
Σήμερα, ἀγαπητοί μου, ἀρχίζει τὸ Τριῴδιο.
Μὰ τί εἶνε τὸ Τριῴδιο; θὰ ρωτήσῃ κάποι-

ος. Σ᾿ αὐτὸ τὸ ἐρώτημα θὰ προσπαθήσω νὰ
δώσω μία σύντομη ἀπάν τησι.Ὁ καλὸς δάσκαλος δὲν ἀρχίζει ἀπὸ τὰ δύσ -
κολα μαθήματα, ἀπὸ τὴν ἄλγεβρα καὶ τὸν Ὅ -
μηρο· ἀρχίζει ἀπὸ τὰ εὐκολώτερα, ἀπὸ τὸ ἀλ -
φάβητο. Αὐτὸ κάνει καὶ ἡ Ἐκκλησία μας, ποὺ
εἶνε διδάσκαλος καὶ παιδαγωγὸς ἄριστος ὁλο-
 κλήρου τῆς ἀνθρωπότητος· αὐτὴ τὴν ὁδὸ βα-
δίζει, ἀπὸ τὰ εὐκολώτερα στὰ δυσκολώτερα. 

Καὶ ποιό εἶνε τὸ δυσκολώτερο; Τὸ δυσκο-
λώ τερο εἶνε ἡ νηστεία τῆς ἁγίας καὶ Μεγάλης
Τεσσαρακοστῆς, ποὺ θὰ μποῦμε σὲ λίγο. Γι᾿
αὐτὸ λοιπὸν σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας ἀρχίζει
νὰ μᾶς προετοιμάζῃ γιὰ τὸν δύσκολο αὐτὸν
δρόμο τῶν σαράντα ἡμερῶν, ποὺ μετὰ τὸ τέ-
λος τους, στὸ ἀποκορύφωμα, βρίσκεται ὁ τί-
μιος Σταυρὸς καὶ ἡ Ἀνάστασις.Ἡ προετοιμασία αὐτή, ἡ πρὸ τῆς Μεγάλης
Σαρακοστῆς, δι αρκεῖ τρεῖς ἑβδομάδες, ἔχει
δηλαδὴ τέσσερις Κυριακές. Ἡ πρώτη Κυρι α -
κὴ εἶνε ἡ σημερινή, τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαί -
ου. Ἡ δεύτερη Κυριακὴ εἶνε τοῦ Ἀσώτου. Ἡ
τρίτη ἀστράφτει καὶ βροντᾷ, εἶνε τῆς δευτέ-
ρας παρουσίας ἢ τῆς Ἀπόκρεω. Καὶ ἡ τελευ-
 ταία εἶνε ἡ Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς.

Μᾶς φωνάζει ἡ Ἐκκλησία, νὰ προετοιμα-
στοῦμε. Κ᾿ ἐμεῖς τί κάνουμε; προετοιμαζόμα-
στε; Ἀντιθέτως. Διότι προετοιμασία δὲν εἶνε
οἱ χοροί, οἱ καρνάβαλοι, τὰ γλέντια. Προετοι-
μασία –ἀκούσατε;– εἶνε αὐτὰ ποὺ λένε τὰ ἱ ε -ρὰ βιβλία. Αὐτὰ τὰ βιβλία, ἂν τὰ πατᾶτε ἐ σεῖς,
ἐγὼ δὲν τὰ πατῶ. Πέφτω ἀπὸ τὸ θρόνο, κομ-
μάτια γίνομαι, ἀλλὰ δὲν τὰ πατῶ. Δὲν σᾶς δι-
δάσκω τίποτε λιγώτερο τίποτε περισσότερο.
Σαράντα χρόνια ποὺ φορῶ τὸ ῥάσο, ποτέ μου
δὲν δίδαξα δικά μου πράγματα. Δίδαξα ὅ,τι
περιέχουν τὰ ἅγια βιβλία, ποὺ εἶνε γραμμένα
ὄχι μὲ μελάνι ἀλλὰ μὲ τὸ αἷμα τοῦ Θεανθρώ-
που καὶ τῶν μαρτύρων.

Προετοιμασία λοιπὸν εἶνε ἡ περίοδος αὐτὴ
τῶν τριῶν ἑβδομάδων, καὶ μετὰ θὰ εἰσέλθου -
με στὴν ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

* * *«Ἀνοίγει τὸ Τριῴδιο», λέμε. Τί εἶνε λοιπὸν
τὸ Τριῴδιο; Εἶνε ἕνα βιβλίο προσευχῶν.

–Προσευχῶν; Μπᾶ, τώρα προσευχές! Καν -
ένα παιδάκι ἢ καμμιὰ γριά, αὐτοὶ ἂς προσεύ-
χωνται. «Ἡ προσευχὴ εἶνε δεῖγμα τῶν ἀδυνά -
των», εἶπε κάποιος. Καὶ σὲ κάποιο χριστιανι -
κὸ οἰκοτροφεῖο ἕνας φοιτητὴς εἶχε ἄλλες ἰ -δέ ες, μοντέρνες· δὲν εἶχε ὄρεξι γιὰ προσευ-
χές. Ἐγώ, λέει, τώρα «πατερ᾿μά»;…

Τί νὰ περιμένῃ κανεὶς τώρα ἀπὸ τέτοια ἄ -
θεα πνεύματα;… Ἀλλὰ «ζῇ Κύριος» ὁ Θεός
(Κριτ. 8,19 κ.ἀ.). Ἐμεῖς γνωρίζουμε ποῦ πατοῦμε καὶ
τί κηρύττουμε. Καὶ πιστεύουμε ἀκραδάντως,
ἑκατὸ τοῖς ἑκατό, ὅτι αὐτὰ ποὺ κηρύττουμε
εἶνε ἡ μόνη ἐλπίδα γιὰ νὰ ζήσῃ ὁ κόσμος.

Βιβλίο προσευχῆς λοιπὸν εἶνε τὸ Τριῴδιο.
Προσ ευχή, ἐντατικώτερη προσευχὴ τώρα.

Ἡ προσευχὴ εἶνε ἀναγκαία στὸν ἄνθρωπο.
Πιὸ ἀναγκαία κι ἀπ᾿ τὴν ἀναπνοή. Ἂν κάποι-
ος μᾶς φράξῃ τὴ μύτη καὶ μᾶς κόψῃ τὴν ἀνα-
πνοή, θὰ πάθουμε ἀ σφυξία. Ἔ, ἔτσι δὲν μπο-
ρεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ ζήσῃ καὶ χωρὶς τὴν προσ -
ευχή. Αὐτὴ ἡ φορά, ποὺ νιώθει πρὸς τὰ ἄνω,
εἶνε ἔμφυτη ἀνάγκη τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς.

Τί ἄλλο εἶνε ἡ προσευχή; Εἶνε ἔργο τῶν ἀγ -γέλων, ποὺ ἀκαταπαύστως στὰ οὐράνια ὑ -
μνοῦν τὸ Θεὸ καὶ ψάλλουν «Ἅγιος, ἅγιος, ἅ -
γιος Κύριος σαβαώθ…» (Ἠσ. 6,3). Ἑπομένως ἡ
προσευχὴ εἶνε γιὰ μᾶς τιμὴ καὶ προνόμιο.

Ὅταν ἤμουν ἱεροκήρυκας καὶ περιώδευα
μία ἀπὸ τὶς ἱστορικὲς ἐπαρχίες μας, ὅπου κα-
τοικοῦν φτωχοὶ μὲν ἀλλὰ οὐρανομήκεις ψυ-
χές, βρῆκα ἕνα τσομπᾶνο. Αὐτὸς μοῦ εἶπε·
Ξέρεις, πάτερ, ποιά εἶνε ἡ πιὸ ὡραία ἡμέρα
τῆς ζωῆς μου; Ἐγὼ ἤμουν τσολιᾶς καὶ ὑπηρέ -
τησα στὸ τάγμα τοῦ Βελισσαρίου. Τότε ἐκεῖ,
ἔξω ἀπ᾿ τὰ Γιάννενα, κουβέντιασα μὲ τὸ βα-
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σι λιᾶ, ἔφαγα μὲ τὸ βασιλιᾶ, κοιμήθηκα κοντὰ
στὸ βασιλιᾶ. Δὲν τὸ ξεχνῶ αὐτό…. Θεωροῦσε
τιμὴ τὸ ὅτι μίλησε καὶ ἔφαγε μὲ τὸ βασιλιᾶ.

Μὰ τί εἶνε αὐτὸς ὁ βασιλιᾶς ἐμπρὸς σ᾿ Ἐ -
κεῖνον; «Οἱ τὰ Χερουβὶμ μυστικῶς εἰκονίζον -
τες…, ὡς τὸν βασιλέα τῶν ὅλων ὑποδεξόμε-
νοι…» (θ.Λειτ.). Ἡ μεγάλη τιμὴ εἶνε νὰ μιλᾷς ὄχι
μὲ ἕναν ἐπίγειο βασιλέα ἀλλὰ μὲ τὸ Χριστό,
ποὺ εἶνε ὁ βασιλεὺς τοῦ παντός. Τὸ αἰσθάνε-
σθε; Ἡ ὥρα τῆς προσευχῆς εἶνε μιὰ μεγάλη ὥ -
 ρα· σὲ δέχεται σὲ ἀκρόασι ὁ Βασιλεύς! Γιὰ νὰ
δῇς κάποιον ἀπὸ τοὺς μεγάλους τῆς γῆς, πρέ-
 πει νὰ κλείσῃς ραντεβοῦ· θὰ σοῦ ὁρίσῃ ὥ ρα,
καὶ θὰ περιμένῃς στὸ διάδρομο. Ἐνῷ «ὁ βα  -
σι λεὺς τῶν βασιλευόντων» (Α΄ Τιμ. 6,15) ἀνὰ πᾶσα
στι γμὴ σὲ δέχεται σὲ ἀκρόασι· μεσάνυχτα, πρωί,
βράδυ, στὸ αὐτοκίνητο, στὸ σιδηρόδρομο, στὸ
ἀεροπλάνο, στὸ πλοῖο, στὸ ὑποβρύχιο…· «ἐν
παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ· εὐλόγει, ἡ
ψυχή μου, τὸν Κύριον» (Ψαλμ. 102,22).

Εἶνε ἀκόμα ἡ προσευχὴ ὅπλο ἰσχυρό, παν ί-
σχυρο. Εἶνε φάρμακο. Ἡ προσευχὴ κατεβάζει
τὰ ἄστρα ἀπὸ τὸν οὐρανό, κάνει θαύματα.
Ἀμ φιβάλλετε; ρωτῆστε ἀρρώστους.

Στὴν Ἀθήνα συνάντησα κάποιον, ὁ ὁποῖος
μοῦ εἶπε· –Δόξα νά ᾿χῃ ὁ Θεός, ἔγινα καλά. –Τί
εἶχες; –Καρκίνο στὸ λαιμό. –Καρκίνο; Καὶ τί ἔ -
γινε; –Μὲ πῆγαν στὸ νοσοκομεῖο καὶ μὲ εἶχαν
γιὰ θάνατο. Ἀλλὰ ἔκανα προσευχή. Πῆγα σὲ
κάποιο μοναστήρι καὶ προσευχόμουν μὲ δά-κρυα. Τώρα λοιπὸν εἶμαι καλά, δὲν ἔχω τίποτα.
Πῆγα στοὺς γιατρούς, στὸ Ἀντικαρκινικό, κ᾿
ἔκαναν τὸ σταυρό τους πῶς θεραπεύθηκα…

Ρωτῆστε λοιπὸν ἀρρώστους γιὰ τὴ δύναμι
τῆς προσευχῆς. Ρωτῆστε γενναίους ἀξιωμα-
τικοὺς καὶ στρατιῶτες τοῦ Ἀλβανικοῦ μετώ-
που. Ρωτῆστε καὶ ναυτικούς, νὰ σᾶς ποῦν πῶς
σώθηκαν στὰ πελάγη καὶ τοὺς ὠκεανοὺς ἀπὸ
τὰ ἄγρια κύματα μὲ τὴν προσευχή.

Μὰ κάθε προσευχὴ κάνει θαύματα; Ὄχι βέ-
βαια. Γιατί; Τὸ λέει τὸ εὐαγγέλιο σήμερα. Διό-
τι προσευχόμεθα «φαρισαϊκῶς» (Τριῴδ.), ὄχι ὅ -
πως ὁ τελώνης. Γιὰ ν᾿ ἀκούσῃ ὁ Θεὸς τὴν προσ -
 ευχή, πρέπει νὰ ὑπάρχουν ὡρισμένοι ὅροι.

� Πρῶτα - πρῶτα ἡ προσευχὴ πρέπει νὰ γί-
νεται μὲ πίστι ἀκράδαντη. Μιὰ ἀμφιβολία ἂν
ἔχῃς, ἕνα «ἐὰν…» νὰ βάλῃς, δὲν κάνεις τίπο-
τα. Νὰ πιστεύῃς ὄχι ἑκατό, ἑκατὸν ἕνα τοῖς ἑ -
κατό, ὅτι πράγματι ὁ Θεὸς θὰ σὲ ἀκούσῃ.

� Πίστι λοιπὸν τὸ πρῶτο. Δεύτερο· νὰ προσ -
 εύχεσαι μὲ ἀγάπη. Τὴν ὥρα τῆς προσευχῆς ἄ -
νοιξε τὴν καρδιά σου νὰ γίνῃ πλατειά. Μὴν ἀ -
φήσῃς μέσα σου οὔτε τὸ ἐλάχιστο μῖσος.

� Νὰ προσεύχεσαι ἀκόμα –αὐτὸ τονίζει τὸ

εὐ αγγέλιο σήμερα– μὲ ταπείνωσι. Εἴδατε πῶς
μπῆκε ὁ φαρισαῖος καὶ πῶς στάθηκε στὸ ναό;
Σὰν νὰ ἤτανε ποιός ξέρει τί. Καὶ τί εἶπε· Μὲ
βλέπετε; ἐγὼ εἶμαι ὁ καλύτερος ἄνθρωπος…

Ὦ Θεέ μου, πόσες φορὲς τ᾽ ἄκουσα αὐτό!
Ἅμα ἀκούσω κάποιον νὰ λέῃ ὅτι εἶνε ὁ καλύ-
τερος, φεύγω. Προτιμῶ μιὰ πόρνη ποὺ μετα-νο εῖ καὶ κλαίει, παρὰ ἕναν φαρισαῖο ποὺ καυ -χᾶται γιὰ τὴν ἁγιωσύνη του. Γιατὶ ἕνα δάκρυ
μιᾶς πόρνης ποὺ μετανοεῖ ἀξίζει περισσότε-
ρο ἀπὸ τὶς προσευχὲς χίλιων φαρισαίων ποὺ
δὲν συναισθάνονται τὴν ἀθλιότητά τους.

Γιά κοιτάξτε τὸν ἄλλο, τὸν ἁμαρτωλὸ τε-λώ νη. Μπαίνει στὸ ναό, πάει καὶ κρύβεται σὲ
μιὰ γωνιά, ἀθέατος. Τὰ μάτια του κάτω. Νόμι-
ζε πὼς ἡ γῆ θ᾿ ἀνοίξῃ νὰ τὸν καταπιῇ. Αἰσθα-
νό ταν τὴν ἁμαρτωλότητα καὶ τὴν ἐνοχή του.
Μὲ τέτοια ταπείνωσι πρέπει νὰ προσεύχεσαι.
Διότι τί εἶσαι; πλούσιος; ἰσχυρός; βασιλιᾶς;
Ναπολέων; Ἀϊνστάϊν; Τί εἶσαι τέλος πάντων;
Νομίζεις ὅτι εἶσαι σπουδαῖος; Δὲν εἶσαι τίπο-
τε. Ἕνα μηδὲν καὶ κάτω ἀπὸ τὸ μηδέν. Γίνε τε- λώνης, γονάτισε καὶ πές· «Ὁ Θεός, ἱλάσθητί
μοι τῷ ἁμαρτωλῷ» (Λουκ. 18,13).Μόνο ὑπ᾿ αὐτὲς τὶς προϋποθέσεις, ἀγαπητέ,
τῆς πίστεως, τῆς ἀγάπης, καὶ προπαντὸς τῆς
ταπεινώσεως, θὰ εἶνε δεκτὴ ἡ προσευχή μας.

* * *Τριῴδιο, ἅγιο Τριῴδιο ἀνοίγει ἀπὸ σήμερα.
Εἶνε, ὅπως εἴπαμε, ἕνα βιβλίο προσευχῶν. Τρι -
άντα περίπου λειτουργικὰ βιβλία ἔχει ἡ Ἐκ -
κλησία μας· ἂν μὲ ρωτήσετε, ποιό εἶνε τὸ ὡ -
ραι ότερο, θὰ σᾶς πῶ, τὸ Τριῴδιο. Μεταφρά-
στη  κε καὶ σὲ ἄλλες γλῶσσες. Τί εἶνε, τί περι -
έχει; Πῶς νὰ τὸ παραστήσω γιὰ νὰ δώσω νὰ
καταλάβῃ ἡ σημερινὴ γενεά, ποὺ δὲν ξέρει
τὴν πνευματικὴ γλῶσσα καὶ δὲν μποροῦμε νὰ
συνεννοηθοῦμε; Τὸ Τριῴδιο εἶνε μιὰ συλλογὴἀπὸ ἐρωτικὰ τραγούδια! Εἶνε «τὰ τραγούδια
τοῦ Θεοῦ», ὅπως λέει στὰ διηγήματά του ὁ
Πα παδιαμάντης. Ἄλλοι τραγουδοῦσαν μὲ κι-
θάρες ἄλλα τραγούδια. Μὰ ἕνα μικρὸ χαριτω -
μένο παιδάκι εἶπε· Ἐμένα μοῦ ἀρέσουν τὰ
τραγούδια ποὺ λέει ἐκεῖνος ὁ γέρος καὶ κλαῖ -
νε τὰ μάτια του, «τὰ τραγούδια τοῦ Θεοῦ». Ὤ
τραγούδια τοῦ Θεοῦ, ποὺ ψάλλουν τὸν θεῖον
ἔρωτα· ὄχι τὸν χυδαῖο, τῶν κτηνῶν, ἀλλ᾿ ἐ -
κεῖνον ποὺ ψάλλει ἡ Ἐκκλησία!

Ἀδελφοί μου· μιὰ σταγόνα νὰ αἰσθανθῆτεἀ πὸ τὸν ἔρωτα αὐτόν, θὰ πῆτε· Μηδὲν οἱ ἄλ -
λοι ἔρωτες, ἕνας μόνο ἀξίζει, Ἰησοῦς ὁ Να-
ζωραῖος· ὅν, παῖδες, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε
εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ Κυριακὴ τῆς
Ἀπόκρεω. Ἂν πιστεύαμε, σήμερα θὰ εἴχα-

με πόνο στὴν καρδιὰ καὶ δάκρυα στὰ μάτια.
Ἂν πιστεύαμε, θὰ κρατούσαμε στὸ χέρι κομ -
ποσχοίνι σὰν ἐκεῖνο ποὺ κρατοῦσε ὁ ἅγιος
Ἀντώνιος στὴν ἔρημο, θὰ ἤμασταν πεσμένοι
στὰ γόνατα καὶ θὰ παρακαλούσαμε τὴν ὑ -
περ αγία Θεοτόκο καὶ ὅλους τοὺς ἁγίους νὰ
μᾶς σώσουν. Γιατί; Γιατὶ ἡ σημερινὴ Κυριακὴ
διαφέρει ἀπ᾿ ὅλες τὶς ἄλλες. Πενην ταδύο (52)
Κυριακὲς ἔχει ὁ χρόνος καὶ κάθε Κυριακὴ ἔ -
χει τὸ εὐαγγέλιό της. Ἀλλὰ τὸ σημερινὸ εὐ -αγ γέλιο εἶνε τὸ φοβε  ρώτερο ἀπ᾿ ὅ λα. Ὅταν
τ᾿ ἀκοῦς νομίζεις ὅτι ἀστράφτει καὶ βροντά-
ει ὁ οὐρανός, θαρρεῖς πὼς πέφτουν ἀστρο-
πελέκια στὰ κεφάλια τῶν ἀμετανοήτων, νο-
μίζεις ὅτι σείεται ἡ γῆ καὶ τὸ σύμπαν. Ἐὰν
αὐτὰ ποὺ γράφει τὸ Εὐαγγέλιο τὰ πιστεύαμε,
τὰ πράγματα θὰ ἦταν πολὺ διαφορετικά. Τί
μᾶς λέει τὸ εὐαγγέλιο;

* * *Ὅτι ὁ Χριστὸς θὰ ἔρθῃ πάλι. Ἐκεῖνος ποὺ
ἦρθε καὶ τὸν περιφρονήσαμε· ποὺ ἔζησε σὰν
φτωχός, ὁ φτωχότερος ἀπ᾿ ὅλους· ποὺ δὲν
εἶ χε σπίτι, δὲν εἶχε ποῦ νὰ γείρῃ τὸ κεφάλι
του· ἐκεῖνος ποὺ πείνασε καὶ δίψασε ψάχνον -
τας νὰ βρῇ τὸ χαμένο πρόβατο· ἐκεῖνος ποὺ
τέλος σταυρώθηκε στὸ Γολγοθᾶ· ἐκεῖνος ὁ
ἄγνωστος καὶ περιφρονημένος, αὐτὸς θὰ ἔρ -
θῃ πάλι. Θὰ ἔλθῃ ἐν δόξῃ, μετὰ τῶν ἁγίων
ἀγγέλων καὶ ἀρχαγγέλων.Πότε θὰ ἔρθῃ; Ἄγνωστο. Ὡς «κλέπτης ἐν
νυκτί», λέει ὁ ἴδιος (Α΄ θεσ. 5,2· βλ. Ματθ. 24,43. Λουκ. 12,39), ξα -
φνικὰ σὰν τὴν «ἀστραπή» (βλ. Ματθ. 24,27. Λουκ. 17,24).
Ὑπάρχουν ὅμως μερικὰ σημάδια, ἀπ᾿ τὰ ὁ -
ποῖα μποροῦμε νὰ καταλάβουμε πότε θὰ γίνῃ
ἡ δευτέρα παρουσία τοῦ Κυρίου.Ποιά εἶνε τὰ σημάδια αὐτά; Εἴδατε, ἀγαπη-
τοί μου, τὴν ἀμυγδαλιά; Εἶνε γυμνή. Ὅταν ἡ
ἀ μυ γδαλιὰ βγάλῃ λουλούδια καὶ ἀσπρίσῃ καὶ
φαίνεται σὰν νύφη στολισμένη, λές· Ἔρχεται

ἡ ἄνοιξι. Ἔτσι κι ὅταν δοῦμε μερικὰ σημάδια
στὸν κόσμο, θὰ καταλάβουμε ὅτι ἔρχεται ὁ
βασιλεὺς τοῦ κόσμου. Τὰ σημάδια αὐτὰ μᾶς
τὰ εἶπε τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὰ ἐξήγησαν οἱ
πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Εἶνε σημεῖα στὸν ἥ -
λιο, στὴ σελήνη καὶ στὰ ἄστρα. Ὁ ἥλιος θὰσκοτισθῇ, ἡ σελήνη θὰ χάσῃ τὸ φέγγος της,τὰ ἄστρα θὰ πέσουν (βλ. Ματθ. 24,29. Λουκ. 21,25). Ἀλλὰ καὶ
σημεῖα στὴ γῆ. Ἡ γῆ ποὺ πατοῦμε τί εἶνε; Διά-
φορα στοιχεῖα. Ὅπως ἡ γυναίκα παίρνει τὸ ἀ -
λεύρι, τὸ ζυμώνει μὲ τὸ νερὸ καὶ τὸ κάνει ψω-
μί, ἔτσι κι ὁ Θεὸς πῆρε τρία πράγματα, χῶ μα
- φωτιὰ - νερό, τὰ ζύμωσε καὶ ἔκανε τὴ γῆ.
Ἀλ λὰ ἐκεῖνος ποὺ ἕνωσε τὰ στοιχεῖα αὐτὰ
τῆς γῆς, αὐτὸς θὰ πῇ νὰ διαλυθοῦν πάλι. Πα-
ράδειγμα ἡ θάλασσα. Τὰ κύματά της προχω-
ροῦν ἀφρισμένα, ἀλλὰ σταματοῦν στὴν ἀκρο-
γιαλιά. «Ὅριον ἔθου, ὃ οὐ παρελεύσονται,
οὐ  δὲ ἐπιστρέψουσι καλύψαι τὴν γῆν» (Ψαλμ. 103,9).
Τὴν ἀπέραντη θάλασσα ὥρισε ὁ Θεὸς νὰ τὴν
σταματᾷ ἕνα λεπτὸ πραγματάκι, ἡ ἄμμος. Τῆς
λέει Ἄλτ, δὲν θὰ προχωρήσῃς. Τὴν ἡμέρα ὅ -
μως ἐκείνη τὴν φοβερὰ τὰ κύματα ἀφρισμέ-
να θὰ ὑψωθοῦν, θὰ περάσουν τὴν ἀμμουδιά,
θὰ προχωρήσουν, θὰ καλύψουν ἐκτάσεις, καὶ
μετὰ πάλι θὰ τραβηχτοῦν μὲ θόρυβο, σὰν θε-
ριὸ ποὺ μουγκρίζει. «Σάλος» θαλάσσης θὰ ἀ -
κούγεται, λέει τὸ Εὐαγγέλιο (Λουκ. 21,25). Τὸ νερὸ
τῶν ποταμῶν ἐπίσης θὰ λιγοστέψῃ καὶ θὰ ἀλ -
λοιωθῇ. Τὰ δέντρα, λέει ὁ ἅγιος Ἱερώνυμος,
θὰ στάζουν αἷμα. Ἀκόμα θὰ γίνῃ ἕνας «σει -σμός» (Ἀπ. 16,18)· ὄχι ὅπως οἱ ἄλλοι σεισμοί, ποὺ
εἶνε τοπικοί. Αὐτὸς θὰ εἶνε παγκόσμιος, θὰ
σεισθῇ ὁλόκληρος ὁ πλανήτης, καὶ μαζὶ μὲ τὰ
παλάτια θὰ γκρεμιστοῦν καὶ τὰ καλύβια· δὲν
θὰ μείνῃ «λίθος ἐπὶ λίθον», ὅπως λέει τὸ Εὐ -
αγγέλιο (Ματθ. 24,2). Καὶ μετὰ θὰ σαλπί σῃ «σάλπιγ-γα μεγάλη» (ἔ.ἀ. 24,31), σάλπιγγα ἀρ χαγ γέλου ποὺ
θὰ λέῃ· Νεκροί, ἀναστηθῆτε! Κι ἀπὸ τοὺς τά-
 φους καὶ κάθε μέρος μὲ τὸ θεῖο ἐκεῖνο πρόσ -
 τα γμα «οἱ νεκροὶ ἀναστήσονται» (Ἠσ. 26,19. Ἰω. 5,21).

Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω23 Φεβρουαρίου 2020 (2004) ἑσπέραςΠερίοδος Δ΄ - Ἔτος ΚΑ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 10422
Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ἡ δευτέρα παρουσία

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
Ἐκδίδεται ἀπὸ τὴν Κοινοβιακὴ Γυναικεία Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Αὐγουστίνου Φλωρίνης – 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ – τηλ. 23850-28610 –imaaflo@yahoo.gr



Τὸ φυλλάδιο διανέμεται ἀπὸ τὸν Ἱεραποστολικὸ Σύλλογο Κυριακή, τηλ: 23510 22183 – Κατερίνη,
Στὸ διαδίκτυο στὸν ἰστότοπο: http://www.iskiriaki.com

Αὐτὰ εἶνε μερικὰ ἀπὸ τὰ σημάδια ποὺ θὰ
προηγηθοῦν τῆς δευτέρας παρουσίας. 

Καὶ γιατί θὰ ἔρθῃ πάλι ὁ Χριστός; θὰ ρωτή-
σετε· ποιός ὁ λόγος; Διπλὸς εἶνε ὁ λόγος. Θὰ
ἔρθῃ πρῶτον γιὰ νὰ φανερωθῇ ὅλη ἡ θεότηςτου. Θυμᾶστε τὴ Μεγάλη Παρασκευή; Ἐπάνω
στὸ σταυρὸ φαινόταν ὡς ὁ πιὸ ἀδύνατος ἄν -
θρωπος. Ἀπὸ κάτω οἱ Ἑβραῖοι σὰν σκυλιὰ λυσ-
 σασμένα τὸν ὕβριζαν καὶ τὸν ἔφτυναν. Καὶ
μπο ροῦσε, ἐὰν κουνοῦσε τὸ δαχτυλάκι του
μόνο, νὰ κάνῃ κάρβουνο αὐτὴ τὴ γῆ. Δὲν τὸ
ἔ    κανε. Τὴν ἡμέρα ἐκείνη ὅμως θὰ παρουσι α-
στῇ μὲ ὅλη τὴ μεγαλοπρέπεια τῆς θεότητός
του· καὶ τότε αὐτοὶ ποὺ τὸν βλαστήμησαν καὶ
τὸν πότισαν ὄξος καὶ χολή, «ὄψονται εἰς ὃν
ἐξ εκέντησαν» (Ἰω. 19,37). Δεύτερον θὰ ἔρθῃ ὁ Κύ-
ριος γιὰ ν᾿ ἀποδώσῃ δικαιοσύνη. Ἐδῶ στὴ γῆ
τώρα δὲν ὑπάρχει δικαιοσύνη. Οἱ ἄνθρωποι
στενάζουν ἀπὸ τὴν ἀδικία. Λίμνη εἶνε τὰ δά-
κρυα τῶν ἀδυνάτων καὶ καταφρονεμένων γιὰ
τὴν καταπίεσι καὶ ἐκμετάλλευσι ποὺ δέχον -
ται. Βλέπεις π.χ. ἕναν ὑπάλληλο ποὺ τηρεῖ
τὸν ὅρκο του νὰ ζῇ φτωχά, γιατὶ εἶνε τίμιος·
καὶ βλέπεις τὸν ἄλλο, ποὺ ἐκμεταλλεύεται τὴ
θέσι του, νὰ πλουτίζῃ καὶ νὰ θησαυρίζῃ. Ποῦ
εἶ νε ἡ δικαιοσύνη; Βλέπεις τὸν πάμπτωχο ἐρ -
γάτη νὰ μένῃ σὲ μιὰ παράγκα, καὶ τὸν ἄδικο
καὶ ἄσπλαγχνο νὰ ζῇ μέσα στὴν πολυτέλεια
καὶ εὐμάρεια. Βλέπεις τὴν τίμια γυναῖκα νὰ ζῇ
ἐγκαταλελειμμένη ἀπὸ τὸν ἄντρα της καὶ νὰ
τρέχῃ γιὰ νὰ ζήσῃ τὰ παιδιά της, καὶ τὴν ἄτι-
μη ἀντροχωρίστρα νὰ ζῇ σὰν βασίλισσα.

Ὅλα λοιπὸν αὐτὰ τὰ ἄδικα θὰ τὰ τακτοποι -
ήσῃ ἡ δευτέρα παρουσία. Θὰ ἔρθῃ ὁ Κύριος
γιὰ ν᾿ ἀποδώσῃ δικαιοσύνη στὸν καθένα, νὰ
ἀ    μείψῃ τοὺς δικαίους καὶ νὰ τιμωρήσῃ τοὺς
ἀσεβεῖς. Ναί, θὰ κρίνῃ τὸν κόσμο. Πῶς θὰ τὸν
κρίνῃ; Θὰ στήσῃ ζυγαριά, ποὺ θὰ τὰ ζυγίσῃ ὅ -λα. Πρῶτα - πρῶτα θὰ ζυγίσῃ τὰ ἔργα μας, ὅ -
λα ὅσα κάναμε. Καὶ τὰ φανερὰ καὶ τὰ κρυφὰ
ποὺ δὲν τὰ εἶδε μάτι ἀνθρώπου. Θὰ ζυγίσῃ ἀ -
κόμη τὰ λόγια μας. Ποιά λόγια; Τὶς φλυαρίες,
κουτσομπολιά, κατακρίσεις, συκοφαντίες, αἰ -
σχρολογίες, βλασφημίες, ψέματα, ψευδορκί -
ες… Αὐτὰ ποὺ βγαίνουν ἀπὸ τὸ στόμα σὰν
φαρμάκι ὀχιᾶς. Αὐτὰ ποὺ λέμε ἀπ᾿ τὸ πρωὶ ὣς
τὸ βράδυ χωρὶς ἔλεγχο, ὅλα θὰ παρουσια-
στοῦν γραμμένα ὅπως στὸ μαγνητόφωνο. Τὸ
εἶπε καθαρὰ ὁ Χριστός, ὅτι θὰ δώσουμε λό-
γο γιὰ κάθε «ἀργὸ» λόγο (Ματθ. 12,36). Δὲν σοῦ ̓ δω-
σε ὁ Θεὸς τὴ γλῶσσα γιὰ νὰ γίνῃ πριόνι τοῦ
διαβόλου· σοῦ τὴν ἔδωσε γιὰ νὰ λὲς τὸ «Κύ-
ριε, ἐ λέησον» καὶ νὰ σκορπᾷς μύρο μὲ τὰ
ὡραῖα σου λόγια. Αὐτὴ τὴ γλῶσσα θὰ τὴ ζυ-

γίσῃ καὶ θὰ τὴν κρεμάσῃ ὁ Χριστός. Κ᾿ ἔπει-
τα μοῦ ̓ ρχονται στὴν ἐξομολόγησι· Παπούλη,
δὲν ἔκανα τίποτε, δὲν σκότωσα…. Σκότωσες
μὲ τὴ γλῶσσα σου, διέλυσες σπίτια, χώρισες
ἀν τρόγυνα, ἄναψες φωτιές, κατέστρεψες κό-
σμο. Ἀλλοίμονο, δὲν αἰσθανόμαστε τὴν ἁμαρ-
τωλότητά μας. Θὰ ζυγίσῃ ὅμως τότε ἀκόμη
καὶ τὶς σκέψεις μας. Ναί. «Ὤ ποία ὥρα τό-
τε!…», ὅπως ἔψαλαν σήμερα οἱ ψάλτες (αἶνοι Κυρ.
Ἀπόκρ.), ποὺ ἔπρεπε νὰ τ᾿ ἀκοῦμε καὶ νὰ κλαῖμε.
Θὰ ζυγιστοῦν καὶ οἱ σκέψεις μας, ὅλα τὰ πο-
νηρὰ ποὺ διαλογιζόμαστε μέρα καὶ νύχτα.

Αὐτὸ εἶνε τὸ κριτήριο ποὺ θὰ κάνῃ ὁ Χρι-
στὸς τὴν ἡμέρα ἐκείνη. Ὁ ἱερὸς Χρυσόστο-
μος ἔχει μιὰ ὁμιλία στὴ δευτέρα παρουσία.
Εἶμαι, λέει, ἁμαρτωλός, καὶ θά ᾽θελα κ᾿ ἐγὼ
νὰ μὴν ὑπάρχῃ κόλα  σι, γιατὶ τὴ φοβᾶμαι· ἀλλ᾿
ὅμως ὑπάρχει ἡ κόλασις! Γιὰ ὅλα μπορεῖ νὰ
ἀμφιβάλλῃς· γιὰ ἕνα δὲν πρέπει νὰ ἀμφιβάλ-
λῃς, ὅτι ὑπάρχει κρίσις καὶ ἀνταπόδοσις, ὑ -
πάρχει μέλλουσα ζωή, κόλασι καὶ παράδει-
σος. Ὑπάρχει ἕνα μάτι ποὺ τὰ βλέπει ὅλα, ὑ -
πάρχει ἕνα αὐτὶ ποὺ τ᾿ ἀκούει ὅλα, ὑπάρχει
ἕνα χέρι ποὺ τὰ γράφει ὅλα.

* * *Ἀδελφοί μου· νὰ ἔχουμε προσοχὴ στὸν βίομας. Μιά φορὰ περνᾶμε ἀπὸ τὴ φλούδα αὐτὴ
τῆς γῆς. Ἂς ἀποφεύγουμε τὸ κακὸ καὶ ἂς κά-
νουμε τὸ καλό· αὐτὸ θὰ μείνῃ. «Μακάριοι οἱ
νεκροὶ οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνῄσκοντες ἀπ᾿ ἄρτι»,
ὅτι «τὰ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ᾿ αὐτῶν» (Ἀπ.
14,13). Ἂς προσέξουμε, γιατὶ δὲν ξέρουμε πότε
ἔρχεται ὁ Κύριος. Εἴμαστε τώρα πιὸ κοντά.
Διότι ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἄλλα σημάδια, ποὺ εἴπαμε,
ὑπάρχει καὶ ἕνα ποὺ ἔγινε στὶς μέρες μας καὶ
δὲν τὸ προσέξαμε. Κάπου μιὰ προφητεία λέ-
ει ὅτι, ὅταν πλησιάζει ἡ δευτέρα παρουσία, οἱἙβραῖοι θὰ φτειάξουν κράτος. Ἔ, τὸ ἔφτεια-
ξαν στὶς ἡμέρες μας, τὸ 1948. Μήπως, λοιπόν,
ἀπὸ ὥρα σὲ ὥρα γίνῃ ἡ δευτέρα παρουσία;

Μακάρι ὅταν ἔρθῃ νὰ μᾶς βρῇ μέσ᾿ στὴν
ἐκ κλησία, τὴν ὥρα ποὺ γίνεται ἡ θεία λειτουρ -
γία, τὴν ὥρα ποὺ κοινωνοῦμε τὰ ἄχραντα μυ-
στήρια, τὴν ὥρα ποὺ ἀκοῦμε τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ.
Μακάρι νὰ μᾶς βρῇ στὸ σπίτι μέσα ἀγαπημέ-
νους ὅλους, συζύγους καὶ παιδιά. Μακάρι νὰ
σὲ βρῇ τὴν ὥρα ποὺ κάνεις ἐλεημοσύνη. Μὴμᾶς βρῇ ποτέ στὴν ἀτιμία καὶ τὴ διαφθορά.

Εἴθε ὁ Θεὸς νὰ δώσῃ μετάνοια σὲ ὅλους
μας, μικροὺς καὶ μεγάλους, κι ὅταν φτάσῃ ἡ
τελευταία μας ὥρα νὰ σφραγίσουμε τὴ ζωή
μας μὲ τὸ «Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς
ἐν τῇ βασιλείᾳ σου» (Λουκ. 23,42)· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Γεωργίου Περάματος - Πειραιῶς τὴν 12-2-1961. Καταγραφὴ καὶ σύν τμησις 15-2-2004.Τὴν ὁμιλία αὐτὴ μπορεῖτε νὰ τὴν ἀκούσετε χωρὶς συντομεύσεις στὸ cd 25α΄Α τῆς σειρᾶς «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ» (πληροφορίες στὸ τηλέφωνο 23850-28868).

2



Μικρή, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ πατρίδα μας.
Ἀλλὰ τί μὲ τοῦτο; Ἡ ἀξία ἑνὸς ἔθνους

δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἐδαφικὴ ἔκτασι· μὲ
ἄλ λο τρόπο ἐκτιμᾶται, ὅπως λέει ὁ ποιητής·

«Ἡ μεγαλωσύνη στοὺς λαοὺς
δὲν μετριέται μὲ τὸ στρέμμα·

μὲ τῆς καρδιᾶς τὸ πύρωμα μετριέται
καὶ μὲ τὸ αἷμα» (Κωστῆς Παλαμᾶς).

Μικρὴ ἡ πατρίδα μας, ἀλλὰ ἔχει μεγαλεῖα καὶχάρες καὶ κάλλη φυσικά, ποὺ δὲν ἔχουν ἄλλα
κράτη μεγάλα καὶ ἰσχυρά. Ἔχει ἀκρογιάλια,
πλῆθος νησάκια ποὺ ἀπ᾽ τὸ ἀεροπλάνο φαί-
νον  ται σὰν κύ κνοι ποὺ κολυμποῦν στὸ πέλα-
γος· ἔχει μικρὲς πεδιάδες, μικρὰ βουνά, εὔ -
κρατο κλίμα, ἔναστρο οὐρανό, ἕνα μεγαλεῖο
φυσικό. Γι᾽ αὐτὸ γίνεται μαγνήτης γιὰ πλῆθος
του ρῖστες ἀπὸ διάφορα μέρη τῆς γῆς.

Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὰ φυσικά της κάλλη ἡ
πα τρίδα μας ἔχει καὶ κάλλη πνευματικά· ἔχει
μία ἔνδοξη ἱστορία, ποὺ δὲν ἔχει ἄλλος λαός·
ἔ χει ἀρχαῖα μνημεῖα ἀ θάνατα, ἔχει συγγρα-
φεῖς πρωτοπόρους καὶ κλασσικούς· ἔχει ἀ κό-
μα τὴν ὡραιότερη γλῶσσα τοῦ κόσμου.

Τελείωσα; Ὄχι. Παραπάνω ἀπ᾽ αὐτὰ ἔ χει
κάτι ἄλλο, ποὺ πρέπει νὰ τὸ ἐκτιμήσουμε πε-
ρισσότερο καὶ γιὰ τὸ ὁποῖο ἀξίζει νὰ καυχώμε  -
θα ὅσοι κατοικοῦμε στὴ μικρὴ αὐτὴ γωνία τῆς
γῆς· καὶ αὐτὸ εἶνε ἡ Ὀρθοδοξία μας. Τί θὰ πῇ
Ὀρθοδοξία; Θὰ πῇ· ἡ ὀρθὴ - σωστὴ πίστις.

Οἱ χριστιανοὶ στὸν πλα νήτη εἶνε ἕνα δισ ε-
κατομμύριο. Χριστιανοὶ λέγονται καὶ οἱ παπι-
κοὶ - φράγκοι, καὶ οἱ διαμαρτυρόμενοι, καὶ οἱ
ὀ παδοὶ ἄλλων «ἐκκλησιῶν» δη λα δὴ αἱρέσεων·
ἀλλὰ ἡ πίστι τους δὲν εἶνε ἀ κέραιη ὅ πως ἡ δι-
κή μας. Ἡ πίστι τῶν ὀρθοδόξων, ὅπως λέει ὁ
ἅγιος Κο σμᾶς ὁ Αἰ τωλός, εἶνε καθαρὸ μάλα μα,
χρυσὸς 24 καρατίων, χω ρὶς καθόλου σκου ριὰ
ἢ εὐτελῆ μέταλλα. Εἶνε ἁγνή, ἀμόλυν τη, δὲν
περιέχει πλάνες καὶ σφάλματα. Εἶνε ἡ ἀμώμη- τη. Γι᾽ αὐτὸ ἡ ̓ Ορθοδοξία εἶνε τὸ καύχημά μας.

Πρέπει ὅμως νὰ γνωρίζουμε ὅτι, γιὰ νὰ ἔ -

χουμε τὴν Ὀρθοδοξία, κοπίασαν καὶ θυσιάστη -
 καν πολλοί. Ἑκατομμύρια εἶνε οἱ μάρτυρες,
ποὺ ἔχυσαν τὸ αἷμα τους γιὰ νὰ πο τίσουν τὸ
δέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας, ὥστε νὰ θάλλῃ καὶ
νὰ καρποφορῇ. Ὑπέροχοι ἄνδρες, πατέ ρες καὶδιδάσκα λοι τῆς Ἐκκλησίας, ἀγωνίστηκαν γιὰ
νὰ μὴ ὑ ποστῇ ἡ πίστις μας καμμία ἀλλοίωσι. Ἡ πίστις μας εἶνε τελεία. Εἶνε τρόπον τινὰ
ὅπως ἡ Ἀκρόπολις τῶν Ἀθηνῶν, τὸ ἀριστούρ-
 γημα τῆς ἀρχιτεκτονικῆς ποὺ δὲν ἐπιδέχεται
πρόσθεσι ἢ ἀφαίρεσι· ποιός μπορεῖ νὰ προσ -
θέ σῃ ἢ ν᾽ ἀφαιρέσῃ κάτι στὸν Παρθενῶνα; Αὐ -
τὸ εἶνε ἡ Ὀρθοδοξία μας, μία πνευματικὴ Ἀ -
κρόπολις. Δὲν ἐπιδέχεται ἀλλαγὴ οὔτε σὲ «ἕ -
να γιῶτα» (Ματθ. 5,18). Εἶνε σὰν τὸ μάτι μας, ποὺ δὲν
δέχεται οὔτε τὴν ἐλάχιστη τρίχα ἢ σκόνη. Ἔ -
τσι εἶνε ἡ Ἐκκλησία ἡ Ὀρθόδοξος· εἶνε ὁ ὀ -
φθαλμὸς τοῦ γένους μας, καὶ δὲν δέχεται οὔ -
τε τὸν ἐλάχιστο κονιορτὸ πλάνης.

Θυμηθῆτε τὸν μέγα Ἀθανάσιο. Ποιά ἦταν
τότε ἡ διαφορὰ τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὸν ἀρει-
α νισμό; – οἱ ἄπιστοι μπορεῖ νὰ γελάσουν, ἀλ -
λὰ ἐμεῖς δὲν γελᾶμε. Ἕνα γιῶτα! γιὰ ἕνα γιῶ -
τα χύθηκε ποταμὸς αἵματος. Ἔλεγαν στὸν Ἀ -
θανάσιο, ἐκεῖ ποὺ τὸ Σύμβολο τῆς πίστεως
λέει «ὁμοούσιον τῷ Πατρί» (ἄρθρ. 2), νὰ προσ θέ-
σουν ἕνα γιῶτα καὶ τὸ «ὁμοούσιον» νὰ γί νῃ
«ὁμοιούσιον». Ὄχι! εἶπε ὁ μέγας Ἀθανάσι ος,
γιατὶ ὑπάρχει τεραστία διαφορά. Τὸ «ὁμοού-
σιος» σημαίνει· ὁ Χριστὸς εἶ νε Θεός. Τὸ «ὁ -
μοιούσιος» σημαίνει· εἶνε ἕνας ἄνθρωπος, ὅ -
πως ὅλοι ἐμεῖς ποὺ προσπαθοῦμε νὰ ὁμοιω-
θοῦμε μὲ τὸ Θεό. Δὲν δέχτηκε λοιπὸν τὸ γιῶ -
τα καὶ τὸ Σύμβολο παρέμεινε ἀναλλοίωτο.

* * *Ἀλλ᾽ ὅπως, ἀγαπητοί μου, τὸν Δ΄ (τέταρτο)
αἰῶνα ἀγωνίστη κε ὁ μέγας Ἀθανάσιος, ἔτσι
κα τόπιν, τὸν Θ΄ (ἔ νατο) αἰῶνα, τὸν ἴδιο ἀγῶνα
ἔκανε ὁ μέγας Φώτι ος, ποὺ ἑορτάζουμε σή-
με ρα 6 Φεβρουα ρίου. Δὲν μποροῦμε σὲ λίγα
λεπτὰ νὰ διηγηθοῦμε τὸν βίο του. Ἁπλῶς λέω,

Τοῦ Μεγάλου Φωτίου
Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020
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ὅτι ὁ μέγας Φώτι ος ὑπῆρξε ἕνας ἀπὸ τοὺς με-
γαλυτέρους ἥρωες τῆς Ὀρ θοδοξίας.

Γεννήθηκε στὴν πόλι τῶν ὀνείρων μας, τὴν
Κωνσταντινούπολι, ἀπὸ εὐσεβεῖς καὶ ἐνάρε-
τους γονεῖς, μάρτυρες τῆς πίστεώς μας στὰ
χρόνια τῆς εἰκονομαχίας. Ἦταν ἐξαιρετικὰ εὐ -
 φυὴς καὶ σπούδασε ὅλες σχεδὸν τὶς ἐπιστῆ -
μες· καὶ θεολογία, καὶ φιλολογία, καὶ ποίησι,
καὶ γραμματική, καὶ ῥητορική, καὶ μαθηματι-
κά, καὶ ἀστρονομία, καὶ ἰατρική· ἦταν ὁ σοφώ -τερος ἄνθρωπος τῆς ἐποχῆς του, στὸν ὁποῖο
ἀ πέβλεπαν ὅλοι μ᾽ ἐμπιστοσύνη καὶ ἐκτίμησι.
Ἀνέβηκε σὲ ὅλα τὰ κρατικὰ ἀξιώματα. Κι ὅταν
κενώθηκε ὁ θρόνος τῆς Κωνσταντινουπόλεως,
αὐτὸς ποὺ ὅλοι ἐκ τιμοῦσαν ἔγινε πατριάρχης.
Ἐκεῖ ἔλαμψε μὲ τὴν ἀρετή, τὴ σοφία, τὰ συγ-
γράμματά του ποὺ μέχρι σήμερα θεωροῦνται
θησαυρός. Προπαντὸς ὅμως ἔλαμψε μὲ τὴν
ἀντίστασι καὶ τὸν ἀγῶνα του νὰ μείνῃ τὸ Σύμ-βολο τῆς πίστεως ἀκέραιο καὶ ἀκίβδηλο. 

Ὅπως στὸν καιρὸ τοῦ μεγάλου Ἀθανασίου
ἔτσι καὶ ἐπὶ τῆς ἐποχῆς τοῦ Φωτίου, αἱρετι-
κοί, οἱ φράγκοι, θέλησαν νὰ προσθέσουμε κά-
τι στὸ Σύμβολο τῆς πίστεως· ἐκεῖ ποὺ λέει γιὰ
τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο «τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπο-
ρευόμενον» (ἄρθρ. 8), νὰ ποῦμε «καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ
ἐκπορευόμενον»· τὸ διαβόητο Φιλιόκβε (Filioque),
ὅτι δηλαδὴ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο ἐκπορεύεται
ὄχι μόνο ἐκ τοῦ Πατρός, ὅπως λέει ὁ Χριστὸς
στὸ Εὐαγγέλιο(βλ. Ἰω. 15,26), ἀλλὰ «καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ».

Ὄχι! ἀπήντησε ὁ Φώτιος, ὄχι ἀπαντᾷ ὅλη ἡ
Ὀρθοδοξία. Γιατὶ ὑπάρχει μεγάλη διαφορά.
Οἱ ὀρθόδοξοι πιστεύουμε, ὅτι μία εἶνε ἡ ἀρχὴ
ἐν τῇ Θεότητι· ὁ Πατήρ, ὁ ὁποῖος γεννᾷ τὸν
Υἱὸν καὶ ἐκπορεύει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο – ἁγία
Τριάς, ἐλέησε τὸν κόσμον! Ἐνῷ οἱ φράγκοι στὰ
διάφορα μέρη τῆς Δύσεως, στὸ Πιστεύω ποὺ
λένε προσ θέτουν τὸ «καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ», ὅτι τὸ
Πνεῦμα τὸ ἅγιο ἐκπορεύεται «καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ».
Ἀστεία φαίνεται, στὸν αἰῶνα τῆς ὕλης καὶ τῆς
ἀθεΐας, ἡ διαφορὰ αὐτή· ἀλλὰ εἶνε πολὺ σο-
βαρή. Ὁ μέγας Φώτιος λοιπὸν ἀντιστάθηκε,
καὶ ἔτσι σήμερα τὸ Σύμβολο τῆς πίστεως ἀκού-
γεται στοὺς ναοὺς τῆς Ὀρθοδοξίας ἀκέραιο.

Αὐτὸς ἦταν ὁ ἱερὸς Φώτιος. Προκάλεσε τὸ
μῖσος τῶν παπῶν, ἀξιωματούχων καὶ αὐτοκρα-
 τόρων. Ἐκθρονίστηκε καὶ ἐξωρίστηκε δύο φο-
 ρές· καὶ πέθανε, ὅπως ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος,
ἐξόριστος. Ἡ μνήμη του ὅμως μένει σεβαστὴ
στὸ Ἑλληνικὸ ἔθνος. Γιατὶ εἶνε σύμβολο ἀντι-
στάσεως ὄχι μόνο ὑπὲρ πίστεως ἀλλὰ καὶ ὑ πὲρ
πατρίδος. Ἐὰν ὁ Φώτιος ὑπέκυπτε καὶ δε χόταν
τὶς ἀξιώσεις τοῦ πάπα, ὁ ὁποῖος ἤθελε νὰ κυ-
ριαρχήσῃ καὶ στὴν Ἀνατολή, σήμερα ἐμεῖς ἐ δῶ

ἀμφιβάλλω ἂν θὰ ἤμασταν Ἕλληνες. Ἂν εἴμα-
 στε Ἕλληνες καὶ κρατοῦμε τὴν Ὀρθο δο ξία, τὸ
ὀφείλουμε στοὺς ἀγῶνες τοῦ ἱεροῦ Φωτίου.

* * *Πέρασαν, ἀγαπητοί μου, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ
μεγάλου Φωτίου 11 αἰῶνες. Ἀλλὰ καὶ σήμερα ἡὈρθοδοξία πολεμεῖται· περισσότερο ἴσως ἀπ᾽
ὅ,τι ἐπὶ μεγάλου Ἀθανασίου καὶ μεγάλου Φω-
τίου. Πολεμεῖται ἀπὸ τὸν πάπα, ἀπὸ τοὺς προ-
 τεστάντες, ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς ὅλων τῶν αἱ -
ρέ σεων. Πολεμεῖται ἀπὸ τοὺς χιλιαστάς, τὴν
προ παγάνδα αὐτὴ τοῦ Μπρούκλιν, τὸ μικρόβιο
τῆς Ἀμερικῆς ποὺ μετέφεραν ἐδῶ ἀπάτριδες
καὶ ἀντίχριστοι, γιὰ νὰ δηλητηριάσουν τὸν εὐ -
γενικὸ Ἑλληνικὸ λαό. Πολεμεῖται ἀπὸ αἱρέ-
σεις ποικίλες. Πολεμεῖται καὶ ἀπὸ τοὺς μασό-
νους, ποὺ ἔχουν καταλάβει ὑψηλὰ ἀξιώματα.Ἡ Ὀρθοδοξία μας –δὲν εἶνε σχῆμα λόγου,
εἶ νε γεγονός– κινδυνεύει. Μιὰ Ὀρθοδοξία, ποὺ
τὴν κρατήσαμε πεντακόσα χρόνια κά τ ω ἀπὸ
σουλτάνους καὶ γιὰ τὴν ὁποία οἱ πρόγονοί μας
ἀναστέναζαν καὶ ἔλεγαν «Ὀρθοδο ξία ἢ θάνα -
τος», σήμερα ἐδῶ πολεμεῖται ἀγρίως. Ἦρθαν
ἀπ᾽ ἔξω ξένοι, κουλτουριάρηδες. Οἱ σκο τεινὲς
δυνάμεις ἔχουν στὸ πρόγραμμά τους νὰ ἐξα-
λείψουν τὴν Ὀρ θ οδοξία μας. Καὶ ἂν ἐμεῖς δὲν
ἀντισταθοῦμε καὶ δὲν ἀγωνιστοῦμε, ὕστερα ἀ -
πὸ μερικὰ χρό νια στὴν Ἑλλάδα θὰ ὑπάρχουν
ξενοδοχεῖα, σχολεῖα, γεφύρια, τουρισμός…,
ἀλλὰ ἡ πίστις ἡ ἁγία δὲν θὰ ὑπάρχῃ. Θὰ εἶνε
ἄλλοι φράγκοι, ἄλλοι προτεστάντες, ἄλλοι χι-
λιασταί, ἄλλοι μασόνοι, ἄλλοι μαρξισταί, ἀλλὰ
ὀρθόδοξος δὲν θὰ ὑπάρχῃ. Θὰ σβήσῃ ἐδῶ ἡ
Ὀρθοδοξία. Γι᾽ αὐτὸ ὅπως ἀγωνιστήκαμε γιὰ
τὴν πατρίδα, ἔτσι ν᾽ ἀγωνιστοῦμε καὶ γιὰ τὴνπίστι μας, ποὺ εἶνε ἡ ψυχὴ τοῦ ἔθνους μας.

Τὴ γραμμὴ τοῦ μεγάλου Ἀθανασίου καὶ τοῦ
ἱεροῦ Φωτίου –χωρὶς νὰ θέλω νὰ καυχη θῶ–,
ἀ κολουθῶ καὶ ἐγὼ ὁ ἐπίσκοπος Φλωρίνης.
Πενήντα χρόνια ἐργάζομαι. Ἀγωνίζομαι ὄχι
γιὰ ἀτομικὰ συμφέροντα, ὄχι γιὰ πολιτική,
ἀλλὰ γιὰ τὴν πατρίδα καὶ γιὰ τὴν πίστι. «Πε-θαίνω γιὰ τὴν πίστι!» ὅπως ἔλεγε ὁ Μακρυ-
γιάν νης. Νὰ κρατήσουμε τὴν πίστι, ποὺ κρά-
τησαν οἱ γονεῖς μας καὶ οἱ προπάτορές μας.
Κρατώντας τὴν πίστι κρατοῦμε καὶ τὸ ἔθνος.

Πιστοὶ στὴν Ἐκκλησία, στὶς ἱερὲς πα  ραδό-
σεις τοῦ Γένους, σὲ ὅ,τι ἱερὸ καὶ ὅ σιο ἔχουμε.
Θὰ δώσουμε τὴ μάχη· καὶ νὰ εἶ στε βέβαιοι, ὅτι
δὲν θὰ νικήσουν οὔτε οἱ μασό νοι οὔτε οἱ χιλι α-
 σταὶ οὔτε οἱ μαρξισταὶ οὔτε οἱ ἄθεοι, θὰ νική σῃὁ Χριστός! ὅν, παῖδες Ἑλλήνων, ὑμνεῖτε καὶ
ὑ περυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Σκέπης Πτολεμαΐδος τὴν Κυριακὴ 6-2-1983 μὲ ἄλλο τίτλο. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 11-1-2020.
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Ἂς ἐπιτραπῇ, ἀγαπητοί μου, σ᾽ ἐμένα τὸν
γέροντα ἐπίσκοπο τῆς ἀ κριτικῆς αὐτῆς

πόλεως ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς 12ης Φεβρουαρί-
ου νὰ πῶ σήμερα λίγες λέξεις.

* * *Ἡ μάχη τῆς Φλωρίνης ἔγινε τὸν Φεβρουά-
ριο τοῦ 1949. Ἄρχισε τὶς πρῶτες πρωινὲς ὧ -
ρες τῆς 12ης τοῦ μηνὸς μὲ ἐπίθεσι τῶν δυνά -
μεων τοῦ λεγομένου «Δημοκρατικοῦ Στρα-
τοῦ Ἑλλάδας» κατὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ,
ὁ ὁ ποῖος ἀπέκρουσε ὅλες τὶς ἐφόδους τῶν ἐ -
πι  τιθεμένων, ἀπὸ τὴν πρώτη μέχρι καὶ τὴν τε-
λευ ταία ποὺ ἔγινε τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰ δίας ἡ μέ-
ρας. Ἦταν σπαραξικάρδιο νὰ βλέπῃ κανεὶς νὰ
συγ κρού ωνται ἀδελφοί, Ἕλ ληνες μὲ Ἕλλη-
νες, μέσα στὴ δίνη ἑνὸς ἀδελφοκτόνου πολέ-μου, μιᾶς φρικτῆς ἐμφυλίου ἀλληλοεξοντώσε-
ως. Σκοπὸς τῶν ἐ πιτιθεμένων ἦ ταν νὰ κατα-
λά  βουν τὴν πόλι τῆς Φλωρίνης, ἡ ὁποία συν -
ορεύει καὶ μὲ τὴν Ἀλ βανία καὶ μὲ τὴ Γιουγ κο-
 σλαβία, νὰ εγκαταστή σουν ἐκεῖ τὴν κυβέρ νη-
σί τους, καὶ νὰ αὐξήσουν τὴ δύναμί τους μὲ
τὴ στρατο λόγησι καὶ ἄλλων μαχητῶν. 

Μέσα στὸ προηγούμενο ἔτος, τὸ 1948, ὁ
Ἑλ ληνικὸς Στρατὸς εἶχε σημειώσει ἐπιτυχίες
καὶ εἶχε καταλάβει τὸ Γράμμο. Ἀπὸ τὸ ἄλλο
μέρος ὁ «Δημοκρατι κὸς Στρατὸς» ἐξουσία-
ζε σημαντικὸ μέρος τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας
καὶ ἐνεργοῦσε ἐ πιθέσεις μὲ ὁρμητήριο τὸ Βί-τσι, ὅπου εἶχε συγκεντρώσει ἀρκετὲς χιλιά-
δες μαχητῶν. Τὸ σχέδιό τους ἦταν, νὰ κα τα-
λά βουν ἕνα ἀξιόλογο ἀστικὸ κέντρο. Ἂν αὐτὸ
ἐ πιτύγχανε, θὰ τοὺς ἐξασφάλιζε διττὸ πλεο-
νέκτημα, ἠθικὸ καὶ πολιτικό· στὸ ἐσωτερικὸ
μὲν θὰ βοηθοῦσε ν᾽ ἀναπτερωθῇ τὸ φρόνη-
μα τῆς παρατάξεώς τους, στὸ δὲ ἐξωτερικὸ
θὰ συνέβαλλε ν᾽ ἀναγνωρισθῇ ἡ προσωρινὴ
Δημοκρατικὴ Κυβέρνησή τους.

Ὅταν ἀνέλαβε τὴν ἀρχιστρατηγία τοῦ Ἑλ -
ληνικοῦ Στρατοῦ ὁ Ἀλέξανδρος Παπάγος, ἀ -

νασυγκροτήθηκε καὶ ὁ «Δημοκρατικὸς Στρα -
τὸς» ὑπὸ νέα ἡγεσία, καὶ προσπάθησε νὰ ση-
μειώσῃ μία σοβαρὴ νίκη. Ἡ κατάκτησι τῆς Κο-
ζάνης θὰ ἦταν δυσκολώτερη, ἐπειδὴ ἐκεῖ ὑ -
πῆρχε ἰσχυρὴ δύναμις τοῦ ἐθνικοῦ στρατοῦ.
Ἔτσι ἔστρεψαν τὸ βλέμμα πρὸς τὴ Φλώρινα.

Ἡ ἐπίθεσι τοῦ «Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ» ἄρ -
 χι σε στὶς τρεῖς καὶ μισὴ (3:30΄) τὰ ξημερώμα τα.
Ἤθελαν προτοῦ νὰ φέξῃ ἡ ἡμέρα νά ᾽χουν
πιά σει τὰ ὑψώματα ποὺ εἶνε γύρω ἀπὸ τὴν
πόλι, καὶ μὲ τὸ πρῶτο φῶς νὰ μποῦν μέσα. Οἱ
ὧρες καὶ οἱ στιγμὲς γιὰ τὴ Φλώρινα ἦταν κρί-
σιμες. Ἔκαναν ἔφοδο κι ἀπὸ τὰ δύο ὑψώμα-τα μαζί, τὸ 1020 (ἐκεῖ ποὺ τώρα ὑψώνεται ὁ
με γά λος σταυρός) καὶ τὸ 1033. Στὴν ἀρχὴ οἱ
ἐ πιτι θέμε νοι πέτυχαν νὰ καταλάβουν μερι -
κὲς ἐπίκαιρες θέσεις. Ἀμέσως ὅμως ὁ ἐθνι -κὸς στρατὸς ἔκανε δρα στι κὴ ἀντεπίθε σι, ἐξ -
ουδετέρωσε μία ἀπὸ τὶς τέσσερις ταξιαρχίες
τοῦ «Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ», ἡ ὁποία εἶχε
κατορ θώσει νὰ εἰσ χωρήσῃ γιὰ λίγο στὴν πόλι,
καὶ συν έλαβε αἰ χμαλώτους 200 ἄνδρες τῶν ἐ -
πιτιθεμένων. Τὸ ἀπόγευμα τῆς 12ης Φεβρου -
αρίου ὁ «Δημοκρα τικὸς Στρατὸς» ἔκανε τὴν
τελευταία του προσπάθεια, ποὺ κι αὐτὴ ἀπο-
κρούσθηκε ἐπιτυχῶς ἀπὸ τὸν ἐθνικὸ στρατό.
Ἔτσι ἔληξε ἡ μάχη τῆς Φλωρίνης.

Καὶ τὰ δύο μέρη πολέμησαν μὲ πάθος. Οἱ
νεκροί, οἱ τραυματίες καὶ οἱ ἀγνοούμενοι ἦ -
ταν κι ἀπὸ τὶς δύο πλευρές πολλοί. Τὰ ἄψυχασώματα τῶν θυμάτων τοῦ «ΔημοκρατικοῦΣτρα τοῦ» ἁ πλώ θηκαν στὸ ἔδαφος. Οἱ αἰχμά-
λωτοι συμμαχηταί τους ἦρθαν καὶ ἀ ναγνώρι-
σαν μεταξὺ αὐτῶν τὰ πτώματα τῶν ἀ ξιωμα-
τικῶν τους. Ἐν συνεχείᾳ τὰ σώματα ἐκεῖναθάφτηκαν ὅλα μαζὶ σὲ ὁμαδικὸ τάφο ἀνατο-
λικὰ τῆς πόλεως.

Οἱ ἱστορικοὶ κρίνουν, ὅτι ἡ συντριβὴ αὐτὴ
τοῦ «Δημοκρατικοῦ Στρα τοῦ» στὴ μάχη τῆς
Φλωρίνης σήμανε τότε τὴν ἀρχὴ τοῦ τέλους
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τοῦ ἐμφυλίου πολέμου. Σημειώνεται ὅτι, με -
τὰ τὴ μάχη αὐ τὴ καὶ τὶς μεγάλες ἀπώλειές
τους, «οἱ δυνάμεις τοῦ Δημοκρατικοῦ Στρα-
 τοῦ δὲν ἀνέκαμψαν στὴν οὐσία ποτέ. Ὡς συ-
νέπεια, ἔγινε εὐκολότερο γιὰ τὸν Ἑλληνικὸ
Στρατὸ νὰ διασπάσει τὶς ἀμυντικὲς γραμμὲς
τοῦ Δημοκρατικοῦ Στρα τοῦ στὸ Βίτσι, μὲ ἀπο-
 τέλεσμα τὴν ὁλοκληρωτικὴ ἐπικράτηση τὸν
Αὔγουστο τῆς ἴδιας χρονιᾶς» (διαδίκτ. Βικιπαίδεια).

* * *Ὅταν συνέβαιναν αὐτά, ἀγαπητοί μου, ὑπη-
 ρετοῦ σα ἐκεῖ ὡς στρατιωτικὸς ἱερεύς. Παρα-
κολούθησα ἀπὸ κοντὰ τὸν τιτάνιο ἀγῶνα τοῦ
ἔθνους, ὑπῆρξα αὐτόπτης τῶν συγκλονιστικῶν
γεγονότων, καὶ μπορῶ νὰ βεβαιώσω, ὅτι τὶς ἡ -
μέρες ἐκεῖνες ἡ Φλώρινα στάθηκε κάστρο λευ-
  τεριᾶς. Καθὼς εἶχε πολιορκηθῆ στενὰ ἀ πὸ κά-
 θε πλευρά, ὑ πενθύμιζε τὴν Βασιλίδα τῶν πόλε -ων, τὴν Κων σταντινούπολι, ποὺ ἐπὶ Ἡρακλεί-
ου πολιορκή θηκε ἀπὸ βαρβάρους· ὅπως ἐκεί-
νη, ἔτσι καὶ ἡ Φλώρινα. Ἡ ἡρωικὴ φρουρὰ καὶ
οἱ κάτοικοί της, ποὺ συναγωνίζονταν ἀνδρεί-
ως μὲ τοὺς ἡρωικοὺς μαχητάς, μπορῶ νὰ πῶ
ὅτι ἐμφοροῦνταν ἀπὸ φλογερὰ αἰσθήματα ἀ -
γάπης στὴν πα τρίδα καὶ βαθειᾶς πίστεως στὸν
ἐσταυρωμένο Λυτρωτὴ τοῦ κόσμου. Τοῦ ὅλου ἀγῶνος ἡγεῖτο ἕνας ἔξοχος ἄν -
δρας, ὁ στρατηγὸς Νικόλαος Παπαδόπουλοςἢ «Παπποῦς», ποὺ ἐνσάρκωνε τὰ ἰδανικὰ τοῦ
γένους. Ὑπενθύμιζε φυσιογνωμίες τοῦ ᾽21 ὅ -
πως τὸν Θεόδωρο Κολο κοτρώνη, τὸ Γέρο τοῦ
Μοριᾶ. Ὅπως ἐ κεῖ νος τὴν παραμονὴ τῆς μά-
χης τοῦ Βαλτετσίου εἶπε ὅτι, Μαχόμεθα ὑπὲρ
πίστεως καὶ πατρίδος, ἔτσι καὶ αὐτὸς βρον το-
φωνοῦσε παν τοῦ, ὅτι Μαχόμεθα ὑπὲρ πίστε-ως καὶ πατρίδος. Χαρακτηριστικὸ εἶνε ὅπως βε-
βαιώνουν στρα τιῶτες καὶ ἀξιωματικοὶ ποὺ ὑ -
πηρέτησαν στὸ στρατη γεῖο, ὅτι στὸ κρισιμώτε -
ρο σημεῖο τοῦ ἀγῶνος ὁ στρατηγὸς ἀποσύρ-
θη κε σὲ μιὰ γωνιὰ τοῦ στρατηγείου καὶ μὲ δά-
κρυα παρακαλοῦσε τὸ Θεὸ γιὰ τὴ σωτηρία τῆς
πόλεως. Χαρακτηριστικὸ ἀκόμη γνώρισμά του
ἦταν ὅτι, ὅταν μετὰ τὴν ἀ πόκρουσι τοῦ κινδύ -
νου ὅλη ἡ πόλις βρισκόταν στὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου
Παντελεήμονος καὶ γι νόταν πάνδημη δοξο-
λογία καὶ οἱ ῥήτορες ὅλοι ἔπλεκαν ἐγκώμια
γιὰ τὸν θρυλικὸ «Παπποῦ», αὐτὸς ταπεινός,
ὅ  πως εἶνε οἱ μεγάλοι ἄνδρες, Χριστιανός, ὅ -
πως εἶνε οἱ Ἕλληνες ἀ ξιωματικοί, ἔφυγε ἀπὸ
τὴ θέσι του, προχώρη σε, πλησίασε στὸ τέμ -
πλο, γονάτισε ἐνώπιον τῆς ὑπεραγίας Θεοτό -
κου καὶ ἐκεῖ ἔνδακρυς εἶπε τὰ ἀξιομνημόνευ -
τα τοῦτα λόγια· «Παναγία μου, τὰ ἐγκώμια ποὺ
μοῦ πλέκουν οἱ ἄν θρωποι δὲν ἀνήκουν σ᾽ ἐ -

μένα· ἀνήκουν σ᾽ ἐσένα, ἡ ὁποία ἤσουν, εἶσαι
καὶ θὰ εἶσαι ἡ ὑ πέρ  μαχος Στρατηγὸς τοῦ γέ-
νους». Καὶ ἦταν τέτοια ἡ συγκίνησι ποὺ προ-
κάλεσαν τὰ λόγια του, ὥστε αὐθορμήτως ὅλο
τὸ ἐκκλησίασμα ἔψαλαν «Τῇ ὑπερμάχῳ Στρα-τηγῷ τὰ νικητήρια…». Ἔχω λοιπὸν ἢ δὲν ἔχω
δίκιο νὰ λέω, ὅτι τὴν ἡμέρα ἐκείνη ἡ πόλις ξα-
ναέζησε μία ἔνδοξη ἡμέρα τοῦ Βυζαντίου;

Ἐμψυχώναμε τότε τοὺς μαχητὰς λέγον -
τας, ὅτι ὁ ἀγώνας ποὺ διεξάγεται δὲν εἶνε κα-
πιταλιστικός, ὅπως κατηγοροῦσαν οἱ ἀν τίπα-
λοι· εἶνε ἀγώνας ἱερός!

Καὶ τὰ παιδιὰ κοινωνοῦσαν μετὰ δακρύων.
Ὡς ἱερουργὸς εἶδα πολλὲς θεῖες κοινωνίες,
ψυχρὲς κοινωνίες· δὲν εἶδα ὅμως ποτέ ἄλλο-
τε ἐκεῖνο τὸ πρᾶγμα, παραμονὴ τῆς μάχης νὰ
κοινωνοῦν καὶ τὰ δάκρυά τους νὰ πέφτουν
μέσα στὸ δισκοπότηρο! Εἴδατε ποτὲ ἐσεῖς
παπὰ ἢ δεσπότη ἢ ἄλλο ῥασοφόρο νὰ κοινω -
νῇ ἔτσι; Οἱ μαχηταὶ ἐκεῖνοι σοῦ ὑπενθύμιζαν
τὴν ἡρωικὴ φρουρὰ τοῦ Μεσολογγίου, ποὺ
τὴν παραμονὴ τῆς ἐξόδου κοινώνησαν καὶ τὰ
δάκρυά τους ἀναμιγνύονταν μὲ τὸ τίμιο αἷμα
τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι τότε καὶ στὴ Φλώρινα.

Καὶ μετὰ τὴ μάχη, ὅταν γινόταν τὸ ἀτομικὸ
προσκλητήριο, ἄκουγες· «Ἀπών»! «Ἀπών»!«Ἀπών»!… Δόθηκε τότε μάχη σκληρή. Ἀλλὰ
οἱ μαχηταὶ εἶχαν ἐπὶ κεφαλῆς ἐκεῖνο τὸν ἡρω-
ικὸ ἄνδρα, ἴνδαλμα πατριωτισμοῦ ποὺ εἶχε ἤ -
δη δώσει τὸ πα ρὼν σὲ ὅλα τὰ μέτωπα (Μικρὰ
Ἀσία, Ἀλβανία, παν τοῦ), πίστευε στὸ Θεὸ καὶ
κοινωνοῦσε τῶν ἀχράντων μυστηρίων.

Πᾶνε αὐτοὶ τώρα, λησμονήθηκαν. Εἴμεθαἀχάριστο γένος. Ἀπολαμβάνουμε τὰ ἀγαθά,
καθόμαστε κάτω ἀπὸ τὸ δέντρο τῆς ἐλευθε-
ρίας, τρῶμε τοὺς καρπούς, καὶ εἴμαστε ἀγνώ-
μονες σ᾽ ἐκείνους ποὺ θυσιάσθηκαν γιὰ τὴν
ἐ λευθερία. Ἂν ὅμως εἶχαν νικήσει οἱ ἄλλοι, οἱ
ἀντίπαλοι, θὰ βλέπαμε τότε ποῦ θὰ ἦταν ὅλοι
αὐτοί, ποὺ τότε ἀπουσίαζαν, γλεντοκοποῦ -
σαν στὸ Παρίσι μετὰ πορνῶν, τὴν ὥρα ποὺ ἡ
Ἑλλὰς ἐδῶ ἔδινε τὸν ὑπὲρ πάντων ἀγῶνα,
καὶ τώρα ἀπολαμβάνουν τὰ ἀγαθὰ τῆς ἐξου-
σίας· ἀσωτεύουν, καὶ τὰ ταμεῖα τοῦ κράτους
ἐξαντλήθηκαν σὲ κραιπάλες.

* * *Ἀλλ᾽ ἐμεῖς πιστεύουμε στὸ Χριστό. Καὶ θέ-
λουμε ὄχι ἁπλῶς μιὰ Ἑλλάδα, ἀλλὰ τὴν χρι-
στιανικὴ Ἑλλάδα, τὴν Ἑλλάδα τοῦ Βυζαντίου,
τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου. Θέλουμε τὴν Ἑλ - λάδα ποὺ ἔμβλημά της –εἰς πεῖσμα τῶν δαι-
μόνων ὅλων τῶν ἀποχρώσεων– εἶχε, ἔχει καὶθὰ ἔχῃ τὸν τίμιο σταυρό. «Ἐν τούτῳ νίκα»!

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Σύνθεσις τριῶν ἀπομαγνητοφωνημένων προσφωνήσεων, οἱ ὁποῖες ἔγιναν ὅλες στὸν ἱστορικὸ ἱ. ναὸ Ἁγ. Γεωργίου πόλεως Φλωρίνης τὴν12η Φεβρουαρίου τῶν ἐτῶν 1982, 1989 καὶ 1990 μὲ διαφορετικοὺς τίτλους. Καταγραφή, διαίρεσις, σύντμησις καὶ ἀναπλήρωσις 22-9-2019.
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Θὰ ἐπιτρέψετε, ἀγαπητοί μου, σ᾽ ἐμὲ τὸν
γέροντα ἐπίσκοπο, ποὺ ὑπῆρξα αὐτό πτηςκαὶ αὐτήκοος στὴ Φλώρινα τῶν γεγονότων τῆς

12ης Φεβρουαρίου 1949, νὰ πῶ λίγες λέξεις μὲ
γλῶσ σα εἰλικρινείας, ὅπως προσπαθῶ νὰ ὁμι -
λῶ πάντοτε σεβόμενος τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια.

* * *Ἡ σημερινὴ τελετὴ δὲν ἔχει χαρακτῆρα ἐ -
ριστικό, δὲν εἶνε ἑορτὴ μίσους· εἶνε ἐ θνικὴ καὶ
θρησκευτικὴ ἑορτή, ἐκδήλωσι εὐ γνωμοσύνης
πρὸς τοὺς ἀξιωματικοὺς καὶ στρατιῶ τες, ποὺ
ἀγωνίσθη καν ὄχι γιὰ μικρὰ καὶ ἀσήμαντα πρά -
γματα ἀλ λὰ γιὰ τὰ τιμαλφῆ τοῦ γένους μας.
Ἂν σήμερα ἡ Μακεδονία εἶνε ἀναπόσπαστο
μέρος τῆς Ἑλλάδος, ἂν στὴν Ἀκρόπολι τῶν Ἀ -
θη νῶν κυματίζῃ ἡ γαλανόλευκη, ἂν ἀναπνέου -
με αὔρα ἐλευθερίας, ἂν ὑπάρχῃ κοινοβουλευ-
 τι κὴ ζωὴ καὶ καλὸ βιοτικὸ ἐπίπεδο, ὅλα αὐτὰ
τὰ ὀφείλουμε στὸ αἷμα ποὺ ἔχυσαν ἐκεῖνοι.

Χάρις στὴ θυσία αὐτῶν τῶν παιδιῶν, ποὺ
τώρα ἀναπαύονται στὸ Στρατιωτικὸ Κοιμητή-
ριο τῆς Φλωρίνης, ἡ πατρίδα μας ἔμεινε ἔξω
ἀ πὸ τὸ Σιδηροῦν Παραπέτασμα καὶ τὸ ἄθεο
καθεστώς, ἐνῷ σὲ ἄλλες χῶρες (ὅπως στὴ γει-
 τονικὴ τοῦ Ἐμβὲρ Χότζα) καὶ ναοὶ κλείστηκαν,
καὶ ἱερεῖς ἐσφάγησαν, κι αὐτὸ ἀκόμη τὸ ση-
μεῖο τοῦ σταυροῦ ἦταν ἀπαγορευμένο. Γι᾽ αὐ -
τὸ ὀφείλουμε μεγάλη εὐγνωμοσύνη στοὺς ἡ -ρωικοὺς νεκροὺς τῆς ἐλευθε ρίας. Ἦ ταν ἐκλε-
 κτὰ παιδιά. Θυσίασαν τὰ πάντα· κάποιοι ἦταν
ἀρραβωνιασμένοι – διάβασα ἐ πι στολές τους. Ἐ -
γώ, ποὺ ἀξιώθηκα πολλοὺς ἀ πὸ αὐτοὺς νὰ τοὺς
ἐνταφιάσω, τοὺς μνημονεύω μὲ συγκίνησι. Ἡ
θυσία τους ματαίωσε τὰ σχέδια τῶν ἐχθρῶν.

* * *Ἀλλὰ ὑπάρχει ἀντίλογος. Ἀκούω μία φωνὴ
ἀπὸ τὴν ἀπέναντι πλευρά. Κάποιοι θὰ ποῦν·

–Δέσποτα, μιλᾷς σὰν Ἕλληνας, ὄχι σὰν Χρι-
 στιανὸς μαθητὴς τοῦ Ἐσταυρωμένου, ποὺ ἀ -
πὸ τὸ σταυρὸ συγχώρησε τοὺς σταυρωτάς του

λέγοντας «Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἴ δα-
σι τί ποιοῦσι» (Λουκ. 23,34). Δὲν εἶσαι ἐπίσκοπος μιᾶς
μερίδος, εἶσαι ἐπίσκοπος ὅλου τοῦ λαοῦ. Δὲν
ὑπάρχουν λοιπὸν νεκροὶ μόνο ἀπὸ τὴ μία πλευ-
 ρά· ὑπάρχουν καὶ οἱ ἄλλοι νεκροί, ποὺ ὁ ὁμαδι -
κὸς τάφος τους, μὲ ἑκατοντάδες θύματα, βρί-
 σκεται σὲ μικρὴ ἀπόστασι ἀπὸ τὸ Στρατιωτι -
κὸ Νεκροταφεῖο Φλωρίνης. Καὶ οἱ νεκροὶ αὐ -
τοί, ὡς πρὸς τὴ θρησκεία, δὲν ἦταν οὔτε μου-
σουλμᾶνοι, οὔτε βουδδισταί, οὔτε ἑβραῖοι· ἦ -
ταν καὶ αὐτοὶ παιδιὰ τῆς Ἑλλάδος, βα πτισμέ-
να ὀρθοδόξως στὸ ὄνομα τῆς ἁγίας Τριάδος,
μὲ ὀνόματα χριστιανικά. Γιατί λοιπὸν δὲν τε-λεῖς μνημόσυ νο καὶ ὑπὲρ αὐτῶν; γιατί εἶσαι
μονομερής; γιατί δὲν ἀγκαλιάζεις ὅλους;…

Ἀπαντῶ. Δὲν βλέπουμε μὲ ἔχθρα τὰ παιδιὰ
τῆς ἀντιθέτου παρατάξεως. Τοὺς βλέπω μὲσυμπάθεια. Τοὺς γνώρισα, τοὺς ἐπισκέφθηκα
ὡς αἰχμαλώτους, συνωμίλησα μαζί τους, καὶ
μαρτυρῶ. Ἦταν κ᾽ ἐκεῖνοι Ἕλληνες καὶ –ἐκτὸς
ἀπὸ ἐ  λαχίστους– ἀγαποῦσαν τὴν πατρίδα. Ἀλ -
λὰ ἔπεσαν θύματα μιᾶς ἀγρίας προπαγάνδας
τοῦ Βορρᾶ. Ἔτσι ῥίχτηκαν στὸν ἀγῶνα. Ἦ -
ταν θύματα ἑνὸς ἀπατεῶνος, τοῦ Στάλιν.Ὁ Στάλιν ἦταν τότε κραταιὸς δυνάστης. Ἀλ -
λὰ τιμωρήθηκε. Τώρα τὸν δικάζουν. Τὸν δικά -
 ζουν ἀπὸ πλευρᾶς ὄχι ἑλληνικῆς ἀλλὰ παν αν-
θρωπίνης· διότι διέπραξε ἐγκλήματα, ποὺ ἀπε-
 κάλυψε ὁ Κροῦτσεφ. Ὅταν μᾶς καλοῦσε τὴ
νύχτα στὸ Κρεμλῖνο, εἶπε, ἀσπαζόμεθα τὴ γυ-
ναῖκα μας, γιατὶ μπορεῖ νὰ μὴν τὴν ξαναβλέπα -
με… (τοὺς σκότωνε μέσα στὸ Κρεμλῖ νο!). Ὁ Κροῦ -
  τσεφ τὰ εἶπε αὐτά. Ὁ Στάλιν λοιπὸν ὑπῆρξε
ὁ μεγάλος ἐγκληματίας ποὺ ὑποκινοῦσε τοὺς
ἐ δῶ. Ἂν αὐτοὶ δὲν ἔπεφταν θύματα τοῦ Στά-
λιν, δὲν θὰ ἔκαναν ἐγκλήματα. Αὐτὸς τοὺς ξε-
 σήκωσε, γιὰ νὰ ἐπεκτείνῃ τὴν κυριαρχία του,
νὰ συμ περιλάβῃ καὶ τὴν Ἑλλάδα στὴν κόκκινη
αὐτοκρατορία. Καὶ ἀλλοίμονο ἂν τὸ σχέδιό
του ἐπιτύγχανε· σαράντα χρόνια θὰ ἤμασταν

Ἐπέτειος τῆς μάχης τῆς ΦλωρίνηςΤετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 ἑσπέραςΠερίοδος Δ΄ - Ἔτος ΛΖ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 2262 Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης
Ἡ 12η Φεβρουαρίου 1949 (β΄)Ἔξω τὸ μῖσος! – ἀπάντησι σὲ ἀντίρρησι

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)
Ἐκδίδεται ἀπὸ τὴν Κοινοβιακὴ Γυναικεία Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Αὐγουστίνου Φλωρίνης – 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ – τηλ. 23850-28610 –imaaflo@yahoo.gr



σκλάβοι στὴ χειρό τερη δουλεία. Μάθαμε ὅτι
στὴ ̔Ρουμανία οἱ ἀπαίσιοι δικτάτορες ἄνοιξαν
τότε λάκκο, ἀπέραντο τάφο, ὅπου ἔθαψαν χι-
λιά δες! Ἡ φρικτὴ διαταγή τους ἦταν· Σκοτώ-νετε, σφάζετε! Ὁ Στάλιν δὲν πέτυχε τὸν σκο-
πό του· γι᾽ αὐτὸ μισοῦσε τὴν Ἑλλάδα, ἦταν μι-σέλλην. Ἐκεῖνος ἔπεσε. Καὶ στὴ ῾Ρωσία ὕστε-
ρα ἀπὸ 75 χρόνια, ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας, χτύ-
πη σαν πάλι οἱ καμπάνες τῆς Μόσχας, καὶ οἱ
ἄνθρωποι στὸ ἄκουσμά τους ἔκλαιγαν. Νίκη-σε ὁ Χριστός, δὲν νίκησε τὸ κόκκινο θηρίο!

* * *Παρ᾽ ὅλα αὐτά, ἀγαπητοί μου, οἱ γνήσι οι Ἕλ -
ληνες ἔχουν συμπάθεια, δὲν εἶνε μνησίκακοι.
Συγχωροῦν. Δὲν μισοῦμε κανένα. Πλασθήκα-
με γιὰ ν᾽ ἀ γαποῦμε, ὄχι νὰ μισοῦμε. Δὲν μισοῦ -
με ἀνθρώ πους, μισοῦμε ἰδέες ἀντιχριστιανι -
κὲς καὶ ἀν τεθνικές. Εἴμαστε Χριστιανοί· ὀφεί-λουμε νὰ προσευχώμεθα καὶ ὑπὲρ αὐτῶν.

Ὡς πρὸς τὸ μνημόσυνο, ποὺ προ τείνουν, λέ-
 γω τοῦτο. Μέχρι στι γμῆς κανείς, οὔτε ἐκπρό-
σωπος οὔτε συγγενὴς τῶν νεκρῶν ἐκείνων μᾶς
 ζήτησαν θρησκευτι κὸ μνημόσυνο. Δηλώνω λοι -
πὸν δημοσίως· ἐὰν μᾶς ζητήσουν, θὰ τελέσου- με μνημόσυνο. Ἀλλὰ ὑπὸ ἕνα ὅρο· νὰ στήσουνσταυρὸ στοὺς τάφους των· διαφορετικά, ὄχι.

Θὰ πῶ τὴν πικρὴ ἀλήθεια. Οἱ φανατι κοὶ ἐξαὐ τῶν μισοῦν τὸ σταυρό. Ἀπόδειξις ὅτι πρὸ ἐ -
 τῶν στὴν Ἀθήνα, σὲ ὁμαδικὸ τάφο μὲ τὰ ὀστᾶ
τῶν νεκρῶν τους στὸ κοιμητήριο τῆς Καισα-
 ριανῆς, τὴ νύχτα κάποιος πῆγε καὶ ξερρίζωσε
τὸ σταυρό. Καὶ ὅταν ἕνας ἡρωικὸς ἱερεὺς τὸν
ἔστησε, καὶ πάλι τὸν ξερρίζωσαν. Δὲν πιστεύ-
ουν δυσ τυ  χῶς στὸν τίμιο σταυρό, τὸ σύμβολο
τῆς Χρι στι ανοσύνης· πιστεύουν σὲ ἄλλα σύμ-
βολα, γιὰ τὰ ὁποῖα καὶ θυσιάζονται. Ἀπόδειξις
ἀκόμα εἶνε ὅτι καὶ στὴ Φλώρινα, ὅταν στήσα-
με καὶ ἐμεῖς στὸ ἱστορικὸ ὕψωμα 1020 σταυ -
ρὸ ποὺ φωτίζεται τὴ νύχτα, ἀντέδρασαν.

Ἐμεῖς, μὲ ἔμβλημα τὴν ἀγάπη τοῦ Ναζωραί- ου, θὰ ἀγωνιστοῦμε γιὰ νὰ ἐπικρατήσῃ στὸν
τόπο μας ἡ εἰρήνη καὶ ἡ εὐημερία. Γι᾽ αὐτὸ
προχωρῶ τώρα τολμηρότερα καὶ θὰ ἐπρότει-
να κάτι ποὺ ἔγινε ἀλλοῦ ἀλλὰ καὶ ἐδῶ.� Τὰ ἔτη 1936-1939 ἡ Ἱσπανία εἶχε ἐμφύλιοπόλεμο μὲ πλῆθος θύματα. Μετὰ τὴ λῆ ξι τοῦ
ἐμφυλίου ὁ Φράνκο –παρὰ τὸν δικτατορικὸ
τρόπο διοικήσεως– περισυνέλεξε τὰ ὀ στᾶ τῶν
φονευθέντων καὶ τῶν δύο παρατάξε ων καὶ τὰ
κατέθεσε σὲ κοινὸ τάφο, σὲ ἕ να κοινοτάφιο.
Τολμῶ λοιπὸν νὰ προτείνω νὰ πε ρισυλλέξουμε
κ᾽ ἐμεῖς τὰ ὀστᾶ τῶν πεσόντων καὶ τῶν δύο
παρατάξεων τοῦ δικοῦ μας ἐμφυλίου πολέ-
μου, νὰ τὰ θάψουμε σὲ κοι νὸ μνημεῖο καὶ νὰ

γράψουμε τὸν στίχο ἐκεῖ νον τοῦ ἐ θνικοῦ μας
ποιητοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ·

«Ἡ Διχόνοια, ποὺ βαστάει
ἕνα σκῆπτρο ἡ δολερή,
καθενὸς χαμογελάει,
Πάρ᾿ το, λέγοντας, καὶ σύ» (Ὕμνος εἰς τὴν ἐλευθ., στρ. 144).
Ἀνάθεμα σὲ ὅλους ἐκείνους ποὺ ὑποδαύλι-

σαν μίση καὶ ἔπαιξαν παιχνίδι στὴν πλάτη τοῦ
λαοῦ μας. Νὰ μισήσου με τὴ διχόνοια, ποὺ εἶνε
ὁ τάφος τῆς Ἑλ λά δος, καὶ μπροστὰ στὸ κοινο-
 τάφιο τῶν πεσόντων τῶν δύο παρα τάξεων, νὰ
δώσουμε ἱερὸ ὅρκο, ὅτι θὰ κρατήσου με τὴν
πατρίδα μας ἔπαλξι στὴν ὁποία νὰ κυματίζῃ ἡ
ἀθάνατη ἑλληνικὴ σημαία.� Ἀλλὰ γιατί ν᾿ ἀνατρέχουμε σὲ ξένα πα-
ραδείγματα; Σὲ μία συμπλοκὴ ἐμφυλίου σπα-
ρα γμοῦ μετὰ τὴν ἐπανάστασι τοῦ ᾿21 σκότω-
σαν τὸν Πάνο, γενναῖο υἱὸ τοῦ Κολοκοτρώνη.
Ἔκλαψε τότε πολὺ ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ. Μετὰ
ὅμως ἀπὸ λίγα χρόνια ὁ Κολοκοτρώνης, παιδὶ
τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ ποὺ ἡ ψυχή του εἶνε χρι-
στι ανική, πῆγε καὶ βρῆκε τὸ φονιᾶ τοῦ Πάνου,
καὶ τὸν προσκάλεσε στὸ σπίτι του νὰ τοῦ κά -
νῃ τραπέζι. Ἡ γριὰ μάνα τοῦ Κολοκοτρώνη δι -
αμαρτυρήθηκε καὶ τοῦ εἶπε· –Παιδί μου, τί εἶν᾽
αὐτὸ ποὺ μᾶς κάνεις; τὸ φονιᾶ τοῦ παιδιοῦ σου
ἔφερες στὸ σπίτι; Καὶ ὁ Κολοκοτρώνης ἀπήν -
τησε· –Μάνα, αὐτὸ ποὺ κάνω εἶνε τὸ καλύτε-
ρο μνημόσυνο τοῦ παιδιοῦ μου…

* * *Εὔχομαι, ἀγαπητοί μου, νὰ ἐπέλθῃ συμφιλί -ωσις, ἀλλὰ συμφιλίωσις εἰλικρινής. Τὸ λέω, για -
τὶ ἀμφιβάλλω γιὰ τὴν εἰλικρί νεια ὡρισμένων.

Ἡ Ἑλλάς, ἀγαπητοί μου, πρέπει νὰ μείνῃ χώ-
  ρα τοῦ φωτὸς καὶ τῆς ἀληθείας τοῦ Χριστοῦ.
Ἐμεῖς, ποὺ γνωρίσαμε ἀπὸ κοντὰ τὴ φοβερὴ
ἐκείνη καταιγίδα καὶ πολλὰ ὑποφέραμε, εὐχό-
 μεθα ἐκ βάθους καρδίας, ἡ πατρίδα μας νὰ
ζήσῃ πλέον κάτω ἀπὸ τὴ γαλανόλευκη ἡμέ-
ρες ἐλευθερίας, δημοκρατίας καὶ δικαιοσύ-
νης, ὅπως θέλει ὁ Χριστός. Καὶ ποτέ ποτέ, οὔ -
τε τὰ παιδιά σας οὔτε τὰ ἐγγόνια σας νὰ μὴ
δοῦν ὅ,τι εἴδαμε ἐμεῖς. Διότι ἀπὸ ὅλους τοὺς
πολέμους ὁ χειρότερος εἶνε ὁ ἐμφύλιος. Σῶ -σε μας, Κύριε, «ἀπὸ λοιμοῦ, λιμοῦ, σεισμοῦ,
κα ταπον τισμοῦ, πυρός, μαχαίρας, ἐπιδρομῆς
ἀλλοφύλων, ἐμφυλίου πολέμου καὶ αἰφνιδίου
θανάτου» (ἀκολ. Λιτῆς.). Ἐμφύλιος ἦταν αὐτὸς ὁ πό-
λεμος, τρομερός, ἀπαίσιος.

Εἴθε ὁ Κύριος νὰ φυλάττῃ τὴν πατρίδα μας
διὰ πρεσβειῶν τῆς Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν
ἁγίων. Σεῖς δέ, παῖδες Ἑλλήνων, ὑμνεῖτε καὶ
ὑ περυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Σύνθεσις τριῶν ἀπομαγνητοφωνημένων προσφωνήσεων, οἱ ὁποῖες ἔγιναν ὅλες στὸν ἱστορικὸ ἱ. ναὸ Ἁγ. Γεωργίου πόλεως Φλωρίνης τὴν12η Φεβρουαρίου τῶν ἐτῶν 1982, 1989 καὶ 1990 μὲ διαφορετικοὺς τίτλους. Καταγραφή, διαίρεσις, σύντμησις καὶ ἀναπλήρωσις 28-9-2019.
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