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ὑπὸ Ἀριστείδου Σωτηρίου Καρβέλα 
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«Ἡ Θεόθεν Βεβαίωσις».
13η-14η Σεπτεμβρίου 1925 ἐκ. ἡμ.

Προεξάρχων τῆς Ἀγρυπνίας 
ὁ ἁγιώτατος Πρεσβύτερος π. Ἰωάννης Φλῶρος (1860-1953).

Πίνακας τῆς Γ´ Θείας Ἐμφανίσεως.
Εὑρίσκεται εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίας Μαρίνης Κερατέας Ἀττικῆς.

Ἔργον Κωνσταντίνου Δημητρέλου καὶ συνεργατῶν.
Προνοίᾳ Ἀρχιμανδρίτου Γρηγορίου Ταυλαρίου.



Ἀφιέρωσις 
Εἰς Μνημόσυνον Αἰώνιον

τοῦ ῾Ομολογητοῦ καὶ Ἁγιωτάτου
Πρεσβυτέρου π. ᾿Ιωάννου Φλώρου

(1860 -1953), 
 τοῦ ἀξιωθέντος νὰ προεξάρχῃ 
εἰς τὴν ἱστορικὴν Ἀγρυπνίαν, 

ἐν τῷ Ναϋδρίῳ τοῦ Ἁγίου ᾿Ιωάννου Θεολόγου, 
ἔξωθι τῶν Ἀθηνῶν, 

παρὰ τὰς δυτικὰς ὑπωρείας τοῦ ῾Υμηττοῦ, 
τοῦ καὶ μάρτυρος τῆς μεγίστης Θεοσημείας 

τῆς Γ´ Θείας ᾿Εμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, 
κατὰ τὴν 13ην-14ην Σεπτεμβρίου 1925 ἐκ. ἡμ.

῾Η ῾Ιερὰ Σύνοδος 
τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων ᾿Ορθοδόξων Χριστιανῶν

ἐν Ἑλλάδι

† 7η Μαΐου 2018 ἐκ. ἡμ., Ἀνάμνησις Β´ ᾿Εμφανίσεως 
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἐν ἔτει 346ῳ.
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Σημερινὴ ἄποψις τῆς Ἱερᾶς Mονῆς 
τοῦ Ἁγίου ᾿Ιωάννου τοῦ Θεολόγου, 

παρὰ τοὺς βορειοδυτικοὺς πρόποδας τοῦ ῾Υμηττοῦ Ἀττικῆς.
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Ἀφιέρωσις. 
Ἡ Γ´ Θεία Ἐμφάνισις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Χρονικόν. 
Μαρτυρίαι.
῾Ο ̔Ομολογητὴς Πρεσβύτερος Ἰωάννης Φλῶρος (παπα-
Γιάννης) (1860-1953).
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Τὸ Θαῦμα τῆς Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. 
Δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος «Σκρίπ», 

τὴν ἑπομένην ἡμέραν, 15.9.1925 ἐκ. ἡμ.



■ «Ὁρατοῦ ἐπὶ ἡμίσειαν καὶ πλέον ὥραν»

Ἡ Γ´ Θεία Ἐμφάνισις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ*
† 14η Σεπτεμβρίου 1925 ἐκ. ἡμ.

῾H πληροφορία περὶ τῆς Θείας Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς 
τὸ Μονύδριον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ἔφθασε εἰς τὸν 

Ἑλληνικὸν λαὸν τὴν 15ην Σεπτεμβρίου 1925 ἐκ. ἡμ., μέσῳ τῆς ἀθηνα-
ϊκῆς ἐφημερίδος «Σκρίπ»1, ἡ ὁποία ἐδημοσίευσεν εἰς τὴν πρώτην σελί-
δα τὴν εἰς φωτοτυπίαν ἀναδημοσιευομένην Ἀνακοίνωσιν τοῦ «Συλ-
λόγου τῶν Ὀρθοδόξων» 2 (βλ. σελ. ι τῆς παρούσης Ἀκολουθίας). 

Τὸ κείμενον τῆς ἐν λόγω Ἀνακοινώσεως ἔχει ὡς ἑξῆς:
«Ὁ “Σύλλογος τῶν Ὀρθοδόξων”, ἀνεγνωρισμένον Σωμα-

τεῖον, συμφώνως πάντοτε πρὸς τὸ Παλαιὸν Ἐκκλησιαστικὸν 
Ἡμερολόγιον, εἰς τὸ ὁποῖον ἐμμένει ἀκλόνητος, τὴν εἰσα-
γωγὴν τοῦ Γρηγοριανοῦ Ἡμερολογίου εἰς τὴν Ἐκκλησίαν 
θεωρῶν ἀντιθρησκευτικὴν καὶ ἀντικανονικήν, ἑώρτασε σή-
μερον 14ην Σεπτεμβρίου, κατὰ τὸ ἐν λόγῳ Ἡμερολόγιον, τὴν 
Ἑορτὴν τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. 

Πρὸς τοῦτο, ἀπὸ τῆς 9ης νυκτερινῆς τῆς χθές, πλέον τῶν 
δισχιλίων μελῶν τοῦ Συλλόγου συνηθροίσθησαν ἐν τῷ ἐξο-
χικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ὅπου ἐτελέσθη 
Ἀγρυπνία. 

Ἐννοεῖται, ὅτι ἡ συγκέντρωσις αὕτη τῶν πιστῶν δὲν διέ-
λαθε τὴν προσοχὴν τῶν ὀργάνων τῆς Ἐξουσίας, ἅτινα ἀπὸ 
τῆς 11ης νυκτερινῆς παρηκολούθησαν τὴν Ἀκολουθίαν χάριν 
τῆς τάξεως, ὡς εἶπον.

Ἀλλὰ οἱαδήποτε κι᾿ ἂν ἦτο ἡ ἐκεῖ ἀποστολή των, ὀλίγα λεπτὰ 
μετὰ τὴν ἐκεῖ ἄφιξίν των 
ἑκόντα ἄκοντα ἠναγκά-
σθησαν νὰ προστεθῶσι καὶ 
ταῦτα εἰς τὸ πλῆθος τῶν 
πιστῶν, τοὺς ὁποίους δὲν 
ἐχώρει ἤδη οὐδὲ ὁ ἐξωτε-
ρικὸς περίβολος τοῦ Ναοῦ, 
ἕνεκα λόγων ἀνωτέρων πά-
σης ἀνθρωπίνης διαταγῆς 
ἢ Ἐξουσίας.
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Ἡ ὥρα ἦτο 11η καὶ ἡμίσεια πρὸ τοῦ μεσονυκτίου, ὅτε 
ἀκριβῶς ἄνωθεν τοῦ Ναοῦ καὶ μὲ κατεύθυνσιν ἐξ Ἀνατολῶν 
πρὸς Δυσμάς, ἐνεφανίσθη φωτεινὸς λευκὸς Σταυρός, τοῦ 
Ὁποίου ἡ λάμψις περιοριζομένη μόνον ἐπὶ τοῦ Ναοῦ καὶ τοῦ 
ἐκκλησιαζομένου πλήθους ἐξηφάνιζεν ἐντελῶς τὴν λάμψιν 
τῶν ἀστέρων, κατηύγαζε δὲ τὸν Ναὸν καὶ τὸν περίβολον ὡς 
νὰ κατηυθύνετο ἐπ᾿ αὐτῶν ἠλεκτρικὸς προβολεύς.

Ἡ ὁριζόντια γραμμὴ τοῦ οὐρανίου τούτου Σταυροῦ ἔκλινε 
πρὸς τὰ δεξιά, πρὸς τὸ κάτω δὲ μέρος τῆς καθέτου γραμμῆς του 
ἐσχηματίζετο μικρότερος Σταυρὸς διὰ τῆς παρεμβολῆς ἑτέρας 
μικροτέρας ὁριζοντίας γραμμῆς. Τὸ οὐράνιον τοῦτο Σημεῖον 
ἦτο ὁρατὸν συνεχῶς ἐπὶ ἡμίσειαν ὥραν καὶ κατόπιν ἤρξατο σβε-
νύμμενον ὀλίγον κατ᾿ ὀλίγον.

Τὸ τὶ ἐπηκολούθησε τὴν ἐμφάνισιν τοῦ οὐρανίου τούτου 
Σημείου ἀδύνατον νὰ περιλάβῃ ἀνθρωπίνη ἀφήγησις. Πάν-
τες οἱ ἐκκλησιαζόμενοι, γονυπετεῖς καὶ κλαίοντες ἐκ τῆς συγ-
κινήσεως, ἤρχισαν ψάλλοντες καὶ δοξολογοῦντες τὸν Κύριον 
ἐν ἑνὶ στόματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ. Τὰ ὄργανα τῆς Ἐξουσίας πα-
ραιτοῦνται τῆς ἀποστολῆς των καὶ ἀνευρίσκουσι εἰς τὰ βάθη 
τῆς καρδίας των τὴν πίστιν τῶν παιδικῶν των χρόνων. Ὅλος 
ὁ χῶρος ἐκεῖνος μεταβάλλεται εἰς μίαν γωνίαν ἄλλου τινὸς 
κόσμου ὑπεργείου. Ὅλοι κατέχονται ὑπὸ ἀνεκφράστου ἱερᾶς 
συγκινήσεως, ὅλοι κλαίουσιν. Ἡ Ἀγρυπνία συνεχισθεῖσα, ἐτε-
λείωσε περὶ τὴν 4ην πρωϊνήν, ὁπότε ὁλόκληρος ἐκεῖνος ὁ ἀν-
θρώπινος χείμαρρος ἤρχισε κατερχόμενος πρὸς τὴν πόλιν, 
διηγούμενος ἀνὰ πᾶν βῆμα τὸ νυκτερινὸν Θαῦμα, ἐκ τῆς συγ-
κινήσεως τοῦ ὁποίου συνείχοντο πάντες.

Ἴσως θὰ ὑπάρξωσι ἄπιστοι, οἵτινες θὰ ἀμφισβητήσωσι τὸ
γεγονός, ἴσως θὰ εὑρεθῶσι δοκησίσοφοι, οἵτινες θὰ ζητήσω-
σι νὰ ἑρμηνεύσωσι τὸ φαινόμενον διὰ τῆς αὐθυποβολῆς ἢ δ᾿ 
οἱασδήποτε ἄλλης βεβιασμένης αἰτιολογίας, πάντως ὅμως, καὶ 
τῶν μὲν καὶ τῶν δὲ τὰ ἐπιχειρήματα ὡς σαθρά, ἀνατρέπονται, 
ἂν ληφθῇ ὑπ᾿ ὄψιν, ὅτι δὲν πρόκειται περὶ στιγμιαίου φαινο-
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μένου διαλάμψαντος δίκην διάττοντος, ἀλλὰ περὶ φαινομέ-
νου ὁρατοῦ ἐπὶ ἡμίσειαν καὶ πλέον ὥραν, τὸ ὁποῖον ἔβλεπον 
καὶ ἐθαύμαζον συνεχῶς δισχίλιοι καὶ πλέον ἄνθρωποι.

Εὐτυχῶς δέ, ὅτι μεταξὺ τῶν ἰδόντων καὶ θαυμασάντων τὸν 
οὐράνιον τοῦτον φωτεινὸν Σταυρὸν συμπεριλαμβάνονται καὶ 
ὄργανα τῆς Ἐξουσίας καὶ κατὰ συνέπειαν καὶ ἡ Ἐκκλησία 
καὶ τὸ Ἐπίσημον Κράτος ἔχουσι καθῆκον νὰ ἐξετάσωσι, νὰ 
ἐξακριβώσωσι καὶ ἐπισημοποιήσωσι τὸ γεγονός.

Ἐκτὸς ὅμως τούτου, νομίζομεν ὅτι ἡ Ἐμφάνισις τοῦ οὐρα-
νίου τούτου Σταυροῦ, καθ᾿ ἣν ἡμέραν ἑορτάζεται κατὰ τὸ 
Παλαιὸν Ἡμερολόγιον ἡ Ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου 
Σταυροῦ, ἀποτελεῖ μίαν ἐπὶ πλέον ἐπίσημον Θεόθεν Βεβαίω-
σιν περὶ τῆς ὀρθότητος τῶν ἐπὶ τοῦ προκειμένου πεποιθήσε-
ων τῶν ἀκολουθούντων τὸ Ἡμερολόγιον τοῦτο, παρέχει δὲ 
καὶ εἰς τοὺς διευθύνοντας σήμερον τὰ τῆς Ἐκκλησίας χεῖρα 
βοηθείας οὐρανόθεν, πρὸς ἀναθεώρησιν τῆς ἀντικανονικῆς 
ἀποφάσεώς των περὶ εἰσαγωγῆς εἰς τὴν Ἐκκλησίαν μας μονο-
μερῶς τοῦ Γρηγοριανοῦ ἡμερολογίου δι᾿ ἀποσχίσεως ἐκ τοῦ 
μεγάλου σώματος τῆς Ὀρθοδοξίας».

Ἡ Διοικοῦσα Ἐπιτροπὴ
τοῦ «Συλλόγου τῶν Ὀρθοδόξων»

* * *

«Ἤμουν κι᾿ ἐγὼ ἐκεῖ»
«Καὶ ἡμεῖς ἐσμὲν μάρτυρες» 

(Πράξ. ε ´ 32) 

«Ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων καὶ τριῶν 
σταθήσεται πᾶν ῥῆμα» 

(Β ´ Κορινθ. ιγ ´ 1)

Ὅσοι ἐκ τῶν ἐπιζώντων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν εἶχαν 
τὴν εὐλογίαν καὶ τὴν μεγάλην τιμὴν νὰ παρευρεθοῦν εἰς 
τὸ ἱερὸν ἐξωκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου 
ἐκείνην τὴν ἀνεπανάληπτον νύκτα τῆς 14ης Σεπτεμβρίου 
τοῦ 1925 καὶ νὰ καταστοῦν αὐτόπτες μάρτυρες τῆς Ἐμφα-
νίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, μὲ ἔκδηλον συγκίνησιν καὶ 
χαρὰν μᾶς διηγοῦνται, ὁ καθένας μὲ τὸν ἰδικόν του τρό-
πον, τὴν Ἐμφάνισιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

                   * * *
Πρῶτος ἔχει τὸν λόγον ὁ σεβαστὸς κ. Ἀνδρέας Βαπορίδης, ὁ μόνος 

ἐπιζῶν (1979) ἐκ τῶν ἱδρυτῶν καὶ μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου 
τοῦ τότε «Συλλόγου τῶν Ὀρθοδόξων» 2.

«Ἐπειδὴ τὸ ἐξωκκλήσι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου βρισκόταν 
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μακρυὰ ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, τὸ χρησιμοποιοῦσε ὁ Σύλλογός μας ὡς “Μητρό-
πολι”. Ἐκεῖ συναθροιζόμαστε κάθε Κυριακὴ καὶ κάθε μεγάλη Ἑορτή, 
κατὰ τὸ Πάτριο Ἑορτολόγιο, καὶ ἀγρυπνούσαμε. Ἱερεῖς ποὺ μᾶς ἐξυ-
πηρετοῦσαν τότε ἦταν οἱ ἀείμνηστοι π. Παρθένιος ὁ Ἰβηρίτης καὶ ὁ 
Παπα-Γιάννης ὁ Φλῶρος.

Τὴν νύκτα ποὺ φάνηκε ὁ Τίμιος Σταυρὸς βρισκόμουν στὸ Ἅγιο Ὄρος 
διὰ κάποια ὑπηρεσία τοῦ ἱεροῦ μας Ἀγῶνος καὶ συγκεκριμένα ἀγρυ-
πνοῦσα εἰς τὴν πανηγυρίζουσα ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ξηροποτάμου. Κατὰ τὴν 
ὥρα τῆς Λιτῆς καὶ ὅταν ἐξῆλθε ὁ Τίμιος Σταυρὸς πρὸς προσκύνησιν, γο-
νάτισα καὶ μὲ δάκρυα παρεκάλεσα: “Σταυρὲ τοῦ Χριστοῦ σκέπασε καὶ 
προστάτεψε τοὺς ἀδελφούς μας ποὺ ἀγρυπνοῦν ἀπόψε ἐκεῖ κάτω, στὸν 
Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Θεολόγο”.

Ὅταν δέ, μετὰ ἀπὸ ἡμέρες, βρέθηκα στὴν Ἱερὰ Σκήτη τῆς Ἁγίας Ἄννης 
ἔμαθα διὰ τὸ μέγα Θαῦμα τῆς Θείας Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ».

* * *
«Ἤμουν ἕνας ἀπὸ τοὺς ἄνδρες τῆς Σχολῆς Χωροφυλα-

κῆς ποὺ ἔστειλαν τὸ βράδυ ἐκεῖνο, πρὶν 50 ἔτη, στὸ ἐρημοκ-
κλήσι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου διὰ νὰ ἐμποδίσω-
μεν τὴν Ἀγρυπνίαν.

Ἐκεῖ οἱ Παλαιοημερολογῖτες θὰ ἀγρυπνοῦσαν, διότι ξη-
μέρωνε ἡ Ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Ἐπειδὴ εἶχε συγκεντρωθῆ πολὺς κόσμος, περισσότερα ἀπὸ δύο χι-
λιάδες ἄτομα, δὲν ἐπιχειρήσαμε νὰ συλλάβωμε τὸν Ἱερέα, ὅπως εἴχαμε 
ἐντολή, ἀλλὰ ξαπλώσαμε ἥσυχα στὴν κοντινὴ πλαγιὰ καὶ περιμέναμε 
νὰ τελειώσουν.

Στὶς 11 καὶ μισὴ περίπου τὴ νύκτα ἀκούσαμε μεγάλο καὶ παράξενο 
θόρυβο ποὺ προερχόταν ἀπὸ τὶς φωνὲς τοῦ πλήθους. Χωρὶς νὰ χάσωμε 
καιρὸ τρέξαμε νὰ δοῦμε τί συμβαίνει… καὶ εἴδαμε… Ὅλο τὸ πλῆθος 
τῶν πιστῶν βρισκόταν σὲ θρησκευτικὴ παραφορά. Ἄλλοι κλαίγοντας 
καὶ ἄλλοι φωνάζοντας τὸ “Κύριε ἐλέησον” γονατιστοὶ εἶχαν στρέψει 
τὸ βλέμμα τους πρὸς τὸν οὐρανό, ἐνῷ μερικοὶ λιποθυμοῦσαν ἀπὸ τὴν 
μεγάλη συγκίνησι. Τότε κοιτάξαμε κι᾿ ἐμεῖς καὶ εἴδαμε τὸ θαυμάσιο, ἕνα 
δηλαδὴ τεράστιο ὁλοφώτεινο Σταυρό, πολὺ ψηλὰ πάνω ἀπὸ τὸν Ναό, 
νὰ φωτίζῃ ὁλόκληρη τὴν περιοχή. Στὴν ἀρχὴ μᾶς ἔπιασε φόβος, ἀλλὰ 
ἀμέσως συνήλθαμε καὶ γονατίσαμε ξεχνώντας τὴν ἀποστολήν μας καὶ 
κλαίγοντας σὰν μικρὰ παιδιά.

Περιττό, βέβαια, νὰ σᾶς πῶ ὅτι παρακολουθήσαμε τὴν ἱερὰ Ἀγρυ-
πνία μέχρι τέλους γεμᾶτοι συγκίνησι, ὄχι πιὰ σὰν καταδιωκτικὰ ὄργα-
να, ἀλλὰ σὰν πιστοὶ Χριστιανοί. Τὸ πρωΐ, ὅταν κατεβήκαμε στὴ Σχολή, 
διηγηθήκαμε σ᾿ ὅλους τὸ μέγα Θαῦμα ποὺ εὐτυχήσαμε νὰ ἰδοῦμε. Κα-
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τόπιν ἔγιναν ἀνακρίσεις καὶ ὅλοι μας ἐνόρκως καταθέσαμε ὅτι εἴδαμε 
πεντακάθαρα τὸν Τίμιο Σταυρὸ στὸν οὐρανὸ ψηλά».

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΓΛΥΜΗΣ
Συνταξιοῦχος Ἀστυνομικὸς - ἐτῶν 78, 

Ὁδὸς Ἀριστοτέλους 73, Περιστέρι.

* * *
«Τὸ Θαῦμα ἔγινε τὸ 1925 ὅταν πήγαμε νὰ κάνωμε ὁλο-

νυκτία διὰ τὴν Ἑορτὴ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἐξ αἰτίας τῶν 
διωγμῶν τότε κάναμε ὁλονυκτίες στὰ πιὸ μακρυνὰ ἐξωκ-
κλήσια. Τὸ βράδυ μάλιστα ἐκεῖνο ἦλθαν χωροφύλακες μ᾿ 
ἕνα ὑπομοίραρχον διὰ νὰ πιάσουν τὸν Ἱερέα μας, τὸν μα-
καρίτη τὸν Παπα-Γιάννη τὸν Φλῶρο. Κατὰ τὶς 11 καὶ 
μισὴ βρισκόμουν ἔξω ἀπὸ τὸ Ναὸ μαζὶ μ᾿ ὅλο τὸν κόσμο. 
Καὶ τότε φάνηκε ψηλὰ ὁ Σταυρὸς μὲ πολύ-πολὺ Φῶς. Ὅλος ὁ κόσμος 
γονάτισε καὶ προσευχόταν, οἱ δὲ χωροφύλακες ποὺ εἶδαν μὲ τὰ μάτια 
τους τὸ Θαῦμα μᾶς πλησίασαν, σὰν φίλοι πιά, καὶ ἔγιναν ἕνα μὲ τὸ 
ἐκκλησίασμα. Ἡ ἐμφάνισις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ κράτησε, ἂν θυμᾶμαι 
καλά, πάνω ἀπὸ ἕνα τέταρτο».

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
Ἐτῶν 80 - Ὁδὸς Μακεδονίας 64, 

Τσακὸς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς.

* * *
«Τὸ βράδυ ἐκεῖνο τοῦ 1925, ποὺ φανερώθηκε ὁ Τίμιος 

Σταυρός, ἔκανα τὸ τελευταῖο δρομολόγιο ὡς ὁδηγὸς τράμ. 
Εἶχα φθάσει στὴν Ὁμόνοια καὶ ἔκανα τὸν κύκλο της, ὅταν 
εἶδα τοὺς ἀνθρώπους νὰ κοιτάζουν πρὸς τὸν οὐρανὸ καὶ νὰ 
φωνάζουν: “Κοιτᾶξτε... ὁ Σταυρός... ὁ Σταυρός”. Ἀμέσως 
πάτησα φρένο καὶ σταμάτησα τὸ ὄχημα. Ἔβγαλα τὸ κεφάλι 

μου ἔξω ἀπὸ τὴν πόρτα τοῦ ὀχήματος καὶ εἶδα κι᾿ ἐγὼ ὁ ἀνάξιος τὸν Τί-
μιον Σταυρὸν τοῦ Κυρίου μας – δοξασμένο νἆναι τὸ ἅγιον Ὄνομά Του!– 
νὰ φεγγοβολᾶ πάνω ἀπὸ τὸν Ὑμηττό. Δὲν θυμᾶμαι πόσο κράτησε αὐτό. 
Ἕνα μόνο γνωρίζω, ὅτι ὁ Τίμιος Σταυρὸς ποὺ εἶδα ἐκεῖνο τὸ βράδυ μ᾿ 
ἔκανε ἄλλο ἄνθρωπο. Ἀπὸ τότε ὅλοι στὴν οἰκογένειά μου γίναμε πιστὰ 
τέκνα τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν».

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΙΜΑΛΗΣ
Συνταξιοῦχος Τροχιοδρομικὸς - ἐτῶν 80,

Καρβάλης 17, Νίκαια.

* * *
«Ἤμουν τότε 18 ἐτῶν. Μαζὶ μὲ τὴν μακαρίτισσα τὴν μητέρα μου 

πήγαμε τὸ βράδυ ἐκεῖνο ν᾿ ἀγρυπνήσωμε στὸ ἐρημοκκλήσι τοῦ Ἁγίου Ἰω-
άννου τοῦ Θεολόγου ποὺ βρίσκεται στοὺς πρόποδες τοῦ Ὑμηττοῦ. Εἴχαμε 
ἑτοιμασθῆ μάλιστα νὰ μεταλάβωμε. Περὶ τὶς 11 καὶ μισή, ἐνῷ ψαλλόταν, 
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ἂν θυμᾶμαι καλά, ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς τῆς Ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως, ἔγινε
στὸν οὐρανὸ ἡ Ἐμφάνισις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἦταν τό-
σο δυνατὸ τὸ φῶς Του ποὺ ἐφωτίσθη ὁλόκληρος ἡ περιοχή. 
Ὅλοι γονατίσαμε προσευχόμενοι καὶ δὲν χορταίναμε νὰ 
βλέπωμε τὸ θεῖο αὐτὸ Δῶρο. Χαρακτηριστικὰ θυμᾶμαι ἕνα 
τυφλὸ ποὺ ἦταν δίπλα μου καὶ ἔχοντας τὰ κλειστὰ μάτια 
του στραμμένα πρὸς τὸν οὐρανὸ ἐφώναζε μὲ σπαρακτικὴ 
φωνὴ τὸ “Κύριε ἐλέησον”».

ΗΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ἐτῶν 68 - Ἀδριανουπόλεως 78, 

Ἀνάληψις Παγκράτι.

                            * * *
«Θυμᾶμαι τὴ βραδυὰ ἐκείνη τοῦ 1925, σὰν νἆναι 

τώρα. Κάναμε Ἀγρυπνία στὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Θεο-
λόγο. Εἶχεν ἔλθει πολὺς κόσμος ἀπὸ Μέγαρα, Κούλου-
ρη, Ἐλευσίνα καὶ Μάνδρα. Στὶς 11 καὶ μισὴ περίπου οἱ 
περισσότεροι ἦταν ἔξω ἀπὸ τὸ ἐκκλησάκι, ἐνῷ ὁ παπα-

Γιάννης καὶ λίγοι ἀπὸ μᾶς εἴμαστε μέσα. Ξαφνικά, ἐκεῖ ποὺ ὁ ψάλτης 
διάβαζε μὲ δυνατὴ φωνὴ τὴν ὡραία Ὁμιλία ποὺ ἀρχίζει μὲ τὸ “πάλιν 
ἑορτὴ καὶ πάλιν πανήγυρις”, ἀκούσθησαν φωνὲς ἀπὸ τὸ πλῆθος ποὺ 
ἔλεγαν “ὁ Σταυρός!... ὁ Σταυρός !...”.

Ἐμεῖς ὅμως μέσα δὲν ξεκαθαρίσαμε καλὰ τί ἔλεγαν καὶ νομίσαμε ὅτι 
φώναζαν “ὁ στρατός, ὁ στρατός”! Ἀμέσως λοιπὸν χωρὶς κι᾿ οἱ ἴδιοι νὰ 
τὸ καταλάβουμε πῶς, ντύσαμε τὸν παπᾶ μὲ κουλουριώτικα ροῦχα, μαντή-
λα καὶ φοῦστα. Ἔτσι, καὶ νὰ τὸν ἔβλεπαν ἦταν ἀδύνατον νὰ τὸν πιάσουν.

Οἱ φωνὲς ὅμως ἀπ᾿ ἔξω ἐξακολουθοῦσαν δυνατὲς γι᾿ αὐτὸ βγήκαμε καὶ 
ἐμεῖς ἔξω. Τότε εἴδαμε τὸν Τίμιο Σταυρὸ στὸν Οὐρανὸ καὶ καταλάβαμε τὸ 
λάθος μας. Ἀλλ᾿ ἐκεῖ ποὺ μὲ συγκίνησι καὶ γονατιστοὶ παρακολουθήσα-
με τὸ θαυμάσιο, νἄσου καὶ πλησιάζουν οἱ χωροφύλακες μὲ τὸν μακαρίτη 
τὸν Παπαγεωργίου ἐπικεφαλῆς. Μόλις εἶδαν τὸν Σταυρὸ γονάτισαν. Κι᾿ 
αὐτοὶ ποὺ ἦταν διῶκτες φοβεροὶ ἔγιναν ὑπέρμαχοι τῆς Ὀρθοδοξίας».

ΕΥΘΥΜΙΑ (ΜΟΥΣΟΥΡΙΔΟΥ) ΜΟΝΑΧΗ
Καθηγουμένη Ἱ. Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 

Πάρνηθος Ἀττικῆς.

* * *
«Εἴχαμε εἰδοποιηθῆ, ὅτι τὸ βράδυ τῆς Ὑψώσεως τοῦ 

Τιμίου Σταυροῦ θὰ γινόταν Ἀγρυπνία στὸν Ἅγιο Ἰωάννη 
τὸν Θεολόγο, στὸν Ὑμηττό. Ξεκινήσαμε ἀπὸ τὸ Λιόπεσι 
δεκαπέντε περίπου ἄτομα καὶ μετὰ ἀπὸ δύο ὧρες φθάσαμε 
πεζοὶ στὸ ἐξωκκλήσι.

Ἐκεῖ εἶχε μαζευτῆ πάρα πολὺς κόσμος καὶ οἱ περισσότεροι παρέμεναν 
ἔξω. Κατώρθωσα μὲ κόπο νὰ μπῶ μέσα μόλις ἄρχισε ἡ Ἀγρυπνία. Τὰ 
μεσάνυκτα ἀκούσαμε θόρυβο ἔξω ἀπὸ τὸ Ναὸ καὶ βγαίνοντας εἴδαμε τὸν 
Τίμιο Σταυρό. Ὅλοι μας παρακολουθούσαμε ἐπὶ μισὴ ὥρα τὸ θαυμάσιον 
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αὐτὸ σημεῖον. Τὰ δάκρυα ἦταν ἀδύνατον νὰ συγκρατη-
θοῦν. Ὅταν πιὰ χάθηκε ἀπὸ τὸν οὐρανὸ ὁ Σταυρός, ἡ 
Ἀγρυπνία συνεχίστηκε διὰ νὰ τελειώσῃ στὶς 4 τὸ πρωῒ 
περισσότερο πανηγυρικὴ καὶ πρὸ πάντων μὲ μεγάλη 
κατάνυξι.

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΔΑΒΑΡΗΣ
Κτηματίας - ἐτῶν 76,

Παιανία Ἀττικῆς.

* * *
«Ἔμενα στὰ Ταμπούρια τοῦ Πειραιᾶ μαζὶ μὲ τὸν 

πατέρα μου ποὺ ἦταν τυφλός, ὅταν μᾶς εἰδοποίησαν, 
ὅτι στὴν Ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ θὰ γινόταν Ἀγρυ-
πνία στὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Θεολόγο στὸν Ὑμηττό. Ξεκινήσαμε λοιπὸν 
50 ἄτομα ἀπὸ τὴν περιοχὴ Ἁγίου Δημητρίου Πειραιῶς καὶ φθάσαμε στὸ 
ἐκκλησάκι, πρὶν ἀρχίση ἡ Ἀγρυπνία. Εἶχε μαζευτῆ πάρα πολὺς κόσμος. 
Κατὰ τὰ μεσάνυκτα, καὶ ἐνῶ ἤμουν μὲ τὸν πατέρα μου ἔξω, φάνηκε 
στὸν οὐρανὸ ὁ Τίμιος Σταυρὸς ποὺ ἔφεγγε σὰν προβολέας. Γονατίσαμε 
μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους. Ὁ πατέρας μου, χωρὶς νὰ μπορῆ νὰ ἰδῆ τὸ οὐράνιο 
δῶρο, δὲν ἔπαυε στιγμὴ νὰ φωνάζη δυνατὰ τὸ “Κύριε ἐλέησον”».

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΚΑΛΜΠΕΝΗ) ΜΟΝΑΧΗ
Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον τὸ Γενέθλιον τῆς Θεοτόκου, 

Μπάλα - Ἀττικῆς.

+
Τῷ δὲ ἐν Τριάδι Παναγίῳ Θεῷ,

τῷ ἐνδοξαζομένῳ ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ,
τῇ δυνάμει τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, 
προσκύνησις καὶ εὐχαριστία, 
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

Ἀμήν! 

(*) Ἡ Γ΄ Θεία Ἐμφάνισις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἔκδοσις Ἐπισκόπου Πενταπόλεως Καλ-
λιοπίου (†), σελ. 5-8, 15-20, Πειραιεὺς 1979. ● Ἐπιμέλ. ἡμετ.

1. Ἰδιοκτήτης τοῦ «Σκρὶπ» ἦτο τότε ὁ ἀείμνηστος Γρηγόριος Εὐστρατιάδης.
2. Ὡς γνωστὸν οἱ πρῶτοι Παλαιοημερολογῖτες εἶχαν ὀργανωθῆ μὲ τὴν σύστασιν τοῦ 

«Συλλόγου τῶν Ὀρθοδόξων» καὶ μὲ Διοίκησιν, ἀποτελουμένη ἐκ τῶν ἑξῆς μελῶν: Περ. 
Γκέτουρη, Κων. Μπερλῆ, Ἀνδρ. Βαπορίδη, Ἀλεξ. Συμεωνίδη, Ἰωάν. Σιδέρη, Κων. Κωτσι-
αυτοπούλου καὶ Χαραλ. Μαυρογιάννη.
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Ὁ παπα-Γιάννης 
ὁ Φλῶρος (1860-1953).
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Τὸ Θαῦμα τῆς Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. 
Δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος «Σκρίπ», 

τὴν ἑπομένην ἡμέραν, 15.9.1925 ἐκ. ἡμ.



■ Ἱεραὶ Μορφαὶ Ἀγωνιστῶν τῆς Ἐκκλησίας μας

Ὁ Ὁμολογητὴς Πρεσβύτερος
Ἰωάννης Φλῶρος (παπα-Γιάννης) *

1860-1953
«Τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα· 

λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, 
ὃν ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτὴς» 

(Β´ Τιμόθ. δ´ 7-8)

῾Ο θρυλικὸς παπα-Γιάννης, ὁ πρῶτος Ἱερεὺς τῶν 
Γνησίων Ὀρθοδόξων, ὁ Λειτουργὸς τῶν Ἀγρυ-

πνιῶν καὶ τοῦ μεγάλου Θαύματος τῆς Γ ΄ Ἐμφανί-
σεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, γεννήθηκε τὸ 1860 στὸ 
χωριὸ Πεντιά, σημερινὸ Τρίκορφο, τῆς Μεσσηνίας, 
ἀπὸ εὐσεβῆ οἰκογένεια. 

Τὸ 1893 νυμφεύεται καὶ τὸ ἀμέσως ἑπόμενο ἔτος 
χειροτονεῖται Διάκονος καὶ Ἱερεὺς ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπί-
σκοπο Μεσσηνίας Πανάρετο Κωνσταντινίδη (†1897), 
καὶ ἀναλαμβάνει ἐφημεριακὰ καθήκοντα στὸν ἐνοριακὸ Ναὸ τοῦ χωρι-
οῦ του, τὸν Ἅγιο Νικόλαο.

* * *
Μετὰ τὴν κοίμηση τῆς Πρεσβυτέρας του καὶ ἔχοντας ἐπωμισθεῖ τὴν 

φροντίδα τῶν πέντε τέκνων του, μεταβαίνει κατὰ τὸ ἔτος 1923 στὴν 
Ἀθήνα γιὰ τὶς σπουδὲς τοῦ μικροτέρου υἱοῦ του, ἐγκαταλείποντας τὴν 
ἰδιαίτερη πατρίδα του καὶ μένοντας δίχως Ἐνορία. 

Πολλὲς φορὲς προσφεύγει στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν γιὰ νὰ τοῦ 
δοθεῖ μία ἐνοριακὴ θέση, προκειμένου νὰ ἀσκήσει τὰ λειτουργικά του 
καθήκοντα καὶ νὰ μπορέσει νὰ ἀνταπεξέλθει στὶς ἀνάγκες τῆς οἰκογε-
νείας του, χωρὶς ὅμως ἀποτέλεσμα. 

Μετὰ ἀπὸ μῆνες μεγάλων στερήσεων, τὸν ἐπισκέπτεται ἡ Ὑπεραγία 
Θεοτόκος σὲ ἐνύπνιο καὶ τοῦ ὑποδεικνύει τὸ τότε γραφικὸ Ἐκκλησάκι 
τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου στὰ Κάτω Πατήσια Ἀθηνῶν, τὸ ὁποῖο ἔμελε νὰ 
γίνει ἡ Ἐνορία του γιὰ λίγο καιρό.

* * *
Ἐκεῖ εὑρίσκεται, ὅταν ἐπιβλήθηκε ἡ Ἡμερολογιακὴ Καινοτομία κατὰ 

τὸ ἔτος 1924. 
Τότε, ἀντέταξε ἕνα σθεναρὸ ΟΧΙ στὴν καινοτομήσασα Ἱεραρχία τῆς 
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Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀποτειχιζόμενος ἀπὸ τοὺς Καινοτόμους προ-
ϊσταμένους του καὶ συστρατευόμενος μὲ τοὺς φύλακες τῶν Πατρώων 
Παραδόσεων, τὸν ἁπλὸ πιστὸ Λαὸ τοῦ Θεοῦ. 

Ἡ στάση του αὐτή, ὅπως ἦταν ἑπόμενο, τὸν φέρνει ἀντιμέτωπο μὲ 
τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν, ἡ ὁποία καὶ τὸν ἐκδιώκει ἀπὸ τὸν Ἅγιο 
Ἐλευθέριο.

Νέες περιπέτειες ἀρχίζουν γιὰ τὸν παπα-Γιάννη. 
Στὸ ἑξῆς, κάθε Ἐξωκκλήσι στὰ περίχωρα τῆς Ἀττικῆς βρίσκει τὸν 

Λειτουργό του στὸ πρόσωπο τοῦ Γέροντος Ἱερέως μὲ τὸν νεανικὸ ζῆλο 
καὶ φρόνημα. 

Εὕρισκε ἰδιαίτερη ἀνάπαυση, ὅταν λειτουργοῦσε στὸ ἐγκαταλελειμ-
μένο τότε Μονύδριο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, στὶς παρυφὲς 
τοῦ Ὑμηττοῦ (Δῆμος Παπάγου), καθὼς καὶ στὴν Ὀμορφοκκλησιὰ (τοῦ 
Βεΐκου) στὸ Γαλάτσι, τὰ ὁποῖα καὶ ὑποδέχονται τοὺς Παλαιοημερο-
λογῖτες κατὰ τὰ πρῶτα ἔτη τοῦ ἱεροῦ Ἀγῶνος.

* * *
Οἱ κόποι καὶ οἱ μόχθοι τοῦ πατρὸς Ἰωάννου, ὁ ὁποῖος ἦταν ἕνας ἀπὸ 

τοὺς ὀλίγους ἐγγάμους Κληρικοὺς ποὺ παρέμειναν μὲ τὸ Παλαιὸ Ἡμε-
ρολόγιο, ἐπευλογήθηκαν ἀπὸ τὸν Θεό.

Τοῦ ἐπιφυλάχθηκε ἡ μεγίστη τιμὴ νὰ εἶναι ὁ Λειτουργὸς στὴν Ἀγρυ-
πνία τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ κατὰ τὸ ἔτος 1925, στὸν Ἅγιο 
Ἰωάννη τὸν Θεολόγο στὸν Ὑμηττό, κατὰ τὴν ὁποία ἐμφανίσθηκε 
ἐκεῖνος ὁ φωτεινὸς λευκὸς Σταυρός, ὁ ὁποῖος γέμισε μὲ εὐφροσύνη τὶς 
καρδιὲς τῶν πιστῶν, ἐνίσχυσε τοὺς ἀποκαμωμένους ἀπὸ τὶς διώξεις 
καὶ φώτισε πολλοὺς νὰ ἐπιστρέψουν στὴν Πατρώα Εὐσέβεια, σύμφωνα 
μὲ τὶς μαρτυρίες τῶν αὐτοπτῶν.

Τὸ ἔτος 1934, οἱ Παλαιοημερολογῖτες τῆς Μπάλας, σημερινὴ Ροδό-
πολη Ἀττικῆς, τὸν καλοῦν νὰ λειτουργήσει στὸ βυζαντινὸ Ἐκκλησάκι 
τοῦ Τιμίου Προδρόμου. 

Ἄδικα ὅμως οἱ Χριστιανοὶ ἄρχισαν νὰ συγκεντρώνονται γιὰ νὰ λει-
τουργηθοῦν ἐκεῖ, ἀφοῦ βρίσκουν τὸ Ναΰδριο ἑρμητικὰ κλειστὸ ἀπὸ τὶς 
ἀστυνομικὲς ἀρχές. 

Ὁ παπα-Γιάννης συνηθισμένος στὶς ἀπαγορεύσεις καὶ τοὺς διωγ-
μοὺς δὲν πτοεῖται, ἀλλὰ οὔτε κἄν σκέπτεται νὰ στερήσει τοὺς εὐλαβεῖς 
ἀπὸ τὴν Θεία Λειτουργία, ποὺ μὲ τόση λαχτάρα εἶχαν συγκεντρωθεῖ γιὰ 
νὰ συμμετάσχουν. 

Ἀκολουθούμενος πάντοτε ἀπὸ τοὺς πιστούς, κατευθύνεται στὸ χωριὸ 
καὶ δίπλα στὸν χῶρο ὅπου βρίσκεται ὁ σημερινὸς Ἱερὸς Ναὸς τῆς Ἁγίας 
Τριάδος Ροδοπόλεως, τελεῖ τὸ Μυστήριο ὑπαίθρια, ἐπάνω σὲ μία πέτρα, 
ποὺ ἔγινε ἀργότερα ὁ θεμέλιος λίθος τοῦ ἐν λόγῳ Ναοῦ.

* * *
Τακτικὸς στὴν τέλεση τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ὁ παπα-Γιάννης, δὲν 

κ



παραλείπει ἀκόμη καὶ στὸ 
βαθὺ γῆρας του τὴν καθιερω-
μένη νυκτερινὴ Ἀκολουθία. 

Μόνον μία νύκτα χιονισμέ-
νη παραβιάζει ἐξ ἀνάγκης τὴν
τακτική του, σκεπτόμενος νὰ
διαβάσει λίγο ἀργότερα τὴν 
Ἀκολουθία του. 

Ὁ Θεὸς ὅμως, ὁ Ὁποῖος 
δὲν θέλει νὰ διακοπεῖ μία τό-
σων ἐτῶν εὐλογημένη τακτι-
κή, τὸν εἰδοποιεῖ τὴν κατάλ-
ληλη στιγμή. 

Ἔντρομος ὁ Γέροντας Πρεσβύτερος ἀκούει φωνὴ ἀπὸ τὴν μικρὴ Εἰ-
κόνα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, τὴν ὁποία φέρει πάντοτε μαζί 
του, νὰ τοῦ λέγει: «Παπα-Γιάννη, ὄρθρου βαθέος!», καὶ ὁ ἀγαθὸς Λευ-
ΐτης σηκώνεται εὐθὺς γιὰ τὴν ὀρθρινὴ δοξολόγηση καὶ ἀνύμνηση τοῦ 
ἁγίου Θεοῦ...

* * *
Στὸν μεγάλο διωγμὸ τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τοῦ 1951, 

παρὰ τὰ γηρατειά του, ὁ παπα-Γιάννης ἐργάζεται ἐξαντλητικά, ἔχοντας 
μεταβάλλει τὴν οἰκία του στὴν Κηφισιά, στὴν ὁδὸ Κανάρη, σὲ κρυφὸ 
πνευματικὸ καταφύγιο τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων.

Τὰ Χριστούγεννα τοῦ αὐτοῦ ἔτους, κατὰ περιγραφὴν αὐτόπτου μάρ-
τυρος, τοῦ κατὰ σάρκα πατρὸς τῆς νῦν Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Θρακομακεδόνων Ἀττικῆς Ξένης Μοναχῆς, 
τοῦ μετέπειτα Θεολόγου Μοναχοῦ, τρία φορτηγὰ γεμᾶτα πιστοὺς ἀπὸ 
διάφορα μέρη τῆς Ἀττικῆς ξεκίνησαν τὴν παραμονὴ τῆς μεγάλης Ἑορ-
τῆς ἀργὰ τὸ βράδυ, γιὰ νὰ ἀγρυπνήσουν μακρυὰ ἀπὸ τοὺς Καινοτόμους 
διῶκτες τους, στὸ Ἐξωκκλήσι τῆς Ἁγίας Μαρίνης στὸ Πόρτο Ράφτη. 

Ἱερεὺς καὶ ἐκείνης τῆς Ἀγρυπνίας ἦταν ὁ π. Ἰωάννης. Ἐκεῖνος βρι-
σκόταν στὸ τελευταῖο φορτηγό, κάτω ἀπὸ ἕναν σωρὸ ἀπὸ παλτὰ καὶ 
ἐπανωφόρια.

Καθ᾿ ὁδόν, ἀστυνομικὴ δύναμη σταματάει τὰ τρία φορτηγὰ γιὰ ἔλεγ-
χο. Στὸ ἐρώτημα τῶν ἀστυνομικῶν ποιὸς ὁ σκοπὸς αὐτῆς τῆς μετακι-
νήσεως, οἱ ἐπιβαίνοντες τοῦ πρώτου φορτηγοῦ ἀντέταξαν τὴν ἁπλοϊκὴ 
δικαιολογία: «Πᾶμε γιὰ μπάνια»!...

Ἦταν μιὰ παγωμένη νύκτα τοῦ Δεκεμβρίου, μὲ ἀρκετὸ χιόνι, καὶ 
τρία φορτηγὰ γεμᾶτα κυρίως ἀπὸ ἀνθρώπους περασμένης ἡλικίας, οἱ 
ὁποῖοι ἔτρεμαν ἀπὸ τὸ κρύο. 

Τὸ δεύτερο καὶ τὸ τρίτο φορτηγό, ὅταν ἐρωτήθηκαν ποῦ πηγαίνουν, 

κα

Ὁ Ἀείμνηστος παπα-Γιάννης εἰς ὑπαίθριον τελετὴν 
ἔξωθι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος Μπάλας, 

κατὰ τὴν χρονικὴν περίοδον 1935-1940.
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ἀπάντησαν: «Ὅπου πᾶνε καὶ οἱ μπροστινοί». 
Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ δὲν ἐπέτρεψε στοὺς Ἀστυνομικοὺς νὰ ἐπεξεργα-

στοῦν λεπτομερῶς τὸ κατὰ τὰ ἄλλα παιδαριῶδες ἐκεῖνο ἐπιχείρημα καὶ 
τοὺς ἄφησαν ἐλεύθερους νὰ συνεχίσουν τὸν δρόμο τους.

Ἡ Ἀγρυπνία δὲ στὸ ἀσφυκτικὰ γεμᾶτο Ἐκκλησάκι ἐνθύμιζε πρωτο-
χριστιανικὲς ἐποχές. Ὅλο το ἐκκλησίασμα ἔψαλλε μαζί. 

Ὁ Ζηλωτὴς Ἱερέας ἐξομολόγησε καὶ κοινώνησε ὅλους τοὺς παρι-
σταμένους. 

Στὸ τέλος, ὅλοι περιχαρεῖς ἀντάλλαξαν ἑόρτιες εὐχές, ἀρτεύθηκαν 
μὲ λίγα πτωχικὰ κεράσματα καὶ ἀναχώρησαν γιὰ τὶς οἰκίες τους, δίχως 
νὰ σταματήσουν νὰ ψάλλουν καθ᾿ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς ἐπιστροφῆς.

* * *
Ἕξι μῆνες πρὶν ἀπὸ τὴν ἐκδημίαν του πρὸς Κύριον, ὁ ἡρωϊκὸς π. Ἰω-

άννης καθηλώθηκε στὸ κρεββάτι τοῦ πόνου ἐξ αἰτίας ἀτυχήματος. Τότε 
τὸν ἐπισκέπτεται καὶ ὁ ἐπανελθὼν ἀπὸ τὴν δεύτερη 17μηνη ἐξορία του 
στὴν Μυτιλήνη Ἀείμνηστος Μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης καὶ νῦν 
Ἅγιος Χρυσόστομος, ὁ Ὁμολογητής.

Τὴν 15η Δεκεμβρίου 1953, ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος 
Ἐλευθερίου, στὸ Ναΰδριο τοῦ ὁποίου πιστὰ ὑπηρέτησε κάποτε, ὁ παπα-
Γιάννης ἐκοιμήθη τὸν ὕπνο τοῦ Δικαίου. 

Ἐτάφη στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Θαυματουργοῦ Ἁγίας Εἰρήνης Χρυσοβα-
λάντου στὴν Λυκόβρυση Ἀττικῆς, τῆς ὁποίας τὴν Ἀδελφότητα ἐξυπη-
ρετοῦσε τακτικὰ Μυστηριακῶς. 

Ὑπῆρξε ἕνας ἀφανὴς καὶ θαρραλέος Κληρικός, λακωνικὸς καὶ σο-
φός, μὲ μόνο φόβο τὸν φόβο τοῦ Θεοῦ, τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα θὰ μείνῃ 
στὴν ἱστορία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, συνδεδεμένο ἄρρη-
κτα μὲ τὸ συγκλονιστικὸ Θαῦμα τῆς Γ ΄ Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυ-
ροῦ τὸ ἔτος 1925.

(*) Περιοδ. «Τὰ Πάτρια», τεῦχος 3 , Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 1976, σελ. 94-97. ● Ἱστολόγιο
«Ἐκκλησιαστικὸς» (http://www.ekklisiastikos.gr/2009/09/blog-post_19.html) ● Περιοδ. «Ἀρχεῖ-
ον τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος», τεῦχος 2, Ἄνοιξις/ Καλοκαίρι 2015, σελ. 28-33. ● Ἐπιμέλ. ἡμετ.
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Τὸ Θαῦμα τῆς Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. 
Φωτοτυπία δημοσιεύματος τῆς ἐφημερίδος «Ἑλληνική», 

τῆς 15ης Σεπτεμβρίου 1926 ἐκ. ἡμ.
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Προοιμιάζοντες
Τὸ ἱστορικὸν τῆς παρούσης Ἀκολουθίας

Κατὰ τὴν Θ´ Τακτικὴν Συνεδρίαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας, 10ην Μαΐου 2018 
ἐκ. ἡμ., μᾶς ἀνετέθη ἡ ἐπιμέλεια καὶ ἡ ἔκδοσις τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας ἐπὶ τῇ Ἀνα-
μνήσει τῆς ἐν Οὐρανῷ Τρίτης Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, τῇ 
13η-14η Σεπτεμβρίου 1925, ἡ ὁποία ψάλλεται τὴν Κυριακὴ μετὰ τὴν ῞Υψωσιν.

Ἡ Ἀκολουθία αὐτὴ εἶχε ποιηθῆ κατὰ μῆνα Ἰούνιον τοῦ 1976, σὲ ἀτελῆ μορ-
φή, ὑπὸ τοῦ ἀειμνήστου καὶ εὐλαβεστάτου Ἀριστείδου Σ. Καρβέλα1.

Τὸ ἔτος 1979, διὰ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, 22α Αὐγούστου 1979, θεσπίζεται νὰ 
τελῆται κατ᾿ ἔτος ἡ Ἀνάμνησις τοῦ Θαύματος τῆς Τρίτης Ἐμφανίσεως2 καὶ δημο-
σιεύεται ἡ πλήρης μορφὴ τῆς ἀτελοῦς εἰσέτι Ἀκολουθίας τοῦ Σωτηρίου Καρβέλα3.

Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1981 ὁ Σωτήριος Καρβέλας παρουσιάζει συμπληρω-
μένη καὶ πλήρη πλέον Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Θαύματος, ἡ ὁποία εἶχε 
περιέλθει ποτε εἰς χεῖρας μας ἐν φωτοαντιγράφῳ, ἀγνώστου προελεύσεως4.

Ἐν ὄψει τῆς ἐπιμελείας πρὸς ἔκδοσιν τῆς Ἀκολουθίας αὐτῆς, ἐμελετήσαμε 
ἐκ νέου ἑτέραν σχετικὴν Ἀκολουθίαν, ποιηθεῖσαν ὑπὸ τοῦ εὐλαβεστάτου Ἰα-
τροῦ Εὐαγγέλου Τσόγκα, Πρωτοψάλτου χρηματίσαντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς 
Μεταμορφώσεως, στὴν Κυψέλη, ἡ ὁποία ἐδημοσιεύθη μόλις τὸ 2015 5.

Ἐν τέλει, προετιμήσαμε τὴν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἀριστείδου Καρβέλα καλῇ 
τῇ πίστει καὶ ἐπειδὴ αὐτὴν ὑπονοοῦσε ἡ ἀνατεθεῖσα συνοδικῶς ἐπιμέλεια, 
ἀλλὰ καὶ διότι ἡ Ἀκολουθία τοῦ Εὐαγγέλου Τσόγκα ἐμπεριεῖχε πολυειδεῖς 
ἀδυναμίες, τύποις καὶ οὐσίᾳ.

Ἐν τούτοις, ἡ βαθυτέρα καὶ προσεκτικωτέρα μελέτη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ 
Ἀριστείδου Καρβέλα μᾶς ὡδηγοῦσε ἀπὸ ἐκπλήξεως εἰς ἔκπληξιν, ἐφ᾿ ὅσον 
εἶχε μὲν εὐλάβειαν, ἀλλ᾿ ἦτο ἐν πολλοῖς ἀδόκιμος.

Ὅθεν, λόγῳ καὶ τοῦ περιωρισμένου χρόνου, ἀπεφασίσαμε, ἀντὶ νὰ συντά-
ξουμε νέαν Ἀκολουθίαν, νὰ προβοῦμε σὲ βαθειὲς ἐνίοτε τομές, σὲ ἀλλαγές-
βελτιώσεις-προσθῆκες στὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἀριστείδου Καρβέλα.

Ὁπωσδήποτε, δὲν εἴμεθα βέβαιοι, ὅτι τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ὅ,τι καλύτερον, 
ἀλλὰ κατεβλήθη προσπάθεια, ὥστε μέσα στὰ ὅρια μιᾶς προϋπαρχούσης καὶ ἐν 
πολλοῖς ἀδοκίμου Ἀκολουθίας, νὰ ποιηθῆ ὅ,τι πλέον ἀποδεκτὸν γιὰ μία τόσο Με-
γάλη Ἑορτὴ τῆς Ἐκκλησίας μας, τῶν Γνησίων ̓ Ορθοδόξων Χριστιανῶν ἐν Ἑλλάδι.

Οἱ ὁποιεσδήποτε κριτικὲς παρατηρήσεις-ἐπισημάνσεις εἶναι λίαν εὐπρόσ-
δεκτες, ἐν ὄψει μάλιστα μιᾶς νεωτέρας ἐκδόσεως τῆς παρούσης Ἀκολουθίας.
24η Ἰουνίου 2018 ἐκ. ἡμ.  

† Γενέθλιον Τιμίου 
Προδρόμου

 ῾Ο πονήσας καὶ ποιήσας, 
ἐλάχιστος Διάκονος 

† ὁ ᾿Ω. ϰ‛ Φ. Κ.

κε

1. Τροπάριά τινα τῆς Ἀκολουθίας αὐτῆς ἐνεφανίσθησαν γιὰ πρώτη φορὰ στὸ περιοδικὸ 
«Τὰ Πάτρια», ἀριθμ. 3, Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 1976, σελ. 74-75. 2. Ἐπισκόπου Πενταπόλεως 
Καλλιοπίου (†), Ἡ Γ’ Θεία Ἐμφάνισις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, σελ. 30-33. 3. Αὐτόθι, σελ. 51-61. 
● Ἡ ἀτελὴς αὐτὴ μορφὴ ἀναδημοσιεύεται, μὲ κάποιες διαφοροποιήσεις, στό: Ἱερομονάχου 
Καλλινίκου Ἡλιοπούλου, Ἑορτὲς καὶ Ἀκολουθίες τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, σελ. 186 -192, Κερα-
τέα 2017. 4. Πιθανὸν ἀποτελεῖ ἔκδοσιν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Σκέπης, Κερατέα Ἀττικῆς. 
5. Περιοδ. «Ἀρχεῖον τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος», τεῦχος 3, Φθινόπωρο/Χειμώνας 2015, σελ. 70-93.



Στίχοι

Σταυρὸς οὐρανοῖς ὀφθεὶς κυροῖ 
τὴν πρώην τάξιν Ἑορτῶν, ἐλέγχων καινοτόμους.

Ἐν πόλῳ Σταυρὸς ὀφθεὶς ἐλέγχει τόλμην, 
καιροὺς ἑορτῶν τοὺς πρὶν ἀλλοιωσάντων.

Σταυρὸς ὑψωθεὶς κρημνίζει πλάνης πύργον,
καὶ πόλῳ φανεὶς ἐλέγχει καινοτόμους.

Τύπος αἰγλήεις Σταυροῦ ἑορτῶν πάλαι τάξιν κρατύνει.
Δυνάμει τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ Σου, 
Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. 

Εὐαγγέλου Τσόγκα, 
Ἰατροῦ καὶ Πρωτοψάλτου 

τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως Κυψέλης.
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Τὸ ἱερὸν Μονύδριον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου 
εἰς τὰς ἀρχὰς τοῦ Κ´  αἰ.



ᾈσματικὴ Ἀκολουθία 
ἐπὶ τῇ Ἀναμνήσει τῆς ἐν Οὐρανῷ 

Γ ´ Θείας Ἐμφανίσεως 
τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ

13η-14η Σεπτεμβρίου 1925 

Ψαλλομένη τῇ Κυριακῇ μετὰ τὴν Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Ἦχος γ.́ Μεγάλη τοῦ Σταυροῦ Σου.

Δυνάμει τοῦ Σταυροῦ Σου Κύ-
ριε ἐστήριξας, πληθὺν τῶν Ὀρ-
θοδόξων ἐν Παραδόσει Θείᾳ· καὶ 
κατῄσχυνας τὴν ἐκ Δυσμῶν Και-
νοτομίαν, ὅθεν λαμπρῶς φέγγου-
σι, τὰ τῶν Πατέρων Θέσμια, ἐν 
Ὑμηττῷ τῷ Ὄρει.

Ἐξέχεας Σταυροῦ Σου Κύριε Χα-
ρίσματα, πληθύϊ εὐσεβούντων 
τῶν ἀγρυπνούντων θείως· καὶ 
Φωτὶ τῷ Ἀκτίστῳ διέλυσας τὴν 
πλάνην, καὶ Καλανδάριον, τὸ ἐκ 
τῆς Δύσεως, ἔθηκας ὑπὸ πόδας.

Ἡδέως τῶν Γνησίων σύλλογος
προσηύχετο, Ναῷ τοῦ Θεολό-
γου ἐν Ἀγρυπνίᾳ θείᾳ, καὶ Σταυ-
ροῦ ὁ Τύπος ἐφάνη ἐν Δόξῃ, καὶ

οὐρανὸν ηὔγασε, καὶ ἐβεβαίω-
σε, Παραδόσεων κλέος. 

Δόξα. Ἦχος γ .́ 

Σοῦ τῆς Δόξης ἀποκαλυφθεί-
σης πανσεβάσμιε, ὦ Σταυρὲ τοῦ
Σωτῆρος, τοὺς μὲν ἄραντας Θε-
σμοὺς τῆς Παραδόσεως, κατῄ-
σχυνας· τοὺς δὲ ζηλώσαντας τὴν 
Καλὴν Ὁμολογίαν, κατηύφρα-
νας· διό Σε νῦν προσκυνοῦντες, 
δοξάζομεν τὸν ἐν Σοὶ σταυρω-
θέντα Κύριον.

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Ὁ αὐτός.

Ἕκαστος ὅπου σῴζεται, ἐκεῖ 
δικαίως καὶ προστρέχει, καὶ 
ποία ἄλλη τοιαύτη καταφυγή, 
ὡς Σὺ Θεοτόκε, σκέπουσα τὰς 
ψυχὰς ἡμῶν; 

1

Ἐν τῷ Μικρῷ Ἑσπερινῷ

Μετὰ τὸν Προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους δ΄ καὶ 
ψάλλομεν Στιχηρὰ Προσόμοια γ΄, δευτεροῦντες τὸ πρῶτον.

Προσόμοια ἑπτὰ καὶ Ἰδιόμελον ἕν, φέροντα Ἀκροστιχίδα: 
«Δέησις Δ.Κ. (Διακόνου Κυπριανοῦ)».

* * *



Ἦχος β .́ Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ.

Ἴδωμεν οἱ πιστοί, ἐν Ὑμηττῷ 
τῷ Ὄρει, Σταυρὸν τὸν τοῦ Κυ-
ρίου, συνθλίβοντα τὴν πλά-
νην, Καινοτομίας Δύσεως. 

Στίχ α.́ Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν 
ἡμῶν καὶ προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ 
τῶν ποδῶν Αὐτοῦ.

Σώματι καὶ ψυχῇ, ὑψώσωμεν 
Σωτῆρα, Σταυροῦ τῇ Ἐμφανί-
σει, Ὀρθῇ Ὁμολογίᾳ, στηρίζον-
τα θεόφρονας.

Στίχ β΄. Ὁ δὲ Θεὸς Βασιλεὺς ἡμῶν 
πρὸ αἰώνων, εἰργάσατο σωτηρίαν 
ἐν μέσῳ τῆς γῆς.  

Δόξῃ τῇ τοῦ Σταυροῦ, Ναῷ 
τοῦ Θεολόγου, ἐκλύεται ἡ πλά-
νη, καὶ δῆμος Ὀρθοδόξων, θεο-
πρεπῶς ἀγάλλεται.

Δόξα. Καὶ νῦν. Ὅμοιον.

Κάμφθητι Μαριάμ, καὶ ἕνω-
σον τὰ πλήθη, Λαοῦ Γνησιο-
φρόνων, Ἀγάπῃ τοῦ Υἱοῦ Σου,
καὶ Πατρικοῖς Θεσπίσμασι. 

Εἰς τὸν Στίχον. 

Στιχηρὰ Προσόμοια τοῦ Σταυροῦ.

* * *

Ἐν τῷ Μεγάλῳ Ἑσπερινῷ

Μετὰ τὸν Προοιμιακὸν καὶ τὴν α΄ Στάσιν τοῦ Καθίσματος Α΄ τοῦ Ψαλ-
τηρίου, ἤτοι τὸ Μακάριος ἀνήρ, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους ι΄ 
καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα δ΄ εἰς τὸν τυχόντα ἦχον, καὶ τῆς Θείας 
Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Προσόμοια γ΄, δευτεροῦντες αὐτά.

Ἦχος α.́ Τῶν οὐρανίων Ταγμάτων.

Φωτολαμπὴς ἀνεφάνη ὁ τοῦ 
Κυρίου Σταυρός, ἐν Ὑμηττῷ 
στηρίζων, Ὀρθοδόξων τὰ πλή-
θη, Πίστει τῇ Πατρῴᾳ, καὶ ἀ-
σφαλῇ, θεαρέστως ἐμμένοντα, 
ἐπιτελοῦντα δὲ πόθῳ τὴν Ἑορ-
τήν, τῆς λαμπρᾶς Αὐτοῦ Ὑψώ-
σεως. (δὶς)

Ἐν οὐρανῷ τὸ Σημεῖον τοῦ Ζωη-
φόρου Σταυροῦ, τοῖς τῇ Πα-
τρῴᾳ Πίστει, εὐλαβῶς ἑπομέ-
νοις, ὅτε συνελθοῦσιν, ἐν τῷ 
Ναῷ, Μαθητοῦ τοῦ θεόφρονος, 
φωτολαμπὲς ἀνεφάνη θείᾳ βου-
λῇ, εἰς μαρτύριον αἰώνιον. (δὶς)

Τῶν εὐσεβῶν αἱ χορεῖαι Σταυ-
ρὸν τὸν Τίμιον, ἐν οὐρανῷ ὁρῶ-
σι, θεοχάρακτον τύπον, ὅτε συν-
ηγμέναι, ἐν Ὑμηττῷ, τῶν Πατρί-
ων ἑπόμεναι, τὴν Ἑορτὴν τοῦ 
Τιμίου Σταυροῦ λαμπρῶς, ἑορ-
τάσαι ἐπειγόμεναι. (δὶς) 

Δόξα. Ἦχος πλ. δ .́ 

Κύριε, τοῖς ὑπερμάχοις τῆς Πί-
στεως, τὸν Σταυρόν Σου τὸν 
Τίμιον ἔδωκας, Σημεῖον Οὐρά-
νιον, ἐνισχύων αὐτούς· ὅτε 
συνηγμένοι ἐν τῷ Ναῷ τοῦ Μα-
θητοῦ, ἐπιστηθίου φίλου καὶ 
κήρυκος, τὴν Ἑορτὴν τῆς Ὑψώ-
σεως τοῦ Σταυροῦ, λαμπρῶς 
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* * *
Εἴσοδος. Φῶς ἱλαρόν. 

Τὸ Προκείμενον. Σαββάτῳ ἑσπέρας.

Τὰ Ἀναγνώσματα.

Τῆς Ἐξόδου τὸ Ἀνάγνωσμα. 

Ἐξῇρε δὲ Μωυσῆς τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ ἀπὸ θαλάσσης 
ἐρυθρᾶς καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς εἰς τὴν ἔρημον Σούρ· 
καὶ ἐπορεύοντο τρεῖς ἡμέρας ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ οὐχ ηὕρι-
σκον ὕδωρ ὥστε πιεῖν. 

Ἦλθον δὲ εἰς Μερρᾶ καὶ οὐκ ἠδύναντο πιεῖν ἐκ Μερρᾶς, 
πικρὸν γὰρ ἦν· 
διὰ τοῦτο ἐπωνόμασε τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου, Πικρία. 
Καὶ διεγόγγυζεν ὁ λαὸς ἐπὶ Μωυσῇ λέγοντες· τί πιόμεθα;  
Ἐβόησε δὲ Μωυσῆς πρὸς Κύριον, καὶ ἔδειξεν αὐτῷ Κύ-
ριος ξύλον, καὶ ἐνέβαλεν αὐτὸ εἰς τὸ ὕδωρ, καὶ ἐγλυκάν-
θη τὸ ὕδωρ. 
Ἐκεῖ ἔθετο αὐτῷ δικαιώματα καὶ κρίσεις καὶ ἐκεῖ αὐτὸν 
ἐπείρασε. 
Καὶ εἶπεν· ἐὰν ἀκοῇ ἀκούσῃς τῆς φωνῆς Κυρίου τοῦ Θεοῦ 
σου καὶ τὰ ἀρεστὰ ἐναντίον Αὐτοῦ ποιήσῃς καὶ ἐνωτίσῃ 
ταῖς ἐντολαῖς Αὐτοῦ καὶ φυλάξῃς πάντα τὰ δικαιώματα 
Αὐτοῦ, πᾶσαν νόσον, ἣν ἐπήγαγον τοῖς Αἰγυπτίοις, οὐκ 
ἐπάξω ἐπὶ σέ· 
Ἐγὼ γάρ εἰμι Κύριος ὁ Θεός σου ὁ ἰώμενός σε. 
Καὶ ἤλθοσαν εἰς Αἰλείμ, καὶ ἦσαν ἐκεῖ δώδεκα πηγαὶ 
ὑδάτων, καὶ ἑβδομήκοντα στελέχη φοινίκων· 
παρενέβαλον δὲ ἐκεῖ παρὰ τὰ ὕδατα.  
Ἀπῇραν δὲ ἐξ Αἰλεὶμ καὶ ἤλθοσαν πᾶσα συναγωγὴ υἱῶν 
᾿Ισραὴλ εἰς τὴν ἔρημον Σίν, ὅ ἐστιν ἀνὰ μέσον Αἰλεὶμ καὶ 
ἀνὰ μέσον Σινά.

Παροιμιῶν τὸ Ἀνάγνωσμα. 

Υἱέ, μὴ ὀλιγώρει παιδείας Κυρίου, μηδὲ ἐκλύου ὑπ᾿ Αὐτοῦ 
ἐλεγχόμενος·  

γ΄ 11-18.

ἐπανηγύριζον. Καὶ ἡμᾶς Φιλάν-
θρωπε, ἐν τῇ Πατρῴᾳ Πίστει
πορευομένους, ἀκλινεῖς διατή-
ρησον, μέχρι τελευταίας ἡμῶν

πνοῆς· τῇ τοῦ Σημείου Σου δυνά-
μει, καὶ ἱκεσίαις τῶν Ἁγίων Σου.

Καὶ νῦν. 
Θεοτοκίον τοῦ ἤχου. 
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Ὃν γὰρ ἀγαπᾷ Κύριος παιδεύει, μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν 
ὃν παραδέχεται. 
Μακάριος ἄνθρωπος ὃς εὗρε σοφίαν καὶ θνητὸς ὃς εἶδε 
φρόνησιν· 
Κρεῖσσον γὰρ αὐτὴν ἐμπορεύεσθαι ἢ χρυσίου καὶ ἀργυ-
ρίου θησαυρούς. 
Τιμιωτέρα δέ ἐστι λίθων πολυτελῶν, οὐκ ἀντιτάξεται 
αὐτῇ οὐδὲν πονηρόν· 
εὔγνωστός ἐστι πᾶσι τοῖς ἐγγίζουσιν αὐτῇ, πᾶν δὲ τίμιον 
οὐκ ἄξιον αὐτῆς ἐστι. 
Μῆκος γὰρ βίου, καὶ ἔτη ζωῆς ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτῆς, ἐν δὲ τῇ 
ἀριστερᾷ αὐτῆς πλοῦτος καὶ δόξα· 
ἐκ τοῦ στόματος αὐτῆς ἐκπορεύεται δικαιοσύνη, νόμον 
δὲ καὶ ἔλεον ἐπὶ γλώσσης φορεῖ. 
Αἱ ὁδοὶ αὐτῆς ὁδοὶ καλαί, καὶ πᾶσαι αἱ τρίβοι αὐτῆς ἐν 
εἰρήνῃ· 
Ξύλον ζωῆς ἐστι πᾶσι τοῖς ἀντεχομένοις αὐτῆς, καὶ τοῖς 
ἐπερειδομένοις ἐπ᾿ αὐτὴν ὡς ἐπὶ Κύριον ἀσφαλής. 

Προφητείας Ἡσαΐου τὸ Ἀνάγνωσμα.  

[Τάδε λέγει Κύριος·] Ἀνοιχθήσονται αἱ πύλαι σου διαπαν-
τός, ἡμέρας καὶ νυκτὸς οὐ κλεισθήσονται, τοῦ εἰσαγαγεῖν 
πρὸς σὲ δύναμιν ἐθνῶν καὶ βασιλεῖς αὐτῶν ἀγομένους. 
Τὰ γὰρ ἔθνη καὶ οἱ βασιλεῖς, οἵτινες οὐ δουλεύσουσί σοι, 
ἀπολοῦνται καὶ τὰ ἔθνη ἐρημίᾳ ἐρημωθήσεται. 
Καὶ ἡ δόξα τοῦ Λιβάνου πρὸς σὲ ἥξει ἐν κυπαρίσσῳ καὶ 
πεύκῃ καὶ κέδρῳ ἅμα, δοξάσαι τὸν τόπον τὸν ἅγιόν Μου 
καὶ τὸν τόπον τῶν ποδῶν Μου δοξάσω. 
Καὶ πορεύσονται πρὸς σὲ δεδοικότες υἱοὶ τῶν ταπει-
νωσάντων σε καὶ παροξυνάντων σε, καὶ κληθήσῃ Πόλις 
Κυρίου Σιὼν ἁγίου Ἰσραήλ.
Διὰ τὸ γεγενῆσθαί σε ἐγκαταλελειμμένην καὶ μεμιση-
μένην, καὶ οὐκ ἦν ὁ βοηθῶν, καὶ θήσω σε ἀγαλλίαμα αἰ-
ώνιον, εὐφροσύνην γενεῶν γενεαῖς. 
Καὶ θηλάσεις γάλα ἐθνῶν καὶ πλοῦτον βασιλέων φάγε-
σαι· καὶ γνώσῃ, ὅτι ἐγὼ Κύριος ὁ σῴζων σε καὶ ἐξαιρού-
μενός σε ὁ Θεὸς Ἰσραήλ.

ξ΄ 11-16.
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Εἰς τὴν Λιτήν. 

Στιχηρὰ Ἰδιόμελα. 

Ἦχος α .́

Γνησιοφρόνων ὁ δῆµος, προσ-
έλθωµεν γηθοσύνως, ἐν Ὑµητ-
τῷ τῷ Ὄρει· Ἑορτὴ γὰρ παγ-
χαρµόσυνος τελεῖται, Σταυροῦ 
τοῦ ἐπιφανέντος ἐν Δόξῃ· τὸ 
ἀπαύγασµα Αὐτοῦ, τὸν ζόφον 
τῆς Καινοτοµίας ἔλυσε· καὶ 
ἐνέπλησεν εὐφροσύνης, τοὺς 
Ὁµολογοῦντας θεοφιλῶς, Μίαν
καὶ Μόνην Ἐκκλησίαν, Ἀπο-
στολικὴν τὴν Ὀρθόδοξον.

Ἦχος β .́

Τὴν πηγὴν τῆς σωτηρίας, τὸν
Σταυρὸν τὸν πανθαύµαστον, οἱ
χοροὶ τῶν εὐσεβούντων, δεῦτε 
προσκυνήσωµεν· ἐν Ναῷ γὰρ 
τοῦ Ἠγαπηµένου Μαθητοῦ, ἐπ-
έλαµψεν ἄνωθεν, διώκων τὴν 
τῆς Δύσεως πλάνην, καὶ βραβεύ-
ων εἰρήνην ταῖς ψυχαῖς ἡµῶν.

Ἦχος γ΄.

Τὸ ἀῤῥαγὲς τῶν πιστῶν φυ-
λακτήριον, τὸν Τίµιον Σταυρὸν 
τὸν τοῦ Σωτῆρος, ὑψώσωµεν 
αὖθις τῶν Γνησίων οἱ δῆµοι, ἄ-
νωθεν σφραγίσαντα τῶν Πατέ-
ρων τὰ Δόγµατα, καὶ τῶν Συν-
όδων τὰ Θεσπίσµατα· ἐν Ὄρει 
γὰρ Ὑµηττῷ ἐξέλαµψε, καὶ γέ-
γονε τῶν χριστωνύµων τὸ ἀ-
γλάϊσµα. 

Ἦχος δ .́

Τὸν καλλίδωρον Σταυρόν, τὸ 
κλέος τῆς Ἐκκλησίας, δεῦτε 
φιλεόρτων τὸ σύστηµα, περι-
χαρῶς κατασπασθῶµεν· Οὗτος 
γὰρ Καινοτοµίας τὴν ἀχλύν, 
ταῖς λάµψεσιν Αὐτοῦ διέλυσε, 
καὶ τὴν Ἀλήθειαν ἐβεβαίωσε·
συγκρητιστῶν ἀδολεσχίας ἐπε-
στόµισε, καὶ τοὺς Γνησιόφρο-
νας ἐν Πίστει τῶν Πατέρων ἐπε-
στήριξε. 

Δόξα. Ἦχος πλ. α΄. 

Ὡς θαυµαστά, τὰ ἔργα Σου Φιλ-
άνθρωπε· Σὺ γὰρ ὢν Ὁδὸς καὶ 
Ἀλήθεια, ἐσαρκώθης καὶ ἐσταυ-
ρώθης δι᾿ ἡµᾶς, ἵνα λυτρώσῃς, 
τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων, ἐκ 
τοῦ σκότους καὶ τοῦ ψεύδους 
τοῦ ἐχθροῦ· καὶ νῦν Δέσποτα, 
τῇ δυνάµει καὶ τῷ φωτὶ τοῦ Σοῦ 
Σταυροῦ, ὀφρὺν τὴν ἐπηρµένην 
τῶν Καινοτόµων ταπεινοῖς, εὐ-
σεβεῖς δὲ κατευφραίνεις, ὡς αὐ-
τῶν ὑπέρµαχος.

Καὶ νῦν. Ὁ αὐτός. 
Θεοτοκίον.

Μακαρίζομέν Σε Θεοτόκε Παρ-
θένε, καὶ δοξάζοµέν Σε, οἱ πι-
στοὶ κατὰ χρέος, τὴν πόλιν τὴν 
ἄσειστον, τὸ τεῖχος τὸ ἄῤῥη-
κτον, τὴν ἀρραγῆ προστασίαν, 
καὶ καταφυγὴν τῶν ψυχῶν ἡµῶν. 

* * *



Δόξα. Ἦχος πλ. β .́

Ἀνήγγειλαν οἱ οὐρανοὶ τὴν Δό-
ξαν Σου Κύριε· τὸ πάνσεπτον 
τοῦ Σταυροῦ Σου Σημεῖον, ἐπε-
φάνη τῇ Σῇ ἀγαθότητι τοῖς ὑπερ-
μάχοις τῆς Πίστεως, εἰς μαρτύ-
ριον αἰώνιον· ὅτε συνηγμένοι 
ἐν τῷ Ναῷ Ἰωάννου τοῦ Θεο-
λόγου, ἐπανηγύριζον τὴν Ἑορ-
τὴν τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου 
Σταυροῦ, οἱ τῶν Πατρίων ζηλω-
ταί, τὰ θαυμάσια θεώμενοι. Κύ-
ριε, ὥσπερ ἐκείνους καὶ ἡμᾶς, 

τοὺς ἐπὶ Σοὶ πεποιθότας, ἐν τῇ 
Πατρῴᾳ Πίστει ἀκλινεῖς διατή-
ρησον, ὡς Ἐλεήμων καὶ Φιλάν-
θρωπος.  

Καὶ νῦν. Ὁ αὐτός.
Θεοτοκίον. 

Θεοτόκε, Σὺ εἶ ἡ ἄμπελος ἡ ἀ-
ληθινή, ἡ βλαστήσασα τὸν καρ-
πὸν τῆς ζωῆς· Σὲ ἱκετεύομεν, 
πρέσβευε Δέσποινα, μετὰ τοῦ 
Θεολόγου, Σταυροῦ τε τῇ  δυνά-
μει, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
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Εἰς τὸν Στίχον. 

Τὰ Ἀναστάσιμα Στιχηρὰ τῶν Ἀποστίχων τοῦ τυχόντος ἤχου.

τρισόλβιε, καὶ εὐσεβούντων φω-
τίσας τὴν Σύναξιν, ἑορταζόντων
τὴν Θείαν Σου Ὕψωσιν· Σταυρὲ 
Τίμιε τὸ Φῶς Σου ἡμῖν κατάπεμ-
ψον, στηρίζον Ἀληθείᾳ Γνησιό-
φρονας. 

Καὶ νῦν. 

Θεοτοκίον. Ὁ αὐτός. 

Σὲ τὴν μεσιτεύσασαν, τὴν σω-
τηρίαν τοῦ γένους ἡμῶν, ἀνυ-
μνοῦμεν Θεοτόκε Παρθένε· ἐν 
τῇ σαρκὶ γὰρ τῇ ἐκ Σοῦ προσ-
ληφθείσῃ ὁ Υἱός Σου καὶ Θεὸς 
ἡμῶν, τὸ διὰ Σταυροῦ κατα-
δεξάμενος Πάθος, ἐλυτρώσα-
το ἡμᾶς, ἐκ φθορᾶς ὡς Φιλάν-
θρωπος.

Τὸ Ἀναστάσιμον τοῦ τυχόντος ἤχου.

Τοῦ Σταυροῦ.

Ἦχος πλ. α .́ Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου νυκτὶ 
ἐπέφανε, τὸ ἀληθὲς τῶν Πατρί-
ων τοῖς Καινοτόμοις δηλῶν, καὶ
καρδίας τῶν πιστῶν χαρᾶς ἐπλή-
ρωσεν, ὅτε ἐν Ὄρει Ὑμηττοῦ, τῇ
Ὑψώσει τοῦ Σταυροῦ, ἐτέλουν 
ἐν ἀγρυπνίᾳ, ἐν τῷ Ναῷ τοῦ 
Θεολόγου, οἱ τηρηταὶ τῶν Παρα-
δόσεων. 

Δόξα. Τοῦ Σταυροῦ ἕτερον.

Ἦχος γ΄. Θείας Πίστεως.

Λίαν εὔφρανας τοὺς Ὀρθοδό-
ξους, καὶ κατῄσχυνας τοὺς Και-
νοτόμους, ἐν οὐρανῷ διαλάμψας 

* * *
Ἀπολυτίκια. 

* * *



Δόξα. Τοῦ Σταυροῦ.

Ἦχος α΄. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος.

Σημεῖον οὐρανόθεν ἐν νυκτὶ 
ἀνεφάνη, καὶ Γνησιοφρόνων τὰ
πλήθη, μεγάλως κατεπλάγη· 
Σταυρὸς γὰρ Χριστοῦ ὁ φωταυ-
γής, ἐπίστωσε Πατρίων τὸ εὐθές·
διὰ τοῦτο οἱ Ὀρθόδοξοι εὐλα-
βῶς, ἐβόων Σοὶ τῷ Κυρίῳ· σκέ-
πε θείᾳ δυνάμει τοῦ Σταυροῦ, 
Ποίμνην Ἀκαινοτόμητον, λύων
δεινῶν Συγκρητιστῶν, τῆς πλά-
νης τὴν σκοτόμαιναν.

Καὶ νῦν. 

Ἦχος α΄. Τὸν τάφον Σου Σωτήρ.

Ὁ Τίμιος Σταυρός, ἐν Ὑμηττῷ 
ἀνεφάνη, φωτίζων τὴν πληθύν,
Ὀρθοδόξων ἐνδόξως· Σημεῖον 
γὰρ θεόπεμπτον, εὐδοκίας Θε-
οῦ ἡμῶν, πρὸς ἐνίσχυσιν, Γνη-
σιοφρόνων ἐν Πίστει, τοῦ πο-
ρεύεσθαι, Ὁμολογίᾳ Γνησίᾳ, Χρι-
στοῦ θείᾳ Χάριτι.

Τὰ Ἀναστάσιμα Εὐλογητάρια.

Ἡ Ὑπακοὴ τοῦ τυχόντος ἤχου. 

Μετὰ τὴν α´ Στιχολογίαν. 
Κάθισμα τὸ Ἀναστάσιμον 

εἰς τὸν τυχόντα ἦχον.

Δόξα. Τοῦ Σταυροῦ.
Ἦχος γ΄. Θείας Πίστεως.

Σημειούμενος τύπος Σταυροῦ
Σου, κατεφώτισε Σῶτερ ἀκτῖ-
σι, καὶ τῶν Γνησίων καρδίας ἐ-
φαίδρυνεν, ἐπιτελούντων Αὐτοῦ
θείαν Ὕψωσιν, ἐν τῷ Ναῷ Ἰω-
άννου τοῦ κήρυκος· Θαῦμα μέ-
γιστον, ἐν οὐρανῷ καθορώμε-
νον, κηρύττον τῶν Πατρίων τὴν
ἀκρίβειαν.

Καὶ νῦν. 
Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε.

Σταυρὸς ὁ πανάγιος, σημειω-
θεὶς οὐρανῷ, τὴν κτίσιν ἐφώτι-
σε, καὶ τὰς καρδίας πιστῶν, ἐ-
πλήρωσε Χάριτος· ὅτε ἐν τῇ Ὑ- 
ψώσει, Ὑμηττῷ ἐν τῷ Ὄρει, πρό-
μαχοι τῶν Πατρίων, ἀγρυπνίαν
ἐτέλουν, τῆς Δύσεως ἀρνηθέν-
τες, τὸ Καλανδάριον. 

Μετὰ τὴν β ´ Στιχολογίαν. 
Κάθισμα τὸ Ἀναστάσιμον 

εἰς τὸν τυχόντα ἦχον.
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Οἱ Ἀναβαθμοὶ καὶ τὸ Προκείμενον 
εἰς τὸν τυχόντα ἦχον.

Τὸ Πᾶσα πνοή. 

Τὸ Ἀναστάσιμον Ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον.

Τὸ Ἀνάστασιν Χριστοῦ.

Εἴτα ψάλλεται ὁ Ψαλμὸς Ν΄ 

καὶ τὰ μετ᾿ αὐτὸν Τροπάρια.

* * *
Τάξις Εὐαγγελίου τοῦ Ὄρθρου.

Εἰς τὸν Ὄρθρον
Καθίσματα.

* * *



Τοῦ Σταυροῦ, οὗ ἡ Ἀκροστιχίς, 
ἄνευ τῶν Θεοτοκίων · «Σταυροῦ 
τὸ Σημεῖον, βροτοῖς ἐπέφανεν». 

Ἐν τοῖς Θεοτοκίοις καὶ τῷ Σταυρο-
θεοτοκίῳ ἀπὸ ᾨδῆς γ΄ Καθίσματι 

Ἀκροστιχίς: «Κυπριανοῦ».

Ἦχος πλ. δ .́ 

ᾨδὴ α.́  Ὑγρὰν διοδεύσας. 

Σταυροῦ τῇ δυνάμει καὶ τῷ φω-
τί, φώτισον ὦ Σῶτερ, τὴν καρ-
δίαν μου καὶ τὸν νοῦν, ἵνα ἐπα-
ξίως μεγαλύνω, τὰ θαυμαστὰ 
τῆς Προνοίας Σου ᾄσμασι. (δὶς)

Τῆς θείας Ὑψώσεως τοῦ Σταυ-
ροῦ, Ἑορτὴν τελοῦντες, τῶν 
Γνησίων θεία πληθύς, Σταυρὸς 
οὐρανόθεν ἐπιφαύσκει, ἐπιβρα-
βεύων αὐτῶν τὴν εὐσέβειαν.

Ἁγίασον σώματα καὶ ψυχάς, πι-
στῶς ἐκβοῶσιν Ὀρθοδόξων οἱ 
ζηλωταί, Σταυρὸν τοῦ Κυρίου 
θεωροῦντες, ἐν Ὑμηττῷ ὑπὲρ 
φύσιν αὐγάζοντα.

Ὑμνεῖ πᾶσα γλῶσσα πᾶσα πνοή,
θείᾳ εὐδοκίᾳ, ἐπιφάνειαν τοῦ 
Σταυροῦ, Ναῷ Ἰωάννου Θεο-
λόγου, σημειωθεῖσαν καὶ κό-
σμον φωτίσασαν.

Σταυροθεοτοκίον. 

Κυρίου τῇ Χάριτι πειρασμῶν, 
λύτρωσαι Παρθένε, τοὺς ἐλπί-
ζοντας ἐπὶ Σέ, καὶ ἐν παῤῥησίᾳ 
τῶν Πατρίων, τὸ ἀκριβὲς ὁμο-

φρόνως κηρύττοντας.

Καταβασία· Σταυρὸν χαράξας. 

ᾨδὴ γ΄. Οὐρανίας ἀψῖδος.

Ῥίπτει θείας ἀκτῖνας, φανε-
ρωθεὶς ἄνωθεν, ἐπὶ τοῦ Ναοῦ Θεο-
λόγου, Σταυρὸς ὁ ἔκλαμπρος, 
πᾶσι δωρούμενος, ἁγιασμὸν τοῖς
τελοῦσι, τὴν τιμίαν Ὕψωσιν, 
κατὰ τὰ Πάτρια. (δὶς)

Ὁ Πανάγιος τύπος, ὁ τοῦ Σταυ-
ροῦ ἔλαμψε, καὶ Γνησιοφρόνων 
τὰ πλήθη, πίστει ἐκράτυνεν, ὅτε 
ἑώρταζον ἐν κατανύξει καρδίας,
Καινοτόμων ῥίπτοντες, τὸ Κα-
λανδάριον. (δὶς)

Ὑπὸ τὴν τοῦ Σταυροῦ Σου, ἐπι-
σκοπὴν Κύριε, τῇ Σῇ εὐδοκίᾳ
τυχόντες, θείας λαμπρότητος,
οἱ Γνησιόφρονες πανευλαβῶς  
συνηγμένοι, ἐν Ναῷ ἐκραύγα-
ζον· Κύριε, δόξα Σοι! 

Σταυροθεοτοκίον. 

Ὑψωθεῖσα ἀφράστως, νῦν ἀ-
νυψοῖς ἅπαντας, καὶ τοῦ πονη-
ροῦ διαλύεις, τὰ δολιεύματα, κα-
θοδηγεῖς δὲ ἡμᾶς, πρὸς τὸν Υἱόν
Σου ἐν δόξῃ, τὸν Σταυρῷ καὶ 
Πάθεσι, πάντας λυτρώσαντα.

Καταβασία· Ῥάβδος εἰς τύπον. 
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* * *

Οἱ Κανόνες. 

Ὁ Ἀναστάσιμος, μετὰ τῶν Εἱρμῶν εἰς δ΄, ὁ Σταυροαναστάσιμος εἰς γ΄, ὁ 
τῆς Θεοτόκου εἰς γ΄, καὶ ὁ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἄνευ Εἱρμῶν εἰς Ϛ΄.



Τοῦ Σταυροῦ.

Ἦχος δ .́ Ἐπεφάνης σήμερον. 

Ὁ Σταυρὸς ὁ Τίμιος ἐσημειώ-
θη, μαρτυρῶν τοῖς ἅπασι, Και-
νοτομίας ἀσεβές, Καλανδαρίου 
τῆς Δύσεως, τῶν δὲ Πατρίων, 
δηλῶν τὴν ἀκρίβειαν. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 
Σταυροθεοτοκίον. Ὅμοιον.

Πρὸς ἡμᾶς κατάπεμψον ὦ Φω-
τοδότα, Σῆς Μητρὸς δεήσεσι, 
τοῦ Σοῦ Σταυροῦ τὸν Φωτισμόν,
τῶν Καινοτόμων διώκοντα, σκό-
τος καὶ πλάνην, ἡμᾶς δὲ στηρί-
ζοντα.

9

ᾨδὴ δ.́ Εἰσακήκοα Κύριε.

Τοῖς Πατρίοις ἐμμένοντες, Ἀ-
καινοτομήτων τὸ θεῖον σύστη-
μα, τοῦ Σταυροῦ τὴν θείαν Ὕψω-
σιν, Ὑμηττῷ τῷ Ὄρει ἐμεγάλυ-
νε. (δὶς)

Ὁ Σταυρὸς ὁ πανάγιος, τύπος 
θεοχάρακτος πεφανέρωται, δια-
λύων τῷ Φωτὶ Αὐτοῦ, Καινο-
τόμων πλάνην τὴν ἐκ Δύσεως. 

Συντριβήτωσαν Κύριε, τῇ φω-
ταγωγίᾳ Θείου Σημείου Σου, 
Καινοτόμων τὰ ὁρμήματα, εὐ-
σεβεῖς δὲ πάντας παραμύθησον. 

Ἡδομένως δεχόμεθα, τὰς προ-
χεομένας ἀκτῖνας Σῶτερ μου, ἐκ
Σταυροῦ Σου καταυγάσαντος, Ὑ-
μηττῷ τῷ Ὄρει τοὺς θεόφρονας.
 

Σταυροθεοτοκίον. 

Ῥητορεύων ὁ ἔνδοξος, πάλαι 
Ἡσαΐας ῥάβδον ὠνόμασε, Σὲ ὦ 
Μῆτερ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, τοῦ διὰ 
Σταυροῦ ἡμᾶς ὑψώσαντος.

Καταβασία· Εἰσακήκοα Κύριε. 

ᾨδὴ ε .́ Φώτισον ἡμᾶς. 

Μέγα ἀληθῶς, τοῦ Σταυροῦ 
τὸ Θαῦμα Κύριε, τὸ πανενδό-
ξως φανὲν ἐν Ὑμηττῷ, Γνησιο-
φρόνων μεγαλῦναν τὴν εὐσέ-
βειαν. (δὶς)

Ἔδωκας ἡμῖν, τοῦ Σταυροῦ Ση-
μεῖον, Κύριε, ἐν τῷ Ναῷ τοῦ Θεο-
λόγου τῷ σεπτῷ, τὴν τῶν Πα-
τρίων παρασχόμενος βεβαίωσιν.

Ἵνα θαυμαστῶς, διαλάμψῃ ἡ 
ἀλήθεια, τῆς δὲ Πατρῴας Πί-
στεως τὸ ὀρθόν, ἐφανερώθη Ση-
μεῖον Σταυροῦ Σου Κύριε.

Ὄντως τὸν Σταυρόν, θεασάμε-
νοι τὸν Τίμιον, φωταγωγήσαντα 
τὸ Ὄρος Ὑμηττοῦ, οἱ ζηλωταὶ 
τῶν Πατρίων χαρᾶς ἐπλήσθησαν.

Σταυροθεοτοκίον. 

Ἴθυνον ἡμᾶς, ταῖς αὐγαῖς Σταυ-
ροῦ τῆς Χάριτος, πρὸς τὰς ὁδοὺς 
τῶν ἁγίων Ἐντολῶν, καὶ ἐν Γνη-
σίῳ φρονήματι διαστήριξον. 
Καταβασία· Ὦ τρισμακάριστον ξύλον. 

Καθίσματα. 

Τὸ Ἀναστάσιμον Κοντάκιον μετὰ τοῦ Οἴκου, εἰς τὸν τυχόντα ἦχον, χύμα.
Κάθισμα τοῦ Σταυροῦ.

* * *
Κανόνων συνέχεια.
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ᾨδὴ Ϛ .́ Τὴν δέησιν ἐκχεῶ.

Ναμάτων, ζωοποιῶν Φιλάνθρω-
πε, τοῦ Σταυροῦ τῇ ἐμφανίσει 
πλουτίζεις, τοὺς τῷ Ναῷ Ἰωάν-
νου τελοῦντας, τὴν τοῦ Σταυ-
ροῦ Σου Παγκόσμιον Ὕψωσιν, 
καὶ ἔμπλεοι οὗτοι χαρᾶς, μεγα-
λεῖα τὰ Σὰ διεκήρυττον. (δὶς)

Βεβαίως, καὶ ἀληθῶς ἐπέφανε,
τοῦ Σταυροῦ τὸ Σημεῖον τὸ τρί-
τον, μετὰ τὸ πάλαι Σημεῖον ἐν-
δόξως, τῷ Βασιλεῖ Κωνσταντί-
νῳ θεόφρονι, καὶ δεύτερον ἐν Οὐ-
ρανῷ, τῆς Ἁγίας Σιὼν καθορώ-
μενον. 

Ῥημάτων, τῶν ἀληθῶν ἀκούον-
τες, διδαχῶν τῆς τῶν Πατέρων
χορείας, Γνησιοφρόνων ἠγρύ-
πνει ὁ δῆμος, ἐν Ὑμηττῷ καὶ 

ζηλώσας ἑώρταζε, τὴν Ὕψωσιν 
θείου Σταυροῦ, τοῦ φανέντος
αὐτοῖς ἐν λαμπρότητι.

Ὁ πάνσεπτα, θεωρῶν κειμήλια,
τῶν Συνόδων Ἀποφάσεις καὶ 
Νόμους, Γνησιοφρόνων χορὸς 
ὁ θεόπνους, ἐν τῷ Ναῷ Θεο-
λόγου ἐδόξαζε, Σταυροῦ Τιμίου 
τὰς αὐγάς, Καινοτόμων σφραγί-
ζων τὰ στόματα.

Σταυροθεοτοκίον. 

Ἀλγεῖς ὡς Συμεὼν προέλεγε, 
τοῦ Σταυροῦ γε ῥομφαίᾳ καὶ 
θλίψει, ἐκ τῶν Παθῶν τοῦ Υἱοῦ 
Σου Παρθένε, ἀλλ᾿ ἐν Φωτὶ συν-
αγάλλει νῦν ἅπασι, φανέντος 
τοῦ θείου Σταυροῦ, ἐν Παρθέ-
νου Ναῷ Γνησιόφροσι.

Καταβασία· Νοτίου θηρός. 

* * *

Κοντάκιον καὶ Οἶκος τοῦ Σταυροῦ.

Κοντάκιον. 

Ἦχος γ΄. Ἡ Παρθένος σήμερον.

Φωταυγὴς ὡς ἥλιος, ἐν οὐρα-
νῷ διαλάμπει, ὁ Σταυρὸς ὁ Τί-
μιος, καταφαιδρύνων καρδίας,
ἄνωθεν, ἐπισφραγίζων Πατρῴ-
αν Πίστιν· ὄντως δέ, Σημεῖον 
Μέγα ἐν τοῖς ἐσχάτοις· δι᾿ ἡμᾶς 
γὰρ ἀνυψώθη καὶ νῦν ἐφάνη, 
πρὸς στηριγμὸν τῶν πιστῶν. 

Οἶκος.
Τοῖς τὴν Πατρῴαν Πίστιν ἐγ-

καρδίως υἱοθετοῦσι, καὶ ἑπομέ-
νοις τοῖς θείοις Δόγμασι τῶν Ἁ-

γίων Ἀποστόλων καὶ θεοφόρων 
Πατέρων, πρὸς δὲ τῶν Θεοπνεύ-
στων Συνόδων, τοῦ Τιμίου καὶ 
Ζωοποιοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου,
Σημεῖον Μέγα ἐν οὐρανῷ ἀνε-
φάνη, φωταγωγοῦν τὴν σύμπα-
σαν κτίσιν, καὶ ἐπισφραγίζον τὸ
ἀληθὲς καὶ ἀῤῥαγὲς τῶν ἱερῶν 
Παραδόσεων, καὶ διαλῦον τὴν 
ἐκ τῆς Δύσεως ἀχλὺν τῆς Και-
νοτομίας, εἰς μαρτύριον αἰώ-
νιον· πληρῶσαν δὲ ἀφάτου ἀ-
γαλλιάσεως τοὺς συνηγμένους
εὐσεβεῖς ἐν τῷ Ναῷ τοῦ Εὐαγγε-
λιστοῦ Ἰωάννου, καὶ ἑορτάζον-



τας φαιδρῶς καὶ πατροπαραδό-
τως, Σταυροῦ τὴν θείαν Ὕψωσιν. 

Μηνολόγιον.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ με-
τὰ τὴν Ὕψωσιν, τὴν ἀνάμνησιν
ποιούμεθα τῆς Τρίτης Θείας Ἐμ-
φανίσεως τοῦ Τιμίου καὶ Ζωο-
ποιοῦ Σταυροῦ, ἐν τῷ οὐρανῷ 
φωτοφανείᾳ ἀπλέτῳ καταυγά-
σαντος τὴν κτίσιν, ἐν τῇ νυκτὶ 
τῆς ιγ΄ πρὸς ιδ΄, ἐν μηνὶ Σε-
πτεμβρίῳ, σωτηρίῳ δὲ ἔτει χι-
λιοστῷ ἐνακοσιοστῷ εἰκοστῷ 
πέμπτῳ (1925ῳ), ἄνωθεν τοῦ 
Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου
Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ 
Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, κειμέ-
νου παρὰ τὰς βορειοδυτικὰς ὑπω-
ρείας τοῦ Ὄρους Ὑμηττοῦ Ἀτ-
τικῆς, ἔξωθι τῶν Ἀθηνῶν, τε-
λουμένης ἐκεῖσε ἱερᾶς Ἀγρυ-
πνίας, ἐπὶ τῇ Ἑορτῇ τῆς Ὑψώ-
σεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, συμ-
φώνως τῇ Πατροπαραδότῳ Ἐκ-
κλησιαστικῇ Τάξει.

Στίχοι.

Σταυροῦ παγέντος, ἡγιάσθη 
γῆ πάλαι·

καὶ νῦν φανέντος, ηὐγάσθη 
πόλος,

Ὃν δεκάτῃ οἱ ζηλωταὶ κα-
τεῖδον καί γε τετάρτῃ.

Συναξάριον.

Δόξα τῇ ἀφάτῳ φιλανθρωπίᾳ Σου,
Κύριε, ὁ τὰ πάντα οἰκονομῶν πρὸς 

σωτηρίαν τοῦ Λαοῦ Σου, ἐν τῇ ἀνάν-
τει αὐτοῦ πορείᾳ πρὸς τὴν Ἄνω Ἱε-
ρουσαλήμ.

Οὕτω καὶ νῦν, διωκωμένων τῶν 
Εὐσεβῶν διὰ τὴν ἐμμονὴν αὐτῶν 
ἐν τοῖς Πατρίοις καὶ Συνοδικοῖς Θε-
σπίσμασι, καὶ δὴ ἐν τῷ Πατροπαρα-
δότῳ Καλανδαρίῳ, ἀποῤῥιπτόντων 
δὲ καὶ τὰ καινοφανῆ διδάγματα τῆς 
παναιρέσεως τοῦ πολυειδοῦς Συγ-
κρητισμοῦ, οὐκ ἀφῆκες, Δέσποτα, 
αὐτοὺς ὀρφανοὺς οὐδὲ ἀνυπερασπί-
στους καὶ ἀπαραμυθήτους.

Διὸ καὶ ἐν ἔτει χιλιοστῷ ἐνακο-
σιοστῷ εἰκοστῷ πέμπτῳ (1925ῳ), 
ἀγρυπνοῦντος τοῦ Μικροῦ Ποιμνί-
ου Σου, ἐν τῷ ἐξοχικῷ Ναϋδρίῳ τοῦ
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, πα-
ρὰ τὰς βορειοδυτικὰς ὑπωρείας τοῦ
Ὄρους Ὑμηττοῦ, ἔξωθι τῆς περι-
ωνύμου Πόλεως τῶν Ἀθηνῶν, ἐπὶ 
τῇ λαμπρᾷ Ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ 
Τιμίου Σταυροῦ, ἐν μηνὶ Σεπτεμ-
βρίῳ ιδ΄, ἰδοὺ αἴφνης περὶ τὸ μεσο-
νύκτιον παμμεγέθης καὶ πανέκλαμ-
προς Σταυρὸς ἐνεφανίσθη ἄνωθεν 
τοῦ Ναϋδρίου, καταυγάζων, ἁγιά-
ζων καὶ ἐνισχύων ἐπὶ ἡμίσειαν ὥραν
τοὺς εὐσεβεῖς ἀγρυπνιστὰς εἰς τὴν 
Καλὴν αὐτῶν Ὁμολογίαν.

Ὅθεν, δικαίως αὕτη ἡ μεγίστη ση-
μειοφάνεια ἐχαρακτηρίσθη ὡς Τρί-
τη Ἐμφάνισις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, 
προηγηθείσης τῆς Πρώτης ἐπὶ Με-
γάλου Κωνσταντίνου, ἐν ἔτει τρια-
κοσιοστῷ δωδεκάτῳ (312ῳ), καὶ 
τῆς Δευτέρας ἐπὶ Ἁγίου Κυρίλλου 
ἐν Ἱεροσολύμοις, ἐν ἔτει τριακοσιο-
στῷ τεσσαρακοστῷ ἕκτῳ (346ῳ).

Κύριε, τῇ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Σου 
δυνάμει, ἀκλινεῖς ἡμᾶς διατήρησον 
ἐν τῇ Πατρῴᾳ Πίστει, καὶ ἐλέησον 
ἡμᾶς. Ἀμήν. 
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* * *



ᾨδὴ ζ΄. Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας.

Τοῦ Σταυροῦ τὸ Σημεῖον, εὐ-
δοκίᾳ Τριάδος ἡμῖν ἐπέφανε, 
Γνησίων τὰς καρδίας, φωτίζον 
καὶ ἐμπνέον, ἱερώτατον ἔρωτα, 
πρὸς τὸν Σωτῆρα Χριστόν, ἑκόν-
τα σταυρωθέντα. (δὶς)

Ὁ πανάγιος τύπος, τοῦ Σταυ-
ροῦ τὸ Σημεῖον τὸ πανσεβάσμι-
ον, θεόθεν καθωράθη, βεβαίω-
σιν παρέχων τοῖς γνησίως ἐμμέ-
νουσιν, ἐν τοῖς Πατρῴοις Θε-
σμοῖς, καὶ Τάξει Ἐκκλησίας.

Ἱλαρῦναι θελήσας, εὐσεβούν-
των τὰ πλήθη Σταυροῦ τῇ Χάρι-
τι, καὶ δεῖξαι Καινοτόμοις, τῆς
Δύσεως τὴν πλάνην, ᾠκονόμη-
σας Εὔσπλαγχνε, θεοσημείαν 
λαμπράν, ἐν Ὑμηττῷ τῷ Ὄρει. 

Σωζομένων ὑπάρχεις, βακτη-
ρία καὶ ῥάβδος λιμήν τε ἄκλυ-
στος· φωτίζεις τοὺς ἐν σκότει, 
ἐγείρεις πεπτωκότας, ὁδηγῶν
εἰς Ἀλήθειαν, ὦ φωτοφόρε Σταυ-
ρέ, Γνησιοφρόνων κλέος.

Σταυροθεοτοκίον. 

Νοηταὶ νῦν Χορεῖαι, ἀνυμνοῦ-
σί Σε Μῆτερ Θεοῦ Πανάχραν-
τε, σὺν ταύταις δὲ καὶ πᾶσιν, 
Ἁγίοις τοῖς ἐνδόξοις, ὁδηγεῖς 
πρὸς Εὐσέβειαν, τοὺς Ὀρθοδό-
ξους φωτί, Σταυροῦ τοῦ τερπνο-
τάτου. 

Καταβασία· Ἔκνοον πρόσταγμα. 

ᾨδὴ η .́ Τὸν Βασιλέα τῶν οὐρανῶν.

Ἐσημειώθη, ἐν οὐρανῷ θαυμα-
σίως, ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου μη-
νύων, καὶ διακηρύσσων, τῆς Δύ-
σεως τὴν πλάνην. (δὶς) 

Πίστει καὶ πόθῳ, οἱ ζηλωταὶ 
τῶν Πατρίων, τοῦ Σταυροῦ τὸ 
Σημεῖον ὁρῶσι, καὶ δοξολογοῦ-
σι, Χριστὸν τὸν Φωτοδότην. 

Ἐν κατανύξει, θείᾳ πληθὺς τῶν
Γνησίων, τὸν Σταυρὸν τοῦ Κυ-
ρίου ἐγείρει, πίστει συνελθοῦ-
σα, Ναῷ τοῦ Θεολόγου. 

Φωταγωγεῖται, τῇ τοῦ Σταυ-
ροῦ ἐμφανείᾳ, ὁ Λαὸς τοῦ Κυρί-
ου συντρέξας, πόθῳ ἀγρυπνῆ-
σαι, Σταυροῦ τῇ Ἀνυψώσει.

Σταυροθεοτοκίον. 

Ὁ Φωτοδότης, καὶ Ζωηφόρος 
Κυρίου, ὁ Σταυρὸς τῶν Ἀγγέ-
λων ἡ δόξα, καὶ ἡ Θεοτόκος, 
προστάται τῶν Γνησίων.

Καταβασία· Εὐλογεῖτε, Παῖδες.

 ᾨδὴ θ΄. Κυρίως Θεοτόκον.

Αὐγάζει παραδόξως, τοῦ Σταυ-
ροῦ ἡ Χάρις, καὶ Παραδόσεις κυ-
ροῖ τὰς σεπτὰς ἡμῶν· ὢ ἀψευδὴς 
μαρτυρία, καὶ θεοδώρητος. (δὶς)

Ναῷ τοῦ Θεολόγου, πίστει λει-
τουγοῦντες, οἱ τῶν Πατρίων θεό-
φρονες πρόμαχοι, καὶ τὸν Σταυ-
ρὸν θεωροῦντες, Χριστὸν ἐδό-
ξαζον.
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Κανόνων συνέχεια.



13

Ἐλέησον Οἰκτίρμον, τοὺς ἐν 
τῇ πατρῴᾳ, καὶ ἀμωμήτῳ τῇ Πί-
στει ἐμμένοντας, καὶ τοῦ Σταυ-
ροῦ τῇ δυνάμει, πάντας κρα-
ταίωσον. 

Ναμάτων ὦ Χριστέ μου, τῶν 
τῆς Ἀληθείας, καὶ τῶν Δογμά-
των τῆς Πίστεως πλήρωσον, τοῦ 
Σοῦ Σταυροῦ τῇ δυνάμει, τοὺς 

Γνησιόφρονας.

Σταυροθεοτοκίον. 

Ὑψώθητι ἐκ νέου, ἐν θόλῳ οὐ-
ρανίῳ, Συγκρητιστῶν διαλύων
διδάγματα, σὺν Πανυμνήτῳ Παρ-
θένῳ, Σταυρὲ Πανάγιε.

Καταβασία· Μυστικῶς εἶ, Θεοτόκε. 

Καταβασία· Ὁ διὰ βρώσεως 
τοῦ ξύλου.

Τοῦ Σταυροῦ.

Ἦχος β .́ Γυναῖκες ἀκουτίσθητε.

Σταυρὸς ὁ ἱερώτατος, ἐξ οὐρα-
νοῦ ἐφώτισε, τοὺς ἐν Πατρῴᾳ τῇ 
Πίστει, ἐμμένοντας θεαρέστως, 
τελοῦντας δὲ τὴν Ὕψωσιν, ἐν
παννυχίοις ᾄσμασιν, οὕτω δὲ
Γνησιόφρονας, ἑδραίωσε θείῳ 

ζήλῳ, Καινοτομίαν ἐλάσας.

Ἕτερον τοῦ Σταυροῦ.

Ἦχος γ .́ Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις.

Ἐν οὐρανῷ ἐφάνη, ὁ πανσεβά-
σμιος Σταυρός, ἐπὶ τῇ θείᾳ Ὑ-
ψώσει, πᾶσαν τὴν γῆν φωταγω-
γῶν, ἐπισφραγίζων θεόθεν, Ἀκαι-
νοτόμητον Πίστιν.

Ἦχος δ΄. Ὁ ἐξ Ὑψίστου κληθείς.

Τῷ τῆς Τριάδος Φωτὶ καταυ-
γασθέντες, γνῶσιν τὴν οὐράνιον
ἔγνωμεν ἅπαντες, καὶ τοῦ Σταυ-
ροῦ ἀπεδέχθημεν θείαν μωρίαν, 
ἀπαρνηθέντες τὴν ματαιότητα, 
τότε ἡ σωτήριος Χάρις ἐπέλαμ-
ψε, καὶ ἐπεκύρωσε Θέσμια τῆς
Εὐσεβείας, καὶ ἐπεστήριξε Γνη-

σιόφρονας, Δύσεως σκότος ἀπε-
λαύνουσα, Ὑμηττῷ ἐν τῷ Ὄρει 
καὶ ἴσχυσε, τοῦ Σταυροῦ ἡ Σοφία, 
καὶ Πατέρων τὰ διδάγματα. (δὶς)

Τοῦ Ζωηφόρου Σταυροῦ ἐφάνη 
τύπος, ὅτε οἱ θεόφρονες Τούτου 
τὴν Ὕψωσιν, ἐν τῷ Ναῷ τοῦ υἱ-
οῦ βροντῆς, ὕμνουν ζηλοῦντες, 
τὰ τῶν Συνόδων θεῖα θεσπίσμα-

* * *
Εἰς τοὺς Αἴνους. 

Ἱστῶμεν Στίχους η΄ καὶ ψάλλομεν Ἀναστάσιμα Στιχηρὰ δ΄ καὶ τοῦ Τιμίου 
Σταυροῦ Προσόμοια δ΄. 

* * *
Ἐξαποστειλάρια. 

Τὸ Ἀναστάσιμον καὶ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. 



τα· οὕτω δὲ ἡ Ἄμωμος Νύμφη 
καὶ Ἄμπελος, Μία καὶ Μόνη διέ-
λαμψεν ἡ Ἐκκλησία, τῶν Και-
νοτόμων δὲ τὰ σοφίσματα, κα-
πηλευόντων τὴν Ἀλήθειαν, τῶν 
περιβόλων Αὐτῆς ἀπεῤῥίφθη-
σαν, τῶν Πατέρων ἀφρόνως, ἀ-
θετούντων τὰ προστάγματα. 

Τοῖς ὑπερμάχοις τῆς Πίστεως
ἐφάνη, Σῆμα φωτοπάροχον ἅμα  
σωτήριον, διακηρύσσον τρανό-
τατα Μίαν τὴν Πίστιν, καὶ Πα-
ραδόσεων τὸ ἀσάλευτον· τότε 
ἡ Ἀλήθεια ὡς Φῶς ἐξήστραψε,
συνανυψοῦσα τὰ Πάτρια Σταυ-
ρῷ Τιμίῳ, Καινοτομίαν δὲ ὀστρα-
κίζουσα, Συγκρητιστῶν τε Κα-
λανδάριον· Δόξα Χάρις καὶ Ἔλε-
ος ἔπλησε, τὰς ψυχὰς τῶν Γνησί-
ων, εἰς μαρτύριον αἰώνιον.

Δόξα. Ἦχος πλ. δ.́

Εὐσεβούντων τὸ πλῆθος ἀγ-
ρυπνοῦν, ἐν τῷ τοῦ Θεολόγου 
Ναῷ ἐν Ὑμηττῷ, Σταυροῦ θείᾳ 
Ὑψώσει Χάριτι τῇ Θείᾳ, θεο-
σημεία ὑπὲρ φύσιν οὐρανόθεν, 

μεσονυκτίως τοῖς πᾶσιν ἐπε-
φάνη· ὅθεν ἀνυμνοῦντες ἐν πί-
στει, τὸν Θεὸν ἡμῶν λέγομεν· 
Μεγάλη Σου ὦ Χριστέ, ἡ Ἀγά-
πη ἀνθρώποις, μέχρι Πάθους καὶ
Θανάτου· καὶ νῦν τῇ Προνοίᾳ 
Σου, καθοδηγεῖς τὸ Σὸν Ποί-
μνιον, καὶ φανεροῖς σημεῖα πρὸς
ἐνίσχυσιν τούτου, καὶ ἑδραίω-
σιν πάντων τῇ Παραδόσει· ναὶ 
Κύριε παύοις Καινοτόμων, φλη-
ναφίας ἐν θαύμασι, καὶ μωρίᾳ Ἁ-
λιέων· εὐγνωμόνως προσπίπτον-
τες, αἰτοῦμεν δοθῆναι ἡμῖν τὸ 
μέγα ἔλεος. 

Καὶ νῦν. 

Θεοτοκίον. Ἦχος β΄.

Ὑπερευλογημένη ὑπάρχεις Θεο-
τόκε Παρθένε· διὰ γὰρ τοῦ ἐκ 
Σοῦ σαρκωθέντος, ὁ ᾅδης ἠχμα-
λώτισται, ὁ Ἀδὰμ ἀνακέκληται,
ἡ κατάρα νενέκρωται,  ἡ Εὔα ἠ-
λευθέρωται, ὁ θάνατος τεθανά-
τωται, καὶ ἡμεῖς ἐζωοποιήθημεν.
Διὸ ἀνυμνοῦντες βοῶμεν· εὐλο-
γητὸς Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ
οὕτως εὐδοκήσας, δόξα Σοι.
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* * *

Δοξολογία Μεγάλη,

Τὸ Ἀναστάσιμον Τροπάριον· 

εἰς μὲν τὸν α΄, β΄, γ΄ καὶ δ΄ ἦχον τὸ Σήμερον σωτηρία· 

εἰς δὲ τὸν πλ. α΄, πλ. β΄, βαρὺν καὶ πλ. δ΄ ἦχον τὸ Ἀναστὰς ἐκ τοῦ μνήματος.

Ἡ Ἐκτενὴς καὶ τὰ Πληρωτικά.

Ἀπόλυσις.

* * *



Τυπικὰ 
Ὁ Ψαλμὸς ρβ ,́ Ἦχος πλ. δ ,́ ὡς καὶ 

ὁ Ψαλμὸς ρμε΄, Ἦχος β .́ 
●

Μακαρισμοὶ 

Ἱστῶμεν η΄ καὶ ψάλλοµεν ἐκ τοῦ 
ἤχου εἰς δ΄ καὶ ἐκ τῆς ᾨδῆς Ϛ΄ τοῦ 
Κανόνος τῆς Θείας ’Εμφανίσεως τοῦ
Τιμίου  Σταυροῦ εἰς δ .́

●

Ἀπόστολος
Βλέπε Κυριακὴ τῆς ΚΑ΄ Ἑβδο-

μάδος, Πρὸς Γαλάτας β΄  16-20.
Βλέπε Ἐπίμετρον, σελ. 17.

●
Εὐαγγέλιον

Βλέπε, Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψω-
σιν, ἐκ τοῦ κατὰ Μᾶρκον, η΄ 34 - θ΄ 1.

Βλέπε Ἐπίμετρον, σελ. 18.

●
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Εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν

* * *

Μεγαλυνάριον
Ἦχος πλ. δ΄. 

Πόλῳ ἀνεφάνη θεῖος Σταυρός, φέγγει ἀπροσίτῳ, καταυγάζων ἐν 
Ὑμηττῷ, τοὺς ἐν Παραδόσει, ἐμμένοντας τῇ θείᾳ, καὶ Δύσεως τὴν 
πλάνην, καλῶς ἐκβάλλοντας.

†

Τῷ δὲ Δοτῆρι
καὶ Εὐεργέτῃ Θεῷ ἡμῶν,
τῷ Πατρί, καὶ τῷ Υἱῷ 

καὶ τῷ θείῳ Παρακλήτῳ,
δόξα, προσκύνησις,

καὶ εὐχαριστία ! 
Ἀμήν !

Κοινωνικά. 

Τῆς ἡμέρας. 

Ψαλμὸς ρδη΄ 1.

Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν 
οὐρανῶν. Ἀλληλούϊα.

Καὶ τοῦ Σταυροῦ.

Ψαλμὸς δ΄ 7.

Ἐσημειώθη ἐφ᾿ ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ 
προσώπου Σου Κύριε. Ἀλληλούϊα.

* * *



Σταυρὸς τοῦ Κυρίου, Σκέπη κραταιὰ

Ἦχος πλ. α΄. Διατονικός.

Τῶν Ὀρθοδόξων μέγα σημεῖον,
ὁ τοῦ Κυρίου σεπτὸς Σταυρός,
τῆς σωτηρίας ἐστὶ ταμεῖον,

σκέπη καὶ φύλαξ καὶ ὁδηγός.

* * *
Πηγὴ ναμάτων ἐπουρανίων,
ἀρδεύει αὕτη πᾶσαν ψυχήν·
ζωή, ἀνάστασις ἐπιγείων,

πίστει ποθούντων τὴν χαρμονήν.

* * *
Σταυρέ, τιμῶμέν Σε κατανύξει,

καὶ γόνυ κλίνομεν εὐλαβῶς,
ἡμᾶς βοήθησον τοὺς ἐν θλίψει,

καὶ πάντων στῆθι Σταυρέ, φρουρός.

* * *
Σταυρὲ Κυρίου, δόξα Ἀγγέλων,
αὐγάζεις κόσμῳ τὴν χαραυγήν,
βροτοῖς σωτήρια ἀναγγέλων·

τοὺς πεποιθότας, σῶσον. Ἀμήν.

Ἀριστείδης Σ. Καρβέλας
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Ἐπίμετρον

Ἀπόστολος

Πρὸς Γαλάτας β΄ 16-20. Βλ. Ἀποστολάριον, Κυριακὴ τῆς ΚΑ΄ Ἑβδομάδος.

Α. Προκείμενον τοῦ Ἀποστόλου. Ἦχος δ΄. Ψαλμὸς ργ .́     
Δ. Πρόσχωμεν!
Λ. Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα Σου, Κύριε· πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας. (δὶς)

Α. Στίχ. Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον.
Λ. Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα Σου, Κύριε· πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας.
Δ. Σοφία! 
Α. Πρὸς Γαλάτας Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα.
Δ. Πρόσχωμεν!

[Ἀδελφοί,] εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων 
νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς 
εἰς Χριστὸν ᾿Ιησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ 
πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, διότι οὐ δικαι-
ωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ.

Εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέθημεν καὶ 
αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἆρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; μὴ 
γένοιτο. 
Εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην 
ἐμαυτὸν συνίστημι. 

Ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον, ἵνα Θεῷ ζήσω.

Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ 
Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ Υἱοῦ 
τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος Ἑαυτὸν 
ὑπὲρ ἐμοῦ. 

Α. Ἀλληλούϊα. Ἦχος δ΄. Ψαλμὸς μδ΄.
Δ. Πρόσχωμεν!
Λ. Ἀλληλούϊα (γ΄).

Α. Ἔντεινε καὶ κατευοδοῦ καὶ βασίλευε ἕνεκεν ἀληθείας καὶ πρᾳό-
τητος καὶ δικαιοσύνης.
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Λ. Ἀλληλούϊα (γ΄).

Α. Ἠγάπησας δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησας ἀνομίαν.
Λ. Ἀλληλούϊα (γ΄).

Δ. Σοφία· ὀρθοὶ ἀκούσωμεν τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελίου.
Ι. Εἰρήνη πᾶσι!
Λ. Καὶ τῷ πνεύματί Σου.
Ι. Ἐκ τοῦ κατὰ Μᾶρκον Ἁγίου Εὐαγγελίου τὸ Ἀνάγνωσμα.
Δ. Πρόσχωμεν!
Λ. Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι!

Εὐαγγέλιον Θείας Λειτουργίας

Μάρκου η΄ 34-θ΄ 1. Βλ. Εὐαγγελιστάριον, Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωσιν, εἰς 
τὴν Λειτουργίαν.

[Εἶπεν ὁ Κύριος·] Ὅστις θέλει ὀπίσω Μου ἀκολουθεῖν, 
ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ 
ἀκολουθείτω Μοι.  

Ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· 
ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν Ἐμοῦ καὶ τοῦ 
εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν. 

Τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον 
ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; 

ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; 

 ὃς γὰρ ἂν ἐπαισχυνθῇ Με καὶ τοὺς Ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ 
γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτόν, ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ 
τοῦ Πατρὸς Αὐτοῦ, μετὰ τῶν Ἀγγέλων τῶν ἁγίων. 

Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι εἰσί τινες τῶν 
ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν 
ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.
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Α. Ἀναγνώστης.   Δ. Διάκονος.   Ι. Ἱερεύς.  Λ. Λαός.
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Ἱερὰ Εἰκὼν τῶν Ἁγίων Θεοστέπτων καὶ Ἰσαποστόλων Βασιλέων 
Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης. 

Ἔργον τοῦ Ἁγιογραφείου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, 1996.

Διαστάσεις πρωτοτύπου: 70 x 100 ἑκ.

Ὁ ῞Αγιος Κωνσταντῖνος εἶναι ὁ μάρτυς 
τῆς Πρώτης Σταυροφανείας, 312.
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 Ἰδιαίτερες εὐχαριστίες ἐκφράζουμε πρὸς ὅλους ἐκείνους, 

ἐπαΐοντας Ἀρχιερεῖς, Θεολόγους καὶ Φιλολόγους,
οἱ ὁποῖοι ἐμελέτησαν κριτικὰ τὴν παροῦσα ἐργασία 

καὶ κατέθεσαν προτάσεις βελτιώσεως.
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Μουσικολογιώτατον- Φιλόλογον κ. Χρῖστον Παπαδόπουλον, 
Μουσικολόγον -Τυπικολόγον κ. ᾿Ιωάννην Ρούμελην, 

Ἐλλογιμώτατον κ. Ἀντώνιον Μάρκου,
Ἀδελφότητα ̔ Ιερᾶς Γυναικείας Μονῆς Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν Ἀττικῆς.

 

†
 ᾿Επιμελείᾳ καὶ Ἀναλώμασιν

῾Ιερᾶς Μητροπόλεως ᾿Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς, 
τῇ εὐγενεῖ ἀναθέσει 

τῆς ῾Ιερᾶς ἡμῶν Συνόδου. 

῎Εκδοσις  2018. 
Διανέμεται δωρεάν.
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