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̒ΎΘЏΆΕΓΖȱŘŖŗŘ
Ἰανουάριος
2014
σΘΓΖȱřşΓȱ
41ο
ἔτος
ΦΕǯȱΚϾΏǯȱŜŚŝ
φύλ. 662
ἀρ.

ΜΗΝΙΑΙΑ

ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ

Κυριακὴ 19 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 11:00 π.μ.
Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

ȱ

ȱ
ȱ περιλαμβάνει:
Ἡ ἐκδήλωση
• Εὐλογία καὶ κοπὴ τῆς πατροπαράδοτης Βασιλόȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
πιττας.
ȱ πρωτοχρονιάτικα
ȱ
ȱ ȱ ȱ
ȱ ἀπὸ
ȱ τὴν
• Ἄσματα καὶ
κάλαντα
χορωδία Ἐπάλξεις.
ȱ τοῦ ὑπευθύνου
ȱ
ȱ τῶν Ἐπάλξεων
ȱ
ȱ
• Ὁμιλία
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
κ. Β. Τσούπρα μὲ θέμα:
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
«Τὸ ἐν χρόνῳ ἄχρονον καὶ τὸ ὑπερχρόνιον».
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Εἴσοδος
ȱ
ȱ ἐλεύθερη
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Ἡ κοινωνικὴ
προσφορὰ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
τῶν Τριῶν
Ἱεραρχῶν
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

ȱ
ȱ

ȱ
ȱ
ȱΣάββατο 1 Φεβρουαρίου
ȱ
ȱκαὶȱ ὥρα
ȱ 7:00ȱ μ.μ. ȱ
ȱ
ȱ Ἐπάλξεις,
ȱ
ȱ Ζήνωνος
ȱ
ȱ Ὁμόνοια
ȱ
ȱ
Αἴθουσα
3, β’ ὄρ.,
ȱ
ȱ
Ὁμιλήτρια ἡ ἐκπαιδευτικὸς κ. Σοφία Μπεκρῆ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
Εἴσοδος
ἐλεύθερη
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ ȱ
ȱ ȱ
ȱ
Οἱ δραστηριότητες
συνεχίζονται
ȱ
ȱ
ȱ ȱ ȱ
ȱ
ȱ
Στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος, πλ. Ὁμονοίας γίνονται:
Κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 6:00ȱμ.μ. παραδοσιακοὶ
χοροί, ὥρα 7:00 μ.μ. ἐπίκαιρη ὁμιλία καὶ στὶς 8:00
μ.μ. μουσικὴ
καὶ πρόβα
ȱ
ȱ χορωδίας.
ȱ
Κάθε Κυριακὴ
καὶ
πρόγραμμαȱ
ȱ
ȱ ὥρα 5:00 μ.μ.
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
γιὰ ἄτομα μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες.
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Καθημερινῶς παρέχονται δωρεὰν μαθήματαȱ
ȱ
ȱ
ȱ ξένων γλωσσῶν, ἠλεκτρονικῶν
ἀρχαίων
ἑλληνικῶν,
ȱ
ȱ καὶ παραδοσιακῶν
ȱ
ȱ
ȱ
ὑπολογιστῶν, μουσικῆς
χορῶν.
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Ἐπίσης, διοργανώνονται πολιτιστικὲς καὶ ψυχαγωγικὲς ἐκδηλώσεις καθὼς καὶ μορφωτικὲς ἐκδρομές.

ȱ

Πληροφορίες:
Ὀρθόδοξη
Ἐφημερίδα
«Ἐπάλξεις»,
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
τηλ:
210
5230948,
6987
353063.
ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Οἱ ȱἘπάλξεις
τοῦ
Αἰγάλεω
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Οἱ ὁμιλίες καὶ οἱ λοιπὲς δραστηριότητες τῶν
ȱ συνεχίζονται κανονικῶς στὴν
Ἐπάλξεωνȱ Αἰγάλεω
ȱ
ȱ
αἴθουσά των, Ἀναγεννήσεως
19 (πλησίον Ἁγ. Σπυȱ
ȱ
ȱ Παράκληση
ȱ ȱ
ρίδωνος), μὲ κεντρικὴȱ ὁμιλία καὶ Ἱερὰ
ȱ
κάθε Τρίτη βράδυ καὶ ὥρα 7.00 μ.μ.
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
Παρακαλοῦνται
οἱ ἀναγνῶστες
μας τοῦ Αἰγά-ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
λεω καὶ τῶν γύρω περιοχῶν νὰ παρακολουθοῦν
ȱ
ȱ
ȱ ȱ ȱ
ȱ
ȱ
τὶς δραστηριότητες αὐτὲς πρὸς ὠφέλειά των.
Κυκλοφορεῖ ἤδη καλαίσθητο ἡμερολόγιο
2014, ἐκδόσεων «Ἐπάλξεων»
ȱ
ȱ
ȱ Αἰγάλεω.ȱ ȱ
ȱ ȱ
ȱ Πληροφορίες:
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Μαγδαληνὴ
Κόκορη,
Ἰατρός-Θεολόγος,
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ στὸ τηλέφωνο:
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
210-59
82.573.
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

ȱ
ȱ
ȱ

ȱ
ȱ

ȱ
ȱ
ȱ

ȱ

Ηȱ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ΤΩΝ
ΑΡΧΑΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ȱ και
ȱ
Ἀντίσταση
δράσηȱ τὸ 2014

Κοπὴ Βασιλόπιττας

ȱ
ȱ

ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ

ȱ
ȱ

ȱ του
ȱ εκπαιδευτικού
ȱ κ. Κων/νου
ȱ Γανωτή
ȱ
ȱ
ȱ
εύγοντας σήμερα
ȱ ȱ από την Θ.
ȱ Λειτουργία
ȱ
ȱ είδα
ότι οȱ κόσμος
δεν
έφευγε
από
το
ναό
μετά
το
ȱ
πέρας της Θ. Λειτουργίας. Κι έλεγα: πώς να μη
κάθονται; Είναι ευχαριστημένοι, αναπαυμένοι, χαρούμενοι οι άνθρωποι. Γιατί; Για σκεφτείτε ότι τον Θεό
τον κατέβασαν στη γη και τον πήραν μέσα τους. Πώς

Φ

συνέχεια στή σελ. 2

ȱ

Μ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

αζὶ μὲ τὶς εὐχὲς τῶν συγγενῶν
ȱ ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
καὶ φίλων σας, ἀγαπητοί μας
ȱ
ȱ
ȱ
ἀναγνῶ
καὶ τὶς
ȱ
ȱ στες,
ȱ ȱ δεχθῆτε
ȱ
ὁλόθερμες εὐχὲς
τῶν
μελῶν
καὶ
συνερȱ
ȱ ȱ
γατῶν τῶν Ἐπάλξεωνȱ γιὰȱ ἕνα Εὐλογημένο, Εἰρηνικὸ καὶ
Καρποφόρο
Νέο
ȱ
ȱ
Ἔτος.
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ὅμως, οἱȱ εὐχὲς αὐτὲς
Γιὰ νὰ ȱἔχουν,
ȱ
ȱ οἰȱ κοινοὶ
ȱ μας πόθοι
ἀντίκρυσμα καὶ
ȱ
ȱ
ἐκπλήρωση, χρειάζεται καὶ ἡ προσωȱ ἡ κοινὴ
ȱ
πικὴ ȱκαὶ μάλιστα
προσπάθεια
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ποθουμέὅλων γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ
ȱ ποὺ
ȱ εἶναιȱ ἡ πρόοδος
ȱ καὶ
ȱ ἡ σωτηρία
νου,
ȱ
ȱ
ὅλων καὶ μάλιστα τῆς γλυκιᾶς μας παȱ
ȱ
ȱ
τρίδος.
ȱ
ȱ
Ἐννοεῖται,
βεβαίως,
ȱ
ȱ
ȱ ȱ ὅτι
ȱ πρῶτα ἀπ’
ὅλα
χρειάζεται
ἡ
συνεχὴς
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ καὶ ἀδιάλειπτη
ἀπὸ
ὅλους
μας
προσευχὴ
στὸν
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

ȱ
ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ
ȱ

ȱ
ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ ȱ

ȱ στή σελ. 2
συνέχεια

ȱ

ȱ

ȱ ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

δοτῆρα παντὸς ἀγαθοῦ καὶ Σωτῆρα
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
τοῦ κόσμου, τὸν μόνον Βασιλέα καὶ Θεȱ
ȱ
ȱ
άνθρωπο
ȱ Χριστό μας. Πράγματι,
ȱ ἔτσι
ποὺ μᾶς κατήντησαν
ȱ
ȱ τὰ ἐκμεταλλευȱ ȱ
ȱ
τικὰ κυκλώματα,
οἱ
ἀσύνετοι
ȱ
ȱ
ȱ πολιτικοὶ
μας καὶ οἱȱ ἀλόγιστες
ȱ καταναλωτικὲς
ȱ
ȱ
ὀρέξεις
ȱ ὅλωνȱ μας,
ȱ μόνο τὸȱ παντοδύναȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ μπορεῖ
ȱ
ȱ
μο χέρι ȱτοῦ Σωτῆρος
Χριστοῦ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
νὰ ἀνατρέψῃ τὸν καταστρεπτικὸ ῥοῦ
ȱ ȱ
ȱτὶςȱ
τῶν γεγονότων ȱκαὶ νὰ ἀναχαιτίσῃ
ȱ
ȱ
ȱ
ἀδηφάγες βουλιμίες τῶν ἀπάνθρωπων
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
δυναστῶν τοῦ κόσμου.
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Τὸ ἐρώτημα ὅμως δὲν εἶναι ἐάν ὁ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Κύριός μας θέλῃ ἤ δὲν θέλῃ τὴν σωτηȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ρία τῆς χώρας μας καὶ γενικῶς τῆς
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ἀνθρωπότητος,
γιατὶ
μᾶς
ȱ
ȱ
ȱ
ȱτὸ ἔχει δηλώȱ ȱ
σει καθαρὰ ὅτι
θέλει
«πάνταςȱ
ȱ ὁȱ Θεὸς
ȱ
ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

Εὐχὲς – πρόσκληση σὲ συνεργασία

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

Πρὸς μορφωτικές, κοινωνικὲς καὶ πολιτικὲς κινήσεις & προσωπικότητες
Ἀγαπητοὶ φίλοι,
ȱ
ȱμας ȱστὸ νέο
ȱ ἔτος 2014 εὐχόμαστε ὁλοΜὲ τὴν εἴσοδό
ȱ καλὸ
ȱ καὶ
ȱ κάθε
ȱ ȱπρόοδο σὲ ὅλους,ȱπρόσωπαȱ
ψύχως κάθε
ȱ ȱ στὴν
ȱ
ȱγλυκιά μαςȱ πατρίδα.
ȱ
καὶȱ ὁμάδες, καὶȱ πρὸ παντὸς
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Γιὰ νὰ προκύψῃ ὅμως κάποιο καλὸ –εἰρήνη, δικαιοȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
σύνη καὶ πρόοδος σὲ πρόσωπα καὶ κοινωνία–, ὀφείλοȱ
ȱ
ȱ καὶ μάλιστα
ȱ
ȱ νὰȱ συνεργαστοῦμε
ȱ
ȱ
με ὅλοι
νὰ ἐργαστοῦμε
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ κοινοῦ αὐτοῦ σκοποῦ. Γι’ αὐτό,
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
μαζὶ μὲ τὶς ὁλόθερμες εὐχές μας, σᾶς κοινοποιοῦμε τὶς
ȱ τῆς
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ἀποφάσεις
συνεργατικῆς
συσκέψεως
τῆςȱ 15ηςȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Δεκεμβρίου, ὅπου ὅλοι οἱ συγκεντρωθέντες, μετὰ ἀπὸ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱθεολόγου-κοινωνιοȱ
ȱ
τὶς εἰσηγήσεις
τοῦ κ. Β.ȱ Τσούπρα,
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
λόγου, τῆς κ. Μ. Κόκκορη, ἰατροῦ-θεολόγου καὶ τοῦ κ.
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ τοῦ κ. Ἐμμ.
ȱ Μηȱ ȱ
Χρ. Βέννη, δικηγόρου,
τὴν ȱπαρέμβαση
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
λιαριάκη, προέδρου τῆς Χ. Δ., ὡς καὶ τὶς προτάσεις
ȱ
ȱ συμμετεχόντων,
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ἄλλων
ἀποφασίσαμε
ὁμοφώνως:
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Α. Τὴν μὲ ὅλους τοὺς τρόπους προώθηση τοῦ πνεύȱ ȱτῆς συνεργασίας
ȱ
ȱ
ȱ δράσεως
ȱ
ȱ
ματος
καὶ τῆς
κοινῆς
γιὰ
τὸ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
καλὸ ὅλων.ȱ
ȱ Τὴν δημιουργία
ȱ
ȱ
ȱ
Β.
τοπικῶν
καὶ μάλιστα ἐνοριακῶν
ȱ γιὰ
ȱ ἀλληλοβοήθεια
ȱ
ȱ καὶ κοινὴ
ȱ δράση
ȱ
ȱ
ὁμάδων
σὲ τοπικὰ
ȱ
ȱ
ȱȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
θέματα.
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ τῶν γενικῶν
ȱ
ȱ προΓ. Τὴν ἀπὸ
κοινοῦȱ ἀντιμετώπιση
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
βλημάτων τῆς χώρας καὶ τὴν κοινὴ προσπάθεια γιὰȱ τὴνȱ
ȱ ψηφίσεως
ȱ
ȱ καὶ ἐπιβολῆς
ȱ ȱ νομοθετημάτων,
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ἀποτροπὴ
ἀποȱ
ȱ
ȱ
ȱ
φάσεων, συμφωνιῶν καὶ πάσης φύσεως μνημονίων κα-ȱ
ȱ τῆς προσωπικῆς
ȱ ȱ
ȱ ἀξιοπρέπειας,
ȱ
ταστρεπτικῶν
τῆςȱ κοι-ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
νωνικῆς συνοχῆς, τῆς οἰκονομίας καὶ τῆς ἀκεραιότητοςȱ
τῆς χώρας μας.
Δ. Τὴν δημιουργία ἑνιαίου συνεργατικοῦ κοινωνικοπολιτικοῦ φορέως πρὸς συμμετοχὴ
στὶς προσεχεῖς
ȱ
ȱ

ȱ
ȱ

ȱ

ȱ
ȱ

ȱ

ȱ

εὐρωεκλογές, δημοτικὲς καὶ –ὅποτε γίνουν– ἐθνικὲς
ȱ
ȱ ἀνάδειξη
ȱ
ȱ τιμίων,
ȱ ἱκανῶν ȱκαὶ ἐμπείρων
ἐκλογὲς
πρὸς
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ κοινωνικῶν
ȱ
στελεχῶν
γιὰ τὴνȱ προστασία
τῶν
καὶ ἠθικῶνȱ
ȱ τὴν ἀποτροπὴ
ȱ τῶν
ȱ καταστρεπτικῶν
ȱ σχεδίωνȱ
θεσμῶν καὶ
ȱ
ȱ
ȱ
τῶν ξένων κερδοσκόπων καὶ τῶν ντόπιων καιροσκόπων.
ȱ
ȱ τονίστηκεȱ ἡ ἰδιαίτερη
ȱ
ȱ ȱ ποὺ ἔχουν
Ἐπίσης,
σημασία
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ἀπὸ
οἱ εὐρωεκλογές, γιατὶ ἀφοῦ τὰ πάντα προέρχονται
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ἐξωτερικοὺς παράγοντες εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος, καλὸ
ȱ ἡ ἀντίσταση
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
θὰȱ εἶναι
καὶ δράση
νὰ στρέφονται
ἐνανȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
τίον τῆς ἐκμεταλλευτικῆς συνεργασίας τῶν κεφαλαι-ȱ
ȱ τῶν
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
οκρατῶν καὶ
συνεργατῶν
των.
ȱΤέλος, ἀποφασίστηκε
ȱ ȱ
ȱ νὰ ἀποσταλοῦν
ȱ
ȱ
οἱ ἀποφάσεις
αὐτὲς πρὸςȱ ὅλουςȱ τοὺς μορφωτικούς, κοινωνικοὺς καὶ
ȱ
ȱ παράγοντες τῆς ȱχώρας,
ȱ
ȱ ȱκαὶ κιπολιτικοὺς
πρόσωπα
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
νήσεις, ποὺ σέβονται τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸ περιβάλλον,
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ἀγωνίζονται γιὰ τὴν προστασία τοῦ ἑλληνισμοῦ ὅπου
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
γῆς, ἐμφοροῦνται ἀπὸ δημοκρατικὸ πνεῦμα καὶ ἐπι-ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ καὶ συνοχή,
ȱ
διώκουν
τὴν κοινωνικὴ
συνεργασία
μὲ τὴνȱ
ȱ
ȱὅπωςȱμέχρι
ȱ τέλη Ἰανουαρίου
ȱ
ȱ
παράκληση,
νὰ ἀπαν-ȱ
ȱ
ȱ ȱ ἐγγράφως
ȱ
ȱ ἤ ȱ ἠλετήσουν μὲ ὁποιονδήποτε
τρόποȱ
ȱ θέλουν
ȱ νὰ συμμετάσχουν
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱσυκτρονικῶς-ἐὰν
στὴν
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
νεργατικὴ αὐτὴ προσπάθεια, ὥστε ἀρχὲς Φεβρουα-ȱ
ȱ συγκροτηθῇ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ἐκπροσώπων
ȱ
ȱ
ρίου νὰ
κοινὴ
σύσκεψη
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
τῶν ἐπιμέρους φορέων γιὰ τὰ περαιτέρω.
ȱ
ȱ
ȱ ȱπατρίδα καὶȱ γε-ȱ
Μὲ τὴν ἐλπίδα
ὅτι ἡ ἀγάπη
γιὰ τὴν
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ὑπερȱ
νικῶς γιὰ τὸν συνάνθρωπο θὰ μᾶς βοηθήσῃ νὰ
βοῦμε κάθε ἀτομική, κομματικὴ καὶ ἰδεολογικὴ ἀπόȱ
ȱ
κλιση, εὐχόμαστε καὶ πάλι κάθε
καλὸȱ καὶ περιμένομε
τὶς θετικὲς ἀνταποκρίσεις σας.
Γιὰ τὴν Ἐπιτροπὴ Συνεργασίας
Βασίλειος Μπαμπίλης

ȱ

ȱ

ȱ
ȱ

ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
Ἐπείγουσα
Ἔκκλησις
ȱ

ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Πρὸςȱ τοὺς πνευματικοὺς
ποιμένας
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Σεβαστοὶ Πατέρες,
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Ὑποβάλλοντες ὑμῖν υἱϊκῶς τὰ σέβη ἡμῶν καὶ εὐχόȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
μενοι πᾶσαν
τοῦ γεννηθέντος
Σωτῆρος
ȱ παρὰ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ πνευμα- ȱ
τικὴν καὶ σωματικὴν
ȱ
ȱ ἐνδυνάμωσιν
ȱ
ȱπρὸς
ȱ ἐπιτέλεσιν τοῦ
ȱ ȱ
διακονικοῦ
ποιμαντικοῦ
ὑμῶν
ἔργου
προαγόμεθα
διὰ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
τῆς παρούσης
νὰ ȱπαρακαλέσωμεν
ȱ
ȱ ȱ ὑμᾶς ὅπωςȱ ἀκολου- ȱ
θοῦντες
τοῖς
ἴχνεσιν
τῶν
παλαιῶν
Πατέρωνȱ συμβάλȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ
ȱ

ȱ

ȱ Τρεῖς
ȱ
ȱ ȱ Ἱεράρχες
ȱ ȱ
ȱ
Οἱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
γιὰ
ȱ
ȱ τὸν
ȱ
ȱ πλοῦτο
ȱ ȱ
ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

ȱ
ȱ

ȱ

ȱ

συνέχεια
ȱ στήȱ σελ.ȱ2

ȱ

ȱ

ȱ
ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ

ȱ
ȱ

Ὁμιλία Μεγάλου
Βασιλείου
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ(ἀποσπάσματα)
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
«Πρὸς ȱπλουτοῦντας»

ȱ
ȱ

ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ
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ἀνθρώπους σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας

ΎΉȱΑΤȱΎ΅Θ΅ΗΘφΗϙȱΘΓϿΖȱπΕ·ΣΘΉΖȱΐΉΘϱΛΓΙΖȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΓϿΖȱ
ἐλθεῖν». Τὸ πρόβλημα εἶναι ἐάν οἱ ἄνθρωποι θέλωμε
ΘЗΑȱΐνΗΝΑȱΔ΅Ε΅·Ν·ϛΖȱΎ΅ϠȱΗΙΐΐΉΘϱΛΓΙΖȱΘЗΑȱΎΉΕΈЗΑǯȱ
νὰ ἀκολουθήσωμε τὴν ὁδὸν τῆς ἀληθείας, τῆς εὐθύ̳ΔΉΈφǰȱϵΐΝΖǰȱΦΕΑφΌΎΉȱόȱΐκΏΏΓΑȱπΑ΅ΑΘЏΌΎΉȱ
τητος, τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς εἰρήνης, ποὺ εἶναι
ΔΕϲΖȱΘχΑȱ΅ϢΘϟ΅ȱΘϛΖȱΎΓΑΝΑΎϱΘΘΓΖǰȱΔΓϿȱΉϨΑ΅ȱϳȱ̇προϋπόθεση γιὰ τὴν σωτηρία καὶ τὴν πρόοδό μας.
ΐΓΙΕ·ϲΖȱΎ΅ϠȱϳȱΔΕΝΘΉΕ·ΣΘΖȱΘϛΖȱΎΓΑΝΑϟ΅Ζȱ̋ΉΓІȱΎ΅Ϡȱ
Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἀλληλομισούμεθα, νὰ
ΦΑΌΕЏΔΝΑȱΎ΅ϠȱΦΑΌΕЏΔΝΑȱΐΉΘ΅ΒϾȱΘΝΑǰȱϷΛȱΥΔΏЗΖȱΈξΑȱ
ἀλληλοϋποβλεπόμεθα
καὶ νὰ ἐκμεταλλεύεται ὁ
ώΕΉȱΘχΑȱΦΈΎϟ΅ȱΎ΅ϠȱΘχΑȱΦΑΗϱΘΘ΅ȱΐΉΘ΅ΒϿȱΘЗΑȱΐΉΏЗΑȱ
ἕνας τὸν ἄλλον καὶ ταυτοχρόνως νὰ ὁμιλοῦμε γιὰ
ΘЗΑȱΛΝΕЗΑǰȱϵΔΓΙȱπΔΎΕΣΘΗΉǰȱΦΏΏΤȱΎ΅ϠȱπΔ΅ϾΒΗΉȱΘχΑȱ
εἰρήνη, φιλία καὶ κοινωνικὴ συνοχή; Πῶς εἶναι δυΦΈΎϟ΅ǰȱΦΑΘΎ΅ΌΗΘЗΑȱΘΓϿΖȱπΔΐνΕΓΙΖȱΎΉΚ΅Ώ΅ΓΎΕΣνατὸν νὰ ἔχῃ ἡ χώρα μας τὴν πρωτιὰ στὸ κάπνισμα,
ΘΉΖȱΐξȱΘϲȱΔ΅ΑΘΓΈϾΑ΅ΐΓȱΎ΅Ϡȱ΅ЁΘ΅ΕΛΎϲȱΎΓΐΐΓΙΑΗΘΎϲȬ
ΗΓΗ΅ΏΗΘΎϲȱΎϱΐΐ΅ǯȱ
στὴν κρεοφαγία, στὰ ναρκωτικὰ, στὶς ἐκτρώσεις,
στὰ̷ΘΗǰȱΗΘϠΖȱψΐνΕΉΖȱΐ΅ΖȱπΔΎΕ΅ΘΉϧȱΗΛΉΈϲΑȱΗȂȱϵΏΓΑȱΘϲΑȱ
τροχαῖα ἀτυχήματα καὶ στὰ δικαστήρια καὶ
ΎϱΗΐΓȱψȱΦΔΣΑΌΕΝΔȱΦΈΎϟ΅ǰȱψȱΦΑΌΕΝΔΓΚΣ·ΓΖȱΦΑΗϱταυτοχρόνως νὰ παραπονούμεθα γιὰ τὶς τόσες
ΘΘ΅ȱΎ΅ϠȱψȱΌΑΗ·ΉΑχΖȱπΎΐΉΘΣΏΏΉΙΗȱΦΑΌΕЏΔΓΙȱΦΔϲȱ
ἀρρώστιες, τὸ τόσο ἄγχος, τὴν τόση ἀπελπισία καὶ
ΩΑΌΕΝΔΓȱΎ΅ϠȱΏ΅ЗΑȱΦΔϲȱΏ΅ΓϾΖǯȱ̈ϨΑ΅ȱΏΓΔϲΑȱΎ΅ΕϲΖȱΑΤȱ
τοὺς τόσους πρόωρους θανάτους ποὺ συμβαίνουν
π·Ύ΅Θ΅ΏΉϟΜΝΐΉȱБΖȱΔΕϱΗΝΔ΅ȱΎ΅ϠȱБΖȱΎΓΑΝΑϟΉΖȱΎΣΌΉȱ
στὴν πατρίδα μας; Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ψηφίζωμε
ΦΔΣΑΌΕΝΔΓǰȱΩΈΎΓȱΎ΅ϠȱπΎΐΉΘ΅ΏΏΉΙΘΎϲȱΎΓΑΝΑΎΓȬ
ἀνθρώπους ἀνίκανους γιὰ τὸ καλό, ἄχριστους καὶ
ΓΎΓΑΓΐΎϲȱΗϾΗΘΐ΅ȱΎ΅ϠȱΑΤȱπΚ΅ΕΐϱΗΝΐΉȱΘχΑȱΉЁ΅··Ήἄχρηστους, καὶ σχεδὸν ὁλότελα ἐξαρτημένους ἀπὸ
ΏΎχȱΔΕ΅ΎΘΎφǰȱΘχΑȱΐΉΘΓΛΎχȱΈΏ΅ΈχȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΎχȱΔΓξένες
ἀνθελλληνικὲς καὶ γενικῶς ἀπάνθρωπες ἰδεΏΘΉϟ΅ǰȱΔΕΣ·ΐ΅ȱΘϲȱϳΔΓϧΓȱώΘ΅ΑȱΎΓΑχȱΔΕ΅ΎΘΎχȱΗΘΓϿΖȱΜ΅ολογίες καὶ ἐκμεταλλλευτικὲς πρακτικὲς καὶ ταυΕΣΈΉΖȱΘϛΖȱ̆ΉΑΑΗ΅ΕνΘǰȱΘΓϿΖȱΎ΅ΘϱΔΑȱΈΏ΅Έχȱΐ΅ΌΘξΖȱ
τοχρόνως νὰ γκρινιάζωμε ὅλοι ἐναντίον ὅλων γιὰ
Ύ΅ϠȱΦΔΓΗΘϱΏΓΙΖȱΘΓІȱ̍ΙΕϟΓΙǯȱ
τὸ κακὸ
ποὺ συντελεῖται στὴ χώρα μας;
͟ȱΎΣΌΉȱΜ΅ΕΤΖȱΈξΑȱΜΣΕΉΙΉȱΐϱΑΓΖȱΘΓΙȱΎ΅ϠȱΈξΑȱΔΝἌρα, μαζὶ μὲ τὴν θερμὴ καὶ ἀδιάλειπτη προΏΓІΗΉȱΐϱΑΓΖȱΘΓΙȱΘχΑȱΜ΅ΕΣȱΘΓΙǰȱΈξΑȱΉϨΛ΅ΑȱΈΏ΅ΈχȱΦΘΓΐΓΎΕ΅ΘΎϲȱΗϾΗΘΐ΅ǯȱ̇ξΑȱΉϨΛ΅ΑȱϵΐΝΖȱΓЄΘΉȱΎΉΚ΅Ώ΅Γσευχὴ ἀπαιτεῖται καὶ ἡ ἐσωτερική μας ἀντίσταση
ΎΕ΅ΘΎϲȱΗϾΗΘΐ΅ǰȱΈΏ΅ΈφȱΈξΑȱώΘ΅ΑȱρΑ΅ΖȱΦΔϲȱ΅ЁΘΓϿΖȱ
σὲ κάθε τι ἐσωτερικὸ ἢ ἐξωτερικὸ ποὺ μᾶς καθιστᾷ
ΩΕΛΓΑΘ΅ΖȱΎ΅ϠȱΉϨΛΉȱΘΓϿΖȱΩΏΏΓΙΖȱπΕ·ΣΘΉΖǰȱΦΏΏΤȱΜΣΕΉΙἕρμαια τῶν παθῶν μας καὶ τῶν διεθνῶν ἀπατεώ΅ΑȱϵΏΓȱΐ΅ΊϟǰȱρΑΝΑ΅ΑȱΘχΑȱΜ΅ΕΣȱΘΓΙΖǰȱΘχΑȱΔΝΏΓІΗ΅Αȱ
νων καὶ μᾶς ἀκινητοποιεῖ γιὰ ὁποιαδήποτε προσωΎ΅ϠȱΐΓΕΣΊΓΑΘ΅ΑȱΘΤȱΎνΕΈǰȱГΗΘΉȱΑΤȱΐχΑȱΐΉϟΑϙȱΛΝΕϠΖȱ
πικὴ ἢ κοινὴ δράση γιὰ τὸ καλὸ ὅλων.
ΜΝΐϠȱΎ΅ϠȱπΎΉϧΑΓΖȱϳȱΜ΅ΕΣΖǰȱΔΓϾǰȱπΑЗȱΎΓΙΕΣΗΌΎΉǰȱΈξΑȱ
Ἀντίσταση, λοιπόν, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες,
ΐΔϱΕΉΗΉȱΑΤȱΔΣΗϙȱΜΣΕ΅ǯȱ̒ϡȱΜ΅ΕΣΈΉΖȱΘϛΖȱ̆ΉΑΑΗ΅ΕξΘȱ
ἀντίσταση καὶ ὁμαδικὴ δράση γιὰ τὸ κοινὸ καλὸ ἂς
ώΗ΅ΑȱΐΉΘ΅ΒϾȱΘΝΑȱΐνΘΓΛΓȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΓϟǯ
εἶναι
τὸ σύνθημα καὶ τὸ μέλημα ὅλων μας κατὰ τὸ
̖χΑȱΦΏφΌΉ΅ȱ΅ЁΘχȱΌΤȱΈ΅ΔΗΘЏΗϙȱΉЄΎΓΏ΅ȱΎΣΔΓΓΖǰȱ
ἀρξάμενο νέο ἔτος, γιὰ νὰ ἐκπληρωθοῦν οἱ εὐχές
ϵΘ΅ΑȱΐΉΏΉΘφΗϙȱΎ΅ΏΤȱΘχΑȱΈφ·ΗȱΘϛΖȱπΎΏΓ·ϛΖȱΘЗΑȱΔΕЏμας,
νὰ πραγματοποιηθοῦν οἱ ἀγαθοὶ πόθοι μας
ΘΝΑȱΐ΅ΌΘЗΑȱΔΓϿȱΉЀΕϟΗΎΉΘ΅ȱΗΘϲȱΎ΅ΘΤȱ̎ΓΙΎκΑȱ̈Ё΅·καὶ
νὰ
ἐπιτευχθῇ ἡ ἀνατροπὴ τῶν ἀπάνθρωπων
·νΏΓȱǻΎΉΚǯȱ̈ȂȱŗȬŗŗǼȱΎ΅ϠȱΦΑ΅··ΑЏΗΎΉΘ΅ȱΗΘχΑȱ̳ΎΎΏσχεδίων τῶν μεγάλων, ὥστε νὰ σωθῇ ἡ χώρα μας
Ηϟ΅ȱΘχΑȱ̍ΙΕ΅ΎχȱΔΕϲΖȱΘϲȱΘνΏΓΖȱ̕ΉΔΘΉΐΆΕϟΓΙǯȱ̳ΎΉϧǰȱϳȱ
καὶ γενικῶς ἡ ἀνθρωπότητα.
ΦΑ΅·ΑЏΗΘΖȱΌΤȱπΎΔΏ΅·ϜȱΦΔϲȱΘχȱΗΘΣΗȱΘΓІȱ̓νΘΕΓΙȱϳȱ
ϳΔΓϧΓΖǰȱϵΘ΅ΑȱΉϨΈΉȱϵΘȱΘϲȱΔΏΓϧΓȱΘΓΙȱ·νΐΗΉȱΦΔϲȱΜΣΕ΅ǰȱ
Καλὸ καὶ Εὐλογημένο τὸ νέο ἔτος, μὲ ἀντίσταση
ΈξΑȱσΚΙ·ΉȱΐϱΑΓΖȱΘΓΙȱΑΤȱΔΣϙȱΑΤȱΘΤȱΔΓΙΏφΗϙǰȱ·ΤȱΑΤȱ
καὶ κοινὴ δράση γιὰ τὸ κοινὸ καλὸ καὶ τὴν κοινὴ σωΎΉΕΈϟΗϙȱΔΉΕΗΗϱΘΉΕ΅ȱΦΔϲȱΘΓϿΖȱΩΏΏΓΙΖǰȱϵΔΝΖȱΌΤȱσΎ΅τηρία.
Α΅ΑȱΓϡȱΗϾ·ΛΕΓΑΓϟȱΐ΅ΖȱπΔΛΉΕΐ΅ΘϟΉΖǰȱΦΏΏΤȱΚЏΑ΅ΒΉȱ
Β. Τσούπρας
Ύ΅ϠȱΘΓϿΖȱΩΏΏΓΙΖȱΜ΅ΕΣΈΉΖǰȱΓϡȱϳΔΓϧΓȱώΗ΅ΑȱΐνΘΓΛΓȱΎ΅Ϡȱ
ΎΓΑΝΑΓϠȱΐξȱΘϲΑȱ̓νΘΕΓǰȱ·ΤȱΑΤȱπΔΝΚΉΏΌΓІΑȱΎ΅Ϡȱ΅ЁΘΓϠȱ
ΦΔϲȱΘχΑȱΐΉ·ΣΏȱΜ΅ΕΣǯȱ̐Τȱ·΅Θϟȱϳȱ̍ϾΕΓΖȱΐ΅ΖȱπΒνΏΉΒΉȱ
΅ЁΘΓϿΖȱΘΓϿΖȱΥΔΏΓϿΖȱΦΑΌΕЏΔΓΙΖȱ·Τȱΐ΅ΌΘξΖȱ̖ΓΙȱΎ΅Ϡȱ
ΦΔΓΗΘϱΏΓΙΖȱ̖ΓΙǰȱ·΅ΘϟǰȱπΎΘϲΖȱΘЗΑȱΩΏΏΝΑǰȱώΗ΅ΑȱΔΕΓΉΤου Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος
ΘΓΐ΅ΗΐνΑΓȱΑΤȱΈΉΛΌΓІΑȱΘχΑȱΎ΅ΑχȱΎ΅ϠȱΎΓΑχȱ̅΅ΗΏΉϟ΅ȱ
κ. Ιγνατίου
̖ΓΙǯȱ̄ЁΘϲȱΩΏΏΝΗΘΉȱΚΣΑΎΉȱΎ΅ϠȱΗΘχΑȱϴΕ·ΣΑΝΗȱΘϛΖȱ
ΔΕЏΘΖȱπΎΎΏΗ΅ΗΘΎϛΖȱΎΓΑϱΘΘΓΖǰȱϵΔΓΙȱȍώΗ΅ΑȱΧΔ΅ΑΘ΅ȱ΅ЁΘΓϧΖȱΎΓΑΣȎǯ
Εξ αφορμής της διακωμώδησης της Ιερωσύνης
̴ΔΓΐνΑΝΖǰȱ·ΤȱΑΤȱΈϜȱϳȱΘϱΔΓΖȱΐ΅ΖȱΎ΅ΏϾΘΉΕΉΖȱΐνΕΉΖǰȱ
και
του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας από
ΑΤȱ·ΑΝΕϟΗϙȱψȱΛЏΕ΅ȱΐ΅ΖȱΎΣΔΓ΅ȱΉЁΐΉΕϟ΅ȱΎ΅Ϡȱ·ΤȱΑΤȱΊφεκλεγμένο Βουλευτή του Ελληνικού ΚοινοβουλίΗΝΐΉȱϵΏΓȱΐξȱΎΓΑΝΑΎχȱΉϢΕφΑȱΎ΅ϠȱΔΕϱΓΈΓǰȱΔΕνΔΉȱΑΤȱ
ου.
·ϟΑΝΐΉȱϵΏΓȱΐνΘΓΛΓȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΓϠȱΗξȱϵΏ΅ǯȱ̍ΓΑΝΑΓϠȱΎ΅Ϡȱ
«Θλίψη και αποτροπιασμό προκαλεί σε κάθε
ΗΘχȱΏϾΔȱΎ΅ϠȱΗΘχȱΛ΅ΕΤȱΎ΅ϠȱΗΘΤȱΐνΗ΅ȱΔ΅Ε΅·Ν·ϛΖȱΎ΅Ϡȱ
πολιτισμένο άνθρωπο η απολίτιστη, απαράδεκτη,
ΗΘχΑȱπΕ·΅Ηϟ΅ȱΦΏΏΤȱΎ΅ϠȱΗΘχΑȱΦΔϱΏ΅ΙΗȱΘЗΑȱΦ·΅ΌЗΑǯȱ
βλάσφημη, προσβλητική και κακοήθης ενέργεια του
ͣΗΓȱΎ΅ϠȱΪΑȱΚ΅ϟΑΉΘ΅ȱ΅ЁΘϲȱΈϾΗΎΓΏΓȱΎ΅ϠȱΦΎ΅ΘϱΕΌΝΘΓǰȱ
Βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ευάγγελου ΔιαμαντόϴΚΉϟΏΓΐΉȱΑΤȱΘϲȱπΚ΅ΕΐϱΗΝΐΉǰȱ·΅ΘϠȱ΅ЁΘϲȱΉϨΑ΅ȱϳȱοΏΏπουλου σε καρναβαλική εκδήλωση στο Άργος ΟρεΑΓΓΕΌϱΈΓΒΓΖȱΘΕϱΔΓΖȱΊΝϛΖȱΎ΅ϠȱΔΓΏΘΉϟ΅ΖȱΎ΅ϠȱΈϱΘȱ΅ЁΘϲΖȱ
στικό, ο οποίος επέλεξε να εκφράσει τις «πολιτιϳȱΈΕϱΐΓΖȱΌΤȱΐκΖȱϳΈ·φΗϙȱΗΘχΑȱΔΕϱΓΈΓǯȱ
κές» του θέσεις διακωμωδώντας την Ιερωσύνη και
̽ȱΉЁΌϾΑȱΆ΅Ε΅ϟΑΉȱϵΏΓΙΖȱΐ΅Ζǰȱ·Ȃȱ΅ЁΘϲȱΎ΅Ϡȱ·Εφ·ΓΕ΅ȱ
το μέγιστο Μυστήριο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, το
ΔΕνΔΉȱΑΤȱΦΏΏΣΒΝΐΉȱΑΓΓΘΕΓΔϟ΅ǰȱΑΤȱ·ϟΑΝΐΉȱΔϲȱΎΓΑΝΜυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και όλα αυτά εν
ΑΎΓϠȱΎ΅ϠȱΔϲȱΗΙΑΉΕ·΅ΘΎΓϠȱΎ΅ϠȱϵΏΓȱΐ΅ΊϠȱΑΤȱΗΎΉΚΘΓІΐΉȱ
μέσω της πλέον ιερής περιόδου της Εκκλησίας μας,
ΘϟȱΐΔΓΕΓІΐΉȱΦΔϲȱΎΓΑΓІȱΑΤȱΎΣΑΝΐΉȱ·ΤȱΘϲȱΎΓΑϲȱΎ΅Ώϲȱ
το
Άγιο Δωδεκαήμερο.
Ύ΅ϠȱΘχΑȱΎΓΑχȱΗΝΘΕϟ΅ǯ
Αλήθεια, αυτό είναι το νέο ήθος που φέρουν πρόσωπαǻ̓ΉΕϟΏΜȱΘϛΖȱϳΐΏϟ΅ΖȱΘΓІȱ̅ǯȱ̖ΗΓϾΔΕ΅ȱΎ΅ΘΤȱ
και κόμματα που φιλοδοξούν να κυβερνήσουν
τη χώρα;
ΘϲΑȱ̞·΅ΗΐϲȱΘЗΑȱ̳ΔΣΏΒΉΝΑȱΗΘϠΖȱŘřȦşȦŘŖŗŘǼ
Αλήθεια, δε γνωρίζει ο εν λόγω Βουλευτής ότι
το μέτρο του πολιτισμού του καθενός κρίνεται από
τον σεβασμό του απέναντι σε όσα δεν πιστεύει και
δεν ασπάζεται;
Αλήθεια,
κ. Βουλευτής
τί συνέπειες
̇ γνωρίζει
̓̋ ο
ȱ̋̇̑
ȱȱ
θα είχε
μια ανάλογη
ισλαμιστική
̛̘
ȱȱ πράξη
 ̛σε μία
ȱȱ̘
 ̇ χώρα; Το γεγονός ότι ζούμε στην ελεύθερη και ΧριΈΓΎΘΗϟ΅Ǳȱ̓ΓΏΘΗΘΎφȱΎ΅ȱ ΓΑΝΑΎφȱ ϟΑΗȱȍΔΣΏΒΉΖȎȱ
στιανική Ελλάδα, όπου, ακριβώς επειδή είναι ΧριΎΈϱΘΖǱȱ΅ΗϟΏΉΓΖȱΗΓϾΔΕ΅Ζǰȱ̋ΉΓΏϱ·ΓΖȱ ΓΑΝΑΓΏϱ·ΓΖ
στιανική, ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει,
̆Ε΅ΚΉϟ΅ǱȱφΑΝΑΓΖȱřǰȱŗŖŚȱřŗȱΌφΑ΅
θεωρεί ότι νομιμοποιεί τέτοιες χυδαίες ενέργειες;
ΏνΚΝΑ΅ǱȱȱŘŗŖǯśŘǯřŖǯşŚŞǰȱŘŗŖǯŘŚǯŜşǯŗśŘ
Μήπως, τελικά, η λεκτική και συμβολική βία,
ȬǱȱ¡ȓǯǰȱΗΘΓΗΉΏϟΈ΅Ǳȱ
ǯ¡ǯ
καθώς
και ο φασισμός, με την ευρύτερη
έννοια,
̓ΕΓ΅ΕΉΘΎνΖȱΗΚΓΕνΖȱȬȱΐΆΣΗΐ΅Θ΅Ǳȱ̓̎̑
̕ȱȱȱ
έχουν δύο όψεις;
ΎΈΓΘΎφȱ̓΅Ε΅·Ν·φǱȱ
Περιμένουμε,
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, την επί̎ ǰȱ
ȱ̋ǯȱ̆ȱȱǯǯ
σημη αντίδραση
του Κόμματος
και του Προέδρου
ΑΈΕ΅ΆϟΈ΅Ζȱŝǰȱ΅ΐϱΐΙΏΓȱΛ΅ΕΑЏΑǰȱΏǯǱȱŘŗŖǯȱřŚǯŗŖǯŚřŜ
Του».

ΔΗΛΩΣΗ

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

şŖȱΛΕϱΑ΅ȱ΅ΔϱȱΘȱ̏ΎΕ΅Η΅ΘΎφȱΎ΅Θ΅ΗΘΕΓΚφȱ
να μην έχουν χαρά; Μεγάλη χαρά αυτή. Αυτή τη χαρά τρικό για τον θάνατο και αποτρεπτικό για τα γεράδεν την είχαν οι πρόγονοί μας. ΗΘΓȱȍ̈ΑΓΕϟ΅ȱΉΑȱΈΕΣΗΉǯǯǯȎ
ματα. Ο καημός των ανθρώπων, τα βάσανά τους. Και
συνέχεια ἀπὸ τὴ σελ. 1

Οι πρόγονοί μας δεν είναι κάποιοι αρχαίοι ξένοι δεν τους φτάνουν αυτά τα βάσανα, αλλά ζουν πακαι αδιάφοροι. Είναι οι παππούδες μας πριν κάμποσες ράλληλα με τους θεούς, οι οποίοι έχουν «ἄμβροτα»,
̕ΉΕΣȱΉΎΈΏЏΗΉΝΑȱνΛΓΙΑȱΔΕΓ·Ε΅ΐΐ΅ΘΗΌΉϟȱΗΘΓȱ
γενιές και λαχταρούσαν κι αυτοί να ‘χουν αυτή τη χα- αθάνατα
δώρα. Σαν δύο κάστες δηλ., η κάστα των ανΔΏ΅ϟΗΓȱΘΓΙȱΔΕΓ·ΕΣΐΐ΅ΘΓΖȱȍ̈ΑΓΕϟ΅ȱΉΑȱΈΕΣΗΉǯǯǯȎȱΘΓΙȱ
ρά. Όλοι οι άνθρωποι λαχταρούσαν αυτή τη χαρά. θρώπων, που έχει όλα τα βάσανα, και η κάστα των
̌ΉΕΓϾȱ̐΅ΓϾȱ̈Ι΅··ΉΏΗΘΕϟ΅Ζȱ̓ΉΕ΅ЏΖǯȱ
Λαχταρούσαν ασυνείδητα ή συνειδητά να έχουν το θεών, που τα έχει όλα πλούσια και ωραία και αθάνα̕Ι·ΎΉΎΕΐνΑ΅Ǳ
Θεό μέσα στο σώμα τους, στη ψυχή τους, να ζουν μαζί τα και άνετα και οι άνθρωποι έχουν συνείδηση ότι
Του. Και δεν το είχαν οι καημένοι οι αρχαίοι μας πρό- υπάρχει ωραιότερη ζωή, την οποία ποθούν. Δεν είναι
̓νΐΔΘȱŚȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŞǯŖŖȱΐǯΐǯȱȱ
γονοι, γιατί δεν το ήξεραν. Και εμείς, όταν κάνουμε σαν
τα ζώα, που δεν υποπτεύονται ότι μπορούν να
̓ΕΓΆΓΏφȱΘΖȱΘ΅Αϟ΅Ζȱȍơ̇̄̇̌̆̏̒̕ȎȱǻΈΣΕΎΉ΅ȱşŖЮǼ
τους Σταυρούς μας και τις μετάνοιές μας στα εικονί- ζήσουν
καλύτερα απ’ όσο ζουν. Κι αυτός ο καημός
ȱ
σματα, θα πρέπει να κάνουμε και μερικές μετάνοιες χρωματίζει
έντονα όλη την λατρεία των αρχαίων Ελ̓΅Ε΅ΗΎΉΙφȱśȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯȱ
για τους προγόνους μας που δεν ήξεραν να κάνουν λήνων.
Είναι
μέσα στους Ομηρικούς ύμνους, στίχοι
ΑφΐΉΖȱ΅ΔϱȱΘȱ̕ΐϾΕΑȱΐνΗ΅ȱ΅ΔϱȱΈ·φΗΉΖǯȱ
το Σταυρό τους. Κι όταν περνούσαν έναν κίνδυνο, δεν 190-193
από
τον
ύμνο στον Απόλλωνα.
ΉϟΐΉΑ΅ȱΈ΅ΆΣΊΓΙΑȱȱΎǯȱ΅Εϟ΅ȱ΅Ε΅ΘΊΓΔΓϾΏΓΙȱΎ΅ȱΓȱ
ήξεραν να πουν: Παναγία μου, βόηθα. Δεν ήξερανΎǯȱ̆ЏΕ·ΓΖȱΔΣΕΏ΅Ζǯȱ̕ΙΑΓΈΉϾΉȱΗΘΓȱΎ΅ΑΓΑΣΎȱΓȱΎǯȱ̕ΘνΘα πει κανείς: αυτοί οι άνθρωποι από τόσο νωρίς
την Παράκληση. Γι’ αυτό είναι αξιοσυμπάθητοι καιΚ΅ΑΓΖȱ̇ΓΕΐΔ΅ΕΣΎΖ
είχαν καταλάβει ότι τα προβλήματά μας δεν είναι αυπρέπειȱ να τους σκεφτόμαστε.
τά τα ανόητα που λένε οι σημερινοί πολιτικοί μας Σκεφτείτε
ότι τη διαστροφή που έχουν πάθει πολ- και επικεντρώνουν το ενδιαφέρον μόνο σ’ αυτά- ανά̕ΣΆΆ΅ΘΓȱŜȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯȱ
λοί σύγχρονοι
άνθρωποι ΅Θ΅ΗΘΕΓΚφȎȱǻΈΣΕΎΉ΅ȱşŖЮǼȱΔϱȱΘΑȱΘΏΉΓΔΘΎφȱΉΎΐΔΓΐΔφȱΘΓΙȱΕφΗΘΓΙȱ΅ΗΏϱΔΓΙνα αγνοούν τη θρησκεία και πτυξη, πρόοδος, βελτίωση συνθηκών ζωής κ.τ.λ. Τα
ȍ ȱΎΕ΅Η΅ΘΎφȱ
να ΏΓΙǰȱȍ
νομίζουν
ότι ο άνθρωπος είναι ένα ζώο και ότι δεν προβλήματά μας είναι ο θάνατος και η φθορά. Μη
ȱΐΛ΅ΑφȱΘΓΙȱΛΕϱΑΓΙȎǯ
ȱ
έχει τίποτα
πέρα από τις αισθήσεις του, δεν την είχε κοροϊδευόμαστε ότι έχουμε άλλα σοβαρά προβλήμακαμμία ΙΕ΅ΎφȱŝȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯ
εποχή, σε κανένα πολιτισμό του κόσμου. Τους τα. Να, γιατί οι αρχαίοι μας πρόγονοι, ενώ δεν είχαν
ȍ̕ΐϾΕΑǱȱ αιώνες
ȱΔΕΝΘΓΔΓΏΘΉϟ΅ȱΘΖȱΑ΅ΘΓΏφΖȎȱ
παρουσιάστηκε αυτή η ρητή τον αληθινό Θεό, δεν είχαν την Αλήθεια, δεν είχαν
δύο τελευταίους
ΑφΐΉΖȱ΅ΔϱȱΘȱ̕ΐϾΕΑȱΐνΗ΅ȱ΅ΔϱȱΗΔΣΑ΅ȱΎ΅ΕΘȬΔΓΗΘΣΏǯ
αθεΐα, η συνειδητή. Μέχρι τότε οι άνθρωποι, κι όταν την παρηγοριά, είχαν όμως σωστό προβληματισμό,
ακόμα ΉΑΘΕΎϱΖȱΓΐΏΘφΖȱΓȱΎǯȱ̎ΓΙΎΣΖȱΕΗΘΓΈΓϾΏΓΙǰȱ̕ΙΏΏΓ·ν΅ΖȱΘΓΙȱΙΏΎΓϾǯ
αμφισβητούσαν κάποια θεότητα, την αμφι- ήξεραν τι τους γίνεται. Αυτή την ευθύτητα και το καίΕ·ΣΑΝΗǱȱ̕ϾΑΈΉΗΐΓΖȱΔΗΘΐϱΑΝΑȱ̓ΉΕ΅ЏΖǯ
σβητούσαν
στο όνομα κάποιας άλλης θεότητας, αλλά ριο αίσθημα του αναγκαίου, του προβλήματος που
ȱ
δεν είχαν
την αθεΐα. Είναι κάτι ανήκουστο αυτό που πραγματικά απασχολεί την ανθρώπινη φύση, μπορεί
̇ΉΙΘνΕ΅ȱŞȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯȱ
συμβαίνει
σήμερα.
κανείς να τους το δώσει ως τιμητική διάκριση, των αῤΕΓΆΓΏφȱΘΓΙȱΑΘΓΎΙΐ΅ΑΘνΕȱȍȱΐΉ·ΣΏΓΖȱΒΉΕΊΝΐϱΖȎȱǻΈΣΕΎΉ΅ȱŜŖЮǼ
Έτσι, λοιπόν, στ’ αρχαία χρόνια, ψάχνοντας στα χαίων Ελλήνων. Ύστερα, αν κανείς αναζητήσει την
ȱ βλέπω τον ανασασμό των ανθρώπων. Αναβιβλία,
θεολογία τους και έχει την τόλμη και τον χρόνο να
ΕϟΘȱşȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯȱ
πνέω τον
καημό τους, τον πόνο τους και τους συμπο- ανακατώσει την μυθολογία τους, τότε πραγματικά
ȱȍΓΙΗΎφȱ̕ΙΑΘΕΓΚΣȎȱΎ΅ȱΓȱΉΎΈϱΗΉΖȱȍơ̇̄̓̎ȎȱΔ΅ΕΓΙΗΣΊΓΙΑȱνΑ΅ȱΓΈΓΔΓΕΎϱȱ΅ΚΉΕΝΐνΑΓȱΗΘΓȱΐ΅Ενώ. Όταν έκαναν τα πανηγύρια προς τιμήν του Απόλ- θα δει μέσα εκεί έναν θρήνο, ένα αδιέξοδο, ένα χάος.
ΘϾΕΓȱΎ΅ȱΘȱΐ΅ΕΘΙΕϟ΅ȱΘΖȱΎΕ΅ΗΣΘΗΗ΅ΖȱΐΣΑ΅ΖǯȱȍΓȱΒ΅Α΅ΊΝΑΘΣΑΉΐ΅ȱΘΖȱΔΎΕ΅ΐνΑΖȱΐΑφΐΖȎǯ
λωνα –θεού του φωτός- μαζεύονταν και έψαλλαν τον
Όσοι γονείς, παρασυρμένοι από αυτή την αρχαιΉΑΘΕΎφȱΓΐΏφΘΕ΅ȱȱ ΅Ό·φΘΕ΅ȱ̓΅ΑȦΐϟΓΙȱΎǯȱΝφȱ̆ΎΉΑΣΎΓΙǯȱȱ̋΅ȱ·ϟΑΉȱΔ΅ΕΓΙΗϟ΅ΗȱΓΔΘΎΓ΅ΎΓΙΗΘΎΓϾȱ
περίφημο ύμνο στον Απόλλωνα, όπου υπάρχουν κά- οπληξία, πάρουν βιβλία της ελληνικής μυθολογίας
ΙΏΎΓϾȱ΅ΔϱȱΘȱΎΕ΅Η΅ΘΎφȱ ΅Θ΅ΗΘΕΓΚφǯȱ̕ΙΐΐΉΘνΛΉȱȱΛΓΕΝΈϟ΅ȱȍ̓̎̑ ̕ȎȱΐΉȱΎΕ΅ΗΣΘΎ΅ȱΘΕ΅·ΓϾΈ΅ǯ
ποιοι στίχοι συγκλονιστικοί. Αναφέρει ότι στο πανη- για τα παιδιά τους, γρήγορα αναγκάζονται να αποȱ
γύρι έρχονταν
και οι μούσες κι έλεγαν τραγουδώντας: λογηθούν ύστερα στα παιδιά τους για όσα φοβερά
̕ΣΆΆ΅ΘΓȱŗřȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯȱ
«ὑμνεῦσι
θεῶν
δῶρ’ ἄμβροτα... »· υμνούν λέει εκεί οι διαβάζουν εκεί. Η πιο παλιά, η πιο αρχαία μυθολογία
̕ΘΓΙΖȱΐΓΙΗΎΓϾΖȱΈΕϱΐΓΙΖȱΘΖȱΎΕΣΖȱΗϟ΅ΖȱΐΣΈ΅ȱΑνΝΑȱΌ΅ȱΔ΅ΕΓΙΗΣΗΉȱΎΕ΅ΗΣΘΎΓΙΖȱΗΎΓΔΓϾΖȱ
μούσες
τα
αθάνατα
Ύ΅ȱΘΕ΅·ΓϾΈ΅ǯȱ δώρα των θεών, «...ἠδ’ ἀνθρώπων είναι γεμάτη από ανθρωποκτονίες, παιδοκτονίες και
τλημοσύνας...»·
και των ανθρώπων τα βάσανα. «...ὅσ’ σχέσεις σεξουαλικές γονιών με παιδιά, επιμιξίες,
ȱΛΓΕΉΙΘΎφȱΓΐΣΈ΅ȱȍ̕Θ΅ΙΕ΅ΉΘϱΖȎȱΌ΅ȱΔ΅ΕΓΙΗΣΗΉȱΔ΅Ε΅ΈΓΗ΅ΎΓϾΖȱΛΓΕΓϾΖȱ΅ΔϱȱΘȱΎΕ΅Ηϟ΅ȱΎ΅ȱΘΑȱ
ἔχοντες
ὑπ’
ἀθανάτοισι
θεοῖσι ζώουσ’...»·
όσα βάσανα κ.λπ. Πλην όμως στο σύνολό της είναι γεμάτη φρίκη.
΅ΔΔ΅ΈΓΎϟ΅ǯȱΓΕΓΈΈΣΗΎ΅ΏΓΖȱΓȱΎǯȱ
ЏΗΘ΅ΖȱΗ΅ΔΕΓϾΑΖǯ
έχοντας
ȱ και σηκώνοντας οι άνθρωποι ζουν κάτω από Οι άνθρωποι μυθολόγησαν τη φρίκη του αισθήματος
την εξουσία
των αθανάτων θεών, «...ἀφραδέες καὶ της ζωής, τη διαμαρτυρία τους για την ανθρώπινη μοί̄ΔϱȱΘΑȱ̍ΙΕ΅Ύφȱŝȱ̒ΎΘΝΆΕϟΓΙȱνΝΖȱΎ΅ȱΘΑȱ̍ΙΕ΅ΎφȱŗŚȱ̒ΎΘΝΆΕϟΓΙȱΌ΅ȱΏΉΘΓΙΕ·ΉϟȱΗΉȱ΅ϟΌΓΙΗ΅ȱΘΓΙȱ
ἀμήχανοι...
»· “ἀφραδέες” θα πει που δεν μπορούν να ρα και την αγανάκτηση για τη μακαριότητα των θἐΑΉΙΐ΅ΘΎΓϾȱ̍νΑΘΕΓΙȱ̈̍̋̈̊̕ơ̛̘̖̘̇̄̒̆̔̄̌̐ǰơ̇̄̅̌̅̎̌̐ȱΎ΅ơ̛̗̖̇̄̎̈̍̏̄̐ȱ̄̓̒ȱ̖̊̐ȱ̗̏̔̐̊̕
κάνουν φράση, να σκεφτούν και “ἀμήχανοι” που δεν ών.
έχουν τρόπο να κατασκευάσουν...
Τι θέλουν οι άνθρωποι να κατασκευάσουν, τι θέ* Απόσπασμα ομιλίας του στο Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίλουν να σκεφτούν; Λέει: «...οὐδέ δύνανται εὐρέμε- στεως στο Ενοριακό Κέντρο του Ι. Ναού Αγίας Παρασκευής,
ναι...»· κι ούτε μπορούν να βρουν ЀΔϲȱ̍ǯȱ̆΅ΑΝΘϛǰȱΚΏΓΏϱ·ΓΙȬΗΙ··Ε΅ΚνΝΖ
«θανάτοιο τ’ ἄκος του ομώνυμου προαστείου (Διάλογος, Τεύχος 39, ΙΑΝΟΥΑκαὶ γήραος ἄλκαρ...»· δε μπορούν να βρουν, λέει, για- ΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2005)
ΆΉΕΑΓІΑȱΓϡȱϡΎ΅ΑϱΘΉΕΓȱΦΏΏΤȱΗϾΐΚΝΑ΅ȱΐξȱΘχΑȱΎΕϟΗȱΘЗΑȱ
̏νΕΓΖȱ̄Ȃ
̸Α΅ȱ̴ΏΏΑϱΔΓΙΏΓȱΘϛΖȱΦΕΛ΅ϟ΅ΖȱπΔΓΛϛΖǰȱϵΘ΅ΑȱσΆ·΅- ΔΉΕΗΗΓΘνΕΝΑǯ
͂Θ΅ΑȱΈΏ΅ΈχȱρΑ΅ȱΔΓΏϟΘΉΙΐ΅ȱΔΓϿȱσΆ΅ΊΉȱΐνΗ΅ȱΗΘϠΖȱ
ΑΉȱΗΘχΑȱΊΝφǰȱΉϨΛΉȱρΑ΅ΑȱϳΔΏΗΐϲȱΔ΅ΈΉϟ΅ΖȱΎ΅ϠȱΐȂȱ΅ЁΘχΑȱ
ΘχΑȱωΌΎχȱΔ΅ΑΓΔΏϟ΅ȱπΔΉΈϟΝΎΉȱΑΤȱΑΓЏΗϙȱΘχȱΊΝχȱΎ΅ϠȱΑΤȱ πΒΓΙΗϟΉΖȱΔΉΕΗΗϱΘΉΕΓΙΖȱΔΓΏϧΘΉΖȱΦΔȂȱϵΗΓΙΖȱσΆ΅Ί΅ΑȱΩΏΏ΅ȱ
ΔΓΏΘΉϾΐ΅Θ΅ȱΗΘχΑȱ̴ΏΏΣΈ΅ǯȱ̅νΆ΅΅ǰȱΓϡȱΌϛΘΉΖȱΉϨΛ΅ΑȱΔΉΕϡΎ΅ΑΓΔΓφΗϙȱΘϠΖȱπΔΌΙΐϟΉΖȱΘΓΙǯȱ̖ϲȱϥΈΓȱΆνΆ΅΅ȱπΔ΅Α΅συνέχεια ἀπὸ τὴ σελ. 1
ΓΕΗΐνΑ΅ȱΔΓΏΘΎΤȱΈΎ΅Џΐ΅Θ΅аȱΗΙΑ΅ΌΕΓϟΊΓΑΘ΅ΑȱΗΘχΑȱ
Ώ΅ΐΆΣΑΉΘ΅ȱΗξȱΎΣΌΉȱπΔΓΛφǰȱΦΏΏΤȱΩΖȱΈΓІΐΉȱπΈЗȱΘϟȱΗΙλητε ἐνεργότερον εἰς τὴν ἀνακούφισιν τοῦ δεινῶς χει- νου νὰ συμβάλλῃ εἰς τὴν ἀποτροπὴν καταστροφῆς
ΑνΆ΅ΑΉȱπΎΉϧΑ΅ȱΘΤȱΛΕϱΑ΅ǯȱ͟ȱΎΣΌΉȱΑνΓΖȱΦΑϛΎΉȱΗξȱΐΤȱ πΒΓΙΗϟ΅ȱΘΓІȱΈφΐΓΙǰȱΔΓϿȱΏΉΘΓΙΕ·ΓІΗΉȱΎΙΕϟΝΖȱΗξȱΔΉΕμαζομένου ὀρθοδόξου λαοῦ ἐκ τε τῶν διεθνῶν κερδο- προσώπων καὶ οἰκογενειῶν καὶ γενικῶς εἰς τὴν ἀνάΔϱΏȭΎΕΣΘΓΖȱΎ΅Ϡȱ΅ЁΘΤȱΘΤȱΐΎΕΤȱΎΕ΅ΘϟΈ΅ȱΆΕϟΗΎΓΑΘ΅ΑȱΗξȱ ΔΘЏΗΉΖǰȱΔΓϿȱσΔΕΉΔΉȱΑȂȱΦΔΓΚ΅ΗϟΗΓΙΑȱ·ΤȱΔϱΏΉΐΓȱόȱΉϢΕφσχεσιν τῆς συντελουμένης ἐν Ἑλλάδι καταστροφῆς.
σκόπων καὶ τῶν ἐντοπίων καιροσκόπων.
Έ΅ΕΎϛȱΦΑΘ΅·ΝΑΗΐϲȱΐξȱΦΎφΕΙΎΘΓΙΖȱΎ΅ϠȱΎΕΙ·ΐνΑΓΙΖȱ ΑǰȱπΔΉΈχȱΚΙΗΎΤȱώΘ΅ΑȱΔΓΏϿȱΛΕφΗΐȱΗȂȱ΅ЁΘΤȱψȱΔΓΏΙἜχομεν δὲ πληροφορίας ὅτι ὑπάρχουσιν ὁμάδες καὶ
Δὲν προτιθέμεθα ἐνταῦθα νὰ ἐπαναλάβωμεν τὰς ΔΏΌχΖȱΘΣΒȱΘЗΑȱΌΘЗΑǯȱ
ΔΓΏνΐΓΙΖǯȱ̷ΘΗǰȱϳȱΑνΓΖȱΐ΅ΖȱσΆ·΅ΑΉȱΗΘχΑȱΊΝχȱΐξȱΐΤȱ
προσωπικότητες
προτιθέμεναι νὰ συμβάλλουν εἰς τὴν
γνωστὰς
προτάσεις
περὶ
ἀνορθώσεως
τῶν
ἐκκκλησια̒ϡȱΩΏΏΉΖȱΘΣΒΉΖȱΉϨΛ΅ΑȱΦΑ΅Ά΅ΌΐΗΐνΑ΅ȱΔΓΏΘΎΤȱΈΗΘΉΑφǰȱΔΓΏϿȱΗΘΉΑχȱπΌΑΎΗΘΎχȱϢΈν΅ǰȱΔΓϿȱΘΕΓΚΓΈΓΘΓІΗΉȱ
ἀνακούφισιν
τῶν
δεινῶς πασχόντων
ἐν Ἑλλάδι συμστικῶν
πραγμάτων
(ὡς
λ.χ.
τῆς
ἀναβαθμίσεως
τοῦ
Ύ΅ЏΐΘ΅ǰȱΦΏΏΤȱΔΣΑΘΓΐξȱσΑΘ΅ΗȱΘϲȱΔ΅ΘΕΝπατριωτῶν
ἀλλά,
μὴ
ἐμπιστευόμεναι
τὴν
κατὰ πάντα
ἔργου
τῶν
ἐνοριῶν,
τῆς
ὀργανώσεως
τοῦ
κοινωνικοῦ
ΘΉȱΐνΗ΅ȱΗΘΤȱϵΕ΅ȱΘϛΖȱ
ΘΎϲȱ ΚΏϱΘΐΓǯȱ ͣΘ΅Αȱ
ἀνυπόληπτον
καὶ
κυρίως
ὑπεύθυνον
διὰ
τὴν σημεἔργου
πρὸς
περίθαλψιν
τῶν
πασχόντων,
πρὸς
ἐξάλειΘΣΒΖȱΘΓΙȱϳȱΎ΅ΌνΑ΅Ζȱ
ϳȱ̓ΉΕΎΏϛΖȱΏǯΛǯȱπΔ΅ρινὴν
δεινὴν
κατάστασιν
τῆς
χώρας
κυβέρνησιν,
βραψιν
τοῦ
ὅρου
καὶ
τῆς
συμπεριφορᾶς
τοῦ
δεσποτισμοῦ
σΆ΅ΊΉȱ ΘΓϿΖȱ ΗΘϱΛΓΙΖȱ
ΑΓІΗΉȱΘΓϿΖȱΌ΅ΔΘϱΐΉδύνουν
ἢ
μᾶλλον
διστάζουν
νὰ
προστρέξουν
εἰς
βοήΘΓΙǯȱ̒ϡȱΐνΘΓΎΓǰȱΔΓϿȱ
κ.λπ.),πΌΑΎΓϿΖȱ
διότι ταῦταϊΕΝπάντα ἔχουν πολλάκις, πολλαπλῶς
ΑΓΙΖȱ
θειαν.
ώΘ΅ΑȱΔΣΕ΅ȱΔΓΏΏΓϠȱΎ΅Ϡȱ
ΉΖȱ
Θϲȱ ȍΉЄΜΙΛΓΑȎǰȱ
καὶ·Τȱ
πολυτρόπως
ὑπομνησθῇ πρὸς ὑμᾶς.
Διὰ τοῦτο αἰτούμεθα τὴν ὑπὸ ΦΒϱΏΓ·Γȱ
τῆς ποιμαντορίας
τῆς
ΘΉΛΑϧΘΉΖǰȱ
ϵΏΓȱόΒΉΕ΅ΑȱϵΘȱ΅ЁΘΤȱ
Ἐνταῦθα πρόκειται περὶ τῆς στηρίξεως οἰκογεἘκκλησίας
ἀνάληψιν
τοῦ
κοινωφελοῦς
αὐτοῦ
ἐγχειρήσΐΔΓΕΓȱΎ΅ϠȱΈ΅ΑΓΓϾΘΤȱΔ΅ΈΤȱΗΎΓΘЏΌΎ΅Αȱ
νειῶν, ὅπως ἀποφυλακισθῶσι μέλη των καταδικαἁπανταχοῦ ἙλληνιΔΓΏΉΐЗΑΘ΅ΖȱΘΓϿΖȱ̏Ήσθέντα ἕνεκεν χρεῶν, ἢ ὅπως μὴ ἀπολέσωσι τὴν κα- ματος πρὸς δόξαν Θεοῦ, τιμὴν τοῦΐΉΑΓǰȱΈξΑȱΔΓΏΘΓ·Ε΅ΚΓІΑΘ΅ΑȱΗΘΓϿΖȱΎ΅Θ΅σμοῦ
καὶ
σωτηρία
τῶν
Ἑλλήνων
πολιτῶν
καὶ ἰδιαιτέρως
·΅ΕΉϧΖȱΎ΅ϠȱΘχΑȱΐϟ΅ȱΔΓτοικίαν των, λόγῳ πάλι χρεῶν, ἢ ἀδυναμίας ἐξοφλήΏϱ·ΓΙΖȱΘЗΑȱ̝ΌΑ΅ϟΏΘΎχȱΐΉΕϟΈ΅ȱΘЗΑȱΔΓτῶν
ἀσθενεστέρων
προσώπων
καὶ
ὁμάδων.
σεως προσθέτων φόρων ἢ ὅπως μὴ μείνωσιν ἐν σκοτίᾳ
ΝΑȱ ΔΓΏΘЗΑǯȱ
̖ϲȱ ϥΈΓȱ
ΏΘЗΑȱΘΓІȱ̝ΗΘ΅ΎΓІǯ
Εὐελπιστοῦντες εἰς τὴν ὑμετέραν
κατανόησιν
καὶ
διακοπτομένης τῆς ἠλεκτροδοτήσεως, λόγῳ ἀδυναμίας
ΗΙΑνΆ΅ΑΉȱ
ΐξȱ
ΘΓϿΖȱ
̒ЄΘΉȱΓϡȱΐξΑȱΓЄΘΉȱΓϡȱ
ἀνταπόκρισιν καὶ τιθέμενοι εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τῆς
ἐξοφλήσεως τῶν σχετικῶν λογαριασμῶν.
ȍΑϱΌΓΙΖȎȱΎ΅ϠȱΦΔϲȱΘϲȱ
ΈξȱΦΔΉϟΏΗ΅ΑȱΘχΑȱπΏΉΙἐπὶ ταῖς ἑορἘπειδὴ εἴμεθα ἐνήμεροι ὅτι οὔτε οἱ πόροι τῶν ἐνο- μητρὸς Ἐκκλησίας εὐχόμεθα τὰ βέλτιστα
ŚśŗȱΎ΅ϠȱΐȂȱ΅ЁΘΓϿΖȱΔΓϿȱ
ΌΉΕϟ΅ȱΘЗΑȱ̝ΌΑ΅ϟΝΑǰȱΓϡȱ
ταῖς
τῶν
Χριστουγέννων
καὶ
διατελοῦμεν
μετὰ
πολλοῦ
ριῶν ἢ τῶν μητροπόλεων ἢ τῶν ἀδελφοτήτων δύνανται
ΉϨΛ΅ΑȱΐΣΑ΅ȱϷΛȱ̝Ό̝ΌΑ΅ϧΓȱϵΐΝΖȱΐξȱΘχΑȱ
σεβασμοῦ.
νὰ ἐπαρκέσωσιΘΓІȱ
εἰς ̓Ήτὴν κάλυψιν τῶν τεραστίων τούτων
Α΅ϟ΅ǰȱΘΓϿΖȱȍΐΘΕϱΒΉΎ΅ΌΓΈφ·Ηȱ
Διὰ τὰς Ἐπάλξεις
ἐξόδων,
προτείνωμεν
ὅπως σχηματισθῇ εἰδικὴ ἐπι- ΑΓΙΖȎǯȱ̳ΑЗȱΈΏ΅ΈχȱϵΏΓȱΗΙΑνΆ΅ΏΏ΅ΑȱΗΘϠΖȱΔΓΏΉΐΎξΖȱπΔΕΎΏϛȱόΌΉΏ΅ΑȱΑΤȱπΔΆΣΏΓΙΑȱȱΘχΑȱΈϾΑ΅ΐφȱΘΓΙΖȱΎ΅ϠȱΘϲȱ
Β. Τσούπρας
τροπὴ ἐκ Μητροπολιτῶν, Καθηγητῶν Πανεπιστημίου, ΛΉΕφΗΉΖȱΘϛΖȱΈΐΓΎΕ΅Θϟ΅ΖǰȱΏϟ·ΓȱΐΓΕΣΊΓΑΘ΅ΑȱΘΤȱΩΚΌΓΔΓΏϟΘΉΙΐΣȱΘΓΙΖȱΗȂȱ΅ЁΘξΖȱΘϠΖȱΔΉΕΓΛνΖǯȱ̄ЁΘϲȱπΒΙΔΕΉγνωστῶν ἀνθρώπων τοῦ πνεύματος καὶ ἐγνωσμένου Α΅ȱΏΣΚΙΕ΅ǰȱΘϠΖȱΈΉΙΎΓΏϾΑΗΉΖȱǻϵΔΝΖȱΓϡȱΎΏΕΓΙΛϟΉΖǼȱΎ΅Ϡȱ
σσ. Μαζὶ μὲ τὴν ὡς ἄνω ἐπιστολὴ ἐστάλη συνημμέΘΓІΗΉȱΘΤȱ·ΉΝΔΓΏΘΎΤȱΗΛνΈ΅ȱΘϛΖȱ̝ΌφΑ΅ΖȱΘΓІȱ̓ΉΕΎΏϛǯȱ
κύρους
καλλιτεχνῶν πρὸς ἐπικοινωνίαν μετὰ τῶν ΘχΑȱΈΓϟΎΗǯȱ̕ΘϠΖȱΐΣΛΉΖȱΎ΅ΘΤȱΘЗΑȱ̏Ή·΅ΕνΝΑȱΏǯΛǯȱΗΙΐνως τὸ ἐπίκαιρο βιβλιαράκι τῶν Ἐπάλξεων «Ὁ Πρωτο̍΅Ϡȱ΅ЁΘϲȱΘϲȱσΏΉ·΅ΑȱϵΏΓȱΓϡȱ̝ΌΑ΅ϧΓȱΈϱΒ΅ȱΘϛΖȱ̝ΌφΑ΅Ζǰȱ
ἑλληνορθοδόξων μητροπόλεων καὶ ἐνοριῶν τοῦ ἐξω- ΐΉΘΉϧΛ΅ΑȱΎ΅ϠȱřŖŖŖȱΐνΘΓΎΓȱ̝ΌΑ΅ϧΓǯȱ
ΗΝΘΕϟ΅ȱΘϛΖȱΔ΅ΘΕϟΈΓΖǯȱ
μάρτυς καὶ Ἀρχιδιάκονος Στέφανος» πρὸς ὑπόμνησιν
̄ЁΘχȱώΘ΅ΑȱψȱΉϢΎϱΑ΅ȱΘϛΖȱΔ΅ΘΕϟΈΓΖǰȱΔΓϿȱΉϨΛΉȱΗΘϲȱΑΓІȱ
̝ΎϱΐǰȱϳȱΑνΓΖȱΘΓІȱΛΕΙΗΓІȱ΅ϢЗΑ΅ȱΗΘχΑȱ̝ΌφΑ΅ȱΉϨΛΉȱΗξȱ
τερικοῦ
μετὰ πολιτιστικῶν καὶ κοινωνικῶν ὀργανώσε- τῶν
ποιμεναρχῶν μας γιὰ τὸν «τρόπο διεξαγωγῆς τοῦ
Ύ΅ϠȱΗΘχΑȱΎ΅ΕΈΣȱΘΓΙȱϳȱΎΣΌΉȱΑνΓΖȱΘϛΖȱ̝ΌφΑ΅ΖȱΔΓϿȱσΆ·΅ΑΉȱ
ΐΉ·ΣΏȱЀΔϱΏΜȱΘϲȱΈΐΓΎΕ΅ΘΎϲȱΔΓΏϟΘΉΙΐ΅ǰȱΔΓϿȱώΘ΅Αȱ
ων τῶν ὁμογενῶν ἐν ἀλλοδαπῇ, μετὰ ἄλλων ὀρθοδό- κοινωνικοῦ ἔργου ἐν τῇ ἀρχαίᾳ καθολικῇ Ἐκκλησίᾳ οὐχὶ
·ΤȱΘχΑȱΦΎΕϟΆΉ΅ǰȱΗϾΐΚΝΑ΅ȱΐȂȱρΑ΅ΑȱϳΕΗΐϲȱΘΓІȱ̓ΏΣΘΝξων μητροπόλεων καὶ γενικῶς μετὰ παντὸς πολιτιστι- ΗΘχΑȱΊΝφǰȱ·ΤȱΑΤȱΎ΅Θ΅ΎΘφΗϙȱΘχΑȱΉЁΘΙΛϟ΅ȱΘΓΙǰȱΑΤȱΔΕ΅·ἐπαιτικῶς καὶ ἐλεημοσυνιακῶς ἀλλὰ κοινοτικῶς καὶ φιΑ΅ǰȱȍΦΕΗΘΓΎΕ΅Θϟ΅ȱΐΉΘȂȱΉЁΈΓΒϟ΅ΖȱΔΏφΌΓΙΖȎǰȱΈΏǯȱΑΤȱΎΙλαδελφικῶς».
κοῦ, κοινωνικοῦ καὶ οἰκονομικοῦ παράγοντος δυναμέ- ΐ΅ΘΓΔΓφΗϙȱϵȱΘȱΌΉΝΕΓІΗΉȱΔΕΓΓΕΗΐϱȱΘΓΙǯȱ

̝ΔϲȱΘϲΑȱΛΕΙΗϲȱ΅ϢЗΑ΅ȱΐνΛΕȱΗφΐΉΕ΅

Ἐπείγουσα Ἔκκλησις

̕ΉΏϟΈ΅ȱȱȱř

̖̌̈̔̄̓̒̒̎̌̍̄̕ȱ̐̈̄

̓ΕϱΗΎΏΗȱΗξȱΗΙΑΉΕ·΅Ηϟ΅
Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες
γιὰ τὸν πλοῦτο

̕ΙΑνΛΉ΅ȱΦΔϲȱΘχȱΗΉΏǯȱŗ

̒ȱ̕ΉΆ΅ΗΐЏΘ΅ΘΓΖǰȱ·ΓΕΘΣΊΓΑΘ΅ΖȱΘΓȱ·Ή·ΓΑϱΖȱΘΝΑȱŘŖȱ

ΗΙΑΉΕ·΅Ηϟ΅ȱΎ΅ϠȱΉǼȱ·ΤȱΘχΑȱΎΓΑΓΘΎχȱϴΕ·ΣΑΝΗȱΘϛΖȱΛЏθων τὰς πολυτελείας καὶ διαυγείας, καὶ τῆς ἐσθῆτος
Ε΅Ζȱΐ΅ΖǰȱΑΤȱσΏΌΓΙΑȱΗξȱΩΐΉΗȱπΔΎΓΑΝΑϟ΅ȱΐ΅Ίϟȱΐ΅Ζȱ·Τȱ
βομένοις.
Τί ὄφελος τούτοις τῆς λοιπῆς ἀρετῆς; Οὐ
ΘΓȱΐφΑ΅ȱΘΓΙȱ̌ΓΙΏϟΓΙȱΗΉȱΔΓΐ΅ΑΘΎνΖȱΉΔΗΎνΜΉΖȱΗΉȱΓΏϱτὴν
μαλακήν τε καὶ περιῤῥέουσαν σητῶν* δαπάνην,
ΘχΑȱΦΑΘ΅ΏΏ΅·χȱΦΔϱΜΉΝΑȱΎ΅ϠȱΘχΑȱΎ΅ΏϾΘΉΕȱϴΕ·ΣΑΝΗȱ
ΎΏΕȱΘΑȱΉΔΎΕΣΘΉ΅ȱΘΖȱ̍νΑΙ΅ΖǰȱΉΔΗΎΉΔΘϱΐΉΑΓΖȱΉΑΓπαραδέχεται αὐτοὺς ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν·...
γὰρ
καὶ λῃστῶν, καὶ τυράννων, καὶ κλεπτῶν θησαυρίσμαΘϛΖȱΎΓΑϛΖȱΗΙ·ΎΉΑΘΕЏΗΉΝΖȱΎ΅ϠȱΘχΑȱЀΔΓΆΓΏχȱΔΕϲΖȱΗΙΊφΕϟΉΖǰȱΗΛΓΏΉϟ΅ǰȱΑΓΗΓΎΓΐΉϟ΅ǰȱΓΕΚ΅ΑΓΘΕΓΚΉϟ΅ǰȱΎǯΘǯΏǯȱ
Τί
οὖν λυπῇ; τί καταπενθεῖς τῇ ψυχῇ, ἀκούων·
τα· οἱ πλήθει γαυριῶντες ἀνδραπόδων καὶ τετραπόΘΗȱΘЗΑȱΦΑ΅·Ύ΅ϟΝΑȱΔΕΓΘΣΗΉΝΑǯȱ
̄ΔΓΎΓΕϾΚΝΐ΅ȱΘΖȱΉΔΉΘΉϟΓΙȱ΅ΙΘφΖȱφΘ΅ΑȱΘ΅ȱΉ·Ύ΅ϟΑ΅ǰȱ
Πώλησόν
σου τὰ ὑπάρχοντα; …Σὺ δὲ, χρυσὸν μὲν δϊϨΑ΅ȱΦΗΚ΅ΏЗΖȱΆνΆ΅ΓȱϵΘǰȱσΘΗȱϵΔΝΖȱσΛΓΙΑȱΗφΐΉδων*·…
ΗΘΖȱŘŘȱ̌ΓΙΏϟΓΙǰȱΘΓΙȱΔΕЏΘΓΙȱΓΕΌϱΈΓΒΓΙȱΑ΅ΓϾȱΗΘΑȱνΕΐΓȱ
Ε΅ȱΘΤȱΔΓΏΘΎΤȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΎΤȱΈΕЏΐΉΑ΅ȱΗΘχΑȱΛЏΕ΅ȱΐ΅Ζǰȱ
δοὺς, καὶ ἵππον κτώμενος, οὐκ ἀθυ20… Δίδαξον διαθρύπτειν* πεινῶσι τὸν ἄρτον, καὶ
ΘΖȱ̖ΓΙΕΎΣΑ΅ǰȱΎΓΑΘΣȱΗΘȱΓΐЏΑΙΐȱΏϟΐΑȱΗΘ΅ȱΗϾΑΓΕ΅ȱ
ΦΎϱΐȱΎ΅ϠȱψȱοΑΓΔΓϟΗȱΎ΅ϠȱΈΕ΅ΗΘΕΓΔΓϟΗȱϵΏΝΑȱΘЗΑȱ
μεῖς·
φθαρτὰ δὲ προϊέμενος*, καὶ βαπτωχοὺς ἀστέγους συνάγειν, καὶ γυμνότητα περῑΌΓΔϟ΅ΖȱΎ΅ȱ̕ΓΙΈΣΑǯȱ̒ȱΑ΅ϱΖȱ΅ΙΘϱΖȱΛΘϟΗΘΎΉȱΐΉȱνΒΓΐΎΕЗΑȱΔΓΏΘΎЗΑȱΈΙΑΣΐΉΝΑȱΉϨΑ΅ȱΦΑ΅ΐΚϟΆΓΏΓȱπΤΑȱΌΤȱ
σιλείαν
οὐρανῶν ἀντιλαμβάνων*,
στέλλειν*, καὶ μὴ περιορᾷν* τοὺς ἀφ᾿ αἵματος· καὶ νῦν
Έ΅ȱΚϟΏΓΙȱΘΖȱΉΒΝΘΉΕΎφΖȱΉΕ΅ΔΓΗΘΓΏφΖȱ΅ΔϱȱΘΑȱ̄ΐΉΕσΛΉȱΔΕ΅ΎΘΎΤȱΦΔΓΘΉΏνΗΐ΅Θ΅ǯȱ̽ȱΗΙΑΉΕ·΅Ηϟ΅ȱϵΐΝΖȱΎ΅Ϡȱ
δακρύεις, ἀρνῇ τὸν αἰτοῦντα, καὶ
μάλιστα, ἵν᾿ ᾖ τὸ ἀγαθὸν ἡμῶν ἐκ τῆς χρείας, μὴ τοῦ
ΎφȱΎ΅ȱ΅ΚΉΕЏΌΎΉȱΗΘΓȱϱΑΓΐ΅ȱΘΓΙȱ̖ΐϟΓΙȱ̓ΕΓΈΕϱΐΓΙǯȱ
ψȱοΑΓΔΓϟΗȱΉϨΑ΅ȱВΚΉΏΐЏΘΉΕȱΦΔϲȱΘϠΖȱΐΉΐΓΑΝΐνΑΉΖȱ
ἀνανεύεις*
τὴν δόσιν, μυρίας
περισσεύματος· ᾗ μᾶλλον καρποφορίᾳ Θεὸς εὐφραί̖ΑȱΐνΕ΅ȱΘΝΑȱΉ·Ύ΅ΑϟΝΑȱΔ΅ΕΉΙΕνΌΎΉȱȱŘśΐΉΏφΖȱ΅ΐΉΔΕΓΗΔΣΌΉΉΖǯȱ
προφάσεις
ἀναλωμάτων* ἐπινοῶν.
νεται, ἢ πλήθει τῆς εἰσφορᾶς καὶ μεγέθει τῆς ἐπιδόΕΎ΅ΑΎφȱΓΕΌϱΈΓΒȱΓΐΣΈ΅ǰȱΐΉȱΉΔΎΉΚ΅ΏφΖȱΘΓȱΈΉΙΌΙΑΘφȱ
̏ξȱΘχΑȱπΏΔϟΈ΅ȱϵΘȱ΅ЁΘχΑȱΘχΑȱΚΓΕΤȱψȱΔΕϱΗΎΏΗφȱΐ΅Ζȱ
Τί ἀποκριθήσῃ τῷ κριτῇ ὁ τοὺς
Αἴτησαι τὴν σωματικὴν τροφήν· αἴτησαι πρὸ
σεως…
ΘΓΙȱΎνΑΘΕΓΙȱΉΒΝΘΉΕΎφΖȱΉΕ΅ΔΓΗΘΓΏφΖȱΔǯȱ̏΅ΕΘϟΑΓȱ̔ϟΘΗȱ
΅ЁΘχȱΌΤȱΉЂΕϙȱΉЁφΎΓ΅ȱИΘ΅ȱΎ΅ϠȱΌΤȱΘϾΛϙȱΉЁΕϾΘΉΕΖȱΦΔΓτοίχους ἀμφιεννύς, ἄνθρωπον οὐκ
ταύτης καὶ τὴν ἀγγελικὴν ἐξ οὐρανοῦ καταβαίνουΎ΅ȱΣΏΏΓΙΖȱΎΏΕΎΓϾΖȱΘΖȱ΅ΕΛΉΔΗΎΓΔφΖǯȱ
ΈΓΛϛΖȱΎ΅ϠȱΦΑΘ΅ΔΓΎΕϟΗΉΝΖǰȱΉϥΐ΅ΗΘΉȱΗΘχΑȱΈΣΌΉΗȱϵΏΝΑȱ
ὁ τοὺς ἵππους κοσμῶν, τὸν
ἐνδύεις;
σαν. Ἂν τοῦτο ποιήσῃς, οἰκειώσεις Θεόν, ἡμερώσεις
̒ȱ̕ΉΆ΅ΗΐЏΘ΅ΘΓΖǰȱΎ΅Θ΅ΗΙ·ΎΑΐνΑΓΖǰȱΉΙΛ΅ΕϟΗΘΗΉȱ
·ΤȱΘϲȱΎΓΑϲȱΎ΅ΏϲȱΎ΅ϠȱΗκΖȱΔΉΕΐνΑΓΐΉǯȱ
ἀδελφὸν ἀσχημονοῦντα περιορᾷς*;
οὐρανόν, ἀποδώσεις ὑετὸν* πρώιμόν τε καὶ ὄψιμον·
ΘΓȱ̋ΉϱȱΎ΅ȱϱΏΓΙΖȱϱΗΓΙΖȱΘΓΑȱΆΓφΌΗ΅ΑȱΑ΅ȱΉΕ·΅ΗΘΉϟȱΗΘΓȱ
ὁ κατασήπων* τὸν σῖτον, τοὺς
Ὁ Κύριος δώσει χρηστότητα, καὶ ἡ γῆ ἡμῶν δώσει τὸν
ΛЏΕΓȱΘΖȱΉΒΝΘΉΕΎφΖȱΉΕ΅ΔΓΗΘΓΏφΖȱΔΉΕΗΗϱΘΉΕΓȱ΅ΔϱȱřŖȱ
̽ȱ̇ΓΎΓІΗ΅ȱ̳ΔΘΕΓΔχȱΘϛΖȱ̈ǯ̙ǯ̈ǯȱ
πεινῶντας οὐ τρέφεις; ὁ τὸν χρυσὸν
καρπὸν αὐτῆς, ἡ κάτω γε, τὸν ἐφήμερον, καὶ ὁ χοῦς*
ΛΕϱΑ΅ȱΎ΅ȱΘΓΙΖȱΔ΅ΕΉΎΣΏΉΗΉȱΑ΅ȱΗΙΑΉΛϟΗΓΙΑȱΑ΅ȱΔΕΓΗΉϾκατορύσσων*, τοῦ ἀγχομένου καταἡμῶν, τὸν αἰώνιον, ὃν ταῖς θείαις ληνοῖς ἐναποθησόΛΓΑΘ΅ȱΎ΅ȱΑ΅ȱΗΙΐΔ΅ΕϟΗΘ΅ΑΘ΅ȱΗΘΓȱνΕ·ΓȱΘΖȱ̈ΎΎΏΗϟ΅Ζȱ
φρονεῖς;
διὰ σοῦ, προσάγοντος ἡμᾶς τε καὶ τὰ ἡμέτερα,
μεθα
ΗΘΓȱΛЏΕΓȱΘΖȱ΅ΚΕΎ΅ΑΎφΖȱΔΉϟΕΓΙǯȱ̈ΙΛ΅ΕϟΗΘΗΉȱΉΔϟΗΖȱ
̖ΕϱΔΓΖȱ̇ΕΣΗΉΝΖȱ
Ἀλλὰ
πένητα
λέγεις
σαυτόν·
ἐν
Χριστῷ
Ἰησοῦ
τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς
ΘΓΙΖȱΉΕΉϟΖȱΘΖȱΔΕΝΘϱ·ΓΑΖȱΚΙΏφΖȱΘΝΑȱ̖ΓΙΕΎΣΑ΅ȱ·΅ȱΘΓȱ
̆΅ȱΑ΅ȱΈΕΙΌΉϟȱΎ΅ȱΑ΅ȱΔΕΓΎϱΜΉȱνΑ΅ȱΑνΓȱ΅Α΅·ΉΑΑΘκἀγὼ
συντίθεμαι*.
Πένης
γάρ
ἐστιν
Ἀμήν.
αἰῶνας.
ΘΉΕΣΗΘΓȱΉΕ΅ΔΓΗΘΓΏΎϱȱνΕ·ΓȱΗΉȱΐ΅ȱΘϱΗΓȱ΅ΔΓΐ΅ΎΕΙΗΐνΎϱȱΎ΅ȱ΅·ΝΑΗΘΎϱȱΎΓΑΝΑΎΓΔΓΏΘΎϱȱΎϟΑΐ΅ȱΛΕΉΣΊΉὁ
πολλῶν ἐνδεής*. Πολλῶν δὲ ὑμᾶς
ΑȱΎ΅ȱΈΙΗΔΕϱΗΘȱΔΉΕΓΛφȱΘΖȱ̍νΑΙ΅ΖǰȱϱΔΓΙȱΙΔΣΕΛΉȱ
Θ΅ȱΓȱΎ΅ΌνΑ΅Ζȱΐ΅ΖǱ
ποιεῖ τὸ τῆς ἐπιθυμίας
ἐνδεεῖς
ἐξέθλιψε πένητα: συνέτριψε τὸν φτωχό.
ΗΙΑΉΛφΖȱ΅ΑΓΐΆΕϟ΅ȱΎ΅ȱΓȱΎϱΗΐΓΖȱΙΔΓΚνΕΉǯȱ
ŗǼȱ̐΅ȱΆΣΏΉȱΗ΅ΑȱΎνΑΘΕΓȱΘΖȱΊΝφΖȱΘΓΙȱΎ΅ȱΘΝΑȱΉΑΈ΅ἀκόρεστον. Ὥσπερ γὰρ τοῖς μεθύουμοῖραν γῆς παρεσπάσατο: ἀπέσπασε κομμάτι γῆς.
ΚΉΕϱΑΘΝΑȱΘΓΙȱΘΓȱΔΕϱΗΝΔΓȱΘΓΙȱ̋Ή΅ΑΌΕЏΔΓΙȱΎ΅ȱ̕ΝΘφσιν ἀφορμὴ τοῦ πίνειν ἡ προσθήκη
συνῆψεν οἰκίαν πρὸς οἰκίαν: ἔφερε κοντὰ σπίτι μὲ σπίΕ΅ȱΐ΅Ζȱ̙ΕΗΘΓϾǰȱΛΝΕϟΖȱΉΔΚΙΏΣΒΉΖȱΎ΅ȱΔ΅Ε΅ΌΕΗΎΉΙτοῦ οἴνου γίνεται, οὕτω καὶ οἱ νεόπλουτοι, πολλὰ
τι.
ΘΎνΖȱΉΒ΅ΕΘφΗΉΖǯȱ
κτησάμενοι, πλειόνων ἐπιθυμοῦσι…Οὐ γὰρ
ἵναŘǼȱ̐΅ȱΔΕΓΗΔ΅ΌΉϟȱΗΙΑΉΛЏΖȱΑ΅ȱΆЏΑΉȱΘΑȱ΅·΅ΔΘΎφȱ
τι τοῦ πλησίον ἀφέληται: γιὰ νὰ ἀφαιρέσῃ κάτι
εὐφραίνει αὐτοὺς τὰ παρόντα τοσαῦτα ὄντα, ὅσον λυἀπὸ
τὸν πλησίον.
ΊΝφȱΎ΅ȱΔΓΏΘΉϟ΅ȱΘΓΙȱ̙ΕΗΘΓϾǰȱϱΔΝΖȱΘΑȱΆϟΝΗ΅ΑȱΓȱ̰·πεῖ τὰ ἐνδέοντα ἅπερ ἂν αὐτοῖς ἐλλείπειν ὑπόθωνκαὶ
μηδένα
ἔχειν γείτονα ἐφιλονείκησε: καὶ τσακώθηκε
Γϟȱΐ΅ΖȱφȱΘΓΙΏΣΛΗΘΓΑȱΑ΅ȱΆΕϟΗΎΉΘ΅ȱΗΙΑΉΛЏΖȱΗΘΑȱΓΈϱȱ
ται*· ὥστε ἀεὶ τὴν ψυχὴν αὐτοῖς ταῖς μερίμναις
ὥστε
νὰ
μὴν ἔχῃ κανέναν γείτονα.
ΘΖȱΐΉΘ΅ΑΓϟ΅Ζȱ
ἐκτήκεσθαι*, πρὸς τὸ ὑπερβάλλον τὴν ἅμιλλαν ποιγεωργῶν
οὐ
τὴν γῆν, ἀλλὰ τὴν χρείαν τῶν δεομένων:
řǼȱ̐΅ȱΜΣΛΑΉȱΗΙΑΉΛЏΖȱΗΘΓȱΓΎΓ·ΉΑΉ΅ΎϱǰȱΚΏΎϱȱφȱΉΕουμένοις*…
καλλιεργῶντας
ὄχι τὴν γῆ ἀλλὰ τὴν ἀνάγκη τῶν
·΅Η΅ΎϱȱΘΓΙȱΔΉΕΆΣΏΏΓΑȱΑ΅ȱΆΕϟΗΎΉȱΎ΅ȱΣΏΏΓΙΖȱΔΓΙȱΆ΅Ἴδετε τὸ τέλος τῆς φιλοχρηματίας, οἱ πλούσιοι, καὶ
ἐχόντων ἀνάγκη βοηθείας.
παύσασθε ἐμπαθῶς πρὸς τὰ χρήματα διακείμενοι.
ἀπαρχὰς ἅλωνος καὶ ληνοῦ: τοὺς̕ΙΑνΛΉ΅ȱΗΘχȱΗΉΏǯȱŚ
πρώτους καρποὺς
Ὅσῳ φιλόπλουτος εἶ, τοσούτῳ μᾶλλον μηδὲν ὑποἁλωνιοῦ καὶ πατητηριοῦ.
λείπῃ τῶν προσόντων* σοι…Καλὸν ἐντάφιον ἡ
ταῖς πολλαῖς ἀποθήκαις στενοχωρούμενος: ὁ συνάζων
εὐσέβεια…Πείσθητι καλῷ συμβούλῳ, τῷ ἀγαπήσαντί
στὸν στενὸ χῶρο ἀποθηκῶν.
σε Χριστῷ, τῷ δι’ ἡμᾶς πτωχεύσαντι, ἵνα ἡμεῖς τῇ
̕ΙΑνΛΉ΅ȱΦΔϲȱΘχȱΗΉΏǯȱŗ
τὰς μὲν πληρῶν: κι ἄλλες γεμίζοντάς τες.
ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσωμεν·...
τὰς δὲ καθαιρῶν: κι ἄλλες γκρεμίζοντάς τες.
ΘϱΖǰȱΘΖȱ΅ΕΉΘφΖȱΎ΅ȱΘΖȱ΅ΑΈΕΉϟ΅ΖȱΘȱΑΉΓΉΏΏ΅ΈϟΘΎȱΎΓΙΒφȱΐ΅ΖȱΐνΗ΅ȱΗΘΑȱΉΏΉϾΌΉΕǰȱΈϟΎ΅ǰȱΈΐΓΎΕ΅ΘΎφǰȱΉΕλόγον ὑφέξει τῆς ἐνταῦθα εὐπορίας: θὰ δώσῃ λόγο
ΘΓΔΓΑΕΣǰȱΗΘΑȱΌνΗȱΘΖȱΓΕΌϱΈΓΒΖȱΎΓΑΝΑΎϱΘΘΓΖȱΘΓȱ
ΑΎφǰȱ΅·΅ΔΘΎφȱΎ΅ȱ΅ΏΏΏΓΆΓΌΘΎφȱΉΏΏΑΓΕΌϱΈΓΒȱ
μὴ προϊεμένους: μὴν ἀφήνοντας.
γιὰ τὴν ἐδῶ ( σ’ αὐτὴν τὴν ζωὴ) εὐπορία.
ΉΘΗΌΉΏΎϱȱΉ·Џȱΐ΅ΖȱΎ΅ȱΗΘΑȱΌνΗȱΘΖȱΈϟΎ΅ΖȱΔΓΏΘΉϟΊΝφȱΎ΅ȱΔΓΏΘΉϟ΅ǯȱ
προϊέμενος: ἐὰν περιφρονεῖς, ἐγκαταλείπεις.
ἀγαθῶν ἀλλοτρίων: ξένων ἀγαθῶν.
΅ΖȱΘΓΑȱ΅ΙΘ΅ΕΛΗΐϱȱΘΖȱΉΒΓΙΗϟ΅Ζǯȱ
ἀντιλαμβάνων: παίρνοντας ὡς ἀντάλλαγμα.
Οἱ ̖ΓȱΔЏΖȱΓΕ·΅ΑЏΑΉΘ΅ȱνΑ΅ȱΘνΘΓΓȱΎϟΑΐ΅ȱΘΓȱνΛΓΐΉȱ΅Α΅μηδὲν πέρας εἰδότες: ἐμεῖς ποὺ δὲν γνωρίζουμε τὸ
̓ΓΏΏΓϟǰȱΐΣΏΗΘ΅ǰȱΓȱΔΓȱ΅Δ΅ΗϱΈΓΒΓǰȱΐΏΓϾΑȱ·΅ȱ
ΚνΕΉȱΔΓΏΏνΖȱΚΓΕνΖǯȱ̆΅ȱΎ΅ΏϾΘΉΕȱΐΣΏΗΘ΅ȱΉΑΐνΕΝΗȱ
ἀνανεύεις: ἀρνεῖσαι.
τέρμα.
΅ΔϱΘΓΐȱΎ΅ȱΕ΅·Έ΅ϟ΅ȱΔ΅Ε΅ΎΐφȱΎ΅ȱ·΅ȱΘΉΏΉΝΐϱȱΘΓΙȱ
ϱΏΝΑȱΘΓȱΉΔ΅Α΅Ώ΅ΐΆΣΑΓΙΐΉȱΎ΅ȱΗΘΓȱΚϾΏΏΓȱ΅ΙΘϱȱΗΉȱΒΉἀναλωμάτων: ἐξόδων, δαπανῶν.
Οἱ περιέποντες: οἱ ἀγκαλιάζοντες.
ΎϾΎΏΓΙȱΘΓΙȱΉΏΏΑΓΕΌϱΈΓΒΓΙȱΔΓΏΘΗΐΓϾǯȱ̄ΑǰȱΐΣΏΗΘ΅ǰȱ
ΛΝΕΗΘφȱΗΘφΏȱΐΉȱΘΓΑȱΘϟΘΏΓȱȍ̖ΕϱΔΓΖȱ̇ΕΣΗΉΝΖȎǯ
ὁ κατασήπων: ἐσὺ ποὺ κατασαπίζεις (ἀφήνεις νὰ σασητῶν: τῶν σκόρων (σής, σητός: ὁ σκόρος).
ΏΣΆΉȱΎ΅ΑΉϟΖȱΙΔϱΜȱΘΓΙȱϱΘȱϱΏ΅ȱϱΗ΅ȱΗΙΐΆ΅ϟΑΓΙΑȱΗΘȱ
̅ΉΆ΅ϟΝΖǰȱ·΅ȱΑ΅ȱΔΉΘϾΛΉȱΐ΅ȱΘνΘΓ΅ȱ΅Α΅·ΉΑΑΘΎφȱ
πίσῃ).
οἱ πλήθει γαυριῶντες ἀνδραπόδων καὶ τετραπόδων:
ΛЏΕ΅ȱΐ΅ΖȱΎ΅ȱΗΘΖȱΣΏΏΉΖȱ΅ΑΌΕЏΔΑΉΖȱΎΓΑΝΑϟΉΖȱνΛΓΙΑȱ
ΔΕΓΗΔΣΌΉ΅ǰȱΈΉΑȱΚΘΣΑΓΙΑȱΐϱΑΓΑȱΘ΅ȱΗΛνΈ΅ȱΈΕΣΗΉΝΖǰȱ
ὁ κατορρύσσων: ὁ καταβυθίζων.
αὐτοὶ ποὺ περηφανεύονται γιὰ τὸ πλῆθος τῶν δούΔΕΓ·Ε΅ΐΐ΅ΘΗΌΉϟȱφΈȱ΅ΔϱȱΎ΅ΕϱȱΎ΅ȱΉΒΉΏϟΗΗΓΑΘ΅ȱΗϾΐϱΗΓȱΎ΅ΏΣȱΎ΅ȱ΅ΑȱΉϟΑ΅ȱ΅ΙΘΣǯȱ̙ΕΉΣΊΓΑΘ΅ȱΎ΅ȱ΅Α΅·ΉΑσυντίθεμαι: συμφωνῶ.
λων καὶ τῶν τετραπόδων.
ΚΝΑ΅ȱΐΉȱΔΕΓΈ΅·Ή·Ε΅ΐΐνΑΓȱΗΛνΈΓȱΔΕΓΖȱΉΒ΅ΚΣΑΗȱ
ΑΐνΑΓȱΔΑΉΙΐ΅ΘΎΣȱΎ΅ȱΎ΅ΏΏΉΕ·ΐνΑΓȱΎΓΑΝΑΎΣȱΔἐνδεής:
φτωχός.
διαθρύπτειν:
νὰ μοιράζουμε σὲ κομμάτια (ἀπαρέμφαΎΣΌΉȱΉΏΏΑΎΓϾǰȱΓΕΌΓΈϱΒΓΙȱΎ΅ȱ·ΉΑΎΣȱΎΣΌΉȱ΅ΑΌΕΝΔΗΘΓϟǰȱΘϟΐΓȱΎ΅ȱΈϟΎ΅Γȱ΅·ΝΑΗΘνΖǰȱ·΅ȱΑ΅ȱ΅Α΅ΏΣΆΓΙΑȱΐ΅ȱ
ὑπόθωνται:
ὑποθέτουν
(ρ.
ὑποτίθεμαι).
το
τοῦ
ρ.
διαθρύπτω).
ΗΘΎΓϾȱΗΘΓΛΉϟΓΙȱΎ΅ȱΔΕΓΖȱΉΔΎΕΣΘΗȱΘΖȱΑΉΓΘ΅ΒΎφΖȱ
ΘνΘΓ΅ȱΔΕΝΘΓΆΓΙΏϟ΅ǰȱЏΗΘΉȱΑ΅ȱΔΕ΅·ΐ΅ΘΓΔΓΌΉϟȱΘΓȱΎΓτὴν ψυχὴν αὐτοῖς ταῖς μερίμναις ἐκτήκεσθαι: τὴν ψυχή
τὴν γυμνότητα περιστέλλειν: νὰ περιβάλλουμε, νὰ καἉγ. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου
ΉΐΔΓΕΓΎΉΑΘΕΎφΖȱΔ΅ΑΘΓΎΕ΅ΘΓΕϟ΅ΖǰȱΘϱΘΉȱΐΔΓΕΉϟȱΉϾΎΓΏ΅ȱ
ΑϱȱϱΕ΅ΐ΅ǰȱΔΓΙȱΉϟΑ΅ȱȱΈΣΗΝΗȱΘΖȱΚΏΘΣΘΖȱΔ΅ΘΕϟΈΓΖȱ
τους
νὰ
λειώνουν
μὲ
τὶς
μέριμνες.
λύπτουμε τὴν γυμνότητα.
ἀπόσπασμα Λόγου ΙΕ’
Α΅ȱΈΎ΅ΓΏΓ·φΗΉȱΘΑȱ΅Δ΅ΗϱΈΓΒȱ΅ΙΘφȱ΅ΑΘϟΏΜȱΎ΅ȱ
ΐ΅ΖȱΎ΅ȱȱΗΝΘΕϟ΅ȱϱΏΝΑȱΎ΅ȱΈ΅ΘνΕΝΖȱΘΝΑȱΑνΝΑȱΐ΅Ζǯ
πρὸς
τὸ
ὑπερβάλλον
τὴν
ἅμιλλαν
ποιουμένοις:
ποὺ
συμὴ
περιορᾶν:
νὰ μὴν παραβλέπουμε (ἀπαρ. τοῦ ρ. πεΑ΅ȱΔ΅Ε΅ΘΌΉϟȱ΅ΔϱȱΎΣΌΉȱΔΕΓΗΔΣΌΉ΅ȱ·΅ȱΓΔΓ΅ΈφΔΓ̄ΖȱΐΑȱΗΛΙΕΗΘΉϟȱΎΣΔΓΓΖȱϱΘȱΈΉΑȱΙΔΣΕΛΓΙΑȱΔ΅ȱΘν«Εἰς τὸν πατέρα σιωπῶντα
ναγωνίζονται
γιὰ
τὸ
ὑπερβολικό.
ριορῶ).
ΘΉȱ΅ΑΣΗΛΉΗȱΘΓΙȱΎ΅ΎΓϾǯȱ
ΘΓΓȱΣΑΌΕΝΔΓȱΗφΐΉΕ΅ǯȱ̅ΉΆ΅ϟΝΖǰȱΙΔΣΕΛΓΙΑȱΎ΅ȱΔ΅διὰ τὴν πληγὴν τῆς χαλάζης»
μηδὲν
ὑπολείπῃ τῶν προσόντων σοι: τίποτε δὲν μένει
ὑετὸν: τὴν βροχή.
̈ΣΑȱϱΐΝΖȱνΛΉȱΎΣΔΓ΅ǰȱνΗΘΝȱΎ΅ȱΐΎΕφǰȱ·ΑЏΗȱΘΖȱ
Ε΅ȬΙΔΣΕΛΓΙΑǯȱ̏ϱΑΓΑȱΔΓΙȱϱΏΓȱ΅ΙΘΓϟȱΓȱΎ΅ΏΓϟȱΣΑΌΕΝΔΓǰȱ
ἀπὸ
ὅσα
προσῆλθαν
στὰ
χέρια
σου.
ὁ
χοῦς: ἐνν. τὸν θάνατο (<ρ. χώννυμι).
ΉΏΏΑΎφΖȱΗΘΓΕϟ΅ΖȱΎ΅ȱΎΣΔΓ΅ȱΗΛνΗȱΐΉȱΘΑȱΓΕΌϱΈΓΒȱ
18. Ὁ μέν τις ἡμῶν ἐξέθλιψε πένητα*, καὶ μοῖραν ΔΓΙȱΘϱΗ΅ȱΔΕΓΗΚνΕΓΙΑȱΗΘΖȱΉΑΓΕϟΉΖȱΘΝΑȱΎ΅ȱΗΘΑȱΎΓΑΝΌΉΕ΅ΔΉΙΘΎφȱΈΙΑ΅ΐΎφǰȱΘϱΘΉȱΌ΅ȱΒνΕΉȱϱΘȱȱΔ΅ΘΕϟΈ΅ȱΐ΅Ζȱ γῆς παρεσπάσατο*, καὶ ὅριον ὑπερέβη κακῶς, ἢ κλέ- ΑΎφȱΊΝφǰȱΈΉΑȱΗΙΑΉΕ·ΣΊΓΑΘ΅ȱΐΉΘ΅ΒϾȱΘΝΑȱΎ΅ȱΈΉΑȱ΅Α΅Ύ΅ȱ·ΉΑΎΣȱȱ΅ΑΌΕΝΔϱΘΘ΅ȱνΛΓΙΑȱΒ΅Α΅ΆΕΉΌΉϟȱΗΉȱΔ΅Εϱ- ψας, ἢ τυραννήσας, καὶ συνῆψεν οἰκίαν πρὸς οἰκίαν*, Ώ΅ΐΆΣΑΓΙΑȱΎΓΑΝΑΎΓΔΓΏΘΎφȱΈΕΣΗǰȱΐΉȱ΅ΔΓΘνΏΉΗΐ΅ȱ
ΐΓΉΖȱΎ΅ȱϟΗΝΖȱΎ΅ȱΗΉȱΘΕ΅·ΎϱΘΉΕΉΖȱΎ΅Θ΅ΗΘΣΗΉΖǰȱ΅ΏΏΣȱ
Το κήρυγμα της κοινοκτημοσύνης
καὶ ἀγρὸν πρὸς ἀγρόν, ἵνα τι τοῦ πλησίον ἀφέληται*· Α΅ȱΉΔΎΕ΅ΘΓϾΑȱΣΗΛΉΘΓȱΎ΅ȱ΅ΑϟΎ΅ΑΓȱΣΑΌΕΝΔΓǰȱϱΕ·΅ΎΣΌΉȱΚΓΕΣȱΘΑȱΘΉΏΉΙΘ΅ϟ΅ȱΗΘ·ΐφȱΎ΅ǰȱΉΑЏȱϱΏΓȱΘΕ·ϾΕΝȱ καὶ μηδένα ἔχειν ἐφιλονείκησε γείτονα*, ὡς μόνος Α΅ȱΘΝΑȱΒνΑΝΑȱΎ΅ȱΑΘϱΔΝΑȱΗΙΐΚΉΕϱΑΘΝΑǯȱ
…Ήταν τόση η προθυμία με την οποία έδιναν
Θ΅ȱΉϟΛ΅ΑȱΛ΅ΐνΑ΅ǰȱΎΣΘȱΗΙΑνΆ΅ΑΉǰȱΎΣΘȱΔΕΓνΎΙΔΘΉǰȱ΅ΔΓ̐΅ǰȱ·΅ΘϟȱΘΓΑϟΊΓΐΉȱΗΙΑΉΛЏΖȱΘΑȱΗϾΗΘ΅ΗȱȱΉΑΓΕ΅οἰκήσων ἐπὶ τῆς γῆς. Ὁ δὲ τόκοις καὶ πλεονασμοῖς
Στὴ συνεστίαση τῆς Χριστιανικῆς
(όσοι
είχαν περιουσίες), ώστε δεν υπήρχε ούτε ένας
ΘΕΉΔϱΘ΅ΑȱΓȱΘΉΏΎϱΖȱϱΏΉΌΕΓΖȱΎ΅ȱȱ΅ΑΌΕΝΔϱΘΘ΅ȱΒ΅ΑΣΕΎЏΑȱΘΓΔΎЏΑȱΓΐΣΈΝΑȱΔΕΓΖȱ΅ΏΏΏΓΆΓφΌΉ΅ȱΎ΅ȱΎΓΑφȱ
τὴν γῆν ἐμίανε, καὶ συνάγων ὅθεν οὐκ ἔσπειρε, καὶ
Κίνησης Ἑνότητος
φτωχός
(στην
πρώτη
χριστιανική
κοινότητα
των
ΙεΛΊΉȱΘΑȱΗΘΓΕΎφȱΘΖȱΔΓΕΉϟ΅ǯȱ
θερίζων ὅπου μὴ διεσκόρπισε· γεωργῶν οὐ τὴν γῆν, ΈΕΣΗǯȱ̍ΣΌΉȱ΅Α΅·ΑЏΗΘΖȱΐΔΓΕΉϟȱΑ΅ȱΈ΅ΌνΗΉȱΘΓȱΗΔϟΘȱ
ροσολύμων).
Δεν
έδιναν
δηλ.
μέρος
μόνο
από
την
πε̒ȱΎ΅ΌνΑ΅Ζȱΐ΅ΖȱΐΔΓΕΉϟȱΑ΅ȱΌΙΐΌΉϟȱΘνΘΓΉΖȱΎ΅ΌΓΕ- ἀλλὰ τὴν χρείαν τῶν δεομένων*. Ὁ δὲ ἀπαρχὰς ἅλω- ΘΓΙȱ·΅ȱΐΎΕνΖȱΗΙΑ΅ΑΘφΗΉΖȱΘΓΔΎЏΑȱΔΙΕφΑΝΑǰȱΐΉȱΗΎΓἈπόψε γίνεται χαρὰ
ριουσία τους, κρατώντας την υπόλοιπη για τον εαυτό
ΗΘΎνΖȱΗΘ·ΐνΖǯȱ̏ΔΓΕΉϟȱΉΔϟΗΖȱΑ΅ȱΌΙΐΌΉϟȱϱΘȱΉΎΉϟΑΓȱ
νος καὶ ληνοῦ* τὸν πάντα δεδωκότα Θεὸν ἀπεστέρη- ΔϱȱΘΑȱϟΈΕΙΗȱΐΉ·΅ΏϾΘΉΕΝΑȱΘΓΔΎЏΑȱΓΐΣΈΝΑǯȱ̏νΗ΅ȱ
σὲ τοῦτο τὸ περβόλι,
τους, ούτε όλα μεν, αλλά με το αίσθημα πως ήταν διΔΓΙȱΎΣΌΉȱΚΓΕΣȱ΅ΑνΘΕΉΔΉȱΘΓȱΎ΅ΎϱȱφΘ΅ΑȱȱΗΙΑΉΕ·΅Ηϟ΅ȱ
σε, καὶ γέγονεν ἀχάριστός τε ὁμοῦ καὶ ἀνόητος· οὔτε ΅ΔȂȱ΅ΙΘΓϾΖȱΘΓΙΖȱΔΙΕφΑΉΖȱΌ΅ȱΔΕΓνΏΌΓΙΑȱΉΙΗΉΆΉϟΖȱΎΏἀπόψε δίχως τὸν καβγὰ
κά τους και τα δώριζαν. Την ανωμαλία της άνισης καΘΓΙȱ΅ΑΌΕΝΔϟΑΓΙȱΔ΅ΕΣ·ΓΑΘΓΖȱΐΉȱΘΓȱ΅·΅ΔΘΎϱȱΌνΏΐ΅ȱ
ΕΎΓϟǰȱΗЏΚΕΓΑΉΖȱΈΣΗΎ΅ΏΓǰȱΈϟΎ΅ΓȱΎ΅ȱΘϟΐΓȱΔΓΏΘΎΓϟǰȱ
ὑπὲρ ὧν ἔσχεν εὐχαριστήσας, οὔτε τὸ μέλλον, εἰ μή τι
θὰ μαζευτοῦμε ὅλοι.
τανομής των αγαθών την είχαν εξαφανίσει από ανάΘΓΙȱ̋ΉΓϾȱ·΅ȱΘΑȱΗΝΘΕϟ΅ȱΘΖȱ΅ΑΌΕΝΔϱΘΘΓΖǯȱͥΘ΅ΑȱΓȱ
·΅ȱΑ΅ȱΉΔ΅ΑΈΕЏΗΓΙΑȱΘΓȱΑνΓȱΎΓΑΝΑΎΓΔΓΏΘΎϱȱΎϟΑΐ΅ȱ
ἄλλο, διὰ τῆς εὐγνωμοσύνης πραγματευσάμενος. Ὁ
μεσά τους και ζούσαν με μεγάλη αφθονία αγαθών.
ΣΑΌΕΝΔΓȱΆΣΊΓΙΑȱΔΣΑΝȱ΅ΔϱȱΘΓȱ΅ΘΓΐΎϱȱΘΓΙΖȱΌνΏΐ΅ȱ
ΔΕΓΖȱ΅ΑΘΐΉΘЏΔΗȱΘΖȱ·ΉΑΎφΖȱΎ΅ȱΎ΅Θ΅ΗΘΕΉΔΘΎφΖȱΎΕϟδὲ χήραν καὶ ὀρφανὸν οὐκ ἠλέησεν, οὐδὲ μετέδωκεν
ΘΓȱΌΉϟΓȱΌνΏΐ΅ǰȱΔΣΑΝȱ΅ΔϱȱΘΓȱΉ·ЏȱΘΓȱΉΐΉϟΖǰȱΔΣΑΝȱ΅Δϱȱ
ΗΉΝΖǰȱΔΓΙȱ΅ΑΘΐΉΘΝΔϟΊΉȱȱΛЏΕ΅ȱΐ΅Ζǯȱ
Και το θεωρούσαν τούτο ιδιαίτερα τιμητικό. Ούτε τολΜὲ εὐλογία τοῦ Χριστοῦ
ἄρτου καὶ τροφῆς ὀλίγης τῷ δεομένῳ, μᾶλλον δὲ
ΘΓȱȍΐΓΙȱ΅ΕνΗΉȎȱΘΓȱȍΐ΅ΖȱΝΚΉΏΉϟȎǰȱΔΣΑΝȱ΅ΔϱȱΘȱΗΘΉΑφȱ
̍΅ΕϱΖǰȱΏΓΔϱΑǰȱ·΅ȱΗΙΏΏΓ·ΎφȱΈΕΣΗȱ̏ϱΑΓΑȱΐ΅ȱΗΙΏμούσαν δηλ. να δίνουν οι ίδιοι απ’ ευθείας στα χέρια
θὰ γίνωμε ὅλοι ἕνα,
Χριστῷ τῷ τρεφομένῳ διὰ τῶν καὶ μικρῶς τρεφομέ- ΏΓ·ΎφȱΈΕΣΗȱΐΉȱΗϾΑΉΗȱ΅ΏΏΣȱΎ΅ȱ΅ΙΘΓΌΙΗϟ΅ȱΎΏΓΑϟΊΉȱ
ΓΎΓ·νΑΉ΅ȱΘΑȱΔ΅Α΅ΑΌΕЏΔΑȱΎΓΑΝΑϟ΅ȱΎ΅ȱΔΣΑΝȱ΅Δϱȱ
των φτωχών, ούτε αισθάνονταν περήφανοι που έδιγιατὶ μᾶς τρέφει τοῦ Χριστοῦ
νων· ὁ τὰ πολλὰ ἔχων ἴσως, καὶ παρ᾿ ἐλπίδα, (τοῦτο ΘΓȱΎ΅ΎϱǰȱΘΓΙȱ΅Α΅ΘΕνΔΉȱΘ΅ȱΗΛνΈ΅ǰȱΘΓȱ΅ΔΓΐΓΑЏΑΉȱΎ΅ȱ
ΘΓȱ΅ΘΓΐΎϱȱΘΓȱ·ΉΑΎϱȱΗΙΐΚνΕΓΑǰȱΘϱΘΉȱΘΓȱΌ΅Ͼΐ΅ȱ·ϟΑΉΘ΅ǯ
ναν, αλλά μπροστά στα πόδια (των Αποστόλων)
τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα.
γὰρ
ἤδη
τὸ
ἀδικώτατον,)
καὶ
ταῖς
πολλαῖς
ἀποθήκαις
̄ΚΓϾǰȱΏΓΔϱΑǰȱϱΏΓȱΓȱ̒ΕΌϱΈΓΒΓȱ̺ΏΏΑΉΖȱΔΗΘΉϾΓΙΆΓΌΣΉȱΗΘΑȱΗΝΘΕϟ΅ȱ΅ΑΌΕЏΔΝΑȱΎ΅ȱΏ΅ЏΑǯȱ
έφερναν
(τα χρήματα από την πώληση των περιουστενοχωρούμενος*, καὶ τὰς μὲν πληρῶν*, τὰς δὲ καΐΉȱϱΘȱΓȱ̋ΉϱΖȱΘΖȱ΅·ΣΔΖȱȱΘϱΗΉΖȱΚΓΕνΖȱνΗΝΗΉȱΘΑȱ΅ᾹΑȱΈΉΑȱΈΕΣΗΓΙΐΉȱνΘΗǰȱΉΈЏȱΎ΅ȱΘЏΕ΅ǰȱΌ΅ȱΔ΅Ε΅ΐνΑΓΙσιών τους) κι αυτούς άφηναν να τα διαχειριστούν και
θαιρῶν*, ἵνα τοῖς μέλλουσι καρποῖς οἰκοδομήσῃ μεί- ΐΉȱ΅ΏΏΓΘΕΝΐνΑ΅ȱΣΘΓΐ΅ǰȱΗΙΑΉΛЏΖȱνΒΝȱ΅ΔϱȱΘ΅ȱΔΓΏΘἈπόψε ὑψῶστε τὰ φτερὰ
ΌΕΝΔϱΘΘ΅ȱΎ΅ȱΈ΅ϟΘΉΕ΅ȱΘΑȱΔ΅ΘΕϟΈ΅ȱΐ΅ΖǰȱΌΙΗΣΊΓαπόλυτους κυρίους τους καθιστούσαν, ώστε η καταζονας, ἀγνοῶν, ὅτι τῶν ἐλπίδων προαναρπάζεται, καὶ ΎΣȱΎ΅ȱΎΓΑΝΑΎΣȱΈΕЏΐΉΑ΅ǰȱΒνΑΓȱΎ΅ȱΐΉΘ΅ΑΣΗΘΉΖȱΗΘΑȱ
καὶ ὅλοι ἑνωμένοι
ΑΘ΅ΖȱΐΣΏΗΘ΅ȱΎ΅ȱΘΓΑȱϟΈΓȱΘΓΑȱ̗ϱȱ̖ΓΙǰȱ·΅Θϟȱ΅ΐΚΆΣΏνάλωση να γίνεται από αγαθά που ανήκαν πια σ’
λόγον
ὑφέξει τῆς ἐνταῦθα εὐπορίας* καὶ τῆς φαντα- ϟΈ΅ȱΐ΅ΖȱΘΑȱΔ΅ΘΕϟΈ΅ǰȱΎ΅ȱ΅ΗΚ΅ΏЏΖȱΌ΅ȱΉϟΐ΅ΗΘΉȱΙΔΉϾΏΓΙΐΉȱϱΘȱΌ΅ȱΐ΅ΖȱΗЏΗΉȱΎ΅ȱΘЏΕ΅ȱΎ΅ȱΌ΅ȱ΅Α΅ΘΕνΜΉȱΘ΅ȱ
̍΅ȱ΅ΙΘϱȱΉϟΑ΅ǰȱ΅ΔΏΓϾΗΘ΅Θ΅ǰȱ΅ΔϱȱΘȱΐ΅ǰȱȱ΅ΔΉΒΣΕδῶστε εἰρήνη καὶ χαρὰ
ολόκληρη την κοινότητα και όχι από δικά τους. Αυτός
σίας, κακὸς οἰκονόμος ἀγαθῶν ἀλλοτρίων* γενόμε΅ΔΣΑΌΕΝΔ΅ȱΎ΅ȱ΅ΑΌΉΏΏΑΎΣȱΗΛνΈ΅ȱΘΝΑȱΔΓΏΙЏΑΙσ’ ὅλη τὴν οἰκουμένη.
ο τρόπος, εκτός των άλλων, τους βοηθούσε και στο ΘΗȱΎ΅ȱȱ΅ΔΉ·ΎΏΝΆΗΐϱΖȱϱΏΝΑȱ΅ΔϱȱΘ΅ȱΐΎΕΓΔΣΌȱ ΌΙΑΓȱΘΖȱΘϾΛΖȱΐ΅ΖǰȱνΗΘΝȱΎ΅ȱ΅ΑȱΈΉΑȱΘΓȱΔ΅Ε΅ΈΉΛϱΐ΅νος… 19. Τί πρὸς ταῦτα ἐροῦμεν, οἱ μηδὲν πέρας εἰδόΐΝΑȱ΅ΑΘΛΕϟΗΘΝΑǲȱ
να μην υπερηφανεύονται. Αν και σήμερα γινόταν το ΐ΅ΖǰȱΘΖȱΐΝΕΓΚΏΓΈΓΒϟΉΖȱΐ΅ΖǰȱΘΓȱΛ΅ΊΓΎΓΐΐ΅ΘΗΐϱȱΐ΅Ζǰȱ ΗΘΉǯȱ̄ΖȱΈ΅ΏνΒΓΙΐΉǰȱΏΓΔϱΑǰȱΘΉΏΎΣȱΘϟȱΌνΏΓΙΐΉǰȱΈΕΣΗȱ
τες* κτήσεως· οἱ προσκυνοῦντες τὸν χρυσὸν καὶ τὸν Ύ΅ȱΗΝΘΕϟ΅ȱφȱ΅ΈΕΣΑΉ΅ȱΎ΅ȱΛ΅ΐϱǯȱȍ̗̌̇̒ȱ̗̐̐ȱ̍̄̌̔̒̕ȱ
Ἀπὸ τὸ νεοεκδοθὲν βιβλίο
̖ϟȱΑ΅ȱΎΣΑΓΙΐΉǰȱΌ΅ȱΔΉϟȱΎ΅ΑΉϟΖǯȱ̐΅ȱΆ·ΓϾΐΉȱΗΘΓΙΖȱΈΕϱ- Θ΅ȱΐΎΕΓΗΙΐΚνΕΓΑΘ΅ǰȱΘΖȱΔ΅Ε΅ΌΕΗΎΉΙΘΎνΖȱΐ΅ΖȱΔΕ΅ίδιο, θα ζούσαμε πιο ευτυχισμένοι και οι πλούσιοι και
ἄργυρον, ὥσπερ τὴν Βάαλ οἱ πάλαι, καὶ τὴν Ἀστάρ- ̗̖̈̓̔̒̇̈̍̒̕̕ǰȱ̗̌̇̒ȱ̗̐̐ȱ̊̏̈̔̄ơ̖̇̄̊̔̌̄̕̕Ȏǯȱ
τοῦ π. Καβρουλάκη «Τινάγματα ψυχῆς»
ΐΓΙΖȱΎ΅ȱΑ΅ȱΚΝΑΣΊΓΙΐΉȱΎΣΘΝȱΓȱΜΉϾΘΉΖǰȱΓȱΎΏνΚΘΉΖǰȱȱΓȱ ΎΘΎνΖȱΎ΅ȱΓΔΓ΅ΈφΔΓΘΉȱΗΛνΗȱΐΉȱΘΓΙΖȱΓΎΓΑΓΐΎΓϾΖȱ
οι φτωχοί. Μάλιστα όχι τόσο στους φτωχούς, όσο
ΉΎΗΙ·ΛΕΓΑΗΘνΖǰȱνΒΝȱΓȱΚ΅ΗϟΗΘΉΖǰȱΓȱΎ΅ΔΘ΅ΏΗΘνΖǰȱΓȱΑΉ- Ύ΅ȱΔΓΏΘΎΓϾΖȱΉΒΓΙΗ΅ΗΘνΖȱΎ΅ǰȱ΅ΔϱȱΘΑȱΣΏΏǰȱȱνΑΘ΅̅ǯȱ̖ΗΓϾΔΕ΅Ζ
την, καὶ τὸ Χαμὼς βδέλυγμα· οἱ περιέποντες* τῶν λίσυνέχεια
ἀπὸ τὴ σελ. 1
ΛΕϱΑΝΑȱΘΖȱ΅ΕΛΉΕ΅ΘΎφΖȱΘΓΙȱΈ΅ΎΓΑϟ΅Ζǰȱ΅ΚνΕΝΗΉȱϱΏΓȱ

̽ȱ̇ΓϟΎΗȱΎ΅ϠȱΘΤȱΐνΏȱΘϛΖȱ̈ǯ̙ǯ̈ǯȱΊЗΑΘΉΖȱΎ΅ΌΐΉπλούσιους θα έφερνε τούτο τη χαρά και την
στους
ΕΑЗΖȱΐνΗ΅ȱΗΘϠΖȱΩΌΏΉΖȱΗΙΑΌϛΎΉΖȱΔΓϿȱπΔνΚΉΕΉȱΗΘχΑȱ
ευτυχία…Γιατί
είναι από εαυτού του φανερό, προπανΛЏΕ΅ȱΐ΅Ζȱψȱπ·ΎΏΐ΅ΘΎχȱΘ΅ΎΘΎχȱΘЗΑȱΔΓΏΘΎЗΑȱΐ΅Ζȱ
τός
όμως από όσα συνέβησαν τότε, πως διαθέτοντας
ΦΏΏΤȱΎ΅ϠȱψȱȱΦΗϾΑΉΘȱΔΕ΅ΎΘΎχȱϵΏΝΑȱΗΛΉΈϲΑȱΘЗΑȱοΏΏφτιςΑΝΑȱΔΓΏΘЗΑǰȱΦΔΉΙΌϾΑΓΐΉȱ·ΤȱΐΤȱΚΓΕΤȱΦΎϱΐȱσΎΎΏπεριουσίες τους οι πλούσιοι, όχι μόνο δεν φτώχαιΗȱΔΕϲΖȱΘϠΖȱЀ·ΉϧΖȱΈΙΑΣΐΉΖȱΘΓІȱΘϱΔΓΙǰȱϳΐΣΈΉΖȱΎ΅ϠȱΔΕΓναν,
αλλά και τους φτωχούς τους έκαναν πλούσιους.
ΗΝΔΎϱΘΘΉΖǰȱΎ΅ϠȱΘϠΖȱΔΕΓΗΎ΅ΏΓІΐΉȱΗξȱΗΙΑΉΕ·΅Ηϟ΅ȱΔΕϲΖȱ
…Αν εκεί (στην πρώτη Εκκλησία
ΈΐΓΙΕ·ϟ΅ȱοΑϲΖȱΦΒϱΔΗΘΓΙȱΎ΅ϠȱΈΙΑ΅ΐΎΓІȱΔΓΏΘΎΓІȱ
των Ιεροσολύμων) όπου οι πιστοί
ΚΓΕνΝΖȱ·ΤȱΘχΑȱΎ΅ΏϾΘΉΕȱΦΑΘΐΉΘЏΔΗȱΘϛΖȱΈΉΑϛΖȱΎ΅ανέρχονταν σε τρεις με πέντε χιλιάΘ΅ΗΘΣΗΉΝΖȱΔΓϿȱΈνΕΛΉΘ΅ȱΗφΐΉΕ΅ȱψȱΛЏΕ΅ȱΐ΅Ζǯȱ
δες έγινε αυτό και πέτυχε κι έλαμψε
̽ȱΐχȱΦΑΘ΅ΔϱΎΕΗȱΘЗΑȱΔΉΕΗΗΓΘνΕΝΑȱϡΎ΅ΑЗΑȱΎ΅ϠȱΘτόσο πολύ και κανένας απ’ αυτούς
ΐϟΝΑȱΎ΅ΘΤȱΘȂȱΩΏΏ΅ȱΗΙΐΔΓΏΘЗΑȱΐ΅ΖȱΗΘχΑȱΦΑΣ·ΎȱΘЗΑȱ
δεν παραπονέθηκε για φτώχεια, πόΎ΅ΕЗΑȱΎ΅ϠȱΗΘϠΖȱπΔ΅ΑΉΏΐΐνΑΉΖȱπΎΎΏφΗΉΖȱΐ΅ΖȱόΈȱΦΔϲȱ
σο περισσότερο θα πετύχαινε εφαρΘϲȱŗşŜŜȱǻΐξȱΘχΑȱ̇΅ΎφΕΙΒȱΘЗΑȱ̐νΝΑȱ̳ΔΗΘΐϱΑΝΑǼȱσΈΝμοζόμενο από ένα μεγάλο πλήθος
ΗΉȱΘχΑȱΉЁΎ΅Εϟ΅ȱΗξȱΦΑϟΎ΅ΑΓΙΖȱ·ΤȱΘϲȱΎ΅ΏϲȱΎ΅ϠȱΦΎ΅ΘΣΏπιστών; Ποιος δε κι από τους εκτός
ΏΏΓΙΖȱΔΓΏΘΎΓϿΖȱΑΤȱϳΈ·φΗΓΙΑȱΘϲΑȱΘϱΔΓȱΗΘχΑȱΦΌΏϱτης πόλης μας χριστιανούς δεν θα
ΘΘ΅ǰȱΗΘχΑȱЀΔΉΕΛΕνΝΗȱΎ΅ϠȱΗΛΉΈϲΑȱΗΘχΑȱΛΕΉΝΎΓΔϟ΅ǰȱΐξȱ
έσπευδε πρόθυμα να προσθέσει κι
ΦΔΓΘνΏΉΗΐ΅ȱΑΤȱЀΔΓΚνΕΝΐΉȱϵΏΓǰȱΑΤȱπΎΔΓϛΘ΅ȱψȱΈΐϱαυτός την προσφορά του;
Η΅ȱΔΉΕΓΙΗϟ΅ȱΎ΅ϠȱΑΤȱΎ΅Θ΅ΕΕ΅ΎЏΑΉΘ΅ȱΈΉΌΑЗΖȱΘϲȱΎІΕΓΖȱ
… Έτσι ζουν σήμερα στα μοναΘϛΖȱΛЏΕ΅Ζȱΐ΅ΖǰȱΘχΑȱГΕ΅ȱΦΎΕΆЗΖȱΔΓϿȱπΎΎΕΉΐΓІΑȱΘϱΗ΅ȱ
στήρια, όπως παλιότερα οι πιστοί.
πΌΑΎΣȱΐ΅ΖȱΊΘφΐ΅Θ΅ȱΎ΅ϠȱΓϡȱΦΑ΅Θ΅ΕΣΒΉΖȱ΅ЁΒΣΑΓΑΘ΅ȱ
Ποιος λοιπόν πέθανε από την πείΗΘϠΖȱ·ϾΕΝȱΐ΅ΖȱΛЗΕΉΖǯȱ
Ποιος δεν τράφηκε με αφθονία
να;
̳ΔΉΈφǰȱΏΓΔϱΑǰȱΗΙΑ΅ΗΌ΅Αϱΐ΅ΗΘΉȱΘχΑȱΔΓΏΘΎφȱΐ΅Ζȱ
πολλή;
Κι όμως, σήμερα, οι άνθρωΉЁΌϾΑȱΎ΅ϠȱπΔΉΈχȱȍΓϡȱΎ΅ΕΓϠȱΓЁȱΐΉΑΉΘΓϟȎǰȱΌΉΝΕφΗ΅ΐΉȱ
ποι φοβούνται αυτή τη ζωή (της κοιΦΑ΅·Ύ΅ϟ΅ȱΘχΑȱΔΕ΅·ΐ΅ΘΓΔΓϟΗȱ·ΉΑΎϛΖȱΗΙ·ΎΉΑΘΕЏΗΉνοκτημοσύνης) περισσότερο, παρά
ΝΖȱϵΏΝΑȱΘЗΑȱπΑΈ΅ΚΉΕΓΐνΑΝΑȱΘχΑȱ̍ΙΕ΅ΎχȱŗŚȱ͞ΎΘΝΆΕϟτο να πέσουν σε πέλαγος άγνωστο
ΓΙȱΎ΅ϠȱГΕ΅ȱŗŗȱΔǯΐǯȱΗΘχΑȱΚΏϱΒΉΑȱ΅ϥΌΓΙΗ΅ȱΘЗΑȱ̳ΔΣΏΒΉκαι
απέραντο. Αν όμως την είχαμε δοκιμάσει, σίγουρα
ΝΑǰȱ̉φΑΝΑΓΖȱřǰȱΆȂȱϷΕǯǰȱΔΕϲΖȱΦΔϲȱΎΓΑΓІȱπΒνΘ΅ΗȱΘϛΖȱϵΏΖȱ
θαΔΓΕΉϟ΅ΖȱΘΓІȱσΌΑΓΙΖȱΎ΅ϠȱΘϛΖȱΎΓΑΝΑϟ΅ΖȱΎ΅ϠȱΘχΑȱΏφΜȱΦΔΓτολμούσαμε να την εφαρμόσουμε. Πόση χάρη κι
από
την πλευρά του Θεού θα μας συνόδευε! Γιατί, αν
ΚΣΗΉΝΖȱΔΉΕϠȱΘΓІȱΔΕ΅ΎΘνΓΙǯȱȱ
τότε ̆Ȃȱ΅ЁΘϱǰȱΔ΅Ε΅Ύ΅ΏΓІΐΉȱϵΏΉΖȱΘϠΖȱπΑΈ΅ΚΉΕϱΐΉΑΉΖȱοΏΏπου δεν υπήρχαν παρά μονάχα τρεις ως πέντε
χιλιάδες
πιστοί, που όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι της
ΑΓΓΕΌϱΈΓΒΉΖȱΈΐΓΎΕ΅ΘΎξΖȱΔΓΏΘΎξΖȱΈΙΑΣΐΉΖǰȱΔΓϿȱΌνγης
ήσαν εχθροί τους, που δεν περίμεναν βοήθεια
ΏΓΙΑȱΑΤȱπΕ·΅ΗΘΓІΑǱȱ΅Ǽȱ·ΤȱΘϲȱΗΉΆ΅ΗΐϲȱΘΓІȱΦΑΌΕЏΔΓΙȱ
Ύ΅ϠȱΘΓІȱΔΉΕΆΣΏΏΓΑΘΓΖǰȱΆǼȱ·ΤȱΘχΑȱΔΕΓΗΘ΅Ηϟ΅ȱΘΓІȱοΏΏαπό
πουθενά, τόλμησαν, παρ’ όλα αυτά, να πραγμαΑΗΐΓІȱΦΔϲȱπΗΝΘΉΕΎΓϿΖȱΎ΅ϠȱπΒΝΘΉΕΎΓϿΖȱΎΑΈϾΑΓΙΖǰȱ·Ǽȱ
τοποιήσουν
την κοινοκτημοσύνη, πόσο μάλλον θα
·ΤȱΘχΑȱΈΐΓΎΕ΅ΘΎχȱΈΉϾΕΙΑΗǰȱΈǼȱ·ΤȱΘχΑȱΎΓΑΝΑΎχȱ
μπορούσε
να γίνει αυτό σήμερα, που με τη χάρη του
Θεού είναι γεμάτη από πιστούς η οικουμένη; Και ποιος θα παρέμενε τότε ειδωλολάτρης; Εγώ, τουλάχιστο,
νομίζω κανένας κι έτσι όλους θα τους αποσπούσαμε
από την ειδωλολατρία και θα τους προσελκύαμε με
το μέρος μας (στο Χριστιανισμό). (Κάτι τέτοιο τώρα
ΓΘ΅ΒϟΘΉΖȱΎ΅ȱϱΏΓȱΓȱΏΗΘνΖǲȱ̄ΙΘϱȱΘΓȱνΛΓΙΐΉȱΎΣΑΉȱΔΓΏδεν συμβαίνει). Όμως αν προχωρούμε σ’ αυτήν την
ΏνΖȱΚΓΕνΖȱΎ΅ȱΗΛΉΈϱΑȱΗΉȱΘϟΔΓΘΉȱΈΉΑȱΐ΅ΖȱΝΚνΏΗΉǯȱ̖ΓȱΔΓκατεύθυνση προοδευτικά, πιστεύω πως με τη χάρη
ΏΙΈϾΑ΅ΐΓȱΎ΅ȱΔΓΏΙΉΌΑΎϱȱΎ΅ΎϱȱΈΉΑȱΗΎΣΊΉΘ΅ȱ΅ΔϱȱΘ΅ȱ
του Θεού κι αυτό που τώρα μας φαίνεται ακατόρθωτο,
΅ΛΓΙ·ΣΗΐ΅Θ΅ǯȱ͍ȱΐΣΏΏΓΑȱΘΓȱϟΈΓȱΎ΅ΐΣȱΚΓΕΣȱΉΔΈЏθα γίνει. Μόνο πιστέψτε στα λόγια μου και θα πραγΎΉȱΘνΘΓΉΖȱΔΓΏΙΣΑΌΕΝΔΉΖȱΗΙ·ΎΉΑΘΕЏΗΉΖǰȱ·΅ȱΑ΅ȱΔΉματοποιήσουμε σταδιακά το κατόρθωμα αυτό. Κι αν
ΘϾΛΉȱΘΓΑȱ΅ΔΓΔΕΓΗ΅Α΅ΘΓΏΗΐϱȱΘΓΙȱΏ΅ΓϾǯȱ
ο Θεός μού δώσει ζωή, πιστεύω ότι σύντομα θα σας
̍ΣΘȱΣΏΏΓȱΔΕνΔΉȱΑ΅ȱΎΣΑΓΙΐΉǰȱΔΓȱΆ΅ΌϾǰȱΔΓȱΗΘ΅ΌΉΕϱȱ
οδηγήσω σ’ έναν τέτοιον τρόπο συμβίωσης.
Ύ΅ȱΔΓȱΓΕ·΅ΑΝΐνΑΓǯȱ̍ΣΘȱΔΓΙȱΘΓȱνΎ΅Α΅ΑȱΓȱ̄ΔϱΗΘΓΏΓǰȱ
Από την 11η ομιλία του αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου
Γȱ̓΅ΘνΕΉΖȱΘΖȱ̈ΎΎΏΗϟ΅ΖǰȱΓȱ̺ΏΏΑΉΖȱΎ΅ΘΣȱΘΑȱΘΓΙΕΎΓστις «Πράξεις» (Ε.Π.Μ. 60, 96-98), Μεταγραφή: ΓεώρΎΕ΅Θϟ΅ȱΎȱϱΏΓȱΓȱ΅ΑΘΗΘ΅Η΅ΎΓϟǰȱ·Ȃȱ΅ΙΘϱȱΎ΅ȱΔνΘΙΛ΅Αǯȱ
γιος Δ. Ροδίτης, από το βιβλίο “Χριστιανισμός και
Πλούτος”, έκδοση 3η, Αθήνα 2009

̍΅ΕϱΖȱ·΅ȱΈΕΣΗ
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͟ȱ̢·ΓΖȱ͑ΝΣΑΑΖȱϳȱ̙ΕΙΗϱΗΘΓΐΓΖȱ·ΤȱΘχΑȱΌνΗȱΘЗΑȱΏ΅ϞΎЗΑȱΗΘχΑȱ̳ΎΎΏΗϟ΅ȱ
Ο ΓΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ǻΎ΅ΘΤȱΘϲΑȱ̍ΝΑǯȱ̏ΓΙΕ΅ΘϟΈǼ

Δραστηριότητες τῶν
Ἐπάλξεων
̇Ε΅ΗΘΕϱΘΘΉΖ

ἑορτή, μὲ ἑσπερινὸ στὸ παρεκκλήσιο
Τὸ Σάββατο 7 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 7:00μ.μ. στὴν στουγεννιάτικη
̕ΘϠΖȱŗȱ̕ΉΔΘΉΐΆΕϟΓΙȱΔΕ΅·ΐ΅ΘΓΔΓφΌΎΉȱψȱΔΕЏΘȱΗΙτῆς Ἁγ. Μαγδαληνῆς, κεράσματα καὶ ὁμιλία τῆς κ. Σ.
κεντρικὴ αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, Ὁμό- ΑΣΑΘΗȱΘЗΑȱΐΉΏЗΑȱΎ΅ϠȱΚϟΏΝΑȱΘЗΑȱ̳ΔΣΏΒΉΝΑȱЂΗΘΉΕ΅ȱ
Ο μακαριστός Ιεράρχης,
Μπεκρῆ, μὲ θέμα «Τὸ νόημα τῶν Χριστουγέννων καὶ ἡ
νοια μίλησε ἡ φιλόλογος-θεολόγος κ. Σοφία Μπεκρῆ, ΦΔϲȱΘϲȱΎ΅ΏΓΎ΅ϟΕȱΐξȱΎΉΕΣΗΐ΅Θ΅ȱΘЗΑȱοΓΕΘ΅ΊϱΑΘΝΑǯȱ̕ΘϠΖȱ
κατά κόσμον Κυριάκος
σημερινὴ κατάσταση». Σημειωτέον ὅτι οἱ Ἐπάλξεις
μὲ θέμα: «Ἅγιος Ἀμβρόσιος Μεδιολάνων, πρότυπο Ποι- Şȱ̕ΉΔΘΉΐΆΕϟΓΙȱΔΕ΅·ΐ΅ΘΓΔΓφΌΎΉȱΗΘχΑȱΎΉΑΘΕΎχȱ΅ϥΌΓΙΠίππας εγεννήθη στα ΜέΑἰγάλεω, ὅπως κάθε χρόνο, συγκέντρωσαν δῶρα καὶ
μενάρχου». Ἡ κ. Μπεκρῆ, ἀφοῦ ἀναφέρθηκε στὴν ἐπι- Η΅ȱΘЗΑȱ̳ΔΣΏΒΉΝΑǰȱ̉φΑΝΑΓΖȱřǰȱ͟ΐϱΑΓ΅ȱϳΐΏϟ΅ȱΦΔϲȱΘχΑȱ
γαρα Αττικής το έτος 1936.
ἔψαλλαν παραδοσιακὰ κάλαντα σὲ ἀσθενεῖς νοσομελημένη ἀγωγή, στὴν πολύπλευρη μόρφωση καὶ πΎΔ΅ΈΉΙΘΎϲȱΎǯȱ̕ǯȱ̏ΔΉΎΕϛǰȱΐξȱΌνΐ΅Ǳȱȍ̕ΐϾΕΑǱȱşŖȱΛΕϱΑ΅ȱ
̝ΔΓΘνΏΉΗΐ΅ȱΘϛΖȱΦΕΛϛΖȱΘϛΖȱϢΗϱΘΘΓΖȱΘЗΑȱΐΉΏЗΑȱΘϛΖȱ ΧΔ΅ΗȱΘϱΘΉȱΎ΅ϠȱΦΑΈΕΣΗȱΎ΅Ϡȱ·ΙΑ΅ΒϟΑǳȱ̍΅Ϡȱ·ΤΕȱБΖȱΐϟ΅Αȱ
ΏϟΈ΅ȱȱȱŘΉτο
απόφοιτος της Ιεράς
ΐΑϛΐΉΖȱΎ΅ϠȱΉЁΌϾΑΉΖȎǯȱ̽ȱΎǯȱ̏ΔΉΎΕϛȱΗΘχΑȱΗϾΑΘΓΐȱΦΏΏΤȱ
κομείων
τοῦ Αἰγάλεω.
στὴν
εὐρεία
διάκριση
τοῦ
Ἁγίου
τόσο
σὲ
πολιτικὰ
ὅσο
̳ΎΎΏΗϟ΅ΖȱΎ΅ϠȱΘϛΖȱΗΙΐΐΉΘΓΛϛΖȱϵΏΝΑȱΗΘχΑȱΘΕΔΏχȱΘΓІȱ ΓϢΎϟ΅ΑȱΈΉϧȱΘχΑȱ̳ΎΎΏΗϟ΅ΑȱΓϢΎΉϧΑǰȱБΖȱΗЗΐ΅ȱρΑǰȱΓЂΘΝȱΈΘεολογικής Σχολής της
καὶ σὲ ἐκκλησιαστικὰ ἀξιώματα, στάθηκε ἰδιαιτέρως ΔΉΕΉΎΘΎχȱϳΐΏϟ΅ȱΘΖȱΦΑνΏΙΗΉȱΘΤȱϡΗΘΓΕΎΤȱ·Ή·ΓΑϱΘ΅ȱΎ΅Ϡȱ
̍ΙΕϟΓΙȱΈ΅ΎΓΑϟ΅ȱΉϨΑ΅ȱψȱΗΙΐΐΉΘΓΛχȱΎ΅ϠȱΘЗΑȱΏ΅ϞΎЗΑȱΗΘχΑȱ
΅ΎΉϧΗΌ΅ȱΔΣΑΘ΅ΖǰȱГΗΔΉΕȱΓЇΑȱΎ΅ϠȱΆΣΔΘΗΐ΅ȱρΑȱσΗΘȱΎ΅Ϡȱ
Χάλκης. Εχειροτονήθη ΔιάΤὸ Σάββατο 21 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 7:00μ.μ. στὴν
στὸ σθένος μὲ τὸ ὁποῖο ὁ μέγας ἐκεῖνος πατὴρ ἐπέ-4ǯȱ ΘϠΖȱΆ΅ΕξΖȱΔΓΏΘΎξΖȱΉЁΌϾΑΉΖȱΔΓϿȱБΈφ·Η΅ΑȱΗΘχΑȱΘΕ΅·Ύχȱ
̏ΉΘΓΛΎχȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΎχȱΔΓΏΘΉϟ΅
Έ΅ΎΙΆνΕΑΗȱΘΓІȱπΎΎΏΗ΅ΗΘΎΓІȱϴΕ·΅ΑΗΐΓІȱΎ΅ϠȱΗΘχΑȱ
ΘΕΣΔΉΊ΅ȱΐϟ΅ȱΎ΅ϠȱΔ·χȱΐϟ΅ȱΎ΅ϠȱΎΘϟΗΖȱΐϟ΅ȱΎ΅Ϡȱ̓΅ΘφΕȱΉϩΖȎ
κονος
και
Πρεσβύτερος
κακεντρικὴ αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων πραγματοποιήθηκε
πληξε
τὴν ἐξουσία (στὸ πρόσωπο τοῦ Μεγάλου Θεο- ΐΎΕ΅Η΅ΘΎχȱΎ΅Θ΅ΗΘΕΓΚχȱΎ΅ϠȱΗΘΤȱ̕ΉΔΘΉΐΆΕ΅ΑΤȱΘΓІȱŗşśśǰȱ
πΑȱ·νΑΉȱΈ΅ΐϱΕΚΝΗȱΘΓІȱπΎΎΏΗ΅ΗΘΎΓІȱΆϟΓΙǯȱ̳ΤΑȱ
͟ȱϡΉΕϲΖȱ̙ΕΙΗϱΗΘΓΐΓΖȱΔΕΓΗΈϟΈΉȱϢΈ΅ΘνΕȱΆ΅ΕϾΘΘ΅ȱ
ΑνΛΉ΅ȱΦΔϲȱΘχȱΗΉΏǯȱŗ
τά το έτος 1964 υπό του αοιὁμιλία μὲ θέμα: «Ἡ παγκόσμια προσδοκία τοῦ Λυτρωδοσίου) καὶ τόνισε ὅτι ἀπὸ τέτοιους ἀνδρείους καὶ ἀδέ- ΔΓϿȱΗΛΉΈϲΑȱБΏΓΎΏφΕΝΗ΅ΑȱΘϲȱΎ΅ΎϲȱΔΓϿȱΔΕΓ·φΌΎΉǯȱ̕ΘϠΖȱ
·ΤȱΘχΑȱΎ΅ΑΓΑΎχȱΏΉΘΓΙΕ·ϟ΅ȱΎΣΌΉȱΊЗΑΘΓΖȱϴΕ·΅ΑΗΐΓІȱ
ΗΘϲȱ·Ή·ΓΑϲΖǰȱΎ΅ΘΤȱΘϲȱϳΔΓϧΓȱΓϡȱ̝ΔϱΗΘΓΏΓȱȍΓЁΎȱΓϢΎΉϟθȱ
δίμου
Μητροπολίτου
Γρεβεἔχει ἀνάγκη καὶ σήμερα ἡ ŗśȱ̕ΉΔΘΉΐΆΕϟΓΙȱϳΐΏϟ΅ȱΗΛΉΘΎΤȱΐξȱΘϲΑȱ̕Θ΅ΙΕϲȱΎ΅ϠȱΘχΑȱΗτοῦ», στὴν ὁποία παρουσιάστηκαν ἀπὸ τὴν κ. Μπεκρῆ
καστους Ποιμενάρχες
ΉϨΑ΅ȱΦΑΣ·ΎȱΘΤȱΐνΏǰȱΦΔϲȱΘΤȱϳΔΓϧ΅ȱ
·ΑЏΐϙȱΔΕΣΘΘΓΙΗΑǰȱΦΏΏΤȱΔΕϱΘΉΕΓΑȱ
ΑΤȱΎ΅Θ΅ΗΘφΗϙȱΘΓϿΖȱπΕ·ΣΘΉΖȱΐΉΘϱΛΓΙΖȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΓϿΖȱ
νών κυρού Χρυσοστόμου
ἐπιλεκτικὰ χωρία προφητειῶν καὶ προρρήσεων, ποὺ
Ἐκκλησία μας, τόσο
γιατὶ ἔχει χρέος νὰ στιγματίζει ΐ΅Ηϟ΅ȱ̖ΓΙȱ·ΤȱΘχΑȱΊΝχȱΎ΅ϠȱΔΓΏΘΉϟ΅ȱΘΓІȱ̙ΕΗΘ΅ΑΓІȱΔΕ΅·΅ЁΘϲΖȱΦΔΓΘΉΏΉϧΘ΅ǰȱΑΤȱπΎΔΏΕЏΦΔΓΏΓ·ΓІΑΘ΅ȱΘХȱΔΏφΌΉȎȱΎ΅ϠȱΘΓΑϟΊΉȱ
ΑȱΐνΗΝΑȱΔ΅Ε΅·Ν·ϛΖȱΎ΅ϠȱΗΙΐΐΉΘϱΛΓΙΖȱΘЗΑȱΎΉΕΈЗΑǯȱ
Παπαϊγνατίου, διορισθείς
ὅλες συνέκλιναν στὴν καθολικὴ ἀναμονὴ ἑνὸς
τὰ κακῶς κεἰμεναȍΓЂΘΝȱΎ΅ϠȱΑІΑȱ·ϟΑΉΗΌ΅ȱσΈΉȎǯȱ̍΅Θ΅καὶ νὰ ὑποδεικνύει τὰ ὀρθὰ καὶ δί- ΐ΅ΘΓΔΓϟΗΉȱϳȱΌΉΓΏϱ·ΓΖȱΎǯȱ̅ǯȱ̖ΗΓϾΔΕ΅Ζǯ
ΗΓΙΑȱΘϲȱΏΉΘΓϾΕ·ΐ΅ǰȱΔΓϿȱΘ΅ΕΣ̳ΔΉΈφǰȱϵΐΝΖǰȱΦΕΑφΌΎΉȱόȱΐκΏΏΓΑȱπΑ΅ΑΘЏΌΎΉȱ
̖χΑȱ̍ΙΕ΅ΎχȱŘřȱ̕ΉΔΘΉΐΆΕϟΓΙȱΗΘϠΖȱŝȱΐǯΐǯȱΔΕ΅·ΐ΅ΘΓΔΓ̕ΉΕΣȱΉΎΈΏЏΗΉΝΑȱνΛΓΙΑȱΔΕΓ·Ε΅ΐΐ΅ΘΗΌΉϟȱΗΘΓȱ
Ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως. Από του έτους καια ὅσο καὶ γιὰ νὰ
ΊΉȱΗΘϲȱΎ΅ΌνΑ΅ǰȱΔΓΏϿȱΔΉΕΗΗϱΘΉΚνΕΉΘ΅ȱΐξȱΊΝΕξΖȱπΎΚΕΣΗΉΖȱπΑ΅ΑΘϟκαὶ ἐκφράστηκε ἡ κοινὴ ἐπιθυμία
ἀποκτήσῃ καὶ πάλι τὸ χαμένο ἐν Σωτῆρα-Λυτρωτὴ
ϲΖȱΘχΑȱ΅ϢΘϟ΅ȱΘϛΖȱΎΓΑΝΑΎϱΘΘΓΖǰȱΔΓϿȱΉϨΑ΅ȱϳȱ̇φΌΎΉȱΗΘϲΑȱϥΈΓȱΛЗΕΓȱϳȱ̞·΅ΗΐϲΖȱπΔϠȱΘϜȱπΑΣΕΒΉȱΘΓІȱΑνΓΙȱ
ΔΏ΅ϟΗΓȱΘΓΙȱΔΕΓ·ΕΣΐΐ΅ΘΓΖȱȍ̈ΑΓΕϟ΅ȱΉΑȱΈΕΣΗΉǯǯǯȎȱΘΓΙȱ
1978 υπηρέτησε ως Ιεροκήρυξ στην Ιερά Μητρόπολη πολλοῖς κύρος της
ΕΓȱϢΗΛϾΉȱ΅ЁΘϲȱ·ΤȱΘχΑȱ̳ΎΎΏΗϟ΅ǰȱ
ΓΑȱΔΣΗΖȱΦΔΓΏΙΘ΅ΕΛΎϛΖȱΎ΅ϠȱΐΓΑΓΐΉπραγματοποιηθῆ
καὶ ὁ σημερινὸς πόθος τῶν βαστὸν
λαό,
λόγῳ
τῶν
πολλαπλῶν
νὰ
ΓΙΕ·ϲΖȱΎ΅ϠȱϳȱΔΕΝΘΉΕ·ΣΘΖȱΘϛΖȱΎΓΑΝΑϟ΅Ζȱ̋ΉΓІȱΎ΅Ϡȱ
πΎΎΏΗ΅ΗΘΎΓІȱΎ΅ϠȱΦΎ΅Έΐ΅ϞΎΓІȱσΘΓΙΖǯȱ̖χΑȱπΎΈφΏΝΗȱ
Περιστερίου επί 18 συναπτά έτη. Ακολούθως αποσπα- συμβιβασμῶν̌ΉΕΓϾȱ̐΅ΓϾȱ̈Ι΅··ΉΏΗΘΕϟ΅Ζȱ̓ΉΕ΅ЏΖǯȱ
ψȱϳΔΓϟ΅ȱΈξΑȱΉϨΑ΅ȱΐΤȱΗΙΑφΌΖȱΎΓΕΓІΖȱΎ΅ϠȱΦΔΓΎΏΉΗΘΎϛΖȱЀΔϲȱΘϛΖȱϡΉΕ΅Εσανισμένων
ἀνθρώπων
καὶ λαῶν γιὰ λύτρωση ἀπὸ
της
μὲ
τὴν
ἐξουσία.
ΌΕЏΔΝΑȱΎ΅ϠȱΦΑΌΕЏΔΝΑȱΐΉΘ΅ΒϾȱΘΝΑǰȱϷΛȱΥΔΏЗΖȱΈξΑȱ
ΒΉΎϟΑΗΉȱϳȱΔΕΝΘΓΜΣΏΘΖȱΎǯȱ̍ΙΕΣΎΓΖȱ̎ΏϱΔΓΙΏΓΖǰȱΗΙΑΓ̕Ι·ΎΉΎΕΐνΑ΅Ǳ
σθείς
εις
τον
Θρόνον
το
1997,
υπηρέτησε
ως
ΕπιτροΑΝΑϟ΅ȱΦΑΌΕЏΔΝΑȱΦΏΏΤȱΘϲȱΐΙΗΘΎϲȱ
Λϟ΅ΖȱΈ΅ΎΙΆΉΕΑφΗΉΝΖȱΘϛΖȱ̳ΎΎΏΗϟ΅Ζǰȱ
τὰ
πολλαπλὰ
δεινὰ
καὶ
τὶς
δυσκολίες.
ΉȱΘχΑȱΦΈΎϟ΅ȱΎ΅ϠȱΘχΑȱΦΑΗϱΘΘ΅ȱΐΉΘ΅ΒϿȱΘЗΑȱΐΉΏЗΑȱ
ΈΉΙϱΐΉΑΓΖȱΦΔϲȱΎΏΐΣΎΓȱΘϛΖȱΛΓΕΝΈϟ΅ΖȱΘΓΙǰȱΐξȱΗΛΉΘΎΓϿΖȱ
πεύων
και
Πατριαρχικός
Επίτροπος
στην
Επιτροπεία
ΗЗΐ΅ȱΘΓІȱ̙ΕΗΘΓІǰȱϳȱωΏΉΐνΑΓΖȱ
ψȱϳΔΓϟ΅ȱΎ΅ΘȂȱ΅ЁΘϲΑȱΦΑΘΗΘΕ΅ΘΉϾΉΘ΅ȱ
Τὴν
Κυριακὴ
15
Δεκεμβρίου
καὶ
ὥρα
11π.μ.
στὴν
ΑȱΛΝΕЗΑǰȱϵΔΓΙȱπΔΎΕΣΘΗΉǰȱΦΏΏΤȱΎ΅ϠȱπΔ΅ϾΒΗΉȱΘχΑȱ
̓νΐΔΘȱŚȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŞǯŖŖȱΐǯΐǯȱȱ
Μ΅ΏΐΓϾΖǯȱ̕ΘχΑȱΗΙΑνΛΉ΅ȱΘϲΑȱ̞·΅ΗΐϲȱπΘνΏΉΗΉȱϳȱΔǯȱ̙ΕϾȍΏ΅ϲΖȱΘΓІȱ̋ΉΓІȎǰȱΘϲȱȍπΎΏΉΎΘϲΑȱ·νΚαϊρου. Την 23η Νοεμβρίου 1999 εξελέγη υπό της κεντρικὴ αἴθουσαΔΕϲΖȱΘχΑȱϥΈ΅ȱΘχΑȱΚϾΗȱΘϛΖȱπΎΎΏΗΤὴν Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 6:00μ.μ. στὸ
τῶν Ἐπάλξεων πραγματοποιήθηκε
Ύϟ΅ǰȱΦΑΘΎ΅ΌΗΘЗΑȱΘΓϿΖȱπΔΐνΕΓΙΖȱΎΉΚ΅Ώ΅ΓΎΕΣ̓ΕΓΆΓΏφȱΘΖȱΘ΅Αϟ΅Ζȱȍơ̇̄̇̌̆̏̒̕ȎȱǻΈΣΕΎΉ΅ȱşŖЮǼ
Η΅ΑΌΓΖȱ̓΅Δ΅ΔΓΗΘϱΏΓΙǰȱπΚΐνΕΓΖȱΘΓІȱ͒ǯ̐ǯȱ̞·ǯȱ̆ΉΝΕ·ϟΓΙȱ
ΑΓΖȱΎ΅ϠȱΆ΅ΗϟΏΉΓΑȱϡΉΕΣΘΉΙΐ΅ȎǰȱΘϲȱ
΅ΗΘΎϛΖȱπΒΓΙΗϟ΅ΖȱΔΓϿȱΉϨΑ΅ȱΔΑΉΙΐ΅ΘΑγίας και Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Επίσκο- Συγκέντρωση Συνεργασίας,
ΖȱΐξȱΘϲȱΔ΅ΑΘΓΈϾΑ΅ΐΓȱΎ΅Ϡȱ΅ЁΘ΅ΕΛΎϲȱΎΓΐΐΓΙΑΗΘΎϲȬ
κέντρο τοῦ Ἱ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου
ἐξ
ἀφορμῆς
τοῦ
ἑνωτικοῦ
πνευματικὸ
ȱ
̙΅Ώ΅ΑΈΕϟΓΙǰȱΦ·΅ΔΘϲΖȱΚϟΏΓΖȱΎ΅ϠȱΗΙΑΉΕ·ΣΘΖȱΘЗΑȱ̳ΔΣΏȍΧ·ΓΑȱσΌΑΓΖȎȱΎ΅ϠȱϳȱȍΏ΅ϲΖȱΉϢΖȱΔΉΎφǯȱȍ͟ȱΐξΑȱ·ΤΕȱσΒΝΌΉΑȱΩΕΛΝΑǰȱπΔΉΈχȱ
πος Μαρεώτιδος και εχειροτονήθη την 12η Δεκεμβρί- καὶ ἀγαπητικοῦ ̓΅Ε΅ΗΎΉΙφȱśȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯȱ
Η΅ΏΗΘΎϲȱΎϱΐΐ΅ǯȱ
(Παναγία Κυπριάδου) στὸ Γαλάτσι πραγματοποιήθημηνύματος
τῶν Χρστουγέννων. Μετὰ ΒΉΝΑǰȱΔΏ΅ΗΓϾΐΉΑΓΖȱΦΔϲȱΘχΑȱΛΓΕΝΈϟ΅ȱΘΓІȱΎǯȱ̎ΏϱΔΓΙΏΓΙǯȱ
ΕΔΓϟΗΑȎǰȱψȱΎΏΕΓΑΓΐϟ΅ȱΘΓІȱ̍ΙΕϟΑϱΐУȱΎΕ΅ΘΉϧȱΎ΅ϠȱΦΑΣ·ΎϙǰȱΉϢΎϱΘΝΖȱΓЁȱ
̷ΘΗǰȱΗΘϠΖȱψΐνΕΉΖȱΐ΅ΖȱπΔΎΕ΅ΘΉϧȱΗΛΉΈϲΑȱΗȂȱϵΏΓΑȱΘϲΑȱ
ου του ιδίου έτους υπό του μακαριστού Πατριάρχου ἀπὸ τὶς εἰσηγήσεις
ἐκδήλωση - ἀφιέρωμα στὸν Ἅγ.
τοῦ κ. Β. Τσούπρα, θεολόγου-κοι- κε χριστουγεννιάτικη
ΑφΐΉΖȱ΅ΔϱȱΘȱ̕ΐϾΕΑȱΐνΗ΅ȱ΅ΔϱȱΈ·φΗΉΖǯȱ
̏ΉΘΤȱΘϲȱΔνΕ΅ΖȱΘϛΖȱΘΉΏΉΘϛΖȱБΐϟΏΗΉȱϳȱЀΔΉϾΌΙΑΓΖȱΘЗΑȱ
ΓΙǰȱΘχΑȱϳΔΓϟ΅ȱΎ΅ΏΓІΑΘ΅ȱΓϡȱπΔϠȱ·ϛΖȱ
ΔΓΏΏ΅ΛΓІȱΘЗΑȱΦΕΛΓΐνΑΝΑȱ·ΑЏΐΖȱ
ΗΐΓȱψȱΦΔΣΑΌΕΝΔȱΦΈΎϟ΅ǰȱψȱΦΑΌΕΝΔΓΚΣ·ΓΖȱΦΑΗϱΑλεξανδρείας κυρού Πέτρου Ζ’, διατελέσας Πατριαρ- νωνιολόγου, τῆς κ.ΉϟΐΉΑ΅ȱΈ΅ΆΣΊΓΙΑȱȱΎǯȱ΅Εϟ΅ȱ΅Ε΅ΘΊΓΔΓϾΏΓΙȱΎ΅ȱΓȱ
Στέφανο μὲ ἐπίκαιρα ἄσματα, παραδοσιακὰ κάλανΜ. Κόκκορη, ἰατροῦ-θεολόγου, τοῦ ̳ΔΣΏΒΉΝΑȱΎǯȱ̅ǯȱ̖ΗΓϾΔΕ΅ΖǰȱΐξȱΌνΐ΅Ǳȱȍ̆ΤȱΐΤȱΐΉΘΓΛΎχȱ
Θ΅ȱΎ΅ϠȱψȱΌΑΗ·ΉΑχΖȱπΎΐΉΘΣΏΏΉΙΗȱΦΑΌΕЏΔΓΙȱΦΔϲȱ
ΔΓΐνΑΉΖǰȱϵΔΝΖȱΔΓΐνΑΝΗΑȱ΅ЁΘχΑȱ
ΎΓΑΝΑΉϧǰȱϳȱΐνΑΘΓȱοΎϱΑΘΝΑȱϴΚΉϟΏΝΑȱ
χικός Επίτροπος Αλεξανδρείας. Τον Φεβρουάριον του κ. Χρ. Βέννη,Ύǯȱ̆ЏΕ·ΓΖȱΔΣΕΏ΅Ζǯȱ̕ΙΑΓΈΉϾΉȱΗΘΓȱΎ΅ΑΓΑΣΎȱΓȱΎǯȱ̕Θνδικηγόρου
καὶ τὴν παρέμβαση τοῦ κ. τα, ὁμιλία τοῦ κ. Β. Τσούπρα καὶ προσφορὰ κερασμάΌΕΝΔΓȱΎ΅ϠȱΏ΅ЗΑȱΦΔϲȱΏ΅ΓϾΖǯȱ̈ϨΑ΅ȱΏΓΔϲΑȱΎ΅ΕϲΖȱΑΤȱ
ȍΓЁΛȱБΖȱΎ΅Θ΅ΎΙΕΉϾΓΑΘΉΖȱΘЗΑȱΎΏφΩΕΛΉΑȱΎ΅ϠȱΛΣΕΑȱ΅ЁΘХȱΘϛΖȱΦΕΛϛΖȱΉϢΈϱ- Ύ΅ϠȱΎΓΑΝΑΎχȱΔΓΏΘΉϟ΅ȎǰȱΦΚΓΕΐЏΐΉΑΓΖȱΦΔϲȱΘϲȱ̈Ё΅··νΚ΅ΑΓΖȱ̇ΓΕΐΔ΅ΕΣΎΖ
2001 εξελέγη και κατεστάθη Μητροπολίτης της Ιεράς Ἐμμ. Μηλιαριάκη,
των. Ὁ κ. Τσούπρας τόνισε ὅτι ἔχει πλέον καθιερωθεῖ
προέδρου
τῆς Χ. Δ., τονίστηκε γιὰ ΏΓȱΘϛΖȱψΐνΕ΅Ζȱ·ΤȱΘχΑȱΎΏφΗȱΘЗΑȱΐ΅ΌΘЗΑȱΘΓІȱ̍ΙΕϟΓΙȱ
ŗ
Ύ΅Θ΅ΏΉϟΜΝΐΉȱБΖȱΔΕϱΗΝΔ΅ȱΎ΅ϠȱБΖȱΎΓΑΝΑϟΉΖȱΎΣΌΉȱ
ΕΝΑȎ
ȱǻΗΗǯȱϵǰȱΘȱΘΓϿΖȱσΛΉȱΎΏΕΝΌϛǰȱ
ȱ
Χαρτούμ. Την 1η Νοεμβρίου
2006 εξε- ἄλλη μιὰ φορὰ ἡ ΘΝΑǰȱΩΑȱΓЂΘΝȱΘϲȱΔΕκ·ΐ΅ȱΎ΅Θ΅ΎΘφΗϙǰȱ
Μητροπόλεως
ἡ
ἑορτὴ αὐτὴ ἀμέσως μετὰ τὰ Χριστόυεγεννα στὴν
περισσότερο
ἀπὸ
ποτὲ
ὑφιστάμενη
ǻ̎ΓΙΎǯȱΉȂǰȱŗȬŗŗǼǯȱ͟ȱΎǯȱ̖ΗΓϾΔΕ΅ΖȱΗΘχΑȱΐΉΗΘχȱΑΓΐΣΘΝΑȱϳΐΣΑΌΕΝΔΓǰȱΩΈΎΓȱΎ΅ϠȱπΎΐΉΘ΅ΏΏΉΙΘΎϲȱΎΓΑΝΑΎΓȬ
ΈΏǯȱΘΓІȱΏ΅ΓІǼǯȱ
БΖȱΦΔϲȱΓϢΎΉϟ΅Ζȱ·ΑЏΐΖȱΐϱΑΓΑȱΔΣΑΘ΅ȱ
̕ΣΆΆ΅ΘΓȱŜȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯȱ
λέγη παμψηφεί Μητροπολίτης Πηλουσίου.
Ενθρονί- ἀνάγκη γιὰ συνεργασία
ἐνοριακὴ γωνιὰ τῆς Παναγίας, πρὸς τόνωση
καὶ
κοινὴ
δράση
ὅσων
ἀναποζεστὴ
Ώϟ΅ȱΘΓΙȱπΒφ·ΗΉȱϵΘȱΐϱΑΓΑȱΓϡȱΥΔΏΓϞΎΓϠȱΎ΅ϠȱΏ΅ϞΎΓϠȱΜ΅ΕΣΈΉΖȱ
ΎΓΑΓΐΎϲȱΗϾΗΘΐ΅ȱΎ΅ϠȱΑΤȱπΚ΅ΕΐϱΗΝΐΉȱΘχΑȱΉЁ΅··ΉͣΔΝΖȱΈ΅ΎΕϾΗΗΉȱϳȱΌΉϧΓΖȱ̙ΕΙΔΓΉϧΑȱΎ΅ϠȱΐΈΉΑϠȱΐΉΘ΅ΈΈЗȱΏϱ·ΓΑǰȱΘΙȍ ȱΎΕ΅Η΅ΘΎφȱ
΅Θ΅ΗΘΕΓΚφȎȱǻΈΣΕΎΉ΅ȱşŖЮǼȱΔϱȱΘΑȱΘΏΉΓΔΘΎφȱΉΎΐΔΓΐΔφȱΘΓΙȱΕφΗΘΓΙȱ΅ΗΏϱΔΓΙαπό τον Μακ.Πατριάρχη Αλεξανδρείας
κ.κ.Θεσθηκε
τόσο τοῦ ἀγαπητικοῦ πνεύματος τῶν ἡμερῶν ὅσο καὶ
μεινάντων ὑγιῶν προσώπων καὶ φορέων γιὰ τὸ κοινὸ ΘϛΖȱ̆ΉΑΑΗ΅ΕνΘǰȱΔΓϿȱΈξΑȱπΕ·ΣΊΓΑΘ΅ΑȱΦΘΓΐΎΤȱΦΏΏΤȱΗΙΑΉΎχȱΔΕ΅ΎΘΎφǰȱΘχΑȱΐΉΘΓΛΎχȱΈΏ΅ΈχȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΎχȱΔΓΗϱΗΘΓΐΓΖȱȍΓЁȱ·ΤΕȱΦΕΛϱΑΘΝΑȱΘІΚϱΖȱ
Ε΅ΑΑΎЏΘΉΕΓΑȱΐκΏΏΓΑȱόȱΈΐΓΘΎЏΘΉȱΐΛ΅ΑφȱΘΓΙȱΛΕϱΑΓΙȎǯ
όδωρο Β’ την 22α Δεκεμβρίου 2006.ΏΓΙǰȱȍ
Την 9η
Οκτωβρίου καλὸ καὶ γιὰ τὴν σωτηρία
τῶν ἐκεῖ ἐνοριτῶν καὶ φίλων τῶν Ἐπάλξεων. Ἰδιαιτέτῆς πατρίδος μας. Περισσό- Θ΅ΕΎΣǰȱΌΤȱΐΔΓΕΓІΗ΅ΑȱΑΤȱΎ΅Θ΅ΗΘΓІΑȱΐνΘΓΛΓȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΉϟ΅ǰȱΔΕΣ·ΐ΅ȱΘϲȱϳΔΓϧΓȱώΘ΅ΑȱΎΓΑχȱΔΕ΅ΎΘΎχȱΗΘΓϿΖȱΜ΅ǻΦΏ΅ΊΓΑΉϟ΅ǼȱπΗΘȱΘΤȱπΑΘ΅ІΌ΅ǰȱΓЁΈξȱ ȱ
ΕΓΑȱΘχΑȱπΔΗΘ΅Ηϟ΅ΑȱΔΉΔΓϟΘ΅Ȏǯȱ
2009 ο Μακαριώτατος, τιμώντας την πολυετή εκκλη- τερα στὸ ἄρθρο «Εὐχὲς - Πρόσκληση σὲ συνεργασία», ΑΓϠȱΘϱΗΓȱΘϛΖȱπΔϟ·Ή΅ΖȱϵΗΓȱΎ΅ϠȱΘϛΖȱΓЁΕΣΑ΅ΖȱΘΓІȱ̙ΕΗΘΓІȱ
ρως
εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν εὐγενική τους φιλοξενία
ΈΉΖȱΘϛΖȱ̆ΉΑΑΗ΅ΕνΘǰȱΘΓϿΖȱΎ΅ΘϱΔΑȱΈΏ΅Έχȱΐ΅ΌΘξΖȱ
ΙΕ΅ΎφȱŝȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯ
ΦΕΛΓΐνΑΝΑȱΈΓΙΏΓΔΕνΔΉ΅ǰȱΦΏΏȂȱ
̍΅Ϡȱ πΑȱ ΔΕΓΎΉΐνΑУȱ БΖȱ ϢΈΉЗΈΉΖȱ
σιαστική διακονία του αειμνήστου Ιεράρχου,
εισηγήϠȱΦΔΓΗΘϱΏΓΙΖȱΘΓІȱ̍ΙΕϟΓΙǯȱ
ΔΓΏΘΉϟ΅ΖǰȱΎ΅ΏЗΑΘ΅ΖȱϵΏΓΙΖȱΐ΅ΖȱΗΘΓϿΖȱΈϾΗΎΓΏΓΙΖȱΎ΅ΕΓϿΖȱ
τὸ
ἐκκλησιαστικὸ
συμβούλιο, τοὺς πατέρες τῆς ἐνοποὺ
δημοσιεύεται
σὲ
ἄλλη
στήλη
τῆς
ἐφημερίδος.
ΦΕΛχȱΔΑΉΙΐ΅ΘΎχȱΘΓϾΘУȱΐΣΏΗΘ΅ȱ ȍ̕ΐϾΕΑǱȱ ȱΔΕΝΘΓΔΓΏΘΉϟ΅ȱΘΖȱΑ΅ΘΓΏφΖȎȱ
ΔΕϱΘΙΔΓȱΘϛΖȱΦΕΛϛΖȱΘ΅ϾΘΖȱΦΑ΅ΚνΕΉȱ
θη και συνοδικώς του απένειμε τον ΑφΐΉΖȱ΅ΔϱȱΘȱ̕ΐϾΕΑȱΐνΗ΅ȱ΅ΔϱȱΗΔΣΑ΅ȱΎ΅ΕΘȬΔΓΗΘΣΏǯ
τίτλο του Γέρον͟ȱΎΣΌΉȱΜ΅ΕΤΖȱΈξΑȱΜΣΕΉΙΉȱΐϱΑΓΖȱΘΓΙȱΎ΅ϠȱΈξΑȱΔΝΔΓϿȱσΕΛΓΑΘ΅ȱΑΤȱΔΕΣΒΓΙΐΉȱΘϲȱϥΈΓǰȱΗΘϲȱΐνΘΕΓȱΘΓІȱΈΙΑ΅ΘΓІȱ
καὶ
κυρίως
τὸν
π. Ἐμμανουὴλ Καβρουλάκη, παρίας
ΔΏΉΓΑΉΎΘΓІΗ΅ǰȱΘЗȱΘϲȱΔΏνΓΑȱΘЗΑȱΔϱΑΝΑȱΎ΅ϠȱΘϛΖȱЀΔξΕȱ ϳȱ̙ΕΙΗϱΗΘΓΐΓΖȱΘχΑȱΗΙΐΔΉΕΚΓΕΤΑȱΘΓІȱ̝ΔΓΗΘϱΏΓΙȱ̓νІΗΉȱΐϱΑΓΖȱΘΓΙȱΘχΑȱΜ΅ΕΣȱΘΓΙǰȱΈξΑȱΉϨΛ΅ΑȱΈΏ΅ΈχȱΦΘΓτος Μητροπολίτου.
ρΎ΅ΗΘΓΖǯȱ̙΅ΕΉΘΗΐϲȱΦΔϾΌΙΑ΅ΑȱϳȱΎǯȱ̙Εǯȱ̅νΑΑΖǰȱΈΎ·ϱΤὴν
Τρίτη
17
Δεκεμβρίου
καὶ
ὥρα
7:00μ.μ.
οἱ
λαιὸ
συνεργάτη
τῶν
Ἐπάλξεων, γιὰ τὰ πάντοτε καλά
ΉΑΘΕΎϱΖȱΓΐΏΘφΖȱΓȱΎǯȱ̎ΓΙΎΣΖȱΕΗΘΓΈΓϾΏΓΙǰȱ̕ΙΏΏΓ·ν΅ΖȱΘΓΙȱΙΏΎΓϾǯ
ЀΐЗΑȱΦΔΓΈνΛΉΗΌ΅ȱΚΕΓΑΘϟΈΓΖǰȱΓЁȱΘΤΖȱΘΐΤΖȱΔΏΉϟΓΙΖȱΊ- ΘΕΓΙǰȱϳȱϳΔΓϧΓΖȱΎ΅ΘΤȱΘχΑȱπΎΏΓ·χȱΘΓІȱ̏΅ΘΌϟ΅ȱΎΣΏΉΗΉȱΗξȱ
ΎΕ΅ΘΎϲȱΗϾΗΘΐ΅ǯȱ̇ξΑȱΉϨΛ΅ΑȱϵΐΝΖȱΓЄΘΉȱΎΉΚ΅Ώ΅ΓἈλεξανδρείας)
ΕΓΖǰȱΎ΅ϠȱΩΏΏΓȱπΔϟΗΐΓȱΔΕΓΗΎΉΎΏΐνΑΓǯȱ̖χΑȱπΎΈφΏΝΗȱ
Ε·ΣΑΝΗǱȱ̕ϾΑΈΉΗΐΓΖȱΔΗΘΐϱΑΝΑȱ̓ΉΕ΅ЏΖǯ
Ř (Πηγή: Ἱστοσελίδα Πατριαρχείου
Ἐπάλξεις
Αἰγάλεω
στὴν
αἴθουσά
των
Ἀναγεννήσεως
του
λόγια.
ΘΉϧΑȎ ǯȱ̓ΣΑΘΉΖȱΓϡȱΔΗΘΓϠȱΎ΅ΏΓІΑΘ΅ȱΑΤȱΚΕΓΑΘϟΊΓΙΑȱЀΔξΕȱ ΗΙΑΉΕ·΅Ηϟ΅ȱΘϲȱȍΎΓΑϲΑȎȱΘϛΖȱ̳ΎΎΏΗϟ΅ΖǯȱȍͣΕ΅ȱΈξȱ΅ЁΘϲΑȱ
΅ΘΎϲȱΗϾΗΘΐ΅ǰȱΈΏ΅ΈφȱΈξΑȱώΘ΅ΑȱρΑ΅ΖȱΦΔϲȱ΅ЁΘΓϿΖȱ
ȱ
19, πλησίον Ἁγ. Σπυρίδωνος, πραγματοποίησαν χρι- σΎΏΉΗΉȱψȱΛΓΕΝΈϟ΅ȱΘЗΑȱ̳ΔΣΏΒΉΝΑǰȱψȱϳΔΓϟ΅ȱΐξȱΘΤȱΦΑ΅ΑΉἈσημίνα Τσάμου
ΘΓІȱΗЏΐ΅ΘΓΖȱΘϛΖȱ̳ΎΎΏΗϟ΅Ζǯȱȍ̖΅ІΘ΅ȱΈνȱΐΓȱΔΣΑΘ΅ȱπΎΉϧΑ΅ȱ
ΐΉΘΤȱΎΓΑϛΖȱΔΣΑΘΓΘΉȱΔΓΓІΑΘ΅ȱ·ΑЏΐΖǯȱΓЁΈξΑȱ΅ЁΌΉΛΓΑΘ΅ΖȱΎ΅ϠȱΉϨΛΉȱΘΓϿΖȱΩΏΏΓΙΖȱπΕ·ΣΘΉΖǰȱΦΏΏΤȱΜΣΕΉΙ̇ΉΙΘνΕ΅ȱŞȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯȱ
ΝΐνΑ΅ȱΘΕ΅·ΓϾΈ΅ȱΘΖȱЀΔϲȱΘχΑȱΈΉϾΌΙΑΗȱΘϛΖȱΎǯȱ̇φΐΘΕ΅Ζȱ
Δημήτριος Γριβοκωστόπουλος (1947-2013) ΑΘΎЗΖȱΓЁΈξȱΦΕΛΎЗΖȎǯȱ̝Α΅ΚΉΕϱΐΉΑΓΖȱΈξȱΗΘχΑȱΔΕΓΗΚЏΉϥΕΘ΅ǰȱϣΑ΅ȱρΎ΅ΗΘΓΖȱΎ΅ϠȱΘЗΑȱΦΕΛΓΐνΑΝΑȱΑφΚϙǰȱϣΑ΅ȱΐΣȱϵΏΓȱΐ΅ΊϟǰȱρΑΝΑ΅ΑȱΘχΑȱΜ΅ΕΣȱΘΓΙΖǰȱΘχΑȱΔΝΏΓІΗ΅Αȱ
̓ΕΓΆΓΏφȱΘΓΙȱΑΘΓΎΙΐ΅ΑΘνΕȱȍȱΐΉ·ΣΏΓΖȱΒΉΕΊΝΐϱΖȎȱǻΈΣΕΎΉ΅ȱŜŖЮǼ
̏ΔΓΊκǰȱσΈΝΗΉȱΐΤȱΑϱΘ΅ȱΊΉΗΘ΅ΗκΖȱΦΏΏΤȱΎ΅ϠȱΦ·ΝΑΗΘΎϱΌΝΐΉΑȱϵΘȱΗЗΐ΅ȱπΗΐξΑȱΧΔ΅ΑΘΉΖȱρΑǰȱΘΓΗ΅ϾΘΑȱσΛΓΑΘΉΖȱ ΑΗȱΘΓІȱ̓νΘΕΓΙȱΔΕϲΖȱΘΓϿΖȱΔΗΘΓϿΖȱȍ̡ΑΈΕΉΖȱΦΈΉΏΚΓϟȎǰȱ
ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 54ου Παιδαγωγικοῦ
Συνεδρίου
ϠȱΐΓΕΣΊΓΑΘ΅ΑȱΘΤȱΎνΕΈǰȱГΗΘΉȱΑΤȱΐχΑȱΐΉϟΑϙȱΛΝΕϠΖȱ
ȱ ΓριβοκωστόὉ
Δημήτριος
ΘΘ΅ΖȱΗΘϲȱΔΕϱ·Ε΅ΐΐ΅ǯȱ̝ΎΓΏΓϾΌΗ΅ΑȱΎΉΕΣΗΐ΅Θ΅ǰȱΦΑΘ΅ΏΔΕϲΖȱΦΏΏφΏΓΙΖȱΈ΅ΚΓΕΤΑǰȱϵΗΑȱΐνΏȱΔΕϲΖȱΐνΏȱΎ΅Ϡȱΐχȱ πΒ΅ϟΕΉȱΘϲȱΔΑΉІΐ΅ȱΘϛΖȱϢΗϱΘΘΓΖȱΎ΅ϠȱΘϛΖȱοΑϱΘΘΓΖȱΎ΅ϠȱΘϛΖȱ
ΝΐϠȱΎ΅ϠȱπΎΉϧΑΓΖȱϳȱΜ΅ΕΣΖǰȱΔΓϾǰȱπΑЗȱΎΓΙΕΣΗΌΎΉǰȱΈξΑȱ
τοῦ Συλλόγου «Ὁ Μέγας
Βασίλειος» με θέμα:
ΕϟΘȱşȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯȱ
πουλος γεννήθηκε
τὸ 1947 στὸ ΗΙΑΉΕ·΅Ηϟ΅ΖǰȱψȱϳΔΓϟ΅ȱπΔΎΕ΅ΘΓІΗΉȱΗΘχΑȱΦΔΓΗΘΓΏΎχȱ
ΏΣΛΌΎ΅ΑȱΦΔϱΜΉΖȱΎ΅ϠȱϵΏΓȱΦΑ΅ΛЏΕΗ΅ΑȱΐξȱΘχΑȱΔΉΔΓϟΘϲȱΔκΑȱπΔϠȱΘΓϿΖȱϡΉΕν΅ΖȱΕϟΔΘΝΐΉΑǰȱΦΏΏΤȱΎ΅Ϡȱ΅ЁΘΓϟȱǻΓϡȱϥΈϱΕΉΗΉȱΑΤȱΔΣΗϙȱΜΣΕ΅ǯȱ̒ϡȱΜ΅ΕΣΈΉΖȱΘϛΖȱ̆ΉΑΑΗ΅ΕξΘȱ
ȱȍΓΙΗΎφȱ̕ΙΑΘΕΓΚΣȎȱΎ΅ȱΓȱΉΎΈϱΗΉΖȱȍơ̇̄̓̎ȎȱΔ΅ΕΓΙΗΣΊΓΙΑȱνΑ΅ȱΓΈΓΔΓΕΎϱȱ΅ΚΉΕΝΐνΑΓȱΗΘΓȱΐ΅ΕΌΗȱϵΘȱΐϱΑΓΑȱΐξȱπΑΘ΅ΘΎϱΘΉΕȱΈΓΙΏΉΤȱΎ΅ϠȱΐΉ·΅ΏϾΘΉχωριὸ
Μαργέλι
τῆς
Μεσσηνίας
«Οἱ σύγχρονες θεσμικές κρίσεις ὑπό τό φῶς τῆς πολιτείας
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
καὶ ἦταν
μέλος
πολύτεκνης ΗΘ΅Ηǯȱȍ̈Ϣȱϳȱ̍ϾΕΓΖȱΦΈΉΏΚΓϿΖȱ΅ЁΘΓϿΖȱπΎΣΏΉΗΉǰȱΔΓΏΏХȱ
ř
ΥΔΣΗΖȱΓЂΘΝȱΚΕΓΑΘϟΊΝΐΉΑȎ
ǯȱ̕ΘχΑȱΗΙΐΐΉΘΓΛχȱ΅ЁΘχȱΈ̖χΑȱΦΏφΌΉ΅ȱ΅ЁΘχȱΌΤȱΈ΅ΔΗΘЏΗϙȱΉЄΎΓΏ΅ȱΎΣΔΓΓΖǰȱ
καί τῶν διδαχῶν τοῦ πατρο-Κοσμᾶ
Αἰτωλοῦ»
ΉΑΘΕΎφȱΓΐΏφΘΕ΅ȱȱ ΅Ό·φΘΕ΅ȱ̓΅ΑȦΐϟΓΙȱΎǯȱΝφȱ̆ΎΉΑΣΎΓΙǯȱȱ̋΅ȱ·ϟΑΉȱΔ΅ΕΓΙΗϟ΅ΗȱΓΔΘΎΓ΅ΎΓΙΗΘΎΓϾȱ
οἰκογένειας. Σὲ ἡλικία 6 ἑτῶν ΐκΏΏΓΑȱΓЈΘΓΖǰȱΈϲȱΎ΅ϠȱΔΣΑΘΝΑȱΔ΅ΕϱΑΘΝΑȱΘΓІΘΓȱΦΑ΅ΚΝ- ̋ΉΓІȱΎ΅ϠȱВΚνΏΉ΅ȱΘЗΑȱΦΑΌΕЏΔΝΑȱ̖ΓΙǯȱ
΅ΑȱΐΉΏΉΘφΗϙȱΎ΅ΏΤȱΘχΑȱΈφ·ΗȱΘϛΖȱπΎΏΓ·ϛΖȱΘЗΑȱΔΕЏ΅ΆΏνΔΉȱϳȱ̙ΕΙΗϱΗΘΓΐΓΖȱΘχΑȱΦΗΚΣΏΉ΅ȱΎ΅ϠȱΘχΑȱπ··ϾΗȱ
ΙΏΎΓϾȱ΅ΔϱȱΘȱΎΕ΅Η΅ΘΎφȱ ΅Θ΅ΗΘΕΓΚφǯȱ̕ΙΐΐΉΘνΛΉȱȱΛΓΕΝΈϟ΅ȱȍ̓̎̑ ̕ȎȱΐΉȱΎΕ΅ΗΣΘΎ΅ȱΘΕ΅·ΓϾΈ΅ǯ
 Ἡ σύνδεση Ἑλληνισμοῦ καί Χριστιανισμοῦ πρίν καί λαοῦ, τήν ἀξία τῆς τίμιας ἐργασίας, τό σεβασμό
ἀπὸ λανθασμένο χειρισμὸ τοῦ ΑΉϧǯȱ͑ΈΓϿȱπΎΎΏΗϟ΅ΖȱΦΒϟΝΐ΅ȱΎ΅ϠȱΦ··ΉΏΎχȱΎ΅ΘΣΗΘ΅ΗΖǯȱ
Αȱΐ΅ΌΘЗΑȱΔΓϿȱΉЀΕϟΗΎΉΘ΅ȱΗΘϲȱΎ΅ΘΤȱ̎ΓΙΎκΑȱ̈Ё΅·ΘϛΖȱϳΐ΅ΏϛΖȱπΒΉΏϟΒΉΝΖȱΘΓІȱπΎΎΏΗ΅ΗΘΎΓІȱΆϟΓΙǯȱ
ȱ
2.000
χρόνια ὑπῆρξε ὄχι μόνο εὐεργετική ἀλλά καί τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς, τίς οἰκογενειακές σχέσεις
παιδιάτρου ἀπώλεσε
τὴν ὅρασή ̒ЁΈΉϠΖȱώΑȱπΎΉϧȱΈΉΕ·ΐνΑΓΖǰȱΓЁΎȱΩΕΗΉΑǰȱΓЁȱΌϛΏΙǯȱ̖Γ΅ϾΏΓȱǻΎΉΚǯȱ̈ȂȱŗȬŗŗǼȱΎ΅ϠȱΦΑ΅··ΑЏΗΎΉΘ΅ȱΗΘχΑȱ̳ΎΎΏ̖χΑȱΐΉ·ϟΗΘΖȱΗΐ΅Ηϟ΅Ζȱ·ΤȱΘϲΑȱπΎΎΏΗ΅ΗΘΎϲȱΆϟΓȱ
̕ΣΆΆ΅ΘΓȱŗřȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯȱ
σωτήρια
γιά τό ἑλληνικό ἔθνος… Αὐτός ὁ ἄρρηκτος καί τήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν, τήν ἀποφυγή τῆς πο΅ȱΘχΑȱ̍ΙΕ΅ΎχȱΔΕϲΖȱΘϲȱΘνΏΓΖȱ̕ΉΔΘΉΐΆΕϟΓΙǯȱ̳ΎΉϧǰȱϳȱ
του. Ἔτσι, εἰσήχθη
στὸν οἶκο Θ΅ΖȱΆΓϾΏΓΐ΅ȱΘΤΖȱ̳ΎΎΏΗϟ΅ΖȱΉϨΑ΅ȱΎ΅ϠȱΑІΑȎǯȱ
ΦΕΛχȱΘϛΖȱΗΙΐΐΉΘΓΛϛΖȱΘЗΑȱΔΗΘЗΑȱΗΘχΑȱΈ΅ΐϱΕΚΝΗȱ
̕ΘΓΙΖȱΐΓΙΗΎΓϾΖȱΈΕϱΐΓΙΖȱΘΖȱΎΕΣΖȱΗϟ΅ΖȱΐΣΈ΅ȱΑνΝΑȱΌ΅ȱΔ΅ΕΓΙΗΣΗΉȱΎΕ΅ΗΣΘΎΓΙΖȱΗΎΓΔΓϾΖȱ
΅·ΑЏΗΘΖȱΌΤȱπΎΔΏ΅·ϜȱΦΔϲȱΘχȱΗΘΣΗȱΘΓІȱ̓νΘΕΓΙȱϳȱ
σύνδεσμος
Ὀρθοδοξίας καί Ἑλληνισμοῦ δημιούργησε λυτέλειας, τήν ὀλιγάρκεια καί τήν ἰσομερῆ κατανομή
τυφλῶν Καλλιθέας,
γιὰ να λάβῃ
ΘΓІȱπΎΎΏΗ΅ΗΘΎΓІȱΆϟΓΙȱΎ΅ΌνΕΝΗ΅ΑȱΓϡȱϥΈΓȱΓϡȱ̝ΔϱΗΘΓ̏ϱΑΓΑȱΈΤȱΘχΖȱοΑϱΘΘΓΖȱΎ΅ϠȱΘϛΖȱΗΙΑΉΕ·΅Ηϟ΅ΖȱΎΏφΎ΅ȱΘΕ΅·ΓϾΈ΅ǯȱ
ΓϧΓΖǰȱϵΘ΅ΑȱΉϨΈΉȱϵΘȱΘϲȱΔΏΓϧΓȱΘΓΙȱ·νΐΗΉȱΦΔϲȱΜΣΕ΅ǰȱ
τήν ἑλληνορθόδοξη παράδοση καί τή μοναδική ἰδιο- τοῦ πλούτου. Ἐπίσης, τονίζει τήν ἑνότητα τοῦ ἀνθρωτὴν ἐγκύκλια μόρφωση.
Ἐκπαι- ΕΓΙȱΎ΅ϠȱΏ΅ΓІȱπΔΘΙ·ΛΣΑΉΘ΅ȱψȱΔΏφΕΖȱΎ΅ϠȱΘΉΏΉϟ΅ȱΏΉΏΓǰȱΓϡȱϳΔΓϧΓȱȍΘΓϿΖȱΦΕΛΓΐνΑΓΙΖȱΎΓΑΝΑΓϿΖȱΘϛΖȱ·ΑЏΐΖȱ
ȱΛΓΕΉΙΘΎφȱΓΐΣΈ΅ȱȍ̕Θ΅ΙΕ΅ΉΘϱΖȎȱΌ΅ȱΔ΅ΕΓΙΗΣΗΉȱΔ΅Ε΅ΈΓΗ΅ΎΓϾΖȱΛΓΕΓϾΖȱ΅ΔϱȱΘȱΎΕ΅Ηϟ΅ȱΎ΅ȱΘΑȱ
ΑȱσΚΙ·ΉȱΐϱΑΓΖȱΘΓΙȱΑΤȱΔΣϙȱΑΤȱΘΤȱΔΓΙΏφΗϙǰȱ·ΤȱΑΤȱ
προσωπία
τοῦ ἔθνους μας.
πίνου γένους καί τήν ἀποφυγή τῶν φυλετικῶν διακρί΅ΔΔ΅ΈΓΎϟ΅ǯȱΓΕΓΈΈΣΗΎ΅ΏΓΖȱΓȱΎǯȱ
ЏΗΘ΅ΖȱΗ΅ΔΕΓϾΑΖǯ
δεύτηκε ἐπίσης
στὴν σχολὴ τη- ΘΓΙΕ·ϟ΅ȱΘΓІȱπΎΎΏΗ΅ΗΘΎΓІȱϴΕ·΅ΑΗΐΓІǯȱ
πΏΣΐΆ΅Α΅Αǯȱ̍΅Ϡȱ·ΤΕȱϵΘΉȱΘΓϿΖȱοΔΘΤȱπΛΉΕΓΘϱΑΓΙΑǰȱΘЗȱ
ΕΈϟΗϙȱΔΉΕΗΗϱΘΉΕ΅ȱΦΔϲȱΘΓϿΖȱΩΏΏΓΙΖǰȱϵΔΝΖȱΌΤȱσΎ΅ Ἔχουμε πνευματοκίνητο ἰσαπόστολο, τόν ἱερο- σεων, τοῦ ἐθνικισμοῦ καί ἐθνοφυλετισμοῦ. Ἡ φωτιλεφωνητῶν καὶȱ διορίστηκε στὸν
ΈφΐУȱΔΕϱΘΉΕΓΑȱπΎΓΑЏΗ΅ΑΘΓȱǻΗΘϲΑȱΏ΅ϲȱΔΕЗΘ΅ȱΦΑ΅ΎΓϟΑȱΓϡȱΗϾ·ΛΕΓΑΓϟȱΐ΅ΖȱπΔΛΉΕΐ΅ΘϟΉΖǰȱΦΏΏΤȱΚЏΑ΅ΒΉȱ
̄ΔϱȱΘΑȱ̍ΙΕ΅Ύφȱŝȱ̒ΎΘΝΆΕϟΓΙȱνΝΖȱΎ΅ȱΘΑȱ̍ΙΕ΅ΎφȱŗŚȱ̒ΎΘΝΆΕϟΓΙȱΌ΅ȱΏΉΘΓΙΕ·ΉϟȱΗΉȱ΅ϟΌΓΙΗ΅ȱΘΓΙȱ
ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό, ὁ ὁποῖος μέσα στά σμένη διδαχή τοῦ Ἁγίου στηρίζεται στή διπλῆ ἐντολή
ΎΝΗ΅ΑǼǯȱ̍΅ϠȱϵΘΉȱΘϲΑȱ̏΅ΘΌϟ΅Αȱϳȱ̓νΘΕΓΖǰȱΘΓϧΖȱΔ΅ΕΓІΗΑȱ
ǻπΎȱΘΓІȱΆΆΏϟΓΙȱȍ̽ȱΌνΗΖȱΎ΅ϠȱψȱΈ΅ΎΓΑϟ΅ȱΘЗΑȱΏ΅ΟΤΕ ὡς τηλεφωνητής.
Τὸ 1974 μάρτυρα
ϠȱΘΓϿΖȱΩΏΏΓΙΖȱΜ΅ΕΣΈΉΖǰȱΓϡȱϳΔΓϧΓȱώΗ΅ΑȱΐνΘΓΛΓȱΎ΅Ϡȱ
̓ΑΉΙΐ΅ΘΎΓϾȱ̍νΑΘΕΓΙȱ̈̍̋̈̊̕ơ̛̘̖̘̇̄̒̆̔̄̌̐ǰơ̇̄̅̌̅̎̌̐ȱΎ΅ơ̛̗̖̇̄̎̈̍̏̄̐ȱ̄̓̒ȱ̖̊̐ȱ̗̏̔̐̊̕
μαῦρα
χρόνια τῆς δουλείας στόν Ὀθωμανό κατακτη- τῆς ἀγάπης πρός τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο.
ϞΎЗΑȱπΑȱΘϜȱ̳ΎΎΏΗϟθȎȱΘΓІȱΔǯȱ̍ΝΑȦΑΓΙȱ̍΅ΔΉΘ΅Αϱἐνυμφεύθη
τὴ
Σπυριδούλα
Μπόϊκου.
ΑΝΑΓϠȱΐξȱΘϲΑȱ̓νΘΕΓǰȱ·ΤȱΑΤȱπΔΝΚΉΏΌΓІΑȱΎ΅Ϡȱ΅ЁΘΓϠȱ
ŗȱ
ȱ̄ЁΘϱΌǯȱ
ΔΓΙΏΓΙǰȱΔΕΝΘΓΔΕΉΗΆΙΘνΕΓΙȬΌΉΓΏϱ·ΓΙǼ
μέχρι μαρτυρικοῦ θανάτου, προκειΕἰδικά στόν τομέα τῆς Παιδείας ὁ πατρο-Κοσμᾶς
Ἦταν
πιστὸ μέλος τῆς ἐκκλησίας, φιλακόλουθος, τή ἀγωνίσθηκε
ϲȱΘχΑȱΐΉ·ΣΏȱΜ΅ΕΣǯȱ̐Τȱ·΅Θϟȱϳȱ̍ϾΕΓΖȱΐ΅ΖȱπΒνΏΉΒΉȱ
Řȱ
ȱ̈ϢΖȱ̓ΕΣΒǯȱ̝ΔΓΗΘǯȱ͟ΐΏǯȱŗŚǯȱŘǯȱǯ ǯȱŜŖǰȱŗŗśǯȱ
μένου
νά
κρατήσει
καί
νά
μεταδώσει
στό
ὑπόδουλο
πρωτοπορεῖ…Οἱ
παιδαγωγικές ἀρχές καί μέθοδοι διἀφοσιωμένος
σύζυγος,
ἐργατικὸς
καὶ
συνεργατικός,
ΘΓϿΖȱΘΓϿΖȱΥΔΏΓϿΖȱΦΑΌΕЏΔΓΙΖȱ·Τȱΐ΅ΌΘξΖȱ̖ΓΙȱΎ΅Ϡȱ
řȱ
ȱ̈ϢΖȱ̖ϟΘΓΑȱ͟ΐΏǯȱŘǯŘǯȱǯ ǯȱŜŘǰȱŜŝŘǯ
Śȱ
ȱ̄ЁΘϱΌǯȱ
̕ΘϠΖȱŘşȱ̕ΉΔΘΉΐΆΕϟΓΙȱΗΘϲΑȱϥΈΓȱΛЗΕΓȱψȱΜΙΛΓΏϱ·ΓΖȱΎǯȱ
γένος
ἀνόθευτη
καί
ἀναλλοίωτη
τή
θρησκευτική
καί
δασκαλίας
πού
προτείνονται
σήμερα γιά τό Νέο Σχοἐξυπηρετικὸς
πρὸς
ὅλους.
Ὁ
ἐκλιπὼν
καὶ
ἡ
σύζυγός
ΓΗΘϱΏΓΙΖȱ̖ΓΙǰȱ·΅ΘϟǰȱπΎΘϲΖȱΘЗΑȱΩΏΏΝΑǰȱώΗ΅ΑȱΔΕΓΉταυτότητα τοῦ ἔθνους μας. Οἱ προσπά- ̝ΗΐϟΑ΅ȱ̖ΗΣΐΓΙȱσΎ΅ΑΉȱϳΐΏϟ΅ȱΐξȱΌνΐ΅Ǳȱȍ̖ϲȱΩ·ΛΓΖǱȱ΅ϥΘ΅ȱ
λεῖο (ἀποκαλυπτική μάθηση, βιωματική προσέγγιση,
του Σπυριδούλα ἦσαν ἀγαπητοὶ στὴ γειτονιά των καὶ πολιτισμική
ΐ΅ΗΐνΑΓȱΑΤȱΈΉΛΌΓІΑȱΘχΑȱΎ΅ΑχȱΎ΅ϠȱΎΓΑχȱ̅΅ΗΏΉϟ΅ȱ
ЀΔϲȱ̍ǯȱ̆΅ΑΝΘϛǰȱΚΏΓΏϱ·ΓΙȬΗΙ··Ε΅ΚνΝΖ
θειές του κυρίως στράφηκαν στήν ἵδρυση σχολείων, Ύ΅ϠȱΦΑΘΐΉΘЏΔΗȎǯȱ̽ȱΎǯȱ̖ΗΣΐΓΙȱΐξȱπΔΗΘΐΓΑΎϲȱΘΕϱΔΓȱ
παιδοκεντρική διάσταση, κ.ο.κ.)…εἶχαν ἤδη ἐφαρμοΙǯȱ̄ЁΘϲȱΩΏΏΝΗΘΉȱΚΣΑΎΉȱΎ΅ϠȱΗΘχΑȱϴΕ·ΣΑΝΗȱΘϛΖȱ
ἰδιαιτέρως
ἀπ’ τὰ παιδιά, πρὸς τὰ ὁποῖα ἐφέροντο ὡς ΘΕЏΉȱΎ΅ϠȱΔ΅Ε΅ΘΕЏΉǰȱΊΘΣΉȱΎȱΩΏΏΓǯȱ̋νΏΉȱΑȂȱΦΑΓϟΒΉȱ
̍Ώ΅Μϟ·ΉΏΓ
Ύ΅ΘνΈΉΒΉȱϵΘȱψȱΎϾΕ΅ȱΔ·χȱΘΓІȱΩ·ΛΓΙΖȱΉϨΑ΅ȱψȱΦΑ΅ΗΚΣΆΉΕΑΓІΑȱΓϡȱϡΎ΅ΑϱΘΉΕΓȱΦΏΏΤȱΗϾΐΚΝΑ΅ȱΐξȱΘχΑȱΎΕϟΗȱΘЗΑȱ
̏νΕΓΖȱ̄Ȃ ΘχΑȱΘΏΉϱΕ΅ΗȱΘΤȱΐΉΗΣΑΙΛΘ΅ȱψȱ̆ΝΕ·ϟΘΗ΅ǲȱ̋ΣȱȁΕΌΉȱψȱ
ЏΘΖȱπΎΎΏΗ΅ΗΘΎϛΖȱΎΓΑϱΘΘΓΖǰȱϵΔΓΙȱȍώΗ΅ΑȱΧΔ΅μέσα ἀπό τά ὁποῖα
προσφερόταν παιδεία μέ χαρα- σθεῖ ἀπό τόν ἅγιο Κοσμᾶ Αἰτωλό στήν ἐποχή τῆς
νὰ ἦσαν παιδιά των.
ΏΉ΅ȱΘΓІȱΦΑΌΕЏΔΓΙȱΎ΅ϠȱψȱΗΙΑΉΛχΖȱΔϟΉΗȱΦΔϲȱΘχΑȱΔΕΓΗΔΣΔΉΕΗΗΓΘνΕΝΑǯ
̸Α΅ȱ̴ΏΏΑϱΔΓΙΏΓȱΘϛΖȱΦΕΛ΅ϟ΅ΖȱπΔΓΛϛΖǰȱϵΘ΅ΑȱσΆ·΅΅ȱ΅ЁΘΓϧΖȱΎΓΑΣȎǯ
κτήρα χριστοκεντρικό.
Αὐτή ἡ παιδεία διέσωσε καί Τουρκοκρατίας…
Ὁ Δημήτριος Γριβοκωστόπουλος
ἔλαβε ἐνεργὸ μέ- ΘΕϱϞΎ΅ǰȱΘϛΖȱΏνΝǰȱΎ΅Ϡȱψȱ̆ΝΕ·ϟΘΗ΅ȱΎΓΙΎΏϟΘΗ΅ǯȱ̕ΎΓϾΊΉȱ
ΌΉ΅ȱΎ΅ΏϾΜΉΝΖȱΘЗΑȱπΔϟΔΏ΅ΗΘΝΑȱΦΑ΅·ΎЗΑǰȱπΑЗȱΘϲȱ·νΐ̽ȱΘΕϱϞΎ΅ȱΩΖȱΉϨΑȂȱΎ΅ΏΤ
͂Θ΅ΑȱΈΏ΅ΈχȱρΑ΅ȱΔΓΏϟΘΉΙΐ΅ȱΔΓϿȱσΆ΅ΊΉȱΐνΗ΅ȱΗΘϠΖȱ
ΑΉȱΗΘχΑȱΊΝφǰȱΉϨΛΉȱρΑ΅ΑȱϳΔΏΗΐϲȱΔ΅ΈΉϟ΅ΖȱΎ΅ϠȱΐȂȱ΅ЁΘχΑȱ
̴ΔΓΐνΑΝΖǰȱ·ΤȱΑΤȱΈϜȱϳȱΘϱΔΓΖȱΐ΅ΖȱΎ΅ΏϾΘΉΕΉΖȱΐνΕΉΖǰȱ
στερέωσε τήν ἐποχή ἐκείνη τήν αὐτοσυνειδησία τοῦ
Τήν ἑλληνορθόδοξη παράδοση, ὅπως τή βίωσε καί
ρος στὸν ἀγῶνα τῶν τυφλῶν (1976-1977) καὶ ἦταν συν- Ύ΅ϠȱΓЁΕΏΣΊΉȱϴȱ̇ΐΘΕΣΎΖȱΔАΖȱΘΓІȱΔϛΕ΅ΑȱΘΤȱΔ΅·ΛϟΗΐ΅ȱΘϛΖȱΜΙΛϛΖȱΐξȱΘχΑȱΔ΅ΕΓΙΗϟ΅ȱΘΓІȱ̋ΉΓІȱΔΏΕЏΑΉȱΘΤȱ
πΒΓΙΗϟΉΖȱΔΉΕΗΗϱΘΉΕΓΙΖȱΔΓΏϧΘΉΖȱΦΔȂȱϵΗΓΙΖȱσΆ΅Ί΅ΑȱΩΏΏ΅ȱ
ΘχΑȱωΌΎχȱΔ΅ΑΓΔΏϟ΅ȱπΔΉΈϟΝΎΉȱΑΤȱΑΓЏΗϙȱΘχȱΊΝχȱΎ΅ϠȱΑΤȱ
ȱ·ΑΝΕϟΗϙȱψȱΛЏΕ΅ȱΐ΅ΖȱΎΣΔΓ΅ȱΉЁΐΉΕϟ΅ȱΎ΅Ϡȱ·ΤȱΑΤȱΊφἔθνους μας.
τήν κήρυξε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς, ἔχουμε χρέος νά τήν διαδρομητὴς καὶ φίλος τῶν Ἐπάλξεων καὶ γενικῶς Έ΅ǲȱ̋ΣȱȁΕΌΉȱψȱΘΕϱϞΎ΅ǰȱΘΓІȱΏνΝȱΎȱ΅ЁΘΓІǰȱΎȱϳȱ̇ΐΘΕΣΔΓΏΘΉϾΐ΅Θ΅ȱΗΘχΑȱ̴ΏΏΣΈ΅ǯȱ̅νΆ΅΅ǰȱΓϡȱΌϛΘΉΖȱΉϨΛ΅ΑȱΔΉΕ- ΎΉΑΤȱΎ΅ϠȱΦΔΓΆΣΏΏΉȱΘϲȱΩ·ΛΓΖǯ
ϡΎ΅ΑΓΔΓφΗϙȱΘϠΖȱπΔΌΙΐϟΉΖȱΘΓΙǯȱ̖ϲȱϥΈΓȱΆνΆ΅΅ȱπΔ΅Α΅ΐΉȱϵΏΓȱΐξȱΎΓΑΝΑΎχȱΉϢΕφΑȱΎ΅ϠȱΔΕϱΓΈΓǰȱΔΕνΔΉȱΑΤȱ
ȭ̖ϟȱΎΣΑΉΖǰȱΎΙΕΤȱ̏φΘΕ΅Α΅ǲȱ̓ЗΖȱΔκΖȱΐξȱΘΤȱπ··ϱΎΖȱΐϱΎΓǯȱ̓ΉΘΣΉȱΘχΑȱΐΔΣΏ΅ȱΗΘΤȱΔ΅ΕΣΌΙΕ΅ȱϳȱ̙ΕΗΘΣὉ ἅγιος Κοσμᾶς…ἀσχολήθηκε μέ ὅλα σχεδόν τά φυλάξουμε ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ,̏Δ΅ΐΔϟΏΖȱ̅΅ΗϟΏΖ
ἐάν θέλουμε νά διαἄνθρωπος καλῆς θελήσεως καὶ γεμᾶτος καλωσύνη.
ΓΕΗΐνΑ΅ȱΔΓΏΘΎΤȱΈΎ΅Џΐ΅Θ΅аȱΗΙΑ΅ΌΕΓϟΊΓΑΘ΅ΑȱΗΘχΑȱ
Ώ΅ΐΆΣΑΉΘ΅ȱΗξȱΎΣΌΉȱπΔΓΛφǰȱΦΏΏΤȱΩΖȱΈΓІΐΉȱπΈЗȱΘϟȱΗΙΑΝΐΉȱϵΏΓȱΐνΘΓΛΓȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΓϠȱΗξȱϵΏ΅ǯȱ̍ΓΑΝΑΓϠȱΎ΅Ϡȱ
Α΅ȱΗΓΙǲȱ̕ξȱΘΕΉΏΏ΅ϟΑΓΙΑȱΦΎϱΐ΅ȱΐξȱΘϠΖȱΚ΅Η΅ΕϟΉΖȱΘΓΙΖǲȱ
η
ΎΖǲȱ̏ϱΏΖȱΘΓІȱΔЗȱΎȱ΅ЁΘΓΙΑΓІȱϵΘȱΌΣȱȁΕΌΉȱψȱΘΕϱϞΎ΅ǰȱ
προβλήματα
πού
ἀπασχολοῦσαν
τήν
κοινωνία
τῆς
τηρήσουμε
τήν
ἐθνική
μας
αὐτοσυνειδησία
καί ταυἘξεδήμησε πρὸς Κύριον τὴνΑνΆ΅ΑΉȱπΎΉϧΑ΅ȱΘΤȱΛΕϱΑ΅ǯȱ͟ȱΎΣΌΉȱΑνΓΖȱΦΑϛΎΉȱΗξȱΐΤȱ
18 Δεκεμβρίου 2013.
πΒΓΙΗϟ΅ȱΘΓІȱΈφΐΓΙǰȱΔΓϿȱΏΉΘΓΙΕ·ΓІΗΉȱΎΙΕϟΝΖȱΗξȱΔΉΕχȱΏϾΔȱΎ΅ϠȱΗΘχȱΛ΅ΕΤȱΎ΅ϠȱΗΘΤȱΐνΗ΅ȱΔ΅Ε΅·Ν·ϛΖȱΎ΅Ϡȱ
ȭ̡ǰȱϷΛȱΔΣǰȱΎΙΕΤȱ̆ЏΕ·΅Α΅ǯȱ̓κΑΉȱΓϡȱΚ΅Η΅ΕϟΉΖǰȱ ΎϾΕΓΖȱϳȱ̙ΕΗΘΣΎΖǯȱ̡ΖȱΉϨΑ΅ȱΎ΅ΏΤȱψȱΘΕϱϞΎΣȱΐ΅ΖǰȱΚνΕἐποχῆς
του
καί
συμβαίνει
νά
εἶναι
καί
σήμερα
ἐπίκαιτότητα
καί
νά
μή
γίνουμε
ἕνας
λαός
ἄχρωμος,
κοσμοἩ ἐξόδιος ἀκολουθία ἐτελέσθηΔϱΏȭΎΕΣΘΓΖȱΎ΅Ϡȱ΅ЁΘΤȱΘΤȱΐΎΕΤȱΎΕ΅ΘϟΈ΅ȱΆΕϟΗΎΓΑΘ΅ΑȱΗξȱ
στὸν Ἱερὸ Ναὸ ΚοιΔΘЏΗΉΖǰȱΔΓϿȱσΔΕΉΔΉȱΑȂȱΦΔΓΚ΅ΗϟΗΓΙΑȱ·ΤȱΔϱΏΉΐΓȱόȱΉϢΕφχΑȱπΕ·΅Ηϟ΅ȱΦΏΏΤȱΎ΅ϠȱΗΘχΑȱΦΔϱΏ΅ΙΗȱΘЗΑȱΦ·΅ΌЗΑǯȱ
̖ΕϱΔΓΖȱ̇ΕΣΗΉΝΖȱ
ΔΣΉȱΘΤȱΔ΅ϟΈΉΐ΅ǯȱ̡ΖȱΉϨΑȂȱΎ΅ΏΤȱψȱΘΕϱϞΎ΅ǯȱ
ΑΉȱΎ΅ΏϾΘΉΕ΅ȱΦΔΓΘΉΏνΗΐ΅Θ΅ȱΦΔϲȱΎΣΌΉȱΐΔ΅ΐΔΓϾΏ΅ǯȱ
ρα.
Στίς
«Διδαχές»
του
ἀναφέρεται
στήν
κοινωνική
διπολίτικος,
χωρίς
ἰδανικά
καί
ἀξίες
πνευματικές.
μήσεως Θεοτόκου Παλατιανῆς μὲ
τὴν συμμετοχὴ τῶν
ΑǰȱπΔΉΈχȱΚΙΗΎΤȱώΘ΅ΑȱΔΓΏϿȱΛΕφΗΐȱΗȂȱ΅ЁΘΤȱψȱΔΓΏΙΈ΅ΕΎϛȱΦΑΘ΅·ΝΑΗΐϲȱΐξȱΦΎφΕΙΎΘΓΙΖȱΎ΅ϠȱΎΕΙ·ΐνΑΓΙΖȱ
ΗΓȱΎ΅ϠȱΪΑȱΚ΅ϟΑΉΘ΅ȱ΅ЁΘϲȱΈϾΗΎΓΏΓȱΎ΅ϠȱΦΎ΅ΘϱΕΌΝΘΓǰȱ
ȭ̖ȱΏνΖǰȱΎΙΕΤȱ̏φΘΕ΅Α΅ǲȱ̍ΣΑΉȱΎΣΘȱΎ΅ΏϲȱψȱΘΕϱϞΎ΅ǲȱ
ȭ̖ϟȱΑΤȱΗΓІȱΔЗǰȱΎΙΕΤȱ̏φΘΕ΅Α΅ǲȱ̏ΔΓΕΉϧȱΑΣȱȁΛΉΖȱΈϟ(Πηγή: aktines.blogspot.gr)
καιοσύνη,
τή δίκαιη
φορολογία, τίς σχέσεις ἀρχόντων ̕ΙΑνΛΉ΅ȱΦΔϲȱΘχȱΗΉΏǯȱř
ἐκεῖ
ἐφημερίων
καὶ
τοῦ
ἀρχιμανδρίτου
Ἰσιδώρου
ἀπὸ
ΔΏΌχΖȱΘΣΒȱΘЗΑȱΌΘЗΑǯȱ
ΔΓΏνΐΓΙΖǯȱ̷ΘΗǰȱϳȱΑνΓΖȱΐ΅ΖȱσΆ·΅ΑΉȱΗΘχΑȱΊΝχȱΐξȱΐΤȱ
ΉϟΏΓΐΉȱΑΤȱΘϲȱπΚ΅ΕΐϱΗΝΐΉǰȱ·΅ΘϠȱ΅ЁΘϲȱΉϨΑ΅ȱϳȱοΏΏ̄ЁΘχȱϵΏΓȱΊΘΣΉȱΎȱϵΏΓȱΐκΖȱΘΤȱΔ΅ϟΕΑΉǯȱ
Ύ΅ΓǯȱͣΏΓȱΚΓΆνΕ΅ȱΌνΏΓΙΑǰȱ·ΤȱΑΤȱΎΣΘΗΓΙΑȱΚΕϱΑΐ΅ǯȱ
̒ϡȱΩΏΏΉΖȱΘΣΒΉΖȱΉϨΛ΅ΑȱΦΑ΅Ά΅ΌΐΗΐνΑ΅ȱΔΓΏΘΎΤȱΈτὸν Ἰερὸ
Ναὸ τῆς Παναγίας τῆς ΗΘΉΑφǰȱΔΓΏϿȱΗΘΉΑχȱπΌΑΎΗΘΎχȱϢΈν΅ǰȱΔΓϿȱΘΕΓΚΓΈΓΘΓІΗΉȱ
Μαρμαριωτίσσης καὶ
ΓΕΌϱΈΓΒΓΖȱΘΕϱΔΓΖȱΊΝϛΖȱΎ΅ϠȱΔΓΏΘΉϟ΅ΖȱΎ΅ϠȱΈϱΘȱ΅ЁΘϲΖȱ
ȭ̡ΐȱΈξȱΘΤȱΏξΖȱΎ΅ΏΣǰȱΎΙΕΤȱ̆ЏΕ·΅Α΅ǯȱ̝ΔȂȱΘχΑȱГΕ΅ȱ
ΈϟΊΓΙΑȱΘΑȱϟΈ΅ȱ΅ΐ΅ΘϱΆΕΉΎΘȱΗΘ΅ΙΕΓ΅Α΅ΗΘΣΗΐȱΔΓΕΉϟ΅ȱ
̏ϱΑΓΑȱΓϡȱΔΓΏΘΎΓϟȱΐ΅ΖȱΈξΑȱΗΎΣΊΓΑΘ΅ȱΘχΑȱΘΕϱϞΎ΅ǯȱ
Ύ΅ЏΐΘ΅ǰȱΦΏΏΤȱΔΣΑΘΓΐξȱσΑΘ΅ΗȱΘϲȱΔ΅ΘΕΝΕϱΐΓΖȱΌΤȱΐκΖȱϳΈ·φΗϙȱΗΘχΑȱΔΕϱΓΈΓǯȱ
πλῆθος
κόσμου.
Γιὰ
τὴν
ζωὴ
καὶ
τὴν
δράση
τοῦ
ἐκλιΔΓϿȱώΕΌȂȱψȱΘΕϱϞΎ΅ȱΗΘχΑȱ̴ΏΏΣΈ΅ǰȱΘΤȱπ··ϱΑ΅ȱΐΓΙȱΚΕΓ- ̎νΘΉȱΑΤȱΗΙΐΆ΅ϟΑϙȱΘϟΔΓΘΉȱΦΑΣΐΉΗΣȱΘΓΙΖǲȱ
Ύ΅ȱΑ΅ȱΗΛΐ΅ΘϟΊΉȱΐ΅ΊϟȱΘΓΙΖȱΣΕΕΎΘΓΙΖȱΚΏΎΓϾΖȱΈΉΗΐΓϾΖȱ
ΘΉȱΐνΗ΅ȱΗΘΤȱϵΕ΅ȱΘϛΖȱ
ΘΎϲȱ ΚΏϱΘΐΓǯȱ
ͣΘ΅Αȱ
̽ȱΉЁΌϾΑȱΆ΅Ε΅ϟΑΉȱϵΏΓΙΖȱΐ΅Ζǰȱ·Ȃȱ΅ЁΘϲȱΎ΅Ϡȱ·Εφ·ΓΕ΅ȱ
πόντος
μίλησε ὁ φίλος καὶ συνεργάτης
του Βασίλειος
ΑϟΐΉΜ΅Αǯȱ̇ξΑȱΘΕЏΉȱΘϲȱΚ΅ϟȱΘΓΙȱϳȱ̐ΎΓΏΣΎΖǲȱ̋ΤȱΘϲȱΔЗȱ
Ύ΅ȱΐΎΕΓϾΖȱΔΙΕφΑΉΖȱΈΕΣΗΉΝΖǯȱ
ΘΣΒΖȱΘΓΙȱϳȱΎ΅ΌνΑ΅Ζȱ
ϳȱ̓ΉΕΎΏϛΖȱΏǯΛǯȱπΔ΅νΔΉȱΑΤȱΦΏΏΣΒΝΐΉȱΑΓΓΘΕΓΔϟ΅ǰȱΑΤȱ·ϟΑΝΐΉȱΔϲȱΎΓΑΝΤσούπρας.
Τὸ τεσσαροκονθήμερο
μνημόσυνό του θὰ
ΗΘχΑȱΘΕϱϞΎ΅ǰȱΘΓІȱΏνΝǰȱΑΤȱΗξȱΘΐΝΕφΗϙȱΎ΅Ϡȱϳȱ̐ΎΓΏΣΎΖȱ
ψȱΘΗΓϾΛΘΕ΅ȱ
Νώντας Ἀθανασιάδης
20€ Ἀλεξάνδρα
Λαζαρῆ ŚǼȱ̐΅ȱΗΙΑΉΕ·ΣΊΉΘ΅ȱΐΉȱϱΏΓΙΖȱΘΓΙΖȱ΅·ΝΑΊϱΐΉΑΓΙΖȱ̒Ε20€ Παναγιώτης Μπαμπούρης
20€
σΆ΅ΊΉȱΘΓϿΖȱΗΘϱΛΓΙΖȱ
ΑΓІΗΉȱΘΓϿΖȱΌ΅ΔΘϱΐΉΎΓϠȱΎ΅ϠȱΔϲȱΗΙΑΉΕ·΅ΘΎΓϠȱΎ΅ϠȱϵΏΓȱΐ΅ΊϠȱΑΤȱΗΎΉΚΘΓІΐΉȱ
τελεσθῇ τὴν Κυριακὴ 26η Ἰανουαρίου
στὸν Ἱ. Ν ΚοιΌΓΈϱΒΓΙΖǰȱЏΗΘΉȱΑ΅ȱΗΛΐ΅ΘΗΘΓϾΑȱΗΘΑȱ΅ΕΛφȱΓȱΗΙΑΓΎ΅ΘΓΙǯȱ̒ϡȱΐνΘΓΎΓǰȱΔΓϿȱ
Πηνελόπη Ἀρβανίτη
15€ Χρῆστος
Μαυραειδόπουλος
30€ Νικόλαος Καταρὰς
20€
ΑΓΙΖȱ πΌΑΎΓϿΖȱ ϊΕΝΐΔΓΕΓІΐΉȱΦΔϲȱΎΓΑΓІȱΑΤȱΎΣΑΝΐΉȱ·ΤȱΘϲȱΎΓΑϲȱΎ΅Ώϲȱ
μήσεως Θεοτόκου Παλατιανῆς. Οἱ Ἐπάλξεις εὔχονται
ΎνΖȱΉΑΓΕ΅ΎνΖȱ΅·ΝΑΗΘΎνΖȱΓΐΣΈΉΖǯ
ώΘ΅ΑȱΔΣΕ΅ȱΔΓΏΏΓϠȱΎ΅Ϡȱ
ΉΖȱ·ΤȱΘϲȱȍΉЄΜΙΛΓΑȎǰȱ
ϠȱΘχΑȱΎΓΑχȱΗΝΘΕϟ΅ǯ
Εἰρήνη Τσιρομάλλη
20€ Γεώργιος
Ἀντωνόπουλος
30€ Στέλιος Ντάντης
15€
ὅπως ὁ ζωοδότης Κύριος ἀναπαύσῃ
τὴν ψυχή του καὶ
śǼȱ̐΅ȱΗΙΑΘΉΏΉϟȱΗΘȱΈΐΓΙΕ·ϟ΅ȱΉΙΕϾΘΉΕΝΑȱΘΓΔΎЏΑȱΎ΅ȱ
̝ΕΝ·ξΖȱȱΔΕϲΖȱΘϠΖȱ̈̓̄̎̑̈̌̕
ΦΒϱΏΓ·Γȱ
ΘΉΛΑϧΘΉΖǰȱ
ϵΏΓȱόΒΉΕ΅ΑȱϵΘȱ΅ЁΘΤȱ
Μαρίνα Καβάκα
20€ Μερόπη
Σπυροπούλου
20€ Δημήτριος Τσαντήλας
20€
χαρίζῃ ὑπομονὴ καὶ δύναμη στὴν
πιστή του σύζυγο
ΔΉΕΚΉΕΉ΅ΎЏΑȱΓΐΣΈΝΑǯ
σΐΔΓΕΓȱΎ΅ϠȱΈ΅ΑΓΓϾΘΤȱΔ΅ΈΤȱΗΎΓΘЏΌΎ΅Αȱ
ǻ̓ΉΕϟΏΜȱΘϛΖȱϳΐΏϟ΅ΖȱΘΓІȱ̅ǯȱ̖ΗΓϾΔΕ΅ȱΎ΅ΘΤȱ
Κυπαρισσία Χαλβαντζῆ
20€ Μαρία
Κορδάτου
20€ π. Καλυβιανάκης Παρθένιος
20€
Σπυριδούλα,
ἡ
ὁποία
ἔχει
τὴν
συμπαράσταση
ὅλων
μας.
ŜǼȱ̐΅ȱ΅·ΝΑϟΊΉΘ΅ȱ·΅ȱΘΑȱΗΙ·ΎΕϱΘΗȱΔ΅ΑΉΏΏΑϟΓΙȱ
̝ΌΑ΅ϟΓΙȱ̑΅ΑΌϟΔΔȱȱ
řŖʫ
̏Δ΅ΐΔϛΖȱ̕ΔΙΕϟΈΝΑȱȱ
řŖʫ
ΐΉΑΓǰȱΈξΑȱΔΓΏΘΓ·Ε΅ΘϲΑȱ̞·΅ΗΐϲȱΘЗΑȱ̳ΔΣΏΒΉΝΑȱΗΘϠΖȱŘřȦşȦŘŖŗŘǼ ΔΓΏΉΐЗΑΘ΅ΖȱΘΓϿΖȱ̏ΉΘεοδώρα Σπηλιωτοπούλου
50€ Ἰωάννης
Θεοδωρόπουλος
50€ Κωνσταντίνα Μεταλλίδου ΗΙΑΉΕ·΅ΘΎΓϾȱ΅·ΝΑΗΘΎΓϾȱΎΑφΐ΅ΘΓΖȱΝΖȱ΅Δ΅ΕΛφȱΘΓΙȱΔ΅̍΅Ώ΅ΐΣΕȱ̝Α΅ΗΘ΅Ηϟ΅ȱȱ
řŖʫ
ΚΓІΑΘ΅ΑȱΗΘΓϿΖȱΎ΅Θ΅·΅ΕΉϧΖȱΎ΅ϠȱΘχΑȱΐϟ΅ȱΔΓ- śŖʫ Δǯȱ̼Ώϟ΅Ζȱ̈ЁΌΙΐϱΔΓΙΏΓΖȱȱ
Αφροδίτη Κανταράκη
20€ Ἀντώνιος ἈντωνίουΑ΅ΑΌΕЏΔΑΓΙȱ΅·ЏΑ΅ȱ·΅ȱΉΕφΑȱΎ΅ȱΔΕϱΓΈΓǯȱ
20€
Γιαννακοπούλου
20€
Ώϱ·ΓΙΖȱΘЗΑȱ̝ΌΑ΅ϟΔǯȱ̙ΕϛΗΘΓΖȱ̘Ε΅·ΎϧΗΎΓΖȱ
ŗŖʫ
Δǯȱ̐ΎϱΏ΅ΓΖȱ̕΅Ύ΅·ΣΑΑΖȱȱ
śŖʫ
ΏΘΎχȱΐΉΕϟΈ΅ȱΘЗΑȱΔΓΔημήτριος Μίχας
10€ Κατερίνα
Παπαδοπούλου
20€
Ρεγγίνα
Ράπτη
10€
ΝΑȱΔΓΏΘЗΑǯȱ̖ϲȱϥΈΓȱ
̈ΑΑΓΉϟΘ΅ȱϱΘȱ·΅ȱΑ΅ȱΔΕ΅·ΐ΅ΘΓΔΓΌΉϟȱΓȱΘΉΏΎϱΖȱΗΎΓΜΟΡΦΩΤΙΚΗŗŖʫ ͒ǯ̐ǯȱ̞·ǯȱ̈ϢΕφΑΖȱ̙ΕΙΗΓΆ΅ΏΣΑΘΓΙȱȱ
̅΅ΗΏΣΎȱ̅΅ΗΏΎχȱȱΜΗΝΙΑΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ
ŘŖʫ
ΏΘЗΑȱΘΓІȱ̝ΗΘ΅ΎΓІǯ
Στέλλα Λιανοῦ
4€ Θωμᾶς
Γκέτσης
20€ Κωνσταντῖνος Κεφαλὰ
7€
ΗΙΑνΆ΅ΑΉȱ
ΐξȱ
ΘΓϿΖȱ ΔϱΖȱΘΓΙȱ΅Α΅·ΉΑΑΘΎΓϾȱ΅ΙΘΓϾȱΎΑφΐ΅ΘΓΖǰȱΔΓΙȱΉϟΑ΅ȱȱΉΑȱ
̒ЄΘΉȱΓϡȱΐξΑȱΓЄΘΉȱΓϡȱ śŖʫ ̙΅Ώ΅ΆΕΉΊΣΎȱ̄ϢΎ΅ΘΉΕϟΑȱȱ
̏ǯȱ̏Δǯȱȱ
ŘŖʫ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Γεώργιος
Κωνσταντώνης
10€
Οὐρανία
Σπυροπούλου
20€
π.
Ἐλευθέριος
Χαβάντζας
300€
ȍΑϱΌΓΙΖȎȱΎ΅ϠȱΦΔϲȱΘϲȱ ΛЏΕУȱΎ΅ȱΛΕϱΑУȱΎ΅ΘΣȱΘΓȱ΅ΑΌΕЏΔΑΓȱΆϟΝΗȱΘΖȱΎ΅ΑφΖȱ
̇ ̕Ύ΅Έκȱ̈Ё΅ΑΌϟ΅ȱȱ
̓̋  ȱ̋̇̑ ȱȱ
ΈξȱΦΔΉϟΏΗ΅ΑȱΘχΑȱπΏΉΙἸδιοκτησία: Πολιτιστική και Κοινωνική Κίνηση «Ἐπάλξεις» ŘŖʫ
Νικήτας Πλατσιδάκης
20€ π.ŚśŗȱΎ΅ϠȱΐȂȱ΅ЁΘΓϿΖȱΔΓϿȱ
Ἐμμανουὴλ Καβρουλάκης
30€ Βασιλικὴ Μαφρέδα
20€
ΌΉΕϟ΅ȱΘЗΑȱ̝ΌΑ΅ϟΝΑǰȱΓϡȱ
̛̘
ȱȱ  ̛
ȱȱ̘  ̇
Ύ΅ȱΎΓΑφΖȱΘΓΙȱ̙ΕΗΘΓϾȱΔΓΏΘΉϟ΅ΖǰȱΓΚΉϟΏΓΙΐΉȱϱΏΓȱΘ΅ΙΘΓ̝ΑΈΕΉϱΔΓΙΏΓΖȱ̝ΑΈΕν΅Ζȱȱ
śŖʫ
ЁΛ΅ΕΗΘΓІΐΉȱΘΓϿΖȱΔ΅Ε΅ΔΣΑΝȱΦΑ΅·ΑЗΗΘΉΖȱΎ΅ϠȱΔ΅Ε΅Ἐκδότης: Βασίλειος Τσούπρας, Θεολόγος Κοινωνιολόγος
Σοφία
Λαμπρινοῦ
30€
Ζαχαρίας
Μαυροματάκης
10€
Κατερίνα
Φιλιππίδη
8€
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΅ǰȱΘΓϿΖȱȍΐΘΕϱΒΉΣπύρος
Τσάκωνας
10€
Γεώργιος
Κούκης
20€
Ἑλένη
Ζαρκαδούλα
15€
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΅ΑȱΗΘϠΖȱΔΓΏΉΐΎξΖȱπΔ- ΔΕΓΗΝΔΎφȱΆϟΝΗȱΘΝΑȱΉΏΏΑΓΓΕΌΓΈϱΒΝΑȱΈΐΓΎΕ΅ΘΎЏΑȱ
ΕΎΏϛȱόΌΉΏ΅ΑȱΑΤȱπΔΆΣΏΓΙΑȱȱΘχΑȱΈϾΑ΅ΐφȱΘΓΙΖȱΎ΅ϠȱΘϲȱ
̍΅ΘΗϟΕΖȱ̇ΐφΘΕΖȱȱ
ŘŖʫ
ΗȱσΛΉȱπΔΔΘЏΗΉΖȱΗΘχΑȱΈΉΒ΅·Ν·φȱΘΓΙȱΎ΅ϠȱΦΔ΅ΘΉϧΘ΅ȱ
e-mail:
epalxeis@otenet.gr
•
ἱστοσελίδα:
www.epalxeis.gr
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

ΠΗΛΟΥΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

̽ȱΦΕΛχȱΘϛΖȱπΑΉΕ·ΓІȱΗΙΐΐΉΘΓΛϛΖȱΘЗΑȱΏ΅ϞΎЗΑȱΗΘχΑȱ
Έ΅ΎΙΆνΕΑΗȱΘϛΖȱ̳ΎΎΏΗϟ΅Ζ

ȬǱȱ¡ȓǯǰȱΗΘΓΗΉΏϟΈ΅Ǳȱ

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

̝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

