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ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
Ὁμιλία ἐπὶ τῇ Ἑορτῇ
τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

« Ὅ π λ ον Εἰ ρ ήν η ς, ἀή τ τ η τ ον Τ ρ όπ αι ο ν ».

Ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου εἶναι τρόπαιον Νίκης καὶ ὅπλον Εἰρήνης.
Οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἔχουν στρατεύµατα τὰ ὁποῖα ὁπλίζουν νὰ πολεµήσουν εἰς τὴν µάχην, νὰ σκοτώσουν καὶ νὰ σκοτωθοῦν, διὰ νὰ προστατεύσουν τὴν ζωὴν τοῦ βασιλέως. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει Βασιλέα ὁ
ὁποῖος ἐφονεύθη διὰ νὰ προστατεύσῃ τὴν ζωὴν τῶν ὑπηκόων Του.
Ἐθανατώθη ὁ Βασιλεύς τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἰσχύει εἰς τὸν Χριστόν, «Ὁ
Θάνατός Σου, ἡ Ζωή µου». Ἀπέθανεν ὁ Χριστὸς διὰ νὰ ζήσῳ ἐγώ, καὶ
τὸ ἐργαλεῖον τοῦ θανάτου Του, τὸ ἔδωσεν ὅπλον εἰς ἐµένα. Τὸ ἔδωσεν
ὅπλον εἰς τοὺς στρατιώτας Του.
Ἡ Στρατευοµένη καὶ ἡ Θριαµβεύουσα Ἐκκλησία, ἡ Μία Ἐκκλησία
του Θεοῦ, µεγαλύνεται, κρατύνεται, κοσµεῖται καὶ φρουρεῖται ὑπὸ τοῦ
Σταυροῦ. Ἔχει ὁ στρατευµένος εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ ὅπλον
τὸν Σταυρόν, καὶ εἶναι ὅπλον ὄχι πρὸς θάνατον. ∆έν σκοτώνει οὔτε
ἀφοπλίζεται ὁ Σταυρὸς. ∆ὲν εἶναι ὅπλον πολέµου ὁ Σταυρός. Εἶναι
ὅπλον Εἰρήνης. Εἰρηνοποιεῖ τὸν ἄνθρωπον µὲ τὸν Θεόν. Εἰρηνοποιεῖ
τὸν ἄνθρωπον µὲ τοὺς Ἀγγέλους. Εἰρηνοποιεῖ τὸν ἄνθρωπον µὲ τοὺς
συνανθρώπους του. Εἰρηνοποιεῖ τὸν ἄνθρωπον µὲ τὸν ἑαυτόν του.
Πῶς; Αὐτοµάτως; Μαγικῶς; Ἔκανες τὸν Σταυρόν σου καὶ ἔφυγε
κάθε διχασµός, κάθε ταραχή; Ὄχι. Ὁ Σταυρὸς εἶναι ἐργασία. Ὁ
Σταυρὸς ἐνεργεῖ τὴν ∆ύναµιν τοῦ Θεοῦ ὅταν ἐργάζεται καὶ δὲν ὀκνεῖ
ὁ στρατιώτης ὁ φέρων τὸν Σταυρὸν. ∆ιότι ὁ Σταυρὸς εἶναι θυσία ἐνεργός, εἶναι ἡ σταύρωσις τοῦ θελήµατος τῆς σαρκός, ἡ ἀλλοτρίωσις ἀπὸ
τὸ θέληµά µου, ἡ ὑποταγή µου εἰς τό Θέληµα τοῦ Θεοῦ.
Οἱ Μοναχοί τὸ γνωρίζουν αὐτὸ πολύ καλά, ὅσοι τουλάχιστον ἔχουν
προκόψει εἰς τὴν ἀποταγὴν καὶ τὴν ὑπακοήν. Τὸ γνωρίζουν καὶ οἱ
ἔγγαµοι, ὅσοι ἔχουν εὐτυχίσει εἰς τὸν γάµον τους. ∆ιότι καὶ αὐτοὶ
ἔχουν Σταυρώσει τὸ θέληµά τους. Ἔχουν σηκώσει τὸν Σταυρόν τους.
Σηκώνεις τὸν Σταυρόν σου; Ἔχεις βαρὺν Σταυρόν; Τὸν σηκώνεις ἤ
τὸν σέρνεις; Ἐὰν ἔχῃς χαρὰν εἰς τὰ βάσανά σου, τὸν σηκώνεις. Ἐὰν
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ἀγανακτῇς δὲν τὸν σηκώνεις· τὸν σέρνεις. Μὴν τὸν σέρνεις τὸν Σταυρόν σου· σήκωσέ τον. Ὁ Χριστὸς προσέτρεξεν εἰς τὸν Σταυρόν Του
χαίρων, ἀλλόµενος. Ὕψωσε τὸν Σταυρόν σου. Λυγίζεις κάτω ἀπὸ
τὸ βάρος του; ∆ὲν µπορεῖς νὰ τὸν φέρῃς ἕως τέλους; ∆ῶσε τον εἰς τὸν
Κηρυναῖον, δίπλα σου. Ἀδελφός σου εἶναι. ∆ῶσε τον καὶ µὴν ἀγανακτεῖς. Μὴν διώκεις ἀπὸ πάνω σου τὴν χαράν. Ὁ Σταυρὸς νικᾶ τὸν θάνατον καὶ διώκει τὴν θλίψιν. Ὁ Σταυρὸς φυτεύει τὴν ζωὴν καὶ φέρνει
τὴν χαράν. Ὅταν σηκώνῃς µὲ προθυµίαν τὸν Σταυρόν σου, ἔχεις χαράν,
διότι ὄντως σηκώνεις τὸ βάρος ὃ ἐτάξατο διὰ σὲ ὁ Θεός. Ὅταν ἀγανακτῇς, σέρνεις τὸν Σταυρόν καὶ ἀπορρίπτεις ὡς ἀπόβλητον τὴν δωρεὰν τῆς Ἁγιωσύνης ἣν ἡτοίµασεν διὰ σέ ὁ Θεὸς ἐν τῷ πάθει τοῦ
Μονογενοῦς Υἱοῦ Αὐτοῦ.
Προσκυνοῦµε σήµερον τὸν Τίµιον Σταυρὸν ἐπὶ τῇ λαµπρᾷ
Ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεώς Του, ὡς ὕψωσεν Αὐτὸν ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύµων Μακάριος ἐπὶ βασιλείας τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου καὶ τῆς Μητρὸς
αὐτοῦ Ἁγίας Ἑλένης. Ὑψώθη ὁ Τίµιος Σταυρὸς καὶ τὸν προσεκύνησαν ὅσοι τὸν εἶδον. Τὸν εἶδον δὲ
ὅλα τὰ ἔθνη. Ὄχι ἐπειδὴ τότε ἦσαν συνηγµένα ἐκεῖ ὅλα τὰ ἔθνη, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ
ὁ Σταυρὸς ἐφανέρωσε τὸ µεγαλεῖον
Του εἰς ὅλα τὰ ἔθνη καὶ εἰς ὅλους τοὺς
αἰῶνας.
Οἱ περίεργοι ἐπιδίδονται εἰς τὸ νὰ
µάθουν τὸ ἀκριβὲς ὕψος τοῦ Σταυροῦ,
πόσο ἦτο, καὶ τὸ πραγµατικὸν πλάτος
Του. Ἐρίζουν περὶ τῶν διαστάσεών Του
καὶ παραβλέπουν τὸ ὀφθαλµοφανὲς καὶ
ὑπερµέτρως ἀληθὲς µέγεθός Του. Τὸ
µέγεθος τοῦ Σταυροῦ εἶναι Οὺρανοῦ ἰσοστάσιον. Ὅσος εἶναι ὁ Οὐρανός, τόσος εἶναι καὶ ὁ Σταυρός. ∆ιότι
ἐχώρεσε τὸν Ἐνανθρωπήσαντα Θεόν
καὶ πᾶσαν τὴν ∆ύναµιν Αὐτοῦ.

Ἡ Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
Ἄνωθεν ἡ Ἁγία Τριὰς μετὰ τῆς Θεοτόκου
Φορητὴ εἰκὼν τέμπλου, 20 αἰ.
Μονὴ Ἁγίων Τριῶν Πατέρων ἐν Χίῳ
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Πόσον εἶναι τὸ ὕψος τοῦ Σταυροῦ; Μᾶς τὸ λέγει ὁ Προφήτης
∆αυίδ: «Ὅτι κατὰ τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τῆς γῆς ἐκραταίωσε Κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς φοβουµένους αὐτὸν» (Ψαλµ. ΡΒ´ 10).
Τόσον ἀκριβῶς εἶναι τὸ ὕψος τοῦ Σταυροῦ, ὅσον εἶναι τὸ ὕψος τοῦ
Οὐρανοῦ ἀπὸ τὴν γῆν, ὅσον εἶναι τὸ Ἔλεος τοῦ Θεοῦ, Θεόρατον!
Πόσον εἶναι τὸ πλάτος τοῦ Σταυροῦ; Μᾶς τὸ λέγει πάλιν ὁ Προφήτης ∆αυίδ: «Καθ' ὅσον ἀπέχουσιν Ἀνατολαὶ ἀπὸ ∆υσµῶν ἐµάκρυνεν
ἀφ' ἡµῶν τὰς ἀνοµίας ἡµῶν» (Ψαλµ. ΡΒ´ 11). Τόσον ἀκριβῶς εἶναι τὸ
πλάτος τοῦ Σταυροῦ, ὅσον ἀπέχει ἡ Ἀνατολὴ ἀπὸ τὴν ∆ύσιν, ὅσον ἀπέχει ἡ ἁµαρτία µου ἀπὸ τὴν µετάνοιάν µου, ἡ ὕβρις τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ
τὴν παρὰ Θεῷ ἄφεσιν καὶ συγχώρεσιν.
Ἐζωγράφησεν ὁ Προφήτης τὸν Σταυρὸν εἰς τὸν Ψαλµόν του,
διὰ νὰ γίνῃ γνωστὸν τὸ ὑπερφυσικὸν µέγεθος τοῦ Σταυροῦ εἰς τοὺς
αἰῶνας 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 Χριστόν. Μόνον ἐάν ἀνέβω εἰς τὸν Σταυρόν. Ἐάν ἀνέβω εἰς τὸν Σταυρόν,
θὰ κατέβῃ ἐπ᾽ ἐµὲ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν ἀλλοτριωθῶ ἀπὸ τὴν κακίαν
ὅσον ἡ Ἀνατολὴ ἀπὸ τὴν ∆ύσιν, θὰ οἰκοιωθῶ τὸ Θέληµα τὸ Ἅγιον τοῦ
Τρισαγίου Θεοῦ. Ἐν γὰρ τῷ Σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ «Ἔλεος καὶ Ἀλήθεια
συνήντησαν, ∆ικαιοσύνη καὶ Εἰρήνη κατεφίλησαν» (Ψαλµ. ΡΒ´ 11).
∆όξα τοῦ Χριστοῦ καὶ εἶναι καὶ λέγεται ὁ Σταυρὸς. Ὁ γὰρ Κύριος
ἐρχόµενος εἰς τὸ πάθος τοῦ Σταυροῦ, ἔλεγε, «νῦν ἐδοξάσθη ὁ Υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου» (Ἰωάν. Ι∆´ 31).
Οὐ µόνον δὲ ∆όξα τοῦ Χριστοῦ ὀνοµάζεται ὁ Σταυρός ἀλλὰ καὶ Ἀρχή,
ὡς γέγραπται «οὗ ἡ Ἀρχὴ ἐγενήθη ἐπὶ τοῦ ὤµου Αὐτοῦ » (Ἡσ. Θ´ 6),
ἤτοι ὁ Σταυρὸς ὅν ἐβάσταξεν ὁ Κύριος εἰς τὸν ὦµόν Του, αὐτὸς ἐγενήθη εἰς Αὐτὸν Ἀρχή, τουτέστιν Ἐξουσία. Μετὰ τό Πάθος καὶ τὴν
Ἀνάστασιν φησὶν ὁ Ἰησοῦς, «Ἐδόθη µοι πᾶσα ἐξουσία ἐν Οὐρανῷ καὶ
ἐπὶ γῆς » (Ματθ. ΚΗ´ 18).
«Μὴ ἐπαισχυνθῶµεν τῷ Σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ· ἀλλὰ κἂν ἄλλος ἀποκρύπτῃ, σὺ φανερῶς ἀπὶ τῷ µετώπῳ σφραγίζου · ἵνα οἱ δαίµονες, τὸ
σηµεῖον ἰδόντες τὸ Βασιλικόν, µακρὰν φύγωσι τρέµοντες » (Κύριλλος
Ἱεροσολύµων, Κατήχησις ∆´).
Ὑψίστη ∆ωρεὰ τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον ὁ Σταυρός. «Εἰ γὰρ ἐχθροὶ
ὄντες κατηλλάγηµεν τῷ Θεῷ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ Υἱοῦ Αὐτοῦ, πολλῷ
µᾶλλον καταλλαγέντες, σωθησόµεθα ἐν τῇ Ζωῇ Αὐτοῦ» (Ρωµ. Ε´ 10).
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ΑΙ ΑΓΙΑΙ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ (40)
ΟΣΙΟΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ
αἱ τήν 1ην Σεπτεμβρίου ἑορταζόμεναι
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 Λικινίου Αὐτοκράτορος Ρώμης, τοῦ Διώκτου τῶν Χριστιανῶν, καί Βάρδου, τοῦ Ἄρχοντος τῆς Ἀνδριανουπόλεως, περὶ τὸ 305 μετά Χριστόν.
Τὰ ὀνόματα αὐτῶν, ἂν καὶ ἀπαντῶνται συχνάκις μεταξὺ τῶν Χριστιανῶν γυναικῶν, τυγχάνουν ἀρχαῖα καὶ ἴσως δι᾽ αὐτὸ περιέπεσαν
εἰς τὴν λήθην πολλῶν. Ἵνα μὴ ὅμως διὰ τὴν ἀμάθειαν καταφρονοῦνται αἱ τιμῆς ἄξιαι καὶ λαμπρῶς ὑπὲρ τῆς εἰς Χριστὸν Πίστεως
μαρτυρήσασαι ἀνδρεῖαι γυναῖκες, ἀλλὰ καὶ διὰ νὰ μὴν τὸ ἀγνοοῦν
ὅσαι φέρουν αὐτῶν τὰ ἔντιμα Χριστιανικὰ ὀνόματα,
παρατίθενται αὐτὰ ἀλφαβητικῶς εἰς τὴν συνέχειαν:
Ἀδαμαντίνη, Ἀθηνᾶ, Ἀκριβή,
Ἀντιγόνη, Ἀριβοία, Ἀσπασία,
Ἀφροδίτη, Διόνη, Δωδώνη,
Ἐλπινίκη, Ἐρασμία, Ἐρατώ,
Ἑρμηνεία, Εὐτέρπη, Θάλεια,
Θεανόη, Θεανώ, Θεονύμφη,
Θεοφάνη, Καλλιρρόη, Καλλίστη, Κλειώ, Κλεονίκη, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Λάμπρω,
Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχω, Οὐρανία, Πανδώρα, Πηνελόπη, Πολύμνια,
Πολυνίκη, Σαπφώ, Τερψιχόρη,
Τρωάς, Χάϊδω καὶ Χαρίκλεια.

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

Αἱ Ἅγιαι Τεσσαράκοντα Ὁσιοπαρθενομάρτυρες
Ἑορτὴ μνήμης αὐτῶν 1 Σεπτεμβρίου
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ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΙ ΠΙΣΤΕΩΣ
6 / 11 / 1937 ΚΑΙ 29 / 10 / 1941
ἔναντι τῆς Σχισματικῆς Ἐκκλησίας
τοῦ Νέου Ἡμερολογίου
Εἶναι ἀναγκαῖον διὰ κάθε Ὀρθόδοξον Χριστιανὸν νὰ γνωρίζῃ, νὰ
πιστεύῃ καὶ νὰ ὁμολογῇ τοὺς λόγους οἱ ὁποῖοι, ἀφ᾽ ἑνός, τὸν ἑνώνουν
μὲ τὸν Θεὸν καὶ τοὺς Ἁγίους Του εἰς τὴν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ
Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν καὶ, ἀφ᾽ ἑτέρου, τὸν διαχωρίζουν ἀπὸ τοὺς
ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας εὑρισκομένους, ὡς κεχωρισμένους ἀπὸ τὴν
Ἁγίαν Τριάδα, Ἀποστάτας, Σχισματικοὺς ἢ Αἱρετικούς.
Οἱ λόγοι οἱ ὁποῖοι ἑνώνουν τοὺς Γνησίους Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς
εἰς τὸ κατ᾽ Ἄκτιστον Χάριν Σῶμα Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ τοὺς χωρίζουν
ἀπὸ τοὺς Νεοημερολογίτας καὶ ἀπὸ τοὺς Οὐνίτας τοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ Ψευδοπαλαιοημερολογίτας Φλωρινικοὺς, εἶναι ἱερῶς θεσπισμένοι ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας δι᾽ Ἀποφάσεων Πανορθοδόξων Συνόδων ἀπό τὸ
1583, 1589, 1593 καὶ ἐντεῦθεν. Ἔχουν δὲ δοκιμασθῆ καὶ Ἱστορικῶς εἰς
τὴν Ἐκκλησιαστικὴν Πρᾶξιν ἀπὸ τὸ 1924, 1935, 1937 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 Δύο Δημόσιαι
Ὁμολογίαι Πίστεως αἱ ὁποῖαι ὑπεγράφησαν εἰς κομβικὰ χρονικὰ σημεῖα
τῆς συγχρόνου Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας. Ἡ πρώτη ἐξεδόθη τὴν 6ην
Νοεμβρίου 1937, μετὰ τὴν παλινδρόμησιν τοῦ Δημητριάδος Γερμανοῦ
καὶ τοῦ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου εἰς τὴν Βλάσφημον θέσιν ὅτι
ἡ Ἐκκλησία τοῦ Νέου Ἡμερολογίου εἶναι Ταμειοῦχος τῆς Θείας Χάριτος, ὑπὸ τὸ σοφιστικὸν πρόσχημα καὶ τὴν δικολαβικὴν παρερμηνείαν
τῶν ὅρων ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙᾼ. Ἡ δευτέρα ἐξεδόθη τὴν 29ην
Ὀκτωβρίου 1941, μετὰ τὴν ἐμφάνισιν κρουσμάτων ἀντικανονικῆς
ἀποδοχῆς Νεοημερολογιτῶν ὑπὸ κληρικῶν ἄνευ Ὁμολογίας ἤ Μύρου,
ὑπὸ τὸν προσχηματικὸν μανδύαν τῆς δῆθεν Οἰκονομίας. Ἀμφότεραι αἱ
Ὁμολογίαι, ἀπεριφράστως ἀποκηρύσσουν καὶ ἀποπτύουν ὡς Σχισματικὴν τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Νέου, Παπικοῦ Ἡμερολογίου.
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ΟΜ ΟΛΟΓΙΑ

Ἀθ ήν αι ς τ ῇ 6 Ν ο ε μ β ρ ίο υ , 19 3 7

nντkRνόµατιτfςEγίαςκα_tµοουσίουκα_Ζωοποιοiκα_DδιαιρέτουΤριάδος,τοiΠατρόςκα_τοivιοiκα_τοiEγίουΠνεύµατος,τοi
εVλογητοiΘεοiτkνΠατέρωνqµkν.
nπειδ^Dποστολικkςπροτρεπόµεθα«2τοίµως 3χειν ε5ς /πολογίαν
παντ> τD α5τοCντι», κα_Fντολ^νπαρ\τοiΚυρίουIχοµενOνατ\τfςεMρήνηςκα_οMκοδοµfςτkνπιστkνFργαζώµεθα,κα_Fπειδ^Fντlκαιρlτούτj
πολλ\τ\σκάνδαλαFπισυµβαίνουσιδιαταράττοντατ\ςσυνειδήσειςτkν
Χριστανkν,OναταiταFκκόψωµενκα_προµηθούµενοιτfςσωτηρίαςτkν
ψυχkν,Aπολύοµεντ`παρ`νJµkνIγγραφον,διdοZSµολογοiµενFνώπιονΘεοiκα_Aνθρώπωντ^νκαλ^ντjς Zρθοδόξου Πίστεως [µολογίαν, τ^νSποίαν,καλοiµενπάντακληρικ`νκα_uρθόδοξονΧριστιανόν,
TπωςAπ`καρδίαςAποδεχθgκα_δι\στόµατοςSµολογgκατ\τ`γεγραµµένον,«καρδί@ γ;ρ πιστεύται ε5ς δικαιοσύνην, στόµατι δ< 8µολογεBται ε5ς σωτηρίαν», Oνα µέλος λογίζεται γνήσιον τfς Μιcς, Eγίας,
Καθολικfςκα_DποστολικfςuρθοδόξουτοiΧριστοiJµkνDνατολικfς
nκκλησίαςκα_µέροςIχeµετ\τοiΚυρίουτfςδόξηςFντgΒασιλείbτkν
ΟVρανkν.
[µολογοmµεν λοιπfν Yτι:
«Gποδεχόµεθα καe τιµnµεν τ\ςEγίαςκα_ΟMκοµενικ\ςoπτ\Συνόδουςκα_τ\FναVταhςδογµατισθέντακα_κηρυχθένταθεhάτεκα_Wπερφυfκα_σωτήρια∆όγµαταπαρ\τkνtσίωνκα_ΘεοφόρωνΠατέρων
Jµkν,οYςκατ\καιρ`ν3θετο τ? ΠνεCµα τ? 1γιον ποιµαίνειν τ=ν 4κκλησίαν α:τοC κα_διέπειν,κα_πάντωντkνFναρέτωνκα_µακαρίωνΠατέρων
τάτεδόγµατακα_πονήµαταEσπαζόµεθα [ςδιδασκαλίανAνεπίληπτον
κα_ σωτήριον θεµέλιον, κα_ ο^ς O Καθολικd Gνατολικd Zρθόδοξος
Mκκλησία προσίεται Eποδεχόµεθα, καe ο^ς Eποστρέφεται Eποστρεφόµεθα. Dποβαλλόµεθαδ]κα_παντελkςAποτρεπόµεθατ\ςAπ`τοiΣίµωνος τοi Μάγου κα_ µέχρι τοi δεiρο τfς εVσεβείας παντάπασιν
Aποπεπτωκόταςκα_δόξαςAθετήσανταςκα_φθοροποι\δόγµαταFφευρόνταςκα_τ^ντkνEγίωνΠαράδοσινAθετήσανταςκα_τ`νπικρ`ντkν
ζιζανίωνσπόρονσυναναµεhξαιτgτfςuρθοδοξίαςAρούρbτολµήσαντας,αVτούςτεEναθεµατίζοµεν κα_πάνταςτοaςGποµένουςαVτοhς,κα_
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[ςλύµηντfςκατ\Χριστ`νnκκλησίαςδιαπτύοµενκα_τo Eναθέµατι
καθυποβάλλοµεν. Πhς δc X µd κατb τdν Παράδοσιν τjς Καθολικjς
Mκκλησίας πιστεύων, ο_τος Fπιστος Kστί. ∆ιdUκα_οNµ^βαδίζοντεςκα_
µ^Iχοντεςτ`ναVτ`νσκοπόν,UνFβάδισενJuρθόδοξοςnκκλησία,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 Πανορθοδόξως καταδικάσασα εSς τρεlς Συνόδους τo 1583, 1587, 1593, ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΖΟΜΕΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΗΡΥΤΤΟΜΕΝ `ς γνήσια καe πιστb τέκνα
α\τjς, καe Eποστρεφόµεθα `ς νεωτερισµfν καe `ς ]παγόρευµα τοm ∆ιαβόλου, τdν δc καινοτοµήσασαν Mκκλησίαν τοiDρχιεπισκόπουDθηνkν
ΧρυσοστόµουΠαπαδοπούλουAποκηρύττοµεν[ςφρυαξαµένηνκατ\τkν
EγίωνΠατέρωνκα_`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, καθdCκα_FντlΑ΄
ΚανόνιαVτοiπερ_τkνΣχισµατικkνAποφαίνεταιSΜέγαςΒασίλειος.Κα_
τf Jγιον Μmρον Eκολούθως τf τελεσθcν ]πf τοm ΟSκουµενικοm Πατριαρχείου µετb τdν Kπάρατον καe Eντορθόδοξον καινοτοµίαν τοm Mκκλησιαστικοm Rµερολογίου δcν Eποδεχόµεθα `ς Lγκυρον, τοiΠατριαρχείου
σήµεροντ^νΚΑΚΟ∆ΟΞΙΑΝ ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ εMσηγηθένοςFπ_λύµe
τfςuρθοδοξίαςκα_µ^Rρθοτοµοiντοςτ`νλόγοντfςDληθείας.
Τo Eναθέµατι ]ποβάλλοµεν καe τdν Iθεον καe Gντίχριστον τjς Μασονίας διδασκαλίαν, `ς καe πhσαν ΑUρεσιν σήµερον Kπιπολάζουσαν καe
Πλάνην τοm ∆ιαβόλου, Pτοι Gθεϊσµόν, Κοµµουνισµόν, Χιλιασµόν, Zρθολογισµόν, Πνευµατισµόν, Θεοσοφισµόν, Προτεστατισµόν, Παπισµόν,
Μακρακισµόν, καe λοιπbς τοm Σατbν Kφευρέσεις, δι\τοiνεωτερισµοi,
πρ`ςδιαστροφ^ντfςΜόνηςDληθοiςuρθοδόξουΧριστιανικfςJµkν
Πίστεωςκα_πρ`ςAπώλειαντkνπαραπλανωµένωνAστηρίκτωνFντg
πατρkbεVσεβείbψυχkν.
Πατρικαhςδ]στηριζόµενοιεVχαhςκα_τkνrερkνΚανόνωνFπιταγαhς,
φεύγοµεν Eπf τjς µετb τnν Κακοδόξων Νεωτεριστnν θρησκευτικjς συγκοινωνίας καe συµπροσευχjς κα_κηρύσσοµεν[ςAκράδαντακα_AσάλευταεMςτ`ναMkνα«τά µαρτύρια κα> δικαιώµατα τοC Κυρίου», τοaς
rερούς,Kτοι,Κανόνας,κατ\τ^ντοiΚυρίουφωνήν.
Πhσαν δc διδασκαλίαν Oµnν προγενεστέραν Lγγαφον Q προφορικdν
Eντιβαίνουσαν πρfς τdν Eνωτέρω [µολογίαν Eπορρίπτοµεν. Καe Eποκηρύττοµεν aδε καe πhσαν πρhξιν Q φρόνηµα τnν δύο Νεωτερισάντων
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καe Gρνησαµένων τdν πρώτην α\τnν [µολογίαν Gρχιερέων, τέως ∆ηµητριάδος καe πρώην Φλωρίνης, Aντικειµένηνπρ`ςτ^νπαροiσανuρθοδόξοντfςAµωµήτουJµkνΠίστεωςtµολογίαν.
Mµµένοµεν πιστοί εSς τdν Zρθόδοξον τnν Πατέρων Oµnν [tµολογίαν
Πίστεως].∆ιdαVτ^νκοπιkµενAγωνιζόµενοιτ`νκαλ`νWπ]ραVτfςAγkνα.
∆]νAθετοiµενTσαοNθεhοιΠατέρεςFκδιδάσκουσινJµcς.nκείνωνµαθητα_Wπάρχοµεν.Κα_δηλοiµενTτιFντlAγkνιτfςuρθοδοξίαςθ\µείνωµενπιστο_µέχριθανάτου.Κα_προσκαλοiµενπάνταςτοaςΚληρικοaς
TπωςFντlRνόµατιτοiΚυρίουJµkνsησοiΧριστοiWπογράψωσιτ^ν
παροiσανtµολογίανΠίστεως,πρ`ςκατοχύρωσιντοirεροiWπέρτfς
EγιωτάτηςτοiΧριστοiJµkνΠίστεωςDγkνος,διdUνσυνεστάθηκα_λειτουργεh,ΧάριτιΘείb,O Nλληνικd Θρησκευτικd Κοινότης τnν Γνησίων
Zρθοδόξων Χριστιανnν. ΕVχόµεθαδ]Sλοψύχως,TπωςπάντεςοNπαραπλανηθέντεςAπ`τfςDληθείαςτfςuρθοδόξουΧριστιανικfςJµkν
Πίστεωςκα_Eκολουθήσαντες τfν κατάκριτον νεωτερισµόν, κλfροςκα_
λαός,FπιστρέψωσινεMςτ^νSδ`ντkνAµολύντωνnκκλησιαστικkνπαραδόσεωνκα_τ`Πάτριονoορτολόγιον,κα_FνωθgοXτωτ`εVλογηµένον
JµkνpθνοςΘρησκευτικkςκα_εXρeHκαστοςτ^νSδ`ντfςψυχικfςσωτηρίαςFντgπατρkb εVσεβείb,κα_δοξασθgSΕVλογητ`ςΘε`ςτkνΠατέρωνJµkν,wι J∆όξακα_τ`Κράτος,JΤιµ^κα_Προσκύνησις,τl
Πατρ_κα_τlΥNlκα_τlEγίωΠνέυµατι,εMςτοaςαMkναςAµήν.
Dναθέτοµενδ]εMςτ`∆ιοικητικ`νΣυµβούλιοντfςoλληνικfςΘρησκευτικfςΚοινότητοςτkνΓνησίωνuρθοδόξωνΧριστιανkν,Tπωςνοµίµως
FπιδώσeFνAντιγράφωτ^νAνωτέρωuρθόδοξονtµολογίανεMςτ`νDρχιεπίσκοπονDθηνkνΧρυσόστοµον,[ςΠρόεδροντfςWπdαVτ`νΣυνόδου.
Mν Gθήναις τk 6 Νοεµβρίου 1937 Π.Ο.Ε.(Παλ.uρθόδ.oορτολόγιον).
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

KEO 47.qxp:Layout 1

11/28/10

7:32 PM

Page 76

- 76- KHPY• EKK§H™IA™ OP£O¢O•øN

Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος ᾽10

– ἀρ. τεύχ. 47

Τὴν ἀνωτέρω Ὀρθόδοξον Ὁμολογίαν, ἀξιοσημείωτον εἶναι, ὅτι,, οἱ περισσότεροι ἐκ τῶν ὑπογραψάντων, ἀργὰ ἢ γρήγορα, τὴν ἠρνήθησαν καὶ τὴν κατεπάτησαν. 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, ὁ Κυκλάδων Γερμανός, ὁ Ἀρχιμ.
Ἀκάκιος Παπᾶς, (ὁ συνεχιστὴς τῆς Φλωρινικῆς οὐνιτικῆς ἀπάτης, ὁ ὁποῖος,
λαθρέως εἰσήγαγεν τό ἐπισκοπικόν ἀξίωμα εἰς τὰς ἀπορφανωμένας τάξεις τῶν
πλανεμένων ὀπαδῶν τοῦ Φλωρίνης, χειροτονηθεὶς ὁ ἴδιος, τὸ 1960, κακοδόξως,
ἀντικανονικῶς καὶ ὑπερορίως ὑπὸ παλαιοημερολογιτῶν καὶ νεοημερολογιτῶν
οἰκουμενιστῶν καί χειροτονήσας παρομοίως ἄλλους ψευδεπισκόπους, τό 1962),
ὁ Ἱερομ. Γρηγόριος, ὁ Ἱερομ. Κάλλιστος (Μακρῆς, ὁ μετέπειτα Κορινθίας), ὁ
Ἱερομ. Νικόδημος (Μακρῆς), ὁ Μον. Μάρκος (Χανιώτης), ὁ Μον. Βίκτωρ
(Ματθαίου). Ἀπ᾽ ἐναντίας, τὴν Ὀρθόδοξον αὐτὴν Ὁμολογίαν ἐτήρησαν καὶ τὴν
Πίστιν ἐφύλαξαν οἱ μακάριοι, Βρεσθένης Ματθαῖος καὶ Ἀρχιμ. Γεδεών, ὁ Προηγούμενος Μονῆς Ξενοφῶντος Ἁγίου Ὄρους, ὁ ὑπὸ τοῦ Βρεσθένης τὸ 1948
χειροτονηθεὶς Ἐπίσκοπος Τριμυθοῦντος Σπυρίδων.

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ
Ἐν Ἀθήναις τῇ 29ῃ Ὀκτωβρίου, 1941
[µολογία Πίστεως

Gρχιερέων Wερέων Wεροδιακόνων καί Μοναχnν
τjς Mκκλησίας, τnν Γ.Ο.Χ. τjς Nλλάδος.
Mν Gθήναις τk 29 Zκτωβρίου 1941

tµολογοiµενοNWποφαινόµενοιDρχιερεhς,rερεhς,rεροδιάκονοικαί
µοναχοίUτιεPµεθατέκναπιστάτfςΜιcςEγίαςΚαθολικfςDποστολικfς
καίDνατολικfςτοiΧριστοinκκλησίας.ΠιστεύοµενκαίSµολογοiµεν
συµφώνωςτlrερlΣυµβόλjτfςΠίστεωςJµkνδεχόµεθατάς7 Bγίας
καίΟMκουµενικάςΣυνόδουςκαίπάσαςτάςτοπικάς,τάςπαραδεδεγµένας
Wπότfςnκκλησίας,καίτούςκανόνας,τkνκατάµέροςEγίωνΠατέρων.
ΠιστεύοµενκαίδεχόµεθαFνUληµαςτgκαρδίbπάντατάδόγµατα
καίτάςrεράςπαραδόσειςFγγράφουςτεκαίAγράφουςτfςRρθοδοξίας,
[ςταiτακαθιερώθησανAπdAρχfς.
Gποκηρύσσοµεν κιi Eποπτύωµεν τό Γρηγοριανόν παππικόν καί νέον
Oµερολόγιον καίτάςσύναVτlAναφανείσαςκαινοτοµίας,σχίσµατα,καί
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Ἡ χειρόγραφος Ὁμολογία Πίστεως
τῆς 29ης Ὀκτωβρίου 1941
τρισέλιδος μεθ᾽ ὑπογραφῶν

αNρέσεις, καί Aκολουθοiµεν πιστkς τό
sουλιανόνκαίπάτριονLπαλαιόνκαλούµενον,UπερAπdAρχfςπαρέλαβενJRρθόδοξοςFκκλησίαJµkνκαίτέλοςδεχόµεθα
πάνταUσαδέχεταικαίφρονεhJRρθόδοξος τοi Χριστοi Dνατολική nκκλησία,
Aναθεµατίζοµεν δέ καί Aποκηρύσσοµεν
γενικkςUσαAναθεµατίζεικαίAποκηρύσσειαXτηAνέκαθενκαθώςκαίτήνστυγεράν Σιµωνίαν.vποσχόµεθα δέ διά τοi
παρόντοςUτιθάFµµένοµενπιστοίεMςτά
AνωτέρωΧάριτιΧριστοiµέχριτελευταίας
µας Aναπνοfς κα_ θά Fργασθkµεν [ς
rερεhς τfς nκκλησίας τkν Γ.Ο.Χ. τfς
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oλλάδοςµετdAληθοiςαVτοθυσίας,εMλικρινείαςκαίAνιδιοτελείας,µέχρι
τελείαςAποπερατώσεωςτοiNεροiJµkνAγkνος,KτοιτfςFπαναφορcς
τοiΠατρίουGορτολογίου.nπίσηςWποσχόµεθαTτιθάτηρkµενπάσας,
τάςπερίJµερολογίουAκριβολογίας,AποφεύγοντεςτάςFπιβλαβεhςοMκονοµίας,KτοιδένθάFκτελkµενµυστήρια,Λειτουργίας,Βαπτίσεις,εVχέλαια, Bγιασµούς, γάµους, δέν θά µνηµονεύωµεν Rνόµατα θανόντων
κακοδόξωνκαίτάτοιαiταεMςΝεοηµερολογίτας.
∆ένθάβαπτίζωµενFάνSAνάδοχοςτυγχάνεινεοηµερολογίτης,τοVναντίονθάβαπτίζωµενFάνοZτος(εQναι)παλαιοηµερολογίτης,οNγονεhς(δέ)
τοiπαιδίουνεοηµερολογhται.
tµοίωςτούςFρχοµένουςFκτοiνέουJµερολογίουεMςτόπαλαιόνθb
δεχώµεθα διi Xµολογίας πίστεως τούς δέ βαπτισθέντας µέ τό νέον Oµερολόγιον θά τούς Eναµυρώνωµεν, AναγινώσκοντεςτήνεVχήντοiEγίου
ΜύρουκατάτόνΑmΚανόνατοiΜεγάλουΒασιλείου.
Θ\διδάσκωµεντdν µή συµπροσευχήν µετά τnν νεοηµερολογιτnν καί
τ^νµήµετάβασινεMςτούςΝαούςτωνκαίπάντατάσχετικάUσαAπαιτεh
καίδιδάσκειJRρθόδοξοςJµkντοiΧριστοinκκλησίαθάFκτελkµεν.
ΤόπαρόνAναγνωσθένεMςWπήκοονπάντωνWπογράφεταιπαρdJµkν
τkν Aποτελούντων τήν nκκλησία τkν Γ.Ο.Χριστιανkν τfς oλλάδος
Dρχιερέων,Nερέων,Nεροµονάχων,Nεροδιακόνωνκαίµοναχkν.

†tΚυκλάδωνΓερµανός
†tΒρεσθένηςΜατθαhος
†ΠρωθιερεaςΕVγένιοςΤόµπρος
Πρωτοσύγγελος
†DρχιµανδρίτηςΓεδεών
†DκάκιοςDρχιµανδρίτης
†Dρχιµ.DρτέµιοςΞενοφωντεινός
†Dρχιµ.rερόθεοςΣταµούλης
†Dρχιµ.ΓεδεώνΚαθηγούµενος
†Dρχιµ.Καλ.Παρισκcνος
†Dρχιµ.Κων/νοςDλεξανδρόπουλος
rεροµ.ΛουκcςΚαραΐσκος
Πνευµατικός
......δυσανάγνωστηWπογραφή
†Dρχιµ.Νικόδηµοςrεροµόναχος

ΘεωνcςΠαύλου
Γρηγόριοςrεροµόναχος
rεροµόναχοςΚάλλιστος
rεροµόναχοςΠαχώµιος
rεροµ.Γ.Θω.....(δυσανάγνωστον)
DρχιµανδρίτηςΚοσµcς
DρχιµανδρίτηςΧριστόδουλος
ΑVξέντιοςΠάστραςrεροµόναχος
Γερµανόςrεροµόναχος
ΕVστάθιοςΜάραντοςrερεύς
Dθανάσιοςrεροµόναχος
Dθανάσιοςrεροµόναχος
rεροµόναχοςΡωµανός
Βασίλειοςrεροµόναχος
∆αµασκηνόςrεροδιάκονος
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Μωϋσfςqγούµενος
Καλλιόπιοςrεροµόναχος
ΜηνcςΜοναχός
ΝικηφόροςΜοναχός
......δυσανάγνωστηWπογραφή
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ΣωφρόνιοςΜοναχός
ΣπυρίδωνΜοναχός
ΓεράσιµοςΜοναχός
ΛουκcςDναγνώστης
DθανάσιοςΘάνος

Τὸ ἄκρως ἀξιοσημείωτον καὶ ἄκρως ἐνοχοποιητικὸν εἶναι ὅτι πολλοὶ
ἐκ τῶν ὑπογραψάντων τὰς Δύο αὐτὰς Ὀρθοδόξους Ὁμολογίας, ἀπεμπόλησαν ἀργότερον τήν ᾽Ορθοδοξίαν καὶ ἐξώκυλλον εἰς τήν κακοδοξίαν,
πρωτοστατοῦντες μάλιστα εἰς αὐτήν, ὅπως ὁ Ἀκάκιος καὶ ὁ Αὐξέντιος.
Τώρα διακηρύσσουν ὅτι ἡ Νεοημερολογιτική Ἐκκλησία εἶναι Σχισματική, ὅτι δέν ἔχει Ἁγιαστικήν Χάριν εἰς τά μυστήριά της, ὅτι ἀπαγορεύεται 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 διά Ὁμολογίας, ἐάν ἦσαν
πρώην βαπτισμένοι μὲ τό Παλαιόν Ἡμερολόγιον, ἤ διά Μυρώσεως,
ἐάν ἦσαν βαπτισμένοι μέ τό Νέον Ἡμερολόγιον.
Ἀργότερον διολισθαίνουν εἰς τήν πλάνην καί εἰς τόν φυματικόν
ἰσχυρισμόν τοῦ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου, ὅτι ἡ Νεοημερολογιτική Ἐκκλησία εἶναι Δυνάμει μέν Σχισματική οὐχί δέ καί Ἐνεργείᾳ
Σχισματική, ὅτι ἡ Νεοημερολογιτική Ἐκκλησία εἶναι Κιβωτός Ἁγιασμοῦ καί Σωτηρίας, παρ᾽ ὅλον ὅτι ἀκολουθεῖ μίαν Καινοτομίαν κατ᾽
ἐπανάληψιν καταδικασμένην ὑπό τῆς Ἐκκλησίας δι᾽ Ἀποφάσεων Πανορθοδόξων Συνόδων, καί παρ᾽ ὅλον ὅτι ἀκολουθεῖ ἕν Ἡμερολόγιον τό
ὁποῖον εἰσήχθη εἰς τήν Ἐκκλησίαν ἄνευ Ἐκκλησιαστικῆς Ἀποφάσεως.
Τώρα καταδικάζουν τόν πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομον καί ἀργότερον συντάσσονται μετ᾽ αὐτοῦ, ἀναπληρώνουν τό κενόν κακοῦ τό ὁποῖον
ἐκεῖνος δέν ἐτόλμησε νά συμπληρώσῃ, γενόμενοι Ἐπίσκοποι τῆς Πλάνης του καί ἀφήνοντες τά κατάλοιπα τῆς πλάνης των εἰς διαδόχους.
Τώρα Ὁμολογοῦν τήν Ἐκκλησιαστικήν Ἀλήθειαν καί ἀργότερον τήν
ποδοπατοῦν. Τώρα ἀποπτύουν τήν Βλασφημίαν καί Ἀναθεματίζουν τήν
Σχισματικήν Ἐκκλησίαν. Ἀργότερον 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 ἀθωότητος καὶ οὐδεμίαν σχέσιν μὲ τὴν Ὀρθοδοξίαν, ὄντες αὐτοκατάκριτοι.
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ΛΑΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ∆ΕΝ ΘΕΛΕΙ
ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΘΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟΝ
ΘΑ ΚΥΒΕΡΝΗΘΗ ΑΠΟ ΤΥΡΑΝΝΟΥΣ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΑΤΑΝΑ
Τ4 Hνωτρω HπZφθεγµα δ1ν ε>ναι @πλQς καταστλαγµα τAς
Hνθρωπνης Iµπειρας. Ε>ναι διδασκαλα τQν Ἁγων Πατρων κα3
πηγζει Hπ4 τ2ν βεβααν δσµευσιν τοP ΘεοP Iν τῇ Ἁγᾳ Γραφῇ
7τι, λα4ς E EποNος πορε-εται συµφ.νως πρ4ς τ0 προστγµατ
Του εMηµερεN Iν Hσφαλεᾳ, IνQ λα4ς E EποNος HπειθεN πρ4ς τ0ς
Iντολς Του κα3 µισεN τ0 Θελµατ Του κατατρχεται Hπ4 παντοειδA δειν, Hπ4 πεNνα, Hπ4 Iχθρο-ς, Hπ4 φZβους, #ως ο( συντριβ σεται + %βρις τ)ς ,περηφανε ας α/το1. Ἰδο5 C λαλι0 τοP
ΘεοP Gς καταγρφεται δι0 τοP Μωϋσως εKς τ4 Λευϊτικ0ν:
«Ἐλάλησε Κύριος τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, λέγων· Ἐὰν τοῖς προστάγμασί 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 τρυγητός 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 πεσοῦνται οἱ ἐχθροὶ ὑμῶν ἐνώπιον ὑμῶν, καὶ διώξονται ἐξ ὑμῶν
πέντε ἑκατόν, καὶ ἑκατόν ὑμῶν διώξονται μυριάδας. Καὶ ἐπιβλέψω ἐφ᾿ ὑμᾶς, καὶ εὐλογήσω ὑμᾶς, καὶ αὐξανῶ ὑμᾶς, καὶ πληθυνῶ 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 προσοχθήσῃ ἡ ψυχὴ ὑμῶν, ὥς τε ὑμᾶς μὴ ποιεῖν πάσας τὰς ἐντολάς
μου, καὶ ἐγὼ ποιήσω οὕτως ὑμῖν. Ἐπιστήσω ἐφ᾿ ὑμᾶς τὴν ἀπορίαν, καὶ σπερεῖτε διακενῆς τὰ σπέρματα ὑμῶν, καὶ ἔδονται τοὺς
πόνους ὑμῶν οἱ ὑπεναντίοι ὑμῶν. Καὶ ἐπιστήσω τὸ πρόσωπόν
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μου ἐφ᾿ ὑμᾶς, καὶ πεσεῖσθε ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν ὑμῶν, καὶ διώξονται ὑμᾶς, καὶ φεύξεσθε οὐδενὸς διώκοντος ὑμᾶς· καὶ συντρίψω 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 ὀλιγοστοὺς ποιήσει ὑμᾶς ἐπιπορευομένη μάχαιρα. Καὶ ἔσται ἡ γῆ
ὑμῶν ἔρημος καὶ αἱ ἐπαύλεις ὑμῶν ἔσονται ἔρημοι· ὅτι ὑμεῖς ἐπορεύθητε πρὸς μὲ πλάγιοι, κἀγὼ πορεύσομαι πρὸς ὑμᾶς ἐν θυμῷ
πλαγίῳ· λέγει Κύριος ὁ Θεός, ὁ Ἅγιος Ἰσραήλ» (Λευ. ΚΣΤ´ 3-10).
Λα4ς E πορευZµενος πλαγως :ναντι τοP ΘεοP, λα4ς E HπειθQν
πρ4ς τ4ν ΘεZν, λα4ς E διαστρφων τ0ς Iντολ0ς τοP ΘεοP, λα4ς E µ2
Hνατρφων τ0 τκνα αMτοP Iν φZβd κα3 νουθεσᾳ Κυρου, Hλλ’
Iκτρφων αMτ0 Gς σρκας, λα4ς σκολι4ς κα3 πονηρ4ς παροργζει
τ4ν Θε4ν κα3 Iγερει τ4ν Θε4ν Iναντον αMτοP Iν θυµῷ Hκρτd. ∆1ν
Iγκαταλεπει E Θε4ς λα4ν παρνοµον κα3 Fπερφανον, Hλλ’ Hντιτσσεται αMτῷ κα3 συντρβει τ4 κρας τAς Fπερηφανεας αMτοP.
Τιµωρα το9 Θεο9 κατG τ8ν Aπερηφνων, C πενα, C δουλεα, C
?σθνεια. Τιµωρα το9 Θεο9 κατG λαο9 Aπερηφνου καI ?σεβο9ς,
B π0λεµος, B >µφ-λιος σπαραγµ0ς, C καταδυνστευσις AπF τυρννων. Τιµωρα το9 Θεο9 κατG λαο9 Aπερηφνου καI ?ποσττου,
C >ξαθλωσις, C παρδοσις ε<ς χε:ρας ?πειν8ς κολαζ0ντων, C
Aποτλεια ε<ς σκληροEς δαµονας. Κα3 τοPτο, 9ξιον κα3 δκαιον.
«Νο1ς γ ρ -ποστ ς -π" το1 Θεο1 ' κτηνδης γ νεται ' δαιµονιδης. Τα0ς σαρκικα0ς .πιθυµ αις &κδοτον *αυτ"ν ποιε0 κα!
µ τρον +δον)ς ο/ γινσκει κα! τ2ν $ρων -ποστατ σας τ)ς φσεως .πιθυµε0 τ2ν -λλοτρ ων...» κατ0 τ4ν Ἅγιον ΓρηγZριον τ4ν
Παλαµ/. Ο8τω τ4ν κτηνωδ8ς ζ8ντα, Gς κτAνος παιδε-ει E κατ’
εKκZνα ΑMτοP ποισας αMτ4ν Πανγιος ΘεZς, κα3 τ4ν δαιµονικQς
διαβιοPντα Gς δαµονα κολζει E ΤρισυπZστατος.
Ὁσκις E λα4ς τοP ΘεοP Iν Hπιστᾳ κα3 πονηρᾳ Iναπεξε τ4ν
ΘεZν, Fπ4 τοP ΘεοP Iπαιδε-θη κα3 Iνεπαχθη. ΑMτ4 καταγρφει C
Ἱερ0 Ἱστορα τοP Ἰσραλ. ΑMτ4 καταγρφει C Ἱστορα τοP Βυζαντου. ΑMτ4 καταγρφει C Ἱστορα τAς Ἑλλδος κατ0 τ4 Iγγ5ς παρελθZν. ΑMτ4 ;δη προκαταγγλεται κα3 δι0 τQν παρZντων Iξελξεων
Gς Μλλον 9φευκτον τοP Hθλου κα µ ὈρθοδZξου το-του λαοP.
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Ἡ θλιβερ0 Ἱστορα τοP ταλαιπ.ρου CµQν Ἔθνους κα3 τQν ΧριστιανικQν λαQν τAς περιοχAς, αD πολιτικα3 των πληγα3, αD Kδεολογικα3
φατραι, E διχασµ4ς κα3 τ4 αDµατοκ-λισµ των κατ0 τ4ν ΒO ΠαγκZσµιον ΠZλεµον κα3 τ0ς κατοπιν0ς δεκαετας, ε>ναι 7λα ?π0τοκα τDς
Ἀπιστας καI τDς ἘκκλησιαστικDς των Ἀποστασας. Ἀππτυσαν
τ4ν Θε4ν, 7πως οD Σταυρωτα3 τ4ν ΜονογενA, κα3 καταπτ-στους
αMτο5ς κατστησεν E Θε4ς Iν.πιον τQν Hνυποσττων IχθρQν των.
Τ4 δ1 µγεθος αMτAς τAς πτ.σεως κα3 καταπτ.σε.ς των µαρτυρεNται
κα3 0π4 αMτ2ν τ2ν κυνικZτητα τQν δηµων των, το5ς Eποους οD <διοι
οD θυσιαζZµενοι λαο3 Iφ-µνησαν κα3 χειροκροτοPν.
Πρ4ς γνQσιν κα3 συµµZρφωσιν, 7σον Fπρχει HκZµη καιρ4ς µετανοας, κατατθεται δειγµατοληπτικQς εKς τ2ν συνχειαν Dστορικ4ν κεµενον, Hποδεικτικ4ν τAς δαιµονικAς κυνικZτητος κα3
BωσφορικAς Hδιαφορας µ1 τ2ν Eποαν οD δυνστες τοP κZσµου
το-του, Στλιν κα3 Τσ.ρτσιλ, καθ.ρισαν τ4 µλλον τQν λαQν 6ξι
µAνας πρν τελει.σῃ E ΠZλεµος, γνωρζοντες οD <διοι Iκ τQν προτρων τ2ν :κβασν του, ο?σα κα3 αMτ2 ;δη συµπεφωνηµνη.
Ὡς συνοικιακο3 παντοπQλες, Στλιν κα3 Τσ.ρτσιλ Iχ.ρισαν τ0
Βαλκνια εKς σφαNρας IπιρροAς Iντ4ς Lλγων λεπτQν. Ἡ Ἱστορικ2
ΚυνικZτης των Hποκαλ-πτεται ε<ς Ὑποµνµατα ὙπηρεσιακG κα3
ε<ς Ἀποµνηµονε-µατα πρωταγωνιστQν, 7πως =σαν E Ἄγγλος Πρωθυπουργ4ς ΟMRνστον Τσ.ρτσιλ, E Πρεσβευτς τAς Μ. Βρετανας εKς
τ2ν Ἑλλδα Ρντζιναλντ Λπερ, E ὙπουργZς ἘξωτερικQν τAς Μ.
Βρετανας Ἄντονι Ἴντεν, κα3 ε<ς µελτας Ἱστορικ8ν, 7πως E Γιουγκοσλβος Πρι ΜZρτσα, E Ἕλλην ΝικZλαος Μρτζος, κα3 9λλοι.
Κατωτρω Hναπαργεται C πολE σηµαντικ µαρτυρα Hπ4 τ0
«Ἀποµνηµονεµατα» τοP Ο;7νστον Τσ.ρτσιλ, 7που Hναγρφεται:
«Τὸ ἀπόγευμα τῆς 9ης Ὀκτωβρίου, προσεγειώθημεν εἰς τὸ ἀεροδρόμιον
τῆς Μόσχας .... Ἡ πρώτη σημαντικὴ σύσκεψις ἔγινε εἰς τὸ Κρεμλῖνο τὸ
ἴδιο βράδυ, ὥρα 10. 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: « Ἄς
ρυθμίσωμεν τὰς ὑποθέσεις μας εἰς τὰ Βαλκάνια. Τὰ στρατεύματά σας
εὑρίσκονται εἰς τὴν Ρουμανίαν καὶ εἰς τὴν Βουλγαρίαν. Ἔχομεν εἰς
τὰς χώρας αὐτὰς συμφέροντα, ἀποστολάς, πράκτορας. Ἄς ὰποφύγομεν τὴν σύγκρουσιν ὲπὶ θεμάτων τὰ ὁποῖα δὲν ἀξίζουν τὸν κόπον. Ὣς
πρὸς ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν Μεγάλην Βρετανίαν καὶ τὴν Ρωσίαν, τί θὰ λέγατε
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διὰ μίαν ὑπεροχὴν κατὰ 90% ὑπὲρ ἡμῶν εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ διὰ μίαν
ἰσοτιμίαν 50% εἰς τὴν Γιουγκοσλαβίαν;»
» Ἐνῶ μετεφράζοντο οἱ λόγοι μου, ἔγραψα εἰς μισὸν φύλλον χάρτου:
Ρουμανία: Ρωσία 90%, οἱ ἄλλοι 10%.
Ἑλλάς: Μεγάλη Βρετανία (ἐν συμφωνίᾳ μὲ τὰς ΗΠΑ) 90%,
Ρωσία 10%.
Γιουγκοσλαβία: 50% καὶ 50%.
Οὐγγαρία: 50% καὶ 50%.
Βουλγαρία: Ρωσία 75% καὶ οἱ ἄšοι 25%.
»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 συμφωνίας, καὶ μοῦ τὸ ἐπέστρεψεν.
»Τὰ πάντα ἐρρυθμίσθησαν εἰς ἐλάχιστον χρονικὸν διάστημα, ὀλιγότερον ἀπὸ ὅ,τι χρειάζεται κανείς διὰ νὰ γράψῃ τὰ ἀνωτέρω.....
Ἐπηκολούθησε μακρὰ σιωπή. Τὸ χαρτὶ μὲ τὴν μπλὲ γραμμὴ παρέμενε εἰς τὸ μέσον τοῦ τραπεζίου.
» Τελικῶς, εἶπον: «Δὲν θὰ κρίνουν κάπως κυνικὸν ἐκ μέρους μας
νὰ ρυθμίζωμε, κατά τρόπον τόσο πρόχειρον καὶ ὑπεροπτικόν, αὐτά
τὰ προβλήματα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἐξαρτᾶται ἡ τύχη ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων; Ἄς τὸ κάψωμεν αὐτὸ τό χαρτί».
« Ὄχι, κράτησέ το», εἶπεν ὁ Στάλιν».
(Οὐΐνστον Τσώρτσιλ «Ἀπομνημονεύματα», τόμ. 6, βιβλ. 1, σελ. 202-203).
Μ1 αMτZν τ4ν κυνικZν, Hδιφορον κα3 Hνε-θυνον τρZπον, εKς
περγελον το9 ΣατανJ, οD Hδιφοροι πρ4ς τ0 ΘεNα Hνε-θυνοι
Χριστιανικο3 λαο3 τQν Βαλκανων περιπεσον εKς Iµφυλους πολµους κα3 περιAλθον εKς Hπολυταρχικ0, τυραννικG καθεστ8τα
θεσµοθετηµνης Ἀθε7ας Iπ3 πολλ0 :τη. Κατστησαν δαιµον0πληκτοι ?δελφοφονιδες καI πατροκτ0νοι. Ἐπτ.χευσαν κα3
Iπενασαν κα3 @ς κ9νες ?πθανον. Ἐδωξαν κα3 Iξεδι.χθησαν
κα3 Gς ξνοι µακρ0ν τAς πατρδος τ0 Lστ/ των HφAκαν. ∆ιZτι δHν
=θλησαν νG κυβερνηθο9ν AπF το9 Θεο9 κα3 Jθτησαν τ0 δικαι.µατα τοP Κυρου. Ε>ναι Hναµφβολον κα3 HναπZφευκτον 7τι, ΛΑΟΣ
Ο ΟΠΟΙΟΣ ∆ΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΘΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΘΑ
ΚΥΒΕΡΝΗΘΗ ΑΠΟ ΤΥΡΑΝΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΑΤΑΝΑ.

ΠJσα γGρ >λευθερα >κ Θεο9 καI µακρGν το9 Θεο9 πJσα τυραννα.
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ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΩΝ

ΛΟΓΟΣ ΟΦΕΛΙΜΟΣ Κ ΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ
Τ Ο Υ Α Β Β Α Μ Α Κ Α ΡΙ Ο Υ Τ Ο Υ Α Ι Γ ΥΠ Τ Ι ΟΥ
Πορευόµενός τις τῶν Ἁγίων Πατέρων ἐν τῇ ἐρήµῳ, ἠκολούθησεν αὐτῷ
Ἄγγελος Κυρίου, καὶ λέγει τῷ γέροντι, «Εὐλόγησον, Πάτερ Ἅγιε». Ὁ
δὲ γέρων, λογισάµενος ὅτι µοναχός ἐστιν ἀπὸ τῆς ἐρήµου, στραφεὶς πρὸς
αὐτὸν εἶπεν· «Ὁ Θεὸς συγχωρήσει σοι, τέκνον». Ὁδεύσαντες οὖν ὀλίγον διάστηµα, κατανοήσας αὐτοῦ ὁ µοναχὸς τὴν θεωρίαν καὶ τὸ σχῆµα,
λέγει πρὸς αὐτόν· «Βλέπω σε τέκνον καὶ ἐξίσταµαι· τὶ σου ἡ αὕτη θαυµαστὴ θεωρία, καὶ τοῦ εἴδους ἡ καλλονή; Οὐ γὰρ εἶδον τοιαύτην εὐµορφίαν ἐν τῷ Κόσµῳ εἰς ἄνθρωπον, καὶ λογίζοµαι µήπως οὐκ εἶ ἄνθρωπος,
καὶ διὰ τοῦτο ὁρκίζω σε εἰς τὸν Θεὸν τοῦ Οὐρανοῦ, εἰπέ µοι τὸ ἀληθές».
Τότε ποιήσας ὁ Ἄγγελος τῷ Μοναχῷ µετάνοιαν, λέγει· «Εὐλόγησον,
Πάτερ· ἐγὼ ὡς ὁρᾷς οὐκ εἰµὶ ἄνθρωπος, ἀλλὰ Ἄγγελος καὶ ἦλθον διδάξαι σε µυστήρια ἃ οὐ γινώσκεις καὶ ἐπιθυµεῖς µαθεῖν· λοπόν, ἐρώτησόν
µε, εἴ τι βούλει, καὶ ἐγὼ ἀποκρίνοµαί σοι».
Τότε ὁ γέρων ποιήσας τῷ Ἀγγέλῳ µετάνοιαν, λέγει· «Εὐχαριστῶ σοι,
Κύριε, ὅτι ἔπεµψάς µοι ὁδηγόν, ἵνα διδάξῃ µε, ἃ οὐκ ἐπίσταµαι, καὶ ἃ
ἐπιθυµῶ µαθεῖν ἀπόκρυφα καὶ ἄρρητα µυστήρια».
Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Ἄγγελος εἶπε· «Λοιπὸν, ἐρώτησον, Πάτερ Ἅγιε·»
καὶ ἀποκριθεὶς ὁ γέρων, λέγει· «Εἰπέ µοι, Ἅγιε Ἄγγελε, ἐάν γνωρίζωσιν
ἀλλήλους οἱ ἄνθρωποι εἰς τὸν αἰώνιον Κόσµον ἐκεῖνον οἱ κεκοιµηµένοι».
Καὶ εἶπεν ὁ Ἄγγελος· «Ἄκουσον, Πάτερ Ἅγιε, ὡς εἰς τὸν κόσµον τοῦτον οἱ
ἄνθρωποι ἀφ’ ἑσπέρας κοιµῶνται ἕως πρωΐ, καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἀνίστανται καὶ τοὺς χθὲς γνωρίζωσι, καὶ χαιρετῶσι, καὶ συνοµιλοῦσι, καὶ πολλάκις
καθεζόµενοι συνευφραίνονται, καὶ ἐρωτᾷ εἷς τὸν ἕτερον, τοιουτρόπως γίνεται καὶ εἰς ἐκεῖνον τὸν κόσµον. Εἷς τὸν ἕτερον γνωρίζει, καὶ συνευφραίνεται καὶ συνοµιλεῖ, ὥσπερ γὰρ ὑπάγει τις εἰς τὴν ἀγοράν, καὶ ἐκεῖ βλέπει
ἄρχοντας καὶ πτωχούς, καὶ ἐρωτᾷ, τίς ἐστιν οὗτος, καὶ τίς ἐστιν ἐκεῖνος;
καὶ δι᾿ ἐρωτήσεως µανθάνει. Καὶ οὓς οὐκ εἶδὲ ποτε, τοιουτοτρόπως γίνεται
καὶ ἐκεῖ. Λέγω δὲ, οἱ δίκαιοι· οἱ δὲ ἁµαρτωλοί, καὶ τοῦτο ἐστέρηνται».
Τότε λέγει ὁ γέρων· «Εἰπέ µοι καὶ τοῦτο παρακαλῶ· µετὰ τὸν χωρισµὸν
τῆς ψυχῆς ἐκ τοῦ σώµατος, τὶ γίνεται; καὶ διατὶ γίνονται τὰ Μνηµόσυνα
τῶν τεθνεώτων;» Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἄγγελος εἶπεν· «Ἄκουσον, Πάτερ Ἅγιε.
Μετὰ τὸ χωρισθῆναι τὴν ψυχὴν ἐκ τοῦ σώµατος, λαµβάνουσιν αὐτὴν οἱ
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Ἅγιοι Ἄγγελοι µετὰ τὴν τρίτην ἡµέραν καὶ ἔρχονται εἰς τὸν οὐρανόν, ἵνα
προσκυνήσῃ τὸν Κύριον ἡµῶν Ἰησοῦν Χριστόν. Ἀπὸ τῆς γῆς δὲ ἕως τὸν
οὐρανὸν ὑπάρχει κλίµαξ, καὶ κάθε σκαλώνιον ἔχει τάγµα δαιµόνων, οἵτινες λέγονται τελώνια, καὶ ἀπαντῶσι τὴν ψυχὴν ἐκείνην τὰ πονηρὰ πνεύµατα, καὶ φέρουσι τὰ χειρόγραφα αὐτῆς, καὶ δεικνύουσι τοῖς Ἀγγέλοις αὐτά,
λέγοντες: « Τὴν δεῖνα ἡµέραν, καὶ εἰς τὰς τόσας τοῦ δεῖνα µηνός, ἐποίησεν αὕτη ἡ ψυχὴ τόδε· ἢ ἔκλεψεν, ἢ ἐπόρνευσεν, ἢ ἐµοίχευσεν, ἢ ἐµαλακίσθη, ἢ ἐψεύσατο, ἢ ἐσυµβούλευσεν ἄνθρωπον εἰς κακὸν ἔργον »· καὶ
πᾶν εἴ τι ἄλλο κακὸν ἐποίησεν, πάντα δεικνύουσι τοῖς Ἀγγέλοις.
» Τότε δεικνύουσι καὶ οἱ Ἄγγελοι εἴ τι ἀγαθὸν ἐποίησεν ἡ ψυχὴ ἐκείνη,
ἢ ἐλεηµοσύνην, ἢ προσευχήν, ἢ λειτουργίας, ἢ νηστείας, ἢ ἄλλο τι ἀγαθὸν
πεποίηκεν. Καὶ ἀντισταθµίζουσιν οἱ Ἄγγελοι καὶ οἱ δαίµονες· καὶ ἐάν
εὑρεθῇ τι ἀγαθὸν περισσότερον, ἁρπάζουσιν αὐτὴν οἱ Ἄγγελοι, καὶ ἀναβαίνουσιν εἰς ἕτερον σκαλώνιον, καὶ τρίζουσι τοὺς ὀδόντας αὐτῶν οἱ δαίµονες ὡς ἄγριοι κύνες, καὶ βιάζονται ἵνα ἁρπάσωσι τὴν ἐλεεινὴν ἐκείνην
ψυχὴν ἐκ τῶν χειρῶν τῶν Ἀγγέλων. Ἡ δὲ ψυχὴ συστέλλεται, καὶ τρόµος
συνέχει αὐτήν, καὶ ὡς δῆθεν κρύπτεται εἰς τοὺς κόλπους τῶν Ἀγγέλων.
Καὶ γίνεται µεγάλη διάλεξις, καὶ µέγας θόρυβος, ἕως οὗ ἐλευθερώσωσι
τὴν ἐλεεινὴν ψυχὴν ἐκείνην ἐκ τῶν χειρῶν τῶν δαιµόνων ἐκείνων. Καὶ
πάλιν ἀνέρχονται εἰς ἕτερον σκαλώνιον, καὶ ἐκεῖ εὑρίσκουσιν ἄλλο τελώνιον δεινότερον καὶ ἀγριότερον. Καὶ ἐνταῦθα πάλιν γίνεται πολλὴ
ὄχλησις καὶ ταραχὴ µεγάλη καὶ ἀνεκδιήγητος, τίς νὰ λάβῃ τὴν ἐλεεινὴν
ἐκείνην ψυχήν. Καὶ κραυγάζοντες οἱ δαίµονες ἐλέγχουν τὴν ψυχὴν ἐκείνην, φόβον ποιοῦντες οἱ δαίµονες αὐτῇ, καὶ λέγοντες· « Ποῦ πορεύῃ; οὐκ
εἶ σὺ ὁ πορνεύσας καὶ καταµολύνας τὸ Ἅγιον Βάπτισµα; οὐκ εἶ σὺ ὁ µολύνας τὸ Ἀγγελικὸν σχῆµα; ποῦ νῦν ὑπάγεις; ἀπόστρεφε εἰς τὰ ὀπίσω·
ἀπόστρεφε εἰς τὰ κάτω· ἀπόστρεφε εἰς τὸν σκοτεινὸν Ἅδην· ἀπόστρεφε
εἰς τὸ πῦρ τὸ ἐξώτερον· ἀπόστρεφε εἰς τὸν σκώληκα τὸν ἀκοίµητον».
» Τότε εἰ ἔστιν ἐκείνη ἡ ψυχὴ καταδικασµένη, ὑποστρέφουσιν αὐτὴν
οἱ πονηροὶ δαίµονες ὑποκάτω τῆς γῆς, εἰς τόπον σκοτεινόν καὶ ὀδυνηρόν, καὶ οὐαὶ τῇ ψυχῇ ἐκείνῃ· οὐαὶ τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ ἐν ᾗ ἐγεννήθη ὁ
ἄνθρωπος ἐκεῖνος. Καὶ τίς διηγήσεται, Πάτερ Ἅγιε, τὴν ἀνάγκην ἐκείνην, ἣν ἔχουσιν αἱ καταδικασθεῖσαι ψυχαὶ εἰς τὸν τόπον ἐκεῖνον;
» Εἰ δὲ εὑρεθῇ ἡ ψυχὴ καθαρὰ καὶ ἀναµάρτητος, ἀνέρχεται µετὰ τοιαύτης χαρᾶς ἐν τῷ Οὐρανῷ, καὶ συναπαντῶσιν αὐτὴν οἱ Ἄγγελοι µετὰ
λαµπάδων καὶ θυµιαµάτων, καὶ ἀσπάζονται αὐτήν. Εἶτα ἀπέρχονται
εἰς τὸν ∆εσποτικὸν Θρόνον καὶ προσκυνεῖ τὸν Κύριον καὶ Θεὸν ἡµῶν
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Ἰησοῦν Χριστόν. Καὶ τότε βλέπει τοὺς χορούς τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων,
τῶν Ἁγίων Μαρτύρων, τῶν Ἁγίων Πατέρων, τὰ Ἐννέα Τάγµατα τῶν
Ἁγίων Ἀγγέλων, τὴν λαµπρότητα ἐκείνην τὴν ἄρρητον, καὶ ἀκούει τὴν
Ἀγγελικὴν ἐκείνην µελῳδίαν καὶ τὸ κάλλος τὸ ἀµήχανον.
» Ἠρώτησας δὲ καὶ περὶ τῶν Μνηµοσύνων, πῶς, καὶ διατὶ ἐπιτελοῦνται. Λοιπὸν ἄκουσον, Πάτερ Ἅγιε· τὰ τρία γίνονται ἐπειδή, ὡς εἴποµεν ἕως τὰς τρεῖς ἡµέρας, οὐκ ἀνέρχεται ἡ ψυχὴ εἰς προσκύνησιν, διά
τοῦτο ποιοῦνται ὥσπερ δωρεά, πεµποµένη εἰς τὸν Κύριον ὑπὲρ τῆς ψυχῆς
ἐκείνης. Καὶ µετὰ τὴν προσκύνησιν ἐπιστρέφουσιν αὐτὴν οἱ Ἄγγελοι ἐν
τῇ γῇ, καὶ ὑποδεικνύουσιν αὐτῇ τοὺς τόπους ἔνθα περιῆν ἐν τῇ ζωῇ αὐτῆς,
καὶ ἀναθυµίζουσιν αὐτῆς τὰς πράξεις αὐτῆς, τάς τε πονηρὰς καὶ ἀγαθάς,
λέγοντες· «ὧδε ἔκλεψας, ἐκεῖ ἐπόρνευσας, ὧδε κατελάλησας, ἐκεῖ ἐµαλακίσθης, ὧδε ἐφόνευσας, ἐκεῖ ἐπιόρκησας· ὧδε ἠδίκησας, ἐκεῖ ἐβλασφήµησας· ὧδε ἐτόκευσας, ἐκεῖ ἐµέθυσας· ὧδε ἐµαχίσω, ἐκεῖ ἐσκανδάλισας ·»
εἶτα πάλιν τὰ ἀγαθά· «ὧδε ἐποίησας ἐλεηµοσύνην, ἐκεῖ ἐνήστευσας, ὧδε
ἐµετάνησας· ἐκεῖ λειτουργίας, ὧδε παράκλησιν, ἐκεῖ ἀγρυπνίας, ὧδε προσευχήν, ἐκεῖ γονυκλυσίας, ὧδε στάσιµον, ἐκεῖ ἐγκράτειαν ». Καὶ οὕτω
ποιοῦντες ἕως τῆς ἐννάτης ἡµέρας. Καὶ τῇ ἐννάτῃ ἡµέρᾳ, ἀνέρχεται
πάλιν εἰς προσκύνησιν, ὥσπερ καὶ τῇ τρίτῃ. Τὰ δὲ Μνηµόσυνα πέµπονται ἐνθύµησις ὑπὲρ τῆς ψυχῆς εἰς τὸν Κύριον, ὅπως ὑποδεχθῇ αὐτὴν ἐν
ἱλέῳ ὅµµατι · καὶ διὰ τοῦτο γέγραπται ἴσως «ἔχει τινά πρὸς ὠφέλειαν»,
ἐπειδὴ πολλὰ ὡφελοῦσι τὴν ψυχὴν αἱ ἐλεηµοσύναι καὶ αἱ Λειτουργίαι καὶ
τὰ Μνηµόσυνα· δύνανται γὰρ αὗται ἐκβαλεῖν ψυχὴν ἀπὸ κόλασιν.
» Μετὰ δὲ τὴν δευτέραν προσκύνησιν, πάλιν φέρουσιν αὐτὴν οἱ Ἄγγελοι ἐν τῷ κόσµῳ· δεικνύουσιν αὐτῇ τὸν Παράδεισον, τὸν Ἐλεῶνα, τὸν
κόλπον τοῦ Ἀβραάµ, τὰς σκηνάς, καὶ τὰς ἀναπαύσεις τῶν ∆ικαίων. Καὶ
ὅταν ἴδῃ τὴν χαρὰν ἐκείνην τὴν ἄφατον, παραµυθεῖται, καὶ χαίρεται, καὶ
δέεται τῶν Ἀγγέλων, ἵνα κατασκηνώσωσιν αὐτὴν µετὰ τῶν ∆ικαίων.
Ἔπειτα δὲ δεικνύουσιν αὐτῇ καὶ τὰς κολάσεις τῶν ἁµαρτωλῶν, λέγοντες·
«Οὗτὸς ἐστιν ὁ πύρινος ποταµός· οὗτὸς ἐστιν ὁ σκώληξ ὁ ἀκοίµητος·
τοῦτὸ ἐστι τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον, καὶ τοῦτο τὸ ἐσώτερον· οὗτὸς ἐστιν
ὁ βρυγµὸς τῶν ὀδόντων» καὶ καθεξῆς ὅλας τὰς κολάσεις τῶν ἁµαρτωλῶν.
» Οὐκ ἔστι, Πάτερ Ἅγιε, ἄλλη δριµυτάτη κόλασις καὶ φοβερωτάτη, ὡς
τοῦ πόρνου καὶ τοῦ κλέπτου· ἐξαιρέτως τοῦ πόρνου Μοναχοῦ, καὶ τῆς
Μοναχῆς, τοῦ πόρνου Ἱερέως καὶ τῆς Πρεσβυτέρας. Μετὰ δὲ τὸ θεωρῆσαι
ταῦτα πάντα, ἀναφέρεται πάλιν εἰς προσκύνησιν τῇ τεσσαρακοστῇ
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ἡµέρᾳ. Καὶ διά τοῦτο γίνονται τὰ Μνηµόσυνα τῶν τενθεώτων, ἐπειδὴ
µέλλει ἡ ψυχὴ τῇ τεσσαρακοστῇ ἡµέρᾳ λαβεῖν τὴν ἀπόφασιν, καὶ ἀπελθεῖν ὅπου βούλεται ὁ Θεάνθρωπος Θεός, κατὰ τὰ ἔργα καὶ τὴν πρᾶξιν,
ἣν ἔπραξεν ἐν τῷ κόσµῳ τούτῳ, καὶ ἀποκαθίσταται ἡ ψυχή ἔνθα βούλεται ὁ Κύριος, ἕως τῇ ἡµέρᾳ τῆς ἀναστάσεως, ἵνα ἀναστηθῇ καὶ τὸ
σῶµα καὶ ἀπολαύει κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ».
Τότε στενάξας ὁ γέρων, καὶ δακρύσας πικρῶς, εἶπεν· «Οὐαὶ τῇ ἡµέρᾳ
ἐκείνῃ ἧ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος». Λέγει αὐτῷ ὁ Ἄγγελος, «Ναὶ
τίµιε γέρων, ὁ ἁµαρτωλὸς λέγω, ὁ δὲ δίκαιος «µακαρία ἡ ἡµέρα καὶ ἡ
ὥρα ᾗ ἐγεννήθη».
Τότε λέγει ὁ γέρων· «Παρακαλῶ σε, εἰπέ µοι καὶ τοῦτο· ἔχει τίποτε
ἄνεσιν ὁ ἁµαρτωλός, ἢ τέλος ἡ κόλασις αὐτοῦ;» Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἄγγελος εἶπεν· «Οὐχὶ Πάτερ ἅγιε, οὔτε ἡ Βασιλεία τῶν ∆ικαίων ἔχει τέλος,
οὔτε ἡ Κόλασις τῶν Ἁµαρτωλῶν. Ἐὰν ἔπαιρνὲ τινας κατὰ χιλίους χρόνους ἕνα κόκκον ἄµµον ἀπὸ τῆς θαλάσσης καὶ νὰ µετέθετε αὐτόν, ἢθελεν ἔχει ἐλπίδα ἵνα τελειωθῇ· ἡ δὲ τῶν ἁµαρτωλῶν κόλασις τέλος οὐκ
ἔχει».
Λέγει ὁ γέρων· «Παρακαλῶ εἰπέ µοι καὶ τοῦτο· ποῖοι Ἅγιοὶ εἰσι
σπλαγχνικώτεροι εἰς τὸν ἄνθρωπον, ἵνα παρακαλῇ αὐτοὺς ὁ ἐλεεινὸς
ἄνθρωπος, ἵνα πρεσβεύωσιν ὑπέρ αὐτοῦ;» Καὶ ἀποκριθείς ὁ Ἄγγελος,
λέγει· «Ὅλοι οἱ Ἅγιοι εὔσπλαγχνοὶ εἰσιν εἰς ὑµᾶς τοὺς ἀνθρώπους, καὶ
εὐγνώµονες· ἀλλ᾿ ὑµεῖς οἱ ἄνθρωποι ὡς ἀγνώµονες καὶ ἀχάριστοι ποιεῖτε
αὐτούς καὶ ὀργίζονται ἐφ᾿ ὑµᾶς· καὶ γὰρ οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι ἔχουσι πολλὴν
εὐσπλαγχνίαν εἰς τὸν ἄνθρωπον· ἐπειδή ἕνεκεν τῆς σωτηρίας τῶν
ἀνθρώπων, εἶδον καὶ αὐτοὶ τὰ παράδοξα τοὺ Θεοῦ. Πλὴν τούτων, ἡ
Κυρία ἡµῶν καὶ ∆έσποινα Θεοτόκος, κήδεται πλέον τὸ τῶν ἀνθρώπων
γένος. Ἔπρεπε, Πάτερ Ἅγιε, τὸν ἄνθρωπον ἀνεξάλειπτον ἔχειν τὸ
ὄνοµα αὐτῆς ἐκ τοῦ στόµατος αὐτοῦ· ἀλλ᾿ ὁ διάβολος ἠπάτησεν αὐτὸν
καὶ ἀχάριστος ἐγεγόνει· διά γὰρ τὴν πρεσβείαν αὐτῆς καὶ ἱκεσίαν, ἵσταται ὁ κόσµος µέχρι τὴν σήµερον. Κατεφρόνησαν οἱ ἄνθρωποι τὸν Θεόν,
καὶ τοὺς Ἁγίους, κατεφρόνησε καὶ ὁ Θεὸς αὐτούς, καὶ οἱ Ἅγιοι».
Πάλιν λέγει ὁ γέρων· «Εἰπὲ µοι, Ἅγιε Ἄγγελε, ποῖον ἁµάρτηµα
ὑπάρχει µεγαλύτερον τῶν ἁµαρτιῶν;» Καὶ ἀποκριθείς ὁ Ἄγγελος εἶπε·
«Πᾶσα ἁµαρτία, τίµιε γέρων, χωρίζει τὸν ἄνθρωπον ἐκ τοῦ Θεοῦ, ἡ δὲ
µνησικακία καὶ ἡ βλασφηµία, κυριεύει ὃλων τῶν ἁµαρτιῶν· αὗται γὰρ
καὶ µόναι ἱκαναὶ εἰσιν καταβιβάσαι τὸν ἄνθρωπον εἰς πέταυρον ἃδου,
εἰς τὰ καταχθόνια γῆς καὶ θαλάσσης».
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Καὶ πάλιν ὁ γέρων· « Ποῖον ἁµάρτηµα πλέον τῶν ἄλλων µισεῖ ὁ
Θεός;» Καὶ ὁ Ἄγγελος· «Τὴν κενοδοξίαν· αὕτη µόνη, ὅλον τὸν κόσµον
ἀπώλεσε, ὅτι δι᾿ αὐτῆς ὁ πρωτόπλαστος Ἀδάµ ἐξόριστος τοῦ Παραδείσου γέγονε· δι᾿ αὐτῆς ὁ πρωτοστάτης τῶν δαιµόνων ἀπώλετο, δι᾿ αὐτῆς
ὁ Φαρισαῖος τοὺς κόπους ἀπώλεσεν. Ὁ γὰρ ἄνθρωπος, ἐάν πέσῃ εἰς
τοιοῦτον πάθος δύσκολὸν ἐστιν ἐγερθῆναι».
Τότε λέγει ὁ γέρων· «Ποῖοι ἄνθρωποι κολάζονται πλέον τῶν ἄλλων;»
Λέγει ὁ Ἄγγελος· «Εἶπόν σοι, ὁ πόρνος καὶ ὁ βλάσφηµος· πλὴν λέγω
σοι καὶ τοῦτο, ὅτι ὑποκάτω πάντων τῶν κολάσεων, ὑπάρχει κόλασις
δεινὴ καὶ πονηρά, καὶ καλεῖται ἀφάνεια· ἐκεῖ κολάζονται οἱ Ἱερεῖς οἱ
πόρνοι, καὶ οἱ Μοναχοὶ καὶ αἱ Μοναχαὶ αἱ πορνεύουσαι. ∆ιό, τίµιε
γέρων, τὸ πεσὸν τάγµα, µέλλει ἀνακαινισθῆναι ἀπὸ τοὺς καλοὺς Ἱερεῖς
καὶ Μοναχούς, καὶ εἰς µεγάλην τιµὴν ἀχθῆναι. Λοιπὸν, οἱ πονηροὶ καὶ
κακοὶ Μοναχοί, εἰς µεγάλην ἀτιµίαν καὶ κόλασιν ἀποπέµπονται, ὡς καὶ
οἱ Ἱερεῖς οἱ παραβαίνοντες τοὺς Θείους Νόµους. Καὶ οἱ δεχόµενοι παρανόµους ἕνεκεν δώρων, καὶ οἱ καταφρονοῦντες τὴν ἀκολουθίαν αὐτῶν,
ἕνεκεν κοσµικῶν καὶ βιωτικῶν φροντίδων, ἐν µιᾷ γὰρ ἀκολουθίᾳ λόγον
δῶσαι ἔχουσι τῷ Θεῷ. Περὶ δὲ τῶν µεθυόντων ἱερέων, τὶ εἲπω καὶ τὶ
λαλήσω; οὐαὶ αὐτοῖς ὅτι δεινή κόλασις αὐτούς ἀναµένει».
Τότε λέγει ὁ γέρων· «Εἰπέ µοι καὶ τοῦτο παρακαλῶ· οἱ καταφρονοῦντες τὴν ἁγίαν Κυριακήν, ἔχουσι τίποτες ἄνεσιν ἐκεῖ;» Καὶ ἀποκριθείς ὁ Ἄγγελος εἶπεν· «Οὐαὶ αὐτοῖς, γέρων, ὅτι φρικτή κόλασις
δέχεται αὐτούς. Εἴ τις καταφρονεῖ τὴν ἁγίαν Κυριακήν, τὸν Κύριον καταφρονεῖ, καὶ ὁ Κύριος καταφρονεῖ αὐτόν. Ἡ γὰρ Κυριακἠ ἡµέρα, ὁ
Κύριός ἐστιν. Καὶ ὅστις τιµᾷ αὐτήν, τὸν Κύριον τιµᾷ. Εἴ τις πάλιν τιµᾷ
τὴν µνήµην τῶν Ἁγίων, καὶ ἑορτάζει τὰς µνήµας τῶν Ἁγίων, βοηθεῖται
ὑπ᾿ αὐτῶν, ὅτι µεγάλην παρρησίαν ἔχουσι πρὸς τὸν Θεὸν καὶ εἲ τι δ᾿ ἂν
αἰτήσωσι παρέχει αὐτοῖς ὁ Κύριος. Ἀλλ᾿ οἱ ἄνθρωποι ἀπεδίωξαν τὸν
φόβον τοῦ Θεοῦ ἀπ᾿ αὐτῶν, καὶ οὔτε τὸν Θεὸν ἔχουσι φίλον, οὔτε τινὰ
τῶν Ἁγίων, ἀλλ᾿ ἐκολλήθησαν µόνον τοῖς βιωτικοῖς καὶ κοσµικοῖς πράγµασιν τοῖς ἀπολλυµένοις καὶ φθειροµένοις, καὶ οὐαὶ αὐτοῖς. Γίνωσκε,
τίµιε γέρων, ὅτι πᾶς ἄνθρωπος ἢ ἱερεύς, ἢ µοναχός, ἢ κοσµικός, ἢ ἰδιώτης, ὃς οὐ τιµᾷ τὴν ἁγίαν Κυριακήν, Θεοῦ πρόσωπον οὐ θεωρεῖ, οὐδὲ
ἔχει ἐλπίδα σωτηρίας».
»Νῦν οὖν, τίµιε γέρων, εἴ τι βούλει, ἐρώτησόν µε, ὅτι ὥρα ἐστὶν τοῦ
πορευθῆναι µε ἐν τῷ οὐρανῷ ποιῆσαι τὴν παράστασιν τοῦ Κυρίου µου ».
Τότε στενάξας ὁ γέρων, καὶ δακρύσας πικρῶς, εἶπεν· « Οὐαὶ ἡµῖν, ἰδοὺ
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ὁ καλὸς δοῦλος τοῦ Κυρίου µου, Ἄγγελος ὤν ἂϋλος, καὶ ἀναµάρτητος, ἐν
βίᾳ ὑπάρχει τοῦ δοῦναι τὴν δοξολογίαν τῷ Κυρίῳ· ἡµεῖς δε οἱ ὑλικοὶ καὶ
ἁµαρτωλοὶ οὐ φροντίζοµεν, ἀλλά καταφρονοῦµεν τῆς σωτηρίας ἡµῶν ».
Τότε λέγει ὁ γέρων· «Παρακαλῶ σε, εἶπέ µοι, ποία προσευχή ἁρµόζει
τῷ Μοναχῷ;» Καὶ εἶπεν αὐτῷ· «Εἰ ἔστι γραµµατοφόρος ὁ ἄνθρωπος,
τοῦ ∆αβίδ οἱ Ψαλµοί· εἰδ᾿ οὐ, τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν µε τὸν ἁµαρτωλόν». Αὕτη ἡ εὐχὴ δυνατωτέρα ὑπάρχει καὶ εὐκολωτέρα, καὶ γὰρ πολλοὶ γραµµατοφόροι κατέλιπον πάντα καὶ ταύτην τὴν
εὐχὴν ἐκράτησαν καὶ ἐσώθησαν. Αὐτὴν γὰρ δύνανται κρατῆσαι, καὶ νέοι,
καὶ γέροντες, καὶ ἄνδρες, καὶ γυναῖκες, καὶ µοναχοί, καὶ µοναχαί, καὶ
εὐµαθεῖς, καὶ ἀµαθεῖς, καὶ ἔµπειροι καὶ ἄπειροι. Ὁ βουλόµενος σωθῆναι,
ταύτην κρατείτω ἐν ἡµέρᾳ καὶ νυκτί, ἐν κελλίῳ καὶ ἐν ὁδῷ, ἱστάµενός τε
καὶ καθεζόµενος. Κἂν ὁδεύη, κἂν ἐργάζεται, ταύτην κρατείτω µετὰ προθυµίας καὶ πόθου, ἱκανὴ γὰρ ὑπάρχει παντὶ τῷ βουλοµένῳ σωθῆναι».
Καὶ πάλιν εἶπεν ὁ γέρων· « ἐπειδή διδάξαι µε ἦλθες τὸν ἁµαρτωλόν,
δέοµαί σου, εἰπέ µοι καὶ τοῦτο· «Ἐάν εὑρεθῇ τις ἄνθρωπος ἁµαρτωλὸς
καὶ διδάξῃ ἕτερον, καὶ ἐκβάλῃ αὐτὸν ἀπὸ ἁµαρτίας, καὶ δείξῃ αὐτῷ ὁδὸν
ἀγαθήν, ἔχει τίποτες µισθόν;» Λέγει αὐτῷ ὁ Ἄγγελος· «Ὅστις διδάξει
ἕτερον καὶ ἐκβάλει αὐτὸν ἀπὸ ἁµαρτίας, καὶ δείξῃ αὐτῷ ὁδὸν ἀγαθήν,
ἔσωσεν ἑαυτόν, καὶ τὴν ἐκείνου ψυχὴν ἐξέβαλεν ἀπὸ τὴν Κόλασιν.
Οὕτως καὶ ὁ συµβουλεύων κακῶς τινα, οὐ µόνον ἐκεῖνον ἀπολύει, ἀλλὰ
καὶ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν παραδίδει τῷ ∆ιαβόλῳ. Λοιπὸν οὐκ ἔστι δεινοτέρᾳ ἁµαρτίᾳ, ὡς τό συµβουλεῦσαι ἄνθρωπον εἰς κακὸν ἔργον, οὕτω δὲ ἀγαθόν, ὡς τό
συµβουλεῦσαι εἰς ἀγαθόν» .
Ταῦτα εἰπὼν ὁ Ἄγγελος, κλίνας τὴν κεφαλὴν πρὸς τὸν γέροντα, εἶπεν αὐτῷ, «Εὐλόγησον, Πάτερ Ἅγιε, συγχώρησόν µοι». Τότε
πεσὼν ὁ γέρων προσεκύνησεν αὐτῷ λέγων·
«Πορεύου ἐν εἰρήνῃ, παράστηθι τῇ Ἁγίᾳ
Τριάδι, καὶ πρέσβευε ὑπέρ ἐµοῦ».
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, Ὁ Ἅγιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος
†19 Ἰανουαρίου
δοξάζων καὶ εὐλογῶν τὸν Θεὸν εἰς τοὺς
αἰῶνας. Ἀµήν.
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ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 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 θυγατρός Ἰωάννου καί Μαρίας Κυράννη, ἡ ὁποία ἔλαβε τό ὄνομα Δέσποινα.
Ἀνάδοχος παρέστη ἡ Παρασκευή Ζιάγκα.

Τό Σάββατον 10 Ὀκτωβρίου 2010, ἐτέλεσε τήν Βάπτισιν τῆς Μαρίας, θυγατρός τοῦ Ἀλεξάνδρου
Γκαϊντατζῆ καί τῆς Βαρβάρας
Γαλλίδου.
Ἀνάδοχος παρέστη ἡ
Βασιλική
Γαλλίδου.

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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ΕΚ∆ΗΜΙΑΙ ΟΡΘΟ∆ΟΞΩΝ ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟΝ
ΑΒΕΡΚΙΑ ΜΟΝΑΧΗ

Τήν 9ην Σεπτεμβρίου 2010, ἡμέραν Τετάρτην,
μνήμην τῶν Ἁγίων Προπατόρων Ἰωακείμ καί
Ἄννης, ἐκοιμήθη ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ὑπεραγίας
Θεοτόκου Πευκοβουνοϊατρίσσης Κερατέας Ἀττικῆς, ἡ ὁσιωτάτη Μοναχή Ἀβερκία, κατά κόσμον
Ἄννα Ράχου, ἐκ Πυργετοῦ Λαρίσης.
Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία ἐψάλη ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης τήν ἑπομένην,
ἡμέραν Πέμπτην, εἰς τό Ἱερόν Ἡσυχαστήριον
Ἁγίου Γεωργίου Ντάρδεζας Κερατέας, ὅπου
συνήθιζε νά ἐκκλησιάζεται κατά τά τελευταῖα ἔτη, λόγῳ τοῦ ὅτι,
μετά τό Σχίσμα τῶν Νεοεικονομάχων τό 1995, εἰς τήν Μονήν της
ἐπικρατεῖ καθεστώς ἀπαγορεύσεως τῆς εἰσόδου καί πάσης ἱεροπραξίας εἰς τούς Ὀρθοδόξους 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
1930. Οἱ γονεῖς της ὠνομάζοντο Ἀχιλλέας καί Εὐανθία Εἰς τούς σκληρούς
διά τήν Ἐκκλησίαν ἐκείνους χρόνους ἐτάχθη εἰς τήν ὑπηρεσίαν τῶν κληρικῶν τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος. Εἰς ἡλικίαν 38 ἐτῶν, μέ τήν στερρεάν ἀπόφασιν
τῆς ἀποταγῆς, ἄφησε τόν κόσμον καί προσῆλθεν εἰς τήν ὑπό τοῦ ἁγίου πατρός Ματθαίου Καρπαθάκη ἱδρυθεῖσαν Ἱ. Μ. Παναγίας, ὅπου ἐκάρη Μοναχή καί ἔλαβε τό Μέγα καί Ἀγγελικόν Σχῆμα.
Ἦτο ἱλαρός χαρακτήρ, εὐσπλαχνική, ἐργατική καί ἐλεήμων. Πολλούς εὐηργέτησεν εἰς
τήν ζωήν της, καί ζῶντας καί τεθνεώτας, δι᾽
ἔργου, διά λόγου, διά προσευχῆς, καί ἡ εὐγνωμοσύνη των ἔφθασεν ἕως Θεοῦ. Τάς θλίψεις
τοῦ βίου, τάς ἀσθενείας τῆς σαρκός, τάς παθήσεις καρδίας καί νεφρῶν τάς ὁποίας ὁ χρόνος συνεσώρευσεν ἐπί τοῦ σώματός της, ὡς
εὐλογίας παρά Θεοῦ ἐν ὑπομονῇ ἔφερεν ἕως
τέλους, ἕως τῆς ἡλικίας τῶν 80 ἐτῶν.
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Δέν εἶναι σχῆμα λόγου, οὔτε κενόν ἐγκώμιον, οὔτε ὑπερβολή νά καταγραφῇ διά τήν ἀδελφήν Ἀβερκίαν ὅτι τήν πίστιν ἐφύλαξεν Ὀρθόδοξον
ὡς τήν παρέλαβεν (χωρίς νὰ ἀκολουθήσῃ τά δύο γενόμενα σχίσματα τά
διαιρέσαντα τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, τό τῶν Νεοεικονομάχων τό 1995
καὶ τὸ τῶν Ἐκκλησιομάχων, Χριστομάχων τό 2002), τό Μοναχικόν Σχῆμα
ἐτίμησεν ὡς ὑπεσχέθη, τάς πατρικάς ἐντολάς τῶν Ἀρχιερέων καί τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου ἐσεβάσθη ὡς ὤφειλεν, τήν ἀδελφότητα ἠγάπησεν καί
ὑπηρέτησεν ὡς ἐτάχθη, τούς δέ συνανθρώπους ἠλέησεν ὡς ἐλεήμων καί
ὡς καλή Σαμαρείτης, ἐν φιλαληθείᾳ, ἐν πραότητι καί ἐν ταπεινοφροσύνῃ.

ΑΝΝΑ ΜΟΝΑΧΗ

Τήν Κυριακήν 4 Ὀκτωβρίου 2010, μνήμην
τοῦ Ἁγίου Ἱεροθέου Α´ Ἐπισκόπου Ἀθηνῶν,
ἐκοιμήθη ἡ ὁσιωτάτη Μοναχή Ἄννα, κατά κόσμον, Ἀγγελική Νίνου τό γένος Λαμπίδη.
Ἡ καταγωγή της ἦτο ἀπό τήν Ἀμαλιάδα
τοῦ Νομοῦ Ἠλείας. Ἐγεννήθη τό 1921. Ἀπό
τόν γάμον της τό 1942 δέν ἀπέκτησε τέκνα.
Τό 1962 προσῆλθεν εἰς τήν Γνησίαν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν. Τό 1987, τελοῦσα ἤδη ἐν χηρείᾳ, ἐχειροτονήθη Μοναχή κατ᾽ ἐντολήν τοῦ Ἀειμνήστου Ἀττικῆς
καί Μεγαρίδος Ματθαίου (Μακρῆ).
Τό ὑπόλοιπον τῆς ζωῆς, 23 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 ἀναφυείσας 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
89 ἐτῶν.
Ἐκηδεύθη τήν Δευτέραν 5 Ὀκτωβρίου 2010, ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου
Μητροπολίτου Γ.Ο.Χ. Θεσσαλονίκης
κ. Χρυσοστόμου (Μητροπούλου) εἰς
τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ
τῆς Θεοτόκου Ἀθηκίων Κορινθίας,
εἰς τό Κοιμητήριον τῆς ὁποίας καί
ἐτάφη.
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ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΝΑΧΗ

Τήν Τετάρτην 21 Ὀκτωβρίου 2010, μνήμην
τοῦ Ὁσίου Ἱλαρίωνος τοῦ Μεγάλου, ἐκοιμήθη ἡ
ὁσιωτάτη Μοναχή Εἰρήνη, κατά κόσμον, Αἰκατερίνη Λυρῆ, ἐτῶν 96.
Ἡ ἀπελθοῦσα ἐγεννήθη εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν τό 1914 καί εἰς τήν Ἑλλάδα μετῴκοισεν εἰς ἡλικίαν 8 ἐτῶν, τό 1922. Ἀπό τόν
γάμον της μέ τόν Παναγιώτην Λυρήν τό 1939
ἀπέκτησε πέντε τέκνα, τόν Ἀναστάσιον, τόν Νικόλαον, τόν Παλαιολόγον, τήν Μαρίαν καί τόν
Ζαφείρην, ἐκ τῶν ὁποίων μόνων τά δύο πρωτοαναφερθέντα εὑρίσκονται ἐν ζωῇ.
Τό 1948 προσῆλθεν εἰς τήν
Γνησίαν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν,
ἐπί Ἐπισκόπου Γ.Ο.Χ. Θεσσαλονίκης Δημητρίου.
Τό 1951 ἀπεβίωσεν ὁ σύζυγός της, καί ἡ ἰδία, περιελθοῦσα εἰς χηρείαν, ἀνέθρεψε
τά τέκνα της μέ κόπους καί
θυσίας ἐργαζομένη εἰς πωλήσεις ἐνδυμάτων.
Ἦτο πιστόν καί τακτικόν μέλος τῆς Ἐκκλησίας, εἰς τήν ὁποίαν προσέφερε προθύμως τάς
ὑπηρεσίας της καί ἀπό τό Ἀναλόγιον. Ὡς ψάλτρια 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 90 ἐτῶν ἐκάρη Μοναχή ὑπό τοῦ
Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου.
Κατὰ τοὺς χρόνους τῆς ἀδυναμίας τοὺ γήρατος ἐξυπηρετεῖτο πνευματικῶς κατ᾽ οἶκον.
Ἐκηδεύθη εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν
Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Χαριλάου Θεσσαλονίκης καί ἐτάφη εἰς τό Κοιμητήριον Εὐόσμου
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τήν Πέμπτην 21 Ὀκτωβρίου 2010, ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου Μητροπούλου καί τοῦ Αἰδεσιμωτάτου Ἱερέως π. Νικολάου Ζαρδοῦκα.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ

Τὴν Δευτέραν 2 Νοεμβρίου 2010 καὶ ὥραν

3ην πρωϊνήν, ἐκοιμήθη ὁ ἀδελφὸς Θεόδωρος
Σκούρτης, ἐτῶν 78.
Ὁ ἀπελθὼν ἐγεννήθη εἰς τὸ χωρίον Ἁγιονόριον Κλεωνῶν Κορινθίας, τὸν Ἰανουάριον τοῦ
1932 καὶτὸ ἔτος 1958 ἐνυμφεύθη τὴν Ἀναστασίαν Οἰκονόμου εἰς τὰ Ἀθήκια Κορινθίας, ὅπου
καὶ ἔζησεν τὸ ὑπόλοιπον τῆς ζωῆς του, ἀσχολούμενος μὲ τὴν ἀγροτικὴν ζωήν.
Προσῆλθεν μετὰ τῆς συζύγου του εἰς τὴν Γνησίαν Ὀρθοδοξίαν τὸ 1967 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 Κορινθίας Καλλίστου τό 1977, τὸ τῶν Αἱρετικῶν Νεοεικονομάχων τό
1995, καί τό τῶν Θεομάχων, Ἐκκλησιομάχων τό 2002.
Ἀπέκτησαν μίαν πνευματικήν ἐκ Βαπτίσματος θυγατέρα τήν Μαγδαληνὴν καὶ ἐξ αὐτῆς μίαν ἐγγονὴν τὴν Μαρίαν. Ἦτο φιλήσυχος ἄνθρωπος, 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 καρδιοαναπνευστικῆς νόσου του καί ὀλιγοήμερον ἐπίσκεψιν εἰς τὸ Νοσοκομεῖον 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 Καθηγουμένου αὐτῆς, τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.
Χρυσοστόμου, καί ἡ ταφή του ἐγένετο εἰς τό Κοιμητήριον τῆς Μονῆς.

Μακάριοι οὕς ἐξελέξω, καὶ προσελάβου Κύριε.
Καὶ τὸ µνηµόσυνον αὐτῶν εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν.
Αἱ ψυχαί αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐ λισθήσονται.
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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¿˙ˆ Î·› ·Ú·Î·Ï~ˆ,
∫‡ÚÈÂ Î·› £Â¤ ÌÔ˘, Â[ Î Ù~ˆÓ ¯ÂÈÚ~ˆÓ 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, Ô\ ÛÙÈ˜ Û¿Ó Â[ Ì¤
Î¿ÌÓÂÈ, ı¤ÏÂÈ ÙÂ Î·› Ó¿ ¿ıË Ì¤ ÙÔ‡˜
‰·›ÌÔÓ·˜ ÎÏÂÈÛı~?Ë Â[È˜ Ù¿ ÙÔ~˘ \ ∞‰Ô˘
‚¿ıË.
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ΘΕΟΘΕΝ

ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ
Τό θαῦμα τῆς ἐμαφανίσεως
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τόν
οὐρανόν, ἄνωθεν τοῦ Ἱ.Ν.
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Θεολόγου εἰς τούς πρόποδας τοῦ Ὑμητοῦ εἰς
τόν Χολαργόν, κατά
τήν νύκτα τῆς 13ης
πρός 14ην Σεπτεμβρίου 1925, ὅταν οἱ
Γ.Ο.Χ. οἱ ἀκολουθοῦντες τό Παλαιόν
Ἡμερολόγιον συνήχθησαν νά τελέσουν ἀγρυπνίαν
διά τήν ἑορτήν
τῆς Παγκοσμίου
Ὑψώσεως
τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ
μέ τό
Παλαιόν.

