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Ἐπάλξεις, 40 ἔτη ἀγώνων (1974-2014)
Κυριακὴ 4 Μαΐου καὶ ὥρα 11:00 π.μ.
Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια
Θὰ μιλήσουν παλαιοὶ καὶ νέοι συνεργάτες τῶν
ȱ
ȱ
Ἐπάλξεων γιὰ τὸ κοινωνικὸ ἔργο τῆς Καθολικῆς
Ὀρθοδοξίας, ἐπ’ εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Μυροφόρων
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
καὶ τῶν Ἑπτὰ Διακόνων, καὶ γιὰ τὴν προσφορὰ ἐπὶ 40
ȱ
ȱ
ȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ
ἔτη τῆς ἐφημερίδος «Ἐπάλξεις».
Θὰ προηγηθῇ ἐκκλησιασμὸς στὸν Ἱ.Ν. Ἁγ.
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Κων/νου
ȱ Ὁμονοίας
ȱ καὶ μετὰȱ τὸ πέρας
ȱ
ȱ τῶν ὁμιλιῶν
ȱ θὰ
ἀκολουθήσῃ
γεῦμα
ἀγάπης
στὴν
αἴθουσα
«Ἐπάλξεις».
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ Εἴσοδος ἐλεύθερη.
σ.σ.ȱ Παρακαλοῦνταιȱπαλαιοὶ καὶȱ νέοι
ȱ ἀνα
ȱ γνῶστεςȱ
μας ὅπως παρευρεθοῦν στὴν ἐκδήλωση αὐτὴ πρὸς δόξα
ȱ ὅλων. ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Θεοῦ καὶ ὠφέλεια
ȱ
ȱ
ȱ νὰ παρακαθίσουν
ȱ
ȱ ȱ
ȱ ἀγά
ȱ Ὅσοι
ἐπιθυμοῦν
στὸ γεῦμα
ȱ
ȱτὸ ἀργότερο
ȱ
ȱ μέχρι τὸ Σάββατο
ȱ
3ȱ
πης, ȱνὰ τὸȱ δηλώσουν
ȱ τὸ μεσημέρι στὰ
ȱ τηλ.: 210ȱ 52 30948,
ȱ ȱ 6987
ȱ 353063. ȱ
Μαΐου
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ Ὁ ἀγώνας
ȱ
τῶν τυφλῶν
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
Σάββατο
3 Μαΐου
καὶ
ȱ
ȱ
ȱ ὥρα
ȱ 7:00 μ.μ.ȱ
ȱ ȱ
Αἴθουσα ȱ«Ἐπάλξεις»,
Ζήνωνος
3, β’
ȱ ȱ
ȱ
ȱ ὄρ.,
ȱ Ὁμόνοια
ȱ ȱ
Μὲȱ τὴν εὐκαιρία
ȱ ȱ τῆς ȱσυμπληρώσεως
ȱ
ȱ ȱ 38 ἐτῶν ἀπὸȱ
τὸν ἀγῶνα τῶν τυφλῶν
(Μάϊος
1976)
θὰ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ προβληθῇ
ȱ
ȱ ἡȱ
ὁμώνυμη γνωστὴ ταινία τῆς Μαίρης Χατζημιχάλη-Παπαλιοῦ, μέσα ἀπὸ τὴν ὁποία προβάλλονται τόσο ἡ ἀδιαφορία τῆς κρατικῆς ἐξουσίας
καὶ ἡ ὑποκριȱ
τικὴ φιλανθρωπία ὀργανώσεων ὅσο καὶ ἡ ὑπομονὴ
καὶ ἐπιμονὴ
τυφλῶν γιὰ ἐργασία
ȱ τῶν ἀγωνιζομένων
ȱ
ȱ
καὶ παιδεία ȱκαὶ ὄχι ἐπαιτία.
Εἴσοδος
ἐλεύθερη.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Οἱ δραστηριότητες
συνεχίζονται
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
3, β’ ὄροφος, πλ. Ὁμονοίας
γίνονται:
ȱΚάθε Σάββατο
ȱ
ȱ
ȱ
καὶ ὥρα 6:00 μ.μ. παραδοσιακοὶ
χοροί, ὥρα 7:00 μ.μ. ἐπίκαιρη ὁμιλία καὶ στὶς 8:00 μ.μ.
ȱ
μουσικὴ καὶ πρόβα χορωδίας.
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ μ.μ.
ȱ πρόγραμμα
ȱ γιὰ
Κάθε Κυριακὴ καὶ ὥρα 5:00
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ἄτομα μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες.
ȱ
ȱ
Καθημερινῶς
παρέχονται
δωρεὰν μαθήματα ἀρχαίȱ
ȱ
ȱ
ων ἑλληνικῶν, ξένων γλωσσῶν,
ἠλεκτρονικῶν
ὑπολοȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ Ἐπίσης,
ȱ
ȱ
γιστῶν, μουσικῆς καὶ παραδοσιακῶν χορῶν.
ȱ
διοργανώνονται πολιτιστικὲς καὶ ψυχαγωγικὲς ἐκδηȱ
ȱ
λώσεις καθὼς καὶ μορφωτικὲς ἐκδρομές.
ȱ
ȱ
Πληροφορίες: Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις»,
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
τηλ: 210 5230948, 6987 353063.
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
Οἱ Ἐπάλξεις
ȱ
ȱ
ȱτοῦȱ Αἰγάλεω
ȱ
ȱ
ȱ δραστηριότητες
ȱ ȱ ȱ τῶν Ἐπάλȱ
ȱ
Οἱ ὁμιλίες καὶ οἱȱ λοιπὲς
ξεων Αἰγάλεω συνεχίζονται κανονικῶς στὴν αἴθουσά
των, Ἀναγεννήσεως 19 (πλησίον Ἁγ. Σπυρίδωνος), μὲ
ȱ
ȱ ȱ Τρίτη
ȱ ȱ
κεντρικὴ ὁμιλία καὶȱ Ἱερὰȱ Παράκληση
κάθε
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
βράδυ καὶ ὥρα 7.00 μ.μ.
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Παρακαλοῦνται οἱ ἀναγνῶστες μας τοῦ Αἰγάλεω
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
καὶ τῶν γύρω περιοχῶν νὰ παρακολουθοῦν τὶς δραȱ
ȱ
ȱ
ȱ
στηριότητες αὐτὲς πρὸς ὠφέλειά των.
Πληροφορίες:
Κόκορη,
ȱ
ȱ Μαγδαληνὴ
ȱ
ȱ Ἰατρός-Θεολόγος,
ȱ ȱ
82.573.
ȱ στὸ
ȱ τηλέφωνο: 210-59
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
συμπαρασύρει
ȱ Ἡ κρίση
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
τὴν οἰκογένεια
ȱ
ὑπὸ Κων. Γανωτῆ,
ȱ ȱ φιλολόγου-συγγραφέως
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ χρονικὴ περίοδο μεγάλων προβληρίσηȱ λέμε μιὰ

Κ

μάτων, ποὺ βάζουν σὲ κίνδυνο τὴν ζωὴ τῶν ἀνθρώπων. Ἡ πρώτη κρίση ξέσπασε μέσα στὸν Παράδεισο κιόλας, ὅπου ὁ Ἀδὰμ ἄκουσε τὸ: «Ἀδάμ, ποῦ εἶ;»
καὶ ἐφοβήθηκε. Αὐτὸς ὁ φόβος εἶναι ἡ πρώτη κρίση. Οἱ
πρωτόπλαστοι ἦταν ἤδη οἰκογένεια. συνέχεια στή σελ. 2

ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ȱ
ȱ
Χριστὸςȱ Ἀνέστη,
τολμᾶτε
ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ριστὸς Ἀνέστη, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες. Χριȱ ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
στὸς Ἀνέστη τὸτε, τώρα καὶ γιὰ πάντα, ἀφοῦ «Χριȱ
ȱ
ȱ
στὸς ἐγερθεὶς οὐκέτι ἀποθνήσκει, θάνατος αὐτοῦ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
οὐκέτι κυριεύει» Σ’ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν ἀείζωη ἀναστημέȱ
ȱ ȱ δύναμη τοῦ Παμβασιλέως καὶ
νη καὶ ἀνασταίνουσα
ȱ
ȱ οἱ πιστοὶ ἀκόλουθοί Του
Σωτῆρος Χριστοῦ στηριζόμενοι
ȱ
ȱ
ἐτόλμησαν πάντοτε καὶ ἐνήργησαν σημεῖα καὶ θαύματα,
ȱ
ȱ ἔτσι τὴν
ȱ δύναμη
ȱ
φανερώνοντες
τοῦ
ȱ
ȱ
ȱ
Ἀναστημένου Νυμφίου τῆς Ἐκκλησίας.
ȱ ὤθησε
ȱ
ȱ μαθητὴ
Ἡ πίστη ȱαὐτὴ
τὸν
ȱ
ȱ
Ἰωάννη νὰ παραμείνῃ κοντὰ στὸν πάȱ διδάσκαλόȱ Του,
ȱ παρὰ τὴν ἀντίσχοντα
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
δραση τοῦ ὑποκριτικοῦ ἑβραϊκοῦ
κατεȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
στημένου καὶ τὰ οὐρλιαχτὰ τοῦ μανιαȱ
σμένουȱ ὄχλου.
Μὲ αὐτὴν τὴν πίστη
ȱ
ȱ
ȱ
τόλμησε ὁ βουλευτής
Ἰωσὴφ
νὰ ζητήσῃ
ȱ τὸ σῶμα τοῦ
ȱ Χριστοῦ
ἀπὸ τὸν Πιλάτο
ȱ τοῦ συνεδρίου
ȱ ȱ
ȱΝικόδημος
καὶ τὸȱ μέλος
ȱ τὶςȱ διαταγὲςȱ τοῦ συνενὰȱ παραβλέψῃ
ȱ
ȱ
ȱ στὴνȱ ταφὴ τοῦ Κυρίου. Μὲ αὐτὴν
δρίου
καὶ νὰ συμπράξῃ
ȱ τόλμησαν
ȱ
ȱοἱ μαθήτριες νὰ μεταβοῦν στὸν
τὴνȱ πίστη
ȱ
ȱ τάφο τὰ
ȱ ξημερώματα
ȱ ȱ τῆς Κυριακῆς,
ȱ
ȱ παρ’ȱ ὅλονȱ
ζωηφόρο
ποὺ ἤξεραν ὅτι ὁ τάφος ἦταν σφραγισμένος καὶ φυλασσόταν ἀπὸ σκληροτράχηλη ῥωμαϊκὴ κουστῳδία.
Μ’ αὐτὴν τὴν πίστη στὸν Ἀναστάντα Λυτρωτὴ ἄρχισαν τὸ κήρυγμα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ οἱ μαθητὲς σὲ
ἀφιλόξενα περιβάλλοντα καὶ ὁ πρωτομάρτυρας Στέφαȱ
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 ἶναι λυπηρὸ
ȱ ὅτι,
ȱ παρὰȱ τὶς ȱπολύχρονες
ȱ ȱ
ȱπροσπάȱθειες
ȱ τῆς
ȱ Ε.Χ.Ε. (Ἑλληνικῆς
ȱ ȱ
ȱΧριστιανοκοινωνικῆς
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
δημιουργίαȱ
ȱ Ἑνώσεως)
ȱ
ȱ καὶ
ȱ τῶν Ἐπάλξεων
ȱ πρὸς
ȱ
κοινοῦ κοινωνικοπολιτικοῦ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ φορέως γιὰ τὸȱ καλὸ τοῦ
ȱ τό-ȱ
που, δὲνȱ κατέστη
δυνατὴ
τῶν ἐπιμέρους
ȱ
ȱ ἡ συνεργασία
ȱ
ȱ
ȱ
πατριωτικῶν
καὶ κοινωνικῶν
Δὲν ȱεἶναι τῆςȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱκινήσεων.
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ δοθῆ ἄλλη καπαρούσης
νὰȱ ζητηθοῦνȱ εὐθύνες.
Ἴσως
ȱ
ȱ γιὰ τὴν πραγματοποίηση
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
λύτερη εὐκαιρία
τῆς πολυπόȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
θητης συνεργασίας.
ȱ Πάντως,
ȱ
ȱ ἀπέστειλεȱ προσφάτως
ȱ
ȱ καὶȱ ἄλλη
ἡ Ε.Χ.Ε.
ȱ
ȱγιὰ συνεργασία,
ȱ
ȱ ȱ ἄλλων ἀναφέȱ
ἔκκληση
ὅπου μεταξὺ
ȱ αὐτὴ συνεργασία
ȱ
ȱ θὰ εἶναι
ȱ
ρει:ȱ«…ȱ ἡ ἐκλογικὴ
πιὸȱ ἀποȱ ἐὰνȱ γίνῃ μεταξὺ τῶν
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
τελεσματική,
ἐπιμέρους
πολιτικῶν
ȱ
ȱ μόνον
ȱ
φορέων
καὶ ὄχι
διὰ ȱπροσχωρήσεως μελῶν τῶν
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ στὸ ψηφοδέλτιο
ȱ
ȱ
ȱ
συνεργαζομένων
κινήσεων
τοῦ μεγαȱ
ȱ
ȱȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
λυτέρου κόμματος.
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
1η Μαΐου
δὲνȱ ἑωρτάζετο
πάντοτε
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ὡς ἐργατικὴȱ
πρωτομαγιά, ἀλλὰ ἦταν μία ἑορτὴ καθαρῶς φυσιολατρική. Ἀπὸ τὰ πανάρχαια χρόνια οἱ ἄνθρωποι, θεωροῦντες τὴν καθαρότητα τοῦ οὐρανοῦ, τὸν
ȱ τὴν ὁλάνθιστον φύσιν,
ἀστράπτοντα ἥλιον τοῦ Μαΐου,
τὴν πληθὺν
τῶν
ῥόδων
καὶ
τοῦ
εἰδικοῦ ἄνθους
τοῦ «Μαȱ
ȱ
ȱ
ȱ
γιοῦ» καὶ γενικῶς τὴν σφριγῶσαν ἀπὸ ζωὴν καὶ ὡραιȱ
ȱ
ȱ ȱ ȱ
ȱ
ότηταν ἑτοίμην νὰ καρπίσῃ φύσιν, ἐξέσπων εἰς ἐκδηλώȱ
ȱ
ȱ
σεις χαρᾶς καὶ ἐνθουσιασμοῦ καὶ ἐξέδραμον εἰς τὴν ὕπαιθρον χώραν,
διὰ νὰ
τὰςȱ τότεȱ θεότηταςȱ τῆς ȱ
ȱ
ȱ λατρεύσουν
ȱ
ȱ
φύσεως.
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
Παρ’ ὅλον ὅτι μὲ τὴν διάδοσιν καὶ ἐξάπλωσιν τοῦ Χριȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
στιανισμοῦ κατηργήθησαν αἱ θεότητες, παρέμεινεν ὅμως
ȱ
ȱ
ȱ πλέον θρησκευτικῆς
ȱ
ȱ ἀποαὕτη ὡς ȱλαϊκὴ
ἐκδήλωσις,
ἄνευ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
χρώσεως. Εἶναι δὲ παράδοξον ὅτι ἡ Ἐκκλησία, ἀντιθέτως ȱ
ȱ πράξει
ȱ
ȱ τοιαύτας ȱἐκδηλώσεις
ȱ
μὲ ὅ,τι ἔχει
μὲ ἄλλας
(25η ȱ
ȱ 23ηȱ Σεπτεμβρίου,
ȱ
ȱ 25η Δεκεμβρίου)
ȱ ȱ
Μαρτίου, 24η ȱἸουνίου,
ȱ
ȱ ȱ τὴν ἑορτὴν
ȱ
ȱτῆς 1ης ȱ Μαΐου
ȱ μὲ
ȱ ἄλλην
δὲν ἀντικατέστησε
ȱ
ȱ
ȱ διότι
ȱ
ȱ
ȱ
Χριστιανικὴν
τοιαύτην.
Τοῦτο ἴσως
εἶχεν ἀπολεσθῆ
ἐνωρὶς
της χαρακτὴρ
καὶ παρέμεινεν,
ȱ ὁȱ εἰδωλολατρικός
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ

Χ
ȱ

ȱ

E

ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
νος καὶ ἄλλοι διάκονοι τὴν κοινωνικὴ δράση. Μ’ αὐτὴν
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
τὴν πίστη τόλμησαν τὰ ἑκατομμύρια τῶν μαρτύρων νὰ
ȱ
ȱ
ȱ
ἀντιμετωπίσουν δικαστὲς καὶ συκοφάντες καὶ νὰ διακηȱ
ȱ
ρύξουν παντοῦ τὸ μήνυμα τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας.
ȱ ȱ μας νὰȱ
Μ’ αὐτὴν τὴν πίστη ȱ τόλμησαν οἱȱ προγονοί
ȱ
ȱ
ȱ γλῶσσα,
κρατήσουν τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴν ἑλληνικὴ
ȱ
ȱ
ȱ
ὡς καὶ τὸ κοινοτικὸ πνεῦμα, σ’ ὅλη τὴν μακραίωνη τουρ-ȱ
ȱ καί,
ȱ ὅταν ἦρθε
ȱ
ȱτὸ πλήρωȱ
ȱ
κικὴȱ σκλαβιὰ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
μα τοῦ χρόνου, τόλμησαν νὰ πραγμα-ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
τοποιήσουνȱ τὸνȱγενικὸ ξεσηκωμό,
ἔστω
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
σ’ ἕνα μικρὸ κομμάτι τοῦ ἑλληνικοῦȱ
ȱ Ἡ ἴδια πίστη
ȱ καθοδηγοῦσε
ȱ
χώρου.
τοὺς
ȱ
ȱ
ἀγωνιστὲς τῆς λευτεριᾶς ȱσ’ ὅλους
τοὺςȱ
ȱ
ȱ
ȱ γιὰ τὴν προάσπιȱ ȱ
κοινωνικοὺς
ἀγῶνες
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ση τῆς πίστεως καὶ τῆς πατρίδος, ὅπωςȱ
ȱ
ȱ καὶ
ȱ κατὰ
ȱ τὴν
ȱ Ἐθνικὴ
κατὰȱ τὸ 1940-41
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Ἀντίσταση.
ȱ ἀκριβῶς
ȱ ἡ πίστη
ȱ
ȱ θὰ ἔπρεπεȱ νὰȱ
Αὐτὴ
ȱ τοὺς
ȱ ȱ ἑκάστοτε
ȱ
καθοδηγῇ καὶ
κυβερνῆ-ȱ
ȱ ȱγιὰ νὰ γίνῃ ȱἡ χώρα μας
τες τοῦ νέου ἑλληνικοῦ κράτους,
τόπος ἀναστάσεως, ἑλληνικῶν ἔργων, ἀλληλοβοηθητικῶν κοινοτήτων καὶ κάθε πνευματικῆς καὶ κοινωνικῆς
ȱ
ȱ
ȱ
προόδου. Λόγῳ ὅμως τῶν γνωστῶν συνθηκῶν, κάτω ἀπὸ
τὶς ὁποῖες δημιουργήθηκε τὸ ἑλληνικὸ κράτος, καὶ τῆς
ξενόφρονης νοοτροπίας τῶν πολιτικῶν καὶ λοιπῶν μορφωμένων Ἑλλήνων ἡ πίστη αὐτὴ ἀτόνισε καὶ πολλὲς

ȱ

ȱ

συνέχεια στή σελ. 2

ȱ
ȱ

ȱ
ȱ

ȱ
ȱ

ȱ

ȱ
ȱ
ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ
ȱ ȱ
Ἀδ ύνα τ η ἡ συνε
ργα
σίȱ α
ȱ
ȱ
ȱ

Ἑορτὴ δημιουργίας

H

συνέχεια
ȱ στήȱ σελ.ȱ3

ȱ

ȱ
ȱ

ȱ ȱ
Καὶ
αὐτὸȱ ὄχι ȱ γιὰ προσωπικοὺς
ἀλλὰȱ γιατὶ
ȱ
ȱ
ȱ λόγους
ȱ
ἐκτιμᾶμε
στὸν λαὸ ȱτῆς ȱσυνεργασίας
ȱ ȱπὼς ἡ κοινοποίηση
ȱ
ȱ
δημοκρατικῶν
ȱ ȱ
ȱ καὶȱ πατριωτικῶν
ȱ φορέων
ȱ δημιουργεῖȱ με-ȱ
γαλύτερο
ἀσφαλείας
καὶ προσελκύει
περισσόȱ αἴσθημα
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
τερο τὸ ἐνδιαφέρον
του.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
νὰ ἐπιζητῆται
ἡ
ȱὙπάρχει βεβαίως
ȱ ȱ καὶ
ȱ βαθύτερος λόγος
ȱ
ȱ
ȱ πραγματικοὶ Ἕλληνες καὶ ἀκόλουθοι
συνεργασία,ȱ διότι ὡς
ȱ
ȱ
ȱ ȱ νὰ ἔχωμε στὸν
ȱ νοῦ
ȱ μας
τοῦ Μακρυγιάννη,
πρέπει πάντοτε
ȱ
ȱ τὸ «Εἴμαστε
ȱ στὸ
ȱ ἐμεῖς καὶ
ȱ ὄχι στὸȱ ἐγώ».
καὶ νὰ ἐφαρμόζωμε
ȱ κοινοτικὴ καὶ συλλογικὴ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
Ἄλλωστε, ἡ
πρακτικὴ
διέσωσε
ȱ ȱ
ȱ ȱτὴν Τουρκοκρατία,
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
τὸν Ἑλληνισμὸ
κατὰ
ἐνῶ ἡȱ παραμέȱ της καὶ ἡȱ ἐφαρμογὴ
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σκοπὸς καὶ ȱπροοπτικὴ

Ο

ἱ «ΕΠΑΛΞΕΙΣ» εἶναι ὀρθόδοξη πολιτιστικὴ καὶ μορφωτικὴ κίνηση, ποὺ σκοπὸ ἔχει: α) τὴν βίωση, προάσπιση καὶ διάδοση τῶν ὀρθοδόξων παραδόσεων
καὶ ἐθίμων, β) τὴν ἐν Χριστῷ προαγωγὴ τοῦ προσωπικοῦ
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ȱ
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ȱ
ȱ
ȱ
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ȱ
ȱ
ȱ καλλιέργεια
ȱ
ȱ τῶν νέων.
ȱ

ȱ

ȱ

συνέχεια
ȱ στήȱ σελ.ȱ 3

̕ΉΏϟΈ΅ȱȱȱŘ

̏ΉΘΓΛΎχȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΎχȱΔΓΏΘΉϟ΅
Χριστὸς
Ἀνέστη, τολμᾶτε
συνέχεια ἀπὸ τὴ σελ. 1

̕ΙΑνΛΉ΅ȱΦΔϲȱΘχȱΗΉΏǯȱŗ

φορές, φανερὰ ἢ κρυφά, καταδιώχθηκε, μὲ τὰ γνωστὰ
θλιβερὰ σ’ ὅλους τοὺς τομεῖς ἀποτελέσματα, μὲ ἀποΎΉȱΑΤȱΎ΅Θ΅ΗΘφΗϙȱΘΓϿΖȱπΕ·ΣΘΉΖȱΐΉΘϱΛΓΙΖȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΓϿΖȱ
κορύφωση τὴν παντοειδῆ κρίση τῶν ἡμερῶν μας.
ΘЗΑȱΐνΗΝΑȱΔ΅Ε΅·Ν·ϛΖȱΎ΅ϠȱΗΙΐΐΉΘϱΛΓΙΖȱΘЗΑȱΎΉΕΈЗΑǯȱ
Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι, καὶ ὅσοι διατηροῦμε αὐτὴν τὴν
̳ΔΉΈφǰȱϵΐΝΖǰȱΦΕΑφΌΎΉȱόȱΐκΏΏΓΑȱπΑ΅ΑΘЏΌΎΉȱ
πίστη
στὸν Ἀναστάντα Κύριο, φαίνεται δὲν τὴν διατηΔΕϲΖȱΘχΑȱ΅ϢΘϟ΅ȱΘϛΖȱΎΓΑΝΑΎϱΘΘΓΖǰȱΔΓϿȱΉϨΑ΅ȱϳȱ̇ροῦμε μὲ ζέση καὶ μὲ συνέπεια, γι’ αὐτὸ καὶ δὲν τολμᾶμε
ΐΓΙΕ·ϲΖȱΎ΅ϠȱϳȱΔΕΝΘΉΕ·ΣΘΖȱΘϛΖȱΎΓΑΝΑϟ΅Ζȱ̋ΉΓІȱΎ΅Ϡȱ
νὰ ἀγωνιστοῦμε ὅλοι μαζὶ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν
ΦΑΌΕЏΔΝΑȱΎ΅ϠȱΦΑΌΕЏΔΝΑȱΐΉΘ΅ΒϾȱΘΝΑǰȱϷΛȱΥΔΏЗΖȱΈξΑȱ
ὀρδῶν τῶν ἐκμεταλλευτικῶν ὀργάνων, τῶν τοποτηώΕΉȱΘχΑȱΦΈΎϟ΅ȱΎ΅ϠȱΘχΑȱΦΑΗϱΘΘ΅ȱΐΉΘ΅ΒϿȱΘЗΑȱΐΉΏЗΑȱ
ρητῶν τῶν ξένων συμφερόντων καὶ τῶν συνεργατῶν
ΘЗΑȱΛΝΕЗΑǰȱϵΔΓΙȱπΔΎΕΣΘΗΉǰȱΦΏΏΤȱΎ΅ϠȱπΔ΅ϾΒΗΉȱΘχΑȱ
τῶν ξένων καὶ ντόπιων καιροσκόπων καὶ κερδοσκόπων.
ΦΈΎϟ΅ǰȱΦΑΘΎ΅ΌΗΘЗΑȱΘΓϿΖȱπΔΐνΕΓΙΖȱΎΉΚ΅Ώ΅ΓΎΕΣΓι’ αὐτὸ καὶ οἱ προσπάθειες τῶν Ἐπάλξεων καὶ
ΘΉΖȱΐξȱΘϲȱΔ΅ΑΘΓΈϾΑ΅ΐΓȱΎ΅Ϡȱ΅ЁΘ΅ΕΛΎϲȱΎΓΐΐΓΙΑΗΘΎϲȬ
ἄλλων ἀγωνιζομένων ὁμάδων καὶ προσώπων δὲν βρίΗΓΗ΅ΏΗΘΎϲȱΎϱΐΐ΅ǯȱ
σκουν ἀνταπόκριση οὔτε στοὺς μορφωμένους κύκλους
̷ΘΗǰȱΗΘϠΖȱψΐνΕΉΖȱΐ΅ΖȱπΔΎΕ΅ΘΉϧȱΗΛΉΈϲΑȱΗȂȱϵΏΓΑȱΘϲΑȱ
οὔτε
στὸν ἁπλὸ λαό, ὁ ὁποῖος ἐπηρεαζόμενος ἀπὸ τὰ
μέσα ἐνημερώσεως και τὶς ὑποσχέσεις τῶν πολιτικῶν
ΎϱΗΐΓȱψȱΦΔΣΑΌΕΝΔȱΦΈΎϟ΅ǰȱψȱΦΑΌΕΝΔΓΚΣ·ΓΖȱΦΑΗϱκαταντάει συνεχῶς πιὸ ἄβουλος καὶ πιὸ ἄτολμος.
ΘΘ΅ȱΎ΅ϠȱψȱΌΑΗ·ΉΑχΖȱπΎΐΉΘΣΏΏΉΙΗȱΦΑΌΕЏΔΓΙȱΦΔϲȱ
Ἔτσι, λοιπόν, ποὺ ἔχει διαμορφωθῆ ἡ κοινωνικοποΩΑΌΕΝΔΓȱΎ΅ϠȱΏ΅ЗΑȱΦΔϲȱΏ΅ΓϾΖǯȱ̈ϨΑ΅ȱΏΓΔϲΑȱΎ΅ΕϲΖȱΑΤȱ
λιτικὴ
κατάσταση στὴν χώρα μας καὶ γενικῶς σὲ ὅλες
π·Ύ΅Θ΅ΏΉϟΜΝΐΉȱБΖȱΔΕϱΗΝΔ΅ȱΎ΅ϠȱБΖȱΎΓΑΝΑϟΉΖȱΎΣΌΉȱ
τὶς
χῶρες,
δὲν εἶναι μόνον δύσκολο νὰ τολμήσῃ κάποιος
ΦΔΣΑΌΕΝΔΓǰȱΩΈΎΓȱΎ΅ϠȱπΎΐΉΘ΅ΏΏΉΙΘΎϲȱΎΓΑΝΑΎΓȬ
νὰ
κάνῃ
κάτι,
ἀλλὰ εἶναι καὶ ἀκατόρθωτο νὰ τολμήσῃ
ΓΎΓΑΓΐΎϲȱΗϾΗΘΐ΅ȱΎ΅ϠȱΑΤȱπΚ΅ΕΐϱΗΝΐΉȱΘχΑȱΉЁ΅··Ήκάποιος
νὰ
σκεφτῇ
κἄν γιὰ κάποια δράση. Ὅσοι πάλι
ΏΎχȱΔΕ΅ΎΘΎφǰȱΘχΑȱΐΉΘΓΛΎχȱΈΏ΅ΈχȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΎχȱΔΓτολμοῦν νὰ κάνουν κάτι, τὸ ἐπιχειροῦν χωρὶς περίσκεψη
ΏΘΉϟ΅ǰȱΔΕΣ·ΐ΅ȱΘϲȱϳΔΓϧΓȱώΘ΅ΑȱΎΓΑχȱΔΕ΅ΎΘΎχȱΗΘΓϿΖȱΜ΅καὶ σύνεση καὶ χωρὶς συνεργασία μὲ ἄλλους ἀδελφούς,
ΕΣΈΉΖȱΘϛΖȱ̆ΉΑΑΗ΅ΕνΘǰȱΘΓϿΖȱΎ΅ΘϱΔΑȱΈΏ΅Έχȱΐ΅ΌΘξΖȱ
γι’
αὐτὸ καὶ δοκιμάζουν τὴν πικρία τῆς ἀποτυχίας.
Ύ΅ϠȱΦΔΓΗΘϱΏΓΙΖȱΘΓІȱ̍ΙΕϟΓΙǯȱ
Ἡ ἀτολμία δηλαδὴ καὶ ἡ ἀσύνετη παρατολμία εἶναι
͟ȱΎΣΌΉȱΜ΅ΕΤΖȱΈξΑȱΜΣΕΉΙΉȱΐϱΑΓΖȱΘΓΙȱΎ΅ϠȱΈξΑȱΔΝξένες ἀπὸ τὴν ζεστὴ πίστη στὸν Ἀναστάντα Κύριο. Οἱ
ΏΓІΗΉȱΐϱΑΓΖȱΘΓΙȱΘχΑȱΜ΅ΕΣȱΘΓΙǰȱΈξΑȱΉϨΛ΅ΑȱΈΏ΅ΈχȱΦΘΓΜυροφόρες δὲν πῆγαν μία μία στὸν τάφο ἀλλὰ ὅλες
ΐΓΎΕ΅ΘΎϲȱΗϾΗΘΐ΅ǯȱ̇ξΑȱΉϨΛ΅ΑȱϵΐΝΖȱΓЄΘΉȱΎΉΚ΅Ώ΅Γμαζί. Καὶ οἱ μαθητὲς δὲν περίμεναν χωριστὰ ὁ καθένας
ΎΕ΅ΘΎϲȱΗϾΗΘΐ΅ǰȱΈΏ΅ΈφȱΈξΑȱώΘ΅ΑȱρΑ΅ΖȱΦΔϲȱ΅ЁΘΓϿΖȱ
τὴν ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀλλὰ «ὁμοθυμαΩΕΛΓΑΘ΅ΖȱΎ΅ϠȱΉϨΛΉȱΘΓϿΖȱΩΏΏΓΙΖȱπΕ·ΣΘΉΖǰȱΦΏΏΤȱΜΣΕΉΙδόν» (μὲ μιὰ ψυχή), γι’ αὐτὸ καὶ εὐλογήθηκαν καὶ ἐνι΅ΑȱϵΏΓȱΐ΅ΊϟǰȱρΑΝΑ΅ΑȱΘχΑȱΜ΅ΕΣȱΘΓΙΖǰȱΘχΑȱΔΝΏΓІΗ΅Αȱ
σχύθηκαν, γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ τολμήσουν τὰ πάντα.
Ύ΅ϠȱΐΓΕΣΊΓΑΘ΅ΑȱΘΤȱΎνΕΈǰȱГΗΘΉȱΑΤȱΐχΑȱΐΉϟΑϙȱΛΝΕϠΖȱ
Ἑπομένως, ψάλλοντες καὶ φέτος τὸ «Χριστός ἈνέΜΝΐϠȱΎ΅ϠȱπΎΉϧΑΓΖȱϳȱΜ΅ΕΣΖǰȱΔΓϾǰȱπΑЗȱΎΓΙΕΣΗΌΎΉǰȱΈξΑȱ
στη» καὶ πανηγυρίζοντες τὸ γεγονὸς ὅτι «τὰ πάντα πεΐΔϱΕΉΗΉȱΑΤȱΔΣΗϙȱΜΣΕ΅ǯȱ̒ϡȱΜ΅ΕΣΈΉΖȱΘϛΖȱ̆ΉΑΑΗ΅ΕξΘȱ
πλήρωται φωτός», ἂς ἀφήσωμεν τὸ ἀναστάσιμο αὐτὸ
ώΗ΅ΑȱΐΉΘ΅ΒϾȱΘΝΑȱΐνΘΓΛΓȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΓϟǯ
φῶς νὰ φωτίζῃ τὸν νοῦ μας, νὰ θερμάνῃ τὴν καρδιά
μας̖χΑȱΦΏφΌΉ΅ȱ΅ЁΘχȱΌΤȱΈ΅ΔΗΘЏΗϙȱΉЄΎΓΏ΅ȱΎΣΔΓΓΖǰȱ
καὶ νὰ ἐνισχύσῃ τὴν θέλησή μας. Ἔτσι, βιοῦντες
ϵΘ΅ΑȱΐΉΏΉΘφΗϙȱΎ΅ΏΤȱΘχΑȱΈφ·ΗȱΘϛΖȱπΎΏΓ·ϛΖȱΘЗΑȱΔΕЏτὴν σταυροαναστάσιμη ζωὴ καὶ πολιτεία τοῦ ἈναστάνΘΝΑȱΐ΅ΌΘЗΑȱΔΓϿȱΉЀΕϟΗΎΉΘ΅ȱΗΘϲȱΎ΅ΘΤȱ̎ΓΙΎκΑȱ̈Ё΅·τος καὶ τοὺς πάντες ἀνασταίνοντας μεγάλου Βασιλέως
·νΏΓȱǻΎΉΚǯȱ̈ȂȱŗȬŗŗǼȱΎ΅ϠȱΦΑ΅··ΑЏΗΎΉΘ΅ȱΗΘχΑȱ̳ΎΎΏκαὶ νικητοῦ τοῦ θανάτου Σωτῆρος Χριστοῦ, θὰ κατορθώσωμε, παρὰ τὶς τόσες ἀντίξοες συνθῆκες, νὰ τολμήΗϟ΅ȱΘχΑȱ̍ΙΕ΅ΎχȱΔΕϲΖȱΘϲȱΘνΏΓΖȱ̕ΉΔΘΉΐΆΕϟΓΙǯȱ̳ΎΉϧǰȱϳȱ
σωμε καὶ τὸν προσωπικὸ ἀγῶνα νὰ συνεχίσωμε καὶ νὰ
ΦΑ΅·ΑЏΗΘΖȱΌΤȱπΎΔΏ΅·ϜȱΦΔϲȱΘχȱΗΘΣΗȱΘΓІȱ̓νΘΕΓΙȱϳȱ
βελτιώσωμε καὶ τὸν κοινωνικὸ ἀγῶνα γιὰ γενικὴ κάϳΔΓϧΓΖǰȱϵΘ΅ΑȱΉϨΈΉȱϵΘȱΘϲȱΔΏΓϧΓȱΘΓΙȱ·νΐΗΉȱΦΔϲȱΜΣΕ΅ǰȱ
θαρση, γιὰ καθολικὴ ἀπελευθέρωση καὶ γιὰ κοινὴ πρόΈξΑȱσΚΙ·ΉȱΐϱΑΓΖȱΘΓΙȱΑΤȱΔΣϙȱΑΤȱΘΤȱΔΓΙΏφΗϙǰȱ·ΤȱΑΤȱ
οδο καὶ σωτηρία νικηφόρα νὰ διεξάγωμε.
ΎΉΕΈϟΗϙȱΔΉΕΗΗϱΘΉΕ΅ȱΦΔϲȱΘΓϿΖȱΩΏΏΓΙΖǰȱϵΔΝΖȱΌΤȱσΎ΅Μὴν ξεχνᾶτε, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες, ὅτι τὸ κακὸ
Α΅ΑȱΓϡȱΗϾ·ΛΕΓΑΓϟȱΐ΅ΖȱπΔΛΉΕΐ΅ΘϟΉΖǰȱΦΏΏΤȱΚЏΑ΅ΒΉȱ
δὲν εἶναι ἀήττητο ἀλλὰ γίνεται δυνατό, λόγῳ τῆς δικῆς
Ύ΅ϠȱΘΓϿΖȱΩΏΏΓΙΖȱΜ΅ΕΣΈΉΖǰȱΓϡȱϳΔΓϧΓȱώΗ΅ΑȱΐνΘΓΛΓȱΎ΅Ϡȱ
μας ἀτολμίας, παρατολμίας καὶ πρὸ παντὸς ὀλιγοπιΎΓΑΝΑΓϠȱΐξȱΘϲΑȱ̓νΘΕΓǰȱ·ΤȱΑΤȱπΔΝΚΉΏΌΓІΑȱΎ΅Ϡȱ΅ЁΘΓϠȱ
στίας.
Ὅσοι, λοιπόν, αἰσθανόμαστε λύπη ἀλλὰ καὶ
ΦΔϲȱΘχΑȱΐΉ·ΣΏȱΜ΅ΕΣǯȱ̐Τȱ·΅Θϟȱϳȱ̍ϾΕΓΖȱΐ΅ΖȱπΒνΏΉΒΉȱ
ντροπὴ
γιὰ τὸ κατάντημα αὐτὸ ἡμῶν τῶν Νεοελλήνων,
΅ЁΘΓϿΖȱΘΓϿΖȱΥΔΏΓϿΖȱΦΑΌΕЏΔΓΙΖȱ·Τȱΐ΅ΌΘξΖȱ̖ΓΙȱΎ΅Ϡȱ
δὲν
θέλομε
νὰ παραμείνωμε μόνον στὰ κλαψουρίσματα,
ΦΔΓΗΘϱΏΓΙΖȱ̖ΓΙǰȱ·΅ΘϟǰȱπΎΘϲΖȱΘЗΑȱΩΏΏΝΑǰȱώΗ΅ΑȱΔΕΓΉστὴν γκρίνια, στὶς κατάρες καὶ στὶς ἀνώφελες φοβέρες.
ΘΓΐ΅ΗΐνΑΓȱΑΤȱΈΉΛΌΓІΑȱΘχΑȱΎ΅ΑχȱΎ΅ϠȱΎΓΑχȱ̅΅ΗΏΉϟ΅ȱ
Ἂς παρακαλέσωμε, λοιπόν, τὸν Ἀναστάντα Κύριο
̖ΓΙǯȱ̄ЁΘϲȱΩΏΏΝΗΘΉȱΚΣΑΎΉȱΎ΅ϠȱΗΘχΑȱϴΕ·ΣΑΝΗȱΘϛΖȱ
νὰ ἀναστήσῃ τὴν νεκρωμένη μας θέληση καὶ μὲ τὴν
ΔΕЏΘΖȱπΎΎΏΗ΅ΗΘΎϛΖȱΎΓΑϱΘΘΓΖǰȱϵΔΓΙȱȍώΗ΅ΑȱΧΔ΅χάρη Του νὰ τολμήσωμε ἐπιτέλους νὰ ἐμποδίσωμε τοὺς
ΑΘ΅ȱ΅ЁΘΓϧΖȱΎΓΑΣȎǯ
κερδοσκόπους
καὶ καιροσκόπους νὰ λεηλατοῦν τὴν χώ̴ΔΓΐνΑΝΖǰȱ·ΤȱΑΤȱΈϜȱϳȱΘϱΔΓΖȱΐ΅ΖȱΎ΅ΏϾΘΉΕΉΖȱΐνΕΉΖǰȱ
ρα
μας,
νὰ
δηλητηριάζουν
τὰ παιδιά μας καὶ νὰ ῥημάΑΤȱ·ΑΝΕϟΗϙȱψȱΛЏΕ΅ȱΐ΅ΖȱΎΣΔΓ΅ȱΉЁΐΉΕϟ΅ȱΎ΅Ϡȱ·ΤȱΑΤȱΊφζουν
τὰ
πάντα.
Εἶναι
καιρὸς
νὰ τολμήσωμε ὅλοι μαζὶ
ΗΝΐΉȱϵΏΓȱΐξȱΎΓΑΝΑΎχȱΉϢΕφΑȱΎ΅ϠȱΔΕϱΓΈΓǰȱΔΕνΔΉȱΑΤȱ
τὴν
ἀλλαγὴ
καὶ
τὴν
βελτίωση
τοῦ μορφωτικοῦ, πολιτι·ϟΑΝΐΉȱϵΏΓȱΐνΘΓΛΓȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΓϠȱΗξȱϵΏ΅ǯȱ̍ΓΑΝΑΓϠȱΎ΅Ϡȱ
κοῦ,
κοινωνικοῦ
καὶ
οἰκονομικοῦ
ὁρίζοντος τῆς πατρίΗΘχȱΏϾΔȱΎ΅ϠȱΗΘχȱΛ΅ΕΤȱΎ΅ϠȱΗΘΤȱΐνΗ΅ȱΔ΅Ε΅·Ν·ϛΖȱΎ΅Ϡȱ
δος
μας
πρὸς
δόξα
Θεοῦ
καὶ
σωτηρία
τοῦ λαοῦ του.
ΗΘχΑȱπΕ·΅Ηϟ΅ȱΦΏΏΤȱΎ΅ϠȱΗΘχΑȱΦΔϱΏ΅ΙΗȱΘЗΑȱΦ·΅ΌЗΑǯȱ
Β. Τσούπρας
ͣΗΓȱΎ΅ϠȱΪΑȱΚ΅ϟΑΉΘ΅ȱ΅ЁΘϲȱΈϾΗΎΓΏΓȱΎ΅ϠȱΦΎ΅ΘϱΕΌΝΘΓǰȱ
ϴΚΉϟΏΓΐΉȱΑΤȱΘϲȱπΚ΅ΕΐϱΗΝΐΉǰȱ·΅ΘϠȱ΅ЁΘϲȱΉϨΑ΅ȱϳȱοΏΏΑΓΓΕΌϱΈΓΒΓΖȱΘΕϱΔΓΖȱΊΝϛΖȱΎ΅ϠȱΔΓΏΘΉϟ΅ΖȱΎ΅ϠȱΈϱΘȱ΅ЁΘϲΖȱ
ϳȱΈΕϱΐΓΖȱΌΤȱΐκΖȱϳΈ·φΗϙȱΗΘχΑȱΔΕϱΓΈΓǯȱ
̽ȱΉЁΌϾΑȱΆ΅Ε΅ϟΑΉȱϵΏΓΙΖȱΐ΅Ζǰȱ·Ȃȱ΅ЁΘϲȱΎ΅Ϡȱ·Εφ·ΓΕ΅ȱ
ΔΕνΔΉȱΑΤȱΦΏΏΣΒΝΐΉȱΑΓΓΘΕΓΔϟ΅ǰȱΑΤȱ·ϟΑΝΐΉȱΔϲȱΎΓΑΝΑΎΓϠȱΎ΅ϠȱΔϲȱΗΙΑΉΕ·΅ΘΎΓϠȱΎ΅ϠȱϵΏΓȱΐ΅ΊϠȱΑΤȱΗΎΉΚΘΓІΐΉȱ
ΘϟȱΐΔΓΕΓІΐΉȱΦΔϲȱΎΓΑΓІȱΑΤȱΎΣΑΝΐΉȱ·ΤȱΘϲȱΎΓΑϲȱΎ΅Ώϲȱ
Ύ΅ϠȱΘχΑȱΎΓΑχȱΗΝΘΕϟ΅ǯ

Συνάντηση καὶ ἕνωση Ἑλληνισμοῦ καὶ Ὀρθοδοξίας (Μέρος γ’)

şŖȱΛΕϱΑ΅ȱ΅ΔϱȱΘȱ̏ΎΕ΅Η΅ΘΎφȱΎ΅Θ΅ΗΘΕΓΚφȱ
π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ, ὁμ. Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
Ἡ κοινωνική ἀντίληψη τῆς ἀλήθειας.
Οὐσιαστικό γνώρισμα τῆς ἑλληνικῆς
σκέψης
ΗΘΓȱȍ̈ΑΓΕϟ΅ȱΉΑȱΈΕΣΗΉǯǯǯȎ
Ὁ Ἕλληνας, παρὰ τὶς ἀτομοκρατικές του τάσεις, δὲν
εἶναι ἡ ζήτησις τῆς ἀλήθειας.

χάνει τὸν κοινωνικό του χαρακτήρα, ὄχι μόνον ὡς θέληΣ’ αὐτὴν τὴν φράση συγκεφαλαιώνει ὅλη τὴν Ἑλληση κοινωνίας (ἐπικοινωνίας) μὲ τὸν συνάνθρωπο (πρβλ.
νικὴ φιλοσοφία ὁ Ἀθηναῖος Κλήμης Ἀλεξανδρεύς ̕ΉΕΣȱΉΎΈΏЏΗΉΝΑȱνΛΓΙΑȱΔΕΓ·Ε΅ΐΐ΅ΘΗΌΉϟȱΗΘΓȱ
το ἑλληνικότατο «συμπόσιο» ἢ τὸ χριστιανικὸ πανηγύρι),
(+235μ.Χ), γιὰ νὰ συμπληρώσῃ ὅτι «Ἀλήθεια» εἶναι Αὐτός,ΔΏ΅ϟΗΓȱΘΓΙȱΔΕΓ·ΕΣΐΐ΅ΘΓΖȱȍ̈ΑΓΕϟ΅ȱΉΑȱΈΕΣΗΉǯǯǯȎȱΘΓΙȱ
ἀλλὰ καὶ ὡς ἀνάγκη ἐμπειρικῆς «μετοχῆς» στὴν πραγπού εἶπε γιὰ τον ἑαυτό Του ὅτι εἶναι ἡ Ἀλήθεια (Ἰωάν. 14,̌ΉΕΓϾȱ̐΅ΓϾȱ̈Ι΅··ΉΏΗΘΕϟ΅Ζȱ̓ΉΕ΅ЏΖǯȱ
ματικότητα. Ἔτσι, ἀπὸ τὸν σοφὸ Ἡράκλειτο, ποὺ διακή6), ὁ Χριστός «Αὐτοαλήθεια». Ἡ παράσταση Ἑλλήνων ̕Ι·ΎΉΎΕΐνΑ΅Ǳ
ἀρχαίων φιλοσόφων (Ἡρακλείτου, Θαλῆ, Πλάτωνος ρυττε ὅτι «ὅταν μοιραζόμαστε τὰ πράγματα μὲ τοὺς
ἄλλους, τότε ζοῦμε ἀληθινά», μπόρεσε ὁ Ἕλληνας ὡς
κ.λπ.) στοὺς νάρθηκες τῶν χριστιανικῶν ἐκκλησιῶν στὴν ̓νΐΔΘȱŚȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŞǯŖŖȱΐǯΐǯȱȱ
Χριστιανὸς νὰ βιώσῃ τὴν ἀνάγκη «κοινωνίας» (κοινῆς
Ρωμανία (Βυζάντιο) εἶναι ἡ χριστιανικὴ καταξίωση αὐτῆς ̓ΕΓΆΓΏφȱΘΖȱΘ΅Αϟ΅Ζȱȍơ̇̄̇̌̆̏̒̕ȎȱǻΈΣΕΎΉ΅ȱşŖЮǼ
τῆς ἀναζήτησης («ὡς προειπόντες τὴν ἔλευσιν Χριστοῦ»). ȱμετοχῆς) στὰ ἀγαθὰ (ὑπέρβαση τοῦ ἀτομικισμοῦ). Ποτὲ
ὁ Ἑλληνισμὸς δὲν θὰ ἔφθανε στὴν παραδοχὴ κοινωΔίκαια ὁ π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ συνήθιζε νὰ λέγει, ὅτι ̓΅Ε΅ΗΎΉΙφȱśȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯȱ
νικῶν
συστημάτων ποὺ πηγάζουν ἀπὸ τὸ ὑλοκρατικὸ
«δὲν μποροῦμε νὰ γίνουμε χριστιανοί, ἐὰν δὲν γίνουμε ΑφΐΉΖȱ΅ΔϱȱΘȱ̕ΐϾΕΑȱΐνΗ΅ȱ΅ΔϱȱΈ·φΗΉΖǯȱ
φρόνημα
(καπιταλισμός, σοσιαλισμός, μαρξισμός κουμΉϟΐΉΑ΅ȱΈ΅ΆΣΊΓΙΑȱȱΎǯȱ΅Εϟ΅ȱ΅Ε΅ΘΊΓΔΓϾΏΓΙȱΎ΅ȱΓȱ
πρῶτα Ἕλληνες», ὑπογραμμίζοντας ἔτσι αὐτὴν τὴν ἀρετὴ
μουνισμός),
ἐὰν δὲν εἰσάγονταν στανικὰ στὴ ζωή του.
τοῦ Ἑλληνισμοῦ (πρβλ. Α’ Κορ. 1, 22), τὴ ζήτηση τῆς Ἀλή-Ύǯȱ̆ЏΕ·ΓΖȱΔΣΕΏ΅Ζǯȱ̕ΙΑΓΈΉϾΉȱΗΘΓȱΎ΅ΑΓΑΣΎȱΓȱΎǯȱ̕ΘνἩ
«νόθα
ἀστικοποίηση»,
κατὰ τὸν καθηγητὴ Β. Φίλια,
θειας. Εἶναι δὲ λόγος τοῦ Χριστοῦ ὅτι «ὁ ζητῶν εὑρίσκει»Κ΅ΑΓΖȱ̇ΓΕΐΔ΅ΕΣΎΖ
καὶ
ἡ
«νόθα
σοσιαλιστικοποίηση»
τῆς ἑλληνικῆς πραγ(Ματθ.ȱ 7, 8).
ματικότητας
βεβαιώνει
τὸ
ἀμετάβλητο
τῆς ἑλληνικῆς συ̕ΣΆΆ΅ΘΓȱŜȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯȱ
νείδησης στὴν «κοινωνικότητά» της.
ȍ
ȱΎΕ΅Η΅ΘΎφȱ
΅Θ΅ΗΘΕΓΚφȎȱǻΈΣΕΎΉ΅ȱşŖЮǼȱΔϱȱΘΑȱΘΏΉΓΔΘΎφȱΉΎΐΔΓΐΔφȱΘΓΙȱΕφΗΘΓΙȱ΅ΗΏϱΔΓΙΒασικό γνώρισμα τῆς αὐθεντικῆς Ἑλληνικότητας
ΏΓΙǰȱȍ
εἶναιȱΐΛ΅ΑφȱΘΓΙȱΛΕϱΑΓΙȎǯ
ἡ κατανόηση τῶν ὁρίων τοῦ λόγου.
Ἡ προσληπτική καὶ μετασκευαστική δύναμη.
ȱ ὁ Ἑλληνισμὸς δὲν γνώρισε τὴν δυτικοευρωΠοτὲ
Ὁ
Ἕλληνας, καὶ ὡς ἀρχαῖος καὶ ὡς Χριστιανός, καταΙΕ΅ΎφȱŝȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯ
παϊκὴ νοησιαρχία.
Γι’ αὐτὸ καὶ στὸν Ἑλληνισμὸ δὲν φάσκει στὴν ἑτερότητα τοῦ ἄλλου, δεν ἀπορρίπτει κανέȍ̕ΐϾΕΑǱȱ ȱΔΕΝΘΓΔΓΏΘΉϟ΅ȱΘΖȱΑ΅ΘΓΏφΖȎȱ
αὐτοθεοποιήθηκε
ἡ ἀνθρώπινη διάνοια (ἡ λογικὴ /rai- ναν. Παραλαμβάνει γι’ αὐτὸ ἀπὸ κάθε λαὸ ὅ,τι μπορεῖ νὰ
θεοποιηθεῖ στὴ Γαλλικὴ ἐπανάσταση). Ὁ Ἕλλη- αὐξήσει τὴν δική του πνευματικὴ περιουσία. Τὰ ὁποιοδήson θὰΑφΐΉΖȱ΅ΔϱȱΘȱ̕ΐϾΕΑȱΐνΗ΅ȱ΅ΔϱȱΗΔΣΑ΅ȱΎ΅ΕΘȬΔΓΗΘΣΏǯ
ΉΑΘΕΎϱΖȱΓΐΏΘφΖȱΓȱΎǯȱ̎ΓΙΎΣΖȱΕΗΘΓΈΓϾΏΓΙǰȱ̕ΙΏΏΓ·ν΅ΖȱΘΓΙȱΙΏΎΓϾǯ
νας γνωρίζει
τὰ ὅρια τοῦ ἀνθρώπινου λόγου καὶ γι’ ποτε ὅμως δάνεια τά ἐπιλέγει, ἀναζητώντας ὁμοούσια
Ε·ΣΑΝΗǱȱ̕ϾΑΈΉΗΐΓΖȱΔΗΘΐϱΑΝΑȱ̓ΉΕ΅ЏΖǯ
αὐτὸ καταδικάζει τὴν ἀνθρώπινη ἀπολυτότητα ὡς στοιχεῖα τῆς ταυτότητάς του, πού γι’ αὐτὸ δὲν τὴν ἀλλοιȱ
«ὕβριν» (τραγωδία). Ἔτσι, θὰ προχωρήσει ὁ Ἑλλη- ώνουν. Γι’ αὐτὸ πιστεύουμε ὅτι ὁ Ἕλληνας στὸ βάθος δὲν
̇ΉΙΘνΕ΅ȱŞȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯȱ
νισμὸς μὲ μιὰ ὑπέροχη αὐθυπέρβαση στὴν αὐθυπότα- ἀλλάζει καὶ γι’ αὐτὸ δὲν χάνεται. Ὅ, τι προσλάβει ὁ ἝλλἠΕΓΆΓΏφȱΘΓΙȱΑΘΓΎΙΐ΅ΑΘνΕȱȍȱΐΉ·ΣΏΓΖȱΒΉΕΊΝΐϱΖȎȱǻΈΣΕΎΉ΅ȱŜŖЮǼ
ξή του στὸν Ἄκτιστο Τριαδικὸ Θεὸ καὶ στὴν διάκριση νας ἀπὸ τοὺς ἄλλους τὸ «μετασκευάζει», τὸ προσαρμόζει
ȱ
τῆς «Θείας γνώσης» (τοῦ Ἄκτιστου) ἀπὸ τὴ γνώση τοῦ στὸ δικό του καὶ τὸ μεταμορφώνει, σύμφωνα μὲ τὸ δικό
ΕϟΘȱşȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯȱ
κτιστοῦ (ἀνθρώπινη γνώση–σοφία). Ἔτσι, διαφορο- του. Εἶναι γνωστὴ ἡ σχετικὴ διατύπωση τοῦ Πλάτωνος
ȱȍΓΙΗΎφȱ̕ΙΑΘΕΓΚΣȎȱΎ΅ȱΓȱΉΎΈϱΗΉΖȱȍơ̇̄̓̎ȎȱΔ΅ΕΓΙΗΣΊΓΙΑȱνΑ΅ȱΓΈΓΔΓΕΎϱȱ΅ΚΉΕΝΐνΑΓȱΗΘΓȱΐ΅Εποιεῖται ριζικὰ ἡ θεία γνώση ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη– στὴν Ἐπινομίδα του: «ὅ τιπερ Ἕλληνες βαρβάρων (τῶν
ΘϾΕΓȱΎ΅ȱΘȱΐ΅ΕΘΙΕϟ΅ȱΘΖȱΎΕ΅ΗΣΘΗΗ΅ΖȱΐΣΑ΅ΖǯȱȍΓȱΒ΅Α΅ΊΝΑΘΣΑΉΐ΅ȱΘΖȱΔΎΕ΅ΐνΑΖȱΐΑφΐΖȎǯ
κτιστὴ γνώση (ἐπιστήμη) καὶ ἀποσαφηνίζεται ἡ οὐσία μὴ Ἑλλήνων) λάβωσι, κάλλιον τοῦτο εἰς τέλος ἀπεργάΉΑΘΕΎφȱΓΐΏφΘΕ΅ȱȱ ΅Ό·φΘΕ΅ȱ̓΅ΑȦΐϟΓΙȱΎǯȱΝφȱ̆ΎΉΑΣΎΓΙǯȱȱ̋΅ȱ·ϟΑΉȱΔ΅ΕΓΙΗϟ΅ΗȱΓΔΘΎΓ΅ΎΓΙΗΘΎΓϾȱ
τοῦΙΏΎΓϾȱ΅ΔϱȱΘȱΎΕ΅Η΅ΘΎφȱ
Χριστιανισμοῦ ὡς ζήτησης, κατά
πρῶτο καὶ κύριο ζονται». Αὐτὸς εἶναι ̕ȎȱΐΉȱΎΕ΅ΗΣΘΎ΅ȱΘΕ΅·ΓϾΈ΅ǯ
ὁ δυναμισμὸς τῆς Ἑλληνικότητας σ’
΅Θ΅ΗΘΕΓΚφǯȱ̕ΙΐΐΉΘνΛΉȱȱΛΓΕΝΈϟ΅ȱȍ̓̎̑
λόγο, τῆς
θείας
σοφίας,
τῆς
ἄκτιστης
χάρης
(θεώσεως) ὅλους τοὺς αἰῶνες, ἡ ἀναγνώριση ὅμως τῆς ἀξίας τοῦ
ȱ
ἄλλου εἶναι τὸ θεμέλιο τῆς ἑλληνοχριστιανικῆς ἀρετῆς.
ὡς αἰώνιου
προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου.
̕ΣΆΆ΅ΘΓȱŗřȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯȱ

̕ΘΓΙΖȱΐΓΙΗΎΓϾΖȱΈΕϱΐΓΙΖȱΘΖȱΎΕΣΖȱΗϟ΅ΖȱΐΣΈ΅ȱΑνΝΑȱΌ΅ȱΔ΅ΕΓΙΗΣΗΉȱΎΕ΅ΗΣΘΎΓΙΖȱΗΎΓΔΓϾΖȱ
Ἡ κρίση συμπαρασύρει τὴν οἰκογένεια
Ύ΅ȱΘΕ΅·ΓϾΈ΅ǯȱ
συνέχεια ἀπὸ
τὴ σελ. 1
ȱΛΓΕΉΙΘΎφȱΓΐΣΈ΅ȱȍ̕Θ΅ΙΕ΅ΉΘϱΖȎȱΌ΅ȱΔ΅ΕΓΙΗΣΗΉȱΔ΅Ε΅ΈΓΗ΅ΎΓϾΖȱΛΓΕΓϾΖȱ΅ΔϱȱΘȱΎΕ΅Ηϟ΅ȱΎ΅ȱΘΑȱ
ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου. Αὐτὸ εἶναι κρίση νοήματος τῆς
Κι΅ΔΔ΅ΈΓΎϟ΅ǯȱΓΕΓΈΈΣΗΎ΅ΏΓΖȱΓȱΎǯȱ
ἀκολουθοῦν ἱδρῶτες, ἀγκάθια, τριβόλια,
πόνοι τῆς ζωῆς καὶ κρίση εὐτυχίας τοῦ ἀνθρώπου.
ЏΗΘ΅ΖȱΗ΅ΔΕΓϾΑΖǯ
γένναςȱ κι ἀποστροφὴ τῆς Εὔας στὴν ἐξουσία τοῦ ἄνδρα
Ἔτσι λ.χ. ὑψώθηκε ἀπὸ τὸν Περικλῆ ἡ μεγαλοπρεπὴς
της. Τί̄ΔϱȱΘΑȱ̍ΙΕ΅Ύφȱŝȱ̒ΎΘΝΆΕϟΓΙȱνΝΖȱΎ΅ȱΘΑȱ̍ΙΕ΅ΎφȱŗŚȱ̒ΎΘΝΆΕϟΓΙȱΌ΅ȱΏΉΘΓΙΕ·ΉϟȱΗΉȱ΅ϟΌΓΙΗ΅ȱΘΓΙȱ
ἐδίδαξε αὐτὴ ἡ πρώτη οἰκογένεια στὰ παιδιά της; εἰκόνα τῆς ἀθηναϊκῆς πολιτείας, γιὰ τὴν ὁποία ἔκρινε ὁ
Τὸ ̓ΑΉΙΐ΅ΘΎΓϾȱ̍νΑΘΕΓΙȱ̈̍̋̈̊̕ơ̛̘̖̘̇̄̒̆̔̄̌̐ǰơ̇̄̅̌̅̎̌̐ȱΎ΅ơ̛̗̖̇̄̎̈̍̏̄̐ȱ̄̓̒ȱ̖̊̐ȱ̗̏̔̐̊̕
ἕνα ἦταν ὁ ἀθῷος Ἄβελ, τὸ ἄλλο ὁ φονιὰς Κάϊν. Ἡ στρατηγὸς ὅτι ἀξίζει καὶ ἐπιβάλλεται νὰ πεθαίνουν τὰ
οἰκογένεια σὲ κορύφωση κρίσης: προβλήματα οἰκονομι- παλληκάρια της. Ἡ ἀθηναϊκή πολιτεία ὅμως, ἀφοῦ διέκά, ἠθικά, ὑπαρξιακά. Ὁ θάνατος παρὼν ἤδη. Ὁ Κάϊν τρεξε μιὰ τροχιὰ τριακονταετίας μὲ ἀνήκουστα ἐγκλήεἶχε ἀκόμα τὴν προστασία τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ἔπρεπε κάπου ματα, κατέληξε σὲ μία δραματικὴ πτώση σὲ ὅλα τὰ ἐπίνὰ κρύψῃ τὸ τρέμουλο, ποὺ τὸν κατεῖχε («ἔσει στένων καὶ πεδα. Ἦταν μιὰ κρίση, κρίση ἀπαρηγόρητη μὲ γενικὴ δυτρέμων»), κάπου νὰ κρύψῃ τοὺς στεναγμούς
του.
ЀΔϲȱ̍ǯȱ̆΅ΑΝΘϛǰȱΚΏΓΏϱ·ΓΙȬΗΙ··Ε΅ΚνΝΖ
στυχία, καὶ ψυχική‒πνευματικὴ ἀλλὰ και ὑλική.
Καὶ «ὁ δὲ Κάϊν ἦν οἰκοδομῶν πόλιν». Κι ἔτσι μὲ τὴν πρώἈπ’ αὐτὴν τὴν κρίση δὲν βγῆκαν οἱ Ἀθηναῖοι καὶ οἱ
τη πόλη ἄρχισε ὁ πολιτισμός.
Ὁ πολιτισμὸς εἶναι μία δια- ΆΉΕΑΓІΑȱΓϡȱϡΎ΅ΑϱΘΉΕΓȱΦΏΏΤȱΗϾΐΚΝΑ΅ȱΐξȱΘχΑȱΎΕϟΗȱΘЗΑȱ
̏νΕΓΖȱ̄Ȃ
ἄλλοι Ἕλληνες οὔτε μὲ τοὺς θριάμβους τοῦ Μεγάλου
χρονικὴ
παγκόσμια κρίση. Εἶναι μιὰ ὑποκατάσταση τοῦ ΔΉΕΗΗΓΘνΕΝΑǯ
̸Α΅ȱ̴ΏΏΑϱΔΓΙΏΓȱΘϛΖȱΦΕΛ΅ϟ΅ΖȱπΔΓΛϛΖǰȱϵΘ΅ΑȱσΆ·΅Ἀλεξάνδρου. Συνεχίστηκε βαρύτερα μὲ τοὺς Ρωμαίους.
Παραδείσου.
Ὁ Ἀδὰμ ἐγκαταστάθηκε κατέναντι τοῦ ΠαΑΉȱΗΘχΑȱΊΝφǰȱΉϨΛΉȱρΑ΅ΑȱϳΔΏΗΐϲȱΔ΅ΈΉϟ΅ΖȱΎ΅ϠȱΐȂȱ΅ЁΘχΑȱ
Καὶ͂Θ΅ΑȱΈΏ΅ΈχȱρΑ΅ȱΔΓΏϟΘΉΙΐ΅ȱΔΓϿȱσΆ΅ΊΉȱΐνΗ΅ȱΗΘϠΖȱ
ἡ δοξασμένη σοφία τους ἔγινε μία κομψὴ ἀττικὴ
ραδείσου, τὸν ἔβλεπε μὲ τὶς πύλες του κλεισμένες καὶ θρη- πΒΓΙΗϟΉΖȱΔΉΕΗΗϱΘΉΕΓΙΖȱΔΓΏϧΘΉΖȱΦΔȂȱϵΗΓΙΖȱσΆ΅Ί΅ΑȱΩΏΏ΅ȱ
ΘχΑȱωΌΎχȱΔ΅ΑΓΔΏϟ΅ȱπΔΉΈϟΝΎΉȱΑΤȱΑΓЏΗϙȱΘχȱΊΝχȱΎ΅ϠȱΑΤȱ
φλυαρία, ποὺ τὴν ἐπιδοτοῦσαν οἱ Ρωμαῖοι, γιὰ νὰ κοσμῇ
νοῦσε. Ὁ Κάϊν ὅμως εἶχε στρέψει τὶς πλάτες του στὸν Πα- ΔΓΏΘΉϾΐ΅Θ΅ȱΗΘχΑȱ̴ΏΏΣΈ΅ǯȱ̅νΆ΅΅ǰȱΓϡȱΌϛΘΉΖȱΉϨΛ΅ΑȱΔΉΕτὴν βαρβαρότητά τους.
ϡΎ΅ΑΓΔΓφΗϙȱΘϠΖȱπΔΌΙΐϟΉΖȱΘΓΙǯȱ̖ϲȱϥΈΓȱΆνΆ΅΅ȱπΔ΅Α΅ράδεισο καὶ ἔβλεπε πρὸς ἕνα μέλλον ποὺ ξεκινοῦσε ἀπὸ ΓΕΗΐνΑ΅ȱΔΓΏΘΎΤȱΈΎ΅Џΐ΅Θ΅аȱΗΙΑ΅ΌΕΓϟΊΓΑΘ΅ΑȱΗΘχΑȱ
Καὶ ὅλη αὐτή ἡ διαρκὴς μέσα στοὺς αἰῶνες κρίση ἦταν
Ώ΅ΐΆΣΑΉΘ΅ȱΗξȱΎΣΌΉȱπΔΓΛφǰȱΦΏΏΤȱΩΖȱΈΓІΐΉȱπΈЗȱΘϟȱΗΙτὸν ἴδιο κι ἀπέβλεπε στὴν «εὐτυχία» τοῦ γυιοῦ του Ἐνώχ, πΒΓΙΗϟ΅ȱΘΓІȱΈφΐΓΙǰȱΔΓϿȱΏΉΘΓΙΕ·ΓІΗΉȱΎΙΕϟΝΖȱΗξȱΔΉΕαἰσθητὰ καὶ οὐσιαστικὰ κρίση τῆς οἰκογένειας. Ἀλήθεια,
ΑνΆ΅ΑΉȱπΎΉϧΑ΅ȱΘΤȱΛΕϱΑ΅ǯȱ͟ȱΎΣΌΉȱΑνΓΖȱΦΑϛΎΉȱΗξȱΐΤȱ
ποὺ τὄνομά του ἔδωσε ὁ Κάϊν στὴν πόλη ποὺ ἔχτιζε.
ποιός θὰ συμπονοῦσε τὸν βασανισμένο ἄνθρωπο τῆς κρίΔΘЏΗΉΖǰȱΔΓϿȱσΔΕΉΔΉȱΑȂȱΦΔΓΚ΅ΗϟΗΓΙΑȱ·ΤȱΔϱΏΉΐΓȱόȱΉϢΕφΔϱΏȭΎΕΣΘΓΖȱΎ΅Ϡȱ΅ЁΘΤȱΘΤȱΐΎΕΤȱΎΕ΅ΘϟΈ΅ȱΆΕϟΗΎΓΑΘ΅ΑȱΗξȱ
Νά, ἔτσι γεννήθηκε ὁ ἀνθρωπισμός. «Τὰ παιδιά μας ΑǰȱπΔΉΈχȱΚΙΗΎΤȱώΘ΅ΑȱΔΓΏϿȱΛΕφΗΐȱΗȂȱ΅ЁΘΤȱψȱΔΓΏΙσης αὐτῆς; Οἱ ἄρχοντες, οἱ γείτονες, οἱ στρατηγοί; ΚανέΈ΅ΕΎϛȱΦΑΘ΅·ΝΑΗΐϲȱΐξȱΦΎφΕΙΎΘΓΙΖȱΎ΅ϠȱΎΕΙ·ΐνΑΓΙΖȱ
νὰ εὐτυχήσουν», τί ἄλλο καλύτερο; Κι ἀκολούθησε μιὰ ΔΏΌχΖȱΘΣΒȱΘЗΑȱΌΘЗΑǯȱ
νας ἀπό αὐτούς. Μόνον ἡ οἰκογένεια τοῦ καθενός, ἡ μάνΔΓΏνΐΓΙΖǯȱ̷ΘΗǰȱϳȱΑνΓΖȱΐ΅ΖȱσΆ·΅ΑΉȱΗΘχΑȱΊΝχȱΐξȱΐΤȱ
σειρὰ γενεῶν, ποὺ ὀνομάστηκαν ἄνθρωποι. Ἡ Εὔα ὅμως να ̒ϡȱΩΏΏΉΖȱΘΣΒΉΖȱΉϨΛ΅ΑȱΦΑ΅Ά΅ΌΐΗΐνΑ΅ȱΔΓΏΘΎΤȱΈτου καὶ οἱ ἄλλοι δικοί του τὸν συμπονοῦσαν κι αὐτὸ
ΗΘΉΑφǰȱΔΓΏϿȱΗΘΉΑχȱπΌΑΎΗΘΎχȱϢΈν΅ǰȱΔΓϿȱΘΕΓΚΓΈΓΘΓІΗΉȱ
ἐγέννησε
κι ἄλλο γυιὸ καὶ εἶπεν: «ἐξανέστησεν ὁ θεός ἦταν ἡ μοναδική του παρηγοριά. Ύ΅ЏΐΘ΅ǰȱΦΏΏΤȱΔΣΑΘΓἈλλὰ αὐτοὶ οἱ δικοί του
ΐξȱσΑΘ΅ΗȱΘϲȱΔ΅ΘΕΝσπέρμα
ἕτερον
ἀντὶ
τοῦ
Ἄβελ…».
Αὐτὸς
ἦταν
ὁ
Σήθ,
καὶ
ἦταν
καὶ
οἱ
πρῶτοι
καὶ
οἱ
μόνοι
ὑπεύθυνοι
νὰ τὸν παιδαΘΉȱΐνΗ΅ȱΗΘΤȱϵΕ΅ȱΘϛΖȱ
ΘΎϲȱ ΚΏϱΘΐΓǯȱ ͣΘ΅Αȱ
ὁ
γιός
του,
ὁ
Ἐνώς,
«ἤλπισεν
ἐπικαλεῖσθαι
τὸ
ὄνομα
τοῦ
γωγήσουν
ἔτσι,
ὥστε
νὰ
μὴν
ὁδηγηθοῦν
στὴν
ὀδύνη τὰ
ΘΣΒΖȱΘΓΙȱϳȱΎ΅ΌνΑ΅Ζȱ
ϳȱ̓ΉΕΎΏϛΖȱΏǯΛǯȱπΔ΅Κυρίου
τοῦ
θεοῦ».
Κι
ἀπὸ
τότε
οἱ
ἀπόγονοι
τοῦ
Κάϊν
ὀνοπαιδιὰ
τῶν
ἄλλων
μανάδων.
σΆ΅ΊΉȱ ΘΓϿΖȱ ΗΘϱΛΓΙΖȱ
ΑΓІΗΉȱΘΓϿΖȱΌ΅ΔΘϱΐΉμάζονται
στὴν Γένεση
Ὅταν οἱ Ἀθηναῖοι κατακρεουργοῦσαν
μέσα σ’ ἕνα
ΘΓΙǯȱ̒ϡȱΐνΘΓΎΓǰȱΔΓϿȱ
ΑΓΙΖȱ
πΌΑΎΓϿΖȱ
ϊΕΝ-«ἄνθρωποι», ἐνῶ οἱ ἀπόγονοι τοῦ
Ἐνὼς
ὀνομάζονται
«υἱοὶ
τοῦ
Θεοῦ».
οἰκόπεδο
τοὺς
χιλίους
Μυτιληναίους
τὸ
428,
αὐτοὶ ποὺ τὸ
ώΘ΅ΑȱΔΣΕ΅ȱΔΓΏΏΓϠȱΎ΅Ϡȱ
ΉΖȱ ·Τȱ Θϲȱ ȍΉЄΜΙΛΓΑȎǰȱ
Ἀπὸ
τὶς
δύο
γενεαλογικὲς
παραδόσεις
κυοφορήθηκε
ἀποφάσισαν
κι
αὐτοὶ
ποὺ
τὸ
ἐκτέλεσαν
εἶχαν
μιὰ οἰκοΦΒϱΏΓ·Γȱ
ΘΉΛΑϧΘΉΖǰȱ
ϵΏΓȱόΒΉΕ΅ΑȱϵΘȱ΅ЁΘΤȱ
ἡ παγκόσμια κρίση, ποὺ κατέληξε στὸν «Κατακλυσμό». γένεια, ποὺ δὲν τοὺς δίδαξε τὴν ἀγάπη
καὶ
τὸν
σεβασμὸ
σΐΔΓΕΓȱΎ΅ϠȱΈ΅ΑΓΓϾǻ̓ΉΕϟΏΜȱΘϛΖȱϳΐΏϟ΅ΖȱΘΓІȱ̅ǯȱ̖ΗΓϾΔΕ΅ȱΎ΅ΘΤȱ ΘΤȱΔ΅ΈΤȱΗΎΓΘЏΌΎ΅Αȱ
Μικρὴ κρίση ἦταν ὁ κατακλυσμός; Ὅλες οἱ ἄλλες κρίσεις στὸν διπλανὸ ἄνθρωπο. Δὲν ἦτανΐΉΑΓǰȱΈξΑȱΔΓΏΘΓ·Ε΅ἕνα
λάθος
ἀλλὰ
μία
Ἀπὸ τὴν
παρουσίαση
τῆς
νέας
ποιητικῆς
συλλογῆς
ΔΓΏΉΐЗΑΘ΅ΖȱΘΓϿΖȱ̏ΉΘϲΑȱ̞·΅ΗΐϲȱΘЗΑȱ̳ΔΣΏΒΉΝΑȱΗΘϠΖȱŘřȦşȦŘŖŗŘǼ
ποὺ
πέρασε
ἡ
ἀνθρωπότητα
δὲν
ἔφτασαν
στὴν
τραγικόπρακτική
συνηθισμένη,
ποὺ
ἐπαναλαμβανόταν
συχνά,
τοῦ λογοτέχνη Νικολάου Μοσκοφίδη «Τοῦ νοῦ περιπλαΚΓІΑΘ΅ΑȱΗΘΓϿΖȱΎ΅Θ΅·΅ΕΉϧΖȱΎ΅ϠȱΘχΑȱΐϟ΅ȱΔΓτητα τοῦ κατακλυσμοῦ. Μὲ τὸν κατακλυσμὸ ἀφανίστη- στὴν Σάμο, στην Αἴγινα κι ἀλλοῦ.Ώϱ·ΓΙΖȱΘЗΑȱ̝ΌΑ΅ϟνήσεις», στὴν ὁποία ὡμίλησε καὶ ὁ κ. Β. Τσούπρας, συΏΘΎχȱΐΉΕϟΈ΅ȱΘЗΑȱΔΓκαν οἱ «ἄνθρωποι» ἀλλὰ καὶ οἱ «υἱοὶ τοῦ Θεοῦ» ποὺ ἔσμιΔέν ὑπῆρχε μία μάννα μέσα στὸ
νοῦ τους σὰν
τὴν
ναγωνιστὴς καὶ φίλος τοῦ ποιητῆ. Ἀκολουθεῖ ἕνα χαΝΑȱ ΔΓΏΘЗΑǯȱ
̖ϲȱ ϥΈΓȱ
ΏΘЗΑȱΘΓІȱ̝ΗΘ΅ΎΓІǯ
γαν μὲ τὶς θυγατέρες τῶν ἀνθρώπων. Κι ἔμεινε ὁ Νῶε Μπούρμπενα στὸ ἔργο «Ἔρως-ἥρως» τοῦ Παπαδιαμάντη,
ρακτηριστικὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ ποίημα τῆς συλλογῆς.
ΗΙΑνΆ΅ΑΉȱ ΐξȱ ΘΓϿΖȱ
̒ЄΘΉȱΓϡȱΐξΑȱΓЄΘΉȱΓϡȱ
μὲ τὴν κιβωτό του, γιὰ νὰ συνεχίσει τὴν δημιουργία τοῦ νὰ ἔρθει στὸ νοῦ τοῦ γυιοῦ της, τοῦ Γιώργη, καὶ νὰ τοῦ φωȍΑϱΌΓΙΖȎȱΎ΅ϠȱΦΔϲȱΘϲȱ
̇Πρώτοι
̓̋

ȱ̋̇̑
ȱȱ
ΈξȱΦΔΉϟΏΗ΅ΑȱΘχΑȱπΏΉΙεμείς ν’ αλλάξουμε
κόσμου!
νάξει στὴν κρίσιμη στιγμή: «Τί πᾷς νὰ κάνεις, παιδί μου»;
ŚśŗȱΎ΅ϠȱΐȂȱ΅ЁΘΓϿΖȱΔΓϿȱ
ΌΉΕϟ΅ȱΘЗΑȱ̝ΌΑ΅ϟΝΑǰȱΓϡȱ
̛̘
 ̛
ȱȱ̘  ̇
Αν δεν
αλλάξουμεȱȱ μυαλά
για μια
σωστή πορεία,
Κι ἄν δὲν ἐδήλωνε ὁ Κύριος ὅτι δὲν θὰ ξανακάνει καΣτοὺς Μηλίους οἱ Ἀθηναῖοι, ποὺ τοὺς ἔσφαξαν τελικά,
ΉϨΛ΅ΑȱΐΣΑ΅ȱϷΛȱ̝Ό̝ΌΑ΅ϧΓȱϵΐΝΖȱΐξȱΘχΑȱ
πώς
θά ’ρθει πάλι τ’ Άγιο Φως
σ’ αυτήϟΑΗȱȍΔΣΏΒΉΖȎȱ
την κοινωνία;
τακλυσμὸ στὸν κόσμο, θὰ εἶχε λόγους νὰ κάνῃ πολλούς ἀπολογήθηκαν ὅτι ἔπρεπε νὰ διαφυλάξουν τὴν ἰδέα τῆς
ΈΓΎΘΗϟ΅Ǳȱ̓ΓΏΘΗΘΎφȱΎ΅ȱ
ΓΑΝΑΎφȱ
Α΅ϟ΅ǰȱΘΓϿΖȱȍΐΘΕϱΒΉΎ΅ΌΓΈφ·Ηȱ
ΘΓІȱ
̓ΉΌλα θα είναι σκοτεινά, δίχως χαρά κι ΓΑΝΑΓΏϱ·ΓΖ
ελπίδα,
κατακλυσμούς ἀκόμα. Γιατὶ οἱ ἄνθρωποι συνέχισαν τὸν δύναμης τῆς πόλεως καὶ στοὺς Σπαρτιάτες ἀπολογήθηΎΈϱΘΖǱȱ΅ΗϟΏΉΓΖȱΗΓϾΔΕ΅Ζǰȱ̋ΉΓΏϱ·ΓΖȱ
ΑΓΙΖȎǯȱ̳ΑЗȱΈΏ΅ΈχȱϵΏΓȱΗΙΑνΆ΅ΏΏ΅ΑȱΗΘϠΖȱΔΓΏΉΐΎξΖȱπΔΕΎΏϛȱόΌΉΏ΅ΑȱΑΤȱπΔΆΣΏΓΙΑȱȱΘχΑȱΈϾΑ΅ΐφȱΘΓΙΖȱΎ΅ϠȱΘϲȱ
θα τα σαρώσει ο βοριάς, θά ’ρθει η καταιγίδα.
πολιτισμό, ξέχασαν καὶ ὅτι εἶναι υἱοὶ τοῦ Θεοῦ καὶ ὄλοι καν πὼς ὅ,τι κάνουν ὑπαγορεύεται ἀπὸ τὸν φόβο, τὴν δόξα
̆Ε΅ΚΉϟ΅ǱȱφΑΝΑΓΖȱřǰȱŗŖŚȱřŗȱΌφΑ΅
ΛΉΕφΗΉΖȱΘϛΖȱΈΐΓΎΕ΅Θϟ΅ΖǰȱΏϟ·ΓȱΐΓΕΣΊΓΑΘ΅ΑȱΘΤȱΩΚΌΓΔΓΏϟΘΉΙΐΣȱΘΓΙΖȱΗȂȱ΅ЁΘξΖȱΘϠΖȱΔΉΕΓΛνΖǯȱ̄ЁΘϲȱπΒΙΔΕΉπαραδόθηκαν στὶς ἐπιθυμίες τους, ποὺ ἔγιναν καθορι- καὶ τὸ συμφέρον. Καὶ μὲ αὐτὸ τὸ ἦθος ἐμαύρισαν τὴν ψυχή
Πρώτοι εμείς ν’ αλλάξουμε τον ίδιο τον εαυτό μας
ΏνΚΝΑ΅ǱȱȱŘŗŖǯśŘǯřŖǯşŚŞǰȱŘŗŖǯŘŚǯŜşǯŗśŘ
ΘΓІΗΉȱΘΤȱ·ΉΝΔΓΏΘΎΤȱΗΛνΈ΅ȱΘϛΖȱ̝ΌφΑ΅ΖȱΘΓІȱ̓ΉΕΎΏϛǯȱ
και δεν θα είναι το ψωμί μονάχα για δικό μας.
στικὲς δυνάμεις πρὸς κάθε δραστηριότητα. Ἡ κατάθλιψη Α΅ȱΏΣΚΙΕ΅ǰȱΘϠΖȱΈΉΙΎΓΏϾΑΗΉΖȱǻϵΔΝΖȱΓϡȱΎΏΕΓΙΛϟΉΖǼȱΎ΅Ϡȱ
τους ἀνεπανόρθωτα καὶ τὴν ζωὴ ὅλων τῶν Ἑλλήνων.
ȬǱȱ¡ȓǯǰȱΗΘΓΗΉΏϟΈ΅Ǳȱ
ǯ¡ǯ
̍΅Ϡȱ΅ЁΘϲȱΘϲȱσΏΉ·΅ΑȱϵΏΓȱΓϡȱ̝ΌΑ΅ϧΓȱΈϱΒ΅ȱΘϛΖȱ̝ΌφΑ΅Ζǰȱ
Πρέπει εμείς να κάνουμε το πρώτο μας το βήμα
ἔγινε τὸ κύριο χαρακτηριστικὸ γνώρισμα τοῦ πολιτισμοῦ, ΘχΑȱΈΓϟΎΗǯȱ̕ΘϠΖȱΐΣΛΉΖȱΎ΅ΘΤȱΘЗΑȱ̏Ή·΅ΕνΝΑȱΏǯΛǯȱΗΙΐΑὐτὸ δὲν ἀναφέρεται ὡς κρίση ἀπὸ τοὺς ἱστορικούς,
̓ΕΓ΅ΕΉΘΎνΖȱΗΚΓΕνΖȱȬȱΐΆΣΗΐ΅Θ΅Ǳȱ̓̎̑
και να ’μαστε το πρότυπο μες στης ζωής το κλίμα. ̕ȱȱȱ ΗΝΘΕϟ΅ȱΘϛΖȱΔ΅ΘΕϟΈΓΖǯȱ
περισσότερο βέβαια τῶν ἰσχυρῶν ἀλλὰ καὶ τῶν ἀδυνά- ΐΉΘΉϧΛ΅ΑȱΎ΅ϠȱřŖŖŖȱΐνΘΓΎΓȱ̝ΌΑ΅ϧΓǯȱ
ἴσα -ἴσα θαυμάζεται ὡς «χρυσοῦς αἰώνας»! Αὐτὴ τὴν
̄ЁΘχȱώΘ΅ΑȱψȱΉϢΎϱΑ΅ȱΘϛΖȱΔ΅ΘΕϟΈΓΖǰȱΔΓϿȱΉϨΛΉȱΗΘϲȱΑΓІȱ
̝ΎϱΐǰȱϳȱΑνΓΖȱΘΓІȱΛΕΙΗΓІȱ΅ϢЗΑ΅ȱΗΘχΑȱ̝ΌφΑ΅ȱΉϨΛΉȱΗξȱ
ΎΈΓΘΎφȱ̓΅Ε΅·Ν·φǱȱ
των,
ποὺ ὀνειρεύονται καὶ αὐτοὶ νὰ γίνουν ἰσχυροί. Κι ἀχαρακτήριστη
καὶ ψύχραιμη λογική, ποὺ ἐμπνέει τοὺς
…Θέλει προσπάθεια
πολλή και αντοχή μεγάλη
Ύ΅ϠȱΗΘχΑȱΎ΅ΕΈΣȱΘΓΙȱϳȱΎΣΌΉȱΑνΓΖȱΘϛΖȱ̝ΌφΑ΅ΖȱΔΓϿȱσΆ·΅ΑΉȱ
ΐΉ·ΣΏȱЀΔϱΏΜȱΘϲȱΈΐΓΎΕ΅ΘΎϲȱΔΓΏϟΘΉΙΐ΅ǰȱΔΓϿȱώΘ΅Αȱ
̎
ǰȱ

ȱ̋ǯȱ̆ȱȱǯǯ
ἔτσι
οἱ
ἄνθρωποι
ζοῦν
μέσα
σὲ
πολιτισμικὸ
ὀργασμό,
Ἀθηναίους
πρὸς
μιὰ τόσο ἀπάνθρωπη συμπεριφορά, δὲν
και να ’χουμε θεμέλια από χαλκό κι ατσάλι.
·ΤȱΘχΑȱΦΎΕϟΆΉ΅ǰȱΗϾΐΚΝΑ΅ȱΐȂȱρΑ΅ΑȱϳΕΗΐϲȱΘΓІȱ̓ΏΣΘΝβουτηγμένοι στὴν κατάθλιψη, γεμάτοι ἐνοχὲς καὶ πεθαί- ΗΘχΑȱΊΝφǰȱ·ΤȱΑΤȱΎ΅Θ΅ΎΘφΗϙȱΘχΑȱΉЁΘΙΛϟ΅ȱΘΓΙǰȱΑΤȱΔΕ΅·θὰ τὴν ποῦμε κρίση; Μάλιστα, θὰ τὴν ποῦν οἱ κριτικοὶ
∆εν θα ’χουμε πια θύελλες και μίσος και κακία
ΑΈΕ΅ΆϟΈ΅Ζȱŝǰȱ΅ΐϱΐΙΏΓȱΛ΅ΕΑЏΑǰȱΏǯǱȱŘŗŖǯȱřŚǯŗŖǯŚřŜ
Α΅ǰȱȍΦΕΗΘΓΎΕ΅Θϟ΅ȱΐΉΘȂȱΉЁΈΓΒϟ΅ΖȱΔΏφΌΓΙΖȎǰȱΈΏǯȱΑΤȱΎΙκι ούτε τους άπληστους ταγούς να ζουν στην ασωτία.
νουν ἀπαρηγόρητοι καὶ ἀνυποψίαστοι γιὰ τὸ νόημα τῆς ΐ΅ΘΓΔΓφΗϙȱϵȱΘȱΌΉΝΕΓІΗΉȱΔΕΓΓΕΗΐϱȱΘΓΙǯȱ
«κρίση ἠθικῶν ἀξιῶν».

̝ΔϲȱΘϲΑȱΛΕΙΗϲȱ΅ϢЗΑ΅ȱΐνΛΕȱΗφΐΉΕ΅

̕ΉΏϟΈ΅ȱȱȱř

̖̌̈̔̄̓̒̒̎̌̍̄̕ȱ̐̈̄
Έκκληση για βοήθεια από την Ι. Μ. Μαδαγασκάρης
̕ΙΑνΛΉ΅ȱΦΔϲȱΘχȱΗΉΏǯȱŗ
Αγαπητοί φίλοι της Ιεραποστολής, χαίρετε εν Κυρίω!

Ἑορτὴ δημιουργίας

̓ΕϱΗΎΏΗȱΗξȱΗΙΑΉΕ·΅Ηϟ΅
συνέχεια ἀπὸ τὴ σελ. 1

Πλημμύρα πειρασμών
Τον
περασμένο χρόνο είχαμε πολλές βροχές και ὡς προαναφέρομεν, ὡς ἑορτὴ ἀγάπης καὶ θαυμασμοῦ πρὸς
Κατ’
αρχάς,
θα
ήθελα
να
σας
ευχαριστήσω
διά
την
̒ȱ̕ΉΆ΅ΗΐЏΘ΅ΘΓΖǰȱ·ΓΕΘΣΊΓΑΘ΅ΖȱΘΓȱ·Ή·ΓΑϱΖȱΘΝΑȱŘŖȱ
̽ȱ̇ΓϟΎΗȱΎ΅ϠȱΘΤȱΐνΏȱΘϛΖȱ̈ǯ̙ǯ̈ǯȱΊЗΑΘΉΖȱΎ΅ΌΐΉΗΙΑΉΕ·΅Ηϟ΅ȱΎ΅ϠȱΉǼȱ·ΤȱΘχΑȱΎΓΑΓΘΎχȱϴΕ·ΣΑΝΗȱΘϛΖȱΛЏκυκλώνες.
Στην πόλη Tulear έσπασε το φράγμα του τὸν θρίαμβον τῆς δημιουργίας.
συνεχή
συμπαράστασή
σας
στο
επιτελούμενο
έργο
ΛΕϱΑΝΑȱΘΖȱ΅ΕΛΉΕ΅ΘΎφΖȱΘΓΙȱΈ΅ΎΓΑϟ΅Ζǰȱ΅ΚνΕΝΗΉȱϱΏΓȱ
ΕΑЗΖȱΐνΗ΅ȱΗΘϠΖȱΩΌΏΉΖȱΗΙΑΌϛΎΉΖȱΔΓϿȱπΔνΚΉΕΉȱΗΘχΑȱ Προσφάτως
Ε΅Ζȱΐ΅ΖǰȱΑΤȱσΏΌΓΙΑȱΗξȱΩΐΉΗȱπΔΎΓΑΝΑϟ΅ȱΐ΅Ίϟȱΐ΅Ζȱ·Τȱ
μόνον ἐγένετο σκέψις ὑπὸ πολλῶν Χριστιανῶν
της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, που, με την Χάριν του ποταμού και όλο το ποτάμι ξεχύθηκε μέσα στην πόλη.
ΘΓȱΐφΑ΅ȱΘΓΙȱ̌ΓΙΏϟΓΙȱΗΉȱΔΓΐ΅ΑΘΎνΖȱΉΔΗΎνΜΉΖȱΗΉȱΓΏϱΛЏΕ΅ȱΐ΅Ζȱψȱπ·ΎΏΐ΅ΘΎχȱΘ΅ΎΘΎχȱΘЗΑȱΔΓΏΘΎЗΑȱΐ΅Ζȱ
ΘχΑȱΦΑΘ΅ΏΏ΅·χȱΦΔϱΜΉΝΑȱΎ΅ϠȱΘχΑȱΎ΅ΏϾΘΉΕȱϴΕ·ΣΑΝΗȱ
νὰ
καθιερωθῇ
ἡ
1η Μαΐου ὡς ἑορτὴ τοῦ ἐργάτου Ἰησοῦ. ὈρθότεΘεού και την ευλογία του Σεπτού προκαθήμενού μας, Οι καταστροφές ήταν πάρα πολλές και χιλιάδες άνΎΏΕȱΘΑȱΉΔΎΕΣΘΉ΅ȱΘΖȱ̍νΑΙ΅ΖǰȱΉΔΗΎΉΔΘϱΐΉΑΓΖȱΉΑΓΦΏΏΤȱΎ΅ϠȱψȱȱΦΗϾΑΉΘȱΔΕ΅ΎΘΎχȱϵΏΝΑȱΗΛΉΈϲΑȱΘЗΑȱοΏΏφΘϛΖȱΎΓΑϛΖȱΗΙ·ΎΉΑΘΕЏΗΉΝΖȱΎ΅ϠȱΘχΑȱЀΔΓΆΓΏχȱΔΕϲΖȱΗΙΊφρον ὅμως
θὰ ἦταν ἐὰν καθιεροῦτο πρὸς τιμὴν τοῦ δημιουργοῦ
Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου, επιτελούμε θρωποι έμειναν στο δρόμο χωρίς τα στοιχειώδη, μεΕϟΉΖǰȱΗΛΓΏΉϟ΅ǰȱΑΓΗΓΎΓΐΉϟ΅ǰȱΓΕΚ΅ΑΓΘΕΓΚΉϟ΅ǰȱΎǯΘǯΏǯȱ
Θεανθρώπου
Ἰησοῦ, διὰ νὰ μὴν ἐνθυμούμεθα μόνον τὴν ἐργαΘΗȱΘЗΑȱΦΑ΅·Ύ΅ϟΝΑȱΔΕΓΘΣΗΉΝΑǯȱ
ΑΝΑȱΔΓΏΘЗΑǰȱΦΔΉΙΌϾΑΓΐΉȱ·ΤȱΐΤȱΚΓΕΤȱΦΎϱΐȱσΎΎΏταξύ αυτών και δύο ιερείς. Η Εκκλησία μας δεν
στη μακρινή Μαδαγασκάρη.
̄ΔΓΎΓΕϾΚΝΐ΅ȱΘΖȱΉΔΉΘΉϟΓΙȱ΅ΙΘφΖȱφΘ΅ΑȱΘ΅ȱΉ·Ύ΅ϟΑ΅ǰȱ
σίαν τοῦ̈ϨΑ΅ȱΦΗΚ΅ΏЗΖȱΆνΆ΅ΓȱϵΘǰȱσΘΗȱϵΔΝΖȱσΛΓΙΑȱΗφΐΉΚυρίου ὡς ἀνθρώπου εἰς τὸ ἐργαστήριον τοῦ Ἰωσήφ,
ΗȱΔΕϲΖȱΘϠΖȱЀ·ΉϧΖȱΈΙΑΣΐΉΖȱΘΓІȱΘϱΔΓΙǰȱϳΐΣΈΉΖȱΎ΅ϠȱΔΕΓΟ αγώνας συνεχίζεται, παρ’ όλες τις δυσκολίες έμεινε αδιάφορη στο δράμα των ανθρώπων αυτών.
ἀλλὰΕ΅ȱΘΤȱΔΓΏΘΎΤȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΎΤȱΈΕЏΐΉΑ΅ȱΗΘχΑȱΛЏΕ΅ȱΐ΅Ζǰȱ
καὶ τὴν δημιουργικὴν ἐνέργειαν τοῦ Φυτουργοῦ τῆς κτίσεΗΘΖȱŘŘȱ̌ΓΙΏϟΓΙǰȱΘΓΙȱΔΕЏΘΓΙȱΓΕΌϱΈΓΒΓΙȱΑ΅ΓϾȱΗΘΑȱνΕΐΓȱ
ΗΝΔΎϱΘΘΉΖǰȱΎ΅ϠȱΘϠΖȱΔΕΓΗΎ΅ΏΓІΐΉȱΗξȱΗΙΑΉΕ·΅Ηϟ΅ȱΔΕϲΖȱ
που αντιμετωπίζουμε, οικονομικές αλλά και σε έμψυ- Με πλούσιο ρουχισμό αλλά και με τρόφιμα βοήθησε
ως,
διὰ
νὰ ποιήσῃ καὶ νὰ ὡραΐσῃ τὴν φύσιν τοῦ παντὸς ὡς Θεός.
ΘΖȱ̖ΓΙΕΎΣΑ΅ǰȱΎΓΑΘΣȱΗΘȱΓΐЏΑΙΐȱΏϟΐΑȱΗΘ΅ȱΗϾΑΓΕ΅ȱ
ΈΐΓΙΕ·ϟ΅ȱοΑϲΖȱΦΒϱΔΗΘΓΙȱΎ΅ϠȱΈΙΑ΅ΐΎΓІȱΔΓΏΘΎΓІȱ
ΦΎϱΐȱΎ΅ϠȱψȱοΑΓΔΓϟΗȱΎ΅ϠȱΈΕ΅ΗΘΕΓΔΓϟΗȱϵΏΝΑȱΘЗΑȱ
τους πλημμυροπαθείς αυτούς ανθρώχο υλικό. Αλλά και πώς να σταματήσουμε ένα τέτοιο όσο μπορούσε
Ἔτσι,
πλέον θὰ θεωρῆται ἡ ἡμέρα αὕτη ὄχι ὡς φυσιολᾱΌΓΔϟ΅ΖȱΎ΅ȱ̕ΓΙΈΣΑǯȱ̒ȱΑ΅ϱΖȱ΅ΙΘϱΖȱΛΘϟΗΘΎΉȱΐΉȱνΒΓΚΓΕνΝΖȱ·ΤȱΘχΑȱΎ΅ΏϾΘΉΕȱΦΑΘΐΉΘЏΔΗȱΘϛΖȱΈΉΑϛΖȱΎ΅ΐΎΕЗΑȱΔΓΏΘΎЗΑȱΈΙΑΣΐΉΝΑȱΉϨΑ΅ȱΦΑ΅ΐΚϟΆΓΏΓȱπΤΑȱΌΤȱ
έργο, όταν η Χάρις του Πανάγιου Πνεύματος προ- πους. Όσο για τους δύο ιερείς, οι υπόλοιποι της Ιεράς τρικὴ ἑορτὴ ἀλλὰ ὡς ἡμέρα λατρείας τοῦ Κτίσαντος καὶ ἀεὶ
Έ΅ȱΚϟΏΓΙȱΘΖȱΉΒΝΘΉΕΎφΖȱΉΕ΅ΔΓΗΘΓΏφΖȱ΅ΔϱȱΘΑȱ̄ΐΉΕΘ΅ΗΘΣΗΉΝΖȱΔΓϿȱΈνΕΛΉΘ΅ȱΗφΐΉΕ΅ȱψȱΛЏΕ΅ȱΐ΅Ζǯȱ
σΛΉȱΔΕ΅ΎΘΎΤȱΦΔΓΘΉΏνΗΐ΅Θ΅ǯȱ̽ȱΗΙΑΉΕ·΅Ηϟ΅ȱϵΐΝΖȱΎ΅Ϡȱ
Μητροπόλεώς μας έκοψαν από το ἐργαζομένου διὰ τὴν συντήρησιν καὶ ἀναδημιουργίαν τοῦ κόπορεύεται και μας ανοίγει το
ΎφȱΎ΅ȱ΅ΚΉΕЏΌΎΉȱΗΘΓȱϱΑΓΐ΅ȱΘΓΙȱ̖ΐϟΓΙȱ̓ΕΓΈΕϱΐΓΙǯȱ
̽ȱΐχȱΦΑΘ΅ΔϱΎΕΗȱΘЗΑȱΔΉΕΗΗΓΘνΕΝΑȱϡΎ΅ΑЗΑȱΎ΅ϠȱΘμισθό τους και συγκέντρωσαν ένα σμου ψȱοΑΓΔΓϟΗȱΉϨΑ΅ȱВΚΉΏΐЏΘΉΕȱΦΔϲȱΘϠΖȱΐΉΐΓΑΝΐνΑΉΖȱ
δρόμο προς Ευ αγγελισμό
Θεανθρώπου Ἰησοῦ. Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον, καὶ ὡς ἡμέ̖ΑȱΐνΕ΅ȱΘΝΑȱΉ·Ύ΅ΑϟΝΑȱΔ΅ΕΉΙΕνΌΎΉȱȱŘśΐΉΏφΖȱ΅ΐΉΐϟΝΑȱΎ΅ΘΤȱΘȂȱΩΏΏ΅ȱΗΙΐΔΓΏΘЗΑȱΐ΅ΖȱΗΘχΑȱΦΑΣ·ΎȱΘЗΑȱ
ΔΕΓΗΔΣΌΉΉΖǯȱ
αρκετά ικανοποιητικό ποσόν και ρα ἐργασίας,
ψυχών αθανάτων; Όταν οι άνδὲν θὰ ἀναφέρεται αὕτη εἰς τὰ αἱματηρὰ γεγοΕΎ΅ΑΎφȱΓΕΌϱΈΓΒȱΓΐΣΈ΅ǰȱΐΉȱΉΔΎΉΚ΅ΏφΖȱΘΓȱΈΉΙΌΙΑΘφȱ
Ύ΅ΕЗΑȱΎ΅ϠȱΗΘϠΖȱπΔ΅ΑΉΏΐΐνΑΉΖȱπΎΎΏφΗΉΖȱΐ΅ΖȱόΈȱΦΔϲȱ
̏ξȱΘχΑȱπΏΔϟΈ΅ȱϵΘȱ΅ЁΘχΑȱΘχΑȱΚΓΕΤȱψȱΔΕϱΗΎΏΗφȱΐ΅Ζȱ
βοήθησαν τους δύο ιερείς…
θρωποι, που ζουν απομακρυσμένότα
καὶ
εἰς
τὰς
ἀλληλοσυγκρούσεις τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ θὰ
ΘΓΙȱΎνΑΘΕΓΙȱΉΒΝΘΉΕΎφΖȱΉΕ΅ΔΓΗΘΓΏφΖȱΔǯȱ̏΅ΕΘϟΑΓȱ̔ϟΘΗȱ
ΘϲȱŗşŜŜȱǻΐξȱΘχΑȱ̇΅ΎφΕΙΒȱΘЗΑȱ̐νΝΑȱ̳ΔΗΘΐϱΑΝΑǼȱσΈΝ΅ЁΘχȱΌΤȱΉЂΕϙȱΉЁφΎΓ΅ȱИΘ΅ȱΎ΅ϠȱΌΤȱΘϾΛϙȱΉЁΕϾΘΉΕΖȱΦΔΓΈνας Ι. Ναός της Μητροπόλε- ὑπενθυμίζεται
νοι σε απομονωμένα χωριά, αφήεἰς ὅλους ἡ φύσις καὶ ὁ σκοπὸς τῆς ἐργασίας,
Ύ΅ȱΣΏΏΓΙΖȱΎΏΕΎΓϾΖȱΘΖȱ΅ΕΛΉΔΗΎΓΔφΖǯȱ
ΗΉȱΘχΑȱΉЁΎ΅Εϟ΅ȱΗξȱΦΑϟΎ΅ΑΓΙΖȱ·ΤȱΘϲȱΎ΅ΏϲȱΎ΅ϠȱΦΎ΅ΘΣΏΈΓΛϛΖȱΎ΅ϠȱΦΑΘ΅ΔΓΎΕϟΗΉΝΖǰȱΉϥΐ΅ΗΘΉȱΗΘχΑȱΈΣΌΉΗȱϵΏΝΑȱ
ώς μας στην περιοχή Tsongobory ̕ΉΏϟΈ΅ȱȱȱŘ
κόπους και ταλαιπωρίες
νουν
διὰ νὰ ἀποφευχθοῦν τὰ ὀδυνηρὰ ἀποτελέσματα τῆς πείρας
̒ȱ̕ΉΆ΅ΗΐЏΘ΅ΘΓΖǰȱΎ΅Θ΅ΗΙ·ΎΑΐνΑΓΖǰȱΉΙΛ΅ΕϟΗΘΗΉȱ
·ΤȱΘϲȱΎΓΑϲȱΎ΅ΏϲȱΎ΅ϠȱΗκΖȱΔΉΕΐνΑΓΐΉǯȱ
ΏΏΓΙΖȱΔΓΏΘΎΓϿΖȱΑΤȱϳΈ·φΗΓΙΑȱΘϲΑȱΘϱΔΓȱΗΘχΑȱΦΌΏϱγέμισε νερά και πολλά αντικείμε- τοῦ παρελθόντος.
περπατώντας ώρες ολόκληρες,
ΘΓȱ̋ΉϱȱΎ΅ȱϱΏΓΙΖȱϱΗΓΙΖȱΘΓΑȱΆΓφΌΗ΅ΑȱΑ΅ȱΉΕ·΅ΗΘΉϟȱΗΘΓȱ
ΘΘ΅ǰȱΗΘχΑȱЀΔΉΕΛΕνΝΗȱΎ΅ϠȱΗΛΉΈϲΑȱΗΘχΑȱΛΕΉΝΎΓΔϟ΅ǰȱΐξȱ
να καταστράφηκαν, ομοίως και
για
να φθάσουν έως εμάς και να
Τί ὡραῖον πρᾶγμα θὰ ἦταν, ἐὰν κατὰ τὸν ἑσπερινὸν τῆς
̏ΉΘΓΛΎχȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΎχȱΔΓΏΘΉϟ΅
ΛЏΕΓȱΘΖȱΉΒΝΘΉΕΎφΖȱΉΕ΅ΔΓΗΘΓΏφΖȱΔΉΕΗΗϱΘΉΕΓȱ΅ΔϱȱřŖȱ
̽ȱ̇ΓΎΓІΗ΅ȱ̳ΔΘΕΓΔχȱΘϛΖȱ̈ǯ̙ǯ̈ǯȱ
ΦΔΓΘνΏΉΗΐ΅ȱΑΤȱЀΔΓΚνΕΝΐΉȱϵΏΓǰȱΑΤȱπΎΔΓϛΘ΅ȱψȱΈΐϱάλλοι δύο ναοί. Στις περιοχές Va- ἑορτῆς ταύτης ἠκούετο ἀλλὰ
μας
παρακαλέσουν να πάμε να
καὶ ἡρμηνεύετο
ὁ Προοιμιακὸς
şŖȱΛΕϱΑ΅ȱ΅ΔϱȱΘȱ̏Ύ
ΛΕϱΑ΅ȱΎ΅ȱΘΓΙΖȱΔ΅ΕΉΎΣΏΉΗΉȱΑ΅ȱΗΙΑΉΛϟΗΓΙΑȱΑ΅ȱΔΕΓΗΉϾ̕ΙΑνΛΉ΅ȱΦΔϲȱΘχȱΗΉΏǯȱŗ
Η΅ȱΔΉΕΓΙΗϟ΅ȱΎ΅ϠȱΑΤȱΎ΅Θ΅ΕΕ΅ΎЏΑΉΘ΅ȱΈΉΌΑЗΖȱΘϲȱΎІΕΓΖȱ
tolatsaka και Besely ο δυνατός αέ- ψαλμός, ὁ ὕμνος τῆς δημιουργίας μὲ τὸ «ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ
τους κατηχήσουμε να γνωρίσουν
ΛΓΑΘ΅ȱΎ΅ȱΑ΅ȱΗΙΐΔ΅ΕϟΗΘ΅ΑΘ΅ȱΗΘΓȱνΕ·ΓȱΘΖȱ̈ΎΎΏΗϟ΅Ζȱ
ΘϛΖȱΛЏΕ΅Ζȱΐ΅ΖǰȱΘχΑȱГΕ΅ȱΦΎΕΆЗΖȱΔΓϿȱπΎΎΕΉΐΓІΑȱΘϱΗ΅ȱ
ρας ξεσκέπασε ολόκληρη την εκ- ἔργα σου Κύριε. πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας», εἰς δὲ τὴν πρωΐαν
τον
αληθινό Θεό και να ενταχΗΘΓȱȍ̈ΑΓΕ
ΗΘΓȱΛЏΕΓȱΘΖȱ΅ΚΕΎ΅ΑΎφΖȱΔΉϟΕΓΙǯȱ̈ΙΛ΅ΕϟΗΘΗΉȱΉΔϟΗΖȱ
πΌΑΎΣȱΐ΅ΖȱΊΘφΐ΅Θ΅ȱΎ΅ϠȱΓϡȱΦΑ΅Θ΅ΕΣΒΉΖȱ΅ЁΒΣΑΓΑΘ΅ȱ
τῆς ἑορτῆς νὰ ἠκούετο
ἡ περικοπὴ ἐκ τοῦ Κατὰ Ματθαῖον
κλησία και έγιναν οι ναοί αλει- ΎΉȱΑΤȱΎ΅Θ΅ΗΘφΗϙȱΘΓϿΖȱπΕ·ΣΘΉΖȱΐΉΘϱΛΓΙΖȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΓϿΖȱ
στο σώμα της εκκλησίας;
θούν
̖ΕϱΔΓΖȱ̇ΕΣΗΉΝΖȱ
ΘЗΑȱΐνΗΝΑȱΔ΅Ε΅·Ν·ϛΖȱΎ΅ϠȱΗΙΐΐΉΘϱΛΓΙΖȱΘЗΑȱΎΉΕΈЗΑǯȱ
ΘΓΙΖȱΉΕΉϟΖȱΘΖȱΔΕΝΘϱ·ΓΑΖȱΚΙΏφΖȱΘΝΑȱ̖ΓΙΕΎΣΑ΅ȱ·΅ȱΘΓȱ
ΗΘϠΖȱ·ϾΕΝȱΐ΅ΖȱΛЗΕΉΖǯȱ
«Ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ… κατατούργητοι. Οι ιερείς τελούσαν Εὐαγγελίου:
̆΅ȱΑ΅ȱΈΕΙΌΉϟȱΎ΅ȱΑ΅ȱΔΕΓΎϱΜΉȱνΑ΅ȱΑνΓȱ΅Α΅·ΉΑΑΘ̳ΔΉΈφǰȱϵΐΝΖǰȱΦΕΑφΌΎΉȱόȱΐκΏΏΓΑȱπΑ΅ΑΘЏΌΎΉȱ
Αλιείς ψυχών
ΘΉΕΣΗΘΓȱΉΕ΅ΔΓΗΘΓΏΎϱȱνΕ·ΓȱΗΉȱΐ΅ȱΘϱΗΓȱ΅ΔΓΐ΅ΎΕΙΗΐν̳ΔΉΈφǰȱΏΓΔϱΑǰȱΗΙΑ΅ΗΌ΅Αϱΐ΅ΗΘΉȱΘχΑȱΔΓΏΘΎφȱΐ΅Ζȱ
μάθετε
τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ…»(Ματθ. ΣΤ’, 26-28), ὡς καὶ ἡ πετην Θεία
Λειτουργία έξω στην ύπαιθρο. Και τους ΔΕϲΖȱΘχΑȱ΅ϢΘϟ΅ȱΘϛΖȱΎΓΑΝΑΎϱΘΘΓΖǰȱΔΓϿȱΉϨΑ΅ȱϳȱ̇ΎϱȱΎ΅ȱ΅·ΝΑΗΘΎϱȱΎΓΑΝΑΎΓΔΓΏΘΎϱȱΎϟΑΐ΅ȱΛΕΉΣΊΉΜια φορά πηγαίναμε σε ένα χωριό, 1.300 χλμ. μαΑȱΎ΅ȱΈΙΗΔΕϱΗΘȱΔΉΕΓΛφȱΘΖȱ̍νΑΙ΅ΖǰȱϱΔΓΙȱΙΔΣΕΛΉȱ
ρικοπὴ
ἐκ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι
αυτούς ναούς τους ανακαινίσαμε και, αφού συμ- ΐΓΙΕ·ϲΖȱΎ΅ϠȱϳȱΔΕΝΘΉΕ·ΣΘΖȱΘϛΖȱΎΓΑΝΑϟ΅Ζȱ̋ΉΓІȱΎ΅Ϡȱ
τρειςΉЁΌϾΑȱΎ΅ϠȱπΔΉΈχȱȍΓϡȱΎ΅ΕΓϠȱΓЁȱΐΉΑΉΘΓϟȎǰȱΌΉΝΕφΗ΅ΐΉȱ
Θ΅ȱΓȱΎ΅ΌνΑ΅Ζȱΐ΅ΖǱ
κριά
από το Ιεραποστολικό κέντρο, για βαπτίσεις…
ΗΙΑΉΛφΖȱ΅ΑΓΐΆΕϟ΅ȱΎ΅ȱΓȱΎϱΗΐΓΖȱΙΔΓΚνΕΉǯȱ
μηδὲ ἐσθιέτω»(Β’
Θεσσ. Γ’, 10)!
ΦΑ΅·Ύ΅ϟ΅ȱΘχΑȱΔΕ΅·ΐ΅ΘΓΔΓϟΗȱ·ΉΑΎϛΖȱΗΙ·ΎΉΑΘΕЏΗΉπληρώσαμε
τον εξοπλισμό που είχε καταστραφεί, ΦΑΌΕЏΔΝΑȱΎ΅ϠȱΦΑΌΕЏΔΝΑȱΐΉΘ΅ΒϾȱΘΝΑǰȱϷΛȱΥΔΏЗΖȱΈξΑȱ
ŗǼȱ̐΅ȱΆΣΏΉȱΗ΅ΑȱΎνΑΘΕΓȱΘΖȱΊΝφΖȱΘΓΙȱΎ΅ȱΘΝΑȱΉΑΈ΅Στο δρόμο σταματήσαμε για φαγητό στα μαγαζάκια
ώΕΉȱΘχΑȱΦΈΎϟ΅ȱΎ΅ϠȱΘχΑȱΦΑΗϱΘΘ΅ȱΐΉΘ΅ΒϿȱΘЗΑȱΐΉΏЗΑȱ
Τότε,
οἱ
Χριστιανοὶ
δὲν θὰ ἠρκοῦντο μόνον εἰς τὴν συλλογὴν
ΝΖȱϵΏΝΑȱΘЗΑȱπΑΈ΅ΚΉΕΓΐνΑΝΑȱΘχΑȱ̍ΙΕ΅ΎχȱŗŚȱ͞ΎΘΝΆΕϟμπορούν πάλι να λειτουργήσουν.
ΚΉΕϱΑΘΝΑȱΘΓΙȱΘΓȱΔΕϱΗΝΔΓȱΘΓΙȱ̋Ή΅ΑΌΕЏΔΓΙȱΎ΅ȱ̕ΝΘφΘЗΑȱΛΝΕЗΑǰȱϵΔΓΙȱπΔΎΕΣΘΗΉǰȱΦΏΏΤȱΎ΅ϠȱπΔ΅ϾΒΗΉȱΘχΑȱ
που υπήρχαν στο δρόμο. Η παρουσία μας και η εμφάἀνθέων
καὶ
τὴν
κατασκευὴν
στεφάνων ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν διὰ
ΓΙȱΎ΅ϠȱГΕ΅ȱŗŗȱΔǯΐǯȱΗΘχΑȱΚΏϱΒΉΑȱ΅ϥΌΓΙΗ΅ȱΘЗΑȱ̳ΔΣΏΒΉὉ Μαδαγασκάρης Ἰγνάτιος ΦΈΎϟ΅ǰȱΦΑΘΎ΅ΌΗΘЗΑȱΘΓϿΖȱπΔΐνΕΓΙΖȱΎΉΚ΅Ώ΅ΓΎΕΣΕ΅ȱΐ΅Ζȱ̙ΕΗΘΓϾǰȱΛΝΕϟΖȱΉΔΚΙΏΣΒΉΖȱΎ΅ȱΔ΅Ε΅ΌΕΗΎΉΙνισή μας κίνησε την περιέργεια των ανθρώπων. Σύνλόγου
καὶ
ἔργων
δόξαν
τοῦ
εὐλογοῦντος
καὶ πληθύνοντος τὰ
ΝΑǰȱ̉φΑΝΑΓΖȱřǰȱΆȂȱϷΕǯǰȱΔΕϲΖȱΦΔϲȱΎΓΑΓІȱπΒνΘ΅ΗȱΘϛΖȱϵΏΖȱ
ΘΉΖȱΐξȱΘϲȱΔ΅ΑΘΓΈϾΑ΅ΐΓȱΎ΅Ϡȱ΅ЁΘ΅ΕΛΎϲȱΎΓΐΐΓΙΑΗΘΎϲȬ
ΘΎνΖȱΉΒ΅ΕΘφΗΉΖǯȱ
τομα συγκεντρώθηκαν αρκετά άτομα γύρω μας και
σύμπαντα. Ἔτσι, γενικῶς οἱ ἄνθρωποι δὲν θὰ περιωρίζοντο μόΔΓΕΉϟ΅ΖȱΘΓІȱσΌΑΓΙΖȱΎ΅ϠȱΘϛΖȱΎΓΑΝΑϟ΅ΖȱΎ΅ϠȱΘχΑȱΏφΜȱΦΔΓΓια
οποιαδήποτε βοήθεια επικοινωνήστε με την ΗΓΗ΅ΏΗΘΎϲȱΎϱΐΐ΅ǯȱ
ŘǼȱ̐΅ȱΔΕΓΗΔ΅ΌΉϟȱΗΙΑΉΛЏΖȱΑ΅ȱΆЏΑΉȱΘΑȱ΅·΅ΔΘΎφȱ
άρχισε η εξήγηση… και η κατήχηση. Αφού τους δώσαεἰς τὴν διεκδίκησιν τῶν κοινωνικῶν των δικαιωμάτων ἀλλὰ
̷ΘΗǰȱΗΘϠΖȱψΐνΕΉΖȱΐ΅ΖȱπΔΎΕ΅ΘΉϧȱΗΛΉΈϲΑȱΗȂȱϵΏΓΑȱΘϲΑȱ
ΚΣΗΉΝΖȱΔΉΕϠȱΘΓІȱΔΕ΅ΎΘνΓΙǯȱȱ
Φίλων Ιεραποστολής, υπεύθυνος π. Δημή- νον
Oμάδα
ΊΝφȱΎ΅ȱΔΓΏΘΉϟ΅ȱΘΓΙȱ̙ΕΗΘΓϾǰȱϱΔΝΖȱΘΑȱΆϟΝΗ΅ΑȱΓȱ̰·με αρκετά βιβλία της Εκκλησίας μας, αναχωρήσαμε
ΎϱΗΐΓȱψȱΦΔΣΑΌΕΝΔȱΦΈΎϟ΅ǰȱψȱΦΑΌΕΝΔΓΚΣ·ΓΖȱΦΑΗϱθὰ ἐπεδίδοντο καὶ εἰς τὴν ἐπιτέλεσιν τῶν ἠθικοκοινωνικῶν κᾰȂȱ΅ЁΘϱǰȱΔ΅Ε΅Ύ΅ΏΓІΐΉȱϵΏΉΖȱΘϠΖȱπΑΈ΅ΚΉΕϱΐΉΑΉΖȱοΏΏτριος Αθανασίου:
fdathanasiou@gmail.com.
Γϟȱΐ΅ΖȱφȱΘΓΙΏΣΛΗΘΓΑȱΑ΅ȱΆΕϟΗΎΉΘ΅ȱΗΙΑΉΛЏΖȱΗΘΑȱΓΈϱȱ
ΘΘ΅ȱΎ΅ϠȱψȱΌΑΗ·ΉΑχΖȱπΎΐΉΘΣΏΏΉΙΗȱΦΑΌΕЏΔΓΙȱΦΔϲȱ
με την υπόσχεση να ξαναπάμε στο χωριό αυτό. Το ξαθηκόντων,
ἐκ τῆς παραλείψεως τῶν ὁποίων, ὡς καὶ ἐκ τῆς ἀδιΑΓΓΕΌϱΈΓΒΉΖȱΈΐΓΎΕ΅ΘΎξΖȱΔΓΏΘΎξΖȱΈΙΑΣΐΉΖǰȱΔΓϿȱΌνΩΑΌΕΝΔΓȱΎ΅ϠȱΏ΅ЗΑȱΦΔϲȱΏ΅ΓϾΖǯȱ̈ϨΑ΅ȱΏΓΔϲΑȱΎ΅ΕϲΖȱΑΤȱ
ναεπισκεφθήκαμε και στη συνέχεια δημιουργήσαμε
κίας, ΘΖȱΐΉΘ΅ΑΓϟ΅Ζȱ
γεννῶνται πλεῖστα κοινωνικὰ προβλήματα.
ΏΓΙΑȱΑΤȱπΕ·΅ΗΘΓІΑǱȱ΅Ǽȱ·ΤȱΘϲȱΗΉΆ΅ΗΐϲȱΘΓІȱΦΑΌΕЏΔΓΙȱ
π·Ύ΅Θ΅ΏΉϟΜΝΐΉȱБΖȱΔΕϱΗΝΔ΅ȱΎ΅ϠȱБΖȱΎΓΑΝΑϟΉΖȱΎΣΌΉȱ
řǼȱ̐΅ȱΜΣΛΑΉȱΗΙΑΉΛЏΖȱΗΘΓȱΓΎΓ·ΉΑΉ΅ΎϱǰȱΚΏΎϱȱφȱΉΕȱ Επάλξεων, 5ος 1974)
μια καλή ενορία.
Πηγές: ishare.gr, fdathanasiou.wordpress.com ΦΔΣΑΌΕΝΔΓǰȱΩΈΎΓȱΎ΅ϠȱπΎΐΉΘ΅ΏΏΉΙΘΎϲȱΎΓΑΝΑΎΓȬ
(Αναδημοσίευση
από το 2ο φύλλο των
Ύ΅ϠȱΘΓІȱΔΉΕΆΣΏΏΓΑΘΓΖǰȱΆǼȱ·ΤȱΘχΑȱΔΕΓΗΘ΅Ηϟ΅ȱΘΓІȱοΏΏ̕ΣΆΆ΅ΘΓȱŜȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯȱ
·΅Η΅ΎϱȱΘΓΙȱΔΉΕΆΣΏΏΓΑȱΑ΅ȱΆΕϟΗΎΉȱΎ΅ȱΣΏΏΓΙΖȱΔΓΙȱΆ΅ΓΎΓΑΓΐΎϲȱΗϾΗΘΐ΅ȱΎ΅ϠȱΑΤȱπΚ΅ΕΐϱΗΝΐΉȱΘχΑȱΉЁ΅··Ήȍ ȱΎΕ΅Η΅ΘΎφȱ ΅Θ΅ΗΘΕΓΚφȎȱǻΈΣΕΎΉ΅ȱşŖЮǼ
ΑΗΐΓІȱΦΔϲȱπΗΝΘΉΕΎΓϿΖȱΎ΅ϠȱπΒΝΘΉΕΎΓϿΖȱΎΑΈϾΑΓΙΖǰȱ·Ǽȱ
ΏΎχȱΔΕ΅ΎΘΎφǰȱΘχΑȱΐΉΘΓΛΎχȱΈΏ΅ΈχȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΎχȱΔΓȱΐΛ΅ΑφȱΘΓΙȱΛΕϱΑΓΙȎǯ
ΏΓΙǰȱȍ̕ΙΑνΛΉ΅ȱΗΘχȱΗΉΏǯȱŚ
·ΤȱΘχΑȱΈΐΓΎΕ΅ΘΎχȱΈΉϾΕΙΑΗǰȱΈǼȱ·ΤȱΘχΑȱΎΓΑΝΑΎχȱ
ΏΘΉϟ΅ǰȱΔΕΣ·ΐ΅ȱΘϲȱϳΔΓϧΓȱώΘ΅ΑȱΎΓΑχȱΔΕ΅ΎΘΎχȱΗΘΓϿΖȱΜ΅-

Ἐπάλξεις, σκοπὸς καὶ προοπτικὴ

συνέχεια ἀπὸ τὴ σελ. 1

Ἡ σὲ βάθος καὶ πλάτος πρόοδος καὶ ἐπιτυχία τοῦ πο-

̕ΙΑνΛΉ΅ȱΦΔϲȱΘχȱΗΉΏǯȱŗ
λύπλευρου αὐτοῦ ἔργου τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ συναρτᾶται μὲ
τὴν πνευματικὴ κατάσταση, τὴν ψυχικὴ ἐγρήγορση καὶ
ΘϱΖǰȱΘΖȱ΅ΕΉΘφΖȱΎ΅ȱΘΖȱ΅ΑΈΕΉϟ΅ΖȱΘȱΑΉΓΉΏΏ΅ΈϟΘΎȱΎΓΙτὴν ἀγωνιστικὴ διάθεση τῶν μελῶν καὶ συνεργατῶν, καὶ
ΘΓΔΓΑΕΣǰȱΗΘΑȱΌνΗȱΘΖȱΓΕΌϱΈΓΒΖȱΎΓΑΝΑΎϱΘΘΓΖȱΘΓȱ
ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἀποδοχὴ καὶ συνδρομὴ τοῦ κοινωνικοῦ
ΉΘΗΌΉΏΎϱȱΉ·Џȱΐ΅ΖȱΎ΅ȱΗΘΑȱΌνΗȱΘΖȱΈϟΎ΅ΖȱΔΓΏΘΉϟπερίγυρου. Τὰ μέχρι τώρα ἀποτελέσματα δικαιώνουν μὲν
΅ΖȱΘΓΑȱ΅ΙΘ΅ΕΛΗΐϱȱΘΖȱΉΒΓΙΗϟ΅Ζǯȱ
τὴν ὕπαρξη τῆς κινήσεως αὐτῆς ἀλλὰ δὲν ἀφήνουν περἰΓΏΏΓϟǰȱΐΣΏΗΘ΅ǰȱΓȱΔΓȱ΅Δ΅ΗϱΈΓΒΓǰȱΐΏΓϾΑȱ·΅ȱ
θώρια
γιὰ ἐφησυχασμὸ καὶ αὐτοεπιβεβαίωση. Ἀντιθέτως,
΅ΔϱΘΓΐȱΎ΅ȱΕ΅·Έ΅ϟ΅ȱΔ΅Ε΅ΎΐφȱΎ΅ȱ·΅ȱΘΉΏΉΝΐϱȱΘΓΙȱ
ἀπαιτοῦν περισσότερη πνευματικὴ καὶ ψυχικὴ ἐγρήγορση
καὶ ἐντατικοποίηση, περιορισμὸ τῶν λαθῶν καὶ μάλιστα
ΎϾΎΏΓΙȱΘΓΙȱΉΏΏΑΓΕΌϱΈΓΒΓΙȱΔΓΏΘΗΐΓϾǯȱ̄ΑǰȱΐΣΏΗΘ΅ǰȱ
συνεργασία ὅλων, γιατὶ καὶ οἱ ἀνάγκες συνεχῶς αὐξάΏΣΆΉȱΎ΅ΑΉϟΖȱΙΔϱΜȱΘΓΙȱϱΘȱϱΏ΅ȱϱΗ΅ȱΗΙΐΆ΅ϟΑΓΙΑȱΗΘȱ
νονται καὶ ἡ γύρω μας κοινωνικὴ ἀλλὰ καὶ διεθνὴς πραγΛЏΕ΅ȱΐ΅ΖȱΎ΅ȱΗΘΖȱΣΏΏΉΖȱ΅ΑΌΕЏΔΑΉΖȱΎΓΑΝΑϟΉΖȱνΛΓΙΑȱ
ματικότητα συνεχῶς χειροτερεύει.
ΔΕΓ·Ε΅ΐΐ΅ΘΗΌΉϟȱφΈȱ΅ΔϱȱΎ΅ΕϱȱΎ΅ȱΉΒΉΏϟΗΗΓΑΘ΅ȱΗϾΐἘκ τῶν πραγμάτων, λοιπόν, οἱ «ΕΠΑΛΞΕΙΣ» εἶναι
ΚΝΑ΅ȱΐΉȱΔΕΓΈ΅·Ή·Ε΅ΐΐνΑΓȱΗΛνΈΓȱΔΕΓΖȱΉΒ΅ΚΣΑΗȱ
ὑποχρεωμένες νὰ ἀγωνίζωνται, καὶ μάλιστα ὅσο μποροῦν
ΎΣΌΉȱΉΏΏΑΎΓϾǰȱΓΕΌΓΈϱΒΓΙȱΎ΅ȱ·ΉΑΎΣȱΎΣΌΉȱ΅ΑΌΕΝΔπιὸ σωστά, πιὸ δυναμικά, πιὸ πνευματικά, γιατὶ ἀλλοιῶς
ΗΘΎΓϾȱΗΘΓΛΉϟΓΙȱΎ΅ȱΔΕΓΖȱΉΔΎΕΣΘΗȱΘΖȱΑΉΓΘ΅ΒΎφΖȱ
θὰ πάψουν νὰ εἶναι, ἔστω καὶ ἐὰν λέγωνται, «Ἐπάλξεις».
ΉΐΔΓΕΓΎΉΑΘΕΎφΖȱΔ΅ΑΘΓΎΕ΅ΘΓΕϟ΅ΖǰȱΘϱΘΉȱΐΔΓΕΉϟȱΉϾΎΓΏ΅ȱ
Ἄλλωστε, οἱ ΕΠΑΛΞΕΙΣ δὲν εἶναι δημιούργημα μιᾶς
Α΅ȱΈΎ΅ΓΏΓ·φΗΉȱΘΑȱ΅Δ΅ΗϱΈΓΒȱ΅ΙΘφȱ΅ΑΘϟΏΜȱΎ΅ȱ
στιγμιαίας
ἀποφάσεως ἑνὸς ἢ περισσοτέρων ἀνθρώπων,
Α΅ȱΔ΅Ε΅ΘΌΉϟȱ΅ΔϱȱΎΣΌΉȱΔΕΓΗΔΣΌΉ΅ȱ·΅ȱΓΔΓ΅ΈφΔΓἀλλὰ
εἶναι
γέννημα μακροχρόνιας πείρας πολλῶν ἀνΘΉȱ΅ΑΣΗΛΉΗȱΘΓΙȱΎ΅ΎΓϾǯȱ
θρώπων
τῆς
Ἐκκλησίας μας (κληρικῶν, καθηγητῶν, κα̈ΣΑȱϱΐΝΖȱνΛΉȱΎΣΔΓ΅ǰȱνΗΘΝȱΎ΅ȱΐΎΕφǰȱ·ΑЏΗȱΘΖȱ
τηχητῶν,
ψυχολόγων
καὶ ἄλλων κοινωνικῶν ἐργατῶν),
ΉΏΏΑΎφΖȱΗΘΓΕϟ΅ΖȱΎ΅ȱΎΣΔΓ΅ȱΗΛνΗȱΐΉȱΘΑȱΓΕΌϱΈΓΒȱ
οἱ ὁποῖοι, κατὰ τὴν ἄσκηση τῆς ποιμαντικῆς, διδακτικῆς
ΌΉΕ΅ΔΉΙΘΎφȱΈΙΑ΅ΐΎφǰȱΘϱΘΉȱΌ΅ȱΒνΕΉȱϱΘȱȱΔ΅ΘΕϟΈ΅ȱΐ΅Ζȱ
ἢ κοινωνικῆς διακονίας τους, κατάλαβαν ὅτι ὁ συντοΎ΅ȱ·ΉΑΎΣȱȱ΅ΑΌΕΝΔϱΘΘ΅ȱνΛΓΙΑȱΒ΅Α΅ΆΕΉΌΉϟȱΗΉȱΔ΅Εϱνισμὸς τῶν ἐνεργειῶν τῶν ἐπιμέρους συνεργατῶν εἶναι
ΐΓΉΖȱΎ΅ȱϟΗΝΖȱΎ΅ȱΗΉȱΘΕ΅·ΎϱΘΉΕΉΖȱΎ΅Θ΅ΗΘΣΗΉΖǰȱ΅ΏΏΣȱ
ἀπαραίτητος γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ κοινοῦ σκοποῦ, δηλαδὴ
ΎΣΌΉȱΚΓΕΣȱΘΑȱΘΉΏΉΙΘ΅ϟ΅ȱΗΘ·ΐφȱΎ΅ǰȱΉΑЏȱϱΏΓȱΘΕ·ϾΕΝȱ
τῆς πνευματικῆς, μορφωτικῆς καὶ κοινωνικῆς καλλιέρΘ΅ȱΉϟΛ΅ΑȱΛ΅ΐνΑ΅ǰȱΎΣΘȱΗΙΑνΆ΅ΑΉǰȱΎΣΘȱΔΕΓνΎΙΔΘΉǰȱ΅ΔΓγειας τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου μέσα στὴν ὀρθόδοξη
ΘΕΉΔϱΘ΅ΑȱΓȱΘΉΏΎϱΖȱϱΏΉΌΕΓΖȱΎ΅ȱȱ΅ΑΌΕΝΔϱΘΘ΅ȱΒ΅ΑΣΕἐκκλησιαστικὴ ζωὴ καὶ πολιτεία.
ΛΊΉȱΘΑȱΗΘΓΕΎφȱΘΖȱΔΓΕΉϟ΅ǯȱ
Ἡ ἀνάγκη αὐτοῦ τοῦ συντονισμοῦ ἔγινε αἰσθητὴ κυ̒ȱΎ΅ΌνΑ΅Ζȱΐ΅ΖȱΐΔΓΕΉϟȱΑ΅ȱΌΙΐΌΉϟȱΘνΘΓΉΖȱΎ΅ΌΓΕρίως κατὰ τοὺς θεολογικοὺς φοιτητικοὺς ἀγῶνες τοῦ 1962
ΗΘΎνΖȱΗΘ·ΐνΖǯȱ̏ΔΓΕΉϟȱΉΔϟΗΖȱΑ΅ȱΌΙΐΌΉϟȱϱΘȱΉΎΉϟΑΓȱ
καὶ ἐπιτακτικὴ κατὰ τὰ δύσκολα καὶ ταραγμένα χρόνια
ΔΓΙȱΎΣΌΉȱΚΓΕΣȱ΅ΑνΘΕΉΔΉȱΘΓȱΎ΅ΎϱȱφΘ΅ΑȱȱΗΙΑΉΕ·΅Ηϟ΅ȱ
1967-1974. Ἔτσι, στὶς 16 Ἀπριλίου του 1974 σὲ κοινὴ σύσκεΘΓΙȱ΅ΑΌΕΝΔϟΑΓΙȱΔ΅ΕΣ·ΓΑΘΓΖȱΐΉȱΘΓȱ΅·΅ΔΘΎϱȱΌνΏΐ΅ȱ
ψη πολλῶν συνεργατῶν ἀποφασίστηκε μεταξὺ ἄλλων καὶ
ΘΓΙȱ̋ΉΓϾȱ·΅ȱΘΑȱΗΝΘΕϟ΅ȱΘΖȱ΅ΑΌΕΝΔϱΘΘΓΖǯȱͥΘ΅ΑȱΓȱ
ἡ ἔκδοση τῆς ὀρθόδοξης μορφωτικῆς καὶ κοινωνικῆς ἐφηΣΑΌΕΝΔΓȱΆΣΊΓΙΑȱΔΣΑΝȱ΅ΔϱȱΘΓȱ΅ΘΓΐΎϱȱΘΓΙΖȱΌνΏΐ΅ȱ
μερίδος «ΕΠΑΛΞΕΙΣ», ἡ ὁποία, ἀκριβῶς ἐπειδὴ εἶναι
ΘΓȱΌΉϟΓȱΌνΏΐ΅ǰȱΔΣΑΝȱ΅ΔϱȱΘΓȱΉ·ЏȱΘΓȱΉΐΉϟΖǰȱΔΣΑΝȱ΅Δϱȱ
καρπὸς φιλίας καὶ συνεργασίας, μπορεῖ νὰ βοηθήσῃ στὴν
ΘΓȱȍΐΓΙȱ΅ΕνΗΉȎȱΘΓȱȍΐ΅ΖȱΝΚΉΏΉϟȎǰȱΔΣΑΝȱ΅ΔϱȱΘȱΗΘΉΑφȱ
συνειδητοποίηση ἀπ’ ὅλους τῆς ἀνάγκης γιὰ βίωση τῆς
ΓΎΓ·νΑΉ΅ȱΘΑȱΔ΅Α΅ΑΌΕЏΔΑȱΎΓΑΝΑϟ΅ȱΎ΅ȱΔΣΑΝȱ΅Δϱȱ
ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητος πρὸς ἐπίτευξη τῆς ἐν Χριστῷ
ΘΓȱ΅ΘΓΐΎϱȱΘΓȱ·ΉΑΎϱȱΗΙΐΚνΕΓΑǰȱΘϱΘΉȱΘΓȱΌ΅Ͼΐ΅ȱ·ϟΑΉΘ΅ǯ
ζωῆς καὶ πολιτείας.
̄ΚΓϾǰȱΏΓΔϱΑǰȱϱΏΓȱΓȱ̒ΕΌϱΈΓΒΓȱ̺ΏΏΑΉΖȱΔΗΘΉϾΓΙἩ ῥαγδαία ὅμως ἐξέλιξη τῶν γεγονότων στὴν Ἑλλάδα
ΐΉȱϱΘȱΓȱ̋ΉϱΖȱΘΖȱ΅·ΣΔΖȱȱΘϱΗΉΖȱΚΓΕνΖȱνΗΝΗΉȱΘΑȱ΅Ακαὶ στὸ ἐξωτερικό, ἡ συνεχής προσπάθεια τῶν διεθνῶν
ΌΕΝΔϱΘΘ΅ȱΎ΅ȱΈ΅ϟΘΉΕ΅ȱΘΑȱΔ΅ΘΕϟΈ΅ȱΐ΅ΖǰȱΌΙΗΣΊΓἀντιχριστιανικῶν κέντρων ἀποφάσεων πρὸς ἀλλοτρίωση
ΑΘ΅ΖȱΐΣΏΗΘ΅ȱΎ΅ȱΘΓΑȱϟΈΓȱΘΓΑȱ̗ϱȱ̖ΓΙǰȱ·΅Θϟȱ΅ΐΚΆΣΏτῆς ὀρθοδόξου συνειδήσεως τοῦ λαοῦ μας καὶ ἡ αὐξανόμεΏΓΙΐΉȱϱΘȱΌ΅ȱΐ΅ΖȱΗЏΗΉȱΎ΅ȱΘЏΕ΅ȱΎ΅ȱΌ΅ȱ΅Α΅ΘΕνΜΉȱΘ΅ȱ
νη γενικὴ σήψη καὶ ἐγκληματικότητα ἀπετέλεσαν τόσο
΅ΔΣΑΌΕΝΔ΅ȱΎ΅ȱ΅ΑΌΉΏΏΑΎΣȱΗΛνΈ΅ȱΘΝΑȱΔΓΏΙЏΑΙἰσχυροὺς ἀνασταλτικοὺς τῆς προόδου παράγοντες, ὥστε
ΐΝΑȱ΅ΑΘΛΕϟΗΘΝΑǲȱ
καὶ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς καὶ κοινωνικοὺς ὑπευθύνους τοῦ
̖ϟȱΑ΅ȱΎΣΑΓΙΐΉǰȱΌ΅ȱΔΉϟȱΎ΅ΑΉϟΖǯȱ̐΅ȱΆ·ΓϾΐΉȱΗΘΓΙΖȱΈΕϱτόπου
μας καὶ τῶν ἄλλων ὀρθοδόξων χωρῶν νὰ αἰφνιδιάσουν καὶ τὸ πολιτιστικὸ καὶ κοινωνικὸ ἔργο τῶν Ἐπάλξεων
ΐΓΙΖȱΎ΅ȱΑ΅ȱΚΝΑΣΊΓΙΐΉȱΎΣΘΝȱΓȱΜΉϾΘΉΖǰȱΓȱΎΏνΚΘΉΖǰȱȱΓȱ
νὰ δυσχεράνουν. Παρ’ ὅλα αὐτά, ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ, ἡ πίστη
ΉΎΗΙ·ΛΕΓΑΗΘνΖǰȱνΒΝȱΓȱΚ΅ΗϟΗΘΉΖǰȱΓȱΎ΅ΔΘ΅ΏΗΘνΖǰȱΓȱΑΉ-

ȱ
ΕΣΈΉΖȱΘϛΖȱ̆ΉΑΑΗ΅ΕνΘǰȱΘΓϿΖȱΎ΅ΘϱΔΑȱΈΏ΅Έχȱΐ΅ΌΘξΖȱ
ΙΕ΅ΎφȱŝȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯ
Ύ΅ϠȱΦΔΓΗΘϱΏΓΙΖȱΘΓІȱ̍ΙΕϟΓΙǯȱ
τῶν μελῶν καὶ ἰδιαίτερα ἡ ἀγωνιστικότητα τῶν νέων βοήμερωτικῶν ἐντύπων γιὰ τὴν σωστὴȍ̕ΐϾΕΑǱȱ
ἐνημέρωση
τῶν νέων
ȱΔΕΝΘΓΔΓΏΘΉϟ΅ȱΘΖȱΑ΅ΘΓΏφΖȎȱ
θησαν στὴν συνέχεια τοῦ ὅλου ἔργου καὶ στὴν βαθμιαία͟ȱΎΣΌΉȱΜ΅ΕΤΖȱΈξΑȱΜΣΕΉΙΉȱΐϱΑΓΖȱΘΓΙȱΎ΅ϠȱΈξΑȱΔΝγύρω ἀπὸ τὰ νεανικὰ προβλήματα ΑφΐΉΖȱ΅ΔϱȱΘȱ̕ΐϾΕΑȱΐνΗ΅ȱ΅ΔϱȱΗΔΣΑ΅ȱΎ΅
ποὺ τοὺς ἀπασχολοῦν
ΏΓІΗΉȱΐϱΑΓΖȱΘΓΙȱΘχΑȱΜ΅ΕΣȱΘΓΙǰȱΈξΑȱΉϨΛ΅ΑȱΈΏ΅ΈχȱΦΘΓἀλλὰ σταθερὴ διεύρυνσή του.
καὶ τὰ τρέχοντα ζητήματα τῆς χώραςΉΑΘΕΎϱΖȱΓΐΏΘφΖȱΓȱΎǯȱ̎ΓΙΎΣΖȱΕΗΘΓΈΓϾΏΓ
μας. δ) Ἡ διοργάνωση
ΐΓΎΕ΅ΘΎϲȱΗϾΗΘΐ΅ǯȱ̇ξΑȱΉϨΛ΅ΑȱϵΐΝΖȱΓЄΘΉȱΎΉΚ΅Ώ΅ΓΕ·ΣΑΝΗǱȱ̕ϾΑΈΉΗΐΓΖȱΔΗΘΐϱΑΝΑȱ̓ΉΕ΅Џ
Ἡ συνεχὴς συμμετοχὴ μάλιστα τῶν Ἐπάλξεων ΎΕ΅ΘΎϲȱΗϾΗΘΐ΅ǰȱΈΏ΅ΈφȱΈξΑȱώΘ΅ΑȱρΑ΅ΖȱΦΔϲȱ΅ЁΘΓϿΖȱ
σὲ
ὁμιλιῶν, διαλέξεων, συζητήσεων, ἑορτῶν καὶ πολιτιστικῶν
ȱ
ὅλους τοὺς ἐκκλησιαστικούς, μορφωτικοὺς καὶ κοινωνιἐκδηλώσεων. ε) Ἡ δωρεὰν παροχὴ ὠφελίμων
γνώσεων (π.χ.
ΩΕΛΓΑΘ΅ΖȱΎ΅ϠȱΉϨΛΉȱΘΓϿΖȱΩΏΏΓΙΖȱπΕ·ΣΘΉΖǰȱΦΏΏΤȱΜΣΕΉΙΓΘ΅ΒϟΘΉΖȱΎ΅ȱϱΏΓȱΓȱΏΗΘνΖǲȱ̄ΙΘϱȱΘΓȱνΛΓΙΐΉȱΎΣΑΉȱΔΓΏΒφȱΐ΅ΖȱΐνΗ΅ȱΗΘΑȱΉΏΉϾΌΉΕǰȱΈϟΎ΅ǰȱΈΐΓΎΕ΅ΘΎφǰȱΉΕ̇ΉΙΘνΕ΅ȱŞȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯȱ
΅ΑȱϵΏΓȱΐ΅ΊϟǰȱρΑΝΑ΅ΑȱΘχΑȱΜ΅ΕΣȱΘΓΙΖǰȱΘχΑȱΔΝΏΓІΗ΅Αȱ
κοὺς ἀγῶνες τοῦ λαοῦ μας συνετέλεσε στὴν ὅλο καὶ εὐρύἀρχαίων ἑλληνικῶν, ξένων γλωσσῶν,
γραφομηχανῆς, ἠλεΏνΖȱΚΓΕνΖȱΎ΅ȱΗΛΉΈϱΑȱΗΉȱΘϟΔΓΘΉȱΈΉΑȱΐ΅ΖȱΝΚνΏΗΉǯȱ̖ΓȱΔΓΑΎφǰȱ΅·΅ΔΘΎφȱΎ΅ȱ΅ΏΏΏΓΆΓΌΘΎφȱΉΏΏΑΓΕΌϱΈΓΒȱ
̓ΕΓΆΓΏφȱΘΓΙȱΑΘΓΎΙΐ΅ΑΘνΕȱȍȱΐΉ·ΣΏΓΖȱΒΉΕΊ
Ύ΅ϠȱΐΓΕΣΊΓΑΘ΅ΑȱΘΤȱΎνΕΈǰȱГΗΘΉȱΑΤȱΐχΑȱΐΉϟΑϙȱΛΝΕϠΖȱ
τερη ἀποδοχὴ τοῦ καθολικοῦ πνεύματος τῆς Ὀρθοδοξίας
κτρονικῶν ὑπολογιστῶν, μουσικῆς,ȱ παραδοσιακῶν χορῶν
ΏΙΈϾΑ΅ΐΓȱΎ΅ȱΔΓΏΙΉΌΑΎϱȱΎ΅ΎϱȱΈΉΑȱΗΎΣΊΉΘ΅ȱ΅ΔϱȱΘ΅ȱ
ΊΝφȱΎ΅ȱΔΓΏΘΉϟ΅ǯȱ
ΜΝΐϠȱΎ΅ϠȱπΎΉϧΑΓΖȱϳȱΜ΅ΕΣΖǰȱΔΓϾǰȱπΑЗȱΎΓΙΕΣΗΌΎΉǰȱΈξΑȱ
ΕϟΘȱşȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯȱ
καὶ στὴν μεγαλύτερη συνειδητοποίηση τῆς ἀνάγκης γιὰ
καὶ̖ΓȱΔЏΖȱΓΕ·΅ΑЏΑΉΘ΅ȱνΑ΅ȱΘνΘΓΓȱΎϟΑΐ΅ȱΘΓȱνΛΓΐΉȱ΅Α΅τραγουδιῶν) στ) Ἡ λειτουργία σταθεροῦ
μουσικοχορευ΅ΛΓΙ·ΣΗΐ΅Θ΅ǯȱ͍ȱΐΣΏΏΓΑȱΘΓȱϟΈΓȱΎ΅ΐΣȱΚΓΕΣȱΉΔΈЏΐΔϱΕΉΗΉȱΑΤȱΔΣΗϙȱΜΣΕ΅ǯȱ̒ϡȱΜ΅ΕΣΈΉΖȱΘϛΖȱ̆ΉΑΑΗ΅ΕξΘȱ
ȱȍΓΙΗΎφȱ̕ΙΑΘΕΓΚΣȎȱΎ΅ȱΓȱΉΎΈϱΗΉΖȱȍȱ̓
συνεργασία καὶ συντονισμό.
τικοῦ
τμήματος
καὶ
ἡ
συμμετοχή
του
σὲ
ἑορτὲς
καὶ ἐκδηλώΎΉȱΘνΘΓΉΖȱΔΓΏΙΣΑΌΕΝΔΉΖȱΗΙ·ΎΉΑΘΕЏΗΉΖǰȱ·΅ȱΑ΅ȱΔΉΚνΕΉȱΔΓΏΏνΖȱΚΓΕνΖǯȱ̆΅ȱΎ΅ΏϾΘΉΕȱΐΣΏΗΘ΅ȱΉΑΐνΕΝΗȱ
ώΗ΅ΑȱΐΉΘ΅ΒϾȱΘΝΑȱΐνΘΓΛΓȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΓϟǯ
ΘϾΕΓȱΎ΅ȱΘȱΐ΅ΕΘΙΕϟ΅ȱΘΖȱΎΕ΅ΗΣΘΗΗ΅ΖȱΐΣΑ΅
σεις μητροπόλεων καὶ ἐνοριῶν σὲ ὅλη
τὴν
Ἑλλάδα
καὶ τὸ
̖χΑȱΦΏφΌΉ΅ȱ΅ЁΘχȱΌΤȱΈ΅ΔΗΘЏΗϙȱΉЄΎΓΏ΅ȱΎΣΔΓΓΖǰȱ
ΘϾΛΉȱΘΓΑȱ΅ΔΓΔΕΓΗ΅Α΅ΘΓΏΗΐϱȱΘΓΙȱΏ΅ΓϾǯȱ
ϱΏΝΑȱΘΓȱΉΔ΅Α΅Ώ΅ΐΆΣΑΓΙΐΉȱΎ΅ȱΗΘΓȱΚϾΏΏΓȱ΅ΙΘϱȱΗΉȱΒΉΉΑΘΕΎφȱΓΐΏφΘΕ΅ȱȱ ΅Ό·φΘΕ΅ȱ̓΅ΑȦΐϟΓΙȱΎ
ϵΘ΅ΑȱΐΉΏΉΘφΗϙȱΎ΅ΏΤȱΘχΑȱΈφ·ΗȱΘϛΖȱπΎΏΓ·ϛΖȱΘЗΑȱΔΕЏἐξωτερικό. ζ) Ἡ διοργάνωση κοινῶν
ψυχαγωγικῶν ἐκδηλώΙΏΎΓϾȱ΅ΔϱȱΘȱΎΕ΅Η΅ΘΎφȱ
΅Θ΅ΗΘΕΓΚφǯȱ̕ΙΐΐΉ
̍ΣΘȱΣΏΏΓȱΔΕνΔΉȱΑ΅ȱΎΣΑΓΙΐΉǰȱΔΓȱΆ΅ΌϾǰȱΔΓȱΗΘ΅ΌΉΕϱȱ
ΛΝΕΗΘφȱΗΘφΏȱΐΉȱΘΓΑȱΘϟΘΏΓȱȍ̖ΕϱΔΓΖȱ̇ΕΣΗΉΝΖȎǯ
ΘΝΑȱΐ΅ΌΘЗΑȱΔΓϿȱΉЀΕϟΗΎΉΘ΅ȱΗΘϲȱΎ΅ΘΤȱ̎ΓΙΎκΑȱ̈Ё΅·ȱ στὸ ἐξωτερικὸ πρὸς
σεων
καὶ ἐκδρομῶν στὴν Ἑλλάδα καὶ
Ύ΅ȱΔΓȱΓΕ·΅ΑΝΐνΑΓǯȱ̍ΣΘȱΔΓΙȱΘΓȱνΎ΅Α΅ΑȱΓȱ̄ΔϱΗΘΓΏΓǰȱ
̅ΉΆ΅ϟΝΖǰȱ·΅ȱΑ΅ȱΔΉΘϾΛΉȱΐ΅ȱΘνΘΓ΅ȱ΅Α΅·ΉΑΑΘΎφȱ
·νΏΓȱǻΎΉΚǯȱ̈ȂȱŗȬŗŗǼȱΎ΅ϠȱΦΑ΅··ΑЏΗΎΉΘ΅ȱΗΘχΑȱ̳ΎΎΏκαλύτερη ἐπικοινωνία μὲ τοὺς κατὰ̕ΣΆΆ΅ΘΓȱŗřȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯȱ
τόπους ὁμοεθνεῖς καὶ
Γȱ̓΅ΘνΕΉΖȱΘΖȱ̈ΎΎΏΗϟ΅ΖǰȱΓȱ̺ΏΏΑΉΖȱΎ΅ΘΣȱΘΑȱΘΓΙΕΎΓΔΕΓΗΔΣΌΉ΅ǰȱΈΉΑȱΚΘΣΑΓΙΑȱΐϱΑΓΑȱΘ΅ȱΗΛνΈ΅ȱΈΕΣΗΉΝΖǰȱ
Ηϟ΅ȱΘχΑȱ̍ΙΕ΅ΎχȱΔΕϲΖȱΘϲȱΘνΏΓΖȱ̕ΉΔΘΉΐΆΕϟΓΙǯȱ̳ΎΉϧǰȱϳȱ
λοιποὺς
ὀρθοδόξους, καὶ ἰδιαιτέρως̕ΘΓΙΖȱΐΓΙΗΎΓϾΖȱΈΕϱΐΓΙΖȱΘΖȱΎΕΣΖȱΗϟ΅Ζ
νέους. η) Ἡ συμβολὴ
ΦΑ΅·ΑЏΗΘΖȱΌΤȱπΎΔΏ΅·ϜȱΦΔϲȱΘχȱΗΘΣΗȱΘΓІȱ̓νΘΕΓΙȱϳȱ
ΎΕ΅Θϟ΅ȱΎȱϱΏΓȱΓȱ΅ΑΘΗΘ΅Η΅ΎΓϟǰȱ·Ȃȱ΅ΙΘϱȱΎ΅ȱΔνΘΙΛ΅Αǯȱ
ϱΗΓȱΎ΅ΏΣȱΎ΅ȱ΅ΑȱΉϟΑ΅ȱ΅ΙΘΣǯȱ̙ΕΉΣΊΓΑΘ΅ȱΎ΅ȱ΅Α΅·ΉΑΎ΅ȱΘΕ΅·ΓϾΈ΅ǯȱ
στὴν
δημιουργία
ἐνοριακῶν
κέντρων
νεότητος
καὶ ἡ παροχὴ
ϳΔΓϧΓΖǰȱϵΘ΅ΑȱΉϨΈΉȱϵΘȱΘϲȱΔΏΓϧΓȱΘΓΙȱ·νΐΗΉȱΦΔϲȱΜΣΕ΅ǰȱ
ΑΐνΑΓȱΔΑΉΙΐ΅ΘΎΣȱΎ΅ȱΎ΅ΏΏΉΕ·ΐνΑΓȱΎΓΑΝΑΎΣȱΔȱΛΓΕΉΙΘΎφȱΓΐΣΈ΅ȱȍ̕Θ΅ΙΕ΅ΉΘϱΖȎȱΌ΅ȱΔ΅ΕΓΙ
ΈξΑȱσΚΙ·ΉȱΐϱΑΓΖȱΘΓΙȱΑΤȱΔΣϙȱΑΤȱΘΤȱΔΓΙΏφΗϙǰȱ·ΤȱΑΤȱ
πρὸς
τοὺς
ἐκεῖ
ὑπευθύνους
σχετικῶν
γνώσεων
καὶ πείραςЏΗΘ΅ΖȱΗ΅Δ
΅ΔΔ΅ΈΓΎϟ΅ǯȱΓΕΓΈΈΣΗΎ΅ΏΓΖȱΓȱΎǯȱ
ΗΘΓϟǰȱΘϟΐΓȱΎ΅ȱΈϟΎ΅Γȱ΅·ΝΑΗΘνΖǰȱ·΅ȱΑ΅ȱ΅Α΅ΏΣΆΓΙΑȱΐ΅ȱ
ΎΉΕΈϟΗϙȱΔΉΕΗΗϱΘΉΕ΅ȱΦΔϲȱΘΓϿΖȱΩΏΏΓΙΖǰȱϵΔΝΖȱΌΤȱσΎ΅ȱ
γιὰ
τὴν
ἀρτιώτερη
λειτουργία
τους.
θ)
Ἡ
διαρκὴς
ἐπικοινωΘνΘΓ΅ȱΔΕΝΘΓΆΓΙΏϟ΅ǰȱЏΗΘΉȱΑ΅ȱΔΕ΅·ΐ΅ΘΓΔΓΌΉϟȱΘΓȱΎΓΑ΅ΑȱΓϡȱΗϾ·ΛΕΓΑΓϟȱΐ΅ΖȱπΔΛΉΕΐ΅ΘϟΉΖǰȱΦΏΏΤȱΚЏΑ΅ΒΉȱ
̄ΔϱȱΘΑȱ̍ΙΕ΅Ύφȱŝȱ̒ΎΘΝΆΕϟΓΙȱνΝΖȱΎ΅ȱΘΑ
νία
μὲ
τὶς
γειτονικές
μας
ἐκκλησίες,
ἰδιαιτέρως
τῆς
Σερβίας
ΑϱȱϱΕ΅ΐ΅ǰȱΔΓΙȱΉϟΑ΅ȱȱΈΣΗΝΗȱΘΖȱΚΏΘΣΘΖȱΔ΅ΘΕϟΈΓΖȱ
Ύ΅ϠȱΘΓϿΖȱΩΏΏΓΙΖȱΜ΅ΕΣΈΉΖǰȱΓϡȱϳΔΓϧΓȱώΗ΅ΑȱΐνΘΓΛΓȱΎ΅Ϡȱ
̓ΑΉΙΐ΅ΘΎΓϾȱ̍νΑΘΕΓΙȱ̈̍̋̈̊̕ơ̛̘̖̘̇̄̒̆̔̄̌̐
καὶ
Ἀλβανίας,
καὶ
ἡ
στὰ
μέτρα
τῶν
δυνάμεών
μας
ὑποβοήΎΓΑΝΑΓϠȱΐξȱΘϲΑȱ̓νΘΕΓǰȱ·ΤȱΑΤȱπΔΝΚΉΏΌΓІΑȱΎ΅Ϡȱ΅ЁΘΓϠȱ
ΐ΅ΖȱΎ΅ȱȱΗΝΘΕϟ΅ȱϱΏΝΑȱΎ΅ȱΈ΅ΘνΕΝΖȱΘΝΑȱΑνΝΑȱΐ΅Ζǯ
θηση
τοῦ
ἔργου
των.
ι)
Ἡ
ψυχολογικὴ
καὶ
κοινωνικὴ
στήριξη
ΦΔϲȱΘχΑȱΐΉ·ΣΏȱΜ΅ΕΣǯȱ̐Τȱ·΅Θϟȱϳȱ̍ϾΕΓΖȱΐ΅ΖȱπΒνΏΉΒΉȱ
̄ΖȱΐΑȱΗΛΙΕΗΘΉϟȱΎΣΔΓΓΖȱϱΘȱΈΉΑȱΙΔΣΕΛΓΙΑȱΔ΅ȱΘνΟἱ Ἐπάλξεις στὴν Θεολογικὴ Ἀκαδημία
΅ЁΘΓϿΖȱΘΓϿΖȱΥΔΏΓϿΖȱΦΑΌΕЏΔΓΙΖȱ·Τȱΐ΅ΌΘξΖȱ̖ΓΙȱΎ΅Ϡȱ
ἀτόμων καὶ ὁμάδων μὲ εἰδικὲς ἱκανότητες καὶ μὲ προσωπιΘΓΓȱΣΑΌΕΝΔΓȱΗφΐΉΕ΅ǯȱ̅ΉΆ΅ϟΝΖǰȱΙΔΣΕΛΓΙΑȱΎ΅ȱΔ΅τοῦ Δυρραχίου μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀναστάσιο. ΦΔΓΗΘϱΏΓΙΖȱ̖ΓΙǰȱ·΅ΘϟǰȱπΎΘϲΖȱΘЗΑȱΩΏΏΝΑǰȱώΗ΅ΑȱΔΕΓΉκά, οἰκογενειακὰ καὶ κοινωνικὰ προβλήματα καὶ ἡ κατάρτιΕ΅ȬΙΔΣΕΛΓΙΑǯȱ̏ϱΑΓΑȱΔΓΙȱϱΏΓȱ΅ΙΘΓϟȱΓȱΎ΅ΏΓϟȱΣΑΌΕΝΔΓǰȱ
ΘΓΐ΅ΗΐνΑΓȱΑΤȱΈΉΛΌΓІΑȱΘχΑȱΎ΅ΑχȱΎ΅ϠȱΎΓΑχȱ̅΅ΗΏΉϟ΅ȱ
ЀΔϲȱ̍ǯȱ̆΅ΑΝΘϛǰȱ
Ὅλο καὶ πιὸ πολλοὶ ἐφημέριοι κατανοοῦν ὅτι ὁ πεσή των πρὸς εὐχερέστερη κοινωνικὴ ἔνταξη. ια) Ἡ μελέτη
̖ΓΙǯȱ̄ЁΘϲȱΩΏΏΝΗΘΉȱΚΣΑΎΉȱΎ΅ϠȱΗΘχΑȱϴΕ·ΣΑΝΗȱΘϛΖȱ
ΔΓΙȱΘϱΗ΅ȱΔΕΓΗΚνΕΓΙΑȱΗΘΖȱΉΑΓΕϟΉΖȱΘΝΑȱΎ΅ȱΗΘΑȱΎΓΑΝριορισμὸς τοῦ ἔργου τῆς ἐνορίας, ποὺ ἔχει ἐπιβάλει πάνω
τῶν διαφόρων κοινωνικῶν, ἐκκλησιαστικῶν, ἐθνικῶν
καὶ νε̏νΕΓΖȱ̄Ȃ
ΔΕЏΘΖȱπΎΎΏΗ΅ΗΘΎϛΖȱΎΓΑϱΘΘΓΖǰȱϵΔΓΙȱȍώΗ΅ΑȱΧΔ΅ΑΎφȱΊΝφǰȱΈΉΑȱΗΙΑΉΕ·ΣΊΓΑΘ΅ȱΐΉΘ΅ΒϾȱΘΝΑȱΎ΅ȱΈΉΑȱ΅Α΅ἀπὸ ἕναν αἰῶνα τώρα ἡ ἑλληνικὴ νομοθεσία, στὴν ἐπιτέανικῶν προβλημάτων καὶ ἡ μὲ ὅλα
τὰ ἐπιτρεπόμενα μέσα
̸Α΅ȱ̴ΏΏΑϱΔΓΙΏΓȱΘϛΖȱΦΕΛ΅ϟ΅ΖȱπΔΓΛϛΖǰȱϵΘ΅ΑȱσΆ·
ΑΘ΅ȱ΅ЁΘΓϧΖȱΎΓΑΣȎǯ
Ώ΅ΐΆΣΑΓΙΑȱΎΓΑΝΑΎΓΔΓΏΘΎφȱΈΕΣΗǰȱΐΉȱ΅ΔΓΘνΏΉΗΐ΅ȱ
ΑΉȱΗΘχΑȱΊΝφǰȱΉϨΛΉȱρΑ΅ΑȱϳΔΏΗΐϲȱΔ΅ΈΉϟ΅ΖȱΎ΅ϠȱΐȂȱ΅ЁΘ
λεση τοῦ πνευματικοῦ ἁπλῶς λειτουργήματος, δὲν ἀντα-̴ΔΓΐνΑΝΖǰȱ·ΤȱΑΤȱΈϜȱϳȱΘϱΔΓΖȱΐ΅ΖȱΎ΅ΏϾΘΉΕΉΖȱΐνΕΉΖǰȱ
προώθηση τῆς ἐπιλύσεώς των. ιβ)
Ἡ δημιουργία εὐκαιριῶν
Α΅ȱΉΔΎΕ΅ΘΓϾΑȱΣΗΛΉΘΓȱΎ΅ȱ΅ΑϟΎ΅ΑΓȱΣΑΌΕΝΔΓǰȱϱΕ·΅ΘχΑȱωΌΎχȱΔ΅ΑΓΔΏϟ΅ȱπΔΉΈϟΝΎΉȱΑΤȱΑΓЏΗϙȱΘχȱΊΝχȱΎ΅Ϡ
ΑΤȱ·ΑΝΕϟΗϙȱψȱΛЏΕ΅ȱΐ΅ΖȱΎΣΔΓ΅ȱΉЁΐΉΕϟ΅ȱΎ΅Ϡȱ·ΤȱΑΤȱΊφποκρίνεται πρὸς τὸ καθολικὸ πνεῦμα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ
γιὰ συνεχῆ συμμετοχὴ τῶν μελῶν
καὶ γενικῶς ὅλων τῶν
Α΅ȱΘΝΑȱΒνΑΝΑȱΎ΅ȱΑΘϱΔΝΑȱΗΙΐΚΉΕϱΑΘΝΑǯȱ
ϡΎ΅ΑΓΔΓφΗϙȱΘϠΖȱπΔΌΙΐϟΉΖȱΘΓΙǯȱ̖ϲȱϥΈΓȱΆνΆ΅΅ȱπΔ΅
ΗΝΐΉȱϵΏΓȱΐξȱΎΓΑΝΑΎχȱΉϢΕφΑȱΎ΅ϠȱΔΕϱΓΈΓǰȱΔΕνΔΉȱΑΤȱ
ὅτι οἱ ἴδιοι πρέπει νὰ ἀναλάβουν πρωτοβουλία γιὰ τὸν
νέων στὴν λατρευτικὴ ζωὴ τῶν κατὰ
τόπους ἐνοριῶν ἢ στὶς
Ώ΅ΐΆΣΑΉΘ΅ȱΗξȱΎΣΌΉȱπΔΓΛφǰȱΦΏΏΤȱΩΖȱΈΓІΐΉȱπΈЗȱΘϟȱ
·ϟΑΝΐΉȱϵΏΓȱΐνΘΓΛΓȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΓϠȱΗξȱϵΏ΅ǯȱ̍ΓΑΝΑΓϠȱΎ΅Ϡȱ
̐΅ǰȱ·΅ΘϟȱΘΓΑϟΊΓΐΉȱΗΙΑΉΛЏΖȱΘΑȱΗϾΗΘ΅ΗȱȱΉΑΓΕ΅ἐπαναπροσδιορισμὸ τῆς ὀρθόδοξης ἐνορίας καὶ τὴν ἀποἀπὸ
κοινοῦ
διωργανωμένες
ἀκολουθίες
καὶ ἐκδηλώσεις των.
ΑνΆ΅ΑΉȱπΎΉϧΑ΅ȱΘΤȱΛΕϱΑ΅ǯȱ͟ȱΎΣΌΉȱΑνΓΖȱΦΑϛΎΉȱΗξȱΐ
ΗΘχȱΏϾΔȱΎ΅ϠȱΗΘχȱΛ΅ΕΤȱΎ΅ϠȱΗΘΤȱΐνΗ΅ȱΔ΅Ε΅·Ν·ϛΖȱΎ΅Ϡȱ
ΎЏΑȱΘΓΔΎЏΑȱΓΐΣΈΝΑȱΔΕΓΖȱ΅ΏΏΏΓΆΓφΌΉ΅ȱΎ΅ȱΎΓΑφȱ
κατάσταση τοῦ πολύπλευρου ‒πνευματικοῦ, μορφωτικοῦ
Οἱ
Ἐπάλξεις,
λοιπόν,
σὲ
ὅλο
αὐτὸ
τὸ διάστημα τῶν 40
ΗΘχΑȱπΕ·΅Ηϟ΅ȱΦΏΏΤȱΎ΅ϠȱΗΘχΑȱΦΔϱΏ΅ΙΗȱΘЗΑȱΦ·΅ΌЗΑǯȱ ΔϱΏȭΎΕΣΘΓΖȱΎ΅Ϡȱ΅ЁΘΤȱΘΤȱΐΎΕΤȱΎΕ΅ΘϟΈ΅ȱΆΕϟΗΎΓΑΘ΅Α
ΈΕΣΗǯȱ̍ΣΌΉȱ΅Α΅·ΑЏΗΘΖȱΐΔΓΕΉϟȱΑ΅ȱΈ΅ΌνΗΉȱΘΓȱΗΔϟΘȱ
Έ΅ΕΎϛȱΦΑΘ΅·ΝΑΗΐϲȱΐξȱΦΎφΕΙΎΘΓΙΖȱΎ΅ϠȱΎΕΙ·ΐνΑΓ
ͣΗΓȱΎ΅ϠȱΪΑȱΚ΅ϟΑΉΘ΅ȱ΅ЁΘϲȱΈϾΗΎΓΏΓȱΎ΅ϠȱΦΎ΅ΘϱΕΌΝΘΓǰȱ
καὶ κοινωνικοῦ‒ σωτηριώδους ἔργου της.
ἐτῶν ἀπὸ τὴν σύστασή των, συνεχίζουν
νὰ ἀγωνίζωνται
ΘΓΙȱ·΅ȱΐΎΕνΖȱΗΙΑ΅ΑΘφΗΉΖȱΘΓΔΎЏΑȱΔΙΕφΑΝΑǰȱΐΉȱΗΎΓΔΓΏνΐΓΙΖǯȱ̷ΘΗǰȱϳȱΑνΓΖȱΐ΅ΖȱσΆ·΅ΑΉȱΗΘχΑȱΊΝχȱΐξȱΐ
ϴΚΉϟΏΓΐΉȱΑΤȱΘϲȱπΚ΅ΕΐϱΗΝΐΉǰȱ·΅ΘϠȱ΅ЁΘϲȱΉϨΑ΅ȱϳȱοΏΏΟἱ αὐξανόμενες, λοιπόν, ἀνάγκες ἐπέβαλαν νὰ λάβουν
διαρκῶς, παρακαλώντας τὸν Σωτήρα
Χριστὸ νὰ τὶς εὐλογῇ
ΗΘΉΑφǰȱΔΓΏϿȱΗΘΉΑχȱπΌΑΎΗΘΎχȱϢΈν΅ǰȱΔΓϿȱΘΕΓΚΓΈΓΘΓІ
ΑΓΓΕΌϱΈΓΒΓΖȱΘΕϱΔΓΖȱΊΝϛΖȱΎ΅ϠȱΔΓΏΘΉϟ΅ΖȱΎ΅ϠȱΈϱΘȱ΅ЁΘϲΖȱ
ΔϱȱΘΑȱϟΈΕΙΗȱΐΉ·΅ΏϾΘΉΕΝΑȱΘΓΔΎЏΑȱΓΐΣΈΝΑǯȱ̏νΗ΅ȱ
οἱ ΕΠΑΛΞΕΙΣ τὸ 1990 καὶ κάποια νομότυπη μορφὴ ὡς ποκαὶ νὰ τὶς αὐξάνῃ καὶ προσκαλώντας
σὲ συνεργασία καὶ
ΐξȱσΑΘ΅ΗȱΘϲȱΔ΅ΘΕΝϳȱΈΕϱΐΓΖȱΌΤȱΐκΖȱϳΈ·φΗϙȱΗΘχΑȱΔΕϱΓΈΓǯȱ
΅ΔȂȱ΅ΙΘΓϾΖȱΘΓΙΖȱΔΙΕφΑΉΖȱΌ΅ȱΔΕΓνΏΌΓΙΑȱΉΙΗΉΆΉϟΖȱΎΏλιτιστικὴ καὶ κοινωνικὴ (μὴ κερδοσκοπικὴ) ἑταιρεία. Αὐτὸ̽ȱΉЁΌϾΑȱΆ΅Ε΅ϟΑΉȱϵΏΓΙΖȱΐ΅Ζǰȱ·Ȃȱ΅ЁΘϲȱΎ΅Ϡȱ·Εφ·ΓΕ΅ȱ
συμπαράσταση καθ’ ἕναν ποὺΘΎϲȱ
ἀκόμα
πιστεύει
ΚΏϱΘΐΓǯȱ
ͣΘ΅Αȱ ὅτι ἡ σωΕΎΓϟǰȱΗЏΚΕΓΑΉΖȱΈΣΗΎ΅ΏΓǰȱΈϟΎ΅ΓȱΎ΅ȱΘϟΐΓȱΔΓΏΘΎΓϟǰȱ
ἔγινε κυρίως γιὰ τὴν νομικὴ ἐξυπηρέτηση τοῦ ὅλου ἔργου,
τηρία καὶ ἡ πρόοδος τῶν ἀνθρώπων
καὶ τῶν λαῶν συντεϳȱ̓ΉΕΎΏϛΖȱΏǯΛǯȱπΔ΅ΔΕνΔΉȱΑΤȱΦΏΏΣΒΝΐΉȱΑΓΓΘΕΓΔϟ΅ǰȱΑΤȱ·ϟΑΝΐΉȱΔϲȱΎΓΑΝ·΅ȱΑ΅ȱΉΔ΅ΑΈΕЏΗΓΙΑȱΘΓȱΑνΓȱΎΓΑΝΑΎΓΔΓΏΘΎϱȱΎϟΑΐ΅ȱ
χωρὶς νὰ ἐγκαταλειφθῇ καθόλου ὁ ἀρχικὸς χαρακτήρας
λεῖται μέσα στὴν ἐν Χριστῷ καθολική,
‒πνευματική, μορΑΓІΗΉȱΘΓϿΖȱΌ΅ΔΘϱΐΉΑΎΓϠȱΎ΅ϠȱΔϲȱΗΙΑΉΕ·΅ΘΎΓϠȱΎ΅ϠȱϵΏΓȱΐ΅ΊϠȱΑΤȱΗΎΉΚΘΓІΐΉȱ
ΔΕΓΖȱ΅ΑΘΐΉΘЏΔΗȱΘΖȱ·ΉΑΎφΖȱΎ΅ȱΎ΅Θ΅ΗΘΕΉΔΘΎφΖȱΎΕϟπΌΑΎΓϿΖȱσυμφώνως
ϊΕΝΘϟȱΐΔΓΕΓІΐΉȱΦΔϲȱΎΓΑΓІȱΑΤȱΎΣΑΝΐΉȱ·ΤȱΘϲȱΎΓΑϲȱΎ΅Ώϲȱ
τῆς κινήσεως, ἀφοῦ, γιὰ νὰ γίνει κάποιος συνεργάτης τῶν
φωτικὴ καὶ κοινωνικὴ‒ ζωὴ καὶΑΓΙΖȱ
πολιτεία,
πρὸς
ΉΖȱ·ΤȱΘϲȱȍΉЄΜΙΛΓΑȎǰȱ
Ύ΅ϠȱΘχΑȱΎΓΑχȱΗΝΘΕϟ΅ǯ
ΗΉΝΖǰȱΔΓΙȱ΅ΑΘΐΉΘΝΔϟΊΉȱȱΛЏΕ΅ȱΐ΅Ζǯȱ
Ἐπάλξεων, πρέπει νὰ ἔχει σταθερὴ ἐνοριακὴ‒ἐκκλησιατὸ πρόσταγμα: «δίωκε δὲ δικαιοσύνην,
εὐσέβειαν, πίστιν,
ϵΏΓȱόΒΉΕ΅ΑȱϵΘȱ΅ЁΘΤȱ
̍΅ΕϱΖǰȱΏΓΔϱΑǰȱ·΅ȱΗΙΏΏΓ·ΎφȱΈΕΣΗȱ̏ϱΑΓΑȱΐ΅ȱΗΙΏστικὴ ζωὴ καὶ δράση (κληρικός, θεολόγος, κατηχητής, μέλος ǻ̓ΉΕϟΏΜȱΘϛΖȱϳΐΏϟ΅ΖȱΘΓІȱ̅ǯȱ̖ΗΓϾΔΕ΅ȱΎ΅ΘΤȱ
ἀγάπην,
ὑπομονήν, πραότητα. ἀγωνίζου
τὸν καλὸν ἀγῶνα
ΘΤȱΔ΅ΈΤȱΗΎΓΘЏΌΎ΅Αȱ
ΏΓ·ΎφȱΈΕΣΗȱΐΉȱΗϾΑΉΗȱ΅ΏΏΣȱΎ΅ȱ΅ΙΘΓΌΙΗϟ΅ȱΎΏΓΑϟΊΉȱ
ἐνοριακῶν κέντρων νεότητος, κ.λ.π.).
τῆς πίστεως» (Α’ Τιμ., ΣΤ’, 11) ΔΓΏΉΐЗΑΘ΅ΖȱΘΓϿΖȱ̏ΉΘϲΑȱ̞·΅ΗΐϲȱΘЗΑȱ̳ΔΣΏΒΉΝΑȱΗΘϠΖȱŘřȦşȦŘŖŗŘǼ
Σήμερα, οἱ ἐπιμέρους σκοποὶ σιγὰ σιγὰ ἐπιτελοῦνται, ΘΓȱΎ΅ΎϱǰȱΘΓΙȱ΅Α΅ΘΕνΔΉȱΘ΅ȱΗΛνΈ΅ǰȱΘΓȱ΅ΔΓΐΓΑЏΑΉȱΎ΅ȱ
·΅ΕΉϧΖȱΎ΅ϠȱΘχΑȱΐϟ΅ȱΔΓΏΘΎχȱΐΉΕϟΈ΅ȱΘЗΑȱΔΓχωρὶς βεβαίως νὰ ἔχει ἐπιτευχθῆ ἡ ὁλοκληρωτικὴ ἐκπλή- ΆΓΌΣΉȱΗΘΑȱΗΝΘΕϟ΅ȱ΅ΑΌΕЏΔΝΑȱΎ΅ȱΏ΅ЏΑǯȱ
ΜΗΝΙΑΙΑΏΘЗΑȱΘΓІȱ̝ΗΘ΅ΎΓІǯ
ΟΡΘΟΔΟΞΗ
̄ΑȱΈΉΑȱΈΕΣΗΓΙΐΉȱνΘΗǰȱΉΈЏȱΎ΅ȱΘЏΕ΅ǰȱΌ΅ȱΔ΅Ε΅ΐνΑΓΙρωσή τους, ἀφοῦ, ὅπως εἶναι γνωστό, ὁ ἁγιασμὸς ἑνὸς
ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ̒ЄΘΉȱΓϡȱΐξΑȱΓЄΘΉȱΓϡȱ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ἔργου συναρτᾶται μὲ τὴν πορεία τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν ἐπι- ΐΉȱ΅ΏΏΓΘΕΝΐνΑ΅ȱΣΘΓΐ΅ǰȱΗΙΑΉΛЏΖȱνΒΝȱ΅ΔϱȱΘ΅ȱΔΓΏΘ̇ ̓̋  ȱ̋̇̑ ȱȱ
ΈξȱΦΔΉϟΏΗ΅ΑȱΘχΑȱπΏΉΙτελούντων τὸ ἔργο αὐτό.
ΎΣȱΎ΅ȱΎΓΑΝΑΎΣȱΈΕЏΐΉΑ΅ǰȱΒνΑΓȱΎ΅ȱΐΉΘ΅ΑΣΗΘΉΖȱΗΘΑȱ
Κίνηση «Ἐπάλξεις»
ΌΉΕϟ΅ȱΘЗΑȱ̝ΌΑ΅ϟΝΑǰȱΓϡȱ
̛̘Ἰδιοκτησία:
ȱȱ  ̛ Πολιτιστική
ȱȱ̘  ̇ και Κοινωνική
Ἔτσι, στὶς Ἐπάλξεις ὑπάρχουν κυρίως οἱ παρακάτω ϟΈ΅ȱΐ΅ΖȱΘΑȱΔ΅ΘΕϟΈ΅ǰȱΎ΅ȱ΅ΗΚ΅ΏЏΖȱΌ΅ȱΉϟΐ΅ΗΘΉȱΙΔΉϾ̍΅ȱ΅ΙΘϱȱΉϟΑ΅ǰȱ΅ΔΏΓϾΗΘ΅Θ΅ǰȱ΅ΔϱȱΘȱΐ΅ǰȱȱ΅ΔΉΒΣΕἘκδότης: ΓΑΝΑΎφȱ
Βασίλειος
Τσούπρας,̝ΌΑ΅ϧΓȱϵΐΝΖȱΐξȱΘχΑȱ
Θεολόγος Κοινωνιολόγος
ΈΓΎΘΗϟ΅Ǳȱ̓ΓΏΘΗΘΎφȱΎ΅ȱ
ϟΑΗȱȍΔΣΏΒΉΖȎȱ
Ύ΅ΌΓΈφ·Ηȱ ΘΓІȱ ̓Ήδραστηριότητες: α) Ἡ ἔκδοση τῆς ἐφημερίδας «Ἐπάλξεις».
ΘΗȱΎ΅ȱȱ΅ΔΉ·ΎΏΝΆΗΐϱΖȱϱΏΝΑȱ΅ΔϱȱΘ΅ȱΐΎΕΓΔΣΌȱ
ΌΙΑΓȱΘΖȱΘϾΛΖȱΐ΅ΖǰȱνΗΘΝȱΎ΅ȱ΅ΑȱΈΉΑȱΘΓȱΔ΅Ε΅ΈΉΛϱΐ΅Γραφεῖα:ΓΑΝΑΓΏϱ·ΓΖ
Ζήνωνος 3,
104 31 Ἀθήνα
ΎΈϱΘΖǱȱ΅ΗϟΏΉΓΖȱΗΓϾΔΕ΅Ζǰȱ̋ΉΓΏϱ·ΓΖȱ
ΕΎΏϛȱόΌΉΏ΅ΑȱΑΤȱπΔΆΣΏΓΙΑȱȱΘχΑȱΈϾΑ΅ΐφȱΘΓΙΖȱΎ΅Ϡ
β) Ἡ παραγωγὴ πνευματικῶν, πολιτιστικῶν, κοινωνικῶν ΗΘΉǯȱ̄ΖȱΈ΅ΏνΒΓΙΐΉǰȱΏΓΔϱΑǰȱΘΉΏΎΣȱΘϟȱΌνΏΓΙΐΉǰȱΈΕΣΗȱ
ΐ΅ΖǰȱΘΖȱΐΝΕΓΚΏΓΈΓΒϟΉΖȱΐ΅ΖǰȱΘΓȱΛ΅ΊΓΎΓΐΐ΅ΘΗΐϱȱΐ΅Ζǰȱ
̆Ε΅ΚΉϟ΅ǱȱφΑΝΑΓΖȱřǰȱŗŖŚȱřŗȱΌφΑ΅
Τηλέφωνα: 210 52 30 ΔΓΏϟΘΉΙΐΣȱΘΓΙΖȱΗȂȱ΅ЁΘξΖȱΘϠΖȱΔΉΕΓΛνΖǯȱ̄ЁΘϲȱπΒΙΔ
948, 210 24 69 152
καὶ ψυχαγωγικῶν ῥαδιοφωνικῶν ἐκπομπῶν καὶ ἡ προσπά- ΏνΚΝΑ΅ǱȱȱŘŗŖǯśŘǯřŖǯşŚŞǰȱŘŗŖǯŘŚǯŜşǯŗśŘ
Θ΅ȱΐΎΕΓΗΙΐΚνΕΓΑΘ΅ǰȱΘΖȱΔ΅Ε΅ΌΕΗΎΉΙΘΎνΖȱΐ΅ΖȱΔΕ΅Ύ΅ȱΗΝΘΕϟ΅ȱφȱ΅ΈΕΣΑΉ΅ȱΎ΅ȱΛ΅ΐϱǯȱȍ̗̌̇̒ȱ̗̐̐ȱ̍̄̌̔̒̕ȱ
e-mail: epalxeis@otenet.gr • ἱστοσελίδα:
www.epalxeis.gr
ΘΓІΗΉȱΘΤȱ·ΉΝΔΓΏΘΎΤȱΗΛνΈ΅ȱΘϛΖȱ̝ΌφΑ΅ΖȱΘΓІȱ̓ΉΕΎ
θεια ἐπαναλειτουργίας τοῦ ῥαδιοφωνικοῦ σταθμοῦ «ἘπάλȬǱȱ¡ȓǯǰȱΗΘΓΗΉΏϟΈ΅Ǳȱ
ǯ¡ǯ
ΎΘΎνΖȱΎ΅ȱΓΔΓ΅ΈφΔΓΘΉȱΗΛνΗȱΐΉȱΘΓΙΖȱΓΎΓΑΓΐΎΓϾΖȱ
̗̖̈̓̔̒̇̈̍̒̕̕ǰȱ̗̌̇̒ȱ̗̐̐ȱ̊̏̈̔̄ơ̖̇̄̊̔̌̄̕̕Ȏǯȱ
̍΅Ϡȱ΅ЁΘϲȱΘϲȱσΏΉ·΅ΑȱϵΏΓȱΓϡȱ̝ΌΑ΅ϧΓȱΈϱΒ΅ȱΘϛΖȱ̝ΌφΑ
Προαιρετικές ΕἰσφορέςἘμβάσματα:
ΕΠΑΛΞΕΙΣ
ξεις FM». γ) Ἡ ἔκδοση βιβλίων, φυλλαδίων καὶ ἄλλων ἐνἠΕΓ΅ΕΉΘΎνΖȱΗΚΓΕνΖȱȬȱΐΆΣΗΐ΅Θ΅Ǳȱ̓̎̑ ̕ȱȱȱ ΗΝΘΕϟ΅ȱΘϛΖȱΔ΅ΘΕϟΈΓΖǯȱ
Ύ΅ȱΔΓΏΘΎΓϾΖȱΉΒΓΙΗ΅ΗΘνΖȱΎ΅ǰȱ΅ΔϱȱΘΑȱΣΏΏǰȱȱνΑΘ΅̅ǯȱ̖ΗΓϾΔΕ΅Ζ
̝ΎϱΐǰȱϳȱΑνΓΖȱΘΓІȱΛΕΙΗΓІȱ΅ϢЗΑ΅ȱΗΘχΑȱ̝ΌφΑ΅ȱΉϨΛΉ
ΎΈΓΘΎφȱ̓΅Ε΅·Ν·φǱȱ
ΐΉ·ΣΏȱЀΔϱΏΜȱΘϲȱΈΐΓΎΕ΅ΘΎϲȱΔΓΏϟΘΉΙΐ΅ǰȱΔΓϿȱώΘ
̎ ǰȱ  ȱ̋ǯȱ̆ȱȱǯǯ
·ΤȱΘχΑȱΦΎΕϟΆΉ΅ǰȱΗϾΐΚΝΑ΅ȱΐȂȱρΑ΅ΑȱϳΕΗΐϲȱΘΓІȱ̓ΏΣ
ΑΈΕ΅ΆϟΈ΅Ζȱŝǰȱ΅ΐϱΐΙΏΓȱΛ΅ΕΑЏΑǰȱΏǯǱȱŘŗŖǯȱřŚǯŗŖǯŚřŜ
Α΅ǰȱȍΦΕΗΘΓΎΕ΅Θϟ΅ȱΐΉΘȂȱΉЁΈΓΒϟ΅ΖȱΔΏφΌΓΙΖȎǰȱΈΏǯȱΑΤȱ

̍΅ΕϱΖȱ·΅ȱΈΕΣΗ

̝ΔϲȱΘϲΑȱΛΕΙΗϲȱ΅

̕ΉΏϟΈ΅ȱȱȱŚ
͟ȱ̢·ΓΖȱ͑ΝΣΑΑΖȱϳȱ̙ΕΙΗϱΗΘΓΐΓΖȱ·ΤȱΘχΑȱΌνΗȱΘЗΑȱΏ΅ϞΎЗΑȱΗΘχΑȱ̳ΎΎΏΗϟ΅ȱ
Εδώ και σαράντα χρόνια….
ǻΎ΅ΘΤȱΘϲΑȱ̍ΝΑǯȱ̏ΓΙΕ΅ΘϟΈǼ
Απρίλιος του 1974. Η χώρα μας στο πρότυπο
της πρώτης Εκκλησίας
Ἐπίκαιρη ὁμιλία

Δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς τ̇Ε΅ΗΘΕϱΘΘΉΖ
ῶν Ἐπάλξεων
συγχαρητήρια ἀξίζουν τόσο στὶς κυρίες τοῦ Αἰγά-

̕ΘϠΖȱŗȱ̕ΉΔΘΉΐΆΕϟΓΙȱΔΕ΅·ΐ΅ΘΓΔΓφΌΎΉȱψȱΔΕЏΘȱΗΙακόμη δεν έχει βγει από τον πάγο της των Ιεροσολύμων, των κοινόβιων μολεω γιὰ τὴν προετοιμασία καὶ τὶς προσφορές των
ΑΣΑΘΗȱΘЗΑȱΐΉΏЗΑȱΎ΅ϠȱΚϟΏΝΑȱΘЗΑȱ̳ΔΣΏΒΉΝΑȱЂΗΘΉΕ΅ȱ
επταετίας, που βιώνει τον επιθανάτιο ναστηριών, των ελληνορθόδοξων κοιΤὸ Σάββατο 5 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 7:15 μ.μ. στὴν
ὅσο καὶ στὴν ὑπεύθυνη τῆς ὁμάδος κ. Μαγδαληνὴ
ρόγχο της. Η τραγωδία της Κύπρου νοτήτων, του Κοσμά Αιτωλού, του
κεντρικὴ αἴθουσα τῶν «Ἐπάλξεων», ΖήνωνοςΦΔϲȱΘϲȱΎ΅ΏΓΎ΅ϟΕȱΐξȱΎΉΕΣΗΐ΅Θ΅ȱΘЗΑȱοΓΕΘ΅ΊϱΑΘΝΑǯȱ̕ΘϠΖȱ
3, Κόκορη, ἰατρό‒θεολόγο, ποὺ στηρίζει τὴν ὅλη προετοιμάζεται με τον διχασμό ανάμεσα Μακρυγιάννη και του Παπαδιαμάντη.
Şȱ̕ΉΔΘΉΐΆΕϟΓΙȱΔΕ΅·ΐ΅ΘΓΔΓφΌΎΉȱΗΘχΑȱΎΉΑΘΕΎχȱ΅ϥΌΓΙὉμόνοια μίλησε ὁ θεολόγος κ. Λάμπρος Σκόνσπάθεια.
σε μακαριακούς και αντιμακαριαΗ δυσκολία μεγαλώνει τα επόμετζος, μὲ θέμα: «Ἁμαρτία, μετάνοια, σωτηρία». ὉΗ΅ȱΘЗΑȱ̳ΔΣΏΒΉΝΑǰȱ̉φΑΝΑΓΖȱřǰȱ͟ΐϱΑΓ΅ȱϳΐΏϟ΅ȱΦΔϲȱΘχΑȱ
κ.
κούς. Η Διοίκηση της Εκκλησίας στην να έτη, κυρίως λόγω του «Αγώνα των
πΎΔ΅ΈΉΙΘΎϲȱΎǯȱ̕ǯȱ̏ΔΉΎΕϛǰȱΐξȱΌνΐ΅Ǳȱȍ̕ΐϾΕΑǱȱşŖȱΛΕϱΑ΅ȱ
Βραδυνὸ Προετοιμασίας
Σκόντζος, μὲ ἰδιαιτέρως παραστατικὸ τρόπο, ἀνα̝ΔΓΘνΏΉΗΐ΅ȱΘϛΖȱΦΕΛϛΖȱΘϛΖȱϢΗϱΘΘΓΖȱΘЗΑȱΐΉΏЗΑȱΘϛΖȱ
ΧΔ΅ΗȱΘϱΘΉȱΎ΅ϠȱΦΑΈΕΣΗȱΎ΅Ϡȱ·ΙΑ΅ΒϟΑǳȱ̍΅Ϡȱ·ΤΕȱБΖȱΐϟ΅Αȱ
Ελλάδα
ταράζεται με τις παρεμβά- Τυφλών», στον οποίο πρωτοστατεί
ο
ΐΑϛΐΉΖȱΎ΅ϠȱΉЁΌϾΑΉΖȎǯȱ̽ȱΎǯȱ̏ΔΉΎΕϛȱΗΘχΑȱΗϾΑΘΓΐȱΦΏΏΤȱ
φέρθηκε
ἀρχικὰ
στὴν
ῥοπὴ
τοῦ
ἀνθρώπου
πρὸς
̳ΎΎΏΗϟ΅ΖȱΎ΅ϠȱΘϛΖȱΗΙΐΐΉΘΓΛϛΖȱϵΏΝΑȱΗΘχΑȱΘΕΔΏχȱΘΓІȱ
ΓϢΎϟ΅ΑȱΈΉϧȱΘχΑȱ̳ΎΎΏΗϟ΅ΑȱΓϢΎΉϧΑǰȱБΖȱΗЗΐ΅ȱρΑǰȱΓЂΘΝȱΈΤὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου 12 Ἀπριλίου τὸ
σεις της Πολιτείας, την αντικατάστα- υπεύθυνος αλλά και τα μέλη
των
τὴν ἁμαρτία, τὴν ἀ-στοχία δηλ. τοῦ ἀνθρώπου, ΔΉΕΉΎΘΎχȱϳΐΏϟ΅ȱΘΖȱΦΑνΏΙΗΉȱΘΤȱϡΗΘΓΕΎΤȱ·Ή·ΓΑϱΘ΅ȱΎ΅Ϡȱ
ὡς βράδυ στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζή̍ΙΕϟΓΙȱΈ΅ΎΓΑϟ΅ȱΉϨΑ΅ȱψȱΗΙΐΐΉΘΓΛχȱΎ΅ϠȱΘЗΑȱΏ΅ϞΎЗΑȱΗΘχΑȱ
΅ΎΉϧΗΌ΅ȱΔΣΑΘ΅ΖǰȱГΗΔΉΕȱΓЇΑȱΎ΅ϠȱΆΣΔΘΗΐ΅ȱρΑȱσΗΘȱΎ΅Ϡȱ
ση του Αρχιεπισκόπου και τις επικεί- Επάλξεων. Η αντίθεση προέρχεται
ΘϠΖȱΆ΅ΕξΖȱΔΓΏΘΎξΖȱΉЁΌϾΑΉΖȱΔΓϿȱБΈφ·Η΅ΑȱΗΘχΑȱΘΕ΅·Ύχȱ
συνέπεια τῆς πτώσεως, νὰ ἐπανασυνδεθῇ 4μὲ
μενες παύσεις Μητροπολιτών. Όλα κυρίως από την διοίκηση της
ΕκκληΈ΅ΎΙΆνΕΑΗȱΘΓІȱπΎΎΏΗ΅ΗΘΎΓІȱϴΕ·΅ΑΗΐΓІȱΎ΅ϠȱΗΘχΑȱ
ΘΕΣΔΉΊ΅ȱΐϟ΅ȱΎ΅ϠȱΔ·χȱΐϟ΅ȱΎ΅ϠȱΎΘϟΗΖȱΐϟ΅ȱΎ΅Ϡȱ̓΅ΘφΕȱΉϩΖȎ
ǯȱ τὴν
νωνος 3, ἔλαβε χώρα Βραδυνὸ Προετοιμασίας, μὲ
ΐΎΕ΅Η΅ΘΎχȱΎ΅Θ΅ΗΘΕΓΚχȱΎ΅ϠȱΗΘΤȱ̕ΉΔΘΉΐΆΕ΅ΑΤȱΘΓІȱŗşśśǰȱ
αἰτία τῆς δημιουργίας του. Ὁ Πανάγαθος, ὅμως,
αποδεικνύουν την βαθειά κρίση στην σίας, η οποία βλέπει στους κοινωνιπΑȱ·νΑΉȱΈ΅ΐϱΕΚΝΗȱΘΓІȱπΎΎΏΗ΅ΗΘΎΓІȱΆϟΓΙǯȱ̳ΤΑȱ
͟ȱϡΉΕϲΖȱ̙ΕΙΗϱΗΘΓΐΓΖȱΔΕΓΗΈϟΈΉȱϢΈ΅ΘνΕȱΆ΅ΕϾΘΘ΅ȱ
βυζαντινοὺς ὕμνους καὶ ὁμιλία τοῦ ὑπευθύνου τῶν
ΔΓϿȱΗΛΉΈϲΑȱБΏΓΎΏφΕΝΗ΅ΑȱΘϲȱΎ΅ΎϲȱΔΓϿȱΔΕΓ·φΌΎΉǯȱ̕ΘϠΖȱ
πολιτική, εκκλησιαστική και κοινω- κούς αγώνες την απειλή γιαΗΘϲȱ·Ή·ΓΑϲΖǰȱΎ΅ΘΤȱΘϲȱϳΔΓϧΓȱΓϡȱ̝ΔϱΗΘΓΏΓȱȍΓЁΎȱΓϢΎΉϟθȱ
την αναΘεὸς ποὺ δὲν ἐπιθυμεῖ τὴν καταστροφὴ τοῦ δημι·ΤȱΘχΑȱΎ΅ΑΓΑΎχȱΏΉΘΓΙΕ·ϟ΅ȱΎΣΌΉȱΊЗΑΘΓΖȱϴΕ·΅ΑΗΐΓІȱ
Ἐπάλξεων, Βασιλείου Τσούπρα, «Ἀπὸ τὰ Πάθη
ŗśȱ̕ΉΔΘΉΐΆΕϟΓΙȱϳΐΏϟ΅ȱΗΛΉΘΎΤȱΐξȱΘϲΑȱ̕Θ΅ΙΕϲȱΎ΅ϠȱΘχΑȱΗνική κρίση. Όλοι αναζητούν αλλαγή τροπή τού μέχρι τότε στάτους, που το
ουργήματός
του, ἀπεργάζεται μὲ κάθε τρόπο καὶ
ΉϨΑ΅ȱΦΑΣ·ΎȱΘΤȱΐνΏǰȱΦΔϲȱΘΤȱϳΔΓϧ΅ȱ
·ΑЏΐϙȱΔΕΣΘΘΓΙΗΑǰȱΦΏΏΤȱΔΕϱΘΉΕΓΑȱ
στὴν Ἀνάσταση». Ὁ κ. Τσούπρας, μέσα ἀπὸ σύντοτων πραγμάτων, πτώση της χούντας, θεωρεί ευνοϊκό για τα κεκτημένα της.
ΐ΅Ηϟ΅ȱ̖ΓΙȱ·ΤȱΘχΑȱΊΝχȱΎ΅ϠȱΔΓΏΘΉϟ΅ȱΘΓІȱ̙ΕΗΘ΅ΑΓІȱΔΕ΅·μὲ ὅλαΦΔΓΏΓ·ΓІΑΘ΅ȱΘХȱΔΏφΌΉȎȱΎ΅ϠȱΘΓΑϟΊΉȱ
τὰ δυνατὰ μέσα τὴν σωτηρία του. Πρὸς τὸν
΅ЁΘϲΖȱΦΔΓΘΉΏΉϧΘ΅ǰȱΑΤȱπΎΔΏΕЏμο ἀλλὰ πλούσιο σὲ θεολογικὸ περιεχόμενο λόγο,
κάθαρση στον στρατό, τη δικαιοσύνη, Η αντίθεση γίνεται σύγκρουση με τη
ΐ΅ΘΓΔΓϟΗΉȱϳȱΌΉΓΏϱ·ΓΖȱΎǯȱ̅ǯȱ̖ΗΓϾΔΕ΅Ζǯ
σκοπὸȍΓЂΘΝȱΎ΅ϠȱΑІΑȱ·ϟΑΉΗΌ΅ȱσΈΉȎǯȱ̍΅Θ΅αὐτόν, ἡ θεία οἰκονομία προνόησε ἀκόμη
ΗΓΙΑȱΘϲȱΏΉΘΓϾΕ·ΐ΅ǰȱΔΓϿȱΘ΅ΕΣἀνέλυσε, μὲ ἀναφορὰ στὰ ἀντίστοιχα τροπάρια
την παιδεία, την Εκκλησία.
συγκρότηση της ΕΧΕ, του πολιτικού
καὶ τὴν
θυσία τοῦ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου Χριστοῦ, ̖χΑȱ̍ΙΕ΅ΎχȱŘřȱ̕ΉΔΘΉΐΆΕϟΓΙȱΗΘϠΖȱŝȱΐǯΐǯȱΔΕ΅·ΐ΅ΘΓΔΓΊΉȱΗΘϲȱΎ΅ΌνΑ΅ǰȱΔΓΏϿȱΔΉΕΗΗϱΘΉΚνΕΉΘ΅ȱΐξȱΊΝΕξΖȱπΎΚΕΣΗΉΖȱπΑ΅ΑΘϟτῆς
Μεγάλης Ἑβδομάδος, τὴν πορεία τοῦ ΘεανΜέχρι εκείνη τη στιγμή η επίσημη φορέα που εκφράζει τις αναζητήσεις
φΌΎΉȱΗΘϲΑȱϥΈΓȱΛЗΕΓȱϳȱ̞·΅ΗΐϲΖȱπΔϠȱΘϜȱπΑΣΕΒΉȱΘΓІȱΑνΓΙȱ
προκειμένου
διὰ τοῦ ἑκουσίου σταυρικοῦ Του θαΕΓȱϢΗΛϾΉȱ΅ЁΘϲȱ·ΤȱΘχΑȱ̳ΎΎΏΗϟ΅ǰȱ
ΓΑȱΔΣΗΖȱΦΔΓΏΙΘ΅ΕΛΎϛΖȱΎ΅ϠȱΐΓΑΓΐΉθρώπου ἀπὸ τὸ Σταυρικὸ πάθος στὴν σωτήρια
Εκκλησία αλλά και οι χριστιανικές των Επάλξεων και επιδιώκει να τις
πΎΎΏΗ΅ΗΘΎΓІȱΎ΅ϠȱΦΎ΅Έΐ΅ϞΎΓІȱσΘΓΙΖǯȱ̖χΑȱπΎΈφΏΝΗȱ
νάτου ΕΓІΖȱΎ΅ϠȱΦΔΓΎΏΉΗΘΎϛΖȱЀΔϲȱΘϛΖȱϡΉΕ΅Ενὰ σωθῆ κάθε ἄνθρωπος, ἀρκεῖ νὰ συγκαψȱϳΔΓϟ΅ȱΈξΑȱΉϨΑ΅ȱΐΤȱΗΙΑφΌΖȱΎΓοργανώσεις, έχοντας επηρεαστεί βα- θέσει στην κρίση των πολιτών. Η συἈνάσταση, προδιαγράφοντας ἔτσι καὶ τὴν δική
ταθέσῃ
στὴν
σωτηρία
του,
οἰκειοποιούμενός
την
θύτατα από παπικά ή προτεσταντικά νέχεια είναι ακόμη πιο δραματική, με
ΑΝΑϟ΅ȱΦΑΌΕЏΔΝΑȱΦΏΏΤȱΘϲȱΐΙΗΘΎϲȱ
Λϟ΅ΖȱΈ΅ΎΙΆΉΕΑφΗΉΝΖȱΘϛΖȱ̳ΎΎΏΗϟ΅Ζǰȱ ΒΉΎϟΑΗΉȱϳȱΔΕΝΘΓΜΣΏΘΖȱΎǯȱ̍ΙΕΣΎΓΖȱ̎ΏϱΔΓΙΏΓΖǰȱΗΙΑΓμας σταυροαναστάσιμη πορεία: «…Δεῦτε οὖν καὶ
ΈΉΙϱΐΉΑΓΖȱΦΔϲȱΎΏΐΣΎΓȱΘϛΖȱΛΓΕΝΈϟ΅ΖȱΘΓΙǰȱΐξȱΗΛΉΘΎΓϿΖȱ
μὲ τὴνψȱϳΔΓϟ΅ȱΎ΅ΘȂȱ΅ЁΘϲΑȱΦΑΘΗΘΕ΅ΘΉϾΉΘ΅ȱ
ἀληθινὴ μετάνοια (< μετα-νοῶ: ἀλλάζω νοῦ,
διδάγματα, παρουσίαζαν ένα πρόσω- τη συμμετοχή του Γεωργίου ΣακελΗЗΐ΅ȱΘΓІȱ̙ΕΗΘΓІǰȱϳȱωΏΉΐνΑΓΖȱ
ἡμεῖς συμπορευθῶμεν αὐτῷ καὶ συταυρωθῶμεν καὶ
πο
δεσποτικό
προς
το
εσωτερικό
της
λαρόπουλου
και
του
Βασίλη
Τσούπρα
νοοτροπία).
ȍΏ΅ϲΖȱΘΓІȱ̋ΉΓІȎǰȱΘϲȱȍπΎΏΉΎΘϲΑȱ·νΔΕϲΖȱΘχΑȱϥΈ΅ȱΘχΑȱΚϾΗȱΘϛΖȱπΎΎΏΗ- Μ΅ΏΐΓϾΖǯȱ̕ΘχΑȱΗΙΑνΛΉ΅ȱΘϲΑȱ̞·΅ΗΐϲȱπΘνΏΉΗΉȱϳȱΔǯȱ̙ΕϾνεκρωθῶμεν δι’ αὐτόν ταῖς τοῦ βίου ἡδοναῖς·… ἵνα
Εκκλησίας αλλά υποτακτικό προς στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ, ως συΑΓΖȱΎ΅ϠȱΆ΅ΗϟΏΉΓΑȱϡΉΕΣΘΉΙΐ΅ȎǰȱΘϲȱ
΅ΗΘΎϛΖȱπΒΓΙΗϟ΅ΖȱΔΓϿȱΉϨΑ΅ȱΔΑΉΙΐ΅Θ- Η΅ΑΌΓΖȱ̓΅Δ΅ΔΓΗΘϱΏΓΙǰȱπΚΐνΕΓΖȱΘΓІȱ͒ǯ̐ǯȱ̞·ǯȱ̆ΉΝΕ·ϟΓΙȱ
καὶ συζήσωμεν αὐτῷ…» (στιχηρὸ ἰδιόμελο τῆς Κυτην κυριαρχούσα πολιτική κατάστα- νεργαζόμενων, με σαφή στόχο την
Πνευματικὴ
ἐκδήλωση στὸ Αιγάλεω̙΅Ώ΅ΑΈΕϟΓΙǰȱΦ·΅ΔΘϲΖȱΚϟΏΓΖȱΎ΅ϠȱΗΙΑΉΕ·ΣΘΖȱΘЗΑȱ̳ΔΣΏȍΧ·ΓΑȱσΌΑΓΖȎȱΎ΅ϠȱϳȱȍΏ΅ϲΖȱΉϢΖȱΔΉΎφǯȱȍ͟ȱΐξΑȱ·ΤΕȱσΒΝΌΉΑȱΩΕΛΝΑǰȱπΔΉΈχȱ
ριακῆς τῶν Βαΐων).
ση. Στο όνομα των «εθνικών ιδεω- προώθηση της κάθαρσης στην εκΒΉΝΑǰȱΔΏ΅ΗΓϾΐΉΑΓΖȱΦΔϲȱΘχΑȱΛΓΕΝΈϟ΅ȱΘΓІȱΎǯȱ̎ΏϱΔΓΙΏΓΙǯȱ
ΕΔΓϟΗΑȎǰȱψȱΎΏΕΓΑΓΐϟ΅ȱΘΓІȱ̍ΙΕϟΑϱΐУȱΎΕ΅ΘΉϧȱΎ΅ϠȱΦΑΣ·ΎϙǰȱΉϢΎϱΘΝΖȱΓЁȱ
Ἀξίζει νὰ σημειωθῇ ὅτι κυρίως τὴν Μεγάλη
Τρίτη 8 Ἀπριλίου στὶς 7:00 μ.μ. οἱ ἘπάλΤὴν
δών», πρόβαλαν ένα πρότυπο απολί- κλησιαστική και πολιτική διοίκηση,
̏ΉΘΤȱΘϲȱΔνΕ΅ΖȱΘϛΖȱΘΉΏΉΘϛΖȱБΐϟΏΗΉȱϳȱЀΔΉϾΌΙΑΓΖȱΘЗΑȱ
ΓΙǰȱΘχΑȱϳΔΓϟ΅ȱΎ΅ΏΓІΑΘ΅ȱΓϡȱπΔϠȱ·ϛΖȱ
ΔΓΏΏ΅ΛΓІȱΘЗΑȱΦΕΛΓΐνΑΝΑȱ·ΑЏΐΖȱ
ξεις τοῦ
Αἰγάλεω, πρὸς πνευματικὴ ἐνδυνάμωση Ἑβδομάδα μέλη καὶ φίλοι τῶν Ἐπάλξεων ἀφ’ ἑνὸς
τικου χριστιανού, που αγωνιζόταν την αναβάθμιση της θέσης των ανα̳ΔΣΏΒΉΝΑȱΎǯȱ̅ǯȱ̖ΗΓϾΔΕ΅ΖǰȱΐξȱΌνΐ΅Ǳȱȍ̆ΤȱΐΤȱΐΉΘΓΛΎχȱ
ΔΓΐνΑΉΖǰȱϵΔΝΖȱΔΓΐνΑΝΗΑȱ΅ЁΘχΑȱ
ΎΓΑΝΑΉϧǰȱϳȱΐνΑΘΓȱοΎϱΑΘΝΑȱϴΚΉϟΏΝΑȱ
για την ατομική του σωτηρία, οδεύον- πήρων και την εφαρμογή κοινωνικών
τῶν μελῶν
των, πραγματοποίησαν ἐκδήλωση μὲν διένειμαν ἐπίκαιρο πνευματικὸ ὑλικό, ὅπως
Ύ΅ϠȱΎΓΑΝΑΎχȱΔΓΏΘΉϟ΅ȎǰȱΦΚΓΕΐЏΐΉΑΓΖȱΦΔϲȱΘϲȱ̈Ё΅··ντας μιαν ατραπό αυτοδικαιωτικής ρυθμίσεων για τον λαό.
ȍΓЁΛȱБΖȱΎ΅Θ΅ΎΙΕΉϾΓΑΘΉΖȱΘЗΑȱΎΏφΩΕΛΉΑȱΎ΅ϠȱΛΣΕΑȱ΅ЁΘХȱΘϛΖȱΦΕΛϛΖȱΉϢΈϱστὴν αἴθουσά
των, Ἀναγεννήσεως 19, πλησίον Ἁγ. τὸ νεοεκδοθὲν βιβλιαράκι «Τὸ Τροπάριο τῆς ΚασΏΓȱΘϛΖȱψΐνΕ΅Ζȱ·ΤȱΘχΑȱΎΏφΗȱΘЗΑȱΐ΅ΌΘЗΑȱΘΓІȱ̍ΙΕϟΓΙȱ
ŗ
θρησκευτικότητας.
Σ’ αυτό το περιΜικρό παιδί, όταν στεκόμουν σε
ΕΝΑȎ
ȱǻΗΗǯȱϵǰȱΘȱΘΓϿΖȱσΛΉȱΎΏΕΝΌϛǰȱ
ΘΝΑǰȱΩΑȱΓЂΘΝȱΘϲȱΔΕκ·ΐ΅ȱΎ΅Θ΅ΎΘφΗϙǰȱ
Σπυρίδωνος,
μὲ εὐχέλαιο καὶ σύντομη ὁμιλία τοῦ σιανῆς καὶ ὁ Κατηχητικὸς Λόγος τοῦ ἱ. Χρυσοστόǻ̎ΓΙΎǯȱΉȂǰȱŗȬŗŗǼǯȱ͟ȱΎǯȱ̖ΗΓϾΔΕ΅ΖȱΗΘχΑȱΐΉΗΘχȱΑΓΐΣΘΝΑȱϳΐβάλλον η χριστιανική απαίτηση για ναούς ή αίθουσες κηρυγμάτων και
ΈΏǯȱΘΓІȱΏ΅ΓІǼǯȱ
БΖȱΦΔϲȱΓϢΎΉϟ΅Ζȱ·ΑЏΐΖȱΐϱΑΓΑȱΔΣΑΘ΅ȱ
ἐφημερίου
τῆς ἐνορίας π. Χριστοφόρου, ὁ ὁποῖος μου», ποὺ διατίθεται δωρεὰν καὶ ἀπὸ τὰ γραφεῖα
Ώϟ΅ȱΘΓΙȱπΒφ·ΗΉȱϵΘȱΐϱΑΓΑȱΓϡȱΥΔΏΓϞΎΓϠȱΎ΅ϠȱΏ΅ϞΎΓϠȱΜ΅ΕΣΈΉΖȱ
κοινωνικότητα
αναλωνόταν
σε
εκδηδιένειμα
την
εφημερίδα,
θυμάμαι
κάͣΔΝΖȱΈ΅ΎΕϾΗΗΉȱϳȱΌΉϧΓΖȱ̙ΕΙΔΓΉϧΑȱΎ΅ϠȱΐΈΉΑϠȱΐΉΘ΅ΈΈЗȱΏϱ·ΓΑǰȱΘΙπαρώτρυνε
ὅλους, ἀφοῦ παρακολουθήσουν καὶ μας, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, μέχρι καὶ τὸ Μ.
λώσεις φιλανθρωπίας και οίκτου, ως ποιους να φωνάζουν και να με διώΘϛΖȱ̆ΉΑΑΗ΅ΕνΘǰȱΔΓϿȱΈξΑȱπΕ·ΣΊΓΑΘ΅ΑȱΦΘΓΐΎΤȱΦΏΏΤȱΗΙΑΉΗϱΗΘΓΐΓΖȱȍΓЁȱ·ΤΕȱΦΕΛϱΑΘΝΑȱΘІΚϱΖȱ
Ε΅ΑΑΎЏΘΉΕΓΑȱΐκΏΏΓΑȱόȱΈΐΓΘΎЏΘΉβιώσουν
τὸ θεῖο δράμα, νὰ προτετοιμάσουν τὸν Σάββατο (κατόπιν τηλεφώνου), ἀφ’ ἑτέρου δὲ ἐπεικανοποίηση της υποχρέωσης για χνουν, κατηγορώντας τον πατέρα
Θ΅ΕΎΣǰȱΌΤȱΐΔΓΕΓІΗ΅ΑȱΑΤȱΎ΅Θ΅ΗΘΓІΑȱΐνΘΓΛΓȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝǻΦΏ΅ΊΓΑΉϟ΅ǼȱπΗΘȱΘΤȱπΑΘ΅ІΌ΅ǰȱΓЁΈξȱ
ἑαυτό ΕΓΑȱΘχΑȱπΔΗΘ΅Ηϟ΅ΑȱΔΉΔΓϟΘ΅Ȏǯȱ
τους γιὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, ποὺ σκέφθησαν καὶ βοήθησαν ἐμπερίστατους ἀδελ«καλά έργα», χωρίς βαθύτερη αναζή- μου ως κομμουνιστή και αριστερό, ως
ΑΓϠȱΘϱΗΓȱΘϛΖȱπΔϟ·Ή΅ΖȱϵΗΓȱΎ΅ϠȱΘϛΖȱΓЁΕΣΑ΅ΖȱΘΓІȱ̙ΕΗΘΓІȱ
ΦΕΛΓΐνΑΝΑȱΈΓΙΏΓΔΕνΔΉ΅ǰȱΦΏΏȂȱ
̍΅Ϡȱ πΑȱ ΔΕΓΎΉΐνΑУȱ
БΖȱ ϢΈΉЗΈΉΖȱ
Σοφία Μπεκρῆ
ὅλων τῶν ἀνθρώπων.
Θερμὰ φούς μας.
εἶναι καὶ ἀνάσταση
τηση αδελφικής αγάπης όλων των τον ανάπηρο που δεν ξέρει τη θέση
ΦΕΛχȱΔΑΉΙΐ΅ΘΎχȱΘΓϾΘУȱΐΣΏΗΘ΅ȱ
ΔΕϱΘΙΔΓȱΘϛΖȱΦΕΛϛΖȱΘ΅ϾΘΖȱΦΑ΅ΚνΕΉȱ ΔΓΏΘΉϟ΅ΖǰȱΎ΅ΏЗΑΘ΅ΖȱϵΏΓΙΖȱΐ΅ΖȱΗΘΓϿΖȱΈϾΗΎΓΏΓΙΖȱΎ΅ΕΓϿΖȱ
χριστιανών, αληθινή αλληλεγγύη και του, ως τον επαναστάτη που θα «μοΔΓϿȱσΕΛΓΑΘ΅ȱΑΤȱΔΕΣΒΓΙΐΉȱΘϲȱϥΈΓǰȱΗΘϲȱΐνΘΕΓȱΘΓІȱΈΙΑ΅ΘΓІȱ
ΔΏΉΓΑΉΎΘΓІΗ΅ǰȱΘЗȱΘϲȱΔΏνΓΑȱΘЗΑȱΔϱΑΝΑȱΎ΅ϠȱΘϛΖȱЀΔξΕȱ
ϳȱ̙ΕΙΗϱΗΘΓΐΓΖȱΘχΑȱΗΙΐΔΉΕΚΓΕΤΑȱΘΓІȱ̝ΔΓΗΘϱΏΓΙȱ̓νβίωση της κοινωνικότητας.
λύνει» την καθώς πρέπει βιοτή
τους!
ρΎ΅ΗΘΓΖǯȱ̙΅ΕΉΘΗΐϲȱΦΔϾΌΙΑ΅ΑȱϳȱΎǯȱ̙Εǯȱ̅νΑΑΖǰȱΈΎ·ϱΜια ομάδα χριστιανών, με «προ- Το χειρότερο είναι ότι αυτοί
που ανЀΐЗΑȱΦΔΓΈνΛΉΗΌ΅ȱΚΕΓΑΘϟΈΓΖǰȱΓЁȱΘΤΖȱΘΐΤΖȱΔΏΉϟΓΙΖȱΊΘΕΓΙǰȱϳȱϳΔΓϧΓΖȱΎ΅ΘΤȱΘχΑȱπΎΏΓ·χȱΘΓІȱ̏΅ΘΌϟ΅ȱΎΣΏΉΗΉȱΗξȱ
Ř
του
θεολόγου
Χρίστου Τσικούρα
ϋπηρεσία»
στους
θεολογικούς
αγώτιδρούσαν
περισσότερο
ήταν
κληριΘΉϧΑȎ ǯȱ̓ΣΑΘΉΖȱΓϡȱΔΗΘΓϠȱΎ΅ΏΓІΑΘ΅ȱΑΤȱΚΕΓΑΘϟΊΓΙΑȱЀΔξΕȱ ΗΙΑΉΕ·΅Ηϟ΅ȱΘϲȱȍΎΓΑϲΑȎȱΘϛΖȱ̳ΎΎΏΗϟ΅ΖǯȱȍͣΕ΅ȱΈξȱ΅ЁΘϲΑȱ ΕΓΖǰȱΎ΅ϠȱΩΏΏΓȱπΔϟΗΐΓȱΔΕΓΗΎΉΎΏΐνΑΓǯȱ̖χΑȱπΎΈφΏΝΗȱ
σΎΏΉΗΉȱψȱΛΓΕΝΈϟ΅ȱΘЗΑȱ̳ΔΣΏΒΉΝΑǰȱψȱϳΔΓϟ΅ȱΐξȱΘΤȱΦΑ΅ΑΉνες
του
1962
και
παρουσία
στους
κοικοί,
που
παρέσερναν
τους
πιστούς
ΘΓІȱΗЏΐ΅ΘΓΖȱΘϛΖȱ̳ΎΎΏΗϟ΅Ζǯȱȍ̖΅ІΘ΅ȱΈνȱΐΓȱΔΣΑΘ΅ȱπΎΉϧΑ΅ȱ ΐΉΘΤȱΎΓΑϛΖȱΔΣΑΘΓΘΉȱΔΓΓІΑΘ΅ȱ·ΑЏΐΖǯȱΓЁΈξΑȱ΅ЁΌΉνα αναγνωρίσουμε ποιοί είναι αυτοί που μας καταπαράδοση μάς πληροφορεί ότι είναι δεδομένη
νωνικούς αγώνες εναντίον των δι- τους σε μονοπάτια εθνικιστικής
φοΝΐνΑ΅ȱΘΕ΅·ΓϾΈ΅ȱΘΖȱЀΔϲȱΘχΑȱΈΉϾΌΙΑΗȱΘϛΖȱΎǯȱ̇φΐΘΕ΅Ζȱ
στρέφουν και με ποιόν τρόπο. Ποιοί εκμεταλλεύτηη ροπή των ανθρώπων προς το κακό εκ νεότηΉϥΕΘ΅ǰȱϣΑ΅ȱρΎ΅ΗΘΓΖȱΎ΅ϠȱΘЗΑȱΦΕΛΓΐνΑΝΑȱΑφΚϙǰȱϣΑ΅ȱΐΣΑΘΎЗΖȱΓЁΈξȱΦΕΛΎЗΖȎǯȱ̝Α΅ΚΉΕϱΐΉΑΓΖȱΈξȱΗΘχΑȱΔΕΓΗΚЏκτατόρων, αποφασίζει να δημιουργή- βίας ενάντια σε οτιδήποτε φαινόταν
̏ΔΓΊκǰȱσΈΝΗΉȱΐΤȱΑϱΘ΅ȱΊΉΗΘ΅ΗκΖȱΦΏΏΤȱΎ΅ϠȱΦ·ΝΑΗΘΎϱκαν την κακή ροπή μας και μάς έφεραν σε αυτό το
τος. Αυτή λοιπόν η ροπή χρειάζεται να αναΌΝΐΉΑȱϵΘȱΗЗΐ΅ȱπΗΐξΑȱΧΔ΅ΑΘΉΖȱρΑǰȱΘΓΗ΅ϾΘΑȱσΛΓΑΘΉΖȱ ΑΗȱΘΓІȱ̓νΘΕΓΙȱΔΕϲΖȱΘΓϿΖȱΔΗΘΓϿΖȱȍ̡ΑΈΕΉΖȱΦΈΉΏΚΓϟȎǰȱ
σει κάτι το νέο. Την «Ορθόδοξη μορ- καινό ή προοδευτικό.
ΘΘ΅ΖȱΗΘϲȱΔΕϱ·Ε΅ΐΐ΅ǯȱ̝ΎΓΏΓϾΌΗ΅ΑȱΎΉΕΣΗΐ΅Θ΅ǰȱΦΑΘ΅Ώσημείο; Δεν είναι φανερό, φίλοι μου; Είναι οι κυβερκοπεί
από
μια
άλλη
δύναμη.
Αυτή
η
άλλη
δύναμη,
ΔΕϲΖȱΦΏΏφΏΓΙΖȱΈ΅ΚΓΕΤΑǰȱϵΗΑȱΐνΏȱΔΕϲΖȱΐνΏȱΎ΅Ϡȱΐχȱ
πΒ΅ϟΕΉȱΘϲȱΔΑΉІΐ΅ȱΘϛΖȱϢΗϱΘΘΓΖȱΎ΅ϠȱΘϛΖȱοΑϱΘΘΓΖȱΎ΅ϠȱΘϛΖȱ
φωτική και κοινωνική εφημερίδα
Χρειάστηκε να περάσουν
πάνω
ΏΣΛΌΎ΅ΑȱΦΔϱΜΉΖȱΎ΅ϠȱϵΏΓȱΦΑ΅ΛЏΕΗ΅ΑȱΐξȱΘχΑȱΔΉΔΓϟνήτες μας. Εκμεταλλεύτηκαν την ανοησία μας, την
που
αλλάζει
την
πορεία
από
το
κακό
προς
το
καλό,
ΘϲȱΔκΑȱπΔϠȱΘΓϿΖȱϡΉΕν΅ΖȱΕϟΔΘΝΐΉΑǰȱΦΏΏΤȱΎ΅Ϡȱ΅ЁΘΓϟȱǻΓϡȱϥΈΗΙΑΉΕ·΅Ηϟ΅ΖǰȱψȱϳΔΓϟ΅ȱπΔΎΕ΅ΘΓІΗΉȱΗΘχΑȱΦΔΓΗΘΓΏΎχȱ
ΕΠΑΛΞΕΙΣ», με κοινωνικό και πολι- από τριάντα χρόνια προσπαθειών
ΌΗȱϵΘȱΐϱΑΓΑȱΐξȱπΑΘ΅ΘΎϱΘΉΕȱΈΓΙΏΉΤȱΎ΅ϠȱΐΉ·΅ΏϾΘΉάγνοιά μας, που τους έδωσε την ευκαιρία να μας διείναι η δύναμη του Θεού. Αυτό είναι ωραία διατυπωΓȱΓϡȱΎΏΕΎΓϟǼǰȱГΗΔΉΕȱΎΓΑΓІȱΗЏΐ΅ΘΓΖǰȱΘϛΖȱ̳ΎΎΏΗϟ΅Ζȱ
̳ΎΎΏΗϟ΅ǰȱΛ΅Ε΅ΎΘΕϟΊΓΑΘ΅Ζȱ΅ЁΘχΑȱБΖȱΦ··ΉΏΎχȱΎ΅ΘΣτικό προσανατολισμό, με παρέμβαση των Επάλξεων αλλά και άλλων ομάΕȱΗΙΑΉΕ·΅Ηϟ΅ȱΌΤȱΔΕΓΓΈΉϾΗΉȱΘϲȱΎΓΑϲȱσΕ·ΓȱΔΕϲΖȱΈϱΒ΅Αȱ
οικούν και να μας εξουσιάζουν. Μας εξαπάτησαν καμένο στο αντίφωνο των αναβαθμών «Ἐκ νεότητός μου
ř
ΥΔΣΗΖȱΓЂΘΝȱΚΕΓΑΘϟΊΝΐΉΑȎ
ǯȱ̕ΘχΑȱΗΙΐΐΉΘΓΛχȱ΅ЁΘχȱΈστην εκκλησιαστική και πολιτική
δων, για να γίνει κατανοητόΗΘ΅Ηǯȱȍ̈Ϣȱϳȱ̍ϾΕΓΖȱΦΈΉΏΚΓϿΖȱ΅ЁΘΓϿΖȱπΎΣΏΉΗΉǰȱΔΓΏΏХȱ
ότι η Εκτάφορα,
μας πούλησαν σαν μοσχάρια στους διεθνείς
πολλὰ
πολεμεῖ
με
πάθη,
ἀλλ'
αὐτός
ἀντιλαβοῦ
καὶ
̋ΉΓІȱΎ΅ϠȱВΚνΏΉ΅ȱΘЗΑȱΦΑΌΕЏΔΝΑȱ̖ΓΙǯȱ
ζωή της χώρας και με προβολή των κλησία δεν περιορίζει το λυτρωτικό
΅ΆΏνΔΉȱϳȱ̙ΕΙΗϱΗΘΓΐΓΖȱΘχΑȱΦΗΚΣΏΉ΅ȱΎ΅ϠȱΘχΑȱπ··ϾΗȱ
ΐκΏΏΓΑȱΓЈΘΓΖǰȱΈϲȱΎ΅ϠȱΔΣΑΘΝΑȱΔ΅ΕϱΑΘΝΑȱΘΓІΘΓȱΦΑ΅ΚΝέμπορες
των κεντρικών τραπεζών και πλούτισαν.
σῶσον,
Σωτήρ
μου».
ζητημάτων των Ορθοδόξων του εξω- της έργο μόνο στη λατρευτική
ζωή
ΘϛΖȱϳΐ΅ΏϛΖȱπΒΉΏϟΒΉΝΖȱΘΓІȱπΎΎΏΗ΅ΗΘΎΓІȱΆϟΓΙǯȱ
ΑΉϧǯȱ͑ΈΓϿȱπΎΎΏΗϟ΅ΖȱΦΒϟΝΐ΅ȱΎ΅ϠȱΦ··ΉΏΎχȱΎ΅ΘΣΗΘ΅ΗΖǯȱ
Καιρός να κατανοήσουμε ότι αυτοί οι ιδιώτες έμΦυσικά ο Θεός ως παντοδύναμος, πανταχού πατερικού.
Το
σύνθημα
της
ομάδας
εί(την
επιτέλεση
«θρησκευτικών
καθη̖χΑȱΐΉ·ϟΗΘΖȱΗΐ΅Ηϟ΅Ζȱ·ΤȱΘϲΑȱπΎΎΏΗ΅ΗΘΎϲȱΆϟΓȱ ̒ЁΈΉϠΖȱώΑȱπΎΉϧȱΈΉΕ·ΐνΑΓΖǰȱΓЁΎȱΩΕΗΉΑǰȱΓЁȱΌϛΏΙǯȱ̖Γ΅Ͼποροι, που ελέγχουν τις αγορές, το εμπόριο και το
ρών και τα πάντα πληρών, μπορεί και ενεργεί μέσα
ναι η «βίωση, προάσπιση και επικρά- κόντων» κατά την ορολογία του 1970ΦΕΛχȱΘϛΖȱΗΙΐΐΉΘΓΛϛΖȱΘЗΑȱΔΗΘЗΑȱΗΘχΑȱΈ΅ΐϱΕΚΝΗȱ
Θ΅ΖȱΆΓϾΏΓΐ΅ȱΘΤΖȱ̳ΎΎΏΗϟ΅ΖȱΉϨΑ΅ȱΎ΅ϠȱΑІΑȎǯȱ
χρήμα, σχεδιάζουν μια αντίχριστη παγκόσμια δικταστις
καρδιές
των
ανθρώπων,
όταν
ο
άνθρωπος
το
θέτηση της ελληνορθόδοξης παράδο- 1980) αλλά στοχεύει στην ανακαίνιση
ΘΓІȱπΎΎΏΗ΅ΗΘΎΓІȱΆϟΓΙȱΎ΅ΌνΕΝΗ΅ΑȱΓϡȱϥΈΓȱΓϡȱ̝ΔϱΗΘΓ̏ϱΑΓΑȱΈΤȱΘχΖȱοΑϱΘΘΓΖȱΎ΅ϠȱΘϛΖȱΗΙΑΉΕ·΅Ηϟ΅ΖȱΎΏφτορία. Μια δικτατορία, μέσα στην οποία θα χάσουμε
λει, την μετάνοια. Με αυτήν την κίνηση της διάθεσης
σης και η έμπρακτη εφαρμογή των κάθε πτυχής του ανθρώπινου βίου με
ΏΓǰȱΓϡȱϳΔΓϧΓȱȍΘΓϿΖȱΦΕΛΓΐνΑΓΙΖȱΎΓΑΝΑΓϿΖȱΘϛΖȱ·ΑЏΐΖȱ
κάθε αγαθό πνευματικό και υλικό και ίσως την ίδια
λαμβάνει το πλάσμα από τον πλάστη ενέργειες και
αρχών του Ευαγγελίου σε όλες τις εκ- προοπτική στο επέκεινα. ΕΓΙȱΎ΅ϠȱΏ΅ΓІȱπΔΘΙ·ΛΣΑΉΘ΅ȱψȱΔΏφΕΖȱΎ΅ϠȱΘΉΏΉϟ΅ȱΏΉπΏΣΐΆ΅Α΅Αǯȱ̍΅Ϡȱ·ΤΕȱϵΘΉȱΘΓϿΖȱοΔΘΤȱπΛΉΕΓΘϱΑΓΙΑǰȱΘЗȱ
ΘΓΙΕ·ϟ΅ȱΘΓІȱπΎΎΏΗ΅ΗΘΎΓІȱϴΕ·΅ΑΗΐΓІǯȱ
την ψυχή μας. Μάς μίλησε για αυτά ο Γέροντας
βιώματα, που είναι άρρητα ρήματα και προσπαθούμε
φάνσεις της ζωής των χριστιανών»,
Ευτυχώς σήμερα σε κάθε
μητρόΈφΐУȱΔΕϱΘΉΕΓΑȱπΎΓΑЏΗ΅ΑΘΓȱǻΗΘϲΑȱΏ΅ϲȱΔΕЗΘ΅ȱΦΑ΅ΎΓϟΠαΐσιος. Μέχρι και τις λεπτομέρειες για το ηλεκτρονα τα πούμε κάπως με τις λέξεις σωτηρία και αιώνια
βασισμένη στο τρίπτυχο «ΟΡΘΟΔΟ- πολη, σε κάθε ενορία, σε κάθε χριΞΙΑ-ΟΡΘΟΖΩΪΑ-ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑ».
στιανική ομάδα το πνεύμα των Επάλνικό φακέλωμα μάς έδωσε.
ζωή. Αυτά υπερβαίνουν τον χώρο και τον χρόνο, ταυΎΝΗ΅ΑǼǯȱ̍΅ϠȱϵΘΉȱΘϲΑȱ̏΅ΘΌϟ΅Αȱϳȱ̓νΘΕΓΖǰȱΘΓϧΖȱΔ΅ΕΓІΗΑȱ
ǻπΎȱΘΓІȱΆΆΏϟΓΙȱȍ̽ȱΌνΗΖȱΎ΅ϠȱψȱΈ΅ΎΓΑϟ΅ȱΘЗΑȱΏ΅Ο δρόμος που ακολουθούν οι ξεων είναι πολύ οικείο. Έχει γίνει
βίωΜπορεί να ανατραπεί η πορεία των πραγμάτων
τόχρονα όμως λειτουργούνται σε κάποιον τόπο και
ϞΎЗΑȱπΑȱΘϜȱ̳ΎΎΏΗϟθȎȱΘΓІȱΔǯȱ̍ΝΑȦΑΓΙȱ̍΅ΔΉΘ΅ΑϱΕΠΑΛΞΕΙΣ
δεν είναι στρωμένος με μα η ανάγκη της κοινωνικότητας και
στην καταστροφή; Ναί, μπορεί! Όταν αναγνωρίσουμε
σεΔΓΙΏΓΙǰȱΔΕΝΘΓΔΕΉΗΆΙΘνΕΓΙȬΌΉΓΏϱ·ΓΙǼ
κάποιον χρόνο, γιατί το σχήμα της τωρινής υπάρŗȱ
ȱ̄ЁΘϱΌǯȱ
ρόδα.
την αρχή αντιμετωπίζουν της
αλληλεγγύης. Έχει ανδρωθεί το
Řȱ Απόȱ̈ϢΖȱ̓ΕΣΒǯȱ̝ΔΓΗΘǯȱ͟ΐΏǯȱŗŚǯȱŘǯȱǯ
ǯȱŜŖǰȱŗŗśǯȱ
την αξία της προτροπής τού Γέροντα να πιστεύουμε
ξεώς μας είναι συνυφασμένο με αυτά.
τηνřȱαντίθεση
των θρησκόληπτων
ȱ̈ϢΖȱ̖ϟΘΓΑȱ͟ΐΏǯȱŘǯŘǯȱǯ
ǯȱŜŘǰȱŜŝŘǯ πατερικό πνεύμα της «καλής αλλοίŚȱ
ȱ̄ЁΘϱΌǯȱΣτον καιρό μας όμως και στον τόπο μας είμαστε ̕ΘϠΖȱŘşȱ̕ΉΔΘΉΐΆΕϟΓΙȱΗΘϲΑȱϥΈΓȱΛЗΕΓȱψȱΜΙΛΓΏϱ·ΓΖȱΎǯȱ
με συνέπεια στα έργα. Όταν διώξουμε τους απατεώνες
χριστιανών, που σοκάρονται με την ωσης», της κοινωνίας και του ανθρώαπό την Βουλή και ματαιώσουμε την πολιτική τους. Η
μάρτυρες αλλότριων και αντίθετων δυνάμεων, κατα̝ΗΐϟΑ΅ȱ̖ΗΣΐΓΙȱσΎ΅ΑΉȱϳΐΏϟ΅ȱΐξȱΌνΐ΅Ǳȱȍ̖ϲȱΩ·ΛΓΖǱȱ΅ϥΘ΅ȱ
αναγραφή στον τίτλο της εφημερίδος πινου βίου. Έχει αντικατασταθεί η μέπολιτική τους εξυπηρετεί στο ακέραιο τα καταστροστροφικών. Όπως οι άγιοι έγιναν φορείς και κοινωνοί
Ύ΅ϠȱΦΑΘΐΉΘЏΔΗȎǯȱ̽ȱΎǯȱ̖ΗΣΐΓΙȱΐξȱπΔΗΘΐΓΑΎϲȱΘΕϱΔΓȱ
ΘΕЏΉȱΎ΅ϠȱΔ΅Ε΅ΘΕЏΉǰȱΊΘΣΉȱΎȱΩΏΏΓǯȱ̋νΏΉȱΑȂȱΦΑΓϟΒΉȱ
της λέξης
«Καθολική». Θεωρούν ότι χρι το 1970-1980 στείρα θρησκευτικό̍Ώ΅Μϟ·ΉΏΓ
φικά σχέδια της παγκόσμιας δικτατορίας, για την
του Θεού και της σωτήριας δύναμής Του και μας βοήΎ΅ΘνΈΉΒΉȱϵΘȱψȱΎϾΕ΅ȱΔ·χȱΘΓІȱΩ·ΛΓΙΖȱΉϨΑ΅ȱψȱΦΑ΅ΗΚΣη εφημερίδα εκφράζει παπικές θέ- τητα με την καλλιέργεια της
πνευμαΘχΑȱΘΏΉϱΕ΅ΗȱΘΤȱΐΉΗΣΑΙΛΘ΅ȱψȱ̆ΝΕ·ϟΘΗ΅ǲȱ̋ΣȱȁΕΌΉȱψȱ
οποία
μάς μίλησε ο Γέροντας. Είναι η καταστροφή μας.
θησαν και μας βοηθούν, έτσι και πονηροί άνθρωποι,
ΏΉ΅ȱΘΓІȱΦΑΌΕЏΔΓΙȱΎ΅ϠȱψȱΗΙΑΉΛχΖȱΔϟΉΗȱΦΔϲȱΘχΑȱΔΕΓΗΔΣσεις. Αγνοούν ότι η καθολικότητα της τικότητας και την αναζήτηση
της
ΘΕϱϞΎ΅ǰȱΘϛΖȱΏνΝǰȱΎ΅Ϡȱψȱ̆ΝΕ·ϟΘΗ΅ȱΎΓΙΎΏϟΘΗ΅ǯȱ̕ΎΓϾΊΉȱ
Το
τί ψηφίζουμε, λοιπόν, φίλοι μου, είναι απολύμε το ψέμα, έγιναν κοινωνοί και φορείς της καταΌΉ΅ȱΎ΅ΏϾΜΉΝΖȱΘЗΑȱπΔϟΔΏ΅ΗΘΝΑȱΦΑ΅·ΎЗΑǰȱπΑЗȱΘϲȱ·νΐ̽ȱΘΕϱϞΎ΅ȱΩΖȱΉϨΑȂȱΎ΅ΏΤ
Ορθοδοξίας είναι
τεκμηριωμένη τρο- εφαρμογής στην πράξη της
πίστης
Ύ΅ϠȱΓЁΕΏΣΊΉȱϴȱ̇ΐΘΕΣΎΖȱΔАΖȱΘΓІȱΔϛΕ΅ΑȱΘΤȱΔ΅·Λϟτως συνδεδεμένο με την σωτηρία και την πίστη μας.
στροφής. Γνωρίζοντας την ροπή του ανθρώπου προς
Ηΐ΅ȱΘϛΖȱΜΙΛϛΖȱΐξȱΘχΑȱΔ΅ΕΓΙΗϟ΅ȱΘΓІȱ̋ΉΓІȱΔΏΕЏΑΉȱΘΤȱ
πικά στο Σύμβολο της Πίστεως («εις στον Χριστό και την Εκκλησία. Έχει
Έ΅ǲȱ̋ΣȱȁΕΌΉȱψȱΘΕϱϞΎ΅ǰȱΘΓІȱΏνΝȱΎȱ΅ЁΘΓІǰȱΎȱϳȱ̇ΐΘΕΣΑν το καταλάβουμε αυτό, υπάρχει ελπίδα. Αν έχουμε
το κακό έκαναν πολλά, για να αποκόψουν τον Ελλημίαν αγίαν
καθολικήν και αποστολι- αναγνωριστεί η αξία της ελληνορθόΎΉΑΤȱΎ΅ϠȱΦΔΓΆΣΏΏΉȱΘϲȱΩ·ΛΓΖǯ
ȭ̖ϟȱΎΣΑΉΖǰȱΎΙΕΤȱ̏φΘΕ΅Α΅ǲȱ̓ЗΖȱΔκΖȱΐξȱΘΤȱπ··ϱχάσει εντελώς το μυαλό μας και συνεχίσουμε να δίνικό λαό από την ορθόδοξη παράδοση και τον αληθιΎΖȱΐϱΎΓǯȱ̓ΉΘΣΉȱΘχΑȱΐΔΣΏ΅ȱΗΘΤȱΔ΅ΕΣΌΙΕ΅ȱϳȱ̙ΕΗΘΣκήν
Εκκλησίαν») αλλά και τοπικά δοξης παράδοσης, του δημοτικού τρα̏Δ΅ΐΔϟΏΖȱ̅΅ΗϟΏΖ
Α΅ȱΗΓΙǲȱ̕ξȱΘΕΉΏΏ΅ϟΑΓΙΑȱΦΎϱΐ΅ȱΐξȱΘϠΖȱΚ΅Η΅ΕϟΉΖȱΘΓΙΖǲȱ
νουμε την συγκατάθεση, μέσα
από την ψήφο μας,
νό Θεό, που είναι η μόνη ικανή δύναμη να ανατρέψει
ΎΖǲȱ̏ϱΏΖȱΘΓІȱΔЗȱΎȱ΅ЁΘΓΙΑΓІȱϵΘȱΌΣȱȁΕΌΉȱψȱΘΕϱϞΎ΅ǰȱ
στα λόγια του Χριστού («πορευθέντες γουδιού, του κοινοτικού τρόπου
ζωής,
ȭ̡ǰȱϷΛȱΔΣǰȱΎΙΕΤȱ̆ЏΕ·΅Α΅ǯȱ̓κΑΉȱΓϡȱΚ΅Η΅ΕϟΉΖǰȱ ΎϾΕΓΖȱϳȱ̙ΕΗΘΣΎΖǯȱ̡ΖȱΉϨΑ΅ȱΎ΅ΏΤȱψȱΘΕϱϞΎΣȱΐ΅ΖǰȱΚνΕστους
ίδιους
αντίχριστους,
που
μας
έφεραν εδώ, τί να
τα
πράγματα
και
να
αναστήσει.
μαθητεύσατε πάντα τα έθνη»).
της συμμετοχής στην τοπική πολιτι̖ΕϱΔΓΖȱ̇ΕΣΗΉΝΖȱ
ΔΣΉȱΘΤȱΔ΅ϟΈΉΐ΅ǯȱ̡ΖȱΉϨΑȂȱΎ΅ΏΤȱψȱΘΕϱϞΎ΅ǯȱ
κάνει
και
ο
Θεός,
αφού
διαλέγουμε
αντί για το καλό
Η
αγάπη
του
Θεού
μάς
έφερε
σε
σχέση
σωτήρια
ΑΉȱΎ΅ΏϾΘΉΕ΅ȱΦΔΓΘΉΏνΗΐ΅Θ΅ȱΦΔϲȱΎΣΌΉȱΐΔ΅ΐΔΓϾΏ΅ǯȱ
Η αιτία της αντίθεσης, βεβαίως, στική και μορφωτική δράση.
Αυτή είτο
κακό;
μαζί
Του,
από
την
οποία
δεν
απουσιάζουν
οι
άλλοι
άνȭ̖ȱΏνΖǰȱΎΙΕΤȱ̏φΘΕ΅Α΅ǲȱ̍ΣΑΉȱΎΣΘȱΎ΅ΏϲȱψȱΘΕϱϞΎ΅ǲȱ
είναι βαθύτερη. Επί τόσες δεκαετίες ναι η επιτυχία των Επάλξεων ȭ̖ϟȱΑΤȱΗΓІȱΔЗǰȱΎΙΕΤȱ̏φΘΕ΅Α΅ǲȱ̏ΔΓΕΉϧȱΑΣȱȁΛΉΖȱΈϟγια τα
̕ΙΑνΛΉ΅ȱΦΔϲȱΘχȱΗΉΏǯȱř
Ξέρετε ο Θεός μάς παρέδωσε και το σώμα και την
θρωποι, γιατί είναι πρόσωπα αγαπημένα και εικόνες
οι ̄ЁΘχȱϵΏΓȱΊΘΣΉȱΎȱϵΏΓȱΐκΖȱΘΤȱΔ΅ϟΕΑΉǯȱ
εκπρόσωποι των χριστιανικών ιδε- τόσα χρόνια δράσης τους. Ύ΅ΓǯȱͣΏΓȱΚΓΆνΕ΅ȱΌνΏΓΙΑǰȱ·ΤȱΑΤȱΎΣΘΗΓΙΑȱΚΕϱΑΐ΅ǯȱ
ψυχή
μας στη διάθεσή μας. Μάς έδωσε αυτεξούσιο. Αν
του
Θεού,
αλλά
δεν
απουσιάζει
ούτε
και
αυτός
ο
υλικός
ΈϟΊΓΙΑȱΘΑȱϟΈ΅ȱ΅ΐ΅ΘϱΆΕΉΎΘȱΗΘ΅ΙΕΓ΅Α΅ΗΘΣΗΐȱΔΓΕΉϟ΅ȱ
ωδών ȭ̡ΐȱΈξȱΘΤȱΏξΖȱΎ΅ΏΣǰȱΎΙΕΤȱ̆ЏΕ·΅Α΅ǯȱ̝ΔȂȱΘχΑȱГΕ΅ȱ
στη χώρα μας αρνούνταν κάθε
Μένουν ακόμη πολλά να
γίνουν.
̏ϱΑΓΑȱΓϡȱΔΓΏΘΎΓϟȱΐ΅ΖȱΈξΑȱΗΎΣΊΓΑΘ΅ȱΘχΑȱΘΕϱϞΎ΅ǯȱ
κάποιος
θέλει να φθείρει το σώμα του ή να το κατακόσμος
και
η
δημιουργία,
η
οποία
διηγείται
δόξα
Θεού.
μορφή
συμμετοχής
των
χριστιανών
Υστερεί
η
κοινωνία
σε
πνεύμα
συνερΔΓϿȱώΕΌȂȱψȱΘΕϱϞΎ΅ȱΗΘχΑȱ̴ΏΏΣΈ΅ǰȱΘΤȱπ··ϱΑ΅ȱΐΓΙȱΚΕΓ- ̎νΘΉȱΑΤȱΗΙΐΆ΅ϟΑϙȱΘϟΔΓΘΉȱΦΑΣΐΉΗΣȱΘΓΙΖǲȱ
Ύ΅ȱΑ΅ȱΗΛΐ΅ΘϟΊΉȱΐ΅ΊϟȱΘΓΙΖȱΣΕΕΎΘΓΙΖȱΚΏΎΓϾΖȱΈΉΗΐΓϾΖȱ
στρέψει
εντελώς
και να πεθάνει, με καταχρήσεις και
Μας
ενώνει
η
πίστη
μας
αρμονικά
με
τον
δημιουργό
στην
κοινωνική
και
πολιτική
ζωή
της
γασίας
και
αλληλοαποδοχής.
ΥποΑϟΐΉΜ΅Αǯȱ̇ξΑȱΘΕЏΉȱΘϲȱΚ΅ϟȱΘΓΙȱϳȱ̐ΎΓΏΣΎΖǲȱ̋ΤȱΘϲȱΔЗȱ
Ύ΅ȱΐΎΕΓϾΖȱΔΙΕφΑΉΖȱΈΕΣΗΉΝΖǯȱ
ναρκωτικά και τόσα άλλα, δε θα τον αναγκάσει ο Θεός
και την δημιουργία.
χώρας,
την
ίδια
στιγμή
που
έσπρωλείπεται
ακόμη
η
έμπρακτη
αλληΗΘχΑȱΘΕϱϞΎ΅ǰȱΘΓІȱΏνΝǰȱΑΤȱΗξȱΘΐΝΕφΗϙȱΎ΅Ϡȱϳȱ̐ΎΓΏΣΎΖȱ
ŚǼȱ̐΅ȱΗΙΑΉΕ·ΣΊΉΘ΅ȱΐΉȱϱΏΓΙΖȱΘΓΙΖȱ΅·ΝΑΊϱΐΉΑΓΙΖȱ̒ΕψȱΘΗΓϾΛΘΕ΅ȱ
να σωθεί. Αν κάποιος θέλει να καταστρέψει την ψυχή
Πώς λοιπόν τώρα που βλέπουμε
την Ελληνική
χναν τους οπαδούς τους σε αντιδρα- λεγγύη κατά το πρότυπο της κοινοΌΓΈϱΒΓΙΖǰȱЏΗΘΉȱΑ΅ȱΗΛΐ΅ΘΗΘΓϾΑȱΗΘΑȱ΅ΕΛφȱΓȱΗΙΑΓΎ΅του με την αμαρτία, δεν τον σώζει με το ζόρι ο Θεός.
κοινωνία, που είναι δικό μας κομμάτι, που είναι ο παστικά πολιτικά σχήματα, λόγω κυ- κτημοσύνης της Εκκλησίας των ΙεροΎνΖȱΉΑΓΕ΅ΎνΖȱ΅·ΝΑΗΘΎνΖȱΓΐΣΈΉΖǯ
ρίως του εθνικού διχασμού στο με- σολύμων. Επικρατεί ο φόβος για τον
Και αυτήν η κτίση παραδόθηκε στη φθορά από την διτέρας και η μάνα μας, τα αδέλφια μας, τα παιδιά μας,
τεμφυλιακό κράτος.
διαφορετικό, τον ξένο, τον άλλον
κή μας τρέλα. «Οἴδαμεν γὰρ ὅτι πᾶσα ἡ κτίσις συστενάη γυναίκα μας, αλλά και ο καθένας, με τον οποίο śǼȱ̐΅ȱΗΙΑΘΉΏΉϟȱΗΘȱΈΐΓΙΕ·ϟ΅ȱΉΙΕϾΘΉΕΝΑȱΘΓΔΎЏΑȱΎ΅ȱ
ΔΉΕΚΉΕΉ΅ΎЏΑȱΓΐΣΈΝΑǯ
Μόλις οι Επάλξεις αρχίζουν να αδελφό. Κάποιες φορές ο στόχος της
ζει καὶ συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν· οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ
συγγενεύουμε από τον πατέρα μας τον Ουράνιο, δια̏Δ΅ΐΔϛΖȱ̕ΔΙΕϟΈΝΑȱȱ
řŖʫ σε̝ΌΑ΅ϟΓΙȱ̑΅ΑΌϟΔΔȱȱ
ζητούν
ουσιαστική κοινωνική και πο- σωτηρίας περιορίζεται
ατομική
αὐτοὶ τὴν ἀπαρχὴν τοῦ Πνεύματος ἔχοντες καὶ ἡμεῖς
λυμένη και εξαθλιωμένη, να ησυχάσουμε;řŖʫ
Ο καθένας ŜǼȱ̐΅ȱ΅·ΝΑϟΊΉΘ΅ȱ·΅ȱΘΑȱΗΙ·ΎΕϱΘΗȱΔ΅ΑΉΏΏΑϟΓΙȱ
λιτική
παρέμβαση, αντιμετωπίζουν προοπτική και χάνεται
θύΗΙΑΉΕ·΅ΘΎΓϾȱ΅·ΝΑΗΘΎΓϾȱΎΑφΐ΅ΘΓΖȱΝΖȱ΅Δ΅ΕΛφȱΘΓΙȱΔ΅̍΅Ώ΅ΐΣΕȱ̝Α΅ΗΘ΅Ηϟ΅ȱȱ
śŖʫη ανοικτή
Δǯȱ̼Ώϟ΅Ζȱ̈ЁΌΙΐϱΔΓΙΏΓΖȱȱ
αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς στενάζομεν υἱοθεσίαν ἀπεκδεχόμενοι,
χωριστά και όλοι μαζί εξαθλιωθήκαμε. řŖʫ
την
αντίδραση κάποιων οργανωμέ- ρα του «Πάτερ ημών»,
κοινωνία
Δǯȱ̙ΕϛΗΘΓΖȱ̘Ε΅·ΎϧΗΎΓΖȱ
ŗŖʫ η Δǯȱ̐ΎϱΏ΅ΓΖȱ̕΅Ύ΅·ΣΑΑΖȱȱ
τὴν ἀπολύτρωσιν τοῦ σώματος ἡμῶν.» (Ρωμ., Η’, 22‒23).
Είναι, λοιπόν, καιρός να διώξουμε τηνśŖʫ
άγνοια Α΅ΑΌΕЏΔΑΓΙȱ΅·ЏΑ΅ȱ·΅ȱΉΕφΑȱΎ΅ȱΔΕϱΓΈΓǯȱ
και
νων
θρησκευομένων, με τη δικαιολο- των εν Χριστώ πιστών.
̈ΑΑΓΉϟΘ΅ȱϱΘȱ·΅ȱΑ΅ȱΔΕ΅·ΐ΅ΘΓΔΓΌΉϟȱΓȱΘΉΏΎϱΖȱΗΎΓ̅΅ΗΏΣΎȱ̅΅ΗΏΎχȱȱ
ŗŖʫ ͒ǯ̐ǯȱ̞·ǯȱ̈ϢΕφΑΖȱ̙ΕΙΗΓΆ΅ΏΣΑΘΓΙȱȱ
ŘŖʫ
γία ότι ασχολούνται με την πολιτική.
Γι’ αυτό, ας ευχηθούμε οι ΕπάλΔϱΖȱΘΓΙȱ΅Α΅·ΉΑΑΘΎΓϾȱ΅ΙΘΓϾȱΎΑφΐ΅ΘΓΖǰȱΔΓΙȱΉϟΑ΅ȱȱΉΑȱ
̏ǯȱ̏Δǯȱȱ
śŖʫ ̙΅Ώ΅ΆΕΉΊΣΎȱ̄ϢΎ΅ΘΉΕϟΑȱȱ
ŘŖʫ
Μέχρι τότε οι οργανωσιακοί αντιμε- ξεις να συνεχίσουν με την ίδια αμείΛЏΕУȱΎ΅ȱΛΕϱΑУȱΎ΅ΘΣȱΘΓȱ΅ΑΌΕЏΔΑΓȱΆϟΝΗȱΘΖȱΎ΅ΑφΖȱ
̕Ύ΅Έκȱ̈Ё΅ΑΌϟ΅ȱȱ
ŘŖʫ
τώπιζαν υποτιμητικά την «Χριστιανι- ωτη ένταση τον αγώνα της ανακαίνιΎ΅ȱΎΓΑφΖȱΘΓΙȱ̙ΕΗΘΓϾȱΔΓΏΘΉϟ΅ΖǰȱΓΚΉϟΏΓΙΐΉȱϱΏΓȱΘ΅ΙΘΓ̝ΑΈΕΉϱΔΓΙΏΓΖȱ̝ΑΈΕν΅Ζȱȱ
śŖʫ
ЁΛ΅ΕΗΘΓІΐΉȱΘΓϿΖȱΔ΅Ε΅ΔΣΑΝȱΦΑ΅·ΑЗΗΘΉΖȱΎ΅ϠȱΔ΅Ε΅Εὐχαριστοῦμε τοὺς ὡς ἄνω
Παπιδὰς Μιχάλης
10€ Ἀγγελικὴ Κανδρῆκή Δημοκρατία» του Ψαρουδάκη, που σης και της ανύψωσης του ανθρώπου
ΛΕϱΑΝΖȱΐΉȱΘΑȱΘφΕΗȱΘΝΑȱΔ΅Ε΅ΔΣΑΝȱ΅Δ΅Ε΅ΘφΘΝΑȱΓΕ̅Ε·Αϟ΅ȱ̝Α΅ΗΘΓΔΓϾΏΓΙȱȱ
ŘŖʫ
Ύ΅ΏΓІΐΉȱΎ΅ϠȱΘΓϿΖȱΏΓΔΓϿΖȱϵΔΝΖȱπΑΗΛϾΗΓΙΑȱΐξȱΎΣΌΉȱ
είχε απολύτως πολιτικό λόγο και σε κάθε επίπεδο της ζωής του, με την
Τριανταφύλλου Παῦλος
20€ Χρυσανθακοπούλου
20€ συνδρομητὲς καὶ παρακαλοῦμε καὶ
·΅ΑΝΘΎЏΑȱΆΐΣΘΝΑȱΑ΅ȱ΅·ΝΑΊϱΐ΅ΗΘΉȱΗΙΑΉΛЏΖȱ·΅ȱΘΑȱ
̅νΑΑΖȱ̙ΕϛΗΘΓΖȱȱ
ΘΕϱΔΓȱΘϲȱσΕ·ΓȱΘЗΑȱ̳ΔΣΏΒΉΝΑǰȱΈϱΘȱψȱΓϟΎΓΑΓΐΎχȱΎΕϟκομματική
οργάνωση. Δεν ήταν σε απαραίτητη θετική ŘŖʫ
παρουσία
σε κοιτοὺς λοιποὺς νὰ συμβάλουν
π. Δαμιανὸς Σταυρίδης
20€ Ἀθανάσιος Πανάγος
20€
ΔΕΓΗΝΔΎφȱΆϟΝΗȱΘΝΑȱΉΏΏΑΓΓΕΌΓΈϱΒΝΑȱΈΐΓΎΕ΅ΘΎЏΑȱ
θέση
να ανεχτούν μια εφημερίδα να νωνία και πολιτεία για
όλων.
̍΅ΘΗϟΕΖȱ̇ΐφΘΕΖȱȱ
ŘŖʫτο καλό
ΗȱσΛΉȱπΔΔΘЏΗΉΖȱΗΘχΑȱΈΉΒ΅·Ν·φȱΘΓΙȱΎ΅ϠȱΦΔ΅ΘΉϧΘ΅ȱ
μὲ κάθε δυνατὸ τρόπο, γιατὶ
Κορέντζελος Ἰωάννης
20€ Βέργος Γεώργιος
30€
προβάλλει
την πατερικότητα, την
Γεώργιος
Ύ΅ȱΎΓΑΝΑΎЏΑȱΔ΅Ε΅ΈϱΗΉΝΑȱΐ΅ΎΕΣȱ΅Δϱȱ΅ΎΕϱΘΘΉΖǰȱ΅ΔΓ̍ΓΙΎκΖȱ̏΅ΑЏΏΖȱȱ
ŗŖʫΒ. Τσούπρας
ψȱΦΕΝ·χȱϵΏΝΑǯȱ
π. Ἀνδρέας Λέπουρας
20€ Σαραντίδης Δημήτριος
20€ τὸ ἔργο ἀπαιτεῖ ἀγῶνες καὶ θυσίες.
ευαγγελικότητα, την κοινωνικότητα
Δρ. Θεολογίας
ΐΐφΗΉΖȱΎ΅ȱ΅ΔΓΗΛϟΗΉΖǯ

̽ȱΦΕΛχȱΘϛΖȱπΑΉΕ·ΓІȱΗΙΐΐΉΘΓΛϛΖȱΘЗΑȱΏ΅ϞΎЗΑȱΗΘχΑȱ
Έ΅ΎΙΆνΕΑΗȱΘϛΖȱ̳ΎΎΏΗϟ΅Ζ

Κι όμως, υπάρχει ελπίδα

Η

̝ΕΝ·ξΖȱȱΔΕϲΖȱΘϠΖȱ̈̓̄̎̑̈̌̕

Ἀρωγὲς γιὰ τὶς Ἐπάλξεις

