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ΚΑΙ  Η  ΜΕΓΑΛΗ  ΥΠΕΡΒΑΣΗ 

 

 Στό  προηγούμενο  ἄρθρο  μας  μέ  τίτλο  «Ὁ  

οὐκρανικός  δέ  λαός, τί;»  καί  μέ  ὑπότιτλο  «Τό  

μήνυμα  τῶν  Ἀποστόλων»  καταλήγαμε:  «Ἐπειδή  ὅμως  

ἔχουμε . . . στήν  προκειμένη  περίπτωση  τῆς  

Οὐκρανίας  διάφορα  εἴδη  σχισματικῶν  μερίδων, 

βαπτίσεων  καί  χειροτονιῶν  (μή  παραθεωρουμένων  

καί  τῶν  οὐνιτικῶν), γι'  αὐτό  θά  πρέπει  

ὁπωσδήποτε  μία γενική  Σύνοδος  (τῆς  Ὀρθοδοξίας)  

νά  ἐπιληφθεῖ  τοῦ  θέματος». Ἐδῶ  ἀποσπᾶμε  τό  

τμῆμα  αὐτό  γιά  νά  ἐπιστήσουμε  τήν  προσοχή  στήν  

πρόταση  «μή  παραθεωρουμένων  καί  τῶν  οὐνιτικῶν». 

Βεβαίως  αὐτή  εἶναι  ἐκεῖ  παρενθετική  καί  πολύ  

ἐπιγραμματική  («τηλεγραφική»), ἴσως  μάλιστα  καί  

λίγο  αἰνιγματική. 

 Θέλουμε  πάντως  μέ  αὐτά  νά  τονίσουμε  ὅτι  

δέν  πρέπει  νά  ἀγνοήσουμε  καί  νά  παραθεωρήσουμε  

καί  τούς  κατοικοῦντες  στήν  οὐκρανική  χώρα  

οὐνίτες  χριστιανούς. Καί  αὐτό  εἶναι  ἀπαραίτητο  

πολύ  περισσότερο, ἄν  πολλοί  ἀπό  αὐτούς ἐπιθυμοῦν  

τήν  ἔνταξή  τους  καί  τήν  ἐνσωμάτωσή  τους  στήν  

Ὀρθόδοξη  κανονική  Ἐκκλησία  τῆς  Οὐκρανίας. 

 Μέ  ἀφορμή  μάλιστα  τό  τοπικό  ἐκκλησιαστικό  

πρόβλημα  τῆς  Οὐκρανίας  γιά  τήν  Ὀρθόδοξη  

Ἐκκλησία  μπορεῖ  μία  Πανορθόδοξη  Σύνοδος  (ἔστω  

κατ'  ἀρχάς  τῶν  ἐξουσιοδοτημένων  προκαθημένων  

αὐτῆς)  νά  λύσει  καί  ἄλλα  γενικότερα  ζητήματα  

τῆς  Ὀρθοδοξίας. «Οὐδέν  κακόν  ἀμιγές  καλοῦ», θά  
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ἔλεγαν  οἱ  ἀρχαῖοι, καί  «τοῖς  ἀγαπῶσιν  τόν  Θεόν  

πάντα  συνεργεῖ  εἰς  ἀγαθόν»  (Ρωμ. 8,23), λέει  ἡ  

Καινή  Διαθήκη  πιό  συγκεκριμένα. Προσδιορίζει  ἡ  

Ἁγία  Γραφή  «τοῖς  ἀγαπῶσιν  τόν  Θεόν». Καί  

πράγματι  ἡ  Ὀρθόδοξη  Ἐκκλησία  πού  εἶναι  ἡ  

Ἐκκλησία  τοῦ  Ἰωάννου  (Ἰωάννειος  Ἐκκλησία)
1
, ἡ  

Ἐκκλησία  τῆς  ἀγάπης  (τοῦ  μαθητῆ  τῆς  ἀγάπης), 

μπορεῖ  νά  στοιχηθεῖ  στήν  ἐπαγγελία  αὐτή.  

 Ἔτσι  μπορεῖ  νά  ἐπιληφθεῖ  καί  τοῦ  θέματος  

τῆς  πραγματικῆς  ἑνώσεως, καί  ὄχι  ἐπιφανειακῆς  

καί  τυπικῆς  τῶν  χριστιανῶν  οὐνιτῶν  (ἀπό  τό  ρ.  

unio = ἑνώνω)  τῆς  Οὐκρανίας  μέ  τούς  ὀρθόδοξους  

χριστιανούς  τῆς  χώρας  τους. 

 Ὅπως  ἐπίσης  μπορεῖ  νά  θέσει  ἐπί  τάπητος  

καί  τό  ἀκόμη  γενικότερο  θέμα  τῆς  πληρέστερης  

ἑνότητας  τῆς  Ρωμαιοκαθολικῆς  Ἐκκλησίας  μέ  τήν  

Ὀρθόδοξη  Ἐκκλησία, τό  ὁποῖο  ἤδη  ὑπολανθάνει. Καί  

ἄν  γιά  τήν  περίπτωση  τῆς  εἰσδοχῆς  μόνον  τῶν  

Οὐκρανῶν  χρειάζεται, εἶναι  ἀπαραίτητη, ἡ  χρίση  

τους  μέ  τό  ἅγιο  μῦρο, ὡστόσο  γιά  μιά  φανερή-

ὁλοκληρωμένη  ἑνότητα  τοῦ  συνόλου  τῆς  

Ρωμαιοκαθολικῆς  Ἐκκλησίας  μέ  τήν  Ὀρθόδοξη  ἴσως  

δέν  εἶναι  ἀπαραίτητο  οὔτε  αὐτό  (αὐτή  ἡ  χρίση). 

 Πρό  ἐτῶν  στό  Πρῶτο  Κεφάλαιο  τοῦ  «Κανονικοῦ  

μας  Δικαίου»·  «Εἴσοδος  στήν  Ἐκκλησία»  γράφαμε:  

«Φυσικά  στήν  περίπτωση  τῆς  ἐπανενώσεως  

Ἀνατολικῆς  καί  Δυτικῆς  Ἐκκλησίας  τό  θέμα  

(γράφε·  τό  θαῦμα)  θά  πρέπει  νά  ἀντιμετωπιστεῖ  

                                                 
1
 Πρβλ.  P. E.  Jyngclaussen, Das  Anrlitz  der  Ostkirche, ἔκδ. 

«Lebendige  Kirche», Freiburg  i.  Br.  1961/6, σελ. 3:  «Die  

Johanneise  Kirche  -  die  Kirche  der  Liebe». 
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εἰδικῶς  κατόπιν  συμφωνιῶν»
2
  μεταξύ  τους. Ἴσως  θά  

ἀρκεῖ  μόνο  μία  εἰδική  κοινή, ἀρχιερατική  

ἀκολουθία-λειτουργία  τῶν  ἑκατέρωθεν  προκαθημένων, 

ὅπου  θά  γίνει  καί  μία  ἐπίσημη  ὁμολογία  

συμφωνίας  καί  ἐπιλύσεως  τῶν  δύο  οὐσιαστικῶν-

βασικῶν  διαφορῶν, δηλαδή  τοῦ  Filioque  καί  τοῦ  

πρωτείου  ἐξουσίας  (ἀλαθήτου). 

 Πιό  συγκεκριμένα:   

 α)  Στό  θέμα  τοῦ  Filioque  ἡ  διαφωνία  

μπορεῖ  νά  ἐπιλυθεῖ  μέ  τήν  ἀποδοχή  ὅτι  ἡ  

εἰσαγωγή  καί  ἡ  ἐπικράτηση  αὐτοῦ  ὀφείλεται  σέ  

μεταφραστικό  λάθος  τοῦ  χωρίου  Ἰω. 15,26, ὅπου  

λέγεται  «Τό  Πνεῦμα  τῆς  ἀληθείας, ὅ  παρά  τοῦ  

Πατρός  ἐκπορεύεται». Ὅτι  ὀφείλεται  δηλ.  στήν  

ἐσφαλμένη  χρησιμοποίηση  τῆς  προθέσεως  a  («qui  a  

[= ἀπό]  Patre  procedit»)  πού  σημαίνει  τήν  

ἔμμεση  (= διά  μέσου)  προέλευση, ἀντί  τῆς  

προθέσεως  ex  (= ἐκ, ἐκ  μέρους), πού  σημαίνει  τήν  

ἄμεση  προέλευση  τοῦ  Ἁγίου  Πνεύματος  ἀπό  τόν  

Πατέρα. Ἔτσι  ἔγινε  ἡ  ἀρχή  τῆς  ἴσως  ἀθέλητης  

πλάνης  καί  μεταγενέστερα  ἕνεκα  καί  πολιτικῶν-

στρατηγικῶν  λόγων  τῆς  αἱρέσεως. 

 β)  Ἐπίσης  στό  θέμα  τοῦ  ἀλαθήτου  τοῦ  Πάπα  

ex  Cathedra  τά  πράγματα  διορθώνονται  μέ  ἁπλή  

ἀντικατάσταση  τοῦ  ex  πού  σημαίνει  τήν  ἄμεση  

προέλευση  τοῦ  ἀλαθήτου, μέ  τήν  πρόθεση  a  (a  

Cathedra)  πού  σημαίνει  τήν  ἔμμεση  προέλευση  τοῦ  

ἀλάθητου  λόγου. Διότι  πράγματι  ὁ  Πάπας  εἶναι  

ἀλάθητος, ὄχι  ὅταν  διακηρύσσει  μία  σωτηριώδη  

ἀλήθεια  ἐξ  ἑαυτοῦ  (ex)  καί  ἀφ'  ἑαυτοῦ  (ἔστω  

                                                 
2
 Παν.  Μπούμη, Κανονικόν  Δίκαιον, ἔκδ. Γ΄, ἐκδ. «Γρηγόρη», 

Ἀθήνα  2002, σελ. 107. 
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καί  ἀπό  [τήν]  καθέδρα, πρᾶγμα  πού  δέν  νοεῖται, 

οὔτε  πείθει  ἰδίως  σήμερα), ἀλλά  ὅταν  διακηρύσσει  

ὅ,τι  ἀκριβῶς  ἡ  Ἁγία  Γραφή  μᾶς  ἀποκαλύπτει  καί  

ὅ,τι  αὐθεντικῶς  μία  Οἰκουμενική  Σύνοδος  

ἀνακαλύπτει  στήν  Ἁγία  Γραφή  καί  τοῦ  «ἑτοιμάζει»  

νά  διακηρύξει. 

 Καί  γιά  νά  μήν  ξεχνᾶμε  τήν  ἀφορμή  γιά  τό  

θέμα  μας:  Βεβαίως  ἐάν  οἱ  πιστοί  Οὐκρανοί  

οὐνίτες  γίνουν  ἡ  αἰτία  καί  οἱ  μεσολαβητές  ἤ  

καί  οἱ  προωθητές  μιᾶς  τέτοιας  θαυμαστῆς  

ἐξελίξεως  τῶν  διεκκλησιαστικῶν  πραγμάτων, δέν  θά  

χρειαστεῖ  οὔτε  αὐτοί  νά  γίνουν  δεκτοί  διά  τοῦ  

ἁγίου  Μύρου, ἐφ'  ὅσον  μάλιστα  ἐπισήμως  ἀνήκουν  

καί  εἶναι  ἀναγνωρισμένοι  ἀπό  τή  Δυτική  

Ἐκκλησία. 

 

— Β — 

 

 Στό  νά  γράφουμε  καί  νά  προτείνουμε  αὐτά  

ὡς  ἐφικτά  βεβαίως  δέ  καί  ὡς  τιμητικά  καί  

νοηματοδοτικά  γιά  τά  πρεσβεῖα  («πρωτεῖα  τιμῆς»)  

τῶν  δύο  προκαθημένων  Ρώμης-Κωνσταντινουπόλεως  

βασιζόμαστε  κατά  πρῶτον  ἀπό  κανονικῆς  πλευρᾶς  

στή  γενόμενη  ἄρση  τῶν  ἀναθεμάτων  τό  1965. Καί  

παίρνουμε  τό  θάρρος  ἀπό  «τό  γεγονός  ὅτι  μία  

ἐπιγενόμενη  τό  2016  Πανορθόδοξη  Σύνοδος  δέν  

ἀκύρωσε . . . τή  γενόμενη  ἄρση», πρᾶγμα  πού  

«σημαίνει  ὅτι  ἐμμέσως  ἤ  ἐξ  ἀντιθέτου  (a  
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contrario) . . . σιωπηλῶς ἔχει  ἀναγνωριστεῖ  καί  

ἀπό  τήν  Ὀρθόδοξη  Ἐκκλησία»
3
. 

 Ἀλλά  κυρίως  στό  νά  ὑποστηρίζουμε  ὅλα  αὐτά  

μᾶς  δίδει  ὄχι  μόνο  τό  θάρρος  ἀλλά  καί  τήν  

τόλμη  ὁ  ἅγιος  Ἰωάννης  ὁ  Θεολόγος, ὁ  μαθητής  

ἐπαναλαμβάνουμε  τῆς  ἀγάπης. Καί  αὐτό  γιατί  μέ  

τή  Β΄  καί  Γ΄  καθολικές  ἐπιστολές  του, ὅπου  

γράφει  γιά  (τίς)  δύο  ἀδελφές-ἐκκλησίες, 

προδιαγράφει  τή  θέση  καί  τή  σχέση  τῶν  δύο  

Ἐκκλησιῶν  Ἀνατολῆς  καί  Δύσεως. 

 Πράγματι  ἐκεῖ  φαίνεται  ὅτι  μιλάει  τυπικῶς  

γιά  δύο  ἀδελφές-κυρίες  καί  τά  τέκνα  τους, ἀλλά  

συμβολικῶς  ἀναφέρεται  σέ  δύο  ὑπερτοπικές  

Ἐκκλησίες  μέ  τίς  ἐπί  μέρους  τοπικές  τους  

Ἐκκλησίες  («τέκνα»). Τό  παράδοξο  εἶναι  ὅτι  δέν  

ἀναφέρει  τά  ὀνόματα  τῶν  δύο  αὐτῶν  «κυριῶν», 

ὅπως  δηλ.  ἔκανε  ὁ  ἀπόστολος  Παῦλος  στίς  

ἐπιστολές  του  (π.χ.  πρός  Κορινθίους, πρός  

Τιμόθεον  κ.ἄ.). Καί  γι'  αὐτό  τό  λόγο  μαζί  μέ  

ἄλλους  οἱ  ἑρμηνευτές  τῆς  Καινῆς  Διαθήκης  

θεωροῦν  ἀπό  τόν  Οἰκουμένιο  Τρίκκης  μέχρι  καί  

σήμερα  (π.χ.  Σ.  Ἀγουρίδης  καί  Π.  Τρεμπέλας), 

ὅτι  πρόκειται  γιά  Ἐκκλησίες  καί  ὄχι  γιά  

κυρίες·  ὅτι  μιλάει  γιά  δύο  Ἐκκλησίες  ἀδελφές  

(δηλώνοντας  ἔτσι  τή  σχέση  τους  ὡς  φυσική  

κατάσταση). Μάλιστα  ἐντύπωση  κάνει  τό  ὅτι  κάνει  

λόγο  γιά  δύο  ἀδελφές, τίς  ὁποῖες  χαρακτηρίζει  

«ἐκλεκτές»  (= ἐκλεγμένες  ἀπό  τόν  Θεό  [Βλ. Β΄  

                                                 
3
 Πρβλ.  Θετικά  ἀποτελέσματα-βήματα  τῆς  Πανορθοδόξου  

Συνόδου, στό  Παν.  Μπούμη, Ἐκκλησιολογικά, Διεκκλησιαστικά, 

Πολιτειοκρατικά, Ἐκδ.  «Ἑπτάλοφος», Ἀθήνα  2017, σελ. 68. 
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Ἰω. 1  καί  13]), ἐνισχύοντας  ἔτσι  τή  διαρκή  

ὑπόσταση  καί  ἀποστολή  τους. 

 Ἀλλά  τό  σπουδαῖο  εἶναι  ὅτι  αὐτές  τίς  δύο  

τοπικές  ἤ  ὑπερτοπικές  Ἐκκλησίες  τίς  θεωρεῖ  ὡς  

ἀδελφές  μιᾶς  Ἐκκλησίας, τίς  θεωρεῖ  ὡς  τή  μία  

Ἐκκλησία. Αὐτό  τό  δηλώνει  —τό  φανερώνει—  ὁ  

ἴδιος  ὁ  Ἰωάννης  στή  Γ΄  του  ἐπιστολή  ρητῶς, 

ὅπου  ἀναφέρεται  στή  Β΄  μικρή  του  ἐπιστολή:  

«Ἔγραψά  τι  (= κάτι)  τῇ  Ἐκκλησίᾳ»  (στ. 9)  λέει. 

Λέει  συγκεκριμένως  «τῇ  Ἐκκλησίᾳ», χρησιμοποιώντας  

τό  ὁριστικό  ἄρθρο  «τῇ»  (=  στή  μία  Ἐκκλησία  

καθόλου). Καί  γι'  αὐτό  ἡ  Ἑκκλησία  τίς  κατέταξε  

στίς  Καθολικές  Ἐπιστολές  τῆς  Καινῆς  Διαθήκης. 

 Ὅτι  δέ  μιλάει  γιά  τήν  Ἀνατολή  καί  τή  

Δύση  ὁ  ἀπόστολος  Ἰωάννης, φαίνεται  καί  ἀπό  

ἄλλες  μαρτυρίες  τῆς  Γ΄  ἐπιστολῆς  του, ὅταν  

κάνει  λόγο  γιά  τούς  «πρώτους»  τῶν  Ἐκκλησιῶν  

τους:  α)  Περί  τοῦ  Γάιου  (= γῆ, γήινου, στερεοῦ) 

δηλ.  γιά  τόν  τῆς  Ἀνατολῆς  προσγειωμένο  συνοδικό  

θεσμό, καί  β)  περί  ἑνός  Δημητρίου  (= Δᾶ = γῆ, 

γήινου, γηγενοῦς)  καί  περί  ἑνός  Διοτρεφοῦς  (= 

τρεφόμενου  κατά  Δία), δηλ.  γιά  τούς  δύο  

διαφορετικούς  τύπους  τοῦ  παπικοῦ  θεσμοῦ  (τόν  

προσγειωμένο  καί  τόν  ὑψηλόφρονα)
4
. 

 Μέ  αὐτόν  τόν  τρόπο  ὁ  Θεολόγος  καί  

Εὐαγγελιστής  Ἰωάννης  καί  μέ  τόν  συνδυασμό  τῶν  

δύο  ἐπιστολῶν  του  μᾶς  βοηθάει  νά  ἀνακαλύψουμε  

ὅτι  μιλάει  συμβολικῶς  καί  ἀποκαλυπτικῶς  γιά  τίς  

δύο  ἀδελφές  μεγάλες  Ἐκκλησίες, ἀλλά  καί  τή  

                                                 
4
 Γι'  αὐτά  περισσότερα  στή  μελέτη  μας  Δύο  ἐκλεκτές  

ἀδελφές-Ἐκκλησίες  καί  οἱ  διαφορετικοί  «πρῶτοι»  τους, Ἔκδ.  

«Ἑπτάλοφος», Ἀθήνα  2017. 
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διαχρονικῶς  ὑποκρυπτόμενη  ἑνότητά  τους. Καί  τοῦτο  

παρ'  ὅλη  τή  διαφορά  τους  καί  τίς  διαφωνίες  

τους  ἰδίως  κατά  τή  δεύτερη  μετά  Χριστόν  

χιλιετία  στά  θέματα  πού  προέκυψαν  ἀπό  τίς  

θέσεις  καί  τά  ἔργα  τῶν  «πρώτων»  τους. 

 Τό  συμπέρασμα  αὐτό  ἐνισχύεται  ἀντιστρόφως, 

διά  τῆς  εἰς  ἄτοπον  ἀπαγωγῆς  καί  ἀπό  τό  ἑξῆς  

φαινόμενο:  Στή  Γ΄  αὐτή  ἐπιστολή  ὁ  Ἰωάννης  

«κατηγορεῖ»  τό  Διοτρεφή  στό  Γάιο  (ἐνῶ  ἐπαινεῖ  

τό  Δημήτριο). Καί  τίθεται  τό  ἐρώτημα:  Ἦταν  ποτέ  

δυνατόν  ὁ  ἀπόστολος  Ἰωάννης  νά  κατηγορεῖ  καί  

νά  κατακρίνει  ἕνα  χριστιανό  σέ  γράμμα  του  πρός  

ἕνα  ἄλλο  χριστιανό; 

 Καί  ἀκόμη  περισσότερο, εἶναι  δυνατόν  νά  

δεχθοῦμε  ὅτι  ὁ  Ἰωάννης  θά  κατέκρινε  ἕναν  

ἐκκλησιαστικό  ἡγέτη  μιᾶς  τοπικῆς  Ἐκκλησίας  σέ  

ἕναν  ἄλλο  ἡγέτη  μιᾶς  ἄλλης  τοπικῆς  Ἐκκλησίας;  

Μᾶλλον  ὄχι. Καί  γιατί  δέν  ἀπευθύνθηκε  ἀμέσως  

καί  εὐθέως  στόν  ἴδιο  τόν  ἐκτρεπόμενο;  Μήπως  

δέν  εἶχε  τό  θάρρος  καί  τό  κῦρος;  Φυσικά  ὄχι. 

 Ὅλα, λοιπόν, ὁδηγοῦν  στό  συμπέρασμα  ὅτι  δέν  

ἔχουμε  νά  κάνουμε  μέ  συγκεκριμένα  ἄτομα, μέ  

φυσικά  πρόσωπα  καί  ὀνόματα. Ἀλλά  τό  μέν  

πρόσωπο-ὄνομα  Γάιος  (= προσγειωμένος)  ἐκπροσωπεῖ  

γενικῶς  τόν  προσγειωμένο  καί  δημοκρατικό  

συνοδικό  θεσμό  τῆς  Ἀνατολῆς  καί  τούς  ἡγέτες  

της  καί  σ'  αὐτούς  ἀποδοκιμάζει  καί  κατηγορεῖ  

τό  Διοτρεφή. Σ'  αὐτούς  κατακρίνει  καί  συγχρόνως  

τούς  ἀποτρέπει  νά  μιμηθοῦν  (Γ΄  Ἰω. 11-12)  τόν  

ὑψηλόφρονα  καί  «φιλοπρωτεύοντα»  Διοτρεφή, τ. ἔ.  

τόν  παπικό  θεσμό  μέ  τά  πρωτεῖα  ἐξουσίας  καί  
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τά  ἀλάθητά  του. Ἀντιθέτως  τούς  προτρέπει  νά  

μιμηθοῦν  (Γ΄  Ἰω. 11)  τό  «Δημήτριο», τόν  Πάπα  μέ  

τά  ἁπλά, κανονικά, πρεσβεῖα  του, ὅπως  τά  ἔχουν  

ὁρίσει  οἱ  Οἰκουμ.  Σύνοδοι. 

 Ἔτσι  νομίζουμε  μέ  τή  βοήθεια  τοῦ  Θεοῦ  καί  

τήν  ἀναδρομή-ἀναπόληση  καί  στά  σύγχρονα  

(δι)εκκλησιαστικά  γεγονότα  (τήν  ἄρση  ἀναθεμάτων, 

τόν  ἐπικρατοῦντα  ὅρο  «ἀδελφές  Ἐκκλησίες»)  

ἀποκαλύπτεται  καί  ἐπαληθεύεται  ὁ  προφητικός  

λόγος  τοῦ  Ἰωάννου, ὅλες  οἱ  συμβολικές  

προτυπώσεις  του. 

 Μετά  ἀπό  ὅλα  αὐτά  ἄς  ἐπιτραπεῖ  νά  

διατυπώσουμε  καί  μεῖς  ταπεινῶς  καί  υἱικῶς  τά  

ἑξῆς:  Ἔπρεπε  νά  συμβοῦν  αὐτά, ὅσα  συμβαίνουν, 

γιά  νά  παρακινηθοῦν  οἱ  «πρῶτοι»  τῶν  δύο  

ἀδελφῶν  Ἐκκλησιῶν  καί  οἱ  προκαθήμενοι  τῶν  ἤδη  

ὑφιστάμενων  αὐτοκεφάλων  Ἐκκλησιῶν  νά  προβοῦν  

στίς  ὑποδεικνυόμενες  κανονικές  θεάρεστες  

ἐνέργειες, ἔτσι  ὥστε  νά  ὑπερβαθοῦν  καί  νά  

ἀρθοῦν  οἱ  ὑπάρχουσες  διαφορές  καί  τά  σχίσματα.  

 Μέ  ἀφορμή  τό  τοπικό  οὐκρανικό  πρόβλημα  

μποροῦμε  νά  φθάσουμε  σέ  ἕνα  πολύ  μεγάλο  

οἰκουμενικό  καλό. Εὐτυχεῖς  ὅσοι  θά  πρωτοστατήσουν  

σ'  αὐτό  θεοφρόνως. «Οἱ  εὐκλεεῖς καί  πανόλβιοι  

ὄντως  καί  θεόφρονες», ψάλλουμε  καί  θά  ψάλουμε. 

  


