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Aρ169 τoi 1980 μαg iπεoκiφθηκε' iξ δv6ματoq
τo6 oεβαoτoi Aργιμαvδρiτoυ π' 'Hλ|α Mαατρoyιαν'
voπo[λoυ' 6 Αν Χριατδ dδελφδq Θεoλιiyoq ιC. Aθαvαoιoυ Σπι ρiδιυν κoμιζωv' iν μεταφρασει. την πσρoioα
ιiξι6λoyo Eρyαoiα ανaφερoμivηv εig τιi Movαoτιjρια
καi τoιig AyioυE τoi tiρoυg 'oλιjμπoυ τfig Βιθυviα;.
Mdg διεβiβα,τε τιjv εiYτi ' πρι5ταoι 6πalq iβλεπε τ6
φδζ τiζ δημ0σι6τητo9 ιiπ6 τ[g iκδδoειζ K 0ρθ6δ0ξ0ζ
Κυ|'iληΣ.

Tljv τιμητικιj αδτij πρδταoι iξελdβαμε δq iρyo
tηζ Χdριτoζ τoa Θεoδ καi iiδη, μi τιjv βoιjθεια τoa
Κυρioυ κα[ τiq πρεoβεiεg δλωv τδv iν τ@ dρει oλδ.
μπφ ιLoι<τioει, δoι6τητι καi μαρτυρ[οl διαλαμιμιivτων

Ayiων καi θεoφ6ρων Πατiρωv, ;Kδiδoμε τoiτo εiζ διjξαv τoa iv Tριιiδι Θεoσ ιjμδv, τiζ τ06 Χριστoa oρθoδdζoυ 'Fκιληoιoq rαι iδιιιζ τoi ειjερyεΓιΚωτστoυ ιζ0i
θε[oυ Movι:ιχικoi 0εσμo''
Eiq μiαv iπoγιjv oυyγioεωg καi πλτivηg, δλιoμoδ
rα| εiδαιμovιoμoσ, ιiπoπρooαvατoλιoμoi κα[ 1ιηδεvι.
oμoi παρoμoια βιβλ|α μdq βoηθoav vιi iπαvαoυvδioω1ιε τriν ξωιj μαq μi τ6v 7oρηy6 τiΙζ ζωηζ, τ6ν Χριoτov, 6πωg τδv iπ{oτευoαν, iκτiρυξαv καi Ξβ[ωoαv'
διιi μiαoυ τδν αicbνων εiE τιjv 'Bκrληoiαv Aδτoi' oΙ
πιστoi θερ.iπovτεζ κq[ yενναioι πρ6μαxoι παρατdζεωζ
Κυρioυ, oi Ayιoι Πατiρεq κα{ Διδιioκαλoι τiζ oρθoδoξΙαζ.

t2

M6 τιjv iΙπiδα 6τι, cδν Θεδ, θιi oυμβιiλ11 καi ιi iv
λ6γοl iκδoαιE εΙζ τ6 νd πληρoφoρηθoiμε. oυvoπτικδq' dφ' Ξν6q μΞv 6oα θαυμιiαια ιj Χιiριg τoi Κυρioυ
iπετiλεoε μΞ τιi πλfiθoq τδv iερδν Movδv κcιi
;'cατ'
τ{9
δεκιiδε9
τδv
Ay[ωv
θαυματoυρyδv
ξo[ljv
καi τ)μoλoyητδv fΙατξρωv τoi dρoυ; 'Ol[μπoυ' ιiφ' iτ!ρoυ δi
πρ6q Ξνioγυoι ΙΙvευματικi κληρικdv, μoνα1iv κα[
λαi.κδν εiq τiν δδ6 τηζ ιiληθε{αg καΙ ιiρετfig, τoσ d'
yιασμoi Κα{ τflq 0εcδoεω9, τι5 παραδiδoμε εiE τηv κυκλoφoρ{α πρ6q κoιvιjν dπιiντωv ιiφ6λεια'
Aζ θιlι μιio'ιμε. dyαπητoι. τov iρωiσμδ τηq πioτεωg κα[ τελεiα9 Ξμπιoτoαι|vηq εig τ6v Θει5 τdv σκια'
yρqφoμiν.οv εig τ6 βιβλiov τoστo Ayiωv Aoκητδv
ΙΙατ6ρων, μιμoiμενoι αδτδν τιiq ιiρετιiq, καi θiλoμε
πρoστατευθiΙ καi εδλoyηθfi πλoυoΙωg παριi Θεoσ εiq
τηv κατιi Χριoτ6v τελεiωoi μαg'
T6λoq Ξκφριiζoμε ταπειvδq ττjν ταριiκληoι κα[ εi1ιi δπωq φιλoτιμηθo6ν κα{ iκ τdv ιiμεtiρωv, κυρ1ωg
Movαγoi κα[ παρoυoιιiιτoυv πληρεoτiρα iρyαoΙα τfiq
παρoδσηζ, δ7ι μι5vov διι1 τd dρoζ τ)λυμπoζ τηζ Bιθυ-

vi.ιζ, dλλd Καi δι'6λα τιi dλλα dyια 6ρη εig τιi 6πoiα
iφιλoξεvti θηoαη ιj oκιj θη ααv καi Ετελειδθη oαv ιiμiτρητα πληθη Ayialν κα[ Mαρτδρωv, πρ69 iδρα{ωoι
Καi αiξησι, εiζ τoιjζ t 'επoιiζ καιρoιig μαg' τoi MoναΙιΚoi Πoλιτειiματoζ' τoσ ΚαυΙiματoζ τiζ'EκιCλη.
o[αg μαg, δq καΙ τfiq πvευμtιτιΚiζ πρoΚoπflg ιjμdv τδv
iν τω κcioμω διατριβι)ντωv xριoτιαvdlv'

Td ιiνoτ.ρ(D iγρliφησαν {ατn τ]iν A,εκδoσι τoδ βιβλioυ γε'
νoμ.νην τ6 1980,
+

ΔYo ΛoΓΙA ΓΙΑ TΙΙ METAΦPΑΣΙ
T6 βιβλio αriτ6 τ6 iπ6δειξε δ μακαρiτηg Bυζαντινoλoγoq π. Γρηγ6ριo9 N6βακ. Δdν εiναι εiδικιi θπιστημoνικ6 μ6 τiq oημεριν6q ιiταιτliοειq, ιiλλri εΙναι
.o oυγγραφε69,
γραμμ6νo μi εrioυνειδηoiα καi ιiγιiπη.
iερε6g oτην Πρoιioα πρ6 τoδ πoλdμoυ, τ6 δημooiευoε
στo Παρiσι τ6 1935, aφoο εi1ε περιηγηΘf απιθαμη
πρoζ σπιΘα'μli δλη ο]ν περιo1η τoδ 'oλ$μπoυ τfq Bι
θυviαg καi εi1ε μελετηoει πρoσεκτικd τo69 Bioυg τδν
ιiναφερoμliνωv ιioκητ6ν, πoιi iiθληoαν θκεi oτιi 1ρdνια τηξ εiκoνoμαΙιαq. Γι, αiτιi θλπiζoυμε νιi βoηΘτ]oη
.,Eλληνεζ
τoιjζ
dναγν6oτεq αr)τr] l] &ναδρoμη o6 μiα
πo1η δoξαq τo!] oρΘoδoξoι] MoναχΙσμoι],

θ-

Στl] μετιiφραoι βoηθησαν δ διιiκoνoq Nικ6δημoq
Mπαρotioηq καi f δiq Στdλλα Παπαδιiκη. Ei1αριoτiεg
dφεiλoνται στo6ζ βυζαντινoλ6γoυξ N. Δρανδdκη, Π.
Nικoλιiπoυλo καi K. Xρυoo1oiδη, γιιi την θξακρiβιooι τ6ν κυρiων dνoμιiτrον (πρoocδπoν καi τoπoθεoιδν).
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