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ΣΣεεππττέέμμββρριιοοςς  -- ὈὈκκττώώββρριιοοςς  ᾽1100  ––  ἀἀρρ.. ττεεύύχχ..    4477 - 67-KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN

««ὍὍππλλοονν  ΕΕἰἰρρήήννηηςς,,  ἀἀήήττττηηττοονν  ΤΤρρόόππααιιοονν»»..Ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου εἶναι τρόπαιον Νίκης καὶ ὅπλον Εἰρήνης.Οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἔχουν στρατεύµατα τὰ ὁποῖα ὁπλίζουν νὰ πο-λεµήσουν εἰς τὴν µάχην, νὰ σκοτώσουν καὶ νὰ σκοτωθοῦν, διὰ νὰ προ-στατεύσουν τὴν ζωὴν τοῦ βασιλέως. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει Βασιλέα ὁὁποῖος ἐφονεύθη διὰ νὰ προστατεύσῃ τὴν ζωὴν τῶν ὑπηκόων Του.Ἐθανατώθη ὁ Βασιλεύς τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἰσχύει εἰς τὸν Χριστόν, ««ὉὉ
ΘΘάάννααττόόςς  ΣΣοουυ,,  ἡἡ  ΖΖωωήή  µµοουυ»».. Ἀπέθανεν ὁ Χριστὸς διὰ νὰ ζήσῳ ἐγώ, καὶτὸ ἐργαλεῖον τοῦ θανάτου Του, τὸ ἔδωσεν ὅπλον εἰς ἐµένα. Τὸ ἔδωσενὅπλον εἰς τοὺς στρατιώτας Του.  Ἡ Στρατευοµένη καὶ ἡ Θριαµβεύουσα Ἐκκλησία, ἡ Μία Ἐκκλησίατου Θεοῦ, µεγαλύνεται, κρατύνεται, κοσµεῖται καὶ φρουρεῖται ὑπὸ τοῦ
Σταυροῦ. Ἔχει ὁ στρατευµένος εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ ὅπλοντὸν Σταυρόν, καὶ εἶναι ὅπλον ὄχι πρὸς θάνατον. ∆έν σκοτώνει οὔτεἀφοπλίζεται ὁ Σταυρὸς. ∆ὲν εἶναι ὅπλον πολέµου ὁ Σταυρός. Εἶναιὅπλον Εἰρήνης. Εἰρηνοποιεῖ τὸν ἄνθρωπον µὲ τὸν Θεόν. Εἰρηνοποιεῖτὸν ἄνθρωπον µὲ τοὺς Ἀγγέλους. Εἰρηνοποιεῖ τὸν ἄνθρωπον µὲ τοὺςσυνανθρώπους του. Εἰρηνοποιεῖ τὸν ἄνθρωπον µὲ τὸν ἑαυτόν του. Πῶς; Αὐτοµάτως; Μαγικῶς; Ἔκανες τὸν Σταυρόν σου καὶ ἔφυγεκάθε διχασµός, κάθε ταραχή; Ὄχι. Ὁ Σταυρὸς εἶναι ἐργασία. ὉΣταυρὸς ἐνεργεῖ τὴν ∆ύναµιν τοῦ Θεοῦ ὅταν ἐργάζεται καὶ δὲν ὀκνεῖὁ στρατιώτης ὁ φέρων τὸν Σταυρὸν. ∆ιότι ὁ Σταυρὸς εἶναι θυσία ἐνερ-γός, εἶναι ἡ σταύρωσις τοῦ θελήµατος τῆς σαρκός, ἡ ἀλλοτρίωσις ἀπὸτὸ θέληµά µου, ἡ ὑποταγή µου εἰς τό Θέληµα τοῦ Θεοῦ.Οἱ Μοναχοί τὸ γνωρίζουν αὐτὸ πολύ καλά, ὅσοι τουλάχιστον ἔχουνπροκόψει εἰς τὴν ἀποταγὴν καὶ τὴν ὑπακοήν. Τὸ γνωρίζουν καὶ οἱἔγγαµοι, ὅσοι ἔχουν εὐτυχίσει εἰς τὸν γάµον τους. ∆ιότι καὶ αὐτοὶἔχουν Σταυρώσει τὸ θέληµά τους. Ἔχουν σηκώσει τὸν Σταυρόν τους.Σηκώνεις τὸν Σταυρόν σου; Ἔχεις βαρὺν Σταυρόν; Τὸν σηκώνεις ἤτὸν σέρνεις; Ἐὰν ἔχῃς χαρὰν εἰς τὰ βάσανά σου, τὸν σηκώνεις. Ἐὰν

ΜΗΚΟΣ  ΚΑΙ  ΕΥΡΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΥ
Ὁμιλία ἐπὶ τῇ Ἑορτῇ 

τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
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KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN ΣΣεεππττέέμμββρριιοοςς  -- ὈὈκκττώώββρριιοοςς  ᾽1100  ––  ἀἀρρ.. ττεεύύχχ..    4477- 68-ἀγανακτῇς δὲν τὸν σηκώνεις· τὸν σέρνεις. Μὴν τὸν σέρνεις τὸν Σταυ-ρόν σου· σήκωσέ τον. Ὁ Χριστὸς προσέτρεξεν εἰς τὸν Σταυρόν Του
χαίρων, ἀλλόµενος. Ὕψωσε τὸν Σταυρόν σου. Λυγίζεις κάτω ἀπὸτὸ βάρος του; ∆ὲν µπορεῖς νὰ τὸν φέρῃς ἕως τέλους; ∆ῶσε τον εἰς τὸνΚηρυναῖον, δίπλα σου. Ἀδελφός σου εἶναι.  ∆ῶσε τον καὶ µὴν ἀγανα-κτεῖς. Μὴν διώκεις ἀπὸ πάνω σου τὴν χαράν. Ὁ Σταυρὸς νικᾶ τὸν θά-νατον καὶ διώκει τὴν θλίψιν. Ὁ Σταυρὸς φυτεύει τὴν ζωὴν καὶ φέρνειτὴν χαράν. Ὅταν σηκώνῃς µὲ προθυµίαν τὸν Σταυρόν σου, ἔχεις χαράν,διότι ὄντως σηκώνεις τὸ βάρος ὃ ἐτάξατο διὰ σὲ ὁ Θεός. Ὅταν ἀγα-νακτῇς, σέρνεις τὸν Σταυρόν καὶ ἀπορρίπτεις ὡς ἀπόβλητον τὴν δω-ρεὰν τῆς Ἁγιωσύνης ἣν ἡτοίµασεν διὰ σέ ὁ Θεὸς ἐν τῷ πάθει τοῦΜονογενοῦς Υἱοῦ Αὐτοῦ. 

Προσκυνοῦµε σήµερον τὸν Τίµιον Σταυρὸν ἐπὶ τῇ λαµπρᾷἙορτῇ τῆς Ὑψώσεώς Του, ὡς ὕψωσεν Αὐτὸν ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύ-µων Μακάριος ἐπὶ βασιλείας τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου καὶ τῆς Μητρὸςαὐτοῦ Ἁγίας Ἑλένης. Ὑψώθη ὁ Τίµιος Σταυρὸς καὶ τὸν προσεκύ-νησαν ὅσοι τὸν εἶδον. Τὸν εἶδον δὲὅλα τὰ ἔθνη. Ὄχι ἐπειδὴ τότε ἦσαν συ-νηγµένα ἐκεῖ ὅλα τὰ ἔθνη, ἀλλ᾽ ἐπειδὴὁ Σταυρὸς ἐφανέρωσε τὸ µεγαλεῖονΤου εἰς ὅλα τὰ ἔθνη καὶ εἰς ὅλους τοὺςαἰῶνας.Οἱ περίεργοι ἐπιδίδονται εἰς τὸ νὰµάθουν τὸ ἀκριβὲς ὕψος τοῦ Σταυροῦ,πόσο ἦτο, καὶ τὸ πραγµατικὸν πλάτοςΤου. Ἐρίζουν περὶ τῶν διαστάσεών Τουκαὶ παραβλέπουν τὸ ὀφθαλµοφανὲς καὶὑπερµέτρως ἀληθὲς µέγεθός Του. Τὸ
µέγεθος τοῦ Σταυροῦ εἶναι Οὺρα-
νοῦ ἰσοστάσιον. Ὅσος εἶναι ὁ Οὐρα-νός, τόσος εἶναι καὶ ὁ Σταυρός. ∆ιότιἐχώρεσε τὸν Ἐνανθρωπήσαντα Θεόνκαὶ πᾶσαν τὴν ∆ύναµιν Αὐτοῦ. 

ἩἩ  ὝὝψψωωσσιιςς  ττοοῦῦ  ΤΤιιμμίίοουυ  ΣΣττααυυρροοῦῦ
ἌἌννωωθθεενν  ἡἡ  ἉἉγγίίαα  ΤΤρριιὰὰςς  μμεεττὰὰ  ττῆῆςς  ΘΘεεοοττόόκκοουυ

ΦΦοορρηηττὴὴ  εεἰἰκκὼὼνν  ττέέμμππλλοουυ,,  2200  ααἰἰ..
ΜΜοοννὴὴ  ἉἉγγίίωωνν  ΤΤρριιῶῶνν  ΠΠααττέέρρωωνν  ἐἐνν  ΧΧίίῳῳ
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Πόσον εἶναι τὸ ὕψος τοῦ Σταυροῦ; Μᾶς τὸ λέγει ὁ Προφήτης∆αυίδ: ««ὍὍττιι  κκααττὰὰ  ττὸὸ  ὕὕψψοοςς  ττοοῦῦ  οοὐὐρρααννοοῦῦ  ἀἀππὸὸ  ττῆῆςς  γγῆῆςς  ἐἐκκρρααττααίίωωσσεε  ΚΚύύ--
ρριιοοςς  ττὸὸ  ἔἔλλεεοοςς  ααὐὐττοοῦῦ  ἐἐππὶὶ  ττοοὺὺςς  φφοοββοουυµµέέννοουυςς  ααὐὐττὸὸνν»»  (Ψαλµ. ΡΒ´ 10).Τόσον ἀκριβῶς εἶναι τὸ ὕψος τοῦ Σταυροῦ, ὅσον εἶναι τὸ ὕψος τοῦΟὐρανοῦ ἀπὸ τὴν γῆν, ὅσον εἶναι τὸ Ἔλεος τοῦ Θεοῦ, Θεόρατον! 

Πόσον εἶναι τὸ πλάτος τοῦ Σταυροῦ; Μᾶς τὸ λέγει πάλιν ὁ Προ-φήτης ∆αυίδ: ««ΚΚααθθ''  ὅὅσσοονν  ἀἀππέέχχοουυσσιινν  ἈἈννααττοολλααὶὶ  ἀἀππὸὸ  ∆∆υυσσµµῶῶνν  ἐἐµµάάκκρρυυννεενν
ἀἀφφ''  ἡἡµµῶῶνν  ττὰὰςς  ἀἀννοοµµίίααςς  ἡἡµµῶῶνν»»  (Ψαλµ. ΡΒ´ 11). Τόσον ἀκριβῶς εἶναι τὸπλάτος τοῦ Σταυροῦ, ὅσον ἀπέχει ἡ Ἀνατολὴ ἀπὸ τὴν ∆ύσιν, ὅσον ἀπέ-χει ἡ ἁµαρτία µου ἀπὸ τὴν µετάνοιάν µου, ἡ ὕβρις τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸτὴν παρὰ Θεῷ ἄφεσιν καὶ συγχώρεσιν. 

Ἐζωγράφησεν ὁ Προφήτης τὸν Σταυρὸν εἰς τὸν Ψαλµόν του,διὰ νὰ γίνῃ γνωστὸν τὸ ὑπερφυσικὸν µέγεθος τοῦ Σταυροῦ εἰς τοὺςαἰῶνας καὶ νὰ ὡφελῆται πᾶσα σάρξ. 
Θὰ ὠφεληθῶ τώρα ποὺ ἔµαθα τὸ ὕψος καὶ τὸ πλάτος τοῦ

Σταυροῦ; Μόνον ἐὰν ἄρω τὸν Σταυρόν µου καὶ ἀκολουθήσω τὸν Χρι-στόν. Μόνον ἐάν ἀνέβω εἰς τὸν Σταυρόν. Ἐάν ἀνέβω εἰς τὸν Σταυρόν,θὰ κατέβῃ ἐπ᾽ ἐµὲ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν ἀλλοτριωθῶ ἀπὸ τὴν κακίανὅσον ἡ Ἀνατολὴ ἀπὸ τὴν ∆ύσιν, θὰ οἰκοιωθῶ τὸ Θέληµα τὸ Ἅγιον τοῦΤρισαγίου Θεοῦ. Ἐν γὰρ τῷ Σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ ««ἜἜλλεεοοςς  κκααὶὶ  ἈἈλλήήθθεειιαα
σσυυννήήννττηησσαανν,,  ∆∆ιικκααιιοοσσύύννηη  κκααὶὶ  ΕΕἰἰρρήήννηη  κκααττεεφφίίλληησσαανν»» (Ψαλµ. ΡΒ´ 11).∆όξα τοῦ Χριστοῦ καὶ εἶναι καὶ λέγεται ὁ Σταυρὸς. Ὁ γὰρ Κύριοςἐρχόµενος εἰς τὸ πάθος τοῦ Σταυροῦ, ἔλεγε, ««ννῦῦνν  ἐἐδδοοξξάάσσθθηη  ὁὁ  ΥΥἱἱὸὸςς  ττοοῦῦ
ἀἀννθθρρώώπποουυ»» (Ἰωάν. Ι∆´ 31).Οὐ µόνον δὲ ∆όξα τοῦ Χριστοῦ ὀνοµάζεται ὁ Σταυρός ἀλλὰ καὶ Ἀρχή,ὡς γέγραπται ««οοὗὗ  ἡἡ  ἈἈρρχχὴὴ  ἐἐγγεεννήήθθηη  ἐἐππὶὶ  ττοοῦῦ  ὤὤµµοουυ  ΑΑὐὐττοοῦῦ»» (Ἡσ. Θ´ 6),ἤτοι ὁ Σταυρὸς ὅν ἐβάσταξεν ὁ Κύριος εἰς τὸν ὦµόν Του, αὐτὸς ἐγε-νήθη εἰς Αὐτὸν Ἀρχή, τουτέστιν Ἐξουσία. Μετὰ τό Πάθος καὶ τὴνἈνάστασιν φησὶν ὁ Ἰησοῦς, ««ἘἘδδόόθθηη  µµοοιι  ππᾶᾶσσαα  ἐἐξξοουυσσίίαα  ἐἐνν  ΟΟὐὐρρααννῷῷ  κκααὶὶ
ἐἐππὶὶ  γγῆῆςς»» (Ματθ. ΚΗ´ 18).

««ΜΜὴὴ  ἐἐππααιισσχχυυννθθῶῶµµεενν  ττῷῷ  ΣΣττααυυρρῷῷ  ττοοῦῦ  ΧΧρριισσττοοῦῦ· ἀἀλλλλὰὰ  κκἂἂνν  ἄἄλλλλοοςς  ἀἀπποο--
κκρρύύππττῃῃ,,  σσὺὺ  φφααννεερρῶῶςς  ἀἀππὶὶ  ττῷῷ  µµεεττώώππῳῳ  σσφφρρααγγίίζζοουυ · ἵἵνναα  οοἱἱ  δδααίίµµοοννεεςς,,  ττὸὸ
σσηηµµεεῖῖοονν  ἰἰδδόόννττεεςς  ττὸὸ  ΒΒαασσιιλλιικκόόνν,,  µµαακκρρὰὰνν  φφύύγγωωσσιι  ττρρέέµµοοννττεεςς»» (ΚύριλλοςἹεροσολύµων, Κατήχησις ∆´). Ὑψίστη ∆ωρεὰ τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον ὁ Σταυρός. ««ΕΕἰἰ  γγὰὰρρ  ἐἐχχθθρροοὶὶ
ὄὄννττεεςς  κκααττηηλλλλάάγγηηµµεενν  ττῷῷ  ΘΘεεῷῷ  δδιιὰὰ  ττοοῦῦ  θθααννάάττοουυ  ττοοῦῦ  ΥΥἱἱοοῦῦ  ΑΑὐὐττοοῦῦ,,  πποολλλλῷῷ
µµᾶᾶλλλλοονν  κκααττααλλλλααγγέέννττεεςς,,  σσωωθθηησσόόµµεεθθαα  ἐἐνν  ττῇῇ  ΖΖωωῇῇ  ΑΑὐὐττοοῦῦ»»  (Ρωµ. Ε´ 10).
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Τὴν 1ην Σεπτεμβρίου ἑορτάζεται ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ μνήμη
τῶν Ἁγίων 40  Ὁσιοπαρθενομαρτύρων μετὰ Ἀμμοῦν τοῦ Διακόνου
καὶ διδασκάλου αὐτῶν. Αὗται διέλαμψαν εἰς τὴν Θράκην ἐπὶ Λικι-
νίου Αὐτοκράτορος Ρώμης, τοῦ Διώκτου τῶν Χριστιανῶν, καί Βάρ-
δου, τοῦ Ἄρχοντος τῆς Ἀνδριανουπόλεως, περὶ τὸ 305 μετά Χριστόν.

Τὰ ὀνόματα αὐτῶν, ἂν καὶ ἀπαντῶνται συχνάκις μεταξὺ τῶν Χρι-
στιανῶν γυναικῶν, τυγχάνουν ἀρχαῖα καὶ ἴσως δι᾽ αὐτὸ περιέπεσαν
εἰς τὴν λήθην πολλῶν.  Ἵνα μὴ ὅμως διὰ τὴν ἀμάθειαν καταφρο-
νοῦνται αἱ τιμῆς ἄξιαι καὶ λαμπρῶς ὑπὲρ τῆς εἰς Χριστὸν Πίστεως
μαρτυρήσασαι ἀνδρεῖαι γυναῖκες, ἀλλὰ καὶ διὰ νὰ μὴν τὸ ἀγνοοῦν
ὅσαι φέρουν αὐτῶν τὰ ἔν -
τιμα Χριστιανικὰ ὀνόματα,
παρατίθενται αὐτὰ ἀλφα-
βητικῶς εἰς τὴν συνέχειαν: 
Ἀδαμαντίνη, Ἀθηνᾶ, Ἀκριβή,
Ἀντιγόνη, Ἀριβοία, Ἀσπασία,
Ἀφροδίτη, Διόνη, Δωδώνη,
Ἐλπινίκη, Ἐρασμία, Ἐρατώ,
Ἑρμηνεία, Εὐτέρπη, Θάλεια,
Θεανόη, Θεανώ, Θεονύμφη,
Θεοφάνη, Καλλιρρόη, Καλ-
λίστη, Κλειώ, Κλεονίκη, Κλε-
ο πάτρα, Κοραλία, Λάμπρω,
Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελ-
πομένη, Μόσχω, Οὐρανία, Παν-
δώρα, Πηνελόπη, Πολύμνια,
Πολυνίκη, Σαπφώ, Τερψιχόρη,
Τρωάς, Χάϊδω καὶ Χαρίκλεια.

Αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις,
Χριστὲ ὁ Θεὸς, ἐλέησον καὶ
σῶσον ἡμᾶς.

ΑΙ  ΑΓΙΑΙ  ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ (40)
ΟΣΙΟΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ

αἱ τήν 1ην Σεπτεμβρίου ἑορταζόμεναι

ΑΑἱἱ  ἍἍγγιιααιι  ΤΤεεσσσσααρράάκκοονντταα  ὉὉσσιιοοππααρρθθεεννοομμάάρρττυυρρεεςς  
ἙἙοορρττὴὴ  μμννήήμμηηςς  ααὐὐττῶῶνν  11  ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ
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Εἶναι ἀναγκαῖον διὰ κάθε Ὀρθόδοξον Χριστιανὸν ννὰὰ  γγννωωρρίίζζῃῃ,,  ννὰὰ
ππιισσττεεύύῃῃ  κκααὶὶ  ννὰὰ  ὁὁμμοολλοογγῇῇ τοὺς λόγους οἱ ὁποῖοι, ἀφ᾽ ἑνός, ττὸὸνν  ἑἑννώώννοουυνν
μὲ τὸν Θεὸν καὶ τοὺς Ἁγίους Του εἰς τὴν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ
Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν καὶ, ἀφ᾽ ἑτέρου, ττὸὸνν  δδιιααχχωωρρίίζζοουυνν ἀπὸ τοὺς
ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας εὑρισκομένους, ὡς κεχωρισμένους ἀπὸ τὴν
Ἁγίαν Τριάδα, Ἀποστάτας, Σχισματικοὺς ἢ Αἱρετικούς. 

Οἱ λόγοι οἱ ὁποῖοι ἑἑννώώννοουυνν  ττοοὺὺςς  ΓΓννηησσίίοουυςς  ὈὈρρθθοοδδόόξξοουυςς  ΧΧρριισσττιιααννοοὺὺςς
εεἰἰςς  ττὸὸ  κκααττ᾽̓  ἌἌκκττιισσττοονν  ΧΧάάρριινν  ΣΣῶῶμμαα  ΧΧρριισσττοοῦῦ  ττοοῦῦ  ΘΘεεοοῦῦ καὶ ττοοὺὺςς χχωωρρίίζζοουυνν
ἀἀππὸὸ  ττοοὺὺςς  ΝΝεεοοηημμεερροολλοογγίίττααςς  κκααὶὶ  ἀἀππὸὸ  ττοοὺὺςς  ΟΟὐὐννίίττααςς  ττοοῦῦ  ΝΝεεοοηημμεερροολλοογγιιττιι  --
σσμμοοῦῦ  ΨΨεευυδδοοππααλλααιιοοηημμεερροολλοογγίίττααςς  ΦΦλλωωρριιννιικκοοὺὺςς,, εἶναι ἱερῶς θεσπισμέ-
νοι ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας δδιι᾽̓  ἈἈπποοφφάάσσεεωωνν  ΠΠααννοορρθθοοδδόόξξωωνν  ΣΣυυννόόδδωωνν ἀπό τὸ
11558833,,  11558899,,  11559933 καὶ ἐντεῦθεν. Ἔχουν δὲ δοκιμασθῆ καὶ Ἱστορικῶς εἰς
τὴν Ἐκκλησιαστικὴν Πρᾶξιν ἀπὸ τὸ 11992244,,  11993355,,  11993377  καὶ ἐντεῦθεν.

Διὰ λόγους Ὁμολογιακῆς ἀνάγκης, διὰ λόγους ἱστορικῆς μνήμης, διὰ
λόγους γενικῆς ἀφυπνίσεως, διὰ λόγους τεκμηριωμένης μαρτυρίας καὶ
διὰ λόγους παρουσιάσεως τῶν φάσεων τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος ἐκ πηγῶν
ἀψευδεστάτων, παρατίθενται εἰς τὰς ἑπομένας σελίδας ΔΔύύοο  ΔΔηημμόόσσιιααιι
ὉὉμμοολλοογγίίααιι  ΠΠίίσσττεεωωςς αἱ ὁποῖαι ὑπεγράφησαν εἰς κομβικὰ χρονικὰ σημεῖα
τῆς συγχρόνου Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας. ἩἩ  ππρρώώττηη  ἐἐξξεεδδόόθθηη  ττὴὴνν  66ηηνν
ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  11993377,, μμεεττὰὰ  ττὴὴνν  ππααλλιιννδδρρόόμμηησσιινν ττοοῦῦ  ΔΔηημμηηττρριιάάδδοοςς  ΓΓεερρμμααννοοῦῦ
κκααὶὶ  ττοοῦῦ  ππρρώώηηνν  ΦΦλλωωρρίίννηηςς  ΧΧρρυυσσοοσσττόόμμοουυ εεἰἰςς  ττὴὴνν  ΒΒλλάάσσφφηημμοονν  θθέέ  σσιινν  ὅὅττιι
ἡἡ  ἘἘκκκκλληησσίίαα  ττοοῦῦ  ΝΝέέοουυ  ἩἩμμεερροολλοογγίίοουυ  εεἶἶννααιι  ΤΤααμμεειιοοῦῦχχοοςς  ττῆῆςς  ΘΘεείίααςς  ΧΧάάρριι--
ττοοςς,,  ὑπὸ τὸ σοφιστικὸν πρόσχημα καὶ τὴν δικολαβικὴν παρερμηνείαν
τῶν ὅρων ΔΔΥΥΝΝΑΑΜΜΕΕΙΙ    ΚΚΑΑΙΙ    ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙᾼᾼ. ἩἩ  δδεευυττέέρραα  ἐἐξξεεδδόόθθηη  ττὴὴνν  2299ηηνν
ὈὈκκττωωββρρίίοουυ  11994411,, μμεεττὰὰ  ττὴὴνν  ἐἐμμφφάάννιισσιινν  κκρροουυσσμμάάττωωνν  ἀἀννττιικκααννοοννιικκῆῆςς
ἀἀπποοδδοοχχῆῆςς  ΝΝεεοοηημμεερροολλοογγιιττῶῶνν  ὑὑππὸὸ  κκλληηρριικκῶῶνν  ἄἄννεευυ  ὉὉμμοολλοογγίίααςς  ἤἤ  ΜΜύύρροουυ,,
ὑπὸ τὸν προσχηματικὸν μανδύαν τῆς δῆθεν Οἰκονομίας. ἈἈμμφφόόττεερρααιι  ααἱἱ
ὉὉμμοολλοογγίίααιι,,  ἀἀππεερριιφφρράάσσττωωςς  ἀἀπποοκκηηρρύύσσσσοουυνν  κκααὶὶ  ἀἀπποοππττύύοουυνν  ὡὡςς  ΣΣχχιι--
σσμμααττιικκὴὴνν  ττὴὴνν  ἘἘκκκκλληησσίίαανν  ττοοῦῦ  ΝΝέέοουυ,,  ΠΠααππιικκοοῦῦ  ἩἩμμεερροολλοογγίίοουυ..
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ἔναντι τῆς Σχισματικῆς Ἐκκλησίας
τοῦ Νέου Ἡμερολογίου
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nν�τk�Rνόµατι�τfς�Eγίας�κα_�tµοουσίου�κα_�Ζωοποιοi�κα_�Dδιαιρέ-
του�Τριάδος,�τοi�Πατρός�κα_�τοi�vιοi�κα_�τοi�Eγίου�Πνεύµατος,�τοi
εVλογητοi�Θεοi�τkν�Πατέρων�qµkν.

nπειδ^�Dποστολικkς�προτρεπόµεθα�«2τοίµως 3χειν ε5ς /πολογίαν
παντ> τD α5τοCντι», κα_�Fντολ^ν�παρ\�τοi�Κυρίου�Iχοµεν�Oνα�τ\�τfς�εMρή-
νης�κα_�οMκοδοµfς�τkν�πιστkν�Fργαζώµεθα,�κα_�Fπειδ^�Fν�τl�καιρl�τούτj
πολλ\�τ\�σκάνδαλα�Fπισυµβαίνουσι�διαταράττοντα�τ\ς�συνειδήσεις�τkν
Χριστανkν,�Oνα�ταiτα�Fκκόψωµεν�κα_�προµηθούµενοι�τfς�σωτηρίας�τkν
ψυχkν,�Aπολύοµεν�τ`�παρ`ν�Jµkν�Iγγραφον,�διd�οZ�Sµολογοiµεν�Fνώ-
πιον�Θεοi�κα_�Aνθρώπων�τ^ν�καλ^ν�τjς Zρθοδόξου Πίστεως [µολο-
γίαν, τ^ν�Sποίαν,�καλοiµεν�πάντα�κληρικ`ν�κα_�uρθόδοξον�Χριστιανόν,
Tπως�Aπ`�καρδίας�Aποδεχθg�κα_�δι\�στόµατος�Sµολογg�κατ\�τ`�γε-
γραµµένον,�«καρδί@ γ;ρ πιστεύται ε5ς δικαιοσύνην, στόµατι δ< 8µολο-
γεBται ε5ς σωτηρίαν», Oνα�µέλος�λογίζεται�γνήσιον� τfς�Μιcς,�Eγίας,
Καθολικfς�κα_�Dποστολικfς�uρθοδόξου�τοi�Χριστοi�Jµkν�Dνατολικfς
nκκλησίας�κα_�µέρος�Iχe�µετ\�τοi�Κυρίου�τfς�δόξης�Fν�τg�Βασιλείb�τkν
ΟVρανkν.

[µολογοmµεν λοιπfν Yτι:
«Gποδεχόµεθα καe τιµnµεν τ\ς�Eγίας�κα_�ΟMκοµενικ\ς�oπτ\�Συνό-

δους�κα_�τ\�Fν�αVταhς�δογµατισθέντα�κα_�κηρυχθέντα�θεhά�τε�κα_�Wπερ-
φυf�κα_�σωτήρια�∆όγµατα�παρ\�τkν�tσίων�κα_�Θεοφόρων�Πατέρων
Jµkν,�οYς�κατ\�καιρ`ν�3θετο τ? ΠνεCµα τ? 1γιον ποιµαίνειν τ=ν 4κκλη-
σίαν α:τοC κα_�διέπειν,�κα_�πάντων�τkν�Fναρέτων�κα_�µακαρίων�Πατέρων
τά�τε�δόγµατα�κα_�πονήµατα�Eσπαζόµεθα [ς�διδασκαλίαν�Aνεπίληπτον
κα_� σωτήριον� θεµέλιον,� κα_� ο^ς O Καθολικd Gνατολικd Zρθόδοξος
Mκκλησία προσίεται Eποδεχόµεθα, καe ο^ς Eποστρέφεται Eποστρεφό-
µεθα. Dποβαλλόµεθα�δ]�κα_�παντελkς�Aποτρεπόµεθα�τ\ς�Aπ`�τοi�Σί-
µωνος� τοi� Μάγου� κα_� µέχρι� τοi� δεiρο� τfς� εVσεβείας� παντάπασιν
Aποπεπτωκότας�κα_�δόξας�Aθετήσαντας�κα_�φθοροποι\�δόγµατα�Fφευ-
ρόντας�κα_�τ^ν�τkν�Eγίων�Παράδοσιν�Aθετήσαντας�κα_�τ`ν�πικρ`ν�τkν
ζιζανίων�σπόρον�συναναµεhξαι�τg�τfς�uρθοδοξίας�Aρούρb�τολµήσαν-
τας,�αVτούς�τε�Eναθεµατίζοµεν κα_�πάντας�τοaς�Gποµένους�αVτοhς,�κα_
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ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ  ΟΜΟΛΟΓΙΑ
Ἐν  Ἀθήναις τῇ 6 Νοεμβρίου, 1937
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[ς�λύµην�τfς�κατ\�Χριστ`ν�nκκλησίας�διαπτύοµεν�κα_�τo Eναθέµατι
καθυποβάλλοµεν. Πhς δc X µd κατb τdν Παράδοσιν τjς Καθολικjς
Mκκλησίας πιστεύων, ο_τος Fπιστος  Kστί. ∆ιd�U�κα_�οN�µ^�βαδίζοντες�κα_
µ^�Iχοντες�τ`ν�αVτ`ν�σκοπόν,�Uν�Fβάδισεν�J�uρθόδοξος�nκκλησία,�οT
τοιοmτοι Wερεlς µήτε Wερωσύνην Lχουν µήτε Μυστήρια τελοmνται ]πi
α\τnν, O δc µερeς α\τnν µετb τοm προδότου Vούδα.

Τdν καινοτοµίαν τοm Νέου Rµερολογίου O Zρθόδοξος Mκκλησία Παν -
ορθοδόξως καταδικάσασα εSς τρεlς Συνόδους τo 1583, 1587, 1593, ΚΑ-
ΤΑ∆ΙΚΑΖΟΜΕΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΗΡΥΤΤΟΜΕΝ `ς γνήσια καe πιστb τέκνα
α\τjς, καe Eποστρεφόµεθα `ς νεωτερισµfν καe `ς ]παγόρευµα τοm ∆ια-
βόλου, τdν δc καινοτοµήσασαν Mκκλησίαν τοi�Dρχιεπισκόπου�Dθηνkν
Χρυσοστόµου�Παπαδοπούλου�Aποκηρύττοµεν�[ς�φρυαξαµένην�κατ\�τkν
Eγίων�Πατέρων�κα_�̀ ς Σχισµατικήν Eναγνωρίζοµεν. Τb δc µυστήρια τnν
Νεοηµερολογιτnν ̀ ς Fδεκτα Kν τk Hγίg τοm Θεοm Mκκλησίg Xµολογοmµεν
καe µd µετέχοντα τjς Χάριτος τοm Hγίου Πνεύµατος, καθd�C�κα_�Fν�τl�Α΄
Κανόνι�αVτοi�περ_�τkν�Σχισµατικkν�Aποφαίνεται�S�Μέγας�Βασίλειος.�Κα_
τf Jγιον Μmρον Eκολούθως τf τελεσθcν ]πf τοm ΟSκουµενικοm Πατριαρ-
χείου µετb τdν Kπάρατον καe Eντορθόδοξον καινοτοµίαν τοm Mκκλησια-
στικοm Rµερολογίου δcν Eποδεχόµεθα `ς Lγκυρον, τοi�Πατριαρχείου
σήµερον�τ^ν�ΚΑΚΟ∆ΟΞΙΑΝ ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ εMσηγηθένος�Fπ_�λύµe
τfς�uρθοδοξίας�κα_�µ^�Rρθοτοµοiντος�τ`ν�λόγον�τfς�Dληθείας.

Τo Eναθέµατι ]ποβάλλοµεν καe τdν Iθεον καe Gντίχριστον τjς Μα-
σονίας διδασκαλίαν, `ς καe πhσαν ΑUρεσιν σήµερον Kπιπολάζουσαν καe
Πλάνην τοm ∆ιαβόλου, Pτοι Gθεϊσµόν, Κοµµουνισµόν, Χιλιασµόν, Zρθο-
λογισµόν, Πνευµατισµόν, Θεοσοφισµόν, Προτεστατισµόν, Παπισµόν,
Μακρακισµόν, καe λοιπbς τοm Σατbν Kφευρέσεις, δι\�τοi�νεωτερισµοi,
πρ`ς�διαστροφ^ν�τfς�Μόνης�Dληθοiς�uρθοδόξου�Χριστιανικfς�Jµkν
Πίστεως�κα_�πρ`ς�Aπώλειαν�τkν�παραπλανωµένων�Aστηρίκτων�Fν�τg
πατρkb�εVσεβείb�ψυχkν.

Πατρικαhς�δ]�στηριζόµενοι�εVχαhς�κα_�τkν�rερkν�Κανόνων�Fπιταγαhς,
φεύγοµεν Eπf τjς µετb τnν Κακοδόξων Νεωτεριστnν θρησκευτικjς συγ-
κοινωνίας καe συµπροσευχjς κα_�κηρύσσοµεν�[ς�Aκράδαντα�κα_�Aσά-
λευτα�εMς�τ`ν�αMkνα�«τά µαρτύρια κα> δικαιώµατα τοC Κυρίου», τοaς
rερούς,�Kτοι,�Κανόνας,�κατ\�τ^ν�τοi�Κυρίου�φωνήν.�

Πhσαν δc διδασκαλίαν Oµnν προγενεστέραν Lγγαφον Q προφορικdν
Eντιβαίνουσαν πρfς τdν Eνωτέρω [µολογίαν Eπορρίπτοµεν. Καe Eπο-
κηρύττοµεν aδε καe πhσαν πρhξιν Q φρόνηµα τnν δύο Νεωτερισάντων
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ἈἈννωωττέέρρωω  ττὸὸ  ππρρωωττόόττυυπποονν  ττῆῆςς  ὈὈρρθθοοδδόόξξοουυ  ὉὉμμοολλοογγίίααςς  ΠΠίίσσττεεωωςς  ττῆῆςς  66--1111--11993377
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καe Gρνησαµένων τdν πρώτην α\τnν [µολογίαν Gρχιερέων, τέως ∆η-
µητριάδος καe πρώην Φλωρίνης, Aντικειµένην�πρ`ς�τ^ν�παροiσαν�uρθο-
δόξον�τfς�Aµωµήτου�Jµkν�Πίστεως�tµολογίαν.

Mµµένοµεν πιστοί εSς τdν Zρθόδοξον τnν Πατέρων Oµnν [tµολογίαν
Πίστεως].�∆ιd�αVτ^ν�κοπιkµεν�Aγωνιζόµενοι�τ`ν�καλ`ν�Wπ]ρ�αVτfς�Aγkνα.
∆]ν�Aθετοiµεν�Tσα�οN�θεhοι�Πατέρες�Fκδιδάσκουσιν�Jµcς.�nκείνων�µα-
θητα_�Wπάρχοµεν.�Κα_�δηλοiµεν�Tτι�Fν�τl�Aγkνι�τfς�uρθοδοξίας�θ\�µεί-
νωµεν�πιστο_�µέχρι�θανάτου.�Κα_�προσκαλοiµεν�πάντας�τοaς�Κληρικοaς
Tπως�Fν�τl�Rνόµατι�τοi�Κυρίου�Jµkν�sησοi�Χριστοi�Wπογράψωσι�τ^ν
παροiσαν�tµολογίαν�Πίστεως,�πρ`ς�κατοχύρωσιν�τοi�rεροi�Wπέρ�τfς
Eγιωτάτης�τοi�Χριστοi�Jµkν�Πίστεως�Dγkνος,�διd�Uν�συνεστάθη�κα_�λει-
τουργεh,�Χάριτι�Θείb,�O Nλληνικd Θρησκευτικd Κοινότης τnν Γνησίων
Zρθοδόξων Χριστιανnν. ΕVχόµεθα�δ]�Sλοψύχως,�Tπως�πάντες�οN�πα-
ραπλανηθέντες�Aπ`�τfς�Dληθείας�τfς�uρθοδόξου�Χριστιανικfς�Jµkν
Πίστεως�κα_�Eκολουθήσαντες τfν κατάκριτον νεωτερισµόν, κλfρος�κα_
λαός,�Fπιστρέψωσιν�εMς�τ^ν�Sδ`ν�τkν�Aµολύντων�nκκλησιαστικkν�πα-
ραδόσεων�κα_�τ`�Πάτριον�oορτολόγιον,�κα_�Fνωθg�οXτω�τ`�εVλογηµένον
Jµkν�pθνος�Θρησκευτικkς�κα_�εXρe�Hκαστος�τ^ν�Sδ`ν�τfς�ψυχικfς�σω-
τηρίας�Fν�τg�πατρkb εVσεβείb,�κα_�δοξασθg�S�ΕVλογητ`ς�Θε`ς�τkν�Πα-
τέρων�Jµkν,�wι J�∆όξα�κα_�τ`�Κράτος,�J�Τιµ^�κα_�Προσκύνησις,�τl
Πατρ_�κα_�τl�ΥNl�κα_�τl�Eγίω�Πνέυµατι,�εMς�τοaς�αMkνας�Aµήν.

Dναθέτοµεν�δ]�εMς�τ`�∆ιοικητικ`ν�Συµβούλιον�τfς�oλληνικfς�Θρησκευ�-
τικfς�Κοινότητος�τkν�Γνησίων�uρθοδόξων�Χριστιανkν,�Tπως�νοµίµως
Fπιδώσe�Fν�Aντιγράφω�τ^ν�Aνωτέρω�uρθόδοξον�tµολογίαν�εMς�τ`ν�Dρχι�-
επίσκοπον�Dθηνkν�Χρυσόστοµον,�[ς�Πρόεδρον�τfς�Wπd�αVτ`ν�Συνόδου.

Mν Gθήναις τk 6 Νοεµβρίου 1937 Π.Ο.Ε.�(Παλ.�uρθόδ.�oορτολόγιον).
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9 Κυκλάδων Γερµανός
9 Βρεσθένης ΜατθαBος
Προηγούµενος Γεδεών 0ρχιµ.
0κάκιος 0ρχιµανδρίτης
6λαρίων Ο:ζουνόπουλος 0ρχιµ.
0ντώνιος 7εροµ. Νεοσκητιώτης
0ρτέµιος Ξενοφωντεινός
Γρηγόριος 7εροµόναχος
Χριστόφορος Πουλουπάτης 7εροµ.
Πνευµατικός Παπαδόπουλος

Κορνήλιος ∆. Μαρµαρινός
7εροµόναχος Κάλλιστος
7εροµόναχος Νικόδηµος
7ερεύς Νικόλαος ΣµυρλAς
0κάκιος Μοναχός
6ωσήφ 0ντωνίου
Μοναχός Καλλίνικος
Μοναχός Μάρκος
Μοναχός Βίκτωρ
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[ µ ο λ ο γ ί α  Π ί σ τ ε ω ς
Gρχιερέων Wερέων Wεροδιακόνων καί Μοναχnν 

τjς Mκκλησίας, τnν Γ.Ο.Χ. τjς Nλλάδος.
Mν Gθήναις τk 29 Zκτωβρίου 1941

tµολογοiµεν�οN�Wποφαινόµενοι�Dρχιερεhς,�rερεhς,�rεροδιάκονοι�καί
µοναχοί�Uτι�εPµεθα�τέκνα�πιστά�τfς�Μιcς�Eγίας�Καθολικfς�Dποστολικfς
καί�Dνατολικfς�τοi�Χριστοi�nκκλησίας.�Πιστεύοµεν�καί�Sµολογοiµεν
συµφώνως�τl�rερl�Συµβόλj�τfς�Πίστεως�Jµkν�δεχόµεθα�τάς�7 Bγίας
καί�ΟMκουµενικάς�Συνόδους�καί�πάσας�τάς�τοπικάς,�τάς�παραδεδεγµένας
Wπό�τfς�nκκλησίας,�καί�τούς�κανόνας,�τkν�κατά�µέρος�Eγίων�Πατέρων.

Πιστεύοµεν�καί�δεχόµεθα�Fν�Uλη�µας�τg�καρδίb�πάντα�τά�δόγµατα
καί�τάς�rεράς�παραδόσεις�Fγγράφους�τε�καί�Aγράφους�τfς�Rρθοδοξίας,
[ς�ταiτα�καθιερώθησαν�Aπd�Aρχfς.

Gποκηρύσσοµεν κιi Eποπτύωµεν τό Γρηγοριανόν παππικόν καί νέον
Oµερολόγιον καί�τάς�σύν�αVτl�Aναφανείσας�καινοτοµίας,�σχίσµατα,�καί
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Τὴν ἀνωτέρω ὈὈρρθθόόδδοοξξοονν  ὉὉμμοολλοογγίίαανν, ἀξιοσημείωτον εἶναι, ὅτι,, οἱ περισ-
σότεροι ἐκ τῶν ὑπογραψάντων, ἀργὰ ἢ γρήγορα, ττὴὴνν  ἠἠρρννήήθθηησσαανν  κκααὶὶ  ττὴὴνν  κκαα--
ττεεππάάττηησσαανν.. Ἐξ αὐτῶν, οἱ πλέον διαβόητοι διὰ τὸν ὄγκον τῆς ἐνοχῆς, διὰ τὸ
μέγεθος τῆς ἐν γνώσει τόλμης των κατὰ τῆς Ἀληθείας καὶ διὰ τὴν κλίμακα τῆς
ἐπιθέσεώς των κατὰ τῆς Ἐκκλησίας, ὑπῆρξαν, ὁὁ  ΚΚυυκκλλάάδδωωνν  ΓΓεερρμμααννόόςς,,  ὁὁ  ἈἈρρχχιιμμ..
ἈἈκκάάκκιιοοςς ΠΠααππᾶᾶςς,, (ὁ συνεχιστὴς τῆς Φλωρινικῆς οὐνιτικῆς ἀπάτης, ὁ ὁποῖος,
λαθρέως εἰσήγαγεν τό ἐπισκοπικόν ἀξίωμα εἰς τὰς ἀπορφανωμένας τάξεις τῶν
πλανεμένων ὀπαδῶν τοῦ Φλωρίνης, χχεειιρροοττοοννηηθθεεὶὶςς ὁ ἴδιος, τὸ 1960, κακοδόξως,
ἀντικανονικῶς καὶ ὑπερορίως ὑπὸ παλαιοημερολογιτῶν καὶ νεοημερολογιτῶν
οἰκουμενιστῶν καί χχεειιρροοττοοννήήσσααςς παρομοίως ἄλλους ψευδεπισκόπους, τό 1962),
ὁὁ  ἹἹεερροομμ..  ΓΓρρηηγγόόρριιοοςς,,  ὁὁ  ἹἹεερροομμ..  ΚΚάάλλλλιισσττοοςς  ((ΜΜαακκρρῆῆςς,, ὁὁ  μμεεττέέππεειιτταα  ΚΚοορριιννθθίίααςς)),,  ὁὁ
ἹἹεερροομμ..  ΝΝιικκόόδδηημμοοςς  ((ΜΜαακκρρῆῆςς)),,  ὁὁ  ΜΜοονν..  ΜΜάάρρκκοοςς  ((ΧΧααννιιώώττηηςς)),,  ὁὁ  ΜΜοονν..  ΒΒίίκκττωωρρ
((ΜΜααττθθααίίοουυ)).. Ἀπ᾽ ἐναντίας, ττὴὴνν  ὈὈρρθθόόδδοοξξοονν  ααὐὐττὴὴνν  ὉὉμμοολλοογγίίαανν ἐτήρησαν καὶ τὴν
Πίστιν ἐφύλαξαν οἱ μακάριοι, ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς  ΜΜααττθθααῖῖοοςς  κκααὶὶ  ἈἈρρχχιιμμ..  ΓΓεεδδεεώώνν,,  ὁὁ  ΠΠρροο--
ηηγγοούύμμεεννοοςς  ΜΜοοννῆῆςς  ΞΞεεννοοφφῶῶννττοοςς  ἉἉγγίίοουυ  ὌὌρροουυςς,,  ὁὁ  ὑὑππὸὸ  ττοοῦῦ  ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς  ττὸὸ  11994488
χχεειιρροοττοοννηηθθεεὶὶςς  ἘἘππίίσσκκοοπποοςς  ΤΤρριιμμυυθθοοῦῦννττοοςς  ΣΣππυυρρίίδδωωνν..  

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ  ΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ
Ἐν Ἀθήναις τῇ 29ῃ Ὀκτωβρίου, 1941
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αNρέσεις,� καί� Aκολουθοiµεν� πιστkς� τό
sουλιανόν�καί�πάτριον�L�παλαιόν�καλού-
µενον,�Uπερ�Aπd�Aρχfς�παρέλαβεν�J�Rρθό-
δοξος�Fκκλησία�Jµkν�καί�τέλος�δεχόµεθα
πάντα�Uσα�δέχεται�καί�φρονεh�J�Rρθόδο-
ξος� τοi�Χριστοi�Dνατολική�nκκλησία,
Aναθεµατίζοµεν�δέ� καί�Aποκηρύσσοµεν
γενικkς�Uσα�Aναθεµατίζει�καί�Aποκηρύσ-
σει�αXτη�Aνέκαθεν�καθώς�καί�τήν�στυγε-
ράν� Σιµωνίαν.vποσχόµεθα� δέ� διά� τοi
παρόντος�Uτι�θά�Fµµένοµεν�πιστοί�εMς�τά
Aνωτέρω�Χάριτι�Χριστοi�µέχρι�τελευταίας
µας� Aναπνοfς� κα_� θά� Fργασθkµεν� [ς
rερεhς� τfς� nκκλησίας� τkν� Γ.Ο.Χ.� τfς

ἩἩ  χχεειιρρόόγγρρααφφοοςς  ὉὉμμοολλοογγίίαα  ΠΠίίσσττεεωωςς
ττῆῆςς  2299ηηςς  ὈὈκκττωωββρρίίοουυ  11994411
ττρριισσέέλλιιδδοοςς  μμεεθθ᾽̓  ὑὑπποογγρρααφφῶῶνν
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oλλάδος�µετd�Aληθοiς�αVτοθυσίας,�εMλικρινείας�καί�Aνιδιοτελείας,�µέχρι
τελείας�Aποπερατώσεως�τοi�Nεροi�Jµkν�Aγkνος,�Kτοι�τfς�Fπαναφορcς
τοi�Πατρίου�Gορτολογίου.nπίσης�Wποσχόµεθα�Tτι�θά�τηρkµεν�πάσας,
τάς�περί�Jµερολογίου�Aκριβολογίας,�Aποφεύγοντες�τάς�Fπιβλαβεhς�οMκο-
νοµίας,�Kτοι��δέν�θά�Fκτελkµεν�µυστήρια,�Λειτουργίας,�Βαπτίσεις,�εVχέ-
λαια,� Bγιασµούς,� γάµους,� δέν� θά� µνηµονεύωµεν� Rνόµατα� θανόντων
κακοδόξων�καί�τά�τοιαiτα�εMς�Νεοηµερολογίτας.�

∆έν�θά�βαπτίζωµεν�Fάν�S�Aνάδοχος�τυγχάνει�νεοηµερολογίτης,�τοVναν-
τίον�θά�βαπτίζωµεν�Fάν�οZτος�(εQναι)�παλαιοηµερολογίτης,�οN�γονεhς�(δέ)
τοi�παιδίου�νεοηµερολογhται.

tµοίως�τούς�Fρχοµένους�Fκ�τοi�νέου�Jµερολογίου�εMς�τό�παλαιόν�θb
δεχώµεθα διi Xµολογίας πίστεως τούς δέ βαπτισθέντας µέ τό νέον Oµε-
ρολόγιον θά τούς Eναµυρώνωµεν, Aναγινώσκοντες�τήν�εVχήν�τοi�Eγίου
Μύρου�κατά�τόν�Αm�Κανόνα�τοi�Μεγάλου�Βασιλείου.

Θ\�διδάσκωµεν�τdν µή συµπροσευχήν µετά τnν νεοηµερολογιτnν καί
τ^ν�µή�µετάβασιν�εMς�τούς�Ναούς�των�καί�πάντα�τά�σχετικά�Uσα�Aπαιτεh
καί�διδάσκει�J�Rρθόδοξος�Jµkν�τοi�Χριστοi�nκκλησία�θά�Fκτελkµεν.

Τό�παρόν�Aναγνωσθέν�εMς�Wπήκοον�πάντων�Wπογράφεται�παρd�Jµkν
τkν�Aποτελούντων� τήν�nκκλησία� τkν�Γ.Ο.Χριστιανkν� τfς�oλλάδος
Dρχιερέων,�Nερέων,�Nεροµονάχων,�Nεροδιακόνων�καί�µοναχkν.�
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†�t�Κυκλάδων�Γερµανός
†�t�Βρεσθένης�Ματθαhος
†�Πρωθιερεaς�ΕVγένιος�Τόµπρος�

Πρωτοσύγγελος
†�Dρχιµανδρίτης�Γεδεών
†�Dκάκιος�Dρχιµανδρίτης
†�Dρχιµ.�Dρτέµιος�Ξενοφωντεινός
†�Dρχιµ.�rερόθεος�Σταµούλης
†�Dρχιµ.�Γεδεών�Καθηγούµενος
†�Dρχιµ.�Καλ.�Παρισκcνος
†�Dρχιµ.�Κων/νος�Dλεξανδρόπουλος
rεροµ.�Λουκcς�Καραΐσκος�

Πνευµατικός
......δυσανάγνωστη�Wπογραφή
†�Dρχιµ.�Νικόδηµος�rεροµόναχος�

Θεωνcς�Παύλου
Γρηγόριος��rεροµόναχος
rεροµόναχος�Κάλλιστος
rεροµόναχος�Παχώµιος
rεροµ.�Γ.�Θω.....(δυσανάγνωστον)
Dρχιµανδρίτης�Κοσµcς
Dρχιµανδρίτης�Χριστόδουλος
ΑVξέντιος�Πάστρας�rεροµόναχος
Γερµανός�rεροµόναχος
ΕVστάθιος�Μάραντος�rερεύς
Dθανάσιος�rεροµόναχος
Dθανάσιος�rεροµόναχος
rεροµόναχος�Ρωµανός��
Βασίλειος�rεροµόναχος
∆αµασκηνός�rεροδιάκονος
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Τὸ ἄκρως ἀξιοσημείωτον καὶ ἄκρως ἐνοχοποιητικὸν εἶναι ὅτι πολλοὶ
ἐκ τῶν ὑπογραψάντων τὰς Δύο αὐτὰς Ὀρθοδόξους Ὁμολογίας, ἀἀππεεμμ--
ππόόλληησσαανν  ἀἀρργγόόττεερροονν  ττήήνν  ᾽̓ΟΟρρθθοοδδοοξξίίαανν  κκααὶὶ  ἐἐξξώώκκυυλλλλοονν  εεἰἰςς  ττήήνν  κκαακκοοδδοοξξίίαανν,,
πρωτοστατοῦντες μάλιστα εἰς αὐτήν, ὅὅππωωςς  ὁὁ  ἈἈκκάάκκιιοοςς  κκααὶὶ  ὁὁ  ΑΑὐὐξξέέννττιιοοςς..

ΤΤώώρραα διακηρύσσουν ὅτι ἡ Νεοημερολογιτική Ἐκκλησία εἶναι Σχι-
σματική, ὅτι δέν ἔχει Ἁγιαστικήν Χάριν εἰς τά μυστήριά της, ὅτι ἀπα-
γορεύεται οἱαδήποτε συμπροσευχή ἤ πνευματική ἐπικοινωνία μετά
τῶν μελῶν της, καί ὅτι οἱ προερχόμενοι ἐξ αὐτῆς εἰς τήν Ἐκκλησίαν
τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερολογίου, ὡς προσερχόμενοι ἐκ Σχίσματος εἰς τήν
Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, γίνονται δεκτοί δδιιάά  ὉὉμμοολλοογγίίααςς,, ἐάν ἦσαν
πρώην βαπτισμένοι μὲ τό Παλαιόν Ἡμερολόγιον, ἤ δδιιάά  ΜΜυυρρώώσσεεωωςς,,
ἐάν ἦσαν βαπτισμένοι μέ τό Νέον Ἡμερολόγιον. 

ἈἈρργγόόττεερροονν διολισθαίνουν εἰς τήν πλάνην καί εἰς τόν φυματικόν
ἰσχυρισμόν τοῦ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου, ὅτι ἡἡ  ΝΝεεοοηημμεερροολλοο--
γγιιττιικκήή  ἘἘκκκκλληησσίίαα  εεἶἶννααιι  ΔΔυυννάάμμεειι  μμέένν  ΣΣχχιισσμμααττιικκήή  οοὐὐχχίί  δδέέ  κκααίί  ἘἘννεερργγεείίᾳᾳ
ΣΣχχιισσμμααττιικκήή,, ὅτι ἡ Νεοημερολογιτική Ἐκκλησία εἶναι Κιβωτός Ἁγια-
σμοῦ καί Σωτηρίας, παρ᾽ ὅλον ὅτι ἀκολουθεῖ μμίίαανν  ΚΚααιιννοοττοομμίίαανν κατ᾽
ἐπανάληψιν κκααττααδδιικκαασσμμέέννηηνν  ὑπό τῆς Ἐκκλησίας δι᾽ Ἀποφάσεων Πα-
νορθοδόξων Συνόδων, καί παρ᾽ ὅλον ὅτι ἀκολουθεῖ ἕἕνν  ἩἩμμεερροολλόόγγιιοονν  ττόό
ὁὁπποοῖῖοονν  εεἰἰσσήήχχθθηη  εεἰἰςς  ττήήνν  ἘἘκκκκλληησσίίαανν  ἄἄννεευυ  ἘἘκκκκλληησσιιαασσττιικκῆῆςς  ἈἈπποοφφάάσσεεωωςς..

ΤΤώώρραα καταδικάζουν τόν πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομον καί ἀἀρργγόόττεε--
ρροονν συντάσσονται μετ᾽ αὐτοῦ, ἀναπληρώνουν τό κενόν κακοῦ τό ὁποῖον
ἐκεῖνος δέν ἐτόλμησε νά συμπληρώσῃ, γενόμενοι Ἐπίσκοποι τῆς Πλά-
νης του καί ἀφήνοντες τά κατάλοιπα τῆς πλάνης των εἰς διαδόχους. 

ΤΤώώρραα Ὁμολογοῦν τήν Ἐκκλησιαστικήν Ἀλήθειαν καί ἀἀρργγόόττεερροονν τήν
ποδοπατοῦν. ΤΤώώρραα ἀποπτύουν τήν Βλασφημίαν καί Ἀναθεματίζουν τήν
Σχισματικήν Ἐκκλησίαν. ἈἈρργγόόττεερροονν εἰσπηδοῦν εἰς τήν Βλασφημίαν,
ἐμβαπτίζονται εἰς τό Ἀνάθεμα, καί ἐνδύονται κατάραν ὡς ἱμάτιον.

Οἱ ἀκολουθήσαντες λοιπὸν τὸν Ἀκάκιον καί τὸν Αὐξέντιον, διαδοχικοὺς
Ἀρχιεπισκόπους τῆς Γνησίας Πλάνης, δὲν ἔχουν οὐδὲν τεκμήριον ἀθωό-
τητος καὶ οὐδεμίαν σχέσιν μὲ τὴν Ὀρθοδοξίαν, ὄντες αὐτοκατάκριτοι.

Μωϋσfς�qγούµενος
Καλλιόπιος�rεροµόναχος
Μηνcς�Μοναχός
Νικηφόρος�Μοναχός
......δυσανάγνωστη�Wπογραφή

Σωφρόνιος�Μοναχός
Σπυρίδων�Μοναχός
Γεράσιµος�Μοναχός
Λουκcς�Dναγνώστης
Dθανάσιος�Θάνος
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Τ4 Hνωτ�ρω HπZ[θεγµα δ1ν ε>ναι @πλQς καταστ�λαγµα τAς
Hνθρωπ�νης Iµπειρ�ας. Ε>ναι διδασκαλ�α τQν Ἁγ�ων Πατ�ρων κα3
πηγ�Vει Hπ4 τ2ν UεUα�αν δ�σµευσιν τXP ΘεXP Iν τῇ Ἁγ�ᾳ Γρα[ῇ
7 τι, λα4ς E EπXNXς πXρε-εται συµ[.νως πρ4ς τ0 πρXστ�γµατ�
ΤXυ εMηµερεN Iν Hσ[αλε�ᾳ, IνQ λα4ς E EπXNXς HπειθεN πρ4ς τ0ς
 IντXλ�ς ΤXυ κα3 µισεN τ0 Θελ�µατ� ΤXυ κατατρ�Yεται Hπ4 παν-
τXειδA δειν�, Hπ4 πεNνα, Hπ4 IYθρX-ς, Hπ4 [ZUXυς, #ως 4( συν-
τρι3
σεται + %3ρις τ)ς ,περη5ανε�ας α/τ41. ἸδX5 C λαλι0 τXP
ΘεXP Gς καταγρ�[εται δι0 τXP Μωϋσ�ως εKς τ4 Λευϊτικ0ν: 

«Ἐλάλησε Κύριος τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, λέγων· Ἐὰν τοῖς προ-
στάγμασί μου πορεύησθε, καὶ τὰς ἐντολάς μου φυλάσσησθε, καὶ
ποιῆτε αὐτάς, δώσω τὸν ὑετὸν ἐν καιρῷ αὐτοῦ, καὶ ἡ γῆ δώσει τὰ
γεννήματα αὐτῆς, καὶ τὰ ξύλα τῶν πεδίων ἀποδώσει τὸν καρπὸν
αὐτῶν, καὶ καταλήψεται ὑμῖν ὁ ἀλοητὸς τὸν τρυγητόν, καὶ ὁ τρυ-
γητός καταλήψεται τὸν σπόρον. Καὶ φάγεσθε τὸν ἄρτον ὑμῶν
εἰς πλησμονήν, καὶ κατοικήσετε μετὰ ἀσφαλείας ἐπὶ τῆς γῆς
ὑμῶν, καὶ οὐκ ἔσται ὑμᾶς ὁ ἐκφοβῶν, καὶ ἀπολῶ θηρία ἐκ τῆς
γῆς ὑμῶν, καὶ πόλεμος οὐ διελεύσεται διὰ τῆς γῆς ὑμῶν, καὶ πε-
σοῦνται οἱ ἐχθροὶ ὑμῶν ἐνώπιον ὑμῶν, καὶ διώξονται ἐξ ὑμῶν
πέντε ἑκατόν, καὶ ἑκατόν ὑμῶν διώξονται μυριάδας. Καὶ ἐπι-
βλέψω ἐφ᾿ ὑμᾶς, καὶ εὐλογήσω ὑμᾶς, καὶ αὐξανῶ ὑμᾶς, καὶ πλη-
θυνῶ ὑμᾶς, καὶ στήσω τὴν Διαθήκην μου μεθ᾿ ὑμῶν. Καὶ φάγεσθε
παλαιά, καὶ παλαιὰ παλαιῶν, καὶ παλαιὰ ἐκ προσώπου νέων
ἐξοίσετε. Καὶ οὐ βδελύξεται ἡ ψυχή μου ὑμᾶς, καὶ ἐμπεριπατήσω
ἐν ὑμῖν, καὶ ἔσομαι ὑμῶν Θεός, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι λαός. 

Ἐὰν δὲ μὴ εἰσακούσητέ μου, μηδὲ ποιήσητε τὰ προστάγματά
μου ταῦτα, ἀλλὰ ἀπειθήσητε αὐτοῖς, καὶ τοῖς κρίμασί μου προσ -
οχθήσῃ ἡ ψυχὴ ὑμῶν, ὥς τε ὑμᾶς μὴ ποιεῖν πάσας τὰς ἐντολάς
μου, καὶ ἐγὼ ποιήσω οὕτως ὑμῖν. Ἐπιστήσω ἐφ᾿ ὑμᾶς τὴν ἀπο-
ρίαν, καὶ σπερεῖτε διακενῆς τὰ σπέρματα ὑμῶν, καὶ ἔδονται τοὺς
πόνους ὑμῶν οἱ ὑπεναντίοι ὑμῶν. Καὶ ἐπιστήσω τὸ πρόσωπόν

ΛΑ6Σ  6  6Π6Ι6Σ  ∆ΕΝ  ΘΕΛΕΙ  
ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΘΗ  ΑΠ6  Τ6Ν  ΘΕ6Ν  

ΘΑ  ΚΥΒΕΡΝΗΘΗ  ΑΠ6  ΤΥΡΑΝΝ6ΥΣ  
ΚΑΙ  ΑΠ6  Τ6Ν  ΣΑΤΑΝΑ
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μου ἐφ᾿ ὑμᾶς, καὶ πεσεῖσθε ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν ὑμῶν, καὶ διώ-
ξονται ὑμᾶς, καὶ φεύξεσθε οὐδενὸς διώκοντος ὑμᾶς· καὶ συν-
τρίψω τὴν ὕβριν τῆς ὑπερηφανίας ὑμῶν· καὶ θήσω τὸν οὐρανὸν
ὑμῖν ὡς σιδηροῦν, καὶ τὴν γῆν ὡσεὶ χαλκῆν. Καὶ ἔσται εἰς κενὸν ἡ
ἰσχὺς ὑμῶν, καὶ ἡ γῆ ὑμῶν οὐ δώσει τὸν σπόρον αὐτῆς, καὶ τὰ ξύλα
τοῦ ἀγροῦ οὐ δώσει τὸν καρπὸν αὐτῶν. Καὶ ἀποστελῶ ἐφ᾿ ὑμᾶς
τὰ θηρία τὰ ἄγρια τῆς γῆς, καὶ ἐξαναλώσει τὰ κτήνη ὑμῶν, καὶ ὀλι-
γοστοὺς ποιήσει ὑμᾶς ἐπιπορευομένη μάχαιρα. Καὶ ἔσται ἡ γῆ
ὑμῶν ἔρημος καὶ αἱ ἐπαύλεις ὑμῶν ἔσονται ἔρημοι· ὅτι ὑμεῖς ἐπο-
ρεύθητε πρὸς μὲ πλάγιοι, κἀγὼ πορεύσομαι πρὸς ὑμᾶς ἐν θυμῷ
πλαγίῳ· λέγει Κύριος ὁ Θεός, ὁ     Ἅγιος Ἰσραήλ» (Λευ. ΚΣΤ´ 3-10).

Λα4ς E πXρευZµενXς πλαγ�ως :ναντι τXP ΘεXP, λα4ς E HπειθQν
πρ4ς τ4ν ΘεZν, λα4ς E διαστρ�[ων τ0ς IντXλ0ς τXP ΘεXP, λα4ς E µ2
Hνατρ�[ων τ0 τ�κνα αMτXP Iν [ZUd κα3 νXυθεσ�ᾳ Κυρ�Xυ, Hλλ’
Iκτρ�[ων αMτ0 Gς σ�ρκας, λα4ς σκXλι4ς κα3 πXνηρ4ς παρXργ�Vει
τ4ν Θε4ν κα3 Iγε�ρει τ4ν Θε4ν Iναντ�Xν αMτXP Iν θυµῷ Hκρ�τd. ∆1ν
Iγκαταλε�πει E Θε4ς λα4ν παρ�νXµXν κα3 Fπερ�[ανXν, Hλλ’ Hντι-
τ�σσεται αMτῷ κα3 συντρ�Uει τ4 κ�ρας τAς Fπερη[ανε�ας αMτXP. 

Τιµωρ�α τ29 Θε29 κατG τ8ν Aπερη/�νων, C πεν�α, C δ2υλε�α, C
?σθ�νεια. Τιµωρ�α τ29 Θε29 κατG λα29 Aπερη/�ν2υ καI ?σε529ς,
B π0λεµ2ς, B >µ/-λι2ς σπαραγµ0ς, C καταδυν�στευσις AπF τυρ�ν-
νων. Τιµωρ�α τ29 Θε29 κατG λα29 Aπερη/�ν2υ καI ?π2στ�τ2υ,
C >3αθλ�ωσις, C παρ�δ2σις ε<ς 1ε:ρας ?πειν8ς κ2λα40ντων, C
Aπ2τ�λεια ε<ς σκληρ2Eς δα�µ2νας. Κα3 τXPτX, 9WιXν κα3 δ�καιXν.

«Ν41ς γ ρ -π4στ ς -π" τ41 Θε41 ' κτην�δης γ�νεται ' δαι-
µ4νι�δης. Τα0ς σαρκικα0ς .πιθυµ�αις &κδ4τ4ν *αυτ"ν π4ιε0 κα!
µ	τρ4ν +δ4ν)ς 4/ γιν�σκει  κα! τ2ν $�ρων -π4στατ
σας τ)ς 5�-
σεως .πιθυµε0 τ2ν -λλ4τρ��ων...» κατ0 τ4ν ἍγιXν ΓρηγZρι�Xν τ4ν
Παλαµ/. S8τω τ4ν κτηνωδ8ς 48ντα, Gς κτAνXς παιδε-ει E κατ’
εKκZνα ΑMτXP πXι�σας αMτ4ν Παν�γιXς ΘεZς, κα3 τ4ν δαιµXνικQς
διαUιXPντα Gς δα�µXνα κXλ�Vει E ΤρισυπZστατXς.

Ὁσ�κις E λα4ς τXP ΘεXP Iν Hπιστ�ᾳ κα3 πXνηρ�ᾳ Iνα�πεWε τ4ν
ΘεZν, Fπ4 τXP ΘεXP Iπαιδε-θη κα3 Iνεπα�Yθη. ΑMτ4 καταγρ�[ει C
Ἱερ0 ἹστXρ�α τXP Ἰσρα�λ. ΑMτ4 καταγρ�[ει C ἹστXρ�α τXP ΒυVαν-
τ�Xυ. ΑMτ4 καταγρ�[ει C ἹστXρ�α τAς Ἑλλ�δXς κατ0 τ4 Iγγ5ς πα-
ρελθZν. ΑMτ4 ;δη πρXκαταγγ�λεται κα3 δι0 τQν παρZντων IWελ�Wεων
Gς Μ�λλXν 9[ευκτXν τXP Hθλ�Xυ κα� µ� ὈρθXδZWXυ τX-τXυ λαXP.
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Ἡ θλιUερ0 ἹστXρ�α τXP ταλαιπ.ρXυ CµQν ἜθνXυς κα3 τQν Tρι-
στιανικQν λαQν τAς περιXYAς, αD πXλιτικα3 των πληγα3, αD KδεXλXγικα3
[ατρ�αι, E διYασµ4ς κα3 τ4 αDµατXκ-λισµ� των κατ0 τ4ν ΒO ΠαγκZ-
σµιXν ΠZλεµXν κα3 τ0ς κατXπιν0ς δεκαετ�ας, ε>ναι 7λα ?π0τ2κα τDς
Ἀπιστ�ας καI τDς ἘκκλησιαστικDς των Ἀπ2στασ�ας. Ἀπ�πτυσαν
τ4ν Θε4ν, 7πως XD Σταυρωτα3 τ4ν ΜXνXγενA, κα3 καταπτ-στXυς
αMτX5ς κατ�στησεν E Θε4ς Iν.πιXν τQν HνυπXστ�των IYθρQν των.
Τ4 δ1 µ�γεθXς αMτAς τAς πτ.σεως κα3 καταπτ.σε.ς των µαρτυρεNται
κα3 0π4 αMτ2ν τ2ν κυνικZτητα τQν δηµ�ων των, τX5ς EπX�Xυς XD <διXι
XD θυσιαVZµενXι λαX3 I[-µνησαν κα3 YειρXκρXτXPν.

Πρ4ς γνQσιν κα3 συµµZρ[ωσιν, 7σXν Fπ�ρYει HκZµη καιρ4ς µε-
τανX�ας, κατατ�θεται δειγµατXληπτικQς εKς τ2ν συν�Yειαν DστX-
ρικ4ν κε�µενXν, HπXδεικτικ4ν τAς δαιµXνικAς κυνικZτητXς κα3
Bωσ[XρικAς Hδια[Xρ�ας µ1 τ2ν EπX�αν XD δυν�στες τXP κZσµXυ
τX-τXυ, Στ�λιν κα3 Τσ.ρτσιλ, καθ.ρισαν τ4 µ�λλXν τQν λαQν 6Wι
µAνας πρ�ν τελει.σῃ E ΠZλεµXς, γνωρ�VXντες XD <διXι Iκ τQν πρX-
τ�ρων τ2ν :κUασ�ν τXυ, X?σα κα3 αMτ2 ;δη συµπε[ωνηµ�νη.

Ὡς συνXικιακX3 παντXπQλες, Στ�λιν κα3 Τσ.ρτσιλ IY.ρισαν τ0
Βαλκ�νια εKς σ[αNρας IπιρρXAς Iντ4ς Lλ�γων λεπτQν. Ἡ ἹστXρικ2
ΚυνικZτης των HπXκαλ-πτεται ε<ς Ὑπ2µν�µατα ὙπηρεσιακG κα3
ε<ς Ἀπ2µνηµ2νε-µατα πρωταγωνιστQν, 7πως =σαν E ἌγγλXς Πρω-
θυπXυργ4ς SMRνστXν Τσ.ρτσιλ, E ΠρεσUευτ�ς τAς Μ. Βρεταν�ας εKς
τ2ν Ἑλλ�δα Ρ�ντVιναλντ Λ�περ, E  ὙπXυργZς ἘWωτερικQν τAς Μ.
Βρεταν�ας ἌντXνι Ἴντεν, κα3 ε<ς µελ�τας Ἱστ2ρικ8ν, 7πως E ΓιXυγ-
κXσλ�UXς Π�ρι ΜZρτσα, E Ἕλλην ΝικZλαXς Μ�ρτVXς, κα3 9λλXι.

Κατωτ�ρω Hναπαρ�γεται C π2λE σηµαντικ� µαρτυρ�α Hπ4 τ0
«Ἀπ4µνηµ4νε�µατα» τXP 6;7νστ2ν Τσ.ρτσιλ, 7πXυ Hναγρ�[εται: 

«Τὸ ἀπόγευμα τῆς 99ηηςς Ὀκτωβρίου, προσεγειώθημεν εἰς τὸ ἀεροδρόμιον
τῆς Μόσχας .... Ἡ πρώτη σημαντικὴ σύσκεψις ἔγινε εἰς τὸ Κρεμλῖνο τὸ
ἴδιο βράδυ, ὥρα 1100..  Παρίσταντο μόνον ὁ Στάλιν, ὁ Μολότωφ, ὁ Ἴντεν
καὶ ἐγώ, μὲ διερμηνεῖς τὸν ταγματάρχην Μπὶρς καὶ Παβλώφ....

»Ἔκρινα κατάλληλον τὴν στιγμὴν διὰ νὰ δράσω. Ἐδήλωσα: ««ἌἌςς
ρρυυθθμμίίσσωωμμεενν  ττὰὰςς  ὑὑπποοθθέέσσεειιςς  μμααςς  εεἰἰςς  ττὰὰ  ΒΒααλλκκάάννιιαα..  ΤΤὰὰ  σσττρρααττεεύύμμααττάά  σσααςς
εεὑὑρρίίσσκκοοννττααιι  εεἰἰςς  ττὴὴνν  ΡΡοουυμμααννίίαανν  κκααὶὶ  εεἰἰςς  ττὴὴνν  ΒΒοουυλλγγααρρίίαανν..  ἜἜχχοομμεενν  εεἰἰςς
ττὰὰςς  χχώώρρααςς  ααὐὐττὰὰςς  σσυυμμφφέέρροονντταα,,  ἀἀπποοσσττοολλάάςς,,  ππρράάκκττοορρααςς..  ἌἌςς  ὰὰπποοφφύύγγοο--
μμεενν  ττὴὴνν  σσύύγγκκρροουυσσιινν  ὲὲππὶὶ  θθεεμμάάττωωνν  ττὰὰ  ὁὁπποοῖῖαα  δδὲὲνν  ἀἀξξίίζζοουυνν  ττὸὸνν  κκόόπποονν..  ὫὫςς
ππρρὸὸςς  ὅὅ,,ττιι  ἀἀφφοορρᾶᾶ  ττὴὴνν  ΜΜεεγγάάλληηνν  ΒΒρρεεττααννίίαανν  κκααὶὶ  ττὴὴνν  ΡΡωωσσίίαανν,,  ττίί  θθὰὰ  λλέέγγααττεε
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δδιιὰὰ  μμίίαανν  ὑὑππεερροοχχὴὴνν  κκααττὰὰ  9900%%  ὑὑππὲὲρρ  ἡἡμμῶῶνν  εεἰἰςς  ττὴὴνν ἙἙλλλλάάδδαα  κκααὶὶ  δδιιὰὰ  μμίίαανν
ἰἰσσοοττιιμμίίαανν  5500%%  εεἰἰςς  ττὴὴνν  ΓΓιιοουυγγκκοοσσλλααββίίαανν;;»»

»Ἐνῶ μετεφράζοντο οἱ λόγοι μου, ἔγραψα εἰς μισὸν φύλλον χάρτου:
ΡΡοουυμμααννίίαα:: Ρωσία 9900%%,, οἱ ἄλλοι 1100%%..
ἙἙλλλλάάςς:: Μεγάλη Βρετανία (ἐν συμφωνίᾳ μὲ τὰς ΗΠΑ) 9900%%,,

Ρωσία 1100%%..  
ΓΓιιοουυγγκκοοσσλλααββίίαα:: 5500%% καὶ 5500%%..
ΟΟὐὐγγγγααρρίίαα::  5500%% καὶ 5500%%..
ΒΒοουυλλγγααρρίίαα:: Ρωσία 7755%% καὶ οἱ ἄšοι 2255%%..  

»Ἔσπρωξα τὸ χαρτὶ ἐμπρὸς εἰς τὸν Στάλιν, ὁ ὁποῖος εἶχεν ἐν τῷ
μεταξὺ ἀκούσει τὴν μετάφρασιν. 

»Ἔγινε μία μικρὰ παῦσις. Κατόπιν, ὁ Στάλιν πῆρε τὸ μπλὲ μολύβι
του, ἐχάραξεν εἰς τὸ σημείωμα μίαν πλατεῖαν γραμμὴν, ὡς σῆμα συμ-
φωνίας, καὶ μοῦ τὸ ἐπέστρεψεν.

»Τὰ πάντα ἐρρυθμίσθησαν εἰς ἐλάχιστον χρονικὸν διάστημα, ὀλι-
γότερον ἀπὸ ὅ,τι χρειάζεται κανείς διὰ νὰ γράψῃ τὰ ἀνωτέρω.....
Ἐπηκολούθησε μακρὰ σιωπή. Τὸ χαρτὶ μὲ τὴν μπλὲ γραμμὴ παρέ-
μενε εἰς τὸ μέσον τοῦ τραπεζίου. 

»Τελικῶς, εἶπον: ««ΔΔὲὲνν  θθὰὰ  κκρρίίννοουυνν  κκάάππωωςς  κκυυννιικκὸὸνν  ἐἐκκ  μμέέρροουυςς  μμααςς
ννὰὰ  ρρυυθθμμίίζζωωμμεε,,  κκααττάά  ττρρόόπποονν  ττόόσσοο  ππρρόόχχεειιρροονν  κκααὶὶ  ὑὑππεερροοππττιικκόόνν,,  ααὐὐττάά
ττὰὰ  ππρροοββλλήήμμαατταα,,  ἀἀππὸὸ  ττὰὰ  ὁὁπποοῖῖαα  ἐἐξξααρρττᾶᾶττααιι  ἡἡ  ττύύχχηη  ἑἑκκααττοομμμμυυρρίίωωνν  ἀἀνν  --
θθρρώώππωωνν;;  ἌἌςς  ττὸὸ  κκάάψψωωμμεενν  ααὐὐττὸὸ  ττόό  χχααρρττίί»»..

««ὌὌχχιι,,  κκρράάττηησσέέ  ττοο»»,,  εἶπεν ὁ Στάλιν». 
(Οὐΐνστον Τσώρτσιλ ««ἈἈπποομμννηημμοοννεεύύμμαατταα»»,,  τόμ. 6, βιβλ. 1, σελ. 202-203).

Μ1 αMτZν τ4ν κυνικZν, Hδι�[XρXν κα3 Hνε-θυνXν τρZπXν, εKς
περ�γελ2ν τ29 ΣατανJ, XD Hδι�[XρXι πρ4ς τ0 ΘεNα Hνε-θυνXι
TριστιανικX3 λαX3 τQν Βαλκαν�ων περι�πεσXν εKς Iµ[υλ�Xυς πX-
λ�µXυς κα3 περι AλθXν εKς HπXλυταρYικ0, τυραννικG καθεστ8τα
θεσµXθετηµ�νης Ἀθε7ας Iπ3 πXλλ0 :τη. Κατ�στησαν δαιµ2ν0-
πληκτ2ι ?δελ/2/2νι�δες καI πατρ2κτ0ν2ι. Ἐπτ.Yευσαν κα3
Iπε�νασαν κα3 @ς κ9νες ?π�θαν2ν. Ἐδ�ωWαν κα3 IWεδι.Yθησαν
κα3 Gς W�νXι µακρ0ν τAς πατρ�δXς τ0 Lστ/ των H[Aκαν. ∆ιZτι δHν
=θ�λησαν νG κυ5ερνηθ29ν AπF τ29 Θε29 κα3 Jθ�τησαν τ0 δικαι.-
µατα τXP Κυρ�Xυ. Ε>ναι Hναµ[�UXλXν κα3 HναπZ[ευκτXν 7τι, ΛΑ6Σ
6  6Π6Ι6Σ  ∆ΕΝ  ΘΕΛΕΙ  ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΘΗ  ΑΠ6  Τ6Ν  ΘΕ6Ν  ΘΑ
ΚΥΒΕΡΝΗΘΗ  ΑΠ6  ΤΥΡΑΝΝ6ΥΣ  ΚΑΙ  ΑΠ6  Τ6Ν  ΣΑΤΑΝΑ.
ΠJσα γGρ >λευθερ�α >κ Θε29 καI µακρGν τ29 Θε29 πJσα τυρανν�α.
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Πορευόµενός τις τῶν Ἁγίων Πατέρων ἐν τῇ ἐρήµῳ, ἠκολούθησεν αὐτῷ
Ἄγγελος Κυρίου, καὶ λέγει τῷ γέροντι, ««ΕΕὐὐλλόόγγηησσοονν,,  ΠΠάάττεερρ  ἍἍγγιιεε»».. Ὁ
δὲ γέρων, λογισάµενος ὅτι µοναχός ἐστιν ἀπὸ τῆς ἐρήµου, στραφεὶς πρὸς
αὐτὸν εἶπεν· ««ὉὉ  ΘΘεεὸὸςς  σσυυγγχχωωρρήήσσεειι  σσοοιι,,  ττέέκκννοονν»»..  Ὁδεύσαντες οὖν ὀλί-
γον διάστηµα, κατανοήσας αὐτοῦ ὁ µοναχὸς τὴν θεωρίαν καὶ τὸ σχῆµα,
λέγει πρὸς αὐτόν· ««ΒΒλλέέππωω  σσεε  ττέέκκννοονν  κκααὶὶ  ἐἐξξίίσσττααµµααιι··  ττὶὶ  σσοουυ  ἡἡ  ααὕὕττηη  θθααυυ--
µµαασσττὴὴ  θθεεωωρρίίαα,,  κκααὶὶ  ττοοῦῦ  εεἴἴδδοουυςς  ἡἡ  κκααλλλλοοννήή;;  ΟΟὐὐ  γγὰὰρρ  εεἶἶδδοονν  ττοοιιααύύττηηνν  εεὐὐµµοορρ--
φφίίαανν  ἐἐνν  ττῷῷ  ΚΚόόσσµµῳῳ  εεἰἰςς  ἄἄννθθρρωωπποονν,,  κκααὶὶ  λλοογγίίζζοοµµααιι  µµήήππωωςς  οοὐὐκκ  εεἶἶ  ἄἄννθθρρωωπποοςς,,
κκααὶὶ  δδιιὰὰ  ττοοῦῦττοο  ὁὁρρκκίίζζωω  σσεε  εεἰἰςς  ττὸὸνν  ΘΘεεὸὸνν  ττοοῦῦ  ΟΟὐὐρρααννοοῦῦ,,  εεἰἰππέέ  µµοοιι  ττὸὸ  ἀἀλληηθθέέςς»»..

Τότε ποιήσας ὁ Ἄγγελος τῷ Μοναχῷ µετάνοιαν, λέγει· ««ΕΕὐὐλλόόγγηησσοονν,,
ΠΠάάττεερρ··  ἐἐγγὼὼ  ὡὡςς  ὁὁρρᾷᾷςς  οοὐὐκκ  εεἰἰµµὶὶ  ἄἄννθθρρωωπποοςς,,  ἀἀλλλλὰὰ  ἌἌγγγγεελλοοςς  κκααὶὶ  ἦἦλλθθοονν  δδιιδδάά--
ξξααιι  σσεε  µµυυσσττήήρριιαα  ἃἃ  οοὐὐ  γγιιννώώσσκκεειιςς  κκααὶὶ  ἐἐππιιθθυυµµεεῖῖςς  µµααθθεεῖῖνν··  λλοοππόόνν,,  ἐἐρρώώττηησσόόνν
µµεε,,  εεἴἴ  ττιι  ββοούύλλεειι,,  κκααὶὶ  ἐἐγγὼὼ  ἀἀπποοκκρρίίννοοµµααίί  σσοοιι»»..

Τότε ὁ γέρων ποιήσας τῷ Ἀγγέλῳ µετάνοιαν, λέγει· ««ΕΕὐὐχχααρριισσττῶῶ  σσοοιι,,
ΚΚύύρριιεε,,  ὅὅττιι  ἔἔππεεµµψψάάςς  µµοοιι  ὁὁδδηηγγόόνν,,  ἵἵνναα  δδιιδδάάξξῃῃ  µµεε,,  ἃἃ  οοὐὐκκ  ἐἐππίίσσττααµµααιι,,  κκααὶὶ  ἃἃ
ἐἐππιιθθυυµµῶῶ  µµααθθεεῖῖνν  ἀἀππόόκκρρυυφφαα  κκααὶὶ  ἄἄρρρρηητταα  µµυυσσττήήρριιαα»»..

Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Ἄγγελος εἶπε· ««ΛΛοοιιππὸὸνν,,  ἐἐρρώώττηησσοονν,,  ΠΠάάττεερρ    ἍἍγγιιεε··»»
καὶ ἀποκριθεὶς ὁ γέρων, λέγει· ««ΕΕἰἰππέέ  µµοοιι,,  ἍἍγγιιεε  ἌἌγγγγεελλεε,,  ἐἐάάνν  γγννωωρρίίζζωωσσιινν
ἀἀλλλλήήλλοουυςς  οοἱἱ  ἄἄννθθρρωωπποοιι  εεἰἰςς  ττὸὸνν  ααἰἰώώννιιοονν  ΚΚόόσσµµοονν  ἐἐκκεεῖῖννοονν  οοἱἱ  κκεεκκοοιιµµηηµµέέννοοιι»»..
Καὶ εἶπεν ὁ Ἄγγελος· ««ἌἌκκοουυσσοονν,,  ΠΠάάττεερρ  ἍἍγγιιεε,,  ὡὡςς  εεἰἰςς  ττὸὸνν  κκόόσσµµοονν  ττοοῦῦττοονν  οοἱἱ
ἄἄννθθρρωωπποοιι  ἀἀφφ’’  ἑἑσσππέέρρααςς  κκοοιιµµῶῶννττααιι  ἕἕωωςς  ππρρωωΐΐ,,  κκααὶὶ  ἐἐππὶὶ  ττὴὴνν  ααὔὔρριιοονν  ἀἀννίίσστταανν--
ττααιι κκααὶὶ  ττοοὺὺςς  χχθθὲὲςς  γγννωωρρίίζζωωσσιι,,  κκααὶὶ  χχααιιρρεεττῶῶσσιι,,  κκααὶὶ  σσυυννοοµµιιλλοοῦῦσσιι,,  κκααὶὶ  πποολλλλάάκκιιςς
κκααθθεεζζόόµµεεννοοιι  σσυυννεευυφφρρααίίννοοννττααιι,,  κκααὶὶ  ἐἐρρωωττᾷᾷ  εεἷἷςς  ττὸὸνν  ἕἕττεερροονν,,  ττοοιιοουυττρρόόππωωςς  γγίί--
ννεεττααιι  κκααὶὶ  εεἰἰςς  ἐἐκκεεῖῖννοονν  ττὸὸνν  κκόόσσµµοονν..  ΕΕἷἷςς  ττὸὸνν  ἕἕττεερροονν  γγννωωρρίίζζεειι,,  κκααὶὶ  σσυυννεευυφφρρααίί--
ννεεττααιι  κκααὶὶ  σσυυννοοµµιιλλεεῖῖ,,  ὥὥσσππεερρ  γγὰὰρρ  ὑὑππάάγγεειι  ττιιςς  εεἰἰςς  ττὴὴνν  ἀἀγγοορράάνν,,  κκααὶὶ  ἐἐκκεεῖῖ  ββλλέέππεειι
ἄἄρρχχοοννττααςς  κκααὶὶ  ππττωωχχοούύςς,,  κκααὶὶ  ἐἐρρωωττᾷᾷ,,  ττίίςς  ἐἐσσττιινν  οοὗὗττοοςς,,  κκααὶὶ  ττίίςς  ἐἐσσττιινν  ἐἐκκεεῖῖννοοςς;;
κκααὶὶ  δδιι᾿̓  ἐἐρρωωττήήσσεεωωςς  µµααννθθάάννεειι..  ΚΚααὶὶ  οοὓὓςς  οοὐὐκκ  εεἶἶδδὲὲ  πποοττεε,,  ττοοιιοουυττοοττρρόόππωωςς  γγίίννεεττααιι
κκααὶὶ  ἐἐκκεεῖῖ..  ΛΛέέγγωω  δδὲὲ,,  οοἱἱ  δδίίκκααιιοοιι··  οοἱἱ  δδὲὲ  ἁἁµµααρρττωωλλοοίί,,  κκααὶὶ  ττοοῦῦττοο  ἐἐσσττέέρρηηννττααιι»»..  

Τότε λέγει ὁ γέρων· ««ΕΕἰἰππέέ  µµοοιι  κκααὶὶ  ττοοῦῦττοο  ππααρραακκααλλῶῶ··  µµεεττὰὰ  ττὸὸνν  χχωωρριισσµµὸὸνν
ττῆῆςς  ψψυυχχῆῆςς  ἐἐκκ  ττοοῦῦ  σσώώµµααττοοςς,,  ττὶὶ  γγίίννεεττααιι;;  κκααὶὶ  δδιιααττὶὶ  γγίίννοοννττααιι  ττὰὰ  ΜΜννηηµµόόσσυυνναα
ττῶῶνν  ττεεθθννεεώώττωωνν;;»» Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἄγγελος εἶπεν· ««ἌἌκκοουυσσοονν,,  ΠΠάάττεερρ  ἍἍγγιιεε..
ΜΜεεττὰὰ  ττὸὸ  χχωωρριισσθθῆῆννααιι  ττὴὴνν  ψψυυχχὴὴνν  ἐἐκκ  ττοοῦῦ  σσώώµµααττοοςς,,  λλααµµββάάννοουυσσιινν  ααὐὐττὴὴνν  οοἱἱ

ΠΠ ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΚΚ ΕΕ ΚΚ ΟΟ ΙΙ ΜΜ ΗΗ ΜΜ ΕΕ ΝΝ ΩΩ ΝΝ
ΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ    ΟΟΦΦΕΕΛΛΙΙΜΜΟΟΣΣ    ΚΚΑΑΙΙ    ΔΔΙΙΔΔΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ

ΤΤΟΟΥΥ    ΑΑΒΒΒΒΑΑ    ΜΜΑΑΚΚΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ    ΤΤΟΟΥΥ    ΑΑΙΙΓΓΥΥΠΠΤΤΙΙΟΟΥΥ
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ἍἍγγιιοοιι  ἌἌγγγγεελλοοιι  µµεεττὰὰ  ττὴὴνν  ττρρίίττηηνν  ἡἡµµέέρραανν κκααὶὶ  ἔἔρρχχοοννττααιι  εεἰἰςς  ττὸὸνν  οοὐὐρρααννόόνν,,  ἵἵνναα
ππρροοσσκκυυννήήσσῃῃ  ττὸὸνν  ΚΚύύρριιοονν  ἡἡµµῶῶνν  ἸἸηησσοοῦῦνν  ΧΧρριισσττόόνν..  ἈἈππὸὸ  ττῆῆςς  γγῆῆςς  δδὲὲ  ἕἕωωςς  ττὸὸνν
οοὐὐρρααννὸὸνν  ὑὑππάάρρχχεειι  κκλλίίµµααξξ,,  κκααὶὶ  κκάάθθεε  σσκκααλλώώννιιοονν  ἔἔχχεειι  ττάάγγµµαα  δδααιιµµόόννωωνν,,  οοἵἵττιι--
ννεεςς  λλέέγγοοννττααιι  ττεελλώώννιιαα,,  κκααὶὶ  ἀἀππααννττῶῶσσιι  ττὴὴνν  ψψυυχχὴὴνν  ἐἐκκεείίννηηνν  ττὰὰ  πποοννηηρρὰὰ  ππννεεύύ--
µµαατταα,,  κκααὶὶ  φφέέρροουυσσιι  ττὰὰ  χχεειιρρόόγγρρααφφαα  ααὐὐττῆῆςς,,  κκααὶὶ  δδεειικκννύύοουυσσιι  ττοοῖῖςς  ἈἈγγγγέέλλοοιιςς  ααὐὐττάά,,
λλέέγγοοννττεεςς::  ««ΤΤὴὴνν  δδεεῖῖνναα  ἡἡµµέέρραανν,,  κκααὶὶ  εεἰἰςς  ττὰὰςς  ττόόσσααςς  ττοοῦῦ  δδεεῖῖνναα  µµηηννόόςς,,  ἐἐπποοίί--
ηησσεενν  ααὕὕττηη  ἡἡ  ψψυυχχὴὴ  ττόόδδεε··  ἢἢ  ἔἔκκλλεεψψεενν,,  ἢἢ  ἐἐππόόρρννεευυσσεενν,,  ἢἢ  ἐἐµµοοίίχχεευυσσεενν,,  ἢἢ  ἐἐµµαα--
λλαακκίίσσθθηη,,  ἢἢ  ἐἐψψεεύύσσααττοο,,  ἢἢ  ἐἐσσυυµµββοούύλλεευυσσεενν  ἄἄννθθρρωωπποονν  εεἰἰςς  κκαακκὸὸνν  ἔἔρργγοονν»»··  κκααὶὶ
ππᾶᾶνν  εεἴἴ  ττιι  ἄἄλλλλοο  κκαακκὸὸνν  ἐἐπποοίίηησσεενν,,  ππάάνντταα  δδεειικκννύύοουυσσιι  ττοοῖῖςς  ἈἈγγγγέέλλοοιιςς..  

»»ΤΤόόττεε  δδεειικκννύύοουυσσιι  κκααὶὶ  οοἱἱ  ἌἌγγγγεελλοοιι  εεἴἴ  ττιι  ἀἀγγααθθὸὸνν  ἐἐπποοίίηησσεενν  ἡἡ  ψψυυχχὴὴ  ἐἐκκεείίννηη,,
ἢἢ  ἐἐλλεεηηµµοοσσύύννηηνν,,  ἢἢ  ππρροοσσεευυχχήήνν,,  ἢἢ  λλεειιττοουυρργγίίααςς,,  ἢἢ  ννηησσττεείίααςς,,  ἢἢ  ἄἄλλλλοο  ττιι  ἀἀγγααθθὸὸνν
ππεεπποοίίηηκκεενν..  ΚΚααὶὶ  ἀἀννττιισσττααθθµµίίζζοουυσσιινν  οοἱἱ  ἌἌγγγγεελλοοιι  κκααὶὶ  οοἱἱ  δδααίίµµοοννεεςς··  κκααὶὶ  ἐἐάάνν
εεὑὑρρεεθθῇῇ  ττιι  ἀἀγγααθθὸὸνν  ππεερριισσσσόόττεερροονν,,  ἁἁρρππάάζζοουυσσιινν  ααὐὐττὴὴνν  οοἱἱ  ἌἌγγγγεελλοοιι,,  κκααὶὶ  ἀἀνναα--
ββααίίννοουυσσιινν  εεἰἰςς  ἕἕττεερροονν  σσκκααλλώώννιιοονν,,  κκααὶὶ  ττρρίίζζοουυσσιι  ττοοὺὺςς  ὀὀδδόόννττααςς  ααὐὐττῶῶνν  οοἱἱ  δδααίί--
µµοοννεεςς ὡὡςς  ἄἄγγρριιοοιι  κκύύννεεςς,,  κκααὶὶ  ββιιάάζζοοννττααιι  ἵἵνναα  ἁἁρρππάάσσωωσσιι  ττὴὴνν  ἐἐλλεεεειιννὴὴνν  ἐἐκκεείίννηηνν
ψψυυχχὴὴνν  ἐἐκκ  ττῶῶνν  χχεειιρρῶῶνν  ττῶῶνν  ἈἈγγγγέέλλωωνν..  ἩἩ  δδὲὲ  ψψυυχχὴὴ  σσυυσσττέέλλλλεεττααιι,,  κκααὶὶ  ττρρόόµµοοςς
σσυυννέέχχεειι  ααὐὐττήήνν,,  κκααὶὶ  ὡὡςς  δδῆῆθθεενν  κκρρύύππττεεττααιι  εεἰἰςς  ττοοὺὺςς  κκόόλλπποουυςς  ττῶῶνν  ἈἈγγγγέέλλωωνν..
ΚΚααὶὶ  γγίίννεεττααιι  µµεεγγάάλληη  δδιιάάλλεεξξιιςς,,  κκααὶὶ  µµέέγγααςς  θθόόρρυυββοοςς,,  ἕἕωωςς  οοὗὗ  ἐἐλλεευυθθεερρώώσσωωσσιι
ττὴὴνν  ἐἐλλεεεειιννὴὴνν  ψψυυχχὴὴνν  ἐἐκκεείίννηηνν  ἐἐκκ  ττῶῶνν  χχεειιρρῶῶνν  ττῶῶνν  δδααιιµµόόννωωνν  ἐἐκκεείίννωωνν..  ΚΚααὶὶ
ππάάλλιινν  ἀἀννέέρρχχοοννττααιι  εεἰἰςς  ἕἕττεερροονν  σσκκααλλώώννιιοονν,,  κκααὶὶ  ἐἐκκεεῖῖ  εεὑὑρρίίσσκκοουυσσιινν  ἄἄλλλλοο  ττεε--
λλώώννιιοονν  δδεειιννόόττεερροονν  κκααὶὶ  ἀἀγγρριιόόττεερροονν..  ΚΚααὶὶ  ἐἐννττααῦῦθθαα  ππάάλλιινν  γγίίννεεττααιι  πποολλλλὴὴ
ὄὄχχλληησσιιςς  κκααὶὶ  ττααρρααχχὴὴ  µµεεγγάάλληη  κκααὶὶ  ἀἀννεεκκδδιιήήγγηηττοοςς,,  ττίίςς  ννὰὰ  λλάάββῃῃ  ττὴὴνν  ἐἐλλεεεειιννὴὴνν
ἐἐκκεείίννηηνν  ψψυυχχήήνν..  ΚΚααὶὶ  κκρρααυυγγάάζζοοννττεεςς  οοἱἱ  δδααίίµµοοννεεςς  ἐἐλλέέγγχχοουυνν  ττὴὴνν  ψψυυχχὴὴνν  ἐἐκκεείί--
ννηηνν,,  φφόόββοονν  πποοιιοοῦῦννττεεςς  οοἱἱ  δδααίίµµοοννεεςς  ααὐὐττῇῇ,,  κκααὶὶ  λλέέγγοοννττεεςς·· ««ΠΠοοῦῦ  πποορρεεύύῃῃ;;  οοὐὐκκ
εεἶἶ  σσὺὺ  ὁὁ  πποορρννεεύύσσααςς  κκααὶὶ  κκααττααµµοολλύύννααςς  ττὸὸ  ἍἍγγιιοονν  ΒΒάάππττιισσµµαα;;  οοὐὐκκ  εεἶἶ  σσὺὺ  ὁὁ  µµοο--
λλύύννααςς  ττὸὸ  ἈἈγγγγεελλιικκὸὸνν  σσχχῆῆµµαα;;  πποοῦῦ  ννῦῦνν  ὑὑππάάγγεειιςς;;  ἀἀππόόσσττρρεεφφεε  εεἰἰςς  ττὰὰ  ὀὀππίίσσωω··
ἀἀππόόσσττρρεεφφεε  εεἰἰςς  ττὰὰ  κκάάττωω··  ἀἀππόόσσττρρεεφφεε  εεἰἰςς  ττὸὸνν  σσκκοοττεειιννὸὸνν  ἍἍδδηηνν··  ἀἀππόόσσττρρεεφφεε
εεἰἰςς  ττὸὸ  ππῦῦρρ  ττὸὸ  ἐἐξξώώττεερροονν··  ἀἀππόόσσττρρεεφφεε  εεἰἰςς  ττὸὸνν  σσκκώώλληηκκαα  ττὸὸνν  ἀἀκκοοίίµµηηττοονν»»..

»»ΤΤόόττεε  εεἰἰ  ἔἔσσττιινν  ἐἐκκεείίννηη  ἡἡ  ψψυυχχὴὴ  κκααττααδδιικκαασσµµέέννηη,,  ὑὑπποοσσττρρέέφφοουυσσιινν  ααὐὐττὴὴνν
οοἱἱ  πποοννηηρροοὶὶ  δδααίίµµοοννεεςς  ὑὑπποοκκάάττωω  ττῆῆςς  γγῆῆςς,,  εεἰἰςς  ττόόπποονν  σσκκοοττεειιννόόνν  κκααὶὶ  ὀὀδδυυννηη--
ρρόόνν,,  κκααὶὶ  οοὐὐααὶὶ  ττῇῇ  ψψυυχχῇῇ  ἐἐκκεείίννῃῃ··  οοὐὐααὶὶ  ττῇῇ  ὥὥρρᾳᾳ  ἐἐκκεείίννῃῃ  ἐἐνν  ᾗᾗ  ἐἐγγεεννννήήθθηη  ὁὁ
ἄἄννθθρρωωπποοςς  ἐἐκκεεῖῖννοοςς..  ΚΚααὶὶ  ττίίςς  δδιιηηγγήήσσεεττααιι,,  ΠΠάάττεερρ  ἍἍγγιιεε,,  ττὴὴνν  ἀἀννάάγγκκηηνν  ἐἐκκεείί--
ννηηνν,,  ἣἣνν  ἔἔχχοουυσσιινν  ααἱἱ  κκααττααδδιικκαασσθθεεῖῖσσααιι  ψψυυχχααὶὶ  εεἰἰςς  ττὸὸνν  ττόόπποονν  ἐἐκκεεῖῖννοονν;;  

»»ΕΕἰἰ  δδὲὲ  εεὑὑρρεεθθῇῇ  ἡἡ  ψψυυχχὴὴ  κκααθθααρρὰὰ  κκααὶὶ  ἀἀννααµµάάρρττηηττοοςς,,  ἀἀννέέρρχχεεττααιι  µµεεττὰὰ  ττοοιι--
ααύύττηηςς  χχααρρᾶᾶςς  ἐἐνν  ττῷῷ  ΟΟὐὐρρααννῷῷ,,  κκααὶὶ  σσυυννααππααννττῶῶσσιινν  ααὐὐττὴὴνν  οοἱἱ  ἌἌγγγγεελλοοιι  µµεεττὰὰ
λλααµµππάάδδωωνν  κκααὶὶ  θθυυµµιιααµµάάττωωνν,,  κκααὶὶ  ἀἀσσππάάζζοοννττααιι  ααὐὐττήήνν..  ΕΕἶἶτταα  ἀἀππέέρρχχοοννττααιι
εεἰἰςς  ττὸὸνν  ∆∆εεσσπποοττιικκὸὸνν  ΘΘρρόόννοονν  κκααὶὶ  ππρροοσσκκυυννεεῖῖ  ττὸὸνν  ΚΚύύρριιοονν  κκααὶὶ  ΘΘεεὸὸνν  ἡἡµµῶῶνν
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ἸἸηησσοοῦῦνν  ΧΧρριισσττόόνν..  ΚΚααὶὶ  ττόόττεε  ββλλέέππεειι  ττοοὺὺςς  χχοορροούύςς  ττῶῶνν  ἉἉγγίίωωνν  ἈἈπποοσσττόόλλωωνν,,
ττῶῶνν  ἉἉγγίίωωνν  ΜΜααρρττύύρρωωνν,,  ττῶῶνν  ἉἉγγίίωωνν  ΠΠααττέέρρωωνν,,  ττὰὰ  ἘἘννννέέαα  ΤΤάάγγµµαατταα  ττῶῶνν
ἉἉγγίίωωνν  ἈἈγγγγέέλλωωνν,,  ττὴὴνν  λλααµµππρρόόττηητταα  ἐἐκκεείίννηηνν  ττὴὴνν  ἄἄρρρρηηττοονν,,  κκααὶὶ  ἀἀκκοούύεειι  ττὴὴνν
ἈἈγγγγεελλιικκὴὴνν  ἐἐκκεείίννηηνν  µµεελλῳῳδδίίαανν  κκααὶὶ  ττὸὸ  κκάάλλλλοοςς  ττὸὸ  ἀἀµµήήχχααννοονν..  

»»ἨἨρρώώττηησσααςς  δδὲὲ  κκααὶὶ  ππεερρὶὶ  ττῶῶνν  ΜΜννηηµµοοσσύύννωωνν,, ππῶῶςς,,  κκααὶὶ  δδιιααττὶὶ  ἐἐππιιττεε--
λλοοῦῦννττααιι..  ΛΛοοιιππὸὸνν  ἄἄκκοουυσσοονν,,  ΠΠάάττεερρ  ἍἍγγιιεε··  ττὰὰ  ττρρίίαα γγίίννοοννττααιι  ἐἐππεειιδδήή,,  ὡὡςς  εεἴἴπποο--
µµεενν  ἕἕωωςς  ττὰὰςς  ττρρεεῖῖςς  ἡἡµµέέρρααςς,,  οοὐὐκκ  ἀἀννέέρρχχεεττααιι  ἡἡ  ψψυυχχὴὴ  εεἰἰςς  ππρροοσσκκύύννηησσιινν,,  δδιιάά
ττοοῦῦττοο  πποοιιοοῦῦννττααιι  ὥὥσσππεερρ  δδωωρρεεάά,,  ππεεµµπποοµµέέννηη  εεἰἰςς  ττὸὸνν  ΚΚύύρριιοονν  ὑὑππὲὲρρ  ττῆῆςς  ψψυυχχῆῆςς
ἐἐκκεείίννηηςς..  ΚΚααὶὶ  µµεεττὰὰ  ττὴὴνν  ππρροοσσκκύύννηησσιινν  ἐἐππιισσττρρέέφφοουυσσιινν  ααὐὐττὴὴνν  οοἱἱ  ἌἌγγγγεελλοοιι  ἐἐνν
ττῇῇ  γγῇῇ,,  κκααὶὶ  ὑὑπποοδδεειικκννύύοουυσσιινν  ααὐὐττῇῇ  ττοοὺὺςς  ττόόπποουυςς  ἔἔννθθαα  ππεερριιῆῆνν  ἐἐνν  ττῇῇ  ζζωωῇῇ  ααὐὐττῆῆςς,,
κκααὶὶ  ἀἀννααθθυυµµίίζζοουυσσιινν  ααὐὐττῆῆςς  ττὰὰςς  ππρράάξξεειιςς  ααὐὐττῆῆςς,,  ττάάςς  ττεε  πποοννηηρρὰὰςς  κκααὶὶ  ἀἀγγααθθάάςς,,
λλέέγγοοννττεεςς··  ««ὧὧδδεε  ἔἔκκλλεεψψααςς,,  ἐἐκκεεῖῖ  ἐἐππόόρρννεευυσσααςς,,  ὧὧδδεε  κκααττεελλάάλληησσααςς,,  ἐἐκκεεῖῖ  ἐἐµµααλλαα--
κκίίσσθθηηςς,,  ὧὧδδεε  ἐἐφφόόννεευυσσααςς,,  ἐἐκκεεῖῖ  ἐἐππιιόόρρκκηησσααςς··  ὧὧδδεε  ἠἠδδίίκκηησσααςς,,  ἐἐκκεεῖῖ  ἐἐββλλαασσφφήή--
µµηησσααςς··  ὧὧδδεε  ἐἐττόόκκεευυσσααςς,,  ἐἐκκεεῖῖ  ἐἐµµέέθθυυσσααςς··  ὧὧδδεε  ἐἐµµααχχίίσσωω,,  ἐἐκκεεῖῖ  ἐἐσσκκααννδδάάλλιισσααςς··»»
εεἶἶτταα  ππάάλλιινν  ττὰὰ  ἀἀγγααθθάά··  ««ὧὧδδεε  ἐἐπποοίίηησσααςς  ἐἐλλεεηηµµοοσσύύννηηνν,,  ἐἐκκεεῖῖ  ἐἐννήήσσττεευυσσααςς,,  ὧὧδδεε
ἐἐµµεεττάάννηησσααςς··  ἐἐκκεεῖῖ  λλεειιττοουυρργγίίααςς,,  ὧὧδδεε  ππααρράάκκλληησσιινν,,  ἐἐκκεεῖῖ  ἀἀγγρρυυππννίίααςς,,  ὧὧδδεε  ππρροο--
σσεευυχχήήνν,,  ἐἐκκεεῖῖ  γγοοννυυκκλλυυσσίίααςς,,  ὧὧδδεε  σσττάάσσιιµµοονν,,  ἐἐκκεεῖῖ  ἐἐγγκκρράάττεειιαανν»»..  ΚΚααὶὶ  οοὕὕττωω
πποοιιοοῦῦννττεεςς  ἕἕωωςς  ττῆῆςς  ἐἐννννάάττηηςς  ἡἡµµέέρρααςς..  ΚΚααὶὶ  ττῇῇ  ἐἐννννάάττῃῃ  ἡἡµµέέρρᾳᾳ,,  ἀἀννέέρρχχεεττααιι
ππάάλλιινν  εεἰἰςς  ππρροοσσκκύύννηησσιινν,,  ὥὥσσππεερρ  κκααὶὶ  ττῇῇ  ττρρίίττῃῃ..  ΤΤὰὰ  δδὲὲ  ΜΜννηηµµόόσσυυνναα  ππέέµµπποονν--
ττααιι  ἐἐννθθύύµµηησσιιςς  ὑὑππὲὲρρ  ττῆῆςς  ψψυυχχῆῆςς  εεἰἰςς  ττὸὸνν  ΚΚύύρριιοονν,,  ὅὅππωωςς  ὑὑπποοδδεεχχθθῇῇ  ααὐὐττὴὴνν  ἐἐνν
ἱἱλλέέῳῳ  ὅὅµµµµααττιι··  κκααὶὶ  δδιιὰὰ  ττοοῦῦττοο  γγέέγγρρααππττααιι  ἴἴσσωωςς  ««ἔἔχχεειι  ττιιννάά  ππρρὸὸςς  ὠὠφφέέλλεειιαανν»»,,
ἐἐππεειιδδὴὴ  πποολλλλὰὰ  ὡὡφφεελλοοῦῦσσιι  ττὴὴνν  ψψυυχχὴὴνν  ααἱἱ  ἐἐλλεεηηµµοοσσύύννααιι  κκααὶὶ  ααἱἱ  ΛΛεειιττοουυρργγίίααιι  κκααὶὶ
ττὰὰ  ΜΜννηηµµόόσσυυνναα··  δδύύννααννττααιι  γγὰὰρρ  ααὗὗττααιι  ἐἐκκββααλλεεῖῖνν  ψψυυχχὴὴνν  ἀἀππὸὸ  κκόόλλαασσιινν..  

»»ΜΜεεττὰὰ  δδὲὲ  ττὴὴνν  δδεευυττέέρραανν  ππρροοσσκκύύννηησσιινν,,  ππάάλλιινν  φφέέρροουυσσιινν  ααὐὐττὴὴνν  οοἱἱ  ἌἌγγγγεε--
λλοοιι  ἐἐνν  ττῷῷ  κκόόσσµµῳῳ··  δδεειικκννύύοουυσσιινν  ααὐὐττῇῇ  ττὸὸνν  ΠΠααρράάδδεειισσοονν,,  ττὸὸνν  ἘἘλλεεῶῶνναα,,  ττὸὸνν
κκόόλλπποονν  ττοοῦῦ  ἈἈββρρααάάµµ,,  ττὰὰςς  σσκκηηννάάςς,,  κκααὶὶ  ττὰὰςς  ἀἀννααππααύύσσεειιςς  ττῶῶνν  ∆∆ιικκααίίωωνν..  ΚΚααὶὶ
ὅὅτταανν  ἴἴδδῃῃ  ττὴὴνν  χχααρρὰὰνν  ἐἐκκεείίννηηνν  ττὴὴνν  ἄἄφφααττοονν,,  ππααρρααµµυυθθεεῖῖττααιι,,  κκααὶὶ  χχααίίρρεεττααιι,,  κκααὶὶ
δδέέεεττααιι  ττῶῶνν  ἈἈγγγγέέλλωωνν,,  ἵἵνναα  κκαατταασσκκηηννώώσσωωσσιινν  ααὐὐττὴὴνν  µµεεττὰὰ  ττῶῶνν  ∆∆ιικκααίίωωνν..
ἜἜππεειιτταα  δδὲὲ  δδεειικκννύύοουυσσιινν  ααὐὐττῇῇ  κκααὶὶ  ττὰὰςς  κκοολλάάσσεειιςς  ττῶῶνν  ἁἁµµααρρττωωλλῶῶνν,,  λλέέγγοοννττεεςς··
««ΟΟὗὗττὸὸςς  ἐἐσσττιινν  ὁὁ  ππύύρριιννοοςς  πποοττααµµόόςς··  οοὗὗττὸὸςς  ἐἐσσττιινν  ὁὁ  σσκκώώλληηξξ  ὁὁ  ἀἀκκοοίίµµηηττοοςς··
ττοοῦῦττὸὸ  ἐἐσσττιι  ττὸὸ  σσκκόόττοοςς  ττὸὸ  ἐἐξξώώττεερροονν,,  κκααὶὶ  ττοοῦῦττοο  ττὸὸ  ἐἐσσώώττεερροονν··  οοὗὗττὸὸςς  ἐἐσσττιινν
ὁὁ  ββρρυυγγµµὸὸςς  ττῶῶνν  ὀὀδδόόννττωωνν»»  κκααὶὶ  κκααθθεεξξῆῆςς  ὅὅλλααςς  ττὰὰςς  κκοολλάάσσεειιςς  ττῶῶνν  ἁἁµµααρρ--
ττωωλλῶῶνν..  

»»ΟΟὐὐκκ  ἔἔσσττιι,,  ΠΠάάττεερρ  ἍἍγγιιεε,,  ἄἄλλλληη  δδρριιµµυυττάάττηη  κκόόλλαασσιιςς  κκααὶὶ  φφοοββεερρωωττάάττηη,,  ὡὡςς
ττοοῦῦ  ππόόρρννοουυ  κκααὶὶ  ττοοῦῦ  κκλλέέππττοουυ··  ἐἐξξααιιρρέέττωωςς  ττοοῦῦ  ππόόρρννοουυ  ΜΜοοννααχχοοῦῦ,,  κκααὶὶ  ττῆῆςς
ΜΜοοννααχχῆῆςς,,  ττοοῦῦ  ππόόρρννοουυ  ἹἹεερρέέωωςς  κκααὶὶ  ττῆῆςς  ΠΠρρεεσσββυυττέέρρααςς..  ΜΜεεττὰὰ  δδὲὲ  ττὸὸ  θθεεωωρρῆῆσσααιι
ττααῦῦτταα  ππάάνντταα,,  ἀἀννααφφέέρρεεττααιι  ππάάλλιινν  εεἰἰςς  ππρροοσσκκύύννηησσιινν  ττῇῇ  ττεεσσσσααρραακκοοσσττῇῇ
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ἡἡµµέέρρᾳᾳ.. ΚΚααὶὶ  δδιιάά  ττοοῦῦττοο  γγίίννοοννττααιι  ττὰὰ  ΜΜννηηµµόόσσυυνναα  ττῶῶνν  ττεεννθθεεώώττωωνν,,  ἐἐππεειιδδὴὴ
µµέέλλλλεειι  ἡἡ  ψψυυχχὴὴ  ττῇῇ  ττεεσσσσααρραακκοοσσττῇῇ  ἡἡµµέέρρᾳᾳ  λλααββεεῖῖνν  ττὴὴνν  ἀἀππόόφφαασσιινν,,  κκααὶὶ  ἀἀππεελλ--
θθεεῖῖνν  ὅὅπποουυ  ββοούύλλεεττααιι  ὁὁ  ΘΘεεάάννθθρρωωπποοςς  ΘΘεεόόςς,,  κκααττὰὰ  ττὰὰ  ἔἔρργγαα  κκααὶὶ  ττὴὴνν  ππρρᾶᾶξξιινν,,
ἣἣνν  ἔἔππρρααξξεενν  ἐἐνν  ττῷῷ  κκόόσσµµῳῳ  ττοούύττῳῳ,,  κκααὶὶ  ἀἀπποοκκααθθίίσσττααττααιι  ἡἡ  ψψυυχχήή  ἔἔννθθαα  ββοούύ--
λλεεττααιι  ὁὁ  ΚΚύύρριιοοςς,,  ἕἕωωςς  ττῇῇ  ἡἡµµέέρρᾳᾳ  ττῆῆςς  ἀἀνναασσττάάσσεεωωςς,,  ἵἵνναα  ἀἀνναασσττηηθθῇῇ  κκααὶὶ  ττὸὸ
σσῶῶµµαα  κκααὶὶ  ἀἀπποολλααύύεειι  κκααττὰὰ  ττὰὰ  ἔἔρργγαα  ααὐὐττοοῦῦ»»..

Τότε στενάξας ὁ γέρων, καὶ δακρύσας πικρῶς, εἶπεν· ««ΟΟὐὐααὶὶ  ττῇῇ  ἡἡµµέέρρᾳᾳ
ἐἐκκεείίννῃῃ  ἧἧ  ἐἐγγεεννννήήθθηη  ὁὁ  ἄἄννθθρρωωπποοςς  ἐἐκκεεῖῖννοοςς»».. Λέγει αὐτῷ ὁ Ἄγγελος, ««ΝΝααὶὶ
ττίίµµιιεε  γγέέρρωωνν,,  ὁὁ  ἁἁµµααρρττωωλλὸὸςς  λλέέγγωω,,  ὁὁ  δδὲὲ  δδίίκκααιιοοςς  ««µµαακκααρρίίαα  ἡἡ  ἡἡµµέέρραα  κκααὶὶ  ἡἡ
ὥὥρραα  ᾗᾗ  ἐἐγγεεννννήήθθηη»»..

Τότε λέγει ὁ γέρων· ««ΠΠααρραακκααλλῶῶ  σσεε,,  εεἰἰππέέ  µµοοιι  κκααὶὶ  ττοοῦῦττοο··  ἔἔχχεειι  ττίίπποοττεε
ἄἄννεεσσιινν  ὁὁ  ἁἁµµααρρττωωλλόόςς,,  ἢἢ  ττέέλλοοςς  ἡἡ  κκόόλλαασσιιςς  ααὐὐττοοῦῦ;;»»  Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἄγγε-
λος εἶπεν· ««ΟΟὐὐχχὶὶ  ΠΠάάττεερρ  ἅἅγγιιεε,,  οοὔὔττεε  ἡἡ  ΒΒαασσιιλλεείίαα  ττῶῶνν  ∆∆ιικκααίίωωνν  ἔἔχχεειι  ττέέλλοοςς,,
οοὔὔττεε  ἡἡ  ΚΚόόλλαασσιιςς  ττῶῶνν  ἉἉµµααρρττωωλλῶῶνν..  ἘἘὰὰνν  ἔἔππααιιρρννὲὲ  ττιιννααςς  κκααττὰὰ  χχιιλλίίοουυςς  χχρρόό--
ννοουυςς  ἕἕνναα  κκόόκκκκοονν  ἄἄµµµµοονν  ἀἀππὸὸ  ττῆῆςς  θθααλλάάσσσσηηςς  κκααὶὶ  ννὰὰ  µµεεττέέθθεεττεε  ααὐὐττόόνν,,  ἢἢθθεε--
λλεενν  ἔἔχχεειι  ἐἐλλππίίδδαα  ἵἵνναα  ττεελλεειιωωθθῇῇ··  ἡἡ  δδὲὲ  ττῶῶνν  ἁἁµµααρρττωωλλῶῶνν  κκόόλλαασσιιςς  ττέέλλοοςς  οοὐὐκκ
ἔἔχχεειι»»..

Λέγει ὁ γέρων· ««ΠΠααρραακκααλλῶῶ  εεἰἰππέέ  µµοοιι  κκααὶὶ  ττοοῦῦττοο··  πποοῖῖοοιι  ἍἍγγιιοοὶὶ  εεἰἰσσιι
σσππλλααγγχχννιικκώώττεερροοιι  εεἰἰςς  ττὸὸνν  ἄἄννθθρρωωπποονν,,  ἵἵνναα  ππααρραακκααλλῇῇ  ααὐὐττοοὺὺςς  ὁὁ  ἐἐλλεεεειιννὸὸςς
ἄἄννθθρρωωπποοςς,,  ἵἵνναα  ππρρεεσσββεεύύωωσσιινν  ὑὑππέέρρ  ααὐὐττοοῦῦ;;»» Καὶ ἀποκριθείς ὁ Ἄγγελος,
λέγει· ««ὍὍλλοοιι  οοἱἱ  ἍἍγγιιοοιι  εεὔὔσσππλλααγγχχννοοὶὶ  εεἰἰσσιινν  εεἰἰςς  ὑὑµµᾶᾶςς  ττοοὺὺςς  ἀἀννθθρρώώπποουυςς,,  κκααὶὶ
εεὐὐγγννώώµµοοννεεςς··  ἀἀλλλλ᾿̓  ὑὑµµεεῖῖςς  οοἱἱ  ἄἄννθθρρωωπποοιι  ὡὡςς  ἀἀγγννώώµµοοννεεςς  κκααὶὶ  ἀἀχχάάρριισσττοοιι  πποοιιεεῖῖττεε
ααὐὐττοούύςς  κκααὶὶ  ὀὀρργγίίζζοοννττααιι  ἐἐφφ᾿̓  ὑὑµµᾶᾶςς··  κκααὶὶ  γγὰὰρρ  οοἱἱ  ἍἍγγιιοοιι  ἌἌγγγγεελλοοιι  ἔἔχχοουυσσιι  πποολλλλὴὴνν
εεὐὐσσππλλααγγχχννίίαανν  εεἰἰςς  ττὸὸνν  ἄἄννθθρρωωπποονν··  ἐἐππεειιδδήή  ἕἕννεεκκεενν  ττῆῆςς  σσωωττηηρρίίααςς  ττῶῶνν
ἀἀννθθρρώώππωωνν,,  εεἶἶδδοονν  κκααὶὶ  ααὐὐττοοὶὶ  ττὰὰ  ππααρράάδδοοξξαα  ττοοὺὺ  ΘΘεεοοῦῦ..  ΠΠλλὴὴνν  ττοούύττωωνν,,  ἡἡ
ΚΚυυρρίίαα  ἡἡµµῶῶνν  κκααὶὶ  ∆∆έέσσπποοιινναα  ΘΘεεοοττόόκκοοςς,,  κκήήδδεεττααιι  ππλλέέοονν  ττὸὸ  ττῶῶνν  ἀἀννθθρρώώππωωνν
γγέέννοοςς..  ἜἜππρρεεππεε,,  ΠΠάάττεερρ  ἍἍγγιιεε,,  ττὸὸνν  ἄἄννθθρρωωπποονν  ἀἀννεεξξάάλλεειιππττοονν  ἔἔχχεειινν  ττὸὸ
ὄὄννοοµµαα  ααὐὐττῆῆςς  ἐἐκκ  ττοοῦῦ  σσττόόµµααττοοςς  ααὐὐττοοῦῦ··  ἀἀλλλλ᾿̓  ὁὁ  δδιιάάββοολλοοςς  ἠἠππάάττηησσεενν  ααὐὐττὸὸνν
κκααὶὶ  ἀἀχχάάρριισσττοοςς  ἐἐγγεεγγόόννεειι··  δδιιάά  γγὰὰρρ  ττὴὴνν  ππρρεεσσββεείίαανν  ααὐὐττῆῆςς  κκααὶὶ  ἱἱκκεεσσίίαανν,,  ἵἵσστταα--
ττααιι  ὁὁ  κκόόσσµµοοςς  µµέέχχρριι  ττὴὴνν  σσήήµµεερροονν..  ΚΚααττεεφφρρόόννηησσαανν  οοἱἱ  ἄἄννθθρρωωπποοιι  ττὸὸνν  ΘΘεεόόνν,,
κκααὶὶ  ττοοὺὺςς  ἉἉγγίίοουυςς,,  κκααττεεφφρρόόννηησσεε  κκααὶὶ  ὁὁ  ΘΘεεὸὸςς  ααὐὐττοούύςς,,  κκααὶὶ  οοἱἱ  ἍἍγγιιοοιι»»..

Πάλιν λέγει ὁ γέρων· ««ΕΕἰἰππὲὲ  µµοοιι,,  ἍἍγγιιεε  ἌἌγγγγεελλεε,,  πποοῖῖοονν  ἁἁµµάάρρττηηµµαα
ὑὑππάάρρχχεειι  µµεεγγααλλύύττεερροονν  ττῶῶνν  ἁἁµµααρρττιιῶῶνν;;»»  Καὶ ἀποκριθείς ὁ Ἄγγελος εἶπε·
««ΠΠᾶᾶσσαα  ἁἁµµααρρττίίαα,,  ττίίµµιιεε  γγέέρρωωνν,,  χχωωρρίίζζεειι  ττὸὸνν  ἄἄννθθρρωωπποονν  ἐἐκκ  ττοοῦῦ  ΘΘεεοοῦῦ,,  ἡἡ  δδὲὲ
µµννηησσιικκαακκίίαα  κκααὶὶ  ἡἡ  ββλλαασσφφηηµµίίαα,,  κκυυρριιεεύύεειι  ὃὃλλωωνν  ττῶῶνν  ἁἁµµααρρττιιῶῶνν··  ααὗὗττααιι  γγὰὰρρ
κκααὶὶ  µµόόννααιι  ἱἱκκααννααὶὶ  εεἰἰσσιινν  κκααττααββιιββάάσσααιι  ττὸὸνν  ἄἄννθθρρωωπποονν  εεἰἰςς  ππέέττααυυρροονν  ἃἃδδοουυ,,
εεἰἰςς  ττὰὰ  κκααττααχχθθόόννιιαα  γγῆῆςς  κκααὶὶ  θθααλλάάσσσσηηςς»»..  
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Καὶ πάλιν ὁ γέρων· ««ΠΠοοῖῖοονν  ἁἁµµάάρρττηηµµαα  ππλλέέοονν  ττῶῶνν  ἄἄλλλλωωνν  µµιισσεεῖῖ  ὁὁ
ΘΘεεόόςς;;»» Καὶ ὁ Ἄγγελος· ««ΤΤὴὴνν  κκεεννοοδδοοξξίίαανν··  ααὕὕττηη  µµόόννηη,,  ὅὅλλοονν  ττὸὸνν  κκόόσσµµοονν
ἀἀππώώλλεεσσεε,,  ὅὅττιι  δδιι᾿̓  ααὐὐττῆῆςς  ὁὁ  ππρρωωττόόππλλαασσττοοςς  ἈἈδδάάµµ  ἐἐξξόόρριισσττοοςς  ττοοῦῦ  ΠΠααρρααδδεείί--
σσοουυ  γγέέγγοοννεε··  δδιι᾿̓  ααὐὐττῆῆςς  ὁὁ  ππρρωωττοοσσττάάττηηςς  ττῶῶνν  δδααιιµµόόννωωνν  ἀἀππώώλλεεττοο,,  δδιι᾿̓  ααὐὐττῆῆςς
ὁὁ  ΦΦααρριισσααῖῖοοςς  ττοοὺὺςς  κκόόπποουυςς  ἀἀππώώλλεεσσεενν..  ὉὉ  γγὰὰρρ  ἄἄννθθρρωωπποοςς,,  ἐἐάάνν  ππέέσσῃῃ  εεἰἰςς
ττοοιιοοῦῦττοονν  ππάάθθοοςς  δδύύσσκκοολλὸὸνν  ἐἐσσττιινν  ἐἐγγεερρθθῆῆννααιι»»..  

Τότε λέγει ὁ γέρων· ««ΠΠοοῖῖοοιι  ἄἄννθθρρωωπποοιι  κκοολλάάζζοοννττααιι  ππλλέέοονν  ττῶῶνν  ἄἄλλλλωωνν;;»»
Λέγει ὁ Ἄγγελος· ««ΕΕἶἶππόόνν  σσοοιι,,  ὁὁ  ππόόρρννοοςς  κκααὶὶ  ὁὁ  ββλλάάσσφφηηµµοοςς··  ππλλὴὴνν  λλέέγγωω
σσοοιι  κκααὶὶ  ττοοῦῦττοο,,  ὅὅττιι  ὑὑπποοκκάάττωω  ππάάννττωωνν  ττῶῶνν  κκοολλάάσσεεωωνν,,  ὑὑππάάρρχχεειι  κκόόλλαασσιιςς
δδεειιννὴὴ  κκααὶὶ  πποοννηηρράά,,  κκααὶὶ  κκααλλεεῖῖττααιι  ἀἀφφάάννεειιαα··  ἐἐκκεεῖῖ  κκοολλάάζζοοννττααιι  οοἱἱ  ἹἹεερρεεῖῖςς  οοἱἱ
ππόόρρννοοιι,,  κκααὶὶ  οοἱἱ  ΜΜοοννααχχοοὶὶ  κκααὶὶ  ααἱἱ  ΜΜοοννααχχααὶὶ  ααἱἱ  πποορρννεεύύοουυσσααιι..  ∆∆ιιόό,,  ττίίµµιιεε
γγέέρρωωνν,,  ττὸὸ  ππεεσσὸὸνν  ττάάγγµµαα,,  µµέέλλλλεειι  ἀἀνναακκααιιννιισσθθῆῆννααιι  ἀἀππὸὸ  ττοοὺὺςς  κκααλλοοὺὺςς  ἹἹεερρεεῖῖςς
κκααὶὶ  ΜΜοοννααχχοούύςς,,  κκααὶὶ  εεἰἰςς  µµεεγγάάλληηνν  ττιιµµὴὴνν  ἀἀχχθθῆῆννααιι..  ΛΛοοιιππὸὸνν,,  οοἱἱ  πποοννηηρροοὶὶ  κκααὶὶ
κκαακκοοὶὶ  ΜΜοοννααχχοοίί,,  εεἰἰςς  µµεεγγάάλληηνν  ἀἀττιιµµίίαανν  κκααὶὶ  κκόόλλαασσιινν  ἀἀπποοππέέµµπποοννττααιι,,  ὡὡςς  κκααὶὶ
οοἱἱ  ἹἹεερρεεῖῖςς  οοἱἱ  ππααρρααββααίίννοοννττεεςς  ττοοὺὺςς  ΘΘεείίοουυςς  ΝΝόόµµοουυςς..  ΚΚααὶὶ  οοἱἱ  δδεεχχόόµµεεννοοιι  ππαα--
ρρααννόόµµοουυςς  ἕἕννεεκκεενν  δδώώρρωωνν,,  κκααὶὶ  οοἱἱ  κκααττααφφρροοννοοῦῦννττεεςς  ττὴὴνν  ἀἀκκοολλοουυθθίίαανν  ααὐὐττῶῶνν,,
ἕἕννεεκκεενν  κκοοσσµµιικκῶῶνν  κκααὶὶ  ββιιωωττιικκῶῶνν  φφρροοννττίίδδωωνν,,  ἐἐνν  µµιιᾷᾷ  γγὰὰρρ  ἀἀκκοολλοουυθθίίᾳᾳ  λλόόγγοονν
δδῶῶσσααιι  ἔἔχχοουυσσιι  ττῷῷ  ΘΘεεῷῷ..  ΠΠεερρὶὶ  δδὲὲ  ττῶῶνν  µµεεθθυυόόννττωωνν  ἱἱεερρέέωωνν,,  ττὶὶ  εεἲἲππωω  κκααὶὶ  ττὶὶ
λλααλλήήσσωω;;  οοὐὐααὶὶ  ααὐὐττοοῖῖςς  ὅὅττιι  δδεειιννήή  κκόόλλαασσιιςς  ααὐὐττοούύςς  ἀἀννααµµέέννεειι»»..  

Τότε λέγει ὁ γέρων· «Εἰπέ µοι καὶ τοῦτο παρακαλῶ· οἱ καταφρο-
νοῦντες τὴν ἁγίαν Κυριακήν, ἔχουσι τίποτες ἄνεσιν ἐκεῖ;» Καὶ ἀπο-
κριθείς ὁ Ἄγγελος εἶπεν· ««ΟΟὐὐααὶὶ  ααὐὐττοοῖῖςς,,  γγέέρρωωνν,,  ὅὅττιι  φφρριικκττήή  κκόόλλαασσιιςς
δδέέχχεεττααιι  ααὐὐττοούύςς..  ΕΕἴἴ  ττιιςς  κκααττααφφρροοννεεῖῖ  ττὴὴνν  ἁἁγγίίαανν  ΚΚυυρριιαακκήήνν,,  ττὸὸνν  ΚΚύύρριιοονν  κκαα--
ττααφφρροοννεεῖῖ,,  κκααὶὶ  ὁὁ  ΚΚύύρριιοοςς  κκααττααφφρροοννεεῖῖ  ααὐὐττόόνν..  ἩἩ  γγὰὰρρ  ΚΚυυρριιαακκἠἠ  ἡἡµµέέρραα,,  ὁὁ
ΚΚύύρριιόόςς  ἐἐσσττιινν..  ΚΚααὶὶ  ὅὅσσττιιςς  ττιιµµᾷᾷ  ααὐὐττήήνν,,  ττὸὸνν  ΚΚύύρριιοονν  ττιιµµᾷᾷ..  ΕΕἴἴ  ττιιςς  ππάάλλιινν  ττιιµµᾷᾷ
ττὴὴνν  µµννήήµµηηνν  ττῶῶνν  ἉἉγγίίωωνν,,  κκααὶὶ  ἑἑοορρττάάζζεειι  ττὰὰςς  µµννήήµµααςς  ττῶῶνν  ἉἉγγίίωωνν,,  ββοοηηθθεεῖῖττααιι
ὑὑππ᾿̓  ααὐὐττῶῶνν,,  ὅὅττιι  µµεεγγάάλληηνν  ππααρρρρηησσίίαανν  ἔἔχχοουυσσιι  ππρρὸὸςς  ττὸὸνν  ΘΘεεὸὸνν  κκααὶὶ  εεἲἲ  ττιι  δδ᾿̓  ἂἂνν
ααἰἰττήήσσωωσσιι  ππααρρέέχχεειι  ααὐὐττοοῖῖςς  ὁὁ  ΚΚύύρριιοοςς..  ἈἈλλλλ᾿̓  οοἱἱ  ἄἄννθθρρωωπποοιι  ἀἀππεεδδίίωωξξαανν  ττὸὸνν
φφόόββοονν  ττοοῦῦ  ΘΘεεοοῦῦ  ἀἀππ᾿̓  ααὐὐττῶῶνν,,  κκααὶὶ  οοὔὔττεε  ττὸὸνν  ΘΘεεὸὸνν  ἔἔχχοουυσσιι  φφίίλλοονν,,  οοὔὔττεε  ττιιννὰὰ
ττῶῶνν  ἉἉγγίίωωνν,,  ἀἀλλλλ᾿̓  ἐἐκκοολλλλήήθθηησσαανν  µµόόννοονν  ττοοῖῖςς  ββιιωωττιικκοοῖῖςς  κκααὶὶ  κκοοσσµµιικκοοῖῖςς  ππρράάγγ--
µµαασσιινν  ττοοῖῖςς  ἀἀπποολλλλυυµµέέννοοιιςς  κκααὶὶ  φφθθεειιρροοµµέέννοοιιςς,,  κκααὶὶ  οοὐὐααὶὶ  ααὐὐττοοῖῖςς..  ΓΓίίννωωσσκκεε,,
ττίίµµιιεε  γγέέρρωωνν,,  ὅὅττιι  ππᾶᾶςς  ἄἄννθθρρωωπποοςς  ἢἢ  ἱἱεερρεεύύςς,,  ἢἢ  µµοοννααχχόόςς,,  ἢἢ  κκοοσσµµιικκόόςς,,  ἢἢ  ἰἰδδιιώώ--
ττηηςς,,  ὃὃςς  οοὐὐ  ττιιµµᾷᾷ  ττὴὴνν  ἁἁγγίίαανν  ΚΚυυρριιαακκήήνν,,  ΘΘεεοοῦῦ  ππρρόόσσωωπποονν  οοὐὐ  θθεεωωρρεεῖῖ,,  οοὐὐδδὲὲ
ἔἔχχεειι  ἐἐλλππίίδδαα  σσωωττηηρρίίααςς»»..  

»»ΝΝῦῦνν  οοὖὖνν,,  ττίίµµιιεε  γγέέρρωωνν,,  εεἴἴ  ττιι  ββοούύλλεειι,,  ἐἐρρώώττηησσόόνν  µµεε,,  ὅὅττιι  ὥὥρραα  ἐἐσσττὶὶνν  ττοοῦῦ
πποορρεευυθθῆῆννααιι  µµεε  ἐἐνν  ττῷῷ  οοὐὐρρααννῷῷ  πποοιιῆῆσσααιι  ττὴὴνν  ππααρράάσστταασσιινν  ττοοῦῦ  ΚΚυυρρίίοουυ  µµοουυ»»..
Τότε στενάξας ὁ γέρων, καὶ δακρύσας πικρῶς, εἶπεν· ««ΟΟὐὐααὶὶ  ἡἡµµῖῖνν,,  ἰἰδδοοὺὺ
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ὁὁ  κκααλλὸὸςς  δδοοῦῦλλοοςς  ττοοῦῦ  ΚΚυυρρίίοουυ  µµοουυ,,  ἌἌγγγγεελλοοςς  ὤὤνν  ἂἂϋϋλλοοςς,,  κκααὶὶ  ἀἀννααµµάάρρττηηττοοςς,,  ἐἐνν
ββίίᾳᾳ  ὑὑππάάρρχχεειι  ττοοῦῦ  δδοοῦῦννααιι  ττὴὴνν  δδοοξξοολλοογγίίαανν  ττῷῷ  ΚΚυυρρίίῳῳ··  ἡἡµµεεῖῖςς  δδεε  οοἱἱ  ὑὑλλιικκοοὶὶ  κκααὶὶ
ἁἁµµααρρττωωλλοοὶὶ  οοὐὐ  φφρροοννττίίζζοοµµεενν,,  ἀἀλλλλάά  κκααττααφφρροοννοοῦῦµµεενν  ττῆῆςς  σσωωττηηρρίίααςς  ἡἡµµῶῶνν»»..

Τότε λέγει ὁ γέρων· ««ΠΠααρραακκααλλῶῶ  σσεε,,  εεἶἶππέέ  µµοοιι,,  πποοίίαα  ππρροοσσεευυχχήή  ἁἁρρµµόόζζεειι
ττῷῷ  ΜΜοοννααχχῷῷ;;»» Καὶ εἶπεν αὐτῷ· ««ΕΕἰἰ  ἔἔσσττιι  γγρρααµµµµααττοοφφόόρροοςς  ὁὁ  ἄἄννθθρρωωπποοςς,,
ττοοῦῦ  ∆∆ααββίίδδ  οοἱἱ  ΨΨααλλµµοοίί··  εεἰἰδδ᾿̓  οοὐὐ,,  ττόό  «ΚΚύύρριιεε  ἸἸηησσοοῦῦ  ΧΧρριισσττέέ,,  ΥΥἱἱέέ  ττοοῦῦ  ΘΘεεοοῦῦ,,  ἐἐλλέέ--
ηησσόόνν  µµεε  ττὸὸνν  ἁἁµµααρρττωωλλόόνν».. ΑΑὕὕττηη  ἡἡ  εεὐὐχχὴὴ  δδυυννααττωωττέέρραα  ὑὑππάάρρχχεειι  κκααὶὶ  εεὐὐκκοο--
λλωωττέέρραα,,  κκααὶὶ  γγὰὰρρ  πποολλλλοοὶὶ  γγρρααµµµµααττοοφφόόρροοιι  κκααττέέλλιιπποονν  ππάάνντταα  κκααὶὶ  ττααύύττηηνν  ττὴὴνν
εεὐὐχχὴὴνν  ἐἐκκρράάττηησσαανν  κκααὶὶ  ἐἐσσώώθθηησσαανν..  ΑΑὐὐττὴὴνν  γγὰὰρρ  δδύύννααννττααιι  κκρρααττῆῆσσααιι,,  κκααὶὶ  ννέέοοιι,,
κκααὶὶ  γγέέρροοννττεεςς,,  κκααὶὶ  ἄἄννδδρρεεςς,,  κκααὶὶ  γγυυννααῖῖκκεεςς,,  κκααὶὶ  µµοοννααχχοοίί,,  κκααὶὶ  µµοοννααχχααίί,,  κκααὶὶ
εεὐὐµµααθθεεῖῖςς,,  κκααὶὶ  ἀἀµµααθθεεῖῖςς,,  κκααὶὶ  ἔἔµµππεειιρροοιι  κκααὶὶ  ἄἄππεειιρροοιι..  ὉὉ  ββοουυλλόόµµεεννοοςς  σσωωθθῆῆννααιι,,
ττααύύττηηνν  κκρρααττεείίττωω  ἐἐνν  ἡἡµµέέρρᾳᾳ  κκααὶὶ  ννυυκκττίί,,  ἐἐνν  κκεελλλλίίῳῳ  κκααὶὶ  ἐἐνν  ὁὁδδῷῷ,,  ἱἱσσττάάµµεεννόόςς  ττεε
κκααὶὶ  κκααθθεεζζόόµµεεννοοςς..  ΚΚἂἂνν  ὁὁδδεεύύηη,,  κκἂἂνν  ἐἐρργγάάζζεεττααιι,,  ττααύύττηηνν  κκρρααττεείίττωω  µµεεττὰὰ  ππρροο--
θθυυµµίίααςς  κκααὶὶ  ππόόθθοουυ,,  ἱἱκκααννὴὴ  γγὰὰρρ  ὑὑππάάρρχχεειι  ππααννττὶὶ  ττῷῷ  ββοουυλλοοµµέέννῳῳ  σσωωθθῆῆννααιι»»..  

Καὶ πάλιν εἶπεν ὁ γέρων· ««ἐἐππεειιδδήή  δδιιδδάάξξααιι  µµεε  ἦἦλλθθεεςς  ττὸὸνν  ἁἁµµααρρττωωλλόόνν,,
δδέέοοµµααίί  σσοουυ,,  εεἰἰππέέ  µµοοιι  κκααὶὶ  ττοοῦῦττοο··  ««ἘἘάάνν  εεὑὑρρεεθθῇῇ  ττιιςς  ἄἄννθθρρωωπποοςς  ἁἁµµααρρττωωλλὸὸςς
κκααὶὶ  δδιιδδάάξξῃῃ  ἕἕττεερροονν,,  κκααὶὶ  ἐἐκκββάάλλῃῃ  ααὐὐττὸὸνν  ἀἀππὸὸ  ἁἁµµααρρττίίααςς,,  κκααὶὶ  δδεείίξξῃῃ  ααὐὐττῷῷ  ὁὁδδὸὸνν
ἀἀγγααθθήήνν,,  ἔἔχχεειι  ττίίπποοττεεςς  µµιισσθθόόνν;;»» Λέγει αὐτῷ ὁ Ἄγγελος· ««ὍὍσσττιιςς  δδιιδδάάξξεειι
ἕἕττεερροονν  κκααὶὶ  ἐἐκκββάάλλεειι  ααὐὐττὸὸνν  ἀἀππὸὸ  ἁἁµµααρρττίίααςς,,  κκααὶὶ  δδεείίξξῃῃ  ααὐὐττῷῷ  ὁὁδδὸὸνν  ἀἀγγααθθήήνν,,
ἔἔσσωωσσεενν  ἑἑααυυττόόνν,,  κκααὶὶ  ττὴὴνν  ἐἐκκεείίννοουυ  ψψυυχχὴὴνν  ἐἐξξέέββααλλεενν  ἀἀππὸὸ  ττὴὴνν  ΚΚόόλλαασσιινν..
ΟΟὕὕττωωςς  κκααὶὶ  ὁὁ  σσυυµµββοουυλλεεύύωωνν  κκαακκῶῶςς  ττιινναα,,  οοὐὐ  µµόόννοονν  ἐἐκκεεῖῖννοονν  ἀἀπποολλύύεειι,,  ἀἀλλλλὰὰ
κκααὶὶ  ττὴὴνν  ἑἑααυυττοοῦῦ  ψψυυχχὴὴνν  ππααρρααδδίίδδεειι  ττῷῷ  ∆∆ιιααββόόλλῳῳ..  ΛΛοοιιππὸὸνν  οοὐὐκκ  ἔἔσσττιι  δδεειιννοο--
ττέέρρᾳᾳ  ἁἁµµααρρττίίᾳᾳ,,  ὡὡςς  ττόό  σσυυµµββοουυλλεεῦῦσσααιι  ἄἄννθθρρωω--
πποονν  εεἰἰςς  κκαακκὸὸνν  ἔἔρργγοονν,,  οοὕὕττωω  δδὲὲ  ἀἀγγααθθόόνν,,  ὡὡςς  ττόό
σσυυµµββοουυλλεεῦῦσσααιι  εεἰἰςς  ἀἀγγααθθόόνν»» ..

Ταῦτα εἰπὼν ὁ Ἄγγελος, κλίνας τὴν κε-
φαλὴν πρὸς τὸν γέροντα, εἶπεν αὐτῷ, ««ΕΕὐὐλλόό--
γγηησσοονν,,  ΠΠάάττεερρ  ἍἍγγιιεε,,  σσυυγγχχώώρρηησσόόνν  µµοοιι»».. Τότε
πεσὼν ὁ γέρων προσεκύνησεν αὐτῷ λέγων·
««ΠΠοορρεεύύοουυ  ἐἐνν  εεἰἰρρήήννῃῃ,,  ππααρράάσσττηηθθιι  ττῇῇ  ἉἉγγίίᾳᾳ
ΤΤρριιάάδδιι,,  κκααὶὶ  ππρρέέσσββεευυεε  ὑὑππέέρρ  ἐἐµµοοῦῦ»»..

Καὶ ἀποχωρήσας ὁ Ἄγγελος, ἀπῆλθεν ἐν
τῷ οὐρανῷ. 

Ὁ δὲ Μοναχός, εὐχαριστήσας τῷ Θεῷ,
ἀπῆλθεν ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ καὶ διηγήσατο
τινὶ πιστῷ ἀδελφῷ καὶ συνασκητῇ αὐτοῦ,
δοξάζων καὶ εὐλογῶν τὸν Θεὸν εἰς τοὺς
αἰῶνας. Ἀµήν.

ὉὉ  ἍἍγγιιοοςς  ΜΜαακκάάρριιοοςς  ὁὁ  ΑΑἰἰγγύύππττιιοοςς
†1199  ἸἸααννοουυααρρίίοουυ
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ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ  ΕΙΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝΒΑΠΤΙΣΕΙΣ  ΕΙΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
Κατά τήν διελθοῦσαν περίοδον, ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης

Θεσσαλονίκης κ. Χρυσόστομος ἐτέλεσεν εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου
Θεσσαλονίκης, τάς κάτωθι Βαπτίσεις:

Τήν Κυριακήν 19 Σεπτεμβρίου 2010, ἐτέλεσε τήν Βάπτισιν τῆς θυ-
γατρός Ἰωάννου καί Μαρίας Κυράννη, ἡ ὁποία ἔλαβε τό ὄνομα Δέ-
σποινα.

Ἀνάδοχος παρέστη ἡ Παρα-
σκευή Ζιάγκα.

Τό Σάββατον 10 Ὀκτωβρίου 2010, ἐτέλεσε τήν Βάπτισιν τῆς Μα-
ρίας, θυγατρός τοῦ Ἀλεξάνδρου
Γκαϊντατζῆ καί τῆς Βαρβάρας
Γαλλίδου.

Ἀνάδο-
χος πα-
ρέστη ἡ
Βασιλική
Γαλλίδου.

A¶OA¶O THNTHN MY™THPIAKHNMY™THPIAKHN ZøHNZøHN
TøN  ME§øN  TH™  EKK§H™IA™  TOY  £EOYTøN  ME§øN  TH™  EKK§H™IA™  TOY  £EOY

Ὁ «Κ.Ε.Ο.» συγχαίρει μετά τῶν γονέων καί τῶν ἀναδόχων ἐπί
τῇ εἰσόδῳ τῶν νέων μελῶν εἰς τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, εἰς τά
ὁποῖα εὔχεται βίον χρηστοήθη καί ἀνεπίληπτον, ὅπως εὐαρεστήσουν
Θεόν, Ἀγγέλους καί ἀνθρώπους ἐν τῷ νῦν αἰῶνι καί ἀξιωθῶσι τῆς
ἀγήρω μακαριότητος ἐν τῷ μέλλοντι.
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ΤΤήήνν  99ηηνν ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ  22001100,, ἡμέραν Τετάρτην,
μνήμην τῶν Ἁγίων Προπα τόρων Ἰωακείμ καί
Ἄννης,  ἐκοιμήθη ἐν τῇ ἹἹεερρᾷᾷ  ΜΜοοννῇῇ  ὙὙππεερρααγγίίααςς
ΘΘεεοοττόόκκοουυ  ΠΠεευυ  κκοοββοουυννοοϊϊααττρρίίσσσσηηςς  ΚΚεερρααττέέααςς  ἈἈττ  --
ττιικκῆῆςς,, ἡ ὁσιωτάτη ΜΜοοννααχχήή  ἈἈββεερρκκίίαα,,  κατά κόσμον
Ἄννα Ράχου, ἐκ Πυργετοῦ Λαρίσης. 
Ἡ ἐξόδιος  ἀκολουθία ἐψάλη ὑπό τοῦ Πανα γιω -

τάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης τήν ἑπομέ νην,
ἡμέραν Πέμπτην, εἰς τό ἹἹεερρόόνν  ἩἩσσυυχχαασσττήήρριιοονν
ἉἉγγίίοουυ  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ΝΝττάάρρδδεεζζααςς Κερατέας, ὅπου

συνήθιζε νά ἐκκλησιάζεται κατά τά τελευταῖα ἔτη, λόγῳ τοῦ ὅτι,
μετά τό Σχίσμα τῶν Νεοεικονομάχων τό 11999955,, εἰς τήν Μονήν της
ἐπικρατεῖ καθεστώς ἀπα γορεύσεως τῆς εἰσόδου καί πάσης ἱερο-
πραξίας εἰς τούς Ὀρ θοδόξους κληρικούς.

Διά τόν ἴδιον λόγον, ἡ ταφή της εἰς τό Κοιμητήριον τῆς Μονῆς τῆς
μετανοίας της ἔλαβε χώραν ἄνευ Ἱερέως.

Ἡ Μοναχή Ἀβερκία ἐγεννήθη εἰς οἰκογένειαν Ὀρθοδόξων ζηλωτῶν τό
11993300.. Οἱ γονεῖς της ὠνομάζοντο Ἀχιλλέας καί Εὐανθία Εἰς τούς σκληρούς
διά τήν Ἐκκλησίαν ἐκείνους χρόνους ἐτάχθη εἰς τήν ὑπηρεσίαν τῶν κλη-
ρικῶν τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος. Εἰς ἡλικίαν 3388 ἐτῶν, μέ τήν στερρεάν ἀπόφασιν
τῆς ἀποταγῆς, ἄφησε τόν κόσμον καί προσῆλθεν εεἰἰςς  ττήήνν  ὑὑππόό  ττοοῦῦ  ἁἁγγίίοουυ  ππαα--
ττρρόόςς  ΜΜααττθθααίίοουυ  ΚΚααρρππααθθάάκκηη  ἱἱδδρρυυθθεεῖῖσσαανν  ἹἹ..  ΜΜ..  ΠΠααννααγγίίααςς,,  ὅὅπποουυ  ἐἐκκάάρρηη  ΜΜοο--

ννααχχήή καί ἔλαβε τό Μέγα καί Ἀγγελικόν Σχῆμα. 
Ἦτο ἱλαρός χαρακτήρ, εὐσπλαχνική, ἐργα-

τική καί ἐλεήμων. Πολλούς εὐηργέτησεν εἰς
τήν ζωήν της, καί ζῶντας καί τεθνεώτας, δι᾽
ἔργου, διά λόγου, διά προσευχῆς, καί ἡ εὐγνω-
μοσύνη των ἔφθασεν ἕως Θεοῦ. Τάς θλίψεις
τοῦ βίου, τάς ἀσθενείας τῆς σαρκός, τάς πα-
θήσεις καρδίας καί νεφρῶν τάς ὁποίας ὁ χρό-
νος συνεσώρευσεν ἐπί τοῦ σώματός της, ὡς
εὐλογίας παρά Θεοῦ ἐν ὑπομονῇ ἔφερεν ἕως
τέλους, ἕως τῆς ἡλικίας τῶν 8800 ἐτῶν.

ΕΚ∆ΗΜΙΑΙ  ΟΡΘΟ∆ΟΞΩΝ  ΠΡΟΣ  ΚΥΡΙΟΝΕΚ∆ΗΜΙΑΙ  ΟΡΘΟ∆ΟΞΩΝ  ΠΡΟΣ  ΚΥΡΙΟΝ

ΑΒΕΡΚΙΑ  ΜΟΝΑΧΗΑΒΕΡΚΙΑ  ΜΟΝΑΧΗ
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Δέν εἶναι σχῆμα λόγου, οὔτε κενόν ἐγκώμιον, οὔτε ὑπερβολή νά κα-
ταγραφῇ διά τήν ἀδελφήν Ἀβερκίαν ὅτι τήν πίστιν ἐἐφφύύλλααξξεενν  Ὀρθό δοξον
ὡς τήν παρέλαβεν (χωρίς νὰ ἀκολουθήσῃ τά δύο γενόμενα σχίσματα τά
διαιρέσαντα τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, τό τῶν Νεοεικονομάχων τό 11999955
καὶ τὸ τῶν Ἐκκλησιομάχων, Χριστομάχων τό 22000022), τό Μοναχικόν Σχῆμα
ἐἐττίίμμηησσεενν ὡς ὑπεσχέθη, τάς πατρικάς ἐντολάς τῶν Ἀρχιερέων καί τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου ἐἐσσεεββάάσσθθηη ὡς ὤφειλεν, τήν ἀδελφότητα ἠἠγγάάππηησσεενν  κκααίί
ὑὑππηηρρέέττηησσεενν ὡς ἐτάχθη, τούς δέ συνανθρώπους ἠἠλλέέηησσεενν ὡς ἐλεήμων καί
ὡς καλή Σαμαρείτης, ἐν φιλαληθείᾳ, ἐν πραότητι καί ἐν ταπεινοφροσύνῃ.

ΤΤήήνν  ΚΚυυρριιαακκήήνν  44 ὈὈκκττωωββρρίίοουυ  22001100,, μνήμην
τοῦ Ἁγίου Ἱεροθέου Α´ Ἐπισκόπου Ἀθηνῶν,
ἐκοιμήθη ἡ ὁσιωτάτη ΜΜοοννααχχήή  ἌἌνννναα,,  κατά κό-
σμον, Ἀγγελική Νίνου τό γένος Λαμπίδη. 

Ἡ καταγωγή της ἦτο ἀπό τήν Ἀμαλιάδα
τοῦ Νομοῦ Ἠλείας. Ἐγεννήθη τό 11992211.. Ἀπό
τόν γάμον της τό 11994422 δέν ἀπέκτησε τέκνα.
Τό 11996622  προσῆλθεν εἰς τήν Γνησίαν Ὀρθόδο-
ξον Ἐκκλησίαν. Τό 11998877,, τελοῦσα ἤδη ἐν χη-

ρείᾳ, ἐἐχχεειιρροοττοοννήήθθηη  ΜΜοοννααχχήή  κατ᾽ ἐντολήν τοῦ Ἀειμνήστου Ἀττικῆς
καί Μεγαρίδος Ματθαίου (Μακρῆ).

Τό ὑπόλοιπον τῆς ζωῆς, 2233  περίπου ἔτη, διῆλθε μετά τῆς κατά
σάρκα ἀδελφῆς της Ἐλισάβετ Μοναχῆς, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου εἰς Καββελάρη Μεγάρων Ἀττικῆς. 

Τάς δοκιμασίας τοῦ βίου, τάς ταραχάς εἰς τήν Ἐκκλησίαν, τάς ἀνα-
φυείσας Αἱρέσεις καί τά Σχίσματα, τά ἀντιμετώπισεν ἐν ἁπλότητι.

Κατά τό τελευταῖο διάστημα ἑνάμισυ μηνός ἐνοσηλεύετο εἰς τό
Γηροκομεῖον Ἁγία Ἄννα Σαλαμῖνος, ὅπου καί ἀπεβίωσεν εἰς ἡλικίαν
8899 ἐτῶν.

Ἐκηδεύθη τήν Δευτέραν 55  ὈὈκκττωω--
ββρρίίοουυ  22001100,, ὑπό τοῦ Παναγιω τάτου
Μητροπολίτου Γ.Ο.Χ. Θεσσαλονίκης
κ. Χρυσοστόμου (Μητρο πούλου) εἰς
τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ
τῆς Θεοτόκου Ἀθηκίων Κορινθίας,
εἰς τό Κοιμητήριον τῆς ὁποίας καί
ἐτάφη.

ΑΝΝΑ  ΜΟΝΑΧΗΑΝΝΑ  ΜΟΝΑΧΗ

KEO 47.qxp:Layout 1  11/28/10  7:33 PM  Page 92



ΣΣεεππττέέμμββρριιοοςς  -- ὈὈκκττώώββρριιοοςς  ᾽1100  ––  ἀἀρρ.. ττεεύύχχ..    4477 - 93-KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN

ΤΤήήνν  ΤΤεεττάάρρττηηνν  2211 ὈὈκκττωωββρρίίοουυ  22001100,, μνήμην
τοῦ Ὁσίου Ἱλαρίωνος τοῦ Μεγάλου, ἐκοιμήθη ἡ
ὁσιωτάτη ΜΜοοννααχχήή  ΕΕἰἰρρήήννηη,,  κατά κόσμον, Αἰκα-
τερίνη Λυρῆ, ἐτῶν 9966..

Ἡ ἀπελθοῦσα ἐγεννήθη εἰς τήν Κωνσταντι -
νούπολιν τό 11991144 καί εἰς τήν Ἑλλάδα μετῴ -
κοισεν εἰς ἡλικίαν 88  ἐτῶν, τό 11992222.. Ἀπό τόν
γάμον της μέ τόν Παναγιώτην Λυρήν τό 11993399
ἀπέκτησε πέντε τέκνα, ττόόνν  ἈἈνναασσττάάσσιιοονν,, ττόόνν  ΝΝιι--
κκόόλλααοονν,,  ττόόνν  ΠΠααλλααιιοολλόόγγοονν,,  ττήήνν  ΜΜααρρίίαανν  κκααίί  ττόόνν

ΖΖααφφεείίρρηηνν,, ἐκ τῶν ὁποίων μόνων τά δύο πρωτοαναφερθέντα εὑρί-
σκονται ἐν ζωῇ.

Τό 11994488  προσῆλθεν εἰς τήν
Γνησίαν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν,
ἐπί Ἐπισκόπου Γ.Ο.Χ. Θεσσα-
λονίκης Δημητρίου. 

Τό 11995511 ἀπεβίωσεν ὁ σύζυ-
γός της, καί ἡ ἰδία, περιελ-
θοῦσα εἰς χηρείαν, ἀνέθρεψε
τά τέκνα της μέ κόπους καί
θυσίας ἐργαζομένη εἰς πωλή-
σεις ἐνδυμάτων.

Ἦτο πιστόν καί τακτικόν μέλος τῆς Ἐκκλη-
σίας, εἰς τήν ὁποίαν προ σέφερε προθύμως τάς
ὑπηρεσίας της καί ἀπό τό Ἀναλόγιον. Ὡς ψάλ-
τρια τάς καθημερινάς βοηθοῦσε εἰς τήν τέλεσιν
τῆς Θείας Λειτουργίας τόν τότε Θεσσαλονίκης
καί τούς διερχομένους ἐκεῖθεν Ἱερεῖς τοῦ
Ἀγῶνος, ὅπως καὶ τόν Ἁγιορείτην π. Ἰωάσαφ.

Εἰς ἡλικίαν 9900  ἐτῶν ἐκάρη Μοναχή ὑπό τοῦ
Μητροπολίτου Θεσ σαλονίκης κ. Χρυσοστόμου.
Κατὰ τοὺς χρόνους τῆς ἀδυναμίας τοὺ γήρα-
τος ἐξυπηρετεῖτο πνευματικῶς κατ᾽ οἶκον.

Ἐκηδεύθη εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν
Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Χαριλάου Θεσσαλονί-
κης καί ἐτάφη εἰς τό Κοιμητήριον Εὐόσμου

ΕΙΡΗΝΗ  ΜΟΝΑΧΗΕΙΡΗΝΗ  ΜΟΝΑΧΗ
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τήν ΠΠέέμμππττηηνν  2211 ὈὈκκττωωββρρίίοουυ  22001100,,  ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Μητρο-
πολίτου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου Μητροπούλου καί τοῦ Αἰδε-
σιμωτάτου Ἱερέως π. Νικολάου Ζαρδοῦκα.

Τὴν Δευτέραν 22  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  22001100 καὶ ὥραν
33ηηνν πρωϊνήν, ἐκοιμήθη ὁ ἀδελφὸς ΘΘεεόόδδωωρροοςς
ΣΣκκοούύρρττηηςς,,  ἐἐττῶῶνν  7788..  

Ὁ ἀπελθὼν ἐγεννήθη εἰς τὸ χωρίον Ἁγιονό-
ριον Κλεωνῶν Κορινθίας, τὸν Ἰανουάριον τοῦ
11993322  καὶτὸ ἔτος 11995588 ἐνυμφεύθη τὴν Ἀναστα-
σίαν Οἰκονόμου εἰς τὰ Ἀθήκια Κορινθίας, ὅπου
καὶ ἔζησεν τὸ ὑπόλοιπον τῆς ζωῆς του, ἀσχο-
λούμενος μὲ τὴν ἀγροτικὴν ζωήν.

Προσῆλθεν μετὰ τῆς συζύγου του εἰς τὴν Γνη-
σίαν Ὀρθοδοξίαν τὸ 11996677  καὶ ἔκτοτε διῆγεν τόν βίον του, ἡσύχως,
πιστῶς καὶ εὐλαβῶς ἕως τέλους, χωρὶς νὰ παρασυρθῇ ἀπὸ τὰ τρία
ὀδυνηρὰ Σχίσματα εἰς τὴν Ἐκκλησίαν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, τὸ τοῦ Κο-
ρινθίας Καλλίστου τό 11997777,, τὸ τῶν Αἱρετικῶν Νεοεικονομάχων τό
11999955,, καί τό τῶν Θεομάχων, Ἐκκλησιομάχων τό 22000022..

Ἀπέκτησαν μίαν πνευματικήν ἐκ Βαπτίσματος θυγατέρα ττήήνν  ΜΜααγγδδαα--
λληηννὴὴνν καὶ ἐξ αὐτῆς μίαν ἐγγονὴν ττὴὴνν  ΜΜααρρίίαανν.. Ἦτο φιλήσυχος ἄνθρω-
πος, καλὸς οἰκογενειάρχης καὶ πιστὸς Ὀρθόδοξος Χριστιανός.

Ἡ ὑγεία του ἦτο ἤδη κλονισμένη ὅταν ἐπλήγη ἐκ νέου μετὰ τὴν
ἀπώλειαν τῆς ἀγαπητῆς συμβίας του, Ἀναστασίας, κατὰ τὴν ἐφετεινὴν
Μεγάλην Ἑβδομάδα.Ἔτσι μετὰ καὶ ἀπὸ ἐπιδείνωσιν τῆς καρδιοανα-
πνευστικῆς νόσου του καί ὀλιγοήμερον ἐπίσκεψιν εἰς τὸ Νοσοκο-
μεῖον Κορίνθου, ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ, δοκιμασθεὶς εἰς τὰς τοῦ βίου
πικρίας καὶ παγίδας.

Ἡ νεκρώσιμος ἀκολουθία τοῦ ἀδελφοῦ Θεοδώρου ἐτελέσθη εἰς τὴν
Ἱερὰν Μονὴν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀθηκίων ὑπὸ τοῦ Καθη-
γουμένου αὐτῆς, τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.
Χρυσοστόμου, καί ἡ ταφή του ἐγένετο εἰς τό Κοιμητήριον τῆς Μονῆς.

KHPY•  EKK§H™IA™  OP£O¢O•øN ΣΣεεππττέέμμββρριιοοςς  -- ὈὈκκττώώββρριιοοςς  ᾽1100  ––  ἀἀρρ.. ττεεύύχχ..    4477- 94-

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  ΣΚΟΥΡΤΗΣΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  ΣΚΟΥΡΤΗΣ

ΜΜαακκάάρριιοοιι   οοὕὕςς  ἐἐξξεελλέέξξωω,,   κκααὶὶ  ππρροοσσεελλάάββοουυ  ΚΚύύρριιεε..ΜΜαακκάάρριιοοιι   οοὕὕςς  ἐἐξξεελλέέξξωω,,   κκααὶὶ  ππρροοσσεελλάάββοουυ  ΚΚύύρριιεε..
ΚΚααὶὶ  ττὸὸ  µµννηηµµόόσσυυννοονν  ααὐὐττῶῶνν  εεἰἰςς  γγεεννεεὰὰνν  κκααὶὶ  γγεεννεεὰὰνν..ΚΚααὶὶ  ττὸὸ  µµννηηµµόόσσυυννοονν  ααὐὐττῶῶνν  εεἰἰςς  γγεεννεεὰὰνν  κκααὶὶ  γγεεννεεὰὰνν..

ΑΑἱἱ  ψψυυχχααίί  ααὐὐττῶῶνν  ἐἐνν  ἀἀγγααθθοοῖῖςς  ααὐὐλλιισσθθήήσσοοννττααιι ..ΑΑἱἱ  ψψυυχχααίί  ααὐὐττῶῶνν  ἐἐνν  ἀἀγγααθθοοῖῖςς  ααὐὐλλιισσθθήήσσοοννττααιι ..
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∞ª∞ƒ∆ø§√™: { ∞ÊÂ˜ ÌÂ ÙÚÈÛÎ·Ù¿-
Ú·ÙÂ Ù› {Â¯ÂÈ˜ ÌÂÙã [ÂÌ¤Ó·; Î·› Ì¤ ÙÚ·‚~·˜
Î·Î~ËÓ Î·Î~ˆ˜, Ù›˜ {ÂÛÙÂÈÏÂÓ [ÂÛ¤Ó·;
¢π∞µ√§√™: µ¤‚ËÏÂ Î·› ·ÌÌ›·ÚÂ,
[ÂÚˆÙ~·˜ Ù‹Ó ·[ÈÙ›·Ó; [ÂÓı˘Ì‹ÛÔ˘ Ù¿ {ÂÚÁ·
ÛÔ˘ Î·› Ù‹Ó ·[ÈÛ¯Ú¿Ó ÛÔ˘ ÔÏÈÙÂ›·Ó.
∞ª∞ƒ∆ø§√™: °Ú‹ÁÔÚ·, Ê›ÏÔÈ,
‰Ú¿ÌÂÙÂ, {ÂÏıÂÙÂ ‚ÔËıÔ› ÌÔ˘, Ù› Ó¿
ÁÂÓ~ˆ ]Ô {·ıÏÈÔ˜, [Â‚Á·›ÓÂÈ ]Ë „˘¯‹ ÌÔ˘.
¢π∞µ√§√™: ¢¤Ó Ûã [ˆÊÂÏÔ~˘Ó, Ù·Ï·›-
ˆÚÂ, Ê›ÏÔÈ Î·› Û˘ÁÁÂÓÂ~È˜ ÛÔ˘,
Ì·Ù·›ˆ˜ ÎÚ¿˙ÂÈ˜ Î·› ‚Ô~?·˜, [ÂÁÒ
·›ÚÓˆ Ù‹Ó „˘¯‹Ó ÛÔ˘.
∞ª∞ƒ∆ø§√™: [ ∂Ï¤ËÛÔÓ ÌÂ {·ÔÓÂ,
Ï˘‹ÛÔ˘ ÙfiÓ Î·¸Ì¤ÓÔÓ, Û˘ÌfiÓÂÛÂ,
[·¿ÓıÚˆÂ, {·ÓıÚˆÔÓ ÔÓÂÌ¤ÓÔÓ.
¢π∞µ√§√™: ∑ˆ‹Ó Î·Î‹Ó [Â¤Ú·ÛÂ˜,
‰¤Ó Â@È¯Â˜ £ÂÔ~˘ Êfi‚ÔÓ, {ÂÏ· ÏÔÈfiÓ Ì¤
ÏfiÁÔ˘ ÌÔ˘, Â[È˜ \ ∞‰Ô˘ ÙÂ ÙfiÓ ˙fiÊÔÓ.
∞ª∞ƒ∆ø§√™: { ∏ÎÔ˘· ‰¤Ó [Â›ÛÙÂ˘·,
{ÂÏÂÁ· Ù›˜ [ËÍÂ‡ÚÂÈ, Ù¿ Ì¤ÏÏÔÓÙ· ‰¤Ó
{ËÏÈ˙· Ù¤ÙÔÈ· [ÔÚÁ‹ Ó¿ Ìã Â\̆ Ú?Ë.
¢π∞µ√§√™: £·Ó·ÙËÊfiÚÔÈ ‰·›ÌÔÓÂ˜
Ô~˘ Â@ÈÛıÂ; Ù› [·ÚÁÂ~ÈÙÂ; [Â‚Á¿ÏÂÙ¤ ÙÔ˘
Ù‹Ó „˘¯‹Ó, Î·› Ì‹Ó ÙfiÓ Ï˘Ëı~ËÙÂ.
∞ª∞ƒ∆ø§√™: {  πÛˆ˜ ‰¤Ó {ÂÌÂÈÓÂÓ [ÂÏ›˜
Ï¤ÔÓ Ù~Ë˜ ÛˆÙËÚ›·˜, {·ÊÂ˜ ÌÂ Ï›ÁÔÓ,
Î·› Î·ÈÚfiÓ ‰fi˜ ÌÔ˘ Ù~Ë˜ ÌÂÙ·ÓÔ›·˜.
¢π∞µ√§√™: ∫·ÎfiÁÂÚÂ [·Î¿ı·ÚÙÂ, ]Ô
[ÂÓ Î·ÎÔ~È˜ ÁËÚ¿Û·˜, ÙÒÚ· ˙ËÙÂ~È˜
ÌÂÙ¿ÓÔÈ·Ó Â[È˜ ¯Â~ÈÚ·˜ ÙÂ ÌÔ˘ Êı¿Û·˜;
∞ª∞ƒ∆ø§√™: §˘‹ÛÔ˘ ÌÂ Î·› {·ÊÂ˜
ÌÂ, Î{·Ó Óã [·Ô¯·ÈÚÂÙ‹Ûˆ, Ù¿ Ù¤ÎÓ· Î·›
Ù‹Ó Û‡˙˘ÁÔÓ, ÏfiÁÔÓ Ó¿ ÙÔ‡˜ ÌÈÏ‹Ûˆ.
¢π∞µ√§√™: ª·¯·›ÚÈ ‰›ÛÙÔÌÔ ‚·ÛÙ~ˆ,
Î·› \ÔÔÈÔÓ ı¿ ÎÂÓÙ‹Û?Ë ‰¤Ó [ËÌÔÚÂ~È
·Ú¿ Â[˘ı‡˜ Ó¿ Ì¤ [·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛË.
∞ª∞ƒ∆ø§√™: ¡¿ ‰ÒÛ  ̂]Ô Ù·Ï·›ˆÚÔ ,̃
\ÔÏ· Ù¿ Ù›ÔÙ¤˜ ÌÔ˘, Ó¿ Í·Ó·ÁÔÚ¿Ûˆ
Ù‹Ó ˙ˆ‹Ó, Ìã [·Ê‹ÓÂÈ˜; @ˆ! Â@È¤ ÌÔ˘.

¢π∞µ√§√™: •ÒÚ·˜ ˙ËÙÂ~È˜ Ù‹Ó Í·ÁÔ-
Ú¿Ó, Â@È¯Â˜ Î·ÈÚfiÓ Ï‹Ó ÙÒÚ· [Â¤Ù·ÍÂ,
Î·› ]Ë Î·Î‹ ÛÔ˘ {ÂÊı·ÛÂÓ \ˆÚ·. 
∞ª∞ƒ∆ø§√™: ] √ ÙfiÔ˜ ‰¤ \ÔÔ˘ [ÂÛ‡,
Ó¿ ¿Áˆ Ì¤ ‚È¿˙ÂÈ˜, Â@È¤ ÌÔ˘ Ô~˘
Â]˘Ú›ÛÎÂÙ·È, Î·› ~ˆ˜ ÙfiÓ [ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ˜;
¢π∞µ√§√™: ¶·ÌÊ¿ÁÔ˜ \ ∞‰Ë  ̃Ï¤ÁÂÙ·È,
Î·› Â@ÈÓ·È Â[È˜ Ù~Ë˜ °~Ë˜ ÙfiÓ ¿ÙÔÓ, ÙfiÓ
ÛÎÔÙÂÈÓfiÙ·ÙÔÓ \ÔÏÔÓ „˘¯¿˜ ÁÂÌ¿ÙÔÓ.
∞ª∞ƒ∆ø§√™: ƒ¿‚‰ÈÛ·È, Î·~˘Û·È,
·›‰Â˘Û·È, ‚·Û¿ÓÈÛ·È Î·› Î¿ÌÂ, \Ô,ÙÈ
ıÂÏ‹ÛÂÈ˜ Û‡ [Â‰~ˆ, ÌfiÓÔÓ [ÂÎÂ~È Ì‹Ó ~·ÌÂ.
¢π∞µ√§√™: ™~ˆÌ· ¯ˆÚ›˜ „˘¯‹ Ó¿ ~̇Ë
‰‡Ó·Ù·È Î·› Ùfi „¿ÚÈ ÛÙ‹Ó °~ËÓ, ·Ú¿
]Ô ¢È¿‚ÔÏÔ˜, ]·Ì·ÚÙˆÏfiÓ Ì‹Ó ¿Ú?Ë.
∞ª∞ƒ∆ø§√™: ∆› Î¿ÌÔ˘Ó \ÔÛã Â]˘Ú›-
ÛÎÔÓÙ·È, [ÂÎÂ~È Ê·Ó¤ÚˆÛ¤ ÌÔ˘, {Â¯Ô˘Ó
ÔÙ¤ [ÂÏÂ˘ıÂÚÈ¿ {Ë {·ÓÂÛÈÓ, Â[È¤ ÌÔ˘;
¢π∞µ√§√™: ] À¿Ú¯Ô˘ÛÈÓ [ÂÓ Ù?~Ë ÊÏÔÁ›,
Î·›ÔÓÙ·È ·[ÈˆÓ›ˆ˜, Î·› Ù˘Ú·ÓÓÔ~˘ÓÙ·È
[·fi ]ËÌ~·˜, ¯ˆÚ›˜ ÛÏ¿¯Ó· ÙÂÏÂ›ˆ˜.
∞ª∞ƒ∆ø§√™: ºˆÓ¿˙  ̂Î·› ·Ú·Î·Ï~ ,̂
∫‡ÚÈÂ Î·› £Â¤ ÌÔ˘, [ÂÎ Ù~̂ Ó ¯ÂÈÚ~̂ Ó ÙÔ~̆
‰·›ÌÔÓÔ˜ Û~ˆÛÔÓ ÌÂ, Ï·ÛÙÔ˘ÚÁ¤ ÌÔ˘.
¢π∞µ√§√™: X�¿ÓÂÈ˜ ÙfiÓ ÎfiÔÓ {·ıÏÈÂ,
Î·› Û‡ Â@ÈÛ·È [È‰ÈÎfi˜ ÌÔ˘. { ∞Ó {ËıÂÏÂ˜
[ÂÁÏ‡ÙˆÓÂ˜, |ÔÙ·Ó {ËÛÔ˘Ó ÙÔ~˘ ÎfiÛÌÔ˘.
∞ª∞ƒ∆ø§√™: æ¤Ì·Ù· Ù¿ ‚È‚Ï›·
Ì·˜, [Âı¿[Ú]ÚÔ˘Ó ]Ô Î·¸Ì¤ÓÔ˜. ¢¤Ó {ËÎÔ˘Û·
Ù› Ìã {ÂÏÂÁ·Ó, Î·› Ì¤Óˆ ÎÔÏ·ÛÌ¤ÓÔ˜.
] øÛ¿Ó [·ı¿Ó·ÙÔ˜ [Â˙Ô~˘Û· ‰È·ÛÎÂ‰¿˙ˆÓ
[ÂÓ Ù~ˆ ÎfiÛÌ?ˆ Î·› Ô[˘‰¤ÔÙÂ [ÂÓÓÔÔ~˘Û·
\ÔÙÈ ]Ô ÌÈÛıfi˜ Ù~Ë˜ ]·Ì·ÚÙ›·˜ Â@ÈÓ·È
ÎfiÏ·ÛÈ˜ ·[ÈˆÓ›·. 
] ∞Ì·ÚÙˆÏfi˜ Úfi˜ ÙfiÓ ∫fiÛÌÔÓ: { ∞¯;
√[˘·› ÙÂ Î·› [·ÏÏÔ›ÌÔÓÔÓ, \ÔÛÙÈ˜ Û¿Ó [ÂÌ¤
Î¿ÌÓÂÈ, ı¤ÏÂÈ ÙÂ Î·› Ó¿ ¿ıË Ì¤ ÙÔ‡˜
‰·›ÌÔÓ·˜ ÎÏÂÈÛı~?Ë Â[È˜ Ù¿ ÙÔ~˘ \ ∞‰Ô˘
‚¿ıË.

¶ƒ√�™X∂™ - ¡√∂π - ™À¡∂™

¢π∞§√°√™  ª∂∆∞•À  ∂∆√πª√£∞¡∞∆√À
∞ª∞ƒ∆ø§√À  ∫∞π  ∆√À  ¢π∞µ√§√À
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Τό θαῦμα τῆς ἐμαφανίσεωςΤό θαῦμα τῆς ἐμαφανίσεως
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τόντοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τόν

οὐρανόν, ἄνωθεν οὐρανόν, ἄνωθεν τοῦ Ἱ.Ν.τοῦ Ἱ.Ν.
Ἁγίου ἸωάννουἉγίου Ἰωάννου τοῦ τοῦ 

Θεολόγου εἰς τούς πρό-Θεολόγου εἰς τούς πρό-
 ποδας ποδας τοῦ Ὑμητοῦ τοῦ Ὑμητοῦ εἰς εἰς 

τόν Χολαργόν, κατά τόν Χολαργόν, κατά 
τήν νύκτα τῆς 13ης τήν νύκτα τῆς 13ης 
πρός 14ην Σεπτεμ-πρός 14ην Σεπτεμ-
βρίουβρίου 1925, 1925, ὅταν οἱὅταν οἱ
Γ.Ο.Χ. οἱ ἀκολου-Γ.Ο.Χ. οἱ ἀκολου-
θοῦντες τό Παλαιόνθοῦντες τό Παλαιόν
Ἡμερολόγιον συν-Ἡμερολόγιον συν-

ήχθησαν νά τελέ -ήχθησαν νά τελέ -
σουν ἀγρυπνίαν σουν ἀγρυπνίαν 
διά τήν ἑορτήν διά τήν ἑορτήν 
τῆς Παγκοσμίου τῆς Παγκοσμίου 

Ὑψώσεως Ὑψώσεως 
τοῦ Τιμίου τοῦ Τιμίου 

Σταυροῦ Σταυροῦ 
μέ τό μέ τό 

Πα-Πα-
λαιόν.λαιόν.
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