
Η ΚΟΥΡΑ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ 
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Ευχαρίστως αποδεχθείς πρόσκλησιν συμμετοχής μου είς το μετά χείρας 
επιστημονικόν τιμητικόν συμπόσιον, δια τόν καθηγητήν κ. Φ. Κουκουλέν, 
προθύμως προσφέρω τήν κάτωθι σύντομον μελέτην είς τιμήν αυτού, έπί 
σειράν ετών εργαζομένου προς ερευνάν καί άνάπτυξιν τού βίου των Πυζαν- 
τινών καί άπόδειξιν τής άδιακόπου συνεχείας του μέ τόν σημερινόν βίον των 
'Ελλήνων. Ή δθενδήποτε καί οπωσδήποτε ανεπηρέαστος καί αντικειμενική 
αναγνώρισις τού μοχθούντος, είναι καθήκον επιτακτικόν. *0 υπό τού κ. 
Κουκουλέ καταβληθείς μόχθος είναι αναμφισβήτητος, πλείστα δέ τών πορι
σμάτων του είναι βέβαια αποτελέσματα επιμελούς καί βαθείας έρεύνης καί 
διά τούτο είναι άξιος ευχαριστηρίων καί θερμών ευχών προς επί μακράν 
εισέτι περίοδον χρόνου έξακολοΰθησιν τής προσφιλούς του καί επιτυχέστα
της άποκαλύψεως τού λεπτομερειακού βίου τών Βυζαντινών προγόνων μας.

Είναι γνωστόν δτι ούχί σπανίως ή νεωτέρα εκκλησιαστική παράδοσις 
κατατρώγει καί εξαφανίζει τήν παλαιοτέραν καί γνησιοτέραν καί μικρόν κατά 
μικρόν καταλαμβάνει τήν θέσιν αυτής, ως κατέχουσα δ’ άπλώς τόν τόπον 
της, καί διά τήν δύναμιν τής μακράς συνήθειας, βοηθούσης καί τής τών 
πολλών άμαθείας καί έπιπολαιότητος, αποκτά δικαιώματα γνήσιας δήθεν 
παραδόσεως καί δι ισχυρίζεται τήν θέσιν της κατά τρόπον μάλιστα έπικίν- 
δυνον. Διότι άμεσον άποτέλεσμα τής έπικρατήσειός της είναι ή παραλλαγή 
τής καθεστηκυίας τάξεως καί ή νόθος έμφάνισις τής εκκλησιαστικής ζωής. 
'Η τοιαΰτη αταξία διεκδικοΰσα τίτλους γνησιότητος δεν δύναται νά διαο- 
κέση πέραν τής διαλύσεως τής άχλύος τής άμαθείας καί τής κακώς νοουμέ- 
νης και διεστραμμένης συντηρητικότητος. 'Ικανή όμως ζημία προέρχεται έκ 
τής μακράς της έπικρατήσεως καί εργον τής Αιοικούσης Αρχής είναι νά 
προβαίνη από γνώσεως τών πραγμάτων είς τήν έκκαθάρισιν τής εκκλησια
στικής ζωής από τών έπικρατησασών κακών συνηθειών καί έθίμων, επί 
άποκαταστάσει τής καθαρότητος τής ατμόσφαιρας αυτής καί τής καθόλου 
κανονικής τάξεως.

Τοιούτον τι συνέβη μέ τήν κουράν ή μάλλον μέ τήν κόμην τών κληρι
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κών κα'ι μοναχών, ήτις αποτελεί δλως βέβαια ασήμαντου λεπτομέρειαν τού 
εκκλησιαστικού βίου κα'ι ήτις δμως οΰχί άναξίαν λόγου κατέχει θέσιν έν 
τοΰτφ, ως μικρός κα'ι αυτός συντελεστής τοϋ δλως δυσκίνητου άποβάντος 
οργανισμού τής Εκκλησίας μας.

Τό ζήτημα τής κόμης των κληρικών καί τών μοναχών καί τής τοιαύτης 
ή τοιαύτης έμφανίσεως τής κεφαλής των δεν είναι απλώς έτοιμον εκκλησια
στικόν, άλλα αποτελεί άντικείμενον — δΓ ήν βαθυτέραν σημασίαν είχε καί 
έχει — εκκλησιαστικού καθορισμού, κατοχυρουμένου διά ρητών, βασικών δέ 
κανονικών διατάξεων. ’Έθιμον δ’ αξιοκατάκριτον καί άπαράδεκτον καί νεω- 
τέραν παράδοσιν άπετέλεσεν ή από τής καθεστηκυίας ως προς τούτο τάξεως 
καί τού κανονικού καθορισμού έκτροπη. Ή παρά τών κληρικών καί μονα
χών μετά τήν χειροτονίαν καί την ρασοφορίαν διατήρησις τής μακράς κόμης 
αποτελεί πράγματι νεώτερον έθιμον, έπικρατήσαν προφανώς μετά την άλωσιν 
τής Κωνσταντινουπόλεως καί ένισχυθέν ίσως διά τής από τού 17ου καί 18ου 
αΐώνος χρησιμοποιήσεως τής φενάκης παρά τών λογίων καί εύγενών τής επο
χής εκείνης· Δεν πρόκειται βεβαίως νά ασχοληθώ μέ την ιστορικήν έξακρί- 
βωσιν τής αρχής τού μεταγενεστέρου τούτου εθίμου, διότι τούτο είναι έργον 
τών ειδικών, καί δή τού κ. Κουκουλέ. Ή μετά χεΐρας σύντομος μελέτη 
περιορίζεται απλώς εις τήν έξέτασιν τού βασικού ζητήματος τής διευθετή- 
σεως τής κόμης τών κληρικών καί μοναχών κατά τήν κανονικήν ορθόδοξον 
τάξιν τής Εκκλησίας μας. Τό κρατούν νύν έθιμον τής διατηρήσεως μακράς 
κόμης είναι δλως αντίθετον προς τήν παλαιοτέραν εκκλησιαστικήν παράδοσιν 
καί τήν κανονικήν τάξιν, λόγο) δέ τής μακράς συνήθειας τής εφαρμογής του 
κατέστη τόσον ισχυρόν, ώστε παρά τώ απλοϊκή» λαοί (καί παρά τοΐς έγγραμ- 
μάτοις μέν άλλ’ άγνοοΰσι τά εκκλησιαστικά πράγματα), ως καί παρά τοΐς 
ποιουμένοις βέβαια πορισμόν τήν ευσέβειαν, ό «κουρεμένος παπάς» νά θεω- 
ρήται ως τύπος κληρικού άφορήτως νεωτερίζοντος καί κοσμικίζοντος, ανα
ξίου σεβασμού καί πάντως εμφανούς διά τής κουράς του, ως μή αύστηρώς 
ορθοδόξων φρονημάτων !!, χωρίς ίσως ταΰτα εις πολλάς περιπτώσεις καί 
διά τήν ορθότητα πολλάκις τής λαϊκής διαισθήσεως νά είναι καί ανακριβή. 
Άλλ5 ένφ ή διατήρησις τής κόμης τοσαύτην έλαβε μεταγενεστέρους σημασίαν, 
εύχερώς καταδεικνύεται ότι αυτή είναι δλως αντίθετος προς τήν γνησίαν 
εκκλησιαστικήν τάξιν τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Τό εκκλησιαστικόν έθιμον έπέχον, ως γνωστόν, θέσιν νόμου καί κατ’ 
άνοχήν τού νομοθέτου υφιστάμενον δύναται νά διισχυρισθή αιωνίως τήν 
θέσιν του, έφ5 δσον εύρίσκεται έν συμφωνία ή, τουλάχιστον, δεν άντίκειται 
προς τήν Αγίαν Γραφήν καί τήν Τεράν καί τήν γνησίαν έκκλησιαστικήν 
παράδοσιν, καταπίπτει δμως καί καταργεϊται άφ5 εαυτού ευθύς ως προσ- 
βληθή κυρίως έξ έπόψεως ασυμφωνίας προς τάς θεμελιώδεις ταύτας βάσεις 
τής ’Εκκλησίας καί τού Κανονικού Δικαίου.
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Τοΰτο προφανώς συμβαίνει με to έθιμον της διατηρήσεως τής μακρας 
κόμης τών κληρικών και μοναχών, τό όποιον ώς θά δειχθή κατωτέρω δεν 
αντέχει εις τον τοιοϋτον έλεγχον. Ή 'Αγία Γραφή, ή πηγή αυτή πάσης {θρη
σκευτικής καί εκκλησιαστικής γνώσεως καί συνεπώς καί ή αρχική καί θεμε
λιώδης πηγή τοϋ Κανονικοί} Δικαίου, δεν σιγά, οΰτε διά τό ζήτημα τοΰτο. 
Αυτή διά τοΰ στόματος τοΰ ’Αποστόλου Παύλου ρητώς καταδικάζει τήν δια- 
τήρησιν παρά τοΐς άνδράσι τής μακρας κόμης. 'Ο ίδιος έν τή Α' προς Κοριν- 
θίους επιστολή λέγει : «ή ον δε αυτή ή φύσις διδάσκει υμάς δτι άνήρ μεν 
εάν κομά, ατιμία αύτφ έστι, ...εί δέ τις δοκεΐ φιλόνεικος είναι, ημείς 
τοιαύτην συνήθειαν ονκ έχομεν, ουδέ αϊ έκκλησίαι τοϋ Θεόν» (Α' Κορινθ. 
ια', 14, 16). Ή διατήρησις μακρας κόμης ήτο άντικείμενον ματαιοδόξου 
περιποιήσεοός της καί άπασχολήσεως κοσμικής, καί ή έπίδειξις μάλιστα 
αυτής όλως άναξία σοβαρών ανθρώπων καί έτι μάλλον κληρικών κατά 
τεκμήριου τουλάχιστον περί πο?Α ανώτερα καί ίερώτερα ασχολούμενων 
πράγματα. Διά τοΰτο ή αποκοπή τής κόμης (καί δή εν χρώ) όρθώς 
έθεωρεϊτο διά τούς εισερχόμενους εις τον πνευματικόν βίον τής ’Εκκλησίας, 
τοΰτο μέν ως απαλλαγή από τής κοσμικής φροντίδος τήν οποίαν προϋ
ποθέτει ή διατήρησις της ’, τοΰτο δέ ώς δείγμα («δουλικής») ταπεινοφρο
σύνης καί καθιερώσεως εις τά θεία. 'Η παρά τφ Θεφ «δουλεία» καί ή έξ 
ολοκλήρου εις τήν ίεράν Αύτοΰ υπηρεσίαν άφοσίωσις έπέβαλλον τήν πλήρη 
άπόκαρσιν.

'Ο \ς' κανών τής έν Τρούλλφ Οικουμενικής Συνόδου λέγει : «Οι τον 
Χρίστον διά τοϋ βαπτίσματος ενδυσάμενοι, τήν εν σαρκί αύτοϋ πολιτείαν 
μιμεΐσϋαι κ α ί) ω μ ο λό γη σαν. Τους ονν τάς εν τή κεφαλή τρίχας προς λύμην 
τών όρώντων έν έπινοίαις εμπλοκής εύέλετίζοντας, και διασκευάζοντας, 
και δέλεαρ προτ ιέλέντας έντεϋϋεν ταϊς άστηρίκταις ψυχαϊς, επιτίμια) 
προσφόρφ πατρικώς ϋεραπεύομεν, παιδαγωγούντες αυτούς, και σωφρόνως 
βιοϋν έκδιδάσκοντες, προς τδ άφέντας τήν έκ τής ύλης απάτην και ματαιό
τητα, προς τήν ανώλεύλρον και μακαρίαν ζωήν τον νοϋν μετάγειν διηνε- 
κώς, και έν φόβφ άγνήν έ'χειν αναστροφήν, και Θεφ πλησιάζειν, κατά τό 
εφικτόν, διά τής έν βίω καίλάρσεως, και τον ένδον, ή τον έξω άνϋρωπον 
μάλλον κοσμεΐν άρεταΐς και χρηστοΐς και άμώμοις τοΐς ήΐλεσιν’ ώστε μηδέν 
λείψανον φέρειν έν έαυτοΐς τής τοϋ έναντίον σκαιότητος. Εί δέ τις παρά 
τον κανόνα διαγίνοιτο άφοριζέσϋω.» (Ά μ. Ά λ ι β ι ζ ά τ ο υ, Οί ιεροί κανό
νες (β' έκδ.), σελ. 114).

1 Δυστυχώς, ή παρ’ ήμϊν μορφωτική κατάστασις κλήρου καί λαοΰ είναι είσέτι 
τοιαύτη, ώστε ή μακρά κόμη νά θεωρήται ώς στοιχείου άναγνωρίσεως τοϋ καλοϋ 
δηΌ·εν καί κατά πάντα ορθοδόξου κληρικού I
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Ή κουρά ήτο απαραίτητον στοιχεΐον τής χειροτονίας, ως διαγορεύει 6 

λγ' κανών τής εν Τρούλλφ : «Μηδε... τών εν τω κλήρο) καταλεγομένων 
τάξιν, τους ϋείους τω λαφ λόγους άποφωνεΐν εϊ μή τι αν ιερατική κουρά 
χρήσεται ό τοιοντος». (Ά μ. Ά λ ι β ι ζ ά τ ο υ, αυτόθι, σελ. 91). Τον κανόνα 
τοΰτον έρμηνεύων ό Άριστηνός (ιβ' αιών) μετά των λοιπών ερμηνευτών 
τών κανόνων λέγει : «Μή τινί συγχωρεΐν, ώστε αναγινώσκειν ή ψάλλειν 
επ’ άμβωνος, εϊ μή παρά τοϋ ίδιου επισκόπου ευλογίας τύχη κανονικώς, 
και Ιερατική κουρά χρήσηται» (Ράλλη καί Π ο τ λ ή, Σύνταγμα ιερών 
κανόνων, τ. 2ος, σελ. 381) καί: «Τους κομώντας τήν κεφαλήν, καί τάς 
τρίχας αυτών εν πλοκή δ ι ευ ί)ε τίζοντας άιρορίζεσϋαι ή σύνοδος ωρισε» 
(αυτόθι, σελ. 536). Οί χειροτονούμενοι καί τό μοναχικόν σχήμα άναλαμβά- 
νοντες κείρονται τήν κόμην ως ρητώς άναφέρεται εν τφ εύχολογίφ ’, οί 
δέ έκ τούτων καθαιρούμενοι επιτάσσονται να άφήνωσι ν’ αύξηση ή κόμη των, 
έφ5 δσον επανέρχονται εις τον κόσμον καί τήν κοσμικότητα : «...καϋ'άπερ οί 
λαϊκοί τήν κόμην έπιτρεφέτωσαν,ώς τήν εν κόσμω αναστροφήν τής ουρα
νίας ζωής προτιμήσαντες» (Κανών κα' τής έν Τρούλλφ Οικουμενικής Συνό
δου, Ά μ. Άλιβιζάτου, αυτόθι, σελ. 86), ον έρμηνεύων πάλιν ό Ζωναράς 
(ιβ' αΙών) λέγει : «ει μεν ούν μετά τήν καϋαίρεαιν έκουσίως προς μετάνοιαν 
άπονεύση, ...εφίηαιν αύτώ ό κανών κατά κληρικούς κείρεσϋαι, ώστε τφ 
σχήματι τέως κεκοσ μεΐσϋαι τών κληρικών, καί μή πάντη αίσχύνεσϋαι είς 
λαϊκόν καταταχβέντα καί σχήμα καί τύπον εί δέ επιμένει τή αμαρτία 
...τρέφειν αυτόν τήν κόμην διακελεύεται κατά λαϊκούς καί μή τής κορυφής 
ξυρασύλαι τρίχας' ΐν’ αίσχύνοιτο ώς είς λαϊκούς άπωα&είς ό πριν ίερευς 
ή διάκονος...». Παρομοίως δ’ έρμηνεύουσιν ό Βαλσαμών καί ό Άριστηνός 
(πρβλ. Ράλλη καί Ποτλή, ένθ’ αν., τ. 2ος, σελ. 352 κ.έ.). Κατά ταϋτα 
ή εκκλησιαστική τάξις κατά ρητάς κανονικός διατάξεις απαιτεί καί επιβάλλει 
τήν κουράν καί δή τήν άπόκαρσιν τών κληρικών καί μοναχών καί αντιδια
στέλλει ταύτην προς τήν παρά τοϊς λαϊκοΐς κοσμικήν διατήρησιν καί περι- 
ποίησιν τής κόμης. 'Ως έσημειώθη ανωτέρω αύτη ήτο ή μακραίων πρά- 
ξις τής Εκκλησίας, μαρτυρεΐται δέ καί υπό τής εκκλησιαστικής τέχνης,

1 Ή σχετική διάταξις τοϋ τυπικού τής χειροθεσίας, τοϋ τό πρώτον είς τόν 
κατώτερον κλήρον εισερχόμενου, ορίζει δτι : *χείρεται παρ’ αυτόν (τοϋ Άρχιερέως) 
αταυροειδώς λέγοντος, ’είς τό όνομα τον Πατρός καί τοϋ Υΐοϋ καί τοϋ Άγιον Πνεύμα
τος’, επιφωνονντων και?’ έκάοτην επίκληαιν τών ονμπαρόντων τό "Αμήν'. Είτα τέλεον 
είς κληρικού κείρεται σχήμα* (Εύχολόγιον τό Μέγα, εκδοσις Βενετίας τρίτη, 1863, 
σελ. 178, 9. Πρβλ. Goar, Εύχολόγιον, Βα εκδοσις Βενετίας, 1730, σελίς 194). 
Γνωστόν δέ τυγχάνει οτι έν τή Ρωμαιοκαθολική Έκκλησίρ. ύφίστανται τά δύο κυ
ρίως είδη τών κουρών, ή tonsura Petri καί ή tonsura Pauli, άμφότεραι πλήρη 
τής κόμης, κατά διάφορα σχήματα, προϋποθέτουσαι τήν άπόκαρσιν.
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καθ’ ήν οι κληρικοί και μοναχοί άγιοι έν τοΐς ναοΐς ζωγραφίζονται πάντοτε 
άνευ μακράς κόμης. Μόνον μεταγενεστέρως, άφ’ ής έπεκράτησεν ή διατήρη- 
σις τής μακράς κόμης, οί άγιοι κληρικοί (προφανώς δέ καί οί δεσπίσαντες 
την κουράν των κληρικών καί μοναχών) καί μοναχοί ζωγραφίζονται φέροντες 
μακράν κόμην.

Κατά ταϋτα τό εις μεταγενεστέραν εποχήν επικράτησαν έδιμον τής 
παρά τοΐς κληρικοϊς καί μοναχοΐς διατηρήσεως μακράς κόμης άντίκειται εις 
τήν 'Αγίαν Γραφήν καί τήν άρχαίαν καί μεταγενεστέραν εκκλησιαστικήν 
παράδοσιν καί διατηρείται επί καταλύσει τής καλώς νοούμενης εκκλησιαστι
κής τάξεως καί εύπρεπείας, καί συνεπώς χάριν αυτών επιβάλλεται ή επι
στροφή εις τήν παλαιάν καί ορθόδοξον τάξιν καί υπαγορεύεται, εκ τής ως 
άνω κανονικής δέσεως τοϋ ζητήματος, ή κατάργησις τοϋ υφισταμένου κακοϋ 
καί άπαραδέκτου νεωτέρου εθίμου. Είναι περιττόν νά τονίσω δτι διά τήν 
κατάργησιν τοΰ έδίμου τούτου συνηγορεί σπουδαίως καί τό γεγονός, δτι 
ή σημερινή εποχή, ήτοι αί εκ ταυτης δημιουργηδεΐσαι άνάγκαι τής εκκλη
σιαστικής ζωής καί τής εκκλησιαστικής δράσεως, απαιτούν πρός τό έν πάσι 
άνεπίληπτον τοϋ βίου, καί τό απολύτως ευκίνητον τοϋ κληρικού, διά νά 
προφθάνη οΰτος νά άνταποκρίνεται εις τήν άμεσον ίίεραπείαν τών δημιουρ- 
γουμένων τούτων νέων αναγκών έν τή έκκλησιαστική ζωή. 'Ότι δέ ή σημε
ρινή εισέτι έμφάνισις τοΰ κομώντος κληρικού μέ τήν λοιπήν ύπερεπίση- 
μον περιβολήν του καθιστώσιν αυτόν πάν άλλο ή ευκίνητον καί έτοιμον 
δπως σπεύση δπου ή ανάγκη τον καλει, περί τούτου δεν είναι ανάγκη καί 
νά άσχοληδή τις.

Πρός τήρησιν τής έν ταΐς ανωτέρω κανονικαΐς διατάξεσι διατυπουμένης 
τάξεως ακόμη καί τυπικώς οί εις τήν ίερωσύνην καί τά μοναχικά σχήματα 
προσφερόμενοι υποψήφιοι ώφειλον νά προσέρχωνται ως λαϊκοί κομώντες, 
κατά τήν σχετικήν δέ τελετήν καί τάς υπαγορεύσεις τοΰ τυπικού αυτής νά 
κείρωνται υπό τοϋ προεξάρχοντος τής τελετής έπισκόπου ή ηγουμένου έν 
χρφ καί έκτοτε νά έξακολουδώσι κείροντες τήν κόμην έπιμελώς, επί απαλ
λαγή αυτών από πάσης κοσμικότητος καί φροντίδος διά τής διατηρήσεως 
αυτής.

Τίνι δμως τρόπφ τό έπικρατήσαν άστηρίκτως τούτο έ'διμον, τό όποιον 
διά τό μήκος τής διάρκειας τής έφαρμογής του έπεβλήδη ως δρδόδοξον, δά 
ήδύνατο νά καταργηδή, χωρίς ή κατάργησις του νά προκαλέση έκ μή κατ' 
έπίγνωσιν ζήλου άντίδρασιν καί δόρυβον καί συνεπώς σκανδαλισμόν παρά 
τφ χριστεπωνύμφ πληρώματι ;

Ή άπάντησις εις τό ερώτημα τούτο είναι ή άκόλουδος : Τό έ'διμον 
τούτο διά τό άστήρικτον αυτού πρέπει βεβαίως νά καταργηδή, δεν δά έ'πρε- 
πεν δμως νά γίνη τούτο άποτόμως, καί κατόπιν αμέσου διαταγής τής άνω- 
τέρας, φέρ’ ειπεΐν, εκκλησιαστικής αρχής, άνευ προτέρου διαφωτισμού. Τό
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■θρησκευτικόν μορφωτικόν επίπεδον παρά τε κλήρφ καί λαφ είναι δυστυχώς 
ε’ισέτι άπελπιστικώς χαμηλόν καί ή κατά διαταγήν κατάργησις εκκλησιαστι
κού εθίμου, τό όποιον, ως έλέχθη, καλώς ή κακώς πιστεύεται ως ενδεικτι
κόν τής ορθοδοξίας [! (sic)], θά προΰκάλει πιθανώς ανωμαλίαν καί θόρυβον 
καί σκάνδαλον. Είναι δέ γνωστόν σχετικώς, δτι ακριβώς μέ τό έ'θιμον τούτο 
έδημιουργήθη ήδη θόρυβος πολύς τή υποκινήσει φανατικών θρησκόληπτων 
τύπων καί μόνον διότι κατά φαντασίαν έξεδόθη υπό τού αειμνήστου 
πατριάρχου Μελετίου, ό'ταν οΰτος ήτο μητροπολίτης ’Αθηνών, διαταγή κου
ράς τών κληρικών, τήν οποίαν, έφ’ δσον είμαι εις θέσιν νά γνωρίζω, ουδέ
ποτε έξέδωκεν οΰτος, άδιάφορον αν ό ’ίδιος ακολουθών τήν κανονικήν τάξιν 
έκείρετο τήν κόμην.

Έν προκειμένφ τό μέτρον τής ένεργείας δίδει τό υπό τού ’Αποστόλου 
Παύλου λεγόμενον : «Ον μη φάγω κρέα εις τον αιώνα, ΐνα μη τον 
αδελφόν μου σκανδαλίσω» (Α' Κορινθ. η', 13), ένφ ό ίδιος οΰδεμίαν 
σημασίαν εδιδεν εις τήν νηστείαν, διότι έΐεγεν, δτι : «Τά βρώματα τη 
κοιλία και ή κοιλία τοΐς βρώμασιν» (Α' Κορινθ. ς-', 13) καί δτι: «Ούτε 
εάν φάγωμεν περισσενομεν, οϋτε εάν μη φάγωμεν υστερούμενα» (Α' 
Κορινθ. η', 8).

Κατ’ αναλογίαν, έφ’ δσον διά τής άποτόμου καταργήσεως τής μακράς 
κόμης ε’ίτε κατόπιν αυτοβούλου (καί μή κατακριτέας κατά βάσιν) ένεργείας, 
είτε κατόπιν διαταγής, υπάρχει φόβος νά προκληθή θόρυβος καί ανωμαλία 
καί σκάνδαλον έστω καί παρά τισι μόνον, οί κληρικοί καί οί μοναχοί καλόν 
είναι νά εξακολουθήσουν φέροντες τήν αντικανονικήν καί μαρτυρικήν μακράν 
κόμην των, ίνα μή σκανδαλίζωσι τους αδελφούς των τούς ελάχιστους. Τούτο 
δμως δεν σημαίνει ποσώς δτι τό ζήτημα έληξε διά τής μή μετακινήσεως 
τού άνοήτου εθίμου καί δτι τούτου ή νοσηρά διαιώνισις έπεβλήθη τή ’Εκ
κλησία διά τάς πιθανάς φωνασκίας τών αμαθών ή τών ποιούμενων πορι- 
σμόν τήν ευσέβειαν. 'Ο μορφωμένος καί πεφωτισμένος κληρικός έχει άνευ 
ετέρου επιτακτικήν ύποχρέωσιν νά προβαίνη εις ά'μεσον καί συστηματικόν 
διαφωτισμόν περί τής ως άνω θέσεως τού ζητήματος. Ό διαφωτισμός 
αυτός, δστις είναι άξιος καί αυτού τού άμβωνος ακόμη, έφ’ δσον διά 
τούτου έπιδιοδκεται ή κατάργησις πράγματος έμποδίζοντος τήν άπρόσκοπτον 
ποιμαντορικήν δράσιν τού κλήρου, πρέπει νά γίνη συντόνως μέ τήν έκά- 
στοτε προσθήκην, δτι οί ακριβώς διαφωτίζοντες τον λαόν διά τό ζήτημα 
τής κόμης, τρέφουν τήν βασανιστικήν μακράν κόμην των διά τήν αδυνα
μίαν καί μόνον τών πολλών. ’Αφού δέ γίνη ό κατάλληλος καί πρέπων οΰτος 
διαφωτισμός, οΰτινος συνέπεια, είμαι βέβαιος, θά είναι ή από μέρους ακρι
βώς τού τέως αδιαφώτιστου λαού άμεσος προτροπή προς τούς μοχθούντας 
διά τον διαφωτισμόν κληρικούς νά άπαλλαγώσι επί τέλους τής μακράς κόμης 
των, τότε εις έκαστος έκ τών πεφωτισμένων τούτων κληρικών άθορύβως καί
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άνευ επιδείξεως νά προβαίνω εις τήν απαλλαγήν αΰτοΰ από την άπαρά- 
δεκτον μακράν κόμην, προς επιστροφήν εις τήν αληθινήν ώς προς τοϋτο 
κανονικήν τάξιν καί παράδοσιν τής Εκκλησίας, ήτις, διά πολλά τοιαϋτα 
ε’ισχωρήσαντα εις αυτήν δλως άντορθόδοξα καί απαράδεκτα έθιμα, ύφίστα- 
ται ταπείνωσιν παρά τε ήμετέροις καί ξένοις, εκεί όπου θά επρεπε νά συμ- 
βαδίζη εν πάσι με τήν πρόοδον καί τον πολιτισμόν, καί νά ηγείται καί ουχί 
νά έ'πεται τοΰτου.
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