζει, ο δε Θεολόγος κατά Ιουλιανού επι

στολιμαία συνθήματα, λέγων: «Τους επιστολιμαίος συνθήμασιν, οίς ή

εμείς εξ έθνους εις έθνος τους χρήζοντας παραπέμπομεν».

«Πώς δε νύν γίνονται ταύτα, όρα εν τω

τέλει της βίβλου.»

 

 



ΙΙΟ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ -

Κανών ΙΒ.

Ήλθεν εις ημάς, ώς τινες παρά τους εκκλησιαστικούς θεσμούς προσδραμόντες δυναστείας, διά πραγματι

κών την μίαν έπαρχίαν εις δύω κατέτεμον, ώς εκ τούτου δύω Μητροπολίτας Εργαζί, εν τη αυτή επαρχία. Ώρισε

της και οι τοίνυν ή άγια Σύνοδος, του λοιπού μηδέν τοιούτο τολμάσθαι παρά Επισκόπου. Έπει τον τοιούτο έ

Απος, λό". Ιπιχειρούντα, εκπίπτειν του ιδίου βαθμού. Όσα δε ήδη πόλεις διά γραμμάτων Βασιλικών, τώ της Μη

της και τις τροπόλεως ετιμήθησαν ονόματι, μόνης απολαυέτωσαν της τιμής, και ό την έκκλησίαν αυτής διοικών

: ": Επίσκοπος, δηλονότι σωζομένων τη κατά αλήθειαν Μητροπόλει των οικείων δικαίων
της ς. λς"

--

..." -

λθ" της γ'.ή Ερμηνεία,

Επειδή μερικοί φίλαρχοι Επίσκοποι, προσερχόμενοι εις τους Βασιλείς, διά προσταγμάτων Βασιλικών (ταύτα γάρ είναι τα πραγ

ματικά όπου λέγει εδώ ο κανών) εζήτουν να τιμώνται με Μητροπόλεως όνομα αι Επισκοπα των, και την μίαν επαρχία, και Μη

τρόπολιν, εις δύω εμοίραζον. Ώστε εκ τούτου ηκολούθει να ήναι εις μίαν και την αυτήν Μητρόπολιν δύω Μητροπολίτα (το ο

ποιον είναι έξω από τους συνοδικούς κανόνας, και μάλιστα τον ή της ά), και να διαφέρωνται εντεύθεν άναμεταξύ τους οι της

επαρχίας εκείνης Επίσκοποι (1). Διά τούτο ώρισεν ή άγια Σύνοδος αύτη, εις το εξής να μην τολμήσι να κάμη τούτο κανένας

Επίσκοπος. Όποιος δε, αν μόνον επιχειρισθή τοιούτότι, κάν και δεν το κατορθώση, να καθήσεται. Όσα δε πόλεις και Επι

σκοπα, έως τώρα έφθασαν να τιμηθούν διά βασιλικών γραμμάτων με όνομα Μητροπόλεως, ας έχωσι μόνον την εκ του ονόματος

τούτου τιμήν και αυτα, και ο ταύτας έχων Επίσκοπος. Τα δίκαια όμως, και η εξουσία τών της Μητροπόλεως πραγμάτων, να

σώζωνται εις την αληθώς, και άνωθεν και εξ αρχής λεγομένη, και ούσαν Μητρόπολιν, (2) χωρίς να δύναται ο νέος και κατά

την τιμήν μόνην λεγόμενος Μητροπολίτης, να σφετερίζη τι απ' αυτά. Δίκαιον δε κυρίως της αληθούς Μητροπόλεως, το νάχει

ροτονή ο Μητροπολίτης αυτής τον της τιμηθείσης Μητροπόλεως Επίσκοπο, κατά τον ς" της ά, λέγοντα, ότι, δεν είναι Επί

σκοπος ο μη κατά γνώμην του Μητροπολίτου γεγονώς. Ανάγνωθι και τον λδ. Αποστολικόν,

Κανών IP".

Απος ε.α Ι Ξένους Κληρικούς και αναγνώστας εν έτέρα πόλει, διχα συστατικών γραμμάτων του ιδίου Επισκό
TOU υργείν. -

μηδαμού λειτουργεί, α

Ερμηνεία,

Διορίζει ο παρών κανών ότι ξένοι Κληρικοί και Αναγνωσται να μην ισχύουν να ενεργήσουν τι του κλήρου αυτών εις άλλην

πόλιν, χωρίς να έχουν γράμματα συστατικά και της χειροτονίας και της ορθοδοξίας, και της άλλης ζωής αυτών. Ως λαϊκοί ό

μως έκεσε νά κοινωνούν, Ανάγνωθι και τάς έρμηνείας του ιβ. και ιέ. Αποστολικού μετά της σειράς των παραλλήλων κανόνων.

Επειδή ο τόπος του παρόντος κανόνες ουδε τον αριθμών αυτών έχώρε.

Α"πος. κς". Κανών ΙΔ. * -

της ς" - οβ' --

τής έν Λαο- η Α. - ένα - Άνω - - * ν Σ ΠΙΝ, - - αν -ύ ν

δικ ι λά. Ι , Επειδή έν τον επαρχιας συγκεχωρητα τοις Αναγνώστας καιΨάλτας γαμε», ωρσεν η ε:

τις εικαρθ Ίσύνοδος μη έξείναι τινι αυτών έτερόδοξον γυναίκα λαμβάνειν. Τους δε ήδη εκ τοιούτου γάμου παιδο
εθ". κθ' λy".

ποήσαντας, ει μεν έφθασαν βαπτίσαι τά εξ αυτών τεχθέντα παρά τους αιρετικούς προσάγειν αυτά τη

κοινωνία της καθολικής εκκλησίας. Μη βαπτίσαντας δε, μη δύνασθαι έτι βαπτίζειν αυτά, παρά τους αιρετικούς,

μήτε μην συνάπτειν πρός γάμον αιρετικώ, ή Ιουδαίω, η "Ελληνι. Ειμή άρα επαγγέλλοίτο μετατίθεσθαι εις την ορθό

δοξον πίστιν το συναπτόμενον πρόσωπον τώ ορθοδόξω. Ειδέτις τούτον τον όρον παραβαίη της άγιας Συνόδου, κα

νονικώύποκείσθω επιτιμίω. -

Ερμηνεία,

Αγκαλά και ο κτ των Αποστόλων προστάζει ότι οι Αναγνωστα και Ψάλτα μετά την χειροθεσίαν εάν θέλουσι να υπαν

δρεύωνται, μ' όλον τούτο από τον παρόντα Κανόνα φαίνεται, ότι δεν ήταν τούτο πανταχού συγκεχωρημένο, (και μάλιστα εις

την Αφρικήν κατά τον ιθ. κανόνα αυτής) ορίζει λοιπόν η άγια Σύνοδος αύτη, ότι εις τους τόπους εκείνους, όπου τούτο συγχω

ρεται να μην ήναι άδα εις τα Αναγνώστη, και Ψάλτη να λαμβάνη γυναίκα ετερόδοξοι. Όσοι δε έφθασαν να γεννήσουν

τέκνα από τοιούτον παράνομον γάμο, νά τά φέρνουν εις την καθολικήν έκκλησία, και ει μεν τά εβάπτισαν με το τών αιρετ

κών βάπτισμα, εάν το βάπτισμα το αιρετικών εκείνο, εις το οποίον εβαπτίσθησαν, δεν ήν διαφορετικών από το ορθόδοξοι, κατά

την ύλην και το είδος, αλλ' ήναι δεκτόν εις την Καθολική εκκλησίαν νά τά χρουν με μόνον το μύρο, ώς λέγει ο Ζωναράς

(το ορθότερον όμως και ασφαλέστερον είναι να βαπτίζωνται. Ωσάν όπου όλων των αιρετικών το βάπτισμα είναι μόλυσμα, και

(1) Καθώς ένα παρόμοιον διηγείται ο Θεολόγος Γρηγόριος, εν τω

επιταφίω του Βασιλείου, ότι έγινεν εις την Μητρόπολιν της Καππα

δοκίας, της Επισκοπής των Τυάνων εις νέαν Μητρόπολιν τιμηθείσης.

(2) Τοιουτοτρόπως άφ’ ού ή Χαλκηδών ετιμήθη εις μητρόπολιν από

τον Μαρκιανόν, και ή Νίκαια από τον Ουαλεντινιανόν, έδιωρίσθη ότι τα

οικεία δίκαια και αξιώματα να σώζωνται εις τας παλαιάς και κατά

αλήθειαν ούσας Μητροπόλεις αυτών, ώς φαίνεται τούτο εν τή δ. πρά

ξει της παρούσης Συνόδου. Διά τούτο και το Βυζάντιον, και ή Διλία

αγκαλά και ετιμήθησαν εις Πατριαρχεία, μ' όλον τούτο περί μεν της

Αιλίας λέγει ό ζ" της ά. Κανών ότι να σώζεται εις την Μητρόπολιν

αυτής την Καισάρειαν το οικείον αξίωμα, ως επομεν. Περί δε του Βυ

ζαντίου, ο μεν Βαλσαμών, και Νικηφόρος ο Γρηγοράς λέγουσιν, ότι

εις τους καιρούς των εχειροτονείτο ο Κωνστα τινουπόλεως Πατριάρχης

από τον Ηρακλείας. Τώρα δε μόνην την Πατεριτζαν λαμβάνει από αν

τόν, επειδή προ του να γένη Πατριάρχης, το Βυζάντιου ήταν του με

ρακλέους Επισκοπή,

-
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όχι βάπτισμα, και ανάγνωθι τάς ερμηνείας του μς", μζ και ξή. Αποστολικού). Εάν όμως το βάπτισμα εκείνο δεν ήναι δε

κτον, να τα αναβαπτίζουν. Είδε και άκόμη δεν τα έβάπτισαν, να μην τα βαπτίζουν πλέον εις το αιρετικών βάπτισμα, ούτε να

τα συνάπτωσιν εις γάμον με αιρετικών, δηλαδή, ή με Ιουδαίων, ή με Έλληνα, άπιστον δηλ. και ειδωλολάτρη». Είδε ίσως και

ο αιρετικός υπόσχεται νά γένη ορθόδοξος Χριστιανός, ας γίνεται πρώτον κατά την υπόσχεσίν του, και τότε ο γάμος ας τελειούται,

Ο ςτις δε παραβή ταύτα, νά ήναι υποκείμενος εις τά τών Κανόνων επιτίμια, των ανωτέρων δηλαδή Αποστολικών

Συμφωνία,

«Παρομοίως, και ο λάι της εν Λαοδικ. προστάζει να μη δίδουσιν οι Χριστιανοί τα τέκνα των εις τους αιρετικούς, αλλά μάλ

•λον να λαμβάνουσιν από αυτούς, αν υπόσχωντανά γένουν Χριστιανοί. Αλλά και ο ί, της αυτής έν Λαοδικ, εμποδίζει να μην

»συνάπτωσιν εις γάμον τά παιδίατων οι εκκλησιαστικοί με αιρετικούς. Αυτό τούτο διορίζεται και ο κθ' της έν Καρθ, ο δε οβ.

-της σ’ και άκυρον ποιεί τον γάμον εκείνον που κάμει, όχι μόνον κληρικός, αλλά και απλώς ορθόδοξος Χριστιανός, ή Χρι

-στιανή με αιρετικούς. Εκείνοι δε οπού άνωθεν και εξ αρχής ευρέθησαν αιρετικοί, εβαπτίσθη δε το εν μέρος από αυτούς ύστε

•ρον, και θέλουσι νά μή χωρισθούν, ας μή χωρίζωνται, κατά τον αυτόν, και κατά τον Παύλον. Όςτις Παύλος και εμποδίζει

την μετά άπιστων συζυγία», λέγων μή γίνεσθε έτεροζυγούντες άπιστος. Ανάγνωθι και τον κ. Αποστολικόν (1).»
ά, Κοριν. ς".

ν ν 11.

Κανών ΠΕ.

Διάκονον μη χειροτονείσθαι γυναίκα προ ετών τεσσαράκοντα, και ταύτην μετά ακριβούς δοκιμασίας της και οι
- - - - -- ν -- Λ, - ν η - - - -

Ειδέγε, δεξαμένη την χειροθεσίαν, και χρόνον τινά παραμείνασα τη λειτουργία, έαυτήν επιδώ γάμω, ύ-Ιτής σε οι
- - -ν - ν - - - τού Βα

βρίσασα την του Θεού χάριν, ήτοιαύτη αναθεματίζεσθω μετά του αυτή συναφθέντος, - τα οι

Ερμηνεία,

Διά το ευκολοαπάτητον και ευκολoκρήμνιστον των γυναικών, προστάζει ο παρών Κανών, νά μή χειροτονήται Διακόνισσα όχι

ολιγώτερον από τεσσαράκοντα ετών. Και τεσσαράκοντα δέχρόνων, ούσα πάλι, νά μή χειροτονήται άπλώς και ώς έτυχε, αλλά με

ακριβή δοκιμήν του βίου και της ζωής αυτής. Ανίσως δε τοιουτοτρόπως χειροτονηθείσα, και διακονήσασα μερικών καιρών, ύστερον

καταφρονήση την χάριν του Θεού και υπανδρευθή, ή τοιαύτη να αναθεματίζεται μαζί με εκείνον που την έπήρε διά γυναίκα. Ο

δε Αρμενόπουλος λέγει (ββλ. ς τίτλ. γ) ότι εκείνων όπου πορείου Διακονισσας, και Καλογραίας, να κόπτωνται αι μύται μετά

τών πορνευθεισών. Όρα και την ερμηνεία του θ'. κανόνος της ά και την γ. εις τούτον υποσημείωσιν.

Κανών Iς".

Παρθένον αναθεσαν εαυτην τω Δεσπότη Θεώ, ώσαύτως δε και Μονάζοντας, μή εξείναι γάμω προσο-Ι:
-- ν -- - -- η - - της ς", μό".

μιλεί». Ειδέγε ευρεθείεν τούτο ποιούντες, έστωσαν ακοινώνητοι. Ωρίσαμεν δε έχειν την αυθεντία» της ΕΕ, Κάρο

επ' αυτούς φιλανθρωπίας τον κατά τόπον Επίσκοπον :

Ερμηνεία,

Το πλαό, μερικας γυναίκες με λαϊκών σχήμα αφιέρωνα τον εαυτό των εις τον θεο, ώς ολοτα τώτο άπό τον μέ τής

τ, και ώμολόγουν να παρθενεύουν κύρια ούσα τών λογισμών, και αφού επιπλέον εδοκιμάζοντο αν μένουν εις την ομολογία των

έσυναριθμούντο με τας άλλας παρθένους (παρθένος γαρ ή τοιαύτη ονομάζεται, κατά τον ιή. Βασιλείου). Αλλά και το μέλαν σχήμα

ενεδύοντο, κατά τον μέ τής ς όθεν και ο παρών Κανών διορίζει, ότι αν παρθένοι αύται, αλλά δή, και οι Μοναχο, όπου, ή κατά

το σιωπώμενο, στέργουσι την αγαμία, ή και ερωτώμενοι ομολογούν να παρθενεύουν κατά τον ιθ. Βασιλείου, ούτα, λέγω, δεν

είναι συγκεχωρημένοι να υπανδρεθούν, και να παραβούν τις ομολογίας και συνθήκας όπου έδωκαν προς τον Θεόν. Διότι, αντάς

συμφωνίας όπου κάμνουν προς αλλήλους οι άνθρωποι βεβαιούτο του Θεού όνομα εις το μέσον παραλαμβανόμενο, καθώς λέγει ο

Θεολόγος Γρηγόριος, πόσον μέγας κίνδυνος είναι να ευρεθούν αυτοί παραβάτα των συμφωνιών εκείνων, όπου προς τον Θεόν αμέ

σως έποίησαν και αν κατά τον μέγα Βασίλειον (διατάξ, ασκητ, κά) ο μοναχός, ως καρποφορήσας και αφιερώσας το σωμάτου

εις τον Θεό, δεν εξουσιάζη πλέον αυτό ως Θεον αφιέρωμα, ούτε είναι δίκαιο, να το έχεις χρήσιν και δούλευση των συγγενών

του, πόσω μάλλον δεν δύναται να το έχη εις χρήσιν σαρκικής μίξεως; (2) είδε και ευρεθούν τινες να κάμουν τούτο, να αφορί
--

(1) Λέγει δε και ο Φώτος τίτλ. ιβ. και γ. ότι, επειδή το κγ. βιβλ.

του β' τίτλ. διατάξ. ά. θεσπίζει, ότι ο γάμος είναι άνδρός και γυναι

κός συνάφεια και συγκλήρωσις πάσης της ζωής, και Θείου και ανθρωπί

νου δικαίου κοινωνία, πρέπει κατά τον ορισμόν τούτου οι συνα

πτόμενοι, να ήναι ομοιόθρησκοι. Το δε ά. βιβλ. του κώδικα τίτλ.έ. δια

τάξ. ιβ, λέγει, ότι άν αμφισβητούσαν οι γονείς, Όσοι δηλαδή ομόθρησκοι

όντες, ώρθοδόξησεν εν μέρος εξ αυτών, ή κατά τινα άλλον τρόπον έφθασαν

εν ανομοιοθρησκεία να συναφθούν). Πρέπει να υπερνικά εκείνο όπου θέλει

να κάμη τα τέκνα του ορθόδοξα. Και πάλιν διατάξει ή του αυτου τίτλ.
εάν το ένα μέρος των συγκατοικούντων ήνα ορθόδοξον, το δε άλλο αιρε

τικών, πρέπει τα παιδια αυτών να γίνονται ορθόδοξα. Γέγραπτα δε και

ένβίβλ. ά. των Βασιλικών τίτλ.ά. κεφ. λέ, κανένας Ιουδαίος άς μη λαμ

βάνη χριστιανήν γυναίκα, μήτε Ιουδαίαν χριστιανός. Διότι όποιος τοιούτον

τι πράξη, θέλει λάβει τών μοιχών την τιμωρίαν. Το δε ορθόδοξον πρόσω

πον που επηρεν ετερόδοξον και αιρετικών δεν συγχωρείται να κοινωνήση

- κ---------------------------------------
-- , ----- ,----- , ----- , --- -- , ----------

--

- -

-

τα Θεία μυστήριο, άνισως πρότερον και δεν χωρισθή, και κανονισθή, κατά

την λή, απόκρισιν Βαλσαμώνος. Το αυτό λέγει και Συμεών ό Θεσσαλονί

κης (αποκρίσι μζ) προσθείς, ότι, μόνον εις τό τέλος της ζωής του να

μεταλαμβάνη γινομένου ευχελαίου υπέρ αυτού (εάν μετανοή, δηλαδή), αλλ'

ούτε μερίδα να παίρνη του τοιούτου προσώπου ό ιερεύς, ούτε τις προ

σφοράς του και λειτουργίας να δέχεται Ει μη μόνον κερί και θυμίαμα,

και κάποτε (όχι πάντοτε δηλαδή) να διδη εις αυτό αγίασμα και αντίδωρον,

και τούτο, διά νά μή πέση εις απόγνωσιν, και ελεημοσύνας να το προ

στάζη να κάμνη. -

(2) Όθενό αυτός Θεολόγος εις τα έπη του λέγει. Όσον ή παρθενία εί

να ανωτέρα από τον γάμον, τόσον και ο άγνός γάμος είναι ανώτερος από

εκείνον όπου ζητεί να έχη και παρθενίαν και γάμον, όθεν ή πρέπει να παρ

θενεύη τινάς κατά αλήθεια, ή να υπανδρεύεται, και όχι εν ταυτώ να θέλη

να σμίγη παρθενίαν με γάμου, μέλι με χολήν, κρασί με βόρβορον, και τα

Γεροσόλυμα με την Σαμάρειαν.

----- , ----- --

- -
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4. - -- - - -

ζωντανάς έχη δε την εξουσίαν ο κατά τόπον Επίσκοπος να φιλανθρωπευθή προς αυτούς, και ή να ελαφρύνη το επιτίμιον αυτών,

ή και να συντέμη τον χρόνον αυτού,

τους συναφθέντας. Πορνεία γαρ, ή μάλλον ειπείν

κανόνι, και ιή όρα και τον ζ' της παρούσης,

Απος. οδ'

τής ά.ς" τής

δ', θ'.κά, τής

έν Αντοχ,

ιδιέ, τής έν

Καρθ ή. ιβ.

εδ. ι έ ς".

κζ' κή, λς"

πζ" τις ρέ.

ριέ, ριή. ρκή

ρκθ. ρλ"

ρλζ ρλήρλθ'

τής ς", κέ. λή"

μησαν. Ει δε εντός των τριάκοντα ετών γεγένηται τις, ή

λέγουσιν ήδικήσθαι, περί τούτων κινεν παρά τη συνόδω της επαρχίας. Ει δέτις άδικο το παρά του. -

δίου Μητροπολίτου, παρά τώ"Εξάρχω τους διοικήσεως, ή τώ Κωνσταντινουπόλεως θρόνω δικαζέσθω,

καθ' ά προείρηται. Είδε και τις εκ βασιλικής εξουσίας έκανίσθη πόλις, ή αύθις καινισθείη, τους πολι

τικούς και δημοσίος τύπος, και των εκκλησιαστικών παροικιών ή τάξις άκολουθείται,

- - -- Σ

Όχι όμως, μένοντος άδιασπάστου του συνοικεσίου, αλλά μετά το χωρισθήναι άπ’ άλλήλους
- ν » --

ε: μοιχεία έστιν, ου γάμος το γενόμενο, κατά τον μέγαν Βασιλ. έντώ σ' αυτού

Κανών ΙΖ'.

Τάς καθ' εκάστην επαρχίαν αγροικικάς παροικίας, ή έγχωρίους μένειν άπαρασαλεύτους παρά τους κα
η η - -A -- - Α ν » ν

τέχουσιν αυτάς Επισκόποις, και μάλιστα η τριακονταετή χρόνον ταύτας αβιάστως διακατέχοντες ώκονό

γένοιτο περί αυτών αμφισβήτησις, έξείναι τοις

Ερμηνεία,

- - - - ν » ν

Αγροικικα παροικία είναι ένορία μικραί, αι οποίαι και εις τα άκρα και μακρυνά μέρη ευρίσκοντο, και από λίγους ανθρώπους

έκατοικούντο, μονίκια όνομαζόμενα. Εγχώριο δε παροικία, είναι ένορία, αι οποίαι και εις αγρούς και χωρία έπλησίαζον, και
-, ν αν - ν

περισσοτέρους είχαν τους έγκατοίκους. Αύται λοιπόν αι παροικία της κάθε επαρχίας, προστάζει ο παρών κανών, νά μένουν άνα
- -- Λ

φαίρετοι, και αναπόσπαστοι από τους κατέχοντας αυτάς Επισκόπους, και μάλιστα, άνισως εις τριάκοντα χρόνους έχον αυτάς εις

την εξουσία αυτών πίστει καλή, και αβιάστως, δηλ. χωρίς να βιάσουν τινά, και νά τάς άρπάσουν με άδικον αιτίαν (!) δε

ανάμεσα εις τους τριάκοντα χρόνους έγινε καμμία διαφορά περί τούτων, ή μετά τον παρόντα κανόνα ήθελε γένει, είναι άδεια εις

εκείνους που λέγουσιν ότι αδικούνται δι' αυτάς, να θεωρούν την διαφοράν αυτών εις την Σύνοδον της επαρχίας. Εάν δέτινας ή

θελε άδικήται δι' αυτάς από τον Μητροπολίτη του, ας θεωρη την κρίση του εις τον Έξαρχον και πρωτεύοντα της Διοικήσεως

(του οποίου το έργον έγινεν ανενέργητον μετά την δ. ταύτην Σύνοδον, ως επομεν, υποσημ. του θ' της παρούσης) ή εις τον Κων
σταντινουπόλεως, καθώς προερβέθη. Είδε έως τώρα εκτίσθη καμμία πόλις από εξουσίαν Βασιλική, ή εις το εξής: διά νά

κτισθή, τότε δεν θέλει ζητήσει να υποτάξη αυτήν ο γειτονεύων Επίσκοπος, ώς ενορία του. Επειδή η τάξις τών της έκκλησίας έ
ν

κείνης ενοριών, έχει να ακολουθή εις τους πολιτικούς νόμους και προστάγματα, όπου ήθελε διορίσει περί της νεοκτισθείσης πόλεως

ο Βασιλεύς, και όχι το ανάπαλιν (2)

Συμφωνία,

ν ν -

«Σημείωσα ότι τούτον τον κανόνα ή ς".

-- - - ν αν -- - ν

εις δύω τμήματα διαιρέσασα, το μεν από της αρχής του κανόνος έως του, παρά τη
»

»Συνόδω της επαρχίας, κέ κανόνα αυτής ποιεί. Το δε απο του, είδε και τις έκ. Βασιλικής εξουσίας, μέχρι τέλους, λή, κανόνα, ο

ή-δερκθ' της έν Καρθ. διορίζεται ότι εάν τις Επίσκοπος τόπον τινά των αιρετικών επιστρέψ

-- ν -

προς την ορθοδοξία, και βαστάση
ν

αυτόν τρεις χρόνους, χωρίς να τον αναζητήση ο οφείλων αναζητήσαι, να μην αναζητήται πλέον από αυτόν. Ο δε ρκή, λέγει,
- ν -- - -- - ν - 4,

ότι οι προς την καθολικήν ενότητα επιστραφέντες αιρετικοί, εις εκείνον τον θρόνον να υπόκητα, εις τον οποίον ήτον υποκειμένη

και η έκπαλαι εκεί ευρισκομένη καθολική ένωσις των ορθοδόξων. Αλλά και δρλ. λέγει, εάν τινας τον κατεχόμενον λαών από

«Οσον παρθενία προφερέστερη εστί γάμοιο

»Τούνεκεν η καθαρή, ασπάζεο πάμπαν άριστε

» Ήε γάμου στέργειν τον όμοίΐου ώς ενέπoυσι.

»Φεύγειν άζυγέος τε βίου, ζυγίου τε πρόσωπου,

» Και Σολύμος Σαμάρειαν αλτροτάτην ιερούσιν.

Λέγει δε και ό Θείος Επιφάνιος αρέσ ξά, «κρείττον τοίνυνέχειν άμαρ

κτίαν μίαν, και μη περισσοτέρας. Kρείσσον πεσόντα από δρόμου φανερώς

εαυτώ λαβείν γυναίκα κατά νόμον, ή από παρθενίας πολλά χρόνο μετα

ονοήσαντα, εισαχθήναι πάλιν εις την έκκλησίαν. » Ο δε Χρυσόστομος λέγει

έντή προς Θεόδωρου επιστολή, ότι τόσον χαλεπώτερον αμάρτημα κάμνει

ο μοναχός που υπαγορευθή από την μοιχεία, όσον είναι ανώτερος ο Θεός
από τους ανθρώπους. Ο δε μέγας Βασίλ. έν μεν τους κατά πλάτ. όροις

ιδ. λέγει, ότι εις τον μοναχόν εκείνον, όπου άθετήσει την προς Θεονόμο

λογίαν, να μην ανοίγο τινος αδελφός την θύραν του οίκου του διά να τον

δεχθή, μήτε αν ήναι ψύχρα, και έλθη δια να σκεπασθή οχι δια μίσος,

αλλά διά νά έκτραπή, ώς λέγει ο Παύλος. Εν δε τη προς μοναχο, εκπε

σόντα επιστολή, λέγει, ότι μηδε να χαιρετούμε τον τοιούτον. Αυτά τα

ίδιαλέγει και ο Θείος Νικηφόρος καν. κδ. εν δε το λό. κανόνι αυτού, λέ

γει. Ότι να αναθεματίζεται ο ύπανδρευθείς μοναχός και μη μετανοών, και

να ενδύεται το σχήμαστανικώς, και εις μοναστηρίου να εγκλείεται, όταν
δε οιτσα, το σχήμα επιτραφή και μετανοήση, να ενδύεται αυτό χω

ρες των ευχών, κατά τον ιδ. καν του αυτού. Όστες δε δια ανάγκην

τινα ενδυθή το σχήμα, ή διά πανουργία, και υπόκρισιν, ώς αυτό περι

γελών, έπειτα μετά την ανάγκην, και την υπόκρισιν, άπορρίψη αυτό, ού.

το. να επιτιμάται, να κάμνη τρεις τεσσαρακοστής ημερών, κα ούτω νά

μεταλαμβάνη, κατά τον κά του αυτού. Ο Θείος ούτος Νικηφόρος εν κ.

καν λίγει άνισος καλογραία φθαρή από βαρβάρους, ή άνδρας ατάκτους,
εί με ή προτίρα ζωή αυτής ήταν άκατηγόρητος, μ. ημέρας μόνον να επι

τιματα, Ει δε ητον μεμολυσμένη, ώς μοιχαλίς να επιτιμάται. Σημείωσα

οτι οι οθερα τις ασκήτρια, ή μονάστρια, ήτοι ιεράν παρθένον. Αλλά και

οι συνεργήσαντες εις την φθορά, κεφαλικώς τιμωρούνται και πάτα ηπει

»Τόσον παρθενιης άγνος γάμος αμφίβοίο.

» Παρθενίου, ει σοίγε μένος και θυμός ώσωρεν.

»Δεύτερον εκ πρώτοιο καλον πλέον αμφοτέρων δε

»Μιγνύντας μέλι χολήν, και βόρβορον είνω. - - - - - -

ριουσία αυτών άρπάζεται υπό του άρχοντος, και δίδεται εις το μοναστή
ριον της φθαρείσης, κατά την β. διάταξιν του ά. τίτλ. τών νεαρών

(Φώτ. τιτλ. θ. κεφ. λ.) όμοίως και εκείνος όπου άρπάσει, ή δοκιμάσει να

πάρη εις γυναίκα την τοιαύτην ιεραν παρθένον, κεφαλικώς τιμωρείται, κατα

το ά. βιβλ. τίτλ. γ. διατάξ, έ, αυτή δε μετά των αυτής πραγματων,
εμβάλλεται εις μοναστήρου, και ασφαλώς φυλάττεται. Προσθέτει δε και

τούτο ο Βλασταρις, ότι δεν δύναται να βίψη το σχήμα, και να ευρίσκεται

πλέον εις τον Κόσμον, ουδε εκείνος όπου γένει μοναχός εις τας υστέρας

αναπνοής της ζωής του, και δεν έκατάλαβε τελείως τα εις αυτόν τελούμενα
όταν τον έκαμαν μοναχόν. Όρα και την υποσημείωσιν τούζ. της δ. και

αυτόν τον ζ' αυτής. Κανόνα, αναθεματίζοντα τον βιψαντα το σχήμα μο
ναχών και κοσμικήν αξίαν λαβόντα. Όρα και την υποσημείωσαν τού λ5.

του Νικηφόρου, - - - -

(1) Σημείωσα ότι δεν εναντιώνεται ούτος με τον ή της γ, εκείνος μεν

γαρ λέγει περί επαρχιών, εις τας οποίας εχειροτονούντο και Επίσκοποι,

διορίζων να μην άρπάζωνται αυτα πλεονεκτικώς από τινας Επισκόπους, μή

ούσα υπό την εξουσίαν των προκατόχων αυτών Επισκόπων, ούτος δε

λέγει διά ένορίας παραμικράς, αι οποίαι και παρεβλέποντο τυχόν διά το

άχρηστου και μικροπρεπές, από τους άνωθεν και εξ αρχής κατέχοντας και

νεμομένους αυτάς. - - - -

(2) Συνεχώρησεν η Σύνοδος εις τον Βασιλέα να διατάσση περί ενοριών
εις μόνας τας υπ' αυτού οικοδομουμένας πόλεις, και όχι άπλώς εις όλας,

καθώς συμπεραίνει ο Βαλσαμών. Διότι κατά τον ιβ της παρούσης Συνο

δου, αι δια γραμμάτων Βασιλικών τιμηθείσα Μητροπόλεις, την τιμήν μό

νον απολαμβάνουσιν αυταίτε και ο τούτων Επίσκοπος, τα δε δίκαια και

προνόμια απαραμείωτα σώζονται εις την κατά αλήθειαν προϋπάρχουσαν

Μητρόπολιν. - -----------
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» άλλον, νομίζων δε ώς εδικόν τον κρατήση, όχι με γράμματα του κατέχοντες Επισκόπου, ή με την ερώτησιν της Συνόδου, αλλά
1. ν ν ν ν ν -

-- --

-με δυναστείαν και έφοδο, ούτος να χάνη τον λαόν εκείνον, και αν ήταν και εδικός του, και αν λέγη ότι είχε γράμματα από

τον πρωτεύοντα. Ανάγνωθι και τάς έρμηνείας του οδ. Αποστολικού, τους", της ά. και του θ'. της παρούσης τετάρτης.»

Κανών ΙΗ'.

- - -- -- - - ν - -- - Απος. λά.

Tο της συνωμοσίας, ή φατρίας έγκλημα, και παρά των έξω νόμων πάντηκεκώλυτα. Πολλώ δήμαλ- ::

λον έντή του Θεού εκκλησία τούτο γίνεσθαι απαγορεύειν προσήκει. Είτινες τοίνυν Κληρικοί, ή Μονά-:
- -- -- ν - -- - ν ν -- της --

ζοντες εύρεθείεν, ή συνομούμενοι, ή φατριάζοντες, η κατασκευάς τυρεύοντες Επισκόποις, ή Συγκληρι-Ιήρις της εν

κούς (1), έκπιπτέτωσαν πάντη του οικείου βαθμού, :ε

-- Ερμηνεία, - γ', δ', ιέ.

- ν»,
-

Συνωμοσία μεν είναι το να συνδεθούν τινες αναμεταξύ τους με όρκους Φατία δε, το να συνδεθούν με συμφωνίαν και απόφασιν,
αν ν - - -- ν αν - 1 Λ -

ότι να μην αφήσουν εκείνα που έβουλεύθησαν κατά τινος, έως όπου νά τά τελειώσουν. Συνωμοσίαν έκαμαν οι Ιουδαίοι εκείνοι,
- - - - - ν - ν

ώς ιστορεί ο ιερός Λουκάς έντας πράξεσιν, οι κατά τον Παλα σνομότατες, άνεθεμάτισαν έαυτούς μήτε φαγείν, μήτε Πράξ. κεφ
- αν ν - --------- -- η - ν - --

- -

πει, εως οι απατενωσιτο,Παλο, Λέγει λοιπόν, παρων Κανών, ΟΤΙ ΤΟ έγκλημα της συνωμοσίας και της φατρίας, και από τις 21.
- * - - - , ν --

αυτούς τους εξωτερικούς νόμους το ον των Ελλήνων (2), όσον και των ορθοδόξων Βασιλέων, των τους περισσοτέρους νόμους από
ν - ν - -- - - ν - - ν - η -- --

τους Έλληνας παραλαβόντων (3), είναι παντ έμποδισμένον Πολλώ μάλλον πρεπει να εμποδίζεται άπό τού να γίνεται τούτο εις

την έκκλησίαν του Θεού. Λοιπόν άνισως ευρεθούν μερικοί κληρικοί, ή μοναχοί να συνομνύουν, ή να φατριάζουν, ή άλλα τινά σκλη
ρά και πονηρά νά κατασκευάζουν (τούτο γαρ δηλο, το, τυρεύοντες. Κατά το, έτυρώθη ως γάλα ή καρδία αυτών, αντί του έσκλη

- α ν ν - -1 - "- ν » γ - 4- Σ -- 1. - - λ- - ν ν ν - -ρύθ ΟΤΟΥ τυρί εναντίον εις τους Επισκόπους αυτών και συγκληρικούς, ας καθαίρωνται. Ανάγνωθι και την ερμηνεία του λά

Αποστολικού

Κανών ΙΘ'.
-

τ- -- ν - - ν - - να - ν - - - - -

Η"λθεν εις ημετέρας ακοας, ως έν ταϊς επαρχίας αι κεκανονισμενα συνοοοι των Επισκόπων ου γί- Απος. Ας

νονται, και εκ τούτου πολλά παραμελείται τών διορθώσεως δεομένων εκκλησιαστικών πραγμάτων. Ώρισε:

τοίνυν ή αγία Σύνοδος, κατά τους τών άγίων Πατέρων κανόνας, δις του ενιαυτού επί το αυτό συντρέ-1: τις εν
- ν - ν Α ς, ένθα άν ό -------- όλ 2 - - ν Η Αντιοχ. κ.

χεν καθ' εκάστην επαρχίαν τούς επισκόπους, ένθα άν ό της Μητροπόλεως Επίσκοπος δοκιμάση, και της εν Καρ

διορθούν έκαστα τα ανακύπτοντα. Τους δέμή συνιόντας Επισκόπους ενδημούντας τας εαυτών πόλεσιν και Ιράν και τα
- -- πO , πέ. ρο] .ταύτα εν υγεία διάγοντας, και πάσης απαραιτήτου και αναγκαίας ασχολίας όντας ελευθέρους, άδελφικώς ρ

επιπλήττεσθαι,

Ερμηνεία.

Επειδή οι κανονισμένα κατ' έτος να γίνωνται δύω Σύνοδο, δεν εγίνοντο, και εκ τούτου πολλά εκκλησιαστικά πράγματα άμε

λούντο, χρήζοντα διορθώσεως. Διά τούτο ορίζει ο παρών Κανών, να συνάγωνται δις του ενιαυτού εις κάθε επα χίαν οι Επίσκοποι,

όπου εύρεί εύλογον ο Μητροπολίτης, και να διορθώνουν τις υποθέσεις όπου κατά καιρούς τυχαίνουν. Όσοι δε Επίσκοποι υγιαίνον

τες και ελεύθεροι όντες από κάθε αναγκαίαν φροντίδα, δεν συναχθούν, να επιπλήττωνται αδελφικώς. Ανάγνωθι και την έρμηνείαν
τού λζ. Αποστολικού

Κανών Κ.

Απος, τέ.

ν - - ν ν- - - ν - ν ν- - ν- ν της αμε, υς"

Κληρικούς εις έκκλησίαν τελούντας, καθώς ήδη ώρίσαμεν, μή εξείναι εις άλλης πόλεως τάπτεσθαι της δίνει και
κγ. τής ζ".έκκλησίαν, αλλά στέργειν εκείνην, έν ή λειτουργεί, εξ αρχής ήξώθησαν εκτός εκείνων, οίτινες άπολέ-Ιαι η τα

σαντες τάς ιδίας πατρίδας, από ανάγκης εις άλλην έκκλησίαν μετήλθον. Eι δέτις Επίσκοπος μετά τον ζ". ιέ, της
- ν ν -- ν ν Αντιοχ. γ.

όρον τούτον, άλλω Επισκόπω προσήκοντα δέξοιτο κληρικών, έδοξεν άκοινώνητον είναι και τον δεχθέντα : Καρθαγ.

1. - - Ε. -- Σκ. - , -------- Α- - - ---- Σύ ----- , ---- - 1 γ. τιμή της

και τον δεξάμενον, έως άν ό μεταστάς κληρικός εις την ιδίαν επανέλθοι έκκλησίαν ε: :

-- φ ν ις αθ'

Ερμηνεία, -

Οι κληρικοί (ώς προείρηται εν τω ή κανόν) όπου ευρίσκονται εις μίαν έκκλησία, δεν είναι άδεια να μετατίθενται εις άλλης

πόλεως έκκλησία, αλλά να μένουν εις εκείνην, εις την οποίαν εξ αρχής έκληρώθησαν διά να λειτουργούν. Έξω μόνον εκείνοι,

οίτινες με το να έφυγαν από την πατρίδα των διακαμμίαν ανάγκη, επιδρομην τυχόν βαρβάρων, μετετέθησαν εις άλλην εκκλη

σαν (οι οποίοι και αυτοί πρέπει να επιστρέφουν εις την έκκλησίαν των μετά την των βαρβάρων επιδρομήν κατά τον ή της σ').

Οποιος δε Επίσκοπος, ύστερον από τον παρόντα κανόνα, δεχθή άλλου Επισκόπου κληρικών, να αφορίζεται και ο δεξάμενος και

ο δεχθείς από την των συνεπισκόπων, και συγκληρικών κοινωνία, έως όπου να επαναγυρίση ο ξένος και ηρικός εις την έκκλησί

αντού. Ανάγνωθι και την ερμηνεία του έ. Αποστολικού

Κανών ΚΑ". - "Απος, οδ. -

-- τη 6". -" της

Κληρικούς, ή Λαϊκούς κατηγορούντας Επισκόπων, ή Κληρικών, άπλώς και άδοκιμάστως, μη προσ- κ.:
δέχεσθαι εις κατηγορίαν, ειμή πρότερον εξετασθείη αυτών ή υπόληψις. ρλή. ρεθ"

(1) Ιωάννης ο Αντιοχεύς εν τη συλλογή των Κανόνων τίτλ. 32, έχει τας φατρίας και τις συνωμοσίας. Βιβλ. ξ, τον Βασιλικ. τίτλ.χ. : ---------
- -

-
-

-

-------- -- -- -

- - -

- *

συμμοναζουσιν, άντι του συγκληρικούς, νωμοσία γαρ ποιητας κατά της πολιτείας ενέχεται εις το περί καθοσιώ

(2) Καθώς ο Ούλπιανός τούτο ιστορεί σεως έγκλημα. Τι δε έστι καθοσίωσις δρα εις την υποσημείωσιν του ο 3
- - - - -- - -- -- ν - - - - - - - - -

(3) Ο δε Φώτιος τίτλ. θ. κεφ. λζ. λέγει ότι ο πολιτικός νόμος τιμωρεί. Αποστολικού. Σημείωσα ότι ο Βαλσαμών εις τον παρόντα κανόνα λέγει

- 15
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-- - -

β' ά. Κυρίλ,

Ερμηνεία,

Ο παρών κανών διορίζει, ότι εκείνοι οι κληρικοί, ή οι λαϊκοί, όπου κατηγορούν τους Επισκόπους, και Κληρικούς, διά υπόθεση

όχι χρηματική, κα δα, άλλα εκκλησιαστική, και εγκληματική, νά μή δέχω τα εις κατηγορία αυτών απλώς και άνεξετάστως,

άνσως πρότερον δεν εξετασθή ή υπόληψίς των, εάν ήναι αδιάβλητος, και άκατηγόρητος. Όρα και τον οδ. Αποστολικών και

τον ς". τής β. -

Κανών ΚΒ'.

ε:: Μη έξείναι Κληρικούς μετά θάνατον του ιδίου Επισκόπου διαρπάζεν τάδιαφέροντα αυτώ πράγματα,

της: Σε Καθώς και τους πάλαι κανόσιν άπηγόρευτα (1). Η τούς τούτο ποιούντας, κινδυνεύειν περί τους ιδίους
Κ -

φεται βαθμούς, --

Ερμηνεία,

Δεν πρέπει, λέγει ο παρών Κανών, οι Κληρικοί, μετά τον θάνατον του Επισκόπου των νά διαρπάζουσι τα πράγματά του, καν - - « - 2 ν - -- -

θώς και οι παλαιοί κανόνες τούτο εμποδίζουσιν (ώς ότών Αποστ.μ. και Αντιοχ. κδ) εκείνοι δε όπου τούτο κάμνουσί, να κινδυ

νεύουν να χάνουν τον έδικόν τους βαθμών, και αξίωμα. Ανάγνωθι και την ερμηνεία του μ. ΑποστολικούΧ. ι 9 Α ι Α μ.

Κανών ΚΓ'.

*Αποστ. ιέ. --

: Ηλθεν εις άκοάς της άγιας Συνόδου, ώς κληρικοί τίνες και μονάζοντες, μηδέν έγκεχειρισμένοι υπό

:1 του ιδίου Επισκόπου, έστι δ' ότε και ακοινώνητοι γενόμενοι παρ’ αυτού, καταλαμβάνοντες την Βασιλεύ

2: και ουσαν Κωνσταντινούπολιν, επί πολύ έν αυτή διατρίβουσι, ταραχάς έμποιούντες, και θορυβούντες την έκ

της καρδιές κλησιαστικήν κατάστασιν, ανατρέπουσίτε οίκους τινών. "Ώρισε τοίνυν ή άγια Σύνοδος τους τοιούτους ύ

: τις πομιμνήσκεσθαι μεν πρότερον, διά του έκδίκου της κατά Κωνσταντινούπολινάγιωτάτης εκκλησίας, επί
εθ". τώ εξελθείν της Βασιλευούσης πόλεως. Ει δε τους αυτούς πράγμασιν έπιμένο εν αναισχυντούντες, και

άκοντας αυτούς διά τού αυτού έκδίκου έκβάλλεσθαι, και τους ιδίους καταλαμβάνειν τόπους,
9 μ

Ερμηνεία,

Επειδή και η Σύνοδος αύτη έμαθεν, ότι μερικοί κληρικοί, και μοναχοί, με το να μην έχουν εις χείρας καμμίαν έκκλησιαστι

κήν διοίκησιν, ώς μη του ιδίου των Επισκόπου κρίναντος αυτούς άξιους εις τούτο, μερικας φορας δε και άφωρισμένοι όντες από

αυτόν, πηγαίνουν εις Κωνσταντινούπολιν και πολύν καιρών εις αυτήν διατρίβοντες ταράττουσε την τής έκκλησίας κατάστασιν, και ά

νατρέπουσι τά όσπήτα, ή τών υποδεξαμένων αυτούς χριστιανών, ή και των μιμησαμένων αυτούς συγκληρικών. Διά τούτο ορίζει

διά του παρόντος κανόνας αυτής, πρώτον να μηνύωνται διά μέσου του έκδίκου της εκκλησίας, να φύγωσιν ειρηνικώς από την

Κωνσταντινούπολιν. Είδε και επιμένουσιν εις τά αυτά πράγματα με αναισχυντίαν, νά άποδιώκωνται και χωρίς νά θέλωσε με το

μέσον του ιδίου έκδίκου, και να πηγαίνουν εις τους τόπους των. Τις δε είναι ο έκδικος, όρα εις την υποσημείωσιν τού β. της

παρούσης Συνόδου. Όρα και τόνιέ. Αποστολικ.

Κανών ΚΔ.

Της δ', δ'

τής ς". μο,

τής ζ". ιβ'

εθ" τής άκαι

Τά άπαξ καθιερωθέντα μοναστήρια κατά γνώμην "Επισκόπου, μένειν εις το διηνεκές μοναστήρια. Και

τά ανήκοντα αυτοις πράγματα φυλάττεσθαι, και μηκέτι γίνεσθαι ταύτα κοσμικά καταγώγια. Τους δε

συγχωρούντας τούτο γίνεσθαι, υποκεσθαι τους εκ των κανόνων επιτιμίοις.

λον β'

Ερμηνεία,

Ο παρών Κανών διορίζεται ότι όσα μοναστήρια φθάσουν μίαν φοράν να καθιερωθούν, με την γνώμην και άδεια του κατά τό

πον Επισκόπου (καθώς προείπομεν εις τον δ' της παρούσης Συνόδου κανόνα, δν και ζήτει), αυτά πρέπει να μένουν παντοτινά

μοναστήρια, και εις το εξής πλέον νά μή γίνωνται κοινά και κοσμικά καταγώγια. Ομοίως και όσα πράγματα έχουσι κινητά και

ακίνητα, πρέπει να φυλάττωνται αναφαίρετα και απαραμείωτα. Όσοι δε, κάν και αυτοί οι ίδιοι δεν τα κάμωσε κοσμικά, μήτε ά

φαιρέσουν από τα πράγματάτων, δώσουν δε άδειαν εις άλλους να κάμουν τούτο, ούτοι νά γίνωνται υπεύθυνοι εις τά επιτίμια των

κανόνων. Ποια δε είναι τα επιτίμια ταύτα, εκείνα όπου ήζ, εν τω γ. αυτής κανόνι περιέχει, καθαρούσα μεν τους κληρικούς,

άφορίζουσα δε τους μοναχούς, και λαϊκούς, εκείνους, που ήρπασαν μεν μοναστήρια και επισκοπεία, και τα έκαμαν κοινά καταγώ

για, δεν θέλουσι δε νά τά επιστρέψουν πίσω διά νά γένουν πάλιν ιερά, καθώς ήταν και πρότερον

Συμφωνία,

«Ο δεμθ. της σ', όχι μόνον προστάζει να μην γίνωνται τα μοναστήρια κοινά και κοσμικά κατοικητήρια, αλλά και να μη

»δίδωντα ταύτα εις κοσμικούς από τινα, διά νά τά προστατεύουν δηλαδή και να τα διοικούν. Εμποδίζει δε και ο β' της ζ, το

να αποξενώνη τινάς Ηγούμενος τα αιτούργια, και πράγματα του μοναστηρίου. Ο δε θ' αυτής δεν συγχωρεί να παίνρη τινάς

Μην επής ότι ή διά κακόν γινομενη συνωμοσία κολάζεται, και όχι ή διά ναράς και ό Βλάσταρς (στιχ. έ) εκείνους όπου λαμβάνουσι τα πράγματα

καλόν, αλλά κάθε συνωμοσία, είτε έπι καλώ, είτε έπι κακώ γένηται. του Επισκόπου διά να τα φυλάξουν. Ούτινες, εάν σφετερίσουν τι από αυ

(1) Εν άλλοις δε αντιγραφος εύρητα ούτως έχων ό Κανών. Καθάπερ τά, καθαιρούνται παρομοίως με τους διαρπάζοντας

και τους παραλαμβάνουσιν απηγόρευτα παραλαμβάνοντας δε έννοεί όΖω
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μοναχός τα πράγματα που έδωκεν εις το μοναστήριό του, αν αφ' εαυτού του αναχωρήση. Και ο β. δε του Κυρίλλου θέλει να

μένουν αναφαίρετα τα κειμήλια και υποστατικά άπό τάς έχούσας αυτά έκκλησίας (1)

Κανών ΚΕ.

«Επειδή πέρτίνες των Μητροπολιτών, ώς περηχήθημεν, άμελούσι τών έγκεχειρισμένων αυτούς ποι- : :

υμνίων, και αναβάλλονται τας χειροτονίας των Επισκόπων. Έδοξε τη άγια Συνόδω εντός τριών μηνών στα καρέ

γίνεσθαι τας χειροτονίας των Επισκόπων, ειμήποτε άρα απαραίτητος άνάγκη παρασκευάσοι έπιταθή-: :

να τον της αναβολής χρόνον. Ειδέ (2) μή τούτο ποιήσοι, ύποκεσθαι εκκλησιαστικούς επιτιμίοις. Την Ε ε:

νμέν το πρόσοδον της χηρευούσης έκκλησίας, σώαν παρά τώοικονόμωτής αυτής έκκλησίας φυλάττεσθαι.» ::

: αν
α - Αν

Ερμηνεία, --

Ο παρών Κανών διορίζει, ότι οι Μητροπολίται να μην αμελούσι τα ποιμνιάτων, και αναβάλλουσι τας χειροτονίας των υποκε

μένων αυτους Επισκόπων, αλλά μετά τον θάνατον του τελευτήσαντος Επισκόπου νά χειροτονούσιν άλλον Επίσκοπον εις την

χηρεύουσαν Επισκοπή, ανάμεσα εις τρείς μήνας. Έξω μόνον αν καμμία απαραίτητος ανάγκη βιάζή νά έκταθή περισσότερον ο τής

αναβολής καιρός (ίσως γάρ από βαρβάρους ήχμαλωτίσθη ή Επισκοπή εκείνη, ή άλλο τι κακών συνέβη εις αυτήν, και διά τούτο

δεν δύναται να υπάγη τινάς έκεσε) όποιος δε Μητροπολίτης άμελήσοι τούτο, νά γίνεται υπεύθυνος εις κανονικά επιτίμια. Τα

σιτηρέσια όμως των πραγμάτων της Επισκοπής εκείνης, πρέπει να τα φυλάττη ο οικονόμος τούτων σώα και ανελλιπή, έως

ότου νά τά παραδώση εις τον μέλλοντα χειροτονηθήναι. Όρα τόννή και μι. Αποστολικ.

Κανών Kς". Tών Αποστ.

λή, μά. τής

ν - η - ν ν η εξ. τά. εβ.

«Επειδή έντισιν έκκλησίας, ώς περηχήθημεν, διχα οικονόμων οι Επίσκοποι τα εκκλησιαστικά χει- τις εκτι
ορίζουσι πράγματα έδοξε πάσαν έκκλησίαν Επίσκοπον έχουσαν, και οικονόμον έχειν εκ του ιδίου κλήρου, Η::

» οικονομούνται τα εκκλησιαστικά κατά γνώμην του ιδίου Επισκόπου. Ώστε μη άμάρτυρον είναι την οι: ε:Η

νκονομίαν της εκκλησίας, και εκ τούτου σκορπίζεσθαι τα της αυτής εκκλησίας πράγματα, και λοιδορίαν:
-- "-- --ό - - ν - - - -- » - - ν - Γάγρ. ζ' τής

»τή ιερωσύνη προστρίβεσθαι. Ειδεμή τούτο ποησο, ύποκείσθαι αυτόν τους θείους κανόσιν». ε: α

Ερμηνεία ε:ρ η α ύριλλ. β'

Επειδή λέγει ο παρών Κανών, έμάθομεν, ότι εις μερικάς έπαρχίας χωρίς οικονόμον διοικούσιν οι Επίσκοποι τά της εκκλη

σας πράγματα καθ' εαυτούς, και καθώς αυτοί βούλονται δια τούτο εφάνη εύλογο, ότι εκάστης εκκλησίας ο Επίσκοπος να έχη

οικονόμον, όχι από τους οικείους αυτού δούλους ή συγγενείς, αλλά από τους κληρικούς του, οικονομούντα τά της εκκλησίας πράγ

ματα, κατά την γνώμην του αυτού Επισκόπου. Ώστε να μην ήναι άμάρτυρα που, και πώς, και πότε δαπανώνται τα της εκ

κλησίας εισοδήματα, και εντεύθεν νά δίδη υποψίαν ο αρχιερεύς εις τόν λαών και αιτίαν να τον κατηγορούν, ότι σκορπίζει ταύτα

(1) «Λέγει δε και το ιά βιβλ των Βασιλικών διατάξεων τίτλ. ή δια,

ντάξει νά. (παρά Φωτίω τίτλ. β. κεφ. ά.), ότι τα ιερά έχουσι θείονδί

-καιον, και από κανένα δεν εξουσιάζονται. Ιερόν δε πράγμα είναι εκείνο

-όπου αφιερωθή δημοσίως. Και πάλιν διατάξει. . τίτλ. ά. ιερόν είναι το

- ορθώς και διά του ιερέως αφιερωθεν τώ Θεώ, ώς ναοί και σκεύη, εκείνο

δε όπου κάμνει τινάς ιερόν με εδικήν του αυθεντίαν, δεν είναι ιερόν. Του

-ούν τοιούτου ιερού, και ο ναός εάν πέση, μένει ο τόπος ιερός. Και δεν

νήμπορεί κανείς, κατά του Αρμενόπουλ. βιβλ... τίτλ. ιά, να τον εξου

- στάση. Ο άπαξ γάρ γενόμενος ιερός, δεν παύει ποτέ από το να ήναι

ιερός. Είδε και ή λς, διάταξις βιβλ. ιά τίτλ. ζ λέγει ότι τα ιερά, όταν

-δουλωθούν από τους πολεμίους, παύουσι να ήναι ιερά, καθώς και ο ελεύ

-θερος παύει από το να ήναι ελεύθερος, όταν δουλωθή, μετά δε την δου

λείαν, γίνονται πάλιν ιερά, τούτο, λέγω, εννοείται, ότι παύουσιν από του

να ήναι ιερά τη ενεργεία, όχι όμως και κατά την δύναμινάει κατ' αύ,

τήν είναι ιερά, και μάλιστα τα ιερά και κινητά σκεύη. Τα όποια και

δουλωθέντα δείχνουσι πολλαίς φορας την ένούσαν δύναμιν της άγιότητος

αυτών και με την ενέργειαν. Καθώς την έδειξε, τόσον ή του Θεού κι

βωτός, όταν αιχμαλωτίσθη από άλλοφύλους, κατακρημνίσασα τα αυτών

είδωλα, και από ποντικούς γεμίσασα τους τόπους αυτών, και πληγώ

-σασα αυτούς εις τας έδρας (ά. Βασιλ. κεφ. δ'), όσον και τα ιερά σκεύη

» όπου αιχμαλωτίσθησαν από τους Βαβυλωνίους έκ τού ναού της "Ιερουσα

αλήμ, θανατώσαντα τον Βαλτάσαρ, διατί έμεταχειρίσθη ταύτα ώσαν κοινά

και ανίερα (Δανιήλ έ), πλήν με όλα ταύτα, εκείνο όπου λέγει όμέγας Βασίλ.

» (όρ. ήθεκ. λ.) είναι όσον αληθινόν, άλλο τόσον φοβερόν. Λεγει γάρ ότι

εκείνο όπου αφιερωθή εις το όνομα του Θεού, έως τότε έχει την τιμήν

•ώς άγιον, έως ότου φυλάττεται το θέλημα του Θεού εις αυτό, δι’ ό, και

- ο οίκος εκείνος και ναός ό εν Ιερουσαλήμ αφέθη έρημος της θείας χά

κριτος, κατά το λόγιον του Κυρίου «ιδού άφίεται ο οίκος υμών έρημος».

» Με το να μην έφυλάττετο το θέλημα του Θεού εις αυτόν, ταυτόν ειπείν

» με το να μην το έφύλατταν οι εις τούτον λατρεύοντες ιερείς, τα ιερά

- δεν μπορεί να τα εξουσιάση τινάς με το να τα έτρωγε, και ενέμετο εις χρό

» νους πολλούς. Κατά τον σ. τίτλ. της ί. Διατάξεως. Τα ιερά δεν ήμπο

» ρούμεν ώς εδικά μας να εκδικήσωμεν, ήτοι να αποκτήσωμεν. Κατά την κγ.

»Διάταξιν βιβλ. σ. τίτλ. ά. Εάν αναμεταξύ εις δύο κοινούς και ανιέρους

ντόπους ευρίσκεται τόπος ιερός, δεν ήμπορεί να γίνεται πέραμα της οδού

» από τον ιερόν τόπον εις τον ανίερον, κατά την ιδ. διάταξιν του ά. τίτλ.

εμποδίζεται να κτίση τινάς εις τόπον ιερόν, κατά την δ. Ινστιτουτιώνα,

» ήτοι εισαγωγήν των νόμων τίτλ. ιέ. Κανένας δεν ήμπορεί να πωλήση, ή

να αλλάζη, ή να χαρίση, ή αμανέτι να βάλη Μοναστήριο, όπου θυσιαστήριον

»καθιδρύθη, και ιερά γέγονε λειτουργία, και μοναχική άσκησης. Και αν τοιούτο

» κανένα γένη, είναι άκυρου, και ο πωλήσας μεν θέλει χάσει και την τιμήν όπου

νέλαβε και το μονατήριον, ή και πράγμα του μοναστηρίου όπου έπώλησε. Και

» ο αγοράσας δε ομοίως θέλει χάσει, και την τιμήν όπου έδωκε, και το

» μοναστήριον όπου ηγόρασε. Και ή τιμή αύτη θέλει δίδεται εις τα κατά

» τόπον μοναστήρια και εις την κατά τόπον εκκλησίαν. Κατά την ά. διά

ταξιν του β. τίτλ. των νεαρών (παρά Φωτ. τίτλ. ιά, κεφ. ά). Η δε β.

Διάταξις του β. τίτλ. των Νεαρών (Φωτ τίτλ. . κεφ. ά.) αλλά και ο

Αρμενόπουλ. βιβλ. γ. τίτλ. δ. προστάζουν ότι οι οικονόμοι και επίτρο

ποι, και οι άλλοι κυβερνήται των εκκλησιών και ευαγών οίκων, και οι χαρ

τουλάριο, και οι τούτων γονείς και τέκνα, να μην δίδουν εις τινα, πράγμα

εκκλησιαστικών διά νά τό φυτεύση, ή διά να το πακτώση, ή και αμανέτι

βάλλουν αυτοί, και να παίρνουν άσπραδιά όλα ταύτα. Διότι εκείνοι όπου

το φυτεύσουν, και το πακτώσουν και ώς αμανέτι αυτό κρατήσουν, θέλουν

χάσει και τα άσπρα όπου δι' αυτά έδωκαν, και τα έξοδα όπου έκαμαν διά

να το φυτεύσουν. Και οι ανωτέρω άπαντες όπου το έδωκαν, θέλουν χάσει,

όχι μόνον όσην τιμήν έπήραν δι’ αυτά, αλλά και να ζημιώνουνται και αυτοί

τόσον, όσονέξοδου έκαμαν οι λαβόντες διά να το φυτεύουν, και η τιμή αύ

τη να δίδεται εις τον θείον οίκον και ναών, του οποίου ήταν κτήμα το

πράγμα. Η γ. Εισαγωγή τίτλ. ιθ' και κγ', διορίζει, ότι δεν ήμπορείτινας

να αγοράση ιερόν, ήξεύρωντας ότι έστιν ιερόν. Είδε άπατηθείς το αγόρασεν

ώς ιδιωτικών, κάμνει κρίσιν εναντίον εκείνου όπου κατά απάτην το έπώλη

σε. Τού ναού πεσόντος, ο τόπος ανίερος ου γίνεται όθεν ουδε πωλείται,

κατά την ογ. διάταξιν του α. τίτλ. (παρά Φωτί, τίτλ. β. κεφ. α)

(2) Ίσ. είδε τις
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κακώς. Όποιος δε Αρχιερεύς κάμη έξω από τον κανόνα τούτον, να γίνεται υπεύθυνος εις τά έπιτίμια των θείων κανόνων. Κα

θώς δε ο Αρχιερεύς πρέπει να έχη οικονόμον τών της έκκλησίας π αγμάτων, έτζι και ο Ηγούμενος πρέπει να έχη οικονόμον

των του μοναστηρίου πραγμάτων (1) ανάγνωθι και τον λή, και μά. Αποστολικό, - -

--

Κανών ΚΖ.

- ---- ---- ---

Της ς ηθ' συναιρουμένους τους
τής εν Αγκ. «Τους άρπάζοντας γυναίκας (2) επ' ονόματι συνοικεσίου, ή συμπράττοντας, ή

: νάρπάζουσιν, ώρισεν ή άγια σύνοδος, ει μεν Κληρικοί είεν, εκπίπτει του ιδίου βαθμού. Ει δε Λαϊκοί, ά
σιλ, Χό . Α. λη

:"Η »ναθεματίζεσθαι».

Ερμηνεία,

Ο παρών Κανών δριμύτερον από τους άλλους κανόνας τους περί άρπαγής γυναικών διαλαμβάνοντας, επιτιμά τους άρπάζοντας

γυναίκας διά νά τάς λάβουν εις γάμου κοινωνία. Διότι, όχι μόνον τους άρπάζοντας αυτάς, άλλά και εκείνους όπου συνήργησαν

μεν διά του έργου, συνεβοήθησαν δε διά συμβουλής εις την τοιαύτην άρπαγή, εμέν είναι Κληρικοί, καθαρεί, είδε είναι Λαϊκοί,

άναθεματίζει ή και με δίκαιον τρόπο. Διά τί εκείνος που άρπάζει ταύτας, ήμπορεί να προφασισθή ότι τον παρακινεί ο άτοπος

έρως των γυναικών, οι δε συνεργούντες, ή συμβοηθούντες αυτούς, από τοιούτο κανένα αίτιον δεν παρακινούνται προς την άτοπον

πράξιν αυτήν, έξω μόνον από την κακίαν τής γνώμης των (4)

Κανών ΚΗ.

--

«Πανταχού τους των άγιων πατέρων όρος επόμενο, και τον άρτως αναγνωσθέντα κανόνα των εκατόν
Αποστ. λό"

τής β' γ". ν ν ν ν - ν ν - -- η - ν ν

τις τελε. Ιωπεντήκοντα Θεοφιλεστάτων Επισκόπων, των συναχθέντων επί του της ευσεβούς μνήμης μεγάλου Θεο

κδοσίου, του γενομένου βασιλέως έν τη βασιλίδ. Κωνσταντινουπόλεως νέα Ρώμη, γνωρίζοντες, τα αυτά και ή

εμείς ορίζομέντε και ψηφιζόμεθα περί των πρεσβείων της άγιωτάτης εκκλησίας, της αυτής Κωνσταντινουπό

νλεως νέας Ρώμης. Και γάρ τώ θρόνω της Πρεσβυτέρας Ρώμης διά το βασιλεύει» την πόλιν εκείνην, οι Πα

τέρες είκότως αποδεδώκασι τα πρεσβεία και τω αυτώ σκοπώ κινούμενοι οι εκατόν πεντήκοντα Θεοφιλέστα

και τον Επίσκοποι, τά ίσα πρεσβεία απένειμαν τώ της νέας Ρώμης άγιωτάτω θρόνω, ευλόγως κρίναντες, την βα

»σιλεία και συγκλήτω τιμηθείσαν πόλιν, και των ίσων απολαύουσαν πρεσβείων τη πρεσβυτέρα Βασλίδι Ρώμη,

- και εν τοις εκκλησιαστικούς ώς εκείνην μεγαλύνεσθαι πράγμασι, δευτέραν μετ' εκείνην υπάρχουσαν. Και ώστε

τους της Ποντικής, και της Ασιανής, και της Θρακικής Διοικήσεως Μητροπολίτας μόνους, έτι δε και τους

- εν τοις Βαρβαρκούς Επισκόπους των προειρημένων Διοικήσεων, χειροτονείσθαι ύπο του προειρημένου άγιωτά

του θρόνου της κατά Κωνσταντινούπολινάγιωτάτης εκκλησίας, δηλ. εκάστου Μητροπολίτου των προειρημένων

»Διοικήσεων, μετά τών της επαρχίας Επισκόπων χειροτονούντος τους της επαρχίας Επισκόπους, καθώς τους

» θείος Κανόσι διηγόρευτα. Χειροτονείσθαι δε, καθώς είρητα, τους Μητροπολίτας των προειρημένων Διοικήσεων

- παρά του Κωνσταντινουπόλεως Αρχιεπισκόπου, ψηφισμάτων συμφώνων, κατά το έθος, γινομένων, και έπ' αυ

» τόν αναφερομένων η ,

(1) Σημείωσα ότι ο οικονόμος κάθε χρόνον πρέπει να δίδη λογαριασμών

εις τον Επίσκοπον, (ή και εις τον ηγούμενου) περί της οικονομίας των πραγ

μάτων της εκκλησίας, ή τού μοναστηρίου. Ει δε τύχη να αποθάνη προ

του να δώση λογαριασμόν, να τον δίδουν οι κληρονόμοι του, κατά την μβ.

διάταξιν του γ' τίτλ. των νεαρών (Φωτ. τίτλ. ί, κεφ. ά), ο δε Μαλαξος

εις την ιστορίαν των Πατριαρχών λέγει, ότι ο μέγας οικονόμος των κτη

μάτων, πρέπει να ήνα Ιεροδιάκονος (ή Ιερεύς), όταν λειτουργή ό Αρχιε
ρεύς, ΐσταται εν τη μερίδι της αγίας τραπέζης φορών τό στιχάριον αυτού.

Και βαστάζων εν ταις χερσι το άγιον ριπίδιον, προσφέρει εις τον Αρχιε

ρέα και του μέλλοντα χειροτονηθήναι. Εξετάζει τα έσοδα και τα έξοδα,

και τους λογαριασμούς όλων των κτημάτων της έκκλησίας, κρατών χάρ

την και άναγράφων τούτους. Και τετράκις του ενιαυτού αναφέρει εις τον

Αρχιερέα θεωρεί και προνοείται τα πράγματα της χηρευούσης έκκλησίας,

έως ότου γένη αυτής Aρχιερεύς, και εις τας κρίσεις στέκεται εις το δεξιόν

μέρος του Αρχιερέως. Ο δε Ζωναράς εις την ιστορίαν Ισαακίου του Κο

μνηνού λέγει, ότι ο μέγας οικονόμος, και σκευοφύλαξ έπροχειρίζοντο από

τον Βασιλέα τότε. Ο δε Κομνηνος ούτος έδιώρισε να προχειρίζωνται από

τον Πατριάρχην και οι δύω. Ισίδωρος δε ό Πηλουσιώτης (επιστολ. αχκή.

Ερμίνω κομητο λέγει, ότι, οικονόμος ειρητα, παρά το εκάστω τό οικείον

νέμειν, ή παρά το εκάστω τών εν τω οίκω το προς αξίαν νέμειν.

(2) Κόρας παρά Ιωάννη Αντιοχεί συλ των Καν. τίτ. 42.

(3) Αυστηρά παιδεύει ή Σύνοδος, όμοίως δε και οι πολιτικοί νόμοι της

άρπαγας των γάμων, διατί είναι πράγμα άτιμον, ανατρεπτικών ολοκλήρων

οίκων, φόνων, και ταραχών, και απλώς πολλών κακών αιτιον. Και άν,

θετέον, οι γονείς, ή οι αυθενται τών άρπαζομένων γυναικών, μετά ταύτα

εις τους γάμους συγκατανεύουσιν, αλλά βιαίως και στανικώς των συγκα

τανεύρυσι, διά τάς ατιμίας και φθοράς, όπου προ του γάμου ακολουθούν

ώς επιτοπλείστον εις τας άρπαζομένας θυγατέρας και δούλας αυτών. Και

διά τί άλλος μετά ταύτα δεν θέλει αυτάς. Είπα δε ότι βεβαιότατα διά

τον λόγον τούτου ό Κανών ούτος και οι πολιτικοί νόμοι σφοδρώς τούς άρ

πάζοντας γυναίκας παιδεύουσι. Διά τί άν ήτον διά μόνην την υπεξουσιό

τητα, ιδού όπου και ο Βασίλειος κατά τον κβ. αυτού κανόνα, οι τώνύπε

ξουσίων θυγατέρων εξ άρπαγής γάμοι, θέλει, ότι να μένουν στερεοι με την

συναίνεσιν τών εκείνων γονέων, ώς είπομεν ανωτέρω, οι δε πολιτικοί νόμοι

τούς εξ άρπαγής γάμους διαλύουσε, κάν και οι πατέρες τών άρπαγεισών

γυναικών συναινέσουν ύστερον εις αυτούς, ώς είπομεν. Κατά δε τό λ6.

κεφ. τίτλ. ιβ. βιβλ. ξ, εάν τις άρπαση δούλην ξένην πόρνην ούσαν, και

κρύπτη αυτήν, μήτε ώς κλέπτης, μήτε ώς άνδραποδιστής να τιμωρήται,

επειδή διά ήδονήν, και όχι διά κλεψίαν τούτο εποίησεν, εάν όμως ήναι

πλούσιος, νά ζημιώνεται εις άσπρα, εάν δε πτωχός, νά ξυλίζεται,

(4) Τούτον τον ίδιον Κανόνα αυτολεξεί έκτιθεμένη ή ς, η β. κανόνα αυ

της ποιεί. Ο δειά της εν Αγκύρ. ορίζει να δίδωνται εις τους άρραβων

στικούς των αι παρ’ άλλων άρπαγείσαι αρραβωνισταί αυτών, και αν βίαν

πάθουν από εκείνους. Το αυτό λέγει και ο κ6. Βασιλείου, ει δε αρραβων

σμένα δεν ήσαν, νά τάς επιστρέφουν οι άρπάσαντες αυτάς, εις τους γονείς

ή συγγενείς των προσθέτει ό αυτος Κανών, και αν εκείνοι θέλωσε, να προ

βαίνη ο γάμος. Είδε μη θέλωσε, εις τούτο να μη βιαζωνται ει δε οι άρ

πάσαντες τας έφθειραν κρυφίως, ή βιαίως, τέσσαρας χρόνους ώς πόρνοι

να επιτιμώνται. Ο δε λ. τού αυτού. Βασιλείου τους μεν άρπάσαντας, η

συμβοηθήσαντας αυτούς, τρεις χρόνους άφορίζει την δε κατά το σχήμα

μόνον άρπαγείσαν (θέλουσαν δηλ. να ακολουθήση εις τον άνδρα), και απλώς

τον μή βιαίως γενόμενον γάμον, ανεπιτίμητον κρίνει, ει πρό του γάμου

φθορά δεν ήκολούθησεν ό δε υγ... τού αυτού ανέγκλητον κρίνει την χή

ραν δούλη, την σχήματι μεν άρπαγείσαν, θέλουσαν δε νά δευτερούπαν

δρευθή.
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Ερμηνεία

Επειδή εις την δ. ταύτην Σύνοδον άνεγνώσθη ο γ. Κανών της β' Συνόδου, όστις διορίζει να έχη ο Κωνσταντινουπόλεως τα

πρεσβεία της τιμής μετά τον "Ρώμης, ώσάν όπου αυτή είναι νέα Ρώμη, διά τούτο και οι Πατέρες της Συνόδου ταύτης, διά του

παρόντος κανόνας αυτών, άνανεούσι και επιβεβαιούσι τον βηθέντα κανόνα, και τα αυτά ορίζουσι και ψηφίζονται διά τά πρεσβεία

της αυτής Κωνσταντινουπόλεως νέας Ρώμης. Διότι, λέγουσι, καθώς εις τον θρόνον της πρεσβυτέρας Ρώμης, διά τό νά ευρίσκετο

βασιλεία εις την πόλιν εκείνη, με δίκαιον τρόπον έδωκαν οι πατέρες προνόμια, το να λέγεται δηλ. πρώτος τη τάξει, τών λο

πών Πατριαρχών. Τοιουτοτρόπως με τον αυτόν και απαράλλακτον κινούμενοι σκοπον οι ρν. θεοφιλέστατο Επίσκοποι της β'
ν- ν -- - -- -

Συνόδου, έδωκαν τά ίσα, και απαράλλακτα προνόμια της τιμής, και εις τον άγιώτατον θρόνον της νέας Ρώμης, της Κωνσταν
O- ν ν - -

τινουπόλεως δηλ. (1) κρίναντες εύλογο, ότι η πόλις αύτη, επειδή και ετιμήθη με Βασιλεία, και Σύγκλητο, παρομοίως, ώς και

(1) Η κυριώτερας αιτίας, διά τας οποίας εξεδόθη ο παρών κανών, εί

να πέντε, τρεις μεν πόρβω, δύω δε αναγκαία και προσεχείς. Α. επειδή

ο λό, των Αποστόλων προστάζει, ότι οι Επίσκοποι εκάστου έθνους, πρέ

πει να έχουσιν ένα πρώτον, και να νομίζουν αυτόν ως κεφαλήν, και επειδή,

ο τ. και ζ της ά υπέταξεν άλλας μεν διοικήσεις εις τον Pώμης, άλλας δε

εις τον Αλεξανδρείας, άλλας εις τον Αντιοχείας και άλλας εις τον Ιεροσο

λύμων, έπρεπεν ακολούθως και αι διοικήσεις της Ασίας, Πόντου, και Θρά

κος αι. αυτοκέφαλοι, νά έχουσι πρώτον και κεφαλήν του Κωνσταντινουπόλεως,

κα να υποτάσσωνται εις αυτόν, και παρ' αυτού να χειροτονούνται. Διά τί

ήταν γείτων, και διά τί μάλιστα τοιούτον έθος ήκολούθησεν εξ αρχής. Πολ

λούς γαρ Μητροπολίτας οι Πατριάρχαι Κωνσταντινουπόλεως εχειροτόνη

σαν εξ αυτών. Διότι ο Χρυσόστομος εχειροτόνησε τον Εφέσου Ηρα

κλειδην, και απερχόμενος εις Έφεσον και επανερχόμενος εις Κωνσταντινού

πολιν δεκατρείς Επισκόπους εκάθαρε. Και ό Αγκύρας, και Μέμνων ό"Ε

φέσου (ο επί της γ. αριστεύσας Συνόδου) υπό του Κωνσταντινουπόλεως

εχειροτονήθησαν όθεν και αληθές φαίνεται να ήναι εκείνο όπου ανωτέρω

είπομεν ώς λύσιν τής άπορίας εν τή υποσημειώσει του θ. κανόνος. Και

φαίνεται λοιπόν ότι τους Μητροπολίτας των διοικήσεων τούτων ύποτάττει

εις την κρίσιν του Πατριάρχου της Κωνσταντινουπόλεως. Β. επειδή και ή

β. Σύνοδος εν τώ γ. αυτής κανόνι έδωκε πρεσβεία τιμής εις τον Κωνσταν

τινουπόλεως, ακόλουθου ήταν προς τούτοις να δοθούν και πρεσβεία εξου

σίας εις αυτόν. Γ' ότι έπρεπε να λαβη προνόμια εξουσίας ό Κωνσταν.

τινουπόλεως, διά τί ήρχοντο διάφοροι Πατριάρχα και Αρχιερείς να προσ–

κλαυθούν εις τον Βασιλέα έντας ανάγκας αυτών, και ήταν χρεια νά άν

ταμώνουν πρώτον τον Κωνσταντινουπόλεως, ευρίσκοντες αυτόν συνεργών

και βοηθών, και δι' αυτού να προσέρχωνται εις τον Βασιλέα, καθώς ο Ιουστι

κανός το αρχαίον έθος βεβαιών, τούτο διώρισε. Δι’ό και εν τη ισ. πρά

ξει της δ. Συνόδου ό Λαοδικείας Νουνέχιος είπεν, ότε οι τοποτηρηταί
τού "Ρώμης άπηρέσκοντο εις τα πρεσβεία του Κωνσταντινουπόλεως. «Η

δόξα Κωνσταντινουπόλεως, δόξα ήμων έστιν, επειδή και τις μερίμνας ημών
και αναδέχεται.» Δ. έπρεπε να λάβη τα προνόμια της εξουσίας ό Κωνσταντι

νουπόλεως εις τας άνωτέρω τρεις διοικήσεις. Διά τί καθώς φαίνεται εις την

εγ' πράξιν της δ. Συνόδου πολλά σκάνδαλα ακολούθησαν εις την Έφεσον

δια τας παρανόμους χειροτονίας Στεφάνου και Βασιανού, αλλά και εις την

Ασίαν, και Πόντου, και Θράκην παρόμοια ήκολούθουν, όπου, τελευτώντων
τών Επισκόπων, συνέβαινον εις τας ψήφους και εις τας χειροτονίας πολ

λαι ταραχα, ανηγεμονεύτων αυτών όντων, κατά την προς τον Λέονταέ

πιστολήν της αυτής ό". Συνόδου. Και μεταξύ δε του Ευνομίου Νικομηδείας,

και Αναστασίου Νικαίας, πολλοί θόρυβοι εγένοντο δια την Επισκοπήν Βα

σιλινούπολιν. Ε. δε και τελευταία διά τι ό δυσσεβής Διόσκορος εις την

εν Εφέσω ληστρικών Σύνοδονέταξε τον Κωνσταντινουπόλεως Φλαυϊανόν, όχι

πρώτου, αλλά πέμπτον, παρά τους κανόνας, το όποιον έκακοφάνη και εις

τον Λέοντα Ρώμης, και εις τους τοποτηρητές αυτού, έντή δ. ταύτη Συ

νόδω, δι' ο και εμέμφθηκαν αυτόν. Διά ταύτας λοιπόν όλας τας αιτίας ή

Σύνοδος διά του παρόντος κανόνος ανανεούσα τον γ. τής β. έδωκεν εις τον

Κωνσταντινουπόλεως και τα ίσα προνόμια της τιμής του "Ρώμης, όπερ εστί

το Πατριαρχικόν αξίωμα, και τα ίσα προνόμια της εξουσίας του Ρώμης,

άπερ εισιν αι των ειρημένων τριών διοικήσεων των Μητροπολιτών, ουχί εκ

του έθους μόνου, αλλά και διά κανόνος κυρωθείσα χειροτονία, ώς περί

την Κωνσταντινούπολιν όντων. Ώσπερ γαρ ό"Ρώμης έχει τα πρεσβεία της

τιμής και της εξουσίας, ταυτόν ειπείν το Πατριαρχικόν αξίωμα, και το

άρχειν της ιδίας ενορίας των Εσπερίων, ούτω και ο Κωνσταντινουπόλεως τα

αυτά έχει πρεσβεία, το Πατριαρχικών δηλ. αξίωμα και το άρχειν τών άνω

τέρω Μητροπολιτών εκ της ιδίας όντων ενορίας. Και ταύτα είναι τα εκ

κλησιαστικά πράγματα όπου αναφέρει εδώ ο Κανών, εις τα όποια καθώς ο

Ρώμης μεγαλύγεται, ούτω και ο Κωνσταντινουπόλεως, χωρίς τινος διαφο

ρας, πλήν ταύτης ότι ο μεν Ρώμης είναι πρώτος τη τάξει, ο δε Κωνσταν

τινουπόλεως δεύτερος τη τάξει Ταύτα θετα του Κωνσταντινουπόλεως προ

νόμια, όχι μόνον οι Πατέρες της Συνόδου ταύτης επεκύρωσαν και έπεσφρά

γισαν, αλλά και πάσα ή Σύγκλητος άρχόντων, καν οι λεγάτοι του Πάπα,

ει και πρότερον εμέμψαντο τόν Διόσκορον, βλέποντες όμως πλατυνόμενα

τα όρια του Κωνσταντινουπόλεως, έλειποθύμησαν σχεδόν εναντιούμενοι εις

αυτά, δεν ψεύδονται προφανώς οι παπολάτρα, λέγοντες, ότι τα πρωτεία

του Ρώμης και πρεσβεία, και το να μεγαλύνεται εις τα εκκλησιαστικά πράγ

ματα, προσμαρτυρούσιν εις αυτόν ίδικου προνόμιον εξουσίας έντή καθόλου

εκκλησία. Ταυτόν ειπείν, μοναρχικών και αναμάρτητον αξίωμα. Eι γαρ

τοιούτό τι ταύτα έφανέρωναν, έπρεπε να έχη τούτο και ο Κωνσταντίνου

πόλεως. Επειδή ο Κωνσταντινουπόλεως, κατά τους κανόνας, είναι μέτρον

ίσον και απαράλλακτου της τιμής της εξουσίας, και του μεγαλείου της

Ρώμης. Αλλά μήν τούτο ο Κωνσταντινουπόλεως ουκ έλαβεν από τους κα

νόνας ουδέποτε, άρα ουδε ο Pώμης. Αλλ' ουδε τα πρεσβεία του Ρώμης

είναι, τα υπό του θρυλλουμένου θεσπίσματος του μεγάλου Κωνσταντίνου

προς τον Σιλβέστρου "Ρώμης δοθέντα, ώς αυτοί λέγουσι, δηλ. το να περι

πατή με τα παράσημα της βασιλικής μεγαλειότητος κατά μίμησιν βασιλέως.

Το να έχη εις την κεφαλήν του αντί Στεφάνου λώρου υπέρλαμπρου. Το να

φορη Βασιλικον ώμοφόριον, και πορφυράνχλαμύδα. Και χιτώνα κόκκινο».

Το να έχη τονίππου του έστρωμένον βασιλικώς με όλα τα Βασιλικά ση

μεία. Και το να κρατή ο Βασιλεύς, ώσαν στράτωρ, το χαλινάρι του ίππου

του, και το να μεγαλύνεται ο κλήρος της εκκλησίας του, καθώς και ή Σύγ–

κλητος, τόσον εις τά φορέματα, όσον και εις τα υποδήματα, και εις την

καβαλαρίαν. Δεν είναι λέγω, αι εξωτερικαί αύται λαμπρότητες και περι

φάνεια, τα υπό των κανόνων διδόμενα εις τον Pώμης πρεσβεία και αξιώ

ματα όχι. Α. διά τί αν ήταν αυτά, έπρεπε να τα δώσουν παρομοίως και

ίσως και εις τον Κωνσταντινουπόλεως. Και B. διά τί κατά τον ισ. τής ζ.

και κζ. της τ. α λαμπρα και περιφανείς εσθήτες, και πάσα βλακεία και

καλλωπισμός σώματος, είναι αλλότρια των κληρικών και της ιερατικής

τάξεως. Και διά τι ό καπνώδης τύφος της κοσμικής εξουσίας πρέπει να

ήνα μακράν των ιερέων του Θεού, κατά την προς Κελεστίνου Πάπαυ έπι

στολήν της εν Καρθαγ.: Συνόδου. Καθαιρεί δε και όπγ. Αποστολικός

εκείνους όπου θέλουν να έχουν και Ρωμαϊκή αρχήν και ιερατικήν διοίκησιν.

Και ο Κύριος έν τους Ευαγγελίοις προστάζει να φυλαττώμεθα από εκείνους

όπου θέλουσι να περπατούν εν στολας. Και διά τούτο νόθου και πεπλα

σμένου κρίνεται το μάτην θρυλούμενον θέσπισμα. Eι δε και συγχωρή

σωμεν καθ' υπόθεσιν, ότι είναι αληθές, άλλ' όμως επειδή και έναντιούται

προφανώς εις τους ιερούς κανόνας, είναι άκυρου και αργόν οι γάρ τους και

νόσιν εναντιούμενοι πραγματικοί τύποι, άκυροί εισιν, ώς είπομεν εις την

αρχήν της βίβλου είναι λοιπόν, ώς είπομεν, πρεσβεία και πρωτεία του

Ρώμης, το να έχη την εξουσίαν πάντων των εν τη διοικήσει της Ρώμης "Ε

πισκόπων και Μητροπολιτών, ώστε αυτόν χειροτονεί, αυτούς μετά των

της διοικήσεως Επισκόπων, και τόνα ήναι πρώτος τη τάξει των λοιπών

Πατριαρχών. Τούτα δε τα προνόμια έλαβεν όχι διά τί ή Ρώμη είναι κα

έδρα του Πέτρου, όχι διά τι ό Ρώμης είναι βικάριος του Χριστού, και

θώς ματαιολογούσαν οι Πατίστα, όχι. Αλλά προκαταρκτικώς μεν, διά τί ή

Ρώμη ήτου με βασιλείαν τιμημένη. Tώ θρόνω γάρ,φησιν, ό παρών Κα

νών, της πρεσβυτέρας Ρώμης, δια το βασιλεύειν την πόλιν εκείνην, εκότως

οι Πατέρες αποδεδώκασι τα πρεσβεία. Επομένως δε, και διά τό αρχαίου

έρος όπου ήκολούθησε, καθώς ήτον πρωτεύουσα πόλις ή Ρώμη, έτζι να

ήναι πρώτος και όταύτης Επίσκοπος. Και συνεπομένως, διατί οι κανόνες

έδωκαν το τοιούτο προνόμιον εις αυτόν. Καθώς παρομοίως εδόθη το αυ

το προνόμιον και εις τον Κωνσταντινουπόλεως, διά τί έστάθη βασιλεύουσα

ή Κωνσταντινούπολις και νέα Ρώμη. Και διά τι εστάθη Βασιλεύουσα, έ

γίνεν άρχαίον έθος να χειροτονή τους έντή Ασία, και Πόντο, και Θράκη

επισκόπους και διά τι έγινεν έθος, εδόθησαν οι κανόνες και έπεσφράγισαν

τό αρχαίου έθος. Σημείωσα ότι κοντά εις τα ίσα προνόμια τώ "Ρώμης

όπου έλαβεν ο Κωνσταντινουπόλεως, έλαβεν άκόμη και τούτους τους δύω

τίτλους, το να ονομάζεται αυτός διαφερόντως από τους άλλους Πατριάρ

χας, Παναγιώτατος, και Οικουμενικός. Και το μεν Παναγιώτατος, πρώτος

είπε προς τους Κωνσταντινουπόλεως Σέργιου και Πέτρου Μακάριος Αντιο

χείας εν τή σ' Συνόδω, κατά τον ζ. αιώνα. Το δε Οικουμενικός πρώτοι

είπον οι κληρικοί του Αντιοχείας, και οι εν τω Βυζαντίω όρθόδοξοι πρός

Ιωάννην Κωνσταντινουπόλεως τον Καππαδοκα επί Ιουστίνου του Θρακος

κατά τον τ. αιώνα. Είπα ότι διαφερόντως ο Κωνσταντινουπόλεως ούτως ώ

νομάζεται διά τί αγκαλιά και ο "Ρώμης ώνομάσθη από πολλούς Παναγιώ

τατος, και ο Αλεξανδρείας, και Αντιοχείας, και Ιεροσολύμων, και κοινώς

όλοι οι Πατριαρχαιούτοι Παναγιώτατοι από διαφόρους και κατά διαφόρους

καιρούς ωνομάσθησαν μ’ όλον τούτο συνήθεια εξενίαςσε να δίδεται εξαι

ρέτως ο τίτλος ούτος εις τον Κωνσταντινουπόλεως, Ομοίως, Οικουμενικός

μεν εδόθη από τινας και ό"Ρώμης, αλλά σπανάκις. Ο δε Κωνσταντίνου

Α

------------------------------------------------ -------- 
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η Ρώμη, πρέπει να απολαμβάνη παρομοίως με την Ρώμη και τα ίσα προνόμια, και να μεγαλύνεται και αυτή ώσπερ εκείνη,

εις τα εκκλησιαστικά πράγματα με τούτην μόνην την διαφορά, ότι η μεν πρεσβυτέρα Ρώμη να ήναι πρώτη τη τάξει, ή δε νέα

Ρώμη, νά ήναι δευτέρα τη τάξει. Προς τούτος ορίζομεν και ψηφιζόμεθα, ώστε να χειροτονούνται από τον προρρηθέντα αγώ

τατον θρόνον του Κωνσταντινουπόλεως, ή μόνοι οι Μητροπολίτα (αλλ' ουχί δηλ. και οι Επίσκοποι, οι υποκείμενοι τους Μητρο

πολίτας. Έκαστος γαρ τούτων χειροτονείται από τον εδικόν του Μητροπολίτην μετά των Επισκόπων της έπαρχίας, καθώς οι

θείοι κανόνες δαγορεύουσι. Και μάλιστα ο ς της ά), ου μόνον δε να χειροτονούνται οι τών ερημένων Διοικήσεων Μητροπολί

ται, αλλά δή και οι Επίσκοποι οι εις τους Βαρβαρικούς τόπους ευρισκόμενοι τους γειτονεύοντας εις τας ρηθείσας αυτάς διοική

σεις, καθώς οι μεν 'Αλανοι λεγόμενοι, παράκεινται και συνορεύουσι με την του Πόντου, Διοίκησιν. Οι δε Ρώσσοι, με την της

Θράκης. Πλην οι βηθέντες Μητροπολίται να μην χειροτονούνται από τον Κωνσταντινουπόλεως, καθώς αυτός βούλεται και ψηφίζει,

αλλά τάς ψήφους μεν να κάμη ή υπ’ αυτών Σύνοδος, και νά τάς άναφέρη, κατά το σύνηθες εις τον Κωνσταντινουπόλεως, αυτός

δε να χειροτονή από εκείνους, εις τους οποίους ήθελαν συμφωνήσουν οι ψηφίσαντες, ή όλοι, ή οι περισσότεροι (1)

Κανών ΚΘ.

«Επίσκοπον εις Πρεσβυτέρου βαθμον φέρει», ιεροσυλία έστίν. Eι δε αιτία τις δικαία εκείνους από της πράξεως

» της Επισκοπής αποκινεί, ουδέ Πρυσβυτέρου τόπον κατέχειν οφείλουσιν. Είδε εκτός τινος εγκλήματος απεκινή

χθησαν του αξιώματος, προς την της Επισκοπής αξίαν επαναστρέψουσιν.» -

Ερμηνεία,
-- -

--

Εντή δ. πράξει της παρούσης δ' Συνόδου γέγραπτα (σελ. 150 του β' τόμ. της συλλογής των Συνόδων) ότι δ της Τύ

ρου Επίσκοπος Φώτιος ανέφερε, εις τον βασιλέα Μαρκιανών, ώς ο Ευστάθιος, ο Επίσκοπος Βηρυτού (ή παρ άλλος Ευσέβιος

Τύρου. Αλλά το πρότερον είναι και αληθέστερον) απέσπασεν από την Τύρον διαφόρους Επισκοπάς, Βίβλο, λέγω, Βότρυν, Τρίπολη,

Ορθωσιάδα, Αρκάδα, και Αντάρανδον, και τους υπ' αυτού χειροτονηθέντας Επισκόπους καθελών, εις Πρεσβυτέρου βείο ΧΩΣΤΕ

βίβασεν. Ανέφερε, ούν προς την Σύνοδον την υπόθεσιν ταύτην ή των αρχόντων σύγκλητος, προς την οποίαν τόσον οι του Πάπα το

ποτηρητα, όσον και ο Κωνσταντινουπόλεως, και όλη η Σύνοδος αποκριθέντες, τον παρόντα κανόνα εξέδωκαν, λέγοντες, ότι είναι

ιεροσυλία το να καταββάζη τινάς Επίσκοπον εις βαθμών και τόπον Πρεσβυτέρου, διότι, εμεν διά εγκλήματάτινα καθαιρείται, και

έκβάλλεται τίνας των ενεργειών της αρχιερωσύνης, ο τοιούτος, ουδέ ιερεύς δύναται να ήνα, ή ενεργείας του ιερέως να ενεργή. Ει

δε και χωρίς να έχω κανένα κωλυτικών έγκλημα εξεβλήθη της Αρχιερωσύνης, ούτος ώς αδίκως εκπεσών ού είχεν αξιώματος,

θέλει επαναλάβει πάλι, κατά πάντα λόγον δικαιοσύνης, τον οικείον τόπο, και να ήναι αύθις Επίσκοπος. Ο δε Ζωναράς λέγει,

ότι το να καταχθή αδίκως Επίσκοπος εις πρεσβυτέρου βαθμών, μείζον είναι της ιεροσυλίας. Καθ' ότι, ουχί ιερόν τι συλά και κλέ

πτει, αλλά μείζον του ιερού. Διά γαρ της επικλήσεως του Αρχιερέως, τή του αγίου Πνεύματος επιφοιτήσει οι ναοί, και τα ιερά,

καθιερούνται και άγιάζονται μείζον δε πάντως το άγιάζον τού άγαζομένου. Διά τί δε ο μεν Κανών ούτος τούτο έμποδίζει, ο

δε κ. τής - εις πρεσβυτέρου τόπου κατάγει, τον υπερόρια άνευ γνώμης του κατά τόπον Επισκόπου διδάσκοντα Επίσκοπο,

όρα την λύσιν της απορίας ταύτης εις τον λέ. Αποστολικόν,

Κανών Λ.

«Επειδή οι ευλαβέστατο Επίσκοποι της Αιγύπτου, ουχώς μαχόμενοι τη καθολική πίστει, υπογράψαι τη

- » επιστολή τού όσιωτάτου Αρχιεπισκόπου Λέοντος επί του παρόντος άνεβάλλοντο, αλλά φάσκοντες έθος

» είναι έντή Αιγυπτιακή Διοικήσει, παράγνώμην και διατύπωσιν του Αρχιεπισκόπου μηδέν τοιούτο ποιείν, και άξούσιν έν

»δοθήνααυτοίς άχρι της χειροτονίας του έσομένου της Αλεξανδρέων Μεγαλοπόλεως Επισκόπου εύλογον ήμύν εφάνη

Αποστ. κ.
λό". Η

και πατρικών παραδόσεων, όχι μόνον εν τη εαυτού Διοικήσει, αλλά και εν
- - - - - -- - ν - - ν

τας λοιπας. Όθενή όμωνυμία του ονόματος τούτου επροξένησε τα σκάν

δαλα μεταξύ του Κωνσταντινουπόλεως Νηστευτού, και των Ρώμης παπών,

Πελαγίου λέγω, και Γρηγορίου του διαλόγου. Ούτοι μεν γαρ, κατά το πρω

πόλεως, αφ' ου ήρξατο να λέγεται Οικουμενικός, ουκ έπαυσε τούτο λέ

γεσθαι όθεν μετά τον Καππαδοκα οι Κωνσταντινουπόλεως Επιφά

νιος, και Ανθιμος, και Μηνάς, και Ευτύχιος, υπό του Ιουστινιανού

έντε νεαρούς και ειδικτος Οικουμενικοί εκλήθησαν. Τόσον όπου και εν τη

------------------------------------------------------------------------------------

ζ. Συνόδω Πέτρος ο του Πάπα τοποτηρητής Οικουμενικόν ωνόμασε τον

Ταράσιου, Δι' ο και ο θείος Ιωάννης ο Νηστευτής επί του Μαυρικίου τη

τοιαύτη συνεχεία του τοιούτου τίτλου ακολουθών, τη παρά των άλλων

γινομένη προς τον Κωνσταντινουπόλεως, πρώτος υπέγραψεν έαυτον Οικου

ενικόν. Δηλοί δε, το μεν, Παναγιώτατος, πάντα άγιώτατος ότι λογής

: έγραφε και ο Ταράσιος και Φώτιος προς τους πάπας Αδριανόν και

Νικόλαου. Tώ πάντα άγιωτάτω άδελφό και συλλειτουργώ Αδριανώ (ή και

Νικολάω) Πάπα "Ρώμης το δε Οικουμενικός, δύο τινά δηλοί, ή γαρ έκ

λαμβάνεται απλώς εν τη καθόλου εκκλησία, δηλαδή ότι έστιν Επίσκοπος

τις έχων εξουσίαν ιδικήν και μοναρχικήν έντή καθόλου έκκλησία, "Η δηλοί

πολύ μέρος της οικουμένης, Καθ' ό και Βασιλεις πολλοί, καίτοι μη όντες

κύριοι όλης της οικουμένης, λέγονται όμως οικουμένης Δεσπότα,ώς ό Ευάγριος

ονομάζει τον Ζήνωνα, καθ' όσον δηλ. πολύ μέρος της οικουμένης εξουσιάζουσι,

κατά μεν το πρώτον σημαινόμενον λοιπόν ου λέγεται ποτε Οικουμενικός ο

Κωνσταντινουπόλεως, αλλ' ουδε ό"Ρώμης, ή άλλος τινάς, ειμή μόνος ο Χρι

στός» ό της οικουμένης όλης αληθώς Πατριάρχης, ώ έδόθη πάσα εξουσία έν

ώ και επί γης λέγεται δε κατά το δεύτερον σημαινόμενου διά τό πολύ

της οικουμένης έχειν ύφ εαυτόν, και προς τούτοις διά τον ζήλον και
ος , - - η - - - - - --

ε: πρόνοιαν οπου έχει εις την φυλακήν τής πίστεως, και των συνοδικών

ουραν

--

τι " -

-

του σημαινόμενον εκλαμβάνοντες το, Οικουμενικός, ώνόμαζαν τον τίτλου του
- Αο ν - --- -- - - -" - - - -

τον βλάσφημου, διαβολικών, και άλλα πολλά και ότι όποιος θέλει να ονομά

ζεται οικουμενικός, έστι του Αντιχρίστου πρόδρομος (επιστολή Γρηγορίου
- ν - ν ν -- -- , ε Α. ν -

προς τον Μαυρίκιου), και κατά τούτο αλήθευον. Ο δε Νηστευτής και ό Μαυ

ίκιος και οι καθ' εξής Πατριάρχα και Βασιλείς κατά τό β. σημαινόμενον
ρίκιος - , κ." ". * . . - σημαινόμενο

εννοούντες τον τίτλον, ουδέν αυτούς έμελε, και κατά τούτο άλήθευον και αυ

τοί. Δι’ό και ή έντή Αγία Σοφία συστάσα Σύνοδος καθαρώς λέγει, ότι ουκ

έστιν Αντίχριστος ό καλούμενος οικουμενικός ώς πλείστου μέρους της οι

κουμένης επάρχων. Πλην και οι δύω ούτοι τίτλοι, ουχί από κανόνων Συνο

δικών, ή Πατρικών, αλλ' από συνηθείας εδόθησαν εις τον Κωνσταντινουπόη. ρ ν - - -- - --

λεως. Η υποσημείωσις αύτη συνερανίσθη και εξ άλλων, μάλιστα δε εκ της

δωδεκαβίβλ. τού Δοσιθέου.

(1) Σημείωσα ότι ή δ. αύτη Σύνοδος εν τη ιέ, πράξει αυτής τους τρια

κοντα τούτους κανόνας εξέθετο, αλλ' ουκ οίδα όπως ό κή, ούτος και ο κύ".

και όλ. ουχ ευρίσκονται, ούτε εν τη συλλογή των κανόνων Ιωάννου του

Αντιοχέως, ούτε εν τώ νομοκανονι Ιωάννου Κωνσταντινουπόλεως του απο

σχολαστικών, ούτε έντή Αραβική παραφράσει Ιωσήφ του Αιγυπτίου. Εν δε

τοις άλλοις άπασιν ευρίσκονται,
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και φιλάνθρωπον, ώστε αυτούς μένουσιν επί του όμοίου σχήματος εν τη Βασιλευούση πόλει, ένδοσιν παρασχεθήνα,

κάχρις άν χειροτονηθή ό Αρχιεπίσκοπος της Αλεξανδρέων. Μεγαλοπόλεως, Έγγύας ούν δότωσαν ότι ουκ έξέρ

•χονται ταύτης της πόλεως, έως ού ή Αλεξανδρέων πόλις Επίσκοπον δέξητα.»

Ερμηνεία.

Γέγραπτα έντή δ. πράξει της παρούσης Συνόδου, ότι μετά την καθαίρεσιν του Αλεξανδρείας Διοσκόρου, δέκα, (ή δεκατρείς

παρ’ άλλος) Επίσκοποι του αυτού Αλεξανδρείας, τον μεν Eυτυχή, και τον Διόσκορον αυτών, αναθεμάτισαν, και τα δόγματα αυ

τών, δεν έπειθοντο δε να υπογράψουν εις την επιστολήν του αγίου Λέοντος Ρώμης, την οποίαν απέστειλε προς τον Κωνσταντίνου

πόλεως άγιον Φλαυϊανόν, (ήτις και στήλη ορθοδοξίας ωνομάσθη, ώς είπομεν, διά τι περιείχεν όλον το ορθόδοξον της πίστεως φρό

: όχι διά τί εμάχοντο εις τά έν αυτή περιεχόμενα όρθόδοξα δόγματα, αλλά διά τι έλεγαν, πώς ήταν συνήθεια εις την του

Αλεξανδρείας Διοίκησιν, παρά γνώμην αυτού να μην κάμνουν κανένα κίνημα οι τούτου Επίσκοποι (1). Πλην οι μεν αρχιερείς

της Συνόδου, και ταύτα λέγουσιν αυτούς ουκ έπίστευαν αλλ' υποπτεύοντες αυτούς ώς έτεροδόξους, έζήτουν νά τούς καθήρουν. Οι

δε άρχοντες, και η Σύγκλητος, φιλάνθρωπόν τι περί τούτων νοήσαντες, έπρόβαλαν εις την Σύνοδον, ότι να μην καθαιρεθούν, αλλά

να δοθή διορία εις αυτούς να μένουν έτζ, άκαθαίρετοι δηλ. μέσα εις την Βασιλεύουσα, έως ότου να χειροτονηθή άλλος Αλεξαν

δρείας Αρχιεπίσκοπος, (προκαθηρέθη γάρ, ώς είπομεν, ο Αλεξανδρείας Διόσκορος) εις την γνώμην δε των αρχόντων, και ή σύνοδος

συνακολουθήσασα, ώρισε να μείνουν έτζι, και να δώσουν εγγυητας, ότι δεν φεύγουσιν από την Κωνσταντινούπολη, έως ούνα χει

οτονηθή Αλεξανδρείας Επίσκοπος, όστις έστάθη ο Απολινάρος (ον διεδέξατο ο Προτέριος) ο μετά τον Διόσκορον χειροτονηθείς

: 241. του β' τόμου της των Συνόδων συλλογής) (2), όρα και τον κ. και λδ. Αποστολικόν.

-9-Θ----------------------------ν- ν
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Η αγία και Οικουμενική Πέμπτη Σύνοδος, (ήτις άριθμείται β. των εν Κωνσταντινουπόλει γενομένων) εγένετο εν έτει 553

επί του πρώτου Ιουστινιανού του Αυτοκράτορος, εις οκτώ μεν πράξεις περιεχομένη λατινιστί, κατά τον Δοσίθεον. Βιβλ. έ, κεφ.

ις". της Δωδεκαβίβλ. εις πέντε δε ελληνιστί, κατά τον β' τόμ. των Συνόδων, σέλ. 261. συνήχθησαν δε εις αυτήν Πατέρες τον

άριθμων ρξέ. άναμεταξύ εις τους οποίους προέλαμπον ο Μηνάς μεν κατ' αρχάς, έπειτα κατά διαδοχήν ο Ευτύχιος, οι Κωνσταν

τινουπόλεως χρηματίσαντες Πατριάρχαι Βιγίλιος ο Ρώμης, ευρισκόμενος μεν έν Κωνσταντινουπόλει, ουχί δε και παρών εις την

Σύνοδο, ούτε αυτός προσωπικώς, ούτε διά τοποτηρητών (καθώς δηλ. και εις την Οικουμενικήν β' ήκολούθησε Σύνοδο), επικυρώ

τας όμως την Σύνοδον ύστερον δι' εγγράφου εκδόσεως Απολινάρος ο Αλεξανδρείας Δόμνος ο Αντιοχείας, Δίδυμος και Ευάγριος

αναπληρούντες τον τόπον Εύστοχίου του Ιεροσολύμων. Αναθεμάτισε δε ή Σύνοδος τα συγγράμματα Διοδώρου του Ταρσουπόλεως,

και Θεοδώρου του Μοψουεστίας, αλλά δή και Θεόδωρον αυτόν, και Διόδωρον, κατά τον Φώτιον, κώδ. 18. και την πράξ. της

ζ. Συνόδου. Όρα και σελ. δ. έντώ ά., τόμ. της σειρ. περί των υπομνηματιστ, οίτινες φρονούντες τα του Νεστορίου δόγματα

πρότερον, έγγραφα άφηκαν ταύτα και μετά θάνατον (μάλιστα ο Μοψουεστίας, όστις διδάσκαλος χρηματίσας του Νεστορίου, άλλον

έλεγεν είναι τον Θεόν λόγον, και άλλον τον Χριστόν ένοχλούμενον από τα πάθη της ψυχής, και τάς επιθυμίας της σαρκός), άνα

θεμάτισε και τα παρά του Μακαρίου Θεοδωρήτου συγγραφέντα κατά των δώδεκα κεφαλαίων του αγίου Κυρίλλου (3) και την

(1) και άρα τον λό. Αποστολικόν και τον σ. της ά.

(2) Σημείωσα ότι οι δύω κανόνες ούτοι όκθ και λ. ώς διαλαλια μόνον

εξεδόθησαν παρά της Συνόδου ταύτης, γεγραμμένα έντή δ. πράξει αυτής,

ύστερον δε, είτε οι ερμηνευτα των Κανόνων, είτε άλλος πρό τών χρόνων

των έρμηνευτών, τάς διαλαλιάς ταύτας και διαλέξεις ανακεφαλαιώσαντες,

κανόνας και όρους αυτάς εποίησαν. Όθενήμες έντώ παρόντι τριακοστώ

κανόνι, βλέποντες, πώς, ο μεν τοποτηρητής του πάπα Πασχασίνος, ταυτόν

ειπείν, πώς ή Σύνοδος όλη δι' αυτού έστερξεν εις το να δώσουν μόνον έγ

γυητας άλλους διαλόγου των οι δέκα των Αιγυπτίων Επίσκοποι ότι δεν φεύ

γουν από την Κωνσταντινούπολιν, αν δεν υπογράψουν. Οι δε εξωτερικοί άρ

χοντες του Βασιλέως, από τον πολιτικόν νόμον κινούμενοι, έπρόσθεσαν ότι

άν δεν δώσουν εγγυητας, να κάμουν έξωμοσίαν ότι δεν θέλουν φύγει. Ταύτα,

λέγω, ημείς βλέποντες, τις μεν εγγύας όπου ή ιερά Σύνοδος διά τού Πα

σχασίνου έδιώρισεν, εις τον κανόνα συνετάξαμε, την δε εξωμοσίαν άφή

καμεν έξω, ως μή της Συνόδου όντα διορισμών, αλλά των Βασιλικών άρχόν

των, και απλώς του πολιτικού νόμου διορισμών, και όχι των θείων κανόνων

(ουδαμού γαρ οι Θείοι κανόνες διορίζουσι να ομνύο τινάς, είτε εις τόν Θεόν,

είτε εις τον Βασιλέα, ώς εναντίον εις τα άγια Ευαγγέλια). Κάν και ή Σύ

νοδος προς το παρόν εσιώπησε, και δεν ήθέλησε να αντεπή εις τους άρ

χοντας, να μη προξενήση αυτούς, σύγχυσιν,

(3) Σημείωσα ότι τα παρά του Θεοδωρήτου συγγραφέντα κατά του ά

γίου Κυρίλλου, ουκ αναθεματίσθησαν άπλώς. Ως τα του Μοψουεστίας, και

ώς ή του Ίβα επιστολή. Αλλ' όσα έν αυτούς του Νεστορίου την κακοδοξίαν

διαφεντεύουσα, και με παρεξηγήσεις δεικνύουσι τον Κύριλλον αιρετικόν,

Ταύτα δε είναι, ως εκ των αντιρρητικών του αγίου Κυρίλλου δηλούται, « ότι

νό Θεοδώρητος λέγει σχετικήν την ένωσιν του Θεού λόγου προς τον άν

»θρωπον, και τους λέγοντας την καθ' υπόστασιν ένωσιν άναθεματίζει, ώς

» ξένηνούσάν φηση των Θείων γραφών, και των Θείων Πατέρων». Ότι ή καθ'

υπόστασιν ένωσις περιττή έστι. Και όσα άλλα ο άγιος Κύριλλος ανατρέπει,

και βλάσφημα νομίζει ταύτα γαρ ό έπαινών, ανάθεμα ουκ αναθεματίσθη δε

ύπο της Συνόδου και το δόγμα τούτο ότι το Πνεύμα το άγιον, ούτε εκ του

υιού, ούτε δι' υιού την ύπαρξιν έχει, όπερ εν αυτοίς λέγει ο Θεοδώρητος.

Επειδή τούτο το δόγμα δεν ήταν του Νεστορίου, αλλ' ήν, και έστι δόγμα

της καθολικής εκκλησίας. Δι' ό, ούτε ό Θείος Κύριλλος πώποτε, ούτε ό Κε

λεστίνος Παπας γράφων κατά Νεστορίου, ούτε Ιωάννης ο Αντιοχείας και

ο Βερροίας Ακάκιος συμβουλεύοντες του Νεστόριον, ούτε οι βασιλείς εν ταις

κατά του Νεστορίου σάκρας αυτών λέγουσιν ότι ο Νεστόριος έβλασφήμες

εις την Θεολογίαν του αγίου Πνεύματος. Αλλά μόνον εις την ένσαρκον οί

κονομίαν, ώς είπομεν.
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Η--

προς Μάρην τον Πέρσην λεγομένην επιστολήν του Ίβα Επισκόπου Εδέσσης, (1) αναθεμάτισε και αυτόν τον Ωριγένη, και Δί
ν - - - - - 7-ν, ν ύ--, αν - τ, Α » ν

δυμο, και Ευάγριον, και τα μυσαρα αυτων αγματα στις: α ψυχα είναι προτερα από τα σωματα (2)

και ότι αύται έμβαίνουν μετά τον θάνατον του ενός σώματος εις άλλο σώμα ότι η κόλασις έχει τέλος ότι οι δαίμονες έχουν

να λάβουν το πρώτον άξίωμα της άγγελικής χάριτος όπου είχον έτ α ψυχα έχουν να αναστηθούν γυμναι χωρίς σώματα και-- ν ν - ν --

ότι τα ουράνια σώματα έχουσι ψυχάς και άλλα ακόμη κακόδοξα ανεθεμάτισε και Aνθιμον τον Τραπεζούντιον, φρονούντα τα

του Ευτυχούς δυσσεβή φρονήματα, Σευήρου, και Πέτρο τον Απαμείας, και Ζωόραν (3). Κανόνας δε ή Σύνοδος αύτη εις έκ

κλησιαστικήν κατάστασιν άποβλέποντας, ουκ εξέθετο. Αλλά μόνον δεκατέσσαρας αναθεματισμούς κατά τών βηθέντων αιρετικών,
- -- - - ν - -

και άλλων, και εικοσιπέντε κατά μόνον των "Ώργειαστών. Σελ. 341 του β' τόμ. των Συνόδων

Σ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΕΚΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ.

Η άγια και οικουμενική έκτη Σύνοδος (ήτις άριθμείται γ. τών εν Κωνσταντινουπόλει γενομένων) έγένετο εν έτει απο Χρι

στού 680 κατά τους χρόνους Κωνσταντίνου του Πωγωνάτου απογόνου του Ηρακλείου. Εν τώ σεκρέτω του Θείου παλατίου,

τώ λεγομένω Τρούλλω, εις δεκαοκτώ πράξεις περιεχομένη (σελίδα 527 του β' τόμ. των Συνόδων) συνήχθησαν δε εις αυτήν

Πατέρες τον αριθμών ρό, κατά τον Φώτον, Νικηφόρο, Νείλον, Ανώνυμο, ή κατά άλλους σπθ’ αρχηγοί δε αυτών διέπρε

ψαν Γεώργιος Κωνσταντινουπόλεως Θεόδωρος και Σέργιος Πρεσβύτεροι συν Ιωάννη Διακόνω, έξαρχοι του Ρώμης "Αγάθωνος

Πέτρος μοναχός άντι του Αλεξανδρείας Γεώργιος πρεσβύτερος αντί του Ιεροσολύμων. Παρησαν δε και τρεις Επίσκοποι άντι

των δυτικών, των έν Ρώμη τότε συνηθροισμένων. Κατέκρινε δε ή Σύνοδος αύτη, Σέργιο, Πύρρου, Παύλον και Πέτρον, τους

της Κωνσταντινουπόλεως Πατριάρχας, Ονώριoν τον "Ρώμης (4), Κύρον Αλεξανδρείας, Θεόδωρον τών της Φαράν Επίσκοπον

χρηματίσαντα κατά τον Ζωναράν και Βαλσαμώνα, ή έκ της Φαράν καταγόμενο, κατά τον "Ρώμης Λέοντα τον β' γράφοντα

προς τον Αυτοκράτορα Μακάριον Αντιοχείας, συν Στεφάνω τώ μαθητή αυτού, και τον νηπιόφρονα γέροντα Πολυχρόνιον, οίτι

νες άπαντες ετόλμησαν νά δογματίσουν επί Χριστού μίαν θέλησιν, και μίαν ενέργεια». Εδογμάτισε δε αύτη εξ έναντίας ότι,

-- (1) Είπα λεγομένην, διατί και ο Κεδρηνός ούτως αυτήν γράφει, και ο

Ευάγριος (σελ. 346. τούβ. τόμ. της συλλογ. των Συνόδ. και 347) και μά

λιστα διά τί εν τ. πράξ. της ζ. Συνόδου (σελ. 85) ελέγετο μεν ότι εγρά

φθη αύτη από τον Ίβαν, δεν ήταν όμως αληθές ότι και εγράφη παρ' αυτού,

Δι’ό και αυτόν μεν οι της δ. Συνόδου Πατέρες δεν αναθεμάτισαν, αλλά

μόνον ταύτην, ώσάν όπου κατηγορεί την εν Εφέσω Σύνοδον, ότι χωρίς

κρίσεως κατέκρινε τον Νεστόριον, ότι αποβάλλει τα εβ. κεφάλαια του αγίου

Κυρίλλου, ότι επαινεί τον Νεστόριον, και τον Μοψουεστίας Θεόδωρον, ως

άγιου και ορθόδοξον αποδέχεται, και ότι τον Χριστόν ψιλον άνθρωπον

ώμολογεί. Και αυτός γαρ όΊβας ώμολόγησεν εν τή δ. Συνόδω, ότι δεν ή

τον εδική του ή επιστολή, και πάντα τα εναντία εις αυτήν ορθόδοξα δόγ

ματα, επί της δ. Συνόδου συνωμολόγησε, σελ. 372. β. τόμ. των συνο

δικών, και σελ. 390.

(2) Την προΰπαρξιν των ψυχών ταύτην, αιτίαν προορισμού ο Ωριγένης

έλεγε, και αποδοκιμασίας. Eι μεν γαρ α ψυχαί εν τω νοερό κόσμο έπρα

ξαν καλά, προωρίζοντο εις βασιλείαν. Είδε κακά, άπεδοκιμάζοντο εις κό

λασιν κατά της δόξης ταύτης γράφει ο Ιερώνυμος προς Παμμάχ. επιστολ,

και Λέων επιστολή Ηγ. και ο Αλεξανδρείας Κύριλλος δι' εικοσιτεσσάρων

επιχειρημάτων αυτήν ανατρέπει.

(3) Ο δε Νικόλαος Βούλγαρος έντή ιερά κατηχήσει σελ. 133. δεν ήξεύρω

πώς λέγει, ότι, ή έ: Σύνοδος αναθεμάτισε τον Κναφέα Πέτρου τον λέγοντα

άγιος άθάνατος ο σταυρωθείς δι' ημάς. Ου γαρ υπό της έ: Συνόδου εκείνος

αναθεματίσθη, αλλά πρό χρόνων ικανών της έ: Συνόδου, υπό της εν "Ρώμη

γενομένης κατ' αυτού Συνόδου, επί Φίληκος Ρώμης, και Ακακίου Κωνσταν

τινουπόλεως, και Ζήνωνος Βασιλέως.

(4) Πάντα κάλων, και πάσαν άγκυραν κινούσαν οι Λατίνοι, κατά την

παροιμίαν, σπουδάζοντες να αθωώσουν τον μέγαν ποντίφικα αυτών, τον

Ρώμης λέγω "Ωνώριον. Και μη φέροντες να ακούουν τον παρ' αυτών πρε

σβευόμενον αναμάρτητον, δυσσεβή και αιρετικών, και υπό οικουμενικής Συ

νόδου αναθεματιζόμενου, ποτέ μεν αποτολμώσιν οι θρασείς να λέγουν,

ότι ήμαρτενή Οικουμενική αύτη Σύνοδος, μή εξετάσασα καλώς τα κατ'

αυτόν, άλλ’ άνεξετάστως αυτόν κατακρίνασα ποτε δε, ότι ο Ωνώριος επί

μόνος της ανθρωπότητος του Χριστού εφρώνει ότι ευρίσκετο μία θέλησης,

καθ' ότι πάσαι αι δυνάμεις της ψυχής υπετάσσοντο εις τον ηγεμόνα νούν

του Χριστού, και δεν ήταν εις την άνθρωπότητα αυτού άλλο το φρόνημα

της σαρκος, και άλλο το φρόνημα του Πνεύματος (διηρημένου δηλ. καθώς

είναι εις τους λοιπούς ανθρώπους) ποτέ δε άλλα πολλά ληρούσι και μα

ταιολογούσε. Προς ταύτα ούν πάντα ρητέον, ότι μία Οικουμενική Σύνο

δος, καθώς είναι η παρούσα, είναι αρκετή αντί πολλών μυριάδων των Λα.

τίνων, και ή ψήφος αυτής και απόφασις, άναμάρτητος ούσα, προκρίνεται

πασών τώ Λατινικών επινοιών επισφαλών ουσών και ήμαρτημένων, Αλλά

τι λέγω μιας και δύω, και τρεις Σύνοδοι, και όχι ένας, αλλά δύο και τρεις

πάπα όμου. Ου μόνον γάρ ή σ', αλλά και ή ζ. πράξει σ'. τον Ιανώριον
συγκατέκρινε και ή μετά ταύτα δε γενομένη, ήτις και ή, παρά τών Λατί

νων καλείται, τούτον κατέκρινε πράξει ί, άλλα και Λέων ό β' ολίγον ύ

στερον από την ς". όμου με τις πράξεις της ς" και την του "Ωνωρίου

κατάκρισιν απεδέξατο. Και προς τον Αυτοκράτορα ταύτα γέγραφεν «Ανα

θεματίζομεν τούς της καινής πλάνης ευρετός Θεόδωρου τον Φαρανίτη, και

» Ωνώριον, ός τις ταύτην την αποστολικήν εκκλησίαν, ουχί τη διδασκαλία

» τής Αποστολικής παραδόσεως διελάμπρυνεν, αλλά βεβήλω κηρύγματι την

» αμίαντου μιανθήνα επέτρεψε.» Και Αδριανός δε όμοίως ο β. λέγει, ότι

ό της Ρώμης θρόνος από κανένα δεν κρίνεται έξω μόνον άν ο λόγος -

ήνα περί αιρέσεως, και διά τήν αιτίαν ταύτην ό "Ωνώριος αναθεματίσθη

και ο Πάπας Αγάθων γράφων εις τον Πωγωνάτον, αιρετικών μαρτυρεί τον

Ωνώριον. Πώς λοιπόν δύναται τινας να ειπή ότι όλοι οι Πατέρες των το

σούτων Συνόδων, και μάλιστα. Λέων και Αδριανός και Αγάθων, οι πάπα,

ήθελαν εκτυφλωθούν, και να καταδικάσουν αδίκως τον παρ' αυτούς δικαιον;

ή πως οι τοποτηρηταί τού Ρώμης, οι παρόντες εν τη Συνόδω, ήθελαν σιω

πήσουν, άν ή Σύνοδος κατέκρινεν αδίκως τον "Ωνώριον, και δεν ήθελαν κα

τηγορήσουν την της Συνόδου απόφασιν; πώς δε και Κωνσταντίνος ο βα

σιλεύς θεοσεβέστατος ών, και φίλος της "Ρωμαίων έκκλησίας, ήθελεν υπο

μείνει τούτο, ός τις παρών εν τη Συνόδω εσφράγισε με το βασιλικών του

δακτυλίδιον τον όρον της Συνόδου διά να μην ήμπορη να προσθέση πλέον

τινάς, ή να αφαιρέση; είναι λοιπόν, είναι αληθής ό Θεός, ό λαλήσας διά

της Συνόδου της Οικουμενικής ταύτης πάς δε άνθρωπος και πάσα τών

εναντίων ευρεσιολογία ματαία τε και ψευδής, κατά τον Απόστολον. Αστείον

δε είναι τοε: όπου ένας εδικός μας μέγας και σοφώτατος διδάσκαλος

του νυν καιρού, περί του "Ωνωρίου τούτου προτείνει εις τους παπίζοντας,

ο Ωνώριος, ή ήτον αιρετικός, ή δεν ήτον, ει μεν ήτον, ιδού ευρίσκεται

Πάπας άμαρτήσας περί την πίστιν. Ει δε αιρετικός δεν ήτον, ήμαρτον περί

την πίστιν Λέων και Αδριανός αδίκως αυτόν ώς αιρετικών κατακρίναντες

και αναθεματίσαντες. Και ούτως, είτε εξ εκείνου, είτε εκ τούτου, ή θρυλ

λουμένη αναμαρτησία του Πάπα περί τά της πίστεως, διελύθη εις το μή

όν, και αφήνω να λέγω τον Παπαν Μαριλένοι ειδωλολατρίσαντα τον Αι

βέριον αρειανίσαντα τον Αναστάσιο, τον β. συνεργούντα τους Αρειανούς,

και άλλους μυρίους περί την πίστιν αμαρτήσαντας,
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ο εις τώ προσώπω. Κύριος ημών "Ιησούς Χριστός, μετά την σάρκωσιν, ώσπερ έχει δύω φύσεις, ούτως έχει κα εύω φυσικές θε

λήρεις, και δύω φυσικάς ενεργείας(1), θείαν δηλαδή θέλησιν, και ενέργεια, και ανθρωπίνην θέλησιν, και ενέργεια, αδαρέους τεαμα και

άσυγχύτους. Επειδή ούτε η Θεότης, ούτε η ανθρωπότης. Αίδύω του Χριστού φύσεις, έμειναν χωρίς θέλησιν κα ενέργεια» μετά τηνεω

σιν. Εάν γάρ τα ιδιώματα των φύσεων ήθελαν αναιρεθούν, άπερ έστινή θέλησις, και η ενέργεια, εξάπαντος κα αιτα α φύ

σες, ήθελαν συναναιρεθούν με αυτά. Διότι πάσα φύσις με τα φυσικά ιδιώματά της συνίσταται και έστι, και χωρίς τουτων συ

στηναι ου δύναται. Και συντόμως επενέδογματισεν ή Σύνοδος αύτη, «ότι εις την υπόστασιν του Θεανθρώπου λόγου, ενήργει

» έκατέρα μορφή μετά της θατέρου κοινωνίας, όπερ ίδιον έσχηκε.» Tού μεν λόγου κατεργαζομένου τούτο, περεστ τον λόγου,

Του δε σώματος εκτελούντος, όπερ εστί του σώματος. Καθώς δηλαδή προεδογμάτισεν ή ο. δα της τού Λέντος επιστολής

Ου γαρ ήτον ίδιον μιας και της αυτής ενεργείας, καθώς: ο σοφώτατος Φώτιος, τό νά ανορθόν τον χωλο, και το να κο

πιάζη εκ της οδοιπορίας, το να ανασταίνη τον Λάζαρο, και το να δακρύη εις αυτόν, Αλλ' ούτε ήτον οιον μας και της αυ

της θελήσεως, να ζητή να παρέλθη το ποτήριον του θανάτου από αυτόν, και το να ονομάζη πάλιν αυτών δόξαν του, και να

θέλητο αθέλητον. Τα μεν γαρ πρώτα ήταν ενέργεια της Θεότητος, τα δε δεύτερα, ενέργεια της ανθρωπότητος, Και αντιπρό

φως ή μεν πρώτη θέλησις ήτον της ανθρωπότητος, η δε δευτέρα ήταν της Θεότητος. Κανόνας όμως και αύτη ή Σύνοδος ουκ

εξέθετο.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΕΝΘΕΚΤΗΣ, Η ΜΑΛ

ΛΟΝ ΕΙΠΕΙΝ, ΕΚΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ.

-- Η άγια και Οικουμενική (2) Πενθέκτη, ή κυριώτερον ειπείν έκτη (3) Σύνοδος, συνήχθη εν τω κατά Κωνσταντι

νούπολιν Βασιλικώ και περιφανεί Παλατίω τώ λεγομένω Τρούλλω, επί Ιουστινιανού του δευτέρου, του υιού Πωγωνάτου, όστις

και Ρινότμητος επεκαλείτο, εν έτει από Χριστού 691 (4) ήσαν δε Πατέρες εις αυτήν τον αριθμών σκζ, κατά τον Βαλσαμώνα

και Ζωναράν, κατά δε τον συγγραφέα του Συνοδικού βιβλιαρίου σμ., ών ήσαν αρχηγοί, ότε Παύλος Κωνσταντινουπόλεως (5) και
ν - - - - 1

Βασίλειος Επίσκοπος Γορτύνης της κατά Κρήτη, και τις Επίσκοπος "Ραβέννης, τον τόπον επέχοντες του "Ρώμης (6), Πέτρος
κ - -- ν -

Αλεξανδρείας, Αναστάσιος Ιεροσολύμων, και Γεώργιος Αντιοχείας. Συνηθροίσθη δε αυτή κατά κελευσιν Βασιλική, όχι περί

(1) Φυσικάς πρέπει να λέγωμεν τάς του Χριστού θελήσεις, και ενερ

γείας, όχι υποστατικάς. Διά τί άν ειπούμεν αυτάς υποστατικάς, θέλομεν

αναγκασθή να δώσωμεν και εις την άγιαν Τριάδα τρεις θελήσεις και ενερ

γείας, επειδή και τρεις υποστάσεις αυτής εισιν. Αλλ’ ώσπερ μία θέλησις

και ενέργεια εις την άγιαν Τριάδα λέγεται και έστιν, ότι και μία φύσις

αυτής έστιν. Ούτω και επί Χριστού, δύω θελήσεις, και δύω ενεργείας λέ

γομεν, ότι και δύω φύσεις εισιν, έξιών, και εν οις, μάλλον δε, άπερ αυτός
έστιν. "Άριστα ο Θείος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και θεολογικώτατα περί

των δύω του Χριστού αδιαιρέτων ενταυτώ και άσυγχύτων θελήσεων, και

ενεργειών υψηγορεί λέγων, «μία υπόστασις ών ο Χριστός δύω φύσεων,

» Θείας τε και Ανθρωπίνης, ταύτα θείως, κάκείνα άνθρωπίνως, ό, αυτός

ήθελε και ενήργει τα θεία, και θεανδρικώς τα ανθρώπινα. Eι γάρ και

κώς Θεός ήθελε τα θεία, και ως άνθρωπος τα ανθρώπινα, άλλ’ ούν ούτε

πώς Θεός γυμνός ήθελε τα Θεία, ούτε ως άνθρωπος ψιλός τα ανθρώπινα,

αλλά Θεός άνδρωθείς, τουτέστιν ένανθρωπήσας, φυσική θεία θελήσει και

ενεργεία, ώς θεός και άνθρωπος ό αυτός, ήθελε και ενήργει τά ανθρώπινα, ΤΕ

φυκώς θέλειν και ενεργεΐν ώς άνθρωπος τα ανθρώπινα Θέλει γάρ και ενεργεί

εκατέρας φύσεως τα ίδια μετά της θατέρου κοινωνίας, της μεν Θεότητος

ναυτεξουσίως και παντεξουσίως διά της ανθρωπότητος αυτού ενεργούσης,

ντής δε άνθρωπότητος αυτεξουσίως και κατά πάντα τω θείω αυτού θε

νλήματα (σ. πειθαρχούσης) και ταυτα θελούσης», ά θέλεινή Θεία θέλησις

θέλει, διά το μοναδικόν της υποστάσεως (εκ του Λιβέλλου του περί ορθού

φρονήματος, υπαγορευθέντος μεν υπό του Δαμασκηνού. Επιδοθέντος δε

παρά Ηλία επισκόπου Πέτρο Μητροπολίτη Δαμασκού). - --

(2) Διά πολλά αίτια λέγεται και είναι οικουμενική ή παρούσα Σύνοδος

Α. διά τί εις τον προσφωνητικών λόγον όπου κάμνει προς τον Ιουστινιανόν,

άλλά δη και εις τον τρίτον αυτής κανόνα οικουμενική επιγράφεται Β', διά

τί ή ζ. Σύνοδος έντή ή πράξει αυτής, και εν τώ ά. κανόνι αυτής οίκου

μενικήν αυτήν ονομάζει. Αλλά δή και ο Pώμης Αδριανός ο πρώτος εν τη

προς Ταράσιον επιστολή, κειμένη εν τήβ. πράξει της ζ. (σελ. 748. της

συλλογής των Συνόδων) μετά των οικουμενικών Συνόδων ταύτην συναριθμεί

Γ. διατί με τους κανόνας αυτής νομοθετεί και διορίζει, όχι εις ένα μέρος

της οικουμένης, αλλ' εις όλην την Οικουμένην και εις τας Ανατολικάς έκ

κλησίας, και εις τας Δυτικας και ονομαστι εις την "Ρώμην, εις την Αφρικήν,

εις την Αρμενίαν, εις τας εν τη Βαρβαρέα επαρχίας, ως φαίνεται ευκα

νόνι β. ιγ. τή. κθ. νέ. ντ. γελοίον δε βέβαια πράγμα ήθελεν είναι, αν αυτή μη

ούσα Οικουμενική Σύνοδος, ουδε αξίωμα Οικουμενικής έχουσα, ήθελε νο

μοθετεί, εις τόσας και τόσας επαρχίας. Και μάλιστα να βελτιοι κανόνας

πολλών τοπικών Συνόδων περί ου ορα την υποσημείωσιν εις τον β. αυτής

κανόνα, Δ. διά τί οι δ. Πατριάρχαι της οικουμένης, ήταν παρόντες εν

αυτή, και ό"Ρώμης διά τοποτηρητών, και απεδέξαντο αυτήν και απαν

ταχού εκκλησία. Όπερ έστι γνώρισμα ουσιώδες και χαρακτηρ συστατικός

των Οικουμενικών. Ε. δε και τελευταίον, διά τί συμφωνεί εν τοις κανόσιν

αυτής με τις θείας γραφάς, και με τις Αποστολικάς και συνοδικάς πα

ραδόσεις και διαταγάς, όπερ και αυτό σημείου και ιδιόν εστι των ο

κουμενικών, ώς είπομεν εν τώ προλόγω της πρώτης, ει και μή ιδιαίτατο

(3) Είπα, ότι κυριωτέρω λόγω ονομάζεται η Σύνοδος αυτη έκτη. Διά τ

αγκαλά και οι μεταγενέστεροι εξηγηταί τών Κανόνων κάποτε, και άλλοι

Πενθέκτην αυτην ονομάζουσιν, ώσάν όπου το υστέρημα της πέμπτης και

έκτης ανεπλήρωσε, το να εκθέση κανόνας δηλαδή εις εκκλησιαστικήν συν

τελούντας κατάστασιν, όποίους εκείνα δεν εξέδωκαν με όλον τούτο κυρίως

και αληθώς, αύτη, έκτη, και είναι, και ονομάζεται Α. διά τί, κατά του

"Ρωμάνου συγγραφέα, εις τα προλεγόμενα της παρούσης Συνόδου, οι του

Οικουμενικήν ς. συγκροτήσαντες αρχιερείς επί του Πωγωνάτου, συνεκρο

τησαν και ταύτην έπι του υιού αυτού Ιουστινιανού. Τεσσαράκοντα τρεις

γαρ κατ' αυτόν, από τους εν εκείνη επισκόπους, ήσαν παρόντες και εν

ταύτη. Φαίνεται δε ότι να ήταν περισσότεροι από τα λόγια του αγίου Τα.

ρασίου τα προβληθέντα εις την έβδομην Σύνοδο - Β. διά τί ή ζ. Σύνοδος

και έντή τετάρτη, και όγδόη πράξει, και εν τώ πρώτο κανόνι αυτής,έ

κτην αυτήν όνομάζει. Και ο Αδριανός ο πρώτος εν τη προς Ταράσιου -

πιστολή, ωσάν να ήταν της Κυρίας έκτης αποδέχεται τους κανόνας αυτής

(σελ. 748 της Συλλογ. των συνόδου, και προς Κάρολου βασιλέα Γαλλίας

γράφων, έκτην ονομάζει, και άγιαν Σύνοδον. Και οι λεγάτοι του Πάπα,

ώσαν την έκτην εβεβαίωσαν αυτήν εν τη εβδόμη Συνόδω, και ο Ιννοκέντιος

ο τρίτος, περί του λό, κανόνος της Συνόδου ταύτης λέγει και διατέταρτα

εν τη έκτη Συνόδω και ό Γρατιανός επ' ονόματι της Κυρίως έκτης μέμνη

τα αυτής και ι" και διατί ή Σύνοδος αυτη ταυτίζεται με την τ. περισ

σότερον παρά με την πέμπτη, και ώς προσεχεστ ιρα με εκείνην κατά τους

χρόνους, και ώς όμοια κατά του τόπου, επειδή εις το ίδιον παλάτιον του

Τρούλλου, όπου συνήχθη ή έκτη, εις το αυτό συνήχθη και αύτη.

(4) Εις τόσα γαρ έτη χρονολογούνται τα έτη αυτής ή γαρ προ αυτής

έκτη εν έτει 680 εγένετο επί ινδικτιώνος έννάτης. Και τελειώύη εν έτει

681, εν τώ Α, μην της δεκάτης ινδικτιώνος, ώς μαρτυρεί τα εκείνης

πρακτικά. Αύτη δεή Σύνοδος, ώς μαρτυρεί ο γ. και ζ". αυτής. Κανών, συ–

νήχθη εν έτει από Αδάμ μεν 6199- από Χριστού δε 691. Ινδικτιώνος ε.

δηλαδή μετά την αμέσως παρελθούσαν περίοδον των ιέ. ινδικτιώνων, ής εν

τη δεκάτη έτελειώθη ή προ αυτής έκτη. Ωστε από της έκτης, έως της πα

ρούσης, χρόνοι πέρασαν 10 ή 11 και ουχί 27 ώς οι Λατίνοι λέγουσιν.

(5) Επί Παύλου Κωνσταντινουπόλεως συνήχθη αύτη, ώς μαρτυρεί η

συλλογή των Συνόδων σελ. 698 και ουχί επί Καλλινίκου, ως ληρούσαν ο

Βίνιος, και Βαρώνιος.

(6) Oύ μόνον ό Βαλσαμών λέγει, ότι εύρεν ευ παλαιούς Κώδηξι νο

μοκανόνων, ότι ούτοι ήσαν του Πάπα τοποτηρηταί εις την Σύνοδον

ταύτην, και ότι ήσαν και άλλοι λεγάτοι του Πάπα ο Σαρδινίας, ο Θεσ

σαλονίκης, και ο Κορίνθου, αλλά ο γ. Κανών της αυτής τ. προφανώς

μαρτυρεί, ότι ήταν του Ρώμης λεγάτοι και τοποτηρηταί εις αυτήν ώρα

16
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εξετάσεως ιδιαζούσης τινος αιρέσεως, όχι περί διορισμού πίστεως, εις τρόπον ότι εκ τούτου να λάβη την άφορμήν να ονομασθή ι

δία και ξεχωριστή Σύνοδος, αλλά περί εκθέσεως Κανόνων αναγκαίων, αποβλεπόντων εις την της έκκλησίας διόρθωσιν και κατά

στασιν. Ούτινες είναι οι ακόλουθο, βεβαιούμενοι από την β' και δ' και ή πράξιν της οικουμενικής ζ: Συνόδου, και από τον ά.

αυτής κανόνα. Από τρεις Πάπας, Αδριανών τον ά. Γρηγόριον τον β Ιννοκέτιον τον γ. από τον Γρατιανών, από τους εν τη

εβδόμη Συνόδωλεγάτας του Πάπα, από την ά και β λεγομένην Σύνοδο, αναφέρουσαν τον λά, αυτής, εν τω β. κανόνι αυτής

Από τον Κεδρηνόν, από τον Δαμασκηνών Ιωάννη, λέγονται ψηλάφησον τους όρους της ς Συνόδου, και εύρήσεις εκεί τον έλεγ

»χον» από τους ερμηνευτές των κανόνων, από τον Φώτιον, από τάς διοχειρους υπογραφάς, τούτε Βασιλέως, και των τοποτηρη

τών του Pώμης, των Πατριαρχών, και των εν αυτή Πατέρων. Και συνοπτικώς ειπείν, από όλην την καθολικήν έκκλησία, κάν

οι νεώτεροι Λατίνοι διαβάλλουσιν αυτούς, ώς τάς καινοτομίας αυτών ελέγχοντας. Ο δε Αδριανός ά: έντή προς Ταράσιον έπι

στολή, ταύτην την άξιάγαστον μαρτυρίαν περί των Κανόνων τούτων άφηκεν εις ημάς. «Tά υπό της αυτής άγιας έκτης Συνόδου

δέχομα, μετά πάντων των ενθέσμως και θεωδώς έκφωνηθέντων παρ' αυτής κανόνων» ένοις έμφέρεται. «Έντισιιτών σεπτών

εικόνων γραφας και προστίθησιν όλον τον πρ. Κανένα αυτής (σελ. 747. τής συλλογής των Συνόδων), ο δε Γρηγόριος ο Πά

πας έντή προς τον άγιον Γερμανών επιστολή (ήτις κείται εν τη δ. πράξει της ζ. Συνόδ) περί του ιδίου τούτου κανόνας της

παρούσης ς. «Δι ο μεγίστης σωτηρίας υπόθεσιν ή των αγίων ομήγυρις θεοβούλως τη έκκλησία τούτο το κεφάλαιον παραδέδωκε».

Και άρα ότι άγιαν ομήγυριν την Σύνοδον ταύτην ονομάζει, και θείολος έκδοθέντας τους κανόνας αυτής. Ικανή δε μόνη επι

στομίσαι και έμφράξατών εναντίων τα στόματα ή περί των κανόνων τούτων μαρτυρία του Πατριάρχου Ταρασίου, μάλλον δε

όλης της ζ. Συνόδου, ούτως έχουσα επιλέξεως. «Τινές άγνοιαν νοσούντες εις τους κανόνας τούτους, σκανδαλίζονται, φάσκοντες

«Αράγε της έκτης Συνόδου εισι; γινωσκέτωσαν δε οι τοιουτοι, ώς ότι η άγια και μεγάλη έκτη Σύνοδος επί Κωνσταντίνου συνε

κροτήθη, κατά των μίαν λεγόντων ενέργεια και θέλησιν έπι Χριστού Οίτινες τους αιρετικούς αναθεμάτισαν και την ορθόδοξον

διατρανώσαντες πίστιν, οίκαδε ανεχώρησαν κατά το τεσσαρεσκαδέκατονέτος Κωνσταντίνου. Μετάγούν ταύτα.... οι αυτοι Πα

τέρες συναθροισθέντες επί Ιουστινιανού υιού Κωνσταντίνου, τους προεδηλωμένους κανόνας εκτεθείκαση και μηδείς αμφίβαλέτω

-περί αυτών. Οι γάρ υπογράψαντες επί Κωνσταντίνου, οι αυτοί και επί Ιουστινιανού τώ, παρότι χάρτη υπέγραψαν, ώς δήλον κα

θίσταται εκ της αυτών ιδιοχείρου απαραλλάκτου ομοιότητος. Έδειγάρ αυτούς Σύνοδον οικουμενικήν άποφή αντας, και Κανόνας
εκκλησιαστικούς εκθέσθαι (πράξ. δ της ζ Συνόδου σελ. 780, τα β. τόμ. της συλλογής των Συνόδων)». Εντή αυτή δε δ.

πράξει της ζ. γέγραπτα, ότι αεγνώση εις τηνζ, Σύνοδο, αντος εκείνος ο δος πρωτότυπος ά: εις τό, οποίον υπέγρα

ψαν οι Πατέρες της παρούσης ς Συνόδου. Ο δε Νικομηδείας Πέτρος είπε, ότι είχε και άλλο βιβλίο περιέχον τους παρόντας

της ς". Συνόδου Κανόνας,

(ορα και τον Δοσίθεον από σελ. 603 έως 618 της Δωδεκαβάλου)

οι ΡΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΕΚΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, ΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΟΙ.

ΚανώνΑ.

Τάξις άριστη παντός άρχομένω και λόγου και πράγματος, έκ Θεού τε άρχεσθαι, και εις Θεών άναπαύεσθαι, κα

α την θεολόγον φωνήν. Όθεν και της ευσεβείας ύφ ήμων ήδη διαπρυσίως κηρυττομένης, και της έκκλησίας, εν

1) Χριστός τεθεμελίωτα, διηνεκώς αυξανούσης και προκοπτούσης, ώς τών του Λιβάνου κέδρων ταύτην υπερε

τείνεσθαι, και νυν αρχην των ιερών ποιούμενοι λόγων, χάριτι θεία όριζομεν άκαινοτόμητόντε και απαράτρωτον

πάρχεν την παραδοθείσαν πίστιν ημίν, υπότε τών αυτοπτών και υπηρετών του λόγου των θεοκρίτων Αποστόλων

Είτε δε και των τριακοσίων δέκα και οκτώ αγίων και μακαρίων Πατέρων τών εν Νικαία συνελθόντων επί Κωνσταν

τίνου του γενομένου ήμων Βασιλέως κατά Αρείου τού διστείους κα της παρ' αυτού δογματισθείσης εθνικής ετε

ροθείας ειπείν οικειότερον. Οι τη ομογνωμοσύνη της πίστεως τι όμοούσιον ήμύν επί των τριών της θεαρχικής

φύσεως υποστάσεων απεκάλυψάντε και διετράνωσαν, με επίκεκρύφθαι τώ μοδίω της άγνωσίας τούτο παραχωρήσαν

τες Αλλά τον Πατέρα, και Υιόν, και το άγιον Πνεύμα προσκυνείν μιά προσκυνήσει τους πιστούς αναφανδόν εκδι

δάξαντες. Και την τε των άνισων βαθμών της θεότητος δόξαν καθελόντες και διασπάσαντες, τότε υπό των αιρετ

κών συστάντα εκ ψάμμου κατά της ορθοδοξίας μερακιώδη αθύρματα καταβαλόντες και ανατρέψαντες. Ωσαύτως δε

και την επί του μεγάλου Θεοδοσίου του γενομένου ήμων Βασιλέως, υπό των εν αυτή τη Βασλίδι πόλει συναχθέν

των εκατόν πεντήκοντα αγίων Πατέρων κηρυχθείσαν πίστη κρατύνομεν τας θεολόγους φωνάς ασπαζόμενοι, και

τον βέβηλον Μακεδόνον τους προτέροις εχθρούς της αληθείας συνεξελαύνοντες, ώς δούλον αυθαδώς το δεσπόζον

δοξάσαι τολμήσαντα, και σχίσαι την άτμητον μονάδα ληστρικώς προελόμενον, ώς άν μη έντελές ήμύν το τής έλ

πίδος εί, μυστήριον. Τώβδελυρώ τούτω και κατά της αληθείας λυπτήσαντ, και Απολινάροντόν της κακίας μύ

στην συγκατακρίναντες, ος άνουν και άψυχον τον Κύριοι ανελήφένα σώμα δυσσεβώς εξηρεύξατο, εντεύθεν και ού

τος ημίν ατελή την σωτηρίαν γενέσθαι συλλογιζόμενος Αλλά μην και τα παρά τη των Εφεσίων πόλει το πρό

τερον συναχθέντων επί Θεοδοσίου του υιού Αρκαδίου γενομενοι ήμών Βασιλέως, Θεοφόρων Πατέρων, εκτεθέντα

διδάγματα, ώς κράτος άββαγές της ευσεβείας, επισφραγίζομεν, ένα Xριστον τον Υιόν του Θεού και σαρκωθέντα

κηρύττοντες, και την αυτόν ασπόρως τεκούσαν άχραντον αειπάρθενον, Κυρίως και κατά αλήθειαν Θεοτόκου δοξά

ζοντες, και την ληρώδη του Νεστορίου διαίρεσιν, ώς απακισμένη Θείας μοίρας άποδιώκοντες, άνθρωπον δικώς,

και Θεόν δικώς, τον ένα Xριστον δογματίζοντος, και την Ιουδαϊκήν άνανεούντος δυσσέβειαν. Ου μήν, αλλά και

ι
ύ

- -

- - - ---- - ---
- - , ----- , - - - - - - - -

-

περί τούτου αυτού, παρά τη συλλογή, ο Γορτύνης δε και ο Θεσσα- χειροτονούντο υπ' εκείνου, αλλά διά το μάκρος της οδού, ώς λέγει ο
- " . - - - - - - - - , - - - - -- - - ---- , ----- , --- - - - και “P.-- - -

λονίκης και ο Κορίνθου έκράτουν τον τόπον του Πάπα εις ταύτην την Βλασταρς, της από Ρώμης, λέγω, έως Κωνσταντινουπόλεως.

Σύνοδον, όχι δια τι ήταν υποκείμενοι εις τον ιάπαν ως τάχα να έ- (1) Έν άλλ. ύφ ή. .
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την εν Χαλκηδονέων Μητροπόλει επ Μαρκιανού και αυτού γενομένου ήμων Βασιλέως, τών εξακοσίων τριάκοντα

θεοκρίτων Πατέρων τηλογραφηθείσαν πίστιν ορθοδόξως επικυρούμεν. Ήτς τον ένα Xριστον τον Υιόν του θεοί EX,

δύω συντεθέντα των φύσεων, και ενδύω τας αυταίς δοξαζόμενον φύσεσι, μεγαλοφώνως τους πέρασε παραδέδωκε,

και Ευτυχέα τον ματαιόφρονα, τον δοκήσει το μέγα της οικονομίας μυστήριο τελεσθήνα αποφη άμενο, ώς ά

ποτρόπαιόν τι κα μίασμα των ιερών της εκκλησίας περβόλων εξιλασε συν αυτώ δι και Διόσκρον και Νεστόριο,
τον μεν, της διαιρέσεως, τον δε, της συγχύσεως υπερασπιστη τε και προμαχο, τους έκ διαμέτρου της ασεβείας,

προς εν εκπεπτωκότας απωλείας και αθεότητος βάραθρον. Αλλάγε και τας ευσεβείς φωνές των εκατόν εξήκοντα

πέντε θεοφόρων Πατέρων, των κατά ταύτην την βασιλίδα συναγηγερμένων πόλιν, έπι Ιουστινιανού του της ευσε

βούς λήξεως γενομένου ήμών Βασιλέως, ώς ύπο του πνεύματος εξενεχθείσας γνώσκομεν, και τους μεθ ήμάς έκ

διδάσκομεν. Ο Θεόδωρον τον Μοψουεστίας τον Νεστορίου διδάσκαλο, Ωριγένη τε και Δίδυμο» και Ευάγριον, τούς

τάς ελληνικάς άναπλασαμένους μυθοποιίας, και σωμάτων τινών και ψυχών ήμύν περιόδους και άλλοιώσεις άναπεμπά

σαντας τας του νού παραφορας τε και όνειρώξεσι, και εις την τών νεκρών δυσσεβώς έμπαρονήσαντας άναβίωσιν.

Τάτε γραφέντα παρά Θεοδωρήτου κατά της ορθής πίστεως και των δώδεκα κεφαλαίων του μακαρίου Κυρίλλου,

και την λεγομένην Ίβα επιστολή, συνοδικώς ανεθεμάτισάντε και έβδελύξαντο. Και την υπό της έναγχος συνα

θροισθείσης κατά ταύτην την βασιλίδα πόλιν, επί του εν θεία τη λήξει γενομένου ήμών Βασιλέως Κωνσταντίνου,

έκτης άγιας Συνόδου, πίστιν, ή μειζόνως το κύρος εδέξατο, δι’ ών ό ευσεβής Βασιλεύς σφραγίσι τους ταύτης τό

μους κατησφαλίσατο, προς την έντώ παντί αιώνι άσφάλειαν και αύθις όμολογούμεν φυλάττειν απαρεγχείρητον,

ή δύω φυσικάς θελήσεις, ήτοι θελήματα, και δύω φυσικάς ενεργείας επί της ένσάρκου οικονομίας του ένος Κυρίου

ήμών Ιησού του αληθινού Θεού δοξάζειν ήμάς θεοφιλώς διεσάφησε, τους το ευθές της αληθείας δόγμα παρα

χαράξαντας, και εν θέλημα και μίαν ενέργειαν επί του ενός Κυρίου του Θεού ημών "Ιησού Χριστού τους λαούς

εκδιδάξαντας, τή της ευσεβείας ψήφω καταδικάσασα, φαμεν Θεόδωρον τόν της Φαράν, Κύρον τον Αλεξανδρείας,

Ωνώριον τον "Ρώμης, Σέργιο, Πύρρον, Παύλου, Πέτρον, τους εν ταύτη τη θεοφυλάκτω προεδρεύσαντας πόλει,

Μακάριον των γενόμενον της Αντιοχέων Επίσκοπο, Στέφανον τον αυτού μαθητή, και τον άφρονα Πολυχρόνιον,

εντεύθεν ανέπαφον τηρούσα το κοινόν σώμα Χριστού του Θεού ημών, και συνελόντι φάνα, πάντων των εν τη εκ

κλησία του Θεού διαπρεψάντων ανδρών, οι γεγόνασι φωστήρες εν κόσμω, λόγον ζωής επέχοντες, την ελπ. και 16

πίστιν κρατεΐν βεβαίαν, και μέχρι συντελείας του αιώνος άσάλευτον διαμένειν θεσπίζομεν, και τα αυτών θεοπα

ράδοτα συγγράμματάτε και δόγματα. Πάντας άποβαλλόμενοί τε και αναθεματίζοντες, ούς απέβαλαν και αναθε

μάτισαν, ώς της αληθείας έχθρούς, και κατά Θεού φρυαξαμένους κενά, και άδικίαν εις ύψος εκμελετήσαντας. Εί

δέτις τών άπάντων μή τά προειρημένα της ευσεβείας δόγματα κρατοί και άσπάζοιτο, και ούτω δοξάζοι τεκαι κη

ρύττοι, άλλ’ έξι έναντίας ένα τούτων επιχειροι, έστω ανάθεμα, κατά τον ήδη προεκτεθέντα όρον ύπό τών προ

δηλωθέντων άγιων και μακαρίων Πατέρων, και του χριστιανικού καταλόγου, ώς αλλότριος έξωθείσθω και έκπιπτέ

τω. Ημείς γαρ ούτε προστιθένα τι, ούτε μην αφαιρείν κατά τά προορισθέντα, παντελώς διεγνώκαμεν, ή καθ' όν

τιναούν δεδυνάμεθα λόγον. --

ν

- Ερμηνεία

Ο ά ούτος Κανών ούτε από τον Ζωναρά, ούτε από τον Βαλσαμώνα εξηγήθη. Ωσάν όπου δεν είναι άλλο, πάρεξ μία σύν

τομος περίληψις τόσον των δογμάτων, και όρων της πίστεως των άγιων και οικουμενικών εξ Συνόδων, των προ της παρούσης

Συνόδουγενομένων, και των αιρετικών εκείνων, κατά των οποίων συνεκροτήθη κάθε μία από αυτάς. Όσον και των χρόνων, και τών τό

πων, κατά τους οποίους, και εις τους οποίους εγένετο. Και ου μόνον επανάληψις, αλλά και επισφράγισις των δογμάτων αυτών. Όθεν

ημεις ακολουθούντες τους ιδίους αυτούς ερμηνευτές, τους μεν όρους και τα δόγματα των ειρημένων άγιων Συνόδων, και τους

χρόνους και τους τόπους, αλλά δή και τους αιρετικούς, κατά των οποίων εκάστη τούτων έσυναθροίσθη, στέλλομεν τους αναγνώ

στας να τα μάθουν πλατύτερον εις τας αρχάς των κανόνων της κάθε Συνόδου. Ένα μή τα έκεσε ερημένα, εις μάτην ώδε παλ

λογώμεν. Μερικάς δε μόνον λέξεις θέλομεν σαφηνίσει, αι οποίαι δεν είναι τόσον εύληπτοι εις τους απλούς Κάμνωντας λοιπόν ο

παρών Κανών την αρχήν από το ρητον Γρηγορίου του Θεολόγου (!), το οποίον λέγει, ότι είναι άριστη τάξις εις εκείνον όπου

μέλλει να αρχίση κάθε λόγον και έργον, το να αρχικά από τον Θεόν, και να τελειώνη εις τον Θεόν, ορίζει να μένη άκα

τόμητος και άπαρασάλευτος ή παραδοθείσα πίστις, τόσον από τους αγίους Αποστόλους (2), όσον και από τους Πατέρας

της ά. Συνόδου, (οίτινες και την έτεροθείαν (3), ή μάλλον ειπείν πολυθείαν του Αρείου κατήργησαν, και ομοούσιον, ήτοι της αυ

ή

φ

-

Οι

(1) Σημείωσα ότι ο Θεολόγος έδανείσθη το ρητόν αυτό από την ά.
επιστολήν του Δημοσθένους, έν ή λέγει εκείνος ο παντός άρχoμένω σπου

δαίου λόγου τε και έργου, απο των Θεών υπολαμβάνω προσήκειν πρώ,

» του άρχεσθαι».

(2) Τινές θέλουσιν ότι οι Απόστολοι όταν έμελλον να χωρισθούν,

και να υπάγουν εις το κήρυγμα εν έτει μό. έποίησαν συνέλευσιν με

χιστον, και αξιόλογον (ως προείπαμε, ενη και Σύμβολον της πίστεως
εσύνθεσαν, και πολλούς Δυτικούς Πατέρας ν έρουσεν εις τούτο μάρτυ

ρας, ότι το Σύμβολον τούτο των Αποστόλων εστί. (Καθώς και μερικοί

τών καθ' ημάς νεωτέρων Θεολόγων, μαρτυρίας εκ τούτου εις τινα φέ

ρουσιν εν τοις αυτών θεολογικού), το οποίον έσως δηλοί, και ή παρά

των Αποστόλων παραδοθείσα πίστις, όπου αναφέρει εδώ ο Κανών. Αλ

λ' επειδή ο άγιώτατος και σοφώτατος Μάρκος και Εφέσου, περί του Συμ

-

βόλου τούτου, ικανούς απεκρίθη τους Λατίνος εν τη Φλωρεντία, είπών,

•ήμες ουδε είδομεν Σύμβολον των Αποστόλων, ώς γράφει ο μέγας Εκκλη

•σιάρχης Σιλβεστρος τμήματι ς κεφ. τ. διά τούτο ή παραδοθείσα παρά

των Αποστόλων πίστις εδώ, έννοείται ή ή άγράφως και διά ζώσης φωνής των

» Αποστόλων παραδοθείσα περίληψης των δογμάτων της πίστεως, ή και υπό τον

•άγιων Ευαγγελίων, και Αποστολικών επιστολών, ή και διαταγών, συναγομέα

» πίστις, ήτοι τά τής πίστεως δόγματα». Φαίνεται δε να περιέχεται το

Σύμβολον τούτο εις τας Αποστολικ: Διαταγ. (βιβλ. ζ. κερ, μβ.).

(3) Ετεροθεια του Αρείου ήτον, καθ' ότι, άλλον μεν έλεγε Θεον του

Πατέρα, και άλλον τον Υιόν. Τον μεν γαρ έλεγεν ότι είναι άκτιστο.

τον δε Υιόν ότι είναι κτίσμα, και ακολούθως τον μεν Πατέρα μείζονα,

τον δε Υιόν ελάττονα, και αύτη είναι η δόξα των άνισων βαθμών

όπου λέγει εδώ ό Κανών, ότι κατήργκ τεν ή ά Σύνοδος.

16"
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τις ο σας και όπως την άγα Τράδα έήριξαν και άπό τούς Πατέρας της β' (των οποίων τας Θεολόγους φωνάς οι Πα

τέρες της Συνόδου ταύτης λέγουσιν ότι ασπάζονται. Αυτα δε είναι εκείνα όπου παρά της β. έντώ Συμβόλω της πίστεως εις

την θεολογίαν του αγίου Πνεύματος έπροστέθησαν. Κοντά γαρ, και εις το Πνεύμα το άγιον, άπερ ήτον λόγια τής ά, αύτη έ

πρόσθεσε, το κύριο, το Ζωοποιον, το έκτού Πατρος εκπορευόμενο, το σύν. Πατρί και Υιώ Συμπροσκυνούμενον, και Συνδόξα

ζόμενο, το Λαλήσαν διά των Προφητών) και από τους Πατέρας της γ. (1) και δ. και έ και τις Συνόδου (2) και συντόμως

ειπείν, οι Πατέρες της παρούσης Συνόδου θεσπίζουσι να διαμένουν βέβαια, και μέχρι συντελείας αιώνες ασάλευτα, ή πίστις, και

τα θεοπαράδοτα δόγματα όλων των άγιων όπου έλαμψαν εις την του Θεού Εκκλησία, και εστάθησαν εις τον κόσμονώσάν φω

στήρες ζωοπάροχοι. Και συναναθεματίζουσι και αυτοί όλους εκείνους τους έχθρούς της αληθείας, τους αιρετικούς δλ. όπου έκεί

νοι άνεθεμάτισαν. Ορίζοντες και τούτο, ότι ούτε ήξεύρουν, αλλ' ούτε ήμπορούν κατ' ουδένα τρόπον να προσθέσουν τι, ή νά άφα

ρέσουν από τα εκείνων δόγματα. Αλλά και όποιος δεν κρατεί τα τών προειρημένων αγίων Πατέρων δόγματα της ευσεβείας, μήτε

φρονεί ταύτα με τον νου, μήτε κηρύττει με την: αλλ' επιχειρεί να εναντιώνεται εις αυτά, ούτος, λέγουσι, να ήναι ά

νάθεμα, και από τών Χριστιανών τον κατάλογον νά άποβάλλεται, και να αποκόπτεται, ώς αλλότριος και μέλος σεσηπός.

Κανών Β.

Απος πε:

ε: ά της Εδοξε δε και τούτο τή άγια ταύτη συνόδω, κάλλιστάτε και σπουδαιότατα, ώστε μένειν και άπό τού

ν νύ βεβαίους, και ασφαλείς προς ψυχών θεραπεία και ιατρείαν παθών, τους υπό των προ ημων αγίων

και μακαρίων Πατέρων δεχθέντας και κυρωθέντας, αλλά μην και παραδοθέντας ημίν ονόματι των αγίων και έν

δόξων Αποστόλων πέ κανόνας. Επειδή δεν τούτοις τους κανόσιν εντέταλτα δέχεσθαι ήμας, τάς τών αυτών αγίων

Αποστόλων διά Κλήμεντος διατάξεις, ας τισ πάλαι υπό τών έτεροδόξων επί λύμη της έκκλησίας νόθα τινά και

ξένα της ευσεβείας παρενετέθησαν, το ευπρεπές κάλλος των Θείων δογμάτων ημίν αμαυρώσαντα, την τών τοιού

των διατάξεων προσφόρως αποβολήν πεποιήμεθα προς την του χριστιανικωτάτου ποιμνίου οικοδομήν και ασφάλειαν

ουδαμώς έγκρίνοντες τα της αιρετικής ψευδολογίας κυήματα, και τη γνησιωτών Αποστόλων και όλοκλήρω δι

δαχή παρενείροντες. Επισφραγίζομεν δε και τους λοιπούς πάντας ιερούς κανόνας τους υπό των αγίων και μακα

ρίων Πατέρων ημών εκτεθέντας. Τουτέστι των τεέν Νικαία συναθροισθέντων τριακοσίων δεκαοκτώ αγίων Πατέρων,

και των εν Αγκύρα, έτι μην και των εν Νεοκαισαρεία. Ωσαύτως και των έν Γάγγρας, Προς τούτοις δε και των

έν Αντιοχεία της Συρίας. Αλλά μην και των εν Λαοδικεία της Φρυγίας. Προσέτι και των εκατόν πεντήκοντα των

εν ταύτη τη θεοφυλάκτω και βασιλίδι συνελθόντων πόλει. Και των διακοσίων των εν τη Εφεσίων μητροπόλει το

πρότερον συναγηγερμένων. Και των εν Χαλκιδόνι των εξακοσίων τριάκοντα αγίων και μακαρίων Πατέρων. Ωσαύτως

και των εν Σαρδική Eτι μην και των εν Καρθαγένη. Προσέτι γεμην και νυν αύθις εν ταύτητή θεοφυλάκτω και

βασιλίδι πόλει συνελθόντων επί Νεκταρίου του της βασιλίδος ταύτης πόλεως προέδρου και Θεοφίλου του γενομέ

νου Αλεξανδρείας Αρχιεπισκόπου. Αλλά μην και Διονυσίου αρχιεπισκόπου γενομένου Αλεξανδρείας Μεγαλοπό

λεως. Και Πέτρου γενομένου αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας και μάρτυρος. Και Γρηγορίου Επισκόπου γενομένου

Νεοκαισαρείας του θαυματουργού, Αθανασίου αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας, Βασιλείου αρχιεπισκόπου Καισαρείας

Καππαδοκίας. Γρηγορίου Νύσης, Γρηγορίου του Θεολόγου, Αμφιλοχίου του Ικονίου, Τιμοθέου άρχιεπισκόπου Α

λεξανδρομεγαλοπόλεως του προτέρου. Θεοφίλου αρχιεπισκόπου της Αλεξανδρέων Μεγαλοπόλεως Κυρίλλου. Αρ

χιεπισκόπου της Αλεξανδρείας. Και Γενναδίου Πατριάρχου γενομένου της θεοφυλάκτου ταύτης και βασιλίδος πό

λεως. Έτι μην και τον υπό Κυπριανού του γενομένου Αρχιεπισκόπου της Αφρων χώρας και μάρτυρος, και της

καθ' αυτόν. Συνόδου εκτεθέντα Κανόνα, ος έντους των προειρημένων προέδρων, τόπος, και μόνον, κατά το παρα

δοθέν αυτούς έθος έκράτησε. Και μηδενιέξείναι τους προδηλωθέντας παραχαράττειν Κανόνας ήή άθετεί, ή ετέρους

παρά τους προκειμένους παραδέχεσθαι Κανόνας ψευδεπίγράφως υπό τινων συντεθέντας των την αλήθειαν καπη

λεύειν επιχειρησάντων. Ειδέτις άλώ Κανόνα τινά τών ερημένων καινοτομών, η ανατρέπειν επιχειρών, υπεύθυνος έ

στα κατά τον τοιούτον Κανόνα, ώς αυτός διαγορεύει την επιτιμίαν δεχόμενος, και δι' αυτού έν ώπερ πταίει θε

ραπευόμενος,

Ερμηνεία.

ν ν -- --

Επειδή εις κάθε Σύνοδο, και μάλιστα Οικουμενική, και όρος εγίνετο, μέσα εις τον οποίον έπεριλαμβάνοντο τάι της πίστεως
ν -------- - ν - -

ματα, και κανόνες συνεγράφοντο, χρησιμεύοντες εις την της εκκλησίας κατάστασιν, και ευταξίαν. Διά τούτο και η παρούσα

-

οργ

(2) Εύρητα σημείωμα εις το μέρος τούτο του κανόνος έντισι Κώ

δηξε, λέγον, ότι, επειδή οι κάκιστοι εικονομάχοι ελεγχόμενοι από τους

Πατέρας της παρούσης Συνόδου, ώς αποδέχομένους την τών εικόνων

προσκύνησιν, τηγορούσαν αυτούς ως μονοθελητάς, Από τον κανόνα

τούτον στηλιτεύεται ή συκοφαντία αυτών. Φανερώς γαρ εν τούτω οι

Πατέρες ούτοι μετά της ς". Συνόδου συναναθεματίζουσι την αίρεσιν τών

μονοθελητών, και δύω φυσικάς θελήσεις, και ενεργείας όμολογούσαν

επί του ενός Κυρίου ημών "Ιησού Χριστού παρομοιάζουσιν ούν οι ει

κονομάχοι με τους Ευτυχανιστάς, και Διοσκορίτας, οι οποίοι έλεγαν

Νεστοριανούς τους Πατέρας της δ. Συνόδου. Διά τί ανέτρεψαν την αίρε

(1) Σημείωσα ότι τους της γ. Πατέρας λέγει ο Κανών, οίτινες εν

Εφέσω συνήχθησαν την πρώτην φορά, καθ' ότι ο δυστυχής. Ευτυχής

αντιφερόμενος δήθεν εις την διαίρεσιν του Νεστορίου, εις νέαν αίρεσιν

αυτος εξώκειλε, μίαν φύσιν φρονών, και διδάσκων επί του Χριστού,

μετά την ενανθρώπησιν, Όθεν και ταραχής εκ ταύτης γενομένης εις τήν

εκκλησία, ο αυτος Βασ. Θεοδόσιος ο μικρός εσύναξε και δεύτερον Σύνο

τον εν τή αυτή πόλει Εφέσω, έξαρχου καταστήσας αυτής τον Αλεξαν

δοειας Διόσκορον, επίσης πως θέλει επιτύχει άλλον Κύριλλον. Οι

και διάδοχος αμέσως εγένετο. Αυτός δε μάλλον ευρέθη τουναντίον. Εν

γαρ μονοφυσίτης, ομόφρων, και υπερασπιστής του Ευτυχούς. Όθεν και

την κακοδοξίαν εκείνου έκύρωσε, και τον Θείον Φλαυίαναν τον Κωνστ,

εκαθαρε. Και μυρία κακά εν αυτή εγένοντο. "Ωυ ή Kωρωνίς, ο φόνος έ

στάθη του Μακαρίου Φλαυθανου, δια τούτο δή, αύτη και ωνομάσθη

ληστρική,

οιυ αυτών. Η και με τους Ιουδαίους, ή μάλλον ειπείν με τους δαί

μονας, οι οποίοι έπαρακινουν τους Ιουδαίους να όνομάζουν τον Κύ

ριον Δαιμονισμένον, επειδή και έδιωχνεν αυτούς από τους ανθρώπους

με την θεϊκήν του εξουσίαν και δύναμιν,
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Σύνοδος, αφού εις τον ά. αυτής κανόνα έπεσφράγισε, και επεκύρωσε τους όρους της πίστεως τών άγιων και Οικουμενικών Συ

νόδων, τώρα εις τον β. τούτου, επισφραγίζει, και επιβεβαιοί και τους κανόνας. ά. μέν τών άγιων Απος όλων πέ, όντας τον άρι

θμών, τους οποίους λέγει, ότι και οι προ αυτής Πατέρες έδέχθησαν, και έκύρωσαν (τάς γάρ διά Κλήμεντος Αποςολικάς δια

ταγάς, επειδή από τους ετεροδόξους ένοθεύθησαν εις μέρη τινά, διά βλάβην της εκκλησίας, αποβάλλει διά την άσφάλειαν τών

Χρισιανών. Πλην την σήμερον καθώς αυταίς ευρίσκονται τετυπωμένας, ουδέν άτοπον ή νενοθευμένο φαίνεται μοι να περιέχουν

Και όρα περί αυτών εις τον πέ. Αποστολικόν) β' δε, τών δ. οικουμενικών Συνόδων. γ. των τοπικών Συνόδων ονομαστι (1). Και

δ. τών κατά μέρος άγιων πατέρων κατ' όνομα. Προσθέτουσα, ότι δεν είναι άδεια εις κανένα, άπαντας τους προδηλωθέντας Κα

νόνας, ή να παραφθείρη, ή να μη δέχεται, ή άλλους αντί αυτών ψευδεπίγράφους να παραδέχεται. Ειδέ τινας ήθελε φανη ότι

επιχειρεί να παραφθείρη, ή να άναρή κανένα κανόνα από αυτούς, ούτος να λαμβάνη το επιτίμιον όπου περιέχει ο Κανών εκείνος,

τον οποίον παραφθείρει, ή αναιρεί. Ήτοι άν ο Κανών περιέχη και ορίζη αφορισμών, η καθαίρεσιν, ή ανάθεμα, ταύτα να λαμβάνη

και ο τούτον διαφθείρων, και αναιρών, να θεραπεύση το σφάλμα του, από εκείνον τον ίδιον κανόνα, εις τον οποίον έσφαλε (2)

Ανάγνωθι και τον πέ. Αποστολ και τονά της δ. και τα εις τους Αποστολικούς κανόνας προλεγόμενα

Κανών Γ.

-- Σ -

Επειδή ό ευσεβής και φιλόχριστος ήμών βασιλεύς, τη άγια: και Οικουμενική προσεφώνησε :α

Συνόδω, ώστε τους εν κλήρω καταλεγομένους, και άλλοις τα Θεία διαπορθμεύοντας καθαρούς αποφή- : -

ναι και λειτουργούς άμώμους, και της νοεράς του μεγάλου Θεού και θύματος και αρχιερέως θυσίας άξιους, ανα

καθάρατετά εξαθέσμων γάμων τούτοις επιτρίβέντα μύση. Πρός τούτω δε, τών μεν της "Ρωμαίων άγιωτάτης έκ

κλησίας, τον τής ακριβείας τηρηθήναι Κανόνα προτίθεμένων. Tών δε υπό τον της θεοφυλάκτου ταύτης και βασι

λίδος πόλεως θρόνον, τον της φιλανθρωπίας και συμπαθείας εις έν, αμφότερα μίξαντες πατρικώς όμου και θεοφι

λώς, ώς μήτε το πράον έκλυτον, μήτε στύφον το αυστηρών καταλείψομεν. Και μάλιστα του εξ άγνοίας πτώματος

εις ουκ ολίγων ανδρών πλήθος διήκοντος. Συνορώμεν, ώστε, τους μεν δυσ γάμος περπαρέντας, και μέχρι της

πεντεκαίδεκάτης του δελθόντος Ιανουαρίου μηνός της παρελθούσης τετάρτης Ίνδικτιώνος, έτους έξακισχιλιο

στου εκατοστού εννενηκοστού έννάτου, δουλωθέντας τη άμαρτία, και μη έκνήψαι ταύτης προελομένους, καθαιρέσει

κανονική υποβαλεϊν. Τους δε τώ τοιούτωμεν της διγαμίας πάθει περπαρέντας, προ δε της ημών επιγνώσεως το

συμφέρον έπεγνωκότας, και το κακόν εξ αυτών περικόψαντας, και πόρβω την ξένην ταύτην και νόθον συμπλοκήν

εκδιώξαντας. Η και ών αι κατά δεύτερον γάμον γυναίκες ήδη τετελευτήκασιν, ει και αυτοί προς επιστροφήν εί

δον, μεταμαθόντες την σωφροσύνη, και των πρώην αυτοίς παρανομηθέντων ταχέως έπλαθόμενοι, είτε Πρεσβύτε

ροι, είτε Διάκονοι όντες τυγχάνοιεν. Τούτους έδοξε πεπαύσθαι μεν πάσης ιερατικής λειτουργίας, ήτοι ενεργείας, ή

δη επί ρητόντινα χρόνον επιτιμηθέντας. Της δε τιμής της κατά την καθέδραν και στάσιν μετέχει, άρκουμένους

τη προεδρία, και προσκλαίοντας τώ. Κυρίω συγχωρηθήναι αυτούς το εκ της άγνοιας ανόμημα. Εύλογεί» γάρ έτε

ρον τον τά οικεία τημελεν οφείλοντα τραύματα, ανακόλουθον. Τους δε γαμετή μεν μιά συναφθέντας, χήρα δε ή

προσληφθείσα ετύγχανεν. Ωσαύτως δε και τους μετά την χειροτονίαν γάμω ένα παρανόμω (3) προσομιλήσαντας

τούτ' έστι Πρεσβυτέρους και Διακόνους και Υποδιακόνους, ήδη επιβραχύντινα χρόνον ερχθέντος της ιεράς λειτουρ

γίας και επιτιμηθέντας, αύθις έντους οικείος αποκατασταθήναι βαθμούς, μηδαμώς εν έτέρω μείζον προκόπτοντας

βαθμώ, προδήλως διαλυθέντος αυτούς του άθέσμου συνοικεσίου. Ταύτα δε επί τους καταληφθείσι μέχρι της πεντε

καιδεκάτης, ώς είρηται, του Ιανουαρίου μηνός, της τετάρτης Ίνδικτιώνος έντους προδηλωθείσι πταίσμασι, καιμό

νον ιερατικούς έτυπώσαμε», ορίζοντες από του παρόντος, και άνανεούμενοι τον Κανόνα τον διαγορεύοντα, τον δυσι

γάμος συμπλακέντα μετά το βάπτισμα, ή παλλακήν κτησάμενον, «μή δύνασθαι είναι Επίσκοπον ή Πρεσβύτερον,

»ή Διάκονον, ή όλως τού καταλόγου του ιερατικού, Ωσαύτως και τον χήραν λαβάνοντα, ή έκβεβλημένη», ή έταραν,

» ή οκέτιν, ή τών επί της σκηνής, μη δύνασθαι είναι Επίσκοπον, η Πρεσβύτερον, η Διάκονον, ή όλως τού κατα

»λόγου του ιερατικού» -

Ερμηνεία

Οι πατέρες της παρούσης Συνόδου, και το γινόμενον τότε κακών διορθούμενοι, και προς το μέλλον ασφαλιζόμενοι τον πα
-

--

(1) Εξαιρούνται μερικοί κανόνες τενών τοπικών Συνόδων, οι οποίοι δεν δή. Σημείωσα δε και ότι, επειδή οι Λατίνοι κατηγορούσε την παρούσαν

επισφραγίσθησαν τόσον, όσον έδιωρθώθησαν, ή μάλλον επεινέβελτιώθησαν Σύνοδον, διατί δεν αναφέρει τας εν τη Δύσει γενομένας τοπικάς Συνόδους,

από την παρούσαν Σύνοδον Οίον οδ. Αγ. ταύτης κανόνα. Ο ιέ. Νεο- ούτε τους κανόνας εκείνων, τους οποίους εσύλλεξεν ο Βαρθολομαίος Κα

καισαρείας από τον ισ. ομή. Καρθι από τον κό, αυτής. Και άλλοι ομοίως ραντζάς, και άλλοι πολλοί προ αυτού; Προς τούτο, λέγω, αποκρινόμεθα.

από άλλους. Σημείωσαν δε ότι οι Κανόνες του Νηστευτού, αγκαλά και υπό Ότι ή Σύνοδος, άπηρίθμησε μεν τους κανόνας εκείνους των Συνόδων, και

του Κανόνος τούτου δεν αναφέρονται, (δεν ήξεύρω διά ποίαν αιτίαν, ίσως Πατέρων, όσοι ήταν εις χρήσιν της εκκλησίας. Συνεδέχθη δε εν ταυτώ και

δε διά την συγκατάβασιν όπου κάμνουσιν), όμως εδέχθησαν παρά πάσης τους κανόνας, των εν τη Δύσει τοπικών, όσοι συμφωνούσε με τους και

της εκκλησίας. Και άρα εις τα προλεγόμενα του Νηστευτού. Ομοίως έ- νόνας των οικουμενικών. Και άπλώς, καθώς ή έ. οικουμενική εδέχθη τα

δέχθησαν παρά της εκκλησίας και οι υστερον γεγονότες Κανόνες του αγίου του Αυγουστίνου, και Αμβροσίου των δυτικών, ου μην απλώς, αλλ' όσα
Νικηφόρου, και αι. Κανονικα ερωταποκρίσεις αι επί Νικολάου, περί της ορθής πίστεως, και προς έλεγχον εξέθεντο τών Αιρετικών. Ούτω

και ημείς τα δρθα τών εν τή δύσει Συνόδων δεχόμεθα, ουχί δε πάντα,

(2) Ποία δε είναι η Σύνοδος ή εν Κωνσταντινουπόλει αύθις συναχθείσα καθ' ότι ο Ρώμης πολλά εις αυτάς θεσπίζει αλλόκοτα. Όθεν και οι πλείονες

επί Νεκταρίου, περιής λέγει ο παρών Κανών, άρα ταύτην μετά την έν τών εν τή δύσει τοπικών έσφαλον, και μάλιστα εξ αυτών προήλθεν ή προ

Σαρδική. Προς τούτοις, Σημείωσα ότι Τιμοθέου του προτέρου ονομάζει τους σθήκη εν τω Συμβόλω, το πρώτον, και εσχατον των κακών και του σχέ

κανόνας ό Κανών ούτος, προς διαφοράν Τιμοθέου Αλεξανδρείας, του κα- σματος προκαταρκτικώτατον αίτιον. -

λουμένου Αϊλούρου, ος ήν επί της δ. Συνόδου, ύστερώτερος εκείνου δηλα- (3) Εν άλλοις ουχ ευρίσκεται το παρανόμως
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ρόντα οικονομικών κανόνα εξέδωκαν. Επειδή γάρ ο Βασιλεύς παρεκάλεσεν αυτούς να καθαρίσουν τους τότε ιερωμένους από τις

ακαθαρσίας των άθέσμων γάμων, και παρανόμων, εις τους οποίους περιέπεσαν. Και από μέν το ένα μέρος, οι τού Ρώμης το

ποτηρητα έπρότειναν να φυλαχθή ή ακρίβεια των κανόνων εις αυτούς, από δε το άλλο, οι υπό τον Κωνσταντινουπόλεως Επίσκοπος

εγαν νά γένη συγκατάβασις και φιλανθρωπία εις αυτούς, αυτοί συγκεράσαντες ομου και τα δύω, την ακρίβεια, λέγω, με την

συγκατάβασιν (και μάλιστα διά τι πολύ πλήθος των τότε ιερωμένων εις τοιούτους περιέπεσαν γάμους εξ αγνοίας) διά την παρα

κάλεσιν τού Βασιλέως, ώρισαν, ότι, όσοι μέν ιερωμένοι δευτερούπανδρευθέντες, έμειναν αμετανόητοι έως του καιρού της Συνόδου

ταύτης, και δεν έχωρίσθησαν από τους παρανόμους γάμους, ούται να καθήρωνται παντελώς, και Λαϊκοί νά γίνωνται. Όσοι δε

εκ τού εναντίου δίγαμοι Ιερωμένοι, Πρεσβύτεροι δηλαδή, ή Διάκονοι, προ του νά γένη ή Σύνοδος μετενόησαν, και έχώρισαν από

λόγου των των παράνομον γάμον αυτόν, ή και με το νά άπέθαναν αι δεύτερα γυναίκες των, επεστράφησαν εις σωφροσύνη, και

μετάνοιαν. Ούτο, λέγω, έκρίθη εύλογο, νά παύουσι μεν από του να ιερουργώσιτά της ιερωσύνης, έως εις ένα δωρισμένον και

ού, διάστημα, να μετέχουσι δε την έξω του βήματος τιμήν της μετά των ιερωμένων καθέδρας, και στάσεως, προσκλαίοντες

εις τον Θεόν, διά να συγχωρηθή το εξ άγνοιας αυτών ανόμημα, και μηδένα εύλογούντες. Διότι δεν είναι πρέπον νά διδη εύλο

–ίαν εις άλλους εκείνος που χρεωστεί νά ιατρεύη διά της μετανοίας τάς πληγάς της ψυχής του, καθώς λέγει ο κ. Κανών του
ν Α αν Ν. ν (-- ν η ο - - ν ν -- Α - ΓΥΥ αν και ο

γεγάλου Βασιλείου. Όσοι δε πάλιν Πρεσβύτεροι, Διάκονοι, και Υποδιάκονοι, έλαβον εις γυναίκα χήρα, ή όσοι, ύστερα άφ’ ου

εχειροτονήθησαν, υπανδρεύθησαν, και ούτοι παρομοίως, αφού αργήσουν από κάθε ιεροπραξαν ολίγον καιρών, πάλιν να ενεργούσε

ά της ιερωσύνης, όμως εις μεγαλύτερο βαθμών να μην αναβαίνουσιν, άλλ' εις τους βαθμούς όπου ευρέθη ο καθ' ένας εξ αυτών,

εκεί να μένη. Πλήν τούτο να γένη αφού χωρίσουν τα παράνομα συνοικέσια, Ταύτα ορίσαντες οικονομικώς, και κατά συγκατάβα

σιν οι Πατέρες ούτο, διά τους προδηλωθέντας ιερωμένους, άνανεούσιν, ήτοι ψηφίζουσι νά έχουσι το κύρος εις το εξής οι κανόνες

των άγιων Αποστόλων ο ιζ και ή, δηλ. ους και εκθέτουσιν αυτολεξεί, τών οποίωνόρα την ερμηνεία, ομού και την του ιθ.

Αποστολικού --

*Α ------- - - - - - -

:: Κανών Δ.

.. ας . τής

με τι : Είτις Επίσκοπος, η Πρεσβύτερος ή Διάκονος, και Υποδιάκονος ή Αναγνώστης ή Ψάλτης ή Θυρωρός,

ελκύριο γυναικι αφιερωμένη Θεώ μιχθείη, καθαιρείσθω, ώς την νύμφη του Θεού διαφθείρας. Είδε λαϊκός, αφο

::Ιρζέσθω. - - -

σιλ και στις Ερμηνεία,

:*
-

ο παρών κανών καθαιρεί μεν τους κληρικούς όπου πορνεύουν με άφιερωμένην γυναίκα εις τον Θεόν, ήτοι καλογραία, αφο

ρίζει δε τους τούτο ποήσαντας λαϊκούς, ώσάν όπου διέφθειραν την νύμφη» τού νυμφίου των ψυχών Χριςού του Θεού, είτε παρ

θένος ούσα αύτη πρότερον, έγινε καλογραία, είτε και χήρα. Oύ μόνον δε εάν με καλογραίαν πορνεύσουν οι ιερωμένοι, και κλη

ρικοί, καθαιρούνται, αλλά και εάν πορνεύσουν με λαϊκή, Ανάγνωθι και τον κέ. Αποστολ και τον ισ. της

Κανών Ε.

2

ν

α

Της ά. χ.

τιε:- Μηδες των εν ιερατικώ των έντώ Κανόνι έμφερομένων άνυπόπτων προσώπων εκτός διάγων, γυνα
της εν Αγκυρ. -- η ν - - -- - ν ν " - - -

ότι: Iκα κεκτήσθω, ή θεραπαινίδα, το ανεπίληπτον εαυτώ εντεύθεν τηρών. Eι δε παραβαίνει τα παρ' ημών -

“Ίρισθέντα, καθαιρείσθω. Το αυτό δε τούτο και οι ευνούχοι παραφύλαττέσθωσαν, το άμεμπτον εαυτούς προ

νοούμενοι. Παραβαίνοντες δε, ει μεν κληρικοί είεν, καθαιρείσθωσαν. Είδε λαϊκοί, άφορζέσθωσαν

Ερμηνεία

Ο διορισμός του παρόντος κανόνος ούτός έστι. Κανένας από τους ιερωμένους διάγων σεμνώς, ας μην έχη γυναίκα συνει

σακτου εις τον οίκόν του ή δούλην, έξω από τά άνύποπτα πρόσωπα όπου περιέχει ο Κανών, δηλ. ο γ. της ά: Συνόδου. "Α

τινά έστι, μήτηρ, και αδελφή, και θεία, είτε από τον Πατέρα, είτε από την Μητέρα, διά να φυλάττη τον εαυτόν του ακατηγόρητο»

κοντά εις τον λαόν. Όποιος δε από τούτους παραβή των κανόνα τούτο, άς καθήβεται. Ομοίως δε και οι ευνούχοι, φυλάττοντες

και αυτοί το άκατηγόρητον εις τον εαυτό τους, ας μην συγκατοικούν με ύποπτα πρόσωπα. Είδε τούτο ήθελαν τολμήσουν. Κλη
ν ν - 4.-- Σ. - / -λ Σ. - 4-ιν, -- Σ Σ - Σ. ν.- * Α. -

ρικοί με όντες (ώς άκουσίως ευνουχισθέντες δηλ. ή έκ φύσεως) άς καθήρωνται, Λαϊκοί δε, άς άφορίζωνται. Ανάγνωθι και τον

Απος".κς -- Κανών ς". --

:ε: Επειδή παρά τους Αποστολικούς κανόσιν είρηται τών εις κλήρον προαγομένου αγάμων μόνους αναγνώ

ώ η " Ιστας και ψάλτας γαμείν, και ημείς τούτου παραφυλάττοντες, όριζομεν, άπό τού νυν μηδαμώς Υποδιά

κονον, ή Διάκονο, ή Πρεσβύτερον, μετά την επ' αυτώχειροτονίαν, έχειν άδεια, γαμικών έαυτώ συνιστάν συνοικέ

σιον. Eί δε τούτο τολμήσοι ποιήσαι, καθαιρείσθω. Ει δε βούλοτό τις τών εις κλήρον προερχομένων, γάμου νόμω

συνάπτεσθαι γυναικι, προ της του Υποδιακόνου, ή Διακόνου, ή Πρεσβυτέρου χειροτονίας τούτο πραττέτω.

Ερμηνεία,

Επειδή ο κτ. των αγίων Αποστόλων Κανών διορίζεται, ότι μόνοι οι αναγνώστα και ψάλται να υπανδρεύωνται, αφού χειρο

θετηθούν. Τούτον και οι Πατέρες της Συνόδου ταύτης επικυρούντες διά του παρόντος, ορίζουσιν, από του νυν και εις το εξής κανένας "Υ

ποδιάκονος, η Διάκονος, ή Πρεσβύτερος αφού χειροτονηθή, να μην έχη άδειαννά υπανδρεύεται. Είδε και κάμη τούτο, νά καθήρεται

(1), είδε θέλο, τινάς εκ τούτων να υπανδρευή, ας υπανδρεύεται προ της χειροτονίας του Υποδιακόνου, Διακόνου, και Πρεσβυτέρου,

(1) ,Δ. ο τόσον και β. διάταξις του α. τίτλ. των νεαρών (φωτ. τίτλ. θ. κερ, κή) θεσπίζει ότι ο χειροτονων άγαμο, πρέπει να τον έρωτα,
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Κανών Ζ.

--------------- Της Α. εξ.

Επειδή μεμαθήκαμεν έντσι των εκκλησιών, Διακόνους τυγχάνειν, όφφίκια εκκλησιαστικά έχοντας έν- Ι τής εν Λαοδ.

τευθέντε τινάς αυτών αυθαδεία και αυτονομία κεχρημένους προ των Πρεσβυτέρων καθέζεσθαι, όριζομεν ώστε τον

Διάκονον κάν έν άξιώματι, τούτ' έστιν έν όφφικίω τώ οιωδήποτε εκκλησιαστικών τυγχάνη, τον τοιούτον μή προ του

Πρεσβυτέρου καθέζεσθαι. Εκτός, ει μη το πρόσωπον επέχων του οικείου Πατριάρχου ή Μητροπολίτου, εν έτέρα

πόλει παραγένηται επί τινι κεφαλαίω. Τότε γαρ, ώς τον εκείνου τόπον αναπληρών, τιμηθήσεται. Ειδέτις τοιούτο

τολμήσου τυραννικό χρώμενος θράσει, διαπράξεσθαι, ο τοιούτος εκ του οικείου καταβιβασθείς βαθμού, έσχατος

πάντων γινέσθω του ενώπερκαταλέγεται τάγματος εν τη κατ' αυτόν εκκλησία. Του Κυρίου ημών παρανούντος,

μή χαίρειν τας πρωτοκλησίας, κατά την έντώ άγιω Ευαγγελιστή Λουκά, ώς εξ αυτού του Κυρίου ημών και

Θεού κειμένην διδασκαλίαν. Έλεγε γαρ προς τους κεκλημένους παραβολήν τοιά δε. «Όταν κληθής υπόI Λονιά η

τινος εις γάμους, μη κατακλθης εις την πρωτοκλησίαν. Μήποτε εντιμότερός σου ή κεκλημένος υπ' αυτού,

και έλθών ό σε και αυτόν καλέσας, έρεΐσο. Δός τούτω τόπον. Και τότε άρξη μετά αισχύνης τον έσχατον τό

»πον κατέχειν άλλ' όταν κληθής, άνάπεσαι εις τον έσχατον τόπον Ίνα, όταν έλθη ό κεκληκώς, είπήσοι Φίλε, προ

σανάβηθι ανώτερον. Τότε έστα σοι δόξα ενώπιον των συνανακειμένων σο. Ότι πάς ό ύψών εαυτόν, ταπεινωθή

-σεται και ό, ταπεινών εαυτόν, ύψωθήσεται». Το δε αυτό φυλαχθήσεται και επί των λοιπών ιερών ταγμάτων,

Επειδή τών κατά κόσμον αξιωμάτων, κρείττονα τα πνευματικά επιστάμεθα

Ερμηνεία,

Διορίζει ο παρών Κανών, ότι, επειδή Διάκονοι τινές, μέ τό νά κα όφφίκια εκκλησιαστικά (τα οποία άρχοντίκια ονομάζονται,

και τιμα, και αφορμαι πορισμού, κατά τον Βαλσαμώνα, οιά εισιτά τών έξωκατακήλων κληρικών, Οικονόμου δηλ. μεγάλου, Σα

κελλαρίου μεγάλου, Σκευοφύλακος, Χαρτοφύλακος, μικρού Σακελλαρίου, και Πρωτέκδικου) αυθαδιάζουσι και καθίζουσιν ανώτερα

από τους Πρεσβυτέρους. Εις το έξής πλέον κανένας Διάκονος, εις το οποιονδήποτε εκκλησιαστικών όφφίκιον ευρισκόμενος, νά μήν

προκαθίζη ανώτερα από τον Πρεσβύτερον, έξω μόνον άνισως επιφέρων πρόσωπον Πατριάρχου, ή Μητροπολίτου, αποσταλή εις

άλλον τόπο», διά καμμίαν εκκλησιαστικήν υπόθεσιν. Τότε γάρ θέλει προτιμηθή περισσότερο από τους Πρεσβυτέρους, όχι καθ'ό

Διάκονος, αλλά καθ’ ο επιφέρει τόπον του Πατριάρχου, ή Μητροπολίτου, ώς επομεν. Όποιος δε Διάκονος, θρασύτητα τυραννικώς

μεταχειρισθείς, προκαθίσοι του Πρεσβυτέρου, ούτος, εάν τυχόν προτιμάται από τους άλλους όμοβαθμίους διακόνους του, νά γίνεται

έσχατος και κατώτατος πάντων των Διακόνων. Διότι ο Κύριος μάς διδάσκει νά μήν χαίρωμεν εις τας πρωτοκαθεδρίας εν

τώ ιερό Ευαγγελία του Λουκά. «Έλεγε γάρ αυτός παραβολήν τοιαύτην εις εκείνους όπου καλούνται εις τά δεί

πνα, και άριστα. Ανθρωπε, όταν καλεσθής από κανένα εις γάμου, μην καθίσης εις τον πρώτον τόπο». Μήπως

- είναι άλλος καλλιώτερος από λόγουσου καλεσμένος, και έλθών εκείνος όπου και εσένα και εκείνον εκάλεσε, σου είπή. Δός τόπον

»νά καθίση ούτος. Και τότε θέλει κατέβης με έντροπή σου εις τον κατώτερον τόπο». Αλλ' όταν καλεσθής, κάθισα εις τον κάτω

τόπον, διά νά έλθη εκείνος όπου σε έκάλεσε να σου είπή, φίλε μου, ανέβα εις τον ανώτερον τόπον, και κάθισον. Και τότε θέ

-λει σου προξενηθή δόξα έμπροσθεν εις όλους τους καθημένους εις την τράπεζα. Διότι ο υψών εαυτόν, ταπεινωθήσεται, και ο

ταπεινών εαυτόν, υψωθήσεται». Οι μόνον δε οι Διάκονοι δεν πρέπει να προτιμώνται των Πρεσβυτέρων και να προκαθέζωνται, άλλ'

ουδε τα λοιπά κατώτερα των Ιερωμένων, και Κληρικών τάγματα, δεν πρέπει να προκαθέζωνται από τα ανώτερα τάγματα,

Ούτε οι Υποδιάκονοι δηλ. των Διακόνων, ούτε οι Αναγνώστατών Υποδιακόνων. Επειδή αν εις τα κοσμικά και εξωτερικά άξιώ

ματα, οι κατώτεροι κατά το αξίωμα δεν προκάθηνται, ούτε προτιμώνται από τους ανωτέρους, και μείζον αξίωμα έχοντας, πόσω

μάλλον πρέπει τούτο να φυλάττεται εις τα πνευματικά και κατά Θείαν χάριν του Πνεύματος

είναι ανώτερα και υψηλότερα από τα κοσμικά (1), Ανάγνωθι και τον ή της ά.

Κανών H".

δωρούμενα άξιώματα, τα οποία

Εν πάσι τα υπο των αγίων Πατέρων ημών θεσπισθέντα και ήμες κρατεί» βουλόμενοι, ανανεούμενΙ;

και τον κανόνα τον διαγορεύοντα καθ' έκαστον έτος συνόδους των εν εκάστη επαρχία γίνεσθαι Επι-Η : - τη

σκόπων, ένθα άν ό της Μητροπόλεως δοκιμάση Επίσκοπος Επειδή δε διά τέτας των βαρβάρων επι- ::
δρομάς, διά τετάς προσπίπτούσας έτέρας αιτίας, αδυνάτως οι τών έκκλησιών πρόεδροι έχουσι δις του :: κό".

κά, δύναται να ζέσι με σωφροσύνη, και παρθείαν και ότι, νά έβαλ- πρέπον αυτοί αφ' ού ύψωθούν εις την πνευματικήν ανάβασιν της ιερω

•λεται της επισκοπής, όποιος Επίσκοπος δώση άδειαν εις Υποδιάκονον

ή Διάκονον να υπανδρευθή μετά την χειροτονίαν, όσον και ή ς, νεαρά

-Αεοντος προσθέτει, ότι, αν στέρξη εις την ερώτησιν του Αρχιερέως ο

- υποψήφιος, να χειροτονήται. Ο δε μετά την χειροτονίαν δούς άδειαν να

νύπανδρευθή Διακονος, να καθήσεται. Η δε με διάταξις του γ. τίτλ.

ο θεσπίζει, ότι τα παιδία όπου γεννήσουν οι μετά την χειροτονίαν ύ

απανδρευθέντες ιερείς, Διάκονοι, και Υποδιάκονοι, να μη λογίζονται, ού

«τε ως φυσικά παιδία, ούτε ως νόθα. Αλλ' ούτε να μπορούν να λάβουν τι

» από τους τοιούτους πατέρας των, ή ως κληρονομίαν, ή ώς δωρεάν, ή

» έσχηματισμένον δάνειον, ή άλλην τινά ενοχήν, ούτε αυτά, ούτε αι μη

» τέρες των, αλλά πάσαν την περιουσίαν αυτών να λαμβάνη ή κατ' αυτούς

εκκλησία. Οι τοιούτοι δε παράνομοι, αφού γυμνωθούν της ιερωσύνης,

» ούτε τις αξίωμα κοσμικών να αναβιβάζωνται, ή στρατείαν. Αλλά να απερ

νούν όλην των την ζωήν ιδιώτα και ευτελείς (Φώτ. αυτόθ). Διατί δε ούτοι

δεν μπορούν μετά την χειροτονίαν να ύπανδρευθούν; λέγει την αιτίαν

νή τρίτη νεαρά Λέοντος του σοφού. Ούτω διορίζουσα Δεν είναι άξιον και

σύνης από την σαρκικήν ταπεινότητα του γάμου, να γυρίζουν πάλιν εις

» αυτήν. Αλλά μάλιστα τό εναντίον πρέπει να γίνεται. Ίγουν ύστερα από

την σαρκικών ταπεινότητα τον γάμου (ήτοι αφ' ου υπανδρευθούν νά

και αναβαίνουν εις την υψηλήν της θείας ιερωσύνης ανάβασιν. Οι δε μή ούτω

ποιούντες, καθαιρέθήσονται. (ορα ταύτα αποκρ. λτ. Βαλσαμώνος σελ.

381. της Γιούρι). Σημείωσα δε προς τούτοις το αυστηρότερον, ότι η
νζ. και ή. νεαρά του Λέοντος προστάζουν, και στα νικώς ν

» σχήμα εκείνοι οι κληρικοί και

» νουν. Λαϊκοί. »

να φορούν το
- - - - 2.1 - -----

μοναχοί σπου ριψουν το σχήμα, και γί

(1) Όθεν και ο Βαλσαμών (αποκρ. ξά. σελ. 392 του Γιου

φέρων τον παρόντα κανόνα τις μαρτυρίαν, λέγει, ότι ο Αναγνώστης όπου

λάδι επιτροπών παρά ηγουμένου να κυβερνά τα μοναστηριακά πράγματα
δεν πρεπει να προκαθέζεται τών "Ιερέων, ή να μνημονεύεται μετά τον η

γούμενον εν ταις ακολουθίας, παρά μόνον, αν αυτός υπάγη εις κανένα μέ
ρος, και αναπληροί εν αυτώ τον του καθηγουμένου τόπου, - μ

ρ γραικ)
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ενιαυτού τάς συνόδους ποιεσθαι, έδοξεν ώς τρόπω παντί άπαξ του έτους την των προγεγραμμένων Επισκόπων

διά τά, ώς εικός, άναφυόμενα εκκλησιαστικά κεφάλαια εκάστη επαρχία, γίνεσθαι Σύνοδον, άπό τής άγίας τουΠά

σχα εορτής, και μέχρι της συμπληρώσεως του Οκτωβρίου μηνός εκάστου έτους, κατά τον τόπον, ονό της

Μητροπόλεως, καθά προείρηται, δοκιμάσει Επίσκοπος. Τους δε μη συνιόντας Επισκόπους, ένδημούντες τας έ

αυτών πόλεσι, και ταύτα έν υγεία διάγοντας, και πάσης απαραιτήτου και αναγκαίας ασχολίας όντας ελευθέρους,

αδελφικώς επιπλήττεσθαι,

Ερμηνεία -

Οι Πατέρες ούτοι βεβαιούσι μεν και ανανεώνουσι τον κανόνα των προ αυτών αγίων Πατέρων, τον προστάζοντα να γίνωνται

καθ’ έκαστον χρόνον δύω Σύνοδοι εις κάθε επαρχία. Επειδή δε δυσκολεύονται οι αρχιερείς να συναθροίζωνται δύω φορας τον
χρόνον, διά τάς επιδρομές και φόβους των βαρβάρων έ- θρών, κα διά τις άλλας καιρικάς περιστάσεις, εξάπαντος και με άπα

ραίτητον τρόπον προστάζουν να γίνεται σύνοδος Επισκόπων, μίαν φοράν τον χρόνον εις κάθε επαρχία, διά νά θεωρούν και να

διορθώνουν τάς έκκλησιαστικάς υποθέσεις όπου συμβαίνουν ή Σύνοδος δε αύτη νά γίνεται, κατά τον καιρών μεν, τον απο του ά

γίου Πάσχα, έως το τέλος του Οκτωβρίου μηνός, κατά τον τόπον δε εκείνον, όπου ήθελεν εύρει εύλογον ο Μητροπολίτης της κάθε

Επαρχίας, Όσοι δε Επίσκοποι ευρισκόμενοι εις τας επισκοπάς των, και υγιείς όντες, και ελεύθεροι από κάθε αναγκαίαν φροντί

δα, δεν παρουσιάσουν εις την σύνοδο, ούτοι να επιπλήττωνται άδελφικώς. Ανάγνωθι και τον λζ. Αποστολ

Κανών Θ.

: Μηδενί έξείναι κληρικώ καπηλικών εργαστήριον έχειν. Eι γάρ τώ τοιούτω εσένα έν Καπηλίω ουκ

: : επιτέτραπτα, πόσω μάλλον άλλος εν τούτω διακονείσθαι, και αμή θέμς αυτώ εγχειρείν, είδε τι το

της και ο Ιούτο διαπράξοιτο, ή παυσάσθω, ή καθαιρείσθω. --

ιή, με ξθ.

Ερμηνεία,

Ο παρών Κανών διορίζει, ότι δεν είναι συγκεχωρημένον εις κανένα κληρικών να έχη καπηλείο, και να υπηρετή εις αυτό,

Διότι, άνισως δεν ήναι συγκεχωρημένον εις αυτόν το νά έμβαίνη με τελειότητα εις καπηλεία, πόσω μάλλον δεν είναι άδεια εις

αυτόν να ευρίσκεται μέσα εις αυτό και να υπηρετή τους εισερχομένους, και να κάμνη εκείνα, που δεν είναι πρέποντα εις το επάγγελμά
- - -A -- ν -- » - ν ν

του, όποιος δε τοιούτό τι ήθελε μεταχειρισθή, ή ας παύση ή ας καθήβεται. Είδε και έχωντας αυτός εδικόντουκαπηλείον, βάλλοι άλ

λους και υπηρετούν εις αυτό, τούτο δεν προξενεί βλάβην και έμπόδον εις αυτόν, κατά τον Ζωναράν. Κάλλιον όμως είναι να πωλή

αυτό, και να αγοράζη άλλο κτήμα σεμνότερον, και μάλλον πρέπον εις το επάγγελμα των κληρικών (1) ανάγνωθι και τον μβ".

Αποστολικόν,

Κανών Π.

Απος. μδ. ------ -- - " ----- , ν - -Αννα- - - - - Α ν Σ τά

: Επίσκοπος, η Πρεσβύτερος, ή Διάκονος, τόκους, ή τάς λεγομένας εκατοστάς λαμβάνων, ή παυσά

της Λαού Ισθω, ή καθαιρείσθω.
«Ο της Καρθ. Ε - ν

έ. κ. βασιλ. ρμηνεια.

ιδ".

Οποιος (λέγει ο παρών Κανών) Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος παίρνει διάφορα εις τα άσπρα όπου δανείση ή δώδε

- -- -- 1 -

κα, ή έξ, εις τά έκατόν γρόσια, θετέον. Ούτος, ή ας παύση από αυτά, ή αν δεν παύη, ας καθήβεται, Ανάγνωθ και τον μο".
ν

Αποστολικόν.

Κανών ΙΑ".

Μηδες των εν ιερατικώ καταλεγομένων τάγματι, ή λαϊκός, τά παρά των Ιουδαίων άζυμα έσθέτω, ή τούτος

προσοικειούσθω, ή εν νόσος προσκαλείσθω, και ιατρείας παρ' αυτών λαμβανέτω, ει έν βαλανείος τούτοις

παντελώς συλλουέσθω. Ειδέ τις τούτο πράξαι επιχειροίη. Eι μεν κληρικός εί, καθαιρείσθω, ει δε λαϊκός, άφο

ριζεσθω.

Ερμηνεία,

Προστάζει ο παρών Κανών, ότι κανένας ιερωμένος, ήλαϊκός, να μην τρώγητά παρά των Ιουδαίων πεμπόμενα προς αυτό,

άζυμα, άλλ’ ούτε όλως νά φιλιώνεται με αυτούς, ή όταν ευρίσκεται ασθενής, νά προσκαλή αυτούς, και να δέχεται τάς ιατρεία,

αυτών (2), ή όλως να συλλούεται μαζί με αυτούς εις τά λουτρά. Όποιος δε τούτο ήθελε κάμει. Κληρικός μεν ων, νά καθήρεται,

Λαϊκός δε, να αφορίζεται. Ανάγνωθι και τον ζ. και ό, Αποστολικόν,

Κανών ΙΒ.

και η Και τούτο δε εις γνώσιν ημετέραν ήλθεν, ώς έντε τή Αφρική και Λιβύη και έτερος τόπος, οι

της ένταση των εκείσε θεοφιλέστατοι Πρόεδροι συνοικείν τας ιδίας γαμετας, και μετά την επ' αυτούς προελθου
δ. τής Καρθ. ν η - Α. - ν ν -

ε: “Η σαν χειροτονίαν, ού παραιτούνται, πρόσκομμα τοις άλλοις τιθέντες και σκάνδαλον. Πολλής ούν ήμίν

(1) Σημείωσα ότι ο Αρμενόπουλος επιτομή των καν. τμήμ. γ. τίτλ. και αφορίζει τους κληρικούς όπου μεταχειρίζονται κοσμικά και δημόσια

β. αλλά και ο Βαλσαμών λέγουσιν. Ότι ό Πατριάρχης Λουκάς διάση- πράγματα,

μειώματος εμπόδισε να μην υπηρετούν κληρικοί εις μυρεψικά εργαστήρια, - - - -

ή εις λουτρά, ώσάν όπου ταύτα είναι ψεύδους, και αισχροκερδείας πα- (2) Δι' ο και ο Χρυσόστομος συμφώνως λέγει να μη πηγαίνή τινάς εις

ρατια. Και τους Διακόνους εμποδίζει να μην μεταχειρίζονται την ιατρικήν, ιατρούς Εβραίους να ιατρεύεται (σελ. 360, τόμ. ς).
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σπουδής ούσης, του πάντα προς ώφέλειαν των υπό χείρα ποιμνιων διαπράττεσθαι, έδιξε, ωστε μηοαμως το τον

ουτον από του νυν γίνεσθαι. Τούτο δε φαμεν, ουκ επ' άθετήσει ή ανατροπή των αποστολικώς νενομοθετημένων,

αλλά της σωτηρίας και της επιτόκρείττον προκοπής των λαών προμηθούμενοι κα το μη δούναι μώμόν τινα 1 α, κορν

κατά της ιερατικής καταστάσεως. Φησί γαρ δ Θείος Απόστολος «παντα εις δόξα θεου ποιείτε ά- Ή θα ε

πρόσκοποι γίνεσθε και Ιουδαίος, και Έλλησι, και τη εκκλησία τού Θεού. Καθώς κγώ πάντα πάσιν αρέσκω

γμή ζητών, το έμαυτού συμφέρον, αλλά το τών πολλών, ινα σωθώσι. Μιμητα μου γίνεσθε, καθώς καγώ Χρι

υστούν. Ειδέ τις φανερωθεί το τοιούτο πράττων, καθαιρεσίθω.

Ερμηνεία

Επειδή εμάθομεν, ότι εις την Αφρικήν και Λιβύην (ή με δύω ονόματα ονομάζει τον αυτόν τόπο, Καθ' ότι το κατά νότον

κείμενον εν μέρος από τά δ. μέρη του κόσμου, Λιβύη πρότερον καλούμενοι, Αφρική μετωνομάσθη ύστερον, κατά τον Χρύσαν

θεν ή Λιβύην μεν ονομάζει καθολικώς όλον εκείνο το μέρος, Αφρικήν δι ιδίως, επαρχίαν τινά υπ' εκείνου περιεχομένη,

κατά τον Μελέτιο) και εις άλλους τόπους, οι έλεσε Αρχιερείς, κα άφ ού χειροτονηθούν, συγκατοικούν μέ τάς γυναικάς

των, και προξενούσι σκάνδαλον εις τους άλλους. Όθεν ημείς σπουδάζοντες να ενεργώμεν πάντα τα προς την κοινήν ώφέ

λείαν αποβλέποντα των ποιμανομένων Χριστιανών, ορίζομεν, από του νυν, και εις το εξής κανένας Αρχιερεύς νά μή συγ–

κατοική με την γυναικά του, αφ' ου χειροτονηθή (1) ορίζομεν δε τούτο, όχι προς ανατροπήν και αθέτησιν τόσον του κοινού

των Αποστόλων Κανόνος, του έ. δηλ., όστις αφορίζει τον Επίσκοπον εκείνον, όπου με πρόφασιν ευλαβείας χωρίση βιαίως

την γυναίκα του, όσον και της διαταγής που ξεχωριστά κάμνει ό Παλος προς τον Τίτον, λέγων, καταστήσεις κατά πάλιν

Πρεσβυτέρους (ήτοι Επισκόπους κατά τον Χρυσόστομ. με το να λαμβάνη, ώς προείπομεν έντή αρχή του ά. Αποστολικού,

ο Επίσκοπος και το όνομα του Πρεσβυτέρου. Δήλον δε τούτο και από το επιφερόμενο, όπου λέγει ο Απόστολος, δεν γάρ

τον Επίσκοπον κτ) είτις έστιν ανέγκλητος, μιας γυναικός ανήρ, όχι, λέγω, τούτο ορίζομεν προς άναίρεσιν αυτών. Αλλά φρον

τίζοντες διά την σωτηρία, και την εις τα τελειότερα προκοπήν των Χριστιανών, και διά να μην προξενούσι κατηγορία τινά

εναντίον της αρχιερωσύνης. Καν γάρ οι συνοικούντες με τας γυναικάς των αρχιερείς, εν σωφροσύνη και εγκρατεία ζώσι, μ'

όλον τούτο ο κοινός λαός σκανδαλίζεται, και κατηγορεί αυτούς, υπολαμβάνωντας το εναντίον εκ της τοιαύτης αυτών συνοι

κήσεως. Ο δε Θείος Απόστολος μάς παραγγέλλει, όσα και αν κάμνωμεν, νά τά κάμνωμεν εις δόξαν Θεού, και να μή γι

νώμεθα σκάνδαλον εις Ιουδαίους, και Έλληνας, και Χριστιανούς, Καθώς, λέγει, και εγώ κατά πάντα εις όλους αρέσκω. Με

ς

- - - - - -- -

-

- - -
- - -

-
-

τών τότε, και εις τα έθη των Ιουδαίων, και εθνικών και των Ιουδαίων

γαρ και των εθνικών οι αρχιερείς γυναίκας είχον Όθεν ο Θείος Χρυσο

- - - - - - - ν α -- , -- -

(1) Σημείωσα ότι διά τρία τινά κυριώτερα αίτια ή Σύνοδος αύτη εμ

πόδισε διά κανόνος οικουμενικού να μην έχουν γυναίκα οι αρχιερείς ά.

Διά τί οι Αρχιερείς με το να ήνα εκ τής τελειωτικής τάξεως, και άνω

τάτης όλων των άλλων εκκλησιαστικών τάξεων, πρέπει να ήναι και τέλειοι

εις τάς άρετάς, και μάλιστα εις την παρθενίαν, και καθαρότητα, Όθεν και

προς ακριβή σωφροσύνην την ζωήν τους πρέπει να διευθύνουσι. β. Διά τι

οι έχοντες γυναίκα και τέκνα Αρχιερείς, έχάριζαν μετά θάνατον εις τα

τέκνα αυτών την επισκοπήν ώς κληρονομίαν, και πολλά τών της εκκλησίας

πραγμάτων κακώς διηρπάζοντο, καθώς αυτό τούτό φησιν ό ς. Κανών

των Αποστόλων. Και γ. διά τί ή μέριμνα της γυναικός, των τέκνων, και

όλου του οίκου, εμπόδιζεν αυτούς από του να μεριμνώσιν υπέρ του ποι

μνίου των. Επειδή κατά τον Παύλου και ο έν γάμω μεριμνά τα του κόσμου

πώς αρέσει τη γυναικί ο Λοιπόν διά να μην γίνωνται ταύτα πάντα τα ά

τοπα, εμπόδισεν από τον γάμου τους αρχιερείς ή παρούσα οικουμενική

Σύνοδος διά του Κανόνος τούτου. Είπα διά κανόνος Οικουμενικού, διατί

και προ της Συνόδου ταύτης εμποδισμένος ήταν ο γάμος από τους αρχιε

ρες, από μερικού, όμως, και ουκ από καθολικού κανόνος. Και πόθεν δή

λον; α. από τον Θείον Χρυσόστομου ερμηνεύοντα το βητών του Παύλου

(το λέγον περί των Επισκόπων. Είτες έστιν ανέγκλητος, μιάς γυναικός

ανήρ) και λέγονται. Διά τούτο είπε μιάς γυναικός άνδρα, ουκ επειδή τώρα

τούτο φυλάττεται εις την έκκλησίαν. Διότι ο αρχιερεύς πρέπει να ήναι

εστολισμένος με τελείαν άγιωσύνην και καθαρότητα, Αλλ' επειδή τότε προς

τους εν πορνεία ευρισκομένους Έλληνας, μεγάλου ένομίζετο τούτο, το να

έχουν δηλονότι μίαν μόνον γυναίκα, (λόγ. β. εις τον Ιώβ), και β. απο

τους κανόνας της εν Καρθαγ. τοπικής, τον ύ, και λ.χ. οίτινες επεκράτουν

εις τους τόπους της Αφρικής, και έδιώριζαν, ότι ο Επίσκοποι, Πρεσβύ

τεροι, και Διάκονοι να κάμνουσιν όρον, ήτοι υπόσχεσιν, να απέχουσιν

άπό τάς γυναικάς των (με κοινήν δηλ. συμφωνίαν, και των γυναικών), ή

παρούσα δε Σύνοδος, το μεν να απέχουσιν οι Επίσκοποι από τις γυναί

κας των, αλλά και το όλως να μην συνοικούσε με αυτάς, έκανόνισε διά

του παρόντος κανόνος να επικρατή πανταχού. Το δε και να απέχουσιν

από αυτές, οι Πρεσβύτεροι, και Διάκονοι, συνεχώρησε μεν εν τω λ.

Κανόνι. Όχι δε και πανταχού. Αλλά εις τους τόπους μόνον τους Βαρ

βαρικούς εκείνους διά το άγριον αυτών ήθος, και απαγές της πίστεως.

Οτι δεέσυγκατοίκουν, ώς λέγει η σύνοδος, οι τοιούτοι με τις γυναίκας

τον, και αφού υπέσχοντο, δήλόν έστιν από τον λγ. της αυτής Καρθα

γένης. Ουκ εναντιώνεται δε ή παρούσα Σύνοδος εις τον έ. Αποστολικον

κανόνα, ή εις την Διαταγήν του Παύλου, ούτε ανατρέπει, και αναιρεί τού

τα ά. Διά τί οι Θείου Απόστολοι συγχωρούντες να έχουν γυναίκας οι αρ

χιερείς, ου νόμον τούτο οποίησαν. Αλλ' έσυγκατέβησαν εις την ασθένειαν

στομος (έντώ αυτώ λόγω) λέγει: «Καταστησον "Επισκόπους, είτες έστιν

ανέγκλητος, μιας γυναικός ανήρ» - ουκ επειδή νομον εθηνε τούτο. Αλλ'

επειδή έσυγκατέβη εις την πλάνην. Η δε παρούσα Σύνοδος, δρώσα προκό

πτουσαν την έκκλησίαν, και ανθούσαν την πολιτείαν των Χριστιανών εις

τας αρετάς, έκανόνισε νά άνθή και η πολιτεία των Αρχιερέων με την α

γαμίαν, και σωφροσύνην. Δι' ο και ο Θείος Χρυσόστομος το ανωτέρω δη

τον του Παύλου ερμηνεύον, λέγει: Ότι τότε μόνον έσυγχώρησε τον γάμου

ο Παύλος. Διότι ήξευρε, πώς όταν άνθηση μετά ταύτα η ευσέβεια, αυτή η

φύσις αφ' εαυτής θέλει προτιμήσει το αγαθών της αγαμίας και παρθενίας,

και η εκλογή θέλει γένει των κρειττόνων, των αγάμων, δηλαδή, και παρ
θένων Αρχιερέων, β. Ότι ο Αποστολικος Κανών εμποδίζει μεν το να

έκβολη ο Επίσκοπος την γυναίκα του, ήγουν βιαίως να την χωρίζη, χω

ρίς την συμφωνίαν και θέλησιν εκείνης. Ουκ εμποδίζει δε και το να χωρί

ζεται της γυναικός με την συμφωνίαν εκείνης. Η δε παρούσα Σύνοδος εν

τώ μή, κανόνι συγχωρούσα να προχωρίζεται με κοινήν συμφωνίαν, η γυνή

του μέλλοντος γενέσθαι αρχιερέως, και μετά την χειροτονίαν να εμβαίνη

εις γυναικείου μοναστηριον, ου συγχωρεί ένταυτώ, και το να χωρίζεται

βιαίως, και χωρίς την θέλησιν ή γυνή. Διότι αν τούτο έλεγε, προφανώς

ήθελεν εναντιώνεται εις τους Αποστόλους, αλλά και εις αυτά τα λόγια

του Κυρίου, τα οποία προστάζουσι, να μένη όγκυος άλυτος. Επειδή δε

τούτο ου λέγει, λοιπόν ούτε εναντιώνεται, αλλά μάλλον συμφωνεί με τον

Αποστολικόν. Και συντόμως ειπείν, ή Σύνοδος αύτη, πλουτούσα δια την

επί το κρείττον της εκκλησίας προκοπήν άγαμους. Ήτοι Ιερομονάχους,

διά την αρχιερωσύνην. Δεν θέλει τους εν γαμω Όχι διά τι κακίζει, και

κατηγορεί τον γάμου. Αλλά διά τι προτιμά καλλίτερον την αγασία. Δια

τούτο δέχεται εις την αρχιερωσύνην, και τους υπανθρευθέντας μεν, χω

ρισθέντας δε των γυναικών, ή με τον θάνατον, ή εκ συμφώνου, κατά

τον Απόστολου. Και δεν λύει αυτή του γάμου. Αλλά χειροτονεί Αρχιερέα

εκείνου όπου ήθελεν εύρει αφ' εαυτού, και με συμφωνίαν ελεύθερου, και λυ

τον απογαμον. Και καθαιρεί τον συγκατοικούντα μετά την χειροτονία,

αρχιερέα με την γυναίκα του. α. Διά τι απο την τοιαύτην προς αυτήν

συνοίκησιν, ημπορεί να ερεθισθή να πέση και εις μίξιν σαρκικήν με αυτήν,

ήτες δεν είναι πλέον μιξις νόμιμος ώς το πρότερον, αλλά πορνεία, και μοι

χεία αύτη λογίζεται, δια την παράβασιν της συμφωνίας, και υποσχέσεις,

όπου έδωκε να φυλάξη εγκράτειαν από αυτήν. Και β. δια το σκανδάλου,

όπου εκ της τοιαύτης συνοικήσεως προξενείται εις τον λαόν, ως λέγει του

το αυτολεξεί ο παρών Κανών.

------- 17 - ----------
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το να μη ζητώ το εδικό μου συμφέρον, αλλά το τών πολλών να σωθώσι. Γίνεσθε εσείς μιμητα μου, καθώς και εγώ μιμη
-- --

»
- -- -- --

της του Χριστού. Ανίσως δέ τινας από τους Αρχιερείς συνοικήση με την έαυτού γυναίκα, άς καθήβεται. Όρα και τον έ.

Αποστολ.

Κανών ΙΓ'. - .

Επειδή έντή "Ρωμαίων έκκλησία εν τάξει Κανόνος παραδεδόσθαι διέγνωμεν, τους μέλλοντας Διακόνου, ή Πρε

σβυτέρου χειροτονείας άξιούσθαι, καθομολογεί, ώς ουκ έτι τας αυτών συνάπτονται γαμεταϊς. Ημείς τώ άρχαίω

εξακολουθούντες κανόνι της αποστολικής ακριβείας και τάξεως, τά των ιερών ανδρών κατά νόμους συνοικέσια, κα

από του νυν ερρώσθαι βουλόμεθα, μηδαμώς αυτών την πρός γαμετάς συνάφειαν διαλύοντες, η αποστερούντες αυ

τούς της προς άλλήλους κατά καιρών τον προσήκοντα όμιλίας, Ώστε, είτς άξιος ευρεθείη πρός χειροτονίαν Υπο

διακόνου, η Διακόνου, ή Πρεσβυτέρου, ούτος μηδαμώς κωλυέσθω επί τοιούτον βαθμόν έμβιβάζεσθαι, γαμετή συν

οικών νομίμω. Μήτε μήν έντώ της χειροτονίας καιρώ απαιτείσθω όμολογεί, ώς άπoστήσεται της νομίμου προς

την οικείαν γαμετην ομιλίας. Ένα μή εντεύθεν τον εκ Θεού νομοθετηθέντα και εύλογηθέντα τή αυτού παρουσία

ν:τις γάμο, καθυβρίζειν έκβασθώμεν, της του ευαγγελίου φωνής βρώσης. Α. ό Θεός συνέζευξε, άνθρωπος

μακριά, μη χωριζέτω. Και του Αποστόλου διδάσκοντος, τίμιον τον γάμο, και την κοίτην αμίαντον. Και δε
ζ, 27, δεσαι γυναικι, μη ζήσει λύσιν ίσμεν δε ώσπερ και οι εν Καρθαγένη συνελθόντες της εν βίωσεμνότητος

τών λειτουργών τιθέμενοι πρόνοιαν, έφασαν, ώστε τούς Υποδιακόνους τους τα ιερά μυστήρια ψηλαφώντας, και

τους. Διακόνους και Πρεσβυτέρους κατά τους ίδιους όρους, και έκτών συμβίων έγκρατεύεσθαι, να και το διά των

Αποστόλων παραδοθέν, και εξ αυτής της αρχαιότητος κρατηθέν, και ήμες όμοίως φυλάξωμεν, καιρόν επί παντός

επιστάμενοι πράγματος, και μάλιστα νηστείας, και προσευχής. Χρή γαρ τους το θυσίατηρίω προσεδρεύοντας, έν

τώ καιρώ της τών άγιων μεταχειρίσεως έγκρατείς είναι εν πάσιν, όπως δυνηθώσιν, δ παρά του Θεού άπλώς αι

τούσιν, επιτυχεί». Είτες ούν τολμήσοι παρά τους Αποστολικούς Κανόνας κινούμενος, τινάς τών ιερωμένων, Πρε

σβυτέρων φαμέν, ή Διακόνων, ή Υποδιακόνων, αποστερείν της προς την νόμιμον γυναίκα συναφείας τε και κοινω

νίας, καθαιρείσθω. Ωσαύτως και, είτις Πρεσβύτερος, ή Διάκονος, την έαυτού γυναίκα προφάσει ευλαβείας έκβάλ

ει, άφορζέσθω επιμένων δε καθαιρείσθω. - - --

Ερμηνεία,

σιν εν καιρώ της χειροτονίας οι μέλλοντες γίνεσθαι Διάκονοι, και Πρεσβύτεροι, ότι μετά την χειροτονίαν πλέον να μη σμίγωσε

με τις γυναικάς των ημείς ακολουθούντες εις τον παλαιών Κανόνα των αγίων Αποστόλων, τον έ: δηλαδή, θέλομεν και διορί

ζομεν να μένουσι στερεά και αχώριστα τα συνοικέσια των ιερωμένων, χωρίς να χωρίζωμεν αυτούς μετά την χειροτονία, από

την μίξιν των ιδίων των γυναικών, την έντο πρέποντι καιρό γινομένην. Ότε δηλαδή δεν είναι νηστεία, και ότε δεν ιερους

γούσε τα θεία μυστήρια (1), ώστε όποιος είναι ύπανδρος με γυναίκα νόμιμο, και είναι άξιος διά νά γένη Υποδιάκονος, Διά

κινος, και Πρεσβύτερος, ας γίνεται, και ας μη χρεωστή αναγκαίως να ομολογή, ότι θέλει χωρισθή από την γυναικά του. Διά

να μη βιαζώμεθα εκ τούτου νά άτιμάζωμεν τον γάμο, τον και παρά του Θεού νομοθετηθέντα, και με την αυτού παρουσία

εύλογηθέντα, κατά τον εν Κανά γάμον δηλ. διότι και ή εν τώ Ευαγγελίω φωνή του Κυρίου βοά. Εκείνους όπου ο Θεός ήνωσε

διά του νομίμου γάμου, ας μη τους χωρίζη άνθρωπος και ο Απόστολος διδάσκει, ο γάμος είναι τίμιος, και η κοίτη αμίαν

τος και πάλι, έδέθης με γυναίκα, μη ζήσει να χωριστής από αυτήν. Καθώς δε οι Πατέρες της έν Καρθαγένη Συνόδου προ

νοούντες διά την σεμνότητα των ιερωμένων, ώρισαν, ότι οι τά ιερά μυστήρια ψηλαφώντες Υποδιάκονοι, Διάκονοι, και Πρεσβύ

τεροι να εγκρατεύωνται από τις συμβίας των, κατά τους ιδίους των όρους (2) κατά τον λγ. Κανόνα, να την διά των Απο

- ν αν ο ν αν

Τούτο διορίζει ο παρών Κανών, επειδή εμάθομεν ότι εις την Ρώμην ώς Κανών φυλάττεται απαράβατος, το να ομολογού

--

-

(1) Σημείωσα ότι ό Πατριάρχης κύρ. Λουκάς ερωτηθείς πόσας ημέρας τον Βαλσαμώνα, και ο ανωτέρω βηθείς κύρ, Λουκάς εις επιτίμια καθυπέ

πρέπει να απέχουσε γυναικός οι μέλλοντες μεταλαβείν, απεφήνατο συνοδι- βαλε τους νεονύμφους εκείνους όπου έσμίχθησαν κατά την αυτήν ημέραν

κώς ότι τρεις ημέρας να μη πλησιάσουν εις τας γυναικάς των, ου μόνον μετά την άγιαν κοινωνίαν. "Εντεύθεν συμπεραίνομεν εκ του μείζονος το έ

οι ιερωμένοι, αλλά και οι ύπανδροι κοσμικοί. Διότι άν ο Θεός έπρόσταξε λαττον, ότι αν ήνα αρκετή εις έτοιμασίαν της θείας Κοινωνίας ή τριήμε

τούς Εβραίους τρείς ημέρας να μην πλησιάσουν εις τας γυναικάς των, ρος αποχή της σαρκικής μίξεως, πολλώ μάλλον είναι αρκετή εις αυτήν ή

διά να λάβουν τον παλαιών νόμου, «Γίνεσθε έτοιμοι, τρεις ημέρας μη προ

-σέλθετε γυναικι (Έξοδ. κεφ. ιθ. 45), πόσω μάλλον πρέπει να φυλάττωση

ταύτας και εκείνοι όπου μέλλουν να λάβουν μέσα εις τον εαυτόν τους, όχι

τον νόμον αλλά τον ίδιον νομοθέτην Θεόν διά της θείας ευχαριστείας;

και άν ό Αβιμέλεχ (ή Αβαθαρ) ο Αρχιερεύς μέλλωντας να δώση τους

άρτους της προθέσεως εις του Δαβίδ, και εις τα παληκάριά του, ήρώτη

σεν αυτούς, άνήτου καθαροί από γυναικός, και αυτοί απεκρίθησαν ότι τρεις

ημέρας ήταν φυλαγμένοι από μιξιν γυναικός. «Και απεκρίθη Δαβίδ τω ιερεί

και είπεν αλλά από γυναικός απεσχημεθα χθες και τρίτην ημέραν (Βασιλ

»κά 5)», πως δεν πρέπει να ήναι τρείς ημέρας καθαροί από γυναικώς οι

κοινωνήσαι μέλλοντες του δεσποτικού σώματος, αλλά και εκείνοι όπου

μέλλουν να υπανδρευθούν, πρέπει να εξομολογούνται μετά των γυναικών

των, να νηστεύουν, και να προετοιμάζονται, και προ του μεν να άρχι

ση ή θεία λειτουργία, να στεφανώνονται, αφού δε στεφανωθούν, τότε να

άρχινά ή θεία λειτουργία, και τελειωθείσης ταύτης να προσέρχονται νά

μεταλαμβάνουν τα θεία μυστήρια, και να φυλάττωνται να μη σμίγουν

εκείνην την νύκτα μετά την θείαν κοινωνία, καθώς μία τοιαύτη άγιω

τάτη συνήθεια και τάξις, και εφυλάττετο, και φυλάττεται έως του νυν

από τους αληθινούς, και θέλοντας σωθήναι χριστιανούς, Διά τούτο, κατά

τριήμερος νηστεία. Και μ' όλον όπου από τους θείους Κανόνας νηστεία

προ της μεταλήψεως ου διορίζεται, οι δυνάμενοι δε νηστεύειν προ αυτής και

ολόκληρον εβδομάδα, καλώς ποιούσιν. Όρα και την β. υποσημείωσιν του

ξγ. Αποστολικού και την τού ζ. τής εν Νεοκαισαρεία,

(2) Το κατά τους ίδιους όρους, ή μεν εν Καρθαγ. έκλαμβάνει αντί του,

κατά της ιδίας υποσχέσεις όπου οι τοιούτοι ιερωμένοι έκαμαν να εγκρα
τεύωνται, ήτοι να παρθενεύωσιν από τις γυναικάς των με συμφωνία», “Η

δε οικουμενική αύτη Σύνοδος βελτιούσα τά εκείνης, τοπικής ούσης, τους

ίδιους όρους εξέλαβεν, αντί του κατά τον καιρών της ιερουργίας και της

ίδιας εφημερίας, ως ο Ζωναράς και ο Βάλσαμών ερμηνεύουσιν. "Ωσαύτως

και το εγκρατείς είναι εν πάσι της έν Καρθαγένη, περί της εν τας εφημε

ρίας εγκρατείας από γυναικός, και ουχί πάντοτε η Σύνοδος αυτη εξαίει,

αιχμαλωτίζουσα το νόημα εκείνης εις λόγον ασφαλέστερον, να μή εκ της

υποσχέσεως του να απέχουν παντοτεινά οι ιερωμένοι από τις γυναίκας των

αναγκασθώσιν εκ τούτων πολλοί να πορνεύωσε και να άσελγανωσι. Βαρ

βαρικα έκκλησία δε ήταν αι εν τη Λιβύη και Βαρβαρία ευρισκόμενα δι"

5 και ο ιβ. Κανών της παρούσης, ονομαστι Λιβύην και Αφρικήν αναφέρει,

εν αίς επεκράτει ή τοιαύτη συνήθεια,
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- -

στόλων, και εξ αυτής της αρχαιότητος κρατήσασαν παράδοσιν, και ημείς ομοίως φυλάξωμεν, κατά τον γ. Κανόνα της αυτής

(δηλαδή και τάς εγγράφους παραδόσεις, και τάς άγράφους, κατά τον Ζωναρά, και Βαλσαμώνα), ούτω και ήμες τά αυτά με
------------ Α - ν ν - - - η , Α --

τους πατέρας τούτους λέγοντες, διορίζομεν, ότι, αι ανωτέρω τρεις τάξεις των ιερωμένων να εγκρατεύωνται άπό τάς γυναικάς

των εν καιρώ νηστείας, και προσευχής, κατά τον Παύλον. Διότι, οι τώ θυσιαστηρίω προσεδρεύοντες πρέπει να ήναι εγκρατείς

άπό όλα εν τω καιρώ όπου ιερουργούσι, διά νά ήμπορούν με το μέσον της έγκρατείας ταύτης, να λαμβάνουσιν από τον Θεόν,

εκείνο που ζητούσαν άπλώς, ή άδιακρίτως δηλαδή κατά τον Ζωναρά, ή διά το κοινών συμφέρον του λαού (κατά τον γ.δηλ.

της αυτής Καρθαγ.), όποιος λοιπόν τολμήσοι έξω από τους Αποστολικούς Κανόνας νά κωλύση τους Υποδιακόνους, Διακόνους,
- γ - - - »

και Πρεσιντέους από την νόμιμον μίξιν των γυναικών τους, ας καθήρεται (1). Εκθέτει δε αυτολεξεί τονέ. Αποστολ, ού την

ερμηνείαν άνάγνωθι.
ν ν

Κανών ΙΔ.

α Της ά., εθ".

- Α - Α - η ν ν - ν - - Σ. -

Ο των άγιων, και θεοφόρων ημών πατέρων κρατείτω Κανών και εν τούτω, ώστε Πρεσβύτερον προ 1;
-- ν - - -- » - -- - ν - , » - -

τριάκοντα ετών μη χειροτονείσθαι, κάν πάνυ ή ό άνθρωπος άξιος, άλλ άποτηρείσθαι. Ο γάρ Κύριος Ίη- τη καρδία,

σούς Χριστός έντώ τριακοστώ έτει έβαπτίσθη, και ήρξατο διδάσκειν όμοίως, μήτε Διάκονος προ των κέ. ετών,
- -

- " - -

-

η Διακόνισσα πρότών μ. ετών χειροτονείσθω. η

- ε -

Ερμηνεία,

Αυτολεξεί ο παρών Κανών εκθέτει τον ιά της εν Νεοκαισαρεία, επικυρών εκείνον, και διορίζω, ότι να μη χειροτονήται

Πρεσβύτερός τινας προ του να φθάση εις ηλικίαν χρόνων τριάκοντα, κάν και ο μέλλων χειροτονείσθαι ήναι πολλά άξιος διά

νά ερωθή. Αλλά πρέπει να φυλάττεται, αναμένωντας την από του χρόνου τελείωσιν. Διότι και ο Κύριος εις τον τριακοστόν

χρόνον έβαπτίσθη, και άρχισε να διδάσκητο του Ευαγγελίου κήρυγμα («Και αυτός ήν ώσει ετών τριάκοντα άρχόμενος, λέγει

» ο Λουκάς γ. 23», τον οποίον πρέπει να μιμούνται και οι Πρεσβύτεροι, ώς διδάσκαλοι των πιστών διά του Πρεσβυτερίου προ
α - -- -- -- ν

χειριζόμενοι (2). Ομοίως μήτε ο Διάκονος να χειροτονήται προ του να φθάση εις εικοσιπέντε χρόνους, αυτό δε τούτο λέγει
νν - --

και δικά της Καρθ, μήτε Διακόνισσα προ του να φθάση εις χρόνους Τεσσαράκοντα. Ίλεως δε γένοιτο ο Θεός διά την τωρι
ν - - --

νην παράβασιν τών Κανόνων τούτων, και αν οι παραβαίνοντες αυτούς δεν δυσωπούνται τους ιερούς και θεοφόρους και άγιους Πα1

Λ -- -- - -- -- - - - -

τέρας, κάνας δυσωπηθούν ένα κοσμικών και λαϊκών άνθρωπο, οποίος είναι ο βασιλεύς Ιουστινιανός, όστις έντή ρκγ, αυτού Nεα

ρά, δεν συγχωρούμε, λέγει, νά γίνεται Πρεσβύτερος παρακάτω άπό τούς λ. χρόνους, ούτε Διάκονος παρακάτω από τους κέ.
ν α - - ν - -

ούτε Υποδιάκονος παρακάτω από τους κ. Ανάγνώθι και τον ιθ. της ά και την υποσημ. μ. του ιά της ένΝεοκαισαρ.

Κανών ΠΕ.

Ο - η - η - - - ν -- -

Υποδιάκονος μη ήττοντών κ. ετών χειροτονείσθω εδέτις των ένοιαούν ιερατική καταστάσει παρά τους όρισθέν

τας χειροτονηθείη χρόνους, καθαιρείσθω.

Ερμηνεία,
α α αν ν -

Ο δε Υποδιάκονος (λέγει ο παρών Κανών) ας μη χειροτονητα όλιγώτερον από τους είκοσι χρόνους της ηλικίας του, Ό
1 - - - -- -

ποιος δε εκ των τεσσάρων αυτών τάξεων χειροτονηθή έξω από τους βηθν - --

Ε

Α

Ε
ντας χρόνους, ας καθήβεται.

Συμφωνία,

α η ο - -

Ο δε Αναγνώστης, κατά μεν τον θ' της εν Καρθ. εις ήβην ερχόμενος, έχειροτονείτο, ήτοι εις δεκατέσσαρας χρόνους κατά
1 Σ ν -- ν - -

δε την Ιουστινιάνιον ραγ. Νεαράν κειμένην ένββλ. γ. των βασιλικ. τίτλ. ά. κεφ κή, χειροτονείται δεκαοκτώ χρόνων (ή γάρ
----- ν - - - - - --

οκτώ χρόνων θέλουσα χειροτονείσθαι αυτόν. Νεαρά, εν τη ανακαθάρσει των νόμων αφέθη, και ουκ ετέθη εις τα βασιλικά, και1. -ακολούθως ήπράκτησε). Πόσων δε Α.

χρόνων πρέπει νά ήναι ο Επίσκοπος όταν χειροτονήτα, όρα εις την ερμηνείαν τού ά. Απο

(1) Βλατφημούσαν οι Λατίνοι, λέγοντες, ότι ήμαρτεν ή παρούσα Σύνο

δος μέ τό νά νομοθετή εις την εν "Ρώμη έκκλησίαν περί γάμων ιερέων,

και το αγίω Πνεύματι φανερώς αντιπίπτουσί, τώ δια ταύτης λαλήσαντι.

Διότι οικουμενική ούσα αύτη, πάσητε τή οικουμένη μετ’ αξιώματος νο

μοθετεί, χωρίς εξαίρεσίν τινος και Πάπα γαρ ταις Συνόδοις πείθονται,

ως και πάς Αρχιερεύς, καθώς ό Πελάγιος ο Δεύτερος τούτο φησιν, ουχ

ήμαστε δε αύτη περί του γάμου των ιερέων διορίζουσα. Επειδή έπεται

και τη γραφή, ήτις θέλει να μένη ό γάμος άλυτος και τή οικουμενική ά.

ήτες απέφυγε τούτο, το να μη γίνεται δηλ. διαζύγιον βία εις τον γάμον

τών ιερέων. Επειδή δε ή εν τη Ρώμη απαράβατος αύτη συνήθεια, μάλ

λοι οι Κανών, ηνάγκαζε πολλούς χωριζομένους βιαίως (βιαίως δε λέγω,
καθ' ότι πολλοί με τό νά ηγάπων την αξίαν τής ιερωσύνης, και δεν επιτύ

χαιναν με το να είχαν γυναίκας, ηναγκάζοντο διά τήν του αξιώματος

δοξαν νά χωρίζονται των γυναικών τους και μή θέλοντες) να πορνεύουσα,

και να ασελγαίνουσι μετά ταύτα, και συνεισακτους να έχωσι (ώς και

νυν οι Λατίνοι άνυποστόλως και κατ' επιτροπήν μάλιστα ταύτας έχουσι),

διά τούτο λέγω εμπόδισε τούτο ή Σύνοδος. Τους μεν γαρ Αρχιερείς α

ναγκη τον να εμποδίση από τον γάμου διά τάς αιτίας όπου είπαμεν εις

τον εβ. κανόνα, και μάλιστα διά νά μήχαρίζουν εις τά τέκνα των τά της

εκκλησίας πράγματα. Περί δε των ιερέων δεν είναι τόση ανάγκη, ώσάν όπου
όξερεύς έδιωρίσθη νά ήνα οίκουρος παροικίας μικράς, και χωρίου, και γει

τονίας. Άλλως τε, και εάν τις των ιερέων, γνώμη της συζύγου αυτού δια,

ζεύγνυται, ή απέχη προς καιρόν, δεκτέον το έργον. Το δε βιαίως χωρί

ζεσθαι, όπερ επροξένει ό έντη Ρώμη Κανών της ομολογίας των ιερέων, πα

ράνομόν έστι, και αντινομοθεσία κατά του αγίου Πνεύματος. Είδε και

κατηγορούσαν οι Λατίνοι την Σύνοδον ταύτην, διά τί ενεργούσε το ύπ’ αυ

της θεσπιζόμενους του γαρ των Μαρωνιτών έθνους του περί τον Λίβανου

όρους, και την Φοινίκην κειμένου, λατινοφρονούντος, συγχωρούσε τους ιε

ρες να έχωσι τας γυναίκας των. Ας κατηγορούσαν ούν εαυτούς οι δύ

στηνοι, διότι συγχωρούσε τους ιερείς των Μαρωνιτών νά σμίγωσε μέ τάς

γυναίκας των, και έντή αυτή ημέρα να λειτουργούσαν, αντιπίπτοντες τώ

Παύλω, και τους Κανόσι, τούτωτε, και τώ. γ. Διονυσίου, και έ και ιγ.

Τιμοθέου, οίτινες τούτο κωλύουσε, και διότι συγχωρούσε τους διγαμή

σαντας εν τη Λεχία ορθοδόξους, να έχωσι την ιερωσύνην, αν μόνον διχρόσι

τον παπισμών, το οποίον είναι και εις τους κανόνας, και εις όλην την άρ

χαιότητα εναντίον, και εν τάξει αξιώματος λέγεται, ότι ο δίγαμος ουδύ

ναται είναι κληρικός,

(2) Όρα και τον Θεολόγον Γρηγόριον έντώ εις τα Φώτα λόγω, λέγοντα

ταύτα «Ιησούς καθαίρεται τριακονταετης ών, και σύ προ της γενειάδος

διδάσκεις τους γέροντας; ή το διδάσκειν πιστεύεις, ούτε παρά της ηλικίας,

ούτε παρά του τρόπου τυχόν, έχων το αιδεσιμον; είτα ο Δανιήλ, και ό

δείνα και ο δείνα, νέοι Κριτα και τα παραδείγματα επί γλώττης (πάς

γαρ αδικών εις απολογίαν έτοιμος) αλλ' ού νόμοι εκκλησίας το σπάνιον;

είπερ μηδε μία χελιδών έαρ ποιεί 17'

–-----------------------------------------------
-

 

 



132 -- ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

στολικού. Επειδή δε ο πολιτικός νόμος κελεύει από τα όμοια νά κρίνωνται τα όμοια, βέβαια και ο Αναγνώστης, και Επί

σκοπος, χειροτονηθέντες προ των ώρισμένων χρόνων, καθαιρούνται και αυτοί, ώς και οι άλλοι, κατά τον παρόντα τής ς". Κα

νόνα (1).

Κανών Iς".

τε, ο Νο 1 Επειδή ή των πράξεων βίβλος ζ, υπό των Αποστόλων Διακόνους καταστήνα παραδίδωσιν, οι δε της
καισαρεία τέ.με Νεοκαισάρειαν Συνόδου, ούτως έντους εκτεθείσι παρ' αυτών Κανόσι σαφώς διεξήλθον, ότι Διάκονοι

επτά οφείλουσιν είναι κατά τον Κανόνα, κάν πάνυ μεγάλη ή πόλις ή πεισθήση δε εκ της βίβλου των πράξεων,

Ημεις τώ Αποστολικώβητώ τόννούν εφαρμόσαντες των πατέρων, εύρομεν, ώς ό λόγος αυτούς, ού περιτών τους

μυστηρίος διακονουμένων ανδρών ή», αλλά περί της εν ταις χρείας των τραπεζών υπουργίας, της των Πράξεων

Προς τι η βίβλου ούτως εχούσης «Έντας ημέρας εκείνας πληθυνόντων των μαθητών, έγένετο γογγυσμός των

» Ελληνιστών προς τους Εβραίους, ότι παρεθεωρούντο έντή Διακονία τη καθημερινή αι χήρα αυτών. Προσκα

Αλεσάμενοι δε οι δώδεκα το πλήθος των μαθητών, είπαν ουκ άρεστον ήμας καταλείψαντας τον λόγον του Θεού,

διακονείν τραπέζας επισκέψασθε ούν άδελφοι άνδρας εξ υμών μαρτυρουμένους επτά, πλήρεις Ίίνεύματος “A

υγίου, και σοφίας, ούς καταστήσομεν επί της χρείας ταύτης. Εμείς δε τη προσευχή και τη διακονία του λόγου

και προσκαρτερήσομεν, και ήρεσεν ό λόγος ενώπιον παντός του πλήθους. Και εξελέξαντο Στέφανον, άνδρα πλήρη

πίστεως, και Πνεύματος Αγίου, και Φίλιππον, και Πρόχορον, και Νικάνορα, και Τίμωνα και Παρμεναν, και

»Νικόλαον, προσύλητον Αντιοχέα, ους έστησαν ενώπιον των Αποστόλων.» Ταύτα διερμηνεύωνό της εκκλησίας

Διδάσκαλος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ούτω διέξεισε θαυμάσαι άξιον, πώς ουχ έσχίσθη το πλήθος επιτή αρέσει

των ανδρών! πώς ουκ άπεδοκιμάσθησαν υπ' αυτών οι Απόστολοι! όποιον δε άρα αξίωμα ούτοι είχον; και ποίαν

έδέξαντο χειροτονίαν, αναγκαίον μαθεν, άρα την τών Διακόνων; και μήν, τούτο εν ταις εκκλησίας ουκ έστιν

αλλά των Πρεσβυτέρων έστιν ή οικονομίας και το ουδέπω ουδείς Επίσκοπος ή», αλλ' οι Απόστολοι μόνον. Οθεν

ούτε Διακόνων, ούτε Πρεσβυτέρων, ομαι, το όνομα είναι, δηλον και φανερόν. Επί τούτοις ούν κηρύσσομεν και ήμες

ώστε τους προειρημένους επτά Διακόνους, μή επί τών τους μυστηρίος διακονουμένων λαμβάνεσθαι, κατά την προερ

μηνευθείσαν διδασκαλίαν, αλλά τους την οικονομίαν της κοινής χρείας των τότε συνηθροισμένων εγχειρισθέντας, τού

τους υπάρχειν, ο τύπος ήμύν, κάν τούτω γεγόνασι, της περί τους δεομένους φιλανθρωπίας τε και σπουδής,

Ερμηνεία,

Ούτος ο Κανών διορθοι, μάλλον δε βελτιοι τον έ τής εν Νεοκαισαρεία, όστις ορίζει να ευρίσκωνται επτά μόνον Διάκονοι,

και όχι περισσότεροι, και εις την πλέον μεγαλητέραν πόλιν, ώς ή βίβλος των πράξεων ιστορεί. Λέγουσι λοιπόν οι Πατέρες της

Συνόδου ταύτης, ότι ήμες συγκρίνοντες την ερμηνεία, όπου έχουσιν οι Πατέρες με τα περί των επτά Διακόνων τούτων δια

λαμβάνοντα των Αποστολικών πράξεων βητα, εύρήκαμε, ότι οι Διάκονοι ούτοι δεν ήταν μυστηρίων Διάκονοι, αλλά τών τραπε

ζών. Λέγουσιγάρα πράξεις. «Eν τας ημέρας εκείνας, επειδή έπλήθυνον οι χριστιανοί, έγόγγυσαν οι εξ Ελλήνων πιστεύσαν

ντες (ή κατά άλλους οι Ιουδαίοι, οι δεχόμενοι την παλαιάν Γραφή, όχι κατά το Εβραϊκών πρωτότυπο, αλλά κατά την Ελ

•ληνικήν αυτής μετάφραση) εναντίον των εξ Εβραίων πιστευσάντων (ή τώνδεχομένων την Γραφήν κατά το Εβραϊκών πρωτό

ντυπο) διά τι παρεβλέποντο, εις την καθημερινή» διακονίαν τών τότε γινομένων κοινών τραπεζών, αι χρείαν έχουσα χήρα αυ

ντών». Το μεν ουν πλήθος, διά συμβουλής των Αποστόλων, έδιάλεξαν τους επτά Διακόνους τούτους κατ' όνομα, άνδρας γε

--

--

(1) Σημείωσα ότι ο μεν Ζωναρ, λέγει εν τη ερμηνεία του λγ. τής εν Και ότι η λεπτή οθόνη όπου εκείνοι είχον εις τον αριστερών ώμον να εί

Καρθ. πως δεν ψηλαφά τα άγια ο Υποδιάκονος, φέρων εις βεβαίωσιν του να το νύν λεγόμενου Οράριον. Το όποιον Όράριον εμποδίζει από το να

λόγου του, την εν Λαοδικ, ήτις εμποδίζει από τούτο τον υπηρέτη, Και φορή ό υπηρέτης, ο κβ. της Λαοδικ. (πλήν όσον διά τό Οράριον ουκ ά

εκ της τοιαύτης μαρτυρίας φαίνεται, ότι θέλει να ήναι εις και αυτός ό ληθεύει. Οι γάρ Διάκονοι μόνοι εφόρουν αυτό, ώς χρησιμεύον αυτούς (και

η ποδιάκονος, και ο Υπηρέτης. Δεν φαίνεται όμως να ήναι εις και ο αυ- άρα την υποσημείωσιν του κό, της εν Λαοδικ, και την του γ. της τη

τός διά πολλά. Α. διά τί ο μεν Υποδιάκονος ψηλαφά τα ιερά μυστήρια, και ουχί οι Υποδιάκονοι, ώς μη χρησιμεύον εις αυτούς), εκ των διαφόρων

κατά τον ρηθέντα λγ. της έν Καρθ. και τον εγ. τής σ'. ταύτης, και τα λοιπον ενεργειών τούτων, διαφοροι φαίνεται να ήταν οι υπηρέται από τους

λειτουργικά σκεύη κατά τό και του ή βιβλ. των Αποστολικών Διαταγών. Υποδιακόνους, ονόματι δε γενικώς και οι νόμοι φαίνονται να ονομάζων

Ο δε υπηρέτης ιερά σκεύη δεν πιάνει, ούτε χώρα έχει εις το διακονι- τα υπηρεται και οι Υποδιάκονοι, οι Αναγνώσται, οι Ψάλτα, οι Εφορ

καν κατά τον κα. Λαοδικ. Ε. διά τί ο μεν υπηρέτης δεν αφήνει την φύλαξιν κισται, οι Θυρωροί, οι Οστιάριο, και όλοι απλώς οι έξω του βήματος

των θυρών της εκκλησίας κατά τον κ6' και μγ. της Λαοδικ, θυρωρός κληρικοί, κατά τον ιβ. και πθ. Βασιλείου, και κό, της εν Λαοδικεία αλ

ον, ο δε Υποδιάκονος άλλος εστί παρά τον θυρωρών, εκείνου διηρημένος λαδή και τον κ. της αυτής, ώς είπομεν και εις την ερμηνείαν του ζ. Α

διηρημένως τούτους λέγοντα, και κατά την ποστολικού, και μαλιστα κατά τον ιδί της Σαρδικής, πλην οι μετά ταύτα

γ. Ιουστινια, νεαράν, κειμένην εν γ. βιβλ. των Βασιλικών τίτλ. β. κερ, ταύτας τις υπηρεσίας δίδουν εις τους Υποδιακόνους. Γαβριήλ ό Φιλαδελ

κ. (παρά φωτ. τίλ. α. κεφ. λ", ήτις άλλους μεν τους Υποδιακόνους, άλ- φείας (μυστηριω της ιερωσύνης) λέγει ότι εις αυτούς εδόθη το να προετοι

λους δε τους Θυρωρούς (οι και ήσαν ρ.) καθιστά εν τη μεγάλη εκκλησία μάζουν, και νά προεντρετίζουν τα άγια σκεύη, και τάς ιεράς στολάς, και

Ο θευ παρόραμα φαίνεται νά έκαμενό μακαρίτης Ευστράτιος Ο Αριέντες να φυλάττουν αυτας Αυτό τούτο λέγει και ο Συμεών Θεσσαλονίας (κεφ.

Σελ.273 του περί μυστηπίων, Όπου λέγει, ότι το νζ, κεφ. του β βιβλίου ρξδ.) προστίθεις ότι ούτοι έφύλαττον τας ιεράς πόρτας, διά να μην έμβη

τινάς εις τό βήμα, ευγάνουν έξω τους κατηχουμένους, όταν ό Διάκονος

"ών, κατά τον δ. της τ.

των Διαταγών φησε να στέκονται οι Υποδιάκονοι εις τάς θύρας των γυναικών -- - - --

Ημείς γαρ παρατηρήσαντες του τόπου, εύρομεν, ότι αν Διάκονοι εστέκοντο ελεγε το, οι κατηχούμενοι προώθετε». Διά τούτο ακόμη κα έως της ση

εις της θύρας των γυναικών, καθώς είναι και αρμόδιον, και όχι Οι Υποδιάκονοι μερον οι Υποδιάκονοι λέγουν «όσοι πιστοί. Εν τη μεγάλη είσοδο λαμβα

το δειά κεφ. του ή. βιβλ. των Διαταγών όπου αναφέρει, ουδέν τοιούτον περιέ- νουν τα περισσεύοντα άγια σκεύη, και τα δίδουν να τα φυλάξουν οι υπη

χει. Και Γ'. διά τι θέλουσι μερικοί, ότι οι λειτουργοί της θείας ιεραρ- ρεται εις τάς λιτανείας βαστώντες σταυρών προπορεύονται ευπρεπίζονσι

γίας, οπου αναφέρει ο Χρυσόστομ. εν τη εις τον Ασωτοι παρόλι νά και τα φώτα του βήματος, την λυχνία, και τό τριήριον. Και έμπροσθεν

και οι Διάκονοι και οι Υποδιάκονοι (διότι και οι Υποδιάκονοι εξεφώνουν, των θυρών του βήματος κοινωνούσιν από τον Αρχιερέα, η Ιερέα ύστερα

κατά τον παναραν, ερμηνεία του κβ. Λαοδικ, το, οι κατηχούμενοι προ- από τους Διακόνους, άρα και τον ξθ. Βασιλείου, όπου ό υπηρέτης άλλο

εχθετε, καθώς δηλ. αναφέρει εκεί διά τους λειτουργούς τούτους ο άγιος), έστιν από τον Υποδιάκονον φανερώς,
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μάτους από Πνεύμα Αγιον, και μαρτυρημένους από όλους, και κατέστησαν αυτούς νά υπηρετού, εις την χρείαν ταύτη, των

τραπεζών, οι δε Απόστολοι εσχόλαζον εις την προσευχήν και την υπηρεσίαν της διδασκαλίας. Ταύτα δι ερμηνεύων ο θές

Χρυσόστομος, αφού πρώτον θαυμάζει πώς δεν έσχίσθη το πλήθος έκείνο διά την τοιαύτην τών Δανόνων εκλογή, άλλων μεν,

τυχόν, τούτον θελόντων, άλλων δε, εκείνον, λέγει, ότι οι Διάκονοι ούτοι ούτε Διακόνων των μυστηρίων είχαν αξίωμα, ουτε Πρει

σβυτέρων, ώσάν όπου δεν ήταν ακόμη τα τοιαύτα αξιώματα έν τή έκκλησία καταστημένα, διά την αρχή, και νηπιωοες, οι

νά ειπώ έτζ, της εκκλησίας. Όθεν και οι Πατέρες ούτοι συμφωνούντες με τον Θείον Χρυσόστομον, κηρύσσουσιν ότι οι Διάκο

νοι ούτοι, ώς είπομεν, δεν ήταν των μυστηρίων, αλλά της κοινής χρείας, και των σιτηρεσίων τών τότε χριστιανών (1), οιπες

και έγιναν παράδειγμα εις ημάς της φιλανθρωπίας και επιμελείας, όπου πρέπει να έχωμεν διά τους πτωχούς ου μόνον ει οιτοι

οι πατέρες δεν ήκολούθησαν εις τον ρηθέντα της έν Νεοκαισαρεία Κανόνα. Αλλά και οι προ αυτών Βασιλείς Ιουστινιανός, κα

Ηράκλειος, ο μεν, εκατόν Διακόνους, ο δε περισσοτέρους από εκατόν, καταστήσαντες εν τη μεγάλη εκκλησία. Και άπλώς αι

έκκλησία πάσα κατά τα σιτηρέσιά των, ούτως έχουσι και την ποσότητα των Διακόνων, και Κληρικών (2)

Κανών ΙΖ.

Επειδήπερ διαφόρων εκκλησιών Κληρικοί, τάς ιδίας, ένας εχειροτονήθησαν, εκκλησίας, καταλιπόντες,
πρός ετέρους συνέδραμαν Επισκόπους, και γνώμης διχα του οικείου Επισκόπου έντας άλλοτρίας ΧΟΙ

τετάγησαν έκκλησίας, έκ τούτου τε συνέβη άνυποτάκτους αυτούς καταστήνα, όριζομεν, ώστε από του

Ιανουαρίου μηνός της παρελθούσης τετάρτης έπινεμήσεως, μηδένα τών άπάντων Κληρικών, κάν έν γ.

οιωδήποτε τυγχάνη βαθμώ, άδειανέχειν εκτός της του οικείου Επισκόπου εγγράφου άπολυτικής, ένέτέρα

κατατάττεσθαι έκκλησία. Επει, όμή τούτο από του νυν παραφυλαττόμενος, αλλά καταισχύνων, τόγε έπ' αυ
ν -- ν - η τής Καρθ. λά.

τόν, τον την χειροτονίαν αυτώ επιτεθεκότα, καθαιρείσθω και αυτός, και ο παραλόγως αυτόν προσδεξάμενος έγ' ης". Πή.

ρις".

Ερμηνεία,

ν

Δεν συγχωρεί ο παρών Κανών να αφίνουσιν οι Κληρικοί της εκκλησίας των, και να μεταβαίνουν εις άλλας, χωρίς την γνώ
- -- -, - Α Α - αν ν

μη, και Απολυτικών γράμμα του εδικού των Επισκόπου, διά τι έκτης αιτίας ταύτης γίνονται ανυπότακτοι. Όποιος λοιπόν, από
-------- - -- α » -- ν - --

τον Ιανουάριον μήνα, και την άπερασμένην ινδικτιώνα δ. (ταύτην γάρ καλεί έπινέμησιν, ώς άπό τού γ' της παρούσης Συνόδουρων μηνα και την απερασμένη η η γα, και - Α ς παρουσης

δήλόν έστι) ταυτόν ειπείν, όποιος από τώρα και εις το εξής, τολμήσοί νά κάμη τούτο, και καταισχύνοι, και καταφρονοί τον χει
-- ------- αν -- ν » - , --

οτονήσαντα αυτόν διά του τοιούτου κινήματος, άς καθήρεται, και αυτός, και εκείνος όπου παραλόγως έδέχθη αυτόν. Ανάγνώθιρ ι νη - ν » ν ι 2. ή: 9 y γ

και τον ιβ. και ιέ. Αποστολικόν.

Κανών ΙΗ'.

Τους προφάσει βαρβαρικής επιδρομής, ή άλλως πως εκ περιστάσεως μετανάστας γενομένους, Κληρι- :::

κούς, ηνίκα άν ό τρόπος αυτούς άποπαύσητα, ή αι των βαρβάρων επιδρομαι, διάς την άναχώρησιν έ- κ% της τις

ποήσαντο, αύθις έντας οικείας εκκλησίας προστάσσομεν επανέρχεσθαι, και μή επί πολύ ταύτας άπρο- ΕΕ:

φασίστως καταλμπάνεν. Ειδέτις μη κατά τον παρόντα διαγένηται κανόνα, αφορίζεσθω, μέχρις άν πρός:

την οικείαν έκκλησίαν επαναδράμο, το αυτό δε τούτο και έπι τώ, κατέχοντι αυτών Επισκόπω γενέσθω. : αν

ε Αν

Ερμηνεία

-- -- ν α Σ

Οχι μόνον τους χωρίς αιτίας άρνοντας τις εκκλησίας των Κληρικούς δεν συγχωρεί ο Κανών ούτος, άλλ’ ουδε εκείνους όπο- - ν - ν --

αναχωρήσουν από αυτάς, ή διά βαρβάρων επιδρομή, ή τυχόν διά βαρύτητα χρεών, και φόρων, ή διά πείνα, ή θανατικών, η
- ν

άλλη, τινά περίσταση. Προστάζει γάρ ότι αφού παύση ή αιτία εκείνη, διά τήν οποίαν ανεχώρησαν, να επαναστρέφουν πάλιν

τάς έκκλησίας των. Όστις δέου ποιήση κατά τον Κανόνα τούτον, ας αφορίζεται και αυτός, και ο κρατών αυτών Επίσκοπος ε.
-λυ -ν--, αν έως όπου νά έπαναστρέψη εις τά ίδια. Όο ί την ερμηνείαν τού έ. Αποστολικού

την επαρχίαν του, έως όπου να επαναστρέψη εις τα ίδια. Όρα και την ερμηνεία του έ. Αποστολικού

Κανών ΙΘ'.

--

*Αποστ. νή.

Ότι δείτούς των εκκλησιών προεστώτας, εν πάσημέν ήμέρα, εξαιρέτως δε έντας Κυριακας πάντα::
- Γ' ". - ν - - » - ν - ν ν - ν -- η της EXO 2 . . . .

τον Κλήρον, και τον λαόν εκδιδάσκειν τους της ευσεβείας λόγους εκ της Θείας Γραφής αναλεγομένους:
τά - άλ θεί - ά, ντά - ι ν -ή να Κ ή να - β ν - - - - - ήδ θέ - Αν οι -- - Iρλάρλόρ"λα".

τα της αληθείας νοήματάτε, και κρίματα. Και μη παρεμβαίνοντας τους ήδη τεθέντας όρους, ή την έκ: Πέτρουι

των θεοφόρων Πατέρων παράδοσιν. Αλλά και ει γραφικός ανακινηθείη λόγος, μή άλλως τούτον ερμη-ΓαΝ:

νευέτωσαν, ή, ώς άνοι της έκκλησίας φωστήρες, και διδάσκαλοι διά των οικείων συγγραμμάτων παρέθεντο. Και

μάλλον εν τούτοις ευδοκιμείτωσαν, ή λόγους οικείους συντάττοντες, να μή, έστιν ότε, προς τούτο απόρως έχονη

(1) Έντεύθεντινες, παρακινούμενοι, λέγουν ότι οι επτά Διάκονοι ούτοι

δεν πρέπει νά ζωγραφούνται ώς μυστηρίων διάκονοι μετά θυμιατού, στι

χαρίου, και όραρίου, και ασκεπείς. Εγώ δε, βλέπων από το ένα μέρος τον

Θεοφόρον Ιγνάτιον να γράφη έντή προς Τραλλησίους επιστολή, ότι ο Αρ

χιδιάκονος Στέφανος ελειτούργει εις τόν Αδελφόθεου Ιάκωβου λειτουργίαν

καθαράν και άμωμον. Και από το άλλο, βλέπων εις το δ. και μς. κεφά

λαιοντού ή βιβλίου των Αποστολικών Διαταγών να αριθμούνται οι επτά

Διάκονοι μετά τους Επισκόπους, και πρεσβυτέρους, και με αυτούς να

συναριθμούνται, ών εις ήν και ο Στέφανος, νομίζω ότι οι αυτοί να ήταν

και μυστηρίων Διάκονοι, και ακολούθως ότι δεν είναι άτοπον και να εικο

νίζωνται και ως διάκονοι μυστηρίων.

(2) Ναι και ο Σωζόμενος λέγει βιβλ. ζ. κεφ. 19. ότι εις τας άλλας

πόλεις αδιάφορος ήτονότών Διακόνων αριθμός. Εις την Ρώμην όμως, έως

εις τους καιρούς του, λέγει, επτά Διάκονοι ήτου, καθ' όμοιότητα τούτων

των υπό των Αποστόλων ψηφισθέντων. Ο και συμμαρτυρεί ο θείος Μά

ξιμος σχολιάζων το γ', κεφ. της εκκλ. ιεραρχίας του θείου Διονυσίου,

ούς και αυτός Διονύσιος εκκρίτους καλεί,
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τες, άποπίπτοιεν του προσήκοντος. Διά γάρ της των προειρημένων Πατέρων διδασκαλίας, οι λαοί εν γνώσει γινό

μενοι των τε σπουδαίων, και αιρετών, και των ασυμφόρων, και αποβλήτων, τον βίον μεταρρυθμίζουσι προς το βέλ

τον, και τώ της άγνοιας ουχ άλίσκονται πάθει, αλλά προσέχοντες τη διδασκαλία, έαυτούς προς το μη κακώς πα

θεν παραθήγoυσι, και φόβω τών έπηρτημένων τιμωριών, την σωτηρίαν εαυτούς έξεργάζονται

Ερμηνεία,

Διορίζει ο Κανών, ότι ο Προεστώτες των εκκλησιών, οι Επίσκοποι μεν προηγουμένως, επομένως δε και οι Πρεσβύτεροι,

και εις κάθε ημέραν νά διδάσκουσε τον κλήρον όλων και των λαών, εξαιρέτως δε και μάλιστα εις τάς Κυριακάς (!) (ή και τάς

λοιπάς εορτάς, επειδή εις τας ημέρας ταύτας, με το να παύουσιν οι χριστιανοί από τα εργόχειράτων, συναθροίζονται εις τάς έκ

κλησίας, και ακροάζονται τά Θεία λόγια, άκολούθως δε και οι διδάσκοντες εις αυτάς, περισσότερον προξενούσε την ώφέλειαν

εις αυτούς. Οι τοιούτοι όμως να μη διδάσκουσιν απο εδικάτων λόγια, και νοήματα, αλλά άπό τά της Θείας Γραφής, χωρίς

νά ευγαίνουν έξω από τους επικυρωθέντας συνοδικώς όρους, και δόγματα της πίστεως, ή έξω από την τών θεοφόρων Πατέρων

παράδοσιν. Και αν καμμίαν φοράν όμιλήσωσι λόγον της Γραφής, κατά άλλον τρόπον να μην τον εξηγούσι, πάρεξ καθώς τον

εξήγησαν εις τα συγγράμματά των οί της εκκλησίας διδάσκαλοι και περισσότερον να σπουδάζουν να ευδοκιμούν εις το νάδι

δάσκουν τά των θείων Πατέρων, ή εις τό νά συνθέτουν λόγους εδικούς των. Μήπως μεταχειριζόμενοι νοήματα έδικάτων, και

μη δυνάμενοι μερικας φορας νά τά νοούν καλώς, έκπέσωσιν από το πρέπον, και την αλήθεια. Διότι εκ της τών Πατέρων ταύ

της διδασκαλίας μανθάνοντες οι λαοί, ποια μεν είναι τα συμφέροντα εις τας ψυχάς των, ποια δε τά άσύμφορα, μεταβάλλου

σι την ζωήν των από την κακίαν εις την αρετήν, και από το σκότος της άγνωσίας ελευθερώνονται. Προσέχοντες δε πάλιν εις

αυτήν, και ακούοντες τάς τιμωρίας και κολάσεις, όπου μέλλουν νά λάβουν οι κακοί, διά τον φόβον αυτών, άπέχουν άπό τάς

κακίας, και την σωτηρίαν τους κατεργάζονται. Αλλά και ο ιθ. της έν Λαοδικ, λέγει, ότι πρώτον έντή λειτουργία νά γίνεται

διδαχή από τον Επίσκοπον Ανάγνωθι και τον νή. Αποστολικόν.

Κανών Κ.
Αποστ. λέ.

', β', ή - αν ν ν -- -- ν --

τιτι : Μή έξέστω Επισκόπη εις έτέραν, την μη αυτώ προσήκουσαν πόλο, δημοσία διδάσκειν. Ειδέ τις φω

: ο Ιραθείη τούτοποιών, της Επισκοπής παυέσθω τά δε του Πρεσβυτέρου ενεργείτω.
“ς Σαρό κΥ.

ιά. ιβ.

Ερμηνεία,

Δεν είναι άδεια (λέγει ο παρών Κανών) εις κανένα Επίσκοπον να διδάσκη παρρησία, και δημοσίως, εις ξένην επαρχία, χω

ρίς δηλαδ. την γνώμην του κατά τόπον Επισκόπου. Επειδή ή δημοσία αύτη διδασκαλία γίνεται προς άτιμίαν εκείνου, ώς ότι

τάχα αυτός μεν είναι σοφός, και διδάσκαλος, εκείνος δε είναι άσοφος, και άμαθής. Όποιος δε ήθελε φανή να κάμη τούτο, άς

παύη μεν από το αξίωμα της Επισκοπής, ας ενεργή δε μόνον τας ιεροπραξίας του Πρεσβυτέρου. Προσδιορίζει δε ο Κανών το

νά μή διδάσκη ο ξένος Επίσκοπος δημοσία, διά τι εάν κατ' ιδίαν ερωτώσίτινες αυτών περί πραγμάτων τινών, και αποκρίνεται,

ούχ άμαρτάνει. Ουκ έναντιούται δε ο παρών κανώντώ κθ' της δ. διά τά έντώ λέ, των Αποστ. ερημένα, αν και ανάγνωθι.

Κανών ΚΑ.

"Αποστ. κέ.

: Οι επ’ εγκλήμασι Κανονικούς υπεύθυνοι γινόμενοι, και διά τούτο παντελείτε, και διηνεκεί καθαιρέσει

οκαισαρ 3, υποβαλλόμενοι, και εν τώ τών λαϊκών απωθούμενοι τόπω, ει μεν έκουσίως προς επιστροφήν δρώντες,

ε:“Η αθετούσε την άμαρτίαν, δι ής τής χάριτος έκπεπτώκασι, και ταύτης τέλεον άλλοτρίους εαυτούς καθι

στώσι τώ τού Κλήρου κερέσθωσαν σχήματα. Ειδεμή τούτο αυθαιρέτως αιρήσωνται καθάπερ οι λαϊκοί, την κό

μην επιτρεφέτωσαν, ώς την έν κόσμω αναστροφήν της ουρανίου ζωής προτιμήσαντες,

Ερμηνεία,

Οι διά Κανονικά εγκλήματα, πορνεία, θετέον, ή μοιχεία, ή άλλα τοιαύτα άμαρτήματα, τελείως και παντοτεινά καθαιρεθέντες,

και λαϊκού σχήμα λαμβάνοντες Ιερωμένοι, και μετά των λαϊκών ιστάμενοι, προστάζει ο παρών κανών, ότι, ει μεν αυτοί θελη

ματικώς μετανοήσουν, και κάμουν τελείαν άποχήν της αμαρτίας, διά την οποίαν έχασαν την χάριν της Ιερωσύνης, ας κουρεύουσι

τάς τρίχας της κεφαλής, ήτοι ας έχουν την λεγομένην παπαλήθραν εν τη κορυφή, η οποία ήταν σχήμα, και σημείο, τών Κλη

ρικών (2). Ει δε θεληματικώς δεν μετανοήσουν, ας τρέφουσα τάς τρίχας της κεφαλής καθώς και οι κοσμικοί, ένα από το σχή

(1) Εις τον παρόντα κανόνα, ειρητα σημείωμα ούτω λέγον Σημείωσα

τον παρόντα κανόνα, και θαύμασον πως σήμερον άμελείται ό γάρ όσιώ

τατος Πατριάρχης εκείνος κύριος Ιωάννης ο επονομαζόμενος του Χαλκη

δόνος, όστις ήτον επί του Αλεξίου του Κομνηνού, καθ' εκάστην Κυριακήν

εδίδασκε. Διό και ευρίσκονται αι διδασκαλία αυτού ένββλ. ιδιαιτάτω

ευρίσκεται δε και Κυριακοδρόμιον Ιωάννου, ή, Γεωργίου Ξιφιλίνου Πα

τριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, και άλλων Πατριαρχώντε και Επισκόπων.

Συμφώνως με τον παρόντα κανόνα λέγει και ο άγιος Ιουστίνος εν τη β'

Απολογία υπέρ των χριστιανών. Φησί γαρ, ότι κατά την Κυριακήν έσυ

ήναθροίζοντο από όλα τα μέρη οι Χριστιανοί εις την έκκλησίαν και άφ’ ού

ηθελον αναγνωσθούν εν τη λειτουργία τα της Nέας, και Παλαιάς Γραφής

αναγνώσματα, έκαμνεν ο Αρχιερεύς διδαχήν «Eίτα παυσαμένου του ανα

γνώσκοντος, ο Προεστώ ιδιαλόγου την νουθεσία, και πρόσκλησιν της

των καλών τούτων μιμήσεως ποιείται ότι δε και οι Πρεσβύτεροι προ

στωτές είτε των εκκλησιών, δείκνυται και από τον ιέ, λόγον Γρηγορίου

του Θεολόγου σελ. 226, όπου Ποιμένας τους Πρεσβυτέρους καλεί, Αρ

χιποίμενας δε τους Επισκόπους. Και όΖωναράς δε συγκαθέδρους αυτούς

τους Επισκόποις επί του βήματος ονομάζει και ό Χρυσόστομος διδασκα
λίαν έχοντας και προστασίαν λαού, ει δι ταύτα, πρόδηλον ότι οι αυτοί

είναι και συμπροεστωτές των εκκλησιών, Ορα και την μαρτυρία του Χρυ

σοστόμ. εις την τού νή. Αποστολικ. υποσημ. και τον ιθ. τής ζ. -

(2) "Η παπαλήθρα, ήτις και υγάρβαρα λέγεται, κατά τον Αντιοχείας

Πέτρον έντή προς Κυρουλάριον επιστολή, είναι μία στρογγυλοειδής κουρα

των έντή κορυφή της κεφαλής τριχών, παρομοία με στέφανον, και είναι,

όχι έθος λατινικών, αλλά όλης της έκκλησίας ανατολικής τε και δυτικές,

καθώς και από τον παρόντα βεβαιούται κανόνα, και από τους αγίους και

–
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μα το λαϊκών αισχυνόμενοι, έλθουν ποτέ εις αίσθησιν της κακίας των, και μετανοήσουν. Ανάγνωθι και τον κέ. Αποστολικόν

Κανών ΚΒ.

ν - - ν "Αποστ. κθ'.
ν ν ν -- αν ν η ν ν -

Τους επί χρήμασι χειροτονουμένους είτε Επισκόπους, ή οιουσδήποτε Κληρικούς, και ού κατά δοκιμα-:
.. κγ. της -

σαν, και του βίου αίρεσιν, καθαιρείσθαι προστάσσομεν. Αλλά και τους χειροτονήσαντας, δ ι έ ιθ. Βασ.

ηά. Γενναδί

ου και Ταρα

σίου "Επις ολ.- Ερμηνεία,

Προστάζει ο παρών Κανών να καθήρωνται οι Επίσκοποι, και οι άλλοι οποιοιδήτίνες κληρικοί, όπου χειροτονηθούν διά δόσιν

χρημάτων, και όχι διά τήν άξότητα και ενάρετον ζωήν αυτών, οι μόνοι δε αυτοί, αλλά και οι χειροτονήσαντες αυτούς άρα και

τον κθ'. Αποστολικόν. Ανάγνωθι και στέναξον, άδελφέ, επιτή αθετήσει των τοιούτων, και τηλικούτων Κανόνων. Επειδή την σήμε

ρον τέτοιας λογής ενεργείται ή Σιμωνία, ώσάν να ήταν μία αρετή, και όχι θεοστυγής αίρεσις, καθώς την ονομάζει ο άγιώτατος

Γεννάδιος. Ανίσως, κατά τάς περιλήψεις των ιερών κανόνων, ζητήση τινάς τα εκκλησιαστικά πράγματα της ένεστώσης κατα

στάσεως, βέβαια άπορεί, και δεν ευρίσκει παραμικράν ομοίωσιν της προτέρας καταστάσεως, εις τό νά δυνηθή νά θεραπεύση την

απορία του. Διότι όλοι οι εκκλησιαστικοί παρανόμως λαμβάνουσι την τάξιν, και ομοίως ζώσι, και τελευτώσι διά τούτο και ο

κλοιός της δουλείας εκτείνεται, και προβαίνει δριμύτερος. Ημείς όμως αναισθητούμε, και αναιδέστερα παρανομούμεν

Κανών ΚΓ'.

ν -- -A - - - "Αποστ. κθ'.

Περί του μηδένα τών, είτε Επισκόπων, ή Πρεσβυτέρων, ή Διακόνων, της άχράντου μεταδιδόντακο-1 της πει τις
ν - - ν κ. ν -- ν -- - ', κ6' ".

νωνίας, παρά τού μετέχοντος εισπράττει της τοαντης μεταλήψεως χάριν, όβολούς, ή είδος το οιονούν. 13::

Ουδε γάρ πεπραμένη ή χάρις, ουδέ χρήμασι τον άγιασμών του Πνεύματος μεταδιδόαμεν, αλλά τους ά-Ιτα Γενικός
- Ν. ν ου και Ταρα

ξίος του δώρου, άπανουργεύτως μεταδοτέον. Ει δε φανείη τις τών εν κλήρωκαταλεγομένων, απαιτώνώΙ:

μεταδίδωσι της άχράντου κανωνίας, το οιονούν είδος, καθαιρείσθω, ώς τής Σίμωνος ζηλωτής πλάνης, και κακουργίας,
- -

- -- - Α - - -- -- - - -- -- --

ε Ερμηνεία,

Ο παρών Κανών διορίζει, ότι κανένας Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος (1) νά μή ζητή χρεωστικώς από εκείνους όπου

μεταλαμβάνει τα θεία μυστήρια, παράδες, ή άλλο τι κανένα είδος, κάν και το ελάχιστον εί, χάριν της θείας μεταλήψεως. Διότι

ή χάρις των μυστηρίων δεν πωλείται, ουδε με τα άσπρα μεταδίδομεν τον άγιασμών του Θείου Πνεύματος. Αλλά άδωροδοκήτως,

εις τους άξιους όντας αυτού, διά τούτο γάρ και δωρεά παρά τους πολλοίς ονομάζεται ή θεία Κοινωνία, διά τί χωρίς δώρα με

ταδίδοται, κατά τον Βαλσαμώνα. Όποιος δε τούτο ήθελε κάμει,

του Σίμωνος Μάγου, ός τις ένόμισεν, ότι πωλείται με άσπρα

Αποστολικόν.

γαρ Ιερώνυμος γράφων προς Αυγουστίνου, λέγει, παρακαλώ την Στεφάνην
ΟΟν, Ομοίως και ο Αυγουστίνος, έγραφε προς τον Επίσκοπον Προκουλ

λιανόν, μα την ημετέραν στεφάνην. Γίνεται δε, όχι εις την τιμήν του Α

ποστόλου Πέτρου, ώς λέγουσιν οι δυτικοί, αλλά πρωτοτύπως μεν και κυ

ρίως, εις σημείον του σχήματος των Κληρικών, καθ’ό ούτοι από τους μη

Κληρικούς όντας διέφερον, κατά του παρόντα Κανόνα. Επομένως δε και

κατά αλληγορικώτερον τρόπον, εις τύπου του ακανθίνου στεφάνου του

κυρίου, καθώς ερμηνεύει ο άγιος Γερμανός έντώ περί μυστικής θεωρίας,

οι μένουν κληρικοί των ανατολικών ημών, ανεπιτηδεύτως κείροντες άνω

θεν, και κάτωθεν ολίγον την κάμην, σταυροειδώς δηλ. και εις το μέσον

αφίνοντες άκουρου, και διόλου αδιάφθορου, ούτω την σήμερον αφιλοπρογ

μόνως και άκαλλωπίστως ποιούσε την παπαλήθραν ταύτην. Οι δε δυτικοί,

επειδή και κάμνουσι ταύτην προς καλλωπισμόν, άνωθεν και κάτωθεν ξυρούντες

την κόμη, και το μέσον συνεχώς κατατέμνοντες, και ανόμοιου ποιούντες

αυτήν, με των αγίων την στεφάνην, διά τούτο Μαξίμος όMαργούνιος εν τη

λέ, σημειώσει, εις τους Κανόνας της εν Αντιοχεία, πορνικόν στέφανου

την παπαλήθραν των Λατίνων ωνόμασεν. Όρα τον Δοσίθεον έντή δωδε

καβίβλ. σελ. 778. ότι δε πρέπει να ποιούσιν εν τη κορυφή την τοιαύτην

στεφάνην, και οι καθ’ ημάς Κληρικοί, ας το μάθουν από τον Κανόνα του

τον. Ου γαρ δίκαιον όρια αιώνια μεταρεν, ά έθεντο οι πατέρες ήμων.

Σημειώσεως δε άξια είναι δύω πράγματα από του παρόντος Κανονος, ένα,

ότι οι διακανονικά εγκλήματα καθαιρόμενοι ιερωμένοι πρώτον μεν απέ

βαλον το σχήμα του κλήρου, και ούτως έρρίπτοντο εις τον τόπον τών

λαϊκών (ανοίκειον γάρ ήτου με το του κλήρου σχήμα να στέκωνται με τους

λαϊκούς), δι’ ό και ο Βαλσαμ, έρμην του μό. του Βασιλείου λέγει,

ότι οι καθαιρεθέντες μετασχηματίζονται και κατά τούτο συμβιβάζονται,

και ό κέ. Αποστολικός, και ο γ. του Βασιλείου και όσοι άλλοι κανόνες λέ

γουν, ότι οι καθηρημένοι να ρίπτωνται εις τόν τόπον των λαϊκών. Και

άλλοι, ότι οι καθαιρεθέντες αυτοί εάν θεληματικώς ύστερον μισήσουν την

αμαρτίαν, και με τελειότητα χωρισθώσιν από αυτήν, και μετανοήσουν,

ούται να λαμβάνουν πάλιν το σχήμα του κλήρου, όπερ απέβαλον. Eι δε

τούτο, δήλον ότι οι τοιούτοι, και εις τον τόπον των ιερωμένων ανεββα

ζοντα, και είχαν την κατά την καθέδραν και στάσιν τιμήν. Και κατά του

άς καθήρεται, ώς μιμητής γινόμενος της πλάνης, και αιρέσεως

ή χάρις του Παναγίου Πνεύματος (2). Ανάγνωθι και τον αθ'.

το πάλιν συμβιβαζονται ό ά και β. της εν Αγκύρ. ό θ'. και ί. τη εν

Νεοκαισαρ. ό γ. και κτή. της παρούσης. Και ο κ. Βασιλείου, οι λέγοντες

ότι οι καταβιβαζόμενοι από την ιερωσύνην, να έχουν την κατά την καθέ

δραν και στάσιν, και άπλώς μόνην την εξωτερικήν τών ιερωμένων τιμήν

Περί ής όρα, την υποσημείωσιν του κς" της παρούσης,

(1). «Τόσον από τον παρόντα κανόνα, όσον και από τον νή, της ιδίας

» ταύτης Συνόδου συνάγεται, ότι και οι Διάκονοι έμετάδιδαν εις τους λαέ.

»κούς τα θεία μυστήρια. Όθεν ακολούθως με τούτους και αι αποστολ και

»Διαταγα, βίβλ. ή, κεφ. κή, λέγουσιν, ότι αφ' ού λειτουργήση ό Αρχίε

» ρεύς, ή ό"Ιερεύς, λαμβάνει από αυτούς τα μυστήρια ό Διάκονος, και τα

μεταδίδει εις τον λαόν. Όχι πως είναι ιερεύς, άλλ’ώς διακονών εις τους

ιερείς τούτο δε το έργον του Διακόνου κυρίως μετέδιδεν εκ του ποτηρίου,

»κατά τάς ιδίας Διαταγάς βιβλ. ή, κεφ. εγ. ό Διάκονός, φησε, κατεχίτο

το ποτήριον, και επιδίδούς λέγέτω. Αίμα Χριστού Ποτήριον ζωής. - Τούτο

αυτό μαρτυρεί και ό Κυπριανός λόγω έ. περί έκπεπτωκότων. Και ό"Αμ

βρόσιος Μεδιολάνων τόμ. ά. περί των καθηκόντων. Και Ιωάννης ο Χρυ

σόστομος, όμιλ. πγ. εις τον Ματθαίου, Όρα τόν Αργέντην σελ. 306, οι

δε μεταλαμβάνοντες εκ του ποτηρίου έσπόγγιζαν τα στόματα αυτών εις

το Οράριον του Διακόνου. Διά την οποίαν χρείαν και εφόρει: ώς

θέλομεν ειπεί εν τω κβ. Λαοδικ, είπα κυρίως, διατί ο άγιος Ιουστίνος

απολογία β', λέγει, ότι οι Διάκονοι έκοινώνουν τους άλλους, και από τον άγιον

άρτον. «Οι καλούμενοι παρ' ημίν Διάκονοι διδόασιν εκάστωτών παρόντων

μεταλαβείν από του ευχαριστηθέντος άρτου, και οίνου, και ύδατος, και

τοις ου παρουσιν αποφέρουσα. Τούτο φαίνεται να διλοι και ο β' τις

εν Αγκύρα. --

(2) Εκ του Κανόνος τούτου γίνεται φανερόν πώς
Ται απαραιτήτως οι Πνευματικοί εκείνοι, οι όποιοι πορισμόν ηγούμενος

την ευσέβειαν, κατά τον Παύλον, και χριστοκάπηλοι όντες, ζητούσε άριο
στικώς άργύρια από τους εξομολογουμένους αυτούς χριστιανούς. Και ούτω

δίδουσιν άδεια εις αυτούς, και αναξίους όντας, να κοινωνούν τα θεία

μυστήρια. Ασέβεια μεγαλωτάτη, την οποίαν ελέγχει και ελεεινολογεί

ένα του λόγονόσοφώτατατος, και θεολογικώτατος Ιωσηφό Βρυέννιος

πρέπει να καθήρων
- -

--

εις

λέγων,

ότι αύτη έστιν αιτία, όπου αιχμαλωτίσθη το γένος των ορθοδόξων
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-- Κανών ΚΔ.

: Μη έξέστω τινί τών έν ιερατικό καταλεγομένων τάγματι, ή μοναχών, έν ιπποδρομίας ανένα ή θυ

ξε:|μελικών παιγνίων ανέχεσθαι. Αλλ' ει και τις κληρικός κληθείη εν γάμω, ήίκα δ' άν τά προς απάτην

:Ιεισέλθριεν παίγνια, εξαναστήτω, και παραυτίκα αναχωρείτω. Ούτωτής των Πατέρων ημών προσταττού

καρθ και ο "σης διδασκαλίας, είδε τις επί τούτω άλώ, ή παυσάσθω, ή καθαιρείσθω.

Ερμηνεία,

Δεν ενα άδια, καθώς λέγε ό παρών Κανών, εις κανένα Ιερωμένον, ή μοναχών, νά πηγαίνη εις τους τόπους εκείνους, όπου

τρέχουσιν οι άνθρωποι με τα άλογα, ή να βλέπη, και να ακούη τα γυναικοπρεπή παιγνίδια. Είδε και ήθελε καλεσθή εις γάμου

κανένας Κληρικός, να πηγαίνη μεν, όμως όταν ήθελον έλθουν διά να παίξουν τα τοιαύτα άπατηλά, και σατανικά παιγνίδια, πα

ρευθύς νά άσηκώνεται, και να αναχωρή, καθώς προστάζει ή διδασκαλία των Πατέρων, δηλ. ο νδ. Κανών της έν Λαοδικ. Συνό

δου (άγκαλά και εκείνος προσθέτη, ότι μηδε άλλας θεωρίας γινομένας εις τους γάμους, και δείπνα, δεν πρέπει να βλέπουν οι

ιερωμένοι, και ότι πρέπει να αναχωρούν, και προ του ακόμη να έλθουν τα παιγνίδια, όποιος δε πιασθή τούτο ποιήσας, ή να

παύη, ή νά καθήρεται (1)

Κανών ΚΕ.

:εί Προς τοις άλλος άπασιν ανανεούμε» και τον κανόνα τον διαγορεύοντα, τάς καθ' εκάστην έκκλησίαν

: Ηάγροικικάς παροικίας, ή έγχωρίους, μένειν άπαρασαλεύτους παρά τους κατέχουσιν αυτάς Επισκόποις.

Και μάλιστα εί τριακονταετή χρόνον αβιάστως διακατέχοντες ώκονόμησαν. Είδε εντός των τριάκοντα ετών γεγέ

νητα τις, ή γίνοιτο, περί αυτών άμφισβήτησις, έξείναι τους λέγουσινήδικήσθαι, περί τούτων κινεν παρά τη Συνό

δω της επαρχίας, --

Ερμηνεία.

α -- - -

Ο παρών Κανών άνανεού τον ιζ, της δ' όν και εκθέτει αυτολεξεί, όχι όμως όλοι, αλλά μέρος εκείνου δ.

μηνείαν τούτου έχει,

ση αν ν

ό και άρα την έρ

Κανών Kς.

"Αποστ. ιθ'

της τ. γ. της Πρεσβύτερον, τον κατά άγνοιανάθέσμω γάμω περιπαρέντα, καθέδρας μεν μετέχειν, κατά τά υπό του ιερού

3 εκατ. β. Ικανόνος ήμύν νομοθετηθέντα, τών δε λοιπών ενεργειών απέχεσθαι. Αρκετόν γάρ τώ τοιούτω ή συγγνώμη,
του Βασιλείου

ν ν

κγ', κζ'. οή. εύλογείν δε έτερον τον τά οικεία τημελεν οφείλοντα τραύματα, ανακόλουθον. Εύλογία γάρ, άγιασμού

μετάδοσις έστιν. Ο δε τούτον μή έχων, διά το έκ της άγνοιας παράπτωμα, πώς έτέρω μεταδώσει, μήτε τοίνυν

δημοσία, μήτε ιδία ευλογείτω, μήτε το σώμα του Χριστού διανεμέτω έτέρος, μήτε τι άλλο λειτουργείτω, άλλ'
η ν -- Αν ν

αρκούμενος τη προεδρία προσκλαέτω

Πρόδηλον γάρ, ώς ότοιούτος άθεσμος
- -- ν ν ν

ιεράς ενεργείας έστέρητα.

έτέρος, και τώ. Κυρίω συγχωρηθήναι αυτώ το έκ της άγνοιας ανόμημα,

γάμος διαλυθήσεται, και ουδαμώς ό άνήρ μετουσίαν έξει προς την, δι' ής

Ερμηνεία (2)

να -- α - -

Ο Κανών ούτος είναι ο ίδιος και του Μεγάλου Βασιλείου, ός τις και διορίζει, ότι ο Ιερεύς εκείνος, όπου εν αγνοία υπαν

ημών, και παρεδόθη εις τας χείρας των ασεβών, και αθέων Αγαρηνών.

Τίμοί δίδεις και να σοι συγχωρήσω να κοινωνήσης, και τι άλλο είναι

τούτο, πάρεξ εκείνο όπου είπε και ο Ιούδας εις τους Ιουδαίους, πα

ραδίδωντας τον Κύριον. «Τίμοι θέλετε δούναι, καγώ υμίν παραδώσω

αυτόν, ο Πανιερώτατοι άγιοι αρχιερείς, επιμεληθήτε δι' αγάπην Θεού, να
εξολοθρευθή από τις επαρχίας σας τοιούτο μέγα κακόν, το όποιον κά

μνει να πωλήτα καθ' εκάστην, ό άπαξ υπέρ του γένους ημών πωληθείς

γλυκύτατος Ιησούς Χριστός,

(1) Είδε και ο Βαλσαμων εν τη ερμηνεία του παρόντος κανόνος,

λέγει ότι τα τοιαύτα θέατρα και παίγνια εμποδίζονται μόνον εις τας

Κυριακάς και τις μεγάλας εορτάς, ουχί δε και εις τας άλλας ημέρας,

συμπεραίνων τούτο από εκείνο όπου λέγει ό ό, Καρθ. ότι τα θέατρα

ταύτα πρέπει να μετατεθούν εις άλλας ημέρας, λέγομεν, προηγουμένως

μεν και πρώτως, ότι ο νά τής οικουμενικής ταύτης Συνόδου, ώς εί

πομεν, εμποδίζει να μη γίνωνται, όχι εις άλλας μεν ήμέρας, εις άλλας

δε ού, αλλά καθόλου και με όλην την τελειότητα. Επομένως δε και διά

τι ή ίδια εν Καρθ. εν τώ ιζ. κανόνι αυτής λέγει, άει και πάντοτε

κηρύττεται εις τους χριστιανούς όλους νά μή πλησιάζουν, όπου είναι

βλασφημία και άλλα άτοπα τα διά των τοιούτων θεάτρων γινόμενα,

Λέγομεν δε και τα του μεγάλου Βασιλείου (όρω κατά πλάτ. κ.). Κά

νένα κατηγορημένον πράγμα καθ' εαυτό δεν ήμπορεί να γένη ποτέ κα
λόν δια τον καιρόν οπου γίνεται. «Ουδέν τών κατεγνωσμένων δύναται

είναι ημών προς καιρόν επιτήδειου», επειδή δε τα θεώρια ταύτα και θέα

τρα είναι κατηγορημένα λοιπόν ουδε εις τας άνεορτασίμους ημέρας γι

νόμενα επαινετά είναι και καλά δαιμονιώδη γάρ ταύτα έργα είναι. Λέγει

δε και ο Χρυσόστομος (όμιλ. ιβ. εις την ά. προς Κορινθ. σελ. 318, του

η, τόμ.) και μή μο, λέγε την συνήθεια. Εμεν γαρ πονηρόν, μηδε απαξ

γενέσθω ειδε καλόν, γενέσθω. Ήτοι άν ήναι κακόν το πράγμα, άς μη

γίνεται μηδε μίαν φοράν όχι και είναι καλόν, ας γίνεται πάντοτε ο

αυτός δε Χρυσόστομος πομπήν του σατανά όνομάζει τα θέατρα και

ιπποδρόμια λόγ. κ. εις τους ανδριάντας σελ. 610 του τ. τόμ.) και

πάλιν ό αυτός λέγει, ή εν τοις θεάτρους διατριβή, πορνείας, άκολασίας,

ασελγείας απάσας έτεκε. Και ή της άμιλλης τών ίππων θεωρία, μάχας,

λοιδορίας, και πληγές, και ύβρεις, και απεχθείας διηνεκείς έπήγαγε

(λόγ, ιέ. εις τους ανδριάντας σελ. 564. του τ. τόμ.), άρα και τον λόγου,

όπου επίτηδες κάμνει πώς να μη πλησιάζη τινάς εις θέατρα, ότι ταύτα

κάμνουσι τους ανθρώπους μοιχούς τελειους (σελ. 89. του έ. τόμ.).

(2) Από του παρόντος Κανόνος αποδεικνύεται ότι όλοι οι ιερείς,

όπου η καθαιρεθούν της ιερωσύνης δια εγκλήματά των φανερά, ή και

παρά πνευματικού Πατρός συμβουλευτικώς εμποδισθούν διά αμάρτημα

τα των κρυφά, και της ιερωσύνης καθαιρετικά, είτε και ταρ εαυτών

υπό του συνειδότος ελεγχόμενοι παραιτήσουν τα της ιερωσύνης, ούτου,

λέγω, πάντες δεν δύνανται, ούτε να ευλογούν, ούτε να αγιάζουν, ούτε
άλλην καμμίαν ιεροπραξίαν να ενεργούν, ούτε κρυφά, ούτε φανερά Είδε

τούτο, άρα ουδε να ψάλλουν αγιασμούς οι τοιουτοι δύνονται, ούτε να

μεταλαμβάνουν τινά, ούτε παρακλήσεις, ή βαπτίσματα, ή ευχέλαια, ή

άλλα τοιαύτα να ενεργούν, Επειδή εις όλας ταύτας τας ιεροπραξίας,

εύλογίας και αγιασμού μετάδοσης γίνεται, τον οποίον αγιασμόν αυτοί

δεν έχουσι, κατά την περίληψιν του κανόνος τούτου, "Αλλ' ούτε να δε

χωνται λογισμούς και πνευματικοί να γίνωνται δύνανται οι τοιούτα,

Διότι κατά τον Θεσσαλονίκης Συμεών (αποκρίσ. ια) ο δεχόμενος λογι

σμούς πρέπει και να ευλογή, και συγχωρητικών ευχήν να λέγη, και να
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δρεύθη με καμμίαν συγγένισσά του, αυτός, επειδή και την συγγένειαν αυτήν δεν ήξευρε, διά τούτο να συγχωρήται, και να έχη

και την τιμήν της καθέδρας των ιερέων. Από όλας δε τας άλλας ενεργείας της ιερωσύνης να απέχη. Φθάνει γας όπου ο τοιούς

τος δεν κανονίζεται, αλλά συγχωρείται, το δε και να ευλογή άλλον, αυτός που πρέπει να ιατρεύοντας πληγάς του, ήτοι νά με

τανοή, διά των παράνομον γάμο, δεν είναι αρμόδιον, διότι η ευλογία είναι άγιασμού μετάδοσις, τον οποίον μήν έχωντας ο

τοιούτος ιερεύς, πώς θέλει τον δώσει εις άλλον; λοιπόν μήτε φανερά, μήτε κρυφά ας μην εύλογή, μήτε άς μεταλαμβάνη τους

άλλους, ή άλλο τι να ενεργή. Αλλά αρκούμενος εις την τιμήν της καθέδρας, ώς είπομεν, ας κλαίη, προς τον Θεόν μεν, διά να

συγχωρή ή κατ' άγνοιαν άνομία του, εις τους άλλους δε, διά νά παρακαλούν και εκείνοι υπέρ αυτού τον Κύριον. Έως εδώ είναι

δ Κανών τον Βασιλείου. Η δε Σύνοδος προσθέτει, ότι και την τιμήν της καθέδρας ταύτης να έχη, άφ’ ου πρώτον χωρίση τον

άθεσμον γάμον αυτών, διά τον οποίον καθηρέθη της Ιερωσύνης εάν γάρ τούτον μή χωρίση, ου μόνον της τιμής της καθέδρας

θέλει ύστερηθή, αλλά και επίτιμος θέλει καθυποβληθή. Ανάγνωθι και τον θ'. Αποστολικό,

Κανών ΚΖ.

-- Μηδες τών εν κλήρωκαταλεγομένων ανοίκειονέσθητα αμφιεννύσθω, μήτε έν πόλειδιάγων, μήτε έν

δδώ βαδίζων, αλλά στολαΐς κεχρήσθω τας ήδη τους έν κλήρωκαταλεγομένος απονεμηθείσας. Ειδέ
ν ν -------- η -- --

τις διαπράξοιτο το τοιούτο, επί εβδομάδα μίαν αφοριζέσθω.

τής έν Γαγγ.

ιβ. κά

ι Της ζ. ις.

Ι

Ερμηνεία

Οι Κληρικοί, και Γερωμένοι πρέπει να ήναι σεμνοί και κατά το εξωτερικών σχημα. Διότι ο μεν Θεός βλέπει εις την καρ

δια, οι δε άνθρωποι βλέπουσιν εις την εξωτερικήν του σώματος κατάστασιν κατά το γεγραμμένο». « Ανθρωπος όψεται εις

πρόσωπο, ο δε Θεός εις καρδίαν» όθεν και άπό τά έξω συμπεραίνουσι και την εσωτερική της καρδίας διάθεσιν Δ. 1α Βασιλ 12,7

δ και ο παρών Κανών προστάζει, ότι κανένας κληρικός νά μή φορή φορέματα ανοίκεια του επαγγέλματός του, ήγουν πολύτι

μα, και μεταξωτά, ή και στρατιωτικά, ούτε όταν μέσα εις πόλιν ευρίσκητα, ούτε όταν εις δρόμων περιπατή, αλλά νά μετα

χειρίζεται τα εις κληρικούς συνήθη φορέματα, σεμνά δηλαδή και λιτά. Όποιος δε

μίαν εβδομάδα,

λειτουργό, και να μεταλαμβάνη τους εξομολογουμένους, και να μεσιτεύη

υπερ των μετανοούντων. Και συντόμως ειπείν, ό Πνευματικός χρειάζεται

να έχη ενεργούσαν την ιερωσύνην, κατά τον Κίτρους (και άρα την υπο

σημείωσιν του λ6. Αποστολικού). Ότι δε οι ανωτέρω ταύτα να ενεργούσε

δι ημπορούν, τούτο δεικνύεται από πολλά. Α. διατί αν ο εν αγνοία

τις γαμου παράνομον πεσών ιερεύς, ταυτόν ειπείν, ό άκουσίως άμαρτή

σας (ακούσιον γάρ έστι, κατά τον Νεμέσιον, ή το εκ βίας, ή το εξιά

ανοίας γινόμενοι) δεν δύναται ούτε να ευλογή, ούτε να αγιάζη, ή άλ

λην τινά ιερατικήν ενέργειαν να πράττη κατά του Κανόνα τούτον. Πό

σω μάλλον ταύτα δεν δύναται να κάμνη ό διά έκούσιου αμάρτημα κα

οαιρετικό, της ιερωσύνη καθαιρεθείς, ή παραιτησάμενος; Β. άν ό γ.

Κανών της παρούσης Συνόδου, τούτον τον ίδιον κανόνα του Βασιλείου ά

ναφέρω, διορίζει ότι να μην ευλογούν, ή να άγιάζουν οι πρός καιρόν

άργιζόμενοι, πόσω μάλλον δεν δύνανται να ευλογούν, ή να άγιάζουν οι

καθαιρεθέντες, ή παραιτησάμενοι, άπαξ έχοντες διαρκή την δίκην της

καθαιρέσεως, κατά τον γ. του Βασιλείου, και μή δυνάμενοι πλέον να

επανέλθουν εις την ιερωσύνην, αφ' ής εξέπεσον; Γ. ότι ό ή. Κανών του

Νικολάου εμποδίζει τον άφ’ εαυτού παραιτησάμενον την ιερωσύνην, ούτε

τό, Ευλογητό, ο Θεός να προλέγη, ούτε το, Χριστός ο αληθινός να επι

νέα, ουτε εις το βήμα να μεταλαμβάνη, ούτε κάν με Θυμιατόν να θυ

μιά, αλλά να τάττεται εις τόπον των λαϊκών και αν και από το να

θυμιώσ. τους εμποδίζει, πόσω μάλλον από το να ευλογούν, και να ά

γιάζουν, και τις ανωτέρω ιεροπραξίας, όπου είπομεν, να ενεργούν; Είδε

και ο θ" της εν Νεοκαισαρ. λέγοί ότι ο ιερεύς όπου κάμει άμαρτίαν σαρ

κενών προ της χειροτονίας, και την εξομολογηθή, αυτός να μην προσφέ,

ρη, ήτοι να ιερουργή, να μένο δε όμως εις τα λοιπά, άν, λέγω, ό Κανών
αυτος τούτο λέγη, εις τον όποιον μόνον κανόνα επιστηρίζονται εκείνοι,

όπου θέλουν ότι οι δια, τα αμαρτήματα των παραιτούμενοι την ιερωσύ

καν να ευλογούν, και να αγιάζουν, και τις ανωτέρω ιεροπραξίας να ενερ

γουν, εμείς τον ερμηνεύομεν κατά το αληθές αυτού νόημα, το σύμφωνου

και με τους λοιπούς κανόνας. Όταν λοιπόν ό Κανών λέγη, να μην ιε

ρουργή ο τοιούτος ιερεύς, μαζί με την ιερουργία, την ανωτέραν και κα

θολικοτερα ενέργειαν τής ιερωσύνης, όμου και τάς κατωτέρω και μερι

κατερας ιεροπραξίας της ιερωσύνης συμπεριέλαβε. Τα δε λοιπά εις τα

οποία έχει να μένη είναι Α. το να έχουν το σχήμα του κληρικού, και

τις τον τόπον τών λαϊκών νά μή τα ττωνται, τα όποια ταύτα χάνουν οι

διά εγκλήματα καθαιρεθέντες κανονικά, κατά τον και της τ. Ε. το να

κάθωνται και μετά των ιερέων κατά τον παρόντα κανόνα της Οικουμε

νικής ταύτης Συνόδου, τον ά. τής έν Αγκύρ. και τον κζ. Βασιλείου.

Γ. το να έχουν την μετά τών ιερέων στάσιν κατά τον γ. της παρούσης

τις 4 το να έχουν την έξωθεν τιμην, κατά τον ά. Αντιοχ, ήτοι την εν

τας έξω της εκκλησίας συνελεύσεσιν, ή και την έξωθεν του βήματος έν

τι εικασία κατά Βαλσαμώνα, ή μάλλον ειπείν, την άνήκουσαν εις το

εξωτερικών σχήμα των πρεσβυτέρων, όπερ φορούσι. Ε, το να έχουν

-

ήθελε ν - η ν Ε, κ. ν - αν ν

ηθελε καμε το εναντιον, να αφορίζητα

το όνομα του ιερέως κατά τον Βαλσαμώνα (ο δε Ζωναράς και ο

Βαλσαμών λέγουσιν ακόμη έρμην του αυτού θ'. τής εν Νεοκαισαρι) ότι

και συγχωρούνται να μεταλαμβάνουν οι τοιούτοι εις το άγιον βήμα

(άγκαλά και ό του Βασιλείου συγχωρεί τούτο να μεταλαμβάνουν μετά

τών Πρεσβυτέρων και Διακόνων οι μή τελείαν την αμαρτίαν πράξαντες,

και προς καιρόν άργιζόμενοι), αυτά λοιπόν τα προνόμια, και αυται αι

τιμα είναι τα λοιπά, εις τα οποία λέγει ό Κανών να μένουν οι την

άμαρτίαν των εξομολογούμενοι πρεσβύτεροι, αλλ' ουχί και ενέργεια, ή
ευλογία, ή πράξις καμμία ιερατική, Ουδαμού γαρ οι ανωτέρω κανόνες

δίδουσιν εις τους από της ιερωσύνης καταβιβασθέντας το ενεργειν όλως τι

των ιερατικών λειτουργιών, αλλά μόνον καθέδραν, στάσιν, και απλώς

ειπείν τιμήν εξωτερικήν, και πλέον ού. Όθεν πώς είναι τρόπος μόνος ο

ένας ούτος Κανών της έν Νεοκαισαρ να ήναι εναντίος με ς". άλλους

κανόνας, με δύω Οικουμενικούς τον γ. και κτ. τής παρούσης, τόνα.

και β. της εν Αγκύρ. του ά της εν Αντιοχεία, και τον κζ. Βασιλείου;

αλλά μην αντινομία και μάχη μεταξύ των λογίων του Πνεύματος ουχί

ευρίσκεται διά το άτοπον. Λοιπόν κατά τους σ'. κανόνας πρέπει και ο

ένας να νοηθή. Ότι δε εις το προσφερέτω, όπου λέγει ό θ' της έν Νεο

καισαρι και κάθε ιερατικών λειτούργημα συμπεριλαμβάνεται, και ότι τα

λοιπά όπου λέγει, καθέδραν δηλούσι και τιμή, και ο Βαλσαμών ούτως

εξέλαβεν εν τη ερμηνεία του παρόντος της ς. αλλά και του ιερών κανόνα,

όπου ούτος αναφέρει, ενόησε τον θ. της εν Νεοκαισαρι και ότι όπα

ρών Κανών, της τ' ακόλουθος με εκείνον είναι. Τούτων ούτως ειρημένων,

θαυμάζω, πόθεν επεκράτησεν ή τωρινή συνήθεια το να ευλογούν και να

άγιάζουν οι από την ιερωσύνην καταβιβασθέντες ιερεί, εις καιρόν όπου

ούτε οι κανόνες τούτο λέγουν, ούτε αυτοί οι εξηγηταί, είδε και ή οθ. νεαρά

του Λέοντος λέγοι, ότι οι υπανδρευθέντες, και διά τούτο καθαιρεθέντες πρε

σβύτεροι διάκονοι και υποδιάκονοι να μην λαμβάνουν σχήμα κοσμικόν, μήτε

να καταδικάζωνται, ώστε να αποχωρίζονται από την άλλην εν τη εκκλησκί

υπηρεσίαν, την οποίαν δεν είναι αθέμιτου (ήτοι δεν είναι παράνομου, και

παρά κανόνας) να πιάνουν, αλλ' όμως ή υπηρεσία αυτη άλλη λέγει, ότι

είναι δηλαδή υπηρέτας αρμοδία, και εκκλησιαστικούς, (και άρα την υπο

σημείωσιν του ιέ της το και όχι ευλογία και αγιασμός, και αι της ιερω

σύνης ιεροπραξία, της οποίας να πιάνουν οι τοιουτοι, είναι αθέμιτον,

και παρά κανόνας, Ήξεύρω ότι ταύτα λεγόμενα, αυστηρά και λιπυρα

φαίνονται εις τους καθηρημένους, ή παρατημένους δια αμαρτήμα των

ιερείς. Αλλ' ήμες άπαξ επιχειρισθέντες την ερμηνείαν των Κανώνων, τα

άρεστα και δίκαια των κανόνων λέγομεν. Και οι έχοντες φόβου Θεού και

αγαθήν συνείδησιν, άς ιδούν και άς διορθωθούν ταύτα και οι πνευματικοί

πατέρες πρέπει να λέγουν εις τους ανεξέλεγκτους ιερωμένους, όχι επιτ

μητικώς, αλλά μόνον συμβουλευτικώς, αφίοντες το πάν εις την συνείδη

σέντων, αν θέλουν και αυτοί αφ' εαυτών, ή να παραιτούν τα έργα της

ιερωσύνης, ή να μη παραιτούν

--
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Συμφωνία,

«Αλλά και ις" της ζ. τους φορούντας φορέματα λαμπρά Ιερωμένους, και μη διορθουμένους, εις επιτίμιον υποβάλλει, ομοίως

και εκείνους που με μύρα χρίονται. Είδε και β. της έν Γάγγρα αναθεματίζοι εκείνους, όπου κατηγορούν τους μετά ελα

νβείας φορούντας φορέματα μεταξωτά, δέν έναντιούται εις τον παρόντα Κανόνα. Α. διατί ούτος μεν λέγει ξεχωριστά διά τούς

οφορούντας αυτά Κληρικούς, εκείνος δε λέγει διά τους φορούντας τα τοιαύτα άπλώς Κληρικούς τε και Λαϊκούς. Β. διατί ούτος

νμέν λέγει διά τους φορούντας έξω τών συνεθισμένων φορέματα. Γ. δε και τελευταίο, διατί ή αυτή σύνοδος εκείνο όπου εί

-πεν εις τον ρηθέντα β. Κανόνα της, επιδιορθού εις τον κά αυτής λέγουσα. Ημείς τα μεν λιτά, και ευτελή φορέματα έπα

νούμε, τα δε καλλωπισμένα, και μαλακά αποστρεφόμεθα. Και αν τα μαλακά φορέματα αυτή κατηγορή εις τους κοσμικούς,

- πολλώ μάλλον κατηγορεί ταύτα, όταν τα φορούν οι Κληρικοί. Ωστε, όχι μόνον η σύνοδος αύτη δεν είναι εναντία με την πα

Λουκ.κ. 46. Η ορούσαν, αλλά μάλιστα σύμφωνος, και πλέον αυστηρά επάνω εις αυτήν την υπόθεσιν. Λέγει δε και ο Κύριος, προσέ

νχετε από τών θελόντων περιπατείν ένστολας και αν ο Απόστολος Πέτρος εμποδίζη από τάς γυναίκας, αι οποίαι είναι γένος

φύσει φιλόκοσμο, τα πολυτελή φορέματα, (ά, γ. 3) και αν ο Παύλος (ά, προς τιμ. β. 9) τα αυτά από αυτάς έμποδίζη,

- πόσω μάλλον εμποδίζει ταύτα από τους Κληρικούς; σεμνοπρεπή δε θέλει και ο Μέγας Βασίλειος νά έχωμεν τά φορέματα,

- και εν τη ιά. ομιλία της έξαημέρους λέγει, εάν δή τινα, έσθητα άνθινήν ένδεδυμένο, και σηρικούς νήμασιν ήμφιεσμένοι, κα

»ταφρόνησον αυτόν, και ο Χρυσόστομος ομιλ. β. της ά. προς Τμ. Βλέπεις άνθρωποι, μεταξωτά φορούντα μάτια, καταγέλα

-σέ τον. Ο δε Πηλουσιώτης Ισίδωρος επιστ, οδ. έρμηνεύω, τι ήταν ο άνωθεν ύφαντος του Χριστού και άβαφος χιτών, λέγει

τις δε αγνοεί την ευτέλειαν της έσθητος εκείνης, ήπερ οι πτωχοί κέχρητα τών Γαλιλαίων, καθ' ους μάλιστα το τοιούτον φλεί

γίνεσθαι ιμάτιον, τέχνη τινί ώς α στηθοδεσμίδες ανάκρουστον ύφαινόμενους και έντώ τέλει φησί. Eι ούν τούτων επιθυμείς,

την Ιησού ευτελή εσθήτα μιμού ή γάρ θρύψις της ένταύθα τυγχάνει βλακείας, ού της άνω φωτοφορίας

- Κανών ΚΗ'. -

Αποστ. γ.
--

δ. τής ς. Επειδή εν δοφόρος Εκκλησίας μεμαθήκαμε, σταφυλής έν τώ θυσιαστηρίω προσφερομένης κατά τι

και να το κρατήσαν έθος, τους λειτουργούς ταύτην τή αναιμάκτω της προσφοράς θυσία συνάπτοντας, ούτως άμα

τις “εν τω λαώ διανέμεν άμφότερα, συνεδομεν, ώστε μηκέτι τούτο τινά τών ιερωμένων ποιείν, άλλ' εις ζωο

- ποίησιν, και άμαρτιών άφεσιν τω λαώ της προσφοράς μόνης μεταδιδόναι Ως άπαρχήν δε την της στα

φυλής λογιζομένους πρεσένεξν, δικώς τους ιερείς εύλογούντας τους αιτούσιν ταύτης μεταδιδόνα, προς την του

δοτήρος των καρπών ευχαριστίαν, δι’ ών τα σώματα ήμων, κατά τον θείον όρον αύξει τε και εκτρέφεται. Είτες ούν

Κληρικός παρά τα διατεταγμένα ποιήσοι, καθαιρείσθω.

-- - Ερμηνεία,

Επειδή εις μερικούς τόπους, κατά τινα συνήθεια, έπρόσφεραν μερικοί επάνω εις την αγίαν τράπεζαν σταφύλια, τα οποία

ένώνοντες οι ιερείς με τα άχραντα μυστήρια, έμετάδιδαν και τα δύω όμου εις τον λαόν, ε: τούτο προστάζει ο παρών Κα

νών, από του νυν και εις το εξής να μη κάμνη τούτο κανένας ιερεύς, (1) αλλά την μεν άγιαν Κοινωνίαν νά μεταδιδημο

ναχήν εις τους άξιους, διά ζωοποίησιν, και άφεσιν τών άμαρτιών τους, (2) τά δε σταφύλια ώς πρωτοφανήσιμα νά εύλογή

με ευχήν ξεχωριστή, και να τα μεταδίδη μέσα εις τον λαό, προς ευχαριστίαν του Θεού, όπου δίδει τους τοιούτους καρ

πούς, διά μέσου των οποίων τρέφονται, και αυξάνουν τα σώματά μας. Όποιος δε κάμη έξω από τον Κανόνα τούτον, αςκαθήφεται. Ανάγνωθι και τον γ. Αποστολικόν. ν -

Κανών ΚΘ.

-

:ε: "Ο των εν Καρθαγένη δαγορεύει Κανών, ώστε, άγια θυσιαστηρίου, ειμή υπό νηστικών ανθρώπων, μη

της Λαοδ. έπιτελεσθαι, εξηρημένης μιάς έτησίας ημέρας, έν ή το κυριακών δείπνον επιτελείται, ίσως την καύτα

ε: ε: διά τινας κατά τόπους προφάσεις τή έκκλησία λυσιτελείς, των θείων εκείνων Πατέρων, τοιαύτη χρησα

: μένων οικονομία. Μηδενός ου ήμάς ενάγοντος καταλιπείν την άκρίβειαν, όριζομεν, Αποστολίκας, και

:“Η Πατρικας επόμενοι παραδόσεσι, μή δεν έν Τεσσαρακοστή τή ύστέρα εβδομάδι την πέμπτην λύειν, και

όλην την Τεσσαρακοστήν ατιμάζειν.

- Ερμηνεία,

Καθών ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός κατά το εσπέρας της μεγάλης πέμπτης έφαγε πρώτον δείπνον κοινών, και μετά

ταύτα παρέδωκε τα θεία μυστήρια εις τους Αποστόλους, τοιουτοτρόπως επεκράτησε συνήθεια εις τους πόπους της Αφρικής,

πρώτον να τρώγουν οι έλεσε τη μεγάλη πέμπτη κάποια τινά τρυφηλότερα βρώματα, κατά τον Ζωναρά, λυτικά όντα της

συνήθους ξηροφαγίας της γινομένης εις τας άλλας ημέρας της μ. και έπειτα να επιτελούν και να μεταλαμβάνουν τα θεία

δας, αλλά από το ίδιον αυτο σώμα του Κυρίου. Εάν δε ήναι πολλοί

οι μέλλοντες μεταλαβείν (καθώς ακολουθεί μάλιστα κατά την μεγάλην

έ, κατά την εορτήν των Χριστού γεννών, των άγιων Αποστόλων, και

(1) Οθεν και οι ιερείς και αρχιερείς πρέπει εν καιρώ πανώλης να μετα

χειρίζονται τρόπον εις το να μεταλαμβάνουν τους ασθενούντας, ός τις

να μην παραβαίνη τον Κανόνα τούτον, ουχί βάλλοντες μέσα εις σταφί

δα τον άγιον άρτον, αλλά εις τι αγγείου ιερον, και εκείθεν να τον

λαμβάνουν, ή οι μορτα, ή οι ασθενείς, διά λαβίδος. Το δε άγγείoν σύν

τη λαβίδι να βάνεται εις ξύδι, και το οξύδι να βίπτητα εις τό χωνευ

τήριον, ή με όποιον άλλον τρόπου δυνηθώσιν άσφαλέστερον και κανονικόν.

(2) Ου μόνον δε χωριστά από τα σταφύλια πρέπει να μεταδίδε

τα ή άγια κοινωνία, αλλά και χωριστά από τις μερίδας. Διά τούτο

και Συμεών ο Θεσσαλονίκης (κεφ. Ιδ.) λέγει ότι οι ιερείς πρέπει να προ

σέχουν καλά, να μην μεταλαμβάνουν τους χριστιανούς από τις μερί

της Θεοτόκου) ας μη βάλλουν τάς μερίδας μέσα εις το άγιον ποτή

ριον, διά να μη τύχη και κάμουν λάθος, και κοινωνήσουν τινά εξ αυ

τών, αλλά ας τας αφίνουν εις το άγιον Δισκάριον, και αφ' ού κοινω

νήσουν τους χριστιανούς, τότε ας τάς βάλλουν, και άς τελειούσε τα

άγια, καθώς τοιουτοτρόπως συνηθίζουν να κάμουν και εις τα μοναστήρια

τού άγίου Όρους. Διότι αν και αι μερίδες ήνώθηκαν με το αίμα του Κυρίου

και σώμα, αλλ' όμως δεν έπιναν και σώμα του Κυρίου αυτόχρημα

-------------------------------------------- ------------------------------------

------------------------------------------------------------------------ , ---------------------------------
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-- - - ν ν - -

μυστήρια. Η παρούσα λοιπόν σύνοδος τον μή βελτιούσα Κανόνα της έν Καρθ. τον την συνήθειαν ταύτην περιέχοντα, διορίζει,
-- Α ν αν » -

ότι οι μεν Πατέρες εκείνοι, ίσως έμεταχειρίσθησαν την οικονομίαν αυτην διά κάποιας αιτίας ώφελίμους εις τούς τόπους εκεί
- -- -- - - ν ν

νους, ήμες δε, επειδή δεν έχομεν καμμίαν αιτία», όπου νά μάς αναγκάζη νά άφίνωμεν την ακρίβειαν των Κανόνων, άκο
- - - - -- αν --

λουθούμεν τόσον εις τας παραδόσεις των Αποστόλων, εις τον ξ0, δηλ. Κανόνα αυτών, τον διορίζοντα, ότι άπαντες να νηστεύω
- ε ν » - Λ ον 1 - ν Α η αν ν ο - ν αν ν » ν - Δ

σι την άγιαν μ. (έν δε τήμ, συμπεριλαμβάνεται και η μεγάλη έ και όλη η μεγάλη εβδομάς), όσον και εις τάς τών Πατέρων,

δηλ. εις τον ν. Κανόνα των εν Λαοδ. Πατέρων, ός τις διορίζει, ότι δεν πρέπει τινάς να λύη την νηστείαν τής έ της υστέρας
- - -- - - ν - --

έβδομάδος τ ". (δηλαδή τ εγάλης πέμπτης), και διά της λύσεως ταύτης νά ατιμάζη, και να αχρείοι την νηστείαν όλης τηςκομ ις ης με τον της μεγ ης μπτης, μ ι » ι , " , "

μ, αλλά πρέπει όλην την μ.. να νηστεύη μετά ξηροφαγίας, συν αυτή δηλ. τη μεγάλη έ: (1),

Συμφωνία,
- -

Σημείωσα δε, ότι ου μόνον ο μή, ούτος της έν Καρθ. διορίζει, ότι πρέπει να λειτουργούσαν οι ιερείς νηστικοί, αλλά και ο

νς αυτής λέγει, ότι τούτο να έβεβαιώθη και από την εν Νικαία σύνοδο. Εάν όμως κινδυνεύη τινάς εις θάνατον, πρέπει να

μεταλαμβάνη και αφού φάγη, κατά τον θ. του αγίου Νικηφόρου. Ο δε Χρυσόστομος κατηγορηθείς, διά τί έκοινώνησε τινάς

αφ' ού έφαγε, γράφει εν τη προς Κυριακών Επίσκοπον επιστολή εμέν τούτο έποίησα, έξαλειφθεί το όνομά μου έκ της βίβλου

των Επισκόπων. Είδε άπαξ και τούτόμοι λέγουσι, και φιλονεικούσι, καθελέτωσαν τον Παύλο, ος μετά το δείπνήσαι, ολόκλη

•ρον τον οίκον εβάπτισε. Καθελέτωσαν δε και αυτόν τον Χριστόν, ος μετά το δείπνήσαι τους Αποστόλος την κοινωνίαν έδωκεν.

»Όθεν και οι μέλλοντες μεταλαβεί, έως προ του μεσονυκτίου έχουν την άδεια να πίνουν νερών, και μετά ταύτα πρέπει να

μη βάλουν τίποτε εις το στόμα, έως ού να μεταλάβουν. Ανάγνωθι και τον ξ0. Αποστολικόν»

Κανών Λ.

Αποστ. Ε.

τής - ιβ".

ιγ. μή τής

Πάντα προς οικοδομήν της έκκλησίας βουλόμενοι διαπράττεσθαι, και τούς εν ταις βαρβαρικας έκκλη

αίας ιερέας οικονομεϊν διεγνώκαμεν, ώστε, ει τον Αποστολικών κανόνα των περί του προφάσει ευλαβείας για

την οικείαν γαμετην μη έκβάλλεν, υπεραναβαίνεντε οϊόν τε δεν, και πέρα τών όρισθέντων ποιείν, έκ:
τούτου μετά των οικείων συμφωνούντες συμβίων, της προς άλλήλους όμιλίας απέχονται, Ορίζομεν, τού- οι λή.

τους μηκέτι ταύτας συνοικείν, καθ' οιονδήποτε τρόπον, ώς άν ήμύν εντεύθεν έντελή της υποσχέσεως παρέξοιεν την

άπόδειξιν. Προς τούτο δε αυτούς, ού δι' άλλο τι, ή διά τήν της γνώμης μικροψυχίαν, και το τών ηθών άπεξενω

μένον, και άπαγές, ένδεδώκαμεν. κ. -

Ερμηνεία,

- Επεδί οι εις την Βαρβαρίαν της Αφρικής ευρισκόμενοι ιερωμένοι, ώς είπομεν, θέλοντες να υπερβαίνουσι την νομοθεσίαν του

έ. Αποστολικού, ός τις προστάζει, νά μή χωρίζη τινάς ιερωμένος την γυναικά του με πρόφασιν ευλαβείας, συμφωνούσι μέ τάς

γυναικάς των, και απέχουσιν από την σαρκικήν μίξιν. Διά τούτο ο παρών κανών ορίζει, ότι οι ούτω ποιήσαντες, νά μή συγ

κατοικούσε πλέον με τας γυναικάς των ταύτας κατ' ουδένα τρόπο. Ένα μεν, διά να δείξουν με τον χωρισμών αυτών της συνοι

(1) Εντεύθεν, συμπεραίνομεν, ότι η συνήθεια αύτη της λύσεως της

μεγάλης έ. επεκράτησεν εις την Αφρική, ή και εις άλλα μέρη, ακόμη

πρό τής β. συνόδου. Επειδή ελέγχει αυτήν διά του Κανόνος τούτου ή

πρό τής β. Οικουμενικής συγκροτηθείσα εν Λαοδικεία σύνοδος. Ήθελε δε

απορήσει τονάς, διά τί ό μεν πθ. της τ. λέγει να επιτελούμεν την

μεγάλην εβδομάδα με νηστεία. Και ο πρώτος Διονυσίου λέγει, ότι αλ

λοι μεν Χριστιανοί τάς έξι ταύτας ημέρας διαπερνούσε τελείως χωρίς

τροφήν, άλλοι δε τις τέσσαρας, άλλοι τις τρεις, και άλλοι τις δύω.

Αλλά και αι Διαταγα των Αποστόλων βιβλ. έ, κεφ. ιή, λέγουσιν, ότι

τάς έξι ταύτας τού πάθους ημέρας να μην τρώγη τινάς άλλο, ει μη
-- - -- - - - - - ν -

νωμί, τον άλας, κα λάχανα, χωρίς να γενιά οινον, ή κρεας, Τούτο

σε προβεβαιούσι και ό ν . τής εν Λαοδικεία, και ο κθ. τής σ'. ώς εί

πομεν. Διά τι, λέγω, ούτοι μεν ταύτα λέγουσι, τα δε τυπικά συγχω

ρούσι να καταλύο τινάς τη μεγαλη έ. έλαιον και οίνον; (άγκαλά και

τα ακριβέστερα χειρόγραφα τυπικά των βασιλικών, και μεγάλων μονα

στηρίων του αγίου Όρους εις οίνον μόνον συγχωρούσε να καταλύεται ή

μεγάλη έ άλλ' ουχί και εις έλαιον, εις τα οποία πρέπει και να άκο

λουθούμεν. Ούτω γάρ γέγραπτα εν αυτοίς, μεταλαμβάνομεν οίνου, και

εψήματος άνευ ελαίου) έμοί δοκεί, ότι με το να εστάθησαν περί της

μεγάλης έ. δύω γνώμαι αντικείμενα. Και οι μεν έν Καρθ. έλυον εν αυ–

τή την ξηροφαγίαν ούτοι δε πάντες, ώς είπομεν, διορίζουσε να ξηρο

φαγώσιν εν αυτή. Διά τούτο οι Θεοφόροι Πατέρες οι τα τυπικά συγ

γραψάμενοι, οιον την μέσην στράταν των δύω τούτων γνωμών βαδισαν

τές, εδώρισαν να γίνεται κατάλυσις εν αυτή εις οίνον μόνον, ποιήσαν

τες συγκατάβασιν διά την τιμήν του Κυριακού δείπνου όπου εις αυτήν

έγεινε. Πλην κάλλιον κάμνει εκείνος όπου νηστεύει και τη μεγάλη έ και

από οίνου και από έλαιον. Εκείνοι όμως όπου μετά την λειτουργίαν

του μεγάλου Σαββάτου καταλύουσιν οίνου, και έλαιον, προφανώς παρα

νομούσαν. Οι γάρ θείοι Απόστολοι εν ταις διαταγας βιβλ. έ, κεφ. ή

εθ. προστάζουσι τους Χριστιανούς να νηστεύουν ολόκληρον την μεγά

λην παρασκευή, και το μέγα Σάββατον, καθώς και αυτοί νηστεύουσιν

αυτάς, επειδή και νηστεία των δύτούτων ημερών είναι νομοθετημένη από

-3, -

-το

αυτόν τον ίδιον Χριστόν. Ος τις επεν, έλεύσονται ημέρα, όταν απαρ

θή άπ’ αυτών ο νυμφίος, και τότε νηστεύσουσι (Ματθ. θ' ης ) εις

την μεγάλην δεν παρασκευήν, και μέγα Σάββατου επάρθη ο Κύριος άπό

τους Ιουδαίους, και εσταυρώθη, και ετάφη, διά την ημετέραν σωτηρίαν.

Eι δε και προβάλλοι τινάς εκείνο όπου λέγει το Τυπικόν, ότι κατά το

έσπέρας του μεγάλου Σαββάτου έρχεται ο Κελλαρίτης, και δίδωσιν ένα

κλάσμα του άρτου, και εν κρασοβόλιον, προς τούτο αποκρινόμεθα, ότι το

κρασοβόλιον τούτο, και το κλάσμα του άρτου δεν είναι ονος κοινός,

και άρτος κοινός Αλλά ο ευλογηθείς άρτος, και οίνος υπό του ιερέως,

ά, Διά τι ανωτέρω λέγει να γίνεται ή ευλόγησις των άρτων, και παρα

κάτω αναφέρει τούτο, β. Διά τί εις τους περισσοτέρους ευρίσκεται ούτω

γεγραμμένου. Ανά κλάσμα όχι άρτου αορίστως, αλλά του άρτου ώρι

σμένως, και αναφορικώς, του ανωτέρω ευλογηθέντος δηλ. και Γ' διατί

το κρασοβόλιον τούτο ήτον ο ευλογηθείς οίνος, ος τις με νερόν μεμιγμές

νος, εδίδετο εις τους αδελφούς προς αγιασμόν, Και μάλιστα εις τους κοινωνή

σαντας διά νά διακλύσουν, ήτοι να πλύνουν το στόμα των, καθώς είναι

συνήθεια να γίνεται μετά την θείαν μετάληψιν. Πολλοί νηστεύουσι τριή

μέρα εν τη αγία μ. και διά τί νά μή νηστεύουσι και το διμερον της

μεγάλης σ'. και του μεγάλου Σαββάτου, όπου είναι πλέον αναγκαιότε

ρα, όχι και δεν ημπορούν να νηστεύωση και τα δύω, κάλλιον να νη

στεύουσι τάς δύω ταύτας ημέρας, παρά να κάμνουσι τριήμερα. Λέγει

γαρ ό Θείος Χρυσόστομος όμιλία εις την μεγάλην εβδομάδα, ότι καθώς

ή μεγάλη εβδομάς είναι κεφαλή και άνωτέρα όλων των λοιπών εβδομάδων

του χρόνου, Έτζι πάλιν το μέγα Σάββατον είναι κεφαλή της μεγάλης

εβδομάδος. Ότι δε ή άνωτέρω ευλόγησις του άρτου είναι ή συνήθης δι'

ιερολογίας των έι άρτων αρτοκλασία, φανερώτερον και πλατύτερου πα

ριστά το τυπικόν της μονής του Παντοκράτορος το χειρόγραφον. Λέ

γει όμως και τούτο, ότι εκ των εύλογηθέντων άρτων να δίδεται κλάσμα

ικανών έκαστο, άδελφώ, όμοίως και εκ του ευλογηθέντος οίνου. Όθεν συ

νάγεται ότι και οι άρτοι πρέπει να ήναι μεγάλοι εις το μέγεθος, και

ο οίνος πολύς εις την ποσότητα, διά να εξαρκέσουν

18'
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κήσεως, ότι όχι διά υποκριτική, και ψεύτικη ευλάβεια, αλλά αληθώς διά τον πόθον της σωφροσύνης, και παρθενίας έκαμαν

την τοιαύτην υπόσχεση, και συμφωνία». Και άλλο δε, διά τι από την συνεχή θεωρία, και συναναστροφήν των γυναικών τους, πα

ακινούνται πάλιν εις μίξιν σαρκικήν μετ' αυτών. Πλην και τούτο, λέγει, έσυγχωρήσαμεν εις αυτούς, όχι διά άλλην αιτίαν, άλλά

δα το μικρόψυχον της γνώμης των, διά το άγριον αυτών ήθος, κατά τον Ζωναρά, ή διά το άπεξενωμένον της ευταξίας των

εκκλησιαστικών ηθών, κατά τον Βαλσαμώνα. Και διά το άστήρικτον της πίστεως αυτών (και άρα ότι τούτο το ίδιον όπου συγ

χωρεί η Σύνοδος εις την Βαρβαρίαν διά τάς αιτίας ταύτας, εις την Ρώμη, δεν συγχωρεί να γίνεται, διά την ημερότητα των ηθών,
-- - α ν -

διά την έκκλησιαστικήν ευταξία, και τα λοιπά, και μ’ όλον όπου η συνήθεια αύτη από τους Ρωμαίους ηκολούθησε και εις την
νΑ

Βαρβαρία»,

Αποστ. λά.

της δ'. ιό της

ς", λό" νθ".

της ά και β'

εβ', γ', δ'ιέ.

της εν Γάγγ.

ς" της Αν

τοχ. έ τής

Λαοδ. νήτης

Καρθ. . ξ6".

υπό γνώμην τούτο πράττειν του κατά τόπον

ούτω παραφυλάξη, καθαιρείσθω.

Δεν συγχωρεί ο παρών Κανών νά λειτουργούσιν, ή να βαπτίζουν οι ιερωμένοι μέσα εις κάμερα, και διδάν οίκου τινός,

κατά τον δ. της έν Καρθ) ανάγνωθι και τον έ. Αποστολικό, και τον β' και γ' της ς".

ν

Κανών ΛΑ.

Τους έντους ευκτηρίος οίκος, ένδον οικίας τυγχάνουσί, λειτουργούντας Κληρικούς, ή βαπτίζοντας,

Επισκόπου, όριζομεν. Ώστε, είτις Κληρικός, μή τούτο

Ερμηνεία

Εν

κτήριον, ήτοι διωρισμένο, και αφιερωμένον εις προσευχήν, άνεγκαινίαστον, χωρίς άδεια, και γνώμην του κατά τόπον "Επισκό

που. Διότι τούτο είναι παρασυναγωγή, και αποστασία κατά του Επισκόπου, αλλά τούτο να κάμνουσι με την γνώμην αυτού και

άδεια. Όποιος δε δεν ήθελε φυλάξει τούτο, άς καθήβεται (1) -

Συμφωνία,

«Τούτον τον ίδιον κανόνα αυτολεξεί άναφέρουσα, ή ά και β. Σύνοδος

»κείνοι που έχουν να λειτουργούν μέσα εις τά ευκτήρια των σπητίων
αν - η ν ν

»Όποιος δε μή ώντας δωρισμένος, και συγκεχωρημένος από
- - 1 α

συγκοινωνήσαντες με αυτόν λαϊκοί, νά άφορίζωνται. Ο δεινή

» από Αρχιερείς, ή "Ιερείς εις τους οίκους, δεν εναντιώνεται εις τον παρόντα κανόνα. Επειδή δεν

λειτουργία εις τά ευκτήρια των οίκων, ώσπερ λέγει ούτος, Αλλά εις τους οίκους άπλώς, δηλ. εις τους κοινούς

»είναι έμποδισμένο, αν γένη, χωρίς μεγάλην ανάγκην (2) Ο δε θ' της παρούσης ς", καθαιρεί τους Κληρικούς εκείνους οπ

βαπτίσουν μέσα εις ευκτήριον οίκόν τινος, και όχι εις την καθολική Εκκλησία, τους δε συγκοινωνήσαντας αυτος Λαϊκούς,

φ -- Λ * - ν - ν αν ν

έν τώ ιβ. αυτής κανόνι, επικυροί. Προσθέτουσα, ότι έα - η - ν ν Σ

Ιερείς, πρέπει να ήνα διωρισμένοι άπό τον Αρχιερέα.

αυτόν, τολμήσοι να λειτουργήση εις αυτά, να καθήσεται. Οι δε

της έν Λαοδικεία, λέγων, ότι δεν τ; να γίνεται λειτουργία
ν 2.- ν -

έγει εκείνος νά μή γίνεται

Το οποίον

»άφορίζει (3). Ανάγνωθι και την ερμηνείαν τού λά. Αποστολικού

(1) Σημειοι δε ο Φώτιος, (τίτλ. γ. κεφ. ιδ'), ότι όποιος ήθελεν εκτες

λέσει ιεράν Λειτουργίαν εις τόπον ιδιωτικών (ήγουν κοινόν, και ουχί

ευκτήριον, ώς ερμηνεύουσίτινες) εν τζεφτιλκίω, ή χωρίω, ή άλλους ά

φήση να την εκτελέσουν, έξω από τους υπό του άρχιερέως διωρισμέ

νους εις τούτο, ο τόπος, εις τον οποίον έγινεν ή λειτουργία με την εί

δησιν του οικοκυρίου, να αφιερώνεται εις την έκκλησίαν του χωρίου εκεί

νου, διά του Επισκόπου, και Οικονόμου, και Αρχοντος. Ει δε ό οι

κοκύριος δεν είχεν είδησιν, δεν ζημιώνεται αυτός, αλλά οι γνώσκοντες

τούτο, εξορίζονται, και τα πράγματά των αφιερώνονται εις την έκκλησίαν

του τόπου. Ο δε Βαλσαμών λέγει, ότι τα αντιμίνσια καθιερώνονται

από τον Αρχιερέα, διά τούτο το τέλος, διά να τίθενται εις τας άγίας

τραπέζας των ευκτηρίων οίκων, και να λογίζωνται κατά την ονομασίαν

των αντι καθιερωμένης άγιας Τραπέζης (μένσα γαρ λατινιστί θέλει να

είπή Tράπεζα, καθ’ ό και μενταλια λέγονται τα έν τραπέζας άπλό

μενα οθόνια) και οι λαμβάνοντες αυτά από τους Αρχιερείς ιερείς, φαί

νεται ότι κατά το σιωπώμενον λαμβάνουσιν εν ταυτώ και την άδειαν από

αυτούς να λειτουργούσαν εις τα τοιαύτα ευκτήρια με αυτά. Λέγει δε

και ο Κίτρους Ιωάννης άποκρισ. γ. ότι ουχ αμαρτάνει ό λειτουργήσας

ιερεύς, ή βαπτίσας με αντιμίνσιον εις ίδιου τόπου οίκου, ή κακίου

ξεχωρισμένου με άγιας εικόνας. Καθώς και οι Βασιλέων ιερείς, εις οικι

σκου βαββίκινον ιερουργούσαν έξω εις πεδιάδας ερήμους. Τούτο το ίδιον

λέγει και ο Βαλσαμων αποκρισ. δ. ό δε χωρίς αντιμισίου λειτουργών
εις τοιούτους τόπους, καθήβεται. Τα δε άντιμίνσια ταύτα πρέπει να

έχουν βαμμένας μερίδας μαρτυρικών λειψάνων Ένα αληθώς πληρούσε τον

τόπου της καθιερωμένης Τραπέζης, Καθώς και η περί καθιερώσεως άντι

μινσίων διάταξις του ευχολογίου διατάσσει. Διό και εν τή"Μοσχοβία

χωρίς αγίων λειψάνων άντμίνσια ποτέ δεν μεταχειρίζονται, "ορα την

υποσημείωσιν τού ή της ζ.

(2) Είπα χωρίς μεγάλην ανάγκην. Διά τί κατά τον Μέγαν Βασίλειου

(κατ' επιτομ. όρω τί) μήτε το κοινόν δείπνου πρέπει να έσθη τινάς

εις εκκλησίαν, μήτε το κυριακών δείπνον εις οικίαν κοινήν, έξω μόνον

αν εις ανάγκης καιρόν διαλέξη τινάς καθαρώτερον τόπον και οικον. Δι'

ό και εις τον καιρών του διωγμού οι Απόστολοι προστάζουσι τον Επί

σκοπον να κάμνη σύναξιν εις τους οίκους, διά να μη πηγαίνη κανένας

σύναξεν ασεβών. Φαίνονται δε εις την έκκληευσεβής εις εκκλησίαν και

σιαστικήν ιστορία, πολλά σημειώσεως άξια υπό της ανάγκης γενόμενα,

ν

Αναγνώσκομεν γαρ ότι ο ιερομάρτυς Λουκιανός ό της Αντιοχείας
Πρεσβύτερος, έν τη φυλακή ευρισκόμενος, επάνω εις το στήθος του ιε

ρούργησε, στήσας κύκλω ώς εν τάξει ναού, τους εκεί ευρεθέντας κληρι

κούς και πιστούς. Αλλά και Θεοδώρητος ο Κύρου Επίσκοπος, εις την

ερημίαν ευρισκόμενος εις τόπον αστέγαστον, μεταχειρισθείς τας χείρας

τού ιεροδιακόνου άντι άγιας τραπέζης, επάνω εις αυτάς την θείαν μυ

σταγωγίαν ετέλεσεν. "Επειδή τα στήθη, και αι χείρες του ιερέως είναι τι

μιώτερα και ιερώτερα, κατά τον Χρυσόστομου, από την πέτρινηντρα

πεζαν, και τα επ' αυτής άψυχα σκεύη. Αλλά ταύτα μεν είναι παντα

πασι σπάνια. Διά τα ευκτήρια, όμως, ή και διά κάθε άλλου τόπου, όπου

ή ανάγκη το φέρει διά να γίνεται λειτουργία, τα καλούμενα αντιμίνσια

είναι απαραίτητα. Είδε και άποροι τινας, τι γίνεται ο οίκος εκείνος, εις

τον όποιον προσφέρθηκαν μυστήρια, όταν σκλαβωθή από πολέμους, μένει

ιερός, ή κοινός; ας θεωρήση την υποσημείωσιν του κδ. της δ. λέγει

δε και ό Συνέσιος, ότι ο οίκος εκείνος, ή ο τόπος, εις τον οποίον οι

άνθρωποι συναχθέντες επροσευχήθησαν κατά το σύνηθες εν καιρώ επι

δρομής εθνών δεν γίνεται από τούτο ιερός. Διά τι και όσα σπίτια εις

τον καιρών του αρειανισμού έδέχθηκαν ευχάς και μυστήρια, έμειναν πα

λιν ιδιωτικά και κοινά ώς το πρότερον,

(3) Αγκαλά και η παρούσα Σύνοδος εν τω λά, τούτο Κανόνι συγχω

ρή να γίνεται βάπτισμα εις ευκτήριου οίκου με την άδειαν του Αρχιε

ρέως. Εις τον νθ’, όμως κανόνα αυτής φαίνεται ότι παντελώς εμποδί

ζει το να γίνεται βάπτισμα εν εκτίριο οίκο, καθώς λέγει και ο Ζωνα

ράς. Όχι έναντιουμένη αυτή εις τον εαυτόν της. Αλλά διά ταύτας ίσως

τάς άφορμάς, να ενταϊς καθολικας εκκλησίας συναθροιζόμενοι πολλοί

χριστιανοί, ευρίσκωνται του βαπτίσματος μάρτυρες εις κάθε καιρόν. Και

να καταγράφωνται εις τους Κώδικας της καθολικής εκκλησίας το όνομα

και ο χρόνος των βαπτιζομένων. Και εκ τούτου να μη γίνεται τούτο

το ανόμημα να διπλοβαπτίζεται ο βαπτισθείς, εάν δεν ευρίσκονται μας

τυρες του ότι εβαπτίσθη ποτέ κατά τον π. της εν Καρθαγένη, και πώς

της παρούσης σ'. όμοίως και διά να ήναι γνωστός εις όλους ο ανάδα

χος του βαπτιζομένου, και εντεύθεν να μην ακολουθή συγγένεια πνευ

ματική, όταν ο βαπτισθείς έχη να υπανδρευθή. Τα όποια και τα δύο

εύκολα ηδύναντο να γίνουν, εάν ήθελε βαπτισθή εν ευκτηρίω οίκω, μη

συναθροιζομένων εκείσε τοσούτων Χριστιανών. Ίσως δε εμποδίζει το εν

τους ευκτηρίοις βάπτισμα, όταν παρά γνώμην του αρχιερέως γίνεται,
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- Κανών Λ.Β.

Επειδή εις γνώσιν ημετέραν ήλθεν, ώς έντή των Αρμενίων χώρα, οίνον μόνον έντή ιερά τραπέζη προσάγου

σιν, ύδωρ αυτώ μή μιγνύντες, οι την άναίμακτον θυσίαν επιτελούντες, προτιθέμενοι τον της έκκλησίας διδάσκαλον

Ιωάννην τον Χρυσόστομον, φάσκοντα, διά της εις το κατά Ματθαίον ευαγγέλιον ερμηνείας, ταύτα: «Τίνος ένεκεν

ούχ ύδωρ έπιεν άναστάς, άλλ’ οίνον; άλλην αίρεσιν πονηράν πρόββίζον αναστών. Επειδή γάρ εισίτινες έντους μυ

στηρίοις ύδατι κεχρημένοι, δεικνύς ότι και ήνικα τά μυστήρια παρέδωκε, και ήνίκα άναστάς, χωρίς μυ- Ιομοίασε

στηρίων ψιλήν Τράπεζαν παρετίθετο, οίνω, έχρήτο. Εκ του γεννήματος φησί της αμπέλου, Αμπελος δε, οίνον

ούχ ύδωρ γεννά. Έκ τούτου τε τον διδάσκαλοι, οίονται ανατρέπει την τού ύδατος εν τη Ιερά θυσία προ- Ματθικς 29

σαγωγήν. Ως άνμή και από του νυν κατέχοντο τη άγνοια, την του πατρός διάνοιαν ορθοδόξως αποκαλύπτομεν.

Της γάρ πονηράς των υδροπαραστατών αιρέσεως παλαιάς ύπαρχούσης, οι αντί οίνου, μόνω τώ ύδατι εν τη οικεία

θυσία κέχρηντα, άνασκευάζων ούτος ό Θεοφόρος ανήρ την παράνομον της τοιαύτης αιρέσεως διδαχήν, και δεικνύς,

ώς εξ έναντίας της Αποστολικής ενται παραδόσεως, τον ειρημένων κατεσκεύασε λόγον. Έπει και τη κατ' αυτόν

έκκλησία, ένθα την ποιμαντικήν ενεχειρίσθη ηγεμονίαν, ύδωρ μιγνύνα παρέδωκεν, ήίκα την αναίμακτον θυσίαν

επιτελεσθαι δεήσειεν, την έκτης τιμίας πλευράς του λυτρωτού ήμων, και σωτήρος Χριστού του Θεού εξ αίματος,

και ύδατος κράσιν παραδεικνύς, ήτις εις ζωοποίησιν παντός του κόσμου έξεχύθη, και άμαρτιών άπολύτρωσιν. Και

κατά πάσας δε έκκλησίας, ένθα οι πνευματικοί φωστήρες εξέλαμψαν, ήΘεόσδοτος αύτη τάξις κρατεί. Και γάρ και

Ιάκωβος, ό κατά σάρκα Χριστού του Θεού ημών Αδελφός, ός της "Ιεροσολυμιτών έκκλησίας πρώτος τον θρόνον

ενεπιστεύθη. Και Βασίλειος, ό της Καισαρέων Επίσκοπος, ού το κλέος κατά πάσαν την οικουμένην διέδραμεν, έγ

γράφως ήμύν την μυστικήν ιερουργίαν παραδεδωκότες, ούτω τελειούν εν τη Θεία λειτουργία έξι ύδατος, και οίνου

το ιερόν ποτήριον έκδεδώκασι. Και οι εν Καρθαγένη συναχθέντες όσοι Πατέρες, ούτω ρητώς έπεμνήσθησαν, να

έν τοις άγιος μηδέν πλέον του σώματος, και του αίματος του Κυρίου προσενεχθείη, ώς και αυτός ο Κύριος πα

ρέδωκε, τουτέστιν άρτου, και οίνου, ύδατι μεμιγμένου. Είτις ούν Επίσκοπος, η Πρεσβύτερος, μή κατά την παρα

δοθείσαν υπό των Αποστόλων τάξιν ποιεί και ύδωρ ονωμιγνύς, ούτω την άχραντον προσάγοι θυσία», καθαιρείσθω,

ώς ατελώς το μυστήριον εξαγγέλλων, και κανέζωντά παραδεδομένα,

-- Α

ν Ερμηνεία,

Ο παρών κανών διορθώνει την κακή συνήθεια, όπου επεκράτησεν εις την χώραν των Αρμενίων, το να λειτουργούσε δηλ. με

μοναχών κρασί, χωρίς να το ένώσουσι με νερό, κατά την της εκκλησίας παράδοσιν. Επειδή δε αυτοί φέρουσα, εις βεβαίωσιν της

τοιαύτης των συνηθείας, μαρτυρίαν από την εξήγησιν, όπου κάμνει εις το κατά Ματθαίον Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και νομίζου

σιν, ότι ο θείος αυτός Πατήρ με το να λέγη εκεί, ότι ο Κύριος, και προ της Αναστάσεως, και μετά την Ανάστασιν, έμετα

χειρίσθηκρασί, άναιρεί διά του λόγου τούτου την εις τα μυστήρια ένωσιν του ύδατος. Διά ταύτην την σφαλεράν έννοιαν αυτών,

οι Πατέρες ούτοι φανερώνουσι το αληθές νόημα των λόγων του άγιου, λέγοντες. Ότι με το να ήταν παλαιά αίρεσις όνομαζο

μένη των υδροπαραστατών (1), οίτινες ύδωρ μόνον εμεταχειρίζοντο εις τήν Θείαν μυσταγωγία, και όχι κρασί. Ο Θείος Χρυσό

στομος ανατρέπωντας την τοιαύτην αίρεσιν, ούτω τον λόγον έπρόφερε, και όχι ώς δεχόμενος την πονηράν ταύτην των υδροπα

ραστατών συνήθεια. Επειδή αυτός ο ίδιος Χρυσόστομος διά της Θείας αυτού λειτουργίας παρέδωκεν εις την εκκλησίαν της Κων

σταντινουπόλεως, ότι έντή αναιμάκτω θυσία των μυστηρίων, να σμίγεται: με κρασί, εις παράστασιν του αίματος, και

ύδατος που ευγήκεν από την τιμίαν πλευράν του Κυρίου, κρεμαμένου εις τον σταυρών, διά την άφεσιν των αμαρτιών, και ζωο

ποίησιν όλου του κόσμου. Κατά το ευαγγελικών εκείνο ζητώντες των στρατιωτών λόγχη αυτού την πλευράν ένυξε, και ευθέως

εξήλθεν αίμα, και ύδωρ (2). Οι μόνον δε ο Χρυσόστομος, αλλά και Ιάκωβος ο αδελφόθεος, και πρώτος Ιεράρχης των Ιερο

Α.

T

Ωσπερ δηλαδή εμποδίζει και την εν ευκτηρίω οίκω λειτουργίαν παρά

γνώμην αυτού. Έστι δε και τρίτη αιτία, διά τήν οποίαν εν ταις έκ

κλησίας, και ουχί εν ευκτηρίοις πρέπει να γίνεται το βάπτισμα. Διά

τί ο ιερεύς πρέπει να προσκομίζη πρώτον, έπειτα φορεμένος ών πάσαν

την ιερατικών στολήν, να ευγαΐνη, και να βαπτίζη το παιδίου, και μετά

το βαπτισμα να άρχινά την θείαν λειτουργίαν, και εν τώ τέλει αυτής

να μεταλαμβάνη το βαπτισθεν βρέφος. Διά τί καθώς η φύσις, ευθύς όπου

γεννηθή σωματικώς το βρέφος, του ήτοίμασε το γάλα τροφήν σωματικήν.

Ετζι και ή χάρις, ευθύς όπου το βρέφος γεννηθή πνευματικώς διά του

βαπτίσματος, του ετοιμάζει την θείαν κοινωνίαν διά τροφήν πνευματικήν.

Εάν όμως κινδυνεύη το βρέφος, βαπτίζεται εις όποιον καιρών, και εις ό

ποιον τόπον τύχη.

(1) Οι υδροπαραστάται, ήτοι οι ύδωρ αντί οίνου προσφέροντες, άρ

χαφόν της αρέσεως αυτών είχον, Τατιανόν τον του αγίου Ιουστίνου

μαθητή, πρότερου χρηματίσαντα. Θεοδώρ. αιρετικ. κακομυθ. βιβλ. ά.
κεφ. Σ. -

(2) Διπλούν εστάθη το θαύμα της άκρατου πλευράς του Κυρίου, όχι

μόνον διά τι εξέλυσεν αίμα, και ύδωρ, το μεν αίμα ως ανθρώπου, το

δε ύδωρ ώς υπέρ άνθρωπον, κατά τον Θεολόγου Γρηγόριον, αλλά και

διά τι εξέβλυσαν αυτά ζεστά, και ζωντανά, ώσάν όπου ήταν η πλευρά

εκείνη ζώσα, και ζωοποιός διά την καθ' υπόστασιν ένωσιν τής ζωοποιού

θεότητος, κατά τον Θεσσαλονίκης Συμεών. Όθεν διά νά παρασταίνεται

μεν το ά. θαύμα, ένομοθετήθη να βάλλεται αίμα, και ύδωρ εις το άγιον
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ποτήριον. Διά να παρασταίνεται δε και το δεύτερον, διετάχθη άνωθεν,

και εξ "άρχης, ώς λέγει ό Βαλσαμών, και ο Κωνσταντινουπόλεως Γερμα

νός, να βάλλεται το ύδωρ τούτο ζεστόν, και κοχλαζον εν τώ καιρό του

Κοινωνικού, όχι ψυχρόν, ή χλιαρόν, ίνα και αυτός ο ιερεύς, και οι λοι

ποι μεταλαμβάνοντες αυτά ούτω ζεστά, διατεθώσιν, ότι μεταλαμβάνουν

καθώς τότε εξήλθον από την ζωοποιόν του σωτήρος πλευρά». Σφάλλουσα

λοιπόν, σφάλλουσε πολλά οι ιερείς εκείνοι που αμελούσιν εις τούτο, και

δεν ζεσταίνουσα καλά το άγιον ζέον, αλλά χλιαρόν το εμβαλλουσιν εις

το Θείον Ποτήριον. Διότι βραστου πρέπει να είναι, και κοχλαζον αυτο

όταν εμβάλλεται, (ώστε όπου να ζεσταίνεται και το άγιον ποτήριον εξ

αυτού), καθώς και αυτό το όνομά του δηλοί. Ζέον γαρ, θέλει να ειπή

βραστόν νερόν. Δι' ο και ο Θείος Νικηφόρος εν τω ιγ. κανόνι αυτού

λέγει, ότι χωρίς το ζέον ύδωρ και θερμών δεν πρέπει να λειτουργήση

Πρεσβύτερος. Οι δε Λατίνοι μή μετά θερμού ύδατος λειτουργούντες νεα

ραν παριστώσι διά τούτου την ζώσαν θεότητα, και την υπ' αυτής ζωο

ποιουμένην θείαν του σωτήρος πλευράν. Πρέπει δε οι ιερείς να προσε

χουν, και εις μεν την επί της προθέσεως πρώτην έγχυσιν του ύδατος εν

τώ Ποτηρίω, να βάλλουν ύδωρ ολιγώτερον, ύστερου δε να βάλλουν το

θερμών περισσότερον, διά δύω αίτια, και δια να θερμανθή ή προτέρα

εν τώ ποτηρίω ένωσης, και διά να γένη ή του οίνου και ύδατος κράτος

μετρία. Και όχι να γίνωνται το έναυτιον, και να δίδωμεν αφορμή τις

τους Λατίνους να μάς κατηγορούν ότι φθείρομεν την κρασιν του ποτα

ρίου με το υπερβολικών νερον, Αρμόδιου είναι εις τον παρόντα Κανόνα,

-- ----- , ----- , --------------------- , -
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σολύμων (1), Και ο Μέγας Βασίλειος εις τάς αυτών λειτουργίας παρέδωκαν να τελειούται το άγιον ποτήριον από κρασί και νέα
ν αι

ρόν, άλλά και οι έν Καρθαγ. Πατέρες έν μδ. κανόνι, αν και εκθέτουσιν αυτολεξεί. Όποιος λοιπόν Αρχιερεύς, ή "Ιερεύς εις την

Θείαν ιερουργίαν δεν σμίγη νερών με και, κατά την Αποστολικήν παράδοσιν, ας καθήρεται. Επειδή με τούτο, ατελές κάμνει

το μυστήριον της θείας ευχαριστίας, και ανατρέπει τα παραδεδομένα. Ανάγνωθι και τον γ. Αποστολικόν,

Κανών ΛΓ'.

Αποστ οξ".

τής ζ". ιδ'

τής Λαοδικγ',

της Καρθ. ιβ".

Επειδήπερ έγνωμεν εν τη Αρμενίων χώρα, μόνους εν κλήρω, τους εκ γένους ιερατικού καταλέγε

σθαι, Ιουδαϊκος έθεσιν έπομένων, τών τούτο πράττειν επιχειρούντων, τινάς δε αυτών και μή άποκεί

ρομένους. Ιεροψάλτας, και Αναγνώστας του Θείου ναού καθίστασθα συνεδομεν, ώστε από του νυν, μη

έξείναι τους εις κλήρον βουλομένος προάγειν τινάς, εις το γένος αποβλέπειν του προχειριζομένου. Αλλά δοκιμά

ζοντες, ει άξιοι είεν κατά τους τεθέντας έντους Ιερούς Κανόσιν όρους, έν κλήρω καταλεγήνα, τούτους έκκλησία

στικούς προχειρίζεσθαι, είτε εκπρογόνων γεγόνασιν ιερέων, είτε και μή. Αλλά μηδέτίνα των άπάντων συγχωρείν, έπι

άμβωνος, κατά την τών εν κλήρωκαταλεγομένων τάξιν, τους θείους τω λαώ λόγους υποφωνείν. Εμήτί αν ιερατι

κή κουράχρήσηται ό τοιούτος, και την ευλογίαν υπό του οικείου πομένος κανονικώς υποδέξητα. Ειδέ τις φωρα,

θείη παρά τα προγεγραμμένα ποιών, άφορζέσθω. --

Ερμηνεία

α αν - * - ν -

Και ούτος ο Κανών τους έντή Αρμενίων χώρα ευρισκομένους διορθοί, οίτινες όχι μόνον Κληρικούς έκαμναν μόνους εκείνους
Ε

όπου έκατάγοντο από γένος Ιερατικών, ακολουθούντες

- »
- --

εις την συνήθειαν των Ιουδαίων, οι οποίοι έκαμναν ιερείς τους από μόνην

καταγομένους του Λευί την φυλή, αλλά και ψάλτας, και αναγνώστας έκατάσταιναν εις την έκκλησία, χωρίς χειροθεσίαν άρ

χιερέως, διοριζόμενοι, ότι εις το εξής να μην αποβλέπουν, αν ήναι άπό γένος ιερατικών ο μέλλων χειροτονείσθαι, αλλά να τον
-- αν - ν αν

δοκιμάζουν αν τή αληθεία ήναι άξιος διά νά κληρωθή. Και προς τούτοις, ότι να μην αφήνουν κανένα να αναγινώσκη επάνω εις

και αναγκαιότατον εις τους ιερείς, το να προσθέσωμεν εν τη παρούση

υποσημειώσει, τι πρέπει να γίνεται αν τύχη να χυθούν, ή να φαγωθούν

από ζωύφια τα θεία μυστήρια, Ο μεν ούν Συμεών ό Θεσσαλονίκης, (έ

ρωτήσ, πά) λέγει, ότι αν τύχη να χυθούν ταύτα, όταν τελειώση ή με

γάλη είσοδος (ταυτον ειπείν προ του αγιασμού και της μετουσιώσεως, ή

και φαγωθή ό άρτος εν τη προσκομιδή από ποντικούς, και μετά την με

γάλην είσοδον τούτο νοηθή, πρέπει ο ιερεύς να ποιή δευτέραν ένωσιν εν

τώ ποτηρίω, και να προσκομίζη έτερον άρτον μετά των προφητικών βη

μάτων, επιλέγων και την ευχήν της προθέσεως, Έπειτα να άρχινά τάς

μετά την μεγάλην είσοδον ευχάς, ως τελεστικάς (αι γάρ προ της εισό

δου λεγόμενα, δεν είναι χρεία νά δευτερωθούν, ως μη ούσα τελεστικα),

τα δε εκχυθέντα άγια πρέπει να συμμαζωχθούν καλώς όμου με το χώ

μα και την ύλην παρά του ιερέως, εις σκεύος άγιον, και ούτω νά άπο

θέτωνται εις το χωνευτήριον, ή εις άλλον ιερόν τόπον άσφαλή και ά

πάτητου. Ένα μή καταπατηθούν, ή άλλο τι πάθουν απρεπές. Και ει μεν

μικρά τινα και ευκίνητα μάρμαρα κατεστρωμένα εισιν όπου ανεχύθη τα

αγια, πρέπει να τα ευγάλη ολοκλήρως και να τα βάλη εις τόπον ξεχωρι

στών. Eιδε είναι μεγάλα και ακίνητα, ας μη τα ευγάλη. Αλλά βαθέως

πρέπει με σμιλην να τα σκάψη, κατά τον τόπον εκείνον και την έκτασιν,

καθ' ήν ήπλώθησαν τα άγια. Και όλα τα μαρμαροπελεκίσματα εκείνα

να τα αποθέτη εις το χωνευτήριον, πλύνας όλον τον τόπον εκείνον, όσον

το δυνατόν περισσότερον. Είδε τα άγια όλα δεν έχύθησαν, αλλά έμεινε

και μέρος εξ αυτών, πρέπει να βάλη και άλλο, όσον είναι χρειώδες προς

την ιερουργία. Εάν δε τα άγια προ της τελειώσεως και του αγιασμού

χυθούν επάνω εις τα ιερά άμφια του "Ιερέως πολυτελή όντα και πολύτι

μα, πρέπει να εκπλύνωνται εις ξεχωριστόν άγγείου καλώς, ώστε να μη

μείνη τι εις αυτά. Το δε νιμμα εκείνο και νερον να ρίπτεται εις το χω

νευτήριον. Εάν δε χυθούν εις αυτά, μετά την τελείωσιν και την μετου

σίωσιν, πρέπει εξ ανάγκης και απαραιτήτως να κόπτεται το μέρος εκείνο

του ενδύματος, εις ό έχύθησαν, και να γίνεται ιερόν κάλυμμα, έκπλυ

νόμενου εν τω τόπω εκείνο εν ώ και τα άγια ποτήρια πλύνονται. Ο

δε ταύτα εκχύσας ιερεύς, προηγουμένως μεν να εξομολογήται το αμάρ

τημα εις αρχιερέα Και εμέν άπό αμέλειαν και απροσεξίαν του τούτο

ήκολούθησε, να κανονίζεται ικανώς και να άργίζεται πρός καιρόν, έξω

μόνον αν είναι ανάγκη και χρεία ιερέως εν τω τόπω εκείνω. Τότε γάρ

ουκ αργίζεται, άλλ’ επιτιμάται, διά νηστείας, προσευχής, και μετα

νοιών. Ο δε Βαλσαμών λέγει, αποκρίσ. κ. κατά τα χειρόγραφα, έν δε

κδεδομένας αυτού αποκρίσεσι τούτο ουχ εύρητα. Ότι αν χυθούν

τα άγια προ του αγιασμού, διά μετρίου επιτιμίου το πράγμα θέλει

ιατρευθή. Αν δεχυθούν μετά την μετουσίωσιν, ει μεν από αμέλειαν του

ιερέως, με βαρύτερου επιτίμιον να κανονίζεται ούτος, και με αργίαν της

ιερωσύνης του. Είδε από δαιμονικήν συνεργίαν, ελαφρότερα να επιτιμάται

με κανονικόν επιτίμιον τό τούτου στανικών αμάρτημα. Διά νά μή φαίνε

τα ο διάβολος ότι με την μέθοδον αυτήν και συνεργίαν κερδαίνει το να

μην ιερουργή απαύστως ο ιερεύς, Ήτοι διά νά μήν ευρίσκη αφορμήν νά

εμποδίζη τον ιερέα από το συνεχώς λειτουργεί. Αυτό το ίδιον άπαραλ

λάκτως λέγει και ό Κίτρους αποκρίσ, ιά, εν χειρογράφος σωζομένη. Μα,

νουήλ δε ο Χαριτόπουλος Κωνσταντινουπόλεως διά συνοδικής διαγνώσεως

εδώρισεν. Ότι εάν οι προηγιασμένοι άρτοι φαγωθούν από γάτους, ή

ποντικούς, να επιτιμώνται οι ιερείς διά τί δεν είχον αυτούς εις φύλα

ξιν και ασφάλειαν, σελ. 239. της Γιούρ. Γραικορ, όσοι δε Ιερείς λειτουρ

γούν εις παρακλήσια, πρέπει να προσέχουν μεγάλως διά να μήν άρπά

ση, κανένα ποντίκι τον προσκομισθέντα άρτον από το άγιον δισκάριον.

Οθεν και καλά πρέπει να τυλίγουν το δισκάριον με το κάλυμμα, και

υπηρέτην πρέπει να έχουν εις το να θεωρη την αγίαν πρόθεσιν, ή και

αυτοί οι ίδιοι να την προσέχουν, να μή διά τήν απροσεξίαν τους φα

γωθή ό Θείος άρτος, και ακολούθως διά τούτο επιτιμηθούν. Είδε τύ

χοι και μουχλιάσουν τα άγια δώρα (κατά τα συμβεβηκότα δηλ. μόνα

τού άρτου, και την ένούσαν τους συμβεβηκόσι νοτίδα, κατά τον Κορέ

σιου), δεν πρέπει να τα καίη, ή να τα ρίχνη ό ιερεύς εις τό χωνευτή

ριον. Αλλά να τα ξηραίνη πρώτον εις πυραν άνθράκων πυρός, με επι

τηδειότητα, ώς λέγει τούτο ό"Ιεροσολύμων Νεκτάριος. Έπειτα να τα κα

τασκευάζη με γλυκύ κρασί, και να τα τρώγη. Καθώς φρονίμως συμ

βουλεύουσιν οι περί τα τοιαύτα έμπειροι και διακριτικοί, Όμως διά να

μην ακολουθή το τοιούτον μουχλιασμα, πρέπει οι ιερείς να αφίνουν τον

αγιαν άρτον να αερίζεται ικανώς, έως ού να ξηρανθή ή των συμβεβηκό

των νοτίς. Η καλλίτερα, ώς άλλοι διακριτικώτεροι λέγουσι, πρέπει οι

ιερείς ασφαλέστερα και ευκολώτερα να ξηραίνουσι τον άγιον άρτον εις πυ

ράν άνθράκων πυρός καιομένων με πολλήν επιτηδειότητα, και ούτω να

τον φυλάττουσε. Λέγει δε ό Θεσσαλονίκης Συμεών (αποκρ. πχ.), ότι αν

τύχη να λησμονήση ο ιερεύς να κάμη ένωσιν, και σκεπάση άδειον το πο

τηριον, εν τη μεγάλη δε εισόδω καταλάβη τούτο, ευθύς επάνω εις την

άγιαν τράπεζαν να κάμνη ένωσιν, και να αναγνώσκη την ευχήν της προ

θέσεως. Και ούτω να τελειοϊ την λειτουργίαν. Είδε το καταλάβη όταν

έχη να μεταλάβη, πρέπει να κάμνη ένωσιν, και να λέγη την ευχήν της

προθέσεως. Και να είπή εξ αρχής τάς από την μεγάλην είσοδον ευχας.

Και εις την επίκλησιν του αγίου Πνεύματος, να σφραγίση το ποτήριον.

Και τα εξής να ποιή, και ούτω να μεταλαμβάνη.

(1) Σημείωσα από του παρόντος Κανόνος, ότι είναι δεκτή ή του Α

δελφοθέου λειτουργία. Ήτις παλαι μεν ετελείτο εν Παλαιστίνη, τώρα δε,

ήπράκτησε, και εις μερικούς μόνον τόπους, και μερικας φορας επιτελεί

ται. Ο δε Βαλσαμών, και οικουμενικήν Σύνοδον βλέπων δέχομένην αυ

τήν, λέγει όμως εν τή ά. έρωτήσει Μάρκου Αλεξανδρείας, ότι δεν είναι

δεκτή. Ίσως διά τί εις μερικά φαίνεται να ήνα νενοθευμένη. Το γαρ

επί σοι χαίρει, όπου λέγει να ψάλλεται μετά το, Έξαιρέτως της Πα

ναγίας άχράντου, δεν ήταν παλαιών, αλλά υστερινόν. Και όμα την κατη

χησιν. Αλλά και Εμμανουήλ ό Μαλαξος εις το σκ.. κεφάλαιον του νομο

κάνονος ιστορεί ότι η εκκλησία έμεταχειρίσθη την λειτουργίαν του Πακών

βου έως τους καιρούς του Μεγάλου Βασιλείου,
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τον άμβωνα τα θεία λίγα εις τον λαόν (1), άν πρώτον δεν λάβη από τον Αρχιερέα Αναγνώστου σφραγίδα κανονικήν. Όποιος

- ν - Α

δε παρά ταύτα ποιήση, να αφορίζεται

Συμφωνία

«Και ο δ.δε της ζ. έμποδίζει χωρίς χειροθεσίαν Επισκόπου να μην αναγνώσκητινας επ' άμβωνος, κάν και μοναχός ήναι.
ν -

ν

Ο δε κβ. της έν Καρθαγ. εμποδίζει το να

- - -- - 2 - ν ν Σ ν - - α - -

προσκυνούσιν οι Αναγνώσται μετά την ανάγνωσιν τον λαό». Ο δε κγ. της έν Λαο

δικ, λέγει να μη φορούν Οράριον οι Αναγνώσται, όταν αναγνώσκουν. Ανάγνωθι και τον οζ. Αποστολικόν.

-- - Κανών ΛΔ.

Και τούτο δε του ιερατικού κανόνος σαφώς διαγορεύοντος, ώς το της συνωμοσίας, ή φρατρίας έγκλη

μα και παρά τών έξω νόμων πάντη κεκώλυτα, πολλώ δε μάλλον έν τή του Θεού έκκλησία τούτο γί

νεσθαι άπαγορεύειν προσήκει. Και ήμες παραφυλάττει σπουδάζομεν ώστε είτινες Κληρικοί, ή Μονα

χοί ευρεθείεν, ή συνωμνύμενοι ή φατριάζοντες, η κατασκευάς τυρεύοντες Επισκόπων, ή συγκληρικών,

έκπιπτέτωσαν πάντη του οικείου βαθμού,

Αποστ. λά.

τής δ', ή της

ά, και β. ιγ.

ιδ. ιέ. της

Αντιοχ, έ.

της Καρθ.

ί. ξέ".

Ερμηνεία

Ούτος ο Κανών είναι ο ίδιος ή της δ. και άνάγνωθι την ερμηνείαν αυτού εκεί, όραδε και την ερμηνείαν τού λά. Αποστολικού

Κανών ΛΕ.

Μη έξέστωτινί τών άπάντων Μητροπολιτών, τελευτώντος Επισκόπου τελούντος υπό τον κατ' αυτόν

θρόνον, τά αυτού πράγματα, ή της κατ' αυτόν έκκλησίας, αφαιρείσθαι, ή σφετερίζεσθαι, άλλ' υπό παρα

-------- ν - -- κ. - - - - -

φυλακήν έστωσαν του κλήρου της εκκλησίας, ής ο τελευτήσας ετύγχανε πρόεδρος, μέχρι της ετερου

"Αποστ. μ.

τής δ'. κβ.

της Αντιοχ,

κό". τής Καρ

θαγ. λ. πθ'.

Επισκόπου προαγωγής. Εκτός ει μη Κληρικοί έντή αυτή εκκλησία ουχ υπελείφθησαν. Την καύτα γάρ

ο μητροπολίτης ταύτα παραφυλάξει αμείωτα, τώχειροτονησομένω Επισκόπω πάντα αποδίδούς

Ερμηνεία

Δεν είναι, λέγει ο παρών Κανών, άδεια εις κανένα Μητροπολίτη, όταν αποθάνη κανένας Επίσκοπός του, να διαρπάζη και να
- » -- » ν - -

οικειοποιήται τα πράγματα, ή τά εκείνου, ή τα της Επισκοπής του, αλλά ταύτα να έχουν εις φύλαξιν οι Κληρικοί της Επι
»

σκοπής, έως ότου γένη άλλος Επίσκοπος. Είδε εις την Επισκοπήν εκείνη,
- -- * - α » ν -

να φυλάττη ταύτα σώα, και ανελλιπή, έως ού να το αποδώση εις τον μέλλοντα χειροτονηθήναι

Αποστολικόν.

τυχόν, δεν έμειναν Kληρικοί, τότε ο Μητροπολίτης
Σ - αν ν ν

Επίσκοπο. Όρα και τον μ.

Κανών Λς".

Ανανεούμενοι τα παρά των εκατόν πεντήκοντα αγίων Πατέρων, των εν τη Θεοφυλάκτω ταύτη και αποτελεί

Βασιλίδι πόλει συνελθόντων, και των εξακοσίων τριάκοντα, των εν Χαλκηδόνι συναθροισθέντων νομοθε

τής γ".

της δ'. κή.

: όριζομεν, ώστε τον Κωνσταντινουπόλεως θρόνον, τών ίσων άπολαύειν πρεσβείων του τής πρεσβυτέρας
- ι - - - - ν ν * 3 - -

ώμης θρόνου, και εν τοις εκκλησιαστικούς ώς εκείνον μεγαλύνεσθαι πράγμασιν δεύτερον μετ’ εκείνον υπάρχον

τα, μεθ' όν ό της Αλεξανδρέων Μεγαλοπόλεως, αριθμείσθω θρόνος. Eίτα ο Αντιοχείας, και μετά τούτον,

των Ιεροσολυμιτών πόλεως,

ό της

Ερμηνεία

- - » ν -- ν - - - -

Ο παρών Κανών ανακαινίζει (2) τον γ. Κανόνα της οικουμενικής β. και τον κή, της δ. τους διαλαμβάνοντας διά τά του
ν

Κωνσταντινουπόλεως προνόμια, ορίζων, ότι αυτός να απολαμβάνη τα ίσα, και τα αυτά προνόμια με τον Ρώμης,

γαλύνεται εις τά εκκλησιαστικά πράγματα, παρομοίως καθώς κα εκείνος, δεύτερος με εκείνο υπάρχων

ξιν, τρίτος δε ο Αλεξανδρείας, τέταρτος ο Αντιοχείας, και πέμπτος ο Ιεροσολύμων, κατά μόνην την τάξιν της

ν ομένης. Ανάγνωθι και τους ανωτέρους κανόνας, και τον τ. της ά.

και υπαριθμήσεως ταύτης, νοουμένης και λεγ
-- - -- Σ

νον υποσημείωσιν, έν ή περί των έ. Πατριαρχών αναφέρομεν.

και να με

κατά μόνην την τά

προαριθμήσεως,

και την εις εκεί

(1) Σημείωσα ότι, κατά μεν το β. βιβλ. κεφ. νζ. τών Αποστλ

κόν διαταγών, τα άλλα λόγια των Θείων γραφών ό Αναγνώστης υπαν

γινωσκεν εις τον λαόν έφ' υψηλού τόπου εν τω μέσω έστώς, τα δε ευαγ

γέλια, ο Διάκονος, ή ο Πρεσβύτερος. Κατά δε τον Θεολόγου Γρηγόριον,

ώς λέγουσι τενες, και τα ευαγγέλια, φαίνεται να λέγη γάρ αυτός εν τω

κατά Ιουλιανού στηλιτευτικό ά: τί δε, ουκ έμελλε ταύτα (τα ευαγγελικ

δηλ. εντάλματα) γινώσκειν ακριβώς, ό τών θείων υπαναγνώστης ποτέ λο

γίων, και της του μεγάλου βήματος ήξιωμένος τιμής, ό Ιουλιανός δηλαδή,

Αλλ' ίσως θεία λόγια, ά εκείνος υπανεγινωσκεν, ήτον και άλλα γραφα,

αλλ' ουχί και τα ευαγγέλια, τα οποία λέγει μεν ό άγιος, ότι έγινωσκεν,

ουχί δε και ότι υπανεγινωσκεν, κάν ή σύμφραας του λόγου ούτω δί

δωσι νοεΐν. Η τούτο ούτω λέγει ό Θεολόγος, και καθ' ότι εν τοις

αναγνώσμασιν, ά ποιούσιν οι αναγνώσται επ’ εκκλησίας, και πολλά ρητά

του Ευαγγελίου παρενεσπαρμένα ευρίσκονται,

- (2) Τα προνόμοια του Κωνσταντινουπόλεως με το να ήναι επίφθονα,

άθετήθησαν από πολλούς κατά καιρούς. Με το να ήναι δε και κανο

νικά, ανεκαινίσθησαν από πολλούς κατά διαφόρους καιρούς. Οιον έταξε»

ό! Διόσκορος πέμπτον τον Κωνστατινουπόλεως, και τον γ. της β. κανόνα

οθέτησε». Αλλ' ανέκαίνισε πάλιν αυτών ή δ. Βασιλέσκου δε του τυράννου

άθετήσαντος αυτά μετά Χρυσοβούλλου (εί και αυτός πάλιν και ίδιος έδιώρ

θωσεν αυτά με τα αντεγκύκλια γράμματα), ο Ιουστινιανός ανέκαίνισε

ταύτα. Μετά ταύτα δε του τυράννου Φωκά πρωτείον δόντος εις τον κ.

μης (όπερ εΐ και Ηράκλειος ανέτρεψεν.) ή παρούσα εν Τρούλλω Σύνοδος

αξίωμα έχουσα Συνόδου Οικουμενικής, ανεκαινισε παλιν αυτά, ορ, οία

ήμαρτεν, ώς φλυαρούσιν υπό του φθόνου οι Πάπισται, τούτο ποιήσασα

Ου γαρ άφ’ εαυτής, αλλά τας προ αυτής Συνόδους ακολουθούσα, τούτο

εποίησεν, Όρα περί των προνομίων του Κωνσταντινουπόλεως εις τον τόμ.

της Καταλαν, κεφ. 10. σελ.29, όπου, αντί του Ιουστινιανός έχει όΖήνων,
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Κανών ΛΖ.

μας Επειδή κατά διαφόρους καιρούς βαρβαρικα γεγόνασιν έφοδο, και πλείστα πόλεις εντεύθεν υποχείριο

::|τους άνόμος κατέστησαν, ώς έντεύθεν μη δυνηθήνα τον της τοιαύτης πόλεως πρόεδρον μετά την επ'
τοχ. ζ' τη. αυτώ χειροτονία, τον οικείον θρόνον καταλαβείν, και εν αυτώ ιερατική καταστάσει ένιδρυθήνα, και

ούτω κατά το κρατήσαν έθος τάς χειροτονίας, και πάντα, ά τώ Επισκόπω άνήκει, πράττειν τε και μεταχειρίζε

σθαι. Εμείς το τίμιον, και σεβάσμιον τή ιερωσύνη φυλάττοντες, και μηδαμώς προς λύμην των εκκλησιαστικών

δικαίων, την εθνικήν έπήρειαν ενεργεσθαι βουλόμενοι, τους ούτω χειροτονηθείσι, και διά την προκειμένην αιτίαν

έν τους εαυτών μη έγκαταστάσι θρόνος, το άπροκριμάτιστον τηρείσθαι συνεωράκαμε, ώστε και χειροτονίας Κλη

ρικών διαφόρων κανονικώς ποιείν, και τή της προεδρίας αυθεντία κατά τον ίδιον όρον κεχρήσθαι, και βεβαίαν, και

νενομισμένην είναι πάσαν υπ’ αυτών προϊούσαν διοίκησιν. Ου γαρ, υπό του της ανάγκης καιρού, και της ακριβείας

περιγραφείσης, ό της οικονομίας όρος περιορισθήσεται

-- Ερμηνεία

Διορίζεται ο παρών Κανών, ότι, επειδή μερικοί Αρχιερε αφ' ού έχειροτονήθησαν, δεν έδυνήθησαν να υπάγουν εις τους θρό
Tς

ίς

νους και επαρχίας των (1) με το να αιχμαλωτίσθησαν αυτοί από βαρβάρων επιδρομάς: διά τούτο ήμες φυλάττοντες το σέβας,

και την τιμήν εις την Αρχιερωσύνην, και μη στέργοντες, ότι ή τών βαρβάρων αιχμαλωσία να προξενή έμπόδον εις τά έκαλη

σιαστικά δίκαια. Ορίζομεν, ώστε, οι ούτω χειροτονηθέντες, και διά την αφορμή, και φόβον των βαρβάρων μή δυνηθέντες νά άπο

κατασταθώσιν εις τους θρόνους αυτών, απροκριματίστως νά κάμνουσι χειροτονίας διαφόρων Κληρικών της έπαρχίας των, και

μακράν όντες αυτής (και άρα την υποσημείωσιν του ις της έν"Αντιοχ) ώς οι κανόνες διαγορεύουσί, και νά έχουσι την τιμή»,

και αυθεντία της προεδρίας, κατά τον ίδιον όρο, δηλ. καθώς ωρίσθη να ήνα ή επαρχία αυτών, πρώτη, θετέον, ή δευτέρα, η

τρίτη, και καθεξής. Και όσα ήθελαν ενεργήσουν με αρχιερατικών δικαιον, ήτοι ώς Αρχιερείς, νά ήναι βέβαια και νόμιμα (2)

δε ότι αγκαλά και η ακρίβεια, ήγουν το να υπάγωσιν αυτοί εις τον θρόνοντων, και να ενεργώσι τα τοιαύτα, ήλαττώθη από την

ανάγκην του καιρού, και των βαρβάρων. Όμως δεν θέλει ελαττωθή από αυτήν και ο όρος της οικονομίας, δηλ. και το νά ενερ

γωσι ταύτα εις τον αυτόν θρόνον τους, και μακράν όντες αυτού. Ανάγνωθι και τον λς. Αποστολικόν,

-- Κανών ΛΗ.

της ε. α. 1. Τον εκ των Πατέρων ημών τεθέντα κανόνα, και ημείς παραφυλάττομεν τον ούτω διαγορεύοντα, είτις

έκ Βασιλικής εξουσίας έκανίσθη πόλις, ή αύθις καινισθείη, τους πολιτικούς και δημοσίος τύπος, και τών έκκλησια

στικών πραγμάτων ή τάξις άκολουθείτω. Ο παρών Κανών είναι ό ίδιος ιζ της δ. και όρα την ερμηνείαν εκεί,

Κανών ΛΘ'.

:1. Του αδελφού και συλλειτουργού ήμων Ιωάννου του της Κυπρίων νήσου προέδρου, άμα το οικείο

της ΕΕ και λαώ, έπι την Ελλησπόντιον έπαρχίαν, διάτε τάς βαρβαρικάς εφόδους, διά τετο της εθνικής ελευθερω

τια: θήνα δουλείας κα καθαρώς το σκήπτρος τού χριστιανικωτάτου κράτους υποταγήνα, της ερημένης

Α.α τη μεταναστάντος νήσου προνοια του Φιλανθρώπου Θεού, και μόχθω τού φιλοχρίστου, και ευσεβούς ήμων

- Βασιλέως, συνορώμεν, ώστε άκαινοτόμητα διαφυλαχθήνα τά παρά τών εν Εφέσω το πρότερον συνελθόν

των Θεοφόρων Πατέρων τώθρόνω του προγεγραμμένου άνδρός παρασχεθέντα προνόμια, ώστε την νέαν Ίουστ

νιανούπολιν το δίκαιον έχειν της Κωνσταντινουπόλεως, και τον έπ' αυτή καθιστάμενον θεοφιλέστατον Επίσκοπο,

πάντων προεδρεύειν τών της Ελλησποντίων έπαρχίας, και υπό τών οικείων Επισκόπων χειροτονείσθαι, κατά την

αρχαίαν συνήθεια». Τα γαρ εν εκάστη εκκλησία έθη, και οι Θεοφόροι ήμων Πατέρες παραφυλάττεσθαι διεγνώκασι
του της Κυζικηνών πόλεως Επισκόπου υποκειμένου τώ προέδρω της ειρημένης Ιουστιανινουπόλεως, μιμήσει τών

λοιπών άπάντων Επισκόπων, τών υπό τον λεχθέντα Θεοφιλέστατον πρόεδρον Ιωάννην. Υφ, ού, χρείας καλούσης,

και ό της αυτής Kυζκηνών πόλεως Επίσκοπος χειροτονηθήσεται. ------------

Ερμηνεία,

-- * * ν - - ν η ν

Εις τον καιρών του Βασιλέως Ιουστινιανού του β', ο Κύπρου άρχιεπίσκοπος Ιωάννης αναχωρήσας από την επαρχίαν του μα

(1) Θρόνος λέγεται όχι ή παροικία άπλώς, αλλά εκείνη όπου είναι χειροτονούνται εις τους τόπους εκείνους, όπου είναι έρημοι πιστών, και

πεπολισμένη από χριστιανούς, και Κληρικούς. Όθεν εκείνοι όπου χειροτο- Κληρικών ώς ήμες λέγομεν. Αλλ' εις εκείνους όπου έχουν μεν και χριστια

νούνται εις όνομα τινών πόλεων, αι οποίαι από Χριστιανούς, και Κληρι- νούς, και Κληρικούς, κατεχομένους δε όμως από βαρβάρους, και έθνι

κούς είναι έρημοι, αυτοί ώς μηδενός πληρώματος πιστών, και Κληρικών κους, ώς και ο Κανών ούτος της Συνόδου διορίζει. Ανακόλουθον γάρ

προϊστάμενοι, από τους απολύτως χειροτονουμένους είναι, κατά την έστιν όποιμήν να ήναι χωρίς ποιμνίου και Επίσκοπος χωρίς Επισκοπής,

παπίστικην ειδωλοποιϊαντών της ανατολής Πατριαρχών. Το όποιον είναι (2) Σημείωσα, ότι αγκαλά και οι αρχιερείς ούτοι των αιχμαλωτί

παρά κανόνα κατά τον σ. της δ. διά τούτο οι τοιούτοι δεν πρέπει να σθέντων από τους βαρβάρους θρόνων δεν δύνανται να υπάγουν εις αυ

τιμώνται με την προεδρίαν του Επισκόπου. Το τέλος γαρ των τοιού- τούς. Ένα μή εμβάλλωσι τον εαυτόν τους εις προϋπτους, και φανερούς

των δεν είναι η προστασία του λαού, αλλ' ή φιλοτιμία και φιλοκέρδεια, κινδύνους, όπερ πειράζειν εστί τον Θεόν κατά τον Χρυσόστομον (όμιλ.
και άρα εις την υποσημείωσιν της Επιστολής της γ.: Συνόδου. Είδε και κα. πρός Έβρ), μ’ όλον τούτο και μακράν ιστάμενοι πρέπει με επιστο

ο Βαλσαμών λέγει, ότι προσταγή εγένετο Αλεξίου του βασιλέως, να ψη- λάς, ή και με άλλους τρόπους, να επιστηρίζωσι το ποίμνιον αυτών,

φίζωνται αρχιερείς εις τας Ανατολικάς, εκκλησίας, κάνου δύνανται νά ύ- έως ού, να αναχωρήσουν οι βάρβαροι.

πάγουν εκεί, διά τας των εθνικών επιδρομές, ρητέον, ότι δεν λέγει να

Α
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-

ζή με τον λαόν του, ήλθεν εις την επαρχίαν της Ελλησπόντου ("Ελλήσποντος δε είναι, κατά μεν τον Βαλσαμώνα, τά άνα

τολικά όρια, τα απο την Αβύδον, ήτοι το ανατολικών Κάστρον από τα έξω, έως της Θράκης εκτεινόμενα, κατά δε τον Χρύ

σανθο, ο άπο της Τενέδου μέχρι Καλλιουπόλεως εκτεινόμενος πορθμός) τόσον διά τας των Βαρβάρων επιδρομάς, όσον και διά

τί ελευθερωθείς από την αιχμαλωσίαν αυτών, προνοία Θεού, και επιμέλεια του Βασιλέως, υπετάγη εις την Ρωμαικήν Βασιλείαν.

Διά τούτο ο παρών Κανών διορίζει να σώζωνται ολόκληρα τα εις τον Κύπρου χαρισθέντα προνόμια από τον της γ' Συνόδου

ή. Κανόνα, και η νέα Ιουστινιανούπολις αύτη να έχη το δίκαιον της Κωνσταντινουπόλεως (δηλ. να ήναι και αυτή αυτοκέφαλος

ώσπερ εκείνη, ή, καθώς ή Ασιανή, Ποντική, και Θρακική υπετάγη εις τον Κωνσταντινουπόλεως, ώς είπομεν Καν κή, της

δι, ούτω και εις την Κύπρον ή Ελλησπόντιος έπαρχία) και να χειροτονήται ο Αρχιεπίσκοπος αυτής από τους έδικούς του Ε

πισκόπους, κατά την αρχαίαν συνήθεια». Ώστε, ο τής Κυζίκου πόλεως Μητροπολίτης να υποτάσσεται εις αυτόν, καθώς και
»

πάντες οι έν Κύπρώ, Επίσκοποι, και, χρείας καλούσης, να χειροτονήται από αυτόν (1). Ανάγνωθι και τον ή της τρί

της Συνόδου.

--

τη ν

Κανών Μ.

-

Επειδή τώΘεώ κολλάσθαι διά της έκτών του βίου θορύβων αναχωρήσεως, λίαν εστι σωτήριον,χρη:

μη άνεξετάστως ήμάς παρά τον καιρόν τους τον μονήρη βίον αιρουμένους προσεσθαι. Αλλά τον πα- της και οι

ραδοθέντα ήμύν παρά των Πατέρων και εν αυτοίς φυλάττειν όρον, ώστε την όμολογίαν του κατά Θεόν :";

βίου τότε προσεσθαι δε, ώς ήδη βεβαίαν, και από γνώμης, και κρίσεως γινομένην, μετά την του λόγου ή και

συμπλήρωσιν. Έστω τοίνυν ο μέλλων τον μοναχικόν ύπέρχεσθαι ζυγόν, ουχ ήττον, ή δεκαετής, έντώ προέδρω

κειμένης, και της επί τούτω δοκιμασίας, ει τον χρόνον αυτώ αυξηθήναι λυσιτελέστερον ηγείται, προς την έντώ

μονήρει βίω εισαγωγήν, και κατάστασιν. Eι γάρ και ο Μέγας Βασίλειος έν τους ιερούς αυτού Κανόσι την έκουσίως

εαυτήν προσάγουσαν τώ Θεώ, και την παρθενίαν ασπαζομένην, τον έπτακαδέκατον διανύουσαν χρόνον, τώ τών

Παρθένων τάγματι αριθμείσθαι νομοθετεί Αλλ' ούν τώ περί των χηρώντε, και Διακονισσών παραδείγματι κατα

κολουθήσαντες, εις τον ειρημένον χρόνον αναλόγως τους τον μονήρη βιονέλομένους, περιεστήσαμεν. Ενιά. Τιμόθεο

γάρ τω Θεω Αποστόλω γέγραπτα, εξήκοντα ετών την έντή έκκλησία καταλέγεσθαι χήραν. Οι δε ιεροί Κανό

νες, Τεσσαράκοντα ετών την Διακόνισσαν χειροτονείσθαι παραδεδώκασι, την έκκλησίαν χάριτι θεία κραταιοτέραν

γενομένην, και επί τά πρόσω βαίνουσαν έωρακότες, και τότών πιστών προς την των θείων εντολών τήρησιν πά

γιόντε, και άσφαλές, όπερ και ήμες άριστα κατανοήσαντες άρτως διωρισάμεθα, την ευλογίαν τής χάριτος τώ

μέλλοντα των κατά Θεόν αγώνων ενάρχεσθαι, ώσπερ τινά σφραγίδα ταχέως ένσημαινόμενο, εντεύθεν αυτόν προς

το μή έπιπολύ οκνεϊ, και άναδύεσθαι προσβιβάζοντες, μάλλον μένουν και προς την του αγαθού παρορμώντες έκ

λογήν. Και κατάστασιν -

Ερμηνεία

Εκείνοι που θέλουν να γίνουν μοναχοί ή μονάστρια, δεν πρέπει, κατά τον παρόντα κανόνα, νά δέχωνται άνεξετάστως, και

έξω από τον πρέποντα καιρών, και όρον τον παραδοθέντα από τους θείους Πατέρας (και μάλιστα τον Μέγα Βασίλειον- - ν πε Α ν ν φ η - ρ ν α - η μ. Θ. ν γ » Σ

αλλά τότε πρέπει να δέχεται ή ομολογία, και υπόσχεσις όπου δώσουν οι τοιούτοι προς τον Θεόν, ώς βεβαία και από γνώ

μης έδικής των γινομένης άφ’ ου τελειωθή ή κρίσις του λογικού αυτών (2), καθώς εν τώ ή. Κανόνι λέγει ο Μέγας Βασί

λειος, και μάλιστα εν τώ ιέ, κατά πλάτ. βρω αυτού. Λοιπόν ο μέλλων γενέσθαι μοναχός, άς μην ήναι λιγώτερον από δέκα

ρόνων, πλην εις την εξουσίαν του Αρχιερέως ας ευρίσκεται να κάμνη την δοκιμήν αυτού, και να αυξάνη εις αυτόν (άνα

όγως δηλ. με την εκ φύσεως γνώσιν αυτού) τους χρόνους. Αν το σοχατη συμφερότερο» Διότι, αγκαλά να Μέγας Βα
-- Αν αν -- κ ν -- - Λ, α ε ν

σίλειος εις τον προορηθέντα κανόνα αυτού, διορίζη να συναρίθμητα εις το τάγμα των παρθένων ή υπέρ τους δεκαέξ, ή δε

καεπτά χρόνους ούσα παρθένος. Αλλά ήμες ακολουθήσαντες εις το παράδειγμα των χηρών, και Διακονισσών, τους δεκαέξι

και δεκαεπτά χρόνους του Βασιλείου, εις τους δέκα γρόνους ώλιγοστεύσαμεν. Διότι, ο μεν άπόστολος διορίζει νά καταλέγεταιχρ -- ν ς Ιρ νο Λ " - - D

ν - Αν ν - - - ν --

ήτοι νά συναρίθμητα ήρα εις την έκκλησίαν, όχι λιγώτερον από έξήκοντα χρόνων. Οι δε Πατέρες της δ. λέγουσι νά
- ν μη ν νο ί η ν ν κ ν ε

(1) Επειδή ο β. Ιουστινιανός ο “Ρινότμητος, αυτός ήν ό και την πα

ρούσαν σ', συναθροίσας Σύνοδον, και την Κύπρον της δουλείας ελευθερώ

σας, και νέαν Ιουστινιανούπολιν έπι τώ ονόματι αυτού ταύτην καλέσας.

Διά τούτο και οι Πατέρες της Συνόδου διά την προς τον Βασιλέα φιλοτι

μίαν, και χάριν, υπέταξαν την "Ελλήσποντον επαρχίαν εις τον Κύπρου

μέγει δε ο Ζωναράς, ότι αν μέν ποτε υπετάσσετο ό Κυζίκου εις τον

Κύπρου, τούτο ου γινώσκει, ότι δε τώρα ουχ υποτάσσεται, γινώσκει κα

λώς. Ο δε Ανώνυμος ερμηνευτής λέγει, ότι, αφ' ού η Κύπρος ήλευθε

ρώθη από τους εθνικούς, και έγύρισεν ό Κύπρου εις τον θρόνον του,

έγύρισαν πάλιν και αι επαρχία της Ελλησπόντου εις τον Κωσταντι

νουπόλεως.

(2) Ας μή παραξενεύεται τινάς βλέπωντας, τον μεν Μέγαν Βασίλειου

από το ένα μέρος να λέγη εν τώ ή αυτού κανόνι, ότι η συμπλήρωσης,

και διάκρισις του λογικού γίνεται εις τας παρθένους υπέρ τους δεκαέξ,

ή δεκαεπτά χρόνους της ηλικίας των. Την δε παρούσαν Σύνοδον άπό τό

άλλο να λέγη έντώ ανά χείρας Κανόνι, ότι γίνεται εις τους δέκα χρόνους

της ηλικίας. Επειδή ή του λογικού τοιαύτη, τελείωσις, εις άλλους μεν

γίνεται όγλιγωρότερα, εις άλλους δε βραδύτερα. Διότι άλλοι μεν όντες

φύσεως όξυτέρας και λεπτοτέρας, ταχύτερα λαμβάνουσι και την διάκρισιν

του καλού, και του κακού κατά τον Βαλσαμώνα. Όθεν και ο ιερός T

μόθεος εν τώ ιή. Κανόνι λέγει, ότι άλλων μεν τα αμαρτήματα κρίνον

τα παρά Θεού από τον δέκατον χρόνου της ηλικίας των Αλλων δε, από

περισσοτέρους χρόνους. Είδε παρά Θεού τα από της δεκαετούς ηλικίας

αμαρτήματα κρίνονται, φανερών, ότι ταύτα και μετά την συμπλήρω

σιν του λογικού γίνονται. Λέγει γαρ ό Θείος Βασίλειος (κατά πλάτ. όρω

ιέ) «ότι ύστερα από την τελείωσιν του λόγου, και τιμα, και τιμωρία

» τους άμαρτάνουσιν, ή τους κατορθούσε, παρά του δικαίου κριτού κατά

την των έργων αξίαν δίδονται. Θέλει δε και ο Θείος Χρυσόστομος (λόγω

προς πιστον πατέρα) ότι οι νέοι από την δεκαετή ηλικίαν πρέπει να

παλαίoυσι προς τα πάθη, και την κακίαν, και να τιμωρούνται διά τάς

πάμαρτίας όπου ήθελαν κάμει. Όθεν και ο Κίτρους Ιωάννης έντώ δ. αυτού

»Κανόνι λέγει, ότι τα μεν αρσενικά παιδία πρέπει να εξομολογούνται τάς

» άμαρτίας των εις Πνευματικούς από τον δέκατον τέταρτον χρόνον της

νήλικίας των, τα δε θηλυκά από τον δωδέκατου (και αφήνω να λέγω, ότι

και μερικοί νεώτεροι διδάσκαλοι θέλουσι να εξομολογούνται κατά την πα

ηρούσαν πονηράν γενεών, τα μεν κοράσια από έξι χρόνων, τα Ι Ματθ κό".

δε αρσενικά από οκτώ χρόνων : το πληθυνθήνα την 120 Γέν ή 21,

» ανομίαν και διά τό νά έγκητα ή διάνοια του ανθρώπου, κατά το γε

εγραμμένου, επι τα πονηρά εκ νεότητος), άλλοι δε πάλιν φύσεως όντες

κπαχυτέρας, και νοθροτέρας, αργότερα, και εις περισσοτέρους χρόνους
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ρόνων Τεσσαράκοντα εν τώ ιέ. Κανόνι (1) βλέποντες την έκκλησίαν του Θεού προκύπτουσαν με την

χάριν του Θεού, και την σταθερότητα όπου δείχνουν οι χριστιανοί εις την φύλαξιν των θείων εντολών. Ταύτα και ήμες στο

χαζόμενοι καλώς, τον Κανόνα τούτον έδιωρίσαμεν, έγχαράττοντες εις την άπαλήν ψυχήν του μέλλοντος να αρχίση τούς Πνευ

ματικούς αγώνας των μοναχών, ώσάν σφραγίδα, την ευλογίαν της θείας χάριτος, και συγκροτούντες αυτόν διά του Κανόνος

τούτου, όχι εις τό νά άμελή εις πολύν καιρών την εργασίαν της αρετής, αλλά μάλλον εις το να εκλέξη την αγαθήν μερίδα

λιγωρότερα. Λέγει δε και ο ς" της έν Καρθαγένη, ότι αν παρθένοι πρέπει να καθιερώνωνται εις τον Θεόν από μόνον τον
α ι κ - » - αν Α-- ν ά - ν 2-2 » ό -A - ν "-- ν *.- 2-1 τον - επιβάτη

- - - - - ν-- --- Αν - Ην ν- -- ν ν - -

Επίσκοπο, και ο νά τής αυτής, ότι πρέπει και να προνοούνται από αυτόν, ή, απόντος αυτού, να προνοούνται από τον πρεσβύτερον

Κανών MA".

χειροτονήται Διακόνισσα χ
ν

-

-

Τους έν πόλεσιν, ή χωρίοις έν έγκλείστρας βουλομένος αναχωρεί, και έαυτούς κατά μόνας προσέχει», πρότε

ρον έν μοναστηρίω εσένα δε, και την αναχωρητικήν παιδοτριβείσθαι διαγωγήν, και επί τριετή χρόνον τώ της

μονής έξάρχοντιέν φόβω Θεού υποτάττεσθαι, και την κατά πάντα, ώς προσήκεν, υπακοήν έκπληρούν. Και ούτως

όμολογούντας περί της εν τοιούτω βίω προαιρέσεως, και ώς έξιόλης καρδίας έκουσίως τούτον άσπάζονται, υπό του

κατά τον τόπον δοκιμάσαι προέδρου. Είθ' ούτως έφ' έτερον ενιαυτόν, έξωθεν προσκαρτερεν της έγκλείστρας, ώς

άν ό σκοπός αυτών πλειόνως φανερωθείη. Την καύτα γάρ πληροφορίαν παρέξουσιν, ώς ού κενήν θηρώμενοι δόξαν,

άλλά δι' αυτό το όντως καλόν, την ήσυχίαν ταύτην μεταδιώκουσε. Μετά δε την τοσούτου χρόνου συμπλήρωσιν,

» της ηλικίας των, την τού καλού, και κακού λαμβάνουσι διάκρισιν. Όθεν,

νό μεν Θεός λέγει, ότι οι Ισραηλίται υπέρ τους είκοσι χρόνους έδιάκρι

»ναν το καλον, και το κακόν. «Και ώργισθη θυμώ Κύριος εν τη ημέρα

» εκείνη, και ώμοσε λέγων, ει όψονται οι άνθρωποι ούτοι οι άναβάντες έξ

»Αιγύπτου από εικοσαετούς και επάνω, οι επιστάμενοι το αγαθόν, και το

κακόν, την γην, ήν ώμοσα τώ, Αβραάμ, και Ισαάκ, και Ιακώβ» (αριθμ.

λό. ιό) ό δερλέ. Κανών της εν Καρθαγ. λέγει, ότι αν παρθένοι να λαμ
-- - - -- -- - - ν -- - -

βάνουσι το σχημα, όταν αναχρονων εικοσιπεντε, εεω μονον αν τυχε
καμμία αναγκαία περιστασις, άρπαγής, ή κινδύνου θανάτου. Και διά νά

ειπώ καθολικώς, εκείνο όπου λέγει ο βηθείς ή του Τιμοθέου Κανών, κατά

την φυσικήν γνώσιν, και φρόνησιν του κάθε ενός, ούτω και ή τελείωσις

του λογικού κρίνεται, και ακολούθως ή κρίσις του καλού, και κακού. Και
άν θέλωμεν να ειπούμεν την αλήθειαν, όσον οι τού καθ' ήμάς αιώνος

χρόνο, προβαίνουσε, τόσον και τα παιδία πονηρότερα γίνονται. Και αν

κολούθως και προ της δεκαετίας ακόμη το καλόν, μάλιστα δε το κακόν,

διακρίνουσε μερικά. Διά ταύτα ούν πάντα ή παρούσα Σύνοδος, όχι μόνον

διά την προκοπήν της εκκλησίας, και των χριστιανών, ώς αυτή λέγει,

αλλά και διά την εκ φύσεως οξυτέραν του καλού, και κακού διάκρισιν,

(όπερ ου λέγει) από δεκαετούς ηλικίας θέλει να γίνωνται μοναχοί, ακούου

σα του Σολομώντος να λέγη, ότι η φρόνησις εις τους ανθρώπους είναι

πολιά, και γηραλεότης, «πολιά δέ έστι φρόνησις ανθρώπους», και τού

Σοφ, ο έ1 Ελιούς παρά τω Ιώβ. «Ούχ οι πολυχρόνιοι εισε σοφοί ουδε

32, 8. νοι γέροντες, οίδασι κρίμα, αλλά πνεύμά έστιν εν βροτούς,

» πνοή δε Παντοκράτορός έστιν ή διδάσκουσα». Άλλως τε δε, επειδή και

ή Σύνοδος μεν αύτη δεν εστάθη έως εις τους δέκα χρόνους, αλλά έδωκεν

εξουσίαν εις τον Αρχιερέα να τους αυξάνη. Η δε πρωτοδευτέρα διορίζει

να δοκιμάζουν τρεις χρόνους οι θέλοντες μονάσα, έντώ έ αυτής Κανόνι,

ιδού όπου πάλιν οι χρόνοι συνέρχονται σχεδόν με τους δεκαέξι χρόνους

του Βασιλείου, κατά τους όποιους, εφήβου όντος του μέλλοντος μονάσα,

και ακολούθως δυναμένου να διακρίνη άν ήμπορη να φυλάξη παρθενίαν,

ή όχι, βεβαία και (κεκυρωμένη λογίζεται ή ομολογία του. Και τούτο δε

πρέπει να προσημειώσωμεν, ότι κάλλιστον πράγμα τή αληθεια ήθελεν εί

ναι, άνισως, κατά τον κανόνα τούτου, «εγίνοντο νέοι, και αγένειοι μοναχοί,

» κατά του δέκατου χρόνον της ηλικίας αυτών, ή και εις τον τρισκαιδεκατον

χρόνου (μετά της τριετούς δηλ. δοκιμής) από την τρυφεραν, και απαλήν

ναυτών ηλικίαν ταύτην ηγωνίζοντο κατά των παθών, και του κοσμοκρά

»τορος, και προς πάσαν αγαθών άσκησιν ευθύς εξ αρχής ενήγοντο,

-κατά τον Μέγα Βασίλειον (όρω κατά πλάτ. έ) αγαθών γαριφησιν ο

» Ιερεμίας άνδρι, όταν άρη ζυγόν εκ νεότητος αυτού». "Επειδή δε, ή καθ'

ημάς αύτη γενεά επιρρεπής προς τα πάθη εγένετο, διά τούτο ό Αρχιε

ρεύς, καθώς από τον ίδιον τούτον κανόνα προστάζεται, πρέπει νά αυξά

να τους χρόνους εις τους μέλλοντας μονάσα, έως ότου νά γενειάζουν, Ότι

τούτο είναι συμφερώτερον, και εις αυτούς τούτους τους μονάζοντας,

διά να γίνεται ή κρίσις του λογικού αυτών τελειοτέρα, και ακολούθως ή

δοκιμή, και εις τους συνοικούντας αυτούς μοναχούς, διά νά μη γίνωνται

εις αυτούς με το αγένειον και γυναικοειδές αυτών πρόσωπον, σκανδάλου,

και απωλείας πρόξενοι, και άρα εις την υποσημείωσιν του γ. της ά. και

τον ισ. τής εν Γάγγρα. -- -

(1) Δεν είναι ανάρμοστου το παράδειγμα των χηρών, και Διακονισ.

σών όπου φέρει εδώ ό Κανών, ώς τινες είπου, καθ' ότι, αι μεν ήταν χή

ρα, αι δε Διακόνισσα. Αλλ' ουδε εις την εγκράτειαν του γάμου, την

οποίαν δύνανται να ασκήσουν και αι Διακόνισσα εις

και αι χήρα εις τον ξ. της ηλικίας των, αποβλέπων ό Κανών, ταύτας

τον μ.. χρόνου,

εις το μέσον έφερεν. Αλλ’ ουδε όπερ λέγει ό Ζωναράς, ή μεν Διάκονος

ώς ούσα παρθένος, και ήδονής μη γευσαμένη, εάν έως του μ. έτους της

ηλικίας της έγκρατευθή, θέλει πιστευθή, ότι ασφαλώς θέλει παρθενεύσει

εις το εξής. Η δε χήρα ώς ήδονής του ανδρός γευσαμένη, εχρειάσθη τους

εξήκοντα χρόνους προς δοκιμήν περισσοτέραν και τα εξής: ασυμβίβαστα

γαρ ταύτα προς το νόημα, και την εκδοχήν του παρόντος κανόνος, ή

μείς δε συμβιβάζοντες όσον το δυνατόν το παράδειγμα λέγομεν. Ότι η

χήρα όπου αναφέρει ο Παύλος, αγκαλά και να έσυναριθμείτο εις το

τάγμα το χηρικόν χωρίς τινος χειροθεσίας, κατά το ά και β. κεφ.

του γ. βιβλ. των Αποστολικ. Διαταγών να διακονήται από την εκκλη

σαν, κατά τον κο Βασιλείου, και επαρκήται εις τας προς ζωάρκεια

χρειας της «Καθώς ο ίδιος Παύλος επιφέρει λέγων, «Ειδέ τις πιστός, ή

πιστή, έχει χήρας, επαρκείτω αυταίς, και μή βαρείσθω ή εκκλησία, να

ντας όντως χήρας επαρκέση». Αγκαλά, λέγω, και ή χήρα αύτη εις τοχη

ρικών τάγμα έσυναριθμείτο, και όχι εις τό τών Διακονισσών με όλον

τούτο, επειδή από τάς μονογαμους ταύτας χήρας εχειροτονούντο και

Διακόνισσα, φανερόν ότι και αυτα εξήκοντα χρόνων ούσα εχειροτονούν

το. Και ό λόγος έστι, διά τί, αν το κατώτερον τάγμα των χηρών μό

νον, εις τοσούτους χρόνους κατελέγοντο, να μη καταστρηνιάσωση του

Χριστού, πόσω μάλλον αι χήρα, και διά χειροθεσίας Διακόνισσα, εις
τοσούτους χρόνους δεν έπρεπε να χειροθετούνται, τών οποίων ό μετά

χειροθεσίαν γάμος ήτον ασυγκρίτως παρανομώτερος τού τών χηρών γά

μου, και ακολούθως ό διά τούτο φόβος ήτον μεγαλήτερος; ου μόνον δε

διά λόγου τούτο δείκνυται, αλλά και διά των πραγμάτων. Μαρτυρεί γαρ

ο Σωζόμενος βιβλ. ζ. κεφ. ις, ότι ο Βασιλεύς Θεοδόσιος έκαμε νόμον

(προ της δ. και της παρούσης Συνόδου) να μη λαμβάνη Διακονίαν κάμ

μία γυναίκα, άν έχη παιδία, και αν δεν γένη υπέρ τα εξήκοντα

έτη. «Έκ ταύτης δε της αιτίας συμβάλλει και Θεοδόσιου τον Βασιλέα

προνοούμενου της των εκκλησιών ευκλείας τε και σεμνότητος, νομοθετή

νσαι τις γυναίκας, ειμή παίδας έχουν, και ύπερ εξήκοντα έτη γένον

» το, Διακονίαν Θεού μη επιτρέπεσθαι, κατά το του αποστόλου Παύλου

» ρητόν πρόσταγμα». Αλλά τούτους τους εξήκοντα των Διακονισσών εις

μ. ή δ. ώλιγόστευσε, διορίσασα άπλώς, και αορίστως, ότι Διάκονος να

μη χειροτονήται προ ετών Τεσσαράκοντα, είτε δηλ. εκ τών παρθένων

είναι αύτη, είτε εκ τών μονογάμων χηρών. Λοιπόν διά τους λογαριασμούς

τούτους προφυές είναι το παράδειγμα των χηρών, και Διακονισσών, ο

που αναφέρει ό Κανών, και άριστα συμβιβάζεται προς το αυτού νόημα,

Διακονίσσας γάρ με Διακονίσσας, συγκρίνει τας εκ των χηρών γινομένας

Οτι δε εκ των μονογάμων τούτων εχειροθετούντο Διακόνισσα, συμ

μαρτυρούσε ά.α Αποστολίκαι διαταγα βιβλ.τ. κεφ. ιζ, λέγουσα. Δια

κόνισσα δε γενέσθω παρθένος άγνή, είδε μήγε, κάν χήρα μονόγαμος, πιστή

τιμία β. ό μή της παρούσης σ'. Κανών λέγων, ότι ή γυνή του μέλ

λοντος γενέσθαι Αρχιερέως, άν ήνα αξία, να γίνεται. Διακόνισσα και

γ. ή περίφημος εκείνη Ολυμπιάς, και χήρα ούσα, ήτον Διάκονος. Οτι

δε και ο γάμος των Διακονισσών ήτον παρανομώτερος από τον γάμου

των χηρών δείκνυται εκ του ιέ, της δ. και κό, του Βασιλείου, εκείνος

μεν γαρ αναθεματίζει την ύπανδρευθείσαν Διάκονον μετά τού συναφθέν

τος αυτή, ό δε τού Βασιλ. αφορίζει μόνον της Κοινωνίας την ύπανδρου

θεϊσαν χήραν, έως ού παύση της ακαθαρσίας. Επειδή και αι χήρα έπηγ

γέλλουτο να μην ύπανδρευθούν δεύτερον, καθώς και η Άννα ή θυγάτηρ

του Φανουήλ, και κατά το ά. κεφ. τού γ. βιβλ. τών Διαταγών, και

κατ’ εκείνο όπου λέγει ό Παύλος. «Έχουσα κρίμα, ότι την πρώτη

πίστιν ελέτησαν» (α. προς τιμ.), όρα και την υποσημείωσιν του ιθ" της α
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ει τη αυτή προαιρέσει έμμένοιεν, έγκεκλείσθαι αυτούς, και μηκέτι τούτοις έξείναι, ότε βούλονται, της τοιαύτης

καταμονής αφίσταθαι. Εκτός ειμή διά κοινήν λυσιτέλεια», και ωφέλεια, ή ετέραν ανάγκην πρός θάνατον αυτούς

βιαζομένην, προς τούτο έλκοντο, και ούτω, μετ' εύλογίας του κατά τον τόπον Επισκόπου. Tών δε ερημένων προ

φάσεων διχα, έγχειρούντας, εκ των καταγωγίων αυτών έξιένα, πρωτοτύπως μεν άκοντας αυτούς καθείργνύειν έν

τη ερημένη έγκλείστρα, έπειτα δε νηστείας, και έτέρας σκληραγωγίας αυτούς θεραπεύειν. «Ειδότας, Λουκ. 2, 62'

» κατά το γεγραμμένο, ώς ουδείς βαλών την χείρα έπ' άροτρον, και στραφείς εις τά οπίσω, εύθετός έστιν εις την

»Βασιλείαν τών ουρανών». -

Ερμηνεία

Μέγα και τολμηρών πράγμα είναι, τό, ευθύς ευθύς από την κοσμικήν ζωήν, να αναχωρή τινάς, και μέσα εις έγκλειστή

ρια νά έγκλείεται, και από μίαν υπερβολήν να μεταπηδά εις άλλην υπερβολή, από το πολυτάραχο, λέγω, πέλαγος του βίου,

εις το δυσκολοδιάβατον πέλαγος της ήσυχίας. Διά τούτο οι Πατέρες ούτοι εν τώ παρόντι Κανόνι διορίζουσιν, ότι οι τούτο

ποιήσα, θέλοντες, να πηγαίνουν εις μοναστήριο, και αφ' ού τρεις χρόνους δείξουν κατά πάντα υπακοήν εις τον ηγούμενο, να

δοκιμάζωνται από τον Αρχιερέα, ομολογούντες ότι θεληματικώς, και εξ όλης της καρδίας ποθούσε την τοιαύτην αναχώρησιν.

Επειτα μετά τούτο, να ησυχάζουν έξω της έγκλείστρας ένα χρόνο, διά νά δώσουν περισσοτέραν πληροφορία, ότι όχι διά

κενοδοξία, αλλά διά μόνον το τής ησυχίας καλών, την ζωήν ταύτην επιποθούσε. Και αν μετά ταύτα πάντα στέκωνται στερεοι εις

τον αυτόν λογισμών, και προθυμία, τότε νά έγκλείωνται, και πλέον να μην έχουν την άδεια να ευγαίνουν έξω, όταν θέλου

σιν, έξω μόνον διά κοινή ωφέλειαν του λαού, και διά κίνδυνο θανάτου. Πλην και τότε νά ευγαίνουν με ευλογία, και ά

δειαν του κατά τόπον Επισκόπου. Ειδέ χωρίς τάς αιτίας ταύτας ήθελαν εύγουν, και στανικώς νά έγκλείωνται πάλιν εις την

βηθείσαν έγκλειστράντων, και με νηστείας, και άλλας κακουχίας να κανονίζωνται, διά νά μάθωσιν, ότι, καθώς είπεν ο Κύριος,

όποιος βάλλει το χέρι του εις το άλετρον, ήτοι όποιος αρχίση την κατά Θεόν πολιτεία, έπειτα γυρίση εις την κοσμικήν ζωήν,

ούτος δεν ήμπορεί να ευθυπορήση εις την Βασιλείαν τών ουρανών,

Κανών MB.

Τους λεγομένους έρημίτας, οίτινες μελανείμονούντες, και τάς κεφαλάς κομώντες περιάγρυσι τάς πόλεις, με

ταξύ άνδρών λαϊκών και γυναικών άναστρεφόμενοι, και το οικείον επάγγελμα καθυβρίζοντες, όριζομεν, ει μεν αι

ρούνται τάς κόμας άποκειράμενοι, τότών λοιπών μοναχών άναδέξασθαι σχήμα, τούτους έν μοναστηρίω έγκαθι

στασθαι, και τους αδελφούς έγκαταλέγεσθαι. Ειδεμή τούτο προέλοντο, παντάπασιν αυτούς των πόλεων απελαύ
εσθαι, και τάς ερήμους οικεί, έξιών και την έπωνυμίαν έαυτούς άνεπλάσαντο.

Ερμηνεία,

Επειδή πάλαι πολλοί λαοπλάνοι έρημίται όνομαζόμενοι, μαύρα εφόρου, και μαλλία τρέφοντες εις την κεφαλήν, έπεριτριγύ

ριζον εις τας πόλεις, αναμεταξύ ανδρώντε, και γυναικών, και το μοναχικών επάγγελμα καθύβριζον. Διά τούτο ορίζει ο παρών

Κανών, ότι οι τοιουτοι, ει μεν θέλουν να κουρεύουν τα μαλλία, ώς και οι λοιποί έν, Μοναστηρίος ευρισκόμενοι Μοναχοί 1)

και εις Μοναστήριον να αποκατασταίνωνται, καλώς αν έχο. Όχι και δεν θέλουν, νά διώκωνται τελείως άπό τάς πόλεις, και

να πηγαίνουν να κατοικούν εις τας ερήμους, από τας οποίας ψευδώς, και ουκ αληθώς, έρημίτας τον εαυτόν τους ώνόμασαν

Κανών MT. --

Τής ά.

β' β.

ν

Εξόν υπάρχει Χριστιανώ τον ασκητικών ελέσθαι βίον, και την πολυτάραχον ζάλην των βιωτικών και

πραγμάτων αποθέμενον εν Μοναστηρίω εσένα, και κατά το μοναχικόν σχήμα αποκαρήγα, καν ένοιω Ιωάννου -

δήποτε πταίσματι αλώ ό γάρ Σωτήρ ημών Θεός έφη. «Τον ερχόμενον πρός με,ούμή έκβάλλω έξω». 13:”

ώς ούν της μοναχικής πολιτείας, την έν μετανοία στηλογραφούσης ζωήν ήμύν, τώ γνησίως ταύτη προστιθεμένω

συνευδοκούμεν. Και ουδείς αυτόν παρεμποδίσει τρόπος προς την του οικείου σκοπού αποπλήρωσιν.

Ερμηνεία,

Ως φαίνεται, θέλοντές τινες να μονάσουν, εμποδίζοντο από τινας, τυχόν δα αμαρτήματα, όπου έκαμαν Όθεν ο παρών διο

ν α ν ον

ρίζει, ότι είναι άδεια εις τον κάθε Χριστιανών (αυτεξούσιον δηλ. και όχι υπεξούσιον. Και όρα τον πό. Αποστολικών) νά άπαρ
-- Η Σ. Σ. Α - η »

νήται τον κόσμο, και να πηγαίνη εις Μοναστήριον νά άποκείρεται, (2) κάν έκαμε και το μεγαλήτερον άμάρτημα. Επειδή και

(1) Σημείωσα από του παρόντος Κανόνος, ότι οι εν Κοινοβίοις, και

Μοναστηρίοις ευρισκόμενοι Μοναχοί πρέπει συμμέτρως να κουρεύωση τά

μαλλία των, διότι κουράν σύμμετρον φαίνονται να κάμνουν οι Μοναχοί,

και από τον κανόνα τούτου, και από τον περί παρθενίας λόγου του Με

γαλου Αθανασίου, και από τον ά ειρηνικών Γρηγορίου του Θεολόγου,

και από πολλές ιστορίας του Λαυσαϊκού. Επειδή κοντά εις τους Μο

ναχούς ό παρών καιρός, πένθους καιρός έστι, κατά τον θείον Χρυσόστο

μον, (όμιλία υπ. Ματθ.) και τον Ιωάννην της Κλίμακος. Ο δε Θεός λέ

γει διά του Ησαΐου, ότι σημείου πένθους, και κλαυθμού, και κοπετού,

είναι ή ξύρησης της κεφαλής (Ησαΐ. κβ. 12). Και άν, κατά τον Παύλον,

κάθε άνδρας άπλώς άσχημονή έχωντας μαλία (και όρα την υποσι

-------------------------------------

του τίτ. της παρούσης), πόσω μάλλον άσχημονούσαν οι μοναχοί μαλλία

τρέφοντες; εάν δε όλοι κοινώς οι μοναχοί πρέπει συμμέτρως να κόπτωσ

τα μαλλία των, πόσω μάλλον πρέπει να κόπτωσιν αυτά οι εν Μοναστης

ρίοις, ή κελλίοις ευρισκόμενοι νέοι Μοναχοί, και Διάκονοι, οι τοιούτο,

γαρ όσον σκανδαλίζουσι τους άλλους με το αγένειον του προσώπου των

άλλο τόσον σκανδαλίζουσι και με τα μακρά και κτενισμένα μαλλία των

Από ταύτα δε πρέπει να φυλάττωνται οι εν ταις πόλεσι, και μάλιστα

οι εν τη Βασιλευούση ευρισκόμενοι,

(2) Απόκαρσιν εδώ ο Κανών λέγει το μέγα και αγγελικόν σχήμα, ε

πειδή, κατά τον Βαλσαμώνα, (Ερμ. τού β. τής εν τη αγία Σοφία) κυ

ρίως απόκαρσις είναι ή του μεγάλου και αγγλικού σχήματος περιβολή,

--------------

---------
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ο Κύριος είπε, δεν θέλω αποδιώξει, εκείνον που έρχεται προς του λόγου μου λοιπόν επειδή η ζωή των μοναχών εικονίζει την

μετάνοια, καθώς και η στήλη εικονίζει το στηλογραφούμενον πράγμα. Διά τούτο και ημείς ευαρεστούμεθα, και συγχαίρομεν
-

εις τους προτιμώντας αυτήν, και καμμία αιτία (άμαρτίας δηλ. και όχι υπεξουσιότητος) δεν θέλει εμποδίσει τους τοιούτους από

τήν του σκοπού τελείωσιν. Λέγει δε και ο κέ του Νικηφόρου, ότι, εάν τις ασθενής ών, επιζητή το μοναχικών σχήμα, πρέπει να του

δίδεται,

Θεσσαλονίκης Συμεών χωρίς όμως γέροντος του μέλλοντος

ται, κατά τον β', της ά και β.

ωρις άναβολήν καιρού, και ή χάρις να μην εμποδίζεται από αυτόν. Τούτο το ίδιον λέγουσι και ο Βαλσαμών, και ο

αυτάνεις υποταγήν δεχθήνα, κανένας μοναχός δεν πρέπει να γίνε

Κανών Μ.Δ.

Της δ', ις".

της Αγκύρ.

εθ. Βασιλ. σ'

«ή ιθ. κ.ξ

-

Μοναχός έπι πορνεία άλους, ή πρός γάμου κοινωνία», και συμβίωσιν γυναίκα άγόμενος, τους τών

πορνευόντων επιτιμίοις κατά τους Κανόνας ύποβληθήσεται.

Ερμηνεία,

Εάν μοναχός έλεγθή ότι επόρνευσε, ή υπανδρευή, ώς πόρνος, ήτοι επτά χρόνους να επιτιμάται κατά τους κανόνας, χω
ριζομένου πρότερον του παρανόμου συνοικεσίου, διορίζει ο παρών Κανών. Κανόνας δε έννοεί τον ιθ. του Βασιλ. άνάγνωθι και

τον ίς της δ' (1).

Κανών ME.

Της Καρθ.

ρλέ.
Επειδή μεμαθήκαμεν, έντισε γυναικείος Μοναστηρίοις τάς μελλούσας του ιερού εκείνου καταξιούσθαι

σχήματος, πρότερον σηρικας, και παντοίας στολαΐς, έτι μην και κοσμίοις, χρυσώ, και λίθω πεποικιλ

μένος, υπό των προσαγόντων αυτάς περιστέλλεσθαι, και ούτω τώ θυσιαστηρίω προσιούσας, εκδίδύσκεσθαι την
-

Πρέπει δε να ήξεύρωμεν, ότι απ' αρχής το σχήμα των μοναχών ήταν

ένα και μόνον, το μέγα δηλ. καθώς ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης το

γράφει εις την διαθήκην του. Δεν θέλεις δώσει τινος εκείνο, όπου λέγουσι

μικρόν σχήμα, έπειτα το μέγα. Διά τι το σχήμα ένα είναι, ώσπερ και

το βάπτισμα, καθώς οι άγιοι Πατέρες το έμεταχειρίσθηκαν. Και ο θείος

Γρηγόριος ο Παλαμάς εις μίαν επιστολήν προς Παυλον ιερομόναχουλέ

γει, τούτο είναι το μέγα και μοναχικόν σχήμα. Μικρόν δε σχήμα των

μοναχών οι Πατέρες δεν ήξεύρουσιν, αλλά μερικοί από τους μεταγενε

στέρους, έφάνηκαν μεν, ότι το εμοίρασαν εις δύω, με το να κάμνουσιν

όμως τάς αυτάς έρωταποκρίσεις, και υποσχέσεις τόσον εις το μικρόν,

όσον και εις το μέγα, πάλιν ένα σχήμα το αποκαθιστώσει. Και ό Θεσ

σαλονίκης Συμεών (κεφ. κ) λέγει, ότι καθώς το βάπτισμα είναι έν και

μόνον, έτζι και το σχήμα των μοναχών. Το γαρ μικρον σχήμα άββα

βών και προοίμιον είναι του μεγάλου σχήματος, και επενρήθη από τινας

ύστερινούς Πατέρας διά την ασθένειαν, (ή και αμέλειαν) των ανθρώπων,

Και το ευχολόγιον δε και ο Βαλσαμών (Ερμην του β. της έντη άγια

Σοφία) το μικρόν σχήμα άρραβώνα ονομάζουση του μεγάλου σχήματος,

Ο δε Ιώβ, ό καλούμενος αμαρτωλός, εν τω περί μυστηρίων (παρά τω

Συνταγματίω του Χρυσάνθου Ιεροσολύμ.) και τρίτον σχήμα προσθέτει

λέγων, ούτω. Το μοναχικόν σχήμα απο τού έλαττονος επί το τελειότε

ρον προχωρεί, από μικροσχήμου και βασοφόρου καλουμένου, εις τό της

Κουράς άγιου σχήμα. Και από τούτου παλιν εις το αγγελικόν μέγα κα

λούμενον παρομοίως δε και το ευχολόγιον εις τρία διαιρεί τάς ακολου

βίας του σχήματος εις ακολουθίαν ρασοφόρου, μικροσχήμου και μεγαλοσχήμου.

καιμικροσχήμονμέν δεν ονομάζει τον ρασοφόρου, ώς τον όνομάζει ο Ιωβ, αλλά

τον κοινώς παρ ήμών λεγόμενον σταυροφόροι, τι οποίοι Κουρά, σχήμα

ώνόμασεν ό Ιώβ άνωτέρω, Τούτων ούτως ειρημένων, όσοι μεν φθασουν

να γίνουν ρασοφόροι, δεν δύνανται πλέον να ρίψουν τα ράσα και να

ύπανδρευθούν, άπαγε. Πώς γαρ τούτο θέλουν τολμήσουν, εις καιρόν όπου

και τις τρίχας της κεφαλής των έκούρευσαν, το όποιον δηλού πώς απέρ

βιψαν από την κεφαλήν των κάθε φρόνημα κοσμικόν, και αφιέρωσαν την

ζωήν των εις τον Θεόν. Πώς, όπου και βάσον μοναχικών δι’ ευλογίας εφό

ρεσαν, και καμιλαύχιον, και το όνομά των άλλαξαν, και δύω ευχαί παρά

του ιερέως ανεγνώσθησαν εις αυτούς, εις τας οποίας ο ιερεύς ευχαριστεί

τον Θεόν, διά τί τους έλύτρωσεν από την ματαίαν και κοσμικήν ζωήν,

και τους εκάλεσεν εις το σεμνόν επάγγελμα των μοναχών, και παρακα

λεί αυτόν να τους δεχθή εις τον σωτήριον του ζυγόν, και αν εκείνος όπου

μοναχα υποσχεθή να γένη καλόγηρος, χωρίς να βασοφορέση, πρέπει να

μή παραβαίνη, αλλά να τελειόνη την υπόσχεσίν του (και άρα την υποση

μείωσιν τού κή. του Βασιλ.) κατά τό, τας ευχάς μου αποδώσω τώ Κυρίω,

πόσω μάλλον ό και τα ράσα φορέσας; δια τούτο και ο Βαλσαμών (Ερμ.

του έι της ά και β.) λέγει, ότι ο ρασοφορέσας δεν έχει πλέον άδεια να

γένη λαϊκός, αλλά θέλει αναγκασθή να τελειώση τον αν σκοπόν του, ή

το να λάβη το σχήμα τέλειον, όχι και δεν θέλει, να έχη να τιμωρητα,

καθώς ο νόμος προστάζει εις τον ά. τίτλ. του δ. βιβλ. άρα και την

υποσημείωσιν του ή του Βασιλ όπου λέγει τα αυτά και Βαλσαμών ό

αυτός. Όσοι δε πάλιν είναι μικρόσχημοι σταυροφόροι και αυτοί ευρί

σκονται εις δύω στενά δηλαδή, και να φυλάττουν την ακρίβειαν των με

-- --------------------------------------------------------

γαλοσχήμων, διά τί τάς αυτάς και απαράλλακτους υποσχέσεις, και των

αυτών ευχών των μεγαλοσχήμων έδωκαν εις τον Θεόν και αυτοί, και με

τα αυτά άμφια εκείνων (πλήν τινων) έκοσμήθησαν παρά του Θεού, ήξιώ

θησαν (πλην τριών) και αυτοί. Μη προφασιζόμενοι προφάσεις εν αμαρτίας,

πώς αυτοί τάχα δεν είναι μεγαλόσχημοι, και διά τούτο δεν έχουν χρέος

να φυλάττουν την ακριβή πολιτείαν τών μοναχών. Και προς τούτοις να

μην αμελούν, αλλά να σπουδάζουν εις το να παίρνουν και το μέγα σχήμα

τό τέλειον. Διά τί καθώς ό άββαβών με τον γάμον συγκρινόμενος είναι

ατελής, έτζι και το μικρόν σχήμα όπου έχουν, με το να ήναι άρραβών

προς το μέγα, ώς είπομεν. Είναι και αυτό ατελές, και ακολούθως και αν

τοί όπου το έχουν είναι ατελείς. "Ας δούν δε τον Συμεών τον Θεσσα

λονίκης (κεφ. τξ.) όπου λέγει, ότι, όσοι είναι ατελείς εις το σχήμα, πρέ

πει να τελειωθούν. Ένα μη αποθάνουν ατελείς, χωρίς της τελειοτάτης τε

λετής τού σχήματος.... και ότι, καθώς εκείνος όπου δεν βαπτι

φθη, δεν είναι χριστιανός, έτζι και εκείνος όπου δεν τελειωθή εις το

σχήμα, δεν είναι μοναχός (τέλειος δηλ.) σημείωσαν δε και τούτο, ότι

αγκαλά και Αθανάσιος ο εν τώ Αθω, και ό όσιος και όμολογητής Δου

ναλε παρά το συναξαριστή (Δεκεμβρ. ζ) και άλλοι τινές, έλαβον πρώτον

το μικρόν σχήμα, και έπειτα το μέγα, κατά διαφόρους καιρούς, καλ

λίτερα όμως και ακριβέστερα ποιούσιν εκείνοι, όπου άπαξ γίνονται με.

γαλόσχημοι, χωρίς να γίνουν μικρόσχημοι, διά τί με την μίαν αυτήν και

μόνην φοράν, έν και μοναδικών πραγματικώς αποδεικνύουσε το σχήμα

τών μοναχών, όπερ ή των αγίων παράδοσης βούλεται. “ΙΙ δε ευχή όπου

ευρίσκεται τυπωμένη εις το βιβλίου των του Στουδίτου κατηχήσεων, ός

τις λέγει, ότι ο ποιητής αυτής έλαβε το μικρόν σχήμα, έπειτα έλαβε το

μέγα. Αύτη, λέγω, ή ευχή, αγκαλά και ήναι κατανυκτική και ψυχωφελής,

όμως δεν είναι Θεοδώρου του Στουδίτου, άλλα Θεοδοσίου τινός, ώς τούτο

φαίνεται εν αυτή, εκ διαφόρων ερανισθείσα. Αγκαλά δε και κάθε καιρός

ήναι αρμόδιος εις τό νά γένη τινας μοναχός, άρμοδιώτερος όμως είναι

εις τούτο ό τής Τεσσαρακοστής, ότι καιρός μετανοίας έστι, κατά την κέ.

απόκρ. Συμεών του Θεσσαλονίκης. Ο δε Ιώβ λέγει, ότι πολλοί μοναχοί,

η μονάχα εις μίαν λειτουργίαν ου γίνονται από ένα γέροντα, άλλά ένας

και μία Αγγελικών δε λέγεται το σχήμα των μοναχών, και διά άλλα αι

τια, μάλιστα δε διά τα δύω ταύτα, ένα μεν, διά τι ό μοναχός πρέπει

ενσαρκιών να μιμηται την άσαρκον ζωήν, και παρθενίαν των άγγέλων,

και άλλο δε, διά τί ο μοναχός πρέπει πάντοτε να δοξολογή, τον Θεόν,

ώς οι εν ουρανώ άγγελοι κατά τον Θεσσαλονίκης Συμεών. Ο δε Αρεοπα

γίτης Διονύσιος εν τώ περί μοναχικής τελειώσεως λέγει, ότι ή τών με

ριστών ου μόνον ζωών, αλλά μήν, και φαντασιών αποταγή, την τελειο

τάτην έμφαίνει τών μοναχών Φιλοσοφίαν, ένεπιστήμη των ενοποιών έντο

λών ενεργουμένην.

(1) Ο Βαλσαμών βλέπωντας να κανονίζεται μόνον ως πόρνος ο υπαν

δρευθείς μοναχός από τον παρόντα Κανόνα, καθώς και ένας κοσμικός, λέγει,

ότι η συγκατάβασις αύτη γίνεται διά τους μοναχούς εκείνους, όπου άφ’

εαυτών, και θεληματικώς χωρίσουσι τον παράνομον γάμον αυτών, και

τρέξουν προς την εξομολόγησαν, και μετάνοιαν, και όχι διά τους άκου

σιως μετανοούντας,

--------------------------- ---------------------------------------------------------

- ------------------------

------------------
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τοσαύτης της ύλης άμφιασίν, παραχρήμάτε γίνεσθαι επ’ αυταίς την τού σχήματος ευλογίαν, και το μέλαν αυτάς

ένδυμα άμφιέννυσθαι. Ορίζομεν, ώστε μηκέτι από του νυν τούτο γίνεσθαι, ουδέ γαρ ευαγές υπάρχει, την ήδη δια

της οικείας προαιρέσεως αποθεμένην πάσαν την του βίου τερπνότητα, και άσπασαμένην την κατά Θεόν πολιτείαν,

και βεβαιώσασαν ταύτην λογισμούς άκλινέσι, και ούτω τώ. Μοναστηρίω προσελθούσαν, αύθις εις ανάμνησιν διά του

τοιούτου φθαρτούτε, και βέοντος κόσμου ελθεί, ών ήδη έποιήσατο λήθην. Έκ τούτου τε άμφίβολον καταστήναι,

και την ψυχήν έκταραχθήνα, δίκην κυμάτων επικλυζόντων, και τήδε κακείσε περιστρεφόντων, ως μήτε δάκρυον,

έστιν ότε, λοιπόν άφιεισαν, την έν τη καρδία διά του σώματος κατάνυξιν επιδείξασθαι. Αλλ' ει και βραχύτι, ώς

εικός εκπηδήσειε δάκρυον, μή μάλλον της διά τον άσχητικών αγώνα διαθέσεως χάριν, ή διά τό τον κόσμον, κατά

έν Κόσμω καταλιπείν, παρά τους όρώσι τούτο προελθείν λογισθήναι,

Ερμηνεία,

Εμποδίζει ο παρών Κανών το να στολίζονται αι γυναίκες, όπου μέλλουν να γίνουν μοναχα με μεταξωτά φορέματα, και

με άλλα κόσμια χρυσίου, και λίθων πολυτίμων, και έτζι εστολισμένα να πλησιάζουν προς το άγιον βήμα της εκκλησίας των γυ

ναικείων Μοναστηρίων, και εκεί, νά έκδύωνται μεν τα τοιαύτα μάταια στολίδια, παρευθύς δε νά ενδύωνται τα μαύρα των Μο

ναχών φορέματα, και την ευλογίαν του σχήματος να λαμβάνουσε. Διότι δεν είναι πρέπον, ή γυνή εκείνη, όπου πρότερον έξοι

κείας προαιρέσεως απέρριψε κάθε ήδονήν του βίου, και ηγάπησε την κατά Θεόν πολιτεία, και με λογισμούς στερεούς έβεβαίωσε

την προαίρεσιν της ταύτη, και έτζι στερεά έπήγεν εις το μοναστήριο, πάλιν να έρχεται εις ένθύμησιν με τα τοιαύτα στολίδια,

εκείνων όπου κατερρόνησε προλαβόντως και άλησμόνησε (1), και όχι μόνον τούτο, αλλά και εκ των στολιδων τούτων, νά ταρα
γθή ή ψυχή -- και το αν και θούν ” και τα - κι τι ναι - τία, 3-3 ύν 3.- και του ν. 4-2 λά ν λ Α και τη

χθη η ψυχή της, με το να ασηκωθούν κατ' αυτης αι κοσμικα φαντασία, ωσαν κυματα, ωστε οπου μήτε οακρυον λοιπον να την
ν

ν

άρήσουν νά εύγάλη, όταν κουρεύεται, και με αυτό να δείξη την της καρδίας κατάνυξιν. Eι δε και ολίγον δάκρυον ήθελεν ευγά

λει, τυχόν, να νομίζεται από τους βλέποντας, ότι το εύγαλε, όχι τόσον διά τί ήξώθη τού άγγελικού σχήματος, όσον διά τί ά
---- ν η , - Α.

φηκε κόσμο, και τα εν κόσμω.

(1) Από τα λόγια ταύτα του κανόνος συμπεραίνομεν, ότι ή αλη

σμονησία αύτη διά τινος χρονοτριβής έντώ Μοναστηρίω, και δοκιμής

εγίνετο, και ακολούθως ότι και τότε οι Μοναχοί, και Μονάζουσα με

τα κοσμικά φορέματα έκαμναν την δοκιμήν, και όχι με βασοφορίαν. Τα

μαύρα γάρ φορέματα, λέγει, μετά το προσελθεν τώ Μοναστηρίω ένε

δύοντο, φανερώτερον δε γίνεται τούτο από τον ολέ, της εν Καρθαγ. όρα

και τον ά. του Νικολάου περί τούτου. Και σημείωσαν κατά τον Παχυ

μέρην εν τη εις τον άγιον Διονύσιον παραφράσει, ότι το μαύρον φόρε

μα τών μοναχών δηλοί, ότι μοναχικώς αυτοί πολιτεύονται, συμμαζόμε

νοι εις τον εαυτόν τους, καθώς και το μαύρου χρώμα συμμαζόνει την

όψιν εις εαυτό. "Η μοναχική τάξις μοναχώς πολιτεύεται τούτο γαρ

δηλοί και το αμφιεννύμενον μέλανα Διο και ο θείος Αθανάσιος εν τω

περί Παρθενίας λέγει, ό επενδύτης σου μέλας, μή βεβαμμένος έν βαφή,

αλλ’ αυτοφυής ιδιόχροος, όχι μόνα δε τα μαύρα οικεία είναι εις τους μο

ναχούς, αλλά και τα φαιά, τα οποία δεν είναι ούτε πολύ μαύρα, ούτε

πολύ άσπρα, αλλά σύνθετα από μαύρου, και άσπρου, δι’ό και ό Χρυ

σόστομος εν τώ περί παρθενίας, ουκ εν φαίους ιματίους και χρώμασιν

ή παρθενία. Δηλοί δε τούτο και Ζώσιμος ο ιστορικός, το δε Μαυρον

χρώμα δηλοί ακόμη και το πένθος και λύπην, όπου πρέπει να έχη ό

Μοναχός Οι γαρ λυπούμενοι και πενθούντες διά τινας συγγενείς των

αποθανόντας, συνηθίζουσι να μαυροφορούν. Επειδή δε ανεφέραμεν διά τα

μοναχικά φορέματα, καλόν είναι εδώ να ερμηνεύσωμεν και τι δηλοί το

καθ' ένα. Ο μεν ούν χιτών (ο οποίος ήταν ώσαν εις είδος υποκαμίσου, ο

νύν έσώρκσον καλείται, και Zωστικόν) δηλοί τόν χιτώνα της αγαλλιά

σεως, και την θείαν δικαιοσύνην, ήν ενδύεται ο Μοναχός αντί των δερ

ματίνων χιτώνων, και αντί της γυμνώσεως του Αδάμ, κατά το Ευ

χολόγιον, και τον Θεσσαλονίκης Συμεών. Το παλλιον (τό όποιον ήταν

φόρεμα και περιβόλαιον, ώσαν εις είδος του νυν καλουμένου Επανωράσου,

ή μανδοράτου, καθώς και ό Θεσσαλονίκης Συμεών περιβόλαιον το όνομά

ζει, και ο Αββά Ισαάκ λέγων, έλξον το παλλίον σου, φόρεμα το θέλει

να ήτον, και όχι καθώς οι τωρινοί μοναχοί το παλλέον άποβαλόντες

αντί τούτου, το καλούμενον παραμάνου μεταχειρίζονται, εις καιρόν όπου

το όνομα του παραμανδύου δηλοί φόρεμα, και ώσαν δεύτερον μανδύαν

(διά τούτο, ώς φαίνεται, και το ευχολόγιον μανδύαν ονομάζει το μικρόν

σχήμα) και όχι το σπιθαμιαίον αυτό τετράγωνον, όπου τώρα φορούν

οι μικρόσχημοι πίσω εις τας πλάτας). Το παλλίου, λέγω, δηλοί την

στολήν της αφθαρσίας και σεμνότητος, και την θείαν σκέπην και περι

βολήν, κατά το ευχολόγιον, και τον Θεσσαλονίκης Συμεών. Η ζώνη δερ

ματίνη ούσα, και σφίγγουσα την μέση, όπου εισε τα νεφρά και το ε

πιθυμητικό, δηλοί την νέκρωσιν των σαρκικών επιθυμιών, και την

σωφροσύνη, και το να είναι έτοιμος εις τας Διακονίας ο Μοναχός, κατά

τό. Ευχολόγιον, Συμεών, Κύριλλου Ιεροσολύμων, Δωρόθεον, και Σωζόμενον

(βιβλ. γ. κεφ. ιγ) τα σανδάλια και παπούτζια δηλούν πώς πρέπει ο

Μοναχός να τρέχη ετοίμως την στράταν τού Ευαγγελίου της ειρήνης,

χωρίς να σκοντάβη, αλλά να πατή επάνω τών νοητών όφεων. Και ότι

τ

καθώς τα παπούτζια είναι υποκείμενα εις το λοιπόν σώμα, έτζι και το

σώμα πρέπει να ήναι υποκείμενον εις την ψυχήν, κατά το Ευχολόγιον,

τον Συμεών, και τον Ιεροσολύμων Κύριλλον. Ταύτα μεν είναι τα άμφια

του Μικροσχήμου, και Σταυροφόρου ο δε Μεγαλόσχημος και ταύτα τα

τρία φορέματα έχει παράνω το Κουκούλιον, τον "Αναλαβον, και τον Μαν

δύαν. Δηλοι δε το μεν Κουκούλιον την περικεφαλαίαν του σωτηρίου, κατά

το Ευχολόγιο, την της θείας χάριτος επισκίασιν, την αποβάλλουσαν

τά του κόσμου νοήματα, κατά τον Συμεών, και Κύριλλου Ιεροσολύμων,

την ακακίαν, και ταπείνωσιν. Ότι και τα άκακα νήπια τοιαύτα φορούσε

Κουκούλια, κατά τον Σωζόμενου και Δωρόθεον. Ο δε Αναλάβος (ός τις

και αναβολεύς ονομάζεται από τον Σωζόμενον εκ δερμάτων εστι κατά τον

Συμεών, ήδη δε καλείται Πολυσταύρου) δηλοί ότι αναλαμβάνει τον σταυ

ρών του Κυρίου ό Μοναχός, και ακολουθεί αυτό, κατά το Ευχολόγιο,

και τον Συμεών, και του Δωρόθεον έχων δε έμπροσθεν και όπισθεν

σταυρούς, δηλοί κατά τον Ιεροσολύμων Κύριλλου, ότι και ο κόσμος πρέ

πει να σταυρώνεται εις τον Μοναχόν, με την απ' αυτού αναχώρησιν

ό Μοναχός εις τον κόσμου, με την προς αυτόν άπροσπάθειαν κατά

τό, εμοί κόσμος έσταύρωτα, καγώ τω κόσμω. Ο δε Σωζόμενος λέγει

ότι σφίγγοντας αυτό τους ώμοπλάτας δηλοί, ότι πρέπει ο Μοναχός να

είναι έτοιμος εις Διακονίαν, ο δε Μανδύας (τον οποίον άχερίδωτον χιτώ

να ο Σωζόμενος ονομάζει, Κολύβιου δε ό Δωρόθεος) περιεκτικός ών όλων

των άλλων, δηλοί ότι ο Μοναχός ευρίσκεται τελιγμένος εις τον μανδύαν

του, ώσαν μέσα εις τάφου κατά τον Συμεών. Ο δε Σωζόμενος, και ο

Δωρόθεος λίγουσιν, ότι αυτός, μη έχων μανίκια και χέρια, δηλοί, ότι

ο μοναχός δεν π. να ασηκόνη χέρι εις τινα, μήτε να πράττη τι

του παλαιού ανθρώπου. Το δε άπλωμα του μανδύου δηλοί τό πτερω

τικών των αγγέλων, κατά του Ιεροσολύμων Κύριλλου. Ότι άγγελικών

καλείται το σχήμα των μοναχών, αι δε τέσσαρες γωνία του μανδύου

δηλούσε τάς δ. γενικός αρετάς, φρόνησιν, σωφροσύνην, δικαιοσύνην, και

ανδρείαν είχε δε και κόκκινου σημάδι ό μανδύας, το όποιον σημαίνει

κατά τον Αβάν. Δωρόθεου, ότι οι καλόγηροι γνωρίζονται δι' αυτού και

είναι στρατιώται του ουρανίου Βασιλέως. Ότι δε ο μανδύας μόνον είναι

του μεγαλοσχήμου, τό λέγει ο Θεσσαλονίκης Συμεών. Φησί γαρ ούτος

(κεφ. σογ), τελευταίου δε, ως περιεκτικόν πάντων περιβάλλεται τον μαν

δύαν. Εν ώ και τρανώτερόν φασιν ό ιερεύς, «Ο αδελφός ημών ό δείνα

νέλαβε το μέγα και αγγελικόν σχήμα», άγκαλά και το Ευχολόγιον λο

τέλα περί μανδύου του μεγαλοσχήμου δεν αναφέρει. Το δε Καμιναντ

χιον, και το Επανωκαμιλκυχον ευλογίαν ξεχωριστήν δεν έχουν τις

δε την ευλογίαν του Κουκουλίου λέγουν και εις το Καμιλκύχίον του

σταυροφόρου. Τούτων ούτως ειρημένων, πρέπει ό ιερεύς, άντι του στο

μιαίου εκείνου παραμανδύου, να ευλογή το επανόρασον, και να το δει
να το φορή ο ύπ’ αυτού κουρευόμενος μοναχός. Ένα μή, όταν οι : τ,

έπανώρασον, καταγελάστως ευχής και εύλογίας άπορή. Eί δέ της και το

σπιθαμιαίου εκείνο θέλοι να φορη επάνωθεν του εσωράτου άντι σταυρού,

δεν είναι, φαίνεται μο, κανένα άτοπον.

-
XAE
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Κανών Mς.

της τ. με 1 Αϊ τον άσχητικών αιρούμενα βιον, και έν Μοναστηρίω καταταττόμενα, καθόλου μή προέτωσαν, ει

δέ τις απαραίτητος αυτάς άνάγκη προς τούτο έλκοι, μετ' εύλογίας, και επιτροπής της προεστώσης τούτο πρατ

τέτωσαν. Και τότε μη μόνα καθ' εαυτάς, αλλά μετά τινων πρεσβυτίδων, και πρωτευουσών, έν τώ Μοναστηρίω

μετ’ εντολής της Καθηγουμένης, παντελώς δέ αυτάς έξωκοιτείν, ουκ έξεστιν, άλλά και οι άνδρες οι τόν μονήρη

μετερχόμενοι βίον, χρειας έπειγούσης, και αυτοί μετ' εύλογίας του την ηγουμενίαν έμπεπιστευμένου προϊέτωσαν,

Ωστε οι παραβαίνοντες τον νύν όρισθέντα παρ' ημών όρον, είτε άνδρες είεν, είτε γυναίκες, προσφόρος επιτιμίοις

υποβληθήτωσαν --

Ερμηνεία,

Δεν θέλουσιν οι Πατέρες ούται να ευγανωσι παντελώς από τα Μοναστήριά των αι Μοναχαί, είδε και καμμία απαραίτητος

ανάγκη ήθελε τις βάζει εις τούτο, ας ευγαίνουν με ευλογία, και άδεια της προεστώσης, και τότε, όχι Μοναχαί, αλλά και με

άλλας όμου γεροντισσας κατά την ηλικία, και φρόνησιν. Νά κοιμώνται δε την νύκτα έξω από το Μοναστήριον αυτών, παντελώς

δεν είναι συγχωρημένον εις αυτάς. Αλλά και οι μοναχοί παρομοίως, άνάγκης έπειγούσης, άς ευγαίνουν από το Μοναστήριό

των με την ευλογίαν του Ηγουμένου, Όσοι δε κάμνουν άλλως, να επιτιμώνται με τα αρμόδια επιτίμια, που γνωρίση ο Ηγού

μενος, ή Ηγουμένη, είτε άνδρες είναι, είτε γυναίκες,

Συμφωνία,

Και ο Μέγας δε Βασίλειος (κατ' επιτομήν όρ ρα) χωρίς συγχωρήσεως του προεστώτος προστάζει νά μή πηγαίνη τινάς Μο

ναχός εις κανένα μέρος Όποιος δε ήθελεν εύγει έξω από το Μοναστήριον χωρίς να λάβη ευλογίαν, νά γίνεται άκοινώνητος

» (Επίτιμ. ά.), άλλ’ ουδε χάριν επισκέψεως των συγγενών τους πρέπει νά αναχωρούν οι Μοναχοί από τους αδελφούς, και να

-ζώσι ζωήν άμάρτυρον (κατά πλάτ. όρ, λ6) ή δε δευτέρα διάταξις του ά τίτλ. των νεαρών προβαίνουσα εις το έμπροσθεν, θε

σπίζει, ότι με την πρόνοιαν και επιμέλειαν του Επισκόπου πρέπει, μήτε οι Μοναχοί, μήτε α Μοναχαί νά ευγαίνουν όλως από

τα Μοναστήριά των, και να περιέρχωνται εις τας πόλεις, αλλά, διά μέσου μηνυτών, και αποκρισιαρίων, να κάμνουν τάς άπο

κρίσεις, όπου χρειάζονται, μένοντες μέσα εις τά Μοναστήριά των (παρά Φωτ. τίτλ.ιά, κεφ. δ)».

Κανών ΜΖ. - Η

ν ν -- - ν ν ν ν ν - - ν

της Ι. Μήτε εν ανδρώω Μοναστηρίο γυνη, μητέ εν γυναικείο άνήρ, καθεδέτω Παντός γαρ προσκόμματος,

και σκανδάλου έξω είναι δε τους πιστούς, και προς το εύσχημον, και ευπρόσεδρον τώ Κυρίω, τον εαυ

των εύθετίζειν βίον, ει δέτις τούτο πράξοι, είτε Κληρικός είη, είτε Λαϊκός, άφορζέσθω.

Ερμηνεία,

Διορίζει ο παρών Κανών, ότι μήτε γυνή άπλώς να κοιμάται την νύκτα εις Μοναστήριον των ανδρών Μοναχών, μήτε ανής

άπλώς να κοιμάται αμοιβαίως εις Μοναστήριον γυναικών Μοναστριών. Δ' ότι οι χριστιανοί άπλώς πρέπει νά μή προξενούσι

κανένα σκάνδαλο, και υποψίαν εις τους άλλους, αλλά να διαπερνώσι την ζωήν αυτών εύσχημο, και ευάρεστον εις τον Κύ

ριον. Πολλώ δε μάλλον πρέπει να φυλάττωνται από τούτο οι Μοναχοί, το δε να κοιμώνται γυναίκες εις μοναστήριον Μονα

χών, και αντιστρόφως άνδρες εις τα των Μοναστριών, τούτο και εις τον εαυτόν τους προξενεί σκάνδαλο, με το να ανάπτη το
έμφυτον της επιθυμίας πυρ, εις εκείνους, κα εις εκείας, κα εις τους άλλους ακόμη, με το να παρακινή αυτούς εις υποψίας

τόπους περί αυτών, Όποιος δε ήθελε κάμει τούτο, νά άφορίζεται, είτε Κληρικός είναι, είτε Λαϊκός

Κανών ΜΗ.

Η του προς Επισκοπής προεδρία άναγομένου γυνή, κατά κοινήν συμφωνίαν του οικείου άνδρός προδιαζευ

χθείσα, μετά την επ' αυτώ της Επισκοπής χειροτονία, έ, Μοναστηρίω εισιτων πόρωτής του Επισκόπου καταγω

γης ώκοδομημένων και της εκ του Επισκόπου προνοίας άπολαυέτω. Είδε και άξια φανεί, και πρός τό της Δια

κονίσσης αναββαζεσθω αξίωμα, α

-- Ερμηνεία,

ν αν -- ν ν - 4. Σ -- - - - ν ν - - ο

Προστάζει ο παρών Κανών, ότι η γυναίκα εκείνου που μέλλει νά γένη Αρχιερεύς, νά χωρζιτα πρωτον από αυτόν με

ς Μοναστήριον μακράν ευρισκόμενον τηςκοινήν συμφωνίαν αυτής τε και αυτού. Και άφ’ ού εκείνος χειροτονηθή, νά έμβαίνη ει

εκείνου έπαρχίας, ήτοι να γίνεται Καλογραία εις αυτό (1) νά προνοήται όμως εις τά προς ζωάρκειαν αναγκαία από εκείνον

(1) “οθεν και Ιωάννης εκείνος ο Γλυκύς, λογοθέτης ων τού δρόμου, άλλους εί μάτι άν εκ συμφώνου, και, δίδεται γυναικι, μή ζητεί λύσιν

και γυναίκα έχων, και παΐδας, ευθύς όπου έγινε Πατριάρχης, ή γυνή » Και πάλιν, ή γυνή του ιδίου σώματος ουκ εξουσιάζει, άλλ’ ό ανήρ,

αυτού εγένετο μοναχή, κατά τον Νικηφόρου Γρηγοράν (Ρωμ. ιστορ

βιβλ), σημείωσαν δε, ότι κατά την ομοίωσιν της γυναικος του μέλλοντος

γενέσθαι Αρχιερέως, πρέπει να κάμνη και ή γυνή του μέλλοντος γενέ

τθαι μοναχού Οίον Α. πρέπει να χωρίζεται από αυτόν με κοινήν συ

ναίνεση, και συμφωνία». Β. να μένη άγαμος εις το εξής. Και Γ. νά

γίνεται και αυτή μοναχή, ώσπερ ο ανήρ αυτής, μετά την εκείνου κουράν,

πρέπει να χωρίζεται από αυτόν με κοινήν συμφωνίαν, και όχι στα

νικώς διά τί ο Απόστολος λέγει προς τα ανδρόγυνα, μη αποστερείτε

και ο ανήρ του ιδίου σώματος ουκ εξουσιάζει, αλλ' ή γυνή είδε τον

νέαυτόν τους δεν εξουσιάζουν, άλλ’ είναι υπεξούσιοι ένας εις τον άλ

•λον, και όχι αυτεξούσιοι. Λοιπόν, ουδε χωρίς την κοινήν αυτών συμ

οφωνίαν να χωρισθούν δύνανται. Και ο Κύριος λέγει, ά ούν ό Θεός

νέζευξεν, άνθρωπος μη χωριζέτω συμφωνεί με τον Απόστολον και ό

»Μέγας Βασίλειος, ερωτηθείς γαρ, πώς πρέπει να δέχεται τινάς εις την

μοναδικήν πολιτείαν τους υπανδρευμένους, αποκρίνεται (όρ, κατά πλάτ,

» β.) ότι πρέπει να τους έρωτά πρώτον, άν κάμνουσι τούτο με κοινήν

---------------------------------------------------
----------------- , -------------------------------------



ΤΗΣ ς". ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ. Tς η

»

-

-

(εάν δηλ. ήναι ενδεής). Έπρόσταξε δε τούτο να γίνεται, να μη βλέποντες ένας τον άλλον, συνεχώς ενθυμώνται την προτέραν

των διαγωγή» και συμβίωσιν, και άκολούθως έκκαίωνται πρός σαρκικών έρωτα. Είδε και είναι άξια, ας γίνεται και Διακόνισσα

ανάγνωθι και τον Αποστολικόν έ και τον ιβ. της ς" και την β'
ν

υποσημείωσιν του μ. τής αυτής ς". Από τούτον δε τον Κανό

να συμπεραίνει ορθώς ο Βλάσταρς, ότι δεν πρέπει να δευτερούπανδρεύωνται ουδε αι γυναίκες των αποθανόντων ιερέων,

--

Κανών ΜΘ.

--
- -

Ανανεούμενοι και τούτον τον Ιερών Κανόνα, όριζομεν, ώστε τά άπαξ καθιερωθέντα Μοναστήρια κατά Ι:

γνώμην Eπισκόπου, μένειν εις το διηνεκές Μοναστήρια, και τα ανήκοντα αυτούς πράγματα, φυλάττεσθαι

ης και εν

τώ Μοναστηρίω, και μηκέτι δύνασθαι γίνεσθαι αυτά κοσμικά καταγώγια, μήτε δε υπό τινος τών άπάντων κοσμι

κούς άνδράση ταύτα έκδίδοσθαι. Αλλ' ει και μέχρι νύν γέγονε τούτο, μηδαμώς κρατείσθαι όριζομεν τους δε από

τού παρόντος πράττειν τούτο επιχειρούντας, ύποκεσθαι τους έκ τών Κανόνων έπιτιμίοις.

Ερμηνεία,

--

* Ο παρών Κανών ανακαίνουργώνει τον κό, της δι, αν και εκθέτει αυτολεξεί, και άρα την ερμηνείαν εκεί. Προσθέτωντας τούτο

Ο

μόνον παράνω από εκείνον, ότι μήτε να δίδωνται τα μοναστήρια από κανένα (είτε Κληρικών, ή Λαϊκών, ή Μοναχών δηλ) εις

άθρώπους κοσμικούς (1) διά νά τά κυβερνούν δηλ. και άν τούτο έγινεν έως τώρα, από τώρα όμως και ύστερον να μη γίνεταιν

συμφωνία, καθώς λέγει ό Παύλος, και ούτω να τους δέχεται επί πολ

ολών μαρτύρων, Είδε το ένα μέρος του ανδρογύνου, ό ανήρ δηλ. ή ή

- γυνή, δεν συμφωνεί εις τούτο, αλλά μάχεται εις τον τοιούτον χωρι

ισμόν, ολιγώτερον από το άλλο μέρος φροντίζον της προς Θεον ευαρέ

στήσεως, ήτις γίνεται δηλ. διά της μοναδικής ζωής. Τότε ας μη τους

- δέχεται, μήτε άς βάλη τον εαυτόν του εις ταραχές, ενθυμούμενος

και εκείνο όπου λέγει ο Παύλος, εν ειρήνη εκάλεσεν ημάς ό Θεός. Και εκείνο

- όπου είπεν ό Κύριος, όποιος δεν μισή τον Πατέρα, και μητέρα, και

γυναίκα, και τέκνα, δε ήμπορεί να ήνα εδικός μου μαθητής. Το όποιον

- και αυτοί μή πληρούντες, μαθηταί του Χριστού διά του μοναδικού

- επαγγέλματος να γίνουν δεν ημπορούν, ώσάν όπου κανένα πράγμα δεν

είναι προτιμότερον από το να υπακούη τινάς εις τον Θεόν, ήτοι εις τα πα

τραγγέλματά του, από τα όποια είναι, και το να δέχεται τους τοιού

- τους συναινούντας, και τό νά μή τους δέχεται μη μισούντας αλλήλους,

Διά τούτο γαρ και δις είπε τον αυτόν λόγον άνω, και κάτω ερμηνεύε

τα δε και ούτως εάν μάχεται το ένα μέρος προς το άλλο, άς λέγη

εις αυτούς ο μέλλων δεχθήνα νά μένουν εν τη ειρηνική συζυγία, εις

- την οποίαν τους εκάλεσεν ο Θεός, και ότι δεν ήμπορούν να γίνουν

μαθηταί του Χριστού, αν δεν μισήσουν αλλήλους. Επιφέρει δε ο άγιος,

- ότι το μέρος εκείνο όπου δεν αφήνεται από το άλλο διά να μονάση,

μπορεί και εν τη συζυγία ον, να κατορθώση τον σκοπον της μοναδι
- κής καθαρότητος, διά θερμής προσευχής και νηστείας Αλλά και ο

θείος Αυγουστίνος (επιστολ. μέ) γράφων προς Αρμενταριον, λέγει, δεν

δύναται να μονάση, το ένα μέρος του ανδρογύνου, παρά την γνώμην,

- και θέλησιν του άλλου. Είδε και παρά γνώμην αυτού μονάσοι, χρεω

-στεί να αναγκάζεται εις το να ενωθή πάλιν με αυτό και ο θείος ο

Ιερώνυμος (Επιστολ. ιδ) ελέγχει την Γαλατίαν σφοδρώς, διά τί ήθέλησε

να γένη καλογραία, χωρίς να θέλη, ο άνδρας της. Και ότι μεν πρέπει

ανά χωρίζεται με κοινήν συμφωνίαν ή γυνή του μέλλοντος μονάσα,

- ταύτα. Ότι δε και πρέπει να μένη άγαμος εις το εξής, φανερόν έστιν

εάν γάρ δευτερούπανδρευθή, μοιχεία ακολουθεί, και κατά τον λόγον του

- Κυρίου, είπόντος, πάς ό άπολύων την γυναίκα αυτού, παρεκτός λόγου

- πορνείας, ποιεί αυτήν μοιχάσθαι, και κατά τον λόγου του Παύλου,

ή γυνή, ζώντος του ανδρός (ζωήν δηλ. σωματικών, και πραγματικών,
- την οποίαν ζή και ό Μοναχός) μοιχαλίς χρηματίζει, εάν γένηται άν

δρι ετέρω. Λέγει δε και ο Χρυσόστομος (όμιλ. ιθ. εις την ά. προς

- Κορινθ. ζ), επειδή δι’ εγκράτεια, και δι' άλλας προφάσεις, και μικρο

- ψυχίας, γίνεσθαι διαιρέσεις των ανδρογύνων συνέβαινε, βέλτον μεν

- μηδε γίνεσθαι την αρχήν είδε άρα και γένοιτο, μενέτω η γυνή μετά

- του ανδρός, ει και μη τή μίξει, αλλά τώ μηδένα έτερον παρεισαγωγείν

- άνδρα, ταυτόν ειπείν, μενέτω άγαμος». Οτι δε εκ των δύω τούτων,

αναγκάζεται ή γυνή του μέλλοντος μονάσαι νά γένη και αυτή μοναχή

(τό όποιον ήταν το γ ), φανερών και τούτο έστιν, "Η συμφωνία γάρ

όπου έκαμε με τον άνδρα της εις το να μονάση, την αναγκάζει να μην

υπανδρευθή εις το εξής, αλλά να μένη άγαμος. Και η αγαμία παλιν αύ

τη διά να μένη στερεα, ακίνδυνος, και ανύποπτος, την αναγκάζει να α

ναχωρή από τον κόσμον, νά έμβαίνη εις μοναστήριον, και να κουρεύεται

μοναχή- Όθεν και Λέων ο σοφός αξίως κατά την αυτού σοφίαν, περί των

ανδρογύνων εδιώρισεν, εν τή κι αυτού νεαρά ταύτα. «Επειδή και εκ

» συμφωνίας διά σωφροσύνην ελύετο ο γάμος, προσταζομεν νά μή χωρί

•ζεται αλλέως, πάρεξ όταν και τα δύο μέρη, ευθύς όπου χωρισθούν,
γίνουν καλόγηροι, πέρνωντας ο καθείς τά εδικά του πράγματα (Αρ

μενόπουλ. Βιβλ. δ. τίτλ. ιβ.), τούτων ούτως ειρημένων, ουκ ορθώς λέγει

Ε

νό Βαλσαμών, ότι δύναται να γένη μοναχή, και χωρίς να θέλη ο άν

νδρας της». Και εκείνοι δε, όπου γνωματεύουσεν, ότι δύναται να δου

τερούπανδρευθή το έν μέρος των συζύγων, αφ' ού μονάση το άλλο, με

το να νομίζεται ότι απέθανεν, ώς άλλην ζωήν έκλεξάμενον, και ούτοι,

λέγω, επιστομίζονται από την παρούσαν Σύνοδον. Ήτις, και με όλον όπου

ό μέλλων χειροτονηθήναι Επίσκοπος, άλλην ζωήν έδιάλεξε και αυτός,

» όμως δεν συγχωρεί νά ύπαδρεύεται δεύτερον ή γυναίκα του, διά τι είναι

» μοιχεία. Είδε και το δ. κεφ. της κβ. του Ιουστινιανού Νεαράς, κεί

ο μενον εν τώ ζ" τίτλ. του κή. βιβλ. των Βασιλ. λέγει, ότι δύναται ο

» ανήρ, και ή γυνή, εις την καλλιτέραν ζωήν τών μοναχών μεθιστάμενοι

» να χωρίζωνται, και να αναχωρούν. Πλην ό χωρισμός ούτος αυτών

» συνενοούμενον έχει βέβαια και το να γίνεται εκ συμφώνου. Όρα και

» τόν αοίδιμον εν Πατριάρχας Δοσίθεον, σελ. 715. περί των εν Ιεροσο

»λύμ. Πατριαρχευσάντων, ός τις λέγει, ότι πλάνη είναι το να γνωμα

ντεύη τινάς πώς δύναται το εν μέρος των συζύγων να ύπανδρευθώ,

και αφ' ού μονάση το άλλο. Και ότι υπό ανάθεμα είναι οι μη πειθαρχούν

ντες τους Πατράσιν, αλλά συγχωρούντες, παρά γνώμην του ενός προ

»σώπου, νά μονάζη το άλλο. Όρα δε ότι το να μην έχουν βεβαιότητα

να ευχα, και υποσχέσεις της γυναικός υπεξουσίου ούσης προς τον

άνδρα (ώς και το ανάπαλιν) βεβαιούται από το λ. κεφ. των αριθμών,

-λέγει γαρ, Ο Τι ανέτως γυναίκα κάμη υπόσχεσιν καμμία προς τον Θεόν,

και ακούση αυτήν ο άνδρας της και σιωπήση, πρέπει να πληρώση την

νυπόσχεσίν της αυτή. Όχι και ο άνδρας της δεν σιωπήση, αλλά έναν

οτιωθή, να μην έρχεται εις έργου ή υπόσχεσις αύτη, και ο Κύριος διά

τούτο δεν θέλει την κατακρίνει Όρα και την υποσημείωσιν του κβ.

» Αποστολικού». Αφίνω να λέγω ότι όχι μόνον μετά συναινέσεως πρέπει

το ανδρόγυνον να μοιάζη, αλλά και η γυνή πρέπει να ερωτάται αν

στέργη να μονάση, είτε αυτή, είτε ο άνδρας της, και αν μετά τρεις

μήνας μένη εις τον αγαθών σκοπτών αυτών, τότε να απονείρωνται, και

και ή γυνή ή να Τεσσαράκοντα ετών και φρονήματος στερεού, κατά το

σχόλιον Βαλσαμώνος το εις το β. κεφαλαίου του ά. τίτλ. του νομικού

του Φωτίου. Ορα και Ιωά τον αμαρτωλών σελ. pλγ. του συνταγματίου

του Χρυσάνθου, θέλοντα μετά κοινής συμφωνίας να γίνωνται τα άνδρο

γυνα μοναχοι.

(1) Σημείωσα, ότι ο μεν Πατριάρχης Σισίνιος, αλλά δή και Ιωάννης

ο Αντιοχείας, συμφώνως με τον οικουμενικόν τούτον Κανόνα, τόμου

εξέδωκε, διορίζοντα, να μην εκδίδονται τα Μοναστήρια εις κοσμικούς,

Ο δε Πατριάρχης Σέργιος εκ του εναντίον άλλον τόμον εξέδωκε διορί

ζοντα να δίδονται τα μοναστήρια εις τους

να κάμνουν αυτά κοσμικά καταγώγια, το όποιον εμποδίζει ο Κανών,

άλλα διά να συνιστώσι και να βελτιούσιν αυτά. Φαίνεται όμως, αν στο

χασθή τινας καλά, ότι δεν έδιώρισε τούτο με ορθήν κρίσιν ο Σέργιος

εϊ γαρ ήτου ο σκοπός των Πατέρων να μη δίδωντα ταύτα εις τους κο

σμικούς, διά να τα κάμουν κοινά καταγώγια, διά τι να προσθέσει ο

παρών Κανών το νά μή δίδωνται υπό τινος τών απάντων εις κοσμικούς

άνδρας τα Μοναστήρια, εις καιρόν όπου ο δ. της δ', τούτο λέγει βη

τως, περιττή γαρ και ματαία αδολεσχία ήταν ή προσθήκη αυτη. Έπει
τα ο μεν ή της δ'. προστάζει να ήναι υποτασσόμενοι εις την εξουσία,

του Αρχιερέως, οι των Μοναστηρίων Κληρικοί, και προϊστάμενοι. Είδε

κατά του του Σεργίου τόμου, έκδίδονται τα Μοναστήρια εις τους κο

σμικούς, ακολουθον έστιν ότι οι των Μοναστηρίων προιστάμενοι πρέπει

να υποτάσσονται και εις τον αρχιερέα, και εις τους κοσμικούς, και

ακολούθως να δουλεύουτι δυσε κυριος. Αλλ' επειδή τούτο είναι αδύνατον,

--
-- -- - -

κοσμικούς, οχι ομως οια

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Κανών Ν.

Αποστ με Μηδένα των άπάντων είτε Λαϊκών, είτε Κληρικών κυβεύειν από του νυν ει δέτις τοιούτο φωραθείη
Αγ .

πράττων, ει μεν Κληρικός εη, καθαιρείσθω, ει δέ Λαϊκός, άφορζέσθω.

Ερμηνεία, --

Εμποδίζουσιν οι Πατέρες ούτοι το να παίζη κύβους, ήτοι αζάρια, ή χαρτία, ή ντάμα, ή άλλα τοιαύτα παιγνίδια, κάνε
ν ν - -- -- ν τ- ν

νας Λαϊκός, ή Κληρικός. Όποιος δι ύστερα από τον Κανόνα τούτον, ήθελε παίξει ταύτα. Eι μεν Κληρικός είναι, νά καθήρεται,

είδε Λαϊκός, να αφορίζεται, άρα και τον μβ. Αποστολικόν.

Κανών ΝΑ.

της και Ι. Καθόλου απαγορεύει ή άγια και οικουμενική Σύνοδος, τους λεγομένους μίμους, και τά τούτων θέα

ε: τρα, είτα γεμην κα τά των κυνηγίων θεώριο, κα τάς έπι σκηνής ορχήσεις, επιτελείται Eι δέ τις το

παρόντος Κανόνος καταφρονήσοι, και πρός τι έαυτόν τών άπηγορευμένων τούτων έκδώ, ει μεν Κληρικός εί, κα

θαιρείσθω, ει δε Λαϊκός, άφορζέσθω.

- Ερμηνεία ι

οίτινες, ποτέ μέν τών Αράβων μι

μούμενοι τα σχήματα, ποτέ δε των Αρμενίων, άλλοτε των δούλων, μερικας φορας δε κα κτυπώντες ραπίσματα εις τα πρά

σωπα, παρακινούσε με όλα ταύτα, τους βλέποντας εις το να γελώσιν ακράτητα θεώρα, δε των κυνηγίων είναι (!), όταν βλέ

πη τινάς τα θηρία, Λέοντας, θετέον, ή Αρκούδας, ή άλλα, να μάχωνται, ή αναμεταξύ των, ή με άνθρώπους που είναι κα

ταδικασμένοι εις θάνατον. Ασπλαγχνία γάρ και ωμότης μεγάλη είναι το να βλέπη τινάς των τοιούτων τα αίματα έκχυνόμενα,

και να γελά. Εμποδίζει δε προς τούτοις και τους χορούς, και άσεμνα λυγίσματα όπου κάμνουν, είτε άνδρες, είτε γυναίκες, εις

τάς σκηνάς σκηνή δε είναι ή τέντα, μέσα εις την οποίαν έκαμναν κάθε υπόκριση, και προσποίησιν. Η ένθα τις σταται σκη

νικήν επιδεικνύμενος τέχνη, κατά τον γ. τίτλ. Φωτίου, κερ, κά, όθεν και σκηνικοί ονομάζονται αυτοί που ποτέ μεν υποκρί

νονται πως είναι αυθέντα, ποτέ δε, πώς είναι δούλοι, και άλλοτε, πώς είναι άλλοι. Όποιος δε καταφρονήσοι τον παρόντα Κα

Με όλην την τελειότητα εμποδίζει ο παρών Κανών το να γίνωνται οι λεγόμενοι μίμοι,

------------------------------------------------------------

νόνα, και δώση τον εαυτόν του εις την θεωρίαν τών τοιούτων, ει μεν Κληρικός είναι, ας καθήρεται, είδε Λαϊκός,

ανάγνωθι και τον κο της αυτής ς.

Αποστ.ξθ'.

Λαοδικ. μθ'.

νά.

άς άφορίζεται

Κανών ΝΒ.

Εν πάσας τας της άγιας Τεσσαρακοστής των νηστειών ημέρας, παρεκτός Σαββάτου και Κυριακής,

και της άγιας του Ευαγγελισμού ήμέρας, γνέσθω ή των προηγιασμένων ιερά λειτουργία,

Ερμηνεία

ημέρα ίας μ. ημέρα πένθους είναι και κατανύξεως, το δε να προσφέρεται θυσία τελεία προς τον Θεόν, και μάημερ ς ς μ. ημε; ν γ 9 μ.
ν

λιστα εν ταις μνήμας τών άγιων, πανηγύρεως, και χαράς, και εορτής υπόθεσις
- - - ν ν -

νηθίζουν να συνευωχούνται εις αυτήν εναντία δε είναι αναμεταξύ των πένθος, και εορτή. Διά τούτο προστάζει

ζ ν - λι "- - - Η

νομίζεται παρά τους πολλούς. Δί δ και συ

ο παρών Κανών,

εις μεν τάς άλλας ημέρας της μί, να γίνεται ή των προηγιασμένων λειτουργία (2), ταυτον ειπείν ή της τελειωμένης, και προ

σφερθείσης θυσίας δευτέρα προσφορά. Εις δε τα Σάββατα, και τις Κυριακάς, ώς ημέρας λαρωτέρας, και μη νηστίμους, ομοίως
- -- ν ν -- - ν -

και εις την ημέραν του Ευαγγελισμού, ώς ούσαν αρχή της σωτηρίας ημών και κεφάλαιο, και ακολούθως έορτήν, και πανή

γυρν, συγχωρεί να ‘τελήτα θυσία, και λειτουργία τελεία,

ώς είπεν ο Κύριος, και διχοστασίας και σκανδάλων αίτιον, άλλα μεν

του αρχιερέως προστάζοντας, άλλα δε των κοσμικών. Λοιπόν, ούτε διά

σύστασιν, και βελτίωσιν πρέπει να δίδονται τα μοναστήρια εις τους

κοσμικούς, αλλά εις Κληρικούς και μονάζοντας. Τα γάρ ιερά εις τους

ιερείς πρέπει να δίδονται, και όχι εις τους λαϊκούς, άτακτον γαρ τούτο,

και παντελώς ανακόλουθον. Και αφήνω να λέγω, ότι είναι και επιβλαβές

εις τας ψυχάς, και αφανιστικών των οίκων, των δεχομένων τα μοναστή

ρια λαϊκών.

(1) Από τον κανόνα του τον συμπεραίνεται, ότι οι Κληρικοί πάντες

και Ιερωμένοι, και Μοναχοί δεν πρέπει να ήναι κυνηγοί λαγωών, και

άλλων ζώων, ή πουλίων. Διότι άν ούτος εμποδίζη και αυτό το να βλέ

πoυσι μόνον τα κυνήγια των ζώων και θηρίων οι Κληρικοί, πολλώ μάλ

κον εμποδίζει αυτούς από το να ήναι αυτοί οι ίδιοι κυνηγοί; όθεν οι

κυνηγοί όντες ιερωμένοι, αν δεν παύσουν, καθαιρούνται, οι δε μοναχοί,

νοορίζονται, κατά τον Κανόνα τούτον.

(2) Σημείωσα ότι η προηγιασμένη λειτουργία δεν είναι Γρηγορίου του

Διαλόγου, καθ' ότι εκείνος Ελληνικήν γλώσσαν δεν ήξευρε, κατά την κθ'.

επιστολήν τού σ'. βιβλ. αυτού, και καθ' ότι έν τους συγγράμμασιν αυ

αύτη ουχ ευρίσκεται άλλ’ είναι από τους χρόνους των διαδόχων

"Αποστόλων κατά την νς". απόκρισιν Συμεών του Θεσσαλονίκης. Και

των χρόνων του Διαλόγου, ως δείκνυται από τον μθ. της έν Λαο

και μάλιστα από την συνήθειαν όπου ήταν και εις την Ανατολήν,

--

του,

του.

τα ο

δια,

καθώς λέγει ο Βασίλειος εν τη προς Καισαριαν Πατρικίαν, και εις την

Δύσιν, καθώς λέγει ο Ιερώνυμος εν τη προς Παμμαχιον, να μεταλαμ

βάνουν οι Χριστιανοί εις τας τετράδας και παρασκευάς διά προηγιασμέ

νου άρτου. Πρόδηλον γαρ, ότι ούτοι μεταλαμβάνοντες, έλεγαν κάποιας τινάς

ευχάς και προτού μεταλάβουν, και αφ' ού μετελάμβανον, αι οποία, συν

τόμως ειπείν, ήτον ή τότε τών προηγιασμένων λειτουργία, Και τούτο

λέγει ό Αργέντης, Όρα και την υποσημείωσιν του ιδί της εν Λαοδικ,

Μνημονεύομεν δε του Διαλόγου εν τη απολύσει της προηγιασμένης, ή

διά τί ό Διάλογος παραδούς την τοιαύτην λειτουργίαν εις τούς "Ρωμαίους

εν ταις νηστίμοις ήμέρας της μ. κατά τον Μαυρίκιου τον ιεροδιάκονον

της μεγάλης εκκλησίας τον τα συναξάρια συγγράψαντα, και κατά τον

Μεταφραστήν αυτών. Μάξιμου τον Μαργούνιον, και Μιχαήλ Κωνσταντι

νουπολίτην, έδωκε βουλήν και εις τους ανατολικούς να την επιτελούν

καθ' ημέραν εν τη μ. ώς θέλουτί τινες (όρα τον Δοσίθι περί των εν

Ιεροσολύμ. Πατριαρχευσ. σελ. 526), ή και διά τί ούσα πρότερον, παρά

του Διαλόγου ύστερον έκαλλωπίσθη, και εις ήν όράται τώρα τάξιν έφερ

θη. Επενοήθη δε από τους Πατέρας ή προηγιασμένη, δια να γίνωνται

μέτοχοι και εις τάς νηστίμους ημέρας της από τών άγιων μυστηρίων

ζωής ουρανίου και χάριτος. Διότι και ο Βλάσταρς έν κεφ. έ του στοχ,

τ, λέγει «καθώς οι στρατιώται εκείνοι όπου πολεμούν, αφ' ού κατα

» παύσουν τον πόλεμον, κατά το εσπέρας της ημέρας μεταλαμβάνουσιν

» από την προετοιμασμένην τροφήν και φαγητόν, διά να ενδυναμωθούν

-
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Συμφων ία.

«Συμφώνως με τον παρόντα Κανόνα, λέγει και ο μθ. της έν Λαοδικ. διορίζων να μην προσφέρεται άρτος εις την μ. ήτοι

λειτουργία τελεία, αλλά μόνον εις το Σάββατο, και Κυριακή. Αλλά και ο νά τής αυτής, μνήμας, και γενέθλια μαρτύρων

»έμποδίζει νά γίνωνται εις τάς νηστίμους ημέρας της μί, αλλά εις τά Σάββατα αυτής και Κυριακάς.» Ο δε Βαλσαμών εν την ν ι η ν ι κι' τι ι ν ο ν - -- ι η
- «ν - " - ν -

έρμηνεία τού νά τούτου της Λαοδικ, αλλά δή και ο Βλάσταρς έν κεφ. έ του στοιγ. τ. λέγουσιν, ούτε μνημόσυνα των κε" Α ν ν α ν - » η ν φ, ν γ ν 9 μνημ

κοιμημένων να γίνωνται εις τάς άλλας ημέρας της μ. ειμή εις μοναχών το Σάββατο, (1), καθώς και τα τυπικά συμφώνως

τούτο διορίζουσιν. Όρα και τον ξ0. Αποστολικόν, --

Κανών ΝΓ.
ν

Επειδή μείζων ή κατά το πνεύμα οικειότης της τών σωμάτων συναφείας, έγνωμεν δε έντισι τύποις τινάς εκ

του άγιου και σωτηριώδους βαπτίσματος παίδας άναδεχομένους, και μετά τούτο, τας εκείνων μητράσι χηρευούσας,

γαμικών συναλλάσσοντας συνοικέσιον, όριζομεν, άπό τού παρόντος μηδέν τοιούτο πραχθήνα. Eι δέτινες μετά τον

παρόντα κανόνα φωραθεεν τούτο ποιούντες, πρωτοτύπως μεν οι τοιούτοι άφιστάσθωσαν του παρανόμου τούτου

συνοικεσίου, Έπειτα δε, και τους των πορνευόντων επιτιμίος υποβληθήτωσαν

Ερμηνεία,

-- ο παρών Καιών εμποδίζει νά μή λαμβάη κανένας εις γυναίκα την σιντένισσά του χηρεύουσα, της οποίας άνεδέχθη πα

διον εκ του άγιου βαπτίσματος. Επειδή ή κατά το πνεύμα συγγένεια αύτη, καθ’ ήν άδελφοι γίνονται πνευματικοί, ό,τε Ανά

δοχος, και η Συντέκνισσα αυτού, είναι μεγαλητέρα από την κατά σάρκα (μεγαλητέρα δε, ουχί κατά το ποσόν, και τους βαθ

μούς μέχρι γάρ τρίτου βαθμού κατά βάθος μόνον αύτη κωλύεται. Αλλά κατά την ποιότητα και σχέσιν και όρα εις το περί

Συνοικεσίων ή Kεφάλ). Όποιοι δε ήθελαν τολμήσουν να κάμουν τούτο, πρώτον μεν να χωρίζωνται από τον παράνομαν γάμο»

αυτών, έπειτα ώς πόρνοι να κανονίζωνται από τον παράνομον γάμον αυτόν. Τούτο το ίδιον όπου λέγει ο Κανών περί της άνα

δοχής, πρέπει νά κρατή και επί της διά τελετής και ευχών ιερών γενομένης υιοθεσίας, κατά την κο. Λέοντος του Σοφου νεαράν.

Κανών ΝΔ.

Της θείας ήμάς ούτω σαφώς εκδιδασκούσης Γραφής, ούκ εισελεύση προς πάντα οικειον σαρκός σου, Λευτική6.

αποκαλύψα άσχημοσύνην αυτού, ό Θεοφόρος Βασίλειος τινάς τών άπηγορευμένων γάμων έν τους οικείος Κανό

σιν άπηριθμήσατο, σιωπή τα πλείστα παραδραμών, και κατ' αμφότερα κατασκευάσας ήμύν το ωφέλιμον. Το γαρ

των αισχρών ονομασιών πλήθος παραιτησάμενος, ώς αν μη τόν λόγον καταβρυπαίνοι τους βήμασι, γενικούς ό

νόμασι τάς ακαθαρσίας διέλαβε, δι’ ών περιεκτικώς ήμύν τους παρανόμους γάμους υπέδειξεν. Επειδή δε τή τοιαύ

τη σιωπή, και τώ άδιαγνώστωτής των άθέσμων γάμων απαγορεύσεως, έαυτήν ή φύσις συνέχεε συνείδομεν γυ

μνότερον τά περί τούτου εκθέσθαι, βρίζοντες από του νυν, τον τη οικεία εξαδέλφη πρός γάμου κοινωνίαν συνα

πτόμενον, ή Πατέρα, και Υιόν Μητρι, και θυγατρική δύο κόραις άδελφας, Πατέρα, και Υιόν, ή Αδελφας δυσι,

μας ά.

-

Μητέρα, και Θυγατέρα. Η Αδελφούς δύο, δυσν Αδελφας, υπό τον της επταετίας πίπτεν Κανόνα, άφισταμέ

νων αυτών προδήλως του παρανόμου συνοικεσίου,

από αυτόν, και να πολεμήσουν πάλιν τους εχθρούς την ερχομένην ή

ημέραν, τοιουτοτρόπως και οι Χριστιανοί ήμες, πολεμούντες προς τα

πάθη και τον Διάβολου εν ταις ημέρας της μη μεταλαμβάνομεν κατά

το εσπέρας της ημέρας (οι άξιοι δηλ. και προετοιμασμένοι) από το

σώμα και αίμα του Κυρίου, τα προηγιασμένα από το Σάββατον, και

- Κυριακήν, διά να ενδυναμωθώμεν εξ αυτών, και να πολεμήσωμεν πάλιν

προς τους νοητούς εχθρούς γενναιότεροι (τούτο δε ου λέγει αφ' εαυτούς

ο Βλάσταρις, αλλ' από άλλου σχολίου παλαιοτέρου αυτό μετέφρασεν,

όπερ ήμες εύρομεν) αυτό τούτο διαλαμβάνουσι και αν προηγιασμένα

αυτής ταύτης ευχα.» Όρα δε ότι πρέπει κατά το εσπέρας της ημέρας

νά 'τελήται ή προηγιασμένη κατά τα τυπικά, και την έν Καβελώνη δυτικήν

Σύνοδον όθεν οι άμα πρωί ταύτην τελούντες, σφάλλουσι, και ας διορθω

ρώσι. Πώς γαρ δύνανται να λέγουν έν αυτή πληρώσωμεν την εσπερινήν

δέησιν ημών τώ. Κυρίω, ήτις δεν είναι ούτε μεσημβρινή, ου μόνον δε κατά

τας δ. και σ' άλλα και κατά της β' και γ' και έ, ακωλύτως υπό των

βουλομένων ή προηγιασμένη γίνεται λειτουργία κατά τον κανόνα τούτου,
Οι δε μη χρίοντες τον άγιον άρτον με το πανακήρατον αίμα, ώς έν

τους ευχολογίοις διατάσσεται, και ούτε κεχρισμένον μή φυλάττοντες εις

το γενέσθαι δι' αυτών την προηγιασμένην, προφανώς λατινοφρονούσι. Τής

των Λατίνων γάρ δυσσεβείας και τούτο έστι, το να μεταδίδουν εις τους

λαϊκούς από ένα είδος, ήτοι από τον άρτον μόνον, το μυστήριον της

ευχαριστίας, ώς ή εν Κωνσταντία της Γερμανίας εν έτει αυίδ. συγκρο

τηθείσα δυτική Σύνοδος παρανόμως ένομοθέτησε. Διά πόσας δε αιτίας

εαυλάττετο προηγιασμένος άρτος, όρα τον Ευστράτιον Αργέντην σελ.

284 και την υποσημείωσιν του ιδί της εν Λαοδικ. έφυλάττετο δε και

ονος προηγιασμένος εν ταις εκκλησίας, ως μαρτυρεί και ο Χρυσόστο

* - επιστολή προς Ινοκέντιον, και ο Ιερώνυμος επιστολή δι, προς

Ρουφίνον, και Γρηγόριος ο Θεολόγος επιταφίω προς Γοργονίαν, και ή εν

---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ ----------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------

--
--------------------------

Τολήτω τοπική Σύνοδος, και άλλοι. Όρα και την υποσημείωσιν τού μύ".

τής έν Λαοδικεία,

(1) Επειδή δε ενταύθα ό λόγος περί Μνημοσύνων είναι, σημειούμεν,

ότι, τα μεν τρίτα όπου γίνονται εις τους Κεκοιμημένους αδελφούς, δη

λούσε κατά τον Θεσσαλονίκης ιερόν Συμεών, ότι ό κοιμηθείς άδελφός

υπο της αγίας Τριάδος εξ αρχής συνετέθη. Τα δε έννατα των κεκοιμη

μένων σημαίνουσιν, ότι, ό διαλυθείς εις τα εξ ων συνετέθη, έχει να συγ

καταριθμηθή με τα εννέα άυλα τάγματα των αγγέλων, ώς άυλος και

αυτός. Τα δε Τεσσαρακοστά δηλούσιν, ότι εν τη μελλούση αναστάσει

συντεθείς πάλιν κατά τρόπον υψηλότερον, έχει και αυτός να άναληφθή

ώς ο Κύριος, και άρπαγείς εν νεφέλαις, να υπαντήση τώ. Κριτή. Ταύ

τας τις τρεις καταστάσεις τού ανθρώπου σημαίνουσε, και τα τρίμηνα,

και εξαμηνά, και εννάμηνα. Και απλώς ειπείν, υπέρ καθαρισμού του

αποθανόντος ταύτα τελούνται. Και εξαιρέτως τα Τεσσαρακοστά ώς τούτο

δηλούται από το παράδειγμα του Κυρίου μας, ό, τις και εις τας τρεις

γεννήσεις αυτού τρεις ολοκλήρους Τεσσαρακοστας έφύλαξεν, εν εαυτώ

τυπών τον ημέτερον βίον. Γενέθλιος γαρ ημέρα και ο εκάστου θάνατος

ονομάζεται, κατά τον νά τής εν Λαοδικ αι δε αποστολ και Διαταγ. βιβλ.
ή κεφ. μό. λέγουσιν, ότι τα μεν τρίτα γίνονται διά του τριημέρως

εγερθέντα Χριστον, τα δε έννατα, εις ένθύμητιν ζώντων και τεθνεώτων,

τα δε Τεσσαρακοστά, κατά τον παλαιών τύπον Ούτω γαρ και Μωυσήν

ο λαός επένθησε τενές δε λέγουν, ότι τα μεν τρίτα γίνονται εις καθα

ρισμών του τριμερούς της ψυχής. Τα δε έννατα εις καθαρισμών των

πέντε του σώματος αισθήσεων και του γονίμου φυσικού, και μεταβατικού

Τα δε Τεσσαρακοστά εις καθαρισμών των εν τω σώματι Τεσσάρων στοι

χείων, από τα όποια καθ' ένα υπηρέτησεν εις την παράβασιν των δέκα

εντολών τετράκις δε τα δέκα, κάμνουν Τεσσαράκοντα,

-
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Ερμηνεία -

ανερά μάς διδάσκει, λέγουσα ώ άνθρωπε, δεν θέλεις λάβεις εις γάμου κοινωνίαν κανένα σαρκικών συγ

ητών αναφέρων ο μέγας Βασίλειος τώπ' αυτού Κανόνι, μερικούς μέν γάμους έμποδισμένους, εις τους

Κανόνας του απηρίθμησεν (οίον έντώ ος, τον του λαβόντος την Νύμφην του εις γυναίκα. Εν τω οή, τον του λαβόντος δύο Α

δελφάς, και άλλους έν άλλος) σιωπήσας τους περισσοτέρους, ώς όντας αισχρούς, Ένα μή μετά τούτων ονόματα μολύνη των

λόγον περιεκτικώς δε με το της ακαθαρσίας γενικών όνομα πάντας τους παρανόμους γάμους άμυδρώς έφανέρωσε (τούτο δε όπου

λέγει ή Σύνοδος, ότι είπεν ο Βασίλειος, ο Βασίλ. το λέγει, πώς το είπεν ή θεία Γραφή, δηλαδή ο θείος Παύλος, είπών, «Πορ

νεία δε και ακαθαρσία, μηδέ ονομαζέσθω εν υμίν, και τα εξής…) εκ δε της σιωπής ταύτης ή φύσις των ανθρώπων έσυγχύσθη

από συγγενικά αίματα, διά τούτο ήμες καθαρώτερα περί τούτου ορίζομεν διά του παρόντος Κανόνος, ότι από του νυν, και εις

το εξής όποιος λάβη εις γυναίκα την Εξαδέλφη του, ή Πατήρ και Υιός, εάν λάβωσι Μητέρα, και θυγατέρα, ή δύω Αδελφάς, η

δύω Αδελφοι, εάν λάβουν Μητέρα, και Θυγατέρα, ή δύω Αδελφάς: ούτοι πάντες να χωρίζονται πρώτον από το παράνομο αυτό

συνοικέσιον, και έπειτα επτά χρόνους να κανονίζωνται. «Ο δε μέγας Βασίλειος εν τω ξή αυτού Κανόνι γενικώς ορίζει να κα

ανονίζεται με το επιτίμιον των μοχών, δηλ. ιέ, χρόνους, ο γάμος όπου γένει από έμποδισμένην συγγένειαν. Όρα και εις την

περί συνοικεσίων διδασκαλία,

Κανών NE.

Επειδή μεμαθήκαμεν τους εν τη "Ρωμαίων πόλει, εν τη άγια της Τεσσαρακοστής νηστεία, τους ταύτης Σάβ

βασι νηστεύειν, παρά την παραδοθείσαν εκκλησιαστικήν ακολουθίαν, Έδοξε τη άγια Συνόδω, ώστε κρατεΐν και έπι

τη "Ρωμαίων εκκλησία απαρασαλεύτως τον κανόνα, τον λέγοντας «εί τις Κληρικός ευρεθείη την άγιαν Κυριακήν

νηστεύων, ή το Σάββατο, πλην του ενός και μόνου, καθαιρείσθω. Είδε Λαϊκός, αφοριζέσθω». --

Ερμηνεία,

Η Σύνοδος αύτη διά του παρόντος Κανόνος έμποδίζει το να νηστεύουσιν οι παλαιοί Ρωμαίοι (ή με τελείαν αστεία, δηλ. ή

με ξηροφαγίαν έντή έννάτη) τα Σάββατα της άγιας μ’ (γίνεται γάρ κατάλυσις εις αυτά, εις οίνο, έλαιο, και οστρακόδερμα)

και διορίζει ότι πρέπει να φυλάττεται απαρασάλευτος και εις την Ρώμη, ο ξό. Κανών τών άγιων Αποστόλων, αν και εκθέτει

αυτολεξεί, του οποίου ανάγνωθι την έρμηνείαν (1),

- Κανών Νς".

Ωσαύτως μεμαθήκαμεν έντε τή Αρμενίων χώρα, και εν έτερος τόπος, εν τοις Σάββασι, και εν ταις Κυριακας

της άγιας Τεσσαρακοστής, ώα και τυρόν έσθεν τι άς. Έδοξε τοίνυν και τούτο, ώστε την κατά πάσαν την οι

κουμένην του Θεού έκκλησίαν, μιά κατακολουθούσαν τάξει, την νηστείαν επιτελεί, και απέχεσθαι, ώσπερ θυτού παν

τρίου, ούτωδή ώού, και τυρού. Ακαρπός εισι, και γεννήματα, ών απεχόμεθα ειδεμή τούτο παραφυλάττοιεν.

Εϊμέν Κληρικοί είεν, καθαιρείσθωσαν είδε Λαϊκοί, άφορζέσθωσαν -

Ερμηνεία,

. Ως φαίνεται, οι έντή Αρμενία ευρισκόμενοι χριστιανοί, ακούοντες τον Αποστολικών Κανόνα να εμποδίζη το να νηστεύη τινάς

έν Σαββάτω, και Κυριακή, και μη νοήσαντες καλώς τούτο, έτρωγαν τυρί, και αυγά εις τα Σάββατα και Κυριακάς της μ.όθεν

ή Σύνοδος αύτη, διά του παρόντος Κανόνος, ορίζει, ότι όλη ή του Χριστού έκκλησία, ή εις πάσαν την οικουμένην ευρισκομένη, να

υλάττη μία, και την αυτήν τάξιν, και να νηστεύη τας ημέρας ταύτας (καταλύουσα μόνον εις αυτάς οινέλαιο, και οστρακό

έρμα) (2), και καθώς απέχει από τα θυσιαζόμενα ζώα εν τη μ., ούτω νά απέχη και από το τυρί, και τα αυγά. Τα οποία- 4 γ - -- -ο - ------- κι - και τεχη - ρι, - γα. - - - -

ν- - - - -

είναι καρπός, και γεννήματα των τοιούτων ζώων (3), όσοι δε τούτο δεν φυλάξουν, ει μεν είναι Κληρικοί, ας καθήρωνται ει δεν

Λαϊκοί, ας αφορίζωνται ανάγνωθι και τον ξε, και ξ0. Αποστολικό»

Κανών NZ.

Αποτε η Οτι ου χρη εν τοις Θυσιαστηρίοις μέλι, και γάλα προσφέρεσθαι.

Ερμηνεία,

ν

1.
Υ

- α ν ν 1 ν ν - -- η - - -- - --

Διορίζει ο παρών Κανών νά μή προσφέρωνται μέσα εις το άγιον Βήμα επί της άγιας Τραπέζης γάλα και μέλι, συμφώνως

(1) Επειδή ο παρών Κανών, ως μάχαιρα δίστομος διαπερνά τας καρ

δίας των Παπαστών, διά τούτο οι πάντολμοι κατηγορούσε την παρού

σαν οικουμενικήν Σύνοδον, ως μή καλώς τούτο διορίσασα, αλλ' ή κατηγο

ρία των εις αυτούς τους ιδίους Αποστόλους αναφέρεται, ών τώ Κανόνι

επομένη αύτη τούτο διώρισε.

(2) Σημείωσα ότι ή ορθόδοξος Εκκλησία καταλύει τα Σάββατα και τάς

Κυριακάς της Τεσσαρακοστής εις οίνου, έλαιον, και όστρακόδερμα, καθώς

και Μελέτιος ό ομολογητής συμμαρτυρεί λέγων και τους άγνοις πάσιν

απλώς, και καθεξής ώσαύτως, Σαββάτω και Κυριακή κατάλυσιν ποιούμενο

(Βαθμ. λπ.). Και διά της μετρίας ταύτης καταλύσεως, εκάτερα φυλάττει

σοφώς, και το αιδεσιμον τάς νηστείας της μ. μή καταλύουσα δηλ.

κρέας ή τυρόν, ή ώα, και ιχθύας και τον ξ3. Αποστολικόν τον διο

ρίζοντα να μή νηστεύη τις έν Σαββάτω και Κυριακή με τελείαν νη

στείαν έκ πάντων, και αποχήν ποιούσα εν ταις ημέρας ταύτας.

(3) Eι μεν και τα όψάρια λέγονται θυτά (ίσως γαρ είπή τινας, ότι

ή θεία φωνή είπε τώ. Πέτρο «αναστάς, Πέτρε, θυσον και φαγε, τι να

θύση; τα τετράποδα και θηρία, και τα ερπετά. Ερπετά δε και τα

όψάρια λέγονται κατά τό, εξαγαγέτω τα ύδατα ερπετά ψυχών ζωσών

(Γέν. ά. 20), πρέπει να απεχώμεθα και από τα αυγά των όψαρίων,

ήτοι το αυγοτάραχου και χαβιάρι εν τή μ. είδε ταύτα, θυτά ου λέγον

ται, αλλά μόνα τα χερσαία, και πετεινά, δεν προκριματιζόμενα έσθίον

-- , ----- , ----- , ----- ---- - ίς Σαββάτ - Κ-1 ν. -------- --- - - -

τες αυγοτάραχον εν τούς Σαββάτος και Κυριακας της μ. οι νε μη

έσθίοντες, κάλλιον ποιούσιν. -

--
- --

--,

-- , ----- , ----- , ----- , ----- , ------------------------- , --
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με τον γ. Αποστολικών, ού και την έρμηνείαν ανάγνωθι

σφέρωνται τα τοιαύτα, κατά τινα συνήθειαν τοπικήν.

Βελτιοι δε και διορθοί ούτος
--

τον μδ. της έν Καρθ. διορίζοντα νά προ

Κανών ΝΗ".

Μηδες των εν Λαϊκούς τεταγμένων έαυτώ των θείων Μυστηρίων μεταδιδότω, παρόντος Επισκόπου, ή Πρε

σβυτέρου, η Διακόνου. Ο δέτι τοιούτο τολμών, ώς παρά τα διατεταγμένα ποιών, επί εβδομάδα μα Προς "Ρωμ.
Σ -- εβ. 3.

αφορζέσθω εντεύθεν παιδαγωγούμενος, μή φρονείν παρ

οΑ Ν - --

ο οε, φρονείν.

Ερμηνεία,

Το να μεταλαμβάνη

σκοπος, ή Πρεσβύτερος, ή
-- *

του παρανόμως το τής Ιερωσύνης
-

τινάς Λαϊκός αυτός αφ' εαυτού του τα θεία μυστήρια, άνευ ανάγκης (όταν δεν ήναι δηλ. παρών Επι
Δ

ν

ιάκονος, κατά τον Ζωναρά), οιήσεως έργον έστι, και ο τούτο ποιών, οικειοποιείται εις τον εαυτόν
-- α ν --

αξίωμα. Tών Ιερέων γάρ τουτό έστον ίδιον, ούτων Λαϊκών διά τούτο λοιπόν ο παρών Κανών,
Α ν ν ν-- -- - ν ν

εκείνον που τολμήση να κάμη τούτο, παρόντος Ιερέως, αφορίζει από την εκκλησίαν μίαν εβδομάδα, διά νά μάθη να μη
Ο

ν ν ν -- - ν

παραπάνω από εκείνο όπου

Κανών

Μηδαμώς έν ευκτηρίω οίκω ένδον οικίας τυγχάνοντ,

πρέπει να φρονή κατά τον Απόστολον (1),

ΝΘ.

Βάπτισμα επιτελεσθω, αλλ' οι μέλλοντες άξουσθαι του

αχράντου φωτίσματος, τας καθολικας προσερχέσθωσαν έκκλησίας, κακείσε της δωρεάς ταύτης απολαυέτωσαν

Ειδέ τις άλώ τά παρ’ ήμών όρισθέντα μη φυλάττων ει μεν Κληρικός εί, καθαιρείσθω είδε Λαϊκός, αφοριζέσθω.

γνεία.- Ερμη

Προστάζει ο παρών Κανών, να μη γίνεται Βάπτισμα εις ευκτήριον οίκον εμπεριεχόμενον μέσα εις όσπήτιο, αλλά εις τας

καθολικός, και ακολούθως ένθρονιασμένας έκκλησίας, όποιος δε τούτο δεν φυλάξη, ει μεν είναι Κληρικός, ας καθήφεται, ει δε

Λαϊκός, ο συγκοινωνών δηλ. τώ τοιούτω Βαπτίσματι, ας αφορίζεται όρα και τον λά. Αποστολικόν (2)

ν

Κανών Ξ. -- --

Του Αποστόλου βοώντος, ότι ό κολλώμενος τω Κυρίω, εν πνεύμά έστι, πρόδηλον ώς και ότώ έ- ά.

ναντίω έαυτόν οικειών, εν γίνεται τη προς αυτόν συναφεία. Τους τοίνυν δαιμονάν υποκρινομένους, και τρό

Κορινθ.

ς". 17.

πων φαυλότητι προσποιητώς τά εκείνων σχηματιζομένους, έδοξε τρόπω επιτιμάσθαι παντ, και τοιαύτας αυτούς

σκληραγωγίας, και πόνος υποβάλλεν, οίς αν οι αληθώς δαιμονώντες προς απαλλαγήν της του δαίμονος ενερ

γείας άξιως ύποβάλλοντο.
ν

-- ι ν - η

Μερικοί διά φαυλότητα γνώμης, και πορισμών κέρδους, υποκρίνονται
η ν --

ματα, και άτακτα κινήματα κατά προσποίησιν κάμνουσί, περιερχόμενοι

Ερμηνεία,

αν ν - ν ν -- - -- ν Α

ότι έχουσι δαιμόνιο, και τα των δαιμονιζομένων σχή
- -- - Α

τάς πόλεις, ταραχής, και θεάτρου εις τους ανθρώπους
ν -- αν - -- ν - - --

γινόμενοι αίτιοι. Όθεν ο παρών Κανών προστάζει να επιτιμώνται οι τοιούτοι με κάθε τρόπο, και εις τοιαύτας, και τοσαύτας
ν ν - κ. - ν »

σκληραγωγίας, και πόνους να υποπίπτωσιν, εις σας, και όσας υποπίπτουν οι κατά αλήθειαν όντες δαιμονισμένοι, διά νά ελευθε

ρωθούν από το δαιμόνιον με αυτάς. Με το οποίον και ούτοι οι καθ' υπόκρισιν δαιμονιζόμενοι οικειώθησαν, και το εν έγιναν με
". - Α-- ---οι - - - - " ν - ν -- -

αυτούς, καθώς και ο κολλώμενος, και οικειούμενος με τον Κύριον, εν πνεύμα γίνεται με αυτόν
ν - η αν -

Βαλσαμών λέγει, ότι οι τοιούτοι κατά διαφόρους καιρούς με αλυσίδας έδέθησαν και εις φυλακές
Αν ανν --

ΙΙ τριάρχας, και Αρχιερείς όρα και τον οθ. Αποστολικόν.

καθώς λέγει ο Παύλος, ο δε

κατεκλείσθησαν από πολλούς

Κανών ΞΑ". -

Οι ν -- -- -- -- - - - -

μαντεσαν εαυτους εκδιδου

θριεν, ότι αν αυτούς έκκαλύπτε

Α

τες, ή τους λεγομένοις εκατοντάρχας, ήτισι τοιούτοις, ώς αν παρ' εκείνων μά

σθαι βούλοντο. Κατά τα πρώην υπο των Πατέρων περί αυτών ορισθέντα, υπό τον

(1) Οι δε εν ερήμος ευρισκόμενοι Μοναχοί με το να ευρίσκωνται εις

ανάγκην διά, τι δεν είναι ιερείς παρόντες, έχουσιν άδεια από τον Αρ

χιερέα, ώς λέγει Συμεών ό Θεσσαλονίκης (ερωτήσει μά) να φυλάττουν

προηγιασμένα εις άρτοφόριον, και να μεταλαμβάνουν εξ αυτών μεταπολ

λής ευλαβείας, τοιουτοτρόπως, επάνω εις καθαρών τόπον να απλώνουσιν

ιερόν τι άμφιον, και επάνω αυτού να βάλλουν κάλυμμα, και επάνω του

καλύμματος να βάλλουσε την λαβίδα έχουσαν την μερίδα του παναγίου

Σώματος, και έτζι αφ’ ού, πρώτον ψάλλουν ψαλμούς, ή ευχάς, ή το

τρισάγιο, και θυμάσουν, και προσκυνήσουν τρεις φοραΐς, έτζι να με

ταλαμβάνουν εκείθεν, όχι με το χέρι, αλλά με το στόμα, έπειτα έχοντες

ποτήριον με κρασί και νερον, να αποπλύνωσε το στόμα. Τούτο το ίδιον

όπου λέγει ό Θεσσαλονίκης είναι γεγραμμένου, και εις τον βίον τού Αου

και του έντώ Στερω όρει ασκήσαντος Ερωτήσας γαρ ούτος τον τότε

Κορίνθου Μητροπολίτη, αν πρέπη ο εν ερήμω ευρισκόμενος να μεταλαμ

-

βάνη αυτός αφ' εαυτού, διά την απουσίαν Ιερέως, έλαβε την άδεια, παρ'

αυτού να κοινωνή, κατά του ίδιου σχεδόν τούτον τρόπον. Όρα και την

υποσημείωσιν του ιδ. της εν Λαοδικεία. Αναγνώστης δε, και Λαϊκός

κοινωνεί εκείνον όπου κινδυνεύει εις θάνατον, κατά τον αυτόν Συ

μεων (Αποκρ. μά), άρα και την υποσημείωσιν του εγ. της ά, εάν δηλα

δή δεν ήναι παρών ιερεύς, ή και Διάκονος --

(2) Αλλ' εδώ δικαίως πρέπει να απορήση τινάς τι ότι η παρούσα

Σύνοδος εν μεν τώ λά. κανόνι αυτής έσυγχώρησε να γίνεται Βάπτισμα

εις ευκτήριου οίκου, κατά άδεια του Αρχιερέως, εις δε τον παρόντα

Κανόνα τούτο εμποδίζει τελείως και κατά του Ζωναράν λοιπόν ούτε τελείως

είναι συγκεχωρημένου να γίνεται Βαπτισμα εις οίκου ευκτήριον. Ούτε

τελείως είναι εμποδισμένου, αλλά πρέπει, λέγει, να ήνα οι Ιερείς γνωστοι

κα όχι ξένοι, και να ιεροπρακτoυσι με την άδειαν του Αρχιερέως

οια τας παρασυναγωγας. -- --
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Κανόνα πιπτέσωσαν της εξαετίας τω αυτώ δε τούτω επιτιμίω καθυποβάλλεσθαι δε, και τους τάς άρκτους έπι

συρομένους ή τοαύτα ζώα προς παίγνιο, και βλάβη, τών απλουστέρων, και τύχη, κα ειμαρμένη, κα γενεα

λογίαν, και τοιούτων τινών βημάτων όχλον, κατά τους της πλάνης λήρους, φωνούντας. Τούς τε λεγομένους νεφο

διώκτας, και γητευτάς, και φυλακτηρίους, και μάντεις. Επιμένοντας δε τούτοις, και μη μετατιθεμένους, και άπο

φεύγοντας τα ολέθρια ταύτα, και ελληνικά επιτηδεύματα, παντάπασιν απορρίπτεσθαι της έκκλησίας όριζομεν. Καθά
1 - - ν ν ν - ν ν --

β. προς Κε- κα οι ιεροί Κανόνες διαγορεύουσι. «Τις γάρ κοινωνία φωτιπρός σκότος, ώς φησινό Απόστολος; ή

“ς" και τις συγκατάθεσις ναώ Θεώ μετά ειδώλων; ή τις μερίς πιστώ μετά άπιστους τίς δε συμφωνία Χρι

»στώ προς βελίαρ;» -

α ν

Ερμηνεία:

Οι χριστιανοί δεν πρέπει να μεταχειρίζονται κανένα πράγμα από εκείνα, όπου οι Έλληνες έματαχειρίζοντο, μαντείας δηλ.

και γοητείας, και άλλα όμοια διά τούτο ο παρών Κανών ε χρόνους διορίζει να απέχωση των μυστηρίων έκείνοι οι χρ

στιανοί όπου έκδώσουσι τον εαυτόν τους εις τους μάντεις (1) και εις τους ονομαζομένους εκατοντάρχους (2) ή άλλους παρο

μοίους, με σκοπόν διά νά μάθωσιν εξ αυτών εκείνα τα απόκρυφα όπου βούλονται, (διά να εύρουν δηλ. άσπρα, ή άλλα τινά

όπου έχασαν), καθώς και οι προγενέστεροι Πατέρες παρομοίως τους έκανόνισαν. Παρομοίως δε με τους ανωτέρω κανονίζει εις

έξι χρόνους, και εκείνους που σύρουσι μαζή τους τάς αρκούδας (3) ή άλλα τοιαύτα ζώα διά παίγνιον, και βλάβην των ά

πλών ανθρώπων, και εκείνους που λέγουσι τάς μοίρας των ανθρώπων, και τι έχουν να λάβουν εις την ζωήν των, και πώς

έγεννήθηκαν εις ήμέραν καλή, ή κακή, και άλλα τοιαύτα πεπλανημένα λόγια. Ωσαύτως κανονίζει και εκείνους που όνο

μάζονται νεφοδιώκτα (4) και γητευτα, (5) και φυλακτήριοι (6) και μάντεις, και τούτον μεν τον κανόνα να λαμβάνουσιν

ούτοι πάντες, εάν μετανοήσουν, και αφήσουν τα τοιαύτα ολέθρια, διαβολικά, και ελληνικά επιτηδεύματα. Όχι και επιμένουν

εις την κακίαν ταύτην, και πλάνην, και δεν τα παρατούν, να αποδιώκωνται τελείως από την εκκλησίαν του Χριστού, και

να χωρίζωνται της των χριστιανών ομηγύρεως, καθώς και οι θείοι Κανόνες διορίζουσι. Διότι, ποίαν κοινωνίαν έχει το φώς

με το σκότος; ή τίνα ένωσιν έχει ο Ναός του Θεού με τον βωμών των ειδώλων; ποίαν μερίδα έχει ο πιστός με τον ά

πιστον; ή ποίαν συμφωνία, ο Χριστός με τον διάβολο, καθώς λέγει ο Παύλος; πρέπει δε να σημειώσωμεν ότι το επιτί

μιον όπου δίδει ο παρών Κανών, το δίδει εις τους Λαϊκούς μόνον, τόσον εκείνους όπου κάμνουσι τα τοιαύτα διαβολικά έρ

γα, και μαγικά, όπου ανωτέρω άπηριθμήσαμεν, όσον και εκείνους που εκδίδουσε τον εαυτό τους εις αυτούς. Διότι όσοι Κλη

ρικοί Ιερωμένοι, ήθελαν κάμουν τα τοιαύτα, εξάπαντος καθαιρούνται, κατά τον Βαλσαμώνα, και Ζωναράν (7)
Η -

(1) Μάντες λέγονται οι αφιερώσαντες τον εαυτόν τους εις τους δαί

» μονας, και διά της παλάμης, ή λεκάνης, ή θυσιών, και άλλων απατη

»λών εμπλάστων, και σημείων, και τα μέλλοντα προβλέπει νομιζόμενοι

πόθεν ή εγ. διάταξις του νόμου θεσπίζει, ώς φονεύς νά τιμωρήται έ

»κείνος όπου κάμνει θυσίας εμποδισμένας, ήτοι μαντεύει με αυτάς,

» αλλά και εκείνος όπου πληρώση ή παρακινήση αυτόν να τα κάμνη, να
» εξορίζεται, και τα υπάρχοντά του να διαρπάζωνται κατά το κγ. κεφ.

» του υ". βιβλ. τού Κώδηκος».

(2) Εκατόνταρχο ελέγοντο οι σοφώτεροι, και γηραλεότεροι από τους

μάντεις, και ο σεβασμιώτεροι από τους άλλους.

(3) Εκείνοι όπου έσυροντάς αρκούδας, εκρεμούσαν από την κεφαλήν

και από όλον το σώμα των ζώων αυτών βαμμένα τινά σχονία, και κου

ρεύοντες άπό τάς τρίχας τών αρκουδών, έδιδαν ταύτας με τά βάμματα

εις τους ανθρώπους, διά να τα έχουν ώσαν φυλακτά, εμποδιστικά α

σθενείας και βασκανίας όφθαλμών. Αλλοι δε

όφίδια, και κάμνουσι με αυτάς μαγείας.

(1) Νεφοδιώκτα όνομάζονται εκείνοι όπου παρατηρούσε τα σχήματα

των νεφελών, και μάλιστα όταν βασιλεύη ο ήλιος, και κατά τα σχήμα

τα ταύτα προλέγουσι τα μέλλοντα. Όίου, εάν δούσε τα νέφαλα σχηματι

ζόμενα ώσαν ανθρώπους με σπαθία εις τας χείρας, προλέγουν ότι έχει

να γένη πόλεμος, και άλλας τοιαύτας φλυαρίας, Νεφοδιώκται ήμπορούν

να ονομασθούν, και εκείνοι όπου με την συνεργίαν των δαιμόνων διώκουν

τα σύνεφα να μην κάμνουν βροχήν ή χάλαζαν εις ένα τόπου, αλλά εις άλλον.

(5) Γητευτα εκείνο όπου ανακατώνουσε, μαζί με τις επικλήσεις των

δαιμόνων, τους Ψαλμούς του Δαβίδ, τα ονόματα των αγίων, και αυτής

της κυρίας Θεοτόκου, διά τους οποίους λέγει ο θείος Χρυσόστομος: ότι

κάν επονομάζουσι το όνομα της αγίας Τριάδος, κάν των αγίων, κάν το

σημείου του σταυρού κάμνουσε, πρέπει οι Χριστιανοί να τους αποφεύ–

γουν, και να τους Ιαποστρέφωνται. Και πάλιν ό, αυτός εις τους άν

δριάντας «δεν εντρέπεσαι, Χριστιανε, να φέρης εις τον οίκον σου γραίας
μεθυσμένος, και έξω φρενών. Αλλά λέγεις ότι ή γραίας αύται άλλο δεν

-λέγουν παρά το όνομα του Θεού, και διά τούτο μάλιστα πρέπει να

και αποστρέφεσαι αυτάς. Διά τί χριστιαναί αύται ούσα αι γραία, κακά

-μεταχειρίζονται το όνομα του Χριστού, και τα των Ελλήνων έργακά

μυουσι. Διότι και οι δαίμονες έλεγαν μεν το όνομα του Χριστού, αλλ'

αυτοί τον δαίμονες και κακοί δι’ό και ο Χριστός τους επεστόμισε και

ν τούς επεδίωξε». -

(6) Φυλακτήριοι δε λέγονται τόσον εκείνοι όπου κάμνουσι τα φυλα

κτά, τελίσοντες αυτά με κλωστην μεταξωτών, και γράφοντες με επικλή

σες δαιμόνων, όσον και εκείνοι όπου τα λαμβάνουσιν από αυτούς, και

-, » - -

έχουν εις τους κολφους των

τα κρεμούν από τον λαιμό τους, διά να τα έχουν εμπόδιον κάθε κακού,

(7) Διά τούτο πρέπει να καθαιρούνται και εκείνοι οι ιερείς όπου δια
βάζουν εις άσθενείς το όνομαζόμενου χαρτί της Γιαλούς. Και εκείνοι όπου

παίρνουσι κηρία πίσσινα, και πηγαίνωντας μέσα εις βουνά, και λαγκάδια

τα ανάπτουσε, και διαβαζουσι την Σολομονικήν βίβλου, ή μάλλον ειπείν

διαβολικήν, ή άλλας τινάς επικλήσεις, και ονόματα δαιμόνων, και αφορί

ζουσι με αυτά τους εχθρούς των, και κάμνουσιν ή να αποθάνουσιν αυτοί

οι ίδιοι, ή να ψοφήσουν τα ζώα των, ή άλλην καμμίαν ζημίαν να λάβων

σι. Διά τούτο και τα τοιαύτα βιβλία, ή Σολομονική, λέγω, και το της

Γιαλούς χαρτί, και τα βροντολόγια, και αστροπολογία, και ημερολόγια,

και απλώς όλα τα μαγικά, και περίεργα βιβλία πρέπει να διαφθείρονται

από τον κατά τόπον Κριτήν, ως διορίζει το ιή. βιβλ. του νόμου, τίτλ.
ά, διάταξις λέι (παρά Φωτί... τίτλ. 5 κεφ. κέ) και να κατακαίονται, καθώς

και εις την Έφεσον έκαυσαν οι πιστεύοντες βιβλία μαγικά, όπου άξιζαν

πενήντα χιλιάδες αργύρια (πραξ. ιθ. 18) εις τα επιτίμια του Κανόνος

τούτου πρέπει να υποβάλλονται και εκείνα αι κακογραία, όπου μαν

τεύουν με κριθάρι, ή με κουκία, ή χύνουν κάρβουνα, ή χασμουριούνται,

ή πνίγουν βρέφη, ή άρπαζονται εις τον αέρα από τους δαίμονας, και

πηγαίνουν από τόπον εις τόπον, ώσαν ο Ηλιόδωρος εκείνος ο μάγος, και

ο εν τη Πάτμο κυνωψ, και ο Σίμων. Ομοίως και εκείνοι οι βοσκοί όπου

βάνουν κάποιον κοκκαλάκι εις τα ποδάρια των προβάτων, ή τράγων,

διά να αυξάνουν, και να πληθύνη το ποίμνιόντους, ώσαύτως και εκείνοι

όπου άπερνούν τα παιδία των απο τις κουλούρας, Και καθολικώς ειπείν,

όλοι οι μάγοι, και μάγισσας, και όσοι, και όσας πηγαίνουν εις μας

γους, και μάγισσας, ούτοι πάντες εάν μετανοήσουν, λαμβάνουν τό ετ

τίμιου όπου διορίζει ο παρών Κανών. Είδε και επιμένουν εις την διαβο
λικήν ταύτην πλάνην, τελείως να αποδιώκωνται από την έκκλησίαν τών

Χριστιανών ως μέρος όντες του Σατανά, και όχι του Χριστού, Σημείο

σαι δε ότι ο θείος Χρυσόστομ. (όμιλ. γ. της α. προς Θεσσαλον) λέει,

εκείνοι που αρρωστήσουν, και δεν στέρξουν να τους γητεύσουν, και να

ελαφρύνουν την ασθένειάν των με επωδάς, και δεσίματα, αλλά σταίοι

ανδρείοι, και υπομείνουν, μαρτυρίου λαμβάνουσε στέφανον, ωσαν οι

μάρτυρες». Και κατά Ιουδαίων (λόγω έ) ούτω φοσι και σύ, αν δια

κρούση της επωδάς, και τάς φαρμακεία, κα τας μαγγανείας, και ατο

θάνης τη νόσω, μάρτυς άπηρτισμένος ει, ότι απαλαγα μετα αστεια,

επαγγελλομένων ετέρων, είλουθάνατον μετ' ευσεβείας μολον», Λέγει ο
και ή ξέ, νεαρά του σοφού Λέοντος, «ότι, όποιος με τελειότητα φαι γίζ

κάμη μαγικά, είτε διά ιατρεία, σωματικής ασθενείας, είτε δα εμπόδια

ντής των καρπών βλάβης, να παιδεύεται με εσχάτην τιμωρία, και να

λαμβάνη την παιδεία, όπου οι αποστάται κατά του Βασιλέως λαμβάνουσεν,
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- Συμφων ία.

«Τους καταμαντευομένους, και εις Ελληνικάς ακολουθούντας, συνηθείας, και φέροντας μάγους (1) ε
α

ν

ς τους οίκους των διά
ν ν ν ν ν ν -- - » ν Αν ε ύ. - ν α εν 2, Α - 4 ΙΙ Α ά

να ευρωσι τας μαγείας, με τας οποίας τινές αυτούς τυχόν εμάγευσαν, οι μεν εν Αγκύρα Πατέρες πέντε χε

-

Η ο

όνους Κανο

νίζουσι κανόνι κό, ο δε Μέγας Βασίλειος έξ. Κανόνι πγ, ώ και η Σύνοδος ήκολούθησε Πατέρας προγενεστέρους αυτόν τε

και τους εν Αγκύρα ονομάσασα. Ο δε λς" της έν Λαοδικ, φανερά απορρίπτει έξω της εκκλησίας τους φορούντας τα φυ

υλακτήρα, και εμποδίζει να μη γίνωνται οι Κληρικοί και Ίερεις μάγοι, ή έπαοιδοί (2), ή μαθηματικοί (3 ή άστρολόγοι, ή

ανά κάμνουσι φυλακτά, διά τον οποίον τούτον Κανόνα κυρίως, λέγει ή Σύνοδος το, καθώς οι ιεροί κανόνες διαγορεύουσιν.

Ίσως δε και διά τούς ακολούθους. Ο γάρ γ. του Νύσσης διορίζει, ότι εκείνοι που πηγαίνουν εις γόητας (4) και μάντεις

να ερωτώνται καλά, και ει μεν από καμμίαν ανυπόφορον άνάγκην βιαζόμενοι έμικροψύχησαν και έπλανέθησαν από των τοιού

ντων, να κανονίζωνται συγκαταβατικώτερα, καθώς και οι διά βασάνων άρνηθέντες τον Χριστόν. Eι δε ώς καταφρονήσαντες την

πίστιν του Χριστού, και μη πιστεύσαντες, ότι είναι Θεός ο Χριστός, και δυνατός να τους ελευθερώση από κάθε κάκωσιν και

»συμφορά, νά κανονίζωνται, ώς οι έκουσίως άρνηθέντες τον Χριστόν, ταυτόν ειπείν, νά μή κοινωνούν εις όλην των την ζωήν,

νεμή εν τω τέλει, και να χωρίζωνται της έκκλησίας, κατά μόνας δε μόνον να προσεύχωνται. Ως ο αυτος Νύσσης έντώ β'

κανόνι αυτού τούτο δηλοί, αλλά και όζ, του Βασιλείου παρομοίως με τους θυσιάσαντας εις τα είδωλα χριστιανούς, και άκο

νλούθως της εκκλησίας των Χριστιανών χωρισθέντας, επιτιμά τους φαρμακούς. Ο αυτός δε Βασίλειος έντώ ξέ. κανόνι με το

επιτίμιον του εκουσίως φονεύσαντος κανονίζει τους εξαγορεύοντας την γοητεία, και φαρμακεία, όπου έκαμαν. Ομοίως και τους

»παραδόντας εις μάντεις τον εαυτόν τους έντώ οβ. κανόνι αυτού.»

Κανών ΞΒ.

Τάς ούτω λεγομένας Καλάνδας, και τα λεγόμενα Βοτά, και τα καλούμενα Βρουμάλια, και την εν τη πρώτη

του Μαρτίου επιτελουμένην πανήγυριν, καθάπαξ έκτης των πιστών πολιτείας περιαιρεθήνα βουλόμεθα. Αλλά μην

και τάς των γυναικών δημοσίας ορχήσεις, και πολλήν λύμην, και βλάβην έμποιείν δυναμένας. Έτι μην και τας

ονόματι τών παρ'Έλλησι ψευδώς ονομασθέντων Θεών, ή εξ άνδρών, η γυναικών, γινομένας δρχήσεις, και τελετάς,

κατά τι έθος παλαιών και αλλότριον του των Χριστιανών βίου, αποπεμπόμεθα, όριζοντες, μηδένα άνδρα γυναικείαν

στολήν ένδίδύσκεσθαι, ή γυναίκα την ανδράσιν άρμόδιον. Αλλά μήτε προσωπεία κωμικά, ή σατυρικά, ή τραγικά ύ.

ποδύεσθαι, μήτε το τού βδελυκτού Διονύσου όνομα την σταφυλήν έκθλίβοντας εν ταις ληνος επιβοάν μηδε τον

οίνον εν τοις πίθος επιχέοντας, γέλωτα επικινεν αγνοίας τρόπω, ή ματαιότητος, τά της δαιμονιώδους πλάνης

ενεργούντας. Τους ούν από του νύν τι τών προειρημένων έπιτελείο έγχειρούντας, εν γνώσει τούτων καθισταμένους,

τούτους ει μεν Κληρικοί είεν, καθαιρείσθαι προστάσσομεν, είδε Λαϊκοί, άφορίζεσθαι,

Ε ρμηνεία,

συνείθιζαν να έορτάζουν, διά να απερ

- -- -- ν α - ΥΥ

Καλάνδα ονομάζονται αι πρώτα ημέρα του κάθε μηνός, εις τας οποίας οι Έλληνες ν

- ιν ν ν

ί τον εορταί τά μεν Βοτά, ήτοι βοσκή

ν

Ε

νούν τάχα όλον τον μήνα με ευθυμίαν Σ ή
5) και τα Βοτά δε, και Βρουμάλια, ελληνικα

-

(1) Μάγοι είναι εκείνοι που επικαλούνται δαίμονας τρόπον τινά α

γαθοποιούς, και μ' όλον όπου αυτοί είναι αλάστορες, και κακοποιοί,

(2) Επαοιδοί ονομάζονται εκείνοι όπου τραβίζουν τους δαίμονας εις

εκείνα, όπου θέλουν, με κάποιας επωδάς, και καλέσματα και εκείνοι

όπου δένουσι τα θηρία οίου λύκους, και άλλα διά να μή, φάγουν τα

κτήνη των, όταν ευρίκωνται έξω τη νύκτα, ή και πιάνουσα τα όφίδια

εις τας χείρας των, και κάνουσιν αυτά να μη τους δαγκανουν. Έπαοιδοί

ονομάζονται και εκείνοι, όπου με διαβολικήν τέχνην, και μαγείαν δένου

σι τα ανδρόγυνα ώ οι τρισκατάρατοι! ώ οι αλητήριοι! ώ οι θεώργι

στοι! ουαί και αλλοίμονον εις εκείνους όπου κάμνουν το τοιούτου σατα

νικών επιτήδευμα. Αχ και δεν ήξεύρουν οι ταλαίπωροι ποίαν φοβεράν

κόλασιν έχουν να κληρονομήσουν, διότι γίνονται αίτιοι νά ατιμάζεται ό

τίμιος γάμος, να μισούνται τα ανδρόγυνα, και έως εις όλου το ύστερον

να χωρίζονται, ούς ό Θεός συνέζευξε, μερικοί συμβουλεύουν ότι τα άν

δρόγυνα εκείνα όπου μέλλουν να στεφανωθούν διά να μένουν αβλαβή από

το τοιούτο δέσιμου, να εξομολογούνται πρότερον, να νηστεύουν, και να

μεταλαμβάνουν τα θεία μυστήρια, και έπειτα να στεφανόνωνται, ώς εί

πομεν. Μερικοί παραγγέλλουσιν, ότι να βαστά επάνω του ο νυμφίος το

ιερόν τετρααύγγελου, όταν στεφανώνεται. Και ή... πείρα έδειξε της πί

στεως τήν ενέργειαν εις πολλούς. Επειδή κατά τον θείον Χρυσόστομου,

όπου είναι Ευαγγέλιον, εκεί δεν τολμά να πλησιάση ο Διάβολος. Και αρ

χαιον είναι το να κρεμούν αι γυναίκες και τα μικρά παιδία από τον

τραχηλόν τους Ευαγγέλια εις φύλαξιν τους μεγάλην (όμιλία λβ. εις τον

Ιωάννην, σελ. 686. του δευτέρου τόμ. στίχω 5. και όμιλία ιθ. εις τους

ανδριάντας, σελ. 594. τους", τόμ. στίχ. 35) περί των επαδών, και

εγγαστριμύθων λέγει ο Θεός να λιθοβολούνται. Λευτικού κ. 27. «ανήρ,

ή γυνή, ος αν γένηται αυτών εγγαστρίμυθος, ή επαοιδός, θανάτω θα

νατούσθωσαν αμφότεροι. Λίθος λιθοβολήσετε αυτούς ένοχοι εισι.

(3) Μαθηματικοί φαίνεται να ήναι οι ίδιοι με τους αστρολόγους, κα

θως συμπεραίνεται από τα λόγια, τόσον του Ζωναρά, όσον και του

Βλαστάρεως. Είναι δε αυτοί όχι εκείνοι όπου καλώς μεταχειρίζονται τα

τέσσαρα είδη της μαθηματικής τά κυριώτερα, Αριθμητική», Γεωμετρίαν,

Μουσικήν, και Αστρονομίαν, και τους φυσικούς λόγους αυτών εξετάζοντες, αλλά

εκείνοι όπου τερατεύονται, ότι κυβερνώνται, και διοικούνται τα προα

ρετικά των ανθρώπων κινήματα, με την κίνησιν τών ουρανίων σωμάτων,

και εις μεν τα άστρα αφιερώνουσιν όλως διόλου τα των ανθρώπων πάθη

και ορμάς, εις δε τον διαφορετικών σχηματισμών των φωστήρων, και

άστρων, αποκρεμώσει τα εις την ζωήν των ανθρώπων συμβαίνοντα. Και

συνεργεία μεν των δαιμόνων διά των αστέρων μαντεύοντες, οΐα δε θεούς

τους άστρος προσέχοντες. Και απλώς ειπείν, οι περιέργως τα μαθημα

τικά μεταχειριζόμενοι, " -

(Α) Φαρμακοί ονομάζονται εκείνοι όπου διά μαγικής τέχνης κατασκευά

ζουσι κάποια φαρμακερά ποτά, ή διά νά θανατώσουν τινά, ή διά να

σκοτίσουν τον εγκέφαλόν του, ή διά του έλκύσουν εις την αγάπην των,

τα όποια μάλιστα μεταχειρίζονται οι γυναίκες προς τους άνδρας διά να

τους τραβήξουν εις έρωτα. Αι οποίαι ώς φονείς κανονίζονται, είκοσι χρό

νους δηλ. κατά τον ή. Κανόνα του μεγάλου Βασιλείου. Το δε μς. β.

βλίον τίτλ. ί. διάταξις ιέ, λέγει, ότι ενέχονται εις τον περί ύβρεων νό

μον εκείνοι όπου με φάρμακον κάμουν να παραφρονήση τινάς. Το δε μή.

βιβλ. τίτλ. ή διάταξις β. θεσπίζει να παιδεύεται ώς φονεύς εκείνος ό

που κάμνει τοιούτον φάρμακον διά να φονεύση, ή πωλών αυτό, ή έχων.

Εκείνοι δε, ή εκείνα οι γυναίκες όπου κατασκευάζουσι φάρμακα διά να

τραβίξουν τινας προς έρωτα, να εξορίζονται, και τα υπάρχοντά των να

γίνωνται αυθεντικά (και όρα εις το του Φωτίου νομικών, τίτλ. θ, κεφ. κέ).

(5) Και ο Βαλσαμών, και άλλοι λέγουσιν, ότι ο Καλάνδος, Νόννος,

και Ειδος, αδελφοί όντες πλούσιοι, εν καιρώ πολέμου, και πείνης έθρεψαν

την "Ρώμην, ο μεν Καλάνδος, ήμέρας 12, ό δε Νόννος, ημέρας 10, ο δε

Ειδος, ήμέρας 8, οι τρεις όμου, ένα ολόκληρου μήνα όθεν οι "Ρωμάνοι

διά να μείνη ή ευεργεσία των τοιούτων αείμνηστος, και να διαιωνίζη το

προς αυτούς της ευχαριστίας χρέος, ωνόμασαν τις μεν πρώτας 12 ή
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ματα και πρόβατα, εις τιμήν του θεού του Πανός,ός τις ένομίζετο από τους Έλληνας, ότι είναι έφορος των προβάτων, και

των λοιπών ζώων, τά δε Βρουμάλια, εις τιμήν του Διονύσου Βρόμος γάρ ήτων του Διονύσου επίθετον κοντά εις τούς Έλληνας

από τον βρόμο, όπου σημαίνει τον ήχο, και την βροντήν, ονομαζόμενος. Τούτο δε οι Ρωμάνοι Βρουμάλον ωνόμαζον, ήγουν

τον βρόμον και την έορτη, βρουμάλια πληθυντικώς, όπου είναι το ίδιο, ώσάν τά Διονύσια, καθώς τα έλεγαν οι Έλληνες. Προ

στάζει λοιπόν ο παρών Κανών, ότι τα τοιαύτα Ελληνικά, αλλά δή και η κατά την πρώτη Μαρτίου τελουμένη πανήγυρις δά

την εύκρασίαν τάχα του έαρος, νά άσηκωθούν ολοτελώς από την πολιτείαν των Χριστιανών. Μήτε χοροί άπλώς δημόσιοι γυνα

κών να γίνωνται, ούτε έορτα, και χοροί από άνδρας ή γυναίκας εις όνομα των Ελλήνων ψευδοθεών. Ορίζει δε προς τούτοις,

ότι μήτε άνδρας να φορή ρούχα γυναικεία, ούτε γυναίκα ρούχα άνδρίκια, αλλά μήτε να μουρόνωνται με μουτζούνας, και προ

σωπίδας Κωμικάς, ήτοι παρακινούσας εις γέλωτας, ή Τραγικάς, ήτοι παρακινούσας εις θρήνους, και δάκρυα, ή Σατυρικάς,

ήτοι δίας των Σατύρων, και Βάκχων, οίτινες εις τιμήν του Διονύσου, ώς έκστατικοί και δαιμονισμένοι, έχορευον (1) και ότι

τινας να μην επιχαλήται το όνομα του συγχαμερου Διονύσου (ός τις ένομίζετο πώς ήτον δοτήρι του οίνου, και έφορος), όταν πα

τώνται τα σταφύλια εις τους ληνούς, μήτε να γελά, και να καγχάζη, όταν βάλλεται ο νέος οίνος εις τά πιθάρια. Λοιπόν όποιος

από του νυν, και εις το εξής, αφού έμαθε περί τούτων, εν γνώσει επιχειρήσει να κάμη κανένα από τα προβηθέντα ταύτα δα

μονιώδη, και Ελληνικά, ει μεν είναι Κληρικός, άς καθήβεται, ει δέ Λαϊκός, άς αφορίζεται,

Συμφωνία,

» (κεφ. κ6.
«Σημείωσα ότι και ο Θεός εν τω Δευτερονομί

ν

-ναικεία. Ουκ έσται σκεύη ανδρός επι γυναίκ, ουδεμή ενδύτητα

διά νομιζομένην άσκησιν συγχωρεί να φορή γυνή άνδρίκια φορέματα. Αναθε

ν

» πάς ποιών ταύτα. “Η δε έν Γάγγρα Σύνοδος, ουδε

5) εμποδίζει το να μη φορή ή γυνή άνδρίκια, ούτε ο ανήργυ

ανήρ στολήν γυναικεία, ότι βδέλυγμα Κυρίω τω Θεώ που

•ματίζει γάρ την τούτο ποιούσαν Κανόνι γ. ανάγνωθι και τον αδ' της παρούσης Συνόδου».

Κανών ΞΓ. -

Τα ψευδώς υπό τών της αληθείας έχθρών συμπλασθέντα μαρτυρολόγια, ώς αν τους του Χριστού Μάρτυρας

-

ατιμάζοεν, και προς απιστίαν ενάγριεν τους ακούοντας, μη έπ' έκκλησίας δημοσιεύεσθαι προστάσσομεν, αλλά

ταύτα πυρί παραδίδοσθαι. Τους δε ταύτα παραδεχομένους, ή ώς άληθέσι τούτοις προσέχοντας, αναθεματίζομεν

Ερμηνεία

--
- ην -- -- - -- - - -

Οι άπιστοι, και της αληθείας εχθροί, θέλοντες να κατηγορούν τα των Χριστιανών, συνέγραψαν, ώς φαίνεται, γελοιά τινα και
ν

ΕΤΣΟ
ν

» ν -

άλλόκοτα, πώς τα είπαν, και τα

- - -- ν Α.

αξαν οι του Χριστού Μάρτυρες να και οι Μάρτυρες εκ τούτων υβρίζωνται, και η πίστις
ν

καταγελάτα των ορθοδόξων. Όθεν ο παρών Κανών προστάζει να μη δημοσιεύωνται έπ’ έκκλησίας α τοιαύται ψευδολογία, αλ
ν ν - -

λά να κατακαίωνται, οι δε δεχόμενοι ταύτας ώς αληθείς να αναθεματίζονται (2), άρα και τον ξ, Αποστολικόν,

Κανών

ν -

Οτι ουχρή δημοσία λαϊκών, λόγον κινεί», ή διάτα "),

ΞΔ.

- - - - - - ν - -- -

άξωμα έαυτώ διδασκαλικών εντεύθεν περιποιούμενον,
-, ν -- -- ν - - ν -- - -------- - * -

άλλ’ είκειν τη παραδοθείση παρά του Κυρίου Διατάξει, και το ούς τους την χάριν του διδασκαλικού λαβούσι λό
-

γου διανοίγει, και τα Θεία παρ' αυ

κεν ο Θεός κατά την του Αποστόλου
ν ν -

τούτοις τάξιν παρίστησιφάσκων (3)

» άκοή όδε, γλώσσα ό, δε,
ν -- - , - ν - ν ν

μανθάνων εν ευπειθεία, και ο χορηγών ενίλαρότητι, και

ά Κορινθ. ι
εβ' 27. ωγή

των εκδιδάσ

Υ.

«Ταύτην αιδοίμεθα τήν τάξιν, άδελφοι, ταύτην φυλάττομεν.Ο μεν, έστω τις

χερ ό δε, άλλο τι ό δε, διδασκέτω ό

ν-, ----- , » ν - Εννη -- - - η --------

κεσθαι Εν γα τη μια εκκλησία διάφορα μέλη πεποι

Εν ό Θεολόγος έρμηνεύων Γρηγόριος σαφώς την εν

δέμαθανέτω και μετά βραχέα και ο

ό υπουργών εν προθυμία μή πάντες ώμεν γλώσσα, το

έτοιμότατον μή πάντες Απόστολοι μή πάντες Προφήται μή πάντες διερμηνεύωμεν και μετά τινα τι σεαυτόν

»ποιες ποιμένα, πρόβατον ών; τι γίνη κεφαλή, πούς τυγχάνων; τι στρατηγείν επιχειρείς, τεταγμένος εν στρα
-

η

ν ν - ν

» τιώτας, και έτέρωθ
--

σοφία διακελεύεται μή ίσθι ταχύς έν λόγος, μη συμπαρεκτείνου πένης ών πλουσίων

και η - - -- - - - ν » -

μέρας, Καλάνδας, από του Καλάνδου, τις δε δευτέρας 10, Νόνας, από

του Νόννου και τις τρίτας 8, Εδους, από του Ειδούς και κατά τας

ημέρας ταύτας εώρταζον, και πολλά άσεμνα έκαμνου. Τούτους έμμή

θηκαν και εκείνοι οι Χριστιανοί, όπου κάμνουν κατά την ά. Ιανουα

ρίου τα ονομαζόμενα Κάλαντα, παίζοντες παιγνίδια, χορεύοντες εις τας

θύρας των σπητίων, περιπατούντες, και πολλάς φλυαρίας, και ιστορίας

γελοιώδεις, και στίχους τινάς τάχα προς τον Μέγα Βασίλειον τραγο

δόντις, οι οποίοι πρέπει να εμποδίζονται από τους Αρχιερείς, και Πνευ

ματικούς, και να κανονίζωνται να μη κάμνουν τα τοιαύτα εθνικά, και

Ελληνικά πράγματα, καθώς λέγει ό παρών Κανών.

- - (1) Ταύτα τα ίδια κάμνουν και την σήμερον οι Χριστιανοί, και πολ

λάκις και ιερωμένοι, και Κληρικοί, κατά τας εβδομάδας της Αποκρεω,

και της Τυρινής, και εις άλλους πολλούς τόπους, μάλιστα δε εις τα νη

σία, όπου κατοικούσε Λατίνοι, λόγω δή προσωπίδας, και μπαρπούτας

διαφορους φορούντες και γυναικεία φορέματα φορούντες οι άνδρες, με

ρεκκίς φορείς δε και γυναίκες άνδρίκια φορούσα, και δημοσίως χορεύον

τες. Περί των οποίων λέγει ο Θεός «ουκ έσται σκεύη ανδρος επί γυναι

ουδεμή ένδυσηται ανήρ στολήν γυναικείαν ότι βδέλυγμα Κυρίω τω Θεώ

σου έστι πάς ποιών ταύτα» (δευτερ. κβ. 5). Και όντως βδελύγματα είναι

ταύτα εις τόν Θεόν, και Ελληνικά τη αληθεια επιτηδεύματα, και των

Χριστιανών αλλότρια, τα οποία πρέπει οι άγιοι Αρχιερείς να επιμελη

θούν με όλα τα δυνατά των, να τα εμποδίσουν, ώς κατηγορίαν όντα του

Χριστιανισμού, με επιτίμιον αφορισμού,

(2) Διά τούτο μεγάλας χάριτας χρεωστούμεν να ομολογούμεν ήμες

οι Ανατολικοί (καθώς τας αυτάς, ώς ακούω, όμολογούσε και οι Δυτικοί)

προς τον άγιον Συμεών του μεταφραστή, ο οποίος με μεγάλην φιλοπο

νίαν συνέγραψε τους βίους των άγιων μαρτύρων, και των όσων, κα

θαρίσας αυτούς από κάθε ψεύμα, και νόθευμα, και περιελθών μόνος εις

διαφόρους τόπους, και άλλους μεν, από την αυτοψίαν, άλλους δε, από

ασφαλή πληροφορίαν συλλέξας.

(3) Λόγω περί της εν διαλέξεσιν ευταξίας,



ΤΗΣ ς". ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ. Η 59

μηδε ζήτει των σοφών είναι σοφώτερος ειδέτις άλώ τον παρόντα παρασαλεύων Κανόνα, επί μίας Παροιμ. κγ',

τεσσαράκοντα αφοριζέσθω. 4.

Ερμηνεία

Εμποδίζει ο παρών Κανών, κανένας Λαϊκός νά μή διδάσκη ώς διδάσκαλος παρρησία, και επ’ εκκλησίας, αλλά μάλλον αυτός

να διδάσκεται από εκείνους που έλαβον το τής διδασκαλίας χάρισμα, διότι, καθώς εις το έν σώμα ευρίσκονται διάφορα μέλη,

ώς λέγει ο Παύλος, έτζι και εις την μία έκκλησίαν διάφοροι άνθρωποι ευρίσκονται, κατά την τάξιν όπου ο Θεός εις τον κα »

ένα έδωκεν. Όθεν ο Θεολόγος Γρηγόριος έρμηνεύων το λόγον τούτο του Αποστόλου (ομιλ. περί της έντας διαλέξεσιν ευτα

ξίας) λέγει, ότι άλλος μεν είναι έντή έκκλησία αυτή, άλλος γλώσσα, άλλος χέρι, και άλλος : τι μέλος, και ούτε όλοι είναι

γλώσσα, ήτοι διδάσκαλοι, ούτε όλοι Απόστολοι, ούτε όλοι Προφήται. Λοιπόν, άνθρωπε, εσύ πρόβατονώντας, τι κάμνεις τον εαυ

τόνσου ποιμένα; ποδάρι ώντας, τι γίνεσαι κεφαλής στρατιώτης ών, τί επιχειρείς να γίνεσαι στρατηγός, ήτοι ηγεμών τών στρα

τιωτών; Λέγει και ο Σολομών, μή γίνεται εύκολος εις το να λέγης, μηδέ πτωχός ών, συνερίζου με τους πλουσίους, μηδε ζή

τει να γίνεσαι σοφώτερος από τους σοφούς. Όποιος δε κάμη έξω από τον Κανόνα τούτον, ας αφορίζεται μ' ημέρας. Ανίσως

όμως τινάς λαϊκός ήναι έμπειρος λόγου, και τον τρόπον σεμνός, δεν εμποδίζεται από το να αποκρίνεται και να διδάσκη κατ’ ιδίαν

τους ερωτώντας, ώς λέγει και ο Ζωναράς, και το λό, κεφ. του ή. βιβλ. των Αποστολ. Διαταγών έσονται γάρ φησε πάντες

διδακτο Θεού ον τρόπον και ο Απολλώς ελάλει, και εδίδασκε τα περί του Κυρίου, και μ' όλον όπου το βάπτισμα μόνον ή
- 3 ν ν- Α ν - Σ Α ν ν » ν - - - η - -

ξευρετού Ιωάννου (πράξ, κεφ. κή, 25), και ο Ακύλας, και η Πρίσκιλλα, οι ακριβέστερον διδάξαντες την του Θεού οδόν τον

αυτον Απολλώ (αυτόθ).

Κανών ΞΕ".

Τάς έντας νουμηνίας υπό τινων προ των οικείων εργαστηρίων, ή οίκων, αναπτομένας πυρκαϊάς, άς και υπε

ράλλεσθαι τινες, κατά τι έθος αρχαίον, έπληρούσιν, από του παρόντος καταργηθήναι προστάσσομεν. Ός τις ούν

τοιούτό το πράξο, εμέν Κληρικός εί, καθαιρείσθω. Ειδέ Λαϊκός, αφοριζέσθω «γέγραπτα γάρ έν τη τετάρτη

και των Βασιλειών, και ώκοδόμησε Μανασσής θυσιαστήριον πάση τη στρατιά του ουρανού, εν ταις δύο και 5, 6.

ναυλαίς οίκου Κυρίου, και διήγαγε τά τέκνα αυτού έν πυρ, και έκληδωνίζετο, και εποίησεν έγγαστριμύθους, και γνώ

»στας έπλήθυνε και έπλήθυνε του ποιήσαι το πονηρόν ενώπιον Κυρίου, του παροργία αυτόν».

Ερμηνεία,

Επειδή, και κατά μίμησιν τών Ελλήνων, και εθνικών, μερικοί Χριστιανοί άναπταν έμπροσθεν εις τά εργαστήρια, και οικίας

των πυρκαϊάς, τας οποίας έπήδων, και διεπέρνουν επάνωθεν. "Η σύνοδος αύτη τους μεν Κληρικούς, όπου πράξουν το τοιούτον

εις το εξής, καθαιρεί τους δε λαϊκούς, αφορίζει. Θέλουσα δε νάδειξη, ότι αν τα τοιαύτα Ελληνικά έθη γινόμενα παρά τωνά

τελών Ιουδαίων, έκνουν τον Θεόν εις αγανάκτησιν, και οργή, πόσω μάλλον αυτόν παροργίζουν, όταν γίνωνται από ημάς τους

Χριστιανούς τους τελειους, και του Ευαγγελίου μαθητάς, λέγει, «πώς ο Βασιλεύς Μανασσής έκαμε θυσιαστήριο, ήτοι θυσίας

» έπρόσφερεν εις την στρατιάν και δύναμιν του ουρανού, εις τους αστέρας δηλ. (και μάλιστα εις την σελήνη, καθώς παρά τω Πε

•ρεμία γέγραπτα. Θυμάντη βασιλίσση του ουρανού, και στένδειν αυτή σπουδάς. Τη σελήνη δηλ) μέσα εις τας δύω αυλας του

ναού, και έδιαπερνούσε τα τέκνα του εις την φωτία, και έκκληδωνίζετο (1), και οιωνίζετο (2), και έκαμνεν έγγαστριμύθους πολ

•λούς και γνώστας (3) και έκαμε το πονηρόν ενώπιον του Κυρίου, και παρώργισεν αυτόν». Σημείωσαν δε ότι το διήγε τά τέκνα

αυτού εν πυρ, ή μεν σύνοδος εδώ ένόησε, αντί του έκαμε τα τέκνα του ο Μανασσής να πηδούν την φωτιαν, ο δε Αλεξανδρείας

έ

ν - * -- ν -

Κύριλλος εις την ερμηνεία του Ησαίου ήρμήνευσεν αντί του ώλοκαύτωσε τα τέκνα του εις το πύρ, θυσίαν προσφέρων αυτά εις

τους δαίμονας.

(1) Κυρίως Κλήδων είναι ή διά λόγων, και κλήσεων των μελλόντων

παρατήρησης, από του κλώ, το καλώ, ώς λέγει τις σοφός, και μάλιστα

ο Θεοδώρητος (σελ. 193, τόμ. β. της δικτατεύχ.). Έως της σήμερον

ενεργείται η Ελληνική τούτη συνήθεια των Κληδόνων εις πολλούς τόπους,

και μάλιστα εις τα νησία, όπου οι άνδρες, και οι γυναίκες, βάλλοντες

μέσα εις αγγειου νερον, και πωρικά διάφορα, τα σκεπάζουσι, και έπειτα

συναθροιζόμενοι ευγάλουσι ταύτα, επιλέγοντες, τις καθένα εύγαλμα, ένα

διαβολικών τραγούδι, και δι' αυτού προμαντεύουσι τάχα την μοιραν, και

τύχην του καθ’ ενός γίνονται δε οι Κλήδονες ούτοι κατά τό γενέσιον

τού Προδρόμου, καθώς και οι πυρκαία έμπροσθεν εις τάς θύρας τής

κάθε οικίας. Τα όποια πρέπει να εμποδισθούν με επιτίμια αφορισμών

άπό τούς Αρχιερείς, και Πνευματικούς, όμοίως και οι Μαίοι, ήτοι τα

διάφορα άνθη, και λουλούδια όπου βάνουσι τινές εις τας θύρας των τή

ά, Μαίου, επειδή και αυτή είναι συνήθεια "Ελληνική, και εθνική, και

αλλοτρία από τους Χριστιανούς, καθώς και ο αοίδιμος εκείνος Πατριάρ

χης Μιχαήλ, ό των φιλοσόφων ύπατος, έλαβε μεγάλην επιμέλειαν, και

κατήργησε πάντα τα τοιαύτα σατανικά, και Ελληνικά επιτηδεύματα, οι

Χριστιανοί γαρ αντί των Μαίδων, και Κληδόνων, και Πυρκαϊών, κά–

μνοντες δια του Ιερέως Αγιασμόν εις τον οίκόν των, και βαντιζόμενοι

εις τας πρωτομηνίας, κάθε μέν κακόν, και κακήν τύχην διώκουσαν από

λόγου των, κάθε δε ευτυχίαν λαμβάνουσε, καθώς λέγει ο Βλάσταρς (κεφ.

γ. του έ. στοιχ), καθώς και πάλαι εγένετο άγιασμός διά των τιμίων

ξύλων του Σταυρού, αλλά και λιτανεία τη πρώτη Αυγούστου, προς απο

τροπήν των ασθενειών όπου τότε ακολουθούν ώς επιτοπλείστον διά τήν

θερμότητα του καιρού, καθώς αναφέρει τούτο ο άγιος Γρηγόριος ό Θεσ

σαλονίκης (όμιλ. εις την ά. του Αυγούστου) και ο χειρόγραφος συναξαριστής

αγιασμόν δε λέγω να κάμνουσι, τον καλούμενον μικρόν, και όχι τον

μέγαν. Ο γαρ μικρός όχι μόνον εις κάθε πρωτομηνίαν, αλλά και εις κά

θε ασθένειαν και ανάγκην επιτελείται. Ο δε μέγας αγιασμός, δύω μό

νον φορας τον χρόνον συνεθίζεται να γίνεται. Μίαν, κατά το εσπέρας

της παραμονής των Φώτων, ός τις και είναι εις τύπον τού βαπτίσματος

του Ιωάννου, κατά του Γάζης Παϊσιον, λύοντάτινα ζητήματα διά τούτο

και γίνεται ταπεινά. Και άλλην, κατά την κυρίαν ημέραν τών Φώτων,

ός της και είναι εις τύπου του βαπτίσματος του Κυρίου, κατά τον αυ

τον Παϊσιον, διά τούτο και γίνεται μετά παρρησίας και προπομπής,

(2) Οιωνισμός κατά τον Θεοδώρητου είναι το να προλέγη τινας, τι

μέλλει να γένη από το πέταμα, ή από τάς διαφόρους φωνάς τών του

λίων, και μάλιστα των κοράκων, αφ' ού και οιωνοσκοπία ονομάζεται.

Εις τον οιωνισμόν συναριθμούνται και εκείνοι όπου πιστεύουν πως είναι

καλά ή κακά συναπαντήματα ή ερωτήματα καλά ή κακά, ή ποδαρικά
- - - - - - - - - - - - - - ν - - - - - -

καλά ή κακά και άλλα όμοια, τα οποία πρέπει να λείπουν από τους

Χριστιανούς, ώς παροργίζονται τόν Θεόν κατ’ επάνω των.

(3) Έγγαστρίμυθο όνομάζονται οι από κοιλίας φωνούντες, και λέγον

τες μύθους, και μαντείας σατανικάς. Γνώσται δε οι διά της άνατομής

τών σπλάγχνων των ζώων μαντεύοντες, εξ ών και ήπατοσκοπία ώνομα

σθη. Και κοινώς όλοι οι έγγαστρίμυθοι έντερομάντεις όνομάζονται από

τους Ελληνας κατά τον Φώτιον και Θεοδώρητου --

Ν
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Κανών Ξς".

Από της άγιας αναστασίμου Χριστού του Θεού ημών ήμέρας, μέχρι της καινης κυριακής, την όλην εβδομά

δα έν ταϊς άγιας έκκλησίας σχολάζεν δει άπαραλείπτως τους πιστούς έν ψαλμούς και ύμνος, και ώδας πνευ

ματικαίς, ευφραινομένους έν Χριστώ και έορτάζοντας, και τή των Θείων Γραφών αναγνώσει προσέχοντας, και των

άγων μυστηρίων κατατρυφώντας Εσόμεθα γαρ ούτω Χριστώ συνανιστάμενοί τε και συνυψούμενοι. Μηδαμώς ούν
--

έντας προκειμένας ήμέρας ιπποδρόμια, ή έτέρα δημώδης Θέα επιτελεσθω.

"Ερμηνεία, τα

Επειδή και όλη η διακανίσιμος εβδομάς, ώς μία Κυριώνυμος ήμέρα λογίζεται, διά τούτο διορίζει ο παρών Κανών, ότι όλοι

οι Χριστιανοί, εις την εβδομάδα ταύτην πρέπει να παραμένουν μέσα εις τας έκκλησίας ευφραινόμενοι και εορτάζοντες την του

Κυρίου ανάστασιν με ψαλμούς, και ύμνους, και άσματα πνευματικά, προσέχοντες εις τα λόγια των θείων γραφών, και μετα

λαμβάνοντες τα θεία μυστήρια. Διατί με τοιούτον τρόπον θέλομεν συναναστηθή, και συνανυψωθή με τον Χριστόν (1). Όθεν εις
τάς ημέρας ταται τρεξίματα αλόγων ας μή γίνονται ούτε άλλη καμμία θεωρία δημώδης, άτακτος δηλ. παιγνιδίου, ή χορών ή

παλαισμάτων, ή άλλου τοιούτου ξεφαντώματος, άρα και τον θ. Αποστολικών, και κό, της σ' ταύτης, --

Κανών ΞΖ.

Η ν ε * - - - - ν η

ε: και Η Θεία ημίν γραφή ενετείλατο, απέχεσθαι αίματος, και πνικτού, και πορνείας. Τους ούν διά την

εή.: μιας λίχνον γαστέρα, αίμα οιουδήποτε ζώου τέχνη την κατασκευάζουσιν εδώδιμον, και ούτω τούτο έσθίουσι,
έ. 28. 29. -- ν -- -- - ν ν η ν ν ν
Ε προσφόρως επιτιμώμεν. Είτες ούν από του νυν αίμα ζώου έσθίεν επιχειρήσοι, οιωδήτίνι τρόπω, εμέν

Κληρικός είη, καθαιρείσθω, είδε Λαϊκός, αφοριζέσθω.
- ν

Ερμηνεία,

Προστάζει ο παρών Κανών κανένας Χριστιανός να μη τρώγη αίμα κανενός ζώου, με οποιανδήποτε τέχνην και τρόπον ήθελε

κατασκευασθή, ή και με άλλα φαγητά ένωθή, είτε σουντζούκια ταύτα είναι, είτε άλλα τινά. Επειδή και η θεία γραφή ή παλαιά,

και μάλιστα ή νέα, εμπόδισε ρητώς να απέχουσιν οι Χριστιανοί από το αίμα, από τα πνικτά, και από την πορνείαν (και είδωλό

θυτα), όποιος δε ήθελε φάγει τούτο, Κληρικός μενών, ας καθήβεται, Λαϊκός δε, άς άφορίζεται ανάγνωθι και τον ξγ. Αποστολικόν.

Κανών ΞΗ.

Περί του μη εξενατίνι των απάντων βιβλία της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, των τε άγιων και έγκριτων

ήμων Κηρύκων και Διδασκάλων, διαφθείρεν, ή κατ τέμνει, ή τους βιβλιοκαπήλος, ή τους λεγομένος μυρεψος,
-- ν - - - -, - - - - - -- ν - - -- - - - -

ή άλλω τινί τών άπάντων προς αφανισμών έκδιδόναι ειμή τι άρα τέλεον, είτε υπό σητών, η ύδατος, ή έτέρω τρό

πω άχρεωθή ό δέτι τοιούτο ποιείν από τους νυν άλσκόμενος, επί έναυτών αφοριζέσθω όμοίως και ό τάς τοιαύ

τας βίβλους ώνούμενος, ειμή τε αυτός ταύτας κατέχοι προς οικεία ώφέλειαν, μήτε έτέρω προς ευεργεσίαν και το
-- ν ν - - -- - ν -

διαμειναι αποδοίη, αλλά ταύτα διαφθείρειν επιχειρήσοι, άφορζέσθω.

Ερμηνεία.

Δεν είναι άδεια, λέγει ο παρών Κανών, εις κανένα να φθείρη, ή να κατακόπτη (2 βιβλία της Παλαιάς και Νέας Γραφής,

και των εγκρίτων διδασκάλων, ήτοι των εγκριθέντων, και μετά δοκιμασίας δεχθέντων (πολλοί γάρ βιβλία συνέγραψαν, αλλ' ά

πεβλήθησαν, και απεδοκιμάσθησαν), ή νά διδη ταύτα εις τους καπήλους των βιβλίων, ήτοι τους σβύνοντας, ή άλλως διαφθείροντας
ν λί -- - - ν - ν ν -- "- άλ) - Σ.Α. διά ν τά ν ,ΑΥ - Σ' ζ, Σ. Σ. - ώθ -: - η

τα βιβλία, ή εις τους πωλούντας τα μύρα, ή εις άλλον κανένα διά νά τά άφανίζουν έξω μόνον αν έκαταφαγώθησαν τελείως από

τους σκώληκας, ή έσάπησαν, και έσβύσθησαν τα γράμματά των από την παλαιότητα, ώστε όπου να μην αναγνώσκωνται (3)

(1) Από του παρόντος Κανόνος ας μάθουν οι τωρινοί Χριστιανοί, που κόπτουσε τα μεμβράνα ιερά βιβλία, διά να τα κάμνουσι δολώμα

ποίαν μεν άγιαν ζωήν έμεταχειρίζοντο εκείνοι εις τας άγιας ταύτας της τα της αλιευτικής, ή διά να βάλλουσε μέσα καπνούς, ή άλλα τινά είδη,

αναστάσεως ημέρας, και ποίαν εκ του εναντίου άτακτον ζωήν ζώσιν αυ- ή κόπτουσε τους αγίους, και απλώς τα πλουμίδια εν τους βιβλίοις πε
-- , ----- 2- η -- "------ ---- -λ -- - - , ----- , --- - - - - 1 - ----- , --- - - - - -----

το τώρα, και ας διορθωθούν, παύοντες απο τα εφαντώματα, χρον, οικονενα, και τα ριπτωσιν εις τον φούρνο, δια να καουν, η γραφου

παιγνίδια, τραγούδια, και άλλα άτοπα όπου εις αυτάς κάμνουσιν εις την βάρβαρά τινα και αχρεία εις τα περιθώριά των αλλ' ουδε απλώς πρέπει
- - - - -- - - - - - - - ο - -- - -- - 2 - ν - -- - - ν - -

Μοσχοβίαν ακούω, ότι οι Χριστιανοί κάθε μία ημέραν της εβδομάδος να γραφε τας εις ιερά βιβλία, καν και τα γραφόμενα αποβλέπουν προ,

ταύτης πηγαίνουν από μίαν έκκλησίαν εις άλλην, και κάμνουσι λιτανείας, διόρθωσιν, ή ερμηνείαν τών εν τη βίβλω έξω μόνον αν το βιβλίονήνα

διά να μήν ευρίσκουν καιρον να κάμουσεν άλλο κανένα άτοπον, το ό- ίδιον τού γράφοντος, ή και με άδειαν του έχοντος το βιβλίον κάμη του

ποιον τούτο έπρεπε να γίνεται και εις τους εδικούς μας Χριστιανούς, να το. Πάντα γάρ ταύτα, φθορά, και αχρείωσης των βιβλίων έστιν, ήτις

ή έκκλίνωσιν εις τας αταξίας και άτοπα. Είναι εγνωσμένη εις πολλούςς - -

και η άλλη άγιωτάτη συνήθεια, όπου επικρατεί εις την Μοσχοβίαν το.

να μη κοιμώνται οι ευλαβέστεροι άνδρες μετά των γυναικών αυτών εις

όλην την διακανίσιμον εβδομάδα, και ακολούθως ουδε γάμους να κάμνου

σιν εις αυτήν. Όντως άγιωτάτη συνήθεια τή αληθεία, την οποίαν πρέπει

να μιμηθούν και οι εδικοί μας Χριστιανοί. Επειδή, ως προείπομεν, όλη

αύτη ή εβδομάς, ώς ή Κυριώνυμος εκείνη της λαμπράς ήμέρα λογίζεται.

Ορα και τον δ. Κανόνα του αγίου Νικηφόρου τον εν τη προσθήκη,

(2) Εντεύθεν γίνεται φανερόν, πόσον αξιοκατάκριτοι είναι εκείνοι, ό

αφορισμώ κατακρίνεται άπό τόν παρόντα Κανόνα,

(3) Πλήν αλλά και τότε δεν πρέπει τα τοιαύτα ιερά, και άγια βι

βλία, να τα μεταχειρίζεται τινάς εις φοντανέλλας, και εις άλλας ατί

μους, και αισχράς υπηρεσίας, ούτε να τα δίδη εις άλλους, όπου έχουν

να τα μεταχειρισθούν εις παρομοίας υπηρεσίας, Αλλά ή να τα καίη,

ή να τα ρίπτη, ή να τα θάπτη καλλίτερα εις τόπον απάτητον, να μη

βεβηλούνται τα άγια, και ιερά περιέχονται λόγια. Αρμόζει γαρ και εις

την υπόθεσιν ταύτην τό του Ησαίου εκείνο. Και έστα ή ανάπαυσις αύ

τού (του Χριστού δηλαδή και Θεού) τιμή. (κεφ. ιά. 10). Λέγω δε ταύ
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.. όποιος δε ήθελε κάμει κανένα τοιούτον, ένα χρόνον άς αφορίζεται. Ωσαύτως δε να αφορίζεται και εκείνος που αγοράσοι τά

τοιαύτα βιβλία, όχι διά νά ώφελήση τον εαυτόν του με την ανάγνωσιν αυτών, ούτε διά νά τά δώση εις τό νά ώφελήση άλλον,ν - - ι

αλλά διά νά τά διαφθείρη.

Κανών ΕΘ".

Μη έξέστω τινί των απάντων έν Λαικος τελούντι, ένδον ιερού εισιένα θυσιαστηρίου, μηδαμώς επί τούτο της
ν Α - ν ν ν Α Λ -A - - -------- -

Βασιλικής εργομένης εξουσίας, και αυθεντίας, ήίκα άνβουληθείη προσάξα δώρα τώ πλάσαντι, κατά τινα αρχαιο

τάτην παράδοσιν, --

Ερμηνεία,

αν - - - 4. -- » έ, - Α.Σ ν Σ Αν ν , Α υς -

τι αγιο, Βήμα εις τους ιερωμένους είναι αφιερωμενον οια τούτο ο παρων κανών εμποδίζει α μην εισέρχεται εις αυτό

κανένας λαϊκός, έξω μόνον ο βασιλεύς και ούτος δε, ουχί καθ’ ο λαϊκός, αλλά καθ' ό έχει εξουσία, και αυθεντία, και χρ

στος Κυρίου έστίν όςτις έσυγχωρήθη να εισέρχεται εις αυτό, κατά παράδοσιν άρχαιοτάτην, όταν θέλη να προσφέρη δώρα εις τον
ν -

πλάσαντα αυτόν Θεόν, και να μεταλάβη (1)

Συμφωνία,

.Δ. δ και όμο της εν Λαοδικ, εμποδίζει το νά έμβαίνουν γυναίκες εις το θυσιαστήριο. Ο δε ά του Πατριάρχου Νικολάου

Κανών συγχωρεί να έμβαίνουν εις το άγιον βήμα οι Μοναχοί εκείνοι, που δεν έχουν κανένα έγκλημα, διά την σεμνότητα

του Μοναχικού σχήματος, εις το να ανάπτουσε τάς κανδήλας, ή τά κηρία. Αλλά και ο άγιος Νικηφόρος έντώ ιέ. αυτού Κα

ανόν, πρέπει, λέγει, α Καλογραία νά έμβαίνουν εις το άγιον Βήμα διά φωταψία, και διά νά κοσμούσι, και να σαρόνουσιν

αυτό. Εάν όμως τινάς δεν ήναι Μοναχός, άλλά δόκιμος, εις το άγιον βήμα δεν έμβαίνει, ώς λέγει ο Βαλσαμών εις την έρ

κμηνείαν του ά. Κανόνος του Νικολάου, αν και ανάγνωθι».

Κανών Ο.

Μή έξέστω τας γυναξη εν τώ καιρώ της Θείας λειτουργίας λαλεί, αλλά κατά την φωνήν Παύλου

Αποστόλου, σιγάτωσαν. Ούγάρ επιτέτραπτα αυταίς λαλεί, άλλ' υποτάττεσθαι, καθώς και ο νόμος λέ

γει. Eι δέτι μαθεν θέλουσιν, εν οίκω τους ιδίους άνδρας έπερωτάτωσαν

τού

ά, Κορινθια"

Ι 34. Γενεσ. γ.

16.

Ερμηνεία

ν ν

και εις
ν » » ν ν λαλ --

συγκεχωρημένον εις αυτας να ουν,

ρι της γυναικός. Προς τον άνδρα σου ή αποστροφή σου, και αυτός σου κυριεύσει (γεν. κεφ.

κανένα νόημα, ας έρωτούν περί τούτου εις την οικίαν τους άνδρας των τούτο το ίδιον διορίζουσι και αι

πάσας τάς εν τη εκκλησία γινομένας συνάξεις των πιστών), αλλά να σιωπούν, καθώς

ν - ν αν α -- "- κινη - γι, ν *. - * ---

Προστάζει ο παρών Κανών, ότι δεν είναι άδεια εις τας γυναίκας να λαλούν εν τω καιρώ της θείας λειτουργίας (και δη

ο

ν ν -- ν

άλλά νά υποτάσσωνται, και να ακούουν, καθώς λέγει κι

γράφει ο Παύλος, διότι δεν είναι

και ο νόμος ο Μωσαϊκός

ή

γ. 16) -

ΤτΕ

και θέλουν να μάθουν

Αποστολικα διαταγα

βιβλ. γ. κερ. ς", λέγει δε και τις εξωτερικός σοφος, γυναιξί κόσμον ή σιγή φέρει (2)

Κανών OA".

- -- αν ι ν ν - - - ν ν - 1

Τους διδασκομένους τους πολιτικούς νόμους μη δεν τοις ελληνικού έθεσε κεχρήσθαι, μήτε μην έπι θεάτρων

ενάγεσθαι, ή τάς λεγομέας κιλίστρας επιτελεί, η παρα την κονη» χρησιν στολας εαυτούς περιτιθένα, μήτε καθ'

αν καρόν των μαθημάτων, ενάρχονται ή προς το τέλος αυτων καταντωση, η καθόλου φάνα, διά μέσου της τοιαύ

της παιδεύσεως. Ειδέτις από του νυν τούτο πράξα τολμήσοι, άφορζέσθω.

τα, καθ' ότι, τα μεν εις τον καιρών της συνόδου ταύτης βιβλία, μεμ

βράινα όντα τα περισσότερα, ηδύναντο και τα γράμματα να άξαλειφθούν

τελείως από αυτά. Εις δε τα τωρινά, χάρτινα όντα, πάντοτε διαμένουν

τα γράμματα, όσον και αν παλαιωθούν, διό και πρέπει να μην ατιμάζωνται,

(1) Σημείωσα, ότι κατά του Θεοδώρητον εκκλησι: "Ιστορ. βιβλ. έ, κεφ.

ιζ. αγκαλά και ο πιστός βασιλεύς Θεοδόσιος έλύθη παρά του αγίου Αμ--

βροσίου από τον δεσμών της μια φονίας όπου έγινεν αίτιος, μ’ όλον τού

το, προσενεγκών τα δώρα τω Θεώ μέσα εις το άγιον βήμα, και προσ

μένωντας διά να μεταλάβη εκεί, δεν αφέθη υπό του Αμβροσίου, είπόν

τος, «ότι τα ένδον, ώ βασιλεύ, μόνος έστε τους ιερεύσι βατά, αλλά έξω

του βήματος έπροστάχθη να μένη έκτοτε δε ο βασιλεύς, και εις Κων

σταντινούπολιν έλθών, έπρόσφερε μεν τα δώρα τω Θεώ ένδον του αγίου

βήματος, εξήρχετο δε παρευθύς, και μέσα δεν έμβαινε διά να μεταλάβη,
- κατά το σύνηθες. Τη ιερά γάρ φησε τραπέζη, τά δώρα προσενεγκών, ευ

θύς εξελήλυθε, δείχνωντας με το παράδειγμά του ο πιστότατος βασι

λεις, ότι δεν πρέπει, να μεταλαμβάνουν ένδον του βήματος οι αδίκους

μια φονίας ποιήσαντες βασιλείς, Όρα και Νικηφ. τον Κάλλιστον, βιβλ.

εβ. κεφ. μά. Εντεύθεν άς παρακινηθούν οι ιερείς, και πνευματικοί να

αποκόψουν την παράνομον συνήθεια, όπου επικρατεί εις πολλούς τόπους,

το να εισέρχωνται, λέγω, λαϊκοί μέσα εις το άγιον βήμα, ήτις μη δια

κρίνουσα ιερείς από λαϊκούς, κάμνει να πίπτουν οι λαϊκοί ύποκάτω εις

την ποινή, του βασιλέως Αχας, όστις λαϊκός ών, τά των ιερωμένων

έργα επιχειρήσαι ετόλμησε τρόπον γάρ τινα και αυτοί τα των ιερέων

οικειοποιούνται, εις τον διωρισμένον τόπον των ιερέων εισερχόμενοιΑ

νσως δι να παρανομοι και μόνον τό νά έμβαίνουν λαϊκοί εις το βή

μα αρα γε ποσον ειναι παρανομώτερον εκείνο όπου κάμνουσί τινες άμα

θείς ιερείς, και βάλλουν τη μεγαλη πέμπτή λαϊκούς, ή αναγνώστας, και

συστίνου τα άγια ένδον του βήματος εν τη άγια προθέσεις το όποιον

άς το παρατήσουν δι' αγάπην Θεού, να μη υπό καθαίρεσιν πέσωσι της

ιερωσύνης των. Ο δε Θεσσαλονίκης Συμεών λέγει (κεφ. ρμγ.), ότι ο βασι,
λεύς κοινωνεί ένδον του βήματος, κατά τον καιρόν μόνο όπου χρέεται

βασιλεύς υστερα από τους διακόνους, και όχι εις την άγιαν τράπεζα,

Αλλά, αντιμισίου τιθεμένου εκ πλαγίου επάνω τραπεζακίου τινός,

(2) Δι' ο και ο θείος Χρυσόστομος ούτω λέγει. «Εδίδαξεν άπαξ η

γυνή (δηλ. τον Αδάμ εις τον Παράδεισον) και πάντα κατέστρεψε διά

τούτο, φησε, μη διδασκέτω. Και πάλιν. Τοσούτον γαρ αυτήν σίγια,
» Είναι δι, νησιν, ως μη μόνον περί βιωτικών, αλλά μίτι περί πνευ

•ματικων φθέγγεσθαι εν έκκλησία του το κόσμος, τούτο αιδώς, τούτο

» μάλλον αυτήν τών ιματίων κοσμήσαι δύναται». (λόγ. θ. της α προς
ε

Τιμόθ. σελ.283. του δ' τόμ.).

-- 21
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Καθώς οι άφρονέστεροι από τους σοφούς των Αθηναίων έσυνήθιζον, ώς γράφει ο Θεολόγος Γρηγόριος εις τον επιτάφιον του

Μεγάλου Βασιλείου, νά μάχωνται με τους εναντίους αυτούς, και να καταπιάνουσι τάς πόλεις, και τας οδούς, και άλλα τοιαύ

τα να κάμουν συνήθη εις τους νέους σοφιστάς τοιουτοτρόπως και οι τούς πολιτικούς νόμους διδασκόμενοι Χριστιανοί, έμεταχει

ρίζοντο τά ελληνικά ταύτα έθιμα, και εις τά θέατρα έκρίνοντο, περί του τις νά γένη τυχόν πρώτος εξ αυτών, και τάς όνομα

ζομένας κυλίστρας έκαμνον (1) ή φορέματα έξω από την κοινήν των πολλών συνήθειαν έφόρουν ταύτα δε πάντα προστάζει ο

παρών Κανών νά μή κάμνουσιν, ούτε όταν άρχινούν να μανθάνουν τους νόμους, ούτε όταν ευρίσκωνται εις το μέσον της μαθή

σεως, ούτε όταν φθάσουν εις το τέλος αυτής. Όποιος δε εις το εξής τούτο ήθελε κάμει, να αφορίζεται

Κανών ΟΒ.

Τη, ο δε 1 Mή εξέτω όρθόδοξον άνδρα αιρετική συνάπτεσθαι γυναικι, μήτε μήναίρετικώ άνδρι γυναίκα ορθόδοξον συ

ζεύγνυσθαι, άλλει και φανείη τι τοιούτον υπότινος τών άπάντων γινόμενον, άκυρον τον γάμον ήγεσθαι, και το άθε

σμον διαλύεσθαι συνοικέσιον, ου γαρ χρητά άμικτα μιγνύνα, ουδε τώ προβάτω τον λύκον συμπλέκεσθαι, και τι

του Χριστού μερίδι τον των αμαρτωλών κληρον. Είδε παραβη τις τά παρ’ ημών όρισθέντα, αφοριζέσθω. Ειδέτινες

έτι εν τη άπιτία τυγχάνοντες, και ούπωτή των ορθοδόξων εγκαταλεγέντες ποίμνη, άλλήλοις γάμω νομίμω ήρ

μόσθησαν, είτα, ό μεν, το καλόν έκλεξάμενος, τω φωτί της αληθείας προσέδραμεν. Ο δε υπό του της πλάνης

ά, Κορινθ. κατεσχέθη δεσμού, μή προς τις θείας ατενίσαι άκτίνας έλόμενος (ευδοκεί δε τώπιστώ ή άπιστος συνοι
ν

κεν, ή το έμπαλινό άπιστος τη πις ή), μη χωριζέσθωσαν, κατά τον θείον Απόστολον «ήγίαστα γαρ

νό άπιστος ανήρ εν τη γυναικι, και ήγίαστα ή άπιστος γυνή έντώ άνδρί»

Ερμηνεία

Διορίζει ο παρών Κανών, ότι δεν είναι συγκεχωρημένον να παρη όρθόδοξος άνδρας αιρετικήν γυναίκα, η γυναίκα ορθόδοξος

αιρετικόν άνδρα. Είδε και τούτο ήθελε κάμει τινάς, να ήναι ο γάμος άκυρος, και το παράνομον αυτό να χωρίζεται συνοικέσιον.

Διότι δεν πρέπει να ενώνεται ποτέ ο Λύκος με το πρόβατον, και ο κλήρος των αμαρτωλών και αιρετικών με την μερίδα του Χριστού

και των ορθοδόξων. Όποιος δε ήθελε παραβή των παρόντα Κανόνα, να αφορίζεται (2). Εάν δε και τα δύο μέρη άπιστα

όντα, εν τη απιστία, και ομοθρησκεία, ήταν συνεζευγμένα, έπειτα το μεν ένα μέρος επίστευσεν εις τον Χριστών, το δε

έμεινεν εις το σκότος της απιστίας ειμέντο άπιστον μέρος ευχαριστεία να συγκατοική με το πιστον, ας μη χωρίζεται, καθώς λέ

γει ο Παύλος, αλλά δή και ο θ' του Βασιλείου. Ένα μεν επειδή ήγίαστα ο άπιστος ανήρ συγκατοικών με την πίστην γυναίκα,

και ήγίαστα ή άπιστος γυνή, συγκατοικούσα με τον πιστών άνδρα. Και άλλο δε, διά τί ίσως εκ της τοιαύτης συγκατοικήσεως
- ν ν κ - - ν -

οδηγηθή και το άλλο μέρος προς την ευσέβειαν, Τίγαρ οίδας,: επιφέρει ο ίδιος Παύλος, ει τον άνδρα σώσεις και τι

ά, Κορινθις 16 Ιοΐδας, άνερ, ει την γυναίκα σώσεις, άρα και τον ιδ. της δ'. --

Κανών ΟΤ".

Του ζωοποιού ταυρού δεξαντος ήμύν το Σωτήριον, πάσαν σπουδήν ήμας τιθένα χρή, του τιμήν την αξίαν άπο

διδόναι τώδίου σεσώσμεθα του παλαιού παραπτώματος. Όθεν και νώ, και λόγω και αισθήσει την προσκύνησιν

αυτώ απονέμοντες τους έντώ εδάφει, του ταυρού τύπους υπό τινων κατασκευαζομένους εξαφανίζεσθαι, παντοίως

προστάσσομεν, ώς αν μη τή των βαδιζόντων καταπατήσει το της νίκης ήμύν τρόπαιο» εξυβρίζοιτο. Τους ούν από

του νυν του ταυρού τύπον επί εδάφους κατασκευάζοντας, όριζομεν αφορίζεσθαι,

Ερμηνεία

Διά μέσου του ζωοποιού σταυρού έσώθημεν (3) και της δουλείας της αμαρτίας ήλευθερώθημεν όθεν πρέπει (λέγει ο παρών
ν ν

Κανών) να σπουδάζωμεν εις το να αποδίδωμεν εις αυτόν την πρέπουσα τιμή, και προσκύνησιν, και με τον νουν, ενθυμούμενοι

(1) Η Κυλιστρα κατά τον Βαλσαμώνα φαίνεται να ήτον μία κατα- πρέπει να γίνονται όλα ορθόδοξα, κατά τους πολιτικούς Νόμους, δρα

σκευή, την οποίαν έκαμναν οι διδάσκοντες τους νόμους, όταν έδιεφέ- και την υποσημείωσιν του ιδ' της δ'.

ροντο ποιος από αυτούς να πάρη τον τάδε μαθητήν, και ποιος τον τά- (3) Κοντά εις τα έμπροσθεν βηθησόμενα λέγει περί του σταυρού ο

δε. Κυλιόμενα γαρ υπ' αυτών εις την κατασκευήν ταύτην κάποια τινά, Θείος Χρυσόστομος, αντί μαχαίρας, επί κλίνης κρεμάσωμεν (τον σταυ

αν κατά τύχην επιπτον εις το τάδε μέρος, ήτον σημάδι, ότι ο δείνα ρον δηλ.) αντί μοχλου επί θύρας διαγράψωμεν, αντί τείχους, τη οικία

Διδάσκαλος να πάρη τον δείνα μαθητών. Και καθολικώς ειπείν, ή Κυ- περιβαλωμεν. (σελ. 881. τού έ. τόμου), όθεν και οι τωρινοί Χριστιανοί

λίστρα ήτον ώσαν ή κατασκευή των λαχνών, όλοι μικροί και μεγάλοι, άνδρες τε και γυναίκες, νέοι και γέροντες, άν

(2) "Ας φοβηθούν το επιτίμιον της παρούσης Συνόδου οι Αρχιερείς όπου εύ- τι διά κάθε άλλο άρμα φυλακτικών, πρέπει να βαστάζουν σταυρόν έπα

ρίσκονται εις τας επαρχίας των νησίων, και όλων εκείνων των τόπων, εις τούς

οποίους ευρίσκονται Λατίνοι, και κατ' ουδένα τρόπον ας μη συγχωρούν να

παρνη Λατίνος δρθόδοξον γυναίκα, η Λατινις γυνή ορθόδοξον άνδρα. Ποια

γαρ κοινωνία ημπορεί να γένη του ορθοδόξου μέρους μετά του αιρετικού; όχι

και καθ' οιονδήτινα τρόπον φθάσουν άνευ της ειδήσεώς των νά συζευχθούν

τοιούτοι γάμοι παράνομοι, άς τους χωρίζουν παρευθύς, κατά τον Κα

νόνα τούτου, έξω μόνον αν βαπτισθή ορθοδόξως το λατινοφρονούν προ

τωπον. Είδε εν τη αρέσει των Λατίνων ευρέθησαν απ' αρχής και τα

δύο μέρη, ορθοδοξήσει δε το εν μέρος μετά ταύτα, τα παιδία των

νω τους, κρεμώντες αυτού επί του τραχήλου, ή ξύλινου, ή χρυσού», ή

αργυρούν, ή χάλκινον, καθώς έσυνείθιζαν να τον βαστάζουν εις τον τρά

χηλον και οι παλαιοί χριστιανοί, "Ο γαρ άγιος Ορέστης ο εις εκ των πέντε

μαρτύρων, σταυρών χρυσούν φορών εις τον λαιμό του, εκ τούτου εγνωρίσθη
ότι είναι χριστιανός από τους Έλληνας και ο Ταυρομενείας Παγκράτιος έδι

δεν ένα κέδρινον σταυρώνεις κάθε ένα όπου έβαπτιζε, διά να τον βαστάζη ε

πάνω του. Λέγει δε ο άγιος Μελέτιος ό όμολογητής εν τω περί των "Ηθών

των Ιταλών λόγο, ότι οι Λατίνοι είχαν συνήθειαν να χαράττουν εις τό έδα

φος σταυρόν και να τον ασπάζονται, έπειτα δε να τον πατούν. Εμείς όμως

ι
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όσων αγαθών δι' αυτού έτύχομεν και με τον λόγο, διηγούμενοι ταύτα εις τους άλλους, και ευχαριστούντες τώ εν αυτώ σταυ

ρωθέντι Χριστώ. Και με την αίσθησιν, ασπαζόμενοι, και τιμώντες, όπου αυτόν βλέπομεν. Η: δε μερικοί άπλούστερο, σημα

δεύουσι πανταχού τον τύπον του τιμίου τούτου σταυρού, έως και εις το έδαφος της γης, διά ευλάβειαν τάχα, και διά νά κά

μουσι περισσοτέραν τμήν εις αυτόν, διά τούτο προστάζει η Σύνοδος, όπου ευρεθή τύπος σταυρού κατά γής τυπωμένος, να εξα

λείφεται, και να χαλάτα, διά νά μή καταπατητα, και ακολούθως άτιμάζεται από τους περπατούντας, το νικητικών της σω

τηρίας μας τρόπαιον (1). Όσοι δε εις το εξής ήθελαν κατασκευάση τύπον σταυρού εις το έδαφος, άς άφορίζωνται.

Κανών Ο.Δ. -

-------- - Κ

τι ουδεί εν ταις Κυριακας, ή εν ταις εκκλησίας, τάς λεγομένας αγάπας ποιείν, και ένδον έντώ οίκωέσθεν,

και ακούβίτα τρωννύειν. Οι δε τούτο ποιείν τολμώντες, ή παυσάσθωσαν, ή αφοριζέσθωσαν

Ερμηνεία,

Ο παρών Κανών, αυτολεξεί κή, έστι της εν Λαοδικεία Συνόδου, όστις εμποδίζει να μη κάμνουν αγάπας (ήτοι συμπόσια τα

εξ αγάπης γινόμενα, και εις αγάπη, και ένωσιν τούς συνεσθίοντας φέροντα) μέσα εις τά Κυριακά, ήτοι εις τας εκκλησίας οι

Χριστιανοί. Μήτε να στρώνουσι στρώματα μαλακά, και υψηλά εις αυτάς, τα οποία ονομάζει ακούβίτα με λέξιν λατινική, από

του ακούμβω, ή από του ακουμβίζω, που σημαίνει λατινικώς το αναπίπτω, και κάθημα εις την τράπεζα, διατί εις αυτά κα
- α ν χν αν Σ ν λ λ ή υλ ν -- ν ν. -η » κ Λ, ν

θήμενοι οι Χριστιανοί Ί: (2). Όσοι δε ήθελαν τολμήσουν να κάμουν τούτο, ή νά παύουν, ή να αφορίζωνται. Πρέπει να

προσημειώσωμεν, ότι ο Βαλσαμών, Κυριακά μεν θέλει να εννοή εδώ ο Κανών, κάθε τόπον αφιερωμένον τώ Κυρίω, και τονν ι -- ν ν » Α 1 » - ό ά θ ν Α. ν ν - ν ', ι 1 ε

Νάρθηκα δηλ. και πρόναον Εκκλησίαν δε, τον καθ' αυτό Ναόν. Όθεν και το ή, μόριον, δεν δέχεται να ήνα έφερμηνευτικών, ώς

λέγει ο Ζωναράς, αλλά διαζευκτικών, ώστε όπου κατ' αυτόν, όχι μόνον μέσα εις τας έκκλησίας, αλλ' ουδέες τους Νάρθηκας των
- ν -

Εκκλησιών δεν πρέπει να τρώγουν τινές

Συμφωνία,

«Παρομοίως δε και ο μβ. της έν Καρθαγ. έμποδίζει Επισκόπους, και Κληρικούς, και Λαϊκούς εις τας Εκκλησίας να μη

κάμνουν συμπόσια, έξω μόνον, αν κατά ανάγκην ξένοι τινές διαβαίνοντες φάγωσε. Σημείωσα δε, ότι αν και εις τας Εκκλη

ωσίας εμποδίζουν οι Κανόνες ούτοι το να γίνωνται άγάπα, δεν εμποδίζουσιν όμως και το να γίνωνται εις τους κοινούς οίκους,

» Όθεν ο μεν κ. της αυτής Λαοδικ, προστάζει νά μή παίρνουν διά λιχνίαν μερίδιά τινα φαγητών οι Ιερωμένοι, και Λαϊκοί, όταν

καλώνται εις τάς τοιαύτας αγάπας. Ο δειά της έν Γάγγρ. αναθεματίζει εκείνους που καταφρονούσε τους κάμοντας τας

»τοιαύτας αγάπας (έξω της έκκλησίας δηλ.) και διά τιμήν του Κυρίου συγκαλούντας τους αδελφούς, και εξευτελίζοντας το γινό

»μενον, δεν θέλουσι να υπάγουν εις αυτάς. Ο δέος της παρούσης ς αφορίζει εκείνους που πωλούσι κρασί, και βρώματα,
Σ -- - --

» ή άλλα είδη μέσα εις τους ιερούς περιβόλους, Aλλά και ότζ. αυτής, Κληρικούς μεν Καθαιρεϊ, Λαϊκούς δε άφορίζει, τους
ν - α - --

»κονεύοντας μέσα εις τους ιερούς τόπους. Ο δε πή, της αυτής,

»κτήνος εις

Κληρικούς μεν καθαιρεϊ, Λαϊκούς δε άφορίζει, τους εμβάζοντας

ιερών Ναών, ειμή εξ ανάγκης μεγάλης Όρα και την υποσημείωσιν του πχ. της ιδίας τούτης την

όχι μόνον τούτο δεν πρέπει τελείως να κάμνωμεν, αλλά και τον σταυ

ρόν, όπου είναι τυπωμένος εις βιβλία, ή και εις επιστολάς και γράμματα

πρέπει να τον τιμ μεν, όμου και τα θεία ονόματα του Χριστού, και

της Παναγίας, ή των Αγίων, όπου είναι εις τάς επιστολάς γεγραμμένα

Mή μεταχειριζόμενοι τις επιστολάς ταύτας και τα γράμματα εις άτι

μους υπηρεσίας, αλλά ή να τα καίωμεν, ή να τα ρίχνωμεν εις τό

που απάτητου, σχίζοντες από αυτά τα άγια ταύτα ονόματα, διά να

μήνάμαρτάνωμεν βαρέως βεβηλούντες τα άγια. Όρα και εις τας υποσημειώ

σεις του γά, του Βασιλείου, και την υποσημ. τού ξή της παρούσης σ'.

(1) Από τον διορισμών του παρόντος Κανόνος ας μάθη ο Δικερως πά

πας τής "Ρώμης πόσον αντίχριστα ποιεί, να τυπώνη κάτω εις τόν πό

δα του τον Ζωοποιόν Σταυρόν, και να τον διδη εις τους προσερχομέ

νους να τον ασπάζωνται διατί με τον τρόπον τούτον καταπατεί το

νικητικών της σωτηρίας μας τρόπαιο, το όποιον όχι μόνον οι όρθόδο

ξοι βασιλείς εφόρουν εις την κεφαλήν επάνω, και υπέρ τα βασιλικά δια

δήματα εις αυτό εσεμνύνοντο, αλλά και αυτοί οι πάσαν την τών άγιων

προσκύνησιν αποβάλλοντες Καλβίνοι, έχουσιν όμως αυτό εις τους ναούς

των, εν τόπω υψηλώ, και με σέβας αυτό προσκυνούν τί λέγω οι βα

σιλείς, και οι Καλβίνοι, και αυτοί οι Τούρκοι, έπι Μαυρικίου αιχμα

λωτισθέντες, είχαν σταυρόν έγκεχαραγμένου επάνω εις το μέτωπον, κα

θώς διηγούνται ό,τε Θεοφάνης και Σιμοκάτης (βιβλ. έ, κεφ. ι) ερωτη

θέντες δε διά τί τούτον είχαν, απεκρίθησαν ότι, επειδή ποτε ήκολού

θησε θανατικών εις την χώραν αυτών, οι Χριστιανοί τους έσυμβού

λευσαν να χαραχθούν με τον σταυρόν, το όποιον ποιήσαντες έτυχον της

υγείας, και από τότε έσυνήθησαν να σταυροτυπούνται. Περί του σταυ

ρού λέγει ο Θεολόγος Γρηγόριος κατα Ιουλιανού, «Επί τον σταυρών

καταφεύγει, και το παλαιόν φάρμακον, και τούτο σημειούται κατά

και των φόβων, και βοηθών ποιείται τόν διωκόμενον (και τα εξής φρικω

κδέστερα) ίσχυσεν ή σφραγίς ήττώνται οι δαίμονες, λύονται οι φόβοι

Σταύτα λέγει διά του παραβάτην Ιουλιανόν, όστις, όταν ευρισκόμενος με

» τους μάγους, και οι δαίμονες έσυνάχθησαν, έκαμε τον σταυρόν του,

και παρευθύς οι δαίμονες έσκορπίσθησαν, και αυτός ήλευθερώθη από

του φόβου. Ο δε Χρυσόστομος όμιλ. νδ. εις τον Ματθ. λέγει, ώς

στέφανον, ούτω περιφέρομεν τον σταυρών του Χριστού και γαρ πάν

» τα δι' αυτού τελείται τα καθ' ημάς, κάν τραγήνα την μυστικήν εκεί

νην τροφή, κάν χειροτονηθήναι, καν ότιούν έτερον ποιήσαι, πανταχού

τούτο της νίκης ήμύν παρίσταται σύμβολον.

(2) Η συνήθεια του να κάμνουν αγάπας εν τη εκκλησία οι χρι

τιανοί, άρχισεν από τους Αποστολικούς χρόνους, οίτινες, κατά την

Κυριακήν μάλιστα, όταν έμελλον να μεταλάβουν, έφερον εις την έκκλη

σίαν άρτον, και οίνου οι πλουσιώτεροι, και μετά την μετάληψιν των

θείων μυστηρίων, καθώς λέγει ο Ζωναράς, και Χρυσόστομ. όμιλ. κζ'.

της ά. Κορινθ. επροσκάλουν τους πτωχοτέρους, και εκάθηντο όλοι και έ

τρωγαν. Επειδή όμως οι Κορίνθιοι εχάλασαν την τάξιν αυτήν, και

καθ' ένας από τους πλουσιωτέρους έτρωγε μόνος το εδικόν του φαγητών,

και εις τους πτωχούς δεν έδιδευ, ώστε όπου εντεύθεν συνέβαινεν, άλλος

μεν να πεινά, ό πτωχός δηλ., άλλος δε να μεθύη, ο πλούσιος δηλ. διά

τούτο ό Θείος Παύλος, εν τώ ιά, κεφ. της ά. προς Κορινθ. ελέγχει αυ–

τους, και διά τί καταφρονούσε με τούτο όπου κάμνουσι την έκκλησίαν

του Θεού, και διά τι καταισχύνουσι, και έντροπιάζουσι τρόπον τινά τους
- - - - - - - - - - -- - -

πτωχους, οπου δεν εχουσι να φαγουν εις τα τοιαύτα κοινά συμπόσια,

ταύτα δε

τούς κατ'

δεν

τά λόγια του Αποστόλου προτίθες ο Μέγας Βασίλειος (εν

επιτομήν όροις) εξ αυτών συμπεραίνει, ότι του κοινού δείπνου

πρέπει να έσθη τινάς μέσα εις την έκκλησίαν. Συμφώνως δηλ. με τον

κή, τής εν Λαοδικ. και τον οδ’ τούτου τής τ". Κανόνα. Σημείωσαν ότι

το κυριακών δείπνου, όπου λέγει ο Παύλος, αναφέρουν τα κοινά ταύτα

δείπνα των Κορινθίων, ο μεν Μέγας Βασίλειος ευόησεν αντί του θείου

δείπνου των μυστηρίων (αυτόθι) και ο μή της εν Καρθαγένη Κανών. Ο δε

Χρυσόστομος ενόησεν αντί του κοινού εις όλους, και κατά μίμησιν

του Κυρίου γινομένου, όστις εις όλους του τους μαθητάς παρέδιδε ταμυ

στήρια, χωρίς εξαίρεσιν τινος. Όρα και Ευστράτιον του Αργέντην περί

του κυριακού δείπνου σελ. 308. Τα δε κυριακά όπου αναφέρει ό παρών

κανών ούτως ώνομάζοντο" διά τί ώς επί το πλείστον κατά τις κυρια

κας ετελείτο εν αυτοίς ή θεία λειτουργία. Ο δε Ευσέβιος εις τους επαί

21"
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Κανών ΟΕ.

Τους έπι τώ ψάλλει έντας έκκλησίας παραγινομένους, βουλόμεθα, μήτε βρας άτάκτος κεχρήσθαι, και την

φύσιν πρός κραυγήν εκβιάζεσθαι, μήτε τι επιλέγειν τών μή εκκλησία άρμοδίων τε και οικείων αλλά μετά πολλής

λειες 450 προσοχής, και κατανύξεως της τοιαύτας ψαλμωδίας προσάγειντώ των κρυπτων εφόρω Θεώ. Ευλαβείς

γαρ έσεσθαι τους υιούς Ισραήλ το ιερόν εδίδαξε λόγον

- -- Ερμηνεία,
κ.

Η έντας έκκλησίας γινομένη ψαλμωδία, παρακάλεσίς έστι προς τον Θεόν διά να εξιλεωθή εις τας αμαρτίας μας. Όποιος δε

παρακαλεί, και δέεται, πρέπει να έχη ήθος ταπεινών, και κατανενυγμένου, το δε νά κραυγάζη τινάς, δηλού ήθος θρασύ, και ά

νευλαβές. Διά τούτο προστάζει ο παρών Κανών, ότι οι ψάλλοντες εις τας έκκλησίας, να μη βιάζουν την φύσιν των εις το

να φωνάζουν δυνατά. Αλλά μήτε άλλο τι να λέγουν ανάρμοστον εις την έκκλησία». Ποια δε είναι τα ανάρμοστα εις την έκκλη

σαν; αποκρίνεται ο έρμηνεύς Ζωναράς, ότι είναι τα γυναικοπρεπή μέλη, και τα μινυρίσματα, (ταυτον ειπείν τα πολλά τερερ

σματα, και η υπερβολική των μελωδιών ποικιλία, η οποία κλίνει εις πορνικά άσματα) ταύτα ούν πάντα προστάζει ο παρών Κα

νών να λείψουν από την εκκλησία, και οι ψάλλοντες να προσφέρουν τας ψαλμωδίας με πολλήν προσοχήν εις τον Θεόν, όπου

βλέπει εις τα απόκρυφα της καρδίας, δηλ. εις την νοερώς έν καρδία γινομένην ψαλμωδίαν και προσευχή, μάλλον, ή εις τας ε

ξωτερικάς κραυγάς. Διότι το ιερόν λόγον του Λευτικού διδάσκει, νά ήναι ευλαβείς προς τον Θεόν οι υιοί Ισραήλ (1),

Συμφωνία,

Λέγει δε και ο προφήτης Δαβίδ ψάλατε συνεπώς, τούτο δε το ρητον ερμηνεύωνο Μέγας Βασίλειος (όρ. κατ' επιτομ. σού) λέ

ει η σύνεσις τών λόγων της άγιας Γραφής παρομοιάζει με την ποιότητα των φαγητών που τρώγει το στόμα, επειδή κατά

τον Ιώβ (κεφ. β. 11) λάρυγξ μεν στα γεύεται νούς δε βήματα διακρίνει. Ανίσως λοιπόν ή ψυχή τινος διακρίνη την δύνα

μιν του κάθε λόγου, καθώς η γεύσις διακρίνει την ποιότητα κάθε φαγητού, ούτος πληρώνει την Δαβιτικήν αυτήν εντολή». Προσ

θέτει δε ο ίδιος Βασίλειος (6ρ. κατ' επιτ. σπά) ότι όποιος δεν πηγαίνει με επιθυμίαν νά ψάλλη εις την έκκλησία, ή να διορ

θώνεται, ή να διώκεται. Εάν δεήνα ψάλται πολλοί, λέγει (όρ. κατ' επιτ, τζ) ο αυτός, να μεταχειρίζονται τας ψαλμωδίας, με

εφημερία, καθ’ εβδομάδα δηλαδή. Ο δε της έν Λαοδικ έ προστάζει να μη ψάλλη άλλος τίνος εν τη εκκλησία, έξω από τους

Κανονικούς, και από διφθέρας ψάλλοντας ψάλτας, ήτοι έξω από τους μετά μεμβραίνης, ή άλλης χαρτίνης ψαλτικής ψάλλον

τας. Αλλά και ο αγ.

μούς νά γίνεται και ανάγνωσις (ή προσευχ-

της αυτής λέγει, νά μή φορούν οι ψάλται δράριον όταν ψάλλωσι. Πρέπει δε άνάμεσα εις τούς ψαλ

ή) κατά τον ιζ. της αυτής (2)

Κανών Oς".

αν ν ν. - -------- - - - ν - η ν ΥΝ. ν -- - ν

Οτι ου χρή ένδον τών ερών περιβόλων, καπηλείον, ή τά δ. άρωμάτων (3) είδη προτιθένα, ή έτέρας

νους του Κωνσταντίνου περί των κυριακών λέγει, ότι ούτως ώνομάσθησαν

από του Κυρίου, εις τον οποίον αφιερώνοντο «Ιερά τεμένη ένιτώ πάντων

-βασιλεί. Θεώ, τώ, δή και των όλων δεσπότη καθιερώσθαι ένθεν και της

του Δεσπότου προσηγορίας ήξίωτα τα καθιερωμένα, ουκ εξ ανθρώπων

και τυχόντα της επικλήσεως, εξ αυτού δε τού τών όλων Κυρίου, παρ' ο και

κυριακών αξίωνται των επωνυμιών, Σημείωσαν δε ότι αι αγάπα αύ

ται, και τα κοινά ταύτα συμπόσια, άλλα μεν ονομάζοντο γενεθλιακά,

τα εις τας μνήμας τών μαρτύρων γινόμενα. Αλλα δε, γαμικά, τα εις τους

νυμφικούς γάμους τελούμενα, και άλλα, "Επικήδεια, τα γενόμενα εις τους

ενταφιασμούς των νεκρών (σελ. 8. του βιβλ. περί Ανεξιθρησκείας),

(1) Δι’ό και ο θείος Χρυσόστομος (όμιλ. εις το, είδαν τον Κύριον

καθήμενον επί θρόνου σελ. 120 τόμ. έ) εμποδίζει πολλά τάς θυμελικάς

ψαλμωδίας, της ορχήσεις των χειρονομούντων, και τας εκτεταμένας
βοάς, και άτακτους φωνάς, ερμηνεύων γαρ το ψαλμικών εκείνο, δουλεύσατε

τώ Κυρίω εν φόβω, σφοδρότατα μεν ελέγχει εκείνους, όπου ανακατόνουσε

με τα πνευματικά άσματα, τα εξωτερικά των θεάτρων σχήματα, και

θέσεις, και ασήμους φωνάς (οποία είναι και τώρα τα τερερίσματα, και

νευανίσματα, και τα άλλα άσημα λόγια) και λέγει, ότι ταύτα είναι ίδια,

όχι των δοξολογούντων τον Θεόν, αλλά των παιζόντων, και ανακατονόντων

τα των δαιμόνων παίγνια με την αγγελικήν δοξολογίαν διδάσκει δε δια

πολλών, ότι πρέπει με φόβου, και συντετριμμένην καρδίαν να αναπέμπω

μεν τας δοξολογίας εις τον Θεόν, να αυτα γένωνται ευπρόσδεκτοι, ώς

ευώδες θυμίαμα. Έπαινετά δε τη αληθεια και λόγου παντός άξια είναι

και εκείνα όπου λέγει ο σοφώτατος Μελέτιος ό Πηγάς έντώ γ. περί χρι

στιανισμού γράφων, «Ώσπερ ούν το σεμνόν και σύμμετρον της μουσικής

«ευπρόσιτον διά το ακμαιοτέρας κατασκευάζειν τας καρδίας, οίον ανα

σπωσαν την ψυχήν του σώματος. Αρμονία γάρ τω πνεύματι οικειό

τατου, μέση, έχουσα φύσιν, σώματός τε παχύτητος, και πνεύματος,

ναυλότητος. Ούτω πάλιν υπέρμετρος μουσική, και τώ ηδεί παρά το μέ

ντρου ενασχολουμένη, ουχ ήδύνει, αλλ' εκλύει... διά τούτο γαρ και φωνάς

» μόνον των ανθρώπων αποδεχόμενο εν τη εκκλησία, ως φύσει ενυπαρ
- - - - - - - - ν - - -

•χουσας και απερίεργους, τα οι οργανων κρουματα και εμπνευματα

ν αποδιοπομπούσιν ώς περιεργωδέστερα οι θείοι Πατέρες» τα οποία α

γωνίζονται να εμβάσουν πάλιν εις την εκκλησίαν τινές τών τωρινών μου

ν

πρασεις

σικών με τα όργανοειδή αυτών άσματα. Τα δε τερερίσματα και νενα

νίσματα τα ψαλλόμενα, δεν φαίνονται να ήναι παλαιά, αλλά νεωτερικά

καθ' ότι εις τα επιγραφόμενα τώ. Δαμασκηνώ Ιωάννη, και τους άλλους πα

λαιούς μουσικούς πονήματα, δεν ευρίσκονται τοιαύτα άσημα λόγια και

κρατήματα. Φαίνονται δε να άρχισαν από τον καιρών Ιωάννου του Κου

κουζελους. Αλλά τα κρατήματα όπου οι τωρινοί ψάλτα ψαλλουσιν εν ταις α

γρυπνίας, με το να ήναι διπλά, πολλάκις δε και τριπλά τού κειμένου,

άηδή τη αλήθεια και οχληρά γίνονται κοντά εις τους ευλαβείς άκροατας. -

δί ο παρακαλούμεν τους κανονικούς ψάλτας, να τα ψάλλουν σύντομα, διά

να ήναι ενταυτώ και νοστιμώτερα, και διά να μείνη και καιρός να γί
νεται ανάγνωσης, και οι Κανόνες να ψάλλωνται αργότερα, εις τα όποια

στέκεται όλος ό της αγρυπνίας ψυχικός καρπός. Λέγουσι δέ τινες, ότι

τα άσημα ταύτα τερερίσματα εδέχθησαν εις την Εκκλησίαν, ίνα διά της

ήδονής των έλκωσε τον άπλούν λαόν.

(2) Καθώς τώρα συνεθίζει να γίνεται εις τας άγρυπνίας, και μάλιστα

τάς εν τώ αγίω Όρει γινομένας. Και καθώς παλα εγίνετο, ώς αναφέρει

ο Μέγας Βασίλειος (επιστολ. προς τον κληρον της εν Νεοκαισαρεία έκκλη

σίας) γράφων». Τα νύν κεκράτηκότα έθη πάσας τας του Θεού εκκλησίας,

συνωδά έστι και σύμφωνα Εκ νυκτός γάρ δρθρίζει παρ' ήμύν ό λαός. . .

» τελευταίον αναστάντες των προσευχών, εις την ψαλμωδίαυ καθίσταν

ται, νυν μεν δεχή διανεμηθέντες, άντιψάλλουσιν αλλήλους». Έπειτα πά

λιν επιτρέψαντες ένι κατάρχεν του μέλους, οι λοιποι υπηχούσι, και ού

τως εν τή ποικιλία της ψαλμωδίας την νύκτα διανέμοντες, μεταξύ προσ

ευχόμενοι. Όρα δε ότι η ψαλμωδία διαφέρει της προσευχής, καθότι η

μεν ψαλμωδία γίνεται μετά μέλους, η δε προσευχή, χωρίς μέλους. Και

ότι εις μεν τους παλαιούς ή ψαλμωδία εγίνετο εις το ψαλτήριον του Δα

βίδ. Διο και ευρίσκονται παλαιά ψαλτήρια τονισμένα όλα με φωνές της
μουσικής. Την σήμερον δε γίνεται το εναντίον, και ή μεν προσευχή μας

εστί το ψαλτήριου, αναγινωσκόμενον, ου μελωδούμε αν (πλην των τριών

πρώτων ψαλμών, και του πολυελέου), η δε ψαλμωδία μας, τα περί της

νέας χάριτος διαλαμβάνοντα τροπάρια, Οι θεοφόροι όμως Πατέρες οι κα

λούμενοι Nηπτικοί, ψαλμωδίαν μεν λέγουσι την δια στόματος και λόγου

προσευχήν, Προσευχήν δε, την διά του νοός γινομένην

(3) Βρωμάτων παρ άλλος ευρίσκεται, ώς και ο Ζωναράς ήρμήνευσεν
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ποιεσθαι, το σεβάσμιον τας έκκλησίας φυλάσσοντας “Ογαρ σωτήρ ημών και Θεός διά της εν σαρκί πολιτείας

παιδαγωγών ημάς, μη ποιείν τον οίκον του πατρός αυτού εμπορίου οίκον παρεκελεύετο. Ος και των Ιωαν, οι 16

Κολλυβιστών το κέρμα εξέχεε, και τούς το ιερόν κοινοποιούντας απήλασεν. Είτις ούν έπι τώ προκειμένω άλώ

πλημμελήματα, αφοριζέσθω. -

Ερμηνεία,

«Έφη εις τους Ιουδαίους ο Κύριος (Λουκ. θ. 46). Γέγραπτα ο οικός μου, οίκος προσευχής κληθήσεται (Ησα νς. 7)

»ύμείς δε αυτών έποιήσατε σπήλαιον ληστών (Ιερεμ. ζ. 11)». Όθεν διά νά μή βηθή και εις τους πιστούς ο φοβερός ούτος λόγος,

εμποδίζουσιν οι Πατέρες διά του Κανόνος τούτου, νά μή στήνωνται καπηλεία, ήτοι νά μή πωλήται κρασί, ή ρακί, ή άλλα εί

δη βρωμάτων κατά τον Ζωναρά, ή και αρωματικά τινα είδη, κατά τον Βαλσαμώνα, ή άλλα τινές πραγματεία μέσα εις τούς

ιερούς περβόλους, ήτοι μέσα εις τα προαύλια, και περιοχάς των θείων Ναών, και εκκλησιών, δια να φυλάττεται το σέβας εις

αυτάς. Διά τί και ο Κύριος νουθετώντας ημάς είπε, νά μή κάμνωμεν τον οίκον του Πατρός του, οίκον πραγματείας, όστις και

τα άσπρα τών πωλούντων τους κολλύβους, ήτοι τά λεπτά νομίσματα, διεσκόρπισε, και τους ποιούντας κοινών οίκον το ερών, με

το φραγέλιον άπεδίωξεν. Όποιος δε τούτο ήθελε κάμει, άς άφορίζεται (1) άνάγνωθι και τον οδ. της αυτής ς".

Κανών ΟΖ.

- 1

Ότι ουδεί Ιερατικούς, η Κληρικούς, ή 'Ασκητάς ενβαλανείω μετά γυναικών απλούσια μηδέ πάντα χρι
ν -- - -- ν ν ν -- ν -- 1. ν ν

στιανών λαϊκόν αύτη γάρ πρώτη κατάγνωσις παρά τους έθνεσιν. Ειδέ τις επί τούτοφωραθείη, εμέν Κληρικός εί,

καθαιρείσθω, ει δε Λαϊκός, αφοριζέσθω. -

Ερμηνεία,

Ο παρών Κανών, αυτολεξεί λ. της έν Λαοδικ. Συνόδου έστι Κανών, χωρίς του επιτιμίου μόνου λέγει ού, ότι δεν πρέπει

οι εντός του βήματος Ιερωμένοι, ή οι εντός του βήματος Κληρικοί, ή οι Μοναχοί και άσκητα, ή άπλώς κάθε Λαϊκός Χριστια

τός, νά λούεται εις τά λουτρά μαζή μέ τάς γυναίκας επειδή το άτοπον τούτο κοντά εις τά έθνη φαίνεται να ήναι η πρώτη

κατηγορία, και το μεγαλήτερον σκάνδαλον εναντίον εις τους Χριστιανούς, «Ο δε Απόστολος προστάζει να γνώμεθαιά, Κοριθ.132.

κάπρόσκοποι εις τους Ιουδαίους, και Έλληνας, και εις την έκκλησίαν του Θεού». Και άν, καθώς λέγει ο Ζωναράς, και αυτό το

νά άπαντήση τινάς γυναίκα άπλώς, εις στράταν, ή εις οίκον, ταράττει τον λογισμών, πώς δεν θέλει καταβαπτισθή, και εις επι

θυμίαν νά κινηθή ο νους εκείνων των ανδρών όπου με γυναίκας συλλούονται, αλλ' ουδέ τά άνδρόγυνα πρέπει μαζή να συλ

λούωνται, κατά τον Βαλσαμώνα, ή εις λουτρών δηλ. ή εις θάλασσα, ή εις ποταμόν εξουσιάζουσι γάρ τα σώματά των διά

παδοποιία, και όχι διά νά ξεγυμνόνωνται, και να βλέπουσι την άσχημοσύνην των. Προσθέτει δε ο Κανών, ότι όποιος ήθελε φα

νή να κάμη τούτο, Κληρικός μεν ων, ας καθήβετα, Λαϊκός δε, ας αφορίζεται (2)

νς ν

- Ο μ. φ Ο Υ ( Ο.

Αλλά και αι Αποστολικα διαταγα βιβλ. ά. κεφ. θ' εμποδίζουσινά λούεται γυνή μετά άνδρός. Την άταξαν ταύτην αναφέ
Σ --

ρει και ο Επιφάνιος, αιρέσ λ. και Κλήμης ο Αλεξανδρεύς παιδαγωγού. βιβλ. γ. κεφ. έ.

Κανών OH.

-

Ότι δει τους φωτιζομένους την πίστιν έκμανθάνειν, και τη Πέμπτη της εβδομάδος απαγγέλλεν τώ επισκόπω,
-- -- Λ

ή τους πρεσβυτέροις.

Ερμηνεία,

- ν "ν -- η -- ν

Και ούτος ο Κανών παρομοίως, αυτολεξεί κανών μς" της έν Λαοδ. έστιν, όστις και λέγει, ότι οι προς το φώτισμα, και βά
- Α ν α - Ν' --

πτισμα έτοιμαζόμενοι κατηχούμενοι (όρα την ερμηνείαν του ιδ. της ά.) πρέπει

- - ν

εις όλον τον καιρών της κατηχήσεώς των (πόσος

δε ήταν ούτος; όρα την υποσημ. του β' της ά) νά μανθάνουσι καλά τα δόγματα της ορθοδόξου πίστεως, και κάθε Πέμπτη,
Ν. - - - ν ν εν ν

της εβδομάδος, κατά τον Ζωναρά, να τα λέγωσιν απέξω εις τον Αρχιερέα ή εις τους Πρεσβυτέρους τους κατηχούντας αυτούς,

(1) «Κατηγορεί προς τούτοις και ο Μέγας Βασίλειος (6ρ. κατά πλάτ. μ.)

» τάς πωλήσεις και αγοράσεις, όπου γίνονται εις τάς εκκλησίας των μαρ

- τύρων και αγίων, κατά τας εορτάς αυτών, λέγων· Ότι οι Χριστιανοί

ν'διά άλλο τι δεν συναθροίζονται εις τους ναούς, και εις τάς περιοχάς

ετών ναών, πάρεξ διά να προσευχηθούν, και δια να έλθουν εις ενθύμησιν

- τής μέχρι θανάτου ένστάσεως και αγώνος όπου έδειξαν οι άγιοι διά την ευ

- σέβειαν, και διά νά παρακινηθούν και αυτοί προς τον όμοιον ζήλον,

-και ουχί διά νά κάμνουν την εορτήν, και τον ναόν αυτών, αγοράν

και πραγματεία». Προσθέτει δε και τούτο, ότι τόσον όργίζεται ο Θεός
» τους πωλούντας και αγοράζοντας εις τους ναούς, ή εις τα περιαύλια των

- ναών, ώστε όπου ο Ιησούς Χριστός, ο πάντοτε και πανταχού πράος

νιών και ταπεινός τη καρδία, όμως εναντίον εις μόνους τους περί το ιε

•ρου πωλούντας και αγοράζοντας ασήκωσε φραγέλιον νά τους κτυπήση.

» Επειδή αι πραγματείαι αύται μεταβάλλουσε τον οίκον της προσευχής,

-εις σπήλαιον ληστών και κλεπτών. Και όρα, ότι ληστές και κλέπται ώ

νόμασεν ο Κύριος τους πωλητές, και απλώς τους πραγματευτάς, διά τάς ά

δικίας, και ψευδολογίας, όπου μεταχειρίζονται εις τάς πραγματείας των

(2) Λέγει δε ο Επίσκοπος Φίλων (σελ. 163, του ά., τόμ. της οκτα

τεύχ.) «ότι και οι Ιουδαίοι με τους πατέρας των δεν συλλούονται, να

κμή έδωσε την γύμνωσιν του πατρός των, ως ο Χάμ την του Νώε. Ο

κθεν ακολούθως, ουδε τα παιδία των Χριστιανών πρέπει με τους πα

ντέρας των νά συλλούωνται, "Ο δε άγιος Διάδοχος ο της Φωτικής επί

-σκοπος, (κεφ. νό. σελ. 216, της φιλοκαλ) λέγει. Ότι είναι άνδρειο»

και σωφρονέστατου πράγμα το να απέχη τινάς από τα λουτρά. Και

ο μάλιστα εκείνοι, όπου αγαπούν να ενωθούν με το κάλλος της σωφρο

οσύνης ταυτόν ειπείν, οι παρθενίαν υποσχεθέντες Ιερωμένοι και Μο

ναχοί. Διά τί ή ήδονική εκείνη υγρασία του λουτρού χαυνώνει και έκ

θηλύνει το σώμα, και ή εν τω λουτρό γύμνωσις φέρει εις ένθύμησιν

και την άδοξον εκείνην γύμνωσιν, όπου έπαθεν ο Αδάμ μετά την παρα

νκοήν. Και απλώς ειπείν, τα λουτρά, άλλο καλόν δεν προξενούσι, παρεξ

πήδονας σαρκικας, και φαντασίας άτοπους, έξω μόνον άν λούεται τινας

δι' ανάγκην άσθενείας».
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Tνα μή αμαθείς όντες του καθ' ημάς μυστηρίου, βαπτισθούν, και να μή εκ της αμαθείας αστήρικτοι όντες, ευκόλως άπατηθούν
-

- -- -

υπό τών αιρετικών(1). -

Συμφωνία, -

-

- ν - - - - - --

Αλλά και ο μς της αυτής έν Λαοδικεία Συνόδου, πρέπει, λέγει, οι εν άσθενεία βαπτιζόμενοι να μανθάνουν τα της πί

στεως, όταν υγιαίνουν,

Κανών ΟΘ.

Αλόχευτον τον εκ της Παρθένου Θείον τόκον όμολογούντες, ώς και άσπόρως συστάντα, και παντί τω ποιμνίω

κηρύσσοντες, τους έξι άγνοιας πράττοντάς τι τών ουδεόντων, διορθώσει καθυποβάλλομεν. Όθεν επειδή τινες με

τά την ημέραν της αγίας Χριστού του Θεού ημών Γεννήσεως, δείκνυνται σεμιδαλιν έψοντες, και ταύτης άλλή

λοις μεταδιδόντες, προφάσει τιμής δήθεν λοχειών της Παναχράντου Παρθενομήτορος. Ορίζομεν μηδέν τοιούτον

ύπο των πιστών τελεσθαι ου γαρ τιμήγε τούτο τη Παρθένω τη υπέρ νουν και λόγον τον άχώρητον τεκούση

Λόγον σαρκι, εκ των κοινών τε και καθ' ημάς τα κατά τον άφραστον αυτής τόκων όριζεν και υπογράφειν. Eί τις ούν

από του νυν, πράττων τοιούτο φωραθεί, ει μεν Κληρικός είη, καθαιρείσθω ει δέ Λαϊκός, αφοριζέσθω.

Ερμηνεία,

Επειδή και μερικοί Χριστιανοί από άγνωσίαν κινούμενοι, τη δευτέρα ημέρα μετά την Χριστουγέννησιν έψηναν σεμιδαλιν, και

άλλα τινά είδη, τα οποία ένας τον άλλον μεταδιδόντες έτρωγαν, κάμνοντες τούτο διά τιμήν τάχα των επιλοχίων της Θεοτό

κου (καθώς είναι συνήθεια να γίνεται και εις τας άλλας γυναίκας, όπου κατά φύσιν γεννήσουν); Διά τούτο ο παρών Κανών

διορίζει, τοιούτον, πράγμα να μη γίνεται εις το εξής από τους Χριστιανούς, Επειδή το να παρομοιάζωμεν διά της τοιαύτης συ

νηθείας, με την κοινή, και ταπεινήν γέννησιν ημών των ανθρώπων, την ανερμήνευτον γέννησιν της Αειπαρθένου, τούτο δεν λο

γίζεται τιμή εις αυτήν, ήτις υπερνούν και λόγον έγέννησσεν εν σαρκί τον άχώρητοντώ παντί Θεόν λόγον, αλλά μάλλον άτι

μία. Ώσπερ γαρ άσπορο, και εκ Πνεύματος άγιου, ομολογούμεν της Θεοτόκου την Σύλληψιν, ούτω παρομοίως και την αυτής

γέννησιν, ανωτέραν συνομολογούμεν πάσης λοχείας, ήτις έστιν ή μετά πόνων του: γέννησις, και η ακόλουθος των αι

μάτων βύσις κατά τον Ζωναράν (2). Όποιος δε τούτο ήθελεκάμε, ει μεν Κληρικός είναι, ας καθήρεται, είδε Λαϊκός, ας α

φορίζεται,

Συμφωνία,

«Όρα και τον άγιον Επιφάνιον αίρεσ. οθ. κατά Κολλυριδιανών, λέγοντα, ότι γυναίκές τινες επάνω εις κρεββάτι τετράγω

»νον, έστρωμένοι, βάλλουσιν ένα κουλλούρι, έπειτα τρώγουσιν αυτό, και τούτο κάμνουσιν, ώς τάχα προσκυνούσα την Μαρίαν

»Θεοτόκον, και άλλα τινά λέγουσι βλάσφημα, --

Κανών Π.

ν Είτις Επίσκοπος ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος ή τών έν τώ Κλήρω καταλεγομένων, η Λαϊκός, μηδεμιαν ά

νάγκην βαρυτέραν έχοί, ή πράγμα δυσχερές, ώστε επιπλείστον απολείπεσθαι της αυτού έκκλησίας, αλλ' έν πόλει

ν - ν -- ν - ν - N ν ν ν - η - Α- χ - - η -- --

δάγων, τρεις Κυριακές ημέρας, έντρισίν έβδομάσι μή συνέρχοτο. Eί μεν Κληρικός εί, καθαιρείσθω είδε Λαϊκός,

άποκινείσθω της κοινωνίας,
α

Ερμηνεία,

Ο παρών Κανών διορίζει, όποιος Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος, ή άπλώς Κληρικός, ή Λαϊκός, μη έχωντας άνάγΑ

κην βαρυτάτην, ή δυσκολία, αναγκάζουσαν αυτόν να λείψη από την έκκλησίαν του, άλλ’ ευρισκόμενος μέσα εις πόλιν, τρεις Κυ

ιακάς δεν συνέλθη με τους άλλους πιστούς εις την έκκλησίαν, ει μεν Κληρικός είναι, ας καθήρεται είδε Λαϊκός, άς αφορίζεται-ο- ν 1η ν "ι γ -

» - - α -- -- - -- - -

διότι, ένα από τα δύω, ή ο τοιούτος δεν είναι πιστός, ή πιστός ων, καταφρονεϊ της Κοινής προς Θεών ύμνωδίας, και προ

σευχής, - -

-- ν

Συμφωνία,

- ν -- η -- -- - -

«Αυτολεξεί ο παρών Κανών είναι ερανισμένος από τον ιά της εν Σαρδική, πλην το μεν, ότι ουδεί τον Επίσκοπο, ει μηδε
Ε

νμαν βαρυτέραν ανάγκην έχο, ή πράγμα δυσχερές επιπλείστον απολείπεσθαι της αυτού έκκλησίας, ή μεν έν Σαρδική χωριστά

-------

(1) Σημείωσα, ότι την πέμπτη, όπου αναφέρει εδώ ο Κανών, τινές

ενόησαν, ότι είναι η μεγάλη πέμπτη μόνη, καθ' ήν οι μέλλοντες βαπτι

σθήναι το εσπέρας του μεγάλου Σαββάτου κατηχούμενοι, ήτον συνήθεια

να λέγουν από στήθους εις τους κατηχητάς των, τα δόγματα της πί

στεως όπου έμαθου. Έκινήθησαν δε ούτοι εις την έννοιαν ταύτην από

τον προηγούμενου με κανόνα της αυτής εν Λαοδικεία, ένθα λέγει διά εκεί

νους όπου έβαπτίζοντο τώ μεγάλω Σαββάτω. Κρείττων όμως φαίνεται μοι

ή ανωτέρω έννοια του Κανόνος. Διά τί όχι μόνον την μεγάλην έ, αλλά

και κάθε έι απλώς της εβδομάδος, όπου ετύχαινε μετά τον καιρόν, αφ'

ου εγράφοντο εις τον κατάλογον των φωτιζομένων, έπρεπε να λέγουν τα

των άλλων ημερών της εβδομάδος μαθήματα, διά νά μή τα λησμονούν.
Οτι δε ουχί μία εβδομάς, αλλά πολλα έμεσολάβουν έως εις το βάπτι

σμα, αφού οι φωτιζόμενοι κατεγράφοντο, δήλόν έστιν από της λειτουρ

γίας των φωτιζομένων, ήτις άρχεται από της δ. της μεσονηστίμου έβδο

κάδος της μι.

(2) Όθεν δεν πρέπει να ιστορούσαν οι ζωγράφοι την Θεοτόκου ευτή

εορτή της Χριστούγεννήσεως, κειμένην επί κλίνης, και ωσάν αποκαμω

μένην από τους πόνους. Αλλ' ουδε πρέπει όλως να γράφεται εν τοις

μηναίος τή δευτέρα ημέρα μετά την Χριστου γέννησιν, ή λέξις αύτη,

Τά επιλόχια της Θεοτόκου, αλλά μόνον ή Σύναξις της Θεοτόκου κατά

γαρ τον Νύσσης Γρηγόριον, συμφωνούντα τη Συνόδω ταύτη, ή του Χρι

στου γέννησις μόνου, χωρίς λοχείας εγένετο, και ουκ έστιν επί της α
φθόρου και άπειρογάμου κυρίως το όνομα της λοχείας ειπείν, το δε νά

ιστορούνται γυναίκες τινες πλύνουσα τον Χριστόν εν λεκάνη, ως όράται

εν πολλαίς εικόσι της Χριστού γεννήσεως, τούτο είναι παντάπασιν άτο

πώτατον, και σαρκικών ανθρώπων εφεύρεμα. Διό και παντί τρόπω

πρέπει να αποβάλλεται. Επειδή όμως οι θείοι Μελωδοί και Ασματογρα

φοι, πολλάκις λοχείαν τήν της Θεοτόκου γέννησιν όνομάζουσι, λεγέσθω

καταχρηστικώς και το όνομα τούτο επί του άλοχεύτου τόκου αυτής της

λοχείας, άνευ οδύνης, και αντί άπλής γεννήσεως εκλαμβανομένης,
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το έχει, λέγουσα, ότι οι Επίσκοποι δεν πρέπει να λείπουν έξω από την επαρχίαν τους πολύν καιρό, η δε παρούσα Σύνοδος έ

-ξέλαβε τούτο, ότι οι Επίσκοποι πρέπει νά μή λείπουν από την έν έκκλησία Σύναξιν των πιστών, συνάπτουσα τούτο με το κα
ντωτέρω. Το δε, εν πόλειδάγων τρεις Κυριακάς κτλ. διά τους Λαϊκούς ή Σαρδική λέγει ή παρούσα δε και διά τους Επι

νσκόπους. Καθώς δηλαδή και ο ιβ της αυτής Σαρδικής, θέλει, ότι, και ο Επίσκοπος, και εις τα υποστατικά του ευρισκόμενος,

ντα έν ξένη επαρχία όντα, τρεις Κυριακάς, πρέπει να συνέρχεται με τους άλλους πιστούς εις την έκκλησίαν την γειτονεύουσα,

νό δε έ τής εν "Γάγγρ. αναθεματίζει εκείνον που καταφρονεί την έκκλησία, και την εν αυτή σύναξιν των πιστών. Ομοίως και

νό κ. της αυτής αναθεματίζει τους με υπερηφάνειαν κατηγορούντας τις μνήμας των Μαρτύρων, και τας εν αυταίς γινομένας

συνάξεις, και λειτουργίας. Επαινεί δε και ο κά της αυτής, τάς έν τη εκκλησία συνάξεις, ως κοινωφελείς».

Κανών ΠΑ". -

Επειδήπερέντσι χώρας μεμαθήκαμεν, έντώ Τρισαγίω ύμνω, εν προσθήκης μέρει έκφωνείσθαι, μετά το άγιος

Αθάνατος, το, ό σταυρωθείς δι' ημάς, ελέησον ημάς. Τούτότε υπό των πάλαι αγίων Πατέρων, ώς της ευσεβείας

αλλότριον, εκ του τοιούτου απήλασαν ύμνου, συν τώ την τοιαύτην φωνήν καινουργήσαντι παρανόμω αιρετικών

Και ήμες κυρούντες τά παρά τών άγιων πατέρων ημών πριν ευσεβώς θεσμοθετηθέντα, αναθεματίζομεν τους έτι

μετά τον παρόντα όρον παραδεχομένους την τοιαύτην φωνήν επ’ εκκλησίας, ή άλλως πως το τρισαγίω ύμνω συ

νάπτοντας. Και ει μεν Ιερατικός έστιν ο παραβάτης των ορισθέντων, απογυμνούσθαι τούτον Ιερατικής αξίας προσ

τάσσομεν, είδε Λαϊκός, αφορίζεσθαι, --

Ερμηνεία,

Πρώτος ο Πέτρος ο Κναφεύς, και οι ακόλουθο αυτού Θεοσπασχίται, έτόλμησαν να προσθέσουν εν τω Τρισαγίω ύμνω, μετά

τό, άγιος Αθάνατος, το, ο σταυρωθείς δι' ημάς (1). Οι αιρετικοί ούν ούτοι συν τή τοιαύτη προσθήκη, κατεκρίθησαν από την Σύ

νοδον, όπου έγινεν εις την Ρώμην έπι Φίληκος, προ της έ: Συνόδου, και μάλιστα ο Κναφεύς άνεθεματίσθη (όρα τον πρόλογον

της έ: Συνόδου), επειδή δε ακόμη ευρίσκοντό τίνες της αιρέσεως του Κναφέως διάδοχοι, λέγοντες τον τρισάγιον ύμνον μετά της

βλασφήμου προσθήκης ταύτης, η παρούσα Σύνοδος αναθεματίζει εκείνους που παραδέχονται αυτήν, και ή έπ’ εκκλησίας και

φανερά, ή κατ' ιδίαν ταύτην τώ Τρισαγίω συνάπτουσί, και Κληρικούς μέν όντας αυτούς καθαιρεϊ, Λαϊκούς δε αφορίζει.

Κανών ΠΕ.

Έντισιιτών σεπτών εικόνων γραφας, άμνός δακτύλω του Προδρόμου δεικνύμενος έγχαράττεται, ως εις τύπον

παρελήφθη τής χάριτος, τον αληθινών ήμύν διά νόμου πρϋποφαίνων αμνών χριστον τον Θεόν ήμων. Τους ούν πα

λαούς τύπους, και τάς σκιάς, ώς της αληθείας σύμβολάτε, και προχαράγματα, τή έκκλησία παραδεδομένους

κατασπαζόμενοι, την χάριν προτιμώμεν, και την αλήθειαν, ώς πλήρωμα νόμου, ταύτην υποδεξάμενοι. Ως ανούν

το τέλειον κάν τας χρωματουργίας, εν ταις άπάντων όψεσιν υπογράφητα, τον τού αίροντος την αμαρτίαν του

κόσμου αμνου Χριστού του Θεού ημών, κατά το ανθρώπινον, χαρακτήρα, και εν ταις εικόσιν από του νυν, αντί

του παλαιού άμνού, αναστηλούσθαι όριζομεν. Δι' αυτού τό της ταπεινώσεως του Θεού λόγου κατανοούντες, και

τις μνήμην τις έν σαρκ πολιτείας τον τε πάθους αυτού, και του σωτηρίου θανάτου, χειραγωγούμενοι, και της

ντεύθεν γενομένης τώ κόσμω άπολυτρώσεως,

Ερμηνεία,

Επειδή μερικοί ζωγραφίζουσι, τον μεν Χριστών, ώς πρόβατον, και Αμνών, τον δε Πρόδρομου δεικνύονται αυτόν με τον δά

Ιωαν. 4, 29 Ικτυλό του και λέγοντα. Ίδε ο Αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του Κόσμου. Διά τούτο προστάζει ο παρών
»

Κανών, το τοιούτον εις το εξής να μη γίνεται, αλλά να ζωγραφίζεται ο Χριστός, ως άνθρωπος τέλειος, κατά τον ανθρώπινου
-- ν - - ν- ν -- -- -- -

χαρακτήρα. Ένα διά του ανθρωπίνου είδους έρχώμεθα εις ένθύμησιν της εν σαραι πολιτείας αυτού, και του πάθους, και του θα

νάτου, και της διά τούτων γενομένης σωτηρίας του Κόσμου. Διότι τους μεν παλαιούς εκείνους του νόμου τύπους τιμώμεν καθ'

ό έπροεικόνιζαν την αλήθειαν του ευαγγελίου, και της χάριτος, από τους οποίους ένας ήταν και ο έντώ Πάσχα σφαγιαζόμενος
ι

- - - - - - α - ν - - - - - - - -- - - -

(1) Θεόθεν παρέλαβεν ή εκκλησία τον τρισάγιον ύμνον. Ιστορεί γαρ άγιος άγιος άγιος, είναι παρμένον από του ύμνου των Σεραφίμ, καθώς

ο Θεοφάνης, ότι, σεισμών γευομένων εν Κωνσταντινουπολει, φοβηθέντες οι ό Ησαΐας τον άκουσε. Το δε, Θεος, ισχυρός, αθάνατος, είναι παρ

πολίται, ευγήκαν εις τον κάμπον, και ελιτάνευον (συνελετάνευε δε και ο μένον από το Δαβιτικόν εκείνο «Έδίψησεν ή ψυχή μου προς τον Θεόν,

βασιλεύς δεοδόσιος ο μικρός, και ο Κωνσταντινουπόλεως. Πρόκλος άνυ

πόδητοι κατά τον Γλυκάν), εν μιά ούν ημέρα συνέβη και ήρπάσθη ένα

παιδίον εις τον αέρα, και ήκουσε θείαν φωνήν όπου του έλεγε, να ειπή

εις τον επίσκοπου, και τον λαόν, να λιτανεύουσι με τούτα τα λόγια.

Αγιος ο Θεός, άγιος ισχυρός, άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς λέγει δε ο

Νικηφόρος, ότι ο τόπος όπου υψώθη το παιδίον, ωνομάσθη ύψωμα θείου,

νύν δε ονομάζεται Ψωμαθειά Από τότε λοιπόν έπρόσταξεν ο Βασιλεύς

να ψάλλεται πανταχού ο ύμνος ούτος εις γλώσσαν ελληνικήν. Όθεν και

παλαιά ο μέγας Σάββας συνεχώρησεν εις τους Αρμενίους χριστιανούς να

ψάλλουν την ακολουθίαν αυτών, Αρμενιστή, το δε τρισάγιου, όχι Αρ

μενιστί, αλλ' Ελληνιστί. Και έως τώρα δε οι Λατίνοι εν τη λιτανεία του

αυτών επιταφίου, ελληνιστί ψάλλουν τον τρισάγιον, και όχι λατινιστί,

διά το σέβας της γλώσσης, εις ήν έξεφωνήθη θεόθεν. Και σημείωσαν κατά

τον Δοσίθεον εν τή Δωδεκαβίβλ. σελ. 312. Ότι και προ του Κναφέως

το θαύμα τούτο εγένετο. "Ο γαρ Κναφεύς μετά ταύτα ήν επί Ζήνωνος,

αλλ' ουδε προ της δ'. συνόδου, μοίρα ήν κεχωρισμένη τών Θεοπασχ

τών. Εκ τριών δε είναι συντεθειμένος ό τρισάγιος ύμνος ούτος, το μεν

τον ισχυρόν, τον ζώντα, (ζών γαρ και αθάνατος ταυτόν έστι)», το δε,

ελέησον ημάς, είναι δανεισμένου από το λχ. κεφ. του Ησαΐου, και από

του ραβ. ψαλμόν, και είναι δέησις και ικεσία. Αναφέρεται δε ό ύμνος

ούτος εις την αγίαν Τριάδα. Το μεν γαρ άγιος ο Θεος, δηλοί τον Πα

τέρα, όστις εστίν ή θεογόνος πηγή της θεότητος του Υιού, και του

Πνεύματος. Το δε άγιος ισχυρός, δηλοί τον υιόν, όστις εστί και ισχυ

ρός, και δύναμις, και βραχίων του Πατρός, δι' ού τα πάντα εγένετο.

Το δε Αθάνατος, δηλοί το άγιον Πνεύμα, όπερ λέγεται ζωής χορηγών.

Το δε ελέησον ημάς, ένικώς έπαφερόμενου, σημαίνει την μίαν των τριών

προσώπων Kυριότητα και Θεότητα, "Ο δε παράφρων Κυαφεύς, προστι

θείς, τό, ό σταυρωθείς δι' ημάς, όχι μόνον συσταυροί με τον υιον του

Πατέρα, και το Πνεύμα το άγιον, ας λέγει ο Δαμασκ. βιβλ. γ. κερ,

υζ, αλλά και τέταρτου πρόσωπον παρεισάγει εν τη Τριάδι, και χωρι

στα μεν τιθησε τον τού Θεού υιον, χωριστά δε τον εσταυρωμένου Χρι
- ν - - -- - -- ν - - -

στών, κατά τον Βαλσαμώνα. Όρα και την θεολογικήν ερμηνείαν του

Τρισαγίου εις τον Δοσίθι (αυτόθι) και τον Δαμασκ, λόγω περι του Τρισα

ίου, και ορθοδοξ. βιβλ. γ', κεφ. ί.γιου, - ε. Υ φ

 



168 ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Αμνός, εις εικόνα Χριστού παραλαμβανόμενος, του αληθινού Aμνου του αίροντος την αμαρτίαν του Κόσμου. Τώρα δε που ήλ

θεν η αλήθεια αυτή και τα πράγματα, μάλλον των τύπων προτιμώμεν αυτήν και υποδεχόμεθα (1)

Κανών ΠΓ'.

Μηδες τους σώμασι των τελευτώντων της ευχαριστίας μεταδιδότω γέγραπτα γαρ, λάβετε, φάγετε. Τα δε των

Ματοικς: 26 νεκρών σώματα, ουδε λαβείν δύνανται, ουδέ φαγείν.

ν

η

Ερμηνεία

Ούτος ο Κανών, ο αυτός σχεδόν έστι με τον κέ της έν Καρθαγ. επειδή γάρ ήτον, κατά τον Ζωναρά, παλαιά συνήθεια να

μεταδίδουσε την ευχαριστίαν, ήτοι τα Θεία μυστήρια εις τά σώματα των τελευτώντων (2), έμποδίζει τούτο και ετούτος, και
- 2, - - -- -

εκείνος, λέγοντες, Ότι ο μεν Κύριος, όταν έδιδε τον μυστικών άρτον εις τους μαθητάς του, και δι' αυτών ακολούθως εις όλους

τους πιστούς, είπε, Λάβετε, φάγετε. Τα δε των νεκρών σώματα, ούτε να λάβουν αυτόν ήμπορούν, ούτε να τον φάγου». Αλλ'- - - Α' ά, βαπτίζ ν ν - λ- και το υπόλ 4--- ύ αυτού κέ της ν ε Α

ουδε πρέπει να βαπτίζη τινάς τους νεκρούς, κατά το υπόλοιπον μέρος του αυτού κέ της έν Καρθ. Ο δε Χρυσόστ. ομιλ. δ.
ό “Εβ ίκη - "Σ λολάτρη και ο ίζει από την έκκλησία λι ό έ 7μ, λι Χρισ ό ό -- λ ζ, ν ν

προς Εβραίους, ως ειρωλολατρην αφορίζει απο την εκκλησίαν πολύν καιρό, εκείνον τον Χριστιανών, όπου πληρώνει, και παίρνει

μυρολογήτρας διά να θρηνή τους συγγενείς του νεκρούς, και νουθετούμενος δεν ακούει. Αλλά και αυτός ακόμη τας μυρολογήτρας
-

-

αφορίζει, αν τολμήσουν να υπάγουν διά νά μυρολογούν

Κανών ΠΔ. ---------

το έντερο. Τους κανονικούς των Πατέρων θεσμούς κατακολουθούντες όριζομεν και περί των Νηπίων, όσάκις μή
π". ευρίσκωνται βέβαιοι μάρτυρες, οι ταύτα άναμφιβόλως βαπτισθέντα είναι λέγοντες, και ουδε αυτά δια

την κεραν, περί της παραδοθείσης αυτοίς μυσταγωγίας αποκρίνασθαι επιτηδείως έχωσι, χωρίς τινος προσκόμ

ματος οφείλει» ταύτα βαπτίζεσθαι. Μήποτε ό τοιούτος δισταγμός αποστερήση αυτά της τοιαύτης του άγιασμού

καθάρσεως

(1) Τούτον τον κανόνα αναφέρει και Γεώργιος ο Κεδρηνός, όθεν έπι

στομίζονται και εντεύθεν οι Παπαστα οι διαβάλλοντες τους κανόνας της

παρούσης Συνόδου, και λέγοντες, ότι ουκ εμνήσθη αυτών κανένας ιστορι

κός, και ο πάπας Αδριανός τούτον δέχεται, γράφων προς Ταράσιου. Ση

μείωσαν ότι, κατά τον Κανόνα τούτου, δεν πρέπει νά ιστορούσαν οι

ζωγράφοι, είτε εν τώ σταυρό του Χριστού, είτε εν άλλας αγίας εικοσι

τα τέσσαρα ζώα μοναχά, τά προτυπώσαντα εν τώ παλαιό νόμο, τούς

τέσσαρας ευαγγελιστάς, αλλά μάλιστα προτιμώντες την αλήθειαν, νά

ιστορούσε τους ευαγγελίστας κατά τον ανθρώπινου χαρακτήρα. Είπα μο

ναχά τα τέσσαρα ζώα, διά τι άν ζωγραφηθούν οι ευαγγελιστα με άν

θρώπινου χαρακτήρα, και μαζί με αυτούς ιστορηθούν και τα προτυπώ

σαντα αυτούς ζώα, δεν είναι, φαίνεται μο, έφαμαρτον. Τούτον τον Κα

νόνα της τ. αναφέρει και η ζ. Σύνοδος εν τή τ. πράξει και εν τή δ'.

και ό Αδριανός έντή ά. προς Ταράσιον επιστολή, και διά της αναγνώ

σεως τούτου Ηλίας ό της Βλαχερνών έκκλησίας πρεσβύτερος, εικονομά

χος ων πρότερον, έδιωρθώθη σελ. 789, της συλλογ. των Συνόδ. όρα και

εις τα προλεγόμενα της ίδιας ταύτης Συνόδου. Διό καί ή ζ. Σύνοδος (επι

στολή τη προς Αλεξάνδρειαν. σελ. 905. του β' τόμ.) λέγει, ότι η Κυ

ρία Θεοτόκος να ζωγραφήται μάλλον ως κόρη, και όχι ώς κιβωτός, και

ράβδος, και λυχνία. Και όσα άλλα ήτον τύποι αυτής. Αν όμως τριγύρω

εις την Θεοτόκου ιστορούνται, και τα προτυπώσαντα αυτήν, ουκ έστιν,

ώς νομίζω, εφάμαρτον.

(2) Λέγει ο Ζωναράς, ότι αγκαλά, και το τελευτώντων κατά άκρί

βειαν δεν θέλει να ειπή τους αποθανόντας, αλλά τούς θνήσκοντας, και

μήπω τελευτήσαντας, με όλον τούτο τα ακόλουθα λόγια του Κανόνος,

ερμηνεύουσιν ότι πρέπει να νοηθά τούτο, αντί του αποθανόντων, και

νεκρών όντων. Διο και εν άλλος κώδηξιν, αντί του, τελευτώντων, γέγρα

πται τελευτησάντων. Κάν γαρ και ευρίσκεται τινας εις τάς ύστερινας

αναπνοής πρέπει να μεταδίδεται τα θεία μυστήρια, κατά τον ιγ. της

ά, και την εν εκείνω ιστορίαν του αγίου Διονυσίου. Σημείωσα, ότι ουδε

εις εκκλησίαν μέσα πρέπει να θάπτη τινάς νεκρούς, και οι τούτο ποι

ούντες μεγάλως άμαρτάνουσε. Διηγείται γαρ ο άγιος Γρηγόριος ο Διάλο

γος (σελ. 10. 49 του Ευεργετινού) ότι «μία Καλογραία, εγκρατής μεν,

- και σώφρων από αισχράς ήδονας, μη δυναμένη όμως να εγκρατευθή από

κάκαιρα λόγια, ενταφιάσθη ποτέ μέσα εις την εκκλησία, και ώ του

» θαύματος, εκείνην την νύκτα βλέπει δι’ αποκαλύψεως εκείνος όπου έφύ

-λαττε την εκκλησίαν, πώς έφεραν τινές την καλογραίαν ταύτην έμπρο

» σθεν εις το άγιου βήμα, και την έπριόνισαν εις την μέσην, και το

μεν μισόν μέρος αυτής, το έρριψαν εις την φωτιαν, και κατεκαετο,

- το δε άλλο ήμισυ έμεινεν έτζι. Και το πρωί έδιηγήθη το παράδοξον

- τούτο θέαμα εις τους παρευρεθέντας χριστιανούς. Διηγείται προς τού

ντοις ο ίδιος άγιος, ότι επειδή και απέθανεν ό εις τους καιρούς αυτού

» ζών Βαλλεριανός ό Πατρίκιος εις την πόλιν, την ονομαζομένην Βριζαν,

νό της πόλεως ταύτης επίσκοπος επηρεν άσπρα από τους συγγενείς του,

και τους έδωκε τόπον μέσα εις την εκκλησίαν διά να ενταφιάσουν το

κλείψανον τού Βαλεριανού, ζήσαντος μέχρι γήρως κακώς. Λοιπόν την έρ

•χομένην νύκτα φαίνεται ο άγιος μάρτυς Φαυστίνος, εις το όνομα του

οποίου ήτον έκτισμένη ή εκκλησία, προς τον προσμονάριον και φύλακα

» αυτής, και τού λέγει. «Πήγαινε και είπε εις τον επίσκοπον, νά βίψη

» έξω από την εκκλησίαν μου το βρωμισμένον αυτό κορμί, όπου έντα

νφίασεν εδώ. Είδε και δεν κάμη τούτο, έως εις τριάντα ημέρας έχει να

» αποθάνη». Ο δε προσμονάριος εφοβήθη να αναγγείλη το όραμα εις τον

ο επίσκοπου, και πάλιν εφάνη ό άγιος και είπε του τα αυτά αλλ αυτός

φοβηθείς πάλιν, δεν το έφανέρωσεν εις εκείνον. Όθεν ότανήλθενή τρια

κοστή ημέρα, ο επίσκοπος υγιής ών, έπεσε το βράδυ να κοιμηθή, και ώ

» του θαύματος δεν εσηκώθη πλέον, αλλά με αιφνίδιου θάνατον ετελεύτησεν».

Ακούσατε Αρχιερείς, ακούσατε"Ιερείς, ακούσατε όλοι κοινώς οι Χριστιανοί,

όπου συγχωρείται να ενταφιάζονται τα νεκρών σώματα μέσα εις άγιας

έκκλησίας, και μάλιστα όσοι κατοικείτε εις τα Νησία, όπου επικρατεί

αυτή ή θεομίσητος και κατάκριτος συνήθεια, και μάθετε ποιαν καταδίκην,

και τιμωρίαν λαμβάνουσιν από τον Θεόν, (καθώς επιφέρει ο ίδιος Γρη

γόριος) και ή ψυχαίς των αποθανόντων, διά τί θάπτονται μέσα εις την

έκκλησίαν, και εκείνοι ακόμη οι αρχιερείς, και ιερείς, και συγγενείς των

αποθανόντων, όπου συγχωρούσε και θέλουσι να θάπτονται. Εσείς νομί

ζετε ότι προξενείτε ωφέλειαν εις τους νεκρούς, όταν τους θάπτετε μέσα

εις την έκκλησίαν, και δεν ήξεύρετε πώς διά τούτο μάλιστα κόλασιν προ

ξενείτε, και τιμωρίαν εις αυτούς. Διατί άν ή Καλογραία εκείνη, όπου ένι

κάτο μόνον από τα άκαιρα λόγια, και αργά, διατί ενταφιάσθη μέσα εις

την έκκλησίαν, έπριονίσθη και εκαετο εις το πύρ, τι άρα γε θέλουν

πάθουν οι λόγος και έργοις άμαρτήσαντες, έπειτα μετά θάνατον έντα

φιαζόμενοι εις τας εκκλησίας; Διά αγάπην Θεού άγιοι Αρχιερείς, έμπο

δίσατε το τοιούτο μέγα κακόν από τους χριστιανούς σας, και προστα

ξατε τους να κάμνουσιν έξω από τις εκκλησίας τα μνήματα των απο

θανόντων. Ω τι μέγα κακόν αυτοί από το ένα μέρος προσφέρουν

θυμιάματα, και ευωδίας, διά νά έξιλάσκεται ο Θεός εις αυτά, διά

να ευωδιάζη ή εκκλησία, και να θυμώνται οι συναθροιζόμενοι χριστια

νοι, και αυτοί οι ίδιοι από το άλλο μέρος να ενταφιάζουν τα βρω

μισμένα κορμία των νεκρών τους, από των οποίων την δυσωδία, και

ο Θεός αποστρέφεται, και η έκκλησία βρωμίζει, και οι χριστιανοί

στουμπώνουν τις μύτας των, και φεύγουν από την έκκλησίαν ώς από

πυρός και πολλαίς φοραΐς αναθεματίζουν τους ενταφιασμένους. Και

ήμπορεί να ευρεθή μεγαλητέρα άγνωσία και ατοπία από αυτήν; Ο

ήζ. Κανών της οικουμενικής σ' Συνόδου προστάζει ουδε εις τα κατη

χούμενα των εκκλησιών να μένη τινάς, και ζωντανός έτι ών, πόσω

μάλλον πρέπει να μη μένουσιν εν τη εκκλησία οι νεκροί, οι βρώμου

και δυσωδίας γέμοντες; Όθεν και ο Κίτρους Ιωάννης ρητώς λέγει,

μέσα εις εκκλησίαν έγκαινιασμένην, σώματα νεκρών να μη θάπτωνται.

Αυτό το ίδιον λέγει και ο Βαλσαμών (Αποκρ. λή. σελ. 382. του

Γιούρι), αλλά και ο άγιος Εφραίμ όρκίζει εις την διαθήκην του να μη

τον θάψουν μέσα εις έκκλησίαν, λέγων, «όρκώ υμάς μη εάσητέ με
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Ερμηνεία

Και ούτος ο Κανών, παρομοίως αυτολεξεί π. της έν Καρθ. έστι διορίζων, ότι όσας φορας δεν ευρίσκονται μάρτυρες βέβαιοι να

μαρτυρούν, ότι είναι βαπτισμένα τα Νήπια (διά τι τυχόν αιχμαλωτισθέντα ταύτα υπό βαρβάρων, και άπαχθέντα εις μακρυνούς

τόπους (1), μετά ταύτα παρά των χριστιανών εξηγοράσθησαν) άλλ’ ουδε αυτά τα ίδια είναι ικανά να πληροφορήσουν ότι έβα

πτίσθησαν, διά την κερα», ήτοι διά την ηλικίαν την νηπιώδη αυτών, καθ’ ήν εβαπτίσθησαν. Τα τοιαύτα, λέγω, πρέπει χωρίς

κανένα εμπόδιον να βαπτίζωνται. Μήπως ή αμφιβολία αύτη, ανέβαπτίσθησαν, ή όχι, αποστερήση αυτά της διά του λουτρού και

θάρσεως. Και όρα την υποσημείωσιν τού μυ. Αποστολικού

Κανών ΠΕ.

Επί δύω, και τριών μαρτύρων βεβαιούσθαι πάν βήμα, γραφικώς παρελάβομεν. Τούς ούν υπό των 4,

οικείων δεσποτών ελευθερουμένους δούλους, επί τρισ. μάρτυσι της τοιαύτης τιμής απολαύειν διοριζό-13 3

μεθα. Οι το κύρος παρόντες, τή ελευθερία προσοίσουσι και το πιστον έξι εαυτών τους γινομένος παρέξουσιν.

-- Ερμηνεία,

Επειδή κατά τους πολιτικούς νόμους, ή των δούλων ελευθερία είναι ένα πράγμα που δεν έχει τιμή», διά τούτο όταν έσυνέ

βαινε νά γένη μαρτυρία περί αυτής, έπρεπε να παρασταθούν πέντε, ή και περισσότεροι μάρτυρες, διά νά γένη άσφαλής ή ά

πόδειξις. Τούτο δε άναρών ο παρών Κανών ορίζει, ότι και τρεις μόνοι μάρτυρες αρκούσι διά νά κυρώσουν την τοιαύτην τών

δούλων ελευθερία», Επειδή και η θεία Γραφή λέγει, ότι κάθε λόγος θέλει σταθή, ήτοι θέλει κυρωθή, και βεβαιωθή και αποδύω,

και από τρεις μάρτυρας. Όρα και τον πρ. Αποστολικόν

Κανών Πς".

Τούς επί ψυχών ολίσθω πόρνας επισυνάγοντας, και εκτρέφοντας. Eι μεν Κληρικοί είεν, άφορίζεσθαι, και καθα

ρείσθαι όριζομεν. Ειδέ Λαϊκοί, άφορίζεσθαι,

Ερμηνεία,

Το νά ήναι πορνοβοσκός τινας, ήγουν το να συμμαζώνη, και να τρέφη πόρνας επί βλάβη ψυχών, διά να κερδίζη τον εκ της

πορνείας αυτών μισθών, και οι πολιτικοί νόμοι εμποδίζουσι, και παιδεύουσι (2), πολλώ μάλλον οι εκκλησιαστικοί Κανόνες. Διά

τούτο και ο παρών Κανών αφορίζει εν ταυτώ, και καθαιρεί τους Κληρικούς εκείνους όπου τούτο κάμνουσιν (ήτις έστι βαρυτά

τη, και διπλή παιδεία. Επειδή ώς επιτοπλείστον εις τους Κληρικούς, αρκεί η

α

καθαίρεσις μόνη), τους δε Λαϊκούς, αφορίζει

Κανών ΠΖ.

Ήτον άνδρα καταλιπούσαμοιχαλίς έστιν, ει επ' άλλον ήλθεν, κατά τον ιερόν και Θείον Βασίλειον, έκτης

"Ιερεμίου προφητείας άριστα τούτο άναλεξάμενον, ότι εάν γένηται γυνή άνδρι έτέρω, ουκ

προς τον άνδρα αυτής, αλλά μιανομένη μιανθήσεται και πάλιν Ο έχων μοιχαλίδα, άφρων και άσεβής.

Ειούν φανή του άνδρός αλόγως άναχωρήσασα, ό μεν συγγνώμης έστίν άξιος, ή δε, επιτιμίου. Η δε

συγγνώμη τούτω προς το κοινωνείν τή έκκλησία δοθήσεται. Ο μέντοι καταλμπάνων την νομίμως

συναφθείσαν αυτώ γυναίκα, και έτέραν άγόμενος, κατά την του Κυρίου απόφασιν, τώ της μοιχείας

Κεκανόνιστα δε παρά των Πατέρων ημών, τους τοιούτους έναυτών προσκλαίεν, διετίαν έπα

άσθαι, τριετίαν ύποπίπτεν, και τώ έβδόμω συνίστασθαι τους πιστούς, και ούτω της προσφοράς κα

Αν

κριματι.

ταξιούσθαι, εάν δη μετά δακρύων μετανοήσωσιν.

"Αποστόλ.

μή τής εν Αγ.

κύρ. κή. τής

έν Καρθριγ".

Βασιλ. θ. λί.

λς. ο Ιερεμ.

επιστρέψει

υπόκειται

Ματθ. 4, 32.

και θ'. 7.

Μαρκ. Ι. 11.

Λουκις".18.

Ερμηνεία

Ο παρών Κανών είναι συντεθειμένος από τρεις Κανόνας του Μεγάλου Βασιλείου, και η μεν άρχή τούτου είναι ερανισμένη ά

νείς οίκον Θεού τεθήνα, ή υπό θυσιαστήριον, ή εις έτερον τόπου τού

ναού του Θεού. Επειδή δεν πρέπει εις σαπρόν σκώληκα και βρωμισμέ

- νον να ενταφιάζεται εις ναών και άγιασμα Κυρίου. Όποιος δε τολμήση

- τούτο ποιήσαι, μη δη το επουράνιον θυσιαστήριον! μηδε καταξιωθείη

- ναού βασιλείας ουρανών»! Ας φρίξωμεν, άδελφοι, και ας τρομάξωμεν.

Διατί άνισως ένας θεοφόρος "Εφραίμ δεν έκρινεν άξιον τον εαυτόν του να

ενταφιασθή μέσα εις εκκλησίαν, πόσω μάλλον δεν είναι άξιοι να εντα

φτάζωνται εις εκκλησίαν οι αμαρτωλοί; Ουαί και αλλοίμονον εις τους

τούτο ποιούντας! παρομοίως πρέπει να κανονίζωνται και εκείνοι όπου

δεν πηγαίνουν εις την έκκλησίαν εκείνην όπου ενταφιασθή κανένας των

συγγενής. Τι κάμνεις, άνθρωπε ασυλλόγιστες δεν ήξεύρεις πως με αυτό

οπού κάμνεις, και δεν πηγαίνεις εις την έκκλησίαν, πιάνεις έχθραν με

τόν Θεόν ; και με τους αγίους τους και μάχεσαι με αυτούς διατί απέ

θανεν ό συγγενής σου; και ποιος είσαι εσύ όπου πολεμείς με τον Θεόν,

ο όποιος πάντα προς το συμφέρον οικονομεί, και την ζωήν καί θάνα

τους πρέπει προς τούτοις να κανονίζωνται από τους πνευματικούς,

και νά' εμποδίζωνται έκειναι οι γυναίκες, ή άνδρες, όπου πηγαίνουν έ

πάνω εις τα μνήματα των συγγενών τους και κλαίουν, ώσάν να μην

είχαν ελπίδα, ότι θέλουν αναστηθούν, μή νοούντες οι άγνωστοι, ότι

ο θάνατος των ορθοδόξων χριστιανών δεν είναι θάνατος, αλλά είναι

ένας ύπνος, από τον όποιον έχουν να εξυπνίσουν εν τη ημέρα της

αναστάσεως. Η μυροβάρβαρος κακοσυνήθεια αύτη επικρατεί μέχρι της

σήμερον και εις την Μολδοβλαχίαν, εις τας οποίας επαρχίας ευρίσκονται

πολλάκις σοφοί και συνετοί Ηγεμόνες, και Αρχοντες, και Αρχιερείς,

και γνώσκουσε καλώς την αχρείαν και επιβλαβή ταύτην κακοσυνήθειαν.

(1) Καθώς λέγουν τα πρακτικά της έν Καρθαγέν. “Π και διατί εύ

ρέθησαν ερριμμένα εις δρόμους, ή εις τάς θύρας των εκκλησιών, ώς

τούτο συμβαίνει εις τα νόθα παιδία, και αγνοούνται άν ήναι βαπτι

σμένα. --

(2) Διο και το ξ’. βιβλ. των βασιλ. τίτλ. λή, κεφ. ά. προστάζει να

ελευθερώνεται ή θυγάτηρ άπό τήν ύπεξουσιότητα του πατρός αυτής,

και η δούλη από την υπεξουσιότητα του αυθέντου αυτής, εάν ο πατημ

αυτής, και ό αυθέντης, ζητήσουν να τις κάμουν πόρνας. Εάν δε και

αυται δεν θέλουν να ελευθερωθούν από την υπεξουσιότητα αυτήν, να

εξορίζωνται, και τα υπάρχοντά των να διαρπάζωνται. Αλλά και το β'

κεφ. παρομοίως τιμωρεί τους πορνοβοσκούς ευτελείς όντας, ήτοι με έ

ξορίαν στρατιώτας δε όντας, τιμωρεί με διαρπαγήν των υπαρχόντων

αυτών, ο δε Φώτ. τίτλ. ιγ. κεφ. κά, λέγει, ότι πορνοβοσκός λέγεται

και εκείνος όπου ήξεύρει πώς πορνεύεται ή γυναίκα του, και σιωπά κατά

το κδ. βιβλ. των βασιλικ. τίτλ. β. κερ. ιδ'.

22
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ποτών θ' Βασιλείου, λέγουσα, ή γυνή εκείνη που άφηση τον άνδρα της, και πάρη άλλον, είναι μοιχαλίς, καθώς και ο θείος Βα

σίλειος σοφώς έσυμπέρανε τούτο, και από την προφητεία» του Ιερεμίου, όστις λέγει. Ανίσως γυνή πάρη άλλον άνδρα, δεν δύ

ναται πλέον να επιστρέψη προς τον πρώτον άνδρα αυτής (χωρίς να την θέλη εκείνος δηλ. κατά τον Ζωναρά), επειδή και εμο

λύνθη. Και άπό τάς παροιμίας του Σολομώντος, λέγοντος, ότι είναι ασεβής, και άγνωστος, εκείνος που κρατεί εις τον οίκόν

του την παρ' ετέρου άνδρός μοιχευθείσαν γυναικάτου. (Το δε έξής του Κανόνος τούτου είναι ερανισμένον από τον λέ. Βασι

λείου, λέγει δε). Αν λοιπόν φανερωθή, ότι άλόγως, και αναιτίως ή γυνή από τον άνδρα της άνεχώρησε (χωρίς δηλ. λόγου

πορνείας, ώστε όπου εκ τούτου νοείται εξ αντιδιαστολής, ότι δύναται και ευλόγως να αναχωρήση γυνή άκο τον άνδρα της, εύ

λογος δε ουδεμία άλλη έστιν αφορμή, ειμή δ της πορνείας, ή μοιχείας λόγος), ο μεν άνήρ είναι συγχωρήσεως άξιος, ώς άνα

τιος της αλόγου ταύτης αναχωρήσεως, και δύναται να πάρη άλλην. Η δε γυνή έξεναντίας είναι άξια τών της μοιχείας επιτ

μίων, ώς αιτία γενομένη της αναχωρήσεως ταύτης ή συγχώρησις δε όπου θέλει λάβει αυτής ο άνήρ, είναι το να στέκεται μα

ζή με τους πιστούς εν τη εκκλησία, και να μην αφορίζεται, όχι όμως και να μεταλαμβάνη τά θεία μυστήρια. (Το έπλοιπον

δε του Κανόνος τούτου είναι αυτολεξεί ο οζ. Κανών του Μεγάλου Βασιλείου, λέγων). Εκείνος όμως που (παρεκτός λόγου πορ

νείας) αφήνει την νόμιμου αυτού γυναίκα, και παίρνει άλλη, εις το επιτίμιον της μοιχείας υπόκειται, κατά την απόφασιν του Κυ

ρίου, την λέγουσαν «Oς ανάπολύση την γυναίκα αυτού, και γαμήση άλλη, μοχάται επ' αυτήν. Κατά συγκατάβασιν δε,

εάν μετά δακρύων μετανοήση, κανονίζεται ο τοιούτος, και οι όμοιοι αυτώ από τους πατέρας (τους εν Αγκύρ. δηλ. καν, αν και

τον Μέγα Βασίλι κανόν, οζ) επτά χρόνους να απέχουσι της κοινωνίας (1), άπερνώντες, δύω μεν εις τους προσκλαίοντας, δύω

δέ εις τούς άκροωμένους, τρεις εις τους υποπίπτοντας, και κατά τον έβδομον στέκονται με τους συνεστώτας, και ούτω νά μετα

λαμβάνουν. Ανάγνωθι και την ερμηνεία, και υποσημείωσιν τούμή. Αποστολικού, και τον κ. τής εν Αγκύρα (2),

Κανών ΠΗ".

Μηδες ένδον ιερού Ναού κτήνος το οιονούν εισαγέτω, έκτος, ειμή τις οδοιπορών, μεγίστης καταλαβούσης ά

νάγκης, οικίσκου, και καταγωγής άπορών, έντώ τοιούτω καταλύση ναώ. Διά γάρ του μή το κτήνος ένδον εισενε

χθήνα, αυτό μεν, έστινότε, διαφθαρήσεται. Ο δε τή του υποζυγίου αποβολή, και τώ εντεύθεν απόρως έχειν της

επί την οδοιπορίαν όρμής, θανάτου κινδύνω παραδοθήσεται. «Το γαρ σάββατον διά τον άνθρωπον γενέσθαι εκδιδα

Μαρ. β 27 Ι«σκόμεθα», ώστε διά πάντων προτιμητέαν ήγεσθαι την ανθρώπου σωτηρίαντε, και απάθειαν. Ειδέ τις φω

ραθεί, χωρίς ανάγκης, ώς είρητα, κτήνος εισάγων εν ιερώ, ει μεν κληρικός εί, καθαιρείσθω ει δε λαϊκός, αφο
-

ριζέσθω.

-

Ερμηνεία

Εμποδίζει ο παρών Κανών το νά εμβάζη τινάς κάθε είδος ζώου μέσα εις Ιερόν Ναόν. Τιμής γάρ άξιά εισι τα ιερά και σε

βασμιότητος, έξω μόνον άνισως έν οδοιπορία τινάς ευρισκόμενος, και ανάγκη, χειμώνος μεγάλου τυχόν, και βροχής ραγδαίας,

και μη έχων πού να καταφύγει έμβάση τό κτηνός του εις αυτόν. Ένα μή, το με ζώο, έξω μεία διαφθαρή, αυτός δε κινδυ
- ν ν ν - Υ- - ν - α

νεύση εις θάνατον, ώς μη αναμενος να δοποιήση τι έξής του δρόμοι με τους ιδίους του πόδας, ή κα ως λυπηθείς, ώς μη
ν ν - - -- αν ν

έχω τον τρόπον να αγοράση άλλο. Φέρει δε ο Κανών και μαρτυρίαν εκ της γραφής, ήτις λέγει, ότι το Σάββατον εγένετο διά

τον άνθρωπον. Νοείται δε τούτο δίχώς, ή ότι καθώς το Σάββατον έδιωρίσθη από τον νόμον διά να αναπαυθή ο δούλος, και το

υποζύγιον του ανθρώπου, και εκ της αναπαύσεως ταύτης να ήμπορη να υπηρετή τον αυθέντη του. Τοιουτοτρόπως και η έντώ "Ιε
- η • - - - - δε ν ν - άλλα ν" " , " " - , - - α- αν ν α 4. ---

και αύτη ανάπαυσης του ζώου δεν γίνεται διά το ζώον, αλλά διά τον άνθρωπον τον έχοντα το ζώον. Ή ότι, καθώς ή άργία του
ν ν -- - - - - τισθούν τα - ν ή διά - αν 2-1 - ν - -- ---- - ββά ν

Σαββάτου έλύετο διά νά ποτισθούν τα ζώα (Λουκ. κεφ. γ'), ή διά νά εύγουν από τον βόθυνον, όπου τυχόν έν Σαββάτω έπι
-- - - -- -- η

πτον, ένα εκ τούτων δουλεύεται ο άνθρωπος, ούτω λύεται και η τιμή του Ιερού διά την σωτηρίαν του έχοντος το ζώον άνθρώπου,

Εάν δέτινας χωρίς τοιαύτης ανάγκης εμβάση κτήνος οιονδήποτε εις Ιερόν, Κληρικός μενών, άς καθήβεται. Λαϊκός δε, άς άφο

ρίζεται. Ανάγνωθι και της αυτής ταύτης ς, τον οδ. Κανόνα,

- Κανών ΠΘ.

Το Διονυσίουά Τάς του σωτηρίου πάθους ημέρας έννηστεία, και προσευχή, και κατανύξει καρδίας επιτελούντας, χρή

τους πιστούς περί μέσας της μετά το μέγα σάββατον νυκτός ώρας άπονηστίζεσθαι, των θείων Ευαγγελιστών Ματ
ν -- -- - - - - ν - -- ΣΑ ύ -- , -- ν - - ν Σ. -

θαίου κα Λουκά, τον μεν, διά του όψε σαββάτων προσρήματος, του δε, διά του όρθρου βαθέως, την βραδύτητα της

νυκτός ημίν υπογράφοντος, - -,

Ερμηνεία,

Ο Κανών ούτος διορίζει, ότι οι χριστιανοί πρέπει να επιτελούν όλην την μεγάλην εβδομάδα των αγίων Παθών με νηστείαν (3)

και προσευχή, και κατάνυξιν της καρδίας, αληθινήν δηλ. και όχι υποκριτικήν (εξαιρέτως δε, και μάλιστα την μεγάλη ς". και το

μέγα Σάββατο, τας οποίας ημέρας πρέπει να βάζωνται εις το να απερνούν άσιτοι), περί δε το μεσονύκτιο, ταυτόν ειπείν μετά

το μεσονύκτιον του παρελθόντος μεν μεγάλου Σαββάτου, της ερχομένης δε μεγάλης Κυριακής, νά παύουσι την νηστείαν (4), επειδή

(1) Είπα κατά συγκατάβασιν καθ’ό οι επτά χρόνοι είναι επιτίμιον

των πόρων, και όχι των μοιχών, κατά τον νθ. Βασιλεί. και ακολού

θως οι εν τώ Κανόνι ούτρι περιεχόμενοι ώς πόρνοι μόνον, και ουχί

ώς μοιχοι επιτιμώνται καν ό όμως οι επτά χρόνο επιτίμιον των

μοιχών είναι κατά τον κ. τής εν Αγκύρα, ού κατά συγκατάβασιν ε

ποτιμώνται ούτοι ώς μοιχοί γάρ και ουχί ώς πόρνοι κανονίζονται.

Ορα την υποσημείωσιν του κβ. του Βασιλείου,

(2) Είπα ότι δύναται να δευτερούπανδρευθή ό ανήρ της γυναικός

εκείνης, ήτις άνευ λόγου μοιχείας παρήτησε τον άνδρα της και επηρεν

άλλον. "Εάν όμως ή γυνή παραίτηση τον άνδρα της μόνον, χωρίς λόγου

μοιχείας, και δεν πάρη άλλον, αλλά στέκει έτζι. Τότε ο άνδρας της δεν

συγχωρείται να λάβη άλλην γυναίκα. Αλλά πρέπει και τα δύο μέρη, ή

να μένουν ανύπανδρα, ή να διαλλαγούν και να ενωθούν πάλιν κατά τον

ριγ, της εν Καρθαγένη,

(3) Διό και ο θείος Επιφάνιος συμφώνως με τον κανόνα τούτον λέ

γει «Τάς εξ ημέρας του πάσχα έν ξηροφαγία διατελούσε πάντες οι λαοί,

φημιδή αρτω, και άλ, και ύδατι τότε χρώμενοι προς έσπέραν

(4) Η παύσης της νηστείας όπου αναφέρει ό κανών να γίνεται μετά

- - - - ---- -
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- Ν. -

-

ν - - - α Α αν

ήδη ανέστη ο Κύριος, καθώς δηλούται έκτών θείων Ευαγγελιστών. Ο μεν γαρ Ματθαίος, λέγωντας, ότι όψε Σαββάτων ήλθον
- ι -- ν

αι γυναίκες να θεωρήσουν τον τάφο, έφανέρωσε, ότι επέρασε μεν το Σάββατο, και πολύ μέρος της μετά το Σάββατον νυκτός.

Ο δε Λουκάς, λέγωντας πάλι, ότι ήλθον όρθρου βαθέος, εφανέρωσεν ότι πολύ μέρος της νυκτός έμεινε, έως ού νά ξημερώση

ή Κυριακή. Ώσε και εκ των δύω συνάγεται, ότι κατά το μεσονύκτιον ανέστη ο Κύριος, παρελθούσης της ς ώρας, και άρχο
ν - ν

μένης της ζ: (1) Σ ν --

-- - υμφωνία, --

«Περί του καιρού της αναστάσεως του Κυρίου πλατύτερον διαλαμβάνει και ο ά. Κανών του αγίου Διονυσίου, αφ’ ου ήρανίσατο

ταύτα και η παρούσα Σύνοδος, όστις και προσθέτει, ότι εκείνους μεν, όπου προ του μεσονυκτίου λύσουν την νηστεία», κατηγο

•ρούμεν, ώς μικροψύχους, και άκρατες. Εκείνους δε που καρτερούν έως την αυγή, έπαινούμε, ώς μεγαλοψύχους και έγκρα
- - ν ν ν φ - -

τείς. Αλλά και αι Αποστολικα Διαταγ. βιβλ. έ, κεφ. θ. λέγουσι, νά άπονηστίζονται οι Χριστιανοί, έπιφωσκούσης μιάς Σαβ
-- - - ν -- - --

--βάτων, ήτοι προς το ξημέρωμα της Κυριακής όρα και την ερμηνεία, και υποσημείωσιν του κθ' της παρούσης ς", και τού ξθ'.

- Αποστολικού». -

ν

Κανών η.

--- -- -- ν Α -- κ 2 - - -4 -- -- -- ν - Υ -

Tας κυριακας μη γόνυ κλίνεν εκ των Θεοφόρων ημών Πατέρων κανονικώς παρελάβομεν, την του Χριστού τι
-- -- ν -- ν η -- - ν -- -- " - η ---- - Σχ -------- 7 - - --

μώντες ανάστασιν, ώς άνιούν μη άγνοώμεν το σαφές της τούτου παρατηρήσεως, δήλον τους πιστούς καθιστώμεν,

ώστε μετά την έντώ σαββάτω έσπερνήντών ιερωμένων προς το θυσιαστήριον είσοδον κατά το κρατούν έθος μη

δένα γόνυ κλίνεν μέχρι της εφεξής κατά την κυριακήν εσπέρας. Καθ' ήν μετά την έντώ λυχνικώ είσοδον αύθις τά

γόνατα κάμπτοντες, ούτω τάς ευχάς τώ Κυρίω προσάγομεν. Της γάρ του σωτήρος ημών έγέρσεως πρόδρομον

την μετά το σάββατον νύκτα παραλαμβάνοντες, τών ύμνων έντευθεν πνευματικώς απαρχόμεθα, εις φώς έκ σκό

τους την εορτήν καταλήγοντες, ώς έν όλοκλήρω εντεύθεν νυκτί, και ήμέρα πανηγυρίζειν ήμας την ανάστασιν

Ερμηνεία,

Επειδή και παρελάβομεν (διορίζει ο παρών Κανών) νά μή κλίνωμεν γόνυ εις τάς Κυριακής, από τους θεοφόρους Πατέρας

της ά. Συνόδου, δηλ. τον θείον Πέτρον, και τον Μέγα Βασίλειο, διά την Ανάστασιν του Κυρίου, δηλοποιούμεν εις τους πιστούς,

ότι, να παύωσε μεν την γονυκλισίαν ύστερα από την είσοδο, όπου κάμνουσιν οι ιερείς εις το άγιον βήμα, κατά τον εσπερινών του

Σαββάτου, να αρχίζουσι δε πάλιν ταύτην ύστερα από την είσοδον των ιερέων εις το άγιον βήμα, την γινομένην κατά τον έσπε

ρινών της Κυριακής, ταυτον είπε, από την μίαν έσπέρα», έως εις την άλλην εσπέραν πρόδρομον γάρ και προοίμιον λαμβάνον

τες της Αναστάσεως του Κυρίου, την μετά το Σάββατον νύκτα, από τότε άρχιζομεν τους αναστασίμους ύμνους, και από το

σκότος της μετά το Σάββατον νυκτός (ήτις λογίζεται της Κυριακής) άρχιζομεν την εορτήν. Έως δέκρατεί το φώς της ημέρας

της Κυριακής, τελειώνομεν αυτήν. Ένα με τον τρόπον τούτον, εις μίαν ολόκληρον νύκτα, και ημέραν πανηγυρίζωμεν την ανά

στασιν. Όρα και τον κ. της ά. (2)

Κανών τIA.

Τάς τά άμβλωθρίδια δίδούσας φάρμακα, και τάς δεχομένας τά έμβρυόκτονα δηλητήρια τώ τού φονέως επιτ

μίω καθυποβάλλονται,

το μεσονύκτιον, ο μεν Βαλσαμών λέγει, ότι τώ, τότε καιρώ κατά άλ

λον τρόπον έσυνεθίζετο να γίνεται από τους παλαιούς χριστιανούς,

όστις τρόπος εν τους νυν καιρούς είναι τελείως άχρηστος, άλλοι δε

το άπονηστίζεσθαι, ήτοι την παύσιν της νηστείας, λέγουσιν. Ότι είναι

ή βρώσις τυρού, ώού, και άπλώς πασχαλινών. Συνάγοντες τούτο από

τό εθ. κεφ. τού έ βιβλίου των Αποστολικών διαταγών. Πλήν είτε τούτο,

είτε εκείνο, οι χριστιανοί μετά το μεσονύκτιον πρέπει πρώτον να α

κούουσιν όλον τον όρθρον της αναστάσεως, να προσμένουσιν έως ού να

τελειώση ή θεία λειτουργία, και μετά ταύτα να παύουσι την νηστείαν,

και να εσθίουσι πασχαλινών εν ευφροσύνη και χαρά. Λέγουσι γαρ αι

Αποστολικαί διαταγα (αυτόθι) «Διά τούτο και ημείς, αναστάντος του

» Κυρίου, προσενέγκατε την θυσίαν ύμών, περί ής υμίν διετάξατο δι'

» ημών λέγον, τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνησιν, και λοιπον άπονη

»στεύετε ευφραινόμενοι». Βλέπεις ότι λέγουσι πρώτον να γίνεται ή λει

τουργία, και ύστερα νά πασχάζωμεν, όθεν αξιοκατάκριτοι είναι, και

πολλά κοιλιόδουλοι και λαίμαργοι, εκείνοι όπου βαστώντες εις τους κόλ

πους των αυγά, ή τυρί, ευθύς όπου ακούσουν το, Χριστός ανέστη, τα

χάπτουσιν εις το στόμα. Και άς διορθώσουν τό άτοπον αυτό από

τώρα και ύστερα, αλλά και οι γονείς δεν πρέπει να αγνουσι τα τέκνα

των να κάμνουν παρόμοιον άτακτον πράγμα,

(1) Διά τούτο γαρ και εν Κυριακή ημέρα λέγομεν ότι ανέστη ο

Κύριος, επειδή κατά τον Βλάσταριν (στοιχ. ή, κεφ. γ') και τον Ιεροσολύ

μων Χρύσανθου (εν τη Γεωγραφία) ή ημέρα άρχινά κοντά εις τούς

εκκλησιαστικούς, από της ζ. ώρας της νυκτός, και τελειώνει έως της

". ώρας της ακολούθου νυκτός, και ό,τι πράγμα γέη αναμεταξύ εις

ας εικοσιτέσσαρας ώρας του ημερονυκτίου τούτου, φαίνεται και λέγε

αι ότι εν ημέρα ίσως μιά) εγένετο. Σημειούμεν δε ενταύθα ότι εν τη

ς

ε
Α

ημέρα της αναστάσεως, δύω φοραϊς εγίνετο ο ασπασμός. Μίαν μεν το

πρωί, εν τώ βασιλικώ παλατία, και ιδίως εν έκκλησίας, ψαλλομένο,
- -

-

- - - - - - - --
-- -

- - ,

- του αναστάσεως ημέρα εν τω τέλει του άρθρου. Και άλλην, κατά το εσπέ

ρας, εν τη μεγάλη έκκλησία της αγίας Σοφίας, ότε ό ασπασμός έγινετο
- - - - - - - 1 - - - - - --

μετά του Βασιλέως και πάντων των αρχόντων, καθώς ιστορεί ο Κουρο

παλάτης, λέγων, «Καθίζει επί του θρόνου ο Βασιλεύς, του μεγάλου

«Δομεστίχου την σπάθη» φέροντος, και οι άρχοντες πάντες εισερχόμε

νοι έκαστος μέχρι και του εσχάτου, ασπάζονται πρώτον τον δεξιον

ποδα (διά το αυτοκρατορικών της βασιλείας, είτα την δεξιάν χείρα (δια

τι είναι χριστος Κυρίου ο Βασιλεύς και της εκκλησίας δεφένσωρ, ώς έρ

μηνεύει ο Θεσσαλονίκης Συμεών) και μετ' αυτήν, την δεξιάν αυτού πα

ρεαν (διατί «βασιλεύς και στρατιώτης, πλούσιος και πένης, εν τω Χρι

-στώ, ίσοι είναι»). Δια τούτο τον δεύτερον αυτον ασπασμόν πολλοί -

μαθώς ονομαζουσι δευτέραν ανάστασιν. Περί δε των κοκκίνων ώών των

εν τη αναστάσει έσθιομένων, πολλοί πολλά λέγουσιν αδέσποτα, ο δε
Γάζας Παΐσιος σοφός ανήρ, λύων ζητήματά τινα προς τον βασιλέα Ρωσ–

σίας λέγει, ότι, όταν οι Εβραίοι είπαν «το αίμα αυτού εφ' ημάς και

«επί τα τέκνα ήμων, ευθύς έκοκκίνησαν όλα τα πράγματα όπου είχον εις

της οικίας των, ακολούθως δε και τα αυγά, Όθεν εις ένθύμησιν του

θαύματος, κοκκινίζομεν και ημείς τα αυγά έντή αναστάσει. Και τούτο

το θαύμα, λέγει, ότι το έχομεν εκ παλαιάς παραδόσεως

(2) Πότε δε, και από τίνας άσηκώθη από την καθ' ημάς ανατολικήν

έκκλησίαν, ή Ευαγγελική αύτη, Αποστολική, και Πατρική συνήθεια της

γονυκλισίας και μετά ακριβείας να ειπούμεν ουκ οϊδαμεν. Συμπεραίνομεν

όμως στοχαστικός, ότι να ασηκώθη αύτη μετά το σχίσμα, τινών ίσως

ημετέρων, με υπερβολήν ζηλωτών, άντεφερομένων εις τα έθιμα της Δυ

τικής εκκλησίας, ακολούθως δε και εις το κανονικόν τούτο έθος. Και

ότι τούτο το συμπέρασμα ήμων έστιν αληθές, άρα τον ημέτερου Με

λέτιον τον Παγαν, εν τω τέλει του γ. βιβλίου περί χριστιανισμού, όπου

αναφέρει περί των γονυκλισίων (σελ. σμί της εν Βουκουρεστίω εκδο,

σεως). Διότι και η παρά τους Δυτικούς Παπαληθρα λεγομένη, ήτοι ο επί

της κεφαλής στέφανος των κληρικών, έθος κανονικών δυ, ασηκώθη απο

τους ημετέρους. Και ορα του και της παρούσης συνόδου. Και η παρά

22'
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Ερμηνεία,

Γυναίκες τινές, επειδή και κρυφίως συνουσιαζόμενα με άνδρας, εξ αυτών συλλαμβάνουσε διά νά μη φανερωθούν πίνουσιν, ή

τρώγουσι κάποια φαρμακερά πόματα, ή βότανα, διά μέσου των οποίων αποτείνουσα εν τη κολα αυτών τα έμβρυα, και έτζι νεκρά

τα αποβάλλουσε. Διά τούτο ο παρών Κανών εις το επιτίμιον των φονέων καταδικάζει, τόσον τας γυναίκας (ή τους άνδρας) όπου

δίδουσι τα τοιαύτα, όσον και τις γυναίκας, όπου ταύτα λαμβάνουσί, και πίνουσιν, ή τρώγουσιν αυτά (!)

Συμφωνία

«Ο δε ή του Βασιλείου αυτολεξεί τούτο το ίδιον διορίζει Φιλανθρωπότερον όμως φερόμενοι τόσον οι εν Αγκύρα Πατέρες Χαν.

νκά, όσον και ο Μέγας Βασίλειος καν. β. ουχί μέχρι τέλους ζωής αυτός κανονίζουσιν, άλλά εις δέκα χρόνους, Αμβλωθρίδα

δε είναι, ως σημειούσίτινες, και μάλλον ο Σουδας, τόσον αυτό το φθαρτικών βότανο, καθώς δικά της εν Αγκύρα αυτοδιο

μάζει, όσον και το έμβρυο, όπου εκ τούτου φθαρή. Και εν τώ ξ, δε βιβλίο των Βασιλικών τίτλ. 39 και α δούσα --

»ναίκες, και α λαμβάνουσα τά φαρμακερά ταύτα βότανα, ώς φονεύτρια καταδικάζονται. Αυτό τούτο λέγει και ο Αθηναγόρας

απολογία υπέρ των χριστιανών. Όρα και τον ξς. Αποστολικόν»

- Κανών η Β.

--

Τους άρπάζοντας γυναίκας επ' ονόματι συνοικεσίου, ή συμπράττοντας, ή συναιρουμένους τους άρπάζουσιν, ώρι
- - 1 - ν - - - - -- -

σεν ή άγια Σύνοδος, ει μεν κληρικοί είεν, εκπίπτειν του οικείου βαθμού, είδε λαϊκοί, αναθεματίζεσθαι,

Ερμηνεία,

Ο παρών Κανών αυτολεξεί κζ. Κανών της δ. έστι, και ανάγνωθι την ερμηνείαν εκεί

Κανών η Γ.

Η’ αναχωρήσαντος του ανδρός, και άφανούς όντος, προτού πυσθήναι περί του θανάτου αυτού, έτέρω συνοικού

σα μοχάται. Ωσαύτως και στρατιώτιδες, α, των ανδρών αφανών όντων, γαμηθείσα, τώ αυτώ υπόκεινται λόγω

Ωσπερ και αι διά την αποδημίαν του ανδρός μή αναμείνασαι την επάνοδον. Πλήν έχει τινά συγγνώμην το πράγμα

ένταύθα, διά το μάλλον προς θάνατον είναι την υπόνοιαν. Η δε τώ καταλειφθέντιπρός καιρόν παρά της γυνα

κός, κατά άγνοιαν γημαμένη, είτα άφεθείσα, διά τό επανελθείν προς αυτόν την προτέραν επόρνευσε μεν, ένα

γνοία δέ. Γάμου ούν ουκ ερχθήσεται κάλλιον δε εάν μείνη ούτως. Ειδέ γειό στρατιώτης επανέλθο χρόνω ποτέ,

ού ή γυνή διά την επί πολύ εκείνου άπόλειψιν, έτέρω συνήφθη άνδρι, ούτος, ει προαιρείται, την οικείαν αύθις απο

λαβέτω γυναίκα, συγγνώμης αυτή επί τη άγνοια δεδομένης, και τώ ταύτην εισοκισαμένω κατά δεύτερον γάμο»

άνδρι (2)
--

- Ερμηνεία, --

Ο Κανών ούτος από τρεις κανόνας σύγκειται του Μεγάλου Βασιλείου (ή μεν γαρ αρχή αυτού, αυτολεξεί Κανών λά, εκείνον

εστί) λέγων, εάν αναχωρήση τινός γυναικός ο ανήρ, και εις πολύν καιρών δεν έλθη, αυτή δε προ του να ακούση και να πλη

ορηθή ότι απέθανεν ο άνδρας της, πάρη άλλον, μοιχαλίς είναι (3), (το δε ακόλουθον είναι αυτολεξεί Κανών λς, του Βασι

: παρομοίως και αι γυναίκες των στρατιωτών, εάν δευτεροΰπαιδευθούν, με το να μην ακούωνται να έλθουν οι άνδρες των

μοιχαλίδες είναι. Όμως αι γυναίκες αυτα δευτερούπανδρευόμενα, έχουν κάποιαν συγχώρησιν: δηλ. άπό τάς δευ

τερούπανδρευθείσας των μη στρατιωτών), καθ' ότι οι άνδρες αυτών, στρατιώται όντες, και εν πολέμος αναστρεφόμενοι, περισσό

τερον υπονοούνται να απέθαναν, παρά να ζούν (4). Εκείνη δε ή γυνή, ήτις (το μέρος τούτο του Κανόνος, αυτολεξεί μς" του

Βασιλείου έστι) λάθη εις άνδρα, εκείνον που αφέθη προς καιρόν από την γυναικά του, μη γνώσκουσα ότι ήτοι ύπανδρος, έπειτα

παραιτηθή από αυτόν, ε το να επαναγύρισεν εις αυτόν ή προτέρα γυνή, επόρνευσε μεν, εν αγνοία όμως. Αλλ' ουχί και ώς μοι

- - - - ν - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Λατίνος συνεχής κοινωνία των μυστηρίων κανονική ούσα, άσηκώθη από νόταν αποθάνη ο ανορας της, κατα τον Απόστολ. (σελ. 310. της Γιούρ.

ημάς. Και άρα το προοίμιον του τόπου της Αγάπης, και άλλα όμοια.

Γονυκλισίαν δε λέγω, ουχί της λεγομένας μετανοίας, αλλ' εκείνην, καθ'

ύν επάνω εις τα γόνατα προσευχόμεθα.

(1) ο δε Λέων και Κωνσταντίνος οι βασιλείς εν τη εκλογή του νό

μου (τίτλ. κή) λέγουσιν ότι ή εκ πορνείας εγγαστρωθείσα γυνή εάν

επιβουλευθη την κοιλίαν της διά να αποβάλη το παιδί, να δέρνεται, και

να εξορίζεται,

(2) Διά τούτο και ο βασιλεύς Δαβίδ πήρε πάλιν πίσω την γυναίκα του

Μελχολ, δευτερούπανδρευθείσαν με τον Φαλτιήλ, συγχωρήσας αυτούς

επειδή κατά τον Θεοδώρητον με βίαν αυτούς ο Σαούλ ύπανδρευσε, και

στανικώς ή Μελχολ έπήρε τον δεύτερον άνδρα αυτόν (β. Βασιλ. γ. 14),

και τούτο δε σημείωσα, ότι εάν η γυνή του ελθόντος στρατιώτου δεν

θέλη αυτών, κατ' ουδένα τρόπον δεν συγχωρείται να έχη του δεύτερον

άνδρα. Διατί και αυτή, και εκείνος, είναι και λέγονται μοιχοί.

(3) Διο και ο Νικήτας Πρακλείας λέγει ότι αν άναχωρήση τινός γυ

-ναικός ο ανήρ εις άλλου τύπου, και εκεί αποκτήτη παλλακήν, και ή

-γυνή του τον καρτερήση τρεις χρόνους, και δεν έλθη, ο μεν άνδρας

της αυτός, από μεν την παλλακήν θέλει χωρισθό, αλλ' ουχί και από

την γυναίκα του, "Η δε γυνή του δεν ήμπορεί να λάβη άλλον άνδρα,

αλλά να μένο έτζ. "Ελευθέρα γαρ είναι μόνον να δευτερούπανδρεύεται,

--

- ---- , ----- , ----- , ----------- - ----------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

-Γραικορωμ.) και όχι όταν ζή. Η δε Νεαρά Λέοντος διορίζει ότι, εάν

το εν μέρος του ανδρογύνου σκλαβωθή, το μέρος όπου μείνει ελεύθε

•ρον δεν δύναται να ύπανδρευθή. Eι δε και υπανδρευθή, έχει άδεια να

το παίρνη παλιν το μέρος όπου εσκλαβώθη όταν ελευθερωθή, και να

διαλύη, τον γάμον». --

(4) «Συμφώνως με τον παρόντα κανόνα διορίζεται και ήριζ. Ιουστι

ανιάνιος νεαρά, κειμένη εν τω ζ. τίτλ. του κή. βιβλίου των Βασιλικ.

» (παρά Φωτι. τίτλ. γ. κεφ. γ') λέγουσα. "Εάν στρατιώτης, η σχολα

•ριος, ή φοιδεράτος, ή άλλως τις άρματωμένος ευρίσκεται εις εκστρα

» τείαν και πόλεμον όσους δήποτε χρόνους, πρέπει να τον προσμένη ή

γυνή του, και αν γράμματα δεν έλαβεν από αυτόν. Είδε και άκουσε

νότι απέθανε, να μην υπανδρεύητα, αν δεν ερωτήση ή αυτή η ίδια, ή

οι γονείς της, τους Πρόρας, και Χαρτουλαρίους, και τον Τριβούνου του

ντάγματος εκείνου, εις το οποίον ευρίσκετο ο άνδρας αυτής, οίτινες

έμπροσθεν των Ευαγγελίων θέλουν βεβαιώσουν εγγράφως, ότι αληθώς ο

» ανήρ αυτής ετελεύτησεν, αυτή δε και λαμβάνουσα το γράμμα απόαυ

τους, ας μην υπανδρεύεται ένα χρόνο, μετά ταύτα δεν εί δε με τους

-ούτον τρόπον δεν υπανδρευθή, ώς μοιχαλίς να τιμωρήται και αυτή

και ο άνδρας όπου ήθελε την λάθη, και δέκα λίτρας χρυσάφι να δίδου

σιν εις τον στρατιώτην τον αληθινόν άνδρα, όταν επιστρέψει από τον
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χαλς καταδικάζεται. Όθεν δεν θέλει εμποδισθή από του να λάβη νόμιμον άνδρα, εάν θελήση. Καλλίτερα όμως είναι και ασφα

λέστερα εάν δεν υπανδρευθή. Το υπόλοιπον δε του Κανόνος είναι ίδιος διορισμός της Συνόδου. Ανίσως δε επιστρέψη ο στρατιώ
ν

από τον πόλεμον μετά χρόνους, του οποίου ή γυνή έδευτερούπανδρεύθη διά την πολυχρόνιον ξενιτείαν εκείνου, ούτος, λέγωτης ------- μον μετα χ η ν ρευνη ι χρ -, λεγω,
Υ- - - ν ν - - -

εάν θέλη, λαμβάνει πάλιν την γυναικά του, συγχωρώντας τόσον εις αυτήν, όσον και εις τον άνδρα τον δεύτερον όπου την επήρε.

Διά τιμή ήξεύροντες ότι αυτός ζή, υπανδρεύθησαν (1)

Κανών η Δ.

Τούς ομνύοντας όρκους ελληνικούς δικανών έπιτιμίοις καθυποβάλλει και ημείς τούτοις αφορισμών όριζομεν.

Ερμηνεία

Η των Ελλήνων συνήθειας πρέπει να μισούνται από τους Χριστιανούς, διά τούτο ο παρών Κανών αφορίζει εκείνους τους χρι
-- - - --- --

στιανούς που κατά την συνήθειαν τών Ελλήνων ομνύουν, ή εις τους ψευδωνύμους θεούς εκείνων, λέγοντες μά Δία, ή εις τάςο

χεία, οίον μά τον Ήλιο, μα τον Ουρανών, και άλλα παρόμοια, καθώς ο πά, του Βασιλείου Κανών, εις επιτίμια υποβάλλει αυ

ν

τούς. Πλην ο μεν Βασίλειος ένδεκα χρόνους κανονίζει εκείνους που χωρίς μεγάλη ανάγκην βασάνων, αρνηθούν την πίστιν, καιι
- η η - - --- - -

φάγουν ειδωλόθυτα, και ομόσουν όρκους τών Ελλήνων, καθώς αυτοί δηλ. τούς πιστεύουσιν. Ο δε παρών Κανών της Συνόδου ά

φορίζει, ώς λέγει ο Βαλσαμών, όχι μόνον τούτους, αλλά και τους μη άρνηθέντας την πίστιν χριστιανούς, ομνύοντας δε όρκους

κατά την συνήθειαν των Ελλήνων. Διό και ο τοιούτος όρκος, αλλά δή και πάς ο κατά αδοκίμου θρησκείας όμοθες, οϋφυλάτ

τεται, κατά το ιθ. κεφ. του ιγ. τίτλ. Φωτίου,

Συμφωνία,

«Οι μόνοι δε οι κατά την συνήθειαν των Ελλήνων γινόμενοι

» όρκος άπλώς

2ού

τι ν

Σν Ον

έγει γάρ ο Κύριος νά μήν ομνύωμεν παντελώς, και με την
η « η "-- - - τον Σίνια , να λή». Αλλ' αντί διά κάθε όρκον να λέγωμεν μόνον το ναι, ναι, και

τε εις τα Ιεροσόλυμα, ούτε εις την ιδίαν μας κεφαλήν άντι διά κάθε όρκον να λέγωμεν μόνον τό, ναι, ναι, και το

, ού. Ό,τι δε άλλο ειπούμεν παράνω από αυτά, είναι εκ του διαβόλου (2)

ν -- ν --

όρκοι, είναι έμποδισμένοι από τους Χριστιανούς, αλλά και κάθε

ολότητα, ούτε εις τον ουρανών, ούτε εις την γην,
αν

Αυτό τούτο προσβεβαιοί και ο Αδελφόθεος

πόλεμον, όστις και έχει την άδειαν, εάν θέλη, να παίρνη πάλιν την

» ιδίαν γυναίκα του». -

(1) Λέγει δε ο Βλάσταρς ότι οι Πατέρες ούτοι ώρεσαν να έχουν συγ

χώρησιν διά δευτερογαμιαν αι γυναίκες εκείνα, όπου είναι έτοιμα να

παραιτήσουν τον δεύτερον άνδρα, και δεν επιμένουν εις τό εξ άγνοίας

αυτό αμάρτημα του δευτέρου γάμου. Όχι όμως να συγχωρούνται και

εκείνας όπου αντιστέκονται, και δεν θέλουν να χωρίσουν τους δευτέρους

άνδρας των (κεφ. έ, στοιχ. γ)

(2) «Δια τούτο και ο θείος Χρυσόστομος εναντιούμενος εις εκείνους

» όπου θέλουσι να γίνωνται όρκοι, λέγει (όμιλία ή, εις τους άνδριάντας)

λοιπόν (μού λέγεις) τί έχει να κάμη τινάς όταν ήναι ανάγκη διά να

- ομόσης και αποκρίνεται, όπου είναι παράβασις νόμου, εκεί δεν χω

•ρεί καμμία ανάγκη. Και είναι δυνατόν (μού λέγεις) τελείως νά μήν ο

ομνύη τινάς; τι λέγεις; αποκρίνεται. Ο Θεός έπρόσταξε, και συ έρω
--

»τάς, αν ήνα δυνατόν να φυλαξης την προσταγήν του, περισσότερον εί1

•ναι αδύνατον τό νά μή φυλαξης την προσταγήν του παρά το να την

οφυλάξης. Και παλιν λέγει (Κατηχήσ. ά. προς τους μέλλοντας φωτισθη

» να θέλω να εξαλείψω ένα κακον πεπαλαιωμένον όπου έσυνεθέσθη.

«Θέλω, λέγω, να εξαλείψο, όχι μόνον τους κακούς και ψεύτικους όρ

νκους, αλλά και τους καλούς και αληθείς, άλλα μού λέγεις. ό δείνα άν

νθρωπος, ο ενάρετος, ο ιερωμένος, ο σώφρων και ευλαβής, ώμοσε και έ

καμεν όρκου εγώ δε και εις τούτο σου αποκρίνομαι. Μήμοι λέγεις

πώς ο ενάρετος, ο ιερωμένος, ο σώφρων και ό ευλαβής ώμοσεν. Αλλά

άνισως θελης, είπε μου πως αυτός όπου ώμοσεν, είναι ο Πέτρος, ή ο

» Παύλος, ή Άγγελος από τον ουρανόν. Διότι, αν και αυτοί, καθ' υπό

•θεσιν, ήνα όπου ώμοσαν, οι τόσον μεγάλοι, εγώ δεν υποστέλλομαι

» διά την μεγαλειότητά τους. Επειδή και ο νόμος όπου εμποδίζει ά

απλώς κάθε όρκου, και τον όποιον σάς αναγνώσκω εγώ, δεν είναι του

» Πέτρου, ή του Παύλου, ή των Αγγέλων, και απλώς των συνδούλων,

» άλλ’ αυτού του ιδίου Βασιλέως των απάντων Θεού. Όταν δε Βασιλικά γράμ

•ματα αναγνώσκωνται, πρέπει να σιωπούν οι δούλοι, όσον και αν ήναι αξιω
»ματικοί. Διότι άν έχης να ειπής πως ο Χριστός έπρόσταξε να ομνύωμεν, ή πώς

» ο Χριστός δεν παιδεύει εκείνους όπου ομνύουσε, δείξον που τούτο λέγει,

» και εγώ πείθομαι. Είδε ό Χριστός με τόσην σπουδήν εμποδίζει το

ανά ομνύωμεν, και τόσον προνοείται διά νά μή γίνωνται όρκοι τελείως,

» ώστε όπου συναριθμεί με τον πονηρόν, (ήτοι τον διάβολου) εκείνον ό

» που όμνύει το γάρ περισσόν τούτων εκ του πονηρού εστίφησε. Τι

» φέρνεις εις το μέσον τον δείνα, και τον δείνα, διότι δεν θέλει κρί

ονει ο Θεός τον ομνύοντα, διατί εκ βαθυμίας άλλος προτήτερα σύν

οδουλός του ώμοσεν, αλλά θέλει τον καταδικάσει, διά τι παρέβη την

κπροσταγήν του νόμου του. Έπρόσταξα, θέλει του είπή εν ημέρα κρί

νσεως, έπρεπεν έσυ να πεισθης εις την προσταγήν μου, και όχι να

•μού προβάλλης τον ένα και τον άλλον, και τις παραβάσεις των άλ

κλων να περιεργάζεσαι και παρακατιών λέγει. Κάν μυριάκις ήναι θαυ

- μαστος και μεγάλος ο παραβίνων τον νόμον, τον περί όρκων, εξά

απαντος θέλει δώσει την όφειλομένην εις την παράβασιν ταύτην τιμω

------------------------------------
------------

-------------------------------------

ορίαν. Επειδή δεν είναι προσωπολήπτης ό Θεός. Όθεν και ο μέγας

» Βασίλειος εις τα επιτίμια όπου κάμνει, τους μεν άνδρας αφορίζει

μίαν εβδομάδα, άνισως ομόσουν άλλον τινά όρκου πλην του ναι, και

» του ού, Τάς δε γυναίκας όπου ομόσουν τον τυχόντα όρκον, δύω έβδο

νμάδας αφορίζει. Αλλά και αυτός ο Χρυσόστομος (όμιλ. ιέ, εις τους

» άνδριάντ, και ιζ, εις τον Ματθ.) κανονίζει εκείνου όπου ομόσει τους

και ματαίους και συνεθισμένους εις τους πολλούς όρκους, νά μή δειπνή,

» αλλά άδειπνος να κοιμάται εάν διορθωθή. Είδε και δεν διορθώνεται,

» να χωρίζεται από την αγίαν κοινωνίαν, και από την έκκλησίαν, ώς

νοι πόρνοι, μοχοι, και φονείς. Ο αυτός δε Χρυσόστομ. (όμιλ. ε.

και ιδ. και έ εις τους ανδριάντ. και εκλογ. λόγω κή, περί όρκου)

» εις τά αυτά επιτίμια καταδικάζει και εκείνους όπου επιορκήσουν, και έ

εκείνους όπου αναγκάσουν αυτούς να επιορκήσουν, ή και να κάμουν όρ

νκους». Τούτων ούτως ειρημένων, ας έντραπούν και ας επιστομισθούν

τόσον ο Βαλσαμών (εν τη ερμηνεία του κό, καν, του Βασιλ), όσον

και οι ακόλουθοι, λέγοντες, ότι είναι νόμιμου πράγμα το να γίνων

τα όρκοι καλοί και αληθείς, ένα μεν, διατί και οι Βασιλικοί νόμοι

συγχωρούσε τους όρκους, και άλλο δε, διατί τό νά μήν όμόση τελείως

τινας, τούτο είναι τών τελείων. Το δε να ομνύη, τών άτελών, και άκο

λούθως, αδύνατον είναι να φυλαχθούν από όλους οι έντολα. Προς μεν ούν

το πρώτον αποκρινόμεθα εκείνα όπου εις διάφορα μέρη προείπομεν. Ότι

δηλ. οι Βασιλείς δεν εκθέτουσε πολλάκις προς το συμφέρον τους νόμους,

κατά τον Χρυσόστομου, και ότι, κατ' αυτούς τους ιδίους Βασιλείς, πρέ

πει να ακυρώνονται όλοι εκείνοι οι νόμοι, όπου εναντιώνονται εις τους

θείους κανόνας, και μάλιστα εις τάς θείας γραφάς και τα ευαγγέλια. Προς

Με το β' άποκρινόμεθα, ότι όλαι αι έντολα, και ακολούθως και ή τών

ρκου, από όλους πρέπει να φυλάττονται. Διά τούτο από μέν το ένα

μέρος ο Κύριος παρήγγειλεν εις τους Αποστόλους να διδάσκουν τους πι

στους, εις το να φυλάττουν, όχι άλλα μεν, αλλα δε όχι. Αλλά όλα

χωρίς καμμίαν εξαίρεσιν, όσα αυτός εις αυτούς ένετείλατο και ότι ό

ποιος λύση μίαν από τις μικροτάτας εντολάς, θέλει ονομασθή μικρότα

τος εν τη βασιλεία των ουρανών. Από δε το άλλο μέρος ο μέγας Βα

σίλειος (προοίμ. των κατά πλάτ. όρ) μεγαλη, λέγει, υπερηφάνεια είναι,

το να γνώμεθα ήμες του νομοθετου Θεού κριτα, και άλλους μεν νό

μους αυτού να εγκρίνωμεν ως καλούς, άλλους δε να καταφρονούμεν, εις

καιρόν όπου αυτός μας έπρόσταξευ όλους, όλας τας έντολάς του να φυλάτ

τωμεν. Διότι αν όλα δεν ήταν αναγκαία δια την σωτηρίαν μας, δεν ή

θελε γραφθούν, ούτε ήθελε προσταχθή να φυλάττωνται όλα. "Πξεύρομεν

ότι εις την παλαιάν γραφήν έσυγχωρούντο οι αληθείς και νόμιμοι όρκοι

(δευτερ. τ. 13. ψαλμ. ξ6. 11. Ιερεμ δ. 2. και αλλαχού, ναι εσυη

χωρούντο, μα όχι ένομοθετούντο. Άλλο δε είναι συγχώρησης, και άλλο

νομοθεσία έσυγχωρούντο δια την ατέλειαν και νηπιότητα των Ιουδαίων

προς αποφυγήν της ειδωλολατρείας. Το θείον Ευαγγέλιον με στερεάν ά

πόφασιν, όχι μόνον εις του Θεού το όνομα δεν συγχωρεί να έμόση τι

νάς, αλλ' ουδε την ιδίαν του κεφαλήν, προσταζων, ότι, αν δεν περισσεύση

ή δικαιοσύνη μας περισσότερον απο την των γραμματέων και φαρισαίων,

Ο

αν

Ο
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Ιάκωβος, αλλά και αυτός ο της Παλαιάς Προφήτης Ωσης εμποδίζει τους όρκους λέγων «Mή ομνύετε ζώντα Κύριον. Διό και

ατος ο 16 ο Μέγας Βασίλειος κανόνι χθ, λέγει, ότι ο όρκος είναι καθάπαξ εμποδισμένος, και πολλώ μάλλον εκείνος που
Ιακώβιέ 12 γένη διά νά κακοποιήση τινας άλλον. Όθεν οι άρχοντες εκείνοι που ομνύουν διά νά κακοποιήσουν τους άρχομένους

»και υποκειμένους εις αυτούς, προστάζει και να μετανοούν, διά τι προπετώς ώμοσαν, και να μη μένουν εις τους έπι κακώ όρκους

»αυτούς.» Αλλά και έντώ ί, καν, κατηγορεί τον Σεβήρον διά τι έκαμε παρά κανόνας, και έδησε με όρκον των Πρεσβύτερον Κυρια

κον, έξω από την νομοθεσίαν τών Ευαγγελίων. Και ότι μεν δεν πρέπει να κάμνη όρκον τινάς, ταύτα. Είδε και φθάσουνάκά

μη, και έπειτα τον παραβή, κανονίζεται απλώς και απροσδιορίστως έντώ ξδ. κανόνι υπό του αυτού Βασιλείου δέκα χρόνους

να απέχη της κοινωνίας. Ενδετώπβ. αυτού μετά προσδιορισμού κανονίζεται εμέν γάρ από βίαν και ανάγκην παρέβη τον

όρκο, έξιχρόνους επιτιμάται. Είδε χωρίς ανάγκη, επτά χρόνους. Ο αυτος Βασίλ. έντώκή αυτου κανόνι, αλλά δή και έντους

κατ' επιτομην έρ. ρλζ καταγέλαστα, λέγει, το να υποσχεθή τινας εις τον Θεόν νά μή φάγη χοίρον κρέας, ή το να κρίνη να

απέχη εις τόσον καιρών άλλου τινός φαγητού, ή ποτού, και αι τοιαύται μεν απαίδευτοι υποσχέσεις πρέπει να μη γίνωνται

δε μεταχείρησις τών βρωμάτων πρέπει να ήναι αδιάφορος. Είδε και κατά τον ιζ. κανόνα αυτού έσυγχώρησεν ο Βασίλειος νά

λειτουργή ο Βάνωρ όστις ώμοσε να μη λειτουργή, αλλ' ουχάπλώς τούτο εποίησεν. Αλλά Α. διά τι από βίαν και ανάγκην

κινδύνου εκείνος ώμοσε. Β. έσυγχώρησεν αυτώ να λειτουργή κρυφά, και εις άλλον τόπο, και όχι εκεί όπου ώμοσε. Και Γ.

προσθέτει ότι πρέπει να μετανοή, διά τι έκαμεν όρκο». Πάντες δε οι επίορκούντες Ιερωμένοι, και Κληρικοί, καθαρούται κατά

τον κέ. Αποστολικόν, ού την έρμηνείαν άνάγνωθ.

Κανών (Ε.

Τούς προστιθεμένους τη ορθοδοξία και τη μερίδι των σωζομένων, από αιρετικών δεχόμεθα κατά την υποτεταγμένην

ακολουθίαν τε και συνήθειαν, Αρειανούς μέν και Μακεδονιανούς, και Ναυατιανούς, τους λέγοντας εαυτούς καθαρούς (1),

και Αριστερούς (2) και τους Τεσσαρεσκαιδεκατίτας, ήγουν Τετραδίτας και Απολιναριστάς δεχόμεθα, διδόντας λιβέλ

λους, και αναθεματίζοντας πάσαν αίρεσιν μή φρονούσαν, ώς φρονεί ή άγια του Θεού Καθολική και Αποστολική

Εκκλησία, σφραγίζομένους, ήτοι χρισμένους πρώτον τώ άγω μύρω τό μέτωπον, και τους οφθαλμούς, και τάς βί

νας, και το στόμα, και τα ώτα και σφραγίζοντες αυτούς λέγομεν Σφραγίς δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Περί δε

των Παυλίανιστών, είτα προσφυγόντων τη καθολική εκκλησία, όρος εκτέθετα, άναβαπτίζεσθαι αυτούς εξάπαντος,

Ευνομιανούς μέντοι τούς εις μίαν κατάδυσν βαπτιζομένους, και Μοντανιστάς τους ένταύθα λεγομένους Φρύγας,

και Σαβελλιανούς τους υιοπατορίαν δοξάζοντας, και έτεράτινα χαλεπά ποιούντας, και πάσας τάς άλλας αιρέσεις,

επειδή πολλαί εισιν ένταύθα, μάλιστα οι από της Γαλατών χώρας έρχόμενοι (3), πάντας τους άπ’ αυτών θέλοντας

προστίθεσθαι τη δρθοδοξία, ώς Έλληνας δεχόμεθα. Και την πρώτην ημέραν, ποιούμεν αυτούς Χριστιανούς, την δε

δευτέραν κατηχουμένους, είτα την τρίτην έξορκίζομεν αυτούς μετά του έμφυσάν τρίτον εις το πρόσωπον, και εις τα

ώτα. Και ούτω κατηχούμεν αυτούς, και ποιούμεν χρονίζειν εν τη έκκλησία και άκροάσθαι των γραφών, και τότε

αυτούς βαπτίζομεν Και τους Μανιχαίους δε, και τους Ουαλεντινιανούς, και Μαρκιονιστάς και τους εκ των ομοίων

αιρέσεων, χρή ποιείν λιβέλλους, και αναθεματίζειν την αίρεσιν αυτών τούς Νεστοριανούς, και Νεστόριον, και Εύ

τυχέα, και Διόσκορον, και Σεβήρον, και τους λοιπούς εξάρχους των τοιούτων αιρέσεων, και τους φρονούντας τα

αυτών και πάσας τάς προαναφερομένας αιρέσεις. Και ούτω μεταλαμβάνειν της άγιας κοινωνίας,

- Ερμηνεία,
ν ν

Ο παρών Κανών, από μεν την αρχήν έως του, και τότε αυτούς βαπτίζομεν, είναι αυτολεξεί Κανώνζ. της β', το δε αναμε

τον διά του Ευαγγελίου παριστανόμενου και λαλούντα Θεόν. Προστίθημι

και εκείνο όπου λέγει ο μέγας Αθανάσιος εις την γ. του δεκαλόγου έν

τολήν, «εάν όλως ήναι άξιος τινάς να ονομάση Θεόν, βέβαια ούτος είναι

ναξιόπιστος και χωρίς όρκον να πιστευθή. "Ο γαρ ικανός ών προς το

μεγαλήτερον, πολλώ μάλλον είναι ικανός προς το μικρότερον, Όχι και

» δεν είναι αξιόπιστος χωρίς όρκου να πιστευθή, άρα ουδε άξιος είναι

και άπλώς την του νόμου, δεν δυνάμεθα να εισέλθωμεν εις την βασι

λείαν τών ουρανών. Ουδε χάρ κατά των κτισμάτων πρέπει να ομνύη τι
γα ι • .

νάς, διατί έτζ, κατά του Κτίστου παλιν ο ορκος γίνεται, κατα τον

Χρυσόστομου. Το δε νή την ύμετέραν καύχησιν, ή ορκίζω υμάς τον

Κύριον, και όσα άλλα λέγων ο Παύλος, συμπαραλαμβάνει προς βεβαίωσιν

τό του Θεού όνομα, ταύτα, σχήματα μεν όρκου εισιν, ουχί δε και όρ

κος, καθώς λέγει ο Χρυσόστομος (ίσως δε ταύτα ούτω λέγει ο Παύλος,

πρώτον μεν εκ πολλής ανάγκης και βίας, και δεύτερον, όχι διά κανένα

πράγμα, ανθρώπινον, ή όλως του κόσμου τούτου, αλλά περί κινδύνου

τής πίστεως, και άπλώς περί Θεού και θείων πραγμάτων. Και κατ' οί

κονομίαν, ού κατ' ακρίβειαν και νομοθεσία), εάν δε διά όλας τας μυριά

δας του χρυσίου θετέον, ήθελεν ορκισθή τινος εις τόν Θεόν, ούτος ε.

ναντιόνεται και σφάλλει εις την γ' εντολήν του δεκαλόγου, ήτις ορίζει

να μη λαμβάνη τινάς το όνομα του Θεού επί ματαίω. Επειδή ο κό

σμος όλος, και τα έν κόσμω, μάταιά εισιν ώς ευτελή και φθαρτά, Τού

το γινώσκωντας από τον έμφυτον και κοινών εις όλους νόμου της συνει

δήσεως, Κλεινίας εκείνες ό του Πυθαγόρου μαθητής, και εθνικός ών, και

δυνάμενος να αποφύγη τριών ταλάντων ζημίαν, αν ήθελε κάμη όρκου α

ληθή, δεν ώμοσεν όμως, αλλά τα έπλήρωσε. Καθώς μαρτυρεί αυτό του,

το ο μέγας Βασίλειος. Σημείωσαν δε ότι οι μεν πολιτικοί νόμοι, αφ' ου

άναψηλαφηθή, ήτοι εξεταχθή και φανή ψεύτικος ο όρκος, τότε παιδεύει

τους επιόρκους, οι δε ιεροί Κανόνες, εκείνους μεν τους επιόρκους, των

οποίων έψηλαφήθη ο όρκος, εις τους τόπους διορίζουσι των μετανοούντων,

εκείνους δε, των οποίων ο όρκος δεν άνεψηλαφήθη, μόνης χωρίζουσι της

κοινωνίας, και ού της εκκλησίας και της μετά των πιστών ευχής Όρα

το ιή κεφάλι του ιγ. του νομικού Φωτ. και τα εις εκείνο, σχόλια του

Βαλσαμώνος, αλλά δη και τον Αρμενόπουλου βιβλ. α. τίτλ. ζ. στέου

δε ότι ο εις το άγιον Ευαγγέλιον γινόμενος όρκος, εις αυτόν γίνεται

να ονομάση το όνομα του Θεού και δρα πως ο μέγας ούτος πατήρ

με δύο λόγια αποδεικνύει ότι είναι περιττόν τό νά γίνεται όλως όρκος,

διο και οι πολιτικοί αυτοί νόμοι δεν θέλουσι να ομνύουσιν οι αξιόπιστοι

μάρτυρες. Λέγει δε και ή ζ. σύνοδος εν τη ς". πραξει όρκωμή έθίσω

μεν το στόμα, αλλά της Κυριακής φωνής ακούσωμεν λεγούσης, «εγώ δε

» λέγω υμίν μη ομόσαι όλως» και άρα την υποσημείωσιν τού οέ. Απο

στολικού. Προς τους ειρημένος δε και τούτο το σύντομου και αξιόλογου

προστίθησιν ό Χρυσόστομος, «Έι μεν πιστεύεις ότι αληθής έστιν ο

ανήρ, μή επαγάγης του όρκου την ανάγκην ει δε οίδας ότι ψεύδεται,

μη αναγκασης επιορκείν». (λόγω ιέ. εις τους ανδριάντας σελ.566. του

τ", τόμου, όρα και εις τον ιδ. λογ. των ανδριάντ, πόσον σφοδρώς εμ

ποδίζει τους όρκους). Σύ δε μοι όρα και την νεαράν Βασιλείου Μακεδο

νος, Λέοντος, και Κωνσταντίνου. (σελ. 135. του β. βιβλ.) της Γιούρ

Γραικορωμ. όπου εμποδίζουσι να μην ομνύη τινάς προδήλως. Και ότι

ό όρκος είναι εμποδισμένος από το θείου Ευαγγέλιον και τας γραφάς,

και ότι αι του κόσμου τούτου στροφα και υποθέσεις με το να ήναι

ματαιότης, κατά του Σολομώντα, όταν ομόση τινάς δι' αυτάς το όνομα

του Θεού, επί ματαίω τούτου ομνύει, ώς και ημείς είπομεν.

(1) Εν άλλος τους λέγοντας εαυτούς καθαρούς και Καθαρωτέρους

(2) Eν άλλοις: άριστους, --

(3) Εν άλλοις και ερχόμενα,
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ταξύ, το λέγον «περίδε των Παλαιστών, έως του, εξάπαντος, αυτολεξεί εκ του θ κανόνος της ά έστι, διά τούτο ουδέ ερμη

νεύομεν αυτούς πάλιν εδώ, αλλ’ όρα την ερμηνείαν αυτών εκεί. Το δε υπόλοιπον του κανόνος διορισμός ίδιος της παρούσης συνό

δου έστίν. Λέγων, ότι και οι Μανιχαίοι (1) και Ουαλεντινιανοί (2) και Μαρκωνσται (3) προσερχόμενοι εις την ορθοδοξίαν πρέπει

νάβαπτίζωνται, ώς και οι Ευνομιανοί και Μοντανιστα, κατά την έρμηνεία του Βαλσαμώνος. Οι δε Νεστοριανοί (4) και Ευτυχι

νοι, Διοσκορίται, και Σεβηριανοί (5) πρέπει να αναθεματίζωσιν εγγράφως την αίρεσιν αυτών, και τους αιρεσιάρχας των, και όλους

εκείνους που φρονούσε την αίρεσιν αυτών, με τους οποίους αριθμούνται και οι Μονοθελητα. Ως και οι Ναυατιανοί δηλαδή, και Μα

κεδονιανοί, και ούτω να μεταλαμβάνουσιτάθεια μυστήρια

Συμφωνία,

«Ο δε Μέγας Βασίλι καν.μ. λέγει να βαπτίζωνται και οι Έγκρατίτα (6), και Σακκοφόροι (7), και Αποτακτιται (8) διατί

(9).»

-

»και η τούτων αίρεσις είναι βλάστημα των Μαρκωνιστών, και τα πονηρά εκείνων φρονεί δόγματα (9

- -- -- -- ν - ν

- Κανών της. -

Οι τόν Χριστόν διά του βαπτίσματος ένδυσάμενοι, την εν σαρκί αυτού πολιτείαν μιμείσθαι καθωμολόγησαν. Τους

ούν έντή κεφαλή τρίχας προς λύμην τών δρώντων έν έπινοίας εμπλοκής ευθετίζοντας και διασκευάζοντας, και δέ

λεαρ προτιθέντας εντεύθεν ταις άστηρίκτος ψυχαίς, επιτιμίω προσφέρω πατρικώς θεραπεύομεν, παιδαγωγούντες

αυτούς και σωφρόνως βούν έκδιδάσκοντες, πρός τό, άφέντας την έκτης ύλης απάτην και ματαιότητα, προς την

ανώλεθρο και μακαρίαν ζωήν τον νούν μετάγειν διηνεκώς, και εν φόβω άγνήν έχει αναστροφή, και Θεώ πλη

σιάζειν κατά το εφικτόν διά της έν βω καθάρσεως. Και τον ένδον, ή τον έξω άνθρωπον, μάλλον κοσμείν άρεταις,

και χρηστους και άμώμος τους ήθεσιν. Ώστε μηδέν λείψανον φέρειν έν έαυτούς της τού εναντίου σκαιότητος. Εί

δέ τις παρά τον παρόντα Κανόνα διαγίνοιτο, άφορζέσθω.

Ερμηνεία,

Όσοι εις Χριστόν έβαπτίσθητε, Χριστόν ενεδύσασθε, λέγει ο μέγας Παύλος. Όθεν ο παρών Κανών προσθέτει, ότι οι Ιγ. 27.

τον Χριστόν ένδυσάμενοι, πρέπει και κατ’ εκείνον νά πολιτεύωνται, και να μεταχειρίζονται πάσαν άγνεία», και καθαρότητα, και

όχι να κοσμούσε το σώμα περιττώς τε και περιέργως. Διά τούτο άφορίζει εκείνους τους Χριστιανούς, όπου πλέκουσε τάς τρίχας

της κεφαλής των, κτενίζοντες αυτάς και ισάζοντες, και προβάλλοντες αυτάς ώσάν ένα δόλωμα εις τάς άστηρίκτους και εύκολο

κρημνίστους εις την άμαρτίαν ψυχάς, τόσον των ανδρών, όσον και των γυναικών, (10), και με το επιτίμιον αυτό του αφορισμού πα

(1) Μάνης ο Πέρσης, δούλος γενόμενος εις πολύν καιρόν, Σκυθικός προ

σηγορεύθη κατά τον Θεόδωρ. αιρετικ. κακομυθ. βιβλ. α. κεφ. κς". ώνο

μάζετο δε και Κουβρίκιος κατά τον Επιφάνιον αρέσ ξτ. Μανιχαίος δε

υπό τών οπαδών αυτού μετωνομάσθη-ύστερον, και την κακοδοξίαν του

Βασιλείδους και Μαρκίωνος κατά τον γ. αιώνα διέσπειρε, κατά τον Αύ

γουστίνου περί αρέσ κεφ.μς", έλεγε δε προς τους άλλοις, ότι αι ψυχαι

τις πουλία, και κτήνη και ερπετά έμβαίνουσι μετά θάνατον κατά Θεό

δωρ. (αυτοθι). --

(2) Ο Ουαλεντίνος κατά τον β. αιώνα έλεγε, ότι ο Χριστός σώμα αι

θέσον προσλαβών, ώς διασωλήνος διά της Παρθένου διήλθε, μηδέν προσει

ληφώς εξ αυτής. Τερτιλλαν. βιβλ. κατά Ουαλεντινιαν. κεφ. ιέ. οι Ουαλεντινια

νοι αρνούντο την ανάστασιν τών σωμάτων, την παλαιάν αθετούσε διαθή.

κον, τους προφήτας αναγνώσκοντες, μύθους τινάς εις τας ερμηνείας αυτών

αναπλάττουσε. Και άλλα ασεβήληρούσι, κατά τον ανώνυμον ερμηνευτην
τών Κανόνων.

(3) Μαρκίων μαθητής ήν Kέρδωνός τινος μαθητου χρηματίσαντος Βα

σιλείδους και Σατορνίνου των του Σίμωνος μάγου οπαδών, κατά τόν Τερ

τυλλιαν. βιβλ. περί σαρκός Χριστού. Τούτου του Μαρκίωνος έρωτήσαντός

ποτέ τον άγιον Πολύκαρπου, αν γνωρίζη αυτόν ποιος είναι, απεκρίθη ο άγιος,

ότι πολλά καλά γνωρίζει αυτόν, πώς είναι πρωτότοκος του διαβόλου υιός

(Ειρην. βιβλ. γ.Κεφ. γ')έλεγε δε ούτος πώς είναι τρεις αρχαι. Πρώτη ο αόρατος

Θεός, δευτέρα ό όρατος και κτίστης του κόσμου, και τρίτη ο διάβολος.

Εβαπτιζεν όχι μόνον μίαν φοράν, αλλά τρεις φοραΐς, συγχωρών και τάς

γυναίκας να βαπτίζουν. Ούτος κατά τον μς. Βασιλ. έβδελύσσετο τον γά

μον και του οίνου, έλεγε πως ή κτίσις είναι μιαρά, και τόν Θεόν έλεγε

ποιητήν τών κακών, εφάνη δε κατά τον δεύτερον αιώνα.

(4) Περί τούτων επομεν εν τω προλόγω της γ.: Συνόδου,

(5) Περί τούτωνόρα έντώ προλόγιο της ό". Συνόδου.

(6) Οι Έγκρατίται ούτως ώνομαζoντο, διατι εγκρατεύοντο και δεν έ

τρωγαν από κανένα έμψυχον πράγμα του γάμον απέβαλαν ώς ο Μαρκίων,

και οίνον ούκ έπινον κατά τον Βαλσαμώνα. Ούτοι δε είχον αρχηγόν της

αιρέσεως αυτών Τατιανόν τον τού άγιου Ιουστίνου μαθητήν, κατά τον

Θεοδώρητον. Ούτοι με ύδωρ μόνον εμεταχειρίζοντο τα μυστήρια, ώς οι

Υδροπαραστάται, κατά τον Επιφάνι αρέσ μζ.όρα και τον πρ. Βασιλείου.

(7) Σακκοφόροι ώνομάζοντο, διά τί εφάρουν σάκκους άκραν έγκράτειαν

και σκληραγωγίαν δι' αυτών τάχα υποκρινόμενοι

(8) Αποτακτεται ονομάζοντο, διατί απετάσσοντο και δεν έτρωγαν όσα

φαγητά δεν έτρωγαν και οι Έγκρατεται.

-

- ------------------ ---------

-- -----------------

----------------------------------------------------------------------- ---

(9) Σημείωσα ότι τούτον τον ίδιον κανόνα αναφέρει ο Βαλσαμών και εν

τη κθ'. αποκρίσει αυτού ούτως έχοντα. Και τους Μανιχαίους δε, και τους

Ουαλεντινιανούς, και ανούς Μαρκιωνιστές, και τους εκ των όμοιων αιρέσεων

(ώς, Έλληνας δεχόμεθα, ώς ασεβείς δηλ.), τους δε Νεστοριανούς, χρηποιεϊν

λιβέλλους, και αναθεματίζειν την αίρεσιν αυτών και Νεστόριον, και τα

λοιπά. Ανίσως δε απορή τινας διά τί ή σύνοδος αύτη ανέφερεν εδώ τον

Κανόνα τούτον της β. οικουμενικής, όστις εξεδόθη κατά των Αρειανών, και

Μακεδονιανών των τότε εύρισκομένων, οίτινες εν τω καιρώ της ς". ταύτης

σχεδον εξέλιπον, αποκρινόμεθα ότι ανάγκην έλαβεν αύτη να ανακαινίση τον

κανόνα της β. τυχόν και διά τα λείψανα των ανωτέρω αιρετικών όπου

έμειναν έτι, κυρίως δε διά τούς Μονοθελητάς, οίτινες ευρίσκοντο πεπληθυ

σμένοι εις τον καιρόν της. Δηλούνται δε ούτοι κατά το σιωπώμενον διά του

λόγου εκείνου, όπου αναφέρει. Και τους φρονούντας τα αυτών.» Η γαρ

των Μονοθελητών αίρεσης, παραφυάς ήτον και βλάστημα της των Μονοφυ

σιιτών. Πρόδηλον γαρ ότι οι μίαν θέλησιν φρονούντες επί του Χριστού,

ούτο, επομένως και μίαν φύσιν έφρόνουν επ' αυτού εί, γάρ κατ’ εκείνους

μίαν φύσιν είχεν, αναγκαίως είχε κατά τούτους και μίαν θέλησιν. Ένα ούν

όριση ή σύνοδος αύτη πώς πρέπει οι επί του καιρού αυτής αιρετικοί ούτοι

να βαπτίζονται, ανάγκηνέλαβε να ανακαινίση τόν τής β. κανόνα, και όχι

άλλον ίδιον να εκθέση, διά τό της β. οικουμενικής αδέσιμον. Σύ δεμοι,

αγαπητέ, εάν θέλης νά μάθης, ότι άπλώς όλων των αιρετικών το βάπτισμα

είναι ασεβές και βλάσφημου, και ουδεμίαν κανωνίαν έχει πρός τότών ορ

θοδόξων, ανάγνωθε τό θ'. κεφ. τού ζ. βιβλ. τού Ευσεβίου. Και εκεί θέλεις

μαθη, ότι ένας βαπτισθείς υπό των αιρετικών, ύστερον ιδών πώς βαπτί

ζονται οι ορθόδοξοι έκλαιε και παρηγορίαν δεν είχεν, αλλ' έπιπτε προς τους

πόδας του αγίου Διονυσίου Αλεξανδρείας, παρακαλών αυτών να τον βαπτιση

εις το ορθόδοξον βάπτισμα, λέγων ότι το βάπτισμα όπου έλαβεν, ήτοι

γεμάτου από βλασφημίας, και ουδόλως κοινωνίαν έχει με το ορθόδοξον.

Και καταλαβε εκ τούτου, ότι και οι αιρετικοί, και οι Λατίνοι, προσερχό

μενοι τη δρθοδόξω ανατολική εκκλησία, αυτοί από λόγου των πρέπει να

ζητούν το να βαπτισθούν, και όχι να παρακινούνται εις τούτο από τους

ορθοδόξους,

(10) Υποκάτω εις τον αφορισμών του κανόνος τούτου πίπτουσί, κατά

τον Ζωναράν, και εκείνοι όπου δεν βάνουσι τελείως ξουράφι εις την κε

φαλήν των, ουδε κόπτουσε τα μαλλια της κεφαλής, αλλά τα αφήνουν επί

τηδες διά να γίνωνται μεγάλα έως εις το ζωνάρι, ώσαντών γυναικών. Και

εκείνοι όπου βαπτουσε τα μαλλία των διά να γίνωνται ξανθά, ή χρυσά,

ή με τα καλάμια * δένουσα διά να γίνουν σγουρά ή βάνουσι μπερού
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δαγωγών τους τοιούτους διδάσκει αυτούς να αφήσουν μεν κάθε απάτη, και ματαιότητα, και καλλωπισμό της ύλης και του φθαρα

του τούτου σώματος, να αναβιβάσουν δε τον νούντων προς την μακαρίαν εκείνην ζωή, και άφθαρτο, πλησιάζοντες εις τον Θεό,

κατά το δυνατόν, με την της ζωής καθαρότητα, και στολίζοντες προτιμότερον με αρετάς, και ήθη χρηστά τον έσω άνθρωπον, ή

τοι την ψυχή, πάρεξ τον έξω άνθρωπον, ήτοι το σώμα, με τοιαύτα απατηλά και μάταια καλλωπίσματα. Εις τρόπον, ότι νά μή

φέρουσα πλέον εις τον εαυτόν τους κανένα σημάδι της του Διαβόλου κακίας, όν άπετάξαντο διά του άγιου Βαπτίσματος,

Συμφωνία

«Δια τούτο και ο Θεός προστάζει εις το Λευτικών (κεφ. θ. 27) νά μή κάμνη τινάς Σισόην από την κόμη της κεφαλής

ντου, ήτοι πλεξούδα», κατά τον άδηλονέρμηνευτήν. Όθεν τόσον όλοι κοινώς οι Απόστολοι εις τάς Διαταγ. βιβλ. ά. κεφ. γ' προ

νστάζουσι τους άνδρας νά μή πολυχτενίζωνται, ή μύρον νά βάλλουν εις τα μαλλία, ή εις πλεξούδαν μίαν ή πολλάς νά τά μοι

κράζουσι, διά νά μή τραβίζουν με αυτά εις έρωτα της γυναίκας, αλλά να κόπτουσε τα μαλλια των. Αλλά δή και ο Απόστολος

» Παύλος δία, προς τούτον τον περίεργον καλλωπισμών των μαλλίων αποβλέπωντας, και θέλωντας τούτου να εμποδίση, είπε, ότι

ο άνδρας εάν έχη μαλλία, άτιμία είναι εις αυτόν, και κατά τούτον τον σκοπό», είπε και ο Θείος Επιφάνιος ότι τα μακρά μαλ

•λία, είναι πράγμα ξένον της Καθολικής Εκκλησίας. Σημείωσα όμως, ότι καθώς είναι κατηγορημένοι το νά μή κόπτη τινάς τα

μαλλία του, διά καλλωπισμών, και ευμορφία, και σκοπον κακόν. Έτζι έξι έναντίας είναι έμποδισμένο, και το νά κόπτη αυτά,

»και να τα ξυρίζη, με κάποια στρογγυλεύματα τριγύρω, και άπλώς επειν διά καλλωπισμών και ωραιότητα. Διά τούτο τον Σισόη,

» όπου λέγει το Λευτικών, ο μεν Σύμμαχος, είπε, οι περιξυρήσετε κύκλω την πρόσοψιν υμών της Κεφαλής. Ο δε Ακύλας,

νοι περικυκλώση τι κλίμα της Kεφαλής σου. Συμπεραίνεται λοιπόν έκ πάντων τούτων, ότι οι Λαϊκοί πρέπει να κόπτουσ τα μαλλία

» άνεπιτηδεύτως, άκαλλωπίστως και απεριέργως, ο

Κανών τIZ.

ν - -- -- - - , ----- , --- " - η ". - - ν -

-- Τους η γαμετη συνοικούντας, η άλλως αριακρίτως τους ιερους τόπους κοινοποιούντας, και καταφρονητικώς περί

αυτούς έχοντας, και ούτως εν αυτοίς καταμένοντας, και εκ των έντους σεβασμιος οίκος κατηχουμένων έξωθεσθαι
ν - - - - - ν - η ν -- -- - - η -- - -- -

προστάσσομεν. Ειδέ τις μη τούτο παραφυλάξη, ει μεν Κληρικός εί, καθαιρείσθω εδέ Λαϊκός, αφοριζέσθω.

r - --

Ερμηνεία,

"ιερούς τόπους δεν ονομάζει εδώ ο Κανών τους Θείους ναούς, αλλά τάς περί τον θείον Ναών κατοικίας, οποιά εισιτά λεγόμε
Υ - ν ν - ν ν

να Κατηχούμενα εις τα οποία μερικοί εκατοίκουν με τας γυναικάς των, και έμεταχειρίζοντο αυτά, ώσαν τους κοινούς άλλους τό

-----------------------------------------------

------------------

κας, και ξένα μαλλία εις την κεφαλήν των. Εις τον αφορισμόν τούτον είναι

υποκείμενοι και εκείνοι όπου ξουραφίζουσι τα γένεια, διά να γένουν ίσα,

και εύμορφα μετά ταύτα, και όχι σγουρά, ή δια νά φαίνωνται πάντοτε

ώσάν νέοι αγένειοι. Και εκείνοι όπου με πυρωμένοι, κεραμίδι καίουσι τάς

τρίχας του γενείου, όσας είναι μεγαλήτεραις από τις άλλας, ή στραβώτερα,

ή με τζιμπίδια μικρά ευγώνουν τις τρίχας του προσώπου των διά να γίνωνται

τρυφεροί, και να φαίνονται εύμορφοι. Η βάπτουσε τα γένειάτων, διά να μην

φαίνωνται πώς είναι γέροντες. Εις τον αφορισμών του τον υποπίπτουσι και

αι γυναίκες εκείνα, όπου βανoυσι σουλουμάδες, και φτιασίδια εις το προ
σοιπόν των διά να φαίνωνται εύμορφας, και ούτω να τραβίζουν τους όρών

τας άνδρας εις τον σατανικών αυτών έρωτα, ώ και πώς ή δυστυχισμένας

αποτολμούσε να ατιμάζουν την εικόνα όπου έδωκεν ο Θεός εις αυτάς με

τα μαρα καλλωπίσματα; άχ και πώς έχει ο Θεός να τις γνωρίση αν ή

ναι πλάσματα, και εικόνες εδικα του, εις καιρόν όπου αυταίς φορούσι άλλο

πρόσωπον διαβολικών, και άλλην εικόνα του σατανά, όθεν ο Θεολόγος

Γρηγόριος εις τα έπη του λέγει ταύτα,

«Μη κεφαλάς πυργούτε νόθος πλοκάμοσι γυναίκες

»Θρύπτουσαι μαλακούς αυχένας εκ σκοπέλων,

»Μοδι Θεού μορφάς επαλείφετε χρώμασιν αισχρούς

» Ωστε προσωπεία, κουχί πρόσωπα φέρειν.

» Μή σε Θεός τοίοισιν αμειψητα χαλεπήνας

»Τις; ποθεν ο πλαστης; έδρεμοι αλλοτρίη,

» Ούσ’ έγραψα κύων, αλλ' έπλασα εικόν έμοιο

»Πώς είδωλον έχω, είδεος αντί φίλους

Και δεν ήξεύρουν ή άθλιας πώς με αυτό όπου κάμνουν, παρομοιάζουν με

τήν μάγισσαν εκείνην και πόρνην Ιεζάβελ, και γίνονται και αυταίς νέας

-------- δεύτερας Πεζάβελ. Διά τί και εκείνη τοιαύτα φτιασίδια έμεταχειρίζετο
- - - - - - - - -- -

διά να αρέση εις τους άνδρας, καθώς είναι γεγραμμένου. Και ήλθον Ιού

» επί Τεσράελ, και Ιεζάβελ ήκουσε, και εστεμμίσατο τους οφθαλμούς αυτής,

και ήχάθυνε την κεφαλήν αυτής, και διέκυψε δια της θυρίδος (δ. Βασιλ.

» θ. 30)». Όσοι λοιπόν άνδρες, και όσα γυναίκες κάμνουσι τα τοιαύτα,

όλοι αφορίζονται από την παρούσαν οικουμενικήν Σύνοδον και αν ταύτα

ήναι έμποδισμένα να μην γίνονται από τους λαϊκούς άπλώς, πόσω μάλλον

είναι έμποδισμένα απο τους Κληρικούς και "Ιερωμένους οίτινες πρέπει και

διαλόγου, και διά έργου, και διά της εξωτερικής σεμνότητος, και του

ακαλλωπιστου των ιματίων, και των μαλλίων, και των γενείων, να διδά

σκουσε τους λαϊκούς να μην ήναι φιλοσώματοι και καλλωπιστα, άλλα φι

λόψυχοι και φιλάρετοι; Σημείωσαν δε ότι από του παρόντος κανόνας ε

λέγχονται οι των Λατίνων ιερείς, οι τούς μύστακας και τα γένεια ξυ

-

ρώντες, κα φαινόμενοι ώς νεανίσκοι, και νυμφίοι ωραίοι, και γυναικο

πρόσωπο. Ο γάρ Θεός εμποδίζει μεν κοινώς από τους λαϊκούς το να ξυρί

ζωσε τα γένεια, λέγων εν τω Λευιτικώ (κεφ. ιθ. 27) «Ου φθερείτε την

νόψιν του πώγωνος ύμών.» Εμποδίζει δε και ξεχωριστά το να ξυρίζωσε

τα γενεια οι ιερωμένοι, λέγων προς τον Μωυσήν να ειπή εις τους υιούς

Ααρών, ήτοι εις τους ιερείς, να μην ξυρίζουν την όψιν του πώγωνος αυ

τών (Δευτ. κεφ.κά. 5). Ου μόνον δε διά λόγου τούτο εμπόδισεν, αλλά

και με γένεια εφάνη ώς παλαιός ημερών εις τον Δανιήλ, και ο υιός του

Θεού με γένεια έπολιτεύθη κατά την εν σαρκί παρουσία αυτού. Και οι

Προπατορες, και Πατριάρχα, και Προφήται, και Απόστολοι, μετά γενείων

επολιτεύθησαν, ώς από των παλαιοτάτων εικόνων τούτο δηλούται, ένας

με γένεια ζωγραφίζονται. Αλλά δή, και οι εν τη Ιταλία άγιοι, ώς ό Αμ

βρόσιος, ο των μοναχών πατήρ Βενέδικτος, Γρηγόριος ό Διάλογος, και οι

λοιποι, με γένεια ήτον, ώς φαίνονται εις την έν Βενετία του αγίου Μάρκου

έκκλησίαν ζωγραφισμένοι και η κρίσις δε του ορθού λόγου άτοπον απο

φασίζει την των γενείων κουράν. Τα γένεια γαρ είναι η διαφορά, όπου

κατά το φαινόμενον, διακρίνουσι την γυναίκα από τον άνδρα. Δι' ο και

ένας φιλόσοφος ερωτηθείς, διά τι τρέφει γενειάδα, απεκρίθη, ότι όσας φο

ρας πάνω την γενειάδα μου, αισθάνομαι, ότι είμαι άνδρας, και όχι γυ

ναϊκα. Οι τα γένεια ξυρώντες δεν είναι ανδροπρόσωπο, αλλά γυναικο

πρόσωποι, Όθεν ο μεν Επιφάνιος κατηγορεί τους Μασσαλιανούς, διά τι

κόπτουσε τα γένεια, ήτις είναι μορφή του άνδρός. Οι δε Απόστολοι εν

ταϊς Διαταγας βιβλ. ά., κεφ. γ. προστάζουσι να μην διαφθείρη τινάς τας

τρίχας τού γενείου, και την κατά φύσιν μορφήν τού άνδρός νά άλλαξη

εις τό παρά φύσιν Γυναιξί γαρ τούτό, φασιν, ευπρεπές ό κτίσας έποίησε

Θεός, άνδρασε δε ανάρμοστον εδικαίωσεν ή καινοτομία δε της Κουράς των

ενείων ήκολούθησεν εις την Ρωμαικήν έκκλησίαν ολίγον προ του έννάτου

Λέοντος. Ο δε Γρηγόριος ο έβδομος, και βίαν έπήγαγεν εις τους Επι

σκόπους και Κληρικούς να ξυρίζωσι ταύτα, "Ω και τί αισχρότατον, και συγ

χαμερώτατον θέαμα να βλέπη τινάς τον Διάδοχον του Πέτρου εν χρώ

Κουρίαν, ώς λέγουσιν οι Έλληνες, ώσάν ένα καλόν γαμβρόν, με τούτην

την διαφορά, ότι φορεί περιτραχήλου και ώμοφορον, και εν Συνόδω πολ

λων ομοίων του προκάθηται, και λέγεται πάπας. Δεν έλειψαν όμως και

μετά τον παράφρονα Γρηγορίου, οι πωγωνάτοι πάπα, και μάρτυς όδευ

τερος Γελάσιος, τρέφων γένειον, ώς γράφει ο βίος αυτού. Όρα εις την

δωδεκάβιβλου Δοσιθ. σελ. 776. 777. 778. λέγει δε και Μελέτιος ό όμολο

γητής (υποθεσ. ζ. περί αζύμ) ότι Πέτρος τις πάπας, διά της αισχρουρ

γίας του επιάσθη από τον βήγα, και εξυρίσθη το ήμισυ μέρος της γενειά
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πους, αδιακρίτως, ήτοι χωρίς να κάμνουσι διαφοράν αναμέσου άγιου, και βεβήλου τόπου. Διά τούτο προστάζει να αποδώκωνται οι

τοιούτοι από αυτά. Όποιος δε δεν ήθελε φυλάξει τούτο, Κληρικός μέν ών, άς καθήρεται Λαϊκός δε, άς άφορίζεται (1)

Συμφωνία,
-

«Διό και το έ. βιβλ. των Βασιλικ. τίτλ. ά. κεφ. ιβ., συμφώνως με τον παρόντα κανόνα, διορίζει, έως εις τά σύνορα της έκ

Σκλησίας να έχουν την άσφάλεια, και σιγουρότητα, εκείνοι που διά καμμίαν κακίαν καταφύγουν εις αυτήν, ρίπτοντες τα άρματα,

»Νά μήν ήμπορούν όμως νά τρώγωσιν, ή νά πίνωσιν, ή νά κοιμώνται μέσα εις τον Ναών, αλλά να μένουσιν εις τους κήπους, ή

εις τάς κάμαρας, ή εις τας αυλάς, ή εις τάς κατοικίας, όπου είναι τριγύρω κολλημένα εις τόν Ναόν (παρά Φωτί, τίτλέ, κεφ.β.),

τούς προσφυγόντας δε εις τα όρια της εκκλησίας, κάνεις δεν έδύνατο να εύγάλη από εκεί κατά τον Αρμενόπουλ έξω μόνον τους

φονες, και μοιχούς, και άρπάσαντας Παρθένους (κατά το κά, κεφ. του έ, βιβλιτών Βασιλικ)».
--

ν

Κανών τH".

"Ο ετέρω μνηστεθείσα γυναίκα, έτι του μνηστευσαμένου ζώντος, προς γάμου κοινωνίαν άγόμενος, τώ της μοι

χείας υποκείσθω εγκλήματα

Ερμηνεία,

Ο άρραβωνιασμός, όπου γένη κατά Νόμους, εις ηλικίαν δηλ. νομίμου άνδρός, και γυναικός, με την δόσιν τών άρραβώνων, με την

ιερολογία, και με το σύνηθες φίλημα τών άρραβωνιζομένων, ο τοιούτος, λέγω, άρραβωνιασμός έχει την αυτήν δύναμιν με τον τέ

λεον γάμου (και όρα την υποσημείωσιν τού ζ. Αποστολικού) διά τούτο και ο παρών Κανών διορίζει, ότι όποιος πάρη εις γυναίκα

έκείνην, όπου είναι άρραβωνιασμένη τοιουτοτρόπως με άλλον, ζωντανού όντος του άρραβωνιαστικού αυτής, ούτος άς επιτιμάταιώς

μοιχός, ώσπερ δηλαδή και εκείνος που ήθελε πάρει εις γυναίκα την υπανδρευμένην με άλλον. Διο και ομόζυγος ο άρραβων

στικός ονομάζεται της ιδίας του αρραβωνιστής, ώς και ο δίκαιος Ιωσήφ ο Mνήστωρ άνήρ ονομάζεται παρά τους Ευαγγελίας της

άγίας Παρθένου, και αμοιβαίως γυνή του Ιωσήφ ή άγια Παρθένος. Επειδή και παρά τω παλαιώ νόμω δύναμιν γάμου ή μνηστεία

έπεχεν (2)

Κανών ηθ'.

Και τούτο δε έντή Αρμενίων χώρα γίνεσθαι μεμαθήκαμεν, ώς τινες ένδον εν τοις ιερος θυσιαστηρίος, μέλη

κρεών έψοντες, προσάγουσιν, άφαιρέματα τους ιερεύσιν ιουδαϊκώς απονέμοντες. Όθεν τό της έκκλησίας φυλάττοντες

άκηλίδωτον, όριζομεν, μη εξενατινιτών ιερέων άφωρισμένα κρεών μέλη παρά των προσαγόντων λαμβάνειν, άλλ'

οις άρεσθή ό προσάγων, τούτοις αρκείσθωσαν, έξω της εκκλησίας της τοιαύτης γινομένης προσαγωγής. Ειδέτις

μή τούτο ούτω ποιή, άφορζέσθω. -- -

Ερμηνεία

Και ο Ζωναράς, και ο Βαλσαμών, και ο Αριστηνός, και ο Ανώνυμος έρμηνευτής, όλοι κοινώς έρμηνεύουσιν, ότι μέσα εις

τα θυσιαστήρια έψηνοντά: οι Αρμένιοι. Έμοι δε δοκεί, ότι οι ερμηνευτα ουτοι, μή υποστιξαντες, άλλ’ ενώσαντες το, μέλη

κρεάτων έψοντες, με το ένδον έντους θυσιαστηρίος, έπλανήθησαν. Το δε ουχ ούτως έχει το γάρ εν τοις θυσιαστηρίοις, ου συ

νάπτεται με το, μέλη κρεών έψοντες, αλλά διαιρούμενον με την υποστιγμή, συνάπτεται με το, προσάγουσιν άφαιρέματα. Διότι πολ

λά άπίθανον είναι να πιστευθή διά τήν άτοπία, το νά έφήνουν κρέατα μέσα εις το άγιον βήμα, και να κάμνουσιν αυτό μαγειρείον

Λέγει λοιπόν ο παρών Κανών, ότι η συνήθεια αύτη όπου εγίνετο εις την Αρμενία, το νά έψήνουν τινές κρέατα εις τους οίκους

αυτών, και έπειτα να προσφέρουν μέρη από αυτά μέσα εις το άγιον βήμα, εις τους ιερείς (καθώς και οι Ιουδαίοι έπρόσφεροντό

στηθύνον, και τον βραχίονα, και άλλα μέρη των θυσιαζομένων ζώων εις τους ιερείς), αυτή, λέγω, ή συνήθεια, να μη γίνεται εις

το εξής. Αλλ' ούτε οι Ιερείς να έχουν την άδειαννά λαμβάνουν εκείνα τα μέρη του ζώου που θέλουν, αλλά να ευχαριστούνταιν --

εις εκείνα όπου τους δώση ο προσφέρων αυτά χριστιανός, και η προσφορά δε των τοιούτων νά γίνεται έξω της έκκλησίας, και όχι

εις το ιερόν βήμα, (εντεύθεν γίνεται φανερόν το ανωτέρω νόημα το έδικόν μας. Eι γάρ έψήνοντο τά κρέατα ταύτα εις το βήμα,

έπρεπεν απαραιτήτως ο κανών να εμποδίση και τούτο, καθ'δάτοπώτερον, ώς εμπόδισε και την προσαγωγήν αυτών όποιος δε ήθελε

παραβή τούτο, να αφορίζεται), ο δε Βαλσαμών λέγει (ερμην του γ. Αποστολικού) ότι είδεν ηγούμενον ιερέα καθαιρεθέντα, και

διωχθέντα από την ηγουμενία, διά τί έμβασεν εις το άγιον βήμα κρέατα, και τυρούς άρα και την ερμηνεία του γ. Αποστολικού

Συμφωνία,

Σημείωσα δε κατά τον Ζωναρά, ότι ο κανών συνεχώρησε να λαμβάνουν οι ιερείς μέρη των κρεάτων, όχι κοινώς, και καθολι

κώς, εις όλον τον κόσμο, αλλά εις την Αρμενίαν μόνον, και τούτο διά την τότε επικρατήσασαν παρά τους Αρμενίοις συνήθειαν (3)

--

ν - - ν - η - - ν - - - - -- --

δος του πρός άτιμίαν. Έτέρου και εις άλλους ναούς ευρίσκονται ήγεμόνες, σίαν, να τύπτεται, να κουρεύεται, και έπειτα να εξορίζεται. Χρεωστούν όμως
- - - - - - - - - - - - - - -- - -- ν -

και εκ του ιερατικού καταλόγου, μετά γενείων, ώς έν Λειψία φαίνονται οι Επίσκοποι και Έκδικοί των εκκλησιών να γράφουν τα ονόματα των

έζωγραφημένοι μετά τον Μαρτίνου Λουθήρου εις τόν ναόν τον λεγόμενον

τού Παύλου, και εις τον λεγόμενον του Θωμά. Τα ίδια είδον και εν

Βαρτισλαβία -

(1) Ο δε άγιος Νικησφόρος λέγει, εν τω γι αυτού Κανόνι, ότι ανέσως τινάς

μείνη εις νάρθηκα έκκλησίας τινός εξ ανάγκης, και εις ολίγον χρόνον, εν ήμε

ρονύκτιον θετέον, ου κατακρίνεται άνισως δε μείνη εις πολύν χρόνον, αύ

τις μεν άς έκβάλληται από εκεί με επιτίμια, ο δε ναός πάλιν άς άπο
- - - - ν - - ν -

λαμβάνη τα εδικά του προνόμια, το να μη γίνεται διαδι οικος κοινος,

και αδιάφορος. Οι δε βασιλικοί νόμοι προστάζουν ακόμη, ότι όποιος πάρη

με δυναστείαν και αυθεντίαν εκείνον όπου ήθελε καταφύγει εις την έκκλη

προσφυγόντων, και της αιτίας, διά τας οποίας προσέφυγαν, και νά τάς

φανερώνουν εις τους άρχοντας, διά να κάμουν εκείνοι την τρέπουσαν κρίσιν

(2) Συμφώνως με τον κανόνα τούτον διορίζεται και το β. κεφ. του νή.

τίτλ. του ξ. βιβλ. των βασιλικών, και το γ' θέμα του ιβ. κεφ. και

του λζ. τίτλ. του αυτού ξ. βιβλ. ότι ώς μοιχός κρίνεται όστις λάβη εις

γυναίκα την αρραβωνισμένην με άλλον. Όρα εις το ιά, κεφ. της περί συ

νοικεσίων διδασκαλίας,

(3) Όθεν με σφοδρότατα επιτίμια πρέπει να εμποδίσουν οι Αρχιερείς

από τους Χριστιανούς τα τουρκιστί λεγόμενα κουρμπάνια, όπου την σή

μερον κάμνουσί, τα οποία είναι μία ανακαίνισης των θυσιών των Ελλή

23
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Κανών Ρ.

:οι Ι οιοφθαλμοί σου ορθά βλεπέτωσαν, και πάση φυλακή τήρε την καρδίαν, ή σοφία διακελεύεται. Ραδίως

γάρ τά έαυτών έπι την ψυχήν αι του Σώματος αισθήσεις εισκρίνουσε. Τάς ούν την όρασιν καταγοητευού

σας γραφάς, είτε έν πίναξιν, είτε άλλως πως ανατιθεμένας, και τον νούν διαφθειρούσας, και κινούσας πρός τάς τών

αισχρών ήδονώνύπεκκαύσεις, ουδαμώς από του νύν οιωδήποτε τρόπω προστάσσομεν έγχαράττεσθαι. Ειδέτις τούτο

πράττειν επιχειρήσοι, άφορζέσθω. --

Συμφωνία,

Επειδή μερικοί έζωγράφιζον εις τοίχους, και σανίδας, ζωγραφίας τινάς ασέ-

- - η

νους, οίον, γυναίκας γυμνάς, ή λουομέας, ή υπό ανδρών

φιλουμένας, και άλλα τοιαύτα αισχρά, τα οποία άπατώσι τους οφθαλμούς των δρώντων, και κινούσε το νού, και την καρδίαν προς

επιθυμίας σαρκικάς, διά τούτο προστάζει ο παρών Κανών, αι τοιαύται εικόνες με κανένα τρόπον νά μή ζωγραφίζωνται. Ειδέτις ή

θελετάς ζωγραφίση, να αφορίζεται. Επειδή όλαι αι πέντε αισθήσεις του σώματος, και μάλιστα η πρώτη, και βασιλικωτάτη όρασις, με

ευκολίαν εμβάζει τάς εικόνας εκείνων όπου βλέπει μέσα εις την ψυχήν. Διό και ο Σολομών συμβουλεύει να βλέπουσιν οι οφθαλ

μοί του καθ' ενός ορθά, και καλά πράγματα, και καθ' ένας να φυλάττη με κάθε φύλαξιν τον νούν και την καρδίαν του από τα

αισχρά αντικείμενα των αισθήσεων,

εί

Κανών ΡΑ".

:1 Σώμα Χριστού, και ναών, τον κατ' εικόνα Θεού κτισθέντα άνθρωπον, ό Θείος Απόστολος μεγαλοφώνως

ρινος το αποκαλεί, πάσης ούν αισθητής κτίσεως υπερκείμενος ότώ σωτηρίω πάθει του ουρανίου τυχών άξιώματος,

έσθίων, και πίνων Χριστόν, προς ζωήν διά παντός μεθαρμόζεται την άδιον, και ψυχήν, και σώματή μεθέξει της θείας

άγαζόμενος χάριτος, Ώστε, είτες του άχράντου σώματος μετασχεϊν έντώ της συνάξεως βουληθείη καιρώ, και εν
ν - ν Λ, ν -- ν - -- - ν ν -αν

προς αυτό τη μετουσα γενέσθαι τας χείρας σχηματίζων εις τύπον σταυρου, ουτω προστω και δεχίσω την κοι

νωνίαν τής χάριτος. Τούς γάρ έκ χρυσού, ή άλλης ύλης, αντί χειρός, τινά δοχεία κατασκευάζοντας προς την του
- ν - ν ν ν -- - -- ν ν η ν » - - - -- - -ι- -

θείου δώρου υποδοχή, κα δι αυτων της αχραντου κοινωνίας άξουμένους ουραμως προσέμεθα ως προτιμώντας τις

τού Θεού εικόνος την άψυχον ύλην, και υποχείριον. Ει δέ τις άλώ τής άχράντου κοινωνίας μεταδίδους τους τοιαύτα

δοχεία προσφέρουσεν, άφορζέσθω, και αυτός και όταύτα έπιφερόμενος,

Ερμηνεία.

Τώ, τότε καιρώ, συνήθεια επεκράτεινά κοινωνούσι και οι Λαϊκοί, καθώς και οι Ιερείς, λαμβάνοντες εις χείρας τον άγιον άρτον,

όν τρόπον λαμβάνουσι νύν το αντίδωρον. Επειδή δε μερικοί δι’ ευλάβειαν τάχα, και τιμήν περισσοτέραν προς τα θεία δώρα, κα

τεσκεύαζαν άγγεία χρυσά, ή από άλλην ύλην πολύτιμο, και μέσα εις εκείνα δεχόμενοι το άχραντον σώμα του Κυρίου, ούτως

αυτό μετελάμβανον. Διά τούτο ο παρών Κανών τούτο ουκ αποδέχεται, κάνδ’ ευλάβεια, εγίνετο, διότι ο άνθρωπος, και καθ’ ο κατά

κόνα γεγενημένος Θεού, και καθ’ δέσθίει, και πίνει το σώμα, και αίμα του Χριστού, και δι' αυτών αγιάζεται, και καθ’ ο σώμα,

και ναός ών του Χριστού, κατά τον Απόστολο, υπερβαίνει όλα τα αισθητά, και άψυχα κτίσματα, και ακολούθως, αι χειρες αυ

του είναι τιμιώτερα από κάθε άγγείον. Όθεν όποιος ήθελε να μεταλάβη το σώμα του Κυρίου, ας σχηματίζη εις σχήμα σταυ

ρού τάς δύω του χείρας (1), και ας υποδέχεται αυτό εν αυταίς. Όποιος δε λαϊκός ήθελεν υποδεχθή αυτό εις αγγείου, και όποιος

ιερεύς ήθελε μεταδώση αυτό εις τον τοιούτον, και οι δύω ας αφορίζωνται, επειδή προτιμώσι το άψυχον άγγείον περισσότερο από

τον κατ' εικόνα Θεού πλασθέντα άνθρωπο»,

Κανών PB.

-

Δείδε τους εξουσίαν λύειν, και δεσμείν παρά Θεού λαβόντας, σκοπείν τήν της αμαρτίας ποιότητα, και την του

ήμαρτηκότος προς επιστροφήν έτοιμότητα, και ούτω κατάλληλον την θεραπείαν προσάγεντώ άρρωστήματα. Ένα μη

--

νων, και Ιουδαίων. Διά τί καθώς εκείνοι επίστευαν ότι έξιλεόνουσι τον τους μνημοσύνος, εις τους ιερείς. Όμως αυτοί λέγουσιν, ότι τούτο δεν

Θεόν με τα αίματα, και τις σφαγές των προβάτων, και των άλλων ζώων,

έτζι και αυτοί οι πεπλανημένοι, και άφρονες, νομίζουσι ότι, εξιλεώνονσι

τόν Θεόν, με τις σφαγάς, και θυσίας των κουρμπανίων τους. Και διά

τούτο είναι να ιδή τινας, ότι οι κουρμπανισται αυτοί, δεν αγοράζουν κά

νένα από τα έσφαγμένα παρ’ άλλων, και έτοιμα πρόβατα, αλλά θέλουν

μόνοι των νά τά σφάζουν, να ανάπτουν εις τα κέρατά των κηρία, να τα

θυμιώσε με θυμιάματα, και όλόκληρα νά τά έψήνουσε, και έμπροσθεν

τών άγιων εικόνων νεόψητα, και τζικνίζονται ακόμη νά τά προθέτουσι, το

δέρμα αυτών να το αφιερώνουν εις τον ναόν, ή μοναστήριον και εις τους

συγγενείς, και φίλους, επιστρέφοντες από την πανήγυριν, διά νά αγιασθούν

εξ αυτού προσφέρουσίτινες μερίδας, "Ω της Ελληνικής πλάνης, και Που

δαϊκής δεισιδαιμονίας και δεν ήξεύρουσιν οι πεπλανημένοι, ότι ο Θεός

έλεον θέλει, και οι θυσίαν, και ότι θυσία δεκτή και ευάρεστος είναι εις

αυτόν, όχι τα κρέατα των προβάτων, και μοσχαρίων, αλλά τό συντε

τριμμένου φρόνημα, και ή τέταπεινωμένη καρδία, καθώς ψαλλει ο θείος Δαβίδ.

Αναγνωθι περί τούτου το βιβλίον του άγιου Καμπανίας κεφ. νζ, είδε

και Νικήτας ό χαρτοφύλαξ, και ό Θεσσαλονίκης (σελ. 350, της Γιούρ.

Γραικορ) λέγουσιν, ότι δεν είναι κατηγορημένον το να προσφέρουν οι

Χριστιανοί στηθύνια, και δέρματα, έξω της εκκλησίας, η περιστεράς εν

κατηγορείται, άν μόνον προσφέρωνται τα τοιαύτα εις αποτροφήν τών -

ρέων, και όχι εις λόγου θυσίας, και τοσούτων, και τηλικούτων δεισιδα

μονιών, ώ» είπομεν ανωτέρω, διά τας οποίας πρέπει ολότελα να λείψουν

αί τοιαύται θυσία.

(1) Τον τρόπον, με τον οποίον ελάμβανον εις τας χείρας τον άγιον

άρτον οι τότε λαϊκοί, καθαρώτερα διδάσκει Κύριλλος ο Ιεροσολύμων κα

τηχή, μυσταγ έ λέγων. Όταν πλησιάζης εις τα μυστήρια, μη άπλωνε

τάς παλάμας των χειρών του, μηδέ άνοιγε τα δάκτυλά σου, αλλά βάλ

λωντας, το μεν αριστερών χέρι υποκάτω, το δε δεξιών, επάνω, ώσαν

όπου αυτό μέλλει να υποδεχθή βασιλέα, και βαθουλώσας την παλάμην

αυτού, έτζι δέχoυ το σώμα του Χριστού, επιλέγων, το, αμήν. Αφ' ου

δε το δεχθής, άγιαζι τους οφθαλμούς σου με το έγγίξιμον αυτού μετά

άσφαλείας, και ούτω μεταλάμβανε αυτό, προσέχων, να μη παραπέση και

νένας μαργαρίτης από αυτό, και τα εξής. Σημείωσα δε, ότι από τον

παρόντα κανόνα ελέγχονται εκείνοι, όπου λέγουσιν, ότι ο θείος Χρυσο

στομος επενόησε την λαβίδα ή συνήθεια γάρ του να λαμβάνουν οι Χρι

στιανοί εις χείρας τον άγιον άρτον, έκράτησεν ύστερα από τον Χρυσό

στομον, το ολιγώτερον χρόνους τετρακοσίους, ώς δήλον γίνεται και από

την παρούσαν Σύνοδον, και από τον Ιωάννην τον Δαμασκηνών, διηγούμενου
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τη αμέτρία καθ' εκάτερον χρώμενος, άπασφαλείη προς την σωτηρίαν του κάμνοντος. Ούγάρ άπλή της αμαρτίας ή νό

σος, αλλά ποικίλη και πολυειδής, και πολλάς της βλάβης παραφυάδας βλαστάνουσα, έξιών το κακόν έπι πολύ δια

χείται, και πρόσω βαίνει μέχρις άν αντισταίη (1)τή δυνάμει του θεραπεύοντος. Ώστε τον την ιατρικήν εν πνεύματι

επιστήμην επιδεικνύμενον, πρότερον χρήτήν του ήμαρτηκότος διάθεσιν επισκέπτεσθαι, και ήτοι προς την υγείαν
νεύει, ή τουναντίον διά των οικείων τρόπων προσκαλείται καθ' εαυτού το άρρώστημα, έφοράν όπως τε της έντώ με

ταξύ προνοείται αναστροφής και ει μη τώ τεχνίτη αντιπαλαίη και το της ψυχής έλκος διά της των επιτιθεμένων

φαρμάκων αυξάνη προσαγωγής, και ούτω τον έλεον κατ' αξίαν επιμετρείν. Πάς γάρ λόγος Θεώ, και τώ την ποι

μαντικήν, έγχειρισθέντι ήγεμονίαν, τό πλανώμενον πρόβατον επαναγαγεΐν, και τρωθέν υπό του όφεως έξιάσασθαι.

Και μήτε κατά κρημνών ώθησαν της άπογνώσεως, μήτε τον χαλινώνύπενδούναι (3) προς την του βίου έκλυσίν

τε, και καταφρόνησιν. Αλλ' ένιγε τρόπω πάντως, είτε διά των αυστηροτέρων τε και στυφόντων, είτε διά τών άπα

λωτέρων τε και προτέρων φαρμάκων, κατά του πάθους στήναι, και προς συνούλωσιν του έλκους ανταγωνίσασθαι,

τους της μετανοίας καρπούς δοκιμάζοντ, και οικονομούντι σαφώς τον προς την άνω λαμπροφορίαν καλούμενον

άνθρωπον. Αμφότερα τοίνυν ειδέναι ημάς χρή, κατά της ακριβείας, και τα της συνηθείας. Έπεσθαι δε, επί των

μη καταδεξαμένων την άκρότητα, τώ παραδοθέντι τύπω, καθώς ό ιερός ήμάς εκδιδάσκει Βασίλειος,

Ερμηνεία,

Αφ' ου η σύνοδος αύτη δώρισε περί πολλών, και διαφόρων επιτιμίων, τελευταίον εις τον παρόντα Κανόνα άφει το παν εις
ι

την κρίσιν των Επισκόπων, και Πνευματικών, την εξουσίαν του δεσμε, και λύειν. Λέγουσα, ότι αυτοί πρέπει να στοχάζωνται και

την ποιότητα της αμαρτίας, είτε συγγνωστή είναι αύτη, είτε θανάσιμος, και την διάθεσιν όπου έχει ο άμαρτωλός εις την μετά

νοια, και έτζι να προσφέρουσιν άρμοδίαν την ιατρείαν εις την αυτού άσθένειαν. Μήπως δίδοντες εις μεν τους μεγαλοψύχους, και

προθύμους εις την μετάνοια, συγκαταβατικά επιτίμια, εις δε τους άμελεστέρους, και μικροψύχους, εκ του εναντίου αυστηρούς Κανόνας,

μήτε τον ένα διορθώσωσι, μήτε τον άλλον, αλλά μάλλον αυτούς απολέσωσι. Διότι τόσον πολυποίκιλος είναι ή άμαρτία, και τόσον

πολλά αυξάνει, ώστε όπου αντιστέκεται, ήτοι υπερνικά την δύναμιν, και τέχνην του πνευματικού ιατρού (ή και ούτω πολυποίκιλος

είναι ή άμαρτία, και πολλά αυξάνει, έως όπου νά σταθή, και να μαραθή με την τέχνην του πνευματικού). Διά τούτο λοιπόν ότών

ψυχών ιατρός προτήτερα από όλα, πρέπει να στοχάζεται την διάθεση, και κλίσιν του άμαρτωλού, αν αγαπά την υγείαν τής ψυχής

του μεθερμην μετάνοια, ή εξ έναντίας αν αυξάνη κατ’ επάνω του την αμαρτίαν. Και τίνι τρόπω φέρεται με την αμαρτίαν. Αν

δεν εναντιώνεται εις τα σωτήρια ιατρικά που του δίδει (καθώς τούτο κάμνουσιν οι φρενιασμένοι, έναντιούμενοι εις τα ιατρικά των

σωματικών ιατρών). Και αν δεν αυξάνη περισσότερον την πληγήν της αμαρτίας με αυτά. Ταύτα πάντα, λέγω, πρέπει πρώτον ο

πνευματικός να στοχάζεται, και έτζι κατά αναλογίαν νά επιμετρά το έλεος. Ελαφρόνων μεν τά επιτίμια, εις τον άμελή, και μί

κρόψυχο, βαρύνων δε αυτά εις τον μεγαλόψυχο. Και ποιών άμφότερα διά έλεος να τον μεν μεγαλόψυχον καθαρίση

από την αμαρτίαν εις δε τον μικρόψυχον μή κάμη χειροτέραν την πληγή. Και απλώς ειπείν, όλος ο σκοπός και εις

τον Θεόν, και εις τον Πνευματικών τούτος είναι, να επιστρέψη το πλανώμενον πρόβατον τον αμαρτωλών, νά ιατρεύση αυ

τον που επληγώθη από τον νοητόν όφιν διάβολο, και μήτε εις απόγνωσιν να τον ρίπτη με τα βαρέα επιτίμια, μήτε πάλιν να

αφίνη το χαλινάρι εις αυτόν, ώσάν εις ίππον, με τα ελαφρά επιτίμια, και εντεύθεν να ρίπτη αυτόν εις καταφρόνησιν, και αμέλεια,

Αλλά με κάθε λογής τρόπο, είτε μετά αυστηρά, είτε με τα ελαφρά ιατρικά, να σπουδάζη να υγιάνη τον αμαρτωλών από τις

πληγάς της αμαρτίας, δοκιμάζωντας τους καρπούς της μετανοίας του, και με σοφίαν οικονομιών αυτών προς την άνω λαμπρότητα

της αγίας Τριάδος, (ήτις έστιν ή Βασιλεία των ουρανών, κατά τον Θεολόγου Γρηγόριο), λοιπόν ο Πνευματικός, και τα δύο πρέ

πει να ήξεύρη (καθώς έντώ. γ. Κανόνι του Βασιλείου αυτολεξεί τούτο λέγεται) και την ακρίβεια, και την συνήθειαν (1). Και αν

οι άμαρτωλοί δεν θέλουν να φυλάξουν την ακρίβειαν ταύτην, διά την οποία γίνεται συγκατάβασις, και των χρόνων, και των ε

πιτιμίων της αμαρτίας των, κάν ας τους προστάξη να φυλάττουν την συνήθεια». Ολοκλήρους δηλ. τους υπό τών Κανόνων διοριζο

μένους χρόνους, και τα επιτίμια. --

ΕΚ-Ε- --

- - - αν - - - - - - - - - - -- - - 2 ,

ταύτα περί ορθοδόξου πίστεως βιβλ. δ, κεφ. ιδ', αλλά και αυτός ο ίδιος δοσιν, ο μεν ιερεύς έδιδε το θείον σώμα, ο δε Διάκονος πλησίον ιστάμενος

Χρυσόστομος την συνήθειαν ταύτην διηγείται εις πολλούς λόγους του (ερμην.

εις τον μύ ψαλμ. λόγω κτ. εις τα Σεραφείμ, λόγ, κά. ανδριάντων, άρα και

τον μεταφραστών εις του βίου αυτού), ειδέναι δε δε, ότι εις την δυτικήν

έκκλησίαν, αι γυναίκες δεν ελάμβαναν τον άγιον άρτον με γυμνά χέρια,

αλλά απλώνουσαι εις τας χείρας των κάποια λευκά όραρα, ήγουν άσπρα

μανδηλάκια, εδέχοντο ούτω τον άγιον άρτον. Καθώς η εν τη "Αντισιο

δώρω τη πόλει τοπική σύνοδος διορίζει τούτο καν. λς, και ο Αύγου

τίνος λόγ, σοβ. τό μανδηλάκιον δε αυτό ώνομάζετο 4ομινεκάλε, όπου

Ιθέλει να ειπή Λατινικά, Κυριακόν. Επειδή κατά τις Κυριακός το έφε

ρον εις την εκκλησίαν διά να λάβουν το σώμα του Χριστού. Το αίτιον δε

όπου επενοήθη ή λαβίδα ήτον, διά τί μερικοί, ή υποκρινόμενοι πως είναι

Χριστιανοί, ή αιρετικοί, ή δεισιδαίμονες άνθρωποι, λαμβάνοντες εις χείρας

τον άγιον άρτον, ή τον έβριπτον, και τον έκρυπταν, ή εις μαγείας, και πο

νηρίας άλλας τόν έμεταχειρίζοντο. Θθεν διά της επινοήσεως της λαβίδες,

διδομένης της αγίας Κοινωνίας εις το στόμα, άσηκώθη από το μέσον κάθε

αιτία, και πρόφασις της του μυστηρίου τοιαύτης καταφρονήσεως όρα και

τον Ευστράτιον εν τω περί χρήσεως του μυστηρίου, σελ. 301. 302.

303. Tινές δε και άλλην αιτίαν έστοχάσθηκαν μάλλον αρμόδιον, ήγουν

τήν της μεταδόσεως ευκολίαν. Ότι τον παλαιον καιρόν σχεδον καθε εκ

κλησία είχε και τον Διάκουόν της. Όθεν κατά την Αποστολικήν παρά

με το άγιον ποτήριον, διένεμε το θείον αίμα. Αλλ' επειδή έπειτα

εξέλειπαν οι Διάκονοι, από τας περισσοτέρας εκκλησίας, καθώς και με την

πειραν βλέπομεν, όπου λείπουσι, και μαλιστα εις τα χωρία, και εις τας

πτωχικάς εκκλησίας, και εντεύθεν συνέβαινε δυσκολία, ό αυτος ιερεύς να τα

μεταδιδή χωριστά καθ' ένα, οικονομικώτατα και λυσιτελέστατα επενοήθη

ή λαδις, ίνα, γενομένης της ενώσεως, μεταδίδη ευκόλως, και μάλιστα εις
τα νήπια.

(1) Παρ’ άλλοις, σταίη. (2) Eν άλλ. επιδούναι.

(3) Συνήθεια μεν είναι οι τόσοι χρόνο, και τα διάφορα επιτίμια, μετά

οποία οι κανόνες συνηθίζουν ως επί το πλείστον να σωφρονίζουν τους άμαρτά.

νοντας, είτε λαϊκούς, είτε κληρικούς. Ακρίβεια δε είναι το να προσθέτουσιν

οι αμαρτωλοί, κοντά εις τους χρόνους και τα επιτίμια αυτά, και μίσος της

αμαρτίας, και πόνον καρδίας, και δάκρυα, και σκληραγωγίας του σώματος,

και άλλας αγαθοεργίας. Διότι από μόνους τους χρόνους και τα επιτίμια

ολίγη διόρθωσης γίνεται, ταύτα δε και τα δύο, και η ακρίβεια, και η

συνήθεια από τους ιδίους κανόνας των πατέρων διδάσκονται, και μάλιστα

από τον ιβ. τής ά., όν και ανάγνωθε. Ότι δε ενεργούσαν πρέπει να έχη

την ιερωσύνην κάθε Πνευματικός, και να μην ήίναι καθηρημένος διά φανερά

εγκλήματα, ή παρητημένος διά κρυφά, και ο Θεσσαλονίκης Συμεών μαρτυ

ρεϊ (Αποκριά) λέγων, ο δεχόμενος λογισμούς, πρέπει και να ευλογή, και

23"
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ Ζ. ΣΥΝΟΔΟΥ -,

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ, -

α --

Η ATIA και οικουμενική Ζ. Σύνοδος συνεκροτήθη εν Νικαία της Βιθυνίας το Β. έπι Κωνσταντίνου, και Ειρήνης της μη

τρός αυτού, εν έτει από Χριστού 783 (1). Πατέρες δε ήσαν εν αυτή, ορθόδοξοι μεν τριακόσιοι πεντήκοντα (2) προσετέθησαν

δε και άλλοι δέκα και επτά, εικονομάχοι μεν όντες το πρότερον, ύστερον δε μετανοήσαντες και προσδεχθέντες υπ' αυτής. Ώστε

όλοι ήσαν τριακόσιοι εξήντα επτά. Υπερέχοντες δε και λογάδες εξ αυτών ήσαν Ταράσιος ο Κωνσταντινουπόλεως, Πέτρος Αρ

χιπρεσβύτερος Ρώμης, και Πέτρος άλλος πρεσβύτερος και αυτός και ηγούμενος της έν Ρώμη μονής του

τες τον τόπον τού Πάπα Αδριανού, Θωμάς ο Σύγγελλος και Ιερομόναχος, και Ιωάννης ο Ιερομόναχος

άγίου Σάββα, επέχον

3), τον τόπον άνα

πληρούντες των Αποστολικών θρόνων, ήτοι άντ Απολιναρίου Αλεξανδρείας, (4) Θεοδωρήτου Αντιοχείας, και Ηλία Ιεροσολύ
(

μων (5). Εχον δε πολλήν ισχύν έντή συνόδω ταύτη και οι μοναχοί, καθ' ότι ήσαν παρόντες εν αυτή ολς. Αρχιμανδρίτα
Α. ν

Μοναστηρίων, Συνήχθη δε ή σύνοδος αύτη κατά των δυσσεβών, και χριστιανοκατηγόρων εικονομάχων, τους οποίους αναθεματί
ν -- - ν

σασα, και μάλιζα Αναστάσιου, Κωνσταντίνου, και Νικήταν, τους επί των εικονομάχων χρηματίσαντας Κωνσταντινουπόλεως

ενδοπατριάρχας, ώς τις άγιας εικόνας, ου μόνον μή ασπαζομένους, και προτείνοντας, άλλά και είδωλα ταύτα, ονομάζοντας

6), και κατακαίοντας, και καταπατούντας, και εις τας οδούς περισύροντας, και με κάθε τρόπον περιυβρίζοντας. Ανασκευάσασα δε

συγχωρητικήν ευχήν να επιλέγη, και να λειτουγή, και να μεταλαμβάνη

» τους εξομολογουμένους, και να μεσιτεύη υπέρ των μετανοούντων. Και

• Ιωάννης ο Κίτρους ρητώς λέγει έν τινι αποκρίσει (σωζομένη εν χειρογρά

φος) ότι, ό θεληματικώς, ή χωρίς το θέλημά του παραιτήσας την ιερωσύ

νην, λογισμούς να δέχεται δεν ήμπορεί. Όσοι δε ιερείς χωρίς την άδειαν

του Αρχιερέως δέχονται λογισμούς και εξομολογούν, ούτοι κατά μεν τον

άνωθεν, Συμεών (αποκρίσι τη αυτή) είναι κατά την αμαρτίαν κοντά με

εκείνον, όπου, ανίερος ών, ενεργείται της ιερωσύνης. Κατά δε τον Βαλ

» σαμώνα (ερμην του ζ. της εν Καρθαγ.) ό Πατριάρχης Μιχαήλ είπεν, ότι

» ούτοι πρέπει να καθαιρούνται, καθώς καθαιρούνται από τους Κανόνας

οι ενεργήσαντες τι παρ' ένορίαν, και ώς οι παραβάται τών Κανόνων. Α

νίεροι δε και μοναχοί δεν πρέπει να εξομολογούν, ούτε μοναχαί, παρά

» Κανόνας γάρ τούτο. Δι’ό και Βαλσαμών (αποκρίσ. λδ) λέγει, ότι άνισος

ανίερος καθηγούμενος μοναστηρίου δεν δύναται να δέχεται λογισμούς, κάν

και του δοθή άδεια παρά του Επισκόπου, πόσω μάλλον τούτο δύνα

»ται νακάμη ήγουμένη, και καλογραία, κάν ή αρετή της λάμπη υπέρ των

» ήλιον; Και Νικηφόρος δε ό Χαρτοφύλαξ λέγει, ότι οι μη όντες ιερείς μο

Αναχοί, και δεχόμενοι λογισμούς, άς ήξεύρουν, ότι άκανονίστως τούτο

ποιούσι» (σελ. 342. Γιούρ. Γραικορωμ.), δρα και την υποσημ. του λ9.

Αποστολικ, προσθέτει δε ό ανωτέρω Συμεών (αποκρ. ιά) ότι, αν τύχη

ανάγκη μεγάλη, και δεν ήναι παρών, ούτε αρχιερεύς, ούτε πνευματικός,

δύναται και μοναχός ιδιώτης να δεχθή λογισμούς, πλην μετά ταύτα να

φανερώνη τούτους, ή εις τον αρχιερέα, ή εις τον άδεια, έχοντα, και το

λειτούργημα της πνευματικής π τρότητος,

(1) Ο μεν Σπυρίδων Μίλιας εν τη συλλογή των συνόδων β. τόμ. έν

έτει 783 λέγει να συνεκροτήθη ή σύνοδος αύτη. Άλλοι δε λέγουσιν εν

έτει 788 οι ακριβέστεροι όμως χρονολόγοι εν τοις βηθείσιν άνωτέρω χρό

νους λέγουσι νά συνεκροτήθη.

(2) Τοσούτους λέγει τους εν αυτή Πατέρας "Επιφάνιος ό διάκονος

Κατάνης της Σικελών επαρχίας και τοποτηρητής εν αυτή παρών, Θωμά

αρχιεπισκόπου Σαρδίνων Νήσου, εν τω προς την Σύνοδον θαυμαστώ έγ

κωμιαστικώ λόγω σελ. 890. του Β' τόμ. των συνοδικών. Αλλά και όΨελ

λός, Τριακοσίους δε έξηνταεπτά ο Φώτιος αυτούς λέγει εν τή προς Μι

χαήλ τον βασιλέα Βουλγαρίας επιστολή. Αλλά δή και το μηνολόγιον του

βασιλέως Βασιλείου, ν

(3) Οι τοποτηρηταί ούτοι, κατά τον Θεοφάνην, εγένοντο, ο μεν Ιωάννης

Πατριάρχης Αλεξανδρείας, ο δε Θωμάς Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης,

(4) Ο μεν Φώτιος Απολινάρον αυτόν όνομάζει, ή δε έκθεσις ανωνύμου

τινός περί των επτά συνόδων, Πολιτιανόν αυτόν ονομάζει, ώ, συμφωνεί

και ο εκ των νεωτέρων Ιγνέτιος,

(5) Οι Πατριάρχαι ούτοι δεν ηδυνήθησαν τότε να έλθουν παρόντες εις

την σύνοδον, εξ αιτίας της καταδρομής των Αγαρηνών. "Ο γαρ Πατριάρ

χης των Ιεροσολύμων (ου Θεόδωρου ονομάζει ο Δοσίθεος, δεν ήξεύρω πώς)

εξόριστος ήτον ύπ’ αυτών, χίλια μίλια μακράν άπό τήν Ιερουσαλήμ, Χει

ρότερα δε κακά έπασχαν και οι εν Αλεξανδρεία, και εν Αντιοχεία Χριστια

νοι, ακολούθως δε συνέπασχαν και οι τούτων Πατριάρχα (Δοσίθ. σελ. 631.

της δωδεκαβίβ.).

(6) Άλλο είναι είδωλον, άλλο άγαλμα, και άλλο εικών. Το γαρ είδω

λον διαφέρει από την εικόνα, καθ' ό ή μεν εικών αληθούς πράγματος και

πρωτοτύπου είναι όμοιότης, το δε είδωλον, ψευδούς και ανυπάρκτου πράγ

ματος. Και πρωτοτύπου όμοιότης έστι, κατά τον "Ωριγένην και Θεοδώ

ρητον, καθώς ήταν τα είδωλα των ψευδών και άνυπάρκτων θεών των

Ελλήνων. Αγάλματα δε και γλυπτά και απλώς ανδριάντας λέγομεν, εκείνος

τάς εικόνας όπου περιέχουν όλον το σώμα του εικονιζομένου. Τούτο δε

το είδος των εικόνων, ήτοι τα αγάλματα, όχι μόνον δεν προσκυνεί, άλλ’

ουδε όλως κατασκευάζει ή καθολική εκκλησία. Διά, πολλά αίτια. ά. διατί

εν τώ παρόντι όρω αυτής, ή σύνοδος αύτη λέγει να κατασκευάζωνται

εικόνες από χρώματα, από ψηφι, και από άλλην ύλην επιτηδείαν (δη

λαδή από χρυσάφι και ασήμι και άλλα μέταλλα, ώς είπεν ο Αμορίου

Θεοδόσιος εν τη δ. πράξει της αυτής συνόδου) επάνω εις τα ιερά σκεύη,

και εσθήτας, ήτοι σινδόνας και πανία, επάνω εις τοίχους και σανίδια,

και όσπήτια και στράτας, δεν ανάφερε δε όλότελα περί κατασκευής -

γάλματος, ή ανδριάντος, μάλλον δε ο όρος αυτής ούτος, αναιρετικός των

άγαλμάτων εστί β. ότι ούτε αι επιστολα όπου έγραψαν οι πατριάρχαι

άναμεταξύ τους, και εις τους βασιλείς, ούτε αι επιστολα των Ιαπών

Γρηγορίου προς Γερμανών, και Αδριανού προς την παρούσαν σύνοδον,

ούτε αι διαλαλια και διαλέξεις όπου είπον οι επίσκοποι και μοναχοί εις

όλας τας οκτώ πράξεις της παρούσης συνόδου, περί Αγαλμάτων, κ.κι

Ανδριάντων όλως αναφέρουσεν. Αλλά και αι παρά των εικονομάχων γε

νόμενα σύνοδο, και μάλιστα η επι Κοπρωνύμου εν τη Βλαχέρνα, γρα

φουσα κατά των αγίων εικόνων, χρωματουργίας αναφέρουσα και ζωγρα

φίας, ουδέποτε δε αγάλματα, ή ανδριάντας. Τα οποία αν ήταν, δεν
ήθελαν τά σιωπήσουν οι εικονομάχοι, άλλ’ ήθελαν γράψει κατ' αυτών προς

μείζονα των ορθοδόξων κατηγορίαν, γ. ότι αγκαλα και η Αιμορροούσα

έποίησεν ανδριάντα χαλκούν του Χριστού εις ευχαριστίαν και μνήμην

του θαύματος και της ευεργεσίας οπού έκαμεν εις αυτήν, και έστησεν

αυτόν εν τή Πανεάδι, εις του οποίου τους πόδας έβλάστησε βοτάνη τις

θεραπεύουσα διαφόρους ασθενείας, και τον όποιον συνέτριψεν όπρο του

μεγάλου Κωνσταντίνου βασιλεύς Μαξιμίνος, και έλαβε το χαλκωμα, ως

λέγουσι τινες ή ο παραβάτης "Ιουλιανός, και έβαλεν άντ’ εκείνου τον

Ανδριάντα του Διός, ώς λέγει ανώνυμος τις άν, λέγω, και τον Ανδριάντα

τούτον ή Αιμορροούσα έποίησε (τον οποίον έλαβον εις εκκλησίαν οι Χρι

στιανοί και έτίμων, και έπήγαιναν να βλέπουν αυτόν διά του προς το

αρχέτυπον πόθου, ώς ιστορείΦιλοστοργιος ό Αρειανός), με όλον τούτο,

το έργον αυτό της Αιμορροούσης ήτον συγκατάβασις του Θεού, όστις διά

αγαθότητα εδέχθη αυτό, συγκαταβαινων εις την ατελή γνώσιν της γν

ναϊκός. Και ότι αυτό ήταν αναστήλωσης και παρατήρησης όχι της χάρι

τος του Ευαγγελίου, αλλά του νόμου του παλαιού. Ως λέγει ο Παπας
Γρηγόριος ο β. γράφων προς τον άγιον Γερμανών (ο γαρ παλαιός νό

μος είχε τους δύω Χερουβείμ, οι οποίοι ήσαν αγάλματα και ανδριάντες

χρυσοί, όλον το σώμα των εικονιζομένων αγγελικών δυνάμεων περιέχον

τες, κατά το λή, κεφ. της εξόδου. Όίτινες, κατά τον άδηλον ερμηνευτών,

είχον μόσχου πρόσωπον, προσκυνούντες την κθωτο, τον μαρτυρίου, και

διά της προσκυνήσεως ταύτης χωρίζοντες τους Ισραηλίτας από την ει
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(πράξ. ς) και τον ψευδώνυμον όρον της επί Κωνταντίνου του Κοπρωνύμου εν Βλαχέρνα συστάσης ψευδοσυνόδου, Επιφανίου και

Ιωάννου των διακόνων αναγνωσκόντων και τον άγιον Γερμανών, και Ιωάννην τον Δαμασκηνών, και Γεώργιον Κύπριον ανακηρύ
Λ Ο ν αν » - , -- » - 3-1 ν - αν » η Λ, ν α ν ν » Α ν

ξασα ώς ορθοδόξους, και άγιους, όρον έξέδωκεν έντήζ, πράξει αυτής, ούτως επί λέξεως έχοντα. «Ορίζομεν συνάκριβεία πάση,

και έμμελεία, παραπλησίως τώ τύπω τού τιμίου, και ζωοποιού Σταυρού, άνατίθεσθαι τάς σεπτάς, και αγίας εικόνας τάς εκ

χρωμάτων, ή ψηφίδος, και έτέρας ύλης επιτηδείως έχούσης, έντας άγίας του Θεού εκκλησίας, επί τους σκεύεσι, και έσθη

σι, τοίχος τε, και σανίσιν, οίκος τε, και οδούς, της τε του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εικόνος, και

της άχράντου Δεσποίνης ημών, της άγίας Θεοτόκου, τιμίωντε Αγγέλων, (1) και πάντων Αγίων. Όσω γαρ συνεχώς δι' εικο

νικής ανατυπώσεως δρώνται, τοσούτον και οι ταύτας θεώμενοι διανίστανται προς την τών πρωτοτύπων μνήμην τε, και επιπό

•θησιν. Και ταύτας άσπασμών, και τιμητικήν προσκύνησιν άπονέμειν, ούμήν την

πει μόνη τη Θεία φύσει (ορίζεται δε ή λατρεία από τον Μέγα Βασίλειο, ότι ε
ν

κατά πίστιν ήμων αληθινήν λατρεία, ή πρέ
--

ναι ή συντεταμένη, και διηνεκής, και άμε

τεώριστος περί το λατρευόμενον θεραπεία όρ, κατ' επιτομ. σελ), άλλον τρόπον τώ τύπω του τιμίου, και ζωοποιού Σταυρού,

- και τους άγιος Ευαγγελίοις, και τους λοιπούς Ιερος αναθήμασι. Και θυμιαμάτων, και φώτων προσαγωγήν, προς την τούτων

τιμήν ποιεσθαι, καθώς και τους αρχαίος ευσεβώς είθισται. "ΗΑ

-- ν η ο
ν ν

γαρ της εικόνος τιμή ε το πρωτότυπον διαβαίνει (2), και ο
γι υλου του είναι υνε έν αυτή του έγγραφομένου την υπόστασιν (3). Ούτως ----- 3. --- , ----- , -1 -

προσκυνων την εικονα, προσκυνε εν αυτή του εγγραφομένου την υποστασιν (3), υτω γαρ κρατυνεται η των αγίων Πατέρων η

Α

δωλολατρείαν των Αιγυπτίων, οι οποίοι επροσκύνουν τον μόσχον. Ε

μάνθανον γάρ εκ τούτου οι Ιουδαίοι, ότι, άν ό μόσχος προσκυνή την

κιβωτόν, λοιπόν κακώς προσκυνούσαν αυτόν οι Αιγύπτιοι ώς Θεόν), Ούμό

νον δε του παλαιού νόμου, αλλά και της τών Ελλήνων συνηθείας ήτον

το να αναστηλούσιν ανδριάντας και αγάλματα. Καθώς γράφει προς Θω

μάν Κλαυδιουπόλεως ό άγιος Γερμανός επιστολήν, ήτις ευρίσκεται εν τή

οι πράξει της παρούσης συνόδου, λέγουσα ταύτα. «Προδήλως του

» Σωτήρος τα της οικείας χάριτος εν συγκαταβάσει ποιουμένου προς την

πίστιν του γυναίου, και δεικνύοντος όπερ ήμύν ανωτέρω δεδήλωτα, ότι

» ουχ άπλώς τα τελούμενα σκοπείται, αλλ' ό, σκοπός του πράττοντος δο

νκιμάζεται . . . . και παλιν. Οι τούτο δε λέγομενήμες, ώστε τάς εκ χαλ

»κού στήλας επιτηδεύειν ήμάς, άλλ’ ή μόνον, δηλώσαι, ότι και το κατ'

εθνικήν συνήθειαν μή αποποιησαμένου του Κυρίου, αλλ' ευδοκήσαντος εν

αυτώ επιδείκνυσθαι εφ’ ικανόν χρόνον της αυτού αγαθότητος την θαυ

•ματουργίαν, το παρ' ήμύν ευαγέστερόν πως κρατήσαν έθος κακίζειν

-ούχ όσιον». Όράς εδώ γ. πράγματα: πρώτον ότι η αναστήλωσης

του Ανδριάντος του Χριστού ήταν εθνική, και κατά συγκατάβασιν εδέ

ξατο αυτήν ο Κύριος πρός καιρόν. Και δεύτερον, ότι δεν πρέπει να κατασκευά

ζωνται οι Ανδριάντες και τρίτον, ότι ευαγέστερον και σεμνότερον είναι το, όχι

δι' ανδριάντων, αλλά διά χρωμάτων εν γραφας να εικονίζονται αι σεπτα

εικόνες. Προλαβών γάρ ανωτέρω επενό αυτός άγιος ότι ό Ευσέβιος ιστο

ρών τα περί του Ανδριάντος, των Αποστόλων τάς εικόνας Πέτρου και

Παύλου, και αυτού δε του Χριστού, διά χρωμάτων εν γραφαις σω

ζομένας ιστόρηκε... λέγει δε και ο πβ. της - ότι πρέπει να προτι

κώμεν την χάριν του Ευαγγελίου περισσότερον από τον νομικών τύπου,
και να αναστηλούμεν έντας εικόσι τον κατά το ανθρώπινου του Χρι

στού χαρακτήρα αντί του παλαιού αμνου, και εν ταις χρωματουργίας,

Ωστε εκ πάντων των ειοημένων αποδεικνύεται ότι παρά του όρου της

αγίας και οικουμενικής ζ. συνόδου ταύτης, και παρά την παράδοσιν της

εκκλησίας ποιούσιν οι Δυτικοί, οι τα αγάλματα και τους άνδριάντας

ποιούντες, και εν ταις εκκλησίας αναστηλούντες αυτών. Επομεν δε άνω

τέρω ότι ανδριάντες και αγάλματα και γλυπτά λέγονται απλώς, εκείνα

οπου περιέχουσιν όλον το σώμα του εικονιζομένου, τα δε μή περιέχοντα

όλου το σώμα, αλλά μόνον εξέχουσιν από την ομαλότητα και την επί

πεδον επιφανειαν, ου λέγονται ανδριάντες, ή αγάλματα, αλλά εικόνες ά

για, καθώς είναι αι χαρακτηριζόμενα επάνω εις ιερά σκεύη, εις θεία

Ευαγγέλια, και άλλα άγια βιβλία. Εις τιμίους σταυρούς άργυρούς και

χρυσούς κατά τον Δοσίθ. (σελ. 656 της δωδεκαβίβλ), με τάς οποίας συ

ναριθμείται και η κηρόχυτος εικών, εξέχουσα και αυτή από την ομαλό

τητα και επίπεδου επιφάνειαν ικανώς, Περί της οποίας λέγει ο θείος

Χρυσόστομος (εν τω λόγω, ότι παλαιάς και καινής διαθήκης εις ο νομο

θέτης, και εις το ένδυμα του ιερέως. Ού ή αρχή της Χριστού. Βασιλείας

το Ευαγγέλιον). «Εγώ και την κηρόχυτου ηγάπησα γραφήν ευσεβείας ένε

κεν. Ειδον γάρ Αγγελον έν εικόνα έλαύνοντα βαρβάρων στίφη. Είδον

πατούμενα βαρβάρων φύλα, και τον Δαβίδ αληθεύοντα Κύριε, εν τη πό

-λει σου την εικόνα αυτών εξουδενώσεις» (σελ. 852. του β' τόμου

των συνοδικών, εν τή τ. πράξει της ζ. συνόδου και σελ. 647 του

τ, τόμ. Χρυσοστ.). Αποδέχεται την κηρόχυτον ταύτην εικόνα και ό Οι

κουμένιος εν τη ερμην της προς Εβραίους, Όθεν και ο Αντιοχείας

Αναστάσιος γράφων προς Συμεών επίσκοπον Βόστρης, λέγει, «καίτοι τής

εικόνος ουδέν έτερον ούσης, ή ξύλου, και χρώματα κηρώ μεμιγμένα,

και κεκραμένα» (σελ. 815. του β' τόμ. των συνοδικ). Με τις εικόνας

ταύτας συναριθμούνται και αι εικόνες όπου γλύφονται εις ξυλινους σταυ

ρούς και έγκόλπια. Και αυται γάρ ομοίως εξέχουσιν άπό την ομαλότη

τα, και όλον το σώμα του εικονιζομένου δεν περιέχουσιν. Ο λόγος δε

και η αιτία, διά τήν οποίαν τα αγάλματα δεν προσκυνούνται έξω από

την νομικών παρατήρησιν, και την συνήθειαν) έμοί δοκεί να ήναι. Διατί

αυτά ψηλαφώμενα, και όλον το σώμα του εικονιζομένου περιέχονται και

τα μέλη, δεν φαίνονται πλέον να ήναι και να λέγωνται εικόνες, αλλά να

ήναι αυτά τα πρωτότυπα πράγματα. Τινές δε λέγουν, ότι διά τούτο ή

εκκλησία του Χριστού απέβαλε τα αγάλματα, διά να φύγη παντελώς

την ομοιότητα των ειδώλων. Τα γαρ είδωλα όλόγλυπτα αγάλματα ήταν,

πανταχόθεν ψηλαφώμενα

(1) Όθεν έντή έ. πραξει της παρούσης συνόδου, αναγνωσθέντος του

λόγου Ιωάννου Θεσσαλονίκης, ενώ αποδεικνύει, ότι πρέπει να εικονιζων

τα οι Αγγελοι ώς όραθέντες από πολλούς αισθητώς πολλαίς φοραΐς με

το είδος των εδικών τους σωμάτων, Απεκρίθη ο Ταράσιος, ότι απέδει

ξεν ο πατήρ ούτος πώς πρέπει να ζωγραφούνται οι Άγγελοι, επειδή εί

να περιγραπτοί, και επειδή ώς άνθρωποι εφάνησαν εις πολλούς. Εις δε

του Ταρασίου την γνώμην και η σύνοδος συνεφώνησεν, Οικεία δε σώμα

τα των αγγέλων έρμηνεύουσίτινες μέν νεώτεροι θεολόγοι, ότι είναι τα

σώματα εκείνα τα πρόσκαιρα, τα όποια προσέλαβαν διά να γίνουν με

αυτά όρατοι εις τους οφθαλμούς, προσελημμένα εκ της αερώδους ουσίας,

ο δε βηθείς Ιωάννης λέγει έντή αυτή έ πράξει, ότι διά τούτο οι Αγ

γελοι εικονίζονται, διατί έχουσι λεπτά σώματα, φέρων και μάρτυρας

εις τούτο του Μέγα Βασίλειο, τον Μέγα Αθανάσιον, και τον θείον

Μεθόδιου. «Λεπτοσώματος γαρ κατ' αυτούς εισι και οι Άγγελοι, αλλ'

νού πάντη πάντως άσώματοι ώς ό Θεός. Φησί γάρ ό Μέγας Βασίλειος

» εν τώ ις κεφαλαίω τών περί του αγίου πνεύματος λόγων, περί των

»Αγγέλων». Διό και εν τόπω εισι, και ορατοί γίνονται, εν τώ είδει

» των οικείων σωμάτων τους άξιος εμφανιζόμενοι». Και ο θείος δε Ίλά

ριος λέγει ότι πάν κτιστόν, εξ ανάγκης έστι και σωματικών (κεφ. β.

εις τον Ματθ.). Αλλά και ο Ωριγένης λεπτοσωμάτους τους Αγγέλους -

πέλαβε (περί αρχών βιβλ. ά., κεφ. ζ και βιβλ. β ), και ο Τουρτυλλιανός

πολλαχού, και μαλιστα έντώ περί σαρκός Χριστού (κεφ.τ.), και Ιους -

νος, και Kλήμης ο Στρωματεύς (βιβλ. γι των στρωμ), και Αθηναγόρας έν

τη απολογία, και Κυπριανός (περί έσθητος παρθ.), και Αμβρόσιος (βιβλ.

περί Νώε και της Κιβωτού), και Ευσέβιος (βιβλ. έ περί Ευαγγελ, προπα

ασκευ), και ο Σουλπίκιος Σεβήρος (περί έκκλ. ιστορ., και Λακτάντιοι

(βιβλ. β. των εισηγ.) και ο Αυγουστίνος. Προς τούτοις δε πάσι και ο

Μέγας Μακάριος. Και άρα το ξζ. κεφαλαιον Συμεών του. Μεταφραστου

σελ. 720, της φιλοκαλίας,

(2) Το ρητον τούτο είναι του Μεγάλου Βασιλείου, ώς ή αυτή σύνοδος

εν τη ς πράξει αυτής τούτο λέγει και αυτός ο Βασίλειος έν κεφ. ιή.

περί του αγίου Πνεύματος. Λέγει δε και ο Αθανάσιος. «Ο γούν προσ–

κυνών την εικόνα, εν αυτή προσκυνεί τον Βασιλέα». Ομοίως δε και ο

Χρυσόστομος, «ουκ οίδας εάν εικόνα Βασιλέως ύβρίσης, εις το πρωτότυ

που της αξίας φέρεις την ύβριν;» (σελ. 859 του β' τόμ. των συνοδι

κών. Η τιμή όμως αύτη, άλλως μεν γίνεται εις το πρωτότυπου, άλλως

δε εις την εικόνα (κατά τον Βλασταριν) εις εκείνο μεν λατρευτικώς, εις

ταύτην δε σχετικώς

(3) Eικών λέγεται από του εουκένα, ήτοι από την ομοιότητα όπου

έχει με το πρωτότυπου. Και άλλη μεν λέγεται φυσική, καθώς είναι καθ'

φυσικός υιός, προς τον φυσικόν πατέρα του (διο και ο Θείος Βασίλειος το,

ή τιμή της εικόνος ανωτέρω ρητόν, επί της φυσικής εικόνος εξέλαβε τον

Υιού και λόγου προς τον Θεόν και Πατέρα). Αλλη δε μιμητική και τε

χνική, καθώς είναι ή δια χρωματουργίας γενομένη, και άλλης επιτηδείας

ύλης, περί ης ο λόγος ενταύθα έστιν. Αλλ' ή μεν φυσική εικών διαφέρει
ν ν - - -- - - - - - ν - -

μεν κατα την υπόστασιν από το αίτιον αυτής, κού, ότι π. τήρ και υιός,

- ν

δύω υποστάσεις είναι. Δεν διαφέρει δε κατά την φύσιν, καθ’ ό, αυτοί ένα

είναι κατά την φύσιν της ανθρωπότητος, Η δε τεχνική εκ του εναντίου,

κατά μεν την ουσίαν διαφέρει απο το πρωτότυπον, καθ’ό το μεν πρω

τότυπον είναι έμψυχος και ζωντανός άνθρωπος, ή δε εικών αυτού είναι

άψυχος και νεκρά ύλη δε ο και η ζ. σύνοδος είπεν εν τή τ. πραξει

--- -- -
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-μών διδασκαλία, ήτουν παράδοσης

(σελ. 836. του β' τόμου των συνοδικών) «ότι ή εικών ού κατά την

ουσίαν τώ πρωτοτύπω έρικε, κατά δε την υπόστασιν, ήτοι κατά την

νμίμησιν της υποστάσεως ένα είναι με το πρωτότυπου». Μία γάρ

είναι ή της εικόνος, και του πρωτοτύπου υπόστασης καθ’ ό, το μεν

πρωτότυπον όράται έντή εικόνα, ή δε εικών υφίσταται έν τώ πρωτοτύπω

ώσπερ ή σκιά εν τω σώματι, και απ' αυτό να χωρισθή είναι αδύνα

τον, και καθ’ ό ή υπόστασις εικονίζεται, και όχι η φύσις. Και καθ’ ό

εις κάθε εικόνα επιγράφεται όχι το της φύσεως όνομα, ήγουν αυτη εί

να εκών ανθρώπου απλώς, αλλά το όνομα της υποστάσεως, ήγουν ότι

είναι του Χριστού ή του Ιωάννου, και καθ' εξής, διό και η παρούσα

σύνοδος εν τη ς πραξει σελ. 836 αυτόθι λέγει, ότι η εικών όμοιάζει

με το πρωτότυπου κατά μόνον το όνομα, και κατά την θέσιν τώνχα

ρακτηριζομένων μελώύ. Έστι δε και τρίτη εικών, ήτις λέγεται νοητή και

συμβολική. Καθώς ήτου, πρωτότυπα μεν τα τής χάριτος του Ευαγ

γελίου και της αληθείας μυστήρια. Εικόνες δε τούτων, τα του παλαιού

νόμου και των Προφητών σύμβολα καθ’ ό, και εν τω δοξαστικό του

έσπερινού της κυριακής της ορθοδοξίας λέγεται, ότι ή χάρις του Ευαγ

γελίου, και η εκκλησία, προυπέγραψε τον τύπον της σκηνής του μαρ

τυρίου. Διότι αύτη, καθό πρωτότυπου, και αναίτιον, προϋπήρχε του τύ

που της σκηνής, ό δε τύπος ταύτης, ύστερογενής ήτον τής χάριτος όχι

κατά τον χρόνου, αλλά καθο εικών και αιτιατών και παλιν πρωτο
τυπα μεν είναι τα εν τώ μέλλοντα αιώνι πράγματα, εικόνες δε τούτων

του Ευαγγελίου μυστήρια. (Διό τόσον ο Θείος Παύλος

είπε, ότι σκιάν έχων ο νόμος ουκ αυτην την εικόνα των πραγμάτων,

όπου εικόνα μεν εννοεί την χάριν, πράγματα δε τα του μέλλοντος αιώ

νος όσον και ο Μέγας Βασίλειος εν τώ φά. κανόνι εικόνα του μέλλοντος

αιώνος είπε την Κυριακήν. Όθεν και μερικοί πατέρες είπον άντίτυπου

του σώματος, και αίματος του Κυρίου την θείαν ευχαριστίαν μετά τόν

αγιασμόν, προς τα εν τώ μέλλοντα αιώνι γυμνός και τρανώς αποκα

υφθησόμενα πράγματα αυτήν συγκρίνοντες, κεκαλυμμένην ήδη ούσαν υπό

τά συμβεβηκότα του άρτου και οίνου, καθώς έρμηνεύει ο άγιος Μάξιμος).

Επί των άγιων εικόνων εν και το αυτό είναι προσκύνησις και ασπασμός

διότι κυνώ κατά την παλαιάν ελληνικήν γλώσσαν, θέλει να ειπή το, ά

σπάζομαι και φιλώ. "Η δε προς πρόθεσις, επίτασιν του άσπασμού και

του πόθου και της φιλίας δηλοί. Διό και η παρούσα σύνοδος εν τή -

βδόμη πράξει αυτής είπε, κατά πάντα αποδέχεσθαι τάς σεπτάς εικόνας,

και ταύτας προσκυνείν, ήτοι ασπάζεσθαι, ταυτόν γαρ αμφότερα και ά

νωτέρω έντώ όροι αυτής και ταύτας ασπασμόν, και τιμητικήν προσ

κύνησιν απονέμειν. Πλατύτερον δε ή προσκύνησις λαμβανομένη, δηλοϊκά

θε τιμήν και πρόσπτωσιν όπου γίνεται εις τας άγιας εικόνας, ώς είπεν

εν τώ περί εικόνων ό θείος Δαμασκηνός. Αλλο είναι λατρευτική προσ

κύνησις, άλλο άσχετος, και άλλο σχετική ή μεν γαρ λατρευτική προσ

κύκησις μόνω τω Θεώ, και αυτά τα Χριστώ αποδίδεται, και το επί

της θείας ευχαριστίας μετουσιωμένω άρτου και οίνω εις σώμα και αίμα

Χριστού, ο γαρ προσκυνών του Χριστον, κατά τον Βλάσταριν, αυτόν

συμπροσκυνεί τον Πατέρα και το Πνεύμα το άγιον, την εν Τριάδι

μίαν φύσιν, και ο προσκυνών των Χριστου, ώς Θεον και Δεσπότην αυ

τον προσκυνεί δι’ αυτόν, και οι δι' έτερον, κατά την επί του Νικολάου

τριάρχου, και Αλεξίου Κομνηνού γενομένην περί των εικόνων σύνοδον

εν έτει 1081. (σελ. 981. του β' τόμου των συνοδικών), επειδή ή λα

τφεία, δουλείαν κυρίως δηλο, κατά τον Αύγουστίνου (κεφ. 45 περία

ληθούς θρησκείας) και περιέχει πίστιν και ελπίδα της σωτηρίας ημών,

Την δε άγιαν εικόνα του Χριστού, ου λατρευτικώς προσκυνούμεν, άπα

ραλλάκτως δηλονότι την εικόνα με το εικονιζόμενον πρωτότυπου ούτε

ως θεούς της αγίας εικόνας λατρεύομεν, καθώς κατηγόρουν ημάς οι ει

κονομάχοι, άπαγε αλλότριονγάρ τούτο της εκκλησιαστικής έστι παραδόσεως

Διό καί ή σύνοδος αύτη εν τώ όρω αυτής είπε και ταύτας άσπα

σμών και τιμητικήν προσκύνησιν άπονέμειν, ου μην την κατά πίστιν

άμών αληθινήν λατρείαν, ή πρέπει μόνη τη θεία φύσει. Και ο ίδιος

Θεός δε είπε, Κύριον τον Θεόν σου προσκυνήσεις, και αυτό μόνο λα

τα τής χάριτος

τρεύσεις (Δευτερ. -. 13. Ματθ. δ. 10. Λουκάς δ. 8). Βλέπεις ότι

την μεν προσκύνησιν άφηκε και ως άλλο να δίνεται, την δε λατρείαν

δεν συγχώρησεν εις άλλον τινά, ειμή μόνον εις τον εαυτόν του. Καθώς

και ό Θεουπόλεως Αναστάσιος άριστα το ρητον τούτο ήρμήνευσεν εις

όποιον δε άλλον λέγεται η λατρεία, κατά συμβεβηκος εννοείται, και οι

κυρίως, και δηλοί μόνην τιμή». Καθώς είναι εκείνο το περί του Βασι

λείου λεγόμενου έν τινι τροπαρίων «ώ Βασιλειε σοφε και λάτρις της

» Θεοτόκου». (Διά τούτο και η προσκύνησις όπου γίνεται εις τα θεία

μυστήρια μετά την μετουσίωσιν, επειδή είναι λατρευτική, πρέπει να

γίνεται διαφορετική από την προσκύνησιν όπου γίνεται εις αυτά προ της

μετουσιώσεως, με δουλικήν δολ. και εδαφιαίαν πρόσπτωσιν), άσχετος

θα προσκύνησις της εικόνος είναι, όταν προσκυνη τινος εις την εικόνα

της καθολικής εκκλησίας, της
ν ν Α. - -

εις αυτά πάντα, και τους παρόντας κβ. Κανόνας ή σύνοδος αύτη εξέδωκεν εν τη

ν ν

άπό περάτων εις πέρατα δεξαμένης το Ευαγγέλιον». Κοντά δε
- Λ -

ή πράξει αυτής, αναγκαίους όντας εις την

το εικονιζόμενον μόνον, και όχι και την εικόνα και το εικονιζόμενον.

Αλλά αύτη ή προσκύνησις δεν δίδεται εις τας άγιας εικόνας επειδή

κατά τούτο, τον τρόπ ν, και αλα πολλά δύνανται να ήναι εικόνες -

προσκυνητα, κα ο μονον εννοούνται ως μνήμα τινών, (ό,τι λογής ήμ

πορουν να νουνται δα τα κτίσματα εικόνες του κτίστου). Η δε σχε

τκο προσκυνσις μεση ουσα ίς λατρευτικής και της άσχετου, αύτη

κυριως διοτα εις τας αγίας εικόνας, λέγεται δε σχετική, επειδή ή εις

κών, ου λέγεται καθ' εαυτήν, και απολύτως, αλλά προς τι, και σχετε

κώς ή εικών γαρ του εικονιζομένου είναι εικών. Όθεν διά την σχέσιν

ταύτην και αναφοράν όπου έχει προς το εικονιζόμενου, κατά την ομοίως

σιν δηλ. της υποστάσεως, και κατά το επιγραφόμενον όνομα, συντεμά

τα και συμπροσκυνείται το εικονιζομένω, με μίαν μεν προσκύνησιν,

όμωνυμικήν όμως και σχετικήν, και όχι ταύτην κατά πάντα και άπα

ράλλακτου, καθώς Θεόδωρος ο Στουδίτης λέγει εν τη προς Αθανάσιου -

πιστολή. Τον μεν γαρ εικονιζόμενον Χριστόν λατρευτικώς, ώς είπομεν,

προσκυνούμεν, την δε εικόνα αυτού, σχετικώς διά την προς εκείνον άνα

φοράν όμοίως τους μεν άγιους αυτούς και τα Λείψανα αυτών, ως θεράποντας

και δούλους Χριστού προσκυνούμεν με δουλοπρεπή προσκύνησιν, διά την

προς Χριστόν αυτών οικείωσιν τάς δε εικόνας αυτών σχετικώς προσ

σκυνούμεν διά τήν αναφοράν όπου έχουν αυται προς αυτούς, έκ της,

όμοιώσεως τής υποστάσεώς των, και εκ του επιγραφομένου ονόματός τών,

καθώς η ανωτέρω επί Νικολάου σύνοδος διώρισεν ώσαύτως, την μεν

Θεοτόκων αυτών, με υπερδουλικήν τιμήν προσκυνούμεν, ως υπεραγίαν μη

τέρα Θεού, την δε εικόνα αυτής, με σχετικήν (και άρα του Δοσίθι

σελ. 655, της δωδεκαβίβλ). Σημείωσα όμως ότι αγκαλά και λέγεται -

ή δ. πράξει της παρούσης συνόδου (σελ. 780. του β' τόμ. τών συ

νοδικών) ότι ισοδυναμούσιν αι τίμια εικόνες τώ Ευαγγελία, και τώ, τις

μίω Σταυρώ, καθ’ ό, δηλ. με σχετικών προσκύνησιν άπαντα ταύτα προσ

κυνούνται, με όλον τούτο κατά την ταξιν της προσκυνήσεως, πρώτον

προσκυνείται το άγιον Ευαγγέλιον (ίσως καθώς λέγει ο Χρυσόστομος,

διά τί τά παρά τών άγιων ειρημένα, των ψυχών αυτών εικόνες εισί,

σελ. 852, του β' τόμ. των συνοδικών, Πραξ. σ. της ζ. και ακολού

θως διά τί και τα λόγια του αγίου Ευαγγελίου είναι εικόνες της ψυ

χής και καρδίας του Κυρίου διό και προτάσσονται), είτα ο Σταυρός

ετα ή εικών του Χριστού ή εικών της Θεοτόκου, και ακολούθως οι

των άγιων εικόνες, ώς τούτο δηλούται εν τη αυτή πράξει σελ. 779.

εκ του λόγου του αγίου Μαξίμου, και άπλώς ειπείν, κατά τήν τάξιν

των πρωτοτύπων και την αξίαν ούτω καί ή της προσκυνήσεως των ει

κόνων αυτών ταξις άκολουθεί. Αι άγια εικόνες δεν προσκυνούνται διά

την ύλην, αλλά διά την όμοίωσιν όπου έχουν εις το εικονιζόμενον. Ό

θεν οι πατέρες της παρούσης συνόδου εις μερικάς διαλαλιάς επον, ότι

όταν τα ξύλα διαλυθούν από τους τύπου του Σταυρού, καίεται. Και

όταν ό χρωματισμός και ο χαρακτήρ τών εικόνων διαφθαρή παντελώς,

καίεται το σανίδι, ώς ξύλον άργών. Μερικοί όμως ενταφιάζουσιν αυτά,

δι’ ευλάβειαν. Αι άγια εικόνες δεν χρειάζονται να μυρώνονται με άγιον

μύρου, ή να άγαζωνται με ευχάς από τον Αρχιερέα ά διά τι ημείς

δεν προσκυνούμεν τας άγιας εικόνας διά τι είναι μυρωμένας, ή ευχολο

γημένας, αλλ' ευθύς όπου ιδούμεν εικόνα άγιαν, χωρίς να εξετάσωμεν

όλως περί μύρου και ευχής, προσκυνούμεν αυτήν, δια τε το όνομα του

άγιου, και διά την ομοιότητα όπου έχει εις το αρχέτυπου. Δι’ δεν τη

ς. πραξει της παρούσης συνόδου ή έπι Κοπρωνύμου των εικονομάχων

σύνοδος έκατηγόρησε τις άγιας εικόνας λέγουσα, ότι ή τών εικόνων όνο

μασία ούτε ευχήν ιεράν έχει άγιάζουσαν αυτήν ένα εκ τούτου προς

το άγιον εν τού κοινού μετενεχθή, αλλά μένει κοινή και άτιμος, καθώς

την έκαμεν ο ζωγράφος προς ταύτα δε ή άγια ζ. σύνοδος αποκριθεί

σα δι’ "Επιφανίου διακόνου, δεν είπεν ότι γίνεται ευχή επί των εικό,

νων, άλλ' είπεν ότι καθώς πολλά ιερά, ευχήν ιεράν δεν δέχονται, αλλά

από αυτό το όνομά των είναι γεμάτα χάριν και άγιασμόν, ό,τι λογής

είναι ο τύπος του ζωοποιού Σταυρού, ο οποίος είναι σεβάσμιος και

προσκυνητος κοντά εις ημάς, και με όλον όπου γίνεται χωρίς καμμίαν

ευχήν, και ημείς με μόνον τον τύπον αυτού πιστεύορεν ότι λαμβάνο

μεν άγιασμόν, και με την προσκύνησιν όπου κάμνομεν εις αυτόν, και

την σημείωσίν του εις το μέτωπόν μας, και την εν τω αέρι με το δα

κτυλον γινομένην σφραγίδα του (όρα ότι όχι με τα τρία δάκτυλα το

πάλαι εγένετο το σημείον του Σταυρού, ώς τώρα, άλλά με το ένα δά

κτυλον, όπερ λέγει και ο Χρυσόστομος έν τινι λόγω αυτού και άρα

περί τούτου την β. υποσημείωσιν του γά κανόνος του Βασιλείου) ελ

πίζομεν να αποδιώκωμεν τους δαίμονας. Ομοίως ό,τι λογής και πολλά

ιερά σκεύη έχομεν, και ασπαζόμεθα ταύτα, και ελπίζομεν να λαμβάνωμέν

από αυτά άγιασμόν, και με όλον όπου ευχήν ιεράν δεν έχουν. Τοτον

τοτρόπως και την άγιαν εικόνα, την μη έχουσαν ευχήν, ασπαζόμενοι

και τιμητικώς προσκυνούντες μεταλαμβάνομαι άγιασμόν, αναγόμενοι τις
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της εκκλησίας ευταξία, και κατάστασιν. Ούτινες εβεβαιώθησαν, ομού και όλη ή άγια και οικουμενική ζ. σύνοδος αυτή, από την
- -- -

-

μετά ταύτην συγκροτηθείσα, εν τη αγία Σοφία σύνοδο, και από όλους τους ερμηνευτές των κανόνων. Τα δε πρακτικά της πα
ν -

ρούσης συνόδου εις οκτώ πράξεις περιεχόμενα, ευρίσκονται εις τον β. τόμ. τών συνοδικών σελ. 719, μετά τα πρακτικά δε ευ

ρίσκονται και διάφοροι επιστολα συντείνουσα προς την παρούσαν σύνοδο,

την τιμήν του πρωτοτύπου διά του ονόματος της εικόνος ει δε και

οι εικονομάχοι δεν μπορούν να ειπούν πως τα ιερά σκεύη είναι άτιμα
και κοινά, επειδή δεν έχουν ιεράν ευχήν αγιαζουσαν αυτά, άλλ’ είναι

καθώς τα ετελείωσεν, ό υφαντής, ο ζωγράφος, και ο χρυσοχόος, έχουν

δε αυτά άγια και τίμια. Τέτοιας λογής και τας σεπτάς εικόνας

πρέπει να έχουν ώς άγίας και τιμίας και ιεράς, και άν δεν έχουν ευ

χήν αγιαζουσαν αυτάς (σελ. 84.4. του β' τόμου των συνοδικών) β.
Δεν χρειαζονται αι άγια εικόνες ευχήν και μυρωμα, διά τί κατά τον

Δοσίθεου σελ. 658. της δωδεκαβίβλ. μόνων των Παπιστών είναι άνόμη

μα το να κάμνουν εικόνας δι' ευχών και συνθεμάτων τινών. Αυτοί γαρ

καυχώνται ότι ο Πάπας κατασκευάζει εικόνας από κηρίου καθαρόν, άγιον

μυρου, και από νερον του αγιασμού, και ότι άναγινώσκει εις αυτάς ευ

χάς θαυμαστάς, και ότι διά ταύτα κάμνουσιν αι εικόνας αυτα θαύ

ματα (καθώς ψευδολογούσαν ότι Λέων ο τρίτος έστειλε μίαν τοιαύτην

εικόνα εις τον Κάρολου "Ρήγα της Φραγγίας, και ευλαβήθη αυτήν εκεί

νος, και ο Ουρβανός Πάπας άλλην μίαν εις τον Παλαιολόγου Ιωάννην,

και ετιμήθη αύτη μετά λιτανείας εις την έκκλησίαν). Βλέπεις ότι ή ευχή

όπου αναγνώσκεται εις τας άγιας εικόνας παπική έστι, και όχι ορθο

δοξος; και νεωτερική, και όχι παλαιάς διά τούτο ή τοιαύτη ευχή πουη

θενά δεν ευρίσκεται εις τα παλαιά χειρόγραφα ευχολόγια, παρετηρήσα

μεν δε, ότι ή ευχή αύτη δεν ευρίσκεται ούτε εις τα ευχολόγια τα προ

εκατόν χρόνων τυπωθέντα γ. Γίνεται φανερόν ότι αι άγια εικόνες ευ

χήν και μύρωμα δεν χρειάζονται. Διά τί και αι εις τους τοίχους των

εκκλησιών ζωγραφούμενα εικόνες, και εις τους νάρθηκας, και εις τας αυ

λάς αυτών, και απλώς εις τάς έδους, και θύρας, και εις τα ιερά σκεύη,

ούτε μυρώνονται ποτέ, ούτε ευχήν λαμβάνουν, και μ' όλον τούτο προσ

πυνούνται σχετικώς και τιμητικώς από όλους διά τήν όμοίωσιν όπου έ

χουν προς τα αρχέτυπα, Δι' ό και ό έλλόγιμος αρχιερείς άγιος Καμ

πανίας κύριος Θεόφιλος, δεν έκρυψε τούτην την αλήθειαν, άλ έγραψεν

εις το βιβλίον όπου έκαμε τώρα νεωστί, ότι αι άγια εικόνες δεν χρειά

ζονται μύρωμα, ούτε ευχήν παρά Αρχιερέως, Πρέπει να σημειώσωμεν,

ότι, επειδή ή παρούσα σύνοδος εις την επιστολών όπου στέλλει προς την

Αλεξανδρέων εκκλησίαν, μακαρίζει μεν εκείνους όπου ήξεύρουν και αποδέ

χονται, επομένως δε και εικονίζουν και τιμώσα τάς δράσεις και θεοφα

τείας των προφητών, καθώς αυτός ό Θεός έσχημάτιζε ταύτας και ετύπω

νεν εις το ηγεμονικών αυτών, αναθεματίζει δε εξ εναντίας εκείνους, ό

που δεν δέχονται τις εικονογραφίας των τοιούτων δράσεων προ της σαρ

κάσεως του Θεού λόγου (σελ.905. του β' τόμου). Συμπεραίνεται ότι

και ο άναρχος Πατήρ πρέπει να ζωγραφίζεται καθώς εφάνη εις τον προ

φήτη Δανιήλ ώς παλαιός ημερών, Eι δε κα ό Πάπας Γρηγόριος εν τη

προς τον Ίσαυρον Λέοντα επιστολή (σελ. 7.12. του β' τόμου των συ

τοδικών) λέγει ότι δεν ιστορούμεν τον Πατέρα του κυρίου Ιησού Χρι

στου, αλλά τούτο λέγει όχι απλώς, αλλ' ότι δεν ζωγραφούμεν αυτόν κα
τά την θείαν φύσιν, επειδή αδύνατόν ψησιν, είναι τρα και ζωγρα

φεται φύσιν Θεού. Όπερ ποιεί και η παρούσα σύνοδος, και πάσα ή
καθολική εκκλησία, και όχι ότι δεν ζωγραφούμεν αυτόν ως εφάνη εις τον

Προφήτη, ει γάρ μη έζωγραφούμεν αυτόν ολοτελώς, διά τι να ζωγραφού

μεν τόσον του Πατέρα, όσον και το Πνεύμα το άγιον εν είδει αγγέλων, άι

άρων νέων, καθώς εφανηκαν εις τον: και αν θετών, ο Γρη

λοιος λέχη τούτο, αλλ' η γνώμη μιας πολυανθρώπου και οικουμενικής

:::: την: του ενός. Αν δι και

το άγιου Πνεύμα πρέπη να ζωγραφίζεται εν είδει Περιστεράς, καθώς

έφανη, λέγομεν ότι, επειδή Πέρσες τις Ξεναία ονόματι, έλεγε πρός

τοις άλλοις, ότι είναι νηπιώδους γνώσεως τό νά ζωγρανίτα τό

Πνεύμα το άγιον καθώς εφάνη έν ειδώλω Περιστεράς, μ δε άγια και

οικουμενική Ζ. σύνοδος (πράξει ε. σελ. 819 του β' τόμου των συ

νοδικών) ανέθεμάτισεν αυτον μετά των άλλων εικονομάχων, εκ τούτου

συνάγεται ότι κατά την ζ. συνοδον πρέπει να ζωγραφάται αυτό εν

είδει Περιστεράς ως εφανη αυτό τούτο βέβαιοι και ο Δοσίθι (σελ. 655.

της δωδεκαβιόλ). Ο σοφώτατος Πλατων ο άρχιεπίσκοπος Μοσκοβίας ση

μειώνει εις την β' εντολήν του δεκαλόγου εν τη ροδιές αυτού κα

τεχάσει, ότι δεν πρέπει νά νομίζη τινάς μία εικόνα ανωτέρα, παρά

την άλλην, ούτε να ελπίζη περισσότερον εις τήν μίαν, παρά εις την

άλλη, ο δε Δοσίθ, λέγει (σελ. 658. της δωδεκαβίβλου ότι αι άγια

εικόνες θαυματουργούσιν, ή διά τι εζωγραφήθησαν από άγιόν τινα (τού

το δε οι παραδέχονται οι πολλοί, η δι' άλλην αιτίαν, (τυχόν διά ευ

λάβειαν τών προσκυνούντων) και θείαν οικονομίαν και ότι τό νά σκά

πτουν οι ορθόδοξοι τάς σανίδας των αγίων εικόνων, ή να βαθουλώνουν

το εν τη εικονι χρυσάφι, ή ασήμι, και μέσα εις αυτά να βάλλουν μέρη

τεμίου ξύλου, και αγίων λειψάνων, και να συντμούσεν αυτά μετάς εικόνας,

--

- - - - -- -

τούτο δεν εμποδίζεται. Μετά τρόμου πρέπει να προσκυνούμεν τας ά

γίας εικόνας, και να πιστεύωμεν ότι χάρις θεία πιφοιτά εις αυτάς,

ήτις μεταδίδει εις ημάς τον αγιασμόν, κατά του Βλάσταριν πρέπει οι

νά γνώμεθα άξιοι της προσκυνήσεως τών άγιων εικόνων, καθαράς φυ

λάττοντες τας έ. αισθήσεις μας, και ούτω να προσκυνούμεν αυτάς. Κα

τά την τ'. πράξ. της ζ. ταύτης συνόδου, όσοι δε έχουν τις άγιας

εικόνας εις ένθύμησιν μόνον, και όχι και εις τό νά τάς άσπάζωνται,
- -

-
- - - - - - - - - - -

ημίφαυλοι είναι και ψευδαλήθεις, κατά την αυτήν τ. πράξ. αυτής. Διά

- ά, ότι κοσμούέξ τινκ εικονίζονται και προσκυνούνται οι άγια εικόνες ά.

σι και στολίζουσι τους ναούς. β. ότι διδάσκουσε τους μη ειδότας γράμ

ματα, προφητείας. Προφητών, και Οσίων αγώνας, Μαρτύρων αθλα, τα

πάθη και θαύματα του Χριστού, κατά τον αγιου Νείλου, εν τη δ' πρά

ξει της έβδομης συνόδου γ. ότι ενθυμίζουσι τους γραμματισμένους -

κείνα όπου τυχόν αλησμόνησαν. Όθεν βιβλία λέγονται αι εικόνες των

σοφών και των αμαθών, ώς λέγει ό Διάλογος εν τω προς Σεκούνδον βι

βλέω δ. ότι αυξάνουσι του πόθου των δρώντων αυτάς χριστιανών δι'

ό ή σύνοδος είπε, ότι οι ταύτας θεώμενοι διανίστανται προς την τώύ

πρωτοτύπων μνήμην τε και έπιπόθησιν έ. ότι παρακινούσε τους όρών

τας προς μίμησιν τών των άγιων έργων, κατά τον άγιον Νείλου, και

του Μέγα Βασίλειον εν τω εις τον Γόρδιου εγκωμίω, και την έβδομην σύ

νοδον ταύτην σ’. διατί παρακινούσε τους όρώντας αυτάς να επικαλούν

τα μετά πίστεως και ελπίδος, τον μεν Θεού ως σωτήρα, τους δε ά

γίους ώς μεσίτας εις Θεόν «να διά της πρεσβείας αυτών δώη αυτούς

πάντα τα προς σωτηρίαν αιτήματα». Εικονομάχοι δε εστάθησαν όχι μό

νον οι επί των εικονομάχων βασιλέων γινόμενοι, αλλά και οι Αρειανοί

πρότερον, και όλοι οι Μονοφυσίται ύστερον, και τώρα όλοι οι Λουθη

ροκαλβίνοι. Εκ των ειρημένων δεικνυται ότι οι Λατίνοι κακώς ποιούσε

μή επιγράφοντες τα ονόματα των αγίων πάντων επάνω εις τάς εικόνας

των, επειδή κατά τα υπό της παρούσης συνόδου όρισθέντα, ή εικών ό

μοιάζει με το πρωτότυπου, αλλά και άγιαζεται, τόσον από τον χαρα

κτήρα, όσον και απο το όνομα του εικονιζομένου. Ο δε Θεσσαλονίκης

Θείος Γρηγόριος λέγει, ότι πρέπει νά επιγράφεται το όνομα του Ιησού Χρι

στού και επάνω ακόμη εις τους ανιστορήτους Σταυρους, όπου πηγνύον

τα εις τας οδούς, ή εις τας θύρας, ή και εις άλλα μέρη. Διά να γνω

ρίζωνται από το όνομα ότι είναι του Χριστού, και όχι των ληστών

των συσταυρωθέντων των Χριστώ Αναγκαίον δε είναι να προσθέσωμεν

και τούτο εις την παρούσαν υποσημείωσιν, ότι εκείνοι όπου βαστάζου

σε τάς άγίας εικόνας εις τινων άγιων εορτάς και πανηγύρεις, και παρα

φέρονται με αυτάς εδώ και εκεί άτακτούντες και πηδώντες, ώσάν δαι

μονιζόμενοι, και προλέγουσι τάχα τα μελλοντα, και τα κεκρυμμένα

πράγματα φανερώνουσι τάχα, και άλλας, ψευδοπροφητείας και μαντείας

καμνουσιν, ούτο, λέγω, βαρύτατα πρέπει να κανονίζονται από τους

Πνευματικούς και άγιους Αρχιερείς, διά τι ανανεώνουσι τας δεισιδαιμο

νίας των Ελλήνων και εθνικών, και από την αγίαν του Χριστού μεγά

λην εκκλησίαν με αυστηράς παιδείας πρέπει να διορθώνονται. Ότι δε το

Πνεύμα το άγιον ζωγραφείται εν είδει περιστεράς, αποδυκνύεται ακόμη

και άπό τούτο, ότι, οι Πατέρες της συνόδου ταύτης εδέχθησαν τις ε

πάνω τών Κολυμβηθρών, και θυσιαστηρίων κρεμαμένας περιστεράς εις

τύπου του αγίου Πνεύματος (Πράξει έ: σελ. 830). Εκείνο δε όπου λέγει

ή Ιερά σαλπιγξ (εγκωμίω εις τους τρεις Ιεράρχη ότι δεν πρέπει να

ζωγραφίται ο πατήρ, κατά την δ. και έ και σ' πράξιν της ζ. συ

νόδου, ήμες ερευνητικώς τάς πράξεις ταύτας αναγνάντες, ουδέν τοι

ούτου εύρομεν, ειμή μόνον ότι η φύσις της αγίας Τριάδος ως αντίδιος

και αόρατος, ουκ εικονίζεται. Πρέπει δε να ήξεύρωμεν, ότι ο άζωγρά

φητος Σταυρός, ελάττων εστί της εικόνος του Χριστού. Λέγει γάρ ο

αγος Νικηφορος εν τοις δέκα κεφαλαίος όπου γράφει περί των αγίων

εικόνων, εν χειρογράφος σωζομένους), ότι, δια μεν της εικόνος του

Χριστού, προσκυνούμεν αυτόν τον Χριστόν. Διά δε του άζωγραφότου

Σταυρού, ου προσκυνούμεν τον Χριστον, αλλά τον Σταυρόν εκείνον

τον πρωτότυπον, ενώ εσταυρώθη ο Χριστός. Ταυτόν ειπείν, διά του

Σταυρού, προσκυνούμεν τον Σταυρόν. Και τούτο δε προσσημειούμεν έν

ταύθα, ότι επειδή ή άγια αύτη οικουμενική σύνοδος εις πολλά μέρη

λέγει, πώς εκείνο όπου η Γραφή και το Ευαγγέλιον, φανερώνει διά των

βημάτων, τούτο ο ζωγράφος παριστάνει διά των εικόνων διά ταύταν

την αφορμήν οι ζωγράφοι πρέπει να προσέχουν καλά και να ήξεύ

ρουν πρώτον τι λέγει ή γραφή και το Ευαγγέλιον και ούτω νά ζω

γραφίζουν κατά το Ευαγγέλιον και των Γραφών της εικόνας των. "Η άν,

δεν ήξεύρουν αυτοί, πρέπει να ερωτούν τους ειδότας και πεπαιδευμέ

τους διά νά μανθάνουσε, και όχι να ζωγραφίζουσιν άλλα αντ' άλλων

και αυτά πολλάκις τά εναντία του Ευαγγελίου και άτοπώτατα. Καθώς

- - -- - - - - -
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Κανών Α.

της α Τρίς την ιερατικήν λαχούσιν αξίαν, μαρτύριά τε κα κατορθώματαα των κανονικών διατάξεων εση

φως" εί υποτυπώσεις, ας ασμένως οεχομενοι μετά τον θεοφάντορος Δαβίδ άσομεν προς τον οεσπότην Θεόν λέ,

η εται γοντες «εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφθην ως επί παντί πλούτω, και ένετείλω δικαιοσύνη, τα

νμαρτύριά σου εις τον αιώνα συνέτσόν με, κα ζήσομαι». Και ε ε:: ή προφητική φωνή εντέλλεται ήμιο
φυλάττειν τα μαρτύρια του Θεού κα ζη» Εν αυτος, δηλο, ΟΤΕ: αντα κα άσάλευτα διαμένουσιν. Ότι και ο

Δ. πριν θεόπτης Μωυσής ουτω φησί». « Εν αυτος οκεστ προς ενα, και απ' αυτών ουκ έστιν αφελεϊν». Και ο

16', 32. θείος απόστολος Πέτρος εν αυτος εγκαυχωμενος βα εις Ο. επιθυμούσα άγγελοι παρακύψα». Και ο

Ταλάτ και 5 - Παύλος φησίν, κάν ήμες, ή εξ ουρανού άγγελος ευαγγελίζεται υμίν παρ. δ παρελάβετε, ανάθεμαέστω».
* - - - ν • - ν -- - ν ν - ν -

Τούτων ούν ούτως όντων και διαμαρτυρομένων ήμύν, άγαλλιώμενοι επ' αυτούς, ώς εί, τις εύροι σκύλα πολλά, άσπασίως

Ψαλμ. Ιτας θείους κανόνας ενστερνιζόμεθα και ολόκληρο την αυτών διαταγή, και ασάλεντον κρατύνομε, τών

162. εκτεθέντων υπό των σαλπίγγων του πνεύματος πανευφήμων Αποστόλων, τών τε εξ άγιων οικουμενικών

Συνόδων και των τοπικώς συναθροισθεισών επί εκδόσει τοιούτων διαταγμάτων, και των άγιων πατέρων ημών, εξ
ενός γάρ άπαντες και τον αυτού Πνεύματοςαγασέτες ώρισαν τά συμφέροντα κα ούς μεν τώ αναθέμα τα

ραπέμπουσί, και ημείς αναθεματίζομεν Ούς δι τη καθαρέσει κα ημεις καθαρούμε, ούς δε το αφορισμών και μες

άφορίζομεν, ους δε επιτιμίω παραοιρασι, και ημες ωσάντως υποβάλλομεν. Αφιλάργυρος γαρ ο τροπος αρου,
Είες για Ιμενοι τους παρουσιν ο βεβηκώς εις τρίτον ουρανόν και ακούσας άρρητα βήματα Παύλος ό θείος Από

στολος διαρρήδην βοά. ε

Ερμηνεία,

Οι θείοι κανόνες, μαρτύρια (1) μεν είναι κοντά εις τους ιερωμένους, καθ' ό μαρτυρούσι και φανερώνουν εις αυτούς πώς

πρέπει να πολιτεύονται. Κατορθώματα δε, καθ’ ο συντηρούμενοι από αυτούς, κατορθούσι και διευθύνουσι την ζωήν αυτών. Τού
τους δε τους Κανόνας η Σύνοδος αυτή μετά χαράς αποδεχομένη διά του παρόντος κανόνος, τά προφητικά εκείνα λίγα τού

Δαβίδ αναμέλπει προς τον Θεό, τα ούτω διαγορεύοντα. Έχάρηκα Κύριε εις τα μαρτύριάσου, καθώς ήθελα χαρή, α είχα όλις

τους πλούτους του κόσμου. Και συ έπρόσταξες να φυλάττω τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, με τα οποία σόφισόν με, και εί,

λω ζήσει εις αυτά. Και αν η φωνή αύτη του προφήτου μας προστάζη να φυλάττωμεν τα μαρτύρια του Θεού παντοτεινά, και
-- - ν ν - 1

να ζώμεν εις αυτά, φανερών είναι, ότι και αυτά παντοτεινά και ασάλευτα διαμένουσιν (κράδη γαρ ονομάζεται κατά τον Ζωνα
- -- ν - Ν. -- - » ν 1 ν ν

ράν ο ασθενής και ευκόλως συντριβόμενος κλάδος της συκής, άκράδαντα δε, τα στερεά κα

1 ν

ακίνητα), δι' ο και ο Μωυσής λέ
- - ν ν - αν

γει, ούτε να προσθέση τινάς εις τά του νόμου, ούτε νά ευγάνη. Καυχάται δε εις αυτά και ο κορυφαίος Πέτρος, λέγω, ότιΗ - - - - - - - - - ν » ν

επιθυμούσε να παρακύψουν οι Άγγελοι, εις εκείνα δηλ. που έφανέρωσαν εις ημάς οι εν πνεύματι Θεού ευαγγελισάμενοι. Από

στολοι και ο Παύλος αναθεματίζει, καν άγγελος ήνα, εκείνος που ευαγγελίζεται έξω από τα παραδεδομένα,
- - Αν Α

Κανόνας, καθώς χαίρονται οι στρατιώται, όταν εύρουν κούρση πολλά εις τους νικηθέντας

ο Δαβίδ, περιχαρώς αυτούς εναγκαλιζόμεθα, και κρατύνομεν, και επικυρούμε, τόσον τους υπό

1 - - - - εις τους θείους
και ημείς χαιροντες εις τους θείους

έχθρούς των, ώς λέγει και τούτο
ν ν --

των αγίων Αποστόλων εκτεθέντας, όσον και τους των έξ οικουμενικών Συνόδ

Διά τούτο

-

ων, και των τοπικών, και τών κατά μέρος Πα
ν - - - - - - -- 1 - - ν

τέρων. Αναθεματίζοντες μεν εκείνους, όπου και εκείνοι αναθεματίζουσι, καθαιρούντες δε εκείνους, όπου και εκείνοι καθήφουν και

άφορίζοντες εκείνους, όπου και εκείνοι άφορίζουσε. Και
Ν

ΤΟ Α.Ε."

-

άπλώς ειπείν, επιτιμώντες εκείνους, όπου και εκείνοι επιτιμώσι. Διότι,

καθώς εκείνοι, όπου δεν έχουσι γνώμη φιλάργυρο», αρκούνται εις τα παρόντα χρήματα, όπου έχουσιν, ώς λέγει ο Παύλος

υ
έτζι και ημείς ούτε προσ

-

ι
ούτε αφαιρούμεν, αλλά αρκούμεθα εις τους ορισθέντας παρά των άγιων Πατέρων κανόναςλο

-- ν α ο κ. Σ. - Αη- έναν ν. νιά,

(2). Όρα και τον ά της δ. και τα εν τη αρχή της βίβλου προλεγόμενα των Κανόνων.

Κανών Β.

Της εν Καρθ.

κδ. ψαλμ.

ριή. 16.

-- Σύ-- 1,47 - ν - 4-1 -------- 7 - ν - η - -- --

ν Επειδήπερ ψάλλοντες συντασσόμεθα τω Θεώ έν τοις δικαιώματίσου μελετήσω, ούκ επλήσομα των

λόγων σου πάντας μεν χριστιανούς τούτο φυλάσσειν σωτήριον κατ' εξαίρετον δε, τους την ιερατικήνάμ

είναι το να ζωγραφίζουν τον Κύριον νέον παιδα αγένειον έντή Μεσο

πεντηκοστή διδάσκοντα, εις καιρόν όπου ο κύριος τότε ήτον ανήρ τέ

λειος μετά το βάπτισμα. Το να ζωγραφίζουν τον Απόστολου Παύλον

εν τή αναλήψει, και εν τή Πεντηκοστή, εις καιρόν όπου ο Παύλος έγινε

μαθητής του Χριστού μετά την άναληψιν, και Πεντηκοστήν, και τον

του Στεφάνου λιθοβολισμών. Το να ζωγραφίζουν την ανάστασιν του

Χριστού, όχι εκ του τάφου τον Χριστόν εξερχόμενον, και τους στρα

τιώτας περί του τάφου όντας και φυλάττοντας, και τον Αγγελου

επί του λίθου καθήμενον, καθώς λέγει το Ευαγγέλιον, αλλά ζωγραφίζον

τες, τον μεν Χριστών, εις άδην καταβαίνοντα, τον δε Αδάμ και την

Εύαν κρατουμένους υπό τών χειρών αυτού, και τας πύλας και κλείθρα

τού άδου συντετριμμένα και δαίμονας πολλούς σκοτεινούς έκτισε όντας,

και πάντας τους προπάτορας και προφήτας, τα οποία δεν είναι εικών

της αναστασεως, αλλά εικών της εις άδην καταβάσεως του Κυρίου,

Ανάστασις δε και εις άδην κατάβασις, μεγάλην έχουσι την διαφοράν.
Εν γαρ τή εις άδην καταβάσει, χωρισμένη ήταν η ψυχή του σωτήρος

από το σώμα και η μεν ψυχή μονη κατήλθεν εις τον άδην, το δε σώ

μα έκειτο νεκρον εις τον τάφον εν δε τή αναστάσει, ήνώθη πάλιν ή

---------------------------------------------- , ----- , -----

ψυχή μετά του σώματος, και τούτό έστιν ή ανάστασις. Προς τούτοις

δεν πρέπει να ζωγραφίζουν εις την εικόνα της Πεντηκοστής ένα άν,

θρωποι υποκάτω τών Αποστόλων, και να τον επιγράφουν Κόσμο»,

αλλά αντι τούτου, πρέπει να ζωγραφίζουν τον προφήτης Ιωήλ, λέγοντα

"εκχτώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα, ώς ούτως έχουν

τις παλαικές εικόνες. Αυτά και άλλα όμοια άτοπα ιστορούν οι ζω

γράφοι από αμάθειαν και κακήν συνήθειαν, και ας τα διορθώσουν, στον

δα:οντες προσέτι να γίνουν τεχνίτα και ζωγράφοι επιτήδειοι και κα

λοι, διά να έχουν αι παρ' αυτών ιστορούμενα εικόνες, όμοιότητα με

τα πρωτοτυπα, καθώς παραγγέλλει ή άγία σύνοδος αύτη, και όχι να

ήναι αλλόκοτα τινες και ανόμοια. -
-

(1) Όρα ενταύθα πόσον σεβάσμιοι και αδέσιμοι είναι οι θείο

κανόνες, διότι με εκείνους τους τίτλους και τα ονόματα όπου σεμνύνει

τα ή θεόπνευστος και άγια Γραφή, με αυτούς τους ίδιους σεμνύνει

τους θείους κανόνας και ή άγια αύτη Σύνοδος, μαρτύρια αυτούς άπο

καλούσα, και δικαιώματα, και τα όμοια τούτοις,

(2) Δι' ο και ο Φώτιος, τίτλ. ά. κεφ. β. λέγει, ότι η γ. διάταξις



------------------------------
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πεχομένους αξίαν. Όθεν όριζομεν, πάντα τον προάγεσθαι μέλλοντα εις τον της επισκοπής βαθμών, πάντως τόν

ψαλτήρα γινώσκειν, να ώς εκ τούτου, και πάντα τον κατ' αυτόν κλήρον ούτω νοθετεί μυείσθαι ανακρίνεσθαι δε

ασφαλώς υπό του Μητροπολίτου, ει προθύμως έχοι αναγνώσκει, ερευνητικώς, και ού παροδευτικώς, τούς τε

ιερούς Κανόνας, και το άγιον Ευαγγέλιον, τήν τε του θείου Αποστόλουβίβλο, και πασαν την θεία Γραφή. Και

κατά τά θεία εντάλματα αναστρέφεσθαι, και διδάσκειν τον κατ' αυτόν λαόν ουσία γάρ της καθ' ημάς ιεραρχίας

εστί τα θεοπαράδοτα λόγια, ήγουν ή των θείων Γραφών αληθινή επιστήμη, καθώς ο μέγας απεφήνατο Διονύσιος

είδε αμφισβητοί, και μη άσμενίζοι ούτω ποιείν τε και διδάσκειν, μη χειροτονείσθαι έφη γάρ προφητικώς ό Θεός

«σύ επίγνωσιν άπώσω καγώ απώσομαι σε τού μη ιερατεύειν μοι». 1 αση, ο 6

-- Ερμηνεία

Και όλοι μεν οι Λαϊκοί Χριστιανοί πρέπει να μελετούσιν εις τα δικαιώματα του Θεού, και να μην λησμονούσε τα λόγια του,

καθώς ψάλλουσι και υπόσχονται με τον προφήτην κάθε ημέρα, εξαιρέτως δε και μάλιστα οι Ιερωμένοι. Διά τούτο ορίζει ο

παρών κανών, ότι εξάπαντος, νά ήξεύρη τα νοήματα του ψαλτηρίου, όποιος μέλλει να γένη Επίσκοπος διά νά διδάσκη από

αυτά τον λαό του να μανθάνουσι και αυτοί. Ομοίως να εξετάζεται ο τοιούτος ασφαλώς από τον Μητροπολίτη, αν έχη προ

θυμίαν εις τό νά άναγινώσκη, όχι έπιπολαίως και κατά μόνας τάς λέξεις, αλλά κατά βάθος, και με κατάληψιν τών νοημάτων,

τους ιερούς Κανόνας, ους ανωτέρω ήριθμήσαμε, το άγιον Ευαγγέλιον, τον Απόστολο, και όλην την θείαν Γραφή, και όχι

μόνον να αναγνώσκη ταύτα, αλλά και να πολιτεύεται καθώς αυτά παραγγέλλουσί, και να διδάσκο κατ’ αυτά το ποίμνιόν του.

Επειδή, καθώς αποφαίνεται ο Αρεοπαγίτης Διονύσιος (1), ουσία και σύστασις της εκκλησιαστικής ιεραρχίας είναι τα θεοπα
ράδοτα λόγια, ήτοι η αληθής κατάληψις, και ακριβής γνώσις των θείων Γραφών. Όχι και αμφιβάλλει και δεν ορέγεται να κά

μνη ταύτα, αυτός, και να διδάσκη και τους άλλους, ας μη γίνεται Επίσκοπος. Επειδή λέγει διά του προφήτου Ωσηε ο Θεός,

σύ την γνώσιν των εδικών μου νόμων έδιωξες από λόγου σου, και εγώ θέλω σε αποδιώξω από το να ήσαι ιερεύς εδικός μου

Συμφωνία,

«Συμφώνως με τον παρόντα και ο κό, της έν Καρθαγ. διορίζεται λέγων, ότι οι μέλλοντες χειροτονήσαι Επίσκοπο, ή Κλη

ορικών, πρέπει πρώτον να τους διδάξουν τους Κανόνας των ιερών Συνόδων, να κατά τους όρους και κανόνας των Πατέρων

πράττοντες, μη μετανοήσουν ύστερο, ώς παραβάται αυτών, οι μέλλοντες χειροτονηθήνα (2). Διά τούτο και ο Θεός προστάζει

- εκείνον που γένη άρχων του λαού, όχι μόνον να αναγινώσκη εις όλην του την ζωήν το Δευτερονόμιο, διά νά μάθη από αυ

το να φοβήται τον Κύριον, και να φυλάττη όλας τας εντολάς του, αλλά ακόμη τον αναγκάζει και να το αντιγράφη ο ίδιος

-με το χέρι του. «Και έσται όταν καθίση επί του δίφρου της αρχής αυτού, και γράψη εαυτώ το Δευτερονόμιον τούτο εις β

»βλίον παρά των ιερέων τών Λευτών (Δευτερονομ. ιζ. 18) και η αιτία, διά τήν οποίαν προστάζει αυτόν να το αντιγράφη ο ίδιος,

είναι, διά τί, εκείνος μεν όπου το άναγινώσκει μόνον, εύκολα λησμονά τά άναγινωσκόμενα νοήματα, εκείνος δε οπού και το γρά

οφει, έντυπάνει μέσα εις την μνήμη του τα νοήματα, με το να λαμβάνη καιρών, και άδεια να συλλογίζεται το καθ' ένα. Και προ

του να καταλάβη καλά το ένα, να μη γράφη το άλλο, ούτως ερμηνεύει ο Φίλων ο Ιουδαίος. Και άν τους εξωτερικούς άρ

•χοντας αναγκάζη ο Θεός εις τούτο, πόσω μάλλον τους εσωτερικούς, και ποιμένας του λαού του Αρχιερείς;»

Κανών Γ.

Πάσαν ψήφον γινομένην παρά άρχόντων, επισκόπου, ή πρεσβυτέρου, ή διακόνου, άκυρον μένειν κατά 1 Αποτελ. ά.
ν ν ν ν - ν ν * » - - ν η ---- β' λ". ξά τής

τον κανόνα τον λέγοντα Eί τις επίσκοπος κοσμικος αρχουσι χρησιμενος δι αυτων εγκρατής εκκλησίας ά, δ% της ει

γένητα, καθαιρείσθω και αφοριζέσθω, και οι κοινωνούντες αυτώ πάντες. Δεί γάρ τον μέλλοντα προβιβά-: %.
η ν η ν ν - α -- ν αν τ Εν αρυ.

ζεσθαι εις επισκοπή, υπό επισκόπων ψηφίζεσθαι, καθώς παρά των αγίων Πατέρων των εν Νικαίαώρ-1:ή Και υ ι Και μοθιζ

σται, έντώ κανόνι τωλέγοντ. "Επίσκοπον προσήκει, μάλιστα μεν ύποπάντων των εν τη επαρχία καθίστασθαι ει

δε δυσχερές είη το τοιούτον, ή διά κατεπείγουσαν άνάγκην, ή διά μήκος οδού, εξάπαντος τρεις επί το αυτό συνα

γομένους, συμψήφων γινομένων και των απόντων, και συντιθεμένων διά γραμμάτων, τότε την χειροτονίαν ποιεσθαι.
- Αν ν - - ν 5', -

Το δε κύρος των γινομένων, δίδοσθαι καθ' εκάστην επαρχίαν τώ Μητροπολίτη

του β. τίτλ. των νεαρών θέλει να κρατούσαν οι κανόνες των επτά

Συνόδων, και τα δόγματα αυτών, ώς αι θεία Γραφα.

(1) Σημείωσα ότι από την παρούσαν οικουμενικήν σύνοδον επικυρούνται

ώς γνήσια του Αρεοπαγίτου Διονυσίου τα συγγράμματα, και επιστομί

ζονται οι νόθα, ή αμφιβαλλόμενα ταύτα λέχοντες. Το ρητόν γαρ τούτο

έρανισμένον έστιν από το ά. κεφ. της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, καθώς

και εκείνο όπου αναφέρει ό ακόλουθος δ. της αυτής κανών, περί του Πέ

τρου, τό λέγον «Πέτρος ή κορυφαία των "Αποστόλων άκρότης», φράσις

έστι τού αυτού Διονυσίου, λαμβανομένη από το γ', κεφ. των θείων ό–

νομάτων. Βιβλία δηλ. και τα δύω, από τα όποια μάλιστα λαμβάνουσε

την ύλην της αντιλογίας οι τά τού Διονυσίου διαβαλλοντες ουκ όρθώς

ου μόνον δε ή παρούσα αύτη σύνοδος, αλλά δή και ή οικουμενική ς".

τα συγγράμματα του Διονυσίου επικυροί, πράξ, σ' ένους περί της Θε

ανδρικής ενεργείας αναφέρει, έρανισθείσα την λέξιν ταύτην από την δ'.

προς Γάιον του αγίου επιστολήν. Να μην και ή έπι Μαρτίνου συστά

σκ εν Ρώμη κατά μονοθελητών σύνοδος και ο Σωφρόνιος εν τη κατά

Ιεροσόλυμα συνόδων και ο Ανδρέας Κρήτης παραφράζει τά εν τώ γ.

κεφ. των περί θείων ονομάτων, όπου αναφέρεται περί της κοιμήσεως της

Θεοτόκου και ο θείος Μάξιμος αυτόν σχολιάζει και ό Δαμασκηνός αυ

του μέμνητα βιβλ. ά. κεφ. ιβ. των δογματικ. και ο Πάπας Αγάθων εν

τη προς βασιλέα Κωνσταντίνου με επιστολή. Ει δε οι αρχαίοι άγιοι

τών του Διονυσίου συγγραμμάτων ου μνημονεύουσεν, αλλά τούτο ποιούσι,

κατά τον Κρέσιον, επειδή ήθελον από μόνων τών της γραφής μαρτυριών

τα εαυτών αποδεικνύειν λόγια. Και μόλον όπου και ο Πέτρος Λανσέ

λιος, και Κορδέρος, οι ησουίται αποδεικνύουσεν, ότι εκείνο όπου λέγει

ό θεολόγος Γρηγόριος εν τώ εις την Χριστού γέννησεν λόγω «δ και άλλω

ντινί των προήμων πεφιλοσόφητα κάλλιστάτε και υψηλότατα», το λέ

γει διά του Αρεοπαγίτην Διονύσιου ερμηνεύονται τον ύμνον των Σερα

φείμ, προ του Γρηγορίου όντα. Και ουχί διά τον Αθανάσιου, ώς λέγει

ο Νικήτας, επειδή ο Αθανάσιος έζη, ότε έζη και ο Γρηγόριος,

και ου προ αυτού. Ήδυνάμεθα ήμες να φέρωμεν εδώ τα δικαιολογήμα

τα τών άντλεγόντων, και να τα δείξωμεν ουκ για Αλλά τό ένομίσα

μεν περιττόν. Επειδή δύω οικουμενικα σύνοδοι (και δύο τοπικαι,)

και τόσοι άλλοι άγιοι, αρκούσιν αντί πολλών μυριάδων αντιλεγόντων

(2) Και ή ρκγ. του Ιουστινιανού Νεαρά προστάζει, ότι ο μέλλων

γίνεσθαι Αρχιερεύς να διδάσκεται τρείς μήνας της θείας γραφάς, και
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Ερμηνεία,

Ο παρών κανών σύγκειται απο τον λ. κανόνα των Αποστόλων, και τον δ. της ά., τους οποίους επειδή εξηγήσαμε, όρα

την ερμηνεία αυτών εκεί. Ένα μή και ενταύθα περί των αυτών παλιλλογώμεν τούτο δε μόνον ιδιαίτερον ούτος έχει ότι να με

νη άκυρος κάθε ψήφος Επισκόπου, ή Πρεσβυτέρου, ή Διακόνου, ήτις ήθελε γένη από εξουσίαν και δυναστείαν άρχόντων και

ότι οι Επίσκοποι να ψηφίζωνται από Επισκόπους, κατά προηγούμενον τρόπο, δηλ. ότι δε και οι Πρεσβύτεροι και οι Διάκο

νοι ψηφίζονται, δηλούται μάλιστα από τον παρόντα κανόνα, περί ου όρα την υποσημ. του β'. Αποστολικού, ότι δε και ο Χρι

στιανοί πρέπει να συμψηφίζουν επομένως μετά τους Αρχιερείς τους μέλλοντας ιερωθήναι, δηλοί ή ερμηνεία του ξά. Αποστολι

κού. Όρα και τον ά και β. Αποστολικό, και την υποσημείωσιν του έι της εν Λαοδικεία

Κανών Δ.

- Ο κήρυξ της αληθείας Παύλος ό θείος άπόστολος, οιονεί κανόνα τίθεις τους Εφεσίων πρεσβυτέροις, μάλλον δε

Πράξ. κ".33. Ικα παντί ιερατικώ πληρώματι, ούτως έπαρρησιάσθη ειπών «Αργυρίου, ή χρυσίου, ή ιματισμού, ουδενός

35. νέπεθύμησα πάντα υπέδειξα υμίν, ότι ούτω κοπιώντας δεν αντιλαμβάνεσθαι των ασθενούντων, μακάριον

οηγούμενος το διδόναι, ή λαμβάνειν». Διο και ημείς παρ' αυτού μαθητευθέντες, όριζομεν μηδόλως αισχροκερδώς
επινοείσθαι έπίσκοπον προφασιζόμενον προφάσεις εν αμαρτίαις, απαιτείν χρυσόν, ή άργυρον, ή έτερον είδος, τους υπ’

ά, Κορινθ, Ιαυτόν τελούντας έπισκόπους, η κληρικούς, η μοναχούς, φησί γάρ ό Απόστολος, «άδικοι βασιλείαν θεού
σ'. 9. νού κληρονομήσουσι και ουκ οφείλει τα τέκνα τους γονεύσι θησαυρίζειν, άλλ' οι γονείς τους τέκνοις. Εί

Ε »τις ούν δι' απαίτησιν χρυσού, ή ετέρου τινός είδους, είτε διά τινα ιδιοπάθειαν (1) ευρεθείη απείργων της

- - - - - - »λειτουργίας, και αφορίζων τινά των υπ' αυτόν κληρικών, ή σεπτόν ναόν κλείων, μή γίνεσθαι εν αυτώ

γαλε 16 η ντάς του θεού λειτουργίας, εις αναίσθητα την έαυτουμανίαν επιπέμπων, αναίσθητος όντως έστιν, και τη

» ταυτοπαθεία υποκείσεται, και επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού, ώς παραβάτης εντολής Θεού, και των

ά, Πέτρου Ι » Αποστολικών διατάξεων». Παραγγέλλει γάρ και ο Πέτρος ή κορυφαία των Αποστόλων άκρότης. «Ποι

- »μαίνετε το ένύμύν ποίμνιον του Θεού, μη αναγκαστώς, άλλ' έκουσίως κατά Θεόν. Μη αισχροκερδώς,

αλλά προθύμως. Μη ώς κατακυριεύοντες των κλήρων, αλλά τύποι γινόμενοι του ποιμνίου και φανερωθέντος του

• Αρχιποιμένος, κομείσθε τον άμαράντινον της δόξης στέφανον».

Ερμηνεία,

Επειδή ο μέγας Παύλος, και διά του λόγου, και διά του έργου παραγγέλλει εις τους Αρχιερείς των Έφεσίων, και δι' αυ

των εις όλους τους μετά ταύτα Αρχιερείς, να μην επιθυμούσεν άργύριον, ή χρυσίον, ή μάτια, αλλά διά του κόπου των χει

ρών αυτών να βοηθούσε τους ασθενείς και χρείαν έχοντας, και ότι είναι μακάριον το να δίδη μάλλόντινας, παρά να παίρνη (2),

Δια τούτο και ο παρών κανών προστάζει, ότι κανένας Αρχιερεύς να μη ζητή χρεωστικώς κατά αισχροκέρδεια, χρυσίον ή άρ

γύρο, ή άλλο τι πράγμα από τους υποκειμένους αυτώ Επισκόπους, ή Κληρικούς, ή Μοναχούς, επειδή είναι άδικος ή τοιαύ

τη ζήτησις, οι δε άδικοι βασιλείαν Θεού δεν κληρονομούσι, κατά τον αυτον Απόστολο». Και επειδή τα τέκνα δεν χρεωστούσι

να θησαυρίζουν διά να δίδουν εις τους γονείς, άλλοι γονείς διά να δίδουν εις τά τέκνα. Όποιος λοιπών Αρχιερεύς ευρεθή, να

άργίζη, ή να αφορίζη τινά Περέα, ή κληρικών, ή να κλείη έκκλησίας διά νά πάρη άσπρα, ή διά καμμίαν του άλλην εμπάθεια,

ουτος άς παθαίνη εκείνο όπου κάμνει, ήτοι άς άργίζεται, και ας αφορίζεται, Επίσκοπος μενών από τον μητροπολίτην του, Μη

τροπολίτης δε ών, από τον Πατριάρχη» του. Ο γάρ κορυφαίος Πέτρος παραγγέλλει εις τους αρχιερείς ταύτα, ποιμαίνετε το

ποίμνιον του Θεού, όχι αναγκαστικώς και τυραννικώς, αλλά θεληματικώς, και κατά Θεόν όχι αισχροκερδώς, αλλά προθύμως,

όχι ώς κατακυριεύοντες του Κλήρου, αλλά ώς τύποι και παραδείγματα γινόμενοι του ποιμνίου, να, όταν φανερωθή ο αρχιποι

μην Xριστος έντή δευτέρα αυτού παρουσία, λάβετε παρ’ αυτού των αμάραντον της δόξης Στέφανο. Ανάγνωθι και τον αθ.

Αποστολικόν.

Κανών Ε.

Α: ": "Αμαρτία προς θάνατόν έστιν, όταν τινές άμαρτάνοντες αδιόρθωτοι μένωση. Το δε τούτου χείρον, εάν

και ο τραχηλιώντες κατεξανίστανται της ευσεβείας, και της αληθείας, προτιμώμενοι τον μαμωναν της του

Γ, παρ. 1 Θεού ύπακοής, και των κανονικών αυτού διατάξεων μη αντεχόμενο. «Εν τούτοις ουκ έστι Κύριος ο

»Θεός, ει μήπου ταπεινωθέντες, του ιδίου σφάλματος ανανήψωσι Χρή γαρ μάλλον αυτούς προσέρχεσθαι τω Θεώ,

»και μετά συντετριμμένης καρδίας, την άφεσιν τούτου του άμαρτήματος, και την συγχώρησιν αιτείσθαι, ουχί ένα

Ψαλμ. λy". Ι » βρύνεσθαιτή άθέσμωδόσει » Εγγύς γάρ Κύριος τους συντετριμμένος τη καρδία. Τους έγκαυχωμένους ού,

18. διά δόσεως χρυσίου τετάχθα έν έκκλησία, και ταύτητή πονηρά συνηθεία επελπίζοντας, τη άλλοτριούση

τους ιερούς Κανόνας. Ο δε μη τοιουτοτρόπως χειροτονηθείς να καθήρε- »ύπ’ αυτών διωρισμένους στέργειν τε και φυλάττειν Κανόνας, και τις α

ται, και ο χειροτονήσας αυτόν να αργήται επειδή είναι πράγμα αι- γίας διατάξεις, όσα τους ιερος ημών Πατράσι κατά διαφόρους και

σχρόν και παράλογον να διδάσκεται μετά την χειροτονίαν από άλλους, εκεί- κρούς και χρόνους ετυπώθησαν, πάντα, ού, αποδέχονται, συναποδεχόμε

νος όπου χρειαστεί να διδάσκο τους άλλους. Όρα δε και (σελ. 440. »νος, και ούς αποστρέφονται, συναποστρεφόμενος».

της Γιούρι Γραικορωμ) όπου μετά το σύμβολον της πίστεως εκφωνεί κά- (1) Ιδίαν εμπάθειαν, παρ’ άλλοις,

θε Επίσκοπος εν τω καιρώ της χειροτονίας του, και ταύτα ακόμη «Προς (2) Το ρητόν τούτο, ο μεν Παύλος λέγει εις τας πράξεις πως το

»τούτοις αποδέχομαι τάς άγιας και οικουμενικάς Ζ. συνόδους, αίτινες είπεν ό Κύριος. Ευθαλιος δε τις ό Σούλκης Επίσκοπος, σύγχρονος τώ

επί φυλακή των σεπτών δογμάτων συνηθροίσθησαν, καθομολογών τους. Μεγάλη Αθανασίω, λέγει, ότι το έλαβεν ο Παύλος από τις διαταγές
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από του Θεού, και εκ πάσης ιερωσύνης, και εκ τούτου αναδεί προσώπω, και άπερκαλύπτω στόματι, όνειδιστικούς

λόγος τους δι’ άρετης βίου ύπο του αγίου Πνεύματος εκλεγέντας, και καταταγέντας εκτός δόσεως χρυσίου, άτι

μάζοντας, πρώτα μεν τούτο ποιούντας, τον έσχατον βαθμόν λαμβάνειν του οικείου τάγματος. Ει δι επιμένοιεν,

δι' επιτιμίου διορθούσθαι. Είδε τις επιχειροτονία φανείη ποτέ τούτο πεποιηκώς, γνέσθω κατά τον Αποστολικών

κανόνα τον λέγοντας «Είτις Επίσκοπος διά χρημάτων της αξίας ταύτης έγκρατης γένητα, ή Πρεσβύτερος, η

»Διάκονος, καθαιρείσθω και αυτός και ο χειροτονήσας, και έκκοπτέσθω παντάπασιν εκ της κοινωνίας, ώς Σίμων

υπ' εμού Πέτρου». Ωσαύτως και κατά τον δεύτερον κανόνα των εν Χαλκηδόνι όσίων Πατέρων ημών, τον λέγον

τα «Eί τις Επίσκοπος επί χρήμασι χειροτονίαν ποιήσοιτο, και εις πράσιν καταγάγοι την άπρατον χάριν, και χει

κροτονήσοι επί χρήμασιν Επίσκοπον ή Χωρεπίσκοπον, ή Πρεσβύτερον, ή Διάκονον, ή τινα τών εν τώ Κλήρω κα

-παρίθμουμένων ή προβάλλοιτο επί χρήμασιν Οικονόμου, η Έκδικο, ή Παραμονάριον, ή όλως τινά του κανόνος,

κδι αισχροκέρδειαν οικείαν, ό τούτο επιχειρήσας, έλεγχθείς, κινδυνευέτω εις τον ίδιον βαθμόν. Και ο χειροτονούμε

-νος μηδέν εκ της κατ’ εμπορίανώφελείσθω χειροτονίας, η προβολής, αλλ' έστω αλλότριος της αξίας ή του:
κτίσματος, ούπερ επί χρήμασιν έτυχεν. Ειδέτις και μεσίτεύων φανείη τους ούτως αισχρος και αθεμίτος ήμ

γμασι και ούτως, ει μεν Κληρικός εί, εκ του οικείου έκπιπτέτω βαθμού, είδε Λαϊκός, ή Μοναχός, αφορζέσθω.

Ερμηνεία,

Μερικοί, μέλλοντες να συναριθμηθώσιν εις τον Κλήρον εκκλησίας τινός, έπρόσφεραν χρήματα εις αυτήν αυτοπροαιρέτως, κατά

λόθεον γνώμη, όχι διά να λάβουν με αυτά τον Κλήρον, άλλ’ ώς αφιερούντες αυτά τω Θεώ, κατά τον Βαλσαμώνα. "Υστερον

δε καυχώμενοι εις την δόσιν τών χρημάτων, και προτιμώντες τον μαμωνά, και πλούτο, περισσότερον από τους ιερούς Κανόνας,

έζήτουν πρωτοκαθεδρίας, και με αδιαντροπία, ώνειδίζον τους Κληρικούς εκείνους, οίτινες υπό του αγοι εκλεγόμενο Πνεύμα

τος, διά την ενάρετον αυτών πολιτεία, έσυναριθμούντο εις τον Κλήρον χωρίς δόσεως χρημάτων. Διά τούτο λοιπόν προστάζει ο

παρών κανόν, ότι οι εις τα χρήματα ταύτα καυχώμενοι, και όνειδίζοντες τους άλλους διά τί δεν έδωκαν, να καταβιβάζωνται

εις τον κακώτατον τόπον των ομοταγών αυτος Κληρικών. Είδε και επιμένουσιν ακόμη εις τούτο, να διορθώνωνται από τον

Αρχιερέα, με βαρύτερον αρμόδιου επιτίμιον. Φέροντες δε οι Πατέρες ούτοι και το του Ιωάννου ρητο, άμαρτίαν μεν θανάσιμον

όνομάζουσι την αδιόρθωτον εις τά χρήματα καύχησιν τών τοιούτων Κληρικών (1), χειροτέραν δε άμαρτίαν του θανασίμου όνο

μάζουσι την κατά των άλλων Κληρικών αναισχυντίαν αυτών και αυθάδεια». Και ότι, εις αυτούς δεν είναι Κύριος ο Θεός, κα

τά την γραφή». Αθεσμον δε ονομάζουσι την τών χρημάτων αυτών δόσιν, όχι καθ' εαυτήν, καλή γαρ αύτη, κατ' αρχάς και φι

λόθεος, αλλά διά την υστερινήν καύχησιν των διδόντων και αδιαντροπία». Πρόσεχε λοιπόν να μη λάβης την δόσιν ταύτην τών

χρημάτων προς χειροτονία. Ότι ο κανών φαίνεται, πώς περιέχει δύο μέρη. Το μεν πρώτον εμποδίζει να μη δίδουν, ουχί προς

το χειροτονηθήναι, τούτο γάρ ύστερον, αλλά προς το συγκαταριθμηθήναι και αυτοί εις την εφημερίαν έκκλησίας τινός, και έπει

τα αυθαδιάζουσι και καταφρονούσε τους πτωχούς και ευλαβείς κληρικούς, αυτήν λοιπόν εμποδίζει ώς άθεσμον. Eίτα, επιφέρει

και δεύτερον, ότι αν τα τοιαύτα χρήματα ήθελαν τα προσφέρη διά χειροτονία, να καθήρωνται, κατά τους προλαβόντας κανόνας

Επιφέρει δε ο κανών, ότι όποιος ήθελε δώση χρήματα διά να χειροτονηθή Κληρικός, ή "Ιερεύς, να λαμβάνη τα επιτίμια του

κθ. Αποστολ. και του β' της δ. ους και εκθέτει αυτολεξεί και άρα την ερμηνείαν αυτών έχει

Κανών ς". Ο

Επειδήπερκανών έστινό λέγων, δις του έτους καθ' εκάστην επαρχίαν χρήγίνεσθαι, διά συναθροίσεως:
Επισκόπων, τάς κανονικάς ζητήσεις. Διά την συντριβή, και το ενδεώς έχειν πρός όδοιπορίαν τους συνα- της ει οι

θροιζομένους, ώρισαν οι της έκτης συνόδου όσιοι Πατέρες, εξάπαντος τρόπου και προφάσεως, άπαξ του τής ς", ή. -

ενιαυτού γίνεσθαι, και τα εσφαλμένα διορθούσθαι. Τούτονούν τον κανόνα και ήμες ανανεούμεν καίει τις ευρεθή

άρχων τούτο κωλύων, αφορζέσθω. Ειδέ τις εκ των Μητροπολιτών αμελήσοι τούτο γίνεσθαι, εκτός ανάγκης και

βίας, και τινος ευλόγου προφάσεως, τους επιτιμίοις υποκείσθω. Της δε συνόδου γενομένης περί κανονικών και

ευαγγελικών πραγμάτων, δεί τους συναθροισθείσιν Επισκόποις έν μελέτη και φροντίδι γίνεσθαι του φυλάττεσθαι

τάς θείας και ζωοποιούς εντολάς του Θεού. Εν γαρ το φυλάσσειν αυτάς, ανταπόδοσις πολλή, ότι και 1,5% το

λύχνος εντολή, νόμος δε φώς, και όδός ζωής έλεγχος και παιδεία και, ή εντολή Κυρίου τηλαυγής φω-:

τίζουσα οφθαλμούς. Μη έχειν δε άδειαν τον Μητροπολίτη, έξιών επιφέρεται ο Επίσκοπος μετ' αυτού, ""

ή κτήνος, ή έτερον είδος απαιτείν. Είδε τούτο έλεγχθείη πεποίηκώς, αποτίσει τετραπλάσιον

των Αποστόλων. Ευρίσκεται γάρ τούτο εν τώ γ', κεφ. τού ό'. βιβλ.

των διαταγών αλλά κακεί γράφεται πώς το είπεν ο Κύριος, και όρα

τό προοίμιον τών αυτών διαταγών.

(1) Ο μεν Μητροφάνης ό Σμύρνης ερμηνεύων τάς καθολικάς επιστολάς.

λέγει ότι άμαρτία προς θάνατον. Περί ής λέγει ό Ιωάννης, έστιν άμαρ

τία προς θάνατον, και έστιν άμαρτία μή προς θάνατον είναι, κάθε άμαρ

τία, ήτις έπαιδεύετο από τον παλαιών νόμου με παιδείαν θανάτου. Κα

θώς ήτον ή βλασφημία κατά του Θεού, ό έκούσιος φόνος, ή κτηνοβα

τία, ή μοιχεία, και τα άλλα. Μη προς θάνατον δε άμαρτία είναι εκεί

νη, όπου δεν έπαιδεύετο με θάνατον, ώς ό στανικός φόνος και άλλα.

"ρ δε Αναστάσιος ό Σιναΐτης (ερωτήσι νό") λέγει, ότι προς θάνατον μεν

--

αμαρτία είναι ή έν γνώσει γινομένη μή προς θάνατο, δι, ή εν αγνοία

γινομένη. Και ή κατά Θεού βλασφημία προς θάνατόν έστιν, αλλά και

ή εν γνώσει μεγάλη αμαρτία, οίον φόνος, μοιχεία κ.τ. επειδή θανατούσε

ταύτα την ψυχήν. "Η δε παρούσα σύνοδος προς θάνατον αμαρτίαν,

την αδιόρθωτου και αμετανόητου λέγει. Συμφώνως δε με την σύνοδου

ταύτην λέγει και ο οικουμένιος, ότι προς θάνατον αμαρτία έστιν ή μή

δι' επιστροφής διορθoυμένη, Όρα ή του Ιούδα, και των μνησικάκων,

περί ών είρηται, οδοί μνησικακων εις θάνατον (παροιμ. ιβ. 28), όρα

και την υποσημείωσιν εις τό γ, κεφ. της προς τον πνευματικών διδα

σκαλίας, ή όποια χάριτι Χριστού ετυπώθη τώρα νεωστί.

 

24"
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ο παρών καιων ανανεώνει τον ή της τ, όστις διορίζει, ότι επειδή και δεν δύνανται να γίνουν δω σύνοδο Επισκόπων τον

ή: περί των εκκλησιαστικών κανονικών ζητημάτων, ώς οι κανόνες διορίζουσιν ο λζ, δηλ. των Αποστ. ο έ της ά και ο

ιθ. της τετάρτης, διά την δυσκολίαν της οδοιπορίας, εξάπαντος να γίνεται μία σύνοδος τον χρόνο, διά να διορθώνη τα συμπί
πτοντα σφάλματα Προστίθησι δε ο κανών ούτος, ότι όποιος μεν από τους άρχοντας εμποδίση την τοιαύτην σύνοδον, να αφο

ρίζεται. Όποιος δε Μητροπολίτης άμελήση εις τούτο (έξω μόνον αν υπό ανάγκης και ευλόγου αιτίας έμποδισθή), νά πίπτη -

πoκάτω εις επιτίμια. Επειδή δε η σύνοδος έχει να γίνεται διά νά έρευνά, ει φυλάττονται τόσον τα κανονικά, αφορισμοί θε

τέον, οικονομία πραγμάτων εκκλησιαστικών, και τάλλα, όσον και τα ευαγγελικά διατάγματα, διά τούτο οι συναθροιζόμενοι Ε

πίσκοποι πρέπει να φροντίζωσιν εις το να φυλάττωνται από τους λαούς αυτών αι του Ευαγγελίου ζωοποια έντολα. Επειδή διά

την φύλαξιν αυτών μισθός πολύς δίδεται κατά τον Δαβίδ. Kαι ή εντολή και ο νόμος του Θεού είναι λύχνος, και φώς, και οδός

ζωής, κατά τον παροιμιαστήν. Δεν έχει δε άδειαν ο Μητροπολίτης να ζητή χρεωστικώς από τον Επίσκοπόν του κτήνος, ή ότι

άλλο πράγμα έχει μαζί του, είδε και ήθελε κάμη τούτο, να το πληρώνη τετραπλάσιον, άρα και τον λζ. Αποστολ

Κανών Ζ.

ε: Εφη Παύλος ο θείος απόστολος, τινών άνθρώπωνα αμαρτία πρόδηλοί εισι, τσι δε και έπακολου

Καρθ. ψά. θουσιν. Αμαρτιών ούν προκαταλαβουσών, και έτεραι άμαρτίαι έπονται ταύτας. Tή ούν ασεβεί αιρέσει

τών χριστιανοκατηγόρων, και άλλα άσεβήματα συνηκολούθησαν Ώσπερ γάρ την τών σεπτών εικόνων όψιν άφείλον

το εκ της εκκλησίας, και έτερά τινα έθη παραλελοίπασιν, άχρή άνανεωθήναι, και κατά την έγγραφον και άγρα
φον θεσμοθεσίαν, ούτω κρατεΐν. Όσοι ούν σεπτοί ναοί καθιερώθησαν έκτος άγιων λειψάνων μαρτύρων, όριζομεν έν

αυτούς κατάθεσιν γενέσθαι λειψάνων μετά της συνήθους ευχής, ό δε άνευ άγιων λειψάνων καθιερών ναών, καθαι

ρείσθω, ώς παραβεβηκώς τάς εκκλησιαστικάς παραδόσεις,

Ερμηνεία,

Το αποστολικόν τούτο ρητόν ο μεν Μέγας Βασίλειος, άλλως ήρμήνευσε, ή δε παρούσα σύνοδος, άπλοϊκώτερον αυτό εξέλαβε,

λέγουσα, ότι εις τας προλαβούσας άμαρτίας όπου κάμνει τινάς, άκολουθούσε και άλλα άμαρτία. Καθώς συνέβη εις τους χρι

στιανοκατηγόρους εικονομάχους, οίτινες καθώς έστέρησαν την έκκλησίαν άπό τάς άγιας εικόνας, έτζι και άλλα τινά της έκκλη

σίας κατερρόνησαν, και απέβαλαν. Τα οποία πρέπει να ανανεωθούν, να και ή έγγραφος θεσμοθεσία, και η άγραφος (1) πα

ράδοσις κρατή. Λοιπόν, όσοι θείοι ναοί καθιερώθησαν χωρίς μαρτυρικά λείψανα από αυτούς, εις τούτους να κατατίθωνται ταυ

τα, λεγομένης και της περί τούτων διαλαμβανούσης εν τοις έγκαινιος ευχής, (2) όποιος δε Αρχιερεύς εις το εξής, χωρίς ά

γίων λειψάνων μαρτυρικών καθιερώσοι ναών, ούτος, ως παραβάτης των εκκλησιαστικών παραδόσεων, άς καθήρεται

Συμφωνία

Ο δε Πά, της έν Καρθαγένη διορίζει, ότι τά θυσιαστήρια εκείνα, μέσα εις τα οποία δεν είναι τεθησαυρισμένα, σώμα, ήλεί
«η

ψανα Μαρτύρων, ή νά κρημνίζωνται, ή να αποδοκιμάζωνται

(1) Περί των αγράφων παραδόσεων ορα εις τον τά, η Βασιλείου, να, και όχι μαρτυρικά. Τινές δε θέλουσι να γίνωνται και λείψανα όσιο

(2) Τα μαρτυρικά λείψανα ούτω κατατίθενται κατά την διάταξιν μαρτύρων, και ιερομαρτύρων. Αγκαλά και τούτο ου λέγει το ευχολό

του παλαιού ευχολογίου. Μετά την ιεροτελεστίαν τής καθιερώσεως, ήτοι γιον γ. ότι και τα μαρτυρικά ταύτα λείψανα πρέπει να αποθησαυ

του ενθρονισμού του ναού, λαμβάνει τρεις μερίδας μαρτυρικών λειψά- ρίζωνται υποκάτω εις την αγία τράπεζα, και όχι εις άλλο μέρος του

νων ο Αρχιερεύς, και βαλών αυτάς εις θήκην, και επιχέας επάνω αυ- ναού, να πληρούται το λόγιον εκείνο Μαρτύρων θείος χωρος, της

τών άγιον μύρου, κλείει την θήκην. Και αν μεν ή αγία τράπεζα στέ- εκκλησίας ή βάσις. Καθώς διατάσσει ή περί των εγκαινίων ακολουθία,

κεται επάνω εις κολώνας, αποκρύττει την θήκην ταύτην εις το έδα- Οσοι δε εις άλλο μέρος ταύτα βάλλουσε, μεγάλως άμαρτάνουσι δ. και

φος ύποκάτω εις τας κολώνας τάς βλεπούσας κατά ανατολάς (τενές τελευταίου, ότι εις κάθε ναού, ή μικρού ή μεγάλου εγκαίνια, εξ ά

δε δια, το σεβασμιώτερον λέγουσιν, ότι πρέπει να τίθεται ή θήκη των νάγκης και απαραιτήτως πρέπει να αποθησαυρίζωνται μαρτυρικά λείψα

μαρτυρικών λειψάνων, όχι κατά το έδαφος, αλλ' εις μίαν από τας προς

άνατολάς κολώνας, εάν δηλονότι ή μερίδες των λειψάνων ένα μικραίς,

ει δε είναι μεγάλα κομμάτια, εις τό έδαφος αποκρύπτονται), άν δε η

τράπεζα βαστάζεται από ένα μόνον κιόνιον, άποτίθεται ή θήκη εις το

μέσον του κίονος, και επάνω αυτού ή άγια τίθεται τράπεζα. Τέσσαρα

δε πράγματα είναι άξια σημειώσεως εις την πορούσαν τών εγκαινίων ύ

πόθεσιν ά, ότι τα εγκαίνια παντός ναού πρέπει να εκτελούνται από

Αρχιερέα κατά την διάταξιν και υποτύπωσιν τού ευχολογίου. Όθεν αν

εις πολλούς τόπους συγχωρούσαν οι Αρχιερείς να κάμνουσιν εγκαίνια

ναών, καθώς και εις την Μοσχοβίαν επιτρέπουσιν οι Αρχιερείς εις τους

Αρχιμανδρίτας να εγκαινιάζωσι θείους ναούς, τούτο, λέγω, παρά την

διάταξιν τού ευχολογίου εστί Πανταχού γαρ και το ευχολόγιον, και

Συμεών ο Θεσσαλονίκης, όπου περί εγκαινίων αναφέρει, Αρχιερέα λέγουσι,

και όχι ιερέα Μικρά δε εγκαίνια, ούτε το ευχολόγου αναφέρει, αλλ'

ούτε έν τη Μοσχοβία όλως γινώσκουσε τι είναι. Φαίνεται γάρ ταύτα

ότι είναι μεταγενέστερα, β. ότι τα λείψανα όπου μέλλουν να αποθη

σαυρισθούν, πρέπει να ήναι μαρτυρικά, και όχι όσιακά, ή ιεραρχικά

Διά τούτο είναι επαινετή ή συνήθεια όπου ενεργείται εις την Μοσχο

βίαν εκεί γαρ τα μαρτυρικά λείψανα φυλάττονται εις την αρχιεπισκο

πην, και όταν ήναι, χρεια να εγκαινιασθή κανένας ναός, τα λαμβάνει

από εκεί μόνος ο Αρχιερεύς, διά να μην γένη λάθος, και αντί μαρτυ

ρικών λειψάνων, αποθησαυρισθούν, ή κοινά λείψανα, ή άλλα άγια λείψα

- ν -- - - - - ν - - -

να υποκάτω της αγίας τραπέζης. Όθεν, όσοι Αρχιερείς επιτελούν μεγά

λα εγκαίνια, ή όσοι Αρχιερείς, ή "Ιερείς, επιτελέσουν τα λεγόμενα μικρά

και συντομώτερα εγκαίνια χωρίς λειψάνων μαρτυρικών, πρέπει να καθή
ρωνται, κατά τον διορισμών του παρόντος κανόνος. Η συστατική γαρ

και ουσιώδης διαφορά των εγκαινίων του ναού είναι ή τών εν αυτώ
μαρτυρικών λειψάνων άποθησαύρισης, και άνευ τούτων γενέσθαι άδύνα

τον. Τα δε αντιμίντια με το να έχουν την άγιαστικήν δύναμιν, την

οποίαν χαρίζεται εις αυτά ή καθιέρωσις ναού τινος και ή επί τή κα

θιερώσει των ευχών τελετή, και προσέτι ή επταήμερος εν τή του κα

θιερωθέντος ναού τραπέζη ιερουργία, άναπληρούσι τον τόπον τής κα-

θιερωμένης αγίας τραπέζης. Διά τούτο γαρ και άνεμποδίστως ταύτα δί

δονται, όπου ήθελε γένη χρεία τούτων, και ου περιγράφονται εις την

ενορίαν μόνον εκείνην, όπου καθιερώθησαν, καθώς οι περιγράφεται και

το άγιον μύρον και άλλα άγια. Αλλά τίθενται επάνω εις τάς τραπέ

ζας εκείνας, αι οποίαι δεν εκαθιερώθησαν, κατά την ά. άπόκρισαν του,

Πέτρου, και Μανουήλ Πατριάρχην τον Χαριτόπουλον (σελ. 239 του

Γιούρ), αρκούσε γάρ ταύτα κατά Βαλσαμώνα, αντί καθιερώσεως, ήτοι έν

θρονισμού, και αντί άνοιξεων (των θυρών δηλ. του ναού, το οποίον γί

νεται όταν τελούνται τινος ναού τα εγκαίνια άνοιγομένων των θυρών,

και ψαλλομένου του, Άρατε πύλας οι άρχοντες ήμων κ. τ.λ.), πλήν διά

νά σώζωσιν αληθώς και ακριβώς τόπον καθιερωμένης τραπέζης, ή των

άλλων απάντων αγιστεία δεν είναι αρκετή μόνη εις το να καθιερώσει

Η
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Κανών H".

Επειδή πλανώμενοί τινες έκτης των Εβραίων θρησκείας, μυκτηρίζειν έδοξα Χριστόν τον Θεόν ήμων, προσποιού

μενοι μέν χριστιανίζειν, αυτόν δε άρνούμενοι κρύβδην, και λαθραίως σαββατιζοντες και έτερα ιουδαϊκά ποιούντες

Ορίζομεν, τούτους μήτε εις κοινωνία, μήτε εις ευχήν, μήτε εις εκκλησίαν δέχεσθαι αλλά φανερώς είναι κατά
την έαυτών θρησκείαν Εβραίους, και μήτε τους παίδας αυτών βαπτίζειν, μητε δολον ωνεί θα ή κτάσθαι. Είδε

έξι ειλικρινούς πίστεως επιστρέψοι τις αυτών, και όμολογήσοι έξιόλης καρδίας θριαμβεύων τά κατ αυτούς έθη και

πράγματα, προς το και άλλους έλεγχθήνα και διορθώσασθαι Τούτον προσέχεσθαι κα βαπτίζειν τούς παίδας

υτού. Και άσφαλίζεσθαι αυτούς άποστήνα τών Εβραϊκών επιτηδευμάτων. Ειδεμή ούτως έχοεν, μηδαμώς αυ

τούς προσδέχεσθαι, - --

- Ερμηνεία, --

Ορίζει ο παρών κανών, νά μή συγκοινωνή τινας, μήτε να συμπροσεύχεται, μήτε εις εκκλησίαν νά δέχεται τους Εβραίους ε

κείνους, οίτινες καθ' υπόκρισιν μόνον εγένοντο Χριστιανοί, και εις την ορθόδοξον πίστιν προσήλθον, κρυφίως δε άρνούνται, και

περιπαίζουσι Χριστόν τόν Θεόν ημών, φυλάττοντες τα Σάββατα, και άλλας συνηθείας ιουδαϊκάς, (ήτοι το να περιτέμνουσι τους

υιούς των, νά νομίζουσινάκάθαρτον έκείνον που πάση νεκρών, ήλεπρών, και άλλα όμοια) αλλά να ήναι πάλιν οι τοιούτοι Εβρα

οι ώς και πρότερον, και ούτε νά βαπτίζη τινάς τα παιδία των, ούτε νά άφινη αυτούς να αγοράζουν δολο, ή με άλλαγήν,

ή δωρεάν, ή με άλλον τρόπον να αποκτούν αυτόν. Εάν δε με καθαράν και άδολον πίστιν επιστρέψη τινάς Εβραίος, και εξ

όλης καρδίας ομολογήση την των Χριστιανών ορθοδοξία, κατηγορώντας φανερά την των Εβραίων θρησκεία, διά νά ελέγχωνται
και οι: Εβραίοι και να διορθώνωνται, τον τοιούτον πρέπει να προσδιχώμεθα, και τα παιδία του νά τά βαπτίζωμεν, παραγ

γέλλοντες ασφαλώς εις αυτούς να απέχουν άπό τάς έβραϊκάς δεισιδαιμονίας. Τους δε μη επιστρέφοντας τοιουτοτρόπως τελείως

να μη δεχώμεθα (1)

Συμφωνία,

«Συμφώνως με τον παρόντα κανόνα διορίζεται και το μό, κεφ. του ά. τίτλ. τού ά: βιβλίου των βασιλικών, λέγον, ότι, εάν

» Εβραϊός τίνας, κατηγορηθείς εις εγκλήματά τινα, ή έχωντας χρέος, προσποιηθήδί αυτά να γένη Χριστιανός, να μη δέχεται

-ούτος, έως όπου να πληρώση το χρέος του και να ελευθερωθή άπό τά εγκλήματα, διά τα οποία κατηγορείται. Ομοίως και

το μζ, κεφ. τού αυτού βιβλ. και τίτλ. διορίζει, κανένας Εβραίος να μην έχη σκλάβον Χριστιανών, μήτενά περιτέμνη κατηχού

»μενον. Αλλά μήτε άλλος αιρετικός να έχη δούλον Χριστιανών, αλλ' ευθύς που αποκτήση τούτο, να γίνεται ελεύθερος. Ανά

-γνωθι και την υποσημείωσ. τούβ. τής ά.»

Κανών Θ.

Πάντα τά μερακιώδη άθύρματα και μανιώδη βακχεύματα, τάψευδοσυγγράμματα, τα κατά των σεπτών

εικόνων γενόμενα, δέον δοθείναι έντώ Επισκοπείω Κωνσταντινουπόλεως, να αποτεθώσι μετά των λοι

πών αιρετικών βιβλίων. Ειδέ τις ευρεθείη ταύτα κρύπτων,

εη, καθαιρείσθω ει δε Λαϊκός, ή Μοναχός, άφορζέσθω.

Αποστ. ξ".

της ς". β.

έχ. τής εν

εμέν Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος και να

Ερμηνεία. -

Ο παρών κανών διορίζεται, ότι όλα τα ψευδοσυγγράμματα, όπου εσύνθεσαν οι εικονομάχοι κατά των άγιων εικόνων, τα ο

αυτήν, χωρίς να θησαυρισθούν εν αυτή μαρτυρικά λείψανα ούτω και

επί τών άντι τραπέζης αντιμινσίων δεν είναι άρκετή μόνη ή εν αυτούς

γινομένη άγιστεία επί καιρώ ναού εγκαινίων, χωρίς να έχουν και μαρ

τυρικά λείψανα, συββαμμένα. Δι’ό και ή έπι καθιερώσει άντμινσίων

γινομένη διάταξις τού ευχολογίου διά μαρτυρικών λειψάνων διδάσκει

ταύτα να καθιερούνται αλλά και έντή Μοσχοβία ουδέποτε άντμινσια

μεταχειρίζονται, χωρίς να έχουν άγια λείψανα, ώς είπομεν, έντή υπο

σημειώσει του λά. ς", σημείωσα δε και τούτο ότι κατά τον Κίτρους,

χωρίς καθιερώσεως νέου ναού, κατά άλλον τρόπον δεν έχει χώραν τε

λείως το να γίνωνται άντμίνσια (σελ. 331. Γιούρ. Γρα). Ο δε Θεσ

σαλονίκης Συμεών κεφ. ρκζ. σελ. 226. λέγει, ότι αν ήνα χρεία άν

τμινσίων, και καθιερώσεως μη γινομένης, άπλώνονται τα αντιμίνσια

επάνω ιεράς τραπέζης, και ή της καθιερώσεως αυτών τάξις γίνεται

(καθώς δηλ. και εν τώ ευχολογίω ιδιάζουσα άπό τήν του ναού κα

θιέρωσιν, φέρεται ή τών άντμινσίων καθιέρωσις) λέγει δε ό αυτός,

ότι πρέπει και δύο άλλα πανία ίσα εις το μέγεθος των άντιμιν

σίων νά συρράπτωνται με τά άντμίνσια. Το μεν ένα ώς κατά σάρ

κα, καθώς και εν τή τραπέζη, εις τόπον της σινδόνος, το δε άλλο

ώς τραπεζόφορου, εις τιμήν ότι θέλει γένει αυτό θρόνος του Θεού,

και εις το μέσον τούτου να συρράπτωνται και ειλητά. Ομοίως να συρρά

πτωνται και μερίδες λειψάνων εν μικρώ, λινά υφάσματα, και πάντα απα

ραλλάκτως νά γίνωνται εν αυτοίς, όσα και εν τη θεία καθιερωμένη τραπέζη.

Προσθέτει δε ό αυτός (αυτόθι) ότι ή της καθιερώσεως ταύτης τάξις, εξαιρέ

τως μεν, παρά Αρχιερέως γίνεται, κατά ανάγκην δε γίνεται και παρ’ ευλα

βούς ιερέως έμπειρου με προτροπήν και άδειαν του Αρχιερέως. Ο δε Βαλσα
μών λέγει ότι ο Αρχιερεύς δεν πρέπει να λειτουργή εις άνενθρονιαστον να

ον, αλλά εις ένθρονιασμένον, με το να ήναι θρόνος εις αυτόν όπου έχει να

ενθρονισθή έντή αναγνώσει του αποστόλου. Επειδή δε τις Αρχιερεύς έλει

τούργησεν εις τοιούτον ναόν επί του Πατριάρχου Δουκά, άλλοι μέν

είπον να καθαιρεθή, ο δε κύρ. Λουκάς ώρισε με άλλην παιδείαν να

παιδευθή, όποίαν ευρη ή σύνοδος εύλογο». Ο δε Κίτρους Ιωάννης εν

τώ θ’ αυτού κανόνι λέγει ότι εις την αυτήν καθιερωμένην εκκλη

σίαν μετά μαρτυρικών λειψάνων, νεκροί δεν πρέπει να θάπτονται,

Αυτό το ίδιον λέγει και ό Βαλσαμών αποκρισ. λή. 382. της Γιούρ.

Γραικορ.

(1) Διηγείται ό Σωκράτης εις το ζ. βιβλ. της ιστορίας του, ότι

ένας Εβραίος ύποκρινόμενος την ευσέβειαν, πολλαίς φοραϊς έβαπτίζετο

κατά πραγματεία, ώστε όπου έκέρδησε με τον τρόπον τούτον πολ.

λότατα αργύρια μεταβαίνων δε από αιρέσεως εις αίρεσιν, τέλος ήλ

θεν εις τον Παύλον τον τών Ναυατιανών Επίσκοπον εν Κωνσταντι

νουπόλει, προσποιούμενος ότι τάχα ήθελε να χριστιανίση αληθώς και

με τελειότητα. Εμβληθέντος λοιπόν του αναγκαίου ύδατος εις την κο

λυμβήθραν, και εισελθόντος του Εβραίου διά να βαπτισθή, ώ του

θαύματος! εξηράνθη ή κολυμβήθρα εθαύμασαν οι παρόντες επί το

γεγονός, και εμφράξαντες όλας τας τρύπας, αι οποίαι έδιδαν υπο

ψίαν μερικήν, έγέμισαν πάλιν την κολυμβήθραν, και εισελθόντος πάλιν

του Εβραίου, το ύδωρ τελείως παραχρήμα εξέλιπε και όλοι έξεστη

κότες εγένοντο τούτο δε το θαύμα φαίνεται να έγινε, ή διά την

υποκριτικήν πίστιν, με την οποίαν ο παλιμβουλος τη γνώμη Εβραίος

εζήτει να λάβη το βάπτισμα. Και ακολούθως διδάσκει τους Αρχιερείς,

και τους ιερείς νά μή παραδέχονται ευκόλως Εβραίον εις την ορθο

δοξίαν, αλλά μετά χρόνου και δοκιμασίας πολλής. Ίι διά του άθεσμου

πολλαπλασιασμόν του βαπτίσματος,
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ποια είναι τόσον ευδιάλυτα, ώσάν τά παιγνίδια των παίδων, και τόσον παράφρονα, καθώς ήσαν μαινόμενα και παραφρονούσαία

βάκχα, αι γυναίκες εκείνα, όπου έχόρευον μεθυσμένα εις την έορτήν του εφόρου της μέθης Διονύσου. Όλα, λέγω, αυτά πρέ

πει να δοθούν εις το πατριαρχείον της Κωνσταντινουπόλεως, διά νά βαλθούν μέ τά άλλα Βιβλία των αιρετικών εις ένα τοιούτον -

τόπον δηλ. από τον οποίον νά μή δύναται να λάβη τινάς αυτά διά νά τά άναγνώση πώποτε. Όποιος δε ήθελε κρύψη ταύτα,

προς έδικήν του, ή εις άλλων ανάγνωσιν, Επίσκοπος ών, ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος, ας καθήρεται λαϊκός δε ήμοναχός,άς

αφορίζεται Όρα και τον ξ, Αποστολ.

Κανών Ι.

με τις Επειδή τινες των Κληρικών, παραλογιζόμενοι την κανονικήν διάταξιν, άπολιπόντες την έαυτών πα

της η ΕΙροικίαν, εις ετέραν παροικίαν εκτρέχουσι, κατά πλείστον δε ένταύτη τη Θεοφυλάκτω, και Βασιλίδ. Πόλει,

: και εις άρχοντας προσεδρεύουσιν, εν τοις αυτών ευκτηρίοις τάς λειτουργίας ποιούντες. Τούτους ούν χω

έν Καρθ η Ιρις του ιδίου Επισκόπου, και του Κωνσταντινουπόλεως, ουκ έξεστι δεχθήνα ένοιωδήποτε οίκω ή έκ

: κλησία. Ειδέ τις τούτο ποιήση, επιμένων, καθαιρείσθω. Όσοι δε μετ' ειδήσεως των προλεχθέντων Ιε

τη :κ. ρέων τούτο ποιούσιν, ουκ έστιν αυτούς κοσμικάς και βιωτικάς φροντίδας αναλαμβάνεσθαι, ώς κεκωλυμέ

ταχ και της Ινους τούτο ποιείν παρά των θείων Κανόνων. Ειδέ τις φωραθείη, τών λεγομένων μειζοτέρων την φρον

:: Ιτίδα επέχων, ή παυσάσθω, η καθαρείσθω. Μάλλον μένουν ήτω προς διδασκαλίαν, τών τε παίδων και

των οικετών επαναγινώσκων τάς θείας γραφάς. Εις τούτο γάρ και την Ιερωσύνην έκληρώσατο.

Ερμηνεία,
-

Δύω άθεσμα έμποδίζει ένταυτώ ο παρών κανών, και το νά μή μεταβαίνουν από πόλεως εις πόλιν οι Κληρικοί, και μάλι

στα εις την Κωνσταντινούπολιν, και το νά μή προσέρχωνται εις τους άρχοντας, και λειτουργούσιν εις τους ευκτηρίους οίκους αυ

τών, χωρίς την άδειαν και του έδικού των Επισκόπου, από τον οποίον έφυγον, και του Πατριάρχου, εις του οποίου την ένο

ρίαν προσέδραμον, ώσάν όπου και τα δύω είναι έξω από την διάταξιν των θείων Κανόνων. Προστάζει λοιπόν, ότι, όποιος Kληρι

κός χωρίς την άδειαν των ανωτέρω, ή έλθη εις Κωνσταντινούπολιν, ή λειτουργήση εν ευκτηρίοις, και επιμένη εις τούτο, νάκα

θήρεται. Οι δε μετ' αδείας αυτών προσδεχθέντες Κληρικοί, δεν πρέπει να αναλαμβάνουν φροντίδας κοσμικάς, αλλά μάλλον άς δι

δάσκουσε τα παιδία και δούλους των Χριστιανών. Όποιος δε Κληρικός ήθελε λάβη επιστασίαν τών τζεφτιλκίων τών άρχόντων

(καθώς και ο ιά της ά και β. τούτο αυτό διορίζεται), των οποίων οι επιστάται ελέγοντο μειζότεροι, ώς άρχοντικώτερα ίσως

επιστατούντες και πολυκερδέστερα πράγματα, ή ας παύη από αυτήν, ή μήπαύων, άς καθήβεται. Όρα και τονς" και ιέ. Αποστολικό,

ν ν

Αποστ. λή Κανών. ΠΑ".

ά, τής δ".

: : : Υπόχρεοι όντες πάντες τους θείους Κανόνας φυλάττειν, και τον λέγοντα Οικονόμους είναι έν έκάεβ' τής ά. και χρ ν-- -- -ο ς φ 9 - εγ μ.

; :Ιστη έκκλησία, παντί τρόπω άπαράτρωτον διατηρείν οφείλομεν Και εμέν έκαστος Μητροπολίτης έντη

:: έκκλησία αυτού καθιστά οικονόμον, καλώς αν έχο. Είδε μήγε, εξ αυθεντίας ιδίας τω Κωνσταντινουπό

ε: Ιλεως Επισκόπω άδειά έστι προχειρίζεσθαι Οικονόμον εν τη αυτή εκκλησία. Ωσαύτως και τους Μητρο
τοχ. κ.ο.κε. - - - - - - - - η -- - - " - - - -

της καροι πολίτας, ει οι ύπ’ αυτούς Επίσκοποι, ου προαιρούνται Οικονόμους εγκαταστήσαι εν ταις έαυτών έκκλη
λό"μά. Θεο- ύν - "ΓΑ να λά αν λάτ - 1 - 1 - ν

;Ίσίας. Το αυτό δε φυλάττεσθαι και επί των Μοναστηρίων,
ρίλλ. β' α -

Ερμηνεία -

Επειδή ο κτ" της δ', προστάζει να έχη Οικονόμον κάθε εκκλησία, οικονομούντα μετ' αδείας και γνώμης του Αρχιερέως

τα εκείνης πράγματα, διά τούτο και ο παρών κανών αυτόν τούτον επικυρών, προστίθησιν, ότι εμεν κάθε Μητροπολίτης καθιστά
άφ εαυτού Οικονόμον εις την εατου Μητρόπολη, καλώς. Είδε κα δεν κάμνη τούτο, έχει άδειαν ο Κωνσταντινουπόλεως Πα

τρίαρχης με εξουσίαν εδικήν του, να καθιστά Οικονόμον εις την αυτήν Μητρόπολη, και εις άλλας τοιαύτας, υποκειμένας δηλ.

εις αυτόν. Ομοίως και εάν οι Επίσκοποι δεν θέλουν να καταστήσουν Οικονόμον εις τάς επισκοπάς των, έχει την άδεια ο Μη

τροπολίτης αυτών, να προχειρίζεται αυτούς. Τούτο δε το ίδιον νά γίνεται και εις τά Μοναστήρια, τα μή έχοντα Οικονόμους, το

νά προχειρίζονται δηλ. Οικονόμοι εις αυτά, ή από τον Ηγούμενο, ή, μη θέλοντος αυτού, από τον Επίσκοπο, ή, μη θέλοντος

αυτού, από τον Μητροπολίτη, ή, μη θέλοντος αυτού, από τον Πατριάρχη». Όρα και τον λή. Αποστολικόν,

Κανών ΙΒ.

Α, κ. Ι Ε τις Επίσκοπος εύρεθείη, ή Ηγούμενος, έκ τών αυτουργίων του Επισκοπείου ή του Μοναστηρίου,

:: ε εκποιούμενος εις αρχοντικήν χείρα, ή έτέρω προσώπω εκδίδους, άκυρον είναι την έκδοση, κατά τον Και

εά της ά και νόνα των αγίων Αποστόλων τον λέγοντας πάντων των εκκλησιαστικών πραγμάτων ο Επίσκοπος έχε

Και Ίτω την φροντίδα, και διοικείτω αυτά ώς Θεού έφορώντος. Μη έξείναι δε αυτώ σφετερίζεσθαι τι εξ αυτών,

: την ή συγγενέσιν ιδίοις τα του Θεού χαρίζεσθαι. Είδε πένητες είεν, επιχορηγείτω ώς πένησιν, αλλάμη προ

:1 φάσει τούτων τά της εκκλησίας (1), απεμπολείτω. Είδε προφασίζοντο ζημίαν έμποιεί, και μηδέν προς

ε:: Ιόνησιν τυγχάνειν τον αγρό, μηδούτω τους κατά τόπον άρχουσιν εκδιδόναι τον τόπο, άλλά Κληρικούς,

τα κι ή γεωργούς, είδε πανουργία πονηρά χρήσoιντο, και εκ του Κληρικού, ή γεωργού, ώνήσητα άρχων τον
ριλλ. β. άγρών, και ούτως άκυρον είναι την πράσιν, και αποκαθίστασθαι εν τώ Επισκοπείω, ή εν τώ Μοναστη

(1) Τα του Θεού, ώς έν άλλος ευρίσκεται,
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ρίω, και ό Επίσκοπος, ή ό Ηγούμενος τούτο ποιών εκδιωχθήτω. Ο μεν Επίσκοπος, του Επισκοπείου, ο δε

Ηγούμενος, του Μοναστηρίου, ώς διαρπάζοντες κακώς, αιού συνήγαγον.

Ερμηνεία, --

-- -- ν ν - κ. ν η ν

Αυτούργια ονομάζονται όλα εκείνα τα πράγματα όπου κάμνουσιν εισοδήματα, και μάλιστα τα ακίνητα, οίον χωράφια, αμπέ
ν -- » »

λια, ελαιώνες και άλλα περί τούτων λοιπόν διορίζεται ο παρών κανών, λέγων, ότι όποιος ταύτα ήθελεν αποξενώση, Επίσκο
ν

πος μεν από την Επισκοπή, Ηγούμενος δε από το Μοναστήριο, και τα δώση εις άρχοντας, ή με πωλησίαν, ή με άλλα

ξαν, να μένη άκυρος ή τοιαύτη δόσις και τα πράγματα να επιστρέφωνται εις την Επισκοπή, ή το Μοναστήριο, καθώς ο

λή, κανών των Αποστόλων διορίζεται. Όν και εκθέτει αυτολεξεί, είδε τυχόν ο Αρχιερεύς, ή ο Ηγούμενος, προφασίζονται, ότι

το τάδε χωράφι, ή το αμπέλι δεν κάμνει εισόδημα και κέρδος, αλλά μάλλον ζημία, ας πωλούν αυτό, όχι εις αρχοντας και

δυνάστας, αλλ' εις Κληρικούς, ή γεωργούς (1) άνθρώπους, δηλ. ταπεινούς και ευτελείς. Είδε με πανουργία ήθελαν δώσουν πρώ

τον αυτό εις αυτούς, με σκοπόν διά να το πάρη μετά ταύτα ο άρχων από αυτούς ή μέν πώλησις αύτη να ήναι άκυρος, ο δε
τοιουτοτρόπως πωλήσας αυτό Επίσκοπος, να διώκεται από την Επισκοπήν, ο δε Ηγούμενος νά διώκεται από τό Μοναστήριο,

ότι τα αφιερώματα εκείνα όπου άλλοι αφιέρωσαν, και συνήγαγον καλώς, αυτοί κακώς διεσκόρπισαν, και έπώλησαν. Όρα και ------------

την ερμηνείαν τού λή. Αποστολ. - --

Κανών Γ.

ν ν ν ν Λ ν ν α» αν * - ν η 7 - -λ ----- , - κ. ν ν -- Η Τή δ. δ'.

Επειδή διά την γενομένην κατά τάς άμαρτίας ημών συμφοράν εν ταις εκκλησίας, καθηρπάγησάν τινες Ι στις 3

ευαγείς οίκοι υπό τινων άνδρών, Επισκοπείάτε και Μοναστήρια, και εγένοντο κοινά καταγώγια. Ειμένοι με τις ξι
- - -- η ν - - -- -- -- -- ν 6". ιθ'. ή

διακρατούντες ταύτα, προαιρούνται αποδιδόνα, να κατά το αρχαίον αποκατασταθώσιν, εύ και καλώς έ-1:
χει, ειδεμήγε, ειμέντού καταλόγου του Ιερατικού εισι, τούτους καθαιρείσθαι προστάσσομεν. Ει δέ Μο- | Κυρίλλι β'

ναχοί, ή Λαϊκοί, αφορίζεσθαι, ώς όντας κατακρίτους από του Πατρός και του Υιού, και του άγίου Πνεύματος, και

τετάχθωσαν, όπου ο σκώληξου τελευτά, και το πυρ ου σβέννυται. Ότι τή του Κυρίου φωνή έναντιούν- ν: --

ται, τη λεγούση, μη ποιείτε τον οίκον του Πατρός μου, οίκον έμπορίου, - : Ιωάν. β.

Ερμηνεία,

Εν τω καιρώ των εικονομάχων, κοντά εις τά άλλα κακά που έγιναν, εδιώχθησαν διά τάς άγιας εικόνας ύπ’ αυτών και πολΡ

λοι Αρχιερείς από τις Επισκοπάς, και Μητροπόλεις των, και πολλοί Μοναχοί από τα Ματρά των Έρημα δε όντα ταύ–

ν ν 1. - α ν -

τα, ή πασά, τιες κοσμικοί, και επίται κατακτήρια κοσμικά Διά τουτ λοιπόν προστάζει ο παρων κανών, οτι ε με οι και

τακρατούντες τας Επισκοπάς ταύτας, και τα Μοναστήρια, θελήσουν να τα δώσουν πίσω, διά να αποκατασταθώσι πάλιν ώς το

πρότερον Επισκοπα και μοναστήρια, καλώς έχει. Είδε και δεν θελήσουν, Κληρικοί μεν όντες, άς καθήρωνται, Μοναχοί δε, ή

Λαϊκοί, ας αφορίζωνται, ώς κατακεκριμένοι όντες διά τούτο από την αγίαν Τριάδα, και ας τάττωνται εις τον τόπον εκείνον,

όπου ο σκώληξ ου τελευτά, και το πύρου σβέννυται κατά την του Ησαίου και του Ευαγγελίου φωνή, επειδή και έναντιούνται εις

τον λόγον του Κυρίου τον λέγοντα, μη κάμνετε τον οίκον του Πατρός μου κτ. άνάγνωθι και τον δ. και κδ. της δ.

Κανών ΙΔ'.

Ο τι τάξις έμπολιτεύεται τη Ιερωσύνη, πάσιν άρδηλόν έστι. Και το συν ακριβεία διατηρείν τάς της::Ιερωσύνης έγχειρήσεις, Θεώ ευάρεστον. Επει ούν δρώμεν εκτός χειροθεσίας νηπιόθεν την κουράν του ρυκο.

Κλήρου λαμβάνοντάς τινας, μήπω δε παρ’ Επισκόπου χειροθεσίαν λαβόντας, και αναγνώσκοντας έν τη συνάξει

επ' άμβωνος, άκανονίστως τούτο ποιούντας, επιτρέπομεν από του παρόντος τούτο μή γίνεσθαι. Το αυτό δε φυ

λάττεσθαι και επί Μοναχών. Αναγνώστου δε χειροθεσίαν, άδειά έστιν εν δω Μοναστηρίω και μόνω, έκάστω Ή

γουμένω ποιείνει αυτώ τώ. Hγουμένω έπετέθη χειροθεσία παρ' επισκόπου προς προεδρίαν Ηγουμένου, δηλονότι

όντος αυτού πρεσβυτέρου. Ωσαύτως και κατά το αρχαίον έθος, Χωρεπισκόπους κατ' επιτροπήν του Επισκόπου

δεν προχειρίζεσθαι Αναγνώστας, - ν

Ερμηνεία,

-- - ν -- - ο

Επειδή μερικοί εκ νηπίου αφιερώθησαν εις τον Θεόν, και κληρικούς πρέποντα ιμάτια φορέσαντες

(1) Η αιτία όπου δεν θέλει ο κανών να πωλούνται τα πράγματα

τών Εκκλησιών ή των Μοναστηρίων εις άρχοντας, αλλά ή εις Κληρικούς

ή τις γεωργούς, ώς έμοί δοκεί, είναι αύτη, τα πράγματα ταύτα είναι

αφιερωμένα τω Θεώ, τα δε αφιερωμένα και ιερά ονομάζονται και πτω
χικα. Καθ’ ο μεν ούν ιερά, εις ιερούς και αφιερωμένους τω Θεώ πρέπει

να δίδωνται, όποιοι εισιν οι Κληρικοί. Καθ’ ο δε πτωχικά, εις πτω

χούς, όποιοί εισαν οι γεωργοί, Όθεν ή τοιαύτη δόσις ανάλογος είναι με

τους λαμβάνοντας, καθώς του εναντίου, αν εδίδοντο εις άρχοντας, πάντα

ανοίκειος ήθελεν είναι, και ως μη ιερούς και ως μη πτωχούς. Ίσως δε

λέγει ο κανών να πωλώνται ταύτα εις γεωργούς και πτωχούς, διά νά

ήμπορή να τα αγοράση πάλιν εξ αυτών, αν λάβη τον τρόπον μετά ταύ

τα ή εκκλησία εκείνη, το όποιον δεν ήμπορεί ευκόλως να κάμη άν

τα πωλεση εις πλουσίους. Σημείωσα δε ότι κατά τους νόμους, και τον

κασταν Κυρίως μεν εκποίησης λέγεται, η μετάθεσης εις άλλον δεσπό

δωρεάν, ή με πώλησιν, ή με έμφύτευσιν, ή με αλλαγήν, ή με άλλον όμοιου

τρόπον. Ταυτόν ειπείν, όταν αποξενωθή τελείως το πράγμα και δοθή εις

άλλον. Έκδοσις δε είναι όταν δοθή ένα πράγμα όχι τελείως και πάντοτε,

αλλά προς καιρόν εις τινας. Καταχρηστικώς όμως και η έκδοσις εκποίησης

λέγεται, και αντιστρόφως ή εκποίησης λέγεται έκδοσης, καθώς και ό

Κανών ούτος κατά του δεύτερου τρόπου εξέλαβε καταχρηστικώς το ο

νομα της εκδόσεως και εκποιήσεως, αγκαλά όμως και ο παρών κανών

λέγει νά μή αποξενώνονται τα πράγματα των μοναστηρίων και εκκλη

σιών,

αυτά

πλην ή ρα. Νεαρά του Ιουστινιανού διορίζει να πωλούνται και

τα καρποφόρα ακίνητα υποστατικά των εκκλησιών και μοναστη

ρίων, όταν τύχη ανάγκη διά να δοθούν τα χρήματα εις ελευθερία,

ορθοδόξων αιχμαλώτων. Όρα και τις υποσημειώσεις του ο Αποστο

λικού και του κό" της δ'.
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τους ιδίους γονείς των, κατά τινα συνήθεια, ώς τάχα αφιερωμένοι, ούτοι δε ερχόμενοι εις ηλικία, ετόλμων, και να αναγνώ

σκουν τάς θείας βίβλους εις τον λαόν (ελπίζοντες ίσως εις την εκ νηπίου εκείνην κουρά) χωρίς να χειροθετηθούν, και να

λάβουν σφραγίδα και κουράν. Αναγνώστου από τον Αρχιερέα. Διά τούτο προστάζει ο παρών κανών, το τοιούτον νά μή γίνε

ται, ώς άτακτον και ακανόνιστον. Οι μόνον δε οι Λαϊκοί να μη δύνανται να αναγνώσκουν χωρίς σφραγίδα Επισκόπου, αλλ'

ουδε οι Μοναχοί. Είναι δε άδεια εις "Ηγούμενου Μοναστηρίου, Ιερέα όντα, και διά χειροθεσίας Αρχιερέως γενόμενον ηγού

μενο, να χειροτονή αναγνώστας, εις μόνον το μοναστήριό του, και όχι άλλοθι. Ομοίως και οι χωρεπίσκοποι έχουν την ά

δεια, να χειροτονούν αναγνώστας κατά την αρχαίαν συνήθειαν (1) (περιών όρα και την υποσημείωσιν του ή της ά.) ανάγνωθι
και τον λγ. της ξ". - ν

Κανών ΠΕ.

:: Κληρικός από του παρόντος μή καταταττέσθω εν δυοίν έκκλησίας, εμπορίας γάρ και αισχροκερδείας

το α και τούτο ίδιον, και άλλότριον εκκλησιαστικής συνηθείας, Ήκούσαμεν γαρ εξ αυτής της Κυριακής φωνής,

ά: ότι ου δύναται τις δυσ κυρίος δουλεύειν ή γάρ τόν ένα μισήσει, κα τον έτερον αγαπήσει, ή του ενός άν

λα α θέξεται, και του έτερου καταφρονήσει. Έκαστος ούν κατά την Αποστολικήν φωνήν, εν ώ έκλήθη, έν

τ:Ιτούτω οφείλει μένειν και προσεδρεύειν εν μιά έκκλησία. Τά γάρ δι αισχροκέρδειαν γινόμενα επί των

τι“ε: εκκλησιαστικών πραγμάτων, αλλότρια του Θεού καθεστήκασι. Προς δε την του βίου τούτου χρείαν,

ε: Μας επιτηδεύματά εισι διάφορα Εξ αυτών ούν είτς βούλοντο, τά χρειώδη του σώματος πορζέσθω έφηγάρ

: ο Απόστολος, τας χρείας μου, και τους ούσι μετ' εμού, υπηρέτησαν αι χείρες αύται και ταύτα μεν

Πράς και 31 Ιέν ταύτητή Θεοφυλάκτω πόλει. Ενδε τους έξω χωρίοις, διά την έλλειψιν των ανθρώπων, παραχωρείσθω.

Ερμηνεία,

" Εμποδίζει ο παρών κανών, νά μή συναρίθμητα τινας Κληρικός εις τον Κλήρον δύω εκκλησιών ευρισκομένων, είτε εις μίαν

πόλιν, είτε εις δύω. Επειδή το πράγμα τούτο διά αισχροκέρδειαν γίνεται, να ο καταταχθείς δηλ. Κληρικός απολαμβάνη τα

σιτηρέσια και των δύω εκκλησιών. Τα δε δι’ αισχροκέρδειαν γινόμενα, αλλότρια είναι και του Θεού, και των εκκλησιαστικών

Λέγει γάρ ο Κύριος, ουδείς ήμπορεί να δουλεύη δύω αυθέντας. Διότι ήταν ένα θέλει μισήσει, και καταφρονήσει, ή τον άλλον

θέλει αγαπήσει και εναγκαλισθή. Και ο Παύλος προστάζει, κάθε ένας να μένη εκεί όπου έκαλέσθη από τον Θεό». Είδε ο Κλη

ρικοί ούτοι προφασίζονται ότι δεν δύνανται να κυβερνηθούν από το σιτηρέσιον της μιας εκκλησίας, ιδού πολλά εργόχειρα είναι εις

τον κόσμον σεμνότερα, και ας δουλεύουσί, διά νά πορίζωνται τάς χρειας του σώματος. Διότι και ο Παύλος με το έργον τών

χειρών του έπορίζετο και τάς εδικάς του χρειας, και τάς χρείας των μετ' αυτού, ώς το λέγει ο ίδιος, το να συναρίθμητα λοιπόν ένας Κληρι

κός εις δύω έκκλησίας, εις μεν την Βασιλεύουσαν ταύτην πόλιν, ας μη γίνεται διά το πολύ πλήθος των εν αυτή Κληρικών. Εις δε

τά έξω χωρία, άς συγγχωρήται νά γίνεται διά την σπανιότητα των Ιερέων και Κληρικών. Όρα και τον ιέ. Αποστολικ,
-

-

Κανών Iς".

: 1 Πάσα βλακεία, και κόσμησις σώματος, άλλοτρία έστι της Ιερατικής τάξεως. Τούς ούν εαυτούς κο

εβ’. κά. σμούντας Επισκόπους, ή Κληρικούς, δι' έσθήτων λαμπρών, και περιφανών, τούτους διορθούσθαι χρή.

Είδε επιμένοιεν, επίτιμίω παραδίδοσθαι. Ωσαύτως και τους τάμύρα χρομένους. Επειδή δε βίζα πικρίας άνω φύου

σα, μίασμα γέγονε τη καθολική εκκλησία ή τών χριστιανοκατηγόρων αίρεσις, και οι ταύτην δεξάμενοι, ου μόνον

τάς εικονικάς άναζωγραφήσεις έβδελύξαντο, αλλά και πάσαν ευλάβειαν άπώσαντο, τους σεμνώς και ευσεβώς βιούσι

διακά σε προσοχθίζοντες. Και πεπλήρωται επ' αυτούς το γεγραμμένον. «Βδέλυγμα αμαρτωλώ, Θεοσέβεια». Eι εύ

ρεθώσι τοίνυν έγγελώντες τους την ευτελή και σεμνην άμφιασιν περικειμένος, δι' επιτιμίου διορθούσθωσαν. Εκ

γάρ τών άνωθεν χρόνων, πάς ιερατικός ανήρ μετά μετρίας και σεμνής άμφιάσεως έπολιτεύετο. Πάν γάρ διμ

διά χρείαν, αλλά διά καλλωπισμόν παραλαμβάνεται, περπερείας έχει κατηγορίαν, ώς ο μέγας έφη Βασίλειος άλλ

ουδέ έκ σηρικών υφασμάτων πεποικιλμένην εσθήτα ένεδέδυντο, ουδέ τινα προσετίθεσαν έτερόχροα επιβλήματα εν

τοις άκρος των ιματίων. Ήκουσαν γάρ εκ της θεοφθόγγου γλώσσης, ότι οι τάμαλακά φορούντες, εν τοις οίκος

τών Βασιλέων εισίν. -

- -

Ερμηνεία,

Διορίζει ο παρών Κανών, ότι τόσον οι φορούντες φορέματα λαμπρά Επίσκοποι, και Κληρικοί, όσον και οι χρόμενοι με τα μύ
ρα, πρέπει να διορθώνουσι το άτοπον τούτο. Επειδή κάθε καλλωπισμός και στολισμός του σώματος είναι ξένος από τοις "Ιε

ρωμένους, είδε και επιμένουσι και δεν διορθώνονται, να κανονίζονται με αρμόδιο επιτίμον, Αλλά και οι εικονομάχοι οίτινες

κοντά που απέβαλον της αγίας εικόνας, απέβαλον ακόμη και κάθε σεμνοπρέπεια των ιματίων, και περιγελούσε τους φορούντας

μάτια ευτελή. (Διό και σκοτενδύτους, ήτοι σκοτεινοφόρους ωνόμαζον αυτοί τους Μοναχούς, περιπαίζοντες την σεμνότητα του

Μοναχικού σχήματος, κατά τον μεταφραστήν εν τώ βίω του νέου Στεφάνου) και ούτο, λέγω, αςε: με έπιτίμον.

Διότι άνωθεν και εξαρχής οι Ιερωμένοι άνδρες, με ταπεινά φορέματα επολιτεύοντο, όθεν και ο Μέγας Βασίλ (βρώ κατ' επιτομμθ')

(1) Ο δε σ'. κανών του αγίου Νικηφόρου συγχωρεί να χειροτονή και διαλέξουσιν, ομολογούντες εν βάρει συνειδήσεως ότι διαλέγουσιν αυτών, όχι

Υποδιάκονον ο τοιούτος Πρεσβύτερος Ηγούμενος, οι δε θείοι νόμοι των διά φιλίαν, ή χάριν, αλλά με το να εξεύρουν αυτόν όρθόδοξον και σω

όρθοδόξων Βασιλέων αναπληρούντες τους ιερούς Κανόνας εν τούτω, προσ- φρονα, και άξιον να διοικήση καλώς τους Μοναχούς, και το Μοναστή

θέτουσε και πώς πρέπει να γίνεται ο Ηγούμενος. Ήγουν ότι ο επί- ρον. Τούτο το ίδιον να γίνεται και εις την Ηγουμένην των γυναικείων

σκοπος δεν πρέπει να κάμνη Ηγούμενον εις τα μοναστήρια κατά βαθ- Μοναστηρίων,

μον, αλλά να κάμνη εκείνον όπού, ή όλοι οι Μοναχοί, ή οι εναρετώτεροι
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μή) περπέρειαν ονομάζει (1) κάθε μάτιον που δεν είναι διά την χρείαν του σώματος, αλλά δια καλλωπισμό, και μάτια

πεποαλμένα από μεταξωτά δεν έφόραιναν (σήρες γάρ οι σκώληκες της μετάξης ονομάζονται, από τους Σήρας, ήτοι τους Κινέζους,

εις τους οποίους ευρισκόμενο οι σκώληκες ούτο, μεταφέθησαν από έκει εις άλλους τόπους), ούτε έβαλον εις τας Ιάκρας των

ματων των μπαλώματα διαφορετικοί χρώματος άπό το χρώμα τών ιματίων (2), κουσαν γαρ άπό την: του Κυρίου,

οτι οι τα μαλακά ταύτα φορούντες, ευρίσκονται εις τά Βασίλεια και όχι εις τας Επισκοπάς, και εκκλησίας, Όρα τον

κζ. τής σ'.

Κανών ΙΖ.

Τινές τών Μοναχών καταλιπόντες τά έαυτών Μοναστήρια, εφέμενοι τού άρχειν, και το υπακούειν ::
της - , κ.ά.

ν - Α η - Α ν ν - έ, -

απανανόμενοι εγχειρούσι κτίζει ευκτήριους οίκους, τα προς απαρτισμόν μη έχοντες. Eί τις oύν τούτο της ά.

επιχειρήσει πιεί, κωλυέσθω υπό του κατά τόπον Επισκόπου είδε τα προς απαρτισμών έχοι, τά βεβου- θα

λευμένα αυτώ, εις πέρας άγέσθωσαν. Το αυτό δε φυλάττεσθαι και έπι Λαϊκών, και Κληρικών. -

Ερμηνεία

Επειδή μερικοί Μοναχοί φίλαρχοι, μη θέλοντες να υπακούουν αυτοι εις άλλους, αλλά άλλοι να υπακούουν εις αυτούς, άφέν

τες τα Μοναστήριά των επιχειρούσι να κτίζουν ευκτηρίους οίκους, χωρίς να έχουν τα προς τελείωσιν αυτών έξοδα. Δια τούτο

ο παρών κανών προστάζει, ότι οι τοιούτοι νά έμποδίζωνται υπό του Επισκόπου από τοιούτον επιχείρημα είδε και έχουν τα

προς το τέλος ικανά έξοδα, ας επιχειρούσι το έργον. Τούτο δε το ίδιον νά γίνεται, και άν Λαϊκοί ή Κληρικοί επιχειρισθώσι

να κτίσουν εύκτήρια (3) άρα και τον δ. της δ' και τον κά της παρούσης,ής

Κανών ΙΗ'.

Απρόσκοποι γίνεσθαι και τους έξωθεν, φησίν ό θείος Απόστολος. Το δε γυναίκας ένδίαιτάσθαι εν Ε-1 της α. γ.

πισκοπείος, ή και Μοναστηρίοις, παντός προσκόμματος αίτιον. Είτις, ούν δούλη, ή ελευθέραν εν τω :

Επισκοπείωκτώμενος φωραθεί, ή έν Μοναστηρίω, προς έγχείρησιν διακονίας τινός, επιτιμάσθω. Επιμέ-:

νων δε, καθαιρείσθω. Είδε και τύχοι εν προαστείοις γυναίκας είναι, και θελήσοι Επίσκοπος, ή Ηγού- με :
μενος, πορείαν έν τους έκεσε ποιήσασθαι, παρόντος Επισκόπου, ή "Ηγουμένου, μηδ όλως έγχείρησιν πιθ".

διακονίας ποιείσθω κατ’ εκείνον τον καιρών γυνή, αλλ' ιδίαζέτω εν έτέρω τόπω, έως αν την αναχώρησιν ποιήσηται

ο Επίσκοπος, διά το ανεπίληπτον.

Ερμηνεία,

Εμποδίζει ο παρών κανών το να ευρίσκωνται γυναίκες μέσα εις Επισκοπάς, και Μοναστήρια διά να υπηρετούν, επειδή και

το τοιούτον, μεγάλο σκάνδαλο, και κατηγορίαν προξενεί κατά των Αρχιερέων, και Μοναχών, κοντά και εις τους κοσμικούς

Χριστιανούς, και εις τους εθνικούς. Ο δε Απόστολος παραγγέλλει να μη δίδωμεν σκάνδαλο, ούτε εις τους εξωτερικούς Ίου

δαίους και Έλληνας. Όποιος λοιπών Αρχιερεύς, ή Ηγούμενος, φανερωθή νά κάμη τούτο, ας κανονίζεται, ει δε και επιμένοι

και δεν διορθώνεται, ας καθήβεται. Εάν δε εις τά τζεφτιλίκια της Επισκοπής, ή του Μοναστηρίου τύχωσι γυναίκες, και ο Αρ
ν

χιερεύς, ή ο Ηγούμενος, υπάγη εις αυτά, εν όσω καιρώ ευρίσκονται αυτοί εκεί, αι γυναίκες νά μήν υπηρετούν. Αλλά να
- -- - ν αν -

παραμερούν, έως ού να αναχωρήσουν εκείνοι, διά το άκατηγόρητο, και άσκανδάλστον. Όρα και τον γ. της ά.

Κανών ΙΘ'.

Τοσούτον κατενεμήθη της φιλαργυρίας το μίσος εις τους ηγήτορας των εκκλησιών, ώστε και τίνας Ι.

των λεγομένων ευλαβών ανδρών τε και γυναικών, έπλαθομένους της εντολής του Κυρίου, εξαπατηθήναι, Ι.

και διά χρυσίου τάς εισδοχάς των προσερχομένων τώ Ιερατικώ τάγματι, και τώ μονήρειβίω, ποιεσθαι,

ή άρχή αδόκιμος, και το παν απόβλητον, ώς φησινό μέγας Βασίλειος. Ουδέ γάρ Θεώ,

και μαμωνά δουλεύειν έξεστιν. Eί τις ούν ευρεθή τούτο ποιών, ειμέν Επίσκοπος, ή Ηγούμενος, ή τις του

Και γίνεται, ών

Αποστ. κθ'.

ς δ', β'

ς ς. κβ.

κγ. Βασιλ.

η ά. Επιστ.

Γενα. και

Ταρα.

Ματθς".24.

ε

Περατικού, ή παυσάσθω ή καθαιρείσθω, κατά τον δεύτερον κανόνα της έν Χαλκηδόνι άγιας Συνόδου. ΕιδέΗγουμένφ ν ν η - η - ρ ν ν - - ν ν ι α *- ν η γ - μ. ή,

εκδιωχθήτω εκ του Μοναστηρίου, και παραδοθήτω ενέτέρω Μοναστηρίω προς υποταγήν. Ωσαύτως και Ηγούμενος

(1) Περπέρεια δε κυρίως είναι κάθε μάταιον και άκαιρον πράγμα ή

λέξις δε αύτη μεταφέρεται από τους περπέρους τους αδελφούς των Κε

κροπιδών, οίτινες ματαίως και ακαίρως έκοπίαζον, αγαπώντες ανάξια

πρόσωπα (κατά τον Δοσίθε, εν τή δωδεκαβίβλ. σελ. 514) δ. ό και ο

Απόστολ. ειρηκεν, ή αγάπη ου περπερεύεται, ήτοι ουδέν μάτην ποιεί,

Πλατύτερον όμως ή περπέρεια λαμβανομένη, δηλοί την κενοδοξίαν και

αλαζωνίαν.

(2) Έμποδίζει γαρ ή γραφή τό νά συνυφαίνονται έτερογενή και δια

φορετικά νήματα εν ταυτώ, ακολούθως δε και διαφορετικά κατά το χρώ

μα, λέγουσα «ουκ ένδυση κίβδηλον, έρια και λύνον επί το αυτό» (δευ

τερονομ. κβ. 11), όπερ ερμηνεύων ό θείος Ισίδωρος ό Πηλουσιώτης λέ

γει, ότι ουδε με λινα μάτια θέλει ο Μωυσής να συνυφαίνονται πορ,

φυρά, και κόκκινα, παρακινώντας εις φιλοσοφία» τούς υπηκόους, και ε

ξοστρακίζων πάσαν βλακείαν από αυτούς. Διά μεν γαρ τού να μην

υφαίνωνται μαζί μαλλί και λινάρι, εμποδίζει την παρδαλότητα και ποι

κιλίαν των ιματίων. Διά δε τού νά μήν ύφαίνωνται πορφυρά και κόκ,

κινα νήματα με τα λινά φορέματα, εμποδίζει κάθε πολυτέλειαν τών ιμα

τίων, και καλλωπισμόν. Και αν από τους κοσμικούς Ιουδαίους εμποδί.

ζη ταύτα ο Θεός, πόσω μάλλον τα εμποδίζει από τους Χριστιανούς

και μάλιστα από τους Αρχιερείς και "Ιερείς του; Είδε ταύτα είναι έμ

ποδισμένα από τους Αρχιερείς, και ιερείς, και κληρικούς, πόσω μάλ

λον είναι εμποδισμένα από τους καλογήρους και μοναχούς τους απο

τασσομένους τω κόσμο, και πάση τη φαντασία αυτού; Όθεν βδελυκτα

κατά αλήθειαν είναι τα ιμάτια όπου την σήμερον φορούν κάποιοι Μονα

χοί, τα όποια έχουσι τόσον καλλωπισμών, όπου ουδε εις τους λαϊκούς

ευρίσκεται.

(3) Δια τούτο και ο Μέγας Βασίλειος (διατάξει ασκητική ι) λέγει, ότι

όποιος ασκητής και καλόγηρος αγαπά και ορέγεται να γένη κληρικός και

να ερωθή, ή να γένη ηγούμενος και προστάτης εις άλλους, διαβολικών

νοσεί νόσημα και φιλαρχίας έγκλημα,

25
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- -- - ν -ην - - -A

μη έχων χειροτονίαν πρεσβυτέρου. Επί δε τών παράγονένων παραδεδομένων, δίκην προικώων τους τέκνοις, ή διο.
- -- η ν -- Ν. - -

κτήτων αυτών πραγμάτων, προσαγομένων, όμολογούντων των προσαγόντων ταύτα είναι αφιερωμένα τώΘεώ ώρι
- - - - - - - ν - Λ. * -------- η ν -

σαμε, κάντε μείνοι, κάντε έξέλθο, μένειν αυτά εν τώ Μοναστηρίω, κατά την υπόσχεσιν αυτού, ειμή είη αιτίαΗ -

τού προεστώτος,

-
-- Ερμηνεία,

Ηγήτορες των εκκλησιών ονομάζονται οι Αρχιερείς, και Ιερείς, και Ηγούμενο των Μοναστηρίων Επιδί κα ατο εδωρί
σθησαν να προηγούνται των Λαϊκών, και κατά την ορθήν πίστιν, κα χατα. Τα καλά: Λέγει λοιπόν ο παρων κανω, οτι, ε

πειδή αυτοί τόσον πολλά κατεκυριεύθησαν από την φιλαργυρία, ώστε όπου δα χρημάτων να δέχοντα εκείνους όποι έρχονται

εις το Ιερατικών τάγμα, και εις την Μοναχικήν ζωήν, και να πληρούσι» εις αυτούς τό ρητο τού μεγάλου Βασιλείου, τό λέγον

Εκείνου που είναι η αρχή απρόκοπος και κακή, κα όλον το μετά τα τα αποκοπονενα κα κακόν, Ότς εις το εξής Επί

σκοπος, ή Ηγούμενος Ιερωμένος, ή άλλος τις του Ιερού καταλόγου, κάμη τούτο, ή νά παύη, ή νά καθήρεται. Κατά τον β'

τής δ. συνόδ. κανόνα, τον διορίζοντα να καθήρεται εκείνος όπου διά
- ν - α Α » η ν - ν -

ποιήσας τούτο Ηγούμενος, είναι άνερος (2), ή και Ηγουμένη, να διώκωνται άπό τά Μοναστήριά των, και να

χρημάτων ήθελε προβάλει καν προσμονάριον 4: Είδε και

βάλλωνται εις

άλλα Μοναστήρια, διά νά κάμνουν υπακοή, ώς της Ηγουμενίας, και του υποτάσσει άλλους ανάξιοι Ωσο, όπου ατο έμ

προσθά ζητούν τόσα άσπρα διά να δεχθούν εις την καλογερική τους προσερχομένους, Εκεία δι τα πραγματα (είτε κινητά δηλ.

είναι, είτε ακίνητα), τα οποία έχωντας τινάς, ή προίκα από τους γονείς του, ή ιδιότητα, ήθελεν αφιερώσει τα τα εις τοΜονατή,

ριον όπου μονάσει, ταύτα ορίζει ο παρών Κανών να μένουν αναφαίρετα από το Μοναστήριο, (3) χα.Τα τη υποσχεσιν του αφιερώ

σαντος αυτά, καν αυτός μείνη εις το Μοναστήριο, κάν αναχωρήση εξ αιτίας έδικής του αυτοπροαιρέτως αν δε από καμμίαν
- - - » ν ν ν

άφορμήν (τας οποίας θέλομεν ειπεί εις την ερμηνείαν τού άκολούθου κά

πό το Μοναστήριο, δύναται να λάβη ταύτα οπίσω (4)

--

ς αυτής ζ) του Ηγουμένου, ήθελεν αναχωρήσει άτη η γουμενου, η χωρ

Κανών Κ.

Τηςς".μς".

μζ της ζ".

εή κ. κβ.

Από του παρόντος όριζομεν, μή γίνεσθαι διπλούν Μοναστήριον, ότι σκάνδαλο, και πρόσκομμα τους

πολλούς γίνεται τούτο. Ειδέτινες μετά συγγενών προαιρούνται αποτάξασθαι, και τώ μονήρει βίω κατα

κολουθεί, τούς μεν άνδρας, δέον άπιένα εις άνδρώον Μοναστήριον, και τάς γυναίκας, εισιένα έν γυναικείω Μονα

ρίω. Επί τούτω γάρ ευαρεστείται ό Θεός. Τάδε όντα έως του νυν διπλά, κρατείτωσαν, κατά τον Κανόνα του άγιου

πατρός ημών Βασιλείου, και κατά την διαταγήν αυτού, ούτω διατυπούσθωσαν Mή διαιτάσθωσαν έν ένι, Μονασ
ν

ριο

Μοναχοί, και Μονάστρια μοιχεία γάρ μεσολλαβεί την συνδιαίτησιν. Μη έχέτω Μοναχός παρρησίαν προς Μονάστρια»,

ή Μονάστρια προς Μοναχών, ιδία προσομιλεν. Μη κοιταζέσθω Μοναχός έν γυναικείω Μοναστηρίω. Μηδέ συνεσθιέτω

Μονάστρια καταμόνας. Και ότε τα αναγκαία του βίου παρά του άνδρώου μέρους προς τας κανονικάς αποκομίζονται,

έξωθεν της πύλης ταύτα λαμβανέτω ή Ηγουμένη του γυναικείου Μοναστηρίου μετά γραός τινος Μοναστρίας. Είδε

συμβή, συγγενή τινα έθέλεν θεάσασθαι Μοναχόν, επί παρουσία της Ηγουμένης, ταύτη προσομιλείτω διά μικρών

και βραχέων λόγων (5)

Ερμηνεία,
--

-- - Α ν -

Διπλούν μοναστήριον ο μεν Ζωναράς λέγει, να ήταν δύο γειτονεύοντα μοναστήρια, τόσον πολλά κοντά, ώστε όπου ήκoύοντο

αιφωνα από το ένα εις το άλλο. Αλλοι δέτινες, με τους οποίους συμφωνεί και ο Βαλσαμών, λέγουσι να ήταν έν και το
-- 7. -- - - 2 - -

αυτό Μαναστήριο, μέσα εις το οποίον συνδιέτρίβον άνδρες και γυναίκες εν ταυτώ, όχι όμως ξένοι κατά σάρκα, αλλά συγγενείς
--

ν -- - η 3, - --

προς αλλήλους. Εγώ ήθελα επή ότι άληθέστέρα φαίνεται να ήναι ή δευτέρα γνώμη, όσον από το εν αρχή ύφος, και την σύμ
-

- αν ν - - ν -- -

φρασιν του κανόνος τούτου βεβαιουμένη. Αλλ' ή διαταγή, ήν παρακάτω φέρει ο Κανών του μεγάλου Βασιλ ίου, περί τών δι- ν ν η ν ν -

πλών Μοναστηρίων, άληθεστάτην και αναντίρρητον αποδεικνύει την προτέραν γνώμη. Είτε ούν ούτως, είτε εκείνος, ο παρών κα
- -- -- α - - » ν

νών προστάζει να μη γίνωνται εις το εξής τοιαύτα διπλά μοναστήρια, ώς σκανδάλου πρόξενα. Αλλά και εάν τινες άνδρες τε

και γυναίκες συγγενείς όντες προς αλλήλους, θελήσουν να καλογερεύσουν, οι μεν άνδρες, ας πηγαίνουν χωριστά, εις μοναστήριον- - -- 1. Αν - ν - - - -

ανδρών μοναχών. Η δε γυναίκες, εις Μοναστήριον γυναικών και μοναστριών, διά τί με τοιούτον τρόπον ευαρεστείται ο Θεόςι ν *, - ν ν -

Οσα δε μοναστήρια έφθασαν έως τώρα να ήναι διπλά, ας πολιτεύωνται κατά την διαταγήν και νομοθεσίαν του μεγάλου Βασι

(1) Εύρον σημείωμα εις τον παρόντα κανόνα (το οποίον φαίνεται ότι εί

να του Ζωναρά) λέγον, διατί ο μεν β. κανών της δ' εξ αποφάσεως διο

ρίζει να καθήρεται ο χειροτονήσας ή προβαλών με άσπρα, ούτος δε ό κανών

λέγει, ή να παύη ή να καθηρεται, λύει ούν την απορίαν και λέγει, ότι ο μεν

ης δι, λέγει περί των χειροτονούντων με άσπρα ούτος δε ουχί περί των

χειροτονούντων, άλλα περί των δέχομένων εις τον κλήρον, ταυτόν ειπείν, πε

ρι των αριθμούντων με άσπρα εις κληρον εκκλησίας τινός τους όντας προ

χειροτονημένους και Κληρικούς, διό και ελαφρότερον το επιτίμιον έδιώρισε,

Δηλούται δεήλυσις αύτη ότι είναι όρθή, και από το λόγιον του κανόνος γησί

γαρ, ότι ό τούτο ποιήσας εκ του "Ιερού καταλόγου ών, να καθρεται Ιε

ρεύς δε άπλώς ουδένα χειροτονεί κληρικόν όρα δε ότι κατά τον κανόνα

τούτου πρέπει να διώκονται από τα μοναστήριά των και εκείνοι οι Κοι
νοβιάρχαι και Ηγούμενοι όπου την σήμερον ζητούν να έχουν άσπρα

οι εις αυτούς προσερχόμενοι. Και με τα άσπρα μεν αυτούς δέχονται,

χωρίς δε άσπρα ου δέχονται εις το μοναστήριον.

(2) Από του παρόντος κανόνος δήλον γίνεται, ότι και μοναχός ά

νίερος δύναται γενέσθαι μοναστηρίου Ηγούμενος

νιμος και της ηγουμενίας άξιος.

(3) Διά τούτο και η β. διάταξις του ά. τίτλου των Νεαρών διορί

ζει, ότι, αν Μοναχός άφηση το εν Μοναστήριον και υπάγη εις άλλο,

τα πράγματά του πρέπει να μένουν εις το πρώτον Μοναστήριον. Και

ή λή, διάταξις του γ. τίτλου του α. βιβλίου του Κώδηκος λέγει ότι

οι τά ίδια Μοναστήρια καταλμπάνοντες, να μη λαμβάνουν τα κινητά

πράγματα όπου έφερον εις αυτά, όσης ποσότητος και αν ήνα. Κάν και

γραμμα αφιερωτικών περί τούτων δεν έγινε (Φωτίου τίτλ. ιά, κεφ. δ').

Αλλά και τα ακίνητα πράγματα όπου αφιερώση τινάς, πρέπει να μένουν

εις τό Μοναστήριον. Διότι και το χωρίου όπου αφιέρωσεν ο Ανανίας και η

Σάπφερα εις τόν Θεόν, ακίνητον πράγμα ήτον. Διά την κλεψίαν όμως όπου έ

καμεν από την τιμήν εκείνου, εις θάνατον εξαίσιον παρεδόθησαν (πράξ, έ).

(4) Δεν δύναται όμως αυτός να τα νέμεται μόνος, ώς ήδη άφιερω

μένα εις τόν Θεόν, άλλά πάλιν να τα αφιερώνη εις άλλο Μοναστήριο,

(5) Εν άλλος και τούτο πρόσκειται, και συντόμως αναχωρείτω.

συνετός όμως και φρό
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λείου, ήτις είναι ή έφεξής, δηλ. Μοναχοί και Μοναχαί, ας μη συγκατοικούν εις έν Μοναστήριο, επειδή μοιχεία ακολουθεί εις

την συγκατοίκησιν ταύτην. Ας μην έχη παρρησίαν νά όμιλή κατ' ιδίαν Μοναχός με Μοναχή, ή Μοναχή με Μοναχόν. Ας μη

κοιμάται. Μοναχός εις Μοναστήριον γυναικών, μήτε άς συντρώγή με Μοναχήν και όταν οι από το ανδρίκειον Μοναστήριον Μο

ναχοί φέρουν τα προς ζωάρκειαν αναγκαία εις τάς καλογραίας, νά τά άφίνουν έξω τής πόρτας του Μοναστηρίου, και από εκεί

να τα παίρνη έσω ή Ηγουμένη με άλλην τινά γερόντισσαν Μοναχήν. Εάν δε κανένας Μοναχός θελήση νάιδή συγγένισσάντου κα

λογραία, ας την βλέπη, και ας συνομιλή αυτή με λίγα λόγια, παρούσης της Ηγουμένης, και όγλίγωραιάς άναχωρή (1),

Συμφωνία.

«Το να μην μένουν μαζή Μοναχοί και Μονάστρια, διορίζει και ή β. διάταξις του ά. τίτλ. των Νεαρών (; τίτλ. ιά.

κεφ. ά) τάχα δε και ο Προφήτης Ζαχαρίας διά τούτο λέγει, ότι νά πενθουσιν αι φυλαί του Ισραήλ χωριστά οι άνδρες, και

χωριστά ή γυναίκες, διά μεν του πένθους αινιττόμενος την πενθικήν ζωήν των Μοναχών, διά δε του χωρισμού, το νά μή συγ

κατοικούν άνδρες και γυναίκες εις έν Μοναστήριο, κατά τον διορισμών του παρόντος Κανόνος. Και κόψεται ή γή κατά φυλάς,

φυλή οίκου Λευί καθ' εαυτήν, και αι γυναίκες αυτών καθ' εαυτάς (κεφαβ. 12. 13) (2), όρα και τον μς".μζ τηςς"»

ν Της δ'. δ'.

Κανών ΚΑ. της ζ' εθ" της

ν -- - ν - ν' - ν ν ν φ - - ά, και β', γ',

Μη δείν Μονάστριαν καταλιμπάνειν την οικείαν μονήν και εν έτέρα απέρχεσθαι. Είδε συμβή τούτο, δ, ε,

ξενοδοχείσθαι αυτόν, αναγκαίον προσλαμβάνεσθαι δε άνευ γνώμης του Ηγουμένου αυτού, ού προσήκει. Ιτα, παρότι

Ερμηνεία,

Διορίζει ο παρών κανών, ότι δεν πρέπει ο Μοναχός, ή η Μοναχή νά άφνη το Μοναστήριον εκείνο, εις το οποίον έκουρεύθη, και

να πηγαίνη εις άλλο. Είδε και τούτο ήθελε κάμη τινάς, πρέπει ο τοιούτος να αποδέχεται μεν ως ξένος και να φλεύεται από τους

πατέρας του ξένου εκείνου Μονατηρίου εις μερικάς ήμέρας (να μή ώς μη ξενοδοχούμενος βιασθή να υπάγη εις τον κόσμο,
και να συναναστρέφεται με αδιαφόρους ανθρώπους, όχι όμως και να κρατητα, και με την έκεσε άδελφότητα να συναρίθμητα,

χωρίς την γνώμην, και άπολυτικήν επιστολήν του έδικού του Ηγουμένου (3),

Συμφωνία,

«Ο δε δ.της ά και β. αφορίζει και τον Μοναχών όπου αναχωρήση από το Μονατήριό του, και υπάγη εις άλλο Μοναστή

νριον, ή εις κοσμικών σπήτιον, και εκείνον ακόμη που τον υποδεχθή. Έξω μόνον αν ο Αρχιερεύς ήθελε να τον μετατοπίση, η

-διά βελτίωσιν άλλου Μονατηρίου, ή διά σωτηρίαν τινός άσπητίου. Τότε γάρ οι Μοναχοί, : οι υποδεχόμενοι αυτούς, είναι ά

ανεύθυνοι, αλλά και ο πή, της έν Καρθαγ. προςάζει νά μή συγκοινωνή τίνας ξένος, ειμή ο ίδιος λαός, με τον Επίσκοπον έ

κείνον που δεχθή Μοναχών από άλλης έπαρχίας Μονατήριο, και κάμη αυτών Κληρικών, ή “Ηγούμενον τού έδικού του Μονα

•ς ηρίου. Και ο Μοναχός δε αυτός, λέγει, ούτε κληρικός να ήνα, ούτε Ηγούμενος. Το νά μή καταλμπάνουν οι Μοναχοί τα

»Μοναστήριάτων, ειμή διάναγκαίαν χρείαν συγχωρηθώσι τούτο ποιήσαι παρά του Επισκόπου, και ο δ της δι, κανών διορίζει

- Ο δε γ' της ά και β. αφορίζει τον Ηγούμενον εκείνον που δεν επιμεληθή να επιστρέψη εις το Μοναστήριό του τους απο

φυγόντας καλογήρους του (4)».

--

(1) Ο ίδιος ούτος Μέγας Βασίλειος, εν τούς κατά πλάτος όρ. λγ.

λέγει, ότι «είς τις συνομιλίας όπου είναι χρεία να κάμουν οι Καλόγε

εροι με τις Καλογραίας, πρέπει να εκλέγονται, και τα πρόσωπα όπου

μέλλουν να συνομιλήσουν, και ο καιρός, και ο τόπος ό επιτήδειος, και

ή άνάγκη, ώστε όπου όλα να ήναι σεμνά, και έξω από κάθε υποψίαν.

»Λοιπόν τα πρόσωπα ότου πρέπει να συνομιλήσουν, άπό μεν τους Κα

•λογήρους πρέπει να ήναι οι γεροντότεροι και σεμνοί, και ευλαβείς, και
»γνωστικοί εις το να κάμουν κάθε ερώτησιν και απόκρισιν από δε τάς

»Καλογραίας, όμοίως πρέπει αι γεροντότερα, και γνωστικώτερα. Όταν

» δε συνομιλούν, πρέπει να ήναι όμου δύω, ή και τρεις, τόσον από τους

Μοναχούς, όσον και από τάς Μοναχάς. Αγαθοί γάρ οι δύω υπέρ τόν

νένα, και μάλλον αξιοπιστότεροι ένα δε πρόσωπον τόσον από το ένα

μέρος, όσον και από το άλλο να μη συνομιλή, και διά την υποψίαν,

και διά τί δεν είναι αξιόπιστον προς την των λεγομένων βεβαίωσιν.

» Όσοι δε άλλοι άδελφοι έχουν χρείαν να συνομιλήσουν με Καλογραίαν

τινά, ας μη συνομιλούν αμέσως αυτοί, αλλά διά μεσιτείας των γερον

»τοτέρων εκείνων, και διαλεγομένων Μοναχών ας προσφέρουν εκείνα όπου

» θέλουν νά όμιλήσουν εις τας διαλεγομένας ε"είνας γεροντοτέρας καλο

χαιρη διά την ελπίδα της εν τώ μέλλοντα αιώνι, διά την πτωχείαν

ταύτα, μεούσης αυτούς παρηγορίας κα χαράς. Συμφώνως δε με το

ανωτέρω ρηθέν υπό του Μεγάλου Βασιλείου περί των γεροντοτέρων Μο

ναχών, όπου πρέπει να υπηρετούν εις τάς καλογραίας, διορίζει και ο

άγιος Νικηφόρος. Φησί γαρ εν τω κβ. κανόνι αυτού, ότι, εάν πρεσβύ

στερος Μοναχός, ήτοι ιερομόναχος, νέος κατά την ηλικία, υπηρετή εις

τις καλογραίας, δεν πρέπει τινάς από αυτόν να μεταλαμβάνη τα μυ

στήρια. Ένα, ώς φαίνεται, από τούτο έντραπή, και διορθωθη, και οι

ορα εις τους ύστερον ευρεθέντας τρεις κανόνας του Νηστευτού και εις την

» υποσημείωσιν τού αυτού κβ. τού Νικηφόρου».

(2) Καθώς φέρει το τοιούτον ρητόν εις τοιαύτην υπόθεσιν καί ό Μέ

γας Βασίλειος εν τώ περί Παρθενίας λόγω

(3) Οι δε βασιλικοί νόμοι και τούτο ακόμη εκ περιουσίας διορίζουσεν,

ότι οι γονείς να μην ήμπορούν να παίρνουν από τα μοναστήρια τα παι

δία των εκείνα όπου έδιάλεξαν την καλογερικήν ζωήν. Αλλά και να δίδουν

εις αυτά την κληρονομίαν όπου τών ανήκει, κάν και καμμία αιτία (ήτοι

κατηγορία) ήκολούθησεν εις αυτά πρό τού να γίνουν Μοναχοί. Ανάγνω

θι και την μαρτυρίαν του Χρυσοστόμου εις την υποσημ. του 15 της

γραίας, και εκείνοι πάλιν άς τα λέγουν εις τάς ζητουμένας παρ’ έ- έν Γάγρα.

νκείνων άδελφάς. Αλλά και εκείνοι οι Μοναχοί όπου φέρνουν τα χρεια

«ζόμενα εις τάς καλογραίας και υπηρετούν, πρέπει να ήνα δοκιμασμέ

» νοι, και σεμνοί και εις την ηλικίαν προβεβηκότες, ώστε όπού νά μή

» προξενούσιν εις τινα υποψίαν κακήν αυτό τούτο διορίζεται, και εν

τους κατ' επιτομ. όρ, σκ.. εν δε τώ σπά κατ' επιτομ. όρω. Ότι άν

δύο Μοναστήρια ήναι κοντά γειτονεύοντα, και το ένα μεν είναι πτω

•χόν, το δε άλλο έχει τον τρόπον, πρέπει το έχον τον τρόπον της

» κυβερνήσεως, να βοηθή εις το πτωχόν, ώς χρέος έχον, και την ψυ

οχήν υπέρ άλλήλων τιθένα κατά την εντολήν. Όχι και δεν το βοηθεί,

και πρέπει το πτωχόν νά μακροθυμή, και μιμούμενον τον Λάζαρον νά

(4) Επειδή ό παρών κανών απροσδιορίστως εξετέθη, μη διορίσας τάς

αιτίας, διά τάς οποίας δύναται τις να αναχωρήση από το Μοναστήριών

του. Εμείς κατά το δυνατόν έρευνήσαντες, εύρομεν τις εξής ταύτας.

Α. αναχωρεί ό Μοναχός από την μονήν του, εάν ο ηγούμενος ήναιαίρε

τικός κατά τον ιζ. κανόνα του Νικηφόρου. Β. εάν εμβαίνουν γυναίκες

εις το μοναστήριον, κατά τον αυτόν του Νικηφόρου. Γι εάν παιδία κο

σμικά μανθάνουσι γράμματα εις το Μοναστήριον. Επειδή διά τούτων

δημοσιεύονται ότι γίνονται εις αυτό, κατά τον αυτόν του Νικηφόρου,

πρόσθες και διά το εκ τούτων σκάνδαλου. Ο δε μέγας Βασίλ. (όρ. και

τα πλάτ. λς") διά μίαν αιτίαν μόνον συγχωρεί να αναχωρή τινας από
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Κανών ΚΒ.

Αποστ.μβ". --

:1 Θεώ μεν το πάν ανατίθεσθαι, και ουτος ιδιος θελήμασι δουλούσθαι, μέγα χρήμα τυγχάνει. Είτε

& 3 της γαρ εσθίετε, είτε πίνετε, ο θείος Απόστολός φησί, πάντα εις δόξαν Θεού ποιείτε. Xριστός ούν ό Θεός
έ. ". ν -------- ν η - ν η - - - ν η ν

: : ήμών εν Ευαγγελίοις αυτού τάς άρχάς των άμαρτημάτων έκκόπτεν προστέταχεν. Oύ γάρ ή μοιχεία

:: μόνον παρ αυτού κολάζεται, αλλά και η κίνησις του λογισμού προς την της μοιχείας εγχείρησιν κατα

ελάριο Γκέκριτα, λέγοντος αυτού. Ο έμβλέψας γυναίκα προς το επιθυμήσαι αυτής, ήδη έμοίχευσεν αυτήν έν

:: τη καρδία αυτού ένθενούν μαθητευθέντες, λογισμούς οφείλομεν καθαιρείν. Eι και πάντα έξεστιν, αλλ'

:με ου πάντα συμφέρει, έξ Αποστολικής φωνής διδασκόμεθα. Έπάναγκες ούν έστι παντί άνδρι διά το ζην

:1 έσθίεν, και οις μένβίος έστι γάμου, και τέκνων, και λαϊκής διαθέσεως, αναμίξέσθίενάνδρας και γυναίκας,

των άδιαβλήτων έστι, μόνον τώ διδόντι τροφήν την ευχαριστίαν προσαγέτωσαν, και μη δάτινων θυμελικών

έπιτηδευμάτων, είτουν σατανικών ασμάτων, κιθαρώντε, και πορνικών λυγισμάτων οις επέρχεται ή προφητική ά

μ. και 12 Ιρά ούτωσει λέγουσα «Ούαι οι μετά κιθάρας, και ψαλτηρίου, τον οίνον πίνοντες, τα δε έργα Κυρίου

νουκ έμβλέπουσι, και τα έργα των χειρών αυτού ου κατανοούσι.» Και είπατε είεν τοιούτοι εν Χριστιανούς διορ

θούσθωσαν. Ειδεμήγε, κρατείτω έπ' αυτούς τά παρά τών πρό ήμών κανονικώς εκτεθέντα. Οις δέ ό βίος έστινή

σύχιος καικά: Ο συνταξάμενος Κυρίω τω Θεώ ζυγόν μονήρη άρα, καθίσεται κατά μόνας και σιωπή

Θρην. 1.-1 σετ, αμήν και τους ιερατικών έκλεξαμένος βίον, ουδόλως έξεστι κατ' ιδίαν γυναιξί συνεσθίεν.Ε

ρεκ. ή 27 Ιμή που μετά τινων θεοφόρων (1) και ευλαβών ανδρών, και γυναικών, να και αυτή ή συνεστίασις προς

κατόρθωσιν πνευματικήν απάγη. Και επί συγγενώνδε το αυτό ποιείτω. Είδε αύθις, ενόδοιπορία συμβητά της αναγ

καίας χρειας μη επιφέρεσθαι Μοναχών, ή και ιερατικόν άνδρα, και διά το αναγκαίον καταλύσα βούλεται, είτε εν

πανδοχείω, ή και εν οίκω τινός, άδειαν έχειν αυτόν τούτο ποιείν, ώς της χρείας κατεπειγούσης (2)

Ερμηνεία,

Διορίζεται ο παρών Κανών, ότι οι μεν έχοντες γυναίκα και τέκνα κοσμικοί, να συντρώγουν και να συμπίνουν με γυναίκας -

μου και άνδρας άλλους, δεν είναι κατηγορίας άξιον, πλην και ούτοι δεν πρέπει να πίνουσι τον οίνον με παιγνίδια και σατανικά

τραγούδια, και πορνικά λυγίσματα χορών, ή φωνών, να μη κληρονομήσουν την κατάραν και το αλλοίμονον όπου επιφέρει ο

"Ησαΐας εναντίον εις εκείνους που κάμνουσι ταύτα, και τα έργα του Κυρίου δεν εξετάζουσιν. Αλλά πρέπει να ευχαριστούν εις

τον Θεόν, τον τρέφονται αυτούς μετά βρώματα. Όχι και δεν διορθώνονται να παύσουν από αυτά, άς λαμβάνουν τα επιτίμια,

του αφορισμού δηλ. όπου οι κανόνες των προτέρων Συνόδων, κατά των τοιούτων χριστιανών έδώρισαν. Και οι μεν κοσμικοί ού

τως. Οι δε Μοναχοί που υπεσχέθησαν εις τον θεόν νά ήσυχάζουν κατά μόνας, και να σιωπούν, αίροντες τον ζυγόν της ά

σκήσεως, κατ' εκείνο το τού Ιερεμίου. Αλλά και οι Ιερωμένοι πάντες, ολότελα δεν έχουν την άδεια να συντρώγουν με γυνα

κας, κατ' ιδίαν, μόνοι με μόνας, κάν και ήναι συγγένισσας αυτών, πάρεξ αν ήναι άνδρες ομού και γυναίκες ευλαβείς και θεο
ν » ν α - » Κ ν ν α Α - ν - ν Ν. ν - ΑΣ ν

φοβούμενοι. Και αν εξανάγκης ευρεθείς έν οδοιπορία Μοναχός, ή "Ιερωμένος, και μη έχωντά προς την οδοιπορίαν χρειώδη, τυχε

νά κονεύση προς ώραν εις πανδοχείον και χάν, ή εις σπήτιον τινός. Πλήν και τότε μετά ευλαβείας και σεμνότητος νά κονεύη.
- ν ν ν -- - - ν

Και ταύτα πάντα να γίνωνται διά νά πληρούται εκείνο το Αποστολικόν το λέγον, είτε τρώγετε, είτε πίνετε, πάντα εις δόξαν
- - α - -

Θεού ποιείτε, και να μή οι Μοναχοί, και Ιερωμένοι βλέποντες τις γυναίκας με επιθυμίαν και πάθος, μοιχεύσωσιν αυτάς εις
-- - - - --

την καρδίαν αυτών, το οποίον καταδικάζει ο Κύριος. Αλλά και εάν αυτοί, καθ' υπόθεσίν, δεν σκανδαλίζωνται από την θεωρία
--

» - -

αυτών (όπερ σπανιώτατο) αλλ' όμως διά να μην σκανδαλίζουν τους άλλους, πρέπει νά μή κάμνουσι τούτο. Διότι και ο Παύλος

έλεγε, ότι όλα είναι άδεια εις αυτόν να τα κάμνη, αλλά δεν είναι όλα συμφέροντα, ώς προξενούντα σκάνδαλον εις τους άλλους,

Ορα και τον μβ. Αποστολικόν τον γ. της ά και τον μ. της σ'

το Μοναστήριόν του, ήτοι εάν έχη βλάβην ψυχικήν. Την οποίαν, λέγει,

πρέπει πρώτον να την φανερώνη εις τους έχοντας την δύναμιν να την

διορθώσουν και αν δεν την διορθώσουν, τότε να χωρίζεται, όχι πλέον

ώσάν από αδελφούς, αλλά ώσάν από ξένους. Εάν δέτινας μοναχός διά

την ακαταστασίαν, και ελαφρότητα της γνώμης του, και όχι δηλ. διά

καμμίαν βλάβην αναχωρή από το Μοναστήριόν του, ούτος, ή πρέπει να

ιατρεύη την ασθένειαν, και ακαταστασίαν του ταύτην, με την εν τω

Μοναστηρίω του επιμονήν, ή εάν δεν θέλη νά ιατρευθή ούτω, να μη δέ

χεται από άλλο Μοναστήριον. Αλλην δε αιτίαν εύλογον χωρισμού, και

αναχωρήσεως, επιφέρει ο ίδιος άγιος, ο λόγος, και η διδασκαλία ουδέ

χεται έξω από την βλάβην της ψυχής δηλ. ην επομεν (εάν δε διά την

εντολήν του Κυρίου, άλλος αδελφός εις άλλο υπάγη μέρος, ούτοι δενχω

ρίζονται απ' αλλήλων, αλλ' οικονομίαν πληρούσι), συμφώνως δε με τον

θείου Βασίλειον λέγει και ό ς" του Νικολάου. Διορίζων, ότι, εάν τις βλά

πτεται ψυχικώς, πρέπει να λέγη εις τον προεστώτα την βλάβην του. Και

εάν δεν διορθώση ταύτην αυτός, αλλ' είναι προφανής ο κίνδυνος, ας α

ναχωρή από το Μοναστήριον, και αν ο Ηγούμενος τον βάλη εις δεσμών

να μην αναχωρή, αυτός να μη φροντίζη του τοιούτον δεσμών, αλλά να

αναχωρή. Τινές δε προσθέτουν και άλλην αιτίαν εύλογον αναχωρήσεως,
άν καμμίαν φοράν ευρεθή άξιος διά ήσυχίαν κανένας υποτακτικός και

κοινοβιάτης. Τότε γαρ με την άδειαν του Ίγουμένου δύναται ούτος να

αναχωρή, ένα μόνος μόνο προσομιλή τω Θεώ, κατά του της Κλίμακος

Ιωάννην (λόγ, περί υπακοής) προσεκτέον όμως εις τούτο καλώς. Ότι ου

παντός εστιν ή αναχώρησις και ήσυχία. Και ταύτα μεν διά τήν θελη

ματικήν αναχώρησιν. Στανικώς γαρ και Ηγούμενος διώκεται από το Μο

ναστήριόν του και εις άλλο εμβάλλεται, αν με άσπρα δέχεται τους μέλ

λοντας μονάσα, κατά τον ιθ. κανόνα της παρούσης. Και ο χωρίς α

ναδόχου κουρευθείς εις άλλο παραδίδοται Μοναστήριο, κατά του β' της

ά, και β. και ό χωρίς τής δοκιμής των τριών χρόνων κουρευθείς, κατά

τον έ. τής αυτής. Και έπι βελτιώσει και διορθώσει μετατοπίζει ο Αρ

χιερεύς τους έναρέτους Μοναχούς, κατά τον δ. τής αυτής.

(1) Εν άλλ. θεοφοβων, ό και δοκεί ορθότερον είναι

(2) Eν άλλος πρόσκειται, μόνον έστω μετ’ ευλαβείας, ώς και ο Ζω

ναρας ερμηνευει.

-=-οφο-------------
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------------------------ , ----- , ----- , -----------



ΠΕΡΙ ΤΗΣ Α. ΚΑΙ Β. ΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ.

--

Η σύνοδος αυτή επιγράφεται ούτως από τον Ζωναρά, Βαλσαμώνα, Βλάσταρ, και άλλους. Η άγια και μεγάλη Πρώτη και

Δευτέρα σύνοδος, ή εν Κωνσταντινουπόλει συστάσα εν τώ πανσέπτω Ναώ των αγίων Αποστόλων (1) συνήχθη δε αύτη επι Μ

χαήλ Βασιλέως του υιού Θεοφίλου, και Βάρδα Καίσαρος, του από μητρος θείου αυτού. Εν έτει 861. (2) Πατέρες δε ήταν εν

αυτή τριακόσιοι δεκαοκτώ (3),άπό τους οποίους υπερέχοντες ήσαν, ότε Κωνσταντινουπόλεως άγιώτατος Φώτιος, νεωστί τότε με

τά το έξορισθήνα τον θείον Ιγνάτιον εις Μιτυλήνη, βία και δυναστεία του Καίσαρος Βάρδα, εις τον θρόνον της Κωνσταντίνου

πόλεως υψωθείς. Και οι τοποτηρηταί του Πάπα Νικολάου, ότε Πόρτου Ροδόαλδος, και ο Αναγνίας Ζαχαρίας, οίτινες ήσαν τότε

έν Κωνσταντινουπόλει, άποσταλέντες κατά των οικονομάχων (4). Η αιτία δε, διά τήν οποίαν ονομάζεται Πρώτη και Δευτέρα είναι

κατά τον Ζωναρά, Βαλσαμώνα, Βλάσταριν, και Μίλαν (σελ. 920, του β' τόμ. των συνοδικών) αύτη. Εγένετο πρώτη συνέλευ

σις της συνόδου ταύτης (5), και αφού οι ορθόδοξοι δελέχθησαν με τους έτεροδόξους (ίσως ούτοι ήσαν τα λείψανα που έμει

ναν άπό τούς εικονομάχους, ώς είπομεν), και ένίκησαν μεν οι ορθόδοξοι, ένικήθησαν δε οι ετερόδοξοι, άπεφασίσθη νά γραφούνό

σα έλαλήθησαν έντή συνόδω, να διαμένωσι βέβαια και ασφαλή. Οι δε αιρετικοί μή υποφέροντες να γραφούν ταύτα, διά να μη

φανούν ότι ένικήθησαν, και ακολούθως διά νά μή αποδιωχθούν από την έκκλησίαν και την ομήγυριν των πιστών, τόσην ταρα

χήν και πόλεμον έκαμαν, ώστε όπου εύγαλαν και μαχαίρια, και φονικά έκαμαν. Και τοιουτοτρόπως διελύθη ή πρώτη συνέλευ

σις, χωρίς νά γένη κανένας έγγραφος όρος και αποτέλεσμα. Μετά παρέλευσιν δε καιρού, πάλιν έγένετο της αυτής συνόδου δευ

τέρα συνέλευσις, και πάλιν διάλεξς έγινε τών δρθοδόξων μετά των αιρετικών περί των αυτών. Και τότε συνεγράφησαν τάλα

ληθέντα περί πίστεως δόγματα. Όθεν διά τούτο ή σύνοδος αύτη, μία ούσα κυρίως και άληθώς, πρώτη και δευτέρα έπωνομάσθη

διά την περίστασιν ταύτης της πρώτης και δευτέρας αυτής συνελεύσεως. Ενδετή Β. αυτής συνελεύσε, εξεδόθησαν και οι πα

ρόντες ζ. κανόνες αναγκαίοι μεν όντες εις την της έκκλησίας ευκοσμίαν και κατάστασιν, βεβαιούμενοι δε και επικυρούμενοι

άπότε του νομοκάνονος του Φωτίου, από τους έρμηνευτάς τών κανόνων, και από όλην την έκκλησία». Σημείωσαν δε ότι έν

τσι χειρογράφος Κώδηξι, τριάκοντα κανόνες ευρίσκονται εις όνομα της παρούσης συνόδου επιγραφόμενοι. Αλλ' ήμες τους έγνω

σμένους μόνον παρά της έκκλησίας και ερμηνευθέντας παρά τών εξηγητών έρμηνεύσαμεν, τους δε άλλους, ώς άγνώστους τή έκ

κλησία αφήκαμεν (6) προετάχθη δε από όλους τους ερμηνευτές ή παρούσα Σύνοδος των άλλων προγενεστέρων αυτής τοπικών συ

έ

»

ΕΥ

(1) Ο δε Δοσίθεος (σελ. 702. της δωδεκαβίβλ) δεν ήξεύρω πώς λέ

γει ότι ή σύνοδος αύτη συνέστη εις την αγίαν Σοφίαν, άλλ' ίσως ή πα

ρόραμα είναι, ή ή μεν πρώτη συνέλευσης της συνόδου έγένετο εν τή ά

γία Σοφία, ή δε δευτέρα εν τώ ναώ των αγίων Αποστόλων, ή και σφάλ

μα είναι κατά λάθος τυπογραφικών, καθώς προφανώς και αναντιρρήτως

σφάλμα τυπογραφικών είναι κατά την αυτήν σελ. εκείνο όπου λέγει

«Πέμπτην και Δευτέρα», αντί τού πρώτη, και δευτέραν, καλουμένην

σύνοδου. Και άρα τούτο διωρθωμένου εν τη 728. σελ. της αυτής δω

δεκαβίβλ.

(2) Εν τοσούτος χρόνος λέγει ό Δοσίθεος να

(αυτόθι), ο δε Βλάσταρς εν έτει 863. συμφωνεί δε

κλεινός Θεοτόκης σελ. ιά του β' τόμου της οκτατ.

ματιστών.

(3) Τοσούτους απαριθμεί ό Δοσίθεος (αυτόθι).

(4) Δύω αίτιαλέγει ο Δοσίθεος (σελ. 702, εν τή δωδεκαβίβλ) να έστά

θησαν, διά τα όποια ή παρούσα εγένετο σύνοδος, ή (ώς θέλουσι τινες)

ότι, αφού ο Βάρδας εξώρισε μεν τον θείου Ιγνάτιον, διά τί δεν ήθελε

νά μεταλάβη αυτόν την ημέραν των Θεοφανείων, ως άπωθούμενον την

γυναίκα του, και υποπτευόμενον ότι πορνεύει την νύμφην του, ανεβίβασε

δε δυναστικώς και βιαίως εις τον θρόνον Κωνσταντινουπόλεως τον

σοφώτατον Φώτιου Πρωτασηκρίτον όντα, έπεισαν οι περί τον Βάρδαν

τους τοποτηρητές του Πάπα Νικολάου αποσταλέντας κατά των εικονο

μάχων, και ήθροισαν την παρούσαν σύνοδο, και δη φέροντες απόΜ

τυλήνης τον Ιγνάτιον, εκάθηραν αυτόν παρρησία. Όθεν και ο Βαλσα

μών λέγει, ότι η σύνοδος αύτη εφέρθη κατά του Ιγνατίου. Και Νικήτας

Δαβίδ ό Παφλαγών ό τον βίον συγγράψας του Ιγνατίου. Ή (ώς θέλου

σαν άλλοι) ότι ο βασιλεύς Μιχαήλ διά να εξαλείψη τελείως τους εικο

νομάχους, και διά νά καταπαύση το σχίσμα όπου έγένετο εις την

έκκλησίαν διά τους δύω Πατριάρχας Ιγνάτιου, και Φώτιου, έστειλεν εις

Ρώμην άρχοντας μετά δώρων, και έφερε τους τοποτηρητές του Πάπα

συνεκροτήθη αύτη

τώ Δοσιθέου και ο

περί των υπομνη

Τελεσθείσης δε της συνόδου, ο αυτοκράτωρ Μιχαήλ έστειλε δύο τόμους

τώ Πάπα Νικολάω, ένα μεν, περιέχονται τα περί των αγίων εικόνων

πραχθέντα, τον δε άλλον, περιέχονται την του Ιγνατίου καθαίρεσιν

Eτι δε έστειλε και επιστολάς διά Λέοντος του Ασηκρίτου, ως τούτο

δηλούται από την ί, επιστολήν Νικολάου, κειμένην εν σελ. 136. του

τ. τόμου των πρακτικών τών υπό Βινίου έκδοθέντων, ου καλώς δε λέ

γει ό Καβε, ότι επί της συνόδου ταύτης ήν ο Πάπας Αδριανός. ΟΝι

κόλαος γαρ ή», ώς τούτο δηλούται από την β. επιστολήν Νικολάου την

προς Μιχαήλ, κειμένην σελ. 489 του ρηθέντος τόμου και από τηνζ. κειμένην

σελ. 495. τού αυτού τόμου.

(5) Εν τη ά. δε συνελεύσει αυτής καθαιρείται μεν ο Ιγνάτιος παρ

βησία, προσκυρούται δε ο θρόνος Κωνσταντινουπόλεως τώ Φωτίω, ώς λέ

γει ο Κεδρηνος εν τω σ'. τόμω των ρηθέντων πρακτικών, και ο Ζωνα

ράς (σελ. 162. του β' τόμου των χρονικών), και ο Νικόλαος Πάπας (ε

πιστ. i. τη προς τους της Ανατολής Πατριάρχας. Όρα και- σελ. 186.

του σ' τόμου των ανωτέρω πρακτικών),

(6) Σημείωσα ότι τρεις Σύνοδοι έγιναν επί των ημερών του άγιω

τάτου Φωτίου. Πρώτη μεν ή παρούσα, δευτέρα δε η κατ' αυτού του

του του Φωτίου γενομένη εν έτει 869 και τρίτη ή εν τη αγία Σοφία

συγκροτηθείσα υπέρ του Φωτίου εν έτει 879, περί ής θέλομεν ειπεί

ξεχωριστά μετά ταύτα. Eπλανήθησαν λοιπόν μη εξετάσαντες καλώς,

όσοι επωνόμασαν πρώτην και δευτέραν την κατά του Φωτίου σύνοδον,

ή είπαν, ότι η πρωτοδευτέρα αύτη εγένετο εν έτει 868, ή 869, το όν

ποιον είναι έτος των κατά του Φωτίου, μίαν και την αυτήν τάς δύω

και διαφορωτάτας συνόδους νομισάντων Ημεν γαρ πρωτοδευτέρα αύτη,

ως επομεν, συνήχθη επί Μιχαήλ βασιλέως, ή δε κατά Φωτίου εν τω

β. έτει Βασιλείου του Μακεδόνος. Εις ταύτην ήσαν πατέρες 318, εις

εκείνην 102, κατά του βιβλιοθηκάριου Αναστάσιον (σελ. 713, της δω

δεκαβίβλ. Δοσιθ.), ταύτης ουχ ευρίσκονται πρακτικά, εκείνης δέκα πρά

ξεις σώζονται. Αύτη εγένετο επί Νικολάου Πάπα, εκείνη επί Αδριανού

του β' αύτη ιζ. κανόνας εξέδωκεν εκείνη ιδ. και διαφόρους εκείνων

αύτη ονομάζεται μόνον μεγάλη πρώτη και δευτέρα σύνοδος, εκείνη, ή και

παραλόγως, ονομάσθη όμως όγδοη οικουμενική. Αύτη μεν εκυρώθη από

την εν τη αγία Σοφία συγκροτηθείσαν, εκείνη δε, και τα έν εκείνη πρα

χθέντα τοσούτον ακυρώθησαν, ώστε όπου ορίσθη να ήναι εξωστρακι

σμένη, αποκεκηρυγμένη και μήτε όλως να λέγεται σύνοδος, ή μετά των

συνόδων να συγκαταριθμητα. Και απλώς ειπείν, ή σύνοδος αυτή ουδέν

είπε κατά Φωτίου, διό και παρά του Φωτίου αυτού εν τω νομοκανονι
οι κανόνες αυτής βεβαιούνται και αναφέρονται. (το όποιον δεν ήθελε

ν- ν - -- - - ν -, -- ν - - - ν

καμε ποτε ο θείος Φώτιος, ά, η σύνοδος αύτη ήταν εναντία του). Εκεί
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ν -* ν - -- ----------- -- -- ν ν -

νόδων, η διατι εστάθη μεγάλη και πολυανθρωποτέρα εκείνων, ή μάλλον, διατί αμέσως ήκολούθησε μετα την οικουμενική, ζ. ου
- Κιν ν ν -

νοδο, και κατά τους χρόνους, και καθ' ότι συνεκροτήθη κατά των ιδίων εικονομάχων, κατά των οποίων και εκείνη συνεκροτήθη,
2 - - - -λ 4 -

και τρόπον τινά, κατά τούτο αύτη εκείνης εγένετο άναπλήρωσις (1)

Οι 17, ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΝ ΤΩ ΝΑΩ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, ΤΗΣ ΛΕ

ΓΟΜΕΝΗΣ Α. ΚΑΙ Β. ΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΟΙ.

Κανών Α.

- - - ν -- ν - ν -- ν - ν - --

: Πράγμα σεμνονούπω και τίμιο, και τοις μακαρος κα φσιους Πατράση ήμων πάλα καλώς έπινοη

μο : : θέν, ή των Μοναστηρίων οικοδομή, κακώς όράτα πραττόμενον σήμερον. Tινές γάρ όνομα Μοναστηρίου
- - τ, ν - - - - ν -

% και ο Ιτας οικείας περιουσίας, και υπάρξεσι περιθέμενοι, και Θεώ καθαγιάζειν ταύτας επαγγελλόμενοι, κυρίουςεθ". Κυριλλ. ν ν ν ν -- ν - 2. --

ε: "Ήτε των καθιερωθέντων εαυτούς αναγράφουσί, και μόνη τη προσηγορία, το Θείον άφοσούν εκμηχανάσθαι

διεγνώκασι. Την αυτήν γαρ εξουσίαν και μετά την αφιέρωση, ούκ ερυθρώσ. σφετερίζεσθαι ή περ έχει ουκ ενω

λύοντο πρότερον. Και τοσαύτη καπηλεία προσετρίβη τώ πράγματι, ώστε πολλά των αφιερωθέντων, παρατων γε

των άφιερωσάντων, καθoράται πιπρασκόμενα, θέμβος και μίσος τοις βρώσι παρεχομενα Και ου μονονουκ εστι

αυτούς μεταμέλεια, έφ' οις τών άπαξ άνατεθειμένων Θεώ, την έξουσίαν έαυτούς επιτρέπουσιν άλλά και έτερος Ταυ

την άδεώς παραπέμπουσιν Ώρισενούν διά ταύτα ή άγια Σύνοδος, μηδενιέξείναι Μοναστήριον οικοδομεί, ανεν τής

του Επισκόπου γνώμης και βουλής. Εκείνου δε συνειδότος, και επιτρέποντος, και την οφειλομένη επιτελούντος
ευχήν, ώς τους πάλαι θεοφιλώς νενομοθέτητα, οικοδομείσθαι με τό Μοναστήριο, μετά παντων δε τών αυτοπρο

σηκόντων συν αυτώ έκείνω βρεβίω εγκαταγράφεσθαι και τους Επισκοπικος αρχείοις εναποτίθεσθαι Μηδαμώς α

δεαν έχοντος του αφιερούντος, παρά γνώμην του Επισκόπου, έαυτον Ηγούμενον, ή άνθ’ αυτού, ετερον καθιστών

Eι γάρ άπερ τις ανθρώπω χαρίζεται, τούτων ουκ έτι κύριος είναι δύναται, πώς άπερ τις Θεώ καθαγιάζει και άνα,

τίθησι, τούτων ύφαρπάζειν την κυριότητα παραχωρηθήσεται;

Ερμηνεία,

Επειδή μερικοί κτίζοντες Μοναστήρια, και αφιερώνοντες τα πράγματά των εις αυτά, πάλιν μετά την άφιέρωσιν, ουχί μόνον

εξουσίαζονταύτα, αλλά και έπώλουν, και άλλους έκατέστηναν αυτών εξουσιαστάς. Διά τούτο ο παρών Κανών διορίζει. Ότικά

θεμέν Μοναστήριον να κτίζεται με την άδειαν και γνώμην του κατά τόπον αρχιερέως, επιτελούντος την συνεθισμένην ευχήν,

όταν θεμελιούται. Να γράφεται δε εις βρέβον (2), ήτοιες μικρών και σύντομον κώδηκα, τόσον αυτό το νεόκτιστον. Μοναστήριον,

όσον και όλα τα πράγματα και υποστατικά όπου αφιέρωσαν εις αυτό, είτε ο κτίσας τούτο, είτε άλλοι χριστιανοί. Και ο Κώ

δηξαυτός να φυλάττεται ασφαλώς εις την Επισκοπή, ή Μητρόπολιν. Ένα διά τούτου μή ήμπορή εις το εξής ο αφιερώσας να

άφαιρέση τι απ' αυτά. Τόσον δε νά ήναι αποξενωμένος του Μοναστηρίου ό κτίτωρ αυτού και αφιερωτής, ώστε ούτε αυτός ο ίδιος

να γίνεται αυτού Ηγούμενος, χωρίς την γνώμην του επισκόπου, ούτε άλλον τινά να κατασταίνη Ηγούμενον εις αυτό, ώς τάχα

οικείον (3). Επειδή αν εκείνα που χαρίση τινάς εις άνθρωπο, δεν ήμπορεί νά τά ορίζη πλέον, πως αυτός εκείνα που αφιέρωσε

μίαν φοράν εις τον Θεόν, δύναται πάλιν νά τά εξουσιάζη; "Ιερόσυλος γαρ ο τοιούτος λογίζεται, και της καταδίκης του Ανανί

ου και της Σαπφείρας υπόδικος. Κ Β

Ο Υ ΟΥ -

Επειδή τινες τον μονήρη βίον υποδύεσθαι σχηματίζονται, ουχ να Θεώ καθαρώς δουλεύσωσιν, αλλ' να τη σε

μνότητα του σχήματος δόξαν ευλαβείας προσλάβωσι, και των οικείων εντεύθεν ηδονών άφθονον εύρήσωσι την απόλαυ

σιν, και των τριχών και μόνων την άποβολήν ποιούμενοι, έν τους οικείος οίκος παρεδρεύουσι μηδεμίαν τών μο

ναχών αποπληρούντες ακολουθίαν, η κατάστασιν Ωρσενή άγια Σύνοδος μηδένα των πάντων του μοναχικού σχή

ματος άξουν, άνευ παρουσίας του οφείλοντος αυτόν εις υποταγήν αναδέχεσθαι, και την επ' αυτώ "Ηγεμονίαν, και

τ

νη δε, ει και παρανόμως και ψευδώς και εμπαθώς εγένετο κατά του δόλια και παράνομα παρά των Λατίνων, μαρτυρεί ο Δοσίθι (σελ. 709.

Φωτίου, και πολλάς βλασφημίας εξέρασε κατά της αυτού αγιότητος, της δωδεκαβίβλ.). Σημείωσαν δε, ότι αν και είπομεν ανωτέρω ότι τα

αλλ' όμως εν μόνον καλώς έποίησε, ότι το σύμβολον της πίστεως ά

καινοτόμητου, και χωρίς της προσθήκης εξεφώνησε και εβεβαίωσε Λέγει

γαρ ότι «ανεγνώσθη ο όρος της αυτής οικουμενικής ογδόης συνόδου,

περιέχων το σύμβολον της πίστεως, και ομολογία, ότι στέργει τας

προλαβούσας οικουμενικός επτά συνόδους, και αναθεματίζει, ούς εκείνα

» ανεθεμάτισαν». Και μετ' ολίγα τούτου δε αναγνωσθέντος ή σύνοδος είπε,

«πάντες ούτω φρονούμεν, πάντες ούτω πιστεύομεν». Και σημείωσαν ότι

έν τους λόγους τούτοις τα αρχαία εβεβαιώθη, και περί της προσθήκης

ουδεμία μνήμη εγένετο. Όθεν έψεύσθη ο "Ρόδου Ανδρέας, είπών εν τη

ζ συνελεύσει της εν Φλωρεντία συνόδου, ότι η κατά Φωτίου σύνοδος

έγινωσκε το σύμβολον μετά της προσθήκης. Ότι δε τα πρακτικά της

κατά Φωτίου ψευδοσυνόδου ουκ είχαν οι καθ’ ημάς Γραικοί, ώμολόγησε

τούτο ο άγιος Μάρκος ο Εφέσου εν τη ς". πράξει της εν Φλωρεντία

συνόδου, ότι δε και εφθάρησαν τα πακτικά της, και άντεισήχθησαν

πρακτικά της πρωτοδευτέρας ταύτης ουχ ευρίσκονται, πλην λέγουσι τι

νες ότι ετυπώθησαν ταύτα έν Μουτήνη, κατά το 1708, έτος από τον

Βενέδικτου Βαχίνιον. Και όρα την σημ. την εν σελ. 77. τού ά. τόμου

περί εκκλησίας, συγγραφέων του Κάβει

(1) Περί της ά. και β. ταύτης συνόδου αναφέρει ό

βίου Ιγνατίου. Και Γεώργιος ο Κεδρηνός σελ. 551. -

έκδόσεως.

(2) Βρέβον είναι λέξις Λατινική, παραγομένη από του βρεβίω του

τέμνω, και θέλει να ειπή, σύντομος και συνοπτική απογραφή, ή Κώδης,

όπερ κοινώς τώρα καλείται βραβίου. -

(3) Τούτο το ίδιον πρέπει να φυλάττεται και εις εκείνους όπου οικο

δομούν σκήτας, ή αφιερώνουν πράγματα εις αυτάς ή θείους ναούς, ή

άλλα τινά αφιερωμένα τω Θεώ. Μετά γαρ την αφιέρωσιν δεν δύνανται

και ούτοι πάντες να εξουσιάσουν τα αφιερωθέντα.

Νικήτας εις τον

ης εν Παρισίοις
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της ψυχικής αυτού σωτηρίας την πρόνοιαν επαγγέλλεσθαι, άνδρός όντος δηλονότι, θεοφιλούς, και μονής προεστη

κότος, και ικανού σώζεν ψυχήν, άρτιως τώΧριστώ προσαγομένην. Ειδέ τις φωραθείη άποκουρεύων τινά, χωρίς πα

ρουσίας του εις ύποταγήν αυτόν οφείλοντος αναλαμβάνειν Ηγουμένου, τούτον μεν καθαιρέσει καθυποβάλλεσθαι, ώς

άπεθούντα τους κανόσι, και την μοναχικήν ευταξίαν καταλύοντα. Τον δε παραλόγως και ατάκτως άποκουρευθέντα,

έν υποταγή και μοναστηρίω, ενώ άν ό κατά τόπον Επίσκοπος δοκιμάση, παραδίδοσθαι. Αι γάρ άκριτοι και έπι

σφαλείς άποκουρα, και το μοναχικών σχήμα ήτίμωσαν, και το τού Χριστού όνομα βλασφημείσθαι πεποιήκασι.

Ερμηνεία

Τινές θέλοντες να τους ευλαβήται ο κόσμος (ή και από ασθένεια» τινά, ή λύπην παρακινούμενοι), γίνονται μεν καλόγηροι καθ'

υπόκριση, αφού δε γίνουν, κάθηνται πάλιν ώς το πρότερον εις τους οίκους των εν τω κόσμω, χωρίς να φυλάττουν καμμίαν

τάξιν και κανόνα καλογερικών (1), τούτο λοιπόν το άτοπον εμποδίζωντας ο παρών Κανών διορίζει, ότι κανένας ιερεύς ή και Αρ

χιερεύς, νά μή κουρεύη καλόγηρον χωρίς να ήναι παρών γέρωντας και ανάδοχος Πνευματικός, όστις μέλλει να αναλάβη την
ν

φροντίδα της ψυχικής σωτηρίας του, άνθρωπος δηλαδή Θεοφιλής (2) και προεστώς Μοναστηρίου, και αρκετός εις τό νά οικονο

μήση προς

παραβάτης

Α ν - ή » - Μ ν » δε ν ήθ λ ν -- ν » ι ά θ% - ε

σωτηρίαν τους νεοπαγείς, και αρχαρίους Μοναχούς. Eι δε και ήθελε κάμει τούτο τινάς, αυτός μεν να καθήρεται ώς

των κανόνων, και της μοναδικής ευταξίας, ο δε χωρίς αναδόχου κουρευθείς, νά εμβάλλεται εις υποταγήν άλλου Μο

ναστηρίου, εις όποιον δηλαδή εύρη εύλογον ο Επίσκοπος. Επειδή αι εσφαλμένα και παραλόγως γινόμενα κουρεύσεις των Μονα

χών, όχι μόνον το τιμιώτατον σχήμα των Μοναχών ατίμασαν, αλλά και τους άπιστους κάμνουσινά βλασφημούν το όνομα του

Χριστού, βλέποντας ούτως ατάκτως, και αδιαφόρως ζώντας τους μοναχούς (3) άρα δε, ότι, ο και χωρίς αναδόχου και Γέρον

τος φθάσας νά γένη μοναχός, δεν δύναται πλέον να ευγάλη το σχήμα, αλλά φορών αυτό εκδίδεται μόνον εις άλλο Μοναστήρι

ον. Όρα και την υποσημείωσιν τού κά της ζ.

Καν

--

Και τούτο κακώς πραττόμενον, κατά πολύ δε χείρον, παροράσει και άμελεία παραπεμπόμενον, τυχεϊν

εκρίθη διορθώσεως. Ένα εί τις Mονής προϊστάμενος, τους υπ' αυτόν τεταγμένους Μοναχούς αποδιδρά

σκοντας, ου μετά πολλής της επιμελείας αναζητοίη, ή έφευρίσκων, ουκ άναλαμβάνοιτο, και τη προση

ών Γ.

Της δ', δ'

της ζ. ιθ'
κά, τής εν

Καρθ. πή.

κούση και καταλλήλωτού πταίσματος ιατρεία το νενοσηκός ανακτάσθαι, και επιρρωνύεν αγωνίζοιτο. Τούτον ώρι

σεν ή άγια Σύνοδος, αφορισμώ ύποκεσθαι. Eι γάρ ό ζώων αλόγων προστασίαν εγχειριζόμενος, και του ποιμνίου

καταμελών, ουκ άτιμώρητος καταλμπάνεται. Ο τών του Χριστού θρεμμάτων την ποιμαντικήν άρχήν καταπιστευ

θείς, και βαστώνη και βαθυμία την αυτών σωτηρίαν άπεμπολών, πώς oύ δικας του τολμήματος εισπραχθήσεται,

Απεθών δε, ό άνακαλούμενος Μοναχός, προς του Επισκόπου αφορισθήσεται.

Ερμηνεία,

» - , --

Εμποδίζει----- ο παρών Κανών το να φεύγουσιν οι Μοναχοί απ

Σν ν ν

ο τα διά των Μοναστήρια και να πηγαίνουν εις άλλα, ή να πε

(1) Κανών δε, των μεν Μεγαλοσχήμων, και τελείων Μοναχών είναι

το να κάμνωσε κάθε ημερονύκτιον, κατά μεν τους αγίους Πατέρας, Γο

νυκλισίας, ήτοι στρωτας μετανοίας τριακοσίας (όρα φιλοκαλ. φυλλ. 1053),

κατά δε τους εν τω αγίω όρει διακριτικούς, γονυκλισίας μεν εκατόν είκο

σι, προσκυνητάς δε μετανοίας, κομβοσχοίνοια δώδεκα. Οι δε Μικρόσχη

μου και σταυροφόροι, γονυκλισίας μεν έκατον, προσκυνητάς δε, κομβο

σχονοια έξ. Οι δε Ρασοφόροι, γονυκλισίας εκατον, προσκυνητάς δε κομ

βοσχοίνοτα τρία. Όσοι δε είναι αγράμματοι μοναχοί, και δεν μπορούν,

ούτε να διαβάσουν, ούτε να ακούσουν την ακολουθίαν τους, διά μεν

τον όρθρου πρέπει να περνούν στεκόμενοι τριάντα κομβοσχοίνια, λέγον

τες εις κάθε σπυρί του κομβοσχοινίου. - Κύριε "Ιησού Χριστέ υιέ του

Θεού ελέησόν με». Διά δε τάς ώρας, δέκα κομβοσχοίνια, διά τον έ

σπερινόν, δέκα, και δια το αποδειπον, δέκα, καθώς διορίζουσι τα εν
τώ αγίω βρει κανονικά. Πότε δε γίνεται ο προρρηθείς Κανών, και πότε

δεν γίνεται, δρα εις τόν κ. της ά. συνόδου.

(2) Ταύτην την ιδίαν λέξιν, και ταύτας

παρών κανών, μεταχειρίζεται και απαιτεί και ο Μέγας Βασίλειος, να έχη

ό μέλλων γενέσθαι γέροντας και πνευματικός πατήρ, εν τώ άσκητικό

αυτού λόγω, ού ή άρχή. «Δεύτε πάντες οι κοπιώντες» λέγων, προς τον

μέλλοντα υποταχθήνα. «Πολλήν φροντίδα και προνοιαν λαβε, άδελφε,

- εις το να εύρης διδάσκαλου και οδηγών της πολιτείας σου άπλανή,

καλώς γνώσκονται να οδηγή τους προς Θεόν πορευομένους, στολισμέ

νου με αρετάς, από τα έργα του μαρτυρίαν έχοντα ότι αγαπά τον

» Θεόν, γνώσιν έχοντα των θείων γραφών, άφιλάργυρον, απερίσπαστον,

ησύχιου, θεοφιλή, φιλόπτωχου, αύργητον, πολύνεις οικοδομήν των εγ

- γιζόντων αυτώ και... και τα εξής. Και απλώς ειπείν, άνδρα πο

λυαρετον, να γένης κληρονόμος των εν αυτώ αγαθών». Ο δε άγιος Καλ

ολιστος ο Ξανθόπουλος (έν κεφαλ. ιδ', παρά τη Φιλοκαλ. σελ. 6021.

» εξηγών ποιος είναι ο απλανής γέροντας, λέγει, ότι είναι εκείνος όπου

» φέρει μαρτυρίαν από τας ιεράς γραφάς, εις εκείνα όπου λέγει. Αφού

» λοιπόν εύρη, τινάς τοιούτον γέροντα, και εκδώση τον εαυτόν του εις

τας αρετάς όπου λέγει ο

αυτόν, πρέπει να ακολουθη εις τα εκείνου προστάγματα και κατά τον

Μέγαν ειπείν Βασίλειον, πάν τά παρ’ αυτού λεγόμενον, πρέπει να γί

νεται εις την συνοδίαν, ωσάν νόμος και κανών. Αλλ' επειδή είπομεν

οποίας αρετάς πρέπει να έχη γέροντας, καλόν είναι να είπουμε εν

συντόμως και ποίας αρετάς πρέπει να έχη ό υποτακτικός. Ο μεν ουν

»Μέγας Βασίλειος (όρ. κατά Πλάτ. κς" και μς") λέγει, ότι ο ύποτα

πρέπει νά μή φυλάττη εις τον εαυτόν του κανένα απόκρυφον κί

» νημα, αλλά να φανερώνη δια της εξαγορεύσεως τα κρυπτά της καρδίας

του, και κάθε αμάρτημα του να αναφέρη εις τον προεστώτα, και αυτός

ο μόνος αμέσως ή με το μέσον άλλων αδελφών όπου ήξεύρουσε το αμάρ

-τημα αυτό, αν δεν ημπορούν αυτοί μόνο να το ιατρεύσουν, Την

εξομολόγησιν των υποτακτικών ως αναγκαίαν, αναφέρει και ο βηθείς

» Κάλλιστος έν κεφ. ιέ και προ αυτού ο Ιωάννης της Κλίμακος εν τω

περί υποταγής δ', λόγω κοντά εις την εξομολόγησιν προσθέτει και

άλλα τέσσαρα ο καλλιστος, τα οποία είναι αναγκαία εις τον υπο

τακτικού, παρά του της Κλίμακος ταύτα ερανισάμενος, ήγουν το να

•έχη πίστιν καθαρών και άδολου εις τον γέροντά του, νομίζοντας οτι

βλέπωντας και υποτασσόμενος εις αυτόν, αυτόν τον Χριστόν βλέπει

και υποτάσσεται. Το να λέγη την αλήθειαν εις όλα τα λόγια κα εργα

νοπού κάμη, και να μή λέγη άλλα αντ' άλλων. Το να. μην καμνί το

νέδικών του θέλημα, και το να μην αντιλέγη. Ο δε Ιωάννης της κλί

•μακος κοντά εις τα πέντε αυτά που είπομεν, προσθέτει ότι ο υπο
- τακτικός πρέπει να έχη και αγάπην βεβαίαν προς τόν γέροντα του,

χωρίς την οποίαν, θαυμάζει, λέγει, αν δεν απερνά ματαίως την εν

το τόπο διατριβήν ο υποτακτικός, όντας ηνωμένος με τον γέροντα
» του με μίαν πλαστών και ψεύτικην υποταγήν, λέγει δε κα τουτο οτι

και δεν πρέπει να κατακρίνωμεν τους γέροντας μας»

άνθρωποι».

να ήναι ο

νκτικός

να ανακρίνωμεν, και -

•άν βλέπωμεν αυτούς να έχουν κάποια μικρά σφάλματα, ως

(3) Σημείωσα ότι κατά τον κανόνα τούτον άλλος πρέπει - -

κουρεύων, και άλλος ο αναδεχόμενος γέροντας, τι δε τις ενταντά ο αν

τος και κουρεύει, και γέροντας γίνεται, ενέχεται εις το επιτίμιον του
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σε τινεςριπλανώνται εδώ και εκεί. Εάν άτακτοι κάμουσι τούτο, εις αφορισμού επιτίμιον υποβάλλει τον Ηγούμενον του Μονα

στηρίου, άνισως μετά πολλής επιμελείας δεν ζητήση να εύρη τους αποδράσαντας (1), ήτοι τους αποφυγόντας αυτούς καλογή

ρους του και αφού τους εύρη, αν δεν αγωνίζεται να τους γυρίση πίσω, και να τους θεραπεύη, καθ' ένα κατά την ψυχικήν

άσθένεια, όπου έχει. Διότι άνισως παιδεύεται ο τά άλογα ζώα βόσκων και φυλάττων, εάν αυτά άμελή, πόσω μάλλον θέλει

παιδευθή ο τά πρόβατα του Χριστού βόσκων, και από αμελείας του την σωτηρίαν τούτων πωλών, την οποίαν εξηγόρασεν ο Χρι

στός με το αμά του, εάν δε ο ζητούμενος και παρακαλούμενος Μοναχός εις το να επιστρέψη, φανή άπειθείς, παρά του Αρ

χιερέως να αφορίζεται. Ανάγνωθι και τον κά. τής ζ.

Κανών Δ.

:1 Πολυτρόπως ο πονηρός του Μοναχικού σχήματος το σεβάσμιον, έπωνείδιστον θήνα ήγωνίσατο, και

δικά την εύρεν εις τούτο συνδρομην, της προκατασχούσης αιρέσεως τον καιρόν. Τάς γάρ ιδίας Μονάς τη ανάγκη
Καρθαγ. πή. - -

της αρέσεως οι μονάζοντες καταλμπάνοντες, οι μεν, εις έτέρας, οι δε, εις κοσμικών ανδρών μετέπιπτον

καταγώγια. Αλλά γάρ, όπερ αυτούς, δι' ευσέβειαν τότε πραττόμενον μακαριστούς άπέφαίνεν, εις έθος άλογον με

ταπεσον καταγελάστους παρίστηση. Πανταχού γάρ νυν της ευσεβείας εξηπλωμένης, και σκανδάλων της έκκλησίας

άπηλλαγμένης, έτι τινές των οικείων Μοναστηρίων αποφοιτώντες, και καθάπερ τι βεύμα δυσκάθεκτονώδε κακείσε

μεταγγιζόμενοί τε και μεταρρέοντες, πολλής μεν πληρούσι της άκοσμίας τά Μοναστήρια, πολλήν δέν αυτούς την

άταξίαν εαυτούς συνεισχωμάζουσι, και της υποταγής το σεμνόν διασπώσετε και καταλυμαίνονται. Αλλά τούτων

το άστατον της ορμής και ανυπότακτον ή άγια Σύνοδος ανακόπτουσα, ώρισεν. Ένα ε τις Μοναχός της ιδίας ά

ποδράσας μονής, εις έτερον μεταπέσοι Μοναστήριον, ή εις κοσμικών εισκωμάσοι καταγώγιον, αυτός τε και ό του

τον υποδεξάμενος, άφωρισμένος είη, έως άν ό άποφυγών επανέλθη, έξι ής κακώς εξέπεσε Μονής. Eι μέντοιγε ο

Επίσκοπος τινάς των Μοναχών επί ευλαβεία και βίου σεμνότητι μαρτυρουμένους, εις έτερον Μοναστήριον έπι κα

ταστάσει της μονής θελήσοι μετακομίσαι. Ή και εις κοσμικήν οικίαν έπι σωτηρία των ένοικούντων δοκιμάσοι κα

ταστήσα. Η άλλαχόσε ευδοκήσοι επιστήσαι, τούτο, ούτε τους υποδεχομένους, ούτε τους Μοναχούς υποδίκους ποιεί

Ερμηνεία,

Έπειδή εις τον καιρών της εικονομαχίας, εδιώκοντο από τους εικονομάχους οι Μοναχοί, και άφιναν τά Μοναστήριά των,

και ή εις άλλα έπήγαιναν Μοναστήρια (όρα τον ιγ. της ζ), ή εις τα κοσμικά έπρόσφευγαν καταγώγια. Από τότε δε συνεθ

σαντες, και εις τον καιρών της ορθοδοξίας και ειρήνης έποίουν τούτο, άφίνοντες μεν τά Μοναστήριά των, ώσάν δε ένα ποτάμι

άκράτητο, μεταφερόμενοι από τόπον εις τόπον, και από Μοναστήριον εις Μοναστήριον. "Ωστε όπου με την ακαταστασίαν ταύ

την, όχι μόνον αστόλιστα έκαμναν τά Μοναστήριά των (στολισμός γαρ Μοναστηρίου είναι το να μένουν πάντοτε οι Μοναχοί εις

αυτό έν ήσυχία, και να μην ευγαίνουν συνεχώς), αλλά και πολλάς αταξίας και ήθη διεφθαρμένα και διάφορα έφερον μεθ' ηδονής

εις αυτά (τούτο γάρ δηλοί το εισκωμάζω). Διά νά έμποδίση λοιπόν ή σύνοδος το τοιούτον κακόν, άφορίζει: του παρόντος κα

νόνος, τόσον τούς φεύγοντας Μοναχούς άπό τά Μοναστήριάτων, όσον και εκείνους που ήθελαν υποδεχθούν αυτούς, είτε Μο

ναχοί είναι ούτοι άλλου Μοναστηρίου, είτε και κοσμικοί, έως ού να επιστρέψουν εκείνοι εις τά έαυτών Μοναστήρια. Ανίσως ό

μως ο κατά τόπον Αρχιερεύς θελήση να μετατοπήση τους ευλαβείς, και έναρέτους Μοναχούς εις άλλο Μοναστήριο, διά βελτίωσιν

αυτού και κατάστασιν, ή εις κοσμικών σπήτιον διά σωτηρίαν τών εν αυτώ κατοικούντων, ή εις άλλο μέρος, τότε, ούτε οι
ν -- - ν --

πηγαίνοντες. Μοναχοί, ούτε οι δεχόμενοι αυτούς είναι εις τον αφορισμών ένοχοι. Ανάγνωθι και τον κά, της ζ.

ν

Κανών Ε.

Τάς άκρίτους και άδοκιμάστους αποταγάς επί πολύ την Μοναχικήν ευταξίαν λυμαινομένας ευρίσκομεν. Προ

πετώς γάρ τινες εις τον μονήρη βίον έαυτούς επιρρίπτοντες, και προς το τραχύ και επίπονον κατολιγωρούντες

της άσκήσεως, έπι τον φιλόσαρκον και ήδονικόν βίον, άθλιως πάλιν επαναστρέφουσιν "Ώρισεν ούν διά τούτο ή

άγια Σύνοδος μηδένα του Μοναχικού σχήματος καταξούσθαι, πριν άν ό της τριετίας χρόνος εις πείραν αυτούς ά

φεθείς, δοκίμους αυτούς και άξιους της τοιαύτης βιοτής καταστήση. Και τούτο κρατεΐν παντί τρόπω παρεκελεύσα

το. Πλήν ει μή που τις βαρεία προσπεσούσα νόσος τον χρόνον αναγκάσοι συσταλήνα της δοκιμασίας, ή ει μή

που τις ανήρ είη ευλαβής, και τον Μοναχικόν βίον έντώ

εις απόπειραν παντελή, και εξαμηνιαίος αρκέσει χρόνος

κοσμικώ διανύων σχήματα, έπι γάρ του τοιούτου άνδρός
- - ν ν ε

Ειδέ τις παρά ταύτα διαπράξετα, τον μεν Ηγούμενον

κανόνος, ειμή εξ ανάγκης μεγάλης. Μη όντος άλλου, όθεν θαυμάζω

πώς ό Θεσσαλονίκης Συμεών (κεφ. σοβ.), και χωρίς να προσθέση την

τοιαύτην ανάγκην, είπεν, ότι ο αυτός γίνεται και ανάδοχος και πατήρ,

και κουρεύων τον μοναχών ιερεύς, πράγμα, το όποιον είναι παρά τον

κανόνα τούτου, διά τούτο ό τοιούτος λόγος του Συμεών πρέπει να έχη

συνυπακουόμενον το εξ ανάγκης. Το δε να έχουν το αυτό σχήμα, του

σταυροφόρου θετέον, ή του μεγαλοσχήμου, όπου μέλλει να λάβη όμο

ναχός, ότε ανάδοχός του, και ο κουρεύων αυτών ιερεύς, τούτο, λέγω,

άγκαλά και από κανόνα τινά δεν παρελάβομεν, επειδή όμως η συνή

θεια αύτη εκ παραδόσεως επεκράτησε, πρέπει να φυλάττεται. Λέγει δε

περί τούτου και ο άγιώτατος Πατριάρχης Λουκάς μετά της περί αυτόν

συνόδου, λύων ζητήματα τινά έν χειρογράφος σωζόμενα. «Διά τηνά

»πόκαρσιν του μεγαλοσχήμου όπου γένη παρά μανδιώτου (ήτοι παρά

σταυροφόρου ιερέως) πάντοτε αμφιβάλλεται. Μάλλον δε έτυχαν ένα κα

νόνα, όστις λέγεται πως είναι Νικηφόρου του Πατριάρχου. Ενώ βη

τώς λέγει, ό μεγαλόσχημος να κουρεύεται από μεγαλόσχημου ιερέα,

» Επειδή εκείνο όπου έχει τινάς, δίδει. Εις ημάς όμως φαίνεται ότι του

» ιερέως είναι ίδιον να κουρεύη, ου καθό μοναχός, αλλά καθό ιερεύς, ό

οποίου άν είη σχήματος. Εάν όμως ό λογισμός εκείνου όπου μέλλει

αναγένη μοναχός σαλεύεται, διά την αμφιβολίαν, ας κουρεύεται από με

»γαλόσχημου ιερέα (έξω αν ήναι κανένα εμπόδιον ή ανάγκη) δια το αν

» δίστακτον, και όχι διά τό αναγκαίον.

(1) Όρα ότι ο κανών τόσον απαιτεί τους Μοναχούς να μην ανα

χωρούν από τα Μοναστήριά των, ώστε όπου, την φυγήν αυτών όνομα

ζει άπόδρασιν, λέξιν, ήτις κατά τούς Έλληνας συνεθίζεται, να λέγεται,

εις δούλους φυγάδας, και εις τους φυλακωμένους και αλυσιδωμένους, ό

ταν σπάσουν, τάς αλύσεις, και τας φυλακάς, και φύγουν κρυ

φίως. --
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της Ηγουμενίας εκπίπτοντα παιδείαν της αταξίας την εν υποταγή διαγωγήν έφευρίσκειν. Τον δε μονάσαν

τα, εν έτέρα Mονή την Μοναχικήν ακρίβειαν φυλαττούση παραδίδοσθαι,

Ερμηνεία,

Επειδή μερικοί χωρίς να κάμουν καμμίαν δοκιμήν, άλλ’ άπλώς και ώς έτυχε, ή μάλλον ειπείν, αυθαδώς και ατάκτως, γί

νονται καλόγηροι, έπειτα μή υποφέροντες τους κόπους της καλογηρικής, γυρίζουσι πάλιν εις την προτέραν αυτών φιλόσαρκον,

και κοσμικήν ζωήν. Διά τούτο ο παρών Κανών διορίζει, ότι κανένας νά μή γίνεται καλόγηρος, αν πρώτον δεν δοκιμάση τρεις

χρόνους εξάπαντος. Έξω μόνον, τότε νά συντέμνεται ο καιρός της τριετίας, αν έλθη τινάς εις κίνδυνον θανάτου από βαρείαν

ασθένεια». Και έξω μόνον, άν ήνα τινάς ευλαβής, και εν τω κόσμω ευρισκόμενος, ζή καλογηρικήν ζωήν. Εις τούτον γάρ άρ

κετοί είναι προς δοκιμήν, και έξι μήνες μόνον Όποιος δε Ηγούμενος κουρεύση καλόγηρον προ των τριών χρόνων αυτών, αυτός

μεν να αποβάλλεται από την ηγουμενία, και εις παιδείαν της άταξίας του να γίνεται υποτακτικός. Ο δε νεόκουρος καλόγηρος

να δίδεται εις άλλο Μοναστήριο, το οποίον φυλάττει την καλογηρικήν άκρίβειαν (1). Σημείωσα, ότι ουδέ ο χωρίς της τριετούς

δοκιμασίας φθάσας νά γένη Μοναχός, εις το εξής δύναται το σχήμα να εκδυθή, αλλά μόνον έκδίδοται εις άλλο Μοναστήριαν,

Όρα την υποσημείωσιν τού κά της ζ και αυτόν τον κά

Κανών ς".

Οι Μοναχοί ουδέν ίδιον όφελουσιν έχει». Πάντα δετά αυτών προσκυρούσθαι τώ. Μοναστηρίω. Φησί γάρ όμα

κάριος Λουκάς περί των εις Χριστόν πιστευόντων, και την των Μοναχών πολιτείαν διατυπούντων, «ώς ουδείς τι

των υπαρχόντων αυτώ έλεγεν διον είναι, άλλ’ ήν αυτούς άπαντα κοινά.» Διο τους εθέλουσι μονάζειν, πρόεδρο,

άδεια δίδοται περί των υπαρχόντων αυτος διατίθεσθαι πρότερον, και οις βούλοντο προσώποις, μη κεκωλυμένος

δηλονότι παρά του νόμου, τά αυτών παραπέμπεσθαι. Μετά γάρ το το μονάσα, των προσόντων αυτούς άπάντων,

το Μοναστήριον έχει την κυριότητα, και ουδέν περί των οικείων φροντίζειν, ή διατίθεσθαι, τούτοις παρακεχώρητα.
Ειδέτις φωραθείη κτησίν τινα, ήτις ού κατεκληρώθητώ Μοναστηρίω, ιδιοποιούμενος, και φιλοκτησίας πάθει δου

λούμενος, ταύτην μεν παρά του Ηγουμένου, ή του Επισκόπου αναλαμβάνεσθαι, και πολλών παρουσία πιπρασκο

μένην, πτωχούς και άπόρος διανέμεσθαι. Τον δέγε την τοιαύτην κτησιν, κατά τον πάλαι Ανανίαν ύποσυλάν με

ετήσαντα, τώ προσήκοντι επιτιμίω ή άγια Σύνοδος ώρισε σωφρονίζεσθαι. Δήλον δέ ώς άτινα περί μοναζόντων άν

δρών ή άγια Σύνοδος έκανόνισε, τά αυτά και περί μοναζουσών γυναικών κρατενέδικαίωσε

Ερμηνεία,
--

Διορίζει ο παρών Κανών ότι οι Μοναχοί, ώς νεκροί όντες τω κόσμω, δεν πρέπει να έχουσι κανένα ιδιόκτητο πράγμα, αλ

λά πάσαν την περιουσίαν αυτών να αφιερώνουν εις το Μοναστήριο, όπου έκουρεύθησαν. Ένα πληρούται και εις αυτούς εκείνο ό

που λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς έντας πράξεσι, περί των εν αρχή του Ευαγγελίου πιστευσάντων Χριστιανών, και την κοι
-- - ν - - ν

νοβιακήν εικονιζόντων πολιτείαν των Μοναχών, Ότι κανένας από αυτούς δεν έλεγε πως είναι τίποτε εδικόν του, αλλά τα πράγ

ματα του καθενός ήταν εις όλους κοινοβιάτικα. Διά τούτο όσοι θέλουν να καλογηρεύσουν, προ της καλογηρικής μεν έχουσι την
- ν ν - ν ν

άδειαν να διαμοιράζουσι τά υπάρχοντά των εις όσα πρόσωπα δεν εμποδίζουν οι πολιτικοί νόμοι (όχι δηλαδή εις αιρετικούς κατά

τον λ. και πθ. Καρθαγ. ούτε εις νόθους υιούς. Πλην το δωδέκατον μέρος της περιουσίας αυτών να δίδωσιν εις αυτούς, όταν

- -- -- - ε ν

έχουσι και γνησίους παίδας, κατά τον Ζωναρά), αφ' ού δε καλογηρεύσουν, δεν έχουσι πλέον την άδεια να φροντίζουν, ή να

μοιράζουν αυτά, άλλ’ όλα τα έξουσιάζει (2) το Μοναστήριο». Ειδέτινας μετά το μονάσα φωραθή, ήτοι φανερωθή, ότι έκράτησε

κανένα πράγμα διά λόγου του, και δεν το άφιέρωσεν εις το κοινόβιον, το μεν πράγμα αυτό, όποιον και αν ήναι, να το παίρνη
- r - -- ν »

ο Ηγούμενος, ή ο κατά τόπον Αρχιερεύς, και πωλών αυτό έμπροσθεν εις πολλούς διά το άνύποπτου, νά το διαμοιράζη εις

πτωχούς, ο δε, κατά τον Ανανία, ιεροσυλήσας αυτό Μοναχός, νά σωφρονίζεται με το πρέπον επιτίμιον. Ταύτα δε όπου έτ
γ

ς

διωρίσαμεν διά τούς άνδρας Μοναχούς, πρέπει παρομοίως νά ουλάττωνται και εις τας γυναίκας Μοναχά
ιωρίσαμεν οια τους ανορας Μοναχους, πρέπει παρομοίως να φυλαττωνται και εις τας γυναίκας Μοναχας.

(1) Από το επιτίμιον όπου διορίζει ό παρών κανών, άς συσταλ

θουσιν οι νύν προεστώτες και ηγούμενοι των Μοναστηρίων, και ας δι

ορθώσουν το άτοπον όπου κάμνουσιν. Ούτινες τους νεωστί έρχομένους

άπό τόν κόσμον, και μηδε όλως ήξεύροντας τι θέλει να ειπή τό σχή

μα των Μοναχών, μετά ολίγας ημέρας τους φορένουν το άγιον σχήμα,

και έπειτα τους άφίνουν να πολιτεύωνται αδιαφόρως. Ακριτοι αληθινά

και αδοκίμαστοι αποταγα είναι αυτα, αίτινες διέφθειραν την ευταξίαν

των Μοναχών, και ψυχικήν απώλειαν προξενούσι και εις τους γέρον

τας, και εις τους υποτακτικούς. Σημείωσαν δε ότι και ή ιγ. διάταξις

του ά. τίτλ. των νεαρών διορίζει τρεις χρόνους να παραμένουν εις το

Μοναστήριον, δοκιμάζοντες με τα κοσμικά φορέματα (όρα την υποση

μείωσιν τού μέ τής σ') είτε δούλοι είναι είτε ελεύθεροι, όμολογούντες

και την τύχην αυτών και την αιτίαν, διότι θέλουν να μονάσουν. Και

μετά τους τρεις χρόνους, αν φανούν άξιοι να καλογηρεύσουν, και από

την δουλείαν να ελευθερώνονται, και καν προς μικρόντι περί τούτου να

μην πολυπραγμονούνται. Εάν δε πράγματα έκλεψαν, να τα παίρνηό αυ
θέντης των άπό το Μοναστήριον. Ει δε τινα, δούλον ανάμεσα εις τους

τρεις χρόνους της δοκιμής, ζητεί να κάμη πάλιν δούλον αυτόν, λέγων ότι του

έκλεψε πράγματά τινα και τα επήγεν εις το Μοναστήριου, ό ζητών αυ

τον ούτος δεν πρέπει εύκολα να τον παίρνη, αλλά πρώτον να αποδεί

χνη ότι είναι δούλος του, και ότι του έκλεψε, και έφυγε, και έπειτα ας

τον παίρνη και αυτόν και τα πράγματα όπου έφερεν εις το Μοναστή

ριον. Όχι και ταύτα να αποδειξη δεν μπορεί, ό δε δούλος εφάνη

σεμνός εκ της ασκήσεως, κάν και ακόμη οι τρεις χρόνοι δεν πέρασαν,

να μένη εν τώ Μοναστηρίω, και μετά την τριετίαν να γίνεται μοναχός

(παρά Φωτίω τίτλ. ιά, κεφ. γ'). Και τούτο δε σημείωσα ότι τον διο

ισμών του παρόντος κανόνος, και Θεός άνωθεν παραλαβών επεκύρωσεν.

Ο γάρ φανείς τώ Παχωμίοι άγγελος είπεν αυτώ να δοκιμάζη τρεις χρό

νους τους αρχαρίους με βαρείας υπερεσίας, και ούτω να κοινοβιάζη αυ

τους (όρα εν τω Λαυσαϊκώ εις τον βίον του Παχωμίου). Όθεν πρέ

πει να ακυρωθή ό διορισμός όπου κάμνει ή ρκγ. Ιουστινιανού νεαρά,

ήτις αφίνει εις το χέρι του Ηγουμένου τον χρόνον της δοκιμασίας του

μέλλοντος γενέσθαι Μοναχού. Συμπεραίνεται δε και τούτο εκ του κανό

νος τούτου, ότι, όποιος ανάμεσα εις τρεις χρόνους δεν γένη Μοναχός

ευρισκόμενος εν Μοναστηρίω, ούτος παρανόμως εις το εξής κατοικεί με

τους εν τω Μοναστηρίω αδελφούς, και πρέπει, ή να γίνεται Μοναχος,

ή να αναχωρή.

(2) Συμφώνως με τον παρόντα κανόνα θεσπίζει και η ιγ. διάταξις

τού ά. τίτλου των νεαρών (παρά Φωτίω τίτλ. ιά, κεφαλ. ά.) λέγουσα,

«πρέπει ό θέλων μονάσα να διοική πρότερον τα πράγματά του, διότι αφ'

- - -- - ------------------------------------



202 ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Κανών Ζ.

Αποστ. λή.

:1. Πολλάς των Επισκοπών όρωμεν καταπίπτούσας, και αφανισμό τελείω κινδυνευούσας παραδίδοσθαι,
κ. ζ". ή Ο,τι περ οι τούτων προεστηκότες την περί αυτών φροντίδα και επιμέλειαν εις νεουργίας Μοναστηρίων

τή Σ ν - - - ν -- - --

::Ικαταναλίσκουσε. Και ταύτας διασπώντες, και τον σφετερισμών των εσόδων εκμηχανώμενοι, την εκείνων
κέ. της έν

έπαύξησιν πραγματεύονται. Ώρισενούν διά τούτο ή άγια Σύνοδος μηδενί των Επισκόπων εξενα, ΜοΑ' κύ μέ τή ν ν- ν - κ ν - - - - η

":Ιναστήριονίδιον έπι καταλύσει της ιδίας Επισκοπής νεουργεν. Ειδέ τις φωραθείη τούτο τολμών, αυτόνέν Γαγγ. ζ.

έν Καρθ. -- ν - ί ν- - - - ν - η ν

:μεν τώ προσήκοντι επιτιμίρ καυποβάλλεται Το δε νεουργηθεί ύπ’ αυτού, ώς μηδέ την αρχη Μονα,
λ. - ν ν ν -- - - - - -

:: - Ιστρο, δίκαιον άπηλειφός, ώς ιδιόκτητοντώ Επισκοπείω προσκυρούσθαι, ουδέν γάρ των παρανόμως, και
ι ατάκτως παρυφισταμένων, πρόκριμα των κανονικώς συνισταμένων άποφέρεσθαι δύναται

Ερμηνεία

Εμποδίζει ο παρών κανών το να παραβλέπουσι μεν τας κινδυνευούσας άφανισθήναι Επισκοπάς των οι Επίσκοποι, νά κτίζουσι

δε εδικάτων Μοναστήρια με τα έξοδα των πραγμάτων των Επισκοπών. Επειδή, καθώς τά Μοναστήρια δεν είναι δίκαιον να

τερούνται τα πράγματά των. Έτζι παρομοίως ούτε αι Επισκοπα, και μάλιστα κινδυνεύουσα, όποιος δε Επίσκοπος ήθελε

τολμήση να κάμη Μοναστήριον, αυτός μεν να λαμβάνη το πρέπον επιτίμιον, το δε νεόκτιστον. Μοναστήριον νά μή λαμβάνη

όλως Μοναστηρίου δίκαιον, ήτοι να μη διοικήτα έν ελευθερία καθ' εαυτό, αλλά νά γίνεται ιδιόκτητον άφιέρωμα της Επισκοπής,
α - , ----- * -- - * και η - - - - ν ν ν » ν -

ώς διά των εξόδων της Επισκοπής οικοδομηθέν. Επειδή τα παρανόμως γενόμενα, δεν βλάπτουσιν, ούτε ανατρέπουσι τα νομί

μως γινόμενα και κανονικώς. Ο δε Βαλσαμών λέγει, ότι, αν η Επισκοπή δεν έχη κίνδυνον, ούτε βλάβη, δύναται ο Επίσκο

πος εξ ιδίων εξόδων (ίσως δε και εκ των περισσευόντων εξόδων της Επισκοπής) και να οικοδομή εκ θεμελίων, και να άνα

καινίζη τα διαφθαρέντα Μοναστήρια, καθώς ο Πατριάρχης Φώτιος εκ θεμελίων έκτισε την του Μανουήλ μονή». Ο Πατριάρ

χης Αλέξιος, την του Αλεξίου, ο Θεοφύλακτος Πατριάρχης, την περιβόητον μονήν των Ρουφιανών. Και άλλοι ομοίως Πα
Λ, η η -- α ν » ν

τριάρχα και Αρχιερείς (1). Όρα τον Αποστολικόν λή.

νού έμβη εις το Μοναστήριον, συνακολουθούσε με αυτόν και τα υπάρ

χοντά του, κάν ρητώς τούτο δεν ειπή με το στόμα του, το να ορίζη

κδηλ. αυτά το Μοναστήριον. Η δε ρκγ. νεαρά του Ιουστινιανού κει

ομένη εις το δ. βιβλίου των Βασιλικών τίτλ. ά. (παρά Φωτίω τίτλ.

νιά, κεφαλ. ά.) διορίζει, ότι, εάν ο καλογερευθείς έχη παιδία, και πρό

» του να καλογηρεύση δεν άφηκε μερίδιον εις αυτά, ήμπορεί και αφ' ού

καλογηρεύση να δώση το νόμιμον μέρος της περιουσίας του άκαινοτόμη

τον εις αυτά. Να συναριθμητα όμως και αυτός εις την διανομήν

αυτήν, ώσάν ένα παιδίον. Θετέον, εάν έχη τρία παιδία να συναριθμή

»ται και αυτός, και να γίνωνται τέσσαρα, και ούτω να μοιράζεται

» εις τέσσαρα ή περιουσία του. Και λαμβανόντων τών παιδίων το έπι

» βάλλον μερίδιον αυτών, ο πατήρ αυτών και Μοναχός τό έδικόν του

ανά τό αφιερώνη εις το Μοναστήριόν του. Ει δε προ τού νά οικονομή

νση την περιουσίαν του, αποθάνη εν τώ Μοναστηρίω, και μετά τον

» θάνατόν του να λαμβάνουν τα τέκνα του το νόμιμον αυτών μέρος, και

και τα λοιπά να κληρονομή το Μοναστήριόν του. "Η μεν ούν Νεαρά αύτη

» τους παίδας μόνον εισάγει κληρονόμους του μη οικονομήσαντος Μοναχού

και την περιουσίαν του. Ο δε Ζωναράς, αλλά και ο Βαλσαμών, αναγκαίους

» κληρονόμους θέλουσι να ήνα του αδιαθέτου Μοναχού και οι γονείς,

»Φέρει δε ό Βαλσαμών εις μαρτυρίαν και την ρή. Νεαράν του Ιουστι

» νιανού, κειμένην εν τω τέλει του γ. τίτλου του μέ. βιβλ. διορίζου

»σαν, πρώτον μεν να γράφωνται κληρονόμοι οι παίδες, ει δε παίδες

» δεν είναι, να γράφωνται οι γονείς, Άλλους δέ τινας εκ πλαγίων συγ

νγενείς δεν αναγκάζονται να κάμνουσι κληρονόμους χωρίς να θέλουν, Ότι

δε οι μονάσαντες αδιάθετοι πρέπει να ποιούσι κληρονόμους τους υιούς

» και γονείς των, και μάλιστα τους χρείαν έχοντας, τινές συνιστώσιν

από τον ιέ, και ις της έν Γάγρα. Διορίζοντας να τρέφουσιν αλλήλους,

και να περιποιούνται οι γονείς και τα τέκνα. Επισφραγίζει δε την

γνώμην ταύτην και ό έν πατράσε Μέγας Βαρσανούφιος, αποκρινόμενος

νείς τον Ηγούμενου του Μοναστηρίου του αγίου Σιρίδου, Αιλιανόν ονό

•ματι, ότι έχει χρέος και να λαλή μερικαϊς φορας εις την μητέρα

» του, και να την βοηθή εις τάς σωματικάς ανάγκας αυτής. Τη δε

»Γραία σου (δηλ. τη μητρίσου) τον χρόνον της ζωής αυτής οφειλέτης ειά

κπαξ άπαξ λαλείν, και ποιείν τάς χρείας αυτής, είτε εις την πόλιν

» θέλει είναι, είτε εις ταύτην την κώμην». Ταύτα όπου λέγομεν, γίνον

ται, όταν οι γινόμενοι Μοναχοί έχουν πράγματα ίδια προ του να μο

νάσουν. Τα δε πράγματα εκείνα όπου οι Μοναχοί απέκτησαν εν ονόματι

του Μοναστηρίου, αυτά δεν είναι δίκαιον να τα μοιράζουν, ούτε εις τα

τέκνα των, ούτε εις τους γονείς των, ούτε εις άλλους των συγγενείς εις

λόγου κληρονομίας (έξω μόνον αν τους ελεήσουν ώς πτωχούς, και όχι ως
συγγενείς, διατί είναι αφιερωμένα εις τον Θεόν. Καθώς γαρ οι Επί

σκοποι και οι Κληρικοί, ώς λέγει όμ. της έν Καρθαγ. τά μετά την "Ε

πισκοπήν και τον Κλήρον πράγματα όπου ήθελαν αποκτήσουν, πρέπει

να τα αφήνουν εις την Επισκοπήν και την εκκλησίαν των, επειδή ώς

κλέπται και άρπαγες καταδικάζονται, τοιουτοτρόπως, και πολλώ μάλλον

οι Μοναχοί. Εάν δε από κληρονομίαν συγγενών απέκτησαν οι Μοναχρι

πράγματά τινα, ή από φιλοτιμίαν ξεχωριστών και όχι εις το όνομα δεν

δομένην του Μοναστηρίου, από αυτά δύνανται μετά το μονάσα νά ά

φίνουν εις τους συγγενείς των, αγκαλά και από αυτά ακόμη πρέπει να

αφίνουν εις το Μοναστήριόντων, όν τρόπον τούτο λέγει να γίνεται επί

των Επισκόπων και Κληρικών ό βηθείς της εν Καρθαγ. Κανών. Λέγει

γαρ ο νομος οτι απο τα ομοια πρεπει να κρινη τινας τα ομοια, ομοια

δε κατά τούτον, τα από των Επισκόπων και Κληρικών αποκτηθέντα,

εκ τής Επισκοπής και εκκλησίας των, όσον και τά από τών Μοναχών

αποκτηθέντα εκ του Μοναστηρίου των. Σημείωσα δε ότι ταύτα πάντα ό

που είπομεν διά τούς Μοναστηριακούς καλογέρους, νοούνται άπαραλλακτως

και διά τούς Κελλιώτας και Σκητιώτας Μοναχούς. «Διαφορά γάρ φησαν

νό Βαλσαμων ουκ έστι Μοναχών, Κελλιωτών, και Μοναστηριακών, ούτε

από τους νόμους, ούτε από τους κανόνας. Λέγει δε και ο Μέγας Βα

νσίλειος (όρα κατά πλάτ. θ') ότι ό θέλων μονάσα πρέπει να μην κα

ταφρονή τα πράγματά του, αλλά πάντα παραλαβών μετά άκριβείας, ώς

αφιερωμένα λοιπόν εις τόν Θεόν, νά οικονομή αυτά, ή αυτός με το χέ

•ρι του, άν ήναι εις τούτο έμπειρος, ή με άλλου χέρι δοκιμασμένου

» και διαλεγμένου εις τό νά διοική ταύτα φρονίμως και πιστώς, Ήτοι

» νά τά διαμοιράζη εις χρείαν έχοντας και πτωχούς. Διότι δεν είναι

» χωρίς κίνδυνον, ούτε νά άφινη ταύτα εις τους συγγενείς του, ούτε να

και τα διαμοιράζη με όποιον ήθελε τύχη. "Εάν δε οι συγγενείς άγνώμονες

κόντες μάχωνται και κρατούσε τα πράγματά του. Αυτός πρέπει μεν να

τους είπή ότι κάμνουσιν ιεροσυλίαν, όχι όμως και να τους εγκαλή εις

και εξωτερικά κριτήρια δι’ αυτά, ενθυμούμενος εκείνο όπου λέγει ο Κύριος

ντώ θέλοντίσοι κριθήνα, και τον χιτώνα σου λαβείν, άφες αυτώ και το

» ιμάτιον» (και όρα όλον τον κατά πλάτ. όρον αυτού του αγίου χρή

σιμον όντα εις την παρούσαν υπόθεσιν). Εν δε τώρπζ, κατ' επιται

όρω λέγει, ότι εις ανάγκην μεγάλην ευρίσκονται οι συγγενείς των Μο

ναχών να μην κρατούν τίποτε άπό τά πράγματάτων, αλλά νά τά δίδουν

όλα εις αυτούς να μη πέσωσιν εις την της ιεροσυλίας καταδίκην. Δεν

πρέπει όμως ταύτα να έξοδεύωνται έμπροσθεν εις τους έχοντας τούτα

Μοναχούς, να μή και αυτοί υπερηφανεύωνται, πως τάχα φέρνουσε τα

πράγματά τους εις το κοινόβιον και τρέφουσε τους άλλους, και οι μη

έχοντες πτωχοι Μοναχοί έντρέπωνται από τούτο ώς μη έχοντες, άλλ’ ο

οικονόμος να διοική ταύτα, καθώς ήθελεν εύρει εύλογου ταύτα μεν οι Κα

νόνες και οι άγιοι λέγουσιν, ήμες δε βλέπομεν και με την καθημερινήν

δοκιμήν ότι όσοι κληρονομούν άσπρα, ή πράγματα άλλα καλογερικά,

πυρ καιόμενον κατά τον Ιώβ ειπείν εμβάζουν μέσα εις τους οίκους των,

και καμμίαν προκοπήν δεν βλέπουσιν, αλλά πλούσιοι όντες προ του,

πτωχότατοι γίνονται ύστερον, και καταντούν έως και να γίνουν ελεη

μοσύνης άξιοι. Επειδή τα αφιερωμένα πράγματα τω Θεώ, οι αφιερω

μένοι τω Θεώ πρέπει να τα έχουν, και όχι οι τω κόσμω αφιερωμένοι

κοσμικοί,

(1) Κατά των Επισκόπων όπου κτίζουν από άσπρα αδικίας ούτε
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το" Κανών Η.

Ο θείος και ιερός τών Αποστόλων κανών, τους εκτέμνοντας εαυτούς αυτοφονευτάς κρίνει, και ιερείς Ι.Α;:
μένοντας καθαιρεί μη όντας δε, και της εις ιερωσύνην προκοπής, απεργεί. Δήλον εντεύθεν καθιστών. 1: α;"

ώς επερ ο εαυτόν εκτέμνων αυτοφονευτής έστιν, ο έτερον εκτέμνων πάντως φονευτής έστι Θείηδάν τις τον

τοιούτον δικαίως, και της δημιουργίας αυτής υβριστήν. Διόπερ ώρισεν ή άγια Σύνοδος. Ως,εί τις Επίσκοπος, ή
Πρεσβύτερος, ή Διάκονος, ευνουχίζων τινά έλεγχθείη, ή αυτοχειρία, ή έξι επιτάγματος, τούτον καθαιρέσει καθυπο

βάλλεσθαι. Είδε Λαϊκός εί, άφορίζεσθαι. Πλήν ειμή που νόσημά τι περιπεσόν, προς έκτομην του πεπονθότος έκ

βάζοιτο. Ωσπερ γάρ δ της εν Νικαία συνόδου πρώτος κανών, τούς έννόσω χειρουργηθέντας ου κολάζει διά τό

νόσημα, ούτω και ημείς, ούτε τους Ιερείς επιτάττοντας τους νοσούντας ευνουχίζεσθαι, κατακρίνομεν ούτε μην

τους Λαϊκούς, αυτοχειρία προς την έκτομην χρωμένους, αιτιώμεθα. Τούτο γάρ ιατρείαν τού νοσήματος, άλλ

ουκ επιβουλήν του πλάσματος, ή της πλάσεως ύβριν λογιζόμεθα.

Ερμηνεία

Καθώς ο μεν κβ. Αποστολικός κανών προστάζει νά μή γίνεται Κληρικός όποιος ευνουχιση τον εαυτό του. Ο δεκγ. τους

Κληρικούς όντας καθαιρει, εάν ευνουχιθούν από λόγου των, ώς φονευτάς του εαυτού των, και υβριστάς της δημιουργίας του

Θεού. Ούτω και ο παρών κανών καθαιρεί μεν τους Κληρικούς εκείνους, όπου, ή με τα διά των χέρια, ή με προσταγήν των

ευνουχίσουν τινά. Αφορίζει δε τους τούτο ποιήσαντας Λαϊκούς. Είδε πέση τινάς εις τοιούτον πάθος, διά το οποίον αναγκά

ζεται να ευνουχισθή, τότε, ούτε οι προστάξαντες τον ευνουχισμών αυτών "Ιερείς καθαιρούνται, ούτε οι μετά διά των χέρια ευ

νουχίσαντες των τοιούτον Λαϊκοί άφορίζονται. Επειδή ο τοιούτος ευνουχισμός αυτών αποβλέπει εις ιατρείαν του πάθους, και

όχι εις φόνον του ανθρώπου, ή εις ύβριν της φύσεως ανάγνωθι και τον κά. Αποστολικό,

Κανών Θ.

Του Αποστολικού και Θείου κανόνος, τους ιερείς τύπτειν επιχειρούντας πιστούς άμαρτήσαντας, ή1:

άπιστους αδικήσαντας, καθαιρέσει καθυποβάλλεσθαι διοριζομένου, οι τον οικείον αποθεραπεύειν μηχανόμε-Ιται είπε:

νοι θυμόν, και τάς Αποστολικάς διατάξεις παραχαράσσοντες, τους αυτοχειρία τύπτοντας έξειλήφασι, ::

μήτε του κανόνος τι τοιούτον υποσημαίνοντος, μήτε του ορθού λόγου τούτο νοείν επιτρέποντος. Μάταιον Ιρς, έξι

γαρ ώς άληθώς και λίαν επισφαλές των αυτοχειρία μεν, έν τώ τύπτειν τρις, ή τετράκις πλήξαντα, καθαιρείσθαι.

Αδείας δε διδομένης τύπτεν εξέπιτάγματος, τον άπηνώς και μέχρι θανάτου την τιμωρίαν έπαύξοντα, παρορά

σθαι ατιμώρητον. Δι, όπερ του κανόνος το, τύπτειν άπλώς κολάζοντος. Και ήμες ούτω συμψηφιζόμεθα. Χρή

γάφ τον τού Θεού ιερέα, και διδασκαλίας, και νουθεσίας, έσθ' ότε δε, και τους έκκλησιαστικούς επιτιμίοις, τον ά

τακτούντα παιδαγωγεί, αλλά μη ταις μάστιξί και τας πληγας εις τά σώματα των ανθρώπων έπιπηδάν. Ειδέτινες

είεν παντελώς άνυποτακτούντες, και τώ σωφρονισμώ τών επιτιμίων μή ύπείκοντες. Τούτους διά της πρός τούς

κατά τόπον άρχοντας εγκλήσεως, ουδείς κωλύει σωφρονίζεσθαι. Και γάρ ό της έν Αντιοχεία έ κανών, τούς θο

ρύβους και στάσεις τή έκκλησία παρεισάγοντας, διά της έξωθεν χειρός έκανόνισεν επιστρέφεσθαι.

Ερμηνεία,

Επειδή μερικοί ιερωμένοι παρεξηγούντες τον κζ. Αποστολικών κανόνα, όστις καθαιρεί τους ιερωμένους, όπου κτυπούν πι

στών, ή άπιστον, λέγουσιν. Ότι ο κανών καθαιρεί μόνον εκείνους που κτυπήσουν με το δόντων χέρι, και όχι εκείνους, όπου

διά προσταγής των ε: άλλους και κτυπήσουν τινά, θέλοντες με την παρεξήγησιν αυτήν νά ιατρεύσουν τον άλογον αυτών

θυμόν. Ατοπον είναι, λέγει ο παρών κανών, το να νομίσωμεν, ότι οι Θεοι απόστολοι έπρόσταξαν, νά καθαρήται μεν ο ιερω

μένος όπου με το χέρι του κτυπήση τρεις, θετέον, ή τέσσαρες φορας, νά μή παιδεύεται δε εκείνος που βάλλη άλλους νά κτυ

πήσουν τινά σκληρότατα, και μέχρι θανάτου. Όθεν, επειδή ο Αποστολικός κανών άπλώς και αδιορίστως λέγει να καθαρητα

όστις κτυπήσή τινά, είτε με το χέρι του, είτε άλλους βάλλη, και ημείς παρομοίως με αυτόν διορίζομεν. Διότι οι ιερείς του Θε

ού, πρέπει να παιδεύουν τους ατάκτους με νουθεσίας και συμβουλάς, κάποτε δε και με τα εκκλησιαστικά επιτίμια, αφορισμούς

δηλαδή, ή αναθεματισμούς, όταν με τις συμβουλάς δεν πείθωνται, και όχι να πηδούν επάνω εις τους ανθρώπους με τας ξυ

λιας. Ει δε ούτε με τα εκκλησιαστικά επιτίμιά τινες σωφρονίζονται, είναι άδεια να τους παραδίδουν εις τους εξωτερικούς άρ

χοντας διά νά τούς παιδεύουν. Καθώς και ο έ τής έν Αντιοχεία διορίζει να σωφρονίζωνται με τών αρχόντων το χέρι οι τήν

έκκλησίαν ταράττοντες. Ανάγνωθι τον ρηθέντα κ. Αποστολικόν. -

-------

Κανών Γ.

Οι τοις πάθεσιν εαυτούς έκδότους παραστήσαντες, ου μόνον, την από των ιερών κανόνων τιμωρίαν ε:

ου φρίττουσιν, αλλά και αυτών εκείνων κατορχεσθαι τετολμήκασι. Στρεβλούσι γάρ εαυτούς, και προς τις

γράφει ο άγιος Ισίδωρος «Κτίζεις, ώς φασιν, εκκλησίαν εν Πηλουσίφ λαμ- παύσα τοίνυν κτίζων και άδικων, να μή εις έλεγχόν σου ο οίκος

πραν μεν τους μηχανήμασι, πονηροίς δε επιτηδεύμασι, χειροτονιών -επί Θεού ευρεθή, μετέωρος μεν ιστάμενος, καταβοών δε σου αιώνα»

- τιμήμασι και αδικίας, και ύβρεσι, και πενήτων εκπεσμος, και πτω- (επιστολ. λς, Ευσεβίο Επισκόπω). Και ο Αββακούμ δε φησιν «Ούκι

•χικούς δαπανήμασιν, ουδέν έστιν έτερον, η οικοδομεϊν Σιων εν αμασι, το οικοδομών πόλιν εν αμασι» (β. 12).

»και Ιερουσαλήμ εν αδικίας. Ού χρήζει δε Θεός εξ άλλοτρίων θυσίας

-
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έμπαθές αυτών αποκιβδηλεύουσι τού θελήματος. Ένα τη φιλοτιμία της έμπαθείας, κατά τον θεολόγον Γρηγόριον,

μη μόνον ανεύθυνον αυτοίς ή το κακό, αλλά και Θείον νομίζοιτο. Τον γάρ Αποστολικών κανόνα τον λέγονται

σκεύος χρυσού», ή αργυρούν άγιασθέν, ή οθόνη, μηδες έτι εις οικείαν χρήσιν σφετερίζεσθω. Παράνομον γάρ. Ει

δέτις φωραθείη επιτιμάσθω αφορισμών τούτονούν εις οικείαν συνηγορίαν των εαυτών παρανομημάτων έκλαμβά

νοντες, ού φασι δεν καθαιρέσεως άξιους κρίνεσθαι, τους την σεβασμίαν της άγιας τραπέζης ένδυτήν εις οικειον

χιτώνα, ή έτερόν τι των αμφιων μετασχηματίζοντας, Ούμήν, αλλ' ουδέ τούς το άγιον ποτήριον. Ω της άσε

βείας ή τον σεπτόν δίσκον, η τά τούτοις παραπλήσια, εις ιδίαν έκδαπανώντας χρείαν, ή καταχραίνοντας: "Ο γάρ

κανών φησε τους εις τούτο περιπίπτοντας, αφορισμώ καθυποβάλλεσθαι, άλλ' ού καθαιρέσει εδικαίωσεν. Αλλά τις

άν ανάσχοιτο της τοιαύτης παραποιήσεως, και δυσσεβείας το μέγεθος του γάρ κανόνος τους το μόνον άγιασθέν

εις χρήσιν, άλλ’ ουκ εις τελείαν άρπαγήν σφετερίζομένος, τον αφορισμών επιπέμποντος, αυτοί τους καθαρπάζον

τας, και ιεροσυλούντας τα τών άγιων άγια, ελευθερούσι της καθαιρέσεως, και τους εις βρωμάτων υπηρεσία», ό

σονγετή ύφ' εαυτών κρίσει, τους σεβασμίους δίσκους, ή τα ιερά ποτήρια καταμολύναντας, άκαθαιρέτους εισά

γουσ. Καίτοι φανερού καθεστηκότος του μιάσματος, και δήλον όν, ώς, οι τα τοιαύτα πράττοντες, ού μόνον

καθαιρέσει, αλλά και της εσχάτης δυσσεβείας των εγκλήματα περιπίπτουσί. Διόπερ ώρισεν ή άγια Σύνοδος (τους

το άγιον ποτήριον, ή τον δίσκο, ή την λαβίδα, ή την σεβασμίαν ενδυτή, και τον λεγόμενον αέρα, ή απλώς (1)

τους έντι των εν τώ θυσιαστηρίω ιερών και άγιων σκευών, ή αμφιασμάτων, εις ίδιον κέρδος, υφαρπάζοντας ή

εις χρήσιν άποχρωμένους άνερον) παντελεί καθαιρέσει καθυποβάλλεσθαι. Το μεν γαρ, έστι βεβηλώσα, το δε

συλήσαι τά άγια. Τους μέντοι τά έξωθεν του θυσιαστηρίου άφωρισμένα σκεύη, ή άμφια, εις χρήσιν ανίερον εαυ

τους, ή έτέρω παρέχοντας, τούτους ό κανών άφορίζει, και ήμες συναφορίζομεν. Τούς δε παντελώς υφαρπάζον

τας, τή τών ιεροσύλων καταδίκη καθυποβάλλομεν. -

Ερμηνεία,

Και τον ογ. κανόνα των Αποστόλων, τον αφορίζοντα εκείνους που μεταχειρισθούν εις υπηρεσίαν κοινήν και άνερον, ιερών

σκεύος, ή άμφο», τινές παρεξηγούντες έλεγαν. Ότι δεν είναι καθαιρέσεως άξιοι οι το ένδυμα της άγιας τραπέζης, υποκάμισον,

ή άλλο μάτιον έδικόν τους κατασκευάζοντες, ή το άγιον ποτήριον, και τον σεπτον δίσκον και τα άλλα θειότατα σκεύη τα εν

τώ βήματ, εις την χρείαν αυτών έξοδιάζοντες, ή μολύνοντες με άνερον μεταχείρησιν. "Επειδή οι Απόστολοι άφορίζουσι μόνον

τους ποιούντας ταύτα, και όχι καθαρούσι. Διορίζει λοιπόν ο παρών κανών, ότι οι ταύτα λέγοντες, στρεβλούσι τον Αποστολικών

κανόνα, και κατά τά πάθη αυτών τούτον παρερμηνεύουσι. Διο άν ο κανών άφορίζη εκείνους, όπου, όχι άρπάσουν, αλλά μόνον

μεταχειρισθούν εις κοινήν υπηρεσίαν τα έξω του βήματος άγιασθέντα μόνον σκεύη, με την εις τον ναόν αφιέρωσιν, πως δεν εί

ναι υπεύθυνοι, όχι μόνον εις καθαίρεσιν, αλλά και εις την εσχάτην δυσσέβειαν, εκείνοι που και άρπάσουν, και με κοινάς και ά

καθάρτους χρήσεις καταμολύνουν αυτά τα άγια των άγιων, ποτήρια, λέγω, και θείους δίσκους, και άλλα όμοια, διά μέσου των

οποίων επιτελούνται τα φοβερά, και φρικτά μυστήρια; Λοιπόν όποιος Ιερωμένος άρπάση τα έντώ άγιω θυσιαστηρίω ευρισκόμε

να άγια σκεύη, και άμφια, ή τα μεταχειρισθή εις υπηρεσίαν άνερον, ούτος παντελώς να καθήσεται. Επειδή ή άρπαγή αύτη

είναι (διά νά ειπούμεν έτζ) άγιοσυλία (ήτις μεγαλητέρα είναι από την άπλώς ιεροσυλία). Η δε άνερος αύτη υπηρεσία είναι

βεβήλωσις, και μολυσμός τών άγιων. Τους δε τά έξω του άγιου βήματος ευρισκόμενα σκεύη ή άμφια μεταχειριζομένους ειςύ

πηρεσίαν κοινήν εδικήν των, ή εις άλλους τα δίδουν διά νά τά μεταχειρισθούν εκείνοι, και ο κανών των Αποστόλων, και ημείς

άφορίζομεν (2) τους δε με τελειότητα ταύτα άρπάζοντας, εις την καταδίκην των ιεροσύλων υποβάλλομεν. Ανάγνωθι και τον ογ'.

αυτον Αποστολικόν. -

Κανών ΠΑ". *

Αποστ. ς" Τούς Πρεσβυτέρους, η Διακόνους κοσμικάς αρχάς, η φροντίδας άναδεχομένους, ή τάς έν τους οίκους
πά, πχ. τ.

ε: των άρχόντων λεγομένας κουρατορείας, οι θείοι και ιερο κανόνες καθαρέσει καθυποβάλλουσιν Το τι

και ο Ιούν και ημείς επικυρούντες, και περί των λοιπών τών έντώ κλήρω κατειλεγμένων διοριζόμεθα, ώς εί τις

αυτών κοσμικάς άρχάς μεταχειρίζοιτο, ή τάς έν τους τών αρχόντων οίκος, η προαστείος λεγομένας κουρατο

οι: ρείας άναδέχριτο, τούτον του οικείου Κλήρου έκδιώκεσθαι. Ουδείς γάρ δύναται κατά την του Χριστού

: :" του αληθινού Θεού ημών αυτόλεκτον και αψευδεστάτην φωνήν, δυσ κυρίος δουλεύει,

Ερμηνεία,

Ο παρών κανών όχι μόνον τους εντός του βήματος ιερωμένους, ώς οι λοιποί κανόνες διορίζουσιν, αλλά και όλους τους έξω

βήματος Κληρικούς εμποδίζει από το να λαμβάνουσι κοσμικά αξιώματα και κουρατορείας, ήτοι επιστασίας και φροντί

δας, τόσον μέσα εις τα όσπίτια των αρχόντων, όσον και εις τα τζεφτιλίκια αυτών. Όποιος δε εξ αυτών τούτο ήθελε κάμει,

α διώκεται από τον Κλήρόντου. Επειδή, κατά το λόγιον του Κυρίου, ουδείς δύνατα δυσ κυρίος δουλεύει». Ορα και τον τ.
Απόστολ. -

γ

1) Το διά μέσου τούτο, ούτε εν τοις έκδεδομένος τύπω κανόσιν υπηρεσίαν εδικήν των, ή άλλων μεταχειριζόμενοι, νοούνται κατά το- , μ γ με Η ρ ο και -- -------- ---- ,

ευρίσκεται, ούτε μήν ο Ζωναράς, και Βαλσαμών, έν τή του κανόνος σιωπώμενον ότι και επιστρέφουσιν αυτά πάλιν εις τον ναόν. Οι γαρ
- - ν - - - - , - " - -- - - - - ε - - ν ν - -

ερμηνεία τούτου όλως εμνήσθησαν. Ευρίσκεται δε ούτως έχον εν πολ- μη επιστρέφοντες, κάν και αυτοί οι ταύτα αφιερώσαντες ήναι, και κυ
- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - και, ναι, ---

λους χειρογράφος, Κώδιξ, εργος ορθογράφου και καλλίγράφου χειρος ριοι του ναού, ως ιερόσυλοι κατακρίνονται, κατά του Ανανίαν και την

2) Δήλον δε είναι ότι οι λαμβάνοντες τα ιερά ταύτα, και εις κοινήν Σάπφεραν.
- ι γ μ
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Κανών ΙΒ.

Τα - και η να - Εντιν - ίδου, τούς έν τοις εϋ Α έκρις ένδον οικίας ούσι, 7 - 1 Αποστ. λά.

Της αγίας και οικουμενικής έκτης συνόδου, τους εν τοις εύκτηριος οίκος ένδον οικίας ούσι, λειτουρ-1:

γούντας, ή βαπτίζοντας κληρικούς παρά γνώμην του Επισκόπου, καθαιρέσει καθυποβαλλούσης, και ημείς τι να της

τούτο συμψηφιζόμεθα. Της γαρ άγιας εκκλησίας ορθοτομούσης, και τον αληθή πρεσβευούσης και έκδ-1:

κούσης λόγου, και το σεμνών της πολιτείας συντηρούσης τε, και εκδιδασκούσης, (1) απηχες και ανόσιον, τη εκτός

παραχωρεί τους απαιδευσία συζώντας, εις τάς οικείας υποδυομένους, την ταύτης ευταξίαν διασπάν, κερ: ξ6".

και πολλής ταραχής και σκανδάλων αποπληρούν. Διόπερ ή νυν ιερά και θεοσυνέργητος Σύνοδος, τή οι- ε:ε:

κουμενική και άγια ς", συνόδω συμφωνούσα, αποκεκληρωμένους είναι τούς έν τοις ευκτηρίος οίκος έν-έν Λαοδική

δον οικίας ούσι λειτουργούντας, δωρίσατο. Της αποκληρώσεως δηλονότι παρά του κατά τον τόπον Επισκόπου

αυτούς απονεμηθείσης. Ειδέτινες παρά τούτους του Επισκόπου μη ευδοκούντος, εις τάς οικείας εμπίπτοντες, ά

πτεσθαι της λειτουργίας αποτολμώσι, τούτους μεν καθαιρείσθαι. Τους δε της αυτών κοινωνίας μετασχόντας, τώ

άοορισμώ καθυποβάλλεσθαι. -

φορίσμω Ερμηνεία

Σύμφωνος είναι ο παρών κανών με τον λάι της τις συνόδου, τον οποίον εξηγήσαμε, και άρα την ερμηνείαν εκεί. Τούτο

δε μόνον προστιθέασιν οι πατέρες της παρούσης συνόδου, ότι εκείνοι που μέλλουν να λειτουργούν εις τους ευκτηρίους οίκους

άνεγκαινιάστους, τους όντας μέσα εις όσπήτα, πρέπει νά ήνα δωρισμένοι, και ξεχωρισμένοι εις τούτο από τον κατά τόπον Αρ

χιερέα. Είδε και ήθελαν τολμήσει να λειτουργήσουν εις τους ευκτηρίους αυτούς άλλοι τινές Ιερωμένοι, μη όντες διωρισμένοι

εις τούτο από τον Αρχιερέα, αυτοί μεν νά καθήρωνται, οι δε συγκοινωνήσαντες εις τούτο με αυτούς λαϊκοί, να αφορίζωνται

Όρα και τον λά.Α; - -

Κανών Γ.

- η

ταύτας δρώντή μαχαίρα του πνεύματος εκτεμνομένας προορίζους, έφ' ετέραν ήλθε μεθοδείας όδόν, τη τής ε :

των σχισματικών μανία το Χριστού Σωμα μερίζειν επιχειρών. Αλλά και ταύτην αυτού την επιβουλήν : : :
ή άγια Σύνοδος αναστέλλουσα παντελώς, ώρισε του λοιπού. Ένα, είτε Πρεσβύτερος, είτε Διάκονος, ώς κ. τέ τής εν

δήθεν έπι εγκλήμασίτσι του οικείου κατεγνωκώς Επισκόπου, προ συνοδικής διαγνώσεως και εξετά-:

σεως, και της επ' αυτώ τελείας κατακρίσεως αποστήνα τολμήσοι της αυτού κοινωνίας, και το όνομα ε: α

αυτού εν ταις ιερας τών λειτουργιών ευχαίς, κατά το παραδεδομένοντή έκκλησία μή άναφέροι, τού- ε -

τον υποκείσθαι καθαιρέσει, και πάσης ιερατικής αποστερείσθαι τιμής. Ο γάρ έν Πρεσβυτέρου τάξει τεταγμένος,

και των Μητροπολιτών άρπάζων την κρίσιν, και προ κρίσεως αυτός κατακρίνων, όσον το έπ' αυτώ, τον οικείον

Πατέρα και Επίσκοπον. Ούτος ουδέ της του Πρεσβυτέρου έστιν άξιος τιμής, η ονομασίας. Οι δέ τούτω συνεπό

μενοι, ει μεν τών "Ιερωμένων είεν τινές, και αυτοί της οικείας τιμής έκπιπτέτωσαν, είδε Μοναχοί, ή Λαϊκοί, άφο

ρζέσθωσαν παντελώς της εκκλησίας, μέχρις άν την πρός τούς σχισματικούς συνάφειαν διαπτύσαντες, προς τον οικείον

έπιστραφείον Επίσκοπον

Τάς των αιρετικών ζιζανίων επισποράς έντή του Χριστού έκκλησία ο παμπόνηρος καταβαλλών, και : λά.

Ερμηνεία,

Τόσον με τους αιρετικούς, όσον και με τους σχισματικούς, επιχειρεί ο διάβολος νά διαμερίση το σώμα του Χριστού, ήτοι την

έκκλησίαν αυτού. Διά τούτο ο παρών κανών διορίζει, ότι όποιος Πρεσβύτερος, ή Διάκονος χωρισθούν από την συγκοινωνίαν του

Επισκόπου των, και το όνομά του δεν μνημονεύουσι κατά το σύνηθες, προτού να εξετάση ή Σύνοδος τά εγκλήματά του, και

να τον καταδικάση. Ούτοι μεν νά καθήρωνται, επειδή δεν είναι άξιοι να έχουν το αξίωμα, και το όνομα του Πρεσβυτέρου, και

Διακόνου, οι τον κατά πνεύμα πατέρα αυτών Επίσκοπον κατακρίνοντες, και την κρίσιν τών Μητροπολιτών προαρπάζοντες. Οι

Μητροπολίται γάρ και όχι οι Κληρικοί κρίνουσι τους Επισκόπους. Οι δε συνακολουθούντες με τους τοιούτους αποστάτας, Πρε

σβυτέρους και Διακόνους, ει μεν είναι Ιερωμένοι, άς καθήρωνται, είδε Μοναχοί, και Λαϊκοί, άς άφορίζωνται, όχι και μόνον α

ποτά θεία μυστήρια, αλλά και από την εκκλησία, έως ότου μισήσουν αυτούς, και ένωθώσι με τον εδικό τους Επίσκοπον (2)
- -

-
-

Ορα και τον λά. Αποστολικόν.
- - Κανών ΙΔ'. Ι Αποστ. λά

τής ό". ιή.

* --- , ν - - Η τής - λά.

Eί τις Επίσκοπος εγκλήματος πρόφασιν ποιούμενος κατά του οικείου Μητροπολίτου, προ συνοδικής δεν της :
-- ν ν ", - η - - ν η -ν » - - - και β. κ".

διαγνώσεως άποστήσοι έαυτόν της προς αυτόν κοινωνίας, και μη αναφέροι το όνομα αυτού, κατά το ει- α η κ.
ν -η -- Α - - - - - - αν ν κ - 11 - -

θισμένον έν τη θεία μυσταγωγία. Τούτον ώρισεν ή άγια Σύνοδος καθηρημένον είναι. Eι μόνον αποστάς ν :
-- - - 1 - ν - - - ν η -- της 1 αγ.γ.

του οικείου Μητροπολίτου σχίσμα ποιήσοι δειγάρ έκαστον τά οικεία μέτρα γινώσκει, και μήτε τον Πρε- Ιε τις ";

σβύτερον καταφρονείν του ιδίου Επισκόπου, μήτε τον Επίσκοπον του ιδίου Μητροπολίτου

- -- -

Ερμηνεία

Παρομοίως με τον ανωτέρω κανόνα καθαιρεί και ο παρών κανών τους Επισκόπους εκείνους, όπου χωρισθούν από την συγ
-- ι ν ν ν -- ν -

κοινωνίαν τού Μητροπολίτου των, και το όνομά του δεν μνημονεύουσι κατά το σύνηθες. Διότι ούτε ο Πρεσβύτερος πρέπει να
α

καταφρονή τον Επίσκοπών του, ούτε ο Επίσκοπος τον Μητροπολίτη του. Όρα και τον λά. Αποστολικόν.

(1) Σημείωσα ότι εν άλλος Κώδηξιν, ουχ ευρίσκεται η περίοδος αυ- (2) Όρα και τον α. του Μεγάλου Βασιλείου, όπου τους παρασυνας

τη, ήτοι, το σεμνών της πολιτείας συντηρούσης τε, και εκδιδασκούσης, γώγους με αργίαν μόνον παιδεύει προσωρινήν της ιερωσύνης,
-

-
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Κανών ΙΕ.

: Τα ορισθέντα περί Πρεσβυτέρων και Επισκόπων και Μητροπολιτών, πολλώ μάλλον επί Πατριαρχών

το τι και αρμόζει. Ώστεε τις Πρεσβύτερος, ή Επίσκοπος, ή Μητροπολίτης τολμήσοι αποστήνα της προς τον
: : : Ιοικειον Πατριάρχη, κοινωνίας, και μή αναφέρο τό όνομα αυτού κατά τό ώρισμένο» κατεταγμένο, εν τη

όλα θεία μυσταγωγία, αλλά προ εμφανείας συνοδικής και τελείας αυτού κατακρίσεως, σχίσμα ποιήσοι. Τού

:Ιτονώρισεν ή άγια σύνοδος, πάσης ιερατείας παντελώς αλλότριον είναι, ει μόνον έλεγχθείη τούτο παρα

Ερ: Ίνομήσας. Και ταύταμένεσφράγιστα τεκα ώρισται περί των προφάσει τινών εγκλημάτων των οικείων

ξ6". αφισταμένων προέδρων, και σχίσμα ποιoύντων, και την ένωσιν της εκκλησίας διασπώντων. Οι γάρδι

αίρεσίντινα παρά των άγιων Συνόδων, ή Πατέρων, κατεγνωσμένην, της προς τον πρόεδρον κοινωνίας εαυτούς δια

στέλλοντες, εκείνου δηλονότι την αίρεσιν δημοσία κηρύττοντος, και γυμνή τη κεφαλή έπ’ έκκλησίας διδά

σκοντος. Οι τοιούτοι ου μόνον τη κανονική επιτιμήσει ουχ υπόκεινται προ συνοδικής διαγνώσεως εαυτούς της

προς τον καλούμενον Επίσκοπον κοινωνίας αποτεχίζοντες, αλλά και της πρεπούσης τιμής τους ορθοδόξος αξιωθή.

σονται. Ου γαρ Επισκόπων, αλλά ψευδεπισκόπων, και ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν. Και ου σχίσματι την ένως

σιν της εκκλησίας κατέτεμον, άλλά σχισμάτων και μερισμών την έκκλησίαν έσπούδασαν βύσασθαι

Ερμηνεία

Εκείνα όπου οι ανωτέρω κανόνες έδώρισαν περί Επισκόπων, και Μητροπολιτών, τα αυτά διορίζει, και πολλώ μάλλον, ο

παρών κανών, περί Πατριαρχών, λέγων, ότι, ό,τις Πρεσβύτερος, ή Επίσκοπος, ή Μητροπολίτης ήθελε χωρισθή από την συγ

κοινωνία» του Πατριάρχου αυτού, και δεν μνημονεύη το όνομα αυτού κατά το σύνηθες (ο Μητροπολίτης δηλ. μόνος ο γάρ Πρε

σβύτερος του Επισκόπου του το όνομα μνημονεύει, ο δε Επίσκοπος του Μητροπολίτου του) προ του να φανερώσουν τα κατά του

Πατριάρχου αυτών εις την σύνοδο, και παρά της συνόδου αυτός να κατακριθή. Ούτο, λέγω, πάντες να καθήρωνται παντελώς,

οι μεν Επίσκοποι, και Μητροπολίτα, πάσης Αρχιερατικής ενεργείας, οι δε Πρεσβύτεροι, πάσης ιερατικής. Πλην ταύτα μεν να

γίνονται, εάν διά εγκλήματά τινα, πορνείαν θετέον, ιεροσυλία, και άλλα, χωρίζωνται οι πρεσβύτεροι από τους Επισκόπους των,

οι Επίσκοποι από τους Μητροπολίτας των, και οι Μητροπολίται από τους Πατριάρχας των (1) εάν δε οι ρηθέντες πρόεδροι ή

να αιρετικοί, και την αίρεσιν αυτών κηρύττουσι παρρησία (2), και διά τούτο χωρίζονται οι εις αυτούς υποκείμενο, και προ του

νά γένη ακόμη συνοδική κρίσις περί της αρέσεως ταύτης. Οι χωριζόμενοι αυτοί, όχι μόνον διά τον χωρισμών δεν καταδικά

ζονται, άλλά και τιμής της πρεπούσης, ώς ορθόδοξοι, ενα άξο. Επειδή όχι σχίσμα έπροξένησαν εις την έκκλησίαν με τον

για την ε: μάλλο ήλευθέρωσαν την έκκλησίαν από το σχίσμα και την αίρεσιν τών ψευδοεπισκόπων αυτών. Όρα

χα! ΤΟΥ ΛΑ., ΑΤΟΜΟ ΤΟΛΙΧΟΥ,

-- Κανών Iς.

: : 1 Διά τάς φιλονεικίας τεκα ταραχές τάς έντή του Θεού εκκλησία συμβαινούσας, και τούτο όρισαι ά

π, της Σαρ-Ιναγκαίον έστι. Το μηδενί τρόπω Επίσκοπον καταστήναι έν τη εκκλησία, ής έτι ο προεστώς ζή, και έν

:: τη ιδία συνίσταται τιμή, ειμή αυτός έκών την Επισκοπή, παραιτήσεται. Χρή γάρ πρότερον την αιτίαν

: του μέλλοντος της Επισκοπής εκδώχεσθαι κανονικώς εξεταζομένην, εις περας άγεσθαι, εθ ούτω μετά

ή: την αυτού καθαίρεσιν, έτερον αντ' αυτού εις την Επισκοπήν προβιβάζεσθαι. Ειδέτις των Επισκόπων

: Αυ Ιέντη ιδία συνιστάμενος τιμή, μήτε παραιτείσθαι βούλοντο, μήτε τον οικείον ποιμένειν λαών, αλλά της

-- οικείας αποστάς Επισκοπής, υπέρ το εξάμηνον έν έτέρω διατρίβει τόπω, μήτε Βασιλικώ προστάγματι

κατεχόμενος, μήτε τας του οικείου Πατριάρχου λειτουργίας υπηρετούμενος, μήτε μήν, υπό νόσου χαλεπής τε,

και άκινησίαν έμποιούσης παντελή συνεχόμενος Ο τοιούτος ούν ό κατά μηδεμίαν τών ερημένων προφάσεων κω

λυόμενος, της οικείας άφιστάμενος Επισκοπής, και υπέρ των εξαμηνιαίον χρόνον έν έτέρω διατρίβων τόπω, της

του Επισκόπου τιμής τε, και αξίας άλλοτριωθήσεται παντελώς. Τον γάρ της εμπιστευθείσης αυτώ καταμελούντα

ποίμνης, και έν έτέρω υπέρ το εξάμηνον χρονοτριβούντα τόπω, ώρισεν ή άγια Σύνοδος, και της Αρχιερωσύνης,

δι' ής ποιμένειν ετάχθη, παντελώς αλλότριον καθεστάνα, και εις τον αυτού της Επισκοπής τόπον έτερον άντ

αυτού καταλέγεσθαι -

Ερμηνεία, -

Δ ιζε - - ν - ν ν αν ν ν 2.- *Επί " » Α. -- -- ν ό "Ε ή 2- Λ, ζή -- " -

ορ. ΕΙ Ο παρων κανων, ΟΤΕ να μη χειροποίητα επίσκοπος εις επαρχία, της οποίας πίσκοπος ακομη Το και εις

ν » ν ν α -- » ν ν -- Α

την Αρχιερατικήν άξίαν ακόμη ευρίσκεται. Σκάνδαλα γάρ τούτο, και ταραχάς εις την έκκλησίαν προξενεί, έξω μόνον αν θελη
- » Σ

ματικώς ο Επίσκοπος παραιτήση την Επισκοπήν του(δάτινα κωλυτικήν κρυπτην αφορμήν δηλαδή. Περί ού όρα την Επιστο
ν - ν - - - » ν α - -

λήν της γ' Συνόδου)(3) εάν δε Επίσκοπός τινας διά εγκλήματά του, ήναι άξιος να διωχθή άπό την Επισκοπήν του, πρώτον

πρέπει να εξετάζωνται Συνοδικώς τά έγκλήματά του ταύτα, και να καθαιρητα. Μετά ταύτα δε νά γίνεται εις αυτήν άλλος

(1) Αγκαλά και ό λά. Αποστολικ, ανεύθυνου κρίνει και τον χωριζό- (3) Τούτο φαίνεται να το λέγη ό κανών διά τόν άγιον Φώτιον, ώς

μενου, εάν γνωρίζη αυτόν και άδικου. Πατριαρχεύσαντα, ζώντος έτι του Πατριάρχου Ιγνατίου, ώς είπομεν εν

(2) Από τον λόγον τούτον του κανόνος φαίνεται ότι δεν πρέπει τι- αρχή, αγκαλά και πολλότατοι άλλοι Αρχιερείς και Πατριάρχα, ζώντων

νας να χωρίζεται, κατά του Βαλσαμώνα, από τον Επίσκοπόν του, εάν των προκατόχων αυτών έτι, εχειροτονήθησαν, και όρα, τον Δοσίθεον σελ.

αυτός έχη μεν καμμίαν αίρεσιν, την φυλάττει όμως εις το κρυπτόν και 123 εν τή δωδεκαβίβλω. Παράνομον όμως το τοιούτο, και παρά κανο

δεν την κηρύττει. Τυχόν γαρ αυτός πάλιν αφ' εαυτού μετά ταύτα να μας έστι, και διά τούτο ού μιμητέον,

διορθωθη.
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------------ ---------------
--

-

--

Επίσκοπος. Ανίσως δέ τινας Επίσκοπος μήτε θελήση να παραιτηθή, μήτε νά ποιμαίνη τον λαόν του, αλλά διατρίβη έξω της

επαρχίας του περισσότερον από έξι μήνας (1) χωρίς να εμποδίζεται, ούτε άπο Βασιλικήν προσταγή, ούτε άπό υπηρεσίας του

Πατριάρχου (2), ούτε από καμμίαν δεινήν ασθένεια, ακίνητον ποιούσαν αυτόν. Ο τοιούτος, καλούμενος και μη υποστρέφω»

αλλάμελών το εμπιστευθεν αυτώ ποίμνιον, νά καθαρήται παντελώς άπό την Αρχιερατικήν άξίαν, και αντί αυτού νά χειρο-,

τονήται άλλος Επίσκοπος, Όρα δε, ότι ο παρών κανών επών άνωτέρω, έξω μόνον άν θεληματικώς παραιτήση ο Επίσκοπος

την Επισκοπήν του, παρακάτω, ώσάν να επιδιορθώνη τούτο, λέγει, ότι διά εγκλήματα πρέπει να εκβάλλεται ο Επίσκοπος από

την επαρχίαν του, και όχι απλώς με θεληματικήν παραίτησιν διά βαθυμίαν, ή και άπραγμοσύνην του, ειμή δάτινα, ώς είπομεν,

κρυπτήν και κωλυτικήν άφορμήν. -

Συμφωνία,

«Συμφώνως με τον παρόντα και ο τις τής εν Καρθαγ. διορίζει λέγων, ότι δεν πρέπει να αφαιρήται η Επισκοπή από κά

νένα Επίσκοπον προτού νά λάβη έκβασιν ή κατ' αυτού κρίσις. Ο δε δ. της έν Σαρδικ. έμποδίζει το νά γίνεται άλλος Επί

»σκοπος εις την Επισκοπήν του καθαιρεθέντος Επισκόπου, προτού να αποφασίση περί τούτου ο Pώμης. Ένα μή ώσιν εν τη

αυτή πόλει δύω Επίσκοποι. Όπερ παράνομόν έστι και εμποδισμένον από την ή της ά και β. της δ. όρα και τον νή. Απο

στολικών, και τον π. τής ς.» -

-- Κανών ΙΖ'.

της Ε Εν πάσι της εκκλησιαστικής ευταξίας φροντίζοντες, και τούτο όρισαι αναγκαίον έθέμεθα. Ώστε του
της - -

το ελαιό λοιπού μηδένα τών Λαϊκών, ή Μοναχών, άθρόον εις τό της Επισκοπής ύψος άνάγεσθαι, αλλά τους έκ
γ'. : έν

Σαρδικ, ί. ν -- -- ν ν -- ν

της έν Ν: και μέχρι του νυν άπό τών Λαϊκών ή Μοναχών τινες, άπαιτούσης χρείας, παραυτίκα τιμής άξιοι γεγό

καισαρ. -- , --

κ: : Ινασιν Επισκοπής, αρετή τε διαπρέψαντες, και τας κατ' αυτούς έκκλησίας ύψώσαντες, άλλά τό γε σπά

νιον ου νόμον της έκκλησίας τιθέμενοι, όριζομεν του λοιπού μηκέτι τούτο γίνεσθαι. Eι μή κατά λόγον όχειροτο

νούμενος των ιερατικών προέλθοι βαθμών, έν εκάστω τάγματι τον νενομισμένον χρόνον αποπληρών

Ερμηνεία,

ποδίζει ο παρών κανών το νά άναβιβάζεται τινας εις το ύ ής άρχιερωσύνης, ήτοι νά χειροτονήται Αρχιερεύς, από ΛαΕμποδίζει ο παρά ων τό νά άναβιβάζ ας εις το ύψος τη ν ς, ήτοι να χειροτονήται Αρχιερεύς, από Α

ικούς, ή Μοναχούς, παρευθύς που ψηφισθή εις τούτο. Αλλά πρώτον μεν νά χειροτονήται κατά τάξιν εις κάθε βαθμών της Ιε

ρωσύνης, Αναγνώστης δηλαδή, Υποδιάκονος, Διάκονος, και Πρεσβύτερος. Δεύτερον δε νά μένη άρκετόν καιρών (3) εις τον κά
αν 4. -- - ν α -- ν - -- η , -1 Αν ν » ν ν η αν Σε — ν ν

θε ένα βαθμόν και μετά ταύτα, εάν άξιος ευρεθή, νά χειροτονητα και Επίσκοπος. Διότι, άγκαλά και μερικοί έως της σήμερον

κλησιαστικούς βαθμούς εξεταζόμενον πρότερον, ούτω της Επισκοπής την χειροτονίαν υποδέχεσθαι. Eιγάρ

ν1. - » - - η -- ν ν

εν καιρώ άνάγκης, από Λαϊκούς, και Μοναχούς έ

διωρισμένον καιρών εις κάθε βαθμών της Ιερωσύνης), οίτινες και

ιναν παρευθύς Επίσκοποι (δηλαδή χωρίς να κάμουν πρότερον τον συνήθη και

άξιοι εφάνησαν, και με αρετάς έλαμψαν, και τις επαρχίας αυ

των εδόξασαν (4) άλλ' όμως, το μερικών, και σπάνιο, και εν καιρώ άνάγκης γινόμενο, νόμος καθολικός εις την έκκλησίαν δεν
ν

γίνεται (καθώς τούτο αυτό λέγει και ο Θεολόγος Γρηγόριος, και ή β. πράξις της έν τη άγια, Σοφία Συνόδου, λέγουσα τα σπά
- » η --

ν ν

να αγαθά ου δύνανται νόμος είναι τοις πολλούς). Όθεν τούτο από της σήμερον και εις το εξής να μη γίνεται. Ανάγνωθι και

τον π. Αποστολικόν.

(1) Λοιπόν πρέπει να ακυρωθή ή ά. διάταξις του πρώτου τίτλου

των Νεαρών, ήτις έστι Νεαρά Ιουστινιάνιος ξζ, κατά τον Βαλσαμώνα

(παρά Φωτίω τίτλ. ή, κεφ. β.) ή διορίζουσα ότι να αποβάλλεται της

Επισκοπής ό Επίσκοπος όπου λειψη από την επαρχίαν του, όχι περισ

σότερον από έξι μήνας, καθώς διορίζει ο παρών κανών. Αλλά περισσό

τερον από ένα χρόνον, αλλά και η προσταγή Mανουήλ του Κομνηνού, ή

διορίζουσα να εκβάλλωνται μόνον από τον ξένον τόπον, ενώ διατρίβου

σαν υπέρ τους έξι μήνας οι Αρχιερείς, και όχι να διώκωνται από την

επαρχίαν των. Επειδή, ώς είπομεν εν τη αρχή της βίβλου, πρέπει να

άκυρούνται οι εναντιούμενοι εις τους κανόνας πολιτικοί νόμοι, ώς αυτοί

παλιν ούτοι τούτο θεσπίζουσιν. "Η ζ. δε διαξις του ά. τίτλου των Νεα

ρών διορίζουσα ότι ο οικονομος τών της επισκοπής πραγμάτων δεν πρέ

πει να διδη έξοδα εις τον Επίσκοπον οπου πολύν καιρόν λείπη από

την Επισκοπήν του, μάλιστα έχει το κύρος και την ισχύν. Αφίνω να

λέγω ότι κατά τον ιά, και β. τής Σαρδικής και τον π. της σ' τρεις

εβδομάδας μόνον συγχωρείται να λείπη ο Επίσκοπος από την E

παρχίαν του. --

(2) Ώστε και ο Βασιλεύς, και ο Πατριάρχης, κανονικώς δύνανται

να εμποδίσουν τον Επίσκοπον να μην υπάγη εις την Επαρχίαν του,

και υπέρ τους έξι μήνας,

(3) Έζήτησαν τινες πόσον καιρόν πρέπει να μένη τινάς εις τον κά–

θε βαθμών, και επον, άλλοι μεν, ότι επτά ημέρας, συνάγοντες τούτο

απο τον περί Ιερωσύνης λόγον του Θεολόγου Γρηγορίου. Άλλοι δε ότι

τρείς μήνας, φέροντες μαρτυρίαν από την ρκβ. νεαράν του Ιουστινια

νού αόριστος όμως κατά ακρίβειαν εστίν. Επειδή ή εν Σαρδική κατά

τον ί. αυτής κανόνα διορίζει, τόσον δηλ., όσος είναι αρκετός να απο

δείξη και την πίστιν, και την καλοκαγαθίαν τών τρόπων, και την

στερβότητα της γνώμης του χειροτονουμένου, Αλλά μήν, ή πίστες, και

ή γνώμη, άλλων μεν δεικνύεται εις ολιγώτερον καιρών, και άλλων εις

περισσότερον λοιπόν και ο καιρός αυτών είναι άδηλος. Πρέπει όμως

να απερνά εις κάθε βαθμών, όχι ολιγώτατος καιρός, κατά την αυτήν

Σαρδικήν, αλλά και μακρότατος

(4) Όποίοι εστάθησαν οι από Λαϊκούς χειροτονηθέντες Αρχιερείς και

Πατριάρχα, Ο Νεκτάριος, ο Αμβρόσιος, ο Ταράσιος, ο Νικηφόρος, και

αυτος ο τότε παρών τη συνόδω ιερός Φώτιος, διά τον οποίον και

μόνον φαίνεται να έδιώρισεν η σύνοδος του παρόντα κανόνα. Eι γαρ

και τούτο εποίησεν ο θείος Φώτιος, αποβλέπων εις το παράδειγμα του

Ταρασίου, και Νικηφόρου, και Αμβροσίου, έκατηγορείτο όμως διά του

το από τους Ρωμαίους. Από τούτους δε, ο μεν Ταράσιος, και Νικηφό

ρος, και Φώτιος, από λαϊκών επροβιβάσθησαν, ο δε Νεκτάριος, και Αμ

βρόσιος, και από κατηχουμένων έτι. Ούτινες ευθύς όπου έβαπτίσθησαν,

και τους κατά τάξιν της ιερωσύνης βαθμούς έλαβον, ό μεν Νεκτάριος,

Κωνσταντινουπόλεως, υπό της δευτέρας οικουμενικής Συνόδου, ο δε Αμ

βρόσιος, υπό του έν Μεδιολάνος κλήρου και λαού, Μεδιολάνων Aρχιε

ρεύς, ανεδείχθησαν. Όρα δε και τον Δοσίθεον εν τώ προοιμ. του τόμ.

της χαράς (σελ. σ') όπου λέγει ότι ό Φώτιος έγραψε προς τον Νικόλαου

Ρώμης, πώς αυτός έκαμε και έγινεν ό κανών ούτος εις την παρούσαν

Σύνοδον, διά συμφωνίαν τών δύω εκκλησιών Κωνσταντινουπόλεως, και

Ρώμης, και διά να ασηκώση από το μέσον κάθε πέτραν σκανδάλου.

-------------------- -------------------- Θ-Θ - -

---------------------- ------------------------ -----------

----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Η:

ΠΕΡΙ ΤΗΣΕΝ ΤΗ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

-- ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ,

Η άγια Σύνοδος ή έντώ δεξιώ μέρει των κατηχουμένων της μεγάλης έκκλησίας, ήτοι της αγίας Σοφίας, συγκροτηθείσα (1)

έγονεν εν έτει μεν τώ άπό Χριστού 879. έν τώ 13. δε έτει τής Βασιλείας Βασιλείου του Μακεδόνος. Πατέρων έν αυτή όνγεγ » η ν - Α - " οι ο η Η ν ν ρ ν -

των 383 (2), από τους οποίους υπερέχοντες ήσαν ό,τε άγιώτατος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Φώτιος. Πέτρος ο Πρε

σβύτερος Καρδηνάλης και τοποτηρητής του Πάπα Ιωάννου, συν Παύλω, και Ευγενίω. (3) Ηλίας Πρεσβύτερος τοποτηρητής του

Ιεροσολύμων Θεοδοσίου, Κοσμάς Πρεσβύτερος αποκρισιάριος Μιχαήλ του Αλεξανδρείας, Βασίλειος Επίσκοπος Μαρτυρουπόλεως

και τοποτηρητής Θεοδοσίου Αντιοχείας έγένετο δε ή Σύνοδος αύτη κυρίως μεν, να παύση τα σκάνδαλα όπου ήκολούθησαν με

ταξύ των Ανατολικών και Δυτικών περί της Βουλγαρίας (4), άκολούθως δε και να ενωθώσιν οι σχισθέντες Επίσκοποι διά την

εκβολήν του Ιγνατίου, και χειροτονία του Φωτίου. Αύτη τοιγαρούν άνακηρύξασα την άγιαν και οικουμενικήν Ζ. Σύνοδο, ώς

αληθώς ούσαν οικουμενική, και μέ τάς άλλας εξ οικουμενικάς συναριθμήσασα, και πάντας τους μή συναριθμούντας αυτήν ά

ναθεματίσασα ήσαν γάρ τινες τοιούτοι έντή Γαλλία) απεδέξατο τον άγιώτατον Φώτιον και ώς έννομον και κανονικών ανεκήρυξε

Πατριάρχη, και τας κατά Φωτίου γενομένας έν Ρώμη, και εν Κωνσταντινουπόλει Συνόδους άπεκήρυξε και εξωστράκισε. Ταύτα

δε ποιήσασα, και εν τής και ζ. πράξει αυτής ορθώς και ευσεβώς ορίσασα, Ίνα το άγιον Σύμβολον της πίστεως μένη άκα

νοτόμητο, και απαρασάλευτον εις τον αιώνα, και κατ' εκείνου που ήθελε τολμήσει να προσθέση, ή να αφαιρέση τι άπ’ αυτού,

φρικτά αναθέματα εκφωνήσασα, και τους παρόντας τρεις Κανόνας εξέδωκεν έντή έ πράξει αυτής, αναγκαίους όντας εις την της

έκκλησίας ευταξίαν και κατάστασιν. Τους οποίους άπασα ή καθ' ημάς άγια έκκλησία ώς γνησίους έδέχθη και δέχεται, καθώς

οι εξηγηταί τών Ιερών Κανόνων κοινώς άπαντες δηλούσι και βεβαιόνoυσι. Και δή, και αυτό το νομικών του Φωτίου (5),

--------

(1) Περί ταύτης της Συνόδου ελάλησεν ο άγιος Μάρκος ό Εφέσου, δια

λεγόμενος με τον Ιουλιανόν εν τη ς συνελεύσει της έν Φλωρεντία Συ

νόδου. Καθαρώτερα δε λαλεί περί αυτής εν τη περί πίστεως ομολογία

ούτως. «Αποδέχομαι και ασπάζομαι προς τας ερημένας επτά Συνόδοις,

» και την μετ' αυτάς αθροισθείσαν επί του ευσεβούς Βασιλείου Βασιλέως

» Ρωμαίων, και του άγιωτάτου Πατριάρχου Φωτίου, την και οικουμενικήν

» ογδόην ονομασθείσαν», κ.τ.λ. (παρά τω Aντιπάπα σελ. 172. και σελ.

731. της δωδεκαβίβλου), πλην και με όλον όπου αύτη ωνομάσθη οικου

μενική όγδοη, κοινώς όμως παρά πάντων εξενίκησε νά επονομάζεται «Σύ

νοδος ή έπι Φωτίου» (έπρεπε δε μάλλον να επονομάζεται υπέρ Φωτίου,

καθ' ότι και άλλα επί Φωτίου εγένοντο, ώς είπομεν) με το να μην

εξεδόθη εν αυτή κανός όρος περί δόγματος, καθώς συνέβη εις τάς άλ

λας επτά οικουμενικάς, ώς είπομεν εις τα προλεγόμενα της ά. Συνόδου,

(2) Τόσοι γάρ απαριθμούνται έντους πρακτικούς της αυτής Συνόδου

τους περιεχομένος εν ζ. πράξεσιν εν τώ β' τόμω των συνοδικών (σελ.

929), άλλοι δε 405 λέγουσιν, ως ό Δοσίθεος, προστίθεις και τους ει

κοσιδύω (ή εικοσιτρείς) έν Ρώμη υπογράψαντας εις την αποκατάστασιν

του ιερού Φωτίου,

(3) Από τούτους, οι μεν δύω, ό Παύλος και Ευγένιος, ήσαν εν Κων

σταντινουπόλει απεσταλμένοι πρό του, υπό Ιωάννου, διά την επαρχίαν

της Βουλγαρίας. Ο δε Πέτρος απεστάλη τότε εις την Σύνοδον, μεθού

έστειλεν ο Ιωάννης τώ Φωτίω αρχιερατικήν στολήν, ώμοφόριον, στιχά

ριον, σανδάλια, ώς μαρτυρεί ό Βέκκος.

(4) Η αιτία όπου ήκολούθησαν τα σκάνδαλα περί της Βουλγαρίας, εν

συντομία εστάθη αύτη, ο βασιλεύς Μιχαήλ ο υιός του Θεοφίλου, νικήσας

τους Βουλγάρους, διά συνεργείας πνευματικής και πόνων Ιγνατίου και

Φωτίου των Πατριαρχών, εβάπτισε τους άρχοντας αυτών. Τον δε πρώ

τον αυτών ωνόμασεν εις το όνομα του Μιχαήλ, διά ταύτην την αιτίαν

λοιπόν, και διά τί άνωθεν και εξ αρχής ή Βουλγαρία ήτον υποκειμένη

εις τον Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης, τον υποκείμενον εις τον Κωνσταν

τινουπόλεως, έστειλεν εκεί ο Κωνσταντινουπόλεως Ιγνάτιός τε και Φώτιος

Αρχιεπίσκοπον ό δε Νικόλαος Πάπας φθονήσας, εζήτει να εξουσιάζη την

Βουλγαρίαν, επειδή δε υπό του Φωτίου δεν έσυγχωρείτο να κάμη τούτο,

γράψαντος αυτώ, ότι περί της Βουλγαρίας ανήκει εις τον βασιλέα. Σύνο

δου έν Ρώμη άθροισας, καθαιρεί και αναθεματίζει τον Φώτιον, και αφο

ρίζει τους κοινωνούντας αυτώ, εις δε την Βουλγαρίαν έστειλε πρεσβυτέ

ρους και έμύρωναν εκ δευτέρου τους υπό των ιερέων Κωνσταντινουπόλεως

μυρωθέντας, οίτινες εδίδασκαν εκείσε και την εκ του Υιού έκπόρευσιν

του αγίου Πνεύματος. Όθεν και ο Φώτιος σύνοδον άθροισας εν Κωνσταν

τινουπόλει, άντεκάθαρε τον Νικόλαου, και τούς παρά του Νικολάου άκοι

νωνήτους, αυτός εδέχετο εν παντί τόπο. Αποθανόντος δε του Μιχαήλ

και του Νικολάου, και έκβληθέντος του Φωτίου, επανήλθεν εις τον θρό

--

νου ό Ιγνάτιος. Αλλά και αυτού μή συγκατανεύοντος να χειροτονή εις

Βουλγαρίαν ό Πάπας, διά ταύτην την αιτίαν "Ιωάννης ο Πάπας, ό μετά

τον Aδριανόν, δεν απεδέχθη την κατά Φωτίου εν Ρώμη και εν Κων

σταντινουπόλει γενομένην Σύνοδον. Αφού δε απέθανεν ο Ιγνάτιος, έπα

νήλθεν εις τον θρόνον ό Φώτιος, Όστις διά να αποδείξη εις τόν κόσμον

ψευδή όσα αυτό κατεσκεύασαν, και διά να διορθωθή το εις την δύσιν

ψιθυριζόμενον, και εις την Βουλγαρία κηρυχθέν περί της εκ του Υιού

εκπορεύσεως του αγιου πνεύματος δυσσερις φρόνημα, κα προς τούτοις

να γένηται ειρήνη και ένωσις τών εκκλησιών και τών Επισκόπων, άλ

λων μεν όνομαζομένων Ιγνατιανών, άλλων δε Φωτιανών, έπεισε τον βα,

σιλέα Βασίλειου, και συνήθροισε την παρούσαν Σύνοδον, γράψας και αυ

τός πρός τε τον Πάπα Ιωάννην τόν όγδοον, και τους λοιπούς Πατρι

άρχας λίβελλου πίστεως. Περί της Βουλγαρίας δε, επειδή εζήτει πάλιν

ταύτην ό Πάπας Ιωάννης, και ήθελε να μη χειροτονή εις αυτήν ο Κων

σταντινουπόλεως, μήτε ώμοφόριον να στέλλη εκεί, αποκαμόντες πλέον οι

Πατέρες από τα σκάνδαλα, είπαν, ότι τούτο ανήκει εις τον Βασιλέα.

Και ούτως έλυτρώθησαν από τις φιλονεικίας προς το παρόν, Όρα περί

τούτου σελ. 1. τού β. τόμου της οκτατεύχου εν τώ περί υπομνημα

τιστών, και τον Δοσίθεον εν τη δωδεκαβίβλω. Άλλως. Εις τον ίδιον και

ρόν εστάλησαν κήρυκες του Ευαγγελίου, παρά του Πατριάρχου Ιγνατίου,

εις τους έν Μποεμία εθνικούς οι από Θεσσαλονίκης καταγόμενοι αυτά

δελφοι, Κύριλλος και Μεθόδιος, και υπέστρεψαν εις ευσέβειαν το γένος

τούτο, και τον άρχοντα αυτών. Εξ ών ό Κύριλλος πρώτος εν Πράγη

Επίσκοπος έχρημάτισεν. Ούτοι έποίησαν και τα Σλαβωνικά Γράμματα,

Οθεν και Κυριλλικά λέγονται, και άμαθώς παρά τινων Ιλλυρικά. Έφθο

νησαν και εις το θεάρεστον τούτο έργον όχι ολίγον οι τότε Πάπα,

ώς εις την περί τούτων ιστορίαν φαίνεται, σωζομένην εν τη σεβασμία

μονή Χελανταρίου. Ο δε Ανδρόνικος ο νέος, ο βασιλεύς "Ρωμαίων, εις

ένα χρυσόβουλλόν του, όπου δίδει εις την μονήν την λεγομένην τού Ξη

ροποτάμου, γράφει ότι Παύλος ο υιός τού Βασιλέως Μιχαήλ του "Ραγ

καβε, και αυταδελφος τού Πατριάρχου Ιγνατίου, επέστρεψεν εις εύσε

βειαν το γένος τών Σέρβων, Όθεν και εις τιμήν αυτού ό Κράλης Σερ

βίας έκτισε το Μοναστήριον το καλούμενον του αγίου Παύλου, Ήν δε και

ο θείος ούτος Παύλος Ευνούχος, ώς και ο αδελφός αυτού Πατριάρχης

Ιγνάτιος, ευνουχισθέντες υπό του τυράννου Λέοντος Αρμενίου,

(5) Σημείωσα περί της συνόδου ταύτης, ότι ώς ρομφαία δίστομος

εμβήκεν εις τας καρδίας των δυτικών, με τις θαυμαστές και λαμπράς

εκβοήσεις της, και με τον θεόπνευστον όρον όπου έκαμε, περί της ασφα

λείας του άγιου συμβόλου της πίστεως. Ότι ουδεμία άλλη σύνοδος,

ώς αυτή, ελάλησε και ήρμήνευσε τά άτοπα, όπου ημπορούν να ακολου

θήσουν, από την αφαίρεσιν, ή προσθήκη, όπου ήθελε γένη εις αυτό το

άγιον σύμβολον της πίστεως. Όθεν και κατά πολλούς τρόπους αγων
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ΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΟΙ. - -

Κανών Α'

Ωρσεν ή άγια, και οικουμενική Σύνοδος αύτη, ώστε, οίτινες τών εξ Ιταλίας Κληρικών, η Λαϊκών, η οποία οι

η Επισκόπων, εν τη Ασία, η Ευρώπη, η Λιβύη διατρίβοντες, υπό δεσμών, η καθαρές, ή αναθεματς ή και

σμών, παρά του άγιωτάτου Πάπα Ιωάννου εγένοντο, να ώσιν οι τοιουτοι και παρά του άγιωτάτου Φω- :ε:
τίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως εν τω αυτώ της επιτιμίας βρω. Τουτέστιν, ή καθηρημένοι, ή άνα- ε::

θεματισμένοι η αφορισμενοι Ούς μέντο Φώτος ό αγιώτατος ήμων Πατριάρχης, Κληρικούς, ή Λαϊκούς, ηα.

η του Αρχιερατικού και ιερατικού τάγματος, εν οφάποτε παροικία υπό αφορισμών, η καθαίρεσιν, ή αναθεματι
σμών ποιήσει, να έχη αυτούς και ό άγιώτατος Πάπας Ιωάννης, και ή κατ' αυτόν άγια του Θεού "Ρωμαίων έκκλησία,
- -------- - - - -- ----- " - ν Σε - Κ. - -ο - - - ν -

εν τω ατο της επιτμας κριματι Μηδεν των προσοντων πρεσοεων τω αγωτατω θρόνω της "Ρωμαίων έκκλη

σίας, μηδέ τώ ταύτης προέδρω, το σύνολον καινοτομουμένων, μηδένύν, μηδέ εις το μετέπειτα

Ερμηνεία

- Δα νά εργείου τά πολλά σκάνδαλα και αι διχόνοια, όπου ήκολούθησαν τότε εις την Ανατολικήν και Δυτικήν εκκλησία,

ανάμεσα εις τον Pώμης Nικόλαο, και Αδριανών, και τον Κωνσταντινουπόλεως Φώτιον, ών προταίτιον εστάθη ή επαρχία της

Βουλγαρίας, ώς επομεν, διορίζει ό παρών κανών της συνόδου ταύτης, ότι, όσοι μέν Κληρικοί, ή Λαϊκοί, ήή: ε:

ρίσθησαν η καθρέθησαν ή αναθεματίσθησαν από τον Πάπα της Ρώμης Ιωάννη, τόσον εν τη Ευρώπη ευρισκόμενοι, όσον κα

έντη Ασία κα Αφρική, ουτο ναθα αφορισμένοι, κα καθηρημένοι, και αναθεματισμένοι και από τον Κωσα το τέλος
Φώτον Και αμοιβαίως οσο του οι εν οιοδήποτε τόπω, άφωρίσθησαν, ή καθηρέθησαν, ή αναθεματίσθησαν από τον Κωνσταν

τινουπόλεως, να ναι αφορισμενοι, καθηρημένοι, και αναθεματισμένοι και από τον Πάπαν της Ρώμης, Χωρίς να παρασαλεύ

ωνται τα προνόμια της Ρωμαίων έκκλησίας, και τού εν αυτή Πάπα, μήτε τώρα, μήτε εις το μέλλον, το να ήνα δηλαδή

πρώτος τη τάξει της τιμής των λοιπών τεσσάρων Πατριαρχών. Πλην ταύτα μεν τότε έγένοντο, όταν η Ρωμαίων έκκλησία

ούτε εις την πίστιν έσφαλλε, ούτε μέήμας διεφέρετο τούς Γραικούς Τώρα δε, ουδεμίαν ένωσιν και κοινωνία» ημεις προς α;
ν -

την έχομεν, διά τά αιρετικά δόγματα, εις τά οποία αύτη υπέπεσεν. Όρα και τον λβ. Αποστολικόν.

Κανών Β. -

ε: μέχρι του νύν ενοι των Αρχιερέων εις τό τω Μοναχών κατιόντες σχήμα, έπι τώ της αρχιερωσύνης

έβιάζοντο διαμένειν ύψει, και τούτο πράττοντες παρωρώντο. Αλλ' ούν ή άγια και οικουμενική αύτη Σύνοδος, και

τούτο ρυθμίζουσα το παρόραμα, και προς τους εκκλησιαστικούς θεσμούς την άτακτον ταύτην επανάγουσα πράξιν

ώρισεν, ίνα, ει τις Επίσκοπος, ή ει τις άλλος του Αρχιερατικού αξιώματος, προς τον μοναδικών θελήσοι κατέλθει

βίον, και τον της μετανοίας τόπον αναπληρώσαι, μηκέτι τούτον της αρχιερατικής αντιποιείσθαι αξίας. Αί γάρ των

Μοναχών συνθήκαι υποταγής λόγον επέχουσι και μαθητείας, άλλ' ουχί διδασκαλίας, η προεδρίας. Ουδε ποιμαίνειν άλ

λους, αλλά ποιμαίνεσθαι επαγγέλλονται. Διό, καθ' ά προείρητα, θεσπίζομεν, μηκέτι τινά των εν άρχιερατικώ κα

ταλόγω, και ποιμένων εξεταζομένων, εις την τών πομαινομένων, και μετανοούντων χώραν εαυτόν καταββάζειν. Εί

δέ τις τούτο τολμήσειε πράξα, μετά την εκφώνησιν και διάγνωσιν της νυν εκφωνουμένης ψήφου, αυτός εαυτόν του

αρχιερατικού αποστερήσας βαθμού, ουκ έτι προς το πρότερον, όπερ δι' αυτών των έργων ήθέτησεν, αξίωμα έπα

ναστρέψει

ζονται να την αποδείξουν ψευδή δι’ εικοσιεπτά αντιθέσεων, άς προσφυέ

στατα λύει ό άοίδιμος Δοσίθεος εν σελ. 730 της δωδεκαβίβλ. ότι ουδε

έγινεν ολότελα τοιαύτη σύνοδος, αλλά την έπλασε, λέγουσιν, ό Φώτιος,

Εις τόσην θρασύτητα τους φέρει ή μανία τους, διά τον πικρόν έλεγχον

όπου τους γίνεται εξ αυτής. Αλλά το φως δεν κρύπτεται, ότι έξω από

τους εξηγητας των Κανόνων, οίτινες είναι και αρχαιότεροι, και αυτός

ό ίδιος Λατινόφρων Βέκκος αναφέρει αυτήν, και εκλογάς άπό τά πρα

κτικά αυτής συνεγράψατο. Μάλιστα δε και εξαιρέτως ό σοφώτατος δι

δάσκαλος και Θεολόγος Ιωσήφ ό Βρυέννιος εν τω περί Τριάδος λόγω

όστις έζη προς τα τέλη της ημετέρας βασιλείας, εις πλάτος αναφέρει

τα κατ' αυτήν, και τέλος, λέγει, ότι έως εις τον καιρόντου, έσώζοντο

ακόμη εν τη μεγάλη Εκκλησία, τα πρακτικά αυτής με τις ιδιοχείρους

υπογραφάς Πέτρου, Παύλου, και Ευγενίου των τοποτηρητών του Πάπα

Ιωάννου, ήγουν λατινιστί. Μετά τούτον, ό Εφέσου εν άγιος Μάρκος,

εν τη ς" συνελεύσει της Φλωρεντινής συνόδου, ούτως εσύστησεν αυτήν

ως αληθινήν και άγιαν σύνοδον, ώστε όπου, λέγει, από τότε, ήτοι από

τον καιρόν της συνόδου εκείνης, μέχρι του νύν, άναγινώσκεται εν τή

μεγάλη εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως τοιουτοτρόπως, «Απαντα τα

κατά των άγιωτάτων Πατριαρχών Φωτίου και Ιγνατίου γραφέντα, η

λανηθέντα, ανάθεμα, και ταυτα ειπόντος του Εφέσου, ο Καρδινάλης

Γουλιανός, όπου ήταν ό μετά του Εφέσου διαλεγόμενος, επεστομίσθη, με

έχων τί νά άντειπή. Μαρτυρούσι δε και εκ των Λατίνων ποιοι την

ύπαρξιν αυτής, όποιος είναι Ίβος ο Καρνοβίας επίσκοπος, και Γρατια

νός μοναχός. Πλην μόνα αι του Πάπα Ιωάννου επιστολα, αρκούσαν

άντι πάντων. Από τις όποιας ή μία επιγράφεται πρός τόν άγιώτατου

Φώτιον, ή δε ετέρα προς τους Αυγούστους, αίτινες κείνται εν τοις πρα

κτικούς τους υπό του Βινίου εκδοθείσιν εν σελ. 93. τόμ. 7. Α δι ή

σύνοδος αύτη περί του συμβόλου της πίστεως εν τη ς" και ζ. πράξει

αυτής έβόησεν (λυπηρόν γάρ μάς εφάνη να τα αφήσωμεν) εισι ταύτα,

«Τον άνωθεν εκ πατέρων και μέχρις ημών κατεληλωθότα της άκραιφνε

στάτης των Χριστιανών πίστεως όρον, και διανοία και γλώσση στέρ

νγομέντε, και πάση διαπρυσίω τη φωνή περιαγγέλλομεν, ουδέν αφαιρούν

ντες, ουδέν προστιθέντες, ουδέν άμείβοντες, ουδέν κιβδηλεύοντες, Και

πάλιν. «Eί τις τοίνυν εις τούτο άπονοίας ελάσας, τολμήσειεν, ως αν

ανωτέρω λέλεκτα, έτερον εκθέσθαι σύμβολον, και όρον ονομάσαι, ή προ

•θήκην, ή ύφαίρεσιν εν τω παραδεδομένω ημίν παρά της άγιας και οι

κουμενικής εν Νικαία το πρώτον μεγάλης συνόδου ποιήσαι, ανάθεμα 5

«στω». Όρα και τα λοιπά, όσα περί του συμβόλου εδώρισεναύτη, εν τη

εις τον ζ. κανόνα της τρίτης υποσημειώσει -
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2ΙΟ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Ερμηνεία
-

-

Ο παρών κανών εμποδίζει το να καταβαίνουσιν οι Αρχιερε

την χθαμαλότητα του σχήματος των Μοναχών (καθώς παρομον

"
--

ν

* Ο

ν
έ - - η 1 ν η - -- - - - ν

και ποιμένες από το ύψος του αρχιερατικού αξιώματος ε
ς - --

ς είναι έμποδισμένου, και το νά κάμνουν παραιτήσεις της έι ν

-

ε

ι

παρχίας των, έξω μόνον διά εγκλήματα κανονικά όπου έχουν, εμποδίζοντα την αρχιερωσύνην, και εξομολογηθέντα παρ' αυτών

πνευματικώ Πατρί. Παραιτούμενοι γαρ πρότερο, έτζι εις το τάγμα των Μοναχών κατέβαινον). Είδε και ήθελε τολμήσει
η

ν

τινας

η - ύτο, μετά την άπόρο -------- θ' οιονδήτινα τρόπο, ούτος να μη δύναται πλέον να έγη το υψηλών της άργιε

να καμη τουτο, μετα την αποφασιν ταύτην, καθ οιονοητινα τροπον, ουτος να μη συναται πλεον να εχη υψηλον της αρχ
κ

ν - -- ν ν - ν - 4 - -- ν - Σ ν - Σ. - - Σ. ν ν όπ - ν - - ".

ρωσύνης άξίωμα, ή να ενεργή αρχιερατικήν τινα ιεροπραξαν. Επειδή πρώτον μεν αι συμφωνία όπου κάμνουσιν οι Μοναχοί
α - - - - - - - ν -,

εις το σχήμα, είναι συμφωνία υποταγής, και μαθήσεως, και μετανοίας, αλλ' όχι εξουσίας, και διδασκαλίας, και βίου άκαταγνώι

στου, τα οποία έχει το τών Αρχιερέων αξίωμα. Ταύτα δε εναντία όντα αναμεταξύ των, ήνωμένα να ευρίσκωνται εις τον αυτόν

καιρόν, αδύνατόν έστι. Δεύτερον δε, ότι αυτοί μοναχοί των έστέρησαν τον εαυτόν τους από τον βαθμών της Αρχιερωσύνης, και

λοιπόν δεν είναι δυνατόν να αναλάβουν πάλιν αυτών, ον διά των έργων ήθέτησαν, και αγκαλά να έκαμναν τούτο το άτοπον
-- ν

έως τής σήμερόν τινες Αρχιερείς, από της σήμερον όμως και εις το εξής να μη γίνεται(!)

Κανών Γ.

Αποστ. νέ.

Eί τις των λαϊκών αυθεντήσας, και καταφρονήσας μεν των Θείων και Βασιλικών προσταγμάτων, κα

ταγελάσας δε και των φρικτών της εκκλησίας θεσμών τε και Νόμων, τολμήσοι Επίσκοπόντινα τύψα, ή φυλακ

σα, χωρίς αιτίας, ή και συμπλασάμενος αιτίαν. Ο τοιούτος άνάθεμα έστω -

Ερμηνεία, -

Ποτέ δε έλειψαν τα κακά από τον κόσμο». Και αληθής λοιπόν είναι ή του σοφού εκείνου γνώμη ή λέγουσα, ότι οι περισσό

τεροι είναι κακοί. Ιδού γαρ και εις τους πάλαι χρόνους έδέρνοντο, και έφυλακίζοντο από τους λαϊκούς οι Αρχιερείς, "Ω της

τόλμης! Δ’ δ και ο παρών κανών διατάσσεται, ότι, άνισως κανένας Λαϊκός αυθεντίαν και εξουσίαν λαβών, ή και αίτιος γενόμε

νος ψυχικού θανάτου εις τον εαυτόν του (αυθέντης γαρ ονομάζεται και ο αυτοφονευτής), καταφρονήση μεν τας Βασιλικάς προστα

γάς, καταγελάση δε εν ταυτώ και τις αγράφους παραδόσεις, και τους εγγράφους νόμους της εκκλησίας, και τολμήση (τόλμης

γαρ αληθώς μεγάλης και θρασύτητος είναι ίδιον το τύψαι Επίσκοποι) να κτυπήση Επίσκοπον τινά, (ήτοι, όχι μόνον τον Ε

πίσκοπο, μετά του άρθρου δηλ. τον ονομαστών και επίσημο, αλλά και τον πλέον ταπεινότερον, και πτωχότερον, και τον τυχόι

τα), ή να βάλη αυτονες φυλακή», ή χωρίς καμμίαν αιτίαν, ή και

αναθεματίζεται (2). Τί δέ έστιν ανά ι

πλάσας αυτός από λόγου του αιτίαν ψευδή. Ο τοιούτος, ας

εμας όρα εις τά προλεγόμενα της έν Γάγγρα, άνάγνωθι και τον νέ. Αποστολικόν,

(1) Τινές θέλουσιν ότι οι άπό Αρχιερέων γενόμενοι μοναχοί, όχι οι

διά εγκλήματα όπου έκαμαν καθαιρεθέντες συνοδικώς, όχι οι παραιτησά

μενοι διά την αναξιότητά των την κρυπτην, ή και εξομολογηθείσαν κα

τά μόνας, πνευματικό πατρι, άλλλά μόνοι οι παραιτησάμενοι διά ά

μέλειαν, ή άπραγμοσύνην (τό όποιον ακανονίστως μεν εποίησαν, έφθα

σαν όμως να το κάμνουν, περί ου όρα, την επιστολήν της γ. συνόδου),

και όχι διά άλλην αναξιότητά των κρυπτόν ή φανεράν, και μετά την

παραίτησιν, γενόμενοι μοναχοί. Ούτο, λέγω, θέλουσι τινές, ότι και αφ'

ού γένουν μοναχοί, δύνανται να ενεργούν τας ιεροπραξίας μόνας του

πρεσβυτέρου, Και βεβαιούσε την γνώμην των πρώτον μεν, ότι ή υποταγή

και του μοναχικού σχήματος, και η προεδρία του αρχιερατικού αξιώ

ματος είναι εναντία ένα εις το άλλο, και διά τούτο εξωθούσαν άλληλα,

και να ήναι ήνωμένα εις ένα και τον αυτόν άνθρωπον, και κατά τον

αυτόν καιρόν, είναι αδύνατον, κατά τον παρόντα κανόνα. Η δε του πρε

σβυτέρου αξία, προεδρία ουκ ούσα δεν είναι εναντία με την υποταγήν,

και ακολούθως ήμπορεί να ήναι ηνωμένη με αυτήν εις ένα και τον αυ

τον άνθρωπον δεύτερον δε, διά τι βλέπομεν ότι και οι πρεσβύτε

ροι και αφού γένουν Μοναχοί πάλιν ενεργούν τις ενεργείας του πρε

σβυτέρου, και υπό του μοναχικού σχήματος εις τούτο δεν εμποδίζον

ται, και τρίτον, διά τί οι κανόνες ό κ. της ς. ό ή της εν Αγκύρα,

ό ή τής ά. και καταβιβάζοντες τον Επίσκοπον από την επισκοπικήν

ύπεροχήν, με όλον τούτο τάς ιεροπραξίας τού πρεσβυτέρου δεν τούς έμ

ποδίζουν να ενεργούσε. Ταύτα μεν ούτοι. Ο δε Πατριάρχης Νικόλαος,

επειδή εις τήν ή αυτού απόκρισιν θέλει ότι ο θεληματικώς παραιτή

σας την ιερωσύνην ιερεύς, κατηγορούσης αυτόν της συνειδήσεως, ούτε

τό, ευλογητός ό Θεός να προλέγη, ούτε το, Χριστός ο αληθινός Θεός

να επιλέγη εν τη απολύσει, ούτε να μεταλαμβάνη μέσα εις το βήμα,

άλλ’ ούτε με θυμιατόν να θυμιά, όπερ έστιν έργον της κατωτέρας τά

ξεως τών διακόνων, αλλά νά τάττεται εις τόν τόπον τών λαϊκών. Δύνα

ται να συμπεράνη τινάς εκ του όμοίου τούτου το όμοιον, ότι, καθώς

ό ιερεύς ό θεληματικώς καταλείψας την ιερωσύνην, ούτε τις ιεροπραξίας

του Διακόνου ενεργειν δύναται. Ούτω καί ό θεληματικώς παραιτήσας

την αρχιερωσύνην Αρχιερεύς, και εις το σχήμα των Μοναχών καταβ

βασθείς, ούτε τα του πρεσβυτέρου δύναται ενεργειν και αν άλλα άμαρ

τήματα δεν έχη ελέγχονται αυτού την συνείδησιν. Αλλά η παράνομος

αύτη και παρά κανόνας παραίτησις όπου έκαμεν, είναι αρκετή να τον

ελέγχη καθημερινώς. Αφίνω να λέγω ότι η κατάβασις του Επισκόπου

εις τον βαθμόν του πρεσβυτέρου ιεροσυλία λέγεται, κατά τον κθ' της

δ. ό δε κ. της ς", διά τούτο καταβιβάζει τον Επίσκοπον εις πρεσβυτέ

ρου τιμήν, να μή ώσιν εν τη αυτή πόλει δύω Επίσκοποι κατά τον

ή της ά και β. της δ'. ό δε ή της Αγκύρας τούτο ποιεί, εάν εις ξένων

επαρχίαν ευρισκόμενος Επίσκοπος προξενή σκάνδαλα και ταραχάς. Και

όρα τον λέ και λς". Αποστολικόν. Tών κανόνων ούν τούτων ουχί α

πλώς, αλλά δι' ώρισμένας αιτίας καταβιβαζόντων τον Επίσκοπον εις πρε

σβύτερον, άς παύσουν οι τούτους απλώς προβαλλόμενοι. Οι μόνον δε οι

θεληματικώς γενόμενοι Μοναχοί από Αρχιερέων ου δύνανται ενεργειν τι

ιερατικόν, άλλ’ ουδε οι κατά περίστασιν, ή ασθενείας, ή βίας τινος

κουρευθέντες Αρχιερείς, τά της αρχιερωσύνης πάλιν ουκ ενεργούσε κατά

τον Βαλσαμώνα (έρμ. του γ. της εν Αγκύρα), εάν μόνον το κατά βίαν

εις αυτούς γεγονός, άπαξ καταδεχθώσι (ή γαρ εν ασθενεία άπόκαρσις,

ώς μή κατά βίαν γενομένη πάντη πάντως είναι στερεά). Διό και ο Μου

ζαλωνος Νικόλαος, ο τού Αμυκλείου χρηματίσας Επίσκοπος, με βία»

άρχόντων γενόμενος Μοναχός, και πολλά παρακαλέσας, ώστε να παρο

ραθή μεν ή κατά βίαν αύτη απόκαρσις, να ενεργή δε παλιν τα τών

Επισκόπων, ουκ εσηκούσθη από την τότε Σύνοδον, και τον Πατριάρχου

Λουκάν, αλλ' απεπέμφθη. Ο δε Βαλσαμών λέγει, ότι και οι τό του σταυ

ροφόρου φορέσαντες σχήμα Αρχιερείς, τα τής άρχιερωσύνης ενεργείν ου

δύνανται, πολλώ δε μάλλον οι γενόμενοι μεγαλόσχημοι. Αίτιον δε, διά τό

όποιον οι περισσότεροι, και αφού γένουν Μοναχοί, ενεργούν τα της ιερω

σύνης, λέγει να ήνα, διατί οι πρεσβύτεροι δεν είναι κυρίως διδάσκαλοι,

καθώς είναι οι Αρχιερείς. Όθεν εκείνοι μεν δεν εμποδίζονται με το να

ήνα εις τον αυτόν καιρών και πρεσβύτεροι και μαθηταί, ήτοι ύποτα

κτικοί. Κατά την θ'. απόκρισιν όπου κάμνει ό αυτος Βαλσαμών προς

τον Αλεξανδρείας Μάρκου, ούτοι δε εμποδίζονται. Επειδή κατά του κα

νόνα τούτον εναντία είναι μάθησης και διδασκαλία, Ότι δε ό Βαλσαμών

ούτος ού καλώς διαιρεί το σχήμα των Μοναχών, εις τό του Σταυροφό

ρου, και Μεγαλοσχήμου, άρα την υποσημείωσιν τού μγ. της σ'. Ανέ

σως δε οι μή διά εγκλήματά των κρυφά, ή φανερά παραιτησάμενοι Αρ

χιερείς, ου δύνανται ενεργεντι της ιερωσύνης, αφού γένουν Μοναχοί,

πόσω μάλλον οι διά εγκλήματά των τοιούτοι γενόμενοι; Όρα και τον

τύπον της κανονικής παραιτήσεως εν τω τέλει τής βίβλου.

(2) Διά τούτο και ο Θεοφόρος Ιγνάτιος έγραφε προς Σμυρναίους ταύτα,

«Τίμα, φησίν, υιέ, τόν Θεόν και Βασιλέα. Εγώ δε φημι, τίμα μεν τον

»Θεόν, ώς αίτιον τών όλων και Κύριον Επίσκοπον δε, ώς Αρχιερέα
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΝ ΚΑΡΧΗΔΟΝΙΑ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΠΡΟΑΕΓΟΜΕΝΑ.

-- Τρεις τοπία 1). σύνοδο περί αναβαπτισμού έγια έν Καρχηδόνι, ήτοι έν Καρθαγένη, επί του άγιου ιερομάρτυρος

Κυπριανού Μία μεν εν έτει απο Χ στο 25ο κατα τι τέταρτο έτος της Βασιλείας Ουαλλεριανού και Γαλληένου (2), ένή

δωρίση ότι έξω τις έκκλησίας κανένας δεν δύναται να βαπτισθή, επειδή είναι ένα το της καθολικής εκκλησίας βάπτισμα,

όθεν και οι αιρετικοί που προσέρχονται τη καθολική εκκλησία πρέπει να αναβαπτίζονται. Οι δε παρά τών ορθοδόξων και να

κώς βαπτισθέντες πρότερον, και αιρετικοί γενόμενοι, ούτοι επιστρέφοντες εις την ορθοδοξίαν, να δέχωνται, όχι διά βαπτίσματος

καθώς έλεγεν ο Ναυάτος, αλλά διά μόνης ευχής και επιθέσεως των χειρών (περί ου ορα και τον ή της : ώς τούτο δης:

τα εκ της προς Κόντον επιστολής, ήτις έστ του Κυπριανού επιστολή οά Δευτέρα δε εν έτει 258 (ή 256, κατά τον Μίλαν

έντώ ά., τόμο των συνόδων),έν ή ήσαν παρόντες Επίσκοποι οά άπότε της Νουμιδας και της λοιπής Α ρικής, τους οποίους

συνήθροισεν ο άγιος Κυπριανός, να μετά μείζονος δυνάμεως βεβαιώσωσι, και επικυρώσωσι τον εν τη πρώην συνόδω εκεί τα

διορισμών περί αναβαπτισμού. Ο,τινες και έδιώρισαν, πρώτον, ότι όσοι όντες εν τη εκκλησία, κληρικοί δηλ. αφίου την πίστα, οι

το επιστρέφοντες πάλιν, νά δέχωνται μόνον ως λαϊκοί. Και δεύτερον, ότι, τόσον νά, ήνα ανίσχυροι το βάπτισμα των α ετ

κών, ώστε όπου αυτοί επιστρέφοντες και βαπτιζόμενοι ορθοδόξως, να μη νομίζωνται, ότι αναβαπτίζονται με εύτερο βάπτι

σμα, αλλά να λογίζωνται, ότι λαμβάνουν πρώτην φοράν βάπτισμα, ως μη έχοντες όλως αληθές βάπτισμα. Εγένετο δε και

τρίτη σύνοδος εν Καρθαγένη εν έτει τώ αυτώ παρά του αυτού αγίου Κυπριανού, έν ή ήσαν Επίσκοποι πδ, ήτις και την πα

ν
Σ

γ. Ο ν νυν υιν και 2 ν -λ. -ι--η Α. ξαν ---- -- - Σ.

ε: συνοδικήν κανονικήν επιστολή, ταυτόν ειπείν, τον παρόντα κανόνα, απέστειλε προς Ίρβιανών Επίσκοπο, και τους εκείνου

ν

Επισκόπους, καθώς μεν λέγει ο Ζωναράς (και η επιστολή διλή διά τί ο Επίσκοπος ούτος ήρώτησε τον θείον Κυπριανόν, αν

πρέπη να βαπτίζονται οι σχισματικοί Ναυατιανοί προσερχόμενοι εις την καθολική εκκλησία». Καθώς δε λέγει ο πολυμαθέστα
»

ν .. - - --

τις Δοσίθεος (σελ. 55. της δωδεκαβάλ) διά τι εστάλη επιστολή παρά της ανωτέρας β. συνόδου προς τον πάπαν της Ρώμης
-- 1. - ν ν - η * - - -

Στέφανο, φανερώνουσα τά παρ' αυτής διορισθέντα περί του αναβαπτισμού. Ο δε Στέφανος σύνοδον ποιήσας εις Ρώμην, άκυρον
έντα του επιστολών ί-- - - - - - - - - - 4' και 2 ήττα- 2-1 και ----------

έποίησε την επιστολή, διορίσας να μη διπλασιάζεται το βάπτισμα των αιρετικών, οίτινες βαπτίζουσι, καθώς βαπτίζει ή έκ
-

κλησία (3) (ώς ταύτα γράφει ο Κυπριανός έντή επιστολή προς
- 1

Λ-- Α * -- -

Πομπήιον Σαβρατενσίων Επίσκοπον εν Αφρική), όθεν προς βε
βαίωσιν τελείαν του αναβαπτισμού, και τού άπαξ και δις προδιορισθέντος συνοδικώς, και προς αποβολών των - ---- --

- - -- - ---------- -- ---- , Σ ΤΟ- πας, Οις -γυν, ρισ Εντας συνοοίκως, Χ. 2, πρ -, απορoλην ΈνωΥ ύπο ΤΟ, Στεφάνου

»Θεού, εικόνα φορούντα, κατά μεν το άρχειν, Θεού, κατά δε το ιερα

- τεύειν, Χριστού. Και μετά τούτου, τιμάν χρή και Βασιλέα. Ούτε γαρ

» Θεού τις κρείττων, ή παραπλήσιος εν πάσι τους ούσιν. Ούτε δε έν

- εκκλησία Επισκόπου το μείζον, ιερωμένου-Θεώ, υπέρ της του κόσμου

παντος σωτηρίας. . . "Ο τιμών Επίσκοπου, υπό Θεού. τιμηθήσεται.

να σπερ ούν ο άτιμαζων αυτον, υπό Θεού κολασθήσεται... Ιερωσύνη

νγκρ έστι το πάντων αγαθών εν ανθρώπους άνοβεβηκός, ής ο καταμα

-νείς, ουκ άνθρωπον άτιμαζει, αλλά Θεον, και Χριστόν Ιησούν, τον

πρωτότοκου και μόνον τη φύσει του Πατρός αρχιερέα». Και ό Βλα

σταρς δε λέγει ότι «καν ή κατά του Επισκόπου κατηγορία ήναι πολ

λά εύλογος, όμως ουδε αυτός ο μεγαλήτερος άρχων δύναται να τον εκδι

κηση. Αλλά πρέπει να αναφέρη την κατηγορίαν ταύτην εις την Σύνοδου.

Η οποία έχει την άδειαν να παιδεύη τους αμαρτανοντας Επισκόπους

(ήτις πρώτου τούτους καθαρεί, είτα τους παραδίδει εις τους εξωτερι

κούς άρχοντας, κατά τον έ. Αντιοχείας). Οι δε βασιλικοί νόμοι θεσπί

ζουν, ότι όποιος κτυπήση ιερέα είτε εις εκκλησίαν όντα, είτε εις λιτήν,

να εξορίζεται,

(1) Σημείωσα ότι με εκείνα τα τέσσαρα ιδιώματα, με τα όποια δια

φέρουσιν αι οικουμενικα σύνοδοι από τις τοπικάς, με αυτά τα ίδια

αντιστρόφως διαφέρουσε και αι τοπικκι από τις οικουμενικός, και όρα

ταύτα εις την ά. υποσημείωσιν τών προλεγομένων της ά: Συνόδου. Δια

φέρει δε ή τοπική σύνοδος της χωρικής λεγομένης, καθ' ότι χωρική σύ

νοδος εστιν εκείνη, την οποίαν συνιστά ο Επίσκοπος, ή ό Μητροπολί

της, ή Πατριάρχης μετά των ιδίων του κληρικών μόνων, χωρίς Επισκό

πων, κατά τον Δοσίθεον (σελ. 1015, της δωδεκαβίβλ). Τοπική δε σύ

νοδος έστιν, όταν ό Μητροπολίτης, ή Πατριάρχης μετά των έδικών

του Μητροπολιτών, ή Επισκόπων συνέρχεται εις έν. Και άπλώς ειπείν,

όταν μιας επαρχίας, ή δύω, Επίσκοποι συναθροίζονται, διά να θεω

ρήσουν τις συμπεσούσας εκκλησιαστικάς υποθέσεις και ζητήματα. Τοπι

και σύνοδοι ονομάζονται, και αι υπό των κανόνων διοριζόμενα, κατ' ε.

τος να γίνωνται εκάστης επαρχίας των Επισκόπων. Επειδή και αυται

υπό τών Επισκόπων γίνονται κατά τον λζ. των Αποστόλων, και την

εις εκείνον των λοιπών κανόνων συμφωνίαν.

(2) Αϊ αιτία, διά τάς οποίας έγινενή σύνοδος αύτη, είναι, μια μεν,

διά τι ο αναβαπτισμός ήρξατο εν τη Αφρική πρότερον διά της του

Καρθαγένης επισκόπου Αγριππίνου διδασκαλίας, ή, ώς άλλοι λέγουσι, του

Τερτυλλιανού (καθώς τούτο δηλούται από τα λόγια όπου γράφει ο θείος

Κυπριανός εν τη παρούση προς Ιοβιανόν κανονική και συνοδική επι

στολή, λέγων, οτι όχι καινούριαν γνώμην και νεωστί στερεωθείσα

αναφέρομεν, αλλά δεδοκιμασμένη, μετά πάσης ακριβείας παλαιόθεν από

» τους προγενέστερους πατέρας ημών)», και άλλη δε, ότι κατ’ εκείνους

του, χρόνους είναι η και ο Ναυάτος, όστις πρεσβύτερος μεν ήταν της

Ρώμης, σχισματικος δε εγένετο, ότι εδίδασκε πως οι εν τω καιρώ των

διωγμών ειδωλολατρήσαντες, και ύστερον μετανοούντες, ήσαν άδεκτοιες

μετάνοια, εάν απ' αρχής δεν έβαπτίζοντο. Όθεν και από την κακο

οιξαν του ταύτην, εσχίσθη από την καθολικήν εκκλησίαν και μέρος πο

ν με αιτιο, Πτον λοιπόν κα περί τούτων αμφιβολία, ήγουν των

βαπτιζομένων από αυτούς, αν έπρεπε να βαπτίζονται ύστερον επε

στρέφοντες εις την καθολικών εκκλησίαν. Και διά τούτο έπεμψαν προς

τον θείον Κυπριανόν τινες Επίσκοποι ζητούντες λύσιν της άπορίας, Λοι

πόν ή σύνοδος αύτη συναχθείσα, δώρισε τά ανωτέρω λεγόμενα, Όρα

Δοσίθεον σελ. 53. της δωδεκαβίβλου.

(3) Σημείωσα ότι όχι μόνον εις την Αφρική, αλλά και εις την Ασίαν

ήτου συνήθεια να αναβαπτίζονται οι παρά των αιρετικών βαπτισθέντες

όθεν ό ίδιος ούτος Στέφανος έγραψε προς αυτούς να παραιτήσουν τον

αναβαπτισμόν. Αλλ' οι Ασιανοί όχι μόνον ουκ επείσθησαν, αλλά και

σύνοδον ήθροισαν εν Ικονίω εν έτει 258, ών έξαρχος ήταν ό Καισα

ρείας άγιος Φαρμιλιανός, έν ή συνελθόντες Πατέρες εκ της Καππαδοκίας,

Λυκείας, Γαλατίας και άλλων επαρχιών, δώρισαν, ότι καμμία ιεροπρα

ξία των αιρετικών να μην ήναι δεκτή, αλλά και το βάπτισμα αυτών,

και ή χειροτονία, και κάθε άλλο μυστήριον να ήναι αδύνατον, και ού

δενός λογου άξιον (Δοσίθ. σελ. 55. της δωδεκαβίβλ). Έτι σημείωσα ότι

ο θείος Διονύσιος ο Αλεξανδρείας ο σύγχρονος του αγίου Κυπριανού,

σύμφωνος ήταν με την γνώμην του αυτού Κυπριανού, διά να αναβα

πτίζωνται δηλ. οι αιρετικοί, καθώς λέγει ό Ιερώνυμος εν τώ καταλόγω

των εκκλησιαστικ, συγγραφέων. Και ορα εις τα προλεγόμενα του Διο

-----------------

---------------------------------------------------
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διορισθέντων, η τρίτη αύτη συνήχθη σύνοδος παρά του αγίου Κυπριανού, και τον παρόντα κανόνα εξέδωκε. Σημείωσα δε, ότι

προγενεστέρα ούσα ή σύνοδος αύτη πασών των οικουμενικών συνόρων, και των τοπικών, έπρεπε να προταχθή και των οικουμε

νικών, αλλ' επειδή, καθότοπική, ολιγώτερον έχει το αξίωμα από τας οικουμενικας, προετάχθησαν εκείνα, και αύτη μετέκε
» - - , -- ν ν ν - Ν. ν 1 - 1- - Ν. **. ο ν - ν --

νας ετάχθη (Όρα τον Δοσίθ. Περί των συνόδων τούτων σελ. 53 και 975 της δωδεκαβέλ και σελ. 98 του ά: τόμ. των

συνοδικών). Τούτο το ίδιον ήκολούθησε και εις τάς άλλας τοπικάς τάς προγενεστέρας των οικουμενικών, το να ταχθούν δηλ. μετά

τάς οικουμενικάς, διά την αυθεντίαν αυτών. Ο δε άγιος Κυπριανός ο ταύτας τις συνόδους συναθροίσας έμαρτύρησεν έπι Δεκίου

βασιλέως. Εις έπαινον του οποίου αρκεί το θαυμαστών έγκώμιον όπου έπλεξεν εις την αυτού αγιότητα ή θεολογική γλώσ–

σα του Γρηγορίου,

Ο ΚΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΚΑΡΧΗΔΟΝΗ ΕΠΙ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΑΓΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΟΣ --

Κανών Α.

Εν κοινοβουλίω όντες, αγαπητοί αδελφοί, άνέγνωμεν γράμματα άφ ύμών σταλέντα, περί των παρά τους αι

ρετικούς, ή σχισματικούς, δοκούντων βεβαπτίσθαι, έρχομένων προς την καθολικήν έκκλησίαν, ήτις έστι μία, έν ή

βαπτιζόμεθα και αναγεννώμεθα. Περιών και πεποίθαμεν, και ύμας αυτούς εκείνα πράττοντας, την στερότητα της

καθολικής εκκλησίας κρατεί. Όμως έπει συγκοινωνοί ήμων έστε, και ζητήσαι περί τούτου διά την κοινήν αγάπην

ήθελήσατε. Oύ πρόσφατον γνώμην, ουδε νυν ήδρασμένην προφέρομεν, αλλά την πάλαι υπό των προγενεστέρων

ήμών μετά πάσης άκριβείας, και επιμελείας δεδοκιμασμένη, και ύφ' ημών παρατηρηθείσαν, κοινούμεθα υμίν, και

Απος μς. συζεύγνυμεν. Τούτο και νυν χειροτονούντες (1) όπερ διά παντός ισχυρώς, και ασφαλώς κρατούμεν μηδένα

:τη βαπτίζεσθαι δύνασθαι έξω της καθολικής εκκλησίας, ένός όντος βαπτίσματος, και έν μόνη τη καθο

η Ιερεμ Ιλική έκκλησία υπάρχοντος. Τέγραπτα γάρι «Εμε εγκατέλιπον πηγήν ύδατος ζώντος, και ώρυξαν έαυ
β. 1 » τους λάκκους συντετριμμένους, τους μη δυναμένους ύδωρ συσχεν». Και πάλιν ή άγια γραφή, προμηνύ

Παρ. 4, 15, ουσα λέγει «Από ύδατος άλλοτρίου απέχεσθε, και από πηγής άλλοτρίας μήπίητε. Δείδε καθαρίζεσθαι, καιά

υγιάζεσθαι το ύδωρ πρώτον ύπο του ιερέως, να δυνηθή τώ ιδίωβαπτίσματιτάς άμαρτίας τούβαπτιζομένου

Γις. Ας 25 Ι» ανθρώπου αποσμηξα Διάτε Ιεζεκιήλ του προφήτου λέγει Κύριος. «Και βαντίσω υμάς καθαρώ ύδατι, και

»καθαρώ υμάς. Και δώσω υμίν καρδίαν καινήν, και πνεύμα καινον δώσω υμίν». Πώς δε δύναται καθαρίσαι και ά

γιάσαι ύδωρ ό ακάθαρτος ών αυτός, και παρ' ώ πνεύμα άγιον ουκ έστι; Λέγοντος του κυρίου έν τους αριθμούς.

Αριθμ. 22. «Και πάντων ών άψεται ο ακάθαρτος, ακάθαρτα έσται; Πώς βαπτίζων δύναται, άλλωδούναι άφεσιν

»άμαρτιών, ό μη δυνηθείς τά ίδια αμαρτήματα, έξω της έκκλησίας (2) άποθέσθαι;» αλλά και αυτή ή ερώτησις ή

έντώ βαπτίσματι γινομένης μάρτυς έστι της αληθείας. Λέγοντες γάρ τώ εξεταζομένω «Πιστεύεις αιώνιον ζωήν,

»και άφεσιν αμαρτιών λαμβάνειν» ουκ άλλο τι λέγομεν, ειμή ότι έντή καθολική εκκλησία δoθήνα δύναται, παρά δε

τους αιρετικούς, όπου εκκλησία ουκ έστιν, αδύνατον άφεσιν αμαρτιών λαβείν. Και διά τούτο οι τών αιρετικών συ

νήγοροι, ή την επερώτησιν έναλλάξαι οφείλουσιν, ή την αλήθειαν έκδικήσα, ειμή τι αυτούς και την έκκλησίαν προσ

νέμουσιν ανάγκη δέ έστι χρεσθαι τον βεβαπτισμένον, να λαβών χρίσμα, μέτοχος γένητα Χριστού. Αγιάσαι δε

έλαιον ου δύναται ό αιρετικός, ο μήτε θυσιαστήριον έχων, μήτε έκκλησίαν. Oύ δύναται δε χρίσμα το παράπαν,

παρά τους αιρετικούς είναι. Πρόδηλον γάρ έστιν ήμύ», μηδαμώς δύνασθαι, παρ' εκείνος αγιάζεσθαι έλαιον εις ευ

Ταμιεμ 6. Η χαριστία» (5). Ειδέναι γάρ και μη άγνοείν οφειλομεν, ότι γέγραπτα έλαιον άμαρτωλού μη λιπανάτω

«την κεφαλήν μου,» δδή και πάλαι έμήνυσε το Πνεύμα το άγιον εν ψαλμος. Μήπως, έξιχνιασθείς τις (4) και από

της ευθείας οδού πλανηθείς, παρά τους αιρετικούς τους του Χριστού αντιπάλος, χρισθή. Πώς δε εύξεται υπέρ του

Ιωαν.θ. 31. Ι βαπτισθέντος ούχι ιερεύς, άλλ' ιερόσυλος και άμαρτωλός: λεγούσης της γραφής ότι, «ο Θεός άμαρτω

υλών ούκ ακούει, αλλ' εάν τις θεοσεβής ή και το θέλημα αυτού ποιή, τούτου ακούει;» Διά της άγιας εκκλησίας

νοούμενάφεσιν αμαρτιών (5). Τις δε δύναται δούναι, όπερ αυτός ουκ έχει; ή πώς δύναται πνευματικά εργάζεσθαι

ό άποβαλών Πνεύμα άγιον; Διά τούτο και άνανεούσθαι οφείλει ό προς την έκκλησίαν ερχόμενος, να έσω δια

:ή τών άγιων άγιασθή. Γέγραπτα γάρ, ότι, «άγιοι έσεσθε, καθώς εγώ άγιος είμ, λέγει Κύριος». Ένα και

κ". 7. Ι ό πλάγη βουκοληθείς, έντώ άληθεί και εκκλησιαστικώ βαπτίσματι, και αυτό τούτο αποδύσεται (6)

ός τις πρός Θεόν ερχόμενος άνθρωπος, και ιερέα έπιζητών, έν πλάνη ευρεθείς ιεροσύλω προσέπεσε. Δοκιμάζειν

γάρ έστι τό των αιρετικών (7) βάπτισμα, το συνευδοκεί» τους υπ’ εκείνων βεβαπτισμένος. Ου γαρ δύναται εν

μέρει υπερισχύειν. Eι ηδυνήθη βαπτίσαι, ίσχυσε και άγιον Πνεύμα δούνα. Eι ουκ ηδυνήθη, ότι έξω ών, Πνεύμα

άγιον ουκ έχει, ού δύναται τον ερχόμενον βαπτίσαι. Eνός όντος του βαπτίσματος, και ενός όντος του αγίου Πνεύ

ματος, και μιας εκκλησίας υπό Χριστού του Κυρίου ημών επάνω (Πέτρου του Αποστόλου άρχήθεν λέγοντος)

ενότητος τεθεμελιωμένης. Και διά τούτο τά υπ' αυτών γινόμενα ψευδή και κενά υπάρχοντα, πάντα έστιν αδό
κμα. Ουδέν γάρ δύναται δεκτών, και αιρετών είναι παρά Θεώ τών υπ’ εκείνων γινομένων, ούς ό Κύριος πολε

(1) Ήτοι ψηφίζοντες, Διοριζόμενοι, -- (5) Έξ ανάγκης πρέπει να νοηθή το, δίδοσθαι. Άλλως γαρ, ελλιπές,

(2) Τσ. ώς έξω της εκκλησίας ών. (6) Τούτο ούτω νοείται. Ένα ό, τη πλάνη βουκοληθείς, εν τω αληθεί

(3) Ορθότερον εις χρίσιν, ή ευχαριστίαν. και εκκλησιαστικό βαπτίσματα και αυτό τούτο, την πλάνην δηλαδή αποβάδη,

(4) Γπως σινιασθείς, (7) Εν άλλοις και σχισματικών,
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μους, και αντιπάλους αυτού λέγει εν τοις Ευαγγελίοις. «Ο μη ών μετ’ εμού, κατ' εμού έστι, και όIMαθερο

•μή συνάγων μετ' εμού σκορπίζει. »Και όμακάριος Απόστολος Ιωάννης έντολάς κυρίου τηρών, έν τη επιστολή

προέγραψεν, «ήκούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται, και νύν δέ Αντίχριστοι πολλοί γεγόνασιν».οι Ιε Ιωάν. β.

γνώσκομεν ότι εσχάτη ώρα έστίν. Εξ ημών εξήλθον, άλλ' ουκ ήσαν εξ ημών. Όθεν και ημείς συ-1"

νένα όφελομεν, και νοεί, ώς οι εχθροί Κυρίου, και οι Αντίχριστοι ώνομασμένοι, δυνατοί ουκ είεν χάριν δούναι

τώ Κυρίω. Και διά τούτο ήμες οι συν Κυρίω όντες, και ενότητα κυρίου κρατούντες, και κατά την άξιαν αυτού

χορηγούμενοι (1), την ιερατείαν αυτού έν τη έκκλησία λειτουργούντες, όσα οι αντικείμενο αυτώ, τουτέστι πολέ

μοι, και Αντίχριστοι ποιούσιν, άποδοκιμάσαι και αποποιήσαι και άπορρίψα, και ώς βέβηλα έχειν οφείλομεν. Και

τους από πλάνης και στρεβλότητος έρχομένος επιγνώσει (2) της αληθινής και εκκλησιαστικής πίστεως, δούναι

καθόλου θείας δυνάμεως μυστήριον, ένότητός τε, και πίστεως, και άληθείας, ε

Ερμηνεία,

* Με πολλά επιχειρήματα αποδεικνύει ο παρών κανών, ότι το βάπτισμα των αιρετικών, και σχισματικών είναι άδεκτο». Και

ότι πρέπει να βαπτίζωνται αυτοί, όταν επιστρέφουν εις την ορθοδοξίαν της καθολικής εκκλησίας Α. διά τι το βάπτισμα είναι

εν, και διά τι ευρίσκεται αυτό ν τη

λικής εκκλησίας, ακολούθως ουδέ το έν βάπτισμα έχουσα Β', το ύδωρ του βαπτίσματος πρέπει πρώτον να καθαρισθή, και να

άγιασθή διά των ευχών του ιερέως, και της του παναγίου Πνεύματος χάριτος, έπειτα να καθαρίση, και να αγιάση τον έν αυτώ

βαπτιζόμενο, αλλ' οι αιρετικοί και σχισματικοί ούτε ιερείς είναι, αλλά μάλλον ιερόσυλοι, ούτε καθαροί, αλλ' ακάθαρτοι, ούτε

άγιοι, ώς μη έχοντες Πνεύμα άγιον. Λοιπόν ούτε βάπτισμα έχουσι Γ. διά του έν καθολική εκκλησία βαπτίσματος, άφεσις ά

μαρτιών δίδοται. Διά δέ τού τών αιρετικών και σχισματικών βαπτίσματος, έξω όντος της καθολικής εκκλησίας, πώς ήμπορεί να

δοθή άμαρτιών άφεσις, Δ. ο βαπτιζόμενος, αφού βαπτισθή, πρέπει να χρισθή με το εξέλαίου (3) και άλλων άρωμάτων κατα

σκευαζόμενον μύρο, όπερ ήγιάσθη διά της του άγίου Πνεύματος επιφοιτήσεως. Ο δε αιρετικός Πνεύμα άγιον μή έχων, ώς αυ

του χωρισμένος διά την αίρεσιν και το σχίσμα, πώς ήμπορεί νά άγιάση το τοιούτον μύρον Ε. δ ιερεύς πρέπει να προσευχη

θή προς τον Θεόν διά την σωτηρίαν τούβαπτισθέντος. Ο δε αιρετικός, και σχισματικός, ιερόσυλος ών, ώς είπομεν, και άμαρτωλός,

(όχι τόσον διά τά έργα, αλλά μάλλον διά την αίρεσιν, και το σχίσμα, τα οποία είναι ή μεγαλητέρα άμαρτία από όλας) πώς

ημπορεί να εισακουσθή άπό τόν Θεόν, εις καιρόν που λέγει ή γραφή, ότι τών άμαρτωλών ο Θεός δεν ακούει; ς, διά τί δεν

ήμπορεί να ήναι δεκτόν εις τον Θεόν διά βάπτισμα το τών αιρετικών, και σχισματικών. Επειδή αυτοί είναι εχθροί και πολέ

μια με τον Θεόν, και Αντίχριστοι όνομαζόμενοι από τον Ιωάννην. Διά ταύτα ούν πάντα και άλλα, ο παρών κανών, κατά την

ακρίβεια, θέλει να βαπτίζωνται όλοι οι αιρετικοί, και σχισματικοί. Προστίθεις και τούτο, ότι η γνώμη αύτη, το νά ήναι δη

λαδή άδεκτον το βάπτισμα των αιρετικών, και σχισματικών, δεν είναι καινούρια των Πατέρων της συνόδου ταύτης, άλλα εί

να ταλαιά, δοκιμασμένη από τους προγενεστέρους αυτών(4), (οίτινες σχεδόν έφθασαν αυτούς τους διαδόχους των Αποστόλων)

με πολλήν επιμέλειαν και ακρίβεια, και σύμφωνός έστι κατά πάντα με τον τ. μ. και ξή τους Αποστολικούς κανόνας

Oύ μόνον δε κοινώς ο παρών κανών το βάπτισμα των αιρετικών και σχισματικών αποβάλλει, αλλά και κατ' ιδίαν ο καθένας

από τους όγδοήκοντα τέσσαρας πατέρας της παρούσης συνόδου, με ένα ξεχωριστών επιχείρημα, ταυτόν ειπείν με όγδοήκον

τα τέσσαρα επιχειρήματα, τούτο αποβάλλουσί. Δί ο και η οικουμενική B, εν τώ Ζ. αυτής κανόνι τον παρόντα κανόνα κα

τα μέρος έφύλαξεν (ει δε και εις όλους αυτόν δεν έφύλαξε, τούτο έποίησε κατ' οικονομίαν και συγκατάβασιν, και όχι κατά

άκρίβειαν, ώς είπομεν εν τή σημειώσει του μς". Αποστολ) και ή ς έντώ β. κανόνι αυτής έπεσφράγισεν (είδε και λέγο,

ότι μόνον εις εκείνους τους τόπους της Αφρικής επεκράτισε, αλλ’ άπαξ αυτών επισφραγίσασα, έβεβαίωσε μάλλον αυτόν, και

όχι κατήργησε) δέχεται δε αυτών και ο μέγας Βασίλειος εν τώ ά αυτού κανόνι. Όρα και εν τή υποσημειώσει του ρηθέντος

μς". Αποστολικού. Αλλος. Αι οικουμενικα σύνοδοι έδέχθησαν και επεκύρωσαν τα τών μερικωτέρων συνόδων, και μάλισταό

νομαστή τους του μεγάλου Βασιλείου Κανόνας, ώς έντώ β. Κανόνι της ς", προειδομεν. Αρα αυται συναπεδέχθησαν και

έβεβαίωσαν όσα αι. τοπικα σύνοδο, και ο Μέγας Βασίλειος προεθέσπισαν. Και τοιουτοτρόπως συνάγεται όρθώς και βεβαίως,

ότι οι αιρετικοί πάντες πρέπει αναμφιβόλως να βαπτίζωνται. Η δε οικονομία όπου προς καιρόν έμεταχειρίσθησάν τινες πατέ

ρες, ούτε νόμος, ούτε παράδειγμα δύναται να νομίσθή. Αλλά και άνισως τινάς καλώς έρευνήση, μέλλει να εύρη τους αιρετι

κούς τούτους όπου οικονομικώς εδέχθη ή δευτέρα οικουμενική σύνοδος, νά ήσαν οι περισσότεροι από τους τότε εις αίρεσιν

πεσόντες ιερωμένους βεβαπτισμένοι, και διά τούτο έμεταχειρίσθη την οικονομίαν αυτήν. Η αλήθεια όμως της θείας γραφής, και

ο ορθός λόγος δεικνύουσιν, ότι πάντες οι αιρετικοί άναντιρρήτως πρέπει να βαπτίζωνται.-

-

--

(1) Χορηγουμένην, ίσως, τα με μύρον οι βαπτιζόμενοι, και όχι ό βηθείς μή της έν Λαοδ. ώς

(2) Επί γνώσιν, ορθότερον, είπον τινές. Αληθείας όμως δικαζούσης, εκείνος ιδία περί τούτου μόνον

(3) Ελαιον ονομάζει ο παρών κανών το άγιον μύρου, από το περισ- εξεδόθη. Εν δε τώ παρόντι κατά πάρεργον περί της σφραγίδος του μυ

σότερον μέρος της ύλης, εξής αυτό συγκειται. Πάντοτε γαρ το έλαιον ρου μνεία έγένετο. - - ν

πρέπει να ήναι πολύ περισσότερον από τα άλλα αρωματικά είδη όπου (4) Από του καιρού δηλαδή του Αγριππίνου Επισκόπου Καρθαγένης,

εις την κατασκευήν του παραλαμβάνονται, Όρα δε, ότι, αν ό παρών κα- ώς είπομεν εν τοις προλεγομένους της παρούσης συνόδου,

νών, πολλώ άρχαιότερος, ών του μή τής εν Λαοδ. διδάσκει να χρίων- --

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------



παραπέρα:

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΑΓΚΥΡΑ, ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ.

α

Η άγια και τοπική Σύνοδος ή εν Αγκύρα τή αρχιεπισκοπή της Γαλατίας συγκροτηθείσα, γέγονε κατά τους συγγραψαμέ

νους περί αυτής, εν έτει άπο Χριστού 315, ο δε Μίλιας έν τώ β' τόμω των συνοδικών λέγει, ότι, συνήχθη αύτη εν έτει

314. Οι εν αυτή συνελθόντες Πατέρες ήτον ή από τους οποίους έξαρχοι ήσαν, Ουϊτέλος ο Αντιοχείας της Συρίας Πατρι
ν Σ. ν α Λ - ν - ν - - Σ. Α. -- 3 - Σ - - -

αρχης Αγρικόλαος Ο Μητροπολίτης Καισαρείας Καταδικίας Μάρκελλος ο Αρχιεπίσκοπος της αυτής Αγκύρας, και ο Ιερο

μάρτης άγος Βασλες, ο Αμασείας Επίσκοπος, στιες τους πρότα, κέ. Κανόνας εξίωμα, περί τών επί Μαξίμου τε

τρανουαρηταμείων το Χριστο, και ωσάτων εις τα είδωλα μετα τα τα δι προσερχομένων σε εκκλησία ο Κανόνες Ο

οιτοι ωρισμένος μεν επικροντα από τα β. της οικουμενικής Αρίστως δε από τον ά, τής δ. και τον α της ζ, κα

διά της επικυρώσεως ταύτης, οικουμενικήν τρόπον τινά αναλαμβάνουσι δύναμιν. Περί ταύτης της συνόδου προείπεν ο Θείος

Γρηγόριος ο Νεοκαισαρείας προ ετών ήδη ών αυτής 53, έντώ ή αυτού κανόνι θα Δοσίθ. σελ. 976. τής Δωδεκαβί

περί αυ ς).

ΟΙ ΚΕ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΝ ΑΓΚΥΡΑ, ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΟΙ.

Κανών Α.

εού

ε

τη

Πρεσβυτέρους τους επιθύσαντας, είτα αναπαλαίσαντας, μήτε έκ μεθόδου τινός, αλλ' εξ άληθείας, μήτε προ

κατασκευάσαντας, και επιτηδεύσαντας, και πείσαντας, να δόξωσι μεν βασάνος ύποβάλλεσθαι, ταύτας δε τώδοκεν

και τώ σχήματι προσαχθήνα. Τούτους έδοξε τής μέν τιμής της κατά την καθέδραν μετέχει, προσφέρειν δε αυ

τους, ή όμιλεί, ή όλως λειτουργεντι των ιερατικών λειτουργιών μη έξείναι

Ερμηνεία,

Από εκείνους τους χριστιανούς όπου ήρνούντο και έθυσίαζαν εις τα είδωλα έντώ καιρώ των διωγμών, άλλοι μέν, βα

σανιζόμενοι, και μη υποφέροντες την δριμύτητα των βασάνων, ήρνούντο το όνομα του Χριστού. Αλλοι δε, και προ του ακόμη

να δοκιμάσουν τα βάσανα, έπρόδιδαν την ευσέβειαν. Διά νά μή φαίνωνται όμως ότι θεληματικώς ήρνούντο, έκατάπείθον τους

βασανιστάς, ή με άσπρα, ή με παρακάλεσας να βάλλουσι τάχα και αυτούς εις τά βάσανα, όχι άληθώς, άλλά κατά το φα

νόμενον. Τούτων ούτως έγνωσμένων, διορίζει ο παρών κανών, ότι οι Πρεσβύτεροι εκείνοι που βασανιζόμενοι τή αληθεία, και

πραγματικώς, χωρίς καμμίαν μέθοδον και υπόκριση, μή υποφέροντες δε τα βάσανα, έθυσίασαν μεν πρότερον εις τα είδωλα,

ύστερον δε πάλιν μεταμεληθέντες ώμολόγησαν την πίστιν, και ενίκησαν. Ούτοι νά έχωσι μεν την εξωτερική» τιμήν και την

καθέδραν των Πρεσβυτέρων, (το να τιμώνται δηλ. ώς Ιερείς, και το να συγκάθηνται με τους Ιερείς, περί ου ορα τον ά της

έν Αντιοχεία και την υποσημ. του κτί της τη νά μήν έχωσι δε άδεια, ούτε να ιερουργούν, ούτε να διδάσκουν, ούτε άλλο

τι να ενεργούν ιερατικόν (1). Όρα και τον ξβ. Αποστολικών, και τον ά της ά.

- Κανών Β.

Διακόνους όμοίως θύσαντας, μετά δε ταύτα αναπαλαίσαντας, την μεν άλλην τμην έχειν, πεπαύσθαι δε αυτούς

πάσης της ιεράς λειτουργίας, της τε του άρτον, ή ποτήριον αναφέρει, ή κηρύσσειν ει μέντοι τινές τών Επισκό

πων τούτοις συνδοιεν κάματόντινα, ή ταπείνωσιν πραότητος, και έθέλοεν πλειόν τι διδόνα, ή αφαιρείν, έπ’ αυτούς

είναι την εξουσίαν -

Ερμηνεία

Τά αυτά που έδιώρισεν ο ανωτέρω κανών περί των Πρεσβυτέρων, διορίζει και ο παρών περί των Διακόνων. Ότι δηλαδή

αν αυτοί από την δριμύτητα των βασάνων ένικήθησαν και έθυσίασαν εις τα είδωλα, μετά ταύτα δε πάλιν ώμολόγησαν την ευ

σέβεια, την μεν άλλην τιμήν των διακόνων να έχωσι, να παύωσε δε από κάθε ιεροπραξαν ιεροδιακονική, και από το να

βαστάζουσι τον άγιον άρτον και το άγιον ποτήριον (όρα την υποσημείωσιν του κγ. της σ'), και από το να κηρύττουν (2) εάν

όμως οι κατά τόπον Επίσκοποι γνωρίσουν ότι δείχνουσιν αυτοί κόπον έν τη μετανοία διά την άρνηση, και έταπεινώθησαν συν

(1) Δήλον δε εξ αντιδιαστολής, ότι οι μή μετά αληθείας βασανισθέν- μεγαλοφώνως εν τη εκκλησία τας ευχάς, και όχι μυστικώς. Διό και ο Σω

τες, αλλά κατά το φαινόμενον μόνον, ή και προ των βασανων αρνηθεν- κρατης βιβλ. 6". κεφ. 11. λέγει, ότι ο Μέγας Αθανάσιος, όταν ό Συ

τες Πρεσβύτεροι, ούτε την εξωτερικήν τιμήν και την καθέδραν των Πρε- ριανός στρατηγός περιεκύκλωσε την έκκλησίαν με τους στρωτιώτας του

σβυτέρων είναι άξιοι να λάβουν έν Αλεξανδρεία διά να τον πιάση, προνοώντας να μη γένη καμμία βλα

(2) Φανερον δε ότι οι τοιούτοι ούτε τα ειρηνικά να λέγουν είναι ά- βη εις τον λαον, έπρόσταξε τον Διάκονον να κηρύξη ευχήν. «Και προσ

ξιοι, ούτε αιτήσεις να κάμνουν. Το δε να κηρύττουν ίσως δηλοί τό νά 'ντάξας τώ Διακόνω κηρύξαι ευχήν, αύθις ψαλμόν λέγεσθαι παρεσκεύα

υπαναγινώσκουν εις τον λαόν το άγιον Ευαγγέλιον, ή και το να εκφωνούν σεν» εν άλλος δε αντί του κηρύξα γράφεται όμλεϊν,
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τριθέντες διά το αμάρτημα, και μετά πραότητος φέρονται προς τους όνειδίζοντας αυτούς διά τούτο, και όχι μετά θρασύτητος,

στέκεται εις την εξουσία των νά δώσουν εις αυτούς και άλλο τι περισσότερον από μόνην την τών διακόνων εξωτερικήν τιμή,

διά την θερμότητα της μετανοίας των. Όχι και γνωρίσουν αυτούς πώς έκτού εναντίου με αμέλεια και χλιαρότητα μετανοούν,

πάλιν έχουν την εξουσία, να στερήσουν αυτούς και από την άξωτερικήν αυτήν των Διακόνων τμη, άρα τον ξ6. Αποστολικό,

και τον ιά της ά και β'

Κανών Γ.

-

Τους φεύγοντας και συλληφθέντας, ή ύπό οικείων παραδοθέντας, ή άλλως τά υπάρχοντα αφαιρεθέντας, ή ύπο

μείναντας βασάνους, ή εις δεσμωτήριον έμβληθέντας, βοώντάς τε, ότι εισιXριστιανοί, και περισχισθέντας, ή τι εις

τας χείρας προς βίαν εμβαλλόντων τών βαζομένων ή βρωμά τι προς ανάγκη, δεξαμένους, όμολογούντας δι διό

λου, ότι εισί Χριστιανοί, και το πένθος του συμβάντος άει επιδεικνυμένους τη πάση καταστολή και τώ σχήματι,

και τή του βίου ταπεινότητα. Τούτους, ώς έξω άμαρτήματος όντας, της κοινωνίας μη κωλύεσθαι. Eι δε και έκω

λύθησαν υπό τινος, περισσοτέρας άκριβείας ένεκεν, ει και τινων άγνοια, ευθύς προσδεχθήνα δεί. Τούτο δε όμοίως
- - - ν -- -- - ν - - - η - -- ν ν -

επί τε των εκ του κλήρου, και των άλλων Λαϊκών. Προσεξητάσθη δε κακείνο, ει δύνανται και Λαϊκοί τή αυτή

ανάγκη ύποπεσόντες, προάγεσθαι εις τάξιν. Έδοξενούν και τούτους, ώς μηδέν ήμαρτηκότας, ει και ή προλαβού

σα ευρίσκοντο ορθή του βίου πολιτεία, προχειρίζεσθαι,

- Ερμηνεία

Επειδή κατά τον Θεολόγον Γρηγόριον, νόμος μαρτυρίου είναι, το μήτε θεληματικώς, και αφ' εαυτού του να τρέχη τινάς εις

το μαρτύριον, προνοούμενος και διά την ασθένειαν και ολιγοψυχία», όπου αυτός ήμπορεί να δείξη, και διά την απώλειαν και

κόλασιν όπου μέλλουν να λάβουν οι έχοντες αυτών μαρτυρήσαι. Μήτε πάλι, όταν τύχη και πιασθή εις το μαρτύριον, να φεύ

γη και νά ολιγοπιστή. Διά τούτο και οι τότε χριστιανοί, γνωρίζοντες το ασθενές της φύσεώς των, έφευγαν από τους διωγμούς

και έκρύπτοντο. Κατά το Ευαγγελικών εκείνο, το λέγον, «όταν διώκωσιν υμάς εκ της πόλεως ταύτης, φεύγετε εις Ι". ***

»την άλλην. Διά τούτους λοιπόν τους φεύγοντας Χριστιανούς διορίζων ο παρών Κανών, λέγει. Ότι, εάν ούτοι φεύγοντες έπιά

σθησαν, ή έπαραδόθησαν από τους συγγενείς των Έλληνας όντας, ή εστερήθησαν τα υπάρχοντά των, ή βάσανα έδοκίμασαν, και

εις φυλακήν έβάλθησαν, ή έσχίσθησαν τους χιτώνας των και έγυμνώθησαν, ή έβαλαν με βίαν οι τύραννοι εις μεν τας χείράς των

θυμιατό, ή θυσίαν τινά, εις δε το στόμα των βρώμα είδωλόθυτον, και ταύτα πάντα πάσχοντες έφώναζον, ότι είναι Χριστιανοί

χωρίς τελείως να αρνηθούν. Ούτο, λέγω, εάν πενθούσι διά τό συμβεβηκός αυτό που έπαθαν, και δείχνουσι το πένθος και με

την εξωτερικήν ταπείνωσιν, και κατήφεια, και των ιματίων, και του προσώπου, και της ζωής, να μην εμποδίζωνται από την

θείαν κοινωνία». Επειδή και αυτοί λογίζονται ωσάν να μην ήμαρτον τίποτε. Είδε και μερικοί εμπόδισαν αυτούς από την θείαν

κοινωνία, είτε διά περισσοτέραν άκρίβεια, είτε διά άδιακρισίαν των, παρευθύς πρέπει να δεχθώσιν εις αυτήν, είτε Κληρικοί

είναι οι τούτο παθόντες, είτε Λαϊκοί. Τόσον δε οι τοιούτοι είναι έξω του τοιούτου άμαρτήματος, ώστε οπου, κάν Λαϊκός ήναι

τινάς από αυτούς, ήμπορεί νά γένη και ιερεύς, εάν ήναι και ή προτέρα ζωή του άκατηγόρητος και άξια ερωσύνης (1). Όρα

και τον ξ6. Αποστολικών, και τον ά του θαυματουργού Γρηγορίου,

Κανών Δ.

Περί των πρός βίαν θυσάντων, επί δέ τούτοις, και τών δείπνησάντων εις τα είδωλα. Όσοι μέν άπογόμενοι,

και σχήματι φαιδροτέρω άνήλθον, και έσθητι έχρήσαντο πολυτελεστέρα, και μετέσχον του παρασκευασθέντος δεί

πνου αδιαφόρως, έδοξεν ενιαυτόν ακροάσθαι ύποπεσείν δε τρία έτη. Ευχής δε μόνης κοινωνησα έτη δύω, και

τότε έλθεν έπι τό τέλειον, --

-- Ερμηνεία,

Διορίζει ο παρών κανών, ότι όσοι έβιάσθησαν, και έθυσίασαν εις τα είδωλα, ή και έφαγον είδωλόθυτα, πρέπει πρώτον να

εξετάζωνται με ποίαν διάθεσιν τούτο έκαμαν, και κατά την διάθεσιν αυτών, ούτω νά λαμβάνουν και τα έπιτίμια, διότι ειμέν

συρνόμενοι εις το να θυσιάσουν, ή να φάγουν τα είδωλόθυτα, έδειχναν σχήμα χαροποιών, και έστολίσθησαν με πολύτιμα μά

τια, και έφαγον ταύτα άδιαφόρως, χωρίς δηλαδή να διαφέρωνται εις την καρδίαν των, και να λυπούνται διά τούτο. Ούτοι ένα

χρόνον νά κάμνουν εις τον τόπον των άκρωμένων, τρεις χρόνους εις τον των υποπιπτόντων, δύω εις τον τών συνεστώτων,

και μετά τούτους πάντας να μεταλαμβάνουν τα θεία μυστήρια, --

κ. ν

Συμφωνία,

αν - ν ν -- ν - Α αν -η Α. - ν η Λ - ν Α -, ν -

«Όσοι δε υπέμειναν μεν πρώτον βάσανα ανυπόφορα, ύστερον δε διά την ασθένεια» της σαρκός νικηθέντες αρνήθησαν, τρεις
» χρόνους και ημέρας σαράντα κανονίζονται κατά τον ά του Πέτρου, Όσοι δε μόνον υπέμειναν φυλακάς, και τάς τούτων δυ

»σωδίας, χωρίς δε άλλα βάσανα ηρνήθησαν, τέσσαρα έτη να κανονίζωνται, κατά τον β', τού αυτού. Όσοι δε βασανιζόμενοι

»με πενθικά ρούχα έφαγον είδωλόθυτα. Τρεις χρόνους κανονίζονται και επέκεινα, κατά τον έ της παρούσης. Είδε μόνον φα

-γόντες βρώματα έδικάτων εις έορτην εθνικήν ένειδωλείω, δύω χρόνους να υποπίπτουν κατά τον ζ' της παρούσης, όσοι δε

»δύω ή τρεις φορας έθυσίασαν με βία, επτά χρόνους να κανονίζωνται κατά τον ή της αυτής ταύτης. Όρα και τον ιδ. της ά.

»και την ιχνογραφίαν του ναού».

(1) Δήλον δε εξ όμοιότητος, ότι οι τούτο παθόντες Ιερείς, ου καθήρονται κατά τον ιδ. Πέτρου. Τι λέγω, ού καθήρονται; Και μετά των

όμολογητών συναριθμούνται, κατά τον αυτόν του Πέτρου,

-----------------------------------------------------------------------------α-π-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Κανών Ε. -

Όσοι δε ανήλθον μετά έσθητος πενθικής, και αναπεσόντες έφαγαν, μεταξύδι όλης της ανακλήσεως δακρύον

τες, ει έπλήρωσαν τον της ύποπτώσεως τριετή χρόνον, χωρίς προσφοράς δεχθήτωσαν. Ει δε μη έφαγον,

δύω ύποπεσόντες, έτη τώ τρίτω κοινωνησάτωσαν, χωρίς προσφοράς, να το τέλειον τη τετραετία λάβωσι. Τους

δε Επισκόπους εξουσίαν έχειν τον τρόπον της επιστροφής δοκιμάσαντας, φιλανθρωπεύεσθαι, ή πλεονα προστιθένα

χρόνου. Προ πάντων δε και ο προάγων βίος, και ό μετά ταύτα εξεταζέσθω. Και ούτως ή φιλανθρωπία επιμετρείσθω.

Ερμηνεία.

Ακόλουθος είναι ο παρών κανών με τον ανωτέρω. Λέγει γαρ, ότι όσοι από τους βιασθέντας εις το να θυσιάσουν, έπήγαν

με ταπεινά και πενθικά μάτια και έφαγαν ειδωλόθυτα, δακρύοντες εις όλον το διάστημα του φαγητού. Ούτο αφού κάμνουν τρεις

χρόνους εις τους υποπίπτοντας, ας στέκωνται μεν μαζή με τους πιστούς, όχι όμως και να μεταλαμβάνουν (1) είδε κα ολό

τελα δεν έφαγον είδωλόθυτα, ας κάμουν υποπίπτοντες δύω χρόνους, και εις τον τρίτον χρόνον άς στέκωνται μαζί με τους πι

στούς, χωρίς όμως να μεταλαμβάνουν, και μετά τέσσαρα έτη να κοινωνούν. Ταύτα μέν έστι τά παρά της συνόδου επιτίμια,

Οι Αρχιερείς όμως έχουν την εξουσίαν να θεωρούν τον τρόπον της μετανοίας αυτών, και αν μεν γνησίως και θερμώς μετανο

ούν, ναε: τους διορισθέντας χρόνους των επιτιμίων αν δε εξεναντίας άμελώς και αδιαφόρως μετανοούν, να τους αυ

ξάνουν τα διορισθέντα έπιτίμια. Έχουν δε χρέος ούται να εξετάζουν και την προ της μαροφαγίας, και μετά την μαροφαγία

αυτών ζωήν. Και αν μεν αύτη ήτον, και ήνα ενάρετος, νά λιγοστεύουν τα επιτίμια, αν δε κατηγορημένη και κακή, να τους

αυξάνουν αυτά. Όρα και τον ιά, και β. της πρώτης, και τον δ. της παρούσης,

Κανών ς".

Περί των απειλή μόνον εξάντων κολάσεως και αφαιρέσεως υπαρχόντων, η μετοικίας, και θυσάντων, και μέχρι

του παρόντος καιρού μή μετανοησάντων, μηδέ επιστρεψάντων. Νυν δε παρά τον καιρών της Συνόδου προσελθόντων

και εις διάνοιαν της επιστροφής γενομένων. Έδοξε μέχρι της μεγάλης ημέρας εις άκρόασιν δεχθήνα, και μετά

την μεγάλην ημέραν, ύποπεσεΐν τρία έτη, και μετά άλλα δύω έτη, κοινωνήσαι χωρίς προσφοράς. Και ούτως

έλθεν επί το τέλειον, ώστε την πάσαν έξαετίαν πληρώσα. Ειδέτινες προ της Συνόδου ταύτης εδέχθησαν εις

μετάνοιαν, άπ’ εκείνου του χρόνου λελογίσθαι αυτούς την άρχήν της εξαετίας. Eι μέντοι κίνδυνος και θανά

του προσδοκία εκ νόσου, ή άλλης τινός προφάσεως συμβαίη, τούτους επί όρω δεχθήνα.

Ερμηνεία,

Όσοι δε Χριστιανοί ένικήθησαν από μόνας τας φοβέρας όπου τους έκαμαν οι τύραννοι να τους βασανίσουν, και να τους πά

ρουν τα υπάρχοντά των, ή να τους έξορίσουν, και έθυσίασαν εις τα είδωλα, και μετά τούτο δεν έμετενόησαν έως τώρα, κατά

τον παρόντα δε καιρών της Συνόδου ταύτης, μόλις ήλθον εις έννοιαν μετανοίας και επιστροφής. Ούτο, λέγω, διορίζει ο παρών κα

νών, να κανονίζωνται, και να ήναι εις μεν τον τόπον τών άκροωμένων από τον καιρών της Συνόδου, ήτοι από την δ. έβδομά

δα μετά το Πάσχα. (όρα τον λζ. Αποστολικόν) έως την ερχομένην μεγάλην λαμπράν του Πάσχα ταυτον ειπείν, παρ' ένα

μήνα, ένα χρόνο. Μετά ταύτα δε να υποπίπτουν τρεις χρόνους. Να στέκωνται με τους πιστούς δύω και αφού τελειώσουν οι

έξι χρόνο, να μεταλαμβάνουν, Όσοι δε από τους τοιούτους έδέχθησαν εις μετάνοιαν προ της συνόδου ταύτης, άπεκείνον τον

καιρόν να μετρούνται οι έξι χρόνοι του κανόνος των Ανίσως όμως ήθελεν ακολουθήσει εις αυτούς κίνδυνος θανάτου από ασθέ

νεαν, ή άλλην τινά περίστασιν, τότε να μεταλαμβάνουν διά την ανάγκην. Επί βρω όμως, ήγουν με τοιούτον διορισμών, ώστ

αν δεν αποθάνουν, αλλά ζήσουν, νά μή κοινωνήσουν πάλι, έως, όπου νά άπεράσουν οι έξι χρόνο, καθώς αυτό τούτο διορίζεται

και ο γ. της ά. Ανάγνωθι και τον ξ3. Αποστολικών, και τον ιά της ά. όρα και την ιχνογραφίαν του ναού εν τω τέλει,

Κανών Ζ.

ν ------ 1 - -- Σ -- η ν - η ν η - ν "- η "- - κ. έ,

Περί των συνεσταθέντων ενεορτή εθνική εν τοπω αγωρισμενώ τοις εθνικος, ίδια βρώματα επικομισαμένων,

και φαγόντων. Έδοξε διετίαν ύποπεσόντας, δεχθήνα. Το δε ει χρή, μετά της προσφοράς έκαστον, τών Επι

σκόπων έστι δοκιμάσαι, και τον άλλον βίον έφ' εκάστου εξετάσαι.

Ερμηνεία

Διορίζει ο παρών κανών, ότι όσοι Χριστιανοί έπήραν τα φαγητά των, και έπήγαν εις εορτήν εθνική, εις τόπον διωρισμένον διά

να κάμνουν τάς τελετάς των οι Έλληνες, και συνέφαγον με αυτούς, δύω μεν χρόνους να υποπίπτουν, και ούτω να δέχωνται,

Ο δε Επίσκοπος, εξετάζων και την προτέραν και υστέραν αυτών ζωήν, θέλει κρίνει εύλογο, ή νά δέχωνται μόνον ούτοι εις

την μετά των πιστών προσευχή, ή και να μεταλαμβάνουν μετ' αυτών τα θεία μυστήρια. Όρα τον β' της ά και την εν τω

τέλει ιχνογραφίαν του ναού, και τον δ. της παρούσης

(1) φαιρο, δε ότι ούτοι δεν πρέπει να μεταλαμβάνουν εις τον τέταρτον χρόνον, ως οι μη φαγόντες τα είδωλόθυτα, αλλά αργότερα και

πολυχρονώτερα από εκείνους, κάν μη τούτο φανερώς λέγη ό Κανών.
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Κανών Η.

Οι δε δεύτερον και τρίτον θύσαντες μετά βίας, τετραετίαν ύποπεσάτωσαν, δύω δέ έτη, χωρίς προσφοράς

κοινωνησάτωσαν, και τώ έβδόμω τελείως δεχθήτωσαν,

Ερμηνεία,

α
Η έντώ παρόντι κανόνι λέγουσι διά τους δύω και τρεις

- - η ν

φορας θυσιάσαντας (1), λέγοντες, ότι οι τούτο από βίας ποήσαντες, τέσσαρας χρόνους να υποπίπτουν. Δύω να συνίστανται με

τους πιστούς, συγκοινωνούντες μόνον με αυτούς τών προσεχών, και όχι δηλαδή ώς κατηχούμενοι έξω ευγαίνοντες του ναού,
- - - ν ν ν - --

Κατά δε τον έβδομον χρόνον να μεταλαμβάνουν τα μυστήρια. Όρα την έντώ τέλει ιχνογραφία» του ναού, και τον δ' της παρούσης,

Κανών Θ.

α ν ν -

Αφού οι Πατέρες ούτοι επον διά τους θυσιάσαντας μία φορά, τώρ

Οσοι δε μη μόνον άπέστησαν, αλλά και επανέστησαν, και ήνάγκασαν αδελφούς, και αίτιοι εγένοντο του αναγ

κασθήναι. Ούτοι έτη μεν τρία, τον της ακροάσεως δεξάσθωσαν τόπον. Ένδε άλλη εξαετία τον τής ύποπτώ

σεως. Aλλον δε ενιαυτόν, κοινωνησάτωσαν χωρίς προσφοράς. Ένα την δεκαετίαν πληρώσαντες, του τελείου

μετάσχωσιν. Εν μέντοι τούτω τω χρόνω, και τον άλλον αυτών επιτηρείσθαι βίον. --

Ερμηνεία,

--

Όσοι δε τοσούτον έφοβήθησαν τις βασάνους, ώστε όπου όχι μόνον αυτοί αρνήθησαν την πίστιν του Χριστού, αλλά και κατ'

επάνω των άλλων πιστών εσηκώθησαν, και ή αυτοί οι ίδιοι τους ανάγκασαν να θυσιάσουν, και να αρνηθούν, ή αίτιοι έγιναν

νά τους αναγκάσουν οι άλλοι διώκτα, τυχόν διά τί τους έφανέρωσαν πώς ήταν κρυμμένοι, ή φευγάτοι, ή άγνοούμενοι Χριστι

ανοί. Ούτο, λέγω, προστάζει ο παρών κανών, τρεις χρόνους νά άκροάζωνται τάς γραφάς, "Εξ να υποπίπτουν. Ένα να στέ

κωνται με τους πιστούς, και, τελειωθέντων των δέκα χρόνων, τότε να μεταλαμβάνουν τα θεία μυστήρια. Εν τω μεταξύ δε

τών χρόνων τούτων πρέπει να εξετάζεται από τον Αρχιερέα, ή Πνευματικών, και η άλλη ζωή αυτών, και εάν άμελώς και
--

π

χ-Ν

Ο

ρ

Ε

-- , --- ν ν ν 2 - 1 -- - η Λ,

κακως ,ωσι, να περισσευωνται εις αυτούς οι χρονοι του επιτιμίου.

Συμφωνία,

«Ο δέή του θαυματουργού Γρηγορίου διορίζει, ότι δεν πρέπει ούτε εις τους ακροωμένους να βάλλωνται, αλλ' έξω της πύλης
--

-
» -

να προσκλαίουν οι υπό των βαρβάρων αιχμαλωτισθέντες, ύστερον δε μετ' αυτών φονεύοντες Χριστιανούς, ή φανερώνοντες αυ

Στους κεκρυμμένους, έως όπου, λέγει, νά γένη κοινή Σύνοδος περί αυτών, η παρούσα δηλ. και ο παρών περί τούτων κανών,αν ρυ ν η λεγε, γενη η ρ
ν - -- -

» Ορα και την έν τώ τέλει ιχνογραφίαν τού ναού».
- η ν χνογραφ - ---

Κανών Π.

Διάκονοι, όσοι καθίστανται, παρ' αυτήν την κατάστασιν ει έμαρτύραντο και έφασαν χρήνα γαμήσαι, μη δυνάμε

νοι ούτω μένειν. Ούτοι μετά ταύτα γαμήσαντες, έστωσαν εν τη υπηρεσία, διά το επιτραπήνα αυτούς υπό του

Επισκόπου. Τούτο δε, είτινες σιωπήσαντες, και καταδεξάμενοι εν τη χειροτονία μένειν ούτω. Μετά ταύταήλ

θον έπι γάμον, πεπαύσθαι αυτούς της διακονίας,

“Ερμηνεία

Ο παρών κανών διορίζει ότι, όσοι μεν Διάκονοι μέλλοντες να χειροτονηθούν, φανερώς ώμολόγησαν ως επι μαρτύρων, ότι

έχουν να υπανδρευθούν μετά την χειροτονία, με το να μην δύνανται να παρθενεύουν. Ούτο, εάν μετά ταύτα λάβωσι γυναίκα,

δεν καθήκοντα, αλλά έχουσι πάλιν την Διακονίαν. Επειδή και φαίνονται, ότι έσυγχωρήθησαν από τον χειροτονήσαντα αυτούς

Αρχιερέα, να κάμνουν τούτο, άκούσας γάρ αυτών πρότερον την διαμαρτυρίαν ο Αρχιερεύς, δεν απέβαλε, άλλεχειροτόνησεν αυ

τούς. Όσοι δε πάλιν Διάκονοι, όταν μέλλωσινά χειροτονηθούν, σιωπήσουν και δεν ειπούν παρόμοιον λόγο, ούτοι εάν μετά την

χειροτονίαν υπανδρευθούν, να παύουσιν από την διακονίαν. Διότι η σιωπή που έκαμαν, φανερώνει ότι συγκατέθεντο και κατε
ΥΝν - -- α -- ν -- ν - -

δέχθηκαν να διαμένουν παρθενεύοντες εν τη διακονία. Όρα και τον σ. της ς" και την εις εκείνον υποσημείωσιν.

ν

Κανών ΠΑ. --

Τάς μνηστευθείσας κόρας, και μετά ταύτα υπό άλλων άρπαγείσας, έδοξεν αποδίδοσθαι τους προμνηστευσα

μένος, ει και βίαν ύπ’ αυτών πάθοίεν. --

Ερμηνεία,

Όσαι γυναίκες κόρα είναι αρραβωνιασμένας με άνδρας, μετά ταύτα δε άρπαχθούν από άλλους, αυτα, διορίζει ο παρών κα

νών, ότι νά δίδωνται πίσω εις τους πρώτους αρραβωνιαστικούς αυτών, κάν και έφθάρησαν από τους άρπάσαντας. Πλην όχι

αναγκαστικώς, άλλ’ εάν και θέλωση και ζητώσιν αυτάς οι πρώτοι των αρραβωνιαστικοί. Όρα και τον κ. της δ'

(1) Σημείωσα από τον παρόντα κανόνα, ότι αν και το αυτό αμάρ- τρεις, ή απλώς ειπείν, πολλάκις γενόμενον, περισσότερον έχει και τον

τηκα μίαν φοράν γινόμενον, ολιγώτερον έχει το επιτίμιον, δύω δε, ή καιρών του επιτιμίου.

-----------------------------------------------------
----------

-----------------------
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Κανών ΙΒ.
--

Α

ν ν

Τους προ του βαπτίσματος τεθυκότας, και μετά ταύτα βαπτισθέντας έδοξεν εις τάξιν προάγεσθαι ώς άπο

λουσαμένους,

Ερμηνεία,

Κατά τον παλαιών καιρών, πολλοί μεν εδέχοντο τον Χριστιανισμών, και επίστευαν εις τον Χριστό, αργοπορούσαν δε να λά

βουν το άγιον βάπτισμα. Διά ταύτην την αφορμήν και ο θεολόγος Γρηγόριος, και ο μέγας Βασίλειος, συνέγραψαν τους παρα

κινητικούς εις το βάπτισμα λόγους. Διά τούτους λοιπόν λέγει ο παρών κανών, ότι, αν ώς Χριστιανοί ούτοι έπιάσθησαν από

τους διώκοντας, και έθυσίασαν, εάν μετά την θυσίαν έβαπτίσθησαν, ήμπορούν να αναβούν και εις βαθμών Κλήρου και Ιερωσύ–

νης. Επειδή πιστεύομεν ότι το άγιον βάπτισμα τους έκαθάρισεν από όλα τα πρότερα αμαρτήματα, όποια και αν ναι, είτε

συγγνωστά, είτε θανάσιμα. Όρα και τον β. Αποστολικόν.

Κανών Γ.

Χωρεπισκόποις μη εξενα, Πρεσβυτέρους ή Διακόνους χειροτονείν. Αλλά μην μηδέ Πρεσβυτέρους πόλεως,

χωρίς τού επιτραπήνα υπό του Επισκόπου μετά γραμμάτων εν έτέρα παροικία (1)

Ερμηνεία,

Διορίζει ο παρών κανών, ότι χωρίς την έγγραφον άδεια του Επισκόπου των δεν ήμπορούν οι Χωρεπίσκοποι να χειροτονούν

εις άλλην, έξω από την έδικήν τους χώραν, Πρεσβυτέρους, και Διακόνους. Διότι άνισως ούτε εις την χώραν αυτών δύνανται τους

τοιούτους να χειροτονούν, ει μη μόνον Υποδιακόνους, Αναγνώστας, και έφορκιστάς, κατά τον ί, της έν Αντιοχεία, πόσω μάλ

λον δεν δύνανται εις άλλην, αλλά μηδέ Πρεσβυτέρους πόλεως νά χειροτονούν, ένθα οικεί ο κυρίως Επίσκοπος χωρίς της
» ν ν - - - ν 1 - ν ν- ν - ν - η ν ν ν - -- γ. ν ν ν α ν -

εγγράφου τούτου αδείας. Θέλει δε ο κανών να δίδεται έγγραφος ή άδεια διά νά μήν ακολουθή καμμία αμφιβολία. Όρα και την

υποσημείωσιν, του ή της ά. -

Κανών ΙΔ.

Απος να γ. Τούς έν κλήρω, Πρεσβυτέρους, η Διακόνους όντας, και απεχομένους κρεών, έδοξεν εφάπτεσθαι, και

ούτως, είβούλοντο, κρατεΐν έαυτών, ειδεμή βούλοντο, ώς μηδέ τά μετά κρεών βαλλόμενα λάχανα έσθίεν, και

εμή υπείκονεν τώ κανόνι, πεπαύσθαι αυτούς της τάξεως

Ερμηνεία

Επειδή ήταν δυνατόν νά βδελύσσωνται μέν τινες το κρέας κατά άλήθεια, να λέγουσι δε εις το φαινόμενον ότι απέχουσιν

από αυτό διάσκησιν, και έγκράτειαν. Διά νά άσηκωθή ή υποψία αύτη, προστάζει ο παρών κανών, ότι οι μη τρώγοντες κρέας

Πρεσβύτεροι, ή Διάκονοι διά έγκράτεια, να γεύωνται ολίγον απ' αυτό. Όσοι δε τόσον πολλά απέχουσιν από το κρέας, ώστε όπου,

ουδέ τά χόρτα τρώγουσι τα έψημένα με κρέας, ούται να παύουσιν από την ιερωσύνην. Δίδρυσι γαρ υποψίαν με τούτο όπου κά

μνουσιν, ότι συγχαίνονται το κρέας, όπερ εστί τών Μανιχαίων και άλλων αιρετικών φρόνημα. Ανάγνωθι και τον νά, και

νγ. Αποστολικόν,

Κανών ΓΕ.

Περί των διαφερόντων τώ Κυριακώ, όσα, Επισκόπου μη όντος, Πρεσβύτεροι έπώλησαν, ανακαλείσθαι το Κυ

ρακόν. Εν δε τη κρισει του Επισκόπου είναι, είπερ προσήκει απολαβείν την τιμή, είτε και μη, διά το πολλά

κις την είσοδον των πεπραμένων αποδεδωμένα αυτους τούτοις πλείονα την τιμήν -

-

Ερμηνεία, --

Ανίσως οι Πρεσβύτεροι, και οι λοιποί Κληρικοί (από γάρ του μεγαλητέρου βαθμού, και τους κατωτέρους έφανέρωσεν ο πα

ρών Κανών)δάτινα χρείαν, έπώλησαν πράγματα της εκκλησίας της Επισκοπής χωρίς την άδειαν και γνώμην του Επισκόπου,

ή μή παρόντος, ή τελευτήσαντος, ή έκκλησία, ήτοι ο Επίσκοπος, τά λαμβάνει πάλιν πίσω από τους αγοράσαντας. Εις την

διάκρισιν δε του Επισκόπου στέκεται, ή να δώση οπίσω την τιμήν των πραγμάτων εις τους αγοραστάς, ή να μην την δόση

Καθ' ότι πολλαίς φορας με το να ήναι καρποφόρα τα πράγματα αυτά, ήμπορούν νά ευγάλουσιν οι αγοράσαντες από την εισοδίαν

των, περισσότερον από την τιμήν όπου έδωκαν και τα αγόρασαν, και διά τούτο δεν είναι δίκαιον να την λάβουν δύω φορας.

Ορα και τον λή. Αποστολικόν. Διά τί δε λέγεται η εκκλησία Κυριακών, επομεν κατά την υποσημείωσιν του οδ. της σ'

Κανών Iς".

Περί των άλογευσαμένων, ή και άλογευομένων Όσοι πριν είκοσαετείς γενέσθαι ήμαρτον, πέντε και δέκα έ

τεσιν ύποπεσόντες, κοινωνίας τυγχανέτωσαν της εις τας προσευχάς. Eίτα, έν τη κοινωνία διατελέσαντες έτη

πέντε, τότε και της προσφοράς έφαπτέσθωσαν. Εξεταζέσθω δε αυτών και ό έν τη ύποπτώσει βίος, και ούτω

(1) Ο δε Ιωάννης ο Αντιοχεύς εν τη συλλογή των Κανόνων τίτλ. κά χειροτονούν Πρεσβυτέρους χώρας και πόλεως, ή Διακόνους, χωρίς την
-- - η , - ν - - - - ν - - - - 1 - , - -

ούτω γράφει. Ενεκάστη παροικία. Και λοιπόν κατά τούτου, ο παρών κανών έγγραφον άδειαν του καθ’ αυτό. Επισκόπου,

διορίζει, ότι εις κάθε Επαρχίαν δεν δύνανται οι Χωρεπίσκοποι να

- - -

-

----- ,----- , -- -- ----- , ----- ,
--------

--------------------------- , ----- , ----- , ----- , --
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τυγχανότωσαν τής φιλανθρωπίας Ειδέ τινες κατακόρως εν τοις άμαρτήμασι γεγόνασι, την μακράν έχέτωσαν
ν ν α ν - - -- - -

υπόπτωσιν. Όσοι δε υπερβάντες την ηλικίαν ταύτην, και γυναίκας έχοντες περιπεπτώπασι - ΛΤΑ. -
ενώ η νυν

αμαρτήματα,

και είκοσιν έτεσιν ύποπεσόντες, κοινωνίας τυγχανέτωσαν της εις τας προσευχάς. Eίτα, εκτελέσαντες πέντε έτη
Α -- » - Λ, -- - η -- -

εν τη κοινωνία των ευχών, τυγχανέτωσαν της προσφοράς. Ειδέ τινες και γυναίκας έχοντες, και υπερβάν

τες τον πεντηκονταετή χρόνον ήμαρτον, επί τη εξόδω του βίου τυγχανέτωσαν της κοινωνίας,

--- - - --

Ερμηνεία,

Οσοι έπεσαν, ή πίπτουν εις αμαρτίαν με τα άλογα ζώα, και έπραξαν την λεγομένην κτηνοβατία», προστάζει ο παρών κανών,

να μη κανονίζωνται όλοι παρόμοια. Αλλ' εκείνοι μεν όπου ήμαρτον με αυτά μερικούς φορείς, προ του να γίνουν είκοσι χρόνων,

και χωρίς νά έχουν γυναίκας, Ούτοι δεκαπέντε χρόνους νά κάμνουν εις τον τόπον τών υποπίπτόντων, και πέντε χρόνους νά

στέκωνται μαζή με τους πιστούς εν τη εκκλησία συμπροσευχόμενοι. Και μετά ταύτα να μεταλαμβάνουσι. Πρέπει δε να εξετά

ζεται και η εν τη μετανοία ζωή αυτών. Και ει μεν με θερμότητα μετανοούν, να κανονίζονται συγκαταβατικώτερα. Είδε ά

μελώς, νά μή λαμβάνουσι καμμίαν συγκατάβασιν. Εάν δε ούτοι πολλόταταις φορας, και με υπερβολήν έπεσαν εις την άλο

γον ταύτην αμαρτίαν της κτηνοβατίας, ας κάμνουν εις τους υποπίπτοντας χρόνο, μακρόν: Και ούτοι μεν έτζι συγκαταβατι

και να κανονίζονται, και διά τήν νεαρών ηλικίαν των, κατά την οποίαν ανάπτει ή της επιθυμίας φλόξ, και διά την αφροσύνη»

αυτών. Εκείνοι δε οπού, και υπέρ τους είκοσι χρόνους της ηλικίας όντες, και γυναίκας έχοντες, εις το μαρόν αυτό άμάρτημα

έπεσαν, εικοσιπέντε χρόνους μεν ας υποπίπτουν, και πέντε χρόνους δε ας συμπροσεύχωνται με τους πιστούς, και ούτω μετά

τους τριάκοντα χρόνους αυτούς, ας μεταλαμβάνουν Εκείνοι δε οπού, υπέρ τους πεντήκοντα χρόνους όντες, και γυναίκας έχον

τες, εις κτηνοβατίαν έπεσαν, μόνον εις τον θάνατόν τους άς μεταλαμβάνουν, και όχι άλλην φοράν. Ουδεμίαν γάρ αιτίαν έχου

σιν ούτοι να προφασισθούν ώς οι ανωτέρω, ούτε το νεαρόν της ηλικίας ούτε το άστήρικτον του φρονήματος,

Συμφωνία,

«Ο δε δ. του Νύσσης δεκαεννέα χρόνους κανονίζει τους ζωοφθορίαν ποιήσαντας, και μοιχείαν ταύτην ονομάζει της φύσεως

- Επειδή εις το ξένον και παρά φύσιν ή αδικία γίνεται. Ο δε Μέγας Βασίλειος, εν μέν τώζ. κανόνι εις το επιτίμιον των

»άρβενοφθόρων, και φονέων, και μοχών υποβάλλει τους ζωοφθόρους, ένδετώ ξγ. εις τό των μαχών μόνον. Δηλαδή εις χρό

τους ιέ. Κατά δε τον ζ' της αυτής Συνόδου, οι κτηνοβάται πρέπει με τους χειμαζομένους να προσεύχωνται. Ο δε Θεός

- προστάζει να θανατώνωνται και οι άνδρες και αι γυναίκες, όπου πέσουν εις άμαρτίαν με ζώα, και μαζί με αυτούς νά θανα

»τώνωνται και τα ζώα. Και ος άνδώ κοιτασίαν αυτού εντετράποδ, θανάτω θανατούσθω, και το τετράπουν αποκτενείτε. Και

-γυνή, ήτις προσελεύσεται προς παν κτήνος βιβασθήναι αυτήν υπ' αυτού, αποκτενείτε την γυναίκα, και το κτήνος (Λευτικ. κ.

- ). Το δεξί βιβλ. των Βασιλικ. τίτλ.37 προστάζει, ότι τών άλογευομένων, ήτοι των κτηνοβατών, να κόπτεται ο καυλός».

Κανών ΙΖ'.

Τους άλογευσαμένους και λεπρούς όντας, ήτοι λεπρώσαντας, τούτους προσέταξε» ή άγια Σύνοδος, εις τούς χει

μαζομένους εύχεσθαι,

Καθώς ο Μωυσής ακαθάρτους ονομάζει τους λεπρούς. Τοιουτοτρόπως και ο παρών κανών τους

λεπρούς ονομάζει, ήτοι άκαθάρτους, και λεπρώσαντας, ήτοι μολύναντας και τα ζώα αυτά. Τούτους
- - αν ν --

χωνται μαζί με τους χειμαζομένους, ήτοι τους δαίμονώντας (2). Όρα και τον ανωτέρω ισ. της

(1) Μακρόν χρόνον εννοεί εδώ ό κανών τον εικοστόν χρόνον, και κα

τά τον Ζωναράν, και κατά τα ακόλουθα λόγια του κανόνος. Σημειού

μεν δε ενταύθα ότι μαζί με την κτηνοβατίαν συναριθμείται και ήπτη

νοβατία, είτε εις αρσενικά γένη αύτη, είτε εις θηλυκά. Δεν ήμπορώ νά

σιωπήσω τον φρόνιμον τρόπον όπου έμεταχειρίσθη ένας γνωστικός Πνευ

ματικός διά να διορθώση ένα αναίσθητον αμαρτωλών, όπου έπιπτεν εις

άμαρτίαν με μίαν δαμαλιν. Πρώτον τού είπεν. Εσύ, άμαρτωλέ, απέκτη

σες μίαν καινούριαν συγγένειαν με την δάμαλιν, και κατεστάθης και σύ

όμοιος με αυτήν άλογος και κτηνώδης. Λοιπόν έως μηνός διάστημα

πηγαινε κάθε βράδυ και κλείου μέσα εις τον σταυλόν σου, και εκεί

μέσα πίπτωντας κατά γής πρημνής, ώσαν τα ζώα, βανε επάνω εις την

ράχην σου το σαμάρι τού γαϊδάρου σου. Και έτζι με τέτοιου σχήμα,

ζήτει μετά δακρύων συγχώρησιν άπό τόν Θεόν διά τήν φοβεράν άμαρ

τίαν σου. Όθεν τούτο κάμνωντας ο ταλαίπωρος εκείνος, και έλθών εις

αίσθησιν της μεγάλης κακίας του, έδιορθώθη και έλαβεν εις την ζωήν του

μεταβολήν, εκεί όπου πρότερον διά την συγκατάβασιν, όπου του έκα

μνον οι προτερινοί πνευματικοί, δεν έδυνήθηκαν να τον διορθώσουν (Σελ.

234 του Πνευματικός διδασκ). Μελέτιος δε ο ομολογητής εν τω κατ'

αυτόν "Αλφαβητάλφαβήτω βαθμίδ. ρξ. λέγει ότι είναι η κτηνοβατία τε

τραπλή. Και ίσως εννοεί την παρά των άνδρών εις θηλυκά και άββενικά

κτήνη γενομένην, και αντιστρόφως την εις άνδρας και γυναίκας, παρά

τιών άββενικών κτηνών γινομένην. Πόσους δε χρόνους κανονίζεται ή κτη

νοβατία, δρα εις τους κανόνας του Νηστευτού, τους προστεθέντας εκ

τού αυτού. Κανονικού,

(2) Σημείωσα ότι δαιμονώντας τους χειμαζομένους εξηγήσαμεν, άκο

Ερμηνεία, -----------

κτηνοβάτ ί ζωοφθό
εγονατας και ζωοφόρος

δε διορίζει να συμπροσεύ

αυτής ταύτης συνόδου.

λουθήσαντες και άλλων πολλών την περί τούτου γνώμην, μάλιστα δε

τον θείον Διονύσιον τον Αρεοπαγίτην. Ούτος γαρ εν τω γ. κεφ. πε

ρί εκκλησιαστικής ιεραρχίας εις τρεις τάξεις διαιρεί τούς έκ τής έκκλη

σίας εξερχομένους εν τη θεία λειτουργία. Εις μετανοούντας, ενεργουμέ

νους ύπο πνευμάτων, (τούτους δηλ. τους χειμαζομένους) και εις κατη

χουμένους. Αλλά και αι Αποστολίκαι διαταγα βιβλ. ή, κεφ. ς", λέ

γουσιν «εύξασθε οι ενεργούμενοι υπό πνευμάτων ακαθάρτων. Εκτενώς

πάντες υπέρ αυτών δεηθώμεν. Τούτους δε όπου ονομάζουσιν ενεργουμέ

»νους εδώ, εις τα ακόλουθα κεφ. λδ. και λζ. (αυτόθι) χειμαζομένους όνο

ομάζουσα». «Προσφωνήσει ό Διάκονος υπέρ των κατηχουμένων, και χει

-μαζομένων, και των φωτιζομένων, και των εν μετανοία». Δαιμονών -

τας δε τους χειμαζομένους και ο Αρμενόπουλος. ήρμήνευσεν έντή επι

τομή των καν επιγραφή σ'. τίτλ. ζ. και ό Αργέντης σελ. 259. Ει δε

και ο Βαλσαμών και ο Ζωναράς δεν θέλουσι να ήναι οι χειμαζόμενοι
δαιμονιζόμενοι, καθ' ότι οι κάποτε δαιμονιζόμενοι συγχωρούνται και νά

μεταλαμβάνουν τα μυστήρια κατά τον γ. Τιμοθέου. Όθεν και οι μετά

τούτων προσευχομένοι κτηνοβάται έχουν και εκείνοι να μεταλαμβά

νουν ώς αυτοί, όπερ ό ανωτέρω κανών της παρούσης συνόδου ού

βούλεται, αποκρινόμεθα, ότι εί και μετά των δαιμονιζομένων οι κτη
νοβάται προσεύχονται, όμως δεν είναι ανάγκη να μεταλαμβάνουν και ού

ΤΟι ώσπερ εκείνοι, επειδή και οι συμπροσευχόμενοι και συνεστώτες με

τους πιστούς δεν μεταλαμβάνουν, ώσπερ εκείνοι, τα μυστήρια, κατά

τους κανόνας, έως να τελειώση ο διωρισμένος εις αυτούς καιρός της σο

στάσεως. Τόπος δε, εις τον όποιον έστέκοντο οι χειμαζόμενοι, φαίνε

τα να ήταν ό της εκκλησίας νάρθρξ. Και άρα την ιχνογραφία του
-- , -
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Κανών ΙΗ'.

Είτινες Επίσκοποι καταστάντες και μη δεχθέντες υπό της παροικίας εκείνης, εις ην ωνομάσθησαν, έτέρας

βούλοντοπαροικίας έπιένα, και βιάζεσθαι τους καθεστώτας, κα στάσεις κινείν κατ' αυτών. Τούτους αφορίζεσθαι,

Εάν μέντο βούλοντο εις το Πρεσβυτέριον καθέζεσθαι, ένθα ήσαν πρότερο Πρεσβύτεροι, μη άποβάλλεσθαι αύ

τούς της τιμής. "Εάν δε διαστασιάζωσι προς τους καθεστώτας εκεί Επισκόπους, αφαιρείσθαι αυτούς, και την τι

μην του πρεσβυτερίου, και γίνεσθαι αυτούς εκκηρύκτους

Ερμηνεία,

Διορίζει ο παρών κανών, ότι, άνισως τινές Αρχιερείς, αφού έχειροτονήθησαν, δεν είχαν από τη έπαρχίαν των, άλλά ύ

πάγουν εις άλλας επαρχίας, και βάζουσι τους έπεσε χειροτονημένους, και ταραχές προξενούσιν. Ούτο, λέγω, να αφορίζων

τα καί νά μήν έχωσι την του Επισκόπου τιμή, αλλά εάν θέλουν, ας έχουν μόνην την των Πρεσβυτέρων καθέδραν και τις

μήν (1). Όχι και πάλιν δεν ειρηνεύουν, αλλά προξενούσε σκάνδαλα και μάχας προς τους έχετε Επισκόπους, να χάνουσι και

τήν των Πρεσβυτέρων ταύτην τιμή, και παντελώς από την έκκλησίαν να αποδώκωνται. Ανάγνωθι και τον λέ λς. Απ

στολικόν, -

Κανών ΙΘ'.

Οσοι παρθενίαν επαγγελλόμενοι, αθετούσε την επαγγελία, τον των διγάμων όρων έκπληρούτωσαν. Τάς μέν

τοι συνερχομένας παρθένους τσιν, ώς άδελφάς (2) έκωλύσαμεν.

Ερμηνεία

Οι μεν τον παρόντα κανόνα ερμηνεύοντες ό,τε Βαλσαμών, και Βλάσταρς, έγουσιν, ότι εκείνοι που υποσχεθώσι παρθενία,

ήτοι μοναδικήν πολιτείαν προς τον Θεόν, προ της αποκάρσεως, και της των ιματίων άμφιάσεως, δύνανται έννόμως λαβείν

γυναίκα. Πληρώνοντες τον κανόνα των διγάμων. Διότι, λέγουσι, πώς ή καλογερική δεν βεβαιούται τάχα με τα λόγια, αλλά με

την κουράν, και τα καλογερικά μάτια, συνίσταται, και κυρούται. Ο δε Μέγας Βασίλειος εις τόν ή αυτού κανόνα, τον πα

ρόντα αναφέρων κανόνα, λέγει, ότι οι τοιούτοι δεν υπανδρεύονται, αλλά πορνεύρυσι, και προστάζει να μη δέχωνται εις κοινω

νία, έως ού να χωρισθώσι από αυτόν τον κατά τούς ερμηνευτές μεν νόμιμον γάμο, κατά δε τον Μέγα Βασίλειο, μεγα

λήτερον αμάρτημα όντα από την πορνεία, Διότι λέγει κανόνι ς και πορνεία των καλογήρων εις γάμον δεν λογίζονται». Ο δε

ις της δι, εκείνοι (λέγει) όπου αφιέρωσαν τον εαυτόν τους εις τον Θεόν, δεν δύνανται να υπανδρευθούν. Eι δε ειπωσιν, ότι η

επαγγελία των λόγων δεν δίδει τόσον δεσμών, και βάρος εις τους υποσχεθέντας, ας ακούσουν του άγίου Αθανασίου όπου λέγει

εις το πάθος του Κυρίου. «Όσα τάζομεν εις τον Θεόν, δεν είναι πλέον εδικά μας, αλλά του Θεού, και εάν πάρωμεν αυτά,

δεν έπήραμεν τά εδικά μας, αλλά τα του Θεού, και είμεθα ιερόσυλοι. Επειδή ή επαγγελία δεν στέκει μόνον εις χρήματα,

αλλά και εις λόγια, και εις προαίρεσιν. Ούτω και ή μοναδική πολιτεία δεν στέκει εις την κουράν και εις τα μάτια, αλλά και

εις τά λόγια, και εις την πρός Θεόν επαγγελίαν. Όσοι λοιπόν επαγγέλλονται τ άγαθον εις τον Θεόν, είναι χρεωσται να το

πληρώσουν ώσάν νά ειπούμε, ο παρθένος την παρθενία, οι εγκρατής την εγκράτεια, και ο έν γάμω την σωφροσύνην, διά να

μην παιδευθώσιν ώσάν τον Ανανίαν και την Σάπφεραν, Και όχι μόνον εκείνη όπου έκαμαν ενώπιον άνθρώπων, αλλά και έ

κείνην που έκαμαν και κατ’ ιδίαν μοναχοί τους. Διότι λέγει ο θείος Βασίλειος (λόγω περί πλεονεξίας) «Συ ομιλείς κρυφίως με

τον εαυτόν σου, τα λόγιάσου όμως ακούονται εις τον ουρανόν. Και είναι καλλιώτερος μάρτυς ο εν τω ουρανώ Θεός, όπου βλέ

»πει εις τας καρδίας, παρά οι άνθρωποι που βλέπουν τα έξω μόνον (3)». Διά να συμβιβάσωμεν λοιπόν τον παρόντα κανόνα με

τον κανόνα του αγίου, είναι καλλίτερον και ακριβέστερον να τον εννοήσωμεν ούτως. Ότι όσοι υπεσχέθησαν παρθενίαν, ήτοι μονα

δικήν πολιτεία», και πριν να καλογερευθώσιν υπανδρεύθησαν, αυτοί αφού χωρίσθώσι του παρανόμου τούτου γάμου και της πορ

νείας κατά τον ζ' και ή, του Βασιλείου, να κανονίζωνται τότε ώς δίγαμοι. Ήτοι, ένα χρόνον κατά τον ιή. Βασιλείου να μη

κοινωνήσουν (4) Προς τούτοις εμποδίζει ο κανών το να συγκατοικούν με άνδρας τινάς αι γυναίκες, όπου υπεσχέθησαν να

ναού εν τω τέλει. Εκείνο δε όπου λέγει ό Αργέντης, ότι με τούς χει

μαζομένους έστέκοντο οι θυσιάσαντες εκουσίως εις τά είδωλα, κα οι

ενεχόμενοι εις μαγείας και φαργακείας, και αμαρτίας φανερας, αναπο

δεικτον έστιν, ώς ουδαμού των κανόνων των περί τοιούτων αμαρτημά

των διοριζόντων ευρισκόμενον, - ν - -

(1) Ο δε Βαλσαμών λέγει ότι οι μή δεχθέντες ουτοι Επίσκοποι να

έχουν την τιμήν του Πρεσβυτέρου, εις τον τοπον εκείνοι οπου τον Πρεσβύ.

τεροι πρότερον, όπερ νόημα συμφωνότερον είναι με το κείμενον του

κανόνος.

(2) Eν άλλοις, ώς αδελφούς - -

(3) Ότι δε πρέπει να μη παραβαίνη τινάς τις υποσχέσεις όπου κα

μη προς τον Θεόν, πλατύτερον λέγομεν εν τη υποσημειώσει του κή, του

Βασιλείου,

(4) Ούτως εξηγήσαμεν τον Κανόνα, άκολουθήσαντες εις την γνώμη,

Βαλσαμώνος, και Βλαστάρεως, οίτινες την επαγγελία, όπου αναφέρει ο

Κανών, αντί απλής μόνης υποσχέσεως ενόησαν, και ουχί τελείου μονα

χικού σχήματος. Επειδή δε ο μέγας Βασίλειος εν τω ή αυτού Κανόνι

εξηγεί, ότι ο Κανών ούτος της Συνόδου έβρέθη διά τάς παρθένους εκεί,

νας, όπου όχι μόνον υποσχεθούν και ομολογήσουν να παρθενεύουν, άλ

λά και δοκιμασθούν εις πολύν καιρόν, και συγκαταριθμηθούν τάς

παρθένους, αφού πρώτον παρακαλέσουν εις τό νά δεχθούν παρ' αυτών.

Ταυτόν ειπείν, ότι έβρέθη ό Κανών διά τάς τελείας καλογραίας και μο

ναχάς. Τις άλλος του μεγάλου Βασιλείου εξηγητής αξιώτερος ; Λοιπόνκα

θώς διά τάς τελείας Καλογραίας (αίτινες και τα μέλανα ιμάτια των μο

ναχών έντούοντο, κατά τον μέ της τις εβρέθη ο Κανών, και επιτιμά

ταύτας, κατά τον μέγαν τούτον Πατέρα. Ούτως έβρέθη και διά τους

τελείους μοναχούς, και τους εγκαταριθμηθέντας πραγματικώς εις το ταχ
- -- - - - - - - - - - - -

μα τών μοναχών, και ουχί διά τούς υποσχεθέντας μόνον να παρθενεύ

ουν, και μη γενομένους μοναχούς. Και ουχί τούτους, αλλά εκείνους ε

πιτιμά, ούτος μεν πράως και συγκαταβατικώς χρόνον ένα, ο δε Βασί

λειος, ώς μοιχούς, αφού πρώτον χωρισθούν από τον παράνομον γα

μον. Ειπών γαρ ό Κανών επαγγελίαν παρθενίας, όμου με το όνομα της

επαγγελίας, και τα λοιπά του μοναχικού σχήματος συνεπτυγμένως πε

ριέλαβε. Την επαγγελίαν δε των τοιούτων και ομολογίαν, πρέπει να την

νοήσωμεν ότι εγίνετο τότε, κατά το σιωπώμενον επειδή έως του μεγα

λου Βασιλείου ανδρών ομολογία εις την παρθενίαν δεν εγένετο, αλλά

αυτός πρώτος είπε τούτο να γίνεται εν τω ιθ αυτού Κανόν
--
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παρθενεύουν, ονομάζουσα τάχα τον εαυτόν των αδελφάς των συγκατοικούντων, ή και άδελφους ονομάζουσα αυτούς. Ένα με

το όνομα τάχα αυτό, άσηκώσουν κάθε άτοπον κατ' αυτών υποψίαν (1), περί ου ορα τον γ. της ά.

-------- Κανών Κ.

Εάντινος γυνή μοιχευθη, ήμοιχεύση τις, έν επτά έτεσι δει αυτόν του τελείου τυχεί, κατά τους βαθμούς

τούς προάγοντας,
α -

Ερμηνεία,

Ο παρών κανών την μοιχαλίδα γυναίκα, και τον μοχών εις επτά χρόνους έμποδίζει από την κοινωνίαν των μυστηρίων,

Οι χρόνοι δε ούτοι νά οικονομούνται κατά τάς προβηθείσας τάξεις των μετανοούντων. Ήτοι καθώς ο οζ. Βασιλείου διορίζει

Ενα μέν χρόνον νά προσκλαίουν δύω, νά άκροώνται τρεις, να ύποπίπτουν, και κατά τον έβδομον, χρόνου να στέκωντα με

τους πιστούς. Και έτζι νά μεταλαμβάνουν τά θεία μυστήρια, εάν μετά δακρύων μετανοήσουν

ν -

Συμφωνία,

«Τον μοιχόν ο μεν δ. του Νύσσης εις ή χρόνους κανονίζει, ο δε Βασίλειος έντώ νή, έ, χρόνους, ο δε Νηστευτής τ
- ν - -- - α

μετά και άλλης ικανοποιήσεως, ξηροφαγίας τε και μετανοιών έντώ γι αυτού κανόνι (2). Όρα, τον πζ της σ'. κα

»Αποστολικών, και την ιχνογραφ, τού ναού».

Κανών ΚΑ". -

Περί των γυναικών των εκπορνευουσών και άναρουσών τά γεννώμενα, και σπουδαζουσών φθόρια ποιεί». Ο μεν

πρότερος όρος, μέχρις εξόδου έκώλυσε, και τούτω συντίθενται. Φιλανθρωπότερον δέ τι εύρόντες, ώρίσαμεν δεκαε
ν ν - ν

τη χρόνον, κατά τους βαθμούς τους ώρισμένους,

Ερμηνεία,

Όσαι γυναίκες κρυφίως μεν πορνεύσουν μέτίνας και συλλαμβάνουσί, θανατώνουσι δε τα έμβρυα μέσα εις την κοιλίαν των, ή

σηκόνουσι βάρη υπέρ την δύναμιν των, ή πίνουσι φάρμακά τινα φθαρτικά των εμβρύων. Αύτα, λέγω, από άλλον μεν κανόνα

πρότερον από τον παρόντα, έως εις τον θάνατον αυτών έμποδίζονται να μη μεταλαμβάνουν, από δε τον παρόντα κανόνα, τον οι

ποιον συγκαταβατικώτερον έδιώρισαν οι της παρούσης Συνόδου Πατέρες, εις δέκα χρόνους κανονίζονται να μη μεταλάβουν, ο και

ο β. του Βασιλείου έδιώρισεν. Οι δε χρόνο ουτοι νά οικονομούνται ούτω, κατά τον Ζωναράν και τον Ανώνυμον έρμηνευτήν
- ν αν ν

Δύω μεν χρόνους νά προσκλαίουν τρεις νά άκροώνται τέσσαρας να υποπίπτουν ένα να στέκωνται με τους πιστούς, και ούΑ χρ ρ ν τοχ ί αν

τω να μεταλαμβάνουν. Ανάγνωθι και τον Τιά της σ', τον ξε". Αποστολικών, και την ιχνογραφίαν του ναού,

Κανών ΚΒ.

Περί έκουσίων φόνων, ύποπίπτέτωσαν μεν, του δέτελείου έντώ τέλει του βίου καταξιούσθωσαν

Ερμηνεία,

Ο μεν παρών Κανών κανονίζει τους θεληματικώς φονεύσαντας να υποπίπτουν μεν εις όλην των τήν ζωήν, να μεταλαμβάνουν

δε μόνον εις το τέλος της ζωής των
- κ

Συμφωνία,

Ο δε μέγας Βασίλειος καν νς", εις είκοσι χρόνους αυτούς κανονίζει. Και ανάγνωθι εις τον ξς. Αποστολικόν,

Κανών ΚΤ".

Περί άκουσίων φόνων, ό μεν πρότερος όρος έν έπταετία κελεύει του τελείου μετασχειν κατά τους ώρισμό

νοας βαθμούς. Ο δε δεύτερος, τον πενταετή χρόνον πληρώσει

Ερμηνεία,

Τους δε στανικώς φονεύσαντας διαφόρως έκανόνισαν οι προ της συνόδου ταύτης διορισθέντες δύω κανόνες περί αυτών. Ο μεν

γάρ παλαιότερος εις επτά χρόνους κανονίζει τούτους (ένα μεν εις το να προσκλαίουν. Δύω δε εις το να άκροώνται. Τρεις εις

το να υποπίπτουν. Εν τώ έβδόμωνά στέκωνται με τους πιστούς, και μετά ταύτα να μεταλαμβάνουν), ο δε μεταγενέστερος Κα

νών, εις πέντε χρόνους αυτούς κανονίζει (3). Ο δε μέγας Βασίλειος έντώ νζ, καν, εις δέκα χρόνους αυτούς κανονίζει Όρα και

τον ξς". Αποστολικών, και την ιχνογραφίαν του ναού, -

(1) Η αδελφότης, την οποίαν αναφέρει εδώ ό Κανών, ίσως να εκλαμ- τά τον δ' του Νύσσης, εις επτά χρόνους έκανόνισαν οι πατέρες ούται,

θάνεται αντί άπλής συγγενείας. Καθ' ότι και οι συγγενείς, αδελφοί όνο- φανερόν εντεύθεν γίνεται, ότι την πορνείαν κανονίζουσιν εις τέσσαρας χρό

μάζονται παρά τη θεία Γραφή. Κατά το Ευαγγελικόν εκείνο. «Eιστήκει- νους, το ήμισυ δηλ. και ολίγον πρός, της μοιχείας, και όρα του κβ.

και σαν παρά τω σταυρό του "Ιησού, ή Μήτηρ αυτού, και οι αδελφοί της του Μεγάλου Βασιλείου,

»Μητρος αυτού». Ήτοι οι συγγενείς, ώς ερμηνεύει ο Θεοφύλακτος, (3) Ο μεταγενέστερος και δεύτερος περί των ακουσίως φονευόντων

(2) Ε! δε την μοιχείαν διπλήν ούσαν αμαρτίαν από την πορνείαν, κα- Κανών, ίσως είναι ούτος ο κ. Κανών της παρούσης συνόδου.

-
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-

Κανών ΚΔ". Α

Οι καταμαντευόμενοι, και τας συνηθείας των εθνών εξακολουθούντες, ή εισάγοντές τινας εις τους εαυτών

οίκους επί άνευρέσει φαρμακολύν, ή και καθάρσει, υπό τον κανόνα πιπτέσωσαν της πενταετίας, κατά τους βαθ.

μούς τους ώρισμένους Τρία έτη, ύποπτώσεως, και δύω έτη ευχής, χωρίς προσφοράς,

"Ερμηνεία,

τις

το μαντεύματα, και ακολουθούντας των Ελλήνων, και εθνικών συνηθείας, αλλά και εκείνους ακόμη όπου πηγαίνουν εις τούς

μάντες αυτούς, και τους φέρουσα μέσα εις τα όσπήτιάτων, ή διά νά τούς καθαρίσουν από τις μαγείας όπου άλλοι τοις έκα

μαν, και ήσθένησαν τυχόν, ή άλλη ζημίαν έπαθαν, ή διά να τους φανερώσουν πού είναι κεκρυμμένα τα τοιαύτα μαγκα, Τούς

δε πέντε χρόνους αυτούς, ούτως οικονομεί. Τρεις χρόνους μεν να υποπίπτουν, δυω δε να στέκονται μαζί με τους πιστούς, και

μετά ταύτα να μεταλαμβάνουν Όρα και τον ξά, της τ.

Κανών ΚΕ.

ν ν ν -- -- -- - - - ΣΣ - ν

Μνηστευσάμενός της κόρη, προσεφθάρη τη αδελφή α της, ώς κα επιφορήσει αυτή, έγηκε δε την μνηστη, με

τα ταύτα, ή δε φθαρείσα απήγξατο. Οι συνειδότες έκελεύσθησαν ενδεκαετία δεχθήναι εις τους συνεστώτας, κα

τά τους ώρισμένους βαθμούς,

- Ερμηνεία,

-- ν -- ν ν

ο παρών κανων κανονίζει πέντε χρόνους να μη μεταλάβουν, εκείνους τους Χριστιανούς, όπου όχι μόνον μεταχειρίζονται αυ
-

Ανέσως, καθ' υπόθεσιν, τινάς αρραβωνιασθή μεν παρθένον τινά, προ του δε να υπανδρεύθη με αυτήν, έφθειρε την αδελφή της
- α -- ν -- - ν -- -- - - - Υ -- - - - *- Ν. α - Σ - - ν Σ.Σ

άρραβωνιαστικής του, ώστε όπου και τη έγγάστρωσε τούτο γαρ δηλο το έπιφορήσα), μετά ταύτα δε υπανδρεύθη μεν με την άρ

Ε

ι - -- -- ν - -- -- -- ν - - - -

ραβωνιαστικήν του, η δε φθαρείσα και έγγαστρωθείσα αδελφή αυτής τούτο δούσα, και απελπισθείσα, έκρεμάσθη από την υπερβο
- 1 -- - ν - ν- ν ν - αν ν. - - - "

λικήν της λύπην. Εάν τοιούτο συμβεβηκός, λέγω, ακολουθήση, προστάζει ο παρών κανών, ότι όσοι η ειρα την τοιαύτην υπόθε

σιν, και εσιώπησαν, δέκα χρόνους να κανονίζωνται. Οι δε δέκα χρόνοι ούται να "μοιράζωνται εις τους τόπους των μετανοούν

των κατά τάξιν (1). Όρα ένταύθα, ότι μαζί με τους αμαρτάνοντας, συμπαιδεύονται και εκείνοι που ήξεύρουν την άμαρτίαν και

δεν την φανερώνουν διά να εμποδισθή, αλλά την κρύπτουσιν. Όσον γάρ το εις αυτούς, και αυτοί έπραξαν την αμαρτίαν ταύτην,

διά τι δυνάμενοι να εμποδίσουν και τον αθέμιτον γάμον αυτόν του εις δύω άδελφάς πορνεύσαντος, και τον φόνον της κρεμασθεί

σης, και μη εμποδίσαντες, αυτοί οι ίδιοι είναι οι τά άτοπα ταύτα ποήσαντες, κατά το παροιμιώδες εκείνο το λέγον «Οδυ

ανάμενος κωλύσα, και μη κωλύων, αυτός έστιν ο ποιών. Διό και ο μέγας Βασίλειος έν τώ οά. κανόνι ορίζει εις το αυτό

» επιτίμιον να υποβάλλεται του άμαρτήσαντος, και εκείνος που γνωρίζει το αμάρτημά του και δεν το ομολογήσει αφ' εαυτού

-εις τους, δυναμένους να το εμποδίσουν, τί λέγω ότι εις το αυτό επιτίμιον; και εις μεγαλήτερον ακόμη». Ο γάροή κανών του

Βασιλ. διορίζων επτά χρόνους να κανονίζεται ο δύο αδελφός λαβών εις γάμον κατά διαφόρους καιρούς, ο παρών κανών τους

ήξεύροντας το αμάρτημα του φθειραντος τας δύω ταύτας άδελφάς δέκα χρόνους κανονίζει. Α. μεν διά τί ο δύω άδελφάς λα

βών, αναγκάζεται από τον της σαρκός έρωτα να πέση εις τον αθέμιτον γάμο, κατά τον Βαλσαμώνα, οι δε ήξεύροντες τούτο

και μη ομολογήσαντες, τοιούτό τι αίτιον δεν έχουν πού να τους άναγκάζη. Β. δε, διά τί εκείνος μεν, εις αθέμιτον μόνον γά

μον πίπτει, λαμβάνωντας δύο αδελφάς, εξ αιτίας δε τούτων ου μόνον ο αθέμιτος γάμος ήκολούθησε, αλλά και η πορνεία,

και ο φόνος της κρεμασθείσης. Ο δε Νικήτας Ηρακλείας εν τώ γι αυτού κανόνι λέγει, ότι, εάν τινας λάβη γυναίκα με τελεί

αν ιερολογία (2), προ του δε να συνευρεθή με αυτήν, πορνεύη με την πεθερά του, και έγγαστρώση αυτή, αυτός μεν πρέπει

να έχη την ιερολογηθείσαν γυναίκα του, από δε την πεθεράν του να μακρυνθή, να μή εκ της θεωρίας αυτής εις ήδονήν έλκεται

Το ίδιον τούτο λέγει και ο Νηστευτής. Ο δε τοιούτον αμάρτημα ποιήσας εις εξ χρόνους εμποδίζεται από τα θεία μυστήρια,

Λαμβάνει και άλλους διαφόρους κανόνας, περί ών όρατών του Νηστευτου ισ. κανόνα,
ι

(1) Εν δε τη περί βαπτίσματος ερωτήσει ο αυτός Μέγας Βασίλειος

κατά τρεις τρόπους λέγει, ότι συγκοινωνεί τινας εις την κακίαν τού άλ

λου, ή κατά το έργου, όταν με τον αυτόν σκοπόν συνεργή και συμ
-

- - - - - - - -- - -

βοηθή αυτόν εις το κακόν ή κατά την γνώμην, όταν συγκατατεθή με

» Αλλά και Ηλίας ό Κρήτης Μητροπολίτης λέγει, ότι δεν πρέπει να δί

» χωνται οι ιερείς τας προσφορας εκείνου του πατρος, με του οποίου

- την είδησιν πορνεύουσιν οι υπεξούσιοι υιοί του. Επειδη δυνάμενος αυτος

ν νά τούς έμποδιση από την άμαρτίαν και να τούς ύπανδρευση νομίμως,

» όλον το εναντίον τους αφήνει να αμαρτάνουν. Και αφορίζεται και αυ

αυτήν. Είναι δε και άλλη τρίτη συγκοινωνία, την οποίαν οι μεν πολλοί ντος όμοίως με εκείνους (σελ. 337, της Γιούρ Γρακορ)».

δεν ήξεύρουν, μαρτυρεί δε όμως ταύτην ή ακριβολογία της θείας γρα- (2) Eν δε τη βεβλ. Γιούρι Γραικορ. σελ. 310. ούτω κείται. Κορα

φής. Αύτη δε είναι, όταν τινάς και χωρίς να γένη συνεργος με το έρ- τις άνελάβετο άνδρα, και γέγονεν ευχή μνηστείας και ιερολογία, Ο δε

γον, και χωρίς να συγκατατεθή εις την διαθεσιν του αμαρτάνοντος, Βλάσταρς λέγει, ότι άν μεν αρραβωνιασθή μόνον τινάς, προ της τε

γνωρίση δε μόνον την κακίαν της γνώμης του άμαρτανοντος, και έφη- λείας δε ιεροτελεστίας, του γαμου δολ. και στεφανώματος, τύχη να

συχαση, ήτοι σιωπήση, και δεν ελέγξη αυτών, "Ο τρόπος δε ούτος της πέση με την πενθεραν του, ή άλλο συγγενές πρόσωπου της αρραβωνιαστής

του, ο γάμος εμποδίζεται και δεν τελειώνει. Επειδή παρανομον πραγ

την διάθεσιν και του τρόπου του αμαρτάνοντος και συναρέσκεται εις

- - - - - - - - - , - - -

συγκοινωνιας δηλούται, και από εκείνα τα λόγια του Θεού. • Ταύτα

» έποίησας και εσίγησα ύπέλαβες ανομίαν ότι έπομαι σοι όμοιος, ήτοι συγ.

και κοινωνός της κακίας σου. Διο ταύτην την υπόνοιαν αναιρών ο Θεός λέ

αγει, ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπόν σου τας αμαρτίας σου.

» Αλλά δή, και από εκείνο όπου λέγει ο Παύλος ελέγχωντας τους Κοριν

» θίους, διά τι ήσύχασαν, και δεν ήλεγξαν τον πορνεύσαντα με την μη

» τρυιάν του «ύμείς πεφυσιωμένοι έστε, και ουχί μάλλον επενθήσατε,

» ένα εξαρθή εκ μέσου ήμων ό το έργον τούτο ποιήσας κ.τ.λ. (ά. Κο

ορινθίους, κεφ. έ. 2.), διό και ό Νηστευτής εν τώ κέ. κανόνι αυτού λέ

»γει, ότι ή μοναχή όπου ήξεύρει πώς μοιχεύονται, ή φθείρονται, ή άλ

»λας συναδέλφας της καλογραίας, και δεν το φανερώση εις την προε

»στωσαν, να κανονίζεται παρόμοια, καθώς και αι πράττουσα ταύτα,

α είναι νά γένη εν γνώσει τοιαύτη αιμομιξία. Eι δε πέση με την πεν
Η ε ι -

θεράν του αφού ειλογή τελείως και στεφανως την θυγατέρα της, ε

γάμος δεν χωρίζεται, αλλά επιτιμώνται οι την αιμομιξίαν ταύτην ποιή

σαντες. Ούτως ευρίσκεται ολόκληρον εν χειρογράφους βιβλίοις του Βλα
- ν - -- - - -- - - - -- -

στάρεως. Ελλιπή δε ευρίσκονται εν σελ. 512. της Γιούρι Γραικορ, τα

λόγια ταύτα του Βλασταρεως. Όθεν εκ των λόγων τούτων του Βλαστα

ρεως, και του Νηστευτού, συμπεραίνομεν, ότι και η τελεία ευχής ιερο

λογία, όπου λέγει ο Νικήτας Πρακλείας ανωτέρω, δεν δηλοί μνηστείαν μο

νην, αλλά ευλόγησιν τελείαν του γάμου, (καθώς και το εν τύποις εύρι

σκόμενου, χωρίζει την ευχήν της μνηστείας άπό τήν ιερολογία») και

-
-

- - - - - - - - -- -

στεφάνωμα. Όθεν και πρέπει να χωρίζεται ο άββαβωνιασθείς, και προ

 
 



ΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΟΑΕΓΟ, ΕΝΑ

-
-νί - -- Κι-Σ-- , ----- -- Η κ. » τ -ν-- - -------- -.- ν - -

Πά γία και τοπική Σύνοδος, ή συγκροτηθείσα εν Νεοκαισαρεία της Καππαδοκίας, τήκειμένη εν Πόντο, τώ λεγομένω Πο

λεμονιακώ, κατά τον Πτολομαίον και Πλίνιον, έγένετο εν έτει 315, κατά τον Δοσίθεον, και τον Μίλαν, ήτοι τω αυτώ μεν
-- ν - η η - - - - - -

έτει, κατά τον Δοσίθεον, και τους άλλους με το τής εν Αγκύρα, όχι δε και εν τω αυτώ καιρώ, αλλ' ολίγον ύστερον από εκεί

νην. Κατά δε τον Μίλιαν, ένα χρόνον ύστερα από εκείνην. Συνήλθον δε εις αυτήν, κατά τον Δοσίθεον (σελ. 976, της δωδε
-- - - - ν α - ν. -

καβίβλ) Πατέρες εικοσιτρείς, των οποίων έξαρχος ήταν ο Βιτάλλιος. Ούτίνες τους παρόντας ιέ κανόνας εξέδωκαν περί διαφό
α Α - Αν -- ν ν

ρων υποθέσεων, (1) άναγκαίους όντας προς την τής έκκλησίας ευταξίαν και κατάστασιν, οίτινες ώρισμένως μέν επικυρούνται από
η --ν -- Σ - Α - Λ, η , ν - ν ν ν - ν -- -

τον β' της οικουμενικής ς". άορίστως δε από τον ά της δ. και τον ά της και ζ. και διά της επικυρώσεως ταύτης οικου

μενικήν τρόπον τινά αναλαμβάνουσι δύναμιν,

ΟΙ ΠΕ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΝ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΟΙ

Κανών Α.

Πρεσβύτερος εάν γήμη, της τάξεως αυτών μετατίθεσθαι (2) εάν δε πορνεύση, ή μοιχεύση, εξωθεσθαι αυτόν

--

τέλεον, και άγεσθαι αυτόν εις μετάνοιαν.

Ερμη

-- - -

Επειδή κατά τον κ. Αποστολικόν μόνοι οι Αναγνώστα και Ψάλται μετά

ν

Υ Ε. Ι. Ο.

Γ - - -- - -

την χειροτονίαν υπανδρευόμενοι ού. καθαιρούν

ται. Διά τούτο ο παρών κανών διορίζει, ότι, εάν Πρεσβύτερος, ήτοι Ιερομόναχος, υπαγορευθή μετά την ιερωσύνην, εκβάλλεταιΥ ν - Η 9

από την τάξιν του, ήτοι καθαιρείται. Εάν δε πορνεύση, ή μοιχεύση, αφορίζεται από την εκκλησίαν τελείως, και βάλλεται
ν ν - - -- - -

εις τους τόπους των μετανοούντων ώς και οι Λαϊκοί (3) άνάγνωθι και τον κέ. Αποστολικόν,

Κ α ν ώ ν Β.

Γυνή εάν γήμητα δύω άδελφος, έξωθεί
αγα

ό ανήρ, δυσχερής τώμείναντι ή μετάνοια.

ζ- ν αν και - ν Σ.Σ. -

- - - ν ν ν σω μέχρι θανάτου, πλην έντώ θανάτω διά την φιλανθρωπίαν, ειπού

σα, ώς υγιάνασα, λύση τον γάμον, έξει την μετάνοιαν.

* --- - - η ν ν

Εάν δε τελευτήση ή γυνή εν τοιούτω γάμω ούσα, ή

Ερμηνεία,

Διορίζει ο παρών κανών, ότι ανίσως μία και η αυτή γυνή λάθη άνδρ

του ενός) και δεν θέλη να χωρίση τον αθέμιτον γάμον αυτόν, ας αφορίζεται από

Εάν δε κινδυνεύσασα εις θάνατον, υποσχεθή, ότι να χωρίση τον γάμο, α

τα θεία μυστήρια, και υγιάνασα, θέλει δεχθή εις τους τόπους των μετανοο

του τελείου γάμου πεσών εις την πενθεραν του Διά τί άγκαλά και ή

αληθής μνηστεία εις ταξιν γάμου λογίζεται, δεν είναι όμως κατά παντα

και γάμος τέλειος. Αλλ' ελάττων του γάμου, Όθεν και ό ξ6" τουΜε

γαλου Βασιλείου θέλει να άργίζεται, και να μένη απρόκοπος εις άλλον

βαθμών ο αναγνώστης, όπου προ του τελείου γάμου σμιξη με την άρ

ραβωνιαστήν του. Επιτίμου, το οποίον δεν έπρεπε να δώση εις αυτόν,
άν έσμιγε μετά την τελείαν ιερολογίαν του γάμου, Αλλά και Θεοδόσιος

ό παράκ είπεν, ότι η μνηστεία δεν αρκεί αντί του τελείου γάμου

(σελ. 232 της Γιούρι Γραικορωμ). Και τούτο δε εντεύθεν συνάγομεν,

ότι ιερολογία ου μόνον επί αρραβώνος λέγεται, αλλά και επί της τε

λείας του γάμου ευλογήσεως, καθώς πολλαχού ό Βαλσαμών εις τας προς

Μάρκου αποκρίσεις του, και άλλοι πολλοί τούτο βεβαιούσιν,
(1) Όθεν απορώ, διά τί τόσον ό Δοσίθεος σελ. 976. της δωδεκα

βιβλ. όσον και Σπυρίδων, ό Μήλιας εν τω ά., τόμο των συνοδικών (σελ.

137) παρά του Δοσιθέου ερανισθείς είπαν, ότι η παρούσα Σύνοδος έ

διώρισε περί των εν τώ διωγμώ επιθυσάντων, ή εξομοσαμένων, και ει

δολοφύτων γευσαμένων. Περί τοιούτων γαρ οι κανόνες ουτοι, ουδε γου,
το του Κωμικού, αναφέρουσε. Περί τούτων γαρ, ώς είπομεν, οι τής εν

Αγκύρα κανόνες έδιώρισαν,

(2) ο δε Ιωάννης, ο Αντιοχεύς εν τη συλλογή των Κανόνων τίτλ. 27.

αντί του, μετατίθεσθαι, κατατίθεσθαι έχει, όπερ δηλοί καθαιρείσθαι,
(3) Σημείωσα κατά τον Βαλσαμώνα και Ζωναράν ότι, επειδή κέ. Απο

στολικός διορίζει, ότι οι Πρεσβύτεροι πορνεύοντες, ή μοιχεύοντες καθαι

-- ----- , ----- , ----- , -------------

- - - - - ν

ας ονω αδελφούς (ήγουν τον έτερον μετά τον θάνατον
κ. 2.*

πο, την έκκλησίαν έως εις τον θάνατόν της.

γάνη. Τότε δια φιλανθρωπίαν ας μεταλαμβάνη

ντων (4) εάν δε αποθάνη, ο άνδρας, ή ή γυνή χω

ν

Ο
-

Α.

υ

ρούνται μόνον και όχι αφορίζονται. Σύμφωνοι δε με τον Αποστολικόν
- - - - -- - - ν - -

ειναι και ο λέ. Καρθαν και ο γ και λό. Βασιλ. διά τούτο οι κα

νόνες ούτοι, και καθ' ό σύμφωνοι. ώς είδ ν - 2 -τον θ’ και Σ - μη νοι, ως εισομεν, είναι με τον Αποστολικόν,

και και ο μεταγενέστεροι, πρέπει να επικρατούσε περισσότερον από τον
- Α.-- "Γ. - Σε δει με 2-. : -

παρόντα. Έμοι δε δονεί ότι άριστα συμβιβάζεται ο κανόν ούτος με

τον Αποστολικόν, και τους λοιπούς, εάν νοηθή ότι λέγει διά τους δις
και τρις και πολλάκις π - - 3 - ν

των ρ κό - κα πορνευσαντας, η μοιχεύσαντας πρεσβυτέρους α

: αθ' ότι αυτοί (αλλά και οι λοιποί Κληρικοί) εάν μετά τηνκα

αίρεσιν, πέσουν πάλιν ει - - - - - - ----- - - -

ρεσιν, ου, πάλι τις πορνεία, η μοιχεία, τότε πρέπει και να α

φορίζονται τελείως από την έκκλησίαν. Σύ, δε μου δρα και τον κά. της

την κακή κι ο ν. 2 - - ---- , ---- - - - , -----

ς - τρεις με τον παρόντα διορίζοντα, ότι οι εις κανονικά εγκλή

ματα: κληρικοί όχι μόνον με τελείαν και παντοτεινήν καθα

ρισιν αναιρούνται, αλλά και εις τον τόπον των λαϊκών έξωθούνται, και
- ---- - - - - ν -

το σχήμα των λαϊκών λαμβάνουσιν. Οποίας δε παιδείας λαμβάνουν από

τους νόμους οι υπανδρευθέντες ιερομό - - - - - καις ν μ. - - - - ρε εντε, ιερομοναχοι, ορα εις την υποσημ. τους.

της σ', και τού γ. Βασιλείου. -

- -- - - - - -

(1) Δήλον δε ότι ή γυνή αύτη υγιανασα,

:: μένει πάλιν ακοινώνητος των μυστηρίων, έως ού

τελειωθή ό δοθείς εις αυτήν κανών διά τήν άθε - 1

ήν άθεκατ Σ. -- ν

της ά. Συνόδου, τον τ. τής εν Αγκύ α Σ τριτογαμιαν κατα τον γ.
δε αυτής εί - , -- γ ρι αι τον έ, τού Νύσσης. Κανών
Ε (χ. Τι ίναι, κατά τον οή. - ν. --- ν - ---

- - και να του Βασιλείου, επτά χρόνο. Τρεις δε, κα
τά τον Νηστευτην εν τους επιτιμίοις. ι

και εν τω τοπω των με

---------------------------- , ----- , ---------
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ρίς να χωρίσουν τον τοιούτον παράνομον αθέμιτον γάμο, δύσκολα ήμπορεί να δεχθή εις μετάνοιαν όποιον μέρος από τα δύω

μενη ζωντανό, επειδή ή μεν αληθής μετάνοια κατορθούται την αποχήν του κακού, το δε μέρος όπου μείνη ζωντανών από

τον τοιούτον γάμο, πώς θέλει δεχθή, ή λογισθή ότι μετανοεί αληθώς, εις καιρόν όπου δεν έκαμεν αποχή, ήτοι δεν έχω

ρίσθη θεληματικώς από τον αθέμιτον γάμον μή χωρισθεν γαρ προ του, θανάτου, δείχνει, ότι, αν ήταν ζωντανών το αποθα

μένον μέρος, ήθελε συνευρίσκεται ακόμη με αυτό (1) όρα και τον ιθ. Αποστολικόν,

Κανών Γ.

ανε

με

--------------------------------------------- -- --------- -
----------------

Περί των πλείστος γάμος περιπιπτόντων, ό μεν χρόνος σαφής ό ώρισμένος, ή δε άναστροφή, και ή πίστις

αυτών συντέμνει τον χρόνον.
α

Ερμηνεία

Ο μεν παρών κανών λέγει ότι είναι φανερός ο καιρός του επιτιμίου των πολυγάμων, ταυτόν ειπείν των τριγάμων, ότι, αν

και ο χρόνος των τριγάμων ήνα δωρισμένος, με όλον τούτο ή διά την τριγαμίαν μετάνοια αυτών, και η θερμή πίστις που
-- - ν --

αυτοί έχουν προς τον Θεόν, δύνατα νά παρακινήση των Αρχιερέα, ή Πνευματικό τους, να λιγοστεύση των καιρών του επιτιμίου των (2)

Συμφωνία,

«Οδεμέγας Βασίλειος εν τω δ’ αυτού κανόν, τους τριγάμους πέντε

δεν είναι από κανόνα τινά των πατέρων παραδεδομένος, αλλά από μόνην την συν
- - - - - ν ν ν Α - ν αν ν -

πώς λοιπόν ελάνθασε τούτο τον πολύν τη σοφία Βασίλειον; ή σύνοδος γαρ αύτη.

ο παρών κανων ώρισμένον λέγει τον χρόνον τών τριγάμων, όχι από

Α ν -- » ν

»λέγων, ότι ο πενταετής αυτός αφορισμός

νήθειαν και ακολουθίαν των παλαιοτέρων

»προτέρα είναι από τον μέγα Βασίλειο». Αλλ' ίσως και

εγγράφου κανόνος, αλλά από συνηθείας, συμφώνως με τον μέγα Βασίλειο. Επειδή γάρ α
--

1 ν.

»την κοινήν και επικρατούταν συνήθεια, διά τούτο ουδε όλως έχρειάσθη εγγράφως εδώ να διορισθή

»λέγει ο Βασίλειος, ότι ή τριγαμία είναι μεγαλητέρα άμαρτία από την πορνεία. Εν δε τώ

» έκκλησίας την τοιγαμίαν όνομάζει»
- -- νησίας ι ρίγαμ κα- -

χρόνους αφορίζει από την κοινωνίαν των μυστηρίων,

ν ν

ν υτός ήταν φανερός εις όλους από

Α1 - - - -

Ενδετώ π. κανόνι αυτού

ν. βύπασμα και μολυσμών της

-- Κανών Δ.

Εάν πρόθηταί τις επιθυμήσας γυναικός, συγκαθευδήσαι μετ' αυτής, μη έλθη δε εις έργον αυτού ή έπιθύμη

σις (3), φαίνεται, ότι υπό τής χάριτος έβρύσθη.

Ερμηνεία

Διορίζει ο παρών Κανών, ότι, άνισως τινάς κατά προσβολήν και ένθύμησιν λογισμού επιθυμήση τινός γυναικός. Έπειτα κοντά

(1) "Ον τρόπον και ο Μέγας Βασίλειος εν τω λθ'. κανόνι παντοτεινήν

μοιχαλίδα κρίνει την γυναίκα εκείνην όπού έπήρεν άνδρα τον μοιχεύον

τα αυτήν ότε έζη ο πρώτος άνδρας της. Επειδή όσον το εις αυτούς, άν

ακόμη ήθελε ζή, εκείνος, αυτοί ήθελαν να μοιχεύωνται.

(2) Σημείωσα ότι τον τρίτον γάμον παρανομίαν ονόμασεν ο θεο

λόγος Γρηγόριος Πολυγαμίαν δε (ώς και ούτος ο Κανών) μάλλον δε πορ

νείαν συνεσταλμένην ο Μέγας Βασίλειος. Κατά δε το 922, έτος επί

Κωνσταντίνου τού Πορφυρογενήτου, και "Ρωμανού του πενθερου αυτού,

όντος τότε Βασιλοπάτορος, τόμος εξεδόθη συνοδικός ό της ενώσεως και

λούμενος, όστις έδιώρισεν ότι οι μεν τεσσαράκοντα όντες χρόνων, και

παιδια μη έχοντες δίγαμοι, συγχωρούνται να λαμβάνουσι και τρίτην γυ

ναϊκα διά την θεραπείαν της ατεκνίας των, να κανονίζωνται όμως πέντε

χρόνους να μην μεταλαμβάνουν, χωρίς να λιγοστεύσουν οι χρόνοι τε

λείως, και μετά τούτους μίαν φοράν μόνον τον κάθε χρόνον να μετα

λαμβάνουν κατά την άγιαν ανάστασιν. Εάν δε τέκνα έχουσιν, ουδέποτε

συγχωρούνται να τριγαμήσουν. Όσοι δε τριάντα χρόνων όντες, παιδία

δεν έχουσιν, έσυγχωρήθησαν και αυτοί διά τό της ηλικίας νεαρών και

ευόλιστον, να λαμβάνουν και τρίτην γυναίκα, εις τέσσαρας όμως χρό

νους να κανονίζωνται να μην μεταλαμβάνουν, και μετά τούτους, τρεις

φοραΐς μόνον τον κάθε χρόνον να μεταλαμβάνουν, κατά την Χριστου

ανάστασιν, και την αυτού γέννησιν, και την τής Θεοτόκου κοίμησιν.

Eι δε παίδας έχoυσι, πέντε χρόνους να επιτιμώνται κατά το σύνηθες.

Ορα σελ. 976. τον τόμ. της συλλογής των συνόδων. Όσοι δε είναι
- - - ν - ν -- ν- - ν

υπερ τους τεσσαρακοντα πεντε χρονους, ουτοι σεν συγχωρούνται ποτε

να λάβουν τρίτην γυναίκα, κάν και τέκνα δεν έχουσε. Και τούτο, δηλ.

ο κατά των τοιούτων τριγάμων διορισμός, σχεδόν είναι το κυρίως αι
4 - 1 ι )

του, όπου την σήμερον έγέννησε διωγμόν μέγαν εις εκείνους όπου θέ.

λουσι να μεταλαμβάνουσι συχνότερον τα θεία μυστήρια, Όθεν και μέμ

φονται μερικοί εκείνον όπου έβαλεν αυτόν τον διορισμών μέσα εις τό ώ

ρολόγιον, ώσαν ένα νόμον και κανόνα καθολικών δι' όλους τους Χριστια

νούς, εις καιρου όπου έβαλθη ώσαν μια ποινή κατά μόνης της άκρασίας

των τριγάμων. Όμως άδικα λέγω εγώ μέμφονται τον πτωχών εκείνον.

Επειδή ο σκοπός εκείνου δεν είναι εκεί, ότι τάχα όλοι οι Χριστιανοί

πρέπει να κοινωνούν τρεις φορας του χρόνου, καθώς αστόχαστα πολ

λοι και σπουδαίοι και αμαθείς έτζι παίρνουσι το νόημα, και διά

τούτο οι ζηλωταί όρθόδοξοι τον κατηγορούν. Όχι, λέγω, δεν είναι έτζι,

αλλά καθώς φαίνεται προς τους κοιλιοδούλους αντιφερόμενος, και μάλι

στα εκείνους όπου συγκατοικούν με τους Λατίνους, και μανθάνουσιν από

εκείνους νά αθετούν τις πατροπαράδοτους νηστείας, λέγοντες ότι μία μόνη

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - - -

- - - -

είναι ή νηστεία ή μεγάλη τεσσαρακοστή, ή δε άλλας είναι χθεσινά και

προχθεσινά εφευρέματα, εις αυτάς, λέγω, τας φλυαρίας αντιφερόμενος -

κείνος ό ανατολικός ζηλωτής έβάλθη να αποδειξη, ότι και η νηστεία του

Σαρανταημέρου, και η νηστεία του Αυγούστου είναι παλαιας, και όχι ύ

στερινά έφευρέματα, Όθεν φέρωντας εις τούτο και άλλας αποδείξεις, στο

χαστικώτατα έφερε και τον τόμον της ενώσεως, όπου έγινε», ώς είπε

μεν, εις τούς 922, εις τον οποίον βλέπομεν, πώς οι Πατέρες εκείνης της

Συνόδου, αναφέρουν κοντά εις την αγίαν τεσσαρακοστήν, και τις άλλας

δύο. Όθεν συμπεραίνεται και εκείθεν ή αυτών αρχαιότης. Και αληθινά,
διά να ειπούμεν και ημείς ώς έν παρόδω. Πρέπει να έχουν και αυταίς

το αδέσιμου, διά τί, όταν εις τα 922, έτη σημειώνωνται, και ημείς

τώρα ευρισκόμεθα εις τους 1790 και επέκεινα, πώς ήμπορουμεν να

τάς λέγωμεν νεωτερίσματα, έπειτα τότε σημειώνονται, μια από τότε

δεν άρχισαν, αλλά και προτήτερα ήσαν. Ήγουν εξ αρχαίων χρόνων ε

συνεθίζοντο εις την έκκλησίαν, και ώς κοινάς και παρά πάντων φυλασ–

σομένας τάς αναφέρουσε. Και αποφασίζουσα διά τους τριγάμους, ότι

τότε και τότε μόνον να κοινωνούν. Διά τί; όχι αλόγως βέβαια, αλλά

διά τί πάντοτε ευρίσκονται κατεγνωσμένοι από την άκρασίαν τους. Όθεν

και ή εκκλησία δεν τους εξέκοψε να τους βίψη έξω ολότελα, υπομένει

όμως και τους βλέπει μέσα εις τους περιβόλους της, ώσαν ρυπασμα.

Διά τούτο και αφού τους παιδεύση με την πολυχρόνιου ακοινωνησίαν,

συγκαταβαίνει να τους κοινωνά μόνον τρεις φοραΐς τον χρόνον, αλλ' όχι

και συχνότερα, καθώς οι άλλοι Χριστιανοί, επειδή πάντοτε έχουν επικ

νω τους την αιτίαν, όπου τους κάνει αναξίους διά να παρρησιάζωνται

συχνότερα εις των αγίων την λαμπρότητα τούτο είναι το αληθώς και

κυρίως αίτιον, όπου έπαρακίνησεν εκείνον τον χριστιανών, και ανέφεραν

εκεί τον τόμον της ενώσεως, καθώς είναι δηλον, από την επιγραφήν της

περί των νηστειών υποθέσεως. Οι δε ανόητοι, μή στοχαζόμενοι τον σκο

πόν, και την πρώτην αιτίαν του λέγοντος, τούτο μόνον άρπάζουσεν ε

κείθεν, ότι τρεις φορείς μόνον γράφει εις το ωρολόγι να κοινωνούν οι

Χριστιανοί. Ο Κύριος να τους δώση επίγνωσιν, διά να αισθανθούν το

συμφέρον της ψυχής του, και να διορθωθούν Και τούτο δε σημείωσαν,

ότι άνισως βίαν επάγουν ούτοι οι δίγαμοι διά να τριτογαμήσουν, πρέ

πει να επιτιμώνται κατά την συνοδικήν διάγνωσιν Μανουήλ Κωνσταν

τινουπόλεως του Χαριτοπούλου (σελ. 239. της Γιούρι Γραικορ), αλλά και

ό ιερεύς ότου τοιούτον γάμον ιερολογήσας, του τρίτου δηλαδή, πρέπει

να καθαρητα. Επειδή παχύτητα νόμου ηγνόησε κατά την ξ6, από ερε

σιν Βαλσαμώνος,

(3) Εν άλλοις, ή ενθύμησις.
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εις την προσβολήν της επιθυμίας ταύτης, κάμη συγκατάθεσιν (τούτο γάρ δηλοί το πρόθητα) και σπουδάση να κοιμηθή με

την γυναίκα που έπεθύμησεν. Όμως δεν ήλθεν εις πράξιν ή ένθύμησις του αύτη και συγκατάθεσις, όχι από κανένα εμπόδιον

εξωτερικό, αλλά διά τι προ της μίξεως, εις αυτόν γενόμενος ο ούτως συγκατατεθείς, άπεπήδησε παρευθύς, και το έργον δεν

έκαμε, κατά τον Ζωναράν. Ούτος, λέγω, φαίνεται, ότι υπό της θείας χάριτος έλυτρώθη από την πράξιν της αμαρτίας. Πλην

διά την συγκατάθεσιν και σπουδήν που έκαμεν εις τό νά πράξη την άμαρτίαν πρέπει νά έπιτιμάται από τον πνευματικών, κα

θώς λέγει και ο Ζωναράς. Δΐδ και ο μέγας Βασίλειος έντώ ό, αυτού κανόνι Τον διάκονον που φθάση να έλθη μέχρι

μόνον φιλήματος γυναικός, και εξομολογηθέντα, άργίζει προς καιρόν από την λειτουργίαν του. (Αγκαλά και το φίλημα δεν εί

ναι μόνον άπλή συγκατάθεσις, αλλά και μέρος πράξεως). Περί δε προσβολής, συνδυασμού, συγκαταθέσεως, πάλης, και αιχμα

λωσίας, ή πάθους, δρα εις τον β', γ', δ' και έ του Νηστευτού, και την εκείνων υποσημείωσιν όρα προς τούτοις και την γ.

υποσημείωσιν τού τι του Βασιλείου, --

Κανών Ε.

Κατηχούμενος, εάν εισερχόμενος εις κυριακών, έντητών κατηχουμένων τάξει στείκη. Ούτος δε άμαρτάνων(1),

εάν μεν γόνυ κλίνων, άκροάσθω, μηκέτι άμαρτάνων. Εάν δε και άκροώμενος έτι άμαρτάνη, έξωθείσθω.

Ερμηνεία

Δύω τάξεις ήσαν των κατηχουμένων. Μια μέν τών τελειοτέρων, οίτινες έστέκοντο εις την λειτουργία έως της ευχής των

κατηχουμένων, την οποίαν και το γόνυ κλίνοντες ήκουον, επιτιθεμένης εις αυτούς, και της του ιερέως χειρός, και ούτως εξήρ

χοντο της εκκλησίας. Αλλη δε των ατελεστέρων, οίτινες ώς νεωστί προσελθόντες εις την πίστιν, ήκουον μόνον τας θείας γρα

φάς, και μετά την ανάγνωσιν τού Ευαγγελίου, ευγαιναν έξω. Αέγει λοιπόν ο παρών κανών, ότι, άνισως τινάς κατηχούμενος ά

πό τους τελειοτέρους και γόνυ κλίνοντας, άμαρτάνη, ας βάλλεται παρακάτω εις τον τόπον τών άκροωμένων κατηχουμένων, εάν

κάμη άποχήν τής άμαρτίας. Ανίσως δε και εις τούς άκροωμένους ευρισκόμενος, πάλιν άμαρτάνη, άς έκβάλλεται τελείως έξω

και άπό τον νάρθηκα, και ας βάλλεται εις τον τόπον τών προσκλαόντων, έξω της πύλης του νάρθηκος, όρα και τον ιδ. της

πρώτης και την ιχνογραφίαν του ναού εν τω τέλει,

Κανών ς".

Περί κυοφορούσης, ότι δε φωτίζεσθαι, όπότε βούλεται. Ουδέν γάρ εν τούτω κοινωνεί ή τίκτουσα τωτικτομέ

νω. Διά το, εκάστου ιδίαν την προαίρεσιν την έπι τή ομολογία δείκνυσθαι.

Ερμηνεία,

Επειδή το έντή μήτρα έμβρυον μέρος είναι της έγγαστρωμένης κατά το δεύτερον θέμα του πρώτου κεφ. τού ζ. τίτλ. του

λά. Βασιλ. (παρά Φωτίω τίτλ. δ. κεφ. ι), διά τούτο ήθελοντινές πώς δεν πρέπει ή γυνή νά βαπτίζεται όταν ήνα έγγαστρω

μένη, άλλ' αφού γεννήση. Ένα μη συμβαπτισθεν πρώτον μαζή με αυτήν και το έν τη μήτρα αυτής έμβρυον. Και ύστερον πά

λιν μετά το: βαπτιζόμενον, φανή ότι βαπτίζεται δύω φορας. Όπερ άτοπον. Όθεν ο παρών κανών εναντιούμενος

εις τους τούτο λέγοντας (2) διορίζει, ότι ή έγγαστρωμένη γυνή, κατηχουμένη ούσα, οπόταν θέλη, ήμπορεί διά νά βαπτισθή.

Επειδή δεν μεταδίδει αύτη τον φωτισμών και το βάπτισμα εις το έν τη μήτρα της έμβρυον, άλλ' αύτη μόνη βαπτίζεται

Διότι εις το να ομολογήση τινάς ότι συντάσσεται με τον Χριστόν, και αποτάσσεται τον διάβολον έντώ βαπτίσματι, και απλώς

ειπείν, εις το να βαπτισθή τινάς, χρειάζεται να δείξη την εδική του προαίρεσιν, ή διέαυτού αμέσως, ώς επί των εν ηλικία

λόγου δεκτική, βαπτιζομένων, οποία είναι και της έγγαστρωμένης ταύτης μητρός. Η διά μέσου του αναδόχου, ώς επί των εν

νηπιότητι βαπτιζομένων(3) το έντή κοιλία έμβρυο, ούτε διέαυτού ήμπορεί να δείξη ταύτην, μη έχον ακόμη προαίρεσιν, ούτε

διά του αναδόχου, ώς μή ακόμη γεννηθέν, μήτε βαπτισθήναι δυνάμενον,

(1) Εν άλλοις, άμαρτάνει. η θεία παιδαγωγών, ώστε όπου εις το εξής να ευρίσκεται υποκάτω εις

(2) Ότι το εν τη μήτρα ειδοπεποιημένον έμβρυον δεν είναι μέρος καυτόν, ώσαν εις θείον πατέρα, και ανάδοχον της ιεράς σωτηρίας του.

της έγγαστρωμένης, ά. μεν ικανώς απέδειξεν ό παρών κανών με την ύ- (περί εκκλησιαστικ, ιεραρχ. κεφ. ζ). Και ο Χρυσόστομος δε φησε (λόγω

πεναντίωσιν όπου κάμνει εις τους τούτο λέγοντας. Eι γάρ ήν μέρος αυ- νεις τον διά της στέγης καταβιβασθέντα παράλυ), ετέρου πιστεύσαντος,

της, έπρεπε, βαπτιζομένης αυτής όλου ούσης, να συμβαπτίζεται και το έτερος ου θεραπεύεται, πλην ειμή τις, ή δι’ ηλικίαν άωρον (ώς τα βα

μέρος αυτής. "Αει γάρ τώ όλω το μέρος συνακολουθεί, β. ότι το εξει- απτιζόμενα νήπια δηλ.), ή διά υπερβάλλουσαν ασθένειαν, αδυνάτως έχει

κονισμένον έμβρυον ιδίαν έχει καθ’ εαυτό υπόστασιν, ξεχωριστήν από και προς το πιστεύσα (ώς ό παράλυτος), ο δε θεολόγος Γρηγόριος (λογω

τήν της μητρός, ήτις είναι χαρακτήρ ύποστάσεως, κατά τόν θείον Δα- κεις τό βάπτισμα) τα νήπια όπου, μήτε την ζημίαν αισθάνονται, μήτε

μασκηνόν. Αλλά και διά τί και το σώμα όπου έχει, και με όλον όπου και την χάριν, πρέπει, λέγει, να βαπτίζωνται, αν ακολουθήση εις αυτά κίν

έλαβε την σύστασιν, κυρίως μεν από το σπέρμα του άνδρός, επομένως οδυνος. Επειδή κάλλιον είναι να βαπτισθούν και χωρίς να γνωρίσουν

δε και από τα καταμήνια αίματα της μητρός, έξών αμφοτέρων ή σύλ και την χάριν του βαπτίσματος, παρά να αποθάνουν αβάπτιστα και ατέ

ληψις αυτού εγένετο, ιδίαν όμως πλουτεϊ κίνησιν και κυκλοφορίαν, δια- κλεστα, καθ' ότι και ή περιτομή, ήτις τύπον είχε τού βαπτίσματος,

φορετικήν από την κίνησιν της μητρός αυτοκίνητον όν, και εν τώ της και εις τά άσυλλόγιστα και άγνωστα εδίδετο οκταήμερα νήπια, και καθ'
- -- - - - -- -- - α ν - - - - ν

μήτρας ύγρώ καθ' εαυτώ κολυμβών και γ. διά τί ή ί. διάταξις του γ.
- - ν - - ν ν - ν - ν

τίτλου του μά. βιβλ. και ή κς" διάταξις του ισ. τίτλ. του ν. βιβλ.

(παρά Φωτίω τίτλ. δ. κεφ. ι) ρητώς διορίζουσιν ότι το κυοφορούμενοι

δεν είναι μέρος της μητρός, ώς άλλο γαρ εν άλλω εστί. Όθεν ακολού

θως, επειδή δεν είναι μέρος της μητρός, αλλ' ίδιον έχει και σώμα, και

ψυχήν, και κίνησιν, δεν συμβαπτίζεται με την αυτό έγγαστρωμένηνμη

τέρα του, αλλά χρειάζεται να βαπτισθή ιδίως και καθ' εαυτό. Δε ο οι

λιγοντες ότι μέρος της μητρός έστι το έμβρυον, ουκ ορθώς λέγουσι,

κάν τό β. θέμα τούτο λέγη, ώς είπομεν.

(3) Κατά γαρ τον Αρεοπαγίτον Διονύσιον, «οι φυσικοί γονείς παραδί

δουσε τον παίδα αυτών εις τινα των μεμυημένων αγαθον εις τα

ότι και ή χρίσις τών άνωφλίων της πόρτας των Εβραίων ή διά του

αίματος γινομένη, δια των αναισθήτων έφύλαττε τα πρωτότοκα Ι απο Κορθ

Είδε και λέγει τινας, ότι καθώς ο άπιστος ανήρηγίαστα, 15, 16,

κατά τον Απόστολον, έν τη πιστή γυναικι, έτζι και τα άβαπτιστα νή

πια βαπτίζονται και αγιάζονται διά του βαπτίσματος της μητρός, καθ'

ότι και ταύτα άγια ονομάζει ο ίδιος Παύλος, ας ακούση ότι ήγίαστα

ο άπιστος ανήρ διά την ελπίδα της μελλούσης σωτηρίας της διά του

βαπτίσματος. Διότι επιφέρει ο Παύλος «Τι γαρ οίδας, γυναι. Eι τον άν

δρα σώσεις». Ομοίως και τα τέκνα άγια είπεν ο Παύλος. Ούχ ότι εισι

πιστών τέκνα (τέκνα γαρ αυτών εισι, σαρκικά μη μετέχοντα της πί

στεως τών γονέων, καθ' ότι μετά του προπατορικού γεννώνται άμαρτή
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Κανών Ζ.

Πρεσβύτερον εις γάμους διγαμούντων μή εστιάσθαι. Έπει, μετάνοιαν αιτούντος του διγάμου, τις έσται ο Προ
ν - - - α - ν -

σβύτερος, ό διά της έστάσεως συγκατατιθέμενος τους γάμος;

Ερμηνεία,

Ο παρών κανών διορίζει ότι ο "Ιερεύς να μην καθίση νά φάγη εις τον γάμον του διγάμου. Επειδή ο δίγαμος είναι ύποκά

τω εις άμαρτίαν και επιτίμιον, ο δε Ιερεύς άν καθίση και φάγη, δείχνει με τούτο ότι συνευδοκεί και συγχαίρει και αυτος εις

τον υπό άμαρτίαν και κατάγνωσιν αυτών γάμοντου (1), ο γαρ πρώτος γάμος, κατά τον θεολόγον Γρηγόριο, είναι νόμος,

Μία γάρ έστιν ή νόμιμος συζυγία, και γυναικός προς άνδρα, και άνδρός προς γυναίκα διά θείας φωνής και παρουσίας εν τω

έν Κανά γάμω νενομοθετημένη. Διό και άκατάγνωστος ων, στεφανούτα, και τα θεία μεταλαμβάνει μυστήρια, (και άρα την

υποσημείωση του γ. της τ.). Ο δε δεύτερος γάμος είναι συγχώρησις κατά συγχώρησιν γάρ και συγκατάβασιν ή τούτου γί

νεται χρήσις. Διότι και εκείνο που λέγει ο Παύλος περί των χηρών. Είδε ουκ έγκρατεύονται, γαμησάτωσαν(ά, Κορινθ, κεφ. ζ. ";
ο Χρυσόστομος ερμηνεύων φησί, ότι το λέγει κατά συγγνώμη, και όχι κατ' επιταγήν (ον τρόπον δηλ. συνεχώρησε και τη

συχνήν συνουσίαν των πρωτογάμων δια την άκρασίαν αυτών). Είδε κατά συγχώρησε, φανερόν ότι ουδέ εύλογος, ουδε ακατά

γνωστος είναι, αλλ' υπό κατάγνωσιν και αμαρτία». Όθεν κατά μεν τον δ. Βασιλείου, εις ένα, ή δύω χρόνους εμποδίζεται
των θείων μυστηρίων. Κατά δε τον β του Νικηφόρου, ουδέ στεφανώνεται. Διο είπε και ο Θεοφόρος Ιγνάτιος έντή προςΑν

τοχες Επιστολή. «Μία ένι, ου πολλαί εν εδόθησαν έντή κτίσει.» Οδ. Κλήμης ο Στρωματείς λέγει «ο δευτερογαμήσας, οιουχ
α ν - - - - - - -

Σάμαρτάνει μεν κατά την διαθήκην, ου πληροίδε την Ευαγγελικήν τελειότητα δόξαν δε αυτώ ουράνιον περιποιεί, εάν την δ.
- - ν ν - - -

»θεσαν θανάτω συζυγίαν, άχραντον φυλάσση, πειθόμενος τη οικονομία ευαρέστως.»

Κανών Η.

Τυνήτίνος μοιχευθείσα λαϊκού όντος, εάν έλεγχθή φανερώς, ό τοιούτος εις υπηρεσίαν έλθεν ου δύναται "Εάν

δε μετά την χειροτονίαν μοιχευθή, οφείλει άπολύσα αυτήν. Εάν δε συζη, ού δύναται έχεσθαι της έγχειρισθείσης

αυτών υπηρεσίας,

Ερμηνεία -

α
ν ν αν -- - - -- - -

Διορίζει ο παρών Κανών, ότι, ο ίσως τινός λαϊκού ανδρός μοιχευθή ή γυνή, και φανερώς έλεγχθή διά των προσώπων των
ν -- - ν αν - - α - - -

δυναμένων αυτής κατηγορείν (περί ών ορα εις την υποσημείωσιν τού μή. Αποστολ), ο άνήρ αυτής δεν δύναται να άναβή εις
α

βαθμόν τινα ιερατικόν. Ομοίως και άνισως ή

- -
-

γυνή μοιχευθή Ιερωμένου, ο τοιούτος πρέπει να χωρίση την τοιαύτην γυναίκα του,
ν ν α ν Αν ν ν ν Α ν - -

εάν θέλη να εχη την Ιερωσύνην. Όχι και θέλει να έχη την μοιχαλίδα ταύτην, δεν ήμπορεί να έχη ένταυτώ και την Ιερων - - - - ν - η - η - - 1 ν -

σύνη, αλλά καθόρεται από αυτήν (2), άρα και τον κέ, Αποστολικόν,

Κανών Θ.

Πρεσβύτερος, εάν προημαρτηχώς σώματι προαχθή και ομολογήση, ότι ήμαστε προ της χειροτονίας, μη προσ
η ν

φερέτω, μένων εν τους λοιπούς διά την άλλην σπουδήν. Τα γάρ λοιπά αμαρτήματα, έφασαν οι πολλοί, και την
ν ν ν ν » - ν -- - -- ν - - - ν - - - -

χειροθεσίαν άφιέναι, Εάν δε αυτός μη όμολογή, έλεγχθήνα δε φανερώς μη δυνηθή, έπ' αυτώ εκείνω ποιεσθαι την

εξουσίαν.

ματος, των γονέων καθαρθέντων απο αυτό διά του βαπτίσματος), αλλ'

ότι μέλλουσε να κοινωνήσουν της πίστεως και της ευσεβείας των γο

νέων διά του βαπτίσματος,

(1) Διά τί δε ό ιερεύς δεν συγκατατίθεται εις τον κατεγνωσμένου

γάμον τών διγάμων, όταν αυτόν εύλογή, αλλ' όταν στέκεται και τρώγη

εις αυτόν και εις τούτο ημπορεί να ειπή τινάς, ή μεν ιερολολογία και ευ

λόγησις εξ ανάγκης πρέπει να γένη παρά του ιερέως. Επειδή χωρίς αυ

την ό κατά συγχώρησιν γάμος αυτός, δεν είναι δυνατόν να συζευχθή.

ο θεν διά την αναγκαν ο ιερεύς τούτο ποιών, ου συγκατατίθεται. Το

δε να σταθώ να φαγη εις αυτόν, τούτο, κοντά όπου δεν είναι αναγ

καίον, είναι προς τούτοις και χαράς υπόθεσις. Όθεν ο τούτο ποιήσας,

δείχνει τρόπον τινά ότι συγχαίρει και αυτος εις τοιούτον εφάμαρτον.

Eι δε και ο Ζωναράς λέγει, ότι εις διγαμους βασιλείς εφάνησαν συν

τρώγοντες πατριάρχα και μητροπολίται. Αλλ' όμως σπάνια όντα τα

τοιαύτα, και έξω της κανονικής ακριβείας, νόμος της έκκλησίας ου γί

νεται. Διότι και ο Ηρακλείας Νικήτας εις τον πρώτον αυτού κανόνα

λέγει ότι νενόμισται να μην συνδετνούσιν εις τους δευτέρους γαμους

οι ιερολογήσαντες αυτούς πρεσβύτερο, κατά τον κανόνα τούτον. Eι δε

και αυτός ο Νικήτας λέγει ότι η μεν ακρίβεια τους διγάμους δεν συ

νεθίζει να στεφανώνη, ή δε συνήθεια της μεγάλης έκκλησίας τα τοιαύτα

ου παρατηρείται, είναι έξω της κανονικής ακριβείας. Δι’ό ουδε πρέπει

να το μιμούμεθα. Οι γερ εις τας κεφαλάς επιτιθέμενοι στέφανο, σύμ

βολον είναι της νίκης, κατά τον Χρυσόστομον (όμιλ. θ. της πρώτης προς

Τιμοθέου) ότι αήττητοι γενόμενοι, ούτω συζεύγνυνται, και ότι ούκ ένι

κάθησαν υπό της ηδονή, υπό της οποίας οι διγαμούντες φαίνονται να

ένικηθησαν, και δια τούτο ανάξιοι των στεφάνων εισι, Σημείωσα όμως

ότι δεν πρέπει νά συγχαινόμενα και να αποστρεφώμεθα τούς διγάμους,

Τούτο γαρ ήταν ίδιον των Ναυπτιανών, κατά του ή της πρώτης, Αλλά

να συγκοινωνούμε με αυτούς, κατά τον αυτόν.- "Αγκαλά και ο θείος
Χρυσόστομος λέχη, ότι τους δευτερογαμούντας πολλοί περιπαίζουσι, και

εις τα παζάρια, και όσπήτια και πολλοί τους αποστρέφονται, και την
φιλίαν αυτών μισούσι (σελ. 265 του τ. τόμ. λόγ, περί παρθενίας), Ότι

δε οι ιερείς δεν πρέπει να συντρώγουν εις τους γάμους των διγάμων,

λέγει και Νικήτας Χαρτοφύλαξ ο Θεσσαλονίκης (σελ. 350 της Γιούρ

Γραικορωμ.).

(2) Σημείωσα, ότι, εάν και ο λαϊκός παρευθύς χωρίση την μοιχεν

θεσαν γυναίκα του, δύναται να γένη ιερεύς, εάν ήναι κατά τα άλ

άξιος, και όχι καθώς ουκ ορθώς το εναντίον λέγει ό Βαλσαμών. "Ωσπερ

γαρ ιερωμένος χωριζόμενος την μοιχευθείσαν γυναίκα του, έχει την εν

ρωσύνην, ούτω καί ό λαϊκός την τοιαύτην γυναίκα του χωριζ μενος,

δύναται γενέσθαι ιερεύς. Ει δε και ό ένας και ο άλλος έσμιξαν με την

γυναικάτων αφού έμοιχεύθη, κάν και εν αγνοία, όμοίως μήτε ο ιερεύς

δύναται να έχη την ιερωσύνην, ούτε ό λαϊκός νά τήν λαβη. Επειδή η

μοιχευθείσα γυναίκα των έμολύνθη, και αυτοί ώς σμίξαντες με αυτόν

συνεμολύνθησαν, και διά τούτο και οι δύω είναι της ιερωσύνης ανάξιοι.

Σημείωσα δε ότι ή μοιχευθείσα γυνή του λαϊκού, και του ιερέως, καν

και δεν ελεγχθή από άλλους ως μοιχαλίς, αλλ' αυτή αφ' εαυτής εξομο
ληθή την μοιχείαν εις Αρχιερέα ή Πνευματικόν. Παρομοίως και τότε οξ

έχοντες αυτήν, εάν δεν την χωρισθούν, προς ιερωσύνην είναι ανάξιοι.

Eι δε λέγουσι τινές, νόμους προβάλλοντες πολιτικούς, ότι η μοιχειο

θείσα, καν αυτή με το στόμα της ομολογώ ότι έμοιχεύθη, δεν πρέπει

να πιστεύεται, εάν δεν ελεγχθή, εσφαλμένως λέγουσιν, ελεγχόμενοι από

τον θ'. και ί. της παρούσης συνόδου, το εναντίον διορίζοντας, και τον

γνώμην ήμων βεβαιώνοντας. Άλλως τε και οι νόμοι λέγουσι, να μη κα

ταδικάζεται ή ομολογούσα ότι έμοιχεύθη (όπερ και αυτο καινόν αληθώς

και παράδοξον όνομάζει ο Βλάσταρς), και όχι να μη πιστεύεται
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Ερμηνεία,

Ανίσως τινάς Ιερεύς, προ του μεν νά ερωθή ήμαρτεν εις το σώμα, ήτοι ήλθεν εις μίξιν σαρκικήν. Μετά δε την "Ιερωσύ

νη, ομολογήση ο ίδιος (τυχόν εις τον πνευματικόν του πατέρα, ή Αρχιερέα), ότι ήμαστε προ του να χειροτονηθή. Ο τοιούτος,

προστάζει ο παρών κανών, ότι πρέπει νά μήν ιερουργή (όμου δε με την ιερουργία, συμπεριλαμβάνονται και αι λοιπα ιεροπρα

ξία της ιερωσύνης κατά τον Βαλσαμώνα έντή ερμηνεία του και της σ') νά εμένη όμως εις τά άλλα προνόμια των "Ιερέων,

ήτοι εις την εξωτερικήν τιμή, εις την καθέδραν, εις την στάσιν, και εις το να μεταλαμβάνη μέσα εις το άγιον βήμα, κατά τον

Ζωναράν και Βαλσαμώνα. Και ταύτα νά τά έχη διά την άλλην αυτού άρετήν, και μάλιστα διά την πρόθυμον μετάνοιαν και έ

ξομολόγησιν όπου έκαμεν άφ' εαυτού του (εάν γάρ έλεγχθή από άλλους, ότι έκαμε την αμαρτίαν ταύτην, ουδέ ταύτα τα προ

νόμια δύναται νά έχη. Αλλά καθαιρεθείς θέλει βιφή εις τον τόπον των λαϊκών, ώς λαϊκός, κατά τον Βαλσαμώνα. Όρα και

τον κά: τής σ'. και τον γ. του Βασιλείου. Πλην πέντε μάρτυρες πρέπει να βεβαιούν την κατηγορίαν του πορνεύσαντος "Ιερέως,

ώς λέγει ο Βλάσταρις, και άρα τον οέ, Αποστολικόν) ταύτα μεν ουν να γίνωνται, εάν ο ιερεύς πέση, προ της ιερωσύνης εις

μέξιν σαρκικήν. Εάν δε ψυχικώς μόνον άμαρτήση, ήτοι έλθη εις συγκατάθεσιν, και ορμήν της ψυχής, ή και μεταχειρισθή τρό

πους και μέσα διά νά κάμη την άμαρτίαν, αλλά δεν την έκαμε. Ταύτα λέγει ο κανών, ότι λύονται από την χάριν της χει

ροτονίας, και οι καθαρούσι. Πλην και τούτο συνεσταλμένως λέγει, είπών. Ότι τούτο λέγουσιν οι πολλοί, και όχι αυτός. Εάν

δε ο Ιερεύς προ της ιερωσύνης φθάση έως εις τό νά πάση χέρι γυναικός, ή νά φλήση αυτήν. Λύει μεν και ταύτα ή χειρο

τονία, κατά τον Ζωναράν και άλλους, και δι' αυτά ού καθήβεται (καθ' ότι και μετά την χειροτονίαν εις ταύταπίπτων ο Ιερεύς,

οι καθαιρείται, αλλ' αργίζεται κατά τον ό. Βασιλ). Εάν όμως άμαρτήση περισσότερο, τι από τό φίλημα ήτοι φθάση και να

κάμη συγχρωτισμών και συγκυλισμών, τότε καθαιρείται. Επειδή ή χειροτονία τοιούτον δεν λύει άμάρτημα. Ώσπερ γάρ ο πλέ

ον του φιλήματος αμάρτημα ποιήσας Διάκονος, και Πρεσβύτερος, μετά την ιερωσύνη, καθαιρείται, κατά τον αυτονό. Βασιλ.

ούτω και ο τοιούτο ποιήσας προ της ιερωσύνης, κωλύεται νά γένη Ιερεύς, και ακολούθως μετά την ιερωσύνην τούτο ομολογή

σας καθαιρείται ομοίως και αυτός. Πάντα ταύτα λέγει ο κανών να γίνωνται, εάν ο άμαρτήσας Ιερεύς εξομολογηθή (1) εάν δε

μήτε αυτός εξομολογηθή ταύτα άφ’ εαυτού, μήτε από άλλους δύναται νά έλεγχθή φανερώς, ότι ταύτα έποίησε, τότε νά μένη εις

την εξουσία του, ή να παύη της ιερωσύνης, ή ταύτην νά ενεργή. Επειδή, κατά τον πολιτικών νόμων, καλήτερον είναι να μένουν

τα αμαρτήματα ανεκδίκητα (ώς μη ελεγχόμενα δηλ) πάρεξ να παιδεύωνται τινές άναιτίως, Όρα και τον θ' της ά.

Κανών Π.

"Ομοίως και Διάκονος εάν τώ αυτώ άμαρτήματα περιπέση, την του υπηρέτου τάξιν έχέτω.

Ερμηνεία

"Εάν δε Διάκονος πέση εις μίξιν σαρκικήν προ της χειροτονίας, και μετά την χειροτονίαν ομολογήση τούτο εις πνευματικών

Πατέρα, άς καθαρήται από την διακονίαν, και ας λαμβάνη τάξιν υπηρέτου, και κληρικού, Υποδιακόνου, τυχόν, ή Αναγνώστου,

ή Ψάλτου. Και σημείωσα ότι δεν απέρριψεν αυτόν ο κανών εις τον των λαϊκών τόπον, διά την προθυμία που έδειξεν εις το

να εξομολογηθή αφ' εαυτού το αμάρτημά του. Eι γάρ έλεγχθή ώς τοιούτο πράξας, ουδε εις τάξιν κληρικού μένειν συγχωρηθή

σεται. Ανάγνωθι τον θ' της ά και τον ρμά. Kαρθ.

Κανών ΠΑ".

Πρεσβύτερος προ των τριάκοντα ετών μη χειροτονείσθω, εάν και πάνυ ή ο άνθρωπος άξιος, αλλά άποτηρείσθω.

Ο γάρ Κύριος Ιησούς Χριστός εν τώ τριακοστώ έτει έβαπτίσθη, και ήρξατο διδάσκειν.

Ερμηνεία,

Τούτον τον κανόνα αυτολεξεί έρανίσατο ή ς" και δ. κανόνα αυτής ποιεί, και άρα την ερμηνείαν αυτού εκεί (2)

(1) Από τον παρόντα κανόνα, αλλά και τον ί. της αυτής, ελέγχου

τα εκείνοι, όπου λέγουσιν, ότι οι ιερείς, αν δεν ελεγχθώσι και κριθωσε

συνοδικώς, δεν πρέπει να καθήρωνται. Και αν αυτοί οι ίδιοι ομολογήσω

σε τάς άμαρτίας των. Οι γάρ κανόνες ούτοι κατά δύω τρόπους λέγοντα

νά καθήρωνται οι ιερωμένοι, ή ελεγχόμενοι από άλλους ώς άμαρτήσαν

τες, ή αφ' εαυτών ομολογούντες. Πρέπει δε να προσθέσωμεν ότι, εάν ο

πνευματικός άκούσας το άμάρτημα το κρυπτόν του ιερέως ειπή εις αυ

ΤΟΥ ΝΟΚ παύση από την ιερωσύνην, κατά τους κανόνας, και εκείνος τούτο

δεν στέρξη, πρέπει να τον άφηση εις την εξουσίαν του, και να μην τον

θεατριση. Επειδή ενδεχόμενον εκείνος να αρνηθή ότι του εξωμολογήθη
τοιούτον αμάρτημα, και ο πνευματικός μόνος δεν ήμπορεί να πιστευθή

και να ήνα ό, αυτός και κριτής, και κατήγορος, και μάρτυρας, Αλλά

και άν τό αρνηθή εκείνος πρέπει με αυτόν να συγκοινωνή ό πνευματι

κός. Διά τί, άν δεν τον συγκοινωνή αυτός, πρέπει νά μήν συγκοινωνούν

και αυτόν οι άλλοι ιερωμένοι, κατά τον ρμά της εν Καρθαγένη. Ότι

δε και η διά στόματος ομολογία του αμαρτήσαντος είναι αρκετή να

αργίση και να καθήρη, καθαρώς δηλούται, τόσον από τον θ'. της πρώ

της, όσον και από τον ιό του Βασιλείου. Ορα δε και την μαρτυρίαν

του Χρυσοστόμου περί των παραιτουμένων την ιερωσύνην προ του να

φανερωθούν εις τον τύπον της κανονικής παραιτήσεως. Και Ισίδωρος

δε ο Πηλουσιώτης γραφων Ζωσιμωλέγει. «Εργο τοίνυν, εργέ σαυτόν
» τού θείου θυσιαστηρίου, μήποτε σκηπτός κατά της σής χωρήσεις κεφα

νλής» (επιστ. φό), άρα και την μαρτυρίαν του Θεσσαλονίκης Συμεών (άπο

κρίσι. 13) εις την υποσημείωσιν του έννάτου της ά., ενή λέγει ότι Αρ

χιερείς και Ιερείς, οι προ της χειροτονίας, ή μετά την χειροτονίανά

μαρτήσαντες. Αν δεν κάμουν τελείαν αποχήν από τα έργα της ιερω

σύνης, σωτηρίαν δεν έχουν και βλέπει ότι δεν λέγει να παραιτούν μό

νον την ιερουργίαν, αλλά τα έργα, και τις άλλας δηλαδή ενεργείας, της

ιερωσύνης. Ποια δε είναι τα λοιπά, εις τα οποία λέγει ό παρών κανών να

μένουν οι ομολογήσαντες την άμαρτίαν τους όρα εις την υποσημείωσαν

του κς". τής σ’. πλατύτερον σαφηνιζόμενα. Ορα και τάς υποσημειώ

σεις τού ή τού Νικολάου,

(2) Ο μεν άγιος Επιφάνιος αιρέσ νά. λέγει ότι «ο Κύριος ήν, ότε

- εβαπτίσθη εικοσιεννέα ετών και δέκα μηνών. Ο δε Σεβαστός ό Τραπε

-ζούντιος λέγει ότι ήταν εικοσιεννέα ετών και β’ ημερών (και τούτο

είναι το δωδεκαήμερον όπου εορτάζομεν από της Χριστούγεννήσεως

» έως τών Φώτων), δι’ό και ό Ευαγγελιστής Λουκάς δεν είπεν ότι ήταν

τριάκοντα τελείων ετών ο Κύριος, αλλά ωσεί τριάκοντα ετών, επειδή
είχεν από το τριακοστόν έτος παρμένον, ή δέκα μήνας κατά τόν Επι

φάνιον, ή δώδεκα ημέρας κατά τον Σεβαστόν. Ο δε Θεολόγος Γρη

γόριος όμιλ, 40, λέγει, ότι διά τούτο εφανερώθη ό Κύριος εις τι τρια

- κοστόν έτος και όχι προτήτερα, ένα μεν διά νά μή φανή ότι είναι κά

νένας επιδεικτικός και υπερήφανος άνθρωπος (σύρνωντας νέος άν κα

ντόπι του μαθητές, και άλλο δε διά τι η ηλικία αυτή έχει καιρών δι

29'
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Κανών ΙΒ.

"Εάν νοσών τις φωτισθή εις Πρεσβύτερον άγεσθαιού δύναται. Ούκ έκ προαιρέσεως γάρ ή πίστις αυτού, άλλ.

εξ ανάγκης. Ειμή τάχα διά την μετά ταύτα αυτού σπουδήν, και πίστιν, και διά σπάνιν ανθρώπων,

Ερμηνεία

Διορίζει ο παρών κανών, ότι όποιος κατηχούμενος, όταν μεν ήταν υγιής, ανέβαλε το άγιον βάπτισμα. Όταν δε εις κίνδυνο»

θανάτου εξασθενείας περιέπεσε, και φοβηθείς εβαπτίσθή, ούτος νά μή γίνεται ιερεύς. Επειδή φαίνεται ότι δεν έβαπτίσθη εκ προ

αιρέσεως εδικής του, αλλά εκ της ανάγκης της ασθενείας, (το οποίον δεν πρέπει. Έκαστος γάρ πρέπει ελευθέρα προαιρέσει να

δέχεται την άσκησιν του χριστιανισμού κατά τον ρθ της έν Καρθαγ), και ότι προτού δεν ήθελε να βαπτισθή, διά νά ζή, βίον

ελεύθερον και φιλήδονον, και όχι Ευαγγελικών και χριστιανικών (1) εάν όμως αυτός φανή μετά το βάπτισμα σπουδαίος μένεις

την εργασίαν των θείων εντολών, βέβαιος δε και στερεός εις την πίστα, είναι δε κοντά εις αυτά και σπανιότης ανθρώπων

άξιων προς ιερωσύνη, τότε γενήσεται Ιερεύς.

Συμφωνία,

«Συμφώνως με τον παρόντα κανόνα διορίζεται και διμς της εν Λαοδικ διορίζων ότι οι εν άσθενεία παραλαμβάνοντες το

βάπτισμα, μετά την ασθένειαν να μανθάνουσιτά της πίστεως, αλλά και ο τής εν Καρθαγ. νό. λέγει να βαπτίζονται οι

-ασθενείς, όταν με την αυτών προαίρεσιν περί αυτών μαρτυρήσουν και διέ, δε του Βασιλ θέλει να δέχωνται οι έντώ τέ

λει της ζωής των μετανοούντες αιρετικοί. Αλλά και δέ τού Κυρίλλου θέλει να βαπτίζονται οι κατηχούμενοι, μέλλοντες άποβα

»νεν. Διό και ο κέ κανών του αγίου Νικηφόρου λέγει. Εάν άσθενής τινας ών, επιζητή, το άγιον βάπτισμα, πρέπει χωρίς άρ

αγοπορίαν νά τό λαμβάνη, και να μη στερητα της θείας χάριτος. Ομοίως και το άγιον σχήμα των μοναχών. Καθώς αυ

κτό το ίδιον συμφώνως λέγουσι περί του αγω σχήματος, ότε Βαλσαμών και Συμεών ο Θεσσαλονίκης. Και άρα την υποσημείωσαν

κτού κέ του Νικηφόρου. Όρα και τον π. Αποστολικό,

Κανών ΙΓ'.

Επιχώριοι Πρεσβύτεροι έντώ Κυριακή της πόλεως, προσφέρεινού δύνανται παρόντος Επισκόπου, ή Πρεσβυ

τέρων πόλεως. Ούτε μην άρτον διδόναι εν ευχή, ουδε ποτήριον. Εάν δε απώσι, και εις ευχήν κληθή μόνος, δίδωσι,

Ερμηνεία,

Διορίζει ο παρών κανών, ότι δεν ήμπορούν οι των χωρίων, (ή των μικρών πόλεων) "Ιερείς, να λειτουργούν εις την έκκλησίαν

της καθ' αυτό και μεγάλης πόλεως. Και μάλιστα όταν ήναι παρών ο Επίσκοπος, ή οι ιερείς της πόλεως. Αλλ' ούτε να δίδου

σιν άρτον και ποτήριον έν ευχή. Ήτοι, ούτε να μεταλαμβάνουν τους εν τη πόλει Χριστιανούς εν καιρώ λειτουργίας. Εάν δε τυ

χόν λείπουσιν ο Επίσκοπος, και οι ιερείς της πόλεως, και καλεσθή χωρίου (ή μικράς πόλεως) Ιερεύς εις ευχήν, τότε ήμπορεί

και να μεταλάβη τούς έκεσε άπροκριματίστως. Απολύτως γάρ ουδείς χειροτονείται άλλ έκαστος ενώ

νά μένη κατά τον Απόστολον.

ώ έκλήθη, εκεί πρέπει και

Κανών ΙΔ'.

Οι δε Χωρεπίσκοποι εισι μεν εις τύπον των εβδομήκοντα, ώς δε συλλειτουργοί, διά την σπουδήν εις τους πτω

χούς, προσφέρουσα τιμώμενοι

Ερμηνεία

ν -- - - --

Οι μεν Επίσκοποι εις τύπου είναι των β. Αποστόλων. Καθότι και αυτοί ώσπερ οι β. Απόστολοι, μεταδίδουσιν εις τους
ν - Α. ν - - -

άλλους διά των μυστηρίων, και μάλιστα διά της των ιερωμένων χειροτονίας, την χάριν του παναγίου Πνεύματος. Οι δεΧω
Α. 1. -- - - - --

ρεπίσκοποι, κατά τον κανόνα τούτο, εις τύπον είναι των ό. Αποστόλων. Καθότι και αυτοί, ώσπερ οι ό, (2) δεν ημπορούσε

»δασκαλίας και δοκιμήν τελείαν άρετής, 'Ανδρα δε και ο Θεοφύλακτος κα

νλει τον Κύριον (έρμ. γ. του Λουκά) διά τό της ηλικίας τέλειον. Ση

μείωσα δε ότι και οι ιερείς του παλαιού νόμου τριάκοντα χρόνων ή

» τον, όταν ιερώνοντο. Λέγει γάρ ό θείος Ιερώνυμος (επιστολ. πρός

» Παυλίνου και προοιμ, εις τον Ιεζεκιήλ πρός Ευστόχου) ότι οι μέλλον

ντες αναγνώνα τα μυστηριώδη βιβλία, δηλ. την έξαήμερον το άσμα των

» άσμάτων, την αρχήν και το τέλος της προφητείας τού Ιεζεκιήλ, έπρεπε

» να ήτον, όχι εικοσιπέντε χρόνων, αλλά τριάκοντα. Ότε και η ηλικία

» ένομίζετο δεκτική της ιερατικής υπηρεσίας». Και ίσως ο Κύριος, άκο

λουθών εις την νομικήν αυτήν τάξιν, τριάκοντα χρόνων εβαπτίσθη, και

το κήρυγμα ήρχισεν, όπερ ήν τών ιερέων ίδιον.

(1) Διό και ο αιρετικός Nαυάτος δι' ανάγκην θανατηφόρου ασθενείας,
κλινήρης λαβών το βάπτισμα, και μετά ταύτα παρανόμως πρεσβύτερος

χειροτονηθείς, θηρίου κατά της εκκλησίας εγένετο. Και άρα τον Ευσέβ.

εκκλησ.. ιστορ. βιβλ. ς", κεφ. μγ.

(2) Ότι δε οι ό, δεν είχαν το χάρισμα του να μεταδίδουν εις άλλους

το Πνεύμα το άγιον, δήλον γίνεται άπό τό ή, των πράξεων. Όπου ο

Φίλιππος εις ών, και των επτά Διακόνων, και των ό, δεν έδωκε πνεύμα

άγιου εις τους βαπτισθέντας και διδαχθέντας υπ' αυτού Σαμαρειτας,

αλλ' εχρειάσθη να καταβούν εις την Σαμαρειανό Πέτρος και ο Ιωάννης

οι εκ των δώδεκα, διά να δώσωσιν αυτό. «Ούτω γάργησιν ήν (το Πνεύμα

ντο άγιον) επ' ουδενί αυτών επιπεπτωκός» (πρέπει όμως να προσδιορί

σωμεν, κατά την γνώμην του Οικουμενίου, ότι οι ό, ούτοι, εν όσωμεν

ήτον εις Ιερουσαλήμ όμου με τους εβ. δεν έμετάδιδαν το Πνεύμα το ά

γιον, διά το σέβας όπου είχον προς τους εβ. Αφού δε διεσπάρησαν εις

την οικουμένην, ουδείς δύναται πιστεύσα ότι δεν εχειροτώνουν, και α

κολούθως ότι δεν έμετάδιδαν Πνεύμα άγιον). «Ο δε Θεοφόρος Ιγνάτιος

επιστολή προς Τραλλησίους, τον μεν Επίσκοπον λέγει μιμητήν του

» Χριστού κατά δύναμιν (ώς και ο θείος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης άφω

μοιωμένου τω Θεώ), το δε πρεσβυτέριον, σύστημα ιερόν, συμβούλους και

συνέδρους του Επισκόπου τους δε Διακόνους μιμητές των άγγελικών

δυνάμεων, λειτουργούντας των Επισκοπω λειτουργίαν καθαράν και άμω

μου. Ο δε Γελάσιος εν τη ιστορία της ά. συνόδου κεφ. λ. λέγει, ότι

νό μεν Επίσκοπος έχει τόπον του Κυρίου. Ο δε Πρεσβύτερος επέχει

του Σεραφικών θρόνου, ο Διάκονος τον Χερουβικών, και ο Υποδιάκονος
και υπηρέτης, εις διακονίαν τούτων ετάχθη όρα και τον Χρυσόστο

κμον (σελ. 714.53. του δ. τόμου) αυτό τούτο περί του Φιλίππου λέ

νγοντα. Και ότι μόνων των ιβ. Αποστόλων ήταν να δίδουσα Πνεύμα

άγιον. Ο δε ανωτέρω Αρεοπαγίτης Διονύσιος, τον μεν "Επίσκοπον όνο

ομάζει. Τελειωτικόν, τον δε Πρεσβύτερον, Φωτιστικών, τον δε Διάκονον,

» Καθαρτικόν» (εκκλ. ιεραρχ. κεφ. έ).
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να μεταδώσουν χάριν του αγίου Πνεύματος με την χειροτονίαν Πρεσβυτέρων, ή Διακόνων, τους οποίους δεν δύνανται να χειρο

τονούν. Oύ κωλύονται όμως άπό τό νά ιερουργούν, και να τιμώνται διά την επιμέλειαν όπου δείχνουσιν εις το να διαμοιράζουν

τάς εισοδίας των εκκλησιών αυτών εις τους πτωχούς αδελφούς. Ανίσως δε οι Χωρεπίσκοποι έχουν χρέος να μοιράζουν και να

έξοδεύουν εις τους πτωχούς τα τών έκκλησιών, έσοδα και χρήματα, πόσω μάλλον χρεωστούσιν οι καθ' αυτό Επίσκοποι να κά

μνουσι τούτο; όρα και την υποσημείωσιν τού ή της πρώτης

Κανών ΠΕ.

Διάκονοι επτά οφείλουσιν είναι κατά τον κανόνα, κάν πάνυ μεγάλη ή ή πόλις. Πεισθείση δε άπό τής βίβλου

των πράξεων,

Ερμηνεία

Τούτον τον κανόνα έκαλλιτέρευσεν ή οικουμενικής σύνοδος κατά τον ίς αυτής κανόνα. Και όσα είπομεν εις την εκείνου

ερμηνεία, αφορώσι και εις την ερμηνείαν τούτου. Και λοιπόν όρα ταύτα εκεί

PSθG--------------------

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΤΑΓΓΡΑ, ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ:

-

ε

Η άγια και τοπική Σύνοδος ή συγκροτηθείσα εν Γάγγρα τη Μητροπόλει της Παφλαγονίας, τή έντή μικρά Ασία κειμένη,

κατά τον Πλίνιο, Στράβωνα, και Στέφανο, γέγονεν εν έτει 340 (1), δεκατρείς δε Επίσκοποι εν αυτή συνήλθον, ών τα ονόμα

τά έστι ταύτα, καθώς ευρίσκονται εις την επιστολήν όπου έστειλεν ή αυτή Σύνοδος εις τούς έν Αρμενία συλλειτουγούς, Ευσέ

βιος, Αιλιανός, Ευγένιος, Ολύμπος, Βιθυνικός, Γρηγόριος, Φίλητος, Πάππος, Ευλάλιος, “Υπάτιος, Προαιρέσιος, Βασίλειος,

και Βάσος. Συνήχθη δε η Σύνοδος κατά τινος Ευσταθίου επισκόπου της έν Αρμενία Σεβαστείας (2) και των μαθητών αυτού,

οίτινες έφρόνουν και έδιδασκον εις τους άλλους, τα αιρετικά ταύτα φρονήματα, τα περιεχόμενα εις κάθε κανόνα της παρούσης

Συνόδου. Όθεν οι Πατέρες ούτοι τους αιρετικούς αυτούς άφορίσαντες και αναθεματίσαντες, ώς δείκνυται εκ της προς Αρμενία,

μένης αυτών επιστολής, εξέδωκαν τους παρόντας κανόνας (3), με τους οποίους χωριστά κάθε αιρετικών αυτών φρόνημα

αναθεματίζουσι (4) Επικυρούνται δε οι κανόνες ούτο, ώρισμένως μεν από τον β. της σ' άορίστως δε από τον νά τής

δ. και ά. τής ζη, και διά της επικυρώσεως ταύτης οικουμενικήν τρόπον τινά άναλαμβάνουσι δύναμιν.

(1) Ας ήνα χάρις πολλή εις τον εν μακαρία τη λήξει γενόμενον άο

'διμον και πολυμαθέστατον άνδρα Δοσίθεον, τον Ιεροσολύμων, όστις μό

νος γράφει ότι εις το έτος τούτο ή παρούσα ήθροίσθη σύνοδος (σελ. 976

της δωδεκαβίβλ) εις καιρόν όπου οι μεν άλλοι ουδέν περί του χρόνου

αυτής λέγουσιν. Ο δε Σπυρίδων Μίλιας λέγει, εις μεν τον ά., τόμον

των συνοδικών ότι ήθροίσθη ή σύνοδος αύτη, ή εν έτει 325. ή 330.

εις δε τον β' τόμον ώσπερ αναιρώντας εκείνο όπου προείπε, λέγει, ότι

ο χρόνος της παρούσης συνόδου είναι άδηλος, εν τώ β' τόμω τών συ

τοδικών. Αγκαλά και ο Βίνιος λέγη ότι συνήχθη 36. χρόνους μετά την

αι οικουμενικήν σύνοδον, ήτοι κατά το 361 έτος, --

(2) Ο Ευστάθιος ούτος έχρημάτισεν, Επίσκοπος της εν Αρμενία Σε

βαστείας κατά τον Σωκράτη» (βιβλ. β. και κεφ. μβ. της εκκλησιαστι

κάς ιστορίας). Καθρέθη δε από τον ίδιον του πατέρα Ευλάβιου του της

Καισαρείας της εν Καππαδοκία: Επίσκοποι, επειδή και έμεταχειρίζετο

φορέματα ανάρμοστα εις την αρχιερωσύνην, και μετά την καθαίρεσιν

αυτού, κατέστη Επίσκοπος της αυτής Σεβαστείας ο άγιος Μελέτιος, ο

ύστερου χρηματίσας Αντιοχείας Επίσκοπος. Ο Ευστάθιος ούτος κα

τέφυγεν εις τούς Μαραθωνιακούς, οίτινες ήτον πνευματoμάχοι ώς ό Μα

κεδόνιος, δι’ό και έλεγε «εγώ ούτε Θεόν όνομάζειν το Πνεύμα το άγιον

αιρούμαι, ούτε κτίσμα καλείν τολμήσαμε» (Σωκράτι αυτό, κεφ. μό.)

επειδή δε αυτός, ώς λέγουσιν, ασκητικός ών εις την ζωήν, και αγων

στής τόσον, ώστε όπου μερικοί είπον να είναι πόνημά του τά άσκη

τικά του μεγάλου Βασιλείου, (το όποιον είναι ψευδές. Διότι αυτός ήταν

μεν αγωνιστής εις την ζωήν, δεν ήταν όμως και εις τό λέγειν επιτή

δειος και δυνατός, ουδε ησκήθη την τέχνη των λόγων, με την οποίαν

είναι συγγεγραμμένα τα ασκητικά του Μεγάλου Βασιλείου), από την πολ

λην όμως ακρίβειαν και άσκησιν, έπεσεν εις τα παράλογα και αιρετι

κά φρονήματα όπου περιέχονται εις κάθε ένα κανόνα από τους παρόν

τας, Διά τούτο ή εν Γάγγρα αύτη ιερά σύνοδος αυτόν καθείλε, και τα

δόγματα αυτού άνεθεμάτισε, και ου μόνον αυτόν, αλλά και τους μα

θητάς αυτού της εκκλησίας άφώρισε, κατά τον Σωζόμενου (βιβλ. γ. κεφ.

εγ. της εκκλησιαστικής ιστορίας) και Σωκράτ. (αυτόθι κεφ. μβ’). τά αυτά

λέγει περί αυτού και ο Βλάσταρς, ερανισθείς αυτά από τον Σωζόμε

νου. Ο δε του συνοδικού βιβλίου συγγραφεύς λέγει, ότι οι μαθηταί

του Ευσταθίου είχαν τα φρονήματα Δαδώη τού Μασσαλιανού (όρα τον

ιθ. κανόνα της συνόδου ταύτης) και ήταν παλίμβουλοι. Και ότι ή σύ

νοδος αύτη είχε προκαθήμενον Δίον τον πάνυ (σελ. 205, του ά. τόμον

των συνοδικών),

(3) Τους κανόνας τούτους ό μεν Ζωναράς και Βαλσαμών και Αριστη

νός κά. άπαριθμούσεν. Ο δε Φώτιος και άλλοι κ. μόνον, μη προστι

θέντες τον τελευταίου, όστις απολογητικός έστι της συνόδου, διά τους

άλλους είκοσι, και πρέπει ώς κανών να συναριθμήτα.

(4) Ανάθεμα λέγεται τόσον εκείνο όπου χωρισθή από τους ανθρώ

πους και άφιερωθή εις τόν Θεόν, το όποιον και ανάθημα ονομάζεται,

όσον και εκείνο όπου χωρισθή άπό τόν Θεόν και από την εκκλησίαν

των Χριστιανών, και αφιερωθή εις τον διάβολο, το όποιον ως επί το

πλείστον επεκράτησε μόνον ανάθεμα να λέγεται, και όχι ανάθημα. Και

καθώς δεν τολμά τινας να πιάση με τα χέρια του, ή να έγγιση κάν

εκείνο όπου ανεθεματίσθη, ήτοι αφιερώθη εις τόν Θεόν, διά τήν εις τον

Θεόν τιμήν και το σέβας. «Πάν γάρ (φησε το Λευτικών κεφ. κζ. κή..)

ανάθημα, ο εάν αναθή άνθρωπος τω Κυρίω, άγιον άγιων έσται τώ

» Κυρίω». Τοιουτοτρόπως και με εκείνον τον άνθρωπον όπου χωρισθεί
από τον Θεόν και από την έκκλησίαν, και γένη ανάθεμα εις τον δια

βολου, κανένας δεν τολμά να συναναστραφή και να συγκοινωνήση, αλλ'

όλοι οι πιστοί χωρίζονται απ' αυτόν. Ωστε και το ένα, και το άλλο

ανάθεμα, καθ' ο μεν χωρίζονται από τους ανθρώπους, δεν διαφέρουσα

αναμεταξύ των, καθ’ό δε το μεν ένα αφιερούται εις τον Θεόν, το δε

άλλο αφιερούται εις τον διάβολου, είναι έναντιώτατα ένα εις το αλ

λο. Όθεν ο θείος Χρυσόστομος περί του δευτέρου αναθέματος ανα

φέρων εις τόν λόγου όπου κάμνει, ότι δεν πρέπει να αναθεματίζη τινας

κανένα ζωντανόν, ή αποθανόντα (τόμ. έ) λέγει. «Τι άλλο θέλει να τις

οπή το ανάθεμα όπου λέγεις, άνθρωπε, πάρεξ, άς αφιερωθή ούτος εις

τον διάβολου, και πλέον ας μην έχη χώραν σωτηρίας, άς γένη άπο

οξενωμένος από τον Χριστόν». Και πάλιν. Το ανάθεμα παντελώς χω

ρίζει και αποκόπτει τον άνθρωπον από τον Χριστόν. Εν δε τώ. δ. το

μω (σελ. 880. 3) ερμηνεύων το κγ', κεφ. των πράξεων, όπου λέγεται

-

-------------------
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Κανών Α.

Απος, έ νά.

:: Είτς τον γάμον μέμφοιτο, και την καθεύδουσαν μετά του άνδρός αυτής, ούσαν πιστήν και ευλαβή,
7. - - -- - -- - ν ν - - -

ανε ο κ. Ιβδελύσσοιτο, ή μέμφοιτο, ώς αν μη δυναμένην εις βασιλείαν εισελθεί, ανάθεμα έστω

Ερμηνεία,

Καθώς οι Μανιχαίοι το πρότερον, και οι άλλοι αιρετικοί (1) τον νόμιμον γάμον διέβαλλον, ούτω και οι του μαρου Ευς α

θίου μαθητα ύστερον. Περί ών προφητικώς είπεν ο θείος Απόστολος, ότι -έν ύστέροις καιρούς αποστήσονται τινες της πίστεως,

ά, Τιμ ο 3: 1 νεν υποκρίσει ψευδολόγων, κεκαυτηριασμένων την ιδίαν συνείδησιν, κωλυόντων γαμείν.» Διά τούτο και ο παρών κα

νών άναθεματίζει τους τοιούτους όπου κατηγορούν τον γάμο, και συγχαίνονται ώς ακάθαρτον την Χριστιανήν και ευλαβή γυνα

κα, ήτις κοιμάται με τον Χριστιανών άνδρα της, λέγοντες ότι διά την σαρκικήν ταύτην μίξιν, δεν ήμπορεί αύτη νά έμβη εις την

βασιλείαν τών ουρανών. Όρα και τον έ και νά. Αποστολικό,

"Απος. νά.

ξy". τής σ'

ζ" τής εν ν η Λ. - ν η -

"Αγκύρ. ιδ'. Eί τις έσθίοντα κρέα (χωρίς αίματος,

Βασιλ. πς". -

τακρίνοι, ώς άν διά το μεταλαμβάνειν,

Κανών Β.

και ειδωλοθύτου, και πνικτού) μετ’ ευλαβείας και πίστεως, κα

ελπίδα μή έχοντα, άνάθεμα έστω,

Ερμηνεία,
- η

Και τούτο ο Απόστολος προεφήτευσεν, ότι θέλουν ειπή οι περί τον Ευστάθιον τον κατηγορούντα τους τρώγοντας κρέας. Φησί

γάρ άκολούθως εις
» αν ν - Α * ----- %. - ν - - - να

άναθεματίζει τους τοιουτους, όπου κατακρίνουν τον με ΣΩΣ ευχαρισ

το ανωτέρω ρητό». «Απέχεσθαι βρωμάτων, ά ο Θεός έκτισεν εις μετάληψιν.» Διά τούτο ο παρών κανών

τίας και πίστεως τρώγοντα κρέας (πλην του αίματος και ειν - -

δωλοθύτου και πνικτού) και λέγουν ότι αυτός δεν έχει ελπίδα σωτηρίας διατι τρώγει τούτο, Όρα και τον νά ξγ. Αποστολικόν.

"Αποτ. π8".

τή, ά", δ'. τής

ς". πέ. τής

Καρθιογ'η".

Βασ. μ.μβ".

Κανών Γ.

Eί τις δούλον, προφάσει θεοσεβείας, διδάσκοι καταφρονείν δεσπότου, και αναχωρείν της υπηρεσίας

και μή μετ' ευνοίας και πάσης τιμής τω εαυτού δεσπότη εξυπηρετείσθαι, ανάθεμα έστω,

ότι ανεθεμάτισαν τον εαυτόν τους οι τεσσαράκοντα εκείνοι Ιουδαίοι εάν

δεν θανατώσουν τον Παύλον, τούτο, λέγω, ερμηνεύων, φησί. «Τί έστιν

» άνεθεμάτισαν, αντί του έξω είναι της εις Θεών πίστεως είπου, ειμή

»τό δόξαν κατά Παύλου ποιήσαιεν». Ο δε Ταράσιος εν τώ απολογητικό

της ζ. συνόδου λέγει «Δεινόν είναι το ανάθεμα. Επειδή μακράν του

»Θεού ποιεί τον άνθρωπον, και από την βασιλείαν τών ουρανών έκ

- διώκει, και πέμπει αυτόν εις τό σκότος το εξώτερον» (σελ. 724. του

β' τόμου των συνοδικών). Τούτων ούτω προεγνωσμένων ακαίρως κατη

γορούσε τινες (όποιοι είναι ο Βλασταρς και ο Βαλσαμών) την παρούσαν

σύνοδον διά το ανάθεμα όπου κάμνει, φέροντες εις μαρτυρίαν τον θείον

Χρυσόστομον ά. διά τι ό Χρυσόστομος εις τον ανωτέρω λόγον εμποδί

ζει να τον κάθ' ένα άνθρωπον από το να μην αναθεματίζη τινά, ζώντα

η τεθνεώτα. Λέγων, «Τι ούν; εκείνο το ανάθεμα όπου δεν ετόλμησέ τι

»νας να ειπή, από εκείνους όπου έλαβον τούτου την εξουσίαν, σύ τολ

•μάς, άνθρωπε, να λέγης, κάμνοντας πράγμα εναντίον εις τον θάνατον

» του Κυρίου, και προλαμβάνεις του Βασιλέως την κρίσιν, αλλά δεν

εμποδίζει και την Σύνοδον από τούτο. Λέγει γάρ ό αυτός πάλιν εν τω

» αυτώ λόγω. Τί λοιπόν, έπήρες τόσην εξουσίαν εσύ να αναθεματίζος

» τινά; την οποίαν εξουσίαν του αναθεματίζειν έλαβον μόνον οι Από

νστολοι, και οι κατά πάσαν ακρίβειαν γενόμενοι των Αποστόλων διά

-δοχοι, οι πλήρες όντες χάριτος και δυνάμεως» ; Φανερόν γαρ ότι

και οι Πατέρες της Συνόδου ταύτης, ως διάδοχοι των Αποστόλων, και

την εξουσίαν του αναθεματίζειν είχον, καθώς και όλοι οι άλλοι Πατέ

ρες των λοιπών συνόδων, και μάλιστα των οικουμενικών, ανεθεμάτισαν

εις τάς πράξεις αυτών τους αιρετικούς, ώς την αυτήν εξουσίαν έχον

τες, και ώς τών Αποστόλων διάδοχοι. Καθώς φαίνεται εν τοις πρακτι

κους των β. διά τί εις το τέλος του ανωτέρω λόγου ό ίδιος Χρυσό

στομος λέγει, ότι πρέπει να αναθεματίζωμεν τα αιρετικά δόγματα, και

να τα ελέγχωμεν, αγκαλά και τους ανθρώπους, τους αιρετικούς δηλ. πρέπει,

λέγει, νά λυπούμεθα (ο δε άγιος Βαρσανούριος προσθέτει, ότι όχι μό

νον τους αιρετικούς, αλλ' ουδε τον διάβολου πρέπει να αναθεματίζη τι

νάς. Διά τί αναθεματίζει τον ίδιον εαυτόν του, όπου αγαπά και κάμνει

του διαβόλου, τα θελήματα και έργα) ή αλήθεια όμως είναι αυτή, ότι

η παρούσα σύνοδος με υπερβολήν εμεταχειρίσθη το ανάθεμα, όχι μόνον

εναντίον εις τα αιρετικά και σχισματικά φρονήματα του Ευσταθίου, αλ

λά και εναντίον εις εκείνα τα άτοπα όπου με μόνον αφορισμών τών λαϊ

κών, και καθαίρεσιν των ιερωμένων, θεραπεύονται από άλλους κανόνας.

Τεν γαρ νηστεύοντα εν Κυριακή, και τον κατ' ιδίαν εκκλησιάζοντα, οι

μεν Αποστολικοί κανόνες καθαρούσιν ερωμέον όντα, αφορίζουσι δε λα

κόν όντα, η δε παρούσα σύνοδος αναθεματίζει. Την δε παιδείαν ταύ

την έκαμε διά δύω αίτια, πρώτον, μεν, ώς λέγει ο Βλάσταρς, διά να

εμποδίση το κακόν, όπου τότε καθ' υπερβολήν έπληθύνθη με το υπερ

βολικόν αυτό επιτίμιον Β. δε, διά να αναθεματίζουν οι περί τον Ευστά

θιον κάθε φρόνημάτων έτζι, καθώς είναι γεγραμμένον εις τόν κάθε κανόνα, ότι

προσέλθουν εις την όρθόδοξον πίστιν. Λέγοντες, λόγου χάριν, έτζι.

«Eί τις τον γάμον μέμφοιτο, ανάθεμα έστω. Eί τις τούτο ποιήσοι, και

» τα εξής, ανάθεμα έστω. Και τούτο να λέγουν, διά να δώσουν πίστιν

» και πληροφορίαν, ότι αληθώς έμίσησαν τα φρονήματά των, και διά τούτο

τα αναθεματίζουν. Τούτο δε ότι ούτως έχει, δηλοί ή προς την Αρ

•μεναν επιστολή της παρούσης συνόδου, λέγουσα. Eι δε μεταγνοίεν, οι

Ευσταθιανοί, και αναθεματίζονεν έκαστον τούτων των κακώς λεχθέν

ντων, δεκτούς αυτούς γίνεσθαι, διά τούτο εξέθετο ή άγία σύνοδος, ε

»καστον, ό οφείλουσιν αναθεματίσαντας δεχθήναι». Σημείωσα, ότι ο μεν

Απόστολος τέσσαρες φοραΐς μόνον είπε το ανάθεμα, μίαν φοράν έναν

τίον εκείνων όπου δεν αγαπώσι τον Κύριον, εν τή προς Κορ. ά. ες.

εϊ τις ου φιλεί τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, είτω ανάθεμα. Και

δύω φορας εις την προς Γαλάτας επιστολήν, εναντίον εκείνων όπου

ευαγγελίζονται έξω από τα παραδεδομένα και άπαξ εν τη προς Ρωμ.

οι δε λοιποί κανόνες, μόνον ένδεκα φοραΐς, ό μεν γαρ β' τής εν Χαλ

κηδόνι αναθεματίζει εκείνους τους λαϊκούς ή μοναχούς όπου μεσιτεύουν

εις το να χειροτονούνται τινες με άσπρα. Ο δε ζ. αναθεματίζει τους

Μοναχούς όπου έρχονται εις τρατεία και αξιώματα κοσμικά, κα δεν

επιστρέφουν. Ο ιέ, της αυτής αναθεματίζει την Διακόνισσαν όπου υπαν

δρευθή όμου με εκείνου όπου την παρη. Ο κ. αυτης αναθεματίζει τους

άρπάζοντας γυναίκας, Η δε εν Λαοδικεία τρεις φορας λέγει το άνα

θεμα εν τώ κθ'. λδ. και λέ, κανόνι. Και ή εν Καρθαγ. εν δυσεν, εν

τώ ί, και ιά. κανόνι αυτής. Και ό γ. τής εν τη αγία Σοφία, αναθε

ματίζει εκείνον όπου κτυπήση, ή βάλη εις φυλακών Επίσκοπον. Ο δε

πή του Βασιλείου λέγει, ότι θέλει αναθεματισθή ο πρεσβύτερος Γρηγό

ριος, άν δεν χωρισθή από την συνείσακτου γυναίκα όπου είχε. Ση

μείωσα δε και τούτο, ότι επειδή κατά τον Χρυσόστομου δεν πρέπει

να αναθεματίζωνται οι Χριστιανοί, έως όπου ορθόδοξα δηλ. φρονούσε

περί Θεού, διά τούτο, κατά τον Βαλσαμώνα, και Φιλόθεον Κωνσταντι

νουπόλεως ακυρώθησαν, τόσον ό τόμος ό γεγονώς επί Κωνσταντίνου του

Πορφυρογενήτου, όσον και ο επί Μανουήλ του Κομνηνού, και του Πα

λαιολόγου, διά τι αναθεματίζουσιν εκείνους όπου κάμουν αποστασία»

κατά των Βασιλέων (σελ. 288. Γιούρ. Γραικορ).

(1) Ο γαρ άγιος Επιφάνιος αρέσ. κγ', λέγει, ότι ο Σαρτονέλος διέ

βαλλε τον γάμον, λέγων ότι είναι εκ του Σατανά. Το αυτό και Ειρο

ναίος βιβλίω ά, κεφ. 22. περί αρέσ. κατά του αυτού Σατορνέλου λέγει,

--------------------------------- ,
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Ερμηνεία

Επειδή ο μεν Απόστολος και προς Τιμ. γράφων (άTιμ. ς") λέγει, όσοι εισιν υπό ζυγόν δούλοι, τους ίδιους δεσπότας

και πάσης τιμής άξιους ηγείσθωσαν. Οι δε πιστούς έχοντας δεσπότας, μή καταφρονείτωσαν, ότι άδελφοι εισιν, αλλά μάλλον δουλευό

ντωσαν. Και προς Τίτον (β. 9) δούλους ιδίοις δεσπότας υποτάσσεσθαι, και εν πάσιν ευαρέστους είναι. Επειδή, λέγω, ο μεν

Απόστολος ταύτα λέγει, οι δε Ευσταθιανοί τά εναντία έδιδασκον, διά τούτο ο παρών κανών, άκολουθώντή Αποστολική διδα

σκαλία, αναθεματίζει τους τοιούτους όπου εδίδασκον, ότι οι δούλοι να καταφρονούν τους αυθέντας των, και να αναχωρούν από

το να υπηρετούν αυτούς με κάθε αγάπην και τιμή. Ανάγνωθι και τον πό. Αποστολικόν.

Κανών Δ.

"Απος. ε.

Eι τις διακρίνοιτο παρά Πρεσβυτέρου γεγαμηκότος, ώς μη χρήνα λειτουργήσαντος αυτού, προσφοράς : ε:

μεταλαμβάνειν, άνάθεμα έστω, -- :

Ερμηνεία,

Ο παρών κανών τους Ευσταθιανούς αναθεματίζει, και όλους τους άλλους όπου διακρίνονται, και υποστέλλονται να μεταλάβουν

τα θεία μυστήρια άπο Ιερέα ύπανδρο, λέγοντες ότι ο τοιούτος διά τον γάμον δεν πρέπει να λειτουργή. Ανάγνωθι και τον
ν » -

έ. Αποστολικόν.

Κανών Ε. Της σ'. π.

της έν Γαγγ.

ν Λ - αν -- - --- -- η η - - - η κ.κά τής εν

Eι τις διδάσκοι τόνοίκον του Θεού ευκαταφρόνητον είναι, και τας εν αυτώ συνάξεις, ανάθεμα έστω Σαρδιάιβ".

Ερμηνεία

Ο παρών κανών τους Ευσταθιανούς αναθεματίζει, οίτινες έδιδασκον των λαών νά φεύγωσιν από την έκκλησία, και να κα

ταφρονούσε τις συνάξεις των Χριστιανών που γίνονται εις αυτήν. Λέγοντες τάχα, ότι εις κάθε τόπον ήμπορεί τινας να προ

σεύχεται. Διότι ο Απόστολος Παύλος είπε «να προσευχώμεθα (ά. Τιμ. β. 8) εν παντί τόπω, μα όχι διά να μην πηγα
ν ν ν - -

νωμεν εις τας ιεράς εκκλησίας, αλλά διά νά μή περιγράφωμεν μόνον την προσεχή εις τον τόπον της Ιερουσαλήμ, καθώς ο
Δ

Μέγας Βασίλειος ερμηνεύει (ερωτήσ. ή περί βαπτί), άρα και τον π. της ς".

Κανών σ' "Αποστ. λά.

-- τής δ', ιητής

ς", λά. λό".

Είτς παρά την έκκλησίαν ιδία έκκλησιάζο, και καταφρονών της έκκλησίας, τά της εκκλησίας έθέ-Ι:
ν ν - - ν ν ". ν Αν ν εβ', γ', ιδ'

λοι πράττειν, μή συνόντος του Πρεσβυτέρου, κατά γνώμην του Επισκόπου, ανάθεμα έστω μέ τής εν

-- α Αντιοχ. έ.
-

Ερμηνεία, τής Καρθαγ.

ί. ιά ξ8".

Επειδή οι Ευσταθιανοί έξω από την κοινήν συνάθροισιν των πιστών την εν τη εκκλησία, έκαμναν κατ' ιδίαν παρασυνάξεις, και

καταφρονούντες την έκκλησίαν του Θεού, έτέλουν ιερουργίας χωριστά οι Πρεσβύτεροι αυτών, χωρίς την γνώμην και άδεια» του

κατά τόπον Επισκόπου, διά τούτο αναθεματίζει αυτούς, και τους ομοίους αυτούς ο παρών κανών, ώς σχίσμα ποιούντας. Ανά

γνωθι και τον λά.

Κανών Ζ.

Ειτς καρποφορίας εκκλησιαστικές ελλο λαμβάνει, ή δδόνα, έξω της εκκλησίας παρά γνώμη, Η Αποστ. λή.

του Επισκόπου, ή του έγκεχειρισμένου τα τοιαύτα, και μη μετά γνώμης αυτού έθέλοι πράτεν, ανάθεμα έστω,

Ερμηνεία

Κοντά εις τά άλλα άτοπα, όπου έκαμναν οι Ευσταθιανοί, ελάμβαναν και τάς καρποφορίας όπου συνήθως έπροσφέροντο εις τάς

εκκλησίας, και τάς διεμοίραζαν εις τον εαυτόν τους, ώς τάχα άγιους όντας. Όθεν ο παρών κανών άναθεματίζει τους τοιούτους

όπου παίρνουν, ή δίδουν τας τοιαύτας καρποφορίας έξω από την γνώμην και άδεια» του Επισκόπου, ή του οικονόμου των πραγ

μάτων της Εκκλησίας (1) άνάγνωθι και τον λή. Αποστολ.

Κανών Η.

Eί τις δίδο, ή λαμβάνοι καρποφορία, παρεκτός του Επισκόπου, ή του επιτεταγμένου εις οικονομίαν 1 Απεντ -

ευποιίας, και ό διδούς, και ό λαμβάνων, άνάθεμα έστω,

Ερμηνεία

Και ούτος ο κανών την ιδίαν δύναμιν έχει με τον ανωτέρω. Όθεν ή εκείνου ερμηνεία αρκεί και εις την τούτου, Όρα και

τον λή. Αποστολικόν.

- 1 - ν - - - ν ν - , - - - - - -

(1) Και Ισίδωρος δε ό Πηλουσιώτης περί τούτου γράφει. «Ού χρή και ανήλωτα, ιεροσυλίας αυτών καθίστησιν υπεύθυνον πταίσματα (επιστ.
- - - - - - -- - - 1 ν - - - - --- --

ντά τών πενήτων αδοκιμάστως διανέμειν, οις ον χρη Αλλ εκείνω ΤτΕτετ- μό". Μωσεϊ Επισκόπω).

»σθαι τώ ταύτας οικονομεϊν τεταγμένω, ώς, είτε παρ' αυτού ουδεόντως
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Κανών Θ.

Απς ανά 1 Ε τις παρθενεύο, ή έγκρατεύοιτο, ώς αν βδελυττόμενος τον γάμον (1) αναχωρήσας, και μη δι αυτό

το καλό, και άγιον της παρθενίας, ανάθεμα έστω, -

Ερμηνεία

Καλόν μεν είναι ή παρθενία, και σωφροσύνη, άλλ’ όταν γίνωνται διαυτό το καλό, και διά τον εξ αυτών άγιασμόν. Ανίσως

δέτινας, όχι διά τούτο παρθενεύη και σωφρονή, αλλά διατι συγχαίνεται τον γάμον ώς ακάθαρτον και μεμολυσμένον, όποιοι ή

σαν οι Ευσταθιανοί, ούτος αναθεματίζεται από τον παρόντα κανόνα. Όρα και τον έ και νά. Αποστολ.

Κανών Γ.

Είτες των παρθενευόντων διά τον Κύριον, κατεπαίροιτο των γεγαμηνότων, άνάθεμα έστω,

Ερμηνεία

Και ούτος ο κανών αναθεματίζει εκείνους όπου παρθενεύουν μεν διά την αγάπην του Κυρίου, υπερηφανεύονται δε εναντίον εις

τους έχοντας νόμιμον γάμο, οποίοι ήσαν οι Ευσταθιανοί. Όρα τον έ και νά. Αποστολικόν,

Κανών ΠΑ.

Τής σ'. οδ'.
της εν Λαοδ. ν ν Α ν ν -- - ". -

: Eίτις καταφρονοίητών έκ πίστεως αγάπας ποιούντων, και διά τιμήν του Κυρίου συγκαλούντων τους

Καρο με άδελφούς, και μη έθέλοι κοινωνείν ταις κλήσεσι, διά τό εξευτελίζειν το γινόμενον, άνάθεμα έστω,

Ερμηνεία,

Συνήθειαν είχαν οι τότε Χριστιανοί, ύστερον άφού μετελάμβανον τα θεία μυστήρια να κάμνουν άγάπας, ήγουν συμπόσια,

διάγάπην άδελφική, και διά την τιμήν του Κυρίου να καλούν τους πτωχούς αδελφούς να τους φιλεύουν Όθεν ο παρών κα

νών αναθεματίζει εκείνους όπου δεν θέλουν να υπάγουν εις τα τοιαύτα συμπόσια (τά γινόμενα δηλ. όχι με καμμίαν άτοπον

διάθεση, αλλά διά την τιμήν και πίστιν του Κυρίου, και διά την αγάπην την προς τους πτωχούς αδελφούς. Και όχι μέσα

εις τας έκκλησίας. Τούτο γάρ είναι έμποδισμένο». Αλλ' έξω άπό τάς εκκλησίας), αλλά με υπερηφανιαν κατηγορούσιν αυτά, και

εξευτελίζουσιν, οποίοι φαίνεται να ήταν και οι Ευσταθιανοί. Ανάγνωθι και τον οδ. της ς.

Κανών ΙΒ.

Της σ', κζ'.
τής ζ". ζ'. Ετις ανδρών διά νομιζομένην άσκησιν περιβολαίω χρήται, και ώς άν έκ τούτου τηνδικαιοσύνη, έχων,

τις ενταη, καταψηφίσοιτο των μετ’ ευλαβείας τους βήρους φορούντων, και τη κοινή και εν συνηθεια ούση έσθητικε
Χ.Α. - "χρημένων, άνάθεμα έστω,

Ερμηνεία,

Προς τοις άλλοις και τούτο εδίδασκαν οι Ευσταθιανοί τους μαθητάς των, το να φορούν βακώδη και πενιχρά επανωφόρια, όχι

διά άληθινήν άσκησιν, αλλά διά υποκριτική, να ώς άγιοι και δίκαιοι τάχα αυτοί με τούτο φαινόμενο, δοξάζωνται από τους

πολλούς, και κατηγορούσιν εκείνους που μετ'ευλαβείας και φόβου Θεού, (όχι δηλ. διά νά υπερηφανεύωνται με αυτά εναντίον

εις εκείνους όπου δεν έχουσιν, ούτε διά έρωτα σαρκικών, ή διά βλακείαν και στολισμών του σώματος) φορούσε τους βήρους,

ήτοι τα μεταξωτά μάτια (2), και μεταχειρίζονται τα ρούχα εκείνα που είναι συνεθισμένα, και κοινά εις όλους. Διά τούτο

ο παρών κανών αναθεματίζει αυτούς, και τους ομοίους με αυτούς ως υπεραιρομένους των αδελφών. Όρα και τον αζ και σ'.

Κανών Γ.

της εκ Eί τις διά νομιζομένην άσκησιν μεταβάλοι το άμφιασμα, και αντί του ειωθότος γυναικείου άμφιάσμα

τος, ανδρών άναλάβοι, ανάθεμα έστω,

Ερμηνεία,

Πολλαι γυναίκες διδασκόμενα από τους Ευσταθιανούς, τα μεν αρμόδια και συνεθισμένα ρούχα εις τάς γυναίκας εκδύνοντο,
- Λ. - Λ ν - - -

έδύνοντο δε άνδρίκεια, νομίζουσα τάχα, ότι από αυτό, έχουν να δικαιωθούν και να αγιάσουν. Διά τούτο ο παρών κανών άνα
νγκ - 1 -- - - -- -

Θεματίζει τις γυναίκας όπου τούτο κάμνουν, διά νομιζομένην και υποκριτική άσκηση, και όχι διά άληθινήν (3) ώρα τον ξβ. της σ'.

Απος.έ. νά. 1 Α

τής ς". ιγ". ι Kα Υ ΟΥ ΙΔ.

και την Ετις γυνή καταλμπάνο, τον άνδρα, και αναχωρείν εθέλ βδελυπτομένη τον γάμο, ανάθεμα έστω
- ν - -- ----------------------- * * Α ρα, χωρ Oι, μένη τον γαμον, αναθεμ

(1) Εν άλλοις, ώς άν βδελυκτών των γάμων. (3) Όθεν πολλαί άγια γυναίκες απορρίψασα τα γυναικεία φορέματα,

(2) Ο βήρος κατά τον Ζωναράν είναι ένα είδος υφάσματος, όθεν και και ενδυθείσαι άνδρίκεια, δεν υπόκεινται εις τα άνωθεν του παρόντος

ελέγοντο ολόβηρα. Καθώς, λόγου χάριν, τώρα εις ημάς είναι το βελούδον, κανόνος. Επειδή όχι διά νομιζομένην και υποκριτικήν άσκησιν τούτο ε

το δαμάσκου, το κουτίνι, ο χαρές και άλλα όμοια. Ο δε Σουϊδας, εν ποίησαν, αλλά διά αληθινήν, να μη τα γυναικεία φορέματα, εμπόδιον

τη λέξει έφεστρις, λέγει, ότι ή έφεστρίς είναι ιμάτιον Ρωμαϊκών, το γένουν εις αυτής της ασκήσεως. Και όχι φανερα ούσα, άλλα λανθάνου

όποιον ονομάζεται μανδύας, και βέβρον, άτινα εις τον ύπνον βλεπόμενα σαν τους πολλούς, και αγνοούμενα. Ο δεκανών περί των φανερώς τούτο

θλίψιν δηλούσιν, ώς και ο Αρτεμίδωρος λέγει ο όνειροκρίτης, ποιονσών γυναικών λέγει.
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Ερμηνεία,

ν - - - - -

Και τούτο διδασκαλία ήτον τών Ευσταθιανών, το να άφνουν δηλ. α γυναίκες τους άνδρας των, και αντιστρόφως οι άνδρες
ν ν ν » - - -- -

τας γυναικάς των και να αναχωρούν, ώς συγχανόμενοι τον γάμο». Όθεν ο παρών κανών τους τούτο ποιούντας εις το ανά
ν αν η -- -

θεμα καταδικάζει (1). Όρα και τον έ. και νά. Αποστολικόν

Κανών ΠΕ.

Eιτς καταλμπάνο τα εαυτού τέκνα, και μη τεκνοτροφοι, και τό, όσον εαυτώ, πρός θεοσέβειαν την της καρθ,

προσήκουσαν άνάγη, αλλά, προφάσει της ασκήσεως, αμελοίη, ανάθεμα έστω, - μ.β.

- Ερμηνεία

Ανίσως τα άλογα ζώα, και αυτά τα θηρία και λεοντάρια, επιμελούνται τους σκύμνους και τα τέκνα των, πόσω μάλλον

οι λογικοί άνθρωποι πρέπει να περιέπουσι ταύτα; δίδ και ο θείος Παύλος ποτέ μεν λέγει, «ει δέτις των ιδίων, τιμ. α.

-και μάλιστα των οικείων ου προνοεί, την πίστιν ήρνητα, και έστιν απίστου χείρων, ποτέ δε, οι Πατέρες εκτρέ-Εφισ. σ.α.
-φετε τα τέκνα εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και πάλιν διά την χήραν λέγει, αν ετεκνοτρόφησε. Και διά τάς Τιτ. β. 4.

» Πρεσβυτέρισσας, και Γερόντισσας, ότι να παιδεύουσι τάς νέας εις το να ήνα φίλανδρο, και φιλότεχνοι». Αλλ' ο αιρετικός Eυ

στάθιος, και οι συν αυτώ, τάς Αποστολικάς ταύτας παραγγελίας μή ακούοντες, έδιδασκον τους γονείς να παραιτούν τά παι

δία των, και να πηγαίνουν εις την άσκησιν. Όθεν ο παρών κανών αναθεματίζει τους γονείς εκείνους όπου παραιτούν τά τέ

ανατων και δεν τά τρέφουν, ούτε διδάσκουν αυτά την θεοσέβεια, και αρετήν ο δέμβ. της εν Καρθ. διορίζει ότι κανένας Κληρικός

να μην κάμνη τά τέκνα του αυτεξούσια προ του να πληροφορηθούν, ότι και ο τρόπος αυτών είναι χρηστος, και η ηλικία των

διακρίνει τα πρακτέα. Όρα και την υποσημείωσιν τούς" της ά και β.

Κανω ν Iς". --

Είτινα τέκναγονέων, μάλιστα πιστών, άναχωροιη, προφάσει θεοσεβείας, και μη την καθήκουσαν τιμήν τους γο

νευσιν άπονέμο, προτιμωμένης δηλ. παρ' αυτούς της θεοσεβείας, ανάθεμα έστω,

Ερμηνεία,

Όχι μόνον οι γονείς χρεωστούν να φροντίζουν διά τά τέκνα των, αλλά και τα τέκνα διά τους γονείς, εις τους οποίους πρέ

πει και να αποδίδουν την προσήκουσαν τιμή». Τιμής δε είδος είναι και το να γηροκομούσιν αυτούς, και να τρέφουσν ασθενείς
όντας διά το γήρας, και χρείαν έχοντας. Λέγωντας δε ο παρών κανών μάλιστα πιστών, θέλει ότι τα τέκνα ουδε από τούς

άπιστους, ή αιρετικούς αυτών γονείς πρέπει να αναχωρούν, εάν δεν παρακινούν αυτά προς την απιστίαν και αίρεσιν. Διά τούτο

και αναθεματίζει τα τέκνα εκείνα όπου άφίνουν τους γονείς των απρονοήτους, και δεν τιμούν αυτούς, ή γηροκομούσι, διά πρό

φασιν θεοσεβείας και αρετής. Εάν όμως οι γονείς άπιστοι όντες, ή αιρετικοί, παρακινούν τα τέκνα των εις απιστίαν και αίρεσιν,

ή και πιστοί όντες, εμποδίζουν αυτά από την κατά Χριστόν ζωήν και αρετήν, και παρακινούν αυτά εις ψυχοβλαβή και άτο

πα (2), τότε πρέπει να προτιμώσι καλήτερα την θεοσέβειαν και αρετήν από τους σαρκικούς γονείς, ταυτόν ειπείν, τότε πρέπει

να φεύγουν χωρίς μίσος από αυτούς, και να αναχωρούν. Όρα και την υποσημείωσιν τους της Α' και Β' και τον κ. της τ.

Κανών ΙΖ'.

Eί τις γυναικών διανομιζομένην άσκησιν αποκεροιτο τάς κόμας, ας έδωκεν ο Θεός εις υπόμνησιν της ύποτα

γης, ώς παραλύουσα το πρόσταγμα της υποταγής, άνάθεμα έστω

Ερμηνεία - --

Ο μεν Παύλος γράφων προς τους Κορινθίους λέγει, «κεφαλή γυναικός ο ανήρ, (επειδή εκ του Αδάμ ή Εύα ελήφθη, και

»αίτιος εκείνης εγένετο), και παρακάτω, άνισως δεν σκεπάζη την κεφαλήν της ή γυναίκα, ας κουρεύη και τα μαλ-Ι:

»λία της. Είδε αισχρόν είναι το να κουρεύεται, ή να ξυρίζεται ή γυνή, λοιπόν ας σκεπάζη την κεφαλήν. Και! Αυτή τη

-πάλιν, "Η γυνή εάν κομά και έχη μαλλία, είναι τούτο δόξα και τιμή εις αυτήν». Ο δε Ευστάθιος και οι μαθη

τα του έδιδασκον να κουρεύουν τα μαλλια των αι γυναίκες, ώς τάχα πράγμα ποιούσαι θεοσεβές και ενάρετον. Μη νοούντες οι

ασύνετοι, ότι η διδασκαλία των αύτη, και εις αυτήν την φύσιν εναντιώνεται, η οποία τόσον πολλά άρμόδιον πράγμα κρίνει να

ήναι εις τας γυναίκας τα μαλλία, ώστε όπου καμμίαν γυναίκα δεν έκαμέ ποτε φαλακρή και χωρίς μαλλία, καθώς έκαμε

μερικούς άνδρας. Διά τούτο ο παρών κανών αναθεματίζει την γυναίκα εκείνη, όπου διά φαινομένην και υποκριτικήν άσκηση

κουρεύει τα μαλλια της. Τα οποία έδωκεν ο Θεός εις ένθύμησιν πώς είναι υποτεταγμένη εις τον άνδρα. Επειδή λύει και πα

ραβαίνει με τούτο που κάμνει, την προσταγήν της υποταγής (3). Και τούτο δε από τον Παύλον οι Πατέρες έλαβον. Ό,τις

(1) Πολλα γαρ γυναίκες ακούουσα τους περί Ευστάθιον να λέγουν,

ότι όσοι είναι υπανδρευμένοι έλπίδα σωτηρίας δεν έχουν, ανεχώρησαν

από τους άνδρας των, ύστερον δε μη δυνηθείσα να υποφέρουν, έμοιχεύ

θησαν, και διά τούτο ώνειδισθησαν καθώς δηλοί ή πρός Αρμενίαν άπο

σταλείσα επιστολή της παρούσης Συνόδου,

(2) Δ' ό, ό θείος Χρυσόστομος λέγει, νά μή εμποδίζουν οι γονείς τα

παιδίατων, εάν θέλουν αυτά να καλογηρεύσουν (λέγει προς πιστών πα

τέρα σελ. 170 του σ', τόμ. και λόγου ολόκληρον κάμνει εναντίον εκεί

νων όπου πολεμούν να κακοποιήσουν εκείνους όπου τυχόν έπαρακίνησαν

τα παιδία των εις την καλογηρικήν ζωήν και μάλιστα όταν αυτά ήνα

εις τελείαν διάκρισιν του λογικού, προς τουτοις δε, και αυτεξούσια),

όρα και την υποσημείωσιν τού κάς τής ζ".

(3) Διά τούτο και ο βασιλεύς Θεοδόσιος ένομοθέτησεν, ότι να αποδώ

κωνται από τάς εκκλησίας αι γυναίκες εκείνα όπου κουρεύουν τα μαλλια
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λέγει ότι, «ή γυνή χρεωστε να έχη εις την κεφαλήν της εξουσία, ήτοι σημείον της εξουσίας του ανδρός, και της προς τονν -- " - ε εν ν --

άνδρα υποταγής, το οποίον είναι και το φυσικών σκέπασμα των μαλλίων, και το εξωτερικών σκέπασμα των μανδηλίων,

----------- Κανών ΙΗ'.

- -- - - - “Ν - ν ν -- - - ν και να -

Απος εδ. 1 Eί τις διά νομιζομένην άσκησιν εν τη Κυριακή νηστεύο, ανάθεμα έστω,

Ερμηνεία,

ν

Και εις τας Κυριακάς ημέρας ενήστευον οι Ευσταθιανοί, και τους άλλους έδιδασκον να νηστεύουσι (1), το οποίον δεν πρέπει

Επειδή κατά την ημέραν ταύτην ανέστη ο Κύριος, και την ανθρωπίνην φύσιν με τον εαυτόν του συνεξανέστησε. Διο και πρέ

πει να χαιρωμεν, και να ευχαριστούμεν μάλλον εις τον Θεόν, και όχι να νηστεύωμεν, ώς και εις τάς νηστίμους ημέρας, ώ

σάν όπου ή νηστεία είναι σημείον λύπης και συντριβής, και όχι χαράς. Όθεν ο παρών κανών αναθεματίζει εκείνον που διά

νομιζομένην και υποκριτικήν άσκησιν νηστεύει εν τη Κυριακή. Ανάγνωθι και τον ξο. Αποστολικόν, --------

Κ.α ν ώ ν ΙΘ'.

Απος. το 1 Eί τις των ασκουμένων, χωρίς σωματικής ανάγκης υπερηφανεύετο και τις παραδεδομέας νηστείας

εις το κοινών, και φυλασσομένας υπό της έκκλησίας, παραλύο, άποκυρούντος (2) έναυτώ τελείου λογισμού, ανά

θεμα έστω,

-

Ερμηνεία, ό

Οι Ευσταθιανοί όλα τα εναντία εις τους θείους Κανόνας και τις παραδόσεις έκαμναν, εις μεν τας Κυριακάς, και κατα

λυσίμους ημέρας νηστεύοντες, εις δε τάς νηστίμους καταλύοντες. Διά τούτο ο παρών κανών αναθεματίζει τούτους, και τους τοί

ούτους άλλους, όσοι υπερηφανευόμενοι ότι τάχα έγιναν τέλειοι, χωρίς να έχουν καμμίαν ανάγκην και ασθένειαν μεγάλην σωμα

τική», καταλύουσι τας παραδεδομένας νηστείας εις την κοινότητα, και φυλαττομένας από όλον το συνάθροισμα των Χριστιανών,

Το δε, υποκουρούντος εν αυτώ τελείου λογισμού, δηλο, ότι διά τούτο ούτοι καταλύουσι τάς νηστείας, διά τό νά ευρίσκεται εις

την καρδίαν των λογισμός, και υπόληψις τοιαύτη, ότι έφθασαν εις την τελειότητα. Όθεν και δεν χρειάζονται εις το εξής να νη

στεύουσιν, ώς είπομεν, το οποίον τούτο ήταν φρόνημα, και τών Ευσταθιανών, και των Μασσαλιανών, και των αιρετικών Βογο

μίλων. Η και άλλως με λογισμών καταφρονητικών άκυρούσι και λύουσι τάς νηστείας. Ανάγνωθι και την έρμηνείαν τού ξύ,

Αποστολικού. --

- Κανών Κ.

Της ς", π".
έ Γάγγ. ν -- - - - ν - Α Α ν - ν -- ν - ν ν -- - -- - -- --

τι να Eί τις αιτιώτο, υπερηφάνω διαθέσει κεχρημενος και βδελυσσόμενος τάς συνάξεις των Μαρτύρων, ήτας

Σαρο από έν αυτούς γινομένας λειτουργίας, και τάς μνήμας αυτών, ανάθεμα έστω

Ερμηνεία

Και τούτο προς τοις άλλοις τών Ευσταθιανών ήταν διδασκαλία, το να καταφρονούν τους τόπους και ναούς, μέσα εις τους -

ποίους ευρίσκοντο Μαρτύρων άγια λείψανα, και το να κατηγορούντάς εκεί γινομένας λειτουργίας και συνάξεις των πιστών,

και να τας συγχαίνωνται. Διά τούτο ο παρών κανών και αυτούς αναθεματίζει, και τους ομοίους με αυτούς, όσοι δηλ. υπερηφα

νευόμενοι, βδελυχτάς, και συγχαμεράς νομίζουν τις μνήμας τών μαρτύρων, και τας εν αυταίς γινομένας συνάξεις, και πανη

γύρεις των πιστών, ώσάν όπου αύτα, εις δόξαν Θεού, του των Μαρτύρων δεσπότου, και των άγιων Μαρτύρων, γίνονται. Ανά

γνωθι και τον π’ της +

-- Κανών ΚΑ".

Α'πος". και Ταύτα δε γράφομεν, ουκ έκκόπτοντες τούς έν τή έκκλησία του Θεού κατά τάς Γραφάς άσκείσθαι

εξ πιο τις βουλομένους, αλλά τους λαμβάνοντας την υπόθεσιν της ασκήσεως εις υπερηφανία», κατά των αφελέστε

τις:: Τρον βιούντων έπαιρομένους τε, και παρά τας γραφάς, και τους εκκλησιαστικούς κανόνας, καινισμούς εισά

γοντας, Ημες τοιγαρούν, και παρθενίαν μετά ταπεινοφροσύνης θαυμάζομεν, και έγκράτειαν μετά σεμνότητος και

θεοσεβείας γινομένην, αποδεχόμεθα. Και αναχώρησιν τών εγκοσμίων πραγμάτων μετά ταπεινοφροσύνης, αγάμε

θα. Και γάμου συνοίκησιν σεμνην τιμώμεν Και πλούτον μετά δικαιοσύνης, και ευποιίας, ουκ εξουθενούμεν. Και

λιτότητα και ευτέλειαν αμφιασμάτων, δι επιμέλειαν μόνον του σώματος, απερίεργον, επαινούμεν, τάς δε έκλυτους

και τετρυμένας εν τη έσθητη περιόδους αποστρεφόμεθα. Και τούς οίκους του Θεού τιμώμεν, και τάς συνόδους,

τάς επ' αυτούς, ώς άγιας και επωφελείς άσπαζόμεθα. Oύ συγκλείοντες την ευσέβειαν εν τοις οίκος, αλλά πάντα

τόπον τον επ' ονόματι του Θεού οικοδομηθέντα τιμώντες. Και την έντή έκκλησία του Θεού συνέλευσιν, ώς ώφέ

-

των, και όσοι δε Αρχιερείς ήθελαν δεχθούν αυτές, να καθαιρούνται από (1) Όχι μόνον ενήστευου οι Ευσταθιανοί εις τας κατολισμούς ημέ

την αρχιερωσύνην, ώς ο Σωζόμενος ιστορεί βιβλ. ζ. κεφ. ισ. αι δε ά- ας, αλλά και το κρέας δεν έτρωγαν, όχι ως εγκρατευόμενοι, αλλ ως

για γυναίκες εκείνα, όπου διά αληθινήν άσκησιν έκούρευσαν τα μαλλία συγχαινόμενο αυτό. Ο δε Σωκράτης κεφ. μβ. της έκκλησ. ιστορίας λέγει,

των, καθώς τοιαύται πολλα φαίνονται εις τας ιστορίας, δεν υπόκεινται ότι ο Ευστάθιος τας μεν ωρισμένας νηστείας εδίδασκε νά μή φυλάττουν,

εις το επιτίμιον του παρόντος κανόνος, επειδή διά αληθινή, άσκησιν και τας δε Κυριακάς να νηστεύουν, όλον το εναντίον δηλαδή, από την κος

μετά ταπεινώσεως τούτο έποίησαν, και όχι φανερα ούσα, άλλ’ άγνωστοι νήν της καθολικής εκκλησίας παράδοσιν,

από πολλούς, (2) Eν άλλοις, υποκουρούντος, όπερ ορθότερον εστί.

- -

-

-

------------
----------------------------------------

----------------------------------------- , ------------------------ ---------------- , ----- , ----- --- , ----- , ----- , ----- , ----- , --------
- ----------------------------------

-

Η
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λειαν του κοινού, προσιέμεθα. Και τάς καθ' υπερβολήν ευποιίας των αδελφώντας κατά τας παραδόσεις διά της
Α. ν ν - -- -- -- -- --

έκκλησίας εις τους πτωχούς γινομένας, μακαρίζομεν. Και πάντα, συνελόντως ειπείν, τά παραδοθέντα υπό τών
Α -- ν -- - ν - ν - Λ.

Θείων γραφών, και Αποστολικών παραδόσεων, ένατη έκκλησία γίνεσθαι ευχόμεθα

- Ερμηνεία

Επειδή οι Πατέρες της συνόδου ταύτης έμπόδισαν τινά, τα οποία φαίνονται ότι είναι έργα ενάρετα. Λόγου χάριν, το νά

παρθενεύη τινάς, αποστρεφόμενος τον γάμο, το νά μή νηστεύη εις ημέρας καταλυσίμους, και άλλα όμοια. Διά τούτο τώρα

εις τον παρόντα τελευταίον αυτών κανόνα απολογούνται, λέγοντες. Ότι ταύτα ώρίσαμε, όχι διά νά αντικόψωμεν εκείνους τους

Χριστιανούς που αγαπούν να ασκούνται μεν έν θεώ, κατά τους κανόνας και τάς θείας Γραφάς, αλλά διά νά διορθώσωμεν έ

κείνους που με υπερηφάνειαν μεταχειρίζονται την άσκησιν, και υπεραίρονται εναντίον εις τους άλλους, και επινοούν εις τους

κανόνας της εκκλησίας νεωτερίσματα. Διότι ήμες και παρθενίαν επαινούμεν την μετά ταπεινώσεως γινομένην, και εγκράτεια,

την μεταπείνωσιν πραττομένη. Και τον σεμνον γάμον τιμώμεν. Και τον πλούτον που είναι συντροφιασμένος με δικαιοσύνη»

και ελεημοσύνη, δεν καταφρονούμεν (1). Τα πενιχρά μεν ρούχα που γίνονται διά μόνην την ακαλλώπιστον επιμέλειαν και

χρείαν του σώματος, εγκωμιάζομεν τά δε μαλακά και προς καλλωπισμών αποβλέποντα, αποστρεφόμεθα και μισούμε». Τάς έκ

κλησίας του Θεού, και τας εν αυταίς των πιστών γενομένας συνάξεις, ώς άγιας και ψυχωφελείς επαινούμεν Όχι πώς περιγρά

φομεν όλην την ευσέβειαν και την του Θεού προσκύνησιν εις αυτάς, αλλά διά τι τιμώμεν τους κτισθέντας ναούς εις το όνομα του

Θεού, προς πάντα τόπον. Και τις υπερβολικάς ευεργεσίας και ελεημοσύνας που διά μέσου της εκκλησίας γίνονται εις τους πτω

χούς αδελφούς κατά τάς παραδόσεις των Πατέρων, μακαρίζομεν. Με ένα λόγον, ευχόμεθα και παρακαλούμεν τόν Θεόν να ενερ

γούνται εις την έκκλησίαν του, και τους χριστιανούς του, όλα όσα διέταξαν αι θεία Γραφα, και αι παραδόσεις των Αποστόλων, Ανά

γνωθ και τον νά, Αποστ. και τον κ. και π" της - και την εις τον νά. Αποστ. υποσημείωσιν.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΧΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

α

Η έν Αντιοχεία της Συρίας συγκροτηθείσα τοπική Σύνοδος (2) γέγονεν έπι Κωνσταντίου υιού του μεγάλου Κωνσταντίνου,

παρόντος εν Αντιοχεία (3) εν έτει 341 (4) συνήχθησαν δε εις αυτήν, κατά μεν τον Σωκράτη (ββλ. β. κερ ή της εκκκλησ.

ιστορίας) Πατέρες ενενήκοντα, κατά δε τον Σωζόμενον (βιόλ. γ. κεφ. έ) εννενήκοντα επτά κατά δε τον Θεοφάνη, εκατόν εί

κοσιν, από τους οποίους αρχηγός μεν ήν Ευσέβιος ο Βηρυτού πρότερον ων, ύστερον δε Νικομηδείας, και από Νικομηδείας γε

νόμενος Επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως. Αντιοχείας δε Επίσκοπος ή» τότε Πλάκατος. Ο δε Ρώμης Ιούλιος εις την σύνοδον ταύτην

δεν ήταν παρών, ούτε αυτοπροσώπως, ούτεδά τοποτηρητών. Αλλ' ούτε ο Ιεροσολύμων Μάξιμος. Η σύνοδος ούναύτη τους παρόντας κέ.

κανόνας εξέδωκεν, αναγκαίους όντας εις την της εκκλησίας ευταξίαν και κατάστασιν. Ούτινες, κοντά όπου οι περισσότεροι, όχι μόνον

κατά το νόημα συμφωνούν με τους Αποστολικούς κανόνας (όρα εις τα προλεγόμενα των Αποστολικών κανόνων), αλλά και τας ιδίας

λέξεις εκείνων μεταχειρίζονται, Επικυρούνται προς τούτοις, αορίστως μεν από τον ά της δ. (άγκαλά αύτη, έν τη δ. πράξει

αυτής, αυτολεξεί άναφέρη και τον δ. και έ. ταύτης κανόνα, ώς θέλομεν είπή) και από τον ά της ζ. ώρισμένως δε, από τον

β. τής σ'. και διά της επικυρώσεως ταύτης, οικουμενικήν τρόπον τινά αναλαμβάνουσι δύναμιν (5)

ΟΙ ΚΕ. ΚΑΝΟΝΕΣΤΗΣ ΕΝ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ ΤοπικHΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, ΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΟΙ.

Κανών Α.

Πάντας τους τολμώντας παραλύει» τον όρον της αγίας, και μεγάλης Συνόδου, της εν Νικαία συγκροτηθείσης,

έπι παρουσία της ευσεβείας του Θεοφιλεστάτου βασιλέως Κωνσταντίνου, περί της άγιας εορτής του σωτηριώ

(1) Έλεγε γάρ και τούτο ό δυσσεβής Ευστάθιος ότι οι πλούσιοι άν

δεν αφήσουν όλα τα υπάρχοντά των, και να αναχωρήσουν εις την ά

σκησιν, ελπίδα σωτηρίας δεν έχουσιν.

(2) Πολλα και διάφοροι σύνοδοι, άλλαι μεν αιρετικα, άλλα δε και

όρθόδοξοι συνήχθησαν εν Αντιοχεία, τόσον προ της παρούσης συνόδου,

όσον και μετά ταύτα. Και άρα ταύτας εν τω ά. τόμω των συνοδικών

(σελ. 263).

(3) Η αιτία όπου συνήχθη ή παρούσα σύνοδος ήτον αύτη. Ο Μέγας

Κωνσταντίνος έκτισεν έκκλησίαν μεγάλην εις την Αντιόχειανόκτάκονον,

καταλιπών αυτήν ατελή, ετελείωσε δε αυτήν ο Κωνστάντιος ο υιός αυτού,

όστις παρών εν Αντιοχεία χάριν του Περσικού πολέμου, ήθέλησε να εγ

καινιάση την αυτήν εκκλησίαν μετά πέντε χρόνους ύστερα από την κοί

μησιν του πατρός του. Όθεν ό Κωνσταντινουπόλεως Ευσέβιος, λαβών ά

φορμήν, έπεισε τον Βασιλέα και ήθροισε την παρούσαν σύνοδον, κατά

μεν το φαινόμενον, διά να γίνουν τάχα λαμπρότερα τα εγκαίνια, κατά

δε το κρυπτόμενον, διά ανατροπήν τού όμοουσίου, ώς λέγει ο Σωκρά

της (βιβλ. β. κεφ. ή), αλλ' όμως εις τόν όρον αυτής ή σύνοδος αύτη,

Θεόν αληθινών ανακηρύττει τον υιον του Θεού, και άτρεπτου, και αναλ

λοίωτον, και ουσίας και βουλής και δόξης απαράλλακτου εικόνα. Δε ο

και ή β' οικουμενική σύνοδος εν τώ έ. κανόνι αυτής τον όρον τής πικ

ρούσης συνόδου απεδέξατο, επειδή δεν εναντιώθη εις την εν Νικαία πί

στιν. Eι και μη φανερώς είπεν όμοούσιον τον Υιόν.

(4) 'Αλλη δε φαίνεται να ήναι από ετούτην ή γενομένη σύνοδος επί

του ιδίου τούτου Κωνσταντίου εν Αντιοχεία ή αιρετική, εν έτει 370,

την οποίαν αναφέρει ο Μίλιας εν τω β' τόμο των συνοδικών. Άλλης

γαρ συνόδου εν Αντιοχεία γενομένης, κανόνες ουχ ευρίσκονται, εμή

ταυτης. -

(5) Περί των κανόνων της συνόδου ταύτης όρα, τον Σωκράτη βιβλ.

σ', κεφ. ή και τον Σωζόμενον βιβλ. ή, κεφ. κ.τ. και τον Δοσίθεον σελ,

133, της δωδεκαβίβλ.
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----------------- ,

δους Πάσχα, άκοινωνήτους, και αποβλήτους είναι της έκκλησίας ει επιμένοιεν φιλονεικότερον ενιστάμενοι προς τα

καλώς δεδογμένα. Και ταυτα ειρήσθω περί των Λαϊκών. Ειδέτις των προεστώτων της έκκλησίας, Επίσκοπος,

ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος μετά τον όρον τούτον τολμήσειεν έπι διαστροφή των λαών, και ταραχή των εκκλη

σιών, ιδιάζειν, και μετά των Ιουδαίων επιτελεϊν το Πάσχα. Τούτον ή άγια Σύνοδος εντεύθεν ήδη αλλότριον έκρι

νε της έκκλησίας. Ως ου μόνον εαυτώ άμαρτίας, αλλά και πολλοίς διαφθοράς και διαστροφής γινόμενον αίτιον.

Και ου μόνον τους τοιούτους καθαιρεί της λειτουργίας, αλλά και τους τολμώντας τούτοις κοινωνείν μετά την κα

θαίρεσιν. Τους δε καθαιρεθέντας αποστερείσθαι και της έξωθεν τιμής, ής ό άγιος κανών, και το του Θεού ιερα

τείον μετειληφεν.

-- Ερμηνεία,

Ο παρών κανών αφορίζει μεν τους λαϊκούς εκείνους όπου παραβαίνουν τον διορισμών (ή και το κανόνιον όπου η πρώτη

Σύνοδος εξέδωκε, παρόντος και του μεγάλου Κωνσταντίνου, διά την εορτήν του Πάσχα (ότι δηλ. νά έορτάζεται αύτη ύστερα από

την ισημερία, και όχι μαζί με τους Ιουδαίους) και όχι μόνον παραβαίνουν αυτόν, αλλά και φιλονεικούντες στέκονται εναντίον

Τους δε Επισκόπους, Πρεσβυτέρους, και Διακόνους, που ήθελαν παραβούν αυτόν, ταράττοντες την έκκλησία, και ήθελαν

τολμήσουν νά έορτάσουν το Πάσχα μαζή με τους Ιουδαίους, καθαρεί, τόσον από κάθε ιερατική, και εσωτερικήν του βήματος

ιεροπραξία, όσον και από κάθε άλλην εξωτερικήν τιμή, ανήκουσαν εις τους ιερωμένους (ήτοι το νά έχουν το όνομα των ερω

μένων, τι να συγκάντα με τους ιερείς, και άπλώς ειπείν, τάς έξωθεν του βήματος ενεργείας, (2) κατά τον Βαλσαμώνα, (περί

ού όρα τον ά και β. τής εν Αγκύρ. και θ'. Νεοκαισσαρ), επειδή οι τοιούτοι και τον εαυτόν τους έβλαψαν, με την παράβασιν

αυτήν, και τους άλλους έκαμαν να παραβούν. Όχι μόνον δε καθαιρεί τους παραβάτας τούτους ιερωμένους, άλλά άκόμη και τους

συγκοινωνήσαντας με αυτούς ιερωμένους, παρομοίως συγκαθαιρεί Όρα και τον ζ. Αποστολικόν.

Κανών Β.

Πάντας τους εσόντας εις την έκκλησίαν, και των ιερών γραφών άκούοντας, μη κοινωνούντας δέ ευχής άμα

τώ λαώ, ή αποστρεφομένους την μετάληψιν της ευχαριστίας, κατά τινα άταξίαν. Τούτους άποβλήτους γίνεσθαι

της έκκλησίας, έως άν έξομολογησάμενοι, και δείξαντες καρπούς μετανοίας, και παρακαλέσαντες τυχεϊν δυνηθώσι

συγγνώμης. Μη έξείναι δε κοινωνείν τους άκοινωνήτος. Μηδέ εν έτέρα έκκλησία υποδέχεσθαι, τους εν έτέρα έκ

κλησία μη συναγομένους. Ειδέ φανείη τις τών Επισκόπων, η Πρεσβυτέρων, ή Διακόνων, ήτις του κανόνος τους άκοι

νωνήτοις κοινωνών. Και τούτον άκοινώνητον είναι, ώς άν, συγχέοντα τον κανόνα της Εκκλησίας,

Ερμηνεία:

Συμφώνως με τον θ' Αποστολικών, και ο παρών Κανών διορίζεται. Λέγει γάρ, ότι πρέπει να αφορίζωνται από την έκ

κλησίαν οι Χριστιανοί εκείνοι, οπού πηγαίνουν μεν εις την έκκλησίαν έν τη θεία λειτουργία, και άκούουσι τας γραφάς, δεν

συμπροσεύχονται δε με τους πιστούς, ή αποστρέφονται την θείαν μετάληψιν, ήτοι δεν μεταλαμβάνουν, όχι διά καμμίαν εύλογον

αιτίαν, άλλά διά άταξίαν τινά, Όχι ώς μισούντες, και συγχανόμενοι την θείαν κοινωνίαν. Απαγε (διότι άν ούτως αυτήν άπε

στρέφοντο, όχι μόνον εις άφoρισμών, αλλά και εις άνάθεμα τέλειον οι τοιούτοι ήθελαν καταδικασθούν), αλλά διά ταπείνωσιν, και

ευλάβειαν τάχα, αποφεύγοντες αυτήν. Τούτο γάρ αποστροφήν οι Πατέρες ωνόμασαν, κατά τον υπερφυή Ζωναράν. Αφορίζονται

δε ούτοι έως ού να μετανοήσουν, και παρακαλέσαντες να συγχωρηθούν (3) επειδή δε αφορισμών ανέφερεν ο κανών, διορίζει και
- -- 2- 22 α "Σ Σν 4-- ν ν ό Λ, Σ ή - και θέ - 2 ό ν » λ ν - η

τουτο, οτιοεν ειναι αδεια εις τινα, μήτε να συμπροσευ Εται εις σπητιον με τους αφορισμεντας απο την εκκλησίαν, Κληρικούς

ή Λαϊκούς, μήτε εις εκκλησίαν αυτούς να υποδέχεται. Όποιος δε Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος ήθελε συγκοινωνήσει

με τους τοιούτους ακοινωνήτους, ή εν οίκω, ή έν έκκλησία, να γίνεται και αυτός ακοινώνητος από τους άλλους, διά τι με του

το όπου κάμνει, συγχέει, και παραβαίνει τους περί τούτου διοριζομένους κανόνας της έκκλησίας, δηλ. τον ί, και ιά. Αποστολι

κόν, τους οποίους και άνάγνωθι όμου και τον θ'. Αποστολικόν.

(1) Ότι δε ό περί του πασχα διορισμός παρά της ά. συνόδου έγέ- τόν Θεόν, και μάλιστα διά τι τύπον επέχει της κοιλίας της Θεοτό

νετο, μαρτυρεί και αυτή ή προς τους Αλεξανδρείς επιστολή της έν Νι- κου, κατά τον άγιον Γερμανόν. Ώσπερ γαρ εξ εκείνης εξήλθε μετά

καία ταύτης συνόδου, κειμένη έν κεφ. θ'. ά. βιβλ. της ιστορίας του σώματος ό άμνός του Θεού. Ούτως εκ της προσφοράς της άντίδωρου

Σωκράτους, λέγουσα «Ευαγγελιζόμεθα δε υμίν περί της συμφωνίας του γινομένης, εκβάλλεται ο μέλλων μυστικώς ιερουργηθήναι άμνός. Κλάσμα

•άγιωτάτου πάσχα, ότι υμετέρας ευχαίς κατωρθώθη και τούτο το μέ- τα της ύψωθείσης προσφοράς το αντίδωρον όνομάζει ό έ του Νικολάου,

» ρος κ.τ.λ. και ό Επιφάνιος αρέσ 69 και ο Ευσέβιος εν τη ζωή Κων- Ορα και τον ή. Θεοφίλου. Περί του αντιδώρου ταύτά φησε Νικόλαος ο

νσταντίνου, βιβλ. γ. κεφ. 18. και εκκλησιαστ. ιστορ. βιβλ. ά. κεφ. θ. Καββάσιλας, «είται και τον προσενεχθέντα άρτον, εξού τον ιερόν απέ

» (ή παρ’ άλλοις ή) Σωζόμενος βιβλ. λ. κεφ. κά. Σωκρ. βιβλ. σ', κεφ. τεμεν άρτον, εις πολλά διελών, διαδίδωσι τους πιστούς, άγιον γενόμε

» ισ. και τή. Ο Επιφάνιος αρέσει ό, λέγει, ότι οι αιρετικοί Αυδια- νον, αυτώ τώ ανατεθήνα, Θεώ και προσενεχθήνα. Οι δε συν ευλαβεία

» και μετά "Ιουδαίων έπετέλουν το πάσχα, ότι δήθεν ούτως ήν ή έκκλη– και πάση δέχονται και καταφιλούσε την δεξιάν ώς αν προσφάτως άψαμέ

«σία φερομένη, παλαιόθεν δηλαδή». νην του παναγίου σώματος του σωτήρος Χριστού, και τον εκείθεν εις

(2) Έμοι δε δοκεί αληθέστερον, ότι ή εξωτερική αύτη έστιν, ή ανή

κουσα τιμή εις το εξωτερικών σχήμα των ιερωμένων, Όπερ αυτό και

καθαιρεθέντες εφάρουν. Μόνοι γαρ οι αμετανόητοι, και τής άμαρτίας μή

άφιστάμενοι ιερωμένοι, ούτοι καθαιρεθέντες, απέβαλον και το σχήμα

αυτό των ιερωμένων, και ελάμβανον σχήμα λαϊκόν, και ουχί πάντες,

κατά τον και της σ'. ίσως δε και εξωτερικήν τιμήν νοεί ο κανών την
έν τας έξω συνελεύσεσι δεδομένην τιμήν εις τους ιερείς. Και δρα τήν

υποσημείωσιν τού κ.τ. της σ'.

(3) Επειδή δε όλοι δεν είναι έτοιμασμένοι διά να μεταλάβουν, διά του

το, ώς φαίνεται, έπενοήθη τό αντίδωρον, να και οι μη μεταλαμβάνον

τες των μυστηρίων, λάβωσιν αυτό παρά του ιερέως προς άγιασμόν

ή γιασμένος γαρ άρτος εστί το αντίδωρον, και διά τί επροσφέρθη προς

γιασμόν και δεξαμένην, και μεταδούνα τους ψαύουσι δυναμένην (ερμην.

» της θείας λειτουργ. κεφ. μς"), Όθεν οι Χριστιανοί πρέπει έως τέλους

της θείας λειτουργίας να μένουν διά να λάβουν τον εκ του αντιδώ

» ρου άγιασμόν. Λέγει γάρ ό άγιος Γερμανός «Η δε πνευματική ευ

•λογία, και η άλλη των αγαθών χορηγία τώ των χριστιανών γένει εκ

και της διανομής του άρτου του σώματος της Θεοτόκου (ήτοι του άντεδώ

νρου) γίνεται και πιστεύεται». "Η αυτή ευλογία σχεδόν και ή τών άγα

θών χορηγία προξενείται και εις εκείνους ακόμη όπου ευγάνουν ύψωμα

ης Παναγίας εις τας τραπέζας όπου γίνονται έντας εορταϊς μαρτύρων,

και πάντων τών άγιων. Την οποίαν ταύτην συνήθειαν πατροπαράδοτως

έλαβεν ή εκκλησία από τους καιρούς τών αγίων Αποστόλων, κατά τον

Θεσσαλονίκης Συμεών.

ε



ΤΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΧΕΙΑ ΣΥΝΟΔΟΥ 237

Κανών Γ.

Eί τις Πρεσβύτερος, ή Διάκονος, ή όλως τών του ιερατείου τις, καταλιπών την έαυτού παροικίαν, εις έτέρανά

πέλθο, έπειτα παντελώς μεταστάς, διατρίβειν έν άλλη παροικία πειράται επί πολλώ χρόνω, μηκέτι λειτουργεί».

Eι μάλιστα καλούντι τώ"Επισκόπω τώ ιδίω, και επανελθεν εις την παροικίαν την έαυτού παραινουντ, μή ύπα

κούο. Είδε και επιμένοι τη άταξία, παντελώς αυτόν καθαιρείσθαι της λειτουργίας, ώς μηκέτι χώραν έχει απο

καταστάσεως. Είδε καθαιρεθέντα διά ταύτην την αιτίαν, δέχοίτο έτερος Επίσκοπος, κακείνον επιτιμίας τυγχάνειν

υπό κοινής συνόδου, ώς παραλύοντα τους εκκλησιαστικούς θεσμούς,

Ερμηνεία

Ο παρών κανών διορίζει, ότι όποιος Πρεσβύτερος, ή Διάκονος, ή άλλος τις Ιερωμένος, και Κληρικός, άφήση μεν την έκκλησίαν,

εις την οποίαν έχειροτονήθη, υπάγη δε εις άλλης επαρχίας έκκλησία, και εις πολλλούς χρόνους διατρίβη εκεί, ο τοιούτος να
- η » ν

άργίζεται και πλέον νά μή λειτουργή, εάν μάλιστα τον εκάλεσεν ο εδικός του Αρχιερεύς να επιστρέψη, και αυτός δεν υπήκου

σεν. Είδε και επιμένοι εις την άταξαν αυτήν άνεπίστροφος, νά καθαρήται και παντελώς από την λειτουργεία, ήτοι άπό
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κάθε ιεροπραξία, ώστε όπου εις το εξής να μην έχη πλέον τόπο, και ελπίδα να αθωωθή. Εάν δε, αφού διά τούτο κα

θαιρεθή, ήθελε δεχθή αυτόν άλλης επαρχίας Αρχιερεύς, να λαμβάνη και αυτός το πρέπον επιτίμιον από την κοινήν της επαρ

χίας σύνοδο, ώς παραβάτης τών έκκλησιαστικών κανόνων, του ιέ και σ', δηλ. τών Αποστολικών, τους οποίους άνάγνωθ.

Κανών Δ.

Eί τις Επίσκοπος υπό Συνόδου καθαιρεθείς, ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος (1) υπό του ιδίου επισκόπου, τολμή

σειέτι πράξαι της λειτουργίας, είτε ό"Επίσκοπος κατά την προάγουσαν συνήθειαν, είτε ό Πρεσβύτερος, είτε ο

Διάκονος. Mηκέτι έξών είναι αυτώ μηδέν έτέρα Συνόδω, ελπίδα αποκαταστάσεως, μήτε απολογίας χώραν έχειν,

άλλά και τους κοινωνούντας αυτώ πάντας, άποβάλλεσθαι της έκκλησίας, και μάλιστα, ει μαθόντες την απόφα

σιν την κατά των προειρημένων εξενεχθείσαν, τολμήσειεν αυτοίς κοινωνείν.

Ερμηνεία, -

Διορίζει ο παρών κανών, ότι όποιος μεν Aρχιερεύς καθαιρεθή άπό σύνοδο, όποιος δε Πρεσβύτερος, ή Διάκονος καθαιρεθή από

τον Επίσκοπόν του, και αφού καθαιρεθή, ήθελε τολμήσει να ενεργήση καμμίαν ιεροπραξία, καθώς το πρότερον, ο μεν Αρχι

ερεύς την αρχιερατική, ο δε Πρεσβύτερος την του πρεσβυτέρου, ο δε Διάκονος την του διακόνου, προ του θεωρηθή ή κρίσις αυ

των εις άλλο ανώτερον εκκλησιαστικών κριτήριο, ούτο, λέγω, να μην έχουν πλέον ελπίδα αθωώσεως εις άλλην σύνοδον, μήτε

τόπον να λαμβάνουν εις το να απολογηθούν. Επειδή αυτοί οι ίδιοι, κατ’ επάνω των έκαμαν να γένη κάθε Συνόδου απόφασις,

με το νά μήν έστάθησαν εις την της Συνόδου καθαίρεσιν, κατά τον λζ. Καθαργ. αλλά και όσοι έσυγκοινώνησαν με τους καθαι

ρεθέντας αυτούς, εν γνώσει όντες της καθαιρέσεώς των, όλοι να εκβάλλωνται από την έκκλησίαν (2) Όρα και τον κή. Αποστολικόν.

Κανών Ε.

Απος. λά.

Είτις Πρεσβύτερος, ή Διάκονος, καταφρονήσας του ιδίου Επισκόπου, άφώρισεν έαυτόν της εκκλησίας, της και οι

και ιδία συνήγαγε, και θυσιαστήριον έστησε, και του Επισκόπου προσκαλέσαμένου, απειθοίη, και μήβού-Ι: : :
και β', γ',

ιδ’. μέ τής εν

Καρθ. ί, ιά.

λοιτο αυτώ πείθεσθαι, μηδέ ύπακούειν, και πρώτον, και δεύτερον (3) καλούντι, τούτον καθαιρείσθαι παν

τελώς, και μηκέτι θεραπείας τυγχάνειν, μηδέ δύνασθαι λαμβάνειν την έαυτού τιμήν. Είδε παραμένουθο

ρυβών, και αναστατών την έκκλησίαν, διά της έξωθεν εξουσίας, ώς στασιώδη αυτόν επιστρέφεσθαι,

(1) Εν άλλοις, ή άλλως του κανόνος πρόσκειται -

(2) Τούτον τον ίδιον κανόνα αναφέρει η δ. σύνοδος εν τη δ. πρά

ξει αυτής υπό Aιτίου "Αρχιδιακόνου και Πριμμκηρίου της μεγάλης έκ

κλησίας αναγνωσθέντα. Διά ποίαν δε αιτίαν ο κανών ούτος εις όλα σχε

δόν τα βιβλία των πρακτικών των συνόδων πχ. επιγράφεται, απορώ.
Αλλ' ίσως είναι σφάλμα γραφικών (σελ. 149. τού β. τόμου της συλ

λογής των συνόδων). Σημείωσα δε, ότι επειδή εις την παρούσαν σύ

νοδον έξαρχος ήταν ό Αρειανός Ευσέβιος, και οι αυτού ακόλουθοι, διά

τούτο αδιόριστον άφηκε τον παρόντα κανόνα, να βοηθή εις αυτούς,

εναντίον των τότε διωκομένων Πατέρων υπ' αυτών, και μάλιστα κατά

του αγίου Αθανασίου. Διά τούτο ο άγιος Αθανάσιος, αλλά δή και Ιωάν

νης ο Χρυσόστομος κατά τον Σωκρ. βιβλ. , κεφ. 18. κατηγόρησαν

τον κανόνα τούτον, πώς δεν είναι της καθολικής εκκλησίας, αλλά της

των Αρειανών. Διότι και τον Αθανάσιον διά του κανόνος τούτου εκά

θηραν οι Ευσεβιανοί, και τον Χρυσόστομον έζήτησαν να καθήσουν οι εν

Κωνσταντινουπόλει κατ' αυτού συναχθέντες Επίσκοποι. Επειδή τάχα

αφού καθρέθη, έπήδησεν εις τον θρόνον, χωρίς να ψηφήση άλλη σύ

νοδος τά περί αυτού. Και ο Πάπας δε Ιννοκέντιος εις την επιστολήν

όπου στέλλει προς τους Κωνσταντινοπολίτας υπέρ τού Χρυσοστόμου,

κατηγορεί τον τοιούτον κανόνα κατά τον Σωζόμενου βιβλ. ή, κεφ. κς.

και κατά τον Δοσίθεον (σελ. 133, περί τον εν Ιεροσολύμ. Πατριαρχεύσ),

επειδή, λέγω, και οι άγιοι ούτοι τον κανόνα κατηγορούσιν, ή δε δ. οί

κουμενική σύνοδος αυτόν αποδέχεται, ώς είπομεν, και η τ. οικουμενική,-

διά τούτο κάμνει χρεία να προσδιορισθή, να μένη κατηγόρητος, ήτοι,

να μην έχη τόπον απολογίας και ελπίδα αποκαταστάσεως ο Επίσκοπος

εκείνος όπου καθαιρεθή ά εις εγκλήματα φανερά, και δίκαια κατά τον

κή. Αποστολικόν β. όχι από σύνοδον μερικών μόνων Επισκόπων της

επαρχίας, και άλλου μεν δικαιούντος, άλλου δε καταδικαζοντος, κατά

τον ιδ. της ιδίας εν Αντιοχεία (τότε γαρ πρέπει ό Μητροπολίτης να

καλή και από τους πλησιoχώρους Επισκόπους, διά να θεωρήται ή κρί

σις, και να λύεται κάθε αμφιβολία κατά τον αυτου), αλλά ή από την σύ

νοδον όλων των Επισκόπων της επαρχίας, και συμφώνως κατακρινόν

των, όχι διαφωνούντων κατά του ιέ, της αυτής εν Αντιοχεία, ή από

την σύνοδον του Πατριάρχου της διοικήσεως γ. και να ήταν παρών

ο κρινόμενος, και τόπος απολογίας να δοθή εις αυτόν, κατά τον ο”.

Αποστολ. έξω μόνον αν επροσκαλέσθη, και δεν απήντησε κατά τον αυ

τον Αποστολικόν δ. και οι κατήγοροι να μην ήναι εχθροί του φανε

ροι, μήτε οι ίδιοι να ήναι κατήγοροι, και κριται, καθώς ταύτα συνέβη,

σαν εις την παράνομου καθαίρεσιν του Αθανασίου και Χρυσοστόμου,

Περί ού όρα την υποσημ. του κή. Αποστολικού και λ6', αλλά και οι

Πρεσβύτεροι, και Διάκονοι, και οι κατώτεροι κληρικοί πρέπει μεν κατ'

άρχάς να θεωρούν την κρίσιν αυτών εις τους ιδίους των Αρχιερείς,

Eι δε μέμφονται το κριτήριον αυτών, να καλούσε και άλλους γείτονας

Επισκόπους να τους κρίνουν, ει και τους Μητροπολίτας των επαρχιών

αυτών, κατά τον λς, της εν Καρθαγ. και κατά τον ιβ. της Αντιοχ. ταύτης,

(3) Εν άλλοις, πρόσκειται και τρίτον,
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Ερμηνεία

Από τον λά. Αποστολικών είναι ερανισμένος ο παρών κανών, διορίζει άρ και ούτος, ότι άνισως Πρεσβύτερος, ή Διάκονος

καταφρονήση του Αρχιερέως του, και: άπό την έκκλησίαν ήθελε ειτουργή ξεχωριστά, και δεν θελήση να υπακούση

εις τον Αρχιερέα, όστις τον έπροσκάλεσε δύω και τρεις φορας (περί ού όρα, τον οδ. Αποστολικών) διά νά υπάγη προς αυ

τον να ειπή τα δικαιολογήματα που έχει, και να διαλλαγή. Ούτος παντελώς να καθήβεται, και εις το εξής πλέον να μην

ήμπορη να λάβη την της ιερωσύνης τιμήν. Είδε ο τοιούτος, και μετά την καθαίρεσιν, δεν λείποι να ταράττη τον Αρχιερέα,

και την εκκλησία, να σωφρονίζεται με την εξωτερικήν εξουσίαν τών αρχόντων (1), άρα δε και από τον κανόνα τούτον, ότι οι

Επίσκοποι είναι εμποδισμένοι να παιδεύουσι μόνοι τους τους ατάκτους, με φυλακάς, και ξυλίας, αλλά με μόνα τα εκκλη

σιαστικά επιτίμια. Και εάν απείθουσιν εκείνοι, τότε να παραδίδωνται και εις τούς άρχοντας προς σωφρονισμόν. Όρα τον λά.

Αποστολικόν.

Απος λβ. - Κ ανών ς".

τής ά. έ τής

εν τη αγία ν - η - - - - Σ Αν "------ -κά ν - - - - - - δ θή - η

Σοφία ά. της Εί τις υπο του ιδίου Επισκόπου άκοινώνη τος γεγονε, μη προτερον α) ΤΟΥ παρ ετερων εχ ηνα, εμη

εν Αντοχ. 1 -- , ---- - , ----- * - 4 2-1 (1-1 κ. Αλ ν ο ν ν -

- : υπ αυτου του ιδίου Επισκόπου παραδεχθείη H, συνόδου γενομένης, άπαντήσας άπολογήσεται, πείσας

Σαρδ. ήτη τε την σύνοδον, δέξοιτο έτέραν απόφασιν. Ο αυτός δε όρος έπι Λαϊκών, και Πρεσβυτέρων, και Διακό
έν Καρθ. ιά. -- η -

:“Ίνων, και πάντων των έντώ κανόνι

Ερμηνεία. -

Όποιος Πρεσβύτερος, ή Διάκονος, ή Κληρικός, η Λαϊκός ήθελε, αφορισθή από τον Επίσκοπόν του Ούτος νά μή δέχεται

από άλλον Επίσκοπον εις κοινωνία», ειμή μόνον από τον ίδιον Επίσκοπο, όπου τον άφώρισε, κατά τον παρόντα κανόνα, έξω

μόνον αν παρασταθή επί συνόδου, και πείση την Σύνοδον να κάμη άλλην απόφασιν διά τον αφορισμών που έλαβεν. Όρα
και τον λ6. Αποστολικόν.

Κανών Ζ. -

Απε ο Ι. Μηδένα άνευ ειρηνικών δέχεσθαι των ξένων

Ερμηνεία

Προστάζει ο παρών κανών, κανένας ξένος να μη δέχεται από άλλον Αρχιερέα, αν δεν έχη ειρηνικά, ήτοι άπολυτικά γράμ
ν Α α - - --

ματα από τον Αρχιερέα του, περί ου όρα την υποσημείωσιν του ιβ. Αποστολικού

Κανών Η.

ν Λο ν ν -- ν ν - ν -- ν ν - - ν

Α, κ. Ι. Μηδέ Πρεσβυτέρους τους εν τας χώρας κανονικάς επιστολάς διδόναι, ή προς μόνους γείτονας τους
τής ά. ή. Επισκόπους επιστολάς έκπέμπεν. Τους δε ανεπίληπτους Χωρεπισκόπους διδόναι ειρηνικάς

Ερμηνεία

Εμποδίζει ο παρών κανών, το να δίδουσε κανονικάς, ήτοι συστατικάς επιστολάς οι Πρεσβύτεροι που ευρίσκονται εις τά χω

ρία, ή μικράς πόλεις, όπου δεν συχνάζει ο Επίσκοπος, ήτοι οι Πρωτοπαπάδες των χωρίων, κατά τον Βαλσαμώνα, ταυτόν

ειπείν οι Χωρεπίσκοποι, αλλά μόνον να στέλλουν αυτοί επιστολάς εις τους γειτονεύοντας Επισκόπους, κα όχι εις τους μα

κρυνοτέρους. Mόνου γαρ του Αρχιερέως είναι το να στέλλη επιστολάς προς τους μακράν όντας Αρχιερείς, και το να δίδη

συστατικάς επιστολάς, διά νά εξετάζη καλήτερα τα πρόσωπα, που έχουν να λάβουν ταύτας. Οι δε Χωρεπίσκοποι αυτοί,

αν ήναι άκατηγόρητοι, και δεν ήναι δυσφημισμένον το όνομάτων, δίδουν εις τους ζητούντας, και ειρηνικάς, ήτοι άπολυτικάς

επιστολάς. Περί ών όρα και την υποσημείωσιν τού ή της ά. όρα και την υποσ. του ιβ. Αποστολ

-- - Κ ανών Θ.

Απος ο Ι. Τους καθ' εκάστην επαρχίαν Επισκόπους, ειδέναι χρή τον εν τη Μητροπόλει προεστώτα Επίσκοπον

και την φροντίδα αναδέχεσθαι (2) πάσης της επαρχίας, διά το έντή Μητροπόλει πανταχόθεν συντρέχει πάντας

τους πράγματα έχοντας. Όθεν έδοξε και τη τιμή προηγεσθαι αυτόν. Μηδέντε πράττειν περιττών τους λοιπούς

Επισκόπους άνευ αυτού, κατά τον αρχαίον κρατήσαντα των Πατέρων ημών κανόνα, ή ταύτα μόνα, όσα τη έκά

στου επιβάλλει παροικία, και τας υπ' αυτήν χώρας. Έκαστον γάρ Επίσκοπον εξουσίαν έχειν της εαυτού παροι

κίας, διοικεί» τε κατά την εκάστω επιβάλλουσαν ευλάβειαν, και πρόνοιαν ποιεσθαι πάσης της χώρας της υπό την

εαυτού πόλιν, ώς και χειροτονείν Πρεσβυτέρους, και Διακόνους, και μετά κρίσεως έκαστα διαλαμβάνειν. Περαιτέ

ρω δε μηδέν πράττειν επιχειρείν, διχα του της Μητροπόλεως Επισκόπου. Μηδέ αυτόν, άνευ της των λοιπών γνώμης,

Ερμηνεία
Σ ν- η η » κ. --

Απαράλλακτος σχεδόν με τον λδ. Αποστολικών είναι και ο παρών κανών, κατά τα λόγια, και κατά το νόημα. Διδά

(1) Και τούτον τον κανόνα αναφέρει η δ. σύνοδος εν τή δ. πράξει σκορον, και μετά την καθαίρεσίν του. Λέγει γαρ εκεΐσε περί αυτών ή

αυτής (σελ. 149 του β' τόμου των Συνόδων), όν και επιγράφει πδ ίσως σύνοδος, ότι ούτοι, αν δεν πεισθούν εις την σύνοδον, αλλά φύγουν, έχουν

κατά παρόραμα γραφικών, Εμεταχειρίσθη δε τούτον κατά Καρώσου, και να παιδευθούν με την έξωθεν αυθεντίαν κατά τον κανόνα τούτου, οι

Δωροθέου των Αρχιμανδριτών, και Βαρσουμά του Σύρου Μοναχού. Διά και κανόνα των αγίων Πατέρων οι Επίσκοποι ανεκήρυξαν.

τί ούτοι περί τήν πίστιν χωλαίνοντες, ώνόμαζον Επίσκοπον τον Διό- (2) Ίσ. ορθότερον αναδεχόμενον.

- - - - -
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σκει γαρ και ούτος, ότι οι Επίσκοποι κάθε επαρχίας, πρέπει να γνωρίζουν ως πρώτόντους τον Μητροπολίτη της επαρχίας,

και χωρίς την γνώμην αυτού κανένα πράγμα να μην κάμνουσι (καθώς ούτε εκείνος να κάμνη τι χωρίς την γνώμην αυτών,

άλλ’ εκείνα μόνον όπου ανήκουσιν εις τάς Επισκοπάς των, χειροτονίας, δηλ. Πρεσβυτέρων, και Διακόνων, και των λοιπών,

διοικήσεις τών έκκλησιών, και τα λοιπά. Περί ών όρα τον βηθέντα Αποστολικόν.

Κανών Π.

της α ή Ι. Τούς έντας κώμας ή τας χώρας,ή τούς (1) καλουμένους Χωρεπισκόπους, ει και χειροθεσίαν είεν

Επισκόπων ειληφότες, έδοξε τη άγια Συνόδω ειδέναι τά έαυτών μέτρα, και διοικείν τάς υποκειμένας αυτούς έκκλη

σας, και τη τούτων άρκεσθαι φροντίδ, και κηδεμονία, καθιστάν δε Αναγνώστας, και Υποδιακόνους, και Εφορ

κιστάς, και τή τούτων άρκεσθαι προαγωγή, μήτε δε Πρεσβύτερον, μήτε Διάκονον χειροτονείν τολμάν, διχα του

έντη πόλει Επισκόπου, ή υπόκεινται αυτός τε, και η χώρα. Είδε τολμήσειέτις παραβηναι τά όρισθέντα, καθαι
αν

ρεσθαι αυτόν, και ής μετέχει τιμής. Χωρεπίσκοπον δε γίνεσθαι υπό του της πόλεως, ή υπόκειται, "Επισκόπου

Ερμη

Ιν

Υ Ε. Ε. Ο.

Προστάζει ο παρών κανών, ότι οι εις τα χωρία, και τις μικρές πόλεις, ευρισκόμενοι Χωρεπίσκοποι, αν και χειροθεσίανές

λαβον Επισκόπου, όμως πρέπει να φυλάττουν τα όριά των, και μόνας τας υποκειμένας εις αυτούς έκκλησίας να διοικούν, και

νά ύν μόνον Αναγνώ "Υποδιακόνους, και Ε ις, ήτοι κατηγητάς (2), αλλ' όχι και ιερείς, η Διακόα χειροτονούν μόνον Αναγνώστας, Υποδιακόνους, και Εφραστές, ήτοι κατηχητές ), αλλ' όχι κα ερες, η οικονος, χω
-- ν - α ν - - » ν

ρίς την άδεια του Επισκόπου της καθ' αυτό πόλεως, εις τον οποίον είναι υποκείμενο, και αυτοί, και η χώρα των, και από τον

οποίον γίνονται. Είδε ήθελαν παραβούν ταύτα, νά καθήρωνται. Όρα την υποσημείωσιν του ή της ά.

Κανών ΠΑ".

Eί τις Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, ή όλως του κανόνος, άνευ γνώμης, και γραμμάτων τών εν τη ε

παρχία Επισκόπων, και μάλιστα του κατά την Μητρόπολιν, όρμήσειε πρός Βασιλέα απελθεί, τούτονά

Τής Σαρδ.

" ή θ'. κ".

της έν Καρθ.

ποκηρύττεσθαι, και απόβλητον γίνεσθαι, ου μόνον της κοινωνίας, αλλά και της αξίας, ής μετέχων τυγ-1 εις,

χάνει. Ως παρενοχλεν τολμώντα τάς του Θεοφιλεστάτου Βασιλέως ήμων άκράς, παρά τον θεσμόν της εκκλη

σίας. Eι δε αναγκαία καλοίη χρεία προς Βασιλέα όρμάν, τούτο πράττειν μετά σκέψεως και γνώμης του κατά την
--

Μητρόπολιν της επαρχίας Επισκόπου, ή τών εν αυτή, τους τε τούτων γράμμασιν έφοδιάζεσθαι,

Ερμηνεία

-- Έμπουε ο παρών κανών, τι νά πηγαίο τινάς Επίσκοπος, ή "Ιερεύς, η Κλίρας εις τον Βασιλέα, και να τον ενοχή

διά εδικά του αιτήματα, χωρίς να ήναι ανάγκη μεγάλη, αλλά και όταν ήναι ανάγκη, πρέπει πρώτον να συμβουλεύεται περί τού
-- -- - Σ. - -

του τον Μητροπολίτη του, και τους Επισκόπους της επαρχίας εκείνης, και ούτω να λαμβάνη γράμματα από αυτούς προς τονν

Βασιλέα, δηλωτικά και της επαρχίας, από την οποίαν αυτός κατάγεται, και της χρείας, διά τήν οποίαν εκείσε απέρχεται, Ε. Σε

τις ήθελε τολμήσει να παραβή ταύτα, ούτος και να αφορίζεται και να καθαιρητα.

Συμφωνία,

ν - - - - -

«Παρομοίως δε και ο ζ. της έν Σαρδική εμποδίζει το να πηγαίνουν οι Επίσκοποι προς
ν - ν -- - --

-διά να προξενούν άξιώματα εις τούς φίλους των, έξω μόνον τότε να πηγαίνουν, αν ο Βασιλε
ν -- 1.

ντους, και έξω άν θέλουν να βοηθήσουν χήρας, και πτωχούς, ή τινας καταδυναστευομένους,

-- -- ν

το στρατόπεδο» του Βασιλέως,
-

- »

υς με γράμματά του καλέση αυ

ή καταδικασθέντας να εξορισθούν,

και άλλους τοιούτους χρείαν έχοντας. Πλήν και τότε διά νά μή πίπτη εις κατηγορίαν τινάς Επίσκοπος, πρέπει, όχι να πη
- - , - -- , " , ΩΝ -

ηγαίνη αυτός ο ίδιος, αλλά να στέλλη προς τον Βασιλέα τον διάκονόν του μετά γραμμάτων, κατά τον ή της αυτής. Ο δε
θ' ή - αντι-λα δ ίζ Άτι ανή *Επί - 4- Ν. 1 ν. ν Α. Σ. -- - - - -- -

-0 της αυτής διορίζει, ότι άνισως Επίσκοπός τινας, διά τάς προβληθείσας ανάγκας των πτωχών, αποστε
» -- - ν ν. -

•ματα προς τον Επίσκοπον της επαρχίας εκείνης, εις την οποίαν ευρίσκεται ο Βασιλεύς, πρέπει τα γράμματα αυτά να ο

ν

α ίλη παρακαλεστικά γράμ

- -

1 -

ΟΧΙ

κμάζωνται πρώτον από τον Μητροπολίτη, του Επισκόπου εκείνου, και αν ήταν εύλογα, να στέλλονται από τον Μητροπολίτη,

εις τον Επίσκοπο, αλλά και αν έχη φίλους εις το Παλάτιον ο Επίσκοπος, έχει την άδεια να τους παρακαλή

-κονόντουδιά να βοηθήσουν εις τας ευλόγους και αναγκαίας αιτήσεις του. Οι δε εις Ρώμην αποστελλόμενοι, διά του

» πρέπει να στέλλωνται εις το παλάτιον, καθώς τούτο το ίδιον διορίζει και ο ριζ. της έν Καρθαγ. επειδή τότε

και οι εις Κωνσταντινούπολιν απερχόμενοι, διά του Πατριάρχου επαρρησιάζοντο προς τ» ευρίσκετο ο Βασιλεύς, ώς

με τον Διά
α ν

Ρώμης
η * -- Η -

ΐς Ρώμη»
ν

ν Βασιλέα,

ν

Ε

ό

(1) «Τό, ή τους, ή περιττών είναι, ή λείπει το, πρεσβυτέρους, να

» το όλον ή, τους εν ταις Kώμας ή ταϊς Χώρας Πρεσβυτέρους (κατά

» τόν ή, δηλ. της αυτής ταύτης) ή τους καλουμένους Χωρεπισκόπους, κ.τ.λ.,

Σημείωσα από τους δύω κανόνας τούτους, τον ή. λέγω, και ί. ότι φαί

νεται πώς οι χωρεπίσκοποι, άλλοι μεν ήταν μόνον Πρεσβύτεροι, επειδή

εκείνους όπου ο ή. ανωτέρω ώνόμασε Πρεσβυτέρους τούς εν ταις χώ

ρας, κατωτέρω ονομάζει Χωρεπισκόπους, αλλά και ο παρών τούτο φαί

νεται να νοή, ώς είπομεν. Αλλοι δε είχον και χειροθεσίαν Επισκόπου,

ως σαφώς δηλοί ό ί, ούτος κανών.

(2) Εφορκισται και εξορκισται ονομάζονται οι κατηχηται τών εις την

πίστιν προσερχομένων απίστων, ή αιρετικών. Επειδή κατηχούντες αύ,

--

------------------------------- ---------------------- --- -

τους, εξορκίζουν τα εν αυτούς κατοικούντα πονηρά πνεύματα, εις - ο

όνομα του Κυρίου, διά να φύγουν από αυτούς, και τούτο φανερώνεστ,

τούτο μεν από τους υιούς εκείνους του Σκευά, οίτινες ονόμαζαν εις τους

δαιμονιζομένους το όνομα του Κυρίου, λέγοντες, προς τα αερονα,
όρκίζομεν υμάς τον Ιησούν, ου ο Παύλος κηρύσσει πραξ. 10 12 ν του

το δε και από τους εξορκισμούς όπου αναγνώσκει ο ιερεύς εις τους

μελλοντας βαπτισθήναι. Το δε ή. βιβλ. των "Αποστολικών διαταγών

κεφ. κς" θέλει ότι οι εφορκισται να είχαν το χάρισμα τιών να τον

οίτινες δεν χειροτονούνται, λέγει, αλλά φανερούνται υπό Θεοι οι οπο

καλύψεως όποιοι είναι». Ο δεκτ. της Λαοδικ, λέγει, να μην έφορκίζουν,

και να κατηχούν τινα χωρίς να προβληθούν από Επίσκοπον
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»κατά την υποσημείωσιν τού κή, της δι, ο δε κ. της αυτής Σαρδικ, λέγει, ότι εάν δεν καλεσθή, αλλά χάριν επιδείξεως, ή διά

»τινας παρακαλέσεις, υπάγη Αρχιερεύς εις τον Βασιλέα, νά μήν υπογράφουν εις τά γράμματά του, ούτε να τον συγκοινωνούν

» οι περί τα μέρη εκείνα Αρχιερείς».

Κανών ΙΒ.

τις 3. - Η Ετις υπό του ιδίου Επισκόπου καθαιρεθείς Πρεσβύτερος, ή Διάκονος, ή και Επίσκοπος υπό Συνόδου,

:εε: ένοχλήσαι τολμήσειε τάς Βασιλέως άκοάς, δέον έπει μείζονα Επισκόπων σύνοδον τρέπεσθαι, και άνο

ριέ. μίζει δίκαια έχει, προσαναφέρειν πλειοσιν Επισκόποις, και την παρ' αυτών εξέτασίντε, και επίκρισιν έκ

δέχεσθαι. Είδε τούτων ώλγορήσας ένοχλήσειε τώΒασιλε, τούτον μηδεμιάς συγγνώμης άξούσθαι, μηδέ χώ

ραν απολογίας έχει, μηδέ ελπίδα αποκαταστάσεως προσδοκάν,

Ερμηνεία --

Από τον παρόντα κανόνα δήλον γίνεται, ότι, εάν Επίσκοπος υπο Συνόδου, και Ιερεύς, ή Διάκονος υπό του Αρχιερέως του,

καθαιρεθείς, λέγη ότι αδικείται, έχει την άδειαν να μετακρίνη την κρίσιν του εις μεγαλήτερον κριτήριον Επισκόπων, ώς είπομεν

εις την υποσημείωσιν του δ' της παρούσης κανόνος, προσθέτει δε ο παρών, ότι εάν οι καθαιρεθέντες ούτο, καταφρονήσουν μεν

την κρίσιν των Επισκόπων, τολμήσουν δε να ενοχλήσουν περί τούτου τον Βασιλέα, ζητούντες να εξετασθή από αυτόν ή υπόθε

σίς των, να μην έχουν καμμίαν συγχώρηση, ούτε να ελπίζουν ποτέ, ότι έχουν να αθωωθούν. Ο δε της έν Καθαργ. ρέ, λέγει,

ότι, εάν ζητήση τινάς από τον Βασιλέα να θεωρηθή ή κρίσις του υπό Επισκόπων διά βασιλικής προσταγής του, δεν εμποδίζεται

Ορα και τον ς". τής β. και ιζ. τής ο.

Κανών Γ.

Απος, λέ.

της Ε. Ε. Ι. Μηδένα Επίσκοπον τολμάν, αφ' ετέρας επαρχίας εις ετέραν μεταβαίνει, και χειροτονείν έν έκκλη

:Iσία τινάς εις προαγωγήν λειτουργίας, μηδέει συνεπάγοιτο εαυτώ ετέρους, ειμή παρακληθείς αφίκοιτο
Αντιοχ, : διά γραμμάτων, τούτε Μητροπολίτου, και των συν αυτώ Επισκόπων, ών εις την χώραν παρέρχοιτο.

την τα Ειδέ, μηδενός καλούντος, απέλθοι ατάκτως, επί χειροθεσία τινών, και καταστάσει των εκκλησιαστικών

πραγμάτων, μη προσηκόντων αυτώ, άκυρα μεν τά υπ' αυτού πεπραγμένα τυγχάνει, και αυτόν δε υπέχειν της

αταξίας αυτού και της παραλόγου επιχειρήσεως την προσήκουσαν δίκην, καθηρημένον εντεύθεν ήδη υπό της άγιας

Συνόδου.

Ερμηνεία,

Διάφοροι κανόνες εμποδίων το να πηγαίνη Επίσκοπος εις επαρχίαν άλλου, και να χειροτονή, ή άλλο τι Επισκοπικό έρ

γον να ενεργή, καθώς εμποδίζει τούτο και ο παρών κανών, λέγων, ότι τότε μόνον να κάμνη τούτο, όταν καλεσθή διά γραμμά

των από τον Μητροπολίτη, και τους Επισκόπους της επαρχίας εκείνης, εις την οποίαν υπάγει. Είδε και χωρίς νά τον κα
- - ν α ν αν έ α - ξί - 1 ήθ λε ν » » ά α ά ν υή Ι "-- άλλ Σ δε

έση τινάς, υπάγη, όσα μεν ιεροπραξία του, ήθελεγένουν από αυτόν, νά ήναι άκυροι, είτε χειροτονία (1) είτε άλλα, αυτός δε

εις παιδείαν τής άταξίας του, να καθαρητα. Όρα και τον λέ. Αποστολ,

Κανών ΙΔ'.

Eί τις Επίσκοπος επίτσιν έγκλήμασι κρίνοιτο, έπειτα συμβαίη περί αυτού διαφωνείν τούς έν τη επαρχία Επι

σκόπους, των μεν, αθώον τον κρινόμενον αποφαινόντων, των δε, ένοχον. Υπέρ απαλλαγής πάσης αμφισβητήσεως,

έδοξε τη άγια συνόδω, τόν της Μητροπόλεως Επίσκοπον, από της πλησιoχώρου έπαρχίας μετακαλείσθαι έτέρους

τινάς, τούς επικρινούντας, και την αμφισβήτησιν διαλύσοντας, του βεβαιώσα σύντος της επαρχίας το παριστάμενον.

Ερμηνεία,

Εάν, Επισκόπου κρινομένου δάτινα εγκλήματά του από τους Επισκόπους της επαρχίας, ακολουθήση να μη συμφωνούσι, όλοι,

αλλά άλλοι μεν να καταδικάζουσιν αυτών, άλλοι δε να αθωώνουσί. Διορίζει ο παρών κανών, ότι διά νά λυθή κάθε αμφιβολία,

πρέπει ο Μητροπολίτης της επαρχίας να καλή από την πλησιόχωρον ξένην επαρχία, και άλλους Επισκόπους, διά νά θεωρή

σουν όμου με τους Επισκόπους της επαρχίας εκείνης του κρινομένου την αμφίβολον υπόθεσιν, και να βεβαιώσουν το δίκαιον.ι

Ανάγνωθι τον δ' της παρούσης, και τον οδ. Αποστ. τον ζ' της Β' και τον θ" και ζ' της δ'.

- Κανών ΙΕ.

-

ν

Απος.
της β' Eί τις Επίσκοπος επίτισιν εγκλήμασι κατηγορηθείς, κριθείη υπο πάντων των εν τη επαρχία Επισκό

Ιν - - ν - - - - -- ν

της δ', θ' ιζ. Ιπων, πάντες τε σύμφωνοι μίαν κατ' αυτού εξενέγκειαν ψήφον. Τούτον μηκέτι παρ έτερος δικάζεσθαι, άλ

λά μένειν βεβαίαν την σύμφωνον τών της έπαρχίας Επισκόπων άπόφασιν.

(1) Το να μένουν άκυρα αι χειροτονία αύται εννοείται, καθώς και συγχωρείται, κατά την συνοδικήν διάγνωσιν Μιχαήλ Πατριάρχου του

ο τ. κανών της δ'. ενόησε, και δρα εκεί. Ομοίως όρα και την υποσημ. Υπάτου των φιλοσόφων (παρά Αρμενοπούλ. επιτομ. των κανόνων σελ,

του κή. Αποστολικού και τούτο δε σημείωσα εις τον παρόντα κανόνα, 3. τού ά. τόμου των πρακτικών των συνόδων) όρα και τον πβ. της

ότι, και αν τινας καλεσθή εις το να ιερουργήση 'Αρχιερεύς εις άλλου έν Καρθαγένη, --

Αρχιερέως επαρχίαν, όμως εις το ιερόν σύνθ ονον επάνω να καθίση δεν
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Ερμηνεία,

Εάν όμως Επίσκοπός τίνας κατηγορηθείς διά εγκλήματά του, κριθή από όλους τους έντή έπαρχία Επισκόπους, και όλοι

συμφώνως μιαν απόφασιν κάμνουσιν εναντίον του. Αυτός, κατά τον παρόντα κανόνα, δεν ήμπορεί πλέον να κριθή από άλλους

Επισκόπους, αλλά να μένη βεβαία ή κατ' αυτού σύμφωνος των Επισκόπων απόφασις. Φανερώνει γάρ ή συμφωνία των αύτη,

ότι δικαία, είναι ή τούτου καθαίρεσις. Ο δε Ζωναράς λέγει, ότι, αν και όλοι οι Επίσκοποι της επαρχίας κρίνουν, όλοι όμως

δεν συμφωνήσουν εις την άπόφασιν, ήμπορεί ο κρινόμενος νά άναββάση την κρίσιν του εις άλλο μεγαλήτερον Επισκόπων κριτή

ριον(1) περιουείπομενεις την υποσημείωσιν τούδ κανόνος της παρούσης. Όρα και τον οδ. Απος, τονς της β' κατονο και ιζ, της δ'.

Κανών Iς".

Ιββίψας, υφαρπάζοι τον θρόνον διχα Αποστ. ιδ'.

ρπασεν, έλοίτο αυτόν. Τελείαν δε εκείνην εί
Eί τις Επίσκοπος σχολάζων έπι σχολάζουσαν έκκλησίαν εαυτόν έπ

Συνόδου τελείας. Τούτον απόβλητον είναι, και ει πάς όλαός δν ύφή

ναι Σύνοδον, ή συμπάρεστη και ό της Μητροπόλεως,

Ερμηνεία,

Σχολάζων μεν Επίσκοπος είναι εκείνος που δεν έχει έκκλησία», ή διά τι αυτός δεν έδέχθη διά τήν μοχθηρίαν τών έπαρ

χιωτών του, και όχι από εδικήν του κακία, κατά τον λς, Αποστολικόν, ή δάτι ή επαρχία του αύτη κρατείται από βαρβάρους,

και εθνικούς, κατά τον λζ, της σ' (2) σχολάζουσα δε έκκλησία είναι η μη έχουσα Επίσκοπον δάτινας περιστάσεις. Ανίσως

λοιπόν σχολάζων Επίσκοπος υπάγη εις σχολάζουσαν παροικία, και άρπάση τον θρόνον αυτής, χωρίς να την δώση εις αυτόν

ή τελεία Σύνοδος, ήτοι Σύνοδος, εις την οποίαν ευρίσκεται παρών και ο Μητροπολίτης της επαρχίας. Διορίζει ο παρών κανών,

ότι ούτος να αποβάλλεται από την επαρχίαν εκείνη, κάν και ο λαός αυτής θέλη να έχη αυτον Επίσκοπο, διά τον άρπακτι

κόν, και πλεονεκτικών τρόπον που μετεχειρίσθη εις το να την λάβη (3). Όρα και τον ιδ. Αποστολικόν,

Κανών ΙΖ'.

Eί τις Επίσκοπος χειροθεσίαν επισκόπου λαβών, και όρισθείς προεστάναι λαού, μη καταδέξοιτο την λει- Απος. Ας

τουργία, μηδε πεθοτο απέναι εις την εγχειρισθείσαν αυτώ έκκλησίαν. Τούτον είναι ακοινώνητον, έως αν αναγ
κασθείς καταδέξοιτο, ή όρισοι τι περί αυτού ή τελεία Σύνοδος των κατά την επαρχίαν Επισκόπων.

Ερμηνεία,
-

Εάν τινας χειροτονηθή, διά της των ευχών ιεροτελεστίας, Επίσκοπος επαρχίας τινός, δεν πείθεται δε να υπάγη εις την

εμπιστευθείσαν ταύτην του επαρχία, προστάζει ο παρών κανών, ότι ούτος να αφορίζεται από την συγκοινωνίαν τών συνεπισκό

πων του, έως ού, ή να καταπεισθή να υπάγη, ή να βρίση διαυτόν, ή τον Μητροπολίτην έχουσα παρόντα τελεία Σύνοδος, το

πρακτέον. Τυχόν γάρ ή Σύνοδος αύτη να δεχθή αυτόν, και να τον λύση από το επιτίμιον της ακοινωνησίας, διά τάς ευλόγους

αιτίας, όπου αυτός ήθελε προβάλει εις αυτήν (4). Ανάγνωθι και τον λς". Αποστολικόν.

Κανών ΙΗ'.

Eί τις Επίσκοπος χειροτονηθείς εις παροικίαν, μη άπέλθη εις ην εχειροτονήθη, ού παρά την έαυτού : Απος λς.

αιτίαν, άλλ' ήτοι διά την του λαού παραίτησιν, ή δι' έτέραν αιτίαν, ούκ εξ αυτού γενομένην, τούτον μετέχειν της

τιμής, και της λειτουργίας. Μόνον μηδέν παρενοχλούντα τοις πράγμασι της έκκλησίας, ένθα άν συνάγοιτο. Εκ

δέχεσθαι δε τούτον, ο άν ή της επαρχίας τελεία Σύνοδος κρίνασα, το παριστάμενον όρίση.

Ερμηνεία,

Και ο ανωτέρω, και ο παρών κανών, τά αυτά σχεδόν περ
* ---

ουτος, ότι εάν ο χειροτονηθείς αυτος Επίσκοπος δεν υπάγη εις

έχουσιν, όπου περιέχει και ο λς, των Αποστόλων. Λέγει γαρ

την επαρχίαν του, όχι διά καμμίαν άξιοκατηγόρητον αιτίαν έδι

(1) Σημείωσα ότι δεν είναι εναντίος εις τον παρόντα κανόνα ό δ.

τής εν Σαρδική, καθώς λέγει ό Βαλσαμών, επειδή ούτος μεν λέγει, ότι

ό κριθείς από όλους τους Επισκόπους της επαρχίας νά μή κρίνεται

πλέον εις άλλους, εκείνος δε μή, προσθέτωντας το, από όλους, συγχωρεί

νά θεωρήται ή κρίσις του κρινομένου εις μεγαλήτερον δικαστήριον έκ,

κλησιαστικόν. Αφίνω να λέγω, ότι ούτος προσθέτει, και το να ήνα

οι κρίνοντες όλοι σύμφωνοι, ώς είπομεν.

(2) Αγκαλά και κυρίως ειπείν σχολάζων ούτος ου λέγεται, καθ' ότι

και έπι Ιωάννου του Κομνηνού ζήτησης έγινεν, άν πρέπη να λογισθή

σχολάζων Ιωάννης ο Απλουχέρης ο επί κή, χρόνους Πατριάρχης ών της

Αντιοχείας. Επειδή εις την Αντιόχειαν δεν ήμπόρεσε να υπάγη ως κρα

τουμένην από τους Φράγκους, και απεφασίσθη ότι αυτός σχολάζων δεν

έννοείται. Διότι και χειροτονίας, και ψήφους μυρίας έκαμε τών υποκει

μένων τώ. Αντιοχείας Μητροπολιτών, κάν και εις τον θρόνον Αντιοχείας

να ενιδρυθή δεν ήμπόρεσεν. Όθεν ώς μη σχολάζων, ουδε Κωνσταντίνου

----------------------------------------------

λεως έγινε, καίτοι ζητηθείς, αλλ' ό μέγας οικονόμος της

κλησίας, εν έτει 6642 από Αδάμ, από δε Χριστού 1134.

λζ της σ'.

(3) Τον παρόντα κανόνα αυτολεξεί αναφέρει και η οικουμενική δ. σύ

νοδος εν τη ιά, πράξει αυτής, σημείωσαν δε ότι, εάν και ο Νικηφόρος

Μητροπολίτης Γάγγας ηγούμενος γεγονός της μονής του Κοσμίδου, έ

λαβεν ώς σχολάζων την Άμαστριν, και ο Λεοντοπόλεως, ώς σχολαζων,

την Αρκαδιούπολιν, και ό! Αξιουπόλεως σχολάζων έλαβε την Άβυδον, είτα

την "Απρω, και ο Κύπρου Νικόλαος Μουζάλων σχολάζων και ηγούμενος της

βηθείσης μονής του Κοσμιδίου ών χρόνους 36, έγινε Κωνσταντινουπό

λεως (Δοσίθ. σελ. 221. της δωδεκαβίβλ.) και άλλοι πολλοί. Όμως ούτοι

πάντες έλαβαν τις επαρχίας ψήφω και εκδόσει της συνόδου, και ουχί

με τροπον αρπακτικον.

(4) Ομοίως και τον παρόντα κανόνα ή αυτή δ. σύνοδος αναφέρει αυ

τολεξεί εν τη αυτή ιά, πράξει.

μεγάλης

Και όρα

έκ

τόν
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κήν του, αλλά, ή διά την άταξίαν του λαού, ή διά καμμίαν άλλην αφορμήν εξωτερικήν. Ούτος και την τιμήν του Αρχιερέως

να έχη, και τας ιεροπραξίας τάς ανηκούσας εις τον Αρχιερέα να ενεργή. Πλην νά μή προξενή σκάνδαλα, και ταραχάς εις

τας ξένας επαρχίας, εις τας οποίας ήθελεν υπάγη (χωρίς γάρ της γνώμης του κατά τόπον Αρχιερέως, ούτε να διδάσκη αυ
τός δύναται, ούτε να ιερουργή, ούτε να χειροτονή, ούτε να σφετερίζεται τά εισοδήματα της έκεσε έκκλησίας). Πρέπει δε να

προσμένη, έως ού νά δορση περί αυτού τελεία σύνοδος ή μετά του Μητροπολίτου καμμίαν πρόνοια, και πόρου ζωής, και κα

ταστάσεως. Όρα τον λς. Αποστολικόν,

Κανών ΙΘ'. .
4.

μ, 4,1 Επίσκοπον μη χειροτονείσθαι διχα Συνόδου, και παρουσίας του εν τη Μητροπόλει της επαρχίας

ά, ο τ. Τούτου δε παρόντος εξάπαντος, βέλτον μεν συνείναι αυτώ πάντας τους εν τη επαρχία συλλειτουργούς,

και προσήκει δι' επιστολής τον εν τη Μητροπόλει συγκαλεί. Και εμεν απαντούν οι πάντες, βέλτον. Είδε δυσχε

ρες είη τούτο, τούς γε πλειους εξάπαντος παρείναι δε, ή διά γραμμάτων όμοψύχους γενέσθαι. Και ούτω μετά

της των πλειόνων, ήτοι παρουσίας, ή ψήφου, γίνεσθαι την κατάστασιν. Είδε άλλως παρά τα ώρισμένα γίγνοιτο,

μηδενισχύει την χειροτονία, Είδε κατά τονώρισμένον κανόνα γιγνοιτο ή κατάστασις, αντιλέγοεν δέ τινες δι'

οικείαν φιλονεικία, κρατεί» την των πλειόνων ψήφον. " -

Ερμηνεία,

Όλίγην διαφορά έχει ο κανών ούτος από τον δ'. τις ά, Συνόδου λέγει γερ, και ούτος ώσπερ εκείνος. Ότι κανένας Επί

σκοπος να μη ψηφίζεται, η νά χειροθετητα, χωρίς νά ήναι παρών ό Μητροπολίτης της επαρχίας. Παρών δε αυτός,τ: νά

συγκαλή διά γραμμάτων και τοις άλλους Επισκόπους, Kα αν μεν έλθουν όλοι, ενα καλήτερον. Είδε και είναι δυσκολία

εις το να συναχθούν όλοι, εξάπαντος οι περισσότεροι πρεπει να ένα παρόντες, ή αν λείψουν σωματικώς, όμως διά των γραμ

μάτων αυτών να γίνουν σύμψηφο, εις την χειροτονία. Εάν κατά άλο τρόπο γένη ή χειροτονία, να μην έχη καμμίαν ισχύν,

ήτοι να ακυρούται. Εάν όμως με τούτον τρόπο, γίου, αι ψήφοι υπο των περισσοτέρων, μερικοί δε εξ αυτών αντιλέγουσιν,

όχι διά καμμίαν εύλογον αιτίαν, άλλά διά φλοιοκία, κα πείσμα αυτων. Η με των μερικών ώμη νά άκυρούται, ή δε

των περισσοτέρων ψήφος, να έχη το κύρος και την ισχύ, καθώς και ο ς" της ά τούτο φησίν όρα και τον ά. Αποστολικών και δ. της ά.

Κανών Κ.

Απος κ. Ι. Διά τας εκκλησιαστικάς χρειας, και τας των άμφισβητουμένων διαλύσεις, καλώς έχειν έδοξε, συνόδους

:1 καθ' εκάστην επαρχίαν τών Επισκόπων γίνεσία δεύτερον του έτους. "Απαξ μεν, μετά την τρίτην

: εβδομάδα της εορτής του Πάσχα, ώστετ, τετάρτη εβδομάδι της Πεντηκοστής, επιτελεσθαι την Σύνο

;Ιδο», υπομιμνήσκοντος τους επαρχιώτας του εν τη Μητροπόλει Την δε δευτέραν σύνοδον γίνεσθαι ει

: δος Οκτωβρίας, ήτις εστ δεκάτη Υπερβερεταίου. Ώστε εν αυταίς ταύτας ταΐς Συνόδοις προσιένα

Πρεσβυτέρους, και Διακόνους, και παντας τούς ήρκεσα νομίζοντας, και παρά της Συνόδου επικρίσεως τυγχά

νεν. Μη έξείναι δέ τινας καθ' εαυτούς ποιεσθαι, άνευ τών πεπιστευμένων τάς Μητροπόλεις,

Ερμηνεία,

Και ούτος ο Κανών ολίγην διαφοράν έχει από τον λζ. Αποστολικόν. Διορίζει γαρ, ότι είναι πράγμα επωφελές το να γί
νωνται σύνοδοι των Επισκόπων, εις κάθε επαρχία, δύω φοράς τον χρόνου, διά νά λίου, τάς άμφιβολίας, και εκκλησιαστικά

ζητήματα, όπου ήθελαν τύχουν Η μέν μια κατά τη δ. εβδομάδα τής Πεντηκοστής μετά τι Πάσχα. Η δε άλλη κατά τις

είδους (περί ωνόρα την υποσημείωση του έβ. της το ήτοι κατά την διάτη του Οκτωβρίου, εις τάς οποίας συνόδους για

συναθροίζωνται όλοι οι άδικημένοι να θεωρούν τις κρίσεις των Χωρίς δε της παρουσίας των Μητροπολιτών, συνόδους τοιαύτας

να μη δύνανται να κάμουν μόνοι των οι Επίσκοποι ανάγνωθι και τον λζ. Αποστολικόν,

ν Κανών ΚΑ".

η , -, - ν ν η - ν

Απος κ. Ι. Eπίσκοπον από παροικίας έτέρας εις ετέραν μή μεθίστασθαι, μήτε αυθαιρέτως επιρρίπτοντα εαυτόν,

: μήτε υπόλαών εκβιαζόμενον, μήτε υπό Επισκόπων αναγκαζόμενον. Μένεν δε εις ήνέκληρώθη υπό του
. ε. της εν - η η η -- ν ν ν

ε:ε : Θεού εξ αρχής έκκλησία, και μη μεθίστασθαι αυτής, κατά τον ήδη πρότερον περί τούτου εξενεχθέν
%. -

:" Ιτα βρον.

Ερμηνεία,

"ολίγην διαφοράν έχει και ούτος ο Κανών από τον δ. Αποστολικόν. Λέγει δε ότι δεν πρέπει Επίσκοπος να αφίνη την προ

τέραν επαρχία του, και να παίρνη άλλη, μήτε θεληματικώς αυτός από λόγου του, μήτε αν και σφοδρότατα βιάζεται από τον

λαών της άλλης επαρχίας εκείνης, ή αναγκάζεται από Επισκόπους, Αλλά και πρέπει να μένη εις την εμπιστευθείσαν αυτώ

παρά θεού εξαρχής επαρχία, και από αυτήν να μη μεταβη, κατά τον προεκτεθέντα όρον περί τούτου. Το οποίον φαίνεται μοι

να δηλοί τόν ρηθέντα δ. Αποστολικό, δν και ανάγνωθ. --

Κανών ΚΒ'. --

: Επίσκοπον μή επιβαίνεν αλλοτρία πόλει τη μη υποκειμένη αυτώ, μηδε χώρα τη αυτώ μη διαφερού

τα ή ηΕ ση, επιχειρο τονία τινός, μηδέ καθιστάν Πρεσβυτέρους, ή Διακόνους, εις τόπους έτέρω Επισκόπω ύπο
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κειμένους, ει μη άρα μετά γνώμης του οικείου της χώρας Επισκόπου. Είδε τολμήσειέτις τοιούτον, άκυ-Ιε, τα εν
ρον είναι την χειροθεσία, και αυτόν επιτιμίας υπό της Συνόδου τυγχάνειν Αντιοχ. γ.

Ερμηνεία,

Σύμφωνος είναι ο παρών Κανών με τον γ. της αυτής ταύτης συνόδου. Λέγει γάρ και ούτος, ότι δεν πρέπει ο Επίσκοπος

να πηγαίνη εις την πόλιν, ή χώρα, την ξένη και μη υποκειμένην εις αυτόν, διά νά χειροτονή Πρεσβυτέρους, ή Διακόνους,

έξω μόνον με την άδειαν του κατά τόπον Επισκόπου. Όποιος δε Επίσκοπος ήθελε τολμήσει να κάμη τούτο, ή μεν χειροτονία

όπου ήθελε κάμει νά ήναι άκυρος, αυτός δε να λαμβάνη το πρέπον επιτίμιον από την σύνοδο». Όρα και τον λέ. Αποστολικό,

Κανών ΚΓ'.

Επίσκοπον μή εξείναι άντ’ αυτού καθιστάν έτερον εαυτού διάδοχον, κάν προς τη τελευτή του βίου - Απος, ος :

τυγχάνη. Ειδέτι τοιούτον γίγνοιτο, άκυρον είναι την κατάστασιν. Φυλάττεσθαι δε τον θεσμόν τον εκκλησιαστι

κόν, περιέχοντα, μή δεν άλλως γίνεσθαι, ή μετά Συνόδου, και επικρίσεως Επισκόπων, των μετά την κοίμησιν

του αναπαυσαμένου, την εξουσίαν εχόντων του προάγεσθαι τον άξιον. -

“Ε ρμηνεία

Συμφώνως με τον ος. Αποστολικών και ούτος ο Κανών διορίζει: ότι δεν έχει άδεια, ο Επίσκοπος αυτός άφ' εαυτού

να χειροτονή διάδοχο του θρόνου του όποιον θέλη, κάν και εις τά ολίσθια ευρίσκεται της ζωής (1) εδέτις ήθελε κάμει τούτο,

νά: άκυρος ή χειροτονία. Πρέπει δε να φυλάττεται ο περί τούτου της εκκλησίας. Κανών, όστις διορίζει, κατά άλλον τρό

πον διάδοχός τινας νά μή γίνεται, πάρεξ με την κρίσι, και ψήφον της Συνόδου των Επισκόπων, οίτινες έχουν την εξουσία»,

μετά τον θάνατον του προκατόχου Επισκόπου, νά χειροτονούσε τον άξον. Όρα και τον βηθέντα ος". Αποστολικόν.

- Κανών ΚΔ.

--

ν -- Α. - -- ν -- ν ν η η - ν

Τα της έκκλησίας, τή έκκλησία καλώς έχει φυλάττεσθαι δεν μετα πάσης επιμελείας, και άγαθής ΙAπος λήμ,

συνειδήσεως, και πίστεως της εις τον πάντων έφορον, και κριτήν Θεόν. A και διοικείσθαι προσήκει μετά κρί

σεως και εξουσίας του επισκόπου του πεπιστευμένου πάντα των λαών και τας ψυχάς των συναγομένων Φανερά

δε είναι τά διαφέροντα τή έκκλησία μετά γνώσεως των περί αυτόν Πρεσβυτέρων, και Διακόνων. Ώστε τούτους
- ν ν - Α ν - ν ν - ν αν ν -

ειδένα και μη αγνοεί, τίνα ποτέ έστι της εκκλησίας, ώστε μηδέν αυτούς λανθάνειν. Ένα, ει συμβαίνοι τον

Επίσκοπον μεταλλάττειν τον βίον, φανερών όντων των διαφερόντων τη έκκλησία πραγμάτων. Μήτε αυτά δια

πίπτει, και απόλλυσθαι, μήτε τα ίδια του Επισκόπου ενοχλείσθαι, προφάσει των εκκλησιαστικών πραγμάτων,

Δίκαιον γάρ και άρεστον παράτε τώ. Θεώ, και ανθρώποις, τα ίδια του Επισκόπου, οις αν αυτός βούλεται, κα

ταλιμπάνεσθαι, τά μέντοι της έκκλησίας, αυτή φυλάττεσθαι. Και μήτε την έκκλησίαν υπομένειν ζημίαν, μήτε τον

Επίσκοπο, προφάσει της εκκλησίας, δημεύεσθαι, Η και εις πράγματα εμπίπτεν τους αυτώ διαφέροντας, με

τά του και αυτόν μετά θάνατον δυσφημία περιβάλλεσθαι, --

-- Ερμηνεία

Από τους δύω Αποστολικούς τόνλή, και μ. είναι συνθεμένος ο παρών Κανών, λέγει γάρ και ούτος, ότι τα της εκκλη

σας πράγματα πρέπει να φυλάττωνται μεν, με κάθε επιμέλεια, και καλήν συνείδησιν, ώς έμπροσθεν του Θεού, να κυβερνών

τα δε με την κρίσι, και εξουσίαν του Επισκόπου, του έμπεπιστευμένου τας ψυχάς του λαού. Πρέπει δε να ήναι φανερά εις

τους Πρεσβυτέρους, και Διακόνους, τόσον τα πράγματα της έκκλησίας, όσον και τα του Επισκόπου, να μήτε εκείνα χάνων

ται, μήτε τά του Επισκόπου εξ αιτίας εκείνου να διαρπάζωνται, ή και να πίπτουν εις πειρασμούς οι συγγενείς του Επισκό

που, εις τους οποίους αυτός (ή και εις οποιους άλλους θελήση) ήθελεν αφήσει αυτά, και εκ τούτων να δυσφημήτα και μετά θάνατον του Επισκόπου το όνομα. Ανάγνωθι και τους ρηθέντας "Αποστολικούς ι

Κανών ΚΕ.

Επίσκοπον έχεντών της εκκλησίας πραγμάτων εξουσία, ώστε αυτά διοικείν εις πάντας τους δεομέ-Αποτολμά

νους, μετά πάσης ευλαβείας και φόβου Θεού. Μεταλαμβάνειν δε και αυτών των δεόντων (εγε δέοιτο) εις τάς ά

ναγκαίας αυτού χρειας, και των παρ' αυτώ επιξενουμένων αδελφών, ώς κατά μηδένα τρόπον αυτούς ύστερείσθαι,

κατά τον Θείον Απόστολον, λέγονται. Έχοντες διατροφάς και σκεπάσματα, τούτοις άρκεσθησόμεθα. Η ατμο,

Είδε μη τούτοις άρκοιτο, μεταβάλλοι δε τα πράγματα εις οικιακάς αυτού χρειας, και τους πόρους 18

στίνης, κατά τον αυτόν Ευσέβιον, άν προνοούμενος διά νά άφηση διά

δοχον εις τον θρόνον του μετά τον θάνατόν του, έχειροτόνησε τον Ανα

τόλιον. Και όμου οι δύω εις μερικών καιρόν ήτον της Καισαρείας Επί

σκοποι. Αλλ' όμως ταύτα, και τα τοιαύσα, μη κανονικά όντα και σπα

νια, ούτε πρέπει να μιμούνται, ούτε νόμος της εκκλησίας να γίνωνται.

(1) Είδε και ο Ιεροσολύμων Νάρκισσος εκατόν δεκαέξχρόνων ών, και
ή δυνάμενος πλέον να λειτουργή, κατέστησεν Ιεροσολύμων τον έκ Καπ

παδοκίας Αλέξανδρον Επίσκοπον όντα επαρχίας άλλης, αλλά τούτο έ

ποίησεν όχι αφ' εαυτού, αλλά κατά θείαν αποκάλυψιν διά νυκτός επι

φανείσαν αυτώ, ώς ό Ευσέβιος ιστορεί βιβλ. ς", κεφ. ί, και ιά της εκ
- - » . -- , - -

-

- --

κλησιαστικής ιστορίας, Αλλά και ό Θεότεκνος Καισαρείας της Παλαι

------------------------------------------------------------- ---- , ---------------------
------------------- --------- - --------------------------------------------------------- - - --

----------------

--------------------------------------------------------------------- ------------------------ --- ------------------
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της έκκλησίας, ή τους των αγρών καρπούς, μή μετά γνώμης των Πρεσβυτέρων, ή των Διακόνων χειρίζο, αλλ'

οικείος αυτού, και συγγενέσιν, ή άδελφος, ή υιούς, παράσχοιτο την εξουσίαν, εις το διά των τοιούτων λεληθό

τως βλάπτεσθαι τους λόγους της εκκλησίας, τούτον ευθύνας παρέχειν τη Συνόδω της επαρχίας, είδε και άλλως

διαβάλλοιτο ό Επίσκοπος και οι συν αυτώ Πρεσβύτεροι ώς τά τή έκκλησία διαφέροντα, ήτοι έξ άγρών, ή και έξ

έτέρας προφάσεως εκκλησιαστικής, εις εαυτούς αποφερόμενοι, ώς θλίβεσθαι μεν τους πένητας, διαβολήν δε και

δυσφημίαν προστρίβεσθαι, τώτε λόγω, και τους ούτω διοικούσι, και τούτους διορθώσεως τυγχάνειν, το πρέπον

δοκιμαζούσης της άγιας Συνόδου, --

Ερμηνεία

Και ούτος ο Κανών παρομοίως συνθεμένος είναι από τον λή, και μά Αποστολικόν. Διορίζει δε, ότι ο Επίσκοπος πρέπει να

έχη την εξουσίαν εις τό νά διαμοιράζη με ευλάβεια, και θεοφοβίαν τα εισοδήματα της έκκλησίας εις όλους τους πτωχούς,

και ξένους, ώστε να μην υστερούνται αυτοί από κανένα: Να απολαμβάνη δε και αυτός από αυτά, τα αναγκαία μόνον

και χρειώδη (εάν όμως δεν έχν έδικά του χρήματα, αλλά είναι πτωχός) λέγει γάρ ο Απόστολος, ότι, εάν έχωμεν βρώματα

εις το να τρεφώμεθα, και μάτια εις το να σκεπαζώμεθα, πρέπει να αρκούμεθα εις αυτά μόνον, και όχι να ζητούμεν τά πε

ριττά. Εάν δε ο Επίσκοπος δεν αρκήται εις τα αναγκαία μόνον, άλλ’ έξοδεύη τά της Επισκοπής, ή Μητροπόλεως πράγματα

εις τάς χρείας του, χωρίς την είδησιν, και γνώμην των οικονομούντων αυτά Πρεσβυτέρων, και Διακόνων, ή χαρίζη την εξουσίαν

αυτών εις τους υιούς, και συγγενείς του, ώστε με τον τρόπον αυτόν να μην ήμπορούν να δώσουν καθαρών λογαριασμών οι οικο

νόμοι αυτού, των εισοδημάτων των τοιούτων πραγμάτων, λέγοντες τυχόν, ότι και ο Αρχιερεύς, και οι συγγενείς του, διαρπά

ζουσιν αυτά. Εάν, λέγω, τούτο ποιή ο Επίσκοπος, να παιδεύεται από την Σύνοδον της επαρχίας. Είδε πάλιν ο Επίσκοπος,

και οι συν αυτώ οικονόμοι Ιερείς και Διάκονοι, οικειοποιούνται μεν αυτοί τα εισοδήματα των εκκλησιαστικών πραγμάτων, οι πτω

χοί δε άδελφοι στενοχωρούνται, υστερούμενοι της εκ τούτων βοηθείας, και προς τούτοις κατηγορία, και δυσφημία προξενείται

εις αυτούς τούτους τους οικονομούντας τα τοιαύτα πράγματα, και εις τον λογαριασμών, όπου κατ' έτος δίδoυσι (με το να μην

ήναι αυτός καθαρός, αλλά δόλιος, και κλεπτικός), άν τούτο, λέγω, κάμνουν και αυτοί, να διορθόνωνται από την Σύνοδο, ορίζουσα,

και το πρέπον εις αυτούς επιτίμιον, και την οικονομία, όπου πρέπει νά γένη εις τα τοιαύτα πράγματα. Ανάγνωθι και τους βη

θέντας "Αποστολικούς -

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΛΑΟΔΙΚΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ.

Η άγια και τοπική Σύνοδος, ή έν Λαοδικεία (1) τη Μητροπόλει της Πακατικής Φρυγίας συγκροτηθείσα, γέγονε κατά

τους περισσοτέρους εν έτει 364 (2). Πολλοί δε Πατέρες έν αυτή συνελθόντες από διαφόρους επαρχίας της Ασιανής (3), τους

παρόντας κανόνας εξέδωκαν, αναγκαίους όντας προς την τής έκκλησίας ευταξίαν και κατάστασιν, οίτινες επικυρούνται, αορίστως
μεν από την ά. της δ. και ά της ζ. ώρισμένως δε από τον β. της ς" και διά της επικυρώσεως ταύτης οικουμενικήν τρόπον

τινά άναλαμβάνουσι δύναμιν, -

ΟΙ Ξ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΑΟΔΙΚΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΟΙ.

- Κανών Α. --

τε, ε; Περί του δεί, κατά τον εκκλησιαστικών κανόνα, τους ελευθέρως (4) και νομίμως συναφθέντας δευτέρος
-

(1) Η Λαοδίκεια αύτη, άλλη είναι από την παραθαλάσσιον Λαοδί

κειαν την έν τη Συρία κειμένην, και κοινώς Λυχε επονομαζομένην. Τα

νυν δε ή Λαοδίκεια αύτη, περί ης ο λόγος, καλείται από τους Τούρ

κους Έσχι Ίσάρ, τιμηθείσα εις θρόνον Μητροπολίτου, υπό τον όποιον

υπέκειντο ιβ. Επίσκοποι, απέχουσα της Ιεραπόλεως 6 ή 8. μίλια, κα

τα τον Μελέτιον (σελ. 459, της γεωγραφι) από την Λαοδίκειαν ταύτην

εγράφη ή προς Τιμόθεον ά. επιστολή, ώς εν τώ τέλει αυτής όράται

διο και πολλοί βλέποντες τον Παύλον να γράφημέν τώ δ'. κεφ. τής

προς Κολασσαείς, εδαφ. β. «Ποιήσατε και την εκ Λαοδικείας (επιστο

αλήν) ίνα και ύμείς αναγνώτε», άπορούσι, και δεν ήξεύρουσιν ότι είναι ή

προς Τιμοθ. ά., ώς είρηται.

(2) Άλλοι δε λέγουσι να συνήχθη εν έτει 365 άλλοι δε,357 και

άλλοι 368, επί Δαμάσου τού Ρώμης, (εν τόμ. β. των συνοδικών)

(3) Φαίνεται, ότι οι Πατέρες ούτοι δεν συνήχθησαν διά να εκδώ

σουν μόνον τους κανόνας τούτους, αλλά και διά άλλην αφορμήν. Αύτη

δε είναι, διά τί μερικοί εις την Ασίαν και Φρυγίαν ταύτην την Πα

κατιανήν, ήμφισβήτουν και ήπάρουν περί των δογμάτων της πίστεως,

μή ομολογούντες όμοούσιον την άγιαν Τριάδα, Όθεν τούτο μαθών ό τότε

βασιλεύων ευσεβής Ουαλεντινιανός, έπρόσταξε να γένη σύνοδος εις το

Ιλλυρικόν, και ή παρ' εκείνης ψηφισθείσα και κυρωθείσα της πίστεως

όμολογία, ή αυτή ούσα με την πίστιν της εν Νικαία, να αποσταλθή

και εις τους Επισκόπους της Φρυγίας ταύτης, γράφει δε ταύτα

πάντα ό Θεοδώρητος, βιβλ. δ. κεφ. τ. ζ. και ή. «Μαθών γάρ, φησεν, ο

»Ουαλεντινιανός τινας εν τή Ασία και Φρυγία περί των θείων αμφι

σβητούντας δογμάτων, εν μέντώ Ιλλυρικό σύνοδον γενέσθαι προσέτα

-ξεν (εγένετο δε ή σύνοδος αύτη εν τω 365 έτει κατά τον β' τόμου

των συνοδικών εν τω πίνακι, ότι δηλ. και η εν Λαοδικεία συνεκρο
ντήθη) επιστέλλει δε και γράμμα θείον ο αυτός Βασιλεύς προς την Φρυ

νγιαν, ούτωσι επιγεγραμμένου. Αυτοκράτορες Μέγιστοι και Αεισεβέστα

ντο, Νικηταί Αύγουστο, Ουαλεριανός, και Ουάλης, και Γρατιανός, Επε

» σκόποις Διοικήσεως, Ασιανής, Φρυγίας, Καροφρυγίας, Πακατιανής, εν

» Κυρίω χαίρειν. Ομοίως και η εν Ιλλυρικώ σύνοδος προς ταύτην επι

» στέλλουσα ούτως έπιγράφει. «Οι Επίσκοποι του Ιλλυρικού τας εκ

νκλησίας του Θεού και Επισκόποις διοικήσεως, Ασιανής, Φρυγίας, Κα

οροφρυγίας, Πακατιανής, εν Κυρίω χαίρειν». Και τούτο δε σημείωσαν

ότι ή προς Λαοδικείς φερομένη επιστολή του αποστόλου Παύλου εί

να νόθος και ψευδής, ώς απέβαλεν αυτήν ή άγια ζ. σύνοδος πράξεις".

(1) Εν άλλος, Ελευθερίως. Ορθότερον αν έχει ούτω συντάττεσθαι
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- , - ν ν ν - - - ν - ν ν ν - - - τις εν Αν

γάμος, μη λαθρογαμία ποήσαντας, ολίγου χρονου παρελθόντος και σχολάσαντας τας προσευχαίς, : γ

και νηστείας, κατά συγγνώμην αποδίδοσθαι αυτούς την κοινωνίαν.

Ερμηνεία,

Ο μεν παρών κανών διορίζει, ότι οι δευτερογαμούντες, μετά ολίγον καιρών να μεταλαμβάνουν τα θεία μυστήρια, κατά συγ

ώρησιν, διά την ανάγκη, και πύρωσιν της φύσεως. Μόνον εάν ο δεύτερος γάμος αυτών ήναι ελεύθερος, και νόμιμος, ήτοι δεν

να εμποδισμένος διά τινα συγγένεια, "Εάν δεν κοιμηθούν προ του να ευλογηθούν, και εάν μετά τον γάμον μετανοήσουν, νη

στεύοντες, και προσευχόμενοι. Ο δε δ. του Βασιλείου ένα χρόνο, ή δύω, εμποδίζει τους διγάμους από την κοινωνία, και φαί

νεται, ότι εις ολίγον καιρών συγχωρεί ή σύνοδος αύτη τους διγάμους, διά την νηστείαν αυτών, και προσευχή, και απλώς ειπείν,

διά την αυτών μετάνοιαν. Περί ού ανάγνωθι τον ιό της ά. Όρα και τον ζ' της εν Αγκύρα. Εάν δε οι δίγαμοι ούτοι σμί

ξουν προ του γάμου, ώς πόρνοι επιτιμώνται, κατά τον Ζωναρά, ήτοι επτά χρόνους

Κανών Β.

Περί του, τους εξαμαρτάνοντας έν διαφόρος πταίσμασι, και προσαρτερώντας τη προσευχή της έξο- Της αρ.

μολογήσεως και μετανοίας, και την αποστροφήν των κακών τελείαν ποιουμένους, κατά την αναλογίαν του πτα

σματος, καιρού μετανοίας δοθέντος τους τοιούτοις, διά τους οικτιρμούς και την αγαθότητα του Θεού προσάγεσθαι
ν

τή κοινωνία, - α

Ερμηνεία

Διορίζει ο παρών κανών, ότι κάνεις διάφορα άμαρτήματα πέση τινάς, εξομολογείται δε αυτά και αποστρέφεται, και μισε,

προσευχόμενος, και μετανοών εις τόν Θεόν ο τοιούτος, αφού δοθή εις αυτόν από τον Πνευματικών καιρός μετανοίας, και ικα

νοποιήσεως, ανάλογος με τα κακά που έκαμε, πρέπει να συγχωρήται, και να μεταλαμβάνη τά θεία μυστήρια Όχι διά την

σπουδή, και άξιότητά του, αλλά διά την άπειρον φιλανθρωπία, και τους οικτιρμούς του Θεού, όστις δέχεται πάντας τους εις

αυτόν επιστρέφοντας, και ουδεμία αμαρτία είναι ή νικώσα την αυτού αγαθότητα. Όρα και τον ιβ. της ά.

Κανών Γ.

Περί του, μή δεν πρόσφατον φωτισθέντας, προσάγεσθαι εντάγματι ιερατικώ. | Αποτ, π.

Ερμηνεία,

Προστάζει ο παρών Κανών, νά μή γίνωνται ιερείς, ή κληρικοί, οι νεοφώτιστοι, παρευθύς μετά το βάπτισμα. Όρα και τον

π. Αποστολικόν. -- ν

Κανών Δ.

Περί του, μη δεν ιερατικούς δανείζει, και τόκους, και τάς λεγομένας ήμιολίας λαμβάνειν | Αποστ μοι

Ερμηνεία,

Δεν πρέπει οι ιερωμένοι να δανείζουν, και να λαμβάνουν διάφορα, και ήμιολίας, ήτοι το μισον του όλου διαφόρου των έκα
τη -- -- - ν αν ι --

τόν, ήτοι εξ νομίσματα, ή γρόσια, εις τά εκατόν κατά τον παρόντα κανόνα. Όρα και τον μό. Αποστολικόν.

Κανών Ε. Απος.λ"ξά.

της έν Λαοδ.

ν ν η ν ν - ιγ. της εν

Περί του, μή δεν τας χειροτονίας επί παρουσία άκροωμένων γίνεσθαι, - Καρθ.νθ".

Ερμηνεία -

Διορίζει ο παρών κανών, ότι δεν πρέπεια χειροτονία των ιερωμένων να γίνωνται έμπροσθεν εις άκροωμένους (1). Όρα και

τον λ. και ξά. Αποστολικόν.

ο κανών. «Τους ελευθερίως, και νομίμως συναφθείσι δευτέροις γάμος, μη παρόντες εν τη εκκλησία οι άκροώμενοι, οίτινες ήταν μία τάξις των

-λαθρογαμίαν ποιήσασι, ολίγου παρελθόντος χρόνου, και σχολάσασε ταις κατηχουμένων άπό τάς τέσσαρας (όρα τον ιδ' της ά.), αλλ' όταν εκείνοι

» προσευχαίς, και νηστείας, κατά συγγνώμην άποδίδοσθαι αυτούς την εξέλθουν εκ της εκκλησίας, και μείνουν μόνοι οι πιστοί, τότε νά γίμων

κοινωνία». Άλλως γαρ ασύντακτος εστί έν άλλος δε, αντί του αποδί- ται, δηλ. μετά το εκφωνήσαι τον Διάκονον, όσοι κατηχούμενοι προέλθε

»δοσθαι, δίδοται μόνον γέγραπται». τε, επειδή δεν πρέπει οι τοιούτοι αμύητοι όντες και αβάπτιστοι να

(1) Σημείωσα ότι ο μεν Ζωναράς και Βαλσαμών, ερμηνεύοντες τον πα- ακροάζωνται τας φρικώδεις εκείνας ευχάς, τις λεγομένας επί των χει

ρόντα κανόνα, λέγουσιν, ότι χειροτονίας εδώ όνομάζει ό κανών τάς - ροτονουμένων. Έπρεπε όμως οι τοιούτοι να ενθυμηθούν, ότι η του Επι

ψήφους και εκλογές των ιερωμένων, αι οποίαι όταν γίνωνται, δεν πρέ- σκόπου χειροτονία, όπου είναι μάλιστα ή υπερτελεστάτη και θειοτάτη,

πει να ήναι παρόντες τινές λαϊκοί, ακροώμενοι των λεγομένων, να μη γίνεται εις ένα καιρόν, όπου ακόμη είναι μέσα οι ακροώμενοι, ήγουν οι

άκουοντές τινας κατηγορίας κατά των ψηφιζομένων σκανδαλίζωνται, και κατηχούμενοι. Επειδή γίνεται προ του Αποστόλου, και οι κατηχού

παρακινούνται προς την κακίαν. Άλλοι δε είπον ότι αι χειροτονία, ήτοι μενοι εξέρχονται μετά την του Ευαγγελίου τελείωσαν. Ουδαμού δε γέ

αιδιά των ευχών γινόμενα ιεροτελεστία των ιερωμένων, (χειροτονία γάρ γραπτα, όταν χειροτονήται Επίσκοπος, να εξέρχωνται πρώτον οι κα

και η ψήφος λέγεται, και ή : τών ευχών ιεροτελεστία, ώς είπομεν τηχούμενοι, Αλλ' ουδε διά τήν των ιερέων χειροτονίαν, άρμοζει να πάρω

εν τη ερμηνεία του ά. Αποστολικού) δεν πρέπει να γίνωνται, όταν ήναι μεν το νόημα. Ότι και χωρίς να ήναι χειροτονία, οι κατηχούμενοι και
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Κανών ς".

Απος με ξε, Περί του, μη συγχωρείν τους αιρετικούς εισιέναι εις τον οίκον του Θεού, επιμένοντας τή αρέσει,

Ερμηνεία

α ν α - --

ν ο διορισμός τού παρόντος κανόνες ενα, νά μή, έχουν τη άδειαν οι αιρετικοί ν έμβαίνουν μέσα εις τον ναόν του Θεού

τον υπό δρθοδόξων κρατούμενο, εάν επιμένουν εις την αίρεσιν, και δεν θέλουν να επιστραφούν. Ανάγνωθι και τον μέ. Απο
στολικόν.

Κανών Ζ.

-

: Περί του, τους εκ των αιρέσεων, τουτέστι Ναυατιανών, ήτοι Φωτεινιανών, ή Τεσσαρεσκαιδεκατιτών
- -- - -- ν --

ζ". επιστρεφομένους, είτε κατηχουμένους, είτε πιστούς τούς παρ' εκείνος, μη προσδέχεσθαι, πριν αναθεμα
αν -- -- - -

τίσωσι πάσαν αίρεσιν, εξαιρέτως δε έν ή κατείχοντο, και τότε λοιπόν τους λεγομένους παρ' αυτούς πιστούς, έκ

μανθάνοντας τα της πίστεως σύμβολα, χρισθέντας τε τώ άγιω χρίσματι, ούτω κοινωνείν τών άγιων μυστηρίων,
Α -

Ερμηνεία,

Ακολούθως με τον ζ' της β' λέγει και ο παρών κανών, διορίζω, ότι οι Ναυατιανοί (περί ών ορα τον ή της ά) και οι

Φωτεινιανοί (1) (περί ών όρατονά της β.) και οι Τεσσαρεσκαιδεκατίται (περιών όρατον ζ' της β’) επιστρέφοντες εις την ορθο

δοξία, νά μή δέχωνται εις την κοινωνία» των μυστηρίων, προτού να αναθεματίσουν κάθε άλλην αίρεσιν, μάλιστα δε την έ

δικήντων, είτε κατηχούμενοι είναι, είτε οι παρ’ αυτούς όνομαζόμενοι πιστοί. Και αφού τούτο ποιήσουν, και μάθουν τα της

δρθοδόξου πίστεως δόγματα, τότε να χρίωνται με το άγιον μύρο, και ούτω να μεταλαμβάνωσι τα θεία μυστήρια. Επειδή έ

βαπτίζοντο άπαραλλάκτως, ώς και οι ορθόδοξοι, και διά τούτο δεν έχρειάζοντο νά βαπτισθούν δεύτερον, Όρα και τον μς" και

μζ. Αποστολικόν. Και μάλιστα τον ζ' της β' --

Κανών Η.

: Περί του, τούς από της αιρέσεως των λεγομένων Φρυγών επιστρέφοντας, ει και έν κλήρω νομιζομέ

ζ". νω παρ' αυτούς τυγχάνοιεν, ει και μέγιστο, λέγοντο. Τούς τοιούτους μετά πάσης επιμελείας κατηχεί

σθαίτε, και βαπτίζεσθαι υπό τών της έκκλησίας Επισκόπων τε, και Πρεσβυτέρων

Ερμηνεία,

Και ούτος ο κανών σύμφωνος είναι με τον ζ' της β. Διορίζει γαρ, ώς και εκείνος, ότι οι καλούμενοι Φρύγες, ήτοι οι Μον

τανιστα, όταν επιστρέφουν προς την ορθοδοξία», πρέπει ώς Έλληνες να κατηγούνται, και να βαπτίζωνται από τους Επισκό

πους, και Πρεσβυτέρους μετά εξετάσεως και επιμελείας, κάν και αυτοί ονομάζωνται μέγιστο, ώς διδάσκαλοι, και υπερέχοντες

των άλλων, κάν και ήναι άπό τούς παρ’ αυτούς νομιζομένους μεν, μη όντας δε αληθώς Κληρικούς. Ανάγνωθι και τον μς"

και μζ. Αποστ. Και μάλιστα τον ζ' της β'

Κανών Θ.

Αποτ με 1 Περί του, μη συγχωρείν εις τά κοιμητήρια, ή εις τα λεγόμενα μαρτύρια πάντων των αιρετικών, άπιέ

να τους της έκκλησίας, ευχής, η θεραπείας ένεκα Αλλά τους τοιούτους, εάν ώσι πιστοί, άκοινωνήτους γίνεσθαι

μέχρι τινός. Μετανοούντας δε, και εξομολογουμένους έσφάλθα, παραδέχεσθαι

Ερμηνεία,

Οχι μόνον οι αιρετικοί δεν πρέπει νά έμβαίνουν εις τας έκκλησίας των ορθοδόξων, αλλ' ουδε οι εκ της εκκλησίας, ήτοι οι

πιστοί λαϊκοί, και ορθόδοξοι, πρέπει να πηγαίνουν εις τά κοιμητήρια των αιρετικών, όπου τινές ονομαστοί παρά τους αιρετικός

ένταφιάσθησαν, ή εις τους οίκους, όπου μάρτυρες των αιρετικών ετάφησαν πολλοί γάρ και από τους αιρετικούς έν τω καιρώ του

διωγμού, και της ειδωλολατρείας, μέχρι θανάτου έκαρτέρησαν, τους οποίους μάρτυρας ώνόμασαν οι ομόδοξοι αυτών. Αλλ' ουδε

οι ορθόδοξοι, λέγω, Χριστιανοί, πρέπει να πηγαίνουν εις αυτούς, ή διά νά προσευχηθούν, ή διά θεραπεία», ήγουν, ή διά νά τούς

τιμήσουν, ή διά να ζητήσουν ιατρείαν από αυτούς εις τάς ασθενείας των. Όσοι δε τούτο ήθελαν κάμη, διορίζει ο παρών κανών,

να αφορίζωνται προς καιρόν, έως όπου νά μετανοήσουν, και να εξομολογηθούν ότι έσφαλαν. Όρα και τον μέ. Αποστολικόν.

τά την συνήθεια», πρό της ώρας εκείνης, είναι έξω ευγαλμένοι, ήγουν νωνται παρά των Επισκόπων, αλλ’ επομένως πρέπει και οι φρονιμώ

πριν του χερουβικού ύμνου, ύστερα από τον όποιον γίνεται ή του Πρε- τεροι και ευλαβέστεροι των λαϊκών να ερωτώνται, άν συναινούν εις αυ

σβυτέρου χειροτονία, Όθεν ή προτέρα γνώμη επιβάλλει καλήτερα, ότι τάς. Και όρα, τον λ. και ξά. Αποστολικον, και τον ιγ. της παρούσης,

και κατά αλήθειαν δεν συμφέρει να ήναι παρόντες πολλοί άκροώμενοι (1) Σημείωσα ότι κατά τον ανώνυμον έρμηνευτήν των κανόνων οι

εις τας ψήφους των Επισκόπων. Με το να συμβαίνουσα πολλα λογο- Φωτεινιανοί, επειδή και ανανέωσαν την αίρεσιν Παύλου του Σαμοσατέως

τριβα μεταξύ των ψηφιζόντων, και μέχρι της σήμερον, αγκαλά και κα– και Σαβελλίου και Μοντανού, ουχί άναρχον και ποιητήν τών αιώνων φρο

θώς πρέπει δεν γίνεται το πράγμα, γίνονται όμως μυστικά. Η δε χει- νούντες τον Θεόν λόγον, αλλά νέον και αρχήν λαβόντα εκ της Παρθένου,

ροτονία γίνεται παρρησία, διά να λαμβάνωνται ως μάρτυρες, και συνερ- διά τούτο πρέπει και αυτοί να βαπτίζωνται προσερχόμενοι εις την όρ,

γοι οι παρόντες, και συμψάλλοντες το άξιος, κατά τον ζ. Θεοφίλου του θοδοξίαν, καθώς και οι Παυλιανίσται (κατά τον ιθ. τής ά.) και οι Σα

Αλεξανδρείας. Αφίνω να λέγω ότι αι φρικώδεις εκείνα ευχα μυστικά βελιανιστα, και Μοντανισται (κατά τον ζ' της β’), ών την αίρεσιν ε

αναγνώσκονται, όπου πολλάκις ουδε οι έγγιστα πιστοί δεν τους ακούου- δανείσθησαν,

σιν. Αν όμως και προηγουμένως αι ψήφοι των ιερωμένων πρέπει να γί
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ε-

-----------

Κανών 1.

Περί τού, μή δεν τους της εκκλησίας αδιαφόρως πρός γάμου κοινωνίαν συνάπτεν τά έαυτών παιδία Ι Της δ', ιδ'.

αιρετικούς

Ερμηνεία

Δεν πρέπει οι τής έκκλησίας (1), ήτοι τόσον οι Κληρικοί, όσον και οι Λαϊκοί Ορθόδοξοι, νά υπανδρεύουσι τα τέκνα των με

αιρετικούς, χωρίς να κάμνουσι καμμίαν διαφοράν ορθοδόξου από αιρετικού. Ανάγνωθι και τον ιδ. της δ.

Κανών ΠΑ.

Περί του, μή δεν τάς λεγομένας Πρεσβύτιδας ήτοι προκαθημένας, εν τη εκκλησία καθίστασθαι.

Ερμηνεία

Ο μεν Ζωναράς, και ο Βαλσαμών λέγουσιν, ότι ο κανών ούτος διορίζει να μη γίνωνται εις την έκκλησίαν αι όνομαζόμενα

γερόντισσα γυναίκες, και προκαθήμεναι άπό τάς λοιπάς. Αλλ' ούτε με τοιούτον όνομα νά όνομάζωνται, διότι το παλαιών ήτον

εις τας έκκλησίας γυναίκες τοιαύτα γερόντισσα, βάνουσα τάς άλλας γυναίκας εις τάξιν, πώς, και πού νά στέκωνται, και να

κάθηνται έντώ ναώ κάθε μία, το οποίον έργον, επειδή έμεταχειρίζοντο διά αισχροκέρδεια, και υπερηφάνεια, εμπόδισεν αυτάς

από τούτο ο κανών. Αλλοι δε λέγουσιν, ότι αι Πρεσβύτίδες αύται, και προκαθήμενα, εμποδίζει ο κανών νά μή καθίστανται,

εις τον δ. τής ά.

ήτοι να μη χειροτονούνται διά των ευχών (2) επειδή το καθίστασθαι δηλοί και το χειροτονείσθαι διά των ευχών, ώς είπομεν
Σ ν

Κανών ΙΒ.

Περί του, τους Επισκόπους κρίσει τών Μητροπολιτών, και των πέριξ Επισκόπων καθίστασθαι εις την "Αποστ. ά.

εκκλησιαστικήν άρχήν, όντας εκ πολλού δεδοκιμασμένους, έντε τώ, λόγω της πίστεως, και τη του ευ-1 τις 4 *

θέος λόγου (3) πολιτεία,

Ερμηνεία,

Ο παρών κανών διορίζει, ότι με την κρίσι, και ψήφον των πέριξ Μητροπολιτών και Επισκόπων της επαρχίας, να γίνων

τα οι χειροτονούμενοι πίσκοποι, όντες προ πολλών χρόνων δεδοκιμασμένοι, και μαρτυρημένοι, και κατά τα ορθόδοξα δόγμα

τα της πίστεως, και κατά την με ορθόν λόγον γινομένην ενάρετον πολιτεία. Όρα και τον ά. Αποστολικών, και τον δ. της ά.

Κανών ΙΓ'.
Αποστ. λ".

ξά, της εν

Λαοδ έ. της

Περί του, μή τοις άλλοις επιτρέπειν τας εκλογάς ποιεσθαι των μελλόντων καθίστασθαι εις ιερατείον, Ιε καρόνοι

- -- Ερμηνεία

Εμποδίζει ο παρών κανών το να κάμνουσιν ο όχλο, και τα άτακτα πλήθη των πόλεων, τάς ψήφους, και εκλογάς εκεί

νων όπου μέλλουν να χειροτονηθούν "Ιερείς (ή και Αρχιερείς)ά, ότι κατά προηγούμενον μεν λόγον οι τοιούτοι πρέπει να ψη

φίζωνται από τους Αρχιερείς, και συνιερες, επομένως δε να συμψηφίζωνται και άπό τόν λαόν, και β. ότι ίσως οι φρονιμώ

τεροι και ευλαβέστεροι λαϊκοί πρέπει να συμψηφίζουν με τους Επισκόπους, και Ιερείς τον μέλλοντα χειροτονηθήναι εις αυτούς
ιερέα, (ή και Αρχιερέα), αλ όχι και ο χύδην και άτακτος όχλος, δα, τάς έρδας, και μάχας όπο ημπορούν νά γενθου, εις

τάς ψηφηφορίας αυτών, άλλων μέν άλλον ψηφιζομένων, και άλλων άλλον. Όρα και την υποσημείωσιν τού έ, της παρούσης,
Α

και τον λ. και ξά. Αποστολικόν.

Κανών ΙΔ'.

Περί του, μήτά άγια εις λόγον εύλογιών κατά την εορτήν του Πάσχα, εις έτέρας παροικίας διαπέμπεσθαι,

(1) Ώσπερ γαρ ή σύνοδος αύτη εις τον ανωτέρω θ'. κανόνα είπε να

μη πηγαίνουν εις κοιμητήρια αιρετικών οι της εκκλησίας, ήτοι οι Κλη

ρικοί, ή οι λαϊκοί πιστοί, ώς αυτή ή ιδία τούτο εξηγεί. Ούτω και εις

τον παρόντα κανόνα λέγουσα οι της εκκλησίας να μην ύπανδρεύωνται

με αιρετικούς, έννοεί και τούς κληρικούς και τους λαϊκούς χριστιανούς,

(2) Πλήν όχι το να χειροτονούνται αύται Διακόνισσα εμπόδισεν ό

κανών, ώς αυτοί είπον. Επειδή και αι γερόντισσα αύται γυναίκες, έγι

νοντο κατά τούς καιρούς της συνόδου ταύτης Διακόνισσα. Δι’ό και ό

Φραγκίσκος Tουβιανός, σχολιάζων το κή, κεφ. του β'. βιβλ. των δια

ταγ. λέγει, ότι Πρεσβύτιδας ό Κλήμης τάς Διακόνους όνομάζει, "Ως τού

το ήμπορεί να μάθη τινάς, λέγω, και από τον άγιον Επιφάνιον εν τη

αιρέσει τη κατά Κολλυριδανών. Πρεσβύτίδες γαρ και γερόντισσα είναι αι

εξήκοντα χρόνων γυναίκες, από τάς οποίας εγίνοντο διάκονοι, ώς λέγει

ο Παύλος, και ή υποσημ. του μ. της σ'. (ήν και ανάγνωθι), αλλά έμ

ποδίζει και το να χειρονονούνται, εις τό να ήναι πρεσβύτίδες, και προ

καθήμενα από τας άλλας, Τάς πρεσβύτιδας ταύτας αναφέρουν και αι

Αποστολικ, διαταγ. βιβλ. β. κεφ. νζ. «Αι παρθένοι, και αι χήρα, και

Πρεσβύτιδες πρώτα πασών στηκέτωσαν, ή καθεζέσθωσαν. Και ο Παύ

ολος δία, αυτός μνημονεύει εν τή προς Τίτον επιστολή κεφ. β. 3.

»Πρεσβύτιδας ώσαύτως εν καταστήματι ιεροπρεπείς, μη διαβόλους, μη

» οινω πολλώ δεδουλωμένας, καλοδιδασκάλους, να σωφρονίζωσι τας νέας,

» τάς οποίας θαυμάζω πώς είπον τινές ότι είναι αι των Πρεσβυτέρων,

και ιερέων γυναίκες, εκ του ειπείν ιεροπρεπείς, όπερ ουκ έστιν, Ο γαρ

» Απόστολος λέγων, να σωφρονίζωσι τας νέας, εφανέρωσεν ότι Πρεσβύ

οτιδας έννοεί τάς Γερόντισσας. Ως και πρεσβύτας τους γέροντας εκαλε

νσεν, ανωτέρω, και όχι τους Πρεσβυτέρους Πρεσβύτιδας ονομάζει τάς

γερόντισσας μοναχός και όμς" της σ'. Ο δε βηθείς άγιος Επιφάνιος

αρέσει οθ, λέγει, ότι αι γεροντότερα άπό τάς χήρας ώνομάζοντο

Πρεσβύτιδες». Και όρα την γ. υποσημ. του εθ. της ά.

(3) Εν άλλοις, βίου,
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Ερμηνεία

Συνήθεια ήταν εις τους παλαιούς να πέμπουσιν έντώ καιρώ
ν

χαρ

του Πάσχα τα θεία μυστήρια από μίαν έπαρχίαν εις άλλη»,

ιν εύλογίας, και άγιασμού εκείνων, προς τους οποίους έστέλλοντο (1). Την οποίαν συνήθειαν εμποδίζει ο παρών κανών.
-- ν ν ν » ν -- Α ν - α

Επειδή είναι απρεπές να περιφέρωνται τα πάντμα μυστήρια εις μακράς οδοιπορίας, απλώς και ώς έτυχε

Κανών ΓΕ.

οέ,

ψαλλόντων, έτέρους τινάς ψάλλειν έν έκκλησία.

Της ς". Περί του, μή δεν πλέον των κανονικών Ψαλτών τών επί τον άμβωνα άναβαινόντων, και από διφθέρας

Ερμηνεία.

Εμποδίζει ο παρών κανών, το να ψάλλη εις την έκκλησίαν όποιος θέλη. Αλλά μόνο οι Ψάλται οι κανονικοί, οι έντώ κλή
»

ρω δηλ. συνηριθμημένοι, και χειροτονημένοι εις κάθε εκκλησία, οίτινες άναβαίνουσιν επ' άμβωνος, και ψάλλουσε με ψαλτικάς
-

μεμβραίνας (διφθέρα γαρ τά δέρματα ονομάζονται, εξ ών γίνονται αι μεμβράνα) (2) ή

--

και χαρτίνας Αταξία γάρι άκολουθεί

και χασμωδία εάν ψάλλη όποιος τύχη άμαθής. Και εκ του έναντίoυ ευταξία, όταν ψάλλουν οι διωρισμένοι Ψάλτα, και ψαλ

τικών έμπειροι. Όρα και τον οέ, τηςς".

Περί του, έν Σαββάτω Ευαγγέλια μετά και έτέρων γραφών άναγινώσκεσθαι.

Κανών Iς".

Ερμηνεία
ν -- α -- --

Φαίνεται εκ του κανόνος τούτου, ότι δεν είχε παλαιά ή έκκλησία την κατάστασιν όπου έχει τώρα,

θροίζοντο οι πιστοί

διορίζει ο παρών κανών να αναγνώσκωνται κατά το Σάββατο,

ταν γάρ τότε έσυνα

εις την λειτουργία, ή εις τον όρθρον του Σαββάτου, δεν άνεγνώσκοντο Ευαγγέλια, καθώς τώρα (3). Όθεν

Ευαγγέλια ομού με άλλας γραφάς. Ο δε Βαλσαμών λέγει,

ότι διά τούτο έδιωρίσθη ο παρών κανών, διά τί πολλοί Χριστιανοί τότε Ιουδαίζοντες, καθώς άργούσαν από κάθε εργόχειρον
»

έντώ Σαββάτω, έτζι άργούσαν και άπό τό νά Ψάλλουν ιερά ψαλμωδήματα, και να αναγινώσκουν Ευαγγέλια, και άγιας γραφάς,

Κανών ΙΖ.

" Της σ'. σέ. Ι
ν ν

γίνεσθαι άνάγνωσιν.

(1) Σημείωσα ότι κατά τον Ευστράτιον εν τώ περί μυστηρίων σελ.

284. διά διαφόρους αιτίας τότε εκρατείτο άγιος άρτος ά. διά να

κοινωνούν κατά τάς τετράδας, και παρασκευάς, και ότε άλλοτε ήθελαν

οι χριστιανοί, (επειδή καθ' εκάστην δεν εγίνετο λειτουργία) και εν τη

άνατολή ώς λέγει ο Βασίλειος επιστολή προς Καισαρ. Πατρικ. και εν

τη δύσει ώς μαρτυρεί ό Κυπριανός επιστ. νς, και ο Ιερώνυμος προς

Παμμαχο, εως εις τους χρονους των αυτοκρατόρων χριστιανών β. δια
τους αρρώστους, η διά τους οδοιπορους, οι διά τους αναχωρητάς

έ, κατά τον άγιον Ιουστίνον απολογία β. υπέρ χριστιανών, να και εις

τους μη παρόντας εν τη λειτουργία δι’ ασθένειαν, ή διά άλλην εύλογον

αιτίαν διά του διακόνου αποστέλλεται και σ'. κατά τον παρόντα και

νόνα, να αποστέλλεται κατά το πάσχα από μίαν επαρχίαν εις άλλην

όχι μόνον χάριν ευλογίας καθώς διαλαμβάνει ο κανών ούτος, αλλά και

χάριν ενώσεως και συγκοινωνίας. Το λέγω φανερώτερα. Έστελλον οι Ε

πίσκοποι τον άγιον άρτον εις τους άλλους Επισκόπους διά να δείξουν

με τούτο, ότι τους γνωρίζουν διά κοινωνικούς, και ορθοδόξους, καθώς

έκ του εναντίου, όταν δεν τους έστελλου, έδειχνον, ότι τούς έχουν ά

κοινωνήτους. Διά τούτο και ο Ευσέβιος εκκλησιαστ. ιστορ. βιβλ. έ, κεφ.

κτ". γράφει, ότι ο ιερομάρτυς Ειρηναίος έλεγε προς τον "Ρώμης Βίκτο,

ρα, όταν αυτός διεφέρετο με τους Ασιανούς διά την εορτήν του πάσχα.

«Οι πρό σου Πρεσβύτεροι τους από των παροικιών έπεμπον ευχαριστία»,

»ήτοι οι πρό σου Πάπα, ό Ανίκητος δηλ. ο Πίος, Υγίνος, Τελεσφόρος,

» και Ξύστος, έπεμπον ευχαριστίαν εις τους Επισκόπους της Ασίας,

» και πώς σύ αποτολμάς να τούς έχης άκοινωνήτους; » όρα σελ. 303.

τον αυτόν Ευστράτιον,

(2) Καθώς γαρ ιστορεί ό"Ηρόδοτος, και οι πρα αυτού, έμεταχειρί

ζοντο δέρματα τών αιγών και προβάτων, επάνω εις τα όποια έγραφου,

με το να μην είχου βιβλία, αλλά και εις τον καιρόν του ακόμη, πολλοί

βάρβαροι εις τοιαύτας διφθέρας έγραφον. «Εν σπάνε βίβλων έχρέωντο

» διφθέρησιν αγείησι τε και οιέρσι, και το κατ' εμέ πολλοί των βαρβά

ερων εις τοιαύτας διγερας γραφουσεν, Κατά γαρ τους τετρακοσίους

οκτώ χρόνους από Χριστού ευρέθη το χαρτίου. Ορα και την υποση

μείωσιν τού ξή της σ'. -

(3) Είπα, ότι δεν ανεγνώσκοντο Ευαγγέλια. Διατί τα άλλα απομνη

μονεύματα τών ποστόλων, ή τα συγγράμματα τών προφητών άνεγνώ

σκοντο εν τη θεία λειτουργία, καθώς λέγει ο άγιος Ιουστίνος εν τή β.

απολογία υπέρ χριστιανών, ήτις λειτουργία όχι μόνον εγίνετο εν Κυ

ριακή, αλλά και εν Σαββάτω, κατά τον Χρυσόστομου, και μάλιστα οι

αμο του Δαβίδ πάντοτε εψάλλοντο εν τη εκκλησία, και εν τω άρθρο,

Περί τού, μή δεν επισυνάπτεν εν ταις συνάξεσι τούς ψαλμούς, αλλά διά μέσου καθ' έκαστον ψαλμών,

και εσπερινώ, και εν πάσας τας ακολουθίας, και τελεταίς των μυστη

ρίων, κατά τον Αργέντη», σελ. σελ. 271. του περί μυστηρίων. Ότι δε

και οι μοναχοί πρέπει να αναγινώσκουν καθ' εκάστην από την νέαν Γρα

φήν, και μάλιστα από το άγιον Ευαγγέλιον, το μαρτυρούν φανερώς

και το διορίζουν ό,τε Μέγας Βασίλειος εν τη προς Χίλωνα, επιστολή, και

Πέτρος ο Δαμασκηνός εν τη φιλοκαλία, και Κάλλιστος ο Ξανθόπουλος

σελ.1041. της αυτής φιλοκαλίας. Ότι δε και οι λαϊκοί πρέπει να το αναγενώ

σκουν, δείχνουσι μεν και ο Βασιλεύς Θεοδόσιος τή δια χειρι γράψας

το Ευαγγέλιον, και καθ' εκάστην αναγινώσκων από αυτό. Και ο θείος

Χρυσόστομος (όμιλ. λβ. εις τον Ιωάνν. και όμιλ. ιθ' Ανδριάντ) λέγον

ότι και αι γυναίκες είχον Ευαγγέλια κρεμάμενα από τον τράχηλών τους,

Οταν όμως ούτοι αναγνώσκουν το θείον Ευαγγέλιον, πρέπει να στε

κωνται όρθιοι, καθώς διορίζει ό προβηθείς άγιος Κάλλιστος, και ο ιστο

ρικός Σωζόμενος. Όστις και κατακρίνει τους Αρχιερείς της Αλεξανδρείας,

διά τί εκάθηντο και δεν άνίσταντο εν τη αναγνώσει του αγίου Ευαγγε

λίου. Επειδή το άγιον Ευαγγέλιον είναι ή καινή Διαθήκη, ή εγκαινιασμό

νη εν τω αίματι του αγαπητού Ιησού του υιού του Θεού, κατά τον

Ευαγγελιστή Λουκάν. Το Ευαγγέλιον, κατά τον άγιον Μαξιμον, είναι
μία πρεσβεία Θεού προς ανθρώπους, δι' υιού σαρκωθέντος, μισθών δω

ρουμένου τους πεθαμένος αυτώ την αγέννητον θέωσιν. Το Ευαγγέλιον

θέλει ο Αμβρόσιος να ήναι το πέλαγος, ενώ ευρίσκεται το πλήρωμα

των χαρισμάτων, και θάλασσα των πνευματικών μυστηρίων, ένή πλέει

ό μυστικός ιχθύς, "Ιησούς Χριστός Θεού υιός, Σωτήρ (ή σταυρός κατά

την ακροστιχίδα της Σιβύλλης.) Το Ευαγγέλιον είπεν ο Απόστολος Βαρ

θολομαίος (παρά Διονυσίω κεφ. ά., της μυστικής θεολογίας) ότι συντε

τμημένον και μικρών εις το μήκος, αλλά μέγα και πλατύ εις την ευρυ

χωρίαν τών νοημάτων. Όθενό Ιερώνυμος επιτομήν πάσης θεολογίας τό

Ευαγγέλιον ονόμασεν. Ο δε Ωριγένης, απαρχήν όλης της Γραφής. Δεν

έσφαλλεν όστις ωνόμασε το Ευαγγέλιον βάσιν και κέντρον της παλαιάς

Γραφής, και ήλιον της Nέας, και αν όλη ή γραφή λέγεται υπό Αύγου

στίνου κυκλοπαιδεία πασών των επιστημών, και υπό του Βασιλείου,γν

χών εργαστήριον, και αποθήκη των πνευματικών βοτανών, δι’ ών πριν

νόσημα θεραπεύεται, βέβαια το Ευαγγέλιον υπερέχει. Όρα και τους λου
πούς επαίνους του Ευαγγελίου εν σελ. 739. της δωδεκαβίβλου του άου

δίμου Δοσιθέου. Είπον δε να αναγινώσκουν οι μοναχοί την νέαν Γρα

φήν, επειδή από την παλαιάν, και μάλιστα από τους προφήτας τινες

εβλάβησαν, όχι διά τι είναι αύτη κακή (μη γένοιτο!), αλλά διά την α

σθένειάν τους. Ως γράφει προς Xίλωνα τον μαθητήν του ο Μέγας Βα

σίλειος,
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ψαλμούς να γίνεται και ανάγνωσις και προσευχή,

---------------------------------- , ----- , ---

-- Ερμηνεία

Π στάζε ο παρών κανών, διά νά μή ψάλλωνται διά μιάς όλο οι ψαλμο τα Δαβίδ εις τας συνάξεις, και ακολουθίας της
ν ν ν ") αν - -- -

έκκλησίας, να μή ο λαός διά την μακράν έκτασιν αυτών, βαρύνεται, και ευγαν έξω της έκκλησίας. Αλλά ανάμεσα εις τους
αν α » » - και -

να ο λαός άναπαύεται λίγο, και με την ποικιλίαν ταύτην νεαρώτερος
Ο ούς γινό ----------------- ι λιώτε Αν α λέ ι ο ά Βασίλε - αν τά λά λζ η ανά ίλι, ν ψάλ ν 1. ν

νους ομενος, κα νηφαλίωτερος, ως εγε μεγας ασ ειος, (όρ. κα π ατ. ζ) αρχινα παλιν να ψάλη τους ψαλμούς,
-- -- α ν ν - - - - "- ότι - -ν --

Και τουτ ενα η αφορμή, δα τη οποία ο θείοι Πατέρες έμοίρασαν ΤΟ ψαλτρο εις διάφορα καθίσματα, και άναμεταξύ των

καθισμάτων έβαλαν και ευχάς. Αϊ οποία ευρίσκονται εις πολλά ψαλτήρια, και χειρόγραφα, και τυπωμένα (1) Όρα και τον οέ, της σ'

Κανών ΙΗ'.
-

-

-

Περί του, την αυτήν λειτουργίαν των ευχών πάντοτε και εν ταις έννάτας, και εν ταις εσπέρας οφείλεν γί

νεσθαι, - -

α Αν

Ερμηνεία,

Καθώς ορδ. κανών της έν Καρθ. (ον και ανάγνωθ) διδάσκει, νά λέγωνται από όλους α. παρά της Συνόδου κεκυρωμένα

ευχα, και όχι νέα άλλα. Τοιουτοτρόπως φαίνεται να λέγη και ο παρών κανών, διορίζων, ότι η τάξις των ευχών πρέπει να

φιλάτεια ή αυτή, κα εις τάς ενάτας, κα εις τάς έσπερνάς ύμνωδίας, και να μη συνθέτη όποιος θέλει εδικάς του άλλας

ευχάς. Αρκετα γάρ είναι αι παραδεδομένα, --

Κανών ΙΘ'.

Περί του, δεν ιδία πρώτον μετά τάς όμιλίας των Επισκόπων, και των κατηχουμένων ευχήν επιτελεσθαι, και

μετά το εξελθείν τους κατηχουμένους, των εν μετανοία την ευχήν γίνεσθαι, και τούτων προσελθόντων υπόχειρα,

και υποχωρησάντων, ούτως των πιστώντας ευχάς γίνεσθαι τρεις, μίαν μεν την πρώτη, διά σιωπής, την δε δευ

τέρα, και τρίτη, διά προσφωνήσεως πληρούσθαι. Εθ' ούτω την ειρήνην δίδοσθαι. Και μετά το τούς Πρεσβυτές

ρους δούναιτώ Επισκόπω την ειρήνην, τότε τους λαϊκούς την ειρήνην διδόναι. Και ούτω την αγίαν προσφοράν ε

πιτελεσθαι, Και μόνος εξόν είναι τους ιερατικούς εισιέναι εις το θυσιαστήριον και κοινωνείν.

Ερμηνεία,

παλαιούς καιρούς από την τωρινή». Ως δήλον γίνε
- α Α » ο - - ν

της Ιερουργίας, αφού πρώτον κάμουσι διδαχήν οι
Α - -

ευχή και τώρα λέγεται εν ταις ιερας λειτουργίας

Και η τάξις, και ακολουθία της ιεράς λειτουργίας άλλοια ήταν εις τους

τα τούτο από του παρόντος κανόνος. Λέγει γάρ ούτος, ότι εν τω καιρώ- ο ν Α » - ν. - » Αν α :

Επίσκοποι (2) νά γίνεται η ευχή των κατηχουμένων άβαπτιστων (η οποία

του Χρυσοστόμου, και Βασιλείου), και αφού εύγουν οι κατηχούμενοι έξω, να γίνεται η ευχή των βεβαπτισμένων μεν χριστια

νών, διά δι άμαρτήματα όπου έκαμαν, μετονούντων, επιτιθεμένης και της χειρός του ιερέως εις τάς κεφαλάς των. Περί ου
-- ν αν Σ ν ν Υ -- ν ν ν ν Α. - - -

όρα τον ιδ. της ά. (αύτη δε ή ευχή τώρα ου λέγεται), και αφού εύγουν έξω και αυτοί, να γίνωνται τρεις ευχα των πιστών,

ή μία μέν μυστικώς, ή δε άλλας δύω, έκφώνωςΕ δε δύω μόνον ευχα λέγονται των πιστών, και αυτα μυστικώς, ως

φαίνεται εν ταις λειτουργίας του Χρυσοστόμου, και Βασιλείου), αφού δε και αυτα πληρωθούν, να δίδεται η ειρήνη, ήτοι να

γίνεται ο ασπασμός των ιερέων μετά του Επισκόπου, και των λαϊκών μετά των λαϊκών, Ότις ασπασμός ονομάζεται ειρήνη,

διά τι είναι σημείον αγάπης, και ειρήνης (3) και αφού ταύτα πάντα τελειωθούν, να γίνεται ή μετουσίωσις των μυστηρίων, και

ούτως, οι μεν ιερωμένοι μόνον να έχουν την άδεια να κοινωνούν μέσα εις το βήμα, οι δε λαϊκοί δηλ. έξω του βήματος (4).

α των γονέων, και των άλλων του συγγενών. Και ό ιερεύς έσωθεν, άλλο

ι να μη λέγη, πάρεξ μνήσθητι Κύριε, μνήσθητι Κύριε. Έως ότου να

τελειώσουν όλοι τα ονόματα όπου έχουν, και να έμβουν εις τα στασί

(1) Περί της ψαλμωδίας ταύτης, και της εν μέσω γενομένης προσευ

χής όρα την υποσημ. του οέ, της σ'.

(2) Τούτο το ίδιον λέγει και ο Ιουστίνος εν τη β.. απολογία, ότι
ν

εις τους καιρούς του εγίνετο. Όρα και την υποσημ. του εθ. της σ'.

(3) Αρχαιοτάτη είναι η συνήθεια του ασπασμού εν τη λειτουργία,

έγει γαρ το νζ. κεφ. του β. βιβλ. τών Διαταγ. λεγέτω ό παρεστώς

τώ Αρχιερεί Διάκονος, μή τις κατά τινος, μή τις έν υποκρίσεις και

πάλιν «Ασπαζεσθωσαν αλλήλους οι άνδρες, και άλλήλας αι γυναίκες, τώ

» εν Κυρίω φιλήματι. Και οι του κλήρου τον Επίσκοπον. Αλλά μή τις

» δολίως, ώς "Ιούδας του Κύριου φιλήματι παρέδωκε. Τούτο το ίδιον λέγει

» και ο Ιουστίνος, απολογία β. και Κλήμης ο Αλεξανδρεύς παιδαγ. γ.

νό δε Ιεροσολύμων Κύριλλος κατηχήσει έ λέγει, ότι το φίλημα είναι

» σημάδι, πώς αι ψυχαί τών φιλούντων είναι ενωμένα, και πώς εξώρι

»σαν από λόγου των κάθε μνησικακίαν. «Σημειόν έστι το φίλημα του

» ανακραθήναι τας ψυχάς, και πάσαν εξορίζειν μνησικακίαν». Ορα Ευ

στράτ. σελ. 275.

(4) Επειδή δε ο λόγος περί λειτουργίας έστι, σημειούμεν εδώ πέντε

τινά, τα οποία πρέπει να ήξεύρουν οι Χριστιανοί, και μάλιστα οι ιερείς,

ά, ευθύς όπου πάρη καιρόν ο ιερεύς διά να λειτουργήση, πρέπει όλοι οι

Χριστιανοί νά μή κάθωνται έξω της εκκλησίας και φλυαρούν, αλλά να

εμβαίνουν μέσα εις την έκκλησίαν, και να διαβάζονται αι ώρα έν όσω

προσκομίζει ο ιερεύς, β. αφού προσκομίση, και μνημονεύση τα εδικά

του ονόματα όλα ο ιερεύς, πρέπει να κτυπά από μέσα, διά να ακού

σουν οι έξω χριστιανοί. Και ούτω να ευγαίνουν από τα στασίδια, και

στεκόμενοι ασκεπείς ό κάθε χριστιανός να μνημονεύη κρυφά τα ονόμα

- --- - - - - ----- , ----- ,----- , -------------

--------------------------------------

Γ--------------------------------------------------------

διά των γ. οι ιερείς δεν πρέπει να ευλογούν με το χέρι, ούτε την προ

θεσιν εν τη ευχή αυτής, ούτε την άνω καθέδραν. Αλλά μόνον να κά

μνουν σχήμα προς αυτάς, καθώς τούτο δηλοί και ό ιβ. κανων του α.

γίου Νικηφόρου, τον οποίον ορα έμπροσθεν εις την υποσημείωσιν του
και της παρούσης συνόδου δ' οι ιερείς όταν λειτουργούν τήν του α

γίου Βασιλείου λειτουργίαν, πρέπει εν τη ώρα της μετουσιώσεως και

τού άγιασμού τών μυστηρίων, νά μή λέγουν τό, μεταβολών τώ πνεύματά

σου τώ αγίω. Διά τι αυτό είναι προσθήκη τινός άμαθούς και τολμηρού,

όστις εναντιούμενος, ώς φαίνεται, εις τους Λατίνους, έπήρε τα λογια

ταύτα από την λειτουργίαν του Χρυσοστόμου, και τα έβαλεν εις την

λειτουργίαν τού Βασιλείου, Όθεν ουδε εις τάς παλαιάς χειρογράφους

λειτουργίας ταύτα ευρίσκονται, ώς ήμες έρευνήσαμεν. Αλλ' ουδε κατά

την σύνταξιν έχουν εκεί τόπου τα τοιαύτα λόγια, έ, δε και τε

λευταίου δίδω είδησιν ότι τα παλαιά τελικτάρια και βιβλία των λει

τουργιών, εν τω καιρώ του αγιασμού των μυστηρίων δεν έχουν το,

Κύριε ό, το πανάγιόν σου Πνεύμα. Ούτε τους στίχους. Αλλ' ευθύς με

τα το ειπείν, «Και κατάπεμψου το Πνεύμα σου το άγιον εφ' ημάς,

και επί τά προκείμενα δώρα ταύτα», έχουν το, «και ποίησαν τον

μεν άρτον τούτον κ.τ.λ.» τινές γαρ νεώτεροι ταύτα προσεύηκαν τυχα

δι’ ευλάβειαν, τα οποία ουδένα τόπου έχουν εκεί, εάν όμως θελη τις

νας να λέγη ταύτα έλκόμενος από την συνήθειαν, ας τα λέγη προ της

ευχής της, «Έτι προσφερομέν σοι την λογικήν ταύτην λατρείαν κτλ.,

32

 



ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

-- - Κανών Κ.

Αν -- - ν ν ν - -- - - --- - 1. -

Ότιού δε Διάκονον έμπροσθεν Πρεσβυτέρου καθέζεσθαι, αλλά μετά κελεύσεως του Πρεσβυτέρου καθέζεσθαι,
- ν ν ν ν Λ ν ν -- - -- - ν -- --

Ομοίως δε έχειν τιμήν και τους Διακόνους υπό των υπηρετών, και πάντων των κληρικών.

Ερμηνεία

Δεν πρέπει ο Διάκονος να κάθεται έμπροσθεν του Πρεσβυτέρου άφ' εαυτού του, ειμή μόνον όταν προσταχθή να καθίση από
-- - - ν α ν - ν

αυτόν, καθώς ο παρών κανών διορίζεται. Αλλά και τον Διάκονον πρέπει να τιμώσιν οι κατώτεροι υπηρέτα της εκκλησίας, και
ν ν η- - ν Λ - -

όλοι οι Κληρικοί, με το να μην κάθηνται δηλ. και αυτοί έμπροσθέν του, αν δεν προσταχθώσιν από αυτόν. Όρα και τον ή

της ά. και την υποσημ. τού ιέ, της ά. - -

-- Κανών ΚΑ.

της α. 1. Ότι ουδεί υπηρέτας έχειν χώραν έντώ Διακονικών και άπτεσθαι ιερών σκευών,

Ερμηνεία

ν - ν

μέσα εις γχ
ι

- ν ν ν » ν

Διορίζει ο παρών κανών, ότι κανένας από τους υπηρέτας νά μήν έμβαίνη το Διακονικών (!) και

ρά σκεύη, και άμφια. Όρα και τον ιέ της σ'

πιάνη τά ε

Κανών ΚΒ.

Ότιού δείύπηρέτην δράριον φορεί, ουδέ τάς θύρας έγκαταλιμπάνειν.

Ερμηνεία

θύρας των κατηχουμένων, και μετανοούν

ασφαλώς. Διό και το νζ, κεφ. του β'

Ο

των ανδρών νά άφινη εν τω καιρώ της θείας λειτουργίας, άλλά ταύτας
ν --

εισέλθή, ή άμύητος». Και τούτο σημαίνει

-- Κανών ΚΓ'.

Ότι ουδεί Αναγνώστας, ή Ψάλτας δράριον φορεί, και ούτως αναγνώσκειν, ή ψάλλει».
--

Ερμηνεία,

» - ν - -- Λ ν ν

Αλλ' ούτε οι Αναγνώσται, και ψάλτα πρέπει νά φορούσιν δράριο, και με αυτό να αναγινώσκουν, και να
ι -- - ν --

ψάλλουν έν τή

έκκλησί και τον κανόνα τούτον, ώς μη χρησιμεύον εις αυτούς. Ορα και τον λγ' και οέ, της σ'XX ησία, Χατα τον χανογα τουτον, ως μη χρησίμευαν εις αυτούς. ρ - Υ. ί ΟΕ. της Φ. -

(1) Διακονικών ονομάζετο το σκευοφυλάκιον. "Ωνομάσθη δε ούτω, διά τον ώμών του, και το μεν περισσότερον μέρος έκρέματο έμπροσθεν, το

τι μέσα εις αυτό έτοίμαζαν τα ιερά σκεύη οι διάκονοι προς υπηρεσίαν

τών Αρχιερέων, και Πρεσβυτέρων. Το όποιον ονομάζεται και μεσατώ

ριον, κατά τον Αναγνώστην Θεόδωρον. Από του μένσα ο δηλοί λατι

νιστί τράπεζα. Τούτο δε ήτον ώσαν μία άλλη πρόθεσις εις το αριστε

ρόν μέρος του βήματος, κατά τον Θεσσαλονίκης Συμεών. Βλεπόντων ή

μών δηλ. από το βήμα προς δυσμάς, καθώς φαίνεται εις τα καθολικά

των μοναστηρίων του αγίου όρους, μερικοί δε θέλουσιν, ότι το σκευο

φυλάκιον, και διακονικόν αυτό, να εγίνετο και από το μέρος το δε

ξιόν, ήτοι όπου είναι ή άγία πρόθεσις,ε: τούτο από τον

εβ. κανόνα τού αγίου Νικηφόρου, όστις εμποδίζει να μη γίνεται σφρα

γίς έν τη ευχή τού σκευοφυλακίου εις τό άγιου ποτήριον, ήτοι νά μήν

εύλογή ό ιερεύς με το χέρι τα εν τη προθέσει τίμια δώρα, όταν λέ

γη την ευχήν της προθέσεως, Όρα και τον Ιωάννην Ναθαναήλ τον οί

κονόμον εν τη ερμηνεία της λειτουργίας (κεφ. ζ. σελ. ά.).

(2) Οράριον, άλλοι μεν είπαν, ότι ετυμολογείται από τού ovare, ο

δηλοί τό εύχεσθαι λατινικώς. Διά τί τούτο κρατών ό Διάκονος λέγει τας

αιτήσεις, άλλοι δε ότι από του hora, ο δηλοί την ώραν λατινικώς. Ε

πειδή δι' αυτού δεικνύει ό Διάκονος την ώραν, και τον καιρόν της έκ

κλησιαστικής ακολουθίας. Ών εις είναι και ο Νικόλαος Βούλγαρος, έν

τή ιερά κατηχήσει. Ο δε Βαλσαμών, και ό Βλάσταρς ετυμολογούσαν

αυτό από του δρώ. Διά τί τούτο κρατών ό Διάκονος όρά και επιτη

ρεί τι δει γενέσθαι εν τη θεία λειτουργία Ο δε Θεσσαλονίκης Συμεών

λέγει. Ότι δια τούτο λέγεται ωράριον διά τί ώραΐζει, και στολίζει τον

Διάκονον. Αριστα όμως και προσφυέστατα εν τω κατά Αζύμων έξη

γεί ο σοφώτατος και πολυμαθέστατος Ευστράτιος ο Αργέντης λέγων,

ότι ετυμολογείται από του os, oris, ο δηλο το στόμα, κατά λέξιν, Λα

τινικήν μεν, μεταγενεστέραν δέ. Tό δράριον λοιπόν θέλει να ειπή οθό

νιον, ή μανδήλιον διά σπόγγισμα του στόματος. Επειδή όταν ό Διά

κονος μετέδιδεν από το άγιον ποτήριον εις τους χριστιανούς (ώς εί

πομεν εις την υποσημ. του κγ. της ς, είχε το δράριον αυτό εις

----------------------------- , ----- , ----------------

όποιον έκράτει με τα τρία δάκτυλα της χειρός της δεξιάς, το δε άγιον

ποτήριον έκράτει με τα λοιπά δύω δάκτυλα της αυτής χειρός, συμ

βοηθούσης και της αριστεράς, όθεν όσοι προσήρχοντο, και έπιναν εκ

του αγίου ποτηρίου, παρευθύς απεσπόγγιζου το στόμα αυτών εις το

όραριον. Εις τοιαύτην σημασίαν τού μανδηλίου έμεταχειρίσθη και ο

άγιος Αμβρόσιος τό δράριον έν τώ βίω του άδελφού αυτού Σατύρου,

και αντί του σουδαρίου, ήτοι του μανδηλίου όπου ήταν

το πρόσωπον σκεπασμένου, κατά το Ευαγγέλιον, ό, αυτός θείος Αμβρό

σιος λέγει, ότι ήταν σκεπασμένον με δράριον. Αλλά και τα Σιμικίνθια

του θείου Παύλου (Πράξ. θ. 12), με τα οποία εγίνοντο διάφοροι ια

τρείαι εις τους ασθενείς, δράρια, και σουδάρια ήτον κατά κυριολεξίαν,

ήτοι μανδήλια, βινόμακτρα, ώς λέγει ό Βαρίνος, άγκαλά και άλλοι λέ

γουσιν, ώς ό Πσύχιος, να ήταν τα φακιόλια της κεφαλής, ή τα ζωνάρια

των ιερέων. Την σήμερον δε τα ωράρια ταύτα, εις τους διακόνους, εις

άλλο τι δεν χρησιμεύουν, πάρεξ είς στολισμόν, και ώραϊσμόν, και εις

το να εικονίζωνται δι' αυτών αι πτέρυγες των Σεραφίμ, κατά την ά

ναγωγικήν ερμηνείαν, όπου τών κάμνει Συμεών ό Θεσσαλονίκης. Δι' ό και

τό, άγιος, άγιος, άγιος ότών Σεραφίμ ύμνος, εις πολλά δράρια φαίνεται έν

τετυπωμένος. Αλλά και ο Σουϊδας εις την λέξιν φωσώνιου, εκμαγείου του

προσώπου καλεί το δράριον. Το δε κιβώτιον το αργυρούν όπερ βαστά

ζουν οι διάκονοι επί του ώμου εν ταις ιερας του άγιου όρους μονας

όταν θυμώσι, δι' άλλην ουδεμίαν χρείαν και νόημα, ως δοκεί μο, επε

νοήθη, ειμή να αποτίθεται εις αυτο το θυμώμενου λιβάνι. Όπερ κι

βώτιον κατ' άρχάς ακαλλωπιστον όν, ήδη εις τοιούτον σχήμα καλλωπι

σμού προελήλυθε, διά τόν της εκκλησίας στολισμόν.

(3) Οι Πυλωροι δε και Θυρωροί λέγονται και Οστιάριο. Το όποιον

όνομα ο Σουϊδας και δια του μικρού γράφει. Οστία γαρ λατινιστί ή

θύρα ονομάζεται. Και διά του ω μεγαλου, από του ώθεϊν ελληνικού,

επειδή ούτοι ώθουν, και δεν άφινον να εισέρχεται κατηχούμενος. Τρεις

δε ήσαν οι εστιάριο, και άρα τον Χρύσανθου (σελ. λέι του Συνταγματίου),

τού Λαζάρου

--

--------------

-----------

-
-
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Κανών ΚΔ.

ή Aναγνωστών, ή Ψαλτών, ή Έφορκιστών, ή Θυρωρών, ή του

"Οτι ουδεί ιερατικούς από Πρεσβυτέρων έως Διακόνων, και έξης της εκκλησιαστικής τάξεως, έως ύπηρετών,

τάγματος των Ασκητών, εις καπηλείον εσένα.

Ερμηνεία,

-- κ

Διορίζει ο παρών κανών, ότι να μην έμβαίνουν μέσα εις καπηλείο, τόσον οι του βήματος Ιερωμένοι, όσον και οι έξω του
- α ν ν » - -- Σ

βήματος Κληρικοί, και εκκλησιαστικοί, Υποδιάκονοι, λέγω, Αναγνώσται, Ψάλτα, Εφορκισται, Θυρωροί, και Ασκητα. Όρα

και τον μβ. Αποστολικόν. --

Κανών ΚΕ.

Ότι ουδεί υπηρέτας άρτον διδόνα, ουδέ ποτήριον εύλογεί, -

Ερμηνεία,
Ν

Δεν πρέπει οι υπηρέτα της εκκλησίας, είτε Υποδιάκονοι είναι, είτε οι κατώτεροι Κληρικοί, να μεταλαμβάνουσι τινάς το
- -- -- αν -- -- -

σώμα του Κυρίου, ή να ευλογούσε το ποτήριον του αίματος του Κυρίου, κατά τον κανόνα τούτον ή γαρ ευλογία αύτη, μόνου
-- -- - ν - - 1 -

του Ιερέως είναι ίδια, και του Αρχιερέως. Η δε μετάδοσις του θείου άρτου, κυρίως μεν είναι του Ιερέως, υπουργικώς δε είναι- ν - " - η ο ν - - - -

και του Διακόνου μόνον, ώς είπομεν υποσημ. του κγ. της σ'. Αλλούχι και των κατωτέρων Κληρικών όρα και την υπο

σημ. του ιέ της σ'

Κανών Kς. --

-- - 1 ν - - - - - ν ν ν ν -

Ότι ουδεί έφορκίζειν τους μη προαχθέντας υπό Επισκόπων, μήτε έντας έκκλησίας, μήτε έντας οικίας,

κ

Ερμηνεία.

Διορίζει ο παρών κανών, ότι δεν πρέπει νά κατηχούν, ούτε εις τάς έκκλησίας, ούτε εις τά όσπήτια, εκείνοι που δεν προ
-- - - - - - - ν

εβλήθησαν εις τούτο διά χειροθεσίας του Αρχιερέως, ή του Χωρεπισκόπου, ταυτόν ειπείν του έχοντος χώραν Επισκόπου, κατά

τον ί, της Αντιοχ, ον και ανάγνωθι με την εις αυτόν υποσημείωσιν

Κανών ΚΖ, --

Οτι ουδεί Ιερατικούς, ή Κληρικούς, ή Λαϊκούς, καλουμένους εις άγάπην, μέρη αιρείν, διά το, την (1) ύβριν

τη τάξει προστρίβεσθαι τη εκκλησιαστική

Ερμηνεία,

Εις τας γινομένας άγάπας, ήτοι συμπόσια, έκαλούντο μεν οι πτωχοί, εκαλούντο δε και οι Ιερωμένοι, και Κληρικοί. Διό
ν - -- » η α

προστάζει ο παρών κανών, ότι και οι Λαϊκοί μεν, κατ' εξοχήν δε οι Ιερωμένοι και Κληρικοί, να μη παίρνουσι μερίδα φαγη
- Α -- » - -

τών από τα τοιαύτα συμπόσια, και τα υπάγουν εις τους οίκους των. Επειδή τούτο εις ύβριν γίνεται και άτιμίαν της έκκλησί
- - - - Α - - -- -

αστικής τάξεως αυτών, με το να δείχνουν ότι είναι λαίμαργοι, και αχόρταγοι οι ποιούντες αυτό. Όρα και τον οδ. της ς.

Κανών ΚΗ.

Ότι ουδεί εν τοις Κυριακούς, ή εν ταις Εκκλησίας, τάς λεγομένας αγάπας ποιείν, και εν τω οίκω του Θεού

έσθίεν, και άκούβίτα στρωννύειν. --

Ερμηνεία,

Ο παρών κανών αυτολεξεί οδ. της ς", έστιν από τούτον ερανισθείς. Και όρα την ερμηνεία αυτού έχει

Κανών ΚΘ.

Ότι ουδεί Χριστιανούς Ιουδαίζει, και έντώ Σαββάτω σχολάζειν, αλλά εργάζεσθαι αυτούς έντή αυτή ημέ

ρα. Την δε Κυριακήν προτιμώντας, είχε δύναντο, σχολάζεν ώς Χριστιανοί. Ειδέευρεθειεν Ιουδαίστα, έστωσαν

άνάθεμα παρά Xριστώ. -- -

Ερμηνεία,

Το μεν Σάββατο, ώς και το όνομά του δηλο, ήτον εορτή καταπαύσιμος του παλαιού νόμου, εις την οποίαν οι Ιουδαίοι κατα

παύουσιν από κάθε εργόχειρον. Η δε Κυριακή είναι εορτή καταπαύσιμος της νέας χάριτος του Ευαγγελίου. Λοιπόν οι Χρι

στιανοί δεν πρέπει, της χάριτος όντες υιοι, νά εορτάζουσι, και να σχολάζουσιν εις το Σάββατο, και κατά τούτο νά ιουδαίζωσι,

καθώς διορίζει ο παρών κανών. Αλλά τώ Σαββάτω μεν να εργάζωνται. Την δε Κυριακήν τιμώντες, διά την Ανάστασιν του Κυ

ρίου, να σχολάζουσιν εις αυτήν, εάνδύνωνται (2) είδε φανούν ότι ουδαίζουσι διά της τοιαύτης εν τω Σαββάτω αργίας, να
-

(1) Τό, την, περιττών δοκεί. προστάζει να άργούσε κατά την Κυριακήν οι χριστιανοί, αλλά έπρόσ–
- ν - - - - - ν » -- - - - - - -- - - - - - -

(2) Σημείωσα, ότι αγκαλά και ο παρών κανών ούκ αναγκαστικώς θεσε το, εάν δύνανται, και έχουν τον τρόπον να αρνούν με όλον



--

--

- - -

25,

ίνωνται ανάθεμα, ήτοι νά ήναι χωρισμένοι από τον Χριστόν,

άρα εν τω προλόγω της έν Γάγγρα. Ότι δε εν τω Σαββάτω
ν

Αν

ί

- - - ν

Αυγουστίνος και άρα την υποσημ. του ξε,

»

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

έν τώ νύν αιώνι, και εν τώ μέλλοντ. Περί του αναθέματος,Χαι

Α ν » αν η Σν ν Σ - - -- 1

πρέπει να εργάζωνται, και όχι να αργούν οι Χριστιανοί, μαρ

Αποστολικού

Κανών Λ.

Ότι ουδεί ιερατικούς, η κληρικούς, η άσκητάς, ένβαλανείω μετά γυναικών άπολούεσθαι, μηδέ πάντα χριστια

νόν, ή λαϊκόν. Αύτη γάρ πρώτη κατάγνωσις παρά τους έθνεσιν.

Ερμηνεία,

ν ν

ζΤ -παρόντα κανόνα, αυτολεξεί έρανισθείσα ή σύνοδος, οζ. κανόνα αυτής έποίησεν όθεν όρα την ερμηνείαν τούτου εκεί,

Κανών ΛΑ. -

Οτι ουδεί προς πάντας αιρετικούς επιγαμίας ποιείν,

εγε επαγγέλλοντο Χριστιανοί γίνεσθαι.

ή διδόναι υιούς, η θυγατέρας, αλλά μάλλον λαμβάνειν,

Ερμηνεία

ν

μιμή. 17. βού

- - ν - - -- ν

Δεν πρέπει οι Χριστιανοί να δίδουσιν εις κανένα αίρετικών (τούτο γαρ δηλοί τό, πάντας, κατά το ψαλμικών εκείνο. «Μη φο
- ν - - - -, -

όταν πλουτήση άνθρωπος, ή όταν πληθυνθή η δόξα του οίκου αυτού, ότι ουκ εν τώ αποθνήσκειν αυτών λήψεται

τα πάντα, ήτοι ουχί τινάμε, τινά δε όχι. Αλλά ουδέν λήψεται), δεν πρέπει λέγω, εις κανένα αιρετικών να δίδουσιν οι Χρι
- - » » αν - Υ

στιανοί τους υιούς, και θυγατέρας αυτών προς γάμου κοινωνία», Ένα μή μεταστρέψουσιν αυτούς από την ορθήν πίστιν, εις τα
ν - αν - - - » αν -- - - Γ.

κακόδοξα αυτών δόγματα. Μάλλον δε αυτοί να λαμβάνουσιν εκ των αιρετικών Εάν όμως αυτοί υποσχεθούν, και μετατεθούν
--

-

-- - --

πρώτον εκ της αρέσεως εις την ορθοδοξία». Όρα και τον ιδ. της δ,

- Κανών ΛB.

Ότι ουδεί αιρετικών ευλογίας λαμβάνειν, αίτινές εισιν άλογία μάλλον, ή ευλογία

- Ερμηνεία

ν -- ν -- ν ν

Δεν πρέπει κατά τον παρόντα κανόνα να λαμβάνη τινάς Χριστιανός εύλογίας από τους αιρετικούς. Επειδή αυτα δεν είναι

ευλογία, αλλά μάλλον άλογία. Όρα και τον μέ. Αποστολικόν,

Κανών ΛΓ'

Οτι ού, δεν αιρετικούς, ή σχισματικούς συνεύχεσθαι,

Ερμηνεία

-- -- ν

Διορίζει ούτος ο κανών να

τους σχισματικούς, ήτοι τους

μή συμπροσευχώμεθα, ούτε με τους αιρετικούς, ήτοι τους σ
----- - - ν

κατά την πίστιν μεν ορθοδόξους όντας, χωριζομένους δε από την καθολική Εκκλησίαν δάτινας
εν

ν

λου-ν- περί του τετ-α- - Α

φαλλοντας περί την πίστιν, ουτε με

παραδόσεις, και έθιμα ιάσιμα, κατά τον ά του Βασιλείου. Ορα και τον μέ. Αποστολικόν,

Κανών Λ.Δ.

Οτι ουδεί πάντα Xριστιανών εγκαταλείπειν μάρτυρας Χριστού, και απέναι προς τους ψευδομάρτυρας, τουτ

έστιν αιρετικών, ή αυτούς προς τους προειρημένους αιρετικούς γινομένους. Ούτοι γάρ άλλότριοι του Θεού τυγχά
ν -- ν η

νουσιν. Έστωσαν ούν ανάθεμα οι απερχόμενοι προς αυτούς, -

γαθοεργίας

τούτο οι πολιτικοί νόμοι έδιώρισαν αναγκαίως να αργούσε κατά την

κυριακήν όλοι οι χριστιανοί, πλην των γεωργών, "Αλλά γαρ και τους

γεωργούς αυτούς, ή ν". νεαρά Λέοντος του σοφού εδώρισε μετά ταύ

τα να σχολαζουν κατά την Κυριακή». Ο δε Νικηφόρος ο ομολογητής

εν τω β' τόμο της συλλογής των συνόδων σελ. 918, κατά τον β' αυ

του κανόνα εκ των εν ταύτη δεκαεπτά μονων περιεχομένων λέγει, ότι

δεν πρέπει ούτε να οδοιπορή τινας εν Κυριακή χωρίς ανάγκην, και βαν.

Πρέπει δε οι Χριστιανοί να μη μεταχειρίζονται την αργίαν της Κυρια

κής, και των άλλων εορτών, εις μέθας, παιγνίδια, τραγούδια, και τα

ραχάς, αλλά εις το να πηγαίνουν εν τή έκκλησία, και να ακροάζωνται

τα θεϊκά λόγια, εις το να αναγινώσκουν τα ιερά βιβλία, και άλλας α

να κάμνουν. Δι' ο και ο θεοφόρος Ιγνάτιος (επιστολή προς

Μαγνησίους) λέγει. «Έκαστος ημών σαββατιζεσθω πνευματικώς, μελέτη

ο νόμου χαίρων, ου σώματος ανέσει, ουκ ορχήσει και κρότους νουν ουκ

έχουσιν». Ο δε άγιος Αμβρόσιος λέγει ότι τας ημέρας της αργίας δεν

πρέπει να τις κάμνωμεν εορτάς λαγνείας». Ο δε Χρυσόστομος (σελ. 357.

-

τού έ τόμου λόγ, εν ταις καλάνδας) λέγει. «Τις δε η χριστιανώ πρέ

»πουσα εορτής ακούσωμεν Παύλου λέγοντος. Ωστε εορταζομεν μη εν

νζύμη παλαιά, μηδέ εν ζύμη κακίας και πονηρίας, αλλ' εν αζύμους ειλε

»κρινείας και αληθείας (ά. Κορινθ, έ. 8) και παλιν ο αυτός λέγει. Εορ

»τή ουδεν έτερον έστιν, άλλ’ ή ευφροσύνη πνευματική» (σελ. 603. του

έ, τόμ. λόγ. α. εις την Πεντηκοστήν). Ο δε Βαλσαμών (αποκρι να.

σελ. 386. της Γιούρ) λέγει ότι κατά την ημέρα της Κυριακής ούτε

να λούεται πρέπει τινάς, ουδε οι έχοντες τα λουτρά πρέπει να τα

καίουν κατά την ημέραν αυτήν. Οποιος δε λουσθή εν αυτή, να διορθω

νεται με επιτίμιον, κατά την του Επισκόπου διακρισιν. Και αι Απο

στολ και Διαταγα βιβλ. γ. κεφ. θ. λέγουν ταύτα. Ουδε εν ταις Κυ

ρακας ημέρας επιτρέπομεν υμίν άσεμνόντι, ή φθέγγεσθαι, ή πράττειν.

Λέγει γάρ που ή γραφή, Δουλεύσατε τω Κυρίω εν φόβο και αγαλλιά,

σθε αυτώ εν τρόμο, και τις αγαλλιάσεις ημών μετά φόβου και τρο

μου γνεσθαι χρή.
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Ερμηνεία

Ο μεν θ'. κανών της παρούσης, κατά τον Βαλσαμώνα, άφορίζει μόνον τους πηγαίνοντας εις τα μνήματα των ψευδομαρτύρων

των αιρετικών. Επειδή αυτοί έπήγαν πλανηθέντες, με το να ήλπισαν, ότι έχουν να λάβουν βοήθειάντινα από αυτούς εις τας

άσθενείας των, ο δε παρών αναθεματίζει τους πηγαίνοντας εις αυτά, επειδή άφηκαν μεν τους άληθείς μάρτυρας του Χριστού,

και έχωρίσθησαν από τον θεών, έπήγαν δε εις τους ψευδομάρτυρας αυτούς, με όλην αυτών την ψυχήν, και διάθεσιν. Όθεν και
-

κατά την διάφορον αυτών διάθεσιν, διαφόρως και παρά των κανόνων επετιμήθησαν. Όρα και τον μέ, Αποστολικόν.
- ν -

Κανών ΑΕ.

Ότι ουδεί Χριστιανούς έγκαταλείπειν την Εκκλησίαν του Θεού, και άπιένα, και αγγέλους ονομάζειν, και συ

νάξεις ποιείν. "Απερ απηγόρευτα. Eί τις ούν ευρεθή ταύτη τη κεκρυμμένη ειδωλολατρεία σχολάζων, έστω άνάθε

μα. Οτι εγκατέλιπε τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, τον υιον του Θεού, και ειδωλολατρεία προσήλθεν,

τη ν

Ερμηνεία,

Ο άγιος Επιφάνιος εν τοις Παναρίος, λέγει, ότι ήταν αίρεσις παλαιά τών όνομαζομένων Αγγελικών (1), οίτινες έδιδασκον,

ότι δεν πρέπει νά επικαλούμεθα τον Χριστόν εις βοήθειαν, ή εις τό νά προσφερθώμεν τώ Θεώ και Πατριδί αυτού. Επειδή τούτο

είναι υπέρ την αξίαν την ανθρωπίνην, καθ' ότι και ο Χριστός είναι υπέρ άνθρωπον. Αλλά πρέπει να επικαλούμεθα τούς άγ

γέλους εις ταύτα. Αύτη δέ ήτον κρυφή πλάνη του διαβόλου, να έκ της τοιαύτης προσποιητής ευλαβείας, και ταπεινώσεως, κα

ταντήσουν ολίγον κατ' ολίγον οι άνθρωποι, εις το να επικαλούνται ώς θεούς τους αγγέλους, και άκολούθως νά λατρεύουν τη

κτίσει παρά τον κτίσαντα, δ και ήκολούθησεν εις αυτούς. Διά τούτο ο παρών κανών αναθεματίζει τους Χριστιανούς εκείνους

όπου άφίνουν μεν την Εκκλησίαν του Θεού, και το να επικαλούνται τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν τον υιών του Θεού,

και Θεόν, συνάγονται δε εις ναούς των αγγέλων (ήτον γάρ, κατά τον Θεοδώρητον, έως εις τον καιρόντου, ναός του άρ

χαγγέλου Μιχαήλ, εις τα μέρη εκείνα της Λαοδικείας, διά τοιαύτην αιτία) και επικαλούνται αυτούς ώς Θεούς, και ακολού

ως με τον κεκρυμμένον τούτον τρόπο, ειδωλολάτρα και κτίσματολάτρα γίνονται. Ταύτα δε, λέγει ο κανών, όχι διά νά μάς

έμποδίση από το να επικαλούμεθα ως μεσίτας τουςα; προς βοήθειά μας, άπαγε. Αλλ' να εμποδίση της επικλήσεως την υπερβολήν.

Κανών Λς".

Οτι ουδεί Ιερατικούς, ή Κληρικούς, Μάγους ή Έπαοιδούς είναι, ή Μαθηματικούς, ή Αστρολόγους, ή ποιείν

τα λεγόμενα φυλακτήρα, άτινά έστι δεσμωτήρια των ψυχών αυτών. Τους δε φορούντας βίπτεσθαι εκ της Εκκλη

σίας έκελεύσαμεν.
-- - α Α

Ερμηνεία,

Εμποδίζει ο παρών κανών το να γίνωνται οι Ιερωμένοι, και Κληρικοί μάγοι, και έπαοιδοί, και μαθηματικοί και αστρολόγοι

(2, η το να κάμνουν φυλακτά με διαβολικάς ενεργείας, τα οποία είναι δεσμα, και άλυσίδες νοητας εις τας ψυχάς των, όχι

μόνον δε τους ποιούντας ταύτα, αλλά και τους φορούντας έξω της του Χριστού Εκκλησίας εκβάλλει. Ανάγνωθι και τον ξά, της ς".

Κανών ΛΖ'.

Ότι ουδεί παρά των Ιουδαίων, η αιρετικών τα πεμπόμενα εορταστικά λαμβάνει, μηδέ συνεορτάζειν αυτούς
- ταρα των Ιουδαίων, η αιρετικών τα πεμπομενα εορταστικα λαμβανειν, μη ι - -

1) Κατά μεν τον άγιον Επιφάνιον, Αγγελικούς ούτοι ωνόμαζαν τον
- Υ γ ι

εαυτον τους, ή διά τι υπερηφανεύοντο πως είχαν τάξιν αγγέλων κατά

την πολιτείαν, ή διά τί έφλυάρουν, ότι από τους αγγέλους εκτίσθη ο

κόσμος κατά δε τον θείον Θεοδώρητον (έρμ. εις τήν προς Κολασσα

εις) διά τι έλεγαν, ότι ο νόμος διά των αγγέλων έδόθη. Δι’ ό και έσε

βου, και έλατρευον αυτούς. Η αιτία δε, διά την οποίαν ή σύνοδος αυτη

εξέδωκε τον παρόντα κανόνα, ώς λέγει ό ίδιος Θεοδώρητος, ήτου αυτή,

δια τι η αίρεσις αύτη έμεινεν εις πολλούς χρόνους έν τη Φρυγία, και
- - - ν - - -- - - - - - --

Πισιδεία, των οποίων Μητρόπολις ήτον ή Λαοδικεία. Όθεν και η έντή

Λαοδικεία παρούσα σύνοδος εμπόδισεν αυτούς να μη προσεύχωνται εις

τους αγγέλους, το να μην επικαλώνται δηλ. αυτούς ώς Θεούς, κατάπι

στην λατρευτική. Ο δε Ωριγένης εν τω κατά Κέλσου βιβλ. έ, λέγει,

ότι δια τούτο επεκαλούντο ώς Θεούς τους αγγέλους, διά τι εύρισκον αυ

τους ονομαζομένους παρά τη άγια γραφή θείους, και Θεούς. Ταύτην

την αίρεσιν ανοφόρων και ο θείος Παύλος εν τη προς Κολασσαείς επι

) λέγει, μηδες υμάς καταβραβευέσω, θέλων εν ταπεινο

φροσύνη, και θρησκεία των αγγέλων, α μή έωρακεν έμβατείων, ήτοι

ή από το βραβείου της εις Χριστόν πι

στολή (κεφ. β

κανένας ας μην σας αποστε

στεως, (Καταρραβεύειν γάρ θέλει να ειπή το να μή δίδη τινάς το

βραβείου, και στέφανον εις τον νικήσαντα, αλλ' εις άλλον τινά, άδι

κουμένου του νικητου. Το οποίον έκαμναν και οι αγγελικοί, διδοντες

μεν τον στέφανον, και την λατρείαν εις τους αγγέλους, όπου δεν ένικη

σαν τον θανατον, και τον διάβολου και την αμαρτίαν, παίρνοντες δε

ταύτιν απο τον Χριστον τον νικήσαντα δια σταυρού πάσας τας αντι

κειμένας δυνάμεις), θέλωντας διά ταπεινοφροσύνην τάχα και ευλάβειαν

του επικαλείσθαι τον Χριστόν, να σας χωρίζη από την ορθήν πίστιν,

και να σας φέρη εις την θρησκείαν των αγγέλων, ήτοι εις το να λα

τρεύετε τους αγγέλους ως Θεούς. -

(2) Τάς ερμηνείας εκάστου των ονομάτων τούτων, άρα εις την ύ

ποσημ. του ξά, της ς". Την των αστρολόγων μωρίαν ελέγχουσιν, ό,

τε θείος Αμβρόσιος βιβλ. δ. εις την εξαήμερον, και ο ιερός Αυγου

στίνος προς Συμπλικανών, Αλλά και ο θείος Επιφάνιος εν τω περιβα

ρεων βιβλ. λέγει, ότι απεβλήθη της του Χριστού έκκλησίας Ακύλας ο

της θείας Γραφής ερμηνεύς, επειδή και κατεγίνετο εις το να θεωρη εν
τους άστροις τας γενεθλιαλογίας του καθ' ένός. Ου μόνον δε παρά τούς

χριστιανούς, αλλά και παρά τους εθνικούς μισητον εστάθη πάντοτε το

γένος των αστρολόγων. Δι’ό και οι Αστρολόγοι εξόριστοι έγιναν από

την "Ρώμην, καθώς μαρτυρεί ό Δίων βιβλ. μό και ο Τάκιτος βιβλ. ιζ.

Είπε δε και περί αυτών ο Θεός (Ιερεμ. ί. 2) «τάδε λέγει Κύριος, κα

»τά τας οδούς των εθνών μη μανθάνετε, και από τον σημείων του ου

ιρανού μη φοβείσθε». Ίσως δε μαθηματικούς ονομαζει ο παρών Κανών

τους Αστρολόγους, επειδή διά μέσου των ειδών της γενικής μαθημα
-- - - - - - , - - *

-

τικής, απερ εισι μαλιστα τα αρχοεισεστερα, Γεωμετρία και Αριθμητι
- - - -- - - - - - ν -- -- .

κή, επροχώρουν οι τοιούτοι εις την Αστρολογίαν. Το κβ. κεφ. του

λύ τίτλου του κ. βιβλ. ταύτα λέγει. Η μεν Γεωμετρική δημοσία δι

δάσκεται. Η δε Μαθηματική κατακρίνεται. Και Παλαιός, φησί, Μαθη
-- ν - , - - - ν’ Σ. -

ματικήν είπε την Αστρολογίαν (παρά Βαλσαμ. αποκρισ. κς. εν χειρο

γραφους σωζομένη),
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Ερμηνεία,

Δεν πρέπει, κατά τον κανόνα τούτον, νά λαμβάνη τινάς Χριστιανός ορθόδοξος τα δώρα όπου στέλλουσιν εις αυτούς οι Ίου
- - ι Σ

δαίοι, και αιρετικοί, όταν έχουν τας εορτάς των, αλλ' ούτε να συνεορτάζή όλως αυτοίς. Όρα και τον μέ, και ό. Αποστολικόν.

ν Κανών ΛΗ'.

Ότι ουδεί παρά των Ιουδαίων άζυμα λαμβάνειν, ή κοινωνείν τας άσεβείας αυτών

Ερμηνεία,

Και ούτος παρομοίως εμποδίζει, το να λαμβάνουσιν οι Χριστιανοί τά παρά των Ιουδαίων διδόμενα εις αυτούς άζυμα, ή να

συγκοινωνούν με τάς άσεβείας των. Όρα και τον ό. Αποστολικόν.

Κανών ΛΘ.

Ότι ουδεί τους έθνεσι συνεορτάζειν, και κοινωνείν τή άθεότητα αυτών

Ερμηνεία

Ομοίως και ο παρών κανών εμποδίζει, το να συνεορτάζουν μαζί με τους εθνικούς και άπιστους οι Χριστιανοί, και το να

συγκοινωνούν με την άθείαν αυτών, Όρα και τον ό, και οά. Αποστολικόν,

Κανών Μ.

"Οτι ουδεί Επισκόπους καλουμένους εις σύνοδον, καταφρονείν, άλλ’ άπιένα και διδάσκειν, ή διδάσκεσθαι, εις

διόρθωσιν της εκκλησίας και των λοιπών. Είδε καταφρονήσειεν ό τοιούτος, εαυτόν αιτιάσεται. Παρεκτός, ειμή

διάνωμαλίαν άπολμπάνοιτο.
α

Ερμηνεία,

Προστάζει ο παρών κανών, ότι οι Επίσκοποι όταν καλώνται από τους Μητροπολίτας αυτών εις τάς έναυσίας συνόδους, δεν

πρέπει να καταφρονούν το κάλεσμα αυτό, αλλά να πηγαίνουν εις αυτάς, και διά νά διδάσκουν τους άλλους, και διά νά διδάσκων

τα και να μανθάνουν και αυτοί διά της τών συναδελφών βοηθείας, τα χρησιμεύοντα, τόσον εις την εσωτερικήν τών έκκλη

σιαστικών ζητημάτων διόρθωσιν, όσον και εις την τών άλλων (1) επισυμβαινόντων εξωτερικών πραγμάτων της επαρχίας των

Εάν δέ τινας εξ αυτών καταφρονήσας δεν υπάγη, αυτός διά τούτο θέλει γένη αίτιος εις τον εαυτόν του νά κατηγορηθή, και
- Α 1 η - - η --

να επιτιμηθή παρά της Συνόδου, έξω μόνον αν διά ασθένεια, ή άλλην αναγκαίαν περίστασιν εμποδισθή. Όρα και τον λζ. Α

ποστολικόν. *
- ν

Κανών MA".

Ότι ουδεί Ιερατικών, ή Κληρικών άνευ κανονικών γραμμάτων όδεύειν.

- -

- Ερμηνεία, --

Δεν πρέπει οι ιερωμένοι και οι λοιποί Κληρικοί νά περπατούν εις άλλους τόπους, χωρίς να έχουν γράμματα παρά του

Επισκόπου των συστατικά, κατά τον κανόνα τούτον. Όρα και τον ιβ. Αποστολικόν,

Κανών MB.

Ότι ουδεί Ιερατικών, ή Κληρικόν άνευ κελεύσεως Επισκόπου όδεύειν.ρ ς -

Ερμηνεία,

Και ούτος ο κανών διορίζει, ότι δεν πρέπει οι Ιερωμένοι, και Κληρικοί να περπατούν χωρίς την άδειαν του ιδίου των Επισκόπου,

Ορα και τον ιβ. Αποστολικόν,

Κανών MT.

Ότι ού δεν υπηρέτας, κάν βραχύ, τάς θύρας έγκαταλείπειν, και τή ευχή σχολάζειν. --

Ερμηνεία,

Δεν πρέπει οι υπηρέτα, ήτοι οι θυρωροί, νά άφίνουν τάς θύρας των κατηχουμένων εν τω καιρώ της λειτουργίας, ουδε το

(1) Σημείωσα ότι ο Ζωναράς λέγει, νά απέρχωνται οι Αρχιερείς των Χριστιανών, και των λοιπών, ήτοι τών αιρετικών, έμοι δε μάλλον

εις τας συνόδους ταύτας, και διά την διόρθωσιν της εκκλησίας, ήτοι αρέσκει ή ανωτέρω ερμηνεία ώς οικειοτέρα, -

1-------------- -------------------------------------- ---------- -- -- -- , ------

-
--------------------------------------

-- ----------------------
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ελάχιστον της ώρας. Και να σχολάζουν εις την ευχή, κατά τον κανόνα τούτο, να μή τις άπιστος εισέλθη και άμύητος, κατά
Η

το ζ. κεφ. του β. βιβλ. των Αποστολικών διαταγ. Όρα και την υποσημ. του έι της σ'

- Κανών ΜΔ.

ν ν - -- - - - φ -

Οτι ού δε γυναίκας εν τώ Θυσιαστηρίω εισέρχεσθαι,

Ερμηνεία,

Διορίζει ο παρών κανών, νά μήν έμβαίνουν αι γυναίκες μέσα εις το άγιον Βήμα, λαΐκαι ούσα. Διά τί άν οι λαϊκοί άνδρες
- Υ - - Α -

από τούτο εμποδίζωνται, πόσω μάλλον α γυναίκες. Όρα και τον ξή της σ'

Κανών ME".

Ότι ουδεί μετά δύω εβδομάδας της τεσσαρακοστής δέχεσθαι εις το φώτισμα

Ερμηνεία,
αν η

Επειδή ή νύξ (1) του μεγάλου Σαββάτου, μέσον είναι της ταφής, και της αναστάσεως του Κυρίου, μετέχουσα εν μέρει και

άπό τάς δύω, των οποίων τύπος είναι αι τρεις άναδύσεις, και καταδύσεις α έντώ βαπτίσματι γινόμενα. Διά τούτο επεκράτησε

συνήθεια εις την έκκλησίαν νά βαπτίζη έντή νυκτί ταύτη τους κατηχουμένους, Ίνα, όχι μόνον κατά τάς άναδύσεις, και κα

ταδύσεις συνθάπτωνται, και συνανιστώνται με τον Χριστόν οι βαπτιζόμενοι, αλλά και κατ' αυτόν τον καιρών (περί ου όρα την

υποσημείωσιν του ν. Αποστολικού), διά τούτο ο παρών κανών διορίζει, ότι εκείνοι που μέλλουν νά βαπτισθούν κατά την νύκτα

ταύτην του μεγάλου Σαββάτου, πρέπει να προετοιμάζωνται και να προκαθαρίζωνται όλην την Τεσσαρακοστήν διά νηστείας, και

προσευχής, και της άλλης ασκήσεως. Όστις δέ μετά δύω εβδομάδας της μ. προσέλθη διά νά βαπτισθή, ούτος να μη δέχεται

εις το να βαπτίζεται, κατά το μέγα Σάββατο, δηλ. επειδή δεν προετοιμάσθη εις όλην την Τεσσαρακοστή, αλλά μετά ταύταθέλει βαπτισθή (2) ν

Κανών Mς.

Ότι δει τους φωτιζομένους, την πίστιν έκμανθάνειν, και τη πέμπτη της εβδομάδος απαγγέλλειν τώ Επισκό

πω, ή τους Πρεσβυτέρος,

Ερμηνεία

α - -- -- ν -- -

Ούτος ο κανών, ερανισθείς αυτολεξεί από την σ’. σύνοδον οή, κανών αυτής έστι, και ανάγνωθι την ερμηνεία αυτού εκεί

Κανών ΜΖ.

Ότι δεί τους έν νόσω παραλαμβάνοντας το φώτισμα, και είτα άναστάντας, έκμανθάνειν την πίστιν, και γι
ν ν ν -- ν

νώσκειν ότι θείας δωρεάς κατηξώθησαν

ν

Ερμηνεία -

Κ - α - ν - ν - ν - - , ν ν ν -- ν - - - -- - - -- ό η ν

υρίως μεν οι κατηχούμενοι, ΤΟΥ ΤΟυ για βαπτ σθούν, πρεπει να μανθάνουσι τα της πίστεως οργματα, χατχ ΤΟΥ ανωτέρωΧαΣ

νόνα έάν δε

τα ν ν » - » θ Α. θού - -- - " ν ν - 1 ά διδαχθούν λώ ν - "

Χατα περιστασιν, Χα! αναγκην ασθενειας βαπτίσνουν τινες κατηχούμενοι, προ "Ο Ο Υ οιραχ ουν καλώς τα της ευ

- - χ -- -

σεβείας, πρέπει, κατά τον παρόντα κανόνα, και αφού άσηκωθούν από την ασθένεια, να μανθάνουν τα μυστήρια της πίστεως,
ν

να καταλάβουν, ότι διά του άγιου βαπτίσματος, ήξώθησαν της του Θεού δωρεάς, ήτοι ότι έγιναν υιοι Θεού κατά χάριν και
αν

εκαθαρίσθησαν από κάθε αμαρτίαν προπατορική, και προαιρετική, και ακολούθως, να εκ της γνώσεως ταύτης αγωνισθούν να
αριστησαν απο καθε αμαρτίαν προπατορικη, και προαιρετικη, και ακολούθως, να εκ της γνωσεως ταυτης αγωνισθουν να

φυλάξουν το μέγα τούτο χάρισμα όπου έλαβον. Όρα και τον ιβ. τής εν Ναοκαισαρεία,

Κανών ΜΗ".

--

Ότι δει τους φωτιζομένους, μετά το βάπτισμα, χρεσθαι χρίσματι επουρανίω και μετόχους είναι της βασι

λείας του Χριστού -

(1) Είπα προσδιορισμένως, ότι ή νύξ του μεγάλου Σαββάτου μέσον

είναι της ταφής και της αναστάσεως του Κυρίου, και ουχί το μέγα

Σάββατου, ώς είπον παχυμερώς, και ολικώς, ό,τι Ζωναράς, και ο Βαλ

σαμών. Διά τί ή μεν ημέρα του μεγάλου Σαββάτου καθαράν περιέχει

την ταφήν του Κυρίου, ή δε Κυριακή της λαμπράς, καθαράν την ανά

στασιν. Η δε νυξ του μεγάλου Σαββάτου μεσιτεύουσα και εις τας δύω,

εν μέρει περιέχει ταύτας. «Διά τούτο και ή εν Καβελόνη δυτική τοπική

-σύνοδος περί ιερουργίας διαιρέσει ά. και κανόνι, ου ή αρχή, Ειώθα

» σι, διορίζει, ότι εις μεν τας άλλας όλας ημέρας των νηστειών να γί

-νεται ή λειτουργία περί της ώρας του εσπερινού, το δε μεγάλωσαβ.

» βάτω να γίνεται εις τας αρχάς τής νυκτός». Αλλά και τα τυπικά

όλα με μεγάλην διαστολήν και παρατήρητιν, λέγουσιν, ότι πρέπει να

έχη ακρίβειαν ο εκκλησιάρχης, ίνα, όταν απολύση ή λειτουργία του με

γάλου Σαββάτου, υπάρχη β. ώρα της νυκτός. Και διά τί εις όλας

τάς άλλας ημέρας της νηστείας να γίνεται ή λειτουργία τό έσπέρας,

τώ δε μεγάλο Σαββάτω να γίνεται την νύκτα και βέβαια, και διά τι

αναγνώσκεται το Ευαγγέλιον, περιέχον, το, Οψε Σαββατων, και απλώς

προοιμάζων την ανάστασιν, και διά να μεταλάβουν ένα αυτή οι βαπτι

σθέντες τότε. Όθεν και οι Αποστολικα Διαταγα, βιβλ. έ, κεφ. ιθ'.

προβαίνουσα εις το έμπροσθεν, ορίζουν να βαπτίζονται οι κατηχούμε

"ν ΟΕ ακόμη νυκτότερα λέγουσι γάρ περί της νυκτός της Λαμπράς. «Εν

τη διανυκτερεύσει υμών αναγινώσκοντες του νόμου, μέχρις αλεκτρυόνων

ακραυγής, και βαπτίσαντες ύμών τους κατηχουμένους, και αναγνώσαν

ντες το Ευαγγέλιον, και προσλαλήσαντες τω λαώ παύσασθε του πέν

υθους ύμών». Δι' ο και ο Θεολόγος Γρηγόριος εις το πάσχα, και ο Δα

μασκηνος παρά του Γρηγορίου λαβών, σωτήριον όνομάζουσι την νύκτα

του μεγάλου Σαββάτου, διά τους εν ταύτη βαπτιζομένους. «Και φωταυ

νγή, και προάγγελον της λαμπροφόρου ήμέρας». Διά τα πολλά φώτα

τών φωτιζομένων, «Ως όντως ιερά και πανέορτος αύτη ή σωτήριος

νύξ και φωταυγής». κ.τ.λ. -

(2) Περί τούτου ορα την υποσημείωσιν του β' της ά.
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Ερμη

ν -- ν ν

πρεπει μετα τον

- γν --

Διορίζει ο κανών ούτος, ότι, όσοι βαπτισθούν,

νεία.

βάπτι ύ - κι αν ί με το άγιον μύρον, το οποίον γά

απτισμα να χριωνται και με το αγιον μυρον, το οποίον χ

ρισμα επουράνιον ονομάζει, επειδή αυτό, άγαζόμενον μεν διά των ευχών, και της επικλήσεως του αγίου Πνεύματος, άγαζαν

δέ τούς χρισμένους, τους κάμνει να γίνουν μέτοχοι, και κληρονό
-------- - α --

σημείωσιν του κανόνος τού άγίου Κυπριανού,

μο της ουρανίου βασιλείας του Χριστού (1), Όρα και την υπο

Κανών ΜΙΘ.

Ότι ουδεί έντή Τεσσαρακοστή άρτον προσφέρει», ειμή έν Σαββάτω, και Κυριακή μόνον

Δεν πρέπει, λέγει ο παρών κανών, εις τάς άλλας ημέρας της μεγάλης μ. νά γίνεται λειτουργία τελεία, αλλά ή προηγιασμέ

νη (2), έξω μόνον εις τα Σάββατα, και εις τάς Κυριακάς αυτής. Ορα τον ξ' Αποστολίκι και τον νβ. τής -.

Κανών Ν.

Ότι ουδεί εν Τεσσαρακοστή τή ύστέρα εβδομάδι την

Αλλά δεΐ πάσαν την Τεσσαρακοστήν νηστεύειν ξηροφαγο
--

--

Ερμη

ν

- , --

Ο παρών κανών, ερανισθείς αυτολεξεί από την σ’. σύνοδον, έ

ν ν ν - ν -- -

πέμπτην λύειν, και όλην την Τεσσαρακοστήν άτιμάζει».

ύντας.

νεία.

» -- Σ ν - - Α αι αν τ - - -

ν τώ κθ'. κανόνι αυτής περιέχεται, και άρα την έρμηνείαν αυ

του εκεί. Προσθέτει δε ούτος παράνω, ότι όλην την μ.. συν αυτή δηλ. τη μεγάλη Πέμπτη, πρέπει νά ξηροφαγούν οι Χριστιανοί,

Κανώ ν ΝΑ".

Ότι ού δεί έν Τεσσαρακοστή Μαρτύρων γενέθλια επιτελεϊν, αλλά τών άγιων Μαρτύρων μνήμας ποιείν έν

τους Σαββάτος, και Κυριακας,

Ερμη

Ακόλουθος είναι και ο παρών με τον ανωτέρω μθ, λέγει γά

Α.

Ν Ε Ι Ο.

- Η --

ρ, ότι δεν πρέπει εις τάς άλλας ημέρας της μ. να έπιτελού

μεν τά γενέθλια (3) και τάς μνήμας, και έορτάς των Μαρτύρων διά λειτουργίας τελείας. Αλλά να επιτελούμεν ταύτας δι' αυτής

-

(1) Η χρίσις του αγίου μύρου δηλοί την έντώ βαπτιζομένω εν Ιορ

δάνη Χριστώ επιφοίτησιν του αγίου Πνεύματος εν είδει Περιστεράς, και

ακολούθως κατά τον Ιεροσολύμων Κύριλλου, το χρίσμα είναι σύμβολον

ότι λαμβάνομεν εν τώ βαπτίσματι το χάρισμα του αγίου Πνεύματος,

(και άρα τα λόγια του Κυρίλλου εν τη υποσημειώσει του ν. "Αποστολ.)

και τέλειοι γινόμεθα Xριστιανοί. Όθεν και Χριστιανοί ονομαζόμεθα όχι

μόνον διά τι πιστεύομεν εις τον Χριστόν, αλλά και διά τί χριόμεθα

με το επουράνιον χρίσμα αυτό, χριστοί Κυρίου, και μέτοχοι Χριστού

γινόμενοι κατ' εκείνο το ψαλμικών. «Διά τούτο έχρισέ σε ό Θεός ο Θεός

σου έλαιον αγαλλιάσεως παρά τους μετόχους σου» (Ψαλμ. μό. 9). Ση

μείωσαν δε, ότι δευτεροδίδεται το άγιον μύρου, αλλά εις μόνους τους

άρνηθέντας την πίστιν, Όθεν πρέπει να εμποδισθή ή πλάνη όπου ενερ

γείται από μερικούς, ήγουν το νά χρέουν τινες Ιερείς ή Πνευματικοί

με μύρον εκείνους τους Χριστιανούς όπου πορνεύσουν με Εβραίαν, ή A

γαρηνόν, ή Λατινίδα και αιρετικήν. Οι τοιουτοι γαρ σφοδρότερα να κα

νονίζονται από τους άλλους πόρνους, κατά την μζ. απόκρισιν του

Βαλσαμώνος, και τον λά, κανόνα του Κίτρους, αλλ' ουχί και μυρώ

νονται. Δι' ο και ο μό. Βασιλείου λέγων περί της πορνευθείσης Δια

κόνου με Έλληνα, ουδέν τοιούτον διορίζει να γίνεται εις αυτήν. Πό

σον δε κακόν είναι το να μεταλαμβάνουν τινές αντί θείας κοινωνίας

το λεγόμενου μύρον του αγίου Δημητρίου, άρα εις το νεοτύπωτου βιβλίου

του αγίου Καμπανίας,

(2) Σημείωσα δε, ότι κατά την υπ. απόκρισιν του Βαλσαμώνος χει

ροτονία Υποδιακόνου, η Διακόνου, η Ιερέως, ή Αρχιερέως, εν προη–

γιασμένη λειτουργία ου γίνεται, τή εν ταις νηστίμος και πένθους ημέ

ρας γινομένη. Ότι ή χειροτονία πανηγύρεως ιδία έστι, και ουχί πέν

θους. Γίνονται δε χειροτονία κατά τα Σάββατα και Κυριακάς της μι.

Ο τε τελεία λειτουργία γίνεται. Εν δε τη νέ, αυτού αποκρίσει λέγει ο

αυτος Βαλσαμών, ότι ουδε βαπτίσματα γίνονται εν τη μ. ειμή εν μό

νους τους Σαββάτους, και τους Κυριακας αυτής, και τη ημέρα του Ευαγ

γελισμού. Οι δε ταύτα ποιούντες, με μεγάλα επιτίμια πρέπει να διορ

θόνωνται, ώς ασυγχώρητα αμαρτήσαντες, έξω μόνον αν ήναι ανάγκη

μεγάλη θανάτου (σελ. 389, του Γιούρις). Ο δε Θεσσαλονίκης Συμεών

(ερωτήσι ντ") ότι το πάλαι κατά το τυπικόν της μεγάλης έκκλησίας

εγίνετο προηγιασμένη και τη δ. και τ". της Τυρινής, και τη μεγάλη

-

ς". Επειδή δε εκείνο εξέλιπεν από τις επιδρομές των εθνών, εμποδί

σθη εις τας ημέρας ταύτας ή προηγιασμένη από το αεροσολυμίτικου

τυπικόν, όπερ ήδη πανταχού κρατεί. Περί ού όρα, και τον λβ. κανόνα

τού άγίου Νικηφόρου, και την υποσημείωσιν του νβ. τής -. Αέχει δε

προς τούτοις ό αυτός Συμεών (αποκρίσι υή) ότι να μη τελεται η

προηγιασμένη με τμήμα άρτου, αλλά με ολόκληρον άρτον, διά να με

λισθή κατά το έθος, και κλασθείς να μεταδοθή. Τούτο γαρ λείπεται

από την τελείαν λειτουργίαν. Και τούτο δε σημείωσα, ότι, ότανβα

φωσιν οι ιερείς τον προηγιασμένου άρτον με το θείον αίμα δια της

λαβίδος, δεν πρέπει να λέγουν τίποτε, α λα να σιωπούν. Ου γαρ κα–

λώς τινες αμαθείς λέγουσι τό: «Και έκλινεν έκ τούτου εις τούτο, πλην

νό τρυγίας αυτού ουκ εξέκενώθη». Άλλο γαρ το νόημα είναι εκείνον του
ψαλμικού ρητού. Μάλλον δε άτοπον είναι να λέγεται τούτο, Καθ’ ότι

το ποτήριον εκείνο, περί ου ο Δαβίδ λέγει τούτο, είναι πλήρες οργής

θεϊκής, αφ' ού πίνωσιν οι αμαρτωλοί της γης. Τούτο δε είναι ποτήριον

ευλογίας, το οποίον καταλλάττει και καταπαύει την καθ' ημών οργάν

του Θεού. Οτι δε απ' αρχής εγένετο ή προηγιασμένη μαρτυρεί ο Σω

κράτης εν τω έ. βιβλ. της εκκλ. ιστορίας, λέγων «Εν Αλεξανδρεία το

κδ. και τη λεγομένη Παρασκευή, γραφατε αναγνώσκονται, και οι οι

» δάσκαλοι ταύτας ερμηνεύουσί, πάντα δε τα της συνάξεως γίνεται διχα

ντής των μυστηρίων τελετής».

(3) Από τον λογον τούτον του κανόνος ίσως

ότι οι τότε Χριστιανοί εωρταζου και τις ημέρας, εις τας οποίας

νηθησαν οι Μάρτυρες. Εις δε τους καθ' ημάς καιρούς αλλο γε

αγίου εις την εκκλησίου δεν εορτάζεται, ειμή μόνον το του. Πριν

Το γαρ του Xριστου γενέθλιον, και το της Θεοτόκου, ως υπ

των κοινών αγίων, αφίημι. Ομως γενέθλια Μαρτύρων φαίνεται και

ο κανων τας ημέρας, κατά τας οποίας του διαμαρτυρίου θα ατον -

λαβον, επειδή και ο θάνατος, γενέθλιος, ή γενέσιος ημέρα έναν εται

Και άρα τον Βαρίνου εν τη λέξει, γενέθλιος. Δι' ο και ο Εντείνος την

ημέραν του μαρτυρίου (ήτοι του θανάτου) γενέθλιον ονομάζει. Ούτε για

φηση περί του Πολυκάρπου Σμύρνης. «Παρέξει ο Κύριος επιτελείο του

και του μαρτυρίου αυτού (του Πολυκάρπου δηλαδή) ημέρα γενέθλιον»

δ. κερ. ιε). Όθεν αι μνήμα των αγίων Μαρτύρων, και τα

εκ παραλλήλου φαίνονται να Έναι εις τον παρόντα κανόνα, και ταυτο

ήθελεν υπολαβές του και,

--

" . -
Σ. - 2 -

- - ---------------------
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εάν τύχουν εις τα Σάββατα, και τάς Κυριακάς της αυτής κ. Χαροποιά γάρ και λυτικά της νηστείας όντα τα γενέθλια, και

αι εορτα αυτών, άνοίκειον μεν είναι να γίνωνται εις τάς πενθίμους ημέρας της μ. οικειον δε να επιτελούνται εις τας άνεσί

μους και χαροποιάς αυτής ημέρας, όποια είναι το Σάββατο, και η Κυριακή. Ορα και τον ξ0. Αποστολικόν,

Κανών ΝΒ.

Ότι ού δεί εν Τεσσαρακοστή γάμους, ή γενέθλια επιτελεί,

Ερμηνεία---------

Επειδή οι γάμοι, και αι εορτα, όπου έκαμνάντινες διά την ημέραν, εις την οποίαν εγεννήθησαν, είναι αναιρετικά του πέν

θους, και της νηστείας της μι. Διά τούτο ο παρών κανών προστάζει νά μή γίνωνται τα τοιαύτα έντή μ' Όρα και τον ξ0.

Αποστολ. (1).

Κανών ΝΓ.

Ότι ουδε Χριστιανούς εις γάμους απερχομένους, βαλλίζει, ή ορχεσθαι, αλλά σεμνώς δειπνεί, ή αρισάν,
ώς πρέπει Χριστιανούς,

-

- Ερμηνεία
ν

--
-

Προστάζε ο παρών κανών τους Χριστιανούς, όταν πηγαίνουν εις τους γάμους, νά μή βαλλίζουν, ήτοι κτυπούν τύμπανα,1 ν α - ν --
- ν

ή άλλα όργανα, και κατά την άρμονίαν αυτών και ήχολογίαν νά χορεύουν, αλλά να γευματίζουν, και να δειπνούν εις τους
- 1 1 1

- - Σ -- - -γάμους αυτούς με συστολή, και σεμνότητα, καθώς είναι πρέπον εις τους Χριστιανούς. Ορα και τον αδ. της σ'

-- - Κανών ΝΔ.

Ότι ού δεί Ιερατικούς, ή Κληρικούς τίνας θεωρίας θεωρείν εν γάμος, ή δείπνος, αλλά προ του εισέρχε

σθαι τους θυμελικούς, έγειρεσθαι αυτούς, και αναχωρείν.
-

Ερμηνεία

Δεν πρέπει οι ιερωμένοι και Κληρικοί, κατά τον κανόνα τούτον, όταν καλεσθούν εις γάμους τινών, ή δείπνα, και συμπόσια

γενεθλίων και άλλων ομοίων εορτών, να στέκωνται να βλέπουν χορούς, και άλλας θεωρίας ασέμνους όπου γίνονται εκεί
αλλά προ τον ακόμη να έλθουν οι θυμελικοί (2), ήτοι οι τούς χορούς και τα όργανα παίζοντες, νά άσηκόνωνται από την

τράπεζα, και νά άναχωρούν. Όρα τον κό, της τ.

-- Κανών NE.

Ότι ουδεί Ιερατικούς, η κληρος έκ συμβολής συμπόσια επιτελεί, άλλ' ουδέ Λαϊκούς,

Ερμηνεία
α ν ν -- - - --

--

Ο παρών κανών διορίζει, ότι δεν πρέπει οι ιερωμένοι, και Κληρικοί, να κάμνουν συμπόσια, και τραπέζας με ξεις- ν - -- -

-- --

αλλ' ούτε οι λαϊκοί Χριστιανοί πρέπει να κάμνουσιν αυτά, ως αλλότρια των Χριστιανών. Όρα και τον μβ. Αποστολικόν.

Κανών Νς.

Οτι ουδεί Πρεσβυτέρους προ της εισόδου του Επισκόπου εσένα, και καθέζεσθαι εν τω βήματα, αλλά με

τα του Επισκόπου εισένα. Πλήν ειμή ανωμαλοί, η άποδημοι ό Επίσκοπος
--

----------

- Ερμηνεία

Κάθε ευταξία πρέπει να πολιτεύεται εις τους Ιερωμένους, και μάλιστα όταν ευρίσκωνται εν τη εκκλησία. Το δε νά άφι

νουν τινες Ιερείς τον Αρχιερέα έξω μοναχών, όταν μέλλήνά κάμη είσοδον εις το άγιον βήμα, έν ημέρα εορτής δηλ, και να

πηγαίνουν αυτοί προτήτερα μέσα εις το άγιον βήμα να κάθονται, τούτο, και αταξία είναι, και καταφρόνησιν προξενεί εις τον

Αρχιερέα. Διά τούτο και ο παρών κανών εμποδίζει τούτο νά μή γίνεται, αλλά οι Ιερείς να στέκωνται έξω του βήματος

όμου με τον Αρχιερέα, και όμου με αυτόν νά έμβαίνουν εις το άγιον βήμα. Το δε άνωμαλοίη, τινές μέν το ένόησαν εις

τητα και άγνωσίαν το έκαμαν, ελαφρότερα επιτίμια λαμβάνουν. Ει δε

κρυφίως, και από κακογνωμίαν, με μεγαλήτερα επιτίμια να επιτιμών

ται, ώς γνωρίσει ο Αρχιερεύς. Τα δε εύλογηθέντα άνδρόγυνα να μη

σήμαντα, λέγεται δε ο θάνατος των Μαρτύρων γενέθλιος ημέρα, διότι

με τον πρόσκαιρον τούτον θάνατον, εγεννήθησαν εις την όντως ζωήν

και δε ότι έκαστος των Μαρτύρων εν τη ημέρα της μνήμης αυτού ά

νεγεννήθη, λαβών το διά μαρτυρίου βάπτισμα ο δευτερος ρύπος ου

μολύνεται, κατά τον θεολόγον Γρηγόριον (λογ. περί βαπτίσμ. Όθεν και

τα εις τάς μνήμας τών Μαρτύρων γινόμενα τραπέζια, Γενεθλιακά ώνο

μάζοντο. Και όρα την υποσημείωσιν τού οδ. της ς.

(1) Ο δε Μανουήλ Χαριτόπουλος ό Κωνσταντινουπόλεως λέγει, ότι

οι ιερείς εκείνοι όπου ευλογούν γάμους εν τή μ. ει μεν από άπλό

--

χωρίζονται (σελ. 540 του Γιούρις).
-

(2) Θυμελικοί δε κυρίως ούτοι ονομάζονται, και θυμελικά τα υπ
αυτών γινόμενα, από το θύω το θυσιάζω. Διά τι εις τους τόπους

όπου έχορευον, είχον και βωμούς διά να θυσιάζουν εις τον Βάκχον,

τον παρά τους Έλλησι λογιζόμενον θεον της μέθης. Όρα και Σαρι
βέλιον. -

- 3, --
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Πρεσβύτερον τινά, ήγουν έξω μόνον άν τινας Ιερείς ανωμάλως έχη, ήγουν ένα ασθενής, ή υπέργηρος, και δεν ήμπορη να

στέκεται έξω εις ώραν πολλήν εγώ δε νομίζω ότι παίρνεται και εις το πρόσωπον του Επισκόπου. Ήγουν έξω μόνον αν ο

Επίσκοπος άνωμάλως έχη το σώμα, ή εάν άποδημή. Ότι τους μεν Πρεσβυτέρους άνωτέρω πληθυντικώς είπε, τούτο δε είναι

ένικών, και αν ελέγετο διά Πρεσβύτερον, έπρεπε να σχηματισθή ούτως, ει μήτις άνωμαλοίη. Φαίνεται δε ότι νά είχον τόπον

ίδιον οι Ιερείς όπου έστεκον, ότις και ώνομάζετο ιερατείο, όθεν και μη δυνάμενοι έξω νά καθίζουν, εισήρχοντο εις το βήμα

και εκάθητο, καθώς άπαραλλάκτως ή αυτή άταξία γίνεται και την σήμερον. Και λοιπόν ο Ιερεύς διά τά δύο ταύτα (ήγουν,

ή αν αυτός άσθενή, ή αν ο Αρχιερεύς λείπη),ε: νά εισέρχεται εις το βήμα, και να κάθεται. Επειδή τότε δεν κάμνει

τούτο προς καταφρόνησιν του Αρχιερέως. Όρα και τον ή της ά.

Κανών NZ.

Ότι ουδεί εν ταις Κώμας, και ένταϊς Χώρας καθίστασθαι Επισκόπους, αλλά περιοδευτάς, τούς μέντο ήδη

προκατασταθέντας, μηδέν πράττειν άνευ γνώμης του Επισκόπου του εν τη πόλει. Ωσαύτως δε και τους Πρες -

: μηδέν πράττειν άνευ της γνώμης του Επισκόπου,

Ερμηνεία,

Διά να μην καταφρονήται το αξίωμα του Επισκόπου, προστάζει ο παρών κανών, ότι δεν πρέπει να γίνωνται Επίσκοποι

εις χωρία, και πόλεις μικράς, αλλά μόνον περιοδευτα, ήτοι έξαρχοι, ταυτόν ειπείν Χωρεπίσκοποι (1). Όσοι δε Επίσκοποι έως

τώρα έχειροτονήθησαν εις τοιαύτας μικρές πόλεις, ούτοι χωρίς την γνώμην του εν τη πόλει, και κυρίου Επισκόπου, να μη

κάμνουσι τίποτε. Αλλ' ουδε οι Πρεσβύτεροι πρέπει νά ενεργώσι το οιονούν χωρίς την άδειαν του Αρχιερέως. Όρα και τον λι".

Αποστολικών, και την υποσημείωσιν τού ή της ά..

Κανών ΝΗ.

Ότι ουδεί εν τοις οίκος προσφοράν γίνεσθαι παρά Επισκόπων, ή Πρεσβυτέρων

Ερμηνεία,

Διορίζει ο παρών κανών, ότι δεν πρέπει να γίνεται λειτουργία ούτε άπα Αρχιερέα, ούτε άπο Ιερέα μέσα

τία, αλλ' εις εκκλησία, ή εις ευκτήριον οικον. Όρα τον λάι της σ'

Κανών NΘ.

Ότι ουδεί ιδιωτικούς ψαλμούς λέγεσθαι εν τή έκκλησία, ουδε άκανόνιστα βιβλία, αλλά μόνον τα κανονικά

της Καινής και Παλαιάς Διαθήκης. - --

κοινά όσπή

--

-

6ίς

Ερμηνεία,

Εξω από τους ρν. ψαλμούς του Δαβίδ, ευρίσκονται και άλλοι τινές, λεγόμενοι ότι είναι του Σολομώντος, και άλλων τινών

(2), τους οποίους ο παρών κανών, ψαλμούς ονομάζει ιδιωτικούς, διορίζω, ότι να μην αναγνώσκωνται επ’ εκκλησίας, ούτε αυ–

τοι, ούτε άλλα βιβλία ακανόνιστα, έξω δηλαδή όντα άπό τά περιεχόμενα υπό τού πέ κανόνος του Αποστολικού, αλλά μόνον

τα βιβλία της Παλαιάς και Νέας Γραφής τά, κανονικά, άτινα ένδιαθήκους μεν Γραφάς όνομάζει ο Ευσέβιος, βιβλ. ς". κεφ. κέ.

της εκκλησιαστικής ιστορίας, άγιογράφους δε δέλτους ο Αρεοπαγίτης Διονύσιος. Όρα και τον πέ. Αποστολικόν,

Κανών Ξ.

Όσα δει βιβλία αναγνώσκεσθαι,

Παλαιάς διαθήκης,

Γένεσις Κόσμου,
Α. Ε". Δευτερονόμιο».

Β'. Έξοδος εξ Αιγύπτου, ς". Ιησούς Ναυή.

Γ. Λευτικόν. Ζ". Κριταί, Ρούθ, --

Δ. Αριθμοί Η Εσθήρ. -

(1) ο μεν Ζωναράς, και Βαλσαμών Περιοδευτα θέλουν να ονομά- νοδευτήν. Άλλοι δε θέλουσι ότι οι Χωρεπίσκοποι να ήναι οι αυτοί με

ζωνται εκ του περιοδεύειν, και περιέρχεσθαι εις το να καταρτίζωσε

τους πιστούς, μη έχοντες εδικήν τους καθέδραν εις ένα τόπον. Ο δε

Χρύσανθος Ιεροσολύμων εν τω συνταγματία λέγει, ότι ονομάζονται από

του περιοδεύω, ήτοι θεραπεύω, και ιατρεύω. Έχει γεφ το περιοδεύω

και σημασίαν τοιαύτην. Ωστε κατ αυτόν Περιοδευτα, θέλει νά ει

πή θεραπευτα, και ιατροί των ψυχικών νοσημάτων, Tνε μεν ουν

θέλουσιν, ότι οι Περιοδευτα ούτοι να ήναι άλλοι από τους χωρε

πισκόπους. Επειδή και ο Γεννάδιος Κωνσταντινουπόλεως εν τη εγκυ

κλιο επιστολή διηρημένον από τον Χωρεπίσκοπον γράφει τον Περιο

δευτην, λέγων: «Πάντα τον αντιναούναλισκόμενον επί τω τοιούτω, Επί
» σκοπον, ή Χωρεπίσκοπον ή Περιοδευτην κ.τ.λ. και ή δεκάτη πράξις

και της εν Χαλκηδ. συνόδου, σελ. 174, της συλλογής των συνόδων, Πρε

σβύτερος λέγει ότι είναι ο Περιοδευτής, Κατηγορούσι γαρ εν αυτή τον

οιξαν τινές, ότι χειροτόνησε Βαλέντιόν τινα Πρεσβύτερον, και Περι

» τούς Περιοδευτάς, καθ’ ότι από τους Χωρεπισκόπους, άλλοι μεν ήταν

» Πρεσβύτεροι μόνον, άλλοι δε είχαν και χειροτονίαν Επισκόπου».

(2) Σημείωσαν δε ότι κατά τον Ευσέβιον εκκλησ. ιστορ. βιβλ. ε.

κεφ. κή, ψαλμοί, και ώδα απ' αρχής υπό πιστών αδελφών εγράφησαν,

με τους οποίους ύμνουν, και έθεολόγουν τον Χριστόν, ως λόγον Θεού,

τους οποίους ψαλμούς ό Σαμοσατεύς Παύλος ό- αιρετικός κατέπαυσεν, ως

νεωτέρους τάχας και νεωτέρων ανδρών συγγράμματα, κατά τον αυτόν

Ευσέβιον βιβλ. ζ. κεφ. λ. της εκκλησιαστικής ιστορίας. Αλλά δεν λέγει

διά τους τοιούτους ψαλμούς εδώ ό κανών, επειδή αυτοί φαίνεται να

ήναι τοιούτοι, όποια είναι τα νύν έν εκκλησία ψαλλόμενα τροπάρια.

Αλλά διά ψαλμούς της παλαιάς Γραφής, τοιούτους, όποιοι είναι οι τού Δα

βιο, επιγεγραμμένοι ψευδώς εις το όνομα Σολομώντος, ως επομεν, και
άλλων τινών προφητών, -- --

--
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Βασιλειών ά. β.

Βασιλειών γ. δ.

ΠΑ". Η: ά, β.

Iς".

ΙΖ.

ΠΗ,

ΙΒ'. Έσδρας. ά. β. ΠΘ,

Η". Βίβλος ψαλμών ρν. - -- Κ".

ΙΔ. Παροιμία Σολομώντος, ΚΑ".

Εκκλησιαστής, Κ.Β.

Ασμα ασμάτων,

Ιώβ.

Δώδεκα προφήται.

Ησαΐας.

Γερεμίας. Βαρούχ θρήνοι, και επιστολα,

Ιεζεκιήλ.

Δανιήλ

Καινής διαθήκης

Ευαγγέλια τέσσαρα,

Κατά Ματθαίον, κατά Μάρκον, κατά Λουκάν, κατά Ιωάννην.

Πράξεις Αποστόλων, Επιστολα επτά, ούτως,

Ιακώβου μία, Πέτρου δύω, Ιωάννου τρεις, Ιούδα μία

- Επιστολαί Παύλου Δεκατέσσαρες,

Προς Ρωμαίους μία, Προς Κορινθίους δύω, προς Γαλάτας μία, προς Εφεσίους μία, προς Φιλιππησίους μία, προς Κολιο

σαείς μία, πος Θεσσαλονικείς δύω, προς Εβραίους μία, προς Τιμόθεον δύω, προς Τίτον μία, προς Φιλήμονα μία

-

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΣΑΡΔΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

Η άγια και τοπική (1)σύνοδος, ή έν Σαρδική πόλει της Ιλλυρίας (2) συγκροτηθείσα, έγένετο εν έτει 347 επί Κωνσταντίου,

και Κώνσταντος των αυταδέλφων, και βασιλέων, του μεν, έν Κωνσταντινουπόλει βασιλεύοντος, του δε, έν Ρώμη, μετά ένδεκα

χρόνους της τελευτής του Πατρός αυτών Κωνσταντίνου του μεγάλου(3). Ήσαν δε Πατέρες εν αυτή, από μεν της δύσεως, Τρια

: σύνοδος αύτη, άγκαλά και ωνομάσθη, τόσον από τον Σωκράτη

(βιβλ. β. κεφ. κ.), όσον και από τον Μέγαν Αθανάσιον (εν τη απολο

γία) οικουμενική, με όλον τούτο, κατά το κάλεσμα και την άθροισιν, και
άπλώς ειπείν, κατά την άρχήν αυτής μόνον, ωνομάσθη ούτω, κατά δε

την απόβασιν και το τέλος αυτής, τοπική μόνον τη αληθεια εστίν. "Ε

σχίσθησαν γάρ εις δύω μέρη οι συνελθόντες εις αυτήν ανατολικοί και δυτι

κοί Επίσκοποι, και άλλήλους άφώριζον. Φησί γαρ ό Σωζόμενος. «Μετά

δε ταύτην την σύνοδον, ουκ έτι άλλήλοις ώς δρθοδόξος επεμίγνυντο,

ο ουδε έκοινώνουν και πάλιν. Τα δε των εκκλησιών, ώς εικός, διχονοίας

συγκεχυτο, και ενδιαβολαις ήν» (βιβλίωγ. κεφ. ιγ). (Η γάρ συμφω

νέα τών άπανταχού Επισκόπων, ό χαρακτήρ και ή συστατική διαφορά

των οικουμενικών συνόδων έστιν, ως επομεν εις τα προλεγόμενα της ά.

συνόδου). Όθεν, επειδή οι ανατολικοί δεν συνεφώνησαν με τους δυτικούς,

διά τούτο ή οικουμενική δευτέρα εν τω έ. κανόνι αυτής, τόμον των δυ
τικών μόνον είπεν την περί πίστεως βεβαίωσιν ταύτης της συνόδου,

Δι' ο και Μάξιμος ο Μαργούνιος εν τω περί Μάρκου του Εφέσου Αν

τερβητικώ, λέγει περί αυτής. «Τοπική έστι, και ουκ οικουμενική, ή έν

»Σαρδική άγια Σύνοδος. Διότι, αν ήτον οικουμενική, πώς ή εν Κωνσταν

ντινουπόλει πρώτη σύνοδος ωνομάσθη και είναι δευτέρα οικουμενική, εις

και καιρόν όπου ή εν Σαρδική αύτη έπρεπεν έτζι να ονομασθή;» ώς τοπι

κάν δε έδέχθησαν αυτήν και πάντες οι τών κανόνων αυτής εξηγηται, και

όλη ή καθολική εκκλησία. Αλλ' ουδε ή σύνοδος αύτη έν έστι με την εν

Νικαία πρώτη, ούτε μετά της έν Νικαία συναριθμείται, ώς φλυαρούσιν

οι Ίσουίται, θέλοντες να αποδείξουν την παρούσαν σύνοδον οικουμενι

κάν, και σην με την εν Νικαία, και εκ τούτου να συναποδείξουν, ότι

και ή έκκλητος όπου αύτη δίδωσιν εις τον Πάπαν, κατά τον γ. δ.

και ε. αυτής κανόνα, είναι καθολική και οικουμενική κατά πάσης έκκλη

τίας. ά. Λοιπόν δεν είναι η παρούσα ή αυτή με την εν Νικαία διά

τί και ό χρόνος, και ο τόπος, και οι συναχθέντες "Επίσκοποι, και ή

υπόθεσης, και ο σκοπός, και συντόμως ειπείν, όλα τα περιστατικά όπου

εις ταύτην και την εν Νικαία συνέδραμαν, διάφορα πάντα και άλλοιό

τεκα είναι, και ουχί τα αυτά. β. Αποδεικνύει την παρούσαν σύνοδον

μή είναι την αυτήν με την εν Νικαία, ή φιλονεικεία όπου ήκολούθησε

μεταξύ των πατέρων της εν Καρθαγένη συνόδου, και των παπών της

Ρώμης Zωσίμου, Βονιφατίου, και Κελεστίνου, περί τών κανόνων της

συνόδου ταύτης, περί ου θέλομεν ειπή κατωτέρω. Και γ. Διατί αν και

παρούσα ήτον ή αυτή με την έν, Νικαία, έπρεπε να ενθυμηθούν ταύτην

αι μετά ταύτα οικονομικα σύνοδοι εις τους ιδίους των όρους, καθώς

αναφέρουν και την έν Νικαία, και οι εξηγηταί τών κονόνων αυτής, και

οι ιστορικοί, έπρεπε να αναφέρουν τούτο εις κανένα μέρος. Επειδή οι

ταύτα πάντα αντίκεινται εις την γνώμην των "Ιησουϊτών, ψεύδος άρα

είναι ότι η σύνοδος αύτη είναι ή αυτή με την εν Νικαία,

(2) Η Σαρδική μεν κατά τον γεωγράφον Μελέτιον, πόλις είναι της

Βουλγαρίας εις το σύνορον της Θράκης εύρισκομένη, θρόνον Επισκόπου

έχουσα, ήτις τώρα Τριαδίτζα ονομάζεται. Κατά άλλους δε είναι αυτή

ή ιδία όπου ονομάζεται τη σήμερον Σοφία σελ. 417. Της Γεωγραφ, οι

άκριβέστεροι όμως θέλουσιν ότι ή πόλις αύτη εν τη Mυσία (ή Μοισία)

ευρίσκεται, και απέχει της Φιλιππουπόλεως υπέρ τά 100 μίλια. Ο δε

Θεοδώρητος (εκκλ. ιστορ. βιβλ. β. κεφ. δ) λέγει ότι ήταν πόλις του

Ιλλυρικού (πλατυτέρως δηλ. λαμβανομένου του ονόματος Ιλλυρικού) χαι

του Δακών έθνους Μητρόπολις, της νέας Δακίας δηλ. και ουχί της πα

λαιάς, κατά τον Χρύσανθου (σελ.πγ. τού συνταγματίου), και συντόμως

ειπείν, ή Σαρδική ήτον Μητρόπολις Δακίας της Μεδιτερανέας, ήτοι με

σογείου, κατά την γεωγραφίαν του πάτρε Καρόλου του από του άγιου

Παύλου Αββά του Φουλίου. "Αγκαλά και ο Πτολεμαίος αριθμεί την

Σαρδικήν (βιβλ. γεωγραφ. γ' ιά) εις τας πόλεις της Θράκης, επειδή η

νέα Δακία, ής πόλις έστιν ή Σαρδική, μέρος της Θράκης έστι, και εις

τήν Ιλλυρικήν περικλείεται, εδώθεν ούσα άπό τόν Δούναβιν ποταμόν.

(3) Η αιτία, διά τήν οποίαν συνήγαγαν οι βασιλείς την σύνοδον ταύ,

την, εν συντόμω έστιν αύτη. Οι του όμοουσίου έχθροί Ευσεβιανοί, ε,

κάθηραν τον Κωνσταντινουπόλεως άγιον Παύλον, και τον άγιον Αθανά

σιον, και διά της βασιλικής του Κωνσταντίου δυνάμεως αυτούς εξορί

ζουσιν. Οι δε άπελθόντες εις Ιταλίαν προς τον "Ρώμης Ιούλιον παρεκά

λουν αυτόν δούναι αυτούς βοηθείας χείρα, τα κατ' αυτούς οδυρόμενοι,

Γράφει ούν ό Ιούλιος υπέρ αυτών τους Επισκόπος της άνατολής, και

συναθροίζει εν "Ρώμη σύνοδον, άλλ’ ούκ εισηκούσθη τελείως, και άκο.

λούθως ουδεμίαν βοήθειαν έδυνήθη να κάμη εις αυτούς. Είτα πείθουσε

τον βασιλέα Κωνστανται αυτοί τε και ο Ιούλιος, και στέλλει γράμματα

εις τον αδελφόν του Κωνστάντιον παρακαλών αυτών διά να άποδώση τους

θρόνους εις τον Παύλον και Αθανάσιον. Επειδή δε ό Κωνστάντιος έκα

----- , -------------
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κόσιοι, από δε της Ανατολής, εβδομήκοντα έξ, κατά τον Σωκράτη (βιβλίον β', κεφ. κ.) και τον Σωζόμενον (βιβλ. γ. κερ)
(1), από τους οποίους έξαρχοι ήσαν ό,τε Όσιος, ο τής εν Ισπανία Kουρδούβης Επίσκοπος, πάσης αιδούς άξος ων, διά το

γηρατείον, και τον πολύν κόπον που έδοκίμασε. Και ο Αρχίδαμος, και Φιλόξενος ο Πρεσβύτεροι, και οι τρεις τον τόπον

επέχοντες του Πάπα Ιουλίου, Μάξιμος ο Ιεροσολύμων, Παύλος ο Κωνσταντινουπόλεως, και Αθανάσιος ο Αλεξανδρείας, πα

: έν αυτή, καθηρημένο δε όντες υπό τών Ευσεβανών, και Πρωτογένης ο της Σαρδικής Επίσκοπος, και άλλοι. Σχίσμα

ε μεταξύ και διαίρεσις τών Πατέρων της ανατολής, και της δύσεως ήκολούθησε, και άλλήλοις ου συνεφώνησαν. Οι μεν γαρ

άνατολικοί, Αρειανισταί όντες, απερχόμενο εις την Σαρδική», έγραψαν εις τους δυτικούς, νά μή συγκαθίσουν εις την σύνοδο,

τον άγιον Παύλο, και τον μέγαν Αθανάσιο, Μάρκελλον τον Αγκύρας, και τον Ασκληπάν Γαζαίον, ώς καθηρημένους. Οι

δε δυτικοί αντέγραφαν εις αυτούς, ότι πταίστας δεν γνωρίζουν αυτούς, ούτε καθηρημένους, και διά τούτο έχουν συγκαθέδρους

αυτούς και συγκοινωνούς. Αλλ' οι ανατολικοί τούτο μαθόντες, γυρίζουν πίσω εις Φιλιππούπολη, και καθαρούσι μεν πάλιν Α

θανάσιον, Η: Μάρκελλο, και Ασκληπάν, τον "Ρώμης Ιούλιο, τον Όσιον Kουρδούβης, τον Πρωτογένη της Σαρδικής,

και άλλους. Μη έθυμηθέντες δε τελείως το ομοούσιον (άγκαλά και ο Σωκράτης λέγει, ότι φανερώς το άνεθεμάτισαν βιβλία β.

κεφ. κ) άνεθεμάτισαν μόνον εκείνους που έλεγαν τρεις Θεούς. Και εκείνον που λέγει, ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Και

ότι ο Πατήρ, ο Υιός, και το Πνεύμα το άγιον είναι εις και ο αυτός. Και εκείνον που λέγει, ότι άνισως ήναι αγέννητος ο Υιός.

Και άνισως ήταν ποτέ χρόνος ή αιών, ότε δεν ήταν. Οι δε εν Σαρδική δυτικοί Πατέρες την σύνοδον συγκροτήσαντες, την μεν

έν Νικαία πίστιν έβεβαίωσαν, χωρίς να προσθέσουν τίποτε εις αυτήν, ή να αφαιρέσουν, τον δε Αθανάσιο, και Παύλου, και

Μάρκελλον(2) και Ασκληπάν, εδικαίωσαν, και αθώωσαν, και διά των βασιλέων συνήργησαν και έλαβαν τους θρόνους αυτών,

Τους δε έντή Φιλιππουπόλει άνατολικούς εξ έναντίας άντεκάθηραν. Oύ πάντας δε, αλλά μόνον ένδεκα. Ου γαρ όλοι ήσαν

Αρειανοί, άλλάτινες μόνον, οι δε άλλοι ορθόδοξοι (καθώς οι εν Σαρδική πατέρες δηλούσιν εν τη προς πάσας τάς εκκλησίας έπι

στολή) δίδ και πολλά δόγματα του Αρείου άνεθεμάτισαν, και το σύμβολον αυτών ώς ορθόδοξον έδέξατο ο θείος Ιλάριος. Κοντά

δε εις ταύτα πάντα, και τους παρόντας κανόνας (3) εξέδωκαν, οίτινες αναγκαίοι εσε προς την τής έκκλησίας ευταξίαν και κα

τάστασιν επικυρούνται δε άορίστως μεν από τον ά της δ. και ά. τής ζ. ώρισμένως δε από τον β. της ς" και διά της έπι

κυρώσεως ταύτης οικουμενικήν τρόπον τινά άναλαμβάνουσι δύναμιν.

μεν έξω νού, γράφει πάλιν ό Κώνστας αυτώ υπέρ των αυτών, αλλ' εκ

τών γραμμάτων τούτων ουδέν εκατορθώνετο. Σύγχυσις γάρ ηκολούθει

και πόλεμος μεταξύ του πλήθους. Όθεν ο θείος Αθανάσιος, και Παύ

λος, μετά τών περί αυτούς, παρεκάλεσαν τον Κώνστανται να γένη σύ

νοδος διά νά θεωρήση και τα κατ' αυτούς, και τα της εν Νικαία πί

στεως. Και δη συνεργεία των δύω βασιλέων ή παρούσα ήθροίσθη σύνοδος

(1) Όρα εις τον βίον του Μεγάλου Αθανασίου, ενώ ευρέσεις ότι ά

πό μεν της δύσεως υπέρ τους τριακοσίους, από δε της ανατολής έ

βδομήκοντα ήταν εις αυτήν. Θαυμάζω δε πώς ο μεν Αθανάσιος λέγει,

ότι ήσαν πατέρες περισσότεροι, και όχι ολιγώτεροι από εκατόν εβδο

μήντα, ό δε Θεοδώρητος ότι διακόσιοι πεντήκοντα ήσαν βιβλ. (β. κεφ.

τής έκκλ. ιστορ).

(2) Σημείωσα ότι ο Μάρκελλος νοσών την του Σαβελλίου και Σαμο

σατέως Παύλου αίρεσιν, και ψιλον μόνον άνθρωπον λέγων τον Κύριον,

ήπάτησε την παρούσαν σύνοδον, και έλαβε την αθώωσιν, και τον θρό

νον του, ών προτού καθηρημένος. Είπε γαρ πλαστώς προς αυτήν,

ότι με το να μην εννοούν τινες την φράσιν του συγγράμματός του, υπέ

λαβον ότι φρονεί τα του Σαμοσατέως, διά τούτο μετά ταύτα και του

Μαρκέλλου τούτου αίρεσις άνεθεματίσθη, τόσον από τον Μέγα Βασίλειου,

όσον και από τον ά κανόνα της β. συνόδου, όν και ανάγνωθι.

(3) Αρμοδιώτατον είναι να προσθέσωμεν εις την παρούσαν υποση

μείωσιν, ότι από τους κανόνας της παρούσης συνόδου, δηλ. τον γ. δ.

έ, και τον ιδ. έσπούδασαν οι Πάπα της Ρώμης και πάλαι και τώρα

να αποδείξουν, ότι εδόθη εις αυτούς ή καθ’ όλου έκκλητος άπασης της

εκκλησίας, ήτοι το να αναβιβάζουν την κρίσιν εις τον Πάπαν από όλα

τα μέρη της οικουμένης, όσοι έχουν κρίσιν, Επίσκοποι, Πρεσβύτεροι,

και Διάκονοι. Και διά νά κερδήσουν την πολυθρύλλητον έκκλητον ταύτην,

τί δεν έμεταχειρίσθησαν; ή ποια ψεύδη δεν έπλασαν, εν μεν γαρ τη

έν Καρθαγένη συνόδω ό Ζώσιμος Πάπας ψευδώς είπεν, ότι ό έ, και ιδί.

κανών της παρούσης, είναι κανόνες της εν Νικαία, οι περί της έκκλή

του των Επισκόπων, και Πρεσβυτέρων, και Διακόνων διορίζοντες. Αλλά

διά των αυθεντικών ίσων της εν Νικαία, τα οποία απέστειλεν ό Αττι

κός Κωνσταντινουπόλεως, και ο Κύριλλος Αλεξανδρείας, απέδειξεν η σύ.

νοδος εκείνη ότι οι ανωτέρω κανόνες δεν είναι της εν Νικαία, και ακο

λούθως ότι ψεύστα εισιν οι τούτο επόντες Πάπα της Ρώμης, όΖώ

σιμος, λέγω, Βονιφάτιος, και Κελεστίνος, καθώς λέγομεν εις τα προλεγό

μενα της εν Καρθαγένη συνόδου. (Και σημείωσα ότι ούτε ο Βονιφάτιος,

άλλ’ ούτε ό Κελεστίνος αντέγραψαν εις την εν Καρθαγένη σύνοδον την

γράφουσαν εις αυτούς, πώς οι ανωτέρω κανόνες δεν είναι της εν Νικαία,

με το να ήναι ή έν Σαρδική αύτη σύνοδος ή αυτή με την εν Νικαία,

όχι. Αλλ' εσιώπησαν τούτο, ώς ψεύδος όν, να μη έλεγχθώσιν υπό της

αυτής συνόδου και κατά τούτο, ψευδόμενοι. Ψεύδονται λοιπόν, ψεύδονται

οι Ιησουίται οι λέγοντες ότι ό Ζώσιμος είχε γνώμην πως ή εν Σαρδική

αύτη είναι ή αυτή με την έν Νικαία, και διά τούτο εκ ψευδούς προ

τάσεως, ψευδέστατον συμπέρασμα συμπεραίνουσιν, ότι και οι κανόνες

ούτοι τής εν "Σαρδική, επιγράφονται της εν Νικαία, ώς είπαμεν άνωτέ

----------

ρω. Αλλη γάρ και άλλη, και όχι μία και ή αυτή είναι τών άμφοτέ

ρων συνόδων ή δύναμις, και άλλοι μεν οι κανόνες εκείνης, άλλοι δε

ταύτης). Ταύτα μεν πάλαι έποίησαν επί της εν Καρθαγένη συνόδου,

Και έως την σήμερον δε, δεν παύουν οι παπισται να προβάλλουν ότι ο

γ', δ' και μάλιστα ό έ κανών της παρούσης συνόδου, διορίζουν διά

την καθόλου έκκλητον τού Πάπα. Ότι δε περί της εκκλήτου μόνον των

υποκειμένων τώ Ρώμης οι ανωτέρω κανόνες διορίζουν, φανερόν είναι εκ

τών ακολούθων επιχειρημάτων, ά. Διά τί ό υπερφυής Ιωάννης ό Ζωνα

ράς, εξηγών τον έ. κανόνα λέγει, τον κανόνα τούτον προβάλλουσιν οι

Ρωμάνοι περί εκκλήτου αυτών, ήλεγχθη όμως εν τη εν Καρθαγένη συ

νόδω, ότι ουκ έστι της εν Νικαία, αλλ' ούτε πάσας τάς έκκλήτους των

Επισκόπων ανατίθησιν αυτώ (τώ Ρώμης δηλ), αλλά τών υποκειμένων

αυτώ. Τούτο το ίδιον λέγει και ό Βαλσαμών. β. Ότι το παλαιόν σχό

λιον όπου ευρίσκεται εν τοις κανόσι τούτοις, ούτω λέγει. Βλέπε πως

όλοι σχεδόν οι κανόνες της εν Σαρδική ταύτης συνόδου, μερικάς, και

όχι καθολικός κανονίζουσι πράξεις, και μόνας εκείνας όπου ανήκουσεν

εις την ενορίαν του θρόνου της "Ρώμης. Ώστε όποιος θέλει να σώζων

ται και να τιμώνται οι κανόνες αυτοί, δεν θέλει τους βάσει νά τούς

κάμη καθολικούς και οικουμενικούς. Διά τι ουδε αυτά τα πράγματα συγ

χωρούσε τούτο να γένη, Αλλά καθώς περί του "Ρώμης οι κανόνες ού

τοι διορίζουσιν, έτζι παρομοίως και περί των άλλων τεσσάρων Πατρι

αρχών, και ο καθείς εξ αυτών μπορεί να τους μεταχειρισθή διά τά ά
νήκοντα πράγματα, και τάς έκκλήτους των υποκειμένων εις την έδικήν

του Πατριαρχεία. Επειδή οι κανόνες ούτοι δεν αναφέρουσεν όλας τάς

έκκλήτους και διοικήσεις των εκκλησιών εις τον "Ρωμαϊκόν θρόνου. Τού

το γαρ είναι πράγμα, και αδύνατον, και αλλότριον της εκκλησίας, γ.

Διότι και η έν Βενεθαλία γενομένη τοπική σύνοδος, απαραλλάκτως κατά

τό ανωτέρω σχόλιον, τον κανόνα τούτου της έν Σαρδική ενόησεν, ώστε

δηλ. οι μεν υποκείμενοι εις τον "Ρώμης Επίσκοποι, και Πρεσβύτεροι,
και Διάκονοι, να υποτάσσωνται εις τας ψήφους και την κρίσιν του "Ρώ

μης, οι δε υποκείμενοι εις τον Αλεξανδρείας και εις τους άλλους Πα

τριάρχας, να υποτάσσωνται εις τας κρίσεις και αποφάσεις εκείνων, κα

θώς ο Λέων ο Αρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας ούτω περί της εν Βενεθαλία

συνόδου μαρτυρεί, και το ρηθέν σχόλιον όπου εις τούς κανόνας τούτους

ευρίσκεται (έστι δε ή Βενεθαλία επισκοπή υποκειμένη εις την Σεργιούπο

λιν, καθώς λέγει ό Βενεθαλίτης Γουλιέλμος). δ. Διά τί, άν οι κανόνες

ούτοι έννοηθούν ότι δίδουσιν εις τον "Ρώμης τάς έκκλήτους όλης τής έκ

κλησίας, φανερώς ευρίσκονται εναντίο, "όχι μόνον εις τον εβ. ις, και

λβ. τους Αποστολικούς, αλλά και εις τον έ κανόνα της έν Νικαία, με

την όποίαν σπουδάζουν οι παπισται να αποδείξουν την έν Σαρδική ίσον,

και την αυτήν, και εις της οποίας το όνομα ψευδώς έπιγράφουν τους

κανόνας της εν Σαρδική, ώς είπομεν ανωτέρω. Πώς γαρ κατ' αυτούς δύ

ναται να ήνα ή εν Σαρδική μία και ή αυτή με την έν Νικαία, εις κα

ρόν όπου οι κανόνες αυτής, κατ' αυτούς εννοούμενοι εναντιώτατοι είναι

με τους κανόνας της εν Νικαίας έ. Διά τι ή φιλονεικία όπου ήκολού

θησε μεταξύ των πατέρων της εν Καρθαγένη, και των παπών, απέδει
 



--
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ΤΗΣ ΕΝ ΣΑΡΔΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΟΙ Κ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΝ ΣΑΡΔΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΟΙ.

- Κανών Α.

Oύ τοσούτον ή φαύλη συνήθεια, όσον ή βλαβερωτάτη των πραγμάτων διαφθορά, εξ αυτών των θεμε

λίων έστιν έκριζωτέα, να μηδενιτών Επισκόπων έξη από πόλεως μικράς εις έτέραν πόλιν μεθίστασθαι.

Η γάρ της αιτίας ταύτης πρόφασις φανερά, διήντα τοιαύτα επιχειρείται. Ουδείς γάρ πώποτε ευρεθή

να Επισκόπων δεδύνητα, δς άπό μείζονος πόλεως εις ελαχιστοτέραν πόλιν έσπούδασε μεταστήνα.

Οθεν συνέστηκε διαπύρω πλεονεξίας τρόπω υπεκκαίεσθαι τους τοιούτους. Και μάλλον τη άλαζωνία
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τής ά. μέ τής

δ’. ε. τής εν

Αντιοχ, ις.

κά, τής έν

Σαρδ. β' της

έν Καρθινς.

δουλεύειν, όπως εξουσίαν δοκονεν μείζονα κεκτησθαι. Πάσι τοίνυν τούτο άρέσκει, ώστε την τοιαύτην σκαιότητα αυ

στηρότερον έκδικηθήναι.

Ερμηνεία, -

Ηγούμεθά γάρ μηδέ λαϊκών έχειν τούς τοιούτους χρήνα κοινωνίαν.

Προοιμάζωντας ο παρών κανών, λέγει, ότι και κάθε μέν κακή συνήθεια (1) πρέπει να ανατρέπεται. Όταν δε αυτή και ταν

της έκκλησίας πράγματα, κα την εταία διαφθείρη, τότε πρέπει κα άπό αυτά τα εμέλια νά εκριζώνεται, και παντελώς
- Υ

νά άφανίζεται. Ακολούθως δε: ότι δεν είναι άδεια εις κανένα Επίσκοπον νά άφίνη την μικράν έπαρχίαν του, και να

παίρνη άλλην μεγαλητέρα». Έπει ή ή αιτία, διά τήν οποίαν τούτο κάμνει, είναι η πλεονεξία, και η υπερηφανία, καθώς είναι εις

αν

όλους φανερόν. Πλεονεξία μεν, να έκ τηςε: έπαρχίας έχη και μεγαλήτερον, και περισσότερον κέρδος, Υπερηφανία

δε, να έχων την μεγαλητέραν επαρχία, επομένως έχη και δόξαν, και εξουσίαν μεγαλητέρα. Διά τούτο πρέπει το τοιούτο κα
- - -- - Σ - -- - ν » -

κον αυστηρότερα από τα άλλα να παιδευθή, και οι τούτο τολμήσαντες ποιήσαι Αρχιερείς, να χωρίζονται από την ομήγυριν των

Χριστιανών, και ούτε ως Λαϊκοί νά έχουν την μετά των πιστών έν

--

τή έκκλησία κοινωνίαν (2). Ανάγνωθι και τον ιδ. Αποστολ.

Κανών Β.

Eι δέτις τοιούτος ευρίσκεται μανιώδης, ή τολμηρός, ώς περί τών τοιούτων δόξα τινά φέρειν παραι-Ι:
τησιν, διαβεβαιούμενον από του πλήθους προς εαυτόν κεκομίσθαι γράμματα. Δηλόν έστιν, λίγους τινάς

τό".

τής ά. ιέ. τής

δ'. έ τής εν

ξε βεβαιότατον, ότι οι παρόντες κανόνες δίδουσιν εις τον "Ρώμης την

έκκλητον τών εις την ένορίαν και επαρχίαν αυτού μόνον. Αέγουσι γαρ

οι θείοι πατέρες εκείνοι εν τη προς Κελεστίνον επιστολή, όστις εζήτει

να μεταθεωρή τις κρίσεις τών εν Αφρική, ήτοι παρ’ ένορίαν, ότι, ου

διά τινος όρου των πατέρων τούτο απηγόρευτα τή εν Αφρική εκκλη

σία... και πάλιν, «περί γάρ τού τινάς ώσανεί εκ του πλευρου τής

νσης άγνωσύνης πέμπεσθαι έν ουδεμιά των πατέρων συνόδω όρισθεν ού

•ρίσκομεν». Είπονδ. ταύτα τα λόγια οι εν Καρθαγένη πατέρες, όχι

πώς δεν ήξευραν τελείως την εν Σαρδική ταύτην σύνοδον (πώς γαρ ήτον

δυνατόν νά μή την ήξεύρουν όπου τριανταέξ επίσκοποι, κατά τον Δο

σίθεον, ήτον εκ της Αφρικής παρόντες εν τή Σαρδική;) όχι πως δεν θ

ξευραν, ότι το να αποστέλλωνται κριται εκ του πλευρού της "Ρώμης, εί

να λόγια του έ κανόνος της παρούσης. (Οι γαρ εν αυτή Αφρικανοί

Επίσκοποι, άπίθανον είναι να μην επήραν μαζήτων, και τους κανόνας

αυτής εις την Αφρικήν), αλλά είπον ταύτα, διά τί αυτοί οι κανόνες δεν

έννοούνται διά τους μη υποκειμένους εις τον "Ρώμης, καθώς οι Πάπα

τούς εννόουν, αλλά διά μόνους τους υποκειμένους αυτώ. Τούτο γάρ αλη

θώς, ώς ή σύνοδος λέγει, ουδείς όρος, ή κανών των πατέρων διορίζει,

ουδε εις καμμίαν σύνοδον των πατέρων ευρίσκεται (άλλοι α είπου, ότι

τό, «εν ουδεμιά τών πατέρων συνόδω ορισθεν ευρίσκομεν,» εννοείται, αντί

τού εις καμμίαν συνέλευσιν τών πατέρων της ά. συνόδου τούτο ευρίσκε

ται. Συνόδους γαρ ή εν Καρθαγένη σύνοδος συνηθίζει να ονομαζε τις

συνελεύσεις των πατέρων των συνόδων, και πράξεις, ώς θέλομεν ειπεί εις

τά εκείνης προλεγόμενα, ή εννοείται εις καμμίαν σύνοδον οικουμενικήν

τούτο ουχ ευρίσκεται. Ο δε Δοσίθεος λέγει, ότι με το να ήταν οι κα

κόνες της έν Σαρδική ταύτης μερικοί και τοπικοί, ουκ έγινωσκον αυτούς

οι έν Καρθαγένη, ώς μήπάση τή έκκλησία ευθύς παραδεδομένους) Τούτο

είναι το αληθές νόημα των κανόνων τούτων, και ψευδής λοιπόν, ψευδής

ή ζητουμένη του Πάπα έκκλητος και εντεύθεν εφάνη, και πάντη πάντως

άνίσχυρος. Eι δε και οι Λατίνοι προβάλλουσε τον Αρμενόπουλου, ότι

δέχεται την τού Πάπα καθολικήν έκκλητον, βητέον ότι ο λόγος του Αρ

μενοπούλου και άλλων όμοίων, προς τοσούτον νέφος και τηλικούτων μαρ

τύρων, όπου ανεφέραμεν, εις ουδέν λογίζεται. Αλλ' ουδε άνανεούσι και

βεβαιούσιν οι ανωτέρω κανόνες τής εν Σαρδική τήν υπό τής εν Νικαία

συνόδου δοθείσαν τώ Πάπα έκκλητον, φανερον γάρ γίνεται εις τούς ά

καγινώσκοντας τούτους, ότι όχι άνανεούσιν, αλλά μη ούσαν εξ αρχής

δεδουσιν εις τον "Ρώμης την τοιαύτην έκκλητον, και εξ αγάπης και σχέ

σεως όπου είχεν ο Όσιος προς τον "Ρώμης, ώς εκείνου τοποτηρητής,

Διο προς μεν τον γ. και δ. κανόνα, ή σύνοδος ουδεν απεκρίθη, μόνον

δε εις τον έ. είπεν, ότι αρέσκει. Σημείωσα ότι μερικούς κανόνας της

παρούσης συνόδου, διαλαλιάς όντας, και ουχί κανόνας, κανόνας τή άλη

θεία αυτούς έποιήσαμεν, ώς και της εν Καρθαγένη, Περί της συνόδου

ταύτης όρα, τον Δοσίθεον από σελ. 116 μέχρι της 159. τής δωδεκαβίβλ.

(1) Σημείωσα από του παρόντος κανόνος, ότι πρέπει να ανατρέ

πεται μεν κάθε κακή και ψυχοβλαβής συνήθεια, και από τα θεμέλια

αυτά να εκριζώνεται. Να στερεώνεται δε και να φυλάττεται κάθε συ

νήθεια καλή, και ωφέλιμος. Όθεν ακολούθως και οι θείοι πατέρες του

το τό ίδιον λέγουσιν, ό, τε γάρ θείος Χρυσόστομος (όμιλ. ε. και νς".

εις την γένεσιν) λέγει. «Μη ζητής, παρακαλώ, εις κανένα πράγμα την

ο συνήθειαν, αλλά το χρήσιμον, και όχι το ψυχοβλαβές και αν μεν

μήνα το πράγμα καλόν, και ωφέλιμον, ας γίνεται από λόγου μας, κάν

και συνήθεια δεν ήναι να γίνεται τούτο, αν δε ήναι το πράγμα

ψυχοβλαβές, άς το μισώμεν, και ας το αποστρεφώμεθα, καν δε και

» ήναι συνήθεια να ενεργήται τούτο, άς κόπτεται ή κακή αυτή συ–

ενήθεια. Και πάλιν, (λόγω εις το Αποστολικόν, δια δε της πορνείας

» έκαστος) Ας μη μου λέγη τινάς ότι είναι συνήθεια. Διατί όπου

γίνεται αμαρτία, εκεί η συνήθεια δεν πρέπει νά ενεργή. Αλλ' ει

μεν τά γινόμενα πραγματα ειναι και καν και παλαιά συνήθεια

» ανα, καταργησον αυτήν. Eί δε κακά δεν είναι, κάν συνήθεια δεν

- επεκράτησεν, ενέργησαν την συνήθειαν ταύτην, και καταφύτευσον. Και

πάλιν (όμιλ. ιβ. τής ά. προς Κορινθο Μη μού λέγης, φησί, την συ

νήθειαν. Διά τί ει μεν πονηρόν είναι το πράγμα, ούτε μίαν φοράν

νάς γίνεται, ει δε πονηρόν δεν είναι, ας γίνεται πάντοτε. Και πάλιν

» (εν τώ τέλει του περί συνεισακτου λόγου) καταφρόνησον συνηθείας πο

ονηράς. Και αύθις (όμιλ. νβ. του κατά Ματθ) ου γαρ δη νόμος το

» υπό των ανθρώπων παραδοθέν. Ο δε Μέγας Βασίλειος Ορω κατά πλάτ.

μ') λέγει, ότι δεν πρέπει να ακολουθούμεν εις τας διεφθαρμένας προ

νλήψεις των πολλών, και να βεβαιούμεν τα άτοπα με την συγκοινω

ονίαν του πράγματος. Ο δε Θεολόγος Γρηγόριος (λόγω ά ειρην) λέγει,

» Περιφρονητέον τον ανθρώπινου νόμου, διά τον νόμον του πνεύματος.

και ο Χριστός εν Ευαγγελίοις λέγει προς τους Γραμματείς, διά τί

ούμείς παραβαίνετε την εντολήν του Θεού, διά την παράδοσιν υμών;

(Ματθ. ιέ. 3) ό δε Βασίλειος λέγει εν τώ πζ. κανόνι. Ότι το έθος

.» νόμου δύναμιν έχει, το υπό τών άγιων ανδρών παραδοθεν, και η

συνήθεια ώς έγγραφος νόμος ισχύει, κατά το δεύτερον βιβλ. των Βα

-σιλικ. τίτλ. ά., κεφ. μα (παρά Φωτί... τίτλ. ά. κεφ. γ') άλλ' ουχα

απλώς, και αορίστως, και πάντοτε, αλλ' όταν ή συνήθεια αύτη στηρι

•χθη, και βεβαιωθή έν δικαστηρίω εις εκείνα όπου είναι έγγραφος νόμος,

και όταν δεν εναντιώνεται εις έγγραφον νόμου, κατά το αυτο βιβλ.

» των Βασιλικών. Και όταν αύτη ήναι εύλογος, και έννομος, και δίκαια,

- και με καλόν λογαριασμών επεκράτησε, και παρά αξιολόγων έδοκιμα

»σθη ανδρών, κατά τον Αρμενόπουλ. βιβλ. ά. τίτλ. α) Όσα δε συ

» νήθεια είναι άσυλλόγιστοι, και παρά το πρέπον, δεν πρέπει να φυ

ελάττωνται κατά τον αυτόν» (Αυτόθι).

(2) Τούτο δε όπου λέγει ο κανών ότι κανένας ποτέ δεν ευρέθη να

μεταβή από μεγαλητέραν επαρχίαν εις μικροτέραν, διά το πολλά σπά

νιον λέγει, ευρίσκεται γαρ και τοιαύτη μετάθεσης, και άρα την β' υπο

σημείωσιν του ιδ. Αποστολικού.
- --
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Αντιοχ, ις"

κά, της εν δεδυνησθαι μισθώ, και τμήματα διαφθαρέντας, εν τη εκκλησία στασιάζειν, ώς δήθεν άξούντας τον αυτόν

Σαρά, αιτής έχειν Επίσκοπον. Καθάπαξ ούν τάς βαδιουργίας τάς τοιαύτας, και τέχνας, κολαστέας είναι νομίζομεν,

Καρθι νς Ιωστε μηδένα τοιούτον μηδε έντώ τέλει λαϊκής γούν άξούσθαι κοινωνίας,

Ερμηνεία --

Ακόλουθος είναι ο παρών κανών με τον ανωτέρω. Λέγει γάρ, ότι, άνισως τινάς Αρχιερεύς ήναι τόσο πολλά αυθάδης,

και τολμηρός, ώστε όπου και ύστερον από τον ανωτέρω κανόνα τολμήσει να μετατεθή άπό μίαν έπαρχίαν εις άλλη, και διά

νά φανή πώς δεν είναι τάχαε: εις το επιτίμιον του κανόνος, άνθίσταται και λέγει, ότι έλαβε γράμματα από τον λα

εν της επαρχίας εκείνης προσκαλεστικά διά νά γένη εις αυτούς Αρχιερεύς Αντούτο, λέγω, γένη, φανερών είναι, ότι αυτός

έμεταχειρίσθη τέχνη, και πανουργία, και με άργύρια, διαφθείρας ολίγους τινάς από την επαρχίαν εκείνην, τους έπεισε να κά

μνουν ταραχάς, και να τον ζητούν Επίσκοπο. Διά τούτο α τοιαύται δολιότητες και τέχνα πρέπει τόσον πολλά να παιδεύων

ται, ώστε οι ταύτας ποιούντες νά μή άξόνωνται ούτε εις τον θάνατόν τους νά κοινωνούσι, και να μεταλαμβάνουν, όχι ώσάν

Επίσκοποι, άλλ' ούτε ώσάν άπλώς λαϊκοί. Ανάγνωθι και τον ιδ. Αποστολικόν.

Κανών Γ.

τι: Και τούτο προστεθήναι αναγκαίον, να μηδες Επισκόπων από της εαυτού έπαρχίας εις έτέραν έπαρ

ν:Ιχίαν, έν ή τυγχάνουσιν όντες Επίσκοποι, διαβαίνοι. Ειμή τις παρά των αδελφών τών εν αυτή κληθείη

2:Ιδιά το μηδοκεί ήμας τας της αγάπης αποκλείει πύλας. Και τούτο δε ωσαύτως προνοητέον, ώστε,

: εάν έντίνι έπαρχία Επισκόπων τις, άντικρυς αδελφού έαυτού, και Συνεπισκόπου, πράγμα σχοίη, μηδέν

Σερε αρ. 1, έτερον έκ τούτων από έτέρας έπαρχίας Επισκόπους έπιγνώμονας επικαλείσθαι. Είδε άρα τις Επι

σκόπων έντινι πράγματι δόξη κατακρίνεσθαι, και υπολαμβάνει έαυτόν μη σαθρόν, αλλά καλόν έχειν το πράγμα,

ένα και αύθις ή κρίσις άνανεωθή. Ει δοκεί ύμν, τή αγάπη Πέτρου του άποστόλου την μνήμην τιμήσωμεν, και

γραφήνα παρά τούτων των κρινάντων Ιουλιωτώ "Επισκόπω Ρώμης, ώστε διά των γειτνιώντων τή έπαρχία Ε

πισκόπων, ειδέοι άνανεωθήναι το δικαστήριο, και επιγνώμονας αυτός παράσχο. Ειδεμή συστήναι δύνανται τοιού

τον αυτού είναι το πράγμα, ώς παλινδικίας χρήζειν, τά άπαξ κεκριμένα, μη αναλύεσθαι, τάδε όντα, βέβαια
ν

τυγχανειν. -

- Ερμηνεία,

Οχι μόνον έμποδίζονται οι Επίσκοποι από το νά άφίνωσε την μικροτέραν επαρχία, και να παίρνωσε την μεγαλητέραν, άλλά

ακόμη δεν συγχωρούνται ούτε να πηγαίνουν ολότελα από την έπαρχίαν αυτών εις άλλων έπαρχίαν Επισκόπων, διά νά ενεργή

σουν τι Αρχιερατικών, χωρίς να προσκαλεσθούν από αυτούς, κατά τον παρόντα κανόνα. Πλην και τούτο το να πηγαίνουν

προσκαλεσμένοι συγχωρεί ο κανών, διά να μην αποκλείεται η αγάπη, και η προς αλλήλους φιλαδελφία των Επισκόπων. Εάν

δε δύω τινές Επίσκοποι έχωσι προς άλλήλους καμμίαν κρίσιν, ούτοι δεν πρέπει να ζητούν Επισκόπους από ξένην επαρχία»

διά να κρίνουν αυτούς, αλλά τους Επισκόπους της επαρχίας εκείνης, από την οποίαν είναι και αυτοί. Εάν δε ο εις εξ αυτών

κατακριθή άπό τους επαρχιώτας Επισκόπους, στοχασθή δε, ότι η υπόθεσις του δεν είναι άδικος, και ασθενής, αλλά δυνατή

εις το να τον δικαιώση, εάν από άλλους μεταθεωρηθή. Εις τοιαύτην, λέγω, περίσταση, πρέπει εξ αγάπης να τιμήσωμεν την

μνήμην του αποστόλου Πέτρου, ήτοι πρέπει οι κρίναντες την υπόθεσιν ταύτην Επίσκοποι, να γράφουν εις τον θρόνον της Ρώ

μης (όπου τότε ο Ιούλιος έπεσκόπευεν) ότι ο κριθείς επίσκοπος παρ' αυτών δεν αρέσκεται εις την κρίσιν των, να ο "Ρώμης,

εάν στοχασή ότι χρειάζεται η υπόθεσις να μεταθεωρηθή, διοριση να κρίνουν αυτήν οι πλησιόχωρο της επαρχίας εκείνης Επι

σκοποι. Εάν δε στοχασθή ότι αυτή δεν χρειάζεται δεύτερον να κριθή, πρέπει να μένη βεβαία και κεκυρωμένη ή προγενομένη

των Επισκόπων άπόφασις. Σημείωσα ότι ο κανών ούτος εννοείται ουχί περί των μη υποκειμένων εις τον Πάπαν επαρχιών,

αλλά περί μόνων των υποκειμένων αυτώ, κατά τον Ζωναράν (1). Όρα και τον λέ. Αποστολικό». -

-- Κανών Δ.

-- 9 ν- - - -

το : Εάν τις Επίσκοπος καθαιρεθή τή κρίσει τούτων των Επισκόπων των εν γειτνία τυγχανόντων, και φά
.. ας". τήςεν - * -- - ν ν -- -- -

Εκεί το σκη πάλιν έαυτώ απολογίας πράγμα επιβάλλει», μή πρότερον εις την καθέδραν αυτού έτερον αποκατα

στήναι, εάν μή ό της "Ρωμαίων Επίσκοπος έπιγνούς, περί τούτου όρον εξενέγκη.

Ερμηνεία:

Και ούτος ο κανών ακόλουθος είναι εις τον άνωτέρω, λέγων, ότι, εάν κανένας Επίσκοπος καθαιρεθή μεν από τους πλησιο

χώρους, και γείτονας Επισκόπους, λέγει δε ότι δύναται νά δικαιολογηθή εις άλλο κριτήριο, νά μή χειροτονήται άλλος Αρχιε

ρεύς εις τον θρόνον του καθαιρεθέντος, αν πρώτον ο Πάπας, μαθών την τοιαύτην καθαίρεσιν, δεν αποφασίση, ή να κυρωθή αύτη,

ή να άκυρωθή. Σημείωσα, ότι και ο παρών, περί των υποκειμένων τώ Πάπα επαρχιών έννοείται, και ουχί περί των μή υπο

κειμένων αυτώ, κατά τον αυτόν Ζωναράν. Όρα τον οδ. Αποστολικών και ις" της ά και β. και τα προλεγόμενα της παρού

της συνόδου. -

(1) Επειδή τότε και η Σαρδική, μέρος ούσα της Μοισίας, τώ Πάπα της Ελλάδος, αι της λεγομένης Ηπείρου, αίτινες ύστερον τώ Κωνσταν

υπέκειτο. Υπέκειντο γαρ τώ Πάπα τότε αι δυτικαί πάσαι σχεδόν έκ- τινουπόλεως υπετέθησαν, κατά τον αυτόν Ζωναράν. Και δρα εις την

κλησία, ήτοι οι Μακεδονικα, αι Θετταλίκα, αι του Ιλλυρικού, αι ερμηνείαν του κή, της δ' και εις τα προλεγόμενα της παρούσης,
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Κανών Ε.

Ηρεσεν να εί τις Επίσκοπος καταγγελθείη και συναθροισθέντες οι Επίσκοποι της ενορίας της αυτής του βαθ

μού αυτών αποκινήσωσι. Και ώσπερ (1) έκκαλεσάμενος, καταφύγη επί τον μακαριώτατον της "Ρωμαίων έκκλησίας

Επίσκοπον, και βουληθεις αυτού διακούσα, δίκαιόντε είναι νομίση ανανεώσασθαι αυτού την εξέτασιν του πράγμα

τος, γράφειν τούτοις τους Επισκόποις καταξιώση τους άγχιστεύουσι τή έπαρχία, να αυτοί επιμελώς, και μετά άκριβείας

έκαστα διερευνήσωσι, και κατά την της αληθείας πίστιν, ψήφον περί του πράγματος εξενέγκωσιν. Ειδέ τις άξιών

και πάλιν αυτού το πράγμα άκουσθήναι, και τη δεήσει τη εαυτού τον "Ρωμαίων Επίσκοπον κρίνειν δόξη (2) από

του ιδίου πλευρού Πρεσβυτέρους αποστείλα, να ή έντή εξουσία αυτού του επισκόπου. Όπεράν καλώς έχειν δοκιμά

ση, και όριση δεν αποσταλήνα τούς μετά των Επισκόπων κρινούντας, έχοντάς τε την αυθεντίαν τούτου παρ'

ού, απεστάλησαν, και τούτο θετέον. Είδε έξαρκεν νομίσοι προς την του πράγματος επίγνωσιν καί άπόφασιν του

"Επισκόπου, ποιήσει, όπερ άντή έμφρονεστάτη αυτού βουλή καλώς έχειν δόξη.

Ερμηνεία,

Τά αυτά σχεδόν με τον ανωτέρω, και ο παρών κανών διορίζεται, λέγων. Ότι εάν τινας Επίσκοπος κατηγορηθείς εις εγκλή

ματα καθαιρεθήμεν από τους Επισκόπους της επαρχίας, εξής και αυτός έστι, άναββάση δε την κρίσιν αυτού προς τον Πάπαν.

Τότε ο Πάπας, εάν κρίνη ότι είναι δίκαιον να μεταθεωρηθή του τοιούτου η υπόθεσις, πρέπει να γράφη εις τους πλήσιoχώρους

τή έπαρχία εκείνη ξένους Επισκόπους, διά νά έρευνήσουν ακριβώς, και μετά επιμελείας την υπόθεσιν, και να κάμουν περί αυ

της αληθή, και δικαίαν απόφασιν. Εάν όμως ο αυτος Επίσκοπος, κατακριθείς και από τους τοιούτους πλησιoχώρους Επισκό

πους, αναββάση και δευτέραν φοράν την κρίσιν του προς τον Πάπα, και παρακαλέση αυτών διά νά αποστείλη εκ μέρους του

ανθρώπους οικείους, έχοντας την αυθεντία, και τον τόπον τον έδικόν του, διά να κρίνουν (; την υπόθεσιν ταύτην ομού με

τους Επισκόπους, ή τους της επαρχίας εκείνης δηλ. ή τους πλησιoχώρους εις αυτήν. Εάν, λέγω, τούτο άκολουθήση, τότε στέ

κεται εις την εξουσία», και σοφήν φρόνησιν του Πάπα, ή να αποστείλη τους τοιούτους έδικούς του τοποτηρητάς διά να κρίνουν

αυτήν, ή να ορίση, ότι είναι αρκετή ή προτέρα κατά του Επισκόπου γεγενημένη των Επισκόπων κρίσις τε, και απόφασις (3). Ση

μείωσα ότι και ο παρών κανών περί μόνων των υποκειμένων τώ Πάπα έννοείται, κατά τον Ζωναρά, και ουχί περί των μη

ύποκειμένων αυτώ. - -

Κανών σ'.

Εάν συμβη εν μιά επαρχία, ένή πλείστοι Επίσκοποι τυγχάνουσιν, ένα Επίσκοπον απομειναι,κάκείνος Απος. *

κατάτινα αμέλειαν μη βουληθή συνελθεί, και συναινέσα τη καταστάσει τών Επισκόπων, τά δε πλήθη συναθροι

σθέντα παρακαλοεν γίγνεσθαι την κατάστασιν του παρ αυτών επιζητουμένου Επισκόπου Χρή πρότερον εκείνον τον

απομείναντα Επίσκοπον ύπομιμνήσκεσθαι διά γραμμάτων του εξάρχου της επαρχίας (λέγωδή του Επισκόπου

Μητροπόλεως) ότι άξιοι τα πλήθη ποιμένα αυτούς δοθήνα, Ηγούμεθα καλώς έχειν και τούτον εκδέχεσθαι να

παραγένητα. Ειδεμή, διά γραμμάτων άξιωθείς, παραγένηται, μήτε μην αντιγράφου το κανον τη βουλήσει του

πλήθους χρή γενέσθαι. Χρή δε μετακαλείσθαι και τούς άπό τής πλησίοχώρου επαρχίας Επισκόπους, προς την κα

τάστασιν του της Μητροπόλεως Επισκόπου. Μη έξείναι δε άπλώς καθιστάν Επίσκοπον κώμη τινί, ή βραχεία πό

λει, ήτίνι και εις μόνος πρεσβύτερος επαρκεί. Ουκ αναγκαίον γάρ Επισκόπους εκείσε καθίστασθαι να μη κατευτε

λίζηται το του Επισκόπου όνομα, και ή αυθεντία. Αλλ' οι της επαρχίας, ώς προείπον, Επίσκοποι, ένταύτας τας

πόλεσι καθιστάν Επισκόπους οφείλουσιν, ένθα και πρότερον έτύγχανον γεγονότες Επίσκοποι. Eί δέ ευρίσκοντο ού

τως πληθύνουσάιτις έν πολλώ άριθμώ λαού πόλις, ώς άξαν αυτήν και *Επισκοπής νομίζεσθαι, λαμβανέτω.

Ερμηνεία,

Διορίζει ο παρών κανών, ότι εάν εις μίαν επαρχία, πολλούς Επισκόπους έχουσα, άκολουθήση να μείνη μόνον ένας Επί

σκοπος, (ή διά τι δηλ. οι άλλοι καθηρέθησαν, ή άπέθαναν, ή δεν είναι παρόντες, κατά τινα αναγκαίαν περίστασιν), ο δε λαός

μιας θετέον Επισκοπής της έπαρχίας εκείνης συναχθείς, ζητεί να ψηφισθή, και να χειροτονηθή εις αυτήν Επίσκοπος. Τότε

πρέπει ο Έξαρχος της επαρχίας, ήτοι ο Μητροπολίτης (όρα την υποσημείωσιν του λδ. Αποστολικού) να γράφη προς τον ένα

πομείναντα μόνον εκείνον Επίσκοπον, του λαού το ζήτημα, και να καρτερή αυτών, έως όπου να έλθη. Εάν δε εκείνος δεν θε

λήση να έλθη, δάτινα αμέλειάν του εις την ψήφο, και χειροτονίαν του ζητουμένου Επισκόπου, αλλ' ούτε καν διά γράμματός

του θελήση να συμψηφιση αυτών, τότε ο Μητροπολίτης πρέπει να κάμη το κανον εις την αίτησιν του πλήθους, ήτοι πρέπει να

καλή τους πλησιoχώρους εις την έπαρχίαν εκείνην ξένους Επισκόπους, και ομού με αυτούς και νά ψηφίζη, και να χειροτονή

τον παρά του πλήθους ζητούμενον Επίσκοπο». Ομοίως και όταν μέλλη να γένη εις την τοιαύτην μονοεπίσκοπο, διά νά ειπώ

ϊτζ, επαρχίαν, Μητροπολίτης, οι πλησιόχωροι αυτοί ξένοι Επίσκοποι πρέπει και να ψηφίζουν, και να χειροτονούν αυτόν (4)

(1) Ίσ. και όπερ.

(2) Ίσ. και από τού.

(3) Περί των τριών τούτων κανόνων, του γ. λέγω, δ. και του πα

ρόντος έ, όρα εις τα προλεγόμενα της συνόδου ταύτης, άλλά δή και

εις τάς δύω επιστολάς της εν Καρθαγ. συνόδου, τάς μετά τους Κα

νόνας εκείνης ερμηνευομένας --

(1) Σημείωσα κατά τον Ζωναράν, ότι το να ψηφίζουν και να χει

ροτονούν οι Επίσκοποι, οι πλησιόχωρο, ή επαρχιώτα, τους Μητρο

πολίτας, εγίνετο όταν καθ' εαυτάς αι πόλεις εψήφιζον και εχειροτόνουν

αυτούς, τώρα δε τούτο ου γίνεται, άλλ’ ό Πατριάρχης, και ή περί αύ,

τόνι σύνοδος, και ψηφίζει και χειροτονεί τους υποκειμένους αυτώ Μη

τροπολίτας, πλην των αυτοκεφάλων καλουμένων Μητροπολιτών σημείων

σα προς τούτοις ότι αγκαλά και ό Φιλόθεος παρά Αρμενοπούλω (έπι

τομ. των κανόνων επιγραφή. ά.) ερμηνεύων το ικανόν τη βουλήσει τού

- - - - ----- , ------------------
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Προς τούτος δε λέγει ο κανών, ότι δεν είναι ανάγκη να γίνεται Επίσκοπος εις χωρίο, ή εις μικρών πόλιν, εις της οποίας την

πνευματικήν κυβέρνηση είναι αρκετός και ένας μόνος Πρεσβύτερος, να μή εκ τούτου καταφρονήται το υπέροχικών του Επισκό

που αξίωμα, άλλ' εις εκείνας μόνας τας πόλεις πρέπει να χειροτονούνται Επίσκοποι, αι οποίαι άνωθεν και εξαρχής εστάθησαν

επισκοπα, ήτοι Επισκόπων καθέδρας πλήν εάν ευρεθήκαμμία πόλις τόσο πολυάνθρωπος, ώστε νά ήναι άξια εις τό νά γένη

επισκοπή νέα, άς γίνεται, και ας λαμβάνη διόντης Επίσκοπον -

Συμφωνία, -

«Ο δε ξβ. τής εν Καρθαγ. παρομοίως διορίζει, ότι οι λαϊκοί εκείνοι που καμμίαν φοράν εις τον τόπον αυτών δεν είχον

- Επίσκοπον χωριστών εδικόν τους, να λαμβάνουν τούτον, με την γνώμην όμως και θέλησιν του Επισκόπου εκείνου, εις τον ο

-ποιον άνωθεν και εξ αρχής ήτον υποκείμενο. Ο δε ξέ τής αυτής λέγει, νά μή χωρίζεται καμμία μικρά παροικία από την

όλην επαρχία, εις το να γίνεται νέα επισκοπή, χωρίς την άδεια του της όλης επαρχίας Μητροπολίτου. Αλλά και ορθ. της

αυτής διορίζεται, ότι οι μη έχοντες χωριστον Επίσκοπον τόπο, να μη λαμβάνουν αυτόν, χωρίς την ψήφον του Μητροπολίτου,

»και του Πατριάρχου, και όλης της συνόδου, και την γνώμην του άνωθεν εξαρχής διοικούντος αυτους Επισκόπου, Όρα κα

» τον ά.: Σ), ν -

Κανών Ζ.

:: Η άκαιρία ήμων, κα ή πολλή συνέχεια, και αι άδικοι αξιώσεις πεποίκαση ήμάς μή τοσαύτη, έχει χά

ε:Ιριν, και παρρησίαν όσην οφείλομεν κεκτησθαι. Πολλοί γάρ των Επισκόπων ου διαλείπουσιν εις το στρα

4: τόπεδον παραγενόμενοι, και μάλιστα οι Αφροι, οίτινες, καθώς έγνωμεν, παρά του αγαπητού άδελφού ή

- μών και συνεπισκόπου Γράτου, τάς σωτηριώδεις συμβουλάς ού παραδέχονται αλλά καταφρονούσιν ού

τως, ώς ένα άνθρωπον εις το στρατόπεδον πλείστας, και διαφόρους και μη δυναμένας ώφελήσαι τάς έκκλησίας,

δεήσεις διακομίζειν, και μη, ώς οφείλει γίνεσθαι, και ώς προσηκόν έστε τους πένησί, και τους λαϊκούς ή τας χή

ρας, συναίρεσθαι και επικουρείν, αλλά κοσμικά άξιώματα και πράξεις προνοείν τσιν. Αύτη τοίνυν ή σκαιότης τον

θραυσμόν ουκ άνευ σκανδάλου τινός ήμύν και καταγνώσεως προξενεί. Πρεπωδέστερον δε είναι ένομίσαμεν Επίσκο

πον την έαυτού βοήθειαν παρέχειν εκείνω, όστις άνυπότινος βιάζηται, ει ει τις τών χηρών άδικοτο, ή αύ, πάλιν

δρφανός τις αποστερούτο τών αυτώ προσηκόντων, είπερ άρα και ταύτα τά ονόματα δικαίαν έχοί την αξίωσιν. Μη

δένα δε Επίσκοπον χρήναι εις το στρατόπεδον παραγίνεσθαι παρεκτός τούτων, ούς άνδ ευλαβέστατος Βασιλεύς

ήμών τους εαυτού γράμμασι μετακαλείτο. Αλλ' επειδή πολλάκις συμβαίνει τινάς οίκτου δεομένους, καταφυγείν

έπι την Εκκλησίαν, διά τά έαυτών άμαρτήματα εις περιορισμών, ή νήσον καταδικασθέντας, ή δ’ αύ πάλιν οιαδη

ποτούν αποφάσει έκδεδομένους, τους τοιούτοις μη άρνητέαν είναι την βοήθειαν, αλλά χωρίς μελλησμού, και άνευ

του διστάσαι τους τοιούτοις αιτείσθαι συγχώρησιν. . --

Ερμηνεία,

Επειδή τινες Επίσκοποι, και μάλιστα οι έντή Αφρική ευρισκόμενοι, άπετόλμων να πηγαίνουν προς τον Βασιλέα, όχι διά

να βοηθήσουν εις χήρας, και πτωχούς, καθώς είναι το πρέπον, αλλά διά νά προξενήσουν εις τινας φίλους των κοσμικά αξιώ

ματα, και κυβερνήσεις, και συμβουλευόμενοι πολλάκις να παύσουν άπό τούτο, κατεφρώνουν τάς τοιαύτας συμβουλάς, εις τρό

πον ότι και ένας μόνος Επίσκοπος, πολλάς και διαφόρους εξωτερικάς παρακαλέσεις έπρόσφερεν εις το παλάτιον. Επειδή, λέ

γω, τούτο το άτακτον έγένετο, και έκ τούτου, ήκολούθη νά μήν ευρίσκουν οι Αρχιερείς κοντά εις τον Βασιλέα τόσην παρη

σία, και χάριν, όση χρεωστείται εις αυτούς, αλλά μάλιστα και να προξενούν σκάνδαλα, και κατηγορίας καθ' εαυτών. Διά

τούτο ο κανών ούτος τούτο εμποδίζωντας, διορίζει ότι είναι πρέπον κάθε Επίσκοπος να πηγαίνη προς τον Βασιλέα, διά νά

βοηθή εκείνους όπου καταδυναστεύονται από άλλους. Οιον, χήρας άδικουμένας, ορφανούς αποστερουμένους των υπαρχόντων τους (1)

πλήν και τότε να βοηθή εις τους τοιούτους, όταν η αίτησης αυτών ήναι δίκαια, και εύλογος. Είδε είναι άδικος, και άνεύ

λογος, δεν πρέπει ευδε αυτούς να βοηθή, άλλ’ ουδε πρέπει να πηγαίνη εις τον βασιλέα αυτός αφ έαυτού του χωρίς νά καλεσθή

με γράμματα βασιλικά. Έξω μόνον αν καταφύγουσι τινες εις την έκκλησίαν άξιοι ελέους, ή διά τί κατεδικάσθησαν διά σφάλ

ματα όπου έκαμαν, νά έξορισθούν εις κανένα νησί, ή εις άλλους σκληρούς τόπους. Εις τούτους γάρ και τους τοιούτους καταδί

κους, πρέπει οι Επίσκοποι χωρίς αναβολήν καιρού, και χωρίς νά καλεσθούν, να πηγαίνουν εις τον Βασιλέα, διά νά ζητούν συγ

χώρησιν τού σφάλματος αυτών, και άκολούθως, διά νά τούς ελευθερώνουν από την καταδίκην. Ορα και τον ιά της έν"Αντιοχεία,

Κανών Η.

ται, Α. Και τούτο όρζέσθω, ν' επειδή έδοξε, διά τομή πίπτειν υπό κατάγνωσίν τινα Επισκόπων άφικνού

πλήθους γενέσθαι, λέγη, ότι ικανός μέν έστιν ό Μητροπολίτης μόνος

να ψηφίση τον ζητούμενον Επίσκοπον, δεν είναι όμως ικανός και εις

το να τον χειροτονήση μόνος. Όμως ή άν, τέρα έρμηνεία κρείττων ε

στί. Καθ' ότι, εις μεν τό νά ψηφισθή Επίσκοπος, ή όλοι, ή πολλοί

πρέπει να συνέλθουν Επίσκοποι, κατά τον τέταρτον της πρώτης. Εις

δε την χειροτονία, και τρεις μόνοι αρκούσιν κατά τον αυτόν, ει δε

εις την χειροτονίαν, την ολιγωτέρων Επισκόπων χρήζουσαν, ό εις Μη

τροπολίτης δεν είναι άρκετός, πώς έσται ικανός εις την ψήφου, την τών

πάντων, ή των περισσοτέρων χρήζουσαν, ανακόλουθον γαρ τούτο,

" (1) Διά τούτο και οι Βασιλικοί νόμοι θεσπίζουν, ότι, οι Επίσκοποι

πρέπει να μηνύουσιν εις τους προεστεύοντας της χώρας και εξουσιαστώς

τους ορθοδόξους δηλ.) τις αδικίας όπου κάμνουσιν οι άδικητα. Και ό

τι πρέπει να επισκέπτονται εκείνους όπου είναι εις την φυλακήν κάθε

Τετράδα και Παρασκευή, είτε δούλοι είναι, είτε ελεύθεροι, και να πας

ρακινούν τους άρχοντας να κάμνουσιν εις αυτούς τους φυλακωμένους,

όσα οι νόμοι προστάζουσι δίκαια. Ει δε και οι άρχοντες δεν πείθονται,

οι Επίσκοποι πρέπει να το φανερώνουν εις τους Βασιλείς (ίσως δε διά

γραμμάτων). Και ότι πρέπει να παρακινούν τους άρχοντας να ευγα

νουν τους φυλακωμένους δούλους, ανάμεσα εις είκοσι ημέρας (παρά τω

Βλασταρ.) -
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μενον εις το στρατόπεδο, είτνες αυτών τοιαύτας έχοενδεήσεις, οιων επάνω επεμνήσθημεν, διά ιδίου:

Διακόνου αποστέλλοεν. Του γάρ υπηρέτου το πρόσωπον ουκ έπιφθονον τυγχάνει, και τα παρασχεθησό-13 και της εν
μεγαθάττον διακομισθήναι δυνήσεται Καρθαγ. ρεζ,

- Ερμηνεία

Ακόλουθος με τον ανωτέρω είναι και ο παρών κανών. Διορίζει γαρότι, άνισως Επίσκοποίτινες έχουν να προσφέρουν δεή

σεις εις τον Βασιλέα διά τάς άνω ερημένας αιτίας, οίον, διά βοήθειαν άδικουμένων, και καταδυναστευομένων, ή διά λύτρωσιν

τών κατακριθέντων, νά μή πηγαίνουν αυτοί οι ίδιοι αυτοπροσώπως εις τον Βασιλέα. Επειδή και τούτο προξενεί κατηγορίαν,

κα καταφρόνησιν εις αυτούς, Αλλά νά πέμπωσε τους Διακόνους αυτών, και διαυτών να προσφέρωσι ταύτας. Α. διά τίτινας

έν θέλει κατηγορήσει τον Επίσκοπον εκεί απελθόντα, και Β. διά τι τά δοθησόμενα γράμματα παρά του Βασιλέως, και αι άλ

λαι άποκρίσεις, αι υπέρ των τοιούτων δεήσεων γενησόμενα, ευκολώτερα και όγλγορώτερα θέλουν αποσταλθούν διά μέσου του

Διακόνου, πάρεξ διά μέσου του Επισκόπου. Ορα και τον ιά της έν Αντιοχεία,

Κανών Θ.

Και τούτο όρζέσθω να ένοιαδηποτούν επαρχία Επίσκοποι προς αδελφών και συνεπίσκοπον εαυτών ά- :";

ποστέλλοενδεήσεις, δεν τη μείζον τυγχάνων πόλει, τούτ' έστι τη Μητροπόλει, αυτός και τον Διάκονον εξαρθρ:

αυτού και τάς δεήσεις αποστέλλοι, παρέχων αυτώ, και συστατικάς έπιστολάς, γράφων δηλονότι κατά ά- :την

κολουθίαν και προς τους αδελφούς, και συνεπισκόπους ήμών, είτινες έν εκείνω τώ καιρώ έν τους τό

πος, ή εν ταις πόλεσι διάγοιεν, ένας ό ευσεβέστατος Βασιλεύς τά δημόσια πράγματα διακυβερνά. Eι δε έχοι

τις τών Επισκόπων φίλους εν τη αυλή του Παλατίου, και βούλοντο περί τίνος, όπερ πρεπωδέστερον εί, άξιώσα,

μη κωλύοίτο διά του εαυτού Διακόνου και άξιώσα, και εντελασθαι τούτοις, ώστε την αυτών αγαθήν βοήθειαν ά

ξούντι αυτώ παρέχειν. Οι δε εις Ρώμην παραγινόμενοι, καθώς προείρηκα τώ άγαπητώ άδελφώ ήμών και συνε

πισκόπωΙουλίω, τάς δεήσεις, ας έχοεν, διδόναι όφελουσι παρέχειν, να πρότερος αυτός δοκιμάζο. Ειμή τινες έξ

αυτών ανασχυντώεν, και ούτως την έαυτού προστασίαν, και φροντίδα παρέχων εις το στρατόπεδον αυτούς άπο

στέλλει

α -

Ερμηνεία,

Περί της αυτής υποθέσεως και ο παρών διαλαμβάνει κανών. Λέγει γάρ, ότι εάν Επίσκοπός τινας γράψη επιστολή προς

τον Επίσκοπον της χώρας εκείνης, εις την οποίαν ευρίσκεται ο Βασιλεύς, δάτινας παρακαλέσεις όπου έχει, πρέπει να εγχει

ρίζεται ή επιστολή αύτη πρώτον εις τον Μητροπολίτη, του Επισκόπου εκείνου, να δηλονότι, εάν μεν αυτός δή ότι περιέχει

ευλόγους παρακαλέσεις, και δεν ήναι οχληρά προς τον Βασιλέα, να την στέλλη με τον Διάκονόν του προς τον Επίσκοπον

έκείνον, προς τον οποίον έστάλη, και να γράφη και αυτός συστατικάς έπιστολάς εκ μέρους του προς τους Επισκόπους των πό

λεων εκείνων, όπου ευρίσκεται ο Βασιλεύς, παρακαλών αυτούς να συνεργήσουν, κατά ακολουθία, ήτοι καθώς και ο Επίσκοπος

εκείνος εις τούτο αυτούς παρακαλεί. Εάν δε εκ του εναντίου δή, ότι η επιστολή μέλλει να ενοχλήση τον Βασιλέα, να την στέ

λη όπίσω προς τον Επίσκοπον όπου την έπεμψε. Δεν εμποδίζεται δε κανένας Επίσκοπος από το να γράφη με τον Διάκονόντου

προς τους φίλους που έχει εις το Παλάτιον, διά να βοηθήσουν εις τα πρέποντα και εύλογα ζητήματα, διά τά οποία τούς πα

ρακαλεί. Εάν δε εις Ρώμην ευρίσκεται ο Βασιλεύς, χρεωστούσιν οι εκείτε πηγαίνοντες διάκονοι των Επισκόπων: νά δίδουν

εις τον Πάπαν τα ζητήματα όπου έχουσι διά νά τά θεωρη αυτός, και αν ήναι εύλογα, και δεν έχουν αυθάδη τινά λόγια προς

τον Βασιλέα, να τους στέλλη εις το Παλάτιον με την εδικήν του προστασία, και διαφέντευσιν. Όρα και τάνιά της εν Αντιοχεία, -

ν

Κανών Γ.

Δεί μετά πάσης ακριβείας, και επιμελείας εξετάζεσθαι. Ώστε εάν τις πλούσιος ή σχολαστικός, από:

της αγοράς άξιο το Επίσκοπος γίνεσθαι, μή πρότερον καθίστασθαι, εάν μή και Αναγνώστου, και Δια-:

κόνου, και Πρεσβυτέρου υπηρεσίας εκτελέση. Ένα καθ' έκαστον βαθμών, εάν περάξιος νομισθείη εις την Ί:

άψίδα της επισκοπής κατά προκοπήν διαβηναι δυνηθείη Έξει δε εκάστου τάγματος ο βαθμός ουκ έλα-Ιγκυρα:

χιστου δηλονότι χρόνου μήκος, δι' ού ή πίστις αυτού και ή τών τρόπων καλοκάγαθία, και ή στερβότης, και ή έ

πιείκεια γνώριμος γενέσθαι δυνήσεται και αυτός άξιος της θείας ιερωσύνης νομισθείς, της μεγίστης απολαύσει τι

μής. Ούτε γάρ προσηκόν έστι, ούτε ή επιστήμη, ούτε ή άγαθή αναστροφή επιδέχεται τολμηρώς και κούφως έπι

τούτο ένα, ώστε η Επίσκοπο, ή Πρεσβύτερον, ή Διάκονον προχείρως καθίστασθαι. Ούτω γάρ άν είκότως νεόφυ

τος νομισθείη. Επειδή μάλιστα και ο μακαριώτατος Απόστολος, δς και των εθνών γεγένηται Διδάσκαλος, φαίνε

τα κωλύσας ταχείας γίνεσθαι τάς καταστάσεις. Του γάρ μηκίστου χρόνου ή δοκιμασία, την αναστροφή, και τον

εκάστου τρόπον ουκ άπεικόπως έκτυπούν δυνήσεται. --

Ερμηνεία,

Διορίζεται ο παρών κανών, ότι μετά μεγάλης επιμελείας πρέπει να φυλάττεται το νόμιμον τούτο, δηλ. εάν κανένας πλούσιος,
ν - - - - -- η α

ή περί λόγους σχολάζων, εκ της άγοράς όντες, και της δημώδους συγχύσεως, φανούν άξιοι διά Επισκοπή, ούτοι νά μή χει

(1) Η και άλλοι κληρικοί, οι γαρ Επίσκοποι αυτοπροσώπως να πηγαίνουν εις τον βασιλέα, εμποδίσθησαν από τον ανωτέρω κανόνα,

34
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ΟνΔΟΥ

Κ.

-
-

ροτονούνται Επίσκοποι παρευθύς, άνισως πρότερον δεν κάμουν εις κάθε βαθμών. Αναγνώστου, Διακόνου, και Πρεσβυτέρου, και

μακρότατον, και όχι ολιγώτατον. Ένα διά του καιρού τούτου φανερωθή, και δοκιμασθή πρώτον η ορθή πίστις αυτών, ή χρησ

της της γνώμης των, ή γενναιότης του φρονήματός των, και ή έπιείκειά των. Και έτζι άπό βαθμών εις βαθμών, κατά προκοπήν

νά άναβώσι και εις το άκρότατον ύψος της άρχιερωσύνης. Διότι, ούτε πρέπον είναι και ευπρεπές, ούτε ή των θείων λόγων γνώσις,

ούτε ή τώ χρόνω δοκιμασθείσα καλή συνήθεια δέχεται τούτο, το νά χειροτονήται τινας Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος

ευκόλως και όγλίγωρα. Ο τοιούτος γάρ θέλει νομισία νεόφυτος, το οποίον εμποδίζει ο απόστολος Παύλος, λέγων: Ότι ο Επί

σκοπος δεν πρέπει να είναι νεόφυτοςή και προς τον Τιμόθεον παραγγέλλει, να μη χειροτονή τινος όγλίγωρα «χείρας ταχέ

ως μηδενί επιτίθει (ά. Τίμοθιέ. 22). Όρα και τον π. Αποστολ και την υποσημ. την ά. τού ζ. της ά και β'

Κανών ΠΑ.

1

: Ορίζομεν, να Επίσκοπος, όταν εξέτέρας πόλεως παραγνηται εις έτέραν πόλιν, ή από έτέρας έπαρ

της τι θα χίας εις έτέραν έπαρχίαν, κόμπου χάριν έγκωμίοις οικείος υπηρετούμενος, ή θρησκείας καθοσιώσει, και

Ε:πλείονα χρόνον βούλοίτο διάγειν, και μη ο της πόλεως εκείνης Επίσκοπος έμπειρος ή διδασκαλίας,

ε: ει Μη καταφρονή εκείνου, και συνεχέστερον όμιλο καταισχύνει», και κατευτελίζει το πρόσωπον του αυτό

::10 Επισκόπου σπουδάζων. Αύτη γαρ ή πρόφασις ειωθε ταράχους ποιείν, και εκ της τοιαύτης πανουργίας

: την αλλοτριαν καθέδραν εαυτώ προμνηστεύει, και παρασπάσθαι σπουδάζει, μη διστάζων την αυτώ πα

ε; Σας ραδοθείσαν εκκλησίαν καταλιμπάνειν, και εις ετέραν μεθίστασθαι. Οριστέον τοίνυν επί τούτω χρόνο», (ε

: είναι πειδή και το μη ύποδέχεσθαι Επίσκοπον, τών άπανθρώπων, και σκαιών είναι νευόμιστα). Μέμνησθε δε

μέτρο της έντώ προάγοντα χρόνω τους πατέρας ήμων κεκρικένα, να, ει τις λαϊκός έν πόλει διάγων τρεις Κυρια
εν, Αντοχ

εγ. κβ. κάς ήμέρας, έντρισίν έβδομάσι μή συνέρχοιτο, άποκινούτο της κοινωνίας. Eι τοίνυν περί των λαϊκών

τούτο τεθέσπισται, ού χρή, ουδέ πρέπει, άλλ' ουδε συμφέρει Επίσκοπον, ει μηδεμιαν βαρυτέραν ανάγκην έχο, η

πράγμα δυσχερές, έπιπλείστον απολείπεσθαι της έαυτού έκκλησίας, και λυπείν τον έμπεπιστευμένων αυτώ λαόν.

- Αν

Ερμηνεία.

Εάν τινας Επίσκοπος υπάγη εις πόλιν, ή επαρχίαν άλλη, κόμπου χάριν, ήγουν διά νά εγκωμιασθή ώς λόγιος, ή διά ζή

τησιν της ευσεβείας, και πίστεως (2), και θέλη να ευρίσκεται εκεί πολύν καιρών, ο δέ της πόλεως εκείνης Επίσκοπος δεν είναι

έμπειρος εις το να διδάσκη (3), εάν, λέγω, τούτο ακολουθήση, ορίζει ο παρών κανών, ότι ούτος νά μή διδάσκη συνεχώς επ'

εκκλησίας, με σκοπόν διά να καταρροή των κατά τόπον Επίσκοπο, και να καταισχύνη αυτών ώς αμαθή. Η συνεχής γαρ αύτη

του ξένου Επισκόπου διδασκαλία, και ταραχές προξενεί και υποψίαν γεννά, ότι αυτός σπουδάζει με τούτον τον τρόπο, να

έλκύση των λαών εις την αγάπην του, και ακολούθως να αφήση την έδική» του επαρχία, και να άρπάτη με πανουργίαν την ξένην.

λοιπόν επειδή από μέν το ένα μέρος είναι πράγμα απάνθρωπο, το να μη δέχεται τελείως τινάς ξένους Επισκόπους εις την

επαρχία του, από δε το άλλο, είναι πράγμα, και ύποπτο, και παράνομο, το να μένουν αυτοί πολύν καιρών εις επαρχίαν ξένην

διά ταύτα πρέπει να ήνα δωρισμένος ο καιρός όπου αυτοί έχουν να κάμουν εις αυτήν. Διότι άνισως αφορίζεται ο λαϊκός εκε

νος, όπου εν τέλει ευρισκόμενος δεν υπάγη εις την έκκλησίαν εις τριών εβδομάδων Κυριακής, καθώς οι προγενέστεροι της συνό

δου ταύτης πατέρες όρισαν, (όχι δηλ. οι της ς, οι έντώ π. κανόνι τούτο ορίσαντες, αν και ανάγνωθι, επειδή αυτοί είναι με

ταγενέστεροι των εν Σαρδική, αλλά άλλοι τινές) είτε αγράφως, είτε και διέγγραφου κανόνος, πόσω μάλλον δεν πρέπει, αλλ'

ούτε συμφέρει νά λίπη πολύν καιρών ο Επίσκοπος από την επαρχίαν του, και ακολούθως να λυπή το ποίμνιό του με την άπουσίαν τους έξω μόνον αν έχη καμμίαν βαρείαν άνάγ ν

-

ι

- - αν

ν κη, και περίστασιν δύσκολον όπου τον εμποδίζει (4). Όρα και τον λέ.
ν - ν - ν ν

και νή. Αποστολικών, και τον π. της τ. παρά του κανόνος τούτου ερανισθέντα αυτολεξεί,

Κανών Β.

:- η Επειδή τινες των αδελφών, και συνεπισκόπων εν τοις πόλεσεν, ένας Επίσκοποι καθίστανται, δοκού

πίτια και σι κεκτησθαι σφόδρα όλίγα υπάρχοντα ίδια, εν έτερος δε τόπος κτήσεις μεγάλας, έξιών και επηκου

ρεϊν δυνατοί εσε τους πένησιν. Ούτως αυτούς συγχωρητέον είναι κρίνομεν, να ειμέλλοεν εις τάς έαυτών

Σαοδικ, κά παραγνεσθαι κτήσεις, και την συγκομιδή των καρπών ποιεσθαι, τρεις κυριακάς ήμέρας, τούτ' έστι τρεις

:1 εβδομάδας, εν τοις έαυτών κτήμασιν αυτούς διάγειν, και εν τη άγχιστευούση έκκλησία, έν ή Πρεσβύτε

:: ιρος συνάγοι, υπέρ του, μή χωρίς συνελεύσεως αυτών δοκεϊν είναι, συνέρχεσθαι, και λειτουργεί, και μη

η "το συνεχέστερον εις την πόλιν, έν ή έστιν Επίσκοπος, παραγγνοιτο. Τούτον γάρ τον τρόπον και τα οικεία

β' ης" της

έν Γάγγρ έ
- - -

κ . και της εν

--

-- - - - - - - ν - -- -- - - - * - - - - - - - - --

(1) Σημείωσα, ότι ο μεν Παύλος, και ο β. κανών της α. νεόφυτου ρος εις διδασκαλίαν Επίσκοπος, αλλά καθ’ υπόθεσιν άν τύχη τοιούτος

εννοούσε τον εξ αγριελαίας της απιστίας, εις την καλλιέλαιου της πί- να ευρεθή ποτέ. Και άρα εις τον β. της ζ.

στεως φυτευθέντα νεωστί κατηχούμενου, Ταυτόν ειπείν τον νεοφώτιστου. (1) Tόσον από τον παρόντα, όσον και από τον κατωτέρω ιβ. γε
- - - ν --- , ----- --- - - να -- - - - - - -- - - τις Αλ. ή - - - - - - 2 κ.άδα- - --------------- - - - -

ο δε παρών κανών νεόφυτου εξέλαβε τον μη εν εκάστω βαθμό της ιε- νεται φανερον, οτι τρεις εβδομάδες μόνον συγχωρείται ο επίσκοπος

ρωσύνης, του νενομισμένον καιρόν τελειώσαντα. να λείπη απο την επαρχίαν του. Η δε ά και β', κατά τον ιτ, κανόνα

(2) Ισως δε το, θρησκείας καθοσιώσει δηλοι, ότι αυτός υπάγει εις αυτής, εις εξ μήνας την έλλειψιν ταύτην και απουσίαν του Επισκόπου

ξένην επαρχίαν διά να επαινεθή, ώς καθωσιωμένος, ήτοι διωρισμένος θεο- εξέτεινε. Σημείωσαν δε ότι τάς τρεις εβδομάδας ταύτας, ο μεν προγε

λογος των ορθών δογμάτων της πίστεως, (καθώς συνεθίζεται και λέγε- νέστερος της συνόδου ταύτης κανών εξέλαβε διά τους λαϊκούς, όπου κατ'

ται, καθωσιωμένος Νοτάριος της μεγαλης έκκλησίας) ή και ώς περί την αυτας δεν συνέρχονται με τους άλλους πιστούς εις την έκκλησία. Η δε

πίστιν θρήσκος, και ευσεβέστατος παρούσα σύνοδος εξέλαβε ταύτας διά τους Επισκόπους, όπου κατ' αυτάς
- - - - - - - - ν - - -

(3) Σημείωσα ότι δεν λέγει αποφαντικώς ο κανών να μην ήναι έμπει- λείπουν από την επαρχίαν των.

- -- - - --------------------------------------------------------- , ----- , ----- , ----- , ----- , -----
-----------

- --

---------------- ---

----------------------
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γη ή Νύσσ.ς" τού
του ι Πέτρου. -αυτού πράγματα παρά την αυτού απουσίαν, ουδεμίαν ύπομενεΐ ζημίαν, και το της αλαζονείας, και

τύφου έκκλίνεν δόξει έγκλημα, -

Ερμηνεία,

Ακόλουθος φαίνεται να ήναι ο παρών κανών με τον ανωτέρω διορίζει γαρ, ότι, επειδή τινες Επίσκοποι, εις άλλας μεν έπαρ

χίας ξένας, έχουσιν υποστατικά λίγα των εκκλησιών τους δια, εις άλλας δε έχουν μεγάλα και πολύκαρπα, από τα οποία ήμπορούν

να βοηθούν τους πτωχούς. Διά τούτο συγχωρείται ότα τοιαύτα υποστατικά έχων Επίσκοπος να πηγαίνη εις το να συνάγητούς καρπούς

αυτών. Να μη πηγαίνη όμως συχνά εις την πόλιν, όπου κάθηται ο Επίσκοπος, αλλά να μένη εις τά υποστατικά του τρεις

εβδομάδας, και κατά τάς Κυριακάς να συνέρχεται εις την γειτονεύουσαν εκείσε έκκλησία, έν ή ένορεύει Πρεσβύτερος, και να

λειτουργή, ήτοι όχι να ιερουργή, αλλά να προσφέρη τους συνήθεις ύμνους τω Θεώ (1) μετά του λαού (τούτο δε να το κάμνη, διά

να μη φαίνεται ότι δεν πηγαίνη εις την έκκλησία, και ακολούθως διά νά μήν προξενή σκάνδαλον εις τους Χριστιανούς, και

τον ανωτέρω παραβαίνη κανόνα) (περί ου ορα τον π. της σ'). Διά τί με τούτον τον τρόπο, και οι καρποί των υποστατικών του

δεν διασκορπίζονται εκ της απουσίας του, αλλά συμμαζώνονται με την παρουσία του, και κάθε κατηγορίαν υπερηφανείας, και

φιλοδοξίας αποφεύγει με το να μην συχνάζη κατ’ εκείνον τον καιρόν εις την πόλιν του Επισκόπου. Όρα και τον νή. Απο

στολικό, και τον π. τής σ'. --

Κανών Γ.

Απος. ιβ.

λ6. λy". τής

δ'. ιγ' τής εν

Αντιοχ, ς".

Αρέσκει, εάν τις Διάκονος, η Πρεσβύτερος, ή και τις τών Κληρικών ακοινώνητος γένητα, και προς

έτερον Επίσκοπον τον ειδότα αυτόν καταφύγο, γνώσκονται αποκεκινήσθαι αυτόν της κοινωνίας παρά

του ιδίου Επισκόπου, μη χρήνα τώ Επισκόπω και άδελφώ αυτού ύβριν ποιούντα, παρέχειν αυτώ κοι έντώ Ναώ
ν -------- -- ν ν - ν ν ν 1. -

νωνίαν. Είδε τολμήσοι τούτο ποιήσαι, γνωσκέτω, συνελθόντων Επισκόπων απολογία έαυτόν υπεύθυ- της αν δεν
α.

νον καθεστάνα.

Ερμηνεία,

Ο παρών κανών διορίζει, ότι εάν γένη ακοινώνητος κανένας "Ιερεύς, ή Διάκονος, ή Κληρικός από τον Επίσκοπόν του, και

υπάγη προς άλλον Επίσκοπο, γνώσκοντα την τοιαύτην αυτού άκοινωνησία, δεν πρέπει ο Επίσκοπος αυτός να συγκοινωνή με

τον τοιούτον ακοινώνητον. Επειδή τούτο εις ύβριν, και καταφρόνησιν λογίζεται του συνεπισκόπου αυτού, του τούτον ποιήσαντος

ακοινώνητον. Είδε τούτο ήθελε τολμήσει νά κάμη, νά γίνεται υπεύθυνος εις το να απολογηθή περί τούτου, όταν γένητών

Επισκόπων της επαρχίας σύνοδος. Ως έγκλημα γάρ ποήσας, ουχί μονομερώς κατακριθήσεται, αλλά και εις δικαστήριον έλ

κυσθήσεται. Όρα και τον ιβ. και λβ. Αποστολικόν

Κανών ΙΔ'.

Απος β'
εγ' κή. λ6"

τής ά. ε. τής

εν τη αγία

Σοφία ά, τής

Eί τις Επίσκοπος οξύχολος ευρίσκοντο (όπερ ουκ οφείλει εν τοιούτω άνδρι πολιτεύεσθαι) και ταχέως

αντικρύ πρεσβυτέρου, η Διακόνου κινηθείς έκβαλείν εκκλησίας τινά εθελήσει. Προνοητέον εστί μη αθρόον

τον τοιούτον κατακρίνεσθαι, και της κοινωνίας αποστερήσθαι, αλλ' ό έκβαλλόμενος εχέτω εξουσίαν έπι

τον Επίσκοπον της Μητροπόλεως της αυτής επαρχίας καταφυγείν. Ειδέό της Μητροπόλεως άπεστίν, η Αντια- κ ι ή ν η η α ν ν ν ε ν - γν ι να Η ". ν ν ό". ς". τής εν

έπι τον πλησιόχωρον κατατρέχειν, και άξουν, να μετά άκριβείας αυτού εξετάζηται το πράγμα. ΟύΙΣ:

χρή γάρ μη ύπέχειν τάς άκοάς τους άξούσι. Κάκείνος δε ό Επίσκοπος ό δικαίως ή αδίκως έκβαλών Ερ: υ

τον τοιούτον, γενναίως φέρειν οφείλει, να ή εξέτασις του πράγματος γένηται. Και ει κυρωθή αυτού ή ατού ρμά
-

απόφασις, ή διορθώσεως τύχη. Πριν δε επιμελώς, και μετά πίστεως έκαστα εξετασθή ό μη έχων την κοινωνίαν

προ της διαγνώσεως του πράγματος, εαυτώ ουκ οφείλει εκδικεί την κοινωνία». Εάν δε, συνελήλυθότες των Κλη

ρικών τινές, κατέδωσε την υπεροψία, και την άλαζονίαν αυτού (επειδή ού προσηκόν έστιν, ύβριν, ή μέμψιν άδι

κον υπομένει») πικροτέρος και βαρυτέρος βήμασιν επιστρέφειν τούτον οφείλουσιν, ίνα τω τα πρέποντα κελεύοντίύ
-- - - ν ν "Γ---- "- "-- 4-ν. - Σλ -- -- ---- - - ν - Αν

πηρετώνται, και υπακούωσιν. είπε γαρ ο Επίσκοπος τους υπηρέτας ειλικρινή οφείλει την αγάπη, και την

διάθεσιν παρέχει, τον αυτόν τρόπον οι υπηρετούμενοι άδολα τους Επισκόποις τα της υπηρεσίας εκτελεν οφείλουσιν

Ερμηνεία,
- - Υ ν ν * -- ν

Ακόλουθος με τον ανωτέρω φαίνεται να ήναι και ο παρών κανών διορίζει γαρ, ότι άνισως κανένας Επίσκοπος θυμώδης

(1) Σημείωσα ότι εκ τούτου του κανόνος αποδεικνύεται το χρέος ό

που έχουσιν οι Αρχιερείς, αλλά δή, και οι λοιποί ιερωμένοι και Κλη

ρικοί, το να μην αφήνουν δηλ. αλλά να αναγινώσκουσε την συνήθη και

παραδεδομένη, επταδικήν ακολουθίαν, μεσονυκτικών, λέγω, όρθρου, ώρας,

εσπερινού, και απόδειπνον ότι δε οι την ακολουθίαν μη αναγνώσκοντες
1 ερωμένοι και Κληρικοί εις μεγάλα υποβάλλονται επιτίμια, δηλούται

απο την φοβεράν ιστορίαν ταύτην, ήτις συνέβη εις τους χρόνους του άγιω

τατου Σωφρονίου Πατριάρχου των Ιεροσολύμων, Επί του Πατριάρχου γαρ

τούτου απέθανεν ένας όσιος και μέγας τώ βίω ανήρ, Ευτρόπιος ονομαζόμε

νος, μέλλων αυτόν ο Πατριάρχης κηδεύσαι εν τώ κοινοταφίω της εν Ιεροσολύ

μος μεγάλης εκκλησίας, ευρενεν αυτώ είκοσι λείψανα ακέραια και άλυτα. Μή

γνώσκοντες δε οποίων ήταν αυτά, έκαμαν άγρυπνίαν, ότε Πατριάρχης και

όλη ή εκκλησία, δεόμενοι του Θεού να τους αποκαλύψη περί αυτών, Λοιπον

ο Θ εορήνοιξε το στόμα ενός των κεκοιμημένων εκείνων και είπεν. Π

μείς είμεθα Ιερωμένοι, και κληρικοί, και δια βιοτικές φροντίδας κατε

--

φρονουμεν την παραδεδομένην ακολουθίαν, δι' ο και άλυτω αφορισμώ ύ

πεβλήθημεν. Ερωτήσαντος δε του Πατριάρχου και μαθόντος, ότι είκοσι

χρόνων ακολουθίαν δεν ανέγνωσαν Έγιναν όλοι οι παρόντες Τερωμένοι

εγγυητα να αναπληρώσουν τήν του κ. χρόνων ακολουθίαν, και ούτω πα

ρευθύς εμύθησαν τα σώματα των... ου μόνον δε οι ιερωμένοι, αλλά και

οι λαϊκοί χρεωστούν να ακούουν, ή να αναγινώσκουν την επταδικήν

ταύτην αίνεσεν. Eι γαρ ο Δαβίδ, και εν τω νόμω ών, και βασιλεύς

με τόσας φροντίδας, ταύτην δεν αμέλει. Ως το λέγει μόνος. Επτάκις

της ημέρας ήνεσα σε (ψαλμ. ριή), πόσω μάλλον δεν πρέπει να την άμε

λούν οι Χριστιανοί. Eι δε επτάκις δεν δύνανται, τους προστάζουν οι

Απόστολοι, εις τας διαταγάς βιβλ. β. κεφ. νή) καν να ακούουν τον
όρθρον καθε ημέραν, (συν τώ όρθρω έννοείται και η λειτουργία) και τον

εσπερινόν. Λέγοντες των επισκόπω,

» την έκκλησίαν ενδελεχίζειν όρθρου και έσπέρας έκαστης ημέρας, και μη

ναπολείπεσθαι το σύνολον, αλλά συνέρχεσθαι διηνεκώς».

34'

«κελευε και παραίνει τώ λαώ εις
ι - -

-- -----------------------------------------------------

---------
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ων (το οποίον πάθος δεν πρέπει νά ευρίσκεται εις τοιούτον άνδρα, μιμητην όντα του πραοτάτου Χριστού) υπό της οργής κινη

θείς, άφoρίση τινά Πρεσβύτερον, ή Διάκονον, πρέπει νά προνοήσωμεν, εις τό νά μή στερηθή ο τοιούτος της κοινωνίας αλόγως,

και παρευθύς, αλλά να έχη άδεια να πηγαίνη προς τον Μητροπολίτη, του αφορίσαντος Επισκόπου, ή, αν λείπη ο Μητροπολί

της, προς τον πλησιόχωρον ξένον Μητροπολίτη, διά να θεωρηθή με ακρίβειαν η αιτία του τοιούτου αφορισμού (!), επειδή δεν

είναι δίκαιον νά μή δίδεται άκρόασις εις τους παρακαλούντας να εξεταχθή ή κρίσις των Ενόσω δε καιρώ εξετάζεται ή κρί

σις, τόσον ο Επίσκοπος ο δικαίως, ή αδίκως άφορίσας, πρέπει να έχη υπομονή, έως ού, ή να κυρωθή η απόφασις του άφο

ρισμού που έκαμε, δίκαια ούσα, ή να διορθωθή, άδικος ούσα Όσον και ο αφορισθείς, πρέπει νά μή παραβή τον αφορισμών,

αλλά να μένη εις αυτόν. Εάν γάρ αυτών παραβή, καταφρονών, και κατά του άφορίσαντος υπερηφανευόμενος, πρέπει οι του

Επισκόπου εκείνου κληρικοί νά συνάγωνται, και με πικρά, και έπιπληκτικά λόγια να φέρουσιν αυτών εις υποταγήν, και ταπεί

νωσιν. Ένα φαίνωνται με τούτο υπήκοοι εις τον οικείο Επίσκοπον. Διότι καθώς ο Επίσκοπος χρεωστεϊνά άγαπά άδόλως τους έδικούς

του υπηρέτας, και Κληρικούς, έτζι αμοιβαίως και οι υπηρέται πρέπει αδόλως να υπηρετούσε τον εδικό τους Επίσκοπον. Όρα

και τον κή, και λβ. Αποστολικόν.

Απος.ιέ της Κανών ΙΕ.

ά τέ. ας" τής Ι. --

.. ε, ι, κ,.

: Ορίζομεν, να,εί τις Επίσκοπος εξέτέρας παροικίας βουληθή, άλλότριον υπηρέτη, χωρίς της συγκα
- και την - π.χ. ο - Α ν ν ν -- Α

:: Ιταθέσεως του ιδίου Επισκόπου, εις τινα βαθμών καταστήσα, άκυρος και αβέβαιος ή κατάστασις ήτοιαύ
Αντιοχ. γ' 7 --- ν -- ΣΑ κ. Α. Αλ - - - ν ή τις - - - - ν -

τής εξερε τη νομίζοι το. Εί τινες δε ημων, εαν του το εαυτος επιτρέψειαν, παρα *ΤΟΥ άδελφών και συνεπισκοπων,

:ς και υπομιμνήσκεσθαι, και διορθούσθαι οφείλουσιν.
έν Καρθιξη". -

Ψή. “Τ - - - - - - -

Ερμηνεία,

Ορίζει ο παρών κανών, ότι, άνισως κανένας Επίσκοπος λάβη Κληρικών από άλλην επαρχίαν χωρίς την γνώμην του Επι

σκόπου του, και χειροτονήση αυτών εις τινα ιερατικών βαθμών, άκυρος μεν να ήνα ή τοιαύτη χειροτονία, ο δε τούτον χειροτο

νήσας, να ελέγχεται περί τούτου, και να διορθώνεται από τους άλλους συνεπισκόπους. Όρα και τον ιέ. Αποστολικόν.

: Κανών Iς".

δ.έ. ι κ κγ', -- -

τ:1 Επειδή πολλάκις εις την τών Θεσσαλονικέων Μητρόπολιν από έτέρων επαρχιών Πρεσβύτεροι και
της τής - . . - - εν

: Α. Διάκονοι παραγίνονται, και ουκ άρκούμενοι βραχεία διαγωγή χρόνου, έναπομένουσί, και άπαντα τον χρό

::Ινον αυτόθι ποιούντες διατελούσιν, ή μόλις μετά πλείστον χρόνον εις τάς έαυτών επανένα έκκλησίας

και τις εν αναγκάζονται. Ούτοι οι όροι, οι και επί των Επισκόπων ώρισμένοι, φυλαττέσθωσαν και επί τούτων των
Καρθ. ξγ.: ξγ προσώπων,

- α -

Ερμηνεία,

Και ούτος ο κανών τάς μεταβάσεις εμποδίζει τών Ιερωμένων από μίαν έκκλησίαν εις άλλη», λέγων, ότι, επειδή εις την

Θεσσαλονίκην πολλαίς φοραϊς ερχόμενοι Πρεσβύτεροι, και Διάκονοι, ή όλην την ζωήν των διαπερνώσιν εις αυτήν, ή μόλις ύστε

ρον από πολλούς χρόνους επιστρέφουσιν εις τας έκκλησίας των. Διά τούτο, καθώς πρέπει να φυλάττωνται απαρασάλευτοι οι κα

νόνες οι τάς μεταβάσεις των Επισκόπων εμποδίζοντες, έτζι παρομοίως πρέπει να φυλάττωνται και οι τάς μεταβάσεις των

Πρεσβυτέρων, και Διακόνων, εμποδίζοντες, Όρα και τον ιέ. Αποστολικόν

Κανών ΙΖ. -

4: Ήρεσεν, να, είτις Επίσκοπος βίαν ύπομείνας αδίκως εκβληθή, ή διά την επιστήμη, ή διά την όμο- - - - - - - -ι - - -- ν -- η ν ν -- --

δ ε ι κ Ιλογίαν της καθολικής εκκλησίας, η διά τήν της αληθείας εκδικίαν, και φεύγων τον κίνδυνον, αθώος και

:: καθωσιωμένος ών, εις έτέραν έλθοι πόλιν, μή κωλυέσθω εκεί επί τοσούτον διάγειν, έως άν επανέλθη,Η -- - -- - 4. - - - - Λ. - -- ν ν ν ,

4: α η τής ύβρεως της γεγενημένης αυτο απαλλαγή ερέθα. δυνηθή Σκληρό, γαρ και βαρύτατον, έλασαν

:: άδικον ύπομεμενηκότα, μή ύποδέχεσθαι ύφήμών. Πλείστη γάρ καλοκάγαθία, και φιλοφρονήσει οφείλει πα
ιέ. ις" Καρθ.1 ν -

έγ' φή. ραδέχεσθαι ό, τοιούτος,

Ερμηνεία,

Επειδή κατά τον ιά, και β. κανόνα αυτής εδώρισεν ή παρούσα σύνοδος, παράνω από τρεις εβδομάδας, να μην διατρίβη

τινας Επίσκοπος εις ξένην επαρχία, ένταύθα διά του παρόντος κανόνος συγχωρεί να διατρίβη εις ξένην επαρχία, έως ού, να

επαναγυρίση εις την επαρχία του, ή να αθωωθή από την ύβριν, και εξορίαν όπου έλαβε του οικείου θρόνου, ο Επίσκοπος ε

κείνος που αδίκως, και τυραννικώς διωχθή, ή διά την ακρίβειαν των δογμάτων της πίστεως, ή διά τί ομολογεί, όσα δόγμα

τα, και παραδόσεις ομολογεί και δοξάζει ή καθολική εκκλησία, ή και διά τι υπερμαχεί διά την αλήθεια», και τους άδικουμένους

και καταδυναστευομένους υπερασπίζεται (καθώς τοιαύτα ήκολούθησαν εις τον μέγαν Αθανάσιο, και Βασίλειο, και Χρυσόστομον,

και άλλους), ο τοιούτος γαρ Επίσκοπος, φεύγωντας τον κίνδυνο, ανάγκη είναι διά νά υπάγη εις άλλην επαρχία, αθώος μεν

ών κατά το άληθές, και δίκαιο, καθωσιωμένος όμως, ήτοι υπόδικος ευρισκόμενος εις τιμωρίαν, διά την τυραννίαν τών διωκό

(1) Σημείωσα, κατά τον Ζωναράν, ότι το να κρίνεται ο αφορισας προς τούτοις, ότι ο παρών κανων αυτολεξεί ανεφέρθη εις την εν Καρ

Αρχιερεύς παρά του πλησιoχώρου "Επισκόπου, εις τον οποίον εκείνος θαγένι σύνοδον, έως του, ή κυρωθή ή απόφασις αυτού, ή διορθώσεως

ουχ υπόκειται, ή καλώς αγώρισεν, ή κακώς, τούτο άν και ποτε ενεργή- τύχη, ώς τούτο φαίνεται εν τους εκείνης πρακτικούς,

θη εν τοις πάλαι χρόνος, αλλά νυν τελείως ουκ ενεργείται. Σημείωσα
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- α η αν --

των. Όθεν σκληρών και απάνθρωποι είναι, ο τοιουτοτρόπως διωχθείς από τον θρόνον του, να μην υποδέχεται από τους συνεα - ν

πισκόπους του με κάθε φιλοφροσύνη, και περιποίησιν (1). Όρα και τον ιέ. Αποστολικόν,

Κανών ΙΗ'.

Επειδή ήσυχοι, και υπομονητικοί οφείλομεν είναι, και διαρκή τον πρός πάντας έχειν οκτον, άπαξ τους εις

κλήρον εκκλησιαστικών προαχθέντας υπό τινων άδελφών ήμών, εάν μή βούλοντο επανέρχεσθαι εις άς κατωνομά

σθησαν έκκλησίας, του λοιπού μη υποδέχεσθαι. Ευτυχανόν δε μήτε Επισκόπου έαυτώ διεκδικεί, όνομα, άλλ'

ουδε Μουσαίον, ώς Επίσκοπον νομίζεσθαι. Είδε λαϊκήν κοινωνίαν απαιτοίε, μη χρήνα αυτούς άρνεσθαι,

Ερμηνεία, --

- - ν η ν -- - ν η ν - --

Ο Μουσαίος, και Ευτυχανος, τοις οποίους αναφέρει ο παρών κανών, και άλλοι ακόμη, Κληρικούς τίνας έχειροτόνησαν, ώς

Επίσκοποι. Ορίζει ούν περί αυτών, ότι οι παρά των τοιούτων χειροτονηθέντες να δέχωνται ώς Κληρικοί. Διότι άγκαλά και οι
χερτονότατες αυτούς δέν έμελλο να ήνα Κληρο διά τινας αιτίας, κά, πταίσματα όπου έκαμα, όμως όταν έχειροτόνησαν

αυτούς, επισκοπικά είχον δίκαια, ώς κεχειροτονημένοι, και διά τούτο εδέξατο τους παρ' αυτών χειροτονηθέντας ή σύνοδος. Πλην

εάν αυτοί οι χειροτονηθέντες δεν θέλουν να επιστρέψουν εις τας έκκλησίας, των οποίων ωνομάσθησαν Kληρικοί, εις άλλας έκ

κλησίας να μην δέχωνται εις το εξής. Ο δε Ευτυχανος και Μουσαίος, δίκαιον και όνομα Επισκόπου ας μη ζητούσε να έχουνΕάν δε και θέλουν να δέχωνται, και να συγκοινωνούν τοις άλλοις, ώς λαϊκοί, δεν πρέπει ν

βάνουσι τούτο, και ας δέχωνται ώς λαϊκοί (2)

- Κανών ΙΘ'.

Ταύτα σωτηριωδώς, και ακολούθως όρισθέντα, και πρεπόντως τη επιτιμία ημών των Ιερέων, και της και οι

Θεώ αρέσαντα και ανθρώποις, την δύναμιν, και την ισχύν εαυτών κατασχεϊνού δυνήσονται, εάν μή και φόβος τας

εξενεχθείσας αποφάσεσιν, ακολουθήση. Ίσμεν γαρ και αυτοί, πλεονάκις διά την ολίγων αναισχυντία, το θείον

και σεβασμιώτατον όνομα της Ιερωσύνης εις κατάγνωσιν έληλυθένα. Eι τοίνυν τις παρά τά πάσι δόξαντα τολ

μήσοι, σπουδάζων τύφω μάλλον, και αλαζονία, ή τω Θεώ αρέσα, έτερόν τι διαπράξεσθαι ήδη γνωσκέτω εγκλή

ματι απολογίας εαυτόν υπεύθυνον καθίστασθαι, και την τιμήν, και το άξωμα της Επισκοπής αποβάλλειν.

να το αρνήται τινάς, ήτοι ας:

Ερμηνεία, -

Επειδή διάφορα εκκλησιαστικά, και σωτηριώδη ή σύνοδος αύτη δώρισε, πρέποντα μεν εις την τιμήν και το αξίωμα των

"Ιερωμένων, ευάρεστα δε εις τόν Θεόν, και εις τους ανθρώπους. Ένα ταύτα έχωσι το κύρος, και την ισχύν, και μη καταφρο

νητικώς παραβαίνωνται. Διά τούτο τελευταίον επρονόησε με τον παρόντα κανόνα να διορίση, και φόβο, και επιτίμια κατά των

παραβαινόντων αυτά. Διότι, πολλαίς φορας διά την αναισχυντίαν των ολίγων Ιερωμένων, όπου παραβαίνουσι τους κανόνας,

κατηγορείται, και δυσφημείται το σεβάσμιον όνομα της ιερωσύνης (3), ταυτόν ειπείν, κατηγορούνται όλοι κοινώς οι "ερωμένοι,

και οι μη αυτούς παραβαίνοντες. Το επιτίμιον λοιπόν των παραβαινόντων τούς κανόνας τούτους, είναι το εξής. Ότι όποιος τολ

μήση να κάμη άλλο τι έξω από αυτούς, υπερηφανευόμενος, και μή σπουδάζωντας να αρέση εις τον Θεόν, ούτος ας ήξεύρη,

ότι δεν θέλει κατακριθή μονομερώς, αλλιώς έγκλημα ποιήσας, τραβχθες εις εκκλησιαστικών δικαστήριο, θέλει απαιτηθή να

δώση απολογία, και θέλει αποβάλει το αξίωμα και την τιμήν της Επισκοπής, ήτοι θέλει καθαιρεθή. Όρα και της ς" τον β'

Κανών Κ. ι -

Και τούτο δε εκείθεν μάλιστα γνώριμον γενήσεται, και πληρωθήσεται, εάν έκαστος ημών των εν τις Ας

τας παρόδος, ήτοι καναλίω, καθεστώτων Επισκόπων θεασάμενος Επίσκοπο, επιζητούν την αιτίαν της:

παρόδου, και που την πορείαν ποιείται. Και εάν μεν εύρη επι το στρατόπεδον απόντα, επιζητήση τας"

αιρέσεις τάς επάνω, προκειμένας, κάν κεκλημένος αφικνητα, άπιόντι αυτώ μηδέν έμπόδιον γίγνοιτο. Είδε επιδεί

ξεως χάριν, καθώς είρηται τη ημετέρα αγάπη, ή δάτινων αξιώσεις σπουδάζοι έπι το στρατόπεδο», μήτε τοις

γράμμασιν αυτού υπογράφειν, μήτε κοινωνείν τώ τοιούτω. --

Ερμηνεία
- -- ν -- -ν --

Ως επιτίμιον κατά των παραβαινόντων και ούτος έδιωρίσθη ο κανών, λέγων. Και τούτο γνώριμον γενήσεται τούτο ποιον ν

(1) Καθώς τοιαύτην φιλοφροσύνην έλαβεν ο θείος Χρυσόστομος απερ- μετανοήσουν, και ζητούν να έχουν τό του Επισκόπου όνομα, να μην εισ–

χόμενος εις την εξορίαν από τον Επίσκοπου της Ταυροκιλικίας, ώστε ακουσθούν, αλλά μόνον ώς λαϊκοί να δεχθούν κατά τον κανόνα. ο δε

όπου, αν ήταν δυνατόν, ήθελε δώσει εις αυτόν εκείνος και τον θρόνον λέγει ό Βαλσαμών, ότι ούτοι ήσαν ανίεροι και αχειροτόνητοι, ουκ αλη

του. Ως τούτο λέγει ο ίδιος Χρυσόστομος (επιστολ. προς Κυριακόν), θές έστιν,

Σημείωσαν δε ότι ου μόνον οι Επίσκοποι, αλλά και Πρεσβύτεροι, και

Διάκονοι, και Μοναχοί πάντες, οι διά την αλήθειαν και τάς παραδόσεις

της καθολικής εκκλησίας διωκόμενοι, πρέπει να λαμβάνουν κάθε δεξίω

σεν, και περιποίησιν άπό τούς Αρχιερείς και Ιερείς, και πάντας τούς

Χριστιανούς, προς ούς αν υπάγωσιν. Οι δε μή ούτω δεχόμενοι αυτούς,

σκληρότατου αληθώς και απάνθρωπον πράγμα ποιούσι, κατά τον κανόνα

τούτου, και ακολούθως μεγάλως άμαρτάνουσι.

(3) Διό καί ό Πηλουσιώτης Ισίδωρος επιστολ. φυβ. ούτω γράφει

«Θείον μέν τι χρήμα ή ιερωσύνη, και των όντων απάντων το τιμώ

» τατον. Υβρίζουσι δε εις αυτήν μάλιστα πάντων οι κακώς αυτήν με

νταχειριζόμενοι, ούς ιεράσθαι παντάπασιν ουκ έχρήν, να μη ώς ανόη

»τοι τά των κακώς αυτήν μετιόντων εγκλήματα, εις αυτήν τρέπειν τολ

»μώεν. Tών γαρ καθυβριζόντων αυτήν αφέμενοι, εις αυτήν τρέπουσε τις

- αιτίας. Πν έχρήν και εκδικίας τυχεϊν, ώς παρονουμένην παρά ανδρών

(2) Σημείωσα ότι ό Ανώνυμος ερμηνευτής λέγει, ότι ό Ευτυχανος και μικρών, και οις ου θέμις αυτή προσάπτεσθαι».

και Μουσαίος, με το να έγιναν σχισματικοί, καθηρέθησαν. Και ότι, εάν

-

-

-
-

-

---------------- ------------------------------------------------- , --------
-------------- --- -

------------------------------------------------------------------------------------ , ----- , ------------------------------------------------------------ -----------

-

---------------------- --------- - - - Γ------ --------------------------------------------------------------------- , ----------------------------------------------- , ----------------------------- --

- ------------------------ , ----------------------------------------------------------------------
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-

το νά μή κατηγορήται δηλονότι ή Ιερωσύνη διά τήν των ολίγων αναισχυντία». Και πληρωθήσεται. Με ποιον τρόπον; Εάν δηλ.

ο καθ' ένας από ημάς τους Επισκόπους τους ευρισκομένους εις τάς στράτας τάς δημοσίας, και τα περάματα, διά μέσου των

οποίων έχουν να διαπερνούν όσοι έρχονται προς το έν τη Ρώμη τότε ευρισκόμενον βασιλικών παλάτιον, καθώς και διά μέσου

του καναλίου, ήτοι του υδραγωγού, διαπερνά το νερό». Εάν, λέγω, τινάς από ημάς ήθελεν δεί άλλον τινά Επίσκοπον διαπερ

νώντα, να τον έρωτά, διά ποίαν αιτίαν εκείθεν απερνά, και που υπάγει; Και αν μεν μάθη, παρ' αυτού, ότι υπάγει εις το βασι

λικών στρατόπεδον να τον έρωτά δεύτερον, αν διά τας ρηθείσας εν τω ζ. ή και θ'. κανόνι αιτίας υπάγη, ήγουν διά βοήθεια,

δρφανών, και χηρών, και λύτρωσιν καταδίκων, και αν καλούμενος από τον βασιλέα υπάγη; (1) Και αν μεν μάθη, ότι προσ

: ών από τον Βασιλέα, πηγαίνει, να μην εμποδίζεται. Είδε πηγαίνη διά νά προξενήση εις τινας αξιώματα κοσμικά,

ή πηγαίνη διά νά επίδειξη την διδασκαλία του εν άλλη επαρχία, και να διαλεχθή με τον εκείνης Επίσκοπον προς καταισχύ

νην αυτού, κανένας Επίσκοπος να μην υπογράφη εις τα απολιτικά, και ειρηνικά γράμματα που βαστάζει, ούτε να συγκοινωνή
» -

- »

με αυτόν Ανάγνωθ και τον ιά της εν Αντιοχεία, - -

------ -------------------------------------------------------

--

Ε

Α

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΣΥΝΑ

ΧΘΕΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΟΑΕΓΟΜΕΝΑ.

α

Η άγια αύτη τοπική σύνοδος συνήχθη εν Κωνσταντινουπόλει μετά την άγια, και οικουμενικήν β. σύνοδο, εν έτει 394, κατά

τον Δοσίθεον, και την συλλογήν των συνόδων, την υπό του Μίλια γενομένην, επί της βασιλείας Αρκαδίου και Ονωρίου. Πα
-- ν

και άλλοι δεκαεπτά Επίσκοποι κατ' όνομα, και άλλοι διάφοροι ανώνυμοι, μετά παντός του ιερατείου, καθεσθέντες έντώ φωτι

στηρίω της μεγάλης έκκλησίας. Αίτιον δε της συναθροίσεως ταύτης έστάθη ή υπόθεσις δύω Επισκόπων "Αγαπίου και Βαγαδίου,

οι οποίοι εζήτουν να επισκοπεύουν και οι δύω εν ταυτώ, εις την επισκοπήν Βόστρης. Και μάλιστα, διά τι έφθασε να καθαιρε

θή ο Βαγάδιος από δύω μόνους Επισκόπους, οίτινες και είχον τελευτήσει τότε κατά τον καιρόν της συνόδου, Οθεν περί τούτου
ν ν -- - η ν

ώρισε, ή σύσιος αυτη τους παρόντες δύω κανόνας αναγκαίους όντας εις την τής έκκλησίας ευταία τε και καταστατι, Ούτινε

επικυρούνται, αορίστως μεν από τον ά της δ. και ά της ζ. ώρισμένως δε από τον β' της σ'. (αύτη γάρ ή σύνοδος είναι περί

ής ταύτα λέγει ο β' της σ', «προσέτι γεμη, και τών αύθις ένταύτη τη θεοφυλάκτω και βασιλίδι πόλει συνελθόντων επί Νε

»κταρίου του της βασιλίδος ταύτης πόλεως προέδρου, και Θεοφίλου του γενομένου Αλεξανδρείας άρχιεπισκόπου), και διά της

επικυρώσεως ταύτης οικουμενική» τρόπον τινά αναλαμβάνουσι δύναμιν. Η σύνοδος δε αύτη, ονομάζεται μεν, πραχθέντα υπομνή
-

ματα εν Κωνσταντινουπόλει περί Αγαπίου και Βαγαδίου, έκατέρρυ άντεχομένου της επισκοπής Βόστρης, κείται δε εν ταις παν
ν

ε

ν - -- - - ι ν

δέκτας μετά την έν Καρθαγένη σύνοδο, ουκ ορθώς. Διό ημείς ακολουθήσαντες τους χρόνους, καθ' ους γέγονεν, ώς και περί
- -- - - η , -- -

των άλλων τοπικών έποιήσαμε, ώδε προ της έν Καρθαγένη αυτήν έτάξαμεν. --

ΟΙ ΔΥΩ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΝ κΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΣΥΝΑΧΘΕΙΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

- - ΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΟΙ. -

Κανών Α.

Αποτ α - Ορίζομεν, ώστε μη εξείναι υπό δύω χειροτονείσθαι Επίσκοπο, ακολούθως τη εν Νικαία Συνόδω,

Ερμηνεία

- ν

Επειδή η άγια, και οικουμενική
-

- - -

κα για χειροτονουν τον επισκοπου, α

για

- - N" -- - ν ν ν

ν ζει εν τω δ. αυτής κανόνι ότι τρεις Επίσκοποι εξάπαντος να συνάγωνται,

Α. ι

ν

-- - * - - -- - - ν

κολουθήσασα εις τον δεύτερον διορισμών του Αποστολικού ά., ούτω και η παρούσα άγια σύνο
ν » - -

Ο α.

-- - 1 ν - - - - ν »

δος διορίζεται, να μη χειροτονήται από δύω μόνους Επισκόπους Επίσκοπος. Και άρα τον Αποστολικόν.

- ν -------------

Κανών Β. -- -

Απος, οι Ορίζομεν μη χρήνα προς το εξής μήτε παρά τριών, μήτε γε παρά δύο, τον υπεύθυνον Επίσκο

πον δοκιμαζόμενον καθαιρείσθαι. Αλλά πλεονες συνόδου ψήφω, και, ει δυνατόν, πάντων των επαρχιωτών, καθώς

και οι Αποστολικοί κανόνες δωρίσαντο. Ένα τή των πολλών ψήφω ακριβεστέρα ή κατάκρισις του άξιου καθαι

ρέσεως δεικνύητα, παρόντος και κρινομένου,

(1) Δεν είναι εναντίος ό κανών ούτος με τον ή της αυτής ταύτης από όλους τους Αντιοχείς, και παρά Θεού πεισθείς, επήγεν εις τον Βα

συνόδου των μη συγχωρούνται αυτοπροσώπως να πηγαίνη ο Επίσκοπος σιλέα Μέγαν Θεοδόσιον όπου εφοβέριζε να αναστατώση την Αντιόχειας,

εις τον Βασιλέα. Επειδή προσθέτει ούτος, ότι να πηγαίνη ναι ο Επί- και παρακαλέσας αυτόν κατεπράυνε τον θυμόντο, ως λέγει ο Χρυσό

σκοπος αυτοπροσώπως, εάν όμως καλεσθή από τον Βασιλέα, και όχι στομος (λόγ. σ. και ά. Ανδριαντων) πλην και τότε με προσκλητικά

αφ' εαυτού του. Έξω μόνον αν ήναι ανάγκη μεγαλωτάτη, και κίνδυνος γράμματα του Βασιλέως πρέπει να πηγαίνη, και όχι αν εαυτού

εις όλην την πόλιν. Καθώς και ο Φλαυϊανός Αντιοχείας, παρακληθείς

--------------------------------------------------- , ----- , ----------------------- -------------------- - ----------------- - - -- -------------

----------- , -------------

----------------------- ------------ -

-- ----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ ------------- , ----- - - -

- -- ------------- , ----- , ----- , ----- , ------------------------ - - - --------- , --- -- - - -- ----------------- -------------------- --- Α" -- -

όντες δε εν αυτή ήσαν Πατριάρχαι τρεις Νεκτάριος Κωνσταντινουπόλεως, Θεόφιλος Αλεξανδρείας, και Φλαυϊανός Αντιοχείας,
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-

* - - -- α ν Α

Επειδή, ώς τις

3.-Σ να λέ, 2- λέ ν 1 - - -

σα σύνοδος, και λέγει, οτι πλεον εις το εξη

ήτε από τρεις, αλλά από την σύνοδον τώ
μήτε απο τρεις, αλλα απο την συνοοον των

κα

κόπων, και αν
- * ν Α αν ν ν --------

παρχίας, καθώς και ο οδ. των Αποστόλων κανών διορίζει. Ένα με την ψήφο

Ερμηνεία,

- -- -- "Π--- , ----- , ----- , - τη

προείπαμε, ο Βαγάδιος Επίσκοπος καθρέθη παρανόμως από δύω μόνους Επισκόπους, αναιρεί τούτο ή παρού
η Α Σ

ς δεν πρέπει ο υπεύθυνος Επίσκοπος να καθήβεται, μήτε από δύω Επισκόπους,
Σ

περισσοτέρων Επισ Έναι δυνατόν, και όλων των Επισκόπων της έ

των πολλών ακριβεστέρα γένηται ή καθαίρεσιςν

- ν ν ν Α - - - - * --- -- Σ. - - - "- α 1 - 1

του τοιούτου Επισκόπου, όστις και πρέπει νά ήναι παρών να κρίνεται, και όχι λείπωντας να καταδικάζεται. Όρα και τον οδ.ν

Αποστολικόν.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΚΑΡΘΑΓΕΝΗ,

-------- -Ο---------

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΠΡΟΑΕΓΟΜΕΝΑ.

Η εν Καθανές (1) ανακα τοπική 2 σύνοδος

εναγεν (1) αγ
δε

ι

τα

(3) συνήχθη εν έτει μεν τώ από Χριστού 418. ή 419

της ύπατείας του έν Ρώμη βασιλέως Ονωρίου, και ογδόω του εν Κωνσταντινουπόλει βασιλέως Θεοδοσίου του Μικρού, κατά

σεκρέτον της εκκλησίας Φαύστου. Οι δε εν αυτώ διαπρέποντες Πατέρες ήσαν, ότε προκαθήμενος πάντων της Καρθαγένης
Η N

ν

. Εν

- Ν. Ν. ν

τω ρωοεκατω

Επίσκοπος Αυρήλιος (όςτς και Πάπας εν πολλοίς τόπος των πρακτικών της αυτής συνόδου ονομάζεται παρά των Πατέρων),

Βαλεντίνος της πρώτης καθέδρας της Νουμιδικής χώρας, Αυγουστίνος επίσκοπος Ιππώνης, και Τοποτηρητής της Νομιδικής έ

παρχίας, και λοιποί άλλοι τοποτηρητα όλων των επαρχιών της Αφρικής, τον αριθμών όντες, κατά μεν τα πρακτικά αυτής,

217 κατά δε τον Φώτιον 225. κατά δε άλλους 214. παρήσαν δε τη συνόδω ταύτη και τοποτηρηταί τού Ρώμης Ζωσίμου

Φαυστίνος επίσκοπος Πικένου της Ποντετινής έκκλησίας της Ιταλίας, και Φίλιππος και Ασελλος, οι Πρεσβύτεροι. Συνεκροτή

θη δε αύτη, προηγουμένως μεν κατά Πελαγίου, και Κελεστίου του μαθητού αυτού, (4) και κατά Δονάτου (5) επομένως
ν - «Ν

δε και κατά Απιαρίου του Πρεσβυτέρου Σίκκης (6), διήρκεσε δε

κάτου ογδόου αρξαμένη, έτελείωσεν εν τώ τετρακοσιοστώ εικοστώ
- - - - Λ. Α

της συνόδου τρεις Πάπα εις την "Ρώμην, Ζώτινος, Βονιφάτος,
ν ν αν η

Πάπας, Αναστάσιος, και άρα τον ξε" κανόναρεται και τέταρτος

εις χρόνους ολοκλήρους έξι Από γαρ του τετρακοσιοστού δε

τετάρτω. Συμβέβηκε δε να χρηματίσουν εις όλον τον καιρών

και Κελέστιος (αγκαλά και εις τα πρακτικά αυτής αναφέ

τής αυτής). Μετά τάς πολλάς ούν εξετάσεις, και τρακτα

--> -->ύς όπου αύτη έκαμεν, εξέθετο και ομά ίνας, αφορώντας εις την τής έκκλησίας ευταξίαν και κατάστασιν, οίτινες είναι οι εφεξής, (7
σμούς όπου αύτη έκαμεν, εξέθετο και ρμά κανόνας, αφορώντας εις την της εκκλησίας ευταξαν και κατάστασιν, οίτινες είναι οι εφεξής, ( )

(1) Καρθαγένη ήτον ποτε πόλις περιφανεστάτη της ιδίως λεγομένης

Αφρικής, Προκονσουλιανή, ήτοι Aνθυπατιανή καλουμένη, ήτις είναι ή

αυτή Καρχηδών, με δύω ονόματα ονομαζομένη, Καρθάγω γαρ ή Καρθά

γενα λέγεται απο τους Λατίνους, Καρχηδών δε από τους Έλληνας, "Ε

–ειδή εκατοίκησαν εις αυτήν πρό της αλώσεως της Τρωάδος 5 έτη

Ξώρος και Καρχηδών, και άλλοι φοίνικες. Εκτίσθη δε αύτη από την

Διδώ, ήτις έφερεν εκεί λαόν πολύν από την Τύρου, τετιμημένη με θρό

τον Μητροπολίτου, όστις είχεν υποκειμένους επισκόπους 125 και προ

καθημένη διά τούτο όλων των επαρχιών της Αφρικής, Ήδη δε ευρίσκε

τα κρημνισμένη, και από τον κρημνισμάτων αυτής εκτίσθη ή περίφημος

πολις Τούνεσι, απέχουσα της Καρθαγένης 12 μίλια προς ανατολάς (όρα

τον Μελέτιον εν τη γεωγραφ, σελ. 588 και 538), είχε δε προνόμιου ο

Καρθαγένης Επίσκοπος άνωθεν και έξ αρχαίου έθους δεδομένου, τό να

λαμβάνη από όποιον επαρχίαν (την υποκειμένων αυτώ δηλ.) θελήση ξέ

νους κληρικούς, και να τους χειροτονή Επισκόπους, κατά τον ξυ αυτής

κανόνα. Ο δε Ιουστινιανός νικήσας τους Βανδάλους εις την Αφρική,

και παραλαβών αυτήν, έδωκε προνόμιον εις τον Καρθαγένης διά νεαράς

αυτού να είναι αυτοκέφαλος, και να χειροτονήται από τους ιδίους του

Επισκόπους, ώς έδωκε το αυτό εις την ά. και β. Ιουστινιανή, αγκαλά

και άλλοι λέγουσιν ότι είχε το προνόμιον αυτό εξ αρχής ό Καρθαγέ

της, ανενεώθη δε μόνον από τον Ιουστινιανόν. Πρώτη δε και της Αχρί

δος αυτής έστιν ή Καρχηδών. Φησί γαρ ό Ιουστινιανός εν τη ρλά.

νεαρά, ότι δίδει εις τον της Αχρίδος Επίσκοπον το δίκαιον της Αρ

χιερωσύνης, όπερ έδωκε και τώ επισκόπων της Ιουστινιανής Καρχηδόνος.

και άρα τον Χρύσανθου σελ. πδ. του συνταγματίου, και την υποση

μείωσιν τού ή της γ. "Ο δε Θεοφύλακτος έρμηνεύων τον Ιωνάν λέγει,

ότι Θαρσίς να ονομάζετο ή Καρχηδων παρ’ Εβραίος,

(2) Όρα ότι και με όλον όπου ήσαν παρόντες τη συνόδω ταύτη

οι του Πάπα τοποτηρητα, παλιν ή τοπική έμεινε τοπική και ουκ έγές

νετο οικουμενική. Με το να μην ήταν παρόντες ή αυτοί, ή οι τοποτη

ρητα αυτών, και οι της Ανατολής Πατριάρχαι. Ώστε και ο Πάπας

μέρος μόνον των συνόδων των οικουμενικών έστιν, ώς και οι λοιποί Πα

τριάρχα, και ουχί επάνω τών συνόδων ώς φαντάζονται νύν οι της

Ρώμης ποντίφηκες.

(3) Σημείωσα ότι σύνοδος κυρίως λέγεται ή διά πολλών συνελεύσεων

απαρτισθείσα ολική σύνοδος. Τα δε πρακτικά της παρούσης συνόδου, και

- --------------- , -----, ----- , ---------

κάθε μίαν άπό τάς έν αυτή γενομέας δέκα συνελεύσεις, συνόδους όνο

μαζουσι καταχρηστικώς, αίτινες πραξεις ονομάζονται από τα πρακτικά

των οικουμενικών συνόδων. -

(!) Κατά Πελαγίου ήθροίσθη ά. σύνοδος εις Ιερουσαλήμ υπό τού Πα

τριάρχου Ιωάννου, κατά τον μοναχών "ορόσιου, β. την Λύδδαν

(ήτες και Διόσπολις όνομάζεται) υπό ιδ. επισκόπου, εν έτει 515 παρόν

τος του Ιεροσολύμων Ιωάννου. Εκατηγορουν δε του Πελαγίου εν αυτή

δύο Επίσκοποι απο Γαλλίας Nέπορος και Λάζαρος. Τι δε συνεπεράνθη

εις την σύνοδον ταύτην ; Eό διηγείται ο θείος Αυγουστίνος. Υποκριθείς

γαρ εν αυτή ο Πέλαγος, ανεθεμάτισε τα των αιρέσεων αυτού ιβ. κεφ.

και ως μετανοήσας έσυγχωρήθη. Αλλ' ο αιρεσιάρχης έμεινε πάλιν αι

ρεσιάρχης. Όθεν επειδή μετ' ολίγον εφανέρωσε πάλιν την αίρεσίν του,

και ήρξατο αύτη να πλεοναζη εις την Αφρική, διά τούτο συναχθείσα

ή παρούσα εν Καρθαγένη σύνοδος, ανεθεμάτισε τα αιρετικά του φρονή

ν

- , -

--------

- - - - - - ν

ματα εις κανόνας ή από οκ. έως ρεζ και όρα εκεί τους τόπους. Συν

τώ Πελαγίω δε αναθεμάτισε και του Κελέστιον τον μαθητήν αυτού, τα

εκείνου παρομοίως φρονούντα. Κατά γαρ του Φώτιου οι της αιρέσεως

ταύτης οπαδοί, ποτέ μεν Κελεστιανοί, ποτέ δε Πελαγιανοί ονομάζονται.

Εφρώνουν δε ούτοι συντόμως ειπείν, ότι το αυτεξούσιον προηγείται της

χάριτος, και το θέλημα του ανθρώπου αρκεί εις εκπλήρωσιν των εν

τολών του Θεού. Όρα δε και την του α. της γ. συνόδου υποσημείωσιν.

Μετά δε την παρούσαν σύνοδον, και εν Κωνσταντινουπόλει συνήχθησύ

νοδος άλλη κατά του αυτού Πελαγίου. Και η γ. δε οικουμενική μετά

την παρούσαν συναχθείσα, κατεδίκασε τον Κελέστιον.

(5) Περί του Δονάτου, και των απ' αυτού Δουατιστών, αναφέρουσεν
--

-
-

οι τής παρούσης συνόδου κανόνες. Ο νέ ξτ", οέ, ος . ος . οή. γή. ρ -

ρά. ρβ' ρη. ρί οκή. ριθ. όρα τους τόπους.

(6 Περί τούτου δρα εις την ερμηνείαν τών δύω της παρούσης αν

νόδου επιστολών, -

(7) Δίδομεν ειδησιν εις τους φιλολόγους, και αναγνώστας των κανόνων

τούτων, ότι, επειδή αυτοί, όχι μόνον διάφοροι ευρίσκονται κατά την πο

σότητα τού αριθμού, (παρά μεν γαρ τους εξηγητας τών κανόνων ρλζ.
αριθμούνται, παρά Δοσιθω ρλή, παρά τιση των Λατίνων ρμή και παρ φ

άλλοις άλλως), αλλά και ηνωμένοι μεν ευρίσκονται οι κατά το πράγμα

διηρημένοι, διηρημένοι δε, οι κατά το πράγμα ηνωμένοι. Εις πολλώτα

τα δε μέρη και οι τίτλοι και επιγραφα, ή αι περιλήψεις αυτών, αντί
--
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επισφραγιζόμενοι και επικυρούμενοι, ώρισμένως μεν και ονομαστι απο τον β. κανόνα της άγιας και οικουμενικής ς συνόδου,

άπλώς δε και άορίστως από τον ά της δ', και τον ά της ζ. τον πθ. κανόνα αυτής αυτολεξεί αναφέρει ή άγια και οικουμενι
ν - - - -

κή έ σύνοδος, και διά της επικυρώσεως ταύτης, οικουμενικήν τρόπον τινά αναλαμβάνουσι δύναμιν,

ΟΙ ΡΜΑ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΝ ΚΑΡΘΑΓΕΝΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΟΙ,

Κανών Α. 1. (1)

«Ταύτα ούτω παρ' ημίν έχοντα τά ίσα τών όρισθέντων, άπερ τότε οι πατέρες ήμων εκ της εν Νικαία συνόδου
» - ν τ ν ν ν - - - ν ν - -

»μεθ εαυτών κατήγαγον. "Hς τον τύπον φυλάττοντα τα επόμενα και όρισθέντα παρ' ήμων, φυλαχθήσεται βε

»βαιωθέντα». -

- ν

Ερμηνεία,

Επειδή εις την παρούσαν σύνοδον άνεγνώσθησαν, τόσον ή ομολογία της πίστεως, ήτοι το, Πιστεύω, όσον και οι κ. κανόνες

της έν Νικαία άγιας και οικουμενικής ά. συνόδου. Ο ά ούτος κανών διορίζεται, ότι ταύτα τα αναγνωσθέντα, άπαραλλάκτως

έχουσι και τά παρά τη Αφρική ευρισκόμενα αντίγραφα, και ίσα της ανωτέρω ομολογίας της πίστεως και των κανόνων. Τα

οποία οι εις την ά: εκείνην σύνοδον τότε ευρεθέντες Αφρικανοί Πατέρες, έφεραν μαζή τους εις την Αφρική». Ήσαν γαρ, ως

φαίνεται, παρόντες εκεί »

εν

σε τη συνόδω και εξ Αφρικής Επίσκοποι (2). Λοιπόν άνισως και τά παρ’ ημών, ήτοι τα παρά τής συ

νόδου ημών ορισθέντα (και μάλιστα περί της έκκλήτου των Πρεσβυτέρων, και Διακόνων, περί ής, ώς είπομεν, αμφιβάλλοντες,

έγραψαν προς τον Κωνσταντινουπόλεως, και Αλεξανδρείας, να αποστείλωσιν εις αυτούς τα αυθεντικά, και άληθέστατα ίσα της

έν Νικαία, τα οποία, ως φαίνεται, δεν είχαν ακόμη αποσταλή) ή τα μέλλοντα ορισθήναι, φυλάττουσε τον τύπον και την άκο

λουθίαν της ά. συνόδου, θέλουν διαμένει βέβαια, και άπαρασάλευτα.

Κανών Β. 2.

«Θέλοντος του Θεού, ίση όμολογία, ή εκκλησιαστική πίστις ή δι ήμών παραδιδομένη, εν ταύτη τή ενδόξω

- συνελεύσει πρωτοτύπως όμολογητέα έστίν. Έπειτα ή εκκλησιαστική τάξις, μετά συναινέσεως εκάστου, και όμου

πάντων, φυλακτέα έστί. Προς βεβαιότητα δε της των αδελφών και συνεπισκόπων ήμων τών έναγχος χειροτο

νηθέντων διανοίας, ταύτα δει προσθείναι, ά παρά των πατέρων βέβαια διατυπώσει παρελάβομεν. Ωστε, της Τριά
δος, τουτέστι του Πατρός, κα τού Υίου και του άγιου Πνεύματος, την ενότητα, τη μηδεμιαν έχειν διαφοράν

γινωσκομένην, εν ταις ήμετέρας διανοίας έγκαθιερωθείσαν κατέχομεν. Και, καθώς έμάθομεν, ούτω τους λαούς

του Θεού διδάξομεν. --

Ερμηνεία,

ΑΔιορίζεται ο παρών κανών, ότι εις

υπομένη οθόδοξος πίστις, ήτις ο
κηρυττομενη ορυοοοςος πιστς, ητς

- -- ν

γία», ή όπου την ώμολόγησε και ή ά.

λους τούς έν τη συνόδω ευρισκομένους,ν

την σύνοδον ταύτη, πρέπει προηγουμένως μεν να κηρυχθή ή παρά πάσης της εκκλησίας

ά μέσου των Επισκόπων, και εις τους άλλους λαούς παραδίδεται, με την σην ομολο
4. S - ν όλ α θεξής » λ -ί "Η Σ ν --

συνορος και ολη η καθεξης εκκλησια. με ιση,

Ακολούθως δε και να κηρυχθή, ότι πρέπει να φυλάττητα και από τον καθ

ν

ήτοι κοινήν και σύμφωνον άπό όι Αν

ενα χω

ριστά Επίσκοπο, και από όλους όμου, ή της εκκλησίας διάταξις και κανόνες. Προς βεβαίωσιν δε και πληροφορίαν τών νεο
-- κ "Α Α - Αγν α ν Λ, ν Λ ν

χειρο τονητων "ρχιερέων, ο ορίζει ως εν συντομω τι πρεπει ναν - Α ν ΕΤΤ , A φρονούν περί της αγίας Τριάδος, δηλ. ότι πρέπει να έχουν ε
- ν" - η N -

σφραγισμένην εις την διάνοιάν τους τούτην την δόξαν, ότι τα τρία πρόσωπα της αγίας Τριάδος, ο Πατήρ, ο Υιός, και το ά
- - - α - - ν ν » - ν

γιον Πνεύμα, είναι ηνωμένα κατά την ουσία, και
ν - αν ν - και η

εχουν καμμίαν διαφοράν ΧΧ : α) Α.

ν - ν

δόξαν, και δύναμιν, και τα άλλα πάντα της ουσίας ιδιώματα,

Και ότι, καθώς αυτοί δοξάζουν, και έμαθαν, έτζι και τον χριστώνυμον λαόν νά διδάσκωσιν.

η

Χωρίς να

Κανών Γ. 3.

Απος. ε. τής

ς. β', γ'.

Χ.μή τής εν

Γάγγ. δ.τής

ν - - -- ν ν ν - ν ν

Ηρεσεν, ώστε τους τρεις βαθμούς τούτους, τους συνδέσμω ται της αγνείας διά της καθιερωσύνης

συμπεπλεγμένους (φημι δή Επισκόπους, Πρεσβυτέρους ΧΟΙ Διακόνους) ως πρεπει οσοις Επισκόποις,

και "Ιερεύσι Θεού, και Λευίτας, και υπουργούσε θείος καθιερώμασιν, έγκρατείς είναι έν πάσιν. Όπως δυ

κυρίων κανόνων και αριθμούνται, και εξηγούνται έως και από τον Ζω

ναράν, Βαλσαμώνα, Αριστηνόν, και Ανώνυμου. Και είναι να θαυμάση

τινάς πώς οι ευλογημένοι αυτοί εξηγηται ελανυάσθησαν τόσου, και δεν

έκαμαν καμμίαν περιέργειαν, και διάκρισιν, ανάμεσα εις τους κυρίους

κανόνας τους έπιγραφομένους, και εις τας επιγραφάς αυτών. Oύ μόνον

δε ταύτα, αλλά το μεγαλήτερον είναι, ότι οι κανόνες ούτοι δεν ήτον

τη αληθεια κανόνες και όροι κατά το όνομάτων. Αλλά εις πολλότατα

μέρη ήταν διαλέξεις μόνον και διαλαλια των πατέρων μετά ερωτήσεων

και αποκρίσεων, και άπλώς ειπείν, Πράξεις και πρακτικά, και εν τω

γίνεσθαι κανόνες, ουχί εν τώ γεγενήσθαι. Όθεν διά ταύτα πάντα έπε

μελήθημεν, όσον το δυνατόν μας, και με πολλήν περιέργειαν εκτενίσαμεν

τους κανόνας τούτους, τούς φύσει διηρημένους διαιρέσαντες, και τους

φύσει ήνωμένους ενώσαντες, τις επιγραφάς άποβαλόντες, και τάς διαλέ

ξεις και έρωταποκρίσεις εις όρους και κανόνας άνακεφαλαιώσαντες. Και

να συντόμως είπω, ήδη κανόνας τωόντι αυτούς έποιήσαμεν, όντας προ

του, πρακτικά. Και λοιπόν ας μη μάς κατηγορήση τινάς διά τούτο, αλλά

------------- , ----- , ----- , ----- - - - - -

μάλλον και άς μάς ευχαριστήση διά τον κόπον, ά. μεν διά τι τούτο

έποιήσαμεν, ακολουθήσαντες εις το παράδειγμα εκείνων, όπου τοιουτο

τρόπως άνεκεφαλαίωσαν, και όρους και κανόνας έποίησαν τον κθ. και

λ. της δ. συνόδου κανόνας, όντας το αληθεία πράξεις και έρωταποκρί

σεις. Ομοίως δε και εκείνων όπου άνεκεφαλαίωσαν εις κανόνας τάς έρω

ταποκρίσεις της Σαρδικής. Και β. ότι τούτο ουχί ιδία γνώμη έποιή

σαμεν, αλλά μετά ερωτήσεως και βουλής τών σοφωτέρων και διακρι

τικωτέρων από ημάς.

(1) Ούτος ό δι' Αραβικών σημείων, αριθμός είναι κατά τους ερμη

νευτάς Ζωναράν, και Βαλσαμώνα, να ο βουλόμενος, ευκόλως ευρίσκη τους

κανόνας τούτους εις το Ελληνικόν.

(2) Ούτοι φαίνονται να ήταν ό Καρθαγένης Καικιλιανός, όστις ήτον

επί Κωνσταντίνου του Μεγάλου, και οι μετ’ αυτού κ. Eπίσκοποι, Δοσιθ.

997. της δωδεκαβίβλ. Καθώς και ό κλεινός Ευγένιος τούτο λέγει εν τη

λογική σελ. 304. αυτό τούτο σημειούται και εν τη αρχή της συνόδου

ταύτης εις το Ελληνικόν.

-- ------------------------------------------------------------------------



ΤΗΣ ΕΝ ΚΑΡΘΑΓΕΝΗ ΣΥΝΟΔΟΥ -- 273

νηθώσιν, δ παρά του Θεού άπλώς αιτούσι, επιτυχεί». Ένα και το διά των Αποστόλων παραδοθέν, και; δ'.

εξ αυτής αρχαιότητος κρατηθέν, και ήμες όμοίως φυλάξωμεν. ν. -

Ερμηνεία,

Η έγκράτεια που ζητεί ο παρών κανών νά έχουν οι Αρχιερείς, ιερείς, και Διάκονοι, είναι το νά κάμνουν υπόσχεση ότα

χειροτονούνται, ότι νά μή σμίγωσιν ουδέποτε σαρκικώς μετά των γυναικών αυτών, μετά και της συμφωνίας τούτων αυτών

Αλλά να εγκρατεύωνται, ήτοι να παρθενεύουσιν από αυτάς, ώς από τον ακόλουθον δ' της παρούσης συνόδου κανόνα τούτο δη

λούτα, αλλά δή και από τον λ. της ς, να, λέγει, διά της παντοτεινής εγκρατείας ταύτης και καθαρότητος, ήτις πρέπει να

ευρίσκεται εις τους υπηρέτας της αναιμάκτου θυσίας, της τω Θεώ καθιερωμένης, και της έν πάσι τοις άλλοις κακούς έγκρα,

τείας, δυνηθώσι νά λάβουν παρά Θεού τά υπέρ της σωτηρίας του λαού αιτήματά των, ώς μεσίτα Θεού, και ανθρώπων υπάρ

χοντες. Και να, και την διά των Αποστόλων (1), και από την αρχαιότητα επικρατήσασαν παράδοση, τατο ειπείν, και τάς

εγγράφους παραδόσεις, και τάς άγράφους, κατά τον Βαλσαμώνα και Ζωναρά, και αυτοί ομοίως φυλάττωσιν. Η δε ς οικου

μενική σύνοδος, την εν τώ παρόντι κανόνι ταύτην έγκράτειαν των Ιερωμένων, αιχμαλωτίζουσα εις την υπακοήν τού Χριστού,

και την τοπικήν ταύτην συνήθεια, οικουμενικών κανόνα ποιούσα, εξέλαβε, κατά τον γ. αυτής κανόνα, αντί της έγκρατείας όπου

πρέπει να έχουν οι Ιερωμένοι εν τω καιρώ της εφημερίας των. Τους Αρχιερείς δε μόνους ώρισε νά παρθενεύουν παντοτεινά από

: γυναικάς των. Και ανάγνωθι τον β' και γ' αυτής. Αλλά και τον έ: Αποστολικόν,

ν ν -- Α'πος. ε. τής

Κανών Δ. 4. ς". β', γ' λ.

μή, τής εν

Αρέσκει να "Επίσκοπος, και Πρεσβύτερος, και Διάκονος, και πάντες οι τά ιερά ψηλαφώντες, της σω-:

φροσύνης φύλακες, γυναικών απέχωνται. - ιγ".λγ'

-- Ερμηνεία,

Και ούτος ο κανών παρομοίως, διορίζεται, ότι οι Επίσκοποι, ιερείς, και Διάκονοι, αλλά δή και οι τά ιερά ψηλαφώντες, ήτοι

οι Υποδιάκονοι (κατά τον λγ. της ιδίας ταύτης συνόδου) πρέπει να απέχουσι με τελειότητα από την σαρκικήν μίξιν τών γυ

ναικών αυτών κατά συμφωνία αυτών. Η συνήθεια δε αύτη επικρατούσα εις την Ρώμη, κατά τον ιγ. της ς". άπό τής Pώ

μης, ήκολούθησε και εις την Αφρική, διά τών του “Ρώμης τοποτηρητών. Ο γάρ τον κανόνα τούτον προβαλών εις την σύνο

δον ταύτην, ήτον Φαυστινος ο Επίσκοπος Πικένου της Ποντετινής χώρας της Ιταλίας, ο και του Ρώμης τοποτηρητής, ώς έν

τους πρακτικούς της συνόδου ταύτης δράτα. Ανάγνωθι τον β' και γ' της ς" και έ. Αποστολικόν.

-- Κανών Ε. 5.

Την της απληστίας επιθυμία, ήν των κακών απάντων μητέρα είναι ουδείς αμφιβάλλει δέον επέχειν,Ι.:

να μη τους άλλοτριος κατακέχρητα. Μηδε, να, διά κέρδος, τούς των πατέρων όρους τις υπερβαίνη. Επί της εν

Μηδε, να παντοίως τινί Κληρικώ εξον είη από οιουδήποτε πράγματος τόκον λαβείν. Και τα μεν νεωστί;

ανενεχθέντα, άμαυρα όντα, και καθόλου λανθάνοντα, σκοπούμενα παρ’ ήμών, τυπωθήσονται. Περί ών δε : τα

φανερώτατα ήθεια γραφή εθέσπισεν, ού δεί ψηφίζεσθαι, αλλά μάλλον έπεσθαι. Ακολούθως γάρ το έν:

Λαϊκος έπλήψιμον, πολλώ μάλλον έν Κληρικούς οφείλει καταδικάζεσθαι, -- -

Ερμηνεία,

Μέλλωντας ο παρών κανών να διατάξη, ότι να μην παίρνουν διάφορα οι Κληρικοί, γενικώτερον, και άναβατικώτερον άρχε

τα άπό την πλεονεξίαν, ήτις είναι μήτηρ όλων των κακών, και ακολούθως και των διαφόρων, λέγων, ότι η τοιαύτη αμαρτία

πρέπει να εμποδίζεται. Ένα μή με την ευλογοφανή τάχα των δανείων δόσιν, ήτις κακή, και παρά το πρέπον μεταχείρισις έ

στιν, αφαιρεί τα ξένα κέρδη των δανειζομένων. Και να μή έχη άδεια, κανένας Κληρικός νά λαμβάνη διάφορο, τόσον από τα

άσπρα, όσον και από άλλου οιουδήποτε είδους πράγμα που ήθελε δανείσει, και διά το κέρδος αυτό, να παραβαίνη τους κανό

νας των πατέρων τους τα διάφορα εμποδίζοντας. Και τα μεν τώρα νεωστί άναφερθέντα εις την σύνοδον ταύτην, σκοτεινά όντα

και ασαφή, θέλουν θεωρηθούν από ημάς, και αποφασισθούν. (2) Εις εκείνα δε όπου και η θεία γραφή, και οι ιεροί κανόνες θε

σπίζουσιν, εμποδίζοντες φανερά τά διάφορα, και από τους Λαϊκούς, και από τους Κληρικούς, ημείς δεν πρέπει νά άποφασίζω

μεν, αλλά να ακολουθούμε, διά τί άν από την θείαν γραφή, και τους κανόνας, και οι Λαϊκοί καταδικάζωνται, όταν παίρνουσι

διάφορα, πόσω μάλλον καταδικάζονται οι Κληρικοί τούτο πράττοντες; Ανάγνωθι και τον μό. Αποστολικών, και τον γ. Γρη

γορίου του Θαυματουργού,

Κανών ς". 6.

Χρίσματος ποίησιν, και κορών καθιέρωσιν άπό Πρεσβυτέρων μή γίνεσθαι, μήτε δε καταλλάξαι τινά σας;
-η - - η της Καρθιζ.

εις δημοσίαν λειτουργίαν Πρεσβυτέρω εξείναι τούτο πάσιναρέσκει ν'. νά, ρλέ.

τής ά. γ' ιθ.

Ερμηνεία

ν ν - -

Τρία πράγματα εμποδίζει ο παρών κανών νά μή γίνωνται από τον ιερέα, την εκ διαφόρων άρωματικών ειδών κατασκευήν

(1) Έμοι δοκεί ότι ή διά των Αποστόλων αύτη παράδοσις, κατά τον αυτής τον

σκοπών της συνόδου ταύτης είναι εκείνο όπου λέγει ό Θείος Παύλος προς (2) Τα αναφερθέντα ταύτα εις την σύνοδον, όσον από το ύφος, φαί

Κορινθ. ά., κεφ. ζ. 29, να και οι έχοντες γυναίκας ως μη έχοντες ώσιν, νονται να ήταν ίσως στοχασμοί τινων ασαφείς, κλίνοντες εις το να λαμ

Ως το βητον τούτο ή ιδία αύτη σύνοδος αναφέρει, κατά τον λγ. καν βάνωνται διάφορα

περί της αυτής έγκρατείας των ιερωμένων διαλαμβάνονται

35
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του άγιου μύρου (1). Το νά άφιερώνη εις τον Θεόν διά των ευχών τάς κόρας έκείνας, αι οποίαι χωριζόμενα από τους γονείς

των, κατά τον νά της παρούσης ταύτης συνόδου, ώμολόγουν να παρθενεύουν (2), και το να λύη από το επιτίμιον της άμαρ

τίας των μετανοούντα, και ακολούθως διά της κοινωνίας των μυστηρίων να τον φιλιώνη με τον Θεόν, εις τον οποίον έγινεν έχ

θρός διά της άμαρτίας κάμνωντας αυτόν να συνίσταται με τους πιστούς, και φανερά να λειτουργή, ήτοι να συμπροσεύχεται με

αυτούς, να συμμεταλαμβάνη, και δίύμνων να λατρεύη τον Θεόν (λειτουργία γαρ, και η προσευχή, και προς Θεόν δοξολογία

όνομάζεται), διότι ταύτα τα τρία πρέπει να ενεργούνται από τον Αρχιερέα. Κατ' εξαίρετον δε ή του άγιου μύρου κατασκευή,
Κατά άδειαν δε του Αρχιερέως δύναται να καταλλάττη τους μετανοούντας και ο Πρεσβύτερος. Και ανάγνωθι τον λ6. Απος

στολικών και τον θ" της ά. --

Κανών Ζ. 7.

: Εάν δέτις εν κινδύνω καθεστώς, αιτήση εαυτόν καταλλαγήνα τους ιερούς θυσιαστηρίοις του Επισκό
ν". που άπόντος, οφείλει εκότως ό Πρεσβύτερος έρωτήσαι τον Επίσκοπον, και ούτω τον έν κινδύνω κα

-- - Η

ταλλάξα, κατά την έκείνου παραγγελίαν.

Ερμηνεία,

Επειδή ο άνωτέρω κανών άπροσδιορίστως είπε νά μή λύη τους μετανοούντας από τα έπιτίμια ο Πρεσβύτερος, αλλά ο Επί

σκοπος, ώ και το δεσμείν τους άμαρτάνοντας δέδοτα, ο παρών κανών ακολούθως προσδιορίζει, ότι εάν τις μετανοών, ευρίσκε

τα εις κίνδυνο θανάτου, και ζητήση να κοινωνήση, ο δε Αρχιερεύς δεν ήναι παρών, πρέπει ο Πρεσβύτερος να ερωτήση περί

τούτου τον Επίσκοπο, (αν δηλ. δδωσε καιρον ή ασθένεια του κινδύνου) και ούτω να συγχωρήση εις αυτόν να κοινωνήση. Ει

δε, του Επισκόπου μακράν ευρισκομένου, ο ασθενής κινδυνεύη εις θάνατον, και δεν καρτερού, δύναται και χωρίς την παραγ

γελίαν του Επισκόπου να συγχωρήση τον ασθενή ο Πρεσβύτερος. Κατά τον ν. της αυτής ταύτης συνόδου (όρα και την ιστο

ρίαν του Διονυσίου την εις την υποσημ. του β' της ά κειμένη) να μη στερηθή του αναγκαιοτάτου έφοδίου προς την φοβε

ραν εκείνην αποδημία, της θείας, λέγω, μεταλήψεως, κατά τον αυτόν β. της ά.

Κανών Η. 8.

Απος. οδ'

της ς". -" τη η η -------- - ν -

ε:| Εσι πολλοί ουκ άγαθής αναστροφής, οίτινες ηγούνται τους Πατέρας και Επισκόπους, ώς έτυχεν,

άρξει οφείλειν ενάγεσθαι. Τους τοιούτους ού δεί προσδέχεσθαι,
ρλα.

Ερμηνεία.

ν ν ν --

πόθεσιν εγκληματική, και εκκλησιαστική, άνθρωποι διαβεβλημένοι, και ου καλόν βίον έχοντες. Αλλά άνθρωποι αξιόπιστοι και

άκατηγόρητοι. Πατέρας δε τους Αρχιερείς ονομάζει, ώς τους πιστούς αναγεννώντας διά της διδασκαλίας, και μάλιστα διά της

τελεσιουργίας των μυστηρίων. Καθ’ό και υιοι των Προφητών οι μαθητα εκείνων, κατά τον Αλεξανδρείας Κύριλλο, ονομάζον

Του παρόντος κανόνος το νόημα δεν είναι άλλο, πάρεξ νά μήν ήναι δεκτοί εις το να κατηγορούν τους Αρχιερείς, εις ύ

ται. Όρα και τον οδ. των Αποστόλι

(1) Η του αγίου μύρου κατασκευή, τελετή και μυστήριον όνομάζε

τα άπό τον Αρεοπαγίτην Διονύσιον, κατά το δ. κεφ. τής εκκλησια

στικής ιεραρχίας. Την σήμερον πολλά σπανιώτατα εις τόσους χρόνους

τελείται άπαξ το μυστήριον τούτο εν τή καθ’ ημάς εκκλησία. Δεν ήξεύ

ρω διά ποίαν αιτίαν. Εν δε τή Μοσχοβία ακούομεν να γίνεται εις κά

θε δύω χρόνους εν τη ημέρα της μεγαλης πέμπτης. Σημείωσαν δε ότι

την τελετήν ταύτην ουδείς ιερεύς δύναται ποιήσαι κατά τον κανόνα,

αλλά μόνο οι Αρχιερείς, οίτινες δύνανται μεν και καθ' εαυτούς το

μύρον τελέσαι. Αλλά διά την ευπείθειαν και υποταγήν την προς τον

Πατριάρχη, συναγόμενοι εν τη μεγάλη εκκλησία τούτο τελούσε. Λέγει δε

ό Κίτρους Ιωάννης, ότι είναι συγκεχωρημένων νά σμίγεται έλαιον με

το όλίγον μύρον όπου μείνη, ένα πληθυνόμενον, εξαρκέση πληρώσαι τον

αγιασμόν εις τους χρήζοντας αυτού (Αποκρ. ιέ). "Εάν δηλ. έν ανάγκη

ευρίσκωνται οι χρήζοντες αυτού. Και άν άλλο μύρον δεν ευρίσκεται ε

κεΐσε, και καμμίαν φοράν, και ουχί άπλώς, ουδε πάντοτε. Όρα και

την υποσημείωσιν τού μή της εν Λαοδικεία. Είπον ανωτέρω, ότι το

είδος του ελαίου είναι περισσότερον από κάθε άρωματικών είδος όπου

εις την κατασκευήν τού μύρου παραλαμβάνεται, Αλλ' όχι και να ήνα

έλαιον, όλον σχεδόν το μύρον. Δια τούτο κακώς ποιούσιν οι ιερείς εκείνοι,

οίτινες βάλλοντες όλον ένα έλαιον εις τα αγγεία τα έχοντα ολιγώτα

τον μύρον κάμνουσιν αυτό σχεδόν όλου έλαιον. Όθεν παρακαλούμενου

τους, και τους αγίους αρχιερείς, δι' αγάπην Θεού, να φροντίζουν άγιον

μύρον πλούσιον εις τας ενορίας και επαρχίας των. Διότι αφίνοντες τους

χριστιανούς χωρίς μύρου, ή χρίοντες αυτούς με έλαιον, και με μύρον

όχι άρμόδιον άμαρτάνουσι θανασίμως. Και πολλοί μη ήξεύροντες ότι ε

μυρώθησαν, ώς συνέβη να δωμεν εκ της επαρχίας Άρτης, και εκ Βουλ
γαρίας, ζητούσε να μυρωθούν έπειτα, το όποιον είναι άτοπώτατον.

(2) Σημείωσα ότι τινές μεν λέγουσι πώς τών παρθένων τούτων ή διά

των ευχών καθιέρωσις υπό μόνου του Αρχιερέως τελείται, αλλ' ουχί και

παρά ιερέως. Το δε αναδεχθήναι ταύτας διά του μοναχικού σχήματος,

και το αναγνώνα εις αυτάς την ακολουθίαν του σχήματος και αποκε

ρα, και παρά ιερέως γίνεται, κατά άδειαν του Αρχιερέως. Τινές θέ

φασιν, ότι και αυτή ή των παρθένων καθιέρωσις άδεια τού Αχιερέως,

και υπό ιερ ως τελείται. Ωστε εκ των τριών τούτων όπου ο παρών

κανών αναφέρει, μόνη ή του μύρου ποίησις δεν δίδεται εις Ιερέα, αλλ'

εις Αρχιερέα μόνον, τα δε λοιπά δύω και εις Ιερέα εδόθησαν. Διαφέ

ρει δε ή του μύρου έψησις, από την του μύρου τελετών, κατά τον

Θεσσαλονίκης Συμεών (κεφ. οά και οβ.), καθ' ότι, ή μεν έψησις αυτού

γίνεται κατά την μεγάλην Tετράδα, ευλογήσαντος του Πατριάρχου δις,

και εν τη αρχή της έψήσεως, και εν τω τέλει. Η δε του μύρου τε

λετή γίνεται κατά την μεγάλην Πέμπτην εν τω τέλει της ιερουργίας

(αυτ. κεφ. μγ.) ότι δε μόνος τους Αρχιερεύσιν ιδία έστιν ή του μύ

ρου τελετή, μαρτυρεί και ό Αρεοπαγίτης Διονύσιος, λέγων: «Έστι δή

νούν, όπερ έγην, ή νυν ύμνουμένη παρ' ημών ιερά τελετουργία, της τε

»λειωτικής των ιεραρχικών τάξεως και δυνάμεως (εκκλ. ιεραρ, κεφ. δ.).»

Ο δε Φιλαδελφείας Γαβριήλ λέγει εν τω περί μυστηρίων, ότι και η χρι

σις τού μύρου, ιδία είναι μόνος τους Αρχιερεύσιν έσυγχωρήθη όμως

και εις τους ιερείς, να μη μείνη τινάς των βαπτιζομένων ασφράγιστος.

Τούτων ούτως ειρημένων, θαυμάζω πώς είπεν ό άγιος Μάξιμος ότι «ού

δει σχήμα μοναχού Eπίσκοπον διδόναι, αλλά μόνον πρεσβύτερον, ερμηνεύων

τός". κεφ. της εκκλησιαστικής ιεραρχίας του άγίου Διονυσίου. Και το αί

τιον τούτου λέγει ότι είναι, διότι ο θείος Διονύσιος ιερέα εκείσε άναφέ

ρει απονείροντα τον Μοναχών, και ουχί Ιεράρχην. Θαυμάζω, λέγω, πώς

τούτο είπεν, εις καιρόν όπου ή σύνοδος αυτή λέγει, ότι είναι τούτο

ίδιον του Αρχιερέως. Αλλ' ίσως ιερέα είπεν ο άγιος Διονύσιος, ώς κατ'

επιτροπών και άδειαν του Αρχιερέως, και Ιερέα δύνασθαι αποκερεν

Μοναχούς, Δι' ό, και εν τώ προς τον Πνευματικών ένταλτηρίω, και ή

τούτου ιδιαιτέρως περιέχεται άδεια, ή και ανάγνωθι εν τω τέλει της

βίβλου. Όρα δε και εν ταις υποσημειώσεση του ά. Αποστολικού τον

όρισμόν τον Αρχιερέως, Ανάγνωθι και τον νά. και ρλέ. της παρούσης,

να γνώς Αρχιερέως ίδιον το παρατίθεσθαι τιμίας γυναιξί, και το σχή

μα ενδύειν τον μοναχών της παρθένους ,
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Κανών Θ". 9. -- ----- -

Ωστε τους άξίως των οικείων εγκλημάτων από έκκλησίας διωχθέντας, εάν τις Επίσκοπος, η πρεσβύ- :ε:

τερος δέξητα εις κοινωνίαν, και αυτός έτι μην τώ ίσω εγκλήματι υπεύθυνος φανή, άμα τους τού οί- Αιτία, :
* ------ - ν - -- ς, της εν

κείου Επισκόπου την κανονικήν ψήφον αποφεύγουσιν. ειρισα

Ερμηνεία

Διορίζει ο παρών κανών, ότι εάν κανένας Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, συγκοινωνήση με εκείνους όπου είναι άφωρισμένο άπό

-- - η ν » - -

την έκκλησίαν υπό του εδικού των Αρχιερέως, ή και καθηρημένο, ή και αναθεματισμένοι, με δικαιοσύνη, και κατ' αξίαν των
-- ν ν - ν

εγκλημάτων τους, και αυτοί οι τούτους δεχθέντες, να υποπίπτουν εις τον ίδιον εκείνων αφορισμών, η καθαίρεσιν, ή αναθεματισμόν,

Και άρα τον ί. ιά, και τον λ6. Αποστολικόν,
-- ν Αποστ. λά,

-- Κανών Π. 10. --------- τής δ', ιη.

τής τ'. λά.
- - - ν ν - " - Α - --

"Εάν τις τυχόν Πρεσβύτερος υπό του ιδίου Επισκόπου καταγνωσθείς, φυσιότητί τινι και υπερηφανεία ή τι :
ν η - - - ν - η - ν - --

επαρθείς, ηγήσητα οφείλεν κεχωρισμένως άγια τω Θεώ προσφέρει», ή άλλο ανορθούν θυσιαστήριον ο η ::

θείη, κατά της εκκλησιαστικής πίστεως, ό τοιούτος ανάθεμα έστω - :
- ξ6".

Ερμηνεία,

Εάν δέτινας τυχόν "Ιερεύς, διορίζει ο παρών κανών, κατηγορηθείς εις την ζωήν (δηλ. ότι ου καλώς ζή) από τον Επίσκοπόν

του, έλθη εις τόσην υπερηφάνειαν και φύσημα, ώστε να αποστατήση από αυτόν, και να ιερουργήμεν μόνος και καθ' εαυτόν να καινουρ

γήση άλλο θυσιαστήριον και εκκλησία, χωρίς την άδεια του Επισκόπου του, ο τοιούτος ας αναθεματίζεται. Διότι τούτο όπου

κάμνει, είναι εναντίον και της καταστάσεως της εκκλησίας, ήτις θέλει να υπόκητα τους Αρχιερεύσιν οι Ιερείς, και εναντίον της

πίστεως. Ωσάν όπου εκ τούτου οι άπιστοι βλασφημούσι και περιγελούσι την πίστιν ημών, ε έποντες έτζι άτακτούντας τους Ιε

ρωμένους. Και άπλώς ειπείν, διά τι τούτο όπου κάμνει, προξενεί σχίσμα εις την έκκλησίαν. Ανάγνωθι και τον λά. Αποστολικόν,

Κανών ΙΑ'. 11. : λά.

6". τής ά. ε.

ν - - - -- - ν Αν τής δ', ιη της

"Εάν τις Πρεσβύτερος έν τη διαγωγή αυτού καταγνωσθή, οφείλει δ τοιούτος τους γειτνιώσιν Επισκό- τι : ι:
- " . - - * - - Τής α. και Ο.

πος προσαγγελα, να αυτοί του πράγματος ακροάσωνται, και δι' αυτών, τώ ιδίω Επισκόπω καταλλα-:

γή. Τούτο δε εάν μη ποιήση, άλλ' όπερ άπείη, ύπεροψία φυσιούμενος, έκ τής του ιδίου Επισκόπου κοι- :ε Ας

νωνίας εαυτόν χωρίση, και παρά μίαν μετά τινων σχίσμα ποιών, άγιασμα τω Θεώ προσενέγκη. Ο τοιού της νέας
ν ν η η - ν ι ν -λ - Σ. - 4 ς". τής εν

τος άνάθεμα λογισθήτω, και τον ίδιον τόπον απολεσάτω, σκοπουμένου, μήποτε κατά του Επισκόπου Καρθιξα.

μέμψιν έχη δικαίαν.

Ερμηνεία,

Ηνωμένος είναι ο παρών κανών με τον προ αυτού άνωτέρω λέγει γάρ ότι να αναθεματίζεται να ο άπο του Επισκόπου του

χωρίσας εαυτόν Πρεσβύτερος, και τον τόπον του να χάνη, ήτοι νά καθήβεται. Εάν όμως δεν αναγγείλη πρότερον το πράγμα, διά

το οποίον κατηγορείται από τον Επίσκοπό του, εις τους γείτονας και πλησιoχώρους Επισκόπους. Ένα διαυτών φιλιωθή με ε.

εκείνον, αλλά καταφρονήσας διυπερηφάνεια, αποστατήση. Προς τούτοις δε πρέπει νά γίνεται εξέτασις, μήπως δια δικαίας και

τηγορίας, και εγκλήματα φεύγη την κοινωνίαν του Επισκόπου του ο Πρεσβύτερος. Ανάγνωθι και τον λά, καλβ. Αποστολικό,

Κανών

--

Εάν τις Επίσκοπος, όπερ απείη έντίνι εγκλήματα περιπέση, και γένηται πολλή ανάγκη του μήδύ

νασθαι πολλούς συνελθεί, διά τομή άπομείναι αυτόν έντώ εγκλήματα, από δώδεκα Επισκόπων άκου

σθή. Και ο Πρεσβύτερος από έξι Επισκόπων και του ιδίου. Και ό Διάκονος από τριών

ΙΒ. 12. Απος, οδ.

της β' φ".

τής δY. SY.

της Αντιοχ,

3". τής Κα

ρθ. ας". κή.

ρέ. ριή.

Ερμηνεία, -

Ο Επίσκοπος κατηγορούμενος, ώρίσθη μεν από τον δ. τής εν Αντιοχεία να κρίνεται από την σύνοδον της έπαρχίας. Εάν

δε ακολουθήση δυσκολία εις το να συναχθούν Επίσκοποι πολλοί, προστάζει ο

α

παρών κανών να κρίνεται ή εγκληματική υπόθεσις

αυτού από δώδεκα Επισκόπους, και από τον εδικόν του,(1), να μή ο Επίσκοπος απομείνη εις το έγκλημα όπου κατηγορείται,

δηλ. να μή ώς υπό κατηγορίας ευρισκόμενος, και μη άθωωθείς,

κληματική κρίσις να κρίνεται άπό έξι ξένους
- ν

καταφρονήται από τον λαό του. Tών δε Πρεσβυτέρων, ή έγ

Επισκόπους, και από τον εδικόν τους. Tών δε Διακόνων, από τρεις (2) και από

τον εδικόντους. Ανάγνωθι και τον οδ. Αποστολ. και τον ζ' της β. και τον θ' της δ.

(1) Διά τούτο και ή του Επισκόπου Αμαθούντος Ιωάννου καθαίρε

τις, ή γενομένη επί Μανουήλ του Κομνηνού, δεν έλαβε κύρος από τον

κατριάρχην Λουκάν, κατά το σχόλιον του Αρμενοπούλου τίτλ. ς", έπει

θη και έκαθηρεν αυτόν ο Κύπρου Αρχιεπίσκοπος, όχι με δώδεκα Επι

σκόπους κατά τον κανόνα, αλλά με ένδεκα μόνον, εις καιρόν όπου ήταν

εύκολον να συναχθούν όλοι οι Επίσκοποι της Κύπρου. Αυτό τούτο λέ

γει και ό Βαλσαμών.

(2) Επειδή ο μεν δ. τής εν Αντιοχ, διορίζει να κρίνεται και να

----- , -------------- -
----------------------------------------------------

καθαρήται από τον ίδιον του Επίσκοπον ό Πρεσβύτερος, και Διάκονος,

Ούτος δε ό κανών λέγει να κρίνεται ο μεν Πρεσβύτερος από εξ, και

τον οικείον, Επισκόπους. Ο δε διάκονος από τρεις. Τινές συμβιβάζοντες

τους κανόνας, λέγουσιν. Ότι ο μεν της εν Αντιοχ, διορίζει κατά πρώ

την νά κρίνη, και να ψηφίζεται κατά των Πρεσβυτέρων, και Διακόνων

των υποκειμένων αυτώ, ο ίδιος Επίσκοπος. Ο δε παρών κανών δίδωσινάδεια,

εις αυτούς να κρίνωνται εις τόσους τον αριθμών, εάν αυτοί λ έγουσιν ότι

αδίκως εκρίθησαν, και καθρέθησαν από τον ίδιον Επίσκοπος

- 35'
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Απος. ά.τής Ι
Κανών Γ. 13(1),ε δ', ε'. τής

.γ. της Αν. - ----- , --

: Πολλοί Επίσκοποι συναχθέντες, Επίσκοπον χειροτονήσουσιν. Ει δε ανάγκη γένητα, τρεις Επίσκο
-- - η - -- Λ, -- -------- -

:: ποι, ένοιωδήποτε άν τόπω ώσ, τώ του πρωτεύοντος παραγγέλματι, χειροτονήσουσι τον Επίσκοπον
ου υπομνή

ματα, ήτοι

ή εν Κωνσταν

τινουπόλτο

πική Σύνοδ.

καν. ά. αν

- - 1) - - Α. - 2 - -

Τόσον ή ψήφος, όσον και η διά των ευχών ιεροτελεστία του Αρχιερέως, πρέπει να γίνεται από πολλούς Αρχιερείς, κατά
- «η - -- -

τον παρόντα κανόνα. Αν δε υπό ανάγκης και δυσκολίας τινός δεν δύνανται πολλοί να συναχθούν, τρεις όμως Αρχιερείς πρέπει,

και να ψηφίζουν, και να χειροτονούν τον μέλλοντα κάποια με την παραγγελίαν και την γνώμην του της επαρχίας

Μητροπολίτου, εις τον οποίον υπόκεινται αυτοί, και ο μέλλων χειροτονηθήναι. Εάν δέτινας εκ των ψηφισαμένων Αρχιερέων,
- - ν - - - -

και ομολογήσας διά στόματος, και υπογράψας διά χειρός, ότι άξιος της Επισκοπής έστιν ο μέλλων Αρχιερατεύσα, ύστερον
-- ν ν Εν

έναντιωθή εις την ομολογία» και υπογραφή του, λέγων, ότι δεν είναι άξιος (ίσως διά τι έμαθε κανένα τι έγκλημά του κωλύον
- ν α - -

αυτόν της Αρχιερωσύνης), ούτος αυτός εαυτόν έστέρησεν από την του Επισκόπου τιμή, ήτοι θέλει καθαιρέθή. Αν όμως δεν
-- - αν ν - -- - -

αποδειξη το κατά του υποψηφίου έγκλημα. Όρα και τον ά. Αποστολ. τον δ. της ά και το τέλος του ς" της αυτής ά.

Κανών Π.Δ. 15.

Και εάν τις έντίνι έναντιωθή τη ίδια ομολογία, ή τη υπογραφή, αυτός εαυτόν αποστερήση της τιμής

Ερμηνεία, --

:ι Ήρεσεν, να, όστις δήποτε τών Επισκόπων, ή Πρεσβυτέρων, ή Διακόνων, ή Κληρικών, πράγματος

ο: 5 το αυτώ εγκληματικού, ή πολιτικού εν τη έκκλησία κινουμένου, εάν παραιτούμενος το εκκλησιαστικών δι

: καστήριον, δημοσίος θελήση καθαρθήνα δικαστηρίοις, κάν υπέρ αυτού ή ψήφος έκφωνηθή, όμως τον ίδιον

ριέ. τόπον άπολέση. Και τούτο μεν επί του εγκληματικού, έπι δε πολιτικού, απολέση το, εις ο ένίκησεν,

εάν τον ίδιον τόπον θελήση κατέχειν.

Ερμηνεία

Οι Ιερωμένοι πάντες και Κληρικοί, όταν έχουσι καμμίαν υπόθεση, ή εγκληματική, ή οποία ημπορεινά τους καθήρη, ή πολιτικήν,

υν διά χρημάτων ζημία, πρέπει τόσον οι ενάγοντες, όσον και οι εναγόμενοι, νά θεωρούν ταύτην εις το εκκλησιαστικών κρι

τήριον του Επισκόπου, ή του Μητροπολίτου, εις τον οποίον υπόκεινται, καθώς ο παρών κανών διορίζεται. Όχι και καταφρονήσει

μεν το εσωτερικών κριτήριόν τινας εξ αυτών, θελήσει δε νά φανή καθαρός από το έγκλημά του, εις εξωτερικά δικαστήρια και

κοσμικά, ούτος, κάν και δικαιωθή άπό το έγκλημά του εις αυτά, νά καθήρεται, άν ή υπόθεσις ήτον εγκληματική. Ειδέή υπό

θεσις ήτον δά χρήματα, και ενίκησε την κρίσιν. Eι μεν αυτός θέλη νά έχη των βαθμών της Ιερωσύνης, και να μην καθαιρε

α πρέπει να χάση το κέρδος των χρημάτων που έλαβε διά των κοσμικών κριτηρίων. Όχι και δεν παραιτεί το κέρδος αυτό,

νά καθήρεται διά την καταφρόνησιν που έκαμε του εκκλησιαστικού κριτηρίου. Ανάγνωθι και τον οδ. Αποστολικών, τον τ.

της ά και τον θ' της δ. --

Κανών ΙΕ. 15.

:ι Και τούτο γεμην ήρεσεν, ώστε, εάν από οιωνδήποτε δικαστών έκκλησιαστικών, έπ’ άλλους δικαστάς

3', θ'. εκκλησιαστικούς, έχοντας μείζονα την αυθεντίαν, έκκλητος γένητα, μηδέν βλάπτειν τούτους, ών ή ψή

φος λύεται, εάν έλεγχθήναι μη δυνηθώσιν, ή κατά έχθραν, ή κατά προσπάθειαν δεδικακένα, ή τινι χάριτι ύπο

φθαρήνα.

Ερμηνεία,

Εάν δε οι κρινόμενοι Κληρικοί άναβιβάσουν, και έκκαλέσουν την κρίσιν των, από μικροτέρους κριτάς εις μεγαλητέρους, από

Επίσκοπον θετέον εις Μητροπολίτη, ή Πατριάρχη, και εξεταζομένη η απόφασις τών μικροτέρων, ανατραπή από τους μεγαλη

τέρους, αν τούτο, λέγω, γένη, διορίζει ο παρών κανών, να μην βλάπτωνται οι μικρότεροι εκείνοι. Αν όμως δεν φανερωθούν ότι

έκαμαν την απόφασιν εχθρικά, ή διά φιλία, ή διά χάριν τινά, και δωροληψία». Eι μεν γαρδιά ταύτα έκριναν. Βλάπτονται εις

την οικείαν τιμή». Όρα και τον οδ. Αποστ. τον ζ' της ά και τον θ' της δ. -

Αποστοδ". ανών ν

της β' σ'. Καν Iς". 15.

της δ'. θ. - η ν ν ν - -- ν -

πε: Εάν δε κατά συναίνεσιν των μερών, επιλεγέντες ώσι δικαστα, ει και ολιγώτεροι έσονται τωνδρ
1- , - ριζ, ν - -

κα" “Η σθέντων, μη έξείναι έκκαλείσθαι. -

(1) Αριθμόν δε 14. κανόνος έχει παρά τους εξηγητας, το να κρί

νώνται εν τη Τριπόλει διά την ένδειαν των Επισκόπων, ό μεν Πρε

σβύτερος από πέντε Επισκόπους μόνον, και από τον έδικόν του, ό δε

Διάκονος, από δύω, και από τον εδικόν του, ώς ευρίσκεται εν τοις πρα

κτικούς της συνόδου ταύτης. Εκ τούτου συμπεραίνομεν ώσάν ένα πόρι

σμα, και λέγομεν, ότι, καθώς η σύνοδος αύτη εσυγχώρησε και από ό,

λιγωτέρους Επισκόπους να κρίνωνται οι ιερωμένοι, διά τί εις τους τό

τους εκείνους Επίσκοποι πολλοί δεν ευρίσκοντο. Ταυτόν ειπείν, διά τήν

ανάγκην. Τοιουτοτρόπως είναι συγκεχωρημένον να γίνεται και το άγιον

Ευχέλαιο έν τσι χωριος και τόπους της Βουλγαρίας, ή και άλλης ε

παρχίας, όχι μόνον από τρεις ιερείς, αλλά και από δύω, και από ένα

διά την ολιγότητα των ιερέων, όπου είναι εις τους τόπους εκείνους,

ταυτόν ειπείν διά την ανάγκην. Καλήτερον γάρ είναι να γίνεται το μυ

στήριον και από ένα μόνον ιερέα, πάρεξ να το υστερούνται παντα

πασιν οι εκείσε χριστιανοί, και μάλιστα οι ασθενείς, και ένταυτώ να

ύστερούνται την άφεσιν των αμαρτιών, όπου αυτό χαρίζει εις αυτούς,

Επειτα, αν ένας ιερεύς μόνος εκτελή όλα τα άλλα μυστήρια, και τα

μείζονα του Ευχελαίου, διά τί και μόνος δεν δύναται να εκτελέση το

θείον Ευχέλαιου, εκείνο δε όπου λέγει ο θείος Ιάκωβος «Προσκαλεσά

» σθωτούς Πρεσβυτέρους της εκκλησίας, τους όντας εννοεί, άλλ' ουχί τους

μη όντας, μηδε ευρισκομένους εκεϊσε. Η τοίνυν ανάγκη κανόσι και νό

μος ουχ υπόκειται, έως ού άνάγκη εστίν.

-- --------
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-----------
-- Ερμηνεία,

Εάν δε οι Ιερωμένοι και Κληρικοί, ότε κατηγορών και ο κατηγορούμενος, διαλέξουν αιρετούς κριτάς διά νά κρίνουν την αγω

ή». Τότε, εάν και οι διαλεχθέντες αυτοί αιρετοί κριτα, ήναι λιγώτεροι κατά τον αριθμών από τους ορισθέντας άνωτέρω, επί

μεν Επισκόπου δώδεκα, έπι Πρεσβυτέρου : και έπι Διακόνου τρεις, δεν είναι άδεια του λοιπού εις τους κρινομένους νά έκκαλέ

σουν και νά άναβιβάσουν την κρίσιν αυτών εις ανώτερον κριτήριο, αλλά να στέργουν εις τήν των υπ' αυτών διαλεχθέντων απόφασιν.

Συμφωνία

«Συμφώνως λέγει και ο ρέ τής αυτής ταύτης συνόδου, αλλά και οι πολιτικοί νόμοι (1) ο δε ριά της παρούσης ταύτης συ

νόδου, λέγει, ότι η σύνοδος επένευσεν εις τους αιρετούς κριτάς όπου έδιάλεξεν ο Μαυρέντιος και Σάγκτιππος ο Επίσκοποι

» ο δε ρλά, ταύτης διορίζει να μένη άκοινώνητος ο Επίσκοπος εκείνος που δεν πεισθή εις την κρίσιν των αιρετών κριτών, έως

του να πεισθή. Όρα και τον οδ. Αποστολ. τον σ. της ά. και τον θ' της δ.»

Κανών ΙΖ'. 15.

Αποστ.μβ".

μγ' τής σ'.

κό". νά ξ6".

ν ν - ν ξς". τής εν

Ωστε τά τέκνα των Ιερέων θεώρια κοσμικά μη εκτελεί, μηδέθεωρείν. Τούτο δε και πάσι τους Χρι- για ιχ.
- αν ν ν - - Ο - ν

στιανούς άει κεκήρυκτα, ώστε, όπου βλασφημία εισι, μή προσιένα. κερ:

Ερμηνεία,

Προστάζει ο παρών κανών, ότι οι υιοί των ιερέων να μην κάμνουσιν τάς θεωρίας και παίγνια, όπου γίνονται εις τά θέατρα

με τα τρεξίματα τών άλόγων, και μέ τάς μάχας τών θηρίων και ζώων, έχοντες δηλ. αυτοί την τών άλόγων, και τών το

ούτων ζώων επιστασία». Αλλ' ούτε όλως νά στέκωνται νά τά θεωρούν, όταν οι άλλοι τα κάμνουν (2) όχι μόνον δε οι τών -

ερωμένων υιοι, αλλά και όλοι κοινώς οι Χριστιανοί παντοτεινά διδάσκονται να μην πλησιάζουν εις τά θέατρα, όπου πολλά άσε

μνα πράγματα για διά μέσου των οποίων βλασφημείται, και υβρίζεται η πίστις τών Χριστιανών από τους άπιστους και

άσεβείς. Όρα και τον κό" της σ', αλλά και τον

ε

Ήρεσεν, ίνα Επίσκοποι, και Πρεσβύτεροι, και Διάκονοι, έκλήπτορες μη γίνωνται, ή προκουράτορες, μη

δε έκ τινος αισχρού και άτιμου πράγματος τροφήν πορίζωνται. Οφείλουσι γάρ άποβλέψαι εις το γε

γραμμένον. «Ουδείς στρατευόμενος τώ. Θεώ, έμπλέκει έαυτόν πράγμασι κοσμικούς»,

μβ. Αποστολικόν.

Κανών ΙΗ'. 16.

Α

Απος.ς".

πά. πχ. της

δ. γ'. ζ' της

ς".θ. της ζ".

θ'. τής ά. και

β. ιά β’. Τι

ί μόθ. 4.

Ερμηνεία,

Δεν πρέπει οι Ιερωμένοι να εκλαμβάνουσιν, ήτοι νά πακτώνoυσι ξένα υποστατικά, ή να

και διοικηταί πραγμάτων κοσμικών (κούρα γάρ Λατινιστί φροντις και διοίκησις έρμηνεύετα

ίνωνται προκουράτορες, ήτοι φροντιστα
ν - α ν ν - -

ι), καθώς διορίζει ο παρών κανών, άλλ

ουδε πρέπει νά ευγάζωσι την ζωοτροφίαν τους από κανένα εργόχειρον αισχρόν και άτιμον. Αισχρονμέν, καθώς είναι το να γί

νωνται πορνοβοσκοί. Ατιμον δε, καθώς είναι το να έχουν εργαστήριο, καπηλικών, ή άρωματικών, ή το νά ιατρεύουν, και άλλα

παρόμοια. Διότι, αν κατά τον Παύλον κανένας στρατιώτης δεν άνακατώνεται εις πραγματείας άλλας, διά νά αρέση εις τον έπι

γειον αυτού Βασιλέα, πόσω μάλλον οι στρατιώται του Θεού Ιερωμένοι, δεν πρέπει εις κοσμικάς φροντίδας νά έμπλέκουσιν εαυ

τους, να τώ ουρανίω αυτών Βασιλε φανώσιν ευάρεστοι. Ανάγνωθι και τον σ’. Αποστολ. και τον

Κανών ΙΘ'. 16.

Ήρεσεν, ώστε τους Αναγνώστας εις τον καιρόν της ήβης έρχομένους, αναγκάζεσθαι, ή συμβίους ά

γεσθαι, ή έγκράτειαν όμολογείν.

της ς".

Αποστ.κς".

της δ', ιδ'.

της ς. τ.

ιο". τής Καρ.

θαγ. Αγ.

(1) Λέγει γαρ ό Αρμενόπουλος βιβλ. ά. τίτλ. δ. ότι εκείνος όπου

κάμη αιρετόν κριτήν, πρέπει να μένη εις την απόφασίν του, είτε δικαία

είναι, είτε άδικος. Είτε μή και δεν μένει, πληρώνει την ποινήν εκείνην,

όπου συμφωνηθή όταν εκλέγουν τον αιρετόν κριτήν. Και άς κατηγορή του

λόγου του διά τί έδιάλεξε τοιούτον κριτήν. «Η απόφασις τών αιρετών

κριτών, ούτε από βασιλικόν πρόσταγμα μεταθεωρείται, ή ανατρέπεται,

ούτε από αυτούς τους ιδίους. Κάν δε και έπλανήθησαν όταν απεφάσι

νταν, να διορθώσουν την απόφασίν τους δεν ήμπορούν. Αφού γαρ απο

ασίσουν μίαν φοράν, παύουσιν πλέον από το να ήναι κριταί. Σημείω

»σει όμως, ότι εάν από αμάθειαν των νόμων έκαμαν άδικον απόφασιν

οι αιρετοί κριτα, χρέος έχει να μένη εις αυτήν ό κρινόμενος, ή νά

πληρώνη την συμφωνηθείσαν ποινήν. Εάν δε κατά χάριν, ή δώρα λα

•βόνες, την έκαμαν, εκείνος όπου χάση την κρίσιν, ούτε εις την άπό

οφασιν μένει, ούτε πληρώνει την ποινήν, δηλ. το νύν καλούμενον νά

» ζερ. Όρα εις τόν τόπον τον Αρμενόπουλου, Περί των αιρετών κριτών

»(ούτινς και Αρμπιτροι λέγονται Λατινικά) φησίν ό Αριστοτέλης, ότι

κδιά τούτο διορίζονται, να μετά επιεικείας και φιλανθρωπότερα την κρί

νσιν θεωρήσωσιν. Ο γάρ διαιτητής, φησί, το επιεικές ορά. Ο δε δικα

-στης τον νόμον, και τούτου ένεκα διαιτητής ευρέθη να το επιεικές

«ισχύη» (ρητορικής βιβλίον ά, κεφ. ιθ'). Λέγουν δε οι βασιλικοί νόμοι,

ότι άνισω ήναι δύω οι αιρετοί κριτα, και δεν συμφωνούν ανάμεσόν
-

τους, αναγκάζονται να διαλέγουν και τρίτον, και να στέργουσιν εις την

αυτού κρίσιν και απόφασιν. -

(2) Δι’ ό και ο Απόστολος γράφει εις τον Τιμόθεον (ά. Τιμοθ. γ.

4) ότι οι ιερείς να έχουσι τέκνα εν υποταγή μετά πάσης σεμνότη

τος. Και εις τον Τίτον. (Τίτ. ά. 6) ότι αυτοί να έχουν τέκνα πιστά

μή εν κατηγορία άσωτίας, ή ανυπότακτα. Τα δε εις θέατρα υπάγοντα

τέκνα των ιερέων, και θεωρούνται τα εκεί γινόμενα άτακτα, και άσεμνα,

φανερόν, ότι και ώς άσωτα, και ώς ανυπότακτα, και ώς άσεμνα έχουσε

νά κατηγορούνται, όπερ εμποδίζει ο θείος Απόστολος. Πρέπει γαρ τα

τέκνα των Ιερέων, να ήναι σεμνότερα από τα τέκνα των κοσμικών. Διό,

και ο Χρυσόστομος (σελ. 5Ο. του ς", τόμου) λέγει, ότι ή θυγάτηρ του

Τερέως εάν άμαρτήση περισσότερον τιμωρείται από τις άλλας γυναίκας,

«Αί ν: Θυγατέρες των Ιερέων, ας ουδείς προς την Ιερωσύνην λόγος,

νόμως διά το πατρικόν αξίωμα, των αυτών πολύ πικροτέραν υπέχουσε

την τιμωρίαν (λόγω τ. περί ιερ) και ό Θεός, λέγει, Θυγάτηρ άν

νθρώπου Ιερέως, εάν βεβηλωβή του εκπορνεύσα, το όνομα του πατρός

ναύτης αυτή βεβηλοι, επί πυρός κατακαυθήσεται». (Δευτ. και θ'), εις δε

«το κβ. του Δευτερονομίου '21. προστάζει να λιθοβολήται ή θυγάτηρ

του λαϊκού όπου πορνεύση.» Μεγαλητερα δε τιμωρία είναι το καύσιμου

από τον λιθοβολισμόν,

ν -

-------
-

--

------------- ------------------------------------------------------------------------ , --

------------------ --
-- , ----- , -----------

-

----------------------------------------------- ---------------

------------------------- , --- , -------------------------- -- -------------------
- -

---------------------- ------------------------------------ -------------------------------------------------------
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Ερμηνεία,

Ο παρών κανών διορίζει, ότι όταν οι Αναγνώστα έλθουν εις ηλικίας δ. χρόνων, αναγκάζονται, ή να λαμβάνον γυναίκα,
-

ή να υπόσχονται ότι θέλουν φυλάξουν παρθείαν και αγαμία. Ούτος δε ο κανών φαίνεται να επικράτει μόνον εις την Αφρική,
κατά τον Ζωναρά, άλλ’ όχι και εις άλλους τόπους (1) ώρα και τον ας". Αποστολικόν,

Αποστ.μό".

της ά. ιζ".

της ς. (. τής

Λαοδ. δ' της

Καρθαγ. έ.

ν Αν - ν ν ν -

Βασιλ. ιδ' Ηρεσεν να Kληρικός, εάν χρήματα δώ

λάβη.

Κανών Κ. 16. - --------

εν, χρήσει, τα χρήματα λάβη. Εάν είδος, όσον δέδωκε

Ερμηνεία,

Και ούτος ο κανών παρομοίως με τη έ τής παρούσης ταύτις συνόδου, εμποδίζει τό να λαμβάνουν διάφορα οι Κληρικοί

Αλλ' όσα μεν άσπρα δανείσουν, τόσα και να λαμβάνουν Και ότι άλλο είδος δώσουν είτε στον, είτε όσπρια, είτε άλλο τοιούτο
- ν - ν Α

τι, τόσον και να παίρνουν πίσω, και όχι περισσότερον. Ανάγνωθι και τον μό. Αποστολ. κανόνα,

Κανών Κ.Α. 16.

Της ζ'. ο Ήρεσεν, να προ των εικοσιπέντε έναυτών Διάκονοι μή χειροτονώνται

Ερμηνεία,

Οι Διάκονοι δεν πρέπει
-- Ο

τον ιδ. τής ς.

Κανών

" λγ'

Ι Ήρεσεν, ίνα οι Αναγνώστα τον δήμον μη

-

-

νά χειροτονώνται, κατά τον παρόντα κανόνα, προ του να φθάσουν εις ηλικία» χρόνων κέ, άνάγνωθι και

ΚΒ. 16.

προσκυνώσιν

Ερμηνεία,

Ο κανών ούτος εμποδίζει μετά την ανάγνωσιν των θείων λόγων, να μην στρέφωνται οι Αναγνωστα και προσκυνούσε τον λαόν.

Επειδή μόνους τους Αρχιερείς, και Ιερείς, και Διακόνους οφείλουσι να προσκυνούν, αλλ' όχι και το πλήθος των Λαϊκών, και μά
- - - Σ -- ν

λιστα εν τω καιρώ της υπηρεσίας των. Ανάγνωθι και τον λγ. της σ'

Κανών ΚΤ. 17.

αν Α. έ, α ν ν "κια ν --

-- Ηρεσεν, α η Μαυριτανία Στφέσης, ως ητησε, (το πρωτεύοντα της Νομικής χωρας, ής τινος εκ της

συνόδου κεχώρισται) να ίδιον έχη πρωτεύοντα, συναινέσει πάντων των πρωτευόντων των Αφρικανών επαρχιών,ν - -- ν ι ν --

και πάντων των Επισκόπων, διά το μακροδαπές έχειν επετράπη

Ερμηνεία,

α ν ν εν ν ν α -- -

Ο κανών ούτος, αγκαλά και τοπικός έστι, λέγων, ότι η Mαυρητανία νά μήν ήναι υποκειμένη εις τον Μητροπολίτην τής Νου

ν

Ο

--

υ

μιδίας, διά το μάκρος του τόπου όπο έχει ή μία από την άλλη, και την δυσκολίαν όπου εντεύθεν άκολουθεί εις το να συνέρ

χωνται έντή συνόδω. Αλλά να συγχωρηθή να έχη εδικόν της Μητροπολίτην (2) με όλον τούτο ο τοπικός και μερικώς ούτος και

νών, δύναται νά γένη καθολικός και γενικός, Μανθάνομεν γαρ
ν

έξ αυτού, ότι και κάθε άλλος τόπος μακράν από άλλον διακεί

μενος, πρέπει να συγχωρήται εις το να έχη διον Μητροπολίτη, διά τά αυτά αίτια,

Κανών ΚΔ. 19. (3)

τις 5 β. 1 Ηρεσεν, ώστε, χειροτονουμένου Επισκόπου,

--

η Κληρικού πρότερον από τών χειροτονούντων αυτούς,

τά δεδογμένα τας συνόδος εις τάς άκοάς αυτών έντίθεσθαι. Ένα μή, ποιούντες κατά τους όρους της συνόδου,

μεταμεληθώσιν.

(1) Τινές λέγουσιν ότι καθώς από τους Ρωμαίους συνήθεια ηκολούθησε

εις την Αφρικήν τό να απέχωσιν από τάς γυναίκας αυτών οι Επίσκοποι,

Ηρεσβύτεροι, Διάκονοι, και Υποδιάκονοι, ως επομεν εν τω γ' και δ'.

κανόνι της παρούσης συνόδου, έτζι από τους ιδίους Ρωμαίους ηκολού

θησε συνήθεια εις αυτήν, και το να αναγκαζωνται οι μέλλοντες χειρο

τονείσθαι Αναγνώσται, ή να υπανδρεύωνται, ή να υπόσχονται παρθε

νίαν. Και ούτω φαίνεται να ήναι το πράγμα, καθώς και ο ιδ. της δ'.

τούτο ανέττεται, και τα πρακτικά της αυτής Kαρθ. φανερώς έχουσιν.

αστε οι αναγνώσται εδώ δεν θέλει να ειπή οι όντες χειροτονημένοι Α

ναγνώσται, αλλ' οι μέλλοντες χειροτονείσθαι Αναγνώσται. Καθώς και οι

εν τώ γ' και δ'. κανόνι λεγόμενοι Επίσκοποι, Πρεσβύτεροι και Διάκονοι,

νοούνται οι μέλλοντες χειροτονείσθαι Επίσκοποι, Πρεσβύτεροι και Διά

κονοι. Σημείωσα όμως ότι, επειδή ή αυτή σύνοδος κατά τον λχ. κα

νόνα έξω από τους Επισκόπους, Πρεσβυτέρους, Διακόνους, και Υποδιακό

νους, οι λοιποί Κληρικοί θέλει να ήνα ελεύθεροι από την τοιαύτην ά

------------------------------------------------------ , --

νάγκη της εγκρατείας. Και επειδή η ανάγκη αύτη εναντείται εις τον

κς". Αποστολικόν όπου προστάζει ότι οι αναγνώστα και οι ψάλται να

ήναι ελεύθεροι και μετά την χειροτονίαν εις το να υπανδρεύωνται, διά

τούτο πρέπει να αιχμαλωτισθή εις την υπακοήν του Χριστού, καθώς και

ή ανάγκη της εγκρατείας των Πρεσβυτέρων, Διακόνων, και Υποδιακόνων,

από τον ιγ. της σ' αιχμαλωτίσθη, ήτοι ελεύθεροι εισε να υπανδρεύων

ται και μετά την χειροτονίαν οι αναγνώσται, κατά τον κ. Αποστο

λικών, και κατά τον λγ. της παρούσης συνόδου,

(2) Διά τούτο τόσον εν τοις μετά τον κανόνα τούτον πρακτικούς της

έν Καρθαγ. συνόδου, όσον και εν τη εκκλησιαστική ιστορία του Εύσε

βίου κεφ. ς του ί. βιβλίου, χωρισμένη γράφεται ή Μαυριτανία από την

Νουμιδίαν, και ανάπαλιν.

(3) Αριθμόν 18 κανόνος έχει επισφαλώς παρά τους ερμηνυται, ο

τίτλος μόνος του κατ' αυτούς 19, 20, 21. κανόνες,
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Ερμηνεία,

Οι χειροτονούντες Επίσκοπο, ή Κληρικών, πρέπει κατά τον κανόνα τούτον προ της χειροτονίας να λέγουσιν εις αυτούς τα

ορισθέντα από τάς άγιας συνόδους οικουμενικάς τε, και τοπικάς, τόσον περί ορθής πίστεως, όσον και περί βίου δρθού, και έκ

κλησιαστικής ευταξίας και καταστάσεως, να διά της διδασκαλίας ταύτης, οι χειροτονούμενοι ούτοι μανθάνοντες τους όρους και

κανόνας των Πατέρων, και κατ' αυτούς ποιούντες και πολιτευόμενοι, μη μετανοήσωσιν ώς παραβάτα, ούτε έντή παρούση ζωή

κανονιζόμενοι, και συνοδικώς επιτιμώμενοι, ούτε εις την μέλλουσαν, κολαζόμενοι (επειδή δε γράφεται, και κατά των όρων των

συνόδων. Εδεδούται το νόημα και ούτω. Δια νά μήν μετανοήσουν, είτε εν τώ παρόντι, είτε εν τώ μέλλοντ, άνισως κάμουν
- ν - ν

εναντίον των διδαχθέντων κανόνων και όρων, ώς έν γνώσει άμαρτάνοντες) Όρα και τον β της ζ.

Κανών ΚΕ. 20.

Τής σ', πy".

ν ν -- ν η - η - - ν ν ν ν --

Ήρεσεν να τους σώμασι των τελευτώντων ευχαριστία μη δοθή Γέγραπτα γαρ, Λάβετε Φάγετε1:

Τα δε των νεκρών σώματα ουδε λαβείν δύναται, ουδε φαγείν. Και να μη τους ήδη τελευτώντας βα

πτισθήναι ποιήση ή των Πρεσβυτέρων άγνοια,

Ερμηνεία

Σ - ν -η ν α ν Α ν Λ. - αν ν ν" ν ν ν ν ν

Από τον παρόντα κανόνα έρανίσθη ή ς". σύνοδος τον πχ. αυτής κανόνα, δηλ. μόνον το να μην μεταλαμβάνη τινάς τους νε

κρούς. Και άρα την ερμηνείαν εκεί, ο δε παρών προσδιορίζει ακόμη, και ότι δεν πρέπει νά βαπτίζη τινάς Ιερεύς κατά άγνοιαν

τους αποθανόντας και τελευτήσαντας (1) επειδή οι νεκροί, ούτε να συνταχθούν δύνανται με τον Χριστόν, ούτε να αποταχθούν τον

σατανά, ούτε άλλο τι να κάμουν σύνηθες εις την τελεσιουργίαν του βαπτίσματος, Έως ού δε άναπνέη ακόμη τινάς, θέλει αξ

ωθή του θείου βαπτίσματος, κατά τον Ζωναράν,
Αποστ.λς".Κανών Kς". 21.

- τής ά. έ. τής

- ν ν δ'. ιθ'. της

Ώστε, κατά τους έν Νικαία όρους, διά τάς εκκλησιαστικάς αιτίας, αίτινες πολλάκις προς όλεθρον σ. ή της,

του λαού παλαιούνται, καθ' έκαστον ενιαυτόν σύνοδον συγκαλείσθαι, προς ήν πάντες οι των επαρχιών ::

τάς πρώτας καθέδρας επέχοντες, εκ των οικείων συνόδων, δύω, ή και όσους επιλέξωντα, Επισκόπους Ικαρία, τα
- πό... πέ, ρό.

τοποτηρητάς αποστείλωσιν. Ένα έν συναγθεση συνελεύσει, πλήρης είναι δυνηθή ή αυθεντίαοποτηρητας οι νυνυν. Αν χθεση , πληρης νη η -τη

Ερμηνεία.

Διά νά μήν παλαιόνωνται και με τον χρόνον βεβαιώνωνται, αι κατά καιρούς ανακύπτουσα έκκλησιαστικα υποθέσεις και άτα

ξία, προς βλάβην του λαού, διορίζει ο παρών κανών, νά γίνεται σύνοδος των Επισκόπων κατ' έτος. Ως και ο έι της εν Ν
ν - Σ. -------- Α- ή α 4- ". δ όλο ι Μ λύ ν τέλ) - Σ, ν - - Ακο - Γ -

καία τούτο διορίζει. Προς την οποίαν σύνοδον όλοι οι Μητροπολίται να στέλλουν δύω, ή και περισσοτέρους Επισκόπους από

την σύνοδον της επαρχίας των τοποτηρητάς, ήτοι τηρούντας και επέχοντας τον τόπον αυτών. Ένα τά παρά της συνόδου ταύτης
διοριζόμενα, με πληρεξουσιότητα δορση, ως συμψηφιζομένων ταύτα απάτων τών Μητροπολιτών Ει δε τις πρακτικούς της

Λ Α. Λ, - εν η ν » αν

παρούσης ταύτης συνόδου γέγραπτα, ότι από την Τρίπολν να στέλλεται εις την έναυσίαν ταύτην σύνοδον ένας τοποτηρητής, διά
- - - -- α- - -

την εκεσε σπανιότητα των Επισκόπων. Ο δε Βαλσαμών λέγει, ότι δεν εμποδίζεται το να στέλλονται τοποτηρηταί των Μητρο

πολιτών, και Πρεσβύτεροι, και Διάκονοι, καθώς και εις μερικάς οικουμενικάς συνόδους τούτο έγένετο.

Αποστολικόν. -

Ανάγνωθι και τον λζ.

A Κανών ΚΖ'. 22.

Εάν τις των Επισκόπων κατηγορήται, παρά τους τη αυτού χώρα πρωτεύουσιν ό κατήγορος άγάγη

το πράγμα. Και μηδε από της κοινωνίας κωλυθή ο κατηγορούμενος. Ειμή δάν προς απολογίαν εν

τώ δικαστηρίωτών επιλεγέντων δικάζειν, γράμμασι προσκληθείς, τή ώρισμένη ημέρα ουδαμώς άπαντή

σει. Τουτέστιν, εντός προθεσμίας μηνός, αφ' ής ημέρας φανεί η τά γράμματα δεξάμενος. Εάν δε άλη

θείς τινας και αναγκαστικάς αιτίας αποδείξη, τάς αυτόν κωλυούσας απαντήσαι προς απολογίαν των

κατ' αυτού προτεθέντων, εντός ετέρου μηνός ακεραίαν εχέτω ευχέρειαν. Μετά δε τον δεύτερον μήνα,

μη κοινωνήση έως ού καθαρός αποδειχθείη. Είδε πρός σύμπασαν την έτησίαν σύνοδον άπαντήσαι μη

ς δ', θ'.

κά, της Αν

τοχ. ιδ'. ιέ.

Σαρδικι θ'.

τής Καρs. ή.

εβ' ης", ης".

ρέιρλάρλς.

ρλή. ρλθ'.

βουληθεί, να κάνεκεί το πράγμα αυτού περαιωθή, αυτός καθ' εαυτού της καταδίκης την ψήφον έκπεφωνημένα

κριθήσεται. Ενδετώ καιρώ, ώου κοινωνεί μηδε εν τη ίδια εκκλησία, μηδέ εν παροικία κοινωνήση. Ο δε τού

(1) Διά τούτο, και ο Βαλσαμών εν τη κ6". αποκρίσει προς τον Μάρ

κου Αλεξανδρείας λέγει ότι είναι μεγάλης κολάσεως άξιοι, εκείνο όπου

χρέουσε με μύρον πρότερον τους αποθανόντας Αρχιερείς, και ιερείς, ή

άλλους τινάς, και ούτως ενταφιάζοντες αυτούς, Επειδή με τούτο όπου

κάμνουσιν, ή κατηγορούσε τους βαπτίσαντας και μυρώσαντας τους βηθέν

τας Αρχιερείς και ιερείς πως δεν ήταν ο θόδοξοι, ή δεν έχουσιν ακόμη

πληροφορία, ότι οι αποθανόντες αυτοί δεν ήταν κοινωνοί των ορθοδό

ξαν. Τα όποια και τα δύω είναι άτοπα. Ο δε θείος Χρυσόστομος (λό.

γω περί του μη πικρώς κλαίει» τους τελευτώντας σελ. 944. του τ.

τομ.) λέγει, με ψαλμούς και ύμνους προπέμπομεν τους αποθανόντας,

φανερώνοντες με τούτο την ευχαρισίαν όπου κάμνομεν προς τον δεσπό

την Χριστόν δια τον θανατόν τους. Με καινούρια σάβανα τους ενδυνο

μεν, δηλούντες το καινούριον φόρεμα της αφθαρσίας όπου μέλλουν να λά

βουν. Μύρον και έλαιον χύνομεν εις αυτούς, και χρίσμα του βαπτίσμα

τος, πιστεύοντες, ότι τούτο θέλει γένη εις αυτούς βοήθεια, εις τον πρός

την εκείσε ζωήν δρόμον τους. Με θυμιάματα, και κηρία τούς συνοδεύ

ομεν, σημαίνοντες, ότι ήλευθερώθησαν από το σκότος της παρούσης ζων

άς, και έπήγαν προς το αληθινόν φώς. Κατά ανατολάς τον τάφον τους

και το σώμα τους σχηματίζομεν, δηλούντες την άνάστασιν, όπου μέλλουν

να λάβουν. Σημείωσα δε, ότι το μύρου, και έλαίου, και χρίσμα του βα

πτίσματος, όπου λέγει εδώ ό άγιος, ταυτοτήμαντα πρέπει να νοηθούν,

αντί του ελαίου δηλαδή, με το οποίον οι βαπτιζόμενοι χρέουν όλον τό

σώμα. Διότι και ο Αρεοπαγίτης Διονύσιος, (κεφ. β. έκκλ. ιεραχ) με

τρεις σταυροειδείς χύσεις του μύρου λέγει να τελειούται το ύδωρ του

βαπτίσματος, το μυρον άντι του ελαίου εκλαμβάνων, ώς ερμηνεύει ό

Θεσσαλονίκης Συμεών κεφ. ξγ. και όρα τον κανόνα του αγίου Κυπριανού,
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ο του κατήγορος, εάν μηδαμου απολειφθείς ένας ημέρας γυμνάζεται τα του πράγματος, μηδαμώς κωλυθείη από

της κοινωνίας. Εάν δέποτε έλλειψη, εαυτόν υποσύρας, αποκαθισταμένου τη κοινωνία του Επισκόπου, αυτός από

της κοινωνίας εκβληθή ο κατήγορος. Ούτω μέντο, ώς μή και την ευχέρειαν αυτώ αφαιρείσθαι της κατηγορίας

του πράγματος, εάν δυνηθή αποδείξαι κατά την προθεσμία, ουχί μήτεθελημένα, αλλά μη δεδυνησθαι απαντήσα.

Εκείνου δήλου όντος, ώς έντώ κινεσθαι τα του πράγματος έντώ των Επισκόπων δικαστηρίω, εάν διαβεβλητα

το πρόσωπον του κατηγόρου, μη προσδεχθή εις κατηγορία, ειμήδ αν υπέρ ιδίου πράγματος, μη μέντοι περί

εκκλησιαστικού θελήση επιβαλέσθαι, -

Ερμηνεία,

Όταν κατηγορήται κανένας Επίσκοπος, πρέπει ο κατήγορο, νά αποδεικνύη την κατηγορία έμπροσθεν του Μητροπολίτου του

Επισκόπου, κατά τον παρόντα κανόνα παρευθύς δε μετά την κατηγορία, δεν πρέπει να γίνεται ακοινώνητος από τους λοιπούς

συνεπισκόπους ο κατηγορηθείς Επίσκοπος. Έξω μόνον αν δεν έλθη εις την κρίσιν μετά διορία ενός μηνός, αφού λάβη τα

γράμματα του Μητροπολίτου, τα προσκαλούνται αυτόν εις το κριτήριο». Είδε και αποδειξη, ότι από αληθείς, και όχι πλαστάς,

αλλά αναγκαίας αιτίας εμποδίσθη και δεν ήλθε, να του δίδεται ακόμη άλλου ενός μηνός διορία. Είδε και μετά τους δύο μη

νας δεν έλθη, να αφορίζεται διά την απείθειάν του, έως ού να αποδειχθή ότι είναι αθώος της κατ' αυτού γενομένης κατηγορίας.

Εάν δε, ούτε εις τον Μητροπολίτη του θελήση να κριθή, ούτε εις την κατ' έτος συναθροιζομένην σύνοδο, αυτός εαυτον κατεδί

κασε διά την άπείθειαν και καταφρόνησιν. Εν όσω δε καιρώ είναι εις το επιτίμιον του αφορισμού ο Επίσκοπος, δεν πρέπει, ούτε

εις την επαρχία του, ούτε εις άλλη, να τον συγκοινωνή τίνας, και ταύτα μεν περί του κατηγορουμένου Επισκόπου, Περί δε

του κατηγόρου αυτού, ενόσω μεν αυτός στέκεται κατηγορών, δι, πρέπει διά την κατηγορία και μόνη να αφορίζεται. Ανίσως

δε με κρύοιον τρόπον άναχωρήση από το κριτήριο, και δεν ευρίσκεται, ο μεν κατηγορούμενος Επίσκοπος να λύεται του επι

τιμίου της ακοινωνησίας, ο δε κατήγορος να αφορίζεται. Εάν όμως αποδειξη, ότι όχι από θέλησίν του, ή καταφρόνησιν, αλλά

δάτινα εύλογον αιτίαν έλειψε, δεν εμποδίζεται εις το νά κατηγορή πάλιν. Εκείνου όντος φανερού, ότι εάν έχη κατηγορημένην

υπόληψιν, ή άμφίβολον ο κατήγορος, δεν πρέπει να δέχετα εις κατηγορία» Επιτόπου επί υποθέσεως εκκλησιαστικής, και έσω

τερικής *Επί υποθέσεως δε δίας, χρηματικής και εξωτερικής, δέχεται, όποιος και άν ήνα. Όρα τον οδ. Αποστολικών,

τον ς" της β. και θ' της

Κανών ΚΗ'. 23.

: Η Εάν Πρεσβύτεροι ή Διάκονοι κατηγορηθώσι, προζευγνυμένου του νομίμου αριθμού των εκ της πλη

ε: Ισιαζούσης τοποθεσίας αιρετών Επισκόπων, ους οι κατηγορούμενοι αιτήσονται. Τουτέστιν επ' ονόματι
εβ". ις. Πρεσβυτέρου, έξ. Και του Διακόνου, τριών. Συν τούτοις αυτός ό ίδιος τών κατηγορουμένων Επισκο

πος τάς αιτίας αυτών εξετάσει. Του αυτού των ημερών, και υπερθέσεων, και εξετάσεων, και προσώπων, μεταξύ

των κατηγορούντων, και κατηγορουμένων, τύπου φυλαττομένου. Tών δε λοιπών Κληρικών της αιτίας και μόνος
ό έντόπιος Επίσκοπος διαγνώ και περατώσει ν -

α -- -

Ερμηνεία,

1 Ο μεν άνωτέρω Κανών είπε περί Επισκόπων κατηγορουμένων, ο δε παρών περί Πρεσβυτέρων, και Διακόνων, διοριζόμενος,
-- - Ν. - , ν αν ν ν --

ότι, εάν ούτοι κατηγορηθώσι, να διαλέγωσιν, ο μεν Πρεσβύτερος έξ, ο δε Διάκονος τρεις Επισκόπους ξένους άπό τά πλησιά

χωρα μέρη των, και όμου με αυτούς να κρίνη τας κατ' αυτών κατηγορίας διέδικός των Επίσκοπος, νά φυλάττεται δε ο περί
". ν ν

των Επισκόπων προδιαληφθεις τύπος και κανών (ο κζ. δηλ.) εις τούς Πρεσβυτέρους και Διακόνους. Ήτοι νά δίδεται και εις

αυτούς ή ίδια διορία των ημερών. Και να γίνεται ή ίδια εξέτασις τών προσώπων, όπου τους κατηγορούν. Των δε άλλων μι

κροτέρων Κληρικών τάς κατηγορίας, μόνος ο έντόπιος αυτών Επίσκοπος κρίνει και αποφασίζει. Ανάγνωθι και τον θ' της δ.

και τον ιβ. και ισ. της παρούσης,

Της δ', ιδ'. -- Κανών ΚΘ. 24.

της ς". ού. - --

Α δ - ν - - - -- - αν -- - - --

τηκαν Ήρεσεν, ώστε νέκνα των Κληρικών εθνικούς, ή αιρετικούς, γαμικώς μη συνάπτεσθαι

Ερμηνεία,

Προστάζει ο παρών κανών, ότι τα τέκνα των Ιερωμένων, και Κληρικών, να μην υπανδρεύωνται με γυναίκας, τόσον των
αν

απίστων, όσον και αιρετικών, άνάγνωθι και τον ιδ. της δ.

Κανών Λ. 25.

Απ: Ώστε τους Επισκόπους, και τους Κληρικούς, μηδένα συνεισάγειν τοις μη ορθοδόξους Χριστιανούς, ει
-------- ----------- ν -- - - - -- η - - ν

::" και συγγενείς έτι ώσι. Μηδε διά δωρεάς τών οικείων πραγμάτων, ώς είρηται, τους Επισκόπους,P Υ ρητα, ς

ή Κληρικούς, τούτοις συνεισάγειν.

Ερμηνεία,

Ακολούθως με τον ανωτέρω και ο παρών κανών περί των εθνικών, και αιρετικών, διορίζεται, λέγων, ότι δεν πρέπει οι Επί

σκοποι, και Κληρικοί, αποθνήσκοντες να εισάγουσιν εις την διαθήκην αυτών κληρονόμους (1) των υπαρχόντων τους τούς πιστούς

(1) Κατά γάρ το λέ βιβλ. των Βασιλικ. τίτλ. ή, κεφ. λή, ουδε όντας. Αλλ' ουδε οι γονείς, όρθόδοξοι όντες, δύνανται να αφήσουν κλη

παίδες αιρετικοί δύνανται να κληρονομήσουν τους γονείς των ορθοδόξους ρονόμους τους αιρετικούς παιδάς των, αλλά τους χριστιανούς. Eι δε και
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και ορθοδόξους συγγενείς των, μαζί με τους μη ορθοδόξους, άλλή άπιστους, ή και αιρετικούς όντας, κάν και συγγενείς αυτών

ήνα οι τοιούτοι άπιστοι, και αιρετικοί. Ταυτόν ειπείν, δεν πρέπει οι Επίσκοποι, και Κληρικοί, νά άφινουσιν, ή κληρονομία, ή

ληγάτον, ήτοι δωρεάν, εν τή διαθήκη των, εις τους συγγενείς των αιρετικούς. Αλλά ουδε έτι ζώντες πρέπει να χαρίζουν εις

τους αιρετικούς τά έδικά των πράγματα. Αλλά και οι πολιτικοί νόμοι εμποδίζουσι τονά άφίνουν οι ορθόδοξοι εις τους αιρετικούς

κληρονομίαντινά ή ληγάτον (1), άρα και τον μ. Αποστολικόν,

Κανών Λ.Α. 26.

Επίσκοποι πέραν θαλάσσης μη αποδημείτωσαν, ειμή μετά ψηφίσματος της ά. καθέδρας του ιδίου έ

κάστης χώρας. Επισκόπου. Τουτέστιν, ειμή απ' αυτού του πρωτεύοντος κατ' εξαίρετον λάβη, την, ήτις

Απος. β.

λγ' της δ'.

ιά. ιγ' τής

ς". ζ' της

Αντιοχ, ς".

ζ" ή, εά, της

--

αν » ν ν ν Λαοδικ. μά.
Σ 6". 2.

λέγεται απολυτική, τετυπωμένην, ήτοι παράθεσιν. ::

τής Καρθ.

Ερμηνεία, :

Προστάζει ο παρών κανών να μην αποδημούν οι της Αφρικής Επίσκοποι πέραν θαλάσσης, ήτοι εις την Ιταλία, μήτε άλ

λος τινάς Επίσκοπος να αναχωρή από την Επαρχίαν του εις μακρυνον τόπον. Πρέπει γάρ ούτοι μάλλον να προσμένουσιν εις

τάς έκκλησίας των, και να ποιμαίνωσε καθημερινώς τούς εμπιστευθέντας εις αυτούς λαούς. Τότε δε μόνον νά άναχωρούν, όταν

έχουν μεν και από τους άλλους Επισκόπους γράμματα, κυρίως δε και εξαιρέτως λάβουν παρά του πρωτεύοντος αυτών Μητρο

πολίτου, ή Πατριάρχου, την άπολυτικήν καλουμένην επιστολή, τυπούσαν και φανερώνουσαν, ότι είναι αναγκαία και απόλυτος,

ήτοι άνεμπόδιστος, ή αναχώρησις αυτών ή τετυπωμένη αντί του υπογεγραμμένη, και παρατιθεσαν, και συνιστώσαν αυτούς

--------------------

» - ν Ν και - κατά αν να - και ε Α - - η » -

προς εκείνους, προς τους οποίους άπέρχονται. Όρα και την ερμηνεία» και υποσημείωσιν τού β. Αποστολικού

οι γονείς (ορθόδοξοι όντες δηλ) έγραψαν κληρονόμους τους αιρετικούς

υιούς των, εάν άλλους υιούς ορθοδόξους δεν έχουσιν, ή περιουσία αυ

των να δίδεται εις τους λοιπούς συγγενείς αυτών ορθοδόξους Ει δε

οι τελευτήσαντες Κληρικοί όντες, ούτε παίδας είχον, ούτε άλλους συγ

γενείς, μετά χρόνον ένα του θανάτου αυτών, λαμβάνουσι τα πράγματά

των οι προεστώτες της εκκλησίας εκείνης, της οποίας ήταν οι τελευ

τήσαντες Κληρικοί. Γέγραπτα δε και εν τώ ά βιβλίο των Βασιλικών,

να μη κληρονομούν οι Σαμαρείται, και όλως αιρετικοί, μήτε δωρεάν να

λαμβάνουσε. Το δε ιά, κεφ. του γ. τίτλου του έ. βιβλ. λέγει, ότι

κάνένας αιρετικός να μη παίρνη ακίνητον πράγμα από έκκλησίαν, ή από

άλλον σεβάσμιον οίκον, μήτε με πάκτωσιν, μήτε με εμφύτευσιν, μήτε

με αγοραν, ή με άλλον οιονδήτινα τρόπου. Το δε τρίτον θέμα του αυτού

βιβλ. και τίτλ. και κεφαλ, λέγει, ότι, εάν ορθόδοξος έχωντας υποστα

τικών, εις τό όποιον μέσα είναι εκκλησία κτισμένη, εάν, λέγω, το ύπο

στατικόν αυτό άφηση εις άπιστου και αιρετικών κατά τινα τρόπον, ή

έκκλησία του χωρίου να έχη την εξουσίαν του υποστατικού αυτού, "Ε

πειδή δε κληρονόμους άνεφέραμεν, καλόν είναι εδώ να ειπούμεν καθολικώς

μερικά τινα περί αυτών. Λοιπόν κατά τό λέ. βιβλ. τίτλ. ί, κεφ. λς.

εις την κληρονομίαν προτιμώνται από τους ανιόντας ή κατιόντας, ήτοι

τα παιδία του αποθανόντος, είτε αρσενικά είναι είτε θηλυκά. Το δε

παιδίον όπου κληρονομήση τα πράγματα του πατρός του, πρέπει να

τα δίδη εις τον πάππου του να τα δουλεύη διά νά κυβερνάται εξ αυ

τών. Εάν δε αποθάνη ό πάππος και αφήση υιόν και εγγόνους από άλ

λον υιόν του αποθανόντα, έμβαίνουν και οι έγγονοι εις την κληρονομίαν

με τους θείους των, και λαμβάνουν το μερίδιον του πατρός των. Εάν

όμως δεν ήναι παιδία, προτιμώνται οι γονείς και πάπποι του αποθα

νόντος και κληρονομούν, έξω μόνον από τους από μίαν μητέρα, και έ

να πατέρα, αδελφούς του αποθανόντος. Και πάλιν από τους ανιόντας αυ

τους προτιμώνται, όσοι είναι κοντότεροι εις τον βαθμόν Και όσοι εί

να εις τον αυτόν βαθμών, τρίτον θετέον, ή τέταρτον, όλοι ίσα όμου

κληρονομούν. Η Νεαρά του Αθανασίου Πατριάρχου διορίζει, ότι, εάν α

ποθάνη ό άνδρας, ή ή γυνή, και άφηση παιδί, και αποθάνη και αυτό,

δεν πρέπει να κληρονομή το ζωντανόν μέρος όλα τα πράγματα του παι

δίου, αλλ' ένα μέρος να δίδεται εις μνημόσυνου του αποθανόντος, άλλο

μέρος να παίρνουν οι γονείς του αποθανόντος, και το τρίτον να παίρνη

το ζωντανόν μέρος όπου έμεινεν. Εάν δε ούτε οι γονείς του αποθανόν

τος ήνα, έμβαίνουν εις την κληρονομίαν οι εκ πλαγίου συγγενείς, ήτοι

οι αδελφοί και αδελφας. Και από αυτούς πάλιν προτιμώνται οι αμφι

θαλείς αδελφοί από τα μιλαδέλφια. Ομοίως προτιμώνται εις τό νά κλη

ρονομήσουν τον θειόν τους τα παιδία του αμφιθαλούς αδελφού, ήτοι τα

ανέψια, παρά τα μιλαδέλφια. Ει δε γνήσια και άμφιθαλή αδέλφια δεν εί

ναι, ούτε παιδία άμφιθαλούς αδελφού, κληρονομούσε τον αδελφόν τους

και τα μιλαδέλφια. Ει δε αδέλφια δεν έχει ο αποθανών, αλλά ανέψια,

κληρονομούσεν αυτόν ταύτα όλα ίσα (Αρμενόπουλ. βιβλ. ε. τίτλ. ή).

Εάν αποθάνη ο άνδρας, ή ή γυνή χωρίς διαθήκην, και χωρίς να έχουν

συγγενείς τινάς, ή κληρονόμους, το ζωντανόν μέρος κληρονομεί το άπο

θανόν, κάν και δύω μόνον μήνας συγκατοικήσουν μαζή (Αρμενόπουλ. αυ

τόθι), τόσον τα φυσικά παιδια, όσον και τα ψυχοπαίδια κληρονομούν

εξ ίσου τους χωρίς διαθήκης αποθανόντας γονείς των. Όσα άφΐνει τινάς

εις τα φυτικά του παιδία έχων και αδέλφια και μητέρα, τόσα αφίνει και

-

εις το ψυχοπαίδι του, ή τουλάχιστον το δ. μέρος των πραγμάτων του
(αυτόθι). Το μά. βιβλ. των Βασιλικών τίτλ. ί, κεφ. ή. δα: ότι κά–

νένας πατέρας νά μή κάμνη εις ένα, ή εις μερικά του παιδία χάριν ά

μετρου, αφήνωντας εις αυτά δηλ. περισσότερα πράγματα, και εις τα άλ

λα του παιδία, όχι. Αλλά εις όλα του τα παιδία να στοχάζεται τα

μέτρια, και να μη χαρίζι περισσότερα εις εκείνα όπου άγαπά (έξω μόνον ,

άν φανούν τινα παιδία άχάριστα, και ύβρίσουν, ή δείρουν, ή κατηγο

ρήσουν, ή άλλα τινά πράξουν εναντίον των γονέων των), είδε και χαρί

ση, να παίρνουν και τα άλλα παιδια από το χάρισμα εκείνο το νόμιμόν

τους μερίδιον. Αλλά και ο Μέγας Βασίλειος (όμιλ. ή, εις την εξαήμε

ρου) διορίζει ότι οι γονείς, καθώς εις όλα των τα παιδία έδωκαν έξ

ίσου τό είναι και την ζωήν, έτζι παρομοίως, χρεωστούν να μοιράζωσιν

εξ ίσου εις αυτά και τις προς προς το ζην αφορμάς, τα πράγματα

δηλ. και υποστατικά των, και όχι εις άλλα μεν παιδία περισσότερα να

δίδουν, εις άλλα δε ολιγώτερα. Όθεν με πολλά επιτίμια πρέπει να έμ

ποδισθή ή κατηραμένη συνήθεια, όπου πολιτεύεται εις πολλούς και δια

φόρους τόπους, και μάλιστα εις τα νησία, το να δίδουν δηλ. οι γονείς

εις τον πρώτον υιόν, η πρωτοθυγατέρα, τα περισσότερα πράγματάτων,

και τα άλλα παιδια τα αφίνουσινέρημα από την νόμιμον προκάτων, ώσάν

να ήτον νόθα και όχι γνήσια. Παρανομία μεγαλωτάτη! άφύσικος άσπλαγ

χνία, την οποίαν δεν έχουν τα θηρία και κακία ολέθριος, ή όποια

και τους γονείς βλάπτει ψυχικώς, όπου τούτο κάμνουν, και τα παιδία

τα άθλια, όπου υστερούνται. Οι πατέρες δε, όπου γένουν καλόγηροι, ή

τα παιδία, δεν ευγαίνουν από την κληρονομίαν, διά αιτίαν, όπου ήκο

λούθησε πριν να γίνουν καλόγηροι. Τα δε έξοδα της ταφής ευγαίνουν από

τον βίον εκείνου, όπου αποθάνη (Αρμενόπ, αυτόθι τίτλ. θ.), όρα εις την

υποσημείωσιν της Διαθήκης εν τω τέλει, και την υποσημ. του ς". τής σ'.

(1) Κατά γαρ το λέ. βιβλ. των Βασιλικών, τίτλ. ή, κεφ. λή, ουδε

παίδες αιρετικοί, δύνανται να κληρονομήσουν τους γονείς των ορθοδόξους

όντας. Αλλ' ουδε οι γονείς όρθόδοξοι όντες δύνανται να αφήσουν κλη

ρονόμους τους αιρετικούς παιδάς των, αλλά τούς Χριστιανούς. Ει δε και

οι γονείς (ορθόδοξοι όντες δηλ) έγραψαν κληρονόμους τους αιρετικούς

υιούς των, εάν άλλους υιούς ορθοδόξους δεν έχουσιν, ή περιουσία αυ

τών, να δίδεται εις τους λοιπούς συγγενείς αυτών ορθοδόξους. Eι δε

οι τελευτήσαντες Κληρικοί όντες, ούτε παΐδας είχον, ούτε άλλους συγ

γενείς, μετά χρόνον ένα του θανάτου αυτού, λαμβάνουσι τα πράγματά

των οι προεστώτες της έκκλησίας εκείνης, της οποίας ήταν οι τελευ

τήσαντες Κληρικοί. Γέγραπτα γάρ και εν τώ ά. βιβλ. των Βασιλικών,

να μην κληρονομούν οι Σαμαρείται, και όλως οι αιρετικοί, μήτε δωρεάν

να λαμβάνουσε. Το δε ιά, κεφ. του γ. τίτλου του έιβιβλ. λέγει, ότι

κανένας αιρετικός να μην παίρνη ακινητον πράγμα από έκκλησίαν, ή

από άλλον σεβάσμιον οικον, μήτε με πάκτωσιν, μήτε με έμφύτευσιν,

μήτε με αγοραν, ή με άλλον οιονδήποτε τρόπον. Το δε γ.. θέμα του

αυτού βιβλ. και τίτλ. και κεφ. λέγει, ότι, εάν ορθόδοξος έχωντας

υποστατικών, εις τό όποιον μέσα είναι εκκλησία κτισμένη, εάν λέγω, το

υποστατικών αυτό αφήση εις άπιστου, και αιρετικών κατά τον τρόπον,

ή εκκλησία του χωρίου να έχη την εξουσία», και του υποστατικού

αυτού. Και ό ρβ. δε της αυτής εν Καρθ. προστάζει ότι οι αιρετικοί

από διαθήκας να μην παίρνωσε κληρονομίαν ή δωρεάν, αλλ' ούτε άλλοι

τινές νά άφινουσε τίποτες εις αυτούς,

36



282 οι ΚΑΝΟΝΕΣ - -

Απος, πέ.

τι μας - Κανών Λ.Β. 27.

καραν εδ'.

Εταιρίας Ήρεσεν, ίνα, εκτός των κανονικών γραφών, μηδέν έν τή έκκλησία αναγνώσκητα, έπ' ονόματι θείων

: γραφών. Εισι δε αι κανονικαίγραφα αύτα, Γένεσις, Έξοδος, Λευιτικόν, Αριθμοί, Δευτερονόμιον, Ίη

την: σούς ό του Ναυή, Κριταί, Βασιλειών δ. των παραλειπομένων βίβλοι δύω, Ιώβ, Ψαλτήριον, Σολομών
- γον Χ. - ν -ν -ν Α α α - α ν -- ν ν r ν Σ ν Σ. -- -

ε: τος βίβλοι δ. των προφητων βίβλο ιβ. Ησαίας, Ιερεμίας, Ιεζεκιήλ, Δανιήλ, Τωβίας, Ιουδήθ, Εσθήρ

τα; Εσδρου βίβλοι δύω. Της νέας διαθήκης, Ευαγγέλια δ. πράξεων Αποστόλων βίβλος μία, Επιστολα
νίου διάμ

βων. Παύλου ιδ. Πέτρου Αποστόλου δύω, Ιωάννου Αποστόλου τρεις, Ιακώβου Αποστόλου μία, "Ιούδα Απο

τόλου μία, Αποκάλυψις Ιωάννου βίβλος μία. -

Ερμηνεία,

α -- ν Υ αν » ν » ν άλλ ν ν » ν η ν ο κ. -- ν ν

Ο παρών κανών διορίζει, ότι εις την έκκλησίαν, άλλο τι να μην αναγνώσκεται εις όνομα άγιων γραφών, πάρεξ τα κανονι
-- - τα

κά ταύτα βιβλία, άτινα και εκθέτει ονομαστί. Περί ών όρα και τον πέ. Αποστολικών, και την εις αυτόν υποσημείωσιν.

Κανών ΛΓ'. 28.

είναιη Ι Ωστε τους Υποδιακόνους τους τα ιερά μυστήρια ψηλαφώντας, και τους Διακόνους, και Πρεσβυτέ

ή μηεί ρους, αλλά και Επισκόπους, κατά τους ίδιους όρους, και εκ των συμβίων έγκρατεύεσθαι, να ώς μη

: έχοντες ώσιν. Όπερ ει μη ποιήσωση του εκκλησιαστικού αποκινηθώσι καθήκοντος. Τους δε λοιπούς Κλη

ο αν η Ιρικούς προς τούτο μή αναγκάζεσθαι, ειμή έν προβεβηκυία κερα. Αλλ’ οφείλει κατά την εκάστης έκκλη

και ο Ιτας συνήθειαν παραφυλάττεσθαι,

Ερμηνεία,

Παρομοίως με τον γ' και δ' και ο παρών κανών διορίζεται, δηλ. ότι οι Υποδιάκονοι οι τα μυστήρια ψηλαφώντες (περί

ών όρα εις τον ιέ της σ') και Διάκονοι, και Επίσκοποι, πρέπει να παρθενεύουσιν από τις γυναικάς των με κοινήν συμφωνία,

(1) κατά τους όρους και τάς υποσχέσεις που έκαμαν προ του να χειροτονηθούν, να, κατά το Αποστολικόν εκείνο, και έχον

τες γυναίκας, είναι ωσάν να μην τας είχον ολότελα. Εάν δε τούτο ου φυλάξωσε, να εκπίπτουσεν από την τάξιν και τον":
μόν της ιερωσύνης των, ήτοι να καθήρωνται. Οι δε λοιποί Κληρικοί κατώτεροι, Αναγνώσται δηλ. Ψάλτα, Θυρωροί, Εφοραστα,

και οι άλλοι, να μην αναγκάζωνται εις το να παρθενεύουν από τας γυναικάς των Έξω μόνον όταν φθάσουν εις γηραλέαν ηλικία»

(ει γάρ κατά τον μέγα Βασίλειον ή εν γήρα σωφροσύνη, οι σωφροσύνη, αλλά ακολασίας αδυναμία, βέβαια ο μηδε εις το γή

ράς του σωφρονών, πολλά ακόλαστος είναι, όποιος δεν πρέπει να ήναι ο Κληρικός), αλλά να ακολουθούν κατά την συνήθεια» της

κάθε εκκλησίας, της οποίας είναι Κληρικοί. Η δε ς", κατά τον γ. αυτής κανόνα, το, κατά τους ίδιους όρους, αντί του κατά

τάς ιδίας εφημερίας εξέλαβε. Και ανάγνωθι αυτόν τε και τον ιβ. αυτής και τον έ. Αποστολικό, και τον ιθ. της παρούσης,

Κανών Λ.Δ. 29.

Απος. λά. Ηρε ν άγμα έκκλησιαστικών μηδες πιπράσκη. Όπερ πρά έάν προσόδ η έγη, και

ά, της ζ" ρεσεν, να πραγμα η μηρείς πιπρ ή ρ πραγμα, εάν προσοοους μη εχη,
- Η - - ν -- η ν - - - -- -- - -- -

:: : πολλή τις επείγη ανάγκη, τούτο εμφανίζεσθαι τώ πρωτεύοντα της αυτής επαρχίας, και μετά του ώρι

Αν και ο Ισμένου αριθμού των Επισκόπων, βουλεύεσθαι τί δει πράξα. Είδε τοσαύτη επείγοι ανάγκη της εκκλη
έν Αντιοχ, 1 * ν - - - - -- -- ν -- - -

κό": σας ώστε μη δύνασθαι προ του πωλεϊν βουλεύεσθαι, καν τους γειτνιώντας εις μαρτυρίαν καλέση ό: "Ε

“Ιπίσκοπος, φροντίδα ποιούμενος του αποδείξαι τη Συνόδω πάσας τας συμβάσας τη εκκλησία αυτού περ

στάσεις. Όπερ ειμή ποιήση, υπεύθυνος τω Θεώ, και τη Συνόδω φανή, και αλλότριος της οικείας τιμής,

-

-- Ερμηνεία, --

- ---, να αναπόσπ έπει νά ήναι τά εκκλησιαστικά πράγματα από τάς έγούσας αυτά έκκλησίας διά τούτο

Αναφαίρετα και αναπόσπαστα πρέπει να 'ναι τα εκκλησιαστικα πραγματα οι ς έχουσας αντα εκκλησίας οια τούτο προν - - - 1 - η -- -

στάζει ο παρών κανών, ότι καθ' ένας Επίσκοπος να μην πωλή πράγματα της εκκλησίας του. Εάν δε τυχόν κανένα της ε
σίας υποστατικών δεν κάμνη καρποφορία, κα κέρδος, και εν ταυτώ αολυήσι ν μεγάλη ανάγκη διά νά πωλή πρέπει να φ

νερόνη τούτο ο Επίσκοπος εις τον Μητροπολίτη, και να συμβουλεύωνται περί τούτου με τους ορισθέντας ιβ. Επισκόπους,
-

-- - - -

Είδε τόση βιαία ανάγκη ακολουθή εις την έκκλησία, ώστε όπου ουδέ καιρών δίδωσι νά γένη ή τοιαύτη ερώτησις και βουλή,
»

* -

πρέπει καν το ολιγώτερον νά κράξη εις μαρτυρίαν τους γείτονας Επισκόπους, διά νά ήμπορέση με την μαρτυρίαν αυτών να

αποδείξη εις την κατ' έτος γινομένην σύνοδον όλας τάς περιστάσεις και ανάγκας της έκκλησίας του, διά τάς οποίας βιαζόμενοςι -- -- - --

έπώλησε το υποστατικό. Όχι και δεν κάμει τούτο, νά γίνεται υπεύθυνος και εις τον Θεόν και εις την σύνοδο, και της Αρχι
-ν ν * Α , " αν υιν -- και ο ζ, -- --

ερατικής εξουσίας νά καθήβεται. Όρα και τον λή. Αποστολικόν

-- Κανών ΑΕ. 30.

Απος κ. Ομοίως έβεβαιώθη, ώς, εάν ποτε Πρεσβύτεροι, ή Διάκονοι επί τινι βαρυτέρα άμαρτία (2) έλεγχθώσι,

:α: τη αναγκαίως αυτούς της λειτουργίας αποκινούση, μη επιτίθεσθαι αυτούς χείρας ώς μετανοούσιν, ή ώς

α : : πιστος Λαϊκούς. Μηδέ επιτρέπεσθαι αυτούς, ώστε αναβαπτιζομένους, προς τον τού Κλήρου βαθμών

Καρο νς, προκόπτεν

(1) φανερόν γίνεται εκ του κανόνος τούτου, ότι και αφού υπέσχον- συγκατοίκησιν ταύτην εμπόδισεν ή ς". Σύνοδος, απο μεν τους Επισκό

το οι τοιούτοι ιερωμένοι να εγκρατεύωνται από τις γυναίκας των και πους, έν τώ ιβ. και μή, κανόνι, από δε τους ιερωμένους, εν τώ λ. κανον"

να παρθενεύουν, έσυγκατοίκουν με αυτάς. Ου γαρ λέγει νά μή συγκα- (2) Eν άλλοις, βαρυτέρω αμαρτήματα,

τοικούν με αυτάς, αλλά μόνον να παρθενεύουν από αυτάς, την οποίαν -- -

--

--



ΤΗΣ ΕΝ ΚΑΡΘΑΓΕΝΗ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ερμηνεία,

Συνήθεια ήτον, και όταν οι άμαρτήσαντες μετενόουν,Υ - ν Σ και εξομολογούμενοι τάς άμαρτίας των προσήρχοντο εις την έκκλησίαν,

επίθεντο εις τάς κεφαλάς των τάς για οι Αρχιερείς,ι "Η κατά γνώμην αυτών, οι ιερείς ένδον της εκκλησίας δηλαδή (1), και

ούτως ευχόμενοι, ερώριζαν αυτούς, και τους έδιώριζαν εις τους τόπους των μετανοούντων, τον κάθε ένα κατά το άμάρτημά

του. Αυτή λοιπόν η επίθεσις των χειρών, διορίζει ο παρών κανών, να μην γίνεται εις τους διά βαρύ έγκλημα ελεγχθέντας,

και διά τούτο καθαιρεθέντας της Ιερωσύνης Πρεσβυτέρους, και Διακόνους, μηδέ να βάλωνται οι τοιουτοι εις τους τόπους των

μετανοούντων πιστών Λαϊκών της έκκλησίας, ώς εκείνοι, αφοριζόμενοι, Αρκεί γαρ εις αυτούς ή παιδεία μόνη της καθαιρέσεως

κατά τον κέ. Αποστολικών, ού και την ερμηνείαν ανάγνωθι. Αλλ' ουδε πρέπει οι τοιούτοι καθηρημένοι να δευτεροβαπτίζωνται,

να δια του βαπτίσματος τάχα, καθαρθώσιν από τις άμαρτίας που έκαμαν, και πάλιν χειροτονηθώσιν "Ιερείς, και Διάκονοι.

Επειδή ασέβεια είναι το να διπλασιάζεται και το άγιον βάπτισμα, (και άρα περί τούτου τον μς. Αποστολικών) και η χειροτο

νία των ιερωμένων, κατά τον ξή. Αποστολικόν - -

-

Κανών Λς. 31. - -

Ήρεσεν, να οι Πρεσβύτεροι, και Διάκονοι, και οι λοιποί κατώτεροι Κληρικοί, ένας έχουσιν αι- :
» - ν ν - - - - - - ν - -- η - - ς ο . σ.

τίας, εάν τα δικαστήρια μέμφωνται των ιδίων Επισκόπων, οι γείτονες Επίσκοποι ακροάσωνται αυτών. Και ο κ.
ρλδ.

Και μετά συναινέσεως του ιδίου Επισκόπου, τα μεταξύ αυτών διαθώσιν οι προσκαλούμενοι παρ’ αυτών

Επίσκοποι. Διό, ει και περί αυτών έκκλητον παρέχεν νομίσωσι, μη έκκαλέσωνται εις τά πέραν της θαλάσσης

δικαστήρια, αλλά προς τους πρωτεύοντας τών ιδίων επαρχιών. Ως και περί των Επισκόπων πολλάκις ώριστα.

Οι δε προς περαματικά δικαστήρια δεκκαλούμενοι, παρ’ ουδενός έντή Αφρική δεχθώσιν εις κοινωνίαν.

Ερμηνεία,

Διορίζεται ο παρών κανόν, ότι οι Πρεσβύτεροι, και Διάκονοι, και όλοι οι κατώτεροι Κληρικοί, να θεωρούν τις κρίσεις αυτών

εις του ιδιόντους Επίσκοπο. Είδε και μέμφονται την κρίσιν και απόφασιν του Επισκόπου των, πρέπει να προσκαλούν τους

πλησιoχώρους, και γείτονας Επισκόπους, να αυτοτε, και ο κρινας αυτούς Επίσκοπός των θεωρήσωσι τας διαφοράς των. Ει

δε, ούτε εις την κρίσιν τών πλησίοχώρων και προσκαλεσθέντων αυτών Επισκόπων δεν στέρξωσί, να αναβιβάζουν και να έκκα

λούν την κρίσιν των εις τον Μητροπολίτη της επαρχίας των. Καθώς επομεν νά ποιούσι τούτο και ο Επίσκοποι, Όχι, και

έκκαλέσουν την κρίσιν εις τά πέραν της θαλάσσης ευρισκόμενα, ήτοι εις τά της Ιταλίας και τού Ρώμης (2), και απλώς ειπείν

εις μακρυνά και υπεράρια κριτήρια. Ούτοι να γίνωνται ακοινώτητοι από όλους τους Επισκόπους της Αφρικής. Απαράλλακτος

σχεδόν με τον κανόνα τον παρόντα είναι και ο ρλδ. της αυτής συνόδου. Ανάγνωθι και τον ζ' της β. και τον θ' της δ. και

: της αυτής ταύτης συνόδου. Όρα και την υποσημείωσιν του δ. της έν Αντιοχεία,

Κανών ΛΖ. 32.

πος. β.

εγ’λβ' της ά.

έτης Αντιοχ,

ς της Σαρδ.
Ο .

Ήρεσε συμπάση τη συνόδω, να ό διά βαθυμίαν αυτού από κοινωνίας γενόμενος, είτε Επίσκοπος,

είτε οιοσδήποτε Κληρικός, εάν εν τω καιρώ της κοινωνίας αυτού, προτού άκουσθήναι, εις κοινωνίαν

τολμήση, αυτός καθ' εαυτού της καταδίκης την ψήφον έξενηνοχένα κριθή

Ερμηνεία

Ο δάτι εξ αμελείας άμάρτημα αφορισθείς Επίσκοπος, ή άλλος οποίος δήποτε Κληρικός, κάν λέγη, ότι δεν άφωρίσθη δικα

-ως, πρέπει όμως να μένη εις το επιτίμιον της ακοινωνησίας και του αφορισμού, έως να εξετασθή από άλλους ανωτέρους ή κρί

σις του. Εάν δε προτού να εξετασθή, άν ευλόγως άφωρίσθη, ή μη, αυτός τολμήση νά κοινωνή με άλλους, και να καταπα

τήση τον αφορισμών, φανερόν ότι ούτος με την καταφρόνησιν αυτήν κάμνει να εκφωνηθή κατ’ επάνω του ή της πρεπούσης καταδί

κης απόφασις, ώς ο παρών διορίζει κανών. Όρα και τον λβ' Αποστολικόν. -

Κανών Λ.Π. 33.

Ήρεσεν, να δ κατηγορούμε ή ό κατηγορών, έντώ τόπω όθεν έστιν δ κατηγορούμενος, έα - Η Αποστ, οέ,
ρεσεν, τηγορούμενος, η ο κατηγορων, ω τοπω ο ιατηγορούμενος, εαν φο-Ι:

-- ν - - - - γν -- ν - -- -

βήται τινα βίαν προπετούς πολυπληθίας, τόπον εαυτώ έπλέξητα έγγιστα, ενώ ουκ έστιν αυτώ δυσχέ-1 τη καραν
ρεια μάρτυρας προκομίσαι, ένθα το πράγμα περατούται ρμι.

Ερμηνεία

Ανίσως Κληρικοί έχουσι προς αλλήλους κρίσιν και διαφορά, και ο εις, ο κατηγορών δηλ. φοβήται να θεωρηθή ή κρίσις του
-- ν - " Σ ν ν -- - - -- - -

τες, ό γ. δ. και έ, δηλ. ουχί περί των μη υποκειμένων τώ Ρώμης

επισκόπων εννοούνται, αλλά μόνον περί των υποκειμένων αυτώ. "Ως και

ήμες ερμηνεύσαμεν. Και γ. ότι ό περί της εκκλήτου τού Ρώμης δια

(1) Όρα τον όγδοον της α. και την εις εκείνον τρίτην υποσημείωσιν

(2) Από τον παρόντα κανόνα, ά. μεν καταβάλλεται από αυτά τα

θεμέλια ή όφρύς και το γαυρίαμα της μοναρχίας του Πάπα, όστις αυ

χεί και φαντάζεται, ότι εις αυτόν εδόθησαν όλαι αι έκκλητοι των εν

τη οικουμένη εκκλησιών. Διότι ανίσως ό παρών κανών εμποδίζη τό να

εκκαλούνται οι τής Αφρικής επίσκοποι προς τα αντίπερα της θαλάσσης,

και γειτονεύονται σχεδόν εις αυτούς της Ιταλίας και τού Ρώμης κρι

τήρια, πόσω μάλλον εμποδίζει το να εκκαλώνται εις τον "Ρώμης οι εις

μακρυνοτέρους ευρισκόμενοι τόπους; β. αποδεικνύεται φανερώς, ότι οι

κανόνες της εν Σαρδική, οι περί της εκκλήτου του Ρώμης διαλαμβάνον

λαμβάνων κανών, τον όποιον επρόβαλαν εις τάς αρχάς της παρούσης

συνόδου οι του Πάπα λεγάτοι, ήτον ψευδεπίπλαστος, και όχι της εν

Νικαία ά. συνόδου, ώς εκείνοι έψεύδοντο. Καθώς και τα αυθεντικά ίσα

του Κωνσταντινουπόλεως και Αλεξανδρείας απέδειξαν. Eι γαρ ήν της ά.

συνόδου, αναγκαίως έπρεπε να τον φυλαξη και ή σύνοδος αύτη. Καθώς

υπόσχεται εις τον ά. αυτής κανόνα Όρα εις τα προλεγόμενα της πα

ρούσης συνόδου, και εις την ερμηνείαν τών δύω αυτής επιστολών,

36’
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μέσα εις τον τόπο του κατηγορουμένου υπ' αυτού, και εγκαλουμένου Κληρικού, ή διά τί έχουν να σηκωθούν κατ’ επάνω του οι

συγγενείς και φίλοι εκείνου, ή διά τι έκεσε δέν ημπορεί να φέρη μάρτυρας της κατηγορίας, εάν τούτο, λέγω, φοβηθή ο κατή

γορος, διορίζει ο παρών κανών, να συγχωρήται να διαλέγη εκεί κοντά τόπον άλλον, εις τον οποίον να θεωρήται η κρίσις του.

Είπον δε εκεί κοντά, διά νά ήμπορούν και οι κριται να υπάγουν να κρίνουν, και οι μάρτυρες να μαρτυρήσουν με ευκολία, έπο

μένως δε και η κρινομένη υπόθεσις διά να λάβη τέλος, και όχι να συγχωρήται να εκλέγη τόπον μακρυνον, εις τον οποίον να

υπάγουν οι μάρτυρες, και οι κριτα δυσκολεύονται, και ακολούθως η κρίσις δεν λαμβάνει έκβασιν, καθώς τούτο ποιούσι τινες

πανούργοι, θέλοντές να φύγουν την κρίση, διά τι γνωρίζουν ότι έχουν άδικο. Όρα και τον οέ, Αποστολικόν,

Κανών ΛΘ. 34.

μετά το 1 Ηρεσεν, να οιοδήποτε Κληρικοί και Διάκονοι, εάν μη πειθαρχώσι τους Επισκόποις αυτών, βουλομέ

νοις, δάτινας αναγκαστικάς αιτίας των εκκλησιών αυτών, τούτους προς μείζονας άναβιβάζεν τιμάς έντή έκκλη
» -- ν ν - - ν η η

σία αυτών, μηδέ εν εκείνωτώ βαθμώ διακονήσωσιν, εξ ού αναχωρήσαι ουκ ήθέλησαν --

- - Ερμηνεία

Όσοι γίνονται Αναγνώσται, Ψάλτα, Υποδιάκονοι, και άπλώς Κληρικοί, και υπηρέτα της εκκλησίας, πρέπει να ήναι τόσον

άξιοι, ώστε όπου, χρείας καλούσης, να προβιβάζωνται και εις τους ανωτέρους βαθμούς της ιερωσύνης. Καθώς φανερώνει του

το ο μέγας Βασίλειος, έντή προς τους Χωρεπισκόπους κανονική αυτού επιστολή. Ήτις έστι κανών πθ. Διά τούτο και ο πα

ρών κανών διορίζει. Ότι όσοι κληρικοί και διάκονοι, ήτοι υπηρέτα, (γενικώς γαρ λαμβάνεται εδώ το όνομα των Διακόνων

έπι πάντων των υπηρετών, κατά τον Ζωναράν, και όχι επί του έχοντος μόνον την χειροτονίαν του διακόνου, και δήλον από

το Διακονήσω βήμα, όπου επιφέρεται παρακάτω), όσοι, λέγω, Κληρικοί και υπηρέτα δεν κάμνουσιν υπακοήν εις τους Επισκό

πους αυτών, οίτινες διά ανάγκην και ένδειαν των εκκλησιών τους ζητούν να τους προβιβάσουν εις μεγαλητέρους βαθμούς, θε

τέον, τους μεν Υποδιακόνους εις Διακόνους, και τους Διακόνους εις Πρεσβυτέρους, ούτο, λέγω, μήτε εις εκείνον τον κατώ

τερoν βαθμών να μένουν, τον οποίον να αφήσουν δεν ήθέλησαν, οι δε ευλάβειαν, κατά τον ανώνυμον έρμηνευτή, ή διά άνα

ξιότητα, αλλά διά καταφρόνησιν και απείθεια, ή και διά το κοπιαστικών του μεγαλητέρου βαθμού, ταυτον ειπείν να

καθήρωνται της υπηρεσίας (1) Κανών Μ. 35'

Ο Υ ΟΥ - -

: Ήρεσεν, να Επίσκοποι, Πρεσβύτερο, Διάκονοι ή και οιοδήποτε Κληρικοί, οι μηδέν έχοντες, εάν

τακτο της προκόψαντες τώ καρώ της Επισκοπής, ή της κληρώσεως αυτών, άγρούς, ή οιαδήποτε χωρία έπ’ όνό

εί "; Ίματι αυτών αγοράσωσιν, να, ώς κατά δεσποτικών πραγμάτων έφοδον πεποιηκότες, ενέχωνται, ειμή άρα

κάρο από 1 λοιπόν υπομνησθέντες, τή έκκλησία ταύτα εισκομίσωσιν. Εάν δε εις αυτούς κυρίως φιλοτιμία τινός, ή

διαδοχή συγγενείας περιέλθη, εξ αυτού ποιήσωσιν, δ έχει ή πρόθεσις αυτών. Είδε και μετά το προθέσθαι εις του

πίσω μετατραπώσι, της εκκλησιαστικής τιμής ανάξιοι, ώς αδόκιμοι κρθώσιν

Ερμηνεία,

Ο παρών κανών διορίζει, ότι όσοι Επίσκοποι, Πρεσβύτεροι, Διάκονοι, και άπλώς Κληρικοί, όντες πρότερον πτωχοι, απέκτη

σαν μετά την επισκοπή, και τον κλήρο, τζεφτιλίκια, ή άλλαδήτινα χωράφια και υποστατικά, Ούτο, λέγω, πάντες, εάν τα

υποστατικά ταύτα μετά υπόμνησιν, δεν θελήσουν να τα αφιερώσουν εις την έκκλησίαν εκείνην, της οποίας είναι Επίσκοποι, και

Κληρικοί, να καθρωτα, ώς άρπαγες και, λησιρκώς σφετερίσατες τά εκκλησιαστικά πράγματα Επειδή μετά χρήματα δπού

εκ της εκκλησίας απέκτησαν, τά ηγόρασαν. Από δε τά πράγματα όπου, ή από κληρονομίαν τών συγγενών αυτών απέκτησαν,

ή από φιλοτιμίαν και δωρεάν, όπου έδωκεν, ή άφηκέτινας εις αυτούς κυρίως, (ήγουν, όχι διά να τα μοιράσουν θετέον εις τους
Α - ν -- - -

πτωχούς, ή εις σκλάβους να τα έξοδεύσουν. Ταύτα γάρ δεν απαιτούνται να αφιερώνουν εις την έκκλησίαν. Αλλά διά νά τά

έχουν εξευθείας αυτοί μόνο), και από αυτά, ε: πρέπει νά άφίνουν εις την έκκλησίαν των, εκείνο που προαιρούνται. Εάν δε

θελήσουν πρώτον να δώσουν από αυτά, ύστερον δε μετανοήσουν, να κρίνωνται ανάξιοι του εκκλησιαστικού βαθμού όπου έχουσιν,
Λ και

ως άχρηστοι και αδόκιμοι. Ανάγνωθι και τον μ. Αποστολικό,

Απος, λή, -- Κανών ΜΑ". 36.

μά. τής ο: -- - --

κς". τής ζ". Σν ν ν β Α ν ν - - - - - αν Α - ν Α

εά. ιβ' τής Ηρεσεν, ώστε τούς Πρεσβυτέρους παρά γνώμην των ιδίων αυτών επισκόπων, πράγμα μήπιπράσκειν
- ν - Α αν ή - - η

: της εκκλησίας, έν ή καθιέρωνται. Όν τρόπον και τους Επισκόποις ουκ έξεστι ππράσκειν χωρία της έκ

Αγυο και Ικλησίας, αγνοούσης της συνόδου, ή των ιδίων Πρεσβυτέρων. Μη ούσης τοίνυν ανάγκης, μηδέ Επισκόπω
τής Γάγγ.ζ. Η Αγ. - -- ν- --

:Ιέξείναι καταχρήσθαι πράγματι εκ του τίτλου της εκκλησιαστικής Μάτρικος,της Καρθ Και

λό" τούΘεοφ. α ν

ύ Κυρίλ.

και -- Ερμηνεία,

Ούτε οι Πρεσβύτεροι έχουν την άδεια να πωλούν κανένα πράγμα της έκκλησίας εκείνης, εις την οποίαν είναι αφιερωμένονν ρ Χ. η - ρ γ ν η: ή - Σ. ν 9 ν -Ν - - - φ

χωρίς την γνώμην των Επισκόπων τους, κατά τον κανόνα τούτον. Ούτε αμοιβαίως οι Επίσκοποι έχουν την άδεια, χωρίς ανάγ

κη, να πωλήσουν, ή να μεταχειρισθούν κακώς κανένα πράγμα από εκείνα, που είναι υπογεγραμμένα εις τον τίτλο». (Τίτλος

(1) Παραπονούνται δε και οι Χωρεπίσκοποι εν τω βηθέντι πθ'. του έκκλησίας των χωρίων, κανένας δεν είναι άξιος να λάβη λειτουργίαν θυ

μεγάλου Βασιλείου, ότι από τόσους υπηρέτας όπου ευρίσκονται εις τας σιαστηρίου, ήτοι νά γένη Διάκονος και Ιερεύς.
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γρή επιγραφή και ή αιτία, και το βόλο λέγεται) ης εκλοαστής Μάρκος, (1), τατο ειπείν, όσα είναι γεγραμμένα εις

τον της Επισκοπής Κώδικα, χωρίς την γνώμην και είδησιν της συνόδου, και των Πρεσβυτέρων αυτού. Επειδή εις την διοίκησιν

των πραγμάτων της εκκλησίας πρέπει να έχουν και αυτοί είδηση, και μάλιστα οι Οικονόμοι αυτών. Όρα τον λή. Αποστολικών

Κανών MB. 38 (2)

Ι Της εν Γάγγ.

έ
Ώστε τους Επισκόπους και τους Κληρικούς, τά τέκνα αυτών μη εάν αυτεξουσίως άπιένα διά έμα

γκιπατίωνος, ει μηδάν εις τους τρόπους, και εις την ηλικίαν αυτών πληροφορηθώσιν. Ως λοιπόν τα
- - - -- ν ν Α - -

άμαρτήματα αυτών εις αυτούς συντείνεν.

ΗΕ,

Ερμηνεία,

Και ή λέξις Εμαγκιπατίων λατινική έστί. Δηλοί δε την παρά των πατέρων διδομένην αυτεξουσιότητα εις τούς υπεξουσίους

αυτών υιούς. Λέγει λοιπόν ο παρών κανών, ότι οι Επίσκοποι, και οι Κληρικοί νά μήν κάμνωσε τα τέκνα αυτών αυτεξούσια,

και αφίνουν αυτά από την διοίκησίν τους, αν πρώτον δεν πληροφορηθούν διά των έργων, ότι και κατά την γνώμην είναι αγαθά,

και κατά την ηλικίαν ήμπορούν να διακρίνουν το πρέπον, και να κυβερνηθούν από λόγου των. Επειδή, αν τα κάμουν αυτεξούσια,

προ του να τα παιδαγωγήσουν εις τα καλά και την αρετή, και προ του να έλθουν εις ηλικίαν δεκτικήν λόγου και φρονήσεως,

(όρα την υποσημείωσιν τούμ. της σ'), θέλουν γένει και αυτοί συγκοινωνοί εις τά άμαρτήματα όπου τα τέκνα των ήθελαν κά

μει μετά την αυτεξουσιότητα (3). Όρα και τον έ τής έν Γάγγρα.

Κανών MT". 39.

Ώστε Επισκόπους, Διακόνους, και Πρεσβυτέρους μη χειροτονείσθαι, πριν ή πάντας τους έντώ οίκω. Αποτε πει

αυτών χριστιανούς ορθοδόξους ποιήσωσιν -

α Α.

Ερμηνεία,

Αν οι Επίσκοποι, και Διάκονοι, και Πρεσβύτερο χρέος έχουν νά διδάσκουν όλους τους άλλους άπιστους, και κακοδόξους,

και να οδηγούν αυτούς εις την ορθοδοξίαν, πόσω μάλλον τους έντή οικία αυτών όντας, άπιστους, και αιρετικούς, παιδας,

τυχόν, ή γυναίκας, ή δούλους; διά τούτο ο παρών κανών διορίζεται, ότι αυτοί να μη χειροτονούνται Επίσκοποι, ή Πρε

σβύτεροι, ή Διάκονοι, αν πρώτον δεν κάμουσι Χριστιανούς ορθοδόξους όλους τους οικιακούς αυτών. »Ε τις γαρ, φησίν ο Παύ
»

»λος, του ιδίου οίκου προστήναι ουκ οίδε, πώς έκκλησίας θεού επιμελήσεται» (ά. Τιμοθ. κεφ. γ. ς").

Κανων ΜΔ. 40.

Ένα εν τοις άγιος μηδέν πλέον του σώματος, και του αίματος του Κυρίου προσενεχθείη, ώς και

αυτός ο Κύριος παρέδωκε. Τουτέστιν, άρτου, και οίνου, ύδατι μεμιγμένου. Απαρχή δε, είτε μέλι, είτε να δει
γάλα, εις τό των νηπίων μυστήριον, ει και τά μάλιστα ένθυσιαστηρίω προσφέρεται, όμως δίαν έχέτω ηθ'.

κυρίως ευλογίαν, ώς εκ του αγιάσματος του Κυριακού Σώματος, και Αίματος διίστασθαι. Μηδέν δε πλέον έντας

άπαρχας προσφερέσθω, ή από σταφυλών, και σίτου,

Ερμηνεία,

Προστάζει ο παρών κανών, άλλο τι να μην προσφέρεται εις τά άγια μυστήρια, πάρεξ, άρτος μεν, εις το να μετουσιω

θή εις Σώμα Χριστού. Οίνος δε, εις τό νά γένηται Αίμα Χριστού, και ύδωρ μιγνύμενον τώ οίνω, εις τύπον του εξελ

θόντος ύδατος εκ της πλευράς του Κυρίου. Επειδή δε έσυνεθίσθη νά προσφέρεται εις το θυσιαστήριον εν μιά διωρισμένη

ημέρα, γάλα, και μέλι, ώς απαρχή, διά τό μυστήριον των νηπίων (δηλ. υπέρ της βοηθείας και σωτηρίας των νηπίων, τα οποία

με γάλα, και μέλι ώς επί το πλείστον τρέφονται. Κατά το προφητικών εκείνο Βούτυρον (το έκι γάλακτος όν) και μέλι φά

γεται το παιδίον, ο Ιησούς δηλ. εις ένδειξιν της αληθούς ανθρωπότητος, (καθώς ερμηνεύει τούτο ο Κορέσσιος) ας προσφέρωνται

Ομως νά μήν ενώνωνται ταύτα με το Σώμα, και Αίμα του Κυρίου, αλλά νά λαμβάνουν, και θέσιν και ευλογίαν ιδιάζουσαν και

ξεχωριστή, ώς άπαρχαι. Από δε τας άλλας τών γεννημάτων και όπωρών απαρχάς, άλλο τι νά μήν προσφέρεται εις το θυ

σιαστήριο, ειμή σταφύλια, και άστάχυα σίτου, όταν ώριμα γένωνται. Ανάγνωθι και τον γ. Αποστολικών, και τον λ6. της

ς", υφ' ού και ο παρών κανών εκτίθεται αυτολεξεί. Η προσφορά δε του μέλιτος και του γάλακτος αύτη ανετράπη, ή μάλλον

είπε, έδιωρθώθη από τον νζ. της αυτής ς".

α

(1), Μάτριξ, και Ματρίκιον είναι λέξις παρηγμένη από το μήτηρ και

ματηρ ελληνικού, και λατινικού, του δηλούντος την μητέρα. Κυρίως δε

θέλει να ειπή το αρχέτυπον και πρωτότυπον χαρτοθέσιον και Κώδικα,

από το όποιον γράφονται τα εξ αυτού ίσα και αντίγραφα, ώς έν τους

πρακτικούς της συνόδου ταύτης ευρίσκεται, το Mατρίκιον και αρχέτυπον

τής Νουμιδίας. Διό και οι νησιώτα Μάνα τούτο καλούσαν, άλλοι δε

Πλάκα.

(2) Ο τον τού 37. Κανόνος αριθμόν έχων παρά τους εξηγηταίς, ά

χρηστος πάντη εστί. Λέγει γάρ ότι δεν πρέπει να προστεθή τι, ή να

διορθωθή, από εκείνα όπου έδιωρίσθησαν εις την εν Ίππωνι σύνοδον,

(3) Σημείωσαν δε ότι εις την ελευθερίαν και αυτεξουσιότητα των υιών

δεν αρκεί μόνη ή τού πατρός συγκατάθεσης, αλλά χρειάζεται να γένη

και νόμιμος πράξις, ήτοι έγγραφος παράστασις επί του δικαστού κατά

τό γ. κεφ. τού γ. τίτλου βιβλ. των Βασιλικ, πρέπει γάρ κατά τον

Αρμενόπουλο, νά ύπάγη ό πατήρ με τον υιόν του εις τον κριτή, και

να ειπή. Τούτον τον υιόν μου κάμνω αυτεξούσιον και ελευθερώνω αυτόν

από την υπεξουσιότητά μου. Εάν ο πατήρ καταδικασθή εις θάνατον, ή

γένη πατρίκιος, ή έπαρχος, ή στρατηγός, ή Επίσκοπος, λύεται τής ύ

πεξουσιότητος ό υιός. Δυνατόν είναι, ό μεν υιός να ήναι αυτεξούσιος,

ό δε έγγονος υπεξούσιος, εάν ό υιός υπεξούσιος ών, έγγάστρωσε την γυ

ναϊκα, εγεννήθη δε ό έγγονος όταν ο υιός ήν αυτεξούσιος. Όρα τον

Αρμ. βιβλ. ά. τίτλ. ζ. όρα και τον πρ. Αποστολικόν.

4.
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ί

Κανών ME. 41.

:ή Κληρικοί, ή Έγκρατευόμενοι, προς Χήρας, ή Παρθένους, ειμή κατ' επιτροπήν, η συναίνεσιν του ιδίου

σε τις εν Επισκόπου, ή των Πρεσβυτέρων, μη εισίτωσαν. Και τούτο δέμή μόνοι ποιείτωσαν, αλλά μετά συγκλη

: ρικών, ή μετά τούτων, μεθ’ ών ο Επίσκοπος, ή οι Πρεσβύτεροι μόνοι, έχουσι την είσοδον πρός τάς
--

τοιουτοτρόπους γυναίκας, "Η, όπου πάρεισι Κληρικοί, ή έντιμοίτινες χριστιανοί

- ν

Ερμηνεία

Διά τας υποψίας των πολλών, προστάζει ο παρών κανών, να μην έμβαίνουν εις τας οικίας των χηρών, ή των παρθένων

Κληρικοί, ή"Ε κρατευόμενοι (1), έξω μόνον νά έμβαίνουν, ή με συγχώρησιν και άδειαν του Αρχιερέως (εάν αυτός δηλ. έχη χρείαν

νά τούς ε: ή με συναίνεσιν και συγκατάνευσιν αυτού (εάν εκείνοι δηλ. ζητήσουν να υπάγουν αφ' εαυτών). Πλην και όταν
ο Αρχιερεύς τους συγχωρήση ή συγκατανεύει εις τό ζήτημά τους, νά μήν εμβαίνουν μοναχο εις τάς οικίας έκείνων, αλλά

μαζή με τούς συγκληρικούς των, ή μαξη με εκείνους, με τους οποίους σινείζει Ο Αρχιερεύς, κα οι Πρεσβύτεροι νά έμβαί

νουν εις τάς τοιαύτας γυναίκας Η εις εκείνους τους τόπους να συνομιλούν ΟΥ ΟΤΟΕ με εκείας, εις τους οποίους είναι παρόντες

Κληρικοί, και άλλοι τινές έντιμοι Χριστιανοί, διά το άσκανδάλ στον Ορα και τον γ της ά.

Κανών Mς". 42.

ματς με Ι Ωστε τον της πρώτης καθέδρας Επίσκοπον μη λέγεσθαι έξαρχον των Ιερέων, ή άκρον Ιερέα, ή

τοιουτότροπον τίποτε, Αλλά μόνον Επίσκοπον της ά. καθέδρας,

Ερμηνεία

προς αναίρεσιν της αλαζονίας, και του τύφου, διορίζει ο παρών κανών, ότι ο της ά, καθέδρας Επίσκοπος να μην ονομάζε

τα έξαρχος των Ιερέων, ή ακρος Ιερεύς (2), ή άλλο κανένα τοιούτον υψηλών και υπερήφανον όνομα. Αλλότριον γαρ είναι- ν - - - -- - ν - - * Α

τούτο των Επισκόπων, των μιμητών του ταπεινού τη καρδία Ιησού. Αλλά μόνον να ονομάζεται Επίσκοπος της ά. καθέδρας,

Ορα την υποσημείωσιν του λδ. Αποστολικού,ι - ν

- - Κ ανών ΜΖ. 43.

Αποστ.μβ'

μη νδ της ν ν ν ν - ν -- - ν ν - - Α1 - -

ε: Ωστε τους Κληρικούς χάριν του τρώγειν ή πίνειν μή εισιένα εις καπηλεία, ει μήδ αν ξενίας
β'Λαοδ. 1 , --

ε: - ανάγκη συνωθουμένους,

Ερμηνεία.

Δεν πρέπει νά έμβαίνουν οι Κληρικοί μέσα εις καπηλεία διά να τρώγουν και να πίνουν, κατά τον παρόντα κανόνα, έξω μό
ν - -- ν - -

νον αν κατά ανάγκην έμβωσι, ξένοι όντες, και που κονεύσαι μη έχοντες. Ανάγνωθι και τον μβ. Αποστολικόν,

Κανών ΜΗ. 44.

Δης,ε Ώστε άγια θυσιαστηρίου, ειμή άπόνηστικών ανθρώπων μη επιτελεσθαι. Εξηρημένης μάς έτησίας
ς αιρο. ν ν -- -- ν ν - - ν

:- ημέρας, ενη το Κυριακών δείπνον επιτελείται. Εάν δέ τινων κατά τον δειλινών καιρών τελευτησάντων,

ι: είτε Επισκόπων, είτε των λοιπών, παράθεσις γένηται, μόνας ευχαίς εκτελεσθή, εάν οι ταύτην ποι

πε: "Δεν αιούντες αριστήσαντες ευρεθώσι.

Ερμηνεία,

Το μεν ά μέρος του παρόντος κανόνος, το διαλαμβάνον, ότι κατά την μεγάλην Ε. να λειτουργούν οι Ιερείς αφού φάγουν,

διορθούται, και αυτολεξεί αναφέρεται από τον κθ' της ς και άρα την ερμηνείαν εκεί. Το υπόλοιπον δε μέρος του κονόνος φαί

νεται να ήναι τοιούτον. Όταν απέθησκε τινάς, ήτον συνήθεια να γίνεται κατά την ημέραν εκείνην και λειτουργία, ίσως διά νά
κ. - ν ν ν ν εν - - » ν * ----- , ή -- ν 1. ν

μνημονευθή ο αποθανών. Λέγει λοιπόν ο κανών, ότι εάν τινες αποθάνουν Επίσκοποι ή Λαϊκοί, κατά το δειλινών, και οι μέλλον

τες ποιήσαι την διά των μνημοσύνων παράθεσιν και οικείωσιν προς τον Θεόν των ψυχών των αποθανόντων ιερείς, δεν ευρεθούν

νηστικοί, αλλά γευματίσαντες, ας μη γίνεται ιερά λειτουργία, αλλά με μόνας τάς συνήθεις ευχάς, άς εκτελεσθή ή τοιαύτη των

επιταφίων αυτών ασμάτων παράθεσις, ήτοι το νύν λεγόμενον κοινώς παραστάσιμον,

Κανών ΜΘ. 45.

της, το 1 Όστε Επισκόπους, ή Κληρικούς εν τη Εκκλησία μη συμποσιάζεσθαι. Ειμήδ αν τυχόν ανάγκη

κρατείας αυτών ανέφεραν ό γ. δ. ιθ' και λγ. της παρούσης συνόδου

κανόνες. Ει δε ό κανών λέγει να πηγαίνουν μαζή και οι Πρεσβύτεροι,

τούτο το λέγει διά τους Κληρικούς τους άλλους τους κατωτέρους όπου

περιέχει ό κανών, με τους οποίους λέγει να πηγαίνουν μαζί οι Πρε

(1) Οι εγκρατευόμενοι όπου αναφέρει ό παρών κανών, ο μεν Ζωναράς

λέγει να ήναι οι μοναχοί. Ανδρών γαρ λέγει ο Μέγας Βασίλειος καν. ιθ.

ομολογίαν, (υπόσχεσιν δηλ. παρθενίας) ου γινώσκομεν άλλων, ειμή των

συναριθμουμένων εις το τάγμα των μοναχών. Άλλοι δέ τινες λέγουσιν,

ότι εγκρατευόμενοι ονομάζονται, οι μη αποφασίσαντες ακόμη με στερεάν

γνώμην να ύπανδρευθούν λαϊκοί, φέροντες εις βεβαίωσιν το τού Παύλου.

Eι δε ουκ έγκρατεύονται, γαμησάτωσαν, έμοι δε δοκεί πιθανώτερον, ότι

οι εγκρατευόμενοι ούτοι ήταν οι Πρεσβύτεροι, Διάκονοι, και Υποδιακο

νοι, ή Αναγνώσται, οίτινες ύπανδροι όντες, όταν εχειροτονούντο, ύπές

σχοντο να εγκρατεύωνται από τις γυναικάς των. Καθώς περί της εγ

σβύτεροι.

(2) Αίσχυνέσθω από τον παρόντα κανόνα ό της Ρώμης Ποντίφιξ, όσ

τις θέλει να ονομάζεται άκρος Αρχιερεύς, και άλλα υπερήφανα, και ισο

θεα ονόματα. Και γνώτω ότι έναντιείται εις την σύνοδον ταύτην, εις

τήν όποίαν ή τον παρόντες και οι αυτού τοποτηρηταί, ταυτόν ειπείν,

ότι έναντιείται αυτός εις τον εαυτόν τον.
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ος πή. τής

ξενίας διαβάντες εκεί καταχύσωσι. Και οι λαϊκοί δε από των τοιουτοτρόπων συμποσίων, όσον δυνατόν:
έστι κωλυθώσι. -- και η

--

Ερμηνεία,

ν » "Η

Δεν πρέπει οι Επίσκοποι, και Κληρικοί, νά κάμνουν συμπόσια μέσα εις τας έκκλησίας, κατά τον διορισμών του παρόντος κα
Λ- "Εξ - ν Κ- - Υ -- - 1 » - α ν Σ ν - 1 ν. ν -- ν ν Σ

νόνος. Έξω μόνον να τρώγουν εις αυτάς, άν εξ ανάγκης ευρισκόμενοι εις ξένον τόπον, δεν έχουν τύπον που να κονεύσουν. Αλλά
ν -- - - - - - -- - -- --

και οι Λαϊκοί πρέπει να εμποδισθώσιν από του να κάμνουν τα τοιαύτα έντή έκκλησία συμπόσια. Ανάγνωθι και τον οδ' της -

Κανών Ν. 46.

Ώστε τους μετανοούσι, κατά την των αμαρτημάτων διαφορά», τή των Επισκόπων κρίσει τάς με. Αποτελεί

τανοίας εν καιρώ ψηφίζεσθαι. Πρεσβύτερος δε παρά γνώμην του Επισκόπου μη καταλλάση: και

τα Ει μηδάν άνάγκης συνωθούσης, εν τη απουσία του Επισκόπου. Ού τινος δήποτε δε μετανοούντος, ει πού

βλικον και τεθρυλλημένον έστι το έγκλημα, το σύμπασαν την έκκλησίαν κινούν, προ της άψίδος τούτω ή χειρ

έπιτεθή. - --

Ερμηνεία,

Επειδή το δεσμείν και λύειν εις τους Αποστόλους ο Κύριος έδωκεν, οι δε Αρχιερείς τύπον έχουσι των Αποστόλων. Δια τούτο

και ο παρών κανών προστάζει, ότι ο Αρχιερεύς κατά την διαφοράν των αμαρτημάτων (όρα τον β. της ά. και μάλιστα τον ρβ,

της ς"), έτζι να διορίζη εις τους μετανοούντας τον καιρών της μετανοίας αυτών, ήτοι πόσον καιρόν να ευρίσκωνται εις το επι

τίμιον του δεσμού Πρεσβύτερος δε νά μή λύη από τον δεσμόν κανένα μετανοούντα, χωρίς την γνώμην και άδεια» του Αρι ιερέ

ως, έξω μόνο, άν ο μεταδών ευρίσκεται εις κίδιον θανάτου κα αν ο Αρχιερεύς δεν είναι παρών, αλλά λείπη μακράν Αν

τως, δε τρας ευρισκόμενος τις αμαρτημα πούλκο, ήτοι τοπο δημόσιο, (τούτο γα, ελεί ή Λατική αίτι λέξις και διαλα

λημένο, ώστε όπου διά την υπερβολήν του κακού να κινή όλους τους Χριστιανούς, η να το μιμούνται, ή να το διηγούνται,

Αν, λέγω, τοιούτος άμαρτωλός μετανοήση, εις αυτόν να επιτίθεται ή χειρ του Αρχιερέως, ή κατά γνώμην αυτού, ή του Ιε

ρέως, όχι ένδον της εκκλησίας, καθώς εις τους λοιπούς μετανοούντας, (όρα τον λέ της παρούσης), άλλ’ έξω της άψίδος, δηλ.

τού προπλαου και νάρθηκος (καθώς έξω επενθετο και εις τους εξαιρέσεων επιστρέφοντας) (καν. ζ της β’). Διά να στέκων

ται να προκλαίουν έξω της πύλης της εκκλησίας. Επειδή οι τοιουτοι, ώς δημοσίως και φανερά αμαρτάνοντες, ουδε ώς εξομο

λογούμενοι λογίζονται. Εξομολόγησις γαρ ονομάζεται ή του κρυφου άμαρτήματος φανέρωσις. Ούτοι δε πως θέλουν ογισθή

ότι εξομολογούνται, το και προ της εξομολογήσεως πασίδηλον αυτών αμάρτημα; Ανάγνωθι και τον λθ'. Αποστολικό, και τον

ζ' της παρούσης,

Κανών Ν.Α. 47.

Της ά» γ'.

"Ώστε τας ιεράς Παρθένους, ότε τών πατέρων χωρίζονται, εξ ών έφυλάττοντο, τή του Επισκόπου, με τις 3.

ή αυτού απόντος, τή του Πρεσβυτέρου προνοία, τας τιμιωτέρας γυναιξί παρατίθεσθαι. Η άμα και ::

τοικούσας άλλήλας φυλάττειν, να μη πανταχού πλαζόμενα, την υπόληψιν βλάψωσι της έκκλησίας. *

Ερμηνεία,

Αι καθιερωμένα κόρα όπου αναφέρει ο ς, της παρούσης, αυταί αι ίδια είναι ερα παρθένοι, όπου αναφέρει ο παρών κανών,

διορίζω, ότι αυτα, επειδή και έχωρίσθησαν από την πρόνοιαν και φυλακήν του σαρκικού πατρός των, και αφιερώθησαν τώΘεώ,

ως ομολογήσασα παρθενία, πρέπει με την πρόνοιαν του Αρχιερέως, ή όταν αυτός λείπη, με την πρόνοιαν του Ιερέως, να

παραδίδωνται εις τιμίας και σεμνας γυναίκας, διά να συγκατοικούν με αυτάς, και να παιδαγωγούνται προς αρετήν. Η άν δεν

συγκατοικούν με αυτάς, κάν να συγκατοικούν όλαις όμου, διά νά βλέπουσι και να φυλάττουσι μία την άλλην. Ένα μή άτά

κτως περιερχόμενα εδώ, και εκεί, κάμνουσι τους άπιστους να λαμβάνουν κακάς υπολήψεις διά την έκκλησία, ήτοι διά το συ

νάθροισμα των πιστών. Όρα και τον γ. και θα της ά, και τον ις". τής δ.

-- Κ ανών ΝΒ. 48. --

--

"Ώστε τους ασθενούντας, οίτινες υπέρ έαυτών άποκρίνεσθαι ου δύνανται, τότε βαπτίζεσθαι, ότε τή αυτών προ

αιρέσει την περί αυτών μαρτυρία, κινδύνω ιδίω ειπωσιν,

Ερμηνεία, -

ο παρών κανών διορίζει, ότι εάν κατηχούμενοι όντες, από ασθένειάν τινα έπιάσθη ή φωνήτων, και ερωτώμενοι, εάν θέλουν

να βαπτισθούν, δεν δύνανται να αποκριθούν διά την ασθένεια, ούτο, λέγω, τότε να βαπτίζωνται, όταν αυτοί οι ίδιοι δείξουν πώς

θέλουν να βαπτισθούν με την έδικήν των προαίρεσιν. Και πώς με τον εδικόν τους κίνδυνον ζητούσε το άγιον βάπτισμα, αν

δηλ. δεν φυλάξωσι την πίστιν, να κινδυνεύουσιν. Ούτως έρμηνεύουσι τον κανόνα ο Ζωναράς, ο Βαλσαμών, ο Αριστηνός, ο Αρ

μενόπουλος τμημ. έ έπιγρα, ί, έμοί δε μάλλον αρέσκεί ή ερμηνεία όπου κάμνει εις τούτον ο Ανώνυμος ερμηνευτής, λέγων,

ότι οι από ασθένειάν τινα, μη δυνάμενοι να αποκρίνωνται αυτοί οι ίδιοι με το στόμα των, τας ιεράς αποκρίσεις όπου συνεθίζονι

τα να γίνωνται έντώ θείω βαπτίσματι. Τότε αυτοί να βαπτίζωνται, όταν οι ζητούντες αυτούς βαπτισθήναι, και υπέρ αυτών

αποκριθήναι ανάδοχοι, δώσουν μαρτυρίαν να κινδυνεύουσιν αυτοί ύστερον, αν οι ασθενούντες εκείνοι δεν ήθελαν με την προαίρεσιν
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ή 1 - - - - - - - - - - -

των να βαπτισθούν (1) εάν δε αυτοί προ της ασθενείας εζήτουν το βάπτισμα, δάτινας όμως αιτίας ανέβαλον αυτό, πρέπει να

βαπτίζωνται, εάν και νά άποκριθώσι τότε δεν δύνανται, κατά τον Ζωναράν. Ανάγνωθι και τον ιβ. της έν Νεοκαισαρ.

Κανών ΝΤ. 49.

Αποστ. νέ". αν να κι ενώ η - - "- - Αν ν - ν

Καρθ. οβ' Ωστε τους σκηνικούς και μίμος, και τους λοιπούς τοιουτοτρόπος προσώποις, ή άποστάτας, μετανοού

σι και επιστρέφουσα πρός τόν Θεόν, χάριν ή καταλλαγήν μη άρνεσθαι,

α -

Ερμηνεία

Ούτε εκείνους όπου στήνουσι σκηνάς και τέντας, και μέσα εις αυτάς υποκρίνονται διάφορα πρόσωπα, ούτε τους μιμουμένους,

ποτέ μεν δούλους, ποτέ δε στρατηγούς, και γυναίκας και άλλους, ούτε άλλους τοιούτους παιγνιώτας και χορευτάς, και τερα
- ν -- Σ

τοποιούς, αλλ' ούτε τους άρνησαμένους τον Χριστό, πρέπει κατά τον κανόνα τούτον να μην δέχεται ο Αρχιερεύς, ή ο Πνευμα

τικός, όταν αυτοί μετανοούν, και επιστρέφουν προς τον Θεό». Αλλ' όλους επίσης δεχόμενος, νά διδη εις αυτούς και χάριν, δη

λαδή άφεσιν αμαρτιών, την χάριτι δεδομένην Θεού, και καταλλαγή, ήτοι λύσιν τών άρμοδίων επιτιμίων αυτούς, διά των οποίων

φιλιώνεται ο Θεός με αυτούς. Ανάγνωθι και τον νβ. Αποστολικόν.

- - ν

Αποστ. πε Κανών ΝΔ. 50.
της εν Λαοδ. -

νά ξ" τής εν

Καρθαγ.λβ.

Αθαν. έπις

λθ'. Γρηγορ,

Θεολ. εν τοις

έπεσαν Αμ

και ο όχος

Εξέστω έτι μην αναγνώσκεσθαι τα πάθη των Μαρτύρων, ήνικα αι ετήσια αυτών ήμέρα έπιτελούνται.μη γ ή

Ερμηνεία, --

-

Επειδή και η παρούσα σύνοδος έδώρισε έντώλβ. αυτής κανόνι ποια βιβλία πρέπειέντή έκκλησία να αναγινώσκωνται,

επ' ονόματι κανονικών γραφών, προσδιορίζει τώρα και έντώ παρόντι, ότι κοντά εις εκείνα, είναι άδεια νά άναγινώσκωνται και

τα συναξάρια, όπου περιέχουσι τά των Μαρτύρων υπέρ Χριστού παθήματα, όταν επιτελήτα ή μνήμη του κάθε Μάρτυρος. Όρα

και τον πέ. Αποστολικόν.

Κανών NE. 51.

: Ήρεσεν, να έρωτήσωμεν τους αδελφούς, και συνιερείς ήμών Σιρίκιον και Συμπλικανών, περί μόνων

ε: τη των νηπίων, των παρά τους Δονατιστας βαπτιζομένων, μήπως τούτο, όπερ οικεία προθέσει ουκ έποίη
". ρά, ρβ". - ν ν η Α. --7 ν ν ν - - - - - ν

βγει : σαν ή των γονέων πλάνη εμπόδιση αυτος προς το μη προοπτεν εις υπουργίαν άγίου θυσιαστηρίου,

ρκυ. όταν προς την του Θεού έκκλησίαν σωτηριώδει προθέσει επιστρέψωσιν.

Ερμηνεία

Εν μέντώ παρόντι κανόνι αποφασίζει η σύνοδος αύτη νά ερωτήση τους έντή Ιταλία συνεπισκόπους, τίνι τρόπω να δεχθούν

τα βαπτισθέντα από τους αιρετικούς Δονατιστός (2) νήπια, και αν πρέπη να γίνωνται αυτά ιερείς έχοντα το βάπτισμα των αι

ρετικών, όταν επιστρέψουν προς την ορθοδοξίαν εις ηλικίαν και γνώσιν ερχόμενα. Εν δε τώξς. κανόνι αυτής διορίζει, ότι ταυ

τα νά δέχωνται μεν εις την ορθοδοξίαν διά της επιθέσεως της χειρός του Αρχιερέως, ή "Ιερέως, και αναθεματισμού της πλά

νης τών Δονατιστών, χωρίς να αναβαπτίζωνται. Εάν δε και καλήν πολιτείαν δείξωσι νά γίνωνται και Κληρικοί. Εν δε τώρέ.

κανόνι λέγει, ότι έκριναν να φερθούν πράως, και ειρηνικώς με τους Δονατιστός, να με τούτον τον τρόπον δυνηθώσινά τους φέ

ρουν προς την αλήθεια». Εν δε τώος". ζητεί από τους άρχοντας της Αφρικής να εξετάσουν διά τάς εκκλησίας των ορθοδό

ξων, όπου κατακρατούσαν οι Μαξιμινιαστα, οι εκ της Δονάτου όντες αιρέσεως. Εν τώ οζ, αποδέχεται τους εκ των Δονατι

στών χειροτονηθέντας, και τας χειροτονίας αυτών (άγκαλά και ταύτας νά μήν έδέχθη ή έντή Ιταλία γενομένη περί αυτών

σύνοδος) και διά πολλά άλλα αίτια, μάλιστα δε διά την μεγάλην ανάγκη, όπου είχεν ή Αφρική από Ιερείς. Εν τώ οή, διο

ρίζει να σταλούν τοποτηρητα προς τους Δονατιστάς, διά να παρακαλέσουν αυτούς εις το να ενωθούν με την καθολική εκκλη

(1) Πρέπει όμως, καθώς φρονίμως λέγουσι τινές, εάν οι άσθενούντες

δεν δύνανται να όμιλήσουν, να τους φωνάζουν δυνατά οι μέλλοντες αυ–

τους βαπτίσαι άν θέλουν να βαπτισθούν, σφίγγοντες τα χέριά των, και

κάμνοντες διάφορα νεύματα εις εκείνους, έως ότου, ή με νεύμα, ή με

άλλο τι σημάδι να δείξουν, ότι θέλουν τούτο εκ προαιρέσεως αυτό

το ίδιον πρέπει να γίνεται και από τους πνευματικούς, και όταν έ

χουν να εξομολογήσουν τοιούτους ασθενείς. Όταν γάρ από αυτούς λά

βωσι κανένα σημάδι ότι θέλουν να εξομολογηθούν, πρέπει να συγχω

ρούν, να τους μεταλαμβάνουν διά την ανάγκην της ασθενείας, κάν και

δι έργων δεν εξωμολογήθησαν, να μη αποθάνωσιν ακοινώνητοι.

(2) Δονατίστα ονομάζονται από Δονάτου τινός, εν τη Αφρική άνα

φανέντος, όστις δυσσεβώς ένόμιζεν, ότι οι όντες εν τή έκκλησία άμαρ

τωλοί μεταδίδουσιν εις τους άλλους από τις αμαρτίας των, καθώς με

ταδίδουσε τα ασθενή μέλη του σώματος την νόσον εις τα μέλη τα

υγιά, και διά τούτο έδογμάτιζαν ότι οι άμαρτάνοντες πρέπει να εκ

κόπτωνται από την ολομέλειαν και κοινωνίαν της εκκλησίας. Και μάλιστα

εκείνοι οι Χριστιανοί, οίτινες διά φόβον θανάτου έδιδαν εις τον καιρόν

του Διοκλητιανού τα ιερά βιβλία διά να καούν. Ούτος παρέδωκεν εις

τους ακολούθους αυτού, όταν έχουν να μεταλάβουν, να κρατούν εις το

--

-

--

--

χέρι των κόκκαλόν τι άνθρώπινου, το οποίον πρότερον να ασπάζων

ται, και έπειτα να μεταλαμβάνουν. Κατά τών Δονατιστών διάφοροι σύ

νοδοι εγένοντο, και εν Ιταλία, μάλιστα δε εις την Αφρικήν. Κατ' αυ

των συνέγραψαν πολλοί άγιοι, μάλιστα δε ο θείος Αυγουστίνος, και ο

Ιερώνυμος δε γράφων κατά Λουκιφεριανόν, κατά Δονατιστών γράφει,

Ωσάν όπου εκείνοι τα αυτά αιρεσιώδη φρονήματα είχον των Δουατε

στών. Σημείωσαν δε ότι ευρίσκεται σχόλιον περί τών Δονατιστών λέγον,

ότι αυτοί να μην ήναι άλλοι, παρά οι Μασσαλιανοί, ήτοι οι Eυχίται.

Επειδή και η Μασσαλία αντίπερα είναι της Λιβύης, προς τα μέρη της

Ρώμης της επί Θύμβριδι τώ ποταμώ. Έλεγον δε προς τούτοις ούτο,

ότι ή πρότερον ούσα θεωρητική έκκλησία εξέλιπε, και τώρα ευρίσκεται

αύτη μόνον εν τη συνάξει αυτής. Παρά τών Δονατιστών δε και οι

Λουθεροκαλβίνοι το φρόνημα τούτο ήρανίσθησαν (Δοσιθ. σελ. 1156.

της Δωδεκαβίβλ). Ο δε άγιος Επιφάνιος αρέσει νθ. λέγει ότι οι Δονα

τιστα έφρώνουν τα του Aρείου, ήτοι εις αυτήν τα πρώτα, ή λέγουσι,

τής πίστεως δόγματα έσφαλον, διά τούτο και ήταν όχι μόνον σχισματι

κοι, αλλά και αιρετικοί, καθώς τους όνομάζει και η παρούσα σύνοδος εν

τώ ξς. κανόνι αυτής.
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τία, και να ειρηνεύσουν. Αλλά και έντώ ηθ'. διορίζει ότι και κάθε Επίσκοπος να συνομιλή με τους αρχηγούς των Δονατι

στών εις την έδικήν του έπαρχίαν περί της τοιαύτης ενώσεως. Εν τώ ρ. ζητεί βοήθεια» και συμμαχίαν από τους βασιλείς κα

τά τών Δονατιστών. Καθώς και ο χιλίαρχος έβοήθησεν εις τον Παύλο». Εν τω ρά, ζητεί από τους ιδίους να βεβαιωθή ο νό

μος του βασιλέως Θεοδοσίου, και κατά τών Δονατιστών, ο διορίζων νά ζημιούνται δέκα λίτρας χρυσίου, όσοι χειροτονήσουν αι

ρετικούς, ή χειροτονηθούν από αυτούς, ή δεχθούν αυτούς να λειτουργούν. Εν τώ ρβ, ζητεί να ανανεωθή, και να κρατή κατά

τών Δονατιστών ο νόμος ο διορίζων νά μή λαμβάνουν οι αιρετικοί, ούτε κληρονομία, ούτε δωρεάν. Εν τώργ. ζητεί νά πεμ

φθώσι γράμματα ευχαριστικά, πώς έγένετο έντή Καρχηδόν ένωσις τών Δονατιστών. Και τελευταίον εν τώ ρί, διορίζει, ότι οι

έκτών Δονατιστών επιστρέψαντες Αρχιερείς, και Λαϊκοί. Eι μεν Λαϊκοί αυτοί θέλουν μετά την επιστροφήν νά έχουν τους

προτέρους αυτών Αρχιερείς, νά μή κωλύωνται από τούτο. Εν δε τώρκή και ρκθ’ περί των τόπων διορίζει των υπό των Δο

νατιστών κατεχομένων, είτε προ των νόμων των βασιλέων, είτε μετά τους νόμους,

Καγ ών Νς". 52.

Περί της πίστεως του εν Νικαία τρακτάτου, ήκούσαμεν αληθές έστι περί των μή γινομένων μετά ::

το άριστον άγιων, ένα από νηστικών, ώς έστιν άξιον, προσφέρωνται, και τότε έβεβαιώθη. μή,

- Ερμηνεία,

Τρακτάτον Λατινικώς θέλει νά επήβούλευμα και σκοπός, κατά τον Ζωναρά». Δοκιμασία δε και εξέτασις κατά τον Βαλσα

μώνα (1). Λέγει ούν ο παρών κανών, ότι έντή περί πίστεως εξετάσει και δοκιμασία όπου έκαμεν ή ά. σύνοδος, ηκούσαμεν ότι

και τούτο έβεβαιώθη, τό νά μή προσφέροντα τα άγια μυστήρια, ήτοι το να λειτουργούν οι ιερείς αφού φάγουν, άλλά νηστικοί,

Τούτο όμως έντους κανόσι της ά. συνόδου ουχ ευρίσκεται. Όρα και τον κθ' της ς".

- Κανών NZ. 52. Αποστ. δ.
- κζ με έή.

εν ν - ν η ν -Α ν -- - ν ν Αν -- η αν Ι τής ά. και β.

Ωστε μη έξείναι γίνεσθαι άναβαπτίσεις, ή άναχειροτονήσεις, ή μετακινήσεις Επισκόπων. Και να όI και της Αν.

τη πράω υπομνήσει της υμετέρας άγιωσύνης, πειθαρχήσαι μήθελήσας, και διορθώσασθαι το άσυγχώρη- ε: " ε:

τον, αυθεντία άρχοντική παραχρήμα κωλυθή, και, φυλαχθέντος του τύπου της καταστάσεως, μη κριθή Ιες πή:
της συνόδου υπάρχων -- ρ. βς, ρς -

Ερμηνεία

Προστάζει ο παρών κανών, ότι ούτε οι παρά των ορθοδόξων βαπτισθέντες, να βαπτίζωνται β. κατά τον μς. Αποστολικών,

ούτε οι παρά των ορθοδόξων χειροτονηθέντες να χειροτονούνται δευτέραν φοράν, κατά τον ξή. Αποστολίκι, ούτε οι Επίσκοποι

να μεταβαίνουν από μίαν έπαρχίαν εις άλλην, κατά τον ιδ. Αποστολικών, ούς και ανάγνωθι μετά της παραλλήλου συμφωνίας

των λοιπών κανόνων. Επειδή δε Επίσκοπός τις Κρεσκώνιος ονόματι, αφήσας την επισκοπήν του επέβη εις ξένην, Βεκένην έπο
ν ν ν την - ν ν » - Σ Λ. - ν ν αν α α

νομαζομένην, και πολλάκις διά τούτο παραγγελθείς, να την αφήση δεν ήθέλησε, διορίζει ο παρών κανών, ότι ούτος, ώς μήθε

λήσας να υπακούση και να διορθώση το άσυγχώρητον τούτο κακόν, να διωχθή άπό την ξένην έκκλησίαν με δύναμιν τών άρη ση ν » η » Η » γ » ρι ν ν ν Χ. η τη Σ α η μ ν ι ν Α

χόντων εξωτερικήν Πλην έάν έφυλάχθη εις αυτόν ο τύπος της καταστάσεως, ήτοι εάν αυτός υπεμνήσθη κατά τους κανόνας,

και έμεινεν άπειθής, νά άπορριφθή πρώτον έξω της συνόδου των Επισκόπων, και να καθαιρεθή, και έπειτα ούτω καθηρημένος,

ώς Λαϊκός ήδη ών, νά παραδοθή εις τον άρχοντα. Όρα και πάντας τους εις το περιθώριον Αποστολικούς,
- Αποστ. ά.

--

Κανών ΝΗ. 53. της και στις
- ζ".γ. τής εν

α ν ν αν η γν - - - ν - - - .. - Αντοχ, ιθ.

Ο αρχαίος τύπος φυλαχθήσεται, να μη ήττονες τριών τών όρισθέντων, εις χειροτονίαν Επισκό- :
- Ο

πων άρκέσωσε. -- -- ::
α --

Ερμην εία. και Βαγαδ.

Πρέπει να φυλάττεται ο παλαιός κανών των Αποστόλων, και των καθεξής συνόδων, και μάλιστα ο δ’ της ά., εις την οποίαν

υπόσχεται να ακολουθή αύτη ή σύνοδος έντώ ά. αυτής κανόνι, καθώς διορίζει ο παρών κανών. Ένα ολιγώτεροι από τρεις Αρ

χιερείς, άλλον Αρχιερέα να μη χειροτονούσι διά της των ιερών ευχών τελεσιουργίας (2) Όρα και τον ά. Αποστολικόν.

Κανών NΘ. 54.

Ώστε, εάν ποτε προς επιλογήν Επισκόπου προέλθωμεν, και αναφυή τις αντιλογία, επειδή τα τοιαύ-Ι::
τα παρ' ημίν έτρακταίσθησαν. Τολμηρόν είναι λοιπόν, τρεις μόνους προς το καθάρα τονκ: το έκαρο,

μενον ευρεθήνα. Αλλά τώ προλεχθέντι αριθμώ προστεθή εις και δύω. Και επί αυτού του λαού, ού μέλ- ρλή.

λει χειροτονείσθαι, εξετασθώσι πρώτον τά πρόσωπα των αντιλεγόντων. "Υστερον γάρ και τά προτεθειμένα συζευ

χθώσι. Και ότε καθαρός φανείη έπι δημοσίας προσόψεως, είθ' ούτω χειροτονηθείη

(1) Η Τρακταΐζω το πραγματεύομαι. Όθεν και τρακτάτα τα πρα- ρουσε τα πρακτικά της συνόδου ταύτης ότι αι τοιαύται χειροτονία έγι
κτικά τινος κρίσεως είτε συνόδου. Ωστε το, τού εν Νικαία τρακτάτου, νοντο εν Κυριακή, ότε λειτουργία εγίνετο, καθ’ ήν εχειροτονούντο οι

της εν Νικαία πραγματείας περί της πίστεως, βούλεται ειπείν. άξιοι. Δεν είναι όμως άτοπον να νοήσωμεν, ότι και περί ψήφου λέγει

(2) Πιθανώτερον είναι, ότι, να λέγη ο Κανών ούτος περί της διά ο γαρ ακόλουθος Kανών λέγει, ότι και τρεις μόνοι ψηφίζουσιν Επίσκοπον

των ευχών τελειώσεως του Επισκόπου, ή περί ψήφου. Διά τί άναφέ- --

-- 37
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Ερμηνεία,
-

Και ούτος ο κανων ακόλουθός έστιν εις τον ανωτέρω λέγει γάρ, ότι άνισως οι τρεις Επίσκοποι οι αρκετοί εις χειροτονία,

οι αυτοί τρεις διαλέξουν και ψηφίσουν τον μέλλοντα γενέσθαι Αρχιερέα, (και άρα τον δ' τής ά) γένη δε από άλλους άντλο

γία, κατηγοριών τινων εναντίον του υποψηφίου (καθώς τοιαύτα ακολουθήσαντα, πολλάκις έτρακταίσθησαν, ήτοι εξετάσθησαν από

ημάς), δεν πρέπει οι τρεις μόνο εκείνοι να κρίνουν και να αθωώσουν αυτόν. Αλλά νά ήναι με αυτούς και άλλος ένας, ήδύω

Επίσκοποι. Και ά. μεν να εξετάζουν έμπροσθεν του λαού, εις τον οποίον μέλλει να χειροτονηθή ο υποψήφιος, τα πρόσωπα

των κατηγόρων ποίας υπολήψεως είναι (περί ου όρα, τον οδ. Αποστολ) και αν αυτοί ήναι αδιάβλητο, τότε να εξετάζουν και

τάς κατηγορίας τάς προβαλλομένας υπ' αυτών. Και αφού ο υποψήφιος φανή καθαρός από τις κατηγορίας έμπροσθεν εις το

πρόσωπον του λαού, τότε νά χειροτονήται Επίσκοπος. Ανάγνωθι και τον ξά. Αποστολικόν,
Αποστ.λς.

της ά. ε. τής - η και -

δ'. ιθ'. τής -- Κανών Ξ. 55. --

τ, ή της : αν ν ν

Ερ: κα Ωστε έν εκάστος ενιαυτούς συνέρχεσθαι προς το συζητεί». Και όταν εις εν συνέλθωμεν, τότε διαδοθή

ερε το σεται το άγιου Πάσχα ή ήμέρα διά των ευρεθησομένων έν τη συνόδω τοποτηρητών,
πο", πέ. ρό.

Ερμηνεία,

Ουδέν άλλο διορίζει ο παρών κανών, πάρεξ ότι να γίνεται σύνοδος κάθε χρόνον διά την εξέτασιν των εκκλησιαστικών υπο

θέσεων. Και ότι από την σύνοδον ταύτην, διά τών εν αυτή ευρισκομένων τοποτηρητών των Επισκόπων, νά κοινολογήται εις όλους
πότε έχει νά τύχη ή κατ' έτος ήμέρα του άγιου Πάσχα (1). Όρα και τον λζ. Αποστολικών, αλλά δή και τον ζ".

"Απος. λς." - - -

της ά. ε. της - ν - Α'

δ’ εθ" της". Κανών ΞΑ. 56.

ή τήςζ" ς".

τής Αντιοχ, ι

κ. τής εν Κα

ρθ. κς". ξ,

πά. πό." πέ.

Οφείλομεν εκάστην επαρχίαν έντώ καιρώ της συνόδου επισκέπτεσθαι

Ερμηνεία,

-- - - ν -

Αλλά και ο παρών κανών, εν τω καιρώ της έναυσίας ταύτης συνόδου προστάζει να επισκέπτεται κάθε έπαρχία, ήτοι νά γ

νεται εξέτασις περί των έν αιτας αναφυομένων υποθέσεων, τών έντή συνόδω τοποτηρητών, εις κάθε μίαν πορευομένων αυτο
ν ν » ν ν ν

προσώπως, και θεωρούντων αυτάς. Όρα και τον λδ. Αποστολικόν. --

Κανών ΞΒ. 57.

Εν πολλαίς συνόδοις ώρισται συνεδρίω ιερατικώ, να τα πλήθη τά εν ταις παροικίας από των Επισκόπων και

τεχόμενα τά ίδιον Επίσκοπον μηδέποτε έσχηκότα ειμή κατά συναίνεσιν του Επισκόπου, παρ' ού εξ αρχής κατέ

χονται, μη λαμβάνειν ιθυντάς ιδίους, τουτέστιν Επισκόπους. Επειδή τινες δηλαδή τυραννίδος τινός επιτετυχηκό

τες την τών αδελφών κοινωνίαν αποστρέφονται. Και όταν δε αποφαυλισθώσιν, ώσανεί τινι παλαιά τυραννίδι, δεσπο

τείας έαυτούς έκδικούσι, πολλοί δε εκ των Πρεσβυτέρων φυσιούμενοι, και μωροί, τους αυχένας επανιστωσε κατά

των οικείων Επισκόπων, το πλήθος συμποσίοις, και κακοήθεσε συμβουλίας διεγείροντες, ώς άτάκτω εύνοια τούτοις

εαυτούς ιθυντάς καθιστάνεν. Οφείλομεν ούν παντί τρόπω αγωνίσασθαι τούτοις μη μόνον τας τοιαύτας διοικήσεις

μη φυλάττεσθαι, αλλά μηδέ τάς ιδίας εκκλησίας τάς κακώς εις αυτούς περιελθούσας. Και ένα αυθεντικώς δημοσία

έκβάλλωνται, και αυτή τη τών πρωτευόντων καθέδρα άποκινώνται, -

Ερμηνεία

Διορίζει ο παρών κανών, ότι τα πλήθη των χριστιανών εκείνων, οπού άνωθεν και εξ αρχής δεν είχαν ξεχωριστον Επίσκοπον

εις την πόλιν των, νά μή λαμβάνουσι τούτον (τον όποιον ιθυντην ονομάζει, ώς οδηγούνται τους πιστούς προς πίστιν και άρετη)

χωρίς την γνώμην και άδειαν του άνωθεν και εξ αρχής ορίζοντος αυτούς Επισκόπου. Επειδή δε πολλοί Επίσκοποι ζητούντες

να επισκοπεύουν εις τάς τοιαύτας ανεπισκοπήτους πόλεις, αποφεύγουσι την κοινωνίαν τών συνεπισκόπων αυτών αδελφών, (υπό

τους οποίους, ώς φαίνεται, ήτον αι τοιαύται πόλεις), και αφού αποδοκιμασθώσι, και φανεροί γένουν κατά την κακίαν, ζητούν με

βίαν και τυραννίαν νά δεσπόζωσι τάς τοιαύτας πόλεις, ώς έχοντες τάχα δίκαιον εκ παλαιάς συνηθείας. Αλλά και επειδή πολ

λοι Πρεσβύτεροι σηκώνονται εναντίον εις τους Επισκόπους των, και παρακινούσε το πλήθος μέ τά συμπόσια όπου τους κάμνου

σι, και τάς κακάς συμβουλάς, διά νά κατασταίνουν τούς Πρεσβυτέρους τούτους Επισκόπους έδικούς των, έλκόμενοι από μίαν τά

(1) Απορίας άξιον είναι, διά τί λέγει εδώ ο κανών ότι εις κάθε ε

ναυσιαν σύνοδον να φανερώνεται πότε έχει να πέση το πάσχα κατ'

έτος, εις καιρόν όπου ή α. σύνοδος έποίησε τον περί του πασχα όρον,

κατά τον ά. Αντιοχείας, ταυτον ειπείν τό περί του πάσχα κανόνιον,

διά να μη χρειάζεται πλέον κατ' έτος να γίνεται περί τούτου συζήτησης,

και μαλιστα εις καιρόν όπου ό ά. κανών της παρούσης συνόδου λέγει

ότι οι τή ά. συνόδω παρόντες Αφρικανοί πατέρες έφεραν μαζί τους τα

ίσα των ορισθέντων, επ’ εκείνης, εις την Αφρικήν; προς λύσιν τής άπο,

ρίας λέγομεν, ότι ίσως οι Αφρικανοί πατέρες έφεραν μαζήτων μόνον

τους κανόνας και τον περί πίστεως όρον της ά. συνόδου, αλλ' όχι και

τα πρακτικά της αυτής, μέσα εις τα οποία κατά τον Βαλσαμώνα το

περί του πάσχα κανόνιον περιείχετο, ως νύν δράται εις τά υπό του

Γελασίου πρακτικά της ά. συνόδου. Ίσως δε και διά τι δεν ήταν ακό

μη τόσου καλά κοινολογημένου το κανόνιον αυτό, ακολούθως δε και ουδε

κατά ακρίβειαν ληπτον, ουδε εις τοιαύτην εύκολον μέθοδον, οιαν έχει

τώρα, και διά τούτο εχρειαζετο σκέψεως συνοδικής. Διό ώς και η σύ

νοδος αύτη άπορουσα περί της ημέρας του πάσχα, έγραψεν εις τον

Αλεξανδρείας Κύριλλον, και παρ' εκείνου έμαθεν αυτήν, καθώς φαίνεται

εν τή προς την σύνοδον ταύτην του αγίου Κυρίλλου επιστολή,



-- ---- , ----- , ----- , ----- , -----
--------------------

------------------- -------------------
------------------------------------ -- -------------------- - - -

-
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χα προς αυτούς άτακτον και παράνομον αγάπη». Διά τούτους λοιπόν όλους, λέγει, νά άγωνισθή ή σύνοδος, ώστε όπου όχι

μόνον τα κακώς διοικηθέντα ταύτα νά μή φυλαχθούν, μηδέ να γίνωνται εις το εξής, Αλλά και άπό τάς πόλεις εκείνας, τάς

οποίας έκράτησαν οι τοιούτοι τυραννικώς, φανερά να αποδώκωνται, και με τών άρχόντων την εξουσία, και με των Μητροπολι

τών, ή Πατριαρχών. "Η το διοικήσεις νοείται, ότι οι με τοιούτον τυραννικών τρόπων επισκοπήσαντες, όχι μόνον να αποδώκων

τα άπό τάς ληστρικώς υπ' αυτών άρπαχθείσας πόλεις, αλλά και άπό τάς προτέρας διοικήσεις αυτών. Οι δε ούτως άποδιωκό

μενοι, φανερόν ότι και καθαιρούνται, κατά τον νζ. της παρούσης. Ανάγνωθι και τον κ. λά, λδ. Αποστολικών, και τον ς".

Σαρδικής. Tών"Απος.

- έ, τής ά. ιέ.

Κανών ΕΤ". 58. :

- ί κ', κγ' τής

δένα Επίσκοπον ιδιοποιεσθαι αλλότριον Κληρικών παρά την κρίσιν του προτέρου αυτού Επι-Ι:
έ --

ν - - - άλ) Αν ιέ. Στής

μη γε, μη επικοινωνη ΟΥ λοτριος,

εφ

αστε μη -

σκόπου, ει ο - Αντιοχ, ε:
ε - Λ - της Σαρδικ,

Ε ρμηνεια. ιέις" ιθ’ τής

αν 5 - - ν ν ν Καρθ. φή.
ν » η -

Προστάζει ο παρών κανών ότι κανένας Επίσκοπος να μην οικειοποιήται ξένον Κληρικών χωρίς την γνώμην και απολυτική»

επιστολή» (β. Αποστολ) του εδικού του Επισκόπου. Είδε και δεν φυλάξη τούτο, ας μη επικοινωνή αλλοτρίας. Τούτο δε δίχώς

νοείται ή ότι νά μή σφετερίζη τον άλλότριον αυτών Κληρικών, αλλά να τον βάζη να επιστρέφη εις την έκκλησίαν του, ή ότι ναη SA - Σ ι Α Ν : ν - -- Α " ο ν Α - " " ο Α. - Αν

μηδέχεται εις κοινωνίαν από τους άλλους Επισκόπους. Όέστι να γίνεται ακοινώνητος (1). Όρα και τον ιέ, Αποστολικό,

Κανών ΞΔ. 59.

Aε υπήρξενή αυθεντία αύτη τωθρόνω τούτω, ναόθεν ήθελε και περί οιουδήποτε προετράπη ονόματος, αποτ αν ν ινε ν - ν - - μ ι γο Υ - - - γ. - - , η ι ν ν ι ν η γ ις".

κατά την επιθυμίαν εκάστης εκκλησίας, χειροτονή Επίσκοπο». Αλλ' ή άγαθοθέλεια μεσάζει την εξου

σαν, ώστε αποθεραπεύσαι ένός εκάστου Επισκόπου το πρόσωπον. Διδέαν τις ευρεθή έχων ένα μόνον Πρεσβύτε

ρον και αυτόν επιτήδειον τή επισκοπή, και αυτόν τον ένα οφείλει δούναι προς χειροτονίαν. Συνωθήσεται δε και ο

τους πλείονας έχων κληρικούς, ένα εξ αυτών εις χειροτονίαν εκείνω δαψιλεύσασθαι

Ερμηνεία,

Οι μεν άλλοι Επίσκοποι δεν έχουν την άδειαν να λαμβάνουν ξένον Κληρικών χωρίς την γνώμην και απολυτικήν επιστολήν

του Επισκόπου του, εις δε τον θρόνον της Καρχηδόνος, άνωθεν και έξι άρχής ήτον τούτο το προνόμιον, το να λαμβάνη από κά

θε επαρχίαν (2) Κληρικούς, και οποιονδήτινα κατ' όνομα εζήτει και έπεθύμει κάθε επαρχία ή υποκειμένη αυτώ, και να χειροτο

ή αυτους Επισκόπους, ώς λέγει ο παρών Κανών (και άρα την ερμηνεία του σ'. Αποστολικού). Η καλή όμως θέλησις του

Καρχηδόνος απαιτεί να μεταχειρίζεται το προνόμιον αυτό, και την εξουσίαν με μέσον τρόπο, ήτοι νά μή λαμβάνη τους ξένους

Κληρικούς αυτούς αυθεντικώς, αλλά να θεραπεύη τας καρδίας των Επισκόπων των, και με την γνώμην και άδειαν αυτών να

τούς λαμβάνη, διά το ειρηνικών και φιλάδελφο». Όθεν έάν ευρεθή Επίσκοπος έχων ένα και μόνον Πρεσβύτερον άξιον διά Επί

σκοπο, πρέπει να τον διδη εις τον Καρθαγένης διά να τον χειροτονή Επίσκοπον. Εάν δε άλλος Επίσκοπος, έχη περισσοτέ

ρους Κληρικούς εις την επισκοπήν του, θέλει αναγκασθή και αυτός αμοιβαίως νά διδη ένα από αυτούς εις τον Επίσκοπον εκεί

τον διά να χειροτονή αυτόν Πρεσβύτερον, εις τον τόπον του δοθέντος Πρεσβυτέρου. Όρα και τον ιέ. Αποστολ. μετά της πα

ραλλήλου σειράς των κανόνων, --

-- - - Κανών ΕΕ. 60.

-- - -- - ο

Έκάστω Επισκόπω το πρέπον εφυλάχθη να εκ της συγκτησίας των παροικιών μηδέν αποδρεφθείη ε::

προς το ίδιον κτήσασθαι Επίσκοπον, ει μη κατά συναίνεσιν του εξουσίαν έχοντος. Εάν δε αυτός παρα-1ξει ρύ

χωρήση ώστε την αυτήν διοίκησιν επιτραπείσαν ίδιον κτήσασθαι Επίσκοπον, εις τάς λοιπάς τον προχειρισθέντα μή

επιβαλέσθαι διοικήσεις, διότι μία εκ του σώματος των πολλών άφαιρεθείσα αυτή και μόνη ήξώθη τιμήν ιδίας "Επι

σκοπής άναδέξασθαι.

Ερμηνεία

Επειδή εις κάθε Επίσκοπον έδιωρίσθη ή αρμόζουσα όλη έπαρχία, δεν πρέπει να αποσπάται από την ολότητα της επαρχίας

καμμία ένορία μικρά, και να λαμβάνη χωριστον Επίσκοπο, χωρίς την γνώμην και άδεια» του της επαρχίας όλης Επισκό

που, ταυτόν ειπείν του Μητροπολίτου, κατά τον κανόνα τούτον. Εάν δε ο Μητροπολίτης δώση την άδειαν να γένη τούτος ο νέος

Επίσκοπος, δεν πρέπει να σφετερίζη αυτός άλλας ενορίας και χωρία της Μητροπόλεως, Επειδή από την ολομέλειαν του σώ

ματος της όλης επαρχίας ένα μέλος μόνον και τόπος έχωρίσθη και ήξώθηνά γένη Επισκοπή, εις το οποίον μόνον πρέπει να

έμμένη ο νέος Επίσκοπος. Tά δε άλλα πάντα μέλη και ένορίας, πρέπει να ήναι υποκείμενα εις την ά κεφαλήν, τον Μητρο

πολίτην δηλ. και από εκείνον να μένουσιν άναφαίρετα. Όρα και τον σ’. Σαρδικής,
--

Κανών Ξς". 61.

Ωστε τούς παρά τους Δονατιστας μικρούς βαπτιζομένους, μηδέπω δυναμένους γινώσκειν της πλάνης Αποστ και

-

(1) Διο εν τοις πρακτικούς γέγραπτα της παρούσης συνόδου ότι (2) Κάθε επαρχίαν λέγει ό κανών, την υποκειμένην αυτώ, και ουχί

δικοινώνητον έποίησαν "Ιουλιανόν τινα Επίσκοπον, διά τί έλαβε τον ά- την υποκειμένην εις άλλου Πατριάρχου, ή αυτονόμου Μητροπολίτου, δι

ναγνώστη» του Επιγονίου Επισκόπου, και εχειροτόνησεν αυτόν Διάκο- οίκησιν, Ίνα μη συγχέωνται τα δίκαια των εκκλησιών,

νο», έως ού να επιστρέψη αυτόν,
--

-------- - 37'

- ----- , ----- , ----- , -------------------------------------------------------------- ----

-
-

--

-
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: αυτών τον όλεθρον, μετά το εις κερα λογισμού δεκτικήν παραγενέσθαι, επίγνωσθείσης της αληθείας,

ξ’: την φαυλότητα εκείνων βδελυττομένους, προς την καθολικήν του Θεού έκκλησίαν την ανα πάντα τον

:Ερ: κόσμον διακεχυμένην, τάξει άρχαία διά της έπιθέσεως της χειρός αναδεχθήνα τούς τοιούτους εκ του

:: της πλάνης ονόματος, μή οφείλει εμποδίζεσθαι εις τάξη κληρώσεως, οπόταν τη αληθινήν έκκλησίαν

: 1 ιδίαν αυτών ελογίσαντο τη πίστει προσερχόμενοι, και έναύτητώ Χριστώ πιστεύσαντες, της Τριάδος τα

άγιάσματα υπεδέξαντο, άτινα πάντα αληθή και άγια και θεία είναι δηλον έστι, και εν τούτοις πασαν την της ψυ

χής ελπίδα υπάρχεν. Κάνει τά μάλιστα ούν και ή των αιρετικών προληφθείσα τόλμα, τώ ονόματι της αληθείας

Ετσι δεν εναντιούμενά τινα παραδιδόναι προπετεύεται. Ταύτα επειδή απλά εισιν, ώς διδάσκει ο άγιος Απόστολος

λέγων, «είς Θεός μία πίστις ένβάπτισμα. Και το όφελον προς άπαξ δίδοσθαι επαναληφθήνα ουκ έξεστιν, άνα

Α: θεματιζομένου του της πλάνης ονόματος, δα της επιθέσεως της χειρός αναδεχθώσιν εις την μίαν έκ

κλησία, την ώς είρητα περιστερά, και μόνη μητέρα των χριστιανών, έν ή πάντα τα άγιάσματα σωτη

ριωδώς αιώνια και ζωτικά παραλαμβάνονται. Ατινα τους επιμένουσιν εν τη αρέσει, μεγάλην της καταδίκης την

τιμωρίαν πορίζουσιν. Ένα όπερ ήν αυτούς εν τη αληθεια προς την αιωνιαν ζωήν ακολουθητέον φωτεινότερον, τούτο

γένηται αυτούς εν τη πλάνη σκοτεινότερον και πλέον καταδεδικασμένου. Όπερ τινές έφυγαν, και της εκκλησίας τής

καθολικής μητρός τά ευθύτατα επιγνόντες, πάντα εκείνα τα άγια μυστήρια, φίλτρω της αληθείας επίστευσαν και

υπεδέξαντο. Τους τοιούτοις, όταν δοκιμή χρηστου βίου προσέλθη, και κλήρος αναμφιβόλως προς υπουργίαν των

άγιων προσκυρωθήσεται, και μάλιστα έντή τοσαύτη των πραγμάτων ανάγκη ουδείς έστιν όμη τούτο παραχωρών,

ει δέτίνες του αυτού δόγματος Κληρικοί μετά του πλήθους και των τιμών αυτών προς ημάς μετελθείν ποθή

σουσιν, οίτινες τώ έρωτα της τιμής συμβουλεύσουσι προς ζωήν, και κατέχουσι προς σωτηρίαν. Αλλά τούτο κατα

ληπτέον κρίνομεν τη μείζονα κατανοήσει, ψηφιζομένων των προλεχθέντων αδελφών, να τη συνετωτέρα αυτών βου

λή, της ημετέρας άναφοράς τον λόγον διαγνώσι, και ήμάς βεβαιώσαι καταξιώσωσιν εις το όφελον περί τούτου του

πράγματος παρ' ημών τυπωθήναι. Μόνον δε περί των έννηπιότητι βαπτισθέντων αρκούμεθα, να, ειάρέσκει αυτούς,

τη ήμετέρα συναινέσωσι προαιρέσει περί του χειροτονείσθαι τούτους

Ερμηνεία,

Ο παρών κανών ορίζει, ότι άνισως οι υπό τους Δονατιστάς έντή νηπιότητι βαπτιζόμενοι, αφού έλθουν εις ηλικίαν και δι
ν ν ν » - , - - - - ν ν ν α - η - - ν » ν

άκρισιν, γνωρίσουν μεν την αλήθειαν της ορθοδοξίας, μισήσουν δε την κακοδοξίαν. Ούτο, λέγω, ώσάν όπου έβαπτίσθησαν εις το

βάπτισμα το κατά την παράδοσιν δηλ. τελούμενον των ορθοδόξων, (όπερ έστιν έν, καθώς λέγει ο Παύλος) δεν πρέπει νά δευ

τεροβαπτίζωνται. Αλλά να αναθεματίζωσι την αίρεσιν του Δονάτου, και ούτω μετά την επίθεσιν τής χειρός του Αρχιερέως,

ή Ιερέως κατά την παλαιάν τάξιν της έκκλησίας, (όρα τον ή της ά) νά δέχωνται εις την καθολικήν έκκλησία, την έξοπλω

μένην εις όλον τον κόσμο, την κοινήν μητέρα πάντων των Χριστιανών, και μία τελείαν περιστερά» του Χριστού, κατά το

άσμα. Εάν δε οι ούτω προσδεχθέντες, δείξωσι και ζωήν εάριτο, άξαν χειροτονίας και κλήρου, πρέπει αναμφιβόλως και να
- - Α - - - - - - 1 - - -η

χειροτονωνται Πρώτο με ότι δεν πρέπει ν εμποσίου απο τον Κλή ο», επειδή κα ήσα, πρότερο αιρετικοί Την αίρεσιν

γαρ αποστραφέντες, έγνώρισαν εδικήντων την καθολικήν και αληθινήν εκκλησία, επίστευσαν ορθοδόξως εις τον Χριστόν, και ως

αληθή και άγια έδέχθηκαν μετά πόθου και αγάπης άψευδούς, τα άγιάσματα της Τριάδος (1), ήτοι τα άχραντα μυστήρια, εις

τα οποία κρέμαται όλη ή της ψυχής έλπις και σωτηρία, Και εις μεν τους επιμένοντας εις την αίρεσιν, σκότος και καταδίκη

περισσοτέρα ταύτα γίνονται, εις δε τους δρθοδόξους, φώς και ζωή αιώνιος, (άγκαλά και ή τών αιρετικών τόλμη και φατρία

αυθαδιάζει να παραδίδη τάχα και αυτή μυστήριατιά ή εναντία εις το όνομα της αληθείας ή έχονταμενόνομα αληθείας, κατά το πράγμα δε

όνταψευδή, και θείας χάριτος έρημα), δεύτερον δε πρέπει ούτοι νά χειροτονούνται και διά την μεγάλην ανάγκην και ένδειαν όπου έχει

ή Αφρική από Ιερωμένους και Κληρικούς (2), Ανίσως δε οι τών Δονατιστών Κληρικοί, και Ιερείς, θελήσουν να έλθουν εις την

δρθοδοξίαν με τους υποκειμένους αυτούς λαούς, και με τα κληρικάτα των, οίτινες μάλιστα διά νά έχουσι ταύτα, και εν τη δρ

θοδοξία, συμβουλεύουσι τους λαούς να επιστραφώσιν. "Αν, λέγω, τούτο γένη, τι ποιητέον, άλλά τούτο, έπι έρει ο κανών, έχει

νά σαφηνισθή εις ημάς μετά ταύτα από τον Πάπα Αναστάσιο, και Βενέριον Μεδιολάνων(3). Ημείς δε μόνον αρκούμεθα

κατά το παρόν να μας φανερώσουν οι αυτοί, αν τους άρεσκη νά χειροτονούνται οι άπό Δανατιστών επιστρέφοντες. Όρα και

τον νέ, της παρούσης. Τον μς" και μ. και ζή. Αποστολικό,

(1) Αγιάσματα της Τριάδος καλεί ο κανών, και πάντα μεν τα επτά ότι αυτη, ει και εκ του Πατρός μεν ώς εκ προκαταρκτικού αιτίου όρ
μυστήρια, κατ' εξοχής δε τρόπου, το Σώμα και Αίμα του Κυρίου, καθ'

ότι διά της κοινής ενεργείας του Πατρός και τού Υιού και του άγιου

Πνεύματος, ό άρτος και ο οίνος άγιαζόμενα, μετουσιούνται, ό μεν άρτος

εις Σωμα Χριστού, ο δε ονος εις Αίμα Χριστού. Διο και ο θεολογικώ
τατος Μάρκος ό Εφέσου υπεραπολογείται διά τούς ιερείς εκείνους, οίτι

νες, όταν έκοινώνουν τους Χριστιανούς, έλεγαν, λάβετε Πνεύμα άγιον (πα

ρά Μελετίω Συρίγου) αποδεικνύων ότι καλώς τούτο λέγουσιν. Eι γαρ και
τό λαμβανόμενον Σώμα και Αίμα του Υιού έστι τώ λόγω της ύποστά

σεως, και ουχί του Πατρός, ή του Πνεύματος, Αλλ' επειδή αδιαίρετός

έστιν ό Υιός του Πατρός, και του Πνεύματος, τώ λόγω της ουσίας και

ενεργείας, ακολούθως και οι ταύτα λαμβάνοντες, και Πνεύμα λαμβάνου

σιν άγιον, ήτοι την κοινήν χάριν και ενέργειαν, την εν Πατρι θεωρου

μένην, και Υώ, και άγίω Πνεύματι, ήτις κατά τους θεολόγους προς τα

εκτός άπαντα της άγιας Τριάδος,ει και η αυτή έστι και άδιάφορος, Ε.

ξαιρέτως όμως ανατίθεται τώ αγίω Πνεύματι κατά τον Κορεσσιον. Και

μάται, διά του Υιού δε πρόεισιν εν αγίω Πνεύματι όμως αύτη προφα

νεται, και αμέσως τη Κτίσει μεταδίδοται. Δι’ ό και τελετούν τα πάντα

το Πνεύμα το άγιον λέγεται, κατά τους αυτούς θεολόγους, και μάλιστα

κατά τον Θεσσαλονίκης Μεγαν Γρηγόριον.

(2) Τόση μεγάλη ένδεια κληρικών ήταν εις την Αφρική, ώστε όπου,

καθώς άναγινώσκομεν εις τα πρακτικά της παρούσης συνόδου, ουδε ένας

Διάκονος, κάν και αγράμματος, εις μερικάς έκκλησίας δεν ευρίσκετο, πό

σω μάλλον Πρεσβύτεροι, ή Επίσκοποι, διά την οποίαν ένδειανέθρήνουν,

και έλυπούντο καθημερινώς οι Χριστιανοί, και ακολούθως διά τους θρή

νους πάλιν αυτών, έσυγκατέβη οικονομικώς ή σύνοδος και εδέχθη τάς

χειροτονίας τών Δονατιστών,

(3) Ούτοι γάρ ήτον όπου έκαμαν σύνοδον εις την Ιταλίαν και έμπο

δισαν τό νά δέχωνται αι χειροτονία των Δονατιστών ώς και εν τοις πρα

κτικούς της συνόδου ταύτης δηλούται, και εν τώ οζ. κανόνι αυτής,
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Κανών ΞΖ. 62.

Αιτήσαι δει τους θρησκευτικωτάτους Βασιλείς, ώστε τα έγκαταλείμματα των ειδώλων τά κατά πά- Ι ::

σαν την Αφρικήν, κελεύσαι παντελώς ανακοπήνα. Και γάρ εν πολλοίς τόπος παραθαλασσίοις, και δια

φόροις κτήσεσν, ακμάζει έτι της πλάνης ή αδικία, να παραγγελθώσι και αυτά απαλειφθήνα. Και οι ναοί αυτών

οι εν τοις άγρος, και έν άποκεκρυμμένος τόπος, χωρίς τινος ευκοσμίας καθεστώτες, παντί τρόπω κελευσθώσι

καταστραφηνα. -

-- Ερμηνεία,

"Αγκαλά και ο νοητός Δράκων έτζακίσθη κατά την κεφαλήν διά της ένσάρκου οικονομίας, μ' όλον τούτο, πάλιν έκίνει τηνγ η ρ η ν ι » ν νομ ν μ. » ν 9 ν ν

ν - ν -

ουράν. Έμειναν γάρ και μετά τον πλατυσμών του κηρύγματος εις μερικούς τόπους ειδώλων ναοί, αλλά δή, και εις τους πα

αθαλασσίους τόπους και τζεφλίκια, και άλλα απόκρυφα μέρη της Αφρικής, διά τούτο ο παρών κανών διορίζει να γένη αναφοράP - ς ηλικία, και ρυφα μέρη ν Η ο παρων κ. η ανατα

ώς τους ευσεβεστάτους Βασιλείς, Ονώριον δηλ. και μικρών Θεοδόσιον, διά νά προστάξουν νά άφανισθούν με τελειότητα όλαπρος -- » ν ν - η ι - - - - μικρ Α 9 ν - Λ. φ Αν με ν - ν

ταύτα τα εν τη Αφρική λείψανα των ειδώλων, αλλά και οι ναοί τούτων, και αυτοί ακόμη οι μη έχοντες κανένα στολισμών,
-- - - - - - - - ν -

(1) αλλά όντες ώσαν μισοαφανισμένοι, παντελώς νά κρημνισθούν από τα θεμέλια. Τούτο το ίδιον αναφέρει και ο τίβ. της αυ

τής ταύτης συνόδου,

Κανών EH. 63.

Δεί αιτήσαι έτι μήν, να ορίσαι καταξιώσωσιν, ώστε, εάν τινες εν έκκλησία οιανδήποτε αιτία, Απο-::

στολικώ δικαίω τώτας έκκλησίας επικειμένω, γυμνάσα θελήσωσι, και ίσως ήτομή των κληρικών τώ: Καρθαν λη

έν μέρει άπαρέσοι, μη έξείναι προς δικαστήριον, εις μαρτυρίαν προκαλείσθαι τον κληρικών, εκείνον, τον ""

πρότερον το αυτό πράγμα σκοπήσαντα, ή και σκοπουμένω παρατυχόντα. Και να μηδε προσώπω τις εκκλησιατι

κώ προσήκων, έναχθείη περί του όφειλεν μαρτυρείν.

Ερμηνεία

«Ο Απόστολος Παύλος προστάζει ότι οι Χριστιανοί να κρίνωνται εις τα εσωτερικά της εκκλησίας κριτήρια, και όχι εις τα

- εξωτερικά, λέγων, τολμά τις υμών κρίνεσθαι επί των άδικων, και ουχί επί των άγιων;» κατά τούτο λοιπόν το: ά, Κορινθ.

στολικών δικαιον και προνόμιον, εάν κληρικοί τινες κρίνωσιν εν τη έκκλησία καμμίαν υπόθεσιν, εις την απόφασιν δέ1 * *

τούτων δεν ευχαριστηθή το έν μέρος άπό τά κρινόμενα, ζητεί ο παρών κανών να ορίσουν οι Βασιλείς, ότι να μην έχη άδειαν

ο μή ευχαριστηθείς εκείνος, νά καλή εις άλλο κριτήριον τον κρίναντα την υπόθεσιν, ή παρευρεθέντα εν τη κρίσε κληρικών, διά

να μαρτυρή περί τούτου, άλλ' ουδε άλλον τινά, συγγενή όντα του κληρικού, να τραβζη εις μαρτυρίαν. Ένα μεν, διότι οι Ιερω

μένοι, και Κληρικοί, χωρίς να θέλουν, δεν μαρτυρούν άλλο δε, διά τι είναι έμποδισμένον εκείνος που έκρινεν ένα πράγμα, να

μαρτυρή περί αυτού (2), Όρα και τον οέ, Αποστολικόν,

Κανών ΞΘ. 64. - - --

Κάκενο έτι μην δει αιτήσαι παρά των Χριστιανών Βασιλέων, επειδή, παρά τα θεία παραγγέλματα, 14 και με

εν πολλοίς τόπος συμπόσια ούτως επιτελούνται εκ της εθνικής πλάνης προενεχθέντα, ώς και Χριστιανούς : ξε.

τους Έλλησι λάθρα προσσυνάγεσθαι έντή τούτων τελετή. Ένα κελεύσωσι τα τοιαύτα κωλυθήνα, και έκι:

των πόλεων, και έκτών κτήσεων. Μάλιστα, ότι και έν αυτούς τους γενεσιος των μακαρίων Μαρτύρων, και η νε.

άνά τινας πόλεις, και εις αυτούς τους ιεροτόπους, τα τοιαύτα πλημμελήματα φωρώνται. Ένας ήμέ- τρειαν

ρας (όπερ και λέγείν αισχύνη έστίν), δρχήσεις μυσαράς εις τούς άγρούς, και εις τάς πλατείας εκτελούσιν, ώστε

τη των οικοδεσποινών τιμή, και άλλων αναριθμήτων γυναικών τη αιδοί των ευλαβών, εις την άγιαν ημέραν πα

ραγενομένων, λάγνας ύβρεσιν εφορμάν. "Ως και αυτής της άγιας πίστεως σχεδόν φεύγεσθαι την προσέλευσιν.

Ερμηνεία,

"Επειδή εις πολλούς τόπους έγένοντο ακόμη συμπόσια ελληνικά (3), ώστε όπου και οι Χριστιανοί να συμμαζόνωνται κρυ

φίως με τούς Έλληνας εις αυτά. Αλλά και επειδή εις τάς μνήμας (4) και έορτάς τών Μαρτύρων τοιαύτα συμπόσια, και χω

ροί εγίνοντο, τόσον άτακτοι, ώστε όπου οι ταύτα ποιούντες ώρμούσαν άσεμνα και πορνικά επάνω εις τάς σεμνάς γυναίκας, όπου

έπήγαιναν χάριν ευλαβείας εις τας εορτάς ταύτας, εις τρόπον, ότι τάς έκαμναν να αποφεύγουσι και αυτό το να πηγαίνουν εις

την έκκλησίαν. Διά τούτο λοιπόν διορίζει ο παρών κανών, να παρακαλέσουν τους Βασιλείς, διά νά προστάξουν να εμποδισθούν

εξουσιαστικώς τα τοιαύτα πάντα, και ούτε εις τας πόλεις, ούτε εις τά υποστατικά έξω, ούτε έμπροσθεν εις τους Ιερούς να

ούς, και τας αυλάς των Μαρτύρων νά γίνωνται. Ανάγνωθι και τον μβ. Αποστολικόν.

Κανών Ο'. 65.

Κάκενο έτι μην δει αιτήσαι, να τά θεώρια των θεατρικών παιγνίων έντή Κυριακή, και έντας λοι-1 της, να

(1) Και αν οι αστόλιστοι ναοί των ειδώλων πρέπη να κατακρημνί- νάς, οι οποίοι χωρίς το θέλημά τους να μη μαρτυρούν

ζονται, πόσω μάλλον οι στολισμών έχοντες και αρμόζει εδώ ή προ- (3) Ήτοι καθώς εγίνοντο εις τας εορτάς του Κρόνου, του Διονύσου,

φητεία του Ζαχαρίου. «Και έσται εν τή ημέρα εκείνη έξολοθρεύσω τά και άλλων ψευδοθεών των Ελλήνων, -

» ονόματα των ειδώλων από της γης, και ουκέτι αυτών έσται μνεία (γ. 2). (4) Γενέσιον γαρ λέγεται και η του θανάτου ημέρα, και άρα τον

(2) Και οι πολιτικοί δε νόμοι εν βιβλικά τίτλ. ά., απαριθμούσι τι- Βαρίνον εν τη λέξει, γενέθλιος, και τον να της εν Λαοδικεία,

------------------------ ------------------------------- , --------------------------------------------------- -------------------- , ---------------------------------------------------
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αε : πας φαδρας ημέρας της των Χριστιανών πίστεως, κωλύωνται. Μάλιστα, ότι έν τη όγδοάδι του γεν

το ελαιό Πάσχα ο όχλοι μάλλον εις τό ιπποδρόμιον, ήπερ εις την έκκλησίαν συνέρχονται. Οφείλει μετενεχή

ε:”Ηναι τάς ώρισμένας αυτών ήμέρας, ότε άπαντήση. Και μη οφείλεν τινά των Χριστιανών πρός τά θεώ,

ρια ταύτα άναγκάζεσθαι,

Ερμηνεία

Ζητεί διά του παρόντος κανόνος ή σύνοδος, να διά προσταγής Βασιλικής μη γίνωνται τρεξίματα αλόγων, ή άλλων ζώων
ν- ν 1 ν ν -- α - α ν N, η ν αν α ν

παιγνίδια εις τάς Κυριακάς, και εις τάς άλλας εορτασμους ημέρας. Μάλιστα δε εις την Διακανίσιμον εβδομάδα του Πάσχα,

επειδή περισσότερον συναθροίζονται οι Χριστιανοί εις τά θέατρα ταύτα πάρεξ εις την έκκλησίαν. Και ότι κανένας Χριστιανςνά υ, κι αν - ν ν Σ » - Ι. θού ΝΣ - » ν " . - α Η ό ν -- ρ ν

μην αναγκάζεται να πηγαίνη εις αυτά. Να μετατεθούν δε ταύτα εις άλλας ημέρας. Όρα και τον κό, της σ'

- ν

Κανών. ΟΑ. 66. Ν -

Αποτ και Κάκείνοδείαιτήσαι, να ορίσαι καταξιώσωσιν, ώστε Κληρικών οιασδήποτε τιμής τυγχάνοντα, έφουν

δήποτε εγκλήματι, τη των Επισκόπων κρίσει καταδικασθέντα, μή εξείναι τον αυτόν, είτε παρά της εκκλησίας, η

υπήρχεν, είτε από οιουδήποτε ανθρώπου διεκδικήσθαι, ποινής επί τούτω παρεντιθείσης, ζημίας χρημάτων τεκα
-- αν ν -- - ν - - -- -- -

τιμής. Όπως μηδέ κεραν, μηδέ φύσιν απολογητέαν είναι κελεύσωσι

Ερμηνεία,

Ζητεί με τον κανόνα τούτον ή σύνοδος, να προστάξωσιν οι Βασιλεις νά μήν έχη άδεια να διαφεντεύη, ούτε η εκκλησία κι

ούτε άλλος τις άνθρωπος δυνάστης τυχόν, τον οιονδήτίνα Κληρικών που ήθελε καταδικασθή από τους Επισκόπους διακανέατα

έγκλημα άξιον καταδίκης (1), και ότι όποιος τούτο ήθελε κάμει, να λαμβάνη ποινή, ζημίαν χρημάτων, και έκπτωσιν της τιμής

και του αξιώματός του, και να μην έχη απολογία, ήτοι να μην ώφελήτα μήτε από την ηλικία του, ότι είναι τυχόν γέων,

ή νέος, μήτε από την φύσιν, ότι είναι τυχόν άνδρας ή γυνή, ή υγιής, ή κατά φύσιν ασθενής. Όρα και τον κή. Αποστολών

Κανών ΟΒ. 67.

: Έτιμήν αιτήσαι δε, να εάν τις έξι οιουδήποτε παιγνιώδους επιτηδεύματος, προς την του Χριστιαν,

νγ". σμού χάριν έλθεν θελήσοι, και ελεύθερος απ' εκείνων των σπιλάδων διαμείνα, μή εξόν είη τινί τόν τον

ούτον πρός τά αυτά γυμνάσματα πάλιν προτρέπεσθαι, η καταναγκάζεν.

Ερμηνεία

αν - -

Και τούτο ζητεί η σύνοδος διά του παρόντος κανόνος να εμποδισθή από τους Βασιλείς, δηλ. εάν κανένας Έλληνας παγί,

ώτης ών, σκηνικός τυχόν, ή μίμος, ή άλλο τι, γένη Χριστιανός, και θελήση νά μή μεταχειρισθή πλέον τα τοιαύτα ακάθαρα

παίγνια, νά μήν ήναι άδεια εις κανένα να αναγκάζη των τοιούτον, ή να τον παρακινή εις τό νά μεταχειρισθή πάλιν τα τοιαύα

Διότι τότε εις τας εορτάς χρέος και διακόνημα είχαν οι τοιούτοι παιγνιώτα να κάμνουσι ταύτα, ώς πληρωμένοι, και αν ο

θέλουν, να τραβζωνται και στανικώς. Ανάγνωθι και τον νό. Αποστολικόν.

Κανών OΓ. 68.

: Περί ελευθεριών δηλαδή εν τη εκκλησία κηρυκτέον, εάν τούτο οι ημέτεροι συνιερείς φαίνωντα που

επί της εν Ιούντες ανά την Ιταλίαν, και ή υμετέρα δήλον πεποίθησις τή τούτων τάξει έπητα, δοθείσης φανερώς

ε: άδειας, πεμπομένου τοποτηρητού, να οιαδήποτε αξία πίστεως υπέρ της εκκλησιαστικής καταστάσεως,

να μ με 1 και της των ψυχών σωτηρίας εκτελεσθαι δυνηθεί, και ήμες έπαινετώς ενώπιον του Κυρίου υποδεξώμεθα

Ερμηνεία -

Αμφιβάλλοντες οι Πατέρες της συνόδου ταύτης, αν πρέπη να κηρύττωνται επ' εκκλησίας ή ελευθερίας όπου ήθελαν κάμια
αυθέντα των δούλων των, γνωματεύoυσι διά του παρόντος κανόνος, ότι να σταλθή τοποτηρητής εις την Ιταλία, και αν οι ί

κεσε συνεπίσκοποι κάμουσι τούτο, να ακολουθήσουν μετά θάρρους και ούτοι εις ταύτην την τάξιν, και να υποδεχθούν το πρή,

μα, ώς άξιόπιστον και επαινετόν, και υπέρ της εκκλησιαστικής ευταξίας και σωτηρίας των ελευθερουμένων δούλων γενόμενο,

Ανάγνωθι και τον πρ. Αποστολικόν,

Κανών OΔ. 69.

: Tου Ακυτίου έτι μη, του έκπαλαι κατά την ιδίαν αξίαν τή των Επισκόπων γνώμη καταδικασθέντες
το πράγμα, ούκ είμαι παρεατέον τη πρεσβεία. Ένα, εάν τυχόν τούτον εύρη έν εκείνος τους μέρεσαι έ

στω πρός φροντίδος τώ αυτώ άδελφώ ήμών υπέρ της έκκλησιαστικής καταστάσεως, ώς χρή, και όπου εξονεί,

κατ' εκείνου διαπράξασθαι.

(1) Ο γαρ τοιούτος ουδε βοήθειαν έχει εκκλήτου εις άλλο κριτήριον κατά τον Βαλσαμώνα,

-- -

- -------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ερμηνεία, --

Επειδή ο Ακύτος ούτος, Επίσκοπος ων, και καταδικασθείς δικαίως, ώς ήταν άξιος, από τους Επισκόπους, ανεχώρησεν εις

τα μέρη της Ιταλίας, και εκεί δεν ησύχαζε, διορίζει ο παρών κανών, ότι ο πρέσβυς και τοποτηρητής όπου έχει έκεσε νά στα

λή, να φροντίση διά νά τον κατατρέξη, όπου και αν ευρίσκεται, να μη ταράττη την κατάστασιν της εκκλησίας. Όθεν από τον

παρόντα κανόνα, καίτοι τοπικών όντα, μαθάνομε, ότι πρέπει να λαμβάνουσι την όμοίαν παιδεία, και όσοι άλλοι τοιούτοι Επί

σκοποι ευρεθούν. Όρα και τον κή. Αποστολικόν.

-,

ν

Ο

ν

Κανών ΟΕ. 70

- - -- χθές .ΑΣ - έν- -- 2, Σ. -- --------- - Α _Π. Τής Καρθ.

Μετά ταυτα ψηλαφθέντων, και κατανοηθέντων πάντων των έν τη εκκλησιαστική χρησιμοτητι συν-, :

τρέχενδοκούντων, έπινεύσαντος και ενηχήσαντος του Πνεύματος του Θεού, έπλεξάμεθα ήπως και ει ότι οι φοι
- ν 1. - - (!) - να - ύν τι το 4) --- ν Σ -- , ο εά, ρβ.

ρηνικως διαπράξασα, μετα των μνημονευθέντων ανθρώπων, κανε τα μάλιστα έκ της του κυριακου:

σωματος ενωσεως, ανησυχαστω οιανοια αποσχιζωσιν. Ινα, όσον τό έν ημίν, πάσι καθόλου γνωσθή τους Ιρκθ.

εκείνων κοινωνία και έταιρεία σαγηνευθείσιν, ανά πάσας τάς της Αφρικής επαρχίας, πώς ελεεινή πλάνη κατε

δέθησαν. Ίσως, καθώς λέγει ό"Απόστολος, «ήμων ενήμερότητι συναγόντων τους τα διάφορα φρονούν- εται
«τας, δώσει αυτούς ό Θεός μετάνοιαν, πρός το έπιγνώνα την αλήθειαν, και να ανασφήλωσιν οι έκτών

«του διαβόλου βρόχων αιχμαλωτισθέντες αυτώ εις το αυτού θέλημα».

"Ε ρμηνεία,

Γράψαντες οι Πατέρες ούτοι προς τον "Ρώμης, και Μεδιολάνων, κατά τον ξε" κανόνα, και λαβόντες γράμματα από τον

ώμης εις το να φερθούν ειρηνικώς με τους Δονατιστάς, ώς έντή δ. πράξει της συνόδου ταύτης καθοράτα, ήδη διά του πα

ρόντος κανόνος εις αυτό τούτο και ούτοι συμφωνούντες, έπνεύσει του άγίου Πνεύματος, νά φερθούν πράως εις αυτούς, τους

αποσχισθέντας από το Κυριακών σώμα, της εκκλησίας δηλ. (ή και των μυστηρίων, ώς περί ταύτα διαφερομένους, ώς είπαμε)

ίνα από την τοιαύτην πραότητα έντρεπόμενοι, την ελεεινήν πλάνην αυτών γνωρίσουν, εις την οποίαν έδέθησαν, και να, διά της-

-Α - Λ, - ν ν --

τοιαύτης ημερότητος ίσως δώσει εις αυτούς ο Θεός μετάνοιαν εις το να γνωρίσουν την αλήθεια», και να ελευθερωθούν από τα
-- ν - -- - κ- αν -- --

βρόχια του διαβόλου, από τα οποία πιασθέντες, ποιούσιν αυτού το θέλημα κατά τον Απόστολον. Όρα και τον νέ, της αυτής,

Κανών Ος". 71.

"Απος, κζ'.
- Αν ο 2 - 3 - Α ν Α- λ- τα -" - - » - τής Καρθ.

Ήρεσε τοίνυν, να εκ της ημετέρας συνόδου γράμματα προς τους της Αφρικής άρχοντας δοθώσιν, άφών :

αιτήσαι αρμόδιον έδοξε, περί του βοηθήσαι τη κοινή μητρίτη καθολική εκκλησία, εν οις ή των Επισκό- εξ ου και

πων αυθεντία εν ταις πόλεσι καταφρονείται. Τουτέστιν, να αρχοντική δυναστεία και επιμελεία, και χρι :α:

στιανική πίστει, αναζητήσωσι τα γενόμενα έν όλος τους τόπος, εν οις οι Μαζιμινιασταί τάς εκκλησίας και τις

κατέσχον, έτι δε και τους απ' αυτών αποσχίσαντας. Και δημοσίοις πεπραγμένος την περί τούτων γνώ- ::
σιν βεβαίαν πάσιν αναγκαίως ποιήσωσιν έντεθήνα. Ι:', θ'.

Ερμηνεία,

Διορίζουν λοιπόν άκολούθως διά του παρόντος κανόνος, να αποσταλθώσι γράμματα παρακαλεστικά εις τους άρχοντας της

Αφρικής διά να βοηθήσουν την κοινήν μητέρα την έκκλησία, και με αρχοντικήν δυναστείαν και επιμέλειαν ζητήσουν να εύρουν

και τους Μαξιμιανίστας (οίτινες Δονατισται όντες πρότερον απεσχίσθησαν ύστερον από αυτούς, και φατρίανέδικήν τους έποίησαν)

και όσα άλλα κακά έκαμαν, καταφρονούντες την αυθεντίαν τών Επισκόπων, και κατακρατούντες τας έκκλησίας αυτών, και τού

των απάντων την βεβαίαν είδησιν να γράψουν εις τα δημόσια και πολιτικά υπομνήματα, ώς αναγκαίαν ούσαν και ωφέλιμον, Όρα

και τον νέ, της αυτής και κ. Αποστολικόν.

Κανών ΟΖ. 72.

"Πρεσεν, να γράμματα πεμφθώσι προς τους αδελφούς και συνεπισκόπους ήμων, και μάλιστα προς την Ιτα της

αποστολικήν καθέδραν, ενή προκάθηται, ό μνημονευθείς προσκυνητός άδελφός και συλλειτουργός ήμών ο;: Έν

Αναστάσιος Επειδή γνώσκει την Αφρικήν μεγάλην έχειν ανάγκην, ώστε διά τήν της έκκλησίας ειρή- εία:

νην και χρησιμότητα, και δι' αυτών των Δονατιστών, οίτινες δήποτε Κληρικοί, διορθουμένης της βουλής, Τρια

προς την καθολικήν ενότητα μετελθείν θελήσουν, κατά την ένός εκάστου καθολικού Επισκόπου προαίρεσιν, και

βουλήν του εν τω αυτώ τόπω κυβερνώντος την έκκλησίαν, εάν τούτο συμβάλλεσθαι τή των Χριστιανών ειρήνη

φανεί, εν ταις ιδίας τιμας αυτούς αναδεχθήνα. Καθώς και εν τοις προλαβούσι χρόνος περί της αυτής διαστά

σεως γενέσθαι φανερόν έστιν. Όπερ πολλών και σχεδόν πασών των εν τη Αφρική εκκλησιών, ένας ή τοιαύτη

πλάνη ανεφύη, τα παραδείγματα μαρτύρονται. Ούχ να ή σύνοδος ή εν τοις περαματικούς μέρεσι περί τούτου του

πράγματος γενομένη, διαλυθή, αλλ' να εκείνο μείνη περί τους ούτωμετελθείν προς την καθολικήν έκκλησίαν βου

ομένους, ώστε μηδεμιαν επί τούτων της ενότητος συντομίαν περιεργάζεσθαι. Διών δε παντί τρόπω εκτελεσθήναι

και προσβοηθηθήνα ή καθολική ενότης φανερώκέρδε των αδελφικών ψυχών φανείη έντους τόπος, οίς διάγουσι, μη

έμποδίση τούτοις το όρισθέν κατά των τιμών αυτών εν τη περαματική συνόδω, οπόταν το σωθήναι ουδενί προσώ

πω αποκέκλειστα. Τουτέστιν, να οι χειροτονηθέντες έντώ των Δονατιστών μέρει, εάν προς την καθολικήν πίστιν,

διορθωθέντες, μετελθείν θελήσοίεν, μή κατά την περαματικήν σύνοδον μη δεχθώσιν εν ταις οικείας τιμας, αλλά

μάλλον ούτοι προσδεχθώσι, δι’ών τη καθολική ενότητι γίνεται πρόνοια -
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Ερμηνεία,

Περί Δονατιστών και ούτος ο Κανών διορίζεται, λέγων, ότι πρέπει να πεμφθώσι γράμματα προς τους εν Ιταλία Επισκόπους,

και μάλιστα προς τον "Ρώμης Αναστάσιο». Τους μή δεξαμένους τάς χειροτονίας τών Δονατιστών, άπολογητικά, ότι πρέπει να

δεχθούν αυτάς εις την Αφρική». Α. διά την μεγάλην ανάγκη, και ένδειαν όπου αυτή είχεν από κληρικούς (όρα κανόνα ξτ".

τής αυτής), εις την οποίαν αυτοί ήθελαν χρηματίσουν. Β. ότι και εις όλους τους τόπους, όπου εφάνησαν το πάλαι οι τοιούτοι

αιρετικοί, μετάς τιμάς και κλήρους αυτών έδέχθησαν. Γ. να διά τούτου, και αυτοί αγαπήσουν να επιστραφούν, και εντεύθεν

να αυξήση και νά πληθυνθή ή ένότης, και το σύστημα της καθολικής εκκλησίας, και Δ. ότι διά ταύτα πάντα τα οικονομικά αίτια,

δέχονται τας χειροτονίας αυτών, και όχι ώς έναντιούμενοι εις την έν Ιταλία σύνοδο, ή ώς παραβαίνοντες την εκείνης απόφασιν.

Ορα και τον νέ, της αυτής

Κανών OH. 73.

Ηρεσεν έπειτα, ώστε, τούτων πραχθέντων, τοποτηρητάς περί του κηρύξα ειρήνην και ενότητα, ής τινος χωρίς, ήτων

Χριστιανών σωτηρία καθίστασθαι ου δύναται, πεμφθηναι εκ του ημετέρου αριθμού προς τους τών αυτών Δονατ

στών, είτε τινάς έχουσιν Επισκόπους, είτε Λαϊκούς. Δι’ ών τοποτηρητών πάσιν εν γνώσει γένηται, ών (1) ουδέν

έχουσιν εύλογον κατά της καθολικής εκκλησίας. Μάλιστα, να φανερά πάσι γένηται διά των πολιχνιωτικών πεπραγ

μένων, προς πίστωσιν της αποδείξεως, άπερ αυτοί περι Μαξιμινιαστών των ιδίων σχισματικών έπραξαν. Ένθα αυ

τους θεόθενάποδείκνυται, εάν επισκηψαι θελήσοίεν. Ούτως αδίκως τότε αυτούς από της εκκλησιαστικής ενώσεως

άποσχίσαντας, ώσπερ κράζουσιν άδικως απ' αυτών τους Μαξιμινιαστάς νυν άποσχίσαι. Εκ δε του αριθμού τούτων,

ούς τίνας φανερά της οικείας βουλής αυθεντεία κατεδίκασαν, μετά ταύτα έντας ιδίας τιμας άνεδέξαντο. Και το

βάπτισμα, δ οι παρ’ αυτούς καταδεδικασμένοι και έκβεβλημένοι δεδώκασι, προσεδέξαντο, προς το δεχθήναι, πώς μ -

ρά καρδία άντιτάσσονται τη ειρήνη της έκκλησίας της εν παντί τω κόσμω διακεχυμένης, ταύτα ποιούντες υπέρ

του μέρους του Δονάτου, και μη λέγοντες έαυτούς μολύνεσθαι τη κοινωνία των παρ' αυτος ούτως διά τό άκού

σιον της ειρήνης αναδεχθέντων. Ήμίν δε φιλονεικούντες, τουτέστι τη καθολική εκκλησία. Έτιμήν και τη εν τοις

έσχάτοις μέρεσι της γης καθεστώση, διά της μεμασμένης τούτων κοινωνίας, ών τινων πρώην κατητώντο, πάντες

ελέγξα αυτούς ουκ ήδυνήθησαν

Ερμηνεία

Παρομοίως και ο παρών κανών περί Δονατιστών διαλαμβάνει, διορίζω, ότι πρέπει να αποσταλώσιν εις τους Επισκόπους και

Λαϊκούς αυτών, τοποτηρηταί ορθόδοξοι προσκαλούντες αυτούς εις το να ειρηνεύσουν και να ενωθούν με την καθολικήν έκκλησία,

και να ελέγξουν, και να αποδείξουν εις αυτούς διά των γραμμάτων των πολιτικών, ότι τών μέν Μαξιμινιαστών τών άποσχε

σάντων έαυτούς αδίκως από τους Δονατιστός, (ώς και οι Δονατιστοί απεσχίσθησαν από την καθολικήν έκκλησίαν παραλόγως) και

κατακριθέντων διά τούτο παρ' αυτών, έδέχθηκαν και το βάπτισμα, και τας χειροτονίας, και δεν λογιάζουν ότι μολύνονται από

την συγκοινωνίαν αυτών, εναντίον δε της καθολικής εκκλησίας φιλονεικούσι, χωρίς να έχουν καμμίαν εύλογον αφορμή, κατ' αυτής,

και την κοινωνίαν αυτής αποστρέφονται. Ανάγνωθι και τον νέ, της αυτής,
Αποστ. νή.

κέ. ν -της δ'. κ Κανών Οθ. 75 (2)
της ς". ιθ'.

της ά και β'

: Ήρεσεν, ώστε μηδενί έξείναι Επισκόπω, καταλειφθείσης της αυθεντικής αυτού καθέδρας, πρός τινα

σαν ρά. Η έκκλησίαν έν διοικήσει καθεστώσαν, έαυτόν αποφέρει». Η έν οικείω πράγματι, υπέρ δ χρή έπιπολύ ά
λ8". λν". η - εν - -

: πασχολουμένω άμελεν της φροντίδος, και της συνεχείας του ιδίου θρόνου,
του Νύσσ.ς".

Ερμηνεία,

Διορίζει ο παρών κανών, ότι δεν είναι άδεια εις κανένα Επίσκοπον νά άφινημέν την αυθεντικήν του καθέδραν, ήτοι τον πρω

τότυπον θρόνον του, (καν και ήναι πτωχός και λιγάνθρωπος) και να πηγαίνη νά κάθηται εις άλλην παροικίαν υποκειμένην αυτώ,

(κάν αυτή ήναι τυχόν πλουσιωτέρα, και πολυανθρωποτέρα από την έχουσαν τον θρόνον του πόλιν) (3) ή και νά άπερνά περισσό

τερον από τον πρέποντα και διωρισμένον καιρών εις αυτήν, άμελών την φροντίδα, και πρόνοιαν της έχούσης τον θρόνον του πό

λεως. Ανάγνωθι και τον νή. Αποστολικόν, --

Κανών Π. 76.

ν - ν - ν ν - ν' ν ν - -η

Απος με Ήρεσε περ των νηπίων, οσάκις μη ευρίσκονται βέβαια μάρτυρες, οι τα τα αναμφιβόλως βαπτι

τις 5 το σθέντα είναι λέγοντες, και ουδε αυτά διά την κεραν, περί της παραδοθείσης αυτοίς μυσταγωγίας απο

(1) Ίσ. δρθότε. ώς, -

(2) Τον του 74 κανόνος αριθμόν έχει παρά τους εξηγητας, το να

απέχουν οι Επίσκοποι, Πρεσβύτεροι, και Διάκονοι από τάς γυναίκας

των. Και οι μή τούτο ποιούντες, να χάνουσι τον βαθμόν τους. Οπερ

ημείς αφήσαμεν ώς άπαξ και δις αναφερόμενου κατά τον γ' και δ' κα

νόνα. Eι γαρ, κατά την παροιμία, το δις έψειν την κράμβην, περιτ

τόν, πολλώ μάλλον το τρις έψειν αυτήν -

(3) Ο δε Βαλσαμών λέγει, ότι μετά αδείας βασιλικής και διαγνώσεως

συνοδικής, ήμπορεί να μετατεθή ο αυθεντικός θρόνος των Επισκόπων α

πό μίαν πόλιν εις άλλην, χωρίς δε τούτων ου δύναται. Διό καί ό Δέρ

κου ποτε ζητήσας να μεταθέση τον θρόνον άπό Δέρκου εις το εμπό

ριον, ώς πολυανθρωπότερον, και άλλοι πολλοί Αρχιερείς από πόλεις πτω
χάς ζητήσαντες να μεταθέσουν τους θρόνους των εις παροικίας πλου

σιωτέρας, ουκ εσηκούσθησαν, κατά τον αυτόν Βαλσαμώνα, διά του και

νόνα τούτον. Ανάγνωθι και το χρυσόβουλλον Αλεξίου του Κομνηνού το

διορίζον, ότι εις όποιαν έκκλησίαν χαρίση ο βασιλεύς αξίωμα ανώτερον,

Μητροπολίτου τυχόν, ή Αρχιεπισκόπου, πρέπει και ό Πατριάρχης και ο

σύνοδος να τιμά τον τοιούτον ώς Μητροπολίτην Αρχιεπίσκοπον. Παρά

Βλάσταρι.
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κρίνασθαι επιτηδείως έχωσι, χωρίς τίνος προσκόμματος οφείλεν ταύτα βαπτίζεσθαι. Μήποτε

μός αποστερήση αυτά της τοιαύτης του άγιασμού καθάρσεως,

ό τοιούτος δισταγ

Ερμηνεία,

Ούτος ο κανών ερανισθείς από την σ’, πο", αυτής έστι, και ανάγνωθι την έρμηνείαν αυτού, αυτολεξεί εκτιθεμένου εκείσει

Κανών ΠΑ". 77.

Ήρεσεν, ώστε την ημέραν του προσκυνητού Πάσχα διά της τών τετυπωμένων υπογραφής πάσιν κ:

εμφανίζεσθαι. Η δε της συνόδου ήμέρα ή αυτή φυλαχθή, ήτις ώρίσθη εν τη Ιππών συνόδω. Τουτέστιν, με τις
- -- -- Α » ν -- ν - - -

ή προ δέκα Καλανδών Σεπτεμβρίων. Οφείλει γάρ και γραφήνα προς τους πρωτεύοντας πασών των έπαρχιών.

Tνα, ότε παρ' εαυτούς σύνοδον προσκαλούνται, ταύτην την ημέραν φυλάττωσιν.

Ερμηνεία, -

Η ημέρα του κατ' έτος ερχομένου Πάσχα, διορίζει ο παρών κανών νά φανερούται εις όλους με το να υπογράφεται εις τους

διορισμούς που ήθελε δαάξι ή κατ έτος γυομένη σύνοδος “Η δε ημέρα της συνόδου της ενιαυσίας ταύτης, καθ' ήν πρέπει να

συγκροτήται, νά ήνα ή κά του Αυγούστου (καλάνδα γάρ α πρώτα δέκα ημέρα του μηνός λέγονται, όρα υποσημ. του ξβ.

της ξ') καθως ωρίσθη εις την εν Ίππων (1) σύνοδον, ήτις και πρέπει πάντοτε να φυλάττεται όταν γίνεται σύνοδος. Όρα και

τον ζ' και λζ. Αποστολ. και την υποσημείωσιν τού ξ, της παρούσης,
-- Απος, νή.

ν τής δ'. κέ.

Κανών. ΠΒ. 78. :: :

- τής ά. και

α - - ν - ν ". ις". της

Ομοίως ώρίσθη, ώστε μηδενί έξείναι μεσίτη την καθέδραν κατέχειν, ή τινι μεσίτης δέδοται διά οιασ- ε:

δήποτε των λαών σπουδάς, ή διχοστασίας, αλλά σπουδάζειν εντός ενιαυτού τους αυτούς προνοείσθαι Ε- την :

πίσκοπον. Είδε περί τούτου άμελήσοι, μετά την περαίωσιν τού έναυτού έτερος ψηφισθή μεσίτης ρλβ' ριγ".

Ερμηνεία,

Συνήθεια ήτον πάλα, και όταν κάμμιάς επαρχίας Επίσκοπος ετελεύτα, ή κατά άλλον τρόπον έμενεν αύτη χηρεύουσα, και

ο λαός αυτής είχε ταραχάς, έστέλλετο εις αυτήν Επίσκοπός τις, όςτις ώνομάζετο μεσίτης για ώς μεσιτεύων μεταξύ του τε

λευτήσαντος Επισκόπου, και του μέλλοντος χειροτονηθήναι) διά νά κατασταίνη τον έν αυτή λαών, στασιάζοντα και ταραττόμενον,

ή διάλλας αιτίας. Διορίζει λοιπόν ο παρών κανών, ότι ο μεσίτης αυτός να προνοήται ανάμεσα εις ένα χρόνον νά γίνεται κύριος

και γνήσιος εις την επαρχίαν εκείνην άλλος Επίσκοπος. Είδε και άμελήσοι, νά γίνεται άλλος μεσίτης επιμελέστερος μετά το

τέλος του ενιαυτού, ο μεσίτης δε ούτος Επίσκοπος, φαίνεται να ενεργή ώσάν και γνήσιος Αρχιερεύς, όλην την διεξαγωγήν των

αρχιερατικών δικαίων, εν τη επισκοπή ταύτη, και εν πάση τη ενορία αυτής, πάρεξ της εν τω ερώ συνθρόνω έγκαθιδρύσεως, κα

τά την συνοδικήν διάγνωσιν Μανουήλ Κωνσταντινουπόλ του Χαριτοπούλου (σελ. 241, του Γιουρ). Όρα και τον γ. της έν"Αν

τοχεία (2). Όρα και τον νή. Αποστολικό,
Απος. κς".

της ά και β.

και θ'. τής

Αντιοχ, έ.

της Καρθ.

"ν έβ, ος".

Ι: ρς".

ρς". -

Κανών ΠΓ'. 79.

Σύμπασιν έδοξεν αίτησα άπό των Βασιλέων διά τήν των πενήτων κάκωσιν, ώντας επαχθείας ά

παύστως ή εκκλησία παρενοχλείται. Ώστε έκδίκους τούτοις, μετά της των Επισκόπων προνοίας έπι

λεγήνα κατά της τών πλουσίων τυραννίδος, -- -

Ερμηνεία

Επειδή οι Επίσκοποι χρέος έχουσιν όχι μόνον να διδάσκουν τον λαόντους, αλλά και κατά το δυνατόν, να διαφεντεύουσίνα

τόν, όταν αδικήτα, οι δε τούτους άδικουντες διά δυναστεία, δεν έψήφουν τους Επισκόπους. Διά τούτο με τον παρόντα κανόνα

ζητεί η σύνοδος από τους βασιλείς να κατασταθούν έκδικοί (3), ήτοι άρχοντές τινες δύναμιν έχοντες βασιλικήν εις το να εμπο

(1) Σημείωσα από τον παρόντα κανόνα, ότι και άλλοι σύνοδοι έγι- (2) Σημείωσα ότι διά της διχονοίας, και μάχας του λαού, ταυτον

ναν εις την Αφρικήν, εις τε την "Ιππώνα και εις άλλα μέρη. Έξω από

την παρούσαν εν Καρθαγένη, Δύω, δε Ίππωνες ήσαν υποκείμεναι εις την

επαρχίαν της Νουμιδίας της εν Αφρική. Εις την μίαν άπό τάς οποίας

ήτον Επίσκοπος ό ιερός Αυγουστίνος ό θαυμάσιος εκείνος άνθρωπος,

Ο’ τοσούτος θεολόγος της εκκλησίας, Έν ή και ετελεύτησε ος". χρόνων

γέρων, ευρισκόμενος όλως διόλου εις την προσευχήν, και ήρωστημέ

νος και πολλά λελυπημένος διά την άλωσιν όπου έκαμαν οι Αρειανιται

Βάνδαλοι εις την Αφρική, υπό τών όποίων εί, και κατεκάη ή Ιππών

αύτη, αλλ' ή εν αυτή βιβλιοθήκη θεϊκή, και ουκ άθρωπίνη δυνάμει έ

φυλάχθη αβλαβής. Όθεν και τα συγγράμματα του αγίου τα κέδρου παν

τός αξιολογώτερά τε και δυνατώτερα, άκαυστα διεφυλάχθησαν. Αγκαλά

και μετά ταύτα να ένοθεύθησαν από τους αιρετικούς. Δι’ό και οι δρ

θόδοξοι ανατολικοί δεν δέχονται ταύτα άπλώς και ώς έτυχεν, άλλ’ όσα

συμφωνούσε με την κοινήν δόξαν της καθολικής εκκλησίας,

ειπείν, διά την ανάγκην, εξετάθη εις ένα χρόνον ή αναβολή της χει
ροτονίας του Επισκόπου από τον παρόντα κανόνα, Επειδή, ανάγκης

μη ούσης, εις τρείς μήνας πρέπει να χειροτονούνται οι Επίσκοποι μετά .

τον θάνατον του προκατόχου των, και όχι περισσότερον κατά τον κέ της δΥ.

(3) Περί των έκδίκων τούτων, διορίζει ή ιέ του Ιουστινιανού Νεαρά.
Οτι νά κρίνουν και χρηματικάς υποθέσεις μέχρι ποσότητος τριακοσίων

νομισμάτων. Και τας ελαφροτέρας εγκληματικάς, "Ότι νά μην άφίνουν

τους δυνάστας να κατατρέχουν τους ασθενείς και πτωχούς. Μηδε να ά

φίνουν τα παίρνουν οι φορολόγοι τίποτε παράνω από τα βασιλικά δοσί

ματα. Και ότι εις κάθε δύω χρόνους, να γίνωνται άλλοι καινούριοι, δια

λεγόμενοι τόσοι τον αριθμών, όσοι είναι αρκετοί εις το πλήθος της κά

θε πολιτείας. Και άλλα προνόμια ή αυτή Νεαρά δίδει εις αυτούς. Όρα

και την υποσημείωσιν τού β. της δ.

38
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δίζουσι μαζί με τους Επισκόπους τας των αδικούντων πλουσίων τυραννίας. Ένα μή άπό τάς βαρείας αδικίας που λαμβάνουν

οι πτωχοί από αυτούς, ενοχλητα καθ' ημέραν ή έκκλησία, έρχομένων των πτωχών προς αυτήν, και ζητούντων βοήθειαν και έκ

δίκησιν. Ορα και τον κζ. Αποστολικόν.

Κανών Π.Δ. 80. -

Ήρεσεν, να, όσακισδήποτε σύνοδον δεί συναχθήνα, οι Επίσκοποι, οίτινες, ούτε κείρα, ούτε άσθενεία,

:: ούτε τον βαρυτέρα ανάγκη έμποδίζονται, άρμοδίως άπαντώσ. Και τους πρωτεύουσιν εκάστης ίδιας αύ

α:τι των επαρχίας εμφανισθείη περί (1) πάντων των Επισκόπων, είτε δύω είτε τρεις συναθροίσεις γένωνται,

τη τη κι και από εκάστου δε άθροισμού εις άμοιβή, όσοιδήποτε επιλεγώσι, προς την ημέραν της συνόδου έν

::Ιστατικώς απαντήσωσιν Εάν δε μη δυνηθώσιν άπαντήσα, άθρόων τινών αναγκών, ώς εικός, αναφυομέ

επα πέ Iνων, ειμή τον λόγον του οικείου έμποδισμού παρά τω οικείω πρωτεύοντι αποδώσωσιν, οφείλεν τους τοί

:*Ιούτους τη κοινωνία της ιδίας αυτών άρκεσθαι εκκλησίας, -

Ερμηνεία, -- - -

Απαραιτήτως απαιτεί ο παρών κανών να συνάγωνται οι Επίσκοποι εκάστης επαρχίας, όταν γίνεται σύνοδος. Έξω μόνον αν

εμποδίζονται, ή διά ηλικίαν βαθέος γήρατος, ή διά ασθένεια, ή διάλλην αναγκαίαν περίστασιν. Και αφού συναχθούν, να δίδουν

είδησιν εις τους Μητροπολίτας των. Και άνδύω ή τρεις συνάθροισας γένουν (ίσως γαρ, ή στενοχωρούμενοι από κατοικίας, ή

από άλλα χρειώδη, δεν έσυναθροίζοντο όλοι εις μίαν πόλιν, αλλά εις δύω, ή τρεις, πλησιαζούσας εις την Μητρόπολιν), αποκά

θε άθροισμα να διαλέγωνται, και αμοιβαίως άλλοτε άλλοι να παρουσιάζουν ένστατικώς, ήτοι άνυπερθέτως (ή και αποδεικτικώς τους

λόγους ποιούντες) εις την σύνοδον. Όχι και δεν δυνηθούν να συναχθούν διά αναγκαίας τυχόν περιστάσεις όπου τών ήκολούθη

σαν, πρέπει να φανερώσουν το εμπόδιο αυτό εις τον Μητροπολίτη, όπερ εάν μη ποιήσωσι, να μένουν μεν ακοινώνητοι από όλους

τους άλλους, εις μόνην δε την ιδίαν έκκλησίαν των νά συγκοινωνούν. Όρα τον λζ. Αποστολικόν,

Κανών ΠΕ. 81. --

:: Περί Κρεσκωνιου του Βλλαρεκεντίου τούτο πάσιν έδοξεν, να εντεύθεν όμοίως εμφανισθείητώ πρω
ς Χ. Ε. 9 ν - Α - - ν -- ν

είτε της Ιτεύοντι της Νουμιδίας, προς το ειδέναι αυτόν οφείλεν γράμμασιν οικείος προς συνέλευσιν προτρέψα

ή της 5 Ισθαι τον μνημονευθέντα Κρεσκώνον, ώστε μη ύπερθέσθαι την παρουσίαν αυτού τή πλησιαζούση συμπά
της Αντιοχ - , ----- - - - - »

ε: ση Αφρικανή συνόδω παρασχεν. Εάν δε τού έλθεν καταφρονήση, έσται εδώς κατ' αυτού ψηφον νομο

της ετ θετηθησομένην. -

Ερμηνεία,

Οπαρών κανών διά του ενός τούτου Επισκόπου ανάγκην επιφέρει εις όλους τους Επισκόπους, απαραιτήτως να συνάγωνται

εις τάς έναυσίους συνόδους. Εις δε τους καταφρονούντας και μη συνερχομένους κατάκρισιν έκκλησιαστικήν άπειλεί. Όρα και

τον λζ, Αποστολικόν. - -

ν

Κανών Πς. 82.

"Απος. νή

της δ' κέ. τής Ηρεσεν, να, επειδή της εκκλησίας των εν Ιππών φροντιστών ή εγκατάλειψις ουκ οφείλει επιπολύ

ε:Ταμεληθήναι. Και επειδή αι εκεί εκκλησία κατέχονται παρά των την άτοπον Αϊκυτίου κοινωνίαν παραιτη

: σαμένων, πεμφθέντων εκ της παρούσης συνόδου Επισκόπων, Ρηγίνου, Αλυπίου, Αυγουστίνου, Ματέρ,

:νου, θεσίου, Εύοδίου, Πλακιανού Ουρβανού Βαλερίου, Αμβρίου, Φουρτουνάτου, Κονοβου τδέου, Ο

: νωράτου, Ίοαννουαρίου, Απτου, Όνωράτου, Αμπελίου, Βικτοριανού, Ευαγγέλλου, και Ρογατιανού, και

συναχθέντων και διορθωθέντων των επιψόγω μονοτονία την φυγήν του αυτού Ακυτίου προσδοκητέαν λογίσαμε

νων, μετά της πάντων ευχής, Επίσκοπος τούτοις χειροτονηθή. Εάν δε μη θελήσωσιν εκείνοι την ειρήνην κατα

νοήσαι, μη έμποδίσωσι τή επιλογή του προέδρου προς το χειροτονηθήναι εις χρησιμότητα της επί τοσούτον χρό

νον έγκαταλειφθείσης έκκλησίας, -

Ερμηνεία,

Ο Ακύτος ούτος Επίσκοπος υπάρχων της μιάς από δύω Ιππώνας, πόλεις ούσας της εν τη Αφρική Νουμιδίας (όρα την

υποσημείωσιν τού πά, της παρούσης) και καθαιρεθείς διά έγκλημά του δικαίως (κατά τον οδ' της παρούσης) άνεχώρησεν εις τα

μέρη της Ιταλίας. Τινές δε ζητούντες (2) την άτοπο, ήτοι παράνομον και ακανόνιστον συγκοινωνία του Ακυτίου, με πεισμο

νην και αυθάδειαν έπρόσμεναν αυτόν πότε να έλθη, καταφρονούντες την κατ' αυτού της συνόδου καθαίρεσιν. Διά τούτο ή σύνοδος

διά του παρόντος κανόνας διορίζει να σταλθούν ο δείνα και ο δείνα, διά νά ειρηνεύσουν τους εναντίους εκείνους, και προς του

της εκείνο το σοφόν απόφθεγμα όπου είπεν ό Ζωναράς έρμηνεύων του

τους κατά του ξό. «Ταύτα μεν ουκ οικεία τη σημασία των λέξεων, “Ο

» δε νους της ακολουθίας του λόγου τοιαύτην έννοιαν άπαιτεί. Το δε πα

η ραιτούμαι, αντί του άπλώς αιτώ εξέλαβε και ο θείος Χρυσόστομος

» (λόγω προς τον άπιστον πατέρα) λέγων, τοσούτον αυτούς παρατη

(1) Ίσ. παρά

(2) Το παρατησαμένων όπου περιέχει ό παρών Κανών άναγκαίως

πρέπει να εννοηθή αντί του ζητησάντων, της παρά προθέσεως, ή περιτ

τώς κειμένης, ή δηλούσης την παράλογον αίτησιν, να συμβιβασθή το

νόημα με τα ακόλουθα του κανόνος. Ει δε νοηθή αντί του, αποφευ

γόντων, ώς τό ήρμήνευσαν Βαλσαμών και Ζωναράς, εναντίον νόημα έλ

κεται εις τα επιφερόμενα του Κανόνος, διό καλώς και ό"Ανώνυμος ερμη

νευτής, τό, παρατεταμένων αντιποιουμένων ερμήνευσε Σχεδόν γαρ ανα

κάζομαι να είπώ περί της ερμηνείας των Κανόνων της συνόδου ταύ

» σάμενος, μη δυσχεραίνειν μηδε αγανακτείν, ει το λυσιτελές τους εκεί

» νων παισι μάλλον αυτών εκείνων ειδέναι λέγοι». Σημείωσαν δε ότι διά

του μερικού κανόνος τούτου μανθάνομεν, ότι δεν πρέπει να εγκαταλεμ

πάνωνται αι επαρχία πάσα εις πολύν καιρόν χηρεύουσα "Επισκόπου,
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τοις να χειροτονήσουν άλλον Αρχιερέα εις την Ίππωνα. Ήτις τόσο καιρόν διά τά τοιαύτα σκάνδαλα εγκατελείφθη, και έχη

ρευεν Επισκόπου. Όρα και τον νή. Αποστολικόν.

Κανών ΠΖ. 83.

Ωρίσθη, να, όσάκις Κληρικών ελεγχθέντων, και καταθεμένων τινά εγκλήματα, είτε διά τό της έκ- ε:

κλησίας όνειδος, είτε διά την αιδεσιμότητα, ών χάριν, τούτοις φειδώ γίνεται, είτε διά την αλαζόνα των Ιερά

αιρετικών και εθνικών επιγαυρίασιν, εάν ώς εικός έπαγωνίσασθαι τώ ιδίω πράγματι, και της ιδίας αβλαβείας φρον

τίσαι θελήσωσιν, εντός ακοινωνησίας έναυτού, τούτο ποιήσωσιν. Εάν δε εντός ενιαυτού το πράγμα αυτών καθά

ραι καταφρονήσωσι, μηδεμια τούτων του λοιπού φωνή παντελώς προσδεχθείη

Ερμηνεία, -

Ο παρών κανών διορίζει, ότι εάν Κληρικοί τινες έλεγχθέντες εις εγκλήματα, και μέλλοντες καταδικασθήνα, ζητήσουν καιρών

διά νά δικαιολογηθούν, και να δείξουν τον εαυτόν τους ανεύθυνο, νά γίνεται ευσπλαγχνία, και έλεος εις αυτούς, διά το σέβας της

Ιερωσύνης, και διά νά μή υπερηφανεύωνται οι εθνικοί, και αιρετικοί, όνειδίζοντες την έκκλησία, και των ορθοδόξων καταφρνούν

τες την Ιερωσύνην, και να τους δίδεται διορία εις τούτο ένας χρόνος, κατά τον οποίον πρέπει να στέκωνται άκοινώνητοι. Είδε

και εις ένα χρόνον δεν αποδείξουν αθώον τον εαυτό τους από τα εγκλήματα, εις το εξής πλέον να μη δέχεται καμμία άπολο

γία αυτών. Όρα και τον οδ. Αποστολικ, τον ζ' της β' και τον θ. της δ. --

Κανών ΠΗ. 84.

Ήρεσεν, να, εάν τις από άλλοτρίου Μοναστηρίου υποδέξητα τινα, και προς κλήρωσιν προσαγαγεΐν :

εθελήσοι, ή του ιδίου Μοναστηρίου Ηγούμενον καταστήσοι, ό τούτο ποιών Επίσκοπος από της τών λοι- τητα καίρι
πών κοινωνίας χωριζόμενος, τή του ιδίου λαού κοινωνία άρκεσθή μόνη. Εκείνος δε, μηδέ Κληρικός, μη-" ό".

δε Ηγούμενος επιμείνη -- --

Ερμηνεία. --

Εάν Επίσκοπός τινας δεχθή Μοναχών αναχωρήσαντα από το Μοναστήριόν του, ευρισκόμενον εις ξένην επαρχία, κατά τον

Βαλσαμώνα, και ή Κληρικών αυτών ποήση, ή Ηγούμενον καταστήση του εδικού του Μοναστηρίου (1), χωρίς την άπολυτικήν

επιστολή, και του Επισκόπου ώ υπόκειται, και του Ηγουμένου παρ' ού απεκάρθη, διορίζει ο παρών Κανών, ότι ο μεν τούτο

ποήσας Επίσκοπος, νά γίνεται μεν ακοινώνητος από τους άλλους συνεπισκόπους του, νά συγκοινωνή δε μόνον εις την έδικήν του

έκκλησία». Ο δε φυγάς Μοναχός εκείνος, ούτε Κληρικός να νομίζεται, ούτε Ηγούμενος. Ανάγνωθι και τον κάι της ζ. -

Κανών ΠΘ. 85.

Απος, μ'

της δ'. κβ.

τής:ς" λέ τής

Αντιοχ, κό,

της Καρθλ".

μ". ρβ,

Ωρίσθη, να, εάν τις Επίσκοπος κληρονόμους, συγγενείς, ή εκτός της ιδίας συγγενείας, αιρετικούς, ή

Ελληνας προτιμήση της εκκλησίας, και μετά θάνατον ανάθεμα τώ τοιούτω λεχθεί. Και το όνομα αυ

του μηδαμώς παρά τους του Θεού ερεύσιν ανενεχθή. Μηδε δυνηθή άπολογηθήναι, εάν αδιάθετος άπογέ

νητα. Επειδή γενόμενος Επίσκοπος, εκότως οφείλει τών πραγμάτων αυτού την διατύπωσιν άρμοδίαν

τώ έαυτού επαγγέλματι ποιήσασθαι. --

Ερμηνεία,

Εάν Επίσκοπός τίνας άρήση κληρονόμους της περιουσίας του, αιρετικούς, ή Έλληνας, συγγενείς αυτού όντας, ή και ξένους,
- ν - -- »

προτιμών αυτούς περισσότερον από την έκκλησίαν, προστάζει ο παρών κανών, ότι ο τοιούτος και μετά θάνατον ακόμη γά άνα

θέματίζεται, και μνημόσυνον να μη του γένη από τους Ιερείς, (αλλά και η διαθήκη αυτού, ώς παράνομος να ακυρούται, και τα
ν ν

καταλειφθέντα εις τους αιρετικούς πράγματά του, νά τά λαμβάνη ή έκκλησία) (2). Και αυτός δε, ε θετέον ζήση μετά την

(1) Το του εδικού του Μοναστηρίου ήμπορεί να νοηθή και του Μονα

στηρίου του Μοναχού, από το όποιον αυτός ανεχώρησε, και Μοναστηρί

ου άλλου ιδίου του Επισκόπου. Τα όποια και τα δύω είναι άτοπα.

Τινές δε λέγουσι ότι διά τούτο δεν καθαιρείται ο δεχθείς τον ξένον αυ

τον Μοναχών και χειροτονήσας Επίσκοπος, κατά τον ιζ. της σ'.

ότι ουχί Κληρικών Επισκόπου άλλου εδέξατο, χωρίς την εκείνου

απολυτικών επιστολή, αλλά Μοναχου Μοναστηρίου, χωρίς το τού Ηγου

μένου απολυτικών γραμμα, όπερ εστί κατώτερον. Ότι δε περί Μονα

χού λέγει ο παρών κανών, όντος από ξένην επαρχίαν, και ή λέξις

δηλοί του άλλοτρίου Μοναστηρίου όπου περιέχει. Όν τρόπον και ο

ξγ. της παρούσης λέγει να μην οικειοποιήται ο Επίσκοπος αλλότριου

Κληρικών, ήτοι τον από ξένην όντα επαρχίαν. Όρα δε και το συνοδι

κόν σημείωμα του Πατριάρχου Λουκά (σελ. 222 του Γιούρι Γραικορ),

διορίζον «να γίνωνται Καθηγούμενοι ξενοκουρίτα εις Μοναστήρια της του

Πατριάρχου ενορίας, όταν δεν έχουν ικανούς εις προστασίαν. Ξενοκου

ρίτα δε λέγονται οι από ετέρας μεν μονής, ούσης δε εκ της αυτής

ενορίας (Eι και τα τυπικά των Μοναστηρίων διορίζουν να μη γίνεται. Ξε

νοκουρίτης, Καθηγούμενος). Αλλά και ο δ' της ά και β' συγχωρεί τα

καθ’

μετατίθεται ηγούμενος άλλου μοναστηρίου εις άλλο μοναστήριον, επί

βελτιώσει, παρά του Επισκόπου,

(2) Ο δε Ζωναράς δύσφραστον και δυσνόητον ονομάζων το μέρος

του Κανόνος τούτου, λέγει, ότι ίσως τούτο να εννοή, εάν δε ο Επί
σκοπος τελευτήση χωρίς διαθήκην, να ήνα ύστερημένος κάθε δικαιολο

γίας ό μετ' αυτόν διάδοχος, αν μη ποιήση αρμοδίαν την οικονομία,

των πραγμάτων του αποθανόντος Επισκόπου. Κρείττων όμως είναι ή

άνωτέρω κατά τον Βαλσαμώνα ερμηνεία και αρμοδίωτέρα με το κείμενον

του κανόνος. Η δε οικουμενική έ σύνοδος επικυρούσα τον παρόντα κα

νόνα κείμενον εν τή του Βασιλέως Ιουστινιανού επιστολή, αυτολεξεί

κατά τρόπον ενηλλαγμένον ούτως αυτόν αναφέρει, «Πάλιν ωρίσθη, είτες

» Επίσκοπος κληρονόμους εξωτικούς της ιδίας συγγενείας, ή αιρετικούς,

καν ιδίους συγγενείς, ή Έλληνας, προτιμήσοι της εκκλησίας, και μετά θά- --

νατον αναθεματίζεσθω, και το όνομα αυτού μεταξύ των του θιοι Ιε
αρέων μη αναγινωσκέσθω. Και ουδε εξαιρείται της κατακρίσεως, ει άδιά

νθετος τελευτήσει. Επειδή έχρήμ αυτόν Επίσκοπον γενόμενον μηδαμώς

νάναβάλλεσθαι την της ίδιας ουσίας διοίκησιν άρμοδίαν τώ οικείω επαγ.

γέλματι. Αλοί δε τούτο ότι ο Επίσκοπος κάν και αποθάνη χωρίς να

38'
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ακυρωθείσαν ταύτην διαθήκη του, να μη δύναται να εύρη δικαιολογία πως τάχα ακυρώθη ή διαθήκη του, και αδιάθετος εμείς

λε τελευτήσα, ή πώς δεν έχει άδειαν να διαμοιράση, όπου θέλει τα υπάρχοντά του. Επειδή Επίσκοπος ών ορθόδοξος, πρέπει

κατά το επάγγελμά του, ούτω να διατάξη και την διανομή των υπαρχόντων του, εις ορθοδόξους ταύτην δανέμων, και όχι εις

Ελληνας, και αιρετικούς. Όρα και τον μ. Αποστολικών, και τον λ. της παρούσης,
Απος πβ.

της δ' δ' τής Κανών τή. 86. --

ς". πέ τής εν τI.

Γάγ. γ. της Α

: : Ήρεσεν, να περί των εν τη εκκλησία γενομένων ελευθεριών, από του Βασιλέως αίτησις γένηται
ασ. μ. μ.β.

α ν

Α, Υ Ν Ε Ι ΟΧ,

Ερμη

Ειπούσα ή σύνοδος αύτη πρότερον κατά τον ογ. κανόνα διά τάς εν τη εκκλησία κηρυττομένας ελευθερίας των δούλων, τώρα

διά του παρόντος κανόνος ζητεί να ενθυμήση τον Βασιλέα περί αυτών να δηλ. αι ελευθερία αυτα μένουν στερεα. Και να μη
- - Η Σ.

οι πρότερον αυθενται αυτών δύνανται, να μεταδουλώνουν αυτούς πάλιν. Ανάγνωθι και τον πρ. Αποστολικόν,

Κανών τIA. 87.

Της ζ"3". ι Ήρεσε, να πανταχού, άνά τους αγρούς, και τους άμπελώνας, θυσιαστήρια ώσανε εις μνήμην Μαρ.

τύρων καθιστάμενα, έν οις ουδέ έν σώμα, ή λείψανον Μαρτύρων, άποκείμενα δείκνυνται, από τών έντοπίων Επι,

σκόπων, ει έστι δυνατόν, καταστρέφωνται. Ειδέ τούτο θορύβοις δημοτικούς ού συγχωρείται, όμως τα πλήθη νου

θετηθώσι, μη οχλαγωγείν τους τόπους εκείνους. Και να οι τά ορθά φρονούντες, μηδεμιά δεισιδαιμονία των του

ούτων τόπων καταδεσμώνται. Και παντελώς μηδέ μνήμη Μαρτύρων επιτελεσθή, ή μήπου, ή σώμα, ή τινα λεί

ψανα ώσιν, ή άρχαιότητι παραδδώνται. Όσα γάρδι ένυπνίων, και ματαίων αποκαλύψεων άνθρώπων τινών, όπου,

δήποτε καθίστανται θυσιαστήρια, παντί τρόπω τα τοιαύτα αποδοκιμασθώσιν. --

Ερμηνεία

Τινές δι ευλάβειαν τάχα, ή και δάτινα δράματα, και ματαίας αποκαλύψεις που είδον εις τον ύπνο τους, έκτιζονεύτριας

οίκους εις ονόματα Μαρτύρων, μέσα εις χωράφια, και άμπέλια, διά τούτο ο παρών κανών διορίζει, ότι, εάν μέσα εις τις -

κτηρίους οίκους τούτους, και τα θυσιαστήρια, ούτε σώμα ολόκληρο, ή τμήματα σωμάτων, και λειψάνων Μαρτυριών επίπων

τα τεθησαυρισμένα, ή ήναι αρχαία παράδοσις, ότι ευρίσκοντό ποτε (1), ταυτον ειπείν, εάν ούτε καθιερώθησαν διά λειψάνων

Μαρτυρικών, ούτε διά της συνήθους ευχής του Αρχιερέως, ή "Ιερέως εκτίσθησαν, εάν, λέγω, ούτως έχωσι, νά κρημνίζονται

άν ήναι δυνατόν. Είδε τα πλήθη έμποδίζουσι τούτο. Πρέπει αυτά νά νουθετούνται από τους Αρχιερείς, να μη ευλαβώς συν

αθροίζωνται εις αυτά, μηδέ έχωσι δεισιδαιμονίαν και πλάνην, πώς τάχα εκτίσθησαν από θείας αποκαλύψεις, («σκότος γάρων

» ο διάβολος, πολλαίς φορας μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός, κατά τον θείον Παύλον, να πλανήτητας των ανθρώπων ψυχώς,

»με υπόκριση, και όνομα ευλαβείας»), άλλ’ ουδεμνήμη Μαρτύρων να τελητα εις αυτά. Τουναντίον δε με κάθε τρόπο να απο

κιμάζωνται ταύτα, και από την ευλάβειαν να έκβάλλωνται. Όρα και τον ζ' της ζ. -

Κανών τB. 88.

Της Καρθ. Ήρεσεν αιτηθήναι από των ένδοξοτάτων Βασιλέων, να τα λείψανα της ειδωλολατρείας μη μόνον τα
ζ" εν ξοάνος, αλλά και εν οιοσδήποτε τόπος, ή άλσεσν, ή δένδρος, παντί τρόπω έξαλειφθώσι

Ερμηνεία

Και ούτος ο κανών παρομοίως με τον ξζ, διορίζει, ότι να ζητηθή από τους Βασιλεις, το να εξαλειφθούν με τελειότητα διά

-- - - -- - η - 1 - 1

προσταγής αυτών όλα τα εγκαταλείμματα της ειδωλολατρείας, τόσον τα αγάλματα, όσον και οι βωμοί των ειδώλων, οι εις τι
3. - - -

δάση, και δένδρα, και εις άλλους οιουδήποτε τόπους ευρισκόμενοι (2)

κάμη διαθήκην κληρονόμους ποιούσαν τους αιρετικούς αυτού συγγενείς, εξής. Εις τόσην γάρ καταφρόνησιν ευρίσκονται διά το πολύ πλήθος, και

είχε δε γνώμην να κάμη τοιαύτην, άλλ' ανέβαλλε τον καιρόν, ούτος, λες

γω, και αδιάθετος αποθανών, πάλιν μετά θάνατον να αναθεματίζεται,

Επειδή έπρεπε να μην αναβάλλη τον καιρών, αλλά να διοικήση νομίμως,

καθ’ ο Επίσκοπος, την περιουσίαν του (σελ. 392 του β' τόμου της συλ

λογής των συνόδων), εν οις επιφέρει ή αυτή, Ότι όχι μόνον οι εις την

πίστιν αμαρτήσαντες, αλλά και οι εις τους ιερούς κανόνας, και μετά

θάνατον αναθεματίζονται, ό όποιος λόγος ούτος τή αληθεια είναι φοβε

ρώτατος, και πάσης φρίκης άξιος -

(1) Ο δε Ζωναράς και Βαλσαμών, το, ή αρχαιότητι παραδδώνται,

ερμηνεύουσιν, αντί του, εάν ούτε από αρχαίους χρόνους οι τοιουτοι

ευκτήριοι οίκοι εκτίσθησαν. Σημείωσαν δε ότι κατά τα Νησία τα και

λούμενα Δουκάνησα πολλοί τοιούτοι ευκτήριοι οίκοι φαίνονται έκτισμένοι,

εξωκλήσια κοινώς λεγόμενοι, μέσα εις βουνά, και αμπέλια, και χωρά

φια, και τόπους ερήμους. Είτε από όνειρατάτινα όπου είδαν οι κτίτο

τορές των Είτε, ώς άλλοι λέγουσε, διά τί όποιος ήμάρτανεν, ελάμβανε

κανόνα από τον Πνευματικών να κτίζη ένα εξωκλήσιον. Όθεν κατά τον

κανόνα τούτον τα τοιαύτα εξωκλήσια δεν πρέπει να κτίζωνται εις το

ε

-

την ερημίαν ώστε όπου μόλις εις τόσους χρόνους να τελέσθη Έρελι,

τουργία εις αυτά. Τα περισσότερα δε εξ αυτών μη έχοντα ουδε θύμα

γίνονται καταγώγια τών όνων, και βοών, και των άλλων κτηνών, η τι

μεγάλης αμαρτίας! Όσα δε λειτουργία επιτελούνται εις αυτά, τμπ

να επιτελούνται με αντιμίνσια καθιερωμένα, και ασφαλέστερον είπε ο κ.

άντμίνσια έχοντα βαμμένας και μερίδας μαρτυρικών λειψάνων (αρ.

εις την υποσημείωσιν του ζ' της ζ). Προστάζει δε ο παρών και

όχι ότι να καθιερούνται δι άγιων λειψάνων τα ακαθιέρωτα τατι εν

κλήσια, καθώς διορίζει ο ζ. της ζ. αλλά το καλήτερον είναι από μια
να κρημνίζωνται, ένα μεν διά την κακήν άρχήν, με την οποία έχτι

σθησαν, και άλλο δε, διά την καταφρόνησιν, και ατιμίαν όπου λα

βάνουν, ως επομεν, διά το έρημον. Ίσως δε, και διά τάς πολλές ατα

ξίας όπου γίνονται από τους χριστιανούς τους εις αυτά συνθούν

μένους (και μάλιστα εις τούτους τους καιρούς), εδώρισε τα τα

σύνοδος -- - ---------

(2) Από τον παρόντα Κανόνα φαίνεται να δίδεται εκείνη η ευλογία

- α- το 2 ----- , ----- , ----- , ----- , ----- , ----- , όλα ταόπου υπεσχέθη ο Θεός να δώση εις τον Ιακώβ, όταν συντρίψη όλα τ
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Κανών η Γ. 89.

Από συμπάντων των Επισκόπων ελέχθη, να, εάν ήρεσέ τινα γράμματα οφείλεν υπαγορευθήναι έν τη συνόδω,
» ν - - ν Αν - - - -

ό προσκυνητος Επίσκοπος ό έντώ θρόνω τούτω προκαθήμενος καταξοί έπ' ονόματι πάντων, υπαγορεύειν και

ΟΤΟ α -

γραφεϊν α ν

Ερμηνεία,

Ο παρών κανών διορίζει, ότι όσας φορας κάμη χρείαν νά γραφθούν γράμματα από της συνόδου προς τον Βασιλέα, ή προς

οιουδήποτε άλλους, να υπαγορεύη ταύτα, και να υπογράφη εις το όνομα πάντων ο Αρχιεπίσκοπος και Πάπας της Καρθαγένης,

Φορτικών γάρ έστι και δύσκολον να υπογράφουν όλοι οι Επίσκοποι έν όλος τους συνοδικούς γράμμασιν,

Κανών τ: Δ. 89. -

Επειδή της άγιωτάτης εκκλησίας εν σώμα υπάρχει, και πάντων των μελών μία έστι κεφαλή, συνέβη, θέλοντος

του Θεού, και την ημετέραν άσθένειαν ένδυναμούντος, ώστε προς ταύτην την έκκλησίαν έλθεν ήμάς, αγάπης και

αδελφότητος χάριν προτροπέντας Διό παρακαλώ την υμετέραν αγάπη, επειδή ούτως εσε πιστευτέον, ότι ή

ύμετέρα παρ' ημίν συνέλευσις, ούτε περισσή, ούτε ήδυτάτη πάσιν έστιν, να ή συναίνεσης πάντων ημών φανερωθή,

όμονοεΐν τους δόξαση των ψηφισμάτων των πάλα, είτε κατά την έν Ίππωνι σύνοδον βεβαιωθέντων, είτε μετά ταύ

τα τή έν Καρχηδόνι κρείττον συνόδω όρισθέντων, όμοίως δε και νύν κατά τάξιν ημίν άναγινωσκομένων. Τότε γάρ

της υμετέρας άδελφότητος ή ομόνοια λαμπροτέρα του φωτός άναδειχθήσεται, εάν τά παρ’ ημών έντας άνωτέρας

συνόδους νομίμως κριθέντα, μη μόνον έντή τοις παρούσα πεπραγμένος, συναινέσει ύμών, αλλά και υπογραφας έτι
ν ν --

ν -

μην φανερωσητε - - -

Ερμηνεία,

Διά του παρόντος κανόνος παρακαλεί ο Πάπας της Καρχηδόνος, ήτοι Καρθαγένης, Αυρήλιος, όλους τους Επισκόπους, όχι

μόνον διά λόγου να συναινέσουν εις τά ορισθέντα, τόσον από την εν "Ιππών συγκροτηθείσαν σύνοδο, όσον και από την έν Καρ

χηδόνι, την μεγαλητέραν εκείνης, αλλά και με τάς ιδίας αυτών υπογραφάς να βεβαιώσουν ταύτα, (ο και: να διά της

συναινέσεως, και τών υπογραφών τούτων, λαμπροτέρα του φωτός άναφανή ή ομόνοια αυτών, και να εν σώμα ολοκληρούμενον εκ

πολλών μελών δεχθώσιν, υπό μίαν κεφαλήν, τον Χριστόν, συναρμολογούμενον, Μανθάνομεν δε διά του μερικού τούτου κανόνος,

ότι τά έντας συνόδοις πάσας γνωμοδοτούμενα, άνάγκη είναι και από τους Επισκόπους της συνόδου να υπογράφωνται, να έ

χωσι το κύρος και την ισχύν (1). --

Κανών τIE. 90

Ωστε μηδένα των αδελφών τολμάν εαυτόν προτιμάν προπετώς των προ αυτού. Αλλ' έκαστον επιγνώσκειν την

παρά του Θεού ψηφισθείσαν αυτό τάξιν. Και να οι μεταγενέστεροι τοις προτέροις αναφέρωσι και μη τολμήσωσι

παρά γνώμην τούτων τίποτε πράττειν. Τους δε καταφρονούντας των προς αυτών, και τινα αποτολμώντας, κωλυ

τέους άρμοδίως είναι άπό πάσης της συνόδου. -- -- -

Ερμηνεία,

Εις μεν τας πρωτευούσας και υπερεχούσας επαρχίας της Αφρικής, οίον, της Νουμιδίας, της Μαύρητανίας, και Κωνσταντίνας

και των άλλων, τάξις έφυλάττετο, μεγαλητέρων, και μικροτέρων Επισκόπων, ώς έντή έ πράξει της παρούσης συνόδου οράτα.

Εις δε τας άλλας, τάξις τοιαύτη πρωτείου ουκ έφυλάττετο. Αλλ'όσοι Επίσκοποι ήθελαν προχειροτονηθώσιν, έπροτιμώντο από

τους υστεροχειροτονηθέντας. Περί τούτου λοιπόν διορίζει και ο παρών κανών λέγων, ότι οι υστεροχειροτονηθέντες, νά μή κάμνου

σε τίποτε χωρίς την γνώμην τών προχειροτονηθέντων, Όποιος δε ήθελε τολμήσει να κάμη τι, να εμποδίζεται από την σύνοδον.

Κανών ". 9 Ι. Απος. οδ'.

-- τις -- :

- ν ν - * . - - ν 5. ιζ "κά.

Περί Κουρδβουλτδέου, έτιμήν του Κεντυριάτου, Επειδή του εναντίου αυτού αιτήσαντος παρά τη ήμε-Ιτή ακαβ. -

τέρα εισενεχθήνα συνόδω, ερωτηθείς ει άρα βούλεται μετ' αυτού παρά τους Επισκόποις αποπειραθήναι;:
- - , - - ν -- ν - - - -

Πρώτον μεν υπέσχετο τη δε άλλη ημέρα τουτο μη αρέσκει αυτώ απεκρίνατο και ανεχώρησεν Ήρεσε :ε:

πάσι τους Επισκόποις, να μηδεις τώ αυτώ Κουρδβουλτδέω κοινωνήση, έως ού τό κατ' αυτόν πράγμα Ιβ. ισ. κς"
2. ν ν ν - ν -- η - - ν -- - -- ν - η ν - έ. ολά. λά".

περατωθή Την γαρ Επισκοπή, άπ’ αυτού αφαιρεθήνα προ της εκβάσεως του κατ' αυτόν πράγματος:

ουδενί Χριστιανώ δύναται δοκεί».
α --

Ερμηνεία, -

Τον Επίσκοπον τούτον φαίνεται, ότι έκατηγόρησέ τινας εις κανένα πράγμα. Ερώτησε δε αυτών εάν θέλη να κριθούν επί τής

λείψανα των ειδώλων. « Αυτη έστιν ή ευλογία αυτού, όταν θώσι πάν- οι πατέρες εις την Καρχηδόνα, δεν ήταν περισσή, ώς περί αναγκαίων

»τας τούς λίθους τών βωμών κατακεκομμένους ώς κονίαν λεπτήν, και οι πραγμάτων συνηθροισμένη, αλλ' ούτε εις όλους ηθυτάτη, καθ' ότι εις πολ

μη μείνη τα δένδρα αυτών, και τα είδωλα αυτών εκκεκομμένα ώσπερ λούς ήτον όχληρά, και μάλιστα τών από μακρυνούς τόπους έλθόντων, διά

δρυμός μακράν». Ησαίας κεφ. κζ'9. τον κόπον τής οδοιπορίας. Λοιπόν και διατί αναγκαία, και διά τι τό

(1) Το δε ή υμετέρα παρ' ημίν συνέλευσης, ούτε περισσή, ούτε ή- σου κοπιαστική, λέγει ο Αυρήλιος, πρέπει και με τάς
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - υπογραφάς πάν

θυτάτη, πάσιν έστιν, ίσως τούτο εννοεί. Ότι η σύνοδος όπου έκαμαν των να βεβαιωθούν εκείνα, περί ών η τόση ανάγκη, και οο κόπος εγένετο.
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ρθ. ξγ.
- Ο,

συνόδου, και υπέσχετο μεν πρότερον ο Επίσκοπος να κάμη τούτο, ύστερον δε μετανοήσας παρητήσατο την σύνοδο. Όθεν διο

ρίζει η σύνοδος διά του παρόντος κανόνος, ότι νά μή συγκοινωνή τίνας με τον Επίσκοπον τούτον, έως ού νά λάβη τέλος ή

κρίσις του. Όχι όμως και να αποδιωχθή από την Επισκοπή, ταυτον ειπείν, να καθαιρεθή προ του να τελειώση ή κρίσις του,

Τούτο γαρ άδικο». Μανθάνομεν δε από τον μερικόν τούτον κανόνα, ότι πρέπει οι Επίσκοποι να παιδεύωνται, οι καταφρονούν
τες το κριτήριον των συνεπισκόπων αυτών. Και ότι, καν υπό κατηγορίαν και αφορισμών γένη τινας Επίσκοπος, δέν έξωθείται

από την επισκοπήν του, ούτε καθήρεται, έως ού λάβη πέρας το περί αυτού δικαστήριο. Ανάγνωθι και τον οδ. Αποστολικών,

και τόνις" της ά και β.

Κανών Ζ. 93 (1)

- Αν ν - - ν Ε - ν ν

Απος. ιβ. "Πρεσε, να οίτινες δήποτε μετα ταυτα χειροτονώνται ανά τας της Αφρικής επαρχίας, γραμματα

Κάρθι με 1 λάβωσε παρά τών χειροτονούντων αυτούς, τη χερί αυτών υπογεγραμμένα, περιέχοντα τον Υπατον και

την ημέρα». Ώστε μηδεμιαν αμφισβήτησιν περί υστέρων, ή προτέρων άναφυήνα.

- Ερμηνεία,
ι

Επεσα η σύνοδος ανωτέρω, ότι οι πρωτοχειροτονηθέντες Επίσκοποι νά προτιμώνται τών ύστεροχειροτονηθέντων, να μή άμ

φιβολία γεννώνται περί του καιρού της εκάστου χειροτονίας, ορίζει τώρα διά του παρόντος κανόνος, να λαμβάνουσιν οι χειρο

τονούμενοι παρά των χειροτονούντων αυτούς γράμματα, υπογραμμένα ιδιοχείρως, περιέχοντα την ημέραν και τον Ύπατον, κατ'

όνομα της Αφρικής, εις τον καιρών του οποίου έχειροτονήθησαν. Και έκ του, Υπάτου γάρ ο καιρός έγνωρίζετο, με το να ήταν

γεγραμμένον εις τας δημοσίας απογραφάς, πότε έκαστος Ύπατος υπάτευεν. Ορα και την υποσημείωσιν του β. Αποστολικού
Απος. ιέ.

της ά εις Κανών τH. 94.
τής ς". ιζ" ιή --

της δ’ ένικ”.
ν - - -- - ν ν -, ν -A αν -- η - η ν ν -- - ν -

τη τιςε: Ηρεσεν, να, όστις δήποτε έν έκκλησία, κάν άπαξ αναγνώ, άπί άλλης εκκλησίας προς κλήρωσιν μή
- ν

γι της Σαρ. 1 καταδεχητα.

δικ. μέ. ις. “Ε ρ μη Y E. ία.

εθ" της Κα

ν

Ως φαίνεται εδικαιολογούντο τινές, ότι οι κανόνες εμποδίζωσι το νά μή δέχωνται από άλλας έκκλησίας οι ξένοι Κληρικοί,

οι επί χρόνον ικανών ποήσαντες εις τας έκκλησίας των, και όχι οι επ’ ολίγον. Όθεν ταύτην την δικαιολογίαν άναρών ο παρών

κανών, ότι καν μίαν μόνην φοράν αναγνώση τις Αναγνώστης εις την έκκλησία του, νά μή προσδέχεται από άλλην, εις το να

κληρωθή έν αυτή. Ορα και τον ιέ. Αποστολικόν.

Κανών ηθ. 95.

: Η υπόσχεσις πάντων, τούτο προεβάλετο, οφείλειν ένα έκαστον ήμων έν τη ίδια πόλει καθ' εαυτόν

ο οή, η Ισυνελθείν τους αρχηγούς των Δονατιστών, η προσζεύξα έαυτώ γείτονα έτερον, να όμοίως τους τοιούτοις,
P- ρά. ρβ' - - r Α ν ν ν - ο -- , -- -- - ν - - η - " --7 ν

εν ρί ρκή. Εν έκαστη πόλει, και τοπω διά ΤΟΥ αρχοντων, η ΤΟΥ ΤΟΥ πρωτα φεροντων εν τους αυτους τοπος

ρκθ". συνέλθωσιν.

Ερμηνεία, --

Διά του παρόντος κανόνος διορίζει η σύνοδος, ότι κάθε Επίσκοπος εις την επαρχίαν του να ανταμώση τους άρχηγούς των

Δονατιστών, ή και να συμπαραλάβη ακόμη και άλλον ένα Επίσκοπο, και να συνομιλήσουν με αυτούς και να διαλεχθούν (2). Εάν

δε οι Δονατιστα δεν θέλουν εκουσίως να συναχθούν, και στανικώς διά της εξουσίας των Βασιλικών αρχόντων, και των προε

στώτων να κάμουν τούτο Όρα και τον νέ, ταύτης,

- Κανών Ρ. 97.

:1. Αίτησα δει, να ή καθολική εκκλησία ή τους θρησκευτικούς εν Χριστώ γεννήσασα γαστρι, και τη βε

: οι οή βαιώσει της πίστεως έκθρέψασα, τή αυτών έτι μην προνοία οχυρωθή Μήποτε προπετείς άνθρωποι, επί

:για τών ευσεβών αυτών χρόνων, φόβω τινι των ασθενών λαών καταδυναστεύσουσιν. Επειδή υποπείθοντες
κθ’ τούτους, αποφαυλίσαι ου δύνανται Έγνωστα γαρ, και πολλάκις τους νόμος έκβοάται, τών παρασυναγόν

των ή βδελυκτη πληθύς, ποια διαπράττεται, άτινα και πολλάκις τους θεσπίσμασιν αυτών των προλεχθέντων ευσε

-

(1) Σημείωσα ότι παρά τους ερμηνευτας τον τού 92, κανόνος άρι- «Αδελφοι ημών εσέ». Ταύτην λοιπόν την ειρηνικήν υπόμνησιν, όπου σας

θμών αναπληροί, το να δοθούν γράμματα από την σύνοδον, ίνα ο Βα

γένσιος Μαξιμιανός, αναχωρήση από την επισκοπήν του, και ένα ό λαός

του ζητήσωσιν άλλον Επίσκοπον. Κανών τόσον άχρηστος, όπου ουδε

ερμηνείας ήξώθη παρά των εξηγητών. Όθεν ουδε παρ' ημίν τάξεως και

αριθμού έξιώθη Κανόνος.

(2) Τι δε να συνομιλήσουν με αυτούς, ταύτα, άπερ ό εν τοις πρα

κτικούς (πράξ. έ) ευρισκόμενος τύπος της προς Δονατιστάς συνελεύσε

ως περιέχει. Δηλαδή, ότι εξουσίαν ελάβομεν από την σύνοδον νά συνο

μιλήσωμεν με εσάς, επιποθούντες να χαρούμεν διά την διόρθωσίν σας.

Επειδή και ήξεύρομεν, ότι ο Κύριος μακαρίζει τους ειρηνοποιούς, και

διά του προφήτου (του Ησαίου δηλ. κεφ. ξς". 5.) μάς λέγει να λέγωμεν

και εις τους μισούντας, και συγχαινομένους ημάς τον λόγον τούτον.

κάμνομεν εξ αγάπης, δεν πρέπει και εσείς να καταφρονήσετε Είδε και

νομίζετε ότι τά φρονήματά σας είναι αληθινά, διαλέξετε εσείς τους

ανθρώπους όπου θέλετε, διαλέγομεν και ημείς τους ανθρώπους όπου θες

λομεν, και ούτω νά γένη ή σύνοδος αμφοτέρων των μερών εν διωρισμέ

νω τόπω, και καιρώ, και να εξετασθή ειρηνικώς εκείνο όπου μάς χω

ρίζει. Ένα διά της ειρηνικής ταύτης εξετάσεως, τέλος λάβη ή πλάνη με

την βοήθειαν του Θεού, φανερωθείσης της αληθείας. Και νά μή χάνωνται

τόσα ασθενείς ψυχα, και άπλαί, διά πείσμα μερικών, χωριζόμενα απο

την Καθολικών εκκλησίαν, με κλεπτικόν τρόπον, και ιερόσυλον. Εάν δε

ταύτα ου ποιήσητε, θέλει φανερωθή εις όλους, ότι είσθε άπιστοι άν

θρωποι. Σημείωσα ότι ο τύπος ούτος παρά τους εξηγηταίς έχει κανόνες

αριθμόν 96. -,
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βεστάτων Αυτοκρατόρων, κατεδικάσθησαν. Κατά ούν της εκείνων μανίας δεόμεθα συμμαχίας θείας τυχεί, ουκ

αήθους, ουδέ άλλοτρίας από των άγιων γραφών. Οπόταν Παύλος ο απόστολος, ώς τας αληθινας πρά- ε:

ξεσι των Αποστόλων δεδήλωτα, την σύμπνοιαν των ατάκτων, στρατιωτική απενίκησε βοήθεια. Εμείς κι

τοίνυν τούτο αιτούμε, να ταΐς Καθολικας τάξεσι των εκκλησιών ανά εκάστην πόλιν, και ανά διαφόρους τόπους

των γειτονευουσών εκάστη κτήσεων, άνυπερθέτως παραφυλακή παρασχεθή.

Ερμηνεία,

Επειδή οι Δονατιστα δεν ήθέλησαν να υπακούσουν εις τά ειρηνικώς λαληθέντα παρά τών από της συνόδου αποσταλέντων

Επισκόπων, ώς είρηται, αλλά μάλλον, και πολλάς επιβουλάς έποίησαν κατά πολλών Επισκόπων, και Κληρικών, και έκκλησίας

μερικάς δυναστικώς κατεκράτησαν, και έμελλον να κρατήσουν και άλλας, Διά ταύτα πάντα αποστέλλει η σύνοδος αύτη το

ποτηρητάς από μέρους της, τον Θεάσιον και Ευόδον τους Επισκόπους, και Κομμονιτώριον, ήτοι γράμμα ένταλτήριον, περιέχον

τί να ενεργήσουν, δέδωκεν εις αυτούς, μέσα εις το όποιον ζητούσαν από τον Βασιλέα Όνώριoν τάδιά του παρόντος κανόνος δη

λούμενα: δηλ. ότι να δοθή άσφάλεια και φυλακή εις όλας τας έκκλησίας τάς ευρισκομένας εις τας πόλεις της Αφρικής, και

εις τά τσεφτιλίκια των πόλεων, και ότι διά της αυτών προνοίας, και μεγαλοπρεπούς (τούτο γάρ δηλοί το, θείας) συμμαχίας και

βοηθείας ή πίστις μεν των ορθοδόξων, ή πνευματικώς αυτούς αναγεννήσασα διά του βαπτίσματος, και έκθρέψασα διά της βε

βαιότητος της πίστεως, και των μυστηρίων, νά κραταιωθή. Οι δε προπετείς Δονατιστα, εις τους καιρούς των νά μήν καταδυ

ναστεύουν τους ασθενείς λαούς, φοβερίζοντες αυτούς, επειδή με λόγον να τους καταπείσουν εις την φαύλην πλάνην αυτών ουδύ

νανται. Και μη ποιώσι τά άλλα πάντα όπου είναι συνήθη εις τους σχηματικούς, και εγνωσμένα εις τους νόμους αυτών των

Βασιλέων, άπό τούς οποίους και πολλάκις κατεδικάσθησαν. Και ότι η τοιαύτη βοήθεια όπου ζητούν, δεν είναι ασυνήθιστος, αλλά

μαρτυρημένη άπό τάς άγιας γραφάς, διότι και ο θείος Παύλος, όταν ήγνίσθη και εισήλθεν εις το ερών, οι δε εκ της Ασίας

Ιουδαίοι έκίνησαν τον λαόν διά νά τον φονεύσουν, από στρατιωτικήν δύναμινέβοηθήθη. Ο γάρ χιλίαρχος καταβάς μετά των στρα

τιωτών εξήρπασεν αυτόν. Και όταν δε οι πλείους των τεσσαράκοντα εκείνοι, άνεθεμάτισαν τον εαυτόν τους να μην φάγουν, και

νά μή πιουν, έως ού να θανατώσουν τον Παύλον. Και τότε ο χιλίαρχος τούτο μαθών, απέστειλεν αυτών με στρατιώτας εις την

Καισάρειαν προς τον Φίληκα. Ανάγνωθι και τον νέ, της παρούσης,

Κανών - PA". 97. --

Και τούτο δει αιτήσα, ώστε τον νόμον τον εκτεθέντα παρά του της ευσεβούς μνήμης πατέρος αυ-:

των Θεοδοσίου, τον περί των δέκα του χρυσίου λιτρων, κατά των χειροτονούντων και χειροτονουμένων: εί ο:

αιρετικών φυλάξωσιν. Έτιμήν και κατά των κτητόρων των παρ' οίς ή εκείνων ευρεθή συναγωγή ΕθΙ: *

ούτως βεβαιωθήναι τον τοιούτον νόμον κελεύσωσιν, ώς ισχύειν κατά τούτων, ών διά τάς επιβουλάς, οι

της καθολικής προτραπέντες διά μαρτυρίαν (1) άπέθεντο Ένα, κάν τούτω τώ φόβω εκ του ποιείν σχίσματα,

και άπό τής των αιρετικών φαυλότητος, παύσωνται, οι τή κατανοήσει της αιωνίας κολάσεως καθαρθήνα και

διορθωθήναι υπερτιθέμενοι --

Ερμηνεία,

Και διά του παρόντος κανόνος ζητεί η σύνοδος από τον Βασιλέα Ονώριον να προστάξη να διαφυλάττεται ο νόμος όπου έθε

σπίσθη από τον πατέρα του μέγαν Θεοδόσιον, δηλ. να ζημιώνωνται δέκα λίτρας χρυσίου, τόσον εκείνοι που χειροτονούν αρετ

κούς, όσον και εκείνοι που χειροτονούνται παρά των αιρετικών. Αλλά δή και εκείνοι που δεχθούν εις τά υπάρχοντά των τους

τοιούτους να λειτουργούν. Και ότι ο τοιούτος νόμος να φυλάττεται και εις τους Δονατιστάς. Ένα αν από τον φόβον της κολάσε

ως ούτοι δεν διορθωθούν, κάν από τον φόβον της ζημίας των χρημάτων παύσουν από του να κάμνουν σχίσματα και επιβουλάς,

διά τας οποίας παρεκινήθησαν οι ορθόδοξοι Επίσκοποι να μαρτυρούν κατ' αυτών. Όρα και τον ξή Αποστολικόν και τον νέ, της παρούσης,

Κανών PB. 97.

Κάνειο έτι μην αίτησα δει, να τη αυτών ευσεβεία, ο μέχρι του παρόντος νόμος επαναλειφθεί, ο:

την ευχέρειαν των αιρετικών αφαιρούμενος του, είτε από χειροτονιών, είτε από διαθηκών, τούτους δύ-Ι:

νασθαι λαμβάνειν τίποτε, ή καταλμπάνεν. Και απλώς ειπείν, του, είτε καταλμπάνεντι, είτε λαμβά-1::

νειν τα ίδια, αφέλητα, τών τη μανία του ιδίου πείσματος τυφλωθέντων, και εν τη τών Δονατιστών Ιεράρια,

πλάνη επιμένειν βουλομένων. Τους δε τή κατανοήσει της ενότητος και ειρήνης εαυτούς διορθώσασθαι βουλομένος,

υπερκειμένου του τοιούτου νόμου, ανοιχθείη ή ακρόασης του λαμβάνειν κληρονομίαν, ει και έτι τούτοις αυτούς εν

τή των αιρετικών πλάνη καθεστωσι, προσαρμόζει τίποτε από δωρεάς, ή κληρονομίας. Εξηρημένων εκείνων δηλαδή,

οίτινες μετά το εις δίκην έναχθήνα, έλογίσαντο όφελεν προς την καθολικήν μετέλθεϊν. Περί γάρ των τοιούτων

πιστευτέον έστι, μητώ φόβω της ουρανίας κρίσεως, αλλά τη απληστία της γήινης λυσιτελείας, την καθολικήνέ

νότητα επιποθησα. Προς τούτοις δε πάσι, της βοηθείας χρεία έστι των δυναστειών έκάστης επαρχίας ιδίας. Και

άλλο δε, είτε δήποτε κατανοήσωσι τή έκκλησιαστική χρησιμότητι λυσιτελών, τούτο διαπράττεσθαι, και εξανύειν,

τεξούσιον ψηφιζόμεθα τοποτηρησίαν.

-

Ερμηνεία,

Προς τούτοις ζητεί ή σύνοδος, και διά του παρόντος ότι διά της Βασιλικής προσταγής να ανανεωθή ο μέχρι τότε φιλατιά

(1) Ίσ. διαμαρτυρίαν επίθεντο.
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-

μενος νόμος δηλ. ότι οι αιρετικοί να μη δύνανται, μήτε δωρεάν, μήτε κληρονομίαν νά λαμβάνουν από διαθήκας τινών, ή από τις

χειροτονίας όπου ήθελαν κάμει, άλλ’ ούτε έχει άδειαν νά άφινη τινάς τίποτε εις αυτούς. Και ότι ο τοιούτος νόμος να φυλάττε

ται, και επί των επιμενόντων εις την πλάνην τών Δονατιστών. Eι δέτινες εξ αυτών θελήσουν να επιστραφούν προς την ορθο

δοξίαν, δ τοιούτος νόμος να μην ισχύη. Αλλά νά λαμβάνουσιν ούτοι δωρεάς, και κληρονομίας, τόσον τάς περιελθούσας εις αυ

τους, άφ’ ού επιστραφούν εις την ορθοδοξία, όσον και εκείνας όπου ήρμοζαν μεν εις αυτούς, και αφέθησαν, έτι όντας έντή

πλάνη, μη δοθείσας δε διά την αίρεσιν, κατά τον άνωθεν νόμο». Εάν δέτινες Δονατισται, αφού έτραβίχθησαν εις κριτήρια πα

ράτινων, ζητούντων να λάβουν παρ' αυτών ώς αιρετικών τάς κληρονομίας, ή τάς δωρεάς που τών αφέθησαν, θελήσουν να επι

στραφούν προς την ορθοδοξία, ούτοι νά μή κερδίζουν τίποτε από την τοιαύτην υποκριτικήν επιστροφή, την οποίαν ήγάπησαν,

όχι ε: τον φόβον της κολάσεως, αλλά διά να κερδίσουν το γήίνον κέρδος. Διορίζει δε και τούτο να ζητηθή, το να δοθή βοήθεια

εις κάθε επαρχίαν της Αφρικής από τον ίδιον δυνάστη» και άρχοντα. Και τέλος επιφέρει, ότι κάμνουσιν αυτεξουσίους τους βη

θέντας τοποτηρητάς εις το να πράξουν, και ό,τι άλλο ήθελαν νοήσουν άφ’ έαυτών, πώς είναι συμφέρον εις την έκκλησιαστικήν κα

τάστασιν. Καθώς αυτό τούτο και ο ρή τής αυτής διορίζει (1). Όρα και τον μ. Αποστολικών και τον νέ, της παρούσης,

Κανών ΡΓ. 98.
--

Της Καρθ Ήρεσεν, να, επειδή εν Καρχηδόνι μόνον ένωσις εγένετο, πεμφθώσι γράμματα προς τους άρχοντας,

: όπως και εν ταις επαρχίας, και πόλεσιν οι αυτοί άρχοντες, σπουδήν επιχορηγηθήναι κελεύσωσι τή ένό

σε 5 η Iτητι. Ένα εν Καρχηδόνι ευχαριστία από της έκκλησίας υπέρ πάσης της Αφρικής περί του άπελαθήναι
ά, ρβ' ρί. ν ν - - * - η -

;" τούς Δονατιστάς, μετά γραμμάτων των Επισκόπων έπι τόκομητάτον πεμφθώσιν.

ε

- Ερμηνεία.
--

Και ο παρών κανών περί των Δονατιστων διαλαμβάνει, διοριζόμενος ότι να σταλθούν προς τους άρχοντας της Αφρικής γράμ

ματα παρακινητικά, ότι καθώς εις την Καρθαγένην ένωσις έγένετο τών Δονατιστών, έτζι να σπουδάσουν εις το να: ή αυτή

των Δονατιστών ένωσις, και εν ταις άλλας επαρχίας. Και ότι, να αποσταλούν εις το κομητάτο», ήτοι εις το Βασίλειον ευχα

ριστία από της εν Καρθαγένη εκκλησίας διά όλην την Αφρική, ότι διά συνεργείας του Βασιλέως, άπεδιώχθησαν από αυτήν οι

Δονατιστα. Όρα και τον νέ. τής αυτής,

: Κανών ΡΔ. 99.

δ'. ιθ'. τής

ε: Ήρεσεν, ώστε μή είναι περαιτέρω έναυσαν ανάγκην του συντρίβεσθαι τους αδελφούς. Αλλ' όσάκις
- - ν ν - ν η ν

Σοκ: τις "αν κοινή χρεία καλέσο, τουτέστι πάσης της Αφρικής γραμμάτων διδομένων όθενδήποτε εν ταύτη τη

Ενας επαρχία, ένθα ή χρεία και επιτηδειότης συνωθήσει. Αι δε αιτία, αι μη ούσα κοιναι εν ταις ιδίας έ
πέ. παρχίας κριθώσιν. --

Ερμηνεία

Το μεν νά γίνεται εις κάθε επαρχίαν μερική σύνοδος, δα ν κρίνη τας μερικάς και ιδιαζούσας άμφιβολίας και υποθέσεις
όπου τύχουν κατ' έτος, συγχωρεί ο παρών κανών, κατά τη Ανώνυμον ερμηνευτή. Οι δε γάρ άλλως αι επαρχιωτικαί αύται

και μερικα υποθέσεις λύονται, ει μη διά συνόδου, κα κατα τούτο συμφωνεί με τους λοιπούς κανόνας τούς περί τις τοιαύτης

συνόδου διοριζομένους, Το δε νά γίνεται σύνοδος κοινη όλων τών επαρχιών τής Αφρικής κατ' έτος, ως εν τώ κς, διορίζεται,

δεν συγχωρεί εις το έξις, δά τη δυσκολία και κακουχία της οδοιπορίας, Πλη και αύτη νά γίνεται, λέγω, όταν τύχη κάμ

μία χρεία κοινή, είτε κατ' έτος έν, είτε δο. Νά γίνεται οι στελλομένων γραμματων, προς τον Καρχηδόνος, κάκείνου διορίζον

τος τον επιτήδειον τόπο, όπου έχει η σύνοδος να συγκροτηθή. Όρα και τον λζ. Αποστολικόν.

Κανών PE. 100.

"Απος. οδ'.

τής 8". ς". 1 - 1 ν ν ν ν ο ν

: : : Εάν δε γένηται έκκλητος, και έπλέξητα δέκκαλεσάμενος δικαστάς, και μετ' αυτού κάκείνος, καθ

ε:"; Iού εξεκαλέσατο, του λοιπού άπό τούτων μηδενι έξέστω έκκαλείσθαι.

Ερμηνεία, --------

Ο παρών κανων διορίζει ότι, εάν ο ενάγων και ο εναγόμενος διαλέξουν αιρετούς κριτάς, διά να κρίνουν την μεταξύ αυτών υπό
-

- -- -

θεσιν, εις το εξής πλέον να μην μπορούν να μεταθεωρήσουν την κρίσιν αυτών εις άλλο κριτήριο, αλλά να στέργουν και οι

δύω εις την απόφασιν αυτών, Όρα και τον ίς της παρούσης συνόδου, και τον οδ. Αποστολ και τονς της β' και τον θ. της δ.

Κανών Ρς". 100.

Απος, οδ. - -- -- -

Ε.: Ήρεσε προς τούτοις, ώστε εκβιβαστάς εν πάσι τους της εκκλησίας χρειώδεσι πέντε επιλεγήνα αι

-- :με τηθήναι, οίτινες εν ταις διαφόρος επιμερισθήσονται επαρχίας,

(1) Εν δε τή έ. πράξει της αυτής συνόδου σημειούται, ότι εις τους. Καθώς δηλ. διορίζεται και ο θ'. της εν Σαρδική πώς τοιούτοις γράμμασι

βηθέντας αυτούς τοποτηρητάς εδόθησαν και γράμματα της συνόδου προς πρέπει να εφοδιάζωνται οι προς τον Βασιλέα απερχόμενοι, και μάλιστα

τον Βασιλέα, και προς τους άρχοντας της συγκλήτου, και προς τον Ρώ- ο ιά της εν Αντιοχεία

μης συστατικά, και δηλωτικά ότι παρά τις συνόδου είναι απεσταλμένοι
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-- - - - - - - - -- -- ------------
- - - - - - - - - ----------------- ----- , ----- , ----- -- -

---------------- - - - -

Ερμηνεία

Οι εκβιβαστα όπου αναφέρει ο παρών κανών φαίνεται να ήτον Βασιλικοί άρχοντες, οι οποίοι έφερον εις έκβασιν και πέρας

τάς ψήφους και αποφάσεις που ήθελαν δώσει κατάτινων οι Αρχιερείς, εμποδίζοντες με εξουσία» τους άπειθείς και έναντιουμέ

νους εις αυτάς, και σωφρονίζοντες αυτούς, ή τους διαφεντεύοντας αυτούς, με παιδείας (1), άπό τούς οποίους πέντε ζητεί ή σύνο

δος νά διαλεχθούν και να σταλούν από τον Βασιλέα, διά νά μοιρασθούν εις διαφόρους επαρχίας της Αφρικής. Όρα και τον κ.

Αποστολικόν, -- -

Κανών ΡΖ. 101.

".

Η"ρεσεν έτι μήν, να εξ ονόματος πασών των επαρχιών οι πορευθησόμενοι πρεσβευταί, Βικέντιος και Φουρτου

νατιανός, αιτήσωσιν από τών ένδοξοτάτων Βασιλέων, ώστε δοθήνα άδειαν, του καταστήσαι έκδίκους σχολαστικούς,

οίτινες αυτό τούτο το λειτούργημα του έκδικείντά πράγματα, επιτήδευμα έχουσι. Και να ώς ιερείς (2) τους της

έπαρχίας, οι αυτοί οι την έκδίκησιν τών έκκλησιών άναδεξάμενοι, ευχερώς δυνηθώσιν υπέρ τών της έκκλησίας πραγ

μάτων, όσάκις άνάγκη άπαιτήση, προς το αντιστήναι τοις ανακύπτουσί, και αναφέρειν τά άναγκαία, και εις τά

σήκρητα τών δικαστηρίων εισιένα. --

Ερμηνεία

Και ούτος ο κανών παρομοίως με τον πχ. της αυτής, διορίζει, ότι εις όνομα των επαρχιών όλης της Αφρικής, να ζητή

σουν από τους Βασιλες οι αποστελλόμενοι τοποτηρηταί, διά νά κατασταθούν έκδικοί σχολαστικοί, ήτοι οφείλοντες να σχολάζουν,

και επιτήδευμα να έχουν καθ' αυτό το να εκδικούν, και να διαφεντεύουν τα πράγματα των εκκλησιών, το να αντιστέκωνται εις

τους εναντίους, και το να αναφέρουν, ή διάγραμμάτων, ή αυτοπροσώπως τις αναγκαίας υποθέσεις εις τά σήκρητα, ήτοι κρι

τήρια. Σεκέρνω γαρ λατινικώς θέλει να ειπή διακρίνω. Όρα τον κ. Αποστολ. και τον πγ. της παρούσης,

-- - Κανών ΡΗ. 102.

Ήρεσεν, ώστε αυτεξούσιον την τοποτηρησίαν έχειν τους επί το κομητάτον πεμφθέντας επιλέκτους της καρε.
κ ν

τοποτηρητας. -- ρβ".

Ερμηνεία,

Δεν είναι ευκαταφρόνητος ή είδησις όπου λαμβάνομεν από τον παρόντα κανόνα. Μανθάνομεν γαρ εξ αυτού, ότι οι τοποτηρητα

οι αποστελλόμενοι, ή προς τον Βασιλέα, ή προς την σύνοδο, έχουν την αυτεξουσιότητα, να πράττουν, όχι μόνον εκείνα όπου
Α ν - -- - Λ ν

ήκουσαν και έδιωρίσθησαν, αλλά και εκείνα όπου αυτοί αφ' εαυτών επινοήσωσιν ώς συμφέροντα και καλά, τόσον εις τους άπο
Α - -

σταλέντας, όσον και εις τους αποστείλαντας αυτούς

Κανών PΘ. 103.

ν - αν Αν X- α ν ύν - η έστο, 2. -- Σ. ν -- 4. Η "Απος, λό".

Ηρεσε κάκείνο, να ο όχλο ο μηδέποτε ιδίους έσχηκότες Επισκόπους, ειμή έκ πάσης της συνόδου έκά της Σαρδικ,

στης επαρχίας, και του πρωτεύοντος ψήφισμα γένηται, και κατά συναίνεσιν εκείνου, ούτινος υπό την τηκαν
ν » ν. - -- 8". ί.

διοίκησιν καθίστατο ή αυτή έκκλησία, μηδαμώς δέξωνται. - β' ξέ

Ερμηνεία,

Και ούτος ο κανών διορίζει νά μή γίνωνται εις μικράς παροικίας και πόλεις Επίσκοποι, εις τάς οποίας δεν επεκράτη

σε συνήθεια άνωθεν και έξαρχής να γίνωνται. Τότε δε μόνον να γίνωνται, όταν και ο Μητροπολίτης, ή ο Πατριάρχης ψηφίση

αυτούς μετά πάσης της συνόδου της επαρχίας, ή διοικήσεως (όρα υποσημ. του ς της β.) και ο Επίσκοπος στέρξη τούτο, υπό

την επισκοπήν του οποίου ευρίσκεται ή παροικία ή μέλλουσα αυτούς λαβείν. Όρα τονς" της ένΣαρδικι και τον λδ. Αποστολικόν.

Κανών PI. 104.

- - "Απος λή.

Ήρεσεν, να κακείνοι δηλαδή οι λαοί, οι αποτών Δονατιστών επιστρέφοντες, και Επισκόπους έσχη-:

κότες παρά γνώμην της συνόδου, τούτους αναμφιβόλους έχειν άξιωθώσιν. Οίτινες δε λαοί έσχήκασιν Επι- ::
σκοπον, και τούτου τελευτήσαντος, ουκ ήθέλησαν ίδιον Επίσκοπον έχει, αλλά προς άλλου τινός τα 16 ευρώ,

σκόπου διοίκησιν αναδραμεν ανήκει, τούτο μη οφείλεν τούτοις αρνηθήναι. Ου μήν, αλλά κακείνο άνη έχθη, ότι
οι Επίσκοποι οι πρό του Βασιλικού νόμου, του περί ενότητος προκομιζομένου, οίτινες δήποτε προς την καθολικήν

επιστρέψουσι τους λαούς, ούς είχαν αυτοί, τούτους κατέχειν οφείλουσι. Μετά δε τον νόμον της ενότητος και επέ

- - - -- - ν - - - - ν - Α - - - ν ν » -

(1) Όσον από του ονόματος διάφορος φαίνεται να ήταν ο εκβιβα- σκoντα εις τα δύο μέρη. Ο δε άρχων χρεωστεί να εκβιβάση τα από της

στης από τον εκδικον. Περί των εκβιβαστών αναφέρει ο Φώτιος τίτλ. θ'.

κεφ. ά. ταύτα. "Ηλβ. διάταξις του σ'. τίτλ. εις τα μικρά δικαστήρια

και κρίσεις, διά την υπόμνησιν, δίδουσιν οι επίσκοποι και κληρικοί εις

τους εκβιβαστάς, όχι περισσότερον από ένα νόμισμα. Και πάλιν, ο εκ

βιβαστής οιονδήποτε κληρικόν ύβρίζων, ή ένοχλών, εκδύεται την ζώνην και

εσχάτως τιμωρείται. Θεσπίζει δε και ο Ιουστινιανός, ότι είτις έχει κρίσιν

με Κληρικών, ή Μοναχών, ή Διακόνισσαν, ή Mονάζουσαν, ή Ασκητρίαν,

να αναφέρη ταύτην εις τον Επίσκοπο, και αυτός μεν να κρίνη τα αρέ

καταδίκης, Βασιλικ. βιβλ. γ. τίτλ. ά., κεφ. λέ, όπερ εστί νεαρά ρκγ.

Σημείωσα, ότι τους παρά των εβδομήκοντα ονομασθέντας Γραμματείς

(έν κεφ. ά. Ιησού του Ναυή εδαφ. 1. «Και ενετείλατο"Ιησούς τοις Γραμ

οματεύσι του λαού») τούτους ο Ακύλας Εκβιβαστας ήρμήνευσεν, Ο δε Προ

κόπιος λέγει, ότι είναι οι παρά "Ρωμαίος καλούμενοι Εκσκέπτορες, διά

των οποίων φανερούσιν οι άρχοντες εις τούς δήμους εκείνα όπου βού

λονται (σελ. 7 του β' τόμ. της Οκτατ). ο

(2) Eν άλλοις, ώς Ιερείς της επαρχίας, και αυτοί οι την εκδίκησιν κτ.

- -

39
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κενα, χρή πάσας τάς έκκλησίας και τάς διοικήσεις αυτών, και έάντινα τυχόν ώσ. δικαιώματα, τους δικαίος άνής

κοντα τών αυτών έκκλησιών, διεκδικείσθαι υπό τών καθολικών Επισκόπων των έντους τόπος εκείνος, εν οις κα

τείχοντο παρά των αιρετικών, είτε επιστρεφόντων λοιπόν προς την καθολικήν, είτε μη επιστρεφόντων. Και εάν

τινές τσι κατεχρήσαντο μετά τον Βασιλικόν νόμον, οφείλειν ταύτα αποκαθίστασθαι.

- Ερμηνεία,

Διορίζει ο παρών κανών, ότι προ του μεν νά δοθή ο Βασιλικός νόμος, ο προστάζων να ενωθούν οι Δονατισται με την καθο

λικήν έκκλησία, εάν Επίσκοποίτινες Δονατιστα επεστράφησαν, έπεστράφησαν δε και οι λαοί εκείνων, είτε αφ' εαυτών, είτε διά

της συν γείας εκείνων, και μετά την επιστροφή, έλαβον τους αυτούς έκ Δονατιστών επιστραφέντας επισκόπους τους, οποίους

είχον και προ της επιστροφής, "Ας τους έχουν αναμφιβόλως, κάν και παρά γνώμην της συνόδου τους έλαβον, εάν δε, αποθα

νόντων των τοιούτων Επισκόπων, θελήσουν οι λαοί αυτών να μην έχουν πλέον χωριστόντους Επίσκοπο, αλλά να υποτάσσων

τα εις την διοίκησιν άλλου Επισκόπου, εις τον οποίον ανήκουσιν, ας μην εμποδίζωνται από τούτο. Αφού όμως έδόθη ο άνω

τέρω νόμος περί ενότητος, όλας τας έκκλησίας, τάς ευρισκομένας έντους τόπος των επιστραφέντων Δονατιστών, μετάς ένορίας

αυτών, και δικαιώματα, νά διοικούσιν οι τών ορθοδόξων Επίσκοποι, κάν οι εκ των Δονατιστών επέστρεψαν αυτούς, κάν δεν τους

επέστρεψαν. Και αν απεξένωσαν οι Δονατισται Επίσκοποι κανένα υποστατικών από τας έκκλησίας, δαπανήσαντες αυτό, ή πωλή

σαντες, (και άρα πώς ονομάζει κατάχρησιν την άποξένωσιν των εκκλησιαστικών πραγμάτων), χρεωστούν να το επαναστρέφουσιν

εις τάς έχούσας αυτά έκκλησίας, Όρα και τον λή. Αποστολικών και τον νέ, της παρούσης,

Κανών ΡΙΑ. 105.

"Απος, οδ'.

: Μαυρέντιος Επίσκοπος είπε, κριτάς, αιτώ τον άγιώτατον Σάγκτιππον, Αυγουστίνον τον άγιώτατον,
- - ς

καρδις ρε Φλωρεντίνον, Θεάσον, Σαμψύχιον, Σεκούνδον, και Ποσείδιον. Τούτο ψηφισθήναιμοι κελεύσατε “Η άγια

ρλά. σύνοδος επένευσε τους αιτηθέντας κριτάς. Τους λοιπούς δε άναγκαίους δικαστάς προς αναπλήρωσιν του

αριθμού αυτούς, τους από της νέας Γερμανού, γέρουσίν, επιλέξασθαι ψηφίσεται ο γέρων Σάγκτιππος,

Ερμηνεία

Και διά του μερικού τούτου κανόνος μανθάνομεν, ότι δίδεται άδεια από την σύνοδον εις τους κατηγορουμένους Επισκόπους

παρά τινων, νά ζητούσιν οιους θέλουσι κριτάς αιρετούς. Καθώς και εις τον κατηγορηθέντα τούτον Μαυρέντιον Επίσκοπο, έδόθη

τότε αύτη ή άδεια. Αριθμού δε άναπλήρωσις είναι ο τών β. Επισκόπων, οίτινες ώρίσθησαν να κρίνουν τον κάθε Επίσκοπο,

κατά τον β' της παρούσης. Όρα και τον ίς ταύτης, και τον οδ. Αποστολικών, και τον ζ' της β. και τον θ' της δ.

Κανών ΡΙΒ. 106,

Ηρεσεν έτι μήν, ώστε περί της διχονοίας της Ρωμαϊκής και Αλεξανδρινής έκκλησίας, προς τον άγιώτατον

Πάπα Ιννοκέντιον γραφήνα. Όπως έκατέρα έκκλησία προς άλλήλας ειρήνην φυλάξωσιν, ήν ο κύριος παραγγέλλει

ε νΕρμηνεία, Η

για ώς φαίνεται από τον παρόντα κανόνα, ήκολούθησεν άνάμεσα εις τους Ρωμαίους και Αλεξανδρινούς. Διά την οποί

αν εφάνη εύλογον εις την σύνοδον ταύτην, να γράψη προς τον τότε Ιννοκέντιον, να διαλλαγώσι, και ειρηνεύσουν αναμεταξύ των
Ιωάν. ιδ'27,

:Ιαι έκκλησία, καθώς ο Κύριος παραγγέλλει λέγων. Ποτέ με», «ειρήνηνάφημιυμίν». Ποτέ δε, «ειρηνεύετε έν άλλήλος».
-2 ----- , - 1 - - *
ρ Ορα δε ενταύθα την τοπικήν σύνοδον διορθώνουσαν και συμβουλεύουσαν τον της Ρώμης Μονάρχη».

Κανών PIΓ. 107.

: : Ήρεσεν, ώστε κατά την Ευαγγελική, και Αποστολικήν επιστήμη, μήτε ό από γυναικός εαθείς,

:: μήτε ή από άνδρός καταλειφθείσα, έτέρω συζευχθή, αλλ' ή ούτω μείνωσιν, ή, εαυτούς καταλλαγώσιν

:: Oύπερ εάν καταφρονήσωσι, προς μετάνοιαν καταναγκασθώσιν. Ενώ πράγματι νόμον Βασιλικών εκτες

θήνα χρεών αιτήσα. --

Ερμηνεία,

Προστάζει ο παρών κανών, ότι οι γάμοι νά μή χωρίζωνται άνευ λόγου πορνείας. Εάν δε και άφηση, ή ο άνδρας την γυναί

κα, ή ή γυνή τον άνδρα, να μη δύνανται νά δευτερούπανδρευθούν, άλλά, ή να αγαπηθούν πάλιν και να ενωθούν, ή αν δεν ένω

:: θούν, να μένουν και οι δύω άγαμοι, καθώς και ο Κύριος εν Ευαγγελίος διδάσκει, λέγων «Ούς ο Θεός συνέζευξεν,
στο ς. » άνθρωπος μη χωριζέτω και», ο άπολύων την γυναίκα αυτού, παρεκτός λόγου πορνείας, ποιεί αυτήν μοχάσθαι. «Και

ο Απόστολος παρά του Κυρίου μαθών, εις τούς υπανδρευθέντας, λέγει. Παραγγέλλω όχι εγώ, άλλ’ ο Κύριος, ή

»γυνή από τον άνδρα νά μή χωρίζεται. Είδε και χωρισθή, άς μένη άγαμος, ή άς φιλιώνεται με τον άνδρα της. Και ο άνδρας

»την γυναίκα ας μην άφινη». Εάν δεχωρισθέντες δευτερούπανδρευθούν, να αναγκασθώσι προς μετάνοια, ήτοι να αναγκάζων

ται και οι δύω να μετανοήσουν, ώς μοιχεία» ποήσαντες. Περί τούτου δε του πράγματος λέγει η σύνοδος, ότι πρέπει να

ζητήσουν από τον Βασιλέα διά νά διορίση και νόμον πολιτικό». Όρα και τον μή: Αποστολικόν,
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Κανών PIΔ. 108.

Της εν λα- Ήρεσε και τούτο, ώστε τάς κεκυρωμένας έν τη συνόδω ικεσίας, είτε προοίμια, είτε υποθέσεις, είτε

εδ. ιή. παραθέσεις, είτε τάς της χειρός επιθέσεις, από πάντων έκτελεσθαι, και παντελώς άλλας κατά της πί

στεως μηδέποτε προενεχθήναι, άλλ' αίτινες δήποτε άπό τών συνετωτέρων συνήχθησαν, λεχθήσονται

Ερμηνεία,

Αι παρά των Ιερέων λεγόμενα ευχαί πρός τόν Θεόν εις τάς έν έκκλησία ικεσίας, διάφοροι είναι, επειδή, άλλαι μεν λέ

γονται προοίμια και προλεγόμενα, ώσάν όπου πρώτον και κατ' αρχάς λέγονται (1), άλλοι δε λέγονται υποθέσεις, ή και επιλε
--

» -

γόμενα, ώσάν όπου λέγονται μετά τάς καθ' αυτό ευχάς, άλλα δέ όνομάζονται παραθέσεις, ώσάν όπου παρατίθενται και ά

φιερώνουν τον λαόν εις Θεών (2), και άλλα τελευταίον λέγονται εις τάς επιθέσεις των χειρών, τόσον δηλ. α ευχα όπου λέγει

ο Αρχιερεύς εν ταις χειροτονίας, επιθείς την χείρα εις την κεφαλήν του χειροτονουμένου, όσον και αι συγχωρητικα ευχα,

τάς οποίας πρέπει νά άναγινώσκη ο Αρχιερεύς, ή κατά άδειαν τούτου, ο Ιερεύς, έπιθείς την χείρα έπάνω εις την κεφαλήν

του μετανοούντος (περί ού όρατών ή της ά) ταύτας λοιπόν τάς εύχάς διορίζει ο παρών κανών να λέγουσιν όλοι τάς κεκυς

ρωμένας όμως από την σύνοδο, και από τους σοφωτέρους, και όχι τάς νέας τάς παρά τινων συνθεμένας κατά της πίστε

ως, και μη κεκυρωμένας συνοδικώς. Ορα και τον ιή. Λαοδικ. --

ν - Απος. οδ'.

Καν ώ ν PIE. 109. της β. τ.
τής ό" θ'. της

-- αν αν ν - ν (Α Α Αν 9 - - - Καρθαγ. δ.

Ηρεσεν, να, όστις δήποτε από του Βασιλέως διάγνωσιν δημοσίων δικαστηρίων αιτήσοι, της ίδιας της Αντοχ
τιμής στερηθεί Εάν δε κρίσιν Επισκοπικήν άπό τού Βασιλέως αιτήση, μηδέν αυτώ εμποδίσοι β.

Ερμηνεία

Όλοι οι Ιερωμένοι πρέπει να κρίνωνται εις τά εκκλησιαστικά κριτήρια, και όχι εις τα εξωτερικά. Διά τούτο ο παρών κανών

διορίζει, ότι όποιος Επίσκοπος, ή Κληρικός, ζητήση από τον Βασιλέα, νά κριθή ή υπόθεσις του εις πολιτικά κριτήρια, νά κα

θήρεται. Eι δε και ζητήση από τον Βασιλέα κριτήριον εκκλησιαστικών, ήτοι να συναχθούν διά προσταγής του ο Επίσκοποι,

και να θεωρήσουν την αυτού υπόθεσιν, τότε δεν θέλει επιτιμηθή ώς άτοπόντι ποιήσας. Πάσα άρ α σύνοδοι οικουμενικαίτε

και τοπικά, κρατίας ήτοι διά Βασιλικής προσταγής, συνηθροίσθησαν. Ορα και τον οδ. Αποστολικόν, τον τ. της β'

και τον θ'. τής δ. -

Κανών PIς". 110.

Ο στις δήποτε μη κοινωνών έντή Αφρική, εις τα περαματικά προς το κοινωνείν ύφερπύσο, την ζημίαν της

κληρώσεως άναδέξεται α -

Ερμηνεία,

Διορίζει ο παρών κανών, ότι εάν τινας Κλίρας ακονώττος, ήτοι άφωρισμένος ών εις την Αφρική, υπάγη κρυφίως εις

τα μέρη της Ιταλίας, και δολερώς λάβη παρά τών έκεσε την κοινωνίαν και ένωσιν, είπών τυχόν ψεύματα εις αυτούς, ότι

είναι κοινωνικός. Ούτος θέλει καθαιρεθή διά την απάτην και δολιότητα όπου έμεταχειρίσθη. Ανάγνωθι τον ιβ. και λβ. και
ν ν -- ν -

μάλιστα τον γ. Αποστολικών με την παράλληλον αυτών σειράν

Κανών PIZ. 111.

Ήρεσεν, να, όστις δήποτε προς το κομητάτον πορευθήνα θελήσοι, εν τη απολυτική τη επί την εκ-:

κλησίαν "Ρώμης πεμπομένην κατάδηλος γένηται. Διό, εάν όλαβών άπολυτικήν προς την Ρώμην μόνον, :ε:

σιωπήσας την ανάγκην, δι' ήν εις το κομητάτον αυτόν χρή πορευθήνα, θελήσοι ευθέως εις το κομητά. ****

τον βαδίσαι, αποκινηθή της κοινωνίας. Εάν δε έκεσε έντή Ρώμη αιφνίδια ανάγκη αναφυή του απελθεν εις το

κομητάτον, εμφανίση αυτήν την ανάγκην τώ Επισκόπω Ρώμης, και παρακομίση αντίγραφον του αυτού της Ρώ

μης Επισκόπου. Αι απολυτίκα δε αι από των πρωτευόντων, ή των οιωνδήποτε Επισκόπων, τους ιδίοις κληρικούς

διδόμενα, σχώσι την ημέραν του Πάσχα. Εάν δε άκμην ή ημέρα του Πάσχα του αυτού έναυτού, κατάδηλος ουκ

έστιν, ή του προηγησαμένου προσζευχθείη. Όν τρόπον εωθε μετά την "Υπατείαν γράφεσθαι έν τους δημοσίοις πε

πραγμένος, --

--

(1) Καθώς είναι ό προοιμιακός "ψαλμός εν τώ εσπερινώ, και πάντα νώσκωνται αι τετυπωμένα συνήθεις ευχα, και όχι άλλα νεώτερα. Κατ'

τα προ της τελειώσεως και άγιασμού εκάστου μυστηρίου λεγόμενα. "Ε

πιλεγόμενα δε, τα μετά τον αγιασμόν, και την τελείωσιν τούτων λε

γόμενα, --

(2) Αι παραθέσεις αύται δηλούνται μάλιστα διά του λόγου εκείνου

του λέγοντος, έαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ήμών, Χριστώ

τω Θεώ ήμών παραθώμεθα. Ο δε Βαλσαμ. λέγει, ότι αν παραθέσεις αύ

τα είναι αι εν τω μέσω εκάστης πρός Θεόν ύμνωδίας ευρισκόμενα ευχα,

έν μεν ούν τας εκκλησίας, και τας κοινας συνάξεσι πρέπει να άναγι

ιδίαν όμως δεν είναι απηγορευμένου το να αναγινώσκη τινάς και άλλας

νεωτέρας ευχάς, οΐαι εισιν οι τού Θηκαρά θεολογικοί ύμνοι, και ευχαι

αι του άγιου Αυγουστίνου ερωτικα ευχαί και άλλων πολλών. Ωσάν ό

πού αυτα, κοντά όπου δεν έχουσιν ουδέν εναντίον κατά της πίστεως,

καθώς ό κανών ούτος διορίζει της συνόδου, είναι προς τούτοις και κα

τανυκτικα, και ψυχοσωτήριοι, και από συνετούς και άγιους συνελεγμέ

ναι. Και όρα εν σελ. 1041, της φιλοκαλ, διορίζοντα τον άγιον Κάλλιστον

να αναγινώσκωμεν τοιαύτας ευχάς εις τον Χριστόν, και εις την Θεοτόκου,

39*
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Ερμηνεία,

Ο παρών κανών διορίζει, ότι όποιος Επίσκοπος θέλει να υπάγη εις το Βασιλικόν Παλάτιον, πρέπει να λαμβάνη μεν από

τον Μητροπολίτην, ή την σύνοδον της επαρχίας, επιστολήν προς τον Βασιλέα, και : τον "Ρώμης άπολυτικήν, εις την οποίαν

νά φανερώνεται ή έκεσε άποδημία του, να λαμβάνη δε και άλλην άπολυτικήν επιστολήν άπό τον Pώμης προς το Παλάτιον.

Εάν δε ο λαβών μόνον την προς τον "Ρώμης απολυτική, σιωπήση, και δεν επή εις αυτόν την αιτίαν, διά τήν οποίαν έχει να
- ν Σ ν » ν "ν ν Α - ν - - α Η ν - Αγ. "; ν ε ν - - ν

υπάγη εις το Παλάτιον, αλλά άνευ γνώμης εκείνου υπάγη, ούτος να αφορίζεται. Εάν δε, ευρισκομένου τινός έν τη Ρώμη, άκο

λουθήση έχει καμμία ανάγκη διά νά υπάγη εις το Παλάτιον, το οποίον δεν έμελέτα προ του, νά φανερώνη την ανάγκην ταύτην
α

εις τον "Ρώμης, και να λαμβάνη γράμματα παρ' αυτού, και να υπάγη. Αι άπολυτικαί δε αύται επιστολα αδιδόμενα, ή από

τους Μητροπολίτας εις τους Επισκόπους, ή από τους Επισκόπους εις τους Κληρικούς, νά έχουν αντί του έτους, όπου συν
θί ν Λ ν α ν -- ν - Λ ν -- δε - - ΣΑ, ά, 1. - - ε έ Πά

εθίζομεν να γράφωμεν, την ημέραν του Πάσχα όπου μέλλει νά έλθη. Αν ακομη οέν ηναι φανερα η του ερχομένου 11α
-

αν

σχα ημέρα, να γράφεται η ημέρα του απερασμένου. Ένα μεν, διά νά γίνεται εις όλους φανερά αύτη, και άλλο δε, διά νά
-

--
- - -

γνωρίζεται από την ημέραν ταύτην ο χρόνος, εις τον οποίον εγράφησαν, καθώς και εις τα πολιτικά γράμματα, γράφεται
- - ν - - - - ν αν

και η ύπατεία του κάθε “Υπάτου, και διά της ύπατείας φανερούται ο χρόνος, κατά τον οποίον εγράφησαν. Όρα και τον
ν. - -- - ν -

ιά. Αντιοχείας, την υποσημείωσιν τού β. Αποστολικού, και τον ζ. Αποστολικόν (1),
--

"Απος, οδ. ν ν ν Ο

της βις της Κανών ΡΙΗ. 112.

δ', 9. της Σν αν ν - ν

Καρθαγ. β. Ηρεσεν, ώστε ένα Επίσκοπον μη έκδικείν εαυτού διάγνωσιν.
ας, κή. ρέ.

ρή. α ν --
--

Ερμηνεία,

Ο παρών κανών διορίζει, ότι ένας Επίσκοπος, ούτε Επίσκοπον άλλον δύναται να κρίνη, έχοντα προς άλλον τινά κρίσιν,
ούτε Πρεσβύτερον έχοντα κατ' αυτού του ιδίου διαφοράντινα, ούτε άλλον τινά Κληρικών, κατά τον θ'. της δ' άλλ’ ούτε Πρε

σβύτερον κατηγορούμενον παρ' άλλου, η Διάκονον δύναται να καθήρη εις μόνος Επίσκοπος, κατά τον β' της παρούσης. Όρα

και τον οδ. Αποστολ. τον ζ' της β. και ις της παρούσης,

Κανών ΡΙΘ. 113.
Της εν Νεο

κασ. ιβ. της - Αν ν - ν ν

Καρθαγ. ρί. Νόμος έδόθη, να ελευθέρα προαιρέσει έκαστος της χριστιανότητος την άσκησιν άναδέξητα.

-

Ερμηνεία

Επειδή, κατά τον ρί της παρούσης, νόμος δόθη Βασιλικός, προστάζων, και τρόπον τινά άναγκάζων να ενωθούν οι Δονα

τίστα με την καθολικήν έκκλησία, διά τούτο ο παρών κανών λέγει, ότι εδόθη νόμος (Βασιλικός δηλ. και άρα τα προλεγόμε

να των Αποστολικών κανόνων, ότι ο καθείς να αναδέχεται τον χριστιανισμών(2) με θεληματική και ελευθέραν προαίρεσιν. Επειδή

ή αρετή κατά το όνομά της, πρέπει νά ήναι αρετή και έκούσιος, όχι βεβιασμένη, και αναγκαστική. Τα γάρ βιαίως και εξ

Ματθις 24 Ιανάγκης γινόμενα, δεν είναι βέβαια και μόνιμα, αλλά πρόσκαιρα και ολιγοχρόνια. Διό και ο Κύριος φησίν Όζτις

θέλει οπίσω μου ελθείν κτ. Βλέπε δε, ότι άσκησιν την της Χριστιανότητος πίστιν είπεν ο κανων, φανερώνοντας με τούτο, ότι

ο Χριστιανός πρέπει να ασκή πάσαν αρετήν, εγκράτεια, ταπεινοφροσύνη, αγάπη, και τα λπ. ογές ταύτας μή άσκών, κατά

το όνομα μόνον είναι Χριστιανός, ουχί δε και κατά το πράγμα. Όρα και τον β. τής εν Νεοκαισαρεία,

Κανών PK. 114.

Της Καρθ.

-
ν - ν

: : Ήρεσεν, να, όστις λέγει τον Αδάμ, τον πρωτόπλαστον άνθρωπον, θνητών γενόμενον ούτως, ώς, είτε

: εις άμαρτήσοι, είτε μη άμαρτήσοι, τεθνήξεται εν τω σώματι, τουτέστιν εξελθείν εκ του σώματος, μη τή
ρκς . αξία της άμαρτίας, αλλά τη ανάγκη της φύσεως, ανάθεμα είη

Ερμηνεία,

Ο παρών κανών την αίρεσιν ανατρέπει του Πελαγίου, και του μαθητού αυτού Κελεστίου. Ούτοι γάρ (ώς μαρτυρεί ο θείος

Αυγουστίνος περί προπατορικής άμαρτίας κεφ. έ και σ') επειδή και έφρόνου, ότι η προπατορική αμαρτία οι μετά του άνθρώ

που γεννάται, και ότι, ουχί της φύσεως, αλλά της θελήσεως είναι σφάλμα, ακολούθως εκ τούτου συνεπέρανο, ότι και ο

Αδάμ, όχι διά την αμαρτίαν, προαιρετικήν ούσαν, απέθανε τον φυσικόν τούτον θάνατον, αλλά διά την ανάγκην της φύσεως,

τις οιητή απ άρχης έκτίσθη, και έμελλε να αποθάνη, είτε ο Αδάμ άμάρτανεν, είτε και δεν αμάρτανε προαιρετικώς, ούν

ή σύνοδος ανατρέπουσα το αιρετικών τούτο φρόνημα, αναθεματίζει τους τούτο λέγοντας. Διότι, αν ο Αδάμ ήτον θνητός κατά άνάγ

κην της φύσεως, Α. μεν ο κτίσας ταύτην ούτω θεός, έπρεπε να ήναι, και ποιητής, και αίτιος του θανάτου. Αλλ' ο Θεός

ετ α 3 Ιθάνατο ουκ εποίησε κατά το γεγραμμένο, Β. ή σάρξ εκείνη, ή προ της παραβάσεως του Αδάμ, δεν έπρεπε να

έχη οιάφορα από την ιδικήν μας, αλλ' έπρεπε να ήναι και εκείνη παρομοίως με την εδική μας, παχεία, και θνητή, και άντι

τυπος. Επειδή και ημείς οι μετά την παράβασιν ταύτην έχοντες, κατά την αυτήν ανάγκην της φύσεως είμεθα θνητοί, και

ή

(1) Όρα και την υποσημείωσιν του ξ, της παρούσης, καιώνιον οδηγούσα». Ο δε μέγας Βασίλειος τούτον όριζόμενος λέγει «Χρι

(2) Χριστιανισμός δε είναι, καθώς τον ορίζει ένας θεοφόρος Πατήρ, εστιανισμός εστιν όμοίωσις Θεώ κατά το δυνατόν ανθρώπου φύσει» (όμιλ

«καταφρόνησις τών εν ανθρώποις πραγμάτων, υπέρ της εις Χριστόν όμο- ί, εις την εξαήμερ).

•λογίας. Και πάλιν, Χριστιανισμός εστιν επίγνωσις ευσεβείας, εις ζωήν
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εξάπαντος μέλλομεν αποθανείν. Αλλ' ο Θεολόγος Γρηγόριος (εν τω εις την Χριστουγέννησιν λόγω) θέλει, ότι την παχείαν

ταύτην και θνητή, και αντίτυπον, την οποίαν ημείς τώρα έχομεν, δεν είχε προ της παραβάσεως ο Αδάμ, αλλά μετά την πα

Ρωμ. - 12 Ιράβασιν, και Γ. άν εκ φύσεως προήλθεν ο θάνατος, πώς ο Παύλος λέγει, «ότι διά της άμαρτίας εισήλθεν εις

Σωτ. β 24 τόν κόσμον ο θάνατος, και ο Σολομών, «φθόνω δε διαβόλου, θάνατος εισήλθεν εις τον κόσμον;» Έπλασε λοιπόν ο

Θεός τον άνθρωπο, ουχί φυσική ανάγκη θνητών, κατά τον κανόνα τούτο, αλλά φύσει άθάνατον (1). Και επειδή διον είναι του

αγαθού να μην αναγκάζη τινά εις το καλόν, διά τούτο έποίησε τον άνθρωπον κατά ψυχήν αυτεξούσιον, διά νά κινηθή κατά προ

αίρεσιν εις το καλόν, και να μένη ένταυτώ, όχι αναγκαστικώς, και βιαίως, αλλά αυτεξουσίως και θεληματικώς. Και ούτω μέ

νων έντώ καλώ προαιρετικώς, εκείθεν να διατηρή και την φυσικήν αθανασίαν του σώματος. Αλλ' επειδή αυτός άφ' εαυτού έκι

νήθη εις το κακών προαιρετικώς, δεν είχε πλέον δύναμιν να συγκρατήση και το σώμα εις την φυσικήν του αθανασίαν, εις την

ποίαν εκτίσθη. Όθεν, ο τούτου θάνατος ήκολούθησε. Και διά νά ειπώ σαφέστερα με τον μέγαν της Θεσσαλονίκης Γρηγόριον.

Επειδή το κρείττον και ανώτερον μέρος του ανθρώπου, ή ψυχή, έχωρίσθη διά της άμαρτίας, (2) και της παραβάσεως, από

την όντως ζωή, ήτις είναι η χάρις του Θεού, και έπεσεν εις τον όντως θάνατον, όστις είναι το κακό». Διά τούτο, και το

κατώτερου μέρος, ήτοι το σώμα, έχωρίσθη από την κατά φύσιν ζωήν, και έπεσεν εις τον παρά φύσιν θάνατον. Και καθώς

ή ψυχή φύσει ούσα υποτεταγμένη εις τον Θεόν, δεν υπετάχθη εις αυτόν, ούτω και το φύσει υποτεταγμένο σώμα εις την ψυ

χήν ευγήκε» από την υποταγήν αυτής μέ τάς άταξίας των αισθήσεών του, των παθών του, και τελευταίο, με την εις τα

έξ ων συνετέθη στοιχείων διάλυσίν του, όπερ έστιν ο θάνατος. Συμφώνως με τον παρόντα κανόνα ανατρέπουσι του Πελαγίου,

και Κελεστίου την αίρεσιν, οι ακόλουθοι κανόνες της παρούσης συνόδου, δηλ. ορκά, ραβ, ραγ. ρκδ. ρκέ, ρκς". ρεζ.

- Κανών ΡΚΑ. 115.

Ηρεσεν, να, όςτιςδήποτε τα μικρά και νεογέννητα έκτών γαστέρων των μητέρων βαπτιζόμενα, αρνείται, ή λέ

γει, εις άφεσιν αμαρτιών αυτά βαπτίζεσθαι, μηδέν δε έκτής του Αδάμ έλκεν προγονικής άμαρτίας, το οφείλον

καθαρθήναι τώ λουτρώ της παλιγγενεσίας (όθεν γίνεται ακόλουθον, ότι εν τούτοις ό τύπος του εις άφεσιν αμαρτιών

των 12 βαπτίσματος, ουκ αληθής, αλλά πλαστός νοείται), ανάθεμα είη. Επειδή ουκ άλλως δεινοήσαι το ειρημένον

τώ Αποστόλω. «Δι ενός ανθρώπου ή άμαρτία εισήλθεν εις τόν κόσμον, και διά της άμαρτίας ό θάνατος». Και ού

τως εις πάντας ανθρώπους διήλθεν, έφ' ώ πάντες ήμαρτον. Εμή, όν τρόπον ή καθολική εκκλησία ή πανταχού

διακεχυμένη, και ήπλωμένη, άει ένόησε. Διά γάρ τον κανόνα τούτον της πίστεως και οι μικροί έτι μήν, οι μηδέν

(1) Όθεν και ο Σιναΐτης Γρηγόριος λέγει (σελ. 880. φιλοκαλ) «Άφθαρ

ντος έπλάσθη ό άνθρωπος χωρίς χυμού, οίος και αναστήσεται. Ουκ ά

ντρεπτος δε, ουδε πάλιν τρεπτός. Δύναμιν έχων (όρα περί της δυνάμεως

ταύτης εις την υποσημείωσ. τού άκολούθου ρκδ. κανόνος περί αυτεξου

-σίου αναφέρουσαν) θελητικής έξεως, τραπήνα ή ού». Δεν λέγουσι λοιπόν

δρθώς εκείνοι όπου δοξάζουσι πώς ό άνθρωπος εκτίσθη μέσον θνητότητος

και αθανασίας. Επειδή ο τούτο λέγων, πρώτον μεν φανερώνει πως ήθνη

τότης, και ή αθανασία είναι επίσης όντα και αγαθά, και επίσης είναι

έν τους ουσιν. Όπερ εστί ψευδές. "Η μεν γαρ αθανασία είναι και αν και

άγαθόν, και εν τοις ούσιν, ή δε θνητότης, και μη όν και κακόν, και ού

τε εν τοις ουσιν εστί. Δεύτερον δε πως ό Θεός ό τούτον κτίσας εν τή

τοιαύτη μεσότητα, εξσίου ήθελε να κινηθή ό άνθρωπος, εις την αθανα

σίαν και την θνητότητα, όπερ και αυτό έστι ψευδές. Είδε λέγουσιν ού

το πώς ο Θεολόγος Γρηγόριος λέγει εν τώ λόγω εις την Χριστού γέννη

σιν, ότι έπλάσθη ό άνθρωπος μέσον μεγέθους και ταπεινότητος, αποκρι

νόμεθα, ότι εκεί ο Θεολόγος, δεν λέγει περί της καταστάσεως μόνης όπου

είχεν ο Αδάμ προ της παραβάσεως, αλλά συνάπτει και την μετά την

παράβασιν κατάστασιν του ανθρώπου, ώς σχολιάζει ο Νικήτας. Και μέ

γεθον μεν νοείται ή ψυχή, ταπεινότης δε το σώμα. Ως και ο Απόστο

λος είπε. «Το δε σώμα της ταπεινώσεως ημών» (Φιλπ.π. γ. 21) λοιπόν

ο Θεός φύσει αθάνατος ών, ούτως έκτισε και τον άνθρωπον αθάνατον

χάριτι, και εν τη αθανασία μόνη, αλλ' όχι ποτέ και εν τη μεσότητα

αθανασίας, και της θνητότητος. Διά τούτο και ο Σολομών είπεν. Ο

Θεός έκτισε τον άνθρωπον επ’ αφθαρσία (κεφ. β. 23) και εν τω καθί

σματι της δ', του πλ. δ. ήχου της Οκτωήχου άδει ή εκκλησία. «Του πρώ,

» του ξύλου φαγόντες, άφθαρτοι όντες, φθαρτοι γεγόναμεν». Αλλά και ο

Αββά Μακάριος άφθαρτος λέγει να εκτίσθη ο άνθρωπος. Αλλ' ούτε δύναμιν φυ

σικήν είχεν ο Αδάμ εις τό να φθαρή. Πρώτον μεν διατί ή προς την

φθοράν δύναμις αύτη, δεν λέγεται κυρίως δύναμης, αλλά μάλλον αδυ

ναμία και έλλειψις, και ασθένεια. Δεύτερον ότι αν ήταν ή δύναμις αύ

τη φυσική, ακολουθεί να ήναι ό Θεός αίτιος της φθοράς και του θανά

του, ώς την τοιαύτην φυσικήν δύναμιν δεδωκώς, και εξ εναντίας ο άν

θρωπος ό φθαρείς, να είναι αναίτιος. Και τρίτον ότι άν είχε δύναμιν φυ

σικήν εις το να φθαρή, δήλον ότι και φυσική ανάγκη ήταν φθαρτός.

Επειδή πάσα δύναμις φυσική εξ ανάγκης έχει να έλθη εις ενέργειαν, ό

ταν δεν εμποδίζεται. Έναντιούται δε τούτο εις τον παρόντα κανό

να αναθεματίζονται τους εκ φυσικής ανάγκης λέγοντας θνητόν τον Αδάμ.

Πάντα ούν ταύτα άτοπά εισιν. Όθεν και αι προτάσεις, εξ ών ταύτα

έπονται, άτοπο και ψευδείς εισι. Διά τούτο ό λόγος εκείνος του Αυ

γουστίνου (βιβλ. σ. εις την γένεσιν, κατά το γράμμ. κεφ. κή) ότι το

σώμα προ του αμαρτήματος ήν και θνητών και αθάνατου, ήδύνατο γαρ

θνήσκειν, και ήδύνατο μή πρέπει να νοηθή, ότι ήδύνατο θνήσκειν πρου

ποτιθεμένης της κατά την προαιρετικήν δύναμιν τροπής εις το κακόν.

Ο δε Κορέσσιος θαυμάζω πώς είπεν ότι ο Αδάμ ήτον φύσει φθαρτος,

κατά τον λόγον της ύλης, ήτίνι στέρησης καταπέπηγε, και κατά του

λόγον τού εμφύτου θερμού και υγρού, και την εναντιότητα των στοι

χείων. Πάσα γάρ έναντιότης και ύλης και θερμού και υγρού των στοι

χείων, έλειπεν από το σώμα εκείνο. Επειδή έναρμονίως, και ευτάκτως

εκινούντο πάντα ταύτα και υπετάσσοντο, εις την δεσποτείαν της ψυ

χής, έν εκείνη τη καταστάσει της αθωότητος. Ισως δε οι επόντες δυ.

νάμει θνητον τον Αδάμ, δύναμιν ένόησαν την προαιρετικήν και θελη

τικήν του Αδάμ, καθ’ό και ο Κύριος λέγεται εν τω Ευαγγελία, ότι

ουκ ηδυνήθη λαθεν, ήτοι ουκ ήθέλησε, κατά τον Βλεμμήδη, και ίσως

μέσον φθοράς και αφθαρσίας είπον αυτόν να έπλάσθη, αφορώντες εις

την μετά την παράβασιν κατάστασιν, όπου έχει ή άνθρωπίνη φύσις,

καθ' ήν φυσική ανάγκη έσμέν φθαρτοι. Και εις την μετά την ανάστα

σεν, καθ' ην φυσική ανάγκη εσμέν άφθαρτοι, και εις την προ της πα

ραβάσεως, καθ' ήν ου φυσική ανάγκη, προαιρέσει δε μόνη, ήδυνάμεθα

φθαρήνα, ή μή, μέσην πώς ούσαν τών αμφοτέρων κατάστασιν.

(2) Η δε αμαρτία του Αδάμ, ο μεν Σειράχ, λέγει να εστάθη ύπε

ρηφανια. «Αρχή υπερηφανίας ή ανθρώπου αφισταμένου από Κυρίου,

και από του ποιήσαντος αυτόν απέστη ή καρδία αυτού. Ότι αρχή ύ

υπερηφανίας άμαρτία» (κεφ. εβ. 13). Ο δε Τερτυλλιανός λέγει, να

εστάθη απιστία, και αίρεσις (βιβλ. β. κατά Μαρκίωνος). Ο δε ιερός

Αυγουστίνος (βιβλ. ιά, περί γενέσι) αντιλέγει εις τούτο με τον Τερ

τυλλιανόν. Επειδή κατά τον Απόστολου ό Αδάμ δεν ήπατήθη, ή δε

γυνή άπατηθείσα εν παραβάσει γέγονεν. Αλλ' όμως εάν εξετάση τινάς

καλώς, και απιστία ήτον ή αμαρτία αύτη, και απροσεξία, και άταξία,

καθ' ότι τό άρχον, ήτοι ό ανήρ, υπετάχθη εις τό άρχόμενον, ήτοι

την γυναίκα. Και κοινώς από όλους τους θεολόγους, ή άμαρτία του

Αδάμ ονομάζεται παρακοή. Μεγάλη δε εστάθη ή άμαρτία των προπα

τόρων Α. διά τί ήσαν εν αγιότητα και τελεία δικαιοσύνη, Β. διά τί

τον νούν είχον πεφωτισμένον με γνώσιν καθαρωτάτην Γ. διά τί ή τής

θελήσεως αυτών ελευθερία ήτον τελειοτάτη, ώς ανωτέρα παθών, και της

προσβολής των ορέξεων Δ. διότι ήταν εύκολον εις αυτούς να φυλάξουν

την εντολήν ταύτην ου βαρείαν ούσαν και κοπιαστικήν. Και Ε. ότι αύ

τη επροξένησε βλάβην μεγαλωτάτην, διαφθείρασα όλον το γένος τών άν

θρώπων. Μεγαλητέρα όμως ελογίσθη, κατά τους θεολόγους, ή άμαρτία

αύτη εις την Εύαν, παρά εις τον Αδάμ, ώς άπατήσασαν αυτόν. Διό και

ό Σειράχ, λέγει κεφ. κέ- 24. από γυναικός αρχή αμαρτίας, και δι' αυ

την αποθνήσκομεν πάντες. Είναι δε γνώμη των θεολόγων, ότι αν δεν

αμάρτανεν ο άνθρωπος, άθάνατος ήθελε μετατεθή εις την εν ουρανούς

μακαριότητα, κάν και το, πότε ήθελε μετατεθή, ουδείς γνώσκει. Οι

γαρ πάντοτε έμελλε να διατρίβη εις τον επί γης παράδεισον.
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άμαρτημάτων εις εαυτούς έτι μην πλημμελεν δυνάμενοι, εις άφεσιν αμαρτιών άληθινώς βαπτίζονται, να καθαρ

θή εν αυτοίς διά της παλιγγενεσίας, όπερ είλκυσαν έκ της άρχαιογονίας

Ερμηνεία,

Και το φρόνημα τούτο της αιρετικής φρενοβλαβείας ήταν γέννημα των Πελαγιανών, το να λέγουσι δηλαδή, ότι τα νεογνά

νήπια δεν βαπτίζονται εις άφεσιν αμαρτιών, καθώς η ορθόδοξες εκκλησία δοξάζει, αλλά και εάν επη τινάς, ότι εις άφεσινά

μαρτιών βαπτίζονται, άλλ' όμως αυτά δι, ευγονώνησα κινέα μολυσμό, από τη προπατορική άμαρτίαν του Αδάμ (1), ο οποίος

χρειάζεται διά να καθαρισή με το βάπτισμα (επειδή, ως επομε, εκείνοι ειρονου, οτι δι, γεννάται με τον άνθρωπον ή προ

πατορική αύτη αμαρτία. Ωσάν όπου αύτη δεν ήταν της φύσεως πταίσμα, αλλά της προαιρέσεως) τους λέγοντας λοιπόν τούτο

αίρετικούς, αναθεματίζει ή σύνοδος διά του παρόντος κανόνος Α. μεν, διά τί ο τύπος του εις άφεσιν αμαρτιών βαπτίσματος

όπου γίνεται εις τα νήπια, δεν είναι κατ' αυτούς αληθής, αλλά ψευδής και πλαστός. Επειδή, κατ' αυτούς, εκείνα άμαρτίας δεν

έχουν διά νά συγχωρηθούν Β. δε, διά τί ο Απόστολος με το να λέγη, ότι διά του ενός ανθρώπου, του Αδάμ δηλ., ή άμαρ

τία εις τον κόσμο, εισήλθε, και διά της άμαρτίας ο θάνατος, και έτζι ο θάνατος επέρασεν εις όλους τους ανθρώπους. Επειδή

και όλοι ήμαρτον καθώς και ο Αδάμ. Το βητον τούτο, λέγω, δεν δύναται κατά άλλον τρόπον να νοηθή, πάρεξ καθώς η

(1) Περί της συγκοινωνίας ταύτης και μεταδόσεως του προπατορι

κού αμαρτήματος πολλα δοξα αιρετικά αιφνησαν, Οι μεν γαρ Καρ

ποκρατιανοί οι Πελαγιανοί ουτοι, Αρμένιοι, Αβιγινσο, Οι νεωτεροι

Αναβαπτιστα και οι Σακραμενταριοι, ερωνόταν οτι και να άνθρωποι
δεν έκοινώνησεν από την αμαρτίαν αυτήν ο δι καβίνος, Ο Βούερς,

ο Μαρτίνος και ο Βέζης είπον, ότι μόνα τα απο των πιστων νηπια

γεννώμενα, δεν έκοινώνησαν της τοιαύτης αμαρτίας, αλλ' όχι και τα

υπό απίστων γεννώμενα. Ο δε Σπανγμβριο, και ο λυρικός, κα
άλλοι, προπατορικών αμάρτημα ειπον, την αγνοια, οπου, έχει Ο νους

εις το αληθές, και την κλίσιν οπου έχει η θέλσις εις τα κακα, Τα Ο

ποία δεν είναι ή προπατορική άμαρτία, αλλά ποινα και καρποί φαρ

μακευμένοι της φαρμακεράς ρίζες της προπατορικές αμαρτίας, ο και α
διάβλητα ονομάζονται πάθη της. φυσεως Και άλλοι μεν ειπον, οτι η

αμαρτία αυτή, είναι ουσία του ανθρώπου, μεταδιδομένη εις δου, κατ
ενέργειαν μοχθηράς προαιρέσεως, εις ουσιαν, και φυσι, μεταλθείσα

εκάστω. Οι δε Πελαγιανοί, περί ών διαλαμβάνει ο παρων κανων, και

- οπατορικήν αμαρτίαν από όλον το γέ
μ' όλον όπου απέβαλαν την πρ -- , ----- - - - -

τι να μεταδίδεται εις αυτό κατά τιςνος των ανθρώπων, ήθελον όμως ο - - - - -

να ψιλην μίμησιν. Το δε φρόνημα τις καθολικής έκδοσίας είναι, οτι

ή προπατορική αύτη άμαρτία, ουχί ουσιαουσαίων εκτροπή του ορίου
λόγου, και παρακοή της χρεωστούμενης υπακης εις την εντλίν ΤΟ,

δημιουργού, οχι άγνοια του νοός, και κλισις εις τα χείρω τις δει
λήσεως, αλλ' αιτία, και βίζα τούτων, μεταδίδεται εις όλους τους αν

θρώπους, έως και εις αυτούς τους εκ κοιλίας μετρος ηγιασμένους, εως

και εις αυτήν την Κυρίαν ημών Θεοτόκου, ΣΟΚ- οχι εις μονα τα απο

απίστων γεννώμενα νήπια. Όχι κατά ψιλον σχετιν, η μίμησιν Αλα
κατά αληθή, και πραγματικήν κοινωνία, Διό και τα βρέφη αληθώς, 2014

κυρίως, εις άφεσιν της τοιαύτης αμαρτίας βαπτίζονται, κατα τον πα

ρόντα κανόνα, ώς αληθώς, και πραγματικώς αντη, κοινωνόταν - οι
και ο θείος Κυπριανός επιστολή νο. δεν πρέπει, λέγει, "να εμποδίων,

ται τα βρέφη από το βάπτισμα, Επιδί αυτα ευκολότερα αισι (Α

μαρτιών λαμβάνουσιν. Ου γαρ τα έδιά των, αλλά τα ξένα αμαρτήματα

συγχωρούνται εις αυτά. Ξένοι δε αμάρτημα, λέει, το προπατορικού

το όποιον ξένον μεν κατά την προαίρεσιν λογίζεται εις τα νηπια, ι

διον δε, διά την κοινωνίαν, και μετάδοσιν, καθ' ήν το μετέκβον Το

αυτό λέγει περί των βρεφών, και ο ιερός Φιρμίλαος οκ:
(επιστολή οέ, εν τους συγγράμμασι του:α Ο:

ρος εις την ερμηνείαν της σειράς τον Ιώβ, σελ υν : οι αι γαρ

- και τα νήπια την πατροπαραντον εχουσιν αμαρτιαν, α - αν ει
τη αυτή σειρά ό αυτός, οι Χίλι βαπτίζεται τα βρέφη τον : τις

παρακοής του Αδάμ βύπον αποπλυνόμενα. Τις δι Ο λόγος, και ον,

και δι’ ον, ή τοιαύτη μετάδοσης, και κοινωνία γίνεται; κυρίως και α

κριβώς ειπείν, άγνωστός έστι, κα μονω τα οι η: :οι βιο
λογούντες εξετάζοντες και περί τουτον λίγουσιν Τι εται κα ο

Αδάμ ήτον πατήρ, και βίζα όλου του άνθρωποι γίνουν εις μεν το

σώμα αυτού, φύσει, και δυνάμει εμπεριείχοντο όλοι των εί αντι γες

νηθέντων ανθρώπων τα σώματα, ενός τη ψυχή αυτού ει και με φυσει

ώς τα σώματα (ώσάν όπου ή ψυχή τον Αδάμ δεν έγέννησε τη ψυ

χήν του "Αβελ,) διά να μεταδώση ούτω και το εικόν τον αμάρτημα,

εις την εξ αυτού δήθεν γεννηθείσαν ψυχήν Παρά Θεού γαρ, κατά την

εκκλησιαστικήν δοξαν, εγένετο και εκτίσει η τον Αβει ψυχή Εκτίσει
όμως και εγένετο παρά Θεού ή του Αβιλ ψυχή, αλλά κα κτίζονται

παρά Θεού πάσαι αι των ανθρώπων ψυχα, κατά τινας μεν, οημιουργι
και προνοητικώς, Ετοι διά τον

, κατά τον Θεολόγο, Γρηγό,

Αδάμ, ενεργεί

κώς και αμέσως, κατά τινας δε, εμμέσως

-ρώτου εκείνου και ζωτικού εμφυσήματος
-

-
- -

-- -
-

- --

ριον (λόγ, εις το βάπτισμα), όπερ άπαξ εμπνευσθεν τω

-----------

και εις τους εξ αυτού πάντας, κατά τον σχολιαστήν Νικήταν, νόμος εν

τη φύσει γενόμενον. Αυτό τούτό φησε και ο θεοφόρος Μάξιμος λέγων,

«ψυχής μεν ούν γένεσις εξ υποκειμένης ύλης ού γίνεται, καθάπερ τάσώ

•ματα. Αλλά τώ βουλήματα του Θεού, διά της ζωτικής εμπνεύσεως,

καρβέτωςκαι άγνώστως, ώς οίδε μόνος ο ταύτης δημιουργός, ή ψυχή

»τό είναι λαμβάνουσα κατά την σύλληψιν άμα τώ σώματι, προς ενός

» ανθρώπου συμπλήρωσιν άγεται.» (Παρά τω λόγω Γενναδίου σελ.91. κρείσ–

σων δε είναι ή τών δευτέρων δόξα). Αγκαλά, λέγω, και αι ψυχαί των
- - - - ν - - - - - - -

άπογόνων του Αδάμ φυσικά εις την ψυχήν του Αδάμ δεν περιεχον

ται, αλλά συνθήκη τινί, ώς άρχηγώ και γενάρχη, έν εκείνη άπασαι συνε

νοούντο όλων των ανθρώπων αι ψυχα. Δίδωντας λοιπόν ό Θεός την δια

θήκην, και την εντολήν προς τον "Αδάμ, δεν την έδιδεν εις μόνον αυ

τόν, αλλά δι' αυτού, και εν αυτώ, την έδιδε και εις όλους τους άν

θρώπους τους ένθεωρουμένους εις τό πρόσωπον του Αδάμ. Όθεν, άν μεν

έφύλαττε την διαθήκην ό Αδάμ, ήθελε μεταδώσει και την φυλακήν ταύ

την δι αυτού και εν εαυτώ και εις τους απογόνους αυτού, ακολούθως

δε και την διά την φυλακήν ταύτην υποσχεθείσαν μακαριότητα. Επει

δή δε παρέβη ταύτην αυτός, μετέδωκε παρομοίως δι' αυτού και εν εαυ

τώ, την παράβασιν ταύτην και εις όλους τους απογόνους του, τους

συν εκείνω, και δι' εκείνου, και λαβόντας, και παραβάντας την εντολήν.

Ακολούθως δε μετέδωκεν εις αυτούς, και τας διά την παράβασιν ταύτην

απειληθείσας ποινάς, τόσοντάς προσκαίρους της παρούσης ζωής, όσον

και τας αιωνίας της εσομένης. Ότι δε άπαντες οι εξ Αδάμ. έν τώ προ

σώπω τού Αδάμ, έλαβον και αθέτησαν την διαθήκην του Θεού, όπο

λύς εις τάς θείας γραφάς Ιερώνυμος έρευνήσας, εύρεν άνάγραπτον εις

αυτάς. Διότι το κατά την έκδοσιν τών ό. έρμηνευθέν ρητόν εκείνο του

Ωσης, τό λέγον, «αυτοί δέ εισιν ώς άνθρωπος παραβαίνων διαθήκην

μου. Εκεί κατερρόνησέ μου» (κεφ. ς". ζ , αυτός ήρμήνευσεν εκ τών -

βραϊκών πρωτοτύπων ούτως «αυτοί δε, ωσπερ ό Αδάμ, την διαθήκον

μου παρέβησαν. Καθώς λοιπόν ο Αδάμ παρέβη την εντολήν, ήν εδέ

χθη εις τό νά μή φάγη από του ξύλου. Έτζι και οι εξ αυτού γεν

νηθέντες, δι' εκείνου, και εν εκείνων ταύτην παρέβησαν, ήν δηλαδή διά

του Αδάμ εις όλους ό Θεός διέθετο. Αλλά, και καθώς ό Θεός δίδων

τας τον νόμον, και την διαθήκην της περιτομής εις τον Αβραάμ, την

έδωκεν ενταυτώ και εις τούς εξ εκείνου μέλλοντας γεννηθήναι (δι' ο

και το τικτόμενον βρέφος, άν δεν ήθελε περιτμηθή, προστάζει ό ί.

διος Θεός, να εξολοθρεύεται, ότι, φησί, την διαθήκην μου διεσκέδασεν.

Επειδή και εν τή όσφύι του Αβραάμ έτι όν, δι' εκείνου, και εν εκεί

νω την διαθήκην ταύτην έλαβε, και μ' όλον όπου αυτό κατά προαίρι

σιν νά άμαρτάνη δεν ήδύνατο. Τοιουτοτρόπως δίδωντας ό Θεός την έν

τολήν εις τον Αδάμ, ένταυτώ την έδωκε και εις τους άπογόνους τον

Δι’ό και του Αδάμ αυτήν παραβάντος, και αυτά τα εν τη μήτρα

βρέφη ταύτην παρέβησαν, ώς διά του Αδάμ ταύτην λαβόντα. Όθεν και

χρήζονται της μυστικωτέρας περιτομής του βαπτίσματος, Αλλά τι τά

πολλά; ό Απόστολος Παύλος με τό, εφ' ώ πάντες ήμαρτον, όπου λέγει,

εις ένα λόγον έφανέρωσεν, ότι έντώ Αδάμ πάντες ήμαρτον οι εκ του

Αδάμ. Όπερ έρμηνεύων ό Θεοφύλακτος, λέγει, «πεσόντος εκείνου, οι

»μή φαγόντες άπό τού ξύλου, γεγόνασιν εξ εκείνου θνητοί, ώς άν και

ναυτοί πταίσαντες, διότι εκείνος έπταισεν.» Ο υλικός τρόπος δε, διά

μέσου του οποίου το προπατορικόν αυτό αμάρτημα μεταδίδεται, κοινώς

οι Θεολόγοι λέγουσιν ότι είναι ή έμπαθής και φιλήδονος βύσις τού

σπέρματος, εξ ού συλλαμβανόμεθα. Διό και τον Κύριον ημών Ιησούν

Χριστόν, ώς μη έκ σπέρματος γεννηθέντα ανώτερον ομολογούμεν τού

προπατορικού αμαρτήματος. Έρανίσθη ή υποσημείωσις αύτη εκ του α

νεκδότου Θεολογικού του κλεινού Ευγενίου,
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καθόλου έκκλησία των ορθοδόξων το ένόησε, και το πιστεύει, ότι δηλ. και αυτά τα νεογέννητα νήπια, άγκαλά και να μην ήμαρ

τον προαιρετικώς, όμως ετράβιξαν εις τον εαυτόν τους έκ του Αδάμ την προπατορικήν άμαρτίαν. Διο και χρειάζονται διά του

βαπτίσματος να καθαρισθούν αναγκαίως από αυτήν. Όθεν και εις άφεσιν αμαρτιών άληθώς, και οι ψευδώς:

Κανών PKΒ. 116.

Ήρεσεν, να, όστις δήποτε εποι την χάριν του Θεού, ή τινι δικαιούται διά Ιησού Χριστού του Κυ-1 της Καρλ

ρίου ήμων, προς μόνην άφεσιν αμαρτιών ισχύειν των ήδη πεπλημμελημένων, και μη παρέχεν έτι μην γική
βοήθειαν προς το μη έτερα πλημμελείσθαι, άνάθεμα είη -- κς, ρκς.

- Ερμηνεία

Εις τρεις προτάσεις έπεριλάμβανον οι Πελαγιανοί τά αιρετικά των φρονήματα. Εις μίαν μεν, ότι ο άνθρωπος μεταχειριζόμε

νος μόνον τάς κατά φύσιν δυνάμεις, δύναται να τηρήση όλον τον νόμον και να δικαιωθή, και να επιμείνη εις την δικαιοσύνη»,

και να απολαύση ζωήν αιώνιον. Εις άλλην δε, ότι ο άνθρωπος δεν χρειάζεται καμμίαν εσωτερικήν χάριν του Θεού, δεγίου

σαν εις το καλόν, ή βοηθούσαν, ή δικαιούσαν. Αλλ' αρκεί μόνον εις αυτόν προς σωτηρία, το αυτεξούσιον, ο νόμος, ή διδασκα

λία, και το παράδειγμα. Και εις τρίτη, ότι αν και χάρις παρά τού Θεού δίδεται, όμως αύτη δίδεται διά την αξίαν τού αύ

τεξουσίου. Όθεν από την β. ταύτην αυτών πρότασιν κρέμεται και τούτο που διορίζει ο παρών κανών. Ήγουν, ότι, ή χάρις

του Θεού, ή διά του Ιησού Χριστού δικαιούσα τον άνθρωπον έντώ βαπτίσματι, άφεσιν μόνον χαρίζει των προτέρων άμαρτη

μάτων, άλλ’ όχι και βοήθειαν εις τό νά μήν άμαρτάνη τινάς άλλην φοράν. Διό και τους τούτο λέγοντας αναθεματίζει. "Η

γάρ καθολική εκκλησία πιστεύει όλον το εναντίον, δηλ. ότι ή διά Ιησού Χριστού διδομένη χάρις εν τω Βαπτίσματς, και άφε

σιν τών προτέρων άμαρτιών παρέχει, και δύναμιν και βοήθειαν εις τό νά μήν άμαρτήσωμεν πλέον, ανήμες από την αμέλεια,

δεν έκδώσωμεν τον εαυτόν μας εις τας αμαρτίας. Δίδ και ο Δαβίδ, λέγει, «ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Ψαλμ. Εθ'. 1

»Κύριε, εις το βοηθήσαμο σπεύσον. Και η βοήθειά μου παρά Κυρίου κτ και ο Παύλος, το Πνεύμα συναντι-1:

»λαμβάνεται ταις ασθενείας ήμων. Και αυτό υπερεντυγχάνει υπέρ υμών». Και μυρία άλλα εν ταις θείας γραφάς: “
ο κ.

ευρίσκεται

κανών ΡΚΤ. 116

Ήρεσεν, να, όστις δήποτε εποι την αυτήν χάριν του Θεού, την διά"Ιησού Χριστού του Κυρίου ή:

μών, εις τούτο μόνον ημίν βοηθεί, προς το μη άμαρτάνειν, ότι δι' αυτής ήμύν αποκαλύπτεται και φα- : τ:

νερούτα ή γνώσις των αμαρτημάτων, ώστε γνώσκεινά επιζητεί, και άδε έκκλίνεν ου μην δίαυ-Ιβιτς και

της ημίν παρέχεται, να όπερ γνώμεν ποιητέον, και ποιήσαι έτι μην αγαπήσωμεν και ισχύσωμεν, άνάθεμα είη

Tού γάρ Αποστόλου λέγοντος, ότι ή γνώσις φυσιο, ή δε αγάπη οικοδομεί, άσεβές πάνυ έστι πιστεύειν, κ. Κορινθ.

πρός μέν τό φυσούν ήμάς, έχεν την χάριν του Χριστού, προς δε το οικοδομεί, μή έχειν. Οπόταν,ε: ή. 1.

τερον δώρόν εστι του Θεού, και το ειδέναι τι ποιείν δε, και το αγαπάν δ δει ποιεί». Ένα της αγάπης οικοδομού

σης, ή γνώσις φυσούν μή δυνηθή, ώσπερ έκ του Θεού γέγραπτα, ό διδάσκων άνθρωπον γνώσιν. Ούτως και αν

έτι μην γέγραπτα, ή αγάπη εκ του Θεού έστίν μι και να

Ερμηνεία,

Και διά του παρόντος κανόνος, αναθεματίζει η σύνοδος τους Πελαγιανούς, και Κελεστιανούς, τους λέγοντας ότι ή χάρις του

Θεού κατά τούτο μόνον μάς βοηθεί εις το να μην αμαρτάνωμεν, καθ' οδι' αυτής γνωρίζομε, ποια πρέπει να ζητάμε, και να κάς

μνωμεν, ήτοι τα καλά, και ποια πρέπει να αποφεύγωμεν, ήτοι τα κακά. Και όχι ότι μας χαρίζει, και το να άγαπήσωμεν,

και το να ενδυναμωθώμεν να κάμνωμεν εκείνα τα καλά, όπου γνωρίσωμεν. Εξίσου γαρ και τα δύω δώρα είναι του Θεού και

ή γνώσις, και η αγάπη. Διότι περί μεν της γνώσεως λέγει ο Δαβίδ ο δάσκων άνθρωπον γνώσιν περί δε της αγάπης

λέγει ο ήγαπημένος Μαθητής, η αγάπη είναι εκ του Θεού. Και κατά άλλον τρόπον δε, ασεβές είναι το να πιστεύωμεν, ότι

ή χάρις του Θεού δίδει μεν εις ημάς γνώσιν, ήτις μοναχή ούσα, ώς λέγει ο Παύλος, φυσιο, ήτοι οίησιν προξενεί, δεν δίδει

δε και αγάπην, ήτις οικοδομεί, και ενδυναμοί ημάς εις το να εργασθώμεν το άγαθόν. Ώστε, καθώς είναι δώρον της θείας χά

: το να γνωρίζωμεν τι πρέπει να κάμνωμεν, έτζι παρομοίως είναι και το να αγαπώμεν ότι πρέπει να κάμνωμεν. Αποδί

εται, δε, ή μέν γνώσις, εις τον νούν, ή δε αγάπη, εις την θέλησιν, τάς δύω πρώτας, και κυριωτέρας δυνάμεις της ψυχής,

Κανών ΡΚΔ. 117.

Ήρεσεν, να, όστις δήποτε εποι, διά τούτο την χάριν ημίν της δικαιοσύνης δεδόσθαι, να, όπερ ποιεί» τ:
διά του αυτεξουσίου δυνάμεθα, ευχερεστέρως πληρωμεν δα της χάριτος, Ως άν ει κα ή χάρις μή έδι- : ":

δοτο, ούκ ευχερώς μεν, άλλ' όμως ήδυνάμεθα και διχα εκείνης έτι μην πληρώσα τάς θείας εντολάς, ας Ιρις εκεί

νάθεμα είη Περί γάρ των καρπών των εντολών ο Κύριος ελάλε, όπου ουκ είπε, χωρίς έμού δυσχερώς κάνει και

δύνασθε ποιείν, αλλ' είπε, χωρίς έμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν.

Ερμηνεία,

- -- εν - αν

Και ούτος ο κανών αναθεματίζει τους Πελαγιανούς, και Κελεστιανούς, ότι, επειδή έκαμεν ημάς αυτεξουσίους (1) ο Θεός,

(1) Πολλοί από τους δικούς μας νεωτέρους Θεολόγους και μεταφυ- σικούς, δεν ήξεύρω πώς, και από ποιαν αιτίαν, δεν ήκριβολόγησαν τον
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ήμπορουμεν ναι και χωρίς την θείαν χάριν να τελειώσωμεν τάς εντολάς, αν και όχι με ευκολία, αλλά με δυσκολίαν, διά δε

της θείας χάριτος ευκολώτερα δυνάμεθα νά κατορθώσωμεν ταύτας (1). Επειδή και ο Κύριος ομιλώντας διά τάς θείας εντολάς,

δεν είπε χωρίς έμού δύνασθε να κάμετε ταύτας με δυσκολία, αλλάπλώς είπε, χωρίς έμού ου δύνασθεί ποιείν ουδέν. Ούτε

με ευκολία, ούτε με δυσκολίαν δηλ. ώστε, το παν είναι της θείας χάριτος, και χωρίς αυτής, ουδέν κατωρθώσαι δυνάμεθα (2)

Κανών ΡΚΕ. 118.

Τής Καρθ.

"οκάρκβ' ν -- α

:: Έρεσεν, ίνα, όπερ είπεν ο άγιος Ιωάννης ο

--

Απόστολος. «Εάν είπωμεν, ότι άμαρτίαν ουκ έχομεν,

περί του αυτεξουσίου λόγου, αλλά, άλλοι μεν από αυτούς ώρισαν, πώς

αυτό είναι μία λογική δύναμες, καθ’ ήν αυτεξουσίως ή ψυχή κινείται

εις το αγαθόν, και εις το κακόν, "Αλλοι δε, πώς είναι μία ελευθεριότης

της ψυχής, καθ’ ήν αύτη θέλει επίσης το άγαθόν, και επίσης το κα

κόν. Ότι δε οι ορισμοί ούτοι δεν είναι ορθοί, δήλόν έστιν. Eι μεν

γαρ αυτό είναι δύναμις, κατά την οποία κινείται ο άνθρωπος εις τό

ααλόν, και εις το κακόν, πρώτον μεν η δύναμις αύτη ή εις το κακόν,

ούτε είναι, ούτε λέγεται κυρίως δύναμης, αλλά μάλλον αδυναμία, ασθέ

νεια, και έλλειψις (κατά τον Αρεοπαγίτην Διονύσιον περί θείων δυο

μάτων κερ. δ'), επειδή ουκ έλαβε δύναμιν ή ψυχή εις το κακόν, αλλά

έξι αδυναμίας, και ασθενείας, και ελλείψεως, του νά μή δύναται να

μένη εν τω αγαθώ, πίπτει εις το κακό». Αλλ' ούτε λογική ημπορεί να

λέγεται η τοιαύτη εις το κακόν δύναμις, αλλά μάλλον, άλογος και άσυλ

λόγιστος. Εξ άλογίας γαρ το κακον γίνεται, κατά τον αυτόν 'Αρεο

παγίτην (αυτόθι). Δεύτερον ότι, αν ο άνθρωπος έλαβε τοιαύτην δύναμιν

εις το κακόν, έπεται να ήνα αίτιος ό Θεός του κακού, ό την τοιαύτην

δύναμιν δούς, ο δε άνθρωπος να ήναι αναίτιος ό την τοιαύτην δύναμιν

μεταχειριζόμενος. Και πώς ο μεν αίτιος τούτου Θεός κολάζει, ό δε α

ναίτιος άνθρωπος ό προαιρούμενος το κακόν, κολάζεται; αδικία γάρ

τούτο εστι. Τρίτον, ότι, αν ή τοιαύτη εις το κακόν δύναμις ήτον φύσει

τη ψυχή δεδομένη, έπρεπε να συνιστά μάλλον, και όχι να φθείρη την

μεταχειριζομένην ταύτην ψυχήν. Τέταρτον, διά τί υποτίθεται και το

κακόν ώς ον παρομοίως με το καλόν, όπερ έστιν άτοπον. Και Ε. ότι

και αυτό το κακόν, το οποίον υποτίθεται ως αντικείμενον της προαι

ρετικής δυνάμεως της ψυχής, έπρεπε παρομοίως με το αντικείμενον α

γαθόν, όχι να φθείρη, αλλά να τελειοι την εις τούτο κινουμένην ψυχήν.

Αλλά μην ταύτα όλα είναι άτοπα, και βλάσφημα, και αιρετικά, Λοι

πόν οι ανωτέρω ορισμοί, από τους οποίους ταύτα έπονται, δεν είναι

δρθοί. Ταύτα τα ίδια άτοπα ακολουθούν, και εις εκείνους όπου λέ

γουν, πώς το αυτεξούσιον είναι ελευθεριότης της ψυχής, καθ' ήν αύ

τη επίσης θέλει το καλου, και επίσης το κακόν. Μη γένοιτο γαρ πο

τε νά έδωκεν ό Θεός- ό αυτάγαθος, τοιαύτην ελευθερίαν εις τον άνθρω

που να κινήται εις το κακόν. Απαγε! φησί γαρ το Πνεύμα το άγιον.

Ουκ ενετείλατο ουδενί ασεβείν, και ουκ έδωκεν άνεσιν ουδενί αμαρτά

νειν (Σειράχιέ. 20). Η αλήθεια λοιπόν είναι αυτή, Ότι ο Θεός μό

νος αγαθος ών, μάλλον δε αυτοαγαθότης, έποίησε και τον άνθρωπον

άγαθόν. Δεν ήθέλησεν όμως και να τον αναγκάση εις το αγαθόν (έπει

δή τούτο δεν είναι του αγαθού ίδιου), αλλά εποίησεν αυτόν αυτεξού

σιον, καθ' όμοίωσιν έδικήν του (και αυτός γάρ έστιν αυτεξούσιος) ήτοι,

τού έδωκε μίαν φυσικήν δύναμιν μετά λόγου ορεκτικήν (ώς λέγει ο

θείος Μάξιμος, διαλέξει προς Πύρρου), με την οποίαν να κινήται εις το

καλον, όχι αναγκασμένως και βιαίως, αλλ’ αυτεξουσίως, και θεληματι

κώς, φερόμενος εις αυτό, τόσον από τον έμφυτου λόγου, ό όποιος έ

χει αντικείμενόν του την αλήθειαν, όσον και από την έμφυτον θέλησιν,

ήτις έχει αντικείμενόν της το άγαθου, ώς λέγει ό Αριστοτέλης, Αγαθόν

έστιν, ού, πάντα έφίεται. Και τούτο ίσως έφανέρωσεν ο Σειράχ λέγων,

«Αυτός εξ αρχής εποίησε τον άνθρωπον, και άφηκεν αυτόν έν χειρι

και διαβουλίου αυτού» (κεφ. ιέ), ήγουν τον άφηκε να θελήση και αυτός αυ

τεξουσίως το άγαθου από λόγου του, διά να έχη και μισθόν περισ

σότερον, και το αγαθόν να λογίζεται ώς εδικόν του, κατά τον Θεο

λόγον Γρηγόριον «ν' ή του έλομένου το αγαθόν ουχ ήττον, ή του

παρασχόντος, τα σπέρματα.» Τοσούτον δε είναι μακράν ο Θεός από
"τού να δώση δύναμιν τινα αυτεξούσιου, ή ελευθερίαν, εις το να κινη

θή ό άνθρωπος εις το κακόν, ώστε όπου, και εντολήν του έδωσε

ν του να μη κινηθή εις αυτό, και απειλήν θανάτου, αν

εις αυτό κινηθή. Τούτων ούτως ειρημένων, συνάγεται, ότι ο άνθρω

πος εκτίσθη παρά Θεού και είναι αυτεξούσιος, αλλά διά να κινήται

εις μόνον το καλου, και όχι και εις το κακόν. Και έχει δύναμιν

και ελευθερίαν εις το να κάμνη μόνα τα καλά έργα, και όχι τα κα

κά. Και τούτο δηλών ο Απόστολος έλεγε. «Κτισθέντες επί έργοις άγα

•θους, (αλλ' όχι και επί κακούς, να εν αυτούς περιπατήσωμεν» (Εφ. β.

10). Είδε και προτείνοι τινάς τα ρητά τού Σειράχ (ή και άλλωνπα

τέρων τινών, το, παρέθηκε σοι πύρ και ύδωρ, ού εάν θελης εκτενείς

την χειρά σου και το, έναντι ανθρώπων ή ζωή και ο θάνατος και

ο εάν ευδοκήση δοθήσεται αυτώ (κεφ. ιέ), με τα όποια φαίνεται πώς

δοξάζει ο σοφος μέσην τινά δύναμιν της θελήσεως, καθ' ήν νεύει ό άν

-

θρωπος εις το καλον, και εις το κακόν. Αποκρινόμεθα, πρώτον, ότι

ταύτα τα λέγει, καθώς έκατέστησεν ό άνθρωπος τον εαυτόν του μετά

την παράβασιν, ποτέ μεν θέλων το καλόν, ποτέ δε το κακόν, και όχι

καθώς τον έκαμε, και καθώς τον θέλει ο Θεός. Και δεύτερον, ότι αυ

τός ούτος ο Σειράχ, όπου λέγει ταύτα άνωτέρω, εις το τέλος τού αύ

του κεφαλαίου, ώσπερ διορθόνωντας τα ερημένα, συγκλείει την θέλησιν

εις μόνον το καλόν, και όχι εις τό κακόν, και λέγει, πώς ό Θεός δεν

έδωκεν εντολήν εις κανένα να ασεβή, ουδε έδωκεν άνεσιν, και ελευθες

ρίαν εις κανένα νά άμαρτάνη. «Και ουκ ενετείλατο ουδενί ασεβείν, και

νουκ έδωκεν άνεσιν ουδενί αμαρτάνειν» (αυτόθι).

(1) Τούτο το ίδιον φρόνημα είχον και οι Ημιπελαγιανοί, οίτινες και

τα τούτο διέφερον από τους Πελαγιανούς, καθ' ότι, εκείνοι μεν έλεγαν,

ότι εκ του αυτεξουσίου ημών κρέμεται όλη ή σωτηρία ήμών. Ούτοι δε

έλεγαν, ότι η μεν αρχή της σωτηρίας είναι από το αυτεξούσιον, χρειά

ζεται όμως να ακολουθή και ή χάρις, όχι και να προηγήται, ειμή κά

ποτε. Ανατρέπεται όμως και αυτή η δόξα, και διά του παρόντος και

νόνος, και διά των γραφών. Ο γαρ Απόστολος λέγει, «αυτός έστινό

ενεργών ημίν, και το θέλεν και το ενεργειν» (Φιλιππησίους κεφ.β.),

και πάλιν ο ουχ ότι ικανοί εσμεν αφ' εαυτών λογίσασθαι τι, και εξέα

στών, άλλ’ ή ικανότης ημών εκ του Θεού» (β. Κοριν. γ), το όποιον τους

το ρητόν προβάλλων ό Αυγουστίνος κατά των Ημιπελαγιανών βιβλ.

περί προορισμού των άγιων κεφ.β.) λέγει, «άς ζυγιάσουν καλά τα λό

-για ταύτα οι νομίζοντες ότι από λόγου μας είναι της πίστεως ή αρχή,
» έκ δε του Θεού ή της πίστεως παραπλήρωσης. Διότι, ποιος δεν ήξεύρει,

νότι πρώτον είναι το λογίσασθαι, και ύστερον το πιστεύσα, ώστε κα

ντά τον αυτόν (βιβλ. εις τον Ιωάννην) τώ εν αυτώ ενεργούντι Χρις ώ,

» συνεργεί ό άνθρωπος εις σωτηρίαν αιώνιον, και εις δικαιοσύνην. "Ε

Αφη δε και ο Σολομών, και ετοιμάζεται θέλησης παρά Κυρίου».

(2) Επειδή διαφόρους χάριτας ανέφεραν οι προλαβόντες κανόνες, έ

στοχάσθημεν να δώσωμεν μίαν καθολικήν είδησιν περί αυτών. Όθενά

φίνοντες τις περί χάριτος διαφόρους διαιρέσεις τών σχολαστικών, λέ

γομεν τας κοινάς, και ομολογουμένας παρά πάντων των θεολόγων ταύ,

τας. "Η χάρις, άλλη μεν λέγεται προκαταρκτική, και φωτιστική, Ήτις

πάσιν άνθρώποις δίδοτα, χωρίς συνεργείας του αυτεξουσίου, προηγεί

τα γάρ αυτού. Tνα γνωρίση ό άνθρωπος την αλήθειαν των θείων προς

ταγμάτων, και ελευθέρως συγκατατεθή (Περί ταύτης της χάριτος της

προκαταρκτικής λέγει ό Θεοφύλακτος Βουλγαρίας ερμηνεύων το «Ουμή

» διδαξωσιν έκαστος τον πλησίον αυτού, λέγων· Γνώθι τον Κύριον» (έν Κεφ.

ή της προς Έβρ.) «Του Θεού την φύσιν ημών τή προλήψει θεώσαν

»τος, έλαμψεν έντας πάντων ψυχαίς το της αληθούς θεογνωσίας φώς,

και οιόν τις επιτηδειότης ενετέθη τη ανθρωπίνη φύσει υπό της χάριτος

» προς το τον όντως ειδένα Θεόν», άλλη δε λέγεται χάρις ενδυναμούσα,

ήτις ενισχύει την ανθρωπίνην θέλησιν εις το να αγαπήση το αγαθόν,

ουκ αναγκάζουσα, αλλά μεθ’ ήδονής αυτήν πείθουσα άλλη συνεργούσα,

ήτες μετά του ενεργούντος το αγαθόν συνεργεί, να εις έκβασιν και

τελος φέρη την πράξιν του αγαθού, άλλη λέγεται διαμένουσα, και δι

καιούσα, ήτις κάμνει τον άνθρωπον νά διαμένη εν τώ αγαθώ μέχρι

τέλους, μόνος κληρουμένη τους προωρισμένος άλλη λέγεται έκτική,

και καθ' έξιν. Ήτις εις βάθος είναι εγκεκλαμμένη τώ ανθρώπω και

μένουσα, τόσον όταν ενεργή το αγαθόν, όσον και όταν δεν το ενερ

γή και αύτη μόνον τους προωρισμένος δίδοται, Θεού αγάπη, και αρρα

βών, και χάρισμα εν ταις άγιας γραφας όνομαζομένη, παρά δε του

Βασιλείου εν τοις περί του αγίου Πνεύματος (κεφ. κ.τ.) και παρά του

Αλεξανδρείας Κυρίλλου (βιβλ. δ. εις τον Ησαΐα) με την τέχνην πα

ρομοιαζομένη. Ήτις άει μεν ευρίσκεται καθ' έξιν εν τω τεχνίτη, ουκ

αεί δε, ουδε αδιαλείπτως τις ενεργείας προβάλλει. Αι μεν ούν τρεις

πρώτα χάριτες, ή προκαταρκτική, λέγω, ή ένδυναμούσα, και ή συνερ

γούσα, δίδονται και προς εκείνους, οίτινες πρός καιρόν ευρίσκονται

έντή αρετή, και χάριτι, ύστερον δε έκπίπτοντες κολάζονται. Αι δε

δύω, ή διαμένουσα, και ή έκτική, εις μόνους τους προωρισμένους, ών

το αυτεξούσιου μένει εδραίον εις το αγαθόν, και την αρετήν, δι' ο και

μόνα αύται επισφραγίζουσι τον προορισμών, και τα του προορισμού

έργα, και αποτελέσματα κυρίως λέγονται. Αν δε τρεις άνωτέρω, κατα

χρηστικώς έργα του προορισμού ονομάζονται, καθ’ό την σωτηρίαν εις

τον σωζόμενον εύκολύνουσιν (παρά τω θεολογικό του Κορεσσίου).
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Ερμηνεία, -

Η αιτία και τών δύω τούτων επιστολών, έστάθη κάποιος Πρεσβύτερος Σίκκης, ονόματι Aπάριος. Συντόμως δε και πε

ριληπτικώς θέλομεν έρμηνεύσει αυτάς, και κατά το νόημα μόνον, άλλ' ουχί και κατά λέξιν πάσαν, διά νά φύγωμεν την

πολυλογίαν. Φαίνεται λοιπόν ότι η υπόθεσις του Απαρίου τούτου, οιονεί οικονομικώς ήκολούθησε, να υπό της παρούσης

συνόδου στηλιτευθούν τα υπερήφανα νεωτερίσματα, όπου έμελλον να επινοήσουν οι Πάπα της Ρώμης. Η Αναμαρτησία,

λέγω, ή Μοναρχία, ή θρυλλουμένη Έκκλητος, και επί τούτοις ή νοθεία, και διαφθορά μεν, την οποίαν από τότε έπεχείρησαν

να κάμουν οι δυτικοί εις τά βιβλία των ιερών συνόδων, και τών κατά μέρος πατέρων, έκ τού εναντίου δε, ή εν τοις Γρα

κας, και Ανατολικούς ανόθευτος φυλακή των αυτών βιβλίων. Τα οποία πάντα αποδεικνύονται εκ τούτων των δύω της πα

ρούσης συνόδου επιστολών. Και διά να αρχίσωμεν από το πρώτον. Ο Απάριος ούτος Πρεσβύτερος ών εις την έν Σίκκη

έπισκοπήν της Αφρικής, και διά εγκλήματα κανονικά όπου έκαμεν ελεγχθείς συνοδικώς, έχωρίσθη από την κοινωνίαν τών

: αυτού, και των Επισκόπων, και Κληρικών. Απελθών δε εις Ρώμην δύω φορας, και εις τον καιρών του

Zωσίμου, και εις τον καιρών του Κελεστίνου, έδέχθη εις κοινωνίαν παρ' αυτών, και ου μόνον τούτο, αλλά και με γράμματα

συστατικά, παρ' αυτών εφοδιασθείς, υπέστρεψεν εις την Αφρικήν με τον Φαυστνον Επίσκοπο, τον τοποτηρητήν τών αυτών

Παπών. Ότις, και με όλον όπου έβαλε τας δυνάμεις του όλας να αθωώση τον Απιάρον από τα κατ' αυτού λεγόμενα έγ

κλήματα, προστάτης μάλλον, ή κριτής, και ένδικος, ή διαγνώστης γενόμενος, εις μάτην έκοπίασε. Διότι ο Απάριος υπό της

οικείας ελεγχόμενος συνειδήσεως, ώμολόγησε φανερά, ότι αληθώς υπόδικος ήταν εις τά εγκλήματα όπου έκατηγορείτο. Ως

τούτο δείκνυται από την β. ταύτην προς Κελεστίνον επιστολή. Και ιδού ή άναμαρτησία του Πάπα στηλιτευομένη δράτα.

Αύω γάρ Πάπα, και ο τοποτηρητής αυτών τρεις, τώ άκοινωνήτω εφάνησαν συγκοινωνούντες παρανόμως, και ακολούθως άμαρ

τάνοντες. Ελέγχει ή σύνοδος αύτη τον Κελεστίνον λέγουσα, κανείς δεν θέλει πιστεύσει, ότι, εις ένα μόνον Επίσκοπο, τον

Ρώμης δηλαδή, δύναται να δώση ο Θεός όλην την δικαιοκρισία, και όχι εις τόσους Επισκόπους όπου συναθροισθούν εις την

σύνοδον. «Ουδείς έστιν, όστις πιστεύσει, εν ώ τινι δήποτε δύνασθαι τον Θεόν ημών έμπνεύσαι την δικαιοσύνη, τους δε άναρι

•θμήτος εις σύνοδον συνηθροισμένος Ιερεύσιν, άρνεσθαι». Και ιδού ή μοναρχία του Πάπα κατακρημνίζεται. Δίδει Κομμο

νιτώριον γράμμα, ήτοι ένταλτήριον και προστακτήριον εις τον Φαυστίνον τον τοποτηρητή, ο Πάπας Ζώσιμος, μέσα εις το

όποιον γράφει τον έ κανόνα της Σαρδικής διορίζοντα, ότι, εάν Επίσκοπος κατηγορηθή, και κρίνωσιν αυτών οι της επαρχίας

Επίσκοποι, ούτος νά έκκαλή την κρίσιν του εις τον "Ρώμης, όστις να στέλλη κριτάς από το πλευρόν του, διά να κρίνωσε τον

Επίσκοπο». Ομοίως γράφει και τον ιδ. της αυτής Σαρκής διορίζοντα, ότι οι Πρεσβύτεροι, και Διάκονοι, οι παρά ογλου

Επισκόπου αφορισθέντες, να έχωσιν εξουσίαν να πηγαίνωσιν εις τους πλησιoχώρους να κρίνωνται. Και τούς δύω τούτους

κανόνας επιγράφει ψευδώς, ότι είναι της έν Νικαία ά. συνόδου. Αλλά η σύνοδος αυτή, και με τα αντίγραφα ίσα των κανόνων,

όπου έφερε πρώτον δΚαικιλιανός, και με τα αυθεντικά, και άληθέστατα ίσα τών αυτών κανόνων της έν Νίκαια, όπου έστά

λησαν ύστερον, τόσον από τον Κωνσταντινουπόλεως Αττικόν, όσον και τον Αλεξανδρείας Κύριλλον, διά Ιννοκεντίου Πρεσβυ

τέρου, και Μαρκέλλου Υποδιακόνου (διά μέσου των οποίων εστάλησαν τα αυτά και εις τον Βονιφάτιον Pώμης υπό της

αυτής συνόδου) παραβάλλουσα τους δύω κανόνας αυτούς, και μηδέν τοιούτον διορίζοντας εύρούσα τους έν Νικαία κανόνας,

απέδειξε ψευδόμενον τον Ζώσιμο, και ακολούθως ψευδεπίπλαστον την παρ' αυτού ζητουμένην έκκλητον, των μη υποκειμένων

αυτώ Επισκόπων, και Πρεσβυτέρων, και Διακόνων. Διό και την έκκλητον ταύτην την εις τον "Ρώμης, να κατά κράτος άπο

βάλη εις το μετά ταύτα, ου μόνον περί τούτου επίτηδες εξέθετο τους δύω κονόνας τον λς" και ρλδ, άλλά δή και εις τον

Κελεστίνον προστακτικώς γράφει «Εκβιβαστάς τοίνυν Κληρικούς υμών, τινών αιτούντων, μη θέλετε αποστέλλει, μήτε παρα

-χωρείν. Ένα μή τον καπνώδη τύφον του κόσμου, δόξωμεν εισάγεντή του Χριστού έκκλησία, ήτις το φώς της άπλότητος,

και της: την ημέρα, τους τόν Θεόν δεν επιθυμούσι προσφέρει». Και πάλιν «Τούς εντεύθεν παραγινομένους

ευχερώς μη προσδέχησθε, μηδέ τούς παρ' ημών αποκοινωνητέους, εις κοινωνίαν του λοιπού θελήσητε δεξασθαι». Αλλά και

περί του Απαρίου γράφει. Εάν θέλη να αθωώση αυτών ο Πάπας, ότι η Αφρική τούτο δεν υπομένει εις το εξής. Αλλά τυχόν

ώς παράνομον καταφρονήσει. Και ου μόνον τούτο. Αλλά και διαφθορείς των βιβλίων τους Δυτικούς ή σύνοδος αύτη άπέδειξε,

αληθείς δε τους Ανατολικούς. Εν γάρ τη παρούση προς Βονιφάτιον επιστολή, τάδε φησε «Τις γάρ αμφιβάλλει τά ίσα άλη

-θέστατα είναι έν Γραικούς, της εν Νικαία συναθροισθείσης συνόδου, άτινα απο ούτω διαφόρων τόπων, και επισήμων Γραικών,

προσενεχθέντα, και συγκριθέντα, ομονοούσιν».

--------------------------------------------------------------------
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ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΡΟΣΚΑΝΟΝΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ,

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ.

--

α

Ο έν άγιος πατήρ ημών Διονύσιος, μαθητής έχρημάτισε του Ωριγένους (1), Πρεσβύτερος της εν Αλεξανδρεία έκκλη
ν

σια ζ (2) πρότερον γεγονός, περί δε το 232, έτος από Χριστού, την διδασκαλίαν των κατηχήσεων λαβών (3) ύστερον εν έτει

247. Eπίσκοπος της Αλεξανδρείας κατέστη, τον Ηρακλή, διαδεξάμενος, τρισκαιδεκατονόντα, της ΑλεξανδρείαςΑρχιεπίσκοπονΕ

έπι δε του διωγμού του Δεκίου, πασθείς από στρατιώτας, εφέρθη εις Ταπόσιριν(5), ήτις πολιχνιόν έστιν, ευρισκόμενον μεταξύ Αλεξαν

δρείας και Κανωβίου, κατά το λεξικών του Βαρυδράντου. Κατά δε το 257 έτος, επί του Ουαλεριανού του διώκτου, παραστάς εις τον ήγε

μόνα Αιμιλιανών και την καλήν ομολογίαν της πίστεως ομολογήσας ο τρισμακάριος, έξορίζεται εις Κεφρώ, πόλιν της Λιβύης έρημοτάτην

(6) Μετά δε τρεις χρόνους, (7) ανακαλεσθείς από την εξορίαν εις Αλεξάνδρειαν, εν αρχή της του Γαλήνου βασιλείας, του υιού μεν του

Ουαλερίου, ήμερωτέρου δε φανέντος εν αρχή περί τους Χριστιανούς, με όλη του την δύναμινήγωνίσθη ο τρισόλβιος να επιστρέψη τουςα

ρετικούς, και να συρράψητά τότε γεγονότα σχίσματα έντή έκκλησία παρά τών Ναυατιανών, και νά φιλιώση τον Pώμης Στέφανο,

και Κυπριανών τον Καρχηδόνος, τους προς άλλήλους διαφερομένους, άν πρέπη να βαπτίζωνται οι αιρετικοί, και σχισματικοί,

επιστρέφοντες εις την ορθοδοξία, ή αν δεν πρέπη (8), (και με όλον όπου με τον Κυπριανών ήταν σύμφωνος, όπου ήθελε να
άναβαπτίζωνται οι τοιούτο, ώς λέγει ο Ιερώνυμος έν τώ καταλόγω των έκκλησιαστικών συγγραφέων περί ού όρα εις τα προ

λεγόμενα του κανόνος της έν Καρχηδόνι συνόδου), Γενναίως δε και κατά Σαβελλίου ήγωνίσατο (9), και μέ τάς σοφάς του δια

λέξεις έπεισε τους άπο Νέπωτος καλουμένους χιλιαστάς (περιών όρατά προλεγόμενα της β' συνόδου) νά παραιτήσουν τα κακόδοξά

των φρονήματα (10). Εν έτει δε 265 (11) παρακαλεσθείς να υπάγη εις την εν Αντιοχεία συγκροτηθείσαν σύνοδο κατά Παύλου

του Σαμοσατέως (12), νά υπάγημεν σωματικώς δεν έδυνήθη διά το γήρας και την ασθένεια, διεπιστολής του δε έφανέρωσε την

ορθόδοξον γνώμη της πίστεως, και τον Σαμοσατέα διαποκρίσεων δέκα έξιλέγχει (13). Κατ' αυτό δε το έτος, όπερ ήτον δω

δέκατον έτος της Γαλήνου βασιλείας, μετέστη προς Κύριον, δεκαεπτά χρόνους της Αλεξανδρείας άρχιερατεύσας (14). Κοντάδε

εις τά άλλα του συγγράμματα (τα οποία δρα εις την ιδ. σελ. περί των υπομνηματιστ. του ά, τόμ. της σειράς της οκτατεύχου,

και την Κανονικήν ταύτην συνέγραψεν επιστολήν εν έτει 260. κατά τον Μίλαν. (έν τώβ' τόμ. των συνοδικών), και απέστειλε
- ν- » Α. -- - -- » - ν ν - Λ, τ

πρός τίνα Βασιλειδην Επίσκοπον τών της Πενταπόλεως παροικιών, κατά τον Ευσέβον (βιβλ. ζ. κεφ. 26), διηρημένη, ούσαν

εις κανόνας. δ. και επικυρωθείσαν, αορίστως μεν από τονά της δ. ώρισμένως δε από τον β' της οικουμενικής ς" και διά της

επικυρώσεως ταύτης οικουμενικήν τρόπον τινά αναλαμβάνουσαν δύναμιν. Ευρίσκεται δε αύτη εν τω β' τόμ. τών Πανδέκτων, και

εν τώ ά, τόμ. των Συνοδικών σελ. 106 (15) - -

ΟΙ Δ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝ

ΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΟΙ, ΕΙΣ ΟΥΣ ΔΙΗΡΗΤΑΙ Η ΠΡΟΣΤΟΝ ΕΠΙ

ΣΚΟΠΙΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΔΕΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΥΤΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ.

Κανών Α.

τις πιο Έπέστειλάς μο, πιστότατε καλογιώτατε υιέ μου, πυνθανόμενος καθ' ήν ώραν άπονηστίζεσθαι δει την

του Πάσχα ήμέραν. Τινάς μέν γάρ των αδελφών λέγειν φής. Ότι χρή τούτο ποιείν προς άλεκτοροφωνίαν. Τ

νάς δε ότι άφ έσπέρας χρή. Οι μεν γαρ έν Ρώμη άδελφοι, ώς φασι, περιμένουσι τον άλέκτορα. Περί δέ των

ένταύθα, έλεγες ότι τάχιον. Ακριβή δε όρον τιθένα έπιζητες, και ώραν πάνυ μεμετρημένη». Όπερ και δύσκολον,

και σφαλερόν έστι. Το μεν γαρ ότι μετά τον τής Αναστάσεως του Κυρίου ημών καιρόν χρήτης έορτής, και της

ευφροσύνης ενάρχεσθαι, μέχρις εκείνου τάς ψυχάς τας νηστείας ταπεινούντας, υπο πάντων όμοίως όμολογηθή,

(1) "Ο Ευσέβιος βιβλ. ς". τής ιστορίας κεφ. 29.

(2) ο Ιερώνυμος εν τω καταλ, των εκκλησιαστικών συγγραφ,
(3) Ο Καβε τόμο 1. σελ. 124.

(4) ο,τε Ευσέβιος και ό Κάβε αυτόθι.

(5) "Ο Ευσέβιος αυτόθι κεφ. 40.

(6) ο Ευσέβιος βιβλ. ζ, κεφ. 11.

(7) ο Κάβε αυτόθι. - -

(8) ο Ευσέβιος βιβλ. τ. κεφ. 46, και βιβλ. ζ. κερ. δ και ε, και

κεφ. 2. και 3.

(9) ο Ευσέβ. αυτοθ, κεφ. 24.

(10) ο Ευσέβι αυτό, κεφ. 6.

(11) ο Καβε αυτόθι. -

(12) ορα την υποσημείωσιν του εθ της ά. συνόδου. Σημείωσα όμως
ότι η τελευταία και πολυανθρωποτέρα σύνοδος κατά Παύλου του Σα

μοσατέως, συνήχθη επί "Αυρηλιανού κατά τό 272 έτος. Κατά τον Ευ

σέβον, βιβλι ζ, κεφ. 29. ώς εν τω αυτώ ιθ. τις ά, δηλούται.

όρα και την υποσημ. του ά της β'

(13) Όρα ταύτας εν τώ ά. τόμ. των συνοδικών. σελ. 111. ό δε Δο

σίθεος εν τη δωδεκαβίβλ. λέγει, ότι από της επιστολής ταύτης του Διο

νυσίου, έλαβαν παράδειγμα άπαντες οι αρχιερείς και πατριάρχα, οι

μετά ταύτα, να γράφουν εις τας μελλούσας συναθροίζεσθαι συνόδους

τοιαύτας επιστολάς, το φρόνημα περιεχούσας της πίστεως, όταν δι' α

σθένειαν, ή γήρας, ή άλλην αναγκαίαν περίστασιν δεν έδύναντο νά ύ

πάγουν αυτοπροσώπως εις την σύνοδον,

(14) Ευσέβι αυτόθι, κεφ. 28.

(15) Τον θείον τούτον Διονύσιον κανονικόν όνομάζει ο μέγας Βασί

λειος εν τώ ά. κανόνι, ούτος δε πρώτος ό άγιος φαίνεται ότι κατό

βαλε τα θεμέλια του δόγματος της καθ' υπόστασιν ενώσεως των δύω

του Χριστού φύσεων. Λέγει γαρ εν τη ί, αποκρίσει προς τον Σαμοσα

τέα. «Αυτός εγένετόμοι εις Θεόν και Κύριον Ιησούν ό εις ών Λόγος,

μία αυτού υπόστασης, και εν πρόσωπον,» επάνω δε εις τα θεμέλια

ταύτα ο θείος Κύριλλος και ή η σύνοδος μετά ταύτα, το μέγα δόγ

μα της καθ' υπόστασιν ενώσεως εποικοδόμησαν,
-
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σεται. Κατεσκεύασας δε διών έγραψάς μοι πάνυ υγιώς και των θείων ευαγγελιστών αισθόμενος. Ότι μηδέν απη

κριβωμένον έν αυτούς περί της ώρας, καθ' ην άνέστη, φαίνεται. Διαφόρως μέν γάρ οι Ευαγγελιστα τους επί το

μνημειονέλθόντας ανέγραψαν κατά καιρούς ενηλλαγμένους, και πάντες άνεστηκότα τον Κύριον έφασαν εύρημένα,

* * * 1 «Και όψε Σαββάτων, ώς ο Ματθαίος είπε. Και πρωί σκοτίας έτι ούσης, ώς ο Ιωάννης γράφει. Και

όρθρου βαθέως, ώς ο Λουκάς. Και λίαν πρωί ανατείλαντος του ήλιου, ώς ο Μάρκος». Και πότε μεν ανέστη, σα

φώς ουδείς απεφήνατο. Ότι δε όψε Σαββάτων τή επιφωσκούση μιάς Σαββάτων, μέχρις ανατολής ήλιου τής

μιάς Σαββάτων, οι επι το μνημείον παραγενόμενοι, ουκέτι κείμενον εαυτώ, κατέλαβαν αυτόν, τούτο άνωμολόγη

ται. Και μηδε διαφωνεί, μηδέ εναντιούσθαι τους Ευαγγελιστές προς άλλήλους υπολάβωμεν. Αλλ' ει και μικρο

λογία τις είναι δόξει περί το ζητούμενον, ει συμφωνούντες πάντες έν εκείνη τη νυκτί τό του κόσμου Φώς τον

Κύριον ημών ανατεταλκένα, περί την ώραν διαφέρονται. Αλλ' ήμες ευγνωμόνως τα λεχθέντα, και πιστώς άρ

* * 1 Ιμόσαι προθυμηθώμεν. Το μεν υπό του Ματθαίου λεχθέν, ούτως έχει. «Όψε Σαββάτων τη έπιφωσκούση

- εις μίαν Σαββάτων ήλθε Μαρία η Μαγδαληνή, και ή άλλη Μαρία θεωρήσαι τον τάφον. Και ιδού σεισμός έγές

»νετο μέγας "Αγγελος γάρ Κυρίου καταβάς εξ ουρανού προσελθών απεκύλισε τον λίθον, και έκάθησεν επάνω

αυτού. Ήν δέ ή ιδέα αυτού ώς άστραπή, και το ένδυμα αυτού λευκών ώσει χιών. Από δε του φόβου αυτού, ε

σείσθησαν οι τηρούντες, και εγένοντο ώσει νεκροί. Αποκριθείς δε ό Άγγελος είπε τας γυναιξί Μη φοβείσθε ύ

εμείς. Όίδα γάρ ότι Ιησουν τον εσταυρωμένον ζητείτε, ουκ έστιν ώδε. Ηγέρθη, καθώς είπε». Τούτο δε το λεχθέν

υψέ. Οι μέν τινες οιήσονται κατά την κοινότητα του βήματος, την εσπέραν του Σαββάτου δηλούν. Οι δε σοφώτε

ρον εξακούοντες, ού τούτο, αλλά νύκτα βαθείαν έρoύσιν είναι Βραδύτητα και μακρόν χρόνον του όψε δηλούντος

Και ότι νύκτα λέγει, και ουχ έσπέραν, έπήγαγετή επιφωσκούση εις μίαν Σαββάτων. «Και ήκον, ούπω ώς οι λοιποί

οφασι, τα αρώματα φέρουσα, αλλά θεωρήσαι τον τάφον, και εύρον τον σεισμών γεγονότα, και καθήμενον τον Αγ

»γελον επί του λίθου, και άκηκόασι παρ' αυτού, ουκ έστιν ώδε, ηγέρθη. Ομοίως ο Ιωάννης εν μιά των Σαββά

ντων, φησί, Μαρία η Μαγδαληνή ήλθε πρωί σκοτίας έτι ούσης εις το μνημείον, και βλέπει τον λίθον ηρμένον

» άπό τού μνημείου. Πλήν παρά τούτω σκοτίας έτι ούσης εις το μνημείου προεληλύθει. Ο δε Λουκάς φησί, το

νμέν Σάββατονήσύχασαν κατά την εντολήν, τη δεμιά των Σαββάτων όρθρου βαθέος επί το μνήμα ήλθον φέρου

σα, ά ήτοίμασαν αρώματα. Εύρον δε τον λίθον αποκεκυλισμένον από του μνημείου». Ο βαθύς όρθρος, ίσως

προϋποφαινομένην αυγήν την έωθινήν εμφανίζει της μάς τών Σαββάτων. Διά τό παρωχημένα ήδη τελείως σύν

ή μετ' αυτό νυκτί πάν το Σάββατον, και ετέραν άρχεσθαι ήμέραν, ότε ήλθον, τα αρώματα, και τα μύρα φέρουσα,

Οθεν δήλον ώς ανειστήκει προ πολλού. Τούτω κατακολουθεί και ο Μάρκος λέγων. «Ήγόρασαν αρώματα, να ελ

βούσα άλειψωσιν αυτών, και λίαν πρωί της μιάς Σαββάτων, έρχονται έπι το μνημείο», άνατείλαντος του ήλιου,

Λίαν μεν γαρ πρωί και ούτος είπεν. Όπερ ταυτόν έστι τώ, βαθέος όρθρου. Και έπήγαγεν, ανατείλαντος του ή

λίου. Η μεν γαρ όρμή, και ή οδός αυτών δήλον ώς όρθρου βαθέος, και λίαν πρωί κατήρχθη, παρέτειναν δέκα

τά την πορείαν, και περί το μνημείονδιατρίβουσα μέχρις ανατολής ήλιου. Και λέγει και τότε ταύταςό Νεανίσκος

όλευχείμων, ηγέρθη, ουκ έστιν ώδε. Τούτων ούτως εχόντων. Τούτο τους ακριβολογουμένος αποφαινόμεθα (1), κα

τά ποίαν ώραν, ή και ποιον ήμιώριον, ή ώρας τέταρτον, άρχεσθαι προσήκε της επιτή του Κυρίου ημών εκ νεκρών

αναστάσει χαράς. Τους μεν λίαν επιταχύναντας, και πρόνυκτός ήδη μεσούσης άνέντας, ώς όλιγώρους και άκρα

τες μεμφόμεθα, ώς παρ' ολίγον προκαταλύοντας τον δρόμον, λέγοντος άνδρός σοφού. «Oύ μικρόν έν βω το πα

•ραμικρό.» Τούς δέ έφυστερίζοντας και διαρκούντας έπι πλείστον, και μέχρι τετάρτης φυλακής έγκαρτερούντας

καθ' ήν και τους πλέουσιν ο σωτήρ ημών περπατών επί της θαλάσσης έπεφάνη, ώς γενναίους, και φιλοπόνους απο

δεχόμεθα. Τους δε μεταξύ, ώς έκινήθησαν, ή ώς ήδυνήθησαν, αναπαυσαμένος, μή πάνυ διοχλώμεν, έπει μηδέ τάς

εξ των νηστειών ήμέρας ίσως, μηδέ όμοίως πάντες διαμένουσιν. Αλλ' οι μεν και πάσας υπερτιθέασιν, άσιτοι δια

τελούντες. Οι δε δύω. Οι δε τρεις. Οι δε τέσσαρας. Οι δε, ουδεμίαν. Και τους μεν πάνυ διαπονηθείσιν εν ταις ύ

περθέσεσν, είτα αποκαμούσι, και μονονού εκλείπουσί, συγγνώμη της ταχυτέρας γεύσεως. Eι δέτίνες, ουχ όπως

ούχ υπερτιθέμενοι, αλλά μηδε νηστεύσαντες, ή και τρυφήσαντες, τάς προαγούσας τέσσαρας, είτα έλθόντες επί τάς

τελευταίας δύω, και μόνας ήμέρας, αυτάς υπερτιθέντες, τήν τε Παρασκευήν και το Σάββατον, μέγα τι και λαμ

πρόν ποιείν νομίζουσιν, άν μέχρι της έω διαμείνωσιν. Ουκ ομαι την σην άθλησιν αυτούς πεποιείσθαι, τους τάς

πλείονας ημέρας προησκηκόσι. Ταύτα μεν, ώς φρονώ, συμβουλεύων περί τούτων έγραψα,

Ερμηνεία,

Φαίνεται ότι ερώτησεν ο θείος Βασιλείδης τον μακάριον τούτον Διονύσιον διά να του φανερώση εγγράφως την ακριβή ώρα,

καθ’ ήν ανέστη ο Χριστός. Και πότε πρέπει να αρχίζη η χαρά της αναστάσεως του Κυρίου, και ή της νηστείας κατάλυσις.

Διότι, καθώς φαίνεται από την παρούσα επιστολή, είχαν κάποιαν διαφωνίαν οι χριστιανοί αναμεταξύ τους περί τούτου. Και άλλοι

μεν έλεγαν, ότι πρέπει να αρχίζη η χαρά της εορτής, και ή της νηστείας κατάλυσις, αφ' εσπέρας, οι οποίοι ήταν οι εν Αλε

ξανδρεία ευρισκόμενοι άλλοι δε πάλιν, πως όταν λαλήση ο πετεινός, οποίοι ήταν οι εν τη Ρώμη. Διά τούτο λοιπόν έζήτησε να

του γράψη ακριβώς την ώραν της αναστάσεως του Χριστού, διά να αρχίζη ή εορτή, και η κατάλυσις από όλους συμφώνως εις

ώραν διωρισμένη. Προς ταύτην λοιπόν την ερώτησιν άποκρινόμενος ο ιερός Διονύσιος λέγει, πώς ή ακριβής και τελεία ώρα της

του Χριστού, αναστάσεως που ζητεί, είναι δύσκολον και σφαλερόν να διορισθή. Διότι (λέγει) πώς μεν πρέπει να αρχίζη ή χαρά

(1) Εν άλλοις, απολογούμενα,

- -- - - - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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της εορτής, και ή κατάλυσις ύστερα από την ανάστασιν του Χριστού, τούτο από όλους συμφώνως κηρύττεται, και ομολογείται,

Εν ποια δε ώρα άνέστη, τούτο είναι το άπορον. Επειδή και οι ιεροί Ευαγγελιστα έφανέρωσαν μόνον τους κατά διαφόρους καιρούς

ελθόντας εις το μνημείο, και είπαν, ότι όλοι εύρον αναστάντα τον Κύριον, άμή δεν έσημείωσαν, και την ώραν ακριβώς, κατά την

οποίαν ανέστη, με το να λέγουσιν, ο μεν Ματθαίος, ότι ήλθον α’ γυναίκες όψε Σαββάτων, ο δε Ιωάννης, πρωί σκοτειας έτι

ούσης. Ο δε Λουκάς, όρθρου βαθέος, και ο Μάρκος, λίαν πρωί, και κατά ποίαν μεν ώραν άνέστη ο Κύριος, κανένας δεν έφα

νέρωσεν. Ότι δε εκείνοι που ήλθον εις το μνημείον ύστερα από το Σάββατον προς το ξημέρωμα της Κυριακής, δεν εύρον τον

Κύριον εις τον τάφο, τούτο ομολογούσαν όλοι, και καμμία διαφωνία, ή έναντιότης, δεν πρέπει να υπολάβωμεν, ότι είναι ανά

μεσα εις αυτούς. Πλη, αγκαλά και το ζήτημα είναι παραμικρό, αν δηλ. οι θείοι Ευαγγελιστα συμφωνούντες, ότι εις την

αυτήν νύκτα της Κυριακής άνέτειλεν από τον τάφον το Φώς του Κόσμου, ο Κύριος, διά την ώραν μόνον της αναστάσεως δια

έρονται. Αλλ' ήμες, λέγει ο άγιος, και το παραμικρόν τούτο θέλομεν διορθώσει, ήτοι θέλομεν εύρε, συμφώνους και κατά την

ώραν τους θείους Ευαγγελιστάς, άνισως συμβιβάσωμεν ευγνωμόνως προς άλληλα τά θεία ρητά. Διότι εκείνο όπου λέγει ο ιερός

Ματθαίος, όψε Σαββάτων. Οι μεν πολλοί θέλουν νομίσει, κατά την κοινήν συνήθεια, ότι δηλοί την έσπέραν του Σαββάτου,

Οι δε σοφώτερον έννοούντες, θέλουν είπε, ότι δηλοί νύκτα βαθείαν. Το γάρ όψε, κατά την κυριολεξία του, βραδύτητα, και

πολλήν αργοπορίαν δηλοί. Ταυτόν ειπείν, το μετά το Σάββατον διάστημα ": αι διά τούτο λέγει ύστερον ο Ευαγγελιστής,

τή επιφωσκούση εις μίαν Σαββάτων. Τό, όψε λοιπόν του Ματθαίου, και το σκοτειας έτι ούσης του Ιωάννου, και το, όρθ

βαθέος του Λουκά, και το λίαν πρωί του Μάρκου, ταυτοσήμαντα εισι. Δηλούσι γαρ ότι, αφ' ου άπέρασε το Σάββατο, και

όλη η νύκτα του Σαββάτου, και όταν άρχισεν ή αυγή της Κυριακής, ήλθον α γυναίκες, και έφερον τα αρώματα, προ του δε

να υπάγουν αυτα, φανερόν ότι ήταν αναστημένος ο Κύριος. Διότι άρχισαν μεν την οδοιπορίαν λίαν πρωί, ώς ο Μάρκος είπεν.

Επειδή δε εξώδευσαν τον καιρών εις αυτήν, εις το μνημείον έμειναν, έως ότου ανέτειλεν ο ήλιος. Διο επιφέρει ο αυτός, άνα

τελαντος του ήλιου. Τούτων ούτως ειρημένων, λέγει ο άγιος, εις εκείνους όπου ακριβώς εξετάζουν εις ποίαν ώραν της νυκτός,

ή εις ποίον ημιώριον, ή και εις ποιον τέταρτον της ώρας, πρέπει να αρχίζουν την χαράν της αναστάσεως του Κυρίου, και την

κατάλυσιν, τούτο αποφαντικώς οριζομεν. Ότι εκείνους μεν όπου πολλά ταχυνεύουν, και προ του μεσονυκτίου καταλύσουν, τούτους

ώς μικροψύχους και λαμάργους κατηγορούμε». Επειδή διά ολίγον διάστημα όπου έχουν ακόμη να υπομείνουν νήστες, καταλύουν

προ καιρού τον δρόμον της νηστείας που έκαμαν. Εις καιρόν όπου λέγει ένας σοφός, ότι και το παραμικρόν πράγμα, γενόμενον

εις ταύτην την ζωή, δεν είναι παραμικρόν (2), (διότι αν ήναι καλό, γεννά μεγάλους μισθούς. Και αν ήναι κακόν, γεννά μεγά

λας πονάς εις την άλλην ζωήν). Εκείνους δε που έκ τού εναντίου βραδύνουν και καρτερούν νήστες έως την τετάρτην φυλα

κήν της νυκτός, κατά την οποίαν εφάνη ο Σωτήρ, ότε έζη, περπατών επάνω εις την θάλασσα, και ερχόμενος προς τους Μα

θητάς του, ταυτον ειπείν, τους καρτερούντας έως την αυγήν της Κυριακής, τούτους ώς άνδρειους έπαινούμε, και φιλοπόνους.

Εις εκείνους δε, οπού εις το άναμεταξύ του μεσονύκτου και της αυγής το διάστημα, κατέλυσαν την νηστεία, καθώς έδυνήθη

σαν, δεν προξενούμεν πολλήν ενόχληση, πώς τάχα δεν έκαρτέρησαν έως και εις την αυγήν. Επειδή μήτε τάς έξτής μεγάλης

εβδομάδος ημέρας όλοι ομοίως νηστεύουσιν. Αλλ’ άλλοι μεν όλας άστοι διαπερνούσιν, άλλοι τάς δύω, άλλοι τάς τρεις, άλλοι

τάς τέσσαρας, και άλλοι καμμίαν άσιτοι δεν άπερνούσιν, όθεν εις εκείνους μεν, όπου απέκαμαν πλέον, και σχεδόν ώλγοθύ

μησαν από την νηστεία, συγχώρησις δίδεται διά την ταχυτέραν κατάλυσιν της νηστείας. Εκείνοι δε όπου όχι μόνον άσιτοι

δεν άπέρασαν καμμίαν ημέραν της μεγάλης εβδομάδος, αλλά μηδε ένήστευσαν με ξηροφαγία, και μονοφαγίαν, μάλλον δε

και έτρύφησαν τις τέσσαρας. Eίτα τάς δύω μόνας, την μεγάλην Παρασκευή, και το μέγα Σάββατο, άστο διαπεράσαντες,

νομίζουσιν ότι κάμνουσι μέγατι, και λαμπρόν κατόρθωμα, αν μείνωσι νήστες έως την αυγήν της Κυριακής. Ούτο, λέγω, δεν

νομίζω πώς έδοκίμασαν την αυτήν κακουχίαν με εκείνους όπου ένήστευσαν ολοκλήρους τάς τέσσαρας ημέρας. Ανάγνωθι

και τον πθ. τής σ'. -- -

Κανών Β.

Περί δε των εν Αφέδρω γυναικών, ει προσήκεν αυτάς ούτω διακειμένας εις τον ναόν εισιένα του Θεού, περιτ

τόν και το πυνθάνεσθαι νομίζω. Ουδέ γάρ αυτάς, ομαι, πιστάς ούσας, και ευλαβείς, τολμήσειν ούτω διακειμένας,

ή τή τραπέζη τη άγια προσελθεί, ή του σώματος, και του αίματος του Χριστού προσάψασθαι Ουδε γάρ ή την

δωδεκαετή βύσιν έχουσα προς την ίασιν έθιγεν αυτού, αλλά μόνου του κρασπέδου. Προσεύχεσθαι μεν γαρ όπως αν

έχη τις, και ώς άνδάκητα μεμνήσθαι του Δεσπότου, και δεσθαι βοηθείας τυχεί, ανεπιφθονον. Εις δε τά άγια

τών άγιων, ό μη-πάντη καθαρός και ψυχή, και σώματι, προσιένα κωλυθήσεται

Ερμηνεία,

» Ερωτηθείς και περί τούτου ο άγιος, άνισως αι γυναίκες έν τους καταμηνίας αυτών ευρισκόμενα (3) πρέπει νά έμβαίνουσιν εις

(1) Ότι δε, το όψε, το ύστερον δηλοί, και αντί της μετά προθέ

σεως εκλαμβάνεται, και ο Ξενοφών εν τη Κυροπαιδεία μαρτυρεί, ειπών

«Οψε του πολέμου.» Αντί του μετά τον πόλεμον.

(2) Το γνωμικόν τούτο τη λέγον «Το μικρόν εν βίω ού παραμι

ακρόν», αυτολεξεί αναφέρει και ο μέγας Βασίλειος εν τη αρχή του περί

βαπτίσματος δευτέρου λόγου, λέγων ότι επέτις των παρ' ημίν σοφών.

Τις δε ό σοφός ούτος; ήμύν άδηλον.

(3) Τούτο γαρ δηλοί τό εν αφέδρω. Διά τί από, ήτοι χωριστά α

πό τάς έδρας των λοιπών αι έβραϊδες γυναίκες εκάθηντο, και ησύχαζον,

όταν ήθελεν έλθει εις αυτάς ή τών καταμηνίων βύσις, έως όπου απερ

νούσαν επτά ημέρα, ή και περισσότερα, καθώς ερμηνεύει ό Ζωναράς.

«Γυνή γάρ, φησιν, ήτις άν ή βέουσα αίματα, και έσται ή βύσις αυτής

εν τω σώματι αυτής, επτά ημέρας έσται εν τη αφέδρω αυτής. Πάς

» βάπτόμενος αυτής, ακάθαρτος έστα έως έσπέρας». (Λευιτικ. ιέ. 19)

- - - - - - - - - -
- - - -

---------------------------- ---- ---- , ----- , --- , ------

«Και πάλιν, και γυνή έν βύσει αίματος ημέρας πλειους, ουκ εν καιρώ

του αφέδρου αυτής, εάν και βέη μετά την άφεδρου αυτής, και πά

«σαι αι ημέρα φύσεως ακαθαρσίας αυτής, καθάπερ αι ημέρα της αφέ

κδρου αυτής, ακάθαρτος έσται (αυτόθι 25)». Διά τίδε την βύσιν του

τοιούτου αίματος, και την ταύτην έχουσαν γυναίκα ακάθαρτον ωνόμα

σεν ο Θεός, φαίνεται γάρ ότι ή" βύσις αύτη καθ’ό φυσική, και παρά

Θεού, ούτω γίνεσθαι συγχωρηθείσα μετά την παράβασιν, ούτε άμαρ

τία έστιν, ούτε ακαθαρσία. «Ου γαρ αληθώς αμαρτία ταύτα, ουδεία

ακαθαρσία, κατά τον Χρυσόστομον (σελ. 1059 του ά., τόμου της

σειρ) και των κατά φύσιν γινομένων ουδέν άληθώς ακάθαρτον, κατά

τον Θεοδώρητον (αυτόθι 1057) και κατά τον Θεόδωρον, ή Διόδωρον.

Ουδέν ακάθαρτον ει μη πονηρά διάθεσις (αυτόθι 1032). Δι' ού και αι

αποστολικά διαταγα (βιβλ. σ', κεφ. κς") ούτε νόμιμος μίξις, ούτε λέ

χος, ούτε αίματος φορά, ουκ ονείρωξις, μάνα δύναται ανθρώπου γύ

- , ----- , ------------------------
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τον ναόν του Θεού, απεκρίθη, ότι τούτο δεν είναι χρεία μήτενά το έρωτώσιν. Επειδή εκείνα, άν έχωσι την πρέπουσαν ειλά

βειαν εις τά Θεία, θέλουν εμποδισθή άπολόγου των, και δεν θέλουν τολμήσει ποτέ να πλησιάσουν εις την αγίαν τράπεζα,

και να μεταλάβουν του δεσποτικού σώματος, και αίματος, ευρισκόμενα εις τοιαύτην κατάστασιν τών καταμηνίων των. Διότι,
δίαιτα να έθυμηθούν κα την αμοιβούσα εκείνη γυναίκα, η οποία δια την φύση του αίματός της δεν ετόλμησε άπό πλή,

ευλάβειαν να πιάση το σώμα του Χριστού, αλλά μόνον την ποδίαν τού ιματίου του. Δεν είναι όμως έμποδισμένον νά προσεύ

χεται κάθε μία από αυτάς, όπως και άν ευρίσκεται (είτε κατ' ιδίαν εις τον οίκόν της, ή και έντώ προνάω της έκκλησίας) πα

ρακαλούσα τον Θεόν, και ζητούσα βοήθεια, και σωτηρίαν παρ' αυτού. Κωλύεται όμως να πλησιάζη εις τα άγια των άγιων,

ταυτών, είπε, να μεταλάβη τών άγιασμάτων, εκείνος που δεν είναι καθαρός ψυχή, και σώματι, οποία εισε και αι μετά των- - ν

καταμηνων γυναικες.

Κανών Γ. -

και κριθ. 1 Αυτάρκεις δε και οι γεγαμηκότες έαυτών οφείλουσιν είναι κριταί. Ότι γάρ απέχεσθαι άλλήλων προση
ζ, 5. κον έκ συμφώνου προς καιρόν. Ένα σχολάσωσι τη προσευχή, και πάλιν επί το αυτό ώσιν, άκηκόασ. Παύ

λου γράφοντος,

σιν, ή το άγιον Πνεύμα χωρίσα, ή μόνη ασέβεια, και παράνομος πρά

ξες. Διά τί λοιπόν, άν ούτως έχη το πράγμα, όχι μόνον ό παλαιός

νόμος, αλλά και οι κανόνες τών πατέρων αποφασίζουσιν ακάθαρτον την

τά έμμηνα πάσχουσαν γυναίκα. Προς τούτο, εξ αυτών πάλιν των πατέ

ρων αποκρινόμεθα, ότι ακάθαρτος ή βύσις τών καταμηνίων τούτων αι

μάτων λέγεται, Α. κατά την υπόληψιν των ανθρώπων. Πάντες γάρ άν

θρωποι κοινώς συγχανόμεθα, και ακάθαρτα, και βδελυκτά νομίζομεν

όσα ή φύσις διά των πόρων τού σώματος, ώς άχρηστα έκβάλλει, και

περιττά, τάς κυψελίδας, λέγω, των ώτων, τάς τζίμπλας των οφθαλμών,

τάς μύξας της βινός, τα φλέγματα του στόματος, τα ούρα, και ύπο

χωρήματα τής γαστρός. Ούτω δή και τα καταμήνια τών γυναικών

Β. λέγονται ακάθαρτα ταύτα. Επειδή διά των φυσικών ό Θεός πνι

δεύει τα γνωμικά, ήτοι τα ηθικά. Και διδάσκει διά τούτων, όπως έ

κείνα παγχάλεπα, κατά τον Θεοδώρητον (σελ. 1057, του ά. τόμου της

σειρ). Eι γάρ τα ακούσια μιαίνει, πολλώ μάλλον εναγή τα έκούσια

: αυτόθι) ήτοι άν τα φυσικά, και χωρίς το θέλημα του ανθρώ

που γινόμενα ήναι ακάθαρτα, πόσω μάλλον είναι ακάθαρτα τά άμαρ

τήματα, όπου κάμη με το θέλημά του Γ. λέγει ακάθαρτα τα κατα

μήνια των γυναικών ό Θεός (το όποιον, και κατά αλήθειαν είναι το μό

ναν, και κυρίως αίτιον) διά να εμποδίση τούς άνδρας να μη σμίγουν

με αυτάς, όταν έχουν τα τοιαύτά των καταμήνια, ώς λέγει ό Θεοδώ

ρητος (σελ. 1062, αυτόθι) ένα μεν, διά την σεμνότητα των ανδρών,

και την τιμήν των γυναικών, ώς λέγει ο Ισίδωρος (αυτόθι 1058)

και την αιδώ του νόμου της φύσεως, κατά τον Φίλωνα. Κυρίως δε και

εξαιρέτως διά την πρόνοια των γενομένων παιδίων. Διότι τα εκ των

τοιούτων σεσαπημένων, αχρήστων, και μεμολυσμένων αιμάτων των κα

ταμηνίων συλλαμβανόμενα, και διαπλαττόμενα βρέφη, ασθενέστερα γί

νονται εις την φύσιν, και εις άλλα μεν πολυποίκιλα παθη υπόκεινται,

μάλιστα δε ευκολώτατα την λέπραν γεννώση, και λωβά γίνονται, καθώς

συμφώνως και ό Θεωδώρητος, και ο Ισίδωρος, και ο Διόδωρος τούτο λέ

γουσιν (σελ. 1031 και 1568 και 1062 του ά. τόμου της σειρ). Διά

τούτο λοιπόν, και ακάθαρτου ώνόμασε την τά καταμήνια έχουσαν, και

ακάθαρτον τον συναπτόμενον άνδρα με αυτήν, κατά τον Θεοδώρητου,

και τους λεπρούς ένομοθέτησε να άποδιώκωνται έξω τών πόλεων, και πά

σης συναναστροφής ανθρώπων, κατά τον "Ισίδωρον, ίνα και διά την ά

καθαρσίαν, και διά τήν λέπραν, και αποδίωξιν τών μελλόντων γεννηθή

να παιδίων τους, εμποδίση τους γονείς από το να σμίγουν εν καιρώ

τοιούτω. Όθεν και αι Αποστολ και διαταγα (Βιβλ. ς", κεφ. . . .) του

το το ίδιον διορίζουσε. «Τών φυσικών φαινομένων ταις γυναίξιν, οι

άνδρες μη συνερχεσθωσαν προνοίας ένεκα των γενομένων». Ο δε Θεός

προβαίνωντας εις το έμπροσθεν προστάζει και να εξολοθρεύωνται, και

νά θανατόνωνται οι άνδρες, όπου κοιμηθούν με τας γυναικάς των, όταν

έχουν τα καταμήνια. «Και ανήρ, ός άν κοιμηθή μετά γυναικός αποκα

•θημένης, και αποκαλύψη την άσχημοσύνην αυτής, την πηγήν αυτής α

απεκάλυψε, και αύτη απεκάλυψε την βύσιν του αίματος αυτής, έξο

ολοθρευθήσονται αμφότεροι εκ της γενεάς αυτών (Λευιτικ. κ. 18)». Δι'

ό και ό Θεός διά Ιεζεκιήλ σημείον του δικαίου ανθρώπου λέγει να ή

ναι, τό νά μήν σμίγη με την γυναίκα του, όταν έχη τα καταμήνιά

της. » Και προς γυναίκα εν αφέδρω ούσαν ου προσεγγιεϊ (κεφ. ιή. 8)».

Διά ταύτα πάντα λοιπόν θέλωντας ό Θεός να βάλη ευλάβειαν και φό

6ον όχι μόνον εις τας γυναίκας, αλλά πολύ περισσότερον εις την άκρά

τητον όρμήν τών ανδρών, και πάλα, και νύν διά τών άγίων του

εμπόδισεν αυτάς άπό τό να εισέρχωνται εις τον καθ' αυτό ναόν, και να

μεταλαμβάνουν τα θεία μυστήρια, καθώς και ο κανών ούτος του θείου

πατρός αποφασίζει. Αλλά και ο ζ. του Τιμοθέου παρομοίως ταύτας

εμποδίζει να μη μεταλαμβάνουν, έως ού να καθαρισθούν. Ο δε σ'. του

αυτού εμποδίζει ταύτας, και να μη βαπτίζονται, έως ού να καθαρι

σθούν. Συμφώνως δε με τους ιερούς τούτους κανόνας θεσπίζει και ή

ιζ. του σοφού Λέοντος νεαρά, διορίζουσα. Ότι τόσον αι τίκτουσα

γυναίκες, όσον και εν τούς καταμηνίος ούσα, αβάπτισται μεν ούσα,

να μην βαπτίζονται, βαπτισμένα δε ούσαι να μη μεταλαμβάνουν,

εάν πρώτον δεν καθαρισθούν, έξω μόνον αν τύχη εις αυτές θανατη

φόρος ασθένεια. Εί δε και μερικοί προβάλλουσε το κζ. και κή, και

λ. κεφ. τους. Βιβλ. των Αποστολικών διαταγών, όπου λέγεται, ότι αι

γονόρροια, και ενυπνιασμοί, και κάθαρσις ή φυσική, και τα τοιαύτα,

ότι είναι παρατηρήματα Ιουδαϊκά, και άλλα τοιαύτα φαινόμενα έναν

τία εις τους ανωτέρω κανόνας, αποκρινόμεθα. Α. ότι την αιτίαν, διά

την οποίαν είπον ταύτα οι θείοι Απόστολοι, αυτοί μόνοι πάλιν οι -

διοι την εξήγησαν. Αύτη δε ήτον, διά τί αι έντους καταμηνίοις ούται

γυναίκες, ενόμιζον πώς εις τας ημέρας της καθάρσεως αυτών ήτον κε

ναι, και ύστερημένα άπό τήν χάριν του παναγίου Πνεύματος, Όθεν

και ουδε να προσευχηθούν ήθελον, ούτε βιβλίον θείου να αναγνώσουν,

ή και να ακούσουν. Δε ό να ταύτην την υπόνοιαν αναιρέσουν, είπαν

όσα είπον εκεί. «Eί γαρ νομίζεις, ώγύναι, φησίν, επτά ημέρας εν ά

φέδρω ούσα, τού αγίου Πνεύματος κενή τυγχάνειν, άρα τελευτήσασα

» έξαίφνης, κενή Πνεύματος, και απαρρησίαστος την πρός Θεόν ελπίδες

απελεύση. » Και πάλιν «σύ ούν, ώ γύναι, καθώς λέγεις, ει εν ταις ή

ημέρας της αφέδρου πενή τυγχάνεις του αγίου Πνεύματος, του άκα

κθαρτου πεπλήρωσα. Mή προσευχομένη γαρ, μηδε άναγινώσκουσα, ά

κοντα αυτον προσκαλέση (αυτόθι κτ’). Δι’ ό των ματαίων απόσχου
»λόγων, ώ γύναι, και έσο μεμυημένη πάντοτε Θεού του σε δημιουργή

σαντος, και προσεύχου αυτώ κτ". Όρα δε ότι οι θείοι Απόστολοι

συγχωρούσαν εις τάς τοιαύτας γυναίκας να προσεύχωνται μόνον, και

να μνημονεύουσι του Θεού, καθώς ταύτα τα δύω αυτολεξεί περιέχει

και ο τού Διονυσίου ούτος κανών. Δεν συγχωρούσαν όμως αυτάς, και

να μεταλαμβάνουν, ή να έμβαίνουν εις τας έκκλησίας. Το γαρ εν τοις

περιθωριος παραγεγραμμένον (εν άλλοις ευχαριστίας μεταλαβεΐν) ώς μη

εις το καθ' αυτό κείμενου ευρισκόμενου, τών Διαταγών, ή ουδεμίαν, ή

πολλά ολίγην έχει την δύναμιν. Β'. αποκρινόμεθα εις αυτούς την άλη

θή ταύτην, και ασφαλεστέραν απόκρισιν, ότι ήμες ένα χρέος απαραίτη

τον έχομεν να υπακούωμεν, και να ακολουθούμεν εις τους κανόνας μεά

διάκριτον ύπακοήν, και όχι να καθήμεθα κριτα, και εξετασταί τών ύ

πο του Πνεύματος προστεταγμένων, διά τι τούτο, και διά τί εκείνο

λέγοντες, Ίνα μη ύποπέσωμεν εις τα φρικωδέστατα επιτίμια των παρα

βαινόντων τους Κανόνας. Σφραγίς δε τών ερημένων απάντων άς ήναι

ο μέγας Βασίλειος, και ούτος γαρ εν τοις άσκητικούς αυτού (όρω κατ'

επιτομ. τύ") εμποδίζει τις τοιαύτας γυναίκας από το να κοινωνούν

Εξίσου γαρ και άνδρας, και γυναίκας από την κοινωνίαν εμποδίζει

έχοντας τα συνήθη, και φυσικά τους, άνδρας μεν τον ενυπνιασμών, γυ

ναίκας δε τα καταμήνια. Λέγει γάρ ακολούθως, και εγώ δε έγνων, ότι

ταύτα κατωρθώθη Χριστού χάριτι, και εν άνδρασε και έν γυναιξί πίστει

»τή εις τον Κύριον γνησία». Αλλά γαρ αυτό τούτο και Ιωάννης ό Νη

στευτής διορίζεται εν τώ κανόνι, φέρων εις μαρτυρίαν τον παρόντα

του Διονυσίου, και τον ζ. Τιμοθέου, και τον παλαιών Νόμου. Είπα δε

άνωτέρω, ότι δεν πρέπει να εμβαίνουν αι τοιαύται γυναίκες εις τον καθ'

αυτό ναόν, διά τί εις τα προαύλια (ή και τους προνάους, και τον ναρ

θηκα) του ναού νά έμβαίνουν έχουν την άδειαν κατά τον Βαλσαμώνα,

Συν πάσι τοις ειρημένος βεβαιοί προσέτι τον παρόντα κανόνα του Ιά

γίου, και Πέτρος ο Διάκονος, και χαρτοφύλαξ της μεγάλης έκκλησίας

έν τή ιή, αυτού αποκρίσει λέγων, ότι άνισως έτοιμασθή ή γυνή να ευ

λογηθή, και συμβή εις αυτήν τα συνήθη, πρέπει μήτε νά Ιευλογήται,

μήτε να μεταλαμβάνη έως ού να καθαρισθή (σελ. 1002. του Β' τόμου

των συνοδικών). Διά τούτο και αι διακόνισσα έχασαν τον βαθμόν τους,

διά την κάκωσιν τών καταμηνίων και δρα εις την υποσημ. το ιθ της κ.
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Ερμηνεία,

Και διά τους υπάνδρους ερωτηθείς ο άγιος, αν πρέπη να εγκρατεύονται απ' άλλήλων, αποκρίνεται. Ότι εις τούτο πρέπει να

γίνωνται αυτοί μοναχοί τους αρκετοί κριτα. Επειδή είναι πρέπον, και δίκαιο, κατά τον μακάριον Παύλο, όταν καταγίνωνται

εις προσευχήν ή να απέχωσι και από την σωματικήν συνάφεια, και τούτο να γίνεται με συμφωνία» και των δύο μερών,

του άνδρός δηλ. και της γυναικός, διά νά μή τύχη και πειράξη ο εχθρός το ένα μέρος, και τότε γένει ή εγκράτεια του ενός,

βλάβη του άλλου. Εάν γάρ νικάται από την επιθυμίαν το ένα μέρος, και δεν συγχωρήται από το άλλο να την απολαύσι, εν

δέχεται να πέση με άλλην γυναίκα, και να αμαρτήση, κατά τον Ζωναράν,

Κανών Δ.

Οι - η η η ν ν - - ν ν * - - - - ν - - 1

Ρωμ. ιδ'. ιδε έν άπροαιρέτω νυκτερινή βύσει γενόμενοι, και ούτοι τώ ιδίω συνειδότι κατακολουθείτωσαν, και

23. Ι: είτε διακρίνονται περί τούτου, είτε μή, σκοπείτωσαν Ως και έπι των βρωμάτων, «ό διακρινόμο

νός, φησιν, εάν φάγη, κατακέκριτα». Και εν τούτοις ευσυνείδητος έστω, και ευπαρρησίαστος, κατά το ίδιον ένθύ

μον, πάς ό προσιών τω Θεώ. Ταύτα σύ μέν τιμών ήμας (ού γάρ άγνοείς αγαπητέ) τά πύσματα ήμύν προσήγαγες,

όμόφρονας ήμας, ώσπερ ούν έσμέν, και όμοψήφους σεαυτώ παρασκευάζων. "Εγώ δε, ουχ ώς διδάσκαλος, άλλιώς

μετά πάσης άπλότητος προσήκον ήμας άλλήλος διαλέγεσθαι, εις κοινόν την διάνοιαν έμαυτού εξέθηκα. Hν έπι

κρίνας και σύ, συνετώτατέ μου υιέ, ότι άνισοι φανή δικαιον, και βέλτον, ει και ούτως έχειν, δοκιμάζος, περί αύ

των αντιγράψεις. Εβρώσθαι σε, αγαπητέ μου υιέ, έν ειρήνη λειτουργούντα τω Κυρίω εύχομαι

"Ε Α

- ρμηνεια.

Εις τον παρόντα κανόνα ομιλεί ο άγιος διά την απροαίρετον έκκρισιν, είτε ενυπνιασμών κοινότερον λεγομένην, ήτις γίνεται εν

τους ύπνος ημών, και λέγει ούτως, ότι όσοι πάθωσι τούτο, άς βάνουσι κριτήν την ιδίαν των συνείδησιν. Διότι, ει μεν ήκολού

θησεν εις αυτούς ο ένυπνιασμός, χωρίς τινα φαντασίαν αισχράν, και έμπαθή λογισμών και έτι χωρίς πολυφαγίαν, και πολυ

ποσία, άμη ή φύσις μοναχή, έποίησε τούτο αφ' εαυτής, ώσάν ένα περίττωμα φυσικών, δεν εμποδίζονται από την θείαν μετά

ληψιν. Είδε ήκολούθησεν από τα ανωτέρω αίτια, δηλ. από φαντασίαν και εμπαθή λογισμών, ή πολυφαγίαν, και πολυποσία,

πρέπει να εμποδίζονται, ως μή καθαροί όντες, ουχί διά τήν φύσιν καθ' αυτό του σπέρματος, (επειδή τούτο δεν είναι ακάθαρτο,

καθ’ ο φυσικό, ώσπερ ουδε ή σαρξ ακάθαρτός έστι καθ' αυτή, ής το σπέρμα είναι περίττωμα), αλλά διά την πονηράν ενθύμησιν,

και φαντασία», ήτις έμόλυνε την διάνοια. Οι τοιούτοι λοιπόν δεν είναι ευσυνείδητοι, και ακολούθως δεν είναι ευπαρρησίαστοι διά
αν -- -- --

την πονηράν ενθύμησιν, και φαντασίαν. Όθεν και ως διακρινόμενοι, και υπό της συνειδήσεως ελεγχόμενοι (2) πώς δύνανται να

πλησιάσουν εις τον Θεόν, και εις τα μυστήρια, εάν γάρ ούτω διακρινόμενοι πλησιάσωσι, κατακρίνονται μάλλον, και όχι άγιά

ζονται, καθώς και εκείνος που φάγει άπό τά παρά Ιουδαίος

διστάζη περί τούτων, ώς λέγει ο Απόστολος

κοινά, και ακάθαρτα ζώα, κατακρίνεται, εάν διακρίνεται, και

Τη Ήθελε δε απορήσει τινάς ούτως Επειδή ο Αποστολος λέγει. Α

διαλείπτως, και παντοτε να προσεύχεσθε. Οι δε υπανδρευμένοι πρέπει να

ατέχωσι της μίξεως εν τω καιρώ της προσευχής, κατά τον ίδιον Παύ

λον, και τον παρόντα κανόνα, λοιπόν παντοτεινά πρέπει και να εγκρα

τεύωνται, και ουδέποτε να σμίγουν; άλλά την απορίαν ταύτην λύουσιν

αυταρκέστερα οι δύω κανόνες του Τιμοθέου Αλεξανδρείας ο έ και ο γ.

λέγοντες, ότι καιρος προσευχής έννοείται υπό του Αποστόλου, όταν γί

νυται σύναξις, και λειτουργία, ήτις τότε ετελείτο ώς επί το πλείστον εν

Σαββάτω, και Κυριακή, καθ'άς ημέρας απαιτούντο να εγκρατεύονται οι

ομόζυγοι, διά να μεταλαμβάνουν τα θεία μυστήρια. Όθεν και ο Κανών

ούτος του Διονυσίου εις κάθε συνετόν ακροατήν, δίδωσι να εννοήση ότι

εξ ευθείας αποτείνεται προς τον έρωτήσαντα Βασιλειδην, άν πρέπει νά -

απέχουν αλλήλων οι υπανδρευμένοι, όταν έχουν να κοινωνήσουν, Αποκρι

νεται γαρ, ότι εις τούτο αρκετοί κριται είναι οι ίδιοι υπανδρευμένοι,

Πώς δηλ. πρέπει να εγκρατεύονται εν τω καιρώ της κοινωνίας, Κάν ού

τω (δεν ήξεύρω πώς) δεν ήρμήνευσαν τον κανόνα όΖωναράς, και ο Βαλσα,

μών, προσευχήν έννοήσαντες την σπουδαιοτέραν, ήτες πρέπει να γίνεται

με κακοπαθείας και δάκρυα. Σημείωσα δε, ότι κοντά εις την προσευχή,

ο Απόστολος προσθέτει, ότι οι ύπανδροι πρέπει να εγκρατεύωνται, και

εις καιρόν νηστείας, της διωρισμένης δηλ. εις την έκκλησίαν (και όρα

περί τούτου την γ. υποσημείωσιν του ξ0. Αποστολικού)

(2) Ο ιβ. του Τιμοθέου Κανών, ώσανεξήγησις πλατυτέρα είναι του

παρόντος κανόνος. Ερμηνεύει γαρ τον έλεγμον τούτον της συνειδήσεως

του ενυπνιασθέντος, και ει μεν ελέγχεται ότι τούτο έπαθεν από επι

θυμίαν γυναικός, ήτοι εμπαθή λογισμών και φαντασίαν, να μην μετα

λαμβάνη. Ει δε εξ επηρείας δαιμόνων τούτο τού έσυνέβη, πρέπει να κοι

νωνή. Επειδή όμως δύσκολα ήμπορεί τινας να διακρίνη, πότε ακολου

θεί εις αυτόν ο ενυπνιασμός από μόνον τον φθόνον και την επήρειαν

των δαιμόνων, χωρίς να δώση αυτός καμμίαν αιτίαν εδικήν του, το συ

γουρότερον είναι να μην κοινωνή. Ο γαρ ενυπνιασμός και εκ πολυφα

γίας, και πολυποσίας, και πολυυπνίας γεννάται, και εξ αμελείας, και ανα

παύσεως, και χαυνώσερις σώματος, και εξ υπερηφανίας, και κατακρίσεως, και κα

ταλαλιάς, και έξι ασθενείας σώματος, και εκ πονηράς συνηθείας εις την

πορνεία, και εκ κόπου, και ψυχροποσίας πολλάκις δε προέρχεται και

από τον φόβον του να μη πάθη τινάς ενυπνιασμών, κατά τον Συμεών

τον νέον Θεολόγου (και ώρα αποκρ. ή. Αναστασίου του Σιναΐτου, και

Φιλοκαλίας σελ. 906). Διά τούτο και ό Νηστευτής εν τω σ'. Κανόνι

τον καθ’ ύπνους μολυνθέντα μίαν ημέραν εμποδίζει από την κοινωνίαν,

και ό Κίτρους Ιωάννης, και ο Βαλσαμών εν τη 1, αποκρ. τούς ενυ

πνιασθέντας ιερείς, ή λαϊκούς, παρομοίως μίαν ημέραν εμποδίζει, έξω μό

νου άν ήνα κίνδυνος να μεταλάβη ό λαϊκός, ή να λειτουργήση ό ιερεύς.

Και Συμεών ο Θεσσαλονίκης αποκρ. ιδ. και ιέ. και το Λαυσαϊκόνεν τώ

περί Διοσκίρου, και ο μέγας έν πατράσε Βαρσανούφιος. Προ δε πάντων,

και επί πάσιν ό μέγας και ακριβής νομογράφος του Πνεύματος Βασίλειος,

θέλει ότι δεν πρέπει να κοινωνή τινας έχων τα συνήθη (όρω κατ' επι

τομ. τίθ'), και χωρίς να ήνα καθαρός από παντός μολυσμού σαρκος

και πνεύματος (Έρωτήσ. γ. περί βαπτίσματος). Ο δε ενυπνιασμός

έξι επιθυμίας μεν, και φαντασίας γινόμενος, μολισμός εστι και της ψυχής,

και του σώματος, και χωρίς φαντασίας, ή άναισθήτως γινόμενος, παλιν

μολισμός εστι μόνου του σώματος. Και κανένας δεν ευρίσκεται σχεδόν,

όπου νά ενυπνιασθή, είτε ούτως, είτε άλλως, και να μην ελεγχθή άπο

την συνείδησιν του, ότι έμολύνθη, δι' ην έχουσι πρόληψιν περί τούτου,

έβριζωμένην καλά εις την φαντασίαν τους. Τινές δε διακριτικοί, μολυσμον

σαρκος ενόησαν ακόμη, και εκείνην την όλίγην ενήδονον υγρασίαν του

σπέρματος, την οποίαν αισθάνεται τινας εις το παιδογόνον μόριον, προ

ξενουμένην ή από ενθύμησιν εμπαθή, ή από δρασιν, και ακοήν εμπαθή

τινος έρωμένου προσώπου. Από τον όποιον και τούτον μολυσμόν πρέ

πει να ήναι ελεύθεροι οι μεταλαμβάνοντες. Δεν δύναμαι εδώ να κρύψω

με την σιωπήν την μεγάλην πανουργίαν, όπου μεταχειρίζεται ό διάβο

λος εις το πάθος τούτο του ενυπνιασμού, την οποίαν αναφέρει ο σοφός

εκείνος Νείλος εις μίαν του επιστολήν. Τοσαύτην γάρ σπουδήν, λέγει, ο

μιαρός έχει εις το να μολύνη τον ταλαίπωρον άνθρωπον με τον εμπα

θή ενυπνιασμών, ώστε όπου δεν ευχαριστείται να παθαίνη ταύτην ό άν

θρωπος κοιμώμενος, αλλά αφού ο κατάρατος κινήσει το πάθος εις τον

άνθρωπον με την φαντασίαν τινών προσώπων, και μάλιστα εκείνων -

που εφθάσαμεν να λάβωμεν προσπάθεια, και αφού ήδη ή φύσις έτοι

μασθή, τότε εξυπνίζει τον άνθρωπον, διά να αισθανθή ζωντανότερα, ε

ξυπνος ών, την ακάθαρτον εκείνην ήδονήν, και να την ενθυμάται καλή

τερα. Όθεν εκ τούτου ας καταλάβη ο καθ' ένας πόσον πολύτιμος θα

σαυρός είναι ή παρθενία, και πόσον ο διάβολος τον φθονεί, και επιβου

λεύεται να τον κλέψη από ημάς, και ας προσέχωμεν.
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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ.

α

Ο θείος ούτος Γρηγόριος σύγχρονος ήταν με τον άγιον Διονύσιον τον Αλεξανδρείας, ει και ολίγον ύστερος εκείνου. Δί ο

και εις τους αυτούς Βασιλείς, τον Ουαλεριανών και Γαλήνον, και εις τους παρ’ εκείνων κινηθέντας κατά των Χριστιανών διωγ

μούς, και ούτος όμου με εκείνον έχρημάτισεν ο μακάριος. Την των Ελλήνων δε άπασαν παιδείαν έν Αλεξανδρεία μαθών

πρότερον, και μαθητής ύστερον του Ωριγένους γενόμενος, (1) ούτω μετά ταύτα υπό Φαδίμου του της Αμασείας Επισκόπου,

αν μεν άπέχοντος τώ τόπφ, πλησίον δε όντος τώ απεριγράπτω τής χάριτος, έκθείας εμπνεύσεως, χειροτονείται της κατά

Πόντον (ήτοι την Μαύρη Θάλασσα) Νεοκαισαρείας Επίσκοπος. Ζητούντος δε νά μάθη ακριβώς το της ευσεβείας δόγμα, εφά

νησαν εις αυτόν, ή τε Κυρία Θεοτόκος, και ο Θεολόγος Ιωάννης, όστις διά κελεύσεως της του Θεού μητρος, απεκάλυψεν αυτώ

το της θεολογίας μυστήριο, ούτω πως έχον --

«Eίς Θεός πατήρ Λόγου ζώντος, Σοφίας ύφεστώσης, και δυνάμεως, και χαρακτήρος αδίου, τέλειος τελείου

γεννήτωρ Πατήρ Υιού μονογενούς» -- ν ν Ν - Α αν η ν ν

«Εις Κύριος, μόνος εκ μόνου, Θεός εκ Θεού, χαρακτηρ και εικών της θεότητος, Λόγος έναργής, Σοφία της

»τών όλων συστάσεως περιεκτική, και δύναμις της όλης κτίσεως ποιητική, Υιός αληθινός αληθινού Πατρός,

ναόρατος άοράτου, άφθαρτος άφθάρτου, άθάνατος αθανάτου, και άδιος αδίου. Εν Πνεύμα άγιον εκ Θεού την ύπαρ

•ξιν έχον, και δι Υιού πεφηνός δηλ. τους άνθρώποις, Eικών του Υιού τελείου τελεία, Ζωή ζώντων αιτία, Πηγή

•άγια, αγιότητος, άγιασμού χορηγός. Ενώ φανερούται Θεός ό Πατήρ, ό έπι πάντων και εν πάσι. Και Θεός ό

•Υιός, ό διά πάντων. Τράς τελεία, δόξη, άδιότητι και βασιλεία μη μεριζομένη μηδέ απαλλοτριουμένη. Ούτε

νούν κτιστόν τι, ή δούλον, έντή Τριάδι, ούτε επείσακτον, ώς πρότερον μεν ουχ υπάρχον, ύστερον δε έπεισελ

οθόν. Ούτε ούν ενέλπέποτε Υιός Πατρι, ούτε Υιώ το Πνεύμα, ούτε ηυξήθη μονας εις δυάδα, και δυάς εις τριά

»δα, αλλ' άτρεπτος και αναλλοίωτος ή αυτή Τριας αεί» (2)

Ήν δε παρών εις την εν Αντιοχεία κατά Παύλου του Σαμοσατέως συγκροτηθείσαν Σύνοδον μετά Φιρμίλιανού του Κατα

ρείας των Καππαδοκών Επισκόπου και άλλων πολλών (3). Διήρκεσε δε και έως Αυαλιανού, ότι εν έτει 272 η τελευταία

κατά του Σαμοσατέως εγένετο σύνοδος. (4). Τούτον και ή του Χριστού Εκκλησία εορτάζει κατά την ιζ του Νοεμβρίου μηνός,

Ο δε μέγας Βασίλειος έντή προς τους κατά Νεοκαισάρειαν, κληρικούς επιστολή, λέγει, ότι ο Γρηγόριος ούτος δεν εσκέπαζε

την κεφαλήν του όταν έπροσηύχετο, γνήσιος μαθητής υπάρχων Παύλου του αποστόλου. Ότι έφευγε τους όρκους, αρκούμενος

εις το ναι, και το ού. Ότι κανένα δεν ωνόμαζε μωρό; Ότι λοιδορίαν έμίσει, και άλλα πολλά λέγει περί αυτού, Έν δε

τώ αθ. κεφ. των περί του αγίου Πνεύματος, λέγει δι' αυτόν «Γρηγόριον δε και τας εκείνου φωνάς που θήσομεν, άρ’ ουχί

» μετά των Αποστόλων και Προφητών, άνδρα τω αυτώ Πνεύματι εκείνος περπατήσαντας και τους τών άγιων ίχνει δα παντός

του βίου στοιχήσαντας και της ευαγγελικής πολιτείας το άκριβές διά πάσης αυτού τις ζωής κατορθώσατα και ας τη υπερβολή

τών εν αυτώ χαρισμάτων των ενεργουμένων υπό του Πνεύματος εν πάση δυνάμει, και σημείος και τέρασι, δεύτερος Μονής
-παρ' αυτών των εχθρών της αληθείας προσγόρευτο». Ούτος λοιπόν κοντά εις τα άλλα του συγγράμματα (5), και ταυτη

έγραψε την κανονικήν επιστολήν έν έτει 262. κατά τον Μίλαν έν τώ β' τόμ. τών συνοδικών, δηρημένη, εις κανόνας δώδεκα

ή ένδεκα, και επικυρουμένη, αορίστως μεν από τον ά της δ. ώρισμένως δε και ονομαστι από τον β. της οικουμενικής ς".

και διά της επικυρώσεως ταύτης οικουμενικήν τρόπον τινά αναλαμβάνουσαν δύναμιν. Ήτις περιέχεται εν τώ β' τόμω των

πανδέκτων, και εν τώ ά., τόμ. των συνοδικών, σελ. 167, στέλλει δε ταύτην, ή προς τον ίδιον Διονύσιον τον Αλεξανδρείας, ή

προς τον Μάξιμον τον διάδοχον του Διονυσίου, κατά τον Ευσέβον (βιβλίωζ, κεφ. κή) τούτον γαρ ονομάζει Πάπα, έρωτή

σαντα, ώς φαίνεται, τον θείο τούτον Γρηγόριον περί των φαγόντων ειδωλόθυτα, και άλλα τινά ποιητα των εις την καταδρομή,

των βαρβάρων. Ήτις έγεινε τόσον εις τα μέρη του Πόντου, όσον και εις τα μέρη της Αλεξανδρείας, Οτι δι Οι αυτο διωγμοί

ήκολούθησαν και εις τον Πόντο, και εις την Αλεξάνδρεια, από τους ίδιους βασιλείς, ο καθ' ένας δύναται να ΤΟ μά ΤΟσον από

τον βίον του Αγίου τούτου, όσον και από τον Ευσέβον (αυτοθι κεφ. ά) τα κατ’Αίγυπτον συμβάντα κακά επί του Διονυσίου

διηγούμενον. --

-=-=-=-9-09----------------------------

(1) Τούτό φησεν ό Νύσσης Γρηγόριος εν τώ ρητορικωτάτω εγκωμίω,

το όποιον κάμνει εις τον βίου τούτου του αγίου. -

(2). Ούτω ταύτα αυτολεξεί περιέχει ό Νύσσης αυτόθι.

(3) "Ο Ευσέβιος βιβλίωζ. κεφ. κή, και ο Ζωναράς και όBαλσαμών.

(4) Όρα εν τω Ωρολογίω κατά την ζ". του Νοεμβρίου, και εις τα

προλεγόμενα του Διονυσίου, και εις την υποσημ. του ιθ. τής ά.

(5) Τα συγράμματα του αγίου τούτου εξώθησαν εις τύπον έν Πα

ρισίοις κατά το 1622. έτος, μετά τα οποία συνεξεδόθη κα ή μετά

φρασις εις τον εκκλησιαστην, ήτις νενοθευμένως επιγράφεται οτι ειναι πε
νημα Γρηγορίου του Θεολόγου. Τούτου γάρ γνήσιος πόνος έστω και O

ρα εις την ιβ. σελ. τού ά. τόμου της σειράς της όκτ. περί των υπομνη

ματιστων,
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ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΟΙ, ΕΙΣΟΥΣ

ΔΙΗΡΗΤΑΙ Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΥΤΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Κανών Α.

Oύ τά βρώματα ήμάς βαρεί, ιερώτατε Πάπα, ει έφαγον οι αιχμάλωτοι ταύτα, άπερ παρετίθεσαν

αυτούς οι κρατούντες αυτών. Μάλιστα επειδή εις λόγος παρ' αυτών πάντων τους καταδραμόντας εις τα

ημέτερα μέρη Βαρβάρους ειδώλος μη τεθυκένα. Ο δε Απόστολός φησί, «τά βρώματα τήκολία, και η κοιλία

κάτι με 111 τους βρώμασιν.» Ο δε Θεός, και ταύτην, και ταύτα καταργήσει. Αλλά και ο Σωτηρό πάντα καθαρί

ζων τα βρώματα, ού το εισπορευόμενον κοινοί τον άνθρωπο, αλλά το εκπορευόμενον, λέγει

ά, Κορινθ.

θ'. 5. 13.

Ερμηνεία

Επειδή εις τον καιρών του αγίου τούτου ήλθον εις τάς χώρας των Ρωμαίων Βάρβαροι, οίτινες εκαλούντο Βοράδο, και Γότθοι,

και σκλαβώσαντες πολλούς χριστιανούς, έδωκαν εις αυτούς, και έφαγον βρώματα είδωλόθυτα, ή κατά άλλον τρόπον έμποδισμέ

να, και ακάθαρτα, διά τούτο ερωτηθείς από τον τότε Πάπαν ο θείος ούτος Γρηγόριος, άποκρίνεται διά του παρόντος κανόνος,

ότι δεν προξενεί βαρείαν βλάβην και αμαρτία, το να φάγουν οι χριστιανοί τοιαύτα βρώματα (1). Και μάλιστα διά τι παρά

πάντων φημίζεται, ότι οι Βάρβαροι αυτοί δεν έθυον εις τα είδωλα, και ακολούθως ουδέ τά βρώματα, όπου έδωκαν εις τους πι

στους, ήταν είδωλόθυτα. Φέρει δε και μαρτυρίαν από τον Απόστολο, λέγοντας ότι τα βρώματα, ήτοι ή τρυφή, εις την κοιλία»,

ήτοι εις την γαστριμαργίαν οικειούται, και αντιστρόφως ή γαστριμαργία εις την τρυφή, ο δε Θεός και την τρυφή, και την γα

στριμαργίαν αργά και άπρακτα θέλει κάμει, ώστε όπου κανένας να μη βλάπτεται εξ αυτών (2), Δεικνύει δε μετά τούτο ο άγιος,

ότι τα διά τρυφή, και γαστριμαργίαν τρωγόμενα βρώματα κατηγορούνται, όχι τα δι, άνάγκη, και βίαν της φύσεως, και των

Βαρβάρων, βρωθέντα παρά των αιχμαλωτισθέντων Χριστιανών. Φέρει δέκαμαρτυρίαν εκ του Ευαγγελίου την λέγουσαν. Δεν κά

μνει ακάθαρτον τον άνθρωπον τα εισερχόμενα διά του στόματος βρώματα, αλλά τα έκτής καρδίας εξερχόμενα».

Κανών Β.

Και το τάς αιχμαλώτους γυναίκας διαφθαρήνα, έξυβριζόντων τών βαρβάρων εις τά σώματα αυτών.

Αλλ' ει μεν και πρότερον κατέγνωστό τινος ό βίος, πορευομένης πίσω οφθαλμών των εκπορνευόντων, κατά το

γεγραμμένο», δήλον ότι ή πορνική έξς, ύποπτος και εν τω καιρώ της αιχμαλωσίας, και ου προχείρως δε τάς

τοιαύτας κοινωνείν των ευχών. Eι μέντοι τις έν άκρα σωφροσύνη ζήσασα, και καθαρόν, και έξω πάσης υπονοίας

επιδεδειγμένη βιον τον πρότερον, νύν περιπέπτωκεν έκβίας, και ανάγκης ύβρει, έχομεν παράδειγμα το εν τω

Αντια και Δευτερονομίω, το έπι, τη Νεάνιδι. “Hν έντώ πεδίω εύρεν άνθρωπος, και βασάμενος αυτήν, εκοιμήθη

26-28. μετ' αυτής. «Τη νεάνιδίφησιν, ου ποιήσεται ουδέν, ουκ έστι τη Νεάνιδι άμάρτημα θανάτου, Ότι, ώς εί:

τις αναστή άνθρωπος επί τον πλησίον αυτού, και θανατώση αυτού την ψυχήν, ούτω το πράγμα τούτο. Έβόησεν

-ή Νεάνις, και ο βοηθών ούκήν αυτής. Ταύτα μέντοι τοιαύτα.

-

Ρουθ γ".10.

Ερμηνεία,

Η

Ακολούθως και διά τάς σκλαβωθείσας γυναίκας που έφθάρησαν από τους Βαρβάρους, διορίζει ο παρών Κανών λέγων, ότι
αν

ή κατά βίαν φθορά αύτη δεν είναι βαρύ αμάρτημα. Πρέπει όμως να γίνεται εξέτασις. Eι μεν γαρ ή προτέρα εν τη ελευθερία
Α-- ν ΣΑ, -- -- 4, α ν - ν α 1, έ- - ν ν Α - 7. ν -1

ζωή τών τοοιτων γυναικών τον κατηγορημενη ως ποινική φανερών οτι υποψιατρέχει να έμεταχειρίσθητα αντας την πορν

κήν έξιν, και συνήθεια, και εις τον καιρών της αιχμαλωσίας των. Δηλαδή υποψία είναι να μην έβιάσθησαν από τους βαρβάρους,

άλλαυταίς μάλλον να ήθελαν την τοιαύτην φθοράν. Όθεν και ευκόλως δεν πρέπει αυταί νά συμπροσεύχωνται μέ τάς άλλας

γυναίκας. Είδε ή προτέρα ζωή των τοιούτων γυναικών, ήταν μεν σώφρων, και καθαρά εις το άκρον, και έξω από κάθε υπό

νοια, και κατηγορίαν, έπειτα δε με βίαν αύτα υβρίσθησαν από τους Βαρβάρους, άνωτέρας θανασίμου άμαρτίας κρίνει ταύτας

ο Θεός, όστις ανωτέραν από αμάρτημα θανάτου αποφασίζει και την Παρθένον εκείνη, την οποίαν εύρώντίνας εις τον κάμπον
Α ν 1 θεί » - Επειο 2- Καν - λ και δε ύρέθ υλ - έναν -ι-Σ ν ν θ% 3

μόνη, βάσει και φθείρει αυτήν. Επειδή έφώναξε, λέγει, και δεν ευρέθη τινάς εκεί κοντά να την βοηθήση (3)

(1) Διά τί δε ό μεν ιδ. του Πέτρου μετά των όμολογητών συνα

ριθμεί τον λαβόντα κρέας είδωλόθυτον εις το στόμα, ο δε παρών Κα

νών διά του φαγόντα είδωλόθυτα ουδέν τοιούτον φησίν; Επειδή εκείνος

μεν λέγει διά τους δεθέντας, και βιασθέντας, και κατ' αυτόν τον τρό

τον τού φαγείν, βαλλόντων δηλ. με βίαν των διωκτών φαγητών εις το

στόμα τους, το όποιον και άν ήθελαν, δεν έδύνοντο εκείνοι να αποπτύσουν.

Ο παρών δε λέγει διά εκείνους όπου έβιάσθησαν μεν εις το να φάγουν

τα είδωλόθυτα, όχι όμως και εις τον τρόπον του φαγείν, ήτοι ώσάν

όπου δεν έδέθησαν, ούτε με βίαν έβαλον εις το στόμα των οι Βάρβαροι

το φαγητόν, αλλ' αυτοί μόνο αφ' εαυτών με τις χειράς των έφαγον Αγ

καλά και βαρύ αμάρτημα δεν έκαμαν, τούτο ποιήσαντες, με όλον τούτο

όχι και παντη ανέγκλητον, πράγμα έπραξαν. Διό και μετρίως πρέπει να

επιτιμώνται κατά τον Βαλσαμώνα. Όθεν Πέτρος ό Διάκονος, και Χαρ

τοφύλαξ της μεγάλης εκκλησίας εν τη εννάτη αυτού αποκρίσει, λέγων ότι

ο μιαροφαγήσας, τον Χριστόν αρνείται, και ουκ ευθύς έσται δεκτός,

αλλά μετά χρόνον, άξια μετανοίας έργα ποιήσας, να μυρωθή, και

μετά ταύτα μεταλάβη (σελ. 1002, του β. Τόμου των συνοδικών) με

βαρύτερον του πρέποντος επιτίμιον επιτιμά τους τοιούτους, έξω μόνον

άνοι τοιούτοι προς τη μιαροφαγία και ηρνήθησαν τον Χριστόν,

(2) Ούτω μεν έρμηνεύει το ρητόν τούτο ό Ζωναράς, και Βαλσαμών και

προ αυτών ο θείος Χρυσόστομος (ερμην της προς Κορινθ. ά.). Αλλ' -

σως άπλοϊκώτερον εξέλαβεν ό άγιος την ερμηνείαν αυτού, ώσπερδή επέ

φερε και το κατωτέρω τού Ευαγγελίου ρητόν. Ότι δηλαδή τα βρώ

ματα εις την κοιλίαν βάλλονται, και ή κοιλία τά δέχεται. Ο Θεός ό

μως και ταύτα, και ταύτην καταργεί. Καθ’ό και εκείνα μεν μετά την

φυσικήν περίοδον της χωνεύσεως εξέρχονται εκ του άφεδρώνος, ή δε

κοιλία μένει πάλιν κενή και άδεια ώς το πρότερον, χωρίς να λάβη εκ

τούτων καμμίαν βλάβην ή ψυχή. -

(3) Σημείωσα, ότι κατά την ερμηνεία, όπου κάμνει εις το βητών

τούτο Φίλων ό Ιουδαίος, άν ή Παρθένος δεν φωνάξη, καταδικάζεται,
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Συμ φων ία.

«Συμφώνως και ο μέγας Βασίλειος έντώ μθ. κανόνι αυτού λέγει, ότι αι κατά βίαν γενόμενα φθορα είναι ανεύθυνοι. Ο δε

εκ. του αγίου Νικηφόρου, λέγει, ότι εάν φθαρή καλογραία από βαρβάρους, ή άλλους ατάκτους άνδρας, ει μεν ή προτέρα ζωή της

νήτον αμόλυντος, και άκατηγόρητος, μ' ημέρας να κανονίζεται. Είδε ήταν μεμολυσμένη, ώς μοιχαλίς να επιτιμάται (1).

-- - Κανών Γ.

Δενή δε ή πλεονεξία, και ουκ έστι δι' επιστολής μιας παραθέσθαι τά θεία γράμματα, εν οις ου το ληστεύειν

μόνον φευκτον, και φρικώδες καταγγέλλεται. Αλλά καθόλου το πλεονεκτεί, και άλλοτρίων εφάπτεσθαι επί αισχρο

κερδεία. Και πάς τοιούτος έκκήρυκτος έκκλησίας Θεού. Το δε εν καιρώ της καταδρομής έν τοσαύτη οιμωγή, και

τοσούτος θρήνος, τολμήσαι τινάς, τον καιρών, τον τοις πάσιν όλεθρον φέροντα, νομίσαι εαυτούς καιρόν είναι κέρ

δους, ανθρώπων έστιν άσεβών, και θεοστυγών, και ουδέ υπερβολήν άτοπίας έχόντων. Όθεν έδοξε τους τοιούτους

πάντας έκκηρύξα, μήποτε έφ’ όλον έλθη τον λαόν ή οργή, και έπ’ αυτούς πρώτον τους προεστώτας, τους μή έπι

ζητούντας. Φοβούμαι γαρ, ώς ή γραφή λέγει, μη συναπολέση όασεβής τον δίκαιον, «Πορνεία γάρφηση:

» και πλεονεξία, διά έρχεται ή όργή του Θεού επί τους υιούς της απείθειας. Mή ούν γίνεσθε συμμέτο- : : :

οχοι αυτών. Ήτε γάρ ποτε σκότος, νύν δε φώς εν Κυρίω. Ως τέκνα φωτός περιπατείτε ό γάρ καρπός του φω

»τός, εν πάση άγαθωσύνη, και δικαιοσύνη, και άληθεία. Δοκιμάζοντες τί έστιν ευάρεστον τώ κυρίω, και μη συγκοι

»νωνήτε τους έργοις τοις άκάρπος του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε. Tά γάρ κρυφή γινόμενα ύπ’ αυτών αι

»σχρόν έστι και λέγειν. Τάδε πάντα υπό του φωτός ελεγχόμενα φανερούται». Τοιαύτα μεν ό Απόστολος. Εάν

δε διά την προτέραν πλεονεξίαν την έντή ειρήνη γενομένην, δίκην τινύντες, εν αυτώ τω καιρώ της οργής πάλιν

προς την πλεονεξίαν έκτραπώσι τινες, κερδαίνοντες εξ αίματος, και ολέθρου, ανθρώπων αναστάτων γενομένων, η

αιχμαλώτων πεφονευμένων. Τί έτερον χρή προσδοκάν, ή, ώς έπαγωνιζομένους τη πλεονεξία, επισωρεύσαι οργή,

και έαυτούς, και παντί τω λαώ, --

Ερμηνεία,

Εν τω καιρώ της των ανωτέρω Βαρβάρων επιδρομής, μερικοί Χριστιανοί που δεν έσκλαβώθησαν, έπήγαιναν εις τα σπίτια

των σκλαβωθέντων, και άρπαζαν τα πράγματα εκείνα, όσα δεν έπήραν οι βάρβαροι. Περί τούτων λοιπών ερωτηθείς ο άγιος,

αποκρίνεται, ότι, και κάθε πλεονεξία είναι κακίστη, και εμποδισμένη από την θείαν γραφήν, εις τρόπον, ότι δεν είναι δυνατόν

εις μίαν μόνην επιστολήν να περιληφθώσι τα γραφικά ρητά, τα οποία όχι μόνον στηλιτεύουσι την κλεψία, πώς είναι φοβερά, και

φρικώδης αμαρτία, αλλά στηλιτεύουσι καθολικώς, και γενικώς κάθε πλεονεξίαν, και άρπαγήν του ξένου πράγματος, και αδικία».

Διότι κάθε κλέπτης, και πλεονέκτης, και άδικος, άφωρισμένος, και άποξενωμένος είναι από την έκκλησίαν του Θεού. Και αν

κάθε πλεονεξία, και άρπαγή ήναι τοιαύτη, βεβαιότατα οι άνθρωποι εκείνοι, που εν τω καιρώ της καταδρομής των Βαρβάρων,

ετόλμησαν ανάμεσα εις τόσους θρήνους, και αναστεναγμούς, άλλων μεν κλαιόντων, διά τι αιχμαλωτίσθησαν οι συγγενείς των, και

άλλων, διά τι έπήραν τα πράγματάτων ο Βάρβαροι. Οι άνθρωποι, λέγω, εκείνοι που τοιούτον καιρόν αφανισμού, τον ένόμισαν

καιρόν εδικού των κέρδους, και ετόλμησαν να κλέψουν, και να αρπάξουν τά των σκλαβωθέντων αδελφών τους πράγματα, είναι

άνθρωποι ασεβείς, άνθρωποι θεομίσητοι, και πάσης κακίας επέκεινα. Διά τούτο και πρέπει να αποδιωχθούν από την εκκλησίαν

του Θεού, να μη δι' αυτούς έλθη ή του Θεού δργή εις όλον τον λαό, και μάλιστα εις τους προεστώτας, Αρχιερείς δηλ. και

άρχοντας αυτών, οίτινες δεν εξετάζουσι τα περί τούτων καλώς. Επιφέρει δε μαρτυρίας περί τούτου ο άγιος από της γραφής,

ότι ο ασεβής παιδεύει, και άπολλύει μαζί με του λόγου του, και τον δίκαιον. Και ότι διά την πλεονεξίαν έρχεται η οργή του

Θεού εις τους υιούς της απείθειας. Και ότι πρέπει οι δίκαιο, και ενάρετοι νά μή γίνωνται συμμέτοχοι, και συγκοινωνοί μετά

άκαρπα, και σκοτεινά έργα της κακίας, και άδικίας. Προστίθησι δε και τούτο, ότι, αν οι τα ξένα πράγματα των σκλαβωθέντων

αδελφών άρπάσαντες, δεν έσωφρονίσθησαν με την παιδείαν ταύτην οπού έδωκεν εις αυτούς ο Θεός, (λέγω δή την των Βαρβάρων

επιδρομή) διά τάς πλεονεξίας όπου έκαμναν εν τω καιρώ της ειρήνης, αλλά και εν τω καιρώ της οργής, και της επιδρομής

τούτων, πλεονεκτούσι κερδαίνοντες, και άρπάζοντες από αίματα, και αφανισμών ανθρώπων φονευθέντων, και σκλαβωθέντων. Τι

άλλο πρέπει εις το εξής να ελπίζη τινάς, πάρεξ, ότι αυτοί αγωνίζονται με την αχόρταγον πλεονεξίαν, και κλεψαν τους

να φέρουν οργήν του Θεού μεγάλη, και εις τον εαυτόν τους, και εις όλον τον λαόν.

κάν εν τώ κάμπω ευρίσκετο. Επειδή διά της σιωπής δείχνει, ότι συγ

κατέθετο εις τό νά φθαρή. Καθώς και εκ του εναντίου, ή δεθείσα, και

αποφραγείσα το στόμα από τον βιαστήν, διά να μην ήμπορη να φω

ναξη. Κάν μέσα εις πόλιν ευρίσκεται, δεν καταδικάζεται. Όθεν όπνευ

ματικός κριτής, πρέπει να εξετάζη εις τοιαύτην υπόθεσιν, όχι τόσον

τον τόπον, όσον την προαίρεσιν, κατά του αυτόν Φίλωνα,

(1) Διατί δε ό μεν Βασίλειος άνευθύνους κρίνει τις τοιαύτας φθοράς,

ο δε Νικηφόρος εις μ.. ημέρας αυτάς κανονίζει: ή ότι, αγκαλά και αι

τοιαύται φθορα, καθ’ό βίαιοι, είναι ανεύθυνοι. Όμως ά, επειδή αι

φθορα έμειναν φθορα, και αι έφθαρμένα γυναίκες με όποιον τρόπον

και αν εφθάρησαν, έφθαρμένα εισι, και όχι παρθένοι, και άφθοροι ώς

το πρότερον, και β. ότι αν και βιαίως φθαρείσαι, δεν έδωκάν τινα

αιτίαν τότε από λόγου των εις τους βιάσαντας, όμως επειδή διά άλλα

άμαρτήματά των, ή απερασμένα, ή ενεστώτα, ή μέλλοντα, παρεχωρή

θησαν υπό του Θεού να πάθουν τον τοιούτου μολυσμόν. Διά τούτο με

τρίως κανονίζει ταύτας ο θείος Νικηφόρος. Ούτω γαρ και ό Νηστευτής

εν τω λέ, κανόνι, τον μετά την θείαν κοινωνίαν ξεράσαντα με οιονδή τινα

τρόπο, εις μ. ημέρας επιτιμά, ότι φησιν, ει και μη τέως αφορ

μην αυτος οίεται δούναι, αλλά γε δι' έτεράτινα ίδια πταίσματα τούτο

παρεχωρήθη, και εν τώ κγ. την εξ επιβουλής του διαβόλου θανατώ

σασαν μητέρα το βρέφος της εν τώ ύπνω, διά μετρίων επιτιμίων κανο

νίζει. Ότι φησε, δι' έτερα πταίσματα ή εγκατάλειψις αύτη γέγονε.

Φαίνεται δε ότι και ο θείος ούτος Γρηγόριος, αγκαλά και δεν λέγη βα

ρύ αμάρτημα της τοιαύτας βιαίας φθοράς, με όλον τούτο ύβριν όνομά -

ζει αυτήν. Διά τούτο λοιπόν, ήγουν διά την της φθοράς ύβριν, οι μεν

άνδρες όπου τοιουτοτρόπως βιαίως φθαρούν εν βαρβάρων επιδρομή,

ιερωμένοι μεν όντες, καθαιρούνται, ανίεροι δε, ουχ ιερούνται. Αι δε γυναι,

κες των ιερέων τούτο παθούσα, χωρίζονται από τους άνδρας αυτών ιερείς,

αν εκείνοι θέλουν να ενεργούν τα της ιερωσύνης. Ει δε και δεν θέλουν

από ταύτας εκείνοι να χωρισθούν, παύουσιν από την ιεροσύνην. Μώμος

γαρ ταύτα πάντα και μολυσμός εις την άμώμητον ιερωσύνην προσγt

νεται. Αν δε γυναίκες των λαϊκών βιαίως φθαρείσαι, ου χωρίζονται από

τους άνδρας αυτών, αλλά συγχωρούνται διά την βίαν. Κατά το -.

θέμα του β', κεφ. του λή, τίτλ. του ξ, βιβλίου του πολιτικού νόμου,

42
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Συμφωνία,

«Ο δε Δ. τού αυτού Γρηγορίου λέγει άκολούθως, ότι οι τοιούτοι άρπαγες είναι χειρότεροι από τον Αχαρ όπου έκλεψεν από

τα αφιερωμένα πράγματα της Ιεριχώ. Έν δε τώ, έ, ότι ουδεάν εύρεν αυτά τίνας, δύναται νά τά πάρη αυτός, και να τα

»κερδήση. Εν δε τώς φησί, ότι καν αυτοί έχασαν τά έδικάτων, έπειτα ευρήκαν τα ξένα, δεν ήμπορούν να κρατήσουν

ταύτα αντί τά εδικάτων. Ο δε ιδ. του Θεοφίλου συμφώνως με τον θείον τούτον πατέρα, λέγει ότι νομίμως και κανονικώς

» έκαμαν οι εν Γεμίνω Πρεσβύτεροι, διά τί άφώρισαν από την έκκλησίαν άδικον γυναικά τινα, διά τί δεν ήθελε να αφήση την

» αδικία». Ο δε ξά. Βασιλείου, τον μεν αφ' εαυτού μετανοήσαντα κλέπτη, και εξομολογηθέντα, ένα χρόνον κανονίζει. Τον δε

» από άλλους ελεγχθέντα, δύω χρόνους. Εμποδίζει δε και ο έ της έν Καρθ. την πλεονεξίαν, λέγων αυτήν μητέρα πάντων των

κακών. Ο δε Νύσσης εντός αυτού κανόνι λέγων, ότι η πλεονεξία είναι πάθος που βλάπτει και τα τρία μέρη της ψυχής,

ντολογστικών, θυμικών, και επιθυμητικόν (1). Μοιράζει εις δύω τους κλέπτας, εις ληστάς, ήτοι τους φανερούς κλέπτας, αίτινες

»διά να κλέψουν, μεταχειρίζονται και άρματα, και ανθρώπους, κα παραμονεύουν εις τους επικινδύνους τόπους. Και εις κλέτας
- ν' - ν

κρυφούς οίτινες κρυφίως κλέπτουσι τα ξένα τών άλλων πράγματα. Και τους μεν πρώτους, ώς φονείς κανονίζει, καθώς και

αυτός ο τούτου άδελφος Βασίλειος έντώ ή αυτού κανόν, εις το επιτίμιον των εκουσίως φονευόντων τούτους καταδικάζει,

»Τους δε δευτέρους, μετά το εξομολογηθήνα, διορίζει να δώσουν τα υπάρχοντά των εις τους πτωχούς, αν έχουν, ει δε και

-δεν έχουν, να δουλεύουν, και από την δούλευσίν τους να δίδουν εις τους δεομένους» (2). Ο δε Θεολόγος Γρηγόριος προβα

νωντας εις το έμπροσθεν λέγει, ότι τά αδίκως αποκτηθέντα, είτε εκ κλεψίας δηλ., είτε εξ άρπαγής, και πλεονεξίας, δεν ήμπο

ρεί νά τά συγχωρήση, όχι μόνον άπλώς ή μετάνοια, όχι μόνον το ένδυθήναι το σχήμα των μοναχών (3), άλλ’ ουδε αυτό το

ίδιον βάπτισμα. Εάν ο ταύτα αποκτήσας κακώς, και έχων εις χείράς του, δεν τα επιστρέψη προς εκείνους, από τους οποίους

τά έπηρεν. Ούτω γάρ φησιν εν τω β. περί βαπτίσματος λόγω αποτεινόμενος προς τους αδικήσαντας μεν, και βαπτισθέντας,

μή επιστρέφοντας δε την αδικίαν μετά το βάπτισμα. «Δύω κακά έπραξας, ώ άρπαξ, και πλεονέκτα, ένα, ότι αδίκως απέ

-κτησας το ξένον πράγμα, και άλλο, ότι κρατείς, και δεν επιστρέφεις αυτό. Και διά τι μέν αδίκως αυτό απέκτησας, έσυγχω

•ρήθης παρά Θεού με το μέσον του άγιου βαπτίσματος, διά τι δε κρατείς αυτό, και δεν το επιστρέφεις, δεν έσυγχωρήθης,

- επειδή και δεν έκαμες άποχήν της αδικίας, αλλ' έως της σήμερον άδικες, με το να ήνα έως της σήμερον εις το χέρι σου το

ξένον πράγμα, και άδικο, και ή άμαρτία δεν εξαλείφθη με τελειότητα, αλλά μόνον έμοιράσθη εις δύω καιρούς. Την μεν γαρ

» άρπαγή, και άδικίαν του ξένου πράγματος, έκαμες προ του να βαπτισθής, την δε κράτησιν του άρπαχθέντος πράγματος, έ

νεργες, και ύστερα ακόμη από το βάπτισμα. Όθεν και μένεις ασυγχώρητος. Επειδή το Βάπτισμα συγχωρεί να ‘τά άμας

»τήματα που έκαμες προ του, οποία είναι, και ή άρπαγή των ξένων πραγμάτων, αλλά δεν συγχωρεί και τα αμαρτήματα,

όπου όλον ένα κάμνες και μετά το βάπτισμα, οποία είναι και του άρπαχθέντος πράγματος ή κατακράτησις». Λοιπόν, όποιος

άρπάση, έπειτα βαπτισθή, και δεν επιστρέφη την άρπαγή, δεν πρέπει να νομίζη ότι έσυγχωρήθη ή άδικία του αύτη. Διά τι

απατά τον εαυτόν του, και σοφίζεται την κάθαρσίν, ήτοι νομίζει, ότι είναι καθαρός από την αδικία, χωρίς να ήνα. Ο δε

Νηστευτής Κανόνικς, τον έκουσίως αφ' εαυτού μετανοούντα κλέπτη, έως εις μ' ημέρας εμποδίζει της κοινωνίας, τον δε από

άλλους φανερωθέντα, μήνας εξ, μετά ξηροφαγίας, και μετανοιών. Και κατά τον Αρμενόπουλ (επιτομ. Κανόν. 5. τίτλ. 3) και

Ματθαίον Βλάσταριν. Ο δε κλέψας κεφαλαιώδη πράγματα, Ιερεύς μεν ου γίνεται, λαϊκός ων, κατά τον κή, του Νηστευτού

Ιερεύς δεών, καθαιρείται, κατά τον κέ. Αποστολικών, αν και ανάγνωθ.

Κανών Δ.

Ιησού ς. | Ουκ δού Αχαρό του Ζαρά πλημμελεία έπλημμέλησεν από του αναθέματος, και έπι πάσαν συναγω

αυτούς, διά τί έλαβον χρήματα, ή μέρος από τα παρ' εκείνων κλεφθέντα.

Ο δε συγγενή φυλάξας ληστήν, και διασώσας, με μεσαίον τρόπον πα

δεύεται, κατά την β. διάταξιν του ισ. τίτλ. τού μζ. βιβλ. (παρά Φωτ.

τίτλ. θ. κεφ. λγ.). Αλλά και ο Αρμενόπουλ. βιβλ. σ. τίτλ. ζ. λέγει,

Οτι, όμοιον είναι το να αρπάση τινάς, και το να δέχεται τα άρπα

(1) Διά τί δε ό Νύσσης θείος Γρηγόριος ούτος, λέγει εν τώ αυτώ

σ'. κανόνι ότι άφηκαν αθεράπευτου, ήτοι ανεπιτίμητον την πλεονεξίαν

οι πατέρες, εις καιρόν όπου ό θαυματουργός ούτος Γρηγόριος με έπι

τίμιον αφορισμού καταδικάζει τους πλεονέκτας; ή λέγει τούτο ο Νύσ–

σης, καθ’ό εις τόσους διωρισμένους χρόνους δεν επιτιμά τους πλεονέκτας

μετά την παύσιν της πλεονεξίας ό πατήρ, καθώς έν ώρισμένος χρό

νος επιτιμώσιν οι κανόνες και τους άλλους αμαρτωλούς, αλλ' έως ού

μόνον ενεργούσε την πλεονεξίαν, και όχι μετά ταύτα, (ώς δείκνυται τού

το από τον ιδ. κανόνα του Θεοφίλου), ή λέγει τούτο ό Νύσσης, καθ'ό

οι πατέρες συνοδικών κανόνα κατά των πλεονεκτών ουκ εξέδωκαν.

(2) Κατά δε τον β. τίτλον του τ. βιβλίου του κώδηκος, και του

μζ. βιβλίου των διατάξεων (παρά Φωτ. τίτλ. θ. κεφ. κζ') δύο είναι

τα είδη της κλεψιας, και ή μεν μία λέγεται φανερά, ή δε άλλη αφα

νής. Και φανερά μεν είναι, όταν ό κλέπτης πιασθή με το κλεψιμαίον

πράγμα, προτού ακόμη να το υπάγη εις τον τόπο, όπου έμελλε να

το υπάγη εν τή αυτή ημέρα, καθ' ην έκλεψεν. Αφανής δε κλεψία είναι,

όταν πιασβή, με το κλεψιμαίον πράγμα, ύστερα αφ' ου επήγεν εις τον

τόπου, όπου έμελλε να υπάγη. Και ο μεν φανερός κλέπτης καταδικά

ζεται να πληρώνη τετραπλάσιον από ό,τι έκλεψεν, ό δε άφανής, να

πληρώνη διπλάσιου. Ο δε αυτός τίτλος του αυτού σ'. βιβλίου, και ο

Αρμενόπουλ. βιβλ. σ. τίτλ. ζ, λέγουσιν, ότι εκείνος όπου άρπάζει κανένα

πράγμα, όταν καίωνται από φωτιαν όσπίτια, ή όταν καραβοτσακισθή

καράβι, ή όταν κρημνισθή όσπήτιον, ώς κλέπτης καταδικάζεται. Και

εάν μεν γνωρίση το κλεφθέν αυτό πράγμα ό οικοκύρης του, ανάμεσα εις

ένα χρόνον, νά τό πληρώνη ό άρπάσας τετραπλούν, είδε ύστερα από τον

χρόνου γνωρίση αυτό, να το πληρώνη άπλούν, μόνον δηλ. το πράγμα

οπού επήρε, και κοντά εις τούτο παιδεύεται και εγκληματικώς, καθώς

διατάσσει ο περί των άρπάγων νόμος. Το δε ά, κεφ. του κ. τίτλ. του

ξ. βιβλίου των Βασιλικ, λέγει, ότι οι υποδοχείς των ληστών, ώς ληστα

τιμωρούνται, και οι δυνάμενοι κρατήσει τους ληστές, και απολύσαντες

γέντα, εάν τα ήξεύρη πώς είναι ξένα. Συμφώνως δηλ. με τον Βασίλειου

και τον κέ, της εν Αγκύρα. Ως κλέπτης καταδικάζεται, και όποιος εύρη

το ξένον πράγμα έβριμένων, και το παίρνει αυτός διά λόγου του, κάν

και δεν ήξεύρη τίνος είναι. Έξω μόνον αν το πράγμα αυτό ήτον απρο

νόητον, ή τη αληθεία, ή καθώς ο ευρών αυτό, ελογιασε να ήναι τοιού

το, βιβλ. ξ". τίτλ. ιβ. κεφ. μγ. θεμ. έ, το δε μή, θεμ. του ιά τίτλ.

του ξ. βιβλ. λέγει, ότι δεν είναι κλέπτης, όποιος ήξεύρωντας τον κλέπτην

δεν τον φανερώση, αλλ' όποιος τον κρύπτη, καθώς και ο Δαβίδ δεν κα

τηγορεί τον θεωρούντα τον κλέπτην, αλλά τον συντρέχοντα, ήτοι συνερ

γούντα, και βοηθούνται αυτόν λόγω, ή έργω. «Eί έθεώρες, φησί, αλέ

πτην. Και δεν στέκεται έως εδώ, αλλ' επιφέρει, συνέτρεχες αυτών. Οι αυ

το δε νόμοι των βασιλέων προσταζουν, ότι όποιος μεταθέσει σύνορα

τόπων, ή άρπάση γήν, να πληρώνη διπλήν τον άρπαγήν.

(3) Πεπλασμένοι λοιπόν, και μάταιοι είναι εκείνοι που λέγουσιν ότι

το να λάβη τινάς το σχήμα των μοναχών, και άπλώς το να μετα

νοήση, δύναται να συγχωρήση την άδικίαν του, την οποίαν μετά το φο

ρέσαι το σχήμα, έχων αυτήν εις τας χείρας του δεν την επιστρέφει,

Eι γαρ αυτό το πρωτότυπον βάπτισμα, το πάσας τας αμαρτίας συγ

χωρείν δυνάμενον, προπατορικήν, λέγω, και τις προαιρετικός, τηνά

νεπίστροφον αδικίαν ου συγχωρεί, πώς δύνατα συγχωρήσαι ταύτην το

αντίτυπον του βαπτίσματος σχήμα, και άπλώς ή μετάνοια; Δι" ο σοφός

τατα και ο ιερός απεφήνατο Αυγουστίνος. «Eί το αλλότριον πράγμα

αποδοθήνα δύναται, και ουκ αποδίδεται, μετάνοια ου γίνεται, αλλά

προσποιείται.
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γην Ισραήλ εγεννήθη ή οργή; Και εις μόνος ούτος ήμαρτε, μή μόνος απέθανεν εν τή άμαρτία αυτού; Ήμίν

δε πάντομη ημέτερον, άλλά άλλότριοντώ καιρώ τούτω κέρδος, ανάθεμα νενομισθα προσήκει. Κάκείνος μεν γαρ ό

Αχαρ έκ της προνομής έλαβε, και αυτοί νυν εκπρονομής. Κάκείνος μεν τά των πολεμίων. Οι δε νύν τά των

άδελφών κερδαίνοντες, ολέθριον κέρδος,

Ερμηνεία

Φέρει εις παράδειγμα διά του παρόντος κανόνος ο Αγιος τον "Αχαρ, τον υιόν Ζαρά, ο οποίος με το να κλέψη από τα

κούρση της Ιεριχώ τά εις τον Θεόν άφιερωθέντα, ύφασμά τι παρδαλόν, και διακόσια δίδραχμα άργυρίου, και μίαν γλώσσαν

χρυσή, και να τα κρύψη εις την τέντα του, ώργισθη ο Θεός εις τους Ισραηλίτας, και ένικήθησαν εις τον πόλεμο, όπου έ

καμαν έντή πόλει Γα, τριανταέξ φονευθέντες, και τρεις χιλιάδες διωχθέντες, και συντρίφθέντες. Λοιπόν καθώς ο Αχαρούτος,
ένας μόνος έκλεψε και ήμαρτε, μα μόνος αυτός δεν απέθανε, αλλά τόσο, και τόσοι, τοιουτοτρόπως και οι τά τών σκλαβω

θέντων κλέψαντες, δεν θέλουν άφανισθή αυτοί μόνοι, αλλά θέλουν συναφανίσουν και άλλους πολλούς. Διά τί και αυτοί από τα

πράγματα τα αφιερωθέντα εις τον Θεόν έκλεψαν, ώς εκείνος τότε (τα γάρ υπό τών Βαρβάρων άφεθέντα ξένα πράγματα, ώς

είον άφιέρωμα πρέπει νά νομίζωντα) και από την προνομήν και τα κούρση τά ήρπασαν, ώς και εκείνος τότε. Τί λέγω, ώς

έκείνος; ετούτοι είναι χειρότεροι και από εκείνον. Διά τί, εκείνος μεν έκλεψε τά τών έχθρών πράγματα. Ούτοι δε έκλεψαν

τά τών αδελφών τους, και μάλιστα άδελφών σκλαβωθέντων, και λεηλατισθέντων. Όρα και τον γ. τού αυτού,

Κανών Ε.

Μηδες εξαπατάτω έαυτόν, μήτε ώς εύρών. Ούτε γάρ ευρόντα κερδαίνειν έξεστι. Φησί γάρ το Αστερ και

Δευτερονόμιον, «μή ιδών τον μόσχον του αδελφού σου, και το πρόβατον πλανώμενα έντή όδώ παρίδης -

και αυτά, αποστροφή αποστρέψεις αυτά τώ άδελφώ σου. Εάν δε μη έγγίζη ό άδελφός σου πρός σέ, μηδέ έπίσταται

και αυτόν, συνάξεις αυτά και έσται μετά σού, έως άν έκζητήση αυτά ό άδελφός σου, και αποδώσεις αυτώ. Ούτω

»ποιήσεις τον όνον αυτού, και ούτω ποιήσεις το μάτιον αυτού, και ούτω ποιήσεις κατά πάσαν απώλειαν τού άδελ

Αφού σου, όσα άν απώλητα παρ' αυτού, και εύρήσης αυτά». Ταύτα το Δευτερονόμιον. «Ενδετη εξόδωΙ***
νού μόνον εάν τά του αδελφού τις εύρη, αλλά και του εχθρού. Αποστροφή, φησιν, αποστρέψεις αυτά εις τον οι

»κον του κυρίου αυτών. Ει δε εν ειρήνη βαθυμούντος, και τρυφώντος, και των ιδίων άμελούντος του αδελφού, ή

» έχθρού, κερδάνα ουκ έξεστι, πόσω μάλλον δυστυχούντος, και πολεμίους φεύγοντος, και κατά ανάγκην τά ίδια

» έγκαταλιπόντος»; -

Ερμηνεία

Ακολούθως τώ άνωτέρω Κανόνι, λέγει ούτως εις τον παρόντα Κανόνα ο άγιος. Ας μη γελά τίνας από τους τοιούτους τον

εαυτόν του, προφασιζόμενος, ότι ηύρε τάχα το πράγμα του αδελφού του έβριμμένο, και ανεπιμέλητο, και διά τούτο το έπήρε

Δά τι, κάν και ανεπιμέλητον αυτό εύρη, δεν είναι συγκεχωρημένον νά το οικειοποιηθή, και να το κατακρατήση. Επειδή χρεω

στεί να το πάρη, και να το φυλάξη έως ού ο οικοκύρης ζητήση αυτό. Φέρει δε εις τούτο και μαρτυρίας δύω, μίαν μεν από

το Δευτερονόμιο, λέγουσαν, ότι άνισως εύρη τινάς το χαμένον μοσχάρι, ή το πρόβατο, ή τον γαϊδαρον του αδελφού του, ή

το ρούχον, ή κάθε άλλο του πράγμα χαμένον, πρέπει να τα δίδη πίσω εις τον αδελφόν του. Εάν δε δεν ήξεύρη τίνος άν

θρώπου είναι, πρέπει να τα φυλάττη, έως νά τά ζητήση ο αδελφός του, και να τα δώση εις αυτόν. Και άλλην δε μαρτυρίαν

φέρει από την Έξοδο», λέγουσαν, ότι όχι μόνον του αδελφού του, αλλά και του εχθρού του τα πράγματα αν εύρη τις έβριμ

μένα, πρέπει νά τά επιστρέφη εις αυτόν. Είδε, κατά τα Θεία ταύτα λόγια, δεν είναι συγκεχωρημένον να κατακρατή τινας του

αδελφού του, ή του εχθρού του τα πράγματα, τα οποία αυτός εν ειρήνη, ών, από αμέλειάν του άφηκεν ανεπιμέλητα, πόσω

μάλλον δεν συγχωρείται να κατακρατήση τινάς πράγμα του δυστυχημένου αδελφού του, του φεύγοντος τους εχθρούς, και εξ

ανάγκης παραιτήσαντος τα εδικά του πράγματα; Όρα και τον γ. του αυτού. -

Κανών ς".

Πολλοί δε εαυτούς εξαπατώσιν αντί των ιδίων των άπολλυμένων, ά εύρον αλλότρια κατέχοντες. Ένα, επειδή

αυτούς Bοράδο, και Γόθοι τά των πολεμίων εργάσαντο. Αυτοί άλλος Βοράδο, και Γόθοι γίνωνται. Απεστείλα

μεν ούν τον αδελφών, και συγγέροντα Ευφρόσυνον διά ταύτα προς υμάς. Ένα κατά τον ενθάδε τύπου, και αυτού

δώη όμοίως, και ών δεί τάς κατηγορίας προσεσθαι, και ούς δε έκκηρύξα τών ευχών. --

Ερμηνεία

Επειδή τινες από τους ανωτέρω άρπαγας, προφασιολογούντο, ότι, έκράτησαν τα ξένα πράγματα, όπου εύρο, αντί τα έδικά

των πράγματα, όπου τών έπήραν οι Βάρβαροι, απολογείται διά του παρόντος Κανόνος ο άγιος λέγων, ότι οι τα τοιαύτα

μωρά προφασιζόμενοι, γελώσι, και άπατώσι τον εαυτόν τους. Διότι, εκείνο όπου έγιναν εις αυτούς οι εχθροί και πολέμιοι, τούτο

το ίδιον έγιναν αυτοί, ήτοι εχθροί, και πολέμιοι, εις τους άλλους αδελφούς των. Ήρπασαν οι Βάρβαροι τα έδικάτων; ήρπα

σαν και αυτοί τά των αδελφών τους. Διά ταύτα, λέγει, έστειλαμεν και τον αδελφών, και γέροντα Ευφρόσυνο, να καθώς ήμες

πράττομεν εδώ, έτζι να πράττετε και εσείς αυτού. Οςτις άδελφος θέλει σάς φανερώσει, και ποιους πρέπει να δέχεσθε εις

κατηγορίαν άλλων (περιών όρα, τον οδ. Αποστολικών, και τον ζ' της β’), και ποιους πρέπει να διώξετε από την έκκλησία,

ώστε να μην συμπροσεύχωνται με τους άλλους πιστούς. Όρα και τον γ. του αυτού
42'
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Κανών Ζ.

Απηγγέλθη δέ τι ήμνάπιστον εν τη χώρα ύμών γενόμενον πάντως που υπό άπίστων, και άσεβών, και μη

ειδότων μήτε όνομα Κυρίου, Ότι άρα εις τοσούτόν τινες ώμότητος και άπανθρωπίας προεχώρησαν, ώστε τινάς,

τους διαφυγόντας αιχμαλώτους βία κατέχειν. Αποστείλατε τινάς εις την χώραν, μη σκηπτοί πέσωσιν έπι τούς

τά τοιαύτα πράσσοντας --

Ερμηνεία,

Τινές, λέγει ο άγιος, ώς εμάθομεν, εις τόσην άκρα» θηριωδία, και άπανθρωπίαν έφθασαν, ώστε όπου κρατούσε με βίαν μέσα

εις τον τόπον τον έδικόν σας, τους Χριστιανούς εκείνους, όπου έφυγαν, και έγλύτωσαν από τους Βαρβάρους. Οίτινες αυτοί, άπι

στοι βέβαια, και άσεβείς άνθρωποι είναι, και ουδε όλως το όνομα ήξεύρoυσι του Θεού, Στείλατε λοιπόν και έρευνήσατε παν

ταχού περί τούτου, να μη πύρ, και άστροποπελέκια πέσουν εξ ουρανού να κατακαύσουν τους τοιαύτα πράσσοντας (1)

Κανών Η.

Τους μεν ούν έγκαταλεχθέντας τους βαρβάρος, και μετ' αυτών εν τη αιχμαλωσία απελθόντας, έπλαθομένους

ότι ήσάν ποτε πιστοί και Χριστιανοί, εκβαρβαρωθέντας δε, ώς και φονεύειν τους όμοφύλους, ή ξύλω, ή άγχόνη,

Υποδεικνύναι δέή όδους, η οικίας αγνοούσε τους βαρβάρος, και της άκροάσεως άπειρξαι δεί. Μέχρις άν κοινή περί

αυτών τι δόξη συνελθούσε τους άγιος, και προ αυτών τώ άγίω Πνεύματι,

Ερμηνεία, --

Διορίζει ο παρών κανών, ότι όσοι έσκλαβώθησαν μεν από τους Βαρβάρους, ύστερον δε αλησμονήσαντες ότι ήσαν Χριστιανοί

ποτέ, εξεβαρβαρώθησαν εις τά ήθη, και έγιναν και αυτοί το ένα με τους Βαρβάρους, ώστε όπου, και νά φονεύωσι τούς ομο

φύλους των Χριστιανούς, και να δείχνουν τάς στράτας, ή τα όσπήτια αυτών εις τους βαρβάρους, όπου δεν τά ήξευραν. Ούτο,

γω, αφού μετανοήσουν και επιστραφούν, πρέπει ουδε νά στέκωνται με τους άκροωμένους της θείας γραφάς, αλλά να στέ

κουν δηλ. έξω εις την πόρταν της εκκλησίας με τους προσκλαίοντας. Έως ού, να διορίσουν οι άγιοι πατέρες, κοινώς συνελ

θόντες εις σύνοδο, το πρέπον περί αυτών επιτίμιον, ή μάλλον ειπείν, να το διοριση διά των άγιων το Πνεύμα το άγιον (2).

Αγίους δε έννοεί εδώ ο "Αγιος, τους εν Αγκύρα πατέρας, οίτινες μετά παρέλευσιν νβ. χρόνων συναθροισθέντες, εν τω θ'. κα

νόνι αυτών, επιτίμιον περί των τοιούτων έδιώρισαν, αν και ανάγνωθ.

Κανών Θ.

Τους δε οίκος αλλοτρίος επελθείν τολμήσαντας, εάν μεν κατηγορηθέντες έλεγχθώσι, μηδέ της άκροάσεως ά

ξώσης. Εάν δε αυτούς εξειπωσι, και αποδώσει, εν τη των επιστρεφόντων τάξει υποπίπτεν

Ερμηνεία

ν Ειπών ο άγος εις τους προλαβόντας κανόνας διά τους άρπάσαντας τά των σκλαβωθέντων Χριστιανών πράγματα, τώρα διο

ρίζει κα τά τούτοις πρέπονται επιτίμια, λέγων, ότι, εκείνοι που επάτησαν οπήτα ξένα των σκλαβωθέντων, και άρπασαν από

εκεί πράγματα, εάν μεν κατηγορηθέντες διά τούτο, και αρνούμενοι, φανερωθώσιν ότι αυτοί τα ήρπασαν, ούτοι μήτε με τους ά

κροωμένους πρέπει νά στέκωνται, αλλά με τους προσκλαίοντας έξω. Εάν δε αυτοί από λόγου των εξομολογηθώσι, και δώσωσιν

όπτω τα ξένα πράγματα όπου έκλεψαν, νά προσεύχωνται με τους υποπίπτοντας Όρα και τον γ. του αυτού, και την ιχνο

γραφίαν του ναού

-- Κανών 1.

ν Τους δε έντώ πεδίω ευρόντας τι, ή εν ταις έαυτών οικίας καταλειφθέν υπό τών βαρβάρων, εάν μεν κατηγορη

θέντες έλεγχθώσιν, όμοίως εν τοις ύποπίπτουσιν. Εάν δε έαυτούς έξείπωσι, και άποδωσι, και της ευχής άξιώσαι,

Ερμηνεία

ν Οι Βέβαιοι λελατύτες την χώραν, και τα πράγματα των Χριστιανών βαστάζοντες, εάν εύρισκαν μετά ταύτα άλλα και

λήτερα, ή και διά βάρος, μην ήμπορούντες να βαστάζουν όσα ήρπαζαν, τά άφιναν, ή έξω εις τον κάμπο, ή μέσα εις τά όσπίτια,

όπου τυχον ευρισκον, τα καλήτερα. Διορίζει λοιπόν ο παρών Κανών, ότι όσοι ευρήκαν τοιαύτα πράγματα των αδελφών τους αφες

θέντα από τους Βαρβάρους εις τον κάμπον, ή μέσα εις τα εδικάτων σπήτια, ει μεν τά κρατήσουν, και έπειτα φανερωθούν, να

στέκοντα με τους υποπίπτοντας. Είδε αυτοί από λόγου των τά φανερώσουν, και τα δώσουν άπίσω, να στέκουν και να συμ

προσεχοντα με τοις έντή εκκλησία μέχρι τέλους προσευχομένους πιστούς. Έως ού, δηλαδή μετάνοιαν επιδείξαντες, της κοι

νωνίας άξιωθώσιν. Όρα και τον γ. του αυτού, και την Ιχνογραφίαν του ναού,

(1) Δίκαιον είχε να ειπή τοιούτον φοβερόν λόγον ο Άγιος, διατί, χθέντας Χριστιανούς, και να βοηθούνται εις τα χρειώδη, και όχι να

κατά το μέ, κεφ. του ή βιβλίου των Αποστολικών διαταγών. Οι διω- κατακρατούνται με βία, και τυραννία από αυτούς,

κόμενοι διά τήν πίστιν, και από πόλεως εις πολν φεύγοντες, και δια (2) ορα ότι τα δοκούντα τας εν αγίω Πνεύματι συναχθείσας συνό

να μην αρνηθούν το όνομα του Χριστού αφίνοντες να διαρπάσουν οι δος, αυτά συνδικεί, τώ αγίω Πνεύματι. Και ορα εις την α υποστεί

άπιστοι τα υπάρχοντά των πρέπει να περιποιούνται από τους μη διω- των προλεγομένων περί τις 4 συνόδου,
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Κανών ΙΑ".

Τους δε την εντολήν πληρούντας εκτός αισχροκερδείας πάσης, πληρούν δεί. Μήτε μήνυτρα, ή σώστρα, η εύρη

τρα, ή ώ ονόματι ταύτα καλούσιν, απαιτούντας, --

Ερμηνεία,

Μετρίως κανονίσας ο Αγιος εν τω ανωτέρω Κανόνι τους ομολογούντας, ότι ευρήκαν το ξένον πράγμα. Τώρα διά του παρόν

τος διορίζεται, ότι ουδέ εύρετίκια πρέπει να ζητούν αυτοί από τους οίκοκυρίους των πραγμάτων, ούτε τα καλούμενα συγχαρήκια,

διά τι τάχα τους τα έμήνυσαν, ούτε άλλα τοιαύτα συνήθη παρά τους πολλοίς, Αλλά νά τά έπιστρέφουν χωρίς κανένα τοιούτον

αισχρον, και άτιμον κέρδος. Αισχρον γαρ κέρδος είναι τή αλήθεια, το να ζητή τινας από εκείνον που έχασε τα πράγματά του

εν καιρώ περιστάσεως, και να μην επιστρέφη ταύτα εις αυτόν αμισθί. Όθεν και οι πολιτικοί νόμοι, οι διορίζοντες να λαμβάνουν

εύρετίκια από τους οικοκυρίους οι ευρόντες τα πράγματάτων, δεν πρέπει να εισακούωνται, κατά τούτο το μέρος, ώς έναντιούμε

νοι τώ παρόντι κανόνι. Και όρατά έν αρχή της βίβλου προλεγόμενα περί των κανόνων,

Κανών ΙΒ.

Η πρόσκλαυσις έξω της πύλης του ευκτηρίου έστιν, ένθα έστώτα τον άμαρτάνοντα, χρή των εσόντων δεσθαι

πιστών, υπέρ αυτού εύχεσθαι. Η άκρόασίς, ένδοθι της πύλης έντώ νάρθηκι, ένθα έστάναι χρή τον ήμαρτηκότα,

έως τών κατηχουμένων, και εντεύθεν εξέρχεσθαι. «Ακούων, γάρ, φησί, τών γραφών, και της διδασκαλίας, έκβαλ

»λέσθω, και μη άξούσθω προσευχής». Η δε υπόπτωσις, να έσωθεν της πύλης του ναού ιστάμενος, μετά των κα

τηχουμένων εξέρχητα. Η σύστασις, να συνίσταται τους πιστούς, και μή εξέρχηται μετά τών κατηχουμένων. Τε

λευταίον, ή μέθεξις τών άγιασμάτων,

Ερμηνεία,

Ο παρών κανών δεν περιέχει άλλο τι, ειμή τους τέσσαρας τόπους, εις τους οποίους έστέκοντο οι μετανοούντες. Σημείωσα

δε, ότι, άγκαλά και ο Κανών ούτος, νά μή φαίνεται να ήναι γνήσιος. Και διά τί το βητών όπου εδώ αναφέρεται, είναι παρμένον

αυτολεξεί άπό τον οέ, τού ύστέρου, κατά τους χρόνους, μεγάλου πατρός Βασιλείου. Και διάτι, ο τών εξηγητών έγκριτος Ζω

ναράς ουδεμίαν έρμηνεία, ή όλως μνείαν αυτού ποιείται. Και διάτι, έντισι χειρογράφος επιγράφεται σχόλιον συμβουλή όμως

του ανακριτού, και σοφούμου κυρού Δωροθέου, προσετέθη και ούτος ώς Κανών, καθώς εύρητα έντας πανδέχτας, και έν άλλοις,

Και άρα περί των τόπων τούτων εις την Ιχνογραφίαν του ναού εν τω τέλει,

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

Ο έν άγιος πατήρ ημών Πέτρος έζη εν έτει 296 (1). Τον δε Θεωνάν διαδεξάμενος, Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας έγές

νετο, δεκατος έβδομος έντή σειρά των Αρχιεπισκόπων της Αλεξανδρείας ευρισκόμενος. Επει δε ο Μελίτος, ο τής εν Θηβαίδι

Λυκοπόλεως Επίσκοπος, ήλέγχθη ότι εμέτεχεν από πολλάς αιρετικός παρανομίας, εκάθηρετούτον ο άγιος (2), και το βάπτισμα

αυτού τε και των περί αυτών ουκ έδέχετο (3), Ούτος και τον Αρειον φαινόμενον περί το τής πίστεως δόγμα σπουδαίο, έχει

ροτόνησε διάκονον. Αλλ' επειδή μετά ταύτα είδεν αυτόν δεφενδεύοντα τον αποκηρυχθέντα Μελίτιον, και συμφωνούνται εις τας

μιαράς αυτού δόξας, εκάθηρεν αυτόν, και από την έκκλησίαν έξέβαλε (4). Καλώς ούν και θεαρέστως έπι νομάς ζωηφόρους

πσιμάνας το ποίμνιον αυτού, τέλει μαρτυρικώ τον βίον αυτού κατέκλεισεν επί Διοκλητιανού (5) καταλιπών διάδοχον τον Αχιλλάν,

φωνής ουρανόθεν άκουσθείσης, ότε άπετμήθη ή πανίερος αυτού κεφαλή, ήτις ταύτα έλεγε, «Πέτρος άρχή Αποστόλων, και

Πέτρος τέλος Μαρτύρων». Μετά γάρ τον θάνατον αυτού, έπαυσεν ο κατά χριστιανών διωγμός των τυράννων, και έβασίλευσεν

ο Ισαπόστολος μέγας Κωνσταντίνος (6), έν δε τώ. 304 έτει (7) τους παρόντας κανόνας συνέγραψε περί των διαφόρως άρνη

θέντων εν τώ διωγμώ, άναγκαίους όντας εις την τής έκκλησίας ευταξίαν και κατάστασιν, οίτινες επικυρούνται άορίστως μεν από

τον ά της δ. και ά. τής ζ. ώρισμένως δε από τον β. της οικουμενικής ς και διά της επικυρώσεως ταύτης οικουμενικήν

τρόπον τινά αναλαμβάνουσι δύναμη. Ευρίσκονται δε εν τω β. τόμ. των πανδέκτων, και εν τώ ά, τόμ. τών συνοδικών σελ. 129.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Όρα εν τω ωρολογίω Νοεμβρίου κό, του αιρετικού Μελιτίου ουκ εδέξατο.

(2) Αθανάσιος εν τη β.. απολογία, (4) Θεοδώρητ. βιβλ. ά., κεφ. β. και Σωζόμενος αυτόθι.

(3) Σωζόμενος βιβλ. ά., κεφ. 14. Όρα ότι και ο άγιος ούτος Πέ- (5) Σωκρατ. βιβλ. ά. κεφ. 4.

τρος, συμφώνως με τους Αποστολικούς κανόνας του μ. και ξή, και με (6) Ο Μεταφραστής εις τον βίον αυτού,

τον άγιον Κυπριανόν, και τούς εν τη Ασία "Επισκόπους, το βάπτισμα (7) Σπυρίδων ό Μέλιας εν τω πίνακι του β' τόμου των συνοδικών. -
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ΟΙ ΠΕΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝ

ΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΟΙ, ΕΙΣ ΟΥΣ, ΠAP ΕΝΑ, Ο ΠΕΡΙ

ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΑΥΤΟΥ ΛΟΓΟΣ ΔΙΗΡΗΤΑΙ.

Κανών Α.

Έπει τοίνυν τέταρτον ήδη Πάσχα επικατειληφε τον διωγμών, αυτάρκως έχει τους μεν προσενεχθείσι, και φυλα

κισθείσι, βασάνους τε άνηκέστους ύπομεμενηκόσι, και άφορήτους μάστιγας, και πολλάς έτέρας ανάγκας δεινάς,ύ

στερον δε προδεδομένος υπό της ασθενείας της σαρκός, ει και μη εξ αρχής παρεδέχθησαν διά την παρακολουθή

σασαν μεγίστην πτώσιν. Όμως διά το πολλά αυτούς ήθλημένα, και επιπολύ αντιμάχεσθαι (ού γάρ κατά προα

ρεσιν εν τούτω έληλύθασιν, Αλλά καταπροδοθέντες υπό της ασθενείας της σαρκός, επειδή και τα στίγματα του

Ιησού ενδείκνυνται εν τοις σώμασιν αυτών, και ήδη τινές τρίτον έτος έχουσι καταπενθούντες), προσεπιτιμηθήναι αυ

τους από της προσελεύσεως, καθ' υπόμνησιν, άλλας τεσσαράκοντα ημέρας. Ας και περ νηστεύσας ο Κύριος, και

σωτήρ ημών Ιησούς Χριστός μετά το βαπτισθήναι, επεράσθη υπό του διαβόλου, Εις άς και αυτοί κατά το περισ

και 3. Ισον διαγυμνασθέντες, έντονώτερόν τενήψαντες, γρηγορήσουσιν εις προσευχάς του λοιπού, καταμελετών

8. Δεύτερον Ιτες το λεγόμενον υπό του Κυρίου προς τον πειράζονται αυτόν, να προσκυνήση αυτώ. «Υπαγε οπίσω μου,

* " Ινσατανά. Γέγραπτα γαρ, Κύριον τόν Θεόν σου προσκυνήσεις, και αυτώ μόνω λατρεύσεις»,

Ερμηνεία -

Διορίζει ο παρών Κανών, ότι, εκείνοι που προ τριών χρόνων ήδη (τούτο γάρ δηλοί το τέταρτου Πάσχα) επροδόθησαν από

άλλους, και έφυλακώθησαν μεν πρώτο, και βάσανα άνιάτρευτα, και πληγάς άνυποφόρους, και άλλα δεινά έλαβαν υπέρ του

ονόματος του Χριστού, ύστερον δε διά την ασθένειαν της σαρκός νικηθέντες, άρνήθησαν. Ούτοι άγκαλά και προσελθόντες τότε εις

την έκκλησίαν δεν εδέχθησαν, όμως διά τι πολλά ηγωνίσθησαν υπέρ Χριστού, και διά τι όχι κατά προαίρεσιν ηρνήθησαν, αλλά

διά την ασθένειαν της σαρκός, και μάλιστα διά τι εις το διάστημα των απερασμένων τριών χρόνων επένθησαν, και έμετανόησαν

διά την πτώσιν της άρνήσεως, ούτο, λέγω, κοντά εις τους τρεις χρόνους, πρέπει ακόμη να κανονισθούν τεσσαράκοντα ημέρας,

τόσας δηλαδή, όσας και ο Κύριος ενήστευσεν επί του όρους, και μετά ταύτα έπεράσθη υπό του διαβόλου. Ένα και αυτοι εις

τάς ημέρας αυτάς περισσότερον γυμνασθώσι, και προσεκτικώτεροι γενόμενοι, άγρυπνήσωσιν εις προσευχάς, μελετώντες εκείνο το

λόγιον που είπεν ο Κύριος προς τον Διάβολο, όταν του έλεγε νά προσκυνήση αυτόν. «"Υπαγε οπίσω μου, σατανά. Ότι είναι

-γεγραμμένο, Κύριον τον Θεόν σου θέλεις προσκυνήσεις, και αυτώ μόνω λατρεύσεις»(1). Και μετά ταύτα να δέχωνται εις

το να μεταλάβουν. Όρα και τον δ. τής εν Αγκύρα. -

-- Κανών Β. -

Τοις δε μετά το φυλακισθήναι μόνον, και υπομεμενηκένα τάς έντώ δεσμωτηρίω, ώς άν εν πολιορκία, θλίψεις

τε, και δυσωδίας. Ύστερον δε χωρίς πολέμου βασάνων, γενομένος αιχμαλώτος, κατά πολλήν πτωχείαν δυνά

μεως, επαρκέσει έναυτός πρός τώ έτέρω χρόνω. Επει όλως και αυτοί επιδεδώκασιν έαυτούς υπέρ του ονόματος

του Χριστού θλιβηνα. Eι και απήλαυσαν έν τώ δεσμωτηρίω της παρά των αδελφών πολλής αναπαύσεως. Απε

με τα 4. Η πολλαπλασίονα αποδώσουσι, ποθούντες λυτρωθήναι από της πικροτάτης αιχμαλωσίας του διαβόλου, με

Αν και το μνημένοι μάλιστα του λέγοντος, «Πνεύμα Κυρίου έπ' εμέ. Oύ ένεκεν έχρισέ με. Ευαγγελίσασθαι

»πτωχους απέσταλκέ με. Κηρύξαι αιχμαλώτοις άφεσιν, και τυφλοίς άνάβλεψιν. Αποστείλα τεθραυσμένους έν ά

» φέσει. Κηρύξα ενιαυτόν Kυρίου δεκτών, και ήμέραν ανταποδόσεως».

Ερμηνεία

Εκείνοι δε όπου μόνον έφυλακώθησαν υπέρ του Χριστού πρότερον, και τάς έν φυλακή κακοπαθείας, και βρώμας υπέμειναν,

ύστερον δε χωρίς καμμίαν βίαν βασάνων ηρνήθησαν, διά την μεγάλην πτωχείαν της δυνάμεώς των, ήτοι διά την ολιγοψυχίαν,

και την τύφλωσιν του νοός των ούτο, (διορίζει ο παρών Κανών) ότι κοντά εις τους τρεις χρόνους που μετανοούντες δεπέ

ρασαν, να κανονίζωνται ακόμη ένα χρόνο, και όχι περισσότερο. Επειδή και αυτοί οπωσδήποτε έδωκαν τον εαυτόν τους εις

θλίψιν διά το όνομα του Χριστού. Αγκαλά και να έλαβον άνάπαυσιν, και παράκλησιν εις την φυλακήν άπό τους άλλους άδελ

φούς. (Ως φαίνεται γάρ οι μη κρατηθέντες από τους διώκτας Χριστιανοί, έδιδον τά προς την χρείαν εις τους εν φυλακή κρα

τουμένους, και ανέπαυαν αυτούς). Της οποίας αναπαύσεως των μισθών θέλουν αποδώσουν πολλαπλάσιον εις αυτούς, εάν πολλαπλασίως

θλίψαντες τον εαυτόν τους, λυτρωθώσιν από την παράν σκλαβαν του διαβόλου, την οποίαν έπαθαν διά της άρνήσεως. Ενθυμού

μενοι το ρητόν του προφήτου Ησαίου, το ερημένο, ώς εκ προσώπου του Κυρίου. «Πνεύμα Κυρίου είναι εις εμέ, το οποίον με

έχρισε, και με έστειλε να δώσω καλά μηνύματα εις τους πτωχούς να κηρύξω λύτρωσιν εις τους σκλαβωμένους, όμμάτωσιν

εις τους τυφλούς, να στείλω ελευθέρους τους κακοπαθημένους, και ναε: πώς ήλθε χρόνος δεκτός εις τον Θεόν, και

ημέρα λυτρώσεως» (2), Όρα και τον δ. της εν Αγκύρα.

- -- ----------------------------------------- ------------- - - -------------------

- - - ν - - - ν - - - α - - - - - - 1 - - -- - -- - η -

(1) Αρμοδιώτατον βητον προστάζει ο Αγιος τους τοιούτους να μελε- (2) Η αιτία όπου ανέφερε το ρητον τούτο ο άγιος, είναι διά τον

τώσιν. Επειδή γαρ αυτοί άρνηθέντες τόν Θεόν προσεκύνησαν τώ διαβό- ένα χρόνον όπου έκανόνισε τους τοιουτοτρόπως άρνηθέντας. Όθεν και

λω. Τώρα με την μελέτη, της προσκυνήσεως μεν του Θεού, αποστρο- την πτωχείαν, και σκλαβίαν, και τύφλωσιν, όπου περιέχει το αυτό

φής δε του διαβόλου, την πρώτην άρνησαν θεραπεύουσε, και προσκύνησιν ρητών, τρο ολογικώς και εις αυτούς τα προσοικείωσε,
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Κανών Γ.
--

-

Τους δε μηδ όλως, μηδέν τι τοιούτον πεποιθόσι, μηδέ ένδεξαμένος καρπών πίστεως, άλλ’ αυτομολήσασί προς

την κακίαν, προδεδομένος υπόδειλίας, και φόβου, νύν δε εις μετάνοιαν έρχομένος, αναγκαιόν έστι και αρμόζον

την της άκάρπου συκής παραβολήν παραθέσθαι, ώς ο Κύριος λέγει. «Συκήνεχέτις πεφυτευμένην έντώ άμπε. Αν και ο

υλών αυτού, και ήλθε ζητών καρπών εν αυτή, και ουχ εύρεν. Είπε δε προς τον αμπελουργών, ιδού τρία έτη έρ

νχομαι ζητών καρπών εν τη συκή ταύτη, και ουχ ευρίσκω, έκκοψον αυτήν. Ένα τί και την γην καταργή; Ο

δε αποκριθείς λέγει αυτώ, Κύριε, άφες αυτήν και το έτος τούτο, έως ού σκάψω περί αυτήν, και βάλω κόπρα.

»Κάν μεν ποιήση καρπόν. Eι δε μήγε, εις το μέλλον εκκόψεις αυτήν». Hν προ οφθαλμών λαβόντες, ένδειξά

μενοί τε καρπόν άξιον της μετανοίας έν τώ διαστήματα του τοσούτου χρόνου, μάλλον ώφεληθήσονται,

Ερμηνεία

Σ

Εκείνοι δε, όπου χωρίς να πάθουν κανένα δεινόν άπό τά προειρημένα, αλλά θεληματικώς από λόγου των έπήγαν, και άρνή

θησαν διά φόβον μόνον, και δειλία», και τώρα μετανοούν. Διά τούτο, ούτω διορίζει ο παρών Κανών, ότι πρέπει να έχουν έμ

προσθεν εις τους οφθαλμούς του νοός των την συκήν εκείνην, εις την οποίαν ερχόμενος ο οικοκύρης αυτής τρεις χρόνους, και

μήνευρίσκωντας καρπών, εζήτεινά κόψη από την βίζαν αυτήν, να μή και τον τόπον κάμνη μάταιο, και αργόν. Ο δε αμπε

λουργός παρεκάλεσεν αυτόν να την αφήση ακόμη και τον τέταρτον χρόνο, και αν δεν κάμη καρπών, τότε να την κόψη. Ταύ

τη», λέγω, την παραβολήν του Κυρίου, και οι αφ' εαυτών άρνηθέντες, μελετώντες, και καρπών άξιον της μετανοίας δείξαντες

εις τέσσαρας χρόνους, θέλουν εκ τούτου ώφεληθούν Ανάγνωθι και τον ιά της ά.
-

--

--

Κανών Δ.

Τους δε παντάπασιν απεγνωσμένος, και αμετανοήτοις, δέρμα τε αιθίοπος αμετάβλητον κεκτημένος: ναΛ τεγ με η σε ν μ. - τι Σ ρμ ν μ η ν μ **) 19. Mαριά

και ποικίλματα παρδάλεως, λεχθήσεται το τής έτέρας συκής. «Mηκέτι έκ σού καρπός γένηται εις τον 13. Εκλα

αιώνα. Διό και παραχρήμα ξηραίνεται. Αποπληρούται γούν επ' αυτούς, και το υπό του Εκκλησιαστούν"

»είρημένον. «Διεστραμμένον οι δυνατόν αποκοσμηθήναι. Και ύστέρημα ού δυνήσεται άριθμηθήναι». Ειμή γάρ πρό
-- Λ - η Α - Α » - -- ν ν ν ν - ν η

τερον το διεστραμμένο διορθωθη αούνατον έστιν αυτο επκοσμηθήναι, Και ει μη προτερον το υστέρημα ανα

πληρωθή, αδύνατόν έστιν αυτό αριθμηθήναι. Όθεν και επί τέλους συμβήσεται αυτούς το λελεγμένον υπό του προ

φήτου Ησαίου. «Και όψονται γάρ, φησί, τά κώλα των ανθρώπων των παραβεβηκότων έν έμοί. Ο γάρ σκώληξ

ναυτών ου τελευτήσει, και το πυρ αυτών ού σβεσθήσεται, και έσονται εις όρασιν πάση σαρκι. Επει και να είναι

νώς προλέλεκτα ύπ’ αυτού, οι δε άδικοι ούτω κλυδωνισθήσονται, και αναπαύσα και ου μη δυνήσονται. Ουκ έστι

» χαίρειν τοις άσεβέσιν, είπεν ό Θεός». --

Ερμηνεία

Οι μεν προβηθέντες Κανόνες περί άρνησιχρίστων εβρέθησαν τών μετανοούτων, ο δε παρών περί άρνησιχρίστων διορίζει τών

μη μετανοούντων, οίτινες απεγνωσμένοι όντες, και κακόγνωμοι, αμετάβλητον έχουσι την μελανάδα της κακίας των, ώσάν ό"Αρά

πης το μαύρο δέρμα, και ή πάρδαλις τας παρδαλάδας της. Εις τούτους λοιπόν θέλει οηθή ή κατάρα, όπου είπεν ο Κύριος

εις την άκαρπον συκή», «μηκέτι έκσού καρπός γένηται εις τον αιώνα, και παρευθύς εξηράνθη ή συκή. Και πληρούται εις αυτούς

» έκείνο που λέγει ο Εκκλησιαστής, το στραβόν πράγμα δεν ήμπορεί να στολισθή με άλλον τινά στολισμό, αν πρώτον δηλαδή

»δεν σασθή, και το ελλιπές πράγμα δεν ήμπορεί να αριθμηθήώς τέλειον, χωρίς δηλαδή πρώτον να αναπληρωθή. Όθεν εις το τέλος

της ζωής θέλει συμβή εις αυτούς εκείνο που λέγει ο Ησαίας, ότι θέλουν δει οι άνθρωποι τα κόκκαλα των ανθρώπων, όπου

παρέβηκαν τα λόγιά μου, και με αρνήθηκαν, και ο σκώληξ αυτών δεν θέλει παύσει από το να τους κατατρώγη, και το πυρ

οπού τους καίει, δεν θέλει σβεσθή. Θέλει δε πληρωθή εις αυτούς και το άλλο ρητόν, όπου προ των βημάτων τούτων είπεν ο

αυτός Ησαΐας. Οι άδικοι θέλουν φουρτουνιασθούν, και δεν θέλουν εύρει ανάπαυσιν. Διότι εις τους ασεβείς δεν είναι χαρά,

»λέγει ο Θεός».

Κανων Ε.

Τους δε καθυποκριναμένος, κατά τον έπληπτευσάμενον Δαβίδ. Ένα μή αποθάνη, ουκ όντα έπίληπτον, αν και να

και μη γυμνώς άπογραψαμένος τα προς άρνησιν, αλλά διαπαίξασ., 1 κατά πολλήν στενοχώρια, με τον

ώς άν παιδία βουλευτικά έμφρονα, έν παιδίοις άφροσι, τάς τών έχθρών επιβουλάς, Ήτοι, ώς διελθόντες βω

μούς, ή ώς χειρογραφήσαντες, ή ώς άνθ’ έαυτών βαλόντες εθνικούς (εί και τσιν αυτών συνεχώρησάν τινες των

όμολογησάντων, ώς ήκουσα, έπει μάλιστα κατά πολλήν ευλάβειαν έξέφυγον αυτόχειρες γενέσθαι του πυρός, και

της αναθυμιάσεως τών άκαθάρτων δαιμόνων) έπει τοίνυν έλαθεν αυτούς, άνοια τούτο πράξαντας, όμως έξάμηνος

τους επιτεθήσεται της έν μετανοία επιστροφής. Ούτω γάρ μάλλον και αυτοί ώφεληθήσονται καταμελετώντες το

τ: βητών, και λέγοντες. «Παιδίον εγεννήθη ημίν, υιός, και έδόθη ημίν. Oύ ή αρχή επί του ώμου αυτού και κα

•λείται το όνομα αυτού μεγάλης βουλής Αγγελος, Όσπερ, ώς έστε, έντώ έκτω μηνί της συλλήψεως του έτερου παιδίου,

» τού προκηρύξαντος πρό προσώπου της εισόδου αυτού μετάνοιαν εις άφεσιν αμαρτιών, συνελήφθη και αυτός, κηρύξαμε

»τάνοιαν». Και γάρ τών άμφοτέρων ακούομεν εν πρώτοις κηρυττόντων, ου μόνον περί μετανοίας, αλλά και περί

βασιλείας ουρανών, ήτις καθώς μεμαθήκαμεν, εντός ήμων έστι, τώ εγγύς ήμών είναι το βήμα, «ο πιστεύομεν έν

»τώ στόματι εαυτών, και εν τη καρδία έαυτών, περιής και αυτοί υπομνησθέντες μαθήσονται ομολογεί, εν τω
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ν - - - αν - ν η η - -

»στόματι αυτών, ότι Κύριος Ιησούς, πιστεύοντες εν τη καρδία έαυτών. Ότι ό Θεός αυτών ήγειρε» εκ νεκρώ.
Α. - - ν ν - - η ν

» Απειδή ακούοντες, ότι καρδία μεν πιστεύεται εις δικαιοσύνην, στόματι δε όμολογείται εις σωτηρίαν».

Ερμηνεία,

Διορίζει ο παρών Κανών, ότι εκείνοι που καθώς ο Δαβίδ φεύγων τον Σαούλ υπεκρίθη έμπροσθεν εις τον Βασιλέα Αγχους,
»

ν',
ότι σεληνιάζεται, διά νά μή θανατωθή άπό αυτόν, έτζι και αυτοί εκαμώθησα πώς επλησίασα εις τους βωμούς τών εδώ

ή πώς έγραψαν να αρνηθούν, ή έβαλον άντι διαλόγου των εθνικούς, και έθυσίασαν, όχι όμως και φανερώς έγραψαν να αρνηθούν

την πίστιν, αλλά υπό πολλής στενοχωρίας βιαζόμενοι, με κάποιας μεθόδους επερπαξαν τους διώκτας, ώσάν τά γνωστικά

παιδία, όπου περιπαίζουν τα άγνωστα (1), Ούτο, λέγω, άγκαλά και από μερικούς άγιους ομολογητές έσυγχωρήθησαν, διά τάς

μεθόδους όπου έμεταχειρίσθησαν να μη θυσιάσουν οι ίδιοι με τας χείρας των εις τους δαίμονας. Επειδή όμως εν άφροσύνη

τούτο έπραξαν, και ένομίσθησαν από τους άπιστους, ότι κατά το φαινόμενον έθυσίασαν, κάν και τη αληθεια δεν έθυσίασαν. Πρέ

πει εξ μήνας να κανονίζωνται και να μετανοούν. Επειδή δε εις έξι μήνας την μετάνοιαν αυτών έδιώρισε, διά τούτο και μόνον,

αναφέρει προσφυέστατα τα εξής ρητά, και λέγει, ότι οι μετανοούντες αυτοί εις τους εξ μήνας, πρέπει να ενθυμούνται τον Χριστόν,

ό,τις εις τον έκτο μήνα της συλλήψεως του Ιωάννου, του κηρύξαντος μετάνοια, έσυλλήφθη κατά το Ευαγγέλιον, και έκήρυξε

και αυτός παρομοίως την μετάνοιαν. Συμφώνως γαρ ο Πρόδρομος, και ο Χριστός έκήρυξαν, λέγοντες «μετανοείτε, ήγγικε γάρ

ή βασιλεία των ουρανών». Ερμηνεύει δε ο Άγιος, ότι δια τούτο ή βασιλεία των ουρανών είναι μέσα μας, ώς είπεν ο Κύριος,

καθ' ότι, το βήμα όπου πιστεύομεν, ώς λέγει ο Μωυσής, και ο Παύλος, είναι κοντά και εις το στόμα, και εις την καρδίαν μας.

Οθεν ακολούθως κατά το βητον τούτο, και αυτοί που έπίστευαν μεν με την καρδίαν τον Χριστόν, δεν ώμολόγησαν δε με το

τόμα αυτό, πρέπει να μάθουν, ότι και με την καρδίαν πρέπει να πιστεύουν, και με το στόμα πρέπει να ομολογούν, ότι είναι

Κύριος, κα Θεός ο Ιησούς, ακούοντες του Παύλου να λέγη, «καρδία μεν πιστεύεται εις δικαιοσύνη, στόματι δε ομολογείται
»

»εις σωτηρίαν». -- Κανώ Τ

α γ ώ γ ς".

Τους δε δούλους Χριστιανούς ανθ' εαυτών υποβεβληκόσιν. Οι μεν δούλοι, ώς άν υποχείριοι όντες, και τρό

πον τινά και αυτοί φυλακισθέντες υπό τών δεσποτών, καταπειληθέντες τε ύπ’ αυτών, και διά τον φόβον αυτών εις

τούτο έλλυβότες, και ολισθήσαντες, εν εν αυτώ τά της μετανοίας έργα δείξουσι. Μανθάνοντες του λοιπού ώς

Εφια - 8. Ιδούλοι Χριστού ποιείν το θέλημα του Θεού, και φοβείσθαι αυτόν, ακούοντες μάλιστα, ότι έκαστος, εάν

τι ποιήση άγαθόν, τούτο κομιείται παρά Κυρίου, είτε δούλος, είτε ελεύθερός έστιν,

Ερμηνεία,
--

Ο παρών Κανών διορίζει, ότι εκείνοι οι δούλοι, οι οποίοι φοβερισθέντες, και φυλακισθέντες από τους αυθέντας αυτών, αντί

διά αυτούς έθυσίασαν βιασθέντες. Ούτοι ένα χρόνον να κανονίζωνται, διά να μάθουν, ότι, πιστοί όντες, δούλοι είναι του

Χριστού, και ακολούθως πρέπει νά κάμνουσι τα θελήματά του, και να φοβούνται αυτόν και όχι τους άνθρώπους, ακούοντες

μάλιστα τον Παύλον όπου λέγει, πώς, ό,τι καλόν ποιήση τινάς, είτε δούλος είναι, είτε ελεύθερος, εξίσου θέλει το λάβει παρά

Κυρίου έν τή ημέρα της ανταποδόσεως,
ν

-- Κανών Ζ.

το τι 9 Ι Οι δε ελεύθεροι έντρισίν έτεσιν εξετασθήσονται εν μετανοία, και ώς υποκρινόμενοι, και ώς καταναγ

κάσαντες τους όμοδούλους θύσα. Ατε δη παρακούσαντες του Αποστόλου τά αυτά θέλοντος ποιείν τους δεσπό

»τας τους δούλος, ανέντας την απειλή», «ειδότας φησίν, ότι και ήμων, και αυτών (2) ο Κύριος εν ουρανούς έστι

κοινά. Και προσωποληψία εν αυτώ ουκ έστιν». Είδε ένα Κύριον έχομεν οι πάντες απροσωπόληπτον. Έπει και

πάντα και εν πάσιν έστιν ο Χριστός, έντεβαρβάρος, και Σκύθας, δούλος, και ελευθέρος, σκοπείν οφείλουσιν ο

* * * Ικατεργάσαντο, θελήσαντες την ψυχήν εαυτών σώσαι, οι τούς συνδούλους έλκύσαντες επειδωλολατρεία,

δυναμένους και αυτούς έκφυγείν, ει το δίκαιον, και την ισότητα ήσαν αυτούς παρασχόντες, ώς πάλινό Απόστολος

λέγει, --

Ερμηνεία,

Ο μεν προλαβών κανών, τους θυσιάσαντας δούλους αντί των αυθεντών αυτών έκανόνισε, ο δε παρών, εις τρεις χρόνους

κανονίζει τους των τοιούτων δούλων αυθέντας (ούτοι γάρ εισιν οι ενταύθα λεγόμενοι ελεύθεροι) ένα μεν, διά τι υπεκρίθησαν,
1 - 1 » η » , αν ν. ν ν » , ν ν Α - - -

και έφάνηκαν εις τους άπιστους ότι έθυσίασαν και άλλο δε, διά τι ανάγκασαν τους κατά Χριστόν ομοδούλους δούλους αυτών,

να θυσιάσουν παρακούσαντες τον Απόστολου Παύλον όπου λέγει εις τους αυθέντας, να καταπραΰνουν εις τους δούλους αυτών

την απειλή, και τον θυμών, ώσάν όπου και αυτοί, και οι δούλοι όμου, ένα αυθέντη και κύριον: απροσωπόληπτον εις
ν Σ ν -- - - ν » Α ν η Λ ν ν ν ν ν ν - ι

τους ουρανούς, και εν τω Χριστώ διαφορά καμμία δεν είναι βαρβάρου, και Σκύθου, ή δούλου, και ελευθέρου και διατί, αυτοί

μεν έσπούδασαν να λυτρώσουν την ψυχήν των, τους δε εν Χριστώ συνδούλους των, έβασαν εις την ειδωλολατρείαν, εις καιρόν

όπου ήταν δυνατόν να φύγουν, και να λυτρωθούν και αυτοί, άν έδιδαν οι αυθέντα των το δίκαιο, και την ισότητα εις αυτούς,

ώς πάλιν ο Απόστολος λέγει, --

α - - - ν - -- - ν - - - - --

(1) Αρμοδιώτατα ό Αγιος ονομάζει τους τοιούτους παιδία φρόνιμα, δειξαν εις την πίστιν ανδρικών, και τέλειου φρόνημα, καθώς έπρεπε,

Φρόνιμα μεν, διά τι έγέλασαν τους ασεβείς, και τους ενόμισαν πως έ- τε εναντιώθησαν γενναίως κατά των ειδωλολατρών,

θυσίασαν, χωρίς τη αληθεια να θυσιάσουν. Παιδια δε, διά τί δεν έ- (2) Εν άλλοις, και ημών αυτών,

μή

----- , ----- , -------------------------------------------------
-- -----------------

---------
-

--- --------------------------------------------
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Καννών Η.

Τους δε προδεδομένος, και εκπεπτωκόσι, τους τε έαυτούς προσελήλυθόσιν εις τον αγώνα, και όμολογούσιν είναι

Χριστιανούς, έμβεβλημένος τε έντή φυλακή μετά βασάνων, εύλογόν έστιν εν άγαλλιάσει καρδίας συνεπισχύειν,

και κοινωνείν εν πάσιν, έντε τας προσευχαίς, και τη μεταλήψει του Σώματος, και του Αίματος του Χριστού, και

τη παρακλήσει του λόγου, ένα έντονώτερον άγωνισάμενοι καταξιωθώσι και αυτοί του βραβείου της άνω κλπ ή τα
κλήσεως. Και γάρ έπτάκις, φησί, πεσείται ό δίκαιος, και αναστήσεται. Όπερ, ει και πάντες οι εκπεπτων Ηαρ. κό".16.

κότες πεποιήκεσαν, τελειοτάτην, και όλοκάρδιον μετάνοιαν ενεδειξαντο

Ερμηνεία

- η »

ν

Εκείνοι δε που προδοθέντες εις τους τυράννους από άλλους τινάς, και βασανισθέντες ηρνήθησαν μή υποφέροντες. Ομοίως

και εκείνοι που αφ' εαυτού των επήγαν εις το μαρτύριο, έπειτα μή υποφέροντες, ηρνήθησαν. Ούτο, λέγω, εάν πάλι δεύτερον έπή

γαν και ώμολόγησαν την πίστιν, και εις, φυλακήν έβαλθησαν, και έβασανίσθησαν, διορίζει ο παρών κανόν, ότι είναι δίκαιο, με

χαραν της καρδίας να δέχωνται, και να συγκοινωνούν εις τας προσευχάς με τους άλλους πιστούς, και να μεταλαμβάνουν τα

θεία μυστήρια, και να παρακινούνται διά λόγου εις το μαρτύριον, να άνδρειότερο γενόμενοι, αξιωθούν της βασιλείας τών ουρα

νών. Ένα δε μη νομίζωνται ώς άδεκτο, διά τι προλαβόντως ήρνήθησαν, επιφέρει μαρτυρίαν ο άγιος άπό τής γραφής, την λέ

γουσαν, ότι επτάκις, ήτοι πολλάκις θέλει πέσει ο δίκαιος, και πάλιν θέλει ασηκωθή. Το όποιον τούτο ασήκωμα, άν όλοι οι

άρνησίχριστοι ήθελαν κάμουν, ήτοι αν ήθελαν αναπαλαίσουν την πτώση, και ομολογήσουν πάλιν τον Κύριον ενώπιον των τυράν
ν- - - ν - - ν

νων, τότε ήθελαν δείξει με τούτο τελειοτάτην και ολοκάρδιον μετάνοιαν (1)--

Κανών Θ.

Και τους ώς αν εξ ύπνου έαυτούς παραπηδώσιν εις τον αγώνα, ώδίνοντα, και μέλλοντα έλκυσα, εαυτούς δέπει

ασμόν επισπασαμένος θάλαττομαχίας, και πολλής κυματώσεως, μάλλον δε και τους αδελφούς προς ή -

μ. -κ----------------------- - - φος προσεκκαουσινάν

θρακα άμαρτωλών, και αυτοί, κοινωνιτών, Ατε δή εν ονόματι Χριστού παρερχομένος εις τούτο, ει και μη προσέ
- -- - ν -- ν --

χουσιν αυτού τους λόγος, διδάσκοντος, «προσεύχεσθε μή εισελθεν εις πειρασμόν». Και πάλιν εν ευχή λέγειντώ

πατρί «Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν. Αλλά βύσαι ημάς από του πονηρού». Ίσως δε αγνοούσι και τα 44

τάς πολλάκις γινομένας άναχωρήσεις του οικείου Δεσπότου, και Διδασκάλου ήμών, άπό τών θελόντων Λουκιά. 4.

έπιβουλεύειν, και ότι έσθ'ότε, ούτε παρρησία περεπάτε δι' αυτούς Και ότι, και ότε καιρός του πάθους και άρα

αυτού προσήγγισε, ουχ εαυτον παρέδωκεν, αλλ’ εξεδέξατο έως ήλθον επ’ αυτόν μετά μαχαιρών και ξύλων, Λέγει

ούν προς αυτούς. «Ως επί ληστην εξήλθετε μετά μαχαιρών και ξύλων συλλαβείν με 3-0 και παρέ-1 και με
ν - - - - ν -- ν - ν η - -

δωκαν αυτόν, φησί, Πλάτω Καθ' ομοιότητα γουν αυτού, και οι κατά σκοπόν αυτοί βαίνοντες, πεπενθασε, μεμνη

μένοι των θείων αυτού λόγων, δι’ ών επιστηρίζων ήμας περί των διωγμών, λέγει: «Προσέχετε εαυτούς Παραδώ

σουσι γάρ υμάς εις συνέδρια, και εν ταις συναγωγείς αυτών μαστιγώσουσιν υμάς». Παραδώσουσι δε, είπε, αλλ'

ουχί έαυτούς παραδώσετε. Και επί ηγεμόνας, και βασιλείς άχθήσεσθε διά το όνομά μου, αλλ' ουχί εαυτούς Λακκά 12.
- ν -- - - η ν ν -- ν Α -

άξετε. Επει και μεταπηδάν υμάς βούλεται από τόπον εις τόπον διωκομένους, διά το όνομα αυτού. Ως πάλιν
ν - - - - - r - -- Σ ν ν η - ν ν

ακούομεν αυτού λέγοντας: «Και ότε διώκουσιν υμάς έκ της πόλεως ταύτης, φεύγετε εις την ετέραν, κατά 123.

ου γάρ θέλει αυτομολείν ήμας προς τους του Δαθλοι υπασπιστας, και δορυφόρους. Όπως μή και πλειόνων
ν ν - - ν - λεν -- -- - -- * -- - - φ

θανάτων αιτιο αυτος γνώμεθα ως αν καταναγκαοντες αυτούς μάλλον κατατραχύνεται και τελεσιουργείν τα

θανατηφόρα έργα, αλλ’ εκδέχεσθαι, και προσέχει έντος, Γρηγορείτε και προσεύχεσθε, να μη εισέλθωμεν εις πει
- - ν - ν - - - ν -- ν

ρασμόν. Ούτω Στέφανος πρώτος κατ' ίχνος αυτού, μαρτύριον αναδεξάμενος εν Ιεροσολύμος, συναρπα ματς κι

σθεις υπό των παρανόμων, και αχθες εν τω συνεδρίω, λιθοβολούμενος εν ονόματι Κυρίου Ιησού Χριστού, εδοξά

σθη, παρακαλών, και λέγων, «Κύριε, μη στήσης αυτούς την άμαρτίαν ταύτην.» Ούτως Ιάκωβος δεύτε- Πράς. 5.
- - - , - ν - - ν -- - - * - - -

ρος συλληφθείς υπό Ηρώδου, μαχαίρα την κεφαλήν απετμήθη. Ούτως ό πρόκριτος των Αποστόλων Πέι: α.
τρος, πολλάκις συλληφθείς, και φυλακισθείς κα ατιμασίες ύστερον εν "Ρώμη έσταυρώθη, Και ό περιβόητος Παύ

λος πολλάκις παραδοθες, και έως θανάτου κινδυνεύσας πολλά τεάθλήσας, και καυχησάμενος εν πολλοίς διωγ

μος, και θλίψεσιν, έντή αυτή πόλει, και αυτός μαχαίρα την κεφαλήν άπετμήθη. Oς εν οις έκαυχήσατο, κατέ

ληξε. Και ότι, εν Δαμασκώ σπυρά έχαλάσθη διά του τείχους νυκτός Και εξέφυγε τας χείρας του ζητούντος

αυτόν πιάσαι. Το γαρ προκείμενον ήν αυτούς εν πρώτοις, ευαγγελίζεσθαι, και διδάσκειν τον λόγον του και τον

Θεού. Εν οίς επιστηρίζοντες τους αδελφούς εμμένειν εν τη πίστει, και τούτο έλεγαν, «ότι διά πολλών: αα.
- - - - - - -- - * --- , - - - 1 - - - -

θλίψεων δεν ήμάς εισελθεν εις την βασιλείαν του Θεού. Έζήτουν γαρ, ου το έαυτών συμφέρον, άλ- ι",τον
- - ν - - -η - η - -- ν - - ν - ν - ν -- -

κλά τό των πολλών να σωθώσι. Και ήν πολλά λέγειν αυτούς εις ταύτα προς το κατά λόγον πράσσειν, Βερα 32

κειμή, ώς λέγει ό"Απόστολος, επιλιποι δ άν ήμας διηγουμένους ό χρόνος».

Ερμηνεία,

Εκείνοι που ασηκωθούν από τον ύπνο, και μάλιστα από ολίγον ύπνο, δεν έχουσι στερεόν τον λογισμών αυτών, αλλά και

1) Ορα ότι, αγκαία και οι άλλοι κανόνες κανονιζουτ του, αρντ- υπογον δεύτερο να ομολογήσουν τον Χριστον ενώπιον των τυραννων,

χριστος δι' επιτιμίων άλλων και ικανοποιήσεως, ούτος όμως ο άγιος λέ, έμπροσθεν των οποίων τον αρνήθησαν πρότερον.
-- -- , - - -

-

--

- -- --

γει ότι η ολοκάρδιος και τελειοτάτη μετάνοια των τοιούτων είναι, να

--

43
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ραγμένοι, και ακατάστατοι. Με τούτους λοιπόν παρομοίασεν ο άγιος εκείνους, όπου παραπηδώσιν εις τον αγώνα τον μαρτυρίου

ήτοι εκείνους όπου δεν πηγαίνουν ευτάκτως, άλλά θρασέως, και απερισκέπτως ρίπτουσε τον εαυτόν τους εις αυτόν, ουχί φανερον

όντα, αλλά μελετώμενον από τους διώκτας. Ουδε παρόντα, και ενεργούμενον ήδη, αλλά αργοπορούντα εις το να τραβιξη τους

αγωνιζομένους Χριστιανούς. Και τραβίζουσιν, εις μεν τον εαυτόν τους πειρασμών, ανάπτουσ δε και εις τους άλλους Χριστιανούς

περισσότερον τας τιμωρίας των διωκτών με το άτακτον αυτών κίνημα. Πλην, άν και άξιοι κατηγορίας ούτοι ήνα, μ ολοντούτο,

επειδή και διά το όνομα του Χριστού πηδούν έτζι εις το μαρτύριον, προστάζει ο άγιος διά του παρόντος κανόνος να συγκοι

νωνούν με τους άλλους πιστούς, αγκαλά και να μην ακολουθούσε το παράδειγμα του Χριστού, ο οποίος και με τον λόγο,

εδίδασκε, ποτέ μεν, ότι να προσευχώμεθα διά νά μήν έμβωμεν εις πειρασμόν, ποτέ δε έλεγεν εις τους μαθητάς του, και

Αποστόλους, ότι έχουν να τους παραδώσουν άλλοι εις τας συναγωγές, και συνέδρια, όχι να παραδώσουν αυτοί τον εαυ

τόντους. Και πάλι τους έλεγε, όταν τους διώκωσιν οι τύραννοι από μίαν πόλιν, να φεύγουν και να πηγαίνουν εις την άλλην,

και να μην πηγαίνουν εις αυτούς αυτοί από λόγου των διά να μή τους σκληρύνουσι περισσότερο, και γίνωνται αίτιοι να θα

νατώνουν περισσοτέρους Χριστιανούς, Όχι μόνον δε με τον λόγον εδίδασκε ταύτα ο Κύριος, αλλά και με το έργον τον λό

γον έβεβαίωνε. Και προ του πάθους γαρ άνεχώρει πολλάκις από τον θυμόν των Ιουδαίων, και έκρύβετο από αυτούς. Εν

δε τω καιρώ του πάθους δεν παρέδωκεν αυτός τον εαυτόν του εις τους Ιουδαίους, αλλ' έκαρτέρησεν αυτούς έως όπου ήλθον

εις τον κήπο, και τον έπιασαν, και εις τον Πλάτον παρέδωκαν, ώς διηγούνται τα θεία Ευαγγέλια. Όθεν και οι του Κυρίου
- -- Σ ν. - ν - -- ν 1 - 1 ν ν- ν Ξμιμητα Σ πόστολοι, ακολουθεί τις κα εις τα ανωτέρω λίγα τον Κυβο, κα εις το οα των εγων παραεγματα, έτζι

παρομοίως έκαμαν. Έτζι ο πρωτομάρτυς Στέφανος οε, έπήγε, άλλ εφαρχή εις το συνέδριον από τους Ιουδαίους και λιθοβο

ληθείς εμαρτύρησεν Έτζι ο Ιάκωβος ο αδελφός Ιωάννου, επιάσθη από τον Ηρώδη», και αποκεφαλίσθη. Έτζι ο Πέτρος πια

σθείς, εσταυρώθη. Έτζι ο Παύλος πρότερον μεν έκρεμάσθη από το τεχόκαστρο» της Δαμασκού με ζιμπίλι, και έφυγε από τον

Εθνάρχην του βασιλέως Αρέτα, όπου έζήτει να τον πιάση, ύστερον δε έντή Ρώμη πιασθείς απεκεφαλίσθη. Και άλλα πάμπολ

λα ομοίως ήθελα διηγηθώ εις αυτούς αν είχον καιρό, --

Κανών Π.

Οθεν ουκ έστιν εύλογον, ουδέ τούς από κλήρου αυτομολήσαντας, έκπεπτωκότας, και αναπαλαίσαντας, έτι έν τή

λειτ υρ, ία είναι. Ατε δή καταλείψαντας το του Κυρίου ποίμνιον, και μωμησαμένους έαυτούς, Όπερ ουδείς τών

Κ; πεποίηκε. Και γάρ ό πολλούς διωγμούς εξανύσας, πολλάτε άθλα αγωνισμάτων ένδεξάμενος, όμα

κάριος Απόστολος Παύλος, έγνωκώς ότι κάλλιόν έστιν άναλύσα, και συν Χριστώ είναι, επιφέρει λέγων «Το δε

:: 1» επιμείναι τη σαρκι, αναγκαιότερον δι' υμάς». Σκοπών γάρου το έαυτού συμφέρον, αλλά τότών πολλών,

Ένα ελινα σωθώσιν, άναγκαιότερον της έαυτού αναπαύσεως ήγήσατο το παραμένειν τοις άδελφος, και επιμελεί

* * * * * Ισθαι αυτών. Ος και τον διδάσκοντα θέλει είναι εν τη διδασκαλία, τύπον γινόμενον των πιστών. Όθεν οι

τη ειρκτή επιδικαζόμενοι, της λειτουργίας εκπεπτωκότες, και αναπαλαίσαντες, πάνυ αναισθητούσε. Πώς γαρ αι

τούσιν ο κατέλειψαν, δυνάμενοι τους αδελφούς εύχρηστοι είναι εν καιρώ τοιούτω; Έως μεν ούν άπταιστοι ήσαν,

συγγνώμη» είχον επί τη παραλόγω αυτών πράξει Ότε δε έπταισαν, ώς αν περπερευσάμενοι, και έαυτούς μωμη

σάμενοι, ουκ έτι δύνανται: Δί ο φροντιζέτωσαν μάλλον εν ταπεινοφροσύνη, πώς εκτελέσουσι, παυσά

μενοι της κενοδοξίας. Αρκεί γάρ αυτούς ή κοινωνία μετ' επιστάσεως (1) και άκριβείας προς αμφότερα γινομένη (2) και

να μη δόξωσι λυπείσθαι, μετά βίας περιδρασσόμενοι της εντεύθεν άναλύσεως, και να μή τινες εκπεσόντες, προ

φασίζωνται, ώς αν διά την αφορμήν της επιτιμήσεως, υπεκλελυμένοι. Ούτινες πλέον άπάντων αισχύνην, και όνει

δος εξουσι, κατ' εκείνον τον τεθεϊκότα θεμέλιον, και μη ισχύσαντα εκτελέσαι. «Αρξοντα γάρ, φησε, πάντες οι

Λ, ο 20 παραπορευόμενοι έμπαίζειν αυτών, λέγοντες, ούτος ό άνθρωπος θεμέλιον έθηκε, και ουκ ίσχυσεν έκ

30. ντελέσαι.»

Ερμηνεία,

»

Επειδή ανωτέρω είπεν ο άγιος διά τους αφ' εαυτών τρέχοντας εις το μαρτύριον, τώρα εις τον παρόντα κανόνα, λέγει, περί

Κληρικών όπου τοιούτό το πράξουν, διορίζω, ότι, άνισως Ιερωμένοι, και Κληρικοί έπήγαν μεν αφ' εαυτού των εις το μαρτύριο,

έπειτα δε μη υποφέροντες τα βάσανα ηρνήθησαν, και πάλιν μετά την άρνησιν ώμολόγησαν δεύτερον τον Χριστόν, ούτοι δεν πρέ

πει πλέον να ευρίσκωνται εις την λειτουργία, αλλά να καθήρωνται. Και η αφορμή είναι, ένα μεν, διά τί άφηκαν το ποίμνιόν

τους, και ανεχώρησαν, εις το οποίον έδύναντο να φανούν χρήσιμοι εν καιρώ τοιούτω, στηρίζοντες αυτούς την ευσεβειαν, ώς κλο

νούμενον διά τον διωγμόν. Και άλλο δε, διά τις αυτομολήσαντες, και άρνηθέντες την πίστιν, μώμον και έγκλημα κωλυτικών του

κλήρου εις τον εαυτόν τους έπροσκόλλησαν. Το δε να καταφρονήσουν την διδασκαλίαν του λαού των, και να προτιμήσουν το έδι

κόν τους συμφέρον, τούτο κανένας από τους Αποστόλους δεν έκαμε. Διότι ο Απόστολος Παύλος, ο πολλούς διωγμούς υπομεί

νας, και αθλα, και μ' όλον όπου εγνώριζεν ότι είναι καλήτερον, και αναπαυτικώτερον εις αυτόν να τελευτήση, διά να ήνα μαζί με

τον Χριστόν, όμως μήθελωντας το εδικόν του συμφέρον, αλλά το συμφέρον των πολλών Χριστιανών, αναγκαιότερον στοχαζόμενος από

την εδική του ανάπαυσι», είπε, ότι, το να μένη ακόμη εις την ζωήν αυτήν, και να ταλαιπωρήται, και να βασανίζεται διά την

σωτηρία, και διδασκαλίαν του λαού, τούτο είναι αναγκαιότερον εις τον λαόν. Οι μόνον δε αυτός υπέμεινε τούτο, και εποιεί,
αλλά και παραγγέλλει, ότι οι διδάσκα ν

λοι, και ποιμένες, πρέπει να μένουν εις την διδασκαλίαν του ποιμνίου των, και να γίνων
Α 1 - Υ ν ν ν - α ν ή ο - - Σ ν τ ν η - εν

τα καλό παράδειγμα εις αυτούς. Διά ταύτα ούν πάντα οι αυτομολήσαντες, και έπειτα άρνηθέντες Ιερωμένοι, αναίσθητοι είναι,

-- γ

η η -- ν - - ν - - * -

εάν ζητούν να έχουν εκείνο όπου θεληματικώς παρήτησαν. Διότι, ει μεν δεν ήθελαν αρνηθούν, είχον συγχώρησιν διά το παράλο

γον κίνημα όπου έπραξαν, ου μόνον να αυτομολήσουν θεληματικώς εις το μαρτύριο, αλλά πολλώ μάλλον να αφήσουν το του
ν ν ν - ν ν - - ν Σ - - ν -

Κυρίου ποίμνιον, και να μη στηρίζουν αυτό με τις διδασκαλίας. Επειδή δε ηρνήθησαν, καθαιρούνται από την ιερωσύνην, οι

-- –

τ

(1) Εν άλλοις, μετ' επιτάσεως (2) Εν αλλοις, γινομένης
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τί από περπέρεια, ήτοι από οίησιν, και αλαζονία», θαρρήσαντες εις τον εαυτόν τους, ώρμησαν εις τον αγώνα, έπειτα αρνη

θέντες, μώμον εις τον εαυτόν τους προσεκόλλησαν. Λοιπόν ας παύσουν από το να ζητούν πάλιν εκκενοδοξίας της ιερωσύνης

το αξίωμα, και ας σπουδάζουν μόνον πώς να τελειώσουν την δευτέραν ομολογία, και τον υπέρ της πίστεως αγώνα. Αρκε

τον γάρ είναι εις αυτούς, και αυτό το να συγκοινωνούν με τους άλλους πιστούς εις τας προσευχάς, ή και εις την θείαν μετά

ληψιν τών μυστηρίων. Και τούτο διά δύο αίτια. Πρώτον μεν, να μή ώς άκοινώνητοι όντες, λυπώνται, και μάλιστα τοιούτον

βίαιον τέλος εν τώ μαρτυρίω υπέρ πίστεως λαμβάνοντες. Δεύτερον δε, να μήτινες βασανιζόμενοι, και άρνηθέντες δεύτερον τον

Χριστών, προφασίζωνται, ότι διά το επιτίμιον της ακοινωνησίας έμικροψύχησαν εις τον αγώνα, και δεν έστάθησαν στερεοι, και εκ

τούτου να μή αισχύνη και όνειδος λάβωσι περισσότερον από το της πρώτης άρνήσεως, και εδώ, και εις την μέλλουσαν κρίσι,

κατ' εκείνον τον άνθρωπο, όπου έβαλε μεν θεμέλιο, μή δυνηθείς δε να τελειώση, έπεριπαίζετο από τους διαβάτας, ώς λέγει

το ιερόν Ευαγγέλιον, άρα και τον ξβ. Αποστολικόν, --

ο

2

ν

γ

Κανών ΠΑ.

Οι γάρ πρώτον παραπηδήσαντες έντώβράσματα του διωγμού, περιεστώτες εις το δικαστήριον, και θεω-1 και να

ρούντες τούς άγιους Μάρτυρας σπεύδοντας επί το βραβείον της άνω κλήσεως, έν καλώ τώ ζήλω προθυμούμενοι

επιδίδουν έαυτούς εις τούτο πολλή τη παρρησία χρώμενοι, βλέποντες μάλιστα τους υποσυρομένους, και έκπίπτον

τας, δι' ούς υποθερμαινόμενοι έσωθεν, και ενηχούμενοι καταπολεμήσαι τον υπεραιρόμενον, και αντικείμενον, έσπευδαν

εις τούτο, «ναμη και δοκή παρ’ έαυτώ φρόνιμος είναι», έφος κατά πανουργίαν έδοξε νικάνει και ελάν-1"ατον να

θανεν έαυτόν νικώμενον υπό τών έγκαρτερούντων τάς των ξυστήρων, και μαστίγων βασάνους, τήν τε οξύτητα της

μαχαίρας, και τάς φλέξεις του πυρός, και τας των υδάτων καταποντώσεις, και τους κατά πίστιν υπεξουσιν ευ

χάς, και δεήσεις γίνεσθαι, ήτοι υπέρ των εν φυλακή κατατιμωρηθέντων, και προδεδομένων, υπό λιμού, και δίψης,

ήτοι, υπέρ των έξωθεν της φυλακής επί του δικαστηρίου καταβασανισθέντων διά ξυστήρων, και μαστίγων, ύστερον

δε ήττηθέντων υπό της ασθενείας της σαρκός, άξιόν έστιν έπινεύσα. Συμπάσχειν γάρ και άλγειν τους οδυρομέ

νος, και στενάζουσιν υπέρ των έντώ αγώνι ήττηθέντων υπό της πολλής βίας του κακομηχάνου διαβόλου. Ήτοι

ύπερ γονέων, άδελφών, ή τέκνων, ουδένα ουδέν καταβλάπτει. Ίσμεν γαρ και δι' ετέρων πίστιν, απολαύσαντάς τι

νας της του Θεού αγαθότητος, επί τε αφέσει άμαρτιών, και υγεία σώματος, και αναστάσει νεκρών. Μεμνημένοι

τοίνυν των πολλών αυτών καμάτων, ών προϋπήνεγκαν εν ονόματι του Χριστού, και των ταλανισμών, ου μην αλ

λά και μεταγνόντων αυτών, και αποδυρομένων το πεπραγμένον αυτούς κατά προδοσίαν, έν άτονία, και νεκρότητι

του σώματος, έτι τε και μαρτυρουμένων άπολιτεύτων γενομένων (1) έντώβω αυτών, συνευχόμεθα, και συμπα

ρακαλούμεν υπέρ ιλασμού αυτών μετά των άλλων καθηκόντων, διά του γενομένου ήμών Παρακλήτου προς τον

Πατέρα λασκομένου τας αμαρτίαις ήμων, «και εάν τις γάρ, φησιν, άμάρτη, Παράκλητον έχομεν προς και ικα, κ.

» τον Πατέρα Ιησούν Χριστόν δίκαιον. Και αυτός λασμός έστιν υπέρ των αμαρτιών ημών». 1. 2.

Ερμηνεία,

ν - ν ν -- -- αν ν ν ν ν - - η - ν - - - -

Το νοημα TOU παροντος κανονος είναι τουτο. Οτι πρεπει γχ προσευ; ώμεθα χας για παρακαλούμε, οια εκείνους, όπου επή

ο ν ν

-- ε

δησαν μεν άσκέπτως, όχι όμως όταν δεν ήταν ανοικτόν το στάδιον του μαρτυρίου από τους διώκτας, ως ο ανωτέρω, αλλ

όταν ήταν επάτω εις την ζέσιν και την ακμήν του ο διωγμός. Θαρτοποιηθέντες εις τούτο με το να βλέπουν τους αγίους μάρ

τυρας να αγωνίζωνται, διά νά λάβουν τους διά του μαρτυρίου ουρανίους στεφάνους. Και μάλιστα, διά τί έβλεπαν πολλούς να

απατώνται και να αρνούνται την πίστιν, διά την πτώσιν των οποίων έθερμαίνοντο, να νικήσουν τον διάβολον όπου τούς απάτη

σεν, άγκαλά και αυτός ένκάτο από τους μέχρι τέλους υπομένοντας τα διά ξυστήρων, και μαχαίρας, και πυρός, και υδάτων μας

τύρια. Διά τούτους λοιπόν, όπου με τοιούτον τρόπον έπήγαν εις το μαρτύριο, και έφυλακίσθησαν μεν κατ' αρχάς, και έβασανί

σθησαν με πειναν και δίψαν, και διαφόρους πληγάς, ύστερον δε ένικήθησαν από την ασθένειαν της σαρκός, και ηρνήθησαν, μετά
- ν - - ν - -- - - ---- * * *

την άρνηση ει με νόητα, και ετέθησαν δα την πτωση αυτήν, κα υπεξήλθον, ήτοι, ή εν ευσεβεί τη πστε απίθανο, ή ου

φίως έφυγαν από τους άπιστους, διά νά φυλάξουν την πίστιν, και μάλιστα όπου οι τοιούτοι έμαρτυρήθησαν, ότι ήταν και άν

θρωποι άπειροι, και απράγμονες από τα του βίου πράγματα, ή και ενάρετοι. Διά τούτους, λέγω, πρέπει να συμπάσχωμεν, και

νά συλλυπούμεθα, και με τους υπέρ αυτών παρακαλούντας, είτε γονείς αυτών ήταν ουτοι, είτε άδελφοι, είτε τέκνα, πρέπει να

συμπαρακαλούμεν τόν Θεόν, και Πατέρα, δια του γενομένου. Παρακλήτου προς αυτών Κυρίου ημών Ιησού, να εξιλεωθή εις

αυτούς. Φησί γάρ ο Ιωάννης, ότι εάν άμαρτήση τινάς, έχομεν Παράκλητον προς τον Πατέρα, τον Ιησούν Χριστόν, ο οποίος

είναι λασμός διά τάς άμαρτίας ημών. Πλην και αυτοί οι άρνηθέντες πρέπει να κάμνουσι τα πρέποντα εις αυτούς, νηστείας

δηλαδή, και δάκρυα, και ελεημοσύνας, αν έχουν τον τρόπον (τούτο γαρ δηλούτο, μετά των άλλων καθηκόντων, λέγω δε να πα

ρακαλούμεν δι αυτούς, διά τι μανθάνομεν από τις ιστορίας της θείας γραφής, ότι πολλοί διά τήν πίστιν, και παρακάλεσιν των

άλλων, απόλαυσαν του Θείου ελέους. Και άλλοι μεν έλαβαν συγχώρησιν τών άμαρτιών τους, (ώς οι φίλοι του Ιώβ διά την

δέησιν αυτού), άλλοι έλαβον την υγεία του σώματος, (ώς ο Παραλυτικός διά τήν πίστιν των αρόντων αυτού τον κράββατο),

και άλλοι ανεστήθησαν από τους νεκρούς, ώς ο Λάζαρος, και η θυγάτηρ του Ιαείρου, και ο υιός της χήρας διά την παρακά

λεσιν τών γονέων, και συγγενών αυτών,

Κανών ΙΒ.

Τους γάρ άργύρια δεδωκόσι προς το ανενοχλήτους αυτούς παντάπασι γενέσθαι από πάσης κακίας, ουκ έστιν

έγκλημα προσάγειν. Ζημιαν γάρ και απώλεια χρημάτων υπήνεγκαν, να μη την ψυχήν εαυτών ζημιωθώσιν, η

(1) Εν άλλοις, ουχ ευρίσκεται το, απολιτευτων γενομένων. Αλλά μόνον τούτο. Έτετε και μεμαρτυρομένων εν τω βίον αυτών, Όπερ δηλοι,
- -- -

- -- * - - - - -

- - - -

ότι οι τοιούτοι ήταν και άνθρωποι θεοφιλούς και εναρέτου ζωής,

43'
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κ., ή 28 Ιάπωλέσωσιν. Όπερ άλλοι κατά αισχροκέρδειαν, ου πεποιήκασι. Καίτοι γε του Κυρίου λέγοντος, «Τι

και τα Ινγάρ ωφελήσει άνθρωπος, εάν τόν κόσμον όλον κερδήση, και την ψυχήν αυτού ζημιωθή, η άπολέση»;

» και ότι ου δύνασθε Θεώ δουλεύειν, και μαμμωνά». Έφάνησαν γάρ παρ' εκείνος Θεώ δουλεύοντες, τα αργύρια μι

σήσαντες και καταπατήσαντες, και καταφρονήσαντες αυτών, άπεπλήρωσάντε και εν τούτω το γεγραμμένον «Λύ

παραμ. γ.Ι - τρον άνδρός ψυχής ό ίδιος πλούτος». Επει και εν ταις πράξεσι των Αποστόλων ανέγνωμεν, τους συ

Ι: άντι Παύλου, και Σίλα έν Θεσσαλονίκη επί τούς πολιτάρχας, μετά και πλησμονής απολυθέν

τας (1), μετά γάρ το καταβαρήσαι (2) αυτούς πολλά διά τό όνομα, και έκταράξαι τον όχλον, και τους πολι

Γρας και ο Ιτάρχας «λαβόντες, φησί, το ικανών παρά του Ιάσωνος, και των λοιπών, απέλυσαν αυτούς. Οι δε αδελ

» φοί ευθέως διά νυκτός εξέπεμψαν τόν τε Παυλον, και τον Σίλαν εις Βέρβοιαν».

Ερμηνεία,

Εκείνοι δε όπου έδωκαν αργύρια εις τους διώκτας, και διά τούτων έλυτρώθησαν από την κακία, ήτοι, ή από κάθε κάκωσε»,

και τιμωρία», ή από την άρνηση, ήτις υπερβαίνει πάσαν κακία, δεν είναι αξιοκατηγόρητοι διά τούτο. Επειδή και έλαβον ζημία»,

και χάσιμον άσπρων, διά νά μή ζημιωθούν, και χάσουν την εδικήν των ψυχήν (το οποίον τούτο, άλλοι διά φιλαργυρίαν δεν έκα

μα) και εφάνησαν κοντά εις τους διώκτας ότι δουλεύουσι περισσότερον εις τον Θεόν, παρά εις τον Μαμμωνά, ήτοι εις τά άρ

γύρια, και έπλήρωσαν το ρητών του παροιμαστού, όπου λέγει, ότι λύτρωσις της ψυχής του ανθρώπου είναι ο ίδιος πλούτός του,

Διότι και εις τας πράξεις των Αποστόλων άναγινώσκομεν, ότι ο Ιάσων, και οι λοιποί, οι άντι Παύλου, και Σλα έν Θεσσα

λονίκη από τους Ιουδαίους επί τους πολιτάρχας φερθέντες, έδωκαν ικανά άσπρα εις αυτούς, και ούτως έλυτρώθησαν. «Λαβόντες

-ν

ι
--

η

ν

» γά σι, το ικανών παρά του Ιάσωνος ι των λοιπών απέλυσαν αυτούςγ β, φη ι, τ Α. Α-Υ- παρα "ΟΟ ασωνος, και των λοιπων απέλυσαν αυτούς».

- ν

Κανών ΙΓ'.

Οθεν ουδέ τους καταλείψασι πάντα διά τήν της ψυχής σωτηρίαν, και αναχωρήσασιν, έστιν έγκαλεί, ώς αν

έτέρων δι' αυτούς κατασχεθέντων. Και γάρ και εν τη Εφέσω άντι Παύλου, συνήρπασαν Γάιον εις το θέατρο, και

Αρίσταρχον, συνεκδήμους Παύλου, και βουλόμενον εισελθεν εις τον δήμον (έπει και δι' αυτών, πείσαντα, και μετα

στήσαντα πολύν όχλον έπι την θεοσέβειαν, ή στάσις ήν γενομένη), ουκ είων αυτών οι μαθηταί, φησιν. «Ου μην αλλά

ς αυτώ φίλοι, πέμψαντες προς αυτόν παρεκάλουν μη δούναι έαυτάνεις: “I και τινες των Ασιαρχών όντες

Ρεν ή 17 Ι και το θέατρον». Ει δε επιμένοιέν τινες έρεσχελούντες τους ειλικρινώς προσέχουσι τώ, λέγοντ, σώζων,

πρας. ε. Ισωζε την σεαυτού ψυχήν, και μη περιβλέψης εις τά πίσω. «Υπομνησθήτωσαν, και του προκρίτου των

4, 18. Ι: Αποστόλων Πέτρου, βεβλημένου τε ήδη εις φυλακήν, και παραδοθέντος τέσσαρσι τετραδίοις στρατιω

»τών φυλάσσειν αυτών, ού έν νυκτί φυγόντος, και έκ χειρός του φονώδους Ηρώδου και πάσης της προσδοκίας ,

» του λαού των Ιουδαίων βυσθέντος, κατ' εντολήν Αγγέλου Κυρίου. Γενομένης ημέρας, φησί, τάραχος ήν ουκ

» ολίγος έν τους στρατιώτας, τί άρα ό Πέτρος εγένετο». Hρώδης έπιζητήσας αυτόν, και μη εύρών, ανακρίνας

τους φύλακας έκέλευσεν απαγχθήνα (3), διους, ουδεμία αιτία τώ. Πέτρω προσάπτεται. Εξήν γαρ και αυτούς

έωρακότας το γινόμενων, εκφυγείν, ώς και πάντα τα παιδία τά έν Βηθλεέμ, και εν πάσι τοις όροις αυτής, ειέ

γνώκεισαν οι γονείς αυτών το μέλλον έσεσθαι, άπερ άνηρέθησαν υπό του μια φόνου Ηρώδου διά το υπ' αυτού ζη

τούμενον, άπολέσθαι έν παιδίον. Όπερ και αυτό κατ' εντολήν Αγγέλου Κυρίου εξέφυγε», ήδη αρξάμενον ταχέες

σκυλεύειν, και οξέως προνομεύειν κατά την επίκλησιν τού ονόματος, καθώς γέγραπτα. «Κάλεσαν το όνομα αυτού,

* * * * * 1» ταχέως σκύλευσον, οξέως προνόμευσον. Διότι πριν η γνώνα το παιδίον καλείν πατέρα, η μητέρα, λή

»ψεται δύναμιν Δαμασκού, και τα σκύλα Σαμαρείας έναντι βασιλέως Ασσυρίων. Οι γούν Μαγοι, ώς ήδη σκυ

Ματθ. κ. Ιλευθέντες και προνομευθέντες, υποτεταγμένως, και τιμητικώς προσκυνούσε το παιδίον, ανοίγοντες τους

" Ηθησαυρούς αυτών, και προσφέροντες αυτώ καριώτατα, και πρεπωδέστατα δώρα, χρυσόν, και λίβανον και

σμύρναν, ώς Βασιλει, και Θεώ, και Ανθρώπω. Όθεν ουκ έτι προς τον Ασσύριον βασιλέα ήξίωσαν υποστρέψα, συ

*** Ινεργούμενοι υπό της προνοίας «Χρηματισθέντες γάρ, φησί, κατ' όναρ μή ανακάμψα προς Ηρώδην, δι'

» άλλης όδου ανεχώρησαν εις την χώραν αυτών». Όθεν ιδών ό αιμοβόρος Ηρώδης «ότι ενεπαίχθη υπό τών Μάγων,

» έθυμώθη λίαν, και αποστείλας, φησίν, άνελε πάντας τους παίδας τους έν Βηθλεέμ, και εν πάσι τοις όροις αυτής

με αντ. Η ν από διετούς, και κατωτέρω, κατά τον χρόνον, ονήκρίβωσε παρά των Μάγων». Μεθών και το προαύ

Ματθ. και του γεννηθέν έτερον παιδίον ζητήσας αποκτεινα, και μη εύρών, τον πατέρα αυτού Ζαχαρίαν εφόνευσε

35. μεταξύ του ναού, και του θυσιαστηρίου, εκφυγόντος του παιδός μετά της μητρός Ελισάβετ. Εφ’ών

ουδεμίαν μέμψιν έχουσιν. -

Ερμηνεία,

Λέγει διά του κανόνος τούτου ο άγιος, ότι δεν έχουσιν έγκλημα εκείνοι που άφηκαν όλα τα υπάρχοντά των, και έφυγαν διά

να λυτρώσουν την ψυχήν των, ίσως μη δυνάμενοι να υπομείνουν το μαρτύριον μέχρι τέλους. Αλλ' ουδε πρέπει να εγκαλούνται,

άνισως, φευγόντων αυτών, έπιασαν οι διώκται άλλους Χριστιανούς δι' αυτούς, και τους έκακοποίησαν. Διά τι, και εις την Έφεσον

αντι τού Παύλου, έπιασαν Γάιον, και Αρίσταρχον τους συντρόφους του Παύλου, άλλ’ ο Παύλος διά τούτο δεν έκατηγορήθη, και

μ' όλον όπου η στάσις, και ταραχή έγινε, διά τι αυτός έπεισεν όχλον πολύν, και τούς επέστρεψεν εις την θεογνωσία». Και όταν

- -- - - -
-

-

-

* -- - - - -
--

(1) Εν άλλοις, το μετά και πλησμονής, ου κείται, (3 Eν άλλοις, απαχθήνα.

(2) Eν άλλοις, κατηγορήσα.
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ν- - - - - -- - - - α - η

δε ο Αγγελος ευγαλε τον Πέτρον από την φυλακή, ο Ηρώδης έπιασε τους φυλάσσοντας αυτόν στρατιώτας, και τους επα

σεν, ή και τους έκρέμασεν, αλλά διά τούτο δεν κατηγορείται, ούτε ο Αγγελος, ούτε ο Πέτρος

τιώται να φύγουν βλέποντες πως ο Πέτρος δεν ήταν εις την φυλακή, άμη δεν έφυγαν. Αλλά
- ν ν -- -- η ν ν ν ν ν ν Α ν - η

Χριστός εγεννήθη Oύ το όνομα ήταν κατά την προφητεία» Ογλιγωρα κούρσευσε, τους υπό

Δ ν ν. - - 1 - - ν

α τι ημπορουσαν και οι στρα

και όταν ο Κύριος ημών Ιησούςν ι: - ι -ο

νυν τον έναν Σ)

1 - - α ν - α ν » - * - ν -- - Σ - κυριευμένους διλα,

και οι Μάγοι ώς κουρσευθέντες νοητώς υπ' αυτού, προσεκύνησαν αυτώ, προσφέροντες δώρα, Χρυσον, ώς Βασιλει, και Λίβανο», ώς

Θεώ, και Σμύρνα, ώς Ανθρώπω νεκρώ, και μη υποστρέψαντες εις τον Ασσύριον βασιλέα, ήτοι τον Ηρώδη» (!), αλλά διάλ

λης οδού ανεχώρησαν εις την χώραν των. Όταν, λέγω, ταύτα πάντα ήκολούθησαν, και ο Κύριος διά του μηνύματος του Αγγέ,

λου έφυγεν εις Αίγυπτο, τότε ο αιμοβόρος Ηρώδης, θυμωθείς διά τί ενεπαίχθη από τους Μάγους, έθανάτωσεν όλα τα βρέφην ν -- Σ ν ν ι

τα εν Βηθλεέμ, από δύο χρόνων, και κάτω, αλλά διά τούτο δεν κατηγορείται ο Κύριος. Ζητήσας δε και τον Πρόδρομον
ν α - - Υ -- -

Ιωάννην ο αυτός Ηρώδης, και μη ευρώ, επειδή ή Μήτηρ του Ελισάβετ

ας
ν - ι

αβούσα αυτόν έφυγε, έθανάτωσε τον Πατέρα του

Ζαχαρίαν (2) άλλ' όμως, ούτε ο Ιωάννης, ούτε ή

-

η
* --- - ν - ν

Ελισάβετ διά τούτο κατηγορίας άξιο είναι,

Κανών Π.Δ.

--

Eι δέ τινες βίαν πολλήν, και ανάγκην πεπόνθασ, χάνον λαβόντες εν τω στόματι, και δεσμούς, και επιμείναν

τες καρτερώς τη διαθέσει της πίστεως, και τας χείρας αυτών καήνα καρτερήσαντες, προσαγομένας άκοντι τω ανιέ

ρω θύματι. Ώσπερ έγραψάνμοι οι από της φυλακής τρισμακάριοι μάρτυρες περί των εν Λιβύη, και έτεροι δε συλ

λειτουργοί. Οι τοιούτοι συμμαρτυρούντων αυτούς μάλιστα και των άλλων αδελφών, δύνανται είναι εν τη λειτουρ

γία, ταχθέντες εν τοις όμολογητας, ώς και οι κατανεκρωθέντες έντας πολλαίς βασάνος, και μηκέτι έξισχύσαν

τες λαλήσαι, ή φθέγξασθαι, ή κινηθήναι εις το αντιστήναι τοις εις μάτην βιαζομένος. Ουδε γαρ συγκατέθεντο τη

βδελυρία αυτών, ώσπερ ούν παρά συλλειτουργών πάλιν ήκουσα. Ταχθήσεται δε εν τοις όμολογητας και πάς όσ–

4 τ.μ. - 1τις ούν κατά Τιμόθεον πολιτεύεται, πειθόμενος και αυτός τώ, λέγοντι: «Δίωκε δικαιοσύνην, ευσέβειαν,

11. πίστιν, αγάπην, υπομονή», πραότητα. Αγωνιζου τον καλόν αγώνα της πίστεως, επιλαβού της αιωνίου

ζωής, εις ήν έκλήθης, και ώμολόγησης την καλήν όμολογίαν ενώπιον πολλών μαρτύρων».

Ερμηνεία,

- - ν - η ν ν --

Οι τους άγιους παιδεύοντες μάρτυρας, ύστερα από τάς πολλάς βασάνους, με βαν μεγάλην έβαλλαν εις το στόμα αυτών,
ν » -- ν - ν - ν ν

οιον από τις σπουδές, ή κρέας από τα είδωλόθυτα, ή βάλλοντες λιβάνι και κάρβουνα εις τας χείρας των, ετράβζαν αυτούς

εδεμένους εις τον βωμών, να, μή υποφέροντες τον πόνον της καύσεως, βψωσε το λιβάνι εις τα κάρβουνα του βωμού, και ούτω

λσεν, ότι έθυσίασαν. Ούτοι λοιπόν, διορίζει ο παρών κανών, ότι εάν έστάθησαν στερεοι εις την πίστιν, και έπροτίμησαν πε

σότεροι α καύσουν τις χεράς των παρά να. βψουν τό λά εξ τον βωμών, ώς έποίησαν οι εν τη Λιβύη μάρτυρες, (και

άγιος μάρτυς Βαλαάμ), ου μόνον δύνανται να έχουν την ιερωσύνην και τον κλήρον αυτών, αλλά και με τους ομολογητές

συναριθμούνται. Οι μόνον δε ουτοι, αλλά ακόμη και οι διά τα πολλά βάσανα νεκρωθέντες, και μη δυνηθέντες να λαλήσουν, ή

να αντισταθούν εις τους διώκτας, όπου εις το στόμα των έβαλλαν οίνων, ή ειδωλόθυτον, και αυτοί παρομοίως, μετά των ομολο

γητών συναριθμούνται, Έπιφέρει δε εις το εξής ο άγιος περί του μαρτυρίου της συνειδήσεως, λέγων, ότι όποιος πολιτεύεται,

καθώς έγραφεν ο Παύλος εις τον Τιμόθεον, και αγαπά δικαιοσύνη, ευσέβεια, πίστιν, αγάπη», υπομονή, και πραότητα, και

αγωνίζεται τον καλόν αγώνα της πίστεως, και κρατεί την ομολογία, ην ώμολόγησεν

- 1 - - - - -

επί του άγιου βαπτίσματος, ενώπιον πολ
-- α ν - -- -- - ν -- - Σ

λών μαρτύρων, και ούτος μετά των ομολογητών συναριθμείται. Όρα και τον γ. της εν Αγκύρα.

α γ'ότν

«Τού αυτού εκ του εις το Πάσχα λόγους.

Κανών ΙΕ.

Ουκ εγκαλέσει τις ήμύν παρατηρουμένος Τετράδα, και Παρασκευήν. Εν αίς και νηστεύειν ήμύν κατά παράδοσιν

ευλόγως προστέτακτα. Την μεν γαρ Τετράδα, διά το γινόμενον συμβούλιον ύπο των Ιουδαίων επί τη προδοσία

του Κυρίου. Την δε Παρασκευή, διά τό πεπονθένα αυτόν υπέρ ημών. Την δε Κυριακήν, (3) χαρμοσύνης ήμέραν

άγομεν, διά τόν άναστάντα έν αυτή, έν ή ουδέ γόνυ κλίνεν παρελήφαμεν.

1) Εν τοις χρονας της γεννήσεως του Χριστού, άλλου όντος βα- ότι έν τους χρόνους του νέου Θεοδοσίου ευρέθη το λείψανον του προ
- - - - * - , - Ααι η ν - - - - - - -- - - - - - - " . - - * -

συμεως εν τη Ασσυρία, Τον Οβοδάμ δηλαδή, ώς ο 1ώσηπος ιστορεί βι- φητου τουτου Ζαχαρίου, εις το χωρίων Κοφαρ της Ελευθερουπόλεως

βλ. τ, αρχαιολογ κερ, τ, και άλου εν τη Ιουδαία και, Σαμαρεία,

του Ηρώδου δηλ., πώς ο άγιος ενταύθα λέγει, οτι οι μαγοι δεν υπεστρε

ψαν εις τον Ασσύριον βασιλέα τον Ηρώδην; ή ίσως Ασσύριον όνομα

ζει τον "Ηρώδην, κατά την κακίαν, και φονικήν προαίρεσιν, όν τρόπον

και ο Ησαΐας Ασσύριον νούν διά την κακίαν ώυόμασε τον διάβολον.

2) Ο δε μέγας Βασίλειος εν τώ εις την Χριστουγέννησιν λόγω φη

σεν, ότι εκ παραδόσεως αρχαίας λόγος εστί, πώς ο Ζαχαρίας γνωρίζων

την Κυρίαν Θεοτόκου, ότι παρθένος εγέννησεν, έβαλε τούτην, και μετά

το γεννήσαι τον Κύριον εις τον τόπον των παρθένων. Οι δε Ιουδαίοι,

κατηγορήσαντες αυτόν, πώς με τούτο όπου κάμνει, κατασκευάζει το

παραδοξον εκείνο, το να γεννήτη παρθένος, και να μη φθείρη την παρ

θενίαν, εφόνευσαν αυτόν. Αλλά δυνατόν είναι, νά ήκολούθησαν και τα

δύω. Και τότε μεν, ότε εισήγαγε την παρθένου, να έδωκε φόνου αιτίαν

εις τους Ιουδαίους ο Ζαχαρίας, καθώς λέγει ο Βασίλειος, ύστερον δε διά

την ζήτησιν του παιδός του, νά εφονεύθη αληθώς από τον Ηρώδην, ΧΑ

θως λέγει ο θείος Πέτρος. Περιεργείας χάριν, και τούτο προστεθήτω,

τής εν Παλαιστίνη υπό τινος ανθρώπου Καλημέρου ονομαζομένου. Και εφό

ρει εν λευκών ένδυμα, χρυτήν Μίτραν εις την κεφαλήν, και εις τους πό

δας σανδάλια χρυσούφαντα. Καθώς ευρίσκετο εις το -θυσιαστήριον (ού

τος δε, δεν είναι ο υιός του Ιωδας, καθώς λέγουσι τινες, τον οποίον ε

θανάτωσεν Ιωας ο βασιλεύς, εν τη αυλή οίκου Κυρίου. Διότι εκείνοςΑ

ζαρίας, και όχι Ζαχαρίας εκαλείτο κατά το κο" της β. των Παραλειπο

μένων. (Δοσιθ. 267. της δωδεκαβίβλ), τώρα δε ευρίσκεται το λείψανόν

του εις την Ιταλία, καθώς λέγει Ιεροσολύμων Νεκτάριος σελ. 192.

της περί της αρχής του Πάπα αντιρρήστος. Ο δε Γεώργιος ο Κεδρινος

διηγείται ότι, η Ελισάβετ, μετά τεσσαράκοντα ημέρας του φόνου του

ανδρός αυτής Ζαχαρίου, απέθανε μέσα εις το σπήλαιον, όπου ήν κε

κρυμμένη με το παιδίον της τον Ιωαννην άγγελος δε Κυρίου έφρόντιζε

τής ορφαίας και ανατρούς του παιδίου εις την έρημον (Δοσίθεος,

βιβλ. ά. κεφ. β. έν τη Δωδεκαβίβλο).

(3) Εν άλλοις, τη ήαρ Κυριακήν,
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Ερμηνεία,

Διορίζει ο παρών κανών, ότι δεν θέλει κατηγορήσει τινάς ήμάς τους ορθοδόξους, διατί κατά παράδοσιν, Αποστολική, δηλαδή

νηστεύομεν παντοτεινά, όλας τάς Tετράδας και Παρασκευάς. Κάθε μεν γαρ Τετράδα νηστεύομεν, διατί κατ' αυτήν την ημέρα,

έγινε το συμβούλιον από τους Ιουδαίους, διά την προδοσία» του Κυρίου. Κάθε δε Παρασκευή, διατί υπέρ ημών ο Κύρος -

παθε. Την δε Κυριακήν ημέραν έχομεν έορτής και χαράς. Διατί εις αυτήν ανέστη ο Κύριος από τους νεκρούς, κατά την -

ποίαν παρελάβομεν, ουδέ γόνυ νά κλίνωμεν. Ανάγνωθι και τον ξ8. Αποστολικών, και τον κ. της ά.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ.

-

- έν άγιος Πατήρ ημών Αθανάσιος ήκμασεν επί Κωνσταντίνου του μεγάλου (1) διάκονος γαρ ών, ευρέθη παρών εις

την ά. οικουμενικήν Σύνοδον εν έτει 325 ομού με τον Αλεξανδρείας Αλέξανδρον (2), και εν έτει 326 (3) Αλεξαιδιά,

κατέστη Επίσκοπος (4) επειδή δε, δεν ήθέλησε να συγκοινωνήση με τον Αρειον (και με όλον όπου έπρόσταξε τούτο ο βασιες

Κωνσταντίνος, νομίσας ότι ο Αρειος έδέχθη τον όρον της έν Νικαία συνόδου, εκ της αιτίας ταύτης έκίνησαν κατ' αυτού οι πιο

τον Νικομηδείας Ευσέβοντας δεινάς κατηγορίας και διαβολάς (5), και εν μέντώ 335 έτει καθαιρείται από το εν Τύρωλί,

στρικών συνέδριο, (6) εις δε το ακόλουθον έτος (7) εξορίζεται εις Tρίβερν της Γαλλίας, με το νά διέβαλλον αυτών οι Αρειαν

προς τον βασιλέα, ότι δεν αφήνει να πηγαίνη από την Αλεξάνδρειαν εις Κωνσταντινούπολιν το δωρισμένον σιτάρι (8) με

δε δεκαοκτώ μήνας (9), αποθανόντος του μεγάλου Κωνσταντίνου, επανέρχεται εις την Αλεξάνδρειαν διά προσταγής του Κων

σταντίνου του γ. και νεωτέρου υιού του Κωνσταντίνου, εν έτει 332 (10) εν έτει δε 341 καθαιρείται από την έν"Αντιγί

σύνοδον (11) άνελθών δε εις Ρώμην και καθαρός αποδειχθείς από τα εγκλήματα, διά τα οποία έκατηγορείτο, τόσον από τη

έν Ρώμη γενομένην σύνοδον εν έτει 342, όσον και από την κατά την Σαρδικήν εν έτει 347, ανακαλείται πάλιν εις τον θόν

αυτού υπό του αυτοκράτορος Κωνσταντίου, διά μεσιτείας και απειλής Κώνσταντος του αδελφού του (12), μετά δε εξχάος

κατακρίνεται από τα συνέδρια που έγιναν εν μεν τώ Αρελάτω κατά το 353, έν Μεδιολάνος δε κατά το 357 (13% και

εις την έρημον της Θηβαίδος υποχωρεί (14), και εκεί έμεινε έως τέλους του Κωνσταντίου Βασιλεύσαντος δε του πρώτο

Tουλιανού, ανεκαλέσθη εις τον θρόνο του, και την περιουσίας και υποστάσεως ποιήσας σύνοδο, ήνωσε τους Δυτικού, με τις

Ανατολικούς (15). Ενδετώ 362 (16) εξορίζεται από την Αλεξάνδρεια» προσταγή του αποστάτου, ειπών εις τους οι απο
- - - - - Υ ν -

κλαίοντας χριστιανούς θαρσείτε Νεφίδρό έστι και θα τον παρελεύσεται. (17) ένδετώ 363 έλθών εις Αντιόχεια, οι

Tοβανόν εδίδαξε τα της ορθοδόξου πίστεως δόγματα (18) επί δε του Ουάλεντος διωχθείς, κρυφίως εις ένα μνήμα παραν

έκρύβη (19) μετ’ ολίγον δε καλεσθείς από τον ίδιον Ουάλεντα, και εν ειρήνη ζήσας έως εις το 371 ή 373 (20)το θε

το πνεύμα παρέθετο, τεσσαρακονταεξ έτη επισκοπεύσας μετά πολλών και μεγάλων κινδύνων ο Αδαμάντινος (21). Κοντάδε εις

τα άλλα του συγγράμματα, τα οποία εις τρεις τόμους συντάττονται εν Παρισίοις εκδεδομένα, κατά 1698 έτος, και τις αν

νονικάς ταύτας τρεις επιστολάς άφηκεν εις ημάς αναγκαίας ούσας εις την της εκκλησίας ευταξία, και κατάσταση, απε

επικυρούνται, άορίστως μεν από τον ά της δ. και τον ά της ζ. ώρισμένως δε από τον β. της οικουμεν, σ'. και δα: -

πικυρώσεως ταύτης οικουμενική» τρόπον τινά αναλαμβάνουσι δύναμιν. Ευρίσκονται δε εν τώ β' τόμω τών Πανδέκτω, να

σελ. 333 του ά: τόμου των Συνοδικών (22).

Α' ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΡΟΣ ΑΜΜΟΥΝ ΜΟΝΑΖΟΝΤΑ

Πάντα μεν καλά και καθαρά τα του Θεού ποιήματα. Ουδέν γάρ άχρηστο, ή ακάθαρτον ιό του Θεού πεπρή,

β. Κορ. β'. Ι: λόγος. «Χριστού γαρ ευωδία εσμέν εν τοις σωζομένος κατά τον Απόστολον». Επειδή δε ποια

13. και πολύτροπα τά του διαβόλου βέλη, και τους ακεραιοτέρους την γνώμην παρασκευάζει ταράττει
---------------------------

(1) Σημείωσα ότι όχι μόνον ο Ρουφίνος ιστόρησεν εκείνο όπου λέγε- (15) ο Σωζόμενος βιβλ. ε. κεφ. 12. και ο Ναζιανζ και την υποση

ται να έκαμεν ο μέγας Αθανάσιος μικρών παιδίον ών, το να βαπτιση μείωσιν της παρούσης Β. επιστολής,

δηλ. τα αβάπτιστα συνομίλικά του παιδία, αλλά αναφέρει αυτό και ο (16) ο Κάβ. αυτοθι.

Σωκρά. βιβλ. ά. κεφ. υς". (17) Ο Σωζόμενος κεφ. ιέ.

(2 Ο Σωζόμενος βιβλ. ά. κεφ. 17. (18) Ο αυτός έν βιβλ. σ', κεφ. 5.

(3) ο Καβ. εν τόμ. ά. σελ. 190 (19) Ο αυτος αυτού, κεφ. 12.

(4) ο Σωκρά. βιβλ. α. κεφ. 15. και Σωζόμ. βιβλ. β. κεφ. 12. (20) ο Καβ. αυτοθι.

(5) Ο αυτος αυτόθι και Σωζόμ. βιβλ. β. κεφ. 22. (21) ο Σωκράτ. βιβλ. δ. κεφ. 2. - ---- --

(6) ο Σωκρά, αυτόθι κεφ. 32. (22) Τον Αθανασιον, ο μεν Ιουστινιανός (επιστολ. προς την Ε.Σ.

(;) ο Καβ. αυτόθι. νοδ) μέγαν της εκκλησίας διδάσκαλον ονομάζει. Ο δε Βασίλειος έτσι

(8) Ο Κωκρά, αυτόθι κεφ. 35. προς Αθαν) κεφαλήν ερωμένη, παντί τω σώματι την υγεία, την

(9 Ο Κάβ. αυτόθι. ρηγούσαν Και πάλιν λέγει (επιστολ. προς τους εν τη δύσει από

(10) Νικηφόρος ο Κάλλιστος βιβλ. θ. κεφ. 3. τιμιώτατος πατήρ ημών Αθανάσιος. "Ο Αλεξανδρείας Κύριλλος α

(11) Όρα την υποσημείωσιν του δ'. κανόνος της εν Αντιοχεία, στολ. προς Ιωάν. Αντιοχ) ακριβή της καθολικής εκκλησίας και πίστες -

(12) Όρα τα προλεγόμενα της εν Σαρδική, και ο Σωκράτης αυτόθι δικον τούτον καλεί. Ο Χρυσόστ, αποστολικον τούτον λέγει, Παλα ε

κεφ. 22. και κεφ. 23. μέσης (εν τη ομιλία ήν εποίησεν εν Αλεξανδρεία παρόντος του και

(13) ορα την 589. σελ. του ι. τόμου των συνοδικών της του Βι- στύλου καλεί ορθοδοξίας. Και η ζ. σύνοδ. (πράξει α) Πένταθλον της

νιου εκουσίως, έκκλησίας αυτόν ονομάζει,

(", ο Ναζιαν εις το εγκώμιον του Αθανασίου,
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κωλύει τε της συνήθους γυμνασίας τους αδελφούς, υποσπείρων αυτούς λογισμούς ακαθαρσίας και μολυσμού,

φέρε διά βραχέων και την του πονηρού πλάνην απελάσωμεν τή του Σωτήρος ημών χάριτι, και την τών άπλου

στέρων γνώμην στηρίξωμεν. «Πάντα γάρ καθαρά τους καθαρούς» των δε ακαθάρτων και ή συνείδησις τίτ α 15

και τα πάντα μεμόλυντα. "Αγαμα δε του διαβόλου το σόφισμα, ότι περιφθορά, και λύμη υπάρχων, λογισμούς

υποβάλλει τώ δοκεϊν μεν καθαρότητος. Έστι δε το γινόμενον ένεδρα μάλλον, ή δοκιμασία. Ένα γάρ (ώς προ

είπον) απασχολήση τους άσκητας της εθίμου, και σωτηριώδους μελέτης, και δόξη κρατεί, κατά τούτο, τοιαύ

τα κινεί βομβύκια. Ατινα φέρει μεν ουδέν τώ βίω χρήσιμον, κενάς δε ζητήσεις, και φλυαρίας, ας δει παρα

τεσθαι. Τί γαρ, επέμο, ώ αγαπητέ, και ευλαβέστατε, έχει άμάρτημα, η ακάθαρτον, φυσική τις έκκρισις; ώς

ει τις εθελοι ποιεσθαι έγκλημα και τάς διά βινών εκπεμπομένας μύξας, και τα διά στόματος πτύσματα. Έτι

δε και τούτων έχομεν λέγειν πλείονα, τάς διά γαστέρων έκκρίσεις, άπερ τώ ζώω προς το ζην αναγκαία κα

θέστηκεν. Έτι τελεί τών του Θεού χερών έργον πιστεύομεν είναι τον άνθρωπον, κατά τάς θείας γραφάς, πώς

ήδύνατο εκκαθαράς δυνάμεως έργον τι γενέσθαι μεμολυσμένον, και ει γένος του Θεού υπάρχομεν, 1 προς 5,

κατά τάς θείας των Αποστόλων πράξεις, ουδέν έχομεν εν εαυτούς ακάθαρτον. Τότε γαρ μόνον με 128-29

μολύσμεθα, ότε την δυσωδεστάτην αμαρτίαν εργαζόμεθα. Ότε δε φυσική τις έκκρισις γίνεται, τότε τή της φύ

σεως ανάγκη μετά των άλλων, ώς προείπομεν, και τούτο υπομένομεν. Αλλ' επειδήπερ οι θέλοντες αντιλέ

γειν μόνον τους δρθώς λεγομένος, μάλλον δε παρά Θεού πεποιημένος, παραφέρουσα και ρητον Ευαγγελικών,

ώς ό,τιού τα εισερχόμενα κοινεί τον άνθρωπον, αλλά τα εξερχόμενα Αναγκαίως, αυτών, και ταύτην, ίνατο και

την αλογίαν (ού γαρ άν είπωμεν ζήτησιν) ελέγξωμεν. Πρώτον μεν γαρ και τάς γραφάς κατά της ιδίας άμα

θείας, αστήρικτοι όντες, βιάζονται. Έχει δε το θείον ούτω λόγιον. Tινών γάρ πάλιν τούτοις όμοίως ενδοιαστώς

εχόντων περι βρωμάτων, αυτός ό Κύριος λύων αυτών την άγνοιαν, ήγουν την απάτην δημοσιεύων φησί, μη τα

εισερχόμενα κοινούν τον άνθρωπον, αλλά τά εξερχόμενα. Είτα επάγει και πόθεν εξερχόμενα, τα από της καρδίας,

Εκεί γαρ είναι τους πονηρούς θησαυρούς των βεβήλων λογισμών, και των άλλων άμαρτημάτων γινώσκει. Συν

τομώτερον δε ό Απόστολος αυτό δεδιδαγμένος (1) φησί, βρώμα ήμάς ού παρίστησε τώ. Θεώ, Φαίη δ' άν 1, 2 και ο

τις και νυν ευλόγως φυσική τις έκκρισις ήμας ού παρίστησε προς τιμωρία». Τάχα δε και παίδες ιατρών και οι

(να κάν εκ των έξωθεν δυσωπηθώσιν) υπέρ τούτου απολογήσονται, ότι τώ ζώω δέδονταίτινες αναγκαία διέξοδο,

προς το τών εν ημίν εκάστω μελών τρεφομένων χυμών το περιττόν αποπέμπεν. Οιον κεφαλής περιττώματα τρί

χες, και τά από κεφαλής ύδατώδη πεμπόμενα, και γαστρος διαχωρήματα. Και το νυν των σπερματικών πόρων, έ

κείνο περίττωμα. Ποία τοίνυν έστι προς Θεών (2, ώ πρεσβύτα θεοφιλέστατε, άμαρτία, αυτού του πλάσαντος το

ζώον Δεσπότου, θελήσαντος, και ποιήσαντος ταύτα τα μέλη, τοιαύτας έχειν διεξόδους; Επειδή δε δει προλαμβάνειν

τά των πονηρών έναντιώματα (εποιεν γάρ άν, ουκούν ουκ έστιν αμαρτία, ούτε ή άληθής χρήσης, ειτά όργανα πα

ρά του δημιουργού διαπέπλαστα, προς τούτο ερωτηματικώς αυτούς πεύσομεν, φάσκοντες. Ποίαν λέγεις χρησιν;

Την έν νόμω, ήν ό Θεός επέτρεψε λέγων «Αυξάνεσθε, και πληθύνεσθε, και πληρώσατε την γην»; Ην, των 4,28

ό Απόστολος απεδέξατο ειπών «Τίμιος ό γάμος και ή κοίτη αμίαντος»; ή την δημώδη μεν, λαθραίως εξε να

δε και μοχικώς επιτελουμένην, έπει και τών άλλων τών τώβω γινομένων, εύρήσομεν τας διαφοράς κατά τι γε

νομένας. Οιον φονεύειν ουκ έξεστιν, άλλ' εν πολέμω άναιρείν τους αντιπάλους, και έννομον, και επαίνου άξιον.

Ούτω γούν και τιμών μεγάλων οι κατά πόλεμον αριστεύσαντες άξιούνται, κα στήλα τούτων, εγείρονται, κηρύτ

τουσα τά κατορθώματα. Ώστε το αυτό, κατά τι μεν, και κατά καιρον ουκ έξεστι, κατά τι δε, και ευκαίρως, ά

φίεταίτε και συγκεχώρητα. Ο αυτός ούν και περί της μίξεως λόγος. Μακάριος δε έν νεότητι ζυγόν έχων ελεύ

θερον, τη φύσει προς παιδοποιίαν κέχρητα. Eι δε προς ασέλγειαν, πόρνους, και μοιχούς ή παρά τώ 1 δισ., οι

Αποστόλω τιμωρία έκδέξεται. Δύω γαρ ουσών οδών έν τώ βίω περί τούτων, μιας μεν μετριωτέρας και Έβο γ'4.

βιωτικής, του γάμου, λέγω. Της δε έτέρας, άγγελικής, και ανυπερβλήτου, της παρθενίας. Eι μέντις την κοσμι

κήν, τουτ' έστι τον γάμον έλoιτο, μέμψιν μεν ουκ έχει, τοσαύτα δε χαρίσματα ου λήψεται. Λήψεται γαρ, έπει

περ φέρει και αυτός καρπόν τριάκοντα. Eι δε την άγνήν τις και υπερκοσμιον άσπάσοιτο, ει και τραχεία παρά την

πρώτη, και δυσκατόρθωτος ή όδός. Όμως έχει χαρίσματα θαυμασιώτερα. Τον γάρ τέλειον καρπόν, την έκατον

τάδα έβλάστησεν. Ώστε τα ακάθαρτα αυτών και πονηρά ζητήματα, λύσεις ιδίας έσχηκε, και παρά των θείων γρα

φών πάλαι προλυθείσας. Υποστήριζε τοίνυν, ώ. Πάτερ, τάς υπό σαυτόν αγέλας, εκ των Αποστολικών παρακαλών,

εκ τών Ευαγγελικών ψυχαγωγών, εκ τών ψαλμών συμβουλεύων, Ζησόν με, λέγων, κατά το λόγιόν σου. Η “βαν

Λόγιον δε αυτού το έκ καθαράς αυτώ λατρεύειν καρδίας τούτο γαρ εδώς ό, αυτός Προφήτης, ώσπερ έαυτόν με

ταφράζων, λέγει. «Kαρδίαν καθαράν κτίσονεν έμοί ό Θεός», να μη βυπώδεις λογισμοί μεταράξωτι. Και γαμ...ν. 11.

πάλιν, «και πνεύματι ηγεμονικώ στήριξόν με», να κάν ποτε διαλογισμοί μεθορυβήσωσιν, ισχυρά τις δύνα- και να

μς παρά σου στηρίξημε, ώσπερ κρηπις τυγχάνουσα. Αυτός τοίνυν, ταύτα, και τα τοιαύτα συμβουλεύων, “.

λέγε προς τους βράδιον τη αληθεια πεθαμένους, «Διδάξω ανόμους τας οδούς σου», και θαρρών Κυρίω ότι πείσεις

άποσχέσθαι της τοιαύτης κακίας, ψάλλε, «και ασεβείς έπι σε επιστρέψουσι». Γένοιτο δε, τους μεν κακοήθως ζη

τούντας, παύσασθαι της τοιαύτης ματαιοπονίας. Τους δε διά ευσέβειαν ενδοιαστώς έχοντας, Πνεύματι ήγεμονικώ

κρατυνθήνα. Όσοι δε βεβαίως την αλήθειαν επίστασθε, αρραγή ταύτην κατέχετε, και ασάλευτον, εν Χριστώ Ιησού

τώ Κυρίω ημών, μεθ' ού τώ Πατρι δόξα, και κράτος, συν άγίω Πνεύματι εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.

-

-- --
- , -

-
--

-

(1) Εν άλλοις, απονευει μειως νησί, (2) ίσως, προς Θεού
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Ερμηνεία

- 1.-- ν » Σ.- ν » ένα 3 - η

Επειδή ο μέγας ούτος πατήρ ημών ερωτήθη, καθώς φαίνεται, διά την άπο της φύσεως έγγινομένην ημίν και υπό έκρη,
- -- ν για να λύσε ------ E--- ν 3 - 2 - -

είτε ενυπνιασμών κοινότερον λεγομένην, αν ήναι εφάμαρτος, έκαμε την παρούσα απαρτικη επιστολή, διά της οποίας λει,
- - Η - - - η -- -- - -- Σ. 2

ότι όλα τα ποιήματα του Θεού είναι καθαρά, και κανένα ακάθαρτον, ή μεμολυσμένου δεν έποίησεν ο Θεός αμή έπει ή ναν -

του Διαβόλου ή μηχαναίς είναι πολλας, και διάφορας, με τις οποίας έχει συήίταιν συγχύζη κα α τοχή τους άτος
r, εού, ήτοι τους ασκητας, και να τους εμποδίζη απο την συεθισμένη αρτη,τους, με το ν στρα για

ακαθάρτους εις την φαντασίαν τους Πρέπει ημείς να εξορίσωμεν αυτήν την μηχανή, του Δαβο, με την βήματα Αρη

και να στερεώσωμεν και την γνώμη των άπονηρεύτων αδελφών και, διά νά μην ενοχλεί τα πλέον Aιχεία δε απότρα

του μακαρίου Παύλου, και λέγει Όλα τα ποιήματα τον Θεού ενα κθερί εις τους κθερος, και εφέτος Ε; α του;

ακαθάρτους, και άμαρτωλούς, φαίνονται όλα ακάθαρτα, και μεμονομέα, οι τη μεμελισμένη, χχι αίθριο σκηνικ

Θαυμάζει δε ο άγιος την πονηρίαν του Δαβίλα, πώς ατος αιάθετος ων, στερεί ειςή: κθεος με τι

το φαινόμενο, τη δε αληθεια όντας δαιμος το του και κρυφά μηχανήματα (1), α να εμποτ, κανος εται της και

φους από την σωτηριώδη μελέτη, και να φανή, οτι έννησε, αυτους, με καταβομάρα ποι με καποιους ακτος, να κία,

ουτιδανούς των ζωυφίων των καλουμένων Μπουμπούρων, οι οποίοι δεν προετουσιν άλ, εις την ζωήν μας, πάει ληφία
και ζητήσεις ματαίας, τας οποίας μάς λέγει να μισώμεν ο Θείος Παλος Έπειτα ερωα τον οπο, λέ, ον, τα μικτά

ακαθαρσία έχει η φυσική έκκρισις, όπου συμβαίνει εν τοις ύπνος, και εγανε ωσαν εκ περιττωμα:(2, πάρες ανος οι
τινάς να κατηγορήση και όλον το σώμα του ανθρώπου διά τάς άλλες εκκρτες, και περιττώματα όπου εγαει με; επε

μεν διά τάς μύξας, διά τά φλέγματα, και προς τούτοις και διά ατα της γαστρος τα υποχωρήματα τι οποία ενσωπιται

καία εις το ανθρώπινο σώμα. Διότι, αν πιστεύωμεν (λ ει πώς ο άνθρωπος ειναι ποιημα των χειρών το θα (αίκα

είναι κατά τάς γραφάς), πώς είναι δυνατόν να είναι ακάθαρο το ποίημα του Θεούξεις καριν οποιοσαετήσει ο θα τα

λίαν καλά, και αν είμεθα γένος αυτού, κατά τον ποιητή, Αρατον, και Θείον Παλο, λοιπόν δεν έχει κατα και

θαρτον. Διότι τότε μολυνόμεθα, όταν την βρωμεράν, και άξιοδάκρυτον άμαρτίαν πράττ μεν, οια δε ή φυτεί εαρπ, τιμή

εν τοις ύπνος ημών χωρίς το θέλημά μας, τότε υπομένομεν ταύτην, ώσαν ένα παραλοίημα αναγκαία της οποίας η

θώς και τα ανωτέρω περιττώματα, όπου είπομεν. Αλλ' επειδή εκείνοι που θέλουσι νά εατώνονται εις τ ορθώς είμα

ή μάλλον ειπείν εις τά παρά Θεού ποιηθέντα, φέρουσιν εις έναντίωσίν μας το ότι το Ευαγγελία, οπυλενε, όχι τι επί

χόμενα, αλλά τα έξερχόμενα κοινοί τον άνθρωπον, πρέπει να αναφέσωμεν και αυτήν την ανητα των και 3%, απάνΗ

λέγομεν ότι, αυτοί όντες αμαθείς, εξηγούσε και τις άγιας γραφάς κατά την άρέσκεια, και αμάθειάν τους. Το δε Ευγεία
-

ι - - 1 ελι --- Σ. - ο κ. ----- , -1ίναι η

βητών, έχει τέτοιον νόημα. Επειδή μερικοί εδίσταζον (ώσάν τούτους) διά τά φαγητά, δειλώντες ότι έχουν να τους μολύνει
ν

Ο2.ύΛ Ους τ 2.
γ.

ο
Ε

νο
--

έ

ν

*

τά φάγου, ο Χριστός λύει την άγνοια, και φανερώνει την απάτη, ατών λέγων, ότι, όχι τι εισερχόμενα κινο, ήτοι με

νουν τον άνθρωπο, αλλά τά εξερχόμενα. Και ευθύς λέγει, και πόθεν εξέρχονται Διλινό, από την καρδα, εις το τι
ευρίσκονται οι πονηροί θησαυροί των ακαθάρτων λογισμών, και των άλλων αμαρτημάτων. Ο ΟΞ θεος Παύλος πένα

και φανερά μάς εδίδαξε, τούτο λέγει, βρώμα ημάς ου παρίστησε τω Θεώ, Τούτο δε το ίδιον δικαίως ήθελε, επε τα με

την παρούσα υπόθεσιν. Φυσική έκκρισις ου παρίστησιν ήμας προς τιμωρία». Τάχα δε περί τούτου θλον απορία, με
εις αυτούς και οι των σωμάτων ιατροί, διά να καταπεισθώσι καν από τους έξωθεν. Λέγουσι γας κα ατο, ΟΤΕ είναι επε

αναγκαίοι πόροι από τον Δημιουργόν εις τον άνθρωποι, διά νά ευγανωσι τα περιττώματα από τα τρεφομενα μίλιμε :
να ειπούμε, περιττώματα μεν της κεφαλής είναι αι τρίχες, και τα άλλα υγρά, όπου ευγανουσι διά των πόρων αια, μία

δηλ. από την μύτη, πτύσματα από το στόμα, δάκρυα από τα ομμάτια, και τα λοιπά, της δε γαστρις περιττώματα
τα υποχωρήματα. Το λοιπόν, καθώς είναι αυτά, έτζι και εκείνη ή έκκρισις του ενυπριασμού είναι ένα πεάτωμα ΤΟ) πει

τικών πόρων. Οθεν στρέφει προς τον όσιο, και έγει. Επειδή λοιπόν και ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, και ήθελήσει Η

το σώμα του τοιαύτας οργανώσεις, και πόρους, ποια αμαρτίαν πλέον έχει ο άνθρωπος διά τούτος ουδεμία», ώς νομίζω Ιμπ

δε ακόμη, λέγει, να προλάβωμεν τις ανθιστάσεις των φιλονείκων, και πονηρών. Διότι δύνανται να επουν, λοιπόν δεν εια αμε

τία, ούτε η ε: μεταχείρισης των σπερματικών οργάνων, επειδή και αυτά εδόθησαν από τον Θεόν διά τοιαύτην χάπια

μεταχείρισης προς το οποίον αποκρινόμεθα. Ποια λέγεις χρήσιν, και μεταχείρισιν την νόμιμο, και εκείνη επί δε

συνεχώρησε με την αυξάνεσθε και πληθύνεσθε εντολή, την οποίαν και ο Απόστολος εγκωμιάζει, λέγων. Τίμιος ο γμα

ή κοίτη αμίαντος ή την κοινήν όπου γίνεται κρυφίως, και ανόμως, ταυτόν ειπείν, την πορνία, και την μοιχεία; ε μια

νην λέγες, φανερών, ότι είναι καλή κ. δε ταύτην, φανερών, ότι είναι κακή. Και ας μην θαυμάζωμεν (λέγει ο άγιος άνια"
- ν ν. -

το αυτό πράγμα γίνεται, ποτέ με, καλόν, ποτέ δέν κακόν, Επειδή βλέπομεν και άλλα πολλά εις την παρούσαν ζωή, το

------------------------

Α

(1) Ή και ούτως ερμηνεύεται, οι λογισμοί ούτοι όπου υποβάλλει ό, την έχει διά κακόν τίποτε. Όθεν και δεν λέγει απλώς, ή ιατί ε

διαβολος, είναι περισσότερον ενέδρα, και μηχανή, παρεξ μία ψιλή δο- είναι αμαρτία, αλλά λέγει με προσθήκην ή φυσική έκκρισις, την

κιμή. κείνη ή αυτόματος, και μόνον ώσάν ένα άπλώς περιττωμα τις

(2) Έναντιοφανεία ανακύπτει μεταξύ του μεγάλου Αθανασίου, και σα, εκείνη δεν είναι κακή, διά τι είναι αποτέλεσμα και της

του ουρανοφαντορος Βασιλείου, ο μεν γαρ ενταύθα αποφαίνεται, ότι ή σώματος. Το οποίον, ώς αγαθού δημιουργού δημιούργημα, ":

έν τους ύπνος συμβαίνουσα φυσική έκκρισης, δεν είναι αμαρτία. Ο δε τρόπος να μην ήναι αγαθόν. “Ο δε μέγας Βασίλειος αειθαρτα α;

Βασιλ εν τους κατ' επιτομήν όροις τύ", την θέλει έγαμαρτον, ακαθαρ. ζει την εν τοις ύπνος συμβαίνονταν ρεύσιν, όχι απλώς πα, Στον

σαν. Ομως και οι δύο λέγουσιν δρθα, και αλλήλους σύμφωνα "Ο μεν την από φαντασίας ήδονικής, την από γαργαλισμού ημερινού πιο
- - ". ----- , - - - - , * - - - - - - -- - - ι - - - -Να ν για την

γκο Αθανασιος λέγει διά την ρευσιν εκείνην οπού προέρχεται χωρίς ειπείν την εξ ερωτος συμβαίνουσαν. Διά τί αυτή δεν είναι ε ύν

-- • --- - "Υ - ναι, ένα : - ----- , -- - -- - - - - - -- - - - --------------------- - ----- , ----- , --ουν

να γνωρίς καμμίαν άλλην αιτίαν, ήγουν ή πολυφαγίαν, και πολυ- σώματος μολυσμός, αλλά και της ψυχής, και πολύ πρότερο ειεθν
αν και πολυ - αν και Σ.- - - - - - - - - 1 -- - - ή

πασαν και πολυυπνία, και ανάπαυσιν, ή προηγησαμένην τινος προς χής. Ότι εκείνης πρώτης παθούσης, και λογισαμένης το κατά χαπου ήδουν - και ε. --ο 2 - - - - ι - -- , - - • . - - -- - "η, δε ότι, η

σωπου ηδονικήν και εμπαθή επιθυμίαν, ή και μάλιστα προπαρασκευα- και εις το σώμα κατέβη το πάθος του μολυσμού Ορα δε ότι,

-- , --- ---- -- , ----- , ---- ν - - - * - * - -- - - - -- - - - - κτίσιν τούπις

*** της τοιαύτης ρευσεως γίνεται. Την τοιαύτην, λέγω, ρεύτιν, όπου κι όλο, όπου ο μέγας Αθανάσιος δεν λέγει ακάθαρτον την ρευσιντ --
- -αν υλικές 2- - - - - - - - -- -- -- - - - - - - -- --- ...κ, οι τούτο -

απο αυτα κανενα δεν την γεννα, αλλά είναι και αυτή ένα φυσικον πε- ματος, δεν έπρόσθεσε, ομως, ότι και να μεταλαμβάνουν ηί τον

ι Η
-- ανά.- Ε. . . . . . - Σε -Σ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------- ίου.

κπτομα, καθώς είναι και εκείνα τα αλλα του επαριθμεί και άγιος, δεν θόντες, αλλά το εσιώπησε, και ορα εις τον δ. του Διονυσία
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γίνονται, άλλοτε μεν καλά, άλλοτε δε κακά. Χάριν λόγου, ο φόνος δεν είναι συγχωρημένος. Αμή όταν γίνεται εν καιρώ πο

λέμου εναντίον εις έχθρούς πίστεως, τότε είναι και συγκεχωρημένος, και έπαινετός. Και διά τούτο οι νικήσαντες εις πόλεμον,

μεγάλας τιμάς λαμβάνουσί, και ανδριάντες στήνονται εις το όνομάτων, οίτινες κηρύττουσι τας νικας των (περί τούτων όρα τον

ιγ. του Βασιλείου). Το λοιπόν, τούτος ο ίδιος λογαριασμός άκολουθεί και εις την μίξιν. Και επαινεί μεν ο άγιος ένταύθα έ

κείνους που μεταχειρίζονται την συνάφεια του γάμου προς παιδοποιϊαν, με το βητών του Ιερεμίου. Εκφοβε δε πάλιν τούς

ασελγείς, με το Αποστολικών βητών, όπου λέγει, πόρνους, και μοιχούς κρίνει ο Θεός, Eτα δείκνυσι», ότι ο Θεός μάς έδειξεν

εις την παρούσαν ζωήν δύω στράτας. Μίαν μεν μετρία, και ταπεινή, την του γάμου, λέγω, και της υπανδρείας. Και άλλην δε

άγγελική, και ασύγκριτον, την της παρθενίας. Και όποιος μεν διαλέξοι τον γάμο, δεν έχει καμμίαν άμαρτία». Πλήν δεν ήμ

πορεί να λάβη τά χαρίσματα της παρθενίας (1). Λαμβάνει όμως τον τριάκοντα καρπών (διά της παιδοποιίας) κατά την παρα

βολήν του σπόρου. Όποιος δε αγαπήσοι την παρθενία, και μοναδικήν πολιτείαν (άγκαλά και αυτή είναι δυσκατόρθωτος παρά την

πρώτη, ήτοι, ή περισσότερον από την πρώτην οδόν του γάμου δηλαδή, ή κατ' αρχάς, διά το ασυνήθιστον, και το του σώματος

νεάζον, και προς μίξιν κατωφερές), αποκτά όμως χαρίσματα θαυμαστότερα από τον γάμον. Διότι βλαστάνει τον τέλειον καρπών,

την εκατοντάδα. Eίτα λέγει, ότι τα τοιαύτα ακάθαρτα ζητήματα των τοιούτων, έχουσι την λύσιν των από τις άγιας Γραφάς,

Συμβουλεύσας δε αυτών να υποστηρίζη με συμβουλάς, και νουθεσίας τους υπ' αυτού κυβερνωμένους μοναχούς, έκτε του άγιου

Ευαγγελίου, έκ του Αποστόλου, και έκτών ψαλμών του Δαβίδ, και εις ψυχήν τρέψας τον λόγο, τελειού την επιστολήν. Όρα

και τον δ. του Διονυσίου, και την εις εκείνον υποσημείωσιν.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΡΟΥΦΙΝΙΑΝΟΝ, Η ΡΟΥΦΙΑΝΟΝ ΚΥΡΙΩ ΥΙΩ ΚΑΙ

ΠΟΘΕΙΝΟΤΑΤΩ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΩ ΡΟΥΦΙΑΝΩ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΧΑΙΡEΙΝ.

Σύ μεν τά υιώ ήγαπημένω πρέποντα προς πατέρα γράφεις. Εγγίσαντα γούν σε διά του γράμματος περιε

πτυξάμην, πάντων έμοί ποθεινότατε Ρουφίνιανέ. Κάγώ δεώς υιώδυνάμενος γράφειν έντε προοιμίοις, και μέσος,

και τελευταίος, έπέσχον, να μη έκ γραμμάτων ή σύστασις, και η μαρτυρία γνωρίζητα. Ούτω τοίνυν πίστευε δια

κείμενος, σύ γάρ έμή επιστολή κατά το γεγραμμένον Επιγνωσκομένη, και άναγινωσκομένη έν καρδία. Ούτω
τοίνυν πίστευε διακείμενος. Να πίστευε. Προσαγορεύωσε και προτρέπω γράφειν. Ου γαρ ολίγως, αλλά και Κοριγ. 2.

μεγάλως ευφραίνεις τούτο ποιών. Επειδή δε φιλοκάλως και εκκλησιαστικώς (τούτο γαρ πάλιν πρέπει τη σή ευ

λαβεία) ήρώτησας περί των δι' ανάγκην υποσυρέντων μεν, μη φθαρέντων δε εν τη κακοπιστία, και ήθέλησας γρά

ψα με τά δόξαντα περί αυτών εν ταις συνόδοις, και πανταχού. Γνωσκε, Κύριέ μου ποθεινότατε. Ότιέν αρχή μεν

παυσαμένης της γινομένης βίας, γέγονε σύνοδος παρόντων από των έξω μερικών Επισκόπων. Τέγονε δε και

παρά τους την Ελλάδα κατοικούσε συλλειτουργούς. Ουδέν δέήττον και τους έν Ισπανία, και Γαλλία, και ήρεσεν

όπερ ώδε, και πανταχού "Ωστε τους μεν καταπεπτωκόσι, και προϊσταμένος της άσεβείας, συγγνώσκειν μεν με

τανοούσι, μη διδόναι δε αυτούς τόπον κλήρου. Τους δε μη αυθεντούσε μεν της άσεβείας, παρασυρεΐσι δε δι' ανάγ

κην και βία», έδοξε δίδοσθαι μεν συγγνώμη», έχειν δε και τον τόπον του κλήρου, μάλιστα ότι απολογίαν πιθα

νην έπορίσαντο. Και έδοξε τούτό πως οικονομικώς γεγενησθαι. Διεβεβαιώσαντο γαρ μη μεταβεβλήσθαι εις άσέ

βειαν. Ένα δε μη κατασταθέντες τινές άσεβέστατοι διαφθείρωσι τας έκκλησίας, είλοντο μάλλον συνδραμεν τη

βία, και βαστάσαι το βάρος, ή λαούς απολέσθαι. Τούτο δε λέγοντες έδρξαν και ήμύν πιθανώς λέγειν διά το προ

φασίζεσθαι αυτούς τον Ααρών τον Μωυσέως άδελφόν εν τη ερήμω, συνδραμεν μέντή του λαού παραβάσει, άπο
-- ν η η - αν η - - η ν - - η Α - - ν

λογία δε εσχημένα, να μην λαός υποστρέψας εις Αίγυπτο, έπιμείνη τη ειδωλολατρεία Και γαρ η φαινομενο

εύλογον. Ότι μένοντες μεν εν τη ερήμω, δύνανται παύσασθαι της άσεβείας, εισελθόντες δε εις Αίγυπτον, επετρί

βοντο, και ηύξανον έν αυτούς την ασέβειαν. Τούτου τοίνυν ένεκα συγγνωστόν το προς τον κλήρον γέγονε. Τους δε

άπατηθείσι και βίαν παθούσε συγγνώμη δέδοτα. Ταύτα και τη σή ευλαβεία δηλώ, θαρρών ότι και τα δόξαντα,ύ

ποδέξεται σου ή θεοσέβεια. Και ού καταγνώσεται εκεχειρίαν τών συνελθόντων ούτως. Καταξίωσαν δε ταύτα άνα

γνώνα τώ ιερατείω, και τώ λαώ τώ υπό σέ. Ένα και αυτοί γνώσκοντες μη μέμφωνται ούτω σε διακείμενον περί

τούς τοιούτους. Απρεπές γάρ ήν έμε γράφειν, δυναμένης της σής ευλαβείας, και την ημών περί αυτούς διάθε

σιν άπαγγελα, και πάντα τά λείποντα αποπληρώσα. Χάρις τώ Κυρίωτώ πληρώσαντίσε εν παντί λόγω, και πά

(1) Ουράνια και υπεροχικά είναι τα της παρθενίας χαρίσματα και

προνόμια, και καμμίαν σύγκρισιν μετά του γάμου δεν έχουσιν. Ο γαρ

θείος Χρυσόστομος εν τω περί Παρθενίας λόγω φησί. «Τοσούτω πρού

»χει του γάμου ή παρθενία, όσω της γης ό ουρανός άπολείπεται, και

» των ανθρώπων οι άγγελοι.» Ο Αυγουστίνος εν τω περί παρθενίας.

«Η παρθενική διαγωγή, αγγελική έστι διαγωγή, και εν φθαρτώ σώματι

παιδίου άφθαρσίας μελέτη.» Ο Ιερώνυμος (βιβλ. κατά Ίβινιαν) «Η παρ

-θενία θυσία έστι τού Χριστού, μίμησιν έχουσα αγγελικήν.» Και επις.

κβ. λέγει. «Όταν ο υιός του Θεού κατέβη επί της γης, αγγελικήν

- διαγωγήν κατέστησεν, όπως ό υπό των αγγέλων εν ουρανώ προσκυ

ονούμενος, αγγέλους επί γης έχη. » Ο θεοφόρος Ιγνάτιος έν τή προς

» Ταρσεις επιστολή, «τάς παρθένους ιερείας Χριστού επωνόμασεν.» Ο

ο Αμβρόσιος έν τους ψαλμ. καλεί αυτούς μάρτυρας, “Ο Κυπριανός εν

-τώ περί παρθενίας, «Άνθος και "ρόδον της εκκλησίας την παρθενίαν

- καλεί». Ο ίδιος αυτός Αθανάσιος εν τω περί παρθεν, λέγει, πλούτος άδα

- πανητός εστιν ή παρθενία, στέφανος αμάραντος, ναος Θεού, ενδιαίτη

-μα του αγίου πνεύματος, μαργαρίτης έντιμος, τρόπαιον κατά του άδου

και του θανάτου. Ο θεολόγος Γρηγόριος εν τοις έπεσε λέγει, ότι οι

παρθένοι μιμούνται την παρθένον αγίαν τριάδα. Ενώπιον του αρνιου

στέκονται, και ακολουθούσιν αυτώ όπου άν υπάγη κατά το δ', κεφ. της

» αποκαλύψεως. "Η παρθενία είναι ενωμένη με την σοφίαν, δί ό και αύ

»ται ώς δύω ωραιόταται γυναίκες ενηγκαλίσαντο τον αυτόν θεολόγου

» έγρηγορότα. Τοσούτον έστι καλή ή παρθενία, ώστε όπου και ο γάμος

χωρίς αυτήν, άχρηστος έστιν. Ο γάρ Παύλος λέγει, ότι οι έχοντες γυ

ναίκας με τόσην σωφροσύνην, και παρθενίαν πρέπει να τις έχουν, ώ

»σάν νά μή τάς είχον και ολότελα. Λέγει δε και ο Πηλουσιώτης Ισί

»δωρος, «Κατά μεν την άγνείαν, τους αγγέλους όμοιούται ο άνθρωπος,

κατά δε τον γάμου των θηρίων ουδεν διενήνοχεν, ούς ή συνουσία ότ

αναγκαία εστί (επιστολ. αψοή). Πλην, όσον ατίμητος είναι η παρθενία,

τόσον πρέπει και να φυλάττεται με όλην την δύναμιν και προσοχήν

» Διά τί, άν μίαν φοράν την χάση ό άνθρωπος, δεν θέλει την αποκτή

ησει πλέον ποτέ ποτέ, κατά τον μέγαν Βασίλειον, λέγοντα. «Μετάνοια

μεν γαρ αφίησιν αμαρτίας, την δε έφθαρμένην, ως μη έφθαρμένην α

και δυνατούσα ποιήσαι, δια βίου οδύρεται (λόγ, περί παρθενίας)».
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ση γνώσει. Οι μεν ούν μετανοούντες, φανερώς αναθεματιζέτωσαν, ονομάζοντες Ευδοξου και Εύζωίου την κακοδο

ξαν. Αυτοί γάρ βλασφημούντες τον τον Θεού Λόγο» κτίσμα, έπεγράψαντο της Αρειανής (1) αιρέσεως προστά,

ται. Ομολογείτωσαν δε την εν Νικαία παρά των πατέρων ομολογηθείσα πίστιν. Και μηδεμιαν άλλην σύνοδον προς

κρίνειν ταύτης της συνόδου, Πρόσεπε την παράσοι αδελφότητα. Η συνήμύν εν Κυρίω προσαγορεύει σε --

--

Ερμηνεία (2)

Η παρούσα αποκριτική επιστολή του Αγίου, όπου κάμνει προς τον Επίσκοπο, Ρουρνιανό, δι, δαλαμάνα δα εκείνους,

όπου αρνήθησαν τον Χριστόν, και τους ειδώλος εισαν Περί τουτων γας ομιλεί ή έν Αγκυρα συνοιος, και ο αγος Πέτρος

ο Αλεξανδρείας πλατύτερον, Αλλ' ομιλεί δα έκείνους όπο συγκενώνησα μέ τούς αιρετικούς τους, Αρναούς. Διότι αυτοί

επειδή έτυχον βασιλείς κοινωνούς της αρέσεως των έδυναμώθησαν, και έβασαν πολλούς οδόξους να συγκοινωνήσουν εις την

αρεσίν των Οίτινες μετενόησαν υστερο, και επέστρεψα τη εθοδόξω εκκλησία Και πει τουτων έρωτά ο Ρουφιανός τον

μέγαν Αθανάσιον πως πρέπει να τους δέχεται, προς ΤΟ", όπων απορίες ο Αγιος δά της ποροισης επιστολής, εις μεν το

προοίμιον δεικνύει το διάτυρον φίλτρον της πατρικής αγάπης, όποι προς ατο, έχει παρακινώντας ατον να του γραφη συνεχώς,

Εις δε την ερώτησιν αποτεινόμενος λέγει, » Επειδή ερωτας εκκλησιαστικώς διά εκείνους όπο, εονώνησαν τις αρετος, είτε

δεν έμειναν τή αυτών αρέσει μέχρι τέλους, άλλά μετενόησαν Ήξερε οτι έγιναν περί του ζητήματος το του διάφορα σύνοδο,

εις διαφόρους τόπους. Και εις την Ελλάδα, κα εις την Ισπανία, και εις την Γαλλία (σως δε τό, γέγονε και παρά τους την

Ελλάδα κατοικούσε συλλειτουργούς, δηλο, ότι διά γραμμάτων του αγιου Αθανασίου άνεκοινώθη εις τους Αρχιερείς της Ελλάδος,

ή της εν Αλεξανδρεία συνόδου απόφαση, δ και μάλλο αληθές, Δι ο καό Δοσίθεος εν σελ. 181 της Δωδεκαβέλ λέει ότι

διά γραμμάτων έλαβε κοινωνούς τις γνωμης ταυτός ο Αθανάσιος τους της Μακεδονίας, κα Αχαίας Επισκόπους, ως γραφει

δ μέγας Βασίλειος), και εκείνο όπου είο απεφασίσθη άπό ήμας (3), απεφασίσθη και από όλους εκείνους Και λέγαμε, λοιπόν,

ότι, όσοι ιερωμένοι, όχι μόνον ευγκοινώνησα τοις Αριανός, και ώμολόγητα, ότιφρονούν όσα φρούπ και αυτοί, αλ είναι

με αυτούς και προστάτα της αιρέσεως, ωςτε όποι να παρανοσι και άλλους να έρχονται εις τον Αρειανισμό», οιτοι εται

επιστραφώσιν εις την ορθόδοξον εκκλησία, πρεπε νά τους διχώμεθα, Οχι ομως να τους αρκωμεν κα εις τον βαθμών της

ρεωσύνης, άμή ώς λαϊκούς νά τούς έχωμεν πλεο, (4). Εκείνοι δε πάλι όπου συγκοινώνησα εις την αριστατη, όχι με

νώμην ελευθέραν, και έκούσιον, αλλά με βία, και στενοχωριαν, έφάνη εύλογον και συγχώρησις εις τούτους να δίδεται
ν - ίς την έκκλησίαν, και τον τόπον του κλήρου πάλιν νά έχωσιν, ήτοι, καθώς ήτον πρώτον ιερείς, έτζι πά

όταν επιστραφωσιν εις την εκκλησία, ηρ χωσιν, ς η ν ερείς,
- -- Ν.

λιν να μένωσιν ιερείς. Είναι δε άξιοι συγχωρήσεως, όχι μόνον διότι έβιάσθησαν υπό τών αιρετικών, αλλά και διά την οικο

(1) Ίσως, ώς της Αρειανής, "Η απεγράψαντο προστάτα της Αρεια

νής αιρέσεως, - Αν - - - ν - -

(2) Σημείωσα ότι η επιστολή αύτη τρεις φορείς άνεγνώσθη εν τη

ά, πράξει της ζ. συνόδου,

(3) Η σύνοδος αύτη συνεκροτήθη έν Αλεξανδρεία κατά το 362 έτος,

προνοία μάλιστα και συνεργεία Αθανασίου τον μεγαου Εν η ησαπα
ρόντες Ευσέβιος ό Μαρκέλλων, Αστέριος Ο Πέτρας τη Αραβία, Επί

σκοπος και άλλοι Επίσκοποι από Ιταλίας, Αραβίας, Αιγύπτου κα

Λιβύης, όλίγοι μεν, άξιολογοι όμως άνδρες και περιφανείς οίτινες το εν

Νικαία δογματισθέντα έκράτυναν, και ταύτα ιοιατερον απεφάσισαν Α.
ότι το πνεύμα το άγιον ομοούσιόν έστι Πατρι - ΟΧΕ για μ. οτι ο

Θεός λόγος ενανθρωπήσας, σαρκα προσέλαβεν έμψυχου, και εννουν (οι

άρ Αρειανοί έλεγαν, ότι άψυχο σαρκα προσέλαβε, ενεργεί δι αντι

"ψυχής ή Θεότης. Οι δι Απολιναριστα, οτι άνου), Γ. οτι πρεπει να

λέγωνται επί Θεού αι λέξεις της ουσίας και υποστασίας, στο μια

ουσία, και τρεις υποστάσεις, πρός αποβούν της τον Σαβλίου αιρε

σεως. Ένα μή στενώσει των λέξεων, ώς εν πραγμα τριώνυμο νομίζω
μεν την άγιαν Τριάδα, αλλ' έκαστον των ονοματων, ο Πατη δηλαδή, Ο

Υιός, και το άγιον Πνεύμα, έν ίδια υποστασει θελνε Σωκράτ, βιβλ.
γ. κεφ ζ. Σωζόμ. ββλ. έ, κεφ. ιβ), την οποιαν ταύτην ζήτησιν η εν

Νικαία ά. σύνοδος παρέβλεψεν, οικονομούσα τα πράγματα Δ. δε μα

λιστα κατόρθωμα της συνόδου τούτις εστάθη, τονα ενωση τους Ανα

τολικούς με τούς Δυτικούς, οίτινες άκρως διεφέροντο, και μεγα σχισμα

είχον αναμεταξύ των. Διά τι, οι μεν, Ανατολικοί λέγοντες, εσείς επί

Θεού μίαν ουσίαν, και τρεις υποστάσεις, οχι οι μιαν υποστασιν, ή

τρία πρόσωπα, έκατηγορούντο από τους Ιταλούς οτι ειναι Αρειανοί
( επειδή ο "Αρειος ώμολόγε μεν τας τρεις υποστασις επι Θεού, ετερο

φυείς όμως, και έτεροουσίους, Τρία δε προσωπα μιας φύσεως οικιδί

χετο), οι δε Ιταλοί διά την στενότητα της γλώσσα των, μιαν λέξι έχο

τες την υπόστασιν, δηλωτικήν κα τής ουσίας, και τις υποστάσεως

τρεις μεν υποστάσεις δεν έλεγαν επί Θεού, ινα με φανωσιν, οτι κα

τρεις ουσίας εν τη Τριάδι δοξαζουσιν Αλλ αντί των τριών υποστα

σεων, τρία πρόσωπα έλεγον. κα αντι τις μιας ουσίας, μιαν υποστα

σεν. Όθεν και έκατηγορούντο άπό τούς Ανατολικούς πως ενα Σιέλ

λιανοί (ο γάρ Σαβέλλιος μίαν υπόστασιν έλεγε επί Θεού τριώνυμον δα

- τούτο ή σύνοδος αύτη συγκαλέσασα τους Ανατολικού τε και Δυτικούς,

και μαθούσα παρ' αυτών, ότι τα τρία προσωπα, και αι τρεις υπο
στάσεις διαφέρουσε μόνον κατά την λέξιν, και προφορα, μια δι και

την αυτήν σημασία, και έννοιαν έχονσι. Παρομοίως και η ουσία, και

ή υπόστασις διάφοροι ούσα κατά τον ήχο, επί μιας και τις αυτς

εννοίας, και πράγματος λέγονται παρ αντων, εσυγχώρησεν εις εκείνους,

και εις τούτους νά λέγουσι τάς διαφόρους λέξεις αυτάς, ώς ήμωμένας

κατά την σημασίαν και πράγμα, αφού πρώτον αν θεμάτισαν τον Αρειον,

και τον Σαβέλλιον. Και ούτως ήνωσεν αυτούς και συνώθησεν. Ού γάρ

εν ονόμασιν, άλλ' εν πράγμασιν ήμνή αλήθεια (Περί ταύτης της υπο

θέσεως αναφέρει και ό Θεολόγος Γρηγόριος εις το εγκώμιον του μεγά

λου Αθανασίου, λέγων, ότι η ένωσις αύτη τών Ανατολικών, και Δυτι

κών, έστάθη έργον του Αθανασίου. Επειδή κατά πρόνοιαν, και συνερ

γίαν αυτού, ώς είπομεν, ή σύνοδος αύτη συνεκροτήθη), Ε. απεφάσισεν

ή σύνοδος αύτη, ότι οι εκ της των Αρειανών κοινωνίας επιστρέφοντες

εις την καθολικήν έκκλησίαν, νά δέχωνται, αναθεματίζοντες την αίρεσιν

τού Aρείου, και ομολογούντες την έν Νικαία πίστιν και προσέτι ανα

θεματίζοντες τους λέγοντας το Πνεύμα το άγιον διηρημένον της ουσίας

του Χριστού (σ. του υιού), σ. δε έδιώρισε, περί των Αρειανισάντων

Τερωμένων, άπερ και τα δύω λέγει ή παρούσα επιστολή (όρα περί της.

συνόδου ταύτης τον "Ρουφίνον ιστορικών παρά τη ά. πράξει της ζ. συ

νόδου, και τον Δοσίθεον σελ. 178 και 18ο της δωδεκαβίβλ), και περί

της επιστολής ταύτης όρα τον αυτόν Δοσίθ. σελ. 637 της δωδεκαβέλ

όρα και την πρός Αντιοχείς επιστολήν της συνόδου ταύτης κειμένην εν

τώ ά., τόμ. του Αθανασίου,

(4) Εν τή ά. πράξει τής ζ. συνόδου Σάββας ο ηγούμενος των

Στουδίων επεχείρησεν εκ της περιόδου της επιστολής ταύτης να αποδει

ξη ότι δεν πρέπει να δέχονται οι παρά των αιρετικών χειροτονία,

προς τον όποιον αντέτεινεν ό άγιος Ταράσιος ταύτα επί λέξεως ειπών.

«Ου περί παντός επιστρέφοντος αποφαίνεται ο πατήρ μη δεχθήνα, αλ

•λά περί των πρωτάρχων της αρέσεως, και των έμπαθώς έγκειμένων,

και βήμασι μεν σχηματιζομένων την αλήθειαν, περί δε τον νούν -

κουργούντων... ώθεν μετά ταύτα ειπόντος πάλιν του Ταρασίου. - Την

» άκρόασιν έποιησάμεθα τών πατρικών ενταλμάτων. Τι ούν, δεν δέχεσθαι

» τους εξ αιρετικών χειροτονηθέντας;» Η άγία σύνοδος είπε, ναι, Δέ

σποτα, ηκροασάμεθα, και δέον δέχεσθαι. Όρα και τον ξή. Αποστολικόν,

Σημείωσα όμως ότι οι οικονομάχοι ούτοι, και πάντες οι άλλοι αιρετικοί,

τών όποίων τάς χειροτονίας εδέχθη ποτε ή εκκλησία, κατ' οικονομία»

και συγκατάβασιν, και όχι κατά άκρίβειαν, ούτοι, λέγω, ήσαν

όρθώς και κατά τον τύπον της ορθοδόξου εκκλησίας βεβαπτισμένοι. Δι

δ και η έκκλησία, καθώς εδέχθη το βάπτισμα αυτών, ούτως ακολούθως

εδέχθη και τάς αυτών χειροτονίας. Οι δε Λατίνοι, και οι εξ αυτών,

και όσοι άλλοι τοιούτο, δεν είναι ορθώς βεβαπτισμένοι. Όθεν και η του

Χριστού Εκκλησία, καθώς δεν δέχεται το βάπτισμα αυτών, όπερ εστε

πρώτον των μυστηρίων, πολλώ μάλλον δεν δέχεται τας χειροτονίας αυτών,

Διά τούτο χρεία είναι αυτοί και να βαπτισθούν και να χειροτονηθούν

άπό ορθοδόξους ιερείς και αρχιερείς,
--



ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. 347

νομία, όπου λέγουσι πώς έκαμαν. Διότι, άπολογούνται, πώς δεν έσυγκοινώνησαν τή αρέσει κατά αλήθεια». Αλλά μόνον κα

τα προσποίηση, και τούτο δι, οικονομία, και συγκατάβασιν, διά νά μή διωχθούν δηλ. τελείως άπό την έκκλησίαν αυτοί, και
- -- ν Α. ν ν - ,

αγΤ αυτών καταταίωση άσεβέστατοι άλλοι, και φθείρωσι τελείως τους ορθοδόξους Όθεν έπρόκριναν να υπομείνουν το βάρος
ν -- - - » ν ν -

τής κατά: άρνήσεως, και να μην απολεσθή το πλήθος των ορθοδόξων. Τούτο λέγοντες, φέρουσε και παράδειγμα τον
ν - - - - -

Ααρών τον αδελφών του Μωυσέως, ό, τις υπετάχθη εις την παράλογον ορμήν του Ισραηλιτικού λαού, και έδωκεν αυτοίς άδεια,
ν -- -- » - -- --

βα την αργοπορίαν του Μωϋσέως) και έμοσχοποίησαν. Απελογήθη δε τώ Μωύσε ύστερον, ότι έκαμεν αυτήν την παρανομία»,
διά να μην επιστροφή ο λαός εις την Αίγυπτο, κα ασίσουν τελείως. Διότι βέβαια, άν έμενο εις την έρημο, έδύνοντονά

μεταβληθούν από την ασέβειαν. Αν δεν υπέστρεφον εις την Αίγυπτο, ουδαμώς. Αλλά μάλιστα ήθελαν περισσεύσει την ασί

βειαν. Παρομοίως και: έστοχάσθησαν. Ότι, αν αυτοί προς καιρόν συγκοινωνήσουν, κατά το φαινόμενον τή αρέσει, θέλουν
-

---------

-

μείνουν οι χριστιανοί εις την ορθοδοξία, και θέλουν εξωκείλουν εις την κακοδοξία, μη έχοντες βίαν παρά τινος. Την οποίαν
ν - ν ν ν - ν

βέβαια ήθελαν πάθει, αν άλλοι της αιρέσεως ζηλωταί Επίσκοποι εις τάς εκκλησίας καθίσταντο. Διά ταύτην την άπολογίαν λοι

πόν, και οικονομία, έσυγχωρήθησαν οι τοιούτο, να έχωσι πάλιν τον κλήρόν τους. Και περί μεν των συγκοινωνησάντων ιερωμένων
-- ν αν ν -- ο - - - 2 -

τατα λέγει ο Αγος. Εις δε τους λαϊκούς όπου άπατήθησαν, ή βιασθέντες παρά των Αρειανών έσυγκοινώνησαν τή αυτών αρέσει,
- ν - - -

συγχώρησις δίδοτα, λέγει, όταν μετανοήσουν, και επιστραφώσι προς την ορθοδοξία, δεχόμενο, και οικονομούμενοι, κατά τους
κανόνας των αγίων Πατέρων Ταυτό, φηση, έγραψα τη θεσβεία σου, θαιρών, ότι αυτά όπου έφάνηκαν εύλογον εις έμε, θέλουν

-- ν - - - - - - -

φανή και εις εσε, και δεν θέλεις κατηγορήσεις κατά της συνόδου ημών ταύτης, εκεχειρία, άργίαν δηλαδή, και ματαιότητα. -

Ταυτό, είπε, δεν θέλεις μάς κατηγορήσεις, πώς άργώς, και ματαίως συήχθημε, και πώς δεν απεφασίσαμεν κανονική, και

εύλογον απόφασιν, διά τους συγκοινωνήσαντας τους αιρετικούς. Ειπών δε ταύτα ο "Αγιος, και παραγγείλας τώ Ρουφίνιανώ να

αναγνώση την επιστολήν του εις όλους τους ιερείς, διά νά ήξύρωσε και αυτοί. Προσθέτει και τι χρεωστούσε να κάμνουσιν οι

επιστρέφοντες εκ της κοινωνίας των αιρετικών, ότι δηλ. πρέπει να αναθεματίσουν φανερά την αίρεσιν του Ευζωΐου, και Εύδοξου

των προστατών τις 'Αρειανικής αρέσεως, και να ομολογήσουν το σύμβολο της πίστεως των έν, Νικαία θεοφόρων Πατέρων, και

άλλην καμμία σύνοδον να μην προκρίνουν έξω από την οικουμενικήν πρώτην σύνοδο. Ανάγνωθι και τον μ. και ξά και ξη. Απο

στολικών, και τον ζ' της β’.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΚ ΤΗΣ ΛΘ' ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ, ΗΤΙΣ ΩΔΕ Γ. ΕΣΤΙΝ,

Αλλ' επειδή, περί μεν των αιρετικών εμνήσθημεν ώς νεκρών, περιδεήμων, ώς εχόντων προς σωτηρίαν τάς

θείας γραφάς, φοβούμαι μήπως, ώς έγραψε Κορινθίος Παύλος, τινές τών ακεραίων, από της άπλότη

τος, και της άγνότητος, αποπλανηθώσιν από της πανουργίας των ανθρώπων, και λοιπόν:
ετέροις άρξωνται, τους λεγομένος αποκρύφος, απατωμένος τη όμωνυμία των αληθινών βιβλίων, παρακαλώ, ανές

χεσθε, ει περί ών επίστασθε, περί τούτων καγώ μνημονεύων γράφω, διά την ανάγκη, και το χρήσιμου της έκκλη

σίας. Μέλλων δε τούτων μνημονεύειν, χρήσομαι προς σύστασιν της έμαυτού τόλμης, τώ τύπω του Ευαγ– Ανκα 1.

γελιστού Λουκά, λέγων και αυτός. «Επειδή πέρ τινες επεχείρισαν ανατάξασθαι εαυτοίς τα λεγόμενα άπόκρυφα,

» και επιμιξα ταύτα τη θεοπνεύστω γραφή, περί ής έπληροφορήθημεν, καθώς παρέδοσαν τους πατράσινοι απ' άρ

οχής αυτόπτα, και υπηρέται γενόμενοι του λόγου, έδοξε κάμοί προτραπέντι παρά γνησίων αδελφών, και μαθόντι

- άνωθεν εξής εκθέσθαι τα κανονιζόμενα, και παραδοθέντα, πιστευθέντα τε θεία είναι βιβλία, να έκαστος, ει μέν

ήπατήθη, καταγνώ τών πλανησάντων. Eι δε καθαρός διαμείνας, χαίρη πάλιν υπομιμνησκόμενος». Έστι τοίνυν τής

μεν παλαιάς Διαθήκης τω αριθμώ τα πάντα βιβλία είκοσιδύω. Τοσαύτα γαρ, ώς ήκουσα, και τα στοιχεία τα παρ'

Εβραίος, είναι παραδέδοτα. Τη δε τάξει, και τώ ονόματι έστιν έκαστον, ούτω: Πρώτον Γένεσις. Eίτα Έξοδος

Eίτα Λευιτικόν. Και μετά τούτο Αριθμοί. Και λοιπόν το Δευτερονόμιον. Εξής δέ τούτων έστιν, Ιησούς ότου

Ναυή. Και Κριταί. Και μετά τούτο ή Ρούθ. Και αύθις εξής βασιλειών βιβλία τέσσαρα. Και τούτων το μέν Πρώ

τον, και Δεύτερον, εις έν βιβλίον άριθμείται. Το δε Τρίτον, και Τέταρτον, όμοίως εις έν. Μετά δε ταύτα Ιτα.

ραλειπομένων πρώτον, και δεύτερον, όμοίως έν βιβλίον άριθμούμενα. Είτα Έσδρα πρώτον, και δεύτερον, ομοίως

έν. Μετά δε ταύτα βίβλος Ψαλμών, και εξής Παροιμία. Eίτα Εκκλησιαστής, και Ασμα Ασμάτων, Προς τούτοις

έστι και Ιώβ. Και λοιπόν, Προφήται, οι μεν δώδεκα εις έν βιβλίον αριθμούμενοι. Είτα Ησαίας, και Ιερεμίας,

και συν αυτώ Βαρύχ, Θρήνοι και Επιστολή, και μετ' αυτών Ιεζεκιήλ, και Δανιήλ Αχρι τούτων τά της Πα

λαιάς Διαθήκης ίσταται. Τα δε της Καινής πάλιν ουκ οκνητέον ειπείν, έστι δε ταύτα Ευαγγέλια τέσσαρα κατά

Ματθαίον, κατά Μάρκον, κατά Λουκάν, και κατά Ιωάννην (1), είτα και μετά ταύτα, Πράξεις των Αποστόλων,

β’. Κορινθ.

ιά.

-

(1). Επειδή πολλοί, βλέποντες τους θείους πατέρας, ερμηνευτές του

κατά Ιωάννην άγίου Ευαγγελίου, πώς δεν ερμηνεύουν, ούτε όλως αναφέ

ρουν την εις το όγδοον κεφάλαιον γεγραμμένην ιστορίαν της επ' αυτο

φώρω μοιχευθείσης γυναικός, άπορούσε περί τούτου, ή και λέγουν, ότι

είναι νόθος ή ιστορία αύτη, διά τούτο ήμες, χάριν της αληθείας, και

της τών φιλομαθών πληροφορίας, έρευνήσας εύρομεν ταύτα περί της -

στορίας ταύτης, άκαι σημειούμεν ενταύθα, λέγοντες, Ότι την ιστορίαν

ταύτην αναφέρουν οι θείοι άπόστολοι εν ταις Διαταγας βιβλ. β. κεφ.

κά" και ο Παμφίλου Ευσέβιος εκκλ. ιστορ. βιβλ. γ' κεφ. λ9' και βιβλ. δ.

κεφ. ιδ', εν οις τα περί του Παπίου Ιεραπόλεως ιστορών λέγει ούτων

» Κέχρηται μαρτυρίας από της Ιωάννου προτέρας επιστολής, και από

» της Πέτρου όμοίως, "Εκτέθεσαι δε και άλλην ιστορίαν περί γυναικος

- επί πολλαίς αμαρτίαις διαβληθείσης επί του Κυρίου, ήν τό καθ' E

» βραίους Ευαγγέλιον (ίσως δε τούτό εστι το κατά Ματθαίον, όπερ έβρα

στι συνεγράφη. Αλλά το νυν μεταφρασμένον ταύτην ουκ έχει) περιέχει,

Μέμνητα δε της ιστορίας ταύτης και ο μέγας ούτος Αθανάσιος εν τη

κεφαλαιώδει συνόψει των της γραφής βιβλίων Φησί ναρτώ κατά Ιωάννη,

Ευαγγελία γενόμενος - Πάλιν ο Ιησούς διαλέγεται αυτούς (τους Ιουδαίος
κδηλ.) και επειρώτο ανατρέπειν αυτού τα βήματα». Ένταύθα τα περί της

κατηγορηθείσης επί μοιχεία ταύτην την ιστορίαν περιέχουσι και πολλά

Τετραευαγγέλια, μεμβραίνα χειρόγραφα σωζομενα εν ταις ιερας μονας

του Αγίου Όρους, γεγραμμένα προ οκτακοσίων χρόνων και επέκεινα φαινε

τα δε ότι εξ άγραφου παραδόσεως επεισήχθη το θείο Ευαγγελία ή

ιστορία ούτη, Παραδόσεως δε, λέγω, Αποστολικής. Φησε γερ ο ίδιος Ιω

ννης. • Έστι δε και άλλα όσα εποίησεν ο Ιησούς, ά ουκ έστι γε

γραμμένα εν τω βιβλίο τούτω» (Ιω, κ. 30 και 25).

44"
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και επιστολα καθελκαι καλούμενα των Αποστόλων επτά, ούτως. Ιακώβου μία, Πέτρου δύω. Eίτα Ιωάννου

τρεις. Και Ιούδα μία. Προς τούτος Παύλου Αποστόλου εισίν επιστολα δεκατέσσαρες, τη τάξει γραφόμενα ού

τως, Πρώτη προς Ρωμαίους, είτα προς Κορινθίους δύω, και μετά ταύτας προς Γαλάτας, και εξής πρός Έφε

σίους, είτα προς Φιλιππησίους. Και προς Κολασσαείς, και προς Θεσσαλονικείς δύω. Και ή προς Εβραίους, και

έξης, προς μεν Τιμόθεον, δύω, προς δε Τίτον, μία. Και τελευταία, ή πρός Φιλήμονα μία (1), και πάλιν Ιωάννου

Αποκάλυψις. Ταύτα πηγαι του σωτηρίου, ώστε τον διψώντα, έμφορείσθαι των έντούτοις λογίων. Εν τούτοις μό

νοις, το της ευσεβείας διδασκαλείον ευαγγελίζεται. Μηδείς τούτοις επιβαλλέτω, μηδέ τούτων αφαιρείσθω τι. Περί

τούτων, Σαδδουκαίους ό Κύριος έδυσώπειλέγων «Πλανάσθε, μή ειδότες τας γραφάς, μηδέ τάς δυνάμεις αυτών».

και * Τους δε Ιουδαίος παρήνει, έρευνάτε τας γραφάς, ότι αύται εισιν αι μαρτυρούσα περί έμού. Αλλ' ένεκά

καρ β 24 Ιγε πλείονος ακριβείας προστίθημι και τούτο, γράφων αναγκαίως. Ως έστι και έτερα βιβλία τούτων έ

“1ξωθεν, μη κανονιζόμενα μεν, τετυπωμένα δε παρά των πατέρων αναγνώσκεσθαι τους άρτι προσερχομέ

νος, και βουλομένος κατηχεσθαι τον της ευσεβείας λόγον, Σοφία Σολομώντος, Σοφία Σειράχ. Και Εσθήρ, και

Ιουδήθ, και Τωβίας, και διδαχή καλουμένη των Αποστόλων (2), και ό Ποιμήν (3). Και όμως, αγαπητοί, κάκείνων

αναγνωσκομένων, και τούτων κανονιζομένων, ουδαμού των αποκρύφων μνήμη. Αλλά αιρετικών έστιν επίνοια,

γραφόντων μεν, ότι θέλουσιν αυτά, χαρίζομένων δε, και προστιθέντων αυτους χρόνους, να ώς παλαιά προφέρον

τες, πρόφασιν έχωσιν άπατάν έκ τούτων τους ακεραίους,

- Α

Ερμηνεία,

Εις τρία διαιρεί ο άγιος τα Βιβλία εν τη επιστολή ταύτη, εις απόκρυφα, εις Κανονιζόμενα, και εις αναγνωσκόμενα. Και από

κρυφα μεν ονομάζει τα απατηλά και νόθα, τα οποία γράφοντες οι αιρετικοί και λέγοντες ότι είναι παλαιά, και της θείας Γρα

φής, με τούτο έπλάνουν τους άπλουστέρους, ότι είναι γνήσια και καλά. Κανονιζόμενα δέ τά της παλαιάς, και νέας Γραφής,

τα όποια ονομαστι αριθμεί. Αναγνωσκόμενα δέ, τά όντα μεν έξω από τα κανονιζόμενα, ούκ άπόκρυφα δε, άλλά εις τους κα

τηχουμένους διωρισμένα από τους Πατέρας να αναγινώσκωνται, τα οποία και αυτά καθ' ένα απαριθμεί. Λέγει δε ο άγιος, ότι

ηναγκάσθη να φανερώση χωριστά τα βιβλία ταύτα, να, άνισως μέντνας έπλανέθη και έδέχθη τα απόκρυφα ταύτα και αιρετικά,

ε: και απορρίψη αυτά. Είδε δεν τα έδέχθη, χαρή, λαμβάνωντας πληροφορίαν περί τούτων περισσοτέραν. Μεταχειρίζεται

δε ο άγιος προσφυώς εις την υπόθεσιν ταύτην την αρχήν του κατά Λουκάν άγου Ευαγγελίου, και απαριθμών τά ερημένα

κανονιζόμενα, και αναγνωσκόμενα βιβλία, και παρακινών τον καθένα να. έρευνά ταύτα, καθώς είπεν εις τους Ιουδαίους ο Κύ
- αν Σ

ριος, τελειώνει την επιστολήν. Όρα και τον πέ. Αποστολικόν,

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

ε -

Ο έν άγιος πατήρ ημών Βασίλειος, εκ της Καισαρείας έλκων το γένος της έντή κατά τον Πόντον μερίδι της Καππαδοκίας

κειμένης, ήτις και Μάζακα πάλαι ώνομάζετο, εγεννήθη μεν εν έτει 329, (4) ένδετώ 364 έτει, υπό Ευσεβίου Καισαρείας εις

τον του Πρεσβυτέρου βαθμών ανάγεται (5). Και μετ' ολίγον, δίδους χώραν εις τον φθόνον του Ευσεβίου, προς τον Πόντον άνα

χωρεί, τραβιξας με λόγου του, και τον ομόψυχον αυτώ θείον Γρηγόριον των Ναζιανζηνόν (6). Τοις εκείσε δε μοναστηριος επιστα

τήσας, και όρους, και κανόνας εις αυτούς εκθέμενος, την έρημον άσπάζεται, από τον πόθον της τελειοτέρας ήσυχίας διακαιόμε

νος. Εν έτει δε 365 (7) μαθών ότι η επί του Ουάλεντος του Αρείου αίρεσις έμελλε να εμφιλοχωρήση και εις την Καππα

δοκία, παρευθύς επαναγυρίζει, και δίδει τον εαυτόν του εις την μητέρα του έκκλησία, και φιλιώνεται με τον Ευσέβιο, και

βοηθεί εις την ορθοδοξίαν γενναιότατα (8). Μετά δε τον θάνατον του Ευσεβίου, εν έτει 370 (9), Επίσκοπος της Καισαρείας

γεγονώς, άνδρείως μεν τάς τότε αιρέσεις κατεπολέμησε, παραστάς δε εις τον έπαρχον Μόδεστον, όςτις επεχείρει με κάθε

λογής τρόπον να μετασαλεύση αυτών από την ευσέβειαν, ταύτα τά άξιομνημόνευτα λόγια προς αυτόν άνδρειοφρόνως άνεβόησεν

«Εγώ, ο αυτός σου και αύριον ήξω,σύ δε μη μεταβάλης την γνώμη, αλλά χρήσαι τας άπελας» (10) εις οκτώ δε έτη (11) ποι

μάνας το έαυτού ποίμνιον μετέστη προς Κύριον. Κοντά δε εις τά άλλα αυτού συγγράμματα, τα κατά το 1730 έτος εν

Παρισίοις εκδοθέντα, και τις κανονικάς ταύτας επιστολάς κατέλιπεν εις ημάς ο πανεύφημος, αναγκαίας ούσας εις την της έκ

(1) Νύν δε, τελευταία είναι ή προς Εβραίους,

(2) Διδαχήν των Αποστόλων ονομάζει τις διαταγάς των Αποστόλων.

(3) Περί του Ποιμένος είπομεν εις τον πέ. "Αποστολ. εν ταις υπο

σημ. τούτο μόνον προσθέτοντες εδώ, ότι το βιβλίον τούτο συνέγρα

ψεν, ώς λέγουσι τινες, ο Απόστολος Ερμάς, όν ό Παύλος άσπάζεται

εν τη προς "Ρωμαίους επιστολ. Λέγει δε ό θείος Ιερώνυμος, ότι τό

βιβλίου του Ποιμένος είναι ωφελιμώτατον και άναγκαιότατον, (παρά

Μελετίω Αθηνών, εκκλ. ιστορ, τόμ. ά. σελ.172).

(4) Ο Γαρυέρος εις τον βίον του Βασιλ. τον εν τω γ' τόμω των

του άγιου συγγραμμάτων (εν τή 60. σελ. τού 8. τευχ.) λέγει ότι ε

γεννήθη κατά το 316 έτος, ο δε Οουδνος (εν τη 543 σελ. του ά.

τόμ. περί των εκκλ, συγγραφ) κατά το 328.

(5) Ο Γαρνέρος αυτόθ. σελ. 66.

(6) ο δε Σωκράτης (βιβλ. δ. κεφ) 26. λέγει. Ότι εχειροτονήθη

Διάκονος από τον Αντιοχείας Μελέτιον.

(7) Ο Γαρνέρος αυτού. σελ. 68.

(8) Ο Θεολόγος εις τον επιτάφι και ο Νικηφόρος Κάλλιστος βιβλια.

κεφ. 18. --

(9) Ο Γαρνέρος αυτόθι και ο Φαβρίκιος,

(10) Ο Θεοδώρητος βιβλ. δ. κεφ. 19. της ιστορίας,

(11) Ο Θεολόγος εν τω επιγράμματα. Οκταετή λαοίο Θεόφρονος άνια

τείνας. Ωστε άπαντα τα έτη της ζωής αυτού είναι 49, και ουχί

45, ώς γράφει ο βίος αυτού. Αφίνω να λέγω ότι κατά μεν τον Γαρ

νέρον έζησεν έτη 62, κατά δε τον Οουδένον έτη 50.
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κλησίας ευταξίαν και κατάστασιν. Αίτινες επικυρούνται, αορίστως μεν από τον ά. τής δ. και τον ά της ζ. ώρισμένως δε άπό

τον β. της οικουμενικής ς (ήτις και πολλούς κανόνας του Βασιλείου δανειζομένη, ιδίους αυτής ποιε), και διά της επικυρώσεως

ταύτης, οικουμενικήν τρόπον τινά αναλαμβάνουσι δύναμιν. Ευρίσκονται δε έντώ β' τόμ. τών Πανδέκτων, και σελ. 335 του

ά, τόμ. των Συνοδικών (1)

--

ΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ, ΗΤΟΙ ΟΙ Β. ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΟΙ.

» Της προς Αμφιλόχιον Κανονικής ά. αυτού επιστολής διηρημένης εις

-- κανόνας ις. Προοίμιον.

Σ - -

ΑΝΟΗΤΩ φησιν, επερωτήσαντ σοφίαν, σοφία λογισθήσεται. Σοφού δε (ώς έρικεν) έπερώτημα, παραμ.,

και τον ανόητον σοφίζει. «Όπερ τή του Θεού χάριτι συμβαίνει ήμ, οσάκις άνσου δεξώμεθα της φιλο-13

»πόνου ψυχής τα γράμματα. Επιστατικώτεροι γάρ έαυτών, και οιον έμφρονέστεροι γινόμεθα άπ’ αυτής της εν

ερωτήσεως, πολλά ών ουκ επιστάμεθα, διδασκόμενοι. Και γίνεται ημών διδάσκαλος, ή περί το αποκρίνασθαι μέ

•ριμνα. Αμέλει και νυν, ουδέποτε λαβόντες εν φροντίδι τα επερωτήματά σου, ηναγκάσθημεν, και επισκέψασθαι

ακριβώς, και είτε τε ηκούσαμεν παρά των Πρεσβυτέρων, άναμνησθήναι, και τα συγγενή ών έδιδάχθημεν, παρ'

» έαυτών επιλογίσασθαι».

Ερμηνεία,

Από πολλήν ταπεινοφροσύνην είναι γεμάτον το προοίμιον της παρούσης επιστολής, Αρχινώντας γάρ ο μέγας Βασίλειος από

το ρητόν του παροιμαστού, όπου λέγει. Ότι θέλει νομισθήσοφός ο ανόητος, εάν έρωτήση σοφά πράγματα αντιστρόφως επιφέρει,

ότι και του σοφού η ερώτησις σοφίζει και τον ανόητον. Διά του οποίου σοφών μεν εννοεί τον άγιον Αμφιλόχιον, όπου τον ήρώ

τησε, ανόητον δε και σοφιζόμενον τον εαυτόν του. Λέγει δε ακολούθως και τον τρόπο, με τον οποίον σοφίζεται. Προτού γαρ

να ερωτηθή, φησί, μή φροντίζων περί τών ερωτημάτων, μετά την ερώτηση, προσεκτικώτερος έγινε». Ενθυμηθείς μεν όσα παρά

των αρχαιοτέρων ήκουσε, στοχασθείς δε και από λόγου του, όσα ήταν εις τα παλαιά εκείνα σύμφωνα, και ακόλουθα,

Κανών Α.

«Το μένουν περί τούς Καθαρούς ζήτημα, και είρηται πρότερον, και καλώς άπεμνημόνευσας, ότι δε η Απε με

»τώ έθει των καθ' εκάστην χώραν έπεσθαι, διά τό διαφόρως ενεχθήνα περί του βαπτίσματος αυτών, :3. τα

και τους τότε περί τούτων διαλαβόντας. Το δε τών Πεπουζηνών, ουδένα μοι λόγον έχειν δοκεί. Και έ-1 :: της εν
Λαοδ. ζ'.

θαύμασα πώς κανονικόν όντα τον Μέγαν Διονύσιον, παρήλθεν. Εκείνο γάρ έκριναν οι παλαιοί δέχε

εσθαι βάπτισμα, το μηδέν της πίστεως παρεκβαίνον. Όθεν τά μεν, αιρέσεις ωνόμασαν, τά δε, σχίσματα, τά δε,

παρασυναγωγάς. Αιρέσεις μεν, τους παντελώς άπερβηγμένους, και κατ' αυτήν την πίστιν άπηλλοτριωμένους

»Σχίσματα δε, τους διαιτίας τινάς εκκλησιαστικάς, και ζητήματα ιάσιμα, προς άλλήλους διενεχθέντας. Παρα

»συναγωγάς δε, τάς συνάξεις, τάς παρά των ανυποτάκτων Πρεσβυτέρων, ή Επισκόπων, και παρά τών άπαιδεύ

» των λαών γινομένας Οιον, είτς εν πταίσματα εξετασθείς, άπεσχέθη της λειτουργίας, και μη υπέκυψε τους κα

νόσιν, άλλ' εαυτώ έξεδίκησε την προεδρίαν και την λειτουργίαν, και συναπήλθον τούτω, τινές καταλιπόντες την

καθολικήν έκκλησίαν. Παρασυναγωγή το τοιούτον. Σχίσμα δε, το περί μετανοίας διαφόρως έχειν πρός τούς από

» της εκκλησίας. Αιρέσεις δε, οίον των Μανιχαίων, και Ουαλεντίνων, και Μαρκωνιστών, και αυτών τούτων των

» Πεπουζηνών. Ευθύς γάρ περί αυτής της εις Θεόν πίστεώς έστιν ή διαφορά. Έδοξε τοίνυν τους εξ αρχής, το μεν

των αιρετικών, παντελώς αθετήσα. Το δε των αποσχισθέντων, ώς έτι εκ της εκκλησίας όντων, παραδέξασθαι,

»Τους δε έντας παρασυναγωγας, μετανοία άξιολόγω και επιστροφήβελτιωθέντας, συνάπτεσθαι πάλιν τη έκκλη

ωσία. Ώστε πολλάκις και τούς έν βαθμώ συναπελθόντας τους ανυποτάκτος, επειδάν μεταμεληθώσιν, εις την αυτήν

παραδέχεσθαι τάξιν. Οι τοίνυν Πεπουζηνοί, προδήλως εισιν αιρετικοί. Εις γάρ το Πνεύμα το άγιον έβλασφήμησαν,

»Μοντανώ, και Πρισκίλλη την του Παρακλήτου προσηγορίανάθεμίτως και αναισχύντως επιφημίσαντες. Είτε ούν

•ώς άνθρώπους θεοποιούντες, κατάκριτοι, είτε ώς το Πνεύμα το άγιον τή πρός άνθρώπους συγκρίσει καθυβρί

Ασαντες, και ούτω τη αιωνίωκαταδίκη υπεύθυνοι, διά τό ασυγχώρητον είναι την εις το Πνεύμα το άγιον"

--------
-

- - -
--

(1) Περί δε της φράσεως αυτού ταύτά φησί Φώτιος (εν κωδ. 141),

» άριστος δε εν πάσι τους εαυτού λόγος ό Μέγας Βασίλειος. «Λέξει

ντε γαρ καθαρά, και ευσήμω, και κυρία, και όλως πολιτική και πανη

γυρική δεινος, είτες άλλος χρήσασθαι, νοημάτων τε τάξει και καθαρό

»τητι πρώτος, αλλ' ουδενός δεύτερος. Πιθανότητος δε και γλυκύτητος,

και γε λαμπρότητος εραστής, και βέων τώ λόγω, και ώσπερ εξ αυτο

» σχεδίου πηγάζων το ρείθρον. Και τώ πιθανώ δε έπι τοσούτον ήκεν

αποκεχρημένος, ώς, είτις πολιτικού λόγου τους αυτού λόγους παρά

οδειγμα έαυτώ θείη, έπειτα τούτους εκμελετώη, μηδέ των εις τούτο

συντελούντων, δηλονότι νόμων, άπειρος υπάρχων, ουδενός αυτόν ετέ

•ρου δεήσεσθαι, ομαι, ούτε Πλάτωνος, ούτε Δημοσθένους. Τον θείον του

τον Βασίλειον ή ζ. σύνοδος (πραξ σ') μέγαν έν έργω και λόγω έκα

νλεσεν.» Ο δε Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης εν τη ξα, αυτού επιστολή,

λέγει περί αυτού και του θεοπνεύστου πατρός ημών Βασιλείου».
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βλασφημία». Τίνα ούν λόγον έχει το τούτων βάπτισμα εγκριθήνα, των βαπτιζόντων εις Πατέρα, και Υιόν, και

» Μονταν, και Πρίσκιλλαν; Ούγάρ έβαπτίσθησαν, οι εις τά μη παραδεδομένα ήμύν βαπτισθέντες. Ώστε, ει και τον

» Μέγαν Διονύσιον τούτο παρέλαθεν, αλλ' ήμνου φυλακτέον την μίμησιν τού σφάλματος. Το γαρ άτοπον αυτό

κθεν πρόδηλον, και πάσιν εναργές, οις τι και μικρών του λογίζεσθαι μέτεστιν. Οι Καθαροί και αυτοί των άπεσχ

ισμένων εισί. Πλην άλλ’ έδοξε τους αρχαίους, τους περί Κυπριανόν λέγω, και Φιρμίλιανόν τον ημέτερον, τούτους

-πάντας μιά ψήφω ύποβαλλεν, Καθαρούς, και Έγκρατίτας, και Υδροπαραστάτας, και Αποτακτίτας. Διότι ήμέν

αρχή του χωρισμού διά σχίσματος γέγονεν. Οι δε της εκκλησίας αποστάντες, ουκέτι έσχον την χάριν του αγίου

» Πνεύματος έφ' εαυτούς. Επέλιπε γάρ ή μετάδοσις, τώ διακοπήνα την ακολουθίαν. Οι μεν γαρ πρώτοι αναχω

χρήσαντες, παρά των πατέρων έσχον τας χειροτονίας, και διά της επιθέσεως των χειρών αυτών, είχαν το χά
»ρισμα το πνευματικόν. Οι δε απορραγέντες, λαϊκοί γενόμενοι, ούτε του βαπτίζειν, ούτε του χειροτονεί» είχον έ

»ξουσίαν, ούτε ήδύναντο χάριν 1ίνεύματος άγιου έτερος παρέχειν, ής αυτοί έκπεπτώκασι. Διό ώς παρά λαϊκών

βαπτιζομένους τους παρ' αυτών, έκέλευσαν ερχομένους επί την εκκλησίαν, τώ αληθινώ βαπτίσματιτώ της εκ

νκλησίας ανακαθαίρεσθαι. Επειδή δε όλως έδρξέτισε τών κατά την Ασία, οικονομίας ένεκα των πολλών, δεχθή

να αυτών το βάπτισμα, έστω δεκτόν. Το δε τών. Έγκρατητών κακούργημα νοήσαι ημάς δει. Ότι, να αυτούς ά

προσδέκτους ποιήσωσι τη έκκλησία, επεχείρησαν λοιπόν, ιδίω προκαταλαμβάνειν βαπτίσματι. Όθεν και την συνή

υθείαν την έαυτών παρεχάραξαν Νομίζω τοίνυν, ότι, επειδή ουδέν έστι περί αυτών φανερώς διηγορευμένον, ήμας

προσήκεν αθετείν αυτών το βάπτισμα. Κάν τις ή παρ' αυτών εληφώς, προσόντα τή έκκλησία βαπτίζειν. "Εάν

μέντο μελλητή καθόλου οικονομία, έμπόδιον έσεσθαι τούτο, πάλιν τώ έθει χρηστέον, και τους οικονομήσασιτά

καθ' ημάς πατράσιν ακολουθητέον. Yφορώμα γαρ μήποτε, ώς βουλόμεθα οκνηρούς αυτούς περί το βαπτίζειν

» ποιήσαι, έμποδίσωμεν, τους σωζομένους, διά τό της προτάσεως (1) αυστηρόν. Είδε εκείνοι φυλάττουσι το ημέτε

•ρον βάπτισμα, τούτο ήμάς μη δυσωπείτω. Ου γαρ αντιδιδόναι αυτούς υπεύθυνοι χάριν έσμέν, αλλά δουλεύειν

νάκριβεία κανόνων. Παντί δε λόγω τυπωθήτω, τους επί των βαπτισμών εκείνων προσερχομένους, χρεσθαι ύπό πι

-στών δηλαδή, και ούτω προσιένα τους μυστηρίοις. Όίδα δε ότι τους αδελφούς τους περί Ζώνιον (2) και Σατορ

εννον, απ' εκείνης όντας της τάξεως προσεδεξάμεθα εις την καθέδραν των Επισκόπων. Ώστε τους τώ τάγματι

» εκείνων συνημμένους, ουκέτι δυνάμεθα διακρίνειν από της εκκλησίας, οίον κανόνα τινά της προς αυτούς κοινω

νίας εκθέμενοι, διά της των Επισκόπων παραδοχής».

- Ερμηνεία
1

Αφού επροοιμίασεν ο άγιος, ακολούθως αποκρίνεται προς εκείνα, όπου ο Αμφιλόχιος τον ήρώτησε. Μέλλωντας δε να

ειπή ε: το βάπτισμα των σχισματιστών Καθαρών, ήτοι Ναυατιανών, και των Αιρετικών Πεπουζηνών (περιών όρα τις υποσημ.

του ζ' της β’) ήτοι Μοντανιστών, αναβατικώτερον καθολικώτερον ποιεί τον λόγο, και την των παλαιών εκείνη αναφέρει δια

ρεσιν. Καθ' ήν άλλοι μεν λέγονται Αιρετικοί, άλλοι δε Σχισματικοί, και άλλοι Παρασυνάγωγοι. Και Παρασυνάγωγοι μεν είναι

οι ανυπότακτοι Πρεσβύτεροι, και Επίσκοποι εκείνοι, οίτινες με το να έπεσαν εις σφάλματα, καθηρέθησαν μεν από την ιερωσύνην

κανονικώς. Μη θέλοντες δε να υποταχθούν εις τους κανόνας αυθεντικώς αυτοί έαυτούς εξεδίκησαν, και ενήργουν τα της Αρχιε

ρωσύνης, και Ιερωσύνης κατ' ιδίαν. Μαζή δε με αυτούς συνηκολούθησαν και άλλοι, αποστατήσαντες από την καθολική εκκλησία,

Σχισματικοί δε ονομάζονται, εκείνοι που διαφέρονται προς την καθολικήν έκκλησία, όχι διά δόγματα πίστεως, αλλά διά κάποια

ζητήματα εκκλησιαστικά και εύκολοιάτρευτα. Αιρετικοί δε όνομάζονται εκείνοι, των οποίων ή διαφορά παρευθύς, και αμέσως

είναι περί της εις Θεών πίστεως, ήτοι οι κατά την πίστιν, και τα δόγματα χωρισμένοι από τους ορθοδόξους, και παντελώς άπο

μεμακρυσμένοι (3). Οι: λοιπόν ένώνονται πάλιν με την έκκλησίαν με μόνη αξιόλογον μετάνοια, και επιστροφή». -

Και οι εξ αυτών όντες "Ιερείς, και Κληρικοί επιστρέφοντες, εις την αυτήν τάξιν, και βαθμών, όπου ήταν πρότερον, δέχονται(4)

οι δε Αίρετικοί, όποιοι είναι οι Μανιχαίοι, Ουαλεντίνο, και Μαρκωνστα (περί ών όρατάς υποσημειώσεις του νέ, της ς"), και

αυτοί ούτοι οι Πεπουζηνοί, περί ών ο λόγος, και όσοι άλλοι, επιστρέφοντες εις την ορθοδοξίαν, βαπτίζονται ώσάν οι Έλληνες,

Επειδή οι παλαιοί Πατέρες εκείνο μόνον το βάπτισμα έκριναν να δεχθή, το οποίον δεν έκβαίνει τελείως από την πίστιν, το δε

τών αιρετικών βάπτισμα, ώς έξω της ορθής πίστεως δν, έκριναν νά άποβάλλουσι παντελώς. Διά τούτο άκολούθως και οι Πεπου

ζηνοί με το να βαπτίζουν, όχι εις τά παραδεδομένα, ήτοι όχι εις Πατέρα, Υιόν, και άγιον Πνεύμα. Αλλ' εις Πατέρα, Υών, και

Μοντανών, και Πρίσκιλλαν, και εντεύθεν με το να βλασφημούν εις το Πνεύμα το άγιον, (ήτις βλασφημία είναι ασυγχώρητος)

επιφημίζοντες το όνομα αυτού του Παρακλήτου εις άνθρώπους θνητούς, και τους ανθρώπους θεοποιούντες, αιρετικοί φανερά είναι

Οθεν και πρέπει, επιστρέφοντες, να βαπτίζωνται. Είδε και Διονύσιος (ο Αλεξανδρείας δηλ) λέγει νά μή βαπτίζονται, όμως

εις τούτο έσφαλε, και ημείς δεν πρέπει κατά τούτο να τον ακολουθώμεν. Περί δε των Σχισματικών δύω γνώμα εστάθησαν

Ο μεν γαρ άγιος Κυπριανός, και αι περί αυτόν εν Αφρική γενόμενα δύω σύνοδοι (όρα τον κανόνα αυτού), αλλά και η σύνοδος

όπου έγινε εν Ικονίω υπό του αγίου Φιρμίλιανού, (τον οποίον εδικόν του ονομάζει ο Βασίλειος, ώς χρηματίσαντα Καισαρείας

(1) Εν άλλοις, προστάξεως, ο και καταλληλοτερον, Φώτιος, γράφων, προς τον "Ρώμης Nικόλαον. Και γάρ έστιν όντως τα κοι

(2) Εν άλλος. Ζων ή Ζώνον. να πάσιν άπαντα φυλάττειν επάναγκες, και πρόγε τών άλλων τα περί

(3) Δι’ό και Γεώργιος ο Σχολάριος εν τω κατά Σιμωνίας, αιρετικός πίστεως. Ένθα και το παρεκκλίναι μικρόν, άμαρτείν έστιν άμαρτίαν

είναι, λέγει, κάθε ένας οπού, ή κατ' ευθείαν, ή πλαγίως πλανάται, περί την προς θάνατον. Διαφέρουσε δε οι αιρετικοί από τους άπιστους, καθ'

τα των άρθρων της πίστεως. Και οι πολιτικοί νόμοι φασίν. Αίρετικός ότι οι μεν αιρετικοί δεν φρονούσιν δρθώς τά των χριστιανών, οι δε

έστι, και τους των αιρετικών υπόκειται νόμοι, ο μικρών γούντι της άπιστοι, τελείως δεν δέχονται την ένσαρκων του Θεού λόγου οικονομία,

ορθής πίστεως παρεκκλίνων. Και ο Ταράσιος εν τή ά. πράξει της ζ. Μελέτιος εκκλ. ιστορ. σελ. 71. -

: συνόδου λέγει. Το επί δόγμασιν είτε μικρούς, είτε μεγάλος αμαρτάνειν, (4) Όρα περί τούτων τον ιγ. της Πρωτοδευτέρας,

ταυτόν έστιν. "Εξ αμφοτέρων γαρ ο νόμος του Θεού άθετείται. Και ό
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ν

Επίσκοπον) φυλάττοντες την ακρίβεια, έπρόσταξαν, ότι οι καθαροί ούτο, περί ων ο λόγος, οι Έγκρατίται, και Αποτακτίνα

(όρα υποσημείωσιν του πέ τής σ') και οι Υδροπαραστάται (όρα υποσημ. τουλβ. της σ') και άπλώς όλοι οι Σχισματικοί έρ- --

χόμενοι εις την καθολικήν έκκλησία, να βαπτίζωνται. Επειδή οι πρώτοι Ιερωμένοι τών Σχισματικών, είχαν μεν το χάρισμα του

να χειροτονούν, και του νά βαπτίζουν από την έκκλησίαν. Αφού δε μίαν φοράν έσχίσθησαν από το όλον σώμα της έκκλησίας

: έχασαν αυτό, και δεν ημπορούν πλέον να βαπτίσουν άλλους, ή νά χειροτονήσουν, και άπλώς να δώσουν χάριν, την οποίαν

ιά του σχίσματος εστερήθησαν. Όθεν και οι παρ' αυτών βαπτιζόμενοι, λογίζονται ότι από λαϊκούς έβαπτίσθησαν. Διο και χρειά

ζονται να βαπτισθούν. Μερικοί δε Επίσκοποι κατά την Ασίαν έδέχθηκαν το βάπτισμα αυτών, χάριν οικονομίας, και συγκατα

βάσεως, και ουχί άκριβείας, ώσάν όπου οι σχισματικοί είναι ακόμη μέλη εκ της εκκλησίας. Όθεν κατά την γνώμην αυτών άς

ήναι δεκτόν. Οι σχισματικοί Έγκρατίται όμως ιδιαίτερον πρέπει νά βαπτίζωνται επιστρέφοντες, κατά την άκρίβειαν των κανόνων,

Και διά τι ίδιον επενόησαν βάπτισμα, παραχαράξαντες την έντώ βαπτίσματι παράδοσιν (2). Και διά τί περί τούτων ξεχωρι

στη και φανερά ψήφος δεν έγινε πώς πρέπει να δέχωνται, αν δε αυτοί δεν αναβαπτίζουσι τους εκ των ορθοδόξων ημών προ

σερχομένους εις αυτούς, τούτο δεν πρέπει νά μάς δυσωπήση εις τό νά μήν βαπτίζωμεν άμοιβαίως και ημείς τους εξ αυτών εις

ημάς προσερχομένους. Πλην άνισως, και τούτο το, νά βαπτίζωμεν αυτούς επιστρέφοντας, έχη νά γένη έμπόδιον εις την κοινήν

συγκατάβασιν και οικονομία, όπου περί πάντων των σχισματικών έκαμαν οι Πατέρες, άς ακολουθούμεν και ημείς εις αυτήν,

μήπως διά την αυστηρότητα της προσταγής ταύτης, τους κάμνομεν άμελείς εις το να βαπτίζωνται, αίσχυνoμένους τάχα, ότι ώσάν

άπιστοι τελείως βαπτίζονται, και ακολούθως έμποδίσωμεν την σωτηρία τους. Και συντόμως ειπείν, όσοιβαπτισθούν εις το εκεί

νων βάπτισμα, ουτοι επιστρέφοντες εις την ορθοδοξία, εξάπαντος τρόπου πρέπει να χρίωνται από τους πιστούς με το άγιον μύ

ρον, και ούτω νά μεταλαμβάνουν. Και επειδή έδέχθημεν τους τών Έγκρατητών αυτών Επισκόπους και τας χειροτονίας, με

την παραδοχήν ταύτην, έποιήσαμεν διά των έργων, ώσάν ένα κανόνα, και έδείξαμε ότι αυτοί δεν είναι χωρισμένοι από την

καθολικήν έκκλησίαν. Όρα και την Ερμηνείαν τού μς", άποστολ. τού ή της ά. και του ζ' της β. (3).

ε

ς

Κανών Β. --

«Η φθείρασα κατ' επιτήδευσιν, φόνου δίκην ύπέχει. Ακριβολογία δε έκμεμορφωμένου, και άνεξεικονί- :κ.
ν - - 1 -- - - -- ν ν Α ν ν ν - η ς εν Αγκ.

»στου παρ' ημίν ουκ έστιν. Ένταύθα γάρ εκδικείται, ου μόνον το γεννηθησόμενον. Αλλά και αυτή ή και τις 3
φά. Βασ. π.

νέαυτή επιβουλεύσασα. Διότι ώς έπι το πολύ έναποθνήσκουσε ταις τοιαύτας επιχειρήσεσιν αι γυναίκες,

» Πρόσεστι δε τούτω καί ή φθορά του εμβρύου, έτερος φόνος, κατά γε την επίνοιαν των ταύτα τολμώντων. Δεί

ομέντοι μή μέχρι της εξόδου παρατείνειν αυτών την εξομολόγησιν. Αλλά δέχεσθαι μεν μετά το μέτρον των δέ

»κα ετών, όριζεν δεμή χρόνω, αλλά τρόπω της μετανοίας την θεραπείαν». ιτς και ο

Ερμηνεία

Διορίζει ο παρών κανών, ότι εκείνη ή γυναίκα που θανατώσει επίτηδες το παιδίον, όπου είναι έγγαστρωμένη, με βότανα,

και φαρμακερά ποτά, ή με υπερδύναμιν της βάρη, ή και με άλλους τρόπους, φονεύτρια είναι. Διαφορά δε κοντά εις ημάς δεν

είναι, καθώς ήταν κοντά εις τους Ιουδαίους. Αν, θετέον, το παιδίον, όπου αποθαμμένον άποβαλθή, : άκόμη αμόρφωτον, ώσάν

ένα κομμάτι κρέας, ή μεμορφωμένο, έχον τους χαρακτήρας, και τα μέλη όλα ακέραια του ανθρώπου (4). Επειδή με τον τρό

πον τούτον της φθοράς, δεν αποθνήσκει μόνον το έντή κοιλία έμβρυο, αλλά τας περισσαέρας φορας και αυτή ή τούτο έγγα

στρωμένη γυναίκα συναποθνήσκει ομού με το έμβρυον. Ώστε, και διά τούς δύω φόνους αυτούς, ώς φονες επιτιμώνται οι τούτο

ποιούντες, είτε άνδρες είναι, είτε γυναίκες. Δεν επιτιμώνται όμως να απέχουσι των μυστηρίων εις όλην των την ζωή, αλλά

διά φιλανθρωπίαν, εις δέκα χρόνους μόνον, κατά το επιτίμιον δηλ. των μη θεληματικώς φονευσάντων (κατά τον νζ του αυτού

Βασιλείου), πλήν δεν πρέπει να περιγράφητα ή μετάνοια των τοιούτων εις τους χρόνους, αλλά εις τον τρόπον της μετανοίας των

Ωστε, αν αυτοί θερμότερον μετανοούν, λιγοστεύουν οι δέκα χρόνο του επιτιμίου από τον Πνευματικών, αν δε άμελέστερον,αυξάνουσι περισσότερο». Ορα και τον ξς. Αποστολικών, τον Ιά της ς". Ανάγνωθι και τον β' ν

τής ά.

Κανών Γ.

«Διάκονος μετά την διακονίαν πορνεύσας, απόβλητος μεν της διακονίας έστα, εις δε τον των λαϊκών απωσθείς τό

Βασιλείω να βαπτίζονται, πόσω μάλλον πρέπει να βαπτίζωνται, οι(1) Διότι καθώς όταν ένα μέλος κοπή από το σώμα, νεκρούτα πα

παραχαράξαντες, μάλλον δε παντελώς διαφθείραντες την του βαπτίσμα
ρευθύς, με το να μην μεταδίδεται πλέον εις αυτό ζωτική δύναμις. Τοιου

τοτρόπως και αυτοί αφ' ού μίαν φοράν εσχίσθησαν από το σώμα της

έκκλησίας, ενεκρώθησαν παρευθύς, και την πνευματικήν χάριν και ενέρ,

γειαν του αγίου Πνεύματος έχασαν, μη μεταδιδομένης ταύτης εις αυτούς

διά τών άφών και συνδέσμων, ήτοι διά της κατά πνεύμα ενώσεως. Ση

μείωσα όμως κατά του Δοσίθεον (σελ. 968. της δωδεκαβίβλ) ότι και η

παρασυναγωγή, είδος έστι σχίσματος, άνευ αρέσεως Αγκαλά και αυτό

κακώς διηρημένο, και διαμένον, εις αίρεσιν μεταγίνεται Διο κα Ο ς".

κανών της β', με τους αιρετικούς συναριθμεί τους υγιά μεν εχοντας

πίστιν, κεχωρισμένους δε όντας, και κατά των κανονικών Επισκόπων

φατρίας κατ' ιδίαν συνάγοντας. Οι δε Σχισματικοί Σχισματοαιρετικοί

ε

τος παράδοσιν Λατίνοι, και ου μόνον σχισματικοί, αλλά και αιρετικοί

φανεροί υπάρχοντες και -

ό Σημείωσα ότι ο κανών ούτος απο του, το δε των Έγκρατητών

κακούργημα νοήσαι ημάς δεί, έως τέλους, αναφέρεται εν τή ά. πράξει

τής ζ. συνόδου.

(4) Εν γαρ τώ κά της Εξόδου 22 γέγραπται, ότι αν τύχη να

κτυπήση τινάς την έγγαστρωμένην γυναίκα, και αποβολη το έμβρυον,

εάν μεν εύγη αυτό αμόρφωτον, και άτελές, να πληρώνη τόσα άσπρα,

όσα ήθελε ζητήσει ο άνδρας της γυναικός, ώσάν όπου ακόμη δεν είναι

τέλειος άνθρωπος. Με το να μην έχη λογικήν ψυχήν, κατά τον Θεοδώ

εισι. Καθ' ότι ο Αυγουστίνος επιστολή. ρά) λέγει, ότι δεν είναι κανέ

να σχίσμα, ειμή πρότερον αίρεσιν αναπλάση, να δρθώς δόξη τής έκ

κλησίας χωρισθήναι. Και κεφ. ιά εις το κατά Ματθ. ό αυτός λέγει.

Το σχίσμα κακώς διαμένον, γίνεται αίρεσις, ή καταφέρεται εις αίρες

σιν, ει και τούς Σχισματικούς κυρίως, ουχή διάφορος πίστις ποιεί, αλλ

ή διαρρηχθείσα της κοινωνίας συντροφία (αυτόθι).

(2) Και αν οι Σχισματικοί ούτοι διά τί παρεχάραξαν την εν τω

βαπτίσματα συνήθειαν άξιοι εκρίθησαν παρά τω -γάλω τούτω πατρι

ρητον, και Διόδωρον. Εάν δε ήναι μεμορφωμένου, και τέλειον, να θανα

τώνεται ό θανατώσας αυτό ώς φονεύς τελείου ανθρώπου υπάρχων, έχον

τος τότε σώμα τέλειον, και ψυχήν λογική». Ο δε μέγας Βασίλειος λέγει,

ότι ή παρατήρησις αύτη δεν θεωρείται τώρα εις ημάς, καθ' ότι και ο

το ατελές, και αμόρφωτον έμβρυον θανατώσας, φονεύς έστιν. "Επειδή τούτο,

άν και τότε δεν ήταν τέλειος άνθρωπος, έμελλεν όμως αναγκαίως κατά

την απαραίτητον ακολουθίαν των νόμων της φύσεως, να τελειωθή.
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»πον, της κοινωνίας ουκ ερχθήσεται. Διότι άρχαιός έστι κανών τους από βαθμού πεπτωκότας, τούτω μόνω τώ

τρόπω της κολάσεως υποβάλλεσθαι. Ακολουθησάντων,ώς ομαι, τών εξ αρχής, τω νόμω εκείνω τώ, ουκ έκδ

και αν νικήσεις δίς επί το αυτό. Και δι' ετέραν δε αιτίαν. Ότι οι μεν εν τω λαϊκώ όντες τάγματι, εκβεβλημέ

νοι του τόπου των πιστών, πάλιν εις τόν αφού εξέπεσον τόπον αναλαμβάνονται. Ο δε Διάκονος, άπαξ έχει διαρ

»κή την δίκην της καθαιρέσεως "Ως ούν ουκ αποδιδομένης αυτώ της διακονίας, επί ταύτης έστησαν μόνης της

» έκδικήσεως. Ταύτα μένουν τά εκ των τύπων. Καθ' όλου δε άληθέστερόν έστιν αμα ή της άμαρτίας αναχώ

»ρησις. Ώστε ό διά σαρκός ήδονήν άθετήσας την χάριν, διά του συντριμμού της καρδίας, και πάσης δουλαγωγίας

» της κατ' έγκράτειαν των ήδονών αποστάς, ύφ’ ών κατεστράφη, τελείαν ήμύν παρέξει της ιατρεύσεως αυτού την

»απόδειξιν. Αμφότερα τοίνυν ειδέναι ημάς δε, κατά της ακριβείας, και τα της συνηθείας, έπεσθαι δε, επί των

»μή καταδεξαμένων την ακρότητα, τώ παραδοθέντι τύπω».

Ερμηνεία,

Ανίσως Διάκονος μετά την χειροτονίαν πορνεύση καθαιρείται μεν από την διακονίαν, κατά τον κανόνα τούτον, και εις τον

τόπον των λαϊκών βάλλεται, δεν αποδώκεται όμως από την κοινωνίαν (1), ήτοι από την μετά των πιστών σύστασιν και προ

σευχήν, ταυτόν ειπείν δεν αφορίζεται εκ της εκκλησίας, ώς οι κατηχούμενοι (ούχι δε και μεταλαμβάνει), επειδή ο κέ, τών Απο

τόλων (όν και ανάγνωθ) με την παιδείαν μόνην της καθαιρέσεως επαίδευσε τούτους, όχι δε και με την του αφορισμού εκ της

έκκλησίας. Ένα μεν, διά τι ήκολούθησεν εις το ρητόν εκείνο, το λέγον. Δεν θέλεις παιδεύσεις τινά δύω φορας διά ένα και το

αυτό άμάρτημα. Και άλλο δε, (τούτο το λέγει ο Βασίλειος από λόγου του) διά τί οι μεν λαϊκοί άμαρτάνοντες, διώκονται μεν

άπό τόν τόπον της μετά των πιστών συστάσεως έντή έκκλησία, άφ’ ουδε τελειώσουν τους διορισθέντας χρόνους της μετανοίας,

πάλιν τον αυτόν τόπον αναλαμβάνουσιν. Ο δε Διάκονος (και άπλώς κάθε Ιερωμένος) άφ’ ου μίαν φοράν καθαιρεθή, και χάση

την διακονίαν, δεύτερον δεν λαμβάνει αυτήν (όρα την β. υποσημ. του κή. Αποστολικού). Και λοιπόν, λέγει, επειδή άλλην φο

ράν δεν του δίδεται ή διακονία, διά τούτο οι παλαιοί κανόνες, ήγουν οι Αποστολικοί, εις την καθαίρεσιν, και μόνην έστησαν

την τιμωρία, καθαιρείσθω, και μή αφοριζέσθω δηλαδή, προστάξαντες. Και τούτο μεν είναι το επιτίμιον, όπου οι κανόνες συνη

θίζουν να δίδουν εις τους πορνεύσαντας. Διακόνους, ήγουν μόνη ή καθαίρεσις. Καθολική όμως και τελεία, και ακριβής ιατρεία εις

αυτούς είναι, το να κάμουν άποχήν της αμαρτίας, και το να μακρύνουν από τάς ήδονας, άπό τάς οποίας κατεσκλαβώθησαν,

και την χάριν της ιερωσύνης έχασαν, με συντριβή, με έγκράτεια, και κάθε άλλην δουλαγωγία, και κακοπάθεια». Το υπόλοι

που δε μέρος του κανόνος τούτου, το διαλαμβάνον, περί της συνηθείας, και ακριβείας (2), όρα εις την υποσημείωσιν του β'

της ά. και μάλιστα εις την του ρβ. της τ. υποσημείωσιν. Αυτολεξεί γάρ παρ’ εκείνου αναφέρεται, και παρ' ημών έρμηνεύεται

-- - Κανών Δ. --------

«Περί τριγάμων, και πολυγάμων τόν αυτόν ώρίσαμεν κανόνα, δν και επί των διγάμων, αναλόγως. Ένιαυτόνμέν

»γάρ επί των διγάμων. Αλλοι δε, δύω έτη. Τους δε τριγάμους έντρίσι, και τέταρσι πολλάκις έτεσιν άφορίζου

σιν. Ονομάζουσι δε το τοιούτον, ουκ έτι γάμον, αλλά πολυγαμίαν, μάλλον δε πορνείαν κεκολασμένην δι' ο και

** * Ικό Κύριος τη Σαμαρείτθ πέντε άνδρας διαμειψάση. Οννυν, φησίν, έχεις, ουκ έστι σου ανήρ, ώς ουκ έτ
Λ - - - - ν - ν - - ν -- -- -- ν

» άξιων όντων των υπερεκπεσόντων του μέτρου της διγαμίας, τω του ανδρός η της γυναικός, καλείσθαι προσχημα

»τι. Συνήθειαν δε κατελάβομεν επί των τριγάμων, πενταετίας αφορισμών, ουκ από κανόνος, αλλ' άπό τής των

» προειληφότων ακολουθίας. Δείδε μήπάντη αυτούς απείργεν της έκκλησίας. Αλλ' άκροάσεως αυτούς άξουν ενδύω

»που έτεσιν, ή τρισί. Και μετά ταύτα επιτρέπει», συστήκειν μεν, της δε κοινωνίας του αγαθού απέχεσθαι. Και ού

ντως ένδεξαμένους καρπόντινα μετανοίας, αποκαθιστάν τώ τόπω της κοινωνίας»,

α Α.

Ερμηνεία,

Περί τριγαμίας διορίζει ο παρών κανών, λέγων, ότι την τριγαμίαν οι παλαιοί πατέρες δεν ονομάζουσι γάμο, αλλά πολυγα
- - -- -- - - - ν - ν - ν -

μίαν, (και ίσως έννοεί εδώ τους εν Νεοκαισαρεία. Πατέρας, οίτινες εν τω γ. κανόνι, πλείστους γάμους, τον τρίτον γάμον όνο

(1) Κάποιοι ένόησαν διά κοινωνίαν ενταύθα, την μετάληψιν των θείων

μυστηρίων. Όμως δεν είναι έτζι, αλλά καθώς ήμες εξηγήσαμεν, ούτω νοεί
ται. Και ο λβ. τού αυτού πατρος εξηγεί τούτου, ούτω λέγων. «Οι την

» πρός θάνατον άμαρτίαν άμαρτάνοντες κληρικοί, του βαθμού μεν κατά

»γονται, της κοινωνίας δε των λαϊκών ουκ εξερχονται. Ου γαρ εκδικήσεις

δις επί το αυτό. Μετά των λαϊκών ίσταται λοιπόν, και ουκ έκβάλλεται

της εκκλησίας, όμως και δεν κοινωνεί τών μυστηρίων, καθώς τινες λέ

γουσιν. Ότι ο μό του αυτού, λέγει ούτω. "Η Διάκονος ή τώ Ελληνι

συμπορνεύσασα δεκτή έστιν εις κοινωνίαν (την μετά των πιστών δηλονότι), εις

δε την προσφοράν (ιδού ή των μυστηρίων) δεχθήσεται τώζ. έτει. Λέγουσι δε

οι ερμηνευτα, ότι διά την προς τον Έλληνα μίξιν επετέθη αυτή το βαρύ έπι

τίμιον. Λοιπόν και τώ Διακόνω, έσται μεν ωσαύτως επιτίμιον άκοινωνησίας

των μυστηρίων, ίσως δε ολιγώτερον από το των πορνευόντων. Όπερ αυ

τός ώρισεν, οίον έτη 4.

(2) Μερικοί λέγουσιν, ότι συνήθειαν μεν όνομάζει ο άγιος τους κανόνας

των άλλων συνόδων, ακρίβειαν δε τους ειδικούς του. Αλλ' όμως και η συν

ήθεια και η ακρίβεια, όπου αναφέρει εδώ ο άγιος, και εις τους άλλους κανό

νας εμπεριέχεται, και μάλιστα κατά τον β', της ά. και ρβ. της τ. ή αλή

θεια όμως είναι αυτή. Ότι την ακρίβειαν ταύτην μόνος ο παρών κανών του

αγίου ιδιαιτέρως εις τους διά σαρκικά αμαρτήματα καθαιρεθέντας ιερωμέ
νους διορίζει, οι δε των άλλων κανόνες μόνην την συνήθειαν εις αυτούς διο

ρίζουσιν, ήτις είναι η καθαίρεσις του βαθμού των. Σημείωσα δε, ότι ο

πνευματικός Πατήρ δύναται να κάμη συγκατάβασιν εις τον την ακρίβειαν,

φυλάξαντα καθηρημένον, και να συγχωρήση εις αυτόν να μεταλαβή τα μυ

στήρια όγλιγωρότερα διά την θερμήν του μετάνοιαν. Όμως ουδέποτε δυ

ναται να συγχωρήση αυτώ εις το να έχη και την ιερωσύνην, άπαγε. Παυ

τοτεινή», γάρφησιν, έχει ούτος την δίκην της καθαιρέσεως Ίστέον δε ότι

ό Διάκονος ούτος, και απλώς όλοι οι Ιερωμένοι, καθαρούμενοι, και εις τον

τόπον των λαϊκών απωθούμενοι, πρώτον μετασχηματίζονται, ήτοι αποβαλ

λουσε το σχήμα των ιερωμένων, και έτζι βάλλονται εις τον τόπον των

λαϊκών. Καθώς και δικά της σ'. φανερώς περί τούτου διορίζεται, Απρι

πές γαρ και ανοίκειον είναι να στέκωνται ούτοι μετά τών λαϊκών, έχον

τές το σχήμα των κληρικών. Ότι δε οι καθαιρεθέντες μετέσχηματίζοντο,

το λέγει και ο Βαλσαμών έρμηνεία του μδ. κανόνος του μεγάλου Βασι

λείου. Αυτό τούτόφηση και ό ά της εν Νεοκαισαρεία,
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μάζουσι) ή μάλλον ειπείν πορνεία, όχι εξαπλωμένην εις κάθε γυναίκα, αλλά συνεσταλμένην εις μίαν γυναίκα. Όθεν, τόσον

α τριγαμούσαι γυναίκες, δεν είναι άξια να ονομάζονται παρά τών τριγάμων άνδρών, γυναίκές των. Όσον και οι τρίγαμοι άν

δρες δεν είναι άξιοι να ονομάζωνται άπό τάς τριγάμους γυναίκας, άνδρες αυτών. Διότι και ο Κύριος είπεν εις την πέντε άν

δρας λαβούσαν Σαμαρείτιδα, ότι τον άνδρα που έχεις τώρα, δεν είναι νόμιμος, και ακολούθως δεν είναι άξιος να ονομάζεται

άνδρας σου. Τους τριγάμους λοιπόν και πολυγάμους τούτους, μερικοί μεν κανονίζουν αναλόγως με τους διγάμους. Ήγουν έ
πειδή και τους διγάμους άλλοι μεν ένα χρόνο, άλλοι δε δύω κανονίζουν. Διά τούτο τους τριγάμους άναλόγως με τους χρό

νους των διγάμων, εις τρεις και τέσσαρας χρόνους κανονίζουν. Από την των προγενεστέρων όμως συνήθεια, και όχι άπό κα

γόνα, πέντε χρόνους αυτοί κανονίζονται. Πλήν δεν πρέπει να έκβάλλωνται τελείως από την έκκλησίαν, ώς οι έξω της πύλης

προσκλαίοντες, αλλά δύω χρόνους, ή τρεις, να άκροώνται τας γραφάς, και μετά ταύτα στέκωνται με τους πιστούς χωρίς να

μεταλαμβάνουν, και ούτω καρπόν δείξαντες μετανοίας, να μεταλαμβάνουν. Όρα και την ερμηνεία του γ. και ζ. της έν, Νεο

καισαρεία, και την Ιχνογραφία» του Ναού εν τω τέλει,

-------- -- Κανών Ε.

«Τους έπι τη εξόδω μετανοούντας των αιρετικών δέχεσθαι χρή. Δέχεσθαι δε δηλ. ουκ άκρίτως, αλλά δοκιμά

•ζοντας ει άληθινήν επιδείκνυνται την ψήφον της μετανοίας. Και ει τους καρπούς έχουσι μαρτυρούντας τη προς

» το σωθήναι σπουδή».

Ερμηνεία,

Επειδή μερικοί άπορούσαν, αν πρέπη να δέχονται οι αιρετικοί, μετανοούντες εις το τέλος της ζωής των, αποκρίνεται ο "Α-ο

-- ν - -

γιος διά του παρόντος κανόνος, ότι πρέπει να δέχωνται. Όχι όμως άπλώς και ώς έτυχεν. Αλλά νά δοκιμάζωμεν αυτούς, αν

τή αληθεια μετανοούν, και άφίνουν τα αιρετικά αυτών δόγματα, και καρπούς δείχνουσι μετανοίας. Όρα τον ζ' της β' και β'

της έν Νεοκαισαρεία,

Κανών ς".

«Tών κανονικών τάς πορνείας εις γάμον μη καταλογίζεσθαι, αλλά παντί τρόπω διασπάν, αυτών την συνάφειαν.

»Τούτο γάρ και τη έκκλησία προς άσφάλειαν λυσιτελές, και τους αιρετικούς ού δώσει καθ’ ημών λαβην, ώς διά

και την του άμαρτάνειν άδειαν επισπωμένων προς έαυτούς».

Ερμηνεία,

Διορίζει ο παρών κανών, ότι άνισως τινές κανονικοί, ήτοι Ιερωμένοι, και Κληρικοί, και Μοναχοί, και Καλογραία Παρθένοι,

ήθελαν πορνεύσουν με καμμίαν, ή με κανένα, να μην συγχωρούνται παρά του Αρχιερέως, νά στεφανώνωνται, και να συζώσιν,

ώς τά άλλα άνδρόγυνα. Αλλά να χωρίζεται με κάθε τρόπον το παράνομον αυτών συνοικέσιον, κάν και φθάσουν να στεφανωθούν

(1) διατί τούτο το να χωρίζωνται, πολλά συμφέρει εις την εκκλησία, διά νά μήν κάμνη και άλλος παρόμοιο πράγμα, και

ή άξία της Ιερωσύνης, και του Μοναδικού επαγγέλματος, νά καταφρονήται. Και διά νά μήν ευρίσκουν λαβήν οι αιρετικοί νά

μάς κατηγορούν, λέγοντες, ότι διά τούτο άφινομεν τους "Ιερωμένους, και Μοναχούς, νά μένουν και νά συζούν εις την άμαρ

τία, μή χωρίζοντες τους άθέσμους γάμους αυτών, διά νά τραβζωμεν τους αιρετικούς εις την πίστιν μας, με την άδειαν όπου

των δίδομεν εις το νά άμαρτάνουν. Όρα και την έρμ. του κ. Αποστολικού, του ις της δι, και την υποσημείωσιν τούς" της σ'.

Κανών Ζ.

«Αββενοφθόροι, και Ζωοφθόροι, και Φονείς, και Φαρμακο, και Μοχοι, και Ειδωλολάτρα, της αυτής καταδί

»κης εισίν ήξιωμένοι. Ώστε δν έχεις επί των άλλων τύπον, και επί τούτων φύλαξον. Τους δε έν τριάκοντα έτεσι

»μετανοήσαντας επί τη ακαθαρσία, ήν εν αγνοία έπραξαν, ουδ’ αμφιβάλλειν ήμάς προσήκεν εις το παραδέξασθαι.

» Ήτε γάρ άγνοια, συγγνώμης άξιους αυτούς ποιεί, και το έκούσιον της εξαγορεύσεως, και η παράστασις έντο

»σούτω χρόνω γινομένη. Σχεδόν γάρ όλην γενεάν άνθρώπου παρεδόθησαν τώ Σατανά, να παιδευθώσι μή άσχη

•μονείν. Ώστε, κέλευσον αυτούς ήδη άνυπερθέτως δεχθήνα, μάλιστα ει και δάκρυα έχουσι, δυσωπούντάσου την

νευσπλαγχνίαν, και βίον επιδείκνυνται άξιον συμπαθείας».

Ερμηνεία

- - ν α αν

Εις την ομοίαν παιδεία, και το επιτίμιον καταδικάζει ο παρών κανών τους Αρσενοκοίτας, και Κτηνοβάτας, (περί ών όρα
ν -- - -- Λ. ν ν

τον ις". τής έν Αγκύρα), και τους Φονες (όρα τον ξς". Αποστολικών), και τους Φαρμακούς, (όρα τον ξά, της σ', και τους
1 -- ν -- - η ν ν -

Μοχούς, όρα τον μή. Αποστολικών, και πζ, της σ'), κα τούς ιδωλολάτας, ήτοι, ή τούς Μάγους, κατα το Βαλσαμώνα,
- -- ν ν Α ν

και Ζωναρά, ώς επικαλουμένους τους δαίμονας, ή κατ' άλλους, τους κατά τινα περίστασιν άρνηθέντας τον Χριστόν, και θύ
-

σαντας εις τα είδωλα (και άρα τον ιά της ά.) εις την αυτήν δε παιδεία, καταδικάζονται ουτοι όλοι, όχι κατά τους χρόνους

των επιτιμίων, διά τί άλλοι μεν από αυτούς εις περισσοτέρους χρόνους επιτιμώνται, άλλοι δε εις ολιγωτέρους, ώς έν τοις ιδίοις

αυτών τόπος, και κανόσι φαίνονται. Αλλά καθ’ ο όλοι ούτο, εις πολυχρόνια επιτίμια υποβάλλονται, κατά τον Ζωναρά». Και

καθ’ ο όλοι εις τους τέσσαρας τόπους της μετανοίας έβάλλοντο, κατά τον Βαλσαμώνα, Όσοι δε εις τριάκοντα χρέους έμετε
- ν

-, - - -4

νόησαν διά την σαρκικήν ακαθαρσία, που εν αγνοία έπραξαν, (τυχών με συγγένισσαν αυτών σμιχθέντες, χωρίς να εξεύρουν την

-- - ν - - -- - -ν ν ν - ν -- - - - -- --

(1) Σημείωσα ότι όχι μόνον αφού ακολουθήση πορνεία, δεν μπορεί Μοναχοί, κατά τον κανόνα τούτου, αλλά παρομοίως, και αν δεν ακολου

ο Αρχιερεύς, να δώση άδειαν να στεφανωθούν "Ιερωμένοι Κληρικοί και θήση προλαβοντως πορνεία,

----- , --
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ένεια», ήτοιούτον άλλο), ούτοι αναμφιβόλως πρέπει να δεχθούν εις την των μυστηρίων κοινωνία, διά πολλά αίτια, διά τήν

άγνοιαν της αμαρτίας, διά την θεληματικήν εξομολόγησίν των, διά τά δάκρυα, και την αξίαν ελέους ζωή, όπου δείχνουσί, και

διά το πολυχρόνιον επιτίμιον που έδοκίμασαν. Διότι σχεδόν μίαν ολόκληρον γενεάν άνθρώπου παρεδόθησαν εις τον σατανά»,

χωρισθέντες από την κοινωνίαν των πιστών, ώς ο παραδοθείς εκείνος Κορίνθιος εις τον σατανά», διά να μάθουν και αυτοί, ως

εκείνος, νά μήν κάμνουν τοιαύτα ακάθαρτα.

Συμφωνία,

Εν δε τώ ξβ. εις δεκαπέντε χρόνους κανονίζει τους Αρσενοκοίτας ο αυτος Βασίλειος, ώς και τους Μοχούς. Ο δε Νύσσης

έντώ δ. εις δεκαοκτώ, λέγων, ότι αύτη είναι αδικία εις το αλλότριον, και παρά φύσιν. Ο δε Νηστευτης έντώ ή αυτού κανόν,

τρία έτη εμποδίζει τον Αρσενοκοίτην από την κοινωνίαν μετά νηστείας, ξηροφαγίας, και μετανοιών. Εν τω θ. λέγει: Ότι, αν

παιδίον φθαρή από τινος, Ιερεύς ου γίνεται, έξω μόνον αν εις μόνους τους μηρούς την βοήν εδέξατο. Ο δε Θεός προστάζει

Αυτιά 13 Ι εις το Λευτικών, να θανατώνωνται οι Αρσενοκοίτα. «Και ος αν κοιμηθή μετά άρσενος κοίτην γυναικός, βδέλυγμα

έποίησαν αμφότεροι, θανάτω θανατούσθωσαν, ένοχοι εισιν (1). -

Κανών Η.

«Ο άξίνη παρά τον θυμόν κατά της εαυτού γαμετής χρησάμενος, φονεύς έστι. Καλώς δέ με υπέμνησας, και

» άξίως της σεαυτού συνέσεως, ειπείν περί τούτων πλατύτερον. Διότι πολλαι έν τους έκουσίος, και άκουσίοις δια

»φορα. Ακούσιονμέν γάρ έστι παντελώς, και πόρρω του κατάρξαντος, το άκοντίζοντα λίθον έπι κύνα, ή δένδρον,

» άνθρώπου τυχεΐν. Η μεν γαρ όρμή ήν το θηρίον άμύνασθαι, ή τον καρπόν κατασείσα, υπέβη δε αυτομάτως τη

πληγή κατά πάροδον, παραπεσών. Ώστε το τοιούτον ακούσιον. Ακούσιον μέντο, και ει τις βουλόμενος επι

»στρέψαι τινά, ιμάντι, ή βάβδω, μη σκληρά τύπτοι, αποθάνοι δεό τυπτόμενος. Η γαρ πρόθεσις ένταύθα σκοπε

εται, ότι βελτιώσα έβούλετο τον άμαρτάνοντα, ουκ άνελεϊν. Εν τοις άκουσίος έστι κακείνο όμοίως το, άμυνόμε

»μενόν τινα έν μάχη, ξύλω, ή χερι άφειδώς επί τα καίρια την πληγήν ένεγκεν, ώστε κακώσα αυτόν, ουχ ώστε

παντελώς άνελεϊν. Αλλά τούτο ήδη προσεγγίζει τώ έκουσίω. Ο γάρ τοιούτω χρησάμενος δργάνω προς άμυνα,

νή όμη πεφεσμένως την πληγήν επαγαγών, δήλός έστι διά τό κεκρατήσθαι υπό του πάθους, αφειδών του άν

»θρώπου. Ομοίως και ό ξύλω βαρεί, ή λίθω μείζον της δυνάμεως της άνθρωπίνης χρησάμενος, τους άκουσίοις

νέναριθμείται, άλλο μέντοι προελόμενος, άλλο δέ τι ποιήσας. Υπό γαρ του θυμού τοιαύτην ήνεγκε την πληγή»,

ώστε άνελεί, και τον πληγέντα, καίτοι ή σπουδή ήν αυτώ συντρίψα τυχόν, ουχί δε και παντελώς θανατώσα,

»Ο μέντο ξίφει χρησάμενος, ή ώ τινι ούν τοιούτω, ουδεμίαν έχει παραίτησιν. Και μάλιστα ό την αξίνην άκοντι

»σας. Και γάρ ουδέ άπό χειρός φαίνεται πλήξας, ώστε το μέτρον της πληγής επ' αυτώ είναι. Αλλ'ήκόντισεν,

ώστε και τώβάρει του σιδήρου, και τη ακμή και τη διά πλείστου φορά, όλεθρίαν αναγκαίως την πληγήν γενέσθαι. Eκού

οσιον δε πάλιν παντελώς, και ουδεμίαν αμφιβολίαν έχον, οιόν έστι τό των ληστών, και το τών πολεμικών εφόδων.

ο Ούτοι μέν γάρ, διά χρήματα άναρούσι, τον έλεγχον αποφεύγοντες. Ούτε έν τους πολέμος έπι φόνους έρχονται,

» ούτε φοβησα, ούτε σωφρονήσαι, αλλά άνελεϊν τούς έναντιουμένους εκ του φανερού προαιρούμενοι. Και μέντοι

»κάν δι' άλλην αιτίαν περίεργον φάρμακόν τις έγκεράση, ανέλη δε, έκούσιον τιθέμεθα τό τοιούτον. Oια ποιούσιν

και γυναίκες πολλάκις, έπαοιδίας τσί και καταδέσμος προς το έαυτών φίλτρον επάγεσθαι τινας πειρώμενα, και

προσδίδούσα αυτοίς φάρμακα, σκότωσιν έμποιούνταιτας διανοίας. Αι τοιαύτα τοίνυν άνελούσα, ή και άλλο προε

•λόμενα, άλλο έποίησαν Όμως διά το περίεργο, και άπηγορευμένον της επιτηδεύσεως, εν τους έκουσίως φονεύου

»σι καταλογίζονται. Και αν τοίνυν τά άμβλωθρίδια δίδούσα φάρμακα, φονεύτρια εισι και αυτα, και αι δεχόμενα

•τά έμβρυοκτόνα δηλητήρια».

Ερμηνεία
- ν - - - αν

Περί όνων έκουσίων και άκουσίων έρωτηθείς ό αγιος, άποκρίνεται διά TOU παρόντος κανόνο διαιρών, ποιοι έν Είναι έκού
ν ν ι ι ν ν 9 Α 9

καθώς στοχα

να καταβή προ

άμαρτία, ώσάν

-δρα». Ο Πλάτων είπε, ότι η παιδεραστία δεν είναι έργον ανθρώπινον,

άλλα θηριώδες των τετραπόδων. Αγκαλά και μήτε αυτά τα τετράπο
ν - -- - - ε - -- - - -

δα κάμνουσι τοιούτον παρά φύσιν έργον. Ο θείος Χρυσόστομος λέγει,

(1) Tόσον δε φοβερόν πράγμα είναι ή Αρσενοκοιτία,

ζεται ένας διδάσκαλος, ώστε όπου ό ίδιος θεός ήθέλησε

σωπικώς διά νά έδή αν τή αληθεία ενεργήται τοιαύτη

να μην επίστευε καλά, άν ήταν δυνατόν να ευρεθή επάνω εις την γην

μία τοιαύτη τερατώδης κακία. Ούτω γάρ έλεγε διά τους Αρσενοκοί

τας Σοδομίτας. «Καταβάς ούν όψομαι, ει κατά την κραυγήν αυτών την

νέρχομένην πρός με συντελούνται, ειδεμή να γνώ» (Γενέσ. ιγ. 13), ό

δε άγιος Ιερώνυμος λέγει, ότι διά μόνην την αμαρτίαν αυτήν αργοπό

ρησεν εις τόσας χιλιάδας χρόνους, να γένη άνθρωπος ο υιός του Θεού,

διά τούτο και οι ευσεβείς βασιλείς εις τον θείον τούτον νόμον ακουλο

θούντες, έθανάτωναν τους άρσενοκοίτας. Και ο μεν Ιουστινιανός, κατά τον

Ζωναράν (βιβλ. γ), και ο μέγας Θεοδόσιος, πρότερου έγύμνωναν τους

άθεους, αρσενοκοίτας από όλα των τα υπάρχοντα, έπειτα τους επόμπευον,

και ούτω τους έδιδαν πικρόν θάνατον "Ο δε Ουαλεντινιανός ενώπιον

πάντων κατέκαιε τούς Αρσενοκοίτας. Και Λέων δε και Κωνσταντίνος

οι βασιλείς εν τη εκλογή των νόμων (τίτλ. κή. σελ. 128. της βιβλ.

Γιούρ. Γραικορ) λέγουσι να θανατώνουνται με ξίφη οι ασελγείς, και ο

ποιών και ο ύπομένων. Εάν δε ο ύπομένων ήνα παρακάτω απο τους

εβ. χρόνους, να συγχωρήται διά το ανήλικου. ΟΝύσσης Γρηγόριος άνα

φέρων τα λόγια όπου είπεν ό Θεός περί των Σοδόμων, τό, κραυγή Σο

δόμων κτ. λέγει. «Φρίξωμεν ούν, άδελφοι, και τρόμο περισχεθώμεν, ου

γαρ μικρός ο κίνδυνος, ότι η αμαρτία αύτη, λέγει ό Θεός, μεγάλη σφό

ότι εκείνοι οι νέοι όπου στέργουν να πάθουν τοιούτου πράγμα, καλή

τερον ήτου να απεθνησκου, παρά να λαμβάνουν τοιαύτην άτιμίαν. «Βέλ

» τον αποθανείν, ή ζην ύβριζομενον, όπερ άν είπους αμάρτημα, ουδεν –

»σον έρες της παρανομίας ταύτης. Και ει έπησθάνοντο των γινομένων οι

πάσχοντες, μυρίους άν κατεδέξαντο θανάτους, ώστε μη τούτο παθείν».

Δια τούτο και οι τών Ελλήνων νέοι, αγκαλά και στερημένοι από το φώς

της πίστεως, όμως προτιμότερον έστεργον να φονευθούν, παρά νά στα

θούν να τους υβρίσουν. Διηγείται γαρ ό Πλούταρχος ότι ο ακόλαστος

Αριστόδημος, επειδή και ήκουσεν ότι εις την Περαία ήταν ένας εύμορ

φος νέος, άρματωσε κάτεργον και έπήγε διά νά τόν άτιμαση, ο νέος δε

τουτο μαθών, άνέβη επάνω εις τα κεραμίδια τού όσπητίου και "ρίπτων

τας κάτω τον εαυτόν του απέθανεν αναβας λέγει επί την κέραμον έβα

λεν έαυτόν κάτω και ετελεύτησεν. Όρα σελ. 333. της σαλπιγγος όθεν

και ό Αταλειάτης εν τή συνόψει των νόμων (τίτλ. οά. σελ. 64. του β'

βιβλ. της Γιουρ. Γραικορ) λέγει, ότι αν τινας βιασθή εις ασέλγειαν από

άλλον, ακινδύνως τον φονεύει. Ο δε Κωνσταντινουπόλεως Πατριάρχης

Λουκάς λύων τινά ζητήματα μετά της περί αυτόν συνόδου εν χειρογρα

φος σωζόμενα λέγει, ότι εκείνοι όπου πέσουν εις άρρενομανίαν, ένας

του άλλου την αδελφήν να λάβουν δεν μπορούν

--
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σιο, και θεληματικοί. Ποιοι δε ακούσιοι, και χωρίς το θέλημα του ανθρώπου γινόμενοι, και ποιοι είναι κοντά εις τους έκουσίους

Και ακούσιοι μεν είναι, εάν τινας ρίψη πέτρα» εις θηρίο, ή δένδρο, και κατά τύχην περνώντα εκείθεν άνθρωπον κτυπήση, και

θανατώση αυτόν. Και εάν θέλωντάς τινας να σωφρονήσητνά, κτυπήση αυτών ελαφρά, με λουρί, ή βαβδί μικρών, και συμβη νά

αποθάνη ο κτυπηθείς. "Εκούσιοι δε, και θεληματικοί φόνοι είναι, εάν τινας με άξίνη, ή κρατώντάς την, ή βίπτωντάς την δηλαδή

από το χέρι του, κτυπήση την γυναίκα του, ή άλλον τινά, εις τον θυμόντου, και αποθάνη, εάν μεταχειρισθή τινας μαχαίρι,

ή τουφέκι, ή άλλο τοιούτο εις το να κτυπήση. Εκουσίως φονεύουν οι κλέπται, και οι πολέμους κάμνοντες δια νά άρπάσουν άσπρα.

Και αι γυναίκες, και άνδρες όπου κατασκευάζουν κάποια φαρμακερά ποτά, και τα δίδουν εις τινας, διά νά τούς έλκύσουν εις

τον σαρκικών αυτών έρωτα, αυτοί δε πίνοντές τα, σκοτίζονται εις τον νούν, και αποθνήσκουν. Ομοίως έκουσίως φονεύουν, και

εκείνα όπου δίδουν, και δέχονται τα φαρμακερά βότανα διά νά θανατώσουν τα έντή κοιλία των βρέφη, (περιών ιδιαίτερον, ορα

τον τιά της σ'). Φόνοι δε ακούσιο μεν, πλησιάζοντες όμως, κοντά εις τους θεληματικούς είναι, εάν τινας μαχόμενος μέ τινα,

κτυπήση αυτών εις καιριο, και θανατηφόρον μέρος αλύπητα, με ξύλον ή με το χέρι του, και εκ της π ηγής αποθάνη ό άν

θρωπος, ομοίως, και εάν τινας μεταχειρισθή ξύλον βαρύ, και μεγάλην πέτρα υπέρ την ανθρωπίνην δύναμιν, εις το να κτυπή

ση τινά, και συμβή να αποθάνη ο κτυπηθεί. Όρα και τον ξς". Αποστολικόν. - -

Κανών Θ.

-

--

«Η του Κυρίου απόφασις κατά μεν την της έννοιας ακολουθίαν, εξίσου άνδράση, και γυναιξίν άρμόζει, περί του

•μή έξείναι γάμου εξίστασθαι, παρεκτός λόγου πορνείας. Η δε συνήθεια, ουχ ούτως έχει. Αλλ' έπι μεν Ιν, θα
ετών γυναικών, πολλήν εύρισκομεν την ακριβολογίαν. Του Αποστόλου λέγοντος, ότι ο κολλώμενος τηΗ εθ". 7.

-πόρνη ενσωμά έστι. Τούδε Ιερεμίου, ότι, εάν γένηται γυνή ανδρι ετέρω, ουκ επιστρέψει προς τον άνδρα αυτής

• Αλλά μιανομένη μιανθήσεται. Και πάλιν. Ο έχων μοιχαλίδα, άφρων και άσεβής. Η δε συνήθεια και η, ι,
μοιχεύοντας άνδρας, και έν πορνείας όντας κατέχεσθαι υπό τών γυναικών προστάσσει. Ώστε ή τώ : Παρ. ιή. 22.

οφειμένω άνδρι συνοικούσα, ουκ οίδα, είδύναται μοιχαλίς χρηματίσαι. Το γαρ έγκλημα ένταύθα, της απολυσάσης

και τον άνδρα άπτεται, κατά ποίαν αιτίαν απέστη του γάμου. Είτε γάρ τυπτομένη μη φέρουσα τάς πληγάς, ύπομέ

ονεν έχρήν μάλλον, ή διαζευχθήνα του συνοικούντος. Είτε την εις τά χρήματα ζημίαν μη φέρουσα, ουδέ αύτη ή

-πρόφασις αξιόλογος Είδε διά τό έν πορνεία αυτών ζην, ουκ έχομεν τούτο εν συνηθεία τή έκκλησιαστική το πα

•ρατήρημα. Αλλά και απίστου άνδρός χωρίζεσθαι ου προσετάχθη γυνή. Αλλά παραμένειν δε, διά το άδηλον της

έκβάσεως. Τί γαρ οίδας, γύναι, ει τον άνδρα σώσεις; ώστε ή καταλιπούσα, μοιχαλίς, ει επ' άλλον ήλ-Ιάκομείο,

κθεν άνδρα. Ο δε καταλειφθείς, συγγνωστός έστι, και ή συνοικούσα τώ τοιούτω, ού κατακρίνεται. Eι μέντοι ό

κάνήρ άποστάς της γυναικός, έπ’ άλλην ήλθε, και αυτός μοιχός, διότι ποιεί αυτήν μοιχευθήνα. Και ή συνοικού

οσα αυτώ, μοιχαλίς, διότι άλλότριον άνδρα προς έαυτήν μετέστησεν». -

Ερμηνεία. -

Η μέντου Κυρίου απόφασις θέλει, ότι επίσης ο άνδρας, και η γυναίκα να μην χωρίζωνται ένας από τον άλ- : :
-- ν Α ν Λ, ν » ν -- ν- ν -- -γής ΤΤ- ,

λον, έξω μόνον αν άκολουθήση πορνεία, ή μοιχεία, είτε εις το ένα μέρος, είτε εις το άλλο. Η συνήθεια όμως θέλει, τι ε Αγ

ότι οι μεν άνδρες να χωρίζουν τας γυναικάς των, εάν πορνευθούν, ή μοιχευθούν από άλλον (1) κατά το Αποστο- ώρα * :

λικών ζητών, και το του Ιερεμίου, και το του. Παροιμαστού. Η δε γυναίκες να μην χωρίζουν τους άνδρας των, αν και

κάν πορνεύρυσι, και μοιχεύουσιν εις άλλας. Ώστε, κατά την συνήθειαν ταύτην, εάν γυνή υπανδρευθή με άνδρα, τον ή τον

όποιον έχώρισεν ή γυναικά του, ώς πορνεύοντα, ή μοιχεύοντα, άπορώ, άν αυτή ήμπορη να ένα οιχαλίς. Επειδή “

το αμάρτημα του χωρισμού δεν δίδεται εις τον άνδρα, αλλά εις την γυναίκα, όπου τον άφηκε». Επειδή αύτη δεν έχει την άδειαν

να άφνη τον άνδρα της αλλά και δέρνη αυτήν εκείνος, πρέπει να υπομένη, και όχι να χωρίζεται κά, την προικά της έξιδύη

κάνεις άλλας γυναίκας πορνεύη, αυτή πρέπει να καριερή. Τι λέγω ταύτα; καν άπιστος ήναι ο άνδρας της (2), δεν πρέπει να
- - - -- η η Α ν η ν ν

τον χωρίζεται, ώς λέγει ο Παύλος. Αλλά να συγκατοική με αυτόν, ίσως με το παράδειγμά της τον επιστρέψη εις την θεογνω

σαν. Ώστε, ή μεν γυναίκα, αφήσασα τον άνδρα της, μοιχαλίς είναι, αν πάρη άλλον. Ο δε άφεθείς αυτός άνδρας, αν πάρη

άλλη», συγχωρείται, και ή τούτον λαιούτα δευτέρα γυναίκα, ώς μοιχαλίς δι, κατακρίνεται "Εάν όμως κα ο άνδρας άφηση
αν - ν ν ν ν ν - -- -

την γυναικά του, χωρίς αιτίαν πορνείας, και πάρη άλλη, μοιχός είναι. Διά τί έκαμε την γυναικά του να μοιχευθή λαμβά

νουσαν άλλον, ζώντος του προτέρου άνδρός της. Αλλά και η δευτέρα γυναικά του, μοιχαλίς είναι, διά τι έπήρε τον ξένον

άνδρα της ζώσης πρώτης αυτού γυναικός Όρα και την υποσημείωσιν τού μή. Αποστολικού, και τον πζ, της σ' μέρος έκ

του κανόνος τούτου έρανισθέντα αυτολεξεί

Κανών Ι. -- -

«Οι ομνύοντες μη καταδέχεσθαι την χειροτονίαν, εξομνύμενοι, μη αναγκαζέσθωσαν επιορκείν. Eι γάρ και δοκεί

και τις είναι κανών ό συγχωρών τοις τοιούτος. Αλλά πείρα έγνώκαμεν, ότι ουκ ευοδούνται (3) οι παρορκήσαντες

»Σκοπείν δε δει και το είδος του όρκου, και τά βήματα, και την διάθεσιν, άφ' ής όμωμόκασι, και τάς κατά λε

Απτον έν τους βήμασι προσθήκας. Ως εάν μηδεμία ή μηδαμόθεν παραμυθία, χρή παντελώς εάν τους τοιούτους.

--

(1) Εάν δηλαδή δεν θέλουν αυτάς. Είδε και τις θέλουν, δεν χωρί- χείας, ή πορνείας των γυναικών των, παίρνουσι πάλιν αυτός άνεμπο

δίστως άνάμεσα εις δύω χρόνους.

(2) Δηλαδή εάν, άπιστοι όντες και οι δύω εξ αρχής, ή μεν γυνή

-- - πιστεύση μετά ταύτα, ο δε άνδρας μείνη εν τη απιστία,

τούτον, είπόντες, ότι, αν οι άνδρες συγχωρήσουν το σφάλμα της μοι- (3) Εν άλλοις, ευδοκούνται, ώς και ο Ζωναράς ήρμήνευσε.

συν αυτάς, κάν πορνευθούν, ή μοιχευθούν. Ούτω γαρ και ο Ιουστι» - ρ γ μοιχ γαρ

νεανός, και Λέων ό σοφός ένόησαν εις τους νόμους των τον κανόνα

45'
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»Το μέντοι κατά Σε ήρον πράγμα, ήτοι τον υπό τούτου χειροτονηθέντα Πρεσβύτερον, τοιαύτην τινάμο παρα

ομυθίαν δοκεί έχειν (εί καί σοι συνδοκεί τον αγρόν εκείνον τον υποκείμενον τη Μισθεία, ώ επεκηρύχθη ο άνθρω.

υπος, κέλευσον Μασάδος ύποτελεϊν. Ούτω γάρ κάκείνος ού παρορκήσει μη αναχωρών του τόπου. Και ο Λογγίνος

»έχων τον Κυριακών μεθ' εαυτού, ουκ έρημώσει την έκκλησίαν, ουδέ την έαυτού ψυχήν, διά της αργίας καταδι

νκάσει. Και ήμες δόξομεν μη παρά κανόνας ποιείν τι συμπεριφερόμενοι τώKυριακώ, ομόσαντ μεν συμπαραμένει

»Μνδανος (1) καταδεξαμένω δε την μετάθεσιν. Η γαρ επάνοδος φυλακή έστα του όρκου. Το δε εξα αυτό,

»τή οικονομία, εις επιορκίαν αυτώ ου λογισθήσεται, διά τομή προσκείσθαι τω όρκω, μηδέ προς βραχύ αναχω.

ορήσειν Μνδανών, αλλά παραμένειν εις το εφεξής. Σευήρω δε προφασιζομένω την λήθη, ήμες συγχωρήσωμεν

» είπόντες. Ότι ότών κρυπτών γνώστης, ού περιόψεται την έαυτού έκκλησίαν, υπό τοιούτου λυμαινομένην,ποιούν,

ντος μεν άκανονίστως εξ αρχής, όρκω δέκαταδεσμούντος παρά τα Ευαγγέλια. Έπιορκείνδέδιδάσκοντος, διών με

ντετέθη, ψευδομένου δε νύν δι’ ών την λήθην σχηματίζεται. Επειδή δε ουκ εσμέν καρδών κριτα, αλλ' έξω και

νκούομεν κρίνομεν, δώμεν τώ Κυρίω την έκδίκησιν. Αυτοί δε αδιακρίτως αυτόν δεξώμεθα, συγγνώμην δόντες -

•θρωπίνω πάθει τη λήθη».

Ερμηνεία,

Σ ν ν ν -- ν ν ν η Ν. - ν ν ν - ε - ν -

Επειδή μερικοί ζητούμενοι να χειροτονηθούν, εξώμοναν να μη δεχθούν την χειροτονία, διά τούτο ο παρών κανών προστίζει

ότι οι τοιούτοι δεν πρέπει να αναγκάζωνται, εις το νά χειροτονούνται, και ακολούθως εις τό νά παραβαίνουν τον όρκον όπου -

καμαν. Διότι αγκαλά και φαίνεται, ότι συγχωρούνται να λύουσι τον δεσμών, κατά τινα κανόνα (2), οι αφ' εαυτών ομότατες

και δήσαντες τον εαυτόν τους, να κάμουν το τόδε πράγμα, ή να μην το κάμουν. Με όλον τούτο, ημείς με την δοκιμήν η

ξεύρομεν, ότι όσοι παραβαίνουν τους όρκους των, δεν ευοδούνται, ούτε κρίνονται ευδόκιμοι, και ευάρεστο, κοντά εις τον θεό,

Αλλά παραχωρούνται να πάθωσε πειρασμόν. Εις τα τοιαύτα όμως πρέπει τινάς να στοχάζεται και το είδος του όρκου. Ήτα,

άν ώμοσε τον Θεόν ή άλλο τι, και τα λόγια του ομόσαντος, και την διάθεση, και γνώμη, με την οποίαν ώμοσεν. Ήτοι οι

από συναρπαγή, ή από μικροψυχία, και όχι από άμετάθετον γνώμην και αποφασιστικήν ώμοσε, και τας παραμικρός προή

κας, όπου έπρόσθεσεν εις τά λόγια του όρκου. Εις τρόπον, ότι, αν από κανένα περιστατικών δεν ευρεθή καμμία παραμυθία εί,

λογος, εις το νά λυθή ο γενόμενος όρκος, πρέπει να αφίνη τους τοιούτους τινάς να φυλάττουν τον όρκον τους, και να μη τις

αναγκάζη να επιορκούν. Η δε του Σευήρου υπόθεσις τοιαύτη φαίνεται να ήτον. Λογγνός τις ονομαζόμενος είχε τζφτιλίας,

λεγόμενον Mίνδανα, υποκείμενον εις την επισκοπήν της Μισθείας. Σευήρος δε ο Μασάδων Επίσκοπος, έχειροτόνησε Πρεσβίται

εις την εν τώ τζφτιλκίω έκκλησίαν, κάποιον Κυριακών, όστις ήναγκάσθη παρά του Σενήρου νά ομόση, ότι έχει να μένει

και να υπόκητα εις την εκείνου επισκοπή». Αλλ' ο τής Μισθείας Επίσκοπος, εις τον οποίον υπέκειτο το τζφτιλίκιο, τα

μαθών, εμπόδισε τον Κυριακών από το να τη: εις την έδικήν του έκκλησίαν, ώς παρ’ ετέρου χειροτονηθέντα. Διά τα ο

ο μεν Κυριακός έπήγεν εις άλλην έκκλησία. Ο δε Λογγίνος ο οικοκύρης του τζφτιλκίου, λυπούμενος, έφοβέριζε», ή να γν

λάση, ή να αφήση έρημον την έκκλησίαν. Λοιπόν ο μέγας Βασίλειος έρωτήθη περί τούτου, και απεκρίθη. Ότι το μεν τζιπ

λίκιον πρέπει να δοθή εις την εξουσίαν της Επισκοπής Μασάδων, αν και να ήταν άλλης ενορίας, ο δε Πρεσβύτερος Κυρας,

να επιστρέψη και να ιερουργή εκεί. Διά τί με τούτον τον τρόπον και αυτός θέλει φυλάττει τον όρκον που έκαμε, και ο Λος
- ν - » Α. ν » Α ν ν Α ν ν ν ν - ν ν - ν αν Σ Α

γίνος δεν θέλει έρωτήσει την έκκλησία, και την ψυχή του ακολούθως δεν θέλει καταδικάσει, διά τήν των θείων ύμνων αργία,

όπου θέλει προξενήσει εις αυτήν, και ημείς, λέγει, δεν θέλομεν κάμει τι παρά κανόνας, επιστρέφοντες τον Κυριακόνες τη

έκκλησίαν του. Επειδή επιστρέφωντας εκεί, δεν θέλει παραβή τον όρκον του, καθ' ότι, άγκαλά και ανεχώρησε προς όλγα, και

πειδή όμως δεν έπρόσθεσεν εις τον όρκον που έκαμε, ότι ουδε προς ολίγον να μην αναχωρήση από το τζφτιλίας, το

Μινδάνων, τούτο παράβασις του όρκου δεν λογίζεται (3). Τον δε Σευήρον, επειδή και προφασίζεται, ότι αλησμόνησε πως το

το τζφτιλίκιον εις ξένην επισκοπήν, και διά τούτο έχειροτόνησε Πρεσβύτερον εις αυτό, ημείς πρέπει να συγχωρήσωμεν. Και

αγκαλά αυτός παρά Κανόνας τρία κακά έκαμε, το να βάλη εις όρκον τον Κυριακών, το οποίον είναι έξω του Ιερού Ευαγγέλου

το να παρακινήση νά παραβή τον όρκον με την μετάθεσιν και το νά ψεύδεται με τούτο όπου λέγει, ότι αλησμόνησε. Πλη

επειδή ήμες καρδιογνώστα δεν είμεθα, συγχωρούμεν αυτόν, και αδιακρίτως δεχόμεθα, διά το πάθος της λήθης. Αφομε και
ν ν ν ν » η ν Σ.Σ. α ν ν -1 -- ν

εις τον Κύριον να καμη εις αυτον την εκοκησιν. Ορα και τον τρ. της τ.

Κανών ΠΑ".

Tών Απος.

:: «Ο δε τον ακούσιον ποιήσας φόνον, αρκούντως εξεπλήρωσε την δίκην έντους ένδεκα έτεσι. Δήλο
- , ν ν -- ν ν -- ν ν - η -- -

: »γάρ ότι έπι των πληγέντων, τά Μωυσέως παρατηρήσωμεν, και τον κατακλθέντα μεν υπό των πλέι
κβ. κγ . Ισα- - ν ν ν ν - - η - - - - - 1 -

: "Η Ίνγών, ας έλαβε, βαδίσαντα δε πάλιν επί τη βάβδω αυτού, ου λογισόμεθα πεφονευθαι. Είδε και οι

– -- -------- -------------------

(1) Εν άλλοις, Μινδάλος. πως παραβαίνει τον όρκον του ο ομόσας. Τοιουτοτρόπως αι ένδεκα φλι

(2) Ουδαμού φαίνεται τοιούτος κανών. Έξω μόνον αν ο άγιος κανό- του Ισραήλ, αφού εξωλόθρευσαν τους Βενιαμίτας διά την πορνεία τι
να ονομάζη την συμβουλήν όπου δίδει ο μέγας Αθανάσιος προς τον Δρα- έκαμαν εις την γυναίκα του Λευίτου. Πλην μόνον εξακοσίων Επειδήα

κόντιον, προς τον όποιον γράφει τοιαύτα διά νά τόν καταπείση να δε- μαν όρκον, να μη δώσουν γυναίκας εις αυτούς θεληματικώς. Υστερο, οι

χθή την επισκοπήν. «Είτε λόγον δέδωκας. Ο δε λόγος τους άγιος, ως όρκος να φυλαχθή ό όρκος των απαράτρωτος, κατά τον άδηλονέρμητευτή, αι

»ήν. Αλλά ανάγνωθι τον Ιερεμίαν (κ. 9) πώς και αυτός ειρηκώς, Ούμή ταυτώ διά να μη μείνωσιν οι εξακόσιοι αυτοί χωρίς γυναίκας, και η
» όνομάσω το όνομα Κυρίου, Υστερον δε φοβηθείς το εν αυτώ πυρ γενόμενον, τελείως ή φυλή του Βενιαμίν, έφεύρηκαν μηχανών, και έπήραν μέν αυτοί π.

» ουκέτι, ώς ειρηκε, πεποίηκεν, ουδεώς προληφθείς τώ όρκω, εκρύβη. Aλ- τρακοσίας παρθένους από την πόλιν Ίαβεις Γαλαάδ, όπου δεν ήθεια,

κλά τον εγχειρίσαντα ευλαβούμενος, τετελείωκε την προφητεία» (Τόμ ά. πόλεμον. Διακοσίας δε άλλας παρθένους, όπου έχορευαν εις την Σινε
σελ.956). εδώρισαν νά άρπάσουν, οι περιλειφθέντες διακόσιοι Βενιαμίται, Και αν

(3) Όρα τον μέγαν Βασίλειον πώς από τον στοχασμών, και την λεπτήν τω με τον τρόπον αυτόν, και τα δύω έφύλαξαν. Και ορα το Κά, κέφι

εξέτασιν τών βημάτων του όρκου, εύρε παρηγορίαν, ώστε να μη φαίνεται των Κριτών.

-
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εξανέστη μετά τις πληγάς, αλλ' ούν τώ μή προελέσθαι αυτόν ανελεί, ό τυπτήσας, φονευτής μεν, να είναι
- ή η ν η η - νζ Αθανασ.

άλλ' ακούσιος διά την πρόθεσιν». α - : προς

- - - μιμούν. Νύσε

Ερμηνεία, σης. έ"Εξόδο

κά, 18, 19,

Ένας χωρίς το θέλημά του φόνον ποιήσας, ένδεκα χρόνους διεπέρασεν άφωρισμένος εν μετανοία. Ερωτηθείς δε περί τούτου

ο Αγιος, απεκρίθη διά του παρόντος, ότι αρκετός είναι ο κανόνας του αυτός, και πρέπει να λυθή από αυτόν (1). Προσθέτει δε

ότι πρέπει εις τους κτυπηθέντας να παρατηρούμεν καί τά του Μωσαϊκού νόμου. Λέγει γάρ εκείνος, ότι, αν τινας δαρθή, και

από τον δαρμών καταπέση εις το στρώμα, εάν μετά ταύτα σηκωθή, και περπατήση με το ραβδί του, λείψανα ότι έχω τής

ασθενείας, δεν λογίζεται, ότι έφονεύθη, άν μετά ταύτα αποθάνη. Και ο δείρας αυτόν φονεύς δεν λογίζεται. Κοντά εις τα Μως

σακά ταύτα, προσθέτει ο Αγιος, ότι, αν δεν έσηκώθη άφ’ ού έδάρθη, άλλ’ ετελεύτησε, φονεύς μεν είναι ο τούτον δείας, Ακού

σιος όμως, και όχι θεληματικός, καθ' ότι δεν ήθελε να τον φονευση, αλλά μόνον να τον δείρη. Όρα και τον ξς". Αποστολικόν,

- -- Κανών ΙΒ.

Τούς διγάμους παντελώς ό Κανών της υπηρεσίας απέκλεισε, 1 Απος κ.

Ε ρμηνεία,

Κανόνα εδώ ονομάζει ο Αγιος των ζ. Αποστολικόν, δν έρμηνευθέντα ανάγνωθι.

Κανών Γ.

- -- "Απος, ξς".

«Τούς έν πολέμους φόνους οι Πατέρες ήμών, έν τους φόνος ουκ έλογίσαντο. Έμοι δοκεί συγγνώ-Ι:Ε

»μην διδόντες τους υπέρ σωφροσύνης, και ευσεβείας άμυνομένος. Τάχα δε καλώς έχει συμβουλεύειν, Ικά κβ και- ν -- ν -- - ν η - Βασιλ. ν

» ώς τας χείρας μή καθαρούς, τριών ετών της κοινωνίας μόνης απέχεσθαι». ::
νζ". Αθανα

σίου, επιστ.

- - προς Αμ.

Σ - --- " - » - ν ν η » , ν 1. Υ. - μο Νότης

Πατέρας ενοει ερω ο μέγας Βασίλειος τη μέγαν Αθανάσιο, και τους κατ' αυτόν Λέγει γαρ εκείνος έντή προς Aμμούν
-- ν ν ν Σ ν - -

επιστολή, ότι το να φονεύη τινάς τους εχθρούς εις τον πόλεμο, είναι νόμιμο, και επαίνου άξον. Ο δε Βασίλειος εξηγεί και
- ν ν 1 --

την αιτίαν, διά την οποίαν οι αρχαιότεροι Πατέρες έσυγχώρησαν εις αυτούς, ήτις είναι, διά τι οι εν πολέμω φονεύοντες ουτοι,

υπερμαχούσι διά τήν πίστιν, και την της σωφροσύνης: Διότι, αν μίαν φοράν οι βάρβαροι, και άπιστοι κυριεύσουσιν, ούτε

ευσέβεια θέλει μείνει, με το να αθετούν εκείνοι, και την εδικήν των κακοπιστίαν στερεώνουσιν. Ούτε σωφροσύνη και φύλα- - ι » - » ν ν ) ν ν » - ν Σ τι αν φ

ξις της τιμής, με το να ακολουθούν από αυτούς πολλαι βία και φθορα εις νέας και νέους. Επιφέρει δε ο Αγιος καθεξής

από λόγου του, όχι κανόνα αποφασιστικών, αλλά συμβουλευτικών, και διστακτικών, λέγων, ότι αγκαλά και οι εν πολέμω φο
Α. α -- Ν. --

νεύοντες ούτο, ώς φονες δεν ελογίσθησαν από τους αρχαιοτέρους, όμως, επειδή και δεν έχουσι καθαράς τας χείρας των από

Ερμηνεία

αίματα, ίσως είναι καλό, να απέχουν τρεις χρόνους από την κοινωνίαν μόνην των μυστηρίων. Αλλ' όχι δηλαδή και να εκ

βάλλωνται εκ της εκκλησίας, ώς οι άλλοι μετανοούντες (2). Όρα και τον ξε". Αποστολικόν,

(1) Όχι πως είναι τόσος ο κανών των ακουσίων φόνων (εις δέκα γαρ

χρόνους, και όχι εις ένδεκα οι ακούσιοι φόνοι επιτιμώνται από τον νζ.

τού αυτού. Βασιλείου). Αλλ' ότι εις τόσους χρόνους έφθασεν εκείνος να

άπεράση υποκάτω εις το επιτίμιον.

(2) Διά τί δε, οι μεν παλαιοί πατέρες δεν έκανόνισαν τους εν πολέμω

φονεύοντας, ο δε Βασίλειος τρεις χρόνους αυτούς της κοινωνίας έστέρησε;

λύει την απορίαν ταύτην ό ίδιος Θεός εν τω β. βιβλ. των Αριθμών (Κεφ.

λά. 19. 24). Όπου παραγγέλλει, ότι να σταθούν έξω της παρεμβολής

επτά ημέρας, να πλύνουσι τα ιμάτιά των, να καθαρισθούν, και έτζι να

έμβουν μέσα εις την παρεμβολήν εκείνοι οι Εβραίοι όπου έγύρισαν από τον

πόλεμον των Μαδιηναίων. «Και ύμείς παρεμβαλείτε έξω τής παρεμβολής

- επτά ημέρας. Πάς ό άνελών, και ο άπτόμενος του τετρωμένου, άγνισθή

- ΟΤΕ - 21. . . . . . Και πλυνείσθε τα μάτια τη ημέρα τη έβδομη, και καθαρι

» σθήσεσθε. Και μετά ταύτα εισελεύσεθε εις την παρεμβολών». Και ή αιτία

είναι, καθώς ερμηνεύει Φίλωνό Ιουδαίος, διατί, αγκαλά και τον νόμιμοι οι

φόνοι, όπου γίνονται κατά των εχθρών, όμως εκείνος όπου φονεύει άνθρωπον,

καν δικαίως, και διά εκδίκησιν, κάν διά βία, και ανάγκην τον φονεύη, με

όλον τούτο υπό άμαρτίαν, και έγκλημα φαίνεται να πίπτη, διά τί εφό

νέ - Εν άνθρωπον, εκ τού αυτού γένους, και της αυτής φύσεως όντα, της

έδικής του. Διά τούτο και οι τούς Μαδιηναίους φονεύσαντες εις τον πόλεμον,

άγκαλά και δικαίως, αγκαλά και ως εχθρούς, αγκαλά διά εκδίκησιν. «Εκ

κδικει γαριφησιν ό Θεός προς Μωυσή, την εκδίκησιν τών υιών Ισραήλ εκ

» των Μαδανιτών» (αυτόθ. 2). Όμως, ώς ανθρώπους συγγενείς, και της αυτής

φύσεως φονεύσαντες, και ακολούθως υπό άμαρτίαν, και μια φονίαν πεσόντες,

εχρειάσθησαν να καθαρισθούν από αυτήν με τον έξω της παρεμβολής έπταή

μερον καθαρισμόν. Ταύτην την ιδίαν αιτίαν λέγουσι, και ο Προκόπιος, και

ο Άδηλος, ερμηνεύοντες τα αυτά ρητά, και όχι διά τί έζωγρησαν τις γυναί

κας των Μαδιανιτών, ώς είπόν τινες. Ο γάρ επταήμερος αυτός καθαρισμός

έγινεν, ύστερα, αφού έθανάτωσαν και τας υπανδρευμένας γυναίκας των

Μαδηναίων, και όχι προ του, ως εν τω αυτώ κεφαλαίω δηλούται. Όθεν

εις τό παράδειγμα τούτο ακολουθών και ο μέγας Βασίλειος, συμβουλεύει,

- -- - - - - - -
- - - - ,

ότι είναι καλόν να απέχουν τρεις χρόνους της κοινωνίας, οι εν πολέμω
- - - - - - - - - - - - - -

φονεύσαντες, διατί έμολύνθησαν με τα αίματα των ομογενών, ίσως δε και

διά τί έγιναν επιτήδειοι εις τό νά κακοποιούν, και να αφανίζουν την δη

μιουργίαν του Θεού (όρα και την υποσημείωσιν τού ξς. Αποστολικού), συμ

βουλευτικόν δε και διστακτικόν τον Κανόνα προέφερεν ό"Αγιος, και διά το

σέβας, και την αιδώ την προς τους αρχαιοτέρους Πατέρας, όπου άκανονι
- - * - - - - - - -

στους τους τοιούτους άφηκαν, και διά φιλοσοφου ίσως μετριοφροσύνην αυ

του και ευλάβεια. Ότι δε ό Κανών ούτος του Αγίου, ώς Κανών απο

φαντικός, και όρος, και νόμος, εδέχθη από την εκκλησίαν, και όχι ως μία

άπλή, και διστακτική συμβουλή, μαρτυρεί ή επί του Νικηφόρου Φωκά ακο

λουθήσασα ιστορία, την οποίαν και οι δύω ερμηνευτα λέγουσιν, ο Ζωγ - Υ 9

ναράς, και ο Βαλσαμών, και ο Δοσίθεος (σελίδ. 533 της δωδεκαβίβλ),

ο γαρ Βασιλεύς ούτος έζήτησεν εις τον καιρόν του, ότι οι εν τω μετά

των Βαρβάρων πολέμω φονευόμενοι χριστιανοί στρατιώται, να συναριθ.

μούνται με τους μάρτυρας, και ως μάρτυρες να τιμώνται, και να

δοξολογώνται. Ο δε τότε Πατριάρχης, και η σύνοδος των Αρχιερέων,

εναντιούμενοι εις τούτο, και μη πείθοντες τον βασιλέα, τέλος πάντων,
- - - -- - * - - - - -

--

ώς κανόνα, τον Κανόνα τούτον του Αγίου έπρότειναν, είπόντες, Πώς

ήμες θέλομεν συναριθμήσει με τους Μάρτυρας τους εν τω πολέμω φο

νευθέντας, τους οποίους ο Μέγας Βασίλειος, ως μή καθαράς έχοντας τις

χειρας, τρεις χρονους εμπόδισεν από τα μυστήρια, αλλά γαρ και αυ

τός ό ίδιος Βασίλειος εν τώ νέ, κανόνα αυτού, τον παρόντα συμβου

λευτικών, οριστικών, και αποφασιστικών, εκείσε εξέθετο, κατά τον Βαλ

σαμώνα, εμποδίσας της κοινωνίας τους φονεύσαντας λαϊκούς τους κατ'
- - - ν - - -- Υ. - -- - - - - -

αυτών επερχομένους ληστάς. Eι δε και ο Ζωναράς λέγοι, ότι ή συμ

βουλή αύτη του αγίου, μάλλον δε ό Κανών, βαρεία φαίνεται, και φορ

τική, με το να μην δύνανται πώποτε να καταπαύσουν τρεις χρόνους,

και ακολούθως να μεταλάβουν, οι εις συνεχείς και άλλεπαλήλους πολέ

μους ευρισκόμενοι στρατιώται χριστιανοί, τούτο και ημείς συνομολογού

μεν. Ωστε, εν όσω οι στρατιώται πολεμούν, μεταλαβείν ου δύνανται,

αλλά μετά την τριετή του πολέμου κατάπαυσιν.
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Κανών ΙΔ.

- Α - βά - - ταδέξης - - - - - - -- ". - - , - ν - - ν ν

«Ο τόκους λαμβάνω, εάν καταδέξητα το άδικον κέρδος εις πτωχούς αναλώσα, και του λοιπού του νοσήμα

»τος της φιλοχρηματίας απαλλαγήνα, δεκτός έστιν εις ιερωσύνην». -

Ερμηνεία

Διορίζει ο παρών Κανών, ότι, άνισως τινάς, λαϊκός ων, έπαιρνε διάφορα εκ των άσπρων του, ούτος, εάν έξοδεύση το άδικο,

κέρδος, ήτοι τα διάφορα αυτά (όρα δε πώς ονομάζει τα διάφορα, άδικα, κάν και από τους λαϊκούς παίρνωντα) εις πτωχούς, και

ις το εξής παύση, από αυτά δέχεται εις το νά γένη Ιερεύς. Ώστε, εξ αντιδιαστολής νοείται, ότι ο μή τα διάφορα των άσπρων

του διαμοιράσας, Ιερεύς νά γένη δεν δύναται. * --

- Κανών ΠΕ. --

«Θαυμάζω δέ σου την γραμματικήν άκρίβειαν επί της γραφής απαιτούντος, και λογιζομένου, ότι ηναγκασμένη

νέστιν ή λέξις, της έρμηνείας, το έαυτής εύσημον έκδίδούσης, ού το Κύριον της υπό (1) Εβραϊκής φωνής σημα

";ή νόμενον, μετατεθείσης. Επει δε δει μή άργώς παρελθείν το ύπ’ άνδρός ζητητικού κινηθέν πρόβλημα. Τα

1» πετεινά του ουρανού, και οι ιχθύες της θαλάσσης, και έντή κοσμοποία την αυτήν έλαχον γένεσιν. Εκ

ντών υδάτων γάρ εξήχθη, και αμφότερα τα γένη. Το δε αίτιον, ότι ταυτόν έστιν έκατέροις ιδίωμα. Τά μεν γάρ

»διανήχεται το ύδωρ, τα δε έπινήχεται τώ άέρι. Και διά τούτο κοινή μεν αυτών έπεμνησθη. Το δε σχήμα του -

»λόγου, ώς μεν προς τους ιχθύας ακαταλλήλως απεδόθη, ώς δε προς πάντα τά έν ύδασι διαιτώμενα, και πάνυ οικείως

»Τα γάρ πετεινά του ουρανού ύποτέτακται τώ ανθρώπω, και οι ιχθύες της θαλάσσης. Και ούκ αυτοί μόνον, αλ

»λά και πάντα τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Ού γαρ είτι ένυδρον τούτο και ιχθύς έστιν, ώς τα κητώδη,

»και φάλαινα, και ζύγεναι, και δελφίνες, και φώκα, και προσέτι ίπποι, και κύνες, και πρίονες, και ξιφία, και

» οι θαλάσσιοι βόες. Είδε βούλε, και άκαλήφαι, και κτένες, και τα οστρακόδερμα πάντα, ών ουδέν έστιν χθύς,

» Και πάντα, άδιαπορεύεται τρίβους θαλασσών. Ως είναι τρία τώ γένει, πετεινά ουρανού, ιχθύας θαλάσσης, και

νόσα τών ένύδρων τους ιχθύσιν αντιδιαστελλόμενα, διαπορεύονται και αυτά τάς τρίβους των θαλασσών».

ν

Ερ μηνεία. --

ν

Αγκαλά και δεν φανερώνεται καθαρώς οποία ήταν η ερώτησις Οσον όμως εκ της αποκρίσεως ταύτης, φαίνεται ότι ερώτη
- Γ' Σ. -- Α. ίλ - διά ν. - - λ - - ν - βίδ λέ ι ν ανθρώ 1 Πά α 4- χ - - Η

σεν ο Αμφιλόχιος τον Βασίλειο, διά τί εν τω ψαλμώ τώ ή ο Δαβίδ λέγων περί του ανθρώπου, «Πάντα υπέταξας υποκάτω

ντών ποδών αυτού . . . . τα πετεινά του ουρανού, και τους ιχθύας της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών»,

Α. ομου εσύναψε τα πετεινά του ουρανού και τους ιχθύας της θαλάσσης, και Β. δεν είπε, τους διαπορευομένους τρίβους

θαλασσών, καθώς ήτον ακόλουθο, κατά την γραμματική τέχνη, αλλά τα δαπορευόμενα τρίβους θαλασσών, προς την Α. λοιπόν

άπορίαν ο άγιος αποκρίνεται, ότι η αιτία, όπου ο Δαβίδ εσύναψε τα πετεινά, και ταε: ομού, είναι διά τί και τα δύω ταύτα

γένητών ζώων, δημιουργήσει από τά αυτά νερά, κα ένα και τό αυτό ιδίωμα έχουν επειδή, καθώς τα ψάρια κλιμία
- -- ν ν » ν

μέσα εις το νερό, έχοντα μέν ώσάν κουπία τα μικρά των πτερύγια, ώσάν τιμόνι δε, την ουρά, τοιουτοτρόπως, και τα που
Α. - " , Η

λία κολυμβώσιν εις τον αέρα, έχοντα μεν και αυτά ώσάν κωπία, τα πτερά, ώσάν τιμόνι δε την ουρά». Προς δε την β' άπο
ν αν ν “Ν ν - - η η Α ν ν » ν » αν ν ν -- -- - -

κρίνεται, ότι τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών δεν αναφέρονται εις τους ιχθύας, αλλά εις όλα τα άλλα ζώα όπου ευρί

σκονται εις τά νερά (2), ήγουν εις τά κήτη τα μεγάλα, εις τα οστρακόδερμα, οποία είναι τα χτένια, και άλλα, εις τά μαλακόστρακα,
- - - -- 1

οποία είναι ή καρίδες, κάβουροι, και εις τα μαλάκια, οποία είναι ή σουπίας, τά οκταπόδια, τα καλαμάρια, και άλλα. Τα

οποία όλα ταύτα, όψάρια δεν ονομάζονται. Τρία λοιπόν γένη ζώων λέγει ο Δαβίδ, ότι υποτάσσονται εις τον άνθρωπο, τα εκ
- - - -- - ν

των υδάτων γενόμενα, τα πουλία, τα όψάρια, και όλα τα άλλα όπου ζώσιν εις τά νερά, διαφορετικά όντα άπό τά όψάρια,
ξω δηλαδή από τα τετράποδα, όπου έγιναν εκ της γης, Η

Κανών Iς.

υ - ν - η ν - η ν - - - -

Αταλάι. Η «Ο δε Νεεμάν, ουχί μέγας παρά Κυρίω, αλλά παρά τω Κυρίω αυτού. Τουτέστι των παραδυναστευόν,
Σ - - -ν Ν", Α. - -- -- ν η ν - η - Α -- ν -

» των ήντώ Βασιλεί τών Σύρων. Πρόσεχε ούν ακριβώς τη γραφή, και αυτόθεν εύρήσεις την λύσιν τού ζητήματος,

-- α

- Ερμηνεία,

-- Α

Ήρωτήθη ο Αγος, δά τ' ή γραφή λέγει μεγάλον τον Νεεμάν, και αποκρίνεται, ότι δεν ήταν μεγάλος κοντά εις τον Κύ
ν - - -- ν

ριον, ήτοι εις τον Θεό, αλλά κοντά εις τον Κύριόν του, ήτοι τον Βασιλέα της Συρίας. Και τούτο μαρτυρεί ή θεία Γραφή,

λέγουσα «Και Νεεμάν ο άρχων της δυνάμεως Συρίας, ήν ανήρ μέγας ενώπιον του Κυρίου αυτού, (δ. Βασιλ έ. 1).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

(1) Ισ., από βους θαλασσών έννοεί πάντα τα εις τους τοιούτους παραθαλασσίου

(2) Ο δε ιερός Αυγουστίνος (ερμην του ψαλ. ή) τρίβους θαλασσών τόπους ευρισκόμενα, οια είναι οι κάβουροι, λεπάδες, κόγχα, και τα

ευνόησε τους παραθαλασσίους τόπους. Και ακολούθως διαπορευόμενα τρί- τοιαύτα άλλα,
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ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΥΤΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ Β. ΔΙΗΡΗΜΕΝΗ ΕΙΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΛΔ.

Κανών ΙΖ'. --

«Ήρώτησας ημάς περί Βιάνορος του Πρεσβυτέρου, ει δεκτός έστι προς τον κλήρον διά τον όρκον. Εγώ δε

ήδη τινά και κοινόν όρον περί πάντων όμου των μετ' αυτού όμωμοκότων, τους κατά Αντιόχειαν κληρικούς, οίδα

εκτεθεικώς. Ώστε των μεν δημοσίων αυτούς απέχεσθαι συλλόγων, ιδία δε ενεργείν τά των Πρεσβυτέρων. Το αυ

το δε τούτο και προς την έαυτού υπηρεσίαν, άδειαν αυτώ παρέχει. Διότι ουκ ένι Αντιοχεία έστιν ή Ιερωσύνη,

άλλ' εν Ικονίω. Ήν ώς αυτός έπέστειλας ημίν, της Αντιοχείας εις οίκησιν άντηλλάξατο. Έστιν ούν δεκτός εκεί

ονος ό άνήρ, απαιτούμενος παρά της ευλαβείας σου μεταμέλεσθαι επί τη ευκολία του όρκου, δν επί του άπιστου

«ανδρός εξωμόσατο, βαστάσαι την ενόχλησιν του μικρού εκείνου κινδύνου μη δυνηθείς».

Ερμηνεία,

Δεν είναι τόσον φανερά ή απόκρισις αύτη, με το νά μή ήναι φανερά ούτε η ερώτησις. Φαίνεται δε, ότι, ένας άπιστος άνθρω

πος με απειλάς, και φοβερισμούς έκαμέ τίνας Ιερείς των Αντιοχέων νά ομόσουν, ότι να μην ενεργούν πλέον τα τής Ιερωσύνης.

Από τους οποίους ένας, Βιάνωρ ονόματι, εμετοίκησεν εις το Ικόνιο, περί του οποίου ηρώτησεν ο Ικονίου Αμφιλόχιος, αν πρέ

πη ούτος να λειτουργή. Και αποκρίνεται ο Αγιος ότι κοινών διορισμών εξέδωκεν εις όλους που ώμοσαν εις την Αντιόχεια,

να λειτουργούν μεν κατ' ιδίαν, ουχί δε και δημοσίως έμπροσθεν εις όλους, να μη σκανδαλίζουσιν αυτούς, βλέποντας να παρα

βαίνουν τον όρκον όπου έκαμαν. Κατά τον κοινόν λοιπόν αυτόν διορισμών, έχει την άδειαν και ο Βιάνωρ να ιερουργή, και μάλιστα,

διά τι μέλλει να ιερουργή(το γάρ έστιν, όπου λέγει ο Κανών, αντί του ενεργείται η ιερωσύνη, εκλαμβάνεται) όχι εις την Αν

τιόχειαν όπου ώμοσεν, αλλ' εις το Ικόνιον όπου μετοίκησε. Χρεαστεί όμως ούτος να μετανοή, διά τι ευκόλως, και προχείρως

ώμοσε, διά μικρού κινδύνου φοβερισμών, όρα και τον ιό της σ' -

Κανών ΙΗ'.

«Περί των εκπεσουσών Παρθένων των καθομολογησαμένων τον έν σεμνότητι βίον τω Κυρίω. Eίτα διά το υπο

-πεσεν τοις πάθεση της σαρκός άθετουσών τάς εαυτών Συνθήκας, οι μεν Πατέρες ήμών άπλοϊκώς και πράως συμ

περιφερόμενοι ταις ασθενείας των κατολισθανόντων, ένομοθέτησαν δεκτάς είναι μετά τον ενιαυτόν, καθ' όμοιότητα

ετών διγάμων διαταξάμενοι. Έμοι δε δοκεί, επειδή τη του Χριστού χάριτι προϊούσα ή εκκλησία κραταιοτέρα γίνει

εται, και πληθύνεται νυν το τάγμα των Παρθένων, προσέχειν ακριβώς τώ κατ’ έννοιαν φαινομένω πράγματι, και

ετή της Γραφής διανοία, ην δυνατόν εύρεν από του ακολούθου. Χηρεία γάρ Παρθενίας ελάττων. Ούκούν και το

ετών Χηρών αμάρτημα, πολλώ δεύτερόν έστι του των Παρθένων. Ίδωμεν τοίνυν τι γέγραπτα Τιμοθέω παρά

του Παύλου. «Νεωτέρας δε Χήρας παραιτού. Όταν γάρ καταστρηνιάσωσι τού Χριστού, γαμείν θέλουσιν 14, τιμο και

•έχουσα κρίμα, ότι την πρώτην πίστιν ήθέτησαν. - Eι τοίνυν Χήρα κρίματι υπόκειται βαρυτάτω, ώς την "

εις Χριστόν άθετήσασα πίστιν, τί χρή λογίζεσθαι ήμας περί της Παρθένου, ήτις νύμφη έστι του Χριστού, και

σκεύος ιερόν άνατεθέν τώ. Δεσπότης Μέγα μέν άμάρτημα, και δούλην λαθραίος γάμος έαυτήν επίδούσαν, φθο

•ράς άναπλήσαι τον οικον, και καθυβρίσα διά του πονηρού βίου των κεκτημένο». Πολλώ δε χαλεπώτερον την Νύμ

οφην, Μοιχαλίδα γενέσθαι, και την προς τον Νυμφίον ένωσιν ατιμάσασαν, ήδονας άκολάστος έαυτήν επιδούναι

»Ούκούν, ή μεν Χήρα, ώς δούλη διεφθαρμένη καταδικάζεται. Η δε Παρθένος τώ κριματι της μοιχαλίδος υπόκει

» ται. Ωσπερνούν τον άλλοτρία γυναικι συνιόντα, Μοχόν ονομάζομεν, ου πρότερον καταδεξάμενοι εις κοινωνία»,

-πριν ή παύσασθαι της αμαρτίας, ούτω δηλ. και επί του την παρθένον έχοντος διατεθησόμεθα. Εκείνο δε νυν

προωμολογήσθαι (1) ήμύν αναγκαίον, ότι παρθένος όνομάζεται, ή έκουσίως έαυτήν προσαγάγούσα τώ Κυρίω, και

κάποταξαμένη τώ γάμω, και τον εν άγιασμώ βίον προτιμήσασα, Τάς δε όμολογίας τότε εγκρίνομεν, αφού περ

» άν ή ήλικα την του λόγου συμπλήρωσιν έσχεν. Ου γαρ τάς παιδικάς φωνάς πάντως κυρίας επί των τοιούτων

•ήγεσθαι προσήκει, αλλά την υπέρ τα δεκαέξ, ή δέκα και έπτα γινομένην έτη, κυρίαν ούσαν τών λογισμών, άνα

κριθείσαν επί πλειον, είτα παραμείνασαν, και λιπαρούσαν διά ικεσιών προς το δεχθήνα, τότε έγκαταλέγεσθαι

-χρή ταις Παρθένος, και την όμολογίαν της τοιαύτης κυρούν, και την παραίτησιν αυτής απαραιτήτως κολάζειν.

» Πολλάς γάρ γονείς προσάγουσι και αδελφοί, και των προσηκόντων τινές, πρό της ηλικίας, ουκ οίκοθεν όρμη

•θείσας προς άγαμίαν, αλλά τι βιωτικών έαυτούς διοικούμενοι, άς, ού βαδίως προσδέχεσθαι δε, έως άν φανερώς την

» ιδίαν αυτών έρευνήσωμεν γνώμην».μ Ερμηνεία -- Η

ν διγάμων, ένα

α η --

Ο παρών κανών διορίζεται, ότι, οι μεν παλαιοί Πατέρες συγκαταβατικώτερον φερόμενοι, καθ' ομοιότητα τι

υποσχεθούν να φυλαρόνον μόνον έκανόνισαν τις Παρθένους εκείνας, που αφιερώσουν μεν τον εαυτόν τους εις τον Θεόν, και υπ

ουν Παρθενίαν(2), μετά ταύτα δε πορνεύσουν, ή υπονδρεθούν. Ο δε μέγας Βασίλειος λέγει, ότι επειδή με την χάριν του

(1). Προδίωμολογήσθαι, εν άλλ. εις την ομολογίαν ταύτην, και αφ' ου μετά δεήσεως εδέχοντο. Και προς

(2). Επειδή αι Παρθένοι αύτα, συνηριθμούντο εις το τάγμα των τούτοις, επειδή μετά την συναρίθμησιν ταύτην την μετά των Παρθένων,

Παρθένων, αφ' ού ήταν τέλεια και κύρια εις τον λογισμών. Αφ' ου εφόρουν, κατά τον μέγαν Αθανασιου (λογ. περί Παρθενίας) και σχήμα

ώμολόγουν Παρθενίαν, αφ' ού εδοκιμάζοντο πολύν καιρόν αν μένουν μοναχικών και κατά τον μέ τής σ'. και τον βλέ της έν Καρθαγ. δια
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Χριστού ή έκκλησία δυνατωτέρα από το πρώτον έγινεν εις την αρετή, και το τάγμα των Παρθένων τούτων, όσον πηγαίνει,

αουάνε, διά τούτο πρέπει και αι Παρθένοι όπου πορνεύσουν, αυστηρότερα να επιτιμώνται, και τούτο άκολούθως κατά το νόημα
: Σ ν κ ν υή ν ν ν -- ε Α. » Α. α -- - 1- ν Ε, -- 2. - ν

τύξ Αποστόλου Παύλου. Διότι, άνισως, καθώς λέγει αυτός, ή Χήρα εκείνη όπου συναριθμηθή μεν εις το εν τη εκκλησία τάγμα

των Χηρών, (περί ου ορα την υποσημ. του μ. της σ') και υποσχεθή σωφροσύνη, άθετήση δε την υπόσχεσιν αυτής, και υπαν

ευθη, εις κρίμα, και καταδίκην βαρυτάτην υποπίπτει. Πόσω μάλλον καταδικάζεται ή Παρθένος τούτο ποιήσασα, ήτις είναι νύμ

φη Χριστού, και σκεύος αφιερωμένον εις αυτόν; ομόλογον γάρ είναι, ότι ή χηρεία είναι κατωτέρα από την παρθενία, και άκο

λούθως το τών Χηρών αμάρτημα είναι κατώτερον από το τών Παρθένων. Και αντιστρόφως το άμάρτημα των Παρθένων είναι

μεγαλήτερον από το τών Χηρών. Και αν ή δούλη πορνεύσασα άτιμάζη και τον αυθέντην αυτής, και όλον τον οίκόν του, πόσω

μάλλον άτιμάζει αυτόν ή δια του Νύμφη και Γυνή, μοιχαλίς ευρεθείσα; ώστε ή μέν άνωτέρω Χήρα παραβαίνουσα την υπόσχε

σίν της, ώς δούλη πόρνη κανονίζεται, ήτοι επτά χρόνους. Η δε Παρθένος τούτο ποιούσα, ώς Νύμφη μοιχαλίς επιτιμάται, ήτοι

ιδ. χρόνους. Και ακολούθως, καθώς τον μοχών δεν δεχόμεθα εις την μετάνοια, αν δεν χωρισθή από την ξένην γυναίκα, το

ουτοτρόπως δεν δεχόμεθα και τον άμαρτήσαντα εις την Παρθένο, αν δεν χωρισθή από αυτήν. Ταύτα ειπών ο Αγιος επιφέρει,

πότε και πώς πρέπει να συγκαταριθμούνται εις το τάγμα των Παρθένων α γυναίκες, δηλαδή υπέρ τους δεκαέξ, ή δεκαεπτά

χρόνους της ηλικίας των, όταν γνωρίσουν τον εαυτόν των και έχουν κύριον τον λογισμό. Και όταν αυτά αφ' εαυτών θεληματι

κώς προσφέρουν τον εαυτόν των εις τον Θεόν, και δοκιμαζόμενα εις τούτο πολύν καιρό, μείνουν στερεαι εις τον αυτόν σκοπόν,

και παρακαλούν θερμώς να δεχθούν. Τοιουτοτρόπως γάρ ταύτας εις τάς Παρθένους συναριθμούντες, και την υπόσχεσιν αυτών

της Παρθενίας, κεκυρωμένη, και βεβαίαν πρέπει να έχωμεν, και την αθέτησιν αυτής, άπαραιτήτως να κανονίζωμεν. Τάς δε μη

θεληματικώς, και αφ' εαυτών προτιμώσας την Παρθενία, αλλά προ του να φθάσουν εις την ανωτέρω ηλικία, προσφερομέας από

τους γονείς, και συγγενείς των, ίσως διά τι δεν έχουν προίκα να δώσουν εις αυτάς νά υπανδρευθούν, ή διά άλλο τοιούτο κο

σμικών τέλος. Ταύτας, λέγω, ευκόλως εις το τάγμα τών Παρθένων δεν πρέπει νά δεχώμεθα. Ουδέ τάς ανηλίκους ομολογίας αυ

τών βεβαίας και ασφαλείς νά νομίζωμεν, έως όπου νά έρευνήσωμεν καθαρά την γνώμην των. Ανάγνωθι και τον μ. της σ'

και τον ις". τής δ'. -

- Κανών ΙΘ'.

ν - η - - - - -- η φ ν - ν - ν - -- - η ν

Ανδρών δε ομολογία ουκ εγνωμεν, πλην ει μη τινες εαυτούς τωταγματι των μοναζόντων έγκατηρίθμησαν,

» οι κατά τό σιωπώμενον δοκούσι παραδέχεσθαι την άγαμίαν. Πλην και έπ’ εκείνων, εκείνο ήγούμαι προηγεσθαι

προσήκειν. Ερωτάσθαι αυτούς, και λαμβάνεσθαι την παρ' αυτών όμολογίαν έναργή. Ώστε, επειδάν μετατίθενται

» προς τον φιλόσαρκον, και ήδονικόν βίον, υπάγειν αυτούς τώ τών πορνευόντων επιτιμίων.

* --

Ερμηνεία,
--

Εκ του κανόνος τούτου δείκνυται, ότι οι τότε Μοναχοί δεν έκαμναν υποσχέσεις διά στόματος, ώσάν τώρα, όταν έγινοντο

Μοναχοί, έως του μεγάλου τούτου Βασιλείου. Λέγει γαρ ο "Αγιος ότι άνδρας υποσχομένους να φυλάξουν παρθενίαν, άλλους δεν

ήξεύρομεν, ει μη μόνους τους το μοναχικών σχήμα ένδυομένους. Οι οποίοι, και μ' όλον όπου διά λόγου δεν υπόσχονται να

φυλάξουν Παρθενίαν. Διά σιωπής όμως, και της ενδύσεως του τοιούτου σχήματος, τούτο υπόσχονται. Πλην και αυτοί προσερ

χόμενοι εις το τάγμα των Μοναχών, πρέπει να ερωτώνται περί τούτου, και ή διά λόγου αυτών υπόσχεσις, νά λαμβάνεται ώς

ενέχυρον. Διά τίς να όταν αυτοί άθετήσουν ταύτην, και πορνεύσουν, ή υπανδρευθούν, ώς πόρνοι επτά χρόνους να κανονίζωνται.

Χωριζομένου δηλαδή απαραιτήτως του τοιούτου γάμου. Τούτο δε το ίδιον πρέπει να γίνεται, και επί των αγάμων Yποδιακόνων,

και Διακόνων, όταν χειροτονώνται (όρα υποσημ. τους, της σ'). Ανάγνωθι και τον ίς της δ.

Κανών Κ.

-

-

«Όσαι γυναίκες έν αρέσει ούσα, παρθενίαν ώμολόγησαν, είτα μετά ταύτα γάμον άνθείλοντο, ουχ ηγούμαι
"Ρωμ. γ'. 13. χρήναι καταδικάζεσθαι ταύτας. Όσα γάρ ό νόμος λαλεί τους έντώ νόμω λαλεί. Αι δε μήπω ύπελ

»θούσα τον ζυγόν του Χριστού, ουδε την νομοθεσίαν γνώσκουσα του Δεσπότου. Ώστε δεκτα εισιτή έκκλησία

»μετά πάντων, και την επί τούτοις άφεσιν έχουσιν εκ της πίστεως της εις Χριστόν. Και καθόλου, τά έντώ κα

»τηχουμένω βω γενόμενα, εις ευθύνας ουκ άγεται, τούτους δε δηλ. άνευ βαπτίσματος ή έκκλησία ού παραδέχε

»ται. Ωστε αναγκαιότατον επί τούτοις τα πρεσβεία της γενέσεως».

Ερμηνεία,

Ακόλουθος είναι με τον ανωτέρω ή και ο παρών Κανών Διορίζει γαρ ότι αι αιρετικα έκειναι γυναίκες οπού ώμολόγησαν

μεν νά παρθενεύουν, έπειτα υπανδρεύθησαν, αυται όταν προσέλθουν εις την ορθοδοξία, δεν πρέπει να επιτιμώνται. Διότι, κατά

τον Παύλον, όσα ο νόμος λέγει, εις τους υποκειμένους τω νόμω τά λέγει, ώστε, κατά τούτο και αυται, επειδή δεν ήταν υπο

κάτω εις τον ζυγόν του Χριστού διά την αίρεσιν, ουδέ τόν νόμον ήξεύρούσι του Χριστού. Και λοιπόν δεκτα είναι εις την έκκλησί

αν, λαμβάνουσα συγχώρησιν του άμαρτήματος τούτου διά της εις τον Χριστών αυτών ορθοδόξου πίστεως. Διά τί δε άκολούθως
-α - - -- * - - - - -

ο μεν Κανών ούτος δεν κανονίζει τα εν τη κατηχουμένη ζωή άμαρτήματα, ο δε ιδ. της ά, κανονίζει ταύτα, όρα εις εκείνον την- - -- Η - -- η -

λύσιν της έναντιοφανείας ταύτης. Επιφέρει δε ότι, τους αιρετικούς δεν δέχεται η εκκλησία χωρίς να τους βαπτιση (1), δώρον

τούτο δυνάμεθα νά νοούμεν αυτάς πώς ήτον, ώσαν τις νύν μοναζούσας (1) Όρα ότι τους αιρετικούς ου δέχεται ή εκκλησία χωρίς να ποτέ

Καλογραίας. Eι και ο Βαλσαμών λέγει, ότι κάν και δεν κουρευθή τινας ση αυτούς, κατά τον Κανόνα τούτου, κάν, ό ζ. της β. οικονομικώς

Καλόγηρος (ώς ουδε αι Παρθένοι αύται). Αλλά μόνον βασοφορήση (ώς εδέχθη τινά αιρετικούς χωρίς βάπτισμα, ώστε και οι Λατίνοι πρέπει

αυτα), δεν ημπορεί πλέον να ευγάλη τα βάσα, και να υπανδρευθή να βαπτίζωνται, αιρετικοί όντες. Και όρα, την υποσημείωσαν, του μτ.

Αλλά θέλει αναγκασθή να γυριση εις την μοναχικήν ζωήν ώς πολλαίς Αποστολικού

φοραΐς, λέγει, είπομεν τούτο. Περί ούόρα την υποσημ. του μγ. της έκτης
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δε και προνόμιον άναγκαιότατον της διά του βαπτίσματος αναγεννήσεως είναι, ή τών προτέρων άμαρτημάτων συγχώρησις, ώστεν ρι μ. γ ν α α Α ναν ν Α 9 η -- β Σ - Σ ι ν Α 9

και η παράβασις της ομολογίας των αιρετικών τούτων παρθένων, έσυγχωρήθη διά του βαπτίσματος όπου έλαβον, εις την ορθο

δοξίαν προσερχόμενα. Όρα και τον ισ. της δ. και τον ιδ. της ά.

Κανών ΚΑ.

«Εάν ανήρ γυναικι συνοικών, έπειτα μή άρκεσθείς τώ γάμω εις πορνείαν έκπέση, πόρνον κρίνομεν ε:

ατόν τοιούτον, και πλεον αυτόν παρατείνομεν έν τους επιτιμίοις. Ού μέντοι έχομεν Κανόνα τώ τής - - - -

μοιχείας αυτόν ύπαγαγειν εγκλήματι, εάν εις ελευθέραν γάμου ή άμαρτία γένηται. Διότι ή μοιχαλίς μεν, μια

»νομένη, φησί, μιανθήσεται, και ουκ άναστρέψει προς τον άνδρα αυτής. «Και ο κατέχων μοιχαλίδα, άφρων, και

οάσεβής». Ο μέντοι πορνεύσας, ούκ αποκλεισθήσεται της προς την γυναίκα αυτού συνοικήσεως Ώστε ή μεν γυ

ανή επανιόντα τον άνδρα αυτής από πορνείας παραδέξεται. Ο δε ανήρ την μιανθείσαν, τών οίκων έαυτού άπο

επέμψει. Τούτων δε ό λόγος ούβάδιος. Η δε συνήθεια ούτω κεκράτηκεν». --

Ερμηνεία,

χομεν εις τι νά καταδικάζη αυτών ώς μοχόν Περιστέρι όμως και βαρύτερα κανονίζεται από ένα ανύπανδρο, όπου πορ

νεύσει, κατά τον κανόνα τούτον. Επειδή, εις εκείνον μεν συγκατάβασις γίνεται διά την ανάγκην της φυσικής επιθυμίας, την

οποίαν δεν έχει πώς να παραμυθήση. Ο δεύπανδρος, έστερημένος είναι της συγκαταβάσεως ταύτης, διά τι έχει παρηγορίαν της

επιθυμίας την νόμιμών του γυναίκα. Πλην, εάν και βαρύτερα ο τοιούτος κανονίζεται. Ομως η γυναικά του δεν ήμπορεί να τον

χωρίση διά την πορνείαν ταύτην. Ο δε άνδρας χωρίζει την γυναικά του, εάν με άλλον πορνεύση. Τοιαύτη μεν επεκράτησεν

εις την έκκλησίαν από τους Ρωμαίους συνήθεια ή δε αιτία, διά τήν οποίαν τούτο γίνεται, δεν είναι εύκολοκατάληπτος. Όρα την

υποσημ. του μή. Αποστολικού, αλλά κατά πάσαν άνάγκην όρα αυτήν

Κανών ΚΒ.

Εάν ο υπανδρευμένος άνδρας άμαρτήση εις άλλην γυναίκα άνύπανδρο», πόρνος μεν ούτος λογίζεται. Κανόνα δε ουδένα έρευμ ρας αμαρτηση Υ καν

«Τούς έξ άρπαγής έχοντας γυναίκας, ει μεν άλλος προμεμνηστευμένας είεν άφηρημένοι, ού πρότερον χρή πα

οραδέχεσθαι, πριν ή αφελέσθαι αυτών, και έπ’ εξουσίας τών εξ αρχής μεμνηστευμένων ποιήσαι, είτε βούλοντολα

»βείν αυτάς, είτε αποστήναι. Είδε σχολάζουσάν τις λάβη, αφαιρείσθαι μεν δε, και τους οικείος αποκαθιστάν, ε

επιτρέπειν δε τη γνώμη των οικείων, είτε γονείς είεν, είτε άδελφοι, είτε οίτινες ούν προεστώτες της κόρης. Κάν

μεν έλωνται αυτώ παραδούναι, ίστασθαι το συνοικέσιον, εάν δε άνανεύσωσι, μη βιάζεσθαι. Το μέντοι εκ διαφθο

οράς, είτε λαθραίας, είτε βιαιοτέρας γυναίκα έχοντα, ανάγκη τό της πορνείας έπιγνώναι επιτίμιον. Έστι δε έν

ντέσσαρσιν έτεσιν ώρισμένη τους πορνεύουσιν επιτίμησις. Χρή δε τώ πρώτωέκβάλλεσθαι των προσευχών, και προσ

κλαίειν αυτούς τη θύρα της έκκλησίας, τώ. β. δεχθήναι εις άκρόασιν, τώ. γ. εις μετάνοιαν, τώ. δ. εις σύστασιν

-μετά του λαού, απεχομένους της προσφοράς, είτα αυτούς επιτρέπεσθαι την κοινωνίαν του αγαθού». -

Ερμηνεία - -

Διορίζει ο παρών Κανών, ότι εκείνοι που άρπάζουσι γυναίκας, ει μεν άβραβωνιασμένας, να μην δέχωνται εις μετάνοιαν, αν

πρώτον δεν τάς αποδώσουν εις τους προτέρους αυτών άρραβωνιαστικούς, να, άν θέλουν, νά τάς λάβουν εκείνοι εις γυναίκας,

Ειδέ ελευθέραν μεν από αρραβωνιαστικών, υπεξουσίαν δε εις γονείς γυναίκα, ήρπασέ τίνας, νά την επιστρέφη εις τους γονείς,

και συγγενείς, ή επιτρόπους αυτής. Και αν μεν εκείνοι θέλουσι να την δώσουν εις τον άρπάσαντα αυτήν, μετά συμφωνίας

και της γυναικός, να στέκεται το συνοικέσιον. Όχι και δεν θέλουν, εις τούτο να μην βιάζωνται. Πλην, εάν και τελειωθή ο

εξ άρπαγής γάμος αυτός, άναγκαίως πρέπει ώς πόρνος νά έπιτιμάται ο άρπάσας, και φθείρας την άρπαγεισαν, είτε κρυφίως,

είτε βιαίως. Το επιτίμιον δε αυτού είναι τέσσαρες χρόνο. Και τώ μεν ά. χρόνω να προσκλαίη, τώ δε β. νά άκροάζεται, τώ

γ. νά υποπίπτη, και τώ. δ. να στέκεται με τους πιστούς, και μετά ταύτα να μεταλαμβάνη. --

Συμφωνία, -

- η - - γν - - - ν

Τον πόρνο, ο μεν Νύσσης εννέα χρόνους κανονίζει έντώ δ. Κανόνι. Ο δε Βασίλειος ούτος, επτά, εν τώ νθ (1), ο δε
η η - -- 24: ν κυκία - αν -- του "Ωκιν και του έκαναν το ν' τα 1

Νηστε τις εν τω β' αυτού Κανόνι, δύο χρόνους, μετά ξηροφαγίας, και μετανοιών. Όρα και την έρμην του αζ της δ. και την

ιχνογραφιαν του ναου.

- (1) Διά τί δε εν μέντώ νθ’ αυτού επτά χρόνους κανονίζει τον πόρνον τέσσασσινέτεσιν ή επιτίμησες τους πορνεύονσιν, "Ωρισμένη δηλ. από τους

ο ίδιος ούτος Βασίλειος, έν δε τώ παρόντι, τέσσαρας μόνον χρόνους προ αυτού πατέρας, κατά τον Ζωναράν, και Βαλσαμώνα. Εις τούς ό

κυρίως μεν, διά τί οι προ του Βασιλείου πατέρες ούτω τους πόρνους ποίους ακολουθών, τούτο εδιώρισεν (ίσως δε κα επειδή, ουχί εις πόρ

επετίμησαν. Επειδή γαρ ό κ. της εν Αγκύρα εις επτά χρόνους κανο- νην άπλώς ήμαρτε, δια ασέλγεια, ο ταύτην άρπάσας, άλλες παρθέ

ζει την μοιχεία, ήτις είναι διπλή άμαρτία από την πορνεία, κατά νου, επί σκοπώ διά νά λάβη αυτήν νόμιμου αυτού γυναίκα), εις δε τον

του δ' του Νύσσης. Λοιπόν, κατά τον ακόλουθου λόγου, και η πορ- νθ. ιδίαν διαταγήν ποιείται του επιτιμίου των πόρων, και ακολού

νεία τις τέσσαρας χρόνους κανονίζεται από τους αυτούς πατέρας της θως βαρύτερου τούτους επιτιμά, διά τήν της εκκλησίας αύξησιν, και

εν Αγκύρα, ει και μη κανών εστι προφανώς τούτο διορίζον, όσον εις κραταίωσιν, και άρα την υποσημείωσιν του ογ. του ιδίου Βασιλείου,

την κατ' εμέ γνώσιν. Διά τούτο γαρ και είπε, ότι είναι ώρισμένη έν και τον ιή, αυτού κανόνα,
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Κανών ΚΓ'.

«Περί των δύω άδελφάς γαμούντων, ή άδελφος δυσι γαμουμένων, επιστολίδιον ήμύν έκπεφώνητα. Oύ το αντι

γραφον απεστείλαμένσου τή ευλαβεία. Ο δε άδελφού ιδίαν γυναίκα λαβών, ου πρότερον δεχθήσεται πριν απο

» στήνα αυτής.»

Ερμηνεία,

Η επιστολή όπου αναφέρει ο παρών Κανών, είναι ή προς Διόδωρον Επίσκοπο, ήτις είναι κανών πζ του αυτού Βα.

σιλείου. Εν εκείνη γάρ έμποδίζει ο Αγιος με γενναίους λογαριασμούς, και με τάς εκ του νόμου μαρτυρίας, ότι δεν πρέπει

ένας και ο αυτός να παίρνη της αποθανούσης γυναικός του την άδελφή». Ταυτόν ειπείν, δύω άδελφάς. Ούτε μία και η αυτή

γυναίκα νά λαμβάνη τον αδελφών του αποθανόντος άνδρός της, Όποιος δε εις τοιούτον άθεσμον γάμον περιπέση, δεν θέλει δεν

χθή εις μετάνοια, αν πρώτον δεν χωρίση αυτόν. Όρα και τον ιθ. Αποστολικόν,

Κανών ΚΔ.

«Χήραν την καταλεγείσαν εις τον αριθμών των χηρών, τούτ' έστι την διακονουμένην υπό της έκκλησίας, έκρι

ονεν ο Απόστολος γαμουμένην παροράσθαι. Ανδρι δε χηρεύσαντι ουδείς επίκειται νόμος, άλλ’ ικανόν τώ τοιούτω

» τότών διγάμων επιτίμιον. Η μέντοι χήρα έξηκονταετής γεγονεία, εάν έλητα πάλιν άνδρι συνοικείν, ού κατα

αξιωθήσεται της τού αγαθού κοινωνίας, έως άν του πάθους της ακαθαρσίας παύσητα. Εάν μέντοι προ έξήκοντα

νέτων αριθμήσωμεν αυτήν, ημέτερον το έγκλημα, ού, του γυναίου»,

Ερμηνεία

Το παλαιον, όσα χήρα ήτον τη αληθεια χήρα, και μεμονωμένα, ελπίζουσαι εις τον Θεόν, και σχολάζουσα εις τάς δή

σες, και προσευχάς νύκτα, και ήμέρα, αύτα εξήκοντα χρόνων γινόμενα, έτάττοντο εις το τάγμα των χηρών έντή έκκλη

σία, και υποσχόμενα να μην δευτερούπανδρευθούν, αλλά νά σωφρονούν, έτρέφοντο από τα σιτηρέσια, και βοηθείας της έκκλησίας,

Καθώς ταύτα λέγει ο Παύλος (ά, Τίμοθι έ. 5. 9. όρα και την υποσημείωσιν του μ. της σ') διά τούτο και ο παρών Κανών

λέγει, ότι, εάν καμμία άπό τάς τοιαύτας χήρας, νεωτέρα δηλ, συναριθμηθή εις το τάγμα των χηρών, και ύστερον υπαγόρευή,

κρίνει ό Παλος, νά παροράτα, ήτοι νά μή διακονήται πλέον από την έκκλησία, κατά τον Ζωναρά, (!) Εάν δε "α νδρας

χηρεύση, κανένας νόμος δεν είναι να τον εμποδίζη, ή να τον παιδεύη, εάν θέλη, δεύτερον να υπανδρευθή. Αλλά ικανών είναι εις

αυτόν να λαμβάνη το επιτίμιον των διγάμων, ήτοι το να κανονίζεται ένα, ή δύω χρόνους, κατά τον δ. του ιδίου Βασιλείου,

Εάν δε εξήκοντα χρόνων ούσα ή χήρα, ταχθή εις το τάγμα των χηρών, έπειτα: αύτη επιτιμάται να μη μεταλαμ

βάνη, έως όπου να χωρισθή από την εν γήρα ταύτην ακάθαρτον μίξ», και το άθεσμον συνοικέσιον. Εάν δε προ των έξκοντα

ε: συναριθμηθείσα αύτη από ημάς εις το τάγμα αυτό, υπανδρευθή, αυτή μεν είναι άξια συγχωρήσεως διά το νεαρόν της
ηλικίας της. Το δε έγκλημα είναι έδικόν μας, διατί παρέβημεν την διαταγήν του Παύλου, και συνηριθμήσαμεν αυτήν εις τό

χηρικών τάγμα, προτού να φθάση εις τους εξήκοντα χρόνους της ηλικίας της (;) -

-- Κανών ΚΕ.

---------

-

"Απστ, εξ' αν ν 4. ε» η κ. -- φ κινη, 2. ν εν ν -- - 5 αν - -, ΑγΗ

η:: - ο την διεφθαρμένη υφ' εαυτού εις γυναίκα κατεχων, το μεν επί τη φθορά επιτίμιον υποστήσεται

η κ. * την δε γυναίκα έχειν συγχωρηθήσεται».

Ερμηνεία,

Διορίζει ο παρών Κανών, ότι, άνισως τινάς φθείρη γυναίκα μή αρραβωνιασμένη» με άλλον, και μετά την φθοράν λάβη αυτή,

εις γυναίκα, κανονίζεται μεν διά τι έφθειρεν αυτήν προ του γάμου (2). Συγχωρείται δε να έχη αυτήν πάντοτε ώς γυναίκα του

Ανάγνωθι και τον ξζ. Αποστολικόν,

Κανών Kς".

: : : «Η πορνεία γάμος ουκ έστιν, αλλ' ουδέ γάμου αρχή. Ωστε, εάν ή δυνατόν, τους κατά πορνείανσυ

της κ. Ιοναπτομένους χωρίζεσθαι, τούτο κράτιστον. Εάν δε στέργωσιν εκ παντός τρόπου το συνοικέσιον, το μεν

» της πορνείας επιτίμιον γνωριζέτωσαν, Αφιέσθωσαν δε, να μη χερόν τι γένηται».

(1) Δύω πράγματα είναι άξια σημειώσεως εις το μέρος τούτο του

Κανόνος, Α. ότι ή υπανδρευομένη αύτη χήρα, και παρορωμένη, πρέπει

να προσδιορισθή, ότι είναι νεωτέρα, και ουχί εξήκοντα χρόνων, ώς ή

κατωτέρα, Β. ότι αγκαλά και ο Ζωναράς λέγη, ότι το να παροράται ή

χήρα αύτη δηλοι, το να μη τρέφεται από την εκκλησίαν. Έμοι όμως

δοκεί, ότι, δηλοί προς τούτοις και το να παραβλέπεται, και να μηχω

ρίζεται από τον γάμον, ώσπερ ή κατωτέρα εξηκονταετής χήρα. Πλην να

κανονίζεται και αυτή, και περισσότερον από το επιτίμιον του διγάμου

άνδρός, ώς βαρυτάτω υποκειμένη κρέματα, κατά τον ιή. τού αυτού Βα

σιλείου, και κατά τον Παύλον, διότι παρέβη την υπόσχεσιν όπου έ

δωκεν εις τον Χριστόν να μην υπανδρευθ, την οποίαν ο χήρος άνδρας

μη ποιήσας, μόνον το επιτίμιον των διγάμων λαμβάνει, και όχι άλλο

τι περισσότερον. Σημείωσα δε, ότι γυναίκες μόνον έτάττοντο εις τι

τάγμα των χηρών εν τη εκκλησία και έτρέφοντο τόσον διά το ασθενές

της γυναικείας φύσεως, όσον και να μή υπό τής πενίας στενοχωρούμε

να πορνεύσουν, ή υπανδρευθούν. Άνδρες δε χηρευόμενοι, εις τούτο δεν

συνηριθμούντο, διά το ανδρείον της φύσεως, με το οποίον αυτοί τα προ

ζωάρκειαν πολυτρόπως ποριζόμενοι, και μη υπό τής πενίας στενοχωριν

μενοι, εις δεύτερον γάμου, υπό κατηγορίαν όντα, και ακολούθως υποκει

μενον εις μετάνοιαν, κατά τον ζ. Νεοκαισαρ., ουκ ήρχοντο. -

(2) Το επιτίμιον δε της φθοράς ταύτης, ο μεν Βαλσαμών λέγει, ότι

είναι τρεις χρόνο, φέρων εις μαρτυρίαν τον λό. Βασιλ. Αληθέστερο

όμως, και ασφαλέστερον εις τέσσαρας χρόνους το επιτίμιον της φθορά

διορίζεται, κατά τον κβ. του Βασιλ.
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Ερμηνεία,

Συγχωρήσας ο άγιος εν τώ κβ. και κέ, νά συνάπτωνται οι προ του γάμου φθαρέντες, διορίζει τελευταίον εν τώ παρόντι

κανόνα καθολικών, και ακριβέστατον. Ότι, εκείνοι που πορνεύσουν μεν πρότερο, είτε με παρθένον, είτε με πόρνη, και μετά

την πορνείαν ζητούν να υπανδρευθούν, το σιγουρότερον και καλήτερον είναι, να μην υπανδρεύωνται. Αλλά, και εάν φθάσουν

να υπανδρευθούν, να χωρίζωνται. Επειδή ο γάμος διά τούτο λέγεται τίμιος, και η κοίτη αμίαντος, διά τι είναι καθαρός από

κάθε προηγουμένην άμαρτίαν και φθοράν. Η δε πορνεία, και φθορά, ούτε γάμος είναι, άλλ’ ούτε γάμου άρχή. Εάν δε οι

πορνεύσαντες αυτοί δεν στέργουν κατ' ουδένα τρόπον να χωρισθούν, να επιτιμώνται μεν ως πόρνοι, επτά χρόνους δηλαδή, να

αφίνωνται δε αχώριστοι, διά να μην ακολουθήση κανένα άλλο πράγμα χειρότερο», ήτοι, να μή και χωρισθέντες κρυφίως πορ

νεύωσιν, ή, να μη με άλλα πρόσωπα και οι δύω συναπτόμενοι εις γάμου, κρυφίως μοιχεύωσιν, ή, να μη φονεύσωσι τον εαυ

τόντους, τον υπερβολικών έρωτα, και τον χωρισμών μή υποφέροντες. Ανάγνωθι και τον ξζ. Αποστολικών, και την εις εκείνον

υποσημείωσιν.

Κανών ΚΖ'.

«Περί του Πρεσβυτέρου του κατά άγνοιανάθέσμω γάμω περπαρέντος, ώρισα ά έχρήν, καθέδρας μεν μετέχει,

ετών δέ λοιπών ενεργειών απέχεσθαι. Αρκετον γάρ τώ τοιούτω ή συγγνώμη. Εύλογείν δε έτερον, τον τά οικεία

τημελεν οφείλοντα τραύματα, ανακόλουθον. Εύλογία γάρ, άγιασμού μετάδοσις. Ο δε τούτο μη έχων, διά τό της

άγνοιας παράπτωμα, πώς έτέρω μεταδώσεις μήτε τοίνυν δημοσία, μήτε ιδία ευλογείτω. Μήτε το σώμα του Χρι

οστού κατανεμέτω έτέρος, Μήτε τι άλλο λειτουργείτω. Αλλά, αρκούμενος τη προεδρία, προσκλαέτω έτέρος και

»τώ Κυρίω, συγχωρηθήναι αυτώ το έκ της άγνοιας άμάρτημα».

Ερμηνεία,

Ο παρών κανών αυτολεξεί έρανισθείς από την σ’. κς αυτής έστι κανών. Oύ την ερμηνείαν εκείσε άνάγνωθ.

- Κανών ΚΗ'.

«Εκείνο γεμην γελοιόν μοι κατεφάνη, το εύξασθαί τίνα ύειων άπέχεσθαι κρεών. Ώστε, καταξίωσον διδάσκειν

αυτούς, τών άπαιδεύτων προσευχών, και επαγγελιών απέχεσθαι, την μέντο χρησιν, άδιάφορον είναι να τιμά και

συγχώρησαν. Ουδέν γάρ κτίσμα Θεού απόβλητον, μετ' ευχαριστίας λαμβανόμενον. Ώστε, ή ευχή καταγέλαστος,

νούχ ή αποχή άναγκαία».

Ερμηνεία,

Ήρωτήθη ο άγιος, άν δύναται τινας να παραβήν ρ ι γ ι 9 Α αν α Α Η

χοίρειου κρέας. Και άποκρίνεται, ότι η υπόσχεσις

την ευχή, ήτοι την υπόσχεσιν, όπου έκαμε προς τον Θεόν, να μη φάγη

αύτη είναι άξια γέλωτος. Διά τούτο, πρέπει νά διδάσκωνται οι τοιούτο, το -
αύτας μέν άλό α Α - η ν' ις το εξής. Την δε μεταγείο Δυ - αντίων ών, διά τά οποία έφθασα

ς μεν αλόγους υποσχέσεις, νά μή κάμνουν εις το εξής. Την δε μεταχείρισιν τών χοιρείων κρεών, διά τά οποία έφθασαν

να υποσχεθούν, να την έχουν αδιάφορον (1), ήτοι, επίσης να έχουν, και το νά μή φάγουν αυτά, και το νά τά φάγουν. Επει

δή, κατά τον Παύλον, κανένα κτίσμα Θεού δεν είναι απόβλητο, καθ’ό κτίσμα, ευχαριστίας έσθόμενον. Όρα και τον ιδ. της ς".

(1) Όρα, ότι ο Μέγας Βασίλειος λέγων παρατετηρημένως να ήναι α

διάφορος μόνον, και όχι συγκεχωρημένη ή τών υποσχεθέντων χοιρείων

κρεών μεταχείρισις, μάς δίδει να καταλάβωμεν, ότι ουδε αυταί αι ά

ξιογέλαστοι υποσχέσεις, τας οποίας ήθελε κάμει τινάς εις τόν Θεόν, δεν

πρέπει να παραβαίνωνται. Ει δε αι τοιαύται δεν πρέπει να παραβαίνων

ται, πόσω μάλλον δεν ήμπορεί να παραβή τινας τα μετά λόγου ταξίμα

τα, όπου ήθελε κάμει προς τον Θεόν. Όθεν, όλοι εκείνοι όπου, ή εν και

ρώ ανάγκης, ή χωρίς ανάγκην, τάξουν εις τόν Θεόν, ή να γίνουν καλό

γηροι, ή να υπάγουν εις προσκύνησιν του ζωοποιού Τάφου, ή άλλων

ιερών Μοναστηρίων, και λειψάνων, ή να δώσουν ελεημοσύνας, ή να συ

στήσουν σχολεία, ή μοναστήρια, ή να κάμουν την τάδε νηστείαν, ή άλλην

καμμίαν αγαθοεργίαν και άρετήν, αυτοί χρεωστούν, όχι μόνον εξάπαν

τος να τελειώνουν τα ταξίματα αυτά, αλλά και μίαν ώραν πρότερον,

χωρίς να αναβάλλουν τον καιρόν. Διά τί, άν βραδύνουν νά τάς τε

λειώσουν, μεγάλως άμαρτάνουν. Όθεν, από το ένα μέρος ό Θεός, ποτέ

μεν με το στόμα του προφήτου Μωυσέως λέγει, «Εάν δε εύξη ευχήν

»Κυρίω τω Θεώσου, ου χρονιες αποδούναι αυτήν, ότι εκζητών, έκζητή

»σει Κύριος ό Θεός σου παρά σού, και έστα έν σοί άμαρτία. - (Δευ

τερον. κγ', 21.) Ποτέ δε με το στόμα του σοφού Σειράχ. «Mή έμπο

: του αποδούναι ευχήν ευκαίρως, και μη μείνης έως θανάτου δι

»καιωθήναι.» Σειράχ ή 22). Από δε το άλλο μέρος, ο θείος Γρηγόριος

ό Διάλογος ελέγχει την "Ρουστικιανή» πατρικίαν "Ρωμαίαν, διά τί, υπεσχέ

θη μεν να υπάγη να προσκυνήση εις τά "Ιεροσόλυμα, έπειτα, πηγαίνουσα

εις Κωνσταντινούπολιν, να εκείθεν απέλθη, έχασομέρει, και δεν ετελείωνε

το συντομώτερον την υπόσχεσίν της Διά τούτο, εκείνοι όπου παρα

βαίνουν τάς προς τον Θεόν υποσχέσεις των και ταξίματα, και μάλιστα

εκείνοι όπου τάξουν να γίνουν καλόγηροι και δεν γίνονται, εξολοθρεύον

ται και αυτοί, και τα όσπήτιά των, και προκοπήν καμμίαν δεν βλέ.

πουσιν εις ταύτην την ζωήν. Επειδή, πριν μεν να τάξουν, πρέπει να

στοχάζονται τον εαυτόν τους, αν ήναι ικανοί να τελειώσουν το τάξιμόν

των. Αφού δε το τάξουν μίαν φοράν, πλέον δεν δύνανται να το παραβούν.

Διά τι πειράζουσι και γελούσι τόν Θεόν, ώς λέγει ό Σειράχ (κεφ. ιή.

22). «Πριν εύξασθαι, ετοίμασον σεαυτόν, και μη γίνου ως άνθρωπος

» πειράζων τόν Κύριον. » Εάν δε δεν θέλουν να τάξουν, εις τούτο άμαρ

τίαν δεν έχουν, αλλ' ούτε ό Θεός τούς βιάζει. «Εάν χάρ, φησε -

» θέλης εται ουκ έστιν εν σοίε: :

ακούσουν και τον προφήτην Δαβίδ λέγοντα, «Αποδώσω σοι τάς ευχάς

μου, άς διέστειλε τα χείλη μου, και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλί

ψει μου» (Ψαλμ. 65. 13) και τον Ιωνάν. «Όσα ηύξάμην, αποδώσω

»σοι εις σωτηρίαν μου τώ. Κυρίω». Και τούτο δε πρέπει να σημειώσω

μεν εδώ, ό Θεός προσταζει εις τούς Αριθμούς (κεφ. λ.

θυγάτηρ τινος νέα (υπεξουσία ούσα δηλαδή ακόμη εις τον πατέρα της,

κατά τόν Θεοδώρητον, και Προκόπιον) τάξη καμμίαν υπόσχεσιν προς

τον θεόν, και ο πατήρ της άκουσας την τοιαύτην υπόσχεσιν, σιωπήση,

και δεν είπε τίποτε, ή υπόσχεσις αυτή, πρέπει εξάπαντος να μένη

βέβαια, και να τελειούται. Eι δε ό πατήρ της δεν θέληση την τοιαύτην

υπόσχεσιν. Αλλ' όταν την ακούση, της είπή ότι δεν την στέργει, ή υπόσχεσις

αύτη να γίνεται άκυρος. Και ο Κύριος θέλει συγχωρήσει την υποσχεθείσαν γυ

ναϊκα, διά την παράβασιν της τοιαύτης υποσχέσεως. Τούτο το ίδιον προστά

ζει να γίνεται και εις τηνύπανδρον γυναίκα, αν ο άνδρας της σιωπήση, ή ένα

τιωθή εις την υπόσχεσιν της γυναικός του. Εντεύθεν λοιπόν αντιστρόφως συν

άγεται, ότι, και αν οι γονείς όπου έχουν υπεξούσια τέκνα των, τα ταξουν εις

τον Θεόν να καλογηρεύσουν, ή άλλην άγαθοεργίαν να κάμουν, παρακι

νηθέντες από κίνδυνου ασθενείας, ή από άλλο σύμβημα, χρεωστούν τα

τοιαύτα τέκνα να τελειώσουν τό τοιούτον τάξιμον, όπου έκαμαν περί

αυτών οι γονείς των Καν και γίνουν αυτεξούσια, και ελεύθερα απο την

υπεξουσιότητα. Διατί, όταν ετάχθησαν, ήτον υπεξούσια, και μάλιστα

άν αυτά εσιώπησαν, όταν τα έταζαν οι γονείς των. Πρέπει όμως και
--

-
--

1) πώς, άνισως
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- Κανών ΚΘ.

«Αρχοντας μέντοι ομνύειν έπι τώ κακοποιείν τούς άρχομένους, και πάνυ θεραπεύεσθαι προσήκει. Θεραπεία δε

»τούτων διττή. Μία μέν, μη ομνύειν αυτούς διδάσκεσθαι προχείρως. Έτέραδέ, μη επιμένειν έντας πονηραις κρί

»σεσν. Ώστε, όρκω προληφθείς τις εις κακοποιίαν ετέρου, την μεν επί τη προπετεία του όρκου, μετάνοιαν, επιδει

»κνύσθω. Μη μέντοι προσχήματι ευλαβείας την πονηρίαν εαυτού βεβαιούτω. Ουδέ γάρ Hρώδη σαγήνεγκεν ευορ

»κήσαντι. Ος, να μη επιορκήση δήθεν, φονεύς έγένετο του προφήτου. Καθάπαξ μεν ό όρκος απηγόρευτα. Πολ

αλώ δέ που εικός τον έπι κακώ γινόμενον κατακεκρίσθαι. "Ωστε μεταφρονείν χρή τον ομνύοντα, ουχί σπουδάζειν

»βεβαιούν αυτού το ανόσιον. Εξέτασον γάρ πλατύτερον την άτοπίαν. Eί τις ομόσειεν εξορύξειν τούς όφθαλμούς

του αδελφού, ει καλόν το τοιούτον εις έργον άγαγεΐν αυτό; ε τις φονεύσεν; ει τις όλως δι’ όρκου εντολήν

: ρή τινα παραιήσεσθαι; ώμοσα γαρ κα έστησα, ούχι την αμαρτία, αλλά τού φυλάξεθα τά κρίματα τής

ν δικαιοσύνης ΟΤΟΕ)». Ωσπερδε την εντολήν άμεταθέτος κρέμασι προσήκει βεβαιούσθαι, ούτω την άμαρτίαν

»παντοίος καθήκει άκυρούσθαι και άφανίζεσθαι».

-- Ερμηνεία,

Διορίζει ο παρών Κανών, ότι, άνισως κανένας άρχωντας ομόση διά νά κακοποιήση τινά, αυτός πρώτον μεν πρέπει να δι

δάσκεται νά μήν ομνύη ευκόλως, και προς τούτοις να μετανοή διά τον προπετή αυτόν όρκον όπου έκαμε. Δεύτερον δε, να μην

μείνη εις την κακήν αυτήν απόφασιν, όπου έκαμε να κακοποιήση, θέλωντας τάχα να φυλάξη τον όρκον από ευλάβειαν. Διότι

ουδε τον Ηρώδην ωφέλησε τίποτε ή φύλαξις του όρκου, όστις διά νά μήν παραβή τάχα τον όρκον του, εφόνευσε τον Ιωάννη,

Μάλλον γάρ ήθελεν ωφελήσει αυτόν, το να παραβή τον όρκον, και να μη κάμη τοιούτον άδικον φόνο. Και κάθε μεν όρκος

άπλώς καθάπαξ, ήγουν τελείως, και ολοτελώς, είναι έμποδισμένος από το ιερόν Ευαγγέλιον, είτε διά καλών γένη, είτε διά κακόν,

Πολλώ δε περισσότερον είναι κατακεκριμένος εκείνος, που γένηδιά κακόν. Ώστε, και εκείνος που ομόσει διά νά κακοποιήση

τινά, δεν πρέπει να βεβαιώση το κακόν αυτό διά τον όρκο, αλλά να μετανοή, διά τί όλως έκαμε τοιούτον όρκον. Καθώς και

άντινας, λόγου χάριν, ήθελεν ομόσει νά ευγάλη τά ομμάτια του αδελφού του, ή νά φονεύση, ή να παραβήκαμμίαν εντολήν

του Κυρίου, δεν ήταν καλόν να φέρη εις έκβασιν ταύτα διά τον όρκο». Επειδή λέγει ο Δαβίδ προ τόν Θεόν. «Ωμοσα, και

νέστερέωσα τον όρκον μου, όχι διά νά άμαρτήσω, αλλά διά νά φυλάξω τά κρίματα της δικαιοσύνης σου». Και λοιπόν, κα

θώς: πρέπον να βεβαιώνωμεν τας εντολάς του Κυρίου με αποφάσεις στερεάς, έτζι εξ έναντίας είναι πρέπον νά άκυρώνω

μεν κάθε απόφασιν πού κάμομεν, διά νά άμαρτήσωμεν. Όρα και τον ηδ. της σ'.

Κανών Λ.

«Περί των άρπαζόντων Κανόνα παλαιών ούκ έχομεν, ιδίαν δε γνώμην έποιησάμεθα. Τρία έτη και αυτούς, και

» τους συναρπάζοντας αυτούς έξω τών ευχών γίνεσθαι. Το δέμή βιαίως γενόμενον, ανεύθυνόν έστιν, όταν μή φθο

κρά ή, μηδέ κλοπή ήγουμένη του πράγματος. Αυτεξουσία δε ή χήρα, και επ' αυτή το ακολουθήσα. Ωστε των

«σχημάτων ήμνού φροντιστέον». α - -

-- Ερμηνεία,

Εκείνους όπου άρπάζουν γυναίκας, ή συνεργούν εις την τοιαύτην άρπαγή, πρώτος ούτος ο "Αγιος εν τώ παρόντι κανόνι

τρεις χρόνους κανοίξει να στέκονται είο των εχόντων λεγομένων εις τούς υποπίπτοντας. Ταυτόν ειπείν, νά στέκωνται έν

τώ προνάω μετά των ακροωμένων. Ο γάρ κζ' της δ' περί άρπαζόντων γυναίκας διορίζων, ύστερος από τον παρόντα εστίν.

Εάν δε αυτεξουσία ούσα ή γυνή, και όχι υπεξουσία εις πατέρα, ή αυθέντη, θεληματικώς ήκολούθησεν εις τον άνδρα χωρίς να

βιασθή, ανεπιτίμητος είναι ο ταύτην λαβών. Εάν όμως δεν έφθειρεν αυτήν, ή κρυφίως έσμιξε» με αυτήν (τούτο γαρ δηλοί

ή φθορά και η κλοπή). Ωςτε, και εάν χήρα αυτεξουσία ούσα, και εις την θέλησίν της έχουσα το να ακολουθήση, ει μη, έν

τρεπομένη δε ίσως να φανή, ότι δίδει τον εαυτόν της αφ' εαυτής εις τον αγαπητικόν της, σχηματισθή μεν κατά το φαινόμενον,

ότι εκείνος την ήρπασε, κατά αλήθειαν δε, αυτή εις εκείνον ήκολούθησε». Εάν, λέγω, τούτο ακολουθήση, ανεύθυνος είναι ο ταύ

την λαβών. Ημείς γαρ, όχι τον καθ' υπόκρισιν αυτών σχηματισμών της άρπαγής στοχαζόμεθα (1), αλλά την κατά αλήθεια»

ακολούθησιν της χήρας. Όρα και τον κ. της δ. -

Κανών ΛΑ.

της, της Ι. «Ή αναχωρήσαντος του άνδρός, και άφανούς όντος, προτού πυσθήναι περί του θανάτου αυτού, έτί

κρω συνοικήσασα μοιχάται».

οι γονείς, να ενθυμίζουν εις τα τοιαύτα τέκνα το τάξιμου αυτό. Και να μονάσουν και τα δύο μέρη, καλώς. Ει δε, εάν αποθάνη ή γυνή αυ

μάλιστα, άν τα έταξαν να καλογηρεύσουν, πρέπει να τα γυμνάζουν, τών, εξάπαντος πρέπει να πληρώσουν το ταξιμόν τους και να καλογη,

και να τα παιδαγωγούν προς την τοιαύτην ζωήν, προσφέροντές τα εις βεύουν.

τον Θεόν, ώς ή Άννα τον Σαμουήλ. Έως πότε δε είναι τα τέκνα υπε- 1) Ότι δε τά σχήματα όπου λέγει εδώ ό κανών, τον σχηματισμών

ξούσια, άρα τον μβ. της εν Καρθαγ. Όρα δε και τον ιθ. της εν Αγκύ- της άρπαγής δηλούσιν, ο ίδιος Βασίλ, τούτο ερμηνεύει εις τον υγ. κανό

ρα. Πώς κανονίζει εκείνους όπου υποσχεθούν να φυλάξουν Παρθενίαν, έ

πειτα την αθετήσουν. Δια τούτο και όσοι έταξαν μεν πρότερον να κα

λογηρεύσουν, ύστερον δε υπανδρεύθησαν, ούτοι πρέπει να μετανοούν διά

την παράβασιν του ταξίματος όπου έκαμαν, και αν μέν δυνηθούν να

καταπείσουν τις γυναίκας των εις το να χωρισθούν μετά συμφωνίας και

- -- - -- ν -- - - - - - --

να του φανερώτατα. Όθεν ου λέγουσιν ορθώς εκείνοι που διά σχήμα

τα εννοούσε το πενθικόν τών χηρών σχήμα, ή το σχήμα των ιματίων,

με το όποιον προεδοκίμαζαν, όσα χήρα ήθελον να καταλεχθούν εν τη
- - - - - -- - 1 - - - - - -

έκκλησία εις το ταγμα των χηρων. Ανοίκια γαρ ταύτα εις το αλη

θές νόημα του Κανόνος.

α

ν

ι

1.
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Ερμηνεία

Αυτολεξεί ο παρών κανών έρανίσθη από τον τγ. της ς" και όρα την ερμηνείαν αυτού εκεί.

Κανών Λ.Β.

«Οι την προς θάνατον άμαρτίαν αμαρτάνοντες Κληρικοί, του βαθμού μεν κατάγονται, της κοινωνίας : τι
- - -- -- -η ν -- ν ν ν φ, η ν ς ζ". Ο Χά.

δε των λαϊκών ουκ έξεργονται. Ου γαρ έκδικήσεις δίς επί το αυτό». της έν Καρθ.

λέ. Βασιλ. ν’.

ιζ".λβ".α -

Ερμηνεία,

Έστιν αμαρτία προς θάνατον, και έστιν αμαρτία μή προς θάνατον, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης (ά, επιστολ. έ. 16. 17)

κατά άλλους λοιπον πατέρας, και μάλιστα, κατά τον Μητροφάνην Σμύρνης εν τη ερμηνεία των καθολικών επιστολών, άλλως

ερμηνεύεται ή προς θάνατον, και μη προς θάνατον αμαρτία. Κατά δε τον Ζωναρά, αμαρτία προς θάνατον είναι η μέχρι πρά
ξεως προχωρήσασα άμαρτία, ούσα δηλ. θανάσιμος, και κατά το είδος. Μη προς θάνατον δε άμαρτία, ή μή έλθούσα έως εις

πράξιν και έργο, αλλά σταθείσα έως εις την συγκατάθεσιν (1) (Και όρα τον δ' της έν Νεοκ) λέγει ούν ο παρών Κανών,

ότι όσοι κληρικοί πράξουν τοιαύτην αμαρτίαν θανάσιμο, καθαιρούνται μεν, δεν έκβάλλονται δε και από την κοινωνία, ήτοι από

το να συμπροσεύχωνται με τους λαϊκούς, κατ' εκείνο το: ουκ έκδικήσεις δίς επί το αυτό. Δεν κοινωνούν όμως οι

τοιούτοι και τα θεία μυστήρια. Ανάγνωθι και τον κέ. Αποστολικό, και γ. του ιδίου τούτου Βασιλείου.

Κανών ΛΓ'.
-

«Η γυνή ή διά της οδού κυήσασα, και αμελήσασα του κυήματος, τώ του φονέως εγκλήματι υποκείσθω». Αποτ, τι

-------- Ερμηνεία

Διορίζει ο παρών Κανών, ότι άνισως γυναίκα εις τον δρόμον ευρισκομένη, τύχη να γεννήση, εάν αμελήση του παιδίου της,

και αποθάνη, ώς φονεύτρια κανονίζεται,

Συμφωνία,

Παρομοίως δε και ο νβ. τού αυτού Βασιλείου πλατύτερον λέγει, ότι εάν γεννήση γυναίκα εις τον δρόμο, και δυναμένη να

ζωογονήση το βρέφος της, το αφήση και αποθάνη, ή διά νά σκεπάση την αμαρτίαν της, έκ πορνείας, η μοιχείας αυτό συλλα

βούσα, ή θηριωδώς και απανθρώπως καταφρονήσασα του παιδίου της, ώς φονεύτρια καταδικάζεται. Η και αν δεν αποθάνη το

παιδίο, άλλ. ευρών αυτό άλλως τινάς το πάρη και το ζωογονήση, πάλιν ή μήτηρ του ώς φονεύτρια κατακρίνεται, κατά τον Ζω

ναρά, διατί άφηκεν αυτό από αμέλειάν της ανεπιμέλητο, και όσον το εις αυτήν μέρος, άφηκε να αποθάνη αυτό. Εάν όμως
δεν είχε τον τρόπον να το ζωογονήση δι ερημίαν και στέρησιν των αναγκαίων, και εκ τούτου απέθανε το βρέφος, συγχωρήσεως
- - - - α » -- -- ν και - ι -

αξία είναι και η μήτηρ του, κατά τον αυτόν να του Βασιλ. άρα και τον ξς. Αποστολικόν,

Κανών ΛΔ.

«Τάς μοιχευθείσας γυναίκας, και εξαγορευούσας δι’ ευλάβειαν, ή όπωσούν έλε ένας, δημοσιεύειν μεν έκώ
αν ν ν » αν 1 - η

•λυσαν οι Πατέρες ήμών, να μη θανάτου αιτίαν παράσχωμεν ελεγχθείσας. Ίστασθαι δε αυτάς άνευ κοινωνίας

προσέταξαν μέχρι του συμπληρωθήνα τον χρόνον της μετανοίας».

Ερμηνεία

Ανίσως γυνή ύπανδρος μοιχευθή με άλλον, και ευλαβουμένη, ήτοι φοβουμένη, την μέλλουσαν κρίσι», εξομολογηθή το άμάρ

τημα, ή από μέρους φανερωθή, τυχόν διατί έγγαστρώθη, ή διατί έγέννησε, λείποντος μακράν του άνδρός της, έπρόσταξαν

οι πατέρες, ότι αυτή να μη δημοσιεύεται, ήτοι νά μή βάλλεται εις τους τόπους των μετανοούντων, προσκλαόντων δηλ., ά

αρρωμένων, και υποπίπτόντων. Ένα μή οι βλέποντες αυτήν ευγαίνουσαν εκ της εκκλησίας με τους κατηχουμένους, η έντώ Νά

θηκε ισταμένη, καταλάβουν, ότι βεβαιότατα ήμαρτε, και προ των άλλων αμαρτημάτων, το της μοιχείας έγκλημα προσάψουν

εις αυτήν. Και έτζι το επιτίμιον αυτό θέλει γενει εις αυτήν αιτία θανάτου. Μαθών γάρ τούτο ο άνήρ αυτής, ίσως φονεύσει
αυτήν, κατ' εκείνο το Σολομώντιον. «Μεστός ζήλου θυμός ανδρός αυτής». Διά τούτο λοιπόν οι πατέρες έπρόσταξαν, πριν ς".

α τοιαύται γυναίκες να στέκωνται έντή έκκλησία μαζί με τους άλλους πιστούς, χωρίς όμως και να μεταλαμβά- *

νουν, έως πού να τελειώση ο διωρισμένος καιρός της μετανοίας των (2)

Κανών ΑΕ. -

«Έπι του καταλειφθέντος ανδρός υπό της γυναικός, την αιτίαν χρήσκοπείν της εγκαταλείψεως. Κάν φανή ά

(1) Είπα δε, ότι η θανάσιμος αύτη αμαρτία, καθώς την ορίζει ό έντώ παρόντι προς θάνατον αμαρτίαν, ήρμήνευσε την επάγονταν κεφα

- ------------ --------------------------------------- , ----- , ----- , ----- , --

Ζωναράς, πρέπει να ήνα της πράξεως και του έργου, ήτοι διά σώμα

τος γινομένη αμαρτία, και κατ' είδος ούσα θανάσιμος, καθαιρετική έστιν
ώς είναι ή βλασφημία, ή επιορκία, κατά τον κέ. Αποστολικόν. Αλλά

και η εν τη διανοία και τη ψυχή γινομένη άμαρτία, και κατ' είδος ούσα

θανάσιμος, καθαιρετική και αύτη έστιν, εάν φανερώθη εις τα έξω ώς είναι η

υπερηφάνεια, ή ή αίρεση, κατά τον β' της ά. Ο δε Βαλσαμών, την

λικήν τιμωρίαν. Όρα και την υποσημ. τού έ τής ζ

(2) Παρομοίως και ό Νηστευτής, εν τώ λγ' αυτού κανόνι λέγει, ότι

καμμία γυναίκα ούτε λαϊκή, ούτε Mονάζουσα, να μην εκβάλλητα από

την εκκλησίαν δια οιονδήποτε πταίσμα. Και άρα την ερμηνεία του αύ,
τού Κανόνος του Νηστευτού.
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αλόγως άναχωρήσασα, όμέν συγγνώμης έστιν άξιος, ή

»τή έκκλησία δοθήσεται».

δε, επιτιμίου. Η δε συγγνώμη τούτω προς το κοινωνεί

Ερμηνεία,

Εάν ή γυναίκα άφήση τον άνδρα της, πρέπει να εξετάζεται διά ποίαν αιτίαν άφηκεν αυτών, το δε υπόλοιπον του κανόνος

αυτολεξεί έρανίσθη από τον πζ. της σ'. και άρα την ερμηνείαν αυτού έχει -

Κανών Λς".

«Στρατιώτίδες, αϊ των ανδρών αυτών άφανών όντων γαμηθείσα, τώ αυτώ υπόκεινται λόγω, ώσπερ και αι

διά την αποδημίαν των ανδρών, μη αναμείνασαι την επάνοδον. Πλην, έχει τινά συγγνώμη» το πράγμα ένταύθα,
ν ν -- ν ν ν - ν

»διά τό μάλλον προς θάνατον είναι την υπόνοιαν».

Ερμηνεία

Ούτος ο Κανών αυτολεξεί έρανίσθη από τον ηγ. της ς. Και άρα την ερμηνείαν αυτού εκεί

Κανών ΛΖ'.

--

«Μετά το αφαιρεθήνα την άλλοτρίαν ό γαμήσας, έπι μεν τη πρώτη, μοιχείας έγκληθήσεται, έπι δε τη δευ

ντέρα άνέγκλητος έσται».

Ερμηνεία,

Κατά τον Κανόνα τούτον, άνισως τινάς λάβη παρανόμως την αρραβωνιαστή, ή την γυναίκα τινός, έπειτα την πάρη άπό αυ

τον ο έχων αυτήν άνδρας, και αυτός με άλλην ελευθέραν από άνδρα γυναίκα υπανδρευθή, διά μεν την εις την πρώτην εκείνη
ν α

ξένην γυναίκα άμαρτίαν του, ώς μοιχός θέλει κανονισθή. Διά δε την δευτέραν γυναίκα, είναι άνεύθυνος,

Κανών ΛΗ". "

«Αι κόρα, αι παρά γνώμην του πατρός άκολουθήσασα, πορνεύουσι. Διαλλαγέντων δε των γονέων, δοκεί θε

οραπείαν λαμβάνειν το πράγμα. Ουκ ευθύς δε εις την κοινωνίαν αποκαθίστανται. Αλλ' επιτιμηθήσονται τρία έτη».

Ερμηνεία,

Διορίζει ο παρών Κανών, ότι όσα κόρα και παρθένοι, υπεξούσιοι ούσα εις τον πατέρα των, παρά γνώμην αυτού ήκολού

θησαν, ήτοι θεληματικώς άφ' εαυτών έδωκαν τον εαυτόν των εις τους αγαπητικούς των, αυτα πορνεύρυσι, και ουχί υπανδρεύς

ονται. Εάν δε μετά ταύτα διαλλαγώσι, και συναινέσουν οι γονείς των τοιούτων παρθένων, εις το να συγκατοικούν με αυτάς
ν ν - Σ) - Α σε ένα ή » » - -- έων ---- ν 5 - ν ν --

οι άγαπητικοί, και φθορείς αυτών, φαίνεται μεν, ότι το εξ αρχήςγια ιατρεύεται, και η πορνεία αυτών εις γάμον και

υπανδρεία, μεταβάλλεται (!), όμως δεν συγχωρούνται και παρευθύς ν

ναίκες, αλλά κανονίζονται τρία έτη.

μεταλαμβάνουν οι τούτο ποιούντες άνδρες τε και γυ

Συμφωνία,

Ότι δε οι παρά γνώμην των πατέρων, και των αυθεντών, γινόμενοι γάμοι των υπεξουσίων αυτοίς θυγατέρων, και δούλων,

ώς πορνεία λογίζονται, και διαλύονται, μετά δε την συναίνεσιν αυτών, λαμβάνουσι το βέβαιον, και γάμοι τή αληθεία εισί δη

λούσι και ο μ. και μά, και ο μβ. του αυτού Βασιλείου. Όρα και την υποσημείωσιν του αζ και του μβ. της εν Καρθαγ.

Κανών Αθ.

- - - - ν ν ν -

«Η τω μοιχω συζώσα, μοιχαλίς έστι πάντα τον χρονον».

Σ -- -

Εκείνη η γυνή, ήτις έχουσα άνδρα, έμοιχεύθη από άλλον. Έπειτα, ή τον ζώντα άνδρα της άφηση,

αφού αποθάνη ο άνδρας της, λάβη αυτόν άνδρα, και συμβιοι με αυτόν (2), αυτή, λέγω, κατά τον κανόνα

-A

χεύσαντα αυτήν, ή

Ερμηνεία,

και ακολουθήση τον μοι

(1) Διό και Λέων, και Κωνσταντίνος οι βασιλείς εν τη συντόμω εκ

λογή των νόμων ορίζουν τον γάμου, ότι συνίσταται εγγράφως, ή αγράφως όταν

όμεν άνδρας ήναι χρόνων ιέ, ή δε γυνή ιγ., και θέλουσιν ένας τον άλ

λον, προηγουμένης όμως και της θελήσεως των γονέων αυτών, (τίτλ.

εβ. σελ. 101. του β. βιβλ. Γιούρ. Γραικ). Όθεν ουδε μετά την διαλ

λαγήν των γονέων, οι νόμοι δεν συγχωρούν να γίνεται το συνοικέσιον

τούτο. Βασιλ. βιβλ. ξ". τίτλ. νή.

(2) Διό και οι πολιτικοί νόμοι διορίζουν συμφώνως με τον παρόν

τα κανόνα, ότι η γυνή εκείνη, όπου μίαν φοράν μοιχευθή, αν και

μετά ταύτα λάθη άνδρα τον μοιχόν, δεν σβύνεται το έγκλημα της μοι

χείας, με το σχήμα του μετά την μοιχείαν γενομένου γάμου" (Mοιχοι

γαρ και οι δύω εισι, δηλαδή, και μετά τον γάμον Μιχαήλ Ατταλειά

της εν τή συνόψ. τίτλ. ό). Όθεν, και ό Θεός περισσότερον ώργέσθη

κατά του Δαβίδ, διά τι επήρεν εις γυναικά του την Βηρσαβεέ μετά τον

θάνατον του Ουρίου, κατά τον Θεοδώρητον, παρά όπου ώργισθη διά

τί την εμοίχευσε ζώντος εκείνου. Είπε γαρ αυτώ διά του Νάθαν, «και

» νύν, ουκ άποστήσεται "ρομφαία άπό τού οίκου σου, έως αιώνος, άνθ’

νών ότι εξουδένωσάς με, και έλαβες την γυναίκα Ουρίου του Χετταίον,

ντού είναι σου εις γυναίκα» (β. Βασιλ. ιβ. 1).
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-- ν αν

τούτον, κάν και τους ιδ. χρόνους το επίμοντς μοιχείας επλήρωσε μοχαλς όμως ενα λας τοις χρόνους, κατά τούς
ν ν

οποίους συζή με τον μοιχόν. Mή άπέχουσα γας άπό την άμαρτία, άλλ επιμένονται εις αυτήν, ούτε εις μετάνοιαν οιχεται,
- -- Α ν αν ν - » α

ούτε πιστεύεται ότι μενανοεί, και ακολούθως ούτε συγχώρησιν λαμβάνει ποτέ, έως ού να χωρισθή άπό τον μοιχόν. Ορα και

την υποσημείωσιν τού β. της έν Νεοκαισι

Κανών Μ.

Αποστ πβ.
α η ν -- - η η - ν η -- η ν α ν η".- - τής δ. δ. της

«Η πρα γνωμην του δεσπότου ανδρι εαυτη εκδούσα έπρενσεν π δι μετά ταύτα, πεπαρρησία-Ι:

»σμένω γάμω χρησαμένη, έγήματο. Ωστε, εκείνο μεν, πορνεία. Τούτο δε, γάμος. Αι γάρ συνθήκαι των :
α - ν. - - Ε - ΟΑ -

»ύπεξουσίων, ουδέν έχουσι βέβαιον». :
κά, μβ.

Ερμηνεία,

Ανίσως η υπεξουσία, ούσα δούλη, δώση τον εαυτόν της εις άνδρα, χωρίς την γνώμην του αυθέντου της, επόρνευσε με τούτο

όπου έκαμεν. Επειδή, αι συμφωνία και οι ορισμοί που δώσουν εκείνα, όπου είναι υπό εξουσίαν αυθεντών, αβέβαιο είναι και

άκυροι (1). Εάν δε μετά ταύτα, ή ο αυθέντης αυτής συγχωρήση νά κάμη τούτο, ή και τελείως την ελευθερώση (2), και φα

νερον γάμον ή τοιαύτη δούλη ποιήση, τότε, ουχί ως πόρνη λογίζεται, άλλ’ ώς νομίμως υπανδρευθείσα Όρα και τον πρ. Απο

ετολικών, και τον λή. του Βασιλείου.

Κανών MA".

α -- ν - , Αποστ πβ.

«Η έν τη χηρεία εξουσίαν έχουσα έαυτής συνοικείν, ανέγκλητος (Ει μηδείς έστιν ό διασπώντδ συ- τις:νοικέσιον) του Αποστόλου ειπόντος, «εάν δε αποθάνη ό ανήρ, ελευθέρα έστιν, ώθέλει γαμηθήναι, μό- αν .. τής έν

: γ. της
-- Α. -

ονονέν Κυρίω». ν Καρθ. γ'.

η Βασιλμ".

μά, μβ.

ά, Κορ.ς".39.

5.- , "ν -- ήτεξαντι α δ ν" » - ν Κ θώς λέ φ ύλ - ν 1 - ν ν Ρωμ. - 2.

Εάν χήρα τις αυτεξουσία ούσα, δευτερογαμήση, άκατηγόρητος είναι. Καθώς λέγει ο Παύλος περί αυτής, ότι, εάν αποθάνη
- -- - ν

ο άνδρας της, ελευθέρα είναι με όποιον θέλει νά δευτερούπανδρευθή, πλην εν Κυρίω (3), δηλαδή όχι με άπιστον και αιρετικών,

ή και συγγενή, κεκωλυμένον εκ του νόμου, άλλά με πιστών και ορθόδοξον, και ακώλυτον όντα υπό του νόμου. Το δένει μη

δείς έστιν ο διασπών το συνοικέσιον, δηλοί ότι, εάν τινες υπεξουσίαν έχουσιν αυτήν, πατήρ, ή πάππος, ή αυθέντης, δύνανται

να διαλύσουν τον γάμον της, άνισως δεν θέλουν να συναινέσουν εις αυτόν (4). Όρα και την υποσημείωσιν του πρ. Αποστο

λικού, και τον λή. τού αυτού. Βασιλείου,

Ερμηνεία,

Κανών MB.

Οι άνευ των κρατούντων γάμο, πορνεία εισιν. Ούτε ούν πατρός ζώντος, ούτε δεσπότου, οι συνιόντες άνεύθυ

νοί εισιν, έως άν έπινεύσωσιν οι κύριοι την συνοίκησιν. Τότε γάρ λαμβάνει το του γάμου βέβαιον

Ερμηνεία,

Ο Κανών ούτος ανακεφαλαίωσις είναι των ανωτέρων τριών Κανόνων, του λή, του μ. και μά, λέγων, ότι, εάν υπεξουσία θυ

γάτηρ προς τον: της, ή δούλη υπεξουσία προς τον αυθέντην της υπανδρευθούν, χωρίς την γνώμην, του πατρός

αυθέντου, τών εξουσία

τον λή. τού αυτού. Βασιλ.

(1) Το να ήναι αβέβαια και άκυρα αι συμφωνία και ορισμοί των

υπεξουσίων, έρανίσθη ό. "Αγιος άπό τό λ". κεφαλαιον των Αριθμών. Πε

ρί ου ορα την υποσημ. του κή. του ιδίου τούτου Βασιλείου,

(2) Είπα ότι, ή και τελείως την ελευθερώση. Επειδή λέγει ό Θεσσα

λονίκης Νικήτας, ότι οι αυθενται εκείνοι όπου έχουν δούλους και δούλας,

και ήξεύρουν ότι αναμεταξύ των πορνεύουσιν, αφορισμού είναι άξιοι κα

τα τους κανόνας, αν δεν τους συγχωρήσουν να υπανδρευθούν νομίμως,

Ας μην υποπτεύωνται δε ματαίως, ότι αν τους αφήσουν να ύπανδρευ

θούν δι' ιερολογίας, έχουν να χάσουν τους δούλους των, ώσάν όπου ή

του γάμου ιερολογία τους λύει από την δουλείαν. Όχι, Διατί ό Βασιλεύς

"Αλέξιος διά νεαράς του θεσπίζει, και να ιερολογώνται οι δούλοι και δού

λας, και πάλιν νά μένουν υποκάτω εις την δουλείαν (παρά τη βιβλω

Γιούρ. Γρακορωμ). Ότι δε οι υπανδρευμένοι ουκ ελευθερούνται, όρα τον

θείον Χρυσόστομον αναφέροντα μιαν ιστορίαν εις τούτο βλέπουσαν

(λόγ, ιά της προς Θεσσαλ. ά. σελ. 217. του δ'. τόμ.). --

(3) Τό, μόνον εν Κυρίω, ερμηνεύων ούτος ο Μέγας Βασίλειος (λόγ,

περί Παρθενίας) λέγει, ότι δηλοί, πως ο γάμος πρέπει να έχη προη

γούμενον σκοπόν, όχι το να πληρώσουν οι υπανδρευόμενοι το πάθος

της ηδονής, και της σαρκικής των επιθυμίας, αλλά το να έχουν βοή

θεια, πνευματικήν ένας προς τον άλλον, διά να απεράσουν την ζωήν ταύ

την επόμενον δε σκοπόν έχει ο γάμος την παιδοποιϊαν φέρει δε εις

παράδειγμα τον λόγον όπου είπεν ο Θεός εις τον Αδάμ προ του να

πλασθή η Εύα το, ποιήσωμεν αυτώ βοηθον κατ' αυτόν. Το οποίον φανε

--
------------------------

-

------------------------- ,

ερος, και του

όντων αυτάς, πορνεία λογίζονται οι γάμοι αυτών. Και ου μόνον τούτο, αλλά και διαλύονται οι γάμοι

αυτών, και αυτοί επιτιμώνται. Εάν δε συμφωνήσουν εις τους γάμους

γάμοι λαμβάνουσι το κύρος άδιάλυτον, και αυτοί μένουν ανεπιτίμητο.

ο πατήρ, και ο αυθέντης, οι κύριοι αυτών, τότε και οι
Σ ν - -- -

Ανάγνωθι και την υποσημ. του πρ. Αποστολικού, και

ρώνει την προηγουμένην του γάμου ψυχικήν και πνευματικήν βοήθειαν.

Αλλά και ο Θεοδώρητος λέγει, ότι ο Θεός διά τούτο έπρόσταξε τον

λαβόντα γυναίκα. «Την επιθυμίαν την εκείνου κολάζων έκέλευσε, μή

της ηδονής το πάθος, αλλά τον λογισμών της κοινωνίας ηγήσασθαι» (σελ.

1537, του ά., τόμ. της πεντατ. Δευτερ, κά. 13). --

(4) Πρέπει όμως κατά τους πολιτικούς νόμους, νά προσμένη ή χή

ρα τον πένθιμου χρόνου, ήτοι ένα ολόκληρον ενιαυτόν, μετά τον θάνα

τον του προτέρου ανδρός της, ένα μεν, διά την προς τον άνδρα αυτής

αιδώ. Και άλλο δε, διά νά μή τύχη και είναι εγγαστρωμένη, και παίρ

νουσα άλλον άνδρα, γένη σύγχυσις της γονής. Εάν δε γεννήση ανάμεσα

εις τον πένθιμον χρόνον αυτον, υπανδρεύεται εάν θελήση, και πριν να

τελειώση ό ενιαυτος. Καλήτερον όμως να προσμένη, έως ού να τελειώ

ση, διά το τιμιώτερον. "Εάν δε τον πένθιμον χρόνου δεν προσμεύνη,

να γίνεται άτιμος. Και ει μεν παιδία δεν έχει, να μην παίρνη κληρο

νομιαν από την περιουσίαν του προτέρου ανδρός της. Αλλά, να δίδεται

αυτη εις τους συγγενείς εκείνου. "Η αν δεν έχη συγγενείς, να δίδεται

εις το Βασιλικών θησαυροφυλάκιον. Όρα τον Βλάσταριν στοιχ. η , και

τον Αρμενόπουλον βιβλίω δ. τίτλ. ς", και Λέοντα, και Κωνσταντι

νον εν τη εκλογή των νόμων (τίτλ. ιβ. σελ. 105 του β. βιβλ. Γιούρι

Γρακ.). Λέγουσι δε οι βασιλείς ούτοι, ότι τούτο όπου γίνεται επί γυ

ναικός, γίνεται και επί του ανδρός, ήγουν το να καρτερή ο άνδρας

ένα χρόνον μετά τον θάνατον της γυναικός του.
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"Αποστ.ξς". -

τηςς φάτης - Α

έν Αγκυρικά

κβ' κγ' Αθαν

νασίου, επι

στολή προς

"Αμμούν Βα- Ι

σελ. β' ή ιά. -

εγ. λγ". μν". Α.

β. νο" νς". ι

νζ" Νύσσης έ.

Όποιος κτυπήση με καίριο, και θανατηφόρον κτύπημα, και εκ του κτυπήματος απέθανεν ο κτυπηθείς, φονείς είναι, και
- - ν ν

τον κανόνα τούτον, κάν αυτός έκαμε την αρχή, και τον έκτύπησε, κάν τον έκτύπησεν εκείνος πρότερον, και αυτός διά να χά
ν αν ν

μη έκδίκησιν, τον άντεκτύπησεν. Όρα τον ξς". Αποστολικόν,

Κανών ΜΔ.

Κανών ΜΓ.

«Ος θανάτου πληγήν τώ πλησίον δέδωκε, φονεύς έστιν, είτε ήρξε της πληγής, είτε ήμύνατο,

Ερμηνεία,

:1. Η Διάκονος, ή τώ Έλληνα συμπορνεύσασα, δεκτή έστιν εις κοινωνίαν. Εις δε την προσφορά
της - , o .ΧΩ. ν εν 1 ν. αν ν - ν ν ν ν -- ν - * ν

πει και δεχθήσεται τώζ. έτει, δηλ. έν άγνοία ζώσα. Ο δε μετά την πίστιν Έλληνπάλιν τη ιεροσυλία προσω,

και με έπι τον έμετον υποστρέφει Εμείς ούν της Διακόνου το σώμα ώς καθιερωμένον ούκ έτι επιτρέπομεν εν
ν -- -

ΥΟΕ ΕΝΟΛΙ Ο ΟΣΟΧΙΧΥ.
χρη ρκικη Ερμηνεία

-- -- ρμ, η -

Σ ν ν ν 3, αν α κ----- ν - ν ---- ν - ν -Η-- ΣΑ. -- -

Αίσως καμμια Διακόσια (περί ων ορα τη υποσημ. τού ιθ. τις ά) πορευση με Έλληνα, αυτη καθαριθέα οιχεία με

εις κοινωνία, ήτοι εις την μετά των πιστών σύστασιν, και συγκοινωνίαν τών έντή έκκλησία προσευχών. Εις δε την κοινωνία

των αγίων μυστηρίων τότε δέχεται, όταν απεράσουν επτά χρόνου το επιτίμιον της πορνείας της (1). Πλήν και τότε να έχει

ται, εάν κάμη άποχήν του κακού, και εν σωφροσύνη ζή. Εάν δε ο Έλλην, όπου έπόρνευσε με αυτήν, πιστεύση, και μετάται

πάλιν ζητή νά λάθη εις γάμο, κατά τον Βαλσαμώνα, και Βλάσταριν, την καθαιρεθείσαν Διακόνισσαν. (Τούτο γάρ Ιεροπλία

όνομάζει). Αυτός έγύρισε πάλιν ώσάν σκύλος εις το ίδιον έξερατόν. Όθεν ημείς δεν συγχωρούμεν εις το εξής το αφιερωμένη
- εί - 1 - ν ν ν Σ. - -- Σ---- Σν -- - - η κ. - Ε.

σώμα της Διακονίτσης (2), να ήνα εις μεταχείρισιν σαρκικής μίξεως, και ηδονής, ήτοι δεν τη συγχωρούμεν νά υπα διενή

Ορα και τον κέ. Αποστολικόν,

Κανών ME.
-

"Π", η αν ν - - ν- ν η - - - Αν - - ν ν

«Εάν τις το όνομα λαβών του Χριστιανισμού, ένυβρίζη τον Χριστόν, ουδέν όφελος αυτώ από της προσηγορίες,

-

Ερμην εία.

Όποιος πιστεύση εις τον Χριστόν, και ονομασθή χριστιανός (3), πρέπει να πολιτεύεται, και κατά τας εντολάς του υπ από

πιστευομένου Χριστού, να διά μέσου του δοξάζεται ο Θεός, κατά το, ούτω λαμψάτω το φώς ήμων έμπροσθεν των ανθρώπων

Ματθ. 4, 16 και τα εξής. Εάν δέτινας όνομάζεται μέν χριστιανός, παραβαίνη δέ τάς έντολάς του Χριστού, ούτος υβρίζει μι

** * την παράβασιν ταύτην τον ίδιον Χριστόν, και κανένα όφελος δεν θέλει λάβη από μόνον το να ονομάζεται χριστικός

»Κατά τον αδελφόθεον Ιάκωβο, λέγοντα: «Τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν πίστιν τις έχη, έργα δε μη έχη; μη δύναται

» πίστις σώσαι αυτόν; «Και ο Θεοφόρος δε Ιγνάτιος ούτω λέγει έντή προς Εφεσίους επιστολή. Οι επαγγελλόμενοι Χριστού είναι

νουκ εξ ών λέγουσι μόνον, αλλά και εξ ών πράττουσι γνωρίζονται. Εκ γαρ του καρπού το δένδρον γινώσκεται Αμεόν επί

ή λαλεί, και μή είναι. Ουκ εν λόγω ή βασιλεία του Θεού, αλλ' εν δυνάμει». Όρα και την τουξί άπασιωπάν και είναι, ή

στολικού υποσημείωση, και τον ριθ. της έν Καρθαγένη,

Κανών Mς".

«Ή τώ καταλειφθέντι πρός καιρόν παρά της γυναικός, έν άγνοία γημαμένη, ετα αφεθείσα διά το επανέλθει,

» προς αυτόν την προτέραν. Έπόρνευσε μεν, έν άγνοία δέ. Γάμου ούν ούκ ερχθήσεται, κάλλιον δε εάν μείνη ούτως

Ερμηνεία,

Ούτος ο Κανών αυτολεξεί έρανίσθη από τον ηγ.

(1) Ομοφώνως και ο Ζωναράς και ο Βαλσαμών λέγουσιν, ότι η Διά

κονος αύτη, διά τι επόρνευσε με άπιστου, και όχι με πιστου επετε

μήθη από τον 'Αγιου, όχι με το ελαφρότερου επιτίμιον της πορνείας

των προ αυτού πατέρων (όρα την ερμηνεία του κ. της εν Αγκύρ, και

κβ. του Βασιλείου), αλλά με το βαρύτερου επιτίμιον, όπερ αυτός κατά

της πορνείας έδιώρισε, Περί ού όρα και την υποσημείωσιν τού μή της

έν Λαοδικεία.

(2) Εντεύθεν συμπεραίνει ο Βαλσαμών, ότι μήτε οι καθαιρεθέντες,

και μετασχηματισθέντες Ιερομόναχοι, και Διάκονοι, δύνανται να υπα

ορευθούν, μήτε οι καθαιρεθέντες κοσμικοί ιερείς, χήροι όντες, δύ

νανται να δευτερούπανδρευθούν. Επειδή αν και καθαρέθησαν, μ' όλον

τούτο, αυτοί καθιέρωσαν το σωμάτων εις τον Θεόν, και υπεσχέθησαν,

ο μεν Ιερομόναχοι, και Διάκονοι να μην υπανδρευθούν τελείως, οι δε

κοσμικοί ιερείς να μην δευτερούπανδρευθούν. Αλλ' ουδε αι των κοσμικών
- - - - - ν -- -- - - - -

ιερέων γυναίκες δύνανται να δευτερούπανδρευθούν, αποθανόντων εκείνων,

κατά τον αυτον Βαλσαμώνα,

---- ν " αν ν - εί » -7: Εν

της ς και ορα την ερμηνείαν αυτου εκεί.

(3) Λέγει γάρ ό αυτος Μέγας Βασίλειος (όρ. π. κατ' επιτομή α

είναι ίδιον του χριστιανού, «Το καθαρισθήναι μεν από παντο, μου,

»σμού σαρκός και πνεύματος, εν τω αίματι του Χριστού, Ετσι,

δε άγιωσύνην εν φόβω Θεού, και αγάπη του Χριστού, και με έχει

σπίλον ή ρυτίδα, ή τι των τοιούτων, αλλ' είναι άγιον και άμωμο, τ,

περισσεύειν την δικαιοσύνην αυτού εν παντί, πλέον των γραμμα"

και φαρισαίων. Το αγαπάν αλλήλους, καθώς και ο Χριστός ηπει

ημάς, το προοράσθαι τον Κύριον ενώπιον αυτού διαπαντός. Το εν

»καστης ημέρας και ώρας γρηγορείν, και εν τη τελειότητα της προς θα

ευαρεστήσεως έτοιμον είναι. Και χριστιανός κατά τον Παλα εια

νό το σώμα διά Xριστον σταυρώσας συν τοις παθήμασι και τις

πιθυμίας, και άπλώς ή του χριστιανού προσηγορία, κατά τον οι

» δώρητον, ευφημίας και ευλογίας έστι μεστή, επαινούντες γάρ τυπι
οι άνθρωποι λέγουσιν. Αληθώς χριστιανός, και παρακαλούντες ειώθα

»σι λέγειν. Ως χριστιανός ποιησον. Ο πρέπει χριστιανών ποίησαν. -

--
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Κανών ΜΖ.

«Έγκρατίται, και Σακκόφοροι, και Αποτακτίται, τώ αυτώ υπόκεινται λόγω, ώ και οι Ναυατιανοί. Ότι περί μεν

» εκείνων κανών έξεφωνήθη, ει και διάφορος. Τα δε κατά τούτους άποσεσώπητα. Εμείς μέντοι ένι λόγω άνα

βαπτίζομεν τους τοιούτους. Είδε παρ' υμίν απηγόρευτα τούτο το του αναβαπτισμού. Ώσπερνούν και παρά Ρω

ομαίος, οικονομίας τινός ένεκα, άλλ’ ό ημέτερος λόγος ισχύν εχέτω (1). Ότι, επειδή ώσπερ Μαρκιωνιστών έστιν

•άποβλάστημα ή κατ' αυτούς αίρεσις, βδελυσσομένων τον γάμον, και αποστρεφομένων τον οίνον, και την κτίσιν

του Θεού μεμιασμένην είναι λεγόντων. Ού δεχόμεθα ούν αυτούς εις την έκκλησίαν, εάν μήβαπτισθώσιν εις το

ημέτερον βάπτισμα. Μήγαρλεγέτωσαν, ότι εις Πατέρα, και Υιόν, και Αγιον Πνεύμα βαπτίζονται, οι γε κακών

οποιητην υποτιθέμενοι τον Θεόν, έφαμίλλως τώ Μαρκίων, και τας λοιπας αρέσεσν. Ώστε εάν αρέση τούτο, δε

πλείονας Επισκόπους ένταυτώ γενέσθαι, και ούτως έκθέσθαι τον κανόνα. Ένα και τώ ποιήσαντι το ακίνδυνο, ή,

- και ό άποκρινόμενος το άξιόπιστον έχη, έν τη περί των τοιούτων αποκρίσει».

Ερμηνεία,

Εις μεν τον ά αυτού Κανόνα ο θείος ούτος Πατήρ, έδιώρισεν οικονομικώς, κατά τον Ανώνυμον ερμηνευτήν τών Κανόνων,

νά δέχεται το βάπτισμα των Έγκρατιτών, και Ναυατιανών ή καλά και εκεϊσε, εις τους τούτο δεξαμένους και την Ασίαν πας

τέρας, ακολουθών, τούτο έδώρισε), εις δε τον παρόντα, το κατ' οικονομίαν έκεσε διορισθέν, επιδιορθούμενος, λέγει, ότι όλοι οι

Εγκρατίται, και Σακκοφόροι, και Αποτακτιται, (περί ωνόρα τις υποσημειώσεις του Πέ της σ'. Αλλά και οι Ναυατιανοί,

πρέπει να αναβαπτίζωνται, και ότι, αγκαλά και κοντά εις τους Ασιανούς και Ρωμαίους εμποδίσθη ο των τοιούτων αναβαπτίζ

σμός, χάριν οικονομίας. Ο λόγος όμως ο εδικός του, λέγει, ότι πρέπει να έχη το κύρος, και την ισχύν (; έπειδή ή α

ρεσις αυτών είναι παραφυάς από την αίρεσιν τών Μαρκωνιστών, των συγχαινομένων τον γάμο, και τον οίνο, και κακών

ποιητήν λεγόντων τον Θεόν. Ώστε, άνισως και ήναι αρεστή ή γνώμη αύτη, πρέπει νά γένη σύνοδος Επισκόπων, δια να που

ήσουν αυτήν γνώμην μερικήν ούσαν, Κανόνα καθολικών, και απαράβατον (3) Ένα εκ τούτου, και οι αναβαπτίζοντες αυτούς, α

ινδρος τούτο ποιώσι, και ο άποκρινόμενος εις τους αυτόν περί τούτου έρωτώντας, έχη το άξιόπιστον από του Κανόνος

Κανών ΜΗ.

«Η δε καταληφθείσα παρά του άνδρός κατά την έμήν γνώμην, μένειν οφείλει. Ει γαρ ο Κύριος είπε, κατά 1,32

» ότι εάν τις καταλείπη γυναίκα εκτός λόγου πορνείας, ποιεί αυτήν μοχάσθαι, έκ του μοιχαλίδα αυτήν όνομάσαι,

απέκλεισεν αυτήν της προς έτερον κοινωνίας. Πώς γαρ δύναται ο μεν ανήρ υπεύθυνος είναι, ώς μοιχείας αίτιος
αν

» ή δε γυνή άνέγκλητος είναι, ή μοιχαλίς παρά Κυρίου, διά την προς έτερον άνδρα κοινωνίαν προσαγορευθείσα»;

Ερμηνεία

Διορίζει ο παρών Κανών, ότι εκείνη η γυναίκα που αφεθή από τον άνδρα της, χωρίς λόγου πορνείας, να μην υπανδρεύεται

με άλλον, κατά την του Κυρίου απόφασιν, την λέγουσαν, ότι ο απολύσας την γυναίκα αυτού, παρεκτός λόγου πορνείας, ποιεί

αυτήν μοχάσθαι. Ονομάσας γάρ αυτήν ο Κύριος μοιχαλίδα, φανερών, ότι την εμπόδισεν από το να πάρη άλλον άνδρα. Επειδή,

άν ο άνδρας της ήναι υπόδικος, διά τι έκαμεν αυτήν να μοιχευθή, παίρνουσα άλλον, φανερόν ότι και αυτή δευτερούπανδρευμέ

νη, υπόδικος είναι. Διά τί μοχάται, έτι ζώντος του πρώτου ανδρός της. Καθ’ό και μοιχαλίς παρά του Κυρίου, ως είπομεν,

ώνομάσθη. -

Κανών ΜΘ.

-

-

«Αι προς ανάγκην γινόμενα φθορα, ανεύθυνοι έστωσαν. Ώστε και ή δούλη, ει έβιάσθη παρά του Γρηγορ, του

νιδίου δεσπότου, άνεύθυνος». -- - θαυματ, β'

Ερμηνεία
- - ν » ν - - ν ν ν » - -ί ν ν ν- - ν -- γ

• Αιβαίως γκομεναι εις τας γυναίκας φορα, διορίζει ό παρών Κανών εις αμαρτία να μήλογίζονται, διά το ακούσιον, και

ακολούθως να μην επιτιμώνται. Ώστε, και αν ή δούλη βιασθή από τον αυθέντηντης, ανεπιτίμητος είναι Ομοίως και όσα

άλλα τοιουτοτρόπως έκβίας φθαρούν. Όρα και τον β. Γρηγορίου του Θαυματουργού,

Κανών Ν.

«Τριγαμίας νόμος ουκ έστιν. Ώστε νόμω τρίτος γάμος ουκ άγεται. Τα μεν τοιαύτα, ώς βυπάσμα-1 της Νιο.
-, - ν -- ν ν η - - - - ". - -- η κατσαρ, ν

τα της εκκλησίας δρώμεν, δημοσίας δε καταδικας ουχ υποβάλλομεν, ώς της άνεμένης πορνείας αι- : ξε

ν, π.

ρετώτερα.»

(1) Αθετήσαι δε το βάπτισμα αυτών και ημέτερος λόγος ισχύν εχέτω. ου, δεχόμεθα ήδη το κατ' οικονομίαν ποτέ δεχθεν των Λατίνων βαπτι

Εν άλλοις ούτω κείται ό Κανών. σμα (και ανάγνωθι την υποσημ. του μα". Αποστολικού), -

(2) Εις το να αθετήση δηλαδή το βάπτισμα των τοιούτων Σχισμα- (3) ορα δε ότι έμεταχειρίσθη ο Άγιος την λέξιν του Αναβαπτισμού

το κιρετικών και "ορα ότι λέγει ο άγιος να έχη περισσοτέραν δύναμιν όχι κυρίως, αλά καταχρηστικώς, Αναφέροντας τό βάπτισμα τό εκεί

και κύρος ο λόγος ο εδικος του, ό μη δεχόμενος το βάπτισμα των μας, όχι προς εαυτό, αλλά προς το των τοιούτων αιρετικών. Και κα

τοιούτων, πάρεξ ή οικονομία όπου έκαμαν τινές δεξάμενοι το βάπτι- λών βάπτισμα τό εκείνων, καθώς αυτοί, και το ένομιζον, και το ω

σμα αυτών. Καθώς και ημείς οι Ανατολικοί εις τούτο ακολουθούντες, νόμαζον (υποσημ. τού μς. Αποστολικού).

47
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Ερμηνεία.

Διορίζει ο παρών κανών, ότι νόμον και κανόνα εκκλησιαστικών δεν έχομεν να συγχωρή τον τρίτον γάμο» (1). Ώστε, ου

νόμιμος, αλλά παράνομος ο τοιούτος γάμος έστι, και ώσάν ένας μολυσμός της εκκλησίας. Επειδή όμως ούτος, καλήτερος είναι

από την ελευθέραν πορνεία, όπου γίνεται εις πολλάς γυναίκας, ώς πορνεία μεν, συνεσταλμένη δε εις μίαν γυναίκα, διά τούτο

φανερώς τον τρίτον γάμον δεν καταδικάζομεν, ώστε όπου, και να τον χωρίζωμεν. Αλλά παραβλέπομεν αυτόν. Όρα και τον τρί

τον της έν Νεοκαισαρεία. --

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΥΤΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ Γ. ΔΙΗΓΗΜΕΝΗ ΕΙΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΛΕ".

Κανών NA, --

-: : «Το κατά Κληρικούς αδιαφόρως οι κανόνες εξέθεντο, κελεύσαντες μίαν έπι τους παραπεσούσιν όριζε

και της εν σθαι τιμωρίαν, την έκπτωσιν της υπηρεσίας, είτε έν βαθμώ τυγχάνονεν, είτε και άχειροτονήτω υπηρε

καμε •ρεσία προσκαρτερο εν».

μό". -

Ερμηνεία,

Διορίζει ο Κανών ούτος, ότι οι κανόνες παιδεύουσιν αμαρτάνοντας, τόσον τους χειροθεσία» έχοντας Κληρικούς, Υποδιακόνους

δηλ., Διακόνους, και Πρεσβυτέρους, όσον και τους σφραγίδα μόνην έχοντας Αρχιερατική, οίον Αναγνώστας, Ψάλτας, και τους

κατωτέρω, με μόνην την έκπτωσιν του βαθμού, και της υπηρεσίας των. Όχι με βαρυτέραν παιδείαν τους μεγαλητέρους, και με

ελαφροτέραν τους μικροτέρους, άλλ’ επίσης και τους δύω με μίαν και την αυτήν. Όρα και τον κέ.:

Κανών ΝΒ.

Α και ξε: «Η του κυήματος κατά την οδόν αμελήσασα, ει μεν δυναμένη περισώσασθαι κατεφρόνησεν. Η συγκα

»λύψεν εντεύθεν την αμαρτίαν νομίζουσα, ή και όλως θηριώδει και άπανθρώπωλογισμώχρησαμένη, ώς έπι φόνω

ακρινέσθω. Ει δε ουκ έδυνήθη περιστείλα, και διά έρημίαν και άπορίαν τών άναγκαίων διεφθάρη το γεννηθέν, συγ

» γνωστή ή μήτηρ». α

Ερμηνεία,

Τούτον τον κανόνα εξηγήσαμεν εις τον λγ. του αυτού Βασιλ. και άρα την ερμηνείαν αυτού εκεί. Ουδέν γάρ άλλο διαφέρει

ούτος εκείνου ειμή ότι, εκείνος μεν είναι συντομώτερος, ούτος δε είναι πλατύτερος, -

Κανών ΝΓ.

«Η χήρα δούλη τάχα ου μέγα έπταισεν, έλομένη δεύτερον γάμον έν σχήματι άρπαγής. Ώστε ουδέν τούτου

ένεκεν εγκαλείσθαι χρή. Ου γαρ τά σχήματα κρίνεται, αλλ' ή προαίρεσις. Δήλον δε ότι τό της διγαμίας μένει

-αυτήν επιτίμιον». -

--
Ερμηνεία

Ανίσως καμμία χήρα δούλη, υπεξουσία υπάρχουσα, και θέλουσα νά δευτερούπανδρευθή, έσχηματίσθη ότι την ήρπασενό μέλ
λων λαβείν αυτήν, δεν έπταισε μεγάλως διά τούτο, ουδέ ώς πορνεύσασα καταδικάζεται. Επειδή δεν πρέπει να θεωρήται ή καθ'

υπόκρισιν έσχηματισμένη αυτής άρπαγή, άλλή προαίρεσις αυτής, ότι, θέλουσα τή αληθεια τον γάμο, έδωκε θεληματικώς τον

εαυτόν της εις τον άρπάσαντα. Όθεν ή τοιαύτη, με μόνον το επιτίμιον της διγαμίας κανονίζεται. Δηλαδή ένα, ή δύω χρόνους

Εάν όμως συγκατανεύση εις τον γάμον αυτής και ο αυθέντης της. Χωρίς γάρ της αυτού συγκατανεύσεως, πορνεία λογίζεται

το γινόμενον. Όρα και τον λή, του αυτού Βασιλ. και την υποσημείωσιν του αζ. της δ'

Κανών ΝΔ.

«Τάς τών άκουσίων φόνων διαφοράς, προ χρόνων οδα επιστειλας τη θεοσεβεία σου, κατά το ήμύν δυνατόν, και

πλέον εκείνων ουδέν ειπείν δύναμαι. Της δε σής συνέσεώς έστι κατά το ιδίωμα της περιστάσεως έπιτείνεν τά

» επιτίμια, ή ύφείναι».
Ερμηνεία Α

Σ. - - -- -

Εν τω ή κανόνι αυτού ειπών ο θείος Βασίλειος περί διαφοράς φόνου, έκουσίων τε και άκουσίων, και άλλο τι περισσότερου
-, - - ν -- -- ν - - -- --

από εκείνα μή έχωντας να ειπή, συγχωρεί εις τον οικονομούνται την μετάνοιαν τών άκουσίως φονευσάντων Πνευματικών, ή να
- ν -- -- - -

αυξάνη το επιτίμιον, ή να το ελαττώνη, κατά το ιδίωμα της περιστάσεως, ήγουν, κατά τον τρόπο, και την αιτίαν του φόνου,

και κατά την διάθεσιν της μετανοίας του φονεύσαντος, Ανάγνωθι και τον ξς Αποστολικόν

(1), Δια τούτο και ο Βαλσαμών τούτο το ίδιον λέγει, ότι οι κανό- πιγνώσκουσιν, αλλά και τον δεύτερου επιτιμίω μετρίω καθυποβάλλον

νες των θείων και αγίων πατέρων, ου μόνον τον τρίτον γάμον ουκ έ- σιν (αποκρίσ. μά. σελ. 383, του Γιούρι Γραικορ).

--

ί



- ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 371

ΚανώνNE.

«Οι τους λησταϊς άντεπεξόντες, έξωμεν όντες της έκκλησίας, εργονται της κοινωνίας του άγαθού. και κς.

» Κληρικοί δε όντες, του βαθμού καθαιρούνται. Πάς γάρφησιν όλαβών μάχαιραν, ένμαχαίρα αποθανείται»,
-

Ερμηνεία,
-

Διορίζει ο παρών κανών, ότι οι θανατώνοντες τους κατ’ επάνω των ερχομένους κλέπτας, λαϊκοί μενόντες, τρεις χρόνους απέ

χουσι των μυστηρίων, ώς μή και αυτοί τας χείρας καθαράς έχοντες δηλαδή, κατά τους έν πολέμω φονεύοντας, κατά τον Βαλ

σαμώνα, και Ζωναράν (1), Ιερωμένοι δε όντες, και Κληρικοί, καθαιρούνται. Επειδή, κατά τον του Κυρίου λόγου, πάντες οι

λαβόντες μάχαιρα, εν μαχαίρα αποθανούνται. Όρα δε ότι, μάχαιρα, και θάνατον ονομάζει ο Αγιος την στέρησιν της κοινωνίας, .

και την καθαίρεσιν. Επειδή ταύτα, κοντά εις τους φρονίμους, και γνωστικούς, θανατηφόρος αληθώς τιμωρία λογίζονται Όρα και
- ν -

τον ξς". Αποστολικό, όρα και την υποσημείωσιν τού ιγ. τού αυτού Βασιλείου,

Κανών Νς. -

ν

«Ο εκουσίως φονεύσας, και μετά τούτο μεταμεληθείς, είκοσι έτη ακοινώνητος έστα του άγιάσματος. Τα δε

είκοσινέτη ούτως οικονομηθήσεται επ' αυτώ. Ενδ. έτεσι προσκλαιειν οφείλει, έξω της θύρας έστώς του ευ

»κτηρίου οίκου, και τών εισιόντων πιστών δεόμενος, ευχήν υπέρ αυτού ποιεσθαι, εξαγορεύων την ιδίαν παρανομίαν.

»Μετά δ. εις τούς άκροωμένους δεχθήσεται. Και εν έ, έπεσε μετ' αυτών εξελεύσεται. Ενδέζι έπεσε μετά των εν

»ύποπτώσει προσευχόμενος, εξελεύσεται. Εν δ. συστήσεται μόνον τους πιστούς, προσφοράς δε ού μεταλήψεται.

» Πληρωθέντων δε τούτων μεθέξει των άγιασμάτων». --

Ε

ν

Ε

α

Ερμηνεία,

- -- -- ν

Ο παρών Κανών, είκοσι χρόνους κανονίζει, τον θεληματικώς φονεύσαντα άνθρωπο, και μετά ταύτα μετανοήσαντα. Και δ.

μεν χρόνους διορίζει αυτόν να προσκλαίη, έ, νά άκροάζεται. Και έ νά ευγαίνη έξω της έκκλησίας με τους αρωμένους ομού,

ζ. νά υποπίπτη ή να στέκεται με τους πιστούς. Και μετά ταύτα πάντα να μεταλαμβάνη. Όρα και τον ξς. Αποστολικών,

και τον ιά της ά και την εν τω τέλει Ιχνογραφία» του Ναού. - --

- Κανών NZ. --

«Ο άκουσίως φονεύσας, έν δέκα έτεσιν ακοινώνητος έσται των άγιασμάτων. Οικονομηθήσεναι δε επ' αυτώ τα

»δέκα έτη ούτω δύω μεν έτη προσκλαύσει, τρία δε έτη έν άκροωμένος διατελέσει, εν δ. ύποπίπτων, και εν

νέναυτώ συσταθήσεται μόνον, και τώ έξης εις τά άγια δεχθήσεται».

Ερμηνεία,

Τον δε χωρίς το θέλημά του φονεύσαντα, δέκα χρόνους εμποδίζει ο παρών κανών άπό τά θεία μυστήρια. Και διορίζει αυ

τον β. νά προσκλαίη, γ. να άκροάζεται, δ. να υποπίπτη, και ά. να στέκεται με τους πιστούς, και ούτω να μεταλαμβάνη.

Ορα τον ζ' Αποστολικών, τον ιά της ά και την Ιχνογραφία» του Ναού

Κανών ΝΗ.

--

«Ο μοιχεύσας ένιέ. έτεσιν ακοινώνητος έσται των άγιασμάτων. Οικονομηθήσεται δε τά ιέ έτη επί:
- - ν ν χ ν ο

ναυτώ ούτως. Ενδ. μεν έτεσι προσκλαίων έσται. Εν έ δε άκροώμενος. Εν τέσσαρσιν υποπίπτων. Εν τις οι

»δυσε συνεστώς άνευ κοινωνίας». -

Ερμηνεία,

α - . - - - ν

Τον μοχών ό Κανών ούτος έ χρόνους κανονίζει να απέχη της κοινωνίας. Και δ. μεν ν προσλαίη, έ, νά άκροάται, δ.
- α ν - α -

να υποπίπτη. β. να στέκεται με τους πιστούς, και ούτω να μεταλαμβάνη. Όρα και τον κ. τής εν Αγκύρα.

-

Κανών NΘ.

«Ο πόρνος έν επτά έτεσιν άκοινώνητος έσται τών άγιασμάτων. Δύω προσκλαίων, και δύω προσα
Η Βασιλ. κό".

- η - ν α - ν ν ν - - - - - - ν ν Ι: ό".

εκροώμενος, και δύω ύποπίπτων, και εν ενί συνεστώς μόνον, τώ ογδόωδε δεχθήσεται εις την κοινωνίαν».

Ερμηνεία - -

- - -- - - ν ν ν Αν ύ Σεν--2

Ο κανών ούτος κανονίζει τον πόνον επτά χρόνους να απέχη των μυστηρίων. Και δύω μεν να προσκλαιη, δύω δε να ακροάν - - ν ε * --- 2

ται, δύω να υποπίπτη, ένα νά συνίσταται με τους πιστούς, και εις τον όγδοον χρόνον να μεταλαμβάνη. Ο Κανών ούτος διο

(1) Tόσους γάρ χρόνους έκανόνισεν αυτούς και ο Κωνσταντίνος ο επάνω των ερχομένους κλέπτας. Ει δε ήμπορουν να φύγουν και δεν -
- - - - - - -- - - - - - - - τ- α -ή κ. Ι. Α-ι

Χλιαρηνός, ό της Κωνσταντινουπόλεως Πατριάρχης μετά της περί αυ- φυγου, αλλ’ εφόνευσαν αυτούς, περισσότερον από τρεις χρόνους να επι- - -- - - ν - - Η ν -

των Συνόδου. Εάν όμως ούτοι δεν ήμπορουν να φύγουν από τους κατ’ τιμώνται -- --
-

47
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-
-- - - τη 1 (---- --------- ν ν - -- ν Α "- 7. --

- ρισμός έπι, ίδιος του Βασιλείου, και επιτίμιον. Δί ό και βαρύτερόν έστι. Και άρα τον κβ. κανόνα αυτού, και την εις εκείνον

υποσημείωσιν.
ν

Κ ανών Ξ".

Τη δ'. ς". α ν - ν ν -, - ν - ν - - - - - -

Ηε: «Η πορεία ομολογήσασα αεκπεσούσα της: τον χι; τα επ της: αμαρ

εθ". κτηματος, εν τη οικονομία της καθ' εαυτήν ζωής πληρώσει. Το αυτό και επί των βον Μοναζόντων ε.

»παγγελλομένων, και έκπιπτόντων».

Ερμηνεία,

Ο Κανών ούτος εις το της μοιχείας επιτίμιον υποβάλλει, ήτοι δεκαπέντε χρόνους κανονίζει, τάς Καλογραίας, και τους

Μοναχούς, όπου η πορνεύσουν, ή υπανδρευθούν. Όρα και τον ίς της δ. και τον ιθ. της εν Αγκύρα.

Κανών ΞΑ".

«Ο κλέψας, ει μεν άφ εαυτού μεταμεληθείς κατηγορήσοι έαυτού, ένιαυτόν κωλυθήσεται μόνης της κοινωνίας

» των άγιασμάτων. Ειδέ έλεγχθείη, ένδυσνέτεσι. Μερισθήσεται δε αυτώ ό χρόνος εις υπόπτωσιν, και σύστασιν,

» και τότε άξιωθήσεται της κοινωνίας». -

Ερμηνεία,

Ο παρών Κανών, τον μεν κλέψαντα, και αφ' εαυτού εξομολογηθέντα, και μετανοήσαντα, ένα μόνον χρόνον εμποδίζει από την

κοινωνία». Τον δε φανερωθέντα από άλλους, ή πασθέντα επάνω εις την κλεψία, ένα χρόνον κανονίζει να υποπίπτη, και άλλον

ένα να στέκεται με τους πιστούς, και ούτω να μεταλαμβάνη. Όρα και τον γ. Γρηγορίου Νεοκαισαρείας,

Κανών ΞΒ.

Βασιλ. ζ. «Ο την άσχημοσύνην εν τοις άβρεσιν επιδεικνύμενος, τώ χρόνω του έν η μοιχεία παρανο ούντ
Νύσσ. δ' ν' ασχημοσύνη ς αρρ νυμενος, τω χρονώ τη μοιχεία παρανομούντος

» οικονομηθήσεται».
ε -

Ερμηνεία,

Τον αρσενοκοίτη ο παρών Κανών ομοίως με τον μοχών κανονίζει, ήτοι χρόνους ιέ. Όρα και τον ζ του αυτού Βασιλείου,

Κανών ΞΓ.

Της εν Αγκ.

ις". ιζ". Βα

σιλ. ζ". Νύσ

ση, ο . -- -ερμηνεία,

«Ο έν άλόγος την έαυτού άσέβειαν εξαγορεύων, τον αυτόν χρόνον, εξομολογούμενος, παραφυλάξεται».

Τον κτηνοβάτην ο παρών κανών παρομοίως εις ιέ. χρόνους κανονίζει. Όρα και τον ίς της εν Αγκύρα.

Κανών ΞΔ. --

ν - - - -- η ν ν ν - ν ν Λ, -

«Ο επίορκος, εν δέκα έτεσιν ακοινώνητος έσται, δυσνέτεσι προσκλαίων, τρισιν άκροώμενος, τέσσαρσιν ύποπ

»πτων, ενιαυτόν μόνον συνεστώς, και τότε της κοινωνίας άξιούμενος».

α Αν

Ερ μηνεία

Τον επίορκον ο παρών κανώνεις δέκα χρόνους εμποδίζει από τα Μυστήρια, και διορίζει, δύω μεν νά προσκλαίη, τρεις δε νά άκρρά

ται, τέσσαρας να υποπίπτη, ένα να στέκεται με τους πιστούς, και έτζι να μεταλαμβάνη. Ο επίορκος δε ούτος πρέπει να

νοηθή, ότι χωρίς ανάγκην έπιώρκησεν (1). Όρα τον ιδ. της σ'

"

ν --

Κανών ΞΕ.Ξ

«Ο γοητεία, ή φαρμακείαν εξαγορεύων, τον τού φονέως χρόνον οικονομηθήσεται, ούτως οικονομούμενος ώς
ενώ -τι, αν κατά Εν -λ, Ελά-ν --

» έν έκάστω άμαρ -ηματι εαυτόν ελέγξας». α ν

Ερμηνεία,

Τον γόητα, και φαρμακον παρομοίως με τον εκουσίως φονεύσαντα ο παρών Κανών επιτιμά. Όρα και τον ξά της σ'

(1) Σημείωσα όμως, ότι ο θείος Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης, μαθωνότι »δώρος εξευμενισθήναι απολύει εκείνον του εγκλήματος, αλλά το απολα

ό Ιερεύς Ζώσιμος διά ολίγα όψάρια, όπου τού επήγεν ένας επίορκος, οβείν τα οικεία τον εκ της επιορκίας άδικηθέντα» (επιστ. αξ. Ζωτίμ.). Ό

του έσυγχώρησε, του γράφει, ότι με τα δώρα δεν συγχωρείται ο θεν, αφού λάβη εκείνα όπου έχασεν ό εκ της επιορκίας αδικηθείς, τότε

τοιούτος επίορκος, εάν πρώτον δεν λάβη την ζημίαν όπου έπαθεν ο αντί- πρέπει να κανονίζεται ο επίορκος,

δικος του επιόρκου από την τοιαύτην επιορκίαν του. - Ου γαρ το σε

--
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κα

-

Κανών Ξς.

«Ο τυμβωρύχος έν δέκα έτεσιν άκοινώνητος έσται».

Ερμηνεία, --

Ο παρών Κανών δέκα χρόνους εμποδίζει από την κοινωνίαν εκείνον, όπου ανοίγει τους τάφους, διά νά κλέψη τι κόσμον

από το ενταφιασμένο σώμα (1). Ο δε Νύσσης έντώ ζ' αυτού κανόνι εις δύω διαιρών την τυμβωρυχίαν ειςτ:
και ασύγγνωστον, συγγνωστην μεν λέγει, όταν τινάς μήπειράζων των νεκρών, παίρνη τάς πέτρας όπου τυχόν εις τον τάφον ευ

ρίσκονται, διά νά τάς βάλη εις άλλου τινός κοινωφελεστέρου έργου οικοδομή». Ασύγγνωστον δε τυμβωρυχίαν ονομάζει, όταν

τινάς άνοιγη τους τάφους διά νά πάρη ρούχα, ή άλλο τι κόσμιον απο τους έχει τεθαμμένους νεκρούς. Ήτις αύτη, ώς ή πορνεία
-

επιτιμάτα, ήτοι έννέα χρόνους. Ο δε Νηστευτής των τυμβωρύχον ένα χρόνον κανονίζει μετά ξηροφαγίας, και μετανοιών, εν

τώ κθ' αυτού κανόνι.

Κανών ΞΖ.

ν

του κ. Ι. «Η αδελφσμίξια τον του φονέως χρόνον εξομολογήσεται»

Ερμηνεία,

Εις τούτον με τον κανόνα ο Αγιος κανονίζει τον σμίξαντα με την αυτού άδελφή, άμφιθαλή ούσαν, ήτοι από τον αυτόν παν

-4- η μητέρα, ώ έα έκού ή ις είκοσι χρόνους, κατά τον ανώνυμον έρμηνευτών των κανόνων
τερα, και μητέρα, ως φονέα εκουσον, ήτοι τις είκοσι χρονους, - - - ρμηνευτη ----- , ----- , ----- , --

-

Συμφωνία,

Εις δε τον οέ, εις ένδεκα χρόνους κανονίζει τον σμίξαντα με την ετεροθαλή αυτού άδελφή», ήτοι την από πατέρα μόνον, ή

την από μητέρα μόνον ούσαν, λέγων, ότι προ του να χωρισθή άπό την αθέμιτον πράξιν αυτήν, μέσα εις έκκλησίαν να μην

έμβη, μετά δε το χωρισθήναι, να προσκλαίη τρεις χρόνους, να ακροάζεται τρεις χρόνους, να υποπίπτη τρεις χρόνους, και δύω
ν

χρόνους να στέκεται με τους πιστούς χωρίς να μεταλαμβάνη, και ούτω λοιπόν νά άξιούται της κοινωνίας. Ο δε Νηστευτής
-ν-- - -- - ν -

εις γ' έτη κανονίζει τον τη ίδια επιμιγέντα αδελφή, μετά ξηροφαγίας, και μετανοιών έντώ ιδ’ αυτού κανόνι. -

ΚανώνΞΗ. - -

«Η της άπειρημένης συγγενείας εις γάμον ανθρώπων σύστασις, ει φωραθεί, ώς έν άμαρτήμασιν άνθρώπων

» γινομένη, τά τών μοιχών επιτίμια δέξεται» (2)

Ερμηνεία,

- γ -- --

Γενικώς ο κανών ούτος επιτιμά κάθε γάμον όπου γένη εις
υγγενές πρόσωπον, έμποδισμένον υπό του νόμου, με το έ

συγγενες προσωπον, εμπορισμενον υπο του νομού, με το επι

(1) Ο κγ. τίτλ. του ζ. βιβλ. των Βασιλικών, θεσπίζει ότι οι Τυμ

βωρύχοι, και εγκληματικώς παιδεύονται, και χρηματικώς Έγκληματι

κώς μεν, διά τί ώς άτιμοι καταδικάζονται. Χρηματικώς δε, διά τί

ζημιώνονται, ποτέ μεν έκατον, ποτέ δε διακόσια νομίσματα. Και αν

μεν με άρματα υπάγουν και ανοίξουν τον τάφον, κεφαλικώς τιμωρούν

ται, ει δε χωρίς άρματα, καταδικάζονται να ευγάζουν χώμα από τα

μαντέμια. Και αν μεν είναι ευτελείς, άκρως τιμωρούνται, αν δε ήναι

εντιμοι, εξορίζονται, ή εις τα μαντέμια καταδικάζονται. Ο δε ζ. τίτλ.

τού ιά. βιβλ. τών Διατάξεων, οι Τυμβωρύχοι, λέγει, υπόκεινται εις τον

περί ιεροσυλίας νόμου. Σημείωσα ότι χωρίς άδειαν Ιερέως, ή τού "Επι

σκόπου, ή του Βασιλέως, ή των αρχόντων, όσοι μετακινούσε σώματα

των νεκρών, ώς Τυμβωρύχοι λογίζονται. Διό και χωρίς τοιαύτης επι

τροπής, λείψανα μεταθέμενος Ηγούμενος τις της μονής του άγιου Μωκίου,

εξεβλήθη της ηγουμενίας, και καθηρέθη κατά τον Βαλσαμώνα (Όρα ταυ

τα πάντα παρά Φωτί, τίτλ. θ. κεφ. κζ'). Αρμόδιον είναι εις την πα

ρούσαν υποσημείωση να προσθέσωμεν πόσης καταδίκης είναι άξιοι, έ

κείνοι οι Ιερείς, ή Λαϊκοί, όπου ανοίγουν τους τάφους διά νά εύρουν,

λέγουν, τούς παρ' αυτών καλουμένους Βρικολάκους, και νά τούς θανα

τώσουν. Ω της ελεεινής καταστάσεως, και αγνωνίας, εις την οποίαν έ

φθασαν οι τωρινοί Χριστιανοί Χριστιανοί αδελφοί, τι πλάνας είναι

αυταίς όπου έχετε; τι μωροί, και νηπιώδεις λογισμοί, εις τους όποιους

πιστεύετε και τι περιπαίγματα είναι αυτά, με τα οποία σάς χωρίζουν οι

δαίμονες από την εις Θεόν αδίστακτου πίστιν, και σας περιπαίζουν ώ

σάν τα ανόητα παιδία: σάς λέγω, και σάς πληροφορώ, ότι Βρικόλακες

δεν γίνονται ποτέ, ούτε είναι εις τον κόσμον. Οι Βρικόλακες όπου εσείς

λέγετε, άλλο δεν είναι, πάρεξ μία ψεύτικη, και παιδαριώδης πρόληψης,

όπου εγεννήθη από τον φόβον, και την απιστία σας, και ένας ανόητος

λογισμός όπου σας γελά, και σας λέγει, πως οι νεκροί σηκώνονται από

τα μνήματα, και έρχονται, και σας πειράζουν, δεν είναι Βρικόλακες. Διά

τί αδύνατον είναι ποτέ ό διάβολος να άσηκώση νεκρών, και το προ

ενός ή δύο μηνών αποθαμμένο σώμα, να το κάμη να έχη αίμα, ή όνύ

χια, ή άλλην καμμίαν σωματικήν κίνησιν, καθώς εσείς φαντάζεσθε. Οι

Βρικόλακες είναι ένας ανόητος λογισμός, διά τί, αν ακριβώς εξετάση

τινάς εκείνους όπου λέγουν, πώς είδαν Βρικόλακας, θέλει εύρει. Πώς αφ'

ού αυτοί ειπούν, ότι άλλος τις τους το είπε. Καταντούν τέλος πάντων,

εις το να ειπούν τούτο. Έτζι μου εφάνη. Ως πολλάκις επί των πραγμά

των εις πολλούς τόπους ηκολούθησε τούτο. Όθεν, άδελφοί μου, μανθάνοντες

ταύτα, ευγάλετε από τον λογισμόν σας την τοιαύτην πρόληψιν, και φαν

τασίαν, και εις το εξής μή πιστεύετε ποτέ, πώς είναι τη αληθεία Βρι

κόλακες. Εάν δε από την προς Θεών όλιγοπιστίαν σας, σάς δείχνη ό διά

βολος κάποιας φαντασίας, λαλείτε τον Ιερέα να ψάλλη εις τόν τόπον ε

κείνον άγιασμόν, και διά της θείας χάριτος διαλύεται ή ενέργεια των

δαιμόνων. Όσοι δε αποτολμήσουν να ανοίξουν τους τάφους, διά να

κτυπούν το νεκρόν σώμα, ή διά να καίουν αυτό, με σκοπόν τάχα να

θανατώσουν με το κτύπημα αυτό, και το καύσιμου, τον Βρικόλακα. Ού

του, όχι μόνον ώς Τυμβωρύχοι, αλλά και ώς φονείς πρέπει να κανονί

ζωνται παρά του Αρχιερέως. Τι λέγω ταύτα, οι τοιούτοι πρέπει με
σφοδρά επιτίμια να εμποδισθούν άπό τόν Αρχιερέα εις το να μην άπο

τολμούν από την αρχή, ούτε να ανοίγουν ολότελα των ύποπτευομέ

νων νεκρών τους τάφους. Όρα δε και τον θείον Χρυσόστομον (λόγ, λ-'.

εις τον Λάζαρον σελ. 234. του έ, τόμ.) πώς ελέγχει εκείνους τους ά

νοήτους, όπου νομίζουν πως γίνονται δαιμόνια, ταυτόν ειπείν, Βρικόλα

κες, αι ψυχα εκείνων όπου φονευθούν, ή κρεμασθούν, ή με βίαιον θάνα

τον αποθάνουν, λέγει γαρ εις αυτούς, ότι δεν γίνονται αι ψυχαί τών

τοιούτων δαιμόνια, ή βρικόλακες άλλ’ εκείνων όπου ζουν εις άμαρτίας

Χριστιανών, και όπου μιμούνται την των δαιμόνων κακίαν. Όρα και σελ.

992, του β' τόμ. των συνοδικών πρακτικ. πώς ήτον αίρεσις των Βο

γομίλων, ότι οι δαίμονες κατοικούν εις τα σώματα.

(2) Eν άλλοις δε Κώδηξιν άλλως ευρίσκεται ο παρών Κανών. Ήτοι,

«Εάν γάμον τις συστήσηται επί συγγενές πρόσωπον, προς ό άπηγό

ορευτα συνιστάν γάμον, τώ της μοιχείας επιτιμίω κολασθήσεται, δια

» σπώμενος και του γάμου.»
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τίμιον των μοχών, χωριζομένου δηλονότι του τοιούτου γάμου πρότερον, και ούτως επιτιμωμένου. Φαίνεται δε, ότι με το έ
ν

λαφρότερον επιτίμιον της μοιχείας των προ αυτού πατέρ
-

- ων, επιτιμά ο Βασίλειος εδώ τους αθεμίτους γάμους, ήτοι επτά μό

νου χρόνους (περί ου ορα τον κ. της εν Αγκύρα, και κβ. του αυτού Βασιλείου) και όχι με το εδικόν του βαρύτερο, εις

έ, δηλ. χρόνους. Επειδή προϊόν εις τον οή αυτού κανόνα, επτά χρόνους κανονίζει τον δύω άδελφάς λαμβάνονται

Κανών ΞΘ.
--

-

"Αποστ.: «Αναγνώστης, εάν τή έαυτού μνηστή προ του γάμου συναλλάξειεν, ενιαυτόν άργήσας, εις το άνα

γνώσκειν δεχθήσεται, μένων απρόκοπος, κλεψιγαμήσας

και υπηρέτης». -

Ερμηνεία,

δε άνευ μνηστείας, παυθήσεται της υπηρεσίας. Το αυτό

Α

Ι

Εάν αναγνώστης τινάς σμίξη με την αρραβωνιαστικήν του προ της τελεσιουργίας του γάμου, κάκείνης θελούσης ( τούτο γαρ

δηλο το συναλλάξειε), ένα χρόνον κανονίζεται από τον παρόντα κανόνα να αργή από την υπηρεσίαν του. Έπειτα δέχεται πά
ν

λιν εις τό νά άναγινώσκη, εις μεγαλήτερον όμως βαθμών δεν άναβιβάζεται, ήτοι ούτε Διάκονος, ούτε Πρεσβύτερος γίνεται. Διατί

έμικροψύχησε

παυη απο τηνν - ι » η » - * --

μίξιν έλαβεν αυτήν εις γυναικά του (τούτο

και δεν έκαρτέρεσε να τελεσθή ο γάμος. Εάν δε σμίξη με γυναίκα, την οποίαν δεν είχεν αρραβωνιαστική, να

υπηρεσία, καν και τυχόν έδωσε λόγον εις αυτήν προ της μίξεως,

γαρ δηλοί το κλεψιγαμήσας), τούτο δε
αν -

ν ν -4 κινη" δι, Υ ν ν

διά να την πάρι γυναίκα και και μετα την

το ίδιον έπιτίμιον νά λαμβάνη, και όποιος

άλλος Υπηρέτης της εκκλησίας κάμη αυτό (περί ου όρα την του ιέ της τις υποσημείωση) ή Ψάλτης είναι, ή θυρωρός (1). Όρα

και τον κ. Αποστολικόν.

Κανών Ο.

«Διάκονος ένχελεσι μιανθείς, και μέχρι τούτου ήμαρτημένα όμολογήσας, της λειτουργίας επισχεθήσεται. Του

δε μετέχειν των άγιασμάτων μετά των Διακόνων άξιωθήσεται. Το αυτό δε και Πρεσβύτερος. Ει δέ τι πλέον

»τούτου φωραθείη ήμαρτήκώς, εν οίω αν είη βαθμώ, καθαιρεθήσεται». -

Ερμηνεία,

Διορίζεται ο παρών Κανών, ότι άνισως Διάκονος τινάς μιανθή με τα χείλη, ήγουν φθάση έως εις έμπαθές και ερωτικών φί

λημα μόνον γυναικός, (μίασμα γάρ και ακαθαρσία τούτό έστι ψυχής. Διότι αν μόνη ή συγκατάθεσις προς την αμαρτίαν μο

λύνη, και μιαίνη την ψυχή, πολλώ
ν ν αν ν »

τούτου μόνον ήμαρτε, νά άργίζεται μεν προς
ν ο --

βάνη ομού με τους λοιπούς ο ή

- -

μάλλον το έμπαθές φίλημα), άν, λέγω, Διάκονος τούτο ποιήση, και εξομολογηθή, ότι έως

καιρόν από την διακονίαν του,

άνεπιτιμήτους. Διακόνους εντός του βήματος. Τούτο το ίδιον έπιτίμιον νά λαμβάνη και ο Ιερεύς όπου-- -- ι μ. μ. η β • -

»

Εν όσω δε καιρώ ευρίσκεται αργός, να μεταλαμ

άμαρτήση παρομοίως μέχρι μόνου έμπαθούς φιλήματος (2). Ει δε και περισσότερόντι από το έμπαθές φίλημα ήθελεν άμαρ

τήσει Ιερεύς, ή Διάκονος, συγκυλισμών τυχών, ή και συνουσία, και ομολογήσει αυτό, να καθήβεται και ο ένας και ο άλλος (3)

-- - Κανών OA.

κυρ, κέ.

Της έν η
«Ο συνεγνωκώς εκάστω τών προειρημένων αμαρτημάτων, και μη όμολογήσας. Αλλ' έλεγχθες, του

ντοσούτου χρόνου εις δν ό εργάτης των κακών επιτετιμητα, και αυτός έσται έν επιτιμίω».
--

-- Ερμηνεία,

Αφού ο Αγιος- αν -, κ ν ν

να λεγε, οτι, οποιος ηςευρεί

φ -- ν - --

είπε περί άμαρτημάτων Πρεσβυτέρων, Διακόνων, και των λοιπών εκκλησιαστικών, τώρα εις τούτον τον κανό
αν γ. ν ν ν - ν -- - »

ότι ούτοι πάντες άμαρτάνουσί, και δεν ομολογήσει τούτο μυστικώς εις τον Αρχιερέα, διά νά διορ

(1) Διά τούτο και Νικήτας ό Θεσσαλονίκης Χαρτοφύλαξ, άκολούθως

με τον παρόντα Κανόνα διορίζεται, ότι αν τινας Κληρικός σμίξη με την

αρραβωνιαστικήν του προ της Ιερολογίας του γάμου, ει και κλεψίγα

μος δεν είναι, νομίσας ότι είναι αρκετός το να σμιχθούν, μόνος ό άρ

βαρών, όμως, ούτος χειροτονίας δεν αξιούται. Αλλά και αν εχειροτονή

θη, και μετά την χειροτονίαν έλαβε την τελείαν ιερολογίαν τού γάμου,

παλιν προκριματίζεται, ήτοι καθαιρείται, και διά τι ήγνόησεν, ότι είναι

αρκετός εις σμίξιν μόνος ο αρραβών, και διά τι ουδείς μετά την χειρο

τονίαν ιερολογείται εις γάμον (σελ. 316 του Γιούρι Γραικερ), ορα δε,

ότι ο υπηρέτης ενταύθα φανερώς ουκ έστινό Υποδιάκονος. "Επειδή εις

αυτόν δεν είναι άδεια να υπανδρεύεται μετά την χειροτονίαν, κατά τον

ς". τής σ'.

(2) Άλλοι δε επίσχεσιν της λειτουργίας λέγουσι την παντοτεινήν και

τελείαν καθαίρεσιν, με το να μην έδιωρίσθη παρα του Αγίου ο καιρός

τής άργίας, Το δε νά αξιούται να μεταλαμβάνη μετά των Διακόνων ό

μιανθές Διάκονος, τούτο έγινε διά τό ελαφρών του άμαρτήματος. Την

δε καθαίρεσιν, όπου επάγει ο Αγιος εις τον περισσότερόν τι από το

φίλημα αμαρτήσαντα, λέγουσι να ήναι ή τελεία του βαθμού έκπτωσης,
και το μη μεταλαμβάνειν του λοιπού μετά των Διακόνων εντός του βή

ματος, αλλά μετά των λαϊκών. Ταύτα μεν ούτο, αλλ' ή ανωτέρα δόξα,

και γνώμη, κρείττων εστιν ώς φιλανθρωποτέρα. Δι' ο και μάλλον εγκοί

νεται παρά του Ζωναρά. Φαίνεται γαρ ότι και αυτόν ή χάρις έβρύσα

το εκ της τελείας πράξεως της άμαρτίας κατά τον επιθυμήσαντα, και

συγκαταθέμενον να κοιμηθή με γυναίκα, και μη κοιμηθέντα, ώς λέγει ο

δ. της εν Νεοκαισαρεία. “Όν δε ή χάρις έδρύσατο, δεν είναι δίκαιον να

κατακρίνη τινάς με τοιαύτην βαρείαν κατάκρισιν της καθαιρέσεως. Tινός

δε λέγουσιν, ότι καθώς ο πλέον του φελήματος συγκυλισμός καθαιρεί

τούς "Ιερείς, μετά την χειροτονίαν γινόμενος κατά τον κανόνα του τον

Ούτω και προ της χειροτονίας γινόμενος κωλύει εις το νά ιερωθή τινας,

ώσπερ γάρ το λαβείς χρήματα, είτε προ της χειροτονίας, είτε μετά την

χειροτονίαν γινόμενον, λαβείν έστι κατά τον Η. του αυτού. Βασιλείου.

Ούτω καί ό μώμος ούτος, είτε προ του γένη, είτε μετά την χειροτο

νίαν, μώμος έστιν, ή δε εκκλησία τους άμώμους, και ανεπίληπτους θέλει

να γίνωνται ιερείς κατά τον θ" της ά.

(3) Προσυπακούεται εδώ, ότι ούτε μεταλαμβάνουν μετά των Διακό

νων και Πρεσβυτέρων εντός του βήματος, ώς το πρότερον, οι καθαιρε

θέντες όρα δε τον Κανόνα τούτου πώς παιδεύει τους και μόνον άφ’ εαυ

των ομολογήσαντας το αμάρτημα όπου έκαμαν Πρεσβύτερον και Διακο

νον, και ουχί παρ’ άλλων φανερωθέντας. Συμφώνως με τον θ' της α. και

θ'. τής εν εοκαισαρεία, ούς και ανάγνωθι. Ομοίως ανάγνωθι και την
- - - - - - - -

υποσημ. του κ.τ. της ς.



ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, -- 375

θωση αυτούς, ή και αυτός δυνάμενος να τους εμποδίση από την αμαρτίαν με μυστικήν υπόμνησιν, σκεπάζει τούτο, και σιωπά.

Εάν ούτος, λέγω, φανερωθή μετά ταύτα, ότι ήξευρεμέν, έσώπα δε, και έσκέπαζε ταύτα, να κανονίζεται και αυτός εξίσου, τόσον

καιρόν να απέχη της κοινωνίας, όσον καιρών έκανονίσθη και ο την εγνωσμένην υπ’αυτού αμαρτίαν ποιήσας. Όρα και τον κέ.

της εν Αγκύρα και την υποσημείωσιν τού γ. του Θαυματουργού Γρηγορίου, -------

Κανών ΟΒ.

α ν - ν Σ ν Σ ν ν - ν - ν ν η η η Αν - θή Της ς". Εά.

-- Ο μαντεσιν ΕΟΧΟ ΤΟΥ έπι Oυς, η τσι τοιουτοις τον χρονον των φονεων και αυτος επιτιμη ησεται». Ι 11 - - -

Ερμηνεία,

"Ο καν Αν - εν ν ν έ ι ί - (- ν - - ν ζ, -- -- -λ ό » Δυν - - ν ν » ν- - 2 ν

παρών κανών κανονίζει ώς τούς έκουσίως φονεύσαντας, ήτοι είκοσι χρόνους, κατά τον ανώνυμον έρμηνευτην, εκείνους όπο
Κ - - ν αν - -- ν

δώσουν όλως διόλου τον εαυτόν τους εις τους μάντεις, και τους τοιούτους γόητας ανθρώπους. Όρα και τον ξά, της ς.

Κανών OΓ.

«Ο τόν Χριστόν άρνησάμενος, και παραβάς τό της σωτηρίας μυστήριον, εν παντί τώ χρόνω της ζωής αυτού

προσκλαίειν οφείλει, και εξομολογείσθαι χρεωστε, εν τω καιρώ, ώ έκβαίνει του βιούν τών άγιασμάτων άξούμε

ονος, πίστει της παρά Θεού φιλανθρωπίας», -

-- Ερμηνεία..

-

Ο παρών Κανών αορίστως κάθε χριστιανών που αρνηθή τον Χριστόν (θεληματικώς δηλ) κανονίζει όλη του την ζωήν να μην

εισέρχεται εις την έκκλησίαν, άλλά έξω τής πόρτας της έκκλησίας να προσκλαίη. Και μόνον εις το τέλος της ζωής του νά μετα

λαμβάνη τά θεία μυστήρια. Όρα και τον ιά της ά. (1) -

Κανών OA.

ν

«Εάν μέντοι έκαστος των εν τοις προγεγραμμένοις άμαρτήμασι γενομένων, σπουδαίος γένητα εξομολογούμε

ονος. Ο πιστευθείς παρά της του Θεού φιλανθρωπίας λύειν, και δεσμεϊν, ει φιλανθρωπότερος γένοιτο, το υπερβάλ

»λον της εξομολογήσεως δρών του ήμαρτηκότος, εις τό έλαττώσα τόν χρόνον των επιτιμίων, ουκ έστι κατα

και γνώσεως άξιος. Της έντας γραφας ιστορίας γνωριζούσης ήμι, τούς μετά μείζονος πόνου εξομολογουμένους,

» ταχέως την του Θεού φιλανθρωπίαν καταλαμβάνειν».

Ερμηνεία. -

Απαριθμήσας ο Αγιος διαφόρους χρόνους επιτιμίου, ανήκοντας προς διάφορα άμαρτήματα, τελευταίον εις τούτον τον κανόνα,

το πάν άφιερώνει εις τον Αρχιερέα και πνευματικών, τούς λύειν, και δεσμείν τους άμαρτωλούς την εξουσίαν έχοντας. Και λέγει,

ότι, αν βλέπουν τους άμαρτήσαντας, με θερμότητα, και προθυμίαν μετανοούντας, δεν είναι άξιοκατηγόρητοι, άν λιγοστεύσουν εις

αυτούς τους χρόνους των επιτιμίων. Επειδή ή θεία Γραφή μάς διδάσκει, ότι όγλίγωρα φθάνει το έλεος του Θεού εκείνους, όπου

με μεγαλήτερον πόνον της καρδίας μετανοούν, το οποίον μάλιστα ήκολούθησεν εις τον Εζεκία», και Μανασσήν. Όρα και τον β. της ά.

- Κανών ΟΕ.

«Ο αδελφή ιδία εκ πατρός, ή εκ μητρός συμμανθείς, εις οίκον προσευχής μη επιτρεπέσθω συμπαρείναι, έως

» άν άποστή της παρανόμου, και άθεμίτου πράξεως. Μετά δε το έλθεν εις συναίσθησιν της φοβεράς άμαρτίας,

» τριετίαν προσκλαέτω, τη θύρα των ευκτηρίων οίκων παρεστώς, και δεόμενος του λαού εσόντος έπι την προσευ

•χήν, ώστε έκαστον μετά συμπαθείας υπέρ αυτού εκτενείς ποιεσθαι προς Κύριον τάς δεήσεις. Μετά δε τούτο

» άλλην τριετίαν εις άκρόασιν μόνην παραδεχθήτω, και ακούων της γραφής και της διδασκαλίας, έκβαλλέσθω, και

•μή αταξούσθω προσευχής. Έπειτα, είπερ μετά δακρύων εξεζήτησεν αυτήν, και προσέπεσε τώ. Κυρίω μετά συν

ντριμμoύ καρδίας, και ταπεινώσεως ισχυράς, δεδόσθω αυτώ υπόπτωσις έν άλλος τρισίν έτεσιν. Και ούτως έπει

» δαν τους καρπούς της μετανοίας άξιους επιδείξητα, τώ δεκάτω έτει εις την πιστών ευχήν δεχθήτω, χωρίς προσ

αφοράς. Και δύω έτη συστάς εις την ευχήν τους πιστούς. Ούτω λοιπόν καταξούσθω της τού αγαθού κοινωνίας»,

Ερμηνεία, -- -

Τούτον τον κανόνα ερμηνεύσαμεν εις τον ξζ του αυτού. Βασιλείου, και άρα την ερμηνεία αυτού εκεί
-

(1) Διά τί οι μεν άλλοι πατέρες οι προ του Βασιλείου ουδένα άρ- τερα τα επιτίμια των αρνησιχρίστων έποίησαν, ότε ακόμη ή πίστες

νησιχριστον εποίησαν εις όλην του την ζωήν ακοινώνητον ό δε Βασί- αστήρικτος ήν. Ο δε Βασίλειος, εν καιρό του πλατυσμού της πίτεως

λειος τούτο εν τω παρόντα κανόνι ποιεί; και απλώς ειπείν. Διά τί έ- ων, ότι ο ελληνισμός έπνεε τα λοίσθια, και η πίστις σφοδροτέρα, και

κείνοι μεν ελαφρότερα επιτίμια, κατά των αμαρτανόντων δώρισαν, ούτος και εκκλησία κραταιοτέρα ήτον, και οι αρνούμενοι τον Χριστόν, χωρίς

δε ό Αγιος, αλλά δή, και ο αδελφός αυτού Νύσσης, βαρύτερα; Λύων την βίας και εκουσίως τον ηρνούντο, διά τούτο και αυστηρότερον τον Κα

άπορίαν ταύτην ό Ζωναράς λέγει, ότι έκαστος των πατέρων, κατά τους κόνα του τον εξέθετο. Ότι διά την κραταίωσιν της εκκλησίας, ακριβές

ιδίους του καιρούς, έτζι και τα επιτίμια ανάλογα έδιώρισεν. Οι γάρ στερα πρέπει να δίδονται εις τους άμαρτάνοντας και τα επιτίμια,

εν τους καιρούς των διωγμών ευρισκόμενοι πατέρες, οιος ο Πέτρος, και μάρτυς ο ιή του αυτού. Βασιλείου,

οι εν Αγκύρα πατέρες, διά την ανάγκην των διωγμών, συγκαταβατικώ
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Κανών Oς". - -

»Ο αυτός τύπος και περί των τάς νύμφας έαυτών λαμβανόντων».
--

Παρομοίως με τον σμίξαντα με την ετεροθαλή του άδελφήν ο

Ερμηνεία

παρών κανών κανονίζει, τον λαβόντα εις γυναίκα την νύμφην

του, ήτοι ένδεκα χρόνους, και με την αυτή, οικονομίαν τών χρόνων, πρότερον δλαδή χωριζομένου του αθεμίτου γάμου. Ο δε
ν - - - - -- -- ν ν -

Νηστευτής εν τώ ή αυτού κανόνι, δύω χρόνους των τοιούτον κανονίζει μετά ξηροφαγίας, και μετανοιών

Κανών ΟΖ.

Ματθ.έ.32.

και θ'. 7

«Ο μέντο καταλιμπάνων την νομίμως συναφθείσαν αυτώ γυναίκα, και ετέραν άγόμενος, κατά την του

Μαρκ 1» Κυρίου απόφασιν, τώ της μοιχείας υπόκειται κριματι. Κεκανόνιστα δε παρά των πατέρων ημών, τους

"; - 1 τοιούτους ενιαυτών προσκλαίει». Διετίαν επακροάσθαι. Tριετίαν υποπίπτει». Tώ έβδόμω συνίστασθαι τους

18. πιστούς. Και ούτω της προσφοράς καταξούσθαι, εάν μετά δακρύων μετανοήσωσι».

-- Ερμηνεία,

Ο Κανών ούτος αυτολεξεί έρανίσθη από τον πζ. της ς. Κανόνα, και άρα την ερμηνε

-- - η

ΥΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕ.

ν

ν

-

Κανών OH. -

Νοιας και Ι. «Ο αυτός κρατείτω τύπος, και επί των δύω άδελφάς λαμβανόντων εις συνοικέσιον, ει και κατά διαφόρους

» χρόνους»,

Ερμηνεία

Παρομοίως με τον αφήσαντα την γυναικάτου, και λαβόντα άλλη, κανονίζει ο παρών κανον εκείνον, όπου, αφού αποθάνη
α - ν Σ. Σ.Σ-Σ-- -- » "Η

ή γυναικάτου, πάρη την αδελφή της. Ταυτόν είπε

της μοιχείας, ώρισμένον παρά των παλαιών (1)

ν, εκείνον που πάρη δύω άδελφάς. Επτά χρόνους δηλαδή, οίτινες επιτίμιόν έστι

--

Κανών ΟΘ.

Οι δε τας μητρυιας έαυτών έπμαινόμενο, τώ αυτώ υπόκεινται κανόνι, ώ και οι ταις έαυτών άδελφας έπι

μαινόμενο.

Ερμηνεία,

Ο παρών κανών κανονίζει τους σμίξαντας μέ τάς μητρυιάς των, με τον όμοιον κανόνα των σμιξάντων μέ τάς ιδίας των

αδελφάς, δηλ. ει μεν μέ τάς έξι ένος πατρός, και μητρός ούσας, είκοσι χρόνους, κατά τον

ν

υ

και γι

ξζ, ει δε μέ τάς από δύω πα

τέρας, ή μητέρας ούσας άδελφάς, ένδεκα χρόνους, κατά τον οέ, τού αυτού Βασιλείου,

- Κανών Π.

ν - - -- ν -, ν - ν. - α - ν -ν ν - θ ν

«Την πολυγαμίαν οι πατέρες απεσιώπησαν, ώς κτηνώδη, και παντελώς άλλοτρίαν του γένους των αν ρωπων

» Εμίν δεν παρίσταται πλέον τι πορνείας είναι το αμάρτημα, δι' -

--

ο εύλογον, τους τοιούτους υποβάλλεσθαι τους

»κανόσι, δηλ. έναυτών προσκλαύσαντας, και έν τρισίν ύποπεσόντας, ούτω δεκτούς είναι».

Ερμηνεία,

» -

Πολυγαμίαν φαίνεται να εννοή εδώ ο

- ν - η

κανών την τριγαμία». Ούτω γαρ οι πατέρες τον τρίτον γάμον ωνόμασαν, κατά τον
δ. του ιδίου Βασιλείου. Λέγει λοιπόν ο κανών, ότι τον τρίτον τούτον γάμον οι προγενέστεροι πατέρες άπεσιώπησαν, μη διο

-ί
ν -- ν - - - -

ρίσαντες περί αυτού νόμου, και όρον τινά, ή επιτίμιον, (τριγαμίας γαρ νόμος ουκ έστιν, ούτε νόμω τρίτος γάμος άγεται, κατά
ν -- -- - ν - - - - - ν

τον ν. τού αυτού. Βασιλείου), επειδή και ο γάμος ούτος, είναι ίδιος των κτηνών, και αλλότριος του άνθρωπίνου γένους. Κοντά
-- - Α. - ν ν ν - -- αν

δε εις ημάς φαίνεται και μεγαλήτερον αμάρτημα από την πορνεία». Όθεν και είναι πρέπον οι τοιούτοι τριτογαμήσαντες, έναι

μεν χρόνον να προσκλαίουν, και τρεις να υποπίπτουν, και ούτω να μεταλαμβάνουν (2). Όρα και τον γ. έν Νεοκαισαρεία.

(1) Το επιτίμιον όμως αυτό δίδεται εις αυτούς, αφού χωρίσουν το

άθεσμον συνοικέσιον, και δεχθούν εις τους τόπους των μετανοούντων.

Εν όσω δε στέργουν αυτό, εξωθούνται και από την εκκλησίαν κατά

τον β', της εν Νεοκαισαρ. ου και ανάγνωθι.

(2) Σημείωσα ότι δεν λέγουν ορθώς εκείνοι όπου θέλουσιν, ότι πο

λυγαμίαν εννοεί εδώ ό Άγιος, ουχί την τριτογαμία, αλλά την τετρα

γαμίαν, και άπλώς το υπέρ του τρίτον γάμον συνοικέσιον, ά. διά τή,

ως επομεν, αυτός εαυτόν εξηγεί ο Αγιος εν τω δ. κανόνι, πολυγαμίαν

ονομάζων την τριτογαμίαν, β’, ότι αν της τριτογαμίας νόμος δεν ηνα,

πως θέλει είναι της τετραγαμίας, και γ. διά τί άν ή τετραγαμία ού.

τω συγχωρείται, και ελαφρώς κανονίζεται, διά τι ό Πατριάρχης και ά
πασα ή σύνοδος δεν έσυγχώρησαν τον Βασιλέα Λέοντα τετραγαμήσαντα,

-----------------
-

------------------------ --------------------------------- ------------------------------------- --
--------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

(και άρα την υποσημείωσιν του γ. της εν Νεοκαισαρεία ουδέποτε γάρή

εκκλησία την τετραγαμίαν εδέξατο. "Αναθεματίζεται γάρ ό τούτο είπών

καθώς ή μετά τον τετραγαμήσαντα Λέοντα σύνοδος ανεκήρυξε (σελ.977.

του β' τόμου των συνοδικών) ειπών δε ότι είναι ή τριτογαμία μεγα

λητέρα από την πορνείαν, διά τί έκανόνισεν αυτήν ώς πορνείαν; λύων

την απορίαν ό Ζωναράς λέγει, ότι ίσως είναι μεν ή ποσότης των χρό

νων, και τών δύω, ή δε οικονομία της τριτογαμίας ταύτης βαρυτέρα

είναι από την της πορνείας. Καθ' ότι εν τω κό, κανόνι οι πορνεύοντες

μεν εις κάθε ένα χρόνον από τους τέσσαρας, μεταβαίνουσιν από ένα

τόπον τών μετανοούντων εις άλλον. Οι δε τριτογαμήσαντες τρεις χρόνους

έκανονίσθησαν να υποπίπτουν, αλλ' όχι να σκέκωνται και με τους πι

στους ώς εκείνοι, όπερ εστί βαρύτερου επιτίμιον.
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Κανών ΠΑ. -

«Επειδή πολλοί έντή των βαρβάρων καταδρομή παρέβησαν την εις Θεόν πίστιν, όρκους εθνικούς τε- :

ελέσαντες, και αθεμίτων τινών γευσάμενοι των εν τοις ειδώλος, τους μαγικούς προσενεχθέντων, αυτούς, τις εν Αγ.

ο Ούτοι κατά τους ήδη παρά τών Πατέρων εξενεχθέντας νόμους, και κανόνας οικονομείσθωσαν. Οι μεν ή:

ο γάρ άνάγκην χαλεπήν έκβασάνων ύπομείναντες, και μη φέροντες τούς πόνους, και έλκυσθέντες πρός Ισλ, οι δύο
την άρνησιν, έντρισίν έτεσιν άδεκτοι έστωσαν, και ένδυσνάκροάσθωσαν, και έντρισίν ύποπεσόντες, ού- σης β’.

τω δεκτοί γενέσθωσαν εις την κοινωνίαν. Οι δε άνευ ανάγκης μεγάλης προδόντες την εις Θεών πίστιν, και άψά

•μενοι της τραπέζης τών δαιμονίων, και ομόσαντες όρκους ελληνικούς, έκβαλλέσθωσαν μεν έν τρισίν έτεσι, και

δυσνάκροάσθωσαν, έν ύποπτώσει δε εύξάμενοι έντρισίν έτεσι, και έν άλλος τρισι συστάντες τους πιστούς εις

και την δέησιν, ούτω δεκτοί έστωσαν, τή του αγαθού κοινωνία».

Ερμηνεία,

Διορίζει ο παρών κανών, ότι, όσοι πιασθέντες έντή των βαρβάρων καταδρομή, και άρνηθέντες την εις τον αληθινών Θεόν πίστιν, έκα

μαν όρκους ελληνικούς, ομόσαντες δηλ. εις τους παρ’ εκείνων πιστευομένους Θεούς με την ομοίαν τών Ελλήνων διάθεση, και

έφαγον βρώματα, όπου προσεφέρθησαν εις τα είδωλα με μαγικάς τέχνας, και τελετάς. Ούτοι οικονομούνται κατά τους κανόνας

τών Πατέρων (ίσως τών έν Αγκύρα) Και όσοι μέν βασανισθέντες σφοδρώς, και μη υποφέροντες τούς πόνους, αρνήθησαν, τρεις

χρόνους νά μή δέχωνται εις την έκκλησίαν, άλλ’ έξω της θύρας να προσκλαίουν, δύω νά άκροώνται, και τρεις νά ύποπίπτουν,

: να στέκωνται με τους πιστούς, και ούτω να μεταλαμβάνουν (1). Όρα και τον ιδ. της ά και τον δ. και έ της εν

γκυρα.

Κανών ΠΒ.

«Περί δέ τών επιορκησάντων, ει μεν έκβίας, και άνάγκης παρέβησαν τους όρκους, κουφοτέρος υπόκεινται έπι

οτιμίοις. Ώστε μετά εξέτη, πάντως αυτούς δεκτούς είναι. Οι δε άνευ ανάγκης προδόντες την έαυτών πίστιν, έν

δυσν έτεσι προσκλαύσαντες, και εν δυσιν άκροασάμενοι, και εν πέμπτω έν ύποπτώσει εύξάμενοι, και ένδυσίν

και άλλος άνευ προσφοράς, εις την κοινωνίαν της προσευχής παραδεχθέντες, ούτω τελευταίον αξιόλογον δηλ. μετά

ονοιαν επιδείξάμενοι, αποκατασταθήσονται εις την κοινωνίαν του σώματος του Χριστού». --

- Ερμηνεία,

Επειδή εις τον ξ' αυτού κανόνα ο άγιος ούτος απροσδιορίστως έκανόνισε τον επίορκον δέκα χρόνους, τώρα εις τούτον τον

κανόνα κάμνει διαίρεσιν τών επιόρκων, και τους μεν εξ ανάγκης, και βίας έπιορκήσαντας, εις έξι χρόνους κανονίζει. Τούς δε

: ανάγκην προδόντας την πίστιν αυτών, ήτοι επίορκήσαντας (επειδή πάς όρκος εις το όνομα του Θεού γίνεται, και άκο

ύθως πάς ο τούτον παραβαίνων την εις τον Θεόν πίστιν αυτού, παραβαίνει) εις ένδεκα χρόνους κανονίζει. Δύω μεν νά προσ

κλαίουν, δύω νά άκροώνται, πέντε νά υποπίπτουν, δύω νά συνίστανται, και ούτω να μεταλαμβάνουν (2). Όρα και τον τίδ. της σ'

Κανών ΠΓ'.

«Οι καταμαντευόμενοι, και τας συνηθείας των εθνών εξακολουθούντες, ή εισάγοντές τινας εις τους εαυτών

νοίκους, έπι άνευρέσει φαρμακειών και καθάρσει, υπό τον κανόνα πιπτέσωσαν της εξαετίας, έναυτών προσκλαύσαν

ντες, και ενιαυτον άκροασάμενοι, και εν τρισίν έτεσιν ύποπίπτοντες, και έναυτών συστάντες έν τους πιστούς, ούτω

υδεχθήσονται».

Ερμηνεία,

Ο παρών κανών αυτολεξεί είναι ερανισμένος από τον κο της εν Αγκύρα. Και άρα την ερμηνείαν αυτού εκεί. Τούτο μόνον

διαφέρει από εκείνον, καθ' ότι, εκείνος μεν εις πέντε χρόνους, και τούτους κατά διάφοροι τρόπον οικονομεί. Ούτος δε, εις εξ

χρόνους κανονίζει τους μαντευομένους. Ένα μεν χρόνον να προσκλαίου, ένα να άκροώνται, τρεις να υποπίπτουν, ένα νά

στέκουν με τους πιστούς, και ούτω να μεταλαμβάνουν. Όρα δε ότι και τους Μάντες, και Φαρμακούς, ώς Φονες έκανόνισεν

έντώ ζ', ο Αγιος με το εδικόν του επιτίμιον δηλ. ενταύθα δε ελαφρά αυτούς έκανόνισε, κατά τα επιτίμια των προτέρων Πα

τέρων. Όρα και τον ξά, της τ.

(1) Ουκ εναντιούται ο παρών κανών εις τον ογ' εκεί μεν γαρ ό"Α

γιος κανονίζει τον αρνηθέντα να μην μεταλαμβάνη εις όλην του την ζωήν,

αυτός παρ' εαυτού το επιτίμιον τούτο διορίσας. Εδώ δε ούτω κανονι

ζει τους αρνηθέντας με ανάγκην, ή και χωρίς ανάγκην, ακολουθών εις

τα παρά των προγενεστέρων πατέρων επιτίμια. "Ο γάρ άγιος ούτος,

άλλοτε μεν κανονίζει τους άμαρτάνοντας, κατά τα επιτίμια των προ

τέρων πατέρων, άλλοτε δε, κατά τα εδικά του επιτίμα. Ως τούτο δη

λούται εν τώ κβ. και νθ’ αυτού κανόνι. Εν τώ ογ. και εν τώ πα

ρόντι, εν τώζ και πχ. και έν άλλος. Αύτη δοκεί μοι ή αληθέστερα

αιτία τής τών επιτιμίων τού αυτού άμαρτήματος, διαφοράς, και όχι έ

κείνη, ήν λέγει ο Ζωναράς, ότι εκεί μεν όχωρίς ανάγκης άρνηθείς, διά

τούτο σφοδρότερα επιτιμάται. Ενταύθα δει ο μετα ανάγκης, και διά

τούτο ελαφρότερα. Εις καιρόν όπου και οι χωρίς ανάγκης άρνηθέντες,
- 1 - - -

και είναι περιέχονται,

-- ν

(2) Μερικοί λέγουσιν ότι εις μεν τον δ'. Κανόνα δέκα χρόνους- κανο

νίζει ο "Αγιος τον επίορκου, ήτοι τον πολλαίς φορείς επιορκούντα, Εδώ

δε τον επιορκήσαντα κανονίζει, ήτοι τον μίαν φοράν (ή και δύο) επιορ

κήσαντα, αλλ' ουκ αληθεύουσεν. "Επειδή εδώ, και οι άπαξ επιορκήσαντες,

εάν μόνον χωρίς ανάγκης επιορκήσουν, ένδεκα χρόνους κανονίζονται,

βαρύτερα, ή μάλλον ειπείν παρομοίως με τους εν τω ξδ. επιόρκους. Ω

στε και οι εκεί σε επίορκοι, ώς οι εδώ χωρίς ανάγκην επιορκήσαντες,

πρέπει να νοούνται απαράλλακτως, διά την ομοιότητα του έπιτιμίου,

κάν και εις εκείνους το, χωρίς ανάγκης δεν προσδιορίσθη, αλλά πρέπει

να προσυπακούεται. Eι γαρ ήτου, καθώς αυτοί λέγουσιν, έπρεπεν εκείνοι

βαρύτερα να επιτιμηθούν, ώς πολλάκις επιορκήσαντες, και όχι ουτοι, οι

άπαξ μόνον επιορκήσαντες Ότι δε τό άπαξ γινόμενον κακόν, ελαφρότερακα

νονίζεται από το πολλάκις γενόμενον, ορα την υποσημείωσαν του ή

της εν Αγκύρα- - - -
------

--

-
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Κανών ΠΔ.

«Πάντα δε ταύτα γράφομεν, ώστε τους καρπούς δοκιμάζεσθαι της μετανοίας. Ου γαρ πάντως τώ χρόνω κρι

νομεν τά τοιαύτα, άλλά τώ τρόπω της μετανοίας προσέχομεν. Εάν δε δυσαποσπάτως έχωσι των ιδίων έθών, τας

ήδονας της σαρκός μάλλον δουλεύειν θελήσωσιν, ή τώ. Κυρίω, και την κατά το Ευαγγέλιον ζωήν μη παραδέ
- » - η - - ν ν ν α - ν - ν -- ν η - ν - - -

Για τη χωνται, ουδείς ημίν προς αυτούς κοινος λόγος. Ημείς γαρ εν λαώ απειθεί, και αντιλέγοντ, δεδιδάγ

»μεθα άκούειν. Ότι σώζων σώζε την σαυτού ψυχήν».

Ερμηνεία,

Αφ' ου ο "Αγιος διαφόρους χρόνους διαφόρων επιτιμίων δώρισεν, επιφέρει και τον παρόντα κανόνα, ότι πρέπει να δοκιμάζων

ται οι καρποί της μετανοίας. Επειδή ήμες δεν θεωρούμεν τά έπιτίμια εις μόνους τους τόσους, ή τόσους χρόνους, αλλά προ

σέχομεν εις την διάθεσιν τών μετανοούτων (1). Ώστε δηλ. άνμέν προθύμως μετανοούν, να ελαττώνωνται οι χρόνοι, αν δε ά

μελώς, νά αυξάνωνται. Εάν δε άμαρτάνοντες, δεν θέλουν να κάμουν άποχήν τών άμαρτιών, και ηδονών τους, ούτε θέλουν να

ζούν κατά το Ευαγγέλιον, ώς χριστιανοί, άπειθούσι, και αντιλέγουσι, τότε ήμες οι των ψυχών αυτών οικονόμοι Αρχιερείς,
ν

και Πνευματικοί, δεν πρέπει νά συγκοινωνώμεν εις τάς άμαρτίας αυτών, αλλά να παραιτούμεν αυτούς Ακούομεν γαρ της

θείας γραφής που λέγει Σώζων σώζε την σεαυτού ψυχήν. Ήτοι βλέπεμή κολάσης και την ψυχήν την εδικήν σου, συγκοι

νωνών με τους άδιορθώτους άμαρτωλούς.

Κανών ΠΕ".

«Mητοίνυν καταδεξώμεθα συναπόλλυσθαι τους τοιούτος, αλλά φοβηθέντες το βαρύ κρίμα, και την φοβεράν:

»ραν της ανταποδόσεως του Κυρίου προ οφθαλμών λαβόντες. Μη θελήσωμεν άμαρτίαις άλλοτρίας συναπόλλυ

»σθαι. Eι γάρ μη επαίδευσεν ημάς τα φοβερά του Κυρίου, μηδέ α. τηλ.καύται πληγαι εις αίσθησιν ήμάς ήγα

»γον. Ότι διά την ανομίαν ημών εγκατέλιπεν ήμάς ο Κύριος, και παρέδωκεν ημάς εις χείρας βαρβάρων, και απή

Σχθη αιχμάλωτος εις τους πολεμίους ό λαός, και παρεδόθη τη διασπορά. Διότι ταύτα έτόλμων οι το όνομα του

»Χριστού περιφέροντες. Ειμή έγνωσαν, μηδέ συνήκαν, ότι διά ταύτα ήλθεν έφ' ημάς ή οργή του Θεού, τις ημίν

»κοινός πρός τούτους λόγος, αλλά διαμαρτύρασθαι αυτούς νυκτός και ήμέρας, και δημοσία, και ιδία οφείλομεν,

»συναπάγεσθαι δε αυτών ταις πονηρίας μη παραδεχώμεθα, προσευχόμενοι μάλιστα μεν κερδήσαι αυτούς, και έξε

ελέσθαι της παγίδες του πονηρού Εάν δε τούτο μή δυνηθώμεν, σπουδάσωμεν τάς γούν έαυτών ψυχάς της αιω

» νίου κατακρίσεως περισώσασθαι».

- Ερμηνεία,

Ούτος ο κανών παραινετικός έστι προς τους Αρχιερείς, και πνευματικούς, προσκαλών αυτούς, και λέγων. Το λοιπόν πρέπει

ημείς οι των ψυχών οικονόμοι να φοβηθώμεν την κρίσι, και ανταπόδοσιν του Κυρίου, να μην συγκολαζώμεθα με τάς ξένας

άμαρτίας των τοιούτων άμετανοήτων, και άδιορθώτων άμαρτωλών, μεταχειριζόμενοι εις αυτούς υπερβολικήν συγκατάβασιν. Διότι,

άνισως οι τάς τοιαύτας άμαρτίας τολμώντες νά κάμνουν Χριστιανοί. Δι' αυτάς εγκατελείφθησαν από τον Θεόν, και έσκλαβώθησαν

εις τους βαρβάρους, και εις αίσθησιν να έλθουν δεν έδυνήθησαν, ούτε έγνώρισαν, ότι διά τάς άνομίας αυτών ήλθον εις αυτούς

ή τόσον μεγάλη πληγή, και η τόση οργή του Θεού, άν, λέγω, τόσα κακά δεν έδυνήθησαν να διορθώσουν αυτούς, ποίαν λοιπόν

κοινωνίαν θέλομεν έχει ημείς με τοιούτον λαόν σκληροτράχηλον, βέβαια ουδεμίαν. Όθεν χρέος μεν έχομεν να τους διδάσκωμεν,

και να τους ελέγχωμεν καθημερινώς, και κοινώς, και κατ' ιδίαν, και να παρακαλούμεν τόν Θεόν διά νά τούς ελευθερώση από

την παγίδα του διαβόλου, αν δε, δεν δυνηθώμεν αυτούς να ελευθερώσωμεν, πρέπει νά μή συγκρημνιζώμεθα και ήμες μέ τάς

πονηρίας των. Αλλά κάν τον εαυτόν μας να σπουδάσωμεν διά νά λυτρώσωμεν από την αιώνιον κόλασιν (2)

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΞ ΑΛΛΗΣ ΠΡΟΣΤΟΝ ΑΥΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ,

Κανών Πς".

«Τοις δε κομψούς έγκρατευτας προς το σεμνόν αυτών πρόβλημα, διά τί και ημείς ουχί πάντα έσθίομεν, εκείνα

το ν. 3. Η ελεγέσθω, ότι και τα περιττώματα ήμών βδελυσσόμεθα. Κατά μέν γάρ την αξίαν, λάχανα χόρτου ήμιν

»τά κρέα. Κατά δε την τών συμφερόντων διάκρισιν, ώς και έν λαχάνος, το βλαβερόν του καταλλήλου χωρίζο

•μεν. Ούτω και εν τοις κρέαση του χρησίμου το βλαβερών διακρίνομεν. Έπει λάχανόν έστι και το κώνειον, ώσπερ

κρέας έστι και το γύπειον. Αλλ' όμως ούτεύοσκύαμον φάγοι άντις, νούν έχων(3), ούτε κυνός άψατο, μη με
»γάλης ανάγκης κατεπειγούσης, Ώστε (4) όφαγών ούκ ήνόμησε».

(1) Δι’ό και ο θείος Χρυσόστομος συμφώνως λέγει. «Ου τούτο ζη- λαδη με τους των αγίων Αποστόλων, Επειδή όμως οι πέ. Κανόνες ούτο,

ντώ, χρόνου πλήθος. Αλλά ψυχής διόρθωσιν» (Όμιλ. ιδ. της β' προς

Κορινθ).

(2) Σημείωσα, ότι ο Ζωναράς και ο Βλάσταρς θέλουσι να τελειώ

νουν οι κανονες του Βασιλείου έως του πέ, τούτου κανόνος. Τα δε εξής

ακόλουθα κονονικά, εκ των επιστολών αυτού όνομάζουσιν, ώς και εν τή

του Παρισίου εκδόσεις, αριθμούνται οι κανόνες του Βασιλείου, όσοι δη,

επιστολαί εισιν, ώς και αι ακόλουθοι, διά τούτο ήμες και τας ακολού

θους επιστολάς, κανόνας έπεγράψαμε, ώς και τις προλαβούσας, διά

τό προχειρότερον
- - - - ο - -

(3) ο γαρ φαγών το κώνειον αποθνήσκει. Ο δε το υοσκύαμον, πα

ραφρονεί, κατά τούς βοτανικούς Ιατρούς

(4) Ως όγε φαγών, εν άλλοις,

-

ε
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Ερμηνεία.
- ι -

Τούτον τον κανόνα σχεδόν αυτολεξεί έρμηνεύσαμεν εις την ερμηνεία του νά. Αποστολικού, και άρα την ερμηνείαν αυτού
- - - - -- - -- Α. --

εκεί. Περί δε των Έγκρατευτών, ή Έγκρατιτών, όρα εις τας υποσημειώσεις του τέ. της σ'

ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΟΔΩΡΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΤΑΡΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ.

ΠΡΟΟΙΝΙΟΝ,

Αφίκετο προς ημάς γράμματα την υπογραφήν έχοντα Διοδώρου. Τάδε έφεξής, άλλου τινός πρέποντα είναι, ή

Διοδώρου. Δοκεί μοι γάρ τις τών τεχνικών τό σου πρόσωπον υποδύς, ούτως εαυτόν αξιόπιστον έθελήσαι ποιήσαι

τοις άκροωμένος. Ός γε έρωτηθείς υπό τινων, ει θεμιτόν αυτόν πρός γάμον της τελευτησάσης αυτώ γυναικός

την άδελφήν άγαγέσθαι, ουκ έφριξε την ερώτηση. Αλλά και πράως ήνεγκε την άκοήν, και το άσελγές έπιθύμη

μα πάνυ γενναίως αυτώ, και αγωνιστικώς συγκατέπραξεν. Eι μεν ούν παρήνμοι το γράμμα, αυτό άν έπέστειλα,

και εξήρκες σαυτώτε άμυνα, και τη αληθεία. Έπει δε ό δείξας πάλιν άφείλετο, και ώσπερ τι τρόπαιον καθ' ημών

τεριέφερε κεκωλυκότων τό εξ αρχής, έγγραφον λέγων έχειν την εξουσίαν, έπέστειλα νύν σοι, ώστε διπλή τή χειρί

ημάς έλθεν επί τον νόθον εκείνον λόγον, και μηδεμίαν αυτώ ισχύν καταλιπείν, Ένα μή έχη βλάπτεν βαδίως

τούς έντυγχάνοντας

Ερμηνεία,

-- Ε

Φαίνεται εκ του προοιμίου τούτου, και εκ του αγ. Καβος του άγιου, ότι ο μεν Θείος Βασίλειος δι επιστολής έμπόδισ.
ν αν - αν - ν -- - ν η

κά μή λαμβάν ενας και ο αυτός τη αδελφή, της απαούτις γυναικός αυτου τατο είπείν, να μήλαμβάνη ουω αδελφάς,

Ο δε Διόδωρος ούτος (1) ερωτηθείς υπότινος αν συγχωρήται να λαμβάνη ταύτας, απεκρίθη εγγράφως, ότι συγχωρείται. Όθες

ο έρωτήσας λαβών την έγγραφον άδειαν ταύτην, έπήγε και την έδειξεν εις τον μέγα Βασίλειο». Διά τούτο ο άγιος θέλωντας

νά έντροπιάση εις άλλου πρόσωπον τον Διόδωρον, καθώς λέγει ο Ζωναράς, γράφει εις αυτόν, ότι δεν ήταν αληθώς τού Διοδώ

ρου εκείνη ή έγγραφος άδεια, "Αλλά πλαστή άλλου τινός, όςτις διά νά φαίνεται αξιόπιστος εις τους ακούοντας, υπέγραψε τ

όνομα τού Διοδώρου εις αυτή, (Ίσως δε και κατά αλήθεια, άλλου τινός ήταν αύτη και οιχ πώς έκαμώθη τούτο ο "Αγιος διά
Υ - - ν

να τοε: Ο ενκοντά εις την πρώτην εκείνη επιστολή, ήναγκάσθη νά γράψη και την παρούσα, διά νά άνα

τρέψη κατά κράτος με διπλήν δύναμιν, το άθεσμον αυτό συνοικέσιον,

Κανών ΠΖ. -- - -

Πρώτον μεν ούν, (ο και μέγιστόν έστι) το παρ' ημίν έθος επί των τοιούτων προβάλλειν έχομεν, νόμου δύναμιν

έχον, διά τό υπό άγιων ανδρών τους θεσμούς ήμύν παραδοθήνα. Τούτο δε τοιουτόν έστιν. "Εάν τις πάθει άκαθαρ

σίας ποτέ κρατηθείς έκπέση προς δυεν άδελφών άθεσμον κοινωνίαν, μήτε γάμον ήγεσθαι τούτο, μήθ' όλως εις

έκκλησίας πλήρωμα παραδέχεσθαι πρότερον, ή διαλύσα αυτούς απ' άλλήλων. Ώστε, ει και μηδέν επεινήν έτερον,

εξήρκει το έθος προς την του κακού φυλακήν. Έπει δε ό την επιστολήν γράψας επιχειρήματα κιβδήλω κακών το

σούτον επειράθη τώβω επαγαγεν (2), ανάγκη μηδε ήμας της εκ των λόγων βοηθείας απέχεσθαι. Καίτοι επί των

σφόδρα έναργών, μείζων εστι του λόγου ή παρ' εκάστω πρόληψις. Γέγραπτα, φησίν, έν τώ Λευιτικών Α;

«Γυναίκα έπ’ άδελφή αυτής ού λήψη αντίζηλον, αποκαλύψαι την άσχημοσύνην αυτής έπ' αυτή, έτι ζώ- τ:

νσης αυτής». Δήλον ούν εκ τούτου είναι, φησί, ότι συγχωρείται λαμβάνειν, τελευτησάσης την άδελφην αυτής,

Προς δή, τούτο, πρώτον μεν εκείνο έρω, ότι όσα ο νόμος λέγει, τους εν τω νόμω λαλεί. Έπει ούτω γε, και πε

ριτομή, και σαββάτω, και αποχή βρωμάτων υποκεισόμεθα. Oύ γάρ δή, εάν μέν τι εύρωμεν συντρέχον ήμων ταις

ήδονας, τώζυγώ της δουλείας του νόμου έαυτούς υποθήσομεν, εάν δέ τι φανή τών νομίμων βαρύ, τότε προς την

εν Χριστώ ελευθερίαν αποδραμούμεθα. Πρωτήθημεν,ει γέγραπτα λαμβάνειν γυναίκα έπ’ αδελφή, επομεν, όπερ

ασφαλές ήμύν και αληθές, ότι ου γέγραπτα. Το δε εκ της ακολούθου έπιφοράς το σιωπηθεν λογίζεσθαι, νομοθε

τούντός έστιν, ούτα του νόμου λέγοντος. «Επειδή ούτω γε έξέσται τώ βουλομένω κατατολμήσα, και έτι ζώσης

της γυναικός, λαμβάνειν την αδελφή». Το γαρ αυτό τούτο σόφισμα και επ' εκείνω αρμόζει. Γέγραπτα γάρ, φη

νσιν, ού λήψη αντίζηλον, ώς τήν γε έξω τού ζήλου, λαβείν ουκ έκώλυσεν». Ο δε συνηγορώντώ πάθει, μαεστια

άζηλότυπον είναι διορείται το ήθος των αδελφών Ανηρημένης ούν της αιτίας, δι' ήν απηγόρευσε την αμφοτέρων

συνοίκηση, τί τό κωλύον έσται λαμβάνειν τάς άδελφάς; άλλ' ού γέγραπτα ταύτα φήσομεν. Αλλ' ουδε εκείνο ώ

ριστα. Η δε έννοια του ακολούθου όμοίως άμφοτέροις την άδειαν δίδωσιν. Έδει δε μικρόν επί τά κατόπιν της νο

μοθεσίας επαναδραμόντα, απηλλάχθα πραγμάτων, Έρικε γάρ ού παν είδος άμαρτημάτων περιλαμβάνειν ό νομο

θέτης. Αλλ’ ιδίους απαγορεύειν τά των Αιγυπτίων, όθεν απήρεν ό Ισραήλ, και τά τών Χαναναίων, μια 3.

(1) ο Διόδωρος ούτος, όστις και Θεόδωρος καλείται παρά Φωτίω, Επειδή όμως την του Νεστορίου ενόσησεν αίρεσιν, και αυτού του Νε

Μοναχός ών πρότερον, και του θείου Χρυσοστόμου χρηματίσας διδά- στορίου διδάσκαλος έχρημάτισεν, άνεθεματίσθη μετά του Θεοδώρον

σκαλος εις την ερμηνείαν των θείων γραφών, Πρεσβύτερος της Αντιο- του Μοψουεστίας από την έ. οικουμενικήν σύνοδου κατά τον Φώτιο,

χείας εγένετο, και Ταρσού κατέστη Επίσκοπος. Ούτος κατά τον Θεο- Κώδηκι 18. Όρα τα περί αυτού σελ. ιδ' περί των υπομνηματιστυ

δώρητον μετά του Αγίου Φλαβιανού πρώτος διεμέρισε τους δύω χορούς, εν τω ά., τόμ. της σειρ.

και τους εδίδαξε να ψάλλουν κατά διαδοχήν τους ψαλμούς του Δαυίδ (2) Ίσ. έπεισαγαγεΐν.

 

- 48'
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- - -

πρός ούς μεθίστατο. Έχει γάρ ούτως ή λέξις. «Κατά τα επιτηδεύματα της Αιγύπτου, ένή παρωκήσατε επ' αυ

» της, ου ποιήσετε. Και κατά τα επιτηδεύματα γης Χαναάν, εις ήν εγώ εισάξω υμάς εκεί, ου ποιήσετε, και τους

νομίμος αυτών ου πορεύσεσθε». Ώστε τούτο είκός που το είδος της αμαρτίας μη εμπολιτεύεσθαι τότε παρά

τοις έθνεσι. Δί ο μηδέ της επ' αυτώ φυλακής προσδεθήνα τον νομοθέτη, αλλ' άρκεσθήναι τώ αδιδάκτωέθει προς

την τού μίσους διαβολήν. Πώς ούν το μείζον απαγορεύσας, το έλαττον απεσώπησεν; ότι έδόκει πολλούς των φι

λοσάρκων, προς το ζώσας άδελφας συνοικείν, το υπόδειγμα βλάπτειν τού Πατριάρχου. Εμάς δε τίχρή ποιείν;

τα γεγραμμένα λέγειν, ή τά σιωπηθέντα περιεργάζεσθαι; αυτίκα τομή δεν μιά έταίρα κεχρήσθαι πατέρα και

υιον, εν μεν τους νόμος τούτοις ού γέγραπτα, παρά δε τώ προφήτη μεγίστης κατηγορίας ήξίωτα Υιός γάρ,
Αμ.β. 7. Ιφησε, και πατήρ προς την αυτήν παιδίσκην εισεπορεύοντο. Πόσα δε είδη άλλα των ακαθάρτων παθών, το

μεν τώνδαιμονίων διδασκαλείον εξεύρον, ή δε θεία γραφή απεσώπησε; τό σεμνόν έαυτής ταις τών αισχρών όνο

ετα και οι ιμασίας καταββυπαίνεν ουχ αιρουμένη, αλλά γενικούς νόμασι τάς ακαθαρσίας διέλαβεν. Ως ο Απόστο

λος Παυλός φησί «πορνεία δε και άκαθαρσία πάσα, μη όνομαζέσθω εν υμίν, καθώς πρέπει άγιος». Tώ της άκαθαρ

σίας ονόματι τάς τε των αρρένων άρρητοποιίας, και τας των θηλειών περιλαμβάνων. Ώστε, ου πάντως ή σιωπή

λεπε η 6 Ιάδεαν φέρει τους φιληδόνος. Εγώ δε ουδέ σεσιωπήσθαι το μέρος τούτό φημ. Αλλά και πάνυ σφοδρώς

απηγορευκένα τον νομοθέτη» (1). το γάρ ουκ εισελεύση προς πάντα οικείον σαρκός σου αποκαλύψαι άσχημοσύνην

αυτών, εμπεριεκτικόν έστι και τούτου του είδους της οικειότητος. Τι γάρ άν γένοιτο άνδρι οικειότερον της εαυτού

* * * 1 γυναικός, μάλλον δε της εαυτού σαρκός, ου γαρ έτι εισί δύω, αλλά σάρξ μία. Ώστε διά της γυναικός

ή άδελφή αυτής προς την του ανδρός οικειότητα μεταβαίνει. Ως γάρ μητέρα γυναικός ού λήψεται, ουδέ θυγατέ

ρα ταύτης. Διότι μηδέν έαυτου μητέρα, μηδέ την έαυτού θυγατέρα. Ούτως ουδέ άδελφήν γυναικός, διότι μηδέ ά

δελφήν αυτού. Και το ανάπαλιν, ουδέ γυναικι έξέστα τους οικείος του άνδρός συνοικείν. Κοινά γάρ έπ’ άμφοτέρων

στα 5 της συγγενείας τα δίκαια. Εγώ δε παντί τω περί γάμου βουλευομένω διαμαρτύρομαι. Ότι παράγει το

σχήμα του κόσμου τούτου, και ό καιρός συνεσταλμένος έστιν, να και οι έχοντες γυναίκας, ώς μη έχον

ε";ε τες ώσιν. Εάν δέ μοι παραγινώσκητό, «αυξάνεσθε, και πληθύνεσθε», καταγελώ τού των νομοθεσιών τους

ο “Ίκαιρούς μη διακρίνοντος. Πορνείας παραμύθιον ό δεύτερος γάμος, ουχί εφόδον εις ασέλγειαν. Eι ουκ έγ

κρατεύωνται, γαμησάτωσαν, φησίν. Ουχί δέκα γαμούντες παρανομείτωσαν. Οι δε, ουδέ πρός τήν φύσιν άποβλέπου

σιν, οι την ψυχήν λημώντες τώ πάθει της άτιμίας, πάλαι διακρίνασαν τάς του γένους προσηγορίας, Έκ ποίας

συγγενείας τους γεννηθέντας προσαγορεύουσιν, αδελφούς αυτούς άλλήλων, ή άνεψιούς προσερούσιν, άμφότερα γάρ

αυτούς προσαρμόσει διά την σύγχυσιν. Μήποιήσης, ώ άνθρωπε, την θείαν, μητρυιάν τών νηπίων, μήτε την έν μη

τρός τάξει περιθάλπειν οφείλουσαν, ταύτην έφοπλίσης τας αμείλικτος ζηλοτυπίας. Μόνον γάρ το μίσος των μη

τρυιών και μετά θάνατον έλαύνει την έχθραν. Μάλλον δε, οι μεν άλλως πολέμιοι, τους τεθνήκόσι σπένδονται, αν

δε μητρυια του μίσους μετά θάνατον άρχονται. Κεφάλαιον δε τών ερημένων. Eι μεν νόμω τις όρμάται προς γά

μον, ήνοικτα πάσα ή οικουμένη. Είδε έμπαθής αυτώ ή σπουδή, διά τούτο και πλέον αποκλεισθήτω, να μάθη τό

στα εαυτού σκεύος κτάσθαι έν άγιασμώ, μη έν πάθει επιθυμίας. Πλειονάμε λέγειν ώρμημένο, τό μετρο» ε

πέχει της επιστολής. Εύχομαι δε, ή την παραίνεσιν ημών ισχυροτέραν του πάθους αποδειχθήνα, ή μη

επιδημήσαι τή ημετέρα το άγος τούτο, άλλ' εν οις άν έτολμήθη, έναπομείναι -

Ερμηνεία (2)

Αφού έπροοιμίασε ταύτα ο άγιος, τώρα έρχεται εις το να αναιρέση την ψευδεπίπλαστον εκείνην έγγραφον άδεια, του να παίρ

νή εις και ο αυτός δύω αδελφάς. Και λέγει, ότι, πρώτη απόδειξις του να μη γίνεται το τοιούτον συνοικέσιον, είναι η συνήθεια,

όπου επεκράτησεν εν τη εκκλησία, ήτις δύναμιν νόμου έχουσα, ως υπό άγιων ανδρών παραδοθείσα (3), διορίζει ούτως. Ότι, αν

τινας λάθη δύω άδελφάς, το τοιούτον μηδέ να νομίζεται γάμος, μήτε μέσα εις έκκλησίαν αυτοί νά δέχωνται, πριν να χωρισθούν,

"Ώστε, αν άλλον λογαριασμών δεν είχομεν να ειπούμεν εμποδίζοντα το τοιούτον άθεσμον συνοικέσιον, μοναχή ή της εκκλησίας συή

θεια είναι αρκετή διά να το εμποδίση. Επειδή δε ο δείξας την ψευδή του Διοδώρου επιστολή, έφερεν εις βεβαίωσιν του άθέσμου

τούτου συνοικεσίου, μαρτυρίαν από το Λευτικών, την λέγουσαν. Δεν θέλεις λάβεις αντίζηλον γυναίκα, την αδελφήν της γυναικός

σου έτι ζωντανής ούσης, και από τούτο συμπεραίνει, ότι, αν ο νόμος έμποδίζη να μη λάβη τινάς την άδελφήν της γυναικός του,

έν όσω είναι ζωντανή, λοιπόν είναι συγκεχωρημένον νά λάβη αυτήν, αφού αποθάνη ή γυνήτου. Προς το σαθρό, λέγω, αυτό

επιχείρημα αποκρινόμεθα. Πρώτον μεν, ότι όσα ο παλαιός νόμος λέγει, τά λέγει εις τους έν νόμω όντας Εβραίους, και όχι

εις ημάς τους Χριστιανούς. Eι δε και τά λέγει διήμας, λοιπόν ακόλουθον είναι και ημείς, καθώς δεχόμεθα τα προς ήδονήν

συντείνοντα διατάγματα του νόμου, έτζι να δεχώμεθα, και τα οδυνηρά, ήτοι και το Σάββατον να φυλάττωμεν, και την περιτο

μήν, και τα φαγητά που εμποδίζει ο νόμος νά μή τρώγωμεν, και όχι όσα μεν είναι ήδονικά, και ελαφρά νά δεχώμεθα, ώς

υπό νόμον όντες, τα δε οδυνηρά και βαρέα να μη δεχώμεθα, λέγοντες, ότι υπό την ελευθερίαν την εν Χριστώ ευρισκόμεθα,

Ημες ερωτήθημεν, άν ήναι γεγραμμένου να πάρη τινας γυναίκα, την αδελφήν της γυναικός του, και είπαμε, ότι δεν είναι, το

όποιον είναι και αληθινόν, και σί, ουρον. Το δε να συμπεραίνη τινάς από την ακολουθίαν του λόγου εκείνο, όπου η γραφή εσε

πησε, τούτο δεν είναι ίδιον εκείνου όπου θέλει να λέγη, όσα λέγει ο νόμος. Αλλ' εκείνου που θέλει να νομοθετή αυτός από

ώ

τι

----------------------

(1) Εν άλλος, απηγόρευτα το νομοθέτη. τόνων κειμένην, αλλ’ έντισιν άλλος σημειώμασι. Εμείς δε μετά περίερ

(2) Σημείωσα ότι εις την επιστολήν ταύτην ερμηνείαν δεν κάμνει ό, γίας εις πλάτος αυτην ερμηνεύσαμεν, διά τα αξιοσημείωτα, και πολλού

Γαλσαμών κρίνας αυτήν ώς περιττήν καίτοι υπερεπαινών ταύτην. Ο άξια όπου περιέχει,

δε Ζωναράς έχει σύντομον ερμηνείαν, ουχί όμως εν τη σειρά των κα- (β) Περί συνηθείας όρα εις την υποσημείωσιν του ή της ερ Σαρδική,

-

-----------------------------------
-

-------------------------
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-
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----------
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------------------------------
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λόγου του. Διατί, αν εκείνος συμπεραίνη, ότι εμπόδισεν ο νόμος να μην παίρνη τινάς την αδελφή της γυναικός του, όχι αφ'

ού αποθάνη αύτη, άλλ’ όταν άκόμη ζή, άλλος τις ημπορεί να συμπεράνη, ότι επειδή ο νόμος εμπόδισε να μην παίρνη τινάς την

αντίζηλον άδελφή, έπεται, ότι αν αυτή δεν ήναι αντίζηλος, ημπορεί να πάρη ταύτην και όταν ακόμη ή γυναίκα του ζή. Ταυτόν

ειπείν, ήμπορεί να λαμβάνη τινάς έν τώ αυτώ καιρώ δύω άδελφάς. Eι δε επή τινας, ότι τούτο δεν είνα γεγραμμένον, άπο

κρινόμεθα, ότι ουδέ εκείνο δεν είναι. Αλλά καθώς το ένα συμπεραίνεται από την ακολουθίαν του λόγου, έτζι παρομοίως συμπε

ραίνεται και το άλλο. Διά τί δε ο Μωυσής μετά διαστίξεως δεν επροσδώρισε το να μην παίρνη τινάς την αδελφήν της γυνα

κός του αποθανούσης; λύων την απορίαν ταύτην ο άγιος, λέγει, ότι δεν είχε σκοπόν ο Μωυσής να περιλάβη εις το ανωτέρω

κεφάλαιον του Λευτικού, κάθε είδος συγγενικών συνοικεσίων, διά νά επή και αυτό. Αλλ' εκείνα μόνα εμπόδισε, όσα έπαιρναν
οι Αιγύπτιοι, από τους οποίους τότε οι Εβραίοι έφυγον. Και όσα έπαιρναν οι Χαναναίοι, προς τους οποίους εκείνοι έπήγαιναν

Και πόθεν δηλον, από εκείνα όπου αναφέρει πίσω εις την αρχήν το αυτό κεφάλαιο», λέγον, μη κάμνετε καθώς κάμνουσιν οι

Αιγύπτιοι, εις τους οποίους πάροικοι έκαθίσατε. Ούτε καθώς κάμνουσιν οι Χαναναίοι, εις τους οποίους εγώ θέλω σας φέρω. Όθεν

άκόλουθον είναι εις τους Αιγυπτίους, και Χαναναίους τούτο το συνοικέσιον να μην εγίνετο, και διά τούτο ο Μωυσής δεν το έπροσ

δώρισε, αλλ' ήρκέσθη εις την συνήθεια, όπου το τοιούτον κατηγορεί. Αλλά διά τι έπροσδιώρισε νά μή λαμβάνη τινάς την αδελ

φήν της γυναικός του, ζωντανής έτι ούσης; Έβλεπε πολλούς φιλοσάρκους να παρακινούνται εις τούτο, βλέποντας τον Πατριάρ

χην Ιακώβ να έχη εν ταυτώ δύω ζωντανάς άδελφάς, την Λεία, και την Ραχήλ. Πλην ημείς τα γεγραμμένα εις τον νόμον

πρέπει να λέγωμεν, και όχι τα σεσιωπημένα να περιεργαζώμεθα. Διάτι, ο μεν νόμος εσιώπησε το πώς δεν πρέπει πατήρ και υιός μίαν

και την αυτήν δούλη, ώς πόρνη» να μεταχειρίζονται. Ο δε Προφήτης Αμώς μεγάλως τούτο κατηγορεί, λέγων, πατήρ και

υιός εις την αυτήν δούλην έμβαιναν, και επόρνευαν. Και πολλά άλλα είδη ακαθαρσίας εδίδαξαν οι δαίμονες τους ανθρώπους, με

των οποίων τα κατά μέρος ονόματα μη θέλουσα ήθεια γραφή να μολύνη την σεμνότητά της, απεσώπησε ταύτα, με καθολικά

δε ονόματα αυτά περιέλαβε». Ως ο Παύλος λέγει. Πορνεία, και Ακαθαρσία πάσα, ας μη όνομάζεται εις εσάς, ώς πρέπει εις

τους Αγίους. Οπου με το όνομα της ακαθαρσίας, κάθε αισχρουργίαν γυναικών, και άνδρών περιέλαβεν. Ώστε, δεν είναι άδεια

ς τους φιληδόνους νά κάμνουν το τοιούτον άθεσμον συνοικέσιον, με το να εσιώπησε τούτο ή θεία γραφή. Ημείς όμως εξετά

ζοντες, ευρίσκομεν, ότι ουδέ έσώπησε τούτο ο νόμος, αλλά και μάλιστα το εμπόδισεν. Εκείνο γάρ όπου αυτός λέγει, δεν θέλεις

εισέλθεις εις κάθε συγγενή σου διά νά αποκαλύψης την άσχημοσύνη του, κάθε παράνομον συνοικέσιον, έκ συγγενείας και οικειό

τητος περιέχει ακολούθως δε και τούτο, Διότι, αν ο ανήρ, και ή γυνή ήναι μία σαρξ, κα κανένα άλλο οικειότερο, και συγ

γενέστερον δεν είναι εις τον άνδρα, έξω από την σάρκα του, την γυναίκα του δηλ, λοιπόν και η αδελφή της γυναικός του, δί

αυτής και προς τον άνδρα της γίνεται συγγενής, και οικεία, ήτοι αδελφή. Και καθώς δεν παίρνει τινάς την μητέρα της γυνα

κός του, ουδε την με άλλον άνδρα θυγατέρα της αυτής γυναικός του. Επειδή ουδε την μητέρα του παίρνει, ούτε την θυγατέ

ρα του διά την οικειότητα (πρώτου γάρ βαθμού έστι προς εκείνας, και προς ταύτας), έτζι παρομοίως, ούτε την αδελφή της γυ

ναϊκός του παίρνει, επειδή, ουδε την αδελφή του λαμβάνει (δευτέρου γάρ βαθμού έστι προς εκείνην και προς ταύτη). Και αντιστρόφως

ουδέ ή γυνή δύναται να πάρη τον αδελφών του αποθανόντος ανδρός της, ουδέ τούς άλλους εκείνου συγγενείς, Επιφέρει ο

“Aγιος τά αποστολικά λόγια. Ότι παρέρχεται το σχήμα του κόσμου τούτου, και ότι ο καιρός είναι λογώνες και πρέπει

και εκείνοι ακόμη που έχουσι γυναίκας νομίμους, νά τάς έχουν ώσάν νά μή τάς έχουν. Είδε λέγον τινάς, ότι ο Θεός ένομο

θέτησεν εις τους πρωτοπλάστους να αυξάνουν, και να πληθύνουν, και ότι τα παιδία του Αδάμ, αδέλφια όντα, έσυνάφθησαν,

καταγελώ εκείνον που ταύτα λέγει, και δεν διακρίνει, πώς τότε μεν, ήτον ανάγκη νά γένη τούτο, διά τί άλλοι άνθρωποι από

άλλο γένος δεν ήταν. Αλλά τώρα, διαφόρων όντων γενών, τούτο καμμίαν χώραν δεν έχει (1). Έπειτα ο δεύτερος γάμος είναι

εμπόδιο, και χαλινός της πορνείας, μα όχι και ύλη και αφορμή άσελγείας. Και ο Παύλος δε γράφει προς τους δευτερογαμούν

τας, ότι, αν δεν εγκρατεύωνται, ας υπανδρεύωνται. Δεν έπρόσθεσε, όμως, ότι και δευτερούπανδρευόμενοι ας παρανομούν, καθώς

ποιούσιν οι δύο αδελφάς λαμβάνοντες. Αποδεικνύει δε μετά ταύτα ο άγιος την ατοπία του τοιούτου συνοικεσίου, από την σύγ–

χυσιν τών ονομάτων, όπου εις τούτο άκολουθεί. Τα: εξ αυτών γεννηθέντα παιδία, πώς θέλουν ονομάσει οι το τοιούτον συνοι

κέσιον πράττοντες; αδέλφια ένα προς το άλλο, ώς από ένα Πατέρα: ή ανέψια, ήτοι έξαδέλφια (2), ώς από δύω

Αδελφάς γεννηθέντα; Και τα δύω γαρ ονόματα επίσης αρμόζουσιν εις αυτά διά την σύγχυσιν της φύσεως, ήτις, κατά τους

φυσικούς της νόμους, διαφορετικά εποίησε τα αδέλφια. Και όχι μόνον τούτο, αλλά και άλλη ακολουθεί σύγχυσις. Ο γαρλαβών

την αδελφήν της προτέρας γυναικός του, την θείαν τών εκ του πρώτου γάμου τέκνων του, κάμνει μητρυιάν, και ακολούθως την

ως μητέρα περιθάλπουσαν τα τέκνα του, την κάμνει ζηλότυπο, και φθονεραν προς αυτά. Φυσικά γαρ κάθε Μητροια (3) ζηλο

τυπίαν έχει προς τα παιδία του ανδρός της, τα εξ άλλου γάμου γεννηθέντα. Και εις μεν τους άλλους εχθρούς, λιγοστεύειεναν,

το μίσος, όταν αποθάνωσιν οι εχθροί των. Εις δε τάς μητρυιάς, το μίσος άρχινά, όταν αποθάνωσιν αι αντίζηλοι των γυναίκες. Και

διά νά ειπώ με συντομίαν το πάν, άνισως τινάς θέλη να δευτερούπανδρευθή με νόμιμον γυναίκα, όλη η οικουμένη είναι ανοικτή δια
2 ν Κι - 1 1 ι

ε
ν

3.

--

1. (1) Έμοι δε δοκεί ότι το αυξάνεσθε και πληθύνεσθε, ουχί πρός τό ή ζωή, κυρίως δε και εξαιρέτως, διατί οι Χριστιανοί είναι πνευματι

πτωτέρω συνάπτεται, αλλά προς το ανωτέρω, Επειδή γαρ είπε, άνω- κοι, και όχι σαρκικοί, και πρέπει νά ζώση κατά Πνεύμα, θανατό

τέρω, ότι καιρός είναι συνεσταλμένος, κα οιγοκ ρονος, και πρεπει κα νοντες τας τις σαρκος ορέξεις, και ήδονας, και όχι να ζητούν γάμους,

εκείνοι ακόμη όπου έχουσι γυναίκας να τις έχουν με τόσην απροσπά- και να δουλεύουν εις προσπαθείας γυναικών,

θεραν, ωσάν να μην τας είχον ολότελα, επιφέρει ότι, αν τινας εναντίον (2) Πολλαχού γαρ παρά τους παλαιούς ευρίσκονται οι Eξάδελφοι, ο
2. -------------------- --- - ν -- - - - - - - - -- - - - -

εις την νομοθεσία του Πάυλου προβαλη την νομοθεσία, όπου έδωκεν νομαζόμενοι με το όνομα των ανεψιών, κατά τον Ζωναρά». Όρα δε,

ότι όποιον συνοικέσιον συγχέει τα ονόματα, είναι παράνομου και άρε
ο Θεός εις τους πρωτοπλάστους τό, αυξάνεσθε, και πληθύνεσθε, κα

σμου κατά τους νόμους της φύσεως, και ακολούθως δεν γίνεται. Καιτα γελώ, εκείνον όπου τούτο ήθελεν είπεί. Επειδή δεν καμνει διαφορών

του καιρού, καθ' ον είπεν ο Θεός το αυξανεσθε, και πληθύνεσθε, και

του καιρού, καθ' ον ο Θεός διά του Παύλου έδωκε την νομοθεσίαν της α
προσπαθείας των γυναικών. Τότε γαρ ήτου χρεια τοιούτος νόμος να δο

ά, διά να πληθυνθή το γένος των ανθρώπων, διά τί οι τότε είχον ζωήν

πολυ χρόνου, και μάλιστα, διά τι, οι τότε άνθρωποι ήταν σαρκικοί

και νήπιοι, όχι πνευματικοί, και τέλειοι άνδρες κατά Χριστόν, Υστε

ρον δε εχρειάσθη να δή η ανωτέρω νομοθεσία του Παύλου, και οια τι

το γένος των ανθρώπων έπληθύνθης και διά τί ολιγοχρόνιος αυτών έστιν

έχει τούτο διά καθολικών αξίωμα, και κανόνα εις πάντα τα συνοικέσια

τα εξ αγχιστείας. Ίσως δε και ανέλια ονομάζει ταύτα ο Aγιος, καθ'

ο τα παιδια μεν της μιας αδελφής αναφερόμενα προς την άλλην, ά–

νέψια εισέ. Καθε δε μία από τις δύο αδελφός αναφερομένη προς τα

παιδία της αδελφής της, θεία ευρίσκεται.

(3) Σημείωσα ότι κατά τους νομικούς, και βαθμολόγους των συνοι

κεσίων, και κάθε γυνή του παππ, ή του δεσπαππου μητρυιά ονομαζε

ται. Και ορα εις την περί συνοικεσίων διδασκαλίαν,

- , ----- , ----- ,----- ,
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λόγου του, και θέλει εύρει βέβαια γυναίκα να πάρη, μη εμποδισμένη» από τους νόμους. Είδε και αγαπώντας με πάθος και

έρωτα γυναίκα παράνομο, ζητεί να πάρη αυτή, διά τούτο μάλλον ας αποκλεισθή, και ας μη συγχωρηθή να την πάρη. Διά να

μάθη να αποκτά το σκεύος του, ήτοι, ή το σώμα του, ή την γυναικά του, με άγιασμών, ώς λέγει ο Παύλος, και όχι με πάθος

άτιμίας. Ήθελα, λέγει, και περισσότερα να σου γράψω, αλλά με εμπόδισε το μέτρον της επιστολής. Επειδή αι επιστολα δεν

πρέπει να έχουν μακρολογίαν. Εύχομαι δε, ότι η επιστολή μου, ή να νικήση, και νά άφανίση το παράνομον αυτό συνοικέσιον,

ή άν δεν το νικήση, κάν το τοιούτο να μην συνεθισθή, και εις την έδικήν μας έπαρχίαν, αλλά νά μείνη μόνον εις τους τόπους

εκείνους, όπου πρώτον ετολμήθη νά γίνη. - -

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΝ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ.

Κανών ΠΗ".

Της ν τή ν ν - Α. 1 ----- , -- ν ν εί -- - - 1-- ν - ΕΚ- 1. ν -- - - -

: Ενέτυχόνσου τους γράμμασι μετά πάσης μακροθυμίας, και έθαύμασα, πώς δυνάμενος ήμύν συντόμως,

ζηκε της και ευκόλως απολογήσασθαι διά των πραγμάτων, τους μεν κατηγορουμένος επιμένειν καταδέχη, λόγος

:"Ιδε μακρος θεραπεύειν επιχειρείς τα ανίατα. Ούτε πρώτοι, ούτε μόνοι, ώ. Γρηγόριε, ένομοθετήσαμεν γυ

ναίκας άνδρόσι μή συνοικείν. Αλλά ανάγνωθι τον κανόνα τον εξενεχθέντα παρά των αγίων Πατέρων

ήμών έντήσυνόδω Νικαίας, ός φανερώς απαγορεύει, συνεισάκτους μή είναι. Αγαμία δέ εν τούτω έχει το σεμνόν,

έντώ κεχωρίσθαι της μετά γυναικών διαγωγής "Ως, εάν επαγγελλόμενός τις τώ ονόματι, έργω τά, τώντας γυ

ναξι συνοικούντων ποιή, δήλός έστι, το μεν της παρθενίας σεμνόν έν τή προσηγορία διώκων, του δε καθ’ ήδονήν

άπρεπούς μη άφιστάμενος. Τοσούτω ούν μάλλον έχρήν σε ευκόλως εξαι ήμών τή άξιώσει, όσω περ λέγεις έ

λεύθερος είναι παντός σωματικού πάθους. Ούτε γάρ τον έβδομηκονταετή γεγονότα πείθομαι έμπαθώς γυναικι

συνοικεί, ούτε ώς έπιγενομένη τινι άτόπω πράξει, ώρίσαμεν, ά ώρίσαμεν. Αλλ' επειδή έδιδάχθημεν παρά του Αντο

*** * 1 στόλου «μή τιθένα πρόσκομμα τώ αδελφώ, ή σκάνδαλαν». Οίδαμεν δε, ότι το παρά τινων υγιώς γινόμε

νον, άλλοις άφορμή πρός άμαρτίαν υπάρξει. Τούτου ένεκα προσετάξαμεν, έπόμενοι τη διαταγή των άγιων Πατέ

ρων, χωρισθήναι σε τού γυναίου. Τι ούν έγκαλείς τώ. Χωρεπισκόπω, και παλαιάς έχθρας μέμνησα; τι δε ήμάς.

καταμέμφη ώς εύκολους άκοάς έχοντας εις το τάς διαβολάς προσεσθαι; άλλ' ουχί σεαυτώ, μή άνεχομένω άπο

στήνα της προς την γυναίκα συνηθείας; έκβαλε τοίνυν αυτήν από του οίκου σου, και κατάστησαν αυτήν έν μονα

παρ. 9. Ιστηρίω. Έστω εκείνη μετά παρθένων, και σύ υπηρετού υπό ανδρών, να μη το όνομα του Θεού βλα

**** (σφημητα δι' υμάς. Έως δάν ταύτα ποιής, αι μυριάδες, άςπερ συ γράφεις διά των επιστολών, ουδέν

ώφελήσουσίσε. Αλλά τελευτήσεις άργών, και δώσεις τώ Κυρίω λόγον περί της σεαυτού άργίας, Εάν δε τολμή

σης, μη διορθωσάμενος σεαυτόν αντέχεσθαι της Ιερωσύνης, ανάθεμα έση παντί τω λαώ, και οι δεχόμενοι σε, έκκή

ρυκτοι κατά πάσαν έκκλησίαν γενήσονται

Ερμηνεία

Ο Γρηγόριος ούτος με το να είχε γυναίκα Παρθένο, και καλογραίαν μέσα εις τον οίκόντου, και τον υπηρέτει, έγραψε προς

αυτόν ο μέγας Βασίλειος να την διώξη. Ο δε Γρηγόριος με πολλάς προφάσεις περί τούτου απολογείται. Όθεν διά της παρούσης

επιστολής ο άγιος, πρώτον μεν ελέγχει αυτόν, ότι ήμπορώντας με το έργο, και με ευκολίαν να απολογηθή, διώκωντας την

γυναίκα, μυρίας προφασιολογίας προτείνει. Δεύτερον λέγει, ότι δεν ένομοθέτησεν ο Βασίλειος να μην έχουν οι Κληρικοί, και οι

"Ιερωμένοι γυναίκας συγκατοίκους, αλλ' ή πρώτη σύνοδος, εν τώ γ. αυτής κανόνι, έπειτα προσθέτει. Ότι οι Παρθένοι, και Ιε

ρωμένοι, εις τούτο έχουσι την σεμνότητα, εις τό νά ήναι χωρισμένοι από συναναστροφήν γυναικών. Ανίσως δέτινας από αυτούς,

επαγγέλλεται μεν να παρθενεύη, έπειτα με γυναίκας συγκατοική, ούτος φανερόνε, ότι με ψιλον όνομα αγαπά την παρθενία»,

με το έργον δε, δεν είναι χωρισμένος από την των γυναικών ήδονή». Έπρεπε λοιπόν, του λέγει, Γρηγόριε, τόσον εύκολα νά μάς

υπακούσης, και να διώξης την γυναίκα, όσον εύκολα λέγες, πώς δεν έχεις καμμίαν προσπάθειαν εις αυτήν. Η γάρ ευκολία,

και ταχύτης του διωγμού της γυναικός, βεβαιώνει την προς αυτήν απροσπάθεια». Διότι, ούτε εγώ πιστεύω ποτέ, πώς εσύ ο έβδο

μηκοντούτης γέρων συγκατοικείς με την γυναίκα έμπαθώς, και ήδονικώς. Αλλ' επειδή έδιδάχθημεν από τον Απόστολον να μη

προξενούμεν σκάνδαλον εις τους άλλους, και επειδή εκείνο το πράγμα που άλλοι κάμνουσι χωρίς πάθος και άμαρτίαν, όποιον

δηλ. κάμνες και τώρα εσύ, τούτο το ίδιον εις άλλους έμπαθής, γίνεται, αιτία, και παράδειγμα προς άμαρτίαν. Διά ταύτα πάντα

σέ έπροστάξαμεν νά διώξης από τον οίκόνισε την γυναίκα, ακολουθούντες εις τον γ. κανόνα της έν Νικαία. Και μη κατηγορής,

ούτε τον Χωρεπίσκοπο, πως τάχα αυτός έχθρευόμενός σε, μου ανήγγειλε περί της γυναικός. Ούτε εμένα, πως είμαι εύκολος

νά πιστεύω εις τάς διαβολάς, αλλά κατηγορεί τον εαυτό σου, όπου δεν θέλεις να χωρισθής από την γυναίκα έκβαλε λοιπόν αυτήν,

και βάλε την εις Μοναστήριο, και ας ήναι μεν εκείνη ώς Παρθένος με τις Παρθένους, και Μοναχάς, και συ ώς άνδρας, υπη

ρετου από άνδρας. Ένα μή βλασφημητα διά λόγου σας, το όνομα του Θεού από τους απίστους, όπου σας βλέπουν. Εάν δε

την γυναίκα δεν διώξης, ήξερε καλά, ότι όλας ή μυριάδες των προφάσεων όπου λέγες, δεν θέλουν σε ώφελήσουν, αλλά θέλεις
αποθάνες άργος της Ιερωσύνης του, και σύ έχεις να δώσης λόγον της αργίας σου ώς ταύτης αίτιος, ουχί εγώ (1) εάν δε τολ

μήσης προ του να διορθωθής, να ενεργήσι ιερατικών, θέλεις αναθεματισθής άπό όλον τον λαόν, και όσοι σέ δεχθούν, έχουν

από κάθε εκκλησίαν νά αποδιωχθούν. Όρα και τον γ. της ά.
-------------

- -- - - - - - αν - - - - -- - - - - - -

(1) Διά τούτο Συμεών ο Θεσσαλονίκης ερωτήσει ί. ιά. εβ. εγ.) νικώς ληφθεν λειτούργημα της ιερωσύνης, ότι σωτηριώδες εστι το ενερ

τούτο το "ρητών φέρον του Βασιλείου εις μαρτυρίαν, λέγει, ότι, όποιος γείν αυτό, τόσον εις τον εαυτόν του, όσον και εις όλους τους ζώντας,

κανονικώς εχειροτονήθη, πρέπει να είναι πρόθυμος και επιμελής εις τά και κεκοιμημένους. Ει δε και κάθεται αργός, θέλει δώσει λόγον τώ
- - 1 , " "...ο " . . " κ. - - - -ο - - - - - - - - - - - - - ά -- --

θεία, και όχι αμελης και ράθυμος διά νομιζομένην ευλάβεια. Διότι, Θεώ δια την αργίαν του. Και ο Σενήρος δε ο Γαβαλών λέγει. «Ο Ιε

δεν είναι ευλάβεια το να αργή τινας, και να μην ενεργή το κανο- ερεύς δήμα και δώρου δοκεί προσφέρει τις Θεώ την λειτουργίαν της
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ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ.

Πάνυ με λυπεί, ότι επιλελοίπασι λοιπόν οι τών Πατέρων κανόνες, και πάσα ακρίβεια των εκκλησιών :":

απελήλατα. Και φοβούμαι μή, κατά μικρών της άδιαφορίας ταύτης όδώ προϊούσης, είς παντελή σύγχυ-Ιει Νικας

σιν έλθη τά της εκκλησίας πράγματα. Τους υπηρετούντας τη έκκλησία, πάλαι ταις του Θεού εκκλησίας:

έμπολιτευομένη συνήθεια, μετά πάσης άκριβείας δοκιμάζουσα, παρεδέχετο, και έπολυπραγμονείτο πάσα ::

αυτών ή αναστροφή, ει μη λοιδοροι εισιν, ει μη μέθυσοι, ει μη πρόχειροι προς τας μάχας, ει παιδαγω- :-

γουσιν εαυτών την νεότητα, ώστε κατορθούν δύνασθαι τον αγιασμό, ού χωρίς ουδείς όψεται τον Κύ- είναι

ριον. Και τούτο εξέταζον μεν Πρεσβύτεροι, και Διάκονοι οι συνοικούντες αυτούς, επανέφερον δε τους Χωρεπισκόποις, οι

τάς παρά τών άληθινώς μαρτυρούντων δεξάμενοι ψήφους, και υπομνήσαντες τον Επίσκοπο, ούτως ένηρίθμουν τον

υπηρέτην τώ τάγματι των ιερατικών. Νυν δε πρώτον μεν ήμας παρωσάμενοι, και μηδέ επαναφέρεινήμν καταδεχό
μενο, εις εαυτούς την όλην περιεστήσατε αυθεντίαν. Έπειτα και καταββαθυμούντες του πράγματος Πρεσβυτέρος,

και Διακόνος έπετρέψατε, ούς άν έθέλωσιν, από άνεξετάστου βίου, κατά προσπάθειαν, ή την άπό συγγενείας, ή
την εξ άλλης τινος φιλίας, έπεισάγειν τη έκκλησία τους άναξίους. Δι" δ πολλοί μέν ύπηρέται άριθμούν- Ι: ένΚαρθ.

τα καθ' εκάστην κώμην, άξιος δε λειτουργίας θυσιαστηρίου ουδείς, ώς ύμείς αυτοί μαρτυρείτε, άπορούν- -

τες ανδρών εν ταις ψηφοφορίας. Επει ούν το πράγμα λοιπόν εις άνήκεστον προϊόν, μαλιστα δενύν, των πλείστων

φόβω της στρατολογίας εισποιούντων έαυτούς τη υπηρεσία, αναγκαίως ήλθον εις το άνανεώσασθαι τούς τώνΠα

τέρων κανόνας. Και επιστέλλω υμίν αποστείλαμοι την αναγραφήν εκάστης κώμης των υπηρετούντων, και υπό

τίνος εισήκτα έκαστος, και εν ποίω βιω έστίν. Έχετε δε και αυτοί παρ' εαυτούς την τοιαύτην αναγραφήν, ώστε

συγκρίνεσθαι τους παρ' ήμν άποκειμένος γράμμασι τα ύμέτερα, και μηδενιέξείναι έαυτόν, ότε βούλεται, παρεγ

γράφειν. Ούτωμέντοι μετά την πρώτην έπινέμησιν, είτινες υπό Πρεσβυτέρων εισήχθησαν, επί τούς Λαϊκούς ά

ποβρφώσιν, άνωθεν δε γένητα αυτών παρ’ υμίν εξέτασις, κάν μεν άξιοι ώσι, τή υμετέρα ψήφω παραδεχθήτωσαν.

Επει καθαρίσατε την έκκλησίαν τους άναξίους αυτής απελαύνοντες Και του λοιπού, εξετάζετε μεν τους άξίως και

παραδέχεσθε, μή αριθμείτε δε, πριν εις ημάς επανενεγκεν. "Η, γνώσκετε, ότι Λαϊκός έσται, ό άνευ ημετέρας γνώμης

εις υπηρεσίαν παραδεχθείς - --

- --------

- Ερμηνεία, - --

Διά της επιστολής ταύτης κατηγορεί ο μέγας Βασίλειος τους χωρεπισκόπους, πώς παρέβησαν την παλαιάν τάξιν όπου έπο

λιτεύετο εις την έκκλησίαν. Ήτις ήτον, να εξετάζωνται πρώτον από τους Πρεσβυτέρους, και Διακόνους, όσοι έμελλον να γίνουν

υπηρέτα της εκκλησίας, Υποδιάκονοι δηλ., Αναγνώσται, και Έφορμισται (περί ών όρα την υποσημ. του ιέ της σ'), άν δεν
ήνα λοιδοροι, ή μέθυσοι, Αν χαλιναγωγούσε τάς σαρκικάς ορμάς της νεότητος, και ούτω να ψηφίζουν μεν αυτοί τούτους, την

δε ψήφον νά άναφέρωσιν εις τούς Χωρεπισκόπους, και οι Χωρεπίσκοποι πάλιν εις τους Επισκόπους, και με τοιούτον τρόπον νά

συναριθμούν αυτούς εις τον Κλήρον. Τώρα δε φησιν, όλον το έναντίον γίνεται. Ούτε γαρ οι πρεσβύτεροι, και διάκονοι, εξετά

ζουσι τους τοιούτους, αλλά κατά προσπάθειαν τους συγγενείς αυτών, και φίλους ψηφίζουσιν. Ούτε οι Χωρεπίσκοποι εις τους

Επισκόπους αναφέρουσιν αυτούς. Δίδ και εκ της παραβάσεως ταύτης, πολλοί μεν Υποδιάκονοι, και Αναγνώσται, και Έφορα

σται, και άλλοι Κληρικοί ευρίσκονται εις κάθε χωρίον, άξιος δε από αυτούς εις τό νά γένη Ιερεύς, κανένας δεν είναι. Διά

τούτο παραγγέλλει εις τούς Χωρεπισκόπους ο άγιος, να στείλωσιν εις αυτόν τον κατάλογον των τοιούτων υπηρετών, δηλωτικών

ντα, από ποιον Χωρεπίσκοπον έκληρώθη ο καθείς, και οποίας ζωής άνθρωπος είναι, να έχουν δε και αυτοί το ίσον του ιδίου

καταλόγου, διά νά μήν ήμπορή τινας με τούτον τον τρόπο, να γράφη τον εαυτόν του, εις τον κατάλογο, οπόταν θέλη. Και

όσοι μεν “Υπηρέται (τους λέγει) έψηφίσθησαν από τους Πρεσβυτέρους μόνους, ύστερα από την πρώτην Ίνδικτιώνα, νά βίπτωντα

εις την τάξιν τών Λαϊκών. Εξ υπαρχής δε εξεταζόμενοι αυτοί από εσάς τους Χωρεπισκόπους, με την έδικήν σας ψήφον άς

δέχωνται. Διώκοντες δε από την εκκλησίαν τους αναξίους, εις το εξής τους μεν άξιους δέχεσθε, μή συναριθμήτε δε αυτούς

εις τα κλήρον, χωρίς να αναφέρετε τό πράγμα εις ημάς. Επειδή, όποιος από λόγου σας χωρίς την έδικήν μας, γνώμην, εις

υπηρεσίαν δεχθή τινά, ο δεχθείς ούτος θέλει καθαιρεθή από αυτήν, και εις την τάξιν των Λαϊκών θέλει ριφθή. Όρα και την

υποσημείωσιν τού ή της ά και τον λύ. Καθαργ. και την υποσημείωσιν τού ζ. Αποστολικού

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠ'ΑΥΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ (1),

Κανών η.

Το του πράγματος άτοπον, περί ου γράφω, διά τί μεν όλως ύπωπτεύθη και ελαλήθη, οδύνης έπλήρωσέ μου την

» Ιερωσύνης, ή τετιμητα παρά Θεού. Ώστε, ότας λειτουργίας δι’ ευ

•λαβειαν παραπεμπόμενος, αγνοεί μείζον περιπίπτων αμαρτήματα, μη α

αμειβόμενος τον τιμήσαντα» (σελ. 128.4. του ά. τόμου της πεντατ.),

προσθέτει δε ό αυτος Συμεών (εν τη οδ", αποκρίσει) και ταύτα. Ότι,

κάθε Ιερεύς όπου πληρωθή λειτουργίας, και δεν τας κάμη, και ώς ά

δικος, και ώς κλέπτης κατακρίνεται παρά του Θεού, και ώς ύστερών

τον αδελφόν εκείνον όπου τις έδωκεν, από τον άγιασμόν, όπου ήμπό

μοσύνην εις τους πτωχούς. Εν δε τη μπ αποκρ, λέγει, ότι, όταν

μεν έχη πολλάς προσφοράς και λειτουργίας ο Ιερεύς, πρέπει να μνη

μονεύη όλονών κοινώς τα ονόματα των προσφερόντων, και μερίδα να

έκβάλη. Πρέπει δε να σημειώνη και τα ονόματα των, διά να λειτουρ

γή και εις άλλους καιρούς υπέρ αυτών, Επειδή την προσφοράν όπου έ

δωκε καθ' ένας, την έδωκε διά να γίνεται λειτουργία υπέρ αυτού.

(1) Και εις την επιστολήν ταύτην συντομωτάτην ερμηνείαν έχει όΖω
ν - ΑΟ -- - - - ν - - - - ν - - - ν -- - - η -

ρει νά λάβη εκ της θείας λειτουργίας. Επειδή, μή γινομένων των λει- ναράς κειμένην ουκ εν τη σειρά της ερμηνείας των κανόνων, άλλ’ έν

- - - - - --- - - - - - - - -- - - -

τουργιών, αυτός άγιασμών δεν λαμβάνει, άλλ' ίσως μόνον μισθών ελεη- άλλοις τισε σημειώμασι.

μοσύνης, και μισθών όχι τόσον, όσον ήθελεν έχει άν έδιδε την ελεη- -

- - - - --------- - , ----- , -----, ----- , ----- , ----- , ----- , ---------------- -----------------

-------------------------

-------------------------------------------- ----- , ----- , ----- , ----- , --

-

-----------------------------------
--

- ----------- -----------

- ----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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ψυχήν, τέως δέ έφάνημοι άπιστον. Το ούν περί αυτού γράμμα, ό μεν συνεγνωκώς έαυτώ, δεξάσθω ώς ιαμα. Ο

δε μη συνεγνωκώς, ώς προφυλακτήριο. Ο δε αδιάφορος, όπερ απεύχομαι εφ' υμίν εύρεθήνα, ώς διαμαρτυρίαν. Τί

δέ έστιν ο λέγω, φασί τίνες ύμών παρά των χειροτονουμένων λαμβάνειν χρήματα, επισκιάζειν δε ονόματι ευσε

βείας. Τούτο δε χειρόν έστιν. "Εάν γάρ τις τό κακόν έν προσχήματα του αγαθού ποιη, διπλασίονος τιμωρίας έστιν

άξιος. Διότι αυτό το ουκ άγαθόν εργάζεται, και κέχρηται εις τό τελέσα την άμαρτίαν, ώς άν εποι τις, τώ καλώ

συνεργώ. Ταύτα εί, ούτως έχει, του λοιπούμή γινέσθω, αλλά διορθωθήτω. Έπει ανάγκη λέγειν προς τον δεχό

μενον το άργύριον, όπερ έβρέθη παρά των Αποστόλων προς τον θέλονταδούναι, ίνα Πνεύματος άγιου μετουσίαν

"εάει και ο Ιωνήσηται, «το αργύριόν σου συν σοί είη εις απώλειαν». Κουφότερος γάρ ό δι' άπορίαν ωνήσασθαι θέλων,

ή δ πιπράσκων την του Θεού δωρεάν. Πράσις γαρ εγένετο. Και όσοι δωρεάν έλαβες, εάν πωλής ώσανεί πεπρα

μένος τώ σατανά, άφαιρεθήση του χαρίσματος. Καπηλείαν γάρ έπεισάγεις τους πνευματικούς και τη έκκλησία, έν

θα πεπιστεύμεθα σώμα και αίμα Χριστού. Ταύτα ούτω γίνεσθαι ου χρή. Ο δέ έστι τό τέχνασμα, λέγω, νομίζου

σι μή άμαρτάνειν, τώ μή άμα λαμβάνειν, αλλά μετά την χειροτονίαν λαμβάνειν. Λαβείν δέ έστι τό ότε δήποτε

λαβείν. Παρακαλώ ού, ταύτην την πρόσοδο, μάλλον δε την προσαγωγήν την έπι γέενναν, άπόθεσθε. Και μη

τας χείρας μολύναντες τοιούτοις λήμμασιν, έαυτούς άναξίους ποιήσητε, τού επιτελεϊν άγια μυστήρια. Σύγγνωτε

δέ μο, ει πρώτον μεν ώς άπιστήσας, είτα δε ώς πεισθείς, άπειλώ. Eί τις μετά ταύτην μου την επιστολήν πρά

ξει έτι τοιούτον, των μεν ενταύθα θυσιαστηρίων αναχωρήσει, ζητήσει δε, ένθα την του Θεού δωρεάν αγοράζων με

: ταπωλεν δύναται. «Εμείς γαρ, και αι εκκλησία του Θεού, τοιαύτην συνήθειαν ουκ έχομεν. Ενδε προσ–

10 . »θείς παύσομαι. Διάφυλαργυρίαν γίνεται ταύτα. Η δε φιλαργυρία, και βίζα πάντων των κακών έστι, και

“Ι»ονομάζεται ειδωλολατρεία. Mή ούν του Χριστού προτιμήστε τα είδωλα διά μικρον άργύριον, μηδέ πά
Ματθ. κζ'.5. »λιν τον Ιούδα, μιμήσησθε, λήμματι προδότες δεύτερον τόν άπαξ υπέρ ήμών σταυρωθέντα. Έπει τα

:15 χωρία, και αι χειρες τών τους καρπούς τούτους δεχομένων, άκελδαμά κληθήσονται».

Ερμηνεία,

Μαθών ο θείος Βασίλειος, ότι, οι υποκείμενοι εις αυτόν επίσκοποι ελάμβανον από τους παρ' αυτών χειροτονουμένους, άσπρα,

γράφει προς αυτούς την πάρούσαν επιστολή, και τους λέγει, ότι, άπιστον εφάνη εις αυτόν το πράγμα έτούτο, το οποίο, λέγει,

ευθύς όπου και μόνον ύπωπτεύθη και έλαλήθη, μεγάλην ήτη μοι έπροξένησεν. Όθεν ταύτα όπου γράφω, ο μεν την παρα

νομίαν ταύτην ποιήσας, άς τά δεχθή ώσάν ιατρικών της κακίας του, ο δε μη ποιήσας, άς τά δεχθή ώσάν προφυλακτικών

ιατρικόν. Όποιος δε είναι αδιάφορος, ήτοι κάμνει το κακόν τούτο, και δεν νομίζει πως κάμνει όλως κακών, (το οποίον τούτο

πάθος της αδιαφορίας παρακαλώ τον Θεόν νά μήν ευρεθή εις εσάς) (1), ας δεχθή την επιστολήν ταύτην ώς παραγγελίαν

και άπειλή». Λέγουσιν λοιπόν τινες ότι παίρνετε άσπρα από τους χειροτονουμένους, και ότι σκεπάζετε το κακόν τούτο με όνομα

ευσεβείας, λέγοντες τάχα, ότι, ώς καλόν, και ευσεβές τούτο κάμνετε (2) Το οποίον είναι χειρότερον. Διότι όποιος κάμνει το

κακών, έπειτα σχηματίζεται ότι κάμνει καλό, ούτος διπλής κολάσεως είναι άξιος, και διά τι το κακόν κάμνει, και διά τί

μεταχειρίζεται το καλόν, ήτοι το όνομα του καλού, όργανον και προσωπείον εις τό νά κάμνη το κακό». Όθεν, ει μεν ταύτα

έτζι είναι, εις το εξής ας μη γίνωνται, άλλάς διορθωθούν (3), επειδή ανάγκη είναι να ειπούμεν και ημείς προς τον θέλοντα

------------------------------------------------------------------------------- - -

(1) Εύχεται ο άγιος να μην εύρεθή ή αδιαφορία εις τούς επισκόπους

του. Διά το μέγιστον κακόν όπου προξενεί αύτη, όπου και άν ευρίσκει

ται. Διά τί εκείνος μεν όπου κάμνει το κακόν, και ψηφά ότι κάμνει

κακόν, είναι ελπις ότι θέλει κάμη ποτέ αποχήν του κακού, και να διορ

θωθή. Εκείνος δε όπου κάμνει το κακόν, και δεν ψηφά ότι κάμνει κα

κόν, ούτος ποτέ δεν θέλει αφήσει το κακόν, και να έλθη εις μετάνοιαν,

καθώς λέγει ό Ζωναράς. Όθεν μαθόντες από τούτον τον Αγιον δ' όλ

γων, πόσον κακόν είναι ή αδιαφορία, άς εξοστρακίσωμεν ταύτην, από

λόγου μας, αδελφοί Αλλοτρία γαρ αύτη είναι τελείως της πολιτείας

των Χριστιανών. Διά τί αύτη άνω κάτω έφερε τα πράγματα, και όλα

σχεδόν έγέννησε τα κακά, την αθεοφοβίαν, την άνευλάβειαν, την ψυχρό

τητα εις τα θεία, την καταφρόνησιν εις την εργασίαν τών ζωοποιών

τού Θεού εντολών. Εις κάθε πράγμα τούτο το θεοκατάρατον προβάλ

λουσα λόγιον. Και τι είναι ετούτος και τί είναι εκείνο και τούτο δεν

είναι τίποτε. Εκείνο δεν είναι τίποτε. Και συντόμως ειπείν, εκ τής ά

διαφορίας έπεσαν και πίπτουν οι πολλοί εις αίρεσιν και άθειαν, διό και

ό Πηλουσιώτης Ισίδωρος σοφώτατα λέγει. «Το γαρ λέγειν ουδέν παρά

τούτων την κακίαν επεισκωμάσαι τώ βίω πεποίηκεν (επιστολ. ασλγ').

Σημείωσα δε ότι, και ή εις την παρούσαν επιστολήν ερμηνεία του Ζω

ναρά ουχ ευρίσκεται εις την σειράν της επιστολής, ώς εν τοις άλλοις

κανόσιν, αλλ' ευρίσκεται μόνον έντισι σημειώμασι. -

(2) Ίσως δε ούτοι ώς καλόν ενόμιζον τούτο, με το να μην ελάμβαναν

τα χρήματα προ της χειροτονίας, ή μαζί με την χειροτονίαν, αλλ' ύστερα

από την χειροτονίαν, όπερ λέγει παρακάτω ο "Άγιος, και όΖωναράς ερμηνεύει

(3) Παρηγορία μεγάλη γεννάται εις τους επί χρήμασι χειροτονούντας

και χειροτονουμένους, από τον συγκαταβατικόν τούτον λόγον όπου λέγει

ο Αγιος. Αλλά και από τον λόγον όπου λέγει παρακάτω. Ήγουν το

Θποιος από εσάς ύστερα από την παραγγελίαν ταύτην ήθελε κάμει τι

τοιούτο και τα λοιπά. Διότι με τα λόγια ταύτα δεν προστάζει ο

Αγιος νά καθαιρεθούν και να μην ιερουργούν, όσοι έως τότε έφθασαν

με άσπρα να χειροτονήσουν, και να χειροτονηθούν. Αλλά όσοι ήθελαν

κάμουν τούτο από τότε και ύστερα, Εμεταχειρίσθη δε την συγκατά

βασιν ταύτην ό "Άγιος και την οικονομίαν. Διά τί καθώς τινες λέγουσι,

τό τής Σιμωνίας κακών έπεπόλιαζε τότε εις όλους σχεδόν τούς ιερωμέ

νους, ώς και νύν επιπολάζει, και πάντας κατεκυρίευσεν. Όθεν ούτω

συνέφερε ποιήσαι, ίνα μή πάντων καθαιρουμένων, άποίμαντα γενήσετ

τα της εκκλησίας. Καθώς και ή σ'. οικουμενική, τοιαύτην οικονομία»

ποιήσασα, ουκ εκαθηρε τούς δυσι γάμος περιπεσόντας μετά την χειρο

τονίαν ιερωμένους, με τό νά ήτον εις την παρανομίαν ταύτην πλήθος

πολύ. Διό και κατά συγκατάβασιν τον γ. κανόνα αυτής εξέδωκε. Διά

τί δε ό Μέγας Βασίλειος, τους μεν πορνεύσαντας ή μοιχεύσαντας, ή

φονεύσαντας ιερείς καθαιρεί έν τους κανόσιν αυτού, τους δε Σιμωνια

κούς τούτους ακαθαιρέτους άφηκε, και μ' όλον όπου οι Σιμωνιακοί είμα

χειρότεροι από τον Μακεδόνιον, καθώς λέγει ο θείος Ταράσιος; φασί

τινες, ότι ή Σιμωνία νοήματος έστι διαφθορά, ταυτόν ειπείν τη

ής μόνης. «Eνόμισας γαρ, είπεν ο Πέτρος τώ. Σίμων, την δωρεάν

: διά::. "Η ε: και ο φόνος τις

μοιχεία, της ψυχής όμου και του σώματος είναι διαφθορά. Ο γάρ πορ

νεύων, κατά τον Παύλου, εις το ίδιον σώμα αμαρτάνει. Όθεν την μεν

φθοράν τού νοός, είτουν τής ψυχής τών - Σιμωνιακών, μόνη ή μετά

νοια δύναται να αφανίση. Δι’ό και ο Πέτρος προς τον Σίμωνα τούτο

μόνον είπε. «Μετανόησον ούν από της κακίας σου ταύτης, και δεήθητα

του Θεού, ει άρα αφέθήσεται σοι ή επίνοια της καρδίας σου». Την δε

εκ της σωματικής αμαρτίας γενομένην φθοράν της ψυχής όμου και του

σώματος των πορνευόντων, ή μετάνοια να αφανίση δεν δύνατα. Καθώς

αυτός πάλιν ο Μέγας Βασίλειος ειρηκεν εν τώ περί παρθενίας. «Μετά

νοια γάρ,φησιν, αμαρτίαν αφίηση, το διεφθαρμένον ώς μή έφθαρμένου

ποιήσαι πάλιν αδυνατούσα, διά βίου οδύρεται». Όρα και τον ιό του

Νηστευτού. Διά τούτο και ό δ. κανών της εν Νεοκαισαρεία τον ποιή

σαντα μεν συγκατάθεσιν και επιθυμήσαντα να πορνεύση, μή πορνεύσαν

τα δε, ου καθαιρεί. Ως κατά διάνοιαν και ψυχήν μόνον άμαρτήσαντα,

αλλ' ουχί και κατά σώμα,

α
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να παιρνη άσπρα από τας χειροτονίας τον λόγον που είπεν ο Πέτρος προς τον Σίμονα, το αργυρό σο, σιν σοί εη ε: τις

λεια». Και ο μεν δίδους τα αργύρια, ελαφρότερο, άμαρτάνει, διά τί εξ αγωτας το ζητά να αγκασι εκείνο, όποι οε, :
Ο δε λαμβάνων σύ, επειδή πωλείς την χάριν που έλαβες δωρεάν, ώς πωλημένος δολος εις τον δάλου, θέλες την υστέρηση,

ήτοι θέλεις καθαιρεθή. Διότι, ρυπαράν και άτιμον πραγματείαν (τούτο γαρ η καπηλεία διλή εμάζες μεσα εις τη εκκλησία

όπου ενεπιστεύθημεν νά έχωμεν τά τιμιώτατα, και υπέρτιμα μυστήρια του σωματος, κα αίματος του λεπτά μετά ειπείν,

διότι καπηλικώς, και άτιμως πωλείς τά υπέρ πάσαν τιμήν όντα του Χρσον μυστήρια Έπεδη ει με τεχην ερυποι

οι επίσκοποι την άμαρτίαν ταύτην, και ενόμιζον, ότι δεν είναι άμαρτία το να λάβουν ασπρα ύστερα α τη χειροτονίαν, τους

λέγει ο άγιος. Ότι το πάρσιμον τών τοιούτων άσπρων, εις ό,τι καρν γέη από αυτους, παραμονενα, είτε πρι της χειροτο

νίας, είτε μαζί με την χειροτονία, είτε και ύστερα από την χειροτονία» γεφ, κα ακολούθως οτι ειναι αμαρτημα Παρακα

λώ σας λοιπόν, τους παραγγέλλει, άπορρίψατε το τοιούτον κέρδος, όπου σας φέρει εις κόλασιν, και μη γεντι ανάξο, νά ιερουρ

γήτε τα θεία μυστήρια, έχοντες χείρας μεμολυσμένας από τοιαύτα παρανομα χρήματα Διότι του, απο εσας υπερα από τη

παραγγελίαν ταύτην, ήθελε κάμει τοιούτό τι, ούτος θέλει εμποδσή να ιερουργή εδώ εις την επαρχία μου κα ας υπαγι τη

ήμπορεί να αγοράζη και να μεταπωλή την του Θεού χάριν. Επειδή ήμες, και αι τον θεοί εκκλησία, τοαντη, συήία αν

έχομεν, ώς λέγει ο Παύλος. Βέβαια το να πωλήτε την χάριν του Θεού, διά φιλαργυρίαν τι καμνετε, η δε φιλαργυρία ενα

βίζα πάντων των κακών, και ειδωλολατρεία ονομάζεται από τον Παύλον. Λοιπόν, μή προτιμήσετε τα εδωλα πακέτο απο

τον Χριστόν μηδέ μιμηθήτε τον Ιούδα, με το να προδίδετε και εσείς, ώς ξενος, δια αγόρα, δεύτερον τον απας υπέρ ημών

σταυρωθέντα Χριστόν. Διά τι, ήξεύρετε καλά, ότι, καθώς ο διά τριάκοντα αργυρίων, με τα οποία εποίθι ό Κύριος άγορα

σθείς αγρός, άκελδαμά ωνομάσθη, ώς λέγουσιν αι πράξεις, (όπερ δηλοί τόπος, και τιμή αίματος, Τις κα αχερες των Επι,

σκόπων, που δέχονται τα τοιαύτα άσπρα, και αι ένορία, και κώμα, και των διδόντων, και των λαμβανόντων αυτά, τόπος και

τιμή αίματος θέλουν ονομασθούν. Ανάγνωθι και τον κ. Αποστολικόν.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΚΖ', ΚΕΦΑΛΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

-- Κανών η Α. (1)

Tών έντή έκκλησία πεφυλαγμένων δογμάτων, και κηρυγμάτων, ταμε έκ της εγγράφου διδασκαλίας έχομεν

τά δε έκτής των Αποστόλων παραδόσεως διαδοθέντα ήμύν έν μυστηριω παραδεξαμεία, απεραμφοτερα την αυτην

ισχύν έχει προς την ευσέβειαν. Και τούτοις ουδείς αντερεί, όστις γε καν κατα μικρον γουν θεσμών εκκλησιαστι

κών πεπειραται. Eι γάρ επιχειρήσαμεν τά άγραφα των έθών, ώς μη μεγάλη, έχοντα την αναμ, παραιτείται
λάθομεν αν εις αυτά τα καίρια ζημιoύντες το Ευαγγέλιον, μάλλον δι εις όνομα ψιλον περιστώντες τό κηρυγ

μα Οίον (να του πρώτου, και κοινοτάτου πρώτον μνησθώ) το τώ τύπο του Σταυρού τους εις το όνομα του Κυ

ρίου ημών Ιησού Χριστού ήλπικότας κατασημαίνεσθαι, τις ό διά γραμματος δάξας το προς ανατολάς τετρα,

φθαι κατά την προσευχήν, ποιον ήμάς εδίδαξε γράμμα;τά της επικλήσεως βήματα επί τη αναδείξει της ευχαρ

στίας, και του ποτηρίου της εύλογίας, τις των άγιων εγγράφως ήμύν καταλέλοπεν, ου γαρ δή τουτος αρκού

μεθα, ών ο Απόστολος, ή το Ευαγγέλιον έπεμνήσθη, αλλά και προλέγομεν και επιλέγομεν ετερα, ως μεγάλη

έχοντα προς το μυστήριον την ισχύ, έκτης αγράφου διδασκαλίας παραλαβόντες, Ευλογούμε, δε το ύδωρ του

βαπτίσματος, και το έλαιον της χρίσεως, και προσέτι αυτόν τον βαπτιζόμενο, από ποίων εγγράφων, ουκ από

της σιωπωμένης, και μυστικής παραδόσεως; τίδες αυτήν του έλαίου την χρίσι, τις λόγος γεγραμμένος εδα,

ξε, το δε τρις βαπτίζεσθαι τον άνθρωπον πόθεν, αλλά και όσα περί το βάπτισμα αποτάσσεται το σατανα και

τούς άγγελος αυτού, έκ "ποίας έστι γραφής, ούκ εκ της δημοσιεύτου ταυτής, Χ 22 απορρήτου διδασκαλίας ην

έν άπολυπραγμονήτω, και απεριεργάστω σιγή οι Πατέρες ήμών έφύλαξαν, καλώς εκείνοι διδαγμένοι των μυστη
ν ν ν - την 1 η - υ, όταν - ν ν - -- Α- ν -

ρίων τα σεμνά σιωπή διασώζεσθαι; α γάρ ουδέ εποπτεύειν έξεστι τους άμυήτοις, τούτων πώς ήνεικός την διδα
Ε.

ανάβασιν, παριστάνομεν ότι το πνεύμα το αγιον συναπτεται με τον πα,

τέρα και τον Υιόν, και ότι ομοούσιον είναι με αυτούς και Θεός, και

από τα κτίσματα χωρίζεται. Η δε εν προθεσις δηλοί την εκ Θεού εις
- - - - -
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ήμας δεδομένην χάριν εν τώ αγίω Πνεύματι. Δι' αυτής γαρ ημείς, κατά

την από Θεού εις ημάς καταβασιν, παριστάνομεν, ότι πάσα χαρις και

(1) Η εκκλησία των ορθοδόξων εξ αρχαίας παραδόσεως παρέλαβε να

δοξολογή, τον εν Τριάδι Θεόν, ή ούτω Δόξα Πατρι, και Υλώ, και Αγίω

Πνεύματι η δόξα Πατρι, και Υιώ συν τω Αγίω Πνεύματι. Διότι,

αγκαλά και το και, το σύν, και το έν, τα τρία ταύτα διαφέρουσε κατά

τους γραμματικούς, ώς ψησιν ο Βασίλειος ούτος (κεφ. κέ. περί του αγίου

Πνεύματος, καθ’ ό, ο μεν και σύνδεσμος, συμπλέκει τα όμοια, η δε σύν,

προθεσς, δηλοί την μετ’ άλλους κοινωνία, η δε έν, πρόθεσης, σημαίνει

την εν τόπω τού πράγματος σχέσιν. Μ’ όλον τούτο κατά το νόημα,

έν και το αυτό πράγμα δηλούσι κατά τον αυτόν. Βασίλειου (αυτόθ. κεφ.

κε, κζ'), ο μεν γαρ και, ισοδυναμεί με την σύν Ομοίως και ή έν· Δι

5 και κατά μετάληψιν πολλάκις ή εν λαμβάνεται αντί της σύν, ώς ένεκεί

να το ψαλμικό «Εισελεύσομαι εις τον οικονσουέ, ολοκαυτώμασιν , αντί

του συν ολοκαυτώμασιν. Οι θεοφόροι πατέρες όμως διά το ακριβέστε

ραν ώς επιτοπλεϊτον έσυνείθιζαν να δοξολογούσε με την σύν πρόθεσιν

το πνεύμα το άγιον. Τούτο μεν, εναντιούμενοι εις την αίρεσιν του Σα

βελλίου ός τις ηρνείτο τάς τρεις θεαρχικάς ύποστάσεις, Λέγοντες γαρ

δοξα Πατρι και Υιώ συν αγίω Πνεύματι, έν ταύτώ δεικνύουσι και την

ιδιότητα των υποστάσεων, και το αχώριστον της κοινωνίας (ο Βασίλ.

αυτού, κεφ. κέ), τούτο δε, και διατί, ή μεν σύν, την μετά Θεού κοι

νωνίαν του Πνεύματος εξαγγέλλει, και το θεοπρεπές άξίωμα δηλοί του

Πνεύματος. Δι' αυτής γαρ ημείς, κατά την άφι ημών προς τον Θεόν

χορηγία των αγαθών εν τω Πνεύματι εις ήμα, μεταδίδεται (αυτόθ. κεφ.

κζ.), τούτων ούτω προεγνωσμένων, επειδή ο μέγας ουτος Βασίλειος έτυ

χε μίαν φοράν να δοξολογή, ενώπιον τον λοι τον πατέρα μετά του

Υιού συν τω Πνεύματι, τινές Πνευματομαχοι ακουσαντες έκατηγόρησαν

αυτόν, διά τί δοξολογεί με την σύν, ήτις ΕΕ -------- καινούρια κα αγραφος

εις τας γραφάς, και όχι με την Ε- (αυτο) κεφ. ά.), ίσως δα Τι αυτή

είναι γεγραμμένη παρά τω Αποστόλω λέγοντα και έν Πνεύμα άγιου,

εν ώ τα πάντα (τον γαρ και σύνδεσμον, με τον όποιον λέγομεν, «Δό

-ξα Πατρι, και Υώ, και αγίω Πνεύματι», δεν έδύναντο να κατηγορήσουν,

ίσως διά τί αυτός είναι γεγραμμένος, και ει τι παραστεί του βαπτί.

σματος, ώς είπεν ό Κύριος βαπτίζοντες αντους εις το όνομα του Πα

τρός, και του Υιού και του άγίου Πνεύματος», και εν τω συμβολο της

εν Νικαία πίστεως, οπου λέγεται «Πιστεύω εις ένα στον Πα-ρα 11α -

ντοκράτορα. Και εις ένα Κύριον ποσού, Χριστόν κα ει, το Πνευμα το

νάγιον», διά ταύτην, λέγω, την αιτίαν ή αγκάσθη ο άγιος να γο και το

εν τον παρόντα κανόνι περιεχόμενα,
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σκαλίαν θριαμβεύειν έν γράμμασι; (και μεθ' έτερα ούτος ο λόγος της τών άγράφων παραδόσεως, ώς μη κατα
-- -- ν - η - - - ν - ν -- - ν

μελετηθείσαν των δογμάτων την γνώσιν ευκαταφρόνητον τους πολλούς γενέσθαιδιά συνήθεια». Αλλο γάρ δόγμα,
η ν' -ό - - ν - ζ, -- - ν - ν Σ. τη - -- ν -------- 1 - 2 ν

Xαζί άλλο κήρυγμα. Τα με γαρ δό ματα σιωπάται τα δεκηρύγματα οημοσιεύεται Σιωπής δέ είδος, και η ασα

φεια, ή χρήται ή γραφή, δυσθεώρητον κατασκευάζουσα των δογμάτων τον νουν προς το τών έντυγχανόντων λυ

- σιτελές. Τούτου χάριν πάντες μεν όρωμεν κατά ανατολάς επί των προσευχών, λίγοι δεσμεν, ότι την αρχαίαν

επιζητούμεν πατρίδα, τον παράδεισον, δν έφύτευσεν ό Θεός έν "Εδέμ κατά ανατολάς. Και όρθοι μεν ποιούμεν τάς

ευχάς έν τη μια του Σαββάτου. Τον δε λόγον ου πάντες οίδαμεν. Ου γαρ μόνον, ώς συναναστάντες Χριστώ, και

τα άνω ζητείν οφείλοντες, εν τη αναστασίμω ημέρα της δεδομένης ημίν χάριτος, διά της κατά την προσευχήν

Γενιτιά και στάσεως έαυτούς ύπομιμνήσκομεν, άλλ’ ότι και δοκεί πως τού προσδοκωμένου αιώνος είναι εικών. Διό
- ---- : -2 η- λ-ν) ----- ν -ά. - η ν - - - - 4. -- ν να - ν -

και άρχή ούσα ημερών, ουχ, πρωτηπάρα: αλλά μια: εγένετο γαρφηση,: κα εγένετο

και, αν η πρωΐ ημέρα μία», ώς τής αυτής ανακυκλουμένης πολλάκις. Και μία τονυν η αύτη και όγδόη, την μίαν: : Α μερ μ. ', ς ης ": 3 - - υμ : ει ν με η τη γ ή ή μ

"ελα, εξόντως εκείνην, και άληθινήν όγδόη», ής και ό ψαλμωδός, έντισιν έπιγραφαις των ψαλμών υπεμνήσθη, -

1 - - ν - ν - ν ν - ν - - ν ν φ - ν

δι εαυτης εμφανίζουσα την μετα τον χρονοντουτον κατασταση, την άπαυστο ημέρα, την ανέσπερο, την αδιά

δοχον, τον άληκτον, και άγήρω αιώνα. Αναγκαίως ούν τάς έν αυτή προσευχάς έστώτας αποπληρούν τους εαυτής

τροφίμους ή έκκλησία παιδεύει, να τη συνεχεί υπομνήσει της άτελευτήτου ζωής, των προς την μετάστασιν εκεί

νην εφοδίων μη αμελώμεν. Και πάσα δέ ή Πεντηκοστή της έντώ αιώνι προσδοκωμένης αναστάσεώς έστιν υπόμνη- ε

"μα. Η γάρ μία εκείνη, και πρώτη, επτάκις έπταπλασιασθείσα, τάς επτά της ιεράς πεντηκοστής εβδομάδας απο- ε

τελεί. Εκ πρώτης γάρ άρχομένη εις την αυτήν καταλήγει, δι’ όμοίων τών εν τω μέσω εξελιττομένη πεντηκον- ε

τάκις. Δι, δ και αιώνα μιμείται τη όμοιότητι, ώσπερ εν κυκλική κινήσει από τών αυτών άρχομένη σημείων, και ε

εις τα αυτά καταλήγουσα. Ένή το όρθιον σχήμα της προσευχής προτιμάν οι θεσμοί της εκκλησίας ήμας εξεπα- Η

δευσαν, έκ της έναργούς ύπομνήσεως οιονεί μετοικίζοντες ήμών τον νούν από του παρόντος επί τά μέλλοντα. Και

καθ' εκάστην δε γονυκλισίαν, και διανάστασιν έργω δείκνυμεν, ότι δια της άμαρτίας εις γην κατεββύημεν, και διά :

της φιλανθρωπίας τού κτίσαντος ήμάς εις ουρανόν ανεκλήθημεν Επιλείψει με ή ήμέρα, τα άγραφα της έκκλη- -,

σίας μυστήρια διηγούμενον. Έώ τα άλλα. Αυτήν δε την ομολογίαν της πίστεως, πιστεύειν εις Πατέρα, Υιόν, και -

άγιον Πνεύμα, έκ ποίων συγγραμμάτων έχομεν; ει μεν έκ της του βαπτίσματος παραδόσεως κατά το της ευ

σεβείας άκόλουθον, ώς βαπτιζόμεθα, ούτω και πιστεύειν οφείλοντες όμοίαν τώ βαπτίσματι, την ομολογίαν κατατε

θέμεθα. Συγχωρησάτωσαν ήμύν εκ της αυτής ακολουθίας, όμοίαν τη πίστει την δόξαν αποδιδόνα. Είδε τον τρό- ε

πον της δοξολογίας ώς άγραφον παραιτούνται, δότωσαν ημίν της τε κατά την πίστιν όμολογίας, και των λοι- ε

πών, ών άπηρίθμησάμεθα εγγράφως τάς αποδείξεις, Ετα, τοσούτων όντων άγράφων, και τοσαύτην εχόντων ισχυν -

εις τό της ευσεβείας μυστήριον, μίαν λέξιν ήμύν εκ Πατέρων εις ημάς έλθούσαν οι συγχωρήσουσιν; ήν ήμες έκ

της ανεπιτηδεύτου συνηθείας τας άδιαστρόφος των εκκλησιών εναπομείνασαν εύρομεν, ου μικρόν τον λόγον έχου

σαν, ουδε βραχείαν συντέλειαν εις την του μυστηρίου δύναμιν εισφερομένην; τι

Ερμηνεία

Α

το τροπαράκι αυτό έναντιόνοντο, και έλεγαν, ότι δεν είναι ή σύν πρόθεσις γεγραμμένη εις την θείαν γραφήν. Ως προείπομεν, διά
ν ν - το ν ν να με η γιαγι -- ,

» - ν » ν - ν κ - - η ν

ταύτην την αιτίαν ο μέγας Βασίλειος αποδεικνύει εις τον κανόνα τούτον, ότι, όχι μόνον ή συν πρόθεσις αυτή, αλλά και πολλά

άλλα ακόμη ευρίσκονται εις την έκκλησία, τα οποία γεγραμμένα μεν δεν είναι εις την άγιαν γραφή, φυλάττονται όμως άπα

ραλλάκτως, καθώς και τα γεγραμμένα. Διότι τα εν τη εκκλησία φυλαττόμενα, γενικώς, και καθολικώς εις δύω διαιρούνται, εις

"Επειδή οι Πνευματομάχοι έναντιόνοντο εις την δοξολογία, όπου έπρόσφερεν ο μέγας Βασίλειος ποτέ μετά των ορθοδόξων εις
- - αν ν - ν - ν - - ν --

το Πνεύμα το άγιον, διά του συντόμου τούτου τροπαρακίου, Δόξα Πατρι, και Υώ, συν άγίω Πνεύματι, διά μέσου του οποίου -
το - ν ν - γι, νυν - Η ν πι.

2-2,7ς - ί άκολούθως ομοούσιον άποδεία έ τον Πατέρ ί Υιόν, το Πνεύμα το άγιον. Επειδή, λέ Στο εις -

συνοοςαζεται, και ακολούθως ομοουσον αποδεικνυται με τον Πατέρα, και Πιον, το Πνεύμα το αγιον. Επειδή, λέγω, αυτοί εις με

δόγματα, κα κηρύγματα, Και τα με κηρύγματα ενα γεγραμμένα εις την παλαιάν γραφ ν και μάλιστα την νέαν. Διό και 3.

-- ν r A - 1 ι - ν

ταύτα εις όλους δημοσιεύονται. Τα δε δόγματα είναι παραδεδομένα από την άγραφον διά λόγου μυστικήν των Αποστόλων, πα- Στι

ράδοσιν, Διο και ταύτα σιωπημένα, και μυστικά μένουν εις τους πολλούς. Και τα δύω όμως αυτά, την αυτήν δύναμιν έχευσι Τα

ν - Α 3 - - - η - , Λ, ν ιν ν ν - λ ν α - ν - λά. ". -

προς την πίστιν. Επειδή, αν επιχειρήσωμεν να παρατήσωμεν τά άγραφα έθη της εκκλησίας, ώς ανίσχυρα, θέλομεν βλάψει με

γαλως την διά του Ευαγγελίου κηρυχθείσαν εις ημάς πίστιν, και θέλομεν την καταντήσει εις όνομα μόνον ψιλόν (1) εφεξής δε

απαριθμεί ο άγιος τα έξι άγράφου παραδόσεως φυλαττόμενα οιον, το να κάμνωμεν τον τύπον του στραυρού, (2) το να βλέπω- -

(1) Αφίνωντας γάρ τας άλλας ανάγκας, και χρειας, όπου έχει ή πίστες από

της εκκλησιαστικάς παραδόσεις, ταύτην μόνην, λέγω, ότι η εκκλησιαστική

παραδοσις είναι η λυδία λίθος, και βασανος των γνησίων, και κανονι

σμένων βιβλων της παλαιάς τε και νέας γραφής, των τήν πίστιν πε

ν - ν - - - - - - - - - ,

μοίως, και η πίστις έχει χρείαν απο τας εκκλησιαστικας παραδοσις,

και να χωρισθούν απ αλλήλων δεν δύνανται.

(2) Τον τύπον του τιμίου σταυρού οι παλαιοί χριστιανοί κατ’ άλλου

σχηματισμών της χειρός έκαμναν. Δηλ. με μόνα τα δύο δάκτυλα της χει

ριεχοντων, και των ψευδεπίπλαστων, και ακανονιστων Όθεν και ο Ευ- ρος, τον μέσον, και τον λιχανών, καθώς λέγει ο όσιος Πέτρος ο Δαμα

σεβιος (εκκλησιαστ. ιστορ. βιβλ. γ. κεφ. κέ.) την παράδοσιν ώς κανόνα σκηνός (σελ. 612 της φιλοκαλ), όπου λέγει ότι η μεν χειρ όλη σημαίνει ε

αλάνθαστον μεταχειριζόμενος, ενδιαθήκους βίβλους, και μη, διακρίνει, την μιαν υπόστασιν του Χριστού, οι δε δύο δάκτυλο, τις δύο φύσεις υ

τάδε αυτολεξεί λεγων. «Αναγκαίως δε και τούτων ομοίως τον κατά- αυτού. Η δε ήδη επικρατούσα συνήθεια των χριστιανών είναι, να σμί- ε

αλογον πεποιημεθα, διακρίνοντες τας κατά την εκκλησιαστικήν παρά- γουν τα δύο δάκτυλα της χειρός όμου με τον μεγαλον. Και με τα τρία ι

» δοσιν αληθείς, και απλαστους, και ανωμολογημένας γραφάς, και τας

» άλλως παρά ταύτας, ουκ ενδιαθήκους μεν, αλλά και αντιλεγομένος, όμως

- δε παρά πλείστος των εκκλησιαστικών γινωσκομένας». Ώστε, καθώς αι

εκκλησιαστικαί παραδόσεις έχουσι χρείαν από την πίστιν, ούτω παρο

ταύτα σημαίνοντα την αγίαν τριάδα, να σχηματίζουσι τον σταυρόν, βαλ

λοντες το χέρι, πρώτον εις το μέτωπον, δεύτερον εις τον ομφαλον, δε
ού παριστάνεται το όρθιον μέρος του σταυρού, Τρίτον βαλλοντες τό χέρι

εις τον δεξιόν ώμου, και τέταρτον, βάλλοντές το εις τον αριστερών. Δί ου
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μεν κατά ανατολάς, όταν προσευχώμεθα. Αγραφα είναι τα λόγια της επικλήσεως όπου λέγει ο ιερεύς εν τη μετουσιώσει των

θείων μυστηρίων (1). Διότι δεν λέγει ο ιερεύς μόνα τα Κυριακά λόγια (2), ούτε μόνα τα εκ του Αποστόλου, αλλά προσθέτει

και άλλα τινά, και προτήτερα, και ύστερα από τα Κυριακά, μη γεγραμμένα μεν όντα εις την θείαν γραφή, άλλ’ εκ μυστικής

παραδόσεως όντα, μεγάλην όμως δύναμιν έχοντα εις την των μυστηρίων τελείωσιν. Αγραφα είναι ή ευλογία του ύδατος του βα

πτίσματος, και του έλαίου της χρήσεως, και αυτού του βαπτιζομένου, το να βαπτίζεται έκαστος εις τρεις καταδύσεις, και ανα

δύσεις. Αι αποταγα του σατανά, και συνταγα μετά του Χριστού, τας οποίας ο μέλλων βαπτισθήναι συνηθίζει να κάμνη. "Η

αιτία δε, διά τήν οποίαν τά δόγματα δεν έγραψαν οι πατέρες δηλ. ή οι Απόστολοι, ή και οι διάδοχοι αυτών, αλλά διά της

σιωπής, ήτοι, ουχί οι εγγράφου λόγου, αλλά διαγράφου παρέδωκαν, είναι, διά νά μή μελετώνται πολλά, και υπό της συνη

θείας γένουν ευκαταφρόνητα εις τους πολλούς. Εγινωσκον γάρ εκείνοι καλώς, ότι τα μυστηριώδη, με την σιωπην σεμνά, καν

ένδοξα διασώζονται, και ότι, αν ουδε τα σύμβολα των μυστηρίων ήναι συγκεχωρημένον να βλέπουν οι αβάπτιστοι, πώς ήτοι

συγκεχωρημένον νά δημοσιευθή εις αυτούς ή διδασκαλία αυτών με τα γράμματα, αλλά γαρ και η ασάφεια όπου μεταχειρίζετα

ή θεία γραφή (και μάλιστα η παλαιά), κάμνουσα δυσνόητα τα των δογμάτων νοήματα διά την ωφέλειαν των αναγνωσκόντων,

εδός έστι σιωπής. Ταύτα επών, ερμηνεύει εις το εξής τους λογαριασμούς, και τάς αιτίας τινών μυστικών άγράφων έθών, οιον

ότι διά τούτο κατά ανατολάς προσευχόμεθα, διά τι ζητούμεν την πατρίδα μας, τον κατά ανατολάς, λέγω, φυτευθέντα Παρά

δεισον ότι, διά τούτο όρθιοι προσευχόμεθα την Κυριακή, όχι μόνον διά τί συνανέστημεν με τον Χριστόν διά της πίστεως, και

χρεωστούμεν να ζητούμεν τα άνω, και τα ουράνια, αλλά, και διά τι ή Κυριακή ημέρα, φαίνεται τρόπον τινά πώς είναι εικών,

και τύπος του μέλλοντος αιώνος, ενώ δηλονότι πάντες αναστημένοι θέλουν ευρεθούν. Διό και άρχή ούσα αύτη των ημερών,

ούχι πρώτη, αλλά μία ώνομάσθη από τον Μωυσή». Ήτις και ογδόη έστιν από των προ αυτής ημερών, κατά τον Θεολόγο,

δηλούσα την όντως ογδόην εκείνη, και ανέσπερον, και αδιάδοχον, όπου μέλλει να γένη μετά την του έβδοματικού τούτου αιώ

νος τελείωσιν. Την οποίαν και ο Δαβίδ αναφέρει εις μερικάς έπιγραφάς των ψαλμών, τους", δηλ. και του ιά, υπέρ της ογδόης

αυτούς έπιγράψας (3), ότι, και όλη η Πεντηκοστή είναι ένθύμησις τής εν τώ μέλλοντα αιώνι έλπιζομένης αναστάσεως. Επειδή,

καθώς η περιφέρεια του κύκλου από το αυτό σημείο, και κέντρου όπου αρχινά, εις αυτό το ίδιον πάλιν τελειώνει, και δια τούτο

---------------------------------------------- -

ο κύκλος φαίνεται ώσάν άναρχος, και ατελεύτητος, έτζι και η Πεντηκοστή άρχινά από την Κυριακήν (την λαμπροφόρον δηλ.)
ν-- -- - ν

και διά τών εν μέσω έξι κυριακών κυκλοφορουμένη, εις ογδόην Κυριακήν πάλιν τελειώνει. Διό και κατά τούτο όμοιάζει με

τον αιώνα. Του οποίου είναι ίδιο, κατά τον θεολόγον Γρηγόριον (λόγω
ίς την Χριστουγέννησι) το να ήίναι άναρχος, και

εις την ριστου γεννησι Κι 3λος, -

παριστάνεται και το πλάγιον μέρος του σταυρού. Κατηγορούσι δε οι

Λατίνοι ήμάς τους Γραικούς διά τί δεν βαλλομεν το χέρι πρώτον εις

τον αριστερών ώμον, και έπειτα εις τον δεξιόν, καθώς εκείνοι ποιούσιν.

Αλλ' άραγε νοούσι τι λέγουσιν; ήμες τούτο ποιούμεν, διατί με το σχήμα

τούτο του σταυρού, ζητούμεν να εντυπώσωμεν τον σταυρωθέντα Χριστον

εις τον εαυτόν μας. Oς της, επειδή και έβλεπε κατά δυσμάς όταν εσταυ

ρώθη, ήμες δε βλέπομεν κατά ανατολάς όταν προσκυνούμεν, εντεύθεν α

κολουθεί, ότι, ο μεν αριστερός ώμος του Χριστού, να πίπτη εις τον

έδικών μας δεξιόν. Ο δε δεξιος εκείνου, να πίπτη εις τον εδικών μας αρι

στερόν. Όθεν όταν ήμείς βάλωμεν το χέρι εις τον δεξιόν μας ώμον, το

βαλλομεν εις τον αριστερών του Χριστού. Και όταν το βάλωμεν εις τον

αριστερών, τό βάλλομεν εξεναντίας εις τον δεξιον ώμου του Χριστού,

(ή δε ορθόδοξος ομολογία, δεν ήξεύρω πως, λέγει να βάλλωμεν το χέρι

εις τον θώρακα, ήτοι στήθος, αντί να το βαλλωμεν εις τον ομφαλόν.

Και αντί εις τους ώμους, λέγει να το βαλλωμεν εις τους βραχίονας

σελ. 73. Πρέπει δε οι Χριστιανοί, καθώς τους παραγγέλλει ο Ιεροσο

λύμων Κύριλλος (κατηχ. ιγ) καμμίαν δουλείαν να μην αρχίζουν, χω

ρίς να κάμουν πρώτον τον σταυρόν τους, τόσον εις τον οίκον τους μέ

σα, όσον και εις τον δρόμον έξω, και εις κάθε τόπου, και νύκτα, και

ημέραν. Τα αυτά λέγει και ο θείος Χρυσόστομος λόγω έ κατά Iου

δαίων. Όρα και τον ογ. κανόνα της σ'. και τας εκείνου υποσημειώσεις.

(1) Αϊ μυστικα ευχα, ευλογία τε, και επικλήσεις αι άγιαστικα,

και τελειωτικαί τών μυστηρίων, εξ άγράφου παραδόσεως θέλει να ήναι

και ο Αρεοπαγίτης Διονύσιος εκ τώ ζ. κεφ. της εκκλησιαστικής ιεραρ

χίας ούτω λέγων, ο Τάς δε τελεστικός επικλήσεις, ού θεμιτόν εν γρα

» φας έφερμηνεύειν, ούτε το μυστικών αυτών, ή τάς επ’ αυταίς ενεργουμέ

» νας εκ Θεού δυνάμεις, εκ του κρυφίου προς το κοινόν εξάγειν, αλλ'

κώς ή καθ' ημάς ιερά παράδοσης έχει, τας ανεκπομπεύτοις μυήσεσιν αυ

τάς εκμαθών κ. Όθεν και ή πράξις της εκκλησίας αείποτε μυστικώς, και

ουχί έκφώνως, ώς τα κυριακά λόγια, αναγινώσκουσα τάς ευχάς ταύτας,

την σιωπημένην, και άγραφου, και μυστικήν ταύτην παράδοσιν ανίττεται.

(2) Αίσχυνέσθωσαν οι παπιστα, βλέποντες ενταύθα τον Μέγαν Βα

σίλειου, τον τρισκαιδεκατον απόστολον, να λέγη, ότι δεν είναι αρκετά

τα κυριακά λόγια το, λάβετε φάγετε, και το, πίετε κτ. εις τήν των

θείων μυστηρίων τελείωσιν, ώς αυτοί κακώς και σφαλερώς λέγουσιν, αλ

λά κοντά εις αυτά, είναι αναγκαία, και αι διά του ιερέως μυστικώς

λεγόμενα ευχαί τε και επικλήσεις. Ότι δε τούτο εστι παναληθές, και του

ηλίου φανερώτερον, δι’ αναντιρρήτων αποδείξεων, και γενναιοτάτων απο

δείκνυσιν ό πολυμαθέστατος ανήρ Ευστράτιος ο "Αργέντης από σελ. 92.

έως 250 του περί μυστηρίων αυτού βιβλίου, και ανάγνωθι “ταύτας εκεί.

(3) Πολλά είναι τα προνόμια, με τα οποία ήθελησεν ο Θεός να τι

μήση την αγίαν ημέραν της Κυριακής, από τα οποία το πρώτιστον είναι,
διά τί τάς μεν άλλας ημέρας έποίησαν, ή το πρωτόγονου εκείνο φώς,

ή ο φωστήρ ήλιος, ο εις την τετάρτην ημέραν δημιουργηθείς. Την δε

σουν

Κυριακήν, ό ίδιος Θεός αμέσως εκ του μη όντος εις τό είναι παρήγα

γε. Προ γάρ της δημιουργίας της κτίσεως, χρόνου μη όντος, ουδέήμε

ρας, όταν ο Μωυσής λέγη «Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν,

» και την γην», φανερώνει ότι εδημιούργησε χρόνον, και εν τη αρχή του

δημιουργηθέντος χρόνου, έκαμε τον ουρανών, και την γην, κατά τον

Βασίλειου. Χρονικά γαρ ταύτα, και εν χρόνω, ουκ άναρχα, ουδε ά

χρονα. Η δε αρχή του χρόνου εκείνου αρχή ήταν και της πρώτης ε.

κείνης, και μιάς ημέρας, ήτις ήτον Κυριακή, ώσπερ γαρ τα άλλα κτί

σματα εν εκάστη ημέρα εγένετο της εβδομάδος, ούτω και ο ουρανός,

και ή γη, και τα εν μέσω, εν τη πρώτη και Κυριακή ημέρα παρή

χθησαν. Όθεν κομψώς και αινιγματωδώς ήμπορεί να ερωτήση τινάς, τί

εποίησεν ο Θεός εν τη πρώτη Κυριακή ημέρας και να αποκριθή, ότι

εποίησεν αυτήν πάλιν την πρώτη και Κυριακήν ημέραν (το γαρ πρω

τόγονου φώς μετά την δημιουργίαν της αρχής του χρόνου, και της Κυ

ριακής εγένετο. Δι' ό και είναι γνώμη τινών θεολόγων, να άρχισεν ή

παραγωγή τουτου, απο το μέσον του ημισφαιρίου του ουρανου, ήτοι

απο το μεσημέρι, Όθεν και Μωυσής ήρξατο να μετρά την ημέραν από

έσπέρας, προς ήν αυτο

Ανετο πρωί ήμέρα μία»),

ψαλμωδός είπε περί της

καθ' ότι, ώς είπομεν,

έκλινεν, είπών - και εγένετο έσπέρα, και έγέ

και τούτη είναι ή αιτία, διά τήν οποίαν και ο

Κυριακής «Αύτη ή ημέρα, ήν έποίησεν ό Κύριος»,

ταύτην μόνην ο Κύριος εκ του μη όντος εις το

είναι παρήγαγε, Τάς δε άλλας ημέρας, το φώς εποίησεν, ώς και τις έρ

μηνευτής εν τη σειρά του ψαλτήρος, ούτω φαίνεται το ρητου ερμηνεύων.

Εν τή Κυριακή ημέρα ο Πατήρ ήρξατο την δημιουργίαν της α. κτίσεως.

Εν Κυριακή ήρξι ο Υίος από μέρους την ανακαίνισιν της δευτέρας,

και φθαρτής εως διά της εαυτού αναστάσεως, και εν Κυριακή το

Πνεύμα το άγιον μέλλει να τελεσιουργήση την ανακαίνισιν όλης τη κτί

σεως, κατά την παράδοσιν της εκκλησίας. «Εξαποστεθεί, γάρ φη 1 το

» Πνεύμά σου και κτισθήσονται, και ανακαινιες το πρόσωπον της γης».

Πολλοί δε διδάσκαλοι θέλουσιν ότι εν Κυριακή εγένετο ο Ευαγγελισμός,

Εν Κυριακή ή Χριστού γέννησης. Εν Κυριακή το θαύμα του πολλα

πλασιασμού των πέντε άρτων. Εν Κυριακή διέβησαν την ερυθράν οι Ι

σραηλίται. Και εν Κυριακή ήξιώθη ο Ιωάννης να ιδή την φρικτήν"Απο

καλυψιν. Ως δηλούται εν κεφ. ά. της αυτής. Μία δε ονομάσθη η Κυ

ριακή. Διά τί κοντά εις τούτα όπου λέγει ο θείος Βασίλειος, και μέσα

εις την μίαν εκείνην όλαι αι καθ' εξής έξι ημέρα εμπεριείχοντο, καθ' ότι

τα εν αυταίς γεννηθέντα ποιήματα, εκ τής προυπαρχούσης ύλης τών

στοιχείων, της εν τη μιά εκείνη ημέρα εκ του μη όντος εις τό είναι

παραχθείσης, εγένοντο, και όχι εκ του μη όντος εις το είναι. Προνόμιον

γαρ και τούτο μέγιστου εστάθη της Κυριακής τό να γενηθούν εκ του

μη όντος εις το είναι, τα εν αυτή γενηθέντα κτίσματα, και το να δώ

την υλικήν αιτίαν εις τά ύστερου γενηθέντα. Οιονεί γάρ έγγα

στρωμένα τα της ά. Κυριακής ημέρας κτίσματα εγενήθησαν, κατά τον

Θεσσαλονίκης Γρηγόριον. Αφ’ών τα άλλα εγένοντο. Επειδή τινες έναν

49'
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ατελεύτητος (1). Όθεν, διά τι και αύτη είναι εικών του μέλλοντος αιώνος, διά τούτο οι κανόνες της εκκλησίας (ο κ. δηλ.

της ά ν και ανάγνωθ) μάς διορίζουν να προσευχώμεθα όρθιοι, και όχι γονατιστοί, Ίναδιά του δρθίου σχήματος, μεταφέ

ρωμεν τον νούν μας από τον παρόντα αιώνα επί του μέλλοντα. Ότι και κάθε γονυκλισία, και ανάστησις όπου κάμνομεν, δηλοί

πώς διά της άμαρτίας εις την γην κατεπέσαμε», και διά της φιλανθρωπίας του Θεού, εις ουρανούς άνυψώθημεν, (όρα την υπο

σημείωσιν τού αυτού κ. της ά.). Επιφέρει δε εις το εξής ο "Αγιος, αφίνω όλα τα άλλα άγραφα μυστήρια της έκκλησίας, και

έρωτώ, Την ομολογίαν της πίστεως, ήτοι το να πιστεύωμεν εις Πατέρα, Υιόν, και άγιον Πνεύμα, έτζι αυτολεξεί, έκ ποίας γρα

φής έχομεν ει μεν οι Πνευματομάχοι ειπούν, ότι έχομεν αυτήν από την περί του βαπτίσματος παράδοση του Κυρίου, όπου

είπε, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός, και του Υιού, και του αγίου Πνεύματος. Ας συγχωρήσουν και ημάς,

καθώς έχομεν την ομολογίαν της πίστεως ομοίαν με το βάπτισμα, έτζι νά δίδωμεν, και την δοξολογίαν εις την Τριάδα, ομοίαν

με την εις αυτήν πίστιν, ήγουν καθώς λέγομεν ότι πιστεύομεν εις Πατέρα, Υιόν, και άγιον Πνεύμα, έτζι και να λέγωμεν,

δόξα Πατρι, και Υιώ και αγίω Πνεύματι, ή συν άγίω Πνεύματι. Αν δε λέγουσιν, ότι η δοξολογία αύτη ήναι άγραφος εις την

γραφή, λέγομεν και ημείς. Ότι παρομοίως και η ομολογία της πίστεως, και όλα τα άλλα όπου προείπαμε, είναι άγραφα

εις αυτήν. Είδε τα άγραφα ταύτα, τόσον πολλά όντα εις τον αριθμών, και τόσην μεγάλην δύναμιν: εις την πίστιν,

συγχωρούσαν οι Πτευματομάχοι, διά τί νά μή συγχωρήσουν και εις ημάς την μίαν λέξιν την έν τη δοξολογία ταύτη περιεχο

μένην, την συν πρόθεσιν : ή τον και σύνδεσμο, την οποίαν εύρομεν παραδεδομένην άπό τους Πατέρας εις τάς ορθοδόξους

εκκλησίας της Ανατολής; (και μάλιστα παραδοθείσαν από τον θαυματουργών Γρηγόριον εις την έν Νεοκαισαρεία έκκλησία), η

οποία μεγάλην δύναμιν έχει εις την πίστιν της αγίας Τριάδος (2)

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΚΘ', ΚΕΦ. ΙΕΚ ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ

Κανών η Β.

ν ν α ν ν ν -- - ν - ν Λ -- λέ - ν

Προς γεμην το άμάρτυρον, και άγραφον είναι την σύντώ Πνεύματι δοξολογίαν εκείνο λέγομεν, ότι ει μεν

μηδέν έτερον άγραφον, μηδέ τούτο παραδεχθήτω. Είδε τα πλείστα των μυστικών άγράφως ήμύν έμπολιτεύεται,

μετά πολλών ετέρων, και τούτο καταδεξόμεθα. Αποστολικόν δέομαι και το ταϊς άγράφος παραδόσεσι παραμέ
α. Κορ. ιά.2. - "Ι. -- ν - - ν ν ν ν θώς ν- ή να τα δό

:1 νεν. " Επαινώ γάρ,φησιν, υμάς, ότι πάντα μου μέμνησθε, και καθώς παρέδωκα ύμν τάς παραδόσεις

β. 15. κατέχετε. Και το κρατείτε τις παραδόσεις ας παρελάβετε, είτε διαλόγου, είτε δι' επιστολής». Ών μάλιστα
- η 1 - - ν Α - η - -- - - -- - -- - ν

μιαέστι και η παρουσα αυτή, η ο έξιάρχης δαταξίμενο παραδεόντες τοιςεφεξής, συμπροουσης άει τώ χρόνο της

χρήσεως, διά μακράς συνηθείας τας έκκλησίας εγκατερρίζωσαν. Αρ' ούν ει ώς έν δικαστηρίω της διά τών έγ
ν ----- , - -η -- , -7, * - η -- - -- * * Α. Λ,

γραφών αποδείξεως απορούντες, μαρτύρων ημίν πλήθος παρέστησόμεθα, ουκ αν της έφεσης παρυμών ψήφου

“μετύχομεν; Εγώ μεν ούτως ομα, «έπι στόματος γάρ δύω και τριών μαρτύρων σταθήσεται πάνβήμα».

Eι δε και τον πολύν χρόνον προς ημών όντα έναργώς, ύμν επεδείκνυμεν, ουκ άν έδόξαμεν υμίν είκότα λέγειν,
ν -- " e - - ν ν ν ν ν - - ν -.

μή είναι καθ ημων την δίκη, εισαγώγιμον ταύτην, Δυσωπητικά γάρπως τα παλαιά τών δογμάτων, οιονεί πολιά

τινι τή αρχαιότητι το αδέσιμον έχοντα

Ερμηνεία,

Και ούτος ο κανών παρομοίως περί των αγράφων της εκκλησίας παραδόσεων διαλαμβάνει, λέγων. Ότι, αν οι Πνευματο

μάχοι δεν δέχωνται την συν τω Πνεύματι δοξολογίαν του Πατρός, και του Υιού, διά τί είναι άγραφος εις την γραφή, ει μεν

δεν δεχόμεθα κανένα άλλο άγραφον έθος, ας μη δεχθή μήτε αυτό. Είδε πολλότατα άγραφα εις την έκκλησίαν ευρίσκονται,

άς δεχθή μαζή με τα άλλα, και η σύντώ Πατρι, και Υιώ δοξολογία του Πνεύματος. Έδιδάχθημεν γαρ έκ του Αποστόλου
νάε: καί τάς άγράφους παραδόσεις, λέγοντος. «Επαινώ υμάς, άδελφοι, ότι πάντα μου μέμνησθε, και καθώς παρέ

-δωκα υμίν τις παραδόσεις κατέχετε. Και πάλιν. Κρατείτε τις παραδόσεις, ας εδιδάχθητε, είτε δια λόγου, είτε δι' επιστολής

ημών. Από τας οποίας παραδόσεις μία είναι και η δοξολογία του αγίου Πνεύματος, την οποίαν οι προγενέστεροι, παραδόντες

εις τους μεταγενεστέρους, με την πολυκαιρία, και μεταχείρισιν, και συνήθεια, εις τάς εκκλησίας έβρίζωσαν "Ώστε άν θετέον,

περί της συνδοξολογίας του Πνεύματος κρινώμεθα, και μη έχοντες εγγράφους αποδείξεις, ήθέλαμεν φέρει πολλούς μάρτυρας,

Αυτή η “Παράγε δεν ήθελαμεν νικήσει ημείς βέβαια ήθελαμεν νικήσει. Επειδή, έπι στόματος δύω μαρτύρων, και τριών,

σταθήσεται πάνβήμα. Αν δε και ήθελαμεν δείξει, πως η αρχαιότης του χρόνου, και πολυκαιρία εις την υπόθεσιν ταύτην μάς

βοηθεί, δεν ήθελαμεν κάμει, ώστε όπου η κρίσις μας, μήτε όλως νά χρειασθή να έμβη εις δικαστήριον να κριθή, άλλά νά άπο

φασισθή παρευθύς, ότι εμείς έχομεν τα νικητήρια; Διότι τα παλαιόθεν επικρατήσαντα δόγματα, δυσωπούσι τον καθένα, και
»

Ε

καταπείθουσιν, αδέσιμα όντα, και ευλαβείας άξια διά την αρχαιότητα (3). Καθεξής δε επιφέρει ο άγιος εν τω αυτώ κεφαλαίω

(1) Καθώς δε ο μέγας Βασίλειος εδώ λέγει ότι ή μία εκείνη, και

πρώτη, ήτοι ή κυριακή, επτάκις έπταπλασιασθείσα συμποσεί τις επτά

εβδομάδας της πεντηκοστής, έτζι και ο θεολόγος λέγει, ότι ό επτά

αριθμός επτάκις έπταπλασιασθείς την Πεντηκοστήν γεννά παρά μίαν ήμύ

ραν, την οποία λαμβάνομεν από τον μέλλοντα αιώνα, την Κυριακήν δηλ.

τιώνονται, λέγοντες, ότι η Κυριακή δεν είναι εικών του μέλλοντος αιώ

νος κυρίως, διά τί κεκολασμένως εικόνα ταύτην εκείνου όνομάζει εδώ

ο Βασίλειος, ας μάθουν, ότι ο ίδιος ούτος Βασίλειος (όμιλία β. εις

την εξαήμ. σελ. 28 του ά. τόμου) - η

κολαστικόν μόριον εικόνα εκείνου αυτήν όνομαζει, ούτω λέγων. • Διά

ν - - - -

αποφαντικώς Χαι χωρίς κανένα

και τούτο την κεφαλήν του χρόνου, όχι πρώτην ημέραν μίαν ώνόμασεν,

» ένα και εκ τις προσηγορίας το συγγενές έχη προς τον ένα. Του γάρ

μοναχού και ακοινωνήτου προς έτερον (αιώνα) ή τον χαρακτήρα δει

κύουσα, οικείως και προσφυώς προσηγορεύθη μία. Και πάλιν, «να

νούν προς την μέλλουσαν ζωήν την έννοιαν ήμών απαγάγη, μίαν ωνόμα

» σε τού αιώνος την εικόνα, την απαρχήν των ημερών, την όμήλικα του

- φωτός, την άγιαν Κυριακήν, την τή Αναστάσεις του Κυρίου τετιμημέ

» νην». Και διά νά ειπώ συντόμως το πάν, όλος εκείνος ο αιών, μία ημέρα

Κυριακή θέλει είναι, άδιάδοχος και ατελεύτητος. -

•ό γαρ έπτα εφ' εαυτόν συντιθέμενος, γεννά τον πεντήκοντα, μιάς

δεούσης ημέρας, ήν εκ του μέλλοντος αιώνος προσελήφαμεν, όγδοην το

νούσαν την αυτήν, και πρώτον, μάλλον δεμίαν, και ακατάλυτον» (λό

γω εις την Πεντηκοστήν).

(2) Περί της δοξολογίας ταύτης, ήτοι, τού, Δόξα πατρί,

την ά. υποσημ. του παρόντος κανόνος,

(3) Συμφώνως με τον παρόντα κανόνα και ο ζ της ζ. διατάσσεται,

ότι τα εν τη εκκλησία έθη πρέπει να κρατούν κατά την έγγραφον,

και άγραφον θεσμοθεσία». Και ο γ. της εν Καρθαγένη, και δικά της

όρα εις
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πολλούς παλαιούς μάρτυρας, και μάλιστα και άγιους, εγγράφως τούτο δηλούντας, οίτινες ποτέ μεν έδοξολόγουν ούτω Δόξα Πατρι

και Υώ συν άγίω Πνεύματι. Ποτέ δε ούτω Δόξα Πατρι, και Υώ, και άγίω Πνεύματι.

ι

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΥΣΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ,

Ο ενάγιος πατήρ ημών Γρηγόριος ο της έντή Καππαδοκία Νύσσης Επίσκοπος, και του μεγάλου Βασιλείου αυτάδελφος,

Αναγνώστης ών πρότερον, ύστερον αφήσας την ιδίαν του τάξιν, έδωκεν όλον τον εαυτόν του εις την σπουδήν της ρητορικής τέχνης,

Αλλ' ανεκαλέσθη πάλιν εις την τάξιν του διά των επιπληκτικών παρακινήσεων Γρηγορίου του Θεολόγου (1) προτού δεινά γένη

Επίσκοπος, έλαβεν εις γυναίκα την Θεοσεβία», της οποίας τον θάνατον άνδρείως υπέμεινε (2) και κατά το 372 έτος Επίσκο

πος της Νύσσης κατέστη (3) ολίγον δε ύστερον από την Επισκοπικήν άξια, διά τον ζήλον της πίστεως, έξορισθείς διά προστα

ής του Ουάλεντος, εις διαφόρους τόπους έπεριπάτει, ταλαιπωρούμενος άπό τάς επιβουλές των Αρειανών (; εν έτει δε 378, τε

ευτήσαντος του Ουάλεντος, ανεκαλέσθη εις τον θρόνον του υπό του Γρατιανού (5) παραστάς δε έντή κατά Αντιόχειαν συνόδω,

πέμπεται παρ' αυτής εις την Αραβίαν ομού με άλλους Επισκόπους διά νά επισκεφθή τάς έχετε έκκλησίας (6) έλθών δε εις

Ιεροσόλυμα και προσκυνήσας τους αγίους τόπους, άηδίασε διά τάς έχει γενομένας κακίας όπου ειοει, Διο και έγραψε προς τον

φίλον του την επιστολή, όπου διαλαμβάνει διά τους πηγαίνοντας εις Ιεροσόλυμα. Παρών δε ευρεθείς εις την άγια, και οικου

μενικήν β. σύνοδον εν έτει 381, το σύμβολον ανεπλήρωσε της έν Νικαία, προσθείς την θεολογίαν του αγίου Πνεύματος, και

τα τέσσαρα άλλα άρθρα μέχρι τέλους (7), ευρέθη δε παρών και εις την εν Κωνσταντινουπόλει γενομένην τοπικήν σύνοδο, περί

Αγαπίου και Βαγαδίου, εν έτει 394 (8) Κοντάδε εις τα άλλα αυτού πάνσοφα συγγράμματα, και τούτους τους κανόνας συν

έν Γαγγρα, τάς εγγράφους, και άγράφους παραδόσεις θέλουσι να κρα

τούν. Ο δε Χρυσόστ. (εν τω δ. λόγω της β' προς Θεσσαλ) το άνω

τέρω βητών του Αποστόλου έρμηνεύων λέγει, «ενταύθα δηλον, ότι ου

- πάντα δι επιστολής παρεδίδοσαν (οι Απόστολοι δηλαδή), αλλά πολλά και

κάγράφως, Ομοίως δε κακείνα, και ταύτά έστιν αξιόπιστα. Ώστε και την

» παράδοσιν της εκκλησίας αξιόπιστου ηγούμεθα. Παράδοσις έστι, μηδεν

» πλέον ζήτει». Αλλά και η ζ. σύνοδος έντή ή πράξει αυτής αναθεματί

ζει τους παραβαίνοντας τάς παραδόσεις της εκκλησίας, ούτω λέγουσα,

« Είτες πάσαν παράδοσιν εκκλησιαστικήν, έγγραφον, ή άγραφον άθετεί,

«ανάθεμα» (σελ. 883. του β' τόμου των συνοδικών. Και εν τη προς

τους Αλεξανδρείς δε επιστολή αυτής, ή αυτή σύνοδος ούτω γράφει. «Α

παντα τα παρά την εκκλησιαστικήν παράδοσιν, και την διδασκαλία,

και υποτύπωσιν των αγίων, και αοιδίμων πατέρων καινοτομηθέντα, και

πραχθέντα, και μετά τούτο πραχθησόμενα, ανάθεμα» (σελ. 606. του

β' τόμου των συνοδκών), αυτό τούτο με τάς ιδίας λέξεις εξεβόησε

και ή μετά τον Πορφυρογέννητου Κωνσταντίνου σύνοδος (σελ. 977. του

β' τόμου των συνοδ) συμπεραίνεται ούν εκ των ειρημένων, ότι παρά

δοσις, κυρίως μεν και εξαιρέτως έττι, κατά τους θεολογούντας, βήμα

Θεού άγραφου, ότι εν τη θεία γραφή ου γέγραπτα, και μ' όλον όπου
είναι γεγραμμένον εις τάς βιβλους των θεοφόρων πατέρων, και έντους

πρακτικούς των συνόδων. Καταχρηστικώς δε και σπανίως παράδοσις ό

νομάζεται και το γεγραμμένου εν τη θεία Γραφή (και με όλον όπου

αυτη κυρίως γραφή εστίτε, και ονομάζεται, και άρα την υποσημείωσιν

του πέ. Αποστολικού, καθώς τούτο συνάγεται από τον λόγον τού Παύ,

λου. «Κρατείτε τις παραδόσεις, ας εδιδάχθητε, είτε διά λόγου, είτε

δι' επιστολής ημών». Όπου παράδοσιν καλεί και την δι' επιστολής του,

ταυτον ειπείν, της θείας γραφής, γεγραμμένη, και διδαγμένην. Εις έγ

γραφον δε και άγραφον ταύτην έδιαίρεσε και ή ζ. σύνοδος άνωτέρω,

Τριττή δέ έστιν ή παράδοσης, Θεία, Αποστολική, και Εκκλησιαστική. Και

Θεία μέν έστιν εκείνη, ής αρχηγός ό Θεός. Αποστολική δε ή παρά των

αποστόλων παραδοθείσα, θεωρουμένων καθ' ό οικονόμων, και ποιμένων

των πιστών, ου καθ’ό κηρύκων, ών από του Χριστού ήκουσαν οιον
επί παραδείμματος, Λέγει ο Παύλος. Τους δε γεγαμηκόσι παραγγέλλω,

ούα εγώ, αλλ’ ο Κύριος (ά, Κορινθ. ζ) ή παράδοσις αύτη δεν είναι Α

ποστολική, και μ' όλον όπου υπό του Αποστόλου λέγεται, αλλά Θεία,

ως υπό του Θεού μέυ του νομοθέτου διορισθείσα, δια δε του Απο

στόλου κηρυχθείσα Έπειτα λέγει ό ίδιος Παύλος. «Τους δε λοιπούς

εγώ λέγω ουχί ό Κύριος. "Η παράδοσις αύτη εστίν αληθώς ιδία

Αποστολική, την οποίαν αφ' εαυτού ο Απόστολος, καθ' ό οικονόμος, και

ποιμήν του λαού έδιώρισεν. Εκκλησιαστική δε παράδοσις έστιν ή παρά

των διαδόχων των Αποστόλων διορισθείσα. Χαρακτηρ δε και συστατι

κόν δίωμα είναι της μεν Θείας, και της Αποστολικής, το να δέχων

τα παρά των Πατέρων, ώς έν και αδύω, και το να φυλάττωνται άνωθεν

και εξ αρχής κοινώς εις όλας τας έκκλησίας, Της δε εκκλησιαστικής χα

ρακτήρ έστι το να φυλάττεται και αυτή παρομοίως με την Αποστολικήν,

εις όλας τας έκκλησίας, άν ήναι δυνατόν, διά τό της κοινής συμφωνίας

καλόν. "Επειδή δε οι Λουθηροκαλβίνοι ακολουθούντες Μοντανώ τώ, κατά

τον β. αιώνα, αθετούνται τα εκκλησιαστικά έθη, και τας εκ των Απο

στόλων διαδοθείσας παραδόσεις (και άρα την έ. υποσημείωσιν τού ζ".

της β’) αναιρούσε τις παραδόσεις, και ενίστανται λέγοντες, ότι ο Θεός

εν τω Δευτερονομία (κεφ. δ ) και εν τη Αποκαλύψει (κεφ. κβ.) προ

στάζει να μη προσθέση τινας τίποτε εις τα εν αυτούς γεγραμμένα, άπο

κρινόμεθα, ότι, κατά τον Αύγουστίνον (κεφ. οθ. εις τον Ιωάνν) εμπόδι

σεν ο Θεός να μην προστεθούν τα βλαβερά, και ασύμφωνα, άλλ’ όχι

και τα επωφελή, και σύμφωνα. Είδε και ο Θεοφύλακτος ερμηνεύων το,

είτις υμάς ευαγγελίζεται, παρ. δ παρελάβετε, ανάθεμα έστω, λέγει, ότι

έν είπεν, εάν τα εναντία καταγγέλλωσιν, αλλά κάν μικρόντι ευαγγελί

ζωνται παρ’ό ευηγγελισάμεθα, λέγομεν. Ότι ό μεν Απόστολος με τον

λόγον όπου λέγει ευηγγελισάμεθα, και παρελάβετε, τάς παραδόσεις μάλ

λον βέβαιοι. Καθ' ότι διαλόγου και αυτός ευηγγελίσατο, και οι Γαλάται

παρέλαβον. Και ταύτα είναι αι παραδόσεις, όπου πρεσβεύομεν ημείς (ού

γαρ είπε παρ' ο εγράψαμεν, αλλά παρ' ο ευαγγελισάμεθα, ό δε Θεοφύ

λακτος είπε τούτο διά νά μάς εμποδίση από το να παρεγγράφωμεν μέ

σα εις τάς θείας Γραφάς τα εδικά μας λόγια, ώσάν Θεού λόγια, κατά

τούς ψευδοπροφήτας εκείνους, όπου έλεγαν, Τάδε λέγει Κύριος, χωρίς να

τα λέγη εις αυτούς ο Κύριος, και όχι διά νά μάς εμποδίση νά μή δε

χώμεθα τάς εκ των Αποστόλων, και των διαδόχων αυτών παραδόσεις,

Εκείνο δε όπου λέγει ο θείος Ιερώνυμος (κεφ. κγ. Ματθ.) εν τώ κατά

Ελβιδίου, «ώσπερ τάγεγραμμένα ουκ άπανανόμεθα, ούτωτά μήγεγραμ

ομένα ούκ αποδεχόμεθα. Και το εκ των γραφών μή μαρτυρούμενου,

βαδίως ολιγωρείται, οΐαδή και κατασκευάζεται τοε: λέγω, τούτο

είπεν, όχι διά τάς της εκκλησίας παραδόσεις, αλλά διά τινας αβεβαίους,

και μυθολογουμένας ιστορίας, όπου έφυάρει ο Έλβίδιος οίον, ότι ο

Χριστός εγεννήθη, ώσαν τα άλλα βρέφη ρυπώδης, και άλλα τοιαύτα αι

ρετικά φληναφήματα. Αι παραδόσεις της εκκλησίας συνιστώνται, και από
εκείνο όπου λέγει ό Παύλος πρός τόν Τιμόθεον. «A ήκουσας παρ' έ

μου διά πολλών μαρτύρων, ταύτα παράθου πιστούς ανθρώποις, οίτινες

νίκανοι έσονται, και έτερους διδάξα». Όρα και την υποσημείωσιν τού ά.

τής εν Σαρδική

(1) Όρα την 43 επιστολ. του Θεολόγου,

(2) Όρα την 95 επιστολ. τού αυτού,

(3) ο Φαβρίκι. 8 σελ. 144. όρα και την 225 και την 385 επ.,

στολ, του Μεγάλου Βασιλείου,

(4) ο Κάβι εν τόμ. ι. σελ. 244. ώρα και την επιστολ. την 237 και

την 264. του μεγάλ, Βασιλείου,

(5) ο Φαβρ. αυτόθι.

(6) Η σύνοδος αύτη φαίνεται να ήταν ή επί Μελετίου γενομένη εν Αν.

τιοχεία εν έτει 379, ή 380, ήτις το μεν θεοποιον σύμβολον έκύρωσε

της εν Νικαία, Μάρκελλον δε και Φωτεινόν, και Απολινάρον, άνεθ

μάτισε, και άρα τον β' τόμ. των συνοδικών εν τω πίνακι.

(7) Νικηφόρος ό κάλλισάββλ. 12, κεφ. 13. --

(8) ο Φαβρίκ. και ο Κάβι αυτόθι, περί της συνόδου ταύτης, όρα

μετά την εν Σαρδική,
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έγραψε, αναγκαίους όντας εις την της εκκλησίας ευταξαν και κατάστασιν, οίτινες επικυρούνται, άορίστως μεν από τον ά της δ.
-- ν -- -- ν - -

και τον ά της ζ. ώρισμένως δε από τον β' της σ'. οικουμενικής, και διά της επικυρώσεως ταύτης, οικουμενικήν τρόπον τινά
ν δύναμιν. Ευρίσκονται δέ έν τώ β. τό ων παιδέκτων, και σελ. 349 του τό ών συνοδικών (1

άναλαμβάνουσι δύναμιν. Ευρίσκονται δε έντώ β' τόμω τών πανδέκτων, και σελ. 349 του τόμου των συνοδικών (1) --

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΥΣΣΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΣ ΛΗΤΟΙΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΜΕΛΙΤΙΝΗΣ -

Κανών Α.

Εν και τούτο των εις την άγιαν έορτήν συντελούντων έστι, το κατανοήσαι ημάς την έννομόντε και κανονικήν

επί των πεπλημμεληκότων οικονομία», όπως αν θεραπευθείη πάν άρρώστημα ψυχικών, το δάτινος άμαρτίας έπι

γινόμενον. Επειδή γαρ ή καθολική αύτη της κτίσεως εορτή, κατά την τεταγμένην περίοδον του ενιαυσίου κύκλου,

καθ’ έκαστον έτος εν παντί πληρουμένη τώ κόσμω επιτή αναστάσει του πεπτωκότος επιτελείται (πτώσις δέ έστιν

ή άμαρτία, ανάστασις δε ή εκ του πτώματος (2) ανόρθωσις), καλώς ανέχοι κατά την ημέραν ταύτην, ου μόνον

τούς εκ της παλιγγενεσίας μεταστοιχειουμένους διά της του λουτρού χάριτος τω Θεώ προσάγειν, αλλά και τους

Ερ: 14. Ιδιά της μετανοίας τε, και επιστροφής από των νεκρών έργων εις την ζωσαν όδόν πάλιν επανιόντας, και

τούτους χειραγωγείν εις την σώζουσαν ελπίδα, ής διά της άμαρτίας άπεξενώθησαν. Έστι δε ου μικρών έργον τους

περί τούτων λόγους οικονομήσαι έντη ορθήτε, και δεδοκιμασμένη κρίσει, κατά το παράγγελμα του προφήτου το
- - - -- - -- ν' η - -- - ν ν - -- ν -

ταμεία, κελεύον, δεν οικονομεϊν τους λόγους εν κρίσει. Ένα, καθώς έχει το λόγιον, μή σαλευθή εις τον αιώ
η ν -- - ν - η Λ ν ν

να, και «εις μνημόσυνον αιώνιον έσται δίκαιος». Ωσπερ γάρ επί της σωματικής θεραπείας, όμέν σκοπός της ιατρι

κης έστι, το υγιανα τον κάμνοντα, το δε είδος της επιμελείας διάφορον (κατά γάρ την ποικιλίαν των άρρωστη

μάτων καταλλήλως και ήθεραπευτική μέθοδος εκάστω τών νοσημάτων προσάγεται), ούτω, πολλής ούσης και εν

τη ψυχική νόσω της των παθών ποικιλίας, αναγκαίως πολυειδής γενήσεται ή θεραπευτική επιμέλεια, προς λόγον

του πάθους ενεργούσα την ίασιν. Ως δάν γένοιτό τις τεχνική μέθοδος περί του προκειμένου προβλήματος, ούτω

τόν λόγον δαληψόμεθα, Τρία έστι τα περί την ψυχήν ήμων θεωρούμενα κατά πρώτη διαίρεσιν, τότε λογικόν,

και το επιθυμητικών, και το θυμοειδές. Εν τούτοις εισί και τα κατωρθώματα των κατ' άρετην βιούντων. Και τα

πτώματα των εις κακίαν άπορρεόντων. Δί ο προσήκει τον μέλλοντα την κατάλληλον θεραπείαν προσάγεντώνε

νοσηκότι της ψυχής μέρει. Πρώτον μεν επισκέπτεσθαι εν τίνι συνέστη το πάθος. Είθ' ούτω, τώ πεπονθότι προσά

γεν αρμοδίως την θεραπεία». Ως άν μήδι άπειρίαν της θεραπευτικής μεθόδου, άλλο μεν ή το νοσήσαν μέρος,

έτερον δέ τό την θεραπείαν δεχόμενον. Ώσπερ αμέλει βλέπομεν πολλούς τών ιατρών, έν άπειρία του πρωτοπα
- ν » - ν - - - - - -- - -

θόντος μέρους, προσεπιτρίβοντας την νόσο, δι’ ών θεραπεύουσι Της γαρ αρωστίας πολλάκις ουσης κατα θερμού

επικράτησιν, επειδή τους κατά πλεονασμών του ψυχρού κεκακωμένος, χρήσιμον το θερμαινόντε, και αναθάλπον

τί, τό τούτοις κατά λόγον συνενεγκόν, ο -- ό αυτό του άμετρία θερμότητος έκκαιομένος έπαγαέστι ατά λό απερισκέπτως το αυτό τους έν άμετρία θε γτος έ Ε

γόντες, δυσίατον το πάθος έποίησαν. Ώσπερ τοίνυν αναγκαιοτάτη τους ιατρούς ένομίσθη ή κατανόησις τής των

στοιχείων ιδιότητος, όπως ανέκάστου των εύ, ή κακώς διακειμένων γένοιτο του παρά φύσιν διατεθέντος ή έπα

νόρθωσις, ούτω και ημείς επί ταύτην άναδραμόντες την διαίρεσιν τών εν τη ψυχή θεωρουμένων, αρχήν και υπό

θεσιν της καταλλήλου των παθών θεραπείας ποίησόμεθα την γενικήν θεωρίαν. Ούκούν, τριχή, καθώς έφημε»,δη

ρημένης της ιδιότητος τών της ψυχής κινημάτων, εις το λογικόν τε, και επιθυμητικών, και θυμοειδές Κατορθώ

ματα μεν του λογιστικού (3) μέρους της ψυχής έστιν, ή ευσεβής περί το θείον υπόληψις, και ή του καλού τε και

κακού διακριτική επιστήμη, και η τρανή, γε και ασύγχυτον έχουσα περί της φύσεως (4) των υποκειμένων δόξαν.

Τι μέν έστιν αιρετών εν τοις ούσι. Τι δε βδελυκτών, και αποτρόπαιον. Και πάλιν εκ του εναντίου πάντως ή εν τω

μέρει τούτω κακία θεωρηθήσεται. Όταν ασέβεια μεν ή περί το θείον. Ακρισία δε περί το όντως καλόν. "Ενηλλαγ

ένη δε και εσφαλμένη ή περί την των πραγμάτων φύσιν υπόληψις, ώστε τιθένα το φώς σκότος, και το σκότος φως,
"Ησ. έ. 20. Πν, ή4- και - ΓΓ-- Σ.Σ. 2 ν-ννη να ή α εν ανήκε -- - νίκντί - - - -ν

- (καθώς φησιν ή γραφη Το δε επιθυμητικό μέρους, Η μεν ενάρετος κινησις έστι το προς το οντως

επιθυμητόν, και αληθώς καλόν ενάγεσθαι (5) τον πόθον, και ει τις εν ημίν ερωτική δύναμις τε και διάθεσις, εκεί
-- - ν - -- ν - -- -- - - - ν -- --

κατασχολείσθαι πάσαν, εν τω πεπείσθαι μηδέν όρεκτον είναι τή έαυτού φύσει άλλο, πλην της αρετής, και της

την αρετήν πηγαζούσης φύσεως. Παρατροπή δε και άμαρτία του τοιούτου μέρους έστιν, όταν τις μεταγάγη

την επιθυμίαν προς την ανυπόστατον κενοδοξίαν, ή προς το επίκεχρωσμένον τους σώμασιν άνθος. Όθεν γίνεται ή

(1) Τα δε περί αποκαταστάσεως διαλαμβάνονται ίχνη, τα εν τοις άγίου Πνεύματος εκπορεύσεως κατά Λατίνων λόγος τμήμ. γ. κεφ. της

συγγράμμασιν αυτού ένεσπαρμένα, ο μεν ανόθευτος του Κωνσταντίνου. Περί δε της φράσεως του αγίου τούτου λέγει ό Φώτιος (κώδη». 6) την

πόλεως Γερμανού λόγος, λέγει ότι είναι επισποραί τών αιρετικών, ο δε δε την μεν φράσιν, είτες άλλος, ρητόρων λαμπρός, και ήδονής ώσιν ά

έν πατράσι μέγας Βαρσανούφιος δι’ αποκαλύψεως έμυήθη, ότι εισινοίκεια αποστάζων. . . πλεονάζει δε τους ενθυμήμασι και τους παραδείγμα

αυτού, όχι όμως μετά πεισμονής υπερασπιζόμενα, το οποίον είναιζου- σι. -- και τούτον ή ζ, σύνοδος. (πράξ. ς") Πατέρα πατέρων ονομάζει. Ο

σιώδες ιδίωμα των αιρετικών, Απαγε! αλλά περιέργως ειλημμένα, κα- δε Αγάθων εν τη αναφορά, μέγαν καλεί της Νύσσης Επίσκοπον

θώς παρεδόθησαν εις αυτόν από τους διδασκάλους του, και μάλιστα, διά (2) Eν άλλος. Η εκ του πτώματος της άμαρτίας,

τί περί αυτών συνοδική διάγνωσης δεν εί -γένει ακόμη. Συμφωνεί δε (3) Εν άλλος, του λογικού,

εις την γνώμην του Βαρσανουφίου, και ο άγιος Μάξιμος έρμηνεύων πρός (4) Έν, άλλοις, περί της φύσεως την υπόληψιν, και των υποκειμένων
τον δρθόν σκοπόν τα περί της αποκαταστάσεως ταύτης, σύμφωνος τού- την δόξαν. -- -- Α

τοις φαίνεται να ήναι και Γεννάδιος ο Σχολάριος εν τοις περί της του (5) Ίσ. ανάγεσθαι.

-

-

- ---------------------------------------------------------- , ----- ,
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φιλοχρηματία, και ή φιλοδοξία, και ή φιληδονία, και πάντα τα τοιαύτα, όσα ήρτητα του τοιούτου γένους της κα

κίας. Πάλιν δέ της θυμώδους διαθέσεως, κατόρθωμα μέν έστιν, ή πρός τό κακόν απέχθεια, και ό πρός τά πάθη

πόλεμος, και το πρός άνδρείαν έστομώσθαι την ψυχήν, έντώ μή καταπτήσσεν τά τους πολλούς φοβερά νομιζό

μενα, αλλά μέχρις αίματος προς την άμαρτίαν αντικαθίσταται καταφρονείν δε θανατικής άπειλής, και άλγεινών

κολαστηρίων, και της τών ήδίστων διαζεύξεως, και πάντων άπαξ τών διά τινος συνηθείας, και προλήψεως, ενή

δονή τους πολλούς κατεχόντων, κρείττονα γενέσθαι, της πίστεως και της αρετής προμαχόμενον. Tά δεάποπτώ

ματα του τοιούτου μέρους, έστιν άπασι πρόδηλα ό φθόνος, το μίσος, ή μήνις, ή λοιδορία, αι συμπλοκα, αι φι

λόνεικοίτε, και αμυντικα διαθέσεις αι μέχρι πολλού παρατείνουσα την μνησικακίαν, και πολλούς εις φόνους, και

αίματα καταλήγουσα. Μη γάρ εύρών ό απαίδευτος λογισμός, όπου χρήσεται τώ όπλω λυσιτελώς έφ' εαυτόν τρέ
ν - η - η ν - - - - - - -ν - -- ν - - -

πει την του σιδήρου άκμήν. Και γίνεται το εκ Θεού δοθέν ήμνάμυντήριον όπλον, τώ κακώς κεχρημένω ολέθριον.

Ερμηνεία (1)

Κατά τον καιρών της εορτής του Πάσχα φαίνεται να έστειλε την επιστολήν ταύτην ο άγιος, διο, και εκ περιστάσεως του

καιρού άρχινά το προοίμιον, λέγων: ένα από εκείνα όπου συντείνουν εις την έορτήν ταύτην είναι και το να στοχασθώμεν να

ιατρεύσωμεν κάθε ψυχικήν άσθένειαν τών άμαρτωλών, με τρόπον νόμιμο, και κανονικόν. Διότι, επειδή ή παγκόσμιος αύτη

της λαμπρός εορτή επιτελείται διά την αιτίαν της σωματικής αναστάσεως του πεπτωκότος, και φθαρέντος Αδάμ. Πτώσις δε ψυ

χική είναι και η άμαρτία, καθώς και ανάστασις ψυχική είναι, ή εκ της αμαρτίας ανόρθωσις, Διά ταύτην την ομοιότητα άρ

μόδιον είναι κατά την έορτήν ταύτην, όχι μόνον να προσφέρωμεν εις τον Θεόν πνευματικώς άφθαρτισμένους τους διά του αγίου

βαπτίσματος αναγεννηθέντας (κατά το πάσχα γάρ έβαπτίζοντο τότε οι κατηχούμενοι, και όρα τον μέ τής εν Λαοδικεία), αλλά

και να οδηγήσωμεν προς σωτηρίαν εκείνους που διά μετανοίας, και αποχής των νεκρών έργων της αμαρτίας, επιστρέφουσα προς

την ζώσαν οδών της αρετής, ώς λέγει ο Απόστολος. Πλήν δεν είναι λίγη δυσκολία το να κυβερνήση τινάς με ορθήν και άλάν

θαστον κρίσιν τους λόγους, και τάς αιτίας της των τοιούτων αμαρτωλών διορθώσεως. Λέγει γάρ ο Δαβίδ, ότι ο δίκαιος πρέπει

νά οικονομή τους λογαριασμούς του με διάκρισιν μεγάλη, να μη σαλευθή εις τον αιώνα, αλλ' να μένη το μνημόσυνό του α

ώνιον. Διότι, καθώς η ιατρική τέχνη των σωμάτων, ένα μεν σκοπών έχει νά ιατρεύση τον ασθενή, ή δε μεταχείρισης, και έπι

μέλεια όπου εις αυτόν κάμνει, δεν είναι μία και η αυτή, άλλά πολυποίκιλος και διαφορετική, παρομοία δηλ. μετά διαφορετικά

και πολυποίκιλα είδη των ασθενειών, τοιουτοτρόπως και η ιατρική τέχνη των ψυχών, κατά τας διαφόρους, και πολυτρόπους ασθε

νείας της ψυχής, διαφόρους και πολυτρόπους μεταχειρίζεται και τας ιατρείας. Και διά νά γένη με μέθοδο, και τάξιν ή περί τούτου

διδασκαλία μας, με τοιούτον τρόπον ας αρχίσωμεν. Τρία είναι τα μέρη της ψυχής, λογιστικών, (ή λογικών) επιθυμητικών, και θυμικών

(2). Με ταύτα τα τρία, και ή άρεταις ενεργούνται, και η κακίας. Διά τούτο, όποιος Πνευματικός ιατρός θέλει νά ιατρεύη έμ

πείρως και τεχνικώς, πρέπει πρώτον να εξετάζη εις ποίον μέρος από τα τρία ταύτα ενεργείται ή κάθε άμαρτία, και έτζι άκο

λούθως νά ιατρεύη το πονεμένον μέρος, και ασθενές, και όχι άλλο μεν νά ήναι το ασθενές, άλλο δε μέρος νά ιατρεύη αυτός

Καθώς βλέπομεν και πολλούς άπειρους ιατρούς να αυξάνουσι περισσότερον την ασθένεια, παρά νά ιατρεύουσι, με το να μην

ήξεύρουν το μέρος που πάσχει. Παραδείγματος χάριν, πολλαίς φορας γεννάται ή ασθένεια από υπερβολήν της θερμότητος, αυτοίδε, με το να δώσουν εις φλογιζόμενον ασθενή, όχι ψυχρά και δροσιστικά ν

Χ.

η ιατρικά, (καθώς απαιτεί ο λογαριασμός της ιατρικής, αλλά

θερμά και πυρά, τά εις τους υπό ψυχρότητος πάσχοντας ωφέλιμα (3), δυσκολοιάτρευτον κατασκευάζουσι την ασθένειαν. Λοιπόν,
-

Σ. -
ν ν -- -- - α - - --

καθώς κοντά εις τους ιατρούς αναγκαιοτάτη λογίζεται ή μαθησις του ιδιώματος των τεσσάρων στοιχείων, οιον του θερμού, ψυχρού,

ξηρού και υγρού, διά νά ήμπορούν με την μάθησιν ταύτην νά διορθώνουσι την παρά φύσιν κίνησιν και αταξίαν αυτών. Τοιουτο
-------- , ----- , --- --- -, ντινκ - α ----- , θα εί, ί ή καθολική, και - - Αλ. ίθησις τών ειρημένων τριών μ

τρόπως κοντά εις τούς Πνευματικούς ιατρούς, αναγκαία είναι και η καθολική, και στοιχειώδης μάθησις τών ερημένων τριών με
-- - ν - - - -- -- --

ρών της ψυχής, διά νά ιατρεύουν άρμοδίως τα πάθη αυτής. Του λογιστικού μέρους λοιπόν, άρεται μεν είναι ή προς θεν ευσέ

ν -- * - -- Α - - Α - - , - - - - ν αν

βεια, και πίστις, ή του καλού και κακού διάκρισις, ή διακεκριμένη και ασύγχυτος γνώσις και δόξα της τών όντων, φύσεως, ήτις

παστρικά και καθαρά γνωρίζει, ποιον από τα όντα πρέπει αληθώς να αγαπάται, και ποιον πρέπει να μισητα, και να αποστρέ

φεται. Κακία δε εξ έναντίας αυτού είναι, ή προς Θεόν ασέβεια και απιστία, η αδιακρισία, και σφαλερά γνώσις του αληθινού καλού,

και κακού, ήτις λογιάζει μεν το φώς ώσάν σκότος, το δε σκότος ώσάν φώς, ήτοι την αρετήν ώς κακίαν, και την κακίανώς άρε
1 * - ν - - - - α ν -

τη», το οποίον ταλανίζει ο Ησαΐας. Του δε επιθυμητικού μέρους, αρετή μεν είναι το να αναβιβάζη τον πόθον προς το αληθώς
ν - - -- - - -

επιθυμητόν καλόν, και όλην την αγαπητικήν του δύναμιν νά την ευκαιρώνη εις αυτό. Με το να ήναι πεπεισμένον ότι άλλο πράγ
- -- Α - η - ν ν - -

μα δεν είναι φυσικά επιμητα, πάρες ή αρετή, και ο πάσης άρετής αίτιος Θείς. Καία δέ τέτοι είναι όταν μεταφέρη την
η ν ν ν ν ν». - - ν ν

επιθυμίαν προς την φιλοδοξίαν, προς τα κάλλη των σωμάτων, προς την φυλαργυρία, προς την φιληδονία», και προς τα άλλα
-- - ν - ν ν ν - κ

παρόμοια. Τού δε θυμικού μέρους, άρεται μεν είναι το μίσος προς την άμαρτίαν, ο προς τα πάθη πόλεμος, ή ψυχική ανδρεία,
α -

Ο αποία δεν φοβείται τα εις τους άλλους φοβερά, άλλ’ έναντιόνεται μέχρις αίματος προς την αμαρτίαν. Το να καταφρονή όλα

- ν -- - Σ' ν , " .

τα βάσανα, και τους πόνους, όταν υπέρ πίστεως, και αρετής μάχεται. Καμία δε αυτού είναι ο φθόνος, το προς τον πλησίον μίσος,- ι

- α ΣΥ, η -

φιλονικεία, αι ύβρεις, αμνησικακία, ή εκδικητική διάθεσις, ήτις έκρέμισε πολλούς και εις φόνους και αίματα. Έτζι ο θυμός όπου

Ν

χO.

ι ν Υ - - -- - - ν

όθη εις τον άνθρωπον παρά Θεού άρμα βοηθητικών, γίνεται άρμα αφανιστικών εις εκείνον που κακώς τούτο μεταχειρίζεται

ε
αΣ

-

(1) Σημείωσα ότι εις τους κανόνας τούτους, ούτε ο Ζωναράς, ού- Αγάρ έστιν ώ μανθάνει άνθρωπος, το δε ώ, θυμούται, το δε τρίτου

τε ο Αριστηνός, ούτε ο Ανώνυμος ερμηνείαν έχουσιν, αλλά μόνος ο -διά πολυειδίαν, εν ουκ έχομεν ονόματι προσειπείν ιδιω αυτού. Αλλο

Βαλσαμών. » ο μέγιστου και ισχυρότατον ισχεν εν εαυτώ, τούτω επωνομάσαμεν.

(2) Την διαίρεσιν ταύτην φαίνεται να έδανείσθη ο άγιος από τον Επιθυμητικών γαρ αυτό κεκλήκαμεν». Αυτο τούτο λέγει και ο Λαέρτιος

Πλάτωνα. Εκείνος γαρ εν τώ περιπολιτείας ούτω λέγει: «Ωσπερ πό- εις τον βίον του Πλάτωνος,

λις διήρητα κατά τρία είδη, ούτω και ψυχή ενός εκάστου τριχή διέ- (3) Αγκαλά και ο Νεμέσιος επίσκοπος λέγη. Ου γαρ ως οιονται τι

-ξεται, ώς έμοί δοκεί. Τριών δεόντων, τριττα και ήδονα μοι φαί- νες το θερμανθέν σώμα καταψύξα πρόκειται τους ιατρούς, αλλ' εις το
- νονται εκάστου μία ιδία, επιθυμία τε ώσαύτως και αρχαί... το μεν εύκρατον μεταποιηται (παρά Αναστ, το Σιναΐτη σελ. 105).

-

Α

-

– -- - - - - -- - -
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Κανών Β.

Τούτων τοίνυν κατά τον ειρημένων διακρινηθεντων, τρόπον, όσα μεν αμαρτήματα του λογιστικού της ψυχής

άπτεται μέρους, χαλεπώτερα παρά των Πατέρων έκρίθη κα μείζονος, και διαρκεστέρας, και επίπονωτέρας

επιστροφής άξια, οιον, ει τις ηρνήσατο την εις Χριστόν πιστα, ή πρός Ιουδαϊσμόν, ή προς ειδωλολατρεία, η

πρός Μανιχαϊσμόν, ή προς άλλο τι τοιούτον όρμήσας κακών, είτα καταγνούς εαυτού, χρόνον της μετανοίας έχει

όλον της ζωής αυτού χρόνου. Ουδέποτε γαρ, μυστικής επιτελουμένης ευχής, μετά του λαού προσκυνήσαι τον

Θεόν καταξιούται, αλλά κατά μόνας μένεύξεται, της δε κοινωνίας των άγιασμάτων καθόλου αλλότριος έσται. Έν

δε τη ώρα της εξόδου αυτού, τότε της του αγιασμού μεριδος αξιωθήσεται. Eι δε συμβαίη παρ' ελπίδα ζήσαι αυτόν,

πάλιν έντώ αυτώ κριματι διαβιώσεται, αμέτοχος των μυστικών άγιασμάτων μέχρι της εξόδου γενόμενος. Οι δε

βασάνος, και τιμωρίας χαλεπαις αικισθέντες, ένβητω χρόνω επετιμήθησαν, ούτω φιλανθρωπία επ' αυτών χρη

σαμένων των άγιων πατέρων, ώς ου ψυχής γενομένης εν πτώματι, αλλά της σωματικής ασθενείας πρός τάς αι

κίας ουκ άντσχούσης. Διότώ μέτρω τών εν πορνεία πλημμελησάντων, και ή βεβιασμένη τε και επώδυνος παρά

βασις εν τη επιστροφή συνεμετρήθη.

Ερμηνεία,

Ειπών εις τον προλαβόντα κανόνα ο Αγιος τάς κακίας του κάθε μέρους της ψυχής, τώρα εις τον παρόντα και περί των επι

τιμων διαλαμβάνει τών αυτών κακών, λέγων. Ότι τα αμαρτήματα του λογιστικού έκριναν οι Πατέρες χειρότερα άπό τά των
άλλων μερών, και ακολούθως άξια περισσοτέρας, και επιπνωτέρας μετανοίας, και ικανοποιήσεως. Παραδείγματος χάριν. Ανίσως

τινάς ηρνήθη τον Χριστόν, και έγινεν Εβραίος, ή Εδωλολάτρης ή Mανχαος, ή άλλο τι τοιούτο, ει μεν αυτός από λόγου του

τούτο έκαμε, χωρίς ανάγκην και βία, ούτος άφ ού επιστρέψη πάλιν προς την ευσέβεια, όλην του την ζωήν έχει κανόνα με

τανοίας, και ποτέ δεν θέλει συμπροσευχηθή με τους πιστούς εν τη εκκλησία, άλλ’ έξω της έκκλησίας μετά των κατηχουμένων,

Ουδε θέλει άξιωθή να κοινωνήση τα θεία μυστήρια, πάρεξ μοναχά εις το τέλος της ζωής του, είδε και κινδυνεύσας εις θάνατον,

μεταλάβη, πάλιν άφ’ ου υγιάνη, εις τον αυτόν κανόνα ευρίσκεται μή κοινωνών μέχρι τέλους ζωής του (!), όσοι δε από βάσανα

και τιμωρίας ήρνήθησαν τον Χριστόν, ομοίως με τους πόρους έκανονίσθησαν από τους Πατέρας, ήτοι εννέα χρόνους να μη

κοινωνήσουν. Έκαμαν γάρ φιλανθρωπίαν εις αυτούς δά τ. δεν ήρνήθησαν από την προαίρεσίν των, αλλά από την άσθένειαν

της σαρκός, όπου δεν υπέφερε τάς βασάνους. Όρα τον ιά της ά. --

Κανών Γ.

Οι δε προς γόητας άπιόντες, ή μάντεις, ή τους διά δαιμόνων καθάρσιά τινα, και άποτροπιασμούς ενεργείν ύπισ–

χνουμένους, ούτοι ερωτώνται δι' άκριβείας, και ανακρίνονται πότερον επιμένοντες τη εις Χριστόν πίστει ύπ’ ά

νάγκης τινος συνηνέχθησαν εκείνη τη αμαρτία κακώσεώς τινος, ή αφορήτου ζημίας ταύτην αυτοίς την όρμην έμ

ποίησάσης, ή καθόλου καταφρονήσαντες του πεπιστευμένου παρ' ήμων μαρτυρίου τή των δαιμόνων συμμαχία

προσέδραμον Eι μεν γαρ έπι αθετήσει της πίστεως, και προς το μη πιστεύειν είναι Θεόν τον παρά χριστιανούς

προσκυνούμενον εκείνο έποίησαν, δηλαδή τώ κριματι των παραβαινόντων ύπαχθήσονται. Ει δέ τις αβάστακτος

ανάγκη κατακρατήσασα της μικροψυχίας αυτών εις τούτο προήγαγε, διά τινος ήπατημένης ελπίδος παρακρου

σθέντας. Ωσαύτως έστα και επ' αυτών ή φιλανθρωπία, καθ' όμοιότητα των πρός τάς βασάνους εν τώ καιρώτης

ομολογίας αντισχεν μη δυνηθέντων, α -

Ερμηνεία, --

Τάς γοητείας και μαντείας κανονίζει ο "Αγιος διά του κανόνος τούτου, αι οποίαι είναι άμαρτήματα του λογικού, λέγων.

Οποιοι πηγαίνουν προς γόητας, και μάντεις, ή προς εκείνους όπου υπόσχονται να τους καθαρίσουν με την ενέργειαν τών δα

μόνων, άπό τάς ασθενείας, ή δυστυχίας, ή βασκανίας, ή άλλα τινά κακά όπου πάσχουν. Ούτοι πρέπει να έρωτώνται, και ει

μεν επιμένοντες εις την πίστιν του Χριστού, διά δε την ανάγκην άσθενείας τινος, ή ζημίας μεγάλης έμικροψύχησαν, και έκαμαν

τούτο, πλανηθέντες πώς θέλουν ελευθερωθή εκ τούτων, διά της μαντείας, κανονίζονται ως οι διά βασάνων άρνηθέντες τον

Χριστόν, ήτοι έννέα χρόνους. Ει αθετήσαντες την πίστιν του Χριστού, και καταφρονήσεως της βοηθείας του Θεού, του

υπό Χριστιανών προσκυνουμένου, έπρόστρεξαν εις την βοήθεια των δαιμόνων, να κανονίζωνται ώς οι θεληματικώς άρνηθέντες

τον Χριστόν. Όρα και τον ξά, της ς".

ι
ε ά 5

Κανών Δ.

Tών δε δι’ επιθυμίαν και ήδονήν γινομένων αμαρτημάτων, τοιαύτη έστιν ή διαίρεσις. Το μεν γαρ καλείται μοι

χεία, το δε πορνεία. Τισι μεν ούν τών ακριβέστέρων ήρεσε, και το κατά πορνείαν πλημμέλημα, μοιχείαν είναι

νομίζειν. Διότι μία έστιν ή νόμιμος συζύγια, και γυναικός πρός άνδρα, και άνδρός προς γυναίκα. Πάνουν το μή

: νόμιμον, παράνομον πάντως. Και ό μη το ίδιον έχων, δηλ. το αλλότριον έχει. Τώ γάρ άνθρώπω μία

εϊ και οι ιδέδοτα παρά τω Θεώ βοηθός, και τη γυναικί μία εφήρμοστα κεφαλή. «Ούκούν, ει μέν τις τό ίδιον

καύτου σκεύος, καθώς ονομάζει ο θείος Παύλος, έαυτώ κτήσατο, συγχωρεί ο νόμος της φύσεως την δικαίαν χρή

νσιν. Ειδέ τις έξω του ιδίου τραπεη, έν άλλοτρίω πάντως γενήσεται. Αλλότριον δε εκάστω, πάντό μήίδιον,

νκαν μη ομολογούμενον έχη τον κυριεύοντα». Ούκούν, ου πόρρω του κατά μοιχείαν πλημμελήματος, και η πορνεία

(1) Και όρα περί τούτου τον εγ. τής ά.
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τους τόν ακριβέστερον εξετάζουσιλογισμών εδείχθη, λεγούσης και της θείας Γραφής, ότι μη πολύς ίσθι προς άλ

λοτρία, Πλην άλλ έπει τους ασθενεστέρος έγένετό τις παρά τών Πατέρων συμπεριφορά, διεκρίθη το περιμ ε

πλημμέλημα τη γενική διαιρέσει ταύτη, ώς πορνείαν μεν λέγεσθαι, την χωρίς αδικίας ετέρου γινομένην 20

τινί της επιθυμίας εκπλήρωσιν. Μοιχείαν δε, την επιβουλήν τε και άδικίαν του άλλοτρίου. Εν ταύτη δε και την

ζωοφθορίαν, και παιδεραστίαν είναι λογίζονται. Διότι και ταύτα φύσεώς έστι μοιχεία. Εις γάρ το αλλότριόντε

και παρά φύσιν γίνεται ή αδικία. Ταύτης ούν της διαιρέσεως, και εν τούτω τώ είδει της άμαρτίας γεγενημένης,

καθολική μέν έστι θεραπεία, το της εμπαθούς λύσσης της περί τις τοιαύτας ήδονας καθαρών εκμεταμελείας γε-,

νέσθαι τον άνθρωπον. Επει δε των εν πορνεία μολυνθέντων αδικία τις τή αμαρτία ταύτη ού καταμέμικτα, διά

τούτο διπλασίων ώρίσθη της επιστροφής ο χρόνος τους εν μοιχεία μιανθείσι, και εν τοις άλλοις τους απηγορευμέ

νους κακούς, ζωοφθορία τε, και τη κατά του άρρενος λύσση. Διπλασιάζεται γάρ, ώς είπον, επί των τοιούτων ή άμαρ

τία. Μία μέν ή κατά την άθεσμον ήδονήν, έτέρα δέ ή κατά την άλλοτριανάδικίαν συνισταμένη. Διαφορά δέ έστιν

εν τώ λόγω της μετανοίας, και επί των καθ' ήδονήν πλημμελημάτων τοιαύτη. Ο μεν γαρ άφ' εαυτού προς την

εξαγόρευσιν τών αμαρτιών όρμήσας, αυτώ τώ καταδέξασθαι διοικείας όρμής γενέσθαι των κρυφίων κατήγορος,

ώς ήδη της θεραπείας του πάθους αρξάμενος, και σημείον της προς το κρείττον μεταβολής επιδείξάμενος, ένφι

λανθρωποτέροις γίνεται τους επιτιμίοις. Ο δε φωραθείς έπι τώ κακώ, ή δάτινος υποψίας, η κατηγορίας άκου

σίως απελεγχθες, εν επιτεταμένη γίνεται τη επιστροφή. Ώστε, καθαρισθέντα διάκριβείας αυτών, ούτως επί την των

άγιασμάτων κοινωνίαν παραδεχθήνα. Έστι τοίνυν δκανών τοιούτος, ώστε τους έν πορνεία μολυνθέντας, εν τρίσι

μεν έτεσι μετά των εν επιστροφή ύποπίπτόντων προσεύχεσθαι, και τότε μετέχειν τών άγιασμάτων. Επί δε των

σπουδαιοτέρα κεχρημένων τή επιστροφή, και τώβίωδεικνύντων την προς το άγαθον επάνοδον, έξεστι τώ οικονομούντι

προς το συμφέροντή έκκλησιαστική οικονομία, συντεμεν τον χρόνον της ακροάσεως, και τάχιονες επιστροφήν άγαγεΐν

και πάλιν και τούτον συντεμεν τον χρόνον, και τάχιον αποδούναι τη κοινωνία. Όπως άντη έαυτού δοκιμασία έγκρίνοι

τήν του θεραπευομένου κατάστασιν. «Ώσπερ γαρτο τους χοίρος ρίπτειν τον μαργαρίτην απείρηται», ούτωΙ Μετά το

το αποστερείν του τιμίου μαργαρίτου τον ήδη άνθρωπον διά της απαθείας τε, και καθαρότητος γενόγενον, των ατόπων -

έστίν. Η δέκατά την μοιχεία, ήτοι κατά τα λοιπά είδη της ακαθαρσίας γενομένη παρανομία, καθώς προείρητα, κατά

πάντα έντώ αυτώ κριματι θεραπευθήσεται, ενώ και το της πορνείας άγος, τώ δε χρόνω διπλασιάζεται. Παρατη

ρηθήσεται δε επ' αυτώ ή του θεραπευομένου διάθεσις, δν τρόπον και επί των τώ μολυσμό της πορνείας συνενεχθέν
--

των, ώστε, ή θάττον, η βραδύτερον γενέσθαι αυτούς την του αγαθού μετουσίαν

Ερμηνεία,
-

η ν -- ν - -- - --

Περί επιτιμίων του επιθυμητικού μέρους των αμαρτημάτων εις τον κανόνα τούτον διορίζει ο Αγιος, και πρώτον περί της
ν - -

πορνείας, λέγων, ότι οι ακριβέστεροι, και διακριτικώτεροι λέγουσιν, ότι και η πορνεία ώς μοιχεία λογίζεται, με τοιαύτην από
- - Α - -

δεξιν. Διότι αν ή μοιχεία ήναι αμαρτία προς ξένην γυναίκα, κατά τούτον τον λόγο, και η πορνεία προς ξένην γυναίκα
ν α ν -

γκομενη, ως μοχεια λογίζεται. Μία γας είναι ή νόμιμος συζυγία και μίξις γυναικός προς άνδρα, και άνδρός προς γυναίκα, ήτις
- -- ν Α ν α - ν ν Α -

γίνεται προς δικό του σώμα. Κάθε δε άλλη μίξις, έξω από αυτήν, παράνομος είναι, και ακολούθως ουδε προς ίδιον σώμα

γίνεται, αλλά προς ξένον. Επειδή απ' αρχής ο Θεός μίαν γυναίκα έδωκεν εις τον άνδρα, και ένα άνδρα εις την γυναίκα. Και
-- ν ν -- - - - ς

λοιπόν αν έχη τινάς έδικόν του σκεύος, (καθώς λέγει ο Παύλος), ήτοι γυναίκα, είναι συγκεχωρημένον να σμίγη με αυτό. Είδε
- ν - ν ν

έξω από το έδικόν του σμίξη με άλλο, βέβαια με ξένο σώμα σμίγει, κάν και αυτό ώρισμένο, και φανερόν οίκυκύρη» δεν έχη.
ν 1 - ν - - -- - - α -

Αλλά μην ταυτα παντα εις την πορνείαν ακολουθούσε, λοιπόν ή πορνεία κατά την απόδειξιν ταύτη, δεν είναι μακράν από την

μοιχεία, και μάλιστα όπου λέγει ο Σολομών, μη πολύς ίσθι προς αυτήν Ήτοι μή γίνεσαι ένδοτος εις ξένην γυναίκα,

πόρην δηλ. Πλήν με όλα ταύτα οι Πατέρες συγκαταβαίνοντες, πορνείαν μεν λέγουσι την άμαρτίαν οπού γένη εις γυναίκα, χωρίς
Σ.Σ.ΑΣ Σ - -- - - - -

να. εκδικηθή άλλος. Ταυτόν ειπείν όπου γένη εις γυναίκα ελευθέραν από άνδρα. Όθεν και συγκαταβατικώτερον από την μοι
του έναντι 4, - - - -

: αυτήν έκανόνισαν, εις έννέα χρόνους δηλ., τρεις μεν χρόνους διορίσαντες τους πορνεύσαντας να προσκλαίουν έξω τού νάρ
- τ- - -- - ν

γκος, τρεις δε χρόνους να ακροάζωνται, και άλλους τρεις να υποπίπτουν, και έπειτα να μεταλαμβάνουν (όρα και τον κβ.
εί- - -ή αν - -

Βασιλείου είναι όμως άδεια εις τον Πνευματικών ιατρών να συντέμνη μέντους χρόνους της άκροάσεως εις εκείνους τους πόρους,

εποι προθυμότερα μετανοούν. Να συντέμνη δε και τους χρόνους της υποπτώσεως, και να φέρνη αυτούς ταχύτερα εις την με

τληψιν των μυστηρίων, καθώς ήθελε γνωρίσει την διάθεση του μετανοούντος. Διότι, καθώς είναι άτοπον να ε: τινάς τούς
-- - -- αν -

μαργαριτας, τα αγα μυστήρια δλ., εις τους χοίρους, εις τους ακαθάρτους δηλ., και μη γνησίως μετανοούντας. Έτζι είναι

άτοπον να αποστερή από τον τίμιον μαργαρίτη, ήτοι το σώμα του Χριστού, τον διά της αποχής του κακού, και της μετανοίας
ν - -

καθαρισθέντα, και από χοίρου γεγονότα άνθρωπο. Και ταύτα μεν περί της πορνείας. Την δε μοιχεία, άρσενοκοιτία, και κτη

νοβατία, διπλώς έκανόνισαν οι πατέρες από την πορνεία, ήτοι δεκαοκτώ χρόνους την κάθε μία, επειδή και η αμαρτία όπου
ν 5. - Α. - - * - - --

δι αυτών γίνεται, είναι διπλή. Η μεν γαρ μοιχεία κοντά εις την άθεσμον ήδονήν όπου εργάζεται, άδικεί και τον άνδρα της

παρ' αυτού μοιχευθείσης γυναικός, διά τι οικειοποιείται αδίκως το εδικόν του πράγμα, την γυναικά του δηλ. “Η δε αρσενοκοι
Λ. -

τία, και κτηνοβατία, και αυται ομοίως κοντά εις την άθεσμον ήδονήν όπου ενεργούν, είναι και αδικία εις το ξένον και παρά φύ
ν » - - -

σιν, ήτοι αδικούσε τους νόμους της φύσεως, ώς παρά φύσιν όντα άμαρτήματα. Οι χρόνοι δε εκάστου των τοιούτων αμαρτημάτων
-- - ν - - -

οικονομούνται παρομοίως με τους της πορνείας, διπλασίως όμως, ήτοι έξχρόνους να προσκλαίουν οι μοιχοί, και άρσενοκοίτα, και κτηνο- - κ. α - - ν ν -

βάται έξω της έκκλησίας, εξ να άκροώνται, εξ να υποπίπτουσί, και ούτω να μεταλαμβάνουν. Πλην έχει να παρατηρήται από τον Πνευ
ν -- -- " - --

ματικών κα ή διάθεσης των τοιούτων, ώς και των πόρων. Ώστε, ει μεν προθυμότερα μετανοούν, ταχύτερα να τους συγχωρή

να μεταλάβουν, ει δε άμελέστερα επιστρέφουν, αργότερα ακόμη και από τους δεκαοκτώ χρόνους να μη τους αφένη να κοινω
Sς, - ν - -- - - » -

νουν Κακλα ει ιατρεία, και πόρων, και μοιχών, κα αρσενοκοιτών, και κτηνοβατών είναι, το να κάμουν αποχή τελείαν από
---------- ----------- ε - -- - - - - -- ν .. - -

τάς τοιαύτας ήδονας, και να μετανοήσουν. Είναι δε και διαφορά ανάμεσα εις τον τρόπον της εξομολογήσεως των τοιούτων και ας

- -- Οι
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- ν - - ν - - - 5 - - -- - ν 1 - ) -- ν 1 - - Α Α -

τωλών. Διότι, εκείνος μέν όπου άφ' εαυτού του υπάγη και εξομολογηθή, φιλανθρωπότερα, και ελαφρότερα κανονίζεται, με το νά

στέρξη αυτός από λόγου του νά κατηγορήση τον εαυτόν του, και νάδειξη σημάδι εις το καλήτερον. Εκείνος δε που αρνού

μενος πρότερον, έλεγχή ύπερ, πώς ήμαστε, είτε διά υποψίας, είτε διά κατηγορίας τινών, ούτος, βαρύτερα, και πολυχρονώ
ν -- - Λ ν - ν ν -- η ν

τερα κανονίζεται. Όρα τον ις", και κ. τής εν Αγκύρα, και ζ. του Βασιλείου, και τον ιβ, της ά τον κατά την μετάνοιαν

του άμαρτάνοντος διορίζοντα να γίνεται και η συγκατάβασις.

Κανών Ε.

Λείπεται προς τούτοις το θυμοειδές της ψυχής προθείναι εις εξέτασιν, όταν παρασφαλείσα της αγαθής τού θυ

μού χρήσεως εις άμαρτίαν έκπέση. Πολλών δε όντων τών κατά θυμόν εις άμαρτίαν ένεργουμένων, και πάντων

κακών, ήρεσέ πως τους πατράσιν ημών εν τοις άλλοις μήλιανάκριβολογείσθαι, μηδέ πολλής άξιον ήγεσθαι σπου

δης, το θεραπεύειν πάντα τα έκ τού θυμού παραπτώματα. Καίτοιγε της γραφής, ου μόνον την ψιλήν άπαγορευ

": ούσης πληγή, αλλά και πάσαν λοιδορίαν, ή βλασφημία, και είτε άλλο τοιούτον ο θυμός κατεργάζε

* * * Ιται. Μόνού δε του κατά φόνον άγους την παραφυλακήν εποιήσατο διά των επιτιμίων. Δήρητα δε το

τοιούτον κακόν τη διαφορά τού έκουσίου τε, και άκουσίου, εν οις εκούσιος φόνος έστι, πρώτον μεν ό έκ παρα

σκευής τετολμημένος του εις αυτό τούτο ευτρεπισαμένου, όπως ανάγος εργάσηται Έπειτα δε κάκείνος εν τοις

έκουσίοις ένομίσθη, όταν τις έν συμπλοκή τύπτωντε, και τυπτόμενος, ενέγκη κατά τινος καρίου την διά της χει

ρός πληγήν. Ο γάρ άπαξ τώ, θυμώ κρατηθείς, και τη ορμή της οργής χαριζόμενος, ουδέν άν παρά τον καιρών του

πάθους των ανακόψαι το κακόν δυναμένων επινούν λάβοι, ώστε το εκ της συμπλοκής αποτέλεσμα του φόνου, εις

έργον αιρέσεως, και ουκ εις αποτυχίαν ανάγεται. Οι δε ακούσιοι, φανερά έχουσι τά γνωρίσματα, όταν τις προς

έτερόν τι την σπουδήν έχων, έξι αποτυχίας τι τών άνηκέστων δράση. Επί τούτων τοίνυν, ό μεν έκούσιος φόνος

εις τριπλασίονα χρόνον παρατείνεται τους δι επιστροφής θεραπευομένος το έκούσιον άγος. Τρίς έννέα γάρ εισιν

ένιαυτοί, καθ' έκαστον βαθμών της έννάδος των ετών όρισθείσης. Ώστε εν μέντώ παντελεί αφορισμώ έναετή χρό

νον διαγενέσθαι απεργόμενον της εκκλησίας, "Αλλα δε τοσαύτα έτη έν τή άκροάσει παραμείναι, μόνον της τών

διδασκάλων, και της των γραφών ακροάσεως αξιούμενον. Εν δε τη τρίτη έννάδι μετά των ύποπιπτόντων έν επιστρο

φή προσευχόμενο, ούτως ελθείν έπι την μετουσίαν του αγιάσματος. Δηλονότι, και επί του τοιούτου ή αυτή παρα

τήρησις έστα παρα του οικονομούντος την εκκλησία, και προς τον λόγον της επιστροφής συντμηθήσεται αυτώ

και η του επιτίμου παρατασις - Ωστε, αντί εννέα ετών έφ' εκάστω βαθμώ, ή οκτώ, ή επτά, ή εξ η πέντε μονα

γενέσθαι, είπερ το μέγεθος της επιστροφής νικώη τον χρόνον, υπερβάλλοι τη σπουδή της διορθώσεως τους εν τη

μακρά προθεσμία βαθυμότερον εαυτούς από των κηλίδων καθαίροντας. Το δε ακούσιον άγος, συγγνωστόν μεν, ου

μην έπαινετόν εκρίθη. Τούτο δε επον, ώστε δήλον γενέσθαι ότι, κάν άκουσίως τις γένηται έντώ του φόνου μιά

σματι, ώς ήδη βέβηλον αυτών υπό τού άγους γινόμενον, απόβλητον ό κανών ιερατικής χάριτος απεφήνατο. Όσος

δέ έστιν έπι τη ψιλή πορνεία του καθαρσίου ό χρόνος, τοσούτος και επί τών άκουσίως πεφονευκότων εδοκιμάσθη

καλώς έχει, δηλαδή και εν τούτοις της προαιρέσεως του μετανοούντος δοκιμαζομένης. Ωστε ει άξιόπιστος γέ

νοιτο ή επιστροφή, μη παραφυλαχθήνα τον αριθμών των ετών, αλλά διά συντομίαν άγαγεΐν αυτόν εις την της έκ

κλησίας αποκατάστασιν, και εις την του αγαθού μετουσίαν. Eι δέ τις μεν μη πληρώσας τον χρόνον, τον εκ των

κανόνων άφωρισμένον, έξοδεύοι του βίου, κελεύει ή τών πατέρων φιλανθρωπία, μετασχόντα των άγιασμάτων μη

κενών του έφοδίου προς την εσχάτη εκείνην, και μακράν αποδημίαν έκπεμφθηνα. Ει δε μετασχών του άγιάσμα

τος, πάλιν εις την ζωήν έπινέλθο, αναμένειν τον τεταγμένου χρόνου, έν εκείνωτώ βαθμώ γενόμενον, ενώ ήν προ

της κατά ανάγκην αυτώ δοθείσης κοινωνίας,

- Ερμηνεία,

Περί των επιτιμίων τών άμαρτημάτων του τρίτου, ήτοι του θυμικού μέρους της ψυχής, ο παρών κανών διορίζει, καν ότι

τά μεν αλλα αμαρτήματα όπου γεννώνται από το θυμικόν μέρος, οι πατέρες δεν έκριναν εύλογον νά τάλεπτολογήσουν πολύ, και

ακολούθως τόσον πολλά δεν έσπούδασαν να τα ιατρεύσουν με επιτίμια (και μ' όλον όπου ή άγια γραφή εμποδίζει, όχι μόνον και

το ψιλον κτύπημα, αλλά και κάθε λοιδορία, και βλασφημία, και ό,τι άλλο τοιούτον γέννημα του θυμού), αλλά μόνον τον φόνον

ικανοποίησαν. Διαιρείται δε ο φόνος εις δύω, και άλλος μέν είναι θεληματικός, και έκούσιος, άλλος δε ακούσιος, και χωρίς θε

λήματος. Και θεληματικός μέν φόνος είναι εκείνος, όταν φονεύση τινάς με μελέτη, και προετοιμασία». Θεληματικός φόνος ακό

μη είναι, και όταν τινάς μαχόμενος με άλλον, και κτυπώντας, και κτυπόμενος, δώσει εις κανένα καίριο, και κινδυνώδες μέρος

θανατηφόρον βάρεμα. Διότι εκείνος που μίαν φοράν κυριευθή άπό τον θυμών, δεν συλλογίζεται πλέον, ούτε κινδυνώδες μέρος, ούτε

ακίνδυνο». Όθεν και ο εκ της τοιαύτης μάχης γεννηθείς φόνος, προαιρετικός, και θεληματικός είναι, και όχι άκούσιος. Τού δε

άκουσίου φόνου σημάδια είναι, όταν άλλο τι σπουδάζωντας να κάμη τινάς, τύχη χωρίς να θέλη, και κάμη φόνον. Καθώς, λόγου

χάριν, εάν ρίπτωντας τινάς πέτραν εις δένδρον διά να τινάξη τον καρπών, τύχη και άπεράση άνθρωπος εκείθεν και τον φονεύση,

Λοιπόν ο θεληματικώς φονεύσας, εις τρις εννέα, ήτοιες είκοσι επτά χρόνους κανονίζεται, έννέα μεν χρόνους, με τους προσκλαίοντας,

έξω της θύρας του Νάρθηκος στεκόμενος, έννέα δε με τους ακροωμένους των θείων γραφών, και εννέα με τους υποπίπτοντας,

και ούτω να μεταλαμβάνη. Πλην ο Πνευματικός ιατρός κατά την πρόθυμον μετάνοιαν του φονεύσαντος, έτζι πρέπει να λιγοστεύη

και τους χρόνους του τοιούτου επιτιμίου, ώστε όπου τους εννέα χρόνους της κάθε τάξεως, της προσκλαύσεως δηλαδή, και ακροά
σεως, και ύποπώσεως, νά συντέμη εις οκτώ ή επτά η έξη, ή και πέντε μόνον, άν ο φονεύσας δηλαδή με τι μέγεθος τις

μετανοίας του νικά την πολυκαιρίαν των επιτιμίων, και ολιγοχρονώτερα κανονιζόμενος, κάμνη καρπούς της μετανοίας περισσοτέ

ρους από τους πολυχρονώτερα κανονιζομένους. Ο δε άκουσίως φονεύσας, συγγνωστός μεν είναι, μα όχι και επαινετός. Από
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-

έλητος όμως ο τοιούτος και από την Ιερωσύνην εστί (ήτοι όποιος φονεύση, κάν στανικώς, και άκουσίως, Λαϊκός μεν ων ου

γίνεται “Ιερεύς, Ιερεύς δε ών,:: και εννέα χρόνους κατά τον πόρνον κανονίζεται. Εάν δε και τούτου ή μετάνοια ήναι
γνησία, και πρόθυμος, ολιγοχρονώτερα θέλει κανονίσει αυτόν ο Πνευματικός, και συντομώτερα θέλει συγχωρήσει εις αυτόν νά

μεταλάβη. Σημείωσα όμως, ότι, άντινας εκ των μετανοούντων κινδυνεύη να αποθάνη, προτού να τελειώση τους χρόνους του

κανόνος του, ούτος συγχωρείται από την φιλανθρωπίαν τών Πατέρων να μεταλαμβάνη, διά να μη μείνη έρημος από το εφόδιον

των μυστηρίων, το οποίον μεγάλως συμβάλλει προς το μακρόν εκείνο διά του θανάτου ταξείδιον. Eι δε παλιν υγιάνη, να μένη -

ακοινώνητος, ακολουθών τους χρόνους του επιτιμίου, από εκεί όπου τους άφησε προ του να μεταλάβη. Όρα τον ξς. Αποστο

λικών, τον β' και γ' της ά και την Ιχνογραφία» του Ναού

Κανών ς.

Το δε έτερον είδος της ειδωλολατρείας (ούτω γαρ ονομάζει την πλεονεξίαν ο θείος Απόστολος) ουκ 1 και η οι

οδ' όπως αθεράπευτον υπό των πατέρων ημών παρώφθη. Καίτοιγε δοκεί το τοιούτον κακόν, της τριττής εν τη

ψυχή καταστάσεως πάθος είναι. Και γάρ όλογισμός της του καλού κρίσεως άμαρτάνων, εν τη ύλη το καλόν εί

να φαντάζεται, ού προς το άυλον άναβλέπων κάλλος. Και ή επιθυμία προς τα κάτω βεϊ, του αληθούς όρεκτού

απορρέουσα. Και ή φλόνεικός τε, και θυμώδης διάθεσις, πολλάς εκ της τοιαύτης αιτίας τας αφορμάς λαμβάνει

Και το όλον ειπείν, συμφωνεί ή τοιαύτη νόσος τώ Αποστολικώ της πλεονεξίας όρω. Ο γάρ θείος Απόστολος

ούμόνον αυτήν «ειδωλολατρείαν, αλλά και βίζαν πάντων των κακών απεφήνατο». Και όμως το τοιούτον Ι Α Τμιο

είδος παρώφθη της νόσου, ανεπίσκεπτόντε, και ατημέλητον. Διο και πλεονάζει κατά τις εκκλησίας με 10

το τοιούτον άρρώστημα, και ουδείς τους έπι τον κλήρον άγομένους περιεργάζεται, μήπως τώ τοιούτω είδει της

ειδωλολατρείας κατεμιάνθησαν. Αλλά περί μεν τούτων, διά το παρείσθαι τους πατράσιν ημών, αρκείν ηγούμεθα

τώ δημοσίω της διδασκαλίας λόγω, όπως άν οιόντε ή, θεραπεύειν, ώσπερ τινά πληθωρικά, τάς πλεονεκτικάς άρ

ρωστίας διά του λόγου καθαίροντες. Μόνην δε την κλοπή, και την τυμβωρυχία», και την ιεροσυλία, πάθος νο

μίζομεν, διά τό ούτως έκ της των πατέρων ακολουθίας την παράδοσιν ημών περί τούτων γενέσθαι. Και το παρά

της θείας Γραφής όπλεονασμός, και ό τόκος των άπειρημένων έστι, και το έκ δυναστείας τινος τη ιδία κτήσει

προσαγαγεν τα αλλότρια, κάν εν προσχήματι πραγματείας, το τοιούτον τύχη γινόμενον. Επειδή τοίνυν το καθ'

ήμάς, εις εξουσίαν κανόνων ουκ άξιόπιστον, την έπι των όμολογουμένως άπηγορευμένων κανονικήν κρίσιν ήδη τους

ερημένος προσθήσομεν. Διήρητα δέ ή κλοπή εις τε ληστεία, και εις τοιχωρυχίαν, και εις μεν επ' άμφοτέρων

σκοπός, ή των άλλοτρίων αφαίρεσις, πολλή δέ κατά την γνώμην αυτών ή προς άλλήλους έστι διαφορά. Ο μέν

γάρ ληστής, και την μια φονίαν εις συμμαχίαν του σπουδαζομένου παραλαμβάνει, προς αυτό τούτο παρασκευαζό

μενος, και όπλοις, και πολυχρία, και τους επικαίρος των τόπων, ώστε τον τοιούτον τώ κριματι των ανδροφόνων
-

υπάγεσθαι, ει διάμεταμελείας εαυτόν προς την έκκλησίαν του Θεού επαναγάγο, ό δε δι’ ύφαιρέσεως λανθανούσης,
ν ν -- - ν - - - * - ν

σφετεριζόμενος το άλλότριον, είτα δι' εξαγορεύσεως το πλημμέλημα έαυτού τώ ιερεί φανερώσας, τη περί το έναν

τίον του πάθους σπουδή, θεραπεύσει την άρρωστίαν. Λέγω δε, διά του τα προσόντα παρέχειν τους πένησιν, να τώ
ν -- - - -- ν ν ν ν ν - ν -- -

προέσθαι,ά έχει, φανερώς γένηται καθαρεύων της κατά πλεονεξίαν νόσου. Είδε μηδέν έχει, μόνον δε το σώμα έ

χοι, κελεύει ό"Απόστολος διά του σωματικού κόπου το τοιούτον έξιάσασθαι πάθος. Έχει δε ή λέξις ούτως
- ν - - ν - - - Ν. - -- Α.

«όκλέπτων μηκέτι κλεπτέτω. Μάλλον δε κοπιάτω έργαζόμενος το άγαθόν, να έχη μεταδιδόναι τώ χρείαν έφετ, ο 23,μ. γαυον, Η ύ χρ

» έχοντι».
- α -

Ερμηνεία, -

- ν Αφ οι επε, ό "Αγιος τα επιτίμια των αμαρτημάτων του κάθε μέρους ξεχωριστά της ψυχής, τώρα λέγει και περί πλεονε

ξίας, της και ειδωλολατρείας ονομαζομένης υπό του Παύλου, ήτις θεωρείται και εις τα τρία μέρη όμου της ψυχής Θεωρείται

ειςτο λογιστικό. Διά τί ο λογισμός μη κρίνοντας ποιον είναι το αληθινόν καλόν, μηδε βλέπων προς το άϋλον κάλλος, την

ύλην του χρυσού, και του άργυρίου νομίζει πώς είναι το όντως καλό». Θεωρείται εις το επιθυμητικόν. Διά τί ή επιθυμία δί

εται προς τα γήινα κέρδη, και αφήνει το όντως επιθυμητό, τον Θεόν δηλαδή. Θεωρείται και εις το θυμικό. Διά τί, εξ αι

τίας της πλεονεξίας, πολλοί θυμοι, και μάχα γεννώνται. Με ένα λόγον ο Απόστολος, βίζαν όλων των κακών την πλεονεξίαν

ορίσας σύμφωνον και αρμόδιον τον ορισμών αυτής με το πράγμα απέδωκε. Δεν ήξεύρω όμως, διατί η τόση μεγάλη κακία έμεινε

από τους Πατέρας άνεπιτίμητος; (1) διά τούτο και πλεονάζει εις τους εκκλησιαστικούς, και κανένας από τους μέλλοντας χειρο

τονηθήναι, δεν εξετάζεται αν έμολύνθη με τούτο το είδος της ειδωλολατρείας. Αλλ' επειδή την πλεονεξίαν, ώς είπομεν, άφηκαν

οι Πατέρες ανεπιτίμητον, διά τούτο και ημείς αρκούμεθα εις το να καθαρίζωμεν την ασθένειαν ταύτην, με τους επ' εκκλη

σας κηρυττομένους λόγους, ώσαν τόσα πληθωρικά πάθη, (πληθώρα δε λέγεται, κατά τους ιατρούς, όταν πληθύνη κανένας από

τους τέσσαρας χυμούς του σώματος, οιον, ή ξανθή χολή, το φλέγμα, το αίμα, και η μέλαινα χολή, και ακολούθως πληθωρικά

πάθη λέγονται αι εκ του τοιούτου πληθυσμού ακολουθούσα ασθένεια, επιτιμώμεν δε μόνον την κλεψία, το άνοιγμα των τάφων,

και την ιεροσυλία. Διά τί και οι πατέρες αυτά έπετίμησαν. Και μ’ όλον όπου, και ο πλεονασμός, ήτοι το να παίρνη τινάς

περισσότερον από ό,τι είδος άλλοδώση, έξω από τα άσπρα. Και το διάφορον των άσπρων, και το να άρπάζη τινάς δυνατικώς
ν Λ ν ν - --- --

τα ξένα πράγματα, κάν και εις σχήμα πραγματείας την άρπαγήν ταύτην μεταχειρίζεται. Ταύτα, λέγω, πάντα, είναι εμποδ

(1) Διά τί ο άγιος ούτος λέγει, πώς άφηκαν ανεπιτίμητον την πλεο- αλλά τούτο δηλοί, ότι δύο είναι τα είδη της ειδωλολατρείας. Εν μεν

νεξίαν οι Πατέρες, εις καιρόν όπου ο γ. του θαυματουργού Γρηγο- αυτή ή άμεσος και φανερά των ειδώλων προσκύνησις. Και άλλο δε ή

ρίου την επιτιμά; όρα την λύσιν εκεί. Σημείωσα δε, ότι έτερον είδος πλεονεξία, ή έμμεσος και λεηλάτως διά της προσπαθείας του χρυσού,

τής ειδωλολατρείας την πλεονεξίαν ό Άγιος ώυόμασεν, εν αρχή του και του αργύρου λατρεύουσα τη κτίσει παρά του κτίσαντα.

κανόνος τούτου. Όχι διά τι είπεν ανωτέρω κανένα άλλο είδος αυτής,

------------------ - -
-

---------------
---------------- , ----- , -----------------------------------------------------------------------------------------

--
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σμένα από την θείαν Γραφήν (1). Και ήμες ήθελαμεν τα επιτιμήσει με κανόνα, ανήμες μόνοι είχομεν την εξουσίαν να εκθέ

σωμεν κανόνα (της συνόδου γάρ τούτο, και δρα εις τα προλεγόμενα εν γένει περί των Ιερών Κανόνων). Όθεν λέγομεν μόνον

το παρά των Πατέρων κανονικών επιτίμιον των ειρημένων τριών αμαρτιών. Διαιρείται λοιπόν ή κλεψία εις ληστεία, ήτοι εις φα

νεράν κλεψία, και εις κρυφή». Και ένα μεν έχουν σκοπών, και αι δύω, να πάρουν το ξένον πράγμα, διαφέρουν δε, καθ’ ό, οι

μεν φανεροί κλέπτα, και φόνους είναι έτοιμασμένοι να κάμνουν, και άρματα, και ανθρώπους σύρουν πολλούς, και εις τους στε

νους και κινδυνώδεις τόπους παραμονεύουσι. Διό καί ώς φονείς κανονίζονται όταν μετανοήσουν. Ο δε κρυφός κλέπτης, εάν

μόνος του εξομολογηθή την κλεψίαν, θέλει κανονισθή να δώση τα υπάρχοντά του εις τους πτωχούς, εάν έχη, και ούτω κά

ιατρευθή (2) ει δε υπάρχοντα δεν έχει, πρέπει με τον κόπον του να δουλεύη, και να διδη εις τους χρείαν έχοντας. Ως λέγει

ο Παύλος, ο κλέπτης, πλέον ας μη κλέπτη. Αλλά μάλλον ας δουλεύη διά νά έχη να διδη εις τον χρείαν έχοντα (3). Όρα

και τον γ. του Νεοκαισαρ.

Κανών Ζ.

Η δε τυμβωρυχία και αύτη δήρητα εις συγγνωστόντε και ασύγγνωστον. Eι μεν γάρ τις της οσίας φειδό

μενος, και άσυλον άφεις το κεκρυμμένον σώμα, ώς μη αναδειχθήνα ήλιω την άσχημοσύνην της φύσεως, λίθος

τσι τών εν τώ τάφω βεβλημένων συγχρήσεται εις έργου τινός κατασκευήν. Έπαινετόν μεν ουδέ τούτό έστι, πλην

αλλά συγγνωστόν εποίησεν ή συνήθεια, όταν εις προτιμότερόν τι και κοινωφελέστερον ή της ύλης μετάθεσις γέ

νητα. Το δε διερευνάσθαι την κόνιν από της γεωθείσης σαρκός, και ανακινείν τα οστά, έλπίδι του κόσμον τινά

των συγκατορυχθέντων κερδάνα. Τούτο, τώ αυτώ κριματι κατεδικάσθη, ώ και ή ψιλή πορνεία, καθώς εν τω

προλαβόντι δήρητα λόγω, επισκοπούντος δηλαδή του οικονόμου, εξ αυτού του βίου, την ιατρείαν του θεραπευο

μένου, ώστε συντεμεν την έκτών κανόνων όρισθείσαν του επιτιμίου προθεσμίαν.

Ερμηνεία,

Η δε τυμβωρυχία, ήτοι το άνοιγμα των τάφων, εις δύω και αυτή διαιρείται, ώς ή κλεψία, κατά τον παρόντα κανόνα, εις

συγγνωστή, και ασύγγνωστον. Διότι, ει μεν ο άνoίγων τους τάφους δεν ξεγυμνόνοι των νεκρών, φυλάττωντας την πρέπουσαν εις

τούς νεκρούς τιμή, (τούτο γερ ή οσία δηλοι), αλλά πάρει μόνον τοις έν τώ τάφω ευρισκομένους λθους, διά να. τους βάλη

τυχόν άλλου εις προτιμοτέρου, και κοινωφελεστέρου έργου οικοδομήν, έπαινετόν μεν δεν είναι και τούτο, συγγνωστόν όμως το
Α.

έκαμεν ή συνήθεια (4). Εάν δε ανακατόνη τινάς τα χώματα, και τα κόκκαλα του νεκρού διά νά πάρη κανένα στολίδι, ή βού

χον, ή έκ χρυσού, και αργύρου κατεσκευασμένο, το οποίον συνετάφη με τον νεκρό. Ούτος, ώς πόρνος κανονίζεται, ήτοι έννέα

χρόνους. Ο δε Πνευματικός ιατρός έχει την άδεια, κατά τήν ζωήν, και μετάνοιαν του εις τούτο άμαρτήσαντος, νά λιγοστεύη

τους χρόνους του τοιούτου επιτιμίου. Ορα και

σε

Η δε ιεροσυλία, παρά μεν τη αρχαία γραφή, ουδέν ένομίσθη της

(1) Τον μεν γαρ πλεονασμών εμποδίζει ο Κύριος εις το Ευαγγέλιον

λέγων «Οράτε και προσέχετε από της πλεονεξίας, ότι ουκ εν τω πε

κρισσεύειν τινί ή ζωή αυτού». Τον δε τόκου, και το διάφορου, εμποδίζει

το Δευτερονόμιου, λέγον, «ουκ εκτοκιες τώ αδελφό σου». Η δε εν σχή

ματι πραγματείας αδικία, και άρπαγή του ξένου πράγματος, φαίνεται

μοι να δηλούται δι' εκείνου του ψαλμικού. «Ψευδείς οι υιοί των ανθρώ

οπων ενζυγος του αδικήσαι. Αυτοί έκ ματαιότητος επί το αυτό. Μή

νέλπίζετε επ' αδικίαν, και επί άρπαγμα μή επιποθείτε» (ψαλ.ξά. 9. 10)

συντομώτερα δε ταύτα τά τρία περιλαμβάνει ο Θεός εις τον Ιεζεκιήλ,

λέγων περί του δικαίου ανθρώπου, «το αργύριου αυτού επι τόκω ου

δώσει, και πλεονασμόν ου λήψεται, και εξ αδικίας αποστρέψει την

χείρα αυτού» (Ιεζεκιήλ. ή 8), καθώς και περί του λοιμού, και άδι

κου ανθρώπου λέγει παρακάτω ότι δεν φυλάττει ταύτα, --

(2) Δικαιοτάτη και πρέπουσα ιατρεία. Να ιατρεύωνται τα εναντία

με το έναυτία, κατά τους νόμους, και των φυσικών, και των ιατρών.

Να δίδη τα οικεία ό άρπάσας τα ξένα, και να υστερήται των έδικών

του, ό πλεονεκτήσας τά τών άλλων.

(3) Εάν όμως και αυτός βαστά άρματα, και έτοιμος ήναι να τα

μεταχειρισθή εναντίον εκείνου όπου ήθελε του έναντιωθή, ώς ο φανερός

κλέπτης, και ληστής πρέπει να κανονίζεται, ότι και την όμοίαν εκείνου

έχει προαίρεσιν, καθώς λέγει ό Βαλσαμών,

(4) Ο δε πολιτικός νόμος εν βιβλ. ζ. τίτλ. κγ', λέγει, οι από

τους τάφους παίρνοντες λίθους, ή μάρμαρα, ή κίονας, ή άλλην οιανδή

ποτε ύλην, είκοσι νομίσματα χρυσίου πληρώνουν εις τό δημόσιον, και

υπόκεινται τώ της ιεροσυλίας εγκλήματα. Λέων δε και Κωνσταντίνος οι

Βασιλες έντή εκλογή των νόμων (τίτλ κή. σελ. 129, τού β. βιβλίου

του Γιούρι Γραικορ) λέγουν ότι να κόπτωνται τα χέρια εκείνων όπου

εκδύουσε τους νεκρούς εις τους τάφους "Άξιον δε είναι να σημειώσωμεν

ζεδώ και περί των νεκρών όπου ευγαίνουν δεμένοι μετά θάνατον, διορί

τοντες, ότι δύο είναι η αιτίας η καθολικας του δεσμού των τοιού

των. "Η μία είναι φυσική, και ή άλλη υπερφυσική ή φυσική αιτία τού

δσεμού τούτων προέρχεται, ή από την κράσιν των σωμάτων. Λέγει

γαρό μέγας Βασίλειος, ότι τόση μεγάλη διαφορά ευρίσκεται ανάμεσα

τον ξς" του Βασιλείου, -

Κανών Η.

φονικής κατακρίσεως άνεκτoτέρα. Ομοίως

εις τας κράσεις, όση είναι ανάμεσα εις τον σίδηρου και εις τα φρύγα

να. Όθεν ακολούθως και όσα σώματα είναι δυνατής και στερεάς κρα

σεως, ταύτα συνακολούθως χρειάζονται να ευρίσκωνται πολλούς χρό

νους εις τον τάφον, άλλα μεν πέντε, άλλα δε και επτά, διά νά δια

λύσουν. Και όγλίγωρα δεν πρέπει να γίνεται ή τών τοιούτων ανακο

μιδή. Προέρχεται και από τον καιρόν. Διά τί όσοι αποθνήσκουν εν και

ρώ χειμώνος, ή χιόνων και πάγους, δυσκολώτερα λύονται από εκείνους

όπου αποθνήσκουν εν καιρώ θέρους και καύματος. Προέρχεται ακόμη ο

δεσμός και άπό τόν τόπον και το χώμα τής γής. Διότι καθώς άλλη

μεν γη κάμνει ευκολόβραστα τα όσπρια, άλλη δε δυσκολόβραστα, τοι

ουτοτρόπως και άλλη μεν γή, ευκολώτερα διαλύει τα σώματα, άλλη δε,

δυσκολώτερα. Η δε υπερφυσική αιτία του δεσμού των σωμάτων προέρ

χεται ή από νόμιμου και δίκαιον και κανονικών αφορισμών Αρχιερέως

τινός, Επισκόπου τυχόν, ή Μητροπολίτου, ή Πατριάρχου, ή ιερέως. "Η

άπό καμμίαν αδικίαν όπου έκαμεν ό αποθανών, ή εις ένα μερικόν άν

θρώπου, ή εις ολόκληρον χωρίον, ή χώραν, ή πόλιν. Όθεν εάν τύχη

και εύγη κανένας δεδεμένος, οι συγγενείς αυτού και κληρονόμοι, πρέ

πει να τον μεταθέτουν εις άλλον τόπον και γήν. Και αφού δούν ό

τι από φυσικήν αιτίαν δεν είναι ο δεσμός, πρέπει να παρακαλούν τον
ν - - - -- -- - - -- - -

Αρχιερέα, ή Μητροπολίτη, η Πατριάρχη, όπου τυχοι τον αφορισαν, H,

άν απέθανον εκείνοι, να παρακαλούν τους διαδόχους εκείνων, διά να

τον συγχωρήσουν. Είδε και έκαμαν καμμίαν άδικία, πρέπει, αν έχουν

του τρόπου, να την δίδουν πίσω, ή αν δεν έχουν, να παρακαλούν τους

αδικηθέντας διά να συγχωρήσουν τον αδικήσαντα. Και ούτως ο δεσμός

διαλύεται. Όρα και σελ. 206. τής κατά του Πάπα άρχης αντιρρήσεως

του Νεκταρίου Ιεροσολύμων, να ιδής εκεί ότι τα σημάδια των άφω

ρισμένων σωμάτων είναι ταύτα, ά. είναι αδιάλυτα, β. είναι άσχημα

και δυσειδή, γ. είναι δυσώδη και βρωμερά, δ. είναι φουσκωμένα ώς

τύμπανα. Εγώ δε προσθέτω και έ ότι είναι φόβου και φρίκης προ

ξενα εις τους όρώντας. Καθώς τα άγια λείψανα έχουσι τα εναντία τού

των σημάδια. Εκείνα γαρ αδιάφθαρτά εισιν, ώραϊα ευώδη, εξηραμμένα,

ήμερα και ευπρόσιτα, ώσάν να ήναι κοιμισμένα. Και προς τούτοις, βρύου

σι και διάφορα θαύματα,
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γέρ, ότε επί φόνω άλους, και ο τά ανατιθέντα τω Θεώ αφελόμενος, την διά των λίθων τιμωρίαν υπέ- 1 και 3

σχον. Επί δε της εκκλησιαστικής συνηθείας, ουκ οίδα πως συγκατάβασις τις έγένετο, και συμπεριφορά, ώστε ά

νεκτότερον νομισθήναι τό της τριαύτης νόσου καθάρσον. Εν ελάττονι γάρ χρόνω παρά την μοιχείαν τους τοιού

τοις το επιτίμιον διετάξατο ή τών Πατέρων παράδοσις. Πανταχού δε εν πλημμελήματος είδει καθοραν τούτο

προσήκει προ πάντων, οία έστιν ή του θεραπευομένου διάθεσις, και μη τον χρόνον οιεσθαι προς θεραπείαν αρκεΐν

(τις γάρ αν ίασις εκ του χρόνου προσγένοιτο), αλλά την προαίρεσιν του εαυτόν δι' επιστροφής θεραπεύοντος. Ταυ

τάσοι, ώ άνθρωπε του Θεού, κατά πολλήν σπουδήν εκ των προχείρων συνθέντες, διά τό δεν τους των αδελφών

επιτάγμασι πείθεσθαι, κατά σπουδήν έπεστείλαμεν, σύ δε τάς συνήθεις υπέρ ημών ευχάς τω Θεώ προσάγων, μη

διαλίπης. Χρεωστες γάρ, ώς ευγνώμων υιός, τώ κατά Θεόν σε γεννήσαντι την διά των προσευχών γηροκομίαν,

κατά την εντολήν την κελεύουσαν τιμάν τους γονέας, να εύσοι γένηται, και έση μακροχρόνιος επί της γης. 1 εδα, τα

Δήλον δε, ότι ώς ξύμβολον ιερατικών δέξη το γράμμα, και ουκ άτιμάσεις τόξένιον, κάν τι μικρότερον της σής με

γαλοφυίας είη

Ερμηνεία,

Διορίζει ο παρών κανών, ότι η ιεροσυλία, ήτοι το να κλέπτη τινάς τα αφιερωμένα πράγματα εις τον Θεόν, κοντά μεν εις την

παλαιάν Γραφή, εξίσου με τον φόνον έπαιδεύετο. Διά τί και οφονεύσας, και ο ιερόσυλος (ώς φαίνεται τούτο εκ της ιστορίας του

Αχαρ, του κλέψαντος άπό τά άφιερωμένα εις τον Θεόν κούρση της Ιεριχώ. Και διά τούτο λιθοβοληθέντος με όλην την φαμελιαν

του. (Ιησού ζ. όρα και την ερμην του δ. Γρηγορίου του θαυματουργού), παρομοίως και οι δύω έλιθοβολούντο. Η δε

συνήθεια της εκκλησίας συγκαταβαίνουσα, ελαφρότερα την τοιαύτην αμαρτίαν έκανόνισεν από την μοιχεία, καθώς διετάξατο ήτων

Πατέρων παράδοσις. Ταύτα ειπών ο άγιος επιφέρει, ότι εις κάθε είδος άμαρτήματος, πρέπει ο Πνευματικός ιατρός να στοχά

ζεται οποία είναι ή του μετανοούντος διάθεσις, και να μη νομίζη ότι είναι αρκετός προς ιατρείαν μόνος ο χρόνος, και η πο

λυκαιρία των επιτιμίων (επειδή ποία ιατρεία ήμπορεί να προξενηθή από μόνην την πολυκαιρίαν των επιτιμίων, αν ο επιτιμηθείς

αμαρτωλός ζή άμελώς εις το διάστημα αυτό, και δεν θέλη να διορθωθή;), αλλά να νομίζη, ότι ή την ιατρείαν προξενούσα είναι

ή προαίρεσις, και προθυμία του διά μετανοίας έαυτών ιατρεύοντος άμαρτωλού. Τελειώσας δε την επιστολήν ταύτην δ'Αγιος, λέγει

εις τον Λητό ον, ότι νά προσεύχεται υπέρ αυτού προς τον Κύριον, ώς Πνευματικός του υιός, και ότι να δεχθή την επιστολή,

δισαν ένα δώρον ξένον, ουχί κοσμικών, καθώς έσυνείθιζον οι πολλοί να στέλλουν τή εορτή του Πάσχα, αλλά θείον, και ερεύσιν

άρμόδιον, Όρα και τον οβ, Αποστολικόν,

Η -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

-- - ν

Γρηγόριος ο Θεολόγος, σύγχρονος γενόμενος τώ. Μεγάλο Βασιλείο, υπ' αυτού Σασίμων χειροτονείται Επίσκοπος, και τα

Σάσιμα καταλπών, της εν Ναζιανζώ τη ίδια πατρίδι έκκλησίας την επιμέλειαν ανέλαβεν υπακούσας εις τον πατέρα του τον Γρη

Ι: Κατά δε το 378 έτος, έστάλθη εις Κωνσταντινούπολιν, από την έν Αντιοχεία συστάσαν σύνοδο, να επιμέλεια των

έρθοδόξων ποήση Παραίτησάμενος δε, την παρά του μεγάλοι Θεοδοσίου έγχειρισθείσαν αιτώ προεδρία τής βασιλεούσης, ενώ

πιον της β. οικουμενικής συνόδου, εις Αριανζόν το πλησίον της (κάκε) Ναζιανζού χωρίον ήλθε, πολλά στιχουργήσας ποιήματα,

Εν έτει μεν από Χριστού 391, της δε ηλικίας αυτού 91, κατά τον Φαβρίκον, τον φθαρτών καταλύει βίον. Tών δε συγγραμ

μάτων αυτού, προτιμοτέρα φαίνεται των άλλων ή εν Παρισίοις έκδοσις (1) αγκαλά δε και όλα τα συγγράμματα του αγίου τού

του επεκύρωσεν ο β' της οικουμενικής ς συνόδου, άλλ' εν ταις πανδέκτας ταύτα μόνα ευρίσκονται, τα διά στίχων ηρωικών

επικυρούντα ποια βιβλία είναι δεκτά της παλαιάς και της νέας. Από τα οποία και ημείς εδώ επροσθέσαμεν (2)

ΣΤΙΧΟΙ ΗΡΩΙΚΟΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΟΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΕΚΤΑ

«Όφραδεμή ξείνησί νόον, κλέπτοιο Βίβλοσι, » Η διέννάτη, δεκάτη τε βίβλο, πράξεις Βασιλειών,

»Πολλα γάρ τελέθουσι, παρέγγραπτοι κακότητες, »Και Παραλειπόμενα, έσχατον Έσδραν έχεις

»Δέχνυσο τούτον έμοιο τον έγκριτονώ φίλ' αριθμόν »Αϊ δε στιχηραι πέντε, ών πρώτη Ιώβ,

» Ιστορικαί μεν έασε βίβλοι, δύο καίδεκα πάσα »Έπειτα Δαβίδ, είτα τρεις Σολομώντα,

» Της άρχαιοτέρης Εβραϊκής σοφίης. » Έκκλησιαστής, Ασμα, και Παροιμία,

»Πρώτη Γένεσις, Είτ Έξοδος, Λευτικών, 1 . »Και πένθ’ όμοίως πνεύματος προφητικού

» Έπειτ’ Αριθμοί, είτα Δεύτερος νόμος, »Μία μέν εισιν εις γραφήν οι δώδεκα,

» Έπειτ’ Ιησούς, και Κριτα, Ρουθ ογδόη. -- » Ωσηέ, Αμώς τε, και Μιχαίας ότρίτος,

(1) "ορα εις τον πρώτον τόμον της όκτατεύχου, σελ. ιβ. περί τών »λιναρίω τό, υπομνηματικών είδος της λέξεως, μακρώ άριστα είχε. Βασί

υπομνηματιστών. - κλειος δε πανηγυρίσα λαμπρότατος ήν. Tώ δέγε Γρηγορία, και παρ'

(2) Περί δε της εν λόγος δυνάμεως αυτού, ταύτα λέγει ολοστός αμφοτέροις εξεταζομένο, μείζω βάσιν εις συγγραφήν είχεν ο λόγος. Και

γιος ο Αρειανός (παρά Σουϊδα εις τον Απαλινάρι) «Tώ μέν γε"Απο- οήν ειπείν, Απολιναρίου μεν άδρότερος, Βασιλείου δε σταθερότερος».
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» Έπειτ’ Ιωήλ, είτ’ Ιωνάς, και Αβδίας,

»Ναούμτε, Αββακούμ τε, και Σοφονίας,

» Αγγαίος, είτα Ζαχαρίας, και Μαλαχίας,

»Μία μεν ήδη, δευτέρα δ’ Ησαίας,

» Έπειθ’ ό, κληθείς Ιερεμίας έκ βρέφους,

»Έπειτ’ Ιεζεκιήλ, και Δανιήλος χάρις

» Αρχαίας μέν έθηκα δύο και είκοσι βίβλους,

»Τους των Εβραίων γράμμασιν άντιθέτους

»Ήδη δ' άριθμεί και νέου μυστηρίου,

» Ματθαίος μέν έγραψεν, Εβραίος θαύματα Χριστού.

»Μάρκος δ' Ιταλίη, Λουκάς Αχαΐάδι,

»Πάσι δ' Ιωάννης κήρυξμέγας ουρανοφοίτης

» Έπειτα πράξεις των σοφών Αποστόλων,

»Δέκα δέ Παύλου, τεσσαρές τ' έπιστολα,

» Επτά δέκαθολικα, ών Ιακώβου μία,

»Δύο δε Πέτρου, τρεις δ' Ιωάννου πάλιν

» Ιούδα δ' έστιν έβδόμη. Πάσας έχεις

» Είτι δε τούτων εκτός, ουκ εν γνησίας (1)

α

Ερμηνεία,

Ταύτα ουδε έρμηνεία» και εξήγησιν χρειάζονται. Επειδή, ώς είπομεν, άλλο τι δεν περιέχουσιν, ειμή ποια βιβλία ώς γνήσια

πρέπει να δεχώμεθα από την παλαιάν γραφή, και ποια από την νέαν. Διά νά μήν άπατηθώμεν και δεχθώμεν κατά νόθα ώς

γνήσια, και εκ τούτου βλαβώμεν ψυχικά. Σημείωσαν δε ότι οι στίχοι ούτο, εις πολλά μέρη δεν είναι ορθοί κατά τα μέτρα, αλλ'

ήμες, ώς εύρομεν αυτούς, ούτως έγράψαμε». Και άρα τον πέ. Αποστολικών, όπου πλατύτερον περί των βιβλίων τούτων λέγομεν.

--------------------- --------------------------------------- -3, 6-3,

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ ΠΡΟΑΕΓΟΜΕΝΑ.

-

-

-

--
--

--
-

-

Ο άγιος Αμφιλόχιος ήν επί των βασιλέων, Ουαλεντινιανού και Ουάλεντος εν έτει 374 ασκήσει δε, και θεία γνώσει διαλάμ

πων, Επίσκοπος Ικονίου εγένετο. Και προστάτης υπέρ της θεότητος του Υιού και του αγίου Πνεύματος έχρημάτισε. Παρήγγάρ

τη άγια και οικουμενική β. συνόδω, είς των εκείσε εκατόν πεντήκοντα Πατέρων υπάρχων, και κατά Μακεδονίου του Πνευματο

άγου, και τών του Αρείου λειψάνων αγωνιζόμενος. Διά δέ τού αστείου δράματος, όπου έμεταχειρίσθη προς τον βασιλέα μέγανΛ, 9 » ν ν Υ ο κ. » ν ν ι ν ν ι λ ε η ν ς

Θεοδόσιον, αυτόν μεν άσπασάμενος, τον δε υιόν του Αρκάδιον, νεωστί χειροτονηθέντα βασιλέα μή άσπασάμενος, κατά τον Θεο

δώρητον (2) ή κατά τον Σωζόμενον (3), Χαϊρε, τέκνο», είπών τον υιόν του, σείων τον δάκτυλον. Έπεισε τον ρηθέντα βασιλέα, να

γράψη νόμον, ότι εις το εξής να μη κάμνουσι συνόδους οι αιρετικοί, Αρειανοί τε και Μακεδόνιοι, μήτε περιουσίας, και φύσεως

Θεού να διαλέγωνται, και όποιος τον νόμον τούτον παραβη, να τιμωρήται (4). Προς τούτον τον άγιον έρωτήσαντα, απέστειλεν

ο μέγας Βασίλειος, τά 27. κεφάλαια, τα περί του αγίου Πνεύματος. Αγκαλά δε και όλα τα συγγράμματα τούτου επεκύρωσεν

ο β' της οικουμενικής ς", όμως επειδή μόνα ταύτα ευρίσκονται εις τάς Πανδέκτους, τα περί των γνησίων βιβλίων διορίζοντα,

ώδε και ημείς αυτά παρεθέσαμεν

Στίχοι του άγιου "Αμφιλοχίου προς Σέλευκον, περί του ποια βιβλία είναι δεκτά.

«Πλην άλλ’ εκείνο προσμαθεί, μάλιστά σοι, -

» Προσήκον. Ούχ άπασα βίβλος άσφαλής,

»Σεμνόν όνομα της γραφής κεκτημένη

» Εισί γάρ εισιν έσθ’ότε ψευδώνυμοι

» Βίβλοι τινές μεν, έμμεσοι και γείτονες,

»Τούτος Ιησουν προστίθει και τους Κριτάς.
ν - - ν α λ-' - - η ν

» Έπειτα την Ρούθ, Βασιλειών δε τεσσαρας.

» Βίβλους παραλειπομένων δέγε τάς δύο

» Έσδρας έπ’ αυταίς πρώτος, είθ' ό δεύτερος

» Εξής στιχηράς πέντε βίβλους έρώ.
- ν - η - - ,

» Ως άν τις εποι του αληθείας λόγου,

»Αίδι άρα νόθοι τε και λίαν επισφαλείς

» Ως τά παράσημα και νόθα νομίσματα,
αν ν ν ν η ν ν

»Α βασιλέως μεν, την επιγραφήν εχει

» Κίβδηλα δ' έστι τας ύλας δηλούμενα

»Τούτου χάριν σοι τών θεοπνεύστων έρών

»Βίβλον έκάστην ώς δ' άν ευκρινώς μάθος.

»Τά της παλαιάς σο: Διαθήκης ερώ.
α ν ν - - ο υ ν- - -

» Η Πεντάτευχος την Κτίσιν, είτ: Έξοδος

» Λευιτικόν τε την μέσην έχει βίβλον.

»Μεθ' ην άριθμούς, είτα δεύτερον νόμον

»Στεφθέντος άθλος, ποικίλων παθών Ιώβ.

» Ψαλμώντεβίβλον έμμελές ψυχών άκος,

»Τρεις Σολομώντος του σοφού παροιμίας,

» Εκκλησιαστην, άσμα δ’ αυτών ασμάτων,

»Ταύτας προφήταις προστίθει τους δώδεκα
ν - αν η - ν

»Ωσηε πρώτον, είτ’ Αμώς τον δεύτερον,

»Μιχαίαν, Ιωήλ, Αβδίαν, και τον τύπον

» Ιωναν αυτού του τριημέρου πάθους,
τ - ν η η ν ν -- , -ν

»Ναούμ, μετ' αυτόν Αββακούμ. Είτ έννατον
ν * Α. - η - ν

)) Σοφονία, Αγγαό, τε, και Ζαχαρία,

»Δώνυμόντε άγγελον Μαλαχίαν.

(1) Σημείωσα, ότι έν άλλος αυτού συγγράμμασιν ό Θεολόγος Γρη

γόριος δέχεται ώς γνησίαν και θεόπνευστου Βίβλον, και την Αποκά

λυψιν Ιωάννου. Είδε και εις τους διά Κλήμεντος έκδοθέντας "Αποστο

λικούς κανόνας, μνεία ου γίνεται, ουδέν θαυμαστόν. Διότι καθ' όν και

ρόν λέγει ο Θεολόγος Ιωαννης ότι έγραψε την αποκάλυψιν εν Πάτμο,

ώντας εξόριστος από τον τύραννου Δομετιανών, ο Κλήμης ήτον εξόρι

ριστος από τον ίδιον Δομετιανόν εις την Ταυρικήν χερσόνησον, όπου

και ετελεύτησεν. Όθεν ούτε ήν έτι ή βίβλος αποκάλυψις γεγραμμένη,

εις καιρόν όπου ο Κλήμης έγραψε τούς κανόνας.

(2) Βιβλ. έ, κεφ. ις",

(3) Βιβλίω ζ. κεφ. τ. -

(4) Σωζόμ. αυτόθ. -

1 --------------------------------------------------------

Ε

τ,

ι
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--

»Μεθ' ους προφήτας μανθάνος τους τέσσαρας.

» Παρβησαστην τον μέγαν "Ησαϊαν.

» Ιερεμίαν συμπαθή και μυστικόν,

» Ιεζεκιήλ, έσχατον δε Δανιήλ,

»Τον αυτόν έργος και λόγος σοφώτατον.

»Τούτοις προσεγκρίνουσι την Αισθήρ τινες

»Καινής διαθήκης ώρα μοι βίβλους λέγειν.

» Ευαγγελιστάς τέσσαρας δέχoυ μόνους

» Ματθαίον, είτα Μάρκου, οις Λουκάν τρίτον,

» Προοδεις άρθμει τον Ιωάννην χρόνω
η Γη - η ν -- ν - ν -

»Τέταρτον, αλλά πρώτον ύψει δογμάτων.

» Βροντής γάρ υιον τούτον είκότως καλώ,

»Μέγιστον ήχήσαντα τω Θεώ λόγω
-- - η βλ Α κλή ι Α Σε ν

»Δέχου δε βίβλον Λουκά και την δευτέραν,

»Την τών καθολικών πράξεων Αποστόλων,

»Το σκεύος έξης προστίθει της εκλογής,

»Τον τών έθνών κήρυκα και Απόστολον,

» Παύλον, "σοφώς γράψαντα τας έκκλησίας,
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» Επιστολάς δις έπτά, "Ρωμαίος μίαν,

» Η χρή συνάπτεν προς Κορινθίους δύο,

»Την πρός Γαλάτας, τήν τε προς "Εφεσίους

»Μεθ' ήν την εν Φίλιππος, την γεγραμμένην

» Κολασσαεύσι, Θεσσαλονικεύσι δύο, --

»Τιμοθέω, Τίτωτε, και Φιλήμον
- ο - 1 - * - - - Λ

»Μίαν εκάστω, και προς Εβραίους νόθον,
η -- ν - ν ν

» Ούκ εύ λέγοντες, γνησία -

υκ εν λέγοντες, γνήσια γερή χάρις
» Ειεν. Τί λοιπόν καθολικάς έπιστολάς,

»Τινές μέν έπτά φασιν, οι δε τρεις μόνας;

» Χρήνα δέχεσθαι την Ιακώβου μίαν,

»Μίαντε Πέτρου, τών τ' Ιωάννου μίαν,

»Τινές δέ τάς τρεις, και προς αυταίς τάς δύο,

» Πέτρου δέχονται, την Ίούδα δ’ έβδόμη».

»Την δ’ αποκάλυψιν Ιωάννου πάλιν,
ν Α ν Α

»Τινές μέν έγκρίνουσιν, οι πλείους δέγε

»Νόθον λέγουσιν. Ούτος άψευδέστατος,

» Κανών άν είη των θεοπνεύστων γραφών,

Ερμηνεία,

Ου δε ταύτα εξήγησιν χρειάζονται. Επειδή δεν είναι άλλο, πάρεξ μία απαρίθμησις τών γνησίων και άληθών βιβλίων της

παλαιάς, και νέας Γραφής. Φέρει δε παράδειγμα εις την αρχή», πώς, καθώς είναι πολλά άσπρα, όπου έχουσι μεν την βούλλαν

την Βασιλικήν επάνω, δεν είναι δε καθαρά, αλλά κίβδηλα και υπόχαλκα, έτζι και πολλά βιβλία, όνομάζονται μεν της Γραφής,

όμως είναι νόθα και αιρετικά. Σημείωσα, ότι και οι στίχοι ούτοι εις πολλά μέρη δεν είναι ορθοί κατά τα μέτρα. Αλλά, καθώς

εύρομεν αυτούς, κατεγράψαμε. Ορα και τον πέ. Αποστολικόν. Ότι δε δύω Αποκαλύψεις του Ιωάννου ευρίσκονται, ή μία

γνησία, και η άλλη νόθος, όρα εις τον ξ, Αποστολικόν. --

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

Τιμίες ο Αλεξανδρείας ήκμαζεν επί του Βασιλέως Ουάλιντος κατά το 372 έτος. Διάδοχος δε του αδελφού του Πέτρου

γενόμενος, του υπό του Ουάλεντος εξορισθέντος διά την εν Νικαία πίστιν, Αρχιεπίσκοπος κατέστη της Αλεξανδρείας (1) εικο

στός τέταρτος εις την σειράν τών της Αλεξανδρείας Επισκόπων ευρισκόμενος, έγένετο δε άκρος υπερασπιστής του ομοουσίου,

Εν δε τη β. οικουμενική συνόδωτή κατά το 381 έτος συγκροτηθείση, ήταν παρών ο μακάριος, και την του αγίου Πνεύματος

θεότητα ανεκήρυξε. Μετά δε ζ. έτη της β. οικουμενικής συνόδου κοιμηθείς εν Κυρίω άφηκε διάδοχον της Αλεξανδρείας Θεό

φιλον. Συνέγραψε δε ούτος βίους πολλών και θαυμαστών ασκητών, μάλιστα δε του άββα Απολλώ (2), αλλά δή και τους κατ'

έρωταπόκρισιν παρόντας κανόνας, οίτινες επικυρούνται άορίστως μεν από τον ά, της δ. και τον ά. τής ζ ώρισμένως δε από

τον β. της σ' οικουμενικής, και διά της επικυρώσεως ταύτης οικουμενικήν τρόπον τινά αναλαμβάνουσι δύναμιν Ευρίσκονται δε

εν τω β. τόμω τών πανδέκτων, και τώ ά. τόμω των συνοδικών σελ. 352.

Α1 ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΗΤΟΙ ΟΙ ΤΗ ΚΑΝΟΝΕΣ, ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟ,

- ΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΟΙ. -

Ερώτησις Α.

"Εάν παιδίον κατηχούμενον ώς έτών έπτά, ή άνθρωπος τέλειος, εύκαρήση που, προσφοράς γινομένης, και άγνοών

μεταλάβη, τι οφείλει γίνεσθαι περί αυτού;
Σ αν

-- - Απόκρισης,

Φωτισθήνα οφείλει, παρά Θεού γάρ κέκληται, -

Ερμηνεία, -

-

Έρωτες ο Θείος Πατήρ ούτος, εάν παιδίον, ή και άνδρας τέλειος, έτι κατηχούμενος ων, τύχη επιτήδειον καιρών, όταν εις
- Α Λ - -

καμμίαν έκκλησίαν γίνεται λειτουργία, και μεταλάβη, όχι καταφρονών, αλλά μή ήξεύρωντας, ότι οι κατηχούμενοι δεν πρέπει να

(1) Σωκράτ. βιβλ. δ. κεφ. λς. (2) Σωζόμεν.. βιβλ. ς, κεφ. κή,
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μεταλαμβάνουν προ του Βαπτίσματος. Περί τούτου, λέγω, ερωτηθείς, αποκρίνεται, ότι πρέπει να βαπτισθή ο τοιούτος. Επειδή

και έκαλέσθη εις τούτο από τον Θεόν. Κάλεσμα γάρ θεϊκών φαίνεται να ήναι, τό νά μήν έμποδίσουν από την κοινωνίαν τον τοί

ούτον, ούτε οι παρόντες εκείσε Χριστιανοί, ούτε αυτός ο κοινωνήσας τούτον "Ιερεύς, ίσως δε και το να μην τον καταλάβουν τότε,

ότι ήταν κατηχούμενος, καίτοι προ του γνώσκοντες αυτόν όρα και την πρώτην υποσημείωσιν του β' της ά.

Ερώτησης Β. -- - --

Εάν δαιμονιζόμενος κατηχούμενος ή, και θελήση αυτός, ή οι ίδιοι αυτού, να λάβη το άγιον βάπτισμα, οφεί

λει λαβείν, ή ού, και μάλιστα, εάν προς θάνατον έστίν; - --

- -

Απόκρισης, --

-

Εάν ο δαιμονιζόμενος μη καθαρισθή

την έξοδον βαπτίζεται

από του ακαθάρτου πνεύματος, ου δύναται λαβείν το άγιον βάπτισμα. Περί

Ερμηνεία,

Αγκαλά και κάθε αβάπτιστος κατηχούμενος ακάθαρτος είναι, διά τι έχει εις τον εαυτόν του την ακαθαρσίαν της προπατο

ρικής άμαρτίας, και πνεύμα έχει πονηρών, όπου εμφωλεύει μέσα εις την καρδίαν του, και κρυπτώς εις το βάθος της ψυχής του

ενεργεί, κινούν αυτόν εις άμαρτίας (1), κατ' εξοχής όμως τρόπον ακάθαρτος λογίζεται εκείνος ο αβάπτιστος κατηχούμενος, όπου

και φανερώς ενεργείται από δαιμόνιον. Φαίνεται γάρ, ότι διά προαιρετικάς αμαρτίας του, έδωκε χώραν εις τον δαίμονα, νά

τον ενεργή έτζι φανερώς, και να τον διασπαράσση. Διά τούτο και ο Αγιος ούτος ερωτηθείς, αν ήμπορή νά βαπτισθή ο τοιου

τοτρόπως φανερά δαιμονιζόμενος, απεκρίθη, ότι δεν ήμπορεί, έως ού να καθαρισθή, ήτοι, έως ού να ελευθερωθή άπό τήν φα

νεράν ενέργειαν του δαίμονος, Ένα μεν, διά τι αυτός έγινεν ατος, διά των προαιρετικών άμαρτημάτων του, να ενεργή έτζι

αυτόν ο δαίμων. Και άλλο δε, να μη, εν ώ καιρώ βαπτίζεται, τύχη να δαιμονισθή, και έξω φρενών γενόμενος, δεν νοή να

αποκρίνεται εις τάς γενομένας εν τώ βαπτίσματι ερωτήσεις, και ακολούθως δεν καταλάβη του μυστηρίου την χάριν και δύνα

μιν (2). Εάν όμως ο τοιούτος κινδυνεύση να αποθάνη, λέγει ο Άγιος, νά βαπτίζεται, να μη εύγη άπο ταύτην την ζωήν,

χος τη σφραγίδα του θείου Βαπτίσματος, και ύστερηθή διά τούτο της βασιλείας των ουρανών. Ανάγνωθι και τον οθ. Απο

Ο ΟΛΙΧΟΥ,

Ερώτησις Γ.

Εάν πιστός τις ών, δαιμονίζητα, οφείλει μεταλαμβάνειν τών άγιων μυστηρίων ή ού;

Απόκρισης,

Εάν μή εξαγορεύη το μυστήριον, μήτε άλλως πως βλασφημή, μεταλαμβανέτω,
- ν η - A ν -

κεί γάρ αυτώ κατά Κυριακήν μόνον

μη μέντο καθ' εκάστη. Αρ

Ερμηνεία, --

η ο

Ερωτηθείς ο Αγιος, αν πρέπη ο δαιμονιζόμενος να μεταλαμβάνη τά θεία μυστήρια, αποκρίνεται διά του παρόντος κανόνος ό

τι να μεταλαμβάνη, ναι, όχι όμως καθ' εκάστην ημέρα, (3) άλλά μόνον εις κάθε Κυριακή, κατά τον Αριστηνόν, και τον

Αρμενόπουλον (τμήμ. έ έπιγραφ. β' της επιτομής των κανόν), ή (κατ' άλλους) κατά τους καιρούς εκείνους, όπου δεν δα

(1) Ότι δε το πονηρόν πνεύμα εμφωλεύει εις κάθε αβάπτιστον, κάν

ανήρ τέλειος ήναι, κάν νήπιον, Α. δηλούται από τις ευχάς, όπου ή εκ

μάτων δεν ημπορεί να ήναι δεκτικός ένας και ο αυτός. Διότι, άνισως,

ώς επομεν, ήναι το εμφωλεύον εις την καρδίαν του άβαπτιστου πνε
κλησία αναγνώσκει προ του Βαπτίσματος, εις κάθε αβάπτιστον κατη-, μα πονηρόν, και κρυπτώς ενεργούν. Πρέπει πρώτον να εύγη (και διά

χούμενου, και μάλιστα από τα λόγια ταύτα. Και έμφυσά ο ιερεύς αυ

του το στόμα, το μέτωπον, και το στήθος, λέγων. «Εξελασον (Κύ

νριε δηλ) από αυτού (του κατηχουμένου) πάν πονηρών και ακάθαρτον

πνεύμα, κεκρυμμένον και εμφωλεύον αυτού τη καρδία». Β. από το ος".

κεφάλαιον του αγίου διαδόχου (σελ. 224, της φιλοκαλίας) εν ώ λέγει.

«Εγώ εκ των θείων γραφών, και εξ αυτής του νου της αισθήσεως κα

» τείλαφα, ότι προ μεν του άγιου Βαπτίσματος, έξωθεν ή χάρις προς

τα καλά προτρέπεται την ψυχήν, ο δε σατανάς εν τοις αυτής έμφω

υλεύει βαθεσιν, όλας τας του νου αποφράττειν διεξόδους δεξιάς πειρώμε

ανος. Από δε αυτής της ώρας, ήπερ αναγεννώμεθα, έξωθεν μεν ο δαι

ομων γίνεται, έσωθεν δε ή χάρις», και Γ. από τον λόγον του Κυρίου,

όν είπεν, ότι, όταν το ακάθαρτον πνεύμα εύγη από τον άνθρωπον, πο

ρεύεται εις ανύδρους τόπους, ζητούν ανάπαυσιν, και ουχ ευρίσκει (Ματθ.

εβ. 43). Τούτον γάρ τον λόγον ο Θεολόγος Γρηγόριος, εις τον περί

βαπτίσματος λόγου του, ενόησεν διά τον κάθε βαπτιζόμενου, ότι ευγα

νει από αυτόν το ακάθαρτου πνεύμα. Σημείωσαν δε ότι εις το αυτό

άγιασθέν ύδωρ του βαπτίσματος πολλοί δύνανται να βαπτισθούν κατά

τον Ιώβ (σελ. φλ. του συνταγματίου του Χρυσάνθου),

(2) ο δε Βαλσαμών λέγει και Γ' αιτίαν. Ότι διά τούτο δεν βα

πτίζεται ο φανερά ενεργούμενος υπό του δαίμονος έως ού να καθαρισθή,

διά τί έχει να λάβη διά του βαπτίσματος ένοικου την χάριν του πα

υαγίου Πνεύματος. Όθεν πρέπει να διωχθή πρώτον το εναντίον πνεύ
- - ". - - - - - - να -- ------ , ----- , - - --

μα, και τότε να εισέλθει το άγιον Πνεύμα, επειδή, δύω εναντίων πνευ

τούτο αναγνώσκονται προ αυτόν οι προς του Βαπτίσματος αφορκε

σμοί), πόσω μάλλον πρέπει πρώτον να εύγη, τό και φανερώς ενεργούν;

Οτι δε εις την αυτήν ψυχήν δεν είναι δυνατόν να ευρίσκωνται και ή

χάρις κα ο πονηρός, ο προβληθεις άγιος Διάδοχος αποδεικνύει από

του ος, κεφαλαίου, έως του πή. (αυτόθ, παρά τη φιλοκαλία, ει δε

και ο άγιος Μακάριος λέγει, ότι δύο πρόσωπα ευρίσκονται εις την

ψυχήν κακίας και άρετής, και κατά τούτο φαίνονται εναντίοι προς άλ

λήλους οι δύω Πατέρες, αλλ' ίσως συμβιβαζονται, καθ’ ό, εν ένι μεν

και τω αυτώ ανθρώπω μετά το βάπτισμα και τα δύο ευρίσκονται, ώς

είπεν ο θείος Μακάριος, κατ' άλλο δε και άλλο δε μέρος, ήτοι, ή μεν
χάρις ευρίσκεται εις το βάθος της ψυχής μετά το βάπτισμα, ό δε

πονηρός, περί την καρδίαν, και απλώς εις το σώμα, καπνίζων την ψυ

χήν δια της υγρότητος του σώματος, και τούτο κατά θειαν συγχώ

ρησιν, προς δοκιμήν του αυτεξουσίου και γύμνασιν, ώς λέγει ό, αυτός

Διάδοχος (αυτόθι). Σημείωσαν δε ότι ό ίδιος ούτος ο "Άγιος, τον μεν

κατά καιρούς δαιμονιζόμενον πιστόν, και μη βλασφημούντα το μυστή

ριον, συγχωρεί να μεταλαμβάνη, εν τω Γ. κανόνι, όταν δεν ενεργήται

υπό του δαίμονος. Ουδέν δε τοιούτο λέγει να γίνεται και εις τον ά

βάπτιστον κατηχούμενου, όπου δαιμονίζεται, αν και ούτος δηλ. με δια

κοπήν δαιμονιζόμενος, ήμπορη να βαπτισθή όταν δεν δαιμονίζεται, η
οχι. - Α

(3) Όρα του ο κανόνα των Αποστόλων,
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μονίζεται (1), και άνισως εν τω καιρώ που σωφρονεί, δεν βλασφημη τα θεία μυστήρια, μηδέ εξαγορεύη αυτά, ήτοι φανερώνη

τυχόν, ότι αυτά είναι ψωμί, και κρασί κοινών, μη πιστεύω, ότι αληθώς είναι σώμα, και αίμα Χρισνού, ώστε, περί δαιμονιζο

μένου εδώ λέγει ο άγιος, όπου δεν ενεργείται συνεχώς, αλλά πότε και πότε, εις διαστήματα καιρού, κατά τον Βαλσαμώνα,

και Ζωναρά, έρμηνεύοντας τον οθ. Αποστολικόν, δν και ανάγνωθι

Ερώτησις Δ.

Εάν τις κατηχούμενος ών άσθενής, γένηται έκφρενός, και μη δύναται αυτός όμολογήσαι την πίστιν, και πα

ρακαλώσιν οι ίδιοι αυτού, να λάβη το άγιον βάπτισμα, έως ζή, οφείλει λαβείν, ή ού;

Απόκρισης,

Οφείλει λαβείν, εάν μη υπό πνεύματος ακαθάρτου πειράζητα. -

Ερμηνεία,

Ερωτήθη ο Αγιος, άνισως πρέπη να βαπτισθή τινας κατηχούμενος, ότις άσθενήση τόσο, ώστε οπου, από την ασθένειαν να

εύγη έξω από τον νούν του (καθώς άκολουθεί ώς επί το πλείστον εις τούς έχοντας λοιμική) και δεν δύναται αυτός μόνος του

να αποκριθή τάς συνήθεις αποκρίσεις του βαπτίσματος, οι δε συγγενείς αυτού βλέποντες αυτών έτζι, παρακαλούσε διά νά βα

πτισθή. Επειδή, αν και τότε διά την ασθένεια, δεν ήμπορη να ομολογήση την πίστα, και να ζητήση το βάπτισμα, άλλ' όμως

με το να έγινε προλαβών κατηχούμενος, έδειξε με τούτο, ότι θέλει και αγαπά την των Χριστιανών πίστιν, και το Βάπτισμα
προαιρετικώς, και μάλιστα, όταν προ της ασθενείας έζήτει το βάπτισμα, διά τινας όμως αιτίας ανέβαλεν αυτό, ώς λέγει δΖω

ναράς, εν τη ερμ. του νβ' της Καρθαγ. Πλην άνισως από δαιμόνιου ενεργούμενος, ευγήκε έξω φρενών, νά μή βαπτίζεται,

έως ού να καθαρισθή, ώς προείπομεν. Ανάγνωθι, και τον οθ. Αποστολικό, και β. της έν Νεοκαισαρ. --

Ερώτησις Ε.

Εάν γυνή συγγένηται μετά του ανδρός αυτής την νύκτα, ήγουν, ό άνήρ μετά της γυναικός, και γένηται σύ

ναξις, οφείλουσι μεταλαβείν, ή ού; -

Απόκρισης,

«Ουκ οφείλουσι, του Αποστόλου βοώντος, μη αποστερήτε αλλήλους, ει μή τι άν εκ συμφώνου προς Ιά και ξ'5,

καιρόν, να σχολάσητε τη προσευχή. Και πάλιν επί το αυτό συνέρχεσθε, να μη πειράζη υμάς ο σατανάς διά

» την άκρασίαν ύμών». - --

την ακρ μω -- Ερμηνεία, -

Προς τον έρωτήσαντα άνισως πρέπη νά λάθη τα θεία Μυστήρια, το πρωί γινομένης λειτουργίας, το ανδρόγυνον που σμίξη

σαρκικώς κατά την αμέσως απερασμένην νύκτα, απεκρίθη διά του παρόντος κανόνος ο Αγιος, ότι δεν πρέπει να μεταλαμβάνη

(2) και φέρει εις μαρτυρίαν τον λόγον του Αποστόλου, όπου παραγγέλλει εις τα άνδρόγυνα, να μην αποστερούν το ένα μέρος

από το άλλο την σαρκικήν μίξι», πάρεξ με συμφωνίαν και τών δύω μερών, τότε δε μόνον να μην σμίγουν, όταν γίνεται ιερά

λειτουργία, το Σάββατον και την Κυριακή, και απλώς όλας τας εορτάς, διά να μεταλάβουν (έτζι γαρ έρμηνεύουστο, να σχο

λάσητε τη προσευχή, τόσον ο ιγ. του ιδίου τούτου Αγίου, όσον και ο τρίτος του αγίου Διονυσίου, ούς και ανάγνωθ), και πά

λιν νά σμίγουν σαρκικώς, και τούτο να κάμουν διά την άκράτητόν τους επιθυμία, διά νά μή πειράζη αυτούς ο σατανάς, πα

ρακινών αυτούς να πορνεύουν, και να μοιχεύουν, εις ξένας γυναίκας, και ξένους άνδρας, --

Ερώτησις ς.

-

Εάν γυνή κατηχουμένη δέδωκε το όνομα αυτής, να φωτισθή, και περί την ημέραν του βαπτίσματος αυτής,

γέγονεν αυτή τα κατ' έθος των γυναικείων, οφείλει φωτισθήναι αυτή τη ημέρα, η υπερθέσθαι, και πόσον υπερθέσθαι;

Απόκρισης,

Υπερθέσθαι οφείλει, έως ού καθαρισθή
--

-

Ερμηνεία

* - ε ν -- ν α - - 17 ν θρύ ό Ε. --- ν ιν 3 ν. » ν »

Εκείνοι οι κατηχούμενοι, ή κατηχούμενας, όπου έμελλον να βαπτισθούν, προ ημερων απεγραφοντο κατ ονομα απο τους επι
ν ν

στάτας των εκκλησιών. Ούτινες και ώνομάζοντο φωτιζόμενοι και εκλεκτοί (και όρα τον ιδ. της ά), και λοιπόν από τότε προε

τοιμάζοντο εις το άγιον Βάπτισμα, με περισσότερον πόθον και αγώνα, από όσον έκαμναν εις τον άλλον καιρών, όπου ήσαν κα

(1) Όρα και σελ. 1046 του Ευεργετινού, όπου λέγει ό"Αββάς Κασ– μένους, δίδομεν άδειαν εις τον δαίμονα, συχνότερα και βαρύτερα να

σιανός, ότι η αγία κοινωνία εδίδετο εις τούς δαιμονιζομένους, και δεν

εμποδίσθη ποτε αύτη από αυτούς παρά των παλαιών Γερόντων. Και

ότι δεν δίδεται εις τροφήν του δαίμονος τα άγια, αλλά μάλλον προς

καθαρισμών της ψυχής και του σώματος, και εις κατάφλεξιν τού πο

νηρού πνεύματος, του εγκαθημένου εις τά μέλη του σώματος του άν

θρώπου. Και ότι, αν εμποδιζωμεν την κοινωνίαν από τους δαιμονιζο

τους ενεργή, ώς στερουμένους της εκ της θείας κοινωνίας δεδομένης του

Θεού βοηθείας, -

(2) Το ολιγώτερον γάρ τρείς ημέρας πρέπει να απέχουν, προ της
σαρκικής μίξεως τα νόμιμα άνδρόγυνα, και ούτω να μεταλαμβάνουν,

και άρα την πρώτην υποσημείωσιν τού ιγ. της ς.
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τηχούμενοι. Τούτων ούτως ειρημένων, αποκρίνεται, διά του παρόντος κανόνος ο "Αγιος, ότι άνισως γυνή τις κατηχουμένη, άπογρά

ψη τοιουτοτρόπως το όνομά της, και ετοιμάζεται εις το βάπτισμα, κατ' αυτήν την ημέρα, όπου μέλλει να βαπτισθή, έλθουν τα
ν

συνήθη και γυναικείά της, νά μή βαπτίζεται ή τοιαύτη, αλλά να αναβάλη των καιρών, έως ού, να καθαρισθή άπό αυτά. Όρα

και τον β. τού Διονυσίου, --

Ερώτησις Ζ.

Εάν γυνή ίδη τά κατ' έθος των γυναικείων αυτής, οφείλει προσέρχεσθαι τους μυστηρίοις αυτή τη ημέρα, ή ού;

Απόκρισης,

Ουκ οφείλει, έως ού καθαρισθή

Ερμηνεία,

Ομοίως και τον με ανωτέρω ο παρών κανών διορίζει, νά μή μεταλαμβάνη ή γυνή τά θεία μυστήρια, κατά τας ημέρας όπου έ
- Σ -- ν ν

χει τα συνήθη και γυναικείά της, αλλά τότε να μεταλαμβάνη, όταν καθαρισθή από αυτά. Όρα και τον β. Διονυσίου,

Ερώτησις Η.

ν ν - ν - - ν τον 1 - η ν - ν -- ν

αν Γυνη εν γενόση το πάσχα, και οφείλει νηστεύσα, μήπιειν οίνον ή απολύεται της νηστείας, και του μήπιεν

οίνον διά τό γεννήσαι; --

Α πόκρισης,

Η νηστεία επενοήθη διά το σώμα ταπεινώσαι, ει ούν το σώμα εν ταπεινώσει έστι και ασθενείας, οφείλει με

ταλαβείν, καθώς βούλεται, και δύναται βαστάσαι τροφής, και ποτού.

Ερμηνεία,

Ερωτηθείς ο πατήρ ούτος, αν πρέπη ή γυναίκα, όπου γεννήσει κατά την μεγάλην τεσσαρακοστήν του Πάσχα, κατά τον Βαλ

σαμώνα και Βλάσταρίν (1), νά συγχωρήται εις τό νά λύση την νηστείαν (2), και να πέη κρασί; Aποκρίνεται, ότι πρέπει να

συγχωρηθή, επειδή ή νηστεία γίνεται διά ταπείνωσιν και χαλιναγωγίαν του σώματος, άνισως δε το σώμα ήναι τεταπεινωμένον

και ασθενές, πρέπει νά φάγη εκείνο το αρκετών φαγητών και ποτών, με το οποίον δύναται να υποστηρίξη την ασθένειά του, και

να συσταθή, Όρα και τον ξ0. Αποστολικόν.

Ερώτησις Θ.

Eι οφείλει Κληρικός εύχεσθαι, παρόντων Αρειανών, ή άλλων αιρετικών; ή ουδέν αυτόν βλάπτει, όπόταν αυτός

ποιή την ευχήν, ήγουν την προσφοράν; --

Απόκρισης -

Εν τη θεία αναφορά ο Διάκονος προσφωνεί προ του ασπασμού. Οι ακοινώνητοι περπατήσατε. Ουκ οφείλουσιν

ούν παρενα. Ειμή άν έπαγγέλλωνται μετανοεί, και έκφεύγειν την αίρεσιν

Ερμηνεία,

Έρωτήθη ο πατήρ ούτος, άν πρέπη ο ιερεύς να προσφέρη αναίμακτον ιερουργία, όταν ήναι παρόντες Αρειανοί, και απλώς

αιρετικοί, και αποκρίνεται, ότι εν τω καιρώ της ιερουργίας ο Διάκονος φωνάζει να εύγουν έξω του ναού, όσοι είναι Κατηχούμε

νοι, λέγων. Όσοι Κατηχούμενοι προέλθετε (τούτο γάρ δηλοί τό, οι ακοινώνητοι περιπατήσατε). Ανίσως λοιπόν, όσοι είναι κατη

χούμενοι, δεν συγχωρούνται να σταθούν εν τω καιρώ, όταν γίνεται ή θεία λειτουργία, πόσω μάλλον οι αιρετικοί; έξω μόνον,

άν υπόσχωνται να μετανοήσουν, και να φύγουν από την αίρεσιν. Πλήν και τότε πάλι, δεν πρέπει νά άφίνωνται μέσα εις τον

ναών, αλλά να στέκωνται έξω με τους κατηχουμένους. Είδε τοιουτοτρόπως δεν υπόσχονται, ουδε με τους κατηχουμένους συγ

χωρούνται να στέκουν, άλλά νά άποδιώκωνται κατά τον Βαλσαμώνα,

Ερώτησις 1.

Εάν τις ή ασθενών, και έκτακες πάνυ από της πολλής ασθενείας, και έλθη το άγιον πάσχα. Πάντως οφείλει

νηστεύσα, ή άπολύει αυτόν ό Κληρικός λαμβάνειν, δ δύναται, ή και έλαιον, και οίνον, διά πολλήν αυτού άσθένειαν;

Απόκρισης,
--

Απολύεσθαι οφείλει μεταλαμβάνειν, και της τροφής, και του ποτού ό άσθενών, προς δ δύναται βαστάσα. Το

γάρι μεταλαμβάνειν έλαίου τον άπαξ έκτακέντα δίκαιόν έστιν,

(1) Ο δε Αριστηνός και άλλοι τινές λέγουσιν, ότι Πάσχα, εννοείται (2) Η λύσις της νηστείας εδώ εννοείται, τό νά φαγη ή γυνή τοφα

εδώ ή μεγάλη εβδομάς, δεν είναι όμως τόση διαφορά άν έτζι νοη- γητών εκείνο, με το όποιον δύναται να συστήση την από της γεννήσεως

θή το Πάσχα, ή έτζι, επειδή τόσον και ή τεσσαρακοστή, όσον και ή άσθένειαν και ταλαιπωρίαν του σώματός της, ώς ερμηνεύει άκολούθως

μεγάλη εβδομάς, διά ξηροφαγίας πρέπει να νηστεύωνται, και κατά του- ό Αγιος. Τούτο δε είναι, φαγητών με έλαιον μόνον. Λέγει γάρ ό ίδιος

το δεν έχουν διαφοράν, ακολούθως δε και ή γυναίκα, όπου γεννήση, εί- ούτος Πατήρ εν τω ί. κανόνι, ότι εκείνος όπου από άσθένειαν τελείως

τε εις εκείνην, είτε εις ταύτην, δεν πρέπει να λαμβάνη διαφορετικήν καταξηρανθή, είναι δίκαιον να τρώγη, έλαιον

λύσιν της νηστείας. -

ι
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Ερμηνεία - ν

Ερωτηθείς ούτος ο θείος Πατήρ, αν ο πολλά ασθενής, και με υπερβολήν καταξηρανθείς από την πολλήν ασθένεια, πρέπη,

έντή M. του Πάσχα, (1) νά νηστεύση απαραιτήτως, άπεχόμενος οίνου, και έλαίου, ώς και οι υγιείς, ή αν πρέπη να συγχω

: νά φάγη έλαιον, και να πη οίνον διά την πολλήν ασθένειαν (2), άποκρίνεται, ότι πρέπει να συγχωρηθή ο τοιούτος να

και τον ξ0. Αποστολικόν,

Ερώτησις ΠΑ".

άβη το ικανών φαγητών, και ποτών, με το οποίον δύναται να βαστάση και να υποστηρίξη την ασθένειά του, καθώς ήθελε διορ

σθή άπό τίνα θεοφοβούμενον ιατρόν. Διότι, δίκαιον είναι να τρώγη λάδι, εκείνος που τελείως έξηράνθη από την ασθένεια». Όρα

Εάν τις καλέση Κληρικών εις το συζεύξα γάμον, άκούση δε τον γάμον παράνομον, ή θεογαμίαν, ήγουν άδελ

φην τελευτησάσης γυναικός, την μέλλουσαν ζεύγνυσθαι, ει οφείλει άκολουθήσαι ό Κληρικός, ή προσφοράν ποιήσαι;

Απόκρισης,

Απαξ είπατε. Εάν άκούση ό Κληρικός τον γάμον παράνομον, ει ούν ό γάμος παράνομός έστιν, ουκ οφείλειό

Κληρικός κοινωνείν αμαρτίαις άλλοτρίας,

Ερμηνεία,

μος

Ερωτήθη ο "Αγιος, άνισως τινάς ιερεύς καλεσθή εις το να ευλογήση γάμο, έπειτα μάθη, ότι αυτός ο γάμος είναι παράνο

: διά τι ο άνήρ μέλλει νά λάθη εις γυναίκα, την θείαν του, ή την άδελφήν της αποθανούσης γυναικός του, ταυτόν εις

πεί, δύω άδελφάς ζητεί να λάβη, ή και άλλην συγγένισσάντου) εάν αυτός ο ιερεύς πρέπη να τους ευλογήση, ή να λειτουργή

ση (3), ταύτα, λέγω, ερωτηθείς, αποκρίνεται διά του παρόντος κανόνος, ότι, αν ο Ιερεύς μάθη πως ο γάμος είναι παράνομος,

δεν πρέπει ούτε νά τούς εύλογήση, ούτε να λειτουργήση, και ακολούθως δεν

ν η » η ν - "- υ- 24 ιν- και

πρεπει και αυτος να συγκοινωνη εις τας ξένας αμαρ

τίας, ήτοι εις τον παράνομον γάμο τους, και εις τά επιτίμια του τον τοιούτον γάμον ιερολογήσαντος Ιερέως (4)

- Ερώτησης Β.

Εάν όνειρασθείς ό Λαϊκός, έρωτήση Κληρικών, οφείλει επιτρέψα αυτώ κοινωνήσαι, ή ού;

Απόκρισης

Eι μεν υπόκειται επιθυμία γυναικός, ουκ οφείλει. Είδε ο σατανάς πειράζει αυτόν, να διά της προφάσεως ταύ

της άλλοτριώση της κοινωνίας των θείων μυστηρίων, οφείλει κοινωνήσαι. Έπει ού παύσεται ό πειράζων κατ ε

κείνον τον καιρόν, ότε οφείλει κοινωνείν, επιτιθέμενος αυτώ. ν

Ερμηνεία, - --

Ερωτηθείς ο Πατήρ ούτος αν πρέπη

ίνεται διά του παρόντος κανόνος, ότι, ει

Επειδή και ή έμπαθής αυτή ενθύμησις,

επιθυμία και ένθύμησις

από τον άγιασμών των

πειράζη, και με τέτοιον

μεν αυτός έπαθε τούτο

θείων μυστηρίων, πρέπει να μεταλάβη.

(1)

δομάδα,

(2) Όρα και από τον παρόντα κανόνα, ότι ή νηστεία της μεγά

λης μ. είναι ξηροφαγία, και αποχή οίνου, και έλαίου.

) Η λειτουργία όπου λέγει εδώ ο κανών να γίνεται μετά την

ευλογίαν του γάμου, εγίνετο βέβαια διά να μεταλάβη τα θεία μυστή

ρια το ευλογηθέν ανδρόγυνου, το οποίον πρέπει και τώρα να το κά

μνουν οι αληθείς και σωθήναι, θέλοντες Χριστιανοί, εξομολογούμενοι

προτού, και προετοιμαζόμενοι με εγκράτειαν και άλλας αγαθοεργίας,

Περί ού, άρα την ά. υποσημείωση του εγ. της ς. -

(4) Διά τούτο και ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Νικηφόρος,

αγκαλά και από βίαν μεγάλην του βασιλέως Κωνσταντίνου υιού της

Ειρήνης συνεχώρησε, (μετά και του Ταρασίου) κατ’ αρχάς Ιωσήφ τον

οικονόμον της μεγάλης εκκλησίας, ός τις ευλόγησεν αυτόν τον βασιλέα,

με την Κουβουκουλαρίαν Θεοδότην την συγγενή του, παραιτησάμενον Mα

ρίαν την προτέραν γυναίκα του, μ' όλον τούτο ύστερον, όταν έβασι

λευσε Μιχαήλ ό ευσεβής βασιλεύς, εκάθηρεν αυτόν ό, αυτός άγιος Νι

κηφόρος. Και όρα, τον Δοσίθ. σελ. 661 και 745 της δωδεκαβίβλ.

Διά τούτο και οι νόμοι προστάζουσι (Αρμενόπ. βιβλ. και τίτλ. δ')

κρυφίως τινάς να μη στεφανώνεται, αλλά παρρησία πολλών ανθρώπων ενώπι

Και εδώ παρομοίως πάσχα ένόησάν τινες την μεγάλην Έβ

να μεταλάβη ο ενυπνιασθείς Λαϊκός κατ' εκείνην την ημέρα, όπου ένυπνιάσθη, αποκρί

από επιθυμία, ή ενθύμησιν γυναικός, δεν πρέπει να κοινωνήση.
όπιν άπό τήν οποίαν ή βεύσις ήκολούθησεν, έμόλυνε την διάνοιά Eι δε τοιαύ

κατόπιν απο την οποίαν η ρευσις ήκολούθησεν, έμόλυνε την διανοιαν του. Ε ρε το αυτη

δεν ήκολούθησε, αλλά μόνον ο σατανάς από τον φθόνον του επείραξεν αυτόν, διά νά τον εμποδίση

Επειδή, αν δεν μεταλάβη, δεν θέλει παύσει ο σατανάς

τρόπον να τον εμποδίζη, όταν ετοιμάζεται να κοινωνήση (5), Ανάγνωθι και τον δ. Διονυσίου,

νά τον

Ι

ον. Ίνα δηλ. οι "Ιερείς οι μέλλοντες ιερολογήσα, εξετάζουν με ακρίβειαν

τους εκείσε παρόντας, αν ο γάμος ήναι νόμιμος, ή ού. Όποιος δε τολ

μήση να στεφανωθή κρυφίως, να παιδεύεται και αυτός, και ο τούτον στε.

φανώσας "Ιερεύς κατά τους εκκλησιαστικούς κανόνας, Αλλά και όποιος Ιε

ρεύς στεφανώση τινά, χωρίς την έγγραφον άδειαν του Αρχιερέως, πα

ρομοίως πρέπει και αυτός να παιδεύεται.

(5) Τούτον τον κανόνα αναφέρωντας ο Βαλσαμών έντή προς Μάρκον ά.

αποκρίσει, λέγει. Ότι οι μεν λαϊκοί όπου ενυπνιασθούν, κατά την πε

ρίληψιν του κανόνος τούτου, να μεταλαμβάνουν, οι δε ιερωμένοι να μη
λειτουργούν κατά την ημέραν, όπου τούτο πάθουν, διά το σεβάσμιον τής

ιερωσύνης, Έξω μόνον αν ήναι εορτή μεγάλη, και ή αναβολή μεν, ιερουρ

γίας προξενή κίνδυνου, ή δε ταύτης ιεροτελεστία ήνα χρειώδης, καθώς

και ό Κίτρους τούτο το ίδιον λέγει. Και όρα την υποσημ. του δ. του

Διονυσίου, επειδή δε δύσκολα ημπορεί να διακρίνητινας, πότε ενυπνιζε

ται από πειρασμών και φθόνον μόνον του διαβόλου, και πότε από επιθυ

μίαν γυναικός, ή από άλλην αιτίαν εδικήν του, το ασφαλέστερον και σε

γουρότερον είναι, να μη μεταλαμβάνη, όταν πάθη, τινάς λαικός, ή ιερεύς,
ή Μοναχός, τοιούτον πράγμα, ως προείπομεν εν τή υποσημ. του δ' του

Διονυσίου,

--------------- , ---------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------
-------------------- -

--
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Ερώτησις Γ.

Τους ζευγνυμένος εις γάμον, περί ποίων ημερών της εβδομάδος παρατίθεσθαι χρη απέχεια της προς άλλήλους

κοινωνίας και ποίας ημέρας έχειν έπ’ εξουσίας;

Απόκρισης,

“Α προείρηκα, και νυν λέγω, Ο Απόστολος λέγει, «μη αποστερείτε άλλήλους, ει μή τι άν έκ συμφώνου προς

ά. Κορ. ζ.5. Ι »καιρόν, να σχολάζητε τη προσευχή». Και πάλιν «έπι τό αυτό συνέρχεσθε, να μη πειράζη υμάς ό σα

»τανάς διά την άκρασίαν ύμών». Εξ ανάγκης δε το Σάββατον και την Κυριακήν άπέχεσθαι δε, διά τό εν αυταίς

την πνευματικήν θυσίαν αναφέρεσθαι τώ. Κυρίω. -

-- Ερμηνεία,
- Ι

διά του παρόντος καΕρωτήθη ο άγιος εις ποίας ημέρας της εβδομάδος πρέπει νά μή σμίγουν τά άνδρόγυνα, και απεκρίθη

νόνος, φέρων εις μαρτυρίας τα λόγια του Παύλου τά ρηθέντα προς τα άνδρόγυνα, ήγουν μη αποστερείτε το ένα μέρος από το

άλλο, από την σαρκική μίξιν, πάρεξ νά μή σμίγετε με συμφωνίαν και τα δύω μέρη προς καιρόν, διά νά καταγίνεσθε εις την

προσευχήν. Και πάλιν νά σμίγετε διά νά μή σάς πειράζη ο σατανάς διά την άκρασίανσας, εξηγώντας δε ο "Αγιος ποιον καιρών,

και ποίαν προσευχήν έννοεί ο Παύλος νά μή σμίγουν τά άνδρόγυνα, λέγει, ότι είναι το Σάββατο, και η Κυριακή, (και άπλώς

κάθε εορτή), εις τας οποίας ημέρας πρέπει νά μή σμίγουν αυτά, διά τί τότε ώς επί το πλείστον εις ταύτας εγίνετο πνευματική

θυσία, ήτοι ιερά λειτουργία, και έπρεπε να ετοιμασθούν διά νά μεταλάβουν τα θεία μυστήρια (1). Όρα και τον γ. του Διονυσίου,

Ερώτησις ΙΔ'.

Εάν τις μη έχων έαυτόν, χειρίσητα, ή κρημνίση έαυτόν, ει γίνεται προσφορά περί αυτού, ή ού;

Απόκρισης,

Υπέρ αυτού διακρίναι ό Κληρικός οφείλει, ει το αληθές έκφρων ών, πεποίηκε τούτο. Πολλάκις γάρ οι δια

έροντες τώ πεπονθότι, θέλοντες τυγείν της προσφοράς, και της υπέρ αυτού ευγής, καταψεύδονται, και λέγουσινΤ Α Χ. ης προσφοράς, ρ χης, γ γ 9

ότι ουκ είχεν έαυτόν. Ενίοτε δε από έπηρείας ανθρώπων, ή άλλως πως άπό ολιγωρίας πεποίηκε τούτο, και ου

η προσφοράν έπάνω αυτού γενέσθαι. Αυτοφονευτής γάρ έαυτού έστι. Δεί ούν πάντως τον Κληρικών, μετά άκρι
-- φ ι ρ ρ ρ
-4 αν ν - η Η κ

βείας έρευνήσαι, να μη υπό κρίμα πέση α ν

Ερμηνεία,

Σ - - - - - --

Ερωτήθη ο θείος ούτος πατήρ, αν πρέπη νά γένη λειτουργία, και μνημόσυνο, διά εκείνον τον άνθρωπο, που εφόνευσε, ή

έκρήμνισεν, ή έπνιξε», ή έκρέμασεν, ή κατά άλλον τρόπον έθανάτωσε τον εαυτό του, μη έχωντας τον νούν σώον και υγιά, είτε

από δαιμόνιο, είτε από ασθένειαν; Και αποκρίνεται με τον παρόντα κανόνα, λέγων, ότι, όποιος ιερεύς, και όποιος άλλος κληρι

κός προσκαλεσθή εις το να τον μνημονεύση, πρέπει να εξετάζη καλά με ακρίβεια, άντη αληθεια ώντας έξω από τας φρένας του

δ τοιούτος, έθανάτωσε τον εαυτό του. Διότι, πολλαίς φορας οι συγγενείς και οι οικείοι του τοιούτου, θέλοντες να μνημονευθή,

και να ψαλθή από τους Ιερείς, και λειτουργία νά γένη υπέρ της αφέσεως τών άμαρτιών του, λέγουν ψεύματα, ότι ήταν έξω φρε

νών, και διά τούτο έθανάτωσε τον εαυτό του. Μερικούς φορας δε θανατώνει τινάς τον εαυτό του, ή από καμμίαν βλάβην και

ενόχλησιν όπου έλαβεν από τους ανθρώπους, ή από ολιγοψυχία, και λύπην υπερβολική, ή άλλην καμμίαν αφορμήν, θέλωντας

και έχωντας τον νούντου υγιά, διά τον οποίον δεν πρέπει νά γένη λειτουργία και μνημόσυνο, επειδή και εστάθη αυτός του εαυ
- Α

του του φονευς (2)
-- ν ν ν

Ερώτησις ΠΕ, --

- η - - - ν- -- - ν

Εάν τις γυνή πνευματιά, ώστε και σίδηρα φορεί, ο δε ανήρ λέγων, ότι ουδύναμαι εγκρατεύεσθαι, και θέλω
λαβείν έτέραν, ή ού,

ραν, η αυ; * Α ν

Απόκρισης,

ν - -- ν ν -- η η ν

Μοιχεία μεσολαβεί τώ πράγματι και περί τούτου τί αποκρίνασθαι ουκ έχω, ουδέ έφευρίσκω
- α Αν

Ερμηνεία,
- αν - α - - -- ν 1 ν

Ερωτηθείς ο Αγιος, άνισως γυναικά τινος δαιμονίζηται τόσο, ώστε όπου να την δένουν με σιδηρα και άλύσεις, (τυχόν, ή διά

- - - - -- - - ν - - - - - - - ν - - - - ------------------ - -

(1) Ο δε Βαλσαμών εν τη ια, ερωταποκρίσει τη προς τον Μάρκου (2) Σημειώσαι δε ότι οι πολιτικοί νόμοι διά να εμποδίσουν τους

Αλεξανδρείας, λέγει. Ότι τα ανδρόγυνα αναγκαίως πρέπει νά μή σμί

γουν, όχι μόνον κατά την ημέραν όπου κοινωνήσουν, αλλά και προ της

κοινωνίας, και ύστερα από την κοινωνίαν, και όσοι τούτο δεν φυλάτ

του, με αυστηρά επιτίμια να κανονίζωνται. Και όρα την ά. υποσημ.

του ιγ. της σ'. Αλλά και άν δεν μεταλαβουν εις τάς ημέρας ταύτας,

πάλιν πρέπει να μη σμίγουν. Διο και ο Βαλσαμων εν τη μη απο

κρίσει προς τον αυτον Μάρκου λέγει, ότι τα ανδρόγυνα όπου δεν

έγκρατεύονται από την σαρκικήν μιξιν το Σαββατου, και την Κυρια

κήν, πρέπει να διορθώνονται με μέτρια επιτίμια. Ομοίως πρέπει να ά

πέχουν ταύτα, και εν τη μεγαλη μ. και τάς δ', και σ'. και όρα την

υποσημείωσιν τού ύ. Αποστολ.

τοιούτους βιοθανείς από το να σκοτώνωνται προστάζουν, ότι όποιος αφ' εαυ

του θανατωθή, να δημεύητα, ήγουν να διαρπάζωνται από τον λαόν τα υπάρ

χοντά του, αλλά και όποιος επιχειρίση να σκοτωθή και δεν προφθαση, και αυ

τός να παιδεύεται ώσάν φονεύς. Όρα τον Βλάσταριν(έντώ περί βιοθανών). "Ε

πειδή δε μερικοί άφρονες ενόμισαν ότι αι ψυχαί τών με βίαιον θάνατον αποθνη

σκόντων γίνονται δαίμονες, αναιρεί την κακήν υπόληψιν αυτών ταύτηνό θείος

Χρυσόστομ. (λόγ. λπ. εις τον Λάζαρον σελ. 23.1. του έ, τόμ.). Σημείωσα

δε ότι τον διορισμών του παρόντος κανόνος προλαβών επεκύρωσε και ο

πρεσβύτερος ενός μοναστηρίου του αγίου Παχωμίου έπρόσταξε γαρ ούτος

να μη μνημονεύωνται αι δύω εκείνα μοναχαί, όπου εφονεύθησαν άφ’

έκυτών (και άρα εις τον βίον του αγίου Παχωμίου εν τω Λαυσαϊκό),

-- --------------------------------------------------

-

- ------------------------------------------
-------------------------------------------------

--------- ---------- --

-------------------------------- -------------------------------------------- ----------- -- -- , ----- , ---------- - κι ----------------------------- -
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να μη φύγη, ή διά νά μή θανατώ ή τον εαυτό της, ή άλλον τινά), ο δε άνδρας αυτής, μη δυνάμενος να σωφρονή, και να εγκρα

-
--

-λ - --

τεύεται από την σαρκικήν μίξιν (επειδή με την γυναικά του να σμίξη ούτως έχουσαν δεν ήμπορεί ξτε γ λάει άλλην γυναίκα,

τούτου δεν έχει, ούτειαν πρέπ να λέει άλλη, ή όχι; Τούτο, λέγω, ερωτηθείς, αποκρίνεται δα τον παρόντος κανόνες, οτι περίποντ ν

εφευρίσκει τι να απορθή, επειδή αν αυτός παρ' αλη, γυναικα μοιχεία εις τι παραμον αντ αλωθεί διότι απέλυσε τη πρω

την γυναικάτου, χωρίς λόγου πορνείας, κατά τον λόγο, του Κυρίου όποι είπε, «ος αν απολύσε τη γυναίκα αυτού, παρε

εκτός λόγου πορνείας, ποιεί αυτήν μοχάσθαι (1), Όρα και τον μή και οθ. Αποστολικόν αλλά και η εκλογή των νόμων Λέοντος

και Κωνσταντίνου των Βασιλέων (τίτλ. γ. σελ. 107 του β. βιβλ. της Γιουρ Γραικορωμ) προστάζει νά μή χωρίζωνται: ούτω

γάρφησιν. Ει δε συμβη εξ αυτών, να μετά τον γάμο» υπ δαίμονος κρευνα, και ει τής τοιαύτης αιτίας απ' αλλήλων μη

χωρίζεσθαι. Όθεν εδώ ο ίδιος Λέων αναιρεί την κάτω νεαράντου. Όρα και την υποσημείωσιν εις το περί αρραβώνος κεφάλαιον.

-

Ερώτησις. Γς.

--

--

Εάν τις νηστεύων έπι τώ κοινωνήσαι, νιπτόμενος το στόμα, ή εν τώ βαλανείω κατέπιεν ύδωρμή θέλων, όφει

λει κοινωνήσαι; -

Απόκ ρισις.

Ναι. Έπει εύρών ό σατανάς άφορμήν τού κωλύειν αυτόν της κοινωνίας, συχνότερον τούτο ποιήσει.
ρ φορμή -

η

Ερμηνεία,

Ερωτήθη ο "Αγιος άνισως πρέπη να μεταλάβη εκείνος που, νηστεύων και έτοιμαζόμενος να μεταλάβη, έτυχε να καταπί,

νερον στανικώς, ή εις καιρόν όπου ένιπτε το στόμα του, ή εις καιρών όπου ευρίσκετο εις το λουτρόν, (2) και προς τούτο απο

κρίνεται διά του παρόντος κανόνος, ότι πρέπει να μεταλάβη. Επειδή αν εμποδισθή, συχνά θέλει κάμνει τον τοιούτον ο διάβολος

να καταπίνη νερον διά συνεργείας του, διά να τον εμποδίση από τα θεία μυστήρια. - -

Ερώτησις ΙΖ.

--

Συχνώς ακούοντες τον λόγον του Θεού, και μη ποιούντες, άρα υπό κατάκρισιν έσμέν;

Απόκρισης,

Eι και μη ποιούμεν, άλλ’ ουκ ενδέχεται μη μέμφεσθαι εαυτούς, ότι ακούοντες παρακούομεν. Μέρος δέ σωτη

ρίας έστι, και το μέμφεσθαι έαυτούς, -

Ερμηνεία --

Έρωτήθη ο άγιος τάχα κατακεκριμένοι είμεθα, διά τί ακούομεν μόνον συχνάκις τον λόγον του Θεού, με τα έργα δε δεν κά

μνομεν εκείνα που ακούομεν και αποκρίνεται, ότι πρέπει να τον ακούωμεν, κάν και με το έργον δεν τον κάμνωμεν. Διά τι

άγκαλά και δεν τον εργαζώμεθα, όμως αδύνατον είναι να μην κατηγορούμεν και τον εαυτό μας, ότι ακούοντες αυτών, παρακού

ομεν, και δεν κάμνομεν καθώς ακούομεν. Το δε να κατηγορούμεν τον εαυτό μας, μέρος σωτηρίας είναι και αυτό. Ωσάν όπου γεν

να εις την ψυχήν μας ταπείνωσιν, διά μέσου της οποίας λέως γίνεται ο Θεός εις τας αμαρτίας μας και μας δίκαιο. Καθώς και

τον άμαρτωλών μεν, ταπεινόν δε τελώνη, υπέρ των ενάρετον μεν, υπερήφανον δε, φαρισαίον, εδικαίωσε (3)

(1) Όθεν, επειδή και κατά τον κανόνα τούτον, και κατά τον λόγον

του Κυρίου, μοιχεία άκολουθεί εις τους απολύοντας την δαιμονιζομένην

γυναίκα των, είτε παντοτεινά, είτε προς καιρόν αυτή δαιμονίζεται, διά

τούτο πρέπει να άκυρωθή ή του βασιλέως Λέοντος νεαρά, όπου συγχω

ρεί τον άνδρα νά αφίνη την παντοτεινά δαιμονιζομένην γυναίκα του.

Και ο Βαλμασών δεν πρέπει να εισακούεται, όστις συγχωρεί τον

τοιούτον άνδρα να παίρνη άλλην γυναίκα, και αποδέχεται την νο

μοθεσίαν του Λέοντος. Διότι, τόσον ο άνδρας, όσον και ή γυναίκα,

όπου από δαιμόνων ήθελεν ενεργηθή, πρέπει να υπομένουν ένας τον άλ

λον, στοχαζόμενοι, ότι διά κάποιας αμαρτίας των τούτο ήκολούθησε, και

όχι απλώς και ώς έτυχεν άς λάβουν παραδειγμα οι άνδρες όπου έχουν γυ

ναίκας δαιμονιζομένας από τον ευλαβέστατου εκείνον, και θεοφοβούμενον

άνδρα της γυναικος Θεοτέκνας της εν τη Ρωσοπόλεις της Κιλικίας ευρισκο

μένης, καθώς αναφέρεται εις τον βιον του αγίου Συμεών του θαυμαστορεί,

ΤΟ- (πραξε δ. της σε Συνόδου. Αυτή γαρ εικοσι χρονους εσυγκατοίκησε με

τόν άνδρα της, και μ όλον όπου έπιπτε κάτω από το δαιμόνιου (το όποι

ον της ηκολούθησεν όταν ήταν πας, δηλ. όταν ήταν ιδ. χρόνων. Ταυτόν σαι δε ότι δεν λέγει τον κανόνα του τον ο Πατήρ διά εκείνους τους άμε

ειπείν, όταν εις ώραν γαμου ευρισκομένων επηρεν αυτήν ο άνδρας της) λείς, οίτινες ακούοντες τον λόγου του Θεού, από αμέλειάν των καταφρο

και εμάσσα την γλώσσάν της, ο ευλογημένος άνδρας της υπέμεινε γενναίως νούσι και δεν κάμνουσι καθώς ακούουσι. Νομίζοντες τάχα, ότι κατηγο

την θλψιν και την πύρωσιν της σαρκος, χωρίς να πάρη άλλην γυναίκα, ρούντες τον εαυτόν τους πως δεν κανουσιν, έχουν να σωθούν. Ας μήνο

έως όπου η γυναίκα του έλυτρώθη τού δαιμονίου διά προσευχής του αγίου μίζουν έτζι οι αμελείς, μηδέ ύλην της ιδίας των αμελείας ας λαμβάνουσα

Συμεών. -
τον κανόνα. Οι γάρ διά τούτους τον λέγει ό Πατήρ, αλλά διά εκείνους,

όπου ακούουσιν αυτών και αγωνίζονται μεν όσον το δυνατού, νά τόν

εργάζονται. Όμως διά την ασθένεια της σαρκός αδυνατούσιν εις τό να

τον κάμνουσι με όλην την τελειότητα. Συμφώνως με τον κανόνα τούτον

λέγει και ο θείος Χρυσόστομος, ότι όποιος ακούση, τον λόγον του Θεού

--

να λούωνται μίαν ημέραν προ της κοινωνίας, διο και ο Βαλσαμών εν

τη προς Μαρκον β', αποκρίσει αυτού λέγει, ότι ούτε ιερεύς, ούτε λαϊκός

συγχωρείται να λούεται, ή και να φλεβοτομάται κατ' αυτήν την ημέραν, ό

που έκοινώνησεν, ούτε πρό τής κοινωνίας, ούτε ύστερα από την κοινωνίαν. Πρέ

κάθε κατάνυξιν και ευλάβειαν να προσπίπτουν εις τον Θεόν, και να τον

ευχαριστούν διά την μεταληψιν του παυαγίου σώματος και αίματος όπου

ήξώθησαν, και όχι να χαυνούνται και να ζητούν τοιαύτας βλακείας και

πλυσίματα υδάτων θερμών. Έξω μόνον τότε να φλεβοτομούνται όταν κοι

νωνήσουν, αν ήναι καμμία ανάγκη ασθενείας θανατηφόρου, τούτο το ίδιον

λέγει και ο Αρμενόπουλ. έν τη" επιτομ. των κανόνων ότι δε χωρίς ά

σθένεια του σώματος δεν πρέπει να λούωνται, ούτε οι λαϊκοί, και πολλώ

μάλλον οι Κληρικοί, αναγνωθι την υποσημείωσιν τού οζ. της σ'.

(3) Τούτον τον ίδιον κανόνα δανεισθείς, ρη. έρωταπόκρισιν ιδίαν κάμνει

αυτού ο Αναστάσιος Σιναΐτης, ει τη αληθεία τού Σιναΐτου εισιν άπασαι αι

ερωταποκρίσεις όπου εξεδόθησαν εις τύπου κατά το 1777 έτος, Σημείω

(2) Ομως διά να μην ευρίσκη ύλην και αφορμήν ό διάβολος, να προ

ξενή τοιούτό τι, πρέπει όλοι εκείνοι, όπου ετοιμάζονται να κοινωνήσουν,

νά μή νίπτουν το στόμα, ούτε να λούωνται κατά την ημέραν εκείνην

όπου έχουν να μεταλάβουν, αλλά να νίπτουν το στόμα αφ' εσπέρας, και

-
- Ι -------------- - - ----------------------------- - - -- - ------------- , ----- , - --------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------
------------- -------------------

------------------------------------ -------------------------------------------- - -

πει γαρ οι τοιούτοι και προ του να κοινωνήσουν, και άφ’ ούκοινωνήσουν με

-----------------------------

--

-
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Ερώτησις Η.

ν -- ν ν ν ν - ν - -

Εκ ποίας κερας κρίνονται παρά θεού τα αμαρτηματα;

Απόκρισης,

Προς την γνώσιν και την φρόνησιν εκάστου. Οι μεν από δεκαετούς κερας, οι δε και μείζονος ή

α

Ερμηνεία,

Ερωτήθη και περί τούτου ο Πατήρ ούτος, από ποια ηλικία του ανθρώπου κρίνονται παρά Θεού τα αμαρτήματα; και άπο

κρίνεται, ότι, κατά την γνώσιν και φρόνησιν του κάθε ανθρώπου, έτζι κρίνονται και τά άμαρτήματά του. Διότι, εκείνα μεν τα
ν -- - - - - -

παιδία όπου είναι φύσεως δεξιάς, και έξυπνα, αυτά ευκολώτερα, και όγλιγωρότερα διακρίνουσι το καλών από το κακό, Διά

τούτο, και από δέκα χρόνων κρίνονται παρά Θεού τα αμαρτήματά των. Εκείνα δε όπου έξι εναντίας είναι φύσεως νωθράς, και

τους αποκοιμημένους, δυσκολώτερα και αργότερα έρχονται εις την του καλού και κακού διάκρισιν. Όθεν και από περισσοτέρους

χρόνους της ηλικίας των κρίνονται παρά Κυρίου τά άμαρτήματά των Όρα και την υποσημ. του μ. τής σ'

ε

ΠΕΡΙ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ.

Θέλει ο κατά το 389 έτος χρηματίσας της Αλεξανδρείας Αρχιεπίσκοπος, σοφός και άνδρειος ών το φρόνημα, πρότερον

μεν ήλευθέρωσε την Αλεξάνδρεια» από την πλάνην των ειδώλων. Διότι, όχι μόνον έδειχνεν εις τους ήπατημένους Έλληνας τάς

κρυφάς μηχανάς όπου είχαν οι Ιερείς των, διά μέσου των οποίων έμβαινον μέσα εις τά άδεια και άψυχα είδωλα, και έλεγαν

από εκείθεν μέσα, εκείνα όπου ήθελαν. Αλλά και το ξόανον του Σαράπίδος, (το οποίον διά το υπερβάλλον μέγεθος άδετολόγος,

ότι αν σεισθή, έχει νά σεισθή όλη ή γή) έσύντριψε, και έδειξεν αυτό εις τούς δρώντας Έλληνας, ποντικών κατοικητήριον (1),

Και τα φονικά μυστήρια του Μυθρείου επόμπευσε, και τα αγάλματα των ψευδοθεώνεχώνευσεν εις λεβήτια, και άλλας χρειας της

έκκλησίας (2). "Υστερον όμως εξ αιτίας των περί τον Αμμώνιον μοναχών, των ήταν μακρών, μάχη» κατά του θείου

Χρυσοστόμου κινήσας, ως μη ώφειλε, διά τούτο μισητός παρά πάσιν έγένετο. Hύξησε δε το κατ' αυτού μίσος, και διά τί κατε
Αν ν ν -- ν - * ν - - - ν - ν (2- ν Σ : ν Σ.

γίνετο εις την μελέτη των βιβλίων του Ωριγένους, τα οποία προλαβών είχεν αποκηρύξει (3). Παρών δε ήταν εις την εν Κων

σταντινουπόλει έπι Νεκταρίου σύνοδο», ήτις μετά την β οικουμενικήν έγένετο εν έτει 304, περί "Αγαπίου και Βαγαδίου των

άντεχομένων της επισκοπής Βόστρης, (περί ής όρα μετά την έν Σαρδική). Τελειώσας δε εν μετανοία την ζωήν του η εται
εις ημάς τάς κανονικάς επιστολάς ταύτας, αναγκαίας ούσας εις την τής έκκλησίας σύστασιν, αίτινες επικυρούνται, άορίστως μεν

από τον ά της δ. και τον ά της ζ. ώρισμένως δε από τον β. τηςς οικουμενικής, και διά της επικυρώσεως ταύτης οικουμενικήν

τρόπον τινά αναλαμβάνουσι δύναμιν. Ευρίσκονται δε εν τώ β' τόμ. των πανδέκτων, και έντώ ά, τόμ. των συνοδικών σελ.353.

ΟΙ ΙΔΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΟΙ.

- -- Κανών Α.

Και το έθος, και το πρέπον ήμας απαιτεί πάσαν Κυριακήν τιμάν, και εν ταύτη πανηγυρίζει, επειδήπερέν ταύ,

τη ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, την εκ νεκρών ανάστασιν ημίν έπρυτάνευσε. Διό έντας ιερας γραφας, και

- ---------------------------------------------------------------------------------

- -

και δεν τον φυλάξη, κατηγορήση δε τον εαυτόν του πως δεν τον έφύ

λαξεν, ούτος όχι μόνον λογίζεται ώσάν νά έφύλαξε το μισόν από εκείνο

όπου ήκουσεν, αλλά προς τούτοις, εκ της αυτομεμψίας, ταύτης, σπου

δάζει και νά φύλαξη ορα τό ρητο, τουτο εν τη αρχή της βίβλου.

ομοίως δρα εν τη αυτή αρχή και το ρητόν του θείου Μαξίμου, ήγουντό,

« Πολλοί έσμευ οι λέγοντες, λίγοι δε οι ποιούντες», και έχει τούτο και

τα νούν πάντοτε. Διά τί είναι χρήσιμον εις κάθε σχεδόν συναναστροφήν

των μη μόνον εν αμελεία και αδιαφορία ζώντων, αλλά διά την αμέλει

αν αυτών και τας Γραφάς, και τα θεία λόγια κακιζόντων.

(1) Θεοδώρητ. βιβλ. έ, κεφ. κβ. Άξιον δε σημειώσεως είναι εκείνο ό–

που λέγει ό Σωζόμενος (βιβλ. ζ. κεφ. ιέ) ότι εις καιρόν όπου εκρη

μνίζετο υπό Θεοφίλου ο ναός του Σαράποδος τούτου (όστις κατά τον

Θεοδώρητ. ήταν ό πλέον μεγαλήτερος και ωραιότερος από όλους τους

ναούς όπου τότε ήταν εις τον κόσμου), ευρέθηκαν μέσα εις τάς πέτρας

ιερογλυφικά γράμματα, παρόμοια με τον τύπον του Σταυρού. Τα οποία

"ηξηγήθησαν από ένα επιστήμονα Έλληνα, και έλεγαν, ζωήν επερχομέ

γεν, ήτοι, αύτη είναι ή μέλλουσα ζωή. Και άλλα γράμματα, τα οποία

-------- -

---------------------- ----- , ----- ,

-

έλεγαν, ότι τότε έχει να λάβη τέλος ο ναός αυτός, όταν φανούν τα

εις τύπου Σταυρού ταύτα ιερογλυφικά. Όθεν από την αιτίαν ταύτην

πολλοί Έλληνες εβαπτίσθησαν και έγιναν Χριστιανοί,

- (2) Σωκράτι βάλ έ, κεφ. ισ. ούτς και κατά των ανθρωπομορφιτών
αντιστάθη, οίτινες έλεγαν ότι ο Θεός έχει οφθαλμούς και ωτα και τα

λοιπα ανθρώπινα μέλη. -

(3) Σωκράτ. βιβλ. ς", κεφ. ζ. καν και ερωτώμενος διά τούτο έλε

γε. Τα Ωριγένους βιβλία όμοιάζουν με του περιβολίου τα άνθη, και έ

χώ, ό,τι εύρω καλον εις αυτά, το παίρνω, ό,τι δε είναι ακανθώδες, το

αφενω. --

(4) Φαίνεται γαρ εις το Γεροντικών, όπερ καλείται παράδεισος των

Πατέρων, έντή περί κατανύξεως υποθέσει, μία διδασκαλία του Θεοφί

λου τούτου περί της μελλούσης καταστάσεως των ψυχών των τεθνεώ

των, πολλά κατανυκτική. Εν δε τω τέλει αυτής και τούτο το αξίύ

μνητον ευρίσκεται απόφθεγμα, έχον ούτω. Ότι Θεόφιλος ο Αρχιεπίσκο

πος μέλλων τελευτά», είπε. «Μακάριος εί, άββα Αρσένιε, ότι ταύτης

νάει έμνημόνευες της ώρας».



--------
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πρώτη κέκληται, ώς άρχη ζωής ήμην υπάρχουσα, και ογδόη, άτεδή υπεραναβεβηκυία τον των Ιουδαίων Σαββα

τισμόν. Έπει ούν συνέβη την των άγιων Θεοφανείων νήστιμον ήμέραν είναι, ταύτην οικονομήσωμεν, και προς

εκάτερον επιστημόνως χωρήσωμεν. Ένα μεταλαμβάνοντες ολίγων φοινίκων, έκκλίνωμεν άμα και τάς αιρέσεις τας

μή τιμώσας την αναστάσιμον του Κυρίου Ιησού Χριστού ήμέραν, και το οφειλόμενον τη νηστίμωήμέρα αποδώ

μεν, περιμένοντες την έσπερινήν σύναξν, ήτις ένταύθα, Θεού θέλοντος, τελείται. Συναχθώμεν τοίνυν από ώρας

έννάτης ένταύθα. -- --

Ερμηνεία,
-

Επειδή ή νήστιμος ήμέρα, ήτοι η παραμονή των Θεοφανείων (1), ήκολούθησε να τύχη εις ημέρα καταλύσιμο, την Κυ

ριακήν, διά τούτο ο παρών κανών διορίζει, ότι πρέπει να οικονομήσωμεν με σοφίαν και διάκρισιν και τα δύω έναντία ταύτα,

τρώγοντες μεν λίγους φοίνικας (ή και σύκα και σταφίδας) και με την λύσιν της νηστείας ταύτην, να τιμήσωμεν την αναστάσι

μον και καταλύσιμον ημέραν της Κυριακής, και να αποφύγωμεν τάς αιρέσεις όπου την Κυριακήν δεν τιμούν με την τελείαν

άστιαν όπου εις αυτήν κάμνουσι (και άρα τον ή της εν Γάγγρ). Διότι, και το πρέπον, και η αρχαία συνήθεια και παρά

δοσις της εκκλησίας, χρεωστικώς ζητούν να τιμώμενήμες οι ορθόδοξοι κάθε Κυριακή, και να πανηγυρίζωμεν εις αυτήν, χαι

ροντες διά την εκ νεκρών άνάστασιν όπου έχάρισεν εις ημάς ο Κύριος κατ' αυτήν την ημέρα, ώσάν, οπού ή ημέρα αύτη δυο

μάζεται εις τάς θείας γραφάς, και πρώτη, διά τι είναι αρχή της ζωής ημών. Και όγδόη, διά τι υπερέβη την έβδόμη, το

Σάββατον δηλ. των Ιουδαίων, ώς μετά την "Εβδόμην άριθμουμένη (Και όρα, τον Γιά. Βασιλείου). Να τιμήσωμεν δε πάλιν και

την νήστιμον ήμέραν της παραμονής με την ιδίαν αυτήν λύσιν, με το νά μήν λύωμεν αυτήν ή νά καταλύωμεν, εις άλλα πα

χύτερα και λιπαρώτερα φαγητά, προσμένοντες, την ώρα του εσπερινού, όστις έχει νά γένη συν Θεώ μετά την έννάτην ώρα,

Ορα και τον ξ8. Αποστολικόν, --

ΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΜΝΗΣΤΙΚΟΥ ΟΠΕΡ ΕΛΑΒΕΝ ΑΜΜΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΛΥΚΩ.

Κανών Β.

Περί των κοινωνησάντων τους Αρειανούς, και μέχρι νύν τας έκκλησίας κατεχόντων, ώς έχει το έθος γενέσθω.

Ούτω μέντο, ώστε έτέρους καταστήναι μαρτυρουμένους εν δρθοδοξία. Κάκείνους αλίζεσθαι. Ούτως οικονομουμέ

νων και τούτων, ώσπερ και εν ταις άλλας πόλεσι πεποιήκασιν οι έντή Θηβαίδι όρθόδοξοι Επίσκοποι. Οι κατα

στάντες παρ' Απόλλωνος του Επισκόπου, και κοινωνήσαντες τους έχουσι τας έκκλησίας Αρειανούς, επιτιμάσθω

σαν, εγε γνώμη έαυτών πεποιήκασι τούτο. Eι δε υπήκοοι γεγόνασι τώ οικείω Επισκόπω αυλζέσθωσαν, ώς μη έ

πεγνωκότες το άλογον. Και ει μεν πάντες οι λαοί τούτους άποποιούνται μετά τών άλλων, έτεροι χειροτονείσθω

σαν. Eι δε αντιποιούνται αυτών μετ’ εκείνων οις κεκοινωνήκασι, ταύτης και ούτοι αποπειράσθωσαν της συνηθείας,

ή έχρήσαντο οι εν Θηβαίδι πάντες ορθόδοξοι Επίσκοποι, -

Ερμηνεία,

Διορίζει ο παρών κανών ότι εκείνοι οι Επίσκοποι, οπού έσυγκοινώνησαν με τους Αρειανούς, και έκράτησαν έως του νυν τάς

έκκλησίας των ορθοδόξων, να εξωθούν μεν αυτοί από αυτάς, να συγκοινωνούν όμως με τους ορθοδόξους, αφ' ού γένη εις αυτούς

η οικονομία εκείνη, την οποίαν έδιώρισαν οι έντή Θηβαίδι ορθόδοξοι Επίσκοποι, νά γίνεται και εις τάς άλλας πόλεις, όπου ευ

ρίσκονται τοιούτοι Αρειανοί, επιστρέφοντες εις την ορθοδοξίαν (2). Αυτοί, λέγω, νά έξωσθούν από αυτάς, και να κατασταίνωνται

άλλοι ορθόδοξοι εις αυτάς. Εκείνοι δε οι ορθόδοξοι, τους οποίους κατέστησεν ο Επίσκοπος Απόλλων, ει μεν και έσυγκοινώ

νησαν αφ' εαυτού των με τους Αρειανούς, να επιτιμώνται. Είδε με γνώμην του βηθέντος Επισκόπου των τούτο έκαμαν, νά

έχουν την κοινωνίαν με τους άλλους Επισκόπους, διά τι θέλοντες να φυλάξουν υπακοήν εις τον Επίσκοπό τους, δεν έδυνήθη

σαν να γνωρίσουν ποιον ήταν εύλογον να κάμουν, ήτοι το νά μή συγκοινωνήσουν με εκείνους. Και αν μεν όλον το πλήθος του

(1) Έτζι ένόησε τον κανόνα τούτου και ο Κίτρους Ιωάννης. Την γαρ

νήστιμον ήμέραν των αγίων Θεοφανείων, εξήγησεν εις τον ισ’ αυτού

κανόνα, την προ των αγίων Θεοφανείων ήμέραν. Έτζι παρομοίως - ένόη

σαν αυτόν και οι τον κανόνα τούτου εν τώ τυπικώ τώ, περί τών ά

γίων Θεοφανείων γράψαντες, Έτζι ενόησεν αυτον και ο άγιος Μάρκος ό

Εφέσου, αναφερόμενος εν τώ περί της εορτής των Θεοφανείων τυπικών

και προ τούτων απάντων, και προ του Θεοφίλου αυτού. Έτζι και ο Α

λεξανδρείας Τιμόθεος θέλει να ήναι νήστιμος ή παραμονή των Φώτων

(αυτόθι, παρά τώ τυπικώ των Θεοφανείων) σημείωσα όμως, ότι ο μεν

βηθείς Κίτρους εις τον αυτόν κανόνα λέγει ότι Θεόφιλος εδώ θέλει να

μη καταλύωμεν εις έλαιον και οίνον μετά τον εσπερινών της παραμονής

των Θεοφανείων (ώς και ο Τιμόθεος Αλεξανδρείας εις ύδωρ μόνον συγ

χωρεί να λύεται ή νηστεία των Φώτων, κάν έν Σαββάτω, κάν εν Κυ

ριακή. Και νήστιμου φαίνεται να θέλη, ταύτην και ο Εφέσου Μάρκος

(αυτόθι), Νείλος δέτις (δεν ήξεύρω, είτε μοναχός είναι, είτε ιερομόνα

χος) σχολιάζων, αντιλέγει εις την ερμηνείαν ταύτην τού Κίτρους. Και

φησαν, ότι ο Θεόφιλος εδώ δεν λέγει διά την μετά τον εσπερινών τροφήν,

αλλά διά την τροφή, όπου γίνεται μετά την λειτουργία του Χρυσοστό

μου, ήτις τελείται το πρωί, όταν τύχη εν Κυριακή ή των Θεοφανείων

παραμονή. Επειδή μετά τον εσπερινού της π ραμονής, τόσον των Θεο

-

- - --

φανείων, όσον και των Χριστού γεννών, εν όποια ημέρα τύχη, κατα

λύουσιν εν τοις Μοναστηρίοις έλαιον και οίνον κατά την διαταξιν των

τυπικών. Δεν ήξεύρω άν ο Νείλος ούτος ήναι ό ίδιος όπου γράφει εν τω

τυπικώ της παραμονής των Θεοφανείων, ότι καταλύεται αύτη εις έλαιον

και οίνον, τυχούσα έν Σαββάτω, ή Κυριακή, -

(2) Οικονομίαν φαίνεται μο, ότι εννοεί εδώ ό κανών, εκείνην, όπου έ

διώρισεν ή εν Αλεξανδρεία σύνοδος επί του μεγάλου Αθανασίου, τό νά

αναθεματίζουν δηλαδή οι συγκοινωνήσαντες τους Αρειανούς την αίρεσιν

του Αρείου, όταν επιστρέφουν προς την ορθοδοξία, και να ομολογούν

την πίστιν τών εν Νικαία, και ούτως να δέχωνται. Περί ής συνόδου

όρα εις την πρός Ρουφιανου επιστολήν του Αθανασίου. Λέγει δε όκανών,

ότι εδώρισαν οι εν Θηβαΐδι Επίσκοποι, καθ’ ότι από την Αίγυπτο»

ήσαν παρόντες Επίσκοποι εις εκείνην την σύνοδον, ή δε Θηβας ήτον

μέρος της Αιγύπτου, "Η γάρ Αίγυπτος, κατά τον Μελέτιον τον γεωγρά

φου, διηρείτο εις άνω Θηβαΐδα, και κατω Θηβαΐδα, και δεύτερον, διά

τι ή Λυκώ, ήτον πόλις της Θηβαϊδος, προς τον Επίσκοπον της όποιας

Αμμών, εδόθη ο παρών υπομνηστικός λόγος. Αναφέρει δε τους εν Θη

βαιδι Επισκόπους ό Θεόφιλος, διά να πείση του Αμμών ευκολώτερα

εις τό νά φυλαξη την τοιαύτην συνήθειαν, την οποίαν οι προκάτοχοί

του έμεταχειρίζοντο, και διά την οποίαν τού γράφει αυτός,
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λαού αποστρέφωνται τους τοιούτους, ώς συγκοινωνούς των Αρειανών, ας χειροτονούνται άλλοι άντ’ αυτών ορθόδοξοι, Είδε στέρ
ι » -- -- -- α -

γουν, τόσον αυτούς, όσον και τους Αρειανούς, με τους οποίους έσυγκοινώνησαν, ας δεχθούν κατά την συνήθειαν όπου έμεταχει

ρίσθησαν οι βηθέντες εν Θηβαίδι Επίσκοποι εις τους εκ της κοινωνίας των Αρειανών επιστρέφοντας. Σημείωσα, ότι, ούτε εις τον

ά, ούτε εις τον παρόντα κανόνα σώζεται τις ερμηνεία του Βαλσαμώνος. Όρα και τον ξή. Αποστολικόν,

Κανών Γ.

--

-

Περί Βίστου καταστάντος εν Έρέβη Πρεσβυτέρου, ζητητέον. Και ει μεν αποταξαμένην τινά, ζώντος του άν

δρός, έβιάσατο, μη συγχωρείσθω είναι Πρεσβύτερος. Όπου γε, ουδέ ώς Λαϊκός οφείλει συνάγεσθαι, της έκκλησίας

ειωθυίας τους τοιούτους χωρίζει». Ου φέρει δε τούτο πρόκριμα των Επισκόπω Απόλλων, ει έξι αγνοίας αυ

τον κατέστησε. Της άγιας Συνόδου κελευσάσης, τους άναξίους, μετά την χειροτονίαν, έλεγχομένους έπι έγκλημα

τι, έκβάλλεσθαι.

Ερμηνεία

Ο Βίστος ούτος έφημίζετο, ότι έβασε, και έλαβε μία γυναίκα ύπανδρο», ήτις, ζώντος του άνδρός της, έχωρίσθη από

αυτόν. Έπειτα έχειροτονήθη Πρεσβύτερος από τον Απόλλωνα εις την Ερέβην πόλιν της Αιγύπτου, μη γνώσκοντα, ότι αυτός

έλαβε τοιαύτην γυναίκα. Λέγει λοιπόν ο παρών Κανών, ότι πρέπει να εξετασθή αύτη ή υπόθεσις, και ει μεν ούτως έχει. Ο

μέν χειροτονηθείς αυτός Πρεσβύτερος, να καθήρεται, και πλέον να μην ήναι Ιερεύς, εις καιρόν όπου ουδεώς Λαϊκός ο τοιούτος

πρέπει να συνίσταται με τους πιστούς έντή έκκλησία. Επειδή ή έκκλησία χωρίζει τους τοιούτους από την σύναξιν των πιτών.

Ες δε τον χερσονήσατα Απόλλωνα τούτο δι, προξενεί βλάβη και καθαίρεση τής αρχιερωσύνης του "Επειδή εί αγοίας

αυτόν έχειροτόνησε. Διότι ή άγια σύνοδος, ήτοι ή ά έντώ θ'. κανόνι αυτής, έπρόσταξε, ότι οι άναξίως χειροτονηθέντες, ούτοι

και μετά την χειροτονίαν έλεγχόμενοι, έκβάλλονται από την Ιερωσύνην. Όρα αυτόν τούτον τον θ' της ά.

Κανών Δ.

Περί δε Σούρ, επειδή ο Επίσκοπος Απόλλων διεβεβαιώσατο, και απεσταλκένα τούτον, και αλλότριον της έκκλη

σίας πεποιημένα, έστω ούτως, ώς άπεφήνατο ό Επίσκοπος, Χρωμένου εκείνου τας οικείας δικαιολογίας, εγε

βούλεται, και μέμφεται την απόφασιν του Επισκόπου, -

Ερμηνεία,

“Ο Σούρ ούτος Κληρικός ήταν του Επισκόπου Απόλλωνος, ο οποίος απεστάλθη (1) ήτοι απεβλήθη από τον Κλήροι (καθώς
-- - -η Σ - ν

έρμηνεύει ο Βαλσαμών) και από την εκκλησίαν έδιώχθη, ώς ο ίδιος Απόλλων έβεβαίωσε. Λέγει λοιπόν ο κανών ούτος, ότι

επειδή τούτο ούτως έγινε, ας ήνα καθώς έδιώρισεν ο Επίσκοπος. Πλην, εάν ο Σούρ κατηγορή την κατ' αυτού του Επισκό

που του απόφασιν, ας επή τάς δικαιολογίας του, εάν θέλη, εις την σύνοδον, μέρος της οποίας ήταν και ο Απόλλων,

- - Κανών Ε.

Περί δε Πανούφ τού καταστάντος Διακόνου έντή Λυκώ, χρη ζητήσα. Και εμέν εύρεθείη ούτος κατηχούμενος

ών, την αδελφιδήν εαυτού προς γάμου κοινωνίαν δεξάμενος, μετά δε το βάπτισμα εις Κληρονάχθείς, μενέτω έν

τώ κλήρω. Είγε κεκοιμητα εκείνη, και μετά το βάπτισμα ού κεκοινώνηκεν αυτή. Ει δε πιστός ών, την αυτήνά
ν - - -- - - ν - *

δελφιδήν αυτού πρός γάμου κοινωνία, εδέξατο, έστω του κλήρου αλλότριος. Ου γαρ πρόκριμα τώ Επισκόπω φέ

ρει Απόλλων, ει εξ άγνοίας κατέστησεν αυτόν -

Ερμηνεία --------- - -

Ο Πανούφ ούτος, προ του να βαπτισθή εφημίζετο, ότι επηρεν εις γυναίκα την άνεψιάν του, και μετά ταύτα εχειροτονήθη

Διάκονος. Όθεν ο παρών Κανών διορίζει να εξετασθή η υπόθεσις. Και ει μεν αυτός, αφ' ού έβαπτίσθη, δεν έμεταχειρίσθηκε,

αυτήν ως γυναικά του, επειδή εκείνη απέθανεν (2), ας μένη Διάκονος. Την γάρ προ του βαπτίσματος χρήσιν της γυναικός, έ

καθάρισε το άγιον βάπτισμα. Είδε την μεταχειρίσθη, να καθήσεται. Εις δε τον χειροτονήσαντα αυτον Απόλλωνα δεν προξενεί

βλάβην ή τοιαύτη χειροτονία. Επειδή εν άγνοια, και μή ήξερων ότι είχεν εκείνος εις γυναίκα την ανεψιάν του, έχειροτόνησεν

αυτόν. Όρα και τον θ'. Αποστολικών και τον θ' της ά.

Κανών ς".

Περί Ιακώβ χρή ζητήσα. Eι γαρ αναγνώστης ή», και εγκλήματα πορνείας εδείχθη υπεύθυνος, και παρά των

Πρεσβυτέρων εξεβλήθη, είτα κεχειροτόνητα, ούτος έκβαλλέσθω, ακριβούς εξετάσεως γενομένης, και μη μόνον εκ

ψιθυρισμού, η κακολογιών υποψίας εις αυτόν γινομένης. Ειδεμή ευρεθείη υπεύθυνος, μενέτω εν τώ κλήρω. Ού

γαρ δει τας ματαίας διαβόλας προσέχει». --

(1) Ισως σε το απεστάλη δηλοί, ότι έστειλεν ό Απόλλων αυτόν τον (2) οχι μόνον δε αν απίθανε, ή γυνή, αλά 2. Ως α αυτός ήθελε, α

ίδιου Σουρ προς τον Θεόφιλον, και δια γραμμάτων έβεβαίωνεν, ότι απέ- φήσει αυτήν μετά το βάπτισμα, χωρίς να σμίξη με αυτην, άξιος ή

βαλε τον αποσταλέντα από τον Κλήρον. τον νά 'μένη εις τον κλήρον.
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Ερμηνεία,

Ο Ιακώβούτος έφημίζετο, ότι ήτον Αναγνώστης, και επειδή έκατηγορήθη, ότι επόρνευσε, εδιώχθη από τον Κλήρον παρά

των Ιερέων, έπειτα έχειροτονήθη εις μεγαλήτερον βαθμό. Διά τούτο λέγει ο παρών κανών, ότι νά γένη πρώτον ακριβής εξέ

τασις περί τούτου, και άν μεν ευρεθή υπεύθυνος εις την κατηγορίαν της πορνείας νά έκβάλλεται από τον Κλήρον. Eι δε ευ- Α » Σ - ν έ » ν λή γή δε ν Α 2. ν » 4 ν Σ δή ν Δ ν

ρεθή καθαρός από αυτήν, να μένη εις τον Κλήρον. Είπα δε νά γένη ακριβής εξέτασις περί τούτου. Επειδή δεν πρέπει τινάς

άπό μοναχάς κατηγορίας εξ υποψίας γενομένας, να καθαρήται, άλλ’ ούτε πρέπει τινάς να προσέχη εις ματαίας και άναποδεί

κτους διαβολάς. Όρα και τον θ. τής ά.

Κανών Ζ. -

Περί των μελλόντων χειροτονείσθαι, ούτος έστω τύπος. Ώστε πάν το ιερατείον συμφωνείν και αιρείσθαι, και

τότε τον Επίσκοπον δοκιμάζειν. Και, συναινούντος αυτώ τού ιερατείου, χειροτονείν έν μέση τή έκκλησία, παρόντος

του λαού και προσφωνούντος του Επισκόπου, ει και ό λαός δύναται, αυτώμαρτυρείν χειροτονία δε λαθραίως μη

γνέσθω. Της γάρ έκκλησίας ειρήνην εχούσης, πρέπει, παρόντων των άγιων, τας χειροτονίας επί της έκκλησίας

γίνεσθαι. Ενδετή ένορία, ει μεν κοινωνήσαντές εισίτινες ταις των κοινωνησάντων γνώμας, μή άλλως χειροτο

νείσθωσαν, αλλά των αληθώς δρθοδόξων Κληρικών δοκιμαζόντων, παρόντος πάλιν του Επισκόπου και προσφωνούν

τος, παρόντί τω λαώ, μόνον ει μη παραδρομή της γένηται (1)

Ερμηνεία,

Ο παρών κανών είναι κανών και τύπος εκείνων όπου μέλλουν να χειροτονούνται, ποιοι, και πώς πρέπει να χειροτονούνται,

Διορίζει γάρ ότι όλον το ιερατείον πρέπει πρώτον να συμφωνή και να εκλέγη εκείνον που έχει να χειροτονηθή, και τότε να

δοκιμάζη αυτόν και ο Επίσκοπος. Και συμφωνούντος του ιερατείου, και παρόντος του λαού, να έρωτά τον λαόν, αν και αυτοί

τον μαρτυρούν άξιον, και ούτω νά χειροτονή αυτόν παρρησία εις το μέσον της εκκλησίας. Κρυφίως δε χειροτονία νά μή γίνεται,

Διότι, αφ' ού ή έκκλησία έλαβεν ειρήνη» από τους αιρετικούς, ή και από τους εθνικούς, διά τον φόβον των οποίων ηναγκάζετο

να κάμνη τάς χειροτονίας κρυφά, πρέπει αι χειροτονία να γίνωνται φανερά επ' έκκλησίας, όταν ήναι παρόντες οι άγιοι, ήτοι

οι χριστιανοί (2). Εάν δε εις την ενορίαν (3) τινος εκκλησίας ευρίσκωνται τινες πιστοί, οίτινες μη θέλοντες έσυγκοινώνησαν κατά

συγκατάβασιν μέ τάς γνώμας τών κοινωνησάντων τους αιρετικούς, οι τοιούτο, λέγω, κατά άλλον τρόπον να μη χειροτονούνται

εις εκείνην την ενορίαν, άνισως πρώτον δεν δοκιμασθούν από ορθοδόξους Κληρικούς, αν έχουν ορθόδοξα φρονήματα, παρόντος και

του Επισκόπου, και ερωτούντος πάλιν τον λαό, αν ήναι άξιοι. Και τούτο να γίνεται διά να μην ακολουθήση καμμία συναρ

παγή και απάτη, και χειροτονηθή τινας, έχων αιρετικά φρονήματα. Όρα και τον β. Αποστολικόν,

Κανών H".

Τα προσφερόμενα εις λόγον θυσίας, μετά τά άναλισκόμενα εις την των μυστηρίων χρείαν οι κληρικοί διανεμέ

σθωσαν. Και μήτε κατηχούμενος εκ τούτων έσθέτω, ή πινέτω. Αλλά μάλλον οι Κληρικοί, και οι συν αυτούς

πιστοι Αδελφοί - -

Ερμηνεία, - 1

Διορίζει ο παρών κανών, ότι από τα προσφερόμενα παρά του λαού εις την λειτουργία, όσα προσφορα περισσεύσουν παράνω

την χρείαν τών άγιων μυστηρίων, να διαμοιράζωνται εις τους Κληρικούς, και από αυτούς, ομού και από τους πιστούς

Λαϊκούς, να τρώγωνται, και να πίνωνται. Κανένας δε κατηχούμενος και αβάπτιστος, από αυτά, ούτε να τρώγη, ούτε να πίνη,

διότι, επειδή αυτά έπροσφέρθησαν εις το άγιον θυσιαστήριο, και μερίδες από αυτά ευγήκαν εις τα θεία δώρα, διά τούτο και

τα εναπολειφθέντα εξ αυτών, ήγιάσθησαν. Όθεν και από τους αβαπτιστους και άμυήτους δεν πρέπει να τρώγωνται, και να πι

νωνται (4). Όρα και τον γ. Αποστολικόν. -

- , ----------------- - - ---------------------------------- , ----- ,
----------------

- ------------

--------
-------------- -

---------- - - --
-

-
--

---------------------------- ------------------------------

--

(1) Ένα μή μέσον παραδρομή της γένηται, εν άλλοις, Ψαλτας, και Διακονισσας, ένα μερίδιου. Σημείωσα, ότι διά να γένη ό

(2) Αγίους όνομάζει ο κανών τους Χριστιανούς καθ’ ομοιότητα του λόγος ό περί προσφορών σαφής και διακεκριμένος, πρέπει να διαιρέσω

Παύλου, ός τις γράφει εν τή προς "Εφεσίους επιστολή. «Τοις αγίοις τους

νούσιν εν Εφέσων. Ο δε Βασίλ. εν τώ β. λόγω κατ’ Eυνομίου λέγει.

οτι εις άλλα αντίγραφα παλαιά, το εν Εφέσω, δεν γράφεται, αλλά

μόνον τούτο. «Τους άγιους τους ουσιν». Ήτοι τους αληθινούς και πραγ

ματικώς ούσιν, ώς τον όντως όντα Θεόν, λατρεύουσιν. Οι γαρ άπιστοι

μη όντες εισι, διά τί τους μη ούσι Θεοίς ελάτρευον, ώς και οι προ

αυτού, λέγει, παρέδωκαν, και αυτός ο ίδιος τούτο εύρεν ούτω γεγραμ

μενον.

(3) Ο δε Βαλσαμών λέγει, ότι τα μεν ανωτέρω φαίνεται να διορί

ζη ό κανών να γίνωνται εις τας πόλεις, τα δε κατωτέρω, εις την ενορίαν,

ήτοι εις τάς χώρας και πόλεις μικράς

(4) Συμφώνως με τον παρόντα κανόνα και αι αποστολικαί διαταγα

διατάσσουν (βιβλ. ή, κεφ. λά) λέγουσα, ότι τάς εύλογίας όπου περισ

σεύουν από τα μυστήρια, με την γνώμην του Επισκόπου, και τών Ιε

ρέων, πρέπει να διαμοιράζουσιν οι Διάκονοι εις τους Κληρικούς. Και

εις μεν τον Επίσκοπον να δίδουν τέσσαρα μερίδια, εις τον Ιερέα τρία,

ς, τον Διάκονον δύω, και εις τους άλλους, Υποδιακόνους, Αναγνώστας,

μεν εις τρία όλας τας προσφοράς όπου προσφέρονται παρά των χρι

στιανών εν τη εκκλησία, Α. εις την προσφοράν εκείνην, από την οποίαν

ευγαίνει ό άμνός, ήτες και προσφορά κυρίως ονομάζεται, κατά το ευ

χολόγιον, και υψωθείσα προσφορά, κατά τον έ. Νικολάου (ίσως διατί

ύψούται ο εξ αυτής άγιος άρτος, κατά τον καιρόν του κοινωνικού, ή

και διά τί αύτη μόνη από τις άλλας ύψούται, ήτοι τιμάται, διά τον

εξ αυτής έκβαλλόμενον άμνου) ώς λέγει εν τή ερμηνεία του αυτού κα

νόνος και ο Βαλσαμών, και της οποίας τα περισσεύσαντα κλάσματα,αν

τίδωρου όνομάζεται, τύπον εχούσης του παρθενικού σώματος κατά τον

άγιον Γερμανών Β. εις τας τέσσαρας άλλας προσφοράς, από τας οποίας

ευγαίνει ή μερίς της Θεοτόκου, αι μερίδες των ταγμάτων των άγιων,

αι μερίδες τών ζώντών, και αι μερίδες των κεκοιμημένων, τας οποίας

ταύτας τέσσαρας, σφραγίδα όνομάζει το ευχολόγιον. "Ώντά περισσεύ

ματα, όχι αντίδωρον, αλλά παξιμάδι κοινότερον ονομάζονται παρά των

εν τώ αγίω όρει Πατέρων, και εις χωριστον δίσκου βάλλονται από

τον δίσκον του αντιδώρου, και μετά το αντίδωρον τρώγονται, και

Γ", εις τάς άλλας επιλοίπους προσφοράς, αι οποίαι προσφέρονται μόνον

--
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Κανών Θ.

Επειδή "Ιέραξ, τόνδε, ώσανε επί πορνεία διαβαλλόμενον, ουκ οφείλεν λέγει εν τω Κλήρω είναι, ό δε Επί

σκοπος Απόλλων διισχυρίσατο, την καύτα μηδένα κατήγορον εν μέσω εληλυθένα κατ' αυτού, εξεταζέσθω και ούτος,

Και εμέν κατήγορός τις αναφύεται πίστεως άξιος, και τό έγκλημα αποδείκνυται φερομένων αξοπιστων μαρτύρων,

της εκκλησίας έκβαλλέσθω. Ειδέ του Κλήρου άξιός έστι, και έπι σωφροσύνη μαρτυρείται, μενέτω εν τούτω,

- Α

Ερμηνεία, - --

Ο "Ιέραξ ουτος εκατηγορεί κάποιον Κληρικών, ότι επόρνευσε, και δια τούτο δεν πρέπει να μένη εις τον Κλήρο, αλλά να

καθαιρεθή. Ο δε Επίσκοπος Απόλλων ο χειροτονήσας τον Κληρικών, εβεβαίωνε, ότι τώ τότε καιρώ (ίσως της χειροτονίας του

εν τη εκκλησία προς τον Θεόν ώς δώρα, ή και εμβάζονται και μέσα εις

το άγιον βήμα, μερς δε καμμία δεν ευγαίνει από αυτάς, ούτε άγιων,

ούτε ζώντων, ούτε κεκοιμημένων. Τούτων ούτως ειρημένων, λέγει ό έ του

Νικολάου, ότι τα μεν κομμάτια όπου περισσεύουν από την ύψωθείσαν

προσφορών, ήτοι τα μεν αντίδωρα, πρέπει να τρώγωνται μόνον μέσα

εις την έκκλησίαν, έως ότου όλα να έξοδευθούν. Τα δε κομμάτια όπου

περισσεύουν από τις άλλας τέσσαρας προσφοράς, ήτοι το λεγόμενον πα

ξημάδι, να τρώγονται μοναχά, και με ξεχωριστον τρόπο, και όχι να

τρώγωνται όμου με γάλα, και τυρί, και όψάρια, ως ο κοινός άρτος,Κα

θως χωριστά τρώγονται και εν τω αγίω όρει μετά το αντίδωρον, ώς εί

πομεν. Αι δε άλλα προσφορα όπου περισσεύσουν, από τας οποίας κάμ

μία μερες δεν ευγήκεν εις τα μυστήρια, αυται τρώγονται εις τα όσπή

τια των ιερέων. Πρέπει λοιπόν οι μεν χριστιανοί όλοι άνδρες τε και

γυναίκες, να προσφέρουσιν εις όλας τας Κυριακής ημέρας, προσφοράν

από άρτου, και οίνου, να λυτρωθώσιν από τον δεσμών των αμαρτιών

τους με τις τοιαύτας θυσίας και προσφοράς (Και όρα περί τούτου τον

Αργέντην σελ. 45 περί μυστηρίων). Και να επιμελούνται, όχι μόνον

να προσφέρουν ταύτας, αλλά και να τις κατασκευαζουσι με όλην τηνέ

πιμέλειαν, από τις πλέον εκλεκτάς όπου ήμπορουν. Ήγουν την μεν προσ

φοράν του άρτου, να την κατασκευάζουν μόνον από σιτάρι, και όχι ά

πό κανένα άλλο γέννημα, ή σκαλιν, ή κεχρί, ή αραποσίτι, ή τοιούτο

άλλο. Επειδή ο κύριος με το σιτάρι επαρωμοίωσε το πανάγιον σώμα
του, εις το όποιον μετουσιούται ο σιταρένιος άρτος, λέγωντας «Εάν

-μή ο κόκκος του σίτου πεσών εις την γην αποθάνη, αυτός μόνος μέ

ευει, εάν δε αποθανη, πολύν καρπόν φέρει (Ιωάνν. ιε. 24 ) και εις
- - - - - - - - - - - - - - -

- την επιστροφήν του Ασώτου υιού έθυσιάσθη ο μόσχος ο σιτευτός (Λουκ.

κις. 23), ο οποίος είναι το εν τη ευχαριστία σώμα του Κυρίου, κα

ντα τον Θεοφύλακτου Βουλγαρίας ερμηνεύοντα ούτως. «Ο άρτος ον κλώ

μεν, κατά το φαινόμενον μεν εκ σίτου συνεστώς, σιτευτός αν ρηθείη,

» κατά το νοούμενου δε, σαρξ ών, μόσχος αν λεχθείη , Όθεν κατά τον

Αργέντη» (σελ. 81) κανένας από τους ευσεβείς ιερείς δεν ετόλμησε να

λειτουργήση με άλλο τι, έξω απο τον άρτον όπου γίνεται εκ του αλεύ

ρου του σίτου. Όποιος δε ήθελε τολμήσει τούτο, θανασίμως άμαρτάνει.

Και ας μην επή τινας, ότι τούτο δύναται να γένη, αν εξ ανάγκης

δεν ευρεθή σιταρι. Πρόφασις είναι ή τοιαύτη ανάγκη. Διατί σχεδόν όπου

ευρίσκονται άνθρωποι, εκεί δύσκολου είναι να μην ευρίσκεται όμου και

σιτάρι. Όχι δε από σιτάρι μόνον πρέπει οι χριστιανοί να κατασκευά

ζουν τις προσφοράς του άρτου, αλλά και άτο σιτάρι το πλέον εκλεκτών,

το οποίου, με διαφορετικού τρόπον απο το κοινόν ψωμί, πρέπει να το

παστρεύουν, και να το αλήθουν, και να το ζυμώνουν, και να το φουρ

υ, την δε προσφοράς του οίνου, ήτοι το νήμα, πρέπει να το

διαλέγουν και αυτό, όπου να μην είναι ξύδι, ή μούστο, ή πετιμέζι, ή

αλλο τι γέννημα της αμπέλου, αλλά απο μόνον κρασί και κρασί καλον και κοκ

κινου. Διά τι το κόκκινου έχει περισσοτέραν αναλογίαν και όμοιότητα

με το αίμα, εις το οποίον έχει να μεταβληθή εν τοις μυστηρίοις, κατά

τον Αργέντην (Σελ. 87). Διότι εκείνοι όπου τοιαύτας εκλεκτές προσ–

φοράς προσφερουσιν εις τον Θεόν, παρομοιαζουσι με τον Αβελ, του ο
1

ποιου χθη την θυσίαν ο Κύριος. Όσοι δε, όχι από τα καλύτερα,

αλλά ο τα κατώτερα προσφερουσιν εις τον Θεόν, ούτοι με τον
-

καν παρομοιάζουσι, του οποίου δεν εδέχθη τα δώρα ο θεος, αλλά

α απεστράφη, διατί δεν επροσφέρθησαν από τα καλύτερα και

κτα. Περί των οποίων γράφει ο Μέγας Βασίλειος (ερωτήσ. ή

β' περί βαπτίσματος λόγου). Ότι η προσφορά αυτών, όχι μόνον
ρόσδεκτος είναι, αλλά και εις αμαρτίαν λογίζεται, καθώς είπεν ο

Θεος προς τον Καν. «Εάν ορθώς προσενέγκης, ορθώς δε μη διέλης,

ήμαρτες (γεν. δ. 7). Διότι δεν είναι, λέγει, ευπρόσδεκτου εις τον Θεόν το
έργου της εντολής, όταν δεν γένη και κατά την εντολήν του Θεού σ -

1

ε

ελ,

-9, του α. τόμου της σειράς των πατέρων) πρέπει λοιπον, ως επο
- - - - ι - Η τ, -

μεν, οι μεν λακα τοιαύτας προσφοράς να προσφερουσιν εις τον Θεόν,

οι οι ιερείς να διαλέγουσι πέντε τάς πλέον και ητέρας, και αυτός να

μεταχειρίζονται εις τα θεία μυστήρια. Όχι και δεν είναι πέντε, το

ολιγώτερον ολιγώτερον δύω προσφοράς πρέπει να έχουν, και απο μεν

την μια να ευγαίνουν μόνον τον αμνου, και όχι άλλο, από δε την ο
λ

λην έχουσαν σφραγίδας τέσσαρας, να ευγάνουν τις μερίδας τας άλ

λας, καθώς και εις τα μοναστήρια του άγιου όρους έτζι με δύω προσ

φοράς λειτουργούν (και ο έ, του Νικολάου εις δύο τάς προσφοράς ε

διαίρεσεν ανωτέρω), με μίαν δε προσφοράν να μη λειτουργή τινας ιε

ρεύς, ούτε απο μίαν και την αυτήν να ευγάνη τον άμνον, και τας

μερίδας. Διά τι ή προσφορά σημαίνει την κοιλίαν της Θεοτόκου, κα

τά τον άγιον Γερμανον, ή δε Θεοτόκος ένα μονογενή υιον έγέννησε,

και όχι άλλον τινά, Διο έτζι και από μίαν προσφοράν ένας μονογενής άμυός

πρέπει να ευγαίνη, και όχι και άλλων μερίδες. Σημείωσα ότι ό ί. του Νι

κολάου λέγει. Εκείνο όπου γράφει ο Μέγας Βασίλειος εις τά άσκητικά

του, ότι οι μοναχοί όπου κάμνουν μικρά σφάλματα, και εις μικρά
επιτίμια ευρίσκονται, να γίνωνται απ' ευλογίας, ερμηνεύεται, ότι να μή

παίρνουν οι τοιούτοι ευλογίαν, ήτοι αντίδωρον. Ως και ο Βαλσαμων

ερμηνεύων τούτον τον κανόνα το ίδιον λέγει ό δε ή του αγίου Νι

κηφόρου λέγει, ότι οι εν επιτιμίοις όντες μοναχοί πρέπει να συντρώ

γουν και να συμπροσεύχωνται με τους λοιπούς μοναχούς, και άμού με

την εξομολόγησίν των να τρώγουν και ευλογίαν, ήτοι κατακλαστόν και

αντίδωρον. Όχι εναντιούμενος εις τον Μέγα Βασίλειον, αλλά προστε

θες το, όμου με την εξομολόγησΐντων, έδειξεν ότι ο μεν Βασίλειος

λέγει να μή παίρνουν αντίδωρον οι μοναχοί εκείνοι όπου πρό τής εξο

μολογήσεως έλεγχθούν, όπερ είναι βαρύτερου. Αυτός δε λέγει διά τους

μοναχούς όπου προ του να ελεγχθούν ώς αμαρτήσαντες, προφθάσουν και

εξομολογηθούν. Αλλοι δε λέγουσιν, ότι, το απ' ευλογίας γενέσθω, όπου

γράφει ο Βασίλειος, θέλει να ειπή, ότι να απέχουση των θείων μυ

στηρίων. Επειδή ευλογία λέγεται και η θεία ευχαριστία κατ' εκείνο του

Παύλου, «Τον άρτον δν κλώμεν, και το ποτήριον της ευλογίας, ο ευ

•λογούμεν» (ά, Κορινθ, κεφ. 1.), και κατά τον Θεοδώρητου ερμηνεύοντα

το ψαλμικόν εκείνο. «Του Κυρίου ή σωτηρία και επί τον λαόν σου ή

» ευλογία σου». Ήτοι ή θεία ευχαριστία, ή διδομένη εις τον λαόν προς

μεταληψιν. Αλλ' ή προτέρα εξήγησις της ευλογίας είναι αρμοδιοτέρα

Σημείωσαν προς τούτοις, ότι ο ιά. κανών του Νικολάου λέγει, ότι από

τα βιβλία του αγίου Θεοδώρου του Συκεώτου μανθάνομεν, ότι, όσοι διά

αμαρτήματα των είναι εμποδισμένοι από τα θεία μυστήρια, είναι έμπο

δισμένοι ένταυτώ να μη παίρνουν ούτε αντίδωρον. Ο δε Βαλσαμων εις

την ερμηνείαν του ρηθέντος ί, κανόνος του Νικολάου λέγει, ότι αι γυ

ναίκες εκείνα όπου δεν μεταλαμβάνουν τα θεία μυστήρια, πρέπει να

παίρνουν αντίδωρον, διά να μη λάβουν κακήν υποψίαν περί αυτών οι

άνδρες των. Σημείωσα προς τούτοις ότι δεν αμαρτάνει τινάς, αν προσ

φέρη διά τρεις ανθρώπους μίαν προσφορά, ή άττη μίαν κανδήλαν κατά

τον ιά κανόνα του αγίου Νικηφόρου, Όρα και την υποσημείωσιν του

β. τής εν Αντιοχεία, και την του δ. Αποστολικού. Ο δε χαρτοφύλαξ

κλησίας Πέτρος λέγει, ότι δεν είναι δειται ούτε αι προσ

φορα των πορνών γυναικών, ούτε το θυμίαμα. Επειδή και είναι υπο

κατω εις επιτίμιον 396, της βιβλ. Γιούρις Γρακορ και παρά

το β' ). Και ο Σεσσαλονίκης δε Συμεών (αποκρ. μζ)

λέγει, ότι δεν πρέπει να δέχονται αι προσφορα των ανθρώπων εκείνων,
οπτού αμαρτάνουν φανερά, και δεν απέχουν από την αμαρτίαν ορα και

την υποσημείωσαν του κέ τής εν Αγκυρα, Διο και ο Θεός φανερά εμπο

δίζει το να προσφέρουν αι πόρνα τι εις αυτόν, λέγων. «Ου προσο

- σεις μίσθωμα πόρνης, ουδε άλλαγμα κυνος, εις τον οίκον Κυρίου του

» Θεού σου προς πάσαν ευχήν. Ότι βδέλυγμα Κυρίω τω Θεώσου έστι

και αμφοτέρα». Όπερ ρητον δανεισθείς και ο Θεολόγος Γρηγόριος είπε,

Μίσθωμα πόρνης άγνος ου μερίζεται» (εν τους τετραστίχος Ίαμβος. Ο

δε Πατριάρχης Λουκάς λύων τινά ζητήματα μετά της περί αυτόν συνό

δου, λέγει, ότι δεν πρέπει να δεχθή ο ιερεύς την προσφορών εκείνων

όπου απειλούν, και δεν θέλουν να δεχθούν τον κανόνα της άμαρτίας

των. Και οι Απόστολοι εις τας διαταγας των βιβλ. δ. κεφ ς λέγουν,

« Οι εν αμαρτίαις γενόμενοι, και μη μεταγνόντες, ου μόνον ουκ εισα

κουσθήσονται προσευχόμενοι. Αλλά και τον Θεον παροξύνουσιν, υπο

μιμνήσκοντες αυτόν της εαυτών μοχθηρίας. Περιστασθε (ήτοι μη παίρνει

ντε, ούντας τοιαύτας διακονίας, ως άλλαγμα κυνός, και μίσθωμα πορνος,

ίτερα γαρ της νόμος απαγορευτα. Ούτε γαρ Ελισσαίος τα παρά

» του Αζαήλ κομισθέντα ευεξατο, ούτε Αχιάς τα παρά του Τεροβοάμ».

της μεγαλ,

τόμ. των συνοδικών
ν
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κανένας κατήγορος δεν εφάνη να τον κατηγορήση. Όθεν και ο παρών κανών διορίζει, ότι να εξασή η υπόθεση τη δαλη,
θέντος Κληρικού, και ει μεν ευρεθή αξιόπιστος κατήγορος όπου να τον κατηγορή(1)(και άρα τον οδ. Αποστολ και τον τ, της β)

και το έγκλημά του αποδείχθή αληθές διά αξιοπιστων μαρτύρων (άρα και τον οέ, Αποστολ), ας εκβάλλεται από την έκκλησίαν

(2). Ει δε μαρτυρηθή σώφρων και του Κλήρου άξιος, άς μένη εις αυτόν, -

Κανών Π. -- --

Ώστε γνώμη παντός του ιερατείου, οικονόμον αποδειχθήνα έτερον. Εφ' ώ συντέθεται, και ο Επίσκοπος Απόλ

λων, προς το τά της έκκλησίας εις δέον άναλίσκεσθαι,, προς ή ί

Ερμηνεία

αν -

Ο παρών κανών διορίζει ότι με την γνώμην όλου του ιερατεί
- ν

-

1. Ο

νομή καλώς, και να έξοδεύη εις τά π
Ν. --

τηρέσια. Εις τον διορισμών δε
- - αν ν

την επισκοπή, έμελλε νά κατασταθή ο Οικονόμος αυτός. Όρα και τον

εκείνον υποσημείωσιν,

Α

ν

0

-- ------ ΕΣ.-- ν “ε η κ.

δε τουτον του οικονομου, ερωκε γνωμην και ο Επίσχ

λή και

ου να γίνεται άλλος (3) οικονόμος εις την επισκοπή, διά να οικο
- -- ν - -- - ν -- ν

ποντα, ήτοι εις τας αναγκαίας χρειας των χηρών, και πτωχών, τα της εκκλησίας σι
- -- ν ν

οπος Απόλλων, εις τού οποίου, ώς φαίνεται,ν ν -- ν

και μά. Αποστολ. και τονκς" της δ. και την εις
Α

-

------- Κανών ΠΑ".

Αί

έκκλησίας ιδιοποιείσθω.

ν και -- ν -

χήρα, και οι πένητες, και οι παρεπιδημούντες ξένοι πάσης αναπαύσεως άπολαυέτωσαν. Και μή τις τά της

Ερμηνεία

Ο παρών κανών εξήγησις είναι του ανωτέρω. Επειδή γαρ εκείνος έδιώρισε νά έξοδεύωνται διά του οικονόμου τά της έκκλη

σίας πράγματα εις τα πρέποντα ούτος λέγει, ποια είναι τα πρέποντα αυτά, Ότι δηλαδή αι χήρα, και ο πτωχοί, και οι ξένοι

άδελφοι, όπου τύχη να έλθουν εις την επισκοπή, πρέπει να απολαμβάνουν κάθε ανάπαυσιν από τα σιτηρέσια της εκκλησίας,

Και κανένας Επίσκοπος, ή Οικονόμος, να μην οικειοποιήται αυτά, και να τα τρώγη μόνον αυτός. Όρα και τον λή, μάλιστα

δε τον μά. Αποστολικόν.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΑΦΥΓΓΙΩ (ΗΑΦΡΥΓΓΙΩ ΠΑΡΑΛΛΟΙΣ) ΕΠΙΣΚΟΠΩ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΕΓΟ

-- -- ΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ,

Κανών ΙΒ.

Δεδήλωκέμοι ήσή ευλάβεια, ώς τινες τών όνομαζόντων έαυτούς Καθαρούς, προσελθείν βούλονται τή έκκλησία,

"Επειδή τοίνυν ή μεν σύνοδος ή γενομένη εν Νικαία παρά τών μακαρίων Πατέρων ήμών ώρισεν, ώστε χειροτονεί

σθαι τους προσερχομένους, θέλησαν κατά τον τύπον τούτον τους εθέλοντας προσέρχεσθαιτή έκκλησία χειροτονείν.

Είγε ό βίος αυτών δρθός έστι, και μηδέν τούτοις αντίκειται

Ερμηνεία,

Η κανονική αύτη επιστολή διορίζει διά τούς Ναυατιανούς, οίτινες θέλουσι να επιστραφούν προς την ορθόδοξον εκκλησία», λέ
- Ν.αν απειλή και 2, 1.- η , ύνοδ αν ν - - - » ν » 2, ίς τη ορθοδοξί -

γων οτι, επειρη η εν Νικαία πρωτη συνοοος ωρισε να ειροτονουνται οι επιστρεφοντες εκ της κακοοος ας εις ην ορ ορος αν αιρετ
Υ Αν υρεθού ---- κ. ν ν κ. : 2. - Πε -4, -

τικοί, αν ευρεύουν μετα την επιστροφην αξιοι της ιερωσυνης (4). Διά τούτο και εσύ, ώ
Αφούγγιε, θέλ νά χειροτονήσης
Αφρυγγιε, θελησον να χειροτονησης

τους θέλοντας επιστραφήνα προς την έκκλησίαν Ναυατιανούς, εάν η ζωή αυτών φανή μετά την επιστροφήν ανέγκλητος, και κά

νένα εμπόδιον δεν έχη εις το να λάβουν την ιερωσύνην. Όρα και τον ή της ά. -

- ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΑΓΑΘΩΝΙ ΕΠΙΣΚΟΠΩ

Κανών ΙΓ'.

Αγνοών τους της εκκλησίας νόμους ό Μάξιμος, διισχυρίσατο παρανόμω συμβιώσει συνήφθαι. Και επειδή θορυβεί

(1) Όρα ότι ένας και μόνος αξιόπιστος κατήγορος αρκεί εις κατηγο

ρίαν, μάρτυς δε ένας δεν είναι αρκετός, αλλά χρειάζονται να ήναι πολ

λοι, ήγουν πέντε κατά τον Βλάσταριν, ή το ελάχιστον τρεις κατά τον

Ζωναράν. Διά τούτο και ο Ηρακλείας Νικήτας (αποκρ. δ') λέγει, ότι αν

καμμία πόρνη γυναίκα εγγαστρωθή, και ομολογή, με όρκου, ότι έφθειρεν

αυτήν κανένας Ιερεύς, να μη πιστεύεται, αν δεν αποδειχθή το πράγ

μα δι’ αξιοπίστων μαρτύρων. Όθεν πρέπει να αφεθή ό Ιερεύς εις την

κρίσιν του Θεού, και αυτός ποιεί εν τάχει την εκδίκησιν (σώζεται αύ

τη εν χειρογράφος και εν σελ. 310 του Γιούρις Γραικορ).

(2) Εκκλησία εδώ πρέπει να ενοηθούν οι εκκλησιαστικοί και κληρικοί,

από τους όποιους πρέπει να εκβάλλεται ό κατηγορηθείς αυτός Κληρικός

ού γαρ και άπό τόν Κληρον και από την έκκλησίαν όμου, πρέπει να

εκβάλλωνται οι καθαιρεθέντες Κληρικοί, Ότι ουκ έκδικήσεις δις επί το

αυτό κατά τον κέ. Αποστολ. και γ. και λ6. Βασιλ. έξω μόνον αν ο

καθαιρεθείς αυτός πέση και β. εις αμάρτημά τι καθαιρετικών της ιε

ρωσύνης, περί ου όρα, τον αυτόν "Αποστολικόν.

(3) "Ως φαίνεται άλλος ήταν οικονόμος προ του, μή κατά το πρέπον

διοικών τά της εκκλησίας πράγματα και διά τούτο εχρειάσθη να κατα

σταθή οικονόμος άλλος.

(4) Διορίζει δε ή ά. σύνοδος τούτο, όχι καθώς λέγει ό Βαλσαμών

εν τώ ή... κανόνι αυτής, όπου περί των Ναυατιανών λέγει. Αλλά εν τώ

ιθ’ όπου λέγει περί των Παυλμανισάντων, ότι άν αυτοί μετά την επι

στροφήν των ευρεθούν άξιοι, να χειροτονούνται,

52’
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αυτόν το σύνακτον είναι, διεβεβαιώσατο (επειδή αγνοία το παράνομον έδρασεν), έκ συμφώνου απέχεσθαι της παρα

νόμου συμβιώσεως, κάκείνης άγαπώσης τούτο. Εάν τοίνυν δοκιμάσης, ότι τούτο ποιούσιν εκ συμφώνου, και μή άπα

τώσιν (επειδή δεκαετής έστινό χρόνος, εισκοπες μετά τών κατηχουμένων αυτούς συνάγεσθαι τέως, ούτω διοίκη

σον. Eι δε συνοράς, ότι άπατησα βούλονται, και δείται τα κατ' αυτούς έτι τύψεως, όπερ ό Θεός υποβάλλει σοι,

τούτοποίησον, πανταχού προς το επέχον οδηγούμενος. Επί γαρ των τόπων τυγχάνων, τάς γνώμας αυτών μάλ
λον ειδέναι δύνασαι.. -

Ερμηνεία,

Ο Μάξιμος ούτος μή ήξεύρωντας τους νόμους της εκκλησίας, με ισχυρογνωμοσύνη, έλαβε γυναίκα με παράνομον γάμο,

διά τον οποίον και άφωρίσθη από την εκκλησία, και την σύναξιν των πιστών. Επειδή δε έλυπείτο πολλά διατί ήταν ασύνα

κτος, ήγουν άφωρισμένος από τους πιστούς, έβεβαίωσε, ότι έχει να χωρισθή από το παράνομον αυτό συνοικέσιον, όπου κατά

άγνοιαν έπραξε, θελούσης τούτο συμφώνως και της γυναικός. Όθεν ο Θεόφιλος γράφει εις τον Αγάθωνα τούτο, και του λέγει,

ότι, αν δοκιμάση και δή πώς αυτοί τη αληθεια χωρίζονται εκ συμφώνου από τον γάμο αυτόν, και δεν έχουν να απατήσουν την

έκκλησία, στοχαζόμενοι, ότι διά την παρανομίαν των είναι δέκα χρόνους άφωρισμένοι (ι) αν τούτο, λέγω, στοχασθή και δή,

να τους αφήση κατά το παρόν να έμβουν με τους κατηχουμένους εις την έκκλησία, και πάλιν νά ευγαίνουν όμου με αυ

τούς. Είδε και στοχασθή, ότι έχουν να απατήσουν, και ακόμη χρειάζονται παιδεία, να κάμη εις αυτούς εκείνο που ήθελε

τον φωτίσει ο Θεός οδηγούμενος εις κάθε υπόθεσιν προς το επέχον, ήτοι κατά τον στοχασμών, που ήθελε κάμει περί αυτής

με εποχήν και αργοπορία. Διότι ευρισκόμενος εις τον τόπο, όπου ακολουθούν τα πράγματα, εμπορεί να ήξεύρη καλήτερα ά

πό τον Θεόφιλοντάς γνώμας τών εκείσε ανθρώπων, και ακολούθως τον συμφερώτερον τρόπον της τούτων διορθώσεως,

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΑ ΕΠΙΣΚΟΠΩ.

Κανών ΙΔ'.

Νόμιμον πράγμα πεποιήκασιν οι πρεσβύτεροι εν Γεμίνω τη κώμη. Eι αληθεύει ή κομίζουσα το γράμμα Ευστα

θία. Φάσκειγάρ, ότι Κυββάδιον αδικούσαν, και μη βουλομένην αναστείλα την αδικίαν, έχώρισαν της συνάξεως. Έπει

δή τοίνυν εύρον ώς το έαυτής κακών θεραπεύουσα βούλεται συναχθήνα, θέλησον παρασκευάσαι αυτήν, αποθέσθαι

πρώτον την αδικία, και πείσαι μετανοήσα. Ένα ούτως, ει συνήδεις ότι νόμω Θεού προσέρχεται, της συνάξεως ορε

γομένη, επιτρέψης αυτή μετά των λαών συνάγεσθαι, -

Ερμηνεία,

Η παρούσα κανονική επιστολή λέγει, ότι οι Πρεσβύτεροι του χωρίου Γεμίνου άφώρισαν από την εκκλησίαν και την σύναξιν

των πιστών μία γυναίκα, Κυββάδιον ονομαζομένην, διατί αδικεί και άρπαζε τα ξένα πράγματα, και από την αδικίαν δεν ήθε

λε νά άφεθή, κατά το δηλωτικών περί τούτου γράμμα που έφερεν απ’ εκεί ή Ευσταθία. Και ότι ο αφορισμός αυτός που της

έκαμαν, είναι νόμιμος και κανονικός Περί τούτου λοιπόν του ιδίου διορίζων ο Θεόφιλος τον Επίσκοπον Μηνάν του λέγει, ότι, έ

πειδή ή άδικος γυνή αύτη ηθέλησε και υπεσχέθη νά ιατρεύση το κακόν αυτό, και την αδικίαν που έκαμε, και ούτω να λυθή

από τον αφορισμών, και να δεχθή εις την έκκλησία». Επιμελήσουνά την καταπείσης να αποβάλλη πρώτον την άδικία, ήτοι να

επιστρέψη πίσω τα ξένα πράγματα, όπου ήρπασε, και να μετανοήση προς τον Θεόν διά νά συγχωρηθή ή άμαρτία της αύ

τη. Και άφ’ ου ταύτα κάμη, εάν καταλάβης ότι με θείον νόμο», ήτοι με άγαθήν συνείδησιν, και διά τόν Θεόν, και όχι διά

μόνην την καταισχύνην των ανθρώπων, καταφεύγει εις την έκκλησία, και ορέγεται να συνάζεται με τους λοιπούς Χριστιανούς

έντή έκκλησία, συγχώρησε την νά εκκλησιασθή Όρα και τον γ. Γρηγορίου του Θαυματουργού,

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

Ο ε, άγιος Πατήρ ημών Κύριλλος ο ανεψιός του Θεοφίλου, κατά το 412 (2) κατέστη της Αλεξανδρείας Αρχιεπίσκο

πος, και του θείου διάδοχος. Επειδή δε και αποθανόντα έχθρεύετο τον θείον Χρυσόστομον, διά την πρόληψιν και προσπάθειαν

οπού είχεν εις τον έχθρών του Χρυσοστόμου Θεόφιλον τον θεόν του, εφάνη εις αυτόν ή Θεοτόκος και του είπε να βάλη τον

Χρυσόστομο, εις τα ιερά δίπτυχα, δ και έποίησε, μετανοήσας διά την προτέραν δυσμένεια» (3) Αποδιώξας δε όλους τους Ε

βραίους που ήταν εις Αλεξάνδρειαν (4). Και κατά των τότε αιρετικών πόλεμον πνευματικών εκίνησε, μάλιστα δε κατά Νεστορίου, τον

οποίον μή δυνηθεις να επιστρέψη από την πλάνην, ούτε με τα παρακλητικά γράμματα όπου πρότερον του έστελεν, ούτε με

(1) Ο δε Βαλσαμών λέγει, επειδή αυτοί δέκα χρόνους έχουν όπου συ- (2) ο Φαβρίκι, εν τεύχ. 8. σελ.553.

νοικούν, δυσκόλως δύνανται να χωρισθούν, και μήπως διά την πολυ- (3) ο Νικηφόρος έν βιβλ. ιδ', κεφ. 28. η -

χρόνου συνοίκησιν ταύτην, απατήσουν την εκκλησίαν. Αλλά τούτο εάν (4) ο Νικιφόρ. αυτόθι κεφ. 14 και ο Κάβ. τόμ. 1. σελ. 391,

έτζ, νοθή, πρεπει να συναφθή, όχι με την προηγουμένην περίοδον, όπερ

ουκ έχει ο κανών, αλλά με την επομένη, με το, είδε και στοχασθή

ότι έχουν να απατήσουν κτλ. - -

------------------

---------------------------------- ,
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την τοπικήν σύνοδο, την οποίαν ήθροισε κατ' αυτού, έν Αλεξανδρεία ενέτει 326 (1). Εν ή και τους δώδεκα αναθεματισμούς

κατά της αρέσεως εκείνου εξέδωκε, τέλος, έπεισε τον βασιλέα Θεοδόσιο, και έποίησε την Οικουμενικήν γ. σύνοδο, (περί ής
- - - - Αν - η 24 ιτής, διά της οποίας τον δυσσεβή καθελε Νεστό Εν έ

εις τά εκείνης προλεγόμενα) αυτός προεξάρχων αυτής, διά της οποίας τον δυσσεβή καθελε Νεστόριον. Εν έτει δε 444

(2) άπήλθε προς Κύριον. Τάδε συγγράμματα τούτου τα εν Παρισίοις έκδεδομένα εν έτει 1638 εις επτά τόμους συναριθμούν

ται, κοντά εις τα οποία και η Κανονική αύτη επιστολή σώζεται, αναγκαία ούσα εις την της εκκλησίας σύστασιν, διηρημένη εις

κανόνας, τέσσαρας μεν κατά τον Βαλσαμώνα, εις πέντε δε, κατά τον Αριστηνόν, εις τον οποίον και ημείς ακολουθήσαμεν. Ο
Α -- ν

δε Δόμνος ούτος, προς όνεπιστέλλεται, ήτον Πατριάρχης Αντιοχείας (3) επικυρούται δε η επιστολή αύτη, αορίστως μεν από

τον ά της δ. και ά., τής ζ. ώρισμένως δε από τον β' της οικουμενικής ς" και διά της επικυρώσεως ταύτης οικουμενικήν τρόης ν της ρ μ. » ν ν - ν Λ, - κ ν ι -- η Α - - ν ν μ. ε ρ

πον τινά άναλαμβάνει δύναμιν (4). Ευρίσκεται δε έντώ β' τόμ. τών Πανδέκτων, και εν τη αρχή του β' τόμ. των Συνοδικών.

Οι Ε. Κανόνες του εν άγιος πατρός ημών Κυρίλλου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας ερμηνευόμενοι, εις

ούς διαιρούνται, ή προς Δόμνον Αντιοχείας, και ή πρός τούς έν Λιβύη Επισκόπους, κανο

νικα αυτού επιστολαί. Η πρός Δόμνον κανονική επιστολή

Κανών Α.

Εκαστα των καθ' ημάς πραγμάτων, όταν ευθυφέρηται κανονικής ευταξίας, ουδένα μεν έντίκτει θόρυβον ημίν,

απαλλάττει δε, και της παρά τινων δυσφημίας, μάλλον δε και τάς παρά των εύφρονούντων εύφημίας ημίν προ

ξενεί. Τις γαρ ουκ άν αποδέξοιτο ψηφον απροσκλινή, ήπερ αν γένοιτο παρά τινων, ή πώς το κρίνεν ορθώς, και

έννόμως ουκ άνεπίπληκτον έσται, μάλλον δε παντός επαίνου μεστόν, και ταύτα γράφω νυν, της σής θεοσεβείας

έν τοις έαυτής γράμμασι, τους σταλείσι προς εμέντε και τον όσιώτατον, και θεοφιλέστατον άδελφόν ήμων, και

συνεπίσκοπον Πρόκλον, Επίσκοπον μεν όνομαζούσης τον ευλαβέστατον και θεοφιλέστατον Πέτρον αυτού κλαίοντος,

και της εκνεμηθείσης αυτώ εκκλησίας, παρανόμως κεκινήσθαι λέγοντας: "Ηνδ ακόλουθο, ή και το της ιερωσύνης

όνομα μετά του θείου πράγματος έχειν αυτών, ήγουν επερμή ήν άξιος του προεστάναι θείου θυσιαστηρίου, μηδ

αυτή τιμάσθαι τή κλήσει της επισκοπής. Αλλ' ίσως δόξεαν άν τη σήθεοσεβεία σκληρός είναι τις, και άφλάλ

ληλος ό παρ' έμού λόγος. Έχει δε ουχ ούτω κατά το αληθές. Ελεήσαι γάρ τάχα που νομίζομεν τον Πρεσβύτην,

μόνην αυτώ την κλήσνάφέντες, μακρώ δέήν άμενον έννοήσαι και το έτερον. Φάσκει γάρ δύνασθαι μεν συστή

να τη οικεία υπολήψει, ού λαβείν δε καιρόν απολογίας, ούτε μήνάκρόασιν αυτώ προστεθήναι κανονικήν. Ειδ έγε

γόνε τι τοιούτον, αυτή των υπομνημάτων ή σύστασις διήλεγξεναν αυτόν, ή άλόντα τους αιτιάμασιν ένοχον άπο

πεφασμένον, και ουδέν έχοντα λοιπόν ειπείν ώς ήδικημένον, ή γούν ελεύθερον άπoφήνασα, πάλιν έδδου το προε

στάνα της έκκλησίας, ή και υπό χείρα γέγονε την έαυτού. Ουδενός δε πεπραγμένου τοιούτου καταβοά του πράγ

ματος, (και άδικίαν αφόρητον υποστήναι φησί, και άθέσμως έκβεβλήσθαι). Προσεπάγει δε, ότι και ήρπάγη πάντα τα

προσόντα αυτώ χρήματα. Η ση το γαρούν όσιότης έννοούσα, και το τους θείος κανόσι δοκούν, και το πρέπον τη

έκκλησία, και τους τεταγμένος εις Ιεράν λειτουργίαν. Έτι δε προς τούτοις, κατά παρ’ ημών δυσωπηθείσα γράμε

ματα, στησάτω του πρεσβύτου το δάκρυον. Και ει μεν έλατοδικάσασθαι προς τους επάγοντας αυτά τας αιτίας

δικαζέσθω κατά το ειωθός επί της σής θεοσεβείας. Συμπαρόντων δηλονότι τών υπό την αυτού χειρα θεοσεβεστά

των Επισκόπων. Εκτός ειμή παραιτοϊτότινας, ώς υπόπτους. Ουδένα μέν γάρ των θεοσεβεστάτων Επισκόπων

εχθρά φρονείν αδελφώ πιστεύομεν. Ένα δε μη πρόφασις αύτη γένητα, την έσομένην επ' αυτώ κρίσιν παραλύουσα,

προς το μη ένδικη πεποιείσθαι δοκεί, ουδέν έστι το λυπούν άπείνα του συνεδρίου των εν υποψία τινάς,

Ερμηνεία

Αρχίζωντας ο Αγιος την παρούσαν επιστολήν λέγει, ότι κάθε πράγμα εκκλησιαστικών, όταν γίνεται κατά την ευταξία των

ιερών κανόνων, όχι μόνον δεν προξενεί εις ημάς τους ιερωμένους καμμίαν ταραχή, και δυσφημία, αλλά μάλιστα και έπα,

νους, από τους φρονίμους και διακριτικούς. Ποιος γαρ δεν έπαινεί την άφιλοπρόσωπον και δικαίαν απόφασιν ή πώς δεν είναι

έξω από κάθε επίπληξιν και κατηγορία, ή ορθή και νόμιμος κρίσις, κα γεμάτη από κάθε ευφημιαν και έπαινον; ούτω προ

αμάτας, έρχεται εις την υπόθεσίν του, και λέγει προς τον Δόμνο, Αυτά σου γράφω, διά τι εις τα γράμματα όπου έστειλες, τό

σαν εις εμένα, όσον και εις τον συναδελφόν μας Κωνσταντινουπόλεως. Πρόκλον, σύμέν όνομάζεις Επίσκοπον τον ευλαβέστατον

Πέτρον, αυτός δε εξ έναντίας, ερχόμενος εις ημάς, κλαίει και οδύρεται λέγων, ότι αδίκως και παραλόγως εξώσθη παρά σου

άπό τήν δοθείσαν Επισκοπή του ήταν δε πρέπον, ή να έχη και το όνομα της επισκοπής, και το πράγμα, ήτοι την επισκοπή,

(1) Ο Κάβ. αυτόθι. οραστήσωμεν αυτόν τον φωστήρα και του χορού των Πατέρων από

(2) Ο τε Φαβρίκι. και ο Κάβ. αυτόθι. δεσμου.» Και πάλιν φησίν. «Ουδείς των πατέρων το πάγιου, και α

------------------ - - - -------------------------------------------------------

(3) Σημείωσα ότι άλλην μίαν επιστολήν στέλλει ο θείος Κύριλλος

προς τον αυτόν Δόμνου, και άλλην μίαν ο Κωνσταντινουπόλεως Πρό

κλος, την αυτήν σχεδόν περιεχούσης υπόθεσιν με την της παρούσης,

αίτινες ευρίσκονται εν τη εδ. πράξει της δ. συνόδου τόμ. β. τών συ

νοδικ. σελ. 192–193. --

(4) Περί της φράσεως του αγίου Κυρίλλου γράφει ταύτα ό Φώτιος

(ε» Κώδ. 49) κό δε λόγος αυτώ πεποιημένος, και εις ιδιάζουσαν ιδέαν

έκβεβιασμένος, και οιον λελυμένη, και το μέτρον υπερορώσα ποίησις».

Τον θείον τούτον Κύριλλον Αναστάσιος ό Σιναΐτης εν τη Οδηγώ (κεφ.

ζ) σφραγίδα των Πατέρων καλεί. Και πάλιν (εν κερ, ή) λέγει: «Παρα

αμείωτον, και αιώνιον, και ανεξάλειπτου των Χριστού φύσεων ειρηκε,

νώς ό θεοφόρος Κύριλλος. Οι μεν γαρ μακάριοι Πατέρες τον αριθμόν

ειρήκκσιν,» ό δε τρισμακάριστος Κύριλλος, μετά του αριθμού, την α

ανεξάλειπτον και τηρουμένην άει τών φύσεων διαμονήν μετά την ένωσιν.

» Εύ σοι μένοι το φωστήρ και πυρσε και στύλο της αληθείας, Παύλο,

δε του Έμέσσης διδάσκοντος εν Αλεξανδρεία και επαινούντος του Κύριλλου

παρόντα, ο λαός έβόα περί Κυρίλλου, ο Τόν πατέρα των Επισκόπων, Κύριε,

σώσον, (σελ.955 της δωδεκαβίβλ. Δοσιθ). Ο δε Αγάθων πάπας εν τή άνα

φορά ονομάζει τον Κύριλλον, συστατικών της αληθείας κήρυκ,

-------------------- --
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ή αν δεν ήταν άξιος να έχη την επισκοπήν και την Αρχιερωσύνην, ουδέ με το όνομα του Επισκόπου να τιμάται, καθώς δηλ.

εσύ τον ονομάζεις. Ο γάρ Επίσκοπος, επισκοπής λέγεται και είναι Επίσκοπος, και όχι μόνον και καθ' εαυτό, με το νά ήνα

τα δύω ταύτα ονόματα του Επισκόπου και της επισκοπής, ένα με το άλλο συνδεδεμένα και σχετικά. Είδε και ίσως ήθελε σού

φανή σκληρών και άφιλάδελφον τούτ’ όπου λέγω, τό νά μή λέγεται δηλονότι Επίσκοπος, αν δεν έχη και την επισκοπή, όμως

τή αληθεια δεν είναι σκληρό. Διότι ήμες λογιάζομεν (όρα πώς πληθυντικώς ομιλεί ο "Αγιος, βάλλωντας και το έδικό του πρό

σωπον, διά νά κάμη τον λόγον ανεπαχθέστερον και πλέον ευπαράδεκτο»), πώς εκάμαμεν έλεος εις τον γέροντα αυτόν Πέτρον,

με το να τον ονομάζωμεν με ψιλον όνομα Επίσκοπο, καλλιώτερα όμως ήθελαμεν ελεήσει αυτόν, αν έστοχαζόμεθα νά του

κάμωμεν, και το άλλο. Ποιον; το να δώσωμεν εις αυτόν καιρών να απολογηθή, και το να ακροασθώμεν και τα δικαιολογήμα

τάτου, καθώς οι θείοι κανόνες διατάζουσιν. Επειδή και αυτός λέγει, ότι, αν ταύτα του εδίδοντο, και έπι συνόδου εκρίνετο, έδύνετο

να αποδείξη τον εαυτόν του αθώον και αναίτιον, από εκείνα όπου κατηγορείται. Και βεβαιότατα, άν τούτο εγίνετο, αυτή ή έγ

γραφος απόφασις που ήθελεν έκδοθή περί της υποθέσεώς του, ει μεν αυτός ήτον πταιστης, ήθελε τον ελέγχει εις το να μην

έχη πλέον να ειπή, ότι αδικήθηκα. Είδε πάλιν ήταν αθώος, ήθελε δώσει εις αυτόν την επισκοπή του. Επειδή δε τοιαύτη συ–

νοδική κρίσις και απόφασις δεν έγινε περί αυτού, φωνάζει και λέγει, ότι έλαβεν ανυπόφορον άδικία, και παρανόμως έξεβλήθη

από την επισκοπή του. Και προς τούτος λέγει, ότι όλα τα άσπρα όπου είχε, του τα άρπασαν. Ταύτα ειπών ο άγιος, τώρα

επιστρέφει προς τον Δόμνον και του λέγει. Λοιπόν ή οσιότης σου, ένα μεν διά τί ήξεύρεις τι διορίζουσιν οι θείοι κανόνες (ότιρέφει ρος κομ, ν γει ν ν ν μ. αν ηξευρ Σ Α ν ν ς

- ν »

δηλαδή νά μή κατακρίνεται τίνας προ συνοδικής κρίσεως και διαγνώσεως, και άρα τον οδ. Αποστολ. και την έν εκείνω συμ

φωνία), και ποιον είναι το πρέπει εις την έκκλησία, και τους της εκκλησίας λειτουργούς (όπερ έστιν ή κατά κανόνας δικαιοσύνη),

και άλλο δε, αιδεσθείσα τα εδικά μου γράμματα, ας παύση του γέροντος τα δάκρυα. Και ει μεν αυτός θέλει να κριθή με τους
- -- ν. -

κατηγόρους του, ας κριθή έμπροσθεν εις την θεοσέβειάνσου, παρόντων και των υποκειμένων αυτού (1) Επισκόπων. Έξω μόνον

άν υποπτεύεται τινας, ώς έχθρούς του, και διά τούτο δεν θέλη να ήναι παρόντες. Ημείς γαρ, αγκαλά και πιστεύωμεν, ότι

κανένας Επίσκοπος δεν είναι εχθρός κατά άλλου συναδελφού του, μ' όλον τούτο, διά νά μή γένη ή παρουσία των υποπτευομέ

νων παρ’ αυτού, αιτία να μη θεωρηθή ή κρίσις του, και με το να νομίζη ότι έχει να αδικηθή παρ' αυτών, ας λείψουν οι ύποπτοι
- - - -

από την χωρικήν ταύτην περί αυτού σύνοδον (2). - -

Κανών Β.

Τά δε αδίκως ληφθέντα παρ' αυτού χρήματα, αναδοθήναι δίκαιον κατά δύω τρόπους. Πρώτον μεν, ότι ουδέ έ

χρήν όλως γενέσθαι τι τοιούτον. Και ότι λυπεί σφόδρα, και εις εσχάτην ακηδίαν καταφέρει τους άπανταχόσε γής

όντας θεοσεβεστάτους Επισκόπους, το άπαιτείσθαι λόγους της οικονομίας των παραπιπτόντων αυτούς αναλωμά

των, είτε εκ προσόδων εκκλησιαστικών, είτούν και από της τινών καρποφορίας. Έκαστος γαρ ημών των ιδίων

καρών (3) δώσει λόγο, τω παντων κριτή, Κειμήλια μεν γαρ, και κτήσεις ακινήτους, άνεκποιήτους τας έκκκλη

σίας σώζεσθαι χρή. Θαρρείσθαι δε τους κατά καιρον την θείαν διέποντας ιερωσύνην, των παραπιπτόντων αναλω

μάτων την οικονομίαν. --

Ερμηνεία,

Ακόλουθος είναι ο παρών κανών με τον ανωτέρω. Λέγει γάρ ότι είναι δίκαιον να δοθούν εις τον ρηθέντα Επίσκοπον Πέτρον,

τα άσπρα όπου του ήρπασαν αδίκως (όρα τον γ. Γρηγορ, του Θαυματουργού) διά δύω αίτια, ά. διά τι ήταν άδικον πράγμα να

του άρπάσουν όλως αυτά από την αρχή, και β. διά τι πολλά λυπεί, και εις μεγάλην αμέλειαν βάλλει τους Επισκόπους εκάστης

έπαρχίας, το να χρεωστούν να δίδουν λογαριασμούς διά τά έξοδα όπου κάμνουν εις τας επαρχίας των, τα οποία έρχονται εις

αυτούς, ή από τα σιτηρέσια όπου ήθελον φέρει τινές, ή από τας καρποφορίας των υποστατικών της Επισκοπής. Επειδή και καθ'

ένας από τους Επισκόπους, έχει να δώση λογαριασμών εις τον Θεόν διά τα έξοδα όπου έκαμεν, εις όλον τον καιρών όπου έπι

σκόπευε. Διότι, τα μεν ιερά κειμήλια, και τα ακίνητα υποστατικά των Μητροπόλεων και εκκλησιών, πρέπει να σώζωνται εις αυτάς

αναπόσπατα και αναφαίρετα, την δε οικονομίαν των εξόδων που τυχαίνουσιν εις αυτάς, πρέπει να εμπιστεύονται οι κατά και

ρούς Μητροπολίται και Αρχιερείς. Διά το ανύποπτο όμως, πρέπει να έχουν και Οικονόμους, οίτινες κατά την γνώμην των Επι

σκόπων να διοικούσιν άπαντα τα της εκκλησίας έσοδάτε και έξοδα, και άρα τον λή, και μά. Αποστολικόν,

Κανών Γ.

Τους δε της παραιτήσεως λιβέλλους, ού κατά προαίρεσιν οικείαν, άλλ’ ώς έξ ανάγκης, και φόβου, και της τι

νών άπειλής επίδούναι φησί. Και έτέρως δε, πράγμά έστιν, ούτε τους της εκκλησίας αρέσκονθεσμούς, το λιβέλλους

παραιτήσεων προσάγεντινής των ιερουργών, ε: γάρ εισιν άξιοι του λειτουργεί, έστωσαν εν τούτω. Eι δε άνά

ξοι, μή από παραιτήσεως έξτωσαν, κατεγνωσμένοι δε μάλλον έπι πράγμασιν, ών άν τις πολλήν ποιήσατο την

καταβοήν, ώς έξω τε εχόντων (4) πάσης ακολουθίας. Πρόσεπε την παρά σοι αδελφότητα. Σε ή συν ημίν εν Κυ

ρίω προσαγορεύει,

(1) Ο δε Βαλσαμών δεν ήξεύρωδιά ποίαν αφορμήν λέγει, ότι να ήνα

παρόντες εις την σύνοδον, όχι οι υπό τον Πέτρον Επίσκοποι, αλλά

οι υπό τον Δόμνου. Φησί γαρ δικασθήτω παρά σοί, και τους υπό σε

Επισκόπους, εις καιρόν όπου ο κανών λέγει διά τους Επισκόπους αυτού,

του Πέτρου δηλ. - -

(2) Ούτω και ο θείος Χρυσόστομος έγραψεν εις την κατ' αυτού επί

την Δούν συναχθείσαν σύνοδον, ότι παραιτείται και δεν θέλει να ήναι

ώς κριται εις την σύνοδον, ο Θεόφιλος Αλεξανδρείας, ο Ακάκιος, ό Σευη

ριανός, και ο Αντίοχος Διά τί ήταν αυτοί, και κατήγοροι, και δικαστα,

και εχθροί του φανεροί. Και ότι, αν αυτοί οι τέσσαρες λείψουν απο

την σύνοδον, έχει να υπάγη προς αυτήν και να κριθή. Είδε και είναι

αυτοί κριτα, δεν θέλει υπάγει ποτέ, καθώς ούτε εκείνοι τους ευγαλαν,

ούτε αυτός υπηγε (Σελ. 332 του ά., τόμ. των συνοδικών),

(3) Εν άλλοις, κακών.

(1) Ε! άλλοις, τρεχόντων,
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Ερμηνεία,

"Ο προέβηθείς Επίσκοπος Πέτρος φαίνεται, ότι έδωκε και παραίτησιν έγγραφο, ότι παραιτείται την επαρχίαν του. Περί τού

του ούν ο παρών κανών λέγει. Ότι την τοιαύτην παραίτησιν δεν έδωκε θεληματικώς, και με την εδική του προαίρεσιν, ώς

ομολογεί, αλλ' εξ ανάγκης, από φόβοι και φοβερισμούς τνων, όπου του έκαμαν να τον κακοποιήσουν. Έπειτα δε και αν τυχόν

θεληματικώς έδωκε την τοιαύτην παραίτησιν, όμως το να δίδουν τινές Επίσκοποι εγγράφους παραιτήσεις, ότι παραιτούνται τάς

έπισκοπάς και επαρχίας των, τούτο δεν είναι αρεστών εις τους κανόνας της εκκλησίας, ταυτόν ειπείν, ότι είναι παρά κανόνας

και άτοπον. Διότι, ει μεν οι Επίσκοποι αυτοί είναι άξιοι να έχουν την αρχιερωσύνη, ας μένουσιν εις αυτήν, και ας μη πα

ραιτούνται. Όχι και είναι ανάξιοι, ας μην ευγαίνουν από τις επαρχίας των, ώς τάχα παραιτούμενοι, αλλά μάλλον ως κατα

κεκριμένοι διά άτοπα που έκαμαν (1) τα οποία ήθελε κατηγορήσει μεγάλος τινάς, ώς έξω όντα πάσης ακολουθίας των ιερών

κανόνων, ήτοι ώς πάντα παράνομα και ακανόνιστα. (Είδε ταύτα ήθελε κατηγορήση τινάς, πρόδηλονότι ώς φανερώς πραχθέντα,

και ώς έγνωσμένα εις αυτόν, και μαρτυρούμενα παρ’ άλλων, ήθελε τά κατηγορήσει. Ουδείς γαρ, τά άγνωστα και κρύφια κατη

: Είδε τούτο, έπεται εξ αντιδιαστολής, ότι δύναται ο Επίσκοπος να παραιτητα και χωρίς να κατακριθή φανερά, όταν

δηλαδή, ή προ της Αρχιερωσύνης, ή και μετά την Αρχιερωσύνην, ήθελε πράξει κρυφίως κανένα αμάρτημα, κωλυτικών και κα

θαιρετικών τής Αρχιερωσύνης, Α το όποιον εξομολογίες εις πνευματιών πατέρα κα ελεγχόμενος υπ τις συνειδήσεως, ομού με

τη ιεροπραξία της Αρχιερωσύνης, παραιτείται και την Επισκοπή. Και άρα τον θ%, της ά και την επιστολήν της γ' και τον

ις. τής ά. β. - -

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΛΙΒΥΗΝ, ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙΣ

Κανών Δ.

Παντός του χρησίμου, και αναγκαίου προς οικοδομήν των λαών, τελούντος δε εις υπόληψιν των άγιων έκκλη

σιών, φροντίδα ποιεσθαι χρή. «Γέγραπτα γαρ, ότι ευλαβείς ποιείτε τους υιούς Ισραήλ». Μοναστηρίων. Αυτά θα

τοίνυν πατέρες τών κατά την Θηβαίων έπαρχίαν, άνδρες ευσεβείς, και ουκ άθαύμαστον έχοντες πολιτείαν, έλθόν

τες έν Αλεξανδρεία, έρωτώμενοί τε παρ' εμού την κατάστασιν τών αυτόσε Μοναστηρίων, εδίδασκαν ότι σκανδαλί

ζονται πολλοί διά την τοιαύτην αιτίαν. Νεωστί γεγαμη κότες τινές, και οιον εξ αυτών καταβάντες των νυμφώνων,

συναρπάζουσι τινας των θεοφιλεστάτων Επισκόπων, και ουδενός τάχα που τα κατ' αυτούς καταγγέλλοντος, χειρο

τονούνται Κληρικοί, ήγουν Πρεσβύτεροι. Έτεροι δέ τινες, εξ αυτών των μοναστηρίων ώς άτακτοι έκβαλλόμενοι

πάλιν, υποτρέχουσι τας χειροτονίας. Και γενόμενοι Κληρικοί, εισέρχονται και έναυτούς τους Μοναστηρίοις όθενέκ

βέβληνται. Και βούλονται προσφέρει, και όσα Κληρικούς έθος πληρούν, και ταύτα δράν, ώς και τινας των εδό

των αυτούς, παραιτείσθαι και τας συνάξεις, και μη ανέχεσθαι κοινωνεί, λειτουργούντων εκείνων. Επειδή τοίνυν

προς οικοδομήν, ώς έφην, των λαών πάντα χρή πράττεσθαι παρ' ημών, επιτηρείτω ταύτα ή θεοσέβεια ύμών. Και

ει μέλλοι τις χειροτονείσθαι Κληρικός, περιεργαζέσθω τον βίον αυτού. Και πότερόν ποτε, γαμετην έχει, ή ού.

Και πώς, και πότε, ηγάγετο. Και εί απέσχετο. Και είμή τις έστι των εκβεβλημένων, ή παρ’ ετέρου θεοσεβεστά

του Επισκόπου, η έκ Μοναστηρίου. Και τότε χειροτονείτω αδιάβλητον ευρεθέντα. Τηρήσωμεν γαρ ούτω καθαρόν,

και το έαυτών συνεδός, και αδιάβλητον την ιεράν και σεπτην λειτουργίαν.

Ερμηνεία, -

- ν ν - αν - 1 - - ν Ν ν -

Το μεν προοίμιον της παρούσης επιστολής λέγει, ότι οι: πρέπει να φροντίζουν διά κάθε πράγμα αναγκαίον και
ν ν ν ν ν ν- -- -- ν ν - - 1 - , -- - ν ν -

χρήσιμον, τόσον εις την οικοδομήν και ωφέλειαν του λαού, όσον και εις την καλήν υπόληψιν και δόξαν των άγιων εκκλησιών,

-7 υλα

» η - ν - - ν - -- κ α ν Σ Α". - - - ν - η 2 ν » ν

ταυτόν ειπείν των εκκλησιαστικών τε και Κληρικών. Διότι είναι γεγραμμένο, ευλαβείς ποιείτε τους υιούς Ισραήλ. Ακολούθως
-- * -- αν -- - r - - -- ν

δε ή επιστολή αναφέρει εις τους Επισκόπους, ότι μερικοί πατέρες Θηβαίοι, θαυμαστοί και ενάρετοι άνδρες, έλθόντες εις την
- αν και - - -Αλεξάνδρεια, και ερ ν

ν ν

ν

-

ν ν - - - ν -- ν » - νΑ ι » » αν

ωτηθέντες παρά του αγίου περί της καταστάσεως των εκείσε Μοναστηρίων, έδιηγήθηκαν εις αυτόν, ότι με
ι -- - Σ -- - » ν α -

κοινωσε ύπανδρευμένοι άπτοπ κατά συναρπαγήν τους Αρχιερείς, και χειροτονούσιν αυτούς Κληρικούς και ιερείς, χωρίς
ν ν ν » -- - Α ν Α

να φανερώση τινάς εις αυτούς προτού, την των τοιούτων πολιτεία και ζωήν. Kα -

- ν

τι άλλοι πάλιν διωκόμενοι από τα Μονα4 - - η ν υ- 21 - ν ν ν 2 - λό - *...- - κι – -- ν - - - - - – η ν

στήριά των διά τάς αταξίας των, με τρόπον απατηλών χειροτονούνται, και πάλιν επιστρέφουσιν εις τα ίδια Μοναστήρια, από τα

άλλας ιεροπραξίας να κάμνουν, τας άνηκούσας εις τους ιερείς

---- ΕΣ, ". θ -------- - " θέλ - ν λ ---- N, ") -κι -

οποία ερωχνησαν, και θέλουν να λειτουργουν εις αυτα, και τας
ν - ν - ν ν -------- - ν -

Ωστε όπου εκ τούτου, μερικοί αδελφοί, γνώσκοντες την φαύλην πολιτείαν αυτών, αναχωρούσαν από τις λειτουργίας των, και δεν το
- - - » -- αν - - 1 ν - -ν

υπομένουν να κοινωνούν παρ' αυτών. Οθεν, επειδή, ως προείπον, χρέος έχομεν να πράττωμεν τά εις οικοδομήν των λαών συν
- - - - - - - -

-

- - -
--

τείνοντα, ας προσέχη εις αυτά ή εδική σας θεοσέβεια, ώ, Επίσκοποι, και όταν θέλη, τινάς να χειροτονηθή, περιεργάζεσθε τηνΑ. ν ν. - λι -ο Η 1 9 ν ν 9 ι Ίι ν ν. - - ι - , 1, νο Α

ν -- ν - -- - - Υ - ν -- - ν ν

ζωήν του, καλή είναι ή κακή, και αν έχη γυναίκα, ή όχι. Και πώς, και πότε επήρεν αυτήν, και αν έχώρισεν από την σαρ

-

»

ι

τ

-

Λ.

-
-

- - - -

λημα». Επειδή, λέγω,

-

-

(1) . Επειδή δε ό θείος Χρυσόστομ. διορίζει να παραιτούνται από την οργήν, δεύτερον χαλεπώτερου προσθέντα πή- ε - ι ι ν ε ν - ν - - --

νομια και μαχη ακο

1- ν - - - - - - r - - - - - - - - - , ----- , -- -- - -- -- -

την Ιερωσύνην, και εκείνοι ακόμη οι Ιερωμένοι όπου δεν έλεγχθούν φα- ταυτα γραφει ο θείος Χρυσοστομ. Tνα μή α

- - - - - -- - - - - - - , - - -- , -- ο Π. -- , ------ -- - - - - - ---- , ----- , ----- -- -νερά, διά τα κρυφα αμαρτήματα όπου έκαμαν. Ούτω γράφων (λόγ γ. νονοί μεταξυ των του Πιεύματος, πρέπει - Α. προσυπονται, οτι οι

περί ιερωσ) - Eχρήν δε, ομαι, τοσαύτην του πράγματος έχειν της Ιερωσύνης έκβαλλόμενοι, να μην είναι μόνον κατακεκριμένοι απο
- - ε - ν ν - ν -- - -- - - ν - - - - - - - - - - - - -

ευλάβεια. Ως και την αρχήν εκφυγείν του όγκου, και μετά το γε- τον λαου δια αμαρτήματα των φανερά, αλλά και από την συνειδησιν
ν

ανέσθαι εν αυτή, μη περιμένειν τας παρ' ετέρων κρίσεις, είτοτε συμ

βαίνη αμάρτημα καθαίρεσιν ικανών εργαζεσθαι. Αλλά παραλαβόντα εκ

βαλύειν έχυτου της αρχής, Ούτω μεν γαρ και έλεον επισπασασθαι

-παρά Θεού εικός ή» Το δε αντέχεσθαι παρά το πρέπον της α'

σας εαυτόν αποστερεύν συγγνώμης έστι, και μάλλον εκκαίειν του Θεού

των, διά αμαρτήματα των κρυφα. Καθώς λέγει ο χρυσούς ούτος άγιος.

Ταυτόν ειπείν να παραιτούνται και προ συνοδικής διαγνώσεως. Προσ

τεθέντες αεί εις τό της παραιτήσεώς των γραμμα, ότι ύπο της συνει

δήσεώς των ελεγχόμενοι δια την αναξιότητά των παραιτούν. Και ορα

εν τω τέλει της βίβλου τον κανονικών τύπου της παραιτήσεως,

- - --
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ν - -

κικήν μίξιν αυτής. Τούτο γάρ δηλοι το απέσχετο (!), και αν δεν ήνα, διωγμένος από Μοναστήριο, ή άλλον Επίσκοπο. Και
-- - - - - - - ν

αφού ταύτα εξετάσετε και ευρήτε αυτόν άκατηγόρητο, τότε να τον χειροτονήσει Διά τί με την τοιαύτην δι εξετάσεως χειροτο
- α - - ΟΙ- 1 ν ν

νία, και την εδικήν μας συνείδησιν θέλομεν φυλάξει καθαρά, και την θείαν Ιερωσύνηνάκατηγόρητον. Όρα και τον π. Απος.

Κανών Ε.

τα τι ή: Εάν δε χωρισμόν ύπομένωσίτινες, επιτημηθέντες πταισμάτων ένεκα εταμέλλοντα τελετών Κατη
ισ . τη - ν - η - -- - - - --------

Nεκατ. ε. χούμενοι όντες, βαπτιζέσθωσαν Και μη αποδημείτωσαν των άνθρωπίνων άμέτοχοι της χάριτος, ήγουν

άκοινώνητοι. Δοκειγάρ προσέχειν και τούτο τους της έκκλησίας θεσμούς,

Ερμηνεία,

Ο παρών κανών διορίζει, ότι, άν τινες κατηχούμενοι, διά αμαρτήματα που έπραξαν, επιτίμιον έλαβον διά νά χωρισθούν

από τους εν τη εκκλησία προσευχομένους Κατηχουμένους, και έξω του Νάρθηκος να εξωσθούν, Ούτος, εάν κινδυνεύουν νά αποθάνουν, ας

βαπτίζωνται, διά μην αποθάνουν αμέτοχοι της θείας χάριτος του Βαπτίσματος, και ακοινώνητοι, ήτοι χωρίς να λάβουν και την μετά των

πιστών κοινωνία έντας προσευχαίς, και την κοινωνίαν των μυστηρίων. Φανερον γάρ είναι, ότι ούτοι ευθύς όπου βαπτισθούν, πρέπει

και να κοινωνήσουν τα θεά μυστήρια. Επειδή τούτο το να βαπτίζονται οι κατηχούμενοι εν κινδύνω θανάτου (2), και το να

κοινωνούν αφ' ου βαπτισθούν, οικείον και αρμόδιον είναι εις τους κανόνας της έκκλησίας, ταυτό, είπε, είναι νόμιμον και κανο

νικό. Και όρα τον γ' και ιδ. τής ά. και τον ιβ. της έν Νεοκαισαρεία.

---------------------------- 9-Θ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ.

«

Ο εν αγίοις Πατήρ ημών Γεννάδιος ήταν επί του Βασιλέως Λέοντος του μεγάλου (όςτις και Μακέλλης επωνομάζετο) Πρε

σβύτερος δε ών πρότερον της εν Κωνσταντινουπόλει έκκλησίας (3) προεβιβάσθη εις τον θρόνον Κωνσταντινουπόλεως εν έτει 458

(4), μετά τον θάνατον του Ανατολίου, του έντή δ. συνόδω παρόντος, ποήσας δε Οικονόμον των εκκλησιαστικών πραγμάτων

Μαρκιανών τον έκτης των Καθαρών θρησκείας προς την ορθοδοξίαν επιστραφέντα, έπρόσταξε να μοιράζωνται δι αυτού τα προσ

φερόμενα εις κάθε έκκλησία, οι Κληρικοί της κάθε μιας έκκλησίας, και όχι νά τά λαμβάνη όλα ή μεγάλη εκκλησία, ώς ήταν

συνήθεια πρότερον. Κανένα δεν εχειροτόνε, ο τρισμακάριος, αν δεν ήξευρενέκ στήθους το ψαλτήριον (5). Ήν δε και θαυματουρ

γός, διότι με την προσευχήν του άτρευσε το ξηρανθεν χέρι του ζωγράφου εκείνου, όπου έζωγράφησε τον Κύριον ημών Ιησούν

Χριστόν εις το είδος του Διός (6), (δλ. με πολλά, και μακρά μαλλία, και γένεια) και εις τον άγιον Ελευθέριον έγραψε ταυ

τα, εγκαλώντας ένα του κληρικόν. "Αγιε μάρτυς του Θεού Ελευθέριε, ο σος στρατιώτης άτάκτως ζή, και ή να τον δοθωσης,

ή να κόψης την ζωήν του. Και, ω του θαύματος ευθύς ο Κληρικός ετελεύτησεν. Αλλά και εις το θυσιαστήριον έμβαίνωντας

μίαν νύκτα διά νά προσεχή είδε ένα φάντασμα δαιμονικών, το οποίο, επειδή το επετίμησε, έφώναξε, ότι, ενόσω μεν

αυτός ζή, ήσυχάζει, αφού δε αποθάνη, έχει να ταράξη την εκκλησίαν. Διά το όποιον φοβηθείς ο άγιος, και παρακαλέσας τόν

Θεόν, μετ’ ολίγον εκοιμήθη εν Κυρίω, εν έτει 471 (7). Κοντάδε εις τα άλλα συγγράμματα που εσύ θεσε, συνέγραψε και

ταύτην την κανονικήν επιστολήν κατά των Σιμωνιακών, εν έτει 459. όμου με όλην την περί αυτόν σύνοδον των ογ. Επισκόπων

(8), ήτις επιστολή επικυρούται, αορίστως μεν από τον ά της ζ. ώρισμένως δε από τον β' της οικουμενικής ς και διά τής

επικυρώσεως ταύτης οικουμενικήν, τρόπον τινά αναλαμβάνει δύναμιν. Ευρίσκεται δε εν τώ β' τόμ. των Πανδέκτων, εν τη έρ

μηνεία του Βαλσαμ. σελ. 1085, και εν τή βιβλ. τή καλουμένη Γιούρις Γραικορωμ. σελ. 187.

(1) Τούτο φαίνεται να λέγη ο άγιος κατά την συνήθεια, όπου είχαν φαν, οίτινες και ανάξιοι όντες

οι έντή Λιβύη και τους Βαρβαρικούς χώρας ευρισκόμενοι Ιερωμένοι, τό λάμβανε τροφήν διά μέσου του

να υπόσχονται δηλ. να απέχουν από την σαρκικήν μίξιν των γυναι

κών τους, όταν έμελλον να χειροτονηθούν, καθώς περί τούτου αναφέ

ρουν ό γ. δ. λχ. τής εν Καρθαγ. και ο ιβ. και λ. της σ', επειδή

και εις τους Επισκόπους της Λιβύης στέλλει και την παρούσαν έπι

στολήν. Σημείωσα όμως, ότι το, απέσχετο, ούχευρίσκεται, ούτε εις

τάς πανδέκτας, ούτε εν τω β. τόμ. των συνοδικών, ούτε εν τη ερμη

νεία των κανόνων του Βαλσαμώνος. Αλλ' εν παλαιούς χειρογράφος Κώ

δηξιν δρθογράφου και καλλίγράφου χειρός πονήμασι. Και τούτο δε ση

προεφήτευσαν. Και τον Ηλίαν όπου και -

ακαθάρτου κόρακος (επιστολ. οξ0'), οι

ρα και, την υποσημ. του ά του Νηστευτου εκ των επιγραφομένων.

(2) Εκείνο δε όπου λέγει ο Βαλσαμών, ότι νόμιμου και κανονικόν έν

νοεί ο κανών εδώ το να μη στέκονται οι κατηχούμενοι, ή οι επιτιμο

μενοι, μαζί με τους πιστούς εν τη εκκλησία, και να συμπροσεύχωνται

εν όλη τη λειτουργία, τούτο ορθόν μεν είναι καθ' εαυτό, ανάρμοστον

δε και ακατάλληλον, όσον εις την έννοιαν και σύμφρασιν του κανόνος.

(3) Θεόδωρος ό Αναγνώστης έν βιβλ. ά. σελ. 553.

(1) Ο Κάβ. εν τόμ. 1. σελ. 447.

μειούμεν ενταύθα, ότι αγκαλά και ο θείος Κύριλλος ενταύθα λέγη ταύτα

περί των αναξίων ιερέων, καθώς και ο άγιος Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης

ελέγχει πολλάκις τον αναξιου Ζώσιμου, λέγων αυτώ. «Ερχε τοίνυν, ερ

»γε σαυτόν του θείου - θυσιαστηρίου, μήποτε σκηπτός κατά της σής

κχωρήσεις κεφαλής» (επιστολ. φό), όμως οι χριστιανοί αδιακρίτως πρέ

πει να μεταλαμβάνουν τα θεία μυστήρια και από τους αναξίους "Ιερείς

επειδή ή αναξιότης των "Ιερέων εις αυτούς δεν βλάπτει τίποτε, και

θώς ο αυτός Ισίδωρος εις μερικές επιστολάς του τούτο λέγει προς έ

κείνους όπου έσκανδαλίζοντο, και δεν ήθελαν να μεταλαμβάνουν από τον

ασελγή Ζώσιμο». Φέρει δε και παραδείγματα τον Βαλαάμ και τον Καιά

(5) "Ο Θεόδωρος αυτόθ.

(θ) Θεόδωρος αναγν, και Νικηφόρος ο Κάλλιστος (βιβλ. 15 κεφ. 23)
ταύτα προσθέτοντες Ότι πρέπει να ήξεύρωμεν, ότι ο Κύριός μας είχε

τα μαλλία, και γένεια σγουρά, ήτοι συστρεμμένα, και όχι ανοικτά και

μακρά, η πλατέα, αλλά λιγότριχα, καθώς, λέγει, εμάθομεν εκ παραδο

σεως, από εκείνους, όπου είδαν αυτόν επί γης σωματικώς, και τούτο

είναι το αληθέστερον. -

(7) Ο Κάβ. αυτοθι.

(8) Ο δε Νεώτερος ουδένος λέγει ότι τα ονόματα των Επισκόπων
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Η κανονική και Έγκύκλιος επιστολή προς άπαντας τους όσιωτάτους μητροπολίτας, και προς τον Πά

- παν "Ρώμης (1), ήτοι ό Κανών του αγίου Γενναδίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως,

και της συν αυτώ συνόδου, ερμηνευόμενος, -

Ο Δεσπότης ήμών, και Θεός, και σωτήρ Ιησούς Χριστός, έγχειρισας τους άγιος αυτού Μαθητας, του Ευαγ

γελίου το κήρυγμα, και διδασκάλους τούτους ανά πάσαν την οικουμένην άνθρώποις εξαποστείλας, παρεκελεύσατο

διαρρήδην, ήν ελήφασι παρ' αυτού δωρεάν, ταύτην και αυτούς τους ανθρώποις μεταδιδόναι δωρεάν, μή κτωμένους

υπέρ αυτής χαλκόν, ή άργυρο, ή χρυσόν, ήτίνα περιουσίαν άλλην όλως, υλική, η γεώδη. Mή γάρ είναι των

επουρανίων, και πνευματικών χαρισμάτων αμοιβή, τά γεηρά και επικηρα. Ταύτην την εντολήν, ου μόνον εκείνος,

αλλά και ήμύν δι' εκείνων ενετείλατο, ους εις τον εκείνων βαθμόντε, και τόπον εισαγαγειν κατηξίωσε. Και δε,

καθάπερ εκείνοι τότε, και ήμάς νύν ακριβώς φυλάττειν τε, και παρατηρεί, και μη σοφίζεσθαι τα άσόφιστα, μηδέ

κύβον άναρριπτεΐν επικίνδυνον. «Δωρεάν, φησιν, έλάβετε δωρεάν δότε. Mή κτήσησθε χαλκόν, μηδέ άργυρον, μή

ντε χρυσόν, εις τάς ζώνας ύμών». Απλούς και σαφής ο της εντολής ταύτης λόγος έστιν, ουδέν ποικίλον έχων, ού

δε δυσέφικτον, ουδέ σοφιστικής δεόμενον εξηγήσεως. Ηαρ έμού, φησιν, έδέξασθετο της ιερωσύνης αξίωμα, ει μεν

υπέρ αυτού μο, μικρών ή μέγα τι κατεβάλλεσθε, και τούτο υμίν πέπρατα παρ' έμού, πωλείτε και ύμείς έτέρος

αυτό. Είδε δωρεάν ελήφατε, δότε δωρεάν και ύμείς. Τι της εντολής ταύτης σαφέστερον; τίδε τους πειθαρχούσε

λυσιτελέστερον; Ουα, τωόντι τους κτήσασθαι την του Θεού δωρεάν, ή διδόναι ταύτην διά χρημάτων υπειληφόσιν.

Εις γαρ χολήν πικρίας, και σύνδεσμον άδικίας οι τοιούτοι κατά την απόφασιν του αγίου Πέτρου, υπάρχουσα συλ

ληφθέντες υπό της εαυτών φιλαργυρίας. Όθεν και των όσίων, και μακαρίων Πατέρων, τών της άγιας και μεγά

λης οικουμενικής συνόδου της εν Χαλκηδόνι συναχθείσης, τώ δεσποτικό τούτω νόμω συνάδει ό περί τούτου Κα

νών. Ος ήμύν σαφώς ούτωσε λέξεσιν αυταίς έκπεφώνητα. «Eί τις Επίσκοπος επί χρήμασι χειροτονίαν ποιήσατο,

και εις πράσιν καταγάγοι την άπρατον χάριν, και χειροτονήσοι επί χρήμασιν Επίσκοπο, ή Πρεσβύτερον, η Διά

νκονον, ή έτερόν τινα τών έντώ κλήρω καταριθμουμένων, ή προβάλοντο επί χρήμασιν οικονόμον, ή έκδικον, ή πα

οραμονάριον, ή όλως τινά του κλήρου, δι αισχροκέρδειαν οικείαν, ο τούτο επιχειρήσας έλεγχθες, κινδυνευέτω

-περί τον οικείον βαθμό. Και ο χειροτονούμενος μηδέν εκ της κατ’ εμπορίαν ώφελείσθω χειροτονίας, η προβο

ολής, αλλ' έστω αλλότριος της αξίας, ή του φροντίσματος, ούπερ επί χρήμασιν έτυχεν. Ειδέτις και μεσίτεύων

οφανή τους αισχρος τούτοις, και αθεμίτος λήμμασι, και ούτος, ει μεν κληρικός εί, του οικείου εκπίπτετω βαθ

μου. Είδε λαϊκός, η μονάζων, αναθεματίζεσθω». Κάλλιστα και λα, ευσεβή του κανόνος των αγίων Πατέρων

υπάρχει τά παραγγέλματα, πάσαν έφοδον σατανική, και πάν επιχείρημα διαβολικό», κατά της πνευματικής φε

ρόμενον δωρεάς, άπωθούμενάτε, και ανακόπτοντα. Oύ βούλεται γάρ ουδαμώς διά χρημάτων γνεσθαι τής χειρο

τονίας την προβολήν. Η υποδέχεσθαι, ούτε παρά του ταύτην ενεργούντος, ούτε παρά του της χειροτονίας την

προβολήν υποδεχομένου. Αλλ' ουδε προ του καιρού της χειροτονίας, ουδε μετά τον καιρόν αυτόν της χειροτο

νίας (2). Υπέρ της χειροτονίας δίδοσθαι χρήματα συγχωρεί. Καθόλου γάρ την επί τω πράγματι τούτω δωροδο

κίαν απέφησεν. Όμως επειδή νυν, καίτοι προδήλως τούτων κεκωλυμένων, έφωράθησάντες κατά την Γαλατών,

ολιγωρούντες και παραβαίνοντες διαισχροκέρδειαν και φιλαργυρίαν τα σωτήρια ταύτα, και φιλάνθρωπα παραγγέλ

ματα, ευέχεν έδοξε και ήμ, αυτά ταύτα πάλιν ανανεώσασθαι μετά της άγιας συνόδου της ενδημούσης εν ταύτη

τη βασιλευούση νέα Ρώμη. Ώστε διχα πάσης επινοίας, και πάσης προφάσεως, και παντός σοφισμού την ασεβή

και βδελυράν, ουκ οίδ όπως, έπεισελθούσαν συνήθειαν ταις άγιωτάτης εκκλησίας, παντελώς εκτεμεν. Ένα αλη
θώς ακαπηλεύτου και καθαρός παρά των Αρχιερέων της επ. τών χειροτονουμένων άναββήσεως γινομένης, άνωθεν

ή του άγιου Πνεύματος χάρις έπιφοιτά. Ως νυν γε, ουκ οίδα, ει, διά χρημάτων την προβολήν ποιουμένων, και ου

της χειρός καθαρώς ενεργούσης, επιφοιτά τω προχειριζομένω κατά την φωνήν του κηρύγματος, και ουχί συστέλ

λεται μάλλον ή του αγίου Πνεύματος χάρις Ίσθι τοίνυν τά πάντα, θεοσεβέστατε, πάντα τον όντίνα ούν άλσκό

μενον, επί τοιούτωτινί Επίσκοπο, ή Χωρεπίσκοπο, ή Περιοδευτη, ή Πρεσβύτερον, ή Διάκονον, ή άλλον όντίνα

δήποτε του κανόνος, η Λαϊκών, κοινώ δόγματι των Αρχιερέων κατακεκρίσθαι, και κοινή ψήφω. Καθώς περί τού

τούτων ήτον, όχι ογ' εις τον αριθμών, αλλά πά, τούτο εύρών έντιν επιστολή, καίτοι είναι εγκύκλιος, ήτοι καθολική και κοινή, όμως εν

παλαιώ κώδηκι τής εν Βιέννη βιβλιοθήκης, Αλλά και εν τη βιβλωτή κα

λουμένη Γιούρις Γραικορωμ. όγδοήκοντα ένας Επίσκοπος είναι υπογεγραμ

μένοι, και άρα τούτους. σελ. 189, της αυτής βιβλι

(1) Σημείωσα ότι ο νεώτερος Οουδίνος (εν το περί εκκλησιαστ. συγ

γραφ, ί, τόμ. σελ. 1878) αγκαλα κα νέα ότι έντιν κώδικ χειρο

γράφω την εν Βιέννη βιβλιοθήκης, ούκ ευρίσκεται το εν τη επιγραφή της

παρούσης επιστολής κείμενον. «Το προς τον Παπαν. Ρώμης, Μι όλοι τοντο,

ούτε έαρ χελιδών μία καθίστησε, κατά την παροιμία, η ενες μαρτυς

είναι αξιόπιστος, ούτε εν χειρόγραφου μόνον δύναται να συστήση την

τοιαύτην αλήθεια». Απαντες γαρ οι χειρόγραφοι κώδικες οι παλαιοί όπου

έφθασα να δω εγώ, αλλά δή και τα εκδεδομένα τύποις βιβλία, τα την

επιστολήν ταύτην έχοντας πει την επιγραφήν ταύτην επιφέρουσε. Διό και

και των πλειόνων ψήφος κάν τούτοις πρέπη να κρατή, και οι περισσότε

ροι μάρτυρες, αξιοπιστότεροι του ενός. Μάλιστα δε διατί η παρούσα

-----------------------------------------------------------------

τώ μέσω και εν τώ τέλει προς ένα μόνον αποτείνεται Επίσκοπον, λέ

γουσα «Ίσθι τοίνυν τα πάντα, Θεοσεβέστατε. Και πάλιν. Φροντισάτω

δε ήση όσιότης, ταύτα διά πάσης φυλακής ποιουμένη, δηλα καταστήσαι

και διά άντιγράφων, και τους υπό σε θεοφιλεστάτος Επισκόποις και Πε

νριοδευταίς, και τους άλλοις άπασι». Τις δε άλλος ούτος, ει μή ο Πάπας

"Ρώμης, προς όν και ο Ταράσιος μετά ταύτα κατά μίμησιν τού Σεν

ναδίου προς τον Αδριανου Ρώμης, την κατά Σιμωνιακών επιστολήν έ

γραψεν. Ο δε επί Γενναδίου, Πάπας φαίνεται να ήταν ο προτού Φίλη

κος Σιμπλίκιος. Όρα δε διά της επιστολής και επιγραφής ταύτης, πώς

ή εν Κωνσταντινουπόλει έκκλησία διορθοί και βοηθεί την εν "Ρώμη έκκλη

σίαν, την Σιμωνίαν ενεργούσαν. Η μία αδελφή την άλλην όμοίαν άδελ

φήν της Και πού λοιπόν ή νύν επί των συνόδων φανταζομένη μοναρ

χία τού Ρώμης;

(2) Eν άλλ. κατά τον καιρόν αυτόν της χειροτονίας,

53
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του και ότών άγίων Πατέρων κακών, φθάσας διαλαλεί. Δεί γάρ είναι χάριν, την χάριν, και μηδαμού παρ' αυτή

μεσιτεύειν άργύριον. Έστω τοίνυν, και έστιν αποκήρυκτος, και πάσης ιερατικής αξίας τε, και λειτουργίας άλλό

τριος, και τη κατάρα του αναθέματος υποκείμενος, ότε ταύτην κτάσθαιδιά χρημάτων οιόμενος, και όταύτην πα

ρέχειν επί χρήμασιν ύπισχνούμενος, είτε κληρικός, είτε λαϊκός είη, κάν ελέγχοντο, κάν μη ελέγχοιτο τούτο ποιείν,

Ου γαρ οίόντε συμβιβασθήναι ποτε τά ασύμβατα, ουδέ Θεώ συμφωνήσαι τον Μαμωνά, ή τους τούτω δουλεύον

τας δουλεύσαι Θεώ. Δεσποτική και αύτη έστιν απόφασις αναμφίλεκτος. «Ου δύνασθε Θεώδουλεύειν και Μαμωνά».

Τούτοις επιθαββούντες ήμες κατά δύναμιν, και τούτοις υπείκοντες, μετά του ταύτα φήσαντος, κατά τών τα τοιαύ

τα παρανομούντων, την απόφασιν πεποιήμεθα. Φροντισάτω δε και ήση όσιότης, ταύτα διά πάσης φυλακής ποιου

μένη, δηλα καταστήσαι δι' αντιγράφων, και τους υπό σε θεοφιλεστάτος Επισκόποις, και περιοδευτας, και τους άλ

λοις άπασιν. Ίναέν ένα πνεύματι, και μια ψυχή πάντες όμου χριστιανοί συμφραξάμενοι, κατά του κοινού δυσμε

νούς ισχύσωμεν συν Θεώ, ταύτην υπ' εκείνου φυτευθείσαν εν ημίν της φιλαργυρίας βίζαν, άμα πάσιν αυτούς τών

κακών τους βλαστήμασιν, εκτεμεν. Πάσαν την σύν σοί εν Χριστώ αδελφότητα προσαγορεύωμεν. Έρβωμένος έν Κυ

ρίω υπερεύχου ήμών, θεοφιλέστατε άδελφέ (τούτωτώ επιστολιμαίω λόγω, συν αυτώ δή τώΓενναδίω, υπέγραψαν
--

και έβδομήκοντα τρεις Επίσκοποι ή όγδοήκοντα και εις).

Ερμηνεία, --

Η παρούσα επιστολή προοιμάζει εξ αυτών των σπλάγχνων του λόγου. Ρητών γάρ του Ευαγγελίου προφέρει, εις αυτήν άμε

σως άποτεινόμενον την υπόθεσιν και το τέλος, διά το οποίον αύτη συνετέθη και απεστάλη. Λέγει γάρ ότι ο Κύριος και Θεός

ημών Ιησούς Χριστός, εκείνην την εντολήν όπου έδωκεν εις τους ιερούς του Αποστόλους και: όταν τούς έστελλεν εις το

κήρυγμα του Ευαγγελίου, δηλ. το να δίδωσιν αυτοί εις τους άλλους δωρεάν και χάρισμα, εκείνην την δωρεάν και χάριν όπου

έλαβαν από αυτόν, και δι' αυτήν να μη πάρουν χάλκωμα, ή ασήμι, ή χρυσάφι, ή άλλο κανένα πράγμα υλικών και γήίνον (διότι

τα υλικά και φθαρτά πράγματα, δεν ήμπορούν ποτε να ήναι μισθός και πληρωμή των ουρανίων και άφθάρτων του πνεύματος

χαρισμάτων) εκείνη», λέγω, την εντολήν όπου έδωκεν εις τους Αποστόλους τότε, αυτήν την ιδίαν έδωκε διά μέσου των Απο

στόλων και εις ημάς τους διαδόχους των Αποστόλων, Πατριάρχας, και Αρχιερείς, και πρέπει, καθώς εκείνοι την έφύλαξαν

ακριβώς, έτζι και ήμες να την φυλάττωμεν, και να μη ζητούμεν νά σοφιζώμεθα με παρεξηγήσεις τά άσόφιστα και φανερά λό

για τον Κυρίου. Δωρεάν, είπεν ο Κύριος, έλάβετε, δωρεάν δότε. Mή κτήσησθε χρυσόν, μηδέ άργυρον, μηδέ χαλκόν εις τάς ζώνας

ύμών. Απλά και φανερά είναι τά λόγια της εντολής ταύτης, χωρίς να έχουν κανένα δύσκολον νόημα, όπου νά χρειάζεται εξή

γησιν σοφιστικήν και περίεργον. Από εμένα, λέγει, έλάβετε το αξίωμα της Ιερωσύνης, και ει μεν δι αυτό έπληρώσατε πολύ, ή

ολίγον, και εγώ το έπώλησα εις εσάς, πωλείτε και εσείς αυτό εις τους άλλους. Είδε χάρισμα το έλάβετε, χάρισμα δότε αυτό

και εσείς. Ποία εντολή είναι φανερωτέρα από αυτήν; ή ποιον πράγμα είναι ώφελιμώτερον από αυτό, εις εκείνους που υπακού

ουσιν; αλλοίμονον αληθώς εις εκείνους, όπου νομίζουν να παίρνουν και να δίδουν με άσπρα την δωρεάν και χάριν του Θεού. Επειδή

και αυτοί εις χολήν πικρίας, και σύνδεσμον αδικίας ευρίσκονται, ώς ο Σίμων ο μάγος, καθώς του είπεν ο απόστολος Πέτρος.

Σύμφωνος δε με την ανωτέρω δεσποτικήν εντολήν του Κυρίου, είναι και ο β. καν της δ. συνόδου, αν και εκθέτει αυτολεξεί,

(ούτινος όρα την ερμηνείαν εν τω τόπω αυτού) τελειώσας δε τον κανόνα, λέγει ο Αγιος, ότι κάλλιστα είναι τα παραγγέλματα

του κανόνος τούτου, και άποβάλλουσι κάθε επιχείρημα διαβολικών, όπου ήθελε προτείνει τινάς. Επειδή κοινώς και καθολικώς έμ

ποδίζει τόσον τον χειροτονούντα, όσον και τον χειροτονούμενο, από το να δίδη και να λαμβάνη άσπρα, τόσο διά τας χειροτο

νίας, όσον και διά τάς προβολάς (1), τόσον προ της χειροτονίας, όσον και εν τω καιρώ της χειροτονίας, και μετά την χει

ροτονίαν. Επειδή όμως και μερικοί έν τη Γαλατών χώρα (2) εφανερώθησαν, παραβαίνοντες διά φυλαργυρίαν και αισχροκέρδειαντάς

σωτηριώδεις ταύτας παραγγελίας, και παίρνοντες χρήματα χειροτονούν: διά τούτο έφάνη εύλογον να ανακαινίσωμεν ταύτας με την

επιδημούσαν έντή Βασιλευούση άγιαν σύνοδο». τις έκριζώσωμεν παντελώς χωρίς καμμίαν έπίνοια», πρόφασιν, και σοφισμόν την

άσεβή ταύτην συνήθειαν τής Σιμωνίας, ήτις, δεν ήξεύρω πως, έπεπόλασεν εις τας έκκλησίας. Και επομένως εκ τούτου, να, γε

νομένων παρά του αρχιερέως καθαρών και χωρίς χρημάτων των χειροτονιών, καταβαίνη αληθώς άνωθεν εις τον χειροτονούμενοι

η χάρις τού άγίου Πνεύματος. Επειδή τώρα όπου γίνονται διά των χρημάτων, και οι καθαρώς ή χειρ τών Αρχιερέων επιτίθε

ται και ενεργεί, δεν ήξεύρω (3) άνισως καταβαίνη εις τον χειροτονούμενο, καθώς έπεύχεται εις αυτόν ο Αρχιερεύς (4), ή του

άγίου Πνεύματος χάρις, και δεν εμποδίζεται μάλλον από αυτόν. Ήξευρε λοιπόν, ώ θεοσεβέστατε Πάπα, ότι είναι κατακεκρι

μένος από την κοινήν ψήφον των Αρχιερέων, και από τον ανωτέρω κανόνα της δι, κάθε Επίσκοπος, ή Χωρεπίσκοπος, ή Πε

ριοδευτής (5), ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος, ή κάθε άλλος Κληρικός, ή λαϊκός, όπου διά χρημάτων χειροτονηθή. Διότι, ή χάρις

αληθώς πρέπει να ήναι χάρις, και όχι να μεσολαβή εις αυτήν άργύριον. Ας ήναι το λοιπόν, και είναι (6) απόβλητος, και ξένος

πάσης ιερατικής αξας και ενεργείας, κα υπεύθυνος εις την καταρα τον αναθέματος, τόσο εκείνος που νομίζει να αποκτήση

τήν της ιερωσύνης χάριν με αργύρια, όσον και εκείνος όπου υπόσχεται να δώση ταύτην, είτε Κληρικός είναι, είτε Λαϊκός, κάν

(1) Τι διαφέρει ή χειροτονία από την προβολή, όρα, εις την έρμη

νείαν τού β. καν της δ'.
- - - - ν - - - » - - ν

(2) Γαλάτας εδώ φαίνεται να ονομάζη όχι τους έντή Ασία, αλλά τους

πάντων δε ενεργεί, και των αναξίων δηλαδή. Αλλά διά να δείξη την ύ

περβολήν του Σιμωνιακού άμαρτήματος.

(4) Λέγει γάρ ό Αρχιερεύς μεγαλοφώνως χειροτονών τον χειροτο

----- , -----------------------------------

εν τη αυσει, ήτοι τους Γάλλους και Φραντζέζους. Γαλάτα γάρ και αυ

τοί από τους Έλληνας ονομάζονται, κατά τον Μελέτιον. Σελ. 67 τής

γεωγραφ,

(3) Όρα ότι δεν λέγει αποφαντικώς και οριστικώς ότι δεν καταβαίνει

το Πνεύμα το άγιον εις τους με χρήματα χειροτονουμένους, αλλά απορη

τικώς και όλως διστακτικώς. Διά να δείξη με τούτο, όχι πώς δεν λαμ

βάνουσι Πνεύμα άγιον οι επί χρήμασι χειροτονούμενοι, "Απαγε! επειδή

κατά τον Χρυσόστομον, το Πνεύμα το άγιον ου πάντας χειροτονεί, διά

--------------------------------------------------------

νούμενον. «Ευξώμεθα ούν υπέρ αυτού, να έλθη επ’ αυτόν ή χάρις τού

ηπαναγίου Πνεύματος».

(5) Περί του Περιοδευτού ορα την υποσημ. του νζ. της εν Λαο

δικεία.

(6) Μερικοί, οι ιεροκατήγοροι οι λέγοντες, ότι τώρα δεν είναι ιες

ρωσύνη, με το να χειροτονούνται οι περισσότεροι με αργύρια, επιστη

ρίζονται εις τα λόγια ταύτα του Αγίου, και λέγουν. Ότι όχι μόνον λέ
- - - -- , ------ ". Ακ- - 3 η , ν -

γει ο άγιος, και η περί αυτόν σύνοδος, άς ήναι άπόβλητος ο τοιουτος,
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φανερωθή και έλεγχθή ότι άσπρα έπήρε, κάν δεν φανερωθή(1), Επειδή δεν είναι δυνατό, νά συμφωνήσουν ποτέ τα ασυμφώνη

τα, ο Μαμωνάς, ήτοι ο άδικος πλούτος, με τον Θεόν, και οι τώ Μαμωνά δουλεύοντες με τους δουλεύοντας τώ Θεώ, κατά

την δεσποτικήν απόφασιν. «Ου δύνασθε Θεώ δουλεύειν και Μαμωνά». Εις τα οποία λόγια του Κυρίου και ημείς θαρρούντες

και υπακούοντες, εποιήσαμεν την συνοδικήν ταύτην απόφασιν κατά των ταύτα ποιούντων Σιμωνιακών, ομού με την βουλήν και

το θέλημα του Κυρίου, του είπόντος τα ανωτέρω. Όθεν, ώ ερε Πάπα, και η σή οσιότης τατα φυλάττουσα ακριβώς, άς ρο

τίση νά τά φανερώση μέ τά ίσα τούτων και αντίγραφα, εις τους υποκειμένους αυτή Επστόπους και Χωρεπισκόπους και εις

τους άλλους όλους Κληρικούς τε και Λαϊκούς, Ίνα με ένα πνεύμα, και με μίαν ψυχήν, όλοι ομοι οι Χριστιανοί αρματωθέν,

τες, νικήσωμεν τον κοινών εχθρον διάβολο, και την παρ' αυτού φυτευθείσαν της φυλαργυρίας βίζαν εκριζώσωμεν με όλα της τα

κάκιστα βλαστήματα, από τα οποία ένα είναι και η Σιμωνία. Ταύτα είπών, χαιρετήσας την μετά του Πάπα άδελφότητα, τε
-- 1 ν 2 - 2 - - -

λειο, την επιστολήν, εις την οποίαν και υπεγράφησαν άπαντες οι συν αυτώ Επίσκοποι

ε

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΗΣΤΕΥΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ,

Υ.

τη

Ο εν αγίοις Πατήρ ημών Ιωάννης, ο φερωνύμως καλούμενος Νηστευτής, ήκμαζεν εν έτει 580(2), φθάσας τρεις Βασιλείς,

τον Ιουστίνο, Τιβέριον, και Μαυρίκιον (3) συμβουλή δε Ευτυχίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του από σχολαστικών εις

τον κλήρον καταλέγεται και χειροτονείται. Διάκονος. Τελευτήσαντος δε του Ευτυχίου, κρατηθείς εις το χειροτονηθήναι, ουκ έπει

θετο. Επειδή δε είδε φοβεράν έκστασιν, και Αγγέλους ήκουσε λέγοντας αυτώ να σιωπά, και εις τούτο να μην αντιτείνη, εις

τον τής Κωνσταντινουπόλεωςτ: θρόνον και άκων άναβιβάζεται, τέταρτος ευρισκόμενος εν τη σειρά των της Κωνσταν

τινουπόλεως Πατριαρχών, τών όνομα ομένων με το του Ιωάννου όνομα ο Πρώτος δε ούτος άρχισε νά επιγράφη αυτός εαυτόν

με τον τίτλον τούτον, Οικουμενικός (5), διά τον οποίον, μάλλον δε, διά την ομωνυμίαν τούτου, ήκολούθησαν τα ιστορούμενα σκάν
ν ν -- - -- την Α - ν ν - - ν -

δαλα, μεταξύ τούτου, και των Παπών της Ρώμης, Πελαγίου του β. και Διαλόγου : τόσην δε άσκησιν και νηστείαν μετε

χειρίζετο δ άοΐδημος, ώστε οπού εις μεν έξι μήνας δεν έπιε νερόν. Εις τους δεκατρείς δ ήμισυ χρόνους, καθ' ους έπατριάρχευ

σεν, άλλο τι δεν έφαγε, ειμή γούλαν του μαρουλίου, ή ολίγον πεπόνι, ή σταφύλι, ή σύκα, και ύπνον δε ολιγώτατον και μεμε

τρημένον ελάμβανε, διά τα οποία και το της θαυματουργίας χάρισμα, θεόθεν έκομίσατο δ τρισόλβιος, και έν τη ζωή ταύτη (7)

και μετά θάνατον (; ποιμάνας δε οσίως το ποίμνιον αυτού, μετέστη προς Κύριον εν έτει 619 (9), καταλιπών εις ημάς τους

παρόντας κανόνας, ο τινες κοινότερον, κανονικών του Νηστευτού όνομάζονται (10)

παρά της συνόδου, δηλ. διά προστακτικού βήματος όμιλών, το όποιον
χωρίς μεσιτείαν τού β. προσώπου είναι άσύστατον, κατά τούς γραμ

ματικούς, αλλά προσθέτει, και τό είναι απόβλητος, και χωρίς να κα

θηρεθή δηλαδή από άλλους. Αλλά άκουσάτωσαν, ότι το μενάς ήνα, εν

νοείται, ότι νά : 6 τοιούτος ενεργεία και κατά την ποινήν άπόβλη

τος παρά της δε ικούσης συνόδου τους θείους κανόνας. Το δε είναι,

έννοείται, ότι είναι απόβλητος δυνάμει και κατά την ενοχήν. Επειδή,

αν και τα δύω ήτον ταυτοσήμαντα, το άς ήναι, τι χρειαζετο και το

είναι; ή το είναι, τι έχρειάζετο και το άς ένας και το μεν, μέλ

λοντος, το δε, ενεστώτος, και διά τούτο εναντία όντα άλλήλοις; Πλην

ταύτα λέγοντες, ουδε εκείνο σιωπούμεν, ότι άληθώς φοβερόν είναι εις

τους επί χρήμασι χειροτονούντας και χειροτονουμένους, τούτο όπου

λέγει εδώ ο άγιος αποφαντικώς και οριστικώς, ότι είναι αμέσως από

βλητοι οι τοιούτοι της ιερωσύνης.

(1) Όρα ότι ζήλον έχων πολύν ο άγιος να εκριζώση τελείως το κα

κόν, είπε, το κάν φανερωθή, κάν δεν φανερωθή. Ο γάρ β. της δ. όν

ανέφερεν ανωτέρω, έχει. «Ο τούτο επιχειρήσας (την Σιμωνίαν δηλ.) και

ελεγχθείς, κινδυνευέτω περί τον οικείον βαθμόν». Ομοίως και ο Ταρά

σιος λέγει. «Είδε τις ελεγχθεί η χρυσίω ταύτην ώνησάμενος». Ίσως δε

τό, κάν μή ελέγχοετο, θέλει να ειπή, ότι κάν δεν φανερωθή ό ποιήσας

τούτο, μη δε καθηρέθη, ή αναθεματίσθη φανερώς, ένοχος όμως είναι δυ

νάμει εις την καθαίρεσιν και το άνάθμα. Ώστε ό αμετανοήτως εκ της

φοβεράς και δυσσεβούς ταύτης αμαρτίας τελευτήσας, απεκδέχεται τις ποι

κάς και αποφάσεις έν τη μελλούση απεφάντω καταδίκη, όταν ενταύθα έ

νεργή αυτήν την παρανομίαν, και μείνη ακαθαίρετος, και άτιμώρητος,

ταυτόν ειπείν αδιόρθωτος, Διότι οι θείοι λόγοι είναι αμετάτρεπτοι εις

τους ούτω μένοντας διά βίου, και μή διά μετανοίας άνορθουμένους. Ίσως

δε και τινες ενδεείς χειροτονούντες και χειροτονούμενοι έχουσι τινας απα

τηλάς πραφάσεις. Όσοι δε και προσόδους χωρίων, και άλλων κτήσεων

έχουσιν, οι τοιούτοι, άναισχύντως, δυσσεβούσι και άμαρτάνουσε, και

μεγαλητρα καταδίκη και απαραλόγιστος αυτούς απεκδέχεται,

(2) Ο Μαρκουάρδος εν τη χρονολογία, κειμένη εν τή βίβλ. τή κα

λουμένη Γιούρις Γραικοκορωμάνι, και ο Μελέτιος εν τη εκκλησιαστική

ιστορία τόμ. β. κεφ. ιέ.

(3) Ο Συναξαριστής εν τη β. του Σεπτεμβρίου και ο Μαρκουάρδος

αυτόθ) -

(4) Ο Μαρκουάρδος αυτόθι.

(5) Ελέγετο μεν και εγράφετο και προ του Νηστευτου ο τίτλος ούτος

εις τους Πατριάρχας Κωνσταντινουπόλεως, αλλά παρά τών άλλων. Ού

τος δε άρχισεν εις εαυτόν να τον έπεγράφη, και άρα την υποσημείωσιν

τού κή. τής δ'

(6) Όρα εις την αυτών υποσημείωσιν.

(7) Διά προσευχής αυτού και τυφλόν άτρευσε, και στείρας ευτεκνού

σας έδειξε, και δαιμονισμένου τού δαιμονίου ήλευθέρωσε, και άλλους α

σθενείς θεράπευσε. Και άρα τον Συναξαριστήν.

(8) Φοβερον γάρ θαύμα εποίησε μετά τον θάνατόν του. Επειδή νε

κρός ών, άσηκώθη, και άντεφίλησε τον έπαρχον Νείλον, όστις έπήγε να

τον άσπασθή, κατά το σύνηθες, ως νεκρών, και λόγιά τινα είπεν εις το

αυτί του, πάντων βλεπόντων με έκπληξιν.

(9) Έντώ "Ωρολογίω κατά την β. του Σεπτεμβρίου, καθ' ήν και εορ

τάζεται,

(10) Οι κανόνες τούτου του Νηστευτού, αγκαλά και δεν επεκυρώθη

σαν άτο την ύστερον γενομένην οικουμενικήν ζ. σύνοδον, την και τους

λοιπούς κανόνας επικυρώσασαν (δεν ήξεύρω διά ποίαν άφορμήν.), μ' όλον

τούτο επικυρούνται, ώρισμένως μεν από τον Βαλσαμώνα, από τον Βλά

σταριν, από τον Αρμενόπουλου, από τον Νικηφόρον Χαρτοφύλακα, και

από τον Νικόλαον Πατριάρχην, αορίστως δε από την άρχαίαν παρά

δοσιν της εκκλησίας, και μάλιστα από την πράξιν αυτήν, εις την οποίαν

οι τού Νηστευτου κανόνες εβαλλοντο. Πολλοί γαρ εξωμολογούντο και εν

διωρθώνοντο κατ' αυτόν, όχι μόνον από τον καιρών του Βαλσαμώνος,

(καθώς αυτός ούτος ο Βαλσαμών λέγει τούτο εν τη ερμην. του τελευ

ταίου κανόνος του Νικολάου), αλλά και από τους καιρούς Νικολάου του

Πατριάρχου, ώς τούτο δηλούται από τον βηθέντα τελευταίον αυτού κα

νόνα. Είδε και ό βηθείς αυτος Νικόλαος εν τώ προρρηθέντι κανόνι λέ

γει, ότι το κανονικών του Νηστευτου πολλή συγκαταβάσει χρησάμενον

πολλούς απώλεσε, τούτο δεν πρέπει να νοήται άπλώς, αλλά μετά προσ

διορισμού, ότι δηλ. μεταχειρίζεται να κατά τους χρόνους των επιτι

μίων την συγκατάβασιν, μά όχι και κατά την ικανοποίησιν όπου διορί

ζει, "Αν θέλωμεν γαρ να εξετάσωμεν με όρθόν λογαριασμών την αλή

θειαν, το κανονικών του Νηστευτου διά την ικανοποίησιν όπου δίδει, όχι

μόνον δεν είναι συγκαταβατικών, αλλά (αποτολμώ να ειπώ ότι) είναι

κοντά εις τους φιλοσάρκους και ολίγον αυστηρόν. Διότι περισσότερον
-

--------
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Κανών Α. (ή άπολογία)

: ά : «Το συντέμνειν ήμάς τους της μετανοίας χρόνους, ούκ άν δόξη μή λόγον σώζον τους δρθώς, ώς
ς. ρο.

:1 νομαι, λογιζομένος. Έπει γαρ ούτε παρά το μεγάλο πατρι Βασιλείο, ούτε μήν παρά τους αρχαιοτέ

:Η Ινρος των θεσπεσίων ημών Πατέρων, νηστεία τις, ή άγρυπνία, ή γονυκλισών αριθμός, ώρίσθητος ά

και εάν το αμαρτάνουσί, μόνη δε της ιεράς αποχή κοινωνίας, δεν ήμες ώήθημεν, τους γνησίως μετανοούσι, και την

:1. σάρκα σκληραίς άγωγας κατατρύχει προθυμουμένος και βίον ευγνωμόνως μετένα της πρώην κα

κίας άντίρβοπον, κατά το μέτρον της έγκρατείας, αντιμετρείν αυτούς και την του χρόνου της μετανοίας έλάτ

-τωσιν. Οιονεί τις οίνου μη πίνεν έπι βητας ημέρας καταδέξατο, ένιαυτόν και ήμες έκρίναμεν άφαιρείν ένα,

της ορισθείσης τώ αυτού πταίσματι πρός των Πατέρων επιτιμίας, Ωσαύτως ει κρέως έγκράτειαν επαγγέλλεται

προς καιρόν, έτερον ήμες χρόνον εκκόπτειν εδοκιμάσαμεν. Eι τυρού και ώων, ή ιχθύος, ή ελαίου. Και ούτω καθ

εκάστην εγκράτειαν ένος των τοιούτων ειδών, ένα χρόνον περιαιρείν. Ου μην αλλά και, ει συχνας γονάτων κλι

σεσε το θείον εξευμενίζειν αιρείται, όμοίως ποιείν. Και μάλιστα ει φιλότιμον προς ελεημοσύνην, και της δυνά

»μεως ουκ άποδέουσαν την προαίρεσιν επιδείκνυνται. Είδε και μετά το παράπτωμα τον θεοφιλή τις και μονό

τροπον βίον υπήλθε, έτι σύντομωτέραν αυτώ μνηστεύειν άφεσιν, καλώς έχειν εδοκιμάσαμεν, διά βίου μέλλοντα

κακοπάθεια, μετένα, άγωγή τριάδε προσήκουσαν».

Ερμηνεία,

- - α - -- -

Εις τον ά. τούτον κανόνα απολογείται ο Αγιος εις εκείνους όπου τυχόν ηλα, τον κατηγορήσουν διά τί εσύντεμετούς χρό
ν α - -- » - 1 --

νους της μετανοίας, και λέγει, ότι η συντομία αύτη όπου έμεταχειρίσθη, κοντά εις τους φρονίμους και στοχαστικούς δεν είναι

χωρίς λογαριασμών και διάκρισιν (1) Θεμελιούται δε ο λογαριασμός ούτος επάνω εις τούτην την αφορμήν. Διότι επειδή ούτε
ν -

υ

κ

ο μέγας πατήρ Βασίλειος, ούτε οι άλλοι παλαιότατοι Πατέρες έδι

ν

ν -- -

ρισαν εις τους μετανοούντας ικανοποίησιν και κανόνα με νη

στεία, ή αγρυπνία, ή γονυκλισίας, αλλά έκανόνισαν αυτούς, με μοναχήν την αποχήν της θείας κοινωνίας (2), διά τούτο λέγει

προκρίνει ένας φιλόσαρκος να απέχη από τα Θεία μυστήρια επτά ή δέ

κα ή δεκαπέντε χρόνους, καθώς διορίζουν οι κανόνες των λοιπών πατέρων,

παρά να απέχη μεν από την κοινωνίαν τρεις μόνους χρόνους, να ξηρο

φαγή δε μετά την εννάτην, και να κάμνη διακοσίας, ή τρια- οσίας με

ταιρίας καθ' εκάστη, και άλλας σκληραγωγίας να κάμνη, καθώς διορί

ζει το κανονικόν τούτο του Νηστευτού, "Αληθώς τότε γίνεται συγκα

ταβατικών, και πολλούς ήμπορεί να απολέση, άνισως οι Πνευματικοί και

Αρχιερείς όπου το μεταχειρίζονται, συγκαταβιβαζουσι μεν τους χρό
νους των επιτιμίων εις τους αμαρτωλούς, κατά τον Νηστευτη, δεν δί.

δουσε δε και την ικανοποίησιν και τα επιτίμια όπου αυτός διορίζει, λέ

γω, την μέχρις εννιάτης ξηροφαγίαν, και τάς τόσος μετανοίας, και τά

λοιπα, αλλά δια αργύρια, ή δια χατήρια, ή δι' άλας αιτίας, συγκα

ταβιβαζουσι και αυτά όμου με τους χρόνους. Το οποίον παρανομώτατα
και παρά κανόνας ποιούσε, και έχουσι να δώσουν λόγον εις τόν Θεόν

διά την απώλειαν όπου προξενούσι των εξομολογουμένων αυτοί, ψυχών,

με την πλατείαν στράταν, όπου των ανοίγουσιν. Όθεν και άς. διορθώ,
σουν δι' αγάπην Θεού, το ψυχοβλαβές αυτό κακών όπου κάμνουσιν Ο

γαρ άγιος Νηστευτης ούτος σχεδον εις κάθι κανόνα, έχει οτι οποιος δεν

θέλει να φυλάξη την ικανοποίησιν, κα τον κανονα οπου αυτος διορίζει,

ούτος ουδε τους ολίγους χρόνους της αποχής της κοινωνίας να φυλάττη

όπου αυτός έδιώρισεν, αλλά τους πολλούς χρόνους όπου εδώρισαν αι

πατέρες. Μα τι υπεραπολογούμαι εγώ διά την συγκατάβασιν τών κα

νόνων τούτων και αυτός ο ίδιος Νηστευτής δίδει την εύλογον απολογίαν

διά την τοιαύτην συγκαταβασιν, εν τώ ά. κανόνι αυτού, μάλλον δε πρό

αυτού υπέρ αυτού απολογείται ή συμφωνία των άλλων κανόνων των πα

τέρων ή γεγραμμένη εν τω περιθωρίω, και όρα καλώς, Δίδομεν δε την

είδησιν εις τους αναγνώστας, ότι επειδή και ευρίσκονται (και ημείς εύ

ρήκαμε) πολλά χειρόγραφα βιβλία περιέχοντα, κανόνας τινάς, οι οποία

επιγράφονται μεν ότι ειναι τού Νηστευτού πλα δή παραληώτατα

και παντη πάντως παράνομα και ακανόνιστα περιέχουσε, τόσον εις κατα

λύσεις νηστειών, όσον και εις άλλας υποθέσεις, ώστε όπου φαίνονται οι
διορισμοί αυτοί να ήναι αιρετικού τινος και κακόφρονο, ανθρώπου έπι

σπορά, και γενήματα, και όχι του Αγίου τούτου, του διά τάς υπερ

βολικά του νηστείας ονομασθέντος Νηστευτού. Επειδή, λέγω, και τοιού,

τοι είναι οι εν χειρογράφος ψευδεπίγραφοι κανόνες του νηστευτού. Α

παγεγάρ άπό τό νά ήνα τού Νηστευτού. Διά τούτο ήμες ήκολου

θήσαμεν εις δύο άξοπίστους μάρτυρας τον Ματθαίον Βλασταριν, και τον

Κωνσταντίνου Αρμενόπουλου, οι τινες συνοψισμένους αναφέρουσε τους ά
ληθείς και γνησίους κανόνας του Νηστευτού μάλιστα δε και εξαιρέ

τως ο Βλάσταρς, του οποίου και την σύνοψιν όπου έχει εις τους κα

νόνας αυτολεξεί εμεταχειρίσθημεν ώς ίδιον κείμενον του Νηστευτού, όλ

γα μέν τινα παραλλάξαντες κατά την λέξιν μόνον, αφήσαντες δε έξω τους

του Πατριάρχου Μεθοδίου κανόνας τους περί των άρνησιχρίστων διο

ρίζοντας, και εις την σύνοψιν ταύτην εμπεριεχομένους. Επειδή και κατ

όνομα επιγράφονται από τον ίδιον Βλάσταριν ότι είναι του Μεθοδίου,

οίτινες και εν τώ ευχολογίω περιέχονται, "Αφήσαμεν δε και τους συμ

φώνους κανόνας τών άλλων πατέρων, και μόνους τους ιδίους του Νηστευ

του κατεγράψαμεν. Και λοιπόν επάνω εις την αξιοπιστίαν των δύο του

των σοφών ανδρών την γνησιότητα, των κανόνων του Νηστευτού έστη

ρίξαμε, και εβεβαιώσαμεν. Όλους δε τους άλλους ψευδεπίγράφους απερ

βίψαμεν, και φανερώνομεν και εις τους λοιπούς αδελφούς να μη τους

δέχωνται, αλλά να τους άποβάλλουσιν ως νόθους, και ψυχικήν προξε

νούντας απώλειαν. Η αιτία δε, διά την οποίαν γράψαμεν χωριστά μό

νους τους κανόνας τούτους του Νηστευτού, και όχι άλλου τινός πατρός,

(έξω δηλαδή από τους μη επικυρουμένους υπό της ς οικουμενικής) εί

ναι. Διά τί κατ' αυτούς και παλα και τώρα οι περισσότεροι πνευμα

τικοί (διά νά μή ειπώ όλοι) εξομολογούν και διορθώνουν τους μετανοούν

τας χριστιανους. -- -

(1) Αυτήν την ιδίαν απολογίαν, όπου κάμνει ό Νηστευτης υπέρ εαυ

του, κάμνει και ο Νικηφόρος Χαρτοφύλαξ (παρά τη βίβλ. τή καλουμέ

νη, Γιούρις Γραικορωμάνι (σελ. 313) διά τόν Νηστευτην, λέγων «Συνή

υθειαν παρελαβομεν, ώστε κατά την δύναμιν του καθ' ενός να οικονομού

μεν και τα επιτίμια». Πλήν τούτο λέγομεν, εκείνα όπου φαίνεται πώς

δεν τα είπεν ό Νηστευτής κατά την ακρίβειαν τών κανόνων, όποιος φρό

νιμος τα στοχασθή, όλα κατά την διάνοιαν και τον σκοπόν τών Πα

τέρων τα ευρίσκει. Διότι επειδή ο μέγας Βασίλειος εις τον οδ. κανόνα

παραγγέλλει να δίδεται άδεια εις κάθε οικονόμου ψυχών να αυξάνη, και

να λιγοστεύη τα επιτίμια κατά τάς διαθέσεις, και τα πρόσωπα, και

τα πράγματα των εξομολογουμένων, και με διάκρισιν νά οικονομή των

των ψυχών ωφέλειαν, δεν είναι παράδοξον, αν και ό Νηστευτής εις του

τον τον κανόνα πειθόμενος, εκαινοτόμησε τίποτε, κατά το πνευματικών

χάρισμα, όπου του εδόθη, οικονομών βέβαια τον άμαρτωλών προς

ωφέλειαν.

(2) Ανίσως δε απορή τινας διά τί οι παλαιοί πατέρες διωρισμένην

ικανοποίησιν δεν έδωκαν εις τους μετανοούντας τόσων νηστειών, ή τόσων

και τόσων μετανοιών, (άδιόριστον γάρ ικανοποίησιν άφηκαν εις τον καθ'

ένα άμαρτωλών νά κάμνη, διά δακρύων, και νηστειών, και άλλων άγα

θοεργιών), άλλά μόνην διωρισμένως την αποχήν της κοινωνίας, άν, λέγω,

περί τούτου απορή τινας, αποκρινόμεθα ότι οι τότε χριστιανοί τόση»

θερμήν αγάπην είχον εις τό νά μεταλαμβάνουν συνεχώς τα θεία μυ

στήρια, ώστε όπου, αντινας τους εμπόδιζεν από την κοινωνίαν τών μυ

στηρίων, τούτο εφαίνετο τή αληθεία εις αυτούς, πράγμα μεγάλον και άνυ

πόφορου, και κανόνας και βαρυτάτη ικανοποίησις. Όθεν και οι θείοι

εκείνοι Πατέρες, τούτο γινώσκοντες, άλλην βαρυτέραν ικανοποίησιν δεν

--
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ο Αγιος, ήμες έκρίναμεν εύλογο, νά λιγοστεύσωμεν τους χρόνους της μετανοίας, εις εκείνους όπου γησίως μετανού, "και

προθυμοποιούνται να ταλαιπωρήσουν το σωμάτων με σκληραγωγίας, και να ζήσουν εις το έής ζωήν εναρτον έναντίαν εις την

προτέραν κακήν ζωήν που είχαν. Νά λιγοστεύσωμεν όμως τους χρόνους αυτούς, κατά το μέτρον της έγκρατείας, όπου ήθελαν

δείξουν. Λόγου χάριν, άνισως ο μετανοών δεχθή ως κανόνα το νά μή πίνη κρασί, εις τόσας δωρισμένας ημέρας, έκρίναμένε

λογον νά λιγοστεύσωμεν εις αυτόν ένα χρόνο, παρακάτω απο τους χάος του επιτιμίου, όπου διορίζουσιν εις αυτόν οι κά
Λ, - - αν α ν

νόνες των πατέρων. Ομοίως αν υπόσχεται νά μή φάγη κρέας, να του λιγοστεύσωμεν άλλον ένα χρόνο. Ομοίως αν δεν φά
«η » η ο Α ν

ι

τυρί, ή αυγά, ή ψάρι, ή λάδι, εις κάθε ένα από αυτά έκρίναμεν να του λιγοστεύωμεν ένα χρόνο». Ανίσως δε θέλη να ε

λεώνη τον Θεόν και με συχνάς γονυκλισίας και μετανοίας, ομοίως και δι' αυτάς νά του όλιγοστεύωμεν ένα χρόνο. Και μάλι

στα άνισως θέλη να δείχνη και το χέρι του πλουσιοπάροχον εις ελεημοσύνη, και κατά την δύναμιν του πλούτου που έχει,

να δείχνη και την προαίρεσίν του ισόμετρον εις το να μεταδίδη. Ανίσως δε ο μετανοών μετά το οιονδήποτε αμάρτημα όπου

έπραξε, έγινε και Μοναχός, έκρίναμεν εύλογο, πλέον ολιγοχρόνιον νά δίδωμεν εις αυτόν την του άμαρτήματός του:
ον. Επειδή διά της μοναχικής πολιτείας έχει νά άπερνά εις όλην του την ζωήν σκληραγωγίαν και κακοπάθεια», Όρα και τον

ίβ. της ά. και πάσαν την εν εκείνω συμφωνίαν των κανόνων. Οίτινες υπεραπολογούνται διά την ολιγόστευσιν ταύτην τών χρό

νων όπου έκαμεν ο Nηστευτής. Λέγουσι γάρ και αυτοί ότι κατά την διάθεσιν και μετάνοιαν των εξομολογουμένων, ούτω πρέπει

νά λιγοστεύωνται εις αυτούς και οι χρόνοι των επιτιμίων.

- - Κανών Β.

Η δα των λογισμών έπι την καρδίαν της ήδονής προσβολή, ώς άμαρτίαν μήπω απεργασμένη, και ανεπιτίμητος

το παραπαν.

Ερμηνεία,

“Η προσβολή κατά τον άγιον Ιωάννην της Κλίμακος (λόγος έ) είναι λόγος ψιλός, ή και εικών του τυχόντος πράγματος,

ήτις νεωστί και κατά πρώτην φοράν φαίνεται εις τον νού, και εις την καρδίαν, Λοιπον εις τούτον τον κανόνα λέγει ο άγιος και

συνώνυμός του Νηστευτής, ότι η προσβολή αύτη του λογισμού, η οποία φέρει εις την καρδίαν σαρκικήντίνα ηδονή, είναι τελείως

ακανόνιστος, ώσάν όπου άμαρτίαν ακόμη δεν έκαμε. Πρέπει δε νά ήξεύρωμεν ότι καθολικώς όλοι οι πονηροί λογισμοί προσβάλ

λουσιν εις την ψυχή, ή εσωτερικώς, ή εξωτερικώς. Και εσωτερικώς μεν προσβάλλουσιν, ή διά ιδέας και εικόνος τυπουμένης εν

τη φαντασία, θεωρητικώς ή διά του ενδιαθέτου λόγου της καρδίας, τυπουμένου εν τη αυτή φαντασία άκουστικώς, Έξωτερικώς

δε προσβάλλουσιν εις αυτήν διά μέσου των αισθητών αντικειμένων εις τας πέντε αισθήσεις μας, ήγουν διά των ορατών πραγ

μάτων, άκουστών, οσφραντών, γευστών, και άπτών. Αίτια δε και των εσωτερικώς, και των εξωτερικώς κινουμένων λογισμών

είναι τρία. Κυρίως μεν και πρώτως οι δαίμονες, Δευτέρως δε και καταχρηστικώς, τά πάθη, ήγουν α πληγας, όπου έφθά
ν Λ - ν Α. ν ν Λ Α αν γι - - - - » - »

σαμεν νά λάβωμεν εσωτερικώς εις την καρδίαν με την προαίρεσίν μας καθ' έξιν, ή μισούντες κανένα πράγμα, ήταν αυτά

ν

έμπαθώς. Τρίτον δε και πόρρω αιτιον είναι ή διεφθαρμένη εκ της παρακοής κατάστασις της άνθρωπίνης φύσεως (1

Κ αγ ώ γ Γ.

Ο συνδυασμός, μετανοίας αποπλύνεται δώδεκα

Ερμηνεία

Ο συνδυασμός δε είναι κατά τον βηθέντα άγιο Ιωάννην (αυτό) όταν δεχθή και συνομιλήση ψυχή με πάθος, ή χωρίς πάθος,

έδυνήθηκαν να εύρουν διά να τους εμποδίσουν από την κακίαν, ώσάν

τό νά τούς εμποδίσουν από την κοινωνίαν τών μυστηρίων, Ότι μέν ούν

επιτίμια ονομάζονται και ως επιτίμια λογίζονται εις τους άμαρτάνοντας

η νηστείας, και προσευχαίς, και ό συντριμμός του σώματος, και πάν

τα τα έργα της μετανοίας και οι καρποί, τους οποίους διωρισμένως εν

τους κανοσι τούτοις εκθέτει ό Νηστευτής, δρα εις τον ιβ. της ά. και

β. τής εν Αγκύρα, και ά. και γ. του Πέτρου, και τον γ. του Με

γάλου Βασιλείου. Εξαιρέτως δε δρα εις τα ασκητικά τού αυτού Βασι

λείου έν, τους επιτιμίοις, όπου δίδοται ώς επιτίμιον, ου μόνον ό άφορ

σμός, αλλά και το μένειν άσίτους τους άμαρτήσαντας Μοναχούς, και

το στίναι εις προσευχήν. Ότι δε ο θείος ούτος Νηστευτής φυλάττει

εν τους κανόσι τούτοις και τα δύω εκείνα τα ίδια του πνευματικού

Οικονόμου όπου αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος εν τώ γ. και ή ς", έντώ

ρβ. την ακρίβειαν δηλ. και ακρότητα, και τον τύπον και την συνή

θείαν, εις τους μη καταδεχομένους την άκρίβειαν, όρα εις την υποση

μείωσιν τού ιβ της ά. Ένα μή τα αυτά και ενταύθα λέγωμεν. Και ά

φίνω να λέγω ότι πολλαχού τών κανόνων, τόποι της μετανοίας και

των μετανοούντων καλούνται, οι δ. τόποι των προσκλαιόντων, τωνά

κροωμένων, των υποπιπτόντων, και των συνεστώτων, οίτινες εδίδοντο

επιτίμια το τοτε καιρα, λένε δε τώ, τότε καιρώ, επειδή την σήμερον

ουδείς τών μετανοούντων εις τους τοιούτους τόπους τίθεται. Λέγει γάρ

ο Ζωναράς εις τόν ιθ. κανόνα της εν Λαοδικ. «Αλλά νύν τα τών εν

μετανοία ου γίνεται, ουκ οίδ όπως σχολάσαντα». Ο δε Θεσσαλονίκης

Συμεών προστιθείς την αιτίαν λέγει, «νύν δε διά τους διωγμούς, και συ

τεχείς περιστάσεις, ούτω τών πατέρων καλόν είναι λογισαμένων κατη

νχούμενοι μεν, και άρνησάμενοι, και φονεύσαντες, εξωθούνται. Οι δε λοι

οποί βάπτισμα μόνον κεκτημένοι αφίενται. Ιδία της μετανοίας αυτών

παρά των πνευματικών Πατέρων ενεργουμένης». Πλην άλλά άμποτε και

τώρα να ενεργούντο εν τη εκκλησία αι τέσσαρες αύται τάξεις των

μετανοούντων. Διά τί άπό τήν έντροπήν των ανθρώπων, ήθελεν έκκόπτε

τα ή άμαρτία ευκολώτερα

(1) Σημείωσα ότι κατά μεν τον ασκητήν Μάρκου, προσβολή είναι

ένα ανειδωλον κίνημα καρδίας, κατεχομένη υπό τών έμπειρων ώσάν μέ

σαν τις κλεισούραν. Κατά δε τον Ιωσήφ Βρυέννιου (λόγω ιέ. περί Τριά

δος) προσβολή είναι ή άπλώς γενομένη του εχθρού υπόμνησις και ενθύ

μησις. Όίον κάμς τούτο, ή τούτο. Αύτη δε είναι από τα ακούσια

και ουκ εφ' ημίν, ώσάν όπου δεν είναι ή προαίρεσίς μας αιτία να μάς

προσβάλλουν οι λογισμοί, αλλά ο διαβολος ο κακός σπορεύς τών τοιούτων.

Όθεν ή προσβολή των λογισμών λέγεται να ήναι ανεπιτίμητος, όχι

μόνον διατί ακόμη άμαρτίαν δεν εγέννησεν, αλλά μάλιστα διατί είναι

ακούσιος, και όχι της προαιρέσεώς μας. "Επειδή δε κατά τον Μέ

γαν Βασίλειον (διατάξ. ζ. ή ή) κατά δύο τρόπους προσβάλλουσιν εις

ήμάς οι άπρεπο λογισμοί, ή διατί, ή ψυχή αμελεί, και άργεί από

πνευματικά νοήματα και μετεωρίζεται από λόγου της εις νοήματα τα

μη πρέποντα, και άπό μίαν φαντασίαν μεταβαίνει εις άλλην, ή κατ

επιβουλήν του διαβόλου, όστις θέλει να φανταζη εις την διάνοιάν μας

άτόπους λογισμούς, και με αυτούς νά μάς εμποδίζη από την θεωρίαν.

και στοχασμών των καλών και ωφελίμων πραγμάτων. Επειδή, λέγω,

κατά δύο τρόπους προσβάλλουσιν εις ημάς οι κακοί λογισμοί, φανερών

είναι ότι η μεν προσβολή ή κατ' επιβουλήν γινομένη του διαβόλου, εί

να τελείως ανεύθυνος και ανεπιτίμητος. Η δε προσβολή όπου γένη από

την άργίαν και αμέλειαν της ψυχής δεν είναι ανεπιτίμητος. Όχι διά

την προσβολήν καθ' αυτήν, αλλά διατί αμέλησεν ή ψυχή, και ούτως

έν άμελεία και άργία εύρών αυτήν ο εχθρός, έπρόσβαλεν εις αυτήν

τον πονηρόν λογισμόν. Λέγεται δε προσβολή κυρίως επί των κακών

λογισμών, και ή του άλλοτε μη νοηθέντος πράγματος. Καταχρηστι

κώς δε, και ή κατά πρόληψιν του και άλλο τε νοηθέντος πράγματος,

--

- - - - -- - - -

-
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με τον φανέντα λογισμών, τον οποίον τούτον ο συνώνυμός του ούτος Νηστευτης λέγει, ότι είναι υπό επιτίμιον, και ότι καθαρίζε

τα με γονυκλισίας δώδεκα. Επειδή και εις την προαίρεσιν του ανθρώπου στέκει, ή να δεχθή το την διά της προσβολής και

να συνομιλήση με αυτό, ή να το αποβάλη και να μη το δεχθή παντελώς. Τον συνδυασμών υπό επιτίμιον βάλλει και ο τής

Κλίμακος (αυτόθι)(1)

«Η πάλη, ή στεφάνων, ή τιμωρίας άξια».

Κανών Δ.

Ερμηνεία

Η πάλη είναι, κατά τον ίδιον Ιωάννην της Κλίμακος (αυτόθ) μία δύναμις της ψυχής ισόμετρος με τον μαχόμενον λογ

σμών, κατά την οποία, εάν μεν θέλη ή ψυχή, νικά τον λογισμόν, εάν δε δεν θέλη, νικάται από αυτόν. Όθεν τόσον ο τής Κλί

μακος, όσον και ο θείος ούτος Νηστευτής, λέγουσιν ότι η πάλη αύτη, ή γίνεται αιτία να λάβη στέφανα ή ψυχή, εάν δηλαδή

νικήση των πονηρών λογισμών, ή να λάβη κόλασιν, και τιμωρία, εάν δηλαδή νικηθή από αυτόν (2) -

Κανών Ε.

Η συγκατάθεσις, αιτία και άρχή των επιτιμίων.

Ερμηνεία,

“Η συγκατάθεσις είναι, κατά τον ίδιον Ιωάννην της Κλίμακος (αυτόθ) μία συγκατάνευσις ήδονική της ψυχής, την οποίαν

κάμνει προς τον εμπαθή λογισμών που την πολεμεί. Διά την οποίαν αυτήν συγκατάθεση, λέγει ο θείος ούτος Νηστευτής, ότι

αυτή γίνεται αρχή, και αιτία των επιτιμίων (3)

Κανών ς".

Ο μολυνθείς καθ’ ύπνους, τώ της έκρύσεως πάθει, ήμέραν μίαν της κοινωνίας έκβάλλεται. Τον δε πεντηκοστών

άσας ψαλμόν, και τεσσαράκοντα εννέα μετανοίας ποιήσας, ούτω του βύπου καθαρθήνα πιστεύεται

Ερμηνεία

Ο παρών κανών διορίζει, ότι όποιος μολυνθη την νύκτα με την καθ’ ύπνους βεύσιν, να μη μεταλαμβάνη εκείνην την ημέρα».

Ειπών δε τον ν. ψαλμών του Δαβίδ, και τεσσαράκοντα εννέα μετανοίας ποήσας, έτζι καθαρίζεται από τον μολυσμών αυτόν. Ε

πειδή δε και αι γυναίκες παθαίνουσι καθ’ ύπνους ενυπνιασμών, πρέπει παρομοίως με τους άνδρας να επιτιμώνται. Με το ίδιον

(1) Τον συνδυασμών των λογισμών ορίζει έτζι ό Βρυέννιος (αυτόθ),

συνδυασμός έστι παραδοχή του υποβαλλομένου λογισμού παρά του

εχθρού, και η μετ' αυτού μελέτη και ομιλία, η παρά τη προαιρέσει

ημων.

(2) Η πάλη ορίζεται άπό τόν Βρυέννιον, ούτω. «Πάλη έστιν άνθι

» στασις, ή προς αναίρεσιν του λογισμού του προς το παθος ερεθίζον

ντος, ή προς αυτόν συγκατάθεσις, ώς λέγει ο Απόστολος, ή σαρξ επι

» θυμεί κατά του πνεύματος, και το πνεύμα κατά της σαρκός».

(3) Η δε συγκατάθεσης ορίζεται από τον Βρυέννιον (αυτόθι) έτζ.

Συγκατάθεσις έστιν ή του λογισμού προς το πάθος ένδυσης και κατά

νευσις. Ο δε Κορέσιος λέγει, ότι η συγκατάθεσις, ή τελεία είναι ή ατελής.

Και ή τελεία περιέχει τελείαν κατάληψιν του νοός, και τελείαν συγκα

τάνευσιν της θελήσεως, όθεν και έμμονον την αμαρτίαν εργάζεται. Ση

μείωσαν δε, ότι η προσβολή, ο συνδυασμός, ή πάλη, και η συγκατά

θεσις, αυτά τα τέσσαρα είναι ώσαν τόσοι βαθμοί και σκαλοπάτια νοητά,

από τα όποια κατ’ ολίγον καταβαίνουσα εις τα κάτω και υλικά ή ψυ

χή, κρημνίζεται και εις την πράξιν, και το έργον της αμαρτίας. Διότι

από την συγκατάθεσεν, παρευθύς έρχεται ο άνθρωπος νά καμνη και

εμπράκτως διά του σώματος την αμαρτίαν. Και άν μεν ο καιρός, και

ο τόπος, και αι άλλα περιστάσεις δίδουσε χέρι ευθύς όπου κάμη την

συγκατάθεσιν ή ψυχή, όρμά και εις την πράξιν της αμαρτίας, ώς είπο

μεν. Και διά τούτο ο θείος Ιωάννης ούτος ο Nηστευτής, μόνα τα τέσ–

σαρα ταύτα αναφέρει εις τους κανόνας του, ώσάν όπου είναι ικανά αυ

τα μόνα, ως επί το πλείστον να καταβιβάζουσι την ψυχήν εις την σω

ματικήν πράξιν της αμαρτίας, Εάν όμως τύχη να εμποδισθή ή πράξις

της αμαρτίας, ακολουθούν ακόμη εις την ψυχήν και άλλα δύο νοητά κακά,

από τα όποια, το μεν ένα όνομάζεται αιχμαλωσία, το δε άλλο πάθος,

Και αιχμαλωσία μεν, κατά τον άγιον Ιωάννην της Κλίμακος (λόγ. ιέ)

είναι ένα φέρσιμον της καρδίας βίαιον και στανικόν εις τον κακόν λογισμών,

και μία επίμονος συνομιλία με αυτόν. Η όποια αύτη αιχμαλωσία και

σκλαβία του νοός άφανίζει την καλήν κατάστασιν της ψυχής. Και άλ

λως μεν κρίνεται όταν έλθη εν καιρώ προσευχής (ήτοι ελαφροτέρα ίσως,

με το να ευρίσκεται τότε εις έργον πνευματικών ή ψυχή, και να μήν

ήνα αργή άλλως δε, όταν έλθη εις άλλον καιρόν (βαρυτέρα δηλαδή) και

άλλως μεν κρίνεται ή αιχμαλωσία του νοός όταν γένη εις τα μέσα πράγ

ματα, τα μήτε καλά, μήτε κακά, αλλά εις τα ματαια, άλλως δε εις

τα πονηρά και κακά. Πάθος δε είναι, κατά τον αυτον Ιωάννην (αυτόθ)

εκείνος ο πονηρός λογισμός όπου εμφωλεύση μέσα εις την ψυχήν με πο

λυκαιρία, όστις από την πολλήν συνήθειαν κάμη τήν ψυχήν να λάβη

έξιν εις αυτόν, ώστε όπου εκ τής έξεως ταύτης, να τρέχη εις αυτόν

αυτή αφ' εαυτής με την εδικήν της προαίρεσιν, και όχι με βίαν. Το πά

θος δε τούτο, λέγει, ή ιατρεύεται με ισόμετρου, ήτοι με πολυχρόνιον

μετάνοιαν, ή αν δεν ιατρευθή με την μετάνοιαν, θέλει υποβληθή εις την

μέλλουσαν κόλασιν (όρα, ώ αναγνώστα, τον φοβερόν λόγον τούτον, και

έχε τον πάντοτε εις ενθύμησιν). Το πάθος τούτο και ο άγιος Μάρκος

ό ασκητής λέγει ότι είναι μία βοπή και κλίσης της διανοίας εις τάβλα

βερά, πεπηγμένη εις την ψυχήν και δυσκολοεξάλειπτος. Ταύτα δε τα

δύω όμού, ή αιχμαλωσία και το πάθος, φαίνεται πώς να συνιστώσα

την κατά διάνοιαν άμαρτίαν, ήν αναφέρει ο θείος Μάξιμος, την μετά

την συγκατάθεσιν γινομένην. Όποιος λοιπόν την πρώτην βίζαν και άρ

χήν τών λογισμών, ήτοι την προσβολήν, δεχθή χωρίς πάθος, ούτος,

κατά τόν της Κλίμακος, όλα τα άλλα βλαστήματα, από μιάς έκοψε

και ενέκρωσε. Κοντά δε εις ταύτα, προσθέτει ακόμη ο της Κλίμακος

και άλλο ένα, το όποιον λέγεται παραβριπισμός του νοός, κατά τον ό

ποιον, ή ψυχή, χωρίς πολυκαιρίαν, χωρίς προσβολήν, αλλά από μίαν

μοναχήν ψιλην θεωρίαν ενός υποκειμένου, από μιαν άκρόασιν ενός τρα

γωδίου, από ένα έγγίξιμον της χειρός, εν τω άμα πορνεύει έμπαθώς.

Από δε το πάθος τούτο προέρχεται και η πράξις της αμαρτίας. Δι'

δ, και ό Βρυέννιος λέγει (εν τώ ιέ, λόγω περί Τριάδος) ότι ενέργεια

πάθους είναι αυτή ή πράξις ή άτοπος. Σημείωσα δε ότι τα τέσσαρα

ταύτα, ή προσβολή, ο συνδυασμός, ή πάλη, και η συγκατάθεσης, δεν

θεωρούνται ή κανονίζονται εις μόνα τα σαρκικά αμαρτήματα, αλλά

θεωρούνται, και κανονίζονται παρομοίως και εις τον φόνον, και εις την

κλεψίαν, και εις την φιλαργυρίαν, και εις την υπερηφανίαν, και εις όλας

τάς άλλας άμαρτίας, "Ο δε θείος Νηστευτής έφερε παράδειγμα εις αυτά

από μόνα τα σαρκικά, διά να καταλάβωμεν ταύτα καλήτερα από τα

παχύτερα αμαρτήματα. Προσθέτομεν δε και τούτος εδώ, ότι επειδή ο

ί κανών του Νικολάου, εμποδίζει να μη παίρνουν ούτε αντίδωρον, οι

όντες εμποδισμένοι από τα θεία μυστήρια. Διά τούτο και οι ένοπνια

σθέντες, δεν πρέπει να παίρνουν άντίδωρον εκείνην την ημέραν, καθώς

δεν πρέπει και να μεταλαμβάνουν. Δεν είναι όμως εμποδισμένοι υπό κα

νόνες τινός, από το να φιλούν την χείρα του ιερέως, και να άσπά

ζωνται τάς θείας εικόνας, ή να ανάψουν τας ιεράς Κανδήλας, ώς τινες

παρατηρούσιν,
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δε τούτο επιτίμιον κανονίζει και ο μέγας Βαρσανούφιος τούς ενυπνιασθέντας. Aι γυναίκες όμως, κατά τον Βαλσαμώνα, πρέπει να
ν » ν. - ΟΥ - - 1 - - φ -

λαμβάνουν αντίδωρον, όταν δεν μεταλαμβάνουσί, διά νά μήν έμβαίνουν εις υποψίαν οι άνδρες αυτών. Όρα και τον δ. Διονυ
σίου.

Κανών Ζ. -

Ο δε, έγρηγορότος του σώματος, μολυνθείς, εις έβδόμην ήμέραν της κοινωνίας, εργεται, τον ν. καθ' εκάστην

άδων, και τεσσαράκοντα εννέα μετανοίας ποιών,

Ερμηνεία

Όποιος δε πάθη ρεύσινώντας έξυπνος, επτά ημέρας έμποδίζ

» ν ν Αν ν ν - Α.

ετα από την θείαν κοινωνία» κατά τον κανόνα τούτο, λέγων

τας εις κάθε ημέραν από αυτάς τον ν. ψαλμόν, και κάμνωντας καθ' ημέραν μετανοίας τεσσαράκοντα έννέα (1)

Κανών Η.

Ο μαλακίαν διαπραξάμενος, τεσσαράκοντα ήμέρας επιτιμάται, ξηροφαγία διαιτώμενος, και μετανοίας εκάστης

ποιών έκατόν. -

Ερμηνεία,

Ο παρών κανών διορίζει, ότι όποιος κάμη μαλακίαν, τεσσαράκοντα ημέρας νά μή μεταλαμβάνη, άπερνώντας αυτάς με ξηρο
- »

- -

φαγίαν, ήτοι με ψωμί μόνον, και νερόν, και κάμνωντας καθ' ημέραν μετανοίας εκατόν. Περί δε τών μαλακών, και πόρνων ά

πλώς, λέγει ο άγιος Μελέτιος ο ομολογητής, ότι κάμνουσι θυσ

τερον μέρος του σώματός των (2)

ίαν εις τον διάβολον το σπέρμα τους, το οποίον είναι το τιμώ

(1) Το να παθαίνη, τινάς έξυπνος ρευσιν προέρχεται, ή από μίαν

ζωντανήν φαντασίαν και εικόνα του υποκειμένου όπου αγαπά, όταν αυτό

δεν ήναι παρόν, ή από μιαν ήδονικήν θεωρίαν του προσώπου, ή άκοήν

της φωνής, ή έγγίξιμον του έρωμένου υποκειμένου, όταν αυτό ήναι πα

ρόν. Ακολουθεί δε τούτο ώς επί το πλείστον εις εκείνους όπου είναι

θερμής κράσεως, και θερμού αίματος, και εις εκείνους όπου έσυνείθι

σαν εις την πορνείαν πολύν καιρόν. Τούτων γάρ οι πόροι του σπέρμα

τος με το να ήνα άνοικτοί, από όλίγην αιτίαν εύκολον άποσπερματί

ζουσι, καθώς λέγουν οι ιατροί. Σημείωσα δε ότι ευρίσκεται επιγρα

φομένη Αναστασίου Αντιοχείας διαίρεσις τοιαύτη περί της "ρεύσεως ό

πού πάθη τινας έξυπνος ων, ούτω λέγουσα. Την έξυπνον ρεύσιν, ή την

κάμνει ό άνθρωπος εις τον εαυτόν του, ή προς άλλον. "Η εις τον εαυτόν

του γινομένη, ή γίνεται με πιάσιμον της χειρός και αυτή κανονίζεται

εις σαράντα ημέρας (επειδή είναι ή ίδια μαλακία), ή χωρίς πιάσιμον

της χειρός. Αύτη δε, άλλη γίνεται από μόνην προσβολήν, και κανονι

ζεται μιαν ημέραν, και άλλη γίνεται με συνδυασμών του λογισμού. "Η

με συνδυασμών γινομένη, ή γίνεται χωρίς συγκατάθεσιν, και χωρίς γαρ

γαλισμόν, και κανονίζεται τρεις ημέρας, ή και με γαργαλισμόν, χωρίς

όμως συγκατάθεσιν, και κανονίζεται επτά ημέρας. Πάλιν ή προς άλλον

πρόσωπον γινομένη, ή γίνεται με συγκυλισμόν, ή χωρίς συγκυλισμόν. "Η χω

ρίς συγκυλισμών γινομένη, ή γίνεται με πιασίματα και φιλήματα, χωρίς όμως

γαργαλισμόν, και κανονίζεται είκοσι ημέρας, ή γίνεται και με γαργαλισμόν, και

κανονίζεται τριάντα ημέρας. Η δε με συγκυλισμών γινομένη, ή γίνεται

εις ομογενή, και κανονίζεται εβδομήντα (ή όγδοήντα) ημέρας, ή γίνεται

εις έτερογενή, ζώα δηλ. και κανονίζεται επτά χρόνους.

(2) Έφθάσαμεν τέλος πάντων και εις την κατάρατον μαλακίαν, ήτις την

σήμερον αληθώς είναι η κοινή και ψυχολεθρος πανούκλα όπου φθείρει και

άπολλύει τους περισσοτέρους ανθρώπους του κόσμου, και μάλιστα τους

άθλιους νέους. Κατά της οποίας, όσα και άν είπή τινας, έχοντας σκο

πόν να εκριζώση από τον κόσμον τοιούτον φοβερόν και θεομίσητου

κακόν, ποτέ δεν ήθελαν νομισθούν μάταια και περιττά. Η μαλακίαλοι

πόν είναι μία άμαρτία τόσον μισητή κοντά εις τόν Θεόν, ώστε όπου

έθανάτωσε δι’ αυτήν του Αυναν τον υιόν του Ιούδα, όστις πρώτος έδει

ξε το κακόν τούτο επάνω εις την γήν. Από του οποίου και η μαλακία

ώνομάσθη αυνανισμός. Λέγει γάρ το Πνεύμα το άγιον εις την γένεσιν

(κεφ. λή. 10). Πονηρόν δε εφάνη εναντίον του Θεού, ότι έποίησε τούτο,

(ο Aυνάν) και έθανάτωσεν αυτόν (ο Θεός δηλ), και είναι γνώμη τινών

διδασκάλων ότι ό Θεός μισώντας τόσον πολλά εκείνους τους υπερηφά

νους φιλοσόφους τών Ελλήνων, τους άφηκε να κυριευθούν από την ά

μαρτίαν αυτήν, δια τιμωρίαν της ειδωλολατρείας των, επειδή γνόντες τον

Θεόν, ουχ ώς Θεόν εδόξασαν. Συμπεραίνεται δε τούτο από εκείνο όπου

λέγει ό Παύλος περί αυτών. «Διο και παρέδωκεν αυτούς ό Θεός ένταϊς

επιθυμίας των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν του ατιμάζεσθαι τα σώ

•ματα αυτών εν εαυτούς» (Ρωμ. ά. 24). Όπου με τό, αυτών εν εαυτούς,

έφανέρωσε το πάθος της μαλακίας, κατά το οποίον, τό αυτή σώμα και

ενεργεί και πάσχει, αυτό εις εαυτό. Η μαλακία, καθώς λέγει Ιωάννης

ο της κλίμακος λόγ ιέ), είναι πορνεία γινομένη χωρίς άλλου σώματος,

υπο της όποίας επεσεν ο μεγας εκείνος αναχωρητής, ο προστάζων μεν

πρότερον τους άγριους όνους, ύστερον δε υπό των ονάγρων διαβόλων

έμπαιχθείς. Περί ού είπε τότε ο θείος Αντώνιος, ότι στύλος μέγας έ

πεσε. Την μαλακίαν ό ίδιος Ιωάννης (λόγ. τώ αυτώ) θάνατον ονομάζει

και απώλειαν πτώματος. ό όποιος αείποτε ευρίσκεται και συμπεριφέρε

τα εις ημάς, και μαζή με ημάς και μάλιστα εις την νεότητά μας.Ό

θεν επειδή και ή άμαρτία αύτη συμπεριφέρεται μαζή με ημάς, πολλά

δύσκολον είναι να κάμη αποχήν από αυτήν, και να μετανοήση όποιος

μίαν φοράν πιασθή από αυτήν. Διό και ένας διδάσκαλος παρομοιάζει

την μαλακίαν με ένα μεγάλον δίκτυον του διαβόλου και άδου, με το

όποιον έτρόβιξε τον κόσμον εις την απώλειαν, και πολλοί μεν πιάνον

ται από αυτό, λίγοι δε ξεμπερδεύονται. Και χαίρεται ή καρδία του

διά το πολύ κυνήγι όπου κάμνει με τούτο το δίκτυον, και θυμιάζει

αυτό, διατί του έπιασε πολλά φαγητά, και πολλάς ψυχάς, ώς λέγει

ό "Αββακούμ (κεφ. ά. 15) «συντέλειαν εν άγκιστρω ανέσπασε (τον κό

οσμονή και είλκυσεν αυτόν εν αμφιβλήστρω, και συνήγαγεν αυτόν έντας

σαγήνας αυτού. Ένεκεν τούτου ευφρανθήσεται και χαρήσεται ή καρδία

» αυτού, και θύσει τη σαγήνη αυτού, και θυμιάσει τώ αμφιβληστρω ά

»δελφώ, ότι εν αυτοίς ελίπανε μερίδα, και τα βρώματα αυτού εκλεκτά»

Τί να λέγω τα πολλά; ή μαλακία όχι μόνον προξενεί ζημίαν αιώνιον.

εις την ψυχήν, αλλά και ζημίαν εις την υγείαν τού σώματος. Ζημίαν

αιώνιον εις την ψυχήν, διατί την υστερεί της βασιλείας των ουρανών,

και την καταδικάζει εις την παντοτεινήν τιμωρίαν της κολάσεως, Ως

λέγει ο Παύλος. (ά, Κορινθ. σ. 9) «Mή πλανάσθε, ούτε πόρνοι, ούτε

ειδωλολάτρα, ούτε μοιχοί, ούτε μαλακοί, βασιλείαν Θεού ου κληρονο

μήσουσιν» (και αγκαλά τους μαλακούς, όμεν Χρυσόστομος ήρμήνευσεν

ήταρηκότας, ο δε Θεοφύλακτος, αισχροπαθούντας: μόλον τούτο πολλοί

των διδασκάλων και επί της έννοίας ταύτης τους μαλακούς εξέλαβον), προ

ξενεί και ζημίαν εις το σώμα, και εις την υγεία του σώματος, διά τι

καθώς όλοι κοινώς λέγουσιν, ούτε παλαιοί και νεώτεροι ιατροί, οι μα

λακοι είναι άθλιοι και ελεεινοί, διά τί Α' κιτρινίζουσι, Β. αδυνατεί ο

στόμαχός των και να χωνεύσουν δεν ήμπορούν, Γ. άσθενεί ή όρασις τών

οφθαλμών τους, Δ. χάνουσι την φωνήν, Ε. χάνουσι την ευφυίαν και οξύ

τητα του νοός, τ. χάνουσι την μνήμην, Ζ. χάνουσι τον ύπνου, με κά–

ποια ταραχώδη ενύπνια, Η. τρέμει το σωμάτων, Θ. χάνουσιν όλην την

ανδρείαν τού σώματος και της ψυχής, και γίνονται άνανδροι ώσάν γυ

ναϊκες, Τ. ακολουθεί εις αυτούς ή αποπληξία, ήτοι ό ταμπλάς, ΠΑ". άκο

λουθεί εις αυτούς συχνάκις ή καθ’ ύπνους βεύσις, πολλάκις δε και όταν

ήναι έξυπνοι, διά το πολύ άνοιγμα των σπερματικών τους πόρων, και

1Β, τέλος πάντων γηράσκουσιν όγλίγωρα και αποθνήσκουσα κακώς. Οποιος

θέλει, ας αναγνώση το νεοτύπωτου βιβλιάριον το περί μαλακίας, και εκεί

θέλει ιδεί τάς αναριθμήτους ασθενείας και συμπτώματα όπου προξενεί ή

άμαρτία αύτη εις τους μαλακοποιούς, κατά τάς γνώμας τών φυσικών, και

των ιατρών. Εκεί θέλει ευρει ότι είναι άφρονέστατοι εκείνοι όπου δια
της μαλακίας, και πορνείας χάνουσι το σπέρμα των, το οποίον είναι το

βάλσαμον και η δύναμις, και το πλέον πολύτιμον υγρών του σώματός των,

τόσον αναγκαίου εις την ζωήν ναι σύστασιν του σώματος, ώστε όπου,

κατά πάντας τους ιατρούς ένα δράμι σπέρμα αξίζει διά σαράντα δράμα

αίμα, και η δύναμις εκείνου είναι ισόμετρος με την δύναμιν των τεσσα
ράκοντα δραμίων του αίματος. Λοιπόν, ώ νέοι αδελφοί μου, φυλάττεσθε
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Κανών Θ.

Η δε εις αλλήλους μίξις, οια διπλήν εργαζομένη την μαλακίαν, μέχρις όγδοήκοντα ήμερών το δηλωθέν επιτ

μιον δέχεται, -

Ερμηνεία,

Μίξιν εδώ ο κανών λέγει όχι την τελείαν αμαρτίαν τής άρσενοκοιτίας, αλλά όταν δύο τινές, ένας εις τον άλλον κάμνουσι την

μαλακίαν (1). Το οποίο, με διπλούν κανόνα κανονίζει ο Αγιος, και τον τούτο ποιήσαντα εις όγδοήντα ημέρας επιτιμά νά ξη

ροφαγή, και να κάμνη καθ' εκάστην μετανοίας έκατόν. Επειδή, όχι μόνον βλάπτει τον εαυτόν του, αλλά και τον αδελφών του,

και κάμνει την αμαρτίαν διπλή,

Κανών Π.

«Ειδέ τις τών του κλήρου, προτού ερωθήναι τώ της μαλακίας περιπέπτωκε πάθει, μη θαρρών ίσως ώς πα

»ρά τούτο μόνον της ιερωσύνης άποπεμφθήσεται, άποχρώσαν πρότερον δεξάμενος επιτίμησιν, ούτως εις ιερωσύνην

νέρχέσθω. Eί δε τούτω μετά την ιερωσύνην έάλω, έπι ένιαυτόν ένα ταύτης άργήσας, και τους ειωθόσιν έπιτιμίοις

»σωφρονισθείς, προς την ιερωσύνην επανέτω. Είδε μετά την επίγνωσιν τής άμαρτίας, δίς, ή τρις τούτο έργά

ο σαιτο, της ιερωσύνης παυσάμενος, εις αναγνώστων τάξιν έρχέσθω».

Ερμηνεία,

Ο παρών κανών λέγει, ότι άνισως τινάς προ του νά ερωθή έπεσεν εις το πάθος της μαλακίας, μή ήξεύρωντας ότι διά του
ν η η -- α -- -

το και μόνον εμποδίζεται από το να ερωθή (2), ούτος αφ' ου δεχθή πρώτον κανόνα αρκετών διά το αμαρτημά του (3), ας
- - - -- - αν ε

γίνεται ιερεύς. Ανίσως δε άφ’ ου ιερώθη, έπεσε πάλιν εις τούτο, νά άργή ένα χρόνον από την Ιερωσύνη, και σωφρονισθείς

μέ τά συνήθως διδόμενα εις τους μαλακούς έπιτίμια, άς ένεργή πάλιν την Ιερωσύνην. Είδε και μετά την επίγνωσιν του κα

κού, δύο, ή τρεις φοραΐς μαλακισθή, νά παύη από την ιερωσύνη, και να καταβαίνη εις τάξιν άναγνώστου,

Κανών ΙΑ".

«Αλλά και των γυναικών ή εις άσπασμούς άνδρός έλθούσα και έπαφάς, μη μέντοι διαφθαρείσα τό της μαλα

»κίας έπιτίμιον δέχεται».

Ερμηνεία,

Ο κανών ούτος με το επιτίμιον της μαλακίας κανονίζει την γυναίκα εκείνην που έλθη εις φιλήματα, και πιασίματα του
» -- - - -άν ----- , - κι -- - -- » - ν ύ, ν - - ν

άνδρός, ήτοι εις τεσσαράκοντα ημέρας νά ξηροφαγή, και μετανοίας καθ' εκάστην νά κάμνη εκατον, άπεχομένη της κοινωνίας (4),

Κανών ΙΒ.

«Παντι τώ πορνεύσαντι μοναχώ, ή λαϊκώ, διετή χρόνον μη κοινωνείν υποτιθέμεθα, εγε μετά την έννάτην προ

•θυμείται ξηροφαγία χρήσθαι, και μετανοίας ποιείν διακοσίας πεντήκοντα. Εάν δ άμελώς έχη, τον ορισθέντα τοις

»πατράσι πληρούτω χρόνον».

Ερμηνεία

Ο παρών κανών κανονίζει κάθε Μοναχών ή Λαϊκών οπού πορνεύση, δύω χρόνους νά μή κοινωνή, και καθ' εκάστην ημέραννά

κάμνη διακοσίας πεντήκοντα μετανοίας, και μετά την έννάτην ώραν της ημέρας, νά ξηροφαγή, ήτοι, νά τρώγη ψωμί και νερόν,
-- -- -- -- ν - αν

εάν δε άμελή και δεν θέλη να κάμνη αυτά, άς άπέχη της κοινωνίας, εις όσους χρόνους εδώρισαν οι θείοι Πατέρες (5). Όρα

τον μδ. της ς". τον κβ. Βασιλείου, και τον ις" της δ.
--

Κανών ΠΓ'.

«Τον μοιχόν μετά τρία έτη της κοινωνίας μετέχειν άξιούμεν, μή δυσχεραίνοντα την μετά την έννάτην ξηρο

»φαγίαν, αλλά και μετανοίας εκάστης βάλλοντα σν. βαθύμως διακείμενο, το τέλος του καιρού περιμένειν, ό οι πα

» τέρες ώρίσαντο».

δι άγάπην Θεού να μη πέσετε εις τοιούτον θεοκαταρκτον, διαβολικών, και

θεομίσητον άμάρτημα. Φοβηθητέ το ώσαν πανούκλαν κα φθορά, τον α

θρωπίνου γένους, και μισήσετέ το, αν όχι διά τί σάς ύστερεί από την

ουράνιον βασιλείαν, όχι διά τί σας καταδικάζει εις την αιώνιον κατα

δίκην, αλλά κάν διά τί σας υστερεί από την υγείαν τού σώματος και

από τόσα καλά φυσικά, και σάς κάμνει να ζήσετε μίαν αβίωτον, αθλίαν,

και ελεεινήν ζωήν. Και άν ή επιθυμία της σαρκός σας πολεμή και δεν σας

αφίνη να ειρηνεύσετε, σάς συμβουλεύει ο θείος Χρυσόστομος (σελ. 58 του

έ, τόμ. στίχ. ιέ) να υπανδρεύεσθε νέοι, προ του να πέσετε εις καμμίαν

τοιαύτην παρά φύσιν κίνησιν και φθοράν της παρθενίας σας, εάν δηλ.

ήσθε κοσμικοί και λαϊκοί. Αλλά πρέπει και να σημειώσωμεν ότι ήμαλα

κία γίνεται τριών λογιών, ή με το χέρι το ίδιον του ανθρώπου, ή με το

χέρι άλλου, ή με το κοπανισμα και κτύπημα εις τα μηρία. Δεν πρέπει

και τούτο να λανθάνη τους πνευματικούς Πατέρας, ότι η κατάρατος μα

κακία προχωρεί και εις τας γυναίκας. Δια τούτο και αυτας πρέπει να

κανονίζωνται ώσαν και οι άνδρες. Ένα μή λέγω και βαρύτερα,

(1) Μερικοί δε μιξιν ενόησαν εδώ τον συγκυλισμών, και την παρα
τριβών των μελών, και όχι την τελείαν αμαρτίαν. Γίνεται δι ό συγκυ,

λισμός, ή μετά δύο ανδρών, ή μετά δύο γυναικών, ή μετά ανδρος και

γυναικός. Είναι δε ό συγκυλισμός κατά το βάρος της άμαρτίας, αναμέ

σου μαλακίας και πορνείας, της μεν μαλακίας μεγαλήτερος, της δε πορ

νείας μικρότερος, - -

(2) Εάν δηλαδή κατά τα άλλα ήναι σπουδαίος και ενάρετος. Όρα δε

ότι και ήμαλακία μόνη εν γνώσει γινομένη, κωλυτική είναι τής ιερωσύνης.

(3) Εις τεσσαράκοντα ημέρας δηλαδή να απέχη της κοινωνίας, νά ξη

ροφαγή, και μετανοίας καθ' εκάστην να κάμνη εκατόν φ -

(4) Και τούτον τον κανόνα αναφέρει ό Αρμενόπουλος ότι είναι του

Νηστευτού (τμήμα έ. επιγραφ, β. της επιτομής των κανόνων),

(5) Και τούτον μαρτυρεί ο Αρμενόπουλ. (αυτόθι επιγραφ 7

-

α
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απέχη της κοινωνίας, εις όσους χρόνους έδιώρισαν οι πατέρες

-- Ερμηνεία,

-- - -- -- ν 1

Διορίζει ο παρών κανών ότι ο μοιχός επιτιμάται τρεις χρόνους νά μή κοινωνήση, ξηροφαγών μετά την έννάτη, και μετα
ν - » - η - αν και - 1 - 1 ν'- - - - ν ν ν - Σ - Σ. - Σ. - κ. - - - 2

νοιας ποιων καν εκάστη, δασας πεντηκοντα Ε δι κα αμελών δεν θέλει να καμνη ταυτα, ας απέχη της κοινωνίας εις ο

τους χρόνους έδιώρισαν οι Πατέρες (1). Όρα και τον κ. τής εν Αγκύρ.

Κανών ΠΔ.

-------- ν η ν η - Αν αν -- ν - 3,2 - ν- η ν - ν -

«Τον τη ιδία έπμανέντα άδελφή, μετά έτη γ. της κοινωνίας άξιούσθαι κελεύομεν ει μέχρις έσπέρας νηστεύειν

«αρητα, και ξηροφαγείν, και μετανοίας καθ' εκάστην φ, ποι είνω.

Ερμηνεία,

α -- - - --

Ο κανών ούτος κανονίζει εκείνον που πέση με την άδελφήν

έραν (2). Όρ

- - ν

νάτην, και μετανοίας ποιών πεντακοσίας καθ' ήμ

- - ν ν

του, τρεις χρόνους νά μή κοινωνήση, ξηροφαγών μετά την έν
-

α και τον οέ, Βασιλείου,

Κανών ΓΕ.

«Τον τη ιδία νύμφη έπεμιγέντα, εις έτη δύο της κοινωνίας έκβάλλομεν, ει μετά την θ. ξηροφαγών, και μετα

ονοίας καθ' έκάστην τριακοσίας είη ποιών, Αμελεί δε δουλεύων, τά όρισθέντα τους πατράσιν έτη πληρούτω».

Ερμηνεία,

*Ε -- δε - - Α ν ν - - γν - η ν - ν Σ Σ-- -- άν

κενος δε που πέση με την νύμφη» του, δύω χρόνους κανονίζεται από τον παρόντα κανόνα να απέχη της κοινωνίας, ξηρο

φαγών μετά την έννάτη, και μετανοίας καθ' εκάστην ποιών τριακοσίας. Eι δε από αμέλειαν δεν θέλει να κάμνη ταύτα, ας
-

ν περί αυτού (3). Όρα τον ος Βασιλείου,

-

Κανών Iς.

«Τους αυτούς επιτιμίος υπόκειται και ό, τη ίδια επιμανείς πενθερά, της γυναικός αυτού μη χωριζόμενος, κατά

τον λέγοντα νόμον. Tά εξ αρχής βέβαια, εκ των επισυμβαινόντων ουκ άκυρούται», --

- Ερμηνεία,

ό

ν

- - -- - ν

Ο παρών κανών επιτιμά εκείνον που πέση με την πεθερά του, με το ίδιο επιτίμιον εκείνου όπου πέτη με την νύμφην

ήτου. Ήτοι δύω χρόνους να απέχη της κοινωνίας, νά ξηροφατους, αν χρονους απέχη της κοινωνίας, να ξηροφαγ
τα νοιας. Ομω ν

- ------ λει 2-, Σ. -- 2 -- Σ. » ν ν ι Α - 1 ν - ν η αν

νόμος που λέγει, ότι εκείνα όπου έχουν αρχήν βεβαίαν και νόμιμο, δεν ακυρούνται από τα ύ
-Υ αν - - -- - -

Εάν όμως ο τοιούτος δεν έχη τελείαν ιερολογία γάμου με την γυναικά του, αλλά μόνον ας

μετά την έννάτη», και να κάμνη καθ' εκάστην τριακοσίας με
ν-- - 1 2 --

νά μή χωρίζεται ο τοιούτος από την νόμιμών του γυναίκα, διατί έπεσε με την πεθερά του. Επειδή είναι

τερον συμβαίνοντα παράνομα,
- … » α -

αβώνα, αφ' ού πέση με την

σ'

-

-

--

-

ν ν - - - η - , - ο ν

πενθεράν του, ή με άλλο συγγενές πρόσωπον της γυναικός του, να χωρίζεται και από την αρραβωνιστή» του, και ο γάμος να
- α αΑ - 1. - -- και ν - - - --

μή τελειόνη, καθώς λέγει ο Βλάσταρις, και άλλοι. Και άρα εις την ερμην του κέ τής εν Αγκύρα. Επειδή είναι πράγμα

ράνομον νά γένη εν γνώσει τοιαύτη αιμομιξία (4)
παρανομον να γενη εν γνωσε το αυτη αιμομιξία ( χ,

(1) Και τούτον τον κανόνα αναφέρει ο Αρμενόπουλ (τμήμ έ επιγρα

φή γ. της επιτομής των κανόνων),

(2) Ομοίως και τούτον αναφέρει ό Αρμενόπουλ. (αυτόθ)

(3) Και τούτον ομοίως αναφέρει ό Αρμενόπουλ. (αυτοθ)

(4) Και τούτου αναφέρει ο Αρμενόπουλος (αυτού) προστιθείς συν τω

Βλασταρ, ότι η εκκλησία και σύνοδος την σήμερον κανονίζει τους τοιού

τους να μη κοινωνούν εξ χρόνους ομοίως με τούς φονείς και μάγους, Ό

μως ο Βλάσταρις μόνος αναφέρει και πώς να οικονομούνται οι τοιουτοι

εις τους εξ χρόνους αυτούς. "Ίγουν, ότι πρέπει εξ μήνας νά μή τρώ

γουν κρέας τελείως, και όταν πηγαίνουν εις την έκκλησίαν, να στέκονται έξω,

προσκλαόμενοι και ζητούντες παρά του Κυρίου του αμαρτήματός Του

συγχώρησιν. Και μήτε αντίδωρου να παίρνουν, μήτε άγιασμόν να πίνουν,

ει μη μόνον κατά την παραμονήν των Φώτων (όταν ψάλλεται δηλ. ο μέ

γας αγιασμός), να σηκώνουσι δε μόνον ύψωμα εις το όνομα της παναγίας,

και να τρώγουν από αυτό, εις βεβαίωσιν τής του Θεού προς αυτούς φιλαν

θρωπίας (αλλ' ουδε να ασπαζωνται τας άχίας εικόνας, αλλά τα υποπό

δια των αγίων εικόνων τα μη ζωγραφημένα, με φόβου πολύν) εις όλους

δε τους εξ χρόνους να κάμουν καθ' εκάστην εκατον μετανοίας, έξω μό

κον το Σαββατου, και την Κυριακή. Να ξηροφαγούν κάθε τετράδα και

παρασκευή, (όταν δλ. τυχαίνουν εορτας καταλύσεμας εις τας ημέρας

αυτας, και καταλύουν οι άλλοι Χριστιανοί) μη τρώγοντες ούτε οψάρι, ούτε

έλαιον, ούτε κρασί, δύω δε χρόνους να στέκονται μέσα εις την εκκλησίαν

όπίσω από τους ψάλτας και να άκροαζωνται τα πνευματικά άσματα,

Τους δε λοιπούς τρείς ήμισυ χρόνους να στέκονται μαζί με τους πιστούς

να προσεύχονται, και έτζι αφ' ού πληρωθούν οι έξι χρόνοι, να κοινωνούν

τα θεία μυστήρια. Πρέπει όμως να κάμνουν οι τοιουτοι και ελεημοσύ

νος κατά την δύναμιντων, και μάλιστα εις τας ημέρας της δ. και τ. διά

τί όσα άσπρα ήθελαν έξοδεύουν αυτοί όντες ελεύθεροι από κανόνα εις

τάς ήμέρας ταύτας (όταν ήναι δηλ. καταλύσιμοι διά τας εορτάς τας δε

σποτικάς, ή τας θεομητορικάς, ή των μεγάλων αγίων, όπου τυχαίνουν

εις αυτας) πρέπει να τα δίδουν εις τους πτωχούς, διά να παρακαλούν

του Θεον δια λόγου του. Να στέλλουσε κάθε εβδομάδα μίαν προσφορά,

εις την εκκλησίαν προς εξιλασμον των άμαρτιών τους (όρα την υποση

μείωσιν τού ή. Θεοφίλ.), αν έχουν τον τρόπον. Να μη λέγουν ψευματα,

ή να κάμνουν όρκους με τους οποίους ακολουθεί και ή επιορκία. Εάν

δε οι τοιούτοι κινδυνεύουν εις θάνατον προ του να πληρώσουν τον κα

νόνα των, ας μεταλαμβάνουν. Και αν παλιν ζήσουν, να αρχίζουν παλιν τον

κανόνα από εκεί όπου τον άφησαν. Και με κατάνυξιν και δάκρυα να κα

θαρίζουν τον μολυσμών της ψυχής των, όσον δύνανται. Επιφέρει δε εις

τούτο ακόμη ο Βλασταρς. Ότι ούτος ο κανών είναι αρμόδιος να δίδε

ται και εις γόητας, και μοιχούς, και φονείς, και εις όλους όπου πέσουν

εις βαρέα άμαρτήματα, Όμως κατά την διαθεσιν των μετανοούντων, πο

τε μεν λιγοστεύεται, αν δηλ. ή μετάνοια των εξομολογουμένων ήναι προ

θυμος, και θερμή, πότε δε και αυξάνει, αν ήναι ψυχρά και μετανοια των.

Σημείωσα δε, ότι, επειδή εγώ εύρον εις παλαιά χειρόγραφα κανονικά,

ότι η οικονομία των έξι χρόνων τούτων όπου λέγει ο Βλασταρις, και ο

κονόνας αυτός εδίδετο εις εκείνους όπου ήθελαν αποστατήσει από τους

βασιλείς, και εις τους συνεργήσαντας με εκείνους άφ’ ου ήθελαν παύσει
- - -

-- - - - - - - - - -

την αποστασίαν, ος τις κανονας ευρίσκετο εν τω πρωτοκοικειω της με

γάλης εκκλησίας, επιγραφόμενος Συνοδική διαγνωσις περί των αποστα

τούντων. Δια τούτο δεν έκρίναμεν να τον βαλωμεν ώς κείμενων του Νη

στευτού, αλλά τον έταξαμεν εις την παρούσαν υποσημείωσιν, ώς χρή

Α 5
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Κανώ ν ΙΖ'.

«Τάς έναφέδρω γυναίκας, μηδενός των άγιωνάπτεσθαι μέχρις ζ. ήμερών, ό β. κανών του άγιου Διονυσίου,

αλλά δή και όζ, του Τιμοθέου, διακελεύεται. Τούτο και ο παλαιός παραγγέλλει νόμος. Αλλ' ουδε άνδράσι μί

»γνυσθαι συγχωρεί. Συμβαίνει γάρ παρά τούτο, άσθενή κ

»Μωύσης τον τού λελωβημένου πατέρα κατέλευσεν. Ότι

»Την δε έντώ καιν Η αν Α ν

νάκοινώνητον είναι κελεύουσιν».

αι εξίτηλα γίνεσθαι τάσπειρόμενα. Έντεύθεν και ο θείος

δι' άκρασίαν της γυναικός τον καθαρισμόν ουκ άνέμεινε

ρώ της αυτής ακαθαρσίας καταφρονήσασαν, και άψαμένην των θείων μυστυρίων, μ. ήμέρας

Ερμηνεία,

Ο παρών κανών διορίζει

νιάτων, έως επτά ημέρας (1),

και ο παλαιός νόμος, ο οποίος
η ν ν

νιά των, επειδή και τα παιδία

ν

χαι
) καθώς και ο β. Διονυσίου,

νά μή μεταλαμβάνουν τα θεία μυσ

οπού σπαρθούν και συλληφθούν άπό τάς έν τοιαύτη καταστάσει ούσας γυναίκας, ακολουθεί να

- αν -- ν -- α -- ν ν ν ν ν

τήρια αι γυναίκες εκείνα οπου εχουν τα συνήθη και καταμή

ο ζ. του Τιμοθέου προστάζουσα. Τούτο το ίδιον παραγγέλλει
ν - -- - -- ν --

δεν συγχωρεί να σμίγουν με τους άνδρας των αι τοιαύται γυναίκες, εν όσω έχουν τα καταμή

γίνωνται ασθενή και λωβά ώς επί το πλείστον. Διά τούτο και ο νόμος έπρόσταξε να λιθοβολήτα του λωβού παιδίου ο πατήρ

-

Επειδή διά την ακόλαστον επιθυμίαν του, δεν έκαρτέρησε να καθαρισθή ή γυνή του άπό τά καταμήνά της, άλλ’ εκοιμήθη με

αυτήν ταύτα έχουσα, και ούτως έγινε λωβον το σπαρθέν παιδίον. Εάν δε ή τα καταμήνια έχουσα γυή καταφρονήση και μεταλά
ν

βη τά θεία μυστήρια, προστάζουν νά μή κοινωνή τεσσαράκοντα ημέρας (2). Ανάγνωθι και τον β. του Διονυσίου,

Κανών ΙΗ'.

«Τον άρβενομανήσαντα τρία έτη της κοινωνίας ειργεσθαι έδοξε, κλαίοντα και νηστεύοντα, και προς έσπέραν ξη

οροφαγούντα, και μετανοίας διακοσίας ποιούνται. Περί πλειονος δε την βαστώνην ποιούμενος, τάιέ έτη πληρούτω».

Ερμηνεία,

-

ι"Ο παρών κανών κανονίζει τον άρσενοκο

στεύων έως το έσπέρας, νά ξηροφαγή, και μετανοίας

λάττη ταύτα, άς μήκοινωνή
ν ν ν ν - Υ -

τον ζ' αυτού καν. (3)

νν

να καμνη

- Α γ. ν ν ν -

την τρεις χρονους να μη μεταλάβη, και νά κλα

ή εις δεκαπέντε χρόνους, καθώς ο ξ3. Βασιλείου κανονίζει τους αρσενοκοίτας, αν και ανάγνωθι,

ν

ν

- 1 α Α. ν

η διά την άμαρτίαν του, και νη
- »

--

-

καθ' εκάστην διακοσίας. Εάν δε άπό αμέλειαν δεν θέλη νά φυ
ν

2-1

Κανών 1Θ.

ν ν Κ- -- - α ν η -- -- - ν ν -- - - η - η - -- - Α ν ν -

παδο, δι προς τινος φθαρε, εις ιερωσύνην ουκ έρχεται εγαρμακείο δια το ατελές της ηλικίας οιχημα,

τεν, άλλά τό αυτού σκεύος έββάγη, και εις ιεράν ύπουργίαν άχρηστον γέγονεν. Eι δε εις τους μηρούς την βοήν
9 ρ γη, ρ χι ι 1 - 1 Α ην ροή

έδέξατο, προσφόρως επιτιμώμενον, εις ιερωσύνην προβήνα ού κωλυθήσεται

Ερμηνεία,

η -

ν

Διορίζει ο παρών κανών, ότι, άνισως

το άτελές της ηλικίας και γνώσεως
το ατελές της ηλικίας και γνωσεως,

ν η -

του και άχρηστον έγινεν εις την τής
- η η ν δη) - ι - ΑΣ - »

χωρίς να έμβη δηλαδή ο καυλος εις

τα κανόνα, και έτζι άν θέλη νά γένη ιερεί

ος μίαν φοράν την χάση, το λέγει και ο μέγ

τον Αμμουν επιστολής του Αθανασίου,

φ

Οι

-Σ

τη

υνης

-

Οι

ιερω

τον

-

ν

η

α

19 -

--

-- - * - - - - - - -

σιμον οντα τη αληθεία και σοφήν οικονομιαν περιέχοντα, και οποιος θέ.

- -- - " να - - - - - - - - - - --

λει, ας τον μεταχειρίζεται, Δεν ευρίσκεται δε οι οκνηρος ο κανών οντος. -

εν τους χειρογράφος εκείνος, αλλ' έως του, πρέπει όμως να κάμνουν

οι τοιούτοι και ελεημοσύνη». Αλλ' ουδε το δια μέσου τούτο λέγω δή

τό νά μή άσπάζωνται τας αγίας εικόνας, αλλά τα υποπόδια,) εις τους

χειρογράφους εκείνους ευρίσκεται κώδικας. Και ο Αρμενόπουλ. δε τελείως

δεν αναφέρει διά τον κανόνα τούτου, ότι είναι του Νηστευτού. Φαίνεται

δε ό κανών ούτος να έγινεν επί Κωνσταντίνου του Πορφυρογεννήτου,

(1) Τάς επτά ημέρας όπου λέγει εδώ ο κανών "αγκαλά δεν τις

περιέχουν οι τού Διονυσίου και του. Τιμοθέου κανόνες, ό παλαιός ό

μως νόμος αναφέρει ταύτας ρητώς, Επειδή ή περισσότερας γυναίκες

έως επτά ημέρας καθαρίζονται (αγκαλά και άλλας καθαρίζονται εις πε

ρισσοτέρας ημέρας, κατά την των σωματων ιδιοσυγκρασίαν, ώς θέλουν

οι ιατροί), και άρα την υποσημείωσιν τού β. κανόνος του Διονυσίου,

(2) Τι να κανονίζεται εις τόσας ημέρας ή έχουσα τά καταμήνια

και μεταλαβούσα, δεν αναφέρεται εις τους κανόνας του Διονυσίου και

Τιμοθέου, αλλά είναι διορισμος ίδιος του Νηστευτού, ως ήμες εύρομεν

αυτό εις τό τού Νηστευτού χειρόγραφον κανονικόν. Ο δε Βλάσταρς

ούτω τον κανόνα συνώψισεν.

(3) Σημείωσα ότι ευρέθη εν τοις του Νηστευτου κανόσι παρά

ν

κανένας, όταν ήταν παιδίον επτά χρόνων,

δεν ήμαρτεν, ιερεύς όμως νά μή γίνεται. Επε

υπηρεσίαν. Είδε έδέχθη την ρευσιν

εδρώνά του, ταυτον ειπείν άν πάθη συγκυλισμών, να ε

ς, δεν εμποδίζεται (4). Ότι δε ου δύναται π

ν

εφθάρη από κανένα, αγκαλά και τότε διά

δή και έτζακίσθη το σκεύος του σώματός

έρματος μόνον εις τά μηρία του,

πιτιμάται πρώτον τον πρέπον

να αποκτήση την παρθενία» όπο

-
ι

----
22') α;

,

ΛΕΙΟ"

ας Βασίλειος έντώ περί Παρθενίας. Και άρα εν τη τελευταία υποσημ. της προς

χειρογράφω κώδηκε ή διαίρεσις αύτη της αρσενοκοιτίας, ούτως έχουσα

11 αρσενοκοιτία είναι δύο λογιών, ή μεν εις γυναίκας, όταν οι άνδρες

πέσουν με αυτάς εις τό παρά φύσιν, ή δε εις άνδρας, όταν αρσενες

έν άρσεσα την άσχημοσύνην κατεργάζωνται, ώς λέγει ο Παύλος. Και άπό

τούς άνδρας, άλλος μεν ενεργεί μόνον την αρσενοκοιτίαν. "Αλλος δε την

πάσχει μόνον. Αλλος δε και την κάμνει και την παθαίνει ό ίδιος, και

χειρότερον μεν αμάρτημα είναι το να την κάμψη τινάς από τό νά τήν

παθαίνη. Πλέον δε χειρότερον είναι και το να την κάμνη, και το να

την παθαίνη. Και το μεν να την κάμνη τινάς εις γυναίκας απλώς ξένας,

είναι βαρύτερου αμάρτημα από το να την κάμνη εις άνδρας. Το δε

και να την κάμνη εις την ιδίαν του γυναίκα, τούτο είναι βαρύτερου

από το να την κάμνη εις ξένην γυναίκα. Όθεν από τα λο

για ταύτα συμπεραίνομεν, ότι το άνδρόγυνον όπου πέτη εις το παρά

φύσιν, πολύ βαρύτερα κανονίζεται από τον εις άνδρας, ή εις ξένας γυ

ναίκας αρσενοκοιτήσαντα, Πόσον δε κανονίζεται ο πεσών με την γυ

ναϊκά του εις το παρά φύσιν, όρα εις το τέλος των επιτιμίων του αυ

τού Νηστευτού,

(4) Σημείωσαν, ότι επειδή ό ό, κανών του

κείνον τον Διάκονον, ή ιερέα, όπου πράξη τι

φίλημα, ήτοι κάμη συγκυλισμών, και ακολούθως

Βασιλείου καθαιρεί έ

περισσοτερο απο το
κωλύεται από αυτόν να
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Κανών Κ.

Τον έκούσιον μεν φόνον εις πενταετία, τον ακούσιον δε (1) εις τριετία, της κοινωνίας έκβάλλομεν, εγε, μετά

την μέχρις εσπέρας νηστείαν, ό αυτόχειρ άκροτάτη χρήται ξηροφαγία, και μετανοίας προθυμήτα καθ' εκάστην ποιείν

τριακοσίας. Νωθρώς δε διακείμενος, τόν όρον των πατέρων πληρούτω.
--

Ερμηνεία,
-

-

Ο παρών κανών κανονίζει, τον μεν θεληματικώς φονεύσατα, πέντε χρόνους νά μή μεταλάβη, τον δε στανικώς, τρεις χρόνους

Να νηστεύουν δε και οι δύω έως την έσπέρα, και να κάμνουν άκραν ξηροφαγίαν, ποιούντες καθ' εκάστην και μετανοίας τριακο

σίας. Eι δε άμελούν εις τό νά κάμνουν ταύτα, άς μη μεταλαμβάνουν, ο μεν θεληματικώς φονεύσας, είκοσι χρόνους, ο δε στα

νικώς, δέκα, κατά τον νς" και νζ, του Βασιλ. άνάγνωθι και τον ξς. Αποστολικόν.

Κανών ΚΑ".

Τάς φθειρούσας τά έμβρυα κατ' επιτήδευσιν, και τάς δίδούσας, και τάς λαμβανούσας φάρμακα, ώστε άμβλω

θρίσα, και άωρα τα βρέφη έκπεσείν, ήμες μέχρι τών έ ή

Ερμη

γι
Ο κανών ούτος κανονίζει πέντε χρόνους, ή ώς επί το πλείστον τ

και τριών ετών το πλείον, οικονομείσθαι ταύτας όριζόμεθα

νεία.

ρες, τις γυναίκας εκείνας, όπου επίτηδες θανατώνουσι τα

έντή κοιλία των έμβρυα. Ομοίως και εκείνας τας γυναίκας, όπου δίδουσιν εις τάς έγγαστρωμένας βότανα, ή άλλα τινά κατα
- ν - α -

σκευαστα είδη, διά να αποβάλλουν τα βρέφη άωρα και νεκρά (2), Όρα τον ξς. Αποστολ και τον τά, της - •

Κανών ΚΒ.

«Η άκουσίως το βρέφος άποβαλούσα, εις έν έτος την επιτίμησιν δέχεται».

Ερμηνεία,

- - - η ο -- ν η

Εκείνη δε ή γυνή όπου ούσα εγγαστρω

κανονίζεται από τον παρόντα κανόνα νά μή μεταλάβη (3),

μένη άπέβαλε το βρέφος χωρίς να θέλη (από τινα περίστασιν ακούσιο), ένα χρόνον

Κανών ΚΓ'.

Ηδε τώβρέφει επικοιμωμένη και αποπνιξασα, μετά έτη γ. της κοινωνίας άξιούται, κρεών βητας ήμέρας άπε

ερωθή ό ποιήσας συγκυλισμόν. Διά τούτο ήμες ευρίσκοντες σύμφωνου

με τον Βασίλειον εν παλαιών χειρόγραφου, όπου περιείχε τους κανόνας

του Νηστευτού, εδέχθημεν τον προσδιορισμών όπου εκείνο προστίθησιν

εις τον παρόντα κανόνα. Λέγει γάρ, ότι εκείνος όπου εδέχθη την βεύ

σιν εις τους μηρούς του, να γίνεται να ιερεύς, όμως άνισως, Α. και

έπαθε τούτο μίαν φοράν, ή το πολύ πολύ δύω, Β. άν ήταν σπουδαίος,

και ενάρετος, Γ. να κλαίη το πράγμα αυτό εις όλην του την ζωήν,

και Δ. άν ήταν παιδίον ανήλικον όταν το έπαθεν. Όσοι δε έπαθαν

του τοιούτον συγκλισμόν, ή και τον έκαμαν, όντες εις ήλικίαν, να

μη γίνωνται ιερείς, συμφώνως με τον Μεγαν Βασίλειον.

(1) Ο μεν Αρμενόπουλος (τμήμα έ. επιγραφ. γ. της επιτομ. των κα

νόνων) έτζι αναφέρει τον κανόνα του Νηστευτού, χωριστά περιέχοντα

το επιτίμιον του θεληματικώς φονεύσαντος, και χωριστά τού σταντ

υς. Δι’ό και εις τούτο μάλλον ήκολουθήσαμεν. Ο δε Βλάσταρς (δεν

ξευρω πως) αδιάκριτον έχει το επιτίμιον εκείνου και τούτου. Όπερ

ανάρμοστου. "Υποσημειούμεν εδώ ένα καθολικών κανόνα και ικανοποίησιν

διά τους γονείς, και κλέπτας, και τυμβωρύχους και ιεροσύλους, και τους

άλλην αμαρτίαν κρυφίαν ποιήσαντας, Ότι, έαν τινας εκ τούτων ευρεθή

πρόθυμος εις την μετάνοιον, δύναται να παρρησιάζη μόνος τον εαυ

τον του εις τον κατά τόπον κριτήν, και να λαμβάνη την παιδείαν κατά

τους εξωτερικούς νόμους. Και μάλισα, εάν άλλοι αθώοι πιασθούν, και

φυλακώνωνται, και παιδεύωνται (ώς ακολουθεί πολλάκις) διά τον φόνον,

ή κλεψίαν, ή ιεροσυλίαν, ή τυμβωρυχίαν, όπου αυτός έκαμε. Βεβαιούται

η καθολική ικανοποίησις αύτη από τα ακόλουθα. Ο γαρ Μέγας Βασί

λειος εν τη ερμην του λ6. ψαλμού, ούτω λέγει. Επειδή τώ σώματι

ομάρτομεν. . .τώ σώματι και εξομολογητώμεθα, τώ αυτώ κεχρημένοι

οργανω προς την ανάλυσιν τής αμαρτίας, Έλοιδόρησας; ευλόγησον. "Ε

πλεονέκτησας; απόδος. Εμεθύσθης, νήστευσου. Ήλαζονεύσω; ταπεινώθητι.

'Εφθόνησας, παρακάλεσον. "Εφόνευσας; μαρτύρησον, ή τα ισοδυναμούντα

τώ μαρτυρίως διά τής εξομολογήσεως σεαυτού το σώμα κάκωσον. Και

ο σοφός δε Συνέσιος προστάζει τον φονεύσαντα Iωάννην, να υπάγη νά

μαρτυρήση τον φόνον όπου έκαμεν, Επιστολή μό, διά τούτο και εν τη

ιό του Aπριλίου αναγνώσκομεν εις τον συναξαριστη, ότι ό την

---------

–--------------------- -

νύμφην αυτού άγιαν Θωμαίδα φονεύσας πενθερος, έμαρτύρησε τον φό

νου όπου έκαμε, και παραδούς τον εαυτόν του εις τον άρχοντα αντι

φονεύθη υπ' αυτού. Όρα και εις την γ. υπόθεσιν σελ. 20 του Ευερ

γετινού, πώς είς μοναχό αρκστάθη εις τον άρχοντα, και μαρτυρήσας

τάς άμαρτίας του, εζήτει να παιδευθή κατά τους νόμους, Αλλά, του

άρχοντος μή παιδεύσαντος αυτόν, εκείνος μόνος έβαλε σιδηράν άλυσον

εις τον λαιμόν του και εις τους πόδας του. Και πρό μιας ημέρας της

τελευτής του, φανέντος αγγέλου, και λύσαντος τα δεσμά όμου και τις

αμαρτίας του διά την υπομονήν του, παρευθύς εκοιμήθη

(2) Σημείωσα ότι εν χειρογράφω κώδικα τους κανόνας του Νηστευ

του περιέχοντι, εύρομεν και τούτο, κατά τον παρόντα κανόνα, ότι δια

φόρως-μεταχειρίζονται αι γυναίκες τα τοιαύτα βότανα, άλλαι μεν πί

νουσι ταύτα, ή τρώγουσε, διά νά μή εγγαστρωθούν ποτέ, άλλα φο

νεύουν τα βρέφη, όταν τα συλλάβουν, ή ήναι κοντά να γεννηθούν (όπερ

είναι χειρότερου αμάρτημα από το πρώτον, άλλα δε, κάθε μήνα κάμνου

σε φόνον με τα τοιαύτα βότανα. Όπερ είναι χείριστον των άλλων,

Διο αι τούτο ποιούσαι, τρεις χρόνους να εμποδίζονται της κοινωνίας,

και καθ' εκάστην νά κάμνουν ξηροφαγίαν, και μετανοίας ρ,

(3) Διά τούτο προσοχήν μεγάλην πρέπει να έχουν, τόσον ή γυναίκες

όπου είναι έγγαστρωμένας, να μη σηκώνουν κανένα βάρος (και μάλιστα

όταν ήναι επτά, ή οκτώ μηνών, να τρώγουν, όταν οσφρανθούν μυρω

δίαν φαγητού ή άλλου τινός, και να φυλάττωνται από όλα τα πράγ

ματα, όσα τας προξενούν βάρος και ενόχλησιν. Τόσον και οι άνδρες,

οι όποιοι ευθύς όπου συλλάβουν οι γυναίκες των, πρέπει νά μή κοιμών

τα εις ένα κρεββάτι μαζή, ούτε να σμίγουν πλέον με αυτές, ούτε να
τάς κτυπούν, ή άλλην καμμίαν λύπην και ενόχλησαν να δίδουν εις αυ

τάς. Διατί από όλα ταύτα τα αίτια αποβάλλουσιν ή γυναίκες των τά

παιδία, και γίνονται οι ταλαίπωροι φονες. Διό και όσοι ιερείς είναι

ύπανδροι, ή έχουν να γίνουν "Ιερείς, άν κάμνουν κανένα από αυτά, και

άποβάλλη το βρέφος ή γυνήτων, οι μεν όντες ιερείς, καθαιρούνται, οι

δε μέλλοντες ιερωθήναι, κωλύονται της ιερωσύνης, διά τον φόνον όπου

έκαμαν.

- ΕΤ
--

 

 

54'
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-

χομένη, και τυρού, και τα λοιπά έμπόνως επιτελούσα. Και ει μεν έκβαθυμίας, ή άκρασίας των γονέων τούτο συ

νέβη, φόνω έκουσίω παρεκαστα. Eι δε εξ επιβουλής του αντικειμένου, συγγνώμης το πράγμα άξιον. Πλήν και
--

-

τούτο δείται μετρίων επιτιμίων. Δι, έτερα γάρ πταίσματα ή εγκατάλειψις αύτη γέγονεν,

Ερμηνεία,

- - - --
- - -

Ο παρών κανών τρεις χρόνους κανονίζει να απέχη από την κοινωνίαν ή γυναίκα εκείνη, όπου, όταν έκοιμάτο, έπλάκωσε το

έρος της, και το έπνιξε. Νά μή τρώγη δέ ή 4--

βρέφος της, και το έπνιξε. Νά μή τρώγη δε ή τοιαύτη κρέας,

γίας νά κάμνη με πόνον της καρδίας της. Και ει μεν από ά

ή τυρί, εις τόσον διωρισμένον καιρό, αλλά και άλλας αγαθοερ
- ν

μέλεια, ή άκρασία, (πολυφαγίαν δηλ. και πολυποσία, ή άλλην
- - -- - ν

ακόλαστον όρεξη των γονέων) ήκολούθησε τούτο, με τον θεληματικών φόνον παρομοιάζεται. Ει δε ήκολούθησε, όχι από αιτίαν

τοιαύτην των γονέων, αλλά από επιβουλήν και ενέργειαν διαβολική», άξον μεν συγχωρήσεως είναι το πράγμα, όμως πάλιν χρει

άζεται μέτρια επιτίμια και κανόνα. Επειδή η εγκατάλειψις αύτη του Θεού, όπου ήκολούθησεν εις αυτούς, έγινε διάλλας προ

τητερινας, ή ένεστώσας, ή μελλούσας άμαρτίας των (1)

Κανώ ν ΚΔ. --

«Παιδίου άβαπτιστου αποθανόντος, τή των οικείων γονέων άμελεία, εις γ. έτη οι γονείς τής κοινωνίας έκβάλ

»λονται, ξηροφαγούντες εν αυτοίς, και γονάτων κλίσεσι το Θείον έξλεούμενοι, κλαυθμώ και τη κατά δύναμιν ελεη

»μοσύνη, ποιούντες και καθ' εκάστην μετανοίας μ.»(2).

Ερμηνεία

-η

--

α ν - Αγν

Ο παρών κανών κανονίζ

ούν καθ' ημέραν μετανοίας τεσσαράκοντα (3)

-- --
-- -

τους γονείς εκείνους, διά την αμέλειαν των οποίων απέθανεν αβάπτιστον το παιδίον των, διορίζων

ότι τρεις χρόνους να μη μεταλαμβάνουν, νά ξηροφαγούν, νά κλαίουν, και να μετανοούν, νά κάμνουν ελεημοσύνη, και νά ποι

Κανών ΚΕ.

Μοναχή, ετέρας συνεγωκια μοιχεία, ή παδοφορία, και μή φανερούσα τη προεστώση, ίσον έχει το επιτί

μον τη πραττούση, κατά τον οά κανόνα του μεγάλου Βασιλείου,

Ερμ ηνεία.

Διορίζει ο κανών ούτος, ότι ή Καλογραία εκείνη, όπου ευρίσκεται με άλλας Καλογραίας εις Μοναστήριο, εάν καταλάβη, ότι
καμμία από αυτάς μοιχεί
καμμια απο αυτας μοιχε

α ν

την ηγουμένην διά να το--

εται από τινα (
Ν

4), ή έφθάρη προ το
διορ ν

ύ να φθάση εις ηλικιαν (5), και δεν φανερώση το πράγμα εις

θώση, αλλ' έσώπησε, να κανονίζεται παρόμοια με εκείνην που έκαμε τούτο. Διατί ήμπορούσε να

εμποδίση το κακό, και δεν το εμπόδισε, κατά τον οά του Βασιλ. άνάγνωθι και τον κέ τής εν Αγκύρα.

Κανών Kς".

τ
Τάς εκτιθεμένας τά οικεία βρέφη- , -- ν Δ

ανεκόμενοι ταυτα περιποιησωνται

Ερμηνεία,

ρός τας εισόδοις τών έκκλησιών, ώς φονευτρίας ό νόμος καλάζει, κάντινες

φ,

ν -2, ----- , ----- ---------- - 7 -- -- ϊκας έκείνας όπου δί ά, βρέ ις τάς πόρτας τών έκκλησιώ

Ο παρών κανών ώς φονευτρίας κανονίζει τις γυναίκας εκείνας που ρίπτουν τα βρέφη των εις τας πόρτας των εκκλησιών,
η , ν ν ν ν α η , Ν" . - η η - -

κάν και τα παίρνουσίτινες και τα αναθρέφουν (6). Όρα και τον ξς". Αποστολικών, και τον πρ. της σ'. και π. της έν, Καθαργ.

(1) Και τούτον τον κανονα αναφέρει ο Αρμενόπουλος, ότι είναι του Νη- δε και Ιερεύς δεν ευρίσκεται εις τον τόπον εκείνους και το παιδίον κεν
στε, του ". της επιτομής των κανόνων).

(2) Σημείωσα όμως, ότι εις πολλά χειρόγραφα βιβλία εύρήκαμεν και

ταύτην την προσθήκην έντώ παρόντα κανόνι του Νηστευτού Ότι άν το

βρέφος ήνα επτά μόνον ημερών, και αποθάνη αβάπτιστον, οι γονείς του

να εμποδίζονται από την κοινωνίαν M. ημέρας, και να ξηροφαγούν εις

αυτάς, και καθ' εκάστην να κάμνουν μετανοίας Μ. νομίζω δε να έγινεν ή

συγκατάβασις αύτη προς αυτούς, επειδή ήταν συνήθεια ως φαίνεται προ

των οκτώ ημερών παιδίον νά μή βαπτίζεται, ακολουθούσα εις τον λόγον

της εν τη όγδοη ημέρα γινομένης περιτομής, αντί της οποίας γίνεται ήδη

το βάπτισμα. Όθεν διά να μην ακολουθούσε τα τοιαύτα, πρέπει απαρα
τηρήτως, εις όποιαν ημέραν ασθενήση τό βρέφος, να βαπτίζεται. Κατά την

λέ απόκρισ. του χαρτοφύλακος Πέτρου (σελ. 395. της Γιούρι Γραικορ).

(3) Και τούτου μαρτυρεί ο Αρμενόπουλος ότι είναι του Νηστευτου

(εν τη επιτομ. των κανόνων) σημείωσαν δε, ότι ει μεν το νήπιον είναι

ύγιες, πρέπει μετά τεσσαράκοντα ημέρας, αφού γεννηθή, να βαπτίζεται,

κατά τον Αρμενόπουλου (τμήμ. έ, επιγραφ. ά. της επιτομ. των κανόνων

εν σελ. 47 της καλουμένης βίβλ. ιγ. Γραικορωμάνι) και την πρώτην από

κρισιν του Χαρτοφύλακος Πέτρου (σελ. 395. της αυτής βίβλου). Eι δε ασθε

νηση και κινδυνεύη εις θάνατον, άνισως το βαπτιση "Ιερεύς με μόνας τάς

τρεις καταδύσεις, και τις επικλήσεις της αγίας Τριάδος, δεν είναι χρεία

πλέον, αν ζήση αυτό μετά ταύτα, να διαβάζη εις αυτό της προ του βα

πτισθήναι ευχάς, ή τους εφορκισμούς, κατά τον Αρμενόπουλου (αυτόβ.) και

τον Ηλίαν του Κρήτης Μητροπολίτην (εν σελ. 340, της αυτής βίβλου), εάν

δυνεύη, πρέπει να το βαπτίζη όποιος ευρεθή εκεί παρών, ή Μοναχός, η

Διάκονος, κατά τον άγιον Νικηφόρου (όρα τον σ'. κανόνα αυτού τον λη

φθέντα εκ των πρακτικ), ή λαϊκός, Χριστιανός όμως, ή και ο ίδιος πατήρ

του παιδίου, κατά τον αυτόν άγιον Νικηφόρον (καν. ζ και παρά Αρμε

νοπούλ. τμήμ. έ. επιγραφ. ά. της επιτομής των κανόνων) δεν χωρίζεται θα

από την γυναίκα του δεν τοιαύτη περιστάσει βαπτίσας πατήρ το παιδίον

του. Διατί, καθώς ο ιερεύς δεν κωλύεται από το να βαπτιση το ίδιον

του παιδίον, κατά τον Πέτρον χαρτοφύλακα της μεγάλης εκκλησίας (σελ.

1002, του β' τόμου των συνοδικ), έτζι μηδε ό λαϊκός χωρίζεται της γυ

ναικός του, διά τί εις τόπον Ιερέως έβαπτισε το παιδίον του. Τότε αληθώς

χωρίζεται, εάν αναδεχθή τούτο εκ του βαπτίσματος, Επειδή και έγιναν

ε την γυναίκα του πνευματικά αδέλφια κατά τον Βλάσταριν (στοιχ. β.),
Ορα και την υποσημείωσιν του ς" της εν Νεοκαισαρ. Ταύτα μεν οι άνωτέ

ω, ο δε Βαλσαμών και Βλάσταρς, λέγουσι να βαπτίζονται παρά Ιερέως,

αν ζήσουν τα άνωθεν νήπια, και άρα την υποσημ. τούμζ. Αποστολικού. .

(4) ορα ότι μοιχείαν όνομαζει ο κανών την εις Καλογραίας πορνεία, συν

φώνως με τον ιή και ξ, του Βασιλείου,

(5) Την παιδοφθορίαν γαρ έτσι τινές ερμηνεύουν να ήνα ή της ανηλίκου

κόρης φθορά, ή προ των ιδ. ετών.

(6) και τούτον μαρτυρεί ο Αρμενόπουλος, ότι είναι του Νηστευτού,

(τμήμ. σ. της επιτομή των κανόνων, προσθέτωντας ότι τούτο δωρίσθε

και υπό συνοδικής αποφάσεως,

-- - - ----------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- -------------------------- --------------------------------------------------- -
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Κανών ΚΖ.

ν - τό. - - 4--- ν " . - Α. ν Αυ ΑΣ Σ AA A έων -- --------

αν Τόν εκουσίως μετανοούντα κλέπτη, εως μ. ημερών της κοινωνίας απεργομεν. Τον δε έλεγχθέντα, έως μηνών

έξ, μετά την θ' ξηροφαγούντα, και μετανοίας ρ. καθ' εκάστην ποιούντα,

Ερμηνεία,

-- α - -

Εις τεσσαράκοντα ημέρας κανονίζει ο παρών κανών τον κλέπτην εκείνον που

όπου μαρτυρηθή από άλλους, έξι μήνας κανονίζει νά μή μεταλάβη, όστις

- - - -

φ' εαυτού μαρτυρήση ότι έκλεψεν. Εκείνον δε
ν - ν ν -

και να ξηροφαγή μετά την έννάτη, και μετανοίας

καθ' εκάστην νά κάμνη εκατόν (1). Όρα και τον γ. του Νεοκαισαρείας,

Κανών ΚΗ'.

Ο δημοσίου κλοπής έαλωκώς, περί τα λεγόμενα κεφαλαιώδη κλέμματα, εις Ιερωσύνην ουκ έρχεται. Αλλ' ει

και μετά ταύτην τώ πάθει περιπέσειε τούτω, της Ιερωσύνης απογυμνούται, κατά τον κέ των αγίων Αποστόλων,

- Ερμηνεία,

Ο παρών κανών εμποδίζει να μη γίνεται Ιερεύς εκείνος, όπου πιασθή και μαρτυρηθή, ότι έκλεψε πράγματα κεφαλαιώδη, ήτοι

τα προξενούνται εις τον κλέψαντα κεφαλικήν τιμωρία». Αλλά και άν τινας, ώντας

θαίρετα κατά τον κέ. Αποστολικόν, δν άνάγνωθι, ένα μάθης έκει και ποια είναι

ιερεύς, κλέψη τα τοιαύτα κεφαλαιώδη, κα

ή κεφαλική τιμωρία,

Κανών ΚΘ.

Τον τυμβωρύχον εις έτος έν όριζομεν είναι άκοινώνητον, μετά την θ. ξηροφαγούντα, και μετανοίας διακοσίας

εκάστης ήμέρας βάλλοντα

Ερμηνεία,

Ο παρών κανών κανονίζει εκείνον που ανοίγει τους τάφους, ένα χρόνον να μη μεταλάβη, ότις και να ξηροφαγή μετά την
-- - ν - -

έννάτη, και καθ' ημέραν να κάμνη μετανοίας διακοσίας (2) ανάγνώθι και τον ξς του Βασιλείου,

Κανών Α.

Η ιεροσυλία, εν ελάττονι χρόνω, ή η μοιχεία κολάζεται, κατά τον άγιον Γρηγόριον Νύσσης, Οικονομείται δε

έως τριετίας,

Ερμηνεία

"α ----- υλ, «Αυβ' τλο με 4 ν ν ---- , -- ------ ένα αν - η ν

Ο παρών κανών κανονίζει τον ιερόσυλον νά μή μεταλάβη τρεις χρόνους (3), άρα και τον οβ. Αποστολικόν.

Κανών ΛΑ.

Τους εξ ανάγκης, (ή χωρίς ανάγκης) επιορκήσαντας, ένα χρόνον την κοινωνίαν δεινώήθημεν υπερτίθεσθαι, μετά

την θ'. ξηροφαγούντας, και διακοσίας πεντήκοντα καθ' εκάστην μετανοίας ποιούντας,

Ερμηνεία,

Κανονίζει ο παρών κανών εκείνους, που κάμουν όρκον ψευδή,

(4) ένα χρόνον να

Ορα και τον κέ. Αποστολικών, και τον τίδ. της -

ν

ή και παραβούν τον όρκον, εξ ανάγκης, (ή και χωρίς ανάγκης)

μη κοινωνήσουν, ξηροφαγούντες κατά την έννάτην ώρα, και κάμνοντες καθ' εκάστην μετανοίας διακοσίας,

Κανών Λ.Β.

ν "» - - - τί -- ν - ν Α ν - ν και ν -- ν -

Τους γοητεία, η φαρμακεία εξαγορεύουσα, επί τρια ετη της μετανοίας την οικονομία συντέμνομεν εγε προ

θυμηθείεν ήμέρας εκάστης περί πλείστου την νηστείαν ποιεσθαι, και μετά ώραν έννάτη», απεσκληκυία και ξηρά

τροφή χρήσθαι, και όσον άτεχνώς άποζήν. Αλλά και προσκυνήσεις ποιείν διακοσίας πεντήκοντα, το μέτωπον εύ

(1) Ομοίως και τούτον μαρτυρεί ο Αρμενόπουλος (τμήμ, έ, επιγραφή γ.

της επιτομ. των κανόνων, παραλλαγμένου όμως. Λέγει γάρ ότι εις τρεις

χρόνους του εξομολογηθέντα τοιχωρύχον, ήτοι τον κλέπτην, κανονίζει ο

Νηστευτής. Και θαυμάζω πώς τούτο λέγει, εις καιρόν όπου ο βαρύτερος

των άλλων επιτιμητής, ο Βασίλειος, λέγω, όλιγώτερον τον κλέπτην κανονι

ζει. Ο δε Νύσσης του τοιχωρύχον ουδόλως εμπόδισεν από την θείαν κοι

νωνία». Διά δε τον από άλλους ελεγχθέντα κλέπτην, ουδέν λέγει ό Αρμε-------- - απ τ, - 7λ. - τι να - εγ Ι β'

νόπουλος (αυτόθι) και

(2) Και τούτον ό Αρμενόπουλος μαρτυρεί (τμήμ, έ, επιγραφή γ. της

επιτομής των κανόνων),

(3) Πλήν κατά την οικονομίαν όπου συνηθίζει ό Νηστευτής, ήτοι νά
- -

ξηροφανή μετά την έννάτην, και τα κάμνη γονυκλισίας τ. σημειώσεως δε

άξιον είναι το να ειπούμεν εδώ. Ότι ανίσως ό ιερόσυλος κανονίζεται ολι

γώτερον από τον μοιχόν, κατά τον Νύσσης Γρηγόριον. Ο δε μοιχός κα

νρνίζεται από τον ιγ. κανόνα του Νηστευτού τρεις χρόνους, λοιπον οίε

ρόσυλος όλιγώτερον άπό τούς τρεις χρόνους πρέπει να κανονισθή.

(1) Αγκαλά και πρέπη να ήναι διαφορετικών το επιτίμιον του εξ ανάγ

κης και χωρίς ανάγκης επιορκήσαντος, βλέποντες όμως ήμες τον Βλάστα

ριν να επιφέρη τον κανόνα του Νηστευτου αδιόριστον, ύστερα αφού είπε

τους εξ ανάγκης, και χωρίς ανάγκης επιορκήσαντας, ούτως αυτόν έγραψα

μεν. Οι δε Αρχιερείς και Πνευματικοί πατέρες, άς δίδουσε το επιτίμιον

διωρισμένου, και μετά διακρίσεως εις αυτούς,
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λαβώς τη γη προσερείδοντας (1) τούτοις ευθύνομεν και των γυναικών τάς ποιούσας περίαπτα, και μαντείας με

τερχομένας (2)

Ερμηνεία,

Οι γόητες, και φαρμακο, αλλά και αι γυναίκες εκείνα όπου κάμνουν φυλακτά, και μαντεύουν, τρεις χρόνους κανονίζονται

νά μή μεταλάβουν από τον παρόντα κανόνα. Όίτινες πρέπει και να ξηροφαγούν έως μετά την έννάτην ώρα, και τόσον να-- -- - ν ν εν -

τρώγου, όσον μόνον να ζουν, και να κάμνουν διακοσίας πενήντα μετανοίας καθ' εκάστην ημέρα. Ορα και τον ξά, της τ.

Κανών ΛΓ'.
-

Γυνή ούτε Λαική, ούτε Mονάζουσα, διοιονδήποτε πταίσμα της εκκλησίας χωρίζεται, ότι μη μόνον της κοινω

νίας. Λέγει γάρ ό κανών, ότι τούτο ποιούμεν, διά τό πολλάς υπό αισχύνης έαυτάς διαχειρίσασθαι, ώσπερ ούτε

δου και Πρεσβύτερος, ούτε Διάκονος, διά το, «ουκ εκδικήσεις δίς επί το αυτό».

-

-

α ν

Ερμηνεία, -

Διορίζει ο παρών κανών, ότι καμμία γυναίκα, είτε Λαϊκή, είτε Καλογραία, διά κάθε άμάρτημα όπου κάμη, νά μή χωρίζε

τα άπό την έκκλησίαν και την σύναξιν των πιστών, αλλά από μόνην την θείαν κοινωνία». Λέγει γάρ ο κανών (δλδ. του Βασιλ.

δηλ) νά μή κάμνωμεν τούτο εις αυτάς, να μή από την πολλήν των έντροπήν φονεύσωσι τον εαυτό τους. Καθώς ούτε ο Ιερεύς,

ή ο Διάκονος, έκβάλλονται από την έκκλησίαν, άλλά άπό μόνην την κοινωνίαν τών μυστηρίων, να μη λάβωσιν εν ταυτώ δύω

παιδείας, κατά τον κέ, Αποστολικό. Ο δε Βαλσαμών λέγει εις τον λό. Βασιλείου, ότι, εάν δημοσιευθή το αμάρτημα της μοι

χευθείσης, πρέπει νά έπιφορτίζεται εις αυτήν και ο άπο της εκκλησία
ν ν αν ν -- -- - Ν. 1

Νικολάου, ότι αν γυναίκες εκείνα όπου δεν μετμηνεία του ί, κανόνος

ην υποψίαν οι άνδρες
κην υποψαν οι ανορες

1. - - η ν

αυτών διά λόγου των

Σ

Ξ--

ν
ς: Προσθέτει δε και τούτο δ Βαλσαμ. έντή

άνουν, να παίρνουν άντίδωρον, διά να μη λάβουν κααμβ

Κανών ΛΔ.

Εμπεσόντος τινός άκαθάρτου εις φρέαρ, ή εις έλαιον,

τος, και τυρού, μή άπτέσθω επτά δε μη κοινωνείτω.

Ερμ

Ο παρών κανών διορίζει, ότ

τικός, ή άλλο τι, και οάγη τινάΈχος, η ν ι), φαγη τινα

ή μη κοινωνήση.

ν

-η

-

ν

- - ν Α

ανισως πεση μεσα
ν Σ Υ - Η Λ

27-2, 2-2, 3Υ

"Κανών ΛΕ.

Ο μετά την θεία, έμέσας μετάληψιν, μ. ήμέρας της

εκάστη, και μετανοίας ποιών ν. καν όπωσδ
- - ν - ν- -- Α

ναι, αλλά γε δι' έτερά τινα ίδια πταίσματ

Ερι

Όποιος εξεράση

ταλάβη από τον πα:

μετανοίας πενήντα. Δι

ε ό,τι λογής

με ο,τι λογης τι ",ν -- α - ν

όντα κανόνα, λέγωντας καθ' ημέραν τον ν.
η - η ν - - Α

ότι αν καλά και ο τούτο παθών, τότε δεν
ν ν

--------

- Η

γνωσε (3), τρείς ημέρας να κανον

ποτε τούτο συμβή. Eι γάρ και

α, τούτο πάντως παρεχωρήθη.

ηνεία.

ν ι -- -- αν ν

ρο τον και αν η ναι, υστέρα αφ

ή εις οίνον, ό τούτου γευσάμενος, επί τρεις ημέρας κρέατον Σ γευσαμενος, ρες ημερας κρ

-

η νεια

εις λάδι, ή κρασί, κανένα από τα λεγόμενα ακάθαρτα ζωύφια, (ώσάν πον
ν ν ν - -- -

ίζεται νά μή φάγη κρέας, και τυρί, και επτά

-- - -- - - - 1 -" 1 -,

ίσταται, τον ν. άδων ψαλμόν καθ

τέως αφορμήν αυτός οιεται δου

κοινωνίας της θείας άφ

μή

η -- - και ν ν - ν -

φ' ου μεταλάβη, τεσσαράκοντα ημέρας κανονίζεται νά μή με
* -- -

- -

ψαλμόν, ήτοι το, Ελέησόν με ο Θεός, και ποιών καθ' εκάστην
ν - ν. - -

έδωκε καμμίαν αιτίαν άπό λόγου του, όμως διά άλλα του άμαρ
ι - -- - - - -

τήματα προτερινά, ή ενεστώτα, ή μέλλοντα, παρεχωρήθη υπό του Θεού να πάθη τούτο (1). Ορα και την υποσημείωσιν του β'

της έν Νεοκαισαρεία.

(1) Και τούτον τον κανόνα ο Αρμενόπουλος μαρτυρεί (αυτόθι).

(2) Και τούτο το μέρος του κανόνος ο Αρμενοπουλος μαρτυρεί (αυτόθι).

(3) Ίσως διά τούτο κανονίζεται ο τούτο φαγών, διατί προ του να

άγιαση διά ραντισμού αγιασμού το ύγρον εκείνο, το έφαγε κατακρινόμε

νος υπό της συνειδήσεως, ή και διατί το έφαγεν, αφ' ού εσάπησε μέσα

το ζωύφιον, και εφάνη ότι τρώγει πνικτου και θνησιμαίον, και απλώς

αίμα ζώου, άπερ εμποδίζονται. Και άρα την υποσημείωσιν του ξη Απο

στολικού. Σημείωσα δε, ότι και τούτον τον κανόνα μαρτυρεί ό Αρμε

νόπουλος, ότι είναι του Νηστευτού (τμήμ. έ. επιγραφή γ. της επιτο

μής των κανόνων).

(1) Και τούτον μαρτυρεί ό Αρμενόπουλος (αυτόθ), ο δε Βαλσαμών

εν τη β' αυτού αποκρίσει, λέγει. Eι μεν έξέρασέτινας από πολυφαγίαν,

ή πολυποσίαν, να λαμβάνη βαρύτερου επιτίμιον. Είδε από τινα συμβάσαν

ταραχήν του στομάχου, και ασθένειαν τούτο έπαθε, ελαφρότερα να κα

ζεται. Επειδή και τούτο έσταθη έργων της θείας εγκαταλείψεως. Ό

θεν και εκείνοι που ενοχλούνται από την θαλασσαν, δεν πρέπει να εμ

βαίνουν εις καίκι να πλέουν, κατ' αυτήν την ημέραν όπου κοινωνήσουν,

νονά

ότι εις μερικά χειρόγραφα εύρομεν,

φομένους του Νηστευτού και ορθώς

Α. «Ότι όποιος "Ιερεύς δεν νηστεύει

ψάρι και έλαιου, να μη κοινωνή

θόδοξος (α).

(α) Το επιτίμιον τούτο εδόθη εις αυτόν, διά τι ώς φαίνεται κατα

φρονητικώς κάμνει την κατάλυσιν ταύτην, ένα εκ τούτου έντραπή και διορ

θωθη. Καθότι και ο κβ. του αγίου Νικηγόρου παρομοίως προστάζει

να μη κοινωνή τινας από τον Ιερομόναχου εκείνον, όστις νέος αν τη

ηλικία, υπηρετεί εις τας Καλογραίας. Ένα εκ τούτου έντροπή και αν

τός και διορθωθή. Όρα και τον εθ. της εν Γάγγρα αναθεματίζοντα τον

με λογισμούς και προφάσεις ιδίας καταλύονται τις παραδεδομένας νηστεί

ας εις το κοινόν. Ο ίδιος ούτος κανών ό τώ Νηστευτή επιγραφόμενος,

ευρίσκεται και έντιν συνοδική διαγνώσει περί διαφόρων κεφαλαίων χει

ρογράφων. Απειλητικώτερον δε εγράφη. Καθ' ότι ημείς οφείλομεν μεταλαμ

βάνειν και από εκείνον τον ιερέα, τον οποίον ήθελαμεν ιδεί με τους

οφθαλμούς μας να κάμνη αμαρτίαν θανάσιμου, και όρα την υποσημεί

και τούτους τους κανόνας, επιγρα

έχοντας
- - - - - -

τάς τετράδας και παρασκευας απο

τινας από αυτόν, κάν και ήναι δο

Διατί πολλοί εκ τούτου εξέρασαν, και υπέπεσον εις κανόνα. Σημείωσα ωσιν του δ' του Κυρίλλου.

-- -- ---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------
---------

- ----------------------------------------------------------------

------------------

-------------------------- -------------

--------------------------------------------
-----------
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Σημείωσα, ότι εν χειρογράφω Κώδηκι εύρητα το κανονικών του Νηστευτου περιέχον και τα κάτωθεν επιτίμια, έξω δηλαδή

των υπό του Βλαστάρεως, αναφερομένων(1).

Εάν τινας πέση με την μητρυιάντου, τρία έτη επιτιμάται, νηστεύων δηλονότι έως έσπέρας, και ξηροφαγών, και ποιών καθ'
- ν ν -

εκάστην γονυκλισίας πεντακοσίας (2)

Εάν πέση με μητέρα και θυγατέρα εν ταυτώ, τέσσαρα έτη επιτιμάται,

τριακοσίας καθ' εκάστην.
ι "Ε ν και - Α - ν » - Υ - ό ή - ν Σ.

αν τινας αρσενοκοίτηση ούω αδελφούς, ομοίως επιτιμαται.

ξηροφαγών μετά την έννάτη», και ποιών γονυκλισίας
--

Εάν αρσενοκοιτήση τις τον γαμβρόντου, τέσσαρα έτη επιτιμάτα, ξηροφαγών μετά την έννάτη, και ποιών καθ' εκάστην γονυ

κλισίας διακοσίας,

Εάν τις άρσενοκοιτήτη τον άδελφόν του, οκτώ χρόνους επιτιμάτα, ξηροφαγών μετά την έννάτη», και ποιών καθ' εκάστς Ε. νση ν ελφ ν-, ν Χρ - ειναι μια και, ίς - γων μετ την έννατη, και ποιων κα εκαστην γο

νυκλισίας τετρακοσίας,

Εάν δέτις άδελφός μικρότερος άρσενοκοιτηθή από τον μεγαλήτερον, χωρίς νά άρσενοκοιτήση αυτός, τρεις χρόνους έπιτιμάται,
E---- -- ---- ν θ' Υ την Αν κλισί --------

ξηροφαγων μετα την ν. και ποιων γονυκ ισίας εκατον.

ν
-

- α - - ν - - - -

Εάν τις πέση με την θυγατέρα του μίαν φοράν, πέντε χρόνους επίτιμάται. Eι δε περισσότερο, εξ χρόνους, και επτά, ξηρο
ν

φαγών μετά την έννάτη», και ποιών καθ' εκάστην γονυκλισίας τ
- - - - ν Σ ν ν ---- Α Σ Σ.- ν ε λ) ν - η Ν. -

Εάν τις πέση με την μητέρα του μίαν φοράν, επτά χρόνους επιτιμάται. Είδε πολλάκις, δώδεκα χρόνους
ν ν - - ν -

την θ'. και ποιών γονυκλισίας πεντακοσίας,

εντακοσίας.

ξηροφαγών μετά

Εάν τις πέτη με την εκ του αγίου βαπτίσματος θυγατέρα του μίαν φοράν, οκτώ χρόνους επιτιμάται. Είδε περισσότερο, δέκα
ν - - ν

χρονους, ξηροφαγών μετα τη θ'. κα ποιων γουίλσίας πεντακοσίας - η ι η -

Εάντις πέση με την συντέκνισσάντου, οκτώ χρόνους επιτιμάτα, ξηροφαγών μετά την έννάτη, και ποιών γονυκλισίας τρια

κοσίας καθ' εκάστην (όρα και εις το ή κεφάλαιον της εκ του βαπτίσματος συγγενείας, ποίαν τιμωρία, λαμβάνουν ούτοι από τους
α

Βασιλικούς νόμους, ήτοι το να κόπτεται ή μύτη και των δύω)

Εάν τινας πέση εις κτήνος πολλάκις, έχων και γυναίκα, οκτώ χρόνους επιτιμάται. Είδε ουκ είχε γυναίκα, και άπαξ, ή δις,

Τά αυτά επιτίμια νά

ή το πολύ τρις έπεσε, τρεις χρόνους επιτιμάται, ξηροφαγών μετά την έννάτην, και ποιών μετανοίας τριακοσίαςι 1 ή ν και της ι Η "γ ι ς τρ ας

αμβάνη και η γυνή όπου πέση με κτήνος

Εάν τις πέση με την πρώτη του εξαδέλφη, δύω χρόνους επιτιμάτα, ξηροφαγών μετά την θ'. και ποιών καθ' εκάστην γο

νυκλισίας πεντακοσίας.

Εάν τις πέση με εθνική, ήγουν Εβραία, ή Τούρκισσαν, ή και Αίρετική, μην έχων γυναικα νόμιμο, τρεις χρόνους επίτι

μάτα, ξηροφαγών μετά την ενάτη, και ποιών καθ' εκάστην γονυκλισίας διακοσίας. Παρομοίως επίτιμάται και η γυνή ή μη
-- - η - ν ν - ν - Σ

έχουσα άνδρα νόμιμο, εάν με Εβραίον πέση, ή με Τούρκο, ή με Αιρετικό, ήγουν Λατίνο, ή Αρμένιον. Είδε ο άνδρας

έχων γυναίκα, και η γυνή έχουσα άνδρα νόμιμο, έπειτα

χρόνους επιτιμώνται, ξηροφαγούντες μέχρις θ'. και ποιούντες

πέσουν μετά τοιαύτα εθνικά, ή αιρετικά πρόσωπα, τέσσαρας, ή πέντε

καθ' εκάστην γονυκλισίας διακοσίας πεντήκοντα (3)

"Εάν δε γυή Πρεσβυτέρου, ή Διακόνου μοιχευθή, τρεις χρόνους επίτιμάτα, ξηροφαγούσα μετά την έννάτη», και γονυκλισίας

ν

-

στερον από την μοιχεία, κατά τον ή της έν Νεοκαισαρεία.* -- - Γν

Εάν δέτις γυνή πέση με
- - ν

καθ' εκάστην διακοσίας (4),
1- -

Εάν γυνή πέση

τριακοσίας,
Σ - - - Α ν

Εάντινας αρσενοκοιτήση την

ταιρίας διακοσίας (5).

- ν

γυναίκα του, οκτώ χν

ποιούσα καθ' εκάστην τριακοσίας, βαρύτερα δηλαδή από τις άλλας μοιχαλίδας, καθ' ότι

γίνωνται αιτία να καθαιρούνται της Ιερωσύνης με την τοιαύτην μοιχεία. Οι δε άνδρες
-- - ν - α ν ν -- --

καθαιρούνται της ιερωσύνης. Ει δε θέλουν να έχουν την Ιερωσύνην, χωρίζονται από αυτάς, προ του να συνευρεθούν με

δύω άδελφούς, τρεις χρόνους επίτιμάται
- ελφους, τρεις χρονους επιτιματα,

ν - - - ν

με ευνούχον, τρεις χρόνους επιτιμάτα, ξηροφαγούσα μετά την έννάτη,

ρόνους επίτιμάται, ξηροφαγών μετά

φονεύουσι τους άνδρας των, με το να
Σ. - » ν

αυτών, εάν μεν θέλουν νά τάς έχουν,

αυτάς

ν ν --

την έννάτην, και μετανοίας ποιούσα
ά

ηροφαγουσα μετ

ν - - -- - - -

ΧΑ γονυκλισίας Το1ουσα καθ' εκαστην

την

ν

Η

ν ν -- - - ν

έννάτη», και ποιών καθ' εκάστην με

Β. «Ότι, όποιος άνδρας, η γυναίκα καταλαλή, να κάμνη τεσσαράκοντα

μετονοίας, και εις καθε μετάνοιαν να λέγη Κύριε ελέησόν με

Γ. «Ότι, αν δύω έχωσιν έχθραν, και αποθανη ο εις εξ αυτών, πρέπει

το ζωντανόν πρόσωπον να πηγαίνη εις το μνήμα του αποθανόντος,

και να κλαίη, και να ζητή, συγχώρησιν ώσάν να ήτου ζωντανός. Να

ξηροφαγή τάς δ. και τ. (και όταν τύχουν δηλ. καταλύσιμας ημέρας

εις αυτάς), να κάμνη κάθε πρωί, και έσπέρας μετανοίας είκοσι. Να

παρακαλώ τον Θεόν διά των εχθρών του, και λειτουργίας και προσ

φοράς να διδη διά να τον μνημονεύουν

Δ. «Οτι, όποιος βλασφημήση εκ παραδόξου (ήτοι από καμμίαν παρά

ξενου αφορμήν κινηθείς), νά κάμνη εκατόν μετανοίας, και να νηστεύη

μίαν εβδομάδα από κρέας έως κρασί (α).

(α) Ο δε μέγας εν Πατράσε Βαρσανούφιος επιτιμά εκείνον, όπου βλα

σφημήση κατά του Θεού, τεσσαράκοντα ημέρας να λέγη τρεις φοραϊς

κάθε ημέραν «δόξα σοι ο Θεός. Και, ευλογητός εί Κύριε εις τους αιώ

νας αμήν». Βάλλωντας και τρεις μετανοίας καθ' εκάστη, και λέγων

τας - συγχώρησόν μοι τώ βλασφημήσαντι κατά σου του Θεού μου.»

(1) Ας μή με κατηγορήση τινάς ότι έγραψα ένταύθα τα παρά φύσιν

ταύτα και αφύσικα αμαρτήματα. Τούτο γαρ εποίησα, αδελφοί μου, εξιά

νάγκης, διά νά δώσω είδησιν εις τους Πνευματικούς να τα κανονί

---------------------------------- ------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------- , ----- - - -

ζουν. Επειδή επιτίμια των τοιούτων αμαρτιών, εις τους άλλους κανό

νας δεν ευρίσκονται. Eι γαρ και σπανάκις, αλλ' όμως δεν λείπουν να

ακολουθούν τα τοιαύτα. Όθεν οι Πνευματικοί μη έχοντες την είδησιν

ταύτην, απορούν και δεν ήξεύρουν, πώς να τα διορθώσουν καθώς πρέ

πει και κανονικώς. --

(2) Ο δε Μέγας Βασίλειος εν τω οθ' αυτού κανόνι, είκοσι χρόνους

κανονίζει τον τοιούτον. Ομοίως με τον πεσόντα με την άδελφήν του.

(3) Σημείωσα ότι οι τοιούτοι δεν χρίονται με το άγιον μύρου,

ώς οι άρνηθέντες τον Χριστόν, αλλά μόνον βαρύτερα άπό τούς προ

νους επιτιμώνται, κατά την λά. απόκρισιν του Κίτρους, και την μς.

απόκρισιν του Βαλσαμώνος.

(4) ορα περί τούτου του κη, και πζ. του Μεγάλου Βασιλείου,

(5) Λέγει δε ακόμη εκείσε ο άγιος Νηστευτής και ταύτα τα παρά

τοις Αρχιερεύσι και Πνευματικούς ειδήσεως, άξια ήγουν, ότι όλοι

εκείνοι όπου ευρίσκονται υποκάτω εις κανόνα και επιτίμιον, και δια

τούτο δεν μεταλαμβάνουσι τα θεία μυστήρια, ούτοι να παίρνουν μεγαλαν

αγιασμόν τη μεγάλη Ε. τη Λαμπρά, τή των Χριστού γεννών εορτή,

και τή των αγίων Αποστόλων, ότι εκείνοι που κάμνουν αμαρτίας θα

νασίμους, και έπειτα καταφρονούν και αποτολμούν να μεταλαμβάνουν

αναξίως τα θεία μυστήρια, ούτοι βαρύτερα από όλους αμαρτάνονσιν,
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(!) θείος πατήρ ημών Ταράσιος ή επί της βασιλείας Κωνσταντίνου και Ειρήνης της μητρός αυτού επί Νικηφόρου του

από Γενικών. Εν δε τώ. 795 έτει, βία της Βασιλίσσης Ειρήνης, έκτής των λαϊκών τάξεως εις τον τής Κωνσταντινουπό

λεως θρόνου προεβιβάσθη, μετά τον Κωνσταντινουπόλεως Παύλου, τη εικοστή πρώτη του Δεκεμβρίου μηνός (1), Πατριαρχεύσας

έτη και και μήνας β. (2) μέγα δε ώς αληθώς έργον εποίησεν. Ότι διά παρακινήσεως αυτού, έπεισε τους Βασιλεις να συναθροίσουν

την άγιαν και οικουμενικήν ζ. σύνοδο, και διά των παρακλητικών αυτού γραμμάτων προς τον "Ρώμης Αδριανό, και τους

Πατριάρχας της Ανατολής, έπεισε και τούτους, να στείλουν τοποτηρητάς εις την σύνοδο, Ήτον δε θείος του άγιωτάτου Πα

τριάρχου Φωτίου. Κοντά δε εις τας λοιπάς του επιστολάς, και την επιστολήν ταύτην συνέγραψε κατά Σιμωνιακών, και

προς τον "Ρώμης απέστειλεν Αδριανών, με το νά έπεπόλαζε κα εις την Ρώμην το τοιούτον κακόν. Την οποίαν ώς κανο

νικήν απεδέχθη ή εκκλησία, και κείται έντή 896, σελ. του β' τόμ. των συνοδικών, και εν τω β' τόμωτών παιδεκτών (3).

Η του Ταρασίου Κωνσταντινουπόλεως πρός τόν Αδριανόν Πάπαν επιστολή,

έρμην ευομένη

Πολυμερώς και πολυτρόπως, Ευαγγελικώς, Αποστολικώς τε και Πατρικώς διδασκόμεθα, άφιλάργυρον τον τρό

πον έχειν έντή της ιερωσύνης άγιστεία. Και μη χρυσίζεσθαι, ή άργυρίζεσθαι επιχειροτονία παντός ιερατικού άν
δρός, ώς υποδείξομεν εν ταις υποτεταγμένας χρήσεσν, από τε γραφικών θεηγοριών, και πατρικών διδασκαλιών.

Ματιέ 8 ΙΟι γάρ επιθέντες χείρας, υπηρέτα του Πνεύματος του αγίου εισιν, ουχί πράται τούτου. Δωρεάν γάρ

λαμβάνοντας την χάριν του Πνεύματος, δωρεάν δίδοσθαι τους παρ' αυτών μεταλαμβάνουσιν, απεφήναντο, εκ της

Κυριακής φωνής την ελευθερίαν ταύτην ειληφότες. Ειδέ τις ελεγχθείη χρυσω ταύτην ώνησάμενος, αποκήρυκτον

διαγορεύουσι τον τοιούτον της ιερατικής τάξεως. Eι γάρ και ονόματι την ιερωσύνην κεκλήρωτα, άλλουν διαψεύ

Ματάις 24 Ιδεται ό λόγος επί τω πράγματι. Ουδείς γάρ Θεώ δουλεύειν δύναται και Μαμωνά, ώς ευαγγελικώς έμά

Ήταία και Ιθομεν. Και επειδή ήκούσαμεν προφητικώς του Θεού βοώντος «Ιερείς λαλήσατε εις την καρδίαν Ιερου

"ει να υσαλήμ». Αύθις τε επαπειλούντος «Ο σκοπός εάν δη την βομφαίαν έρχομένην και μη σημάνη τη σάλ

-πιγγι, και όλαός μη φυλάξητα, και έλθούσα ή βομφαία λάβη εξ αυτών ψυχήν, το αίμα εκ της χειρός του σκο

που έκζητήσω φόβωτού της σιωπής κατακρίματος», αναγγέλλομεν τους προέδροις πάσι των καθ' ημάς έκκλη

πεις και σιών, να μετά παρρησίας, κατά τον θείον Απόστολον είπωμεν «Καθαροί εσμεν από του αίματος των πα

ραβαινόντων τάς κανονικάς διατάξεις, και πάνυ γε μάλλον των επί χρήμασι χειροτονησάντων, ή χειροτονηθέντων

Πέτρου του θείου Αποστόλου, ού και την καθέδραν έκληρώσατο ή άδελφική ύμών άγιότης, ώς Σίμωνα τον μάγον

τούτους καθελόντος. Τούτου ένεκεν, ουχ υποστελλόμεθα του αναγγέλλειν την αλήθειαν, φυλάττοντες και κρατούν

τες τά παρά των άγιων Αποστόλων, και των άοιδίμων πατέρων ημών κανονικώς έκδοθεντα. Και είτι τούτων πα

ρεβάθη υπότινων, βδελυττόμεθα. H ούν άδελφική ύμών ιεροπρεπής άρχιερωσύνη, ένθέσμως και κατά Θεού βού

λησιν πρυτανεύουσα την ιεραρχικήν άγιστεία», διαβόητον έχει την δόξαν. Eίρηκε γαρδιά του προφήτου ό Μέγας

κατά 6,3% και πρώτος Αρχιερεύς Χριστός ό Θεός ημών «ζω εγώ, αλλ' ή τους δοξάζοντάς με δοξάσω». Οίδα γαρ,

άνερ επιθυμιών τών του πνεύματος, ότι φορητοτέρα μάλλόν έστε Μακεδονίου, και τών άμφ’ αυτόν πνευματoμά

χων ή δυσσεβής αίρεσις. Εκείνων γάρ κτίσμα και δούλον του Θεού και Πατρός το άγιον Πνεύμα ληρωδούντων,

ούτο, ώς δοκούσι, δούλον εαυτών τούτο ποιούσι. Πας γάρ δεσπότης, ότι άν έχο, είβούλοτο, πιπράσκει, είτε οι

--

-

--

Ο "θεν και πρέπει να κανονίζονται περισσότερον καιρών, να απέχουν της

θείας κοινωνίας, από τους αμαρτάνοντας και μη μεταλαμβάνοντας, "Ο

τι οι προ τριάκοντα ετών άμαρτάνοντες, συγκαταβατικώτερα κανονίζον

τα απο τους αμαρτάνοντας υπέρ τα τριάκοντα έτη. Ότι οι έχοντες

κανόνα και μη μεταλαμβάνοντες, εις μεν τον καιρόν της θείας λειτουρ

γίας να ευγαίνουν έξω από την έκκλησίαν, όταν ο ιερεύς λέγη το, ό

σοι κατηχούμενοι προέλθετε. Και να στέκωνται εις τον νάρθηκα. Εις

δεν τον καιρών του εσπερινού, και του άρθρου, να στέκωνται μέσα

εις την έκκλησίαν. Καθώς και η υποσημείωσης του ισ. κανόνος του αυ

τού Νηστευτού διορίζει, ήν και αναγνωθε. "Εάν δέτινας φονεύση θελη

ματικώς τον πατέρα του, τριανταπέντε χρόνους κανονίζεται κατά τον

έ, κανόνα του αγίου Νικηφόρου, τον ερανισθέντα εκ του β. τόμ. των

πρακτικών, και άρα εις τους κανόνας αυτού, --

(1) Δοσιθ. σελ. 631, της δωδεκαβίβλου, πλήν και με όλον όπου έβι

άσθη, πάλιν δεν ηθέλησε το πρώτου να πεισθή εις την βίαν, προβάλ

-

--------------------------------- , -

λωντας πρώτον το μέγα της Αρχιερωσύνης αξίωμα, Β. ότι ήν κοσμι

κός και έδειλία, και 1", διά τι η εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως αναθε

ματίζετο υπό τον εικονομάχων αιρετικών αυτοθ).

(2) Όρα σελ. 300. του Γιούρι Γραικορωμ.

(3) Σημείωσα δε, ότι όχι μόνον εν τη επιστολή ταύτη ελέγχει την

Σιμωνίαν ο θείος Ταράσιος, αλλά και εν τη επιστολή, την οποίαν στέλ

λει προς Ιωάννην Πρεσβύτερον ηγούμενου και αναχωρητη, ήτις κείται

έν σελ. 899, του β. των συνοδικών, λέγων, ότι εκπίπτει της ιερωσύ

νης κάθε Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος, ός τις ελεγχθή ότι έ

δωκεν, ή έπήρε την ιερωσύνην με άσπρα. Και ότι είναι το επιτηδευμα

αυτό Καϊαφαϊκόν, και Σιμωνιακών. Αποδεικνύει δε εις αυτήν και τούτο,

ότι ό διά άσπρα χειροτονήσας, ή χειροτονηθείς, αυτός έαν μετανοήση,

δέχεται μεν παρά του Θεού διά την μετάνοιαν, όμως να ενεργή τα της

ιερωσύνης δεν δύναται, αλλά της ιερωσύνης ξένος είναι και κεχωρισμέ

νος, διά τί δεν είναι ανεπίληπτος, κατά τον Απόστολου
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κέτη, είτε έτερον, ών κέκτηται. Ωσαύτως και ό άγοράζων, δεσπότης βουλόμενος είναι του ήγορασμένου, διά τι

μής άργυρίου τούτο κτάται. Ούτως οι ταύτην την άθεσμον πράξιν εργαζόμενοι, καταβιβάζουσι το πνεύμα το άγιον,
ίσα άμαρτάνοντες τους βλασφημούσιν, έν Βεελζεβούλ έκβάλλειν τά δαιμόνια τον Χριστόν. Η τό γε ά. Ι Ματθ. θ'34.

ληθέστερον ειπείν, παρεοκασίν Ιούδα τώ προδότη, ός τους θεοκτόνος Ιουδαίος, τιμής άργυρίου τον Χριστόν απημ

πολήσατο. Ως ούν το άγιον Πνεύμα όμοούσιόν έστι Χριστώ τω Θεώ ήμών, της αυτής, παντί που δηλον, έσονται

μερίδος, ώς αποδεδεικτα. Ειδέπιπράσκεται (πρόδηλον γαρ, ουδαμώς) άναμφιλέκτως, ουκ έστιν έν αυτούς ή χάρις

του αγίου Πνεύματος, ήτοι ή της ιερωσύνης άγιστεία, και ουκ έλαβον, ουδέ έχoυσι. Μνησθήτωσαν του αγίου Πέ

τρου προς τον τούτο επιτηδεύσαντα, ούτω λέγοντας «ουκ έστι σοι μερίς, ουδέ κλήρος έντώ λόγω τού- η πράξη

τω. Eι γάρ απεμπολείται ή της ιερωσύνης αξία, άρα περιττή παρ' αυτούς ή κατά τον βίον σεμνή πολιτεία, και ή

έν άγνοια, και άρετή αναστροφή. Περιττός κατ' αυτούς και ό Παύλος ό θείος Απόστολος διδάσκων Ια, τιμή 1.

«δεί τον Επίσκοπον ανεπίληπτον είναι, σώφρονα, κόσμον, διδακτικών, έγκρατή, νηφάλιον, άντεχόμενον του κατά

την διδαχήν πιστού λόγου. Ένα δυνατός ή και παρακαλείν εν τη υγανούση διδασκαλία, και τους αντιλέγοντας

-ελέγχειν». Οιχεται ταύτα πάντα εκ του πράτου και αγοραστού της ιερωσύνης. Αιούν υποκείμενα άγιόλεκτοι χρή.

σες, αλλότριον πάντη της ιερωσύνης αποφαίνονται τον ποτέ διδόντα, ή λαμβάνοντα ένοιωδήποτε χρόνω, είτε και

προ της χειροτονίας, είτε και μετά την χειροτονίαν. Λαβείν γάρ έστι, το λαβείν ότε δήποτε. Αλλά και πάσας τάς

προβολάς τάς εκκλησιαστικάς άφαιρούσιν έπι τή των χρημάτων δόσει

ν

Κανών τών άγίων Αποστόλων κθ'.

«Eί τις Επίσκοπος διά χρημάτων της αξίας ταύτης εγκρατής γένητα, ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος, καθαιρεί
»σθω και αυτός, και ό χειροτονήσας, και έκκοπτέσθω της κοινωνίας, ώς Σίμων ό μάγος ύπ’ έμού Πέτρου».

Έκ τής βίβλου των Πράξεων

«Ίδών δε ό Σίμων ότι διά της επιθέσεως των χειρών των Αποστόλων δίδεται το Πνεύμα το άγιον, πρές και 18

προσήνεγκεν αυτοίς χρήματα λέγων, δότε κάμοί την εξουσίαν ταύτην, ίνα, ώ αν επιθώ τας χείρας, λαμβάνη

» Πνεύμα άγιον, Πέτρος δε είπε προς αυτόν. Το άργύριόν σου είη σύν σοί εις άπώλειαν, ότι την δωρεάν του Θεού

» ενόμισας διά χρημάτων κτάσθαι. Ουκ έστι σοι μερίς, ουδε κλήρος εν τω λόγω τούτω. Η γάρ καρδίασου ουκ

-έστιν ευθεία ενώπιον του Θεού. Μετανόησονούν από της κακίαςσου ταύτης, και δεήθητι του Θεού, εί, άρα αφε

Αθήσεται σοι ή έπίνοια της καρδίας σου. Εις γάρ χολήν πικρίας, και σύνδεσμον άδικίας όρώ σε όντα».

Έκ τής γ. των Βασιλειών. Κεφ. ιγ. 33.

«Και ουκ επέστρεψεν Ιεροβραμ από της κακίας αυτού. Και επέστρεψε, και εποίησεν εκ μέρους του λαού ιερείς

»ύψηλών. Ο βουλόμενος έπλήρου την χείρα αυτού, και εγένετο ιερεύς εις τα υψηλά. Και εγένετο τούτο το βήμα
η - - ν - ν ν η - - - - -

νείς άμαρτίαν τώ οίκω Τεροβοάμ, και εις όλεθρον, και εις αφανισμών από προσώπου της γης»
- - ν

Εκ τής δ. των Βασιλειών. Κεφ. έ. 15-27.

«Και επέστρεψε Νεεμάν προς Ελισσαέ, αυτός και πάσα ή παρεμβολή αυτού. Και ήλθε και έστη ένώπιον αυ

» του, και είπεν, ιδού δη έγνωκα, ότι ουκ έστι Θεός εν πάση τη γη, αλλ' ή εν τω Ισραήλ. Και νυν λάβει την

ευλογίαν παρά του δούλου σου. Και είπεν Ελισσαέ, Ζή Κύριος, ώ παρέστην ενώπιον αυτού, ειλήψομαι. Και πα

-ρεβιάσατο αυτόν λαβείν, και ήπεθησε. Και μετ' ολίγα. Και είπε Γιεζή το παιδάριον Ελισσαέ. Ιδού έφείσατο 6

» Κύριός μου του Νεεμάν του Σύρου του λαβείν έκ χειρός αυτού, ά ενήνοχε. Ζή Κύριος, ειμή δραμούμαι πίσω αυ

ντού και λήψομαι παρ' αυτού τι. Και έδιωξε Γιεζή πίσω Νεεμάν. Και μετά βραχέα. Και είπε Νεεμάν. Λάβε διτά

•λαντον άργυρίου. Και έλαβε δύω τάλαντα αργυρίου, εν δυσι θυλάκος, και δύω αλλασσομένας στολάς. Και μεθ

» έτερα. Και είπε προς αυτόν Ελισσαέ. Πόθεν Γιεζή; Και είπε Γιεζή. Oύ πεπόρευτα ό δούλός σου ένθα και έν

θα; Και είπε προς αυτόν Ελισσαέ. Ούχι ή καρδία μου επορεύθη μετά σου; και οίδα, ότι απέστρεψενό ανήρ από

» του άρματος εις συνάντησίν σου; και νύν έλαβες τό άργύριον, και λήψη εν αυτώ κήπους, και έλαιώνας, και άμ

νπελώνας, και πρόβατα, και βόας, και παίδας, παιδίσκας, και ή λέπρα Νεεμάν κολληθήσεται έν σοί, και εν τω

σπέρματίσου εις τον αιώνα. Και εξήλθεν εκ του προσώπου αυτού λελεπρωμένος ώσει χιών».

Του Μεγάλου Βασιλείου έκ τής εις τον Ησαίαν έρμηνείας, και η 30
--

«Νόμον έδωκεν εις βοήθεια. Ένα είπωσιν ουχ ώς το βήμα τούτο του έγγαστριμύθου. Ου γαρ προς απάτην

νέπνενόητα, ώσπερ εκείνα, άλλ' άληθείας έστι διδάσκαλος. Κάκείνοι μεν επάργυρω μαντεύονται. Τούτο γάρ έστι

το καταγέλαστον. Ότι και αργύριον αυτούς τελούσι, μισθών του ψεύδους οι απατώμενοι. Τούτο δε το βήμα του

νόμου ουκ έστι τοιούτον, ώστε δώρα δούναι περί αυτού. Ουδείς γάρ την χάριν άποδίδοτα. Δωρεάν, φη- 4

νσιν, έλάβετε δωρεάν δότε. Όράς, πώς ήγανάκτησε Πέτρος έπι Σίμων; αργύρου επί της δωρεάς του; 1 - 1

» Πνεύματος προκομίσαντι; Το αργύριόνσου συν σοί,φησιν, εις απώλεια, ότι ενάμιτας την δωρεάν το 1 - 2 -
- -

-

-- --

- 2
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χρημάτων κτάσθαι. Ουκ έστιν ουν του Ευαγγελίου λόγος, ώς τά πωλούμενα βήματα των εγγαστριμύθων. Τι

και τα 2 γάρ άν τις δοη άξιον αυτού αντάλλαγμα; Ακουε του Δαβίδ άπορούντος και λέγοντος. Τι ανταποδώσω

»τώ Κυρίω περί πάντων, ών ανταπέδωκέμοι; ουκ έστιν ούν δώρα δούναι περί τούτου αντάξια της απ' αυτού χά

»ριτος. Έν δώρον άξιον, ή φυλακή του δωρηθέντος. Ο δούς σοι τον θησαυρών, ουχί τιμήν απαιτεί του δοθέντος,

» άλλά φυλακήν άξίαν του δεδομένου».

Τού αυτού εκ της επιστολής της προς τους ύφ' εαυτόν Επισκόπους,

ήτις έστι καν τις -

«Νομίζουσι μή άμαρτάνεν τώ μή άμα προσλαμβάνειν, αλλά μετά την χειροτονίαν λαμβάνειν. Λαβείν δέ έστιν,

»ότεδήποτε λαβείν. Παρακαλώ ούν ταύτην την πρόσοδον, μάλλον δε την προσαγωγήν την έπι γέεναν άπόθεσθε,

και μη τας χείρας μολύνοντες τοιούτοις λήμμασιν, έαυτούς άναξίους ποιήσητε τού επιτελεϊν τά άγια μυστήρια,

- - Εκ του βίου του άγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου,

«Προσήλθενό της μακρηγορίας ήμύν αίτιος τους Επισκόποις πάσιν Ευσέβιος, ο κατήγορος των εξ λοιπώνΈ

»πισκόπων, αξιών δεχθήνα εις κοινωνία». Προσαντιλέγουσι τινές των Επισκόπων μή δεν αυτόν δεχθήνα ώς συ

νκοφάντη». Επί τούτοις ικέτευελέγων. Επειδή η δίκη το πλείστον μέρος επί έτη δύω έβασανίσθη, εις μάρτυρας

»δε γεγένηται ή υπέρθεσις. Δέομαι της ύμετέρας θεοφιλίας, σήμερον παραυτά δούναι με τους μάρτυρας. Eι γάρ και

» Αντωνίνος τετελεύτηκεν ο Επίσκοπος, όλαβών το χρυσίον και χειροτονήσας, άλλουν γεμένουσιν οι δεδωκότες

» και χειροτονηθέντες. Έδικαίωσεν ή παρούσα σύνοδος ζητηθήναι το πράγμα. Και άρχεται ή υπόθεσις έξι αναγνώ

νσεως των πρώην πραχθέντων υπομνημάτων. Εισήλθον οι μάρτυρες. Εισήλθον και οι έξι τών δεδωκότων και χει

κροτονηθέντων. Εν αρχή ηρνούντο. Επιμενόντων δε των μαρτύρων, των μεν Λαϊκών, των δέ Πρεσβυτέρων, οις

νέδρξαν τεθαρβηκένα (1), πρώταμέν ήρνούντο. Ως δε οι μάρτυρες ήλεγχον, τόπων αυτούς ύπομιμνήσκοντες και

»καιρών, και τα είδη των ενεχύρων λέγοντες, και την ποσότητα, ού πάνυ καλώς της συνειδήσεως αυτών διακε

γμένης, αυθαίρετοι όμολογούσε δίχα πολλής ανάγκης, ότι δεδώκαμεν και γεγόναμ εν (2) τοιαύτην νομίσαντες άκο

νλουθίαν είναι, να της λειτουργίας της δημοσίας ελευθερωθώμεν (3) και νύν δεόμεθα, ει μέν έστιν όσον ημάς

» είναι εν τη λειτουργία της έκκλησίας. Επει καν το χρυσίον δ εδώκαμεν να λάβωμεν. Tών γάρ γυναικών ημών

»δεδώκαμέν τινα σκεύη. Ο Ιωάννης προς ταύτα υπέσχετο τη συνόδω, ότι, του μεν βουλευτηρίου εγώ αυτούς ά

απαλλάσσω, άξώσας τον Βασιλέα. Υμείς δε προστάξετε λαβείν αυτούς δ δεδώκασι παρά των κληρονόμων του Αν

» τωνίνου. Προσέταξεν ή σύνοδος, το μεν χρυσίον αυτούς λαβείν παρά των κληρονόμων του Αντωνίνου, κοινωνείν

»δε ένδον τού θυσιαστηρίου, είναι δε από ιερέων. Ένα μή τούτων συγχωρηθέντων, έθος γένηται Ιουδαϊκόν, η Αιγύ

Απτον, του πωλεϊν και αγοράζεν την ιερωσύνην. Φασί γάρ τον λυμεώνα και ψευδώνυμον Πατριάρχην των Ίου

υδαίων, κατ' έτος αμείβεν, ή και παρ' έτος, τους αρχισυναγώγους επί συλλογή άργυρίου. Ομοίως και τον ζηλω

"αν " Ιτήν τούτου των Αιγυπτίων Πατριάρχη». Ένα πληρωθή το προφητικόν. «Οι ιερείς αυτής μετά δώρων

απεκρίναντο. Και οι προφήται μετά άργυρίου έμαντεύοντο».

Ωδε παράγεται εις μαρτυρίαν και ό β. κανών της δ' όν και ανάγνωθι εκεί, και

έν τή προλαβούση του Γενναδίου επιστολή

(Εκ τής εγκυκλίου επιστολής Γενναδίου Πατριάρχου).

«Έστω τοίνυν και έστιν αποκήρυκτος, και πάσης ιερατικής αξίας τε και λειτουργίας άλ ότριος, και τη κατάρα

» του αναθέματος υποκείμενος, ότε κτάσθαι ταύτην την ιερωσύνην διά χρημάτων οιόμενος, και όταύτην παρέχεν

» επί χρήμασιν ύπισχνούμενος, είτε κληρικός, είτε λαϊκός είη, κάν ελέγχοιτο, κάν μη έλεγχο το ποιείν, Ου γαρ

οιόντε συμβιβασθήναι ποτε τά ασύμβατα, ουδέ Θεώ συμφωνήσαι τον μαμωνά, ή τους τούτω δουλεύοντας δου

"στις 24 Ιαλεύσαι Θεώ. Δεσποτική και αύτη έστιν άπόφασις άναμφίλεκτος. Oύ δύνασθε Θεώ δουλεύειν και μαμωνά».

- οι - - - - - -- Η

Τους επί χρήμασι χειροτονουμένους, είτε Επισκόπους, ή οιουσδήποτε κληρικούς, και μη κατά δοκιμασίαν καία

ρεσιν βίου, καθαιρείσθαι προστάσσομεν, αλλά και τους χειροτονήσαντας. Ακούσωμεν ταύτα πάντες και ενωτισώμε

:1 μεθα ου μόνον Αρχιερείς. Αλλά και οι εν τω Κλήρωκατηριθμημένοι. Και πάντες οι κατοικούντες την

18 οικουμένην. «Δε γαρ, περισσοτέρως ήμας προσέχει τους άκουσθείσι, μήποτε παραββυώμεν. Ότι ού,

» φθαρτους αργυρίωή χρυσω, ήγοράσθημεν εκ της ματαίας πατροπαραδότου αναστροφής, αλλά τιμίω αίματι, ώς

» άμνού άμώμου και άσπιλου Χριστού. Ούτως ήμας δίδαξον, άνερ ιερώτατε, έπεσθαι τους γραφικούς και Ευαγγελι

»κος, και Αποστολικούς, κανονικούς τε και πατρικούς παραγγέλμασι. Πειθόμεθα γαρ τους βήμασι του στόματος

--

(1) Εν άλλοις και τούτο πρόσκειται. Τινών δε και γυναικών (3 τα τώβ, τόμ. των συνοδικ, ούτω κείται. Ένα δόξωμεν της βου
-- - - - - - ε -- - - - -- --

(2) Eν άλλοις και τούτο προσκειται Ομολογούμεν. λής της δημοσίας ελευθερούσθαι,

-

-

-

-
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νύμών. Επί των υψηλών ανάβηθι. Ύψωσον εν ισχύι την φωνήν σου. Πορεύθητιέν πλατυσμώ. Κήρυξον Ιται κι οι

»μετά παρρησίας». Όπως εξαρθή, και εις αφανισμόν οίχήσεται, ή διά χρημάτων χειροθεσία. Και πάν είτε διά φι

λαργυρίαν ταύτη, άδικίαν τε και εμπορίαν, αισχροκερδώς έπεται. Ταύτης γάρ μετά τών συστοιχούντων αυτή έξα

ρουμένης εκ του περιουσίου λαού, του τώ ονόματι του Χριστού κεκλημένου, και δωρεάν τυχόντος της άπολυτρώ

σεως, πάντα τά τη κακία συνεπόμενα μιάσματα, προόριζα συνεκτιμηθήσεται. Και οι ιερείς ώς φοίνιξ άνθήσουσι,

Χριστού ευωδίαν τους σωζομένος έμπνέοντες, και τη έκκλησία έπινικίως προσάδοντες. «ΠεριελεKύριος ι Σοφον. γ.16

νέκ σού τα αδικήματά σου». Έτιδε και τους δρεπομένους (1) γλυκάζοντες, Πληθύνοντές τε αυτούς εν γήρει πίνι,

και της μακαρίας (2) εκείνης, λέγω, και άκηράτου ζωής κληρονόμους αναδεικνύντες, -

Ερμηνεία,

Και η παρούσα επιστολή παρομοίως με την του Γενναδίου περί Σιμωνίας διαλαμβάνουσα, προοιμάζει, ότι από πολλά μέρη

διδασκόμεθα, το να μη λαμβάνη τινάς άργύριον, ή χρυσίον, διά νά χειροτονή κανένα ιερωμένο, από το Ευαγγέλιον, λέγω, από

τους Αποστόλους, και από τους θείους Πατέρας. Διότι, οι χειροτονούντες εκείνοι Αρχιερείς, με το να ήναι υπηρέτα του αγίου

Πνεύματος, και όχι πωλητα. Διά τούτο, καθώς αυτοί έλαβαν την χάριν του Πνεύματος δωρεάν και χωρίς άσπρα, τοιουτοτρόπως

έδιώρισαν νά τήν δίδωσι δωρεάν και εις τους άλλους, εκείνοι που παρ' αυτών την έλαβον, ακολουθήσαντες τον Κύριον, όπου

: δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Όποιος δε φανερωθήνά την αγοράση με άσπρα, απόβλητον αυτόν κάμνουσι της ιερωσύνης,

Χα ν

να δουλεύση εν ταυτώ Θεόντε, και Μαμωνά, ήτοι τον πλούτον. Επειδή όμως και ο Ησαΐας λέγει να λαλήσουν οι ιερείς

εις την καρδίαν της Ιερουσαλήμ. Και διά Ιεζεκιήλ, φοβερίζει ο Θεός τον βιγλάτορα εκείνον, όπου δή τον πόλεμο, όταν έρ

χεται, και δεν το φανερώση εις τον λαόν διά να φυλαχθή, ότι θέλει ζητήσει από τας χείρας του το αίμα εκείνων, διά τούτο

και ημείς φοβούμενοι νά μή κατακριθώμεν διά την σιωπήν, φανερώνομεν εις τους Αρχιερείς όλους το αμάρτημα τούτο διά να

υλαχθούν από αυτό. Και διά νά ειπώμεν με τον Απόστολον, καθαροί έσμεν από το αίμα εκείνων που παραβαίνουσι τους

: κανόνας, και με άσπρα χειροτονούτιν, ή χειροτονούνται, εις καιρόν όπου ο Απόστολος Πέτρος τον μάγον Σίμωνα, όπου

πρώτος έδειξε το τοιούτον άμάρτημα, εις απώλειαν έπεμψεν ακολούθως δε επιστρέφει ο Αγιος προς τον Πάπαν και του λέγει,

ότι ήδυσσεβής αίρεσις των Σιμωνιακών (3) είναι βαρυτέρα από την αίρεσιν του πνευματομάχου Μακεδονίου και των συν αυτώ.

Διότι εκείνοι μεν έλεγαν, ότι το Πνεύμα το άγιον είναι κτίσμα, και δούλον του πατρός, οι δε Σιμωνιακοί δούλον εδικόν τους

κάμνουσι το Πνεύμα το άγιον. Καθώς γαρ κάθε αυθέντης πωλεί το πράγμα που έχει καθώς θέλει, είτε δούλος είναι αυτό,

είτε άλλο τι είδος, και καθώς όποιος αγοράζει πράγμα με τα άσπρα το αγοράζει, και γίνεται κύριος και αυθέντης εκείνου του

έ

Υ

αγορασμένου πράγματος, τοιουτοτρόπως και οι Σιμωνιακοί ατιμάζουσι το Πνεύμα το άγιον, και ώς δούλον αυτό πωλούσι καιν ν γ. 9 A ς ι ι ι αγ 9

αγοράζουσε. Και βλασφημούσι παρόμοια με εκείνους που έβλασφήμουν τον Χριστόν, και έλεγαν, ότι με τον Βεελζεβούλ άρ

χοντα των δαιμονίων έκβάλλει από τους ανθρώπους τα δαιμόνια. Η μάλλον ειπείν παρομοιάζουσι με τον προδότη» Ιούδα», ο

οποίος έπώλησε τον Χριστόν εις τους Ιουδαίους με τα αργύρια. Διά τί και αυτοί πωλούσε το Πνεύμα το άγιο, το ομοούσιον,

και την αυτήν φύσιν έχον με τον Χριστόν, καθ’ ο Θεόν. Eι δε δεν πωλείται ή χάρις του αγίου Πνεύματος (φανερον γάρ είναι

ότι δεν πωλείται πώποτε), βεβαιότατα δεν μένει εις τους αγοράζοντας ή της ιερωσύνης χάρις. Αλλ' ούτε έλαβον τελείως ιερω

σύνη, ούτε έχουσι. Και ας ενθυμηθούν τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου όπου είπε προς τον Σίμωνα. «Ουκ έστι σοι Πράξ. ή

μερίς, ουδε κλήρος έντώ λόγω τούτω». Διότι, αν επωλείτο ή ιερωσύνη, περιττή και ματαία ήθελε, είναι κοντά εις τους αγορά

ζοντας ή σεμνή και ενάρετος πολιτεία, και ή εν άγνοια και αρετή ζωή, ή απαιτουμένη από τους μέλλοντας ερωθήνα. Περιττός

και μάταιος ήθελεν είναι ο Απόστολος Παύλος, όστις θέλει να ήναι ο Αρχιερεύς άκατηγόρητος, σωφρονισμένος, κόσμος, έγ

κρατής, και νηφάλιος, διδακτικός, και δυνατός να παρακινή και άλλους εις την θεογνωσία, και να ελέγχη τους αντιλέγοντας.

Διά τί αυτοί όλοι εις ουδέν λογίζονται από τον πωλητήν της ιερωσύνης, και τον αγοραστή, διά τα αργύρια Καθ’ εξής δε φέ

ρε μαρτυρίας, αι οποία ορίζονται αλλότριον της ιερωσύνης εκείνον όπου λάβη, ή δώση άργύρια, ή προ της χειροτονίας, ή

μετά την χειροτονία, και η μεν από του έννενηκοστού κανόνος του μεγάλου Βασιλείου μαρτυρία και ο β. της δ. και η εκ

της επιστολής του Γενναδίου μαρτυρία, και ο κβ. της ε.έρμηνείαν δεν χρειάζονται. Διά τι εξηγήσαμε αυτούς, και άρα τον

καθ’ ένα εις τον τόπον του. Τάς δε άλλας μαρτυρίας που φέρνει από την γραφή, και τον Βασίλειο, και τον βίον του Χρυ

σοστόμου, συντόμως θέλομεν τας εξηγήσει, -- - -

Η μεν ούν εκ των πράξεων μαρτυρία λέγει, ότι ο Σίμων ο μάγος έφερεν εις τους Αποστόλους άσπρα, λέγωντας εις αυ

τους, να δώσουν και εις αυτόν την εξουσία, και εις όποιον επάνω βάλη το χέρι του, νά λαμβάνη Πνεύμα άγιο. Ο δε Πέ

τρος του είπε. Να ήναι τα άσπρα μου με αυτόν εις απώλεια». Επειδή και ενόμισε να αποκτήση με χρήματα την δωρεάν

του Θεού, και ότι να μετανοήση από αυτήν την κακία του, κτ.

“Η δε έκτής των Βασιλειών μαρτυρία λέγει, ότι ο Τεροβραμ ο δούλος του Σολομώντος (ός τις έπήρε τάς δέκα φυλάς, και

έβασίλευσεν εις την Σαμάρεια) έκαμεν ερείς εις τά υψηλά, και ότι όποιος ήθελε, έγέμωζε το χέρι του (ήτοι έδιδεν ίσως αρ

γύρια, και εγένετο ιερεύς εις τα υψηλά. Και τα εξής (4) -

Η δε εκ της δ. Βασιλειών λέγει, ότι, αφού έκαθαρίσθη εις τον Ιορδάνην ο Νεεμάν, κατά τον λόγον του Ελισσαέ, ε
"- ν

ν

ύ

ν

-
-- - ν » » - --

γύρισεν εις αυτόν με όλη του την παράταξη, και εζήτησε να του δώση δωρεάς, και τον έβασε νά λάθη. Αλλ' ο Ελισσα

(1) Εν άλλοις πρόσκειται. Και τους δρεπομένους καρπούς, » χείρας αυτού, κατά τους παλαιούς, και ιερείς γίνεσθαι, παρίτωσαν

(2) Eν άλλοις, Μακραίωνος, πάντες. Εική το θυσιαστήριον τούτο οικοδόμητα. Ο δε Θεοδώρητος

(3) Ορα ότι διά την υπερβάλλουσαν κακίαν τής Σιμωνίας, αίρεσιν κέρμηνεύων τούτο λέγει. Πώς νοητέον, ότι ο βουλόμενος επλήρου την χει

αυτην ονομάζει ο Πατήρ ώς και ο Πάπας Γρηγόριος, και ο Γεννάδιος, ορα αυτούς το επαγόμενου δηλοι, και εγένετο ιερεύς των υψηλών, του

και όρα, τον κθ'. Αποστολικ. -- ντέστιν ιεράτευε, και το θυμίαμα ταις χερσι προσέφερε» (σελ. 735 του

(4) Το ρητόν τούτο αναφέρει ο θείος Χρυσόστομος (όμιλ. ά. προς β, τομ. της οκτατεύχ). --

Εφεσίους σελ. 823. του γ. τομ) λέγων. «Eί παντί έξεστι πληρούν τις

-- 55
--

αγκαλά οι τοιούτοι έχουσι το όνομα του "Ιερέως, αλλά το πράγμα της ιερωσύνης δεν έχουσι. Διά τί κανένας δεν ήμπορεί
αν
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ος δεν έλαβε. Βλέπων δε Γιεζή ο δούλος του Ελισσαίου ότι ο Ελισσαίος δεν έλαβεν, έδραμε κρυφίως κατόπιν εις τον Νεε

μάν και του εζήτησεν. Ο δε Νεεμάν έδωκεν αυτώ δύω τάλαντα αργύρια, εις δύω θυλακούρας, και δύω φορεσίας ρούχα. Αφ'

ού δε έστράφη ο Γιεζή, ήλεγξεν αυτόν ο Ελισσαίος, ότι επηρετά άσπρα διά νά αγοράση κήπους, και έλαιώνας, και άμπε

λώνας, και πρόβατα, και βόας, και δούλους, και δούλας, και ότι θέλει κολλήσει ή λέπρα του Νεεμάν εις αυτόν, και εις ό

λον το σπέρμα του. Και παρευθύς έγινεν άσπρος από την λέπραν ώσάν το χιόνι (1)

Ή δε μαρτυρία, την οποίαν φέρει από την ερμηνείαν όπου κάμνει ο μέγας Βασίλειος εις το ή, κεφ. του Ησαΐου λέγει. Ο

νόμος, τον οποίον έδωκεν ο Θεός εις βοήθειαν των ανθρώπων, δεν είναι ώσάν τά λόγια των μάγων, διά νά δώση τινάς άσπρα νά τον

αγοράση, (καθώς εκείνα αγοράζουν οι παρά των μάγων πλανώμενοι, όντες άξιογέλαστοι. Διατί δεν φθάνει όπου άπατώνται ά

πό το ψεύδος, αλλά δίδουσι και πληρωμήν να το αγοράζουν), επειδή ή χάρις του Θεού δεν πωλείται. Είπε γάρ ο Κύριος Δω

εάν έλάβετε, δωρεάν δότε. Βλέπεις πώς έθυμώθη ο Πέτρος κατά του Σίμωνος, και του είπε, το αργύριόνσου συν σοί εις άπώ

: επειδή και ενόμισες ότι με άσπρα αποκτάται η δωρεά του Θεού; Δεν είναι λοιπόν τα λόγια του Ευαγγελίου, ώσάντων

μάγων. Επειδή τί πληρωμήν αξίαν ήμπορεί να δώση άνθρωπος δι αυτά, άκουσον πώς άπορεί ο Δαβίδ, και δεν έχει τι να

ανταποδώση εις τον Θεόν διά τάς χάριτάς του. Ώστε, κανένα δώρον δεν είναι άξιον της θείας χάριτος. Ένα μόνον δώρον εί

ναι άξιον, άνισως τινάς φυλάξη το δωρηθέν εις αυτόν χάρισμα, διατί εκείνος που σοί έδωκε τον θησαυρών, δεν σου ζητεί πλη

ρωμή, άλλά φύλαξιν του δεδομένου, - " - ο »

Η δε εκ του βίου του Χρυσοστόμου μαρτυρία διηγείται. Ότι Ευσέβιός τις έκατηγόρει έντή Ασία κάποιον Αντωνίνον E

πίσκοπο, ός τις έλαβεν άσπρα και έχειροτόνησεν εξ Επισκόπους. Η κρίσις της υποθέσεως ταύτης έκράτησε δύω χρόνους, με

το νά είπεν ο Ευσέβιος ότι έχει να παραστήση εις αυτήν μάρτυρας, Παραστήσας λοιπόν τούτους μετά τους δύω χρόνους, αφ'

ού ο Αντωνίνος είχεν αποθάνει, είπε προς την σύνοδον, ότι αγκαλά και ο χειροτονήσας Αντωνίνος ετελεύτησε, όμως οι δόν

τες τά χρήματα, και χειροτονηθέντες ζώσιν, εξέτασενή σύνοδος το πράγμα, έδιαβάσθηκαν τα γράμματα που έγιναν εις την προ

τέραν κρίσιν. Αρνούντο οι εξ Επίσκοποι, ότι έδωσαν άσπρα και έχειροτονήθησαν. Αλλ' επειδή και οι μάρτυρες επέμενον μαρ

τυρούντες και τους τόπους και τους καιρούς, και τα είδη των άσπρων και την ποσότητα. Τέλος και ο Επίσκοποι ώμολόγη

σαν, ότι έδωκαν άσπρα και έχειροτονήθησαν διά νά μή τους πειράζουν εις τάς βασιλικάς υπηρεσίας. Έζήτησαν δε, ότι ει μεν συγ

χωρούνται να ήναι Επίσκοποι, καλώς, ει δέμή να πάρουν τα άσπρα όπου έδωκαν, τα οποία ήταν κόσμια των γυναικών

τους (2). Όθεν ο θείος Χρυσόστομος, και η σύνοδος, έπρόσταξαν, οι μεν κληρονόμοι του Αντωνίνου να δώσουν τα άσπρα -

πίσω, οι δε χειροτονηθέντες Επίσκοποι,νά ήνα απόβλητοι της Ιερωσύνης, να κοινωνούσι δε μέσα εις το άγιον βημα. Ένα μή

αυτοί συγχωρηθέντες να ενεργούσε τά της Ιερωσύνης, συνήθεια γένηται Ιουδαϊκή, ή Αιγύπτιος, μέσα εις την έκκλησίαν του

Θεού, να πωλήτα και να αγοράζεται ή Ιερωσύνη. Ο γάρ ψευδώνυμος Πατριάρχης και χαχάμης των Ιουδαίων, κάθε χρόνο»

άλλάζει τους αρχηγούς της συναγωγής διά νά παίρνη παράδες. Ομοίως και ο Πατριάρχης των Αιγυπτίων, τους Ιουδαίους

μιμούμενος, το ίδιον κάμνει. Ένα πληρωθή ή προφητεία ή λέγουσα. «Οι ιερείς αυτής ης Ιερουσαλήμ) με μισθόν άπεκρίναντο,

»και οι προφήται με άσπρα έμαντεύοντο». -- --

Ταύτα ειπών ο θείος Ταράσιος, εν είδει επιλόγου επιφέρει. Αυτά πρέπει να ακούσωμεν όλοι οι Αρχιερείς, και Κληρικοί, και

όλοι οι κάτοικοι της οικουμένης φυλάττοντες αυτά, και προσέχοντες εις τά άκουσθέντα, κατά τον Παύλο, διά νά μήν άφαν

σθώμεν. Παρακινεί δε και τον Πάπαν Αδριανόν νά άναβή εις τά υψηλά, και να υψώση την φωνήν του, κατά τα λόγια του H

σαίου, διά νά άφανισθή ή διά χρημάτων χειροτονία, και ό,τι άλλο έπεται εις αυτήν γινόμενον διά φιλαργυρίαν και αισχροκέρ

δεια, και να άσηκωθή και να εκριζωθή από τον Χριστώνυμον λαόν, όστις δωρεάν ήλευθερώθη με το αίμα του Χριστού, ή κα

κία αύτη, και τα ακόλουθα αυτής πονηρά βλαστήματα. Ένα οι ιερείς άνθήσωσιν ώς φοίνικες, ευωδίαν Χριστού πνέοντες εις τους

σωζομένους Χριστιανούς, και λέγοντες με τον Σοφονίαν εις την εκκλησία. Περιέλε Κύριος τα αδικήματά σου. Γλυκαίνοντες

τοις λαούς όπου τρυγούν τους πνευματικούς των καρπούς, και της άθανάτου και μακαρίας ζωής κληρονόμους τούτους αποδει

κνυοντες,

στι

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ

Ο έν άγιος Πατήρ ημών Νικηφόρος ο ομολογητής,ώντας πρότερον Ασηχρήτης, ύστερον γέγινε Μοναχός, ετα κατέστη

Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως έπι των Βασιλέων Νικηφόρου, Σταυρακίου τε, και Μιχαήλ του Ραγκαβε, εν έτει 815, κατά

των Αθηνών. Μελέτιον (έκκλ. ιστορ, τόμ. β. σελ. 259). Διάδοχος αμέσως γενόμενος του θρόνου μετά τον θείον Ταράσιον τον

έντή ζ. συνόδω, εδιώχθη δε από τον θρόνον παρά του εικονομάχου Λέοντος του Αρμενίου, και ώς άγιος εορτάζεται κατά

την ιγ. Μαρτίου, και β. του Ιουνίου μηνός. Και άρα εις τον έχετε συναξαριστή».

σάμενος, όπως δε μετήλθε το πάθος εις Γιεζή το παιδαριον, νεανί

»σκον πλεονέκτη» και αφιλόσοφον πνευματικών πωλήσαντα χάρισμα, και

(1) Την περικοπήν ταύτην ερμηνεύων ο Ιεροσολύμων Κύριλλος λέγει.

Πέπρακας του λεπρού την ίασιν, και κληρονομείς την λέπραν. Έπλήρω

σα, φησιν, εγώ το κέλευσμα του ειρηκύτος μο, δωρεάν ελάβετε, δωρε

αν δότε. Σύ δε έπώλησίας την χάριν, Απόδεξαι της πράσεως την υπό

θεσιν. Ο δε Θεοδώρητος. «Αλλ' εκείνος μεν (ο Γιεζή) εραστής χρημά

» των γεγονώς, απεφάνθη λεπρός. Ο δε των προφητών χορός την έσχά

και την πενίαν ήσπάσατο. Ο δε Αστέριος Αμασίας, Συνδιαμνημόνευσον, ο

πως μεν ο Σύρος Νιεμάν έκαθαρίσθη της λέπρας εν τω Ιορδάνη λου

και την άμισθου ιατρείαν του διδασκάλου (σελ. 850, του β' της οκτατεύχ).

(2) ούτοι ή ήταν πρότερον ύπανδροι, ύστερον δε χηρεύσαντες εγε

ναν Αρχιερείς. “Η με συμφωνίαν των γυναικών τους χωρισθέντες απ'

αυτάς. Κατά τον μή της τ. επισκόπευσαν μετά ταύτα. Ίσως δε γυ

ναίκας αυτών όνομάζουσιν ούτοι της συγγενίδας αυτών,
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του εν άγιος Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως του ομολογητού Κανόνες εκ των εκκλησιαστικών αυτού συν

τάξεων, και των συν αυτώ αγίων Πατέρων τριακονταεπτά μεταφρασμένοι εις το άπλούν (1)

Κανών Α.

Ανίσως εν αγνοία πλυθή άγιον Αντμίνσιον, δεν αποβάλλει τον αγιασμό, ουδε ακάθαρτου γίνεται, διατί ενη
ν ο

πος οφ".

τής ζ". ζ.

Κανών Β.

Ο δίγαμος δεν ευλογείται με στέφανα. Αλλά και επίτιμάται ν

χρόνους τρεις (2)

ά μη μεταλάβη δύω χρόνους, ο δε τρίγαμος και οι

Κανών Γ.

- 1 ν

Όποιος μείνη εις τον νάρθηκα τής έκκλησίας, από ανάγκη, και εις ολίγον καιρών, δεν κατακρίνεται. Εάν όμως της της
- ν - ν • ν ν

πολυκαιρίση εις αυτόν, αυτός μεν να έκβάλλεται από εκεί με επιτίμια, ή δε έκκλησία να λαμβάνη πάλιν τά έδικά της δίκαια,

δηλ. τό νά μή γίνεται οίκος κοινός και αδιάφορος,

Κανών Δ.

Πρέπει να δέχωνται αι υπέρ της ψυχής γινόμενα ελεημοσύναι εκείνων που άπέθανον χωρίς να κάμουν διαθήκην και διά

ταξιν περί των πραγμάτων τους. Πλην, άνισως και αυτοί όταν ήταν ζωντανοί, είχαν σκοπών και θέλησαν να γίνουν διά λόγου

των αι τοιαύται ελεημοσύνα, και άπλώς ειπείν, εάν ήθελον νά έλεούν (3)

Κανών Ε.

"Ανίσως τύχη ο Ευαγγελισμός τη μεγάλη έ ή τη μεγάλη ς", δέν άμαρτάνομεν, άνισως τότε

κρασί, και ψάρια (4)

καταλύσωμεν Αποστ εθ.

Κανών σ'
--

Όποιος έχη ευχήν ηγουμένου Πρεσβύτερος, ούτος ήμπορεί να χειροτονήση αναγνώστην και Υποδιάκονον εις τό της και οι

Μοναστήριόν του.

Κανών Ζ.

Της ά. ιθ'.

Ανίσως τινάς έζησεν έν άσωτία (5) είκοσι χρόνους, ή και περισσότερο, έπειτα κάμη έργα άρετής, αυτός δενπε:
πει νά χειροτονήτα Ιερεύς. Επειδή το ιερόν είναι καθαρών και αμόλυντονι

Κανών Η.

Όσα παιδία για μεν από παλλακίδα, ή διγάμους και τριγάμους, άξαν όμως έχουσι της ιερωσύνης ζωή, Η Tης σιγ.

γίνονται ιερείς 6).

Κανών Θ.

ν ν - φ ν - - ν ν και η . -

Πρέπει να μεταλαμβάνη ο ιερεύς εκείνον που κιδυνεύει εις θάνατον, και αφ' ού έφαγε

Κανών Γ.

Πρέπει νά κλίνη τινάς: χάριν ασπασμού (7) εν τη Κυριακή και εν όλη τη Πεντηκοστή, όχι όμως και να

κάμνη τάς συνήθεις γονυκλισίας,

Της ά, κ".

τής ς". η".

Πέτρ. ιέ Βα.

σιλ πά.

(1) Ούτως ευρίσκεται ή επιγραφή των κανόνων τούτων έντισι χει

ρογράφος βιβλίοις τών του όρους σεβασμίων μονών, εν άλλος όμως

χειρογράφος, τριανταέξη μόνοι αριθμούνται, χωρίς δηλαδή του τελευ

ταίου τριακοστού εβδόμου, --

(2) και Συμεών δε ό Θεσσαλονίκ. άποκρισ. πά, λέγει ότι είναι θεο

φλές πράγμα το να αποπλύνη τινάς ποτήριον άγιον, σπόγγον κτ, έπει

δή τούτο αποβλέπει εις τιμήν και ώραϊσμόν των θείων σκευών. Όθεν

λογιάζω, ότι και εάν εν γνώσει αποπλύνη τινάς άγιον Αντιμίνσιον, όταν

τύχη να λερωθή ικανώς, ου κατακρίνεται. Όρα και Απο

στολικόν.

(3) Επειδή και οι στεφανοι είναι ίδιοι των νικώντων και ουχί τών

νικηθέντων από την ήδονήν της σαρκός. Οι δε δευτερογαμούντες, ώς

γενικημένοι λογίζονται. Και όρα και τον ζ. Νεοκαισαρείας.

(4) Τούτο το ίδιον λέγει και ο μέγας Αθανάσιος αποκρίσει και των

προς Αντίοχον. Διά τι, εάν αυτός ήτον έλεήμων όταν έζη, φανερόν ότι

πολλώ μάλλον ήθελε φανή έλεήμων εν τω καιρώ του θανάτου του. Όθεν

και αι υπέρ αυτού γινόμενα ελεημοσύναι δεκτα είναι βέβαια. Εάν όμως

τινάς ήτον ανελεήμων όταν έζη, και ανεξομολόγητος απέθανε, νεκρών θυ

σίας ονομάζει ο μέγας Αθανάσιος εν τη αυτή αποκρισ. τας υπέρ αυ

του δεδομένας ελεημοσύνας από τους συγγενείς του,

τόν ογ.

(5) Τυχόν ή ασωτία εδώ νοείται, ή έκδοσις, ουχί εις τας σαρκικάς

άμαρτίας και των υπογαστρίων τας ήδονας, αλλά εις τας τρυφας, και

φαγοπότια, και εις τάς λεγομένας ήδονας των αισθήσεων. Επειδή αν

έννοηθή διά τάς σαρκικάς αμαρτίας, ουχί είκοσι χρόνο, αλλά και μία

μόνη ημέρα και ώρα είναι ικανή να καταστήση τον άνθρωπον ανάξιον

της ιερωσύνης, και με μίαν μόνην σαρκικήν άμαρτίαν, πορνείαν θετέον,

ή μοιχεία, ή αρσενοκοιτίαν. Όδε λέγει ο κανών, ότι το ιερόν είναι

αμόλυντον, δηλοί ότι οι μέλλοντες ιερωθήνα πρέπει να ήναι όχι μόνον

ανέγκλητοι, αλλά και άμωμοι, είτουν ελεύθεροι και από τα ελαφρά και

μη βαρέα άμαρτήματα, όποια είναι και αι τρυφα και αι ήδονα των

αισθήσεων, και άρα εις τον εθ. της ά. και τάς εκείνου υποσημειώσεις,

(6) Επειδή κατά το δευτερονόμιον «ουκ αποθανούνται υιοι υπέρ των

οπατέρων, αλλ' έκαστος εν τη εαυτού αμαρτία αποθανείται» (κεφ.κδ. 16)

(7) Αι μεν συνήθεις γονυκλισία είναι εκείνα όπου γίνονται εν τη

εκκλησία κατά την τεσσαρακοστήν, αι οποίαι είναι εμποδισμένα να

μη γίνωνται εν Κυριακή (και εν Σαββάτω κατά τον τύπον της εκκλη

σίας). Ως μανθάνομεν εις τα Σάββατα όλα της τεσσαρακοστής, άρα και

την υποσημ. τού ις. Νηστευτ., έν ή επίσης εμποδίζονται αι μετάνοια

Σάββατον και Κυριακή»), ώς δηλωτικα της εις την αμαρτίαν και τον

θάνατον πτώσεως. Αι δε χάριν ασπασμού γινόμενα, όποια είναι
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Κανών ΠΑ.

- - - - ύ, Αν κιλά -

Δεν άμαρτάνει τινάς άνισως διά τρεις ανθρώπους ένταυτώ προσκομίση μίαν προσφοράν (1), ή άνάψη μίαν κανδήλαν,

Κανών ΙΒ.

-ν - - - - -

Δεν πρέπει ο ιερείς να κάμνη σφραγίδα εις το άγιον ποτήριον έντή ευχή του σκευοφυλακείου (2)

Κανών Γ.

Δεν πρέπει χωρίς θερμών, ήτοι ζέον, να λειτουργήση ιερεύς. Πλήν χωρίς ανάγκης μεγάλης, κα εάν έχεισεδέν ευρεθή τελείως θερμόν (3),

Κανών ΙΔ.

-- - - -- - - - - - λει το ---------------------------

Πρέπει ο Μοναχός εκείνος που βίψει το σχήμα, όταν επιστραφή και μετανοήση, να ενδύεται πάλιν το σχήμα το μοναχικών

όπου εξέδύθη, χωρίς όμως να λέγωνται πάλιν εις αυτόν αι ευχαί τού σχήματος (4)

ν

Κανών ΠΕ.

Τής ς". ξ0". - - - 1 ν » η αν α- δια να ανά- ι, και κανδήλα, και διά νά σαρόνουσιν αυτό (5)
- - Πρέπεια καλογραία να εμβαίνουν εις το άγιον βήμα, διά νά ανάπτουν κηρ, και κανδήλα, και οι ρονους - -- - -

Κανών Iς.

Σ
ν ν ν ν -

Απος ενη Δεν πρέπει οι Μοναχοί να κάμνουσι δουλείας γεωργικός εις την μεγάλη Τεσσαρακοστή, και δια την πρόφασιν αυ
- η

η ν

την και αιτία, να καταλύουν κρασί και λάδι. Επειδή αυτά είναι γαστριμαργίας αποτελέσματα (6),

ν

Κανών ΙΖ.

- -- - - - ν Σ. - ε άνουν -

της και Διά τρεις αιτίας είναι συγχωρημένον εις τον Μοναχών να φεύγη από το Μοναστήριό του, άνισως ο Ηγούμενος
- - - ν ν -

είναι αιρετικός, β. άνισως έμβαίνουν γυναίκες εις το Μοναστήριο, και γ. άνισως μανθάνωσιν εις τό Μοναστρο, παία κο
-- - -- ν Υ 1 -- -------------- -

σμικά γράμματα. Επειδή είναι άτοπον με το μέσον των παιδιων τούτων να φανερώνωνται εις τους κοσμικούς όσα γίνονται εις
ν -

το Μοναστήριον, Όρα και τον κά της ζ.
ν

Κανών ΙΗ'.

1 λ- ν ----- ----------

Όσοι Καλόγηροι ευρίσκονται υποκάτω εις κανόνα, πρέπει να συντρώγουν με τους λοιπούς Μοναχούς, και να συνεύχωνται,

και να τρώγουν και ευλογία, ήτοι αντίδωρο», ομού με την εξομολόγησίν τους (7).

ν

Κανών ΠΘ.

- - ν ----- Σ. - ν

Εις την νηστείαν των αγίων Αποστόλων, και του αγίου Φιλίππου (ήτοι του σαρανταημέρου (8) πρέπει οι εν τω Μοναστηρίο- - ν - ν - "- » - ν

καθήμενοι Μοναχοί να τρώγουν μίαν φοράν την ημέρα κατά την δ. και σ'. Όσοι δε Μοναχοί ευρίσκονται εις εργασίας, να

τρώγουν δύω φορας, μετά την έκτην ώρα, και κατά το έσπέρας, -

Κανών Κ.

- 1 ν

Ανίσως και άνθρώπους, και ο προτερινός βίος της ήταν καθαρός, "γα Χα)-Ον

φθαρή Καλογραία από βαρβάρους και ατάκτους
ν Σ ν

-
- 8. - - ν

προς Ιζεται μόνον εις σαράντα ημέρας να μη μεταλαμβάνη. Είδε ο προτερινός της βίος ήταν μεμολυσμένος, ως μοιχαλίς
καισαρ. - αν ν - Λ ν ν

Βασιλ μο". Ικανονίζεται, ήτοι τρεις χρονους να μή μεταλαμβάνη,

σαρείας,

κατά τον γ. Κανόνα του Νηστευτού. Όρα και τον β του Νεοκαι

εκείνα αι μετάνοια όπου βάλλουν οι αναγνώσται εις τους χορούς, ή οι

ιερείς εις τον ηγούμενου και αρχιερέα φιλούντες τας χείρας αυτών, αύ

ται, ώς μη δηλωτικαί ούσα τοιούτου μυστηρίου, γίνονται και εν Κυ

ριακή και εν τη Πεντηκοστή. -

(1) Διά τούτο και εν τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου πληθυν

τικώς ούτω γράφεται, «Μνήσθητι Κύριε των τα δώρα ταύτα προσκο

μισάντων, και υπέρ ών (ιδού πώς υπέρ πολλών προσφέρεται μία προσ

φορά) και δι’ ών (υπηρετών δηλ. και λειτουργών ιερέων) και εφ’ οίς

(ήτοι εφ' αίς χρειας και υποθέσεσι) αυτά προσεκόμισαν. Ανάγνωθικα

τά πάσαν ανάγκην και την υποσημ. τού πή, του Βασιλείου,

(2) Επομεν περί τούτων εις την υποσημ. του και της εν Λαοδικ,
- - - -

και ορα εκει. -

(3) Τυχόν διά τι δεν ευρίσκεται λεβητάριον και αγγείων διά να ζε

σταθή εν αυτώ το νερόν, ή διά τινα άλλην περίστασιν απαραίτητον.

(4) Επειδή η χάρις του σχήματος δεν άφηρέθη από αυτούς, δευτέ

ρου όντος βαπτίσματος, ώσπερ ουδε ή του πρώτου βαπτίσματος χά

ρις αφαιρείται, δι' οιουδε δευτερούτα. -

--

(5) Ίσως ο παρών κανων συγχωρεί να έμβαίνουν αι καλογραία εις

το άγιον βήμα, ουχί απλώς όλων των εκκλησιών, όπου ευρίσκονται αν

δρες, απρεπές γάρι αλλά τών έν Μοναστηρίοις αυτών. Ορα και τον

ξθ. τής σ'.

(6) Όρα και τον ξ0. Αποστολικόν, -

(7) ο δε ί του Νικολάου αγκαλα και λέγη ότι όσοι απέχουν

από την κοινωνίαν, νά μή τρώγουν ούτε αντίδωρον. Αλλ' όμως ίσως ού

το συγχωρούνται να παίρνουν το αντίδωρον από τον κανόνα τούτου,
διά την εξομολόγησίν τους, ως επομεν εις τον ή. Θεοφίλου, και μ οιον

όπου δεν μεταλαμβάνουν ώς υπό κανόνα όντες. Ίσως - δε και τα δύο

ενεργούντο ενδιαφόρος τόπος τώ, τότε καιρώ. -- -

(8) ορα και ενταύθα πως αναφέρεται η νηστεία των αγίων Απο

στόλων, και ή του Σαρανταημέρου, Καθώς και εν τώ τόμω της ένω

σεως αναφέρεται ή αυτή νηστεία του Σαρανταημέρου, και η του Αυ

γούστου. Και άρα εις τον γ. της έν Νεοκαισαρεία. Καθώς και ήτων αγιων

Αποστόλων αναφέρεται εν ταις Αποστολίκας Διαταγας, και όρα τις

υποσημειώσεις του ξ0. Αποστολικού,
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ΚανώνΚΑ.
--

Όποιος, φοβούμενος να μή τό πάρουν εις το στράτευμα, ή κατά άλλην τρα πανουργία, ενδύθη το σχήμα των Μοναχών
-- α -- -- ν α -

περεγελώντας αυτό, ούτος αφού εκδυθή το σχήμα, ύστερα από τον φόβο, και την υπόκρισιν ταύτην και πανουργίαν, νά κανο

νίζεται τρεις τεσσαρακοστάς ήμερών νά μή μεταλάβη.

Κανών, ΚΒ'.

Ανίσως τινάς Ιερομόναχος νέος υπηρετήτας Καλογραίας, λειτουργών και μεταλαμβάνων αυτάς, δεν πρέπει

μεν άπό αυτόν τά θεία μυστήρια (1)

νά μεταλαμβάνω

Κανών ΚΤ".

Δεν πρέπει ο Ηγούμενος να εκβάλη το Κουκούλιον του Καλογήρου και υποτακτικού του, και ούτω να τον διώκη από το

Μοναστήριον (2) -

Κανών ΚΔ. - -------

ό". -".

τής εν

Νεοκαισι εβ".

Δεν πρέπει να εμβάζη τινάς εις τον οικό του εκείνον τον Μοναχών που βψη το άγιον σχήμα,

ται, ούτε να τον χαιρετά τινας. Όρα και τον ίς της δ.

Κανών ΚΕ.

και δεν διορθώνε-1 της
ις -

Ανίσως τινάς ήναι ασθενής, και ζητή νά βαπτισθή, ή νά γένη καλόγηρος, πρέπει χωρίς αναβολήν καιρού νά τού δίδωμεν

την χάριν του Βαπτίσματος, και του σχήματος, και νά μή την εμποδίζωμεν από αυτόν (3) Όρα και τον ιβ της έν Νεοκαισαρεία,

Κανών Kς".

Δεν πρέπει ο Ιερομόναχος να λειτουργή χωρίς να φορή μανδύαν (4)

Κανών ΚΖ.

Πρέπει ο πνευματικός, εκείνους που εξομολογούνται εις αυτόν κρυφά αμαρτήματα, να τους εμποδίζη μεν από την θείαν

κοινωνίαν, νά τούς αφίνη όμως νά έμβαίνουν μέσα εις την έκκλησίαν, και να μη φανερώνη τάς άμαρτίας των, αλλά νά τούς

συμβουλεύ: με πρότητα νά μένουν εις την μετάνοιαν και προσευχή, και νά οικονομή τά επιτίμια όπου πρέπουν εις τον καθ'
ν

ενα κατα την προαίρεσιν του.

Κανών ΚΗ'

Οι μοιχοί, και οι κτηνοβάται, και οι φονες, και οι άλλοι τοιούτο, εάν αφ' εαυτού των εξομολογηθούν την αμαρτία, όπου

έκαμαν, κρυφή» ούσαν εις τους πολλούς, εμποδίζονται μεν από την θείαν κοινωνία», και τον κανόνα των άμαρτιών τους δέχον

ται. Εμβαίνοντες δε εις την έκκλησία, να στέκωνται έως εις την ευχήν των κατηχουμένων και έπειτα να ευγαίνουν. Εάν

όμως ήναι φανερά εις τους άλλους τά άμαρτήματά των, τότε να κανονίζωνται κατά τους νόμους της εκκλησίας, ήτοι να

μήνέμβαίνουν εις την έκκλησία, αλλά να στέκωνται με την τάξιν τών έξω της πύλης του ναού προσκλαιομένων, και των εν

τώ νάρθηκι άκροωμένων --

Κανών ΚΘ. -

» -- -- ν- -- -

Ανίσως τινάς κοσμικός εξομολογηθή τας αμαρτίας του με το θέλημά του, ο Πνευματικός δύναται να κάμη οικονομίαν εις

αυτόν.

-- ν

Κανών Λ.

- -- ν αν -

Με την άδεια του Αρχιερέως κάμνει σταυροπήγιον και ο Ιερεύς. Όρα και τον λά. Αποστολικόν,

Κανών ΑΑ.

- ν ε ν ν ν - ν

Δεν πρέπει τινάς Ιερεύς να μεταλαμβάνη εκείνους όπου παίρνουν διάφορα, μήτε να συντρώγη με αυτούς, εάν επιμένουν

εις αυτήν την παρανομία,

(1) Τούτο το επιτίμιον εδόθη εις αυτόν απειλητικώς, διά να αφεθήά

πό την τοιαύτην αξιοκατηγόρητον και σκανδαλώδη υπηρεσίαν. Ημείς γαρ

χρεωστούμεν να μεταλαμβάνωμεν και από τον Ιερέα εκείνον, όπου -

δούμεν οφθαλμοφανώς να άμαρτάνη σαρκικώς,

(2) Διά τούτο και ο Πρεσβύτερος του Πηλουσίου ώνειδίσθη διά τί

εξέβαλε τα κουκούλα τινών σκητιωτών, όπου ατάκτησαν (και όρα τόν

Ευεργετινών σελ. 593), είδε και ο μέγας Παχώμιος ετοιμάσθη να ευ

γαλη το κουκούλιον Σιλβανού του μαθητού του, ως φαίνεται εις τον βί

ον του, αλλά τυχόν τούτο κατά τό φαινόμενον μόνον και κατά απει

λήν, και ουχί τή αληθεία έποίησε, Πρέπει γαρ οι σκανδαλίζοντες την

αδελφότητα να διώκωνται (και όρα. σελ. 1098 του Ευεργετινού), αλλ'

όχι και να μετασχηματίζωνται.

(3) Διά τί άνισως ό δ. καν, του Τιμοθέου συγχωρή να βαπτίζων.

τα οι έξω φρενών, πόσω μάλλον οι σώας έχοντες τας φρένας, καίτοι

άλλως ασθενούντες. Όρα δε τον Ευεργετικών σελ. 184. Όπου γέρων

τις μέγας και διορατικός έβλεπε την αυτήν δύναμιν του Πνεύματος,

όταν λαμβάνη το σχήμα ο μοναχός, την οποίαν έβλεπε και όταν τις

νάς έβαπτίζετο. -- --

(4) Καθώς συνεθίζεται να γίνεται εις τα ιερά Μοναστήρια του Αθω,

και εις τά Κυριακά των Σκήτεων, το να τελούν τις ιεράς υπηρεσίας,

εν αις ου χρεία Φανολίου, μετά Μανδύου οι εκεί σε Ιερομόναχοι, εν τοις

έσπερινούς, και όρθρος και άλλας ιεροπραξίας, Λειτουργία γαρ και κά

θε ιεροπραξία ονομάζεται κατά τον γ. της εν Αντιοχεία,
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Κανών ΛΒ'.

πρέπει να νηστεύουν οι Μοναχοί την Τετράδα και Παρασκευή της Τυροφάγου, και αφ' ού απολύση ή προηγιασμένη λει

τουργία (εγίνετο γαρ τότε προηγιασμένη εις αυτάς τας ημέρας, καθώς και ο Θεσσαλονίκης Συμεών τούτο λέγει και άρα τον

μθ της εν Λαοδικεία, νά τρώγωσε τυρί, όπου αν επιχωριάζωσιν, ήτοι όπου τύχη να ευρίσκωνται, εις αναίρεσιν της αρέσεως

των Ιακωβιτών και τών Τετραδιτών (1),

Κανών ΛΓ'. --

Αποστολις",

της 'Αγκύρ.

κέ. και Θεο

φίλ. ή

ν

--

φρονεί Ανάγνωθι και τον κέ, της εν Αγκύρ, και τον ή, Θεοφίλου, και τον ιζ. Αποστολικόν.

δεχώμεθα τάς προσφοράς που φέρει εις την έκκλησία, της οποίας τους νόμους διά τών έ

Όποιος έχει παλλακή, και δεν θέλει ούτε να την αφήση, ούτε να την εύλογηθή ώς γυναικά του, δεν πρέπει να
ν α γν

ργων υβρίζει και κατα

Κανών ΛΔ.

της διζ 15,1 Ανίσως τινάς Μοναχός ρίψη το άγιον σχήμα, και κρεοφαγήση, και λάβη γυναίκα, πρέπει ο τοιούτος να αναθεμα

τίζεται, εάν δεν επιστραφή, και στανικώς νά ένδύνεται το σχήμα, και μέσα εις Μοναστήριον νά έγκλείεται (2). Ανάγνωθι και

τον ίς τής δ.

Κανών ΑΕ.

Όποιος κάν μίαν μόνην φοράν επόρνευσε, δεν πρέπει
-- Α ν ν α

νεκρους αναστηση, Ιερε

ά

Βασίλειος, ότι ο τοιούτος κάν ς

ν

ν

υ

Κανών Λς".

Όταν ο Απόστολος

λέγει όχι εκείνον που

μαζόμενον από όλους,

παιδείαν άπό τά κρυφίως γινόμενα,

ν

λέγη. «Eί τις άδελφος ονομαζόμενος πόρνος, τώ τοιούτω μηδε συνεσθίεν (ά. Κορ. έ. 11) φαίνεται ότι

ήξερε ένας ή δύω, ότι πορνεύει, αλλά εκείνον που ήξεύρουν όλοι πορνεύοντα, και ώς τοιούτον όνο
-- ν η - ν

Επειδή όσα άμαρτήματα γίνονται αναίσχυντα και με κοινόν σκάνδαλο, αυτά έχουν και περισσοτέραν

Κανών ΛΖ.

Εάν γεννήση γυναίκα, και το βρέφος κινδυνεύη να άποθάνη τριών, ή πέντε ημερών ον, το μεν βρέφος ας βαπτίζεται, άλλη
-- ν -- ν 1. - --

δε γυναίκα βαπτισμένη και καθαρά πρέπει νά βυζάνη το βρέφος, και η μητέρα του δεν πρέπει ούτε νά έμβαίνη εκεί όπου είναι
ν ν Λ αν - ν Λ - ν -

το παιδίον, ούτε όλως να το πιάνη, έως όπου μετά τεσσαράκοντα ημέρας να καθαρισθή τελείως, και να λάβη παρά του

Τερέως ευχήν (3).

Εισίδε και άλλοι 7 κανόνες οι κατωτέρω ένμεν τους χειρογράφος βιβλίοις του Όρους μη ευρισκόμενοι, ένδετω β. τόμ.

των πρακτικών σελ.918, και έντη βίβλωτή καλουμένη Γιούρς γραικορωμ. σελ.196 τους τετυπωμένος,γεγραμμένοι

Κανών Α.

Δι πρέπει τινάς χωρίς ανάγκην και βίαν να περπατή την Κυριακή,

Κ ανών Β.

Δεν πρέπει να δεχώμεθα την αποκάλυψιν του Παύλου, και τα λεγόμενα Βροντολόγια, και Σεληνοδρόμια (4) και Καλανδα

λόγια (5), επειδή όλα είναι ακάθαρτα
Κανών Γ.

Δεν πρέπει να δεχώμεθα την αποκάλυψιν του Έσδρα, και Ζωσιμά, και τα δύω μαρτύρια του άγ

ν

Η

ν

ου Γεωργίου, και τα δύω

(1) ο κανών ούτος αναφέρεται και εις το τυπικόν, εν τη διαταξει

του Τριωδίου κεφ. κζ' όστις εάν θέλωμεν το ακριβές, και δεν χαρι

ζώμεθα τη γαστρί κατά τον Κίτρους, πρέπει να νοηθή, καθώς νοούν

ται και αι περί του Αρζιβουρίου καταλύσεις. Ήγουν να φυλάττεται

εκεί, όπου είναι Ιακωβίτα, ήτοι Αρμένιοι και Τετραδίται, και όχι όπου

δεν είναι. Δι’ό και συνοδική της διάγνωσης περί διαφόρων κεφαλαίων, φέ

ρεται εν χειρογράφος σωζομένη, ήτις και τούτο περιέχει. «Πρέπει οι

- Μοναχοί κατά την τυρινήν να νηστεύουν μεν εν τώ μοναστηρίω όντες,
την Τετάρτη και Παρασκευή, "Εάν όμως υπάγη τινας άλλου και τρα

πεζωθή τυρί, άς τρώγη αυτό. Και τούτο νομίζω ότι δηλοί τό, όπου

άν επιχωριάζωσιν, όπου λέγει ο Κανών. Ήγουν όπου τύχουν έξω, του
Μοναστηρίου, και όχι ένδον του Μοναστηρίου ευρισκόμενοι, Ορα και τον

ξ9. Αποστολικόν. Πόθεν δε ελέγοντο Ιακωβίται, δρα εις τα προλεγόμενα

της δ. συνόδου. Οι δε Τετραδίται, κατά τον Βλάσταριν, ήταν εκείνοι

όπου δεν έκατάλυον, όταν εώρτζον το Πασχα, αλλ' ενήστευον, καθώς

ημεις νηστεύομεν τάς Tετράδας, μιμούμενοι τάχα τους Ιουδαίους τους

εν τώ Πάσχα άζυμα τρώγοντας και πικρίδας. Όρα και την υποσημεί

ωσιν του ζ. της β.

(2) Και ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, αναθεματίζει τους τοιούτους.
- - ---- , -- * --- 1. - -- -- -- - - -

Και ορα την ις αυτον Κατήχησιν, όπου παραγγέλλει να μη κρυπτω

μεν τα αμαρτήματα μας,
- ν - - - - -

(3) Ο κανών ούτος, ώς προείπου, έντισι μεν χειρογράφους ουχ εύρι

σκεται, έντισι δε ευρίσκεται. Eι μεν λοιπόν έχει τον τρόπον ή γεννή- ν ν ν - ν ι -

αντα - Ε.-Ο.- ΤΟ ΣΥΞΕ -- ---------- - ν' Σ - ...

σασα το βρ νοι, πρέπει να φιλάττεται η διαταξις αύτη. Eι δε μο,

συγχωρείται και η ίδια μήτηρ, καίτοι ακάθαρτος ούσα, να το βυζα,
- -- - - - - --

- - -
-

νη, καθώς Πέτρος ο χαρτοφύλαξ λέγει. Aποκρίσει κα. σελ. 1003 εν
- " - -

τομ. β. των πρακτικών,

(4) Σιλνοδρόμια πρέπει να νοήσωμεν εδώ, ουχί τα περί της φυσι

κής κινήσεως, γενέσεώς τε, και αυξήσεως και μειώσεως της σελήνης δια

γούμενα, αλλά τα λέγοντας ότι, εάν τυχόν η Σελήνη ήναι όρθια, σημαι

νει νίκην, και εάν πλαγία, σημαίνει πόλεμου, και όλως τα εκ των σχη

μάτων τών διαφόρων της Σελήνης προμαντεύονται τα προαιρετικά των
- - - -

-

ανθρώπων κινήματα και έργα.

(5) Και τα Καλανδαλόγια δε, προμηνύματά τινα νοητέον, γινόμενα
» - -- - - - - -- - -

εις τάς Καλάνδας, ήτοι εις τάς άρχιμηνίας, τα όποια και ποδαρικα τινες

όνομάζουν, και άλλα τοιαύτα. Περί ών όρα τον ξβ. της τ.
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μαρτύρια των αγίων Μαρτύρων Κηρύκου και Ιουλίττης, και την βίβλον Μάρκου (!), και Διαδόχου (2), επειδή αυτά είναι

άπόβλητα και άδεκτα.

Κανών Δ.

Δεν πρέπει να εργάζεται τινας την διακαινήσιμον εβδομάδα (3), ουδε νά ψάλη τον άμωμον εις το Σάββατον της άπολυ

σίμου (4), ουδε πρέπει να φυλάττη τινάς τάς Πέμπτας (5).

Κανών Ε.

Όποιος θανατώση τον πατέρα του θεληματικώς, να κανονίζεται χρόνους τριανταπέντε

Κανών ς".

Κατά ανάγκην και Μοναχός ιδιώτης και ανίερος βαπτίζει παιδίον, ομοίως και Διάκονος (6)

Κανών Ζ.

ο -

Τα αβάπτιστα νήπια, όταν δεν ήναι παρών "Ιερεύς, πρέπει νά τά βαπτίζη όποιος τύχη, κάν και ο

-ν- - - -

ίδιος πατήρ αυτών, ή

άλλος οιοσδήποτε άνθρωπος, μόνον νά ήναι Χριστιανός, και δεν αμαρτάνει,

Ερωτήσεις τινών μοναχών άσκουμένων έξω της πόλεως (7), και αποκρίσεις εις ταύτας παρά της έν, Κων

- σταντινουπόλει άγιας συνόδου, Πατριάρχου μεν όντος Νικολάου (8), βασιλεύοντος δε Αλεξίου

του Κομνηνού, μεταφρασμένα εις το άπλούν,

Ερώτησις Α.

Π ρέπει να έμβαίνη μοναχός εις το άγιον θυσιαστήριον; τούτο γαρ εμποδίζει ο ξ' και ο λγ. Κανών της σ' ό,τις δεν συγι

χωρεί νά ψάλλη, ή
- -- ν' -- - ή -α- γ' ό Σ' -

διέ της έν Λαοδικεία, και της ζ. ο δ.

ν. - ν - η - -- ν α -- ν ν --

να αναγινώσκη επί του άμβωνος κανένας που να μην έχη σφραγίδα, ή

-A

κανένας Μοναχός. Ομοίως και

-------- Απόκρισης,

Το μεν νά κάμνη δ: τάς υπηρεσίας του Αναγνώστου έπι του άμβωνος, χωρίς

δε νά έμβαίνη εις το άγιον

ειροθεσία, είναι έμποδισμένο, το

ήμα διά νά άπτη κηρία και κανδήλας εκείνος ο μοναχός που δεν είναι εις κανένα έγκλημα υπεύ

θυνος, νομίζω ότι δεν πρέπει να εμποδίζεται διά την σεμνότητα του μοναχικού σχήματος (9)

- Ερώτησης Β.

Πρέπει να μη κλίνη τινάς γόνυ έντώ Σαββάτω, καθώς δεν κλίνει εν τη Κυριακή, και εν τή Πεντηκοστή;
Α"πος, ξς".

της σ'. νέ,η

(1) Βίβλος του Μάρκου όπου αναφέρεται εδώ, είναι ή τού αιρετικοί

Μάρκου εκείνου, του καταγομένου εκ τής αιρέσεως των Γνωστικών απο

τον οποίον ωνομάσθησαν οι ακόλουθοί του Μαρκόσιοι, οίτινες κατεγίνον

το εις τό νά αριθμούν τα στοιχεία των ονομάτων, και δί αυτών νά εύ

ρίσκωσε κάποια λεπτά νοήματα και θεωρήματα, περί τούτων αναφέρει ό

άγιος Επιφάνιος εν τοις κατά αιρέσεων Και ουχί η βιλος τού οσίου

Μάρκου τού ασκητού. Απαγε! άγιος γαρ ουτος, εορταζόμενος χα.Τα την

έ. Μαρτίου, και η βίβλος αυτού και τα συγγραμματα επαινουνται απο

τε τον άγιώτατον Φώτιον, αναγνώ, Ο". σελ. 268. τις Μυριβιλ και

από τον Νικηφόρου Καλλιστον τόμ.β. βιβλ. ιδ', κεφ. να της εκκλ. ιστορ και

δρα σελ. 89. της Φιλοκαλ. - - - - - - - - - - -

(2) Ή του Διαδόχου βίβλος δεν είναι τα εκατόν κεφάλαια τα εν τη

φιλοκαλία όντα. Απαγε! ορθόδοξα γαρ εισι, ταύτα και δεκτά. Και όρα

σελ. 203, της αυτής Φιλοκαλ, αλλ' είναι μία θεωρία εν χειρογράφος σω

ζομένη, και επιγραφομένη εις το όνομα του Διαδόχου εις την οποία

φέρονται τινα λεπτά νοήματα, κα παράδοξα εις τας ακας των πολ

λών, και δυσπαράδεκτα, διά τό παράδοξο, και ξένον των νοματων

ορα και εις την δ'. υποσημείωσιν του β. τις Πρωτοδευτέρας, ένα άλ

λου κανόνα επιγραφόμενον του αγίου Νικηφόρου ν

(3) Διά τούτο και εις την Μοσκοβία, εις δη την διακαινήσιμο,

εβδομάδα δεν εργάζονται, αλλά καθ' ημέραν κάμνουσι λιτανείας. Και

όρα τον ξς". τής σ'. -- - -- - - -- ν

(4) Ήτοι, να μη ψάλλεται άμωμος το Σαβατο πρωί της Διαμαντί

μου, καθώς ψάλλεται εις τον άλλα Σαββατα Εν τη Διακαινησίμω γαρ

ου λέγεται ψαλτήριον Απολύσιμον δε είπε την Διακαινήσιμο, ή διά τί

και εις πάντα καταλύσιμος, ή λέγει τούτο, διά τι το Σάββατον αύ

της είναι απολύσιμου, ήγουν τελευταία ημέρα της εβδομάδος, εις την

οποίαν αύτη απολύεται,

(5) Συνήθεια επεκράτει, και έως της σήμερον επικρατεί, τόσον εις τού

Αρμενίους, όσον και εις τους Χριστιανούς τους εν τη Ανατολή, να μη

εργάζωνται όλας τάς Πέμπτας από το Πάσχα έως τής Πέμπτης τη

Αναλήψεως, ίσως διά το σέβας της Πέμπτης εκείνης. Όθεν προστάζε

ό κανών να μη φυλάττη τινάς τάς Πέμπτας ταύτας εις το εξής. Την

συνήθειαν αυτήν, από αμέλειαν και άφροντισίαν τού έν Μολδοβλαχία

ιερατείου, κρατούσαν όλας τάς έ, αυτάς μέχρι της σήμερον, περισσό

τερον των Κυριακών. Εις την Ανατολήν είπον τινές έλλόγιμοι Ανατολι

ται, ότι ούτε Ορθοδόξους είδον, ούτε Αρμενίους να κρατούν αυτάς.

(6) Τον κανόνα τούτον αναφέρει και η επιτομή των κανόνων του Αρ

μενοπούλου τμήμ. δ. επιγραφ. β. ιδ. αριθμούμενον. Εν ώ και όλα

κός προστίθεται εις το να το βαπτίζη (τόμ. α. των πρακτικών),

(7) Αι ερωταποκρίσεις αύται οκτώ μεν αριθμούνται εν τω β' τόμ.

των πρακτικών των συνόδων (σελ. 984) και εν τω γραικολατίνω τό

μω τώ περιέχονται μόνας της ερμηνείας του Βαλσαμώνος, Εν δε τους χει

ρογράφος βιβλίοις του αγίου όρους ευρίσκονται ένδεκα. Έχει δε ερμη
νείαν εις ταύτας ο Βαλσαμών. Ταύτας αναφέρει και ο Αρμενόπουλος έν

τή προθεωρία της επιτομής των κανόνων. Κανονικα δε είναι αύται ώς

υπό τού Βαλσαμώνος ερμηνευόμενα,

(8) Ο Νικόλαος ούτος γραμματικός ών και μοναχός, εν τώ λογα

δίω, ύστερον εγένετο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως πατριαρχευσας έτη

εικοσιεπτά, και μήνας τρεις. Και όρα σελ. 302 του νομίμου Γραικο

ρωμ. έζη δε κατά τό 1087. έτος.

(9) Εάν όμως τινάς δεν ήναι μοναχός, αλλά δόκιμος ακόμη είτε με

τα μοναχικά ρούχα κάμνει την δοκιμήν, ώς θέλει ο Ζωναράς εις την

εξήγησιν τού λ. κανόνος του Βασιλείου, είτε με τα κοσμικά, ώς θέλει

ό Βαλσαμών, είτε με τα τού μοναστηρίου ρούχα, και ούτε με κοσμι

και τελείως, ούτε με μοναχικά, ώς λέγει ό Κασσιανός σελ. 156. 157.
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-

Απόκρισης,

Από τον κανόνα μεν τούτο δεν εμποδίσθη (1). Οι πολλοί όμως με το να μην ακολουθή νηστεία εις το Σάββατο, ακολού

θως ουδέ γόνυ κλίνουσα

Ερώτησις Γ'

Πρέπει να νηστεύωμεν την νηστείαν του Αυγούστου;

Απόκρισης,

Η τον πρότερον ή νηστεία του Αυγούστου, ύστερον δε μετετέθη διά νά μή συμπίπτη μέ τάς νηστείας των εθνικών, τας οποί

ας κάμνουν εις τον καιρόν τούτον. Όμως και τώρα πολλοί άνθρωποι νηστεύουσι την νηστείαν ταύτην (2)

Ερώτησις Δ.

Απος. οθ.

Τιμοθ. γ', δ'

"Ίάλλως, και οι μεταγενέστεροι άλλως,

Πρέπει να μεταλαμβάνη εκείνος που δαιμονίζεται, διότι ο μεν Τιμόθεος άλλως είπε. Και οι θείοι Απόστολοι,

Απόκρισης,

- ν - » -- » ν - ν ν ν αν - ν » ν - α - --

Ανίσως μέν τινας ένοχλήτα από τον μαύρον χυμών, τόσον πολλά, ώστε όπου φαίνεται εκ τούτου πώς είναι δαιμονισμένος

δεν εμποδίζεται να μεταλάβη. Ανίσως δέ τίνας τή αληθεια δαιμονίζεται, δεν δύναται να μεταλάβη. Επειδή καμμίαν κοινωνία»,

εν έχει το φως με το σκότος (3)

Ερώτησις. Ε.

Θα ή 1 Αν πρέπη αδιαφόρως και ώς θέλει να τρώγη ο Ιερεύς τα προσφερόμενα εις την έκκλησία, προσφοράς, δηλ. και

νάματα, και αν πρέπη να τρώγή ταύτα ώσάν τον κοινόν άρτον, και τι πρέπει να κάμνη όταν αι τοιαύτα προσφορα και τα

νάματα συναχθούν πολλά;

Απόκρισης,

Τά κομμάτια όπου μείνουν από την υψωθεσαν προσφοράν δεν πρέπει να τρώγωνται εις άλλον τόπο, πάρεξ εις μόνην την

έκκλησία, έως όπου νά έξοδευθούν όλα, όσα και αν ήνα. Τα δε κομμάτια όπου μείνουν άπό τάς άλλας προσφοράς όπου δεν
1 .

υψώθησαν, πρέπει να τρώγωνται και έξω της έκκλησίας, όχι όμως μαζή με γάλα και τυρί και ψάρια θετέον, ώσάν ο κοινός

άρτος, αλλά μοναχά, χωρίς άλλο φαγητό, (4)

Ερώτησις ς.

» - ν -- - » αν ν ν -- ε λ ν Σ - ι - ι - ν »

Ανίσως τινάς κουρευθή μοναχός εις όποιον τόπον και ανήνα, έπειτα βλάπτεται εκεί ψυχικώς, και θέλωντας να αναχω

της και τα ρήση από εκεί διά την βλάβη, λάθη δεσμών από τον προεστώτα νά μή φύγη, αυτός τι πρέπει να κάμνη; να κα

ταφρονήση την ψυχικήν βλάβην οπου λαμβάνει, ή να καταφρονήση των δεσμών του προεστώτος;

-- Απόκρισης,

Πρέπει να λέγη πρώτον εις τον προεστώτα την αιτία, διά τήν οποίαν βλάπτεται: Και άν ή βλάβη αύτη και ο ψυχικός,

κίνδυνος ήναι φανερός, πρέπει να αναχωρή από εκεί, και να μη φροντίζη διά των δεσμ

Ερώτησις Ζ. ---------

ν του προεστώτος,

-

Εάν θετέον ένας ηγούμενος αποθαίνωντας, άφησεν άλλον ηγούμενον άντ διά λόγου του, δούς εις αυτόν δεσμών να μην άνα

χωρήση από το Μοναστήριον εκείνο, ύστερον ο τοιούτος διάδοχος του ηγουμένου εκείνου, ελεγχόμενος υπό της συνειδήσεως ώς

ασθενής και αδύνατος να διοική το Μοναστήριο, ανεχώρησε. Τί λοιπόν πρέπει ούτος να κάμη διά των δεσμών αυτόν;

Απόκρισης,

Ο δεσμός αυτός εί

Αρχιερέα, και φανερώση

του Ευεργετινού. Καθώς δηλ. και τώρα εις το όρος γίνεται ή δοκιμή

με τα μαύρα ράσα τα ομόχροα των μοναχών. (Περί ου ορα τον μέ τής

σ') ό δόκιμος, λέγω, μοναχός δεν δύναται να έμβη εις το βήμα, καθώς

ερμηνεύει ο Βαλσαμών.

(1) Όμως ου πάν το μή εμποδισμένον και συγχωρείται, κατά το

νομικών παράγγελμα, καθώς λέγει ο Βαλσαμών.

(2) Πότε δε μετετέθη ή νηστεία αύτη, και από ποίαν σύνοδον, άδη

λον λέγει ό Βαλσαμών ότι είναι. Έζητήθη δε διά την νηστείαν ταύτην

ενώπιον του βασιλέως Μανουήλ του Κομνηνού, και Λουκά Πατριάρχου,

τον έθεσπίσθη συνοδικώς να γίνεται ή νηστεία αύτη, και διά τί ή περί

και Νικόλαον σύνοδος ταύτην είπεν ότι εγίνετο, και διά τί ο τόμος της

ενώσεως την αναφέρει, όν όρα εις τον γ. της έν Νεοκαισαρεία,

(3) Απαντες όμως οι δαιμονιζόμενοι εις το τέλος της ζωής των έρ

χόμενοι, μεταλαμβάνουν, ώς λέγει ο Βαλσαμών. Πλήν καθώς εάν ό με

γχολικλαός βλασφημη, δεν πρέπει να μεταλαμβάνη. Έτζι εξ αντιθέσεως

ν Σ. » -

Τα χα" αυτΟΥ,

να άλογος, και δια τούτο είναι αδύνατος. Όθεν εκείνος, όπου εδέθη απο αυτόν, λύεται, εάν υπάγη εις

και εάν ο δαιμονισμένος δεν βλασφημή, μεταλαμβάνει κατά τον γ. του

Τιμοθέου, όν και ανάγνωθι συν τω οθ. Αποστολικό,

(4) Εν τή υποσημειώσει τού ή του Θεοφίλου είπομεν διά τί λέγεται

ύψωθείσα ή προσφορά, από την οποίαν ευγαίνει ο άγιος άρτος, και α

νάγνωθι ταύτα εκεί

(5) Πρέπει να προσυπακούεται εδώ. Ότι, εάν ο προεστώς δεν διορ

θόνη το σκάνδαλον και την αιτίαν της βλάβης, πρέπει να άναχωρή ό

μοναχός. Πρέπει όμως να φροντίζη ό τοιούτος διά να λυθή απο τον δε,

σμών του προεστώτος αυτού, εάν αυτός θελήση νά τόν λύση. Eι δε

και εκείνος δεν θελήση, πρέπει να υπάγη εις τον κατά τόπον αρχιερέα

διά νά λυθή παρ’ αυτού, και όχι παρ’ άλλου. Καθώς και λό. Κανών

των Αποστόλων ορίζει. Διότι, κανένας αυτός άφ εαυτού του δεν δύναται

να λυθή, Όρα και τον λ6. Αποστολικόν, να μάθης εκεί, ότι ο αλόγω

αφορίσας αφορίζεται κατά τους πολιτικούς νόμους,
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Ερώτησις Η.

Πρέπει εκείνος ο Ιερεύς που καθαιρεθή διά εγκλήματά του κανονικά, ήθεληματικώς παραιτήση την ιερωσύνην, κατηγορού

μενος υπό της οικείας συνειδήσεως (1) νά λέγη τό, Ευλογητός

ή να μεταλαμβάνη μέσα εις το βήμα;

ο Θεός; ή το, Χριστός ο αληθινός; ή νά θυμάζη με θυμιατόν;

Απόκρισης,

Όχι. Ταύτα πάντα δεν πρέπει να ενεργή ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος. Αλλά θέλει ταχθή εις τον τόπο των λαϊκών (2)

Ερώτησις Θ.

Τι θέλει να ειπή εκείνο όπου λέγει ο μέγας Βασίλειος εις τά μικρά επιτίμια. Κατά την αναλογίαν και διαφορά»
Σ

του σφάλματος. Ήγουν το «Έστω απ' ευλογίας;»

-

-

Θεοφή. Νι

κηφ. ή

- -- Απόκρισης
-

--

Το να υστερητα τινας της διδομένης εύλογίας εν τη εκκλησία (3)

Πρέπει
--

να τρώγουν υψωμένας προσφοράς, εκείνοι που είναι έμποδισμένοι

Ερώτησης Ι. --

Θεοφ. ή. Νι

ν ν

- - 1 -- *

νά μή μεταλαμβάνουν: κηφ. ή.

Απόκρισης

Εις τον βίον του αγίου Θεοδώρου του Συκεώτου ευρίσκομεν γεγραμμένον ότι είναι έμποδισμένοι οι τοιούτοι και από το να

τρώγουν τις τοιαύτας προσφοράς (4), Ανάγνωθι και τον ή, Νικηφόρου -1.

ν

Πρέπει να κανονίζ

Ερώτησις ΠΑ".

τινάς τους μετανοούντας κατά το Κανονικών, ήγουν τους Κανόνας, του Νηστευτού;

(1) ορα ενταύθα τί λέγει η κανονική αύτη ερώτησης, ότι παραιτεί

τινας να την ιερωσύνην θεληματικώς, όχι όμως άπλώς και ώς έτυχεν,

όχι από αμέλειαν και βαθυμίαν, όχι διά νομιζομένην ευλάβειαν, (διά τι

στοιοτοτρόπως παραιτήσας θέλει δώσει λόγον τω Θεώ διά την αργίαν
του, κατά τον πή, του εγάλου Βασιλείου, και κατά την ί. ιά. εβ".

εγ. ερώτησιν Συμεών του Θεσσαλονίκης. Διότι, όποιος κανονικώς χειρο

τονηθή, κατά τον ανωτέρω Συμεών, πρέπει να ήναι πρόθυμος και επι

μελής εις τα θεία και όχι άμελής και βάθυμος διά νομιζομένην ευλά

δειαν και δρα εις την υποσημείωσιν του πή, του Βασιλείου). Αλλά διά

τί τον κατηγορεί ή συνείδησής του. Βέβαια ώς ανάξιον, και ώς ύποπε

σόντα εις έγκλημα κανονικό, και της ιερωσύνης καθαιρετικόν. Ο τοιού

τος γαρ καλώς ποιεί παραιτών την ιερωσύνην, να περισσότερον τραβιξη

εις τον εαυτόν του το έλεος του Θεού, και μη ανάπτη εναντίον του την

οργήν του, καθώς λέγει ό Χρυσόστομος εν τω γί, λόγω της ιερωσύνης (το

ρητον τούτου ορα εις τον τύπον της κανονικής παραιτήσεως εν τω τέλει

του βιβλίου). Και να μετανοήση και σωθή κάμνωντας τελείαν αποχήν

από τα άγιώτατα έργα της ιερωσύνης, κατά την ιγ. απόκρισιν Συμεώ

νος τού Θεσσαλονίκης,

(2) Εκ της αποκρίσεως ταύτης της κανονικής, και τυφλώ γίνεται

φανερόν. Ότι όσοι ιερωμένοι καθηρέθησαν δια εγκλήματά των φανερά, ή

παραίτησαν αφ' εαυτού των (εξομολογηθέντες πνευματικό πατρι) την ε
ρωσύνην διά άμαρτήματα κρυφά, και της ιερωσύνης καθαιρετικά, ούτοι δεν

δύνανται να ενεργούν καμμίαν ιεροπραξίαν, ήγουν στεφανώματα, άγια

σμους, βαπτίσματα, πνευματικήν διαγωγήν. Πώς γαρ δύναντα ταύτα

να εκτελέσουν, εις καιρόν όπου, εις αυτά μεν χρειάζεται να προλέγεται

το, Ευλογητός ό Θεός, αυτοί δε το τοιούτον να λέγουν δεν συγχωρούν

ται από τον παρόντα κανόνα, ούτε όλως να θυμώσι μετά θυμια

τους ή να μεταλαμβάνουν έντος του βήματος; όθεν συμφώνως και ο

Παλσαμών εν τη ερμηνεία του κανόνος τούτου φέρων τον θ" της εν

Νεοκαισαρεία, και την οθ. Νεαράν Λέοντος του σοφού, θέλει ότι οι

τοιούτοι να υστερούνται μεν κάθε ιεροπραξαν την εντός του βήματος

γινομένην, να ενεργούν δε τας άνηκούσας ενεργείας εις τους έξω του βή

ματος κληρικούς, και εκκλησιαστικούς υπηρέτας. Ποιοι δε είναι οι έξω

του βήματος κληρικοί, και οι εκκλησιαστικοί υπηρεται και οι αναγνώσται,

οι ψάλτα, οι θυρωροί, οι διδάσκαλοι. Όθεν τας ενεργείας τούτων δύ

νανται να κάνουν και οι ανωτέρω καθηρημένοι και παρατημένοι, δηλ.

το να ψάλλουν, τό να αναγινώσκουν, το να διδάσκουν εν τη εκκλησία,

και άλλα τοιαύτα να κάμνουν. Προσθέτει δε ο αυτός Βαλσαμώνεις την

Φ

α ν -- ν -

ερμηνείαν τού θ'. της εν ΕΝεοκαισαρεία, και τού κ.ά. και κις. τής σ'.

ότι ό αφ' εαυτού του εξομολογηθείς την πρό τής χειροτονίας άμαρτίαν

όπου έκαμε, να μην ιερουργή, να έχη όμως την μετά των ιερέων και

θέδραν, και στάσιν και τιμή, και να μεταλαμβάνη εντός του βήματος
Ο" γάρ ελεγχθείς και διά τούτο καθαιρεθείς, ούτε την τοιαύτην τιμήν

και καθέδραν και στάσιν δύναται να έχη, αλλά εις τόν τόπον των

λαϊκών τάττεται, κατά τον γ. του Βασιλείου και τον κά της σ'. Λοι

πόν άς έχουν και ταύτα οι ανωτέρω παραιτηθέντες και την ιερωσύνην

θεληματικώς διά έγκλημα άφήσαντες. Τι λέγω, ό Βαλσαμών και τούτο

λέγει άλλαχού, ότι εκείνοι όπου παραιτήσουν την Ιερωσύνην θεληματικώς

και τάς της ιερωσύνης ενεργείας, όχι διά κανένα τους έγκλημα, τής ιε

ρωσύνης καθαιρετικόν. Και ούτοι, λέγει, αφ’ ού περάσουν τρεις χρόνου,

πλέον δεν δύνανται να αναλάβουν πάλιν τας ενεργείας της ιερωσύνης,

όπου αφ' εαυτού των άφηκαν. Βλέπεις τι λέγει και όθεν πόσω μάλλον δεν

δύνανται να ενεργούν ταύτας οι δι' έγκλημα καθαιρετικών παραιτηθέν

τες; όσοι όμως παραίτησαν την ιερωσύνην όχι δια έγκλημά τους καθαι

ρετικών, αλλά δια ασθένειαν, ή γήρας, ή άλλην φυσικήν ανάγκην, ούτος

είναι ελεύθεροι από τα τοιαύτα επιτίμια του παρόντος κανόνος, και

οιτοι δύνανται αν ου αναλάβουν την υγεία τους, να ενεργούν πάλιν τα

της ιερωσύνης, κάν και οι τρεις χρόνο περάσουν. Επειδή όχι θελημα

τικώς παραίτησαν την ιερωσύνην χωρίς εγκλήματος, (τό όποιον είναι ά

ξιοκατηγόρητον και εμποδισμένον ώς είπομεν πρότερον), αλλά διά την

ανάγκην της φύσεως. Όρα και την υποσημείωσιν τού κ.τ. τής σ'.

(3) Ότι είναι ή ευλογία αύτη το λεγόμενον αντίδωρον, είπομεν εις

τον ή. Θεοφίλου, και τον ιή. Νικηφόρου. Ο δε Βαλσαμών λέγει ότι εκ

κλησιαστικαί ευλογία είναι πάντα τα υπό Επισκόπων και Πρεσβυτές

ρων επ’ εκκλησίας διδόμενα, ή γινόμενα τις στηριγμόν και ευχήν τού λαού.

(4). Ο άγιος ούτος Θεόδωρος εορτάζεται τη κβ. του Απριλίου, ού

δεν δε, τοιούτον περιέχει ο βίος αυτού εις τον συναξαριστή, Έξω αν

ήνα άλλος βίος αυτού κατά πλάτος. Εν άλλοις δε αντιγραφος γράφε

τα εις το βιβλίον του αγίου Θεοδώρου. Αλλά βιβλίου τούτου του άγιου

ουκ οίδα, ει όλως είναι. Λέγει δε ο Βαλσαμών ότι βλέπομεν πραγ: ντι

κώς γενόμενον το νά μή τρώγουν αντίδωρον οι όντες εμποδισ.ε οι να

μη μεταλαμβάνουν. Λέγει δε, ότι αι γυναίκες δεν πρέπει να

ζωνται εις το να παίρνουν αντίδωρον ώσαν και οι άνδρες. Ίς, και

μη δώσουν υποψίαν εις τους άνδρας των. Ο ιή. όμως του -

άλλως λέγει.

- Ν.

-1,



ή 14 ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Απόκρισης,

Το κανονικών αυτό επειδή μεταχειρίζεται πολλή συγκατάβαση, πολλούς απώλεσε. Διά τούτο οι γνώσιν έχοντες του καλού,

και τούτο μη φυλάττοντες, πρέπει να διορθωθούν (1)

Παράρτημα

Υπόλοιπον ήταν να προσθέσωμεν εις την παρούσαν βίβλον, και χωριστήν τινα διδασκαλίαν προς τον Πνευματικών, περί του

μυστηρίου της εξομολογήσεως. Ομοίως και: συμβουλήν προς τον μετανοούντα, τίνι τρόπω πρέπει να εξομολογήται και

να μετανοή. Αλλ' επειδή και τοιαύτην διδασκαλίαν και τοιαύτην συμβουλήν πρότερον φιλοπονήσαντες, είδομεν αυτάς ήδη τυπω

θείσας χάριτι Χριστού, ομού με τους Κανόνας του θείου Νηστευτού. Διά τούτο περιττών έκρίναμεν το και εδώ νά τάς τυπώσω

μεν δεύτερον. Όθεν οι αγοράζοντες το παρόν, ας αγοράσωσι και το εξομολογητάριον εκείνοι Διά τι είναι τή αληθεια αναγκαίον

εις αυτούς και ψυχωφελέστατον,
-

(1) περί του κανονικού του Νηστευτου λέγει όBαλσαμών. Βλέπομεν ότι ταύτα ο γραμματικός, έμεινε εκστατικός, και δεν ήθελε να γράψη άλ

οι περισσότεροι άπό τούς Πνευματικούς με αυτό το Κανονικών κανονίζουσι λοτε. Τότε ο ασθενής θυμωθείς του λέγει πάλιν. «Την ψυχήν μου πρό

τους εξομολογουμενους. Το δε, «οι γνώσιν έχοντες του καλού, και τούτο μη »πει να λάβουν οι δαίμονες, και την ψυχήν της γυναικός μου, και την

αφυλάττοντες, πρέπει να διορθωθούν», δηλοί κατά τον Βαλσαμώνα, ότι, ψυχήν τών παιδίων μου, και την ψυχήν του Πνευματικού μου. Την ψυ

Πρόσεχε λοιπόν, ώ. Πνευματικά διά να κάμης κατά την παρούσαν σω- νχήν μου, διά τι αδίκως ήρπασα το ξένον πράγμα, και το έκράτησα. Της

τήριον συμβουλήν, και να μη μεταχειρίζεσαι πολλών συγκατάβασιν εις : μου, διά τι αυτή εις τούτο μ' έπαρακίνησε. Των παιδιων μου,

τους παρά σου εξομολογουμένους, φοβούμενος το παράδειγμα όπου ανα- αδιά τί θέλωντας να τα κάμω πλούσια, ήδίκησα. Και του Πνευματικού
γνώσκομεν εις τας ιστορίας. Ευρισκομεν γάρ εις αυτάς, ότι ένας άρχων, »μου, διά τι παρανόμως με έσυγχώρησε, και ποτέ δεν με ένουθέτησεν,

πλησιάζωντας εις τον θάνατον, έκραξεν ένα γραμματικών διά νά τού γρά- ούτε με ήλεγξε. Και ταύτα είπών εξεψύχησε (παρά τω πολιτικ. θεάτρ.

ψη την διαθήκη του. Και αφού του είπε μερικά, του λέγει. Θέλω ότι * σελ. 353), όρα και σελ. 82 του νεοτύπου εξομολογηταρίου, ένα άλλο

το σώμα μου να δοθή εις την γην, από την οποίαν έπλάσθη. Η δε ψυ- φρικτον παράδειγμα του συγκαταβατικού υπέρ το μέτρον Πνευματικού,

χή μου, να παραδοθή εις τον διάβολου, διά τι είναι εδική του. Ακούων ορα και τα προλεγόμενα εις τους Κανόνας του Νηστευτού

---------------- , ----- , ---------------------- . -------------------- , ---------

-



«Ανθρωπος άνθρωπος προς πάντα οικειον σαρκός αυτού οι προσελεύσεται αποκαλύψαι άσχημοσύνη. Εγώ

»Κύριος» (Λευτικ. ή 6).

(Τούτο το βυτόν δεν περιέχει μόνον τους εξ αίματος συγγενείς, αλλά και τους εκ συμπενθερίας, Σαρξ γάρ του ανδρός είναι η γυνή, και αντι

στρόφως, ο ανήρ, της γυναικός, κατά το «Ώστε ούα έτι εισί δύω, άλλα σάρξ μία». Και ακολούθως, οι συγγενείς και οικείοι της γυναικός,

είναι συγγενείς και οικείοι και του άνδρός της, τους οποίους εις γάμον εκσυμπενθερίας νά λάβη δεν μπορεί. Ομοίως και οι συγγενείς του άνδρες

-- είναι συγγενείς και της γυναικός του, τους οποίους εις γάμον δε συμπενθερίας νά λάθη δεν μπορεί, καθώς ο μέγας Βασίλειος ερμηνεύει τούτο εις

τον πζ, κανόνα αυτού)

«Η της άπειρημένης συγγενείας εις γάμον ανθρώπων σύστασις, ει φωραθεί, ώς εν αμαρτήμασιν ανθρώπων

γινομένης τα τών μοιχών επιτίμια δέξεται.» (Βασιλ. καν, ξή)



ΣΥΝΤΟΜΙΟΣ ΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΟΙ.

ΚΕΣΙΩΝ, ΕΚ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΝΕΡΑΝΙΣΘΕΙΣΑ (1)

-
-

Επειδή και οι ιεροί κανόνες Αποστολικοί, Συνοδικοί τε και Πατρικοί, εις διάφορα μέρη αναφέροντες περί νομίμων και πα

ρανόμων γάμων (Αποστολ. θ. της σ'. γ νδ. της έν Νεοκαισαρ. β' του Βασιλ. κγ', κζ' κή. ξή, ος οζ οή του Τίμοθι

ιά του Θεοφιλ. έ. ιγ), απαιτούσε να ήναι ηνωμένοι με αυτούς και η περί των συνοικεσίων είδησις. Διά τούτο και ημείς εύ

λογον έκρίναμεν μετά την έρμηνεία των Ιερών Κανόνων να καταστρώσωμεν εις χωριστον τόπο, προς σαφεστέραν των άπλου

στέρων κατάληψιν, μία σύντομον εν ταυτώ και ακριβή διδασκαλίαν, τόσον των συγκεχωρημένων γάμων από τους νόμους, ό

σον και τών έμποδισμένων, με το να ήνα αύτη αναγκαία, και εις όλους μεν άπλώς, μάλιστα δε εις τους αγίους Αρχιερείς, και

Πνευματικούς, και ιερείς, οίτινες έχουν χρέος να εξετάζουν ακριβώς περί τούτων. Οι μέν Αρχιερείς, όταν δίδουν: οι

δε Πνευματικοί, όταν εξομολογούν, και οι Ιερείς, όταν τους γάμους ιερολογούν, κατά τον ιά του Τιμοθέου. Ένα μή συγγενι

κά, συγχέοντες αίματα, εις άμάρτημα βαρύτατον πέσωσιν. Η συγγένεια λοιπόν καθολικώς διαιρείται εις πέντε, εις την εξ α

ματος, ήτοι την εξ ένός γένους. Εις την εξ αγχιστείας, ήτοι την έκδύω γενών. Εις την έκ τριγενείας, ήτοι την εκ τριών

γενών. Εις την διά του άγιου Βαπτίσματος. Και εις την διά της υιοθεσίας. Περί των οποίων κατά μέρος θέλομεν ειπεί. Πρό

του όμως να αρχίσωμεν, καλόν είναι να βάλλωμεν εδώ ώσάν άξιώματα, έννέα τινά, τα οποία θεωρούνται κοινώς εις κάθε συγ

γένεια», ήγουν Α' ότι τα δίκαια της συγγενείας εξίσου θεωρούνται και εις τους άνδρας

- » ν - ν αν » ν

και εις τας γυναίκας Β. ότι εις τους

άμους ζητείται, όχι μόνον το να ήνα συγχωρημένοι από τον νόμο, αλλά και να έχουν το σεμνών, και ευπρεπές (2), Γ.
νν -- - -

ότι όπου τα γένη και τα ονόματα των γενών συγχέονται, εκεί ο γάμος είναι αθέμιτος και παράνομος (3), Δ. ότι ο άνδρας
-ν - - ν γ - - ν -

προς την γυναίκα του, και αντιστρόφως ή γυνή προς τον άνδρα της δεν είναι κανενός βαθμού (4), Ε. ότι εις ένα πρόσωπο,

βαθμός δεν θεωρείται ποτέ, αλλά ανάμεσα εις δύω μόνα τ' ότι οι περί γάμων νόμοι και βαθμοί, πρέπει να φυλάττωνται

και εις τούς έκ πορνείας γεννωμένους παίδας. Παιδεύουσι γάρ οι νόμοι τούς έκ πορνείας συναπτομένους συγγενείς, καθώς πα

δεύουσι και τους έξι εννόμων γάμων συναπτομένους συγγενείς, κατά τον Βλάσταριν (στοιχ. π. κεφ. ή) Z", οι περί συγγενείας
ν

βαθμοί πρέπει να φυλάττωνται και επί του τελείου και νομίμου αρραβωνισμού. Όθεν εάν αρραβωνιστή» τινας έχωντας αποθάνη,

δεν παίρνουσιν αυτήν οι συγγενείς του άνδρός οι κεκωλυμένοι, ώς και επί του γάμου. Και άρα το ιά, κεφάλαιον περί αρραβώνος.

Η. ή συγγένεια κρατεί και επί του υπανδρευθέντος μεν, προ του όμως να σμίξη με την γυναικά του, αποθανόντος, ου γαρ ή

συνάφεια, αλλ' ή της ευχής τελετή ποιεί τον γάμον κατά τον Βαλσαμώνα, και Βλάσταριν, και τους νομικούς. Θ' ότι ή συγ

γένεια ακόμη κρατεί και εις τους αρσενοκοίτας κατά

ένας του άλλου την άδελφήν να πάρη δεν ήμπορεί

γαρ τον άγιώτατον Πατριάρχην Λουκά, οι άλλήλους αρσενοκοιτήσαντες,

Κεφ. ά. Περί της εξ αίματος συγγενείας, ήτοι της εξ ένός γένους,

Η εξ αίματος συγγένεια διαφεία εις τρία εις ανιόντας, κατιόντας, και εις πλαγίους. Και ανιόντες μεν είναι οι Γονες
- ---- -- - ν 1 - --- - - -

οι Πάππο, οι Προπάπποι. Κατιάντες δε, οι Υιοί, οι Έγγονοι, και Δισέγγονοι, και οι λοιποί. Πλάγιοι δε είναι, Αδελφοι, Θεοι- νυν και

άπλοί, και Ανεψιοί (5), Εξάδελφοι πρώτοι

και κατιόντες, ταυτόν ειπείν, οι κατά βάθος

, μικροί Θεοί και Ανεψιοι, δεύτερο εξάδελφοι, και καθεξής. Οι μεν ουν άνιόντες,

συγγενείς, δεν παίρνονται ποτέ, με το να μη φθάνη η ζωή των έως του ή βαθμού(6)

ουδείς γαρ άνθρωπος ζή να πάρη την επταεγγόνη» του, με την οποίαν είναι ογδόου βαθμού. Οι δε εκ πλαγίου, ταυτόν ειπείν,
- - λά 2.--Σ Α ν ν -

οι κατα πλατος, εμπορισμενοι γαμοι, είναι ουτοι.

(1) Η διδασκαλία αύτη μαλιστα συνερανίσθη εκ της βίβλου της κα

λουμένης Γιούρις, ήγουν νομίμου Γραικορωμαϊκού,

(2) ορα και τον Βασίλειου Αχρίδων τουτο λέγοντα (σελ. 309 της

βιβλ. Γιούρι Γραικορ) και τον Βλασταριν (στοιχ. β')

(3) Τούτο το αξιωματικών ρητον ό βηθείς Βασίλειος (αυτόθι) και ο

Βλάσταρς (στοιχ. β’) και ο άγιώτατος Σισίνιος ο Πατριάρχης (σελ.

199. της Γιούρι Γραικορ) λέγουσιν ότι είναι αυτολεξεί του Μεγάλου Βα

σιλείου. Συ δε όρα και τον πζ. Κανόνα του Βασιλείου, εις του όποιου

το τέλος δεν θέλει ο άγιος να γίνεται σύγχυσις τών ονομάτων εις τα

συνοικέσια, ότι τούτο είναι παρά την φύσιν, η οποία, λέγει, ασύγχυ.

τα φυλάττει τα του γένους ονόματα - Εκποίας γαρ, φησί, συγγενείας

τους γεννηθέντας προσαγορεύσουσιν, Αδελφούς αυτούς αλλήλων, ή ανεψιούς
--

- , - - - -

- - -

»προσερούσιν, αμφοτερα γαρ αυτος προσαρμοσει οια την συγχυσιν».

(4) ο Αρμενόπουλος βιβλίου δ’ τίτλ. τ.

(5) Τριών λογιών λέγονται οι θείοι προς τους ανεψιούς, άπλοι, με

γάλοι, και μικροί. Και απλοί μεν είναι, οι του Πατρός, ή της Μητρός

μου αδελφοί, Μεγάλοι δε, οι του Παππου, ή και της Μαμμης μου αδελ

φοι. Μικροί δε, οι πρώτοι Εξαδελφοι των γονέων μου. Ομοίως δε και

οι ανεψιοι, άπλοι μεν λέγονται, του Αδελφού μου τα παιδία, μεγάλοι

δε, του Αδελφού μου τα Εγγονια (τα οποία και Εξανέψια λέγονται,

ώς γεννηθέντα εκ του μικρού Ανεψιού). Μικροί δε, του Πρωτεξαδέλφου

μου τα παιδία. Λέγονται όμως Θεοι, και οι β. Εξάδελφοι, προς τα

παιδία των Δισεξαδέλφων των, και εκείνα προς αυτούς, Ανέψια. Ωνο

μάσθησαν δε Θείοι, οι τε Αδελφοι και οι Eξάδελφοι των Γονέων, από

τους γονείς, οίτινες, κατά τους Έλληνας, Θεοί ωνομάζοντο. Δί ο και

Φίλων ο Ιουδαίος, κατοικιδίους Θεούς τους γονείς έκανεσεν. Από γούν

τού Θεοι, Θείοι παρονομάζονται,

6) Οι βαθμοί του γάμου ονομάσθησαν απο τας βαθμίδας, ήτοι τα

σκαλοπάτια της σκάλας, κατά τον Χωματινόν Δημήτριον τον Βουλγα

ρίας Επίσκοπου (σελ. 3.12. τής Γιούρ. Γραικορωμ.) και τον Βαλσαμώνα.

Διότι, καθώς διά μέσου των σκαλοπατίων της σκάλας άρχινώντες από

κάτω, άναβαίνομενέως εις την κορυφήν της σκαλας, και πάλιν από εκεί διά

των αυτών καταβαίνομεν. Τοιουτοτρόπως διά μέσου των βαθμών του γάμου

αναβαίνομενέως ού νά εύρωμεν την βίζαν και την αρχήν του γένους, και πά

λιν από εκεί καταβαινομεν Βαθμούς δε όταν λέγωμεν εδώ, τάς γεννήσεις

λέγομεν. Επειδή κάθε μία γέννησης είναι ένας βαθμός, κατά τον αυτόν

Δημήτριον (αυτόθι). Χάριν παραδείγματος, Ο πατήρ προς τον υιον τον

ένας βαθμός είναι, δια τί μία είναι και η προς αυτόν γέννησης. Ο α

δελφος με τον άλλον του αδελφον, δύο βαθμοί είναι, κάν και δίδυμα

ήνα. Διά τι, διά δύο γεννήσεων προέρχονται. Τα πρώτα εξαδέλφια,

είναι τέσσαρες βαθμοί. Διά τί με τέσσαρας γεννήσεις εγεννήθηκαν, και

έτζι καθεξής. Ώστε, όποιος θέλει εύκολα να ευρίσκη τους βαθμούς, δύω

πραγματα πρέπει να στοχάζεται. Πρώτον να ευρίσκη την βίζαν και

την άρχήν του γένους, και δεύτερον να μετρά τας γεννήσεις, και όσα

είναι αυται, τόσοι είναι και οι βαθμοί. Λόγου χάριν, άν θέλη να εύρη

τινάς πόσων βαθμών είναι ο απλούς θείος με τον απλούν ανεψιόν, ήτοι

τον υιον του αδελφού του, ευρίσκει πρώτον τον πατέρα των δύω αδελ
φών, και επειδή από αυτόν με δύο γεννήσεις εγεννήθηκαν τα δύω α

δέλφια, ιδού δύω γεννήσεις, και δύο βαθμοί, "Επειδή δε πάλιν ο υιός

του αδελφού του με μίαν γέννησιν εγεννήθη απο αυτόν, ιδού και η μία

γέννησις αύτη αποτελεί ένα βαθμόν. Και λοιπόν ή τρεις όμου γεννήσεις

συνιστώσι και τρεις βαθμούς. Έτζι τα δεύτερα εξαδέλφια είναι τ’ βαθ

μου, διά τι από την πρώτην βίζαν του γένους, ήτοι από του πατέρα

των δύο αδελφών, έως τα δεύτερα εξαδέλφια, εξ γεννήσεις έμεσολαβη--
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Εμποδισμένοι,

- ν

Ο άπλούς Θείος δεν ήμπορεί να

τι είναι βαθμού γ.

2. Υ

1 . Ο Αδελφος δεν ήμπορεί να πάρη την Αδελφήν του, είτε την εκ Πατρός και Μητρος, είτε την εξ ένός μέρους μόνον, εί
ν ν α'

τε την εκ πορνείας, ή το ανάπαλιν, διατί είναι βαθμού. β. »

πάρη την άπλήν του άνεψιάν (ήτοι την θυγατέρα του Αδελφού του), ή το ανάπαλιν, ό

3. - Ο μέγας Θεος δεν ήμπορεί να πάρη την άνεψιάν του, (ήτοι την Θυγατέρα της απλής του Ανεψιάς), ή τι άνάπαλιν, ό–

τι είναι βαθμού δ. » - - ν

4. - Ο πρώτος Εξάδελφος δεν δύναται να πάρη την Εξαδέλφην αυτού, ότι είναι βαθμού ο -

5. - Ο μεγάλος θείος δεν δύναται νά πάτη την θυγατέρα τής μεγάλης ΤΟ, αεμάς διατί ενα βαθμοί έ

6. - Ο μικρός θείος δεν παίρνει την μικράν του ανεψιάν(ήτοι την Θυγατέρα του πρώτου του Εξαδέλφου), ότι είναι βαθμού έ:

7. - Ο μικρός Θείος δεν παίρνει την θυγατέρα της μικράς του άνεψιάς (ήτοι την έγγόνην της πρώτης του εξαδέλφης), ότι εί

ν --

να βαθμούς".

8. » Ο μέγας Θεος δεν παίρνει την έγγόνη» τής μεγάλης του Ανεψιάς (ήτοι της Εξανεψιάς), ότι είναι βαθμού

Ο άπλούς Θείος δεν παίρνει την Τρισεγγόνην της άπλής του Ανεψιάς, ότι είναι βαθμού ζ.

Η

--

το -

9. »

10. - Ο δεύτερος Εξάδελφος δεν παίρνει την δευτέραν του Έξαδέλφη, ότι είναι βαθμούς".

11. Ο μικρός θείος δεν παίρνει την έγγόνην της μικράς του Ανεψιάς, ότι είναι βαθμού ζ.

12. - Ο δεύτερος Εξάδελφος δεν παίρνει την Θυγατέρα της δευτέρας του Εξαδέλφης, ότι είναι βαθμού ζ: (1)

εξαδέλφην ότι είναι βαθμού ή. Ο

λοιποι, όσοι είναι βαθμού ή (2)

Όσοι δε γάμοι εξ αίματος: τον ζ. βαθμών, ακωλύτως γίνονται, Όίο, ο τρίτος εξάδελφος παίρνει την τρίτη του
- » αν - - - αν

εύτερος παίρνει την έγγόνην της δευτέρας του εξαδέλφης ότι είναι βαθμού ή. Και καθεξής οι

Κεφ. β. Περί συγγενείας της γινομένης εξ αγχιστείας, ήτοι διγενείας,

Η εξ Αγχιστείας, ήτοι Συμπεθερίας διγενούς, συγγένεια,
ν

-
-- - ν - ύ -νέ- ν ν 1--- - ν . 1-2

είναι, ΟΤΥΥ Ο ΟΟ) oιαφορετικα γενη με τα μεσον TOU γαμου και της

γν

ν Α - 2 μ. - - ν ν Υ Α -- ν Σ -- αν - ύ, ν

ύπανδρείας, συνάπτωνται, και γίνωνται οικείοι. Αγχιστεία γαρ κατά τον νόμον είναι προσώπων οικειότης, έκ γάμων συνημμένων

σαν. Έτζι και τα τρία εξαδέλφια είναι ή βαθμού, διά τί από την βίζαν

την πρώτην των αδελφών, έως εις τα γ. εξαδέλφια ή, γεννήσεις έμεσολά

βησαν. Διά γαρ τούτο, και εξ αίματος ή συγγένεια αύτη λέγεται, διά

τί οι κατ' αυτήν συγγενείς, εις ένα αίμα, και εις μίαν βίζαν του γένους,

και εις ένα πατέρα ανακεφαλαιούνται, εξ ού λαμβανουσι και την αρχήν

οι βαθμοί αυτής, και πάλιν εις αυτήν αποκαταντώσιν, ούτω ποιών και

μετρών τάς γεννήσεις, εύκολα θέλεις εύρει και τους βαθμούς, Όρα και

σελ. 416. της αυτής βίβλου, όπου Ευστάθιος Πατρίκιος ο "Ρωμαίος τα αυτά

λέγει με τον ανωτέρω Χωματεινών περί των βαθμών, Ίδε και Βαλσαμώνα.

(1) Σημείωσα ότι, επειδή ο νόμος, εν τίτλ 4 του κή, βιβλίου των

Βασιλικών εις την εξ αίματος συγγένειαν, εμπόδισε μεν ρητώς από το

να γίνωνται οι τού ς βαθμού γάμοι, δεν έσυγχώρησε δε να γίνωνται

οι τού ή βαθμού, δια δε τους γάμους του ζ' βαθμού εσιώπησε, και

ούτε εμπόδισεν αυτούς, ούτε έσυγχώρησε, διά τούτο μερικοί λαμβάνοντες

αφορμήν από την σιωπήν ταύτην του νόμου, ώρισαν, ότι οι τού ζ. βαθ

μού εξ αίματος γάμοι, εάν μεν ερωτηθώσι προ του να γίνουν, να εμπο

ο ζωνται, και να μη γίνωνται. Όχι και φθάσουν να γίνουν προ του

να ερωτηθούν, να μη χωρίζωνται. Οι τούτο δε όφίσαντες είναι, Αλέξιος
και Νεόφυτος οι Πατριάρχαι Κωνσταντινουπόλεως, και Θεοφάνης Ιεροσο

λύμων. Ο δε Κύριος Αλέξιος, το εις τον ζ' τούτον βαθμόν συναφθέν

άνδρόγυνον πρό έρωτήσεως, και εις επιτίμια υπέβαλε. Να μη τρώγουν

κρέας εις δύω ολοκλήρους χρόνους, να μη πίνουν κρασί εις τας τετρα

δοπαρασκευάς (όταν τύχουν δηλ. εις τας ημέρας αυτάς καταλύσιμας

εορτας) και να κοινωνούν τα θεία μυστήρια μόνον εις τάς δεσποτικάς

εορτάς (άλλ’ όχι δηλ. και εις τας άλλας ημέρας εις τας όποιας μετα

λαμβάνουν οι μη έχοντες επιτίμια Χριστιανοί). Ότι δε οι ανωτέρω

Πατριάρχαι ου καλώς ενόησαν τον νόμον, και ότι ού, νομίμως έσυγχώ

ρησαν τό νά μή χωρίζονται οι τού ζ' βαθμού γάμοι, δείκνυται ά, διά

τί ο νόμος συγχωρήσας μεν τον ή βαθμον εις την εξ αίματος συγ

γένειαν, μη συγχωρήσας δε τον σ., εκ των δύω τούτων, έδειξε, ότι

και όζ, βαθμός δεν είναι συγχωρημένος, ώς και ό ς". Οροθέσιον γαρ
της συγχωρήσεως έστησε τον ή βαθμών, τό όποιον δεν πρέπει να πα

ραβαίνεται, β. διά τί εις τον ζ' αυτόν βαθμών γίνεται σύγχυσις

ονομάτων της συγγενείας, και όπου τοιαύτη γίνεται σύγχυσις, εκεί και

ο γάμος είναι παράνομος, ώς είπομεν εν αρχή γ. διά τί ό ζ. βαθμός

δεν έχει τόσον μακρόν διάστημα, καθώς έχει ό συγχωρούμενος ή δ'. διά

τί αν συγχωρηθή ό εξ αίματος ζ. βαθμός, καθώς συγχωρείται και εις

τον εξ αγχιστείας, ή εξ αίματος συγγένεια θέλει νομισθή ή αυτή με

την εξ αγχιστείας. Αλλ' επειδή αυτα διαφέρουσε πολύ αναμεταξύ των,

και μία και ή αυτή οικειότης δεν είναι εις αυτάς, καθ' ότι ή μεν εξαι

ματος μίαν βίζαν και ένα γένος έχει, ή δε εξ αγχιστείας δύω ξένων

γενών είναι ένωσις διά τούτο λοιπόν, ούτε ό ζ. βαθμός δεν πρέπει να

συγχωρήται και εις την εξ αίματος συγγένεια, καθώς συγχωρείται και

τών

εις την εξ αγχιστείας έ. διά τί οι κακούργοι και πονηροί άνθρωποι
» - - - - -- -- -- ν -- *-- - 1 ν. -

η ειροντες οτι ο του ζ, βαθμου γάμος ούτος δεν χωρίζεται αφου μιαν

φοραν γενη, κρυφίως και προ του να ερωτησουν, τοιουτους γαμους εκα

μναν παρανόμους, και ούτως ή τών ανωτέρω Πατριαρχών οικονομία, ύλη

παρανομίας εγίνετο σ'. δε και τελευταίον, διά τι ό τοιούτος εξ αίμα

τος ζ. βαθμός συνοδικώς εμποδίσθη από τον άγιώτατον Πατριάρχην
-- - - - - - -- --

- - - -- -

Λουκάν, και την περί αυτον συνοοον, οστες και έπρόσταξεν οχι μονον

νά εμποδίζεται ερωτώμενος κάθε γάμος ζ' βαθμού εξ αίματος, αλλά

και άν φθάση νά γένη πρό έρωτήσεως, να χωρίζεται εξ άπαντος, και

με τελειότητα να καταργήται. Και έτζι με τούτο εμποδίσθησαν από τον

παράνομου αυτόν γάμον όλοι εκείνοι όπου προτήτερα κρυφά, και πρό

ερωτήσεως τοιούτον γάμον ζ. βαθμού έκαμναν, ελπίζοντες ότι, μετά το

ευλογηθήναι, δεν έχουν πλέον να χωρισθούν. Την συνοδικήν αυτήν από

φασιν επεκύρωσε μετά ταύτα ή προσταγή του βασιλέως Μανουήλ τουΚο

μνηνού, και ό άγιώτατος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Μιχαήλ ό Κη

ρουλαριος, και η περί αυτόν σύνοδος. Διά τούτο λοιπόν από τότε και

εδωθεν, όσα μεν ανδρόγυνα ευρεθούν να κάμουν τον τοιούτον παράνομου

γάμου προ του να έρωτήσουν, όχι μόνον χωρίζονται τελείως από τον

Αρχιερέα, αλλά και αφορίζονται όποιος δε ιερεύς, εν γνώσει ών της τοι

αύτης συγγενείας, κρυφίως ευλογήση αυτούς, καθαιρείται. Όθεν δεν πρέ

πει οι άγιοι Αρχιερείς να υπακούουν τον Αλέξιον τον Σπανόν, ός της,

παρά Αρμενοπούλω εν τώ περί συνοικεσίων εγχειριδίω, λέγει να μη

χωρίζονται οι εξ αίματος γάμοι του ζ' βαθμού, αν φθάσουν να γίνουν

προ του να ερωτηθούν, κα ότι είναι εις την εξουσίαν του Αρχιερέως

να τους χωρίση, ή μή. Αστοχάστως γαρ τούτο είπε και ουκ ορθώς

Αλλά μάλλον εις την ακριβή ταύτην διδασκαλίαν, ακολουθείτωσαν από

τότε γαρ και ύστερον εις την εξουσίαν τών Αρχιερέων τούτο δεν εί

ναι. Και ας δούν έν, σελ. 312 της βίβλ. Γιούρ. Γραικορ, τον Βουλ

γαρίας Δημήτριον τον Χωματείνον, και σελ. 288 της αυτής, και μάλι

στα την όντως νομικωτάτην συνοδικήν ψήφον του βηθέντος Κηρουλαρίου,

κειμένην ένσελ 206, της αυτής, όστις μίξιν ακόλαστον, και μολυσμόν,

και φθοράν του γένους, και συγγενείας φυρμών, και αντίθετον εις την

νομικήν διάταξιν τον εξ αίματος ζ". βαθμον ονομάζει. Και ότι παράνομου

αυτόν είχαν και οι παλαιότατοι δικασταί. Ας δουν δε και τον Βαλσαμώνα

(σελ. 467. της αυτής. βιβλ.) έν τη μελέτη, όπου λέγει, ότι ό εξ αίματος ζ.

βαθμός συνεξισώθη με τον τ. διά βασιλικού ορισμού, και τόμου συνοδικού.

(2) Οι τού ή βαθμού γάμοι εις την εξ αίματος συγγένειαν ακώ

λυτοι είναι. Διότι, αγκαλά και σύγχυσις τών ονομάτων ακολουθή εις

αυτόν, γινομένων τών εξ αυτών τεκτομένων παιδίων, αδελφών όμου

και τεταρτοεξαδέλφων, μ' όλον τούτο παραβλέπεται ή τοιαύτη σύγχυσις,

κυρίως μεν διά το πολύ μάκρος του ή βαθμού. Κατά λόγον δε επόμε

νον, και διά τήν του νόμου συγχώρησαν, εις ένωσιν τα γένη καλού

σαν, κατά Μιχαήλ τον Κηρουλάριον και την περί αυτόν σύνοδον

-
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άνευ συγγενείς (το εί αίματος) "Ο ού, νόμος εν κεφαλ. γ. του έι τίτλ. του κή. βιβλ. (1) εις την εξ αγχιστείας ταύτην

συγγένειαν εμποοισε να μη λαμβάνη τινάς της Γυναικός του την Μητέρα, ή Μάμμη, ή Προμάμμη, ουδε την Γυναίκα του

γιού του, ή του Εγγόνου του, ή του Προεγγόνου του, και άπλώς ειπείν, εμπόδισε μέχρι τρίτου μόνον βαθμού. Οι παλαιότα

το νομοθεται δεν έβαλαν καθαρώς β μούς εις την εξ Αγχιστείας ταύτην συγγένεια, αλλά τούτο εδώρισαν μόνον να μη γίνε

τα εις αυτήν σύγχυσις τών γενών, και ονομάτων, ούτε το άσεμνον και άπρεπές. Ο δε άγιώτατος και μακαριστός εν Πατρι

άρχας, και σοφός τά θεία Σισίνιος, παιδιόθεν ανατραφείς εις τά δικαστήρια, και νομομαθέστατος ών, με τον νέον τόμον όπου

έγραψε, όχι μόνον εις τους εκ πλαγίου συγγενείς, Αδελφούς, λέγω, ι Εξαδέλφους, και Θείους, και της βαθμούς έ

δώρισε», (2) αλλά και εξέτεινε τους βαθμούς έμποδισας τους εξ αγχιστείας γάμους, έως εις τον έκτον βαθμό, αν δηλονότι

συγχέουσε τα γένη (ού μόνον δε ο ς". άλλά και ο ζ. βαθμόςε: εις την εξάγχιστείας συγγένεια, αν συγχέι τα γέ

νη, εκ του εναντίου δε και ο τ. συγχωρείται, αν δεν συγχέη τά γένη, και τα ονόματα, ώς θέλομεν ειπεί. Τόσην δύναμιν έχει

εις τους εξ αγχιστείας γάμους ή των ονομάτων σύγχυσις), και κανονίσας ιεροπρεπέστατα, και καθαρίσας την ύπαρξιν της

άνθρωπίνης φύσεως, με τους αμέμπτους, και νομίμους γάμους (3). Τούτων ούτω προεγνωσμένων, τώρα πρέπει να καταστρώ

σωμεν τους εξ αγχιστείας εμποδισμένους γάμους, και συγκεχωρημένους. Επειδή δε άπό τά δύω γένη της άγχιστείας δύω

Ανδρόγυνα γίνονται, και ή το ένα γένος δίδει μόνον ένα μέρος και εις τά δύω Ανδρόγυνα, ή δίδει δύω μέρη και εις τα δύο

Δια τούτο και ήμες, διά νά γένη ευκολοκατάληπτος ο περί αυτών λόγος, θέλομεν διαιρέσει εις τέσσαρα μέρη τους τοιούτους

Γάμους, και εις μεν το ά, μέρος, θέλομεν καταστρώσει τους Γάμους εκείνους, εις τους οποίους το ένα γένος δίδει κατά βά

θος ένα μέρος μόνον, και εις τα δύω Ανδρόγυνα, εις δε το δεύτερον, τους Γάμους εκείνους, εις τους οποίους το ένα γένος

δίδει κατά βάθος και τα δύο μέρη εις τά δύω άνδρόγυνα, εις το γ... καταστρόνωμεν τους γάμους εκείνους, εις τους οποίους

το ένα γένος δίδει κατά πλάτος το ένα μέρος μόνον εις τά δύω Ανδρόγυνα, και εις το δ' τους Γάμους εκείνους, εις τους

οποίους το ένα γένος δίδει κατά πλάτος, και τα δύω μέρη εις τά δύω Ανδρόγυνα.

Κεφ. γ. Περί των εξ αγχιστείας διγενών γάμων, εις τους οποίους το ένα γένος δίδει κατά βάθος ένα μέρος μόνον

Έμποδισμένοι,

.. Ένας και ο αυτός παίρνωντας πρώτον την Μητέρα, μετά τον θάνατό της, δεν παίρνει και την Θυγατέρα της, την οποίαν
- ν - 1. -

είχεν από άλλον άνδρα (ή το ανάπαλιν). Επειδή και αυτή λογίζεται Προγονή του, και αυτός Πατήρ της, και ακολούθως

είναι με αυτήν ά. βαθμού τη επινοία. Διά τι αυτή έγινε με την Μητέρα της μία σάρκα

2. - Ένας και ο αυτός παίρνωντας Μάμμη, μετά τον θάνατόν της δεν παίρνει και την με άλλον 'Ανδρα Έγγόνην της (ή τά

ν - ν ν ν ν ν - ν

ανάπαλιν). Επειδή αυτ λογίζεται Προγονοεγγόνη του, και ακολούθως είναι με αυτήν τη επινοία β' βαθμού. Διά τι

αυτός έγινε μία σάρκα με την Μάμμην της -

- ν

3. » Ένας κα ο ατος παίρνωντας Δισμάμμη, μετά τον θάνατό της δεν παίρνει και την με άλλον άνδρα Δισεγγόνην της (ή
- - 1 - η ν

το ανάπαλιν). Επειδή αυτή λογίζεται Προγοναδισεγγόνητου, και άκολούθως είναι με αυτήν βαθμού γ. τή επινοία, διά
ν - - ν - A

την εις μίαν σάρκα συνάφειαν αυτού, και της Δισμάμμης της (4),

4. » Ένας και ο αυτός παίρνωντας Δισμάμμη, μετά τον θάνατό της, δεν: και την με άλλον άνδρα Τρισεγγόνην της (ή
διά - » - η και γν - 4, - ν - "εί 1 - 2 -- -

τό ανάπαλιν). Επειδή και αυτή λογίζεται Προγονοτρισεγγόνητου, και ακολούθως είναι με αυτήν βαθμού δ. τή έπνοια, διά

ν »

την εις μίαν σάρκα ένωσιν αυτού και της Δισμάμης της

Κεφ. δ. Περί των εξ αγχιστείας διγενών γάμων, εις τους οποίους το ένα γένος δίδει κατά βάθος δύο μέρη

Έμποδισμένοι

1. • Πατήρ και Υιός δεν παίρνουσι Μητέρα και θυγατέρα, οιον, ο Παύλος έχωντας Υόν από την αποθανούσαν Γυναικά τον

(σελ. 207. της αυτής βιβλ) και τον Ευστάθιον Πατρίκιον (σελ. 417.

τής αυτής).

(1) ορα σελ. 313, της αυτής βίβλ.

βαθμού προς εμένα, ούτε αδελφή μου λογίζεται. Επειδή δεν έγινεν ό

αδελφός μου μία σάρκα με εκείνην. Αλλά είναι βαθμού δ. ώς χωρισμέ

νον γάρ τότε το άνδρόγυνον θεωρείται. Και ο μεν άνδρας και άδελφός

(2) Εκείνοι όπου θέλουν εύκολα να μετρούν τους βαθμούς εις την εκ

συμπεθερίας διγενή συγγένειαν, κοντά όπου πρέπει να ευρίσκουν τις

βίζας των δύω γενών, και από εκεί να μετρούν τις γεννήσεις, και όσα

αυτα είναι, τόσοι είναι και οι βαθμοί, τα οποία είναι κοινά, και εις

την εξ αίματος συγγένειαν, ως προείπομεν. Πρέπει προς τούτοις νά ήξεύ

ρουν και δύω άλλα, τα οποία είναι ίδια μόνον εις την εξ αγχιστείας

ταύτην συγγένειαν. "Ίγουν αν πρέπει να ήξεύρουν, ότι όταν ένος ό ά

δελφός πάρη γυναίκα, τότε και αυτός αδελφός προς εκείνην, (την νύμφην

του δηλ) λογίζεται. Και δυο βαθμών είναι προς αυτήν, καθώς και με

τον αδελφών του. Διά τί ο αδελφός του έγινε μία σάρκα με αυτήν, και

τα τον λόγον του Κυρίου, τον λέγονται «αστε ουκ έτι εισι δύω, αλ

•λά σαρξ μία». "Ομοίως και ο πενθερος, πατήρ της νύμφης του λογίζεται,

και ακολούθως πρώτου βαθμού είναι με αυτήν, καθώς και με τον υιόν

του. Διά τί ο υιός του έγινε μία σάρκα με αυτήν. Και συντόμως εί

πείν, το ένωθέν ανδρόγυνου, παιδία μεν λογίζονται και οι δύω τόσον

προς τους γονείς του ανδρος, όσον και προς τους γονείς της γυναικός,

Αδέλφια δε και οι δύω, τόσον προς τα αδέλφια του ανδρός, όσον και

προς τα αδέλφια της γυναικος Β'. Πρέπει να ήξεύρουν Ότι, όταν θε

τέν ή αδελφή της γυναικος του αδελφού μου, ήτοι της νύμφης μου, θεωρήται με εμένα τον άνδραδείγον της αδελφής της, τότε δεν είναι ν

μου συναριθμείται με εμένα τον αδελφόν του, ώς δύο αδέλφια, και δύο

βαθμοί. "Η δε γυνή του και νύμφη μου, συναριθμείται με την άδελφήν

της, ώς άλλα δύο αδέλφια, και άλλοι δύο βαθμοί. Λέγει γαρ ο άγιώ

τατος Πατριάρχης Μιχαήλ ο Κηρουλάριος (σελ. 218. της Γιούρ. Γραικο

ρωμ.), ότι επειδή και εγώ με την νύμφη μου, ήτοι την γυναίκα του

αδελφού μου, λογίζομαι αδελφός διά την μετ' αυτής του άδελφού μου εις

μίαν σάρκα ένωσιν, δεν πρέπει να λογίζονται και τα αδέλφια της, αδέλ

φιά μου, και τα εξαδέλφιά της εξαδέλφια μου, οι θείοι της θείοι μου, και

άπλώς όλη της ή συγγένεια, συγγένεια εδική μου. Και αντιστρόφως ή εδική

μου συγγένεια, εδική της, ώσάν να ήναι και συγγενείς μου εξ αίματος.

Οχι. Διότι οι δύω βαθμοί, όπου έχω εγώ προς την νύμφην μου, ό

νομάζονται βαθμοί τή έπνοια, και με λεπτον νοημα, και όχι πραγμα

κοί, καθώς είναι οι εξ αίματος. Όθεν επάνω εις την τοιαύτην επίνοιαν,

δεν πρέπει να εποικοδομητα ολόκληρος συγγένεια,

(3) Όρα την 219. σελ. της ρηθείσης βιβλ. Όπου Μιχαήλ ο Κηρου

λάριος συν τη περί αυτον συνοδο, με θαυμαστούς επαίνους επαινεί, διά

τον τόμον αυτόν, τον άγιώτατον Σισίνιον Όρα δε και τον ίδιον αυτον

συνοδικών τόμου του Σισανίου σελ. 197, της αυτής βιβλ.

(4) Έως εις τον τρίτον τούτον βαθμον εμπόδισεν ο νόμος τα εξ

αγχιστείας διγενούς κατά βάθος συνοικέσια, ώς είπομεν. Οι δε μετά

- ----- , ----- , -----

--------------
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τον Νικόλαο, έπήρεν ύστερον άλλην Γυναίκα την Μαρία», η οποία είχε με άλλον άνδρα Θυγατέρα την Μάρθα». Ο Νι

κόλαος λοιπόν δεν παίρνει την Μάρθαν, επειδή και αυτή είναι θυγατέρα της Μητριάς του, και λογίζεται Aδελφή του,

και είναι β' βαθμού προς αυτήν

Υιός, δύω δε ή Μάμμη και η Εγγόνη (1).

ι Το

σύγγαμβροι (4). Όπερ άτοπον.

• Ούτε παίρνουσι τοιουτοτρόπως Μάμμην και εγγόνη, επειδή και είναι τή επινοία γ' βαθμού. Ένας μεν ο Πατήρ και ο

Ούτε δσμάμμη και δισεγγόνη. Επειδή είναι τη επινοία δ' βαθμού (2)

Ούτε τρισμάμμην και τρισεγγόνη». Επειδή είναι έ βαθμού (3),
ν » - ν

Ούτε παίρνουσι δύο αδελφάς. Επειδή και είναι τρίτου βαθμού. Και επειδή ο πατήρ και

α -- - - -- Α

ο υιός γίνονται αναμεταξύ τους

--

6. » Ούτε θείαν άπλή, και ανεψιά». Επειδή είναι δ' βαθμού (5)

7. - Ούτε μεγάλην θείαν και ανεψιά». Επειδή είναι έ βαθμού (6).
8. »

-

είναι απρεπές (7).

9. Σ)

Ούτε δύω πρώτας εξαδέλφας. Επειδή είναι έ βαθμού, και επειδή γίνονται σύγγαμβροι ο πατήρ και ο υιός. Το οποίον

ν

ν ν - --

Ούτε δύω δευτέρας εξαδέλφας. Διότι αγκαλά και είναι ζ' βαθμού, τ. μεν αι δευτεροεξάδελφα, ένας δε ο πατήρ, και ο

υιός, Διά την σύγχυσιν όμως των γενών, ο δεύτερος γάμος ου συγχωρείται (8)

Ανεμπόδιστοι,

1. » Πατήρ και υιός παίρνουσι μικράν θείαν, και ανεψιάν, την θείαν μεν ο πατήρ, την ανεψιάν δε ο

βαθμού. Και επειδή σύγχυσις τών ονομάτων δεν ακολουθεί

2. • Ομοίως παίρνουσιν, ο μεν πατήρ την μεγάλην θεία, ο δε υιο

βαθμού, και τα γένη δεν συγχέονται ίδι
3. • Ομοίως

συγχέονται (11).

υιός. Επειδή και είναι ς".
9). -

( )

ς την θυγατέρα της μεγάλης της ανεψιάς. Επειδή και είναις".

παίρνουσιν, ο μεν πατήρ τεταρτομάμμη, ο δε υιός τεταρτοεγγόνη». Επειδή και είναι ς. βαθμού, και τα γένη ου

Εμποδισμένοι,

Πάππος και

κάθε μέρος

-
-

θείας και άνεψιού.ι
P

-

Ανεμπό

Ι.
-

ακολουθεί (14)

ταύτα εμπόδισαν αυτά έως εις τον ζ' βαθμών. Αλλ' επειδή η ζωή των

άνθρώπων δεν φθάνει διά να πάρη τοιούτον γάμον ζ' βαθμού. Ουδείς

γαρ άνθρωπος ζή διά νά πάρη ένας και ο αυτός. Δισμάμμην, και την

τρισεγγόνην της με άλλον άνδρα δισεγγόνης αυτής. Το όποιον συνοικέ

σιον είναι ζ. βαθμού. Διά τούτο και ήμες δεν κατεστρώσαμεν όλα τα

έως ζ. βαθμού συνοικέσια. Εις καιρόν όπου και όποιος λάβη γάμου του

γ. μόνον βαθμού, είναι σχεδόν έσχατόγηρος. Και λοιπόν συνάγεται ότι,

καθώς τα κατά βάθος εξ αίματος συνοικέσια, με τελειότητα είναι έμπο

δισμένα διά το ολιγοχρόνιον της ζωής των ανθρώπων, έτζι παρομοίως

και τα κατά βάθος εξ αγχιστείας διγενούς --

(1) Και ότι είναι εγγόνη αύτη της μητρυάς του υιού, και έχει τό

πον άπλής θείας προς αυτόν, και αυτός προς αυτήν τόπον άπλου ά

νεψιού. --

(2) Και ότι είναι αύτη δισεγγόνη της μητρυιάς

λούθως είναι μεγάλη του ανεψιά. --

(3) Και ότι είναι αύτη τρισεγγόνη της μητρυιάς

λούθως λογίζεται θυγάτηρ της μεγάλης του ανεψιάς.

(4) Σημείωσαν δε ότι γαμβρός λέγεται, όχι μόνον ο άνδρας της θυ

γιατρός μου, και εγγόνης, και δισεγγόνης μου, αλλά και ο άνδρας της

αδελφής μου, και πρωτεξαδέλφης μου, και δισεξαδέλφης μου. Ομοίως και

νύμφη λέγεται ή του υιού μου γυναίκα, ή τού εγγόνου μου, και δισεγγό

νου μου, και ή του αδελφού μου και πρωτεξαδέλφου μου, και δισεξαδέλ

φου μου. Όθεν και σύγγαμβροι λέγονται, όχι μόνον οι έχοντες δύω αδελ

φάς, αλλά και οι έχοντες δύο πρωτεξαδέλφας και δισεξαδέλφας,

(5) Και ότι είναι άνεψιά της μητρυιάς του υιού, και ακολούθως λο

γίζεται πρωτεξαδέλφη προς αυτόν.

(6) Και ότι είναι μεγάλη ανεψιά της μητρυιάς του υιού, και λογίζε

τα προς αυτόν μικρά άνεψιά.

- - - »

τού υιού, και άκο

τού υιού, και άκο

: δεν παίρνουσι μάμμη, και την με άλλον άνδρα Έγγόνην αυτής. Επειδή είναι δ' βαθμού, δύω από

Και ο έγγονος και η προγονοεγγόνη του Πάππου του, γίνονται αναμεταξύ των πρώτα εξαδέλφια. Όπερ άτοπον.

Ούτε δισμάμμη, και την με άλλον άνδρα δισεγγόνη» αυτής. Επειδή είναι έ βαθμού, και ο έγγονος με την προγονοδισεγ

γόνην του πάππου του, γίνονται μικρός θείος, και μικρά άνεψιά.

Ούτε δύω άδελφάς. Επειδή είναι δ' βαθμού, και ο πάππος και έγγονος γίνονται σύγγαμβροι (12)

Ούτε θείαν άπλώς και ανεψιά». Επειδή και είναι έ βαθμού. Και ο έγγονος με την άνεψιάν, λαμβάνουν συγγένειαν μικράς

ν ν ---- » - - ν - ν -

Ούτε δύω πρώτας εξαδέλφας. Επειδή και είναι σ’ βαθμού, και τα ονόματα συγχέονται (13)

δ ι σ τ οι.

Πάππος και έγγονος λαμβάνουσι τρισμάμμη, και τρισεγγόνη». Επειδή και είναι σ’ βαθμού, και σύγχυσις των γενών δεν

(7) Και ότι η πρωτεξαδέλφη της μητρυιάς του υιού, λογίζεται μικρά

θεία προς αυτόν. -

(8) Επειδή ο μεν Πατήρ και Υιός γίνονται Σύγγαμβροι, όπερ είναι

άτοπον. Τα δε εξ αυτών γεννώμενα Παιδία Τρισέξαδέλφια μεν είναι διά

τάς Μητέρας, Διά δε τους Πατέρας, λομβάνουσε την συγγένειαν Θείου

και Ανεψιού, το όποιον δεν είναι ευπρεπές. Και όρα τον Βλάσταριν εις

το στοιχ, β. περί βαθμών,

(9) Εάν δε ό Πατήρ προλάβη την Ανεψιάν, ο υιός δεν μπορεί πλέον

ύστερον να πάρη την θείαν, ει δε και την πάρη, χωρίζονται, διά τι

συγχέονται τα γένη. Και ο μεν πατήρ γίνεται ανεψιός, ο δε υιός θείος,

από μέρος των γυναικών από μέρος δε των ανδρών, ή άνεψιά γίνεται μή

τηρ, και ή θεία θυγατέρα. Όπερ άτοπον.

(10) Είδε και προπάρη ο πατήρ την θυγατέρα της μεγάλης ανεψιάς,

δεν ήμπορεί ύστερον ο υιός να πάρη την μεγάλην θείαν. Διά τί συγ

χέονται τα γένη,

(11) Είδε ο πατήρ προπάρη την τεταρτοεγγόνην, ο υιός δεν δύναται

ύστερον να πάρη την τεταρτομάμμην. Διά τί συγχέονται τα γένη,

(12) Και ότι ή μία αδελφή, είναι αδελφή της μητρυιομαμμης τού Εγ

γόνου, και λογίζεται μεγάλη θεία προς αυτόν.

(13) Γίνονται γαρ ό πάππος, και όΈγγονος σύγγαμβροι, και ίσοι εις

την τιμήν διά την ισότητα των γυναικών. Τα δε Παιδία των, διά μεν

τάς μητέρας είναι δισεξαδέλφια, Διά δε τους πατέρας, λαμβανουσι συγ

γένειαν του θείου και άνεψιού. --

(14) Είδε ο παππος προλάβη την τρισεγγόνη», ό Έγγονος πλέον δεν

ήμπορεί να πάρη ύστερον την τρισμάμμην, ότι ό πάππος γίνεται έγ

γονος, και ό έγγονος πάππος εκ των γυναικών. Η δε μάμμη γίνεται

εγγόνη, και ή εγγόνη μάμμη εκ των ανδρών.

57
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2. • Ομοίως παίρνουσιν, ο μεν πάππος μεγάλην θεία, ο δε έγγονος, μεγάλην άνεψιάν. Επειδή είναι σ’ βαθμού, και τα ονό

ματα δεν συγχέονται (1)

3. , ομοίως παίρνουσιν, ο μεν πάππος την μικράν θεία, ο δε έγγονος, την μικράν άνεψιάν. Επειδή και είναι ζ' βαθμού, και

τά γένη δεν συγχέοντα (2)

ά

Εμποδισμένοι

» Πρόπαππος και δισέγγονος δεν παίρνουσε δύω άδελφάς. Επειδή και είναι βαθμού έ

Ούτε δύω πρώτας εξαδέλφας. Διότι αγκαλά και είναι ζ' βαθμού, συγχέονται όμως τα ονόματα (3)

Ανεμπόδιστοι, -

1. - Πρόπαππος και δισέγγονος παίρνουσιν ο μεν πρόπαππος θείανάπλή, ο δε δισέγγονος, άνεψιάν άπλήν. Επειδή είναι ς".

μου, και τα ονόματα δεν συγχέονται (4)

βαθ–

Εμποδισμένοι

1. » Πρόπαππος και τρισέγγονος δεν παίρνουν δύω άδελφάς. Επειδή και είναι βαθμούς και τα ονόματα συγχέονται (5)

Ανεμπόδιστοι,

Πρόπαππος καιε: παίρνουσιν, ο μεν θείαν άπλή, ο δε τρισέγγονος, άνεψιάν άπλήν. Επειδή είναι βαθμούζ και τα

6 -

ονόματα δεν συγχέονται ).

Κεφ.έ. Περί των εξ αγχιστείας διγενών γάμων, εις τους οποίους το ένα γένος δίδει κατά πλάτος ένα μόνον μέρος

Έμποδισμένοι,

Η - - Ένας και ο αυτός δεν παίρνει από άλλο γένος δύω άδελφάς. Ήτοι δεν παίρνει την γυναικαδέλφην αυτού, μετά τον θάνατον

της πρώτης του γυναικός. Ότι είναι βαθμού β. τή έπνοια προς αυτήν λογιζόμενος άδελφος, διά την προς την αδελφήν αυ

της εις μίαν σάρκα συνάφειαν.

» Ούτε θείαν άπλήν και άνεψιάν. Διά τί είναι γ' βαθμού,

» Ούτε μεγάλην θείαν και άνεψιάν. Διά τι είναι δ' βαθμού

» Ούτε δύω πρώτας εξαδέλφας, Διά τί είναι δ' βαθμού,

. » Ούτε μικράν θείαν και άνεψιάν. Διά τί είναι έ βαθμού,

-

6. - Ούτε μεγάλην θείαν, και θυγατέρα της εξανεψιάς αυτής. Επειδή είναι έ βαθμού, Η

7. » Ούτε δύω δευτέρας έξαδέλφας. Επειδή είναι ς' βαθμού, και λογίζεται και αυτός δισεξάδελφος της δευτέρας του γυναικός

διά την εις μίαν σάρκα μετά της πρώτης γυναικός του, και δισεξαδέλφης αυτής συνάφεια». Αλλά και τα γένη συγχέονται(7).

(1) Ει δε ό πάππος προπάρη την μεγάλην άνεψιάν, ό έγγονος δεν

παίρνει ύστερον την μεγάλην θείαν. Διά τί συγχέονται τα ονόματα,

(2) Είδε πάρη πρότερον ό πάππος την ανεψιάν, ό έγγονος δεν παίρνει

την θείαν ύστερον διά τήν τών ονομάτων σύγχυσιν.

(3) Γίνονται γάρ ό πρόπαππος και δισέγγονος σύγγαμβροι, και ίσοι

τη τάξει της τιμής, και αι πρωτεξάδελφα, γίνονται, ή μεν, προμάμμη,

ή δε, δισεγγόνη.

(4) Ει δε πάρη πρότερον ό πρόπαππος την ανεψιάν, ό δισέγγονος

δεν παίρνει ύστερον την θείαν, διά τί συγχέονται τα γένη, και γίνεται

άνεψιός μεν ό πάππος, θείος δε ό έγγονος, εκ των γυναικών. Η δε θεία,

έγγόνη, και ή μάμμη, ανεψιά, εκ των ανδρών,

η (5) Γίνονται γαρ σύγγαμβροι ο προπαππος, και τρισέγγονος, και αι

άδελφα, γίνονται μάμμη, και εγγόνη.

(6) Ει δε πάρη πρότερον ό πρόπαππος την ανεψιάν, ο τρισέγγονος

δεν παίρνει ύστερον την θείαν, διά τι τα γένη συγχέονται,

(7) Ο γάρ γαμβρός πρότερον ών, διά την γυναικά του την δισεξα

δέλφην αυτής, γίνεται άνδρας της ύστερον, και αυτή ή πρότερον αυτού

νύμφη, έγινεν ύστερον γυνή. Και τα εξ αυτών παιδία, άδελφοι μεν λέ

γονται δια τον πατέρα, τρισεξάδελφοι δε διά τάς μητέρας, και ακολού

θως, επειδή καθ’ό τρισεξάδελφοι είναι όγδόου βαθμού, έχουν λοιπόν και

νά ύπανδρευθούν οι άδελφοι, το όποιον είναι παρανομώτατου. Όθεν και

το συνοικέσιον αυτό και διά τι είναι σ’ βαθμού, και πολλώ μάλλον

διά τάς συγχύσεις των γενών, όπου προξενεί, παράνομόν έστι, και τε

λείως δεν πρέπει να γίνεται, Ότι δε ς. βαθμού ελογίζετο τούτο το

συνοικέσιον, και επί του βασιλέως Μανουήλ του Κομνηνού, και μετά

ταύτα, όρα τούτο εν τη 411, σελ. της Γιούρι Γραικορωμ. εκείνοι δε

όπου αναβιβάζουσιν αυτό εις ζ. βαθμών, ς μεν από τις δισεξαδέλφας,

ένα δε από τον εξέτέρου γένους άνδρα αυτών, και δια τούτο συγχω

ρούσιν αυτό να γίνεται, οι τοιούτοι παρανόμως ποιούσι, και την των

βαθμών ακρίβειαν δεν ήξεύρουσιν Ο γάρ άνδρας αυτών, αυτός καθ' εαυ

τον δεν είναι κανενός βαθμού. Επειδή, ώς προείπομεν εις την αρχήν,

Η

εις ένα πρόσωπον βαθμός δεν θεωρείται ποτέ. Εί δε και ο υιός είνα"

ένας βαθμός, αλλ' όχι καθ' εαυτόν, αλλά προς τον πατέρα του ά

ναφερόμενος. Όθεν ό εξ ετέρου γένους ανήρ χωρίζεται από τον πατέρα

του, θεωρούμενος, και μηδένα έχων βαθμών προς την πρώτην δισεξα

δέλφην, έλαβεν αυτήν εις γυναίκα (διότι άν είχεν ένα βαθμών προς αυ

την, ώς λέγουσιν αυτοί, ποτέ δεν ήθελε την πάρει γυναίκα), και ούτω

λαμβάνων αυτήν, και γενόμενος με αυτήν μία σάρκα, έγινε διά τούτο

δισεξάδελφος και προς την δισεξαδέλφη της γυναικός του. Και ακολούθως

είναι ς. βαθμού προς αυτήν, και όχι ζ. άν δε και καθ’ ύπόθεσιν δώ

σωμεν να ήναι ζ. βαθμού το τοιούτον συνοικέσιον, αλλ' όμως διά τάς

άτοπωτάτας συγχύσεις των γενών όπου προξενεί, με τελειότητα πρέπει

να εμποδίζεται. Διότι και πολλά άλλα συνοικέσια εξ αγχιστείας ζ. βαθ–

μού όντα, διά την σύγχυσιν εμποδίζονται, ώς είπομεν. Σημείωσα δε

ότι το συνοικέσιον αυτό εμποδίσθη από τον Πατριάρχην Νικόλαον, και

την περί αυτόν σύνοδον. Από το θέσπισμα του προρρηθέντος Μανουήλ

βασιλέως του Κομνηνού κατά τον Βλάσταριν Ομοίως και άπό τόν Κων

σταντινουπόλεως Ιωάννην τόν Καματηρών, και την περί αυτόν σύνοδου

(σελ. 285. του Γιούρι Γραικορωμ) εμποδίζει τούτο και ο Βαλσαμών,

και σ’ βαθμού λέγει ότι είναι (σελ. 469, της αυτής βίβλου). Είδε και
οι πολιτικοί κριται τούτο συνεχώρησαν, άλλ’ ούτοι έμπροσθεν εις τούς

εκκλησιαστικούς κριτάς αγίους Πατριάρχας και Αρχιερείς, δεν πρέπει τελείως

να παρρησιάζονται. Η δε συνοδική απόφασις ή επί του Κωνσταντινου

πόλεως Θεοδοσίου γενομένη, την οποίαν φέρει εις μαρτυρίαν Δημήτριος

ό Χωματεινός (παρά τή αυτή βίβλο) και ο Σπανός Αλέξιος, διά υπό

θεσιν άλλην έγινε, μνηστείας ανηλίκου δηλαδή, και όχι καθ' αυτό διά

τούτο. Όρα δε τον Βαλσαμώνα τον επί του αυτού Θεοδοσίου όντατό

τε Χαρτοφύλακα, και ταύτην την συνοδικήν απόφασιν συνθέμενον, ότι

δυσαρεστείται εις ταύτην, διό και την άποβάλλει, λέγων ότι, άναγκα

ζόμενος την έγραψε (σελ. 469, της αυτής). Όρα δε και σελ.216, όπου

Νικόλαος ο Κωνσταντινουπόλεως ς βαθμού λέγει ότι είναι ό, τοιούτος

γάμος, και ακολούθως έκώλυσεν αυτόν
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3. - Ούτε μικράν θεία, και την θυγατέρα της μικράς Ανεψιάς αυτής (ήτοι την εγγόνην της ά. Εξαδέλφης της Γυναικός

του) διατί είναι σ’ βαθμού, και τα γένη συγχέονται. (1)

Ανεμπόδιστοι,

-Α

ή άμφίβολοι. -- -

1. - Ένας και ο αυτός λαμβάνει β. Εξαδέλφην από άλλο γένος, και μετά τον θάνατό της, λαμβάνει την θυγατέρα της β'

Εξαδέλφης της Γυναικός του. Ότι είναι βαθμού ζ, είναι όμως άξιον ζητήσεως τούτο. (2)

Κεφ. ς, περί των έξ αγχιστείας διγενών γάμων, εις τους οποίους το ένα γένος δίδει κατά πλάτος δύω μέρη.

Έμποδισμένοι

ε Σ)

ς' βαθμού, και τα γένη συγχέονται (4)

Ούτε μεγάλην θείαν και ε:ι ιάν. Διά τί είναι σ’ βαθμού, και τα γένη: (5).

Ούτε μικράν θείαν και άνεψιάν. Διότι άγκαλά και ήνα ζ. ι

- Δύω Αδελφοι δεν παίρνουν δύω Αδελφάς. Επειδή είναι δ' βαθμού. Και τα γένη συγχέουσα

Ούτε παίρνουν Θείαν άπλήν και Ανεψιάν (ή το ανάπαλιν) επειδή είναι έ βαθμού, και τα γένη συγχέονται. (3

Ούτε δύω πρώτας Εξαδέλφας, ή το ανάπαλιν: δύω Αδελφαί δηλ. δεν παίρνουν δύω πρώτους Εξαδέλφους. Διατί είναι

βαθμού, όμως διά την σύγχυσιν των γενών εμποδίζεται (6)

Ανεμπόδιστοι,

Δύω δε άδελφοι παίρνουσι δύωδευτέρας εξαδέλφας εξ άλλου γένους

Εμποδισμένοι.

1.

2.

3.

» Θείος και άνεψιός δεν παίρνουν μητέρα, και θυγατέρα. Επειδή είναι δ' βαθμού,

- Ούτε δύωθείοι απλοί λαμβάνουσι τάς εδικάς των άπλας άνεψιάς. Επειδή και είναι σ’ βαθμού, και τα γένη συγχέονται (7).

Ούτε δύωάπλοί άνεψιοί παίρνουν τάς άπλάς θείας των διά τήν των γενών σύγχυσιν (8)

(1) Γίνονται γάρ σύννυμφας ή θεία και ή άνεψιά. Όπερ δεν είναι

ευπρεπές. "Η γαρ β'. Εξαδέλφη Θεία λέγεται προς την Θυγατέρα της

Δισεξαδέλφης της, ώς είπομεν.

(2) Διά τί συγχέονται τα γένη, και γίνονται Σύννυμφας ή Θεία και ή

άνεψιά. -

(3) Η μεν γαρ θεία και άνεψιά γίνονται σύννυμφας, οι δε άδελφοί

γίνονται ο μεν ένας, θείος του άλλου, ό δε, άνεψιός. Το όποιον δεν

είναι ευπρεπές Δί ό και όαγιώτατος Σισίνιος ό Πατριάρχης, με την περί

αυτόν σύνοδον τριάκοντα Επισκόπων, εμπόδισε τούτο σφοδρώς, και ώρι

σεν ότι, αν από τους δύω γάμους αυτούς φθάση να γένη ο δεύτερος, νά

χωρίζεται, κάν και παΐδας έχουσε, και όεύλογήσας αυτούς ιερεύς νά

καθηρεται (όρα σελ. 199 της ρηθείσης βίβλου)

(4) Γίνονται γαρ, αι μεν πρωτεξάδελφα, σύννυμφας, όπερ άτοπον.

Οι δε παίδες αυτών, από μεν τους πατέρας γίνονται πρωτεξάδελφοι,

από δε τάς μητέρας, δισεξάδελφοι, Όπερ ουκ ευπρεπές. Σημείωσα ότι

από τα συνοικέσια ταύτα, το δεύτερον αναιδώς γινόμενον πρότερον, ό

ροθες άγιώτατος, και σοφός τα θεία Σισίνιος εμπόδισε σφοδρώς να μη

γίνεται, με την περί αυτόν των τριάκοντα Επισκόπων ομήγυριν. Και

ότι αν φθάση να γένη, οι μεν τούτο ποιήσαντες, να μη δέχωνται εις

την εκκλησίαν, αν πρώτον δεν χωρισθούν καν και παιδία έχουν. Ο δε

ευλογήσας αυτούς ιερεύς, να καθήσεται. Την άπόφασιν ταύτην τού ά

γιωτάτου Σισινίου έβεβαίωσε και ό Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

μετά ταύτα Μιχαήλ ό Κηρουλάριος (τον οποίον ο αοίδιμος των Ιερο

σολύμων Δοσίθεος παρά τη δωδεκαβίβλω υπερθαυμάζει, ώς άγιώτατον

άνδρα και έναρετώτατου) υπερεπαινών, τον θείον Σισίνιον, ότι εσύναξε

τά τών θεοφόρων ανδρών κανονίσματα, και άκριβεστάτην τάξιν περί

των συνοικεσίων εξέθετο. Και στηλογραφίαν όνομάζει την απόφασίν του,

όντως άψευδή και άμώμητον (σελ. 209, τής ρηθείσης βίβλου). Eι δε και

ο Μανουήλ ό Κομνηνός εθέσπισεν, ότι άν τό τοιούτο συνοικέσιον φθάση

να γένη πρό έρωτήσεως, νά μή χωρίζεται, άλλά να επιτιμάται. Και αν

Νεόφυτος ο Κωνσταντινουπόλεως, και Θεοφάνης Ιεροσολύμων έδιώρισαν

το να γίνεται το τοιούτον συνοικέσιον, τι άπό τούτο; έχουν άρα νά

προτιμηθούν ούτο, όπου δεν είναι της εκκλησίας μας άγιοι, ούτε θεο

φόροι Πατέρες, από τους αγίους και θεοφόρους, μη γένοιτο 1 ο μέγας

της εκκλησίας άγιος, ό ουρανοφάντωρ, φημι, Βασίλειος, ό τα βάθη έρευνή

σας του Πνεύματος, κατά τον Θεολόγου, του οποίου ή γλώσσα είναι

νόμος εις την έκκλησίαν, κατά τον άγιον Σισίνιον, και ό φθόγγος των

ρημάτων, θεογράφοι πλάκες, δακτύλω εγκεχαραγμένα Θεού, λέγει, ώς

προείπομεν, ότι, όπου τα γένη συγχέονται, εκεί και ο γάμος είναι άθε

μιτος. Ομοίως ο Σισίνιος, όστις και αυτός ώς άγιώτατος και σοφός

τα θεία επαινείται από τον Κηρουλάριον, ώς είπομεν. "Ο Μιχαήλ ό Κη

ρουλάριος και αυτός άγιος άνδρας, ως μαρτυρεί ό Δοσίθεος, οι τρεις

ουτοι άγιώτατοι και θεοφόροι το τοιούτον συνοικέσιον εμποδίζουσιν, ως

συγχέον τά γένη, και αναθολούν τα συγγενικά αίματα, και ποιος άλλος

δύναται να εισακουσθή από αυτούς προτιμότερον; ή να ευρεθή νομοθέ

της ανώτερος; εις γάρ τα εξ αγχιστείας συνοικέσια, τούτο μόνον έζη

τείτο από τους παλαιούς, το να μην ακολουθή των γενών σύγχυσις.

Χριστιανοί αδελφοί, μή, παρακαλώ σας, μή, δι' αγάπην Θεού, βιάζετε

τους άγιους αρχιερείς, μεταχειριζόμενοι πολλάκις και εξωτερικά μέσα,

διά νά σάς συγχωρούν και μη θέλοντες τοιαύτα παράνομα συνοικέσια.

Λέγει γάρ ό προβηθείς άγιος Σισίννιος, ότι διά τάς παρανομίας αυτάς,

άκολουθούν σεισμοί, λοιμοί, λιμοί, πόλεμοι, άνομβρία, και άλλα θεϊκα

όργα καθ' ήμών. Και ότι, όσοι είναι εκείνοι όπου ζητούν να κάμνουν

τοιαύτα συνοικέσια, παρακινούνται όχι απαθώς, άλλά ή άπό δόξαν, και

πλούτον, ή ευγένειαν, ή κάλλος, ή από άλλο πάθος, Δι' ό και προκοπήν

δεν βλέπουν οι τοιούτοι, αλλ' ή οργή του Θεού κατοικεί εις τον οίκον

τους και τους εξολοθρεύει. Επειδή ευθύς από την αρχήν δεν παίρνουν την

ευλογίαν της πνευματικής μητρός των άγίας εκκλησίας, αλλά παίρνουν την

κατάραντης, ήτις έκκριζώνει τα θεμέλια των οίκων τους κατά τον Σειράχ,

«Κατάρα δε μητρός εκριζοί θεμέλια (κεφ. γ. 9). Μακάριοι δε είναι τη

αληθεία οι Αρχιερείς εκείνοι, οίτινες ούτε με δώρα, ούτε με άπειλάς και

φόβον ανθρώπινον πείθονται εις το να συγχωρούν τοιαύτα παράνομα

συνοικέσια. Οσοι δε και προσλάβουν ζημίαν, ή άτιμίας και πληγάς

υπέρ της φυλακής των θείων νόμων και κανόνων, ούτοι ομολογηταί εισι,

και μαρτυρικών στεφάνων τωόντι άξιωθήσονται.

(5) Γίνονται γαρ, ή μεν θεία και ανεψιά σύννυμφαι, οι

γίνονται αναμεταξύ των θείοι και άνεψιοί. Όπερ άτοπον.

(6) Γίνονται γάρ ή μεν θεία και ανεψιά σύννυμφα, οι δε άδελφοι

θείοι προς αλλήλους και άνεψιοί, όπερ άτοπον. Τούτον όμως τον γάμον

τινές δεν χωρίζουν άν φθάση να γένη πρό έρωτήσεως, λέγοντας ότι η

σύγχυσις των γενών επί μεν τους βαθμού πάντοτε πρέπει να παραφυ

δε άδελφοί

- - , ----- , -- -- -- - - - - -

λάττεται, επί δε του ζ. κάποτε να παραβλέπεται διά τό μάκρος.

(7) Ούτος ο γάμος ουκ όρθώς έσυγχωρήθη νά γίνεται. Τούτο μέν

διά τι είναι σ’ βαθμού, τούτο δε και διά τί συγχέει τα γένη. Για

νονται γαρ οι μεν θειοι άνεψιοι, από τις γυναίκας, και οι άνεψιοι θείοι,

από τους άνδρας, Ομοίως και οι γυναίκες

προς άλλήλας, όπερ ουκ ευπρεπές επί δε τών εξ αγχιστείας γάμων,

συγχωρείται μεν ό ς βαθμός, όχι όμως απλώς, αλλά αν δεν φέρη
σύγχυσιν, επειδή ό παρών φέρει σύγχυσιν, λοιπόν ουδε πρέπει να συγ

χωρήται διά το απρεπές. Τι γαρ διαφέρει τούτο, από εκείνο το παράνομον,

τόναλάβη ο θείος την άνεψιάν, και ο ανεψιός την θείαν και βέβαια τίπο

τε, ώστε καθώς εκείνο εμποδίζεται, έτζι πρέπει να εμποδίζεται και αυτό,

(8) Όσα είπομεν διά το ανωτέρω, ακολουθούν και εις το συνοικέ.

σιον τούτο. Δι’ό και πρέπει να εμποδίζεται, κάν τινες αυτό άκανονι.

στως συνεχώρησαν.

θεία και ανεψια γίνονται

57'
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Ανεμπόδιστος,

θείος δε απλούς και ανεψιός, λαμβάνουσιν, ο μεν θείος την θεία, ο δε άνεψιός την άνεψιάν, τ. γαρ είναι βαθμού, και τα

ήνα ζ' βαθμού, διά την σύγχυσιν όμως

Η δε των γενών φαινομένη σύγχυσις πα

τι ουδε την θυγατέρα του. Θυγατέρων γάρ τά

1. »

γένη άσύγχυτα μένουσι (1)

Εμποδισμένος,

1. » Δύω πρώτοι εξάδελφοι δεν παίρνουν δισμάμμην και δισεγγόνη». Διότι, άγκαλά και

τών γενών εμποδίζονται (2)

Ανεμπόδιστος,

1. - Δύω δε πρωτεξάδελφοι παίρνουσι θείαν και ανεψιά». Επειδή και είναι ζ' βαθμού,

αβλέπεται διά το μάκρος των βαθμών, -

2. • Ομοίως παίρνουν και δύο πρωτεξαδέλφας, Επειδή είναι ή βαθμού. Κοντά δε εις τα συνοικέσια ταύτα και τούτο πρέπει

να σημειώσωμεν, ότι δεν ήμπορείτινας νά πάρη την γυναίκα, ή την θυγατέρα, των προσώπων εκείνων, τα οποία εις γά

μον νά λάβη δεν ήμπορεί -

Οθεν,

1. - Δεν δύναται τινας να πάρη την γυναίκα του πατρός του, κάν και πολλάς αυτός έχη, ή του πάππου του, ήτοι την μητρυ

άντου (3), Διά τί ουδε την μητέρα του παίρνει, ούτε την μάμμην του, ά. γάρ και β' βαθμού είναι με αυτάς, και μήτηρ

και Μάμμη αυτού αύτα λογίζονται

2. » Ούτε την Πενθεράν του. Ότι ουδε την μητέρα του,

3. » Ούτε του αδελφού την γυναίκα. Ήτοι την νύμφη» του, ότι ουδε την αδελφή του παίρνει

4. » Ούτε την γυναίκα του θείου του. Ότι ουδε την θείαν --

5. - Ούτε την με άλλον άνδρα θυγατέρα της μητρυιάς του. Ότι ουδε την αδελφή του,

6. » Ούτε την νύμφη του υιού του, ή του έγγόνου του, ή του δισεγγόνου του. "

ξιν αύται έχουσι προς αυτόν.

7. » Ούτε την προγόνη» του. Ήτοι την θυγατέρα, ή έγγόνη, ή δισεγγόνην της γυναικός που έχωρίσθη, τας οποίας έγέννησε

με άλλον άνδρα, ή προ του να την πάρη γυναίκα, ή ύστερα αφού την επήρεν. Επειδή και έχουσι θυγατέρων τάξιν προς αυτόν,

8. » Τάδε παιδία όπου γεννηθούν από τα προγονοαδέλφια, τα κοινώς Μιλαδέλφια λεγόμενα, λέγουσι τινες ότι αυτά παίρνονται

άνεμποδίστως. Επειδή και η συγγένεια των τοιούτων Μιλαδελφίων εις μόνα αυτά μονοπροσώπως φυλάττεται, και δεν παίρ

νονται, όχι δε και εις τά παιδίατων το οποίον είναι αμφίβολο, και άξιον ζητήσεως. Αιμομιξία γάρ άκολουθεί. Διότι η συγ

γένεια αύτη εξ αίματος είναι, καν από δύω πατέρας και μητέρα μίαν, κάν το ανάπαλιν, από δύω μητέρας και ένα πατέρα

τα τοιαύτα αδέλφια γεννηθούν,

9. » Και τούτο πρέπει να ήξεύρωμεν, ότι οι γονείς του γαμβρου και της νύμφης, πρώτοι συμπενθεροι λογίζονται. Οι δε γονείς

του πρώτου εξαδέλφου αυτών, του γαμβρού δηλ. και της νύμφης, λέγονται δεύτεροι συμπενθεροι. Οι δε του δευτέρου αυτών

εξαδέλφου γονείς, τρίτοι συμπενθεροι, και οι μεν πρώτοι συμπενθεροι, τάς πρώτας συμπεθεράς δεν παίρνουν, ούτε τάς δευ

τέρας, αλλά τάς τρίτας. Αλλ' ουδέ άδελφάς, ή πρώτας εξαδέλφας λαμβάνουσιν, οι πρώτοι συμπενθεροι. Οι δε δεύτεροι

συμπεθεροι παίρνουν τάς δευτέρας, και τρίτας συμπεθεράς

--

νε ν γν φ ν Α -

Η συγγένεια αύτη είναι όταν τρία ξένα γένη συγγενεύσουν
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ένα γένος. Η μεν Αννα, έπήρε τον Πέτρον δού δύο γένη, ο

Κεφ. ζ. Περί συγγενείας της εκ τριγενείας γιομέας

διά γάμου αναμεταξύ των οιον, Αννα και Θωμάς, αδέλφια, ιδού

δε Θωμάς, έπήρε την Μάρθα, ιδού τρία γένη (4). Οι μένουν

(1) Ει δε προλάβη ο θείος και πάρει την άνεψιάν, ο ανεψιός ύστε

ρον δεν ημπορεί να λάβη την θείαν, διά την σύγχυσιν των γενών. Ού

τοι οι γάμοι κατά τους περισσοτέρους συγχωρούνται να γίνωνται. Διά

τι ασύγχυτα μένουν τα γένη, κάν Μιχαήλ ό Χούμνος και Μητροπολίτης

Θεσσαλονίκης το τοιούτον εμπόδισε, των περισσοτέρων όμως γνώμη έπι

κρατεί, Εγένετο δε και πρόσταξις του βασιλέως Αλεξίου του Κομνηνού,

επί ερωτήσει Βάρδα του Ξηρού, συγχωρούσα τούτο κατά τον Βαλσαμώ

να (σελ. 466. της Γιούρι Γραικ).

(2) Γίνεται γαρ ή δισεγγόνη νύμφη εις την μάμμην, και δισεγγόνη

ένταυτώ, όπερ άτοπον. Και τα παιδίατων, διά μεν τους πατέρας, γί

νονται δισεξάδελφοι, διά δε τις μητέρας γίνονται προς αλλήλους θείος

και ανεψιός, όπερ ουκ ευπρεπές

(3) Μητρυιά, όχι μόνον ή του πατρός λέγεται γυναίκα, άλλά και ή

του πάππου, και προπάππου, άλλοι δε λέγουσι την του πάππου μεν

μητρυιομαμμην, την δε του προπάππου, μητρυιοδισμάμμην

(4) Εκείνοι όπου θέλουν να ευρίσκουν τους βαθμούς εις την εκ τριγε

νείας συγγένειαν, είναι χρεια νά ενθυμούνται τά κοινά ιδιώματα τής

εξ αίματος συγγενείας. Ήτοι τό να ευρίσκουν την αρχών του γένους,

και τις γεννήσεις να μετρούν. Ομοίως να. ενθυμούνται και τα κοινά

ίδια της εξ αγχιστείας διγενούς Ίγουν, "Ότι ή του αδελφού μου γυ

ναίκα είναι και εμού αδελφή, διά την εις μίαν σάρκα του αδελφού μου

μετ' αυτής συνάφειαν. Και ότι, όταν η αδελφή της γυναικός του αδελ

φούμου θεωρήται προς εμένα, είναι ο βαθμού. Διατί τότε ο αδελφός μου
-

έρχεται προς εμένα, και γινόμεθα δύω βαθμοί τέλειοι, ή δε νύμφημου

πηγαίνει με την άδελφήν της, και γίνονται και εκείνα δύω βαθμοί τέ

λειο, τα όποια ταύτα επομεν προλαβόντως. Κοντά δε εις ταύτα πρέ

πει να ενθυμούνται, και τούτο το ξεχωριστών ιδίωμα της εκ τριγε

νείας συγγενείας. Ήγουν, Ότι από τα τρία γένη, όπου ενώνονται εις

την συγγένειαν αυτήν. Τα μεν δύω αδέλφια όπου προείπομεν, η Αννα

και ο Θωμάς, λέγεται μέσον γένος. Ο δε Πέτρος και η Μάρθα, λέγον

τα άκρα γένη. Οπόταν λοιπόν τα γένη αυτά ακολουθήση να υπανδρευ

θούν ένα με το άλλο, τότε εκείνος όπου θέλει να ήξεύρη, αν παίρνων

ται, ή όχι, πρέπει να στοχάζεται το μέσον γένος, και όσον περισσό

τερον μακρύνουν από αυτό, τόσον και παίρνονται. Όσον δε κοντεύουσα,

τόσον και εμποδίζονται. Λόγου χάριν εις το ανωτέρω παράδειγμα, "Αν

ο Πέτρος, μετά τον θάνατον του Θωμά και της Αννης, ζητήση να

πάρη την γυναίκα του γυναικαδέλφου του Μάρθαν, εμποδίζεται. Συγχω

ρείται δε να πάρη την γυναικαδέλφην του γυναικαδέλφου του Μαρίαν.

Διά τί αυτή περισσότερον απέχει από το μέσον γένος, παρά ή Μάρθα

Εκείνη γάρ ήταν β' βαθμού. Αύτη δε είναι δ. προς τον Πέτρου. Ο

γαρ Πέτρος και η Μάρθα, επειδή και έσμιξαν με τα δύο αδέλφια, ξε

χωριστών βαθμών δεν έχουσε. Διά τι το ανδρόγυνον κανένα βαθμών δεν

έχει προς εαυτό, ώς είπομεν εν τη αρχή. Το όποιον αξίωμα πρέπει να

ενθυμάται τινάς, ώς αναγκαίου και χρησιμώτατου εις την εκ τριγενείας

ταύτην συγγένειαν, αλλά λογίζονται και αυτοί ως αδέλφια, και τον β'

βαθμών των αδελφών έχουσιν. Όταν δε ο Πέτρος πάρη την αδελφήν της
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παλαιοί βαθμούς εις την συγγένειαν ταύτην δεν έβαλον, αλλά εκείνα μόνα τα συνοικέσια παρετήρουν, όσα ο νόμος εμπόδισεν.

Εμπόδισε δε ο νόμος ένα και μόνον συνοικέσιον εις την συγγένειαν αυτήν. Ήτοι το να μην λαμβάνη τινάς άνδρας την γυνα

κα του Προγονού του, ή γυνή τον άνδρα της Προγονής της, το οποίον είναι βαθμού πρώτου τή έπνοια. Οι δε μεταγενέστεροι

έβαλον και εις ταύτην βαθμούς, και έως μέν τον γ' βαθμών εμπόδισαν τους γάμους αυτής, όσοι δε γάμοι υπερβαίνουν τον γ.

και είναι δ' βαθμού, ή έ. ή ς" και καθεξής είναι ανεμπόδιστοι,

Εμποδισμένοι -

1. » Δεν λαμβάνει τινάς Μητρυιός την γυναίκα του Προγονού του. Διά τι είναι βαθμού ά.

2. » Ούτε το ανάπαλιν παίρνει Μητρυά τον άνδρα της Προγονής της. Διά τι είναι βαθμού ά ταύτα γάρ είναι που ο νόμος

ρητώς έμπόδισε. --

3. » Ένας και ο αυτός δεν παίρνει την Αδελφή, και την Προγονήν του Γυναικαδέλφου αυτού. Οιον, ο Θωμάς έχων γυναίκα

την Μάρθαν μετά τον θάνατόν της δεν παίρνει την Μαρίαν την προγονήν του Γυναικαδέλφου του. Διά τι είναι γ' βαθμού,

Αυτός μεν με την Αδελφήν και γυναικάδελφον β', ο δε γυναικάδελφος με την Προγονήν ένας (1)

4. » Ούτε άπλήν Ανεψιάν, και την γυναίκα του απλού Θείου της. Διά τι είναι γ' βαθμού (2)

5. » Ούτε Ανδραδέλφη» και Νύμφη». Διά τι είναι β’ βαθμού (3)

6. » Ένας και ο αυτός Μητρυιός δεν παίρνει την Προγονήν της αυτού Προγονής. Διά τι είναι β' βαθμού και έχει τόπον

Πάππου προς αυτήν

7. » Ο Γυναικάδελφος δεν παίρνει την δευτέραν γυναίκα του άνδρός της Αδελφής του, ήτοι του Γαμβρού του, μετά τον θά

νατον της Αδελφής του. Επειδή και είναι βαθμού β. - --

8. » Πατήρ και Υιός δεν παίρνουν Ανδραδέλφη» και Νύμφη», διά τι είναι γ' βαθμού. Ένας μεν, ο Πατήρ και Υιός, δύω δε, ή

Ανδραδέλφη και Νύμφη.

9. » Δύω άδελφοι δεν παίρνουν Μητρυιάν και προγονή». Διά τι είναι βαθμού γ.

10. Ούτε Πενθεράν και Νύμφη». Διά τι είναι παρομοίως βαθμού γ.

Ανεμπόδιστοι,

» Ένας και ο αυτός παίρνει άδελφή, και Ανδραδέλφη της Γυναίκαδελφής του. Οιον, αν ο Ιωάννης πάρη Μάρθαν την ά

δελφήν της Μαρίας. Και την Μαρίαν επήρεν ο Πέτρος, έχουσαν άδελφήν την Σαλώμη». Ο αυτος Ιωάννης παίρνει και

την Σαλώμη, την Ανδραδέλφη της Γυναίκαδελφής του Μαρίας, Διά τι είναι βαθμούδ.

Δύω Αδελφοι πέρνουσι Νύμφη» και Ανδραδέλφη». Διά τι είναι βαθμού δ.

• Ομοίως παίρνουσι Μητρυιομάμμην και Προγονοεγγόνην της θυγατρός αυτής. Επειδή είναι βαθμού δ.

Ομοίως παίρνουσι Μητέρα και την Προγονήν της Θυγατρός αυτής. Διά τι είναι βαθμού δ.

Ομοίως παίρνουσί. Προγονη» και Ανεψαν μιάς και της αυτής Μητρός και Θείας ούσης, Επειδή και είναι βαθμού ς", τα

μεν δύω Αδέλφια βαθμοί δύω. Η Θεία με την Ανεψιάν της τρεις. Η αυτή πάλιν Θεία, καθ’ ο λογίζεται και Μή

τηρ της προγονής της, άλλος ένας βαθμός. Ιδού τι βαθμοί -

» Ο Πατήρ παίρνει την Γυναικαδέλφην του Γυναικαδέλφου του Υιού του. Οιον, αν ο Θωμάς πάρη την Μαρία, την Αδελ

φήν του Πέτρου, ο Πατήρ του Θωμά παίρνει την Μάρθαν άδελφήν της Αννης, Γυναικος του Πέτρου. Επειδή και είναι

βαθμού έ, ένας μεν ο Πατήρ και ο Υιός, δ. δε ο Γυναικάδελφος με την Γυναικαδέλφην

P

7. » Γαμβρος και Γυναικάδελφος παίρνουν Θείαν, και Ανεψιά». Επειδή είναι βαθμού έ:

8. - Δύω Αδελφών ο Γυναικάδελφος και Γυναικαδέλφη, παίρνει ένας την άλλη. Οιον, Θωμάς και Παύλος αδέλφια. "Η Γυ

Γυναικαδέλφη του Θωμά, παίρνει τον Γυναικάδελφον του Παύλου Πέτρον. Διά τι είναι βαθμούς, δύω μεν από τα Α

δέλφια δ' δε από τον Γυναικάδελφον και Γυναικαδέλφη».

9. · Μητρυός και Προγονος παίρνουν Θείαν άπλήν και Ανεψιάν. Διά τι είναι βαθμού δ.

Εκείνος δε όπου αλλάζει τά Δακτυλίδια και τα Στέφανα, ήτοι ο Κουμπάρος, καμμίαν συγγένειαν δεν έχει με το άνδρόγυ
α η αν -- αν ν - η » ν ν κ τα α Λ ν Α ν

νον. Όθεν και όταν χηρεύση το ένα μέρος από αυτό, το παίρνει εις γάμον. Πρέπει δε ο Κουμπάροι, νά ήναι ορθόδοξοι, και

όχι άπιστοι, ή αιρετικοί κατά τον Συμεών τον Θεσσαλονίκης κεφ. σπί, ούτε να ήνα Μοναχοί, και άρα την υποσημ. του γ' της δ.
ν

Κεφ. ή. Περί της εκ του άγιου Βαπτίσματος συγγενείας,

Η συγγένεια αύτη είναι όταν αναδεχθή τίνας παδιον απο του αγίου Βαπτίσματος Ο γάρ τούτο αναδεχόμενος, πνευματικόν

του Υιον τούτο ποιεί, και πλέον κοντήτερος, και οικειότερος συγγενής και Πατήρ γίνεται με αυτό, παρά όπου είναι ο σαρκικός

του Πατήρ Επειδή όσον είναι ανώτερον το Πνεύμα από το σώμα, τόσον οικειοτέρα είναι και η συγγένεια του πνεύματος από
- - -- - ν --

της σαρκός. Όθεν κατά τούτον τον λόγον της οικειότητος λέγει ο γγ. κανών της οικουμενικής ς", ότι η κατά Πνεύμα συγγέ

πρέπει να ακυρωθή, ώς άλογος και παράνομος. Και άρα εις την υποση

μείωσιν τού ά της έν Σαρδική.

(2) Όσα είπομεν διά το πρότερον συνοικέσιον, προσάρμοσου και εις

το παρόν. Παράνομος γαρ είναι ή συνήθεια, όπου τούτο έσυγχώρησε,

και δια τούτο πρέπει να εμποδίζεται

(3) Το συνοικέσιον τούτο γ' βαθμού λέγει να ήναι ο ’ρηθείς Αλέξιος

γυναικος του γυναικαδέλφου του, τότε λύονται τα άνδρόγυνα, και γίνονται

χωριστά τα δύω αδέλφια του ενός γένους, και τα δύω αδέλφια του αλ

λου γένους, και φαίνονται οι βαθμοί τέλειοι, δ', δηλαδή,

(1) Ουκ ορθώς λέγει ο Σπανός Αλέξιος εις το περί συνοικεσίων, ότι

το συνοικέσιον τούτο ή συνήθεια έσυγχώρησε να γίνεται. Κατά γαρ το

β. βιβλ. των Βασιλικών τίτλ. ά. ή συνήθεια εκείνη όπου εναντιώνεται
-- - - ν - - - - ν - -- - - -

εις έγγραφον νόμον, πρέπει να ακυρώνεται. Επειδή δε ή συνήθεια αύτη

εναντιώνεται εις τους μεταγενεστέρους νομοθέτας όπου ένομοθέτησαν έως

τον γ' βαθμών να εμποδίζωνται τα εκ τριγενείας συνοικέσια. Διά τούτο

ουκ ορθώς β', γαρ μόνον εστίν. Επειδή γαρ ή Ανδραδέλφη με την Νύμ

φην είναι β’ βαθμού, και αυτός σμίγωντας με την Ανδραβέλφην προ

τερον, τον ίδιον βαθμόν έχει προς την Νύμφην, διά την εις μίαν σαρ

και μετ’ εκείνης ένωσιν.
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νεια είναι μεγαλητέρα της σαρκικής. Μερικοί δε (1) ακούοντες τον παρόντα κανόνα, δεν τον ένόησαν τοιουτοτρόπως, κατά την

ποιότητα της οικειότητος, αλλά τον ένόησαν κατά τη ποσότητα τών ε: Δΐδ, και εξάπλωσαν την εκ του Βαπτίσματος

συγγένειαν έως εις τον ζ. βαθμό. Αλλοι δε και αυτόν τον ή, έμπόδισαν, περισσότερον παρά εις την εξ αίματος συγγένειαν

(2) Εις τούς περισσοτέρους όμως τούτο δεν αρέσει, ώς λέγει ο Βλάσταρς (στοιχ. β.), αλλά αρέσει εις αυτούς να εμποδιζων

τα εκείνα μόνον τά πρόσωπα, όπου εμπόδισεν ο νόμος. Εμπόδισε δε ο νόμος, όχι τους εκ πλαγίου συγγενείς, τους Αδελ

ούς δηλ. και Αδελφάς του Αναδόχου και Αναδεκτού, αλλά μόνον τους κατά βάθος. Και τούτους, όχι έως του ή βαθμού,

άλλ’ έως του γ. ήτοι το να μην ήμπορη ο Ανάδοχος να πάρη την Αναδεκτήν του. Ούτε την Μητέρα, ή την Θυγατέρα αυ
τής, άλλ' ούτε ο Υιός του Αναδόχου είπα νά πάρη εις γυναίκα καμμίαν άπό τάς τρεις αυτάς λοιπόν

Έμποδισμένοι

1. » Δεν δύναται νά πάρη ο Ανάδοχος (ή ο σαρκικός του Υιός) την Αναδεχτήν του. Διά τί αύτη προς μεν αυτόν είναι θυ

γάτηρ πνευματική και ά. βαθμού, προς δε τον Υιόν του είναι Αδελφή πνευματική, και ακολούθως β' βαθμού,

ι
Θείος πνευματικός προς αυτήν, και άκολούθως είναι γ.

. » Ούτε την Μητέρα αυτής, ή την Θυγατέρα. Διά τί είναι β' βαθμού (3)

» Δεν δύναται κανένα από τα Παιδία του Αναδόχου να πάρη την Μητέρα του Αναδεκτού του Πατρός των. Επειδή και

λογίζονται. Ανέψα προς αυτήν και είναι βαθμού γ. (4),

. - Ούτε δύναται κανένα Παιδίον νά πάρη την Θυγατέρα της. Αναδεκτής του Πατρός του (ή το άνάπαλιν), διά τι λογίζεται

βαθμού,

--

Ανεμπόδιστοι,

παίρνει την Συντέκνισσα» του Αδελφού του.

βαθμού διά την εκ πλαγίου συγγένεια»,

παίρνει την Αδελφήν του Αναδόχου,

» Ομοίως και ο Αδελφός του Αναδόχου παίρνει την Αδελφήν του Αναδεκτού, και αντιστρόφως ο Aδελφός του

. - Ο Σύντεκνος παίρνει του Συντέκνου του την Αδελφήν κατά τον Βλάσταριν. Η αντιστρόφως, ο τού Συντέκνου Αδελφός

. » Ο σαρκικός Υιός του Αναδόχου παίρνει την σαρκικήν Αδελφήν του Αναδεκτού. Κατά τους περισσοτέρους γάρ, ουδενός έστι

Αναδεκτού

- Δύω πνευματικά αδέλφια έχοντα ένα ανάδοχο, παίρνουν δύω σαρκικάς Αδελφάς,

Έμποδισμένοι.

» Ανίσως δε δύω Παιδία άρσενικών και θηλυκών, μη έχοντα συγγένειαν σαρκική», βαπτισθούν από ένα "Ανάδοχο,
ν

ταύτα δεν

παίρνονται. Διά τί είναι Αδελφοί πνευματικοί, κατά τον άγιώτατον Σισίνιο, και β' βαθμού (5)

(1) Ούτοι είναι Νικόλαος ό Πατριάρχης, "Ο Βαλσαμών εν ταις άπο

κρίσεσε προς τον Μάρκον Αλεξανδρείας, Ιωάννης ο Κίτρους έντας προς

Κωνσταντίνου Καβάσιλαν αποκρίσεσι. Δημήτριος ό Χωματεινός εν τώ πε

ρι βαθμών. Νεόφυτος ο Κωνσταντινουπόλεως. Και Θεοφάνης Ιεροσολύμων.

Απαντες εν τώ Γιούρι Γραικορ. περιεχόμενο, και Μανουήλ τις Ιεροδιά

κονος, και μέγας χαρτοφύλαξ της μεγάλης έκκλησίας, επί "Ιερεμίου ών,

του Πατριάρχου, τούτο συνομολογεί, εν τή περί συνοικεσίων συντόμω

διδασκαλία του,

(2) Οι της συγγενείας ταύτης βαθμοί μετρούνται τοιουτοτρόπως, ΟΑ

νάδοχος, προς μεν την ανάδεκτών του, είναι βαθμού ά προς δε τους

γονείς του, είναι βαθμού β. προς δε τους αδελφούς αυτού βαθμού γ. οι δε

υιοί αυτού, προς μεν τον αναδεκτόν του, είναι βαθμού. β. προς δε τους αδελ

φους αυτού, βαθμού δι, ούτωφησινό Αρμενόπουλος βιβλ. δ. κεφ.ς".

(3) Σημείωσα ότι Λέων και Κωνσταντίνος οι βασιλείς εν τη εκλογή

των νόμων (τίτλ. κή. σελ. 130 της Γιούρι Γραικορ) λέγουν, ότι αν λά

βη τις γυναίκα την Συντέκνισσάν του, ή σμίξη με αυτήν σαρκικώς, νά

χωρίζεται πρώτον από αυτήν και έπειτα να κόπτεται ή μύτη εκείνου,

και εκείνης. Πώς δε ούτοι κανονίζονται, όρα εις τα επιτίμια του Νη

στευτού,

(4) Έως εις τον τρίτον τούτον βαθμόν εμπόδισεν ό νόμος τούς κατά

βάθος συγγενείς εις την Πνευματικήν ταύτην συγγένειαν, με τον όποιον

συμφωνούσι και οι περισσότεροι, ώς είπομεν. Ο δε Νεόφυτος Πατριάρ

χης και το σημείωμα το γεγονός επί του Πατριάρχου Νικολάου, έμπό

δισαν την συγγένειαν ταύτην, έως εις τόν ή βαθμον, ώς είπομεν' οιον

όΈγγονος του αναδόχου, (ή του Αναδεκτού) δεν παίρνει την Θυγατέρα

της Aναδεκτής,(ή του Αναδόχου) διά τί είναι βαθμού δ. ό Έγγονος

του Αναδόχου δεν παίρνει την Εγγόνην της Aναδεκτής του Πάππου. Διά

τί είναι βαθμού έ. ό Δισέγγονος του αναδόχου δεν παίρνει την έγγόνην

ής αναδεκτής του πάππου του, διά τί είναι βαθμούς. και καθεξής.

Ο δε Ιωάννης ό Κίτρους θέλει να εμποδίζονται και οι εκ πλαγίου βαθ

μοί εις την εκ του βαπτίσματος συγγένειαν. (σελ. 325. τής Γιούρ. Γρα

κορ). Όμως η ψήφος των περισσοτέρων κρατεί,

- (5) Τούτο το συνοικέσιον θαυμάζω πώς έσυγχώρησαν να γίνεται ότι

Ιερεμίας, και Νεόφυτος οι Πατριάρχα, προβάλλοντες τάχα ότι τούτο

να φυλαχθή είναι αδύνατον, με το να βαπτίζη πολλάκις ένας και ό αυ

τός ανάδοχος, ένα αρσενικών παιδίον, τυχόν εις την Κωνσταντινούπο

λιν, και άλλο θηλυκόν εις την Βενετίαν, τα όποια τυχαίνει να αντα

μωθούν και τα δύω εις την Κωνσταντινούπολιν, ή εις την Βενετίαν, και

να υπανδρευθούν. Αλλά τούτο ήμπορεί να ακολουθήση και εις δύω αδέλ

φια σαρκικά. Ενδέχεται γάρ ένας σαρκικός αδελφός να φύγη μικρός από

τον τόπον του, και να διατρίβη εις άλλον μακρυνόν τόπον, ύστερον δε

να έλθη εις τον αυτόν τόπον και η σαρκική άδελφή του, ή σκλαβωθεί

σα, ή κατά άλλην περίστασιν, και έτζι μη γινώσκοντα ότι είναι αδέλφια,

να υπανδρευθούν. Όθεν άνισως τούτο γένη εις τά σαρκικά αδέλφια, χω

ρίζεται το συνοικέσιον εξάπαντος. Πόσω μάλλον χωρίζονται τα πνευμα

τικά άδέλφια, άν τύχη να υπανδρευθούν, χωρίς να λογισθή εις τό ού

δεν, ή εν άγνοια αυτών ένωσις; όσω και μείζων είναι ή κατά πνεύμα

συγγένεια από την κατά σάρκα. Διά τούτο γαρ και ό νθ. της σ', προ

στάζει, νά μή γίνωνται βαπτίσματα εις ευκτηρίους οίκους, άλλ' εις τάς

καθολικής εκκλησίας, διά να καταγράφωνται εκεί παρά των Ιερέων τα

ονόματα των αναδόχων, και αναδεκτών, και ο χρόνος, και διά νά ένα

μάρτυρες τών βαπτιζομένων πολλοί, και εκ τούτων άπάντων, εις κάθε

καιρόν να μην ήμπορη νά γένη το άτοπον τούτο, να παίρνωνται τα πνευ

ματικά αδέλφια, ή μετ' αλλήλων, ή μετά του αναδόχου, καθώς τώρα συ

νεθίζουν να κάμνουν και εις την Μοσχοβίαν, την καταγραφήν ταύτην,

και είθε να επιμεληθούν οι άγιοι αρχιερείς, εις τό νά ενεργήται και εις

τάς εδικάς των επαρχίας, μία τοιαύτη άγια συνήθεια προς ασφάλειαν.

Οτι δε τα έξι ενός αναδόχου αδέλφια πνευματικά, δεν δύνανται, ούτε

να υπανδρευθούν ένα με το άλλο, ούτε να αρραβωνισθούν, βεβαιοί και

ό Λέων, και Κωνσταντίνος οι βασιλείς (εκλογ. των νόμων τίτλ. ιβ. σελ.

102 του β. βιβλ. της Γιούρι Γραικορ). Διά νά μή ακολουθούν λοιπόν

αυτά τα άτοπα, είναι καλόν και επωφελές να φυλάττεται πανταχού

εκείνη ή όρθή και φρονιμη συνήθεια, όπου γίνεται εις μερικούς τόπους

της Ανατολής. Ήγουν, το να μη βαπτίζουν τα παιδία ξένοι άνθρωποι

από άλλην πατρίδα, ούτε από άλλο γένος και συγγένειαν, κάν και ήναι

όρθόδοξοι. Αλλά να τα βαπτίζουν οι ίδιοι συγγενείς, οι κατά σάρκα

των βαπτιζομένων παιδίων, θείοι, χάριν λόγου, ή εξάδελφοι πρώτοι,

ή δεύτεροι, και οι άλλοι συγγενείς οι εμποδισμένοι εις γάμου. Επειδή

αυτοί έχοντες την κατά σάρκα συγγένειαν, και δι' αυτήν εμποδιζόμενοι

να μην υπανδρευθούν, ακολούθως εμποδίζονται να μην υπανδρευθούν και

διά, την κατά Πνεύμα συγγένεια. Και ούτω δεν πίπτουν τις κάμ

μίαν παρανομίαν.
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2. » Δεν δύναται τινάς να πάρη την γυναίκα του πνευματικού αδελφού του. Διά τί άδελφός λογίζεται και αυτής, διά την μετα

της εις μίαν σάρκα του αδελφού του συγγένεια. Και είναι β’ βαθμού,

3. • Ομοίως αν ο μεν άνδρας βαπτίση ένα παιδίον, ή δε γυναικά του άλλο, τα παιδια ταύτα δεν παίρνονται. Διά τί φαίνεται ότι

ένας άνάδοχος τά εβάπτισε, με το να λογίζεται μία σάρξ το άνδρόγυνον.

4. • Ομοίως και την άναδεκτήν του πεθερού δεν παίρνει ο γαμβρός. Επειδή και λογίζεται άδελφή της αποθανούσης γυναικός

του. Δύω δε άδελφάς σαρκικάς, ή πνευματικάς ένας α ο αυτός δεν λαμβάνει ποτέ,

Ανεμπόδιστοι ή Αμφίβολ. -

1. - Εάν δε ο πεθερός μεν βαπτιση το ένα παιδίον, ο δε γαμβρός το άλλο, τα παιδια ταύτα παίρνονται. Διά τί ο Πενθερος

προς τον γαμβρόν πίπτει εκ του πλαγίου. “Ως λέγουσι τινές. Όμως ο πεθερός προς τον γαμβρόν κατά βάθος λογίζεται

και όχι εκ πλαγίου. Διά την του γαμβρου αυτού μετά της θυγατρός αυτού εις μίαν σάρκα ένωσιν. Όθεν αμφίβολον το

τοιούτόν έστι συνοικέσιον, και άξιον ζητήσεως.

Σημείωσα δε, ότι εάν τινας αναδεχθή το παιδίον του, χωρίζεται από την γυναικά του. Διά τί έγιναν πνευματικά αδέλφια με

αυτήν, ώς λέγει ο Βλάσταρς (στοιχ. β'). Ομοίως σημείωσα ότι οι ανάδοχοι πρέπει νά ήναι ορθόδοξοι, και όχι ποτέ άπιστοι,

ή αιρετικοί, κατά τον Θεσσαλονίκης Συμεών κεφ. σπ’ δίδ και ο Βαλσαμών (άποκρισ. λβ.) σφοδρώς εμποδίζει το να γίνωνται

ανάδοχοι ορθοδόξων παιδιων Λατίνοι, ή Αρμένιοι, ή Νεστοριανοί, και άλλοι τοιούτο. Και ότι οι τοιούτο συγχωρήσαντες να γένη,

ακοινώνητοι πρέπει να γίνωνται, ώς τους άκοινωνήτος αιρετικούς συγκοινωνήσαντες (1), Ηλίας δε δΚρήτης Μητροπολίτης γράφων

περί αναδόχων πρός τινα Διονύσιον Μοναχών, λέγει. «Οτι αν οι ανάδοχοι ήξεραν ακριβώς, εκείνα όπου διορίζει ο Αρεοπαγίτης

» Διονύσιος νά έχουν οι ανάδοχοι, και την φροντίδα, και φύλαξη, όπου χρεωστούν να δείχνουν εις τον αναδεκτόν τους (ο γάρ

» Αρεοπαγίτης Διονύσιος (κεφ. ζ. περί εκκλησ. ιεραρχ) λέγει, ότι, όταν ο ανάδοχος εις το βάπτισμα λέγη. Αποτάσσομαι τώ

σατανά, και συντάσσομαι τώΧριστώ, φανερώνει τούτο. Εγώ ομολογώ, ότι θέλω καταπείσω το παιδίον τούτο με την διδασκα

λίαν, και καλήν παίδευσιν, όπου έχω να του κάμω, να αποταχθή αυτός άφ' εαυτού τον διάβολο, και τα έργα του, όταν έλθη

εις το τέλειον λογικών, και να συνταχθή με τον Χριστόν, και να ομολογήση της Θείας ταύτας ομολογίας), αν λέγω, και ήξευ

•ραν τούτο, με μεγάλη δυσκολίαν ήθελαν βαπτίζουν, κάν και θερμώς ήθελαν προσκαλούνται εις τούτο. Επειδή όμως τούτο

δεν γνωρίζουν, λέγει, και επειδή συνήθεια επεκράτησε νά βαπτίζουν και γυναίκες, δεν είναι έμποδισμένον αν ο άνδρας βαπτιση

ενός το πρώτον παιδίον, και, λείποντος του άνδρός, νά βαπτιση και η γυναικάτου το δεύτερον» (σελ.340 της Γιούρι Γραικορ),

πλην τά παιδία ταύτα εις γάμον δεν παίρνονται, ώς προείπομεν. Μόνος δε ο άναδεχόμενος το παιδίον τινός, ονομάζεται σύντε

κνος, και όχι και οι αδελφοί αυτού, κατά τον Χαρτοφύλακα Πέτρον (σελ. 369, της αυτής) όρα και την υποσημείωσιν τούς" της

έν Καισαρεία, - -

Κεφ. θ. περί της εξ υιοθεσίας συγγενείας,

Η εξυιοθεσίας συγγένεια είναι, όταν τινές, και μάλιστα άτεκνοι όντες, κάμνουν τινά υιόν τους θετών, εις παρηγορίαν της

άτεκνίας των, και εις κληρονομίαν της περιουσίας των. Όταν όμως κάμνουν αυτόν υιόντους, όχι με λόγια ψιλά, αλλά κατά νό

μον τον πρέποντα, μετά τελετής ιερών ευχών, κατά την κό, νεαράν Λέοντος του Σοφού. Διά ταύτης γαρ της συγγενείας, οι μεν

υιοθετούντες τάξιν γονέων λαμβάνουν, οι δε θετοί υιο, τάξιν παιδίων, και εις γάμου κοινωνίανάναμεταξύ των δεν έρχονται Πρέπει

δε να ήναι εκείνος που κάμη υιον θετόν εις τελείαν έφηβότητα και ηλικία, κατά τον Αρμενόπουλον (βιβλ. β. τίτλ. θ.), ήτοι

δεκαπέντε, ή ς". χρόνων, και μεγαλήτερος εις την ηλικίαν από τον υιοθετούμενον. Ο μεν ουν νόμος (βιβλ. 17) παρά τώΒλά

σταρ, εμποδίζει από το να λαμβάνη ο Θετος Υιός (καν και αυτεξούσιος γένη) την γυναίκα του θετού του Πατρός, ούτε ο

θετός Πατήρ να λαμβάνη την γυναίκα του θετού του Υιού. Επειδή, ή μεν έχει Μητρός τάξιν προς τον θετόν Υιόν, ή δε, Νύμ

ς προς τον θετών Πατέρα, και είναι ά. βαθμού. Αλλ' ούτε την Θυγατέρα ή την προγονήν του θετού Πατρός του, λαμβάνει

οθετος Υιός. Επειδή έχει άδελφου τάξιν προς αυτάς και είναι βαθμού. β. Ούτε την Μητέρα, ή την Αδελφήν αυτής (της Μη

τρός του, δηλ.) (2) του θετού αυτού Πατρός λαμβάνει. Επειδή η μεν Μάμμης, ή δε, Θείας έχει τάξιν προς αυτόν. Και η μεν,

: β' βαθμού, ή δε δ. προς αυτόν. Αλλ' ούτε παίρνει την άπο Υίου έγγόνην του θετού του Πατρός. Ούτε παίρνει τινάς την

θετην Θυγατέρα του Πάππου του. Διά τι λογίζεται Aδελφή του Πατρός του, Θεία δε αυτού, και ακολούθως Μητρός τάξιν έχει

προς αυτόν (3) - -

Κεφ. 1.

“Η δε λεγομένη άδελφοποιησία, όχι μόνον είναι έμποδισμένη από το λέ, κεφ. του γ’ τίτλου του έ. βιβλ. του νόμου, (σελ.

217. της Γιούρι Γραικορ) τελείως νά μή γίνεται, και αποβεβλημένη έστιν από την έκκλησίαν του Χριστού. Αλλά και εναντία

είναι εις την φύσιν, κατά τον Χωματεινών Δημήτριον (αυτόθ). Η γάρ θέσις μιμείται την φύσιν, ή δε φύσις δεν γεννά άδελ

(1) Αλλ' ούτε οι μοναχοί αναδέχονται παιδία εκ του βαπτίσματος
Και άρα την υποσημ. του γ. της δ'.

(2) "Αξιον ζητήσεως και απορίας είναι, διά τί ή μεν νεαρά νομο

θεσία Λέοντος του σοφού, προστάζει να κρατούσε και εις την εξ υιοθε

σίας συγγένειαν τα ίδια εκείνα όπου άκολουθούν και εις την έκ τού

άγιου βαπτίσματος συγγένειαν, και κατά το σημείωμα το γεγονός επί

Νικολάου Κωνσταντινουπόλεως. Ο δε νόμος, τους μεν εκ πλαγίου συγ

γενείς δεν εμπόδισεν από το να παίρνωνται εις την εκ του βαπτίσμα

τος, εδώ δε εις την εξ υιοθεσίας και τους εκ πλαγίου συγγενείς εμ

πόδισεν; Αλλ' ίσως εμπόδισεν αυτούς, προηγουμένως μεν, και διά τί

κατά τους νόμους, ή εξ υιοθεσίας συγγένεια στενωτέρα φαίνεται άπό

την εκ του βαπτίσματος, (κάν αυτή εις τούς έδικούς μας καιρούς έπαυσε,

και σπανάκις ευρίσκεται), διά τούτο εις μεν την εκ του βαπτίσματος

--

-

συγγένεια, εμπόδισε μόνον έως τον γ' βαθμών τους κατά βάθος συγ

γενείς, τους δε εκ πλαγίου τελείως δεν εμπόδισεν. Εις δε την εξ υιοθε

σίας ταύτην, και τους εκ πλαγίου ακόμη εμπόδισεν. "Επομένως δε,

και διά να γίνουν φανεροί οι έχοντες κληρονομήσαι την περιουσίαν τών

εξ υιοθεσίας συγγενών τους, ώς και εις την εξ αίματος. Εις δε την εκ

του βαπτίσματος συγγένειαν, τους εκ πλαγίου δεν εμπόδισεν, ότι μηδε

οι κατ' αυτήν συγγενείς, κληρονομούσι τους πνευτικούς των πατέρας και

συγγενείς,

(3) Και άπλώς ειπείν κατά τον Βλάσταριν, ή εξ υιοθεσίας συγγέ

νεια πρέπει να φυλάττεται καθώς και η εξ αίματος, τόσον εις τους

βαθμούς των γάμων, όσον και εις τών γονέων των κληρονομίαν, καθώς

οι φιλευσεβείς νόμοι διδάσκουσιν.
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φόν ποτε, αλλά Υιόν. Λοιπόν και η θέσις, ώς μιμουμένη την φύσιν, δεν δύναται να κάμη Αδελφόν. Οθεν ή τοιαύτη άδελφο

ποιησία όχι μόνον δεν γίνεται, ή λογίζεται τελείως έμπόδον εις το να υπανδρεύωνται αναμεταξύ των οι τοιούτοι ψευδαδελφοποι

ητοί, άλλ’ ουδε όλως πρέπει να γίνεται. Απόβλητον γάρ έστι τούτο από την έκκλησίαν του Χριστού, ώς πολλών κακών, και

απωλείας πρόξενον ψυχικής εις τους περισσοτέρους, και ύλη διά νά πληρώνουν τινές τάς ήδονας και τα σαρκικά των θελήματα,

καθώς ήδοκιμή μυρία έδειξε τά παραδείγματα κατά διαφόρους καιρούς, και τόπους,

Κεφ. ιά περί Μνηστείας, ήτοι Αβραβωνισμού

: τη Η Mνηστεία, θα ο Αβραβωνισμός, είναι κατά τους νόμους μία ένθύμησις, και υπόσχεσις τών γάμων όπου μέλ
τής εν Ακέρ. 1 ), , υών, τις λι ο Ανβ., Χ-αν να του και να να αντλ, ν- να ν

ε:Ιλουν να γίνουν (1) με συμφωνία, τόσον των αρραβωνιζομένων, όσον και των γονέων αυτών. Φαίνονται δε να συμ
κά και φωνούν εις τον Αβραβωνισμών εκείνοι που από τους βηθέντας δεν αντιλέγουσι φανερώς (2) Επειδή δε είπομεν εις

ξ0'. την υποσημείωσιν του Αποστολικού, ότι ή νόμιμος και αληθής μνηστεία πρέπει να γίνεται μετά ιερολογίας, όταν ο

άνδρας ήναι ιδ. χρόνων, ή δε γυνή, γ. με την δόσιν τών Αβραβώνων, και με το συνεθισμένο φίλημα των Αραβωνιζομένων,

διά τούτο δεν είναι χρεία να λέγωμεν πάλιν εδώ τά αυτά, αλλά πέμπομεν τον αναγνώστην νά δή ταύτα πλατύτερον έχει, και

ποιοι τα έδώρισαν. Τόσον δε μόνον λέγομεν, ότι ο τοιουτοτρόπως γενόμενος Αβραβωνισμός, ει και κατώτερος είναι του γά

μου, ώς ίσος όμως σχεδόν με τον τέλειον γάμον λογίζεται. Και οι τοιουτοτρόπως άβραβωνισθέντες, εάν αποθάνη ή άρραβωνια

στήτων, οι μεν μέλλοντες να γίνουν "Ιερείς, άλλην γυναίκα να πάρουν δεν δύνανται, ώς δίγαμοι λογιζόμενοι. Είδε και πάρουν,

ου γίνονται Ιερείς, άλλ’ εάν και γένουν, καθαιρούνται, κατά την τού Ξιφιλίνου απόφασιν (σελ. 214, της Γιούρι Γρακορ). Οι δε

λαϊκοί εμποδίζονται από το να λάβουν την εξαδέλφη, ή άλλο πρόσωπον συγγενές της αρραβωνιαστής των, και συντόμως ειπείν,

ο συνοδικός τόμος του Πατριάρχου Σισινίου και Ξιφιλίνου έδιώρισε, ότι όσα πρόσωπα συγγενικά εμποδίζονται άπό τούς υπαν

δρευθέντας τελείως, τόσα να εμποδίζωνται και από τους όντας αρραβωνισμένους κατά τον άνωθεν τρόπον (3). Όσα δε μνη

στεία δεν γίνουν κατά τον άνωθεν τρόπο, αυτα μνηστεία αληθιναι, ούτε είναι, ούτε ονομάζονται, αλλά ώς άπλα άρέσκεια

των ανθρώπων εισι. Διά τούτο και αν η κόρη ήναι ανήλικος, και μικρότερη από ζ. χρόνων άρραβωνίσθη (ή κατά τον Βλάσταριν

μικρότερη από έξι χρόνων), δύναται ο αρραβωνιαστικός της να πάρη την αδελφήν της αποθανούσης αρραβωνιαστής του, κατά τον

συνοδικών τόμον Σισινίου και Ξιφιλίνου. Ο τοιούτος δε δύναται νά γένη και ιερεύς, άν χαλασθή ή της τοιαύτης ψευδομνηστεί

ας συμφωνία, κατά τον Βλάσταριν. Εάν δε η κόρη ήταν επτά χρόνων, και επάνω από τους επτά, παρακάτω όμως από τους

ιγ και ή μνηστεία έγινε χωρίς ιερολογίας, με συμφωνίαν δε μόνον, εάν αποθάνη αύτη, διορίζει ο ίδιος τόμος αυτός, αλλά και

ή νεαρά του βασιλέως Αλεξίου, να μην παίρνη την αδελφήν αυτής ο αρραβωνιαστικός της, ούτε άλλος τινάς να παίρνη την τοι

ουτοτρόπως μνηστήνούσαν του αδελφού του, αποθανόντος αυτού δηλ. (4) εκείνος δε που αρραβωνιασθή γυναίκα, και δεν έδώρι

σε χρόνου πότε νά την εύλογηθή, πρέπει να την ευλογήται ανάμεσα εις δύω χρόνους, αν εις τον ίδιον τόπον ευρίσκεται της

άρραβωνιαστικής. Είδε λείπει, να την ευλογήται εις τρεις χρόνους, κατά τον Βλάσταριν. Εάν όμως καμμία εύλογος αιτία,

και ανάγκη άκολουθήση, μακραίνει η διορία περισσότερον και από τους τέσσαρας χρόνους, κατά τον Αρμενόπουλου, "Ο

ταύτα πάντα εις τον Βλάσταριν, εις το περί μνηστείας, και εις τον Αρμενόπουλον, βιβλ. δ. τίτλ. ά. και ς", όποιος δε άρπάση

άλλου αρραβωνιαστή, πρέπει να την επιστρέφη εις τον αρραβωνιαστικόν της, κάν και την έφθειρε, κατά τον ιά της εν Αγκύρ. και

τον κβ. Βασιλείου, όρα και τον κέ τής εν Αγκύρ. (5)

Τύπος Συστατικού και Απολυτικού Τράμματος,

Αποστολικοί και Συνοδικοί κανόνες διακελεύουσί, συστατικας και απολυτίκας επιστολας, τους άποδημεν έθέλοντας Ιερω

μένους, παρά τών αυτούς κεχειροτονημάτων έφοδιάζεσθαι. Συστατικας μεν του τε δόγματος, και βίου, και της χειροτονίας αυ

τών, εξαιρέτως δε, της διαβληθείσης αυτών υπολήψεως. Απολυτίκας δε, προς δήλωσιν της άδειας, ήν παρ' αυτών ειληφο, εν

νεργεντά της ιερωσύνης, όπου περάν απέλθωσι. Τούτοις το χαρούν και ημείς τους θείος και ιερούς Κανόσιν επόμενοι, τους ά

πανταχού "Ιερωμένος, και λαϊκούς, διά τού παρόντος συστατικού εν ταυτώ και άπολυτικού γράμματος, πρωτοτύπως, συνιστώ

μεν τον έπιφέροντα τούτο ευλαβέστατον, και πανοσιώτατον έν ιερομονάχος, (ή αιδεσιμώτατον εν ερεύσ) κύριον (δενα) ότι, και

του ορθοδόξου δόγματος έχεται και βιου σεμνού, και αδιαβλήτου υπολήψεως. Και ότι, παρ ημών τή χάριτι του παναγίου, και

τελεταρχικού Πνεύματος, κεχειροτόνητα νομίμως, και κανονικώς, κατά την συμμαρτυρίαν του πνευματικού αυτού Πατρός, και

(1) Βιβλ. ά. (έν σελ. 513 της Γιούρι Γραικορ)

(2) Βιβλ. β. και ζ. (αυτόθι)

πρέπει να σημειώσωμεν, ότι και χωρίς μνηστείαν και άρραβώνα ό γά

μος γίνεται, κατά την σύνοδικήν διάγνωσιν του Κωνσταντινουπόλεως Νι

(3) Οι τοιουτοτρόπως αρραβωνισθέντες δεν χωρίζονται, κάν τύχη να

δαιμονισθή τό εν μέρος αυτών, καθώς οι νόμοι διορίζουσι (Βλασταρ.

κεφ. ιέ, στοιχ. γ)

(4) Λέγει γαρ ο Βαλσαμών (αποκρίσ. μή) ότι κληρικός τις άββα

βωνισθείς δί εγγράφων δεσμών γυναίκα έπταετή και μετά τον θάνατον αυτής άλ

λην γυναίκα λαβών, δεν έσυγχωρήθη από την σύνοδον να χειροτονηθή ιερεύς

ώς δίγαμος. Επειδή είπεν η σύνοδος, ότι ή επταετής γυνή, είναι δεκτική

έρωτος, και φθοράν υπομένει, και άπό τούς λογισμούς της πορνείας πει

ράζεται. Σημείωσαν δε ότι, κατά την νεαράν του βασιλέως Αλεξίου του

Κομνηνού, σφοδρώς πρέπει να εμποδισθή ή κατάρατος συνήθεια όπου έ

πικρατεί εις πολλούς τόπους, το να εμβαίνουν οι αρραβωνιαστικοί μέσα

εις το όσπήτι των αρραβωνιαστών τους προ του να ευλογηθούν. Διά τί

από την συχνήν θεωρίαν και συνομιλίαν όπου κάμνουσιν αυτοί με αυτάς,

αναπτουσα από τον έρωτα, και πολλάκις σμίγουσε με αυτάς προ του

γαμου. οθε διά να κοπή ή μεγάλη παρανομία αυτή, πρέπει και οι κα

τά τόπο, Αρχιερείς, και μάλιστα οι γονείς των παιδίων, να μην άφι

νουσιν αυτά να συνομιλούν με τις αρραβωνιαστάς των. Και τούτο δε

κολάου του επί Αλεξίου του Κομνηνού, λέγουσαν. Αρραβώνες δίδονται

όχι μόνον εις τον γάμου, αλλά και εις κάθε άλλην άλλαξαν και πραγματεία»,

όχι αναγκαστικώς, αλλά θεληματικώς. Λοιπόν καθώς εις τας άλλας πραγματείας

δεν λέγομεν ότι είναι άκυρον εκείνο όπου γένη, αν και αρραβώνες δεν δο

θούν, έτζι και ο γάμος είναι βέβαια αχώριστος, κάν και αρραβωνιασμός

δεν φθάση να γένη (σελ. 216 της Γιούρι Γραικορωμ.).

(5) Ο δε έ. τίτλ. του κή. βιβλ. των Βασιλικών λέγει, Ότι δεν ήμπο

ρώ να πάρω εις γυναίκα την αρραβωνιαστών, του Πατρός μου, ή του

Αδελφού μου (ή παρ’ άλλος του Υιού μου) επειδή ή μεν έχει τάξιν Μη

τρυιάς προς εμέ, "Η δε, Νύμφης. Και πάλιν. Δεν ήμπορώ να πάρω

την μητέρα της ποτέ μου αρραβωνιαστής. Επειδή και έγινε Πενθερά μου,

Και πάλιν λέγει άλλαχού ό πολιτικός νόμος, Ότι ο θετός πατήρ δεν

ημπορεί να πάρη την αρραβωνιαστην του θετού του Υιού, κάν και ή θέ

σις λυθή. Διότι αύτη, ώς Νύμφη μεν αυτού λογίζεται, ώς δε γυνή του

ιδίου υιού. Όρα και τις περί μνηστείας δύω συνοδικάς αποφάσεις Ιωάν

νου του Ξιφιλίνου (σελ. 211 της Γιούρι Γραικορω).
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άλλων αξιοπίστων ανδρών, βαθμηδόν, Αναγνώστης, Υποδιάκονος, Διάκονος και Πρεσβύτερος, έντώ πανσέπτωναώ του δεινος άγιου)

επομένως δε, και άπολύομεν αυτόν, και εξουσίαν διδόαμεν, όπου άν άπέλθη, τά της ιερωσύνης άκωλύτως επιτελεί, μετά και,

της κανονικής άδειας, και συναινέσεως του κατά τόπον Αρχιερέως. Όθεν εις πίστωσιν και ασφάλειαν εδόθη το παρόν ημών εις

χειρας αυτού (όρα και τον β αποστολ)(αψηγ. Μαρτίου)

Τύπος Ένταλτηρίου Γράμματος,

“Η μετράτης, (ή ή ταπεινότης ημών, διά της χάριτος του παναγίου και τελεταρχικού Πνεύματος, ανατίθησισοι τώ πα

νοσωτάτω εν ιερομονάχος (ή) ένιερεύσι, κυρίω δενι, ώς άνδρι τιμίω, και ευλαβείας άξιφ, το της Πνευματικής πατρότητος

λειτούργημα. Ος δή οφείλες άναδέχεσθαι τους λογισμούς πάντων, τών έπι εξομολογήσει των ιδίων αμαρτημάτων προσερχομέ

ννων σοι, και ανακρίνει αυτούς, και τα βάθη των καρδιών αυτών έρευνάν τά διανοήματα, και τις πράξεις καταμανθάνειν: εφ' ώ,

τάς μεν άρχάς και αιτίας, ώς οιόντε αναστέλλει, και άνασπάν, τά δε τέλη, και ενεργήματα τούτων, ε"θύνειν κανονικώς, και

» προς τας έξεις, και διαθέσεις των προσερχομένων, και τα φάρμακα τούτοις επιτιθένα, και γίνεσθαι τοις πάσι τα πάντα, να πάν

ντας κερδήσης. Nύν μεν ελέγχων, νύν δε επιτιμών, και παρακαλώ, και παντί τρόπω την σωτηρίαν τούτων πραγματευόμενος

»Όθεν και δήσεις μεν, άδει δεθήνα. Λύσεις δε πάλιν τά λύσεως άξια. Έτι δε οφείλεις τους προσερχομένους εις το τής ιε

ερωσύνης αξίωμα, ούτω διερευνάν, και άκριβώς εξετάζει, ώς οι θείοι και ιεροί απαιτούσε κανόνες, μήποτε άμαρτίαις άλλοτρί

ας συγκοινωνήσης και την σαυτού ψυχήν συν τας εκείνων, τώ αιωνίω πυρ παραδώς. Αποκείρειν δε και μοναχούς, μετά δο

οκιμής, και αναδόχων, κατά τους κανόνας, ώς σύνηθες. Και έπι πάσιν, οφείλεις εν πάση ευλαβεία αναστρέφεσθαι, και σεμνότητι,

ήτις αρμόζουσά έστε πνευματικούς άνδράσν, ώς λόγον αποδώσων τω Θεώ. Όθεν εις δήλωσιν, εδόθησο και το παρόν ημών

• Ένταλτήριον γράμμα».

(Σημείωσα ότι το, ή μετριότης, γράφουσιν οι Πατριάρχαι. Ή και ο Θεσσαλονίκης, και ο Μονεμβασίας, κατά τινα φιλοτιμί

αν βασιλική, πλήν εις τάς επαρχίας των μόνας. Το δε, ή ταπεινότης, γράφουσν άπλώς όλοι οι Μητροπολίτα, Αρχιεπίσκοποι,

και Επίσκοποι) - -

Τύπος: Κανονικής Συμμαρτυρίας,

Οι τα θεία καλώς διαταξάμενοι θεοκήρυκες Απόστολοι, και ο μετ' αυτούς τών θεοφόρων πατέρων σύλλογος, κανονικώς ώρισαν,
-- - - - ν -- -- ν - - ν

μηδένα του θείου βαθμού της ιερωσύνης καταξούσθαι, δίχα πολλής ερεύνης, και ακριβούς εξετάσεως να μη υπ’ άναξίων τάθει

ότατα τελεσιουργώνται. Προσελθών τοίνυν έμοί, και ο κατά πνευμάμο υιός (δενα) υιός του (δείνος) εκχώρας της (δείνος), έζήτη

σε λαβείν το μέγα της ιερωσύνης άξίωμα. Όν και στήσας ενώπιον της ιεράς εικόνος του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών

Tησού Χριστού, και τα βάθη της: αυτού έρευνήσας, ούμήν, αλλά και παρ’ άλλων αξιόπιστων ανδρών πληροφορηθείς, των
- - - ν - - - 1

ειδότων την αυτού πολιτείαν, και μηδέν ευρών έν αυτώ, κατά νόμους κωλύον, μαρτύρομαι αυτόν άξιον της ιερωσύνης, όντα και

τέλειον τη ηλικία, καθώς οι ιεροί κανόνες διακελεύονται. Όθεν και έδόθη αυτώ το παρόν εις ένδειξιν, κεκυρωμένον δια έμή υπο

γραφή, και μαρτυρίας, ών προείρηκα άξιοπίστων μαρτύρων. Και ούτως υπογράφεται, ότε Πνευματικός, και οι μάρτυρες, αψης".

Τύπος του προς τους Πένητας Γράμματος,

Εντιμότατοι Κληρικοί, ευλαβέστατοι Ιερείς, και οι λοιποί πάντες ευλογημένοι χριστιανοί της καθ' ημάς επαρχίας. Χάρις είη

υμίν και ειρήνη από Θεού. Ο το παρόν ημών επιφέρων γράμμα, τιμιώτατος εν Χριστώ αδελφός, (δενα) υπάρχων εκ της πό

λεως (δείνος). Έκτίνων καιρικών περιστάσεων, και άνωμαλιών, υπέπεσεν εις χρέος βαρύτατον γροσίων τόσων, ώς έγνωμεν καλώς,

και έπληροφορήθημεν παρά των ειδότων τά κατ’ αυτόν. Όθεν μη έχων ο δυστυχής άλλαχόθεν βοηθείας και ελέους τυχεί», προσ

τρέχει εις τά φιλόχριστα σπλάγχνα υμών των φιλελεημόνων Χριστιανών "Υποδεξάμενοι τοίνυν αυτόν άπαξάπαντες λαρώ, 4 ρ., κ.

τώ προσώπω, ως θεοδίδακτοι όντες εις το άγαπάν άλλήλους, κατά τον Απόστολον, έκαστος την κατά δύναμιν ελεη-10 Ματθ. 4.

μοσύνην αυτώ επιχορηγήσατε, διά τον τους έλεήμονας μακαρίζοντα Κύριον. Οίδατε γάρ, ότι η ελεημοσύνη έκθανάτου

ρύεται, κατά τον Τωβίτ. Και ότι, κατά τον Παροιμιαστή, ο έλεών πτωχών, δανείζει Θεώ. Oύ ή χάρις, και το έλεος τ.ε. α.

και η παρ' ημών ευχή και ευλογία, είη μετά πάντων υμών. Αμήν. , Παρ. ιθ.

Τύπος Διαθήκης. (1) --

Του πρωτοπλάστου Αδάμ, φθάνω διαβόλου, την ζωοποιόν παραβάντος του Θεού εντολή, άπαντες ήμες, οι εξ εκείνου το γέ

(1) Σημείωσαν δε ότι κατά τρεις τρόπους αφίνει τινάς τα πράγ

ματά του, ή με διαθήκην, ή με κωδίκελλον, ή και άγράφως. Διαθήκη

λοιπόν είναι μία δίκαια θέλησης, την οποίαν κάμνει τινάς έχων τόννούν

τον υγιά, εις εκείνα όπου θέλει να γίνουν μετά τον Ιθάνατόν του, κα

τα του Αρμενόπουλον (βιβλ. ε. τίτλ. ά.), διά της διαθήκης άφινει τις

νός πρώτον το φαλκίδιον, ήτοι το μερίδιον και την κληρονομίαν εις τους

νομίμους κληρονόμους του και συγγενείς, ήτοι αν έχει τέσσαρα, η ολιγώ

τερα παιδία, άφΐνει εις αυτά το τρίτον μερίδιον της περιουσίας του,

οι δε παράνω από τα τέσσαρα, το ήμισυ της περιουσίας του, και τά

λοιπα δύο μερίδια, και το ήμισυ τα αφήνει κατά δεύτερον λόγον (αυτόθι.
τίτλ. θ) λεγατον. Ήτοι τα άφΐνει αυτός δωρεάν και χάριν διά νά τόν

ενθυμούνται, εις όποιον θέλει και βούλεται αγαπημένων του, η συγγενή

του, είτε και ξένον. "Η τά άφινει εις πτωχούς, τις μοναστήρια, τις νο

σοκομεία, τις σχολεία, και εις άλλα τοιαύτα θεοφιλή ψυχικά. Δεγάτον

γαρ είναι δωρεά εν διαθήκη καταλειφθείσα (βιβλ. ,μό των βασιλικών

τίτλ. ά.) και κατά τον Αρμενόπουλου (αυτόθι τίτλ. ι) γίνεται να

μυστική διαθήκη, ήτις πρέπει να έχη την ιδιόχειρον υπογραφήν, κα

βούλλαν του διατιθεμένου. Aγραμμα του δε αυτού όντος, να γράφη και όγρα

φεύς και οι μάρτυρες, ότι εν φόβω Θεού άληθώς ταύτα γράφουν, καθώς τα

ήκουσαν εκ στόματος του ποιούντος την διαθήκην. "Π δε φανερά δια

θήκη πρέπει να ήναι βεβαιωμένη με την υπογραφών και βουλλαν του

Πραιτωρος (ήτοι του άρχοντος) και με την ομόφωνου μαρτυρίαν και βούλ

λαν, επτά ή πέντε μαρτύρων. Εν καιρώ δε ανάγκης, και τριών και δύο

μαρτύρων, γράφοντος και του ποιoύντος την διαθήκην ιδιοχείρως το β

νομα του κληρονόμου του, (Αρμενόπουλος αυτόθι τίτλ. α) αι διαθέκα

άλλαι μεν ξεσχίζονται ολοκλήρως η κατά μέρος, όταν τον θετόν υιόν τον

δεν γράψη κληρονόμον εις την διαθήκην του ο διαθέμενος, και όταν έχει

υπεξουσίαν θυγατρα, και έγγονον και δεν τους γράψη και αυτούς κληρο
νόμους, σχίζεται κατά μέρος, και διά άλλα πολλά αίτια Άλλα δε δια

θήκαι άκυρούνται, όταν η κατά νόμους δευτέρα διαθήκη άκυρονη την
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νος κατά διαδοχήν έλκοντες, ου μόνον θνητοί εξ αθανάτων κατέστημεν, αλλ', ομοι και τώ θανάτω παραδιδόμεθα, έν ημέρα,

ή οι προσδοκώμεν, και εν ώρα, ή ου γνώσκομεν. Διό και ο Κύριος, ποτέ μεν διά του προφήτου Ησαίου παραγγέλλει τώ

Ηταίας ή 4 ΙΒασιλει Εζεκία «Τάξον περί του οίκου σου. Αποθνήσκες γαρ σύ, και ου ζήση». Ποτέ δε εν Ευαγγελίοις αυτός δί
Ματθ.: «Γρηγορείτε, ότι ουκ οίδατε την ημέρα, ουδε την ώρα, έν ή ο Υιός του ανθρώπου έρχεται». Τούτου χά

ριν καγω, ο δείνα, φοβούμενος, μήποτε διά το άδηλον του θανάτου, τά κατ' έμε δάνεια μείωση, ερωμένους έχων τούς

λογισμούς, και τον νουν υγιά, την παρούσάν μου τελευταία διατίθεμαι διαθήκη, Και πρωτοτύπως μεν άφημι πάσι τοις αδελ

φος μου Χριστιανούς, και αυτούς τους μισούσι και αδικήσασί, την από καρδίας συγχωρησιν Επομένως δε, διατάσσω περί της

κινητής και ακινήτου περιουσίας μου ταύτα. Aφημι τώ, δεν, και τώδειν, (και γράφει εδώ, τόσον την νόμιμον κληρονομία»

εις τους συγγενείς του, όσον και τας δωρεάς, και ψυχικά που θέλει. Εν δε τω τέλει γράφει ούτω (1). Ταύτην μου την Δια

θήκην κυρία και βεβαίαν είναι βούλομαι επί παντός δικαστηρίου, και πάσης εξουσίας. Ο δε επιχειρών αυτήν ανατρέπει,

σε λόγον εν ημέρα κρίσεως τώ απροσωπόληπτω Κριτή. Και τας αράς έξει των αγίων τριακοσίων δέκα και οκτώ θεοφόρων

Πατέρων. Δί ο αύτη χεριτή έμή έβαβαιώθη, και άλλων αξιόπιστων προσώπων υπογραφας εις ασφάλειαν (αψυγ. Ιουλίου)

Ο δείνα άναγνούς την Διαθήκη, και άρεσθείς πάσι τοις γεγραμμένος, υπέγραψα χειρι έμή, και ισχύειν αυτήν κελεύω και

βούλοαμ.»

Εφεξής δε υπογράφουσί, και οι μάρτυρες ούτω --

Ο δείναι παρών τη διαθήκη ταύτη του δείνος, και παρακληθείς υπ' αυτού, υπέγραψαχειριέμή.«

(Περί δε του πώς κληρονομούν οι κληρονόμοι, άρα την υποσημείωσιν τού λ. της έν Καρθαγ.)

Τύπος Προικοσυμφώνου γράμματος,

Του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εις τον έν Κανά γάμον παραγενομένου, κακείσε το ύδωρ εις οίνον μεταβαλόντος, και διά

της αρχής των σημείων ταύτης την δόξαν αυτού φανερώσαντος, ώς και των Ευαγγελιστών εξοχώτατος ιστορεί Ιωάννης θείας

εύλογίας και τιμής ο γάμος ήξίωτα, και εις βαθμών υπερύψωτα μυστηρίου, δηλωτικού μυστηρίου μείζονος. Και δείκνυσι Παύ

κερ. γ 4 Ιλος βοών, νύν μεν, « Τίμιος ο γάμος εν πάσι, και η κοίτη αμίαντος». Nύν δε « Το μυστήριον τούτο μέγα έστίν.
Εφεσ. ε,23 » Εγώ δε λέγω εις Χριστόν, και εις την έκκλησίαν». Έντεύθεν και οι κατά τους θείους κανόνας, και νόμους εις γά

Παριθ. 14 Ιμον συναπτόμενοι, παρά Κυρίου ευλογείσθαι, και άρμόζεσθαι λέγονται. Είγε κατά τον παροιμιαστή, «παρά Κυ

ορίου αρμόζεται γυνή άνδρί». Έπει τοίνυν και ημεις, ότε Πέτρος, και η Μαρία, διά τοιούτου νομίμου και κανονικού γάμου, συ

νάψαι μέλλομεν τον υιόν ημών Ιωάννην τή τιμία Ελένη τη θυγατρι Παύλου και Ελισάβετ, προηγουμένως μεν, ε: αυ

τώ τάς από καρδίας και ψυχής πατρικάς ημών ευχάς τε και εύλογίας, Ίνα έχη ταύτας διά βίου στηριγμών και στηριώδες

εφόδιον. «Ευλογία γάρ πατρός, κατά τον Σειράχ, στηρίζει οίκους τέκνων. Επομένως δε, δίδομεν αυτώ εις λόγον προικός, το

και το, (και εδώ γράφουσεν όσας τ: θέλουσι, τόσον οι γονείς του άνδρός, όσον και οι γονείς της γυναικός. Είπα έντώ

τέλει προσθέτουσι). Ταύτα πάντα δίδομενέκουσία γνώμη ημείς οι γονείς και πατέρες του ανωτέρω άνδρός Ιωάννου, και της

ανωτέρω γυναικός Ελένης, να έχωσιν αυτά αμφότεροι διά παντός του βίου, και εξουσιάζωσιν αυτών ώς ιδίων κτημάτων. Και

από της σήμερον και εις το εξής, εσμέν πάντη άπηλλοτριωμένοι των τοιούτων καλώς δεδομένων προικώων πραγμάτων, κινη

Γεν. α. 28 Ι τών τε και ακινήτων, αυτοί τεήμες και τα εξ ημών τέκνα, δηλονότι τα του διαληφθέντος ανδρογύνου αδέλφια. «Οίκον
ν η αν ν ν - - ν- ν - - η ν α » - ν - -

γάρ και ύπαρξιν, κατά τον Σολομώντα, μερίζουσι πατέρες παισι» (παρ. ιθ. 14). Ο δε Θεός, ο ειπών προς τον Αδάμ και

την Εύαν, αυξάνεσθε και πληθύνεσθε, αυξάνα και πληθύναι αυτούς, ευτεκνία, και πολυτεκνία, το πάσι γονεύσι περιπόθητον

χρήμα αυτούς χαριζόμενος μέχρι τρίτης και τετάρτης γενεάς. Και εύλογήσαι αυτούς, ώς ευλόγησε τον Αβραάμ και την Σάββαν

ν ν ν » ν - - - - -

Τον Ισαάκ και την Ρεβέκκαν. Τον Ιακώβ και τους δώδεκα Πατριάρχας. Και δώη αυτος ομόνοια, συμψυχίαν, ζωήν ειρη
ν

νικήν και ενάρετου, πληρών εις αυτούς και την ευλογίαν

πρώτον, και διά άλλα πολλά. Αλλα δε διαθήκαι είναι ατελείς όταν δεν

ήναι παρόντες επτά ή πέντε μάρτυρες, ουδε συμφώνως την υπογράψουν

και την βουλώσουν, μηδε το όνομα γράψη του κληρονόμου ιδιοχείρως

ο διατιθέμενος (Αρμενόπουλ. αυτόθι τίτλ. έ), δεν πρέπει δε τινας να

αφίνη δωρεάς και λεγάτα, εις την διαθήκην του έξω από τα κοινά νό

μιμα, ήγουν πρώτον πρέπει να αφίνη το νόμιμον μέρος εις τα παιδία

του, και ύστερον από το επίλοιπον μέρος της περιουσίας του να ευγάνη και
- - - - - - - - - - - - - -

την προίκα και την προγαμιαίαν σωρεαν και τοτε αν περισσεύσωσι, να

το αφίνη δωρεάν και ψυχικών, όπου θέλει (Αρμενοπουλ, αυτόθι τίτλ.

ά, και τίτλ. θ.). γίνεται και πρώτη, γίνεται και δευτέρα, ή

ύστέρα διαθήκη, και ει μεν είναι τελεία ή υστέρα, χαλά την πρώ

την (Αρμενόπουλ. αυτόθ. τίτλ. ά.), ει δε είναι ατελής, δεν την ξεσχί

ζει (αυτόθ. τίτλ. έ), βεβαιούται δε και η πρώτη όταν αναφέρεται από

την ύστέραν. Και ταύτα μεν περί διαθήκης. Κωδίκελλος δε είναι μία

αναπλήρωσης της λειψης διαθήκης, Όστις γίνεται όταν, αφού κάμη τι

νάς την διαθήκην του, και ενθυμηθή ύστερον άλλα τινά, τότε γράφει εις

άλλο χαρτίον εκείνα όπου αλησμόνησε να γράψη εις την διαθήκην, τον

όποιον Κωδίκελλον βεβαιούσι πέντε μάρτυρες μόνον, και όμου όλοι οι ευ

ρισκόμενοι παρόντες. Γίνεται δε και Κωδίκελλος πολλάκις χωρίς να γένη

διαθήκη, όταν από αναγκαίαν περίστασιν δεν φθάση τινάς να κάμη τε

λείαν διαθήκης. (Αρμενόπουλ. αυτόν. τίτλ. ζ) αγράφως δε αφήνει τινάς

τα πράγματά του, όταν παραγγείλη, και διαθέση αυτά έμπροσθεν πέντε

μαρτύρων, κατά την κέ. νεαράν του σοφού Λέοντος (παρά Αρμενοπούλ,

αυτόθ. τίτλ. ά.) ή και επί τριών μαρτύρων κατά τους νόμους Λέον

τος, και Κωνσταντίνου (τίτλ. ις. σελ. 109, τού β. βιβλ. της Γιούρι

Α - ν ν

εκείνην του προφητάνακτος Δαβίδ. Δηλονότι, ναι «ο μεν άνήρ είη πε

Γραικορωμ), πλην όταν η διαθήκη ήναι βεβαία και κεκυρωμένη, όλα, όσα

αυτή διορίζει, πιάνονται, όσα δε άλλα χωρίς διαθήκην εδωρίσθησαν,

δεν πιάνονται, κατά το β’. βιβλ. των βασιλικών τίτλ. γ. ότι δε η

βούλησις, και επιλογή του τελευτήσαντος πρέπει να μένη βέβαια, και

ο μά. Αποστολικός, και ο κό, της εν Αντιοχεία και ο πρ. εν Καρθ.

και το λζ. βιβλ. των βασιλικ. τίτλ. δ. κεφ. ιδ', συμμαρτυρούσι, και ο

Απόστολός φυσι. Κεκυρωμένην ανθρώπου διαθήκην ουδείς αθετεί, ή επιδια

τάσσεται (Γαλ. γ) όρα και τον μά. Αποστολικόν, και την υποση

μείωσιν του λ. τής εν Καρθαγένη.

(1) Τινές δε νεώτεροι λέγουν ότι πρώτον πρέπει να διατάσση τινάς

νά δοθή το χρέος του εις τους χρεωφειλέτας του κατ' όνομα, και η ζη

μίας και αδικίας όπου εις τινας έκαμε, δεύτερον να δίδεται η πλη

ρωμή εις τους δούλους του. Τρίτον να διδη έλεος διά την ψυχήν του, και

την θανόντους και τέταρτου ό,τι μείνει να το μοιράζουν οι νόμιμοι κλη

ρονόμοι του, οι πλησιέστεροι πρώτον, έπειτα οι μακρύτεροι. Λέγει δε ο

θείος Χρυσόστομος, ότι, εις τάς διαθήκας πρέπει να γράφεται πάντοτε

ο Χριστός. Ήτοι οι πτωχοί, ύποκάτω εις το πρόσωπον τών οποίων λαμ

βάνει ο Χριστός την ελεημοσύνη, ώς είπεν. «Εφ' όσον εποιήσατε ένα

»τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμοί εποιήσατε» (Ματθ. κέ. 10),

τα δε λόγια του Χρυσορρήμονός εισι, ταύτα Έν ταϊς Διαθήκας τον Χρι

στον κατάλιπε κληρονόμου (λογική, προς Εφεσί). Και πάλιν και όταν τις

μέλλη τελευτάν, ο οικείος τώ τελευτώντι κατασκευαζέτω τα εντάφια, και

πειθέτω τον απόντα τους δεομένος τι καταλιμπάνειν» (όμιλ. πέ. εις το

κατά Ιωάννην),
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πληθυσμένος εν τω οίκω αυτού ώσει κέρδος του Λιβάνου, η δε γυνή αυτού, ώς άμπελος ευθηνούσα εν τοις κλίτεσε και εις

» της οικίας. Και οι Υιοί αυτών, ώς νεόφυτα έλαιών κύκλω της τραπέζης αυτών». Και άπλώς ειπείν, να διά της Ιά τ.μ. β.

τοιαύτης καλής τεκνογονίας, και αυτοί σωθώσι, μένοντες εν πίστει, και αγάπη, και άγιασμώ μετά σωφροσύνης, ώς 115

λέγει ο Παύλος. Όθεν εις ένδειξιν και ασφάλειαν εγένετο και το παρόν προικοσύμφωνο», υπογεγραμμένον δι' άξιοπίστων μαρ

τύρων. Εν έτει αψης", κατά μήνα Αύγουστο,

Τύπος κανονικού Διαζυγίου,

Προκαθημένης της ημών Ταπεινότητος, συνεδρίαζόντων αυτή και των έντιμοτάτων Κληρικών, ευλαβεστάτων Ιερέων, και τι

μιωτάτων Αρχόντων τε (και Προεστώτων) παρέστη ενώπιον πάντων, ο τιμιώτατος κύρ. Γεώργιος από χωρίου, ή ενορίας (της

δεινος) κατηγορών της αυτού γυναικός Μαρίας μοιχείας έγκλημα, και λέγων ώς εύρεν αυτήν άληθώς μάνασαν την έπ’ αυτή

κοίτη του άνδρός αυτής, και παρ’ άλλου επαυτοφώρω μοιχευομένην. Απαιτηθείς δε περί τούτου και μάρτυρας άξιοπίστους παρή

γαγε (τον δείνα, και τον δείνα, και τον δείνα), οίτινες έν φόβω Θεού και εν βάρει συνειδήσεως, ενώπιον πάντων εμαρτύρησαν

περί της αυτού γυναικός, ώς άψευδώς ουκ έφύλαξε την προσήκουσαν πίστιν τώ δω άνδρι, άλλ’ επιβουλεύσαμένη την έαυτής

σωφροσύνη, μοιχαλίς έχρημάτισε. Και τοίνυν ή ταπεινότης ήμων τούτων ακούσασα και πληροφορηθείσα, έδωκεν άναβολήν τη

υποθέσει ταύτη. Και δή χρησαμένη έπειτα διαφόρος λόγος και τρόπος, ώστε καταπείσα τον διαληφθέντα Γεώργιον παραλα

βείν αύθις και δεχθήνα την γυναίκα αυτού, (έξεστι γάρ και τούτο κατά τους θείους νόμους) παραβλέψαντα το τοιούτον αυτής

παράπτωμα, μετανοούσης πικρώς επί τούτω, και μηδέ ποτε άλλοτε τούτο πράξαι ύπισχνουμένης. Και ταύτα πάντα πραγμα
τευσαμένη εις διάστημα καιρού ικανού, ουκ ήδυνήθη όμως τούτον δείξαι καταπειθή. Όθεν επομένη τή έν: έ.32.

του Κυρίου ημών αποφάσει, τη λεγούση, ότι «ός άν, απολύση την γυναίκα αυτού, παρεκτός λόγου πορνείας, ποιεί". "

» αυτήν μοχάσθαι». Και διανοουμένη, ώς αύτη μόνη νόμιμος και εύλογος αιτία έστι του χωρίζεσθαι άνδρα από γυναικός. Δηλαδή

ο της μοιχείας λόγος, καθώς ο Κύριος απεφήνατο. Αμα δε και προνοουμένη μήτιγε δεινότερον συμβή εκ της τούτων εις το

έξής συνοικήσεως, της μοιχείας ώς έπτοπλείστον την ζηλοτυπίαν τικτούσης, και της ζηλοτυπίας αύθις τον φόνον. Τούτου ούν

χάριν, έχει διεζευγμένον και λελυμένον τον βηθέντα Γεώργιον από της γυναικός αυτού Μαρίας, κατά την απόφασιν του Κυρίου,

και τους θείους κανόνας, Αποστολικούς τε και Συνοδικούς. Αλλά και δίδωσιν αυτώ άδειαν ετέραν γυναίκα λαβείν. Τη δε προ

διαληφθείση γυναικι αυτού Μαρία, ουδέποτε δίδωσιν άδεια» έτερον άνδρα λαβεί, ώς αιτία γενομένη του τοιούτου χωρισμού και

της διαζεύξεως. Πρέπει γάρ εις αυτήνάντι των δευτέρων γάμων και υμεναίων, να μένη ούτω, κλαίουσα και πενθούσα διά βιου

την έαυτής άμαρτίαν, ότι «Ο ο Θεός συνέζευξεν», αυτήε: Επει και άλλως, ζώντος του άνδρός αυτής, : όμη

όν αυτή διά της ακολασίας αυτής διέζευξε, φόβος υποτρέχει μήπως μοιχαλίς χρηματίση, εάν γένηται άνδρι έτέρω,1: Και ε:

κατά τον Παύλον. Ος και άλλαχούφησιν ότι εάνήγυνή χωρισθή του ανδρός αυτής,μενέτω άγαμος. Όθεν εις ένδειξιν εγένετο 111.

και το παρόν Διαζύγιο» και έδόθη τώ πολλάκις διαληφθέντι Γεωργία (1) εν έτειαψης κατά μήνα Αύγουστο,

Τύπος: Κανονικής παραιτήσεως

Οίδα μεν οίδα, Παναγιώτατε και θειότατε Δέσποτα, και θεία και ιερά των αγίων Αρχιερέων σύνοδος, ότι ουκ έξεστι τους

άξως και ώς δε του της αρχιερώσύνης άντεχομένος αξιώματος Επισκόποις, και κατά κανόνας μεν ποιμένουσι και διε

ξάγουσι τά λογικά του Χριστού ποίμνια, μηδενός δε επίτνι των άτόπων, και καθαίρεσιν δυναμένων επάγει, καταγινώσκον έν

δον φέρουσε το οικείον αυτών συνεδος, παραιτήσεως διδόναι και προκομίζειν Λιβέλλους, καθάπερ οι ιερο κανόνες δαγορεύουσι

και μάλιστα ότε τρίτος του αγίου Κυρίλλου, και ή προς την εν Παμφυλία σύνοδο, επιστολή της άγιας κα οικουμενικής τρ

της συνόδου. Eι γάρ και μέγα και φοβερόν αληθώς υπάρχει το τής άρχιερωσύνης αξίωμα, και αιτας τας επουρανίας δυνάμε

σιν: άλλ’ ούν τον άπαξ αυτό έγκεχειρισμένον μή άναξίως, μηδέ γούν εν κατεγνωσμένω συνειδότι αυτό δίνοντα το του με

ευρωστίας πνευματικής αντιποιείσθαι δε, και οιον αντάποδύεσθαι τους πόνος, και ιδρώτα τόν έμμισθοι έκλινε υπομένει, Και

μή εξ άπραγμοσύνης, ή ολιγωρίας και όχνου απαγορεύειν προς τις επενηνεγμένας φροντίδας, και προς τας αδικήτους του βα
μου περιστάσεις ή που και ταύτά φησιν έντή προδιαληφθεί η επιστολή ή άγια και οικουμενική τρίτη σύνοδος Επει ο εγω, οι

μοι! ο ταπεινός Επίσκοπος (ή Μητροπολίτης της δείνος Επισκοπής (ή Μητροπόλεως) άναξίως του τοιούτου πεπολίτευμα, Ε

παγγέλματος, και σύνοδα έμαυτώ εγκλήμασίτσι λάθρα περιπεσών, ών ανέληλεγμένων τε και περωραμένων, πάντως καθαίρε

σιν άν υπέστην δικαίαν και έννομον. Και ά καν τους πολλούς λανθάνη, εύλογος άν είη αιτία κανονικής παραιτήσεως Τούτο

χάριν, προλαβών, έκβάλλω έμαυτόν του Αρχιερατικού αξιώματος, όπως διά τούτου τον θεον επσπάτωμα έλεο». Ακούω γαρ

του θείου Χρυσοστόμου λέγοντος. - Έχρήν τοσαύτην του πράγματος έχει ευλάβεια, ώς και κατ αρχάς έκφυγείν τον όγκο,

• Και μετά γενέσθαι εν αυτή, μη περιμένει τις παρ ετέρων κρίσεις, εποτε συμβαίη αμάρτημα καθαίρεσιν κανόν εργάζεσθαι,

- αλλά προλαβόντα εκβάλλει εαυτόν της αρχής. Ούτω μεν γαρ και έλεον επισπάσασθαι παρά Θεού εικός ή». Το δε Λόν, περί
» άντέχεσθαι παρά το πρέπον της αξίας, πάσης εαυτόν αποστερείν συγγνώμης έστι, και μάλλον έκκαίει» του θεού ιερωσύνης,

την οργή, δεύτερον χαλεπώτερον προσθέντα πλημμέλημα. » Τούτου χάριν καγώ υπό του οικείου συνεδίτες ελεγχόμενος, και

κατακρινόμενος διά την εμήν αναξιότητα, τους παρ' ετέρων ού περιμένω ελέγχους και κατακρίσεις, Αλλά διά τις παροισης μοι

παραιτήσεως παραιτούμαι εν ταυτώ και την, ήνπερ έλαχον, επαρχίαν μου ταύτην, συν αυτή δε κα τη της άρχιερωσύνης ά

ξαν, και αυτό το της Επισκοπής όνομα. « Ο γάρ μη άξιος προεστάναι θείου θυσιαστηρίου, μηδ’ αυτή τιμάσθαι τη τις έπι

»σκοπής κλήσει έστιν άξιος,» ώς ο γ. κανών του αγίου Κυρίλλου διακελεύεται, Όθεν εις ένδειξιν δέδωκα και τον παρόντα της

παραιτήσεως Λίβελλον, υπογεγραμμένοντή έμή χειρί, εν έτει

Τύπος "Αντιμινσίου.

- η - - -- ν - ν ν - ν

Θυσιαστήριον Θείον και ιερών, του τελεσθαι δι' αυτού τάς άναιμάκτους ιερουργίας,
Α

(1) Όποιος αρχιερεύς μέλλει να δώση εις τινα διαζύγιον, τον παρα- νον υποσημείωσιν. Αλλά να τα αναγνώση κατά πάσαν ανάγκην, ώς ά

καλούμεν, να αναγνώση πρώτον τον μή αποστολικόν, και την εις εκεί- ναγκαία και απαραίτητα εις την ύπόθεσιν ταύτην.

------------------------------------------------------------------------------ 58'

-

 



--

«οι εκκρεοπαρακα και αναπαλαιωμένεται να εκπαιδεύει και εκε
-

ΠΙΝΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΔΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΒΙΒΛΟΥ.

-----------

Κανόνες των αγίων Αποστόλων,

-

Κανόνες της Α. συνόδου,

Κανόνες της Β' συνόδου,

Κανόνες της Γ. συνόδου.

Κανόνες της Δ. συνόδου

Κανόνες της ς συνόδου,

Κανόνες της Ζ. συνόδου

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ,

Κανόνες της Πρωτοδευτέρας,

Κανόνες της εν Αγία Σοφία,

Κανόνες της έν Καρχηδόνι.

Κανόνες της εν Αγκύρα.

Κανόνες της έν Νεοκαισαρεία.

Κανόνες της έν Γάγγρα.

Κανόνες της έν Αντιοχεία,

Κανόνες της έν Λαοδικεία

Κανόνες της έν Σαρδική

Κανόνες της έν Κωνσταντινουπόλει τοπικής

Κανόνες της έν Καρθαγένη,

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΡΟΣ ΠΑΤΕΡΩΝ,

Κανόνες του άγίου Διονυσίου Αλεξανδρείας,

Κανόνες του άγίου Γρηγορίου Νεοκαισαρείας,

Κανόνες του άγιου ιερομάρτυρος Πέτρου,

Κανονικα επιστολ. τού άγίου Αθανασίου,

Κανόνες του μεγάλου Βασιλείου,
--

Κανόνες του άγιου Γρηγορίου Νύσσης, 1.

Κανόνες του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. --

Κανόνες του άγιου Αμφιλοχίου.
-- -- --

Κανόνες του άγιωτάτου Τιμοθέου Αλεξανδρείας, -- - -

Κανόνες του Αλεξανδρείας Θεοφίλου

Κανόνες του άγίου Κυρίλλου Αλεξανδρείας,

Κανονική επιστολή του αγίου Γενναδίου,

Κανόνες του αγίου Ιωάννου του Νηστευτού

Κανονικήε: του άγιου Ταρασίου.

Κανόνες του άγιου Νικηφόρου,

Κανονικαί ερωταποκρίσεις α έπι Νικολάου Πατριάρχου

Σύντομος όμου και ακριβής διδασκαλία περί συνοικεσίων.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩN.

Σελίδε Ι
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285
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270

272

322

328
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342

349

390

397

398

399

406

413

417

420

432

437

441

446

Τύποι γραμμάτων τινών, Συστατικού, Απολυτικού, Ένταλτηρίου, Συμμαρτυρίας, του προς τους πένη-456. 457

τας, Διαθήκης, Προικοσυμφώνου, κανονικού Διαζυγίου, κανονικής Παραιτήσεως, και Αντιμίνσίου. 458.459

Ιχνογραφία, ή Εικονογραφία του Ναού. 461



Η: ΑδειξεΙ:

ΠΙΝΑΞ ΤΟΠΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΠΑΡΟΥΣΗ ΒΙΒΛΩ ΑΞΙΟΜΝΗΜο

ΝΕΥΤΩΝ, ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ --

Α

Αερν διά τι έδωκεν άδειαν εις τους Εβραίους να μοσχοποιήσουν

Αγάλματα τι είναι, και διά τι ταύτα δεν εικονιζομεν

Αγάπα, ήτοι τραπέζια κοινά, πώς έγινοντο, και ποια μεν εμποδίζονται ποια δε όχι, 163, πώς αυτά ώνομάζονται

Αγγελοι εικονίζονται. 181. Οικεία σώματα αυτών ποιά εισιν αυτόθι. Ουκ εισιπάντη άσώματοι, Αυτόθ. Ούχρή

επικαλείσθαι αυτούς ώς θεούς. 253. Επιστατούσε τών εκκλησιών. - --

Αγένειο νέοι δεν πρέπει να συγκατοικούν με ιερωμένους, ή μοναχούς, αν

Αγια άνχυθούν, ή φαγωθούν, ή μουχλιάσουν, τι πρέπει να γίνεται. 141. Κατά τι μουχλιάζουν. Αυτόθι Υδωρ

ζεστον και καχλάζον διά τι βάλλεται εις αυτά, αυτόθ. Χωρίς αυτό δεν τελούνται. 438. Μετά την μετουσίωσιν

λατρευτικώς προσκυνούνται. 181. Διά τι και μετά τον αγιασόν αντίτυπα λέγονται του σώματος και αίματος

του Κυρίου. 181. Διά πόσας αιτίας έφυλάττοντο, 152.248. Διά τι ταύτα έστέλλοντος αυτόθ. Διά τι αγιάσμα

τα της Τριάδος καλούνται. 292. Ταύτα ού συστέλλονται από λαϊκούς, η αναγνώστας τη μεγάλη πέμπτη 161.

Ορα και εις την λέξιν κοινωνία έντώ ιδιω τούτω πίνακι.

Αγιασμός μικρός και μέγας τι διαφέρουν 159. Ο μέγας διά τι γίνεται δύω φορας. Αυτόθι. Οι μη μεταλαμ

βάνοντες, πότε να πέρνουν μέγαν άγιασμόν,

Αγιοι διά τι λέγονται όντες. 409. Και πάντες οι χριστιανοί ούτως ονομάζονται. Αυτόθι.

Αγιοι έχουν αμαρτίας αληθώς, 313. Και αληθώς το άφες ήμίν, λέγουσι, τα όφελήματα ήμών. 314. Συγγνω

στάς όμως ού θανασίμους αμαρτίας κάμνουν. 313. Τα ονόματα αυτών τάγεγραμμένα πρέπει να τιμώνται

Αγιον διαφοράν έχει άπό το ιερόν.

Αδάμ δεν έκτιση φύσει θνητός. 308. Ούτε μέσον θνητότητος, και αθανασίας, αλλά μόνον φύσει αθάνατος,

308. Διά τι είπον τινές αυτόν μέσον κτισθήναι φθοράς και αφθαρσίας αυτόθι. Αμαρτία αυτού ποια εστάθη

Αυτόθ. Πώς μετεδόθη ή άμαρτία του εις όλους τους ανθρώπους. 309. Διά τι τα παιδία του υπανδρεύθησαν μετ

άλλήλων,

Αδελφος όπου πέση με άδελφήν του, πώς επιτιμάται. 375.Ή με άδελφόν του,

Αδελφοποιησία είναι έμποδισμένη,

Αδικίαν, ούτε το βάπτισμα δύναται να συγχωρήση, ούτε το σχήμα των μοναχών, όταν ήναι δυνατόν να επιστρα

φή και επιστρέφεται,

Αδιαφορία πόσον έστι κακόν.

Αζυματινές προσέφεραν. 54. Τούτων ευρετής ποιος εστάθη εν τή δύσει. Αυτόθι. Απόβλητά εισιν. Αυτόθι.

Αιμα οι τρώγοντες πως επιτιμώνται. 45. Και διά τι τούτο ου τρώγεται,

Αίρεσις τί διαφέρει, από το σχήμα, και την παρασυναγωγήν. --

Αίρετικοί ποιοι έσυχαίνοντο τους αμαρτωλούς. 39. Ποιοι έσυγχαίνοντο τα κρέατα, 38. Αι χειροτονία αυτών από

βλητα είναι 50, 51. Ποιοι προσέφερον άζυμα. 54. Τεσσαρεσκαιδεκατιται οι κα Τετραδίτα τι ήτον, 92.

440. Ποιοι επιστρέφοντες εις την ορθοδοξίαν εδέχθησαν, ή διά μύρου, ή διά βαπτίσματος. 74. 75. 92.

174. Αίρετικοί Μονοφισίται εις πάσας αρέσεις διηρέθησαν 103. Οι Κολλυριδανοί τι ήταν. 166. Αίρετικοί

ποιοι είναι όπου κόπτουν τα μέλη του σώματός των. 13. Ποιοι έμποδίζουσι τον γάμοντών ιερέων, ή τον γάμον

διαβάλλουν. 4. 223. Με αυτούς δεν πρέπει να συμπροσεύχωνται οι Κληρικοί και ορθόδοξοι, ούτε εις εκκλη

σαν να τους δέχονται. 29. Βάπτισμα τούτων άδεκτον. Αυτόθι. Με αυτούς ου συνάπτονται εις γάμον οι ορθό

δοξοι, 110. Tνες μετά της προσθήκης έλεγαν το τρισάγιον 167. Αγγελικοί τι ήταν. 252.253. Δεν κλη

ρονομούν ούτε τους πατέρας των ορθοδόξους όντας, ούτε πέρνουν αν αφεθήτε εις αυτούς. 280.281. Τίνες

κοινωνούντες, έβάσταζαν ανθρώπινων κόκκαλον, ήτοι οι Δονατισται. 288. Τι πρέπει να συνομιλή τινας με αύ

τούς διά την ένωσιν.301.302.303. "Αν χειροτονήσουν τινάς πώς παιδεύονται,

Αίρετικών επιστρεφόντων τόποι πώς οικονομούνται. 305. 314 315. Οι Πελαγιανοί τι ήταν. 309. Και οι Ημι

πελαγιανοί 311. Μασσαλιανοί τι έφρόνουν. 312. Αρειανοί άψυχον σάρκα έλεγαν, ότι ο Κύριος έλαβε 345.

Απολιναριστα ότι και άνουν, 88. Αίρετικός ποιος λέγεται. 263. Οι αιρετικοί τι διαφέρουν από τούς απί

στους 350. Αφ' εαυτών πρέπει να ζητούν να βαπτισθούν και όχι να παρακινούνται από άλλους 175. Οι

συγκοινωνήσαντες αυτοίς πώς οικονομούνται επιστρέφοντες,

Αιχμαλωσία νοός τι είναι

Ακάθαρτα διά τι λέγονται, 37. Όταν πέσουν εις αγγείον τι να γίνεται,

Aκοινώνητος όνομα πόσα σημαίνει,

Ακρίβεια τι εστι 29, 30, 31. Η επί των επιτιμίων διοριζομένη, όποια έστι. 179. Αφού περάση ή οικονομία,

α πρέπει πάλιν αυτή να φυλάττεται

Αμαρτία θανάσιμος όποια 187. Κατά πόσους τρόπους συγκοινωνεί τινάς με την αμαρτίαν του άλλου,

-- AP

Η προπατορική τι ήταν
--

347.

180.

163.

64-65.

70.

4 14.

162.

54.

381.

330.

384.

45. 46.

350, 351.

303, 304.

346,

432.

46.

7.

32.33.
222.

308,
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Αμάρτημα ψυχικών όποιον. 69.

Αμφια ιερά άν πρέπη να πλήνωνται. 55. Όταν χαλάσουν τι να γίνωνται. 55

Αναγνώστης διγαμήσας καθαιρείται. 10. Και άφι ού χειροτονηθή ύπανδρεύεται, και πώς και πότε. 15. "Ο με

άσπρα χειροθετηθείς πώς επιτιμάται. 17. Κάν κυβερνήτά της μονής πράγματα, ού προκαθέζεται των ιερέων,

127. Αλλ' ούτε των υποδιακόνων αυτού. Πόσων χρόνων χειροτονείται. 131. Χωρίς χειροθεσίαν δεν αναγ

νώσκει. 142. Μετά την ανάγνωσιν δεν προσκυνεί τον λαόν. 142. Θεία λόγια όπου αναγνώσκει τί είναι αυτόθ.

Μεταδίδει τα μυστήρια. 155. "Η έγκράτεια αυτών υπό γυναικός, Ρωμαϊκή ήν. 155. Αν πέση με την Αβ

βαβωνιστήν του προ του γάμου πώς επιτιμάται. 374. Όρα και εις την λέξιν Κληρικοί

Ανάδοχος των Μοναχών, ήτοι ο Γέροντας, ποιας αρετάς πρέπει να έχη. 198. 199. Οι τα Παιδία αναδεχό

μενοι πώς πρέπει να τα επιμελούνται, και ποιοι να είναι

Ανάθεμα ποιοι, και κατά τίνων λέγουσι 229. Τι δηλ. αυτόθ.

Ανάξιος, και μή άξιος διαφέρουσα 185. 186.

Ανάστασις Χριστού ποιαν ώραν πρέπει να εορτάζεται, και να καταλύεται, 170. Διά τι λέγομεν ότι εν Κηριακή

ημέρα εγένετο. 170. Πώς πρέπει να ζωγραφείται. 183. Τροπάριον το έν αυτή ψαλλόμενον πώς έν

νοείται. 148. Δς έν αυτή ο ασπασμός εγίνετο,ός και δευτέρα Ανάστασις αμαθώς λέγεται.171. Διάτι εν αυτή

κοκκινίζομεν τά αυγά, αυτόθ.

Ανδρας μοιχός και αυτός λέγεται, 33, 34. Ούτε επί λόγω πορνείας, η μοιχείας αναγκάζεται να χωρίζη την γυ

ναϊκά του. 35. Πρέπει να υπομένη τα ελαττώματα της γυναικός του, και ασθενείας. 35. Ο μετά την πορ

νεαν δεχθείς την γυναικά του έπαινετός είναι αυτός. Δεν πρέπει να φορή ρούχα γυναικεία

Ανδρόγυνα δεν πρέπει να σμύγουν έντή Μ. και εν δ. και τι, και άπλώς εν καιρώ νηστείας και προσευχής. 53.

Και όταν έχουν να κοινωνήσουν. 130. 404. Εάν το έν μέρος αυτών σκλαβωθήτί να γίνεται.

Ανδριάς του Χριστού ποιος ήταν.

Αντίδωρον τι είναι και τίνος τύπον έχει 236.409.410.411. Ορα και εις την λέξιν Προσφερόμενα, και Εύλογία,

Αντιμίνσια διά τι λέγονται, και τις ή χρήσις αυτών, 188. Πώς πρέπει να καθιερούνται. 459 και τι πρέπει

νά συρράπτωνται με αυτά. 188. Οι χωρίς αυτών λειτουργήσαντες εν ευκτηρίω, καθαιρούνται,

Απιστοι τι διαφέρουν από τους αιρετικούς

Αποκάλυψις τι είναι. 64. Η τού Ιωάννου γνησία έστι. 65. Έστι και μή γνησία άλλη

Απόστολοι οι Ο. δεν μετέδιδον εις άλλους το Πνεύμα το άγιον. 228. Μετέδιδον αυτό. Αυτόθι. Ποιοι ήταν εις

τύπον αυτών αυτόθι.

Αρραβωνιασμός νόμιμος ποιος, και ότι ούτος ίσος λογίζεται με τον γάμο, 11. Ελάττων είναι του γάμου. 222

223. Περί αυτού πλατύτερον αναφέρεται. 456. Και χωρίς Αβραβώνος γάμοι γίνονται αυτόθ.

Αρραβωνιαστική άρπαζομένη, επιστρέφεται εις τον αρραβωνιαστικόν της. 217. Ο πεσών με την άδελφήν, ή

πενθεράν της αρραβωνιαστικής του πώς επιτιμάται,

Aρνήσεως τρόποι διάφοροι

Αρνητα της πίστεως χωρίς ανάγκην και βάσανα πώς επιτιμώνται, 76. Οι πηγαίνοντες αφ' εαυτού των εις τον α

γώνα, και έπειτα άρνηθέντες πώς οικονομούνται, 77. 78. Κατά την τωρινήν συνήθειαν τής έκκλησίας πώς

διορθούνται. 32. Οι προδοθέντες από άλλους, και βασανισθέντες, και με βίαν βρώματα εις το στόμα λαβόντες

πώς οικονομούνται.341. Οι μέ βάσανα αρνηθέντες πώς επιτιμώνται 215. Οι τους άλλους Χριστιανούς αναγ

κάσαντες αρνηθείναι Χριστιανοί, ή προδόντες, πώς επιτιμώνται 215. Η ολοκάρδιος μετάνοια των άρνηθέν

των είναι να ομολογήσουν τον Χριστόν εκεί όπου τον αρνήθησαν, 337. Οι άρνηθέντες δαφόρως, πώς οικονομούνται,

328. 339. Οι τους δούλους των βαλόντες να αρνηθούν, ή άσπρα δόντες να μη αρνηθούν, ή αναχωρήσαντες,

πώς οικονομούνται, 336, 339. 340. Οι κατά προςποίησιν διαπαιξαντες τους απίστους, και φανέντες, ότι

αρνήθησαν, πως οικονομούνται. 536. Και με μόνον νεύμα δύναται τινάς να αρνηθή.

Αρπάζοντες τι από φωτίαν, ή καραβοτζακισμόν πώς παιδεύονται, 330. Οι γήν άρπάζοντες πώς, αυτόθι.

Αρσενοκοιτία τι κακόν είναι, και πώς επιτιμάται, 353. Πώς έπαιδεύοντο οι ταύτην ποιούντες. 354. Οι ταύτην

πάσχοντες, καλλιτεράν τους ήταν να αποθάνουν, παρά να ζουν αυτόθ. Και εις γυναίκα γίνεται, και πώς έπι

τιμάται, 426. Οι αρσενοκοιτήσαντες, ένας του άλλου την αδελφήν δεν πέρνουν

Αρτος, εν ο Κύριος τους αποστόλος παρέδωκε που ευρέθη. 54. Ένξημος ήταν αυτόθ. Ορα και εις την λέξιν

"Αγια, και Κοινωνία,

Αρχιεπισκοπα αυτοκέφαλοι, ποια

Αρχοντες, εάν ομόσουν να κακοποιήσουν τινά, πώς θεραπεύονται. 364. Αν μεσιτεύσουν εις χειροτονίας πώς

επιτιμωντα. --

Αρχοντες πρέπει να βοηθούν την έκκλησίαν ώς Μητέρα των 295. Διά τι να αντιγράφουν το δευτερονόμιον. 185.

"Η παρά άρχόντων γινομένη ψήφος τών Κληρικών, άκυρος. -

Ασθενείς όπου δεν στέργουν να τους γητεύσουν, μαρτυρίου λαμβάνουν στέφανον, 157. Ορα και εις τάς λέξεις

Βάπτισμα. Κοινωνία. -

Αστρολόγων μωρίαν ποιοι ελέγχουν. 253. Και διά τι μαθηματικοί ονομάζονται αυτόθι και

Αισπασμός τί δηλοί, - -

Αυγούστου ά, διά τι έγινε ο άγιασμός και λιτανεία

και τις ήξεύροντες τους δούλους των πορνεύοντας, πως επιτιμώνται. 367. Όρα και εις την λέξιν υπεξούσιοι,

και δούλοι, -- --

η Α. , - ν 1. - " . - - ν - -- ------------ , ----- , ----- , -- - Αν -

Αυτεξουσίου ορισμοί παρά των καθ' ημάς νεωτέρων θεολόγων λεγόμενοι, ούκ εισίν ορθοί. 311. Ουκ έστι τούτο
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ελευθερία εις το καλόν και κακόν, αλλά μόνον εις το καλόν αυτόθ. Ού προηγείται το αυτεξούσιον της χά

ριτος. 96. 270.271. Ουδείκανος εις εκπλήρωσιν των εντολών του Θεού, αυτόθ. -

Αφορισμός πόσον λογιών είναι. 20. Ο νυν γενόμενος, τίνι όμοιος αυτόθ. Και Πρεσβύτεροι, και Διάκονοι αφορι

σμών κάμνουν. 25. Ο άνεύλογος πώς λύεται, 20.

Aφωρισμένον εκείνος όπου δεχθή, αφορίζεται. 8. 20. Aφωρισμένων σημάδεια ποια είναι.396.397. Aφωρισμένον

παρ' άλλου δεν πρέπει να λύη άλλος. 20. Οι άφωρισθέντες αδίκως, μακαρισμού είναι άξιοι. 20. Τους αφορίζουσι

κατά πάθος το Θείον ουχ έπεται αυτόθ. --

Β

Βαθμοί εις τους έκ συγγενείας σαρκικής γάμους πώς μετρούνται. 446, 447. 448, 449.450.451.452. 453. -

Εις τούς έκ του βαπτίσματος πώς. 453. 454. Και εις τους εκ της υιοθεσίας πώς - 455.

Βαΐων εν τη εορτή όψάρια ού καταλύομεν. 51, 52.

Βάπτισμα αιρετικών, σχισματικών, και λατίνων, άδεκτονι 29, 30, 31, 32. Βάπτισμα το τών ορθοδόξων διά

τίου δευτερόνεται. 32, 33, 34. Εις όποιους δευτερούται αυτόθι. Εις το όνομα της Τριάδος γίνεται. 35. Εις τρία

διαιρείται. 35. Αι τρεις αναδύσεις, και καταδύσεις συστατικα αυτού. 35, 36. Δύω δογματα συνέχει, τα

πρώτιστα. 36. Ποιων αιρετικών εδέχθη, και ποίων όχι, και διατί. 92. 95. 174. Eίς οίκον εύκτήριον δεν

γίνεται, πλην ανάγκης. 140. Και διά τί 140. Βαπτιζομένης της Μητρός δεν συμβαπτίζεται, και το έντή μή

τρα της έμβρυον. 225. Διά τι τα νήπια βαπτίζονται και μή αισθανόμενα την χάριν του βαπτίσματος αυτόθ.

Διά τι την νύκτα του μεγάλου Σαββάτου βαπτίσματα γίνονται, 255. Και εις τους εν ασθενεία όντας

συγχωρείται να γίνεται, και πώς. 228. 289. Ότι μετά το βάπτισμα πρέπει νά γίνεται ή χρίσις τουΜύ -- -

ρου. 246. Oύ δευτερούται εις τους καθαιρεθέντες Κληρικούς. 283. Και τα βρέφη εις άφεσιν του προπατορι

κού αμαρτήματος βαπτίζονται. 310. Μετά το βάπτισμα πρέπει να τελητα λειτουργία ευθύς, και τα

βαπτισθέντα νήπια να κοινωνούν. 140. Εν ποίας ημέρας ου τελείται. 255. Εις το αυτό νερών του βαπτίσμα

τος πολλοί βαπτίζονται.400. Ορα και εις την λέξιν δαιμονιζόμενοι και συγγένεια, και αδικία,

Βαρνάβα του αποστόλου το λείψανον που ευρέθη. - -- 99,

Βασιλεύς πότε έμβαινεν εις το βήμα, και πώς μετελάμβανε 161. Δύναται μετά συνόδου να μεταθέση -

τον θρόνον μιας επαρχίας, από μιαν της πόλιν εις άλλην. 296. Πρέπει να βοηθή την μητέρα του εκκλησίαν.303.

Βασιλέα ό ύβρίζων τιμωρείται. 62. Πώς καταπραύνεται η οργή του, αυτόθ. Βασιλεύς τί θέλει να ειπή αυτοθ.

Ου πάντα δύναται, 91. Εις αυτόν δεν πρέπει να κρίνωνται οι Κληρικοί, αυτόθ. Εις τον βασιλέα δεν πη

γαίνει κληρικός χωρίς την γνώμην του μητροπολίτου. 240. Εις τα προστάγματά του ακολουθεί ή παρ αυτού

κτισθείσα Πόλις. 112. Δύναται να εμποδίση τους επισκόπους να μην υπάγουν εις την επαρχίαν τους και υπέρ

τους έξι μήνας. 206. 207. Πότε και πώς τώρα μεταλαμβάνει -- 16, 1.

Βασιλεία, και Ιερωσύνη εναντία είναι, και ου μιγνύονται - ( 1.

Βήμα εις το Θείον ποίοι έμβαίνουν, 16 Ι.

Βιβλία ψευδεπίγραφα, και απόκρυφα, ποία και πώς πρέπει να αποβάλλονται, 43, 44. Τα του Βολτερίου άθεα

και απόβλητα αυτόθ. Τά αιρετικά, και γελοιώδη, και μυθώδη απόβλητα αυτόθ. Τα άγια και σεβάσμια της

Παλαιάς και νέας Γραφής ποια είναι. 62, 63, 64, 65, 66. Ποια είναι τα κανονιζόμενα, και ποια τα α

ναγινωσκόμενα αυτόθ. Βιβλία μαγικά, τά βροντολόγια, και τα άλλα, οι διαβάζοντες πώς παιδεύονται. 156.

Οι διαφθείροντες τα ιερά βιβλία πώς παιδεύονται. 160. Και παλαισθέντα ταύτα δεν πρέπει να τα μεταχει

ρίζεται τινάς εις αισχράς και άτιμους υπηρεσίας αυτόθ. Τά του Αυγουστίνου πώς δεν εκάησαν, αλλά ένοθεύ

θησαν. 297. Πώς πρέπει να διορθώνωνται. 297.

Βλασφημήσας τις πώς επιτιμάται. 430.431.

Βουλγάτα ποία έκδοσης ονομάζεται. 65, 66. Ο Πατήρ αυτής άδηλος αυτού,

Βρικόλακες ότι δεν είναι, και πώς πρέπει να κανονίζονται οι τούτους καίοντες, 373.

Γ

Γαμβροι ποιοι λέγονται, --

Γάμους παρανόμους, και άθεσμους οι λαβόντες δεν γίνονται Κληρικοί. 12. Ποιοι λέγονται αθέμιτοι, και κατα

κριτοι αυτόθ. Μία μόνη εύλογος αιτία του χωρισμού των κατά το Ευαγγέλιον, κατά δε τους Κανόνας, διάφοροι,

33, 34. Το γενόμενον αίτιον να χωρισθή ο γάμος, δεν πρέπει να δευτερευπανδρευθή. 35. Eν τη μ. δεν πρέπει

να γίνωνται. 35. 257. Ούτε έν τη διακαινισμω. 52. 53. Τι είναι ο γάμος και με ποιους γίνεται. 110. Και

πώς. 188. Πώς πρέπει να ιερολογείται. 130. 131. Οι εκ συγγενείας εξ αίματος, και οι εξ αγχιστείας έμ

ποδίζονται. 153. Ο πρώτος γάμος και ο δεύτερος τί είναι 226.Ο τρίτος γάμος τι είναι, και πώς επιτιμάται,

224. 376. Ο γάμος άπλώς και ότών ιερομένων άκατηγόρητος είναι 230. Της παρθενίας ο γάμος πολύ

εστί κατώτερος. 345. Τι δηλοί ότι ο γάμος να γίνεται εν Κυρίω. 367. Γάμους νομίμους και παρανόμους, -

ποιοι Κανόνες αναφέρουν 446. Γάμοι οι εξ αίματος εμποδισμένοι και ανεμπόδιστοι ποιοι είναι. 446. Οι εξ

αγχιστείας διγενούς ποιοι 448. 449, 450 451. 552. Οι εκ τριγενείας ποιοι 455. Και χωρίς αρραβώνος

γίνονται.456. Και εν τω γάμωών δύναται τινας να κατορθώση των σκοπών της Καλογηρικής καθαρότητος

16. 17. Γένεια ποιος Πάπας έπρόσταζε να ξυραφίζουν 176. Δεν πρέπει να ξουραφίζωνται αυτοί. . --

Γενέθλιος ημέρα διά τι ο θάνατος των Μαρτύρων λέγεται, --

Γέρωντας είτούν πνευματικός πατήρ, πόσας αρετάς πρέπει να έχη. 199. Ορα και εις την λέξιν Ηγούμενος
Γνώσται τι ήταν, - - 159.

Γονείς τα τέκνα δεν πρέπει να αφήνουν. 233. Ο τούτους υβρίζων υίς πώς επιτιμάται, 40. Δεν πρέπει να
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τα εμποδίζουν από την μοναδικών πολιτείαν. 233. Ούτε νά τά πέρνουν από τα μοναστήρια, 21 2. Δεν πρέπει

να αφήνουν κληρονομίαν εις άλλα μεν παιδία περισσοτέραν, εις άλλα δε ολιγωτέραν 280, 281. Αρκεί

μόνη ή μαρτυρία των κατά των υιών 57. Όρα και εις την λέξιν παιδία και, υπεξούσιος

Γονυκλισία και μετάνοια πότε πρέπει να γίνωνται 84, 85. Ότι είναι ή γονυκλισία, καθ' ήν επάνω

ας τα γόνατα προσευχόμεθα, συνήθεια Ευαγγελική, Αποστολική, και Εκκλησιαστική. Αυτόθ. Πότε αυτή

ασηκώθη από την Ανατολικήν Εκκλησίαν,

Γράμματα πόσα ήταν συνήθεια να λαμβάνουν οι Κληρικοί. 8. Συστατικών πώς γίνεται. 456. 457. Πτωχών

γράμματα πώς γίνονται,

Γραφα δεν εξηγούνται άλλως, ειμή καθώς εξηγήθησαν από τους Θειους διδασκάλους,

Γραφης παλαιάς των βιβλίων ή νυντάξις, ού καλώς έχει. 62, 63.64. Τι είναι γραφή.64. Eίς πόσα διαιρείται το
νόημάτων, και εις ποίαν γλώσσαν εγράφησαν 65. Εις πόσα διαιρούνται τα βιβλία της αυτόθι. Πόσα έκδό

σες αυτής είναι. 65. Ή τών ό. Μετάφρασις άξιοπιστοτέρα είναι όλων των άλλων, και αυτών τών ήδη εύρι

σκομένων Εβραϊκών αυτόθ. Τετραπλά, Εξαπλά, και Οκταπλά της γραφής τίνα. 65. Aπαντος νοσήματος

είναι φάρμακον ή Γραφή, 65. Διεφθάρη το Εβραϊκών αυτής πρωτότυπον, 64. Παλαιάς γραφής το Δευτερονό

μον, διά τι οικεία χειρι αντέγραφε κάθε νέος άρχων 185. Γραμματική ακρίβεια εις αυτήν δεν απαιτείται,

358. Ασάφεια αυτής τι δηλοί. 385. Γυναίκες συνείσακτοι, ήτοι ξένα, δεν πρέπει να συγκατοικούν με

Ιερωμένους, και Κληρικούς, 69.70. Δεν πρέπει να χορεύουν. 157, 158. Ούτε άνδρίκεια να φορούν.232. Δεν πρέ

πει να φορούν ρούχα πολύτιμα, 137. Γυναίκες φονεύτρια ποια είναι. 48. Αι άρπαζόμενα πώς οικονομούνται,

116. Δεν πρέπει να διδάσκουν, αλλά να σιωπούν εις την έκκλησίαν. 161. Γυναίκας κατηγορημένας εκείνοι

όπου έχουν, δεν γίνονται ιερείς. 10. 11. Πρέπει να υποφέρουν τα ελαττώματα των ανδρών τους, 33, 34, 35,

Γυναίκες αι μαντεύουσα πώς παιδεύονται, 156. Αι ποιούσαι φάρμακα διά να τραβήξουν τινά εις την αγά

πην των πώς παιδεύονται,

Γυνή ή μοιχευθείσα, και διά τήν μοιχείαν χωρισθείσα δέν δευτερούπανδρεύεται. 34. 458. Κλήδονας δεν πρέπει

να κάμνουν. 159. Αι μυρολογήτρια αφορίζονται. 168. Μοιχαλίδες είναι αν αφήσουν τους άνδρας των 169. 1 70.

Η άν υπανδρευθούν προ του να μάθουν διά τον θάνατον του ανδρός των 172. 173. Αι βάναυσα φτιασί

δια εις το πρόσωπον, πώς επιτιμούνται. 175. Παντοτυνή μοιχαλίς ποια είναι.366. Όποιος κάμη συγκατάθε

σαν να κοιμηθή με γυναίκα, και δεν πράξη την αμαρτίαν, έλυτρώθη ύπο της χάριτος. 224. Η εγγαστρομένη

κατηχουμένη, οπόταν θέλη, βαπτίζεται. 225. Η άφίνουσα τον άνδρα της, ή τα τέκνα της, ώς συγχαινομένη τον

γάμον, αναθεματίζεται. 232.233. Δεν κουρεύει τα μαλλιά της. 233. Πρεσβύτίδες και προκαθήμενα ποία λέγονται,

247. Δεν έμβαίνουν εις το θυσιαστήριον. 255. Η τά καταμήνια έχουσα ούτε μεταλαμβάνει, ούτε εις

τον ναόν έμβαίνει. 324, 325. Και διά ποίαν αιτίαν τά καταμήνιά της ακάθαρτα λέγονται. 225. Αλλ' ούτε

εύλογείται άν δή ταύτα, αυτόθ. Ούτε βαπτίζεται αυτόθ. "Αν βιαίως φθαρούν από τινας αι γυναίκες Λαϊκών,

ή Ιερωμένων, τι να γίνεται. 328.329. Αι αιρετικα, άν όμολογήσουν να παρθενεύουν και παρέβησαν ουκ έπι

τιμώνται, 360. Η μοιχευθείσα, και εξαγορευθείσα, διά τι από την έκκλησίαν δεν έκβάλλεται. 365. Αι ύπε

ξούσια εις Πατέρα, ή αυθέντην άν ύπανδρευθούν πώς επιτιμώνται. 366. Αιτών ιερέων χηρευθείσα δεν

δευτερούπανδρεύονται, 415. Αν γεννήση την Τεσσαρακοστή, ή την μεγάλην "Εβδομάδα πώς να οικονομήτα.

402. Και αι γυναίκες μαλακίζονται 424. Αν μόνον φιλιθούν και πιασθούν από άνδρα πώς κανονίζονται.423.424.

Η στανικώς αποβαλούσα το βρέφος πώς επιτιμάται. 427. Τι εις τον ύπνον θανατώσασα το βρέφος της πώς

επιτιμάται αυτόθι. Και αι γυναίκες ένυπνιάζονται.

Δ

Δαβίδ διά τι αμάρτημα ώργισθη ο Θεός περισσότερον, -

Δαιμονιζόμενοι ούγίνονται κληρικοί. 59. Ποιοι και πότε μεταλαμβάνουν, και ποιοι όχι. Αυτόθι. Οι διά κέρδος

και πλαστά σχηματιζόμενο ότι δαιμονίζονται πώς παιδεύονται, 155. Ούβαπτίζονται, έως ού να καθαρισθούν

400. Οι απο το δαιμόνιον θανατωθέντες, μνημονεύονται. 4)4. Εάν το εν μέρος του ανδρογύνου δαιμονίζε

ται, δεν χωρίζεται διά τούτο, 404.405.34.35. Ούτε οι νομίμως αρραβωνισθέντες διά τούτο δεν χωρίζονται,

Δαίμων εις την καρδίαν των αβαπτιστων κατοικεί, μετά δε το βάπτισμα έξωθεν γίνεται. 400. Αίτιον κυρίως

είναι όλων των πονηρών λογισμών. 421. Δαίμονες διττώς τους ανθρώπους πειράζουσι, 59. 393. Ποιαν πα

νουργίαν μεταχειρίζεται εις τον ενυπνιασμάν.

Διαζυγίου τύπος όποιος έστι,

Διαθήκη πώς, και πόσων λογιών γίνεται. 457. 458. Τύπος αυτής όποιος. Αυτού

Διακονικών διά τι το Σκευοφυλάκιον ονομάζεται,

Διακόνισσα διά ποίας αιτίας εγίνοντο, 82, 83. Tά καταμήνια τάς απεξένωσαν από τον βαθμόν των αυτοθ.

Πότε και πώς εχειροτονούνται αυτόθι. Και

Διακονισσών παράδειγμα, όπου φέρει ο μ. της σ', πώς δεν είναι ανάρμοστον

Διάκονος ότι ψηφίζεται. 3. Γάμος αυτού είναι σωφροσύνη, το δε εμποδίζειν αυτών είναι φρόνημα αιρετικών. 4.

Δεν κάμνει τίποτε χωρίς την γνώμην του Επισκόπου. 25. Κανονίζει και αφορίζει αυτόθ. Ού βαπτίζει.35. 36.

Πώς και από πόσους κρίνεται. 56. Δεν πρέπει να μεταδιδη εις τους πρεσβυτέρους την κοινωνίαν. Ούτε να

κάθηται έμπροσθεν αυτών. 31. 82. Όταν χειροτονείται πρέπει να ομολογή, ότι δεν ύπανδρεύεται. 125. 126.

Εάν υπαντρευθή πώς επιτιμάται, και αυτός, και τα παιδια του, και ο γάμος του αυτού. Oύ προκαθέζεται των

Ιερέων. 127. Κάν χαρτοφύλαξ ήναι ου προκαθίζεται τον Ιερέων ή Αρχιερέων, 81, 82. Ιατρικήν δεν μεταχειρί

171.
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326.

458.

250.
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ζονται. 128.129. Πόσων χρόνων χειροτονείται.131. Οι επτά Διάκονοι τι ήταν. 132.133. Πώς πρέπει να ζωγρα

φούνται αυτόθ. Μεταδίδει την θείαν κοινωνίαν εις τους λαϊκούς, 135. Eιρηνικά, ή αιτήσεις δεν λέγουν οι

αρνηθέντες και πάλιν όμολογήσαντες. 214. Όρα και εις τάς λεξεις Περομένοι, και Κληρικοί

Διάφορα εμποδίζονται από Κληρικούς, και Λαϊκούς, και Μοναχούς. 27.28. Διά τί τόκοι ονομάζονται. 28. "Αδικα

κέρδη ονομάζονται. 13. 14. Ομή διαμοιράσας ταύτα εις πτωχούς, Ιερεύς ού γίνεται αυτόθι,

Δίγαμοι δεν ιερούνται. 10. Ούτε γίνονται υπηρέτα της εκκλησίας. 11. Περιπαίζονται, και εις τους γάμους αυτών

Ιερείς δεν τρώγουν, ούτε στεφανούνται αυτοί, 226.

Διδάσκαλοι πώς πρέπει να τιμώνται και νά κυβερνώνται, 42. Οι τούς πολιτικούς νόμους διδάσκοντες δεν πρέπει

νά μεταχειρίζωνται συνηθείας ελληνικάς. 165. Πρέπει νά μή αμελούν το έργον τους. 41. Διδάσκαλοι είναι και

οι Πρεσβύτεροι. Αυτόθι.

Διοίκησις έ, σημαίνει. 91. Έξαρχοι αυτής ποιοι ήταν. Αυτόθι και 105, 106,

Διονυσίου του Αρεοπαγίτου συγγράμματα βεβαιούνται από πολλάς συνόδους 185.

Δούλοι δεν γίνονται Κληρικοί χωρίς την γνώμην των αυθεντών τους. 60. Πώς ελευθερούνται και διά ποίας αιτίας,

αυτόθι. Όρα και εις την λέξιν υπεξούσιοι. -

Δωδεκαήμερον τι είναι 227.

Ε

Εβδομάς μεγάλη πώς πρέπει να νηστεύεται. 138. 139. Εις την διακανίσιμον εβδομάδα τι πρέπει να κάμνουν

- οι Χριστιανοί, -- 160.

Εγγαστρίμυθοι τι ήταν, - 159.

Εγγύησις δύω σημαινόμενα έχει - 12.

Εγκαίνεια ναού πώς, και παρά τίνων πρέπει νά γίνωνται - 188.

Εγκλημα τι διαφέρει από την μεμψιν. - 83.

Εγκληματικαί κρίσεις διαφέρουν από τάς χρηματικάς, και ιδιωτικάς -- 90.91.

Ειδώλων ναι και βωμοί και ξόανα πρέπει να κατακρημνίζωνται. 293.

Είδωλον τι έστι. 180.

Εικονομάχοι ποιοι έστάθησαν, 180.

Eικών του Χριστού δεν ζωγραφείται ώς Αμνός. 167. 168. Εικόνες άσεμνας και ερωτικας δεν πρέπει νά ιστορούνται

178. Τι διαφέρει από το είδωλον και το άγαλμα, 180. Και ήκηρόχυτος δέχεται, και αμή όλον το σώμα πε

ρέχουσα του εικονιζομένου, εξέχουσα δε από την επίπεδο επιφάνεια, 181.

Εικονίζονται και οι Αγγελοι. αυτόθι. Πόθεν λέγεται εικών. 181. Ομοιάζει τώ πρωτοτύπω κατά το όνομα, και κατά

τα χαρακτηριζόμενα μέλη. αυτόθι. Τρχώς λέγεται ή εικών, αυτόθι. Σχετικώς προσκυνούνται ουχί ασχέτως, ουδέ

λατρευτικώς. 181. 182. Ασπασμός και προσκύνησις επ' αυτών ένδηλοί αυτοθι. Αι τελείως χαλασθείσα εικόνες

τι γίνονται. 183. Μύρωμα δεν χρειάζονται, αυτόθι. Εικονίζεται ο Πατήρ και το Πνεύμα, και αι δράσεις των Προ

φητών. 183. Μετά φόβου πρέπει νά τάς ασπαζόμεθα, αυτόθι. Διά έξτινα εικονίζονται, αυτόθι. Ορα και εις την λέξιν,

ζωγράφοι,

Εκβιβαστα τι ήταν. -- 305.

Εκδικος εάν με άσπρα προβληθή πώς επιτιμάται. 17. Τι ήταν και πόσοι, 105. Τι έκαμνον. 297.

Εκδοσις πράγματος ποία λέγεται, και ποια εκποίησις. 191, 192.

Εκκλησίας πράγματα και εις πτωχούς πρέπει να μοιράζονται 26.27. Αι εις βάρβαρα έθνη ευρισκόμενα πώς οικονο

μούνται.88.89. Η Ανατολική ουκ έστι Νεστοριανή.93. Πώς πρέπει να κτίζονται. 105.106.Μέσα εις αυτάς δεν

πρέπει να στρώνουσι τινές, και να τρώγουν. 163. Διά τι ονομάζονται Κυριακά 164. Εις αυτήν οι προσφεύγοντες

κακοί εγλύτωναν. 176.177. Και πώς ούτοι οι προσφεύγοντες οικονομούντο, αυτόθ. Εις τα κατηχούμενά των

κανένας δεν κατοικεί, αυτόθι. Εγκαίνια αυτών χωρίς άγίων Λειψάνων ου γίνονται. 188. Και πού πρέπει ταύτα

να βάλλωνται. 188. Έξωκλήσια τά εις τόπους ερήμους όντα τι να γίνωνται.300. Μέσα εις εκκλησίας δεν πρέπει

να θάπτωνται νεκροί, 168, 169,

Εκκλητος κρίσεως τι είναι. 66.67. 107.108. Όρα και εις την λέξιν Πατριάρχης, και σύνοδοι

Εκποίησις πράγματος ποία λέγεται. 105. 106.
-- φ ν --

Εμπνευσις θεία τι είναι 64. Με αυτήν εγράφησαν τα βιβλία τις Παλαιάς και Νέας αυτόθι.

Ενταλτήριο γράμμα πώς γράφεται, – 457.

Ενυπνιασμός πώς επιτιμάται.326.327. Μηχανή διαβόλου εις αυτόν οποία αυτόθι. -

Εορτών άργία εις ποια πρέπει να γίνεται, και εις ποια όχι. - 251.

Εορτα Ελληνικαί ποια 156, 157.

Επεξεργαστής τι ήταν - 316.

Επίβασίς διαφέρει μεταβάσεως. 9. Και η μετάθεσις της μεταβάσεως αυτοθι.

Επίορκοι πώς επιτιμώνται -- 173, 174.

Επισκοπα αιμή εξαρχής έχουσα διον Επίσκοπο, να μην λαμβάνουσιν αυτών χωρίς την γνώμην του έχοντας αυτάς::κατά και να μην λαμ χωρίς την γνωμην του εχ 290.294.263.

Επίσκοπος όνομα πότε και εις ποίους λέγεται. 1. Πώς ορίζεται. 1. 2. Εν ποια ηλικία χειροτονείται, αυτόθι. Πόθεν

ετυμολογείται και τι σημαίνει.41.42. Λαμβάνει το όνομα των κατωτέρων του. 2. Δεν μεταβαίνει από μιαν

επαρχίαν εις άλλον, ούτε όλως πηγαίνει. 9. 260. 261. Εάν δεχθήξένους Κληρικούς τι να παθαίνη. 10. "Ο

χειροτονήσας με άσπρα τι να παθαίνη. 17. Επίσκοπος αναφοριση τινά αδίκως τι πρέπει να γίνεται 20. "Ο

59
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πρώτος τών Επισκόπων πώς ονομάζεται. 21. Χωρίς την γνώμην του Μητροπολίτου δεν πρέπει να πράττη τι αυτέθι.

Ο εις ξένην επαρχίαν χειροτονών πώς επιτιμάται, --

Επίσκοποι δύω εις ένα τόπον δεν είναι 22.23.74. Διττώς τις χειροτονεί παρ' ενορίαν. 23. Επίσκοπος όλα τα της

έκκλησίας πράγματα διοικεί, και πώς. 25. 26, 27, Αφίνο τα πράγματά του όπου θέλει. 26. Και πόσων λογιών,

αυτόθ. 27. Πρέπει ταύτα να μη διαρπάζωνται, αυτόθι. Δεν πρέπει να αμελή, ή να μη διδάσκη, ή να λείπη

ί πολύν καιρόν από τον λαόν του 41.42. 222. "Αν δεν δίδει τα χρειαζόμενα εις τους Κληρικούς του, καθαιρει

ται. 42. Εάν χειροτονήση δύω Πρεσβυτέρους, η Διακόνους, ή ένα και τον αυτόν Διάκονον και Πρεσβύτερον εν

μια λειτουργία, πώς επιτιμάται.50. Πώς, και πού και από πόσους και ποιους πρέπει να κρίνεται. 56, 57.90.

107. Δεν πρέπει να αφίνη εις άλλους ως κληρονομίαν την επισκοπήν του. 58. Υβριζόμενος πρέπει να υπομένη,

40. Η κατάστασις αυτού, και αντί ψήφου, και αντί χειροθεσίας λαμβάνεται. 71. Δεν πρέπει νά παραιτή την

επισκοπήν του, ειμή διάφανερά ή κρυφά αμαρτήματά του καθαιρετικά.101. Πρέπει να προνοήται διά τάς

χήρας και ορφανά, και αδικουμένους και φυλακωμένους, 264.265. Εις δύω την μίαν επαρχιανού χωρίζει. 110.

"Ότι νά έχη, τάς αγροικικάς ενορίας του, και τους άλλους του τόπους, ουχί όμως δυναστικώς. 112.315.316.

Εις βαθμών και τόπον Πρεσβυτέρου ού καταβιβάζεται, 118. Ο δούς άδειαν εις ύποδιάκονον, η διάκονον να υπαν

δρωθή, πώς παιδεύεται, 126. Διάποια αίτια δεν υπανδρεύεται. 129. Και προ του ιβ. κανόνος της τ. γυ

ναίκας δεν είχαν. 128.129. Εις ξένην επαρχίαν δημοσία δεν διδάσκει, 1: Οι έχοντες επαρχίας αιχμα

λώτους, και λείποντες, χειροτονούν εις αυτάς Κληρικούς. 144. Οι ύπανδροι Περομένοι, με συμφωνίαν

των γυναικών τους χωριζόμενοι γίνονται Επίσκοποι. 15θ. 151. Ο μέλλων χειροτονηθήνα πρέπει να ήξεύρη

τους κανόνας, και τας γραφάς κατά βάθος 184. 185. Ο έγκαινιάζων έκκλησίαν χωρίς άγια λείψανα καθαι

ρεται. 188. 189. Δεν πρέπει να παραβλέπη μεν την επισκοπήν του αφανιζομένην, να κτίζη δε μοναστήρια,

202.203. Παρόντος αυτού εις τα τζεφτιλίκια της επισκοπής, πρέπει τότε να αναχωρούν εκείθενή γυναίκες. 193,

Οικονόμον πρέπει να έχη. 24.25. Αν χωρισθή από τον Μητροπολίτην, και Πατριάρχην του πως επιτιμάται. 206.

Ποιοι δεν γίνονται Επίσκοποι. 59. Αν γένη Μοναχός ουδεμίαν αρχιερατικήν ιεροπραξίαν ενεργεί. 210.

Ο τιμών τούτον, υπό Θεού τιμηθήσεται. 210. Ουδε ο μεγαλήτερος άρχων δύναται να τον εκδικήση άλλ' ή

σύνοδος αυτόθι. Ο δείρας αυτόν πώς παιδεύεται αυτοθι. Αν δεχθή τας γυναίκας, όπου κουρεύουν τα μαλλίατων,

καθαιρείται. 233. Ποιος λέγεται ότι δικαίως καθηρέθη, και τόπον απολογίας δεν έχει πλέον. 238. Εάνκαλε

σθείς να ιερουργήση εις ξένην επαρχίαν ιερουργεί εις το Σύνθρονον όμως δεν κάθηται. 240. Σχολάζων ποιος

λέγεται. 241. Εις επαρχίαν έρημον κλήρου, και πιστών δεν πρέπει να χειροτονητα. 143.144. Με τι τρόπον

πρέπει να πηγαίνουν εις τον Βασιλέα, και διά ποίας αιτίας. 239. Ο διά την πίτι, ή την αλήθειαν διωχθες

πρέπει να περιποίητα, 268. 269. Ομή πειθόμενος εις τους αιρετούς κριτάς τι να παθαίνη. 277. Αίρετικούς,

ή συγγενείς των, δεν αφήνουν κληρονόμους, 280.281. Και από τρεις μόνους Επισκόπους ψηφίζεται, 71.

289. Δεν πρέπει να μεταθέτη τον θρόνον του από μίαν του πολιν εις άλλην. 296. Ο πρός καιρόν αποσταλείς

μεσίτης εις μίαν χηρεύουσαν επισκοπήν τι να πράττη, 297. Αν δεχθή ξένου Μοναστηρίου Μοναχόν πώς πα

δεύεται. 299. Από την επισκοπήν δεν εκβάλλεται, αν δεν τελειωθή ή κρίσις του 301.302. Μόνος ούτε κρίνει, ούτε

καθαιρεί Ιερωμένους, 308. Τους έντους τόπος του αιρετικούς πρέπει να επιστρέφη. 315.316. Διά τι λέγεται ότι δεν

αποκείρει Μοναχόν.274. Ανεπήψευδώς ότι επέστρεψαν οι αιρετικοί, πώς επιτιμάται.316. Όσα άμαρτήματα

δεν επιτιμώνται από τους κανόνας, πρέπει να επιτιμά αυτός απροσπαθώς ιά. Ο μέλλων χειροτονηθείναι Επσκοπος,

πρέπει πρώτον να γίνεται Μοναχός 37, 38, Ορα και εις τάς λέξεις Ιερωμένοι, και Κληρικοί

Επιτίμια του Νηστευτού τά μή εν τοις Κανόσι περιεχόμενα, ούτε τους αυτού, ούτε τοις άλλοις, τίνα εισίνι

Ερημίται εις τον κόσμονου περιέρχονται 146. 147. Ορα και εις την λέξιν Μοναχοί,

Ετος από Χριστού τις εύρει 24. Πόσους χρόνους είναι αυτό πίσω,

Ευαγγέλιον του Ματθαίου το ελληνικών που ευρέθη 99. Το του Λουκά που εγράφη. 64. Οπου είναι, από εκεί φεύγει ο

Διάβολος. 157. Ο εις αυτό ομόσας, εις ποίον ομνύει. 173, Αίγυναίκες και τα παιδία έκρέμων αυτό εις τον

τράχηλον τους, 157. Πρώτον από τον σταυρόν, και του Χριστού την εικόνα προσκυνείται. 182.183, Παλαιά δεν

ανεγνώσκετο εις την ημέραν του Σαββάτου, 248. Και οι Μοναχοί και λαϊκοί πρέπει να το αναγνώσκουν

248, Ευαγγελίου έπαινοι τίνες, αυτόθ.

Ευαγγελιστα δεν πρέπει νά ιστορούνται ως ζώα.

Ευλογία ποια όνομάζεται, 409

Ευνούχοι τριών λογιών είναι 13. Ποιοι πρέπει να γίνονται Κληρικοί, και ποιοι όχι, αυτόθ. Ο Ευνουχίσας τον

εαυτόν του πώς επιτιμάται, αυτόθ. Οι Κληρικοί όντες ευνούχοι με ξένας γυναίκας ου συνοικούν

Ευρετίκια οι Χριστιανοί δεν πρέπει να λαμβάνουν

Ευχέλαιον συγχωρείται νά γίνεται και από ένα Ιερέα.

Ευχαί αι παρά συνόδου κεκυρωμένα πρέπει νά λέγωνται από όλους. 249. Και αι νεώτερα ευχα, δεν είναι έμ

ποδισμένον να αναγινώσκωνται κατ' ιδίαν

Εφορκισται και έξορκισται ποιοι είναι,

Ζ.

Ζαχαρίας διά τι αποκεφαλίσθη. 340.341. Πού ευρέθη το λείψανον του αντιθ. Που τώρα ευρίσκεται αυτός,

Ζέον διά τι βραστόν πρέπει να βάλεται εις τά Μυστήρια. 141. Χωρίς αυτό ιερουργία ού γίνεται,

Ζώα ποια υποτάσσονται εις τον άνθρωπον, -

Ζωγράφοι δεν πρέπει να στερούν τον Χριστόν, ως αμνόν 167.168. Πολλά άτοπα ιστορούν, και πρέπει να τα δι

ορθώσουν. 308.399. Ούτε τους ευαγγελιστές ζώα μοναχά 167.168. Ούτε την Θεοτόκνώς βάτον μόνον και θυ

μιαστήριο, και τα λοιπά σύμβολα του νόμου, αυτόθι. Ούτε πρέπει να ζωγραφούν ζωγραφίας άσεμνους και έρω
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τκας. 178. Δεν πρέπει να ζωγραφούν εν τή Χριστού γεννήσει την Θεοτόκου επί κλίνης κειμένην, και ώς

αποκαμωμένην από τους πόνους, ούτε γυναίκας πλυνούσας τον Χριστόν. 166. Ορα και εις την λέξιν, Έικών

και Διάκονος

-- Η

Ηγούμενος Μοναστηρίου "Ιερεύς ών και διά χειροθεσίας Αρχιερέως γεγονώς Ηγούμενος, έχει άδειαν να χειρο

τονη Αναγνώστας εις μόνον το Μοναστήριόν του και Υποδιάκονον. 191. 192. Πώς πρέπει να γίνεται, αυ

τεθ. Πώς παιδεύεται εάν δέχεται με άσπρα τους ερχομένους εις την μοναδικήν ζωήν. 194. Και ανίερος Μο

ναχός, γίνεται Ηγούμενος, 194. Ηγούμενος δεν γίνεται εις το μοναστήριόν του ο κτήτωρ αυτού από λόγου

του. 198. Αφορίζεται αν δεν ζητη τους φυγόντας Μοναχούς του. 199, 209, Εάν αποξενώση πράγματα του

Μοναστηρίου τι να παθαίνη. 190, 191. Παρόντος αυτού εις τα τζεφλίκια του Μοναστηρίου, πρέπει να α

ναχωρούν εκείθεν αι γυναίκες. 193. Aν καλογηρεση τινά χωρίς της κανονικής δοκιμής, τί νά παθαίνη,

200.201. Ξενοκουρίτης γίνεται Ηγούμενος εις άλλο Μοναστήρον άδεια του Αρχιερέως,

Ηλιού του προφήτου ήταν ποτέ βιβλίων απόκρυφον ανόθευτον. 43. Ημέρα πότε άρχινά,

Θ

«Θανάσιμος άμαρτία ποια είναι

Θάνατος Μαρτύρων, ημέρα γενέθλιος ονομάζεται. 153.256. Και διά τι

Θέατρα δεν πρέπει να γίνονται. 136. Και πόσων κακών είναι αίτια αυτόν. Δεν πρέπει να πηγαίνουν εις αυτά

Κληρικοί, και Λαϊκοί, αυτόθ.

Θεοι πόσων λογιών είναι, και διά τι ούτως ονομάζονται,

Θεοδωρήτου μεταξύ και αγίου Κυρίλλου ή διαφορά κατά θειαν οικονομίαν εγένετο. 93.94. Δεν αναθεματίσθησαν

άπλώς τα συγγράμματά του, αλλά κατά μέρος 119. 120. Ουκ ήν Νεστοριανός,

Θεολογίας μυστήριον τίνι απεκαλύφθη - -

Θεός διά τι πρέπει να λέγεται, ότι έχει μιαν ουσίαν και τρεις υποστάσεις. 346. 347. Ουκ έστι μία υπόστασις

τριώνυμος, ούτε τρεις υποστάσεις έτερούσιοι, αυτόθ. Από τον Θεόν πρέπει να άρχινά κάθε λόγος και έργον.

Θεοτόκος όνομα ήν και προ της γ' συνόδου, και ποιοι τούτο είπον 94. Τι δηλοί αυτόθ. Ο τόκος αυτής είναι

αλόχευτος και διά τί 166. Το όνομα αυτής πρέπει να τιμάται 162. 163. Σεμιδάλ, ή άλλα τινά δεν πρέπει

να ψήνουν εις την τιμήν της. 166. Τις αυτήν έκήρυξεν αειπάρθενον. 94.95. Δεν πρέπει να ζωγραφηται επί

της Χριστούγεννήσεως, επί κλίνης κειμένη ώς τάχα αποκαμωμένη από τους πόνους. 166. Mόνα τά προ

τυπώσαντα αυτήν σύμβολα δεν πρέπει νά ιστορούνται αντί αυτής. 167. Συγγνωστών αμάρτημα ουκ είχεν.

313. Προπατορικών δεν είχε. 309. Και μετά το γεννήσαι έβάλθη εις τον τόπον των Παρθένων 341. Κατά

δύω τρόπους λέγεται Θεοτόκος, 94.95. Θεοφανείων ή παραμονή εν Κυριακή πως οικονομείται. 407. Θρόνος

ποιος ονομάζεται. 144. Θυμελικοί τι ήταν. -

θυρωρός διά τι Αστιάριος ονομάζεται και πόσοι ήταν

Ι

Τατρός έμπειρος πρέπει να διορίζη τί νά καταλύουσιν οι ασθενείς εν ταις νηστείας, --

Τερά σκεύη και άμφια δεν πρέπει να μεταχειρίζεται τινας εις υπηρεσίαν κοινήν. 55. Αν χωνευθούν ή πλυθούν,

ου κοινούνται, αυτόθ. Αν παλαιωθούν τί νά γίνωνται, αυτόθ.

Ιερεμίου του προφήτου ήταν ποτέ βιβλίων απόκρυφον ανόθευτον.

Γερολογία και έπι αρραβώνος λέγεται, και έπι εύλογήσεως γάμου. -

Ιερομόναχοι δεν πρέπει εν τω κόσμω, ούτε να χειροτονώνται, ούτε να ιεροπραττούν. 105.106. Εάν δε εξ αυτών

τινας νέος ών, υπηρετή εις καλογραίας, κανένας να μη μεταλαμβάνη από αυτόν.

Γερον τί είναι 115. Δαφέρει από το άγιον. 55. Τόπων ιερών πώλησης, και εξαγόρασις, και κοινωσις όποια.

115. Περά, όσα αφιερώση τινάς, εις Μοναστήρια, πότε δύναται νά τά πέρνη όπίσω, και πότε όχι. 194. Όρα

και εις την λέξιν Μοναχοί,

Ιεροσόλυμα πώς άλλως εκαλούντο και διά τι 73. Ποιαν τιμήν και εξουσίαν είχαν

Γεροσυλία διαφέρει από την άγιοσυλίαν.

Ιερόσυλοι πώς επιτιμώνται

Τερωμένοι τίνων πραγμάτων πρέπει να φροντίζουν και τίνων όχι. 4. 5. Οι δίγαμοι καθαιρούνται. 10. Προξενητα

δεν γίνονται, ούτε έγγυας δίδουν. 12. Καθαιρούνται οι με καθηρημένους συνευχόμενοι. 8. Οι τύπτοντες πιστούς,

ή άπιστους εμμέσως ή αμέσως, καθαιρούνται. 15. Oι μετά την δικαίαν καθαίρεσιν ιερατικόν τι ενεργήσαντες

τι να παθαίνουσε. 16. Αι των δικαίως καθηρημένων ιεροπραξία άκυρα και ώς μη ούσα είναι, : "Αγια

είναι και τέλεια, αυτόθ. Αμφίβολοι είναι αυτοθ. Oι με άσπρα χειροτονούμενοι καθαιρούνται και αφορίζονται,

17. Συγκατάβασις όμως γίνεται εις αυτούς το να μεταλαμβάνουν εντός του βήματος. 17. 501. Και άλλη

μεγαλητερα. 334. Οι αδίκως καθαιρεθέντες πρέπει να χαίρουν. 17. Αν δεν δεχθούν την φροντίδα του έγ

χειρισθέντος αυτος λαού πώς επιτιμώνται. 23. Oι εις παιγνίδια χαρτίων και μέθας καταγινόμενοι πως έπι

τιμώνται, 27, 28. Δεν πέρνουν διάφορα. 28. Οι μη όντες Μοναχοί, θεληματικώς, και δι' εγκράτεια, οι

διά βδελυρίαν, δεν κρεοφαγούσι.37.38.39.40. Οι δε όντες Μοναχοί παρά το πρέπον ποιούσιν άν κρεο

φαγούν. 37. Οι άρνηθέντες τον Χριστόν, ή προ της χειροτονίας, ή μετά ταύτα, στανικώς, ή θεληματικώς,

206, 207.

170, 171.

186, 187.

- 257.

446.447.

96.

327.

122.123.

257.

250.

53.

43.

222.

195, 439.

73.

54, 55,

59'
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πώς οικονομούνται.45, 76, 77. Οι τρώγοντες αίμα καθαιρούνται. 45. Έκαστος βαθμός των Ιερωμένων μονα

δικώς χειροτονείται εν μιά λειτουργία, και οι δύο, και διά τι 50.51. Οι υπερήφανοι καθαίρονται, 68, 69.

Δεν πρέπει να συγκατοικούν με ξένας γυναίκας, η μοναζούσας, ή αγενείους νέους. 69, 70. Ή όλως νά συν

αναστρέφωνται κατ' ιδίαν με μόνας αυτάς, κάν και είναι συγγενείς και άνύποπτοι. 70. Είτε προ της Ιε

ρωσύνης, ή μετά την Ιερωσύνην ήμαρτον, και ώμολόγησαν, καθαιρούνται, ή παραιτούνται.75.224.225. Οι

ανάξιοι προ τού να καθαιρεθούν, τή αληθεία "Ιερείς είναι και τα υπ' αυτών τελούμενα Μυστήρια, τέλειά εισι

και διά τι 76. Οι ανάξιοι άν δεν παραιτήσουν τα της Ιερωσύνης έργα, ού δύναται σωθήναι, αυτόθ. Όχι

μόνον χωρίς έγκλημα πρέπει να ήναι, αλλά και χωρίς μεμψιν, 82, 83. Χειροτονούνται εις μερικήν και -

δαν έκκλησίαν. 106. Πορνεύσαντες με γυναίκα. Αφιερωμένην, ή Λαικήν, καθαιρούνται. 126. Διά τι μετά

την χειροτονίαν ουκ υπανδρεύονται, αλλά προ της χειρονονίας. 126. Ιατρείαν παρά ιουδαίων ου μεταχειρίζον

ται. 128. Με συμφωνίαν χωρίζονται των γυναικών τους, και ουχί με βίαν. 129. Όταν εφημερεύουν, α

πέχουν της μίξεως των γυναικών τους 130. Πόσας ημέρας πρέπει να απέχουν των γυναικών τους προ της

ιεραρχίας αυτοθ. Όταν καθήρωνται διά κανονικά εγκλήματα, το σχήμα αποβάλλουν του Κληρικού 134,

Παρ’ ηλικιανού χειροτονούνται, 131.227. Οι με άσπρα κοινωνούντές τινα τι να παθαίνουν

Τπποδρόμια, θέατρα, και παίγνια δεν πρέπει να βλέπουν. 136. Οι καθαιρεθέντες, ή παραιτηθέντες, όχι μόνον

δέν λειτουργούν, αλλ' ουδέ άλλης ιεροπραξαν δύνανται να εκτελούν. 127 Οι με σταφίδα μεταλαμβάνοντες

τους Χριστιανούς εν καιρώ πανώλης καθαιρούνται. 138. Από τάς μερίδας δεν πρέπει νά κοινωνούν τους

Χριστιανούς, αυτόθ. Νηστικοί πρέπει να ιερουργούν. 138. 139. Ούτε λειτουργούν, ούτε βαπτίζουν εις εύκτή

ριον οίκον ειμή εξ αγάγκης. 140. Οι χωρις άντμινσιου λητουργήσαντες έν εύκτηρίω καθαιρούνται, 140.

Ανχύσουν τα άγια, ή τα αφήσουν, και φαγωθούν, ή μουχλιάσουν, ή δεν κάμνουν ένωσιν πώς επιτιμώνται

141. Οι μή βραστόν βάλλοντες το ύδωρ εις τα μυστήρια εις μέγα δόγμα σφάλλουσιν αυτόθ. Πόσα πρέπει

να ήξεύρουν εν τη θεία λειτουργία. 249. 250. Οι ύπανδροι Ιερωμένοι, με συμφωνίαν των γυναικών τους

χωριζόμενοι γίνονται Επίσκοποι, 150, 151. Οι μαντείας μεταχειριζόμενοι καθαιρούνται. 156. Ούτε όμου

με γυναίκας, ούτε όλως πρέπει να λούωνται. 165. Δεν πρέπει να ξυραφίζουν τάιγένεια, ή τα μαλλία, ή νά

τά καλλοπίζουν. 175. Κατηχούμενοι εις εκκλησίας δεν κατοικούν. 176. 177. Δεν πρέπει να μεταλαμβάνουν

τους νεκρούς, ούτε να τους βαπτίζουν. 168. Ούτε εις έκλησίαν νά τούς θάπτουν, αυτόθ. Κυνηγοί δεν γί

νονται. 152. Ποιοι ουχ ιερούνται 60. Εάν ψευδομαρτυρήσουν πώς παιδεύονται. 57. Αν αι γυναίκες των

μοιχευθώσι τί νά κάμνουν. 226. Με ποιους είναι όμοιοι. 228. 229. "Αν εύλογήσουν γάμους έντή Μ. πώς

παιδεύονται. 257. "Αν δεν αναγνώσκουν την διωρισμένην ακολουθίαν των πώς θεόθεν παιδεύονται 267. Οι

διά τήν πίστην καί τάς παραδόσεις διωκόμενοι πρέπει να περιποιούνται. 268. 269. Tά τέκνα των άμαρ

τάνοντα, περισσότερον τιμωρούνται από τά των λαϊκών. 277. Εις αυτούς αποθανόντες δεν χύνεται μύρον.

279. Οι καθαιρεθέντες ου δευτεροβαπτίζονται. 282.283. Πότε πρέπει νά κάμνουν τα τέκνα των αυτεξούσια

285. Oύ χειροτονούνται, αν δεν κάμνουν ορθοδόξους τους οικιακούς των αυτόθ. Οι καταδικασθέντες, και εις

άλλον τόπον απελθόντες και εκεί πρέπει να κατατρέχονται, αν δεν ήσυχάζουν. 295. Οι προχειροτονηθέντες

προτιμούνται από τους ύστεροχειροτονηθέντας. 301. Οι ενυπνιασθέντες μεταλαμβάνουσιν, ή όχι. 326. Αν

βιαίως φθαρούν από τινας αι γυναίκες των τί νά γίνονται. 329. Οι ομόσαντες νά μή ερωθούν, τι να

κάμνουν. 355.356.Οι δε ομόσαντες νά μή ιερουργούντι.359. Χηρευόμενοι Ιερείς ού δευτερούπανδρεύονται.367.

Οι άγαμοι Ιερομόναχοι και αφού καθαιρεθούν, οι δύνανται νά ύπαδρευθούν, αυτόθ. Αν μόνον φιλήσωσιν έμ

παθώς πώς επιτιμώνται, 374. Οι αργούντες, ή λαβόντες λειτουργίας και μη λειτουργούντες δώσουσι λόγον

τω Θεώ διά τούτο, 382. Οι ιερολογήσαντες γάμον παράνομον πώς παιδεύονται. 403. Δεν πρέπει να

φλεβοτομούν την ημέραν όπου ιερουργήσουν. 405. Ούτε να εμβαίνουν εις θάλασσαν, 497. Η αναξιότης των

ιερωμένων δεν βλάπτει τους Χριστιανούς. Οθεν και παρά των αναξίων πρέπει να μεταλαμβάνουν. 482. Αν

διαβάλη γυνή ιερωμένου, ότι με αυτήν ήμαρτε, χωρίς μαρτύρων να μη πιστεύεται. 476. Αν προ της ερω

σύνης, ή μετά την ιερωσύνην, μαλακισθούν πώς οικονομούνται. 491. Αν δεν μοιράσουν εις πτωχούς, όσα προ

της ιερωσύνης διάφορα έπήραν, δεν ιερώνονται, 358. Tών πορνευσάντων ιερέων την κατηγορίαν πόσοι μάρτυ

ρες βεβαιούν. Όρα και εις τάς λέξεις, Κληρικοί και Επίσκοποι,

Ιουδαίων εορτάς, και άζυμα, και ιατρείας, και συναγωγάς πρέπει να αποστρεφώμεθα. 6. Διά τι με τους Πα

τέρας των τά παιδικού συλλούονται. 165. Με μεγάλην δοκιμήν και πολυκαιρίαν πρέπει να τους βαπτίζωμεν.
α

Ιωάννης ο Πρόδρομος υπό αγγέλου άνετρέφετο εις την έρημον.

Κ

Καθαίρεσις, θάνατος καλείται και μάχαιρα,

Καθαιρείσθω, και αφοριζέσθω πώς ερμηνεύονται,

Καλάνδα τί είναι

Κανόνες διά τι λέγονται. 1. Πόσα τά κανονικώς αυτοίς ένθεωρούμενα άξιώματα, ιά. Οι κατά μέρος τών Απο

στόλων τών Συνόδων, και τών Πατέρων από τίνας βεβαιούνται. 104.124.125. Κανόνας κάθε Επίσκοπος όμο

λογεί να φυλάττη όταν χειροτονήται

Κανονικοί ποιοι λέγονται,

Καταλαλήσας τις πώς διορθούται, -

Κατάστασις Επισκόπων και την ψήφον σημαίνει, και την χειροθεσίαν,

Κατήγοροι ποιοι είναι δεκτοί, και ποιοι άδεκτοι, 44, 56, 89, 90. Και εις μόνος αρκείες κατηγορία,

Οι τους υποψηφίους συκοφαντούντες τι να παθαίνουν. 44. Οι ψευδόμενοι εις τας κατηγορίας πώς παιδεύονται 90.318.

135.

189.

340. 341.

352.

3.

157.

100, 101.

81. -

430. 431.

71.

419.
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Εις τας χρηματικάς υποθέσεις όλοι κοινώς δέχονται, 91. 318. Ουκ αφορίζονται διά τι κατηγορούν

279. 280. Μεταθέτουν την κρίσιν εις άλλον πλησίον τόπον διά νά φέρουν εκείθεν μάρτυρας,

Κατηχήσεως καιρός δεν διορίζεται εις και ο αυτός από όλους. 69. Αρκετός πρέπει να είναι

Κατηχουμένων τάξις τέσσαρες ποια είναι. 79.80. Και αυτοί επιτιμώνται αμαρτάνοντες και διά τι αυτόθ. Εάν κιν

δυνεύουν εις θάνατον βαπτίζονται και κοινωνούν κάν ήμαρτον.482. Δεν είναι απεγνωσμένοι από κάθε ελπίδα

σωτηρίας, 79, 80 Ποιανήμερα της εβδομάδος έλεγαν εκείνα, όπου έμάνθανον 165.166. Οιπρο του βαπτίσματος

θυσιάσαντες τους ειδώλος, ιερούνται. 218. Όρα και εις την λέξιν γυναίκες,

Κεφαλική τιμωρία ποία ονομάζεται,

Κιβώτιον ο βαστάζουν οι Διάκονοι διά τί έπενοήθη.

Κλέπται πώς επιτιμώνται 330. Και οι ευρόντες ερριμμένον πράγμα και μη διδόντες, κλέπται εισί. 384. Οι

τούτους δεχόμενοιώς κλέπτα παιδεύονται.332. Οι κατά διαφόρους τρόπους κλέπτοντες πως παιδεύονται. 372.

Και ο κλέπτων άγόντι δι’ ευλάβειαν ώς κλέπτης παιδεύεται,

Κλεψίας πόσα είδη είναι.

Κληδώντί είναι. - --

Κληρικοί ποιοι λέγονται. Και διά τί. 2. Σφραγίζονται και χειροθετούνται και πώς καλείται η σφραγίς αυτών

100. Δεν πρέπει νά άφίνουν την έκκλησίαν των και να πηγαίνουν εις άλλην. 10. Ούτε να δέχονται από άλ

λους. 7. 8. Δεν πρέπει να γίνωνται εγγυητα. 12. Οι ευνουχίζοντες τον εαυτόν τους καθαιρούνται. 13. Διά ποια

άμαρτήματα καθαιρούνται, αλλ' όχι αφορίζονται. 14. Oι με άσπρα χειροτονηθέντες πως επιτιμώνται. 17. Ε

αν χωρισθούν αδίκως από τον Επίσκοπών τους, η Πατριάρχην τους πώς επιτιμώνται. 18. 205. 206. Εάν

αφορισθούν από τον Επίσκοπόν τους τι πρέπει να κάμνουν. 20. Οι χειροτονηθέντες υπεράρια, και καθαιρεθέντες,

πώς αναλαμβάνουν τον Κλήρον. 22. Υβρίζοντες Επίσκοπον, η Πρεσβύτερον και Διάκονον, πώς επιτιμώνται

40.41. Οι περιγελούντες τους μισερούς αφορίζονται αυτό. Ποιοι δεν πρέπει να γίνωνται Κληρικοί. 44. 59.

60. Οι αρνηθέντες, ή τον Χριστόν, ή το όνομα του Κλήρου, καθαιρούνται.44.45. Οι οπωσδήποτε πορνεύοντες,

καθαιρούνται, 48. Αν υπάγουν εις Βασιλέα, ή εις κοσμικά κριτήρια να κριθούν, πώς παιδεύονται, 90.

91. Οι λαμβάνοντες άξαν κοσμικήν πώς παιδεύονται, 107. Ένας Κληρικός εις δύω έκκλησίας δεν τάττεται.

109. Oύ φατριάζουσε. 113. Εις Κωνσταντινούπολιν δεν πρέπει να πηγαίνουν. 114. Πορνεύσαντες καθαιρούν

τα 126. Εις εργαστήρια μυρεψικά, η καπηλεία, ή λουτρά, δεν υπηρετούν 128. Ανοίκεια και λαμ

πρά φορέματα δεν πρέπει να φορούν 137. Γίνονται Ιερείς, κάν και από γένος ιερατικών δεν είναι 142.

Ούτε εις Κλήρον και εφημερίαν εκκλησίας τινος συναριθμούνται με άσπρα. 187. Με Εβραίους δεν συλλού

ονται, ούτε προσκαλούν αυτούς εις ιατριαν, 128. Αιρετικούς δεν αφίνουν κληρονόμους των πραγμάτων τους 280.

281. Όσοι βίψουν το σχήμα του Κλήρου και στανικώς πρέπει να το φορούν. 126.127. Όσοι δεν θέλουν να ανα

βούν εις μεγαλτέρους της ιερωσύνης βαθμούς καθαιρούνται. 284. Τα πράγματα όπου μετά τον Κλήρον απέ

κτησαν, εις την έκκλησίαν των πρέπει νά τά άφιερώνουν αυτόθι. Οι κρίνοντές τινα ύπόθεσιν, ου μαρτηρούσιν

εις άλλο κριτήριον περί αυτής, 293. Εις τούς ελεγχθέντας δίδεται καιρός διά να αθωωθούν.

Κληρονόμοι ποίοι γίνονται, και πως κληρονομούν. 280. 281. Ορα και εν τω τέλει, όπου έστινή διαθήκη,

Κοινωνία ή τών θείων μυστηρίων πρέπει να γίνεται και αξίως και συνεχώς. 7. Δίδεται και εις τους έχοντας κα

νόνα πιστούς, αν κινδυνεύουν εις θάνατον. 79. Δίδεται και εις τους φαγοντας εάν κινδυνεύουν. 505.

Εις τούς αναισθητους πώς να δίδεται αυτόθι. Δεν πρέπει νά έναύται με σταφύλια, ή σταφίδας, καί νά μετα

δίδεται. 138. Αντί αυτής αι μερίδες δέν πρέπει νά δίδωνται. 138. Δίδεται και από Αναγνώστη, και Λαϊ

κόν.155. Με το χέρι πρέπει να λαμβάνεται, και όχι με σκεύη. 178. Το νά κοινωνούν τρεις φορας

τον χρόνον, εις τους τριγάμους έβρέθη. 224. Oι μετά την κοινωνίαν ξεράσαντες, πώς επιτιμώνται 430. Προ

της κοινωνίας πόσα ημέρα νηστείας, και της σαρκικής μίξεως είναι αρκετα. 130. 131. Η στέρησις της

κοινωνίας θάνατος καλείται και μάχαιρα, 371. Όρα και εις την λέξιν άγια.

Κολυμβήθρας μεγάλας, και βαθείας πρέπει να κατασκευάζουν οι ορθόδοξοι,

Κουρπάνια δέν πρέπει να γίνωνται,

Κρέας ποιοι δεν τρώγουσε, και διατί, 37. 38. Δεν πρέπει τινάς να το συγχαίνεται, αυτόθι. Μέσα εις την έκ

κλησίαν κρέατα ούτε ψήνονται, ούτε προσφέρονται

Κριτής ο κρινας τινά, δεν γίνεται μάρτυς εις άλλο κριτήριον του αυτού, --

Κριτών αιρετών ή απόφασις δεν μεταθεωρείται, 277. Διά τι αυτοί διαλέγονται, αυτόθι. Εάνδύω όντες ού συμ

φωνούν τί νά γίνεται, αυτόθι.

Κτηνοβάται πώς επιτιμώνται. 219. Πώς άλλως ονομάζονται, αυτόθι.

Κτίσματα εικόνες είναι απροσκύνητα του Κτίστου Θεού,

Κυλιστρα τί ήταν

Κύπρου προνόμοια όποια

Κυριακή νηστεία ου γίνεται, και διατί. 46. Ούτε γονυκλησία, και διά τι 84. Εις αυτήν πρέπει να σχολάζουν

οι χριστιανοί. 251. Ου γίνονται εις αυτήν θέατρα. 294. Eκώνεστ του μέλλοντος αιώνος και διατί. 387.
Προνόμια αυτής ποία αυτόθι. Εις την Κυριακήν δέν πρέπει να σμίγουν τά άνδρόγυνα.

Κυριακά διά τι ονομάζονται αι εκκλησία. 164. Δείπνον Κυριακών τι ήταν, αυτόθι.

Κυριακά μανδυλάκια ποία ελέγοντο,

Κωδίκελλος τι είναι, και πότε, και πώς γίνεται,

383, 384

αυτόθ.
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Λαός δεν έπεσήθη από τον Χρυσόστομον και διατί 178. 179
-

Λαικοι οι μεσιτεύοντες εις τάς με άσπρα χειροτονίας αναθεματίζονται 18. Οι χωρισθέντες αδίκως από τον επί

σκοπών τους, πώς επιτιμώνται. 18. 19. Εάν άφωρισθούν από τον επίσκοπών τους, δικαίως ή αδίκως τι να

κάμνουν. 20. Δεν πρέπει να κάμνουν μεε: συμπόσια. 27. Ούτε να χορεύουν τις εορτας, ή να τρώ

γουν με όργανα. 27. Οι παίζοντες παιγνίδια και μεθούντες, αφορίζονται αυτές οι Δεν πρέπει να πέρνουν διά

ρα. 28. 29. Tας γυναίκας δεν πρέπει να αφήνουν. 33, 34. Οι περιγελούντες κωφών, η χωλον αφορίζονται

41. Οι τρώγοντες αίμα πώς παιδεύονται. 45. Οι κατά διαφόρους τρόπους αρνούμενοι την πίστιν πώς οικονο

μούνται. Ορα εις την λέξν αρνητα. Πόσας ημέρας πρέπει να απέχουν των γυναικών τους, όταν μέλλουν να

κοινωνήσουν 130.131. Αν πέσουν εις το παραφύσιν μετάς γυναικάς των, πώς επιτιμώνται 45. Αν κοιμηθούν

με τας γυναικάς των, όταν έχουντα καταμήνάτων, θανασίμως αμαρτάνουν.324.325. Εάν πέσουν μετάς πενθεράς

των προτού να λάβουν τελείαν ιερολογίαν γάμου μέ τάς γυναικάς των, πώς οικονομούνται. 425. Οι άρπάζον

τες γυναίκας πως επιτιμώνται 366. Δεν πρέπει να πλησιάζουν εις τά θέατρα, ή να θεωρούν χορούς και κω

μωδίας, ούτε να χορεύουν, ούτε να παίζουν όργανα εις τους γάμους. 136. Ούτε να φορούν γυναικεία ρούχα, ή

προσωπίδας. 137. 158. Δεν πρέπει να φορούν πολύτιμα και μεταξωτά, 137. Οι υπανδροι, εάν θέλουν να

γίνουν μοναχοί, ού γίνονται χωρίς την συμφωνίαν των γυναικών τους 150. Μιμοι δε πρέπει να γίνωνται.152.

Δεν μεταλαμβάνουν μόνο των χωρίς ανάγκην, 155. Μεταλαμβάνουν άλλους αυτού. Οι ποιούντες μαντείας, η

πηγαίνοντες εις τους γάμους, και οι δένοντες τα άνδρόγυνα, και άλλα τοιαύτα κάμνοντες πως παιδεύονται. 156.

157. Δεν πρέπει δε δημοσίως να διδάσκουν. 159. Κάλαντα δεν πρέπει να λέγουν 158. Κλήδονας δεν πρέ

πει να κάμνουν, ούτε μαίους, ούτε να ανάπτουν, και νά τάς πηδούν. 159. 160. "Ριζικά, και ποδαρικά, και

συναπαντήματα δεν πρέπει να πιστεύουν τελείως, αυτόθ. Εις την διακανίσιμον τι πρέπει να κάμνουν 160.

Μέσα εις το βήμα δεν έμβαίνουν. 161. Ούτε συστέλουν τα άγια τη μεγάλη Πέμπτη, αυτόθι. Μέσα εις τας εκ

κλησίας δεν πρέπει να τρώγουν. 163. Ούτε πωλούν εις αυτάς βρώματα. 165. Ούτε κανεύουν 176. 177.

Ούτε κτήνος των εμβάζουν. 170. Δεν πρέπει να λούωνται την ημέραν όπου κοινωνούν, ή να φλεβοτομούν. 405.

Όποιος εις την έκκλησίαν τρεις Κυριακάς δεν πηγαίνει αφορίζεται 166. Πρέπει κάθε ημέραν να πηγαίνουν εις

τον εσπερινόν όρθιον και λειτουργίαν. 266.257. Οι δαπτόμενοι μέσα εις τας εκκλησίας κλασιν παρά Θεού

λαμβάνουσε, και όχι ωφέλειαν, 168.169. Οι καλούντες μυρολογήτρας και κλαίοντες τους νεκρούς των, ώς εί

δωλολάτρα κατακρίνονται. 169. Οι επίορκοι και ομνύοντες πως επιτιμώνται 173. 174. Δεν πρέπει να καλ

λωπίζουν τα μαλλια και γένειάτων. 175, 176. Εις τα κατηχούμενα δεν κατοικούν. 176. 177. Δεν πρέπει

να λούωνται με τους εβραίους, ούτε να τους προσκαλούν εις ιατρείαν των 128. Ο δείροντες Επίσκοπον ανα

θεματίζονται. 210 Ο δεφενδείων Κληρικών σφάλλοντα, ζημιούται και ατιμάζεται. 294. Οι ενυπνιασθέντες με

ταλαμβάνουν, ή όχι. 326. Οι έχοντες γυναίκας, πρέπει νά τάς έχουν απροσπαθώς, ώσάν νά μή τάς

έχουν. 381.382. Οι στανικώς καταπόντες νερον, αν κοινωνούν, ή όχι 405. Οι ακούοντες τον λόγον του Θεού,

και κατηγορούντες τον εαυτόντους, ότι δεν τον κάμνουσιν, ωφελούνται. 405. Οι φθείροντες προτού γάμουτάς

γυναικάς των, ή χωρίζονται, ή ώς πόρνοι επιτιμώνται, 49, 50, 362, 363. Κάνευλαβείς και σοφοι είναι, εκ

κλησιαστικάς υποθέσεις δεν πρέπει να ανακινούσι. 107. Και αυτοί πρέπει επτάκις να ανούσι τον Θεόν καθ'

ημέραν. 267. Δεν πρέπει να βιάζουν τους Αρχιερείς εις το να τους συγχωρούν να υπανδρεύωνται παρανό

μως. 451. Όσοι παρανόμως υπανδρεύονται, προκοπήν δεν βλέπουν αυτόθι.

Λατίνοι παρανόμως χωρίζουν τις γυναίκας των ιερωμένων, και λύσις των περί τούτου λόγων τους ζ. 130. 131.

Σχισματικοί εισι διά την μετάθεσιν τού πασχαλίου και Καλανταρίου των Και ότι δύω άτοπα ή μετάθεσις

αυτή γεννά εις αυτούς, 5. Βάπτισμα αυτών κατά πόσους τρόπους άδεκτονι 29, 30, 31, 32. Το βάπτισμα

αυτών έρημον όν καταδύσεων, και αναδύσεων, έρημόν έστι και χάριτος, 35, 36. Τρώγοντες αίμα εις τι σφάλ

λουσι. 45. Παρανόμως το σάββατον νηστεύουσι. 47. Αζυμα αυτών απόβλητα είναι και Ιουδαϊκά.54. Η εν

τώ συμβόλω αυτών προσθήκη υπό ανάθεμα είναι, 97, 98, 99. Κακώς κατηγορούσε τον γ της σ'

131. Πότε ψάλλουσιν ελληνικά το τρισάγιον. 167. Λατίνων, ιερείς κακώς ξυρίζουν τα γένεια. 176. Καταισχύ

νονται λέγοντες τελειοποιά τα κυριακά λόγια 387. Αίρετικοί εισιν. 31. Αφ' εαυτών πρέπει νά ζητούν να βα

πτισθούν, και όχι να παρακινούνται από άλλους, 175-176

Λατρεία μάνω τω Θεώ πρέπει. 260.261. Τι είναι αυτη αυτοθ και 181. Eάνεις άλλον δεθή, κατά συμβεβηκός

λέγεται και ου κυρίως αυτόθι. - -

Λεγάτον τί είναι 457

Λειτουργία ή τελεια πότε έγινε ο παλαιά. 7. Εντή μ. ου τελείται. 256. Εις ευκτήριον οίκον δεν γίνε

τα πλην ανάγκης. 140. Διά τι μίαν φοράν την ημέρα, και εν μια τραπέζη τελείται. 51. Εις όποιον

τόπον γένη αφιερώνεται αυτός, εις την έκκλησίαν του ιδίου τόπου, αυτόθι. Η τελεία λειτουργία πανηγύρεως και

χαράς νομίζεται υπόθεσις. 152.153. Η του αδελφοθέου δεκτή έστι.142. Ουκ έστι δεκτή, αυτοθι. Και η προσευχή

λειτουργία όνομάζεται και κάθε ιεροπραξία. 185. Έν τη λειτουργία πόσα πρέπει νά ήξεύρουν οι ιερείς, 248. -

Από νηστικούς πρέπει να γίνεται. 133.139. Αϊδιδόμενα παρά τινων λειτουργία πρέπει να τελούνται.382. Εν

αυτή άπαξ μόνον ή του οίνου και ύδατος ένωσις γίνεται, και οι δις, 3.

Λείψανα άγια με ποια σημεία γνωρίζονται, 390-397

Λίτρα πόσον είναι, 50

Λογισμοί εκπόσων προσβάλλουσα 421

Λόγον του Θεού οι ακούοντες, και κατηγορούντες εαυτούς τι δεν τον κάμνουσιν, ωφελούνται 405

-----------
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Αουτρά πρέπει να αποφεύγουν ιερωμένοι και μοναχοί --

Λιχεία κυρίως επί του ανωδύνου τόκου της Θεοτόκου, ου λέγεται, αλλά καταχρηστικώς

Λωβοι, και λεπροί διά τι γίνονται, ν

- Μ

Μαλακία πως επιτιμάται. 423. Πόσον μισητών αμάρτημά έστιν αυτόθ. Πόσας ζημίας προξενεί αυτού. Πόσονλογιών

γίνεται, αυτόθ. Ήδύω τινών μεταλλήλων γινομένη πώς επιτιμάται. 424. Εμποδίζει από την ιερωσύνην αυτόθι.

Μάντες, μάγοι, σύροντες αρκούδας, νεφοδιώκτα, γητευτα, φυλακτήριο, γόητες, φαρμακο, έπαοιδοί, και μαθη

ματικοί, τι είναι, και πώς παιδεύονται. 156, 157, 158, 159. Ορα και εις την λέξιν, αστρολόγοι,

Μάρτυρες ποιοι είναι δεκτοί, και ποιοι άδεκτοι. 57. Εις μόνος δεν πιστεύεται. 57. Ούτε δύο, και πότε αυτόθ.

Οι αξιόπιστοι δεν ομνύουσιν αυτόθι, και 173.174. Εάν ιερείς και διάκονοι ψευδομαρτυρήσουν πώς παιδεύονται

Μαρτύρων γενέθλια ποια λέγονται. 256. Τά εις τάς μνήμας αυτών γινόμενα συμπόσια γενεθλιακά καλούνται. 163.

Οι βίοι αυτών πρέπει να αναγνώσκωνται εις τας εορτάς των 288. Εις τας εορτάς των δεν γίνονται συμ

πόσια και χοροί.293.294. Με λείψανα αυτών μόνον γίνονται τα εγκαίνια των ναών. 188. Oι των αιρετικών μάρ

τυρες, ψευδομάρτυρες είναι 246. 253. Οι εις αυτούς πηγαίνοντες πώς επιτιμώνται, αυτόθ.

Μεθύοντες ιερωμένοι πως παιδεύονται. 27. Οι από μέθης ξεράσαντες πώς διορθώνονται,

Μερίδες δεν πρέπει να μεταδίδουν εις τους χριστιανούς οι ιερείς,

Μετάβασις και μετάθεσις, διαφέρουν και αλλήλων και της επιβάσεως,

Μετανοίας έργα και οι καρποί, επιτίμια άναμάζονται και λογίζονται,

Μετανοούντες, και έχοντες ακόμη κανόνα, κοινωνούν, άν κινδυνεύουν εις θάνατον. 79. Διά τι ουκ εξωθούνται από

την έκκλησίαν τήν σήμερον. -- --

Μητροπολίτης άνλειτουργήση εις επισκοπήν του, ποιον να μνημονεύη, 21.22. Χωρίςτην γνώμηντών Επισκόπων του

κανένα κοινόν πράγμα δεν κάμνει αυτό; Τι θέλει να ειπή το όνομα αυτό. 2. Αν χωριστή από τον Πατριάρ

χην του πώς παιδεύεται. 206 Ουκ αρκεί μόνος ψηφίσαι Επίσκοπον 263.264. Οι μακράν όντες απάλλήλων

πρέπει να έχουν εδικόν τους Μητροπολίτην, 278. Όρα και εις τάς λέξεις Ιερωμένοι, Κληρικοί και Επι

σκοπος. -

Μητρυα πόσον μίσος έχουσιν.

Μιμοι δεν πρέπει να γίνωνται

Μίσος οι έχοντες και έχθραν, είτα πώς επιτιμώνται

Μνημόσυνα εδικάτων οι ζώντες έτι ποιούντες, θεομπαίκται εισι.314. Εντή τεσσαρακοστή πότε μόνον γίνονται,

153. Tρίτα και Έννατα και Τεσσαρακοστά τι δηλούν

Μοιχεία πόσον επιτιμάται. 170, 171. Και η πορνεία μοιχεία λογίζεται. 393. Όρα και εις την λέξιν Γυναίκες,

Μοχός και ο άνδρας λέγεται 67.68. Και ο αρραβωνιαστην άλλου ζώντος λαβών. 177. Και ο υπανθρευθείς, η

πορνεύσας Μοναχός, ή Μοναχή. -----------

Μολυσμός σαρκός ποιος είναι -
-

Μοναστήρια πώς πρέπει να κτίζονται. 105. Δεν γίνονται κοσμικά καταγώγια, και τα πράγματα αυτών φυλάτ

τονται. 114. Oύ δύνανται πωληθήναι, ή χαρισθήναι, ουδέ τά πράγματα αυτών. 190. 191. Ούτε τα σκεύη

αυτών. 55. Ούτε διά σύστασιν, και βελτίωσιντων δίδονται εις τους κοσμικούς. 151. Από τα Μοναστήρια δεν

δύνανται να πέρνουν οι γονείς τά τέκνα των καλογηρεύσαντα, 195. Διατί δεν πωλούν εις άρχοντας τα πράγ

ματα αυτών. 190. 191. Εις αυτά γυναίκες δεν πρέπει να ευρίσκονται 193. Διπλά Μοναστήρια ποια ήταν

194. 195. Βραβίον και Κώδικα των αφιερωμάτων τους πρέπει να έχουν 198. Όρα και εις την λέξιν Ή

γούμενος,

Μοναχα όταν έχουν να κουρευθούν, δεν πρέπει να φορούν λαμπρά φορέματα. 149. Έξω από το Μοναστήριον

δεν πρέπει να ευγαίνουν 150 Εις Μοναστήριον ανδρίκειον δεν κοιμούνται, ούτε έμβαίνουν 195. Αν υπαν

δρευθούν πώς επιτιμώνται 111. Έμβαίνουν εις το βήμα. 161, και πού. 438. Πώς πρέπει να συνομιλούν με

τους Μοναχούς. 195. Αν και προ των κέ. χρόνων ένδυθούν εξανάγκης το σχήμα τι να γίνεται. 317. Παρά

παλαιος Παρθένοι ονομάζονται

Μοναχοί οι μεσιτεύοντες εις τάς με άσπρα χειροτονίας αναθεματίζονται. 17. 105. Oύ γίνονται Πνευματικοί,

356. Διά ποίας αιτίας δεν πρέπει να κρεωφαγούν. 37, 38, Κληρικοί ονομάζονται. 2. Και Κανονικοί.81. Παι

δία δεν αναδέχονται, ούτε στεφάνους κρατούν, ούτε αδελφοποιήσεις κάμνουν, ούτε κοσμικάς φροντίδας λαμβά

νουν. 105. Μοναστήριον δεν οικοδομούν χωρίς την γνώμην του Επισκόπου. 105. 106. Δέχονται λογισμούς

εξ ανάγκης. 95. Οι κοσμικήν αξαν λαμβάνοντες πώς παιδεύονται. 107. Υπόκεινται τώ Επισκόπω. 107.

Ανύπανδρευθούν πώς επιτιμώνται 111. Oύ φατριάζουσε. 113. Εις Κωνσταντινούπολιν δεν πρέπει να πηγα

νουν. 114. Από πόσους χρόνους καλογηρεύουν. 145, 146. Δεν πρέπει να εμποδίζουν οι γονείς τα τέκνα των

εις το να γίνωνται Μοναχοί 233. Οι ένκοινοβίος πρέπει να κουρεύουν τα μαλλια των 147. Σχήμα τών

μοναχών, ότι εις τρία διαιρείται, Ρασοφόρου, Σταυροφόρου, και μεγαλοσχήμου, αυτόθι. Οι Ρασοφόροι το σχή

μα να βψουν δεν ημπορούν, αυτόθι. Οι Σταυροφόροι πρέπει να μεγαλοσχήμουν αυτόθι. Διά τι λέγεται το σχή

μα τούτων αγγελικόν, 148. Οι θέλοντες εγκλεισθήναι πώς πρέπει να δοκιμάζουν. 146. Οι Ερημίται πρέπει να

μήγυρίζουν εις τον κόσμον, 147 Φορέματα Μοναχών διά τι μαύρα και τι θέλει να ειπή το κάθετων φόρε

μα 150. Με ποια φορέματα εδοκίμαζαν αυτόθι. 201. Εις Μοναστήριον γυναικείων δεν κοιμούνται, ούτε έμ

θαίνουν. 195. 150. Οι ύπανδροι πρότερον, χωρίς συμφωνίαν των γυναικών τους σύγίνονται Μοναχοί, 150
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Μοναχοί οι ενερήμος, πώς αφ' εαυτών μεταλαμβάνουν, και πότε 155 Δεν πρέπει να λια τα 165 Δεν

πρέπει να πηγαίνουν εις τον κόσμον και να ζητούν ελεημοσύνην. 105. Ούτε μέσα εις εκκλησία δι πρεπε να θά

πτωνται. 168. 169. Χωρίς χειροτονία αναγνώστου, δεν δύνανται νά αναγνώσουν. 191. 192. Εισέρχονται εκτι

βήμα, και ποιοι. 161. Πώς αφιερώνουν τα πράγματά των κινητά, και ακίνητα εις Μοναστήριον, και πότε πέρ
νουν αυτά πίσω. 194. Οι εις τας Μοναχάςυπηρετούντες πρέπει να είναι γέροντες, 194.195. Διά πόσας αιτίας άνα

χωρείτνας από το Μοναστήριόντου. 195. Χωρίς ανάδοχον δεν πρέπει να γίνωνται 198 99, Πίσω καρντρέι

πει να δοκιμάζουν. 200. Προτού να γίνουν Μοναχοί ορίζουν ότι θέλουν να κάμουν τα πραγματατων, αφού

δε γίνουν, όχι.194. Όσοι έταξαν να μονάσουν, και έπειτα αθέτησαν την υπόσχεση των πως κανονίζοντας 220
363. Και οι εν ασθενεία, λαμβάνουν το σχήμα. 228. Οι μέλλοντες γενέσθαι Σταυροφόροι, γη Μεγαλ

σχημοι διά το ευσυνείδητον πρέπει να γίνονται από Σταυροφόροι και Μεγαλόσχημοι Ιερέα 199. Κανών Ρα

σοφόρων Σταυροφόρων, και μεγαλοσχήμων ποιος είναι. 199. Ορα και εις την λέξιν, Αδικία, και Πορεία

Μουσική ποία έστιν απόβλητος, και ποια δεκτή.

Μύρον άγιον έλαιον ονομάζεται, και διατί.213. Ποιος κανών διατάσσει πρώτον διά την χρήσιν τού μύρου,

αυτόθι. Διά τι το χριόμεθα. 256. Κακώς ποιούσιν οι τούτο αντικοινωνίας μεταλαμβάνοντες, και οι χρόμενοι,

διά τι έπεσαν εις άπιστους γυναίκας, αυτόθι. Ήέψησις αυτού, και τελετή, πότε και από ποίους γίνεται. 273.274.

Όταν ήναι ολίγον, προστίθεται και έλαιον εν ανάγκη, όχι όμως πολύ, αυτοθι. Δεν πρέπει να χύνεται εις τους

ιερείς, και αρχιερείς έντώ τάφω. 279. Δευτερούτα και το χαρακτήρα έντυπούν τη ψυχή

Μυστήρια τίνα ού δευτερούνται. 50. 51. και διατί, αυτόθι.

Μωυσής μετά το προφητικόν χάρισμα με γυναίκα δεν έσμιξε

Ν.

Νεκροί δεν πρέπει να μεταλαμβάνονται, ούτε να βαπτίζονται, ούτε πικρώς να κλαίωνται. 168. Ούτε μέσα εις εκ

κλησίας να θάπτωνται, αυτόθι. Νεκροιδιά ποίας αιτίας εύγαίνουν δεμένοι, και ποια σημάδια έχουν. 396. Μύρον

δεν χύνεται εις αυτούς έντώ τάφω, αλλά μόνον ελαιον, και τι δηλούν όσα κάμνομεν εις την θανή, των 279. Δεν

μετατοπίζονται χωρίς την γνώμην των προεστώτων,

Νεοφώτιστοι παρευθύς δεν πρέπει να ιερώνωνται.

Νεστόριος εις την οικονομίαν μόνον έβλασφήμε, ορθάδε έφρόνε εις την θεολογίαν του Πνεύματος,

Νηστεία τί έστι, και τι λύσις αυτής, και τι κατάλυσις. -

Νηστεία Τεσσαρακοστής, κα Τετράδος και Έκτης ότι ίση, και ποια είναι 51.52. Ήτών Χριστούγεννών, των αγίων

Αποστόλων, και ή του Αυγούστου πώς πρέπει να νηστεύωνται. 53. Εν αυτή δεν πρέπει νά σμίγουν τά άν

δρόγυνα, αυτόθι. Ουκ ώφελεί μόνη. 53. Νηστεία ή της β' ότι εύλογος και πρέπουσα. 52.Η τής μεγάλης εβδομάδος

πως γινεται.

Νόμοι πολιτικοί οι έναντιούμενοι εις τους κανόνας άκυρούνται, εβ. Βοήθειαν προξενούν εις τους κανόνας αυτόθι.

Πόθεν ούτοι έλαβαν την αρχήν. 1. Τι είναι νόμος αυτόθι. Πολλάκις δεν συμφέρουσεν, 17. Πώς άλλως κα

λούνται ιά.

Νόμος ο παλαιός εικών ήν της χάριτος του Ευαγγελίου,

Νύμφη αυτού όσμιξας πώς επιτιμάται,

Ο. --

Οικονομία τι εστί.31. Έχει μέτρα και όρια, και δεν είναι παντοτεινή.32. Ορα και εις την λέξιν ακρίβεια

Οικονόμος προβληθείς με άσπρα πώς επιτιμάται. 17. Πώς πρέπει να διοική τα πράγματα της Εκκλησίας, και των Μο

ναστηρίων. 23.24.115. Πότε να διδη λογαριασμών και ποιας άλλας ενεργείας έκαμεν αυτόθι.

Οικουμενικός όνομα πότε άρχισε 117. Δύω σημαινόμενα έχει

Οιωνισμός τι είναι

Ομοια εκ των ομοίων πρέπει να κρίνωνται και να συμπεραίνωνται. Η

Ομολογητής έστιν ότας αρετάς φυλάττων, και την έντώ βαπτίσματι ομολογίαν,

Ομοουσίου λέξις ήταν εις χρήσιν και προ της πρώτης συνόδου. 67. Τι διαφοράν έχει από το συνούσιον, αυτόθι.

Οράρον πόθεν έτυμολογείται, και τι δηλοί.
--

Οργανα μουσικά διά τι έκτης έκκλησίας απεβλήθησαν -

Ορκους ελληνικούς δεν πρέπει να ομνύουν οι χριστιανοί. 173.174. Ούτε όλως να ομνύουν εις τον Θεόν,η εις τακτίσμα

τα αυτόθι. Οι τους ματαίους και συνήθεις όρκους ομνύοντες ώς φονες, και πόρνοι της κοινωνίας χωρίζονται και της

έκκλησίας, αυτόθι. Διά τι έσυγχωρούντο εις τους παλαιούς, άλλ όχι και εις τους χριστιανούς. Διά όλον τον κόσμον

δεν πρέπει να ομνύη τινάς. αυτόθι. Πόσων λογιών είναι οι όρκοι, αυτόθι. Οι παραβαίνοντες τους όρκους πώς

επιτιμώνται, αυτοθι. 372. Από τα λόγια με τα οποία οι όρκοι λέγονται, πρέπει να ευρίσκεται ή τούτων

παρηγορία,

Π.

Πάθος τι είναι, και πώς ιατρεύεται.422 Πάθη αίτια δεύτερα είναι των πονηρών λογισμών αυτού.

Παιγνιώτα δεν αναγκάζονται από τινα εις το να παίξουν

Παιδια, άλλα μενόγληγορότερα, άλλα δε αργότερα διακρίνουσι το καλόν και το κακόν, 145, 146. Από πότε να εξομο
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λογούνται. 146. Και τα νεογένητα παιδια εις άφεσιν αμαρτιών βαπτίζονται.309.310. Δεν πρέπει να αφήνουν άγη
ροκομήτους τούς γονείς των 233. Εκείνα όπου ύβρίζουν τους γονείς των πώς επιτιμώνται 40. Αν θαρούν ή συγκυλ

σθούν πώς επιτιμώνται.426. Αναποθάνουν αβάπτιστα πώς επιτιμώνται οι γονείς των. 428. Ανδα: πρότών

τεσσαράκοντα ήμερών ποια νά τάβυζάνη. 440. Τα κινδυνεύοντα εις θάνατον βαπτίζει όποιος τύχη λαϊκός ήμονα

χος, και εις μάνας τάς τρεις καταδύσεις και αναδύσεις 428. Αλλά και μυρώνει και μεταλαμβάνει αυτά, 33. Αν

ούτω βαπτισθώσι, και μνημονεύονται αποθανόντα αυτόθι. Αν ζήσουν βαπτίζονται υπό ιερέως. 33. Όσα αμφιβάλ

λονται, άν έβαπτίσθησαν, νά βαπτίζωνται. 169. Ορα και εις τήν λέξιν ύπεξούσιος, και Γονείς,

Πάλη τι έστι.

Παλλακή ποία είναι, και ο έχων αυτήν πώς επιτιμάται.440. Διαφέρει από την πόρνην, αυτό).

Παναγιώτατος όνομα πότε άρχησε -

Παπαλήθρα τι είναι και τι δηλσι.

Πάπας αρχιερεύς ών και βασιλεύς ότι καθαιρείται. 61. Μάτην φαντάζεται να λαμβάνη εξουσίαν απεριόριστον από τον

τ, κανόνα της ά.72.73. Υπόκειται τας οικουμενικας συνόδοις. 69.70. Δεν ήταν παρών εις την β' σύνοδον,

ούτε διά τοποτηρητών, ούτε δι' επιστολής, 86. Ουκ έστιν έσχατος Κριτής των Πατριαρχών όλων. 108. Το περί

αυτού θρυλλούμενον του Κωνσταντίνου θέσπισμα, νόθον εστί 117. Ισός έστι με τον Κωνσταντινουπόλεως τη τάξει

μόνη προτεύων αυτοθι. Μονάρχης ουκ έστιν, ουδέ επί των συνόδων, διά τον έπαινον της του Λέοντος επιστολής. 103.

Ομονοθελητής Ονώριος ως αιρετικός αναθεματισθείς, αποδεικνύει, ότι ο Πάπας σφάλλει και εις τά περίπτεως. 121.

Ούμόνον από τηνς", αλλά και από άλλας συνόδους αυτός κατεκρίθη, αυτόθ. Πάπα πολλοί είχαν υιούς. 4. Και είχαν

γένεια. 176. Η καθόλου έκκλητος της οικουμένης εις αυτόν δεν δίδεται. 259.260. Έκκαλούν την κρίσιν των εις

αυτόν μόνο οι τούτω υποκείμενοι. 262. Η αναμαρτησία αυτού, ή μονομαχία, και ήθρυλλουμένη έκκλητος στηλιτεύον

ται. 283.318.319.320 321. "Ακρος αρχιερεύς αύ λέγεται, 286. Και τοπική σύνοδος αυτόν διορθοί.309. Καιή

έν Κωνσταντινουπόλει έκκλησία διορθοί την ρωμαικήν.

Παράδοσις τι εστι 62.63. Βάσανός έστι των γνησίων, ή νόθων βιβλίων της γραφής. 386.387.388. Την αυτήν δύ

ναμιν έχει με το κήρυγμα εις την πίστιν.381. Πόσων λογιών είναι αι παραδόσεις, και κατά των αναιρούντων αυτάς.

Παραίτησιν πώς, και πότε κάμνουν, οι Αρχιερείς. 100. 101. Τύπος αυτής κανονικός ποιος 559. Ποια είναι τα κανο

νικά λόγια όπου πρέπει να προστίθενται εις αυτήν,

Παραβριπισμός τι είναι,

Παρασκευής νηστεία ποια είναι, --

Παρασυναγωγή τι είναι 350. Εις αίρεσιν μεταγίνεται,

Παρ' ένοριανδύω λογιών είναι

Παρθενίας προνόμια όποια, και πόσον υπερέχει του γάμου. 345. Αν μίαν φοράν χαθή, πλέον δεν αποκτάται αυτοθι.Παύλος δεν πρέπει να ζωγραφητα έντή πεντηκοστή. ν -

Πάσχα πότε πρέπει να εορτάζεται, και πώς, και διατί, και ποιοι το έδώρισαν. 5. Το ημέτερον μάλλον ευάρεστοντώ

Θεώ, ήτο των Λατίνων, διά τά έντούτω γινόμενα θαύματα, αυτόθι Πάσχα Κανόνον επί της εν Καρθαγένη συνόδου

δεν ήταν τοσούτον εύληπτον, και κοινολογιμένον. -

Πατριάρχης όνομα πότε άρχησε.73. Δύω σημαινόμενα έχει, αυτόθι.

Πόσοι Πατριάρχαι είναι. 73. Κάρα ονομάζονται και διατί, αυτόθι. Ποίας στολάς φορούσιν. 74. Τι εστί Πατριάρ

χης, αυτοθι. Πρεσβεία αυτών από ποιον κανόνα δηλούνται, αυτόθι. Αι ψήφοι αυτών πώς λέγονται ότι δεν έχουν έκκλη

τον 66.67. Τάτου Κωνσταντινουπόλεως προνόμια όποια. 88. 117. 143. Ουκ εξουσιάζει εις τας έκκλησίας των

άλλων Πατριαρχών Ούτε άλλος τις Πατριάρχης. 108. ΟΚωνσταντινουπόλεως ισός έστι με τον Pώμης, διαφέρων

τη τάξει μόνη. 117. Τους Επισκόπους των βαρβάρων αυτός χειροτονεί. 118. Διά τι λέγεται Παναγιώτατος, και Οι

κουμενικός, αυτόθι. Και υπέρ τους έξη μήνας εμποδίζουν τους Επισκόπους να μήνυπάγουν εις τας επαρχίας των 121.

122. Ελευθέρως προβιβάζουν τους κληρικούς τους υπό το κλίμα αυτών - --

Πεντηκοστής εις τας ημέρας, γονυκλισίας δεν γίνονται, και διάτι.84.85. Ήτης πεντηκοστής κυρία ημέρα δεν πρέπει

να νηστεύεται.85. Τίνος είναι αύτη Eικών. 387. Η τετράδες αυτής, και Παρασκευας πώς νηστεύονται, 85.

"Η Eικών αυτής πώς πρέπει να ζωγραφητα.

Περιοδευτα τι ήταν

Περπέρεια τι είναι -- -- -- -

Πίστεως δόγματα ποιοι Κανόνες λέγουσι 87. Ταύτα αναφέρονται και εις τα προλεγόμενα εκάστης συνόδου των

οικουμενικων.

Πλεονέκται πώς έπιτιμώνται.

Πλούσιοι και χωρίς να αναχωρήσουν εις την άσκησιν σώζονται,

νεύμα άγονόμοούσιον τω Υιώ 86.93. Τήν τούτου δοξολογίαντίνες μετήλλαξαν 86. Oιες τούτοβλασφημούντες

όποιοι.87.88.95. Ίδιον του Υιού πώς λέγεται.93. Oύ διά την αξίαν της προαιρέσεως προσκαλείται ή απω

θεται.95. Θεός έστι.87. Εικονίζεται εν είδει περιστεράς. 182. 183. Πνεύμα άγιον λαμβάνουσιν οι μεταλαμβά

νοντες, και διά τ. 292. Η τής τριάδος κοινή ενέργεια αυτώ ανατίθεται αυτόθι. Δοξολογία αυτού πώς εγίνετο.

Πνευματικός όταν γίνεται πρέπει να χειροθετητα και διατί.25. Χωρίς άδεια του Επισκόπου του δεν εξομολογεί

αυτοθι. Ο καθαιρεθείς, ή παραιτηθείς της ιερωσύνης ούγίνεται Πνευματικός αυτού. 179. Μοναχός ή Μοναχή ουκ

εξομολογούσε αυτού. Ο μη δεχόμενος τους αμαρτωλούς καθαιρείται.39. Ότι πρέπει να ευσπλαχνίζεται αυτούς,

αυτοθι. Πρέπει να επιθετη την χειρα εις τας κεφαλάς των μετανοούντων, όταν τους διαβάζη την συγχωρητικήν ευχήν.

75. Κατά την μετάνοιαν και προαίρεσιν των μετανοούντων πρέπει να διορίζη τα επιτιμα 77, 78. Υπερβολικά δεν

πρέπει να συγκαταβαινη αυτοθ Καθαιρείται, αν ζητηση τι διά να συγχωρήση να κοινοήση τινας. 135. Πώς πρέπει
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να εξομολογή τους βουβαθέντας ασθενείς. 306. Μόνος δεν πιστεύεται, αν ομολογήση τινός αμάρτημα 318. Ο

εις πνευματικός ούλύει του άλλου το δικαίως δοθέν επιτίμιον. 20. Ο πολλήν συγκατάβασιν μεταχειριζόμενος,

κολάζεται, - 444

Πρέπει να συμπενθή, και να συνδακρύη εις τάς αμαρτίας των εξομολογουμένων. 77. Όταν διδητά επιτίμια πρέπει να - -

ήξεύρη την συνήθειαν, και την ακρίβειαν, - - 78, 179
Πνικτά οι τρώγοντες πώς παιδεύονται. ν 49, 50

Πόλις κτισθείσα ύποβασιλέως, ακολουθεί τά εκείνου προστάγματα, - 112

Πολυσταύρια Πατριαρχώντί είναι.73. Ποιοι άλλοι ταύτα φορούσι, " - 109

Πορνεία και ήμοιχεία λέγεται, - 1 - 34

Πορνοβοσκοί, ήτοι οι τρέφοντες πόρνας διά απώλεια πολλών πώς παιδεύονται - - - 169

Πόρνοι πως επιτιμώνται. 361. Οι πορνεύσαντες, ήτοι φθειραντες προ του γάμου τάς γυναικάς των πώς επιτ- - -

μώνται, και ότι πορνεία λέγεται ή τούτων φθορά, 49.361

Πραγματευτα διά τι κλέπται ονομάζονται από τον Χριστόν, -- 164. 165,

Πρεσβύτερος ότι ψηφίζεται. 2. Γάμος αυτού είναι σωφροσύνη, και το να εμποδίζεται είναι αιρετικών φρόνημα. 4. -

Εάν άφoρίση τινά αδίκως, τι πρέπει νά γίνεται. 20. Δεν κάμνει τίποτε χωρίς την γνώμην του Επισκόπου,

25. Διδάσκαλος είναι του λαού. 41. Και προεστώς. 42. Και ποιμήν, 131. Αν δεν διδητά χρειαζόμενα εις τους

κατωτέρω Κληρικούς καθαιρείται. 42. Πώς και από πόσους κρίνεται 56. Πόσων χρόνων χειροτονείται 131.

Και Μοναχός γινόμενος, διά τι ιερουργεί 210. Ποιος ου γίνεται Πρεσβύτερος. 60. 228. Οτού χωρίου εις πό- και

-λιν, δεν λειτουργεί 228. Οι πρωτοπρεσβύτεροι των χωρίων, δεν δίδουν ειρηνικά γράμματα, 238. Αν λάβη

γάμον άθεσμου, καθαιρείται 136, 137. Όρα και εις τάς λέξεις ιερωμένοι, και Κληρικοί -

Προηγιασμένη πότε, και πώς γίνεται, και διά τι έπενοήθη, και από ποιους χρόνους άρχησε. 152. Εις αυτήν χει

ροτονεία ου γίνονται 256.257. Έγίνετο πάλαι και κατά την δ' και ε' της τυρινής, και την μεγάλην σ’.

αυτόθι. Ότι με ολόκληρον άρτον πρέπει να τελητα, και όχι με τμήμα αυτόθ. Ο προηγιασμένος άρτος με

σιωπήν πρέπει να βάφεται, αυτόθ. Έφυλάττετο και οίνος προηγιασμένος, αυτόθ.

Προικοσυμφώνου τύπος όποιος έστι, - 458

Προσβολή τι είναι 421. Ότι και αύτη υπό επιτίμιόν έστι, και πότε αυτόθι. Όρα και εις την λέξιν, λογισμοί διά --

τι εις επτά διαλείμματα έμοιράσθη. 85. Και γονυκλιπώς, και ορθίως πρέπει να γίνεται, αυτόθι. - Λειτουργία

όνομάζεται, 274

Προσευχή πότε πρέπει να γίνεται. 88. Διαφέρει της ψαλμωδίας, αυτόθ. Προσκύνησις τριετή εστ. 181

Προσμονάριος άν με άσπρα προβληθή πώς επιτιμάται, 105

Προσφερόμενα εις το θυσιαστήριο, ποια είναι, και ποια όχι. 3. Τα μη εις το βήμα προσφερόμενα, πώς πρέπει

να μοιράζουν οι Κληρικοί. 3. Ποίων είναι δεκτα αι προσφορα, και ποιων άδεκτοι. 11.29. 111.222.410. Εις

πόσα διαιρούνται αι προσφορα. ... - * 410

Πόθεν πρέπει να γίνωνται, αυτόθ. Ότι αι εκλεκτότερα πρέπει να προσφέρωνται τώΘεώ, αυτόθι.

P

Ρεύσις σπέρματος ή καθ ύπνους μετά φαντασίας εμποδίζει τους παθόντας από την κοινωνίαν.326. Κατά πάσας αιτίας

αύτη γίνεται αυτοθ. Η ακολουθούσα όταν ήναι το σώμα έξυπνον, πώς επιτιμάται 422. 423

Ρύσις αίματος γυναικός εμποδίζει αυτήν να μην έμβαίνη εις εκκλησίαν, 84, 324.325

Σ

Σαββάτωνηστείαού γίνεται ούτε άργεία. 46. Οι μεν εν αυτώ γονυκλιτούσιν, οι δε ού.84.85. Νεκρώσιμος εστιν ημέρα,

και καταπαύσιμος, αυτόθ. Ορα και έντώ τέλει του παρόντος Πίνακος, Μέγα Σάββατον πώς πρέπει να νηστεύητα,

138.139. Δεν πρέπει νά σχολάζη τινάς εις αυτό, 251. Όρα και εις τήν λέξιν τεσσαρακοστής,

Σηρικά ιμάτια διάτι λέγονται, 192. 193

Σιμικίνθια τι ήταν - 250

Σκευών ιερών ανακαίνισης συγχωρείται να γίνεται.55. Ταύτα ου πωλούνται, αυτόθ. Πότε πωλούνται και πώς αυτόθ. --

Σκευοφυλάκιον ή άγια πρόθεσις καλείται, - - 250

Σπάνια ού νόμος γίνεται, - 51

Σπεκουλάτωρ άξιος επιτιμίου, διά τούς φόνους όπου κάμνει. -- 49

Σταυροπήγια ποια, και πώς, και διά τί γίνονται, - 19

Σταυρός κατάγης δεν πρέπει να χαράττεται, αλλά να τιμάται. 182. Πού πρέπει αυτόν να βάλλωμεν, και πώς αυτόν

ποιούμεν πανταχού αυτόθ. Ολοι οι Χριστιανοί πρέπει να τον φορούν εις τον τράχηλον, αυτόθ. Και τούρκοι είχαν αυτόν

εις το μέτωπον, 163. Δεύτερος από το Ευαγγέλιον προσκυνείται. 182. Και ο ανιστόρητος σταυρός πρέπει να έχη το

όνομα του Χριστούγεγραμμένον αυτόθ. Διάγραμμάτων ιερογλυφικών που ο σταυρός ετυπώθη, και τι έδήλου τυπού

μενος. 406. Σταυρού τύπου και σχήμα, πώς έκαμναν οι Χριστιανοί εις το σώμάτων. 286. Και τι δηλοί ο τύπος

αυτός, αυτόν.Ο άζωγράφητος σταυρός ελάττωνεστί της Εικόνος του Χριστού, 183

Συγγένεια πόσων λογιών είναι.446. Aξιώματα αυτής ποια είναι αυτόθ. "Η εκ τού βαπτίσματος έως που εμποδίζεται

453.454.Η έξυιοθεσίας έως πού, - 455



άλ5.

W,

Συγκατάθεσις τί είναι, και πώς επιτιμάται.422. Όρα και εις την λέξιν Γυναίκες,

Συγκυλισμός προ της ιερωσύνης γινόμενος, εμποδίζει, και μετά την ιερωσύνην, καθαίρει

Σύμβολον πίστεως της εν Νικαία, όποιον 68. Ανεπτύχθη και ανεπληρώθη από την β. σύνοδον, 87. Πρέπει το κοινών

σύμβολον νά μένη αναλλοίωτον μέχρι λέξεως και συλλαβής. 97, 98. Η έν αυτώ προσθήκη, και έκτού υιού, υπό

ανάθεμά έστιν αυτού. Γίνεται και ίδιον σύμβολον, και τι διαφέρει του κοινού. 99. Tο των Αποστόλων σύμβολον

γνήσιόν έστιν, ή όχι.123. Τότης πίστεως, άκαινοτόμητον έφώνησε και εβεβαίωσεν ή ά και β.198. Και η έντή αγία

Σοφία, παρόντων τοποτηρητών του Pώμης Ιωάννου, Πέτρου, Παύλου, και Ευγενίου, 209. Πότε τούτο ανεγνώσκεται

67. 98. Διά τι ούτως ώνομάσθη.

Συμμαρτυρία πώς γίνεται

Συνδιασμός τι είναι, και πώς επιτιμάται,

Συνελεύσεις Αποστόλων πόσα, --

Συνήθεια πότε αντί νόμου κρατεί.82. Συνήθεια ποια είναι η επί των επιτιμίων διοριζομένη.80, 81.179. Αίμενκαλα,

πρέπει να στερεούνται, αι δέκακαινά έκριζόνωνται.

Συνθρόνου ιερού επάνω ποιοι Επίσκοποι δεν κάθηνται -

Σύνοδο περί του Πάσχα διάφοροι, 5. 6. Συνοδοιπόσα, και πώς, και διάτι, και πότε πρέπει να γίνωνται κάθε χρόνο»,

23.24. Σύνοδος οικομενική πόσα ιδιώματα έχει, μετά όποια διαφέρει από την τοπικήν. 66. Και τί έστιν αυτοθ. "Η

οικουμενική έσχατος κριτής είναι εις την έκκλησίαν, 67. Ο εναντιούμενος εις αυτήνουκ έστιν ευσεβής αυτόθ. Η ψήφος

αυτής ουκ έκκαλείται, αυτόθι. Κρίνει τας γραφάς και το αυτών νόημα, αυτόθι. Ο οικουμενικήν σύνοδον ζητών να

κριθή Επίσκοπας, πώς πεδεύεται, -- --

Σύνοδος τοπική διαφέρει της χωρικής. 211. Σύνοδος άπλώς τι είναι 24. Όσα ή σύνοδος γνωμοδοτήση πρέπει να υ

πογράφωνται από τους παρόντας εις αυτήν Επισκόπους. 301. Αι έντή δύσει γεγενημένα πώς εισε δεκται. 125.

Η επι Νεκταρίου, και Θεοφίλου όποια αυτόθι.

Συστατικού Γράμματος τύπος όποιος

Σφραγίς τών Κληρικών πώς καλείται, --

Σχήμα μοναχών ποίαν χάριν δίδει εις τον λαμβάνονται 439. Εις τρία διαιρείται. 150. Διά τι λέγεται αγγελικόν. 149.

Όρα και εις την λέξιν μοναχοί,

Σχίσαι την εκκλησίαν δεν είναι ολιγώτερον κακόν από την αίρεσιν. 19. Το υπέρ τούμή σχίσαι την εκκλησίαν μαρτύριον,

μείζον έστι του υπέρ τούμή ειδωλολατρήσα, αυτόθι.

Σχισματικοί ου συμπροσεύχονται τους ορθοδόξος. 29. Βάπτισμα τούτων άδεκτον αυτόθ. Επιστρέφοντες, εδέχθησαν ή

διά χειροθεσίας, ή διάβαπτίσματος,

Σχισματικοί είναι, και οι παρασυνάγωγοι. 173.174. Και το σχίσμα αίρεσις γίνεται, αυτόθ.

Σχολάζων Επίσκοπος και σχολάζουσα επισκοπή ποία λέγεται -

Σχολαστικός ποιος είναι,

Τ

Ταξίματα πουκάμη τινάς πρός Θεόν, δεν πρέπει να τα παραβαίνη.

Τάφους οι ανοίγοντες και κλέπτοντες πώς επιτιμώνται και παιδεύονται,

Τερερίσματα άσημαιφωνα είναι, και πότε άρχησαν -

"Τεσσαρακοστής νηστεία πώς πρέπει να γίνεται. 52. Γάμοι εις αυτήν δεν γίνονται, ούτε τελεία λειτουργία, ούτε μαρτύρων

γενέθλια. 53. Με αυτήν συναριθμείται, και ή μεγάλη εβδομάς, αυτόθ. Πώς είναι του χρόνου αποδεκάτωσις 51.

Εις αυτήν μιαν μόνην φοράν όψάριον καταλύομεν, αυτόθ. Προηγιασμένη έν αυτή γίνεται. 152. Σάββατα αυτής και

Κυριακα με ξηροφαγίαν ούνηστεύονται, 153. Ούτε καταλύονται εις αυγά και τυρί αυτόθ. "Αν πρέπη να τρώγωνται

εις αυτάς αυγά των ιχθύων, αυτοθ.

Τετραγαμίανή εκκλησία ουδέποτε έδέξατο.

Τετράδος νηστεία ποια είναι

Τριγαμία τι είναι, και πότε συγχωρείται, και πώς κανονίζεται 224. Οι βανεπάγοντες διά νά τριγαμήσουν και οι τούς

τοιούτους ιερολογήσαντες ιερείς πως έπιτιμώνται, αυτόθ.

Τρισάγιονσιλέγοντες μετά του, ο σταυρωθείς δι' ημάς, αναθεματίζονται,

Τι σημαίνει, και πόθενή εκκλησία το παρέλαβε, και εις ποίαν γλώσσαν ψάλεται αυτόθ.

Τοποτηρηταί αυτεξούσιοι, και τα παρ' αυτών επινοηθέντα, ώς συμφέροντα πράττουν. 305. Από κάθε επαρχίαν

πέμπονται εις την Σύνοδον.

Τυπικά δύω, όποια

Υ

Υβρίζων τις Επίσκοπον πώς παιδεύεται.40. Ούβριζων τον βασιλέα πώς παιδεύεται, 61.62. Ο έντή εκκλησία, η εν

λιτανεία ύβρισας Κληρικούς, πώς παιδεύεται,

Υιον ομοούσιον τώ Πατρί τίνες έκήρυξαν 67. Διά του λέγεται συνούσιος, αυτόθ.

Υπεξούσιοι πόσων λογιών είναι. 61. Tά υπεξούσια τέκνα πώς λύονται από την υπεξουσιότητα. 285. Αι υπεξού

σαι γυναίκες εις Πατέρα ή αυθέντην, άνύπανδρευθούν πώς επιτιμώνται 366. 367. Ουκ ελευθερούτα, κάν

και υπανδρενθούν, αυτόθ.
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- 476

Υπερηφανία, καθαιρετική έστιν, ώς άμαρτία θανάσιμος, -
Αν - -- - - - - ν - - - 5 ν. - r -

Υπηρέται ποιοι λέγονται. 11. Οι κατώτεροι των αναγνωστών και ψαλτών, και αφού χειροτονηθούν υπανδρεύονται
15. Διάφορος ήταν η ενέργειά των απο την τουυποδιακόνου 132. Λέγονται όμως και οι υποδιάκονοι. αυτόθ.

Υποδιάκονος είναι καλόν να ομολογή όταν χειροτονητα, ότι δεν υπανδρεύεται, 126, 127. Αν ύπανδρευή μετά την

χειροτονίαν πώς παιδεύεται αυτόθ. Πόσων χρόνων χειροτονείται. 131. Ποίας υπηρεσίας έκαμνεν. 132. Διά

φορος είναι από τον υπηρέτην αυτόθ.

Υπόστασις τι είναι. 103. Και τι το ήλικών αυτής ιδίωμα,

Υποσχέσεις όπου κάμη τινας προς Θεόν, δεν πρέπει νά τάς παραβαίνη.

Υποτακτικός μοναχός πόσας αρετάς πρέπει να έχη.
- - - - - - - - Λ

Υποψηφίους οι συκοφαντούντες πως επιτιμώνται. 44. Tών κατηγορουμένων υποψηφίων α χειροτονία, πρέπει να

άναβάλλωνται, αυτόθ. ι

Υψωμα της Παναγίας προξενεί ευλογίαν και την των αγαθών χορηγίαν,

Φ -

Φαγητά άπιστων οι φαγόντες πως οικονομούνται, --

Φόνοι πόσων λογιών είναι. 48. Επιτίμια των εκουσίων και άκουσίων όποία είναι. 48. 49. Οι εν τοις πολέμους

γινόμενοι διά τι από άλλους επιτιμώνται και από άλλους όχι. 357. Ο φονεύσας εαυτόν, ή επιχειρήσας νάφο

νεύση πώς έπιτιμάται, --

Φύσις ανθρωπίνη τρεις καταστάσεις έλαβε 153.308. Επιτηδειότητα αύτη έλαβεν εις το ειδένα Θεόν παρά

του Χριστού, --

Φωτιζόμενοι τίνες ελέγοντο,

Φωτισμός τί είναι

Χ

Χαρακτήρ, ντυπούσιν εν τη ψυχή το βάπτισμα και ή ιερωσύνη, τί έστιν, 51. Ουκ έστιν αποχρών λόγος του μή δευ

τερούσθαι τάμυστήρια, αυτόθ.

Χάρις ου μόνον άφΐνει την αμαρτίαν, αλλά και βοηθεί εις το να μην αμαρτήσωμεν 312. Και γνώσιν δίδει, και αγάπην,

αυτόθ. Χωρίς αυτήν ουδέν κατορθούμεν, αυτόθ. Και τού αυτεξουσίου προηγείται, αυτόθ. Πόσα είναι αχάριτες, αυτόθ,

Χάρις ή του Ευαγγελίου πρωτότυπονήν του νόμου,

Χαρτίον πότε εύρέθη.

Χήρα πόσων χρόνων συναριθμείτο εις το τάγμα των χηρών, και ανύπανδρευθή. 146.362. Καιδιά τι εις αυτό αριθμούν

το αυτόθ. Αν θέληνά δευτερούπανδρευθή πρέπει να προσμένη τον πένθιμον χρόνον του προτέρου ανδρός της,

Χειμαζόμενοι ποιοι είναι,

Χειροθεσία γενικωτέρα είναι της χειροτονίας. 2. Εις ποίους γίνεται, αυτόθ. "Ως βάπτισμά έστε τους μετανοούσιν 75.

Εύλογία, σημαίνει αυτοθ. Καλόν είναι να γίνεται επί των γινομένων πνευματικών.

Χειροτονία πόσα σημαινόμενα έχει. 2.3. Διαφοράν έχει από την σφραγίδα, και προβολήν, και χειροθεσίαν. 2. Ούδια

φέρει, αυτόθ. Χειροτονίαύπερόρια πώς λαμβάνουν το κύρος. 22. Διατί αι των ορθοδόξωνού δευτερόνονται.50. 51.

Ποια αμαρτήματα λύουν και ποια όχι. 227. Αιτών αιρετικών ού δέχονται.50.51. Έδέχθησαν οικονομικώς. 51.

Ένποίας ημέρας ούγίνονται. 255. "Η άκυρος χειροτονία πώς νοείται

Χιλασταί τί ήσαν και ποιοι.86.87. Χίλια έτη της αποκαλύψεως πώς εξηγούνται, αυτόθ.

Χρίσμα δρα εις την λέξιν Μύρον.

Χριστιανισμός ελευθέρως πρέπει να ζητήται όχι βιαστικώς. 308. Τι είναι, αυτόθ.

Χριστιανούς οι κρατούντες βιαίως φυγόντας έκβαρβάρων πώς επιτιμώνται.332. Οι τά των σκλαβωθέντωνάρπάζοντες

πράγματα, πώς επιτιμώνται.332. Ο παραβαίνωντας εντολάς του Χριστού, ουδέν όφελος έχει από το όνομα του

Χριστού,

«Χριστιανός τί είναι, και τί ίδιον αυτού, αυτόθ. Διά τι Χριστιανοί ονομαζόμεθα.

Χριστός έκτύπησε τους πραγματευτάς έντώ ιερώ. 15. Δεν τους έκτύπησεν αυτόθ. Ο ακάνθινος στέφανος, και τα

μ, Σανδάλιά του που ευρέθησαν 54. ΈντήMεσοπεντηκοστή δεν πρέπει να ζωγραφητα ώς πας αγένειος 183.184. Τά

α

μαλλία καιγένεια είχε συστρεμμένα και λιγότριχα 416. Η επ αυτού καθ'υπόστασιν ένωσιςτίδηλο, 170. Τέλος

έστι Θεός και τέλειος άνθρωπος. 67.68. Είχεν άπαντα τα υποστατικά ιδιώματα, πλην μόνου του ήλκού ιδιώματος,

αυτόθι. Δύω φύσεις έχει 182.103. Ερμηνεία των αυτού φύσεων θεολογικωτάτη, αυτόθ. Ποιος πρώτος είπε διά την

καθ' υπόστασιν αυτού ένωσιν.322, Φυσική ένωσις επ' αυτού, πώς λέγεται. 103. Θεότης αυτού απαθής. 104.Θείαν

και ανθρωπίνην θέλησιν και ενέργειαν έχει 120. Αύται επ' αυτού φυσικα λέγονται και όχι υποστατικα, και διατί

αυτόθ. Επιτηδειότητα ενέθηκε τη ανθρωπίνη φύσει προς το ειδέναι τον Θεόν.312. Ως άμνος δεν πρέπει να ιστορήτα,

αλλιώς άνθρωπος. 167.168. Λατρευτικώς αυτός προσκυνείται ή δεEικών αυτούσχετικώς 182.Η Eικών αυτού μετά

το Ευαγγέλιον, και τον σταυρών προσκυνείται. 183. Πόσων χρόνων έβαπτίσθη 227. Καιδιά τί αυτόθ. "Η εποχή των

χρόνων από γεννήσεως αυτού, υπό τίνος ευρέθη και πόσους χρόνους είναι οπίσω.42.43. Ο μοναδικός αυτού θάνατος αι

τία έστι τούμή δευτερούσθαι τινα μυστήρια. 443. Διάτι λέγομεν, βούτυρον και μέλι έφαγε παιδίον όν. 285. Ποιος

πρώτος είπεν αυτόν μιαν υπόστασιν και εν πρόσωπον.322, Όνομα αυτού τογεγραμμένον εν τοις γράμμασι πρέπει

να τιμάται 162. Έμψυχον και ένουν σάρκα προσέλαβεν.346.347. Προπατορικών αμάρτημα ουκ είχεν.310

311. Ούτε συγγνωστόν.313. Ο άνωθενύφαντος χιτών αυτού τις ήν.
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Χωρεπίσκοποι τι ήσαν, και πού και πώς, και τι ενήργουν

Ψαλμοί ιδιωτικοί ποιοι είναι, και έπι έκκλησίας δεν αναγνώσκονται

Ψαλμωδία διαφέρει της προσευχής

Ψάλτα και αφού χειροτονηθούνύπανδρεύονται, και πώς. 15. Οι με άσπρα χειροτονηθέντες πως επιτιμώνται 17.

Χωρίς χειροθεσίανού ψάλλουσα 97.98. Ατάκτους βοάς, και σχήματα εξωτερικά, και ασήμους φωνάς δεν πρέπει να

μεταχειρίζονται έντή έκκλησίας - --

Ψαλτήριον διά τίες καθίσματα διαιρείται. 248.249. Όλον ήτον τονισμένον αυτόθ.

Ψηλαφώντες τα μυστήρια ποιοι είναι -

Ψήφοι των ιερωμένων από ποιους, και έμπροσθενείς ποιος πρέπει να γίνωνται. 18.44. Η των πλειόνων πρέπει

νά επικρατή, -- -

Ψυχής τρία μέρη όποια. 390.391. Κατ' αυτά πρέπει να γίνεται ή πνευματική ιατρεία εις τους αμαρτωλούς. 390.

391. Ποια αμαρτία και αρεται γεννώνται από το καθένα, αυτόθι. Ψυχή λογική εν τοις άμορφώτος εμβρύος

ούχ υπάρχει,

υχής της αύλου τύπον έχει το αίμα, και διατί. 45. Εις αυτήν πώς ευρίσκονται δύω πρόσωπα της κακίας

και της αρετής, 400. Αι ψυχα δημιουργικώς παρά Θεού κτίζονται. 309, 310, 311. Προνοητικώς κτί

ζονται, αυτόθ. -- -

-- Ω

Ωριγένους Τετραπλά, Εξαπλά, και Οκταπλά, τίνα, 65. Ευνουχίσθη επισφαλώς. 14. Ανεθεματίσθη διά τάς αιρέσεις

αυτού. 119, 120. Tά βιβλία του με τί παρομοιάζουν -
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Οι εν Αθήναις Κύριοι,

Σώματ,

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης άγιος

Αργολίδος Κύριος Κύριλλος, Πρόε

δρος της Ιεράς Συνόδου,

ο Πανιερώτατ. άγιος Αττικής. Κύριος

Νεόφυτος Μεταξάς,

ο Πανιερώτ. άγιος Τριφυλίας Κύριος

Παΐσιος.

ο Πρωτοσύγ. Κ. Λιβανόπουλος,

ο Πανοσιώτ. πνευματικός Τυρνάβου Κ.

Κωνσταντίνος Καναλλιώτης,

ο Πανοσιώτ. Κ. Γαβριηλίδης ιερομόναχ,

ο Πανοσιώτ. Κ. Ζωσιμάς Διαμαντόπου

λος έκπαλαιάς Πωγωγιανής

ο Πανοσιώτ. Κ. Αμβρόσιος Συναΐτης Χε

λιδώνης,

ο Αιδεσιμώτ. ιερεύς χειμαρέως Κ. Χρι

-ος.

ο Πανοσιώτ. Κ. Δαμασκηνός ιερομόνα

χος έκ της μονής του Πετράκη,

ο Αιδεσιμ. Κ. παππά Χαρίσης εφημε

ριος Πειραιώς,

ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Κύριος Ν. α
ρ ρω ρ φλογ 11, Ιωσήφ Κωνσταντινίδης εκ Καλαβρή

της.

Ανδρέας Γ. Κοντουργιώτης,

Διονύσιος Δ. Λαζάρου,

Ιωάννης Στηλιανίδης,

Νικόλαος Γεωργίου Τζάλα εξ

Ιωαννίνων,

Δημήτριος Ιωάννου Προμκύρη

ο Πανοσιώτ. Κ. Ιεροδιάκονος Γεράσιμος

Καλοκαιρινός,

ο Καθηγητής της Θεολογίας Κ. Κοντο

γόνης.

δ Διανομεύς Ζ. Κωνσταντίνου,

Μ. Βιτάλης,

Νεκτάριος Ιερομόναχος Τριαδίτης,

Όμηρος Ι. Κλάδος

Θ. Ιερομόναχος Κτενάς,

Το κοινών της Μονής του Μ. Σπηλαίου

Γεράσιμος προηγ. και Ιωνας Κανελόπουλος

Στέφανος Σπηλιωτόπουλος,

Βαρθολομαίος Αγγελίδης,

Αμφιλόχιος εκ Ποταμιάς,

Οι εν Κυθήρος.

Ο Πανιερώτ. Αρχιεπίσκοπος Κ. Προ

κόπιος.

οσιώτας. Πρωτοσύγγελος Κ. Ευγέ

νιος Μαχαιριώτης,

ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΒΙΒΛΟΥ:

----------------------------ΟΦΟ------------------------

ο Πανοσιώτ. ιερομόναχος Κ. Θεοδόσιος

Καρίδης,

ό Πανοσιώτ. ιερομόναχος Κ. Αντώνιος

Φατζέας.

ο Αιδεσιμώτ. ιερεύς Κ. ΕμμανουήλΤσά

νες διδάσκαλος, --

ο Αιδεσιμώτ. ιερεύς Κ. Παναγιώτης Κα

σεμάκης διδάσκαλος,

116 Ιερολογιώτ. Κ. Γκιούλος Μούρμουρ.

ο Κ. Ιερώνυμος Μπελέσης,

ο Κ. Ιωάννης Καραβάς διδάσκαλος

Οι εν Δημητσάνη,

ο Κύριος Μιχαήλ Ταμπουρατζής,

Οι εν Πόρω και Ύδρα

Ο Ηγούμενος του Προφήτου Ηλία από

"Υδραν

• Σπυρίδων ιερομόναχος από Mονήν

Ο - -

• Πελάγιος ιερομόναχος,

» Γέρων Νικηφόρος,

» Νικόδημος και Νείλος,

ΤΟΜ.

• Παρθένιος πνευματικός Τζεβαιρην.

• Αδέσιμος Σωτήριος σκευοφύλαξ,

• Aιδέσιμος Ίσήδωρος --

· Νεκτάριος ιερομόναχος Τριαδήτης,

11 - Παππά Βασίλειος, παππά Σταμάτης

και παππά Χριστόδουλος,

» Ιωάννης Οικονομίδης διδάσκαλος της

Ελληνικής Σχολής,

Ι, Ιάκωβος Ιωαννίδης,

Οι εν Σπέτζας.

ό Αιδεσιμώτ ιερεύς και σκευοφύλαξ Κ.

Ανάργυρος

ο Αιδεσιμώτ. ιερεύς Κ. Μανουήλ Οικονό

μου.

ο Πανοσ. ιερομόναχος Κύριος Μάξιμος

Οι εν Κεφαληνία

Ο Γεράσιμος ιερεύς ο Σολομός,

» Γεώργιος ιερεύς ό Βυζάντιος.

• Παναγής ιερεύς ο Βλάχος,

» Γεώργιος ιερεύς ο Βελάρδος,

- Γεράσιμος ιερεύς δΦωκάς,

» Αρχιδιάκονος Σπυρίδων Δαφαράνης,

Αναστάσιος ιερεύς ο Ραζής,

ι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΘΡΗΣΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

• Ιωάννης ιεροδιάκονος Κωσσιμάκης,

Χαράλαμπος Λιβαθυνόπουλος,

Νικολής Ποταμιάνος,

Διονύσιος ιερεύς Λοβέρδας,

Νικόλαος ιερεύς Μαντζαβίνος,

Γεράσιμος ιεροδιάκονος Μαντζαβίνος

Χρύσανθος ιερομόναχος Ραζής

Αγαθάγγελος ιερεύς Λοβέρδος,

Δημήτριος Πάσχος ο Γεωργίου,

Χρύσανθος ιερομόναχος Βάλσαμος.

• Ηλίας ιερεύς ο Αλιπράντης,

• Παναγής ιερεύς δΚουλουμπίς Νυφιάτης,

» Κοσμάς ιερεύς Χεραφάς βακαντζής

αρχιερατικός Ρεφερινδάριος,

• Γεώργιος Χωραφάς ο Ρακαντζής ο ίς

Ευς.

Σ) Στον ιερεύς Φασόης.

» Αντώνιος ιερεύς ό Κομητόπουλος,

• Γερώνυμος ιερεύς ό Σαλαμάς.

• Γεώργιος Α. Κακουράτος.

» Σπυρίδων ιερεύς δΠολλάνης,

» Ιωάννης Τρυγώνης,

» Γεράσιμος Αγγελάτος ο Αναστασίου,

» Γεώργιος ιερεύς Κουρκουμέλης από

Σκάλα.

Γεράσιμος Σπινέλης, --

Κωνσταντίνος Σακελαρόπουλος

Νικόλαος Γερεύς ο βάλσαμος

Βιτσενστάτος από Ομελά.

Νικόλαος Ιερεύς ο Πεταλούδης

Ο Κωνσταντίνου από Καραβάδου.

Νικόλαος απέργης από Ζάλα.

Κοσμάς φωκάς,
ν Δημήτριος Δαυής τού Παναγή,

• Διονύσιος Μανιάτης, ------------

ο Παναγής Ανδρέου Περιστιάνου.

• Σπυρίδων χοίδας Γεωργίου,

» Κωνσταντίνος Πειρεύς ό Μωραΐτης,

» Αναστάσιος Ραζής Χριστοδούλου,

Χριστόδουλος Λουκίσας ο Φραγγώκου.

Φωτινός Αλιπράντης Δημητριάδης,

Ιππεύς Μαρίνος Μεταξάς,

Σπυρίδων Βαλιάνος,

» Ιωάννης Μεταξάς ο Νικολάου,

» Διονύσιος Κονιδάρης,

• Παππά Νικόλαος Δρακονταίδης,

» Ανδρέας Δρακονταίδης παππά Ν

κολάου.

Δόκτωρ βόκος Μεταξάς

Διονύσιος Ραζής.

Μιχαήλ ιερεύς ο Κοντογούρης,

Γεράσιμος ιερεύς ό: Καλός,

1

 



479,

» Γεράσιμος ιερεύς ο Κομποθέκρας ο πά Νικολάου,

Βενετίου.

- Χαράλαμπος λιβαδάς ο Παναγή. Γι

» Νικόλαος γερασίμου φωκάς.

• Ιωάννης Ζερβάς Λιβαρδάτος Δημη- λαος Κοκκίνης,

Παναγιώτου Ιερέως. Ι

Σώματς - Δημήτριος Ιερεύς Αμπατιέλος Παπ

Οι έν Ζακύνθω.

11"Ο Ζακύνθου Μητροπολίτης Κ. Νικό

Ν ------ -- » Νικόλαος Ιωαννούλης Αναγνώστης,

Σπυρίδων Ιερομόναχος ο Βαλιάνος • Νικόλαος Αναγνώστης τσαγγάρης,

- Πανάγος Τσιρετόπουλος,
11. Σωτήριος Γεωργουλόπουλος, Η

» Κοσμέτος Βιτάλης,
ι

οι εν Ιθάν».

Ο Σπυρίδων μόρφης,

ο Πανοσιώτατος Προηγ. Κ. Σωφρόνιος

οι Πανοσιώτατ. Στέφανος και Νεόφυτος

ν Ι Π

τριου 11, Σπυρίδων Σκούρτας 11» Αντώνιος Αντιόχας, Ι

• Αγάπιος ιεροδιάκονος Mίλας του Γε- Ι. ή: Αργυρόπολις 1 αντιχ

Α : Αμπελ λος ό Γ 11. Διονύσιος Κλαυδιανός, Ι Οι εν Λονδίνω.

• Γεράσιμος Αμπελικόπουλος ό Γεω » Παρθένιος Μουλαπίτσας.: Σ ρ- 11. Η αρα ιος Μαλεπτα, -- - Ι Reu Arthur Stanley. Ι

λ » Ιλαρίων Μποτίκης. - 1 της ληνικό - "Ράλλ
• Σταματέλος Κασταΐτης ο Δημητρί- Ι. Στηλιανός Κηροφύλαξ. - 1 ο Ελ ηνικς Πρέξιος Π. Ρά ης Ι

ή -- Κ -- 11, Ησαίας Χαϊκάλης, ν η ο Εντιμότ. Κ. Αλέξανδρος Ιωαννίδης. Η

» Πέτρος Κασταΐτης, 11, Ακάκιος υς. -------

: Ακάκος ερμόαχος ΚΑΤΑΛΟΓΟΣΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΑΓΩ ΟΡΕΙ
ε 2. 11, Νικόλαος Παππαγεωργόπουλος, Ι -

• Γεώριος Τυπάλδος Μαράτος, ΙΙ» Δαμιανός Λομποτέσης, Ι ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ,

ΟΣύμων Καρδάκης ο Δημητρίου. 11. Δημήτρης Σαλης 11 η Ιερά Μ. * -----

ν Διονύσιος Σπυρίδων Βαντόρος. 11,Α; Ι Η Ιερά Μονή της Μεγίστης Λαύρας: (α)

ν Πρωτοσγελος Κεφαλας Σπυρίδων Ο Ανδρέας Κάππαρης, 1 Το κοινόν αυτής. -- 5

Ιερεύς ό Κοντομήχαλος, 11» Κωνσταντίνος Στουπάθης, 11ο Πανοσιώτατος Προηγ. Κύρ. Νεόφυτος
Γερά - - - ρσηγ. Κυρ. Νεοφ

» Γεράσιμος Ιερεύς ό Πανάς Παππά » Κύριλλος επίσκοπος μοναχός 11 Κρής,

Ι

Ι

ΙΠαππά Παναγής Ι

(α) Το περιώνυμον όρος του Αθωνος, έπρεπε να έχη μίαν ξεχωριστήν

Ιστορίαν, δηλωτικήν και της αρχαίας καταστάσεως, και των προνομίων

και των ενδόξων ανδρών και των άλλων κοινωφελών αγαθών, και των ενα

τώ χρηματισάντων κατά καιρούς Μοναχών. Αλλ' ουκ οίδα, πως τόσον

ήμιλοι ένα παρόμοιου κοινωφελέστατον καλόν, και ή αγνοούσαν οι πε

ρισσοτεροι, ή αμφίβαλουσιν όσοι από μόνην άμάρτυρον φωνήν ακούου
σιν, ΟΤΕ το ορος αυτο έλαβε τόσην τιμήν θεόθεν νά γένη ένας ξεχωρι

στός τόπος προς ακατάπαυστον δοξολογίαν Θεού, και ένα διδασκαλείου

τις αρετής και άγιότητος, ήδη 15. αιώνας σχεδόν, εκ του καιρού όπου

οι χριστιανοί ετιμήθησαν παρά Θεού με επίγειον βασιλείαν. Δια τούτο

εστοχάσθην να σημειώσω όσα έφθασα να αναγνώσω εις Κώδικας άρ

--

-

αρχαιότητος των εν αυτώ Μοναχών. Εν πρώτος φέρεται έν Σιγίλλιον,

το όποιον έγινε διά προσταγής του βασιλέως Βασιλείου Μακεδώνος του α'

διά τα όροθέσια του τόπου, όπου ο Ξέρξης: -- ας απέ

σε τα πλοία του κατά της Ελλάδος, ώς τις ήδη γεται ρο ακας, Ε

αυτον τον τόπον διά προσταγής βασιλικής ήλθεν ο αρχιστράτηγος Θεσ

σαονίκη, και έθεώρησε τήν διαφοράν τών Αγιορειτών, και των οικητόρων

του Κάστρου Περισσού, και γράφει, ότι είδεν εκ παλαγενών χρόνων και ά

Έν (με τις ίδιες λέξεις γράμματα διάφορα, ότι ο τόπος εκείνος

τον των Μοναχών του Αθωνος Ομοίως έν κεκομμένον χρυσόβουλλον Λέον

το. του σοφού βεβαιοί εν Χρυσόβουλλον του πατρός αυτού, και λέγει

οτι κατα τά αρχαία αυτών προνόμια θέλει και αυτός να μένη ό τόπος

ανενόχλητος. Εν έτερον του υιού αυτού Κωνσταντίνου, και του πεν

δρου τούτου Ρωμανού, και των υιών "Ρωμανού, βεβαιούσε τα ίδια. Εις

αυτά τα γράμματα ευρίσκεται η τάξις όπουξεις: των

καιρων του αγίου Αθανασίου. Μαρτυρεί και ο βίος του άγίου Αθανα
σιου, ότι το όρος, όταν αυτός επήγεν, είχε Πρώτον, και πολλούς Ηγου

μένους και Μοναχούς. Ως φαίνονται υπογεγραμμένοι διά τινα διαφοράν εν

τω χρυσοβούλω τυπικώ τώ, γεγονότι διά προσταγής του βασιλέως Ιωάν

-------- του, τζιμισκή, ενώ εισί τύποι πολιτικοί πώς νά πολιτεύωνται οι Μο

ναχοί, υπογεγραμμένοι ιδιοχείρως υπό του άνωθεν βασιλέως με ερυθρά

γράμματα και υπο πάντων των Hγουμένων, όντων υπέρ 60 τον αριθ

μον. Eτι Ρωμανός ο Πενθερος Κωνσταντίνου του υιού Λέοντος εις τό

χρυσόβουλλον όπου δίδει εν τη του Ξηροποτάμου μονή, τη υπ' αυτού εια

κτισθείση, μαρτυρεί, ότι ώκοδομήθη πρότερον υπό της αγίας Πουλχερίας

τής θυγατρις Αρκαδίου. Και ο βασιλεύς Μανουήλ εν Χρυσοβούλλω τινί

μαρ τυρε την μονή, του άγιου Στεφάνου την λεγομένην τού Κασταμονί

του, οτι εινα κτίριο, Κώνσταντος υιού του μεγάλου Κωνσταντίνου. Αυ

τα είδον εις τους Κώδικας της κοινότητος. Και εν μέγα χάρτινον Σι

γίλλιον Κωνσταντίνου του Μονομάχου, το όποιον λέγει, ότι άνωθεν και

εν πιθαγενών χρόνων είχε το όρος μοναχούς, και τότε διάσκάνδαλα τις

και του μισοκάλου κινδύνευε να ερημώση, και έστειλεν αυτος Κοσμάν τον

» Φραγγίσκος Αντώνιος Στρούζας,

χαίους βασιλικών χρυσοβούλλων, ή άλλων Σιγιλλίων, προς έιδησιν της

οι Σκουρταίοι 1

ν",

ηγούμενον της εν Κωνσταντινουπόλει μονής του τζιντζλούκι άνδρα συνε

τον και επιστήμονα, καθώς ότζιμισχος πρότερον έστειλε τον ηγούμενον

της μονής του ετουδίου, και έγραψε νόμους πολιτικούς προς σύστασιν τών

Μοναχών. Σώζονται και τα δύο τυπικά έντώ σκευοφυλακίων του Πρωτάτου,

Δυνατόν όμως να ήναι και άλλα ίδια χρυσόβουλλα των μοναστηρίων να

γράφωσε τους κτίτορας αυτών. Εις την σεβασμίαν μονήν τών άγιων Α

ποστόλων την λεγομένην του Καρακάλλου, είδον εν Σιγίλλιον διεφθαρμένον

"Ρωμανού του Διογένους, εις του- όποίου την σφραγίδα ήταν ο βασιλεύς

"Ρωμανός και η βασίλισσα Ευδοκία με δύο παιδιά, και άνωθεν εκράτεια

τους ο Ιησούς Χριστός Όπισθεν είχεν ή σφραγίς Σταυρόν, και γράμματα

κεφαλαιώδη. Όσα ηδυνήθην να αναγνώσω εις τό σεσαθρωμένον τούτο Σι

γίλλιον, είδον να επικυρώνη τόπους τινάς αφιερωμένους προ χρόνων εις

αυτήν την μονήν, Ήδη το όρος έμεινε μετά την άλωσιν Κωνσταντινουπό

λεως εις 20. Μοναστήρια, τα οποία εξουσιάζουσι τα Κελλία και Σκήτας

. . . . . . . . . -μοναστήρια δέκα από το Ανατολικών μέρος του όρους, και

Ήδεκα ο το Δυτικόν. Εις την μέσην τούτων ευρίσκεται το λεγόμενων Πρω

τάτον, και Καραϊς, ενώ εισιν οι κρίνοντες και θεωρούντες τας πολιτι

κάς υποθέσεις, όπου και αι ληψοδοσία των μοναχών γίνονται πάν Σάβ

βατου. Ωνομάσθη ο τόπος. Πρωτάτου, και ήδη έμεινε το όνομα εις τον

ναόν μόνον, ατο, τον Πρώτον τών μοναχών του όρους. "Ο όποιος είχεν

εξουσίαν εκκλησιαστικήν, κατά τά Πατριαρχικά Σιγίλλια, εξ αιτήσεως Βα

σιλικής Ανδρονίκου Παλαιολόγου του ά. και έπειτα άλλων να φορή ώς οι

έγκριτοι αρχιερείς Πολυσταύριον, νά κάθηται εις τάς Συνόδους και συνε

λεύσεις των Πατριαρχών, να λειτουργή με υπογονάτια, να χειροτονή “Υ

ποδιακόνους, και Αναγνώστας, και να αποκαθιστά "Ηγουμένους και Πνεν
- ματικούς εις, τα μοναστήρια του όρους. "Ητον ό άρχηγός ουτοτήτων μο

ναχών μέχρι του αχ, είτε εξέλειπε, και έκτοτε εισιν αδέσποτα τα ιερά

μοναστήρια, άριστοκρατικώς διοικούμενα. Εισινέτι Κελλία έως 290 με

κρά και μεγάλα,ε: ένδεκα. "Αγία Άννα, και Καυσοκαλύβιου, υπό

την μεγίστην άγιαν Λαύραν. Νέα σκήτη, και Λάκκος, υπό τά όρια τού

άγίου Παύλου. Η του Προδρόμου Σκήτη υπό τα όρια της Ιεράς μονής τών

Ιβήρων. Η του αγίου Παντελεήμονος υπό τα όρια της ιεράς μονής του

Κουτλουμούση. Ή τού προφήτου Ήλιού, και ή τών Εισοδίων υπό την

ιεράν μονήν του Παντοκράτορος, "Η του άγίου Δημητρίου υπό τα όρια της

μεγίστης μονής του Βατοπαιδίου. Η τού Ξενοφώντος, υπό την ιεράν μο

νήν τού Ξενοφώντος, "Η ύπό την ιεράν μονήν του Ζωγράφου, σκήτητών εκ "Ρωσ

σίας μοναχών. Η του Χελανταρίου ιερά μονή, και ή του Ζωγράφου, και αι

δύω Σκήτα, ή του προφήτου Ηλιου, και ή του Ζωγράφου, αναγινώσκου

σι τας εκκλησιαστικάς ακολουθίας Σλαβωνιστί. Αι δε λοιπα πάσα Σκήτα,

και τα μοναστήρια, Ελληνιστί, "Όλοι οι εν τω όρει ευρισκόμενοι μονα

χοι εισιν ώς δύω χιλιάδες Πληρώνουσιν όμως κατ' έτος εις τα βασιλι

κάχαρτία 3000 και 6. συμποσούνται όλα κατ' έτος τα έξοδα όπου ά

παραιτήτως εις τους κρατούντας πληρώνονται, Εξω από τους τόκους, και
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- -- Σώματ,

ο όσιολογιώτατος Κ. Χ. Διονύσιος, Η

ο όσιολογιώτατ, Κ. Μελχισεδέκ Νάξος,

πανοσιώτατος Κ. Παρθένιος Εκκλησί

άρχης ο εξ Αδριανού,

πανοσιώτατ, προηγ. Κ. Παρθένιος Κα

λαματιανός

ο όσιώτατος γέρων Κ. Σωφρόνιος Σμυρν.

όσιώτατος γέρων Κ. Μακάριος Μιτυ

ληναίος,

πανοσιώτατος προηγ. Ιωακείμ και Γε

ρογαβριήλ,

πανοσιώτ. προηγ. Δανιήλ Ζακίνθιος,

πανοσιώτιπροηγ. Νικηφόρος Σμυρν.

ό

ό

όόό

ι
ό

πανοσιώτ. προηγ, Καισάριος Σκιαθίτης,

Ιεροδιάκων και Εκκλησιάρχης Κ. Σω

φρόνιος ο εξ Αδριανού. . -

όσιώτατ. Γεροακίνδυνος Ίμβριος, ν

όσιώτατ. Γεροκύριλλος Ζαγοραίος,

ό- όσιώτατ. Γεροζηνόβιος Κρής.

ο πανοσιώτ. παπά Νικηφόρος Λήμνιος,

ο πανοσιώτ. παπά Σαμουήλ Τρικκαλινός

ο πανοσιώτ. παπά Αατόλιος Σταγειρίτης,

ο Γεροδιάκων Κ.Αυξέντιος. - --

ο όσιώτατ. Γεροαιανίας ο εκ Βολισσού,

ό όσιώτατ. Γεροκύριλλος Τραπεζάρης

ό

ο όσιώτατ. Γεροιωακείμ καλογηρος του

Χ. 'Ανανίου. - --

- -- --

Η σκήτη του Καυσοκαλυβίου.
--

ο όσιώτατ. Γεροευθύμιος Ταλιαδούρος,

ο πανοσιώτ. παπά Δαμιανός και από άγιον

Βασίλειον της Κερασιάς. -

Η σκήτη της αγίας Αννης.

Το κοινόν αυτής,

ο πανοσιώτ. Πνευματικός Κ. Φιλήμων

ο πανοσιώτ. Πνευματικός K. Γρηγόριος

Ματιανός. --

ο πανοσιώτ. παπά Ιγνάτιος.

και εσώτατ. γέρων Αθανάσιος

ο πανοσωτ. Αρχιμανδρ. Κ. Οιούφριος,

ο ύσιώτατ. γέρων Αβραμιος -

ο όσιώτατ. γέρων Ονούφριος Κύπριος

ο όσιώτατ, γέρων Αγάπιος αλβανός

παρτιάτ, καθηγούμενος κ. Ιγνάτιος

* Ταρδιώτης,

Τα εν Καρας κιλία της Λαύρας,

--

ό πανοσιώτ. Πνευματικός της Κοινότη
Α2 - - - -- -- -- -

τος Γαβριήλ ώρολογάς Πολυγυρίνος,

--

τα ιδιαίτερα χρέη του μοναστηρίου, σχεδόν 60 χιλιάδες γρόσια.

και τα ιερά μοναστήρια βλέ

α τ αλλα μεμβραινα βιβλία. Εις τον

παρόντας κατάλογοι με το ή να μου του Έσεν, μένου, ητας εστάθη επί

σημος παλα. Εκτίσο, του τον υπο της αγίας Πουλχερίας της Παρθένου

Και όταν συμβεί αν η προστίθενται και ο

πει τι να πολλά αρχαιότητα. -

πανοσιώτ. προηγ. Ιωακείμ Ορτακιώτης,

Η

Η

ό

--

ό όσιώτ. Γεροβενέδικτος Αθηναίος,

ο πανοσιώτ. παπά Ευθύμιος Ζαγοραίος,

ό όσιώτατ, Χ. Ιγνάτιος "Ράπτης,

όόσιώτ. Κ. Δαμασκηνός Ζωγράφος,

Η Ιερά Μονή του Βατοπαιδίου

Το κοινόν αυτής. -- --

όπανοσιώτι πρωτοσύγκελλος Κ. Σάββας

Πελαγωνεύς. -

ο πανοσιώτ. προηγ. Κ. Θεοδόσιος Βυ

ζαίος,

ο πανοσιώτι προηγ. Κ. Μελέτιος ο Ε

φέσιος, --

όπανιερώτ, πρώην Δημητριάδος Κ. Ιω

σήφ ο Βυζάντιος,

ο πανοσιώτ. προηγ. Κ. Κύριλλος Α

δριανουπολίτης,

έλλογιμώτ. Κ. Παΐσιος Κρής,

όσιώτ. Κ. Μελέτιος Λέσβιος.

όσιώτατ, Κ. Σεραφείμ Κύπριος

πανοσιώτ. Κ. Ευθύμιος Σταγειρίτης,

πανοσιώτ. Κ. Κύριλλος Λαρισσαίος,

πανοσιώτ. Κ. Ανανίας Ιωαννίτης

πανοσιώτ.Κ. Θεόφιλος ό έκ Φιλαδελ

ιας,

ιερολογιώτ. Κ. Αγάπιος Θεσσαλονικεύς

μουσικολογιώτ. Κ. Ιάκωβος Θάσιος

όσιώτατ, Κ. Ιερόθεος έκΓκιουμουρζινας

όσιώτατ, Κ. Δανιήλ Κίος,

έλλογιμώτ. Ιεροδιάκων Κ. Ιάκωβος

Ζαγοραίος,

πανοσιώτ. Πνευματι Κ. Νήφων Μουν

τανιώτης,

ι

ό

ν - - - - -

Η σκήτη του αγίου Δημητρίου,

ό
πανοσιώτ. Πνευματικός. Κ. Αρσένιος,

όσιώτ. γέρων Κ. Θεόκλητος Πελοπον

νησίας.

πανοσιώτ. Κ. Στέφανος από Καζανλίκι.

όσιώτ. Κ. Ευθύμιος Λέσβιος Κελλιώτ.

ό

ι

"Η ιερά Μονή των Ιβήρων.

το Κοινόν αυτής.

πανοσιώτι άρχιμανδρ. Κ. Θεοδόσιος,

πανεσιώτι αρχιμανδρ. K. Tρηγέντιος,

πανοσιώτι προηγ. Κ. Προκόπιος

πανοσιώτι αρχιμανδρ. Κ. Κύριλλος

πανοσιώτι προηγ. Κ. Αγαθάγγελος

πανοσιώτι προηγ. Κ. Ραφαήλ

πανοσωτ. αρχιμανδρ. Κ. Ιερεμίας,

πανεσιώτ. εκκλησιάρχης και τυπικά

ό

ό

ν -

ρης παπ. Κ. Ιγνάτιος.

-- - - * - - -
--

της θυγατρος ΤΟ- Ας κοιν, και γυναικός νομισ. εισης εις το γήρας αν

Η

ο πανοσιώτ. Εκκλησιάρχης παπά Κ.Ν.

κόδημος,

ό όσιώτ. γέρων Κ. Διονύσιος

ο οσιολογιώτ. Γαβριήλ,

ο μουσικολογ. Κ. Πορφύριος,

ο όσιώτι γέρων Κ. Πορφύριος Αμφισσεύς

ό αυτάδελφός του παπά Κ. Δανιήλ,

ο πανοσιώτ. παπά Κ. Αθανάσιος,

ο πανοσιώτ. παπά Κ. Προκόπιος ό έκ

Προύσης,

ό ιερολογιώτ. Διάκων Κ. Δωρόθεος πο

λυγυρινός,

ο όσιώτατ. γέρων Κ. Γαβριήλ Βημα

τάρης,

ό όσιώτ. γέρων Νεόφυτος Χίος.

ό του πανιερωτάτου άγιου Κύπρου Ιερο

διάκονος Κ. Παΐσιος,

Η σκήτη του Τιμίου Προδρόμου,

Το κοινόν αυτής

όπανοσ. προηγ. Κ. Κύριλλος Κεφαλλην.

ό πανοσιώτ πνευματικός. Κ. Ευθύμιος

ό όσιώτι γέρων Παΐσιος Ζακήνθιος Σταμ

παδούρος,

όσιώτ. γέρων Γρηγόριος ο εκ Δημη

τζάνης,

ό όσιώτ. γέρων Ιωάννης Σταυρουδάς ο

Ζαγοραίος,

όσιώτι γέρων Αγαθάγγελος από Γεράκι,

ό

ό

Τα κελλία της των Ιβήρων Μονής

όσιώτατ, γέρων Παύλος από άγιον Γο

βδελαά.

όσιώτ. Γεροαγαθάγγελος Σάρτουρας,

όσιώτ. Γεροσμεών από άγιον Γεώργ.

όσιώτατος γέρων Χριστόφορος από το

Γενέσιον του τιμίου Προδρόμου,

ό- όσιώτατος γέρων Βασίλειος έκτηςΑνα

λήψεως

πανοσιώτατος παππά κύρ Ταράσιος

από τον Πρόδρομου,

όσιώτατοςγέρων Διονύσιος εκ της άγιας

Ανης.

όό

ι

ό

ό

Το Ιερόν Κοινόβιον του Διονυσίου.

Το κοινόν αυτού,

ό όσιώτ. γέρων Χ. Δανιήλ ιατρός,

ό όσιώτ. γέρων Τιμόθεος Μουτάφης ο εκ

Ζαγοράς,

Η Ιερά Μονή του Κοτλουμουσίου,

ο κοινόν αυτής,

--
--------

Η

1

1

της του διαδεξαμένου τον άδελφόν της Θεοδόσιον τον Μικρον, εις αυτήν

την μονήν έχρημάτισεν ό άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ή γούμενος, και προ

αυτού έμόνασεν εν αυτή ό άγιος Αθανάσιος ο Πατριάρχης Κωνσταντι

νουπόλεως. Ήδη είναι σχεδόν έρημος. Ομοίως λείπουσι και Κελλια πολλά,

και τινες Σκήται πτωχα, όπου δεν είχαν να βοηθήσουν
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