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ΙΙΕΡΙOΔΙθOπΙιΡΔΣ πΤΡοΙΙO]ιθOΣ ΙΕΡOτ.mΛΥΙΝß)Ι ΙΙΙ
ιΙΙ ΙΣΤΥπΜΙΙ
ΙΣΤΥΙΙΙΛΔΙΙΣ
τηò αqπιμüξ.ωò τον þ,ανOρþΙπ ιογ"
Ο οýγ]φονοq ßν(]αιποò, εßε. ο
Οιχουυιγι{üò Πατρýρmò, Ýπòσε στον
λÜχχο ßου ßααψΣ μα τουò

οιγοl,ΜΘΝιrοò πλtΡιλΡχΗò
fιluιlειι τοπ πιοtτοπ

\,π€Ι Το .δ,εοΝ
.ΚαιÜ ταò Þιßραò ιαýταò, ωò εßνο]
τπ,α,τι]ν τοιò παοι, σýμπασα η ανθβßπüτηò
δοκιμÜζεται υπü ποιχßλων πειραοιþν.
ιροεριομενων (υρßþ{ Σκ τηò εσφιΙμÝνηò
ωοοOιιÞοιωò ωυ υγθρüπου Ιναγι] ιων
ηθ,ΧßΝ οξΙüΝ, ßνοντ, ιηò οtÞÞò εν
γενε]. Διüτι η οιχογομ[Þ{ρßσιò, ηοποßα
μαστßζιι τογ ω\¾]ονον Üνθρωποι, ιßναι
αηοτÝl.σμα τηò ηO$Þζ κρßσεωò, η οιοßο
.νδημεß ειò «ιò ωιº!üνου,ß [οινωνßοò,
Το κακüγ το οποßον βιοýμ.ν, οòαπειλÞνÞ
διακινδw9υοΛ,Þ προγºτατ ιχÞν μ.ßωσιγ Þ
και ικμηδÝγ]σιν τσ οιχογομυþγ πορογ
και ιηζεκ ιοýιωγ ευημερßαò, προÝριε ιαι
e( ιου μειομßνου .γδ πιιr,Ýρυν ιοò ,υþι
,,aIrd δι],ο ηθικßrò δe.ν, ι,j,] ιοýιο

.Ο ιÜριινοò πλοýιοòαιοκο-λýπτεται ωò

ß!òυ

οξηιò.

Η üν.οιò,

ωòζηιοýμενον

αγαθüν. μ.τεβλÞθηεΙò κüυα κα| μüΙθογ
και Üγ:{οò,, τüντε ο πατρι]ßρmò
ΒορOοΙομο ß οò κα 1 ýτνθυμ ισε τουq
Ιüγουò του Αγßου Ιακþβου τον
Αδ.λφΦßου, τη μνÞμη του οποßου τιμü
..Προ δυο ΙΙ\ΙÜδωτ ετþν ο ΑδεΙφjθeοò

Ιßχωβοò Ýγραφ. lιρýò ιι]ιßò ιουq
σητ.ρινοýòανθβß,!ουò, üι,,ιρßι,ιι να
ΙαΙ!ßΙμ.ν δπ ταòδοκ,μοοßαò, δjüιΙ αýιαΙ
αποτελοßΛ, πρüLΙΦιγ δπ την
δητιουριχüτητα ημþν, πρüοχληοιγ προò
μ ι τÜνοιαν, κα ι üθησ ]γ προζ προσευmν
ΔυrοýμεßΙα ε πρινΙζ, δ]α ταòδοκιμασßαò
και τουξ π.lρασμοýò, τουò οιοßουζ
υφßστανταΙ οΙ (m,Üνθρ6)ΠοΙ ημþν,

ιολΚκιq αγυιαιιßωò, αυÜ

υιοδεικνýομεν υ!οò ιουζ αδιλφοýò ημþν
κα] ιροòεαυτοýò ιηι ουμβυυ\Þγ ιυυ
Αγßου Ια{ßýου üιι lpe,€, να

αγτΙμ.τG)Πßζομεν ταò δοκΙμαοßßò Χßßρßζ ιι
mολÝσωμεν το ηθχüν σθÝγοò rnrüy, ιßιρßò
να {ποβ,\ÞΟþμΝ α þý βßρα,ò τω,

-ο ω\.ßτογοò Üνθρωποò νομßζ.l,
δπ{ατεχüμενοò υπü υπ9ρφιüΙου
θαJμÜζομεν καΙ α]ΙΧΙ,Ιροý,
μεγ τοσò πΙουτßζονταq δπ

αυταρεσκεßαq, üτι Ýι ΣνδυθÞ βασιλιqν
Πορφýραν Χαι βÞοσογ, επΙπÞμην ιαι

τνιßσιγ, lσιw ml παντοδwαrτßαγ. Αλλß
εν παýßον, ιο παýßΦ Χρ,Φüò_ δm
mθαα;ν οφθΦ\μþγ χραυγαζει Ýχπληκτον
üτι ο βασ εýò εßmι ιl$νüò üτι ουδÝν
.xeiνd φορεß τα οηοΙα ΦαντιßΦτßι üτι
φορεß,

mι

τα οηοßα or

ΦÜιΦιbποß

Ποý η εκ τηò επτατDτηò !πηιτÞ σγεßd],,
δΕροτÞOηχε ο ΟποσμΝLκüò Πατριιßρrιηò
ΕξÝφρßσò πßντοò ιη βεβαιüτητα, σ. þυο
dημεßο τηò üχρßξ φδÞφÝρουσαò ομιλßαò

του,

τουj στο αατρΙdρμΧü

Φαιηλιßζ ψòυ&jμ.γοι, ΙÝγοw 0ò ανιüν
üτιφορεß Ποý η ει τηξ οιχονομιχÞò
Ιüý

η εχ τÞò

φΙΙεßτουργο

ιηò

23ηò Ο{ωβρßου 2ο11, üτι οι δοχιμασßeξ
ü.ο σκλDÝò και αν εßνοι ßÝηιι νd
γßνατα, αφορμÞ αναγ.wÞοΦξ,
πευματ[Þζ χα] υΤπÞò προιθου

πρωτοιμασßαò του πολÝμου

fuÝιιÜ

να κηrýττει τογ ευαγτ,εΙχü
λüγο, οδηγιßνταò στην πßστη .οΙ,ιοýò
.ýωλολßτρεò. ¼ταγ ο Μαξιμιανüò ÝμαΘ.
γΙα την Χι,ιπΙαγΠÞ δýση τουΔημηιρßου
δ]Ýταξε γα ωΙΙηφθεß χαι να οδηγηθεß

αΓΙΘfiΘΓΙfiα

ο ΔηυÞ.ριοòδε δßσταοε να
ομολογÞσα τηΙρ,πΙαηΙÞ του πßσßη,
!αρü,\ο που ττüρΦ τα φρ*τÜ
βαmνΙÞÞρια οτα οπο;α υποβß,υονταν ο]

Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΙΜΙΙΤΡΙΟΣ
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χτÞτÞγοß, Apxlft φυλαχßσιηιε σε üνα
τüπο πßθαρτο, σ ßνα πΦ\αιü λοντρü στα

Οζτωβρßου)

Üγbò μεγολομÜρτυραò ΔηττÞτρDò
γòwÞOηχò οßη Οεοσαλωß{η και Ýζηο.
κατü τουò ρüνουq του Αυιοιρü.ορα
Δ]οΕλητιανοý ßαι του ΤετρÜρm Γß_λερßου
Μαξιμπναil (rα,Ι-305μ Χ], .ποιß χαß την
οηοßα ÝτΝε φοβερjò διωΦüò χdß τÜ

υποΥεΙα του οηοßου τjνονταν αΧÜθαρτα
περιßüμαια, Σιο βρþμερü αυτü τüπο ο
üγιοò ηαρßμ ε ιν ε σιερη]τÝνοξ ιη
απαναστροlρÞ των ανθτßjπþν, αλΙÜ
παρηγορουμεγοò αü το Θιü,
Αυτü τον tαιρü δtξÜγογταγ αθληιικοß
αγ(ßνεò στη Οεσσαλονßκη προζ τιμÞ του
αυ!οΧρÜτορα] Ýναò απü ιουò
συμμ9τßΙοντÝò ανθροαοò του
Μαξιμπνοý, που αομßζον!αν Δυαßοò,
κüμπαζε fuò Þταν αγßχητοò και
ηαÝ»ηλο χλÝβαζε τουò ι]ιστιdνοýò
κολπτα,τ ιουò Vd οναμετρηθοbΙ μαζß ιου

Ο

¸ταν επιφανÝστατο μÝλοò .ηò
κüινÜßdò τηò Θεσσα\ονß{ηò Δοýχοò τηò
þληò κα Στρατηγüò ü.ληò τηò Θεσσο-λßαò,
Ο Δη]τÞιρbò ηου Μιüγονßαν αιü ευσεβÞ
ο,κογÝν.,α, δò φοβÞθηΕε αηü τα
διατÜψαιο ιον αυιοκρατüρα χαι
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στον ß6ιο τον τüιο του μαρτυρßου, στο
βρωμερü Ιουτρü που.υυ.λ. υ,\ßοτ γα
yryu ßτρεßο ψυΧþν kar σι,]μüτον

κÜΠοΙοò μò\tσιαφßλοò mU ογßου Που
ονομÜζονιßν
και Þται παρüγ τηγ
ωρυ ιου μαριυρßου
^οýποòüιυν ßφυγυν οι
οιtΥ]tκ;(ò, Πηγ. γρ,\γορπ κß] aβγυλ. ιο
δαιιJλjδι χαι το πανßηüρι τοι ογßου κοι

οντιμετωπßσει
!ιjοοευΙÞθη{ε
ι]γ Λυßη, Ι].

τò

,\υαßο. Ο Üγιοò αφοý
καΙ ιου εθΙε: "Υ ατι κο'

νικÞ..ιζιßι

του Με ουτßεν.ργοýοε ιολ\Ü 0αýματα
ορριßστουò ιüτρ.υ., δαιμοντο}ßνουò
0.ρÜπευι ο Μοξιμιανüò μü\ιò Ýμο0. ßυτü
ßστ. ε οτροτþτεòκαι τον αποκεφ]ßλισαγ
σι κßßΙοΙον ιü,Ιο οΙομαζüμινο

ιπ;ρΧριστοιj

Ο Νüσmροò ιüιε παρουσ]ιßστηχε αο
στÜδιο χαι ζÞτησι \α αγαμετρηOεß μ. το\
φοβ.ρü Δυαßο ΙνΙÜταια προΦÜΟησαν να
τογμεταεßσοÞß Οταν ο ΤετρüριηqιδΣ
πωq δεν τογ Ü{ουε ιογ ηφησε να
αγιιμειω,,ßοιι ιον ΙΙγυντüοωμυ Λυ(ßο
Αυ ιßò χληοßιιο. ιον,\υα]ο κοι
'a] Θ.Þò τ.υ Δηιητρßοι
φονüζονταò
βοÞθει μοß ιου καιüφερε Ýνα φοβερü
χτýπημα με τοααθß στη καρδßα χαι
αυτüò ομÝωò οωριÜοιηι. ν.κρüò,
Ο Υοξ]μιανüξοφοý πληροφορÞl]ηκò το
γιγονüτα θωρηο9 υπ.ýΘΦ,ο τον
ΔημÞτριο και διßιοß γα τουòαοιωσουγ
χαι ιουò δýο αμßσ4 Εισι οÜιιοò
ΝÝο ιωρ{ò αποκιφ(λ]υ ιη{ε ßξω υ ü ιη
νγüμ.qΧριιοÞ ΙΙντη () ΔημÞιι,οò ιιου
βρßπονταν αχÞμα οτο Τ.υιρü
φυΙακ]ο]τÝνοò μοΙ]ò εßδε τουò στρατιþτεò
γαÝρχοντα] οηκοσε το δεξß τουιÝριχαι
οΙ σιροτþτιò τοΙ \ü\.\.υοαν στην
π,\.υρα. ßτο Ιμοιοσ. στον Κýριο μαζ τον
γ\υκýτατο Ιησοý που και αυτüò ιßχι
\ουευθεß αην π,ΙευρÜ. ýστερα οι
υιροι]rΙεò ιωγ λüγΙευουν οι ü.\ο ιου ιΙ

σþμα ι]τοιτΡ\τιßαηκεοüι,οòΔη]Þτριοò
δειüμεγοζ το μαρτυρικü στεφÜνι
ΚÜποιοι ευλαβεßò ιρισιιαγοß Þρθαγ

ΓΕΡοΝΤΙΚΑ:
Το ξÝρει κι ο Θεüò...
μαζßμ. ιρßα πγ.υμαι,κÜ

Εσπιρlνü, ΑρχιχÜ, εßπαγ
Αφοý, üμþò. περπüτησαν ιüηοια αηüοιαση
κΙ ιπεΙδÞ ο ΙÝρσ πορφýρΙοò Þτατ
κουρασ]τενο9 σκßφιη{αν. μΙα Χοß το
μοναο ιιιjι εχεßνο Þιαν κÜfuξ μακριιß, να
βρουν Ýνα μcιαφοριχü μεοον, ανιß να
Ιηνε μτ ια πüδΙα ι]Χ.ßνη ιην (ßρα ιΙΧßΙηΧε

Εßπαν τüτε στοΙÝροντα ο] ατοδοß του
καß οι τριζ\οßηοß, üιι &\ηριχοß γα
kiνow ßνα ν.ιjια στο ταξß νο οταματÞσÞ
γιατα ροτÞσοw τοτ οδηγü ον μοοροýσε

το τουò μετοφÝρεΙ στομοναστÞρl ,,ιΙη
φοβÜσι$, τουò εßπι, "θα σταματÞσετ
μüγοò ιου ο οδηγüζ ιου ιαξß, ΑΙλα, üταν
θα μποιjμΡ στοταξß, νß μη μ ÞσεΙ

ΧανÝναòοαòστα οδηγüμüτοeγ!ßθαι,.
μτλÞοο,. Ετσι κι üγ]γ., ΣταμÜτηο. ο ]

ΙΡΑ ΙιΙΙ{ΙΡOΠOΛΗ ΛΡOΥΙΑ^ΥΙιΙΙ,¼γ κΑΙ ΑπγΙΙΑ^ΑΙΑΣ

οδηγüò του ταξß, ιωρßò αJτοß να του
kiνow νεýμα, μπÞκατ μÝσα Μß ο παττχτ
Πορφýριοò .ßπò στογ οδηγü τον πρωρισιü

Η ΝησΖrßα

Μüλιò ξ.τßνηοον, ο οδηγüò του τdξß
Üρχιοε να ιαιαφÝρετd] εναγτßογ τον
χληrιξþν κß να τουòßατηγορεß για χßλÞ
δυο πρßγματα Καß kaΘe φοβß, ποý Ýλεγε
κιßτι απευθwüταν στουò ιρε]òλα]χοýò, οι
ποßοι Rßθονταν στοπßσομφοò του ταξß
καß ιουòροτοýσε: 1Εισι δΦ ιßναι, βρε
ηαιδιÜι'Ιι λÝιε τι εσεßφ Exeiνol, üμοò,
ισιμουδιßß'δ.ν λÝγαν. τßποτε, πα.Ü την

Χρισmυlßνυοlν και

,ιο ΣφωιΖαΖιßτου

χßß τον ßθοψε ΣτÞ ΦÝι.lο,
μ.διüφ.ρα
πλαστιß χαρτιß, αÞrτε το χτιßμα του
γ.ηογÜ ιου χαß το ποýλησε Καß ξÝρδò τß
αγüρασε μ. τα τ!ιßματα, τα οποßd πÞρ.
πουΙþνταò αυτü το ΕßÞ]τα; ΑγürÞοε ßνα
ιαξß",1νΙüλιò ακονσ. αυτÞ την αφÞ\ηση ο
οδηγüζ ιον ταξß, τüσο πολý
οτιγχtΦßστηιε. ,οý σταμÜτησε το
αυτοκßνηιο οιην Üιρη ιου δρüμου mß
ßd)ναξε: "Ι|ηη.ιò τßηοι, ηοηηοýλη μüνο
εγþ τοξÝροαυτü (ι òω",Το ξòρει κι ο
Θεüò,, του αΠÜγτησε ο Γüρον ΠορφýρΙοò,
,Εχεßνοòμου τοεßπε, γιογα σου τοπω,
Καß γα φροντ ßσε ιò απ' ι&ß χι εμπρüò ν'
α,\λαξειò ζωÞ".Απü ιο βlβλßο του Κ\.ßιου

ργ

Σιßò t5 Νωμβρßουαριßφι Þνησιεßα ιþ!
Πρüκετο1 γιÜ μß ß.ρßοδ. Ýγτονηò
πòυματ ιπÞò Ýρ}ισßαò mß ψυχωωματ[Þò
,ροετοιμασßοòγιßι τüν Ýορτασμü ιÞò
μòγßL\ηò ÝοριÞò τÞò ΓεwÞσ.Φò τοý
Κυρßου,λþ τßò 15 Νοεμβρßου ßωò τßò r7
Δεκεμβρßου (χατ' Üλλη ßαýδοοη Ýωò τßζ
Ι2 Δεχεμ β ρß ου Ι νησιε ιjoυμe τü ιρÝοξ, τÜ
ΥοιαΧιομιΧü Χαß ιü αý\d Χαß τρþμe ψßρΙ
(Ýκιüò βεβαßωò Τιι,ßριηò καß ΠαροσκιυÞò.
Þοý νη.τýονμε αýοι,ρü), Μειßι τßò r? ιÞ
Ι2] Δετμβρßουνησι.ýου|ε χαj ιü
ψÜρ].¹ νηστεßα 6μωòΧοτÜ τÞγ ýΙüδ.]ξη
τοη Κυρßου μαò Ýχιι νü]ητα, 6ταν
Φδυüζεται μÝ ερΦ.νχÞ χαß

Αφοý εßδε κιαπüÞδε ο οδηγüò üτι δεν του
αιανιοýσανοι ßλΙοι, οιρÜφητε στο
ΓÝρονιο ΠορφýρΦ καß του cine: ßΕισι
δεν εßναl. παπDýlηj Τß λεò κι ισýß Διν
εßνα] ιιÞθειααυιÜ τα πρ]ßγματα, ποý ια
γρüφουν χ, ο1 εφητ]ιρßδ.Φ,
º'οσ,\Ý.] ιüτε ο τÝι]Φν Πορφýριοò: .παlδß
μου, θα σοτ Πο μlα μ]κρÞ ]στορßα, θα σου
την !ω μιd φορü &γ θα νειαÜεß
δ.ýτ.ρη, Κ αρμσε να του αφηγεßται:
- Ηταν Ýναξ üινθροαοξ απü το τ,ßδε μÝροò
ιο Γßρονταò το ανÝφερεj, που 9ßγΣ Ýγα
ηΙχιþμÝγο γεßιονα, ο οποßοò εßχε Ýγα

μ.γÜλο χιÞια, rdnVýkω ων οιü!ωοε

τωγ

ÝΤεημοσwη, Γπ τü λüγο αýτü, Þ
Εκπ\ησßα μÝ τÞγ
τÞò νηστεßαò μßßò
προσκOιε] σß ßντονüτερη
'ναρξη ,\9ιτουρνιòÞ ζοÞ

ºml,

ΙαwßδÞ "ο ΓÝΦ

ηοοΦýριοζ
ι4αριυρßεò ιßl.μπÝφßιò., ΑΦÞΕq ιΦ

¼,ικτ.ò

Þ

ßκRλησποτ,κÞ ηορßδοdη

Προβ,ιüπ.l γπ τÞγ Περßοδο οý.Þ ιÞι
χαθηrτερινÞ üν οß ΦθÞτò τü
Ýπ]τρÝποw_ τßλεση τÞò θιßαò,\επουργßαò,
ιÞν ιÝΙεση δηλαδÞ σÜραγτι\εßτουργοι ¹
τÝλεση τοý σαρανια\εßτουργου ßιποτε,ιεß
πολý μòγÜλη εýλογßα, Εßναι μ]Ü 0αυμÜσια
εýχαφßα γß βßΦη τÞò μνσττΦηκÞò καß
λαιρευιlýòζωÞ§ γý ßπαφÞ μÝ τα
πλοýτο τÞξ ýμνολογßοò καß τÞò Üκραßσεοò
το')ν 0òßων ΓριΡJν, γιü ωβü[ρη θεßα
χοινωγßα, γιÜ ωj(τüτeρη Φγχρüτηση ιÞζ
ÝΧι\ησΙαστ [Þò κοΙνüτηιοòο üγΙοò
ºττüτ τοò ü Θεοφ,jροò μÜò ΤÝει
.Σπουδ.ζετ. πυκνüιερον συνÝρχεσθω εßò
.ýχαριαßαγ θεοý ι«ß òßòδüξογ, ¼ταν γüρ
πυ§þòÝπß τü αýτü γ]ν.σθε, καθαιροwταj
οß δwÜμειò τοý mτανÜ χαß Ιýeται ü
ü,\òl]ροòαýιοη,, δη-ΙdδÞ.ΠροΦαθε]στ.

πγΧOΙ 2|, Φιιßο{τ}0 ωΙ ι

Το Ιιρü ΣαραγτΦ\.ßτουργο, κατü την
των
δ]Üρχ.lο τηòιηστιßαò
Ιριστου\ß\των, υιßρ υγειαò ζþνιων και
υπÝρ αγαιαýοεοò «Ν (ι(ιμ,ι]Ýγων
αδε,\qOν μαòΣιο Uoi!ιr]r βιβ\ßο, ΙÜr\νηò
ιηò Κρυοιüιδηò., Ιßκδ κρüò λrονÞò
Ι ΙοΦκ\Þτου], δ]αβüιζοιητε:,Στην Θεßα
,\-τα,ργßα τεrιηαι το μυστΦΦ τÞζ
αγαΠηò. ΚαΙ Þ αγαηη στην ουσßα τηξιßναΙ

μιταδοτικÞ, ¹ αýπη, ýιοη.ρο Þ θεßο
οη.ýδ.] νο σκορπßσει τοψß(τηò ιηι
μρüτηòü,\ουò Και αμπλτχfuνει ω
αγÜßη τε\ειüτατηjþ αγηιη, πυý ιι ιßτ|.

ογκα\ιüζιιòΙ!)αγÜπη ιοιυρÞ]πιη|º'ß νπ
ιροοφÝιjουμε

μÝ σπουδÞ \Ü Ýβι.σι]ε ü\οι μαα οτÞ
ΣιΙΝαξη τÞξ Ο.ßαò Ιυχαριστßαò ιθεηι
Δοτουργßα), γιÜ νÜ òιßχαρισιε]ιε ιßν Θ.ü
χαß νÜΤüν δοξολογεßιε, ΔιüÞ üιον ου§Ü

Ýριισθε σιη Σýγαξη ιÞζ Θεßοò
Σßχαρ,οιjοò loen] Λ.lιουργια],
ουνιρßρονια, οι δπ,Üμε]òτου σαταιÜ καß
Ιι'εται {Üθι üλÝθρπ aγÝργÞα ιου,
¹ δýΝαμη ιÞò Θ.ßdζΔεÞουργßοò δÝτ
εßια ιταγπÞ, Εßναι Þ διjΝαμη ιÞò ü\ßι.ηò
καß τÞò Ý!üßηιαò Ýγ Ιριστþ, ¹ Οεßο
Δòπονργßα μδò }αθοßγ.l νü ωγ:ιωροýμε,
ý Üγαποýμε ιοß νÜ ε]μαστε Ýνωμßγοι μß
üΙουò τοýòdνθροπουò,Τι' dýιü ßλλοστε
ιρωφßρουμε ιÜ Δþραμαζοιü Φεü, ια
η!ιο καß ιü, Ο]νο, πρ.σευχüμενοι γ]Ü
ζο')νιεò καß {.{οιμημÝνουò dδε,\φοýò μαò
¹ μνημüγ.υση τσ üγομιßιων τþγ ζ.ýνιων
καß κεχοιμημßνον προþπωγ ιßνßγτωση
τþν ,Δπτυχωγ") εßναι Ýργο πολý
ΦιμοντιÞü {αß ßερü, ποý θ.σrτοθιτÞθηßε
Üπü τοýò Üγßουò Αποστü,\ουò και
;ππελιßται Üδιιιειπα μßοα οιοýò οßd]νεò
'ιο Ι.ρü Συραγιαλεßιοýργο
ιΡΑ

ιΙΗπσ¸Μ

ΝOΥ

^ΙΡOγ,κΑΛγ

οαν τυ\τωμοÞπη

στογ Θεü

γπι Ιη\ αγÜßηΤοß προζ εμÜòß ºΙ α\τßπη
οιτÞ βρßαπαι στην θυσßα τοý Χριοιοý,
ποι' αρωφßριιατ γιο ιην ÜπεΙευι)ÝρΦι
üλον απü κß0. χαιßα ".Και ü μακαριστüò
ß, Παßοιοξ, Φßòτι{üμ. την ανÜγχη
υροσ.υΙjò ΙΙα τ οΙ,ò ΧεΧο Ιμημßνουò
Ý,ιεγε:. γα ßιφÞνπε μßροò ιÞò ΠρουευΙÞò
σαò ιια ιοýò κεχοιμητΙγουò, Οι
ιεθαμßνοι δ.ν μπ.ρ.Ν νο κßτοιΛ,ιßποτα
ιιß ιοιjò .ουτοιjò τουò), Οl aοντανο]
μιοφπ Ναπηγαßγετε στηγ .κ&\ησßα
λειτουργßα, δηΙαδÞ πρüσφορο. κα
".'α
δ]γετ. το þοΦ τοý τεχοιμη!ßγου.γα
μτημον.υΙJÞ οπο τον ηρÝα στην
προσ{ο}ιδÞ, Επßαlò, να χüνπε
μνημιßΦο και τριmγια, ΣκÝτο ιο
τρισιßγιο, ιωρßò Οιßο Λ.,ιουργßα, εßνοι
ελÜιιοιο,Το μΙγιοιο, υοý μηοροýμε νο

Χανουμε γΙα κÜπ.l.ν,.ßγßΙ
το Σßýντß
Δεßιουργο Κd-Ιü θα eiyal να m^,οδευση
κα, με .λεητοσπη. ,4ν ειειò αα νεχρü, ü
üποιοò Ýχι παρρησßα στογ Θεü, ιοι τοý
ανιßψειò Ýνο κερß, αυτüò Ýγι ηποιρÝΦη
. να Προοευ\τΘ.ß
γΙα Φνα σιον Θεü Αν
πΦ\ι, ßχòιò Φανεχρü. ü üποιοòνομßζειò
üτι δòν Ýχειπαρρησßο πογθεü, τüτε,
üταν τοý αγÜβεlò ßνα α}τü χυρß, εßγαι σα!
να δßγηò ßγα οναψυκ κü oe ιü!οιον ι,οý
καßγ.ßοι Ιοπüδßψα Ι Οι Üιοι δßχοντα!
ευιαρßστωò τηγ προσφορÜ του κεριοß και
εßνα] υßοιριωμÜοι να προσευΕθοýαι]
αυτα ποý το ανÜβ.1, Ο Ο.üζ.υχαρßστω
]

κΙι

ΑΣιγπΑ^^ΙΑΣ

το

δ€χ.ιαι

-, ιΜαρτυρßεò

πρþßινηηλ,

Πο την ιψÝλεη Φü ßο ΙεÝ
Σαρανιι\.ßιουρ}! χα] π μιτυτιjΦα,

αξýμιºυιßΜπο εßγα] χ ιοπερπαßκü
ποý πολουθεß ωü ιο βιβΤjο "Θαýμαια
ιαΙ αοιß\ýψεΙò ωü τÞν Θεßß
Λ.lιουργßα", (Ýþ, ΙεÝò ΙιrονÞò
ΠορακλÞτου).Κüηο,οò Üρχονιαòοπü ιην
Ν,ιομÞ&Þ αρρ.Φτησι βαρ,ü χο,,
βλ.ποτπò πßò πλησ]ιßΦι στα αßναιο,
χü-l.σι τηγ τπdßχα του για να τÞξ

òχΦρÜσει τιζ τελòυταßεò του .ατθý}ß.ò
Την περιουσßα μου τα την μοιρßσòιò
αουò φτωΧοýò ΧαΙ τα οριρανü, Τοýò
δ.ýλουò γα τοýò 9λευθògΙπξ. Αλλü
πουò Ιερεßò δ* θÝλω να Ü],.lζ μÞμα ια
γτο.λε,ι.υργß.ò Σ'ουιÞ ιου ιην μεγαλη
θΙßψη ü òτοιμοΟßναιοò επ ιξιλÝστ ηχι μΣ
πßαη ιην ιυjι]ß τοý üββß Ησαßο, ινüò
Üγ]ου μσαιοý ποý ααÞτευε χσtü οτην
Νι{ομÞ&Þ, ml αμÝα,ò,þ ιοý Οßýμοιοò]
ÝγΝε ιori Σηχι9ηχò λοιπüν χαι
ποσßιορ.ò Ýτρεε, αον üστο ΕχεßγÞ ιοι
[α\ο&ιιηΕ, δοξιßζιÞιαò ιον Θιü γ,α ιο
μ.ιÜ\ο θαýμα,,Θυμαωl. αιδß μου. ιον
gßτηοε, Þο,ü þρα αΦ,ÞΤO.ò α ü ιηι
ορρßßπιο; Τηγ ßßφα Dοý ιπικι\Ýστηχο ιην
ευττ σου, ωιßγτηπ εχεßγξ, ¼ üσ,ξ με
τον φωι,σμßνο του νοý, \α,þρΙζι τß.ßΧι
Τει{òßαην διüριαο τÞò αρριΙ,τ ηò του
ml ξοναρüτησε: ¶φησ.ò. οοýß μον,
ΧΡΙßμαια πουò Ιερ€ßò γα λε,τονργοη Ι,α
ιηγ σωτηrτßα τÞò ψυΙßò σον] ¼Ιι
γÝρονια, Τß &r εßχα γα 0φιληω ιßν üφηνο

κüτι;Δεγ θß

ιÞιτιν. χαμÝνοι,!Ιην ιολιò

αυτü ¼ üδ.λφΦιοζ Ιαχ6]βοò γρßφιj:
.Δοθεγεß τιò Ýγ ιjμßνß Ωροααλεσιßσθω
τοýò πρεσβυτÝρουò τηò ικκλησßαò, χα1
πρßσ.υξüιο&ýαν Ýπ' αυτüγ ι\.ßψανß.ò
αυτüν Ý,\αßω Ýν ßσ ονüμαιι του κυρßου χαι
Þ eυxri τηò,ßαòιχ αrσει ιον κ,ßμνονια,
ml Ýγιρεß αυτüγ ü Κýρ]οò'χαν αμαρτßαò
Þ πεηο,η&ι,ò, üφεθÞσÝιαιαýιþ, Ν(
Ιοιιüν οý οι.υχÝò ιων ι.ρÝων ιßνα,
τ]κÝq γ,ο üπÞ,πγ ι|ò ζητü.ι !ε

λιιιυυργßò, ιοι

Ιüβ.ιòααü τον ο.ü
ιην ηρÝπονοα πλη]ταρορßο ¸τσι χιÝκαγò
Εßßωι χρατατα σ' ßναν ιερßα για γα του
χανιι οαρßνιαλ.ßιουργο, mι ιjρισε πσ,
σιßιι ιOυ, ¼ιαν ονμιΤημjßηκαν οι
λ.τουργß.ò, μετα αηü οαρανιο μÝρ.ξ, ßι
.νß) οηκονüτον οιü τον ým,ο, βλßπ.l
ιοΦι,ßη v'avoiyow οι αüριεò ιου
(]ο

ππιý ιου Rαι νd μπαßγοÞ,
üνδρεò dφιηιοι, \αμπροß χαι
.γγε\υμ.ρφ.ι,
οιü ορD[ρü,

ßκπΤηκιÞ
οπ,ι,

ü

.ßßΦι Φü δ.ξιß χαι.ßξΦι

,Κýρbι

μου, φlλ,αξι

üριονιαò οßξ μπÞιßτι σι

οιθýπ.ι

οαμßιιο.

mýγτα

ομαριωλοýιΕμεßòο]

ιοD αþνιηΦf
Üγι
ιπρßrmπ.ιjοýμε
ßιò
.ß.ßιο,,
l.,ιουργß.òποý Ýγ]γαν γπ σÝνα πον
φιΙüιOμrοο Θεü λΙüò ÝπειΙε Εκιßνο§
γΙα να οι σ,οδ.ýσουμεμÝρΙ τηΙ
εκκ.\ηοßßò. ΠÞγαινε μÝσα χαροýμενοζ
ιωρßζδÞτοιºτü Ιßα, μι ια πρ.σβυτlκÜ
χι!ρτα διμπΙηβΙÝητν οι οορÜντα
.\ειιουργßιò, ποý ßγΝαν γιανα ε,ιΦ.ß ü
Χρχ,ιüòμαζßοου κο, γα mιοιχÞýει στητ
ιαρδm οου'γοτιρα ( ü'ουιü, üüριογιαò
μοßρ.ο. ιην περιοισßο ιου oe ευtοβιßζ
,ιριßòι yra νο γßγοιπ λιιτουργßεò τJπÝ,
αΦßοεωò των αμdρτþν αυτοιj",
δ,α{ηρýοοοντα,ß !þq οι 0.ßßò λε,τουργßεò
ιοι ο, αγοO.εργßεòμηοροýν νο ανεβßσοδ
ιην ΨυΧÞ του ανθβßπου Φü τα
ποý βΙßη.lò,

χqιαχθüνποια αιουβßνπ Ελ,αι Þ
χαθι]Jò
μÝγ,σιη κοß πιý ßοιυρηπρ.αυý
dποιλ.ß οýμμ.ιο]þ οιßιγ οΦευτη χοß

ο^rαò

ΙπΙOΙ

2t

-

οθ|α¼ο

Φ] Ι

τÞ θýσßα τοη Χριστοý. ¼ ÜγDò ΚßριλΙοò
ºερωολýμων διþσι.l σχòτικÜ: "}rΙÝγιοιη
dτφÝλεÞ πιοιòýουμò üτι 0η λßβοw οιrτοß,
γ]Ü τοýò üποßουò δεüμασßε χαιÜ τÞγ Üγßα
χαß φοβερÞ θυσßα τÞò Θεßαò Δπτουργßαò,
αχüμα κι Üγ εßγαι ÜμαριωΙδß, Üφοß
Χριστüν ßσφπγιασμÝγον ýßßρ τδγ
ÞμιτßρΦν ημαρτημßßιογ προσφÝ!ομòν
ßξιλòοýμòνοι ýπßρ αýτ(ß)ν τε χαß Þμþν ιüν
φιλßγOρmον Θεüν,. καß ü αγ]οòºαßννηò
ü Χρ!υüσιομοò,Δaν νομοθÝτησαν ιυχαßα
οß !ιüστο\οι νη μνημονεýουμ. χαιü τü
φρικτü μυοιη]ιο (Οεßα Λειιουργßα) ιοý,τ
χ.χοιμητòνοýò ΝΦρßζοη,üτι εΙνοι πολý
μεγιßι\η Þ ßψüΤεια γι'αýτοýò.,¹
'μπε]ρßα
μαρτυρεß γιÜ τÞ δýναμη αητÞò ιÞò
προσευι!τò, ποý δÝν.]ναι "üτομιτÞ
προΦυιÞ" ÜλΙÜ Þ προσ.σm üλüßιηrτηò

Τον τελευταßο κο,ρü, Ιüγω τηò
σχεδιασμÝνηò χρßσηò Ýχοw γßν.l 1700
αυτοΧιονßεò ορθοδüξþν ΧρΙαΙογßΝ,.1700
ψυΙÞ,πρüβατα τηqνομÞò Του Χρττοý
καταδ]κ,ßστηχdν σιηγ α(ß)νια ωιιλιια χαι
δυστýιßα, για τιòοηοßεζ, γÞ ßdθε μßα ωü
αυτÞ Ý]ιτσε ο Κýριüò μαò το παναχταντον
αßμα του επß του Στασροý. Χßγα λοπüν
ιο πρüβλμα {ανονικü Þ ml

Χ

ιÜδòò Χρισι]ανοß, οικογòνòιüρχεζ και
μη, Ýχοw "αποψυχÞσε]", ßχει δηλ πßσει
η ψυχÞ τουò , Ýχοπ γßπι σαγ νεκροß, απü
τα προβλιηταια ιο τωρινÜ κα, ιd μÝλΤονια
ßοεσθαι ιη ßατρßδι ημþν ιΔουκ,2Ι,

26)ΤρÝφονταιαλaονμε !ηηοφüρμαια,
Ýχοw φτηΦι Φα üρια
χαπιßκý κ.α.
τουò αΦοý δεν Ýχοw να nÞrrþ]ow üιι
μüνο το νοß(ι ιονò Þ ιο δßνειü ιουζ οι\d
{οι ουτü το γιλα χαι ια φροýτα των
παΙδΙþγ ιοσò, ΕßναΙ ΧαΙ αυτü αρüβλημα
μüνο χοινωνικß Þ ßd] Πνυυματ[ü;

χ

ηΡΘΠθ

αΠΘΧOνΝ 0Ι
Π ρι,σβý τε ρυò ι Δ )ογυσ 1οξ
1.Ν Πηκ τrιò λ'.υηΙrου,

Να

'!ναòιßοò

ριν

κοινωγ[ü

και Πνευματχü]

ΙΘΡΘΙC;

Ιο|lιΙ,ηò

Αρχ.ιοß απü ιον Εικ,\ηοιαστιτü ιþρο
.ßναι αυτοj σον.ρμηγ.ýοW ιη Φμερ,νÞ
αηνοθετη]τÝνα κρßση , þò πρüβλμα

μονüια κο,νονπü και θωροýγ πωò πρÝπ.l
να απÝιοÞ, ο, Ιερεßòααü ο.οιαδÞ.οτε
δwαυιÞÞ παρÝμβαση,για να μην
δημιουργ.ßται η οπο]αδÞποτò πüλωση στα
λαü, και γα αρκοýντα] μüνον στογ ρüλο

Þ

Αν η βεβÞλΦη εγüζ Ιεροý Ναοý μαò
δη]τιουργιß αποιροπ,αοιü , τß νο]þθουμε
üιαν χιλιÜδ.ò παι'οßτον Εκτληοßεò
καθηιερ]νü σωρ]Üζονται μ. το αυξημÝνα

Προφανþò &ν σκÝφιονται üτι αηüμη χοι ο
"μεßζωγ εγ γεwητοßò \ηπαι(þν "(Λουχ 7
23) μαζß με τιòπροσευιÝq του

βροντοιιjΛαξ. ω'ουκ ßξεσιß οσ" οω
τüτε ε.λ.εινü ποΙιτιτü κιεσιημÝνο

συμβαßνοw ωò α,üμεγd τηò σ§διαqμÝν

χλ

ιρΑ ιßΗιΡοfi σ\ι{
^DOγl(Α^γλιΙ¼γ

λßι.ò ητιßρεòμου ß&ýε

νο μνιι]οναßω αυιÜ ια ονüμαýα
",d\εξjινδρα, Σταυραjλα κα ΑτºελιιÞ,
Μγψονεýιτε χαι εσεßò παραχαΙü πην
προσευιη σαò Μοζß με χιλßδ€ò üλ\α,
Εßναι νÝεò ΙÞ.Ýρεò ποσ αjαγχÜÜηκαν
λüγο των δυσβ,ßστακτον ρα;ν ηου
αÞνοθÝτÞσαν οι òλ\ιγüΦγοι πολπικοß
μαò γα στραφ.ßΝ οτηγ Πορνòßα
ΔουΙεýοπ σε "σπßτια" μι φοτÜχlα
προκειμÝνου να επrιýχουν το σιοιχε]dýεζ,
δηλ να Ο]σοιπαυτÝòχοι τα πα,διÜ τουò,
Εßνο] Χο] ιοýτο το πρüβλΙ]α λοΙπüν

^πγηΑΛΑιΑΙ

δυοιυιßαò {αι ιηò οýtιρογηò ιξαθλη»ηò
ι.υ λαοý μοò;Αφοý ηφιþχ,α φÝρνει
γκρßγιο, και η γRρßνιαχßλτ διrο τχÜ,

ΕßναΙ καΙ τοýτο το πρüβλτητα κοΙγονΠü Þ

Εßμαι απü τα 22 μου ΠατÝραò, ¸ιω
θυσιüσ.l τανιßτο μου για ια αιδιüμον
üποò και τüσοι òχατουμýρια Πα..ρÜδεò
mι ιΙÝον το Ýιιι nιipιl αιßφαη üτ, μετÜ
α]ü τüσουò αιαΙΝεò και αγωγßιò η
fu\ýτερη ,ιýση για τd παιδιιß μοò θα ιßνο,
σιο Üμεοο μÝΙΙον ο ξεν[εμüòαπü την
ευλογη}Ýνη πατρßδα μοò, ºσιξ σε κßποια
Αυοτρα\ßα Þ Κανα&ß γα βροw {α] αυτÜ
,\ßγα ψßιουλα αξ]οßρßπειαò και σεβαι-μοý
για τα δπβÜσμαιd τουòΣßνα] χαι τοýτο το
ιρüβλημα τινωνιτü Þ Εαι flνευματχü]
ΠαιδιÜ μου, σαq α]τομαι χαι σαò
Φμβονλòýο το γρηγορüτερο να
,Μα ποò Πjιτερ; απü τον Ιοýλιο òßμο]
,ßνεργοò χαι η κοπΣλιü μου δουΙιýει με
σßμβαση σε Ýγα Σοýπερ ΜÜρχετß
Πüσα Φυγιßρια στρÝφογιαι σ ò
αρογαμΙοßεò αν.υλüγητεò σΧÝωΙò αφοý
οπò το οτοΙΧòΙþδη δòν üΧοwò γΙα να
κανοw μßο αξ,οπρεπÞ αρττ στη ζωÞ τουòι,
ΔηλαδÞ Lýον το γα ßαγιρευτεßò
και να
ηατÝραò
ΜητÝρα
θα
εßναι
γßγαò
Þ
αρονüμιο μüνο τον λßγον üοωò ωμβαßνη
πλÝον μι ια μεγßΙο χυβ]ομοý Τζlπ χα] ιιò
πισßνεò Τα mο αρχÝγσα, αü
δημιουργßαò Α&ßμ, δχαιþματα χαι
ιαρßσ]τατα τηò Οπογενεßαò χα] τηò
Πατρüτηταò που μαò &ßρισε ο Θιüò,
πλÝον γßνονται προνüμια χαι τεκιfuυ γ]α
τονò λjγον§ ßßγαι χαι τοýτο πρüβΤημα

κοινογχü
500 0ΟΟ

Þ

ml ΠνειºιαιΕü,;

ιλιüδÝò εκτρþßιιò

το

φüγο σιην

Ε,Ι,ΙÜ&,5ω,ω0 \σχοýλεζ δεν θο δ.w
ποιÝ τον ÞλΦ οýτ. θο γσþσοw το
μÞτρýü ιιjιδι Με τηγ εξαθλßΦ ml ιην
κÜνοw οι ¸λΙηνεò λüγο
ννÞοειò Θ.ωρεßιαι,ßθλοζ

Πραγμοτ,(üΙ] η γßwηση ενüò παΙδιοý
σÞμερα, τον οποßο λßττι ειοιΛ,τα ψνχιχü
αποθÝματα yra γα πρα!ºτατοποιÞσοιΛ,
Εßγαι και τοýιο το πρüβΙητα χοινωγιχü Þ
ΕτΦÝ ò επ

ι

σχòφθηκα Ýγα

γνσü

και

πευιοτπü Μοναστιιτι στüò τηòΑττι{Þò

kar βρÞχα ιην Εγουμaνη γα &\αßε].
Καθτ τερΝd μαòχτυπüνε την πüρτα γßεò
οιχογüνòτò με τα παιδιü σιηγ αγκοΙιÜ
ιουò και Þτοw με α,οτολÞ λß}º
ο κογομ ΧÞ βοÞθε π, Τα Σ λιηγüπουτα νο
επαποw στην ßδια ιουò την Πατρßδß]!
Εßγαι χαι αýτü πρüβΚμα κοινωγιχü Þ και
]

Αρχßοαιε ηλÝον σια οχολεßα, μετÜ απü 70
x]roνlÜ, οι λ]ποθνμß.òμικρþγ μοθητþν
αü τηγ ασιτßd ¼πισθπ ο,\οτοχßξ αα
πarÜikr με ιιò πρησμÝνεζ χοιλßτσιò..
Εßναι ιαι τοýιο ιο πρüβ,\ημο ιοινþftü Þ
ΠρΝ λßγ9ò ημüρεò μου Ýστòιλαν βιντεüRι
που δΣß§Σι ια σrYΙlroyo αποßιφΦ\Ισμü
ινüò νÝου Χρ]στιαγοý στην Αßγυπτο ωü
.ξαι'ριωμßνουò tΜουοουλμανουò, Εßναι
φρικτüΙ| αοιοòμαòεγγιÜιαι λοιπüγ υθα

¼^κ^ò

ιßΙOΙ

2ι

-οθιιιωOΦ 20ι]

επα{ολουθιºσει aιjplo {αι στηι Πατρßδα
μαζ απü εχατομμýρια ΜΦμεOανοýò
ται)ρου.ιατßσωò: Εßναι {αι τοýτο το
πρÞβ\μο ßοιτιJν[ü
ιº και Πιει,ματΕü]
Οι Ε,Ιληγιò Ορθüδοξοι Ιερεßò Ýιουμε
ρßοò ιημιρα, που μαòζþνιιιιρüωρη
Τουρκιυ κυι υπ ιο 2r,Va μ.ιαμορqÞΙΙοýμ.

ι

οι ΙΙο]ιιρ\ßσ..ò |ßα γßνουμε

μΙροσιüρηδ.ò ιηò μειανοßαò κα, ιηò
ßυτοθυοßαò |]α την χ,ßθε πονεμßνηψυχÞ
Που κρεμιÝιαι στον λαΙμü μαò τοΙ ν( μην
αρχοýμασιε σιον ρü,\ο του
αδιαqηλονßκηιου ιυλοκüλαι( ιον
π.νηρþ!

ορχüνιοι.Δ.ι

ειουμι

{αμßα

οχ.οημαζß τουq λ]ιοß με τον διßβο\ο
ιμεß(ιι τογ ]Φυτο και τα πα]διü 1ουΙ

ΔΥο ΠοιΜλΝτιΚeò
ΠΡλΞeιο
λΓιωΝ λΓΓeλωΝ

κþΦτ ßηββηò Α!ÜΙΙÞ ηÞγ.jιε οιÞ υüλη

γιÜνü ιοιλÞσ.l
γÜ προμη€υεΙ-

ιü ßργÞι.lρü του χαßÝτοι
ψþμß Ιπ τÞ αΛºÞττησÞ
ιου ΚΛºÜ στÞι ηγφÜ oÞ,αντÜ ßγο
{ιß\ü ιαß ηνÜιΦο γßρο ü üπο]οζμüλιq
ιü! ε]δι ιοý εΙιτ:
Ιιü üιομα ιοý Οεοý,
ßιββδ, μÞ υÝ üφÞσ.,òχ, ßΦ ÜβοÞθητο τüγ
δυστυ]ιºι Πßρι μÝ κο,τü σου,
Ο ÜββÜζ τüν ßβαλε νÜ καθßσιι δη ο ιου
καß ßßπΙωι ιι ιαΙοθηι ιυυ \Ιüλιò
πο]ßλησ. τÞ πρþτο ιτν ρþτησ. ß, γτροò
.Πüσα ΤεφτÜ πßφεòdβρÜ]- º'üοα ιοý
ÜπÜντησε ü üσιοò .ΚαλÜ ε]ναι ΔÝνμοý
Üγορüζειòüμωòμßα μικρÞ πητα Ýισ, γιü
νιι δεjò κι\ι], Y]ari iro νß φüΦ Üιü ιl)ßò
τü βρÜδυ,- Καß Þ ¼οιοò του ιßπαττα . μιτιßι
χαρÜò. χαß τοý ßχπτ]ιmσε την Ιπιθυμßο

Σß,\ßγο ιοý ζÞιησε

φροýτο, ýστòρα

γΙυχß ¸ιο, ßÝ
ιουΙοýοι,ξüδευε

^ρOΥιωΛγΙιΦγ

ιßνßη]ßιυιüτj,ν

ιοý

φ(\οη üValryroυ 'ι]δþ.. ιßλα ιü ιdüθjα
αλΜ κοß üλο τÜ ι]τj]μοτα, ιορßò ν,ßι μεjνει
τßΠοταγ]]ß τüν ßαυτü του ττσΙ θÜüμενε
μjα Ýβδομßδο ιορßò ψωμß. Δßγ τüγ ß:οιαζε
Σ. \ßγο ßτοιýσθηκ. ý φýγ.l ,Φòýτ.lζ|,
.Νοß τεΙεßωα τÞ δουλòΙα μου,,
.¸, τþρη ι]ιß {Üνε ιò Üγηπη γßß μÝ πÜò þò τü
σταυροδρüμι κοß Üπü χ.] φεýγειòιß ιÞτ
ßρημο, ιου λßεΙ πÜλτ rl ιÞτι Ιß Αγüθον
παρü τη χοýραση του, τüι φορτß€ηχε στÞ
πtÜτη του χαß τüι μειÝφερε μÝ πολý

¼τοι üμοò Ýφθαοον στü σιουροßßρüμι καß
ßτοΝÜΦÞχ. γÜ αΦÞσ0 ιßτω τÞγ
dγÜπτ]τ]Φ, Üκουσι μßα ιλνχεßα φß]γÞ νÜ
ιοý λÝεl .Εý,\ογημÝνοζγü ε]Φι Αýα,ν

Üπü τüτ Θεü καß στÞ γÞ ßαß στüν οýρqÜ
ΣÞκ.,οτ τü μüτ]ο τπυ \Þ δΓι οýτü\ ποý ]

ΧΑ AITmA^Aι^Σ

ιρ^ χΗDοη0/\ιι

κüθε κοΚßθι ποý

οd9

μ οýσò. ¼ ÜνÜιητοò.lχε γßγει
üφαντοò 3Ηταγ Ýγαò ßγ¾òλοτr ααλμÝνοò
Ιπü ιιrν Θεü
δοχιμßσe] τÞγ Üτ,üτιη του,
¼ πρòοβýιεροò'fßτοòχαß ü δýιÜοò
ΕιΙιßγριοò Þιον δ,ßοηòοýμμογαστÝò στÞ
,Δαιjρα τßιν
ßοý ΚιÝβου.
¼ δßÜβολοò 'ßηλαßων
ποý πüντοιε οηüρνει ζlζÜνια,
δημιοýρ\ηπ ßßθρq üνιßμεοÜ ιουò. Κl aνß;
ηα.;lτα Þταγ Üγαπμßνα, Ýφασαν τßßρß στü
σημεßο νÜ μÞ ΟÝ,\οπ ιß ßδßÝοητ,
ΣτÞν Ýκιλησßα δüν 0ýμηζε ü ßναò τüν
Üλλο Κι δταν ü Ýναò θýμηΦ, ü ßυοξ
τοιτ

ιß

ßýßγριο,

ποý alτοενε{ρüò.
ιü ΙßρΙ του σÝ
καß
αßκßπ,
Καß
να,
eßμοι ýγιÞq:
μÝνο
μÝ
¹ τιμορßα τοý Εýαγρßου dαü τüν Ü!γ.λο
Φ\τΤüν@
τοýò ηδεΙΦοýò
Üαü τÞιò
ßγιγαν üτοι πιü πΙοßακοß,
τüν

τπερα

ü αΥΥελοò ÜΠ,\ωοε

Τ

οß ßι\οι μοναχοß πrαιζαν νü τοýò
ουττφιλþσουγ, ßΙλÜ ιορßò ωοτÝλεσμα,
Ι«ποι. ü ηρεοβý ιεροò Τß ßοò Üρρσιησε

ΣιπÞΙOε τüτ. χαß κüλ.οε
μ.τανοψÝνÞ τüν Εýßγρ]ο γΙü νÜ
ωπωρεθdßτ, ¸χεßνοò 6μωò ÜρνÞθηßε νü
τüγ ΦπωρÞοει κι Üρχισε σü μακριιß νÜ
τüγ χαταριÝτα] ταß νÜ ι,jß βρßζει, Τüν
ηρηαξαν τüτε mi τüτε τüγ ÝΦεΦγ μÝ τÞ

αΡΩΙΝΗ ηΡοΙΕΥΧ!ß

βαρτÜ,

Σýγºιßιρ.οÝ με, Üδ.λφÝ, ß{Ýτψε ü Τßτοò
rrÝ δÜρυα, μü,\ιò τüν ò]δò.
_ΠοτÝ δÝγ αß αJμφ]λιþOþ
μοζß οου οýιε σ'
αýτÞν τÞ ζιßÞ οýπ στÞν ßυη, δÞλωε
ΤÞν ßδÞ στÞºτÞ Ýπεσε ýτω νειρüò,
Ανιßθετα ü Τßτοò σηιþθηι. üπü τü
χρòβΙtßτι ýγ]Þò καß δ]ητηθηχò στουò

Εßò τü üνομα τοý Ιατρq Χαß ιοη Υßοß Χ( ß ] οý
Αγßου ΙΙνεýμυυ,ò ]ΑμÞν
Δüξο od, ΧρlοΦ ü Θπjζ, Þ ,λß ιò Þμþν, δηξα

&ý,λεý αΙ,,ü9ε, ΠοφΧλ,τε, το Πγεýμο τÞò
{rηθεjαò ü ηοÞοΧοý παφν Χαß ιd ηdντα
πλτ;Σ Þ θιπυρüò τþν dγαοþτ Χαß ζ,Þò
τορητljò, ÝλθÝ Χαß αηνþογ ßν Þφτν, Χαß
καθÜρ,σον Þ}ιαò üΠü πjσηò κηΙδοò Χαß σ(ßηον,
)τγοοÝ, τßΙò ψυΧηò Þμþ! λμÞν

j\γ,οζ

Θιüò,

Ilaφjrci

¶ιοò ΙΦοüζß\ιιο(

ß\ßησα

Υßþ

Þμαò trk γ

]

Κß ]ιγjωΠ[ýμου

καß

ßò

Παγαγßα Τρ
,λßησον ψü ò ΚýρΙε, ß\ασOη
ια]ò Üμο!ιßοΙò τþν Δßωοτα, στγΙωρησον
ιÜòü!ομßοò ryiV λγι, üΠßα.ψοΙ Χαß ßασαι

ιß

Ýαυψα στÜ π,jδια του χι
γýρ]οò üλιοß ιü πρüωßü του,

üμωò

ü

Αι]üνατοò,

Δüξα

,D]xa φιÜοει κονιÜ σßü αßγατο. ιορßò γιß
Ýιω Φμφιλboεj μÝ ßüγ Ε,]Üγρlο Κα]
. ιüτε, τß νjι &;! Μü πληοßαοον üγγc,\υι,
Üλια ÝφυΥαγ Üμüσωò Ιλαßγονιαò γιü Ι ü
ιßμü τÞζ ψτηÞζ μου, Τüιε ÞΦθαν χοντιß
μου οß δαßμονεò, ιαροýμ*οι aoιj θιjτ rrü
ΧÝρδ,ζαι Þ αηßαò τÞò üρΙÞò καß τÞζ
μνησικαßαξ τΙ αητü αjνοξα νÜ μοý
συγºορεθουμ..
φüρπε τιrν ηδελφü

¼ιαν

ΙΡOσ.υχτ.ò

'χεßγοòξαφνιζü δßπλο μου Ýνον φοβOρü
βýπο
Üγ¾ελο, Κφιοησε αιß ιÝρια του

τüò Üοθ.νεßαò

Þ}δν. ;γεπν

τοη ü!üματüò

οου,

kljplι, ßλÝησον òýρι,
ßτÝησον Δ{rξο κιß νþ,.,
πrπρ η]þ ü ßν τοτò οýρανοjò qιοοθÞιο υ,
iryoμj σον ¸τOΣτω Þ βοσηεßα σου, ΓινηθηΦ
τü θÝλημÜ σου, ßßζ π οýρανδ, ml !ΙΙßιÞò!Þò
]ΙýρΙε, ÝλÝησον

ιüγ ηρτογ Þμδν ιüν ÝηοýοOν

δß)ò Þμßν

Kd Üφιò ßμλ ιιι ÞφυλÞDοω ιßμßΝ,
þò {αß ßμßτò η9ßεμτ ι]\ ÞφυλÜαò Þμþτ
Ι{òß μÞ εητ!ßικηò τdò εjò πψαqr]üν, ηυιι

σÞμερο9

ψßòü,ü

τοý πονη?οθ ΑμÞν
τþ ým,ου, .ροωßπτομÝν σοΙ,
'ξ,ßγιρθßντιò
1\\tθÝ, καß τþν ¶τ-γÝτογ ιßτ ßΙγον βοδμüν
.ΑΙDò
σοΙ, Δπατü ßτγbò ßτγΙοò
d ü Θεüò,

ßýσοι

δ,tι τÞò Θ.οτüκου Ý]\Ýηοα Þμαζ

.ιλ ι0

¼^κ^ò

ιΕγΙOΙ 2ι

-

Φκ)ι¸m mι ι

ΙßΡtΝ]ιιιοΤοaι]γΜα

Πüτ.ρ η]dJV

ü üγ

ιßò &α ΚýριJγ Ιησοw Χριστüγ, τιτ Υßüν
τßτ ÝΧ τοý ποτωò
ηρü
πüντσ
τþν
οßßιΝσ φδò üΧ
γεντηθüντα
ιιÞτüζ θεtτ ωιηΘΝιΝ Ýχ Θ.οý Ü.ληθΝοß,

τοßò οýραγοßζ üγ]αοθÞτο τü

Κο ß

τοý Θεοý τδν μονΙτ.νÞ,

üνομü σου.

'ßλOßτω Þ βπσιλεßαοοý τενηθÞþ ιü θÝΙτμÜ
σον, þ( .ν arpayþ, Χαß Ýηß τÞò ΙÞ9
Τüν Üρτα Þμþν τüν ßmοýσιον
δüò Þμßν

γ.wηθÝγτα οý ποΙηθÝντο, üμοοιjσζ,ν τþ
Πατρß δΙ οη τιι ηß]ντα ÝΥÝΥΙο
'Γßτ δι φÜò ζýò dl!]ρþπουò χαß δßι ιÞν
ÞμιÝφν σ(,Ιφßαγ Χατελθüντα ÝΧ τþν
οýφνþν Χαß mρκωθπτα ßΧ ηγΣýματοò ßΙγßου
{αß Ιrαρßαò ιÞò Παρθενου χαß
ßΙανθβ,πÞσοντα, Σταυφθττα τε ýπüρ,Ιrþν
Ýπß ποντßου ΠΙ.ι,ßτου, κοj παθüγτα, RΔß
τοφßνý τýß ηναοτ,ßντα ιÞ ßρßιη ψÝρο,
"dτΔ
ιdòΓροφÝò
Καß Üνελθüντο εßò ιοýò οýρανωò, Χαß
Χαθεζüμτον ßι &ξτþν τοý Πατρüò,
Ι&ß πß\Ιγ üρΙüμ.νΝ μ.τßι δ,rθ]ò ΧρßναΙ φνιαò
κßß νεκρ.ýò οý τÞò βßση.ßαò οýχ üο ιο ιÝτοò
Χαß.ßòιü
Πγεßμο ιο αγιογ, ßü τυρlογ, τü
ζ,{ηοιüγ, α', ÝÞ ι.η ΠαιΦò ßκαορευüμενον,
τü α',ν Πατρß τοß Υßφ ωμπροσκWοßμενα
κοß απδοξαζrμενον τü λο\Þσαν
δ,ü dlν πρφητüν,
Εßòμßαν, üγjαν, Χαθολ,ΙÞν κοß üποπολΙκÞν

qμ.ρΝ

Καß Üφζ Þ}rν ßÜ üφεýμαm Þμþν, ßξ καß
ßιτεßò üιφτμΝ ωßò üφο,\Ýτωò Þμ6ν.
τýß μÞ εßdιιÝγRηζ ηr]Üò εßò αερßσμüν, üý λÜ
βýσΦ ßψüò Δηδ ýý ßΝηr»ý ΑμÞν
Δüξα, τýß νýι κýρý, ßλÝησüν Ιγ ι
Χρυτü ü ο.,jò, εýλüτηα τÞγ βρßýΝ καß ιÞι
ηm, ιþ δοι,,ιþ ωυ, üßι1\η .], ftlΝωπ
Εýττρ]στßα μ.τü τü

ΕýιαριποýμÝν

ßνÝπλησοò ιßμÜò

σσ,,
τþν

Χριοιß

ü

ττýμι
Θ.ßξ Þμþν, üι,

ßπιγεßþγ σου Üγα&;ν μÞ

οτερÞσηò Þμüò χοß ιÞò ßπσυρανßου οου
βοηλεßαò d]Lι òξ þ μßþ τþν Μαθητßßν σσυ
παΦγßνου
τÞν εtρÞττγ διδαjò οýfuÞ,
ßλθß

'πÞρ, ßμ!η
χα]μιΘ

κο]ΜΦ

Φüò

ηΡΙΝ
Το ΔßΙΙΙΝο
Ürγονþι,ινη*òκαßÝμπτησθÞοσνι
^ηο
mß

ΕκLιηοßαν.

ομσλογδ Ýν βjπnσrra .ßò δφεσιν Üμdρτþ
Πρωδοιþ dνÜο ιdοιν ν.ιρßγ

αλÝdüυη κßατγ οß τκÞιοþ*òοýιüν
ζßοογια! οß ζαρδßοι οß,τÜ εßζαßþναdßα,οò

Δ,5ξα,,. Ι{αß γýν κýρt, ßλÝησα 1γ )
Ιφιαß ü þjò, εýλüτησον τÞν βρησlν χαß τÞγ
.þΝ τþ, δOý]σ οου, üτι ¶γιοò εß, πüγτοΕ
l-þ ιοß Üεß χαß εßò τοýò οßþναò τþν αjþ,σ,

τýß ζωßτ τοý μιι]ιο!τοò

mi

Χαρδßαò ]ßμþγ,

!ιπü χαρποý σßτου ojvoυ χοß ßλαßου αýτþν
üν..τÞσθητ.ν.
.!ß

ιü αýτδ Þοιμηθησüμ.θο

{αß

Þατü μüγοζ aη

Þμdò

,ν, üμαρτÞμα! ηαροργßω τüγ Θιüν ιαß
πρßοβιυε ßmÝρ φοý πρüò τüγ Κýριον τοý
ßιιστηρßξα μι ry τþ φüβω αýιοý ýß Üξιον
Üναδεßξα' με δοý,ιον tÞò αßτοý Üφθüτηιοò,

ΒΡΑΔιΧΗηΡοrΕΥΙΗ

τοß ΠατρüòmßτοýΥßοý mi τοý
¶γßου Πwýμποò τψÞν
τü Σ,j¸hτΦ τÞò πßπ.Φ
Πιπεýω ιßò ;γα Θ.üν, ΠοτÝρα, mντοιβßτορ.,
ποητÞν οýΦνοý καß νÞq üΦτþν τε πÜνιων

Σjò

τü δνομα

ιΡΑ λ{ιΡοßιOΜ

Δ] εýΙþν τδν Üγßον

ΠαιÝφ

ºησοý Χρ,σιÝ, ü Θεüò, §λÝησw

ΧΑι

^Poy,xΑ,\ym{oy

ü

ßüνÜμοριd\üν,μηδι α,ωιÞqÜπ .μοýδßιτÞν
dkpiδidν μου !Þ δüηò βφγ τφ ααη?þ,
δαjμογι χατοχυραýωß μω τß χαταδwαπεßο
ωý θ\ºωý Φýωυ αß,μαmò ιβßτηοΝ τÞq
Ιßθλßαζ τß ΠαραμÝνηò ΙεΙρüò μφ, Χαß
üδÞΕαjν μò.ßò üδüν Φτφßαò,
Νοß, Üγt ß{wελε τοý ΘΣþ, ü φýλαξ Χαß
αεποστÞò τÞò dθλßαò μου ψυχÞò χαß τοý
αjματοò, πdγια μοι ωΠþρησα, üσο σο]
;θλιψο .Ümò τüò ÞμÝρßζ τÞò ζωÞò μου, fti εß
π Þμαρων τÞν αυτερΝ ÞΙÝροΙ σκþασüν μ.
ßν ßÞ παροýσ!] νυκτß Rat δΙdφýταξüν μ. σü
ηüqò a!η!Ιαò τοý Ýνοιυμπου, 1γα μÞ Ýγ

¸οηr].ýθηÝΦ.ηýζιülgßqιοη'φοσþπου
σου. Κýριι ß&,òαò εýφροαrνην.ßò ιιιò

ýη{ßοψεγ üο ω, Κýρτ,
Ýλπßδ] καιßικιωò

¶μÞν,

üφεοτιη jÞò dθλßαò μου ψυιÞζ
ßßιαΙþρου μου ζdÞò, μÞ Ýγκdιο-λß]ηò μ.

ß\γιε ßcγγελε,

ΕýφΕτßα μ.τÜ τü δ.ßπο.
ΕýφΦγαò Þμdò Κýρτ, ßν το]ò πο]]ßμασß σου,
κοß ßν ιοßò Ýργοιò ßþ, χ ρa'ν σου
Þγο-ιλπσdμýα,

¸ν .ßρÞγη

αßαò

ßßηÞ ιßò τßÞ φýΙlκ ßιwτΙον

ΙτßιΑ^ΑιΛΙ

Ε^τ^

)

Δj)ΡιrΙrι j,ι ιΡ())]Φ()Ριß))

Μηνιßν λυγοýοιου,Σιπιιμβρßου.Οχτωβρßου-Νο.μβρßου Þrl
ΙΙι Φιλοιιrρι ΙΙογυγιþιηò Κουλjονιßò Ι00, ]ιγγιΤιχÞ κο, Β{σι,ΙιχÞ Καροφý»η 400,
Εμμ, ΤοουνιÜò ]50,.\Dli Ι,ιιO]ιÞζj,ò ]\ºηιOιΦ\jιοτ] Ι3OΙJ, ffu Ιριιιια ßγýτη(:
Ιεροπραξýò ΝΙητρ.πολßιου ,]οο, Βοιj.\υ ΙΙλüιιι 10 Ιßßιννηò ΘιοΙß,ρßδηò fλυφÜδα 3οο,
Ανþντ,μη 50, ΜαρßαΖιρβοý Ι00 ε,òμνημην Δ()νιιιßιι, z.plloιj, ()μιßδυ ΓυναιχþγΙþροq
2ω, Ξανθßππη Αιαß 50, ΑλÝξανδροò Ι"Ιαμοι4:λßζ 50, Ι]Ιιυθ.ρßο Κ.υ.\'ßνοý 50, Καιßνα
ΣταματιÜδου 50, ΕΙÝγη Γογπιj 6οο. Λlφß( r\lι]δομιjτη Ι00, Λ,χατ.ρßνη ΙΙαρο.χ.ιι
Ρüß'oζ 5O0 Þò μνÞτιην ιßΛ γογß(,Ν ι ηq, Χ{,]ν]γ.ò Σι ηò ΤιΓροπ sρτßπgs ΙOο. Πολιjμνηι
ΙrομουζÝ,Ιου 100,Ι!ºιχαÞλ Χαρ(λÜμποιζ Κηιιιιßν, ÞΟ, Eυijokio Κορφ]η ro0, ΣμμανουÞ\
Ιζ.λιßßντΦροò roo, ΣιρÞνη Ε\¾\ßζα,5υ Ι)μαÞ,ογδß( Δι;εκογησιαπιßν Σωμοτι;ιΛ,
Αθηνßν Πεψαιþò 300 ειòμνÞμην,\ιχαιι.ρßνηò ΙΙουρ.ξüχη ΤραμματιχÞ ΙΙαγποýΙτ
1ω, ΝΙαρßα Κßννη θο. τbργυ( Κρηιικοò Ιω. \ß\ιÞ\ ΚιρdÜμπουò αO.ΘÝμιò
Βαρδαοýλη 3ο, ]{\¾α Πετρßδου tΙÞΙß)ò ΙOυ, Κþν γξ Ιßιυγαò Αθηνα 100, Ζαμπßτα
Δοσγαν]þτη Ρüδοò 60, Αγνα Κουγιιýρη 200 tlLλ(η\ Χdκßυιò ΙΟΟΟ, Γιωρ\ιοò
Ι{α9πιßχηò r00. Ανþγυμη 50, tß\ωιlκη Ιrιμ!ßj ;ι) ΙΚιρμαχ.ι]ιικοò !ý\\ο\οζ
Δ.ý'οου Εmριßοò κα\ýμνου 5ο0. l Ν γι,ο !γιÞò ιιι κυρßου ßΙ00 Ε\Δη
ΙζrΤ]ÞγτζÜρον ω, Ιßαο.μþßη\ßιοη ΙO(Ι Ιjηι]\η-ΙιRγκαρη ΙOυ Σ,ò μγιυlηγ \l.pioc

Δη,\gπεβjýη,,\ýχε]οΕι\ηγßειJιΙωι,(μνημηνr.']κοΙι.υΙριRοj\η,lΙαρßαΠου\ου
1Φ.η μνη]τηι Σ.χχ, και θεαρι\ου lla;roυ Κοιτρßγα ßρη 50, ε,ρÞγη κοι \ßχη
Τρ!ηοtßιη ω, ΚιΙ\ιüπη κωο(α,lο0

ΣΧουτ αΙ7:ι\ΤΙΙΒJ
τρßτη ιρονýι ΤΣιταργεß πßγ tnjnι,
μÞÞ Σχολß Βι{αησÞò ΙrÞqFÞò

τý

τßò μητροτ(λßjη μαò, dιÞ}αωρτμßνη

dτü τü ¾ßουριεßο πα\ηομοý ΦΕΙι Β

ιü63Δ3,3-2οο3), Δπ€ι\Þßò ΣχολÞò
.lναι ü αρχωγ Μαßοτßφ ¼ý οΚα,,
μτιχοß θφνου χ, ]".Φμοò Χ "θ.,
οÜjρου Μß δι&ßαοιι Üφ οκιÝ;ò
mθητητßò μοιπχÞò χοß ßòροψτjr.πò τοý
νηÞοý μαò. ΣΧαÞ τÞò ΣΧολÞò dνa Þ
δýδοση τÞò mτροταýδοηò Ιαλησβ αιτÞò μοωftÞò αÞ σý»Φο9η κομω9ßq
καß Þ dνÜδιýι tεροψτλτþν ßιανþν νÜ
dηρ;.ουγ ιdÜÞλjγυ ιt;γtιμýν y«j*
ηÞζ !ητΜολι,λ !ο( ¹ ΦßηΦ ιßγο

ηιιΙ

ο^κλò

τtÝ τjy βοÞθεπ τοý θmιßßγ
Ý,ππασßα τοý μητροτολßτοι μοò
καß τÞν Þ-γκΙ\ηπιη ßρΦφορd τþν
.0dΦÞρþγ }ιÞιτj)γ ιαß

τrò

τdΝ δορητþ! ανηßΦται
γlÜ τÜαρη] ιρονý τÜ ßρ}¼

Ιρπζαò ]1ιß,ηò,

μÝοα Üτü
ü,οßο οπßφγται mθημερινü
πιριοσüßρ.ι dπü ,2ο üδdφοß ιταò
τü

ΘερμÞ

ηοýληση fr Ýl7μμΔιτοι

Þ Μητρüß.λη γιÜ την πχσ
ιοτüθωη αþ Λογφιπμü
μÜ ßßν σιßτιχß Üπý.Ü,

ιπΙα,ι -οθΙαω

Φιι

