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̒ΎΘЏΆΕΓΖȱŘŖŗŘ
Δεκέμβριος
2013
σΘΓΖȱřşΓȱ
40ο
ἔτος
ΦΕǯȱΚϾΏǯȱŜŚŝ
φύλ. 661
ἀρ.

ΜΗΝΙΑΙΑ

ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ

Συγκέντρωση Συνεργασίας
Κυριακὴ 15 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 11 π.μ.
Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια
Κύριος ὁμιλητὴς ὁ γνωστὸς
ȱ ἀγωνιστὴς Βασίλειος
ȱ
Τσούπρας, θεολόγος - κοινωνιολόγος. Θὰ προηγηθῇ
πρόγευμα ἀγάπης. Ἀκολουθεῖ συζήτηση.
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Τώρα ποὺ ȱἡ οἰκονομικὴȱ κρίση μαστίζει
ȱ ȱ ȱ τὸνȱ τόπο
ȱ μας
καὶ οἱ ξένοι κερδοσκόποι καὶ οἱ ντόπιοι καιροσκόποι διατὰ πάντα,
τὸ ȱκαθῆκον μας
εἶναι
λύουν καὶ
ȱ ξεπουλοῦν
ȱ
ȱ
ȱ
νὰ συνεργαστοῦμε
ȱ
ȱ ὅλοι καὶ μὲ
ȱ ἑνότητα
ȱ
ȱ καὶ σύνεση
ȱ νὰ
ἀγωνιστοῦμε,
ὅσο ἀκόμα
γιὰ ȱτὸ σταμάτημα
ȱ
ȱ
ȱ εἶναι
ȱ καιρός,
ȱ
τῆςȱ λεηλασίας
καὶ γιὰ ȱτὴν σωτηρία
ȱ
ȱ τοῦ ἔθνους μας.
Σᾶς περιμένομε.
Εἴσοδος
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱἐλεύθερη.ȱ
Πλη/ρίες: «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ.,
ȱ
ȱ
ȱ
τηλ.:ȱ 210 52 30948,
6987
353063. ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Χριστουγενιάτικη
ȱ
ȱ
ȱ ἐκδήλωση
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
Γιὰȱ τὰ Χριστούγεννα
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ & τὸν Ἅγιοȱ Στέφανο
ȱ
ȱ
ȱ
Πέμπτη
26ȱ Δεκεμβρίου ὥρα 6:00 μ.μ.
ȱ
ȱ
ȱ Ἱ.Ν. Κοιμήσεως
ȱ
ȱΘεοτόκου
ȱ ȱ
Πνευματικὸ κέντρο
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
(ὁδὸς Ἀνδρεοπούλου & Κυπριάδου, Γαλάτσι) ȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
Θὰ
τοῦ ἑσπερινοῦ.
ȱ προηγηθῇ
ȱ ȱ ἡ ἀκολουθία
ȱ ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ περιλαμβάνει:
ȱ ȱ ȱ
ȱ
ȱ
Ἡ ἐκδήλωση
- Προσφορὰ τσαγιοῦ καὶ ἄλλων κερασμάτων.
- Χριστουγεννιάτικα ἄσματα, παραδοσιακὰ κάλαντα ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα καὶ ὁμιλία
τοῦ ὑπευθύȱ
νου τῶν Ἐπάλξεων κ. Β. Τσούπρα, μὲ θέμα:
«Ἀπὸ ȱτὴ θεία γέννηση
ȱ στὸ
ȱ ἡρωϊκὸ μαρτύριο».
Εἴσοδος
ἐλεύθερη.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ μας τῶν γύρω
ȱ πε-ȱ
Παρακαλοῦνται
οἱ ἀναγνῶστες
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ριοχῶν νὰ παρευρεθοῦν στὴν ἐκδήλωση αὐτὴ ȱπρὸςȱ
ȱ ὅλων ἀγαλλίαση
ȱ
ȱ
κοινὴ
καὶ ὠφέλεια.
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

Οἱ δραστηριότητες συνεχίζονται

Στὴν κεντρικὴ αἴθουσα
ȱ τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος
3, β’ ὄροφος,
γίνονται:
ȱ
ȱ πλ. Ὁμονοίας
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Κάθε
ȱ ȱ ȱ Σάββατο
ȱ
ȱ καὶ ὥραȱ 6:00 μ.μ. παραδοσιακοὶ
χοροί, ὥρα
ȱ 7:00 μ.μ.ȱἐπίκαιρη ὁμιλία καὶ στὶς 8:00 μ.μ.
μουσικὴ καὶ
ȱ πρόβα χορωδίας.
ȱ
ȱ
Κάθε Κυριακὴ
καὶ ȱὥραȱ 5:00 μ.μ. πρόγραμμα
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ γιὰȱ
ἄτομα μὲ εἰδικὲς
ἀνάγκες.
ȱ
Καθημερινῶς
ȱ
ȱ παρέχονται δωρεὰν μαθήματα
ἀρχαίων ἑλληνικῶν,
ȱ
ȱ ξένων γλωσσῶν, ἠλεκτρονικῶν
ὑπολογιστῶν,
μουσικῆς
χορῶν.
ȱ
ȱ καὶ παραδοσιακῶν
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
Ἐπίσης,ȱ διοργανώνονται πολιτιστικὲς καὶ ψυχαγωγικὲς ἐκδηλώσεις
καθὼς καὶ
ȱ
ȱ μορφωτικὲς
ȱ ȱ ἐκδρομές. ȱ
ȱ
ȱ
ȱ Ἐφημερίδα
ȱ
ȱ
ȱ
Πληροφορίες:
Ὀρθόδοξη
«Ἐπάλξεις»,
ȱ 5230948,
ȱ
ȱ ȱ ȱ
ȱ
ȱ
τηλ: 210
6987 353063.

Οἱ Ἐπάλξεις
τοῦ
Αἰγάλεω
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ

ȱ ȱ
Οἱ ὁμιλίες καὶȱ οἱ λοιπὲς
τῶν Ἐπάλȱ ȱ δραστηριότητες
ȱ
ȱ
ȱ
ξεων ȱΑἰγάλεω
συνεχίζονται
κανονικῶς
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ στὴν ȱαἴθουσά
των, Ἀναγεννήσεως
19ȱ (πλησίον
μὲ
ȱ
ȱ
ȱ Ἁγ. Σπυρίδωνος),
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
κεντρικὴ
ὁμιλία
κάθε Τρίτη
ȱ
ȱ καὶ Ἱερὰ
ȱ Παράκληση
ȱ
βράδυ καὶ ὥρα 7.00 μ.μ.
ȱ 17 Δεκεμβρίου
ȱ
Tὴνȱ Τρίτη
καὶ ȱὥρα 7:00 μ.μ. θὰ ȱμι-ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
λήσῃ ἡ φιλόλογος-ἐκπαιδευτικὸς κ. Σοφία Μπεκρῆ,
ȱ νόημα
ȱ τῶν Χριστουγέννων
ȱ
ȱ
ȱ
μὲ θέμα: «Τὸ
καὶȱ ἡ σημερινὴȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
κατάσταση».
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Παρακαλοῦνται οἱ ἀναγνῶστες μας τοῦ Αἰγάλεω
ȱ ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
καὶ τῶν γύρω περιοχῶν νὰ παρακολουθοῦν τὶς δραȱ
στηριότητες αὐτὲς πρὸς ὠφέλειά των.
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Ἐπίσης, στὸν ἴδιο χῶρο θὰ λειτουργήσῃ δωροέκȱ
ȱ
θεση ὑπὲρ κοινωνικῶν καὶ ἱεραποστολικῶν σκοπῶν.
Κυκλοφορεῖ ἤδη καλαίσθητο ἡμερολόγιο 2014, ἐκδ.
«Ἐπάλξεις» Αἰγάλεω.
Πληρ/ρίες: Μαγδαληνὴ Κόκορη, Ἰατρός-Θεολόγος,
τηλ: 210-59 82.573.

ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ȱ
ȱ θέλημα καὶ
ȱ εὐδοκία
Χριστούγεννα,
ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
εριμένoμε καὶ ἐφέτος, ἀγαπητοί μας ἀνα ȱ ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
γνῶστες, τὰ ἅγια Χριστούγεννα, τὴν ἑορτὴ τῆς
ȱ
ȱ
ȱ
σωτηρίας, τὴν ἑορτὴ τῆς ἐλπίδος,
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
τὴν ἑορτὴ τῶν παιδιῶν. Καὶ ἔχομε τόση
ȱ
ȱ ȱ
ἀνάγκη γιὰ ἐλπίδα καὶȱ ἐνθάρρυνση,
ἀφοῦ
ȱ
ἡ κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ
γύρω
μας
καὶ
ȱ
ȱ
μέσα
μας
φέρνει
στὴν
μνήμη
μας
εἰκόνες
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
παλαιότερων
ὅπουȱ «ὅλα τά ‘σκιαȱ ἐποχῶν,
ȱ
ζε ἡ φοβέρα καὶ
ȱ τὰ
ȱ πλάκωνε
ȱ
ȱ ἡ σκλαβιά».
ἡ ἐλπίδα ποὺ μᾶς
Ἀκριβῶς ȱγι’αὐτό,
ȱ
ἐμπνέουν
τὰ Χριστούγεννα
γιὰ σωτηρία
ȱ
ȱ
ȱ
καὶ ἀπαλλαγὴ
ȱ
ȱ ἀπὸȱ τὰ δεινὰ
ȱ εἶναι βέβαιη
καὶȱ σταθερή,
ἐνῶ
καὶ ἡȱ γέννηση
τοῦ Θεȱ
ȱ
ȱ
ανθρώπου
ἔγινε
πάλι μέσα σὲ ἀντίξοες
ȱ
ȱ
καὶ ἀπάνθρωπες
ἀνυπαρξία
ȱ
ȱ συνθῆκες:
ȱ
καταλύματος,ȱ φάτνη ἀντί
ȱ γιὰ σπιτικὴ
ȱ
ȱἀπὸȱ τὸνȱ Ἡρώδη, φυγὴ
ἑστία,ȱ καταδίωξη
ȱ Αἴγυπτο,
ȱ ρωμαϊκὴ
ȱ
ȱ
στὴν
σκλαβιά.
Ἐν τούȱ ἡ γέννηση,
ȱ μὲȱ ὅλα τὰȱ θαυμάσια, συντελέστηκε,
τοις,
ȱ
ȱ τῆς δόξης
ȱ ὁλοκλήρωσε
ȱ
ὁ Κύριος
τὸ σωτήριο ἔργο Του,
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ ἡ θεία
ȱ
ȱ
ȱ
τοῦ Θεοῦ
ἐπιτελέστηκε
καὶ
εὐδοκία
τὸȱ θέλημα
χαρίστηκε στοὺς ἀνθρώπους.
Ἔτσι, ὅλοι σήμερα γνωρίζουμε ὅτι «ὅπου Θεὸς βούλεται, νικᾶται ἡ τῆς φύσεως τάξις» καὶ «οὐκ ἀδυνατήσει
παρ’ Αὐτῷ οὐδὲν ρῆμα» καὶ «τὰ ἀδύνατα παρ’ ἀνθρώποις, δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστί.». Ἑπομένως, γιατί νὰ
ȱ
ȱ καὶ στὶς μέρες μας τὸ θέμὴν ἔχωμε ȱβέβαιηȱ ἐλπίδα
ὅτι
ȱ ȱ καὶ ἡ
ȱ εὐδοκία
ȱ ȱ Του θὰ ἐπιτελεστοῦν;
ȱ
λημα τοῦ Θεοῦ
Καὶȱ
ȱ ἐξ αἰτίας
ȱ ȱ τῆς
ȱ ἀγάπης
ȱ
ȱ
θὰ ȱἐπιτελεστοῦν
τοῦȱ παντοδύȱ
ȱ
ȱ «πάντας
ȱ
ȱ
ȱ
ναμου Βασιλέως
μας, ὁȱ Ὁποῖος
θέλει
ἀνθρώȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
πους σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν».
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ιορτάζουμε
καὶ φέτος
ȱ
ȱ ȱ τὰȱ Χριστούγεννα,
ȱ
ȱ ἀγαπη-ȱ
τοὶ
φίλοι,
τὴν
γιορτὴ
τῶν
γιορτῶν,
ἰδιαίτερα
γιὰ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
τὰ παιδιὰ
καὶ
τοὺς
νέους.
Καὶ
αὐτὸ
ὄχι
μόνον
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ γιὰ
ȱ ȱ
τὰ κάλαντα,
ȱ τὰ
ȱ δῶρα, τὰ
ȱ γλυκά, τὶς
ȱ ἀνταλλαγὲς
ȱ
ȱ
εὐχῶν,
πῶς
ȱ
ȱ ποὺ τὰ περιμένουν
ȱ
ȱ καὶ
ȱ πῶςȱ νά ‘ρθουν,
ȱ
ȱ
ἀλλὰȱ καὶȱ γιατὶ ἡ γέννηση
καὶ ἡ ȱζωὴȱ τοῦ Χριστοῦȱ μᾶς
ȱ ȱ
ȱ κοντὰ στὰ
ȱ παιδιὰ
ȱ καὶȱ στοὺς ȱνέους
φανερώνουν
πόσο
ȱ εἶναι ὁ πάντα
ȱ νέος
ȱ
ȱ
ȱ
ἦταν, εἶναιȱ καὶ θὰ
Χριστός.
ȱΠρῶτα ἀπ’ȱ ὅλα,
ȱ γιατὶ ὁ ȱΧριστὸς ἔγινε παιδὶ καὶ μάȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
λιστα νήπιο. Βρέφος ἀκόμα γεύτηκε τὶς διώξεις καὶ τὶς
ȱ
ȱ
ȱȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
περιπέτειες ἀπὸ τὴν ἐξουσία τῆς ἐποχῆς, ὅπως καὶ κάȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
θε κατατρεγμένο
νὰ
ȱ
ȱ
ȱ παιδί.
ȱ Ἀναγκάστηκε
ȱ
ȱ
ȱ φύγειȱ ὡςȱ
προσφυγόπουλο
στὴν
ȱ
ȱ
ȱ Αἴγυπτο,
ȱ ȱ γιὰ νὰ ἀποφύγει
ȱ
ȱ
ȱτὸνȱ
ἀδίστακτο
καὶ
ȱ
ȱ αἱμοχαρῆȱ Ἡρώδη,ȱ ποὺ ἔσφαξε 14.000ȱ
ἀθῶα νήπια.ȱ Πόσα παιδιὰ
ȱ ȱ δὲν
ȱ ὑφίστανται
ȱ καὶ σήμερα
ȱ
ȱ
τὴνȱ μανία τοῦ
καὶ δὲνȱθυσιάζονται
κα-ȱ
ȱ κατεστημένου
ȱ ȱ
ȱ
θημερινὰ στὸν βωμὸ τῶν μεγάλων ἄνομων συμφερόντων; Πόσα παιδιὰ δὲν ἀναγκάζονται νὰ ἀλλάξουν
πατρίδα, ἐπειδὴ τοὺς τὸ ἐπιβάλλουν;
Ὅλα αὐτὰ τὰ
ȱ

Π
ȱ

ȱ

ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Ἄλλωστε, ὁ χριστουγεννιάτικος ὕμνος τῶν Ἀγγέȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
λων τὸ τονίζει περίτρανα: «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ
ȱ
ȱ
ȱ
ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».
ȱ
ȱ
Γιὰ τὴν σημασία τῆς λέξεως «εὐδοκία»
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
εἴχαμε ἀναφερθῆ
παλαιότερα
στὸ κύριο
ȱ
ȱ
ȱ
ἄρθρο (φύλλο
249, Δεκέμβριος
1994).ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Εἴχαμεȱ ἐκεῖ τονίσει
ὅτι
ἡ
θεία
εὐδοκία
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
εἶναι ἡ θεία
χάρηȱ ποὺ δίδεται
ȱ
ȱ
ȱ μὲ
ȱ τὴνȱ
Ἐνσάρκωση τοῦ
ȱ Θεανθρώπου
ȱ
ȱ σὲ ὅλους
ȱ
ȱ
τοὺς ἀνθρώπους ȱνὰ θελήσουν
ȱ καὶ
ȱ οἱ ἴδιοι
ȱ ȱ
τὴν σωτηρία
των καὶȱ νὰ συνεργαστοῦν
ȱ
ȱ
της.
γιὰ τὴν πραγματοποίησή
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Ὅσοι,
νὰ δεχτοῦν
ȱ λοιπόν, ȱθέλησαν
ȱ
ȱ ȱ
αὐτὴν τὴν θεία
ȱ ȱκλήση
ȱ καὶ τὴν θεία
ȱ προ-ȱ
σφορά, ἔλαβαν
«τέκνα
ȱ
ȱ τὴνȱ δωρεὰ
ȱ
ȱ
ȱ Θεοῦ γενέσθαι». Ἑπομένως,
ἐπι-ȱ
ȱ
ȱ
ȱ σὲ ὅλους
ȱ αὐτοὺς
ȱ
ȱ
ȱ Ὅσοι, ὅμως,
ȱ ȱ
τελέστηκεȱ ἡ θείαȱ εὐδοκία.
ȱ ȱ ȱ μᾶλλον
ȱ
«ἠγάπησαν τὸ σκότος
ἢ τὸ φῶς»,ȱ
ȱ ȱ ὄχι μόνονȱ οἱ ἴδιοι δὲν
ἀπέρριψαν τὴν θεία εὐδοκία καὶ
σώθηκαν ἀλλὰ καὶ τοὺς «θέλοντας σωθῆναι» ἐμπόδισαν. Ἀντέταξαν, δηλαδή, στὸ σωτήριο θέλημα
ȱ
ȱ τοῦȱ Θεοῦ
γιὰ ὁλοκληρωτικὴ σωτηρία τὸ ἰδικό των θέλημα γιὰ
ἀτομικὴ ἐπικράτηση καὶ μάλιστα σὲ βάρος τῶν ἄλλων.
Ὅλοι αὐτοὶ μιμοῦνται τὸν ἐγκληματία καὶ ὕπουλο
Ἡρώδη καὶ τοὺς ὁμοίους του. Ἡ δύναμή των στηρίζεται πάνω στὴν ἐκμετάλλευση ἀνθρώπου ἀπὸ ἄνθρωȱ
ȱ
ȱ ἀπάνθρωπες
ȱ
ποȱκαὶ στὴν ȱὑποταγὴ
ὅλων
στὶς
ὀρέξεις
ȱ οἱ ὁποῖες πάντοτε
ȱ ȱ
ȱ καλύπτονται
ȱ
ȱ μὲ φιλάνθρωποȱ
των,
ȱ
ȱ ȱ Ἔτσι, τὰ δύο θελήματα
ȱ
ȱ
καὶ θρησκευτικὸ
μανδύα.
ȱ
ȱ
ȱ
οὕτως ἢ ἄλλως συγκρούονται. Τὸ θεῖο θέλημα ἀφ’
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
συνέχεια στή σελ. 2
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ἔζησε
ταυȱ καὶ ὁ Χριστὸς
ȱ ȱ ἀπὸ
ȱ μικρὸ παιδί,
ȱ ὄντας ὅμως
ȱ
τόχρονα καὶ
μεγάλος
Θεός.
ȱ
ȱ
Δείγματα
φάνηκαν
ȱ
ȱ τῆς θεϊκῆς Του ȱσοφίας
ȱ
ȱ κιόλας,
ȱ
ὅταν ἦτανȱ δώδεκαȱ ἐτῶν καὶȱ συζητοῦσε
μὲ
τοὺς
ἀνθρώȱ
ȱ
ȱ
πους τοῦ ȱναοῦ. Τί ἐπαναστατικὸ
ȱ
ȱ γιὰ τὴν
ȱ ἐποχή του!
ȱ ȱ
Ἕναȱπαιδὶ
του,
ȱ νὰ τὰ βάζει
ȱ ȱ μὲ τοὺςȱ μεγαλύτερούς
ȱ
ȱ
ȱἀνα-ȱ
τρέποντας
κάθε
ȱ
ȱ
ȱ δεδομένο.
ȱ Εἶπε
ȱ ȱ μάλισταȱ ἐκεῖνο τὸȱ
ὡραῖο:
«οὐκ
ᾔδειτε
ὅτι
ἐν
τοῖς
τοῦ
πατρός
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ μου δεῖ εἶναίȱ
με;» Αὐτὸ σημαίνει
ὅτι,
γιὰ
νὰ
σωθοῦν
ȱ
ȱ ȱ
ȱ οἱ νέοι
ȱ ἀπὸ
ȱ τὸ
ȱ
ȱ
ȱ τὴν κάθε
ȱ λογὴς
ȱ
ȱ διαφθορά,
ȱ
ȱ τὶς
σκληρὸ κατεστημένο,
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
δολοπλοκίες, τὴν βία καὶ τὴν ἐγκληματικότητα, τὰȱ
ȱ ȱ τὴν
ȱ
ȱ
ȱ κάθε
ȱ εἴδους
ȱ κακό, θὰȱ
ναρκωτικά,
ψυχασθένεια
καὶ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
πρέπει νὰ μείνουν στὸν δρόμο τοῦ Πατέρα τους, ὅπως
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ὁμολογοῦμε καὶ στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως. Βέβαια, καὶȱ
ȱ
ȱ τοῦ
ȱ Θεοῦ ἦταν
ȱ αὐτὸς
ȱ
στὴν Παλαιὰȱ Διαθήκη
ὁ Λόγος
ποὺ βοήθησε τοὺς νέους, ὅπως τὸν Δανιὴλ στὸν λάκκο
ȱ
ȱ στὴν Βατῶν λεόντων καὶ τοὺς τρεῖς παῖδες
στὸȱκαμίνι
βυλώνα, νὰ τὰ βάλουν μὲ τοὺς τότε ἰσχυρούς.

ȱ

ȱ

Χριστός, ὁ νέος τῶν νέων

Γ

ȱ

ȱ
ȱ

ȱ

ȱ

ȱ
ȱ

ȱ

ȱ

(Ἀναδημοσίευση ἀπό τὴν στήλη Νεανίσματα,
«Ἐπάλξεις», φύλλο 249, 12/1994)

ȱ

ȱ

ȱ
ȱ

ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
Μιὰ
ἐνορία στὴν
μάχη
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
κατὰ
τῆς κατάθλιψης
ȱ
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̕ΉΏϟΈ΅ȱȱȱŘ

̏ΉΘΓΛΎχȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΎχȱΔΓΏΘΉϟ΅
Χριστούγεννα,
θέλημα καὶ εὐδοκία
̕ΙΑνΛΉ΅ȱΦΔϲȱΘχȱΗΉΏǯȱŗ
ἀπὸ τὴ σελ. 1
συνέχεια
ἑνὸς ἐργάζεται γιὰ τὴν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων καὶ
ΎΉȱΑΤȱΎ΅Θ΅ΗΘφΗϙȱΘΓϿΖȱπΕ·ΣΘΉΖȱΐΉΘϱΛΓΙΖȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΓϿΖȱ
τὸ ἐγκληματικὸ θέλημα τῶν ἀπανθρώπων, ἀφ’ ἑτέΘЗΑȱΐνΗΝΑȱΔ΅Ε΅·Ν·ϛΖȱΎ΅ϠȱΗΙΐΐΉΘϱΛΓΙΖȱΘЗΑȱΎΉΕΈЗΑǯȱ
ρου τεκταίνεται μὲ τεκτονικὰ τεχνάσματα τὴν ἐκμε̳ΔΉΈφǰȱϵΐΝΖǰȱΦΕΑφΌΎΉȱόȱΐκΏΏΓΑȱπΑ΅ΑΘЏΌΎΉȱ
τάλλευση
ἀνθρώπων καὶ λαῶν.
ΔΕϲΖȱΘχΑȱ΅ϢΘϟ΅ȱΘϛΖȱΎΓΑΝΑΎϱΘΘΓΖǰȱΔΓϿȱΉϨΑ΅ȱϳȱ̇Κατ’ οὐσίαν, τὸ ἁμαρτωλὸ θέλημά μας ἀντιτίθεται
ΐΓΙΕ·ϲΖȱΎ΅ϠȱϳȱΔΕΝΘΉΕ·ΣΘΖȱΘϛΖȱΎΓΑΝΑϟ΅Ζȱ̋ΉΓІȱΎ΅Ϡȱ
πρὸς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεὸς ὡς ἀγάπη δὲν ἀντιΦΑΌΕЏΔΝΑȱΎ΅ϠȱΦΑΌΕЏΔΝΑȱΐΉΘ΅ΒϾȱΘΝΑǰȱϷΛȱΥΔΏЗΖȱΈξΑȱ
τίθεται σὲ κανέναν καὶ σὲ τίποτα. Σκορπίζει παντοῦ
ώΕΉȱΘχΑȱΦΈΎϟ΅ȱΎ΅ϠȱΘχΑȱΦΑΗϱΘΘ΅ȱΐΉΘ΅ΒϿȱΘЗΑȱΐΉΏЗΑȱ
τὸ φῶς, καλεῖ τοὺς πάντες σὲ σωτηρία καὶ χαρίζει συΘЗΑȱΛΝΕЗΑǰȱϵΔΓΙȱπΔΎΕΣΘΗΉǰȱΦΏΏΤȱΎ΅ϠȱπΔ΅ϾΒΗΉȱΘχΑȱ
νεχῶς τὴν θεία Του εὐδοκία πρὸς ἐνδυνάμωση τῆς
ΦΈΎϟ΅ǰȱΦΑΘΎ΅ΌΗΘЗΑȱΘΓϿΖȱπΔΐνΕΓΙΖȱΎΉΚ΅Ώ΅ΓΎΕΣκαλῆς προαιρέσεως τῶν ἀνθρώπων γιὰ μετάνοια καὶ
ΘΉΖȱΐξȱΘϲȱΔ΅ΑΘΓΈϾΑ΅ΐΓȱΎ΅Ϡȱ΅ЁΘ΅ΕΛΎϲȱΎΓΐΐΓΙΑΗΘΎϲȬ
γιὰ
πνευματικὴ καὶ κοινωνικὴ καρποφορία. Οἱ
ΗΓΗ΅ΏΗΘΎϲȱΎϱΐΐ΅ǯȱ
ἄνθρωποι,
ὅμως, τοῦ μίσους, τῆς ἀπάτης καὶ τῆς ἐκμε̷ΘΗǰȱΗΘϠΖȱψΐνΕΉΖȱΐ΅ΖȱπΔΎΕ΅ΘΉϧȱΗΛΉΈϲΑȱΗȂȱϵΏΓΑȱΘϲΑȱ
ταλλεύσεως μισοῦν τὸ φῶς, δὲν ἔρχονται πρὸς τὸ φῶς
ΎϱΗΐΓȱψȱΦΔΣΑΌΕΝΔȱΦΈΎϟ΅ǰȱψȱΦΑΌΕΝΔΓΚΣ·ΓΖȱΦΑΗϱ«ἵνα μὴ ἐλεγχθῶσιν αὐτῶν τὰ ἔργα».
ΘΘ΅ȱΎ΅ϠȱψȱΌΑΗ·ΉΑχΖȱπΎΐΉΘΣΏΏΉΙΗȱΦΑΌΕЏΔΓΙȱΦΔϲȱ
ΩΑΌΕΝΔΓȱΎ΅ϠȱΏ΅ЗΑȱΦΔϲȱΏ΅ΓϾΖǯȱ̈ϨΑ΅ȱΏΓΔϲΑȱΎ΅ΕϲΖȱΑΤȱ
Καὶ ὄχι μόνον αὐτό ἀλλὰ καὶ τοὺς εἰσερχομένους
π·Ύ΅Θ΅ΏΉϟΜΝΐΉȱБΖȱΔΕϱΗΝΔ΅ȱΎ΅ϠȱБΖȱΎΓΑΝΑϟΉΖȱΎΣΌΉȱ
ἐμποδίζουν, μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι, ὅσο περισσότεροι εἶναι
ΦΔΣΑΌΕΝΔΓǰȱΩΈΎΓȱΎ΅ϠȱπΎΐΉΘ΅ΏΏΉΙΘΎϲȱΎΓΑΝΑΎΓȬ
οἱ ἐναντιούμενοι στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, τόσο γρηγοΓΎΓΑΓΐΎϲȱΗϾΗΘΐ΅ȱΎ΅ϠȱΑΤȱπΚ΅ΕΐϱΗΝΐΉȱΘχΑȱΉЁ΅··Ήρώτερα καὶ ἀσφαλέστερα θὰ κυριαρχήσουν στὸν κόΏΎχȱΔΕ΅ΎΘΎφǰȱΘχΑȱΐΉΘΓΛΎχȱΈΏ΅ΈχȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΎχȱΔΓσμο καὶ θὰ ἐπιβάλουν τὸ ἀπάνθρωπο θέλημά των.
ΏΘΉϟ΅ǰȱΔΕΣ·ΐ΅ȱΘϲȱϳΔΓϧΓȱώΘ΅ΑȱΎΓΑχȱΔΕ΅ΎΘΎχȱΗΘΓϿΖȱΜ΅Ξεχνοῦν, ὅμως, ὅλοι αὐτοὶ ὅτι, ὅσο δυνατοὶ καὶ ποΕΣΈΉΖȱΘϛΖȱ̆ΉΑΑΗ΅ΕνΘǰȱΘΓϿΖȱΎ΅ΘϱΔΑȱΈΏ΅Έχȱΐ΅ΌΘξΖȱ
λυάριθμοι κι ἐὰν εἶναι, εἶναι πεπερασμένοι, θνητοὶ
Ύ΅ϠȱΦΔΓΗΘϱΏΓΙΖȱΘΓІȱ̍ΙΕϟΓΙǯȱ
καὶ προσωρινοί, τὸ δὲ θέλημα τοῦ Θεοῦ εἶναι παντο͟ȱΎΣΌΉȱΜ΅ΕΤΖȱΈξΑȱΜΣΕΉΙΉȱΐϱΑΓΖȱΘΓΙȱΎ΅ϠȱΈξΑȱΔΝδύναμο καὶ ἀκατανίκητο. Καὶ ὁπωσδήποτε ἐπικρατεῖ.
ΏΓІΗΉȱΐϱΑΓΖȱΘΓΙȱΘχΑȱΜ΅ΕΣȱΘΓΙǰȱΈξΑȱΉϨΛ΅ΑȱΈΏ΅ΈχȱΦΘΓΤὸ δὲ θαυμαστὸν εἶναι ὅτι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ
ΐΓΎΕ΅ΘΎϲȱΗϾΗΘΐ΅ǯȱ̇ξΑȱΉϨΛ΅ΑȱϵΐΝΖȱΓЄΘΉȱΎΉΚ΅Ώ΅Γἐπικρατεῖ, χωρὶς νὰ καταστρατηγῆται ἡ
πάντοτε
ΎΕ΅ΘΎϲȱΗϾΗΘΐ΅ǰȱΈΏ΅ΈφȱΈξΑȱώΘ΅ΑȱρΑ΅ΖȱΦΔϲȱ΅ЁΘΓϿΖȱ
ἐλευθερία
τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ θεία πρόνοια οἰκονομεῖ
ΩΕΛΓΑΘ΅ΖȱΎ΅ϠȱΉϨΛΉȱΘΓϿΖȱΩΏΏΓΙΖȱπΕ·ΣΘΉΖǰȱΦΏΏΤȱΜΣΕΉΙἔτσι
τὰ
πράγματα,
ὥστε, ἐκεῖ ποὺ φαίνεται ὅτι τὸ
΅ΑȱϵΏΓȱΐ΅ΊϟǰȱρΑΝΑ΅ΑȱΘχΑȱΜ΅ΕΣȱΘΓΙΖǰȱΘχΑȱΔΝΏΓІΗ΅Αȱ
κακὸ ἐπικρατεῖ, νὰ παρουσιάζεται ἀναπάντεχα φῶς
Ύ΅ϠȱΐΓΕΣΊΓΑΘ΅ΑȱΘΤȱΎνΕΈǰȱГΗΘΉȱΑΤȱΐχΑȱΐΉϟΑϙȱΛΝΕϠΖȱ
στὸν ὁρίζοντα, ἀλλαγὴ τοῦ ῥοῦ τῶν γεγονότων καὶ
ΜΝΐϠȱΎ΅ϠȱπΎΉϧΑΓΖȱϳȱΜ΅ΕΣΖǰȱΔΓϾǰȱπΑЗȱΎΓΙΕΣΗΌΎΉǰȱΈξΑȱ
ἀνατροπὴ τῶν σχεδίων τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων.
ΐΔϱΕΉΗΉȱΑΤȱΔΣΗϙȱΜΣΕ΅ǯȱ̒ϡȱΜ΅ΕΣΈΉΖȱΘϛΖȱ̆ΉΑΑΗ΅ΕξΘȱ
ώΗ΅ΑȱΐΉΘ΅ΒϾȱΘΝΑȱΐνΘΓΛΓȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΓϟǯ
Ποῦ εἶναι οἱ σκληροὶ δικτάτορες τοῦ κόσμου; Ποῦ
̖χΑȱΦΏφΌΉ΅ȱ΅ЁΘχȱΌΤȱΈ΅ΔΗΘЏΗϙȱΉЄΎΓΏ΅ȱΎΣΔΓΓΖǰȱ
εἶναι
τὰ τυραννικὰ καθεστῶτα; Ποῦ εἶναι οἱ πανίσχυϵΘ΅ΑȱΐΉΏΉΘφΗϙȱΎ΅ΏΤȱΘχΑȱΈφ·ΗȱΘϛΖȱπΎΏΓ·ϛΖȱΘЗΑȱΔΕЏροι δυνάστες; Ποῦ εἶναι οἱ μεγιστάνες τοῦ πλούτου;
ΘΝΑȱΐ΅ΌΘЗΑȱΔΓϿȱΉЀΕϟΗΎΉΘ΅ȱΗΘϲȱΎ΅ΘΤȱ̎ΓΙΎκΑȱ̈Ё΅·«Πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν». Ἡ ἱστορία ἔχει
·νΏΓȱǻΎΉΚǯȱ̈ȂȱŗȬŗŗǼȱΎ΅ϠȱΦΑ΅··ΑЏΗΎΉΘ΅ȱΗΘχΑȱ̳ΎΎΏνὰ παρουσιάσῃ πολλὰ τέτοια παραδείγματα ποὺ δειΗϟ΅ȱΘχΑȱ̍ΙΕ΅ΎχȱΔΕϲΖȱΘϲȱΘνΏΓΖȱ̕ΉΔΘΉΐΆΕϟΓΙǯȱ̳ΎΉϧǰȱϳȱ
νοὶ τύραννοι, ἀκριβῶς τὴν ὥρα ποὺ μεσουρανοῦσαν,
ΦΑ΅·ΑЏΗΘΖȱΌΤȱπΎΔΏ΅·ϜȱΦΔϲȱΘχȱΗΘΣΗȱΘΓІȱ̓νΘΕΓΙȱϳȱ
ξαφνικὰ καταποντίστηκαν. Τὰ δὲ παραδείγματα αὐτὰ
ϳΔΓϧΓΖǰȱϵΘ΅ΑȱΉϨΈΉȱϵΘȱΘϲȱΔΏΓϧΓȱΘΓΙȱ·νΐΗΉȱΦΔϲȱΜΣΕ΅ǰȱ
εἶναι ἀρκετὰ νὰ μᾶς γεμίσουν τὴν καρδιὰ μὲ ἐλπίδα
ΈξΑȱσΚΙ·ΉȱΐϱΑΓΖȱΘΓΙȱΑΤȱΔΣϙȱΑΤȱΘΤȱΔΓΙΏφΗϙǰȱ·ΤȱΑΤȱ
καὶ βεβαιότητα γιὰ τὴν πλήρη συντριβὴ τῶν σημεΎΉΕΈϟΗϙȱΔΉΕΗΗϱΘΉΕ΅ȱΦΔϲȱΘΓϿΖȱΩΏΏΓΙΖǰȱϵΔΝΖȱΌΤȱσΎ΅ρινῶν
δυνάμεων τοῦ σκότους καὶ τῶν πάσης φύσεως
Α΅ΑȱΓϡȱΗϾ·ΛΕΓΑΓϟȱΐ΅ΖȱπΔΛΉΕΐ΅ΘϟΉΖǰȱΦΏΏΤȱΚЏΑ΅ΒΉȱ
κερδοσκόπων
καὶ καιροσκόπων. Τὸ πρόβλημα ὅμως
Ύ΅ϠȱΘΓϿΖȱΩΏΏΓΙΖȱΜ΅ΕΣΈΉΖǰȱΓϡȱϳΔΓϧΓȱώΗ΅ΑȱΐνΘΓΛΓȱΎ΅Ϡȱ
εἶναι
ὅτι
ἐμεῖς
οἱ ὀρθόδοξοι Νεοέλληνες, ἐνῶ πιστεύΎΓΑΝΑΓϠȱΐξȱΘϲΑȱ̓νΘΕΓǰȱ·ΤȱΑΤȱπΔΝΚΉΏΌΓІΑȱΎ΅Ϡȱ΅ЁΘΓϠȱ
ουμε
στὴν
παντοδυναμία
καὶ τὴν τελικὴ νίκη τοῦ θεΦΔϲȱΘχΑȱΐΉ·ΣΏȱΜ΅ΕΣǯȱ̐Τȱ·΅Θϟȱϳȱ̍ϾΕΓΖȱΐ΅ΖȱπΒνΏΉΒΉȱ
λήματος
τοῦ
Θεοῦ,
ἐν
τούτοις
ἐμπλεκόμαστε μὲ τὰ
΅ЁΘΓϿΖȱΘΓϿΖȱΥΔΏΓϿΖȱΦΑΌΕЏΔΓΙΖȱ·Τȱΐ΅ΌΘξΖȱ̖ΓΙȱΎ΅Ϡȱ
στοιχεῖα τοῦ κόσμου, διχαζόμαστε, ἀντιμαχόμαστε μεΦΔΓΗΘϱΏΓΙΖȱ̖ΓΙǰȱ·΅ΘϟǰȱπΎΘϲΖȱΘЗΑȱΩΏΏΝΑǰȱώΗ΅ΑȱΔΕΓΉταξύ μας καὶ βοηθοῦμε στὴν ἐπικράτηση τοῦ κακοῦ.
ΘΓΐ΅ΗΐνΑΓȱΑΤȱΈΉΛΌΓІΑȱΘχΑȱΎ΅ΑχȱΎ΅ϠȱΎΓΑχȱ̅΅ΗΏΉϟ΅ȱ
̖ΓΙǯȱ̄ЁΘϲȱΩΏΏΝΗΘΉȱΚΣΑΎΉȱΎ΅ϠȱΗΘχΑȱϴΕ·ΣΑΝΗȱΘϛΖȱ
Ὅλοι οἱ ἐκπρόσωποι τῆς ἀθεΐας, τοῦ καπιταλιΔΕЏΘΖȱπΎΎΏΗ΅ΗΘΎϛΖȱΎΓΑϱΘΘΓΖǰȱϵΔΓΙȱȍώΗ΅ΑȱΧΔ΅σμοῦ, τοῦ ὑλισμοῦ καὶ τῆς νέας τάξεως δὲν θὰ μποΑΘ΅ȱ΅ЁΘΓϧΖȱΎΓΑΣȎǯ
ροῦσαν νὰ κυβερνοῦν τὸν κόσμο καὶ τὴν πατρίδα μας,
ἐὰν̴ΔΓΐνΑΝΖǰȱ·ΤȱΑΤȱΈϜȱϳȱΘϱΔΓΖȱΐ΅ΖȱΎ΅ΏϾΘΉΕΉΖȱΐνΕΉΖǰȱ
οἱ χριστιανοὶ καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι καλοπροαίρετοι
ΑΤȱ·ΑΝΕϟΗϙȱψȱΛЏΕ΅ȱΐ΅ΖȱΎΣΔΓ΅ȱΉЁΐΉΕϟ΅ȱΎ΅Ϡȱ·ΤȱΑΤȱΊφἄνθρωποι δὲν τοὺς δίναμε τὸ δικαίωμα μὲ τὴν ἀνοχὴ
ΗΝΐΉȱϵΏΓȱΐξȱΎΓΑΝΑΎχȱΉϢΕφΑȱΎ΅ϠȱΔΕϱΓΈΓǰȱΔΕνΔΉȱΑΤȱ
καὶ τὴν ψῆφο μας νὰ μᾶς ἐκμεταλλεύωνται καὶ νὰ
·ϟΑΝΐΉȱϵΏΓȱΐνΘΓΛΓȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΓϠȱΗξȱϵΏ΅ǯȱ̍ΓΑΝΑΓϠȱΎ΅Ϡȱ
μᾶς βασανίζουν. Εἶναι πράγματι τραγελαφικὴ καὶ καΗΘχȱΏϾΔȱΎ΅ϠȱΗΘχȱΛ΅ΕΤȱΎ΅ϠȱΗΘΤȱΐνΗ΅ȱΔ΅Ε΅·Ν·ϛΖȱΎ΅Ϡȱ
ταστρεπτικὴ ἡ ἀλλοπρόσαλλη στάση τῶν Ἑλλήνων
ΗΘχΑȱπΕ·΅Ηϟ΅ȱΦΏΏΤȱΎ΅ϠȱΗΘχΑȱΦΔϱΏ΅ΙΗȱΘЗΑȱΦ·΅ΌЗΑǯȱ
ὀρθοδόξων, ποὺ ἐνῶ προσευχόμαστε κάθε μέρα «γενͣΗΓȱΎ΅ϠȱΪΑȱΚ΅ϟΑΉΘ΅ȱ΅ЁΘϲȱΈϾΗΎΓΏΓȱΎ΅ϠȱΦΎ΅ΘϱΕΌΝΘΓǰȱ
νηθήτω τὸ θέλημά σου», συνεχῶς ἐργαζόμαστε, γιὰ
ϴΚΉϟΏΓΐΉȱΑΤȱΘϲȱπΚ΅ΕΐϱΗΝΐΉǰȱ·΅ΘϠȱ΅ЁΘϲȱΉϨΑ΅ȱϳȱοΏΏνὰ
ἐπικρατῇ τὸ δικό μας θέλημα ἢ μᾶλλον τὸ θέλημα
ΑΓΓΕΌϱΈΓΒΓΖȱΘΕϱΔΓΖȱΊΝϛΖȱΎ΅ϠȱΔΓΏΘΉϟ΅ΖȱΎ΅ϠȱΈϱΘȱ΅ЁΘϲΖȱ
τῶν
ἄχρηστων καὶ ἄχριστων ἀφεντικῶν μας.
ϳȱΈΕϱΐΓΖȱΌΤȱΐκΖȱϳΈ·φΗϙȱΗΘχΑȱΔΕϱΓΈΓǯȱ
Τί
δουλειὰ ἔχομε ἐμεῖς οἱ χριστιανοὶ μὲ τὴν κεφα̽ȱΉЁΌϾΑȱΆ΅Ε΅ϟΑΉȱϵΏΓΙΖȱΐ΅Ζǰȱ·Ȃȱ΅ЁΘϲȱΎ΅Ϡȱ·Εφ·ΓΕ΅ȱ
λαιοκρατία,
τὴν ἀδικία, τὸν φασισμό, τὸν δεσποτισμό,
ΔΕνΔΉȱΑΤȱΦΏΏΣΒΝΐΉȱΑΓΓΘΕΓΔϟ΅ǰȱΑΤȱ·ϟΑΝΐΉȱΔϲȱΎΓΑΝτὸν
αὐταρχισμὸ
καὶ τὸν καταναλωτισμό; Ὅσοι, λοιπόν,
ΑΎΓϠȱΎ΅ϠȱΔϲȱΗΙΑΉΕ·΅ΘΎΓϠȱΎ΅ϠȱϵΏΓȱΐ΅ΊϠȱΑΤȱΗΎΉΚΘΓІΐΉȱ
πιστεύομε ἀκόμη στὸν Σωτῆρα Χριστό, πονᾶμε αὐτὸν
ΘϟȱΐΔΓΕΓІΐΉȱΦΔϲȱΎΓΑΓІȱΑΤȱΎΣΑΝΐΉȱ·ΤȱΘϲȱΎΓΑϲȱΎ΅Ώϲȱ
Ύ΅ϠȱΘχΑȱΎΓΑχȱΗΝΘΕϟ΅ǯ
τὸν τόπο, γνωρίζομε τὴν παντοδυναμία τοῦ θελήματος
τοῦ Θεοῦ καὶ ἐλπίζομε στὴν φιλάνθρωπη ἐπικράτησή
Του, ἂςǻ̓ΉΕϟΏΜȱΘϛΖȱϳΐΏϟ΅ΖȱΘΓІȱ̅ǯȱ̖ΗΓϾΔΕ΅ȱΎ΅ΘΤȱ
γεμίσωμε τὴν ψυχή μας μὲ βέβαιη ἐλπίδα καὶ
ΘϲΑȱ̞·΅ΗΐϲȱΘЗΑȱ̳ΔΣΏΒΉΝΑȱΗΘϠΖȱŘřȦşȦŘŖŗŘǼ
ἀποξενούμενοι
ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου τούτου καὶ
ἀπὸ τὰ ἀπάνθρωπα θελήματα τῶν ἐκμεταλλευτῶν τῆς
ἀνθρωπότητος, ἂς ἐργαστοῦμε ὅλοι ἑνωμένοι γιὰ τὴν
ἐπικράτηση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ, γιὰ τὸ κοινὸ δηλαδὴ καλὸ καὶ τὴν κοινὴ σωτηρία.
̇ ̓̋  ȱ̋̇̑ ȱȱ
Ἂς μὴν ξεχνᾶμε δὲ ὅτι, εἴτε ἐμεῖς θέλομε εἴτε ὄχι,
̛̘
ȱȱ  ̛
ȱȱ̘  ̇
τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ θὰ ἐπικρατήσῃ καὶ οἱ θέλοντες
ΈΓΎΘΗϟ΅Ǳȱ̓ΓΏΘΗΘΎφȱΎ΅ȱ
ϟΑΗȱȍΔΣΏΒΉΖȎȱ
σωθῆναι
θὰ σωθοῦν, παρὰΓΑΝΑΎφȱ
τὰ καταστρεπτικὰ
θελήΎΈϱΘΖǱȱ΅ΗϟΏΉΓΖȱΗΓϾΔΕ΅Ζǰȱ̋ΉΓΏϱ·ΓΖȱ
ΓΑΝΑΓΏϱ·ΓΖ
ματα
τῶν ἀπανθρώπων. Τὸ πρόβλημα ὅμως
εἶναι ἐὰν
̆Ε΅ΚΉϟ΅ǱȱφΑΝΑΓΖȱřǰȱŗŖŚȱřŗȱΌφΑ΅
ἐμεῖς θὰ εἴμαστε
μὲ τοὺς σωζομένους ἢ ὄχι!
ΏνΚΝΑ΅ǱȱȱŘŗŖǯśŘǯřŖǯşŚŞǰȱŘŗŖǯŘŚǯŜşǯŗśŘ
Εὐχόμαστε,
λοιπόν, νὰ δεχτοῦμε ὅλοι τὴν εὐδοκία
ȬǱȱ¡ȓǯǰȱΗΘΓΗΉΏϟΈ΅Ǳȱ
ǯ¡ǯ
τοῦ
Θεοῦ καὶ ποιοῦντες οἱ ἴδιοι τὸ φιλάνθρωπο
θέλημά
Του, τὸ κατὰ δύναμιν, νὰ ἐργαστοῦμε ἑνωμένοι
̓ΕΓ΅ΕΉΘΎνΖȱΗΚΓΕνΖȱȬȱΐΆΣΗΐ΅Θ΅Ǳȱ̓̎̑
̕ȱȱȱ
γιὰ τὴν γενικὴ ΎΈΓΘΎφȱ̓΅Ε΅·Ν·φǱȱ
ἐπικράτησή Του πρὸς δόξα Θεοῦ καὶ
σωτηρία ὅλων.
καὶ Εὐλογημένο
̎Καλὰ
ǰȱ Χριστούγεννα
 ȱ̋ǯȱ̆ȱȱǯǯ
τὸΑΈΕ΅ΆϟΈ΅Ζȱŝǰȱ΅ΐϱΐΙΏΓȱΛ΅ΕΑЏΑǰȱΏǯǱȱŘŗŖǯȱřŚǯŗŖǯŚřŜ
νέο ἔτος.
B. Τσούπρας

Β

Ἐλᾶτε νὰ κάνετε οἰκογένειες
şŖȱΛΕϱΑ΅ȱ΅ΔϱȱΘȱ̏ΎΕ΅Η΅ΘΎφȱΎ΅Θ΅ΗΘΕΓΚφȱ
Κων/νου Γανωτῆ, φιλολόγου - συγγραφέως
ΗΘΓȱȍ̈ΑΓΕϟ΅ȱΉΑȱΈΕΣΗΉǯǯǯȎ

λέπω τοὺς νέους νὰ στέκονται μουδιασμένοι τόσο εὐαίσθητο αἴσθημα τοῦ ἔρωτα, ὥστε νὰ εἶναι κεμπροστὰ στὴν κλήση νὰ κάνουν οἰκογένεια. φαλαιώδης ἡ ἀποτυχία του. Ὁ ἄνθρωπος τοῦ πολιτι̕ΉΕΣȱΉΎΈΏЏΗΉΝΑȱνΛΓΙΑȱΔΕΓ·Ε΅ΐΐ΅ΘΗΌΉϟȱΗΘΓȱ
Ἴσως λαχταροῦν ν’ ἀγαπήσουν καὶ φοβοῦνται. σμοῦ
εἶναι ὁ ἐραστὴς τῆς μοναξιᾶς του. Σκαρώνει μιὰ
Μιὰ κοπέλα ἐξομολογεῖται: ‘’Λὲς τοῦ ἄλλου σ’ ἀγαπῶΔΏ΅ϟΗΓȱΘΓΙȱΔΕΓ·ΕΣΐΐ΅ΘΓΖȱȍ̈ΑΓΕϟ΅ȱΉΑȱΈΕΣΗΉǯǯǯȎȱΘΓΙȱ
βιοθεωρία γιὰ τὴν εὐτυχία του καὶ πάει ν’ ἀναγκάσει
καὶ φρικάρει’’. Ἀκοῦτε; Φρικάρει!! Πῶς μπόρεσε ἡ ἀγά-̌ΉΕΓϾȱ̐΅ΓϾȱ̈Ι΅··ΉΏΗΘΕϟ΅Ζȱ̓ΉΕ΅ЏΖǯȱ
τὸν κόσμο νὰ ἐπαληθέψει τὴ θεωρία του.
̕Ι·ΎΉΎΕΐνΑ΅Ǳ
πη νὰ συνδυαστεῖ μὲ τὴ φρίκη;!
Ὅλοι οἱ φιλόσοφοι ἀκόμα καὶ μετὰ Χριστὸν σχημάἜτσι ἀρκοῦνται σὲ μιὰ ἐπιδερμικὴ ἐπισκόπηση καὶ τισαν βιοθεωρίες καὶ ἔβαλαν σὲ ἐνέργεια τὴν ἐφαρμογή
̓νΐΔΘȱŚȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŞǯŖŖȱΐǯΐǯȱȱ
λογαριάζουν τὶς στιγμὲς (στιγμές!) ἡδονῆς, ποὺ μπο- τους.
Τρεῖς φορὲς ταξίδεψε ὁ ἀρχαῖος Πλάτων στὴ ΣικἐΕΓΆΓΏφȱΘΖȱΘ΅Αϟ΅Ζȱȍơ̇̄̇̌̆̏̒̕ȎȱǻΈΣΕΎΉ΅ȱşŖЮǼ
ροῦν ν’ ἀποσπάσουν. Κι ὕστερα ἀκολουθεῖ ἡ βασανι- λία
στὴν προσπάθειά του νὰ θέσει σ’ ἐνέργεια τὴν ποȱ
στικὴ διάρκεια τοῦ τίποτα, τοῦ κενοῦ τῆς πλήξης, πρό- λιτικὴ
οὐτοπία του. Ὁ Ἐπίκουρος ἀργότερα ἐφιλοσόφἠ΅Ε΅ΗΎΉΙφȱśȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯȱ
ξενου τῆς κατάθλιψης.
σε τὸ παζάρι ἀνάμεσα στὴν ἡδονὴ καὶ στὴν ὀδύνη
ΑφΐΉΖȱ΅ΔϱȱΘȱ̕ΐϾΕΑȱΐνΗ΅ȱ΅ΔϱȱΈ·φΗΉΖǯȱ
Ὅλοι σχεδὸν οἱ σημερινοὶ νέοι κατέχονκαὶ συνέστησε νὰ κυνηγᾶμε τὴν ἡδονή,
ΉϟΐΉΑ΅ȱΈ΅ΆΣΊΓΙΑȱȱΎǯȱ΅Εϟ΅ȱ΅Ε΅ΘΊΓΔΓϾΏΓΙȱΎ΅ȱΓȱ
ται ἀπὸ τὴ θλίψη τῆς ἀποτυχίας τοῦ
ὅσο αὐτὴ δὲν φέρνει περισσότερη ὀδύΎǯȱ̆ЏΕ·ΓΖȱΔΣΕΏ΅Ζǯȱ̕ΙΑΓΈΉϾΉȱΗΘΓȱΎ΅ΑΓΑΣΎȱΓȱΎǯȱ̕Θνἔρωτα. Καὶ ἡ θλίψη γίνεται ἔκπληνη. Γι’ αὐτοὺς ὅλους ποὺ μπῆκαν
Κ΅ΑΓΖȱ̇ΓΕΐΔ΅ΕΣΎΖ
ξη, ὕστερα ἀπὸ τὴν τόση διαφήμιστὴν αυλὴ τῶν προβάτων, δηλαδὴ
ȱ
ση τοῦ μόνου σχεδὸν προϊόντος
στὶς κοινωνίες τῶν ἀνθρώπων, ὁ
̕ΣΆΆ΅ΘΓȱŜȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯȱ
τῆς ἀπελευθέρωσης τῶν ἠθῶν
Χριστὸς εἶπε ὅτι ‘’κλέπται εἰσὶ καὶ
ȍ ȱΎΕ΅Η΅ΘΎφȱ ΅Θ΅ΗΘΕΓΚφȎȱǻΈΣΕΎΉ΅ȱşŖЮǼȱΔϱȱΘΑȱΘΏΉΓΔΘΎφȱΉΎΐΔΓΐΔφȱΘΓΙȱΕφΗΘΓΙȱ΅ΗΏϱΔΓΙποὺ ἐπεδίωξε καὶ πέτυχε ὁ σύγλησταί’’. Μπαίνουν μέσα στὴ
ΏΓΙǰȱȍ ȱΐΛ΅ΑφȱΘΓΙȱΛΕϱΑΓΙȎǯ
χρονοςȱ προοδευτισμός.
μάντρα, γιὰ νὰ σφάξουν τὰ πρόΓι’ αὐτὸ
δὲν
στοχάζονται
οἱ
νέοι
βατα.
Ὅταν ἦρθε ὁ ποιμὴν ὁ καλός,
ΙΕ΅ΎφȱŝȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯ
μας σήμερα,
δὲν
θέλουν
νὰ
σκέφτονἀσφάλισε
τὰ πρόβατα.
ȍ̕ΐϾΕΑǱȱ ȱΔΕΝΘΓΔΓΏΘΉϟ΅ȱΘΖȱΑ΅ΘΓΏφΖȎȱ
ται εἰλικρινὰ
καὶ
παραδίδονται
στὰ
κλισὲ
Σήμερα
ὅλες
οἱ φιλοσοφίες τοῦ κόΑφΐΉΖȱ΅ΔϱȱΘȱ̕ΐϾΕΑȱΐνΗ΅ȱ΅ΔϱȱΗΔΣΑ΅ȱΎ΅ΕΘȬΔΓΗΘΣΏǯ
ἤ
ρεμβάζουν
μὲ
ἤ
καὶ
χωρίς
τῶν συνθημάτων
εὐθύνονται
γιὰ
ὅλα
τὰ κακά ποὺ κάνουν
σμου
ΉΑΘΕΎϱΖȱΓΐΏΘφΖȱΓȱΎǯȱ̎ΓΙΎΣΖȱΕΗΘΓΈΓϾΏΓΙǰȱ̕ΙΏΏΓ·ν΅ΖȱΘΓΙȱΙΏΎΓϾǯ
ναρκωτικά.
τὴ
ζωὴ
ἀβίωτη.
Καὶ
οἱ
πόλεμοι
μὲ
τὰ ἑκατομμύρια
Ε·ΣΑΝΗǱȱ̕ϾΑΈΉΗΐΓΖȱΔΗΘΐϱΑΝΑȱ̓ΉΕ΅ЏΖǯ
Τώρα
προστέθηκε
καὶ
ἡ
ἄλλη
ὀδυνηρὴ
ἔκπληξη,
ἡ
νεκρῶν
ὀφείλονται
στὶς
ἰδεολογίες,
ὅπως
ἐπίσης καὶ
ȱ
οἰκονομικὴ
ἀποτυχία
ὅλης
τῆς
οἰκουμένης.
Ὕστερα
ὅλα
τὰ
καθεστῶτα,
ποὺ
πιστεύουν
ὅτι
μονοπωλοῦν
τὴν
̇ΉΙΘνΕ΅ȱŞȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯȱ
ἀπὸ τὴν
τόση οἰκονομικὴ ἐπιστήμη, ὕστερα ἀπὸ τὰ τό- ἀλήθεια καὶ τὸ δίκαιο.
̓ΕΓΆΓΏφȱΘΓΙȱΑΘΓΎΙΐ΅ΑΘνΕȱȍȱΐΉ·ΣΏΓΖȱΒΉΕΊΝΐϱΖȎȱǻΈΣΕΎΉ΅ȱŜŖЮǼ
σα ὀνομαστὰ
Πανεπιστήμια μὲ τοὺς τόσους νομπελίΤὸ μόνο καταφύγιο ἀνάπαυσης καὶ ευτυχίας εἶναι
ȱ
στες οἰκονομολόγους
μιὰ τέτοια τρανταχτὴ ἀποτυχία ἡ οἰκογένεια. Μέσα στὴν οἰκογένεια καὶ ἡ φύση παραΕϟΘȱşȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯȱ
ȱȍΓΙΗΎφȱ̕ΙΑΘΕΓΚΣȎȱΎ΅ȱΓȱΉΎΈϱΗΉΖȱȍơ̇̄̓̎ȎȱΔ΅ΕΓΙΗΣΊΓΙΑȱνΑ΅ȱΓΈΓΔΓΕΎϱȱ΅ΚΉΕΝΐνΑΓȱΗΘΓȱΐ΅Ετοῦ πανίσχυρου
συστήματος ἀφήνει ἄφωνους ὅλους.
κινεῖ στὴν ἀγάπη καὶ στὴ σεμνότητα. Ὅσο κι ἄν ἔχει
ΘϾΕΓȱΎ΅ȱΘȱΐ΅ΕΘΙΕϟ΅ȱΘΖȱΎΕ΅ΗΣΘΗΗ΅ΖȱΐΣΑ΅ΖǯȱȍΓȱΒ΅Α΅ΊΝΑΘΣΑΉΐ΅ȱΘΖȱΔΎΕ΅ΐνΑΖȱΐΑφΐΖȎǯ
Ἀλήθεια, τί ἔκπληξη -ὀδυνηρὴ ἔκπληξη- ἀποτελεῖ διαφθαρεῖ καὶ ἡ οἰκογένεια ἀπὸ τὴν ἀλαζονεία τοῦ ποΉΑΘΕΎφȱΓΐΏφΘΕ΅ȱȱ
΅Ό·φΘΕ΅ȱ̓΅ΑȦΐϟΓΙȱΎǯȱΝφȱ̆ΎΉΑΣΎΓΙǯȱȱ̋΅ȱ·ϟΑΉȱΔ΅ΕΓΙΗϟ΅ΗȱΓΔΘΎΓ΅ΎΓΙΗΘΎΓϾȱ
ἡ ἀπἐχθεια
τοῦ σύγχρονου ἀστικοῦ
κόσμου πρὸς τὰ λιτισμοῦ, ἀναγκάζεται ν’ ἀγαπᾷ καὶ νὰ παιδαγωγεῖ.
ΙΏΎΓϾȱ΅ΔϱȱΘȱΎΕ΅Η΅ΘΎφȱ
΅Θ΅ΗΘΕΓΚφǯȱ̕ΙΐΐΉΘνΛΉȱȱΛΓΕΝΈϟ΅ȱȍ̓̎̑
̕ȎȱΐΉȱΎΕ΅ΗΣΘΎ΅ȱΘΕ΅·ΓϾΈ΅ǯ
σπίτια
τους- καὶ τί πολυτελέστατα
σπίτια!- ποὺ τὰ χτί- Ὅσοι ἔξω στὴν κοινωνία
θορυβοῦν, βλάπτουν, ἀπειȱ
ζουν παραμυθένια καὶ δὲν ἀντέχουν νὰ καθήσουν μέ- λοῦν καὶ καταστρέφουν τὴν κοινωνία προέρχονται ἀπὸ
σα, κι ̕ΣΆΆ΅ΘΓȱŗřȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯȱ
ἄς ἔχουν τὰ μπάνια τὰ μαχαραγιάδικα, τὰ τζά- τραυματισμένες οἰκογένειες ἤ ἀπὸ διαλυμένες.
̕ΘΓΙΖȱΐΓΙΗΎΓϾΖȱΈΕϱΐΓΙΖȱΘΖȱΎΕΣΖȱΗϟ΅ΖȱΐΣΈ΅ȱΑνΝΑȱΌ΅ȱΔ΅ΕΓΙΗΣΗΉȱΎΕ΅ΗΣΘΎΓΙΖȱΗΎΓΔΓϾΖȱ
κια, τὶς
τζαμαρίες, τὰ σπάνια ἔπιπλα καὶ δὲν συμμαὍσοι ἀκόμα εἶστε νέοι καὶ πονᾶτε γιὰ τὸ κατάντηΎ΅ȱΘΕ΅·ΓϾΈ΅ǯȱ
ζεύεται!
Τὸ ρῆμα βγαίνω (βγαίνομε, νὰ βγοῦμε) καὶ τὸ μα τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας ἐλᾶτε νὰ κάνετε οἰκογέȱΛΓΕΉΙΘΎφȱΓΐΣΈ΅ȱȍ̕Θ΅ΙΕ΅ΉΘϱΖȎȱΌ΅ȱΔ΅ΕΓΙΗΣΗΉȱΔ΅Ε΅ΈΓΗ΅ΎΓϾΖȱΛΓΕΓϾΖȱ΅ΔϱȱΘȱΎΕ΅Ηϟ΅ȱΎ΅ȱΘΑȱ
ἐπίρρημα
ἔξω ἀκούγονται περισσότερο στὶς κουβέντες νειες. Ὑπάρχουν ἀκόμη καὶ καλοὶ νέοι καὶ νέες καὶ κα΅ΔΔ΅ΈΓΎϟ΅ǯȱΓΕΓΈΈΣΗΎ΅ΏΓΖȱΓȱΎǯȱ
ЏΗΘ΅ΖȱΗ΅ΔΕΓϾΑΖǯ
μας. Ἀκόμα καὶ τὰ πολυδάπανα ἐξοχικὰ
μὲ τὶς πολυ- λοπροαίρετοι, ποὺ δέχονται βελτιώσεις στοὺς τρόπους
ȱ
τελεῖς πισίνες δὲν τ’ ἀντέχουν οἱ ἰδιοκτῆτες τους καὶ τους. Ζητῆστε τὴ φώτιση τοῦ Θεοῦ καὶ ἀναζητῆστε τοὺς
̄ΔϱȱΘΑȱ̍ΙΕ΅Ύφȱŝȱ̒ΎΘΝΆΕϟΓΙȱνΝΖȱΎ΅ȱΘΑȱ̍ΙΕ΅ΎφȱŗŚȱ̒ΎΘΝΆΕϟΓΙȱΌ΅ȱΏΉΘΓΙΕ·ΉϟȱΗΉȱ΅ϟΌΓΙΗ΅ȱΘΓΙȱ
πηγαίνουν
διακοπὲς σὲ ἐξωτικοὺς παραδείσους.
ταπεινοὺς καὶ φιλότιμους συντρόφους. Λογαριάστε ἄν
̓ΑΉΙΐ΅ΘΎΓϾȱ̍νΑΘΕΓΙȱ̈̍̋̈̊̕ơ̛̘̖̘̇̄̒̆̔̄̌̐ǰơ̇̄̅̌̅̎̌̐ȱΎ΅ơ̛̗̖̇̄̎̈̍̏̄̐ȱ̄̓̒ȱ̖̊̐ȱ̗̏̔̐̊̕
Καὶ ὁ ψύχραιμος στοχαστὴς τῆς σημερινῆς πολιτι- τὸ πρόσωπο ποὺ σᾶς συγκίνησε εἶναι ἱκανὸ νὰ γίνει
στικῆς πραγματικότητας δὲν μπορεῖ νὰ μὴν ἐκπλαγεῖ γονιός σοβαρός καὶ διδακτικός˙ ἄν μπορεῖ καὶ θέλει νὰ
μὲ τὴ γενικὴ καὶ θεαματικὴ ἀποτυχία τοῦ ἀνθρώπου ἀγαπήσει ὅλους σας τοὺς συγγενεῖς καὶ ὕστερα ὅλον
(Συνεχίζεται)
νὰ διασώσῃ τὴν εὐτυχία του. Καὶ εἶναι τόσο φυσικὸ στὸ τὸν κόσμο.
ЀΔϲȱ̍ǯȱ̆΅ΑΝΘϛǰȱΚΏΓΏϱ·ΓΙȬΗΙ··Ε΅ΚνΝΖ

̝ΔϲȱΘϲΑȱΛΕΙΗϲȱ΅ϢЗΑ΅ȱΐνΛΕȱΗφΐΉΕ΅
̏νΕΓΖȱ̄Ȃ

ΆΉΕΑΓІΑȱΓϡȱϡΎ΅ΑϱΘΉΕΓȱΦΏΏΤȱΗϾΐΚΝΑ΅ȱΐξȱΘχΑȱΎΕϟΗȱΘЗΑȱ

Μιὰ
ἐνορία στὴν μάχη κατὰ τῆς κατάθλιψηςΔΉΕΗΗΓΘνΕΝΑǯ Ἐπείγουσα Πρόταση
̸Α΅ȱ̴ΏΏΑϱΔΓΙΏΓȱΘϛΖȱΦΕΛ΅ϟ΅ΖȱπΔΓΛϛΖǰȱϵΘ΅ΑȱσΆ·΅-

συνέχεια ἀπὸ τὴ σελ. 1
συνέχεια ἀπὸ τὴ σελ. 1
͂Θ΅ΑȱΈΏ΅ΈχȱρΑ΅ȱΔΓΏϟΘΉΙΐ΅ȱΔΓϿȱσΆ΅ΊΉȱΐνΗ΅ȱΗΘϠΖȱ
ΑΉȱΗΘχΑȱΊΝφǰȱΉϨΛΉȱρΑ΅ΑȱϳΔΏΗΐϲȱΔ΅ΈΉϟ΅ΖȱΎ΅ϠȱΐȂȱ΅ЁΘχΑȱ
πΒΓΙΗϟΉΖȱΔΉΕΗΗϱΘΉΕΓΙΖȱΔΓΏϧΘΉΖȱΦΔȂȱϵΗΓΙΖȱσΆ΅Ί΅ΑȱΩΏΏ΅ȱ
ΘχΑȱωΌΎχȱΔ΅ΑΓΔΏϟ΅ȱπΔΉΈϟΝΎΉȱΑΤȱΑΓЏΗϙȱΘχȱΊΝχȱΎ΅ϠȱΑΤȱ
ἀνάγκη ἀφενὸς μὲν νὰ συνεχιστῇ ἡ ἑνωτικὴ
Οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς ἔχουν πλέον τὴν δυνατότητα,
ϡΎ΅ΑΓΔΓφΗϙȱΘϠΖȱπΔΌΙΐϟΉΖȱΘΓΙǯȱ̖ϲȱϥΈΓȱΆνΆ΅΅ȱπΔ΅Α΅προσπάθεια, ἀφετέρου νὰ σχηματιστῇ ἀπὸ
χωρίς καμμία οἰκονομικὴ ἐπιβάρυνση, νὰ μοιραστοῦν ΔΓΏΘΉϾΐ΅Θ΅ȱΗΘχΑȱ̴ΏΏΣΈ΅ǯȱ̅νΆ΅΅ǰȱΓϡȱΌϛΘΉΖȱΉϨΛ΅ΑȱΔΉΕτὰ
ΓΕΗΐνΑ΅ȱΔΓΏΘΎΤȱΈΎ΅Џΐ΅Θ΅аȱΗΙΑ΅ΌΕΓϟΊΓΑΘ΅ΑȱΗΘχΑȱ
Ώ΅ΐΆΣΑΉΘ΅ȱΗξȱΎΣΌΉȱπΔΓΛφǰȱΦΏΏΤȱΩΖȱΈΓІΐΉȱπΈЗȱΘϟȱΗΙσοβαρὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζουν ὄχι μόνο μὲ τούς
ὅλους τοὺς μέχρι σήμερα συμφωνοῦντες ἕνας
πΒΓΙΗϟ΅ȱΘΓІȱΈφΐΓΙǰȱΔΓϿȱΏΉΘΓΙΕ·ΓІΗΉȱΎΙΕϟΝΖȱΗξȱΔΉΕΑνΆ΅ΑΉȱπΎΉϧΑ΅ȱΘΤȱΛΕϱΑ΅ǯȱ͟ȱΎΣΌΉȱΑνΓΖȱΦΑϛΎΉȱΗξȱΐΤȱ
πνευματικούς ἀλλά καὶ μὲ εἰδικούς. Ἐμπνευστής τῆς προσυνεργατικὸς πυρήνας, μὲ σκοπὸ τὴν ἑνιαία
ΔΘЏΗΉΖǰȱΔΓϿȱσΔΕΉΔΉȱΑȂȱΦΔΓΚ΅ΗϟΗΓΙΑȱ·ΤȱΔϱΏΉΐΓȱόȱΉϢΕφΔϱΏȭΎΕΣΘΓΖȱΎ΅Ϡȱ΅ЁΘΤȱΘΤȱΐΎΕΤȱΎΕ΅ΘϟΈ΅ȱΆΕϟΗΎΓΑΘ΅ΑȱΗξȱ
σπάθειας εἶναι ὁ ὑπεύθυνος τοῦ ναοῦ π. Θωμᾶς Τσώης.
συμμετοχὴ στὶς εὐρωεκλογές, μὲ πρόσωπα
ΑǰȱπΔΉΈχȱΚΙΗΎΤȱώΘ΅ΑȱΔΓΏϿȱΛΕφΗΐȱΗȂȱ΅ЁΘΤȱψȱΔΓΏΙΈ΅ΕΎϛȱΦΑΘ΅·ΝΑΗΐϲȱΐξȱΦΎφΕΙΎΘΓΙΖȱΎ΅ϠȱΎΕΙ·ΐνΑΓΙΖȱ
«Βλέποντας, μέσῳ τῆς ἐξομολόγησης, ὅτι πάρα πολλοὶ ἄν
κοινῆς ἐμπιστοσύνης.
ΔΏΌχΖȱΘΣΒȱΘЗΑȱΌΘЗΑǯȱ
ΔΓΏνΐΓΙΖǯȱ̷ΘΗǰȱϳȱΑνΓΖȱΐ΅ΖȱσΆ·΅ΑΉȱΗΘχΑȱΊΝχȱΐξȱΐΤȱ
θρωποι ἀντιμετωπίζουν ψυχολογικὰ καὶ ψυχιατρικὰ προἈπευθύνουμε, λοιπόν, καὶ πάλι τὴν συνερ̒ϡȱΩΏΏΉΖȱΘΣΒΉΖȱΉϨΛ΅ΑȱΦΑ΅Ά΅ΌΐΗΐνΑ΅ȱΔΓΏΘΎΤȱΈΗΘΉΑφǰȱΔΓΏϿȱΗΘΉΑχȱπΌΑΎΗΘΎχȱϢΈν΅ǰȱΔΓϿȱΘΕΓΚΓΈΓΘΓІΗΉȱ
βλήματα, μοῦ γεννήθηκε ἡ ἰδέα γιὰ τὴν δημιουργία τοῦ
γατική μας αὐτὴ πρόταση
καὶ παρακαλοῦμε
Ύ΅ЏΐΘ΅ǰȱΦΏΏΤȱΔΣΑΘΓΐξȱσΑΘ΅ΗȱΘϲȱΔ΅ΘΕΝἰατρείου, ἡ ὁποία ὑλοποιήθηκε μὲ τὴν βοήθεια τοῦ καθηγητοῦ
ὅλους,
ὅσοι
σέβονται
πρῶτα
τὸν ἄνθρωπο καὶ
ΘΉȱΐνΗ΅ȱΗΘΤȱϵΕ΅ȱΘϛΖȱ
ΘΎϲȱ ΚΏϱΘΐΓǯȱ ͣΘ΅Αȱ
Ἰωάννη Νέστορος. Ἡ ἀπήχηση εἶναι τεράστια, ἀφοῦ ὅσοι
τὸ
περιβάλλον
καὶ
ὄχι
τὸ
χρῆμα,
ποὺ ἐργάζονΘΣΒΖȱΘΓΙȱϳȱΎ΅ΌνΑ΅Ζȱ
ϳȱ̓ΉΕΎΏϛΖȱΏǯΛǯȱπΔ΅ἄνθρωποι ἔμαθαν γιὰ τὸ ἰατρεῖο μοῦ εἶπαν χαρακτηριστικὰ
ται
γιὰ
την
προστασία
τοῦ
ἑλληνισμοῦ
ὅπου
σΆ΅ΊΉȱ ΘΓϿΖȱ ΗΘϱΛΓΙΖȱ
ΑΓІΗΉȱΘΓϿΖȱΌ΅ΔΘϱΐΉὅτι ὅλοι τους χρειάζονται αὐτοὺς τοὺς εἰδικούς, ὡς συνέπεια
γῆς,
ποὺ
ἐμφοροῦνται
ἀπὸ
δημοκρατικὲς
πεΘΓΙǯȱ̒ϡȱΐνΘΓΎΓǰȱΔΓϿȱ
ΑΓΙΖȱ πΌΑΎΓϿΖȱ ϊΕΝτῆς κρίσης» ἀναφέρει στὴ «Δημοκρατία» ὁ π. Θωμᾶς, ἐνῶ
ποιθήσεις,
ποὺ
ἔχουν
κοινωνικὲς
καὶ
ἀναπτυώΘ΅ΑȱΔΣΕ΅ȱΔΓΏΏΓϠȱΎ΅Ϡȱ
ΉΖȱ ·Τȱ Θϲȱ ȍΉЄΜΙΛΓΑȎǰȱ
συμπληρώνει ὅτι κάποιοι ἔχουν ἐπηρεαστῆ καὶ ἀπὸ τὰ μέσα
ΦΒϱΏΓ·Γȱ ΘΉΛΑϧΘΉΖǰȱ
ξιακὲς ἐπιδιώξεις νὰ συμμετάσχουν
ἰσοτίμως
ϵΏΓȱόΒΉΕ΅ΑȱϵΘȱ΅ЁΘΤȱ
ἐνημέρωσης,
ποὺ
πολλὲς
φορὲς
ὑπερβάλλουν.
«Γνωρίζω
σΐΔΓΕΓȱΎ΅ϠȱΈ΅ΑΓΓϾΘΤȱΔ΅ΈΤȱΗΎΓΘЏΌΎ΅Αȱ
στὴν κοινὴ αὐτὴ προσπάθεια γιὰ τὸ κοινὸ καλὸ
μία περίπτωση ἑνὸς ἰατροῦ, ὁ ὁποῖος, παρότι δὲν ἔχει οἰκονοΐΉΑΓǰȱΈξΑȱΔΓΏΘΓ·Ε΅ΔΓΏΉΐЗΑΘ΅ΖȱΘΓϿΖȱ̏Ήκαὶ τὴν ὑπεράσπιση τῆς φιλτάτης
πατρίδος.
μικὸ πρόβλημα, παρουσίασε τάσεις αὐτοκτονίας λόγῳ τοῦ
ΚΓІΑΘ΅ΑȱΗΘΓϿΖȱΎ΅Θ΅·΅ΕΉϧΖȱΎ΅ϠȱΘχΑȱΐϟ΅ȱΔΓἘννοεῖται ὅτι ἀπὸ τοὺς
κληρικοὺς καὶ γε“βομβαρδισμοῦ” τῶν καναλιῶν, τὰ ὁποῖα παρουσιάζουν τὰ
Ώϱ·ΓΙΖȱΘЗΑȱ̝ΌΑ΅ϟΏΘΎχȱΐΉΕϟΈ΅ȱΘЗΑȱΔΓνικὰ τοὺς πνευματικοὺς ἀνθρώπους
δὲν αἰτούπάντα ἀρνητικὰ καὶ μαῦρα. Αὐτὴ ἡ ἀτμόσφαιρα εἶναι νοσηρὴ
ΝΑȱ κομματικά,
ΔΓΏΘЗΑǯȱ ̖ϲȱ
ϥΈΓȱ
ΏΘЗΑȱΘΓІȱ̝ΗΘ΅ΎΓІǯ
μεθα τὴν ἀνάμειξή των στὰ
ἀλλὰ
καὶ̒ЄΘΉȱΓϡȱΐξΑȱΓЄΘΉȱΓϡȱ
δυστυχῶς σκοτώνει τὸν τόπο μας».
ΗΙΑνΆ΅ΑΉȱ ΐξȱ ΘΓϿΖȱ
τὴν ἐξαγγελία τοῦ κοινωνικοῦ μηνύματος τῆς
Παρ’ ὅλα αὐτά, ἴσως κάποιοι δοῦν μὲ ἀρνητικὴ διάθεση
ȍΑϱΌΓΙΖȎȱΎ΅ϠȱΦΔϲȱΘϲȱ
ΈξȱΦΔΉϟΏΗ΅ΑȱΘχΑȱπΏΉΙὈρθοδοξίας καὶ τὴν προτροπὴ πρὸς τὰ πνευŚśŗȱΎ΅ϠȱΐȂȱ΅ЁΘΓϿΖȱΔΓϿȱ
τὴν ἐν λόγῳ συνεργασία τῶν κληρικῶν μέσῳ τῆς ἐξομολόΌΉΕϟ΅ȱΘЗΑȱ̝ΌΑ΅ϟΝΑǰȱΓϡȱ
ματικά των τέκνα νὰ συμμετάσχουν στὸ πολιΉϨΛ΅ΑȱΐΣΑ΅ȱϷΛȱ̝Όγησης καὶ τῶν ἐπιστημόνων μέσῳ τῶν ψυχοθεραπευτικῶν
̝ΌΑ΅ϧΓȱϵΐΝΖȱΐξȱΘχΑȱ
τικὸ γίγνεσθαι τῆς χώρας
ἐπ’ ἀγαθῷ ὅλων,
Α΅ϟ΅ǰȱΘΓϿΖȱȍΐΘΕϱΒΉΎ΅ΌΓΈφ·Ηȱ
ΘΓІȱ ̓Ήσυνεδριῶν. Ἀποστομωτικὴ
ἀπάντηση δίνει ὁ π. Θωμᾶς: «Ἡ
ὅπως
ἔπραξε
ὁ
ἀπόστολος
Παῦλος
στὴν πρώΑΓΙΖȎǯȱ̳ΑЗȱΈΏ΅ΈχȱϵΏΓȱΗΙΑνΆ΅ΏΏ΅ΑȱΗΘϠΖȱΔΓΏΉΐΎξΖȱπΔΕΎΏϛȱόΌΉΏ΅ΑȱΑΤȱπΔΆΣΏΓΙΑȱȱΘχΑȱΈϾΑ΅ΐφȱΘΓΙΖȱΎ΅ϠȱΘϲȱ
ἐπιστήμη δὲν εἶναι κάτι ποὺ ἔρχεται κόντρα στὴ θρησκεία.
τη
ἐκκλησία.
ΛΉΕφΗΉΖȱΘϛΖȱΈΐΓΎΕ΅Θϟ΅ΖǰȱΏϟ·ΓȱΐΓΕΣΊΓΑΘ΅ΑȱΘΤȱΩΚΌΓΔΓΏϟΘΉΙΐΣȱΘΓΙΖȱΗȂȱ΅ЁΘξΖȱΘϠΖȱΔΉΕΓΛνΖǯȱ̄ЁΘϲȱπΒΙΔΕΉὉ Θεὸς φωτίζει τοὺς ἐπιστήμονες, ποὺ βλέπουν τὰ πράγματα
Εὐελπιστοῦντες στὴν ἀνταπόκριση ὅλων
Α΅ȱΏΣΚΙΕ΅ǰȱΘϠΖȱΈΉΙΎΓΏϾΑΗΉΖȱǻϵΔΝΖȱΓϡȱΎΏΕΓΙΛϟΉΖǼȱΎ΅Ϡȱ
ΘΓІΗΉȱΘΤȱ·ΉΝΔΓΏΘΎΤȱΗΛνΈ΅ȱΘϛΖȱ̝ΌφΑ΅ΖȱΘΓІȱ̓ΉΕΎΏϛǯȱ
ἀπὸ μιὰν ἄλλη σκοπιά, ποὺ εἶναι βιολογικὴ καὶ ὑλική, ἐμεῖς
καὶ
τιθέμενοι στὴ διάθεσή σας γιὰ περαιτέρω
ΘχΑȱΈΓϟΎΗǯȱ̕ΘϠΖȱΐΣΛΉΖȱΎ΅ΘΤȱΘЗΑȱ̏Ή·΅ΕνΝΑȱΏǯΛǯȱΗΙΐ̍΅Ϡȱ΅ЁΘϲȱΘϲȱσΏΉ·΅ΑȱϵΏΓȱΓϡȱ̝ΌΑ΅ϧΓȱΈϱΒ΅ȱΘϛΖȱ̝ΌφΑ΅Ζǰȱ
τὰ βλέπουμε ἀπὸ μιὰν ἄλλη σκοπιά, πνευματική. Ὁ συνπληροφορίες,
ἀναμένουμε τὶς ἀπαντήσεις σας
ΐΉΘΉϧΛ΅ΑȱΎ΅ϠȱřŖŖŖȱΐνΘΓΎΓȱ̝ΌΑ΅ϧΓǯȱ
ΗΝΘΕϟ΅ȱΘϛΖȱΔ΅ΘΕϟΈΓΖǯȱ
δυασμὸς αὐτὸς ἔχει ἄριστα ἀποτελέσματα, πραγματοποιεῖ̄ЁΘχȱώΘ΅ΑȱψȱΉϢΎϱΑ΅ȱΘϛΖȱΔ΅ΘΕϟΈΓΖǰȱΔΓϿȱΉϨΛΉȱΗΘϲȱΑΓІȱ
καὶ διατελοῦμε μὲ τιμὴ καὶ θερμὴ προσευχή.
ται̝ΎϱΐǰȱϳȱΑνΓΖȱΘΓІȱΛΕΙΗΓІȱ΅ϢЗΑ΅ȱΗΘχΑȱ̝ΌφΑ΅ȱΉϨΛΉȱΗξȱ
μιὰ ἕνωση δυνάμεων. Ἐμεῖς ἀνοίγουμε δρόμο, γιὰ νὰ μᾶς
Ύ΅ϠȱΗΘχΑȱΎ΅ΕΈΣȱΘΓΙȱϳȱΎΣΌΉȱΑνΓΖȱΘϛΖȱ̝ΌφΑ΅ΖȱΔΓϿȱσΆ·΅ΑΉȱ
ΐΉ·ΣΏȱЀΔϱΏΜȱΘϲȱΈΐΓΎΕ΅ΘΎϲȱΔΓΏϟΘΉΙΐ΅ǰȱΔΓϿȱώΘ΅Αȱ
Γιὰ τὴν ἐπιτροπὴ
ἀκολουθήσουν καὶ οἱ ἄλλοι».
ΗΘχΑȱΊΝφǰȱ·ΤȱΑΤȱΎ΅Θ΅ΎΘφΗϙȱΘχΑȱΉЁΘΙΛϟ΅ȱΘΓΙǰȱΑΤȱΔΕ΅··ΤȱΘχΑȱΦΎΕϟΆΉ΅ǰȱΗϾΐΚΝΑ΅ȱΐȂȱρΑ΅ΑȱϳΕΗΐϲȱΘΓІȱ̓ΏΣΘΝΜαγδαληνὴ Κόκκορη
Ἀντώνης Μακατούνης, Σαββατιάτικο ἔνθετο
ΐ΅ΘΓΔΓφΗϙȱϵȱΘȱΌΉΝΕΓІΗΉȱΔΕΓΓΕΗΐϱȱΘΓΙǯȱ
Α΅ǰȱȍΦΕΗΘΓΎΕ΅Θϟ΅ȱΐΉΘȂȱΉЁΈΓΒϟ΅ΖȱΔΏφΌΓΙΖȎǰȱΈΏǯȱΑΤȱΎΙΒασίλειος Μπαμπίλης
τῆς «Δημοκρατίας» γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία (16/11/2013).

̕ΉΏϟΈ΅ȱȱȱř

̖̌̈̔̄̓̒̒̎̌̍̄̕ȱ̐̈̄
̕ΙΑνΛΉ΅ȱΦΔϲȱΘχȱΗΉΏǯȱŗ

Οἱ Πατέρες γιὰ̓ΕϱΗΎΏΗȱΗξȱΗΙΑΉΕ·΅Ηϟ΅
τὰ Χριστούγεννα

̒ȱ̕ΉΆ΅ΗΐЏΘ΅ΘΓΖǰȱ·ΓΕΘΣΊΓΑΘ΅ΖȱΘΓȱ·Ή·ΓΑϱΖȱΘΝΑȱŘŖȱ
Μέγας Ἀθανάσιος
ΛΕϱΑΝΑȱΘΖȱ΅ΕΛΉΕ΅ΘΎφΖȱΘΓΙȱΈ΅ΎΓΑϟ΅Ζǰȱ΅ΚνΕΝΗΉȱϱΏΓȱ
«Αὐτὸς
γὰρ (ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος)
ΘΓȱΐφΑ΅ȱΘΓΙȱ̌ΓΙΏϟΓΙȱΗΉȱΔΓΐ΅ΑΘΎνΖȱΉΔΗΎνΜΉΖȱΗΉȱΓΏϱἐνηνθρώπησεν
ἵνα ἡμεῖς θεοποιΎΏΕȱΘΑȱΉΔΎΕΣΘΉ΅ȱΘΖȱ̍νΑΙ΅ΖǰȱΉΔΗΎΉΔΘϱΐΉΑΓΖȱΉΑΓηθῶμεν.
Ἀνάγκη
γὰρ ἡμᾶς, λέγονΕϟΉΖǰȱΗΛΓΏΉϟ΅ǰȱΑΓΗΓΎΓΐΉϟ΅ǰȱΓΕΚ΅ΑΓΘΕΓΚΉϟ΅ǰȱΎǯΘǯΏǯȱ
τας
περὶ
τῆς
εἰς
ἡμᾶς
ἐπιφανείας
̄ΔΓΎΓΕϾΚΝΐ΅ȱΘΖȱΉΔΉΘΉϟΓΙȱ΅ΙΘφΖȱφΘ΅ΑȱΘ΅ȱΉ·Ύ΅ϟΑ΅ǰȱ
τοῦ
Σωτῆρος,
λέγειν
καὶ
περὶ τῆς
ΗΘΖȱŘŘȱ̌ΓΙΏϟΓΙǰȱΘΓΙȱΔΕЏΘΓΙȱΓΕΌϱΈΓΒΓΙȱΑ΅ΓϾȱΗΘΑȱνΕΐΓȱ
τῶν ἀνθρώπων ἀρχῆς, ἵνα γιΘΖȱ̖ΓΙΕΎΣΑ΅ǰȱΎΓΑΘΣȱΗΘȱΓΐЏΑΙΐȱΏϟΐΑȱΗΘ΅ȱΗϾΑΓΕ΅ȱ
γνώσκῃς ὅτι ἡ ἡμῶν αἰτία ἐκείνῳ
̄ΌΓΔϟ΅ΖȱΎ΅ȱ̕ΓΙΈΣΑǯȱ̒ȱΑ΅ϱΖȱ΅ΙΘϱΖȱΛΘϟΗΘΎΉȱΐΉȱνΒΓγέγονε πρόφασις τῆς καθόδου καὶ
Έ΅ȱΚϟΏΓΙȱΘΖȱΉΒΝΘΉΕΎφΖȱΉΕ΅ΔΓΗΘΓΏφΖȱ΅ΔϱȱΘΑȱ̄ΐΉΕἡμῶν παράβασις τοῦ Λόγου τὴν φιλανθρωπίαν ἐξεἡ
ΎφȱΎ΅ȱ΅ΚΉΕЏΌΎΉȱΗΘΓȱϱΑΓΐ΅ȱΘΓΙȱ̖ΐϟΓΙȱ̓ΕΓΈΕϱΐΓΙǯȱ
καλέσατο,
ὥστε καὶ εἰς ἡμᾶς φθάσαι καὶ φανῆναι τὸν
̖ΑȱΐνΕ΅ȱΘΝΑȱΉ·Ύ΅ΑϟΝΑȱΔ΅ΕΉΙΕνΌΎΉȱȱŘśΐΉΏφΖȱ΅ΐΉΚύριον
ἐν ἀνθρώποις. Ὁ θάνατος καὶ ἡ φθορὰ διὰ τὸν
ΕΎ΅ΑΎφȱΓΕΌϱΈΓΒȱΓΐΣΈ΅ǰȱΐΉȱΉΔΎΉΚ΅ΏφΖȱΘΓȱΈΉΙΌΙΑΘφȱ
συνόντα*
Λόγον ἐξηφανίζετο».
ΘΓΙȱΎνΑΘΕΓΙȱΉΒΝΘΉΕΎφΖȱΉΕ΅ΔΓΗΘΓΏφΖȱΔǯȱ̏΅ΕΘϟΑΓȱ̔ϟΘΗȱ
Ύ΅ȱΣΏΏΓΙΖȱΎΏΕΎΓϾΖȱΘΖȱ΅ΕΛΉΔΗΎΓΔφΖǯȱ
συνόντα = συνυπάρχοντα
̒ȱ̕ΉΆ΅ΗΐЏΘ΅ΘΓΖǰȱΎ΅Θ΅ΗΙ·ΎΑΐνΑΓΖǰȱΉΙΛ΅ΕϟΗΘΗΉȱ
ΘΓȱ̋ΉϱȱΎ΅ȱϱΏΓΙΖȱϱΗΓΙΖȱΘΓΑȱΆΓφΌΗ΅ΑȱΑ΅ȱΉΕ·΅ΗΘΉϟȱΗΘΓȱ
Μέγας Βασίλειος
ΛЏΕΓȱΘΖȱΉΒΝΘΉΕΎφΖȱΉΕ΅ΔΓΗΘΓΏφΖȱΔΉΕΗΗϱΘΉΕΓȱ΅ΔϱȱřŖȱ
«Μάγοι προσκυνοῦσι καὶ χριΛΕϱΑ΅ȱΎ΅ȱΘΓΙΖȱΔ΅ΕΉΎΣΏΉΗΉȱΑ΅ȱΗΙΑΉΛϟΗΓΙΑȱΑ΅ȱΔΕΓΗΉϾστιανοὶ συζητοῦσι πῶς ἐν σαρκὶ
ΛΓΑΘ΅ȱΎ΅ȱΑ΅ȱΗΙΐΔ΅ΕϟΗΘ΅ΑΘ΅ȱΗΘΓȱνΕ·ΓȱΘΖȱ̈ΎΎΏΗϟ΅Ζȱ
Θεὸς καὶ ποταπῇ* σαρκί· καὶ εἰ τέΗΘΓȱΛЏΕΓȱΘΖȱ΅ΚΕΎ΅ΑΎφΖȱΔΉϟΕΓΙǯȱ̈ΙΛ΅ΕϟΗΘΗΉȱΉΔϟΗΖȱ
λειος ἄνθρωπος ἢ ἀτελῶς ὁ προσΘΓΙΖȱΉΕΉϟΖȱΘΖȱΔΕΝΘϱ·ΓΑΖȱΚΙΏφΖȱΘΝΑȱ̖ΓΙΕΎΣΑ΅ȱ·΅ȱΘΓȱ
ληφθείς. Σιγάσθω τὰ περιττὰ ἐν
ΘΉΕΣΗΘΓȱΉΕ΅ΔΓΗΘΓΏΎϱȱνΕ·ΓȱΗΉȱΐ΅ȱΘϱΗΓȱ΅ΔΓΐ΅ΎΕΙΗΐνἐκκλησίᾳ Θεοῦ· δοξαζέσθω τὰ πεΑȱΎ΅ȱΈΙΗΔΕϱΗΘȱΔΉΕΓΛφȱΘΖȱ̍νΑΙ΅ΖǰȱϱΔΓΙȱΙΔΣΕΛΉȱ
πιστευμένα· μὴ περιεργαζέσθω τὰ
ΗΙΑΉΛφΖȱ΅ΑΓΐΆΕϟ΅ȱΎ΅ȱΓȱΎϱΗΐΓΖȱΙΔΓΚνΕΉǯȱ
σιωπώμενα. Οὐ γὰρ τοσοῦτον οὐρανοῦ καὶ γῆς σύστασις καὶ θαλάσσης καὶ ἀέρος καὶ τῶν
μεγίστων στοιχείων ἡ γένεσις καί, εἴ τι καταχθόνιον,
τὴν δύναμιν παρίστησι τοῦ Θεοῦ Λόγου, ὅσον ἡ περὶ
τὴν ἐνανθρώπησιν οἰκονομία καὶ ἡ πρὸς τὸ ταπεινὸν
καὶ ἀσθενὲς τῆς ἀνθρωπότητος συγκατάβασις».

τίζων̽ȱ̇ΓϟΎΗȱΎ΅ϠȱΘΤȱΐνΏȱΘϛΖȱ̈ǯ̙ǯ̈ǯȱΊЗΑΘΉΖȱΎ΅ΌΐΉπτωχεύει· πτωχεύει γὰρ τὴν ἐμὴν σάρκα, ἵν’ ἐγὼ ΗΙΑΉΕ·΅Ηϟ΅ȱΎ΅ϠȱΉǼȱ·ΤȱΘχΑȱΎΓΑΓΘΎχȱϴΕ·ΣΑΝΗȱΘϛΖȱΛЏΜέγας Φώτιος
ΕΑЗΖȱΐνΗ΅ȱΗΘϠΖȱΩΌΏΉΖȱΗΙΑΌϛΎΉΖȱΔΓϿȱπΔνΚΉΕΉȱΗΘχΑȱ
πλουτήσω τὴν αὐτοῦ θεότητα. Καὶ ὁ πλήρης κε- Ε΅Ζȱΐ΅ΖǰȱΑΤȱσΏΌΓΙΑȱΗξȱΩΐΉΗȱπΔΎΓΑΝΑϟ΅ȱΐ΅Ίϟȱΐ΅Ζȱ·Τȱ
«Ὁ γὰρ τοῦ Πατρὸς ἐνυπόσταΛЏΕ΅ȱΐ΅Ζȱψȱπ·ΎΏΐ΅ΘΎχȱΘ΅ΎΘΎχȱΘЗΑȱΔΓΏΘΎЗΑȱΐ΅Ζȱ
νοῦται…
ἵνα ἐγὼ τῆς ἐκείνου μεταλάβω πληρώσεως». ΘχΑȱΦΑΘ΅ΏΏ΅·χȱΦΔϱΜΉΝΑȱΎ΅ϠȱΘχΑȱΎ΅ΏϾΘΉΕȱϴΕ·ΣΑΝΗȱ
τος Λόγος οὐ τῆς οἰκείας ἐξιστάμεΦΏΏΤȱΎ΅ϠȱψȱȱΦΗϾΑΉΘȱΔΕ΅ΎΘΎχȱϵΏΝΑȱΗΛΉΈϲΑȱΘЗΑȱοΏΏφΘϛΖȱΎΓΑϛΖȱΗΙ·ΎΉΑΘΕЏΗΉΝΖȱΎ΅ϠȱΘχΑȱЀΔΓΆΓΏχȱΔΕϲΖȱΗΙΊφΤοίνυν = λοιπόν.
νος* οὐσίας, οὐδ’ εἰς αὐτὴν τὴν
ΘΗȱΘЗΑȱΦΑ΅·Ύ΅ϟΝΑȱΔΕΓΘΣΗΉΝΑǯȱ
ΑΝΑȱΔΓΏΘЗΑǰȱΦΔΉΙΌϾΑΓΐΉȱ·ΤȱΐΤȱΚΓΕΤȱΦΎϱΐȱσΎΎΏτὸ εὖ εἶναι = τὴν καλὴ ὕπαρξη.
σάρκα τρεπόμενος (τοῦτο γὰρ καὶ
̈ϨΑ΅ȱΦΗΚ΅ΏЗΖȱΆνΆ΅ΓȱϵΘǰȱσΘΗȱϵΔΝΖȱσΛΓΙΑȱΗφΐΉΗȱΔΕϲΖȱΘϠΖȱЀ·ΉϧΖȱΈΙΑΣΐΉΖȱΘΓІȱΘϱΔΓΙǰȱϳΐΣΈΉΖȱΎ΅ϠȱΔΕΓτῇ
ἀνθρωπίνῃ φύσει ἐπιζήμιον, καὶ
ΗΝΔΎϱΘΘΉΖǰȱΎ΅ϠȱΘϠΖȱΔΕΓΗΎ΅ΏΓІΐΉȱΗξȱΗΙΑΉΕ·΅Ηϟ΅ȱΔΕϲΖȱ
Ε΅ȱΘΤȱΔΓΏΘΎΤȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΎΤȱΈΕЏΐΉΑ΅ȱΗΘχΑȱΛЏΕ΅ȱΐ΅Ζǰȱ
Ἰωάννης Χρυσόστομος
τῆς θείας οὐσίας ὕβρις εἰς ἔσχατον
ΈΐΓΙΕ·ϟ΅ȱοΑϲΖȱΦΒϱΔΗΘΓΙȱΎ΅ϠȱΈΙΑ΅ΐΎΓІȱΔΓΏΘΎΓІȱ ΦΎϱΐȱΎ΅ϠȱψȱοΑΓΔΓϟΗȱΎ΅ϠȱΈΕ΅ΗΘΕΓΔΓϟΗȱϵΏΝΑȱΘЗΑȱ
«Ἐκπλήττει γάρ με τὸ θαῦμα. Ὁ
ἥκουσα*), ἀλλ’ ἑκάτερον τῶν συΚΓΕνΝΖȱ·ΤȱΘχΑȱΎ΅ΏϾΘΉΕȱΦΑΘΐΉΘЏΔΗȱΘϛΖȱΈΉΑϛΖȱΎ΅- ΐΎΕЗΑȱΔΓΏΘΎЗΑȱΈΙΑΣΐΉΝΑȱΉϨΑ΅ȱΦΑ΅ΐΚϟΆΓΏΓȱπΤΑȱΌΤȱ
Παλαιὸς ἡμερῶν παιδίον γέγονεν,
νελθόντων εἰς ἕνωσιν ἀδιαίρετον
Θ΅ΗΘΣΗΉΝΖȱΔΓϿȱΈνΕΛΉΘ΅ȱΗφΐΉΕ΅ȱψȱΛЏΕ΅ȱΐ΅Ζǯȱ
σΛΉȱΔΕ΅ΎΘΎΤȱΦΔΓΘΉΏνΗΐ΅Θ΅ǯȱ̽ȱΗΙΑΉΕ·΅Ηϟ΅ȱϵΐΝΖȱΎ΅Ϡȱ
ὁ ἐπὶ θρόνου ὑψηλοῦ καὶ ἐπηρμέἀσύγχυτον».
̽ȱΐχȱΦΑΘ΅ΔϱΎΕΗȱΘЗΑȱΔΉΕΗΗΓΘνΕΝΑȱϡΎ΅ΑЗΑȱΎ΅ϠȱΘ- φυλάττει
ψȱοΑΓΔΓϟΗȱΉϨΑ΅ȱВΚΉΏΐЏΘΉΕȱΦΔϲȱΘϠΖȱΐΉΐΓΑΝΐνΑΉΖȱ
νου καθήμενος ἐν φάτνῃ τίθεται, ὁ ΔΕΓΗΔΣΌΉΉΖǯȱ
οὐκ ἐξιστάμενος = χωρὶς νὰ ἐξέρχεται.
ΐϟΝΑȱΎ΅ΘΤȱΘȂȱΩΏΏ΅ȱΗΙΐΔΓΏΘЗΑȱΐ΅ΖȱΗΘχΑȱΦΑΣ·ΎȱΘЗΑȱ
ἀναφὴς* καὶ ἁπλοῦς καὶ ἀσύνθετος
ἥκουσα
= ποὺ ἔχει φτάσει (ρ. ἥκω).
Ύ΅ΕЗΑȱΎ΅ϠȱΗΘϠΖȱπΔ΅ΑΉΏΐΐνΑΉΖȱπΎΎΏφΗΉΖȱΐ΅ΖȱόΈȱΦΔϲȱ
̏ξȱΘχΑȱπΏΔϟΈ΅ȱϵΘȱ΅ЁΘχΑȱΘχΑȱΚΓΕΤȱψȱΔΕϱΗΎΏΗφȱΐ΅Ζȱ
καὶ
ἀσώματος
χερσὶν
ἀνθρωπίναις
ΘϲȱŗşŜŜȱǻΐξȱΘχΑȱ̇΅ΎφΕΙΒȱΘЗΑȱ̐νΝΑȱ̳ΔΗΘΐϱΑΝΑǼȱσΈΝ- ΅ЁΘχȱΌΤȱΉЂΕϙȱΉЁφΎΓ΅ȱИΘ΅ȱΎ΅ϠȱΌΤȱΘϾΛϙȱΉЁΕϾΘΉΕΖȱΦΔΓἑλίσσεται, ὁ τὰ τῆς ἁμαρτίας δια- ΈΓΛϛΖȱΎ΅ϠȱΦΑΘ΅ΔΓΎΕϟΗΉΝΖǰȱΉϥΐ΅ΗΘΉȱΗΘχΑȱΈΣΌΉΗȱϵΏΝΑȱ
Μάξιμος
ΗΉȱΘχΑȱΉЁΎ΅Εϟ΅ȱΗξȱΦΑϟΎ΅ΑΓΙΖȱ·ΤȱΘϲȱΎ΅ΏϲȱΎ΅ϠȱΦΎ΅ΘΣΏσπῶν
δεσμὰ σπαργάνοις ἐμπλέκε- ·ΤȱΘϲȱΎΓΑϲȱΎ΅ΏϲȱΎ΅ϠȱΗκΖȱΔΉΕΐνΑΓΐΉǯȱ
ΏΏΓΙΖȱΔΓΏΘΎΓϿΖȱΑΤȱϳΈ·φΗΓΙΑȱΘϲΑȱΘϱΔΓȱΗΘχΑȱΦΌΏϱ«Διὰ γὰρ τὸν Χριστὸν, ἤγουν* τὸ κατὰ Χριστὸν μυται,
ἐπειδὴ τοῦτο θέλει. Θέλει γὰρ τὴν ἀτιμίαν ποιῆσαι στήριον, πάντες οἱ αἰῶνες, καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς τοῖς αἰῶσιν
ΘΘ΅ǰȱΗΘχΑȱЀΔΉΕΛΕνΝΗȱΎ΅ϠȱΗΛΉΈϲΑȱΗΘχΑȱΛΕΉΝΎΓΔϟ΅ǰȱΐξȱ
τὴν ἀδοξίαν ἐνδῦσαι δόξαν, τὸν τῆς ὕβρεως ἐν Χριστῷ τὴν ἀρχὴν
τιμήν,
̽ȱ̇ΓΎΓІΗ΅ȱ̳ΔΘΕΓΔχȱΘϛΖȱ̈ǯ̙ǯ̈ǯȱ
ΦΔΓΘνΏΉΗΐ΅ȱΑΤȱЀΔΓΚνΕΝΐΉȱϵΏΓǰȱΑΤȱπΎΔΓϛΘ΅ȱψȱΈΐϱτοῦ εἶναι καὶ τὸ τέλος εἰλήφασιν*».
ἀρετῆς
δεῖξαι τρόπον. Ὅθεν ὑπέρχεται* τὸ ἐμὸν
ὅρον
Η΅ȱΔΉΕΓΙΗϟ΅ȱΎ΅ϠȱΑΤȱΎ΅Θ΅ΕΕ΅ΎЏΑΉΘ΅ȱΈΉΌΑЗΖȱΘϲȱΎІΕΓΖȱ
ἤγουν = δηλαδή.
ἵνα ἐγὼ χωρήσω τὸν αὐτοῦ Λόγον· καὶ λαβὼν
σῶμα,
ΘϛΖȱΛЏΕ΅Ζȱΐ΅ΖǰȱΘχΑȱГΕ΅ȱΦΎΕΆЗΖȱΔΓϿȱπΎΎΕΉΐΓІΑȱΘϱΗ΅ȱ
εἰλήφασιν = ἔχουν λάβει.
ἐμὴν σάρκα, δίδωσί μοι τὸ Πνεῦμα αὐτοῦ, ἵνα μὲ
τὴν
πΌΑΎΣȱΐ΅ΖȱΊΘφΐ΅Θ΅ȱΎ΅ϠȱΓϡȱΦΑ΅Θ΅ΕΣΒΉΖȱ΅ЁΒΣΑΓΑΘ΅ȱ
̖ΕϱΔΓΖȱ̇ΕΣΗΉΝΖȱ
διασώσῃ.
Ἐπειδὴ γὰρ ἀπατηθεὶς ὁ ἄνθρωπος ὄργανον
ΗΘϠΖȱ·ϾΕΝȱΐ΅ΖȱΛЗΕΉΖǯȱ
̆΅ȱΑ΅ȱΈΕΙΌΉϟȱΎ΅ȱΑ΅ȱΔΕΓΎϱΜΉȱνΑ΅ȱΑνΓȱ΅Α΅·ΉΑΑΘΓρηγόριος Παλαμὰς
̳ΔΉΈφǰȱΏΓΔϱΑǰȱΗΙΑ΅ΗΌ΅Αϱΐ΅ΗΘΉȱΘχΑȱΔΓΏΘΎφȱΐ΅Ζȱ
γέγονεν
τοῦ διαβόλου, διὰ τοῦτο αὐτὸν τὸν ὑποσκελι- ΎϱȱΎ΅ȱ΅·ΝΑΗΘΎϱȱΎΓΑΝΑΎΓΔΓΏΘΎϱȱΎϟΑΐ΅ȱΛΕΉΣΊΉ«Διὰ τοῦτο οὐ χειρὶ μόνον ὁ ΔεΉЁΌϾΑȱΎ΅ϠȱπΔΉΈχȱȍΓϡȱΎ΅ΕΓϠȱΓЁȱΐΉΑΉΘΓϟȎǰȱΌΉΝΕφΗ΅ΐΉȱ
σθέντα
ἔμψυχον ἀνελάμβανε ναόν, ἵνα διὰ τὴν πρὸς Θ΅ȱΓȱΎ΅ΌνΑ΅Ζȱΐ΅ΖǱ σπότης ἀνακαινίζει παραδόξως
ΦΑ΅·Ύ΅ϟ΅ȱΘχΑȱΔΕ΅·ΐ΅ΘΓΔΓϟΗȱ·ΉΑΎϛΖȱΗΙ·ΎΉΑΘΕЏΗΉτὸν
πεποιηκότα συνάφειαν ἐκ τῆς τοῦ διαβόλου αὐτὸν
ŗǼȱ̐΅ȱΆΣΏΉȱΗ΅ΑȱΎνΑΘΕΓȱΘΖȱΊΝφΖȱΘΓΙȱΎ΅ȱΘΝΑȱΉΑΈ΅αὐτόν, ἀλλὰ καὶ κατέχει τοῦτον
ΝΖȱϵΏΝΑȱΘЗΑȱπΑΈ΅ΚΉΕΓΐνΑΝΑȱΘχΑȱ̍ΙΕ΅ΎχȱŗŚȱ͞ΎΘΝΆΕϟἀποστήσῃ
συνηθείας. Ὅμως καὶ ἄνθρωπος γινόμενος ΚΉΕϱΑΘΝΑȱΘΓΙȱΘΓȱΔΕϱΗΝΔΓȱΘΓΙȱ̋Ή΅ΑΌΕЏΔΓΙȱΎ΅ȱ̕ΝΘφπαρ’ ἑαυτῷ, οὐκ ἀναλαβόμενος μόΓΙȱΎ΅ϠȱГΕ΅ȱŗŗȱΔǯΐǯȱΗΘχΑȱΚΏϱΒΉΑȱ΅ϥΌΓΙΗ΅ȱΘЗΑȱ̳ΔΣΏΒΉοὐχ
ὡς ἄνθρωπος τίκτεται, ἀλλ’ ὡς Θεὸς γεννᾶται».
Ε΅ȱΐ΅Ζȱ̙ΕΗΘΓϾǰȱΛΝΕϟΖȱΉΔΚΙΏΣΒΉΖȱΎ΅ȱΔ΅Ε΅ΌΕΗΎΉΙνον καὶ τοῦ πτώματος τὴν ἀνθρωΝΑǰȱ̉φΑΝΑΓΖȱřǰȱΆȂȱϷΕǯǰȱΔΕϲΖȱΦΔϲȱΎΓΑΓІȱπΒνΘ΅ΗȱΘϛΖȱϵΏΖȱ
ὁ ἀναφὴς (ἀ + ἁφή ) = ὁ ἀνέγγιχτος.
ΘΎνΖȱΉΒ΅ΕΘφΗΉΖǯȱ πίνην ἐξάρας* φύσιν, ἀλλὰ καὶ πεΔΓΕΉϟ΅ΖȱΘΓІȱσΌΑΓΙΖȱΎ΅ϠȱΘϛΖȱΎΓΑΝΑϟ΅ΖȱΎ΅ϠȱΘχΑȱΏφΜȱΦΔΓὑπέρχεται = ἔρχεται κάτω ἀπό.
ŘǼȱ̐΅ȱΔΕΓΗΔ΅ΌΉϟȱΗΙΑΉΛЏΖȱΑ΅ȱΆЏΑΉȱΘΑȱ΅·΅ΔΘΎφȱ
ριβαλλόμενος ἀφράστως καὶ συναΚΣΗΉΝΖȱΔΉΕϠȱΘΓІȱΔΕ΅ΎΘνΓΙǯȱȱ
ΊΝφȱΎ΅ȱΔΓΏΘΉϟ΅ȱΘΓΙȱ̙ΕΗΘΓϾǰȱϱΔΝΖȱΘΑȱΆϟΝΗ΅ΑȱΓȱ̰·φθεὶς ἀδιαιρέτως ταύτῃ καὶ τεχθεὶς
̆Ȃȱ΅ЁΘϱǰȱΔ΅Ε΅Ύ΅ΏΓІΐΉȱϵΏΉΖȱΘϠΖȱπΑΈ΅ΚΉΕϱΐΉΑΉΖȱοΏΏΓϟȱΐ΅ΖȱφȱΘΓΙΏΣΛΗΘΓΑȱΑ΅ȱΆΕϟΗΎΉΘ΅ȱΗΙΑΉΛЏΖȱΗΘΑȱΓΈϱȱ
Ἰωάννης Δαμασκηνὸς
ποταπῇ = τιποτένια.
Θεὸς
ὁμοῦ
καὶ
ἄνθρωπος,
ἐκ γυναικὸς μέν, ἵνα τὴν παρ’
ΑΓΓΕΌϱΈΓΒΉΖȱΈΐΓΎΕ΅ΘΎξΖȱΔΓΏΘΎξΖȱΈΙΑΣΐΉΖǰȱΔΓϿȱΌνΘΖȱΐΉΘ΅ΑΓϟ΅Ζȱ
«Ἐχορήγησέ τε (ἡ Θεοτόκος) τῷ αὐτοῦ
πλασθεῖσαν
καὶ
τῇ
τοῦ πονηροῦ συμβουλῇ κλαΏΓΙΑȱΑΤȱπΕ·΅ΗΘΓІΑǱȱ΅Ǽȱ·ΤȱΘϲȱΗΉΆ΅ΗΐϲȱΘΓІȱΦΑΌΕЏΔΓΙȱ
řǼȱ̐΅ȱΜΣΛΑΉȱΗΙΑΉΛЏΖȱΗΘΓȱΓΎΓ·ΉΑΉ΅ΎϱǰȱΚΏΎϱȱφȱΉΕκτίστῃ τὸ κτισθῆναι καὶ τῷ πλάστῃ πεῖσαν
ἀναλάβηται
φύσιν,
ἐκ παρθένου δὲ ταύτης, ἵνα
Γρηγόριος Θεολόγος
Ύ΅ϠȱΘΓІȱΔΉΕΆΣΏΏΓΑΘΓΖǰȱΆǼȱ·ΤȱΘχΑȱΔΕΓΗΘ΅Ηϟ΅ȱΘΓІȱοΏΏ·΅Η΅ΎϱȱΘΓΙȱΔΉΕΆΣΏΏΓΑȱΑ΅ȱΆΕϟΗΎΉȱΎ΅ȱΣΏΏΓΙΖȱΔΓΙȱΆ΅τὸ πλασθῆναι καὶ τῷ Υἱῷ τοῦ Θεοῦ καινὸν
ποιήσῃ
τὸν
ἄνθρωπον».
ΑΗΐΓІȱΦΔϲȱπΗΝΘΉΕΎΓϿΖȱΎ΅ϠȱπΒΝΘΉΕΎΓϿΖȱΎΑΈϾΑΓΙΖǰȱ·Ǽȱ
«Τοίνυν* ἑορτάζωμεν μὴ πανηκαὶ Θεῷ τὸ σαρκωθῆναι καὶ ἀνθρωἐξάρας = ἀφοῦ ἐξύψωσε.
·ΤȱΘχΑȱΈΐΓΎΕ΅ΘΎχȱΈΉϾΕΙΑΗǰȱΈǼȱ·ΤȱΘχΑȱΎΓΑΝΑΎχȱ
γυρικῶς ἀλλὰ θεϊκῶς, μὴ κοσμικῶς
̕ΙΑνΛΉ΅ȱΗΘχȱΗΉΏǯȱŚ
πισθῆναι. Ἐνηνθρώπησε δὲ ὁ Υἱὸς
ἀλλ’ ὑπερκοσμίως· μὴ τὰ ἡμέτερα
τοῦ Θεοῦ, ἵν’ ἐφ’ ᾧπερ* ἐποίησε τὸν
Νικόλαος Καβάσιλας
ἀλλὰ τὰ τοῦ ἡμετέρου, μᾶλλον δὲ
ἄνθρωπον, πάλιν αὐτῷ χαρίσηται·
«Καὶ
γὰρ
διὰ
τὸν καινὸν ἄνθρωπον ἀνθρώπου φύτὰ τοῦ δεσπότου· μὴ τὰ τῆς ἀσθεἐποίησε γὰρ αὐτὸν κατ’ εἰκόνα
̕ΙΑνΛΉ΅ȱΦΔϲȱΘχȱΗΉΏǯȱŗ
νείας ἀλλὰ τὰ τῆς ἰατρείας· μὴ τὰ ἑαυτοῦ, νοερὸν καὶ αὐτεξούσιον, καὶ καθ’ ὁμοίωσιν, σις συνέστη* τὸ ἐξ ἀρχῆς· καὶ νοῦς καὶ ἐπιθυμία πρὸς
τῆς πλάσεως ἀλλὰ τὰ τῆς ἀναπλά- ἤτοι* ἐν ἀρεταῖς τέλειον, ὡς ἐφικτὸν* ἀνθρώπου φύ- ἐκεῖνον κατεσκευάσθη· καὶ λογισμὸν ἐλάβομεν, ἵνα
ΘϱΖǰȱΘΖȱ΅ΕΉΘφΖȱΎ΅ȱΘΖȱ΅ΑΈΕΉϟ΅ΖȱΘȱΑΉΓΉΏΏ΅ΈϟΘΎȱΎΓΙΒφȱΐ΅ΖȱΐνΗ΅ȱΗΘΑȱΉΏΉϾΌΉΕǰȱΈϟΎ΅ǰȱΈΐΓΎΕ΅ΘΎφǰȱΉΕτὸν Χριστὸν γινώσκωμεν· ἐπιθυμίαν, ἵνα πρὸς ἐκεῖνον
σεως. Δι’ ἡμᾶς γενόμενος ὕστερον, ΓΘ΅ΒϟΘΉΖȱΎ΅ȱϱΏΓȱΓȱΏΗΘνΖǲȱ̄ΙΘϱȱΘΓȱνΛΓΙΐΉȱΎΣΑΉȱΔΓΏσει».
ΘΓΔΓΑΕΣǰȱΗΘΑȱΌνΗȱΘΖȱΓΕΌϱΈΓΒΖȱΎΓΑΝΑΎϱΘΘΓΖȱΘΓȱ
ΑΎφǰȱ΅·΅ΔΘΎφȱΎ΅ȱ΅ΏΏΏΓΆΓΌΘΎφȱΉΏΏΑΓΕΌϱΈΓΒȱ
τρέχωμεν·
μνήμην ἔχομεν, ἵν’ ἐκεῖνον φέρωμεν, ἐπεὶ
ἵνα τὸ εἶναι διδοὺς καὶ τὸ εὖ εἶναι χαρίσηται· μᾶλλον ΏνΖȱΚΓΕνΖȱΎ΅ȱΗΛΉΈϱΑȱΗΉȱΘϟΔΓΘΉȱΈΉΑȱΐ΅ΖȱΝΚνΏΗΉǯȱ̖ΓȱΔΓἐφ’ ᾧπερ* = μὲ ὅποιον ἀκριβῶς ὅρο.
ΉΘΗΌΉΏΎϱȱΉ·Џȱΐ΅ΖȱΎ΅ȱΗΘΑȱΌνΗȱΘΖȱΈϟΎ΅ΖȱΔΓΏΘΉϟΊΝφȱΎ΅ȱΔΓΏΘΉϟ΅ǯȱ
καὶ
δημιουργημένοις
αὐτὸς ἀρχέτυπον ἦν».
δέ, ῥεύσαντας ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ εὖ εἶναι διὰ κακίαν, πρὸς ΏΙΈϾΑ΅ΐΓȱΎ΅ȱΔΓΏΙΉΌΑΎϱȱΎ΅ΎϱȱΈΉΑȱΗΎΣΊΉΘ΅ȱ΅ΔϱȱΘ΅ȱ
ἤτοι = δηλαδή.
̖ΓȱΔЏΖȱΓΕ·΅ΑЏΑΉΘ΅ȱνΑ΅ȱΘνΘΓΓȱΎϟΑΐ΅ȱΘΓȱνΛΓΐΉȱ΅Α΅΅ΖȱΘΓΑȱ΅ΙΘ΅ΕΛΗΐϱȱΘΖȱΉΒΓΙΗϟ΅Ζǯȱ
συνέστη
=
συστάθηκε.
αὐτὸ πάλιν ἐπαναγάγῃ διὰ σαρκώσεως… Καὶ ὁ πλου- ΅ΛΓΙ·ΣΗΐ΅Θ΅ǯȱ͍ȱΐΣΏΏΓΑȱΘΓȱϟΈΓȱΎ΅ΐΣȱΚΓΕΣȱΉΔΈЏὡς ἐφικτόν = ὅσον εἶναι ἐφικτό.
̓ΓΏΏΓϟǰȱΐΣΏΗΘ΅ǰȱΓȱΔΓȱ΅Δ΅ΗϱΈΓΒΓǰȱΐΏΓϾΑȱ·΅ȱ ΎΉȱΘνΘΓΉΖȱΔΓΏΙΣΑΌΕΝΔΉΖȱΗΙ·ΎΉΑΘΕЏΗΉΖǰȱ·΅ȱΑ΅ȱΔΉ- ΚνΕΉȱΔΓΏΏνΖȱΚΓΕνΖǯȱ̆΅ȱΎ΅ΏϾΘΉΕȱΐΣΏΗΘ΅ȱΉΑΐνΕΝΗȱ
΅ΔϱΘΓΐȱΎ΅ȱΕ΅·Έ΅ϟ΅ȱΔ΅Ε΅ΎΐφȱΎ΅ȱ·΅ȱΘΉΏΉΝΐϱȱΘΓΙȱ ΘϾΛΉȱΘΓΑȱ΅ΔΓΔΕΓΗ΅Α΅ΘΓΏΗΐϱȱΘΓΙȱΏ΅ΓϾǯȱ
ϱΏΝΑȱΘΓȱΉΔ΅Α΅Ώ΅ΐΆΣΑΓΙΐΉȱΎ΅ȱΗΘΓȱΚϾΏΏΓȱ΅ΙΘϱȱΗΉȱΒΉΎϾΎΏΓΙȱΘΓΙȱΉΏΏΑΓΕΌϱΈΓΒΓΙȱΔΓΏΘΗΐΓϾǯȱ̄ΑǰȱΐΣΏΗΘ΅ǰȱ
̍ΣΘȱΣΏΏΓȱΔΕνΔΉȱΑ΅ȱΎΣΑΓΙΐΉǰȱΔΓȱΆ΅ΌϾǰȱΔΓȱΗΘ΅ΌΉΕϱȱ ΛΝΕΗΘφȱΗΘφΏȱΐΉȱΘΓΑȱΘϟΘΏΓȱȍ̖ΕϱΔΓΖȱ̇ΕΣΗΉΝΖȎǯ
ΏΣΆΉȱΎ΅ΑΉϟΖȱΙΔϱΜȱΘΓΙȱϱΘȱϱΏ΅ȱϱΗ΅ȱΗΙΐΆ΅ϟΑΓΙΑȱΗΘȱ Ύ΅ȱΔΓȱΓΕ·΅ΑΝΐνΑΓǯȱ̍ΣΘȱΔΓΙȱΘΓȱνΎ΅Α΅ΑȱΓȱ̄ΔϱΗΘΓΏΓǰȱ
̅ΉΆ΅ϟΝΖǰȱ·΅ȱΑ΅ȱΔΉΘϾΛΉȱΐ΅ȱΘνΘΓ΅ȱ΅Α΅·ΉΑΑΘΎφȱ
ΛЏΕ΅ȱΐ΅ΖȱΎ΅ȱΗΘΖȱΣΏΏΉΖȱ΅ΑΌΕЏΔΑΉΖȱΎΓΑΝΑϟΉΖȱνΛΓΙΑȱ Γȱ̓΅ΘνΕΉΖȱΘΖȱ̈ΎΎΏΗϟ΅ΖǰȱΓȱ̺ΏΏΑΉΖȱΎ΅ΘΣȱΘΑȱΘΓΙΕΎΓ- ΔΕΓΗΔΣΌΉ΅ǰȱΈΉΑȱΚΘΣΑΓΙΑȱΐϱΑΓΑȱΘ΅ȱΗΛνΈ΅ȱΈΕΣΗΉΝΖǰȱ
Κυριακή 3 Νοεμβρίου
2013 ἦταν ἡ πρώτη Κυριακή, ποὺ ἄνοιξαν τὰ
καὶ στὴν κατανομὴ κονδυὰ στοιχεῖα ποὺ ἔδωσε στὴν δημοσιό- φοφορίες), ὅσο
ΔΕΓ·Ε΅ΐΐ΅ΘΗΌΉϟȱφΈȱ΅ΔϱȱΎ΅ΕϱȱΎ΅ȱΉΒΉΏϟΗΗΓΑΘ΅ȱΗϾΐΎΕ΅Θϟ΅ȱΎȱϱΏΓȱΓȱ΅ΑΘΗΘ΅Η΅ΎΓϟǰȱ·Ȃȱ΅ΙΘϱȱΎ΅ȱΔνΘΙΛ΅Αǯȱ
ϱΗΓȱΎ΅ΏΣȱΎ΅ȱ΅ΑȱΉϟΑ΅ȱ΅ΙΘΣǯȱ̙ΕΉΣΊΓΑΘ΅ȱΎ΅ȱ΅Α΅·ΉΑκαταστήματα,
σύμφωνα
μὲ σχετικὴ νομοθετικὴ ῥύθμιση. Καὶ μολολίων
ἀπὸ
τὸν
Εὐρωπαϊκὸ
προϋπολογισμό,
τητα
ἡ
Ἐθνική
Στατιστικὴ
ὙπηρεΚΝΑ΅ȱΐΉȱΔΕΓΈ΅·Ή·Ε΅ΐΐνΑΓȱΗΛνΈΓȱΔΕΓΖȱΉΒ΅ΚΣΑΗȱ
ΑΐνΑΓȱΔΑΉΙΐ΅ΘΎΣȱΎ΅ȱΎ΅ΏΏΉΕ·ΐνΑΓȱΎΓΑΝΑΎΣȱΔνότι
ἡ
κυβέρνηση
προέβη
σ’ αὐτὴν τὴν ἀντιλαϊκὴ –τουλάχιστον–
καθὼς
βέβαια
καὶ
γιὰ
τὶς
ποσοστώσεις
σία
(2012)
κατέδειξαν
ὅτι
ἡ
Ἑλλὰς
ΎΣΌΉȱΉΏΏΑΎΓϾǰȱΓΕΌΓΈϱΒΓΙȱΎ΅ȱ·ΉΑΎΣȱΎΣΌΉȱ΅ΑΌΕΝΔΗΘΓϟǰȱΘϟΐΓȱΎ΅ȱΈϟΎ΅Γȱ΅·ΝΑΗΘνΖǰȱ·΅ȱΑ΅ȱ΅Α΅ΏΣΆΓΙΑȱΐ΅ȱ
ῥύθμιση,
ἱκανοποιῶντας
τὶς
ἐπιθυμίες
τῶν τροϊκανῶν καὶ ὄχι μόνον, μεγάλο
στὴν
ἐκπροσώπηση
τῶν
κρατῶν-μελῶν
ἔχει
πλέον
εἰσέλθει
στὴν
ὁδὸ
τοῦ
νεκροΗΘΎΓϾȱΗΘΓΛΉϟΓΙȱΎ΅ȱΔΕΓΖȱΉΔΎΕΣΘΗȱΘΖȱΑΉΓΘ΅ΒΎφΖȱ
ΘνΘΓ΅ȱΔΕΝΘΓΆΓΙΏϟ΅ǰȱЏΗΘΉȱΑ΅ȱΔΕ΅·ΐ΅ΘΓΔΓΌΉϟȱΘΓȱΎΓκομμάτι
τοῦ
ἐμπορικοῦ
κόσμου
καὶ
τοῦ
λαοῦ ἀντιστάθηκαν.
στὰ
κέντρα
λήψεως
τῶν
ἀποφάσεων
καὶ
ταφείου,
ἀφοῦ
γιὰ
πρώτη
φορὰ
ἀπὸ
τὸ
ΉΐΔΓΕΓΎΉΑΘΕΎφΖȱΔ΅ΑΘΓΎΕ΅ΘΓΕϟ΅ΖǰȱΘϱΘΉȱΐΔΓΕΉϟȱΉϾΎΓΏ΅ȱ
ΑϱȱϱΕ΅ΐ΅ǰȱΔΓΙȱΉϟΑ΅ȱȱΈΣΗΝΗȱΘΖȱΚΏΘΣΘΖȱΔ΅ΘΕϟΈΓΖȱ
Τὰ
καταστήματα
ἄνοιξαν,
ὅπου
αὐτό
συνέβη, ἀλλὰ ἡ προσέλευση δὲν
τὴν
στελέχωση
τῶν
Εὐρω1921
οἱ
γεννήσεις
κατῆλ
Α΅ȱΈΎ΅ΓΏΓ·φΗΉȱΘΑȱ΅Δ΅ΗϱΈΓΒȱ΅ΙΘφȱ΅ΑΘϟΏΜȱΎ΅ȱ
ΐ΅ΖȱΎ΅ȱȱΗΝΘΕϟ΅ȱϱΏΝΑȱΎ΅ȱΈ΅ΘνΕΝΖȱΘΝΑȱΑνΝΑȱΐ΅Ζǯ
ὑπῆρξε
ἡ
ἀναμενόμενη.
Σύμφωνα
μὲ
στοιχεῖα,
7/10 ἐμπορικοὺς συλλόγους
παϊκῶν Ὀργανισμῶν.
θαν στὶς 100.371 (ἀπὸ τὶς
Α΅ȱΔ΅Ε΅ΘΌΉϟȱ΅ΔϱȱΎΣΌΉȱΔΕΓΗΔΣΌΉ΅ȱ·΅ȱΓΔΓ΅ΈφΔΓ̄ΖȱΐΑȱΗΛΙΕΗΘΉϟȱΎΣΔΓΓΖȱϱΘȱΈΉΑȱΙΔΣΕΛΓΙΑȱΔ΅ȱΘνδὲν
πρότειναν
τὸ
ἄνοιγμα
τῶν
καταστημάτων
τὴν
Κυριακὴ καὶ τελικὰ ἄνοιΚαὶ ἐνῶ ὁ νόμιμος
ὁποῖες 15.420 ἦταν γεννήΘΉȱ΅ΑΣΗΛΉΗȱΘΓΙȱΎ΅ΎΓϾǯȱ
ΘΓΓȱΣΑΌΕΝΔΓȱΗφΐΉΕ΅ǯȱ̅ΉΆ΅ϟΝΖǰȱΙΔΣΕΛΓΙΑȱΎ΅ȱΔ΅ξαν
1/4
καταστήματα
σ’
ὅλη
τὴν
Ἑλλάδα
καὶ
1/3
στὴν
Ἀττική. Γιὰ τὴν πλεϊΣΑȱϱΐΝΖȱνΛΉȱΎΣΔΓ΅ǰȱνΗΘΝȱΎ΅ȱΐΎΕφǰȱ·ΑЏΗȱΘΖȱ
Ε΅ȬΙΔΣΕΛΓΙΑǯȱ̏ϱΑΓΑȱΔΓΙȱϱΏΓȱ΅ΙΘΓϟȱΓȱΎ΅ΏΓϟȱΣΑΌΕΝΔΓǰȱ
πληθυσμὸς τῆς χώρας
σεις
ἀλλοδαπῶν, δηλ. οἱ
ΉΏΏΑΎφΖȱΗΘΓΕϟ΅ΖȱΎ΅ȱΎΣΔΓ΅ȱΗΛνΗȱΐΉȱΘΑȱΓΕΌϱΈΓΒȱ
ΔΓΙȱΘϱΗ΅ȱΔΕΓΗΚνΕΓΙΑȱΗΘΖȱΉΑΓΕϟΉΖȱΘΝΑȱΎ΅ȱΗΘΑȱΎΓΑΝονότητα ὅσων ἄνοιξαν
δὲν ἐπιτεύχθηκε ἡ ποθητὴ οἰκονομικὴ ἐνίσχυση,
μειώνεται σταθερά, ἡ Κυγεννήσεις ἀπὸ τὶς ἙλληΌΉΕ΅ΔΉΙΘΎφȱΈΙΑ΅ΐΎφǰȱΘϱΘΉȱΌ΅ȱΒνΕΉȱϱΘȱȱΔ΅ΘΕϟΈ΅ȱΐ΅Ζȱ
ΑΎφȱΊΝφǰȱΈΉΑȱΗΙΑΉΕ·ΣΊΓΑΘ΅ȱΐΉΘ΅ΒϾȱΘΝΑȱΎ΅ȱΈΉΑȱ΅Α΅διότι ναὶ μὲν στὰ πολυκαταστήμαβέρνηση, μὲ σωρεία ἀπὸ
νίδες ἦσαν μόλις 84.851!!!),
Ύ΅ȱ·ΉΑΎΣȱȱ΅ΑΌΕΝΔϱΘΘ΅ȱνΛΓΙΑȱΒ΅Α΅ΆΕΉΌΉϟȱΗΉȱΔ΅ΕϱΏ΅ΐΆΣΑΓΙΑȱΎΓΑΝΑΎΓΔΓΏΘΎφȱΈΕΣΗǰȱΐΉȱ΅ΔΓΘνΏΉΗΐ΅ȱ
τα σημειώθηκε κοσμοσυρροή,
στὰ
λάθη, παραλείψεις ἀλλὰ
οἱ δὲ θάνατοι ἀνῆλ θαν
ΐΓΉΖȱΎ΅ȱϟΗΝΖȱΎ΅ȱΗΉȱΘΕ΅·ΎϱΘΉΕΉΖȱΎ΅Θ΅ΗΘΣΗΉΖǰȱ΅ΏΏΣȱ
Α΅ȱΉΔΎΕ΅ΘΓϾΑȱΣΗΛΉΘΓȱΎ΅ȱ΅ΑϟΎ΅ΑΓȱΣΑΌΕΝΔΓǰȱϱΕ·΅μικρὰ ὅμως καὶ στὰ ἀπομακρυσμέκαὶ θέσπιση διατάξεων
στοὺς 116.670 γιὰ πρώτη
ΎΣΌΉȱΚΓΕΣȱΘΑȱΘΉΏΉΙΘ΅ϟ΅ȱΗΘ·ΐφȱΎ΅ǰȱΉΑЏȱϱΏΓȱΘΕ·ϾΕΝȱ
Α΅ȱΘΝΑȱΒνΑΝΑȱΎ΅ȱΑΘϱΔΝΑȱΗΙΐΚΉΕϱΑΘΝΑǯȱ
να ἐμπορικὰ κυριάρχησε
ἡ ἐρημιά.
δημιούργησε ἕνα σύνολο
φορὰ οὐσιαστικῶς ἀπὸ τὸ
Θ΅ȱΉϟΛ΅ΑȱΛ΅ΐνΑ΅ǰȱΎΣΘȱΗΙΑνΆ΅ΑΉǰȱΎΣΘȱΔΕΓνΎΙΔΘΉǰȱ΅ΔΓ̐΅ǰȱ·΅ΘϟȱΘΓΑϟΊΓΐΉȱΗΙΑΉΛЏΖȱΘΑȱΗϾΗΘ΅ΗȱȱΉΑΓΕ΅Ὑπῆρξαν δὲ καὶ περιφέρειες
δημογραφικῶν ἀντικινή1921.
ΘΕΉΔϱΘ΅ΑȱΓȱΘΉΏΎϱΖȱϱΏΉΌΕΓΖȱΎ΅ȱȱ΅ΑΌΕΝΔϱΘΘ΅ȱΒ΅ΑΣΕΎЏΑȱΘΓΔΎЏΑȱΓΐΣΈΝΑȱΔΕΓΖȱ΅ΏΏΏΓΆΓφΌΉ΅ȱΎ΅ȱΎΓΑφȱ
(Ἀχαΐα, Ἠλεία, Θεσπρωτία,
Ἰωάντρων, ὅπως κατάργηση
Οὐδέποτε ἄλλοτε ἡ
ΛΊΉȱΘΑȱΗΘΓΕΎφȱΘΖȱΔΓΕΉϟ΅ǯȱ
ΈΕΣΗǯȱ̍ΣΌΉȱ΅Α΅·ΑЏΗΘΖȱΐΔΓΕΉϟȱΑ΅ȱΈ΅ΌνΗΉȱΘΓȱΗΔϟΘȱ
νινα, Λάρισα, Ζάκυνθος,
ΚεφαλλοἙλλὰς εἶχε τόσο μικρὸ ἀριθμὸ γεννήσε- ἐπιδομάτων πολυτέκνων καὶ θέσπιση
ΘΓΙȱ·΅ȱΐΎΕνΖȱΗΙΑ΅ΑΘφΗΉΖȱΘΓΔΎЏΑȱΔΙΕφΑΝΑǰȱΐΉȱΗΎΓνιά, Λευκάδα κ. ἄ.), πού,
πρὸς τιμήν
ων̒ȱΎ΅ΌνΑ΅Ζȱΐ΅ΖȱΐΔΓΕΉϟȱΑ΅ȱΌΙΐΌΉϟȱΘνΘΓΉΖȱΎ΅ΌΓΕκαὶ ἐπὶ συνόλου 220 κρατῶν εὑρίσκε- ὁρίων εἰσοδήματος, κατάργηση ἀφορολόΗΘΎνΖȱΗΘ·ΐνΖǯȱ̏ΔΓΕΉϟȱΉΔϟΗΖȱΑ΅ȱΌΙΐΌΉϟȱϱΘȱΉΎΉϟΑΓȱ
ΔϱȱΘΑȱϟΈΕΙΗȱΐΉ·΅ΏϾΘΉΕΝΑȱΘΓΔΎЏΑȱΓΐΣΈΝΑǯȱ̏νΗ΅ȱ
των, ἐναντιώθηκαν στὸ
ἄνοιγμα
ται στὴν 199η θέση. Πρόκειται περὶ γητων ποσῶν γιὰ τὰ προστατευόμενα τέΔΓΙȱΎΣΌΉȱΚΓΕΣȱ΅ΑνΘΕΉΔΉȱΘΓȱΎ΅ΎϱȱφΘ΅ΑȱȱΗΙΑΉΕ·΅Ηϟ΅ȱ
΅ΔȂȱ΅ΙΘΓϾΖȱΘΓΙΖȱΔΙΕφΑΉΖȱΌ΅ȱΔΕΓνΏΌΓΙΑȱΉΙΗΉΆΉϟΖȱΎΏτῶν καταστημάτων των
τὴν Κυριακή, πέραν τῶν ἑπτὰ θεσμοθετημένων (Τὰ
πρωτοφανοῦς καταντήματος. Βαδίζει κνα, κατάργηση τῆς συντάξεως τῆς πολύΘΓΙȱ΅ΑΌΕΝΔϟΑΓΙȱΔ΅ΕΣ·ΓΑΘΓΖȱΐΉȱΘΓȱ΅·΅ΔΘΎϱȱΌνΏΐ΅ȱ
ΕΎΓϟǰȱΗЏΚΕΓΑΉΖȱΈΣΗΎ΅ΏΓǰȱΈϟΎ΅ΓȱΎ΅ȱΘϟΐΓȱΔΓΏΘΎΓϟǰȱ
Νέα, 4/11/2013, Ἐλευθεροτυπία,
15/11/2013).
στὸ τέλος τῆς ἱστορίας της, ὅταν μάλι- τεκνης μητέρας καὶ ἐξίσωση πολυτέκνων
ΘΓΙȱ̋ΉΓϾȱ·΅ȱΘΑȱΗΝΘΕϟ΅ȱΘΖȱ΅ΑΌΕΝΔϱΘΘΓΖǯȱͥΘ΅ΑȱΓȱ
·΅ȱΑ΅ȱΉΔ΅ΑΈΕЏΗΓΙΑȱΘΓȱΑνΓȱΎΓΑΝΑΎΓΔΓΏΘΎϱȱΎϟΑΐ΅ȱ
Ἰδιαίτερο, ὡστόσο, προβληματισμό καὶ λύπη προκαλεῖ ἡ στάση τῆς ἐπίστα τὸ 20% τοῦ πληθυσμοῦ της ἀποτε- μὲ τοὺς ἀγάμους (!). Ἔτσι, ἡ πολύτεκνη
ΣΑΌΕΝΔΓȱΆΣΊΓΙΑȱΔΣΑΝȱ΅ΔϱȱΘΓȱ΅ΘΓΐΎϱȱΘΓΙΖȱΌνΏΐ΅ȱ
ΔΕΓΖȱ΅ΑΘΐΉΘЏΔΗȱΘΖȱ·ΉΑΎφΖȱΎ΅ȱΎ΅Θ΅ΗΘΕΉΔΘΎφΖȱΎΕϟσημης Ἱεραρχίας στὸ συγκεκριμένο θέμα. Τὸ αἴτημα μεμονωμένων
λεῖται ἀπὸ ἡλικιωμένους ἄνω τῶν 65 οἰκογένεια, ὁ μόνος θεσμὸς ποὺ θὰ μποΘΓȱΌΉϟΓȱΌνΏΐ΅ǰȱΔΣΑΝȱ΅ΔϱȱΘΓȱΉ·ЏȱΘΓȱΉΐΉϟΖǰȱΔΣΑΝȱ΅Δϱȱ
ΗΉΝΖǰȱΔΓΙȱ΅ΑΘΐΉΘΝΔϟΊΉȱȱΛЏΕ΅ȱΐ΅Ζǯȱ
ἱεραρχῶν νὰ συζητηθῆ τὸ θέμα ἀπὸ τὴν Σύνοδο δὲν ἱκανοποιήθηκε, καθ’
ἐτῶν καὶ οὐδεμία ἐλπὶς διαφαίνεται στὸν ροῦσε νὰ ἀποτελέσει τὴν ἐλπίδα ἐπιβίωΘΓȱȍΐΓΙȱ΅ΕνΗΉȎȱΘΓȱȍΐ΅ΖȱΝΚΉΏΉϟȎǰȱΔΣΑΝȱ΅ΔϱȱΘȱΗΘΉΑφȱ
̍΅ΕϱΖǰȱΏΓΔϱΑǰȱ·΅ȱΗΙΏΏΓ·ΎφȱΈΕΣΗȱ̏ϱΑΓΑȱΐ΅ȱΗΙΏὅσον δὲν συμπληρώθηκε ὁ ἀπαιτούμενος ἀριθμὸς τῶν 28 αἰτούντων!
ὁρίζοντα ὅτι μπορεῖ ν’ ἀνατραπεῖ αὐτὴ ἡ σης τῶν Ἑλλήνων τὶς ἑπόμενες δεκαετίες,
ΓΎΓ·νΑΉ΅ȱΘΑȱΔ΅Α΅ΑΌΕЏΔΑȱΎΓΑΝΑϟ΅ȱΎ΅ȱΔΣΑΝȱ΅Δϱȱ
ΏΓ·ΎφȱΈΕΣΗȱΐΉȱΗϾΑΉΗȱ΅ΏΏΣȱΎ΅ȱ΅ΙΘΓΌΙΗϟ΅ȱΎΏΓΑϟΊΉȱ
Ἡ ἴδια ὅμως σιγὴ ἀπὸ
τὴν ἱεραρχία τηρεῖται καὶ κατὰ τὸ συζητούμενο
ἐπλήγη καίρια.
ἐφιαλτικὴ κατάσταση.
ΘΓȱ΅ΘΓΐΎϱȱΘΓȱ·ΉΑΎϱȱΗΙΐΚνΕΓΑǰȱΘϱΘΉȱΘΓȱΌ΅Ͼΐ΅ȱ·ϟΑΉΘ΅ǯ
ΘΓȱΎ΅ΎϱǰȱΘΓΙȱ΅Α΅ΘΕνΔΉȱΘ΅ȱΗΛνΈ΅ǰȱΘΓȱ΅ΔΓΐΓΑЏΑΉȱΎ΅ȱ
νομοσχέδιο
γιὰ
τὸν
ρατσισμό,
σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο θὰ ἀπαγορεύεται νὰ
Καὶ μόνο τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ χώρα δὲν
̄ΚΓϾǰȱΏΓΔϱΑǰȱϱΏΓȱΓȱ̒ΕΌϱΈΓΒΓȱ̺ΏΏΑΉΖȱΔΗΘΉϾΓΙΆΓΌΣΉȱΗΘΑȱΗΝΘΕϟ΅ȱ΅ΑΌΕЏΔΝΑȱΎ΅ȱΏ΅ЏΑǯȱ
σ.σ. Δὲν θὰ σχολιάσουμε γιὰ τὴν ἀναγμιλάῃ
κανείς,
χωρὶς
συνέπειες,
γιὰ τὶς αἱρέσεις, τὴν μαγεία, τὴν ἀθεΐα καὶ
ἔχει πλέον νόμιμους κατοίκους οὔτε κἂν
ΐΉȱϱΘȱΓȱ̋ΉϱΖȱΘΖȱ΅·ΣΔΖȱȱΘϱΗΉΖȱΚΓΕνΖȱνΗΝΗΉȱΘΑȱ΅ᾹΑȱΈΉΑȱΈΕΣΗΓΙΐΉȱνΘΗǰȱΉΈЏȱΎ΅ȱΘЏΕ΅ǰȱΌ΅ȱΔ΅Ε΅ΐνΑΓΙκαιότητα λήψεως τέτοιων ἀντιλαϊκῶν μέγενικῶς
γιὰ
κάθε
πνευματική,
ἠθικὴ
ἢ κοινωνικὴ παρέκκλιση.
10 ἑκατομμύρια, ὅπως εἴχαμε συνηθίσει
ΌΕΝΔϱΘΘ΅ȱΎ΅ȱΈ΅ϟΘΉΕ΅ȱΘΑȱΔ΅ΘΕϟΈ΅ȱΐ΅ΖǰȱΌΙΗΣΊΓΐΉȱ΅ΏΏΓΘΕΝΐνΑ΅ȱΣΘΓΐ΅ǰȱΗΙΑΉΛЏΖȱνΒΝȱ΅ΔϱȱΘ΅ȱΔΓΏΘτρων, διότι θεωροῦμε ὅτι ὁ κάθεὶς μπορεῖ
Γίνεται ἑπομένως ΎΣȱΎ΅ȱΎΓΑΝΑΎΣȱΈΕЏΐΉΑ΅ǰȱΒνΑΓȱΎ΅ȱΐΉΘ΅ΑΣΗΘΉΖȱΗΘΑȱ
φανερὸ ὅτι οἱ ὅποιες ἀποσπασματικὲς ἀντιδράσεις
νὰ ἀναφέρουμε στὸ παρελθόν, δίνει τὴν
ΑΘ΅ΖȱΐΣΏΗΘ΅ȱΎ΅ȱΘΓΑȱϟΈΓȱΘΓΑȱ̗ϱȱ̖ΓΙǰȱ·΅Θϟȱ΅ΐΚΆΣΏνὰ διακρίνῃ ξεκάθαρα ὅτι πίσω ἀπὸ τέτοιες
ἐναντίον τῶν παραπάνω
θεσπίσεων ἀλλὰ καὶ ὅποιων ἄλλων ἄνωθεν καὶ
εἰκόνα τῆς πληθυσμιακῆς –καὶ ὄχι μόνο–
ΏΓΙΐΉȱϱΘȱΌ΅ȱΐ΅ΖȱΗЏΗΉȱΎ΅ȱΘЏΕ΅ȱΎ΅ȱΌ΅ȱ΅Α΅ΘΕνΜΉȱΘ΅ȱ
̍΅ȱ΅ΙΘϱȱΉϟΑ΅ǰȱ΅ΔΏΓϾΗΘ΅Θ΅ǰȱ΅ΔϱȱΘȱΐ΅ǰȱȱ΅ΔΉΒΣΕϟΈ΅ȱΐ΅ΖȱΘΑȱΔ΅ΘΕϟΈ΅ǰȱΎ΅ȱ΅ΗΚ΅ΏЏΖȱΌ΅ȱΉϟΐ΅ΗΘΉȱΙΔΉϾθεσπίσεις μόνον πολιτικές σκοπιμότητες
ἔξωθεν μεθοδεύσεων ΌΙΑΓȱΘΖȱΘϾΛΖȱΐ΅ΖǰȱνΗΘΝȱΎ΅ȱ΅ΑȱΈΉΑȱΘΓȱΔ΅Ε΅ΈΉΛϱΐ΅δὲν εἶναι ἀρκετές, γιὰ νὰ τὶς ἀνατρέψουν. Χρειάζεται,
παρακμῆς μας.
΅ΔΣΑΌΕΝΔ΅ȱΎ΅ȱ΅ΑΌΉΏΏΑΎΣȱΗΛνΈ΅ȱΘΝΑȱΔΓΏΙЏΑΙΘΗȱΎ΅ȱȱ΅ΔΉ·ΎΏΝΆΗΐϱΖȱϱΏΝΑȱ΅ΔϱȱΘ΅ȱΐΎΕΓΔΣΌȱ
καὶ μεθοδεύσεις κρύβονται.
ὅπως συνεχῶς τονίζουμε
στὶς «Ἐπάλξεις», συλλογικὴ καὶ ὀργανωμένη ἀντίΤὰ δημογραφικὰ αὐτὰ δεδομένα χρηΐΝΑȱ΅ΑΘΛΕϟΗΘΝΑǲȱ
ΐ΅ΖǰȱΘΖȱΐΝΕΓΚΏΓΈΓΒϟΉΖȱΐ΅ΖǰȱΘΓȱΛ΅ΊΓΎΓΐΐ΅ΘΗΐϱȱΐ΅Ζǰȱ
ΗΘΉǯȱ̄ΖȱΈ΅ΏνΒΓΙΐΉǰȱΏΓΔϱΑǰȱΘΉΏΎΣȱΘϟȱΌνΏΓΙΐΉǰȱΈΕΣΗȱ
Πηγή: Χαρ.
Παύλου, «75 χρόνια Ἐθνικῆς
δραση. Ὅσο αὐτὴ δὲν Ύ΅ȱΗΝΘΕϟ΅ȱφȱ΅ΈΕΣΑΉ΅ȱΎ΅ȱΛ΅ΐϱǯȱȍ̗̌̇̒ȱ̗̐̐ȱ̍̄̌̔̒̕ȱ
ἐκδηλώνεται, ἂς μὴν ἀποροῦμε γιατί μᾶς κυβερνοῦν
σιμοποιοῦνται
τόσο στὸν τρόπο λειτουρ̖ϟȱΑ΅ȱΎΣΑΓΙΐΉǰȱΌ΅ȱΔΉϟȱΎ΅ΑΉϟΖǯȱ̐΅ȱΆ·ΓϾΐΉȱΗΘΓΙΖȱΈΕϱΘ΅ȱΐΎΕΓΗΙΐΚνΕΓΑΘ΅ǰȱΘΖȱΔ΅Ε΅ΌΕΗΎΉΙΘΎνΖȱΐ΅ΖȱΔΕ΅Προσφορᾶς» ΑΣΠΕ (Ἀνωτάτη
ἄχριστοι καὶ ἄχρηστοι,̗̖̈̓̔̒̇̈̍̒̕̕ǰȱ̗̌̇̒ȱ̗̐̐ȱ̊̏̈̔̄ơ̖̇̄̊̔̌̄̕̕Ȏǯȱ
ἀφοῦ «οἷος ὁ λαός, τοιοῦτοι καὶ οἱ ἡγέτες του».
γίας τῶν θεσμικῶν ὀργάνων τῆς Ε.Ε. (π.χ. Κοινωνικῆς ΎΘΎνΖȱΎ΅ȱΓΔΓ΅ΈφΔΓΘΉȱΗΛνΗȱΐΉȱΘΓΙΖȱΓΎΓΑΓΐΎΓϾΖȱ
ΐΓΙΖȱΎ΅ȱΑ΅ȱΚΝΑΣΊΓΙΐΉȱΎΣΘΝȱΓȱΜΉϾΘΉΖǰȱΓȱΎΏνΚΘΉΖǰȱȱΓȱ
Συνομοσπονδία
Πολυτέκνων Ἑλλάδος).
Σοφία Μπεκρῆ,
φιλόλογος
ΉΎΗΙ·ΛΕΓΑΗΘνΖǰȱνΒΝȱΓȱΚ΅ΗϟΗΘΉΖǰȱΓȱΎ΅ΔΘ΅ΏΗΘνΖǰȱΓȱΑΉΎ΅ȱΔΓΏΘΎΓϾΖȱΉΒΓΙΗ΅ΗΘνΖȱΎ΅ǰȱ΅ΔϱȱΘΑȱΣΏΏǰȱȱνΑΘ΅̅ǯȱ̖ΗΓϾΔΕ΅Ζ
ὑπολογισμὸς εἰδικῆς πλειοψηφίας σὲ ψη-

̍΅ΕϱΖȱ·΅ȱΈΕΣΗ

Ἀνικανότητα ἀντίδρασης

Ὁ ἐφιάλτης τοῦ δημογραφικοῦ

Τ

H

̕ΉΏϟΈ΅ȱȱȱŚ
͟ȱ̢·ΓΖȱ͑ΝΣΑΑΖȱϳȱ̙ΕΙΗϱΗΘΓΐΓΖȱ·ΤȱΘχΑȱΌνΗȱΘЗΑȱΏ΅ϞΎЗΑȱΗΘχΑȱ̳ΎΎΏΗϟ΅ȱ
Σεμνὴ ἐκδήλωση
ǻΎ΅ΘΤȱΘϲΑȱ̍ΝΑǯȱ̏ΓΙΕ΅ΘϟΈǼ
ὴν Κυριακὴ τὸ πρωὶ μετὰ τὴν θεία λειτουργία

Δραστηριότητες τῶν
Ἐπάλξεων
̇Ε΅ΗΘΕϱΘΘΉΖ

Τ̽ȱΦΕΛχȱΘϛΖȱπΑΉΕ·ΓІȱΗΙΐΐΉΘΓΛϛΖȱΘЗΑȱΏ΅ϞΎЗΑȱΗΘχΑȱ
Έ΅ΎΙΆνΕΑΗȱΘϛΖȱ̳ΎΎΏΗϟ΅Ζ

Φθινοπωρινὴ Συνεστίαση
Οἱ ἀσθένειες τῆς ἐποχῆς
̕ΘϠΖȱŗȱ̕ΉΔΘΉΐΆΕϟΓΙȱΔΕ΅·ΐ΅ΘΓΔΓφΌΎΉȱψȱΔΕЏΘȱΗΙστὴν φιλόξενη αἴθουσα ἐνορίας τῆς Κοιμήσεως
ΑΣΑΘΗȱΘЗΑȱΐΉΏЗΑȱΎ΅ϠȱΚϟΏΝΑȱΘЗΑȱ̳ΔΣΏΒΉΝΑȱЂΗΘΉΕ΅ȱ
ἡ ἀντιμετώπισή των
καὶ
Μὲ
ἰδιαίτερη
ἐπιτυχία
πραγματοποιήθηκε
ἐν
ὄψει
τῆς Θεοτόκου Κυπριάδου στὸ Γαλάτσι ἔγινε ἡ
ΦΔϲȱΘϲȱΎ΅ΏΓΎ΅ϟΕȱΐξȱΎΉΕΣΗΐ΅Θ΅ȱΘЗΑȱοΓΕΘ΅ΊϱΑΘΝΑǯȱ̕ΘϠΖȱ
τῆς
νηστείας
τῶν
Χριστουγέννων
ἡ
φθινοπωρινὴ
συΣτὶς 23 Νοεμβρίου, ἡμέρα Σάββατο καὶ ὥρα 7:00
παρουσίαση τοῦ νέου βιβλίου τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου
Şȱ̕ΉΔΘΉΐΆΕϟΓΙȱΔΕ΅·ΐ΅ΘΓΔΓφΌΎΉȱΗΘχΑȱΎΉΑΘΕΎχȱ΅ϥΌΓΙνεστίαση
τῶν
Ἐπάλξεων
τὴν
Κυριακὴ
10
Νοεμβρίμ.μ.
στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων ὡμίλησε
καὶ γνωστοῦ γιὰ τὴ δράση του πατρὸς Ἐμμανουὴλ
Η΅ȱΘЗΑȱ̳ΔΣΏΒΉΝΑǰȱ̉φΑΝΑΓΖȱřǰȱ͟ΐϱΑΓ΅ȱϳΐΏϟ΅ȱΦΔϲȱΘχΑȱ
ου
τὸ
μεσημέρι,
στὴν
αἴθουσα
Ἐπάλξεις,
Ζήνωνος
3,
ἡ
ἰατρὸς-θεολόγος
κ. Μαγδαληνὴ Κόκκορη μὲ θέμα
Καβρουλάκη μὲ τὸν συμβολικὸ τίτλο Τινάγματα
πΎΔ΅ΈΉΙΘΎϲȱΎǯȱ̕ǯȱ̏ΔΉΎΕϛǰȱΐξȱΌνΐ΅Ǳȱȍ̕ΐϾΕΑǱȱşŖȱΛΕϱΑ΅ȱ
ὄρ.,
στὴν
Ὁμόνοια.
Τὸ
πλούσιο
σπιτικὸ
φαγητό,
τὰ
β’
̝ΔΓΘνΏΉΗΐ΅ȱΘϛΖȱΦΕΛϛΖȱΘϛΖȱϢΗϱΘΘΓΖȱΘЗΑȱΐΉΏЗΑȱΘϛΖȱ
ΧΔ΅ΗȱΘϱΘΉȱΎ΅ϠȱΦΑΈΕΣΗȱΎ΅Ϡȱ·ΙΑ΅ΒϟΑǳȱ̍΅Ϡȱ·ΤΕȱБΖȱΐϟ΅Αȱ
τὶς
ἀσθένειες
τῆς
ἐποχῆς
καὶ τὴν ἀντιμετώπισή των.
ΏϟΈ΅ȱȱȱŘΨυχῆς. Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι μιὰ ποιητικὴ συλλογὴ
ἄφθονα κεράσματα, τὸ παραδοσιακὸ καλλιτεχνικὸ ΐΑϛΐΉΖȱΎ΅ϠȱΉЁΌϾΑΉΖȎǯȱ̽ȱΎǯȱ̏ΔΉΎΕϛȱΗΘχΑȱΗϾΑΘΓΐȱΦΏΏΤȱ
̳ΎΎΏΗϟ΅ΖȱΎ΅ϠȱΘϛΖȱΗΙΐΐΉΘΓΛϛΖȱϵΏΝΑȱΗΘχΑȱΘΕΔΏχȱΘΓІȱ
ΓϢΎϟ΅ΑȱΈΉϧȱΘχΑȱ̳ΎΎΏΗϟ΅ΑȱΓϢΎΉϧΑǰȱБΖȱΗЗΐ΅ȱρΑǰȱΓЂΘΝȱΈἩ
κ.
Κόκκορη
μὲ
παραστατικὸ
τρόπο τόνισε τὴν ἄμεἑκατὸν ἑξήντα σελίδων καὶ περιέχει ποιήματα: α. θρηπρόγραμμα ἀλλὰ κυρίως ἡ οἰκογενειακὴ ζεστασιὰ δη- ΔΉΕΉΎΘΎχȱϳΐΏϟ΅ȱΘΖȱΦΑνΏΙΗΉȱΘΤȱϡΗΘΓΕΎΤȱ·Ή·ΓΑϱΘ΅ȱΎ΅Ϡȱ
̍ΙΕϟΓΙȱΈ΅ΎΓΑϟ΅ȱΉϨΑ΅ȱψȱΗΙΐΐΉΘΓΛχȱΎ΅ϠȱΘЗΑȱΏ΅ϞΎЗΑȱΗΘχΑȱ ΅ΎΉϧΗΌ΅ȱΔΣΑΘ΅ΖǰȱГΗΔΉΕȱΓЇΑȱΎ΅ϠȱΆΣΔΘΗΐ΅ȱρΑȱσΗΘȱΎ΅Ϡȱ
ση
σχέση
ἀνάμεσα
στὸ
κλίμα
καὶ στὴν ἔξαρση τῶν
σκευτικὰ (γιὰ εὐαγγελικὲς περικοπὲς καὶ μεγάλες
̏ΉΘΓΛΎχȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΎχȱΔΓΏΘΉϟ΅
μιούργησαν μιὰ κοινοτικὴ ἀτμόσφαιρα, μὲ συντροφι-4ǯȱ ΘϠΖȱΆ΅ΕξΖȱΔΓΏΘΎξΖȱΉЁΌϾΑΉΖȱΔΓϿȱБΈφ·Η΅ΑȱΗΘχΑȱΘΕ΅·Ύχȱ
Έ΅ΎΙΆνΕΑΗȱΘΓІȱπΎΎΏΗ΅ΗΘΎΓІȱϴΕ·΅ΑΗΐΓІȱΎ΅ϠȱΗΘχΑȱ ΘΕΣΔΉΊ΅ȱΐϟ΅ȱΎ΅ϠȱΔ·χȱΐϟ΅ȱΎ΅ϠȱΎΘϟΗΖȱΐϟ΅ȱΎ΅Ϡȱ̓΅ΘφΕȱΉϩΖȎ
ψυχοσωματικῶν
νοσημάτων,
ἐπισημαίνοντας
ὡστόἑορτὲς τοῦ ἔτους), β. παρατσάφαρα καὶ νάκλια (δηλ.
κότητα
καὶ γνήσια ψυχαγωγία. Ἄς ἐλπίσωμε στοὺς ΐΎΕ΅Η΅ΘΎχȱΎ΅Θ΅ΗΘΕΓΚχȱΎ΅ϠȱΗΘΤȱ̕ΉΔΘΉΐΆΕ΅ΑΤȱΘΓІȱŗşśśǰȱ
πΑȱ·νΑΉȱΈ΅ΐϱΕΚΝΗȱΘΓІȱπΎΎΏΗ΅ΗΘΎΓІȱΆϟΓΙǯȱ̳ΤΑȱ
͟ȱϡΉΕϲΖȱ̙ΕΙΗϱΗΘΓΐΓΖȱΔΕΓΗΈϟΈΉȱϢΈ΅ΘνΕȱΆ΅ΕϾΘΘ΅ȱ
ὅτι
ἡ
σωστὴ
διατροφὴ
καὶ
ἡ
καλὴ
ψυχολογία,
σὲ
σο
ΑνΛΉ΅ȱΦΔϲȱΘχȱΗΉΏǯȱŗ
σκωπτικὰ καὶ εὐφρόσυνα γιὰ γεγονότα καὶ καταστάχαλεποὺς καὶ κρίσιμους καιροὺς νὰ ἀναβιώνουν του- ΔΓϿȱΗΛΉΈϲΑȱБΏΓΎΏφΕΝΗ΅ΑȱΘϲȱΎ΅ΎϲȱΔΓϿȱΔΕΓ·φΌΎΉǯȱ̕ΘϠΖȱ
·ΤȱΘχΑȱΎ΅ΑΓΑΎχȱΏΉΘΓΙΕ·ϟ΅ȱΎΣΌΉȱΊЗΑΘΓΖȱϴΕ·΅ΑΗΐΓІȱ ΗΘϲȱ·Ή·ΓΑϲΖǰȱΎ΅ΘΤȱΘϲȱϳΔΓϧΓȱΓϡȱ̝ΔϱΗΘΓΏΓȱȍΓЁΎȱΓϢΎΉϟθȱ
συνδυασμὸ
μὲ
τὴν
ἐλπίδα
στὸ
Θεό,
ἀποτελοῦν
τοὺς
σεις), γ. κοινωνικὰ (γιὰ ἑορτὲς καὶ κοινωνικὲς ἐκδηλάχιστον οἱ παραδόσεις
καὶ νὰ ξαναζεσταθοῦν οἱ ŗśȱ̕ΉΔΘΉΐΆΕϟΓΙȱϳΐΏϟ΅ȱΗΛΉΘΎΤȱΐξȱΘϲΑȱ̕Θ΅ΙΕϲȱΎ΅ϠȱΘχΑȱΗΉϨΑ΅ȱΦΑΣ·ΎȱΘΤȱΐνΏǰȱΦΔϲȱΘΤȱϳΔΓϧ΅ȱ
·ΑЏΐϙȱΔΕΣΘΘΓΙΗΑǰȱΦΏΏΤȱΔΕϱΘΉΕΓΑȱ
μοναδικοὺς τρόπους θεραπείας καὶ ἀντιμετώπισης
λώσεις), καὶ δ. διάφορα (γιὰ πρόσωπα καὶ συμβάντα).
ΑΤȱΎ΅Θ΅ΗΘφΗϙȱΘΓϿΖȱπΕ·ΣΘΉΖȱΐΉΘϱΛΓΙΖȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΓϿΖȱ
΅ЁΘϲΖȱΦΔΓΘΉΏΉϧΘ΅ǰȱΑΤȱπΎΔΏΕЏΦΔΓΏΓ·ΓІΑΘ΅ȱΘХȱΔΏφΌΉȎȱΎ΅ϠȱΘΓΑϟΊΉȱ ΐ΅Ηϟ΅ȱ̖ΓΙȱ·ΤȱΘχΑȱΊΝχȱΎ΅ϠȱΔΓΏΘΉϟ΅ȱΘΓІȱ̙ΕΗΘ΅ΑΓІȱΔΕ΅·ἀνθρώπινες σχέσεις.
τῶν
πάσης φύσεως ἀσθενειῶν.
ΑȱΐνΗΝΑȱΔ΅Ε΅·Ν·ϛΖȱΎ΅ϠȱΗΙΐΐΉΘϱΛΓΙΖȱΘЗΑȱΎΉΕΈЗΑǯȱ
Μίλησαν ὁ π. Ἀρσένιος Μελισσιανός, ὁ ὁποῖος
ΗΓΙΑȱΘϲȱΏΉΘΓϾΕ·ΐ΅ǰȱΔΓϿȱΘ΅ΕΣȍΓЂΘΝȱΎ΅ϠȱΑІΑȱ·ϟΑΉΗΌ΅ȱσΈΉȎǯȱ̍΅Θ΅- ΐ΅ΘΓΔΓϟΗΉȱϳȱΌΉΓΏϱ·ΓΖȱΎǯȱ̅ǯȱ̖ΗΓϾΔΕ΅Ζǯ
̳ΔΉΈφǰȱϵΐΝΖǰȱΦΕΑφΌΎΉȱόȱΐκΏΏΓΑȱπΑ΅ΑΘЏΌΎΉȱ
ἦταν καὶ ὁ συντονιστὴς τῶν ὁμιλιῶν, ὁ κ. Ἰωάννης
̖χΑȱ̍ΙΕ΅ΎχȱŘřȱ̕ΉΔΘΉΐΆΕϟΓΙȱΗΘϠΖȱŝȱΐǯΐǯȱΔΕ΅·ΐ΅ΘΓΔΓΊΉȱΗΘϲȱΎ΅ΌνΑ΅ǰȱΔΓΏϿȱΔΉΕΗΗϱΘΉΚνΕΉΘ΅ȱΐξȱΊΝΕξΖȱπΎΚΕΣΗΉΖȱπΑ΅ΑΘϟΟἱ σύγχρονοι̕ΉΕΣȱΉΎΈΏЏΗΉΝΑȱνΛΓΙΑȱΔΕΓ·Ε΅ΐΐ΅ΘΗΌΉϟȱΗΘΓȱ
νέοι καὶ τὰ προβλήματά των φΌΎΉȱΗΘϲΑȱϥΈΓȱΛЗΕΓȱϳȱ̞·΅ΗΐϲΖȱπΔϠȱΘϜȱπΑΣΕΒΉȱΘΓІȱΑνΓΙȱ
Γιορτὴ γιὰ τὰ παιδιὰ
ϲΖȱΘχΑȱ΅ϢΘϟ΅ȱΘϛΖȱΎΓΑΝΑΎϱΘΘΓΖǰȱΔΓϿȱΉϨΑ΅ȱϳȱ̇Ἀλεξανδράκης,
ἐκπαιδευτικὸς-συγγραφέας,
μὲ
θέμα
ΔΏ΅ϟΗΓȱΘΓΙȱΔΕΓ·ΕΣΐΐ΅ΘΓΖȱȍ̈ΑΓΕϟ΅ȱΉΑȱΈΕΣΗΉǯǯǯȎȱΘΓΙȱ
ΕΓȱϢΗΛϾΉȱ΅ЁΘϲȱ·ΤȱΘχΑȱ̳ΎΎΏΗϟ΅ǰȱ
ΓΑȱΔΣΗΖȱΦΔΓΏΙΘ΅ΕΛΎϛΖȱΎ΅ϠȱΐΓΑΓΐΉΓΙΕ·ϲΖȱΎ΅ϠȱϳȱΔΕΝΘΉΕ·ΣΘΖȱΘϛΖȱΎΓΑΝΑϟ΅Ζȱ̋ΉΓІȱΎ΅Ϡȱ
16
Νοεμβρίου,
ἡμέρα
Σάββατο
καὶ
ὥρα
7:00
Στὶς
Στὶς 1 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 11:00 π.μ. πραγματο̌ΉΕΓϾȱ̐΅ΓϾȱ̈Ι΅··ΉΏΗΘΕϟ΅Ζȱ̓ΉΕ΅ЏΖǯȱ
τὴν δομὴ καὶ γλῶσσα τοῦ βιβλίου, ὁ κ. Στυλιανὸς ἈραψȱϳΔΓϟ΅ȱΈξΑȱΉϨΑ΅ȱΐΤȱΗΙΑφΌΖȱΎΓΕΓІΖȱΎ΅ϠȱΦΔΓΎΏΉΗΘΎϛΖȱЀΔϲȱΘϛΖȱϡΉΕ΅Ε- πΎΎΏΗ΅ΗΘΎΓІȱΎ΅ϠȱΦΎ΅Έΐ΅ϞΎΓІȱσΘΓΙΖǯȱ̖χΑȱπΎΈφΏΝΗȱ
ΌΕЏΔΝΑȱΎ΅ϠȱΦΑΌΕЏΔΝΑȱΐΉΘ΅ΒϾȱΘΝΑǰȱϷΛȱΥΔΏЗΖȱΈξΑȱ
μ.μ. στὴν κεντρικὴ
αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων ὡμίλησε ΒΉΎϟΑΗΉȱϳȱΔΕΝΘΓΜΣΏΘΖȱΎǯȱ̍ΙΕΣΎΓΖȱ̎ΏϱΔΓΙΏΓΖǰȱΗΙΑΓ̕Ι·ΎΉΎΕΐνΑ΅Ǳ
ποιήθηκε
στὶς Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, μιὰ ἐκδήλωση θεολόγος-παραγωγὸς
ραδιοφωνικῶν
βαντινὸς
ΑΝΑϟ΅ȱΦΑΌΕЏΔΝΑȱΦΏΏΤȱΘϲȱΐΙΗΘΎϲȱ
Λϟ΅ΖȱΈ΅ΎΙΆΉΕΑφΗΉΝΖȱΘϛΖȱ̳ΎΎΏΗϟ΅Ζǰȱ
ΉȱΘχΑȱΦΈΎϟ΅ȱΎ΅ϠȱΘχΑȱΦΑΗϱΘΘ΅ȱΐΉΘ΅ΒϿȱΘЗΑȱΐΉΏЗΑȱ
ἡ καθηγήτρια φιλόλογος κ. Σοφία Μπεκρῆ, μὲ θέμα ΈΉΙϱΐΉΑΓΖȱΦΔϲȱΎΏΐΣΎΓȱΘϛΖȱΛΓΕΝΈϟ΅ΖȱΘΓΙǰȱΐξȱΗΛΉΘΎΓϿΖȱ
ἀφιέρωμα
στὰ παιδιά, μὲ χορούς, τραγούδια, δρώμενα
ἐκπομπῶν,
μὲ
θέμα
τὴν
θεολογία
τοῦ
βιβλίου
καὶ
ἡ
κ.
ΗЗΐ΅ȱΘΓІȱ̙ΕΗΘΓІǰȱϳȱωΏΉΐνΑΓΖȱ
ψȱϳΔΓϟ΅ȱΎ΅ΘȂȱ΅ЁΘϲΑȱΦΑΘΗΘΕ΅ΘΉϾΉΘ΅ȱ
ΑȱΛΝΕЗΑǰȱϵΔΓΙȱπΔΎΕΣΘΗΉǰȱΦΏΏΤȱΎ΅ϠȱπΔ΅ϾΒΗΉȱΘχΑȱ
τὰ προβλήματἀνΐΔΘȱŚȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŞǯŖŖȱΐǯΐǯȱȱ
τῶν σημερινῶν νέων. Ἡ κ. Μπεκρῆ Μ΅ΏΐΓϾΖǯȱ̕ΘχΑȱΗΙΑνΛΉ΅ȱΘϲΑȱ̞·΅ΗΐϲȱπΘνΏΉΗΉȱϳȱΔǯȱ̙ΕϾπαιδιὰ
καὶ νέους καὶ κεράσματα. Τὸ μήνυμα ποὺ
γιὰ
Φανὴ
Καλαντζοπούλου,
ὁμότιμος
Καθηγήτρια
τοῦ
ȍΏ΅ϲΖȱΘΓІȱ̋ΉΓІȎǰȱΘϲȱȍπΎΏΉΎΘϲΑȱ·νΔΕϲΖȱΘχΑȱϥΈ΅ȱΘχΑȱΚϾΗȱΘϛΖȱπΎΎΏΗΎϟ΅ǰȱΦΑΘΎ΅ΌΗΘЗΑȱΘΓϿΖȱπΔΐνΕΓΙΖȱΎΉΚ΅Ώ΅ΓΎΕΣ̓ΕΓΆΓΏφȱΘΖȱΘ΅Αϟ΅Ζȱȍơ̇̄̇̌̆̏̒̕ȎȱǻΈΣΕΎΉ΅ȱşŖЮǼ
παρουσίασε ζωντανὰ
τὰ διογκωμένα προβλήματα καὶ Η΅ΑΌΓΖȱ̓΅Δ΅ΔΓΗΘϱΏΓΙǰȱπΚΐνΕΓΖȱΘΓІȱ͒ǯ̐ǯȱ̞·ǯȱ̆ΉΝΕ·ϟΓΙȱ
πέρασε
σὲ
ὅλους,
μικροὺς καὶ μεγάλους, εἶναι ὅτι τώἘθνικοῦ
Μετσόβιου
Πολυτεχνείου,
μὲ
θέμα
«Ὁ
παΑΓΖȱΎ΅ϠȱΆ΅ΗϟΏΉΓΑȱϡΉΕΣΘΉΙΐ΅ȎǰȱΘϲȱ
΅ΗΘΎϛΖȱπΒΓΙΗϟ΅ΖȱΔΓϿȱΉϨΑ΅ȱΔΑΉΙΐ΅ΘΖȱΐξȱΘϲȱΔ΅ΑΘΓΈϾΑ΅ΐΓȱΎ΅Ϡȱ΅ЁΘ΅ΕΛΎϲȱΎΓΐΐΓΙΑΗΘΎϲȬ
ȱ
τὶς αὐξημένες ἀπαιτήσεις
τῶν νέων, λόγῳ τῶν κατα- ̙΅Ώ΅ΑΈΕϟΓΙǰȱΦ·΅ΔΘϲΖȱΚϟΏΓΖȱΎ΅ϠȱΗΙΑΉΕ·ΣΘΖȱΘЗΑȱ̳ΔΣΏρα
ποὺ
ἡ
κρίση
παραλύει
τὰ πάντα καὶ τὰ ὕπουλα
πα-Μανώλης
μέσα
ἀπὸ
τὸ
βιβλίο
του».
ȍΧ·ΓΑȱσΌΑΓΖȎȱΎ΅ϠȱϳȱȍΏ΅ϲΖȱΉϢΖȱΔΉΎφǯȱȍ͟ȱΐξΑȱ·ΤΕȱσΒΝΌΉΑȱΩΕΛΝΑǰȱπΔΉΈχȱ
Η΅ΏΗΘΎϲȱΎϱΐΐ΅ǯȱ
̓΅Ε΅ΗΎΉΙφȱśȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯȱ
καὶ τοῦ ἀτοναλωτικῶν συνηθειῶν
ΒΉΝΑǰȱΔΏ΅ΗΓϾΐΉΑΓΖȱΦΔϲȱΘχΑȱΛΓΕΝΈϟ΅ȱΘΓІȱΎǯȱ̎ΏϱΔΓΙΏΓΙǯȱ
σχέδια τῶν μεγάλων
Συγχαρητήριο
χαιρετισμὸ
ἀπηύθυνε
ὁ
ὑπεύθυνος
ΕΔΓϟΗΑȎǰȱψȱΎΏΕΓΑΓΐϟ΅ȱΘΓІȱ̍ΙΕϟΑϱΐУȱΎΕ΅ΘΉϧȱΎ΅ϠȱΦΑΣ·ΎϙǰȱΉϢΎϱΘΝΖȱΓЁȱ
̷ΘΗǰȱΗΘϠΖȱψΐνΕΉΖȱΐ΅ΖȱπΔΎΕ΅ΘΉϧȱΗΛΉΈϲΑȱΗȂȱϵΏΓΑȱΘϲΑȱ
ἐπίσης ὅτι στὰ σαμισμοῦ. Τόνισε ΑφΐΉΖȱ΅ΔϱȱΘȱ̕ΐϾΕΑȱΐνΗ΅ȱ΅ΔϱȱΈ·φΗΉΖǯȱ
̏ΉΘΤȱΘϲȱΔνΕ΅ΖȱΘϛΖȱΘΉΏΉΘϛΖȱБΐϟΏΗΉȱϳȱЀΔΉϾΌΙΑΓΖȱΘЗΑȱ
στρέφονται
κυρίως
τῶν
Ἐπάλξεων
Β.
Τσούπρας
καὶ
μάλιστα
στὸ
κρητικὸ
ΓΙǰȱΘχΑȱϳΔΓϟ΅ȱΎ΅ΏΓІΑΘ΅ȱΓϡȱπΔϠȱ·ϛΖȱ
ΔΓΏΏ΅ΛΓІȱΘЗΑȱΦΕΛΓΐνΑΝΑȱ·ΑЏΐΖȱ
ΗΐΓȱψȱΦΔΣΑΌΕΝΔȱΦΈΎϟ΅ǰȱψȱΦΑΌΕΝΔΓΚΣ·ΓΖȱΦΑΗϱΉϟΐΉΑ΅ȱΈ΅ΆΣΊΓΙΑȱȱΎǯȱ΅Εϟ΅ȱ΅Ε΅ΘΊΓΔΓϾΏΓΙȱΎ΅ȱΓȱ
ποὺ μεσολάράντα περίπου χρόνια
̳ΔΣΏΒΉΝΑȱΎǯȱ̅ǯȱ̖ΗΓϾΔΕ΅ΖǰȱΐξȱΌνΐ΅Ǳȱȍ̆ΤȱΐΤȱΐΉΘΓΛΎχȱ
ἐναντίον τῶν παιΘ΅ȱΎ΅ϠȱψȱΌΑΗ·ΉΑχΖȱπΎΐΉΘΣΏΏΉΙΗȱΦΑΌΕЏΔΓΙȱΦΔϲȱ
ΔΓΐνΑΉΖǰȱϵΔΝΖȱΔΓΐνΑΝΗΑȱ΅ЁΘχΑȱ
ΎΓΑΝΑΉϧǰȱϳȱΐνΑΘΓȱοΎϱΑΘΝΑȱϴΚΉϟΏΝΑȱ
ἰδίωμα, πρὸς τιμὴν τοῦ λεβέντη, ἀγωνιστοῦ καὶ πνευΎǯȱ̆ЏΕ·ΓΖȱΔΣΕΏ΅Ζǯȱ̕ΙΑΓΈΉϾΉȱΗΘΓȱΎ΅ΑΓΑΣΎȱΓȱΎǯȱ̕Θνμέχρι σήβησαν ἀπὸ τὸ Πολυτεχνεῖο
Ύ΅ϠȱΎΓΑΝΑΎχȱΔΓΏΘΉϟ΅ȎǰȱΦΚΓΕΐЏΐΉΑΓΖȱΦΔϲȱΘϲȱ̈Ё΅··νδιῶν καὶ τῶν νέων,
ΌΕΝΔΓȱΎ΅ϠȱΏ΅ЗΑȱΦΔϲȱΏ΅ΓϾΖǯȱ̈ϨΑ΅ȱΏΓΔϲΑȱΎ΅ΕϲΖȱΑΤȱ
ȍΓЁΛȱБΖȱΎ΅Θ΅ΎΙΕΉϾΓΑΘΉΖȱΘЗΑȱΎΏφΩΕΛΉΑȱΎ΅ϠȱΛΣΕΑȱ΅ЁΘХȱΘϛΖȱΦΕΛϛΖȱΉϢΈϱματικοῦ ἐργάτου παπα-Μανώλη Καβρουλάκη.
Κ΅ΑΓΖȱ̇ΓΕΐΔ΅ΕΣΎΖ
μερα
οἱ
μὲν
συνθῆ
κες
διαβίωσης
ΏΓȱΘϛΖȱψΐνΕ΅Ζȱ·ΤȱΘχΑȱΎΏφΗȱΘЗΑȱΐ΅ΌΘЗΑȱΘΓІȱ̍ΙΕϟΓΙȱ
ŗ
ἀποτελεῖ χρέος ὅλων
Ύ΅Θ΅ΏΉϟΜΝΐΉȱБΖȱΔΕϱΗΝΔ΅ȱΎ΅ϠȱБΖȱΎΓΑΝΑϟΉΖȱΎΣΌΉȱ
ΕΝΑȎ
ȱǻΗΗǯȱϵǰȱΘȱΘΓϿΖȱσΛΉȱΎΏΕΝΌϛǰȱ
ΘΝΑǰȱΩΑȱΓЂΘΝȱΘϲȱΔΕκ·ΐ΅ȱΎ΅Θ΅ΎΘφΗϙǰȱ
Τὸ βιβλίο διατίθεται ἀπὸ τὰ γραφεῖα
ȱ τοῦ Ἱ. Ν. Κοιμήβελτιώθηκαν, τὰ προβλήματα
ὡστόǻ̎ΓΙΎǯȱΉȂǰȱŗȬŗŗǼǯȱ͟ȱΎǯȱ̖ΗΓϾΔΕ΅ΖȱΗΘχΑȱΐΉΗΘχȱΑΓΐΣΘΝΑȱϳΐΣΑΌΕΝΔΓǰȱΩΈΎΓȱΎ΅ϠȱπΎΐΉΘ΅ΏΏΉΙΘΎϲȱΎΓΑΝΑΎΓȬ
νὰ στηρίξουμε
μας
ΈΏǯȱΘΓІȱΏ΅ΓІǼǯȱ
БΖȱΦΔϲȱΓϢΎΉϟ΅Ζȱ·ΑЏΐΖȱΐϱΑΓΑȱΔΣΑΘ΅ȱ
̕ΣΆΆ΅ΘΓȱŜȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯȱ
σεως Θεοτόκου Γαλατσίου ὑπὲρ τοῦ ἔργου
τῆς ἐνορίας.
σο πολλαπλασιάστηκαν,
δημιΏϟ΅ȱΘΓΙȱπΒφ·ΗΉȱϵΘȱΐϱΑΓΑȱΓϡȱΥΔΏΓϞΎΓϠȱΎ΅ϠȱΏ΅ϞΎΓϠȱΜ΅ΕΣΈΉΖȱ
ΎΓΑΓΐΎϲȱΗϾΗΘΐ΅ȱΎ΅ϠȱΑΤȱπΚ΅ΕΐϱΗΝΐΉȱΘχΑȱΉЁ΅··Ήτὰ νειάτα, διότι
ͣΔΝΖȱΈ΅ΎΕϾΗΗΉȱϳȱΌΉϧΓΖȱ̙ΕΙ- ȍ ȱΎΕ΅Η΅ΘΎφȱ ΅Θ΅ΗΘΕΓΚφȎȱǻΈΣΕΎΉ΅ȱşŖЮǼȱΔϱȱΘΑȱΘΏΉΓΔΘΎφȱΉΎΐΔΓΐΔφȱΘΓΙȱΕφΗΘΓΙȱ΅ΗΏϱΔΓΙΔΓΉϧΑȱΎ΅ϠȱΐΈΉΑϠȱΐΉΘ΅ΈΈЗȱΏϱ·ΓΑǰȱΘΙτὸ ὑπόβαθρο γιὰ
ΘϛΖȱ̆ΉΑΑΗ΅ΕνΘǰȱΔΓϿȱΈξΑȱπΕ·ΣΊΓΑΘ΅ΑȱΦΘΓΐΎΤȱΦΏΏΤȱΗΙΑΉΎχȱΔΕ΅ΎΘΎφǰȱΘχΑȱΐΉΘΓΛΎχȱΈΏ΅ΈχȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΎχȱΔΓστοὺς χαλεποὺς καιΗϱΗΘΓΐΓΖȱȍΓЁȱ·ΤΕȱΦΕΛϱΑΘΝΑȱΘІΚϱΖȱΏΓΙǰȱȍ ȱΐΛ΅ΑφȱΘΓΙȱΛΕϱΑΓΙȎǯ ουργῶντας ἔτσι Ε΅ΑΑΎЏΘΉΕΓΑȱΐκΏΏΓΑȱόȱΈΐΓΘΎЏΘΉΘ΅ΕΎΣǰȱΌΤȱΐΔΓΕΓІΗ΅ΑȱΑΤȱΎ΅Θ΅ΗΘΓІΑȱΐνΘΓΛΓȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝτὴν
σημερινὴ
ἠθικὴ
κρίση.
ἘπισηΉϟ΅ǰȱΔΕΣ·ΐ΅ȱΘϲȱϳΔΓϧΓȱώΘ΅ΑȱΎΓΑχȱΔΕ΅ΎΘΎχȱΗΘΓϿΖȱΜ΅ροὺς ποὺ διανύουμε
ǻΦΏ΅ΊΓΑΉϟ΅ǼȱπΗΘȱΘΤȱπΑΘ΅ІΌ΅ǰȱΓЁΈξȱ ȱ
ΕΓΑȱΘχΑȱπΔΗΘ΅Ηϟ΅ΑȱΔΉΔΓϟΘ΅Ȏǯȱ
ΈΉΖȱΘϛΖȱ̆ΉΑΑΗ΅ΕνΘǰȱΘΓϿΖȱΎ΅ΘϱΔΑȱΈΏ΅Έχȱΐ΅ΌΘξΖȱ
μάνθηκε τέλος ὅτι μόνον
ἡ ΔΕΓΎΉΐνΑУȱ
ἐπανααὐτὰ εἶναι τὸ μέλΙΕ΅ΎφȱŝȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯ
ΦΕΛΓΐνΑΝΑȱΈΓΙΏΓΔΕνΔΉ΅ǰȱΦΏΏȂȱ
̍΅Ϡȱ πΑȱ
БΖȱ ϢΈΉЗΈΉΖȱ ΑΓϠȱΘϱΗΓȱΘϛΖȱπΔϟ·Ή΅ΖȱϵΗΓȱΎ΅ϠȱΘϛΖȱΓЁΕΣΑ΅ΖȱΘΓІȱ̙ΕΗΘΓІȱ
ϠȱΦΔΓΗΘϱΏΓΙΖȱΘΓІȱ̍ΙΕϟΓΙǯȱ
σύνδεση
ὅλων,
μεγαλυτέρων
καὶ
νελον καὶ ἡ ἐλπίδα
ΦΕΛχȱΔΑΉΙΐ΅ΘΎχȱΘΓϾΘУȱΐΣΏΗΘ΅ȱ ȍ̕ΐϾΕΑǱȱ ȱΔΕΝΘΓΔΓΏΘΉϟ΅ȱΘΖȱΑ΅ΘΓΏφΖȎȱ
ΔΕϱΘΙΔΓȱΘϛΖȱΦΕΛϛΖȱΘ΅ϾΘΖȱΦΑ΅ΚνΕΉȱ ΔΓΏΘΉϟ΅ΖǰȱΎ΅ΏЗΑΘ΅ΖȱϵΏΓΙΖȱΐ΅ΖȱΗΘΓϿΖȱΈϾΗΎΓΏΓΙΖȱΎ΅ΕΓϿΖȱ
͟ȱΎΣΌΉȱΜ΅ΕΤΖȱΈξΑȱΜΣΕΉΙΉȱΐϱΑΓΖȱΘΓΙȱΎ΅ϠȱΈξΑȱΔΝΔΓϿȱσΕΛΓΑΘ΅ȱΑΤȱΔΕΣΒΓΙΐΉȱΘϲȱϥΈΓǰȱΗΘϲȱΐνΘΕΓȱΘΓІȱΈΙΑ΅ΘΓІȱ
ωτέρων, μὲ τὶς πατροπαράδοτες κοιΑφΐΉΖȱ΅ΔϱȱΘȱ̕ΐϾΕΑȱΐνΗ΅ȱ΅ΔϱȱΗΔΣΑ΅ȱΎ΅ΕΘȬΔΓΗΘΣΏǯ
μας. Οἱ Ἐπάλξεις
ΔΏΉΓΑΉΎΘΓІΗ΅ǰȱΘЗȱΘϲȱΔΏνΓΑȱΘЗΑȱΔϱΑΝΑȱΎ΅ϠȱΘϛΖȱЀΔξΕȱ
ϳȱ̙ΕΙΗϱΗΘΓΐΓΖȱΘχΑȱΗΙΐΔΉΕΚΓΕΤΑȱΘΓІȱ̝ΔΓΗΘϱΏΓΙȱ̓νІΗΉȱΐϱΑΓΖȱΘΓΙȱΘχΑȱΜ΅ΕΣȱΘΓΙǰȱΈξΑȱΉϨΛ΅ΑȱΈΏ΅ΈχȱΦΘΓρΎ΅ΗΘΓΖǯȱ̙΅ΕΉΘΗΐϲȱΦΔϾΌΙΑ΅ΑȱϳȱΎǯȱ̙Εǯȱ̅νΑΑΖǰȱΈΎ·ϱνοτικὲς παραδόσεις ἀποτελεῖ ἐγγύηΉΑΘΕΎϱΖȱΓΐΏΘφΖȱΓȱΎǯȱ̎ΓΙΎΣΖȱΕΗΘΓΈΓϾΏΓΙǰȱ̕ΙΏΏΓ·ν΅ΖȱΘΓΙȱΙΏΎΓϾǯ
καὶ στὸ παρελθὸν
ЀΐЗΑȱΦΔΓΈνΛΉΗΌ΅ȱΚΕΓΑΘϟΈΓΖǰȱΓЁȱΘΤΖȱΘΐΤΖȱΔΏΉϟΓΙΖȱΊΘΕΓΙǰȱϳȱϳΔΓϧΓΖȱΎ΅ΘΤȱΘχΑȱπΎΏΓ·χȱΘΓІȱ̏΅ΘΌϟ΅ȱΎΣΏΉΗΉȱΗξȱ
ΎΕ΅ΘΎϲȱΗϾΗΘΐ΅ǯȱ̇ξΑȱΉϨΛ΅ΑȱϵΐΝΖȱΓЄΘΉȱΎΉΚ΅Ώ΅ΓΕ·ΣΑΝΗǱȱ̕ϾΑΈΉΗΐΓΖȱΔΗΘΐϱΑΝΑȱ̓ΉΕ΅ЏΖǯ
ση γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὴν κρίση καὶ γιὰ τὴν καλυτέ- ΕΓΖǰȱΎ΅ϠȱΩΏΏΓȱπΔϟΗΐΓȱΔΕΓΗΎΉΎΏΐνΑΓǯȱ̖χΑȱπΎΈφΏΝΗȱ
Ř
ἀλλὰ καὶ στὶς κρίσιμες αὐτὲς ἐποχὲς προσπαθοῦν μὲ
ΘΉϧΑȎ
ǯȱ̓ΣΑΘΉΖȱΓϡȱΔΗΘΓϠȱΎ΅ΏΓІΑΘ΅ȱΑΤȱΚΕΓΑΘϟΊΓΙΑȱЀΔξΕȱ
ΗΙΑΉΕ·΅Ηϟ΅ȱΘϲȱȍΎΓΑϲΑȎȱΘϛΖȱ̳ΎΎΏΗϟ΅ΖǯȱȍͣΕ΅ȱΈξȱ΅ЁΘϲΑȱ
΅ΘΎϲȱΗϾΗΘΐ΅ǰȱΈΏ΅ΈφȱΈξΑȱώΘ΅ΑȱρΑ΅ΖȱΦΔϲȱ΅ЁΘΓϿΖȱ
ȱ
ρευση τῶν κοινωνικῶν συνθηκῶν. Ἐξάλλου, τὸ παρά- σΎΏΉΗΉȱψȱΛΓΕΝΈϟ΅ȱΘЗΑȱ̳ΔΣΏΒΉΝΑǰȱψȱϳΔΓϟ΅ȱΐξȱΘΤȱΦΑ΅ΑΉτὰ πενιχρά των μέσα νὰ στηρίζουν καὶ νὰ ἐνισχύουν
ΘΓІȱΗЏΐ΅ΘΓΖȱΘϛΖȱ̳ΎΎΏΗϟ΅Ζǯȱȍ̖΅ІΘ΅ȱΈνȱΐΓȱΔΣΑΘ΅ȱπΎΉϧΑ΅ȱ
ΐΉΘΤȱΎΓΑϛΖȱΔΣΑΘΓΘΉȱΔΓΓІΑΘ΅ȱ·ΑЏΐΖǯȱΓЁΈξΑȱ΅ЁΌΉΔιανέμεται
ΛΓΑΘ΅ΖȱΎ΅ϠȱΉϨΛΉȱΘΓϿΖȱΩΏΏΓΙΖȱπΕ·ΣΘΉΖǰȱΦΏΏΤȱΜΣΕΉΙ̇ΉΙΘνΕ΅ȱŞȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯȱ
δειγμα τοῦ πάντοτε νέου Χριστοῦ ποὺ ἀγωνίστηκε ΝΐνΑ΅ȱΘΕ΅·ΓϾΈ΅ȱΘΖȱЀΔϲȱΘχΑȱΈΉϾΌΙΑΗȱΘϛΖȱΎǯȱ̇φΐΘΕ΅Ζȱ
τοὺς νέους, ὥστε ὁπλισμένοι μὲ γνώσεις καὶ ἀξίες καὶ
ΉϥΕΘ΅ǰȱϣΑ΅ȱρΎ΅ΗΘΓΖȱΎ΅ϠȱΘЗΑȱΦΕΛΓΐνΑΝΑȱΑφΚϙǰȱϣΑ΅ȱΐΣΑΘΎЗΖȱΓЁΈξȱΦΕΛΎЗΖȎǯȱ̝Α΅ΚΉΕϱΐΉΑΓΖȱΈξȱΗΘχΑȱΔΕΓΗΚЏἀπὸ
τὰ
γραφεῖα
ȱϵΏΓȱΐ΅ΊϟǰȱρΑΝΑ΅ΑȱΘχΑȱΜ΅ΕΣȱΘΓΙΖǰȱΘχΑȱΔΝΏΓІΗ΅Αȱ
̓ΕΓΆΓΏφȱΘΓΙȱΑΘΓΎΙΐ΅ΑΘνΕȱȍȱΐΉ·ΣΏΓΖȱΒΉΕΊΝΐϱΖȎȱǻΈΣΕΎΉ΅ȱŜŖЮǼ
ἐναντίον τοῦ πολιτικο – κοινωνικοῦ κατεστημένου τῆς ̏ΔΓΊκǰȱσΈΝΗΉȱΐΤȱΑϱΘ΅ȱΊΉΗΘ΅ΗκΖȱΦΏΏΤȱΎ΅ϠȱΦ·ΝΑΗΘΎϱμὲ ὁδηγὸ τὸν παντοδύναμο Χριστὸ νὰ ἀντιμετωπίΌΝΐΉΑȱϵΘȱΗЗΐ΅ȱπΗΐξΑȱΧΔ΅ΑΘΉΖȱρΑǰȱΘΓΗ΅ϾΘΑȱσΛΓΑΘΉΖȱ
ΑΗȱΘΓІȱ̓νΘΕΓΙȱΔΕϲΖȱΘΓϿΖȱΔΗΘΓϿΖȱȍ̡ΑΈΕΉΖȱΦΈΉΏΚΓϟȎǰȱ
ϠȱΐΓΕΣΊΓΑΘ΅ΑȱΘΤȱΎνΕΈǰȱГΗΘΉȱΑΤȱΐχΑȱΐΉϟΑϙȱΛΝΕϠΖȱ
τῶν
Ἐπάλξεων,
ȱ
ἐποχῆς Του ἂς ἀκολουθήσουν καὶ οἱ σημερινοὶ νέοι, ΘΘ΅ΖȱΗΘϲȱΔΕϱ·Ε΅ΐΐ΅ǯȱ̝ΎΓΏΓϾΌΗ΅ΑȱΎΉΕΣΗΐ΅Θ΅ǰȱΦΑΘ΅Ώζουν ἀποτελεσματικώτερα τὶς σύγχρονες παγίδες.
ΔΕϲΖȱΦΏΏφΏΓΙΖȱΈ΅ΚΓΕΤΑǰȱϵΗΑȱΐνΏȱΔΕϲΖȱΐνΏȱΎ΅Ϡȱΐχȱ
πΒ΅ϟΕΉȱΘϲȱΔΑΉІΐ΅ȱΘϛΖȱϢΗϱΘΘΓΖȱΎ΅ϠȱΘϛΖȱοΑϱΘΘΓΖȱΎ΅ϠȱΘϛΖȱ
ΝΐϠȱΎ΅ϠȱπΎΉϧΑΓΖȱϳȱΜ΅ΕΣΖǰȱΔΓϾǰȱπΑЗȱΎΓΙΕΣΗΌΎΉǰȱΈξΑȱ
Ζήνωνος
3, β’ ὄρ.,
ΕϟΘȱşȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯȱ
ΏΣΛΌΎ΅ΑȱΦΔϱΜΉΖȱΎ΅ϠȱϵΏΓȱΦΑ΅ΛЏΕΗ΅ΑȱΐξȱΘχΑȱΔΉΔΓϟδιεκδικῶντας
λύση
καὶ
γιὰ
τὰ
προσωπικὰ
καὶ
γιὰ
τὰ
ΘϲȱΔκΑȱπΔϠȱΘΓϿΖȱϡΉΕν΅ΖȱΕϟΔΘΝΐΉΑǰȱΦΏΏΤȱΎ΅Ϡȱ΅ЁΘΓϟȱǻΓϡȱϥΈΗΙΑΉΕ·΅Ηϟ΅ΖǰȱψȱϳΔΓϟ΅ȱπΔΎΕ΅ΘΓІΗΉȱΗΘχΑȱΦΔΓΗΘΓΏΎχȱ
ϱΕΉΗΉȱΑΤȱΔΣΗϙȱΜΣΕ΅ǯȱ̒ϡȱΜ΅ΕΣΈΉΖȱΘϛΖȱ̆ΉΑΑΗ΅ΕξΘȱ
Ὁμόνοια
ȱȍΓΙΗΎφȱ̕ΙΑΘΕΓΚΣȎȱΎ΅ȱΓȱΉΎΈϱΗΉΖȱȍơ̇̄̓̎ȎȱΔ΅ΕΓΙΗΣΊΓΙΑȱνΑ΅ȱΓΈΓΔΓΕΎϱȱ΅ΚΉΕΝΐνΑΓȱΗΘΓȱΐ΅ΕΌΗȱϵΘȱΐϱΑΓΑȱΐξȱπΑΘ΅ΘΎϱΘΉΕȱΈΓΙΏΉΤȱΎ΅ϠȱΐΉ·΅ΏϾΘΉκοινωνικὰ προβλήματα.
Ἀσημίνα Τσάμου
ΓȱΓϡȱΎΏΕΎΓϟǼǰȱГΗΔΉΕȱΎΓΑΓІȱΗЏΐ΅ΘΓΖǰȱΘϛΖȱ̳ΎΎΏΗϟ΅Ζȱ
̳ΎΎΏΗϟ΅ǰȱΛ΅Ε΅ΎΘΕϟΊΓΑΘ΅Ζȱ΅ЁΘχΑȱБΖȱΦ··ΉΏΎχȱΎ΅ΘΣ΅ΑȱΐΉΘ΅ΒϾȱΘΝΑȱΐνΘΓΛΓȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΓϟǯ
ΘϾΕΓȱΎ΅ȱΘȱΐ΅ΕΘΙΕϟ΅ȱΘΖȱΎΕ΅ΗΣΘΗΗ΅ΖȱΐΣΑ΅ΖǯȱȍΓȱΒ΅Α΅ΊΝΑΘΣΑΉΐ΅ȱΘΖȱΔΎΕ΅ΐνΑΖȱΐΑφΐΖȎǯ
ΕȱΗΙΑΉΕ·΅Ηϟ΅ȱΌΤȱΔΕΓΓΈΉϾΗΉȱΘϲȱΎΓΑϲȱσΕ·ΓȱΔΕϲΖȱΈϱΒ΅Αȱ
ΥΔΣΗΖȱΓЂΘΝȱΚΕΓΑΘϟΊΝΐΉΑȎřǯȱ̕ΘχΑȱΗΙΐΐΉΘΓΛχȱ΅ЁΘχȱΈΗΘ΅Ηǯȱȍ̈Ϣȱϳȱ̍ϾΕΓΖȱΦΈΉΏΚΓϿΖȱ΅ЁΘΓϿΖȱπΎΣΏΉΗΉǰȱΔΓΏΏХȱ
̖χΑȱΦΏφΌΉ΅ȱ΅ЁΘχȱΌΤȱΈ΅ΔΗΘЏΗϙȱΉЄΎΓΏ΅ȱΎΣΔΓΓΖǰȱ
ΉΑΘΕΎφȱΓΐΏφΘΕ΅ȱȱ ΅Ό·φΘΕ΅ȱ̓΅ΑȦΐϟΓΙȱΎǯȱΝφȱ̆ΎΉΑΣΎΓΙǯȱȱ̋΅ȱ·ϟΑΉȱΔ΅ΕΓΙΗϟ΅ΗȱΓΔΘΎΓ΅ΎΓΙΗΘΎΓϾȱ
̋ΉΓІȱΎ΅ϠȱВΚνΏΉ΅ȱΘЗΑȱΦΑΌΕЏΔΝΑȱ̖ΓΙǯȱ
΅ΑȱΐΉΏΉΘφΗϙȱΎ΅ΏΤȱΘχΑȱΈφ·ΗȱΘϛΖȱπΎΏΓ·ϛΖȱΘЗΑȱΔΕЏ΅ΆΏνΔΉȱϳȱ̙ΕΙΗϱΗΘΓΐΓΖȱΘχΑȱΦΗΚΣΏΉ΅ȱΎ΅ϠȱΘχΑȱπ··ϾΗȱ
ΐκΏΏΓΑȱΓЈΘΓΖǰȱΈϲȱΎ΅ϠȱΔΣΑΘΝΑȱΔ΅ΕϱΑΘΝΑȱΘΓІΘΓȱΦΑ΅ΚΝΙΏΎΓϾȱ΅ΔϱȱΘȱΎΕ΅Η΅ΘΎφȱ ΅Θ΅ΗΘΕΓΚφǯȱ̕ΙΐΐΉΘνΛΉȱȱΛΓΕΝΈϟ΅ȱȍ̓̎̑
̕ȎȱΐΉȱΎΕ΅ΗΣΘΎ΅ȱΘΕ΅·ΓϾΈ΅ǯ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αȱΐ΅ΌΘЗΑȱΔΓϿȱΉЀΕϟΗΎΉΘ΅ȱΗΘϲȱΎ΅ΘΤȱ̎ΓΙΎκΑȱ̈Ё΅·ΘϛΖȱϳΐ΅ΏϛΖȱπΒΉΏϟΒΉΝΖȱΘΓІȱπΎΎΏΗ΅ΗΘΎΓІȱΆϟΓΙǯȱ
ΑΉϧǯȱ͑ΈΓϿȱπΎΎΏΗϟ΅ΖȱΦΒϟΝΐ΅ȱΎ΅ϠȱΦ··ΉΏΎχȱΎ΅ΘΣΗΘ΅ΗΖǯȱ
ȱ
ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΑΣ
«Η ιεραποστολική δράση στην Αφρική»
ΏΓȱǻΎΉΚǯȱ̈ȂȱŗȬŗŗǼȱΎ΅ϠȱΦΑ΅··ΑЏΗΎΉΘ΅ȱΗΘχΑȱ̳ΎΎΏ̖χΑȱΐΉ·ϟΗΘΖȱΗΐ΅Ηϟ΅Ζȱ·ΤȱΘϲΑȱπΎΎΏΗ΅ΗΘΎϲȱΆϟΓȱ
̒ЁΈΉϠΖȱώΑȱπΎΉϧȱΈΉΕ·ΐνΑΓΖǰȱΓЁΎȱΩΕΗΉΑǰȱΓЁȱΌϛΏΙǯȱ̖Γ΅Ͼ̕ΣΆΆ΅ΘΓȱŗřȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯȱ
Ὁ
Στέφανος
ἐπρώτευε
στὸ
ἔργο
τῆς
ἀγάπης,
΅ȱΘχΑȱ̍ΙΕ΅ΎχȱΔΕϲΖȱΘϲȱΘνΏΓΖȱ̕ΉΔΘΉΐΆΕϟΓΙǯȱ̳ΎΉϧǰȱϳȱ
ΦΕΛχȱΘϛΖȱΗΙΐΐΉΘΓΛϛΖȱΘЗΑȱΔΗΘЗΑȱΗΘχΑȱΈ΅ΐϱΕΚΝΗȱ
Θ΅ΖȱΆΓϾΏΓΐ΅ȱΘΤΖȱ̳ΎΎΏΗϟ΅ΖȱΉϨΑ΅ȱΎ΅ϠȱΑІΑȎǯȱ
Εκδήλωση για την «Ιεραποστολι- ελληνικά, εκτός από τα γαλλικά. Δέ̕ΘΓΙΖȱΐΓΙΗΎΓϾΖȱΈΕϱΐΓΙΖȱΘΖȱΎΕΣΖȱΗϟ΅ΖȱΐΣΈ΅ȱΑνΝΑȱΌ΅ȱΔ΅ΕΓΙΗΣΗΉȱΎΕ΅ΗΣΘΎΓΙΖȱΗΎΓΔΓϾΖȱ
στεφανωμένος μ’ ἀρετὴ φεγγοβολεῖΎ΅ȱΘΕ΅·ΓϾΈ΅ǯȱ
εἰρήνη.
΅·ΑЏΗΘΖȱΌΤȱπΎΔΏ΅·ϜȱΦΔϲȱΘχȱΗΘΣΗȱΘΓІȱ̓νΘΕΓΙȱϳȱ
κή ̏ϱΑΓΑȱΈΤȱΘχΖȱοΑϱΘΘΓΖȱΎ΅ϠȱΘϛΖȱΗΙΑΉΕ·΅Ηϟ΅ΖȱΎΏφδράση στην Αφρική» με ομιλητή χονται και αλλόδοξους μαθητές,
ΘΓІȱπΎΎΏΗ΅ΗΘΎΓІȱΆϟΓΙȱΎ΅ΌνΕΝΗ΅ΑȱΓϡȱϥΈΓȱΓϡȱ̝ΔϱΗΘΓΜαζὶ μὲ τὶς εὐχές μας γιὰ
Μοιράζει ὅλα τ’ ἀγαθὰ ἁπλόχερα καὶ δίκαια,
ΓϧΓΖǰȱϵΘ΅ΑȱΉϨΈΉȱϵΘȱΘϲȱΔΏΓϧΓȱΘΓΙȱ·νΐΗΉȱΦΔϲȱΜΣΕ΅ǰȱ
τον σεβασμιότατο επίσκοπο Πεντα- εκτός από ορθόδοξους που είναι η
ΏΓǰȱΓϡȱϳΔΓϧΓȱȍΘΓϿΖȱΦΕΛΓΐνΑΓΙΖȱΎΓΑΝΑΓϿΖȱΘϛΖȱ·ΑЏΐΖȱ
ΕΓΙȱΎ΅ϠȱΏ΅ΓІȱπΔΘΙ·ΛΣΑΉΘ΅ȱψȱΔΏφΕΖȱΎ΅ϠȱΘΉΏΉϟ΅ȱΏΉȱΛΓΕΉΙΘΎφȱΓΐΣΈ΅ȱȍ̕Θ΅ΙΕ΅ΉΘϱΖȎȱΌ΅ȱΔ΅ΕΓΙΗΣΗΉȱΔ΅Ε΅ΈΓΗ΅ΎΓϾΖȱΛΓΕΓϾΖȱ΅ΔϱȱΘȱΎΕ΅Ηϟ΅ȱΎ΅ȱΘΑȱ
«Εὐλογημένα
Χριστούγεννα» καὶ
ΑȱσΚΙ·ΉȱΐϱΑΓΖȱΘΓΙȱΑΤȱΔΣϙȱΑΤȱΘΤȱΔΓΙΏφΗϙǰȱ·ΤȱΑΤȱ
βοηθάει γέρους κι ἄρρωστους, φτωχούς,
παιδιὰ καὶ χῆρες. ΘΓΙΕ·ϟ΅ȱΘΓІȱπΎΎΏΗ΅ΗΘΎΓІȱϴΕ·΅ΑΗΐΓІǯȱ
πόλεως
Αφρικής Ιγνάτιο Μανδελίδη πλειοψηφία.
΅ΔΔ΅ΈΓΎϟ΅ǯȱΓΕΓΈΈΣΗΎ΅ΏΓΖȱΓȱΎǯȱ
ЏΗΘ΅ΖȱΗ΅ΔΕΓϾΑΖǯ
πΏΣΐΆ΅Α΅Αǯȱ̍΅Ϡȱ·ΤΕȱϵΘΉȱΘΓϿΖȱοΔΘΤȱπΛΉΕΓΘϱΑΓΙΑǰȱΘЗȱ
«Εἰρηνικὸ
τὸ
Νέο
Ἔτος» σᾶς ἐσωΕΈϟΗϙȱΔΉΕΗΗϱΘΉΕ΅ȱΦΔϲȱΘΓϿΖȱΩΏΏΓΙΖǰȱϵΔΝΖȱΌΤȱσΎ΅Προστάτης της ιεραποστολής
διοργάνωσε στην αίθουσα εκδηλώσεȱ
ΈφΐУȱΔΕϱΘΉΕΓΑȱπΎΓΑЏΗ΅ΑΘΓȱǻΗΘϲΑȱΏ΅ϲȱΔΕЗΘ΅ȱΦΑ΅ΎΓϟἙλληνικὸ
τὸ
ὄνομα,
στὴν
ἡλικία
νέος,
κλείουμε
στὸ
φύλλο
αὐτὸ μιὰ ἐπιΑȱΓϡȱΗϾ·ΛΕΓΑΓϟȱΐ΅ΖȱπΔΛΉΕΐ΅ΘϟΉΖǰȱΦΏΏΤȱΚЏΑ΅ΒΉȱ
ων του
συλλόγου, η Ιεραποστολή στην Κανάγκα είναι ο Αγιος Ανδρέας.
̄ΔϱȱΘΑȱ̍ΙΕ΅Ύφȱŝȱ̒ΎΘΝΆΕϟΓΙȱνΝΖȱΎ΅ȱΘΑȱ̍ΙΕ΅ΎφȱŗŚȱ̒ΎΘΝΆΕϟΓΙȱΌ΅ȱΏΉΘΓΙΕ·ΉϟȱΗΉȱ΅ϟΌΓΙΗ΅ȱΘΓΙȱ
ΎΝΗ΅ΑǼǯȱ̍΅ϠȱϵΘΉȱΘϲΑȱ̏΅ΘΌϟ΅Αȱϳȱ̓νΘΕΓΖǰȱΘΓϧΖȱΔ΅ΕΓІΗΑȱ
ǻπΎȱΘΓІȱΆΆΏϟΓΙȱȍ̽ȱΌνΗΖȱΎ΅ϠȱψȱΈ΅ΎΓΑϟ΅ȱΘЗΑȱΏ΅ἐργάζεται γιὰ ν’ ἁπλωθῇ ἡ νέα Πολιτεία.
ϠȱΘΓϿΖȱΩΏΏΓΙΖȱΜ΅ΕΣΈΉΖǰȱΓϡȱϳΔΓϧΓȱώΗ΅ΑȱΐνΘΓΛΓȱΎ΅Ϡȱ
ταγὴ
γιὰ
δευκόλυνση
ἀποστολῆς
Εκεί στην Αφρική οι πιστοί είναι πολύ
Φαρσάλων
«Παναγία η Ελεούσα».
̓ΑΉΙΐ΅ΘΎΓϾȱ̍νΑΘΕΓΙȱ̈̍̋̈̊̕ơ̛̘̖̘̇̄̒̆̔̄̌̐ǰơ̇̄̅̌̅̎̌̐ȱΎ΅ơ̛̗̖̇̄̎̈̍̏̄̐ȱ̄̓̒ȱ̖̊̐ȱ̗̏̔̐̊̕
ϞΎЗΑȱπΑȱΘϜȱ̳ΎΎΏΗϟθȎȱΘΓІȱΔǯȱ̍ΝΑȦΑΓΙȱ̍΅ΔΉΘ΅ΑϱΑΝΑΓϠȱΐξȱΘϲΑȱ̓νΘΕΓǰȱ·ΤȱΑΤȱπΔΝΚΉΏΌΓІΑȱΎ΅Ϡȱ΅ЁΘΓϠȱ
Μ’ αὐτὸ
δὲν
ἄρεσε
ποτὲ
σ’
αὐτοὺς
ποὺ
κυβερνοῦσαν,
τακτικοί
και
υπάκουοι,
συμμετέχουν
Στην
εκδήλωση
χαιρέτισε
η
πρότῶν
ἀρω
γῶν
σας
καὶ
γιὰ
ἐνίσχυση
ŗȱ
ȱ̄ЁΘϱΌǯȱ
ΔΓΙΏΓΙǰȱΔΕΝΘΓΔΕΉΗΆΙΘνΕΓΙȬΌΉΓΏϱ·ΓΙǼ
ϲȱΘχΑȱΐΉ·ΣΏȱΜ΅ΕΣǯȱ̐Τȱ·΅Θϟȱϳȱ̍ϾΕΓΖȱΐ΅ΖȱπΒνΏΉΒΉȱ
σε
χορωδίες
με
βυζαντινή
μουσική,
εδρος
του
συλλόγου
κ.
Στέλλα
Τσαγιατὶ
γκρεμίζονταν
μὲ
μιᾶς
τὰ
ἄδικά
τους
ἤθη.
τοῦ πολύπλευρου ἔργου τῶν ἘπάλŘȱ
ȱ̈ϢΖȱ̓ΕΣΒǯȱ̝ΔΓΗΘǯȱ͟ΐΏǯȱŗŚǯȱŘǯȱǯ ǯȱŜŖǰȱŗŗśǯȱ
ΘΓϿΖȱΘΓϿΖȱΥΔΏΓϿΖȱΦΑΌΕЏΔΓΙΖȱ·Τȱΐ΅ΌΘξΖȱ̖ΓΙȱΎ΅Ϡȱ
λειτουρλούκη
στη συνέχεια ο σεβασμιό- ψάλλουν ομαδικά στις θείες
řȱ
ȱ̈ϢΖȱ̖ϟΘΓΑȱ͟ΐΏǯȱŘǯŘǯȱǯ ǯȱŜŘǰȱŜŝŘǯ
Śȱ και
ȱ̄ЁΘϱΌǯȱ
ξεων. Παρακαλοῦμε νὰ συμπληρώ̕ΘϠΖȱŘşȱ̕ΉΔΘΉΐΆΕϟΓΙȱΗΘϲΑȱϥΈΓȱΛЗΕΓȱψȱΜΙΛΓΏϱ·ΓΖȱΎǯȱ
Ἂν πρέπει πάντα τὸ ψωμὶ μὲ τὴν δουλειὰ νὰ βγαίνει,
ΓΗΘϱΏΓΙΖȱ̖ΓΙǰȱ·΅ΘϟǰȱπΎΘϲΖȱΘЗΑȱΩΏΏΝΑǰȱώΗ΅ΑȱΔΕΓΉ365 διαλέτατος Επίσκοπος Ιγνάτιος που κατά- γίες. Στο Κογκό έχουν
σετε τὰ στοιχεῖα σας (στὴν ἔνδειξη
̝ΗΐϟΑ΅ȱ̖ΗΣΐΓΙȱσΎ΅ΑΉȱϳΐΏϟ΅ȱΐξȱΌνΐ΅Ǳȱȍ̖ϲȱΩ·ΛΓΖǱȱ΅ϥΘ΅ȱ
ΐ΅ΗΐνΑΓȱΑΤȱΈΉΛΌΓІΑȱΘχΑȱΎ΅ΑχȱΎ΅ϠȱΎΓΑχȱ̅΅ΗΏΉϟ΅ȱ
ЀΔϲȱ̍ǯȱ̆΅ΑΝΘϛǰȱΚΏΓΏϱ·ΓΙȬΗΙ··Ε΅ΚνΝΖ
ἂν πρέπει ὁ καθένας μας τὸν ἄλλο νὰ βοηθάει,
γεται
από τη Λάρισα, στην οποία κτους, κυριαρχούν 5 και η πιο βασική
Ἀποστολέας), τὸ ποσὸν ποὺ προαιΎ΅ϠȱΦΑΘΐΉΘЏΔΗȎǯȱ̽ȱΎǯȱ̖ΗΣΐΓΙȱΐξȱπΔΗΘΐΓΑΎϲȱΘΕϱΔΓȱ
ΘΕЏΉȱΎ΅ϠȱΔ΅Ε΅ΘΕЏΉǰȱΊΘΣΉȱΎȱΩΏΏΓǯȱ̋νΏΉȱΑȂȱΦΑΓϟΒΉȱ
Ιǯȱ̄ЁΘϲȱΩΏΏΝΗΘΉȱΚΣΑΎΉȱΎ΅ϠȱΗΘχΑȱϴΕ·ΣΑΝΗȱΘϛΖȱ
υπήρξε
ιεροκήρυκας 37 χρόνια, ανέ- είναι η «Τσιλούμπα».
τότε τί
θὰ
ἀπογίνουνε
ἐκεῖνοι
ποὺ
ἐμάθαν
̍Ώ΅Μϟ·ΉΏΓ
Ύ΅ΘνΈΉΒΉȱϵΘȱψȱΎϾΕ΅ȱΔ·χȱΘΓІȱΩ·ΛΓΙΖȱΉϨΑ΅ȱψȱΦΑ΅ΗΚΣρεῖσθε
καὶ νὰ μᾶς τὴν ἀποστείλετε
ΆΉΕΑΓІΑȱΓϡȱϡΎ΅ΑϱΘΉΕΓȱΦΏΏΤȱΗϾΐΚΝΑ΅ȱΐξȱΘχΑȱΎΕϟΗȱΘЗΑȱ
̏νΕΓΖȱ̄Ȃ ΘχΑȱΘΏΉϱΕ΅ΗȱΘΤȱΐΉΗΣΑΙΛΘ΅ȱψȱ̆ΝΕ·ϟΘΗ΅ǲȱ̋ΣȱȁΕΌΉȱψȱ
ЏΘΖȱπΎΎΏΗ΅ΗΘΎϛΖȱΎΓΑϱΘΘΓΖǰȱϵΔΓΙȱȍώΗ΅ΑȱΧΔ΅Οι ναοί στα χωριά είναι λασπόκτιφερε μεταξύ άλλων
τα εξής:
νὰ τρῶν τῶν ἄλλων τὸ ψωμί, νὰ ζοῦν ἀπὸ τοὺς ἄλλους;
ΏΉ΅ȱΘΓІȱΦΑΌΕЏΔΓΙȱΎ΅ϠȱψȱΗΙΑΉΛχΖȱΔϟΉΗȱΦΔϲȱΘχΑȱΔΕΓΗΔΣστὴν
διεύθυνση:
«Ἐπάλξεις», ΖήΔΉΕΗΗΓΘνΕΝΑǯ
̸Α΅ȱ̴ΏΏΑϱΔΓΙΏΓȱΘϛΖȱΦΕΛ΅ϟ΅ΖȱπΔΓΛϛΖǰȱϵΘ΅ΑȱσΆ·΅΅ȱ΅ЁΘΓϧΖȱΎΓΑΣȎǯ
«Στο Κογκό πήγα από το 1981, στοι, ενώ στις πόλεις είναι λιθόκτιΘΕϱϞΎ΅ǰȱΘϛΖȱΏνΝǰȱΎ΅Ϡȱψȱ̆ΝΕ·ϟΘΗ΅ȱΎΓΙΎΏϟΘΗ΅ǯȱ̕ΎΓϾΊΉȱ
ΌΉ΅ȱΎ΅ΏϾΜΉΝΖȱΘЗΑȱπΔϟΔΏ΅ΗΘΝΑȱΦΑ΅·ΎЗΑǰȱπΑЗȱΘϲȱ·νΐνωνος
3,
β’
ὄρ.,
104
31 Ὁμόνοια.
̽ȱΘΕϱϞΎ΅ȱΩΖȱΉϨΑȂȱΎ΅ΏΤ
͂Θ΅ΑȱΈΏ΅ΈχȱρΑ΅ȱΔΓΏϟΘΉΙΐ΅ȱΔΓϿȱσΆ΅ΊΉȱΐνΗ΅ȱΗΘϠΖȱ
ΑΉȱΗΘχΑȱΊΝφǰȱΉϨΛΉȱρΑ΅ΑȱϳΔΏΗΐϲȱΔ΅ΈΉϟ΅ΖȱΎ΅ϠȱΐȂȱ΅ЁΘχΑȱ
στοι.
Στην
ιεραποστολή
στα
δάση
την
έμαθα
τη
γαλλική
γλώσσα
μόνος
μου
̴ΔΓΐνΑΝΖǰȱ·ΤȱΑΤȱΈϜȱϳȱΘϱΔΓΖȱΐ΅ΖȱΎ΅ΏϾΘΉΕΉΖȱΐνΕΉΖǰȱ
Γι’ αὐτὸ ὅλοι μαζεύτηκαν, τὸν Στέφανο ἁρπάξαν
Ύ΅ϠȱΓЁΕΏΣΊΉȱϴȱ̇ΐΘΕΣΎΖȱΔАΖȱΘΓІȱΔϛΕ΅ΑȱΘΤȱΔ΅·ΛϟΗΐ΅ȱΘϛΖȱΜΙΛϛΖȱΐξȱΘχΑȱΔ΅ΕΓΙΗϟ΅ȱΘΓІȱ̋ΉΓІȱΔΏΕЏΑΉȱΘΤȱ
Ὅσοι,
βεβαίως,
ἔχετε
ἀποστείλει
πΒΓΙΗϟΉΖȱΔΉΕΗΗϱΘΉΕΓΙΖȱΔΓΏϧΘΉΖȱΦΔȂȱϵΗΓΙΖȱσΆ΅Ί΅ΑȱΩΏΏ΅ȱ
έχουν
αναλάβει
ντόπιοι
ιερείς,
που
και
υπήρξα
ιεραπόστολος
στην
ΚαΘχΑȱωΌΎχȱΔ΅ΑΓΔΏϟ΅ȱπΔΉΈϟΝΎΉȱΑΤȱΑΓЏΗϙȱΘχȱΊΝχȱΎ΅ϠȱΑΤȱ
ȱ·ΑΝΕϟΗϙȱψȱΛЏΕ΅ȱΐ΅ΖȱΎΣΔΓ΅ȱΉЁΐΉΕϟ΅ȱΎ΅Ϡȱ·ΤȱΑΤȱΊφκαὶ τὸν ἐλιθοβόλησαν, τὸ ἔργο του νὰ θάψουν.
Έ΅ǲȱ̋ΣȱȁΕΌΉȱψȱΘΕϱϞΎ΅ǰȱΘΓІȱΏνΝȱΎȱ΅ЁΘΓІǰȱΎȱϳȱ̇ΐΘΕΣΎΉΑΤȱΎ΅ϠȱΦΔΓΆΣΏΏΉȱΘϲȱΩ·ΛΓΖǯ
ΔΓΏΘΉϾΐ΅Θ΅ȱΗΘχΑȱ̴ΏΏΣΈ΅ǯȱ̅νΆ΅΅ǰȱΓϡȱΌϛΘΉΖȱΉϨΛ΅ΑȱΔΉΕπροσφάτως
τὴν
ἀρωγή
σας ἀγνογνωρίζουν
τις
γλώσσες,
τα
ήθη
και
νάγκα
του
Κογκό
και
βοηθός
στην
ϡΎ΅ΑΓΔΓφΗϙȱΘϠΖȱπΔΌΙΐϟΉΖȱΘΓΙǯȱ̖ϲȱϥΈΓȱΆνΆ΅΅ȱπΔ΅Α΅ΐΉȱϵΏΓȱΐξȱΎΓΑΝΑΎχȱΉϢΕφΑȱΎ΅ϠȱΔΕϱΓΈΓǰȱΔΕνΔΉȱΑΤȱ
ȭ̖ϟȱΎΣΑΉΖǰȱΎΙΕΤȱ̏φΘΕ΅Α΅ǲȱ̓ЗΖȱΔκΖȱΐξȱΘΤȱπ··ϱΝὰ μὴν ὑπάρχει τὸ σωστό, τὸ δίκαιο κι ἡ ἀγάπη,
ΎΖȱΐϱΎΓǯȱ̓ΉΘΣΉȱΘχΑȱΐΔΣΏ΅ȱΗΘΤȱΔ΅ΕΣΌΙΕ΅ȱϳȱ̙ΕΗΘΣ̏Δ΅ΐΔϟΏΖȱ̅΅ΗϟΏΖ
ΓΕΗΐνΑ΅ȱΔΓΏΘΎΤȱΈΎ΅Џΐ΅Θ΅аȱΗΙΑ΅ΌΕΓϟΊΓΑΘ΅ΑȱΗΘχΑȱ
τα
έθιμα
και
έτσι
είναι
πιο
εύκολη
γι΄
αρχή
του
π.
Χαρίτωνα
Πνευματικάκη.
Ώ΅ΐΆΣΑΉΘ΅ȱΗξȱΎΣΌΉȱπΔΓΛφǰȱΦΏΏΤȱΩΖȱΈΓІΐΉȱπΈЗȱΘϟȱΗΙΑΝΐΉȱϵΏΓȱΐνΘΓΛΓȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΓϠȱΗξȱϵΏ΅ǯȱ̍ΓΑΝΑΓϠȱΎ΅Ϡȱ
ῆστε
τὴν
τωρινὴ
ἐπιταγή.
Ἐπίσης,
Α΅ȱΗΓΙǲȱ̕ξȱΘΕΉΏΏ΅ϟΑΓΙΑȱΦΎϱΐ΅ȱΐξȱΘϠΖȱΚ΅Η΅ΕϟΉΖȱΘΓΙΖǲȱ
γιὰ νὰ μποροῦν οἱ τύραννοι λαοὺς νὰ ἀδικοῦνε.
ΎΖǲȱ̏ϱΏΖȱΘΓІȱΔЗȱΎȱ΅ЁΘΓΙΑΓІȱϵΘȱΌΣȱȁΕΌΉȱψȱΘΕϱϞΎ΅ǰȱ
Στην ΚινσάσαπΒΓΙΗϟ΅ȱΘΓІȱΈφΐΓΙǰȱΔΓϿȱΏΉΘΓΙΕ·ΓІΗΉȱΎΙΕϟΝΖȱΗξȱΔΉΕη ελληνική ιεραπο- αυτούς η κατήχηση των πιστών». Ο
ΑνΆ΅ΑΉȱπΎΉϧΑ΅ȱΘΤȱΛΕϱΑ΅ǯȱ͟ȱΎΣΌΉȱΑνΓΖȱΦΑϛΎΉȱΗξȱΐΤȱ
χȱΏϾΔȱΎ΅ϠȱΗΘχȱΛ΅ΕΤȱΎ΅ϠȱΗΘΤȱΐνΗ΅ȱΔ΅Ε΅·Ν·ϛΖȱΎ΅Ϡȱ
ὅσοι
ἐπιθυμοῦν,
μποροῦν
νὰ
περάȭ̡ǰȱϷΛȱΔΣǰȱΎΙΕΤȱ̆ЏΕ·΅Α΅ǯȱ̓κΑΉȱΓϡȱΚ΅Η΅ΕϟΉΖǰȱ
ΎϾΕΓΖȱϳȱ̙ΕΗΘΣΎΖǯȱ̡ΖȱΉϨΑ΅ȱΎ΅ΏΤȱψȱΘΕϱϞΎΣȱΐ΅ΖǰȱΚνΕΔΘЏΗΉΖǰȱΔΓϿȱσΔΕΉΔΉȱΑȂȱΦΔΓΚ΅ΗϟΗΓΙΑȱ·ΤȱΔϱΏΉΐΓȱόȱΉϢΕφστολή ίδρυσε πανεπιστήμιο
και έτσι κ. Ιγνάτιος συγκλόνισε το ακροατή- ̖ΕϱΔΓΖȱ̇ΕΣΗΉΝΖȱ
ΔϱΏȭΎΕΣΘΓΖȱΎ΅Ϡȱ΅ЁΘΤȱΘΤȱΐΎΕΤȱΎΕ΅ΘϟΈ΅ȱΆΕϟΗΎΓΑΘ΅ΑȱΗξȱ
χΑȱπΕ·΅Ηϟ΅ȱΦΏΏΤȱΎ΅ϠȱΗΘχΑȱΦΔϱΏ΅ΙΗȱΘЗΑȱΦ·΅ΌЗΑǯȱ
Μὰ
σήκωσε ὁ Στέφανος στὸν οὐρανὸ
τὸ βλέμμα
ΔΣΉȱΘΤȱΔ΅ϟΈΉΐ΅ǯȱ̡ΖȱΉϨΑȂȱΎ΅ΏΤȱψȱΘΕϱϞΎ΅ǯȱ
σουν
ἀπὸ
τὰ
γραφεῖα
μας,
Ζήνωνος
ΑΉȱΎ΅ΏϾΘΉΕ΅ȱΦΔΓΘΉΏνΗΐ΅Θ΅ȱΦΔϲȱΎΣΌΉȱΐΔ΅ΐΔΓϾΏ΅ǯȱ
ανέβασε πολύ τοΑǰȱπΔΉΈχȱΚΙΗΎΤȱώΘ΅ΑȱΔΓΏϿȱΛΕφΗΐȱΗȂȱ΅ЁΘΤȱψȱΔΓΏΙκύρος της η Ορθό- ριο όταν αναφέρθηκε στο πώς σώθηΈ΅ΕΎϛȱΦΑΘ΅·ΝΑΗΐϲȱΐξȱΦΎφΕΙΎΘΓΙΖȱΎ΅ϠȱΎΕΙ·ΐνΑΓΙΖȱ
ΗΓȱΎ΅ϠȱΪΑȱΚ΅ϟΑΉΘ΅ȱ΅ЁΘϲȱΈϾΗΎΓΏΓȱΎ΅ϠȱΦΎ΅ΘϱΕΌΝΘΓǰȱ
κι εἶδε
τὸν ἴδιο τὸν Χριστό, τὴν ἴδια
τὴν Εἰρήνη.
ȭ̖ȱΏνΖǰȱΎΙΕΤȱ̏φΘΕ΅Α΅ǲȱ̍ΣΑΉȱΎΣΘȱΎ΅ΏϲȱψȱΘΕϱϞΎ΅ǲȱ
3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια, γιὰ νὰ πληρώȭ̖ϟȱΑΤȱΗΓІȱΔЗǰȱΎΙΕΤȱ̏φΘΕ΅Α΅ǲȱ̏ΔΓΕΉϧȱΑΣȱȁΛΉΖȱΈϟ̕ΙΑνΛΉ΅ȱΦΔϲȱΘχȱΗΉΏǯȱř
αεροπλάνου
δοξη
Εκκλησία.
Η
σχολή είναι πολλή κε ο ίδιος από πτώση
ΔΏΌχΖȱΘΣΒȱΘЗΑȱΌΘЗΑǯȱ
ΔΓΏνΐΓΙΖǯȱ̷ΘΗǰȱϳȱΑνΓΖȱΐ΅ΖȱσΆ·΅ΑΉȱΗΘχΑȱΊΝχȱΐξȱΐΤȱ
ΉϟΏΓΐΉȱΑΤȱΘϲȱπΚ΅ΕΐϱΗΝΐΉǰȱ·΅ΘϠȱ΅ЁΘϲȱΉϨΑ΅ȱϳȱοΏΏ̄ЁΘχȱϵΏΓȱΊΘΣΉȱΎȱϵΏΓȱΐκΖȱΘΤȱΔ΅ϟΕΑΉǯȱ
Σχωρνάει
ὅλους τοὺς ἐχθροὺς καὶ ἡ ψυχὴ πετάει
σουν
τὴν συνδρομή τους, ἀφοῦ
Ύ΅ΓǯȱͣΏΓȱΚΓΆνΕ΅ȱΌνΏΓΙΑǰȱ·ΤȱΑΤȱΎΣΘΗΓΙΑȱΚΕϱΑΐ΅ǯȱ
ευπρόσωπη και οργανωμένη
και γί- στην Αφρική. Κατόπιν αναφέρθηκε
̒ϡȱΩΏΏΉΖȱΘΣΒΉΖȱΉϨΛ΅ΑȱΦΑ΅Ά΅ΌΐΗΐνΑ΅ȱΔΓΏΘΎΤȱΈΗΘΉΑφǰȱΔΓΏϿȱΗΘΉΑχȱπΌΑΎΗΘΎχȱϢΈν΅ǰȱΔΓϿȱΘΕΓΚΓΈΓΘΓІΗΉȱ
ΓΕΌϱΈΓΒΓΖȱΘΕϱΔΓΖȱΊΝϛΖȱΎ΅ϠȱΔΓΏΘΉϟ΅ΖȱΎ΅ϠȱΈϱΘȱ΅ЁΘϲΖȱ
ΈϟΊΓΙΑȱΘΑȱϟΈ΅ȱ΅ΐ΅ΘϱΆΕΉΎΘȱΗΘ΅ΙΕΓ΅Α΅ΗΘΣΗΐȱΔΓΕΉϟ΅ȱ
ψηλὰȭ̡ΐȱΈξȱΘΤȱΏξΖȱΎ΅ΏΣǰȱΎΙΕΤȱ̆ЏΕ·΅Α΅ǯȱ̝ΔȂȱΘχΑȱГΕ΅ȱ
ἐκεῖ στὸν οὐρανὸ μαζὶ μὲ τὴν
Εἰρήνη.
πρῶ
τα
ἐπικοινωνήσουν μὲ ἕνα
̏ϱΑΓΑȱΓϡȱΔΓΏΘΎΓϟȱΐ΅ΖȱΈξΑȱΗΎΣΊΓΑΘ΅ȱΘχΑȱΘΕϱϞΎ΅ǯȱ
νόημα της γιορτής των Χριστουνονται μαθήματα και με τηλεκπαί- στοΎ΅ЏΐΘ΅ǰȱΦΏΏΤȱΔΣΑΘΓΐξȱσΑΘ΅ΗȱΘϲȱΔ΅ΘΕΝΕϱΐΓΖȱΌΤȱΐκΖȱϳΈ·φΗϙȱΗΘχΑȱΔΕϱΓΈΓǯȱ
ΔΓϿȱώΕΌȂȱψȱΘΕϱϞΎ΅ȱΗΘχΑȱ̴ΏΏΣΈ΅ǰȱΘΤȱπ··ϱΑ΅ȱΐΓΙȱΚΕΓΎ΅ȱΑ΅ȱΗΛΐ΅ΘϟΊΉȱΐ΅ΊϟȱΘΓΙΖȱΣΕΕΎΘΓΙΖȱΚΏΎΓϾΖȱΈΉΗΐΓϾΖȱ
ἀπὸ
τὰ
τηλέφωνα 210 52 30948,
̎νΘΉȱΑΤȱΗΙΐΆ΅ϟΑϙȱΘϟΔΓΘΉȱΦΑΣΐΉΗΣȱΘΓΙΖǲȱ
δευση. Η ορθοδοξία έχει μεγάλη απή- γέννων.
ΘΉȱΐνΗ΅ȱΗΘΤȱϵΕ΅ȱΘϛΖȱ
ΘΎϲȱ ΚΏϱΘΐΓǯȱ ͣΘ΅Αȱ
̽ȱΉЁΌϾΑȱΆ΅Ε΅ϟΑΉȱϵΏΓΙΖȱΐ΅Ζǰȱ·Ȃȱ΅ЁΘϲȱΎ΅Ϡȱ·Εφ·ΓΕ΅ȱ
Καὶ
ἡ Εἰρήνη διάδημα βασιλικὸ χαρίζει
ΑϟΐΉΜ΅Αǯȱ̇ξΑȱΘΕЏΉȱΘϲȱΚ΅ϟȱΘΓΙȱϳȱ̐ΎΓΏΣΎΖǲȱ̋ΤȱΘϲȱΔЗȱ
Ύ΅ȱΐΎΕΓϾΖȱΔΙΕφΑΉΖȱΈΕΣΗΉΝΖǯȱ
210
24
69152,
6987 353063.
ΦΑΡΣΑΛΑ (Γραφείο «Ε»)
χηση και πολλοί στέλνουν τα παιδιά
ΘΣΒΖȱΘΓΙȱϳȱΎ΅ΌνΑ΅Ζȱ
ϳȱ̓ΉΕΎΏϛΖȱΏǯΛǯȱπΔ΅νΔΉȱΑΤȱΦΏΏΣΒΝΐΉȱΑΓΓΘΕΓΔϟ΅ǰȱΑΤȱ·ϟΑΝΐΉȱΔϲȱΎΓΑΝστὸν
Στέφανο τὸν ὑπουργό, τὸν πρῶτο
Μάρτυρά Της.
ΗΘχΑȱΘΕϱϞΎ΅ǰȱΘΓІȱΏνΝǰȱΑΤȱΗξȱΘΐΝΕφΗϙȱΎ΅Ϡȱϳȱ̐ΎΓΏΣΎΖȱ
ŚǼȱ̐΅ȱΗΙΑΉΕ·ΣΊΉΘ΅ȱΐΉȱϱΏΓΙΖȱΘΓΙΖȱ΅·ΝΑΊϱΐΉΑΓΙΖȱ̒ΕψȱΘΗΓϾΛΘΕ΅ȱ
Σᾶς εὐχαριστοῦμε.
του
Αχ.
Μπακαλέξη
τους
στο
ελληνικό
πανεπιστήμιο,
σΆ΅ΊΉȱΘΓϿΖȱΗΘϱΛΓΙΖȱ
ΑΓІΗΉȱΘΓϿΖȱΌ΅ΔΘϱΐΉΎΓϠȱΎ΅ϠȱΔϲȱΗΙΑΉΕ·΅ΘΎΓϠȱΎ΅ϠȱϵΏΓȱΐ΅ΊϠȱΑΤȱΗΎΉΚΘΓІΐΉȱ
Κι ὅσοι μετανοήσανε, βρήκανε τὴν
συγγνώμη,
ΌΓΈϱΒΓΙΖǰȱЏΗΘΉȱΑ΅ȱΗΛΐ΅ΘΗΘΓϾΑȱΗΘΑȱ΅ΕΛφȱΓȱΗΙΑΓΎ΅Πηγή:
www.eleftheria.gr
όπου
διδάσκονται
και
νέα
και
αρχαία
ΘΓΙǯȱ̒ϡȱΐνΘΓΎΓǰȱΔΓϿȱ
ΐΔΓΕΓІΐΉȱΦΔϲȱΎΓΑΓІȱΑΤȱΎΣΑΝΐΉȱ·ΤȱΘϲȱΎΓΑϲȱΎ΅Ώϲȱ ΑΓΙΖȱ πΌΑΎΓϿΖȱ ϊΕΝὅπως ὁ Παῦλος ποὺ ἔγινε Ἀπόστολος Εἰρήνης.
ώΘ΅ΑȱΔΣΕ΅ȱΔΓΏΏΓϠȱΎ΅Ϡȱ ΎνΖȱΉΑΓΕ΅ΎνΖȱ΅·ΝΑΗΘΎνΖȱΓΐΣΈΉΖǯ
ΉΖȱ·ΤȱΘϲȱȍΉЄΜΙΛΓΑȎǰȱ
ϠȱΘχΑȱΎΓΑχȱΗΝΘΕϟ΅ǯ
śǼȱ̐΅ȱΗΙΑΘΉΏΉϟȱΗΘȱΈΐΓΙΕ·ϟ΅ȱΉΙΕϾΘΉΕΝΑȱΘΓΔΎЏΑȱΎ΅ȱ
̝ΕΝ·ξΖȱȱΔΕϲΖȱΘϠΖȱ̈̓̄̎̑̈̌̕
ΦΒϱΏΓ·Γȱ ΘΉΛΑϧΘΉΖǰȱ
ϵΏΓȱόΒΉΕ΅ΑȱϵΘȱ΅ЁΘΤȱ
Ἀπὸ τὴν συλλογὴ ποιημάτων
τοῦ Β. Τσούπρα
ΔΉΕΚΉΕΉ΅ΎЏΑȱΓΐΣΈΝΑǯ
σΐΔΓΕΓȱΎ΅ϠȱΈ΅ΑΓΓϾΘΤȱΔ΅ΈΤȱΗΎΓΘЏΌΎ΅Αȱ
ǻ̓ΉΕϟΏΜȱΘϛΖȱϳΐΏϟ΅ΖȱΘΓІȱ̅ǯȱ̖ΗΓϾΔΕ΅ȱΎ΅ΘΤȱ
«Γιὰ νά ‘χουμε εἰρήνη»,
ἐκδ. «Ἐπάλξεις»
ŜǼȱ̐΅ȱ΅·ΝΑϟΊΉΘ΅ȱ·΅ȱΘΑȱΗΙ·ΎΕϱΘΗȱΔ΅ΑΉΏΏΑϟΓΙȱ
řŖʫ
̏Δ΅ΐΔϛΖȱ̕ΔΙΕϟΈΝΑȱȱ
ΐΉΑΓǰȱΈξΑȱΔΓΏΘΓ·Ε΅ΔΓΏΉΐЗΑΘ΅ΖȱΘΓϿΖȱ̏Ή- řŖʫ ̝ΌΑ΅ϟΓΙȱ̑΅ΑΌϟΔΔȱȱ
ΘϲΑȱ̞·΅ΗΐϲȱΘЗΑȱ̳ΔΣΏΒΉΝΑȱΗΘϠΖȱŘřȦşȦŘŖŗŘǼ
Κακκαβᾶ Καλλιόπη
15€ Σαλεμῆ
Μαρία
15€ Εὐστάθιος Κατσιβάλης
20€
ΗΙΑΉΕ·΅ΘΎΓϾȱ΅·ΝΑΗΘΎΓϾȱΎΑφΐ΅ΘΓΖȱΝΖȱ΅Δ΅ΕΛφȱΘΓΙȱΔ΅̍΅Ώ΅ΐΣΕȱ̝Α΅ΗΘ΅Ηϟ΅ȱȱ
śŖʫ
Δǯȱ̼Ώϟ΅Ζȱ̈ЁΌΙΐϱΔΓΙΏΓΖȱȱ
řŖʫ
ΚΓІΑΘ΅ΑȱΗΘΓϿΖȱΎ΅Θ΅·΅ΕΉϧΖȱΎ΅ϠȱΘχΑȱΐϟ΅ȱΔΓΤσακνάκη Μαρία
10€ Κωνσταντινίδης Ἀντώνης
10€
Χατζηδάκη
Ἑλένη
50€
Α΅ΑΌΕЏΔΑΓΙȱ΅·ЏΑ΅ȱ·΅ȱΉΕφΑȱΎ΅ȱΔΕϱΓΈΓǯȱ
Ώϱ·ΓΙΖȱΘЗΑȱ̝ΌΑ΅ϟΔǯȱ̙ΕϛΗΘΓΖȱ̘Ε΅·ΎϧΗΎΓΖȱ
śŖʫ
ΏΘΎχȱΐΉΕϟΈ΅ȱΘЗΑȱΔΓ- ŗŖʫ Δǯȱ̐ΎϱΏ΅ΓΖȱ̕΅Ύ΅·ΣΑΑΖȱȱ
Πλατσιδάκης
Νικήτας
20€
Μ.
Μ.
50€
Μοναχὸς
Νικόδημος
20€
ΝΑȱΔΓΏΘЗΑǯȱ̖ϲȱϥΈΓȱ
̈ΑΑΓΉϟΘ΅ȱϱΘȱ·΅ȱΑ΅ȱΔΕ΅·ΐ΅ΘΓΔΓΌΉϟȱΓȱΘΉΏΎϱΖȱΗΎΓΜΟΡΦΩΤΙΚΗŗŖʫ ͒ǯ̐ǯȱ̞·ǯȱ̈ϢΕφΑΖȱ̙ΕΙΗΓΆ΅ΏΣΑΘΓΙȱȱ
̅΅ΗΏΣΎȱ̅΅ΗΏΎχȱȱΜΗΝΙΑΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ
ŘŖʫ
ΏΘЗΑȱΘΓІȱ̝ΗΘ΅ΎΓІǯ
Σκαρβέλη Οὐρανία
20€ Κουτσογεωργοπούλου
Θεοδώρα 20€ Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου
ΗΙΑνΆ΅ΑΉȱ ΐξȱ
ΘΓϿΖȱ ΔϱΖȱΘΓΙȱ΅Α΅·ΉΑΑΘΎΓϾȱ΅ΙΘΓϾȱΎΑφΐ΅ΘΓΖǰȱΔΓΙȱΉϟΑ΅ȱȱΉΑȱ
̒ЄΘΉȱΓϡȱΐξΑȱΓЄΘΉȱΓϡȱ śŖʫ ̙΅Ώ΅ΆΕΉΊΣΎȱ̄ϢΎ΅ΘΉΕϟΑȱȱ
̏ǯȱ̏Δǯȱȱ
ŘŖʫ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ἱεραποστολικὸς
Σύνδεσμος
Διαμαντάκος
Κώστας
5€ καὶ Ἑλένης Κ. Ἀχαρνῶν
20€
ȍΑϱΌΓΙΖȎȱΎ΅ϠȱΦΔϲȱΘϲȱ ΛЏΕУȱΎ΅ȱΛΕϱΑУȱΎ΅ΘΣȱΘΓȱ΅ΑΌΕЏΔΑΓȱΆϟΝΗȱΘΖȱΎ΅ΑφΖȱ
̇ ̕Ύ΅Έκȱ̈Ё΅ΑΌϟ΅ȱȱ
̓̋  ȱ̋̇̑ ȱȱ
ΈξȱΦΔΉϟΏΗ΅ΑȱΘχΑȱπΏΉΙἸδιοκτησία: Πολιτιστική και Κοινωνική Κίνηση «Ἐπάλξεις» ŘŖʫ
«Μέγας
Βασίλειος»
30€
Κοτρωνάκη
Ἐλευθερία
20€
Ἀναστασία
Χιώτη
–
Δρακοπούλου
ŚśŗȱΎ΅ϠȱΐȂȱ΅ЁΘΓϿΖȱΔΓϿȱ
ΌΉΕϟ΅ȱΘЗΑȱ̝ΌΑ΅ϟΝΑǰȱΓϡȱ
̛̘
ȱȱ  ̛
ȱȱ̘  ̇
Ύ΅ȱΎΓΑφΖȱΘΓΙȱ̙ΕΗΘΓϾȱΔΓΏΘΉϟ΅ΖǰȱΓΚΉϟΏΓΙΐΉȱϱΏΓȱΘ΅ΙΘΓ̝ΑΈΕΉϱΔΓΙΏΓΖȱ̝ΑΈΕν΅Ζȱȱ
Ἐκδότης:
Βασίλειος
Τσούπρας, Θεολόγος
Κοινωνιολόγος śŖʫ ЁΛ΅ΕΗΘΓІΐΉȱΘΓϿΖȱΔ΅Ε΅ΔΣΑΝȱΦΑ΅·ΑЗΗΘΉΖȱΎ΅ϠȱΔ΅Ε΅Βαρσάνης Ἰωάννης
50€ Σακκῆ
Μαρία
20€ εἰς μνήμην τοῦ συζύγου
ΉϨΛ΅ΑȱΐΣΑ΅ȱϷΛȱ̝Ό̝ΌΑ΅ϧΓȱϵΐΝΖȱΐξȱΘχΑȱ
ΛΕϱΑΝΖȱΐΉȱΘΑȱΘφΕΗȱΘΝΑȱΔ΅Ε΅ΔΣΑΝȱ΅Δ΅Ε΅ΘφΘΝΑȱΓΕ̅Ε·Αϟ΅ȱ̝Α΅ΗΘΓΔΓϾΏΓΙȱȱ
ŘŖʫ
Ύ΅ΏΓІΐΉȱΎ΅ϠȱΘΓϿΖȱΏΓΔΓϿΖȱϵΔΝΖȱπΑΗΛϾΗΓΙΑȱΐξȱΎΣΌΉȱ
Γραφεῖα:
Ζήνωνος 3, 104 31 Ἀθήνα
ΈΓΎΘΗϟ΅Ǳȱ̓ΓΏΘΗΘΎφȱΎ΅ȱ ΓΑΝΑΎφȱ
ϟΑΗȱȍΔΣΏΒΉΖȎȱ
Α΅ϟ΅ǰȱΘΓϿΖȱȍΐΘΕϱΒΉΣυριανοῦ
Ἑλένη
20€
Χαρισιάδου
Καλλιόπη
20€
της Παναγιώτου
100€
Ύ΅ΌΓΈφ·Ηȱ
ΘΓІȱ
̓Ή·΅ΑΝΘΎЏΑȱΆΐΣΘΝΑȱΑ΅ȱ΅·ΝΑΊϱΐ΅ΗΘΉȱΗΙΑΉΛЏΖȱ·΅ȱΘΑȱ
̅νΑΑΖȱ̙ΕϛΗΘΓΖȱȱ
ŘŖʫ ΘΕϱΔΓȱΘϲȱσΕ·ΓȱΘЗΑȱ̳ΔΣΏΒΉΝΑǰȱΈϱΘȱψȱΓϟΎΓΑΓΐΎχȱΎΕϟΤηλέφωνα: ΓΑΝΑΓΏϱ·ΓΖ
210 52 30 948, 210 24 69 152
ΎΈϱΘΖǱȱ΅ΗϟΏΉΓΖȱΗΓϾΔΕ΅Ζǰȱ̋ΉΓΏϱ·ΓΖȱ
ΑΓΙΖȎǯȱ̳ΑЗȱΈΏ΅ΈχȱϵΏΓȱΗΙΑνΆ΅ΏΏ΅ΑȱΗΘϠΖȱΔΓΏΉΐΎξΖȱπΔΕΎΏϛȱόΌΉΏ΅ΑȱΑΤȱπΔΆΣΏΓΙΑȱȱΘχΑȱΈϾΑ΅ΐφȱΘΓΙΖȱΎ΅ϠȱΘϲȱ
ΔΕΓΗΝΔΎφȱΆϟΝΗȱΘΝΑȱΉΏΏΑΓΓΕΌΓΈϱΒΝΑȱΈΐΓΎΕ΅ΘΎЏΑȱ
̍΅ΘΗϟΕΖȱ̇ΐφΘΕΖȱȱ
e-mail: epalxeis@otenet.gr • ἱστοσελίδα: www.epalxeis.gr ŘŖʫ ΗȱσΛΉȱπΔΔΘЏΗΉΖȱΗΘχΑȱΈΉΒ΅·Ν·φȱΘΓΙȱΎ΅ϠȱΦΔ΅ΘΉϧΘ΅ȱ
Εὐχαριστοῦμε τοὺς ὡς ἄνω συνδρομητὲς
καὶ παρακαλοῦμε καὶ τοὺς λοιποὺς
̆Ε΅ΚΉϟ΅ǱȱφΑΝΑΓΖȱřǰȱŗŖŚȱřŗȱΌφΑ΅
ΛΉΕφΗΉΖȱΘϛΖȱΈΐΓΎΕ΅Θϟ΅ΖǰȱΏϟ·ΓȱΐΓΕΣΊΓΑΘ΅ΑȱΘΤȱΩΚΌΓΔΓΏϟΘΉΙΐΣȱΘΓΙΖȱΗȂȱ΅ЁΘξΖȱΘϠΖȱΔΉΕΓΛνΖǯȱ̄ЁΘϲȱπΒΙΔΕΉΎ΅ȱΎΓΑΝΑΎЏΑȱΔ΅Ε΅ΈϱΗΉΝΑȱΐ΅ΎΕΣȱ΅Δϱȱ΅ΎΕϱΘΘΉΖǰȱ΅ΔΓΠροαιρετικές Εἰσφορές- Ἐμβάσματα:
ΕΠΑΛΞΕΙΣ
̍ΓΙΎκΖȱ̏΅ΑЏΏΖȱȱ
ŗŖʫ
ψȱΦΕΝ·χȱϵΏΝΑǯȱ
νὰ
συμβάλουν
μὲ
κάθε
δυνατὸ
τρόπο,
γιατὶ
τὸ ἔργο ἀπαιτεῖ ἀγῶνες καὶ θυσίες.
ΏνΚΝΑ΅ǱȱȱŘŗŖǯśŘǯřŖǯşŚŞǰȱŘŗŖǯŘŚǯŜşǯŗśŘ
Α΅ȱΏΣΚΙΕ΅ǰȱΘϠΖȱΈΉΙΎΓΏϾΑΗΉΖȱǻϵΔΝΖȱΓϡȱΎΏΕΓΙΛϟΉΖǼȱΎ΅Ϡȱ
ΘΓІΗΉȱΘΤȱ·ΉΝΔΓΏΘΎΤȱΗΛνΈ΅ȱΘϛΖȱ̝ΌφΑ΅ΖȱΘΓІȱ̓ΉΕΎΏϛǯȱ
ΐΐφΗΉΖȱΎ΅ȱ΅ΔΓΗΛϟΗΉΖǯ

ȬǱȱ¡ȓǯǰȱΗΘΓΗΉΏϟΈ΅Ǳȱ

şŖȱΛΕϱΑ΅ȱ΅ΔϱȱΘȱ̏ΎΕ΅Η΅ΘΎφȱΎ΅Θ΅ΗΘΕΓΚφȱ
ΗΘΓȱȍ̈ΑΓΕϟ΅ȱΉΑȱΈΕΣΗΉǯǯǯȎ

Γιὰ τοὺς τακτικοὺς
ἀναγνῶστες μας

̝ΔϲȱΘϲΑȱΛΕΙΗϲȱ΅ϢЗΑ΅ȱΐνΛΕȱΗφΐΉΕ΅

Ἀρωγὲς γιὰ τὶς Ἐπάλξεις

ǯ¡ǯ

̍΅Ϡȱ΅ЁΘϲȱΘϲȱσΏΉ·΅ΑȱϵΏΓȱΓϡȱ̝ΌΑ΅ϧΓȱΈϱΒ΅ȱΘϛΖȱ̝ΌφΑ΅Ζǰȱ ΘχΑȱΈΓϟΎΗǯȱ̕ΘϠΖȱΐΣΛΉΖȱΎ΅ΘΤȱΘЗΑȱ̏Ή·΅ΕνΝΑȱΏǯΛǯȱΗΙΐ-

ΐΉΘΉϧΛ΅ΑȱΎ΅ϠȱřŖŖŖȱΐνΘΓΎΓȱ̝ΌΑ΅ϧΓǯȱ
ΕΓ΅ΕΉΘΎνΖȱΗΚΓΕνΖȱȬȱΐΆΣΗΐ΅Θ΅Ǳȱ̓̎̑ ̕ȱȱȱ ΗΝΘΕϟ΅ȱΘϛΖȱΔ΅ΘΕϟΈΓΖǯȱ
̄ЁΘχȱώΘ΅ΑȱψȱΉϢΎϱΑ΅ȱΘϛΖȱΔ΅ΘΕϟΈΓΖǰȱΔΓϿȱΉϨΛΉȱΗΘϲȱΑΓІȱ
̝ΎϱΐǰȱϳȱΑνΓΖȱΘΓІȱΛΕΙΗΓІȱ΅ϢЗΑ΅ȱΗΘχΑȱ̝ΌφΑ΅ȱΉϨΛΉȱΗξȱ
ΎΈΓΘΎφȱ̓΅Ε΅·Ν·φǱȱ
ΐΉ·ΣΏȱЀΔϱΏΜȱΘϲȱΈΐΓΎΕ΅ΘΎϲȱΔΓΏϟΘΉΙΐ΅ǰȱΔΓϿȱώΘ΅Αȱ Ύ΅ϠȱΗΘχΑȱΎ΅ΕΈΣȱΘΓΙȱϳȱΎΣΌΉȱΑνΓΖȱΘϛΖȱ̝ΌφΑ΅ΖȱΔΓϿȱσΆ·΅ΑΉȱ
̎ ǰȱ  ȱ̋ǯȱ̆ȱȱǯǯ

