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ΜΗΝΙΑΙΑ

ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ

Προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ
Κυριακὴ 17 Μαρτίου σὲ Ἱ.Μ. τῆς Βοιωτίας
Ἐκκλησιασμὸς καὶ προσκύνηση τοῦ λειψάνου
τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ στὴν Ἱ. Μ. Σαγματᾶ.
ȱ Ἁγ. Ἱωάννου Θεολόȱ Ἱ. Μ.
Ἐπίσης προσκύνημα στὶς
γου (Μαζαράκι) καὶ Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ στὰ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Βάγια.
ȱ 7:00 π.μ.ȱ ἀπὸ ἀρχὲς
ȱ ȱ3ηςȱ Σεπτεμβρίου
ȱ ȱ
Ἀναχώρηση
στὴν Ὁμόνοια. Πληροφορίες καὶ δηλώσεις θέσεων
ȱ Σάββατο
ȱ 16 Μαρτίου
ȱ
ȱ τηλέφωνα:
ȱ
μέχρι τὸ
στὰ
210
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
52 30948, 6936 901606.
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Τυρινὸȱ Βραδυνὸ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ

Σάββατο 16 Μαρτίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.

Αἴθουσα Ἐπάλξεις,
Ζήνωνος
ȱ
ȱ
ȱ 3, β’ ὄρ., ȱὉμόνοια ȱ
ȱ πραγματοποιηθῆ
ȱ
ȱ
ȱἑορταστικὸ
ȱ ȱ
ȱ μὲȱὁμιΘὰ
Βραδυνὸ
ȱ π.ȱ Ἀθανασίου
ȱ
ȱ Ἀτταρτ,
ȱ
ȱ
ȱ κε-ȱ
λία τοῦ
τυρινὰ
ἐδέσματα,
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ πρόγραμμα
ȱ
ȱ
ράσματα
καὶ ἀποκριάτικο
ψυχαγωγικὸ
ȱ
ȱ μασκαρέματα
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
μακρυὰ
ἀπὸ
καὶ ἄλλεςȱ ξενόφερτες
ȱ Εἴσοδος
ȱ ἐλεύθερη.
συνήθειες.
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ Ἑσπερίδα
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
Ἱεραποστολικὴ
ȱ ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
Σάββατο 23 Μαρτίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.
ȱ
ȱ ȱ
ȱ ȱ
ȱ ȱ
ȱ
Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια
ȱ
ȱ
ȱ ȱ ȱ
ȱ
ȱ
Μὲ συμμετοχὴ ἐκπροσώπων
τῶν ἱεραποστολικῶν ἀδελφοτήτων.
Θὰ ἐξεταστῆ ἡ πορεία τῆς ὀρθοδόξου ἱεραποȱ
στολῆς στὶς ἡμέρες μας, οἱ ἐπιπτώσεις τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως στὴν πατρίδα μας καὶ σὲ ἄλλες ὀρθόȱ
ȱ
ȱ
δοξες χῶρες καὶ θὰ προταθοῦν τρόποι γιὰ τὸν καȱ
ȱ
ȱ
ȱ
λύτερο συντονισμὸ τοῦ ὅλου ἱεραποστολικοῦ ἔργου.
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ἐκδήλωση
ȱ
ȱ Ἐθνικὴ
ȱ
Δευτέρα 25 Μαρτίου
καὶ ὥρα
2:00 μ.μ.ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Αἴθουσα
ȱ
ȱ Ἐπάλξεις,
ȱ
ȱΖήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια
Μὲ ψαρικὰ ἐδέσματα, παραδοσιακὰ ἐθνικὰ
ȱ ὑπευθύνου τῶν Ἐπάλξεἄσματα καὶ μὲ ὁμιλία τοῦ
ȱ Τσούπρα
ȱ
ȱ
ȱ
ων κ. Β.
μὲȱ θέμα: ȱ
ȱ ȱ ȱ«Οἱȱ νέοι ȱἐλεύθεροιȱ πολιορκημένοι».
ȱ
ȱ
Πληροφορίες
καὶ
δηλώσεις συμμετοχῆς γιὰ
ȱ
ȱ τὸ Σάββατο ȱ23 τοῦ μηνὸς
τὴν συνεστίαση
μέχρι
ȱ μ.μ. στὰ τηλ.:
ȱ
ȱ 210 52 30948,
ȱ 6936
ȱ 901606.
ȱ
ȱ
καὶ ὥρα 6:00
ȱ
ȱ
ȱ
Ἐνδιαφέρουσες
δραστηριότητες
ȱ
ȱ
Στὴν κεντρικὴ
αἴθουσα
τῶν Ἐπάλξεων,
Ζήνωνος
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
3, β’ ὄροφος,
πλ.
Ὁμονοίας
γίνονται:
ȱ
Κάθε Σάββατο
καὶ ὥρα
ȱ
ȱ 6:00 μ.μ.
ȱ ȱπαραδοσιακοὶȱ
χοροί,
ὥρα
7:00
μ.μ.
ἐπίκαιρη
ὁμιλία
καὶȱ στὶς 8:00ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
μ.μ. μουσικὴ καὶ πρόβα
χορωδίας.
ȱ
ȱ
ȱ ȱ ȱ
ȱ
ȱ
Κάθε Κυριακὴ καὶ ὥρα 5:00 μ.μ. πρόγραμμα γιὰ
ἄτομα μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες.
Καθημερινῶς παρέχονται
ȱ
ȱ
ȱ δωρεὰν μαθήματα
ȱ ȱ
ȱ ȱ
ἀρχαίων ἑλληνικῶν,
ξένων
ἠλεκτρονικῶν
ȱ
ȱ ȱ γλωσσῶν,
ȱ
ȱ
ȱ
ὑπολογιστῶν,
μουσικῆς
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ καὶ παραδοσιακῶν
ȱ
ȱ
ȱ χορῶν.
Ἐπίσης,
πολιτιστικὲς
ȱ διοργανώνονται
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ καὶ ψυχαγωȱ
ȱ ȱ
γικὲς ἐκδηλώσεις
ἐκδρομές.
ȱ
ȱ καθὼς
ȱ καὶ μορφωτικὲς
ȱ
Πληροφορίες: Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις»,
τηλ:ȱ 210 52 30948.
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ Οἱ Ἐπάλξεις
ȱ
ȱ τοῦ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Αἰγάλεω
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Οἱ ὁμιλίες καὶ οἱ λοιπὲς δραστηριότητες τῶν
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Ἐπάλξεων Αἰγάλεω συνεχίζονται κανονικῶς στὴ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
νέα αἴθουσά των,
ȱ Ἀναγεννήσεως 19 (πλησίον Ἁγ.
Σπυρίδωνος), μὲ κεντρικὴ
ὁμιλία καὶ
ȱ ȱ
ȱ Ἱερὰ Παράκληȱ
ȱ
ση κάθε Τρίτη
βράδυ
καὶ
ὥρα
7.00
μ.μ.
ȱ
ȱ
Παρακαλοῦνται οἱ ἀναγνῶστες μας τοῦ Αἰγάλεω
καὶ τῶν γύρω περιοχῶν νὰ παρακολουθοῦν τὶς δραστηριότητες αὐτὲς πρὸς ὠφέλειά των.
Πληροφορίες: κ. Μαγδαληνὴ Κόκορη
στὸ τηλέφωνο: 210-59 82.573.

ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ȱ
ȱ
ȱ
«Φιλελεύθερη
λαλιὰ»
ȱ

ȱ

Φ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ιλελεύθερη,
ἀγαπητοί
ȱ ȱ
ȱ
ȱ ȱ μας ὰναγνῶστες,
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
φιλελεύθερη
ἀλλὰ
καὶ
διαλεκτική, ἐπαναȱ
ȱ
ȱ
στατικὴ
καὶ
ȱ
ȱ
ȱἀλλὰ
ȱ
ȱ παρηγορητικὴ εἶναι ἡ
ȱ
ȱ Ἡ
ȱ λαλιὰ αὐτὴ δὲν εἶναι ἕνας
ἑλληνικὴ λαλιά.
ȱ
ȱ
ἁπλὸς γλωσσικὸς κώδικας
πρὸς
ȱ
ȱ
καταγραφὴ πραγμάτων καὶ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ἐννοιῶν, ἀλλὰ εἶναι ἡ ζωντανὴ
ȱ
ȱ
ȱ
ἔκφραση τῆς
ȱ ἑλληνικῆς
ȱ
ȱ
ȱψυχῆς, ἡ
φανέρωση τῶν
ἐσωτερικῶν
συναιȱ
ȱ
σθημάτων
καὶȱ νοημάτων
τοῦ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ Εἶναι
ȱ ὁ ἴδιος
ȱ λόγος
ἕλληνος
λόγου.
ȱ ὄντας
ȱ
ȱ
ȱ στὸν
ȱ
πού,
ἐγκείμενος
ἔσω
ȱ
ȱ
νοῦ, ἐκφέρεται μὲ τὴν ἑλληνικὴ
ȱ
ȱ
ȱ
λαλιὰ καὶ καταγράφεται μὲ τὰ
ȱ
ȱ
ἑλληνικὰ
ȱ
ȱ γράμματα.
ȱ ȱ
ȱ
φιλεȱ Ἡ ἑλληνικὴ
ȱ
ȱλαλιὰ εἶναι
ȱ
λεύθερη,
ὄχι
βεβαίως
ἀσύδοτη,
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ἀλλὰ
οὔτε
καὶ ȱ ἐξαρτημένη
ἀπὸ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ Ἐκ - ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
συμβατικὲς
ἀναγκαιότητες.
φράζει τὴν ἀνυπότακτη σὲ ἐξωτερικὲς πιέσεις
ἀλλὰ καὶ τὴν συντεταγμένη μὲ τὸν ἀέναο καὶ ὑπερόριο διαχρονικὸ λόγο τῆς ἀληθείας ἑλληνικὴ ψυχή. Εἶναι ἡ πρώτη ἀνθρώπινη λαλιὰ ποὺ συνταίριασε τὸν μῦθο
μὲ
τὴν πίστη
ȱ
ȱ τὴν
ȱ πραγματικότητα,
ȱ
ȱ

ȱ

ȱ
ȱ

ȱ
ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ
ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

μὲ τὴν
τὸ ȱτώρα μὲ τὸ ȱτότε καὶ ȱτὸ ἀπώτερο
ȱ γνώση,
ȱ
ȱ ȱ
αὔριο. Εἶναι ἐπίσης καὶ ἡ μοναδικὴ
ξέφυγε ἀπὸȱ
ȱ ποὺ
ȱ
τὴν τυραννία τῆς συμβατικότητος
καὶ ἐρεύνησε
τὴν
ȱ
ȱ
ȱ ὄντων, χωρὶς
ȱ
ȱ ȱ δειλιάσῃȱ
ἀρχὴ καὶ τὴν σχέση τῶν
νὰ
ȱ
ȱἀκόμα καὶȱ τὸ ὄντως
νὰ προσεγγίσῃ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ὄν.
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Ἡ πνευματικὴ ὅμως αὐτὴ ἀναȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ζήτηση τῆς
λαλιᾶς
ȱ ἑλληνικῆς
ȱ
ȱ
ȱδὲνȱ
τὴν ἐμπόδισε
νὰ βιώσῃ
ȱ
ȱ ȱ καὶ ȱνὰȱ
ἐκφράσῃ
τὸν ἀνθρώπινο
πόνο καὶ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ χωρὶςȱ
τὴν συμφορὰ τῆςȱ σκλαβιᾶς,
ȱ
ȱ
ȱ
ὅμως νὰ συμβιβασθῇ μὲ αὐτήν.ȱ Σὲȱ
ȱ
ȱ
ȱ
τέτοιες ȱπεριόδους
σκλαβιᾶς
καὶȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ὑποτέλειας ἔτρωγε βεβαίως τὸ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
πικρὸȱ ψωμὶ τῆς
πολύχρονης
δουȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
λείας, ἀλλὰ
σιγό-ȱ
ȱ καὶ
ȱ ταυτοχρόνως
ȱ
ȱ
πλεκε τὸ ὅραμα
τῆς
λευτεριᾶς
καὶ
ȱ ȱ
ȱ
τῆς προόδου.
Παραστατικώτατα ὁȱ ἐθνικός
ȱ
ȱ
μας ποιητὴς ἐκφράζει αὐτὴν τὴν βίωση τῆς δεινῆς
πραγματικότητος ἀλλὰ καὶ τὴν κρυφὴ καρτερία
τοῦ λυτρωμοῦ: «Καὶ ἀκαρτέρει καὶ ἀκαρτέρει/
φιλελεύθερη λαλιά,/ ἕνα ἐκτύπαε τ’ ἄλλο χέρι/

ȱ

ȱ

ȱ
ȱ

ȱ

ȱ

ȱ
ȱ

ȱ
ȱ
ȱ

ȱ

ȱ

συνέχεια
στή σελ. 2
ȱ

ȱ
ȱ

ȱ

ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
Πνευματικὰ
μηνύματα
τοῦ
Τριωδίου
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ

ȱ

ȱ
ȱ

ȱ

ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ Λάμπρου
ȱ ȱ Σκόντζου,
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
Θεολόγου
Καθηγητού
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ποστολή
είναι να προ-ȱ αυτής
περιόδου
και
ȱ
ȱ
ȱ τηςȱ αγίας μας Εκκλησίας
ȱ
ȱ
ȱ ȱ της ιερής
ȱ χρονικής
ȱ
ȱ
ȱ να λάβουνȱ ταȱ
ȱ
ȱ κάθε άνθρωπο
ȱ
ȱ στη σωτηρία,
ȱ παρέχοντας
ȱ
ȱ πνευματικά
ȱ
ȱ έπαθλα ως
ȱ επιβράβευση
ȱ
ȱ την όποια προȱ
ȱ
σκαλεί
για
ȱ ȱεκείνα τα εφόδια,
ȱ
ȱ
ȱ
ȱΆλλωστε,
ȱ σύμφωνα με
ȱ τον
ȱ άγιο
ȱ Ισαάκ τονȱ
όλα
ταȱ στοιχεία
και ȱτους τρό- σπάθειά τους.
ȱ ȱ για
ȱ την
ȱ πραγματοποίησή
ȱ
ȱ Σύρο,
ȱ «ἡ ἄσκηση
ȱ εἶναι
ȱ
ȱ ἡ μητέρα τοῦ
ȱ ἁγιασμοῦ»
ȱ (Λόγος
πους, πουȱ είναι απαραίτητα
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
της. Αυτή ως στοργική μητέρα προσφέρει άπειρες ευκαι- ΙΣΤ΄).
ȱ
ȱτης, προκειμένου
ȱ
ȱ να ταȱ φέρει κοντά
ȱ της
ȱ ȱ
ȱ περίοδος
ȱ
ȱ ȱ αποτελεί τοȱ προπαραȱ
ρίες στα παιδιά
Η ιερή
του Τριωδίου
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
και να τα σώσει. Ποια άλλωστε φυσική μητέρα δε θα έκα- σκευαστικό χρονικό διάστημα πριν το Πάσχα, για
την
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
νε τα πάντα προκειμένου να γλυτώσει τα παιδιά της από οντολογική προετοιμασία ημών των πιστών για την ύπαȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
βέβαιο κίνδυνο και αφανισμό; Ο ενιαύσιος εορτολογικός τη και λαμπρότατη εορτή της Εκκλησίας μας. Για την ψυȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
κύκλος της Εκκλησίας μας είναι ένας πολύ καλός τρόπος χοσωματική μας κάθαρση από όλους εκείνους τους ρίȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
να εισάγει
τους
στο
ȱ
ȱ πιστούς
ȱ
ȱ κλίμα της λυτρωτικής της πους, που μολύνουν
ȱ την ύπαρξή
ȱ μας
ȱ και
ȱ μας καθιστούν
ȱ
ȱ
διαδικασίας
την
της
οντότητες ȱνοσηρές,
έκπτωτες
ȱ
ȱ ώστε να κατανοήσουν
ȱ
ȱ
ȱ αναγκαιότητα
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱαπόȱ τηνȱ αυθεντικότητά
ȱ
ȱ
εν Χριστώ
μας. Η ȱμετοχή
μας στηȱ φωτοφόρο
πανήγυρη
των
ȱ απολυτρώσεως.
ȱ
ȱȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ πανη-ȱ
Μια πολύ
ευκαιρία,
εί- γύρεωνȱ απαιτεί
προσωπική
ανακαίνιση,
ειδάλλως
τοȱ
ȱ καλή τέτοια
ȱ
ȱ
ȱ
ȱίσως η καλλίτερη,
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ναι η ȱκατανυκτική
ȱ
ȱ περίοδος
ȱ ȱτου ȱΤριωδίου, ηȱ οποία προȱ
ȱ ανέσπερο αναστάσιμο
ȱ
ȱ φως θα
ȱ καταδείξει
ȱ
ȱ την ψυχικήȱμαςȱ
σφέρει πλουσιότατο
ȱ
ȱ
ȱ πεδίο ȱ πνευματικής
ȱ
ȱ δράσεως
ȱ
ȱ σεȱ ρυπαρότητα ȱκαι δε θα δυνηθούμε
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ναȱ γίνουμε
κοινωνοί
ȱ
ȱτη διάθεση ναȱ νοιώσουν
ȱ το απύθμενο βάθοςȱ του Αναστάντος
ȱ Λυτρωτή
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
όσους έχουν
μας και θα μας αφήσουν ανέγȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ γιχτους οι άρρητες δωρεές της Αναστάσεως. Είναι ανάγτου θείου ελέους
και ναȱ αισθανθούν
το άμετρο
μεγαλείο
ȱ
ȱ την
ȱ ανθρώπινηȱ σχετικότητα
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ να «μορτηςȱ θείας κοινωνίας
με
καιȱ κη, όπως μας παροτρύνει ο απόστολος
Παύλος,
μηδαμινότητα. Είναι μια μοναδική πρόσκληση σε όσους φωθεῖ ὁ Χριστός» στην ύπαρξή μας (Γαλ.4,19)
θέλουν να συμμετάσχουν στην αγωνιστική διαδικασία
συνέχεια στή σελ. 3
ȱ

Α

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ
ȱ

ȱ

ȱ
ȱ

ȱ

ȱ

ȱ Ἱεραποστολικὰ
ȱ
ȱ Νέα

ȱ
ȱ

Ἱ. Μ. Νέας Ζηλανδίας

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ μία
ȱ ὁλόκληρη
ȱ
ȱ
ὲ τὸ ȱτέλος τοῦ ἔτους ȱ2012 κλείνει
ȱ ἑπταετία
ȱ ȱ ταπεινῆς
ȱ διακονίας
ȱ
καὶȱ προσφορᾶς ȱ
ȱ ȱ Ἱερὰ ȱΜητρόπολη
ȱ Νέας Ζηλανδίας
ȱ
στὴν
καὶȱ κατ’
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ἐπέκταση
στὴν
καθόλου
Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία
καὶ τὸ ȱ
Γένος. «Θεοῦ
τὸ
ȱ
ȱ δῶρον ἵναȱ μή τις καυχήσηται»
ȱ
ȱ (Ἐφ. 2, ȱ
8). Δοξάζουμε
ȱ τὸν Θεὸ
ȱ
ȱγιὰ ὅσα καλὰ
ȱ
ȱἔγιναν, καὶ δὲν
ȱ ȱ
εἶναι λίγα,
καὶȱ «καυχώμεθα
ȱ
ȱ
ȱ ἐνȱ ταῖς ἀσθενείαις
ȱ
ȱ
ȱ ἡμῶν»,
μὲ τὴν συναίσθηση
ȱ
ȱ ὅτι «ὃ ὀφείλομεν
ȱ ȱ ποιῆσαι πεποιήκαȱ
ȱ
μεν»ȱ (Λουκ.
17,10).
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ

M

συνέχεια
ȱ στήȱ σελ.ȱ3

ȱ
ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

Πῶς
θὰ συνεννοηθοῦμε
ȱ
ȱ ȱ
ȱ ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ ȱ μὲ
ȱ τὰ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
παιδιά
μας ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ
ȱ
ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ φιλολόγου-συγγραφέως
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
Κων/νου
Γανωτῆ,
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ λήθεια, ποῦ διαφωνοῦμε
ȱ
ȱ
ȱμὲ τὰ
ȱ παιδιά μας; ȱ
Σὲ τί δυσκολευόμαστε
ȱ ȱ
ȱ
ȱνὰ συνεννοηθοῦμε;
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
Δὲνȱ μποροῦμε
νὰ
τὰ
νὰ σταθοῦν
ȱ
ȱ πείσομε
ȱ
ȱ ȱ ȱ
κοντάȱ μας,
μαζί μας στὸ
ȱ νὰ ȱκαθήσουν
ȱ
ȱ τραπέζι,
ȱ
ȱ νὰȱ
μαζευτοῦν
τὸ
ἕνα συμȱ νωρὶς
ȱ
ȱ βράδυ,
ȱ
ȱνὰ φορέσουν
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ στρωθοῦν
ȱ
ȱ σ’
ȱ ἕνα ἐπάγȱ
μαζεμένο ροῦχο.
Ἀκόμα νὰ
ȱ

A

συνέχεια
ȱ στήȱ σελ.ȱ 2

̳ΔΉΈφǰȱϵΐΝΖǰȱΦΕΑφΌΎΉȱόȱΐκΏΏΓΑȱπΑ΅ΑΘЏΌΎΉȱ
̕ΉΕΣȱΉΎΈΏЏΗΉΝ
ϲΖȱΘχΑȱ΅ϢΘϟ΅ȱΘϛΖȱΎΓΑΝΑΎϱΘΘΓΖǰȱΔΓϿȱΉϨΑ΅ȱϳȱ̇ΔΏ΅ϟΗΓȱΘΓΙȱΔΕΓ·ΕΣΐ
ΙΕ·ϲΖȱΎ΅ϠȱϳȱΔΕΝΘΉΕ·ΣΘΖȱΘϛΖȱΎΓΑΝΑϟ΅Ζȱ̋ΉΓІȱΎ΅Ϡȱ
̌ΉΕΓϾȱ̐΅ΓϾȱ̈Ι΅··ΉΏΗ
ΌΕЏΔΝΑȱΎ΅ϠȱΦΑΌΕЏΔΝΑȱΐΉΘ΅ΒϾȱΘΝΑǰȱϷΛȱΥΔΏЗΖȱΈξΑȱ
̕Ι·ΎΉΎΕΐνΑ΅Ǳ
̕ΉΏϟΈ΅ȱȱȱŘ
ΉȱΘχΑȱΦΈΎϟ΅ȱΎ΅ϠȱΘχΑȱΦΑΗϱΘΘ΅ȱΐΉΘ΅ΒϿȱΘЗΑȱΐΉΏЗΑȱ
ΑȱΛΝΕЗΑǰȱϵΔΓΙȱπΔΎΕΣΘΗΉǰȱΦΏΏΤȱΎ΅ϠȱπΔ΅ϾΒΗΉȱΘχΑȱ
̓νΐΔΘȱŚȱΎΘΝΆΕ
̏ΉΘΓΛΎχȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΎχȱΔΓΏΘΉϟ΅
Ύϟ΅ǰȱΦΑΘΎ΅ΌΗΘЗΑȱΘΓϿΖȱπΔΐνΕΓΙΖȱΎΉΚ΅Ώ΅ΓΎΕΣ̓ΕΓΆΓΏφȱΘΖȱΘ΅Αϟ΅
ȱΐξȱΘϲȱΔ΅ΑΘΓΈϾΑ΅ΐΓȱΎ΅Ϡȱ΅ЁΘ΅ΕΛΎϲȱΎΓΐΐΓΙΑΗΘΎϲȬ
συνέχεια ἀπόşŖȱΛΕϱΑ΅ȱ΅ΔϱȱΘȱ̏ΎΕ΅Η΅ΘΎφȱΎ΅Θ΅ΗΘΕΓΚφȱ
τή σελ. 1
̕ΙΑνΛΉ΅ȱΦΔϲȱΘχȱΗΉΏǯȱŗ
ȱ
συνέχεια
ἀπό τή σελ. 1
Η΅ΏΗΘΎϲȱΎϱΐΐ΅ǯȱ
Ἀπ’ τὸ ἄλλο μέρος ἡ μοναδικὴ̓΅Ε΅ΗΎΉΙφȱśȱΎΘ
σχεδὸν πηγὴ ἐνέρμιὰ γιορτή, νἄρθουν
ἀπὸ τὴν ἀπελπισιά». Παρ’ ὅλες ὅμως τὶς ἀπογοη- γελμα, νὰ γιορτάσουν μαζί μαςΗΘΓȱȍ̈ΑΓΕϟ΅ȱΉΑȱΈΕΣΗΉǯǯǯȎ
̷ΘΗǰȱΗΘϠΖȱψΐνΕΉΖȱΐ΅ΖȱπΔΎΕ΅ΘΉϧȱΗΛΉΈϲΑȱΗȂȱϵΏΓΑȱΘϲΑȱ
ΎΉȱΑΤȱΎ΅Θ΅ΗΘφΗϙȱΘΓϿΖȱπΕ·ΣΘΉΖȱΐΉΘϱΛΓΙΖȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΓϿΖȱ
στὴν ἀσφάλεια
τεύσεις ἀπὸ τὴν συμπεριφορὰ τῶν ξένων δῆθεν κάποτε στὴν ἐκκλησία, νὰ βρεθοῦν σὲ καλύτερες πα- γειας στὴν οἰκονομικὴ ζωὴ ἀλλὰ καὶ
ΑφΐΉΖȱ΅ΔϱȱΘȱ̕ΐ
ΘЗΑȱΐνΗΝΑȱΔ΅Ε΅·Ν·ϛΖȱΎ΅ϠȱΗΙΐΐΉΘϱΛΓΙΖȱΘЗΑȱΎΉΕΈЗΑǯȱ
ΗΐΓȱψȱΦΔΣΑΌΕΝΔȱΦΈΎϟ΅ǰȱψȱΦΑΌΕΝΔΓΚΣ·ΓΖȱΦΑΗϱἀπὸ ἐχθροὺς ἦταν ἡ μυϊκὴ δύναμη καὶ
αὐτὸ βάραινε
προστατῶν καὶ ἀπὸ τὴν ἀσυνεννοησία τῶν ῥαγιά- ρέες.
ΉϟΐΉΑ΅ȱΈ΅ΆΣΊΓΙΑȱ
̳ΔΉΈφǰȱϵΐΝΖǰȱΦΕΑφΌΎΉȱόȱΐκΏΏΓΑȱπΑ΅ΑΘЏΌΎΉȱ
στοὺς
ἄνδρες∙
κι
ἔτσι
οἱ
οἰκογένειες
μετροῦσαν
μὲ τὸ
Αὐτές
καὶ
ἄλλες
εἶναι
οἱ
διαφορὲς
μὲ
τὰ
παιδιά
΅ȱΎ΅ϠȱψȱΌΑΗ·ΉΑχΖȱπΎΐΉΘΣΏΏΉΙΗȱΦΑΌΕЏΔΓΙȱΦΔϲȱ
̕ΉΕΣȱΉΎΈΏЏΗΉΝΑȱνΛΓΙΑȱΔΕΓ·Ε΅ΐΐ΅ΘΗΌΉϟȱΗΘΓȱ
δων καὶ παρὰ τὴν διαπίστωση ὅτι «δὲν εἶν’ εὔκολες
Ύǯȱ̆ЏΕ·ΓΖȱΔΣΕΏ΅Ζǯȱ̕
ΔΕϲΖȱΘχΑȱ΅ϢΘϟ΅ȱΘϛΖȱΎΓΑΝΑΎϱΘΘΓΖǰȱΔΓϿȱΉϨΑ΅ȱϳȱ̇- μας καὶ τὰ ἀντίστοιχα παράπονά μας εἶναι πὼς δὲν ΔΏ΅ϟΗΓȱΘΓΙȱΔΕΓ·ΕΣΐΐ΅ΘΓΖȱȍ̈ΑΓΕϟ΅ȱΉΑȱΈΕΣΗΉǯǯǯȎȱΘΓΙȱ
πόσα
ντουφέκια
διέθεταν.
Σὲ
μία
τέτοια
κοινωνικὴ
ΌΕΝΔΓȱΎ΅ϠȱΏ΅ЗΑȱΦΔϲȱΏ΅ΓϾΖǯȱ̈ϨΑ΅ȱΏΓΔϲΑȱΎ΅ΕϲΖȱΑΤȱ
οἱ θύρες/ ἐὰν ἡ χρεία τὲς κουρταλῇ», τελικὰ δὲν
Κ΅ΑΓΖȱ̇ΓΕΐΔ΅ΕΣΎΖ
ΐΓΙΕ·ϲΖȱΎ΅ϠȱϳȱΔΕΝΘΉΕ·ΣΘΖȱΘϛΖȱΎΓΑΝΑϟ΅Ζȱ̋ΉΓІȱΎ΅Ϡȱ
δομὴ ἦταν φυσικὸ νὰ ζοῦν σ’ ἕνα περιθώριο. Ὅλ’
κάθονται νὰ βροῦμε μαζὶ τὴ σωστὴ συμπεριφορὰ ̌ΉΕΓϾȱ̐΅ΓϾȱ̈Ι΅··ΉΏΗΘΕϟ΅Ζȱ̓ΉΕ΅ЏΖǯȱ
Ύ΅Θ΅ΏΉϟΜΝΐΉȱБΖȱΔΕϱΗΝΔ΅ȱΎ΅ϠȱБΖȱΎΓΑΝΑϟΉΖȱΎΣΌΉȱ
ἀπόκαμε.
ȱ
ΦΑΌΕЏΔΝΑȱΎ΅ϠȱΦΑΌΕЏΔΝΑȱΐΉΘ΅ΒϾȱΘΝΑǰȱϷΛȱΥΔΏЗΖȱΈξΑȱ σὰν γονεῖς μὲ τὰ παιδιά
̕Ι·ΎΉΎΕΐνΑ΅Ǳ
ἦταν πρακτικὰ ἀναγκαῖα.
τους. Προκαταβολικά, θέλω αὐτά
ΣΑΌΕΝΔΓǰȱΩΈΎΓȱΎ΅ϠȱπΎΐΉΘ΅ΏΏΉΙΘΎϲȱΎΓΑΝΑΎΓȬ
Ἡ φιλελεύθερη σπίθα, ποὺ ὄχι ἁπλῶς δὲν ἔσβηώΕΉȱΘχΑȱΦΈΎϟ΅ȱΎ΅ϠȱΘχΑȱΦΑΗϱΘΘ΅ȱΐΉΘ΅ΒϿȱΘЗΑȱΐΉΏЗΑȱ
Τώρα ζοῦμε σὲ ἄλλες συνθῆκες καὶ ἡ ἀλλαγὴ τῶν
νὰ σᾶς πῶ, ἀδελφοί̕ΣΆΆ΅ΘΓȱŜȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯȱ
μου, πὼς δὲν θὰ συνεννοηθοῦμε
ΘЗΑȱΛΝΕЗΑǰȱϵΔΓΙȱπΔΎΕΣΘΗΉǰȱΦΏΏΤȱΎ΅ϠȱπΔ΅ϾΒΗΉȱΘχΑȱ
σε, ἀλλὰ διατηρῶντας τὸ ζώπυρον τῆς ἀλήθειας καὶ
ΓΑΓΐΎϲȱΗϾΗΘΐ΅ȱΎ΅ϠȱΑΤȱπΚ΅ΕΐϱΗΝΐΉȱΘχΑȱΉЁ΅··Ή̓νΐΔΘȱŚȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŞǯŖŖȱΐǯΐǯȱȱ
ȍ ȱΎΕ΅Η΅ΘΎφȱ
΅Θ΅ΗΘΕΓΚφȎȱǻΈΣΕΎΉ΅ȱşŖЮǼȱΔϱȱΘΑȱΘΏΉΓΔΘΎφȱΉΎΐ
κῶν ἐπηρεάζει καὶ τὴ συμπεριφορὰ τῶν
ποτὲ μαζί τους καὶ ἄδικα
βασανιζόμαστε. Ἄδικα
βα- συνθη
ΦΈΎϟ΅ǰȱΦΑΘΎ΅ΌΗΘЗΑȱΘΓϿΖȱπΔΐνΕΓΙΖȱΎΉΚ΅Ώ΅ΓΎΕΣτῆς λευτεριᾶς τίναξε πέρα τὸ ἀνατολίτικο κισμὲτ σανιζόμαστε ἀλλὰ
χȱΔΕ΅ΎΘΎφǰȱΘχΑȱΐΉΘΓΛΎχȱΈΏ΅ΈχȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΎχȱΔΓ̓ΕΓΆΓΏφȱΘΖȱΘ΅Αϟ΅Ζȱȍơ̇̄̇̌̆̏̒̕ȎȱǻΈΣΕΎΉ΅ȱşŖЮǼ
Τὰ παιδιὰ μετὰ τὶς γυναῖκες μαθαίνουν
δικαιολογημένα
προβληματιζό- ἀνθρώπων.
ΏΓΙǰȱȍ
ȱΐΛ΅ΑφȱΘΓΙȱΛΕϱΑΓΙȎǯ
ΘΉΖȱΐξȱΘϲȱΔ΅ΑΘΓΈϾΑ΅ΐΓȱΎ΅Ϡȱ΅ЁΘ΅ΕΛΎϲȱΎΓΐΐΓΙΑΗΘΎϲȬ
καὶ τὴν δυτικὴ νομοτέλεια, καὶ στηριγμένη πάνω μαστε. Ἐπιμένουμε δηλαδὴ νὰ μὴν ἀπελπιστοῦμε κι γρήγορα
ȱ
Ήϟ΅ǰȱΔΕΣ·ΐ΅ȱΘϲȱϳΔΓϧΓȱώΘ΅ΑȱΎΓΑχȱΔΕ΅ΎΘΎχȱΗΘΓϿΖȱΜ΅τὰ
‘’δικαιώματά’’ τους καὶ τὰ διεκδικοῦν.
ȱ
ΗΓΗ΅ΏΗΘΎϲȱΎϱΐΐ΅ǯȱ
̓΅Ε΅ΗΎΉΙφȱśȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯȱ
στὸν θεῖο Λόγο τῆς Ἀναστάσεως καὶ τὸν Ἕλληνα αὐτὸ εἶναι μιὰ ἡρωϊκὴ στάση ζωῆς. Ἥρωες πάντα Οἱ
ΈΉΖȱΘϛΖȱ̆ΉΑΑΗ΅ΕνΘǰȱΘΓϿΖȱΎ΅ΘϱΔΑȱΈΏ΅Έχȱΐ΅ΌΘξΖȱ
γονεῖς
πανικόβλητοι,
γιατὶ δὲν ἔχουν τὰ πρακτικὰ
ΙΕ΅ΎφȱŝȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯ
̷ΘΗǰȱΗΘϠΖȱψΐνΕΉΖȱΐ΅ΖȱπΔΎΕ΅ΘΉϧȱΗΛΉΈϲΑȱΗȂȱϵΏΓΑȱΘϲΑȱ
ΑφΐΉΖȱ΅ΔϱȱΘȱ̕ΐϾΕΑȱΐνΗ΅ȱ΅ΔϱȱΈ·φΗΉΖǯȱ
λόγο
τῆς
ἀναζητήσεως
τοῦ
Ὁσίου,
τοῦ
Ἀληθοῦς,
μέσα
τοῦ
περιορισμοῦ
τους,
ἐκλιπαροῦν κάποια ὑπαστὴ
ζωὴ
εἶναι
αὐτοὶ
ποὺ
ἐπιχειροῦν
νὰ
κατορθώσουν
ȱΦΔΓΗΘϱΏΓΙΖȱΘΓІȱ̍ΙΕϟΓΙǯȱ
ΎϱΗΐΓȱψȱΦΔΣΑΌΕΝΔȱΦΈΎϟ΅ǰȱψȱΦΑΌΕΝΔΓΚΣ·ΓΖȱΦΑΗϱȍ̕ΐϾΕΑǱȱ ȱΔΕΝΘΓΔΓΏΘΉϟ΅ȱΘΖȱΑ΅ΘΓΏφΖȎȱ
ΉϟΐΉΑ΅ȱΈ΅ΆΣΊΓΙΑȱȱΎǯȱ΅Εϟ΅ȱ΅Ε΅ΘΊΓΔΓϾΏΓΙȱΎ΅ȱΓȱ
τοῦ
Δικαίου
καὶ
τοῦ
Ὡραίου,
σύναξε
τὰ
γνήσια
κοή,
κάποια
ἀναγνώριση.
Καὶ
εἶναι γι’ αὐτὸ πράγτὰ
ἀκατόρθωτα.
ΘΘ΅ȱΎ΅ϠȱψȱΌΑΗ·ΉΑχΖȱπΎΐΉΘΣΏΏΉΙΗȱΦΑΌΕЏΔΓΙȱΦΔϲȱ
͟ȱΎΣΌΉȱΜ΅ΕΤΖȱΈξΑȱΜΣΕΉΙΉȱΐϱΑΓΖȱΘΓΙȱΎ΅ϠȱΈξΑȱΔΝΎǯȱ̆ЏΕ·ΓΖȱΔΣΕΏ΅Ζǯȱ̕ΙΑΓΈΉϾΉȱΗΘΓȱΎ΅ΑΓΑΣΎȱΓȱΎǯȱ̕ΘνΑφΐΉΖȱ΅ΔϱȱΘȱ̕ΐϾΕΑȱΐνΗ΅ȱ΅ΔϱȱΗΔΣΑ΅ȱΎ΅ΕΘȬΔΓΗΘΣΏǯ
ματι
ἀξιολύπητοι
οἱ
γονεῖς
στὴν
ἐποχή μας.
Ἂν
μᾶς
ῥωτήσουν
τὰ
παιδιά
μας
γιατί
ἐπιμένουμε
ἑλληνικὰ
βλαστάρια
τὰ
«σκορπισμένα
δῶ
κι’
ἐκεῖ»
ΩΑΌΕΝΔΓȱΎ΅ϠȱΏ΅ЗΑȱΦΔϲȱΏ΅ΓϾΖǯȱ̈ϨΑ΅ȱΏΓΔϲΑȱΎ΅ΕϲΖȱΑΤȱ
ІΗΉȱΐϱΑΓΖȱΘΓΙȱΘχΑȱΜ΅ΕΣȱΘΓΙǰȱΈξΑȱΉϨΛ΅ΑȱΈΏ΅ΈχȱΦΘΓΚ΅ΑΓΖȱ̇ΓΕΐΔ΅ΕΣΎΖ
ΉΑΘΕΎϱΖȱΓΐΏΘφΖȱΓȱΎǯȱ̎ΓΙΎΣΖȱΕΗΘΓΈΓϾΏΓΙǰȱ̕ΙΏΏΓ·ν΅ΖȱΘΓΙȱΙΏΎΓϾ
Κι
ὅμως
παραμένει
ἀναμφισβήτητο
ὅτι οἱ γονεῖς
νὰ
ζοῦμε
μὲ
τὸν
τρόπο
τῶν
μεγάλων
καὶ
δὲν
ἐπιχεικαὶ ἔκανε τὴν ἐπανάσταση γιὰ φιλελεύθερη καὶ
π·Ύ΅Θ΅ΏΉϟΜΝΐΉȱБΖȱΔΕϱΗΝΔ΅ȱΎ΅ϠȱБΖȱΎΓΑΝΑϟΉΖȱΎΣΌΉȱ
ȱ
ΎΕ΅ΘΎϲȱΗϾΗΘΐ΅ǯȱ̇ξΑȱΉϨΛ΅ΑȱϵΐΝΖȱΓЄΘΉȱΎΉΚ΅Ώ΅ΓΕ·ΣΑΝΗǱȱ̕ϾΑΈΉΗΐΓΖȱΔΗΘΐϱΑΝΑȱ̓ΉΕ΅ЏΖǯ
ἔχουν
γεννήσει
αὐτὰ
τὰ
παιδιά,
ἔχουν
ταλαιπωρηθεῖ
ροῦμε
νὰ
τοὺς
μιμηθοῦμε,
θὰ
βρεθοῦμε
πράγματι
ΦΔΣΑΌΕΝΔΓǰȱΩΈΎΓȱΎ΅ϠȱπΎΐΉΘ΅ΏΏΉΙΘΎϲȱΎΓΑΝΑΎΓȬ
δίκαιη ζωὴ καὶ πολιτεία.
̕ΣΆΆ΅ΘΓȱŜȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯȱ
΅ΘΎϲȱΗϾΗΘΐ΅ǰȱΈΏ΅ΈφȱΈξΑȱώΘ΅ΑȱρΑ΅ΖȱΦΔϲȱ΅ЁΘΓϿΖȱ
πολὺ καὶ συχνὰ πάρα πολύ,
θέση. ȱΘὰ βρεΓΎΓΑΓΐΎϲȱΗϾΗΘΐ΅ȱΎ΅ϠȱΑΤȱπΚ΅ΕΐϱΗΝΐΉȱΘχΑȱΉЁ΅··ΉὍ,τι ὅμως δὲν κατάφεραν οἱ πολυάριθμοι κατα- σὲ δύσκολη
ȍ ȱΎΕ΅Η΅ΘΎφȱ
΅Θ΅ΗΘΕΓΚφȎȱǻΈΣΕΎΉ΅ȱşŖЮǼȱΔϱȱΘΑȱΘΏΉΓΔΘΎφȱΉΎΐΔΓΐΔφȱΘΓΙȱΕφΗΘΓΙȱ΅ΗΏϱΔΓΙΛΓΑΘ΅ΖȱΎ΅ϠȱΉϨΛΉȱΘΓϿΖȱΩΏΏΓΙΖȱπΕ·ΣΘΉΖǰȱΦΏΏΤȱΜΣΕΉΙΏΎχȱΔΕ΅ΎΘΎφǰȱΘχΑȱΐΉΘΓΛΎχȱΈΏ΅ΈχȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΎχȱΔΓγιὰ νὰ τὰ μεγαλώσουν, τὰ
θοῦμε
σὲ
δύσκολη
θέση,
̇ΉΙΘνΕ΅ȱŞȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯȱ
ΏΓΙǰȱȍ
ȱΐΛ΅ΑφȱΘΓΙȱΛΕϱΑΓΙȎǯ
κτητὲς –ἀνατολικοὶ καὶ δυτικοί–, νὰ ἐξαφανίσουν
ΏΘΉϟ΅ǰȱΔΕΣ·ΐ΅ȱΘϲȱϳΔΓϧΓȱώΘ΅ΑȱΎΓΑχȱΔΕ΅ΎΘΎχȱΗΘΓϿΖȱΜ΅- γιατὶ ȱθὰ ἀναστατωθοῦμε
ϵΏΓȱΐ΅ΊϟǰȱρΑΝΑ΅ΑȱΘχΑȱΜ΅ΕΣȱΘΓΙΖǰȱΘχΑȱΔΝΏΓІΗ΅Αȱ
ἀγαποῦν
καὶ κάνουν θυσίες
̓ΕΓΆΓΏφȱΘΓΙȱΑΘΓΎΙΐ΅ΑΘνΕȱȍȱΐΉ·ΣΏΓΖȱΒΉΕΊΝΐϱΖȎȱǻΈΣΕΎΉ΅ȱŜŖЮǼ
δηλαδὴ τὴν φιλελεύθερη λαλιά, τὸ ἐπεχείρησαν
ΕΣΈΉΖȱΘϛΖȱ̆ΉΑΑΗ΅ΕνΘǰȱΘΓϿΖȱΎ΅ΘϱΔΑȱΈΏ΅Έχȱΐ΅ΌΘξΖȱ πολὺ σὲΙΕ΅ΎφȱŝȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯ
γι’
αὐτά,
ἀγωνιοῦν γιὰ τὴν
σχέση μ’ αὐτὸ
ποὺ
ȱΐΓΕΣΊΓΑΘ΅ΑȱΘΤȱΎνΕΈǰȱГΗΘΉȱΑΤȱΐχΑȱΐΉϟΑϙȱΛΝΕϠΖȱ
ȱ
καὶ σχεδὸν τὸ κατώρθωσαν οἱ ὑποκριτικὲς παραΎ΅ϠȱΦΔΓΗΘϱΏΓΙΖȱΘΓІȱ̍ΙΕϟΓΙǯȱ
τωρινὴ
καὶ
μελλοντικὴ ἐπιεἴμαστε
καὶ
ποὺ
ζοῦμε,
γιὰ
ȍ̕ΐϾΕΑǱȱ
ȱΔΕΝΘΓΔΓΏΘΉϟ΅ȱΘΖȱΑ΅ΘΓΏφΖȎȱ
ΐϠȱΎ΅ϠȱπΎΉϧΑΓΖȱϳȱΜ΅ΕΣΖǰȱΔΓϾǰȱπΑЗȱΎΓΙΕΣΗΌΎΉǰȱΈξΑȱ
ΕϟΘȱşȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯȱ
φωνίες
τῶν ξένων συμφερόντων καὶ τῶν ντόπιων
͟ȱΎΣΌΉȱΜ΅ΕΤΖȱΈξΑȱΜΣΕΉΙΉȱΐϱΑΓΖȱΘΓΙȱΎ΅ϠȱΈξΑȱΔΝβίωσή
τους
κι
ἔχουν καὶ μιὰ
νὰ
μιμηθοῦμε
τὴ
ζωὴ
τῶν
ΑφΐΉΖȱ΅ΔϱȱΘȱ̕ΐϾΕΑȱΐνΗ΅ȱ΅ΔϱȱΗΔΣΑ΅ȱΎ΅ΕΘȬΔΓΗΘΣΏǯ
ϱΕΉΗΉȱΑΤȱΔΣΗϙȱΜΣΕ΅ǯȱ̒ϡȱΜ΅ΕΣΈΉΖȱΘϛΖȱ̆ΉΑΑΗ΅ΕξΘȱ
ὀργάνων των. Εἶναι τόσες οἱ ἔξωθεν ἐπιδράσεις παιδιῶν
ȱȍΓΙΗΎφȱ̕ΙΑΘΕΓΚΣȎȱΎ΅ȱΓȱΉΎΈϱΗΉΖȱȍơ̇̄̓̎ȎȱΔ΅ΕΓΙΗΣΊΓΙΑȱνΑ΅ȱΓ
ΏΓІΗΉȱΐϱΑΓΖȱΘΓΙȱΘχΑȱΜ΅ΕΣȱΘΓΙǰȱΈξΑȱΉϨΛ΅ΑȱΈΏ΅ΈχȱΦΘΓΉΑΘΕΎϱΖȱΓΐΏΘφΖȱΓȱΎǯȱ̎ΓΙΎΣΖȱΕΗΘΓΈΓϾΏΓΙǰȱ̕ΙΏΏΓ·ν΅ΖȱΘΓΙȱΙΏΎΓϾǯ
πεῖρα ἔτσι κι ἀλλιῶς μεγαλύμας. Ὕστερα
θ’
΅ΑȱΐΉΘ΅ΒϾȱΘΝΑȱΐνΘΓΛΓȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΓϟǯ
ΐΓΎΕ΅ΘΎϲȱΗϾΗΘΐ΅ǯȱ̇ξΑȱΉϨΛ΅ΑȱϵΐΝΖȱΓЄΘΉȱΎΉΚ΅Ώ΅Γκαὶ ἐπεμβάσεις πάνω στὴν ἑλληνικὴ ψυχή, ὥστε ἡ ἀνακαλύψομε
ΘϾΕΓȱΎ΅ȱΘȱΐ΅ΕΘΙΕϟ΅ȱΘΖȱΎΕ΅ΗΣΘΗΗ΅ΖȱΐΣΑ΅ΖǯȱȍΓȱΒ΅Α΅ΊΝΑΘΣΑΉΐ΅ȱΘ
Ε·ΣΑΝΗǱȱ̕ϾΑΈΉΗΐΓΖȱΔΗΘΐϱΑΝΑȱ̓ΉΕ΅ЏΖǯ
τερη ἀπ’ τὰ παιδιά τους. Λοικαὶ ὃτι δὲν
ΎΕ΅ΘΎϲȱΗϾΗΘΐ΅ǰȱΈΏ΅ΈφȱΈξΑȱώΘ΅ΑȱρΑ΅ΖȱΦΔϲȱ΅ЁΘΓϿΖȱ
̖χΑȱΦΏφΌΉ΅ȱ΅ЁΘχȱΌΤȱΈ΅ΔΗΘЏΗϙȱΉЄΎΓΏ΅ȱΎΣΔΓΓΖǰȱ
φιλελεύθερη ἑλληνικὴ λαλιὰ νὰ μολευθῇ, νὰ θὰ βγάζομε
ȱ
ΉΑΘΕΎφȱΓΐΏφΘΕ΅ȱȱ
΅Ό·φΘΕ΅ȱ̓΅ΑȦΐϟΓΙȱΎǯȱΝφȱ̆ΎΉΑΣΎΓΙǯȱȱ̋΅ȱ·ϟΑΉ
πόν, ὕστερ’ ἀπ’ ὅλ’ αὐτά, γιατὸ ψωμί μας
καὶ
ΩΕΛΓΑΘ΅ΖȱΎ΅ϠȱΉϨΛΉȱΘΓϿΖȱΩΏΏΓΙΖȱπΕ·ΣΘΉΖǰȱΦΏΏΤȱΜΣΕΉΙ΅ΑȱΐΉΏΉΘφΗϙȱΎ΅ΏΤȱΘχΑȱΈφ·ΗȱΘϛΖȱπΎΏΓ·ϛΖȱΘЗΑȱΔΕЏ̇ΉΙΘνΕ΅ȱŞȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯȱ
ἀλλαξογνωμήσῃ καὶ νὰ ἀλλοιωθῇ.
τί δὲν μποροῦμε νὰ συνενθὰ πεθάνομε ἀπ’
τὴν πεῖνα
ΙΏΎΓϾȱ΅ΔϱȱΘȱΎΕ΅Η΅ΘΎφȱ
΅Θ΅ΗΘΕΓΚφǯȱ̕ΙΐΐΉΘνΛΉȱȱΛΓΕΝΈϟ΅ȱȍ̓̎̑
΅ΑȱϵΏΓȱΐ΅ΊϟǰȱρΑΝΑ΅ΑȱΘχΑȱΜ΅ΕΣȱΘΓΙΖǰȱΘχΑȱΔΝΏΓІΗ΅Αȱ
̓ΕΓΆΓΏφȱΘΓΙȱΑΘΓΎΙΐ΅ΑΘνΕȱȍȱΐΉ·ΣΏΓΖȱΒΉΕΊΝΐϱΖȎȱǻΈΣΕΎΉ΅ȱŜŖЮǼ
Αȱΐ΅ΌΘЗΑȱΔΓϿȱΉЀΕϟΗΎΉΘ΅ȱΗΘϲȱΎ΅ΘΤȱ̎ΓΙΎκΑȱ̈Ё΅·Ἔτσι, παραμορφωμένη καὶ κακοφτιαγμένη δὲν κι ἐμεῖς
νοηθοῦμε μὲ τὰ παιδιά μας;
καὶ τὰ παιδιά
μας
ȱ
Ύ΅ϠȱΐΓΕΣΊΓΑΘ΅ΑȱΘΤȱΎνΕΈǰȱГΗΘΉȱΑΤȱΐχΑȱΐΉϟΑϙȱΛΝΕϠΖȱ
ȱ
Ζητοῦμε ἀπὸ τὰ παιδιά
βέβαια.
ΏΓȱǻΎΉΚǯȱ̈ȂȱŗȬŗŗǼȱΎ΅ϠȱΦΑ΅··ΑЏΗΎΉΘ΅ȱΗΘχΑȱ̳ΎΎΏμπόρεσε
νὰ
ἀντέξῃ
τὴν
ἀτομοκρατία
ἢ
μαζοκρατία
̕ΣΆΆ΅ΘΓȱŗřȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯȱ
ΜΝΐϠȱΎ΅ϠȱπΎΉϧΑΓΖȱϳȱΜ΅ΕΣΖǰȱΔΓϾǰȱπΑЗȱΎΓΙΕΣΗΌΎΉǰȱΈξΑȱ
ΕϟΘȱşȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯȱ
μας
νὰ δεχτοῦν καὶ νὰ ‘‘φοΠρέπει
νὰ
παραδεχτοῦ
τῶν
δυτικῶν
ἰδεολογιῶν
καὶ
ὑποδουλώθηκε
ξανὰ
΅ȱΘχΑȱ̍ΙΕ΅ΎχȱΔΕϲΖȱΘϲȱΘνΏΓΖȱ̕ΉΔΘΉΐΆΕϟΓΙǯȱ̳ΎΉϧǰȱϳȱ
ΐΔϱΕΉΗΉȱΑΤȱΔΣΗϙȱΜΣΕ΅ǯȱ̒ϡȱΜ΅ΕΣΈΉΖȱΘϛΖȱ̆ΉΑΑΗ΅ΕξΘȱ
̕ΘΓΙΖȱΐΓΙΗΎΓϾΖȱΈΕϱΐΓΙΖȱΘΖȱΎΕΣΖȱΗϟ΅ΖȱΐΣΈ΅ȱΑνΝΑȱΌ΅ȱΔ΅ΕΓΙΗ
ȱȍΓΙΗΎφȱ̕ΙΑΘΕΓΚΣȎȱΎ΅ȱΓȱΉΎΈϱΗΉΖȱȍơ̇̄̓̎ȎȱΔ΅ΕΓΙΗΣΊΓΙΑȱνΑ΅ȱΓΈΓΔΓΕΎϱȱ΅ΚΉΕΝΐνΑΓȱΗΘΓȱΐ΅Ερέσουν’’
ἕνα συντηρητικὸ
με
ὅτι
καὶ
τὰ
παιδιά
μας
σὲ ξένους ἀφέντες καὶ ντόπιους Ἐφιάλτες μὲ ὅλες
ώΗ΅ΑȱΐΉΘ΅ΒϾȱΘΝΑȱΐνΘΓΛΓȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΓϟǯ
΅·ΑЏΗΘΖȱΌΤȱπΎΔΏ΅·ϜȱΦΔϲȱΘχȱΗΘΣΗȱΘΓІȱ̓νΘΕΓΙȱϳȱ
ΘϾΕΓȱΎ΅ȱΘȱΐ΅ΕΘΙΕϟ΅ȱΘΖȱΎΕ΅ΗΣΘΗΗ΅ΖȱΐΣΑ΅ΖǯȱȍΓȱΒ΅Α΅ΊΝΑΘΣΑΉΐ΅ȱΘΖȱΔΎΕ΅ΐνΑΖȱΐΑφΐΖȎǯ
Ύ΅ȱΘΕ΅·ΓϾΈ΅ǯȱ
μοντέλο,
ποὺ
ἐμεῖς τὸ οἰκοδοἀντιμετωπίζουν
παρόμοιτὶς ̖χΑȱΦΏφΌΉ΅ȱ΅ЁΘχȱΌΤȱΈ΅ΔΗΘЏΗϙȱΉЄΎΓΏ΅ȱΎΣΔΓΓΖǰȱ
ὀλέθριες συνέπειες. «Πεῖνα, ψέμμα κι ἀδικία,
ΓϧΓΖǰȱϵΘ΅ΑȱΉϨΈΉȱϵΘȱΘϲȱΔΏΓϧΓȱΘΓΙȱ·νΐΗΉȱΦΔϲȱΜΣΕ΅ǰȱ
ΉΑΘΕΎφȱΓΐΏφΘΕ΅ȱȱ
΅Ό·φΘΕ΅ȱ̓΅ΑȦΐϟΓΙȱΎǯȱΝφȱ̆ΎΉΑΣΎΓΙǯȱȱ̋΅ȱ·ϟΑΉȱΔ΅ΕΓΙΗϟ΅ΗȱΓΔΘΎΓ΅ΎΓΙΗΘΎΓϾȱ
ȱΛΓΕΉΙΘΎφȱΓΐΣΈ΅ȱȍ̕Θ΅ΙΕ΅ΉΘϱΖȎȱΌ΅ȱΔ΅ΕΓΙΗΣΗΉȱΔ΅Ε΅ΈΓΗ΅ΎΓϾΖȱΛΓ
μήσαμε
ἀπὸ
φόβο
τοῦ
ἀγνώστου,
ἀπό
ὀκνηρία γιὰ
ους
πειρασμούς.
Ἡ
προσαρμογή
τους
στὸν
τρόπο
ϵΘ΅ΑȱΐΉΏΉΘφΗϙȱΎ΅ΏΤȱΘχΑȱΈφ·ΗȱΘϛΖȱπΎΏΓ·ϛΖȱΘЗΑȱΔΕЏγενικὴ κακομοιριά». Καὶ νὰ ἦσαν μόνον αὐτά; «Κι
ΙΏΎΓϾȱ΅ΔϱȱΘȱΎΕ΅Η΅ΘΎφȱ ΅Θ΅ΗΘΕΓΚφǯȱ̕ΙΐΐΉΘνΛΉȱȱΛΓΕΝΈϟ΅ȱȍ̓̎̑ ̕ȎȱΐΉȱΎΕ΅ΗΣΘΎ΅ȱΘΕ΅·ΓϾΈ΅ǯ
ΑȱσΚΙ·ΉȱΐϱΑΓΖȱΘΓΙȱΑΤȱΔΣϙȱΑΤȱΘΤȱΔΓΙΏφΗϙǰȱ·ΤȱΑΤȱ
΅ΔΔ΅ΈΓΎϟ΅ǯȱΓΕΓΈΈΣΗΎ΅ΏΓΖȱΓȱΎǯȱ
ЏΗΘ΅ΖȱΗ΅ΔΕΓϾΑΖǯ
ἐπίμονες
ἀναζητήσεις,
ἀπὸ
αὐτάρκεια
τῆς προσωζωῆς
τῶν
μεγάλων
τὰ
ἀλλοτροιώνει
ἀπὸ
τὴν
αἴσθηΘΝΑȱΐ΅ΌΘЗΑȱΔΓϿȱΉЀΕϟΗΎΉΘ΅ȱΗΘϲȱΎ΅ΘΤȱ̎ΓΙΎκΑȱ̈Ё΅·ȱ
οἱ πολύχρωμοι ἀρχηγοί μας καὶ τὰ ξένα ἀφεντικὰ/
ΕΈϟΗϙȱΔΉΕΗΗϱΘΉΕ΅ȱΦΔϲȱΘΓϿΖȱΩΏΏΓΙΖǰȱϵΔΝΖȱΌΤȱσΎ΅πικῆς
μας
εὐημερίας.
Καὶ
εἶναι
φυσικὸ
τὰ παιδιά
ση
τῆς
παιδικῆς
ζωῆς.
ȱ
·νΏΓȱǻΎΉΚǯȱ̈ȂȱŗȬŗŗǼȱΎ΅ϠȱΦΑ΅··ΑЏΗΎΉΘ΅ȱΗΘχΑȱ̳ΎΎΏ̕ΣΆΆ΅ΘΓȱŗřȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯȱ
βρίσκουν τρόπους καὶ τερτίπια νὰ μᾶς ῥίχνουν πιὸ
ΑȱΓϡȱΗϾ·ΛΕΓΑΓϟȱΐ΅ΖȱπΔΛΉΕΐ΅ΘϟΉΖǰȱΦΏΏΤȱΚЏΑ΅ΒΉȱ
Ηϟ΅ȱΘχΑȱ̍ΙΕ΅ΎχȱΔΕϲΖȱΘϲȱΘνΏΓΖȱ̕ΉΔΘΉΐΆΕϟΓΙǯȱ̳ΎΉϧǰȱϳȱ
Ἐμεῖς νοσταλγοῦμε
παλιότερες ἐποχές, ποὺ κρά- μας, ποὺ δὲν ἔχουν τὶς δικές μας προϋποθέσεις, νὰ
̄ΔϱȱΘΑȱ̍ΙΕ΅Ύφȱŝȱ̒ΎΘΝΆΕϟΓΙȱνΝΖȱΎ΅ȱΘΑȱ̍ΙΕ΅ΎφȱŗŚȱ̒ΎΘΝΆΕϟΓΙ
βαθιά». Καὶ ἀκόμα χειρότερα: «Τὰ παιδιά μας τὰ τησαν̕ΘΓΙΖȱΐΓΙΗΎΓϾΖȱΈΕϱΐΓΙΖȱΘΖȱΎΕΣΖȱΗϟ΅ΖȱΐΣΈ΅ȱΑνΝΑȱΌ΅ȱΔ΅ΕΓΙΗΣΗΉȱΎΕ΅ΗΣΘΎΓΙΖȱΗΎΓΔΓϾΖȱ
ΦΑ΅·ΑЏΗΘΖȱΌΤȱπΎΔΏ΅·ϜȱΦΔϲȱΘχȱΗΘΣΗȱΘΓІȱ̓νΘΕΓΙȱϳȱ
ȱΘΓϿΖȱΩΏΏΓΙΖȱΜ΅ΕΣΈΉΖǰȱΓϡȱϳΔΓϧΓȱώΗ΅ΑȱΐνΘΓΛΓȱΎ΅Ϡȱ
μέχρι καὶ
πρὶν
ἀπὸ
ἕναν αἰῶνα, ἐποχὲς σιω- ἀπωθοῦν αὐτὸ τὸ μοντέλο.
Ύ΅ȱΘΕ΅·ΓϾΈ΅ǯȱ
̓ΑΉΙΐ΅ΘΎΓϾȱ̍νΑΘΕΓΙȱ̈̍̋̈̊̕ơ̛̘̖̘̇̄̒̆̔̄̌̐ǰơ̇̄̅̌̅̎̌̐ȱΎ΅ơ̗̇̄̎̈̍̏
σκοτώνουν μὲ φαρμάκια δυνατά,/ τὰ κορίτσια τὰ πηρῆς ὑποταγῆς
ϳΔΓϧΓΖǰȱϵΘ΅ΑȱΉϨΈΉȱϵΘȱΘϲȱΔΏΓϧΓȱΘΓΙȱ·νΐΗΉȱΦΔϲȱΜΣΕ΅ǰȱ
Βέβαια, οἱ νέοι μας δὲν μποροῦν νὰ ἀμφισβητήτῶν παιδιῶν στὴν ἐξουσία τῶν γοΑΝΑΓϠȱΐξȱΘϲΑȱ̓νΘΕΓǰȱ·ΤȱΑΤȱπΔΝΚΉΏΌΓІΑȱΎ΅Ϡȱ΅ЁΘΓϠȱ
ȱΛΓΕΉΙΘΎφȱΓΐΣΈ΅ȱȍ̕Θ΅ΙΕ΅ΉΘϱΖȎȱΌ΅ȱΔ΅ΕΓΙΗΣΗΉȱΔ΅Ε΅ΈΓΗ΅ΎΓϾΖȱΛΓΕΓϾΖȱ΅ΔϱȱΘȱΎΕ΅Ηϟ΅ȱΎ΅ȱΘΑȱ
πουλᾶνε σὲ παζάρια πονηρά».
ΈξΑȱσΚΙ·ΉȱΐϱΑΓΖȱΘΓΙȱΑΤȱΔΣϙȱΑΤȱΘΤȱΔΓΙΏφΗϙǰȱ·ΤȱΑΤȱ
σουν
τὴ σχέση παιδιῶν πρὸς γονεῖς. Αὐτό ἔχει καὶ
νιῶν
τους
καὶ
γενικὰ
τῶν
μεγάλων.
Δὲν
ὑπολογίζομε
΅ΔΔ΅ΈΓΎϟ΅ǯȱΓΕΓΈΈΣΗΎ΅ΏΓΖȱΓȱΎǯȱ
ЏΗΘ΅ΖȱΗ΅ΔΕΓϾΑΖǯ
ϲȱΘχΑȱΐΉ·ΣΏȱΜ΅ΕΣǯȱ̐Τȱ·΅Θϟȱϳȱ̍ϾΕΓΖȱΐ΅ΖȱπΒνΏΉΒΉȱ
ΎΉΕΈϟΗϙȱΔΉΕΗΗϱΘΉΕ΅ȱΦΔϲȱΘΓϿΖȱΩΏΏΓΙΖǰȱϵΔΝΖȱΌΤȱσΎ΅Μέσα λοιπὸν σ’ αὐτὴν τὴν πολλαπλῆ σύγχυση ὅμως ȱτὴ γεωργοκτηνοτροφικὴ βάση τῆς οἰκογενει- ψυχολογική, ἀκόμα καὶ βαθύτερη ἀνθρωπολογικὴ
ΘΓϿΖȱΘΓϿΖȱΥΔΏΓϿΖȱΦΑΌΕЏΔΓΙΖȱ·Τȱΐ΅ΌΘξΖȱ̖ΓΙȱΎ΅Ϡȱ
Α΅ΑȱΓϡȱΗϾ·ΛΕΓΑΓϟȱΐ΅ΖȱπΔΛΉΕΐ΅ΘϟΉΖǰȱΦΏΏΤȱΚЏΑ΅ΒΉȱ
καὶ τὸν γενικὸ ὄλεθρο ὅσοι ἀκόμα παραμένομε ακῆς ζωῆς,
̄ΔϱȱΘΑȱ̍ΙΕ΅Ύφȱŝȱ̒ΎΘΝΆΕϟΓΙȱνΝΖȱΎ΅ȱΘΑȱ̍ΙΕ΅ΎφȱŗŚȱ̒ΎΘΝΆΕϟΓΙȱΌ΅ȱΏΉΘΓΙΕ·ΉϟȱΗΉȱ΅ϟΌΓΙΗ΅ȱΘΓΙȱ
τὴν ἀπουσία ἀκόμα ἀστικῶν ἐπαγγελ- κατοχύρωση. Γι’ αὐτὸ χρειάζονται κι ἐπιχειρήματα,
ΓΗΘϱΏΓΙΖȱ̖ΓΙǰȱ·΅ΘϟǰȱπΎΘϲΖȱΘЗΑȱΩΏΏΝΑǰȱώΗ΅ΑȱΔΕΓΉΎ΅ϠȱΘΓϿΖȱΩΏΏΓΙΖȱΜ΅ΕΣΈΉΖǰȱΓϡȱϳΔΓϧΓȱώΗ΅ΑȱΐνΘΓΛΓȱΎ΅Ϡȱ
̓ΑΉΙΐ΅ΘΎΓϾȱ̍νΑΘΕΓΙȱ̈̍̋̈̊̕ơ̛̘̖̘̇̄̒̆̔̄̌̐ǰơ̇̄̅̌̅̎̌̐ȱΎ΅ơ̛̗̖̇̄̎̈̍̏̄̐ȱ̄̓̒ȱ̖̊̐ȱ̗̏̔̐̊̕
ἐραστὲς τοῦ Ὁσίου, τοῦ Ἀληθοῦς, τοῦ Δικαίου καὶ μάτων,
τὴν ἀπομόνωση τῶν παιδιῶν στὰ πλαίσια ἀφ’ ἑνὸς γιὰ νὰ ἐξηγήσουν στὸν ἑαυτό τους, γιατί
ΎΓΑΝΑΓϠȱΐξȱΘϲΑȱ̓νΘΕΓǰȱ·ΤȱΑΤȱπΔΝΚΉΏΌΓІΑȱΎ΅Ϡȱ΅ЁΘΓϠȱ
ΐ΅ΗΐνΑΓȱΑΤȱΈΉΛΌΓІΑȱΘχΑȱΎ΅ΑχȱΎ΅ϠȱΎΓΑχȱ̅΅ΗΏΉϟ΅ȱ
αἰσθάνονται τὴ γλυκειὰ ἐξάρτηση τοῦ παιδιοῦ
τοῦ Ὡραίου, ὅσοι δηλαδὴ προσπαθοῦμε νὰ ἤμαστε τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς καὶ κατοικίας, τὴν ἀπουσία δὲν ЀΔϲȱ̍ǯȱ̆΅ΑΝΘϛǰȱΚΏΓΏϱ·ΓΙȬΗΙ··Ε΅ΚνΝΖ
ΦΔϲȱΘχΑȱΐΉ·ΣΏȱΜ΅ΕΣǯȱ̐Τȱ·΅Θϟȱϳȱ̍ϾΕΓΖȱΐ΅ΖȱπΒνΏΉΒΉȱ
Ιǯȱ̄ЁΘϲȱΩΏΏΝΗΘΉȱΚΣΑΎΉȱΎ΅ϠȱΗΘχΑȱϴΕ·ΣΑΝΗȱΘϛΖȱ
ἀπ’
τὸ γονιό του, καὶ δεύτερον, γιὰ ν’ ἀπαντήσουν
τῶν
πολλῶν
πειρασμῶν.
Τὰ
κορίτσια
μετὰ
τὴν
ἡλιἑλληνόλαλοι, ὀφείλομε ἀπὸ τὴν μιὰ νὰ διατηροῦμε
΅ЁΘΓϿΖȱΘΓϿΖȱΥΔΏΓϿΖȱΦΑΌΕЏΔΓΙΖȱ·Τȱΐ΅ΌΘξΖȱ̖ΓΙȱΎ΅Ϡȱ
̝ΔϲȱΘϲΑȱΛΕΙΗϲȱ΅ϢЗΑ΅ȱΐνΛΕȱΗφΐΉΕ΅
ΆΉΕΑΓІΑȱΓϡȱϡΎ΅ΑϱΘΉΕ
̏νΕΓΖȱ̄Ȃ
ЏΘΖȱπΎΎΏΗ΅ΗΘΎϛΖȱΎΓΑϱΘΘΓΖǰȱϵΔΓΙȱȍώΗ΅ΑȱΧΔ΅στὸν
καθημερινὸ ἔλεγχο ποὺ ἀκοῦνε
καθημερινὰ
κία
τῶν
12
ἐτῶν
δὲν
ἔβγαιναν
ἀπ’
τὰ
σπίτια
οὔτε
γιὰ
ἄσβεστο τὸ ζώπυρον τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς
ΦΔΓΗΘϱΏΓΙΖȱ̖ΓΙǰȱ·΅ΘϟǰȱπΎΘϲΖȱΘЗΑȱΩΏΏΝΑǰȱώΗ΅ΑȱΔΕΓΉΔΉΕΗΗΓΘνΕΝΑǯ
Ἀνάμεσα στὰ 12 ЀΔϲȱ̍ǯȱ̆΅ΑΝΘϛǰȱΚΏΓΏϱ·ΓΙȬΗΙ··Ε΅ΚνΝΖ
καὶ στὰ 14 παν- ἀπὸ πολλοὺς καὶ βλέπουν στὸ πληγωμένο βλέμμα
΅ȱ΅ЁΘΓϧΖȱΎΓΑΣȎǯ
Ὀρθοδοξίας καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη νὰ συμβάλλωμε τὴν ἐκκλησία.̸Α΅ȱ̴ΏΏΑϱΔΓΙΏΓȱΘϛΖȱΦΕΛ΅ϟ΅ΖȱπΔΓΛϛΖǰȱϵΘ΅ΑȱσΆ·΅ΘΓΐ΅ΗΐνΑΓȱΑΤȱΈΉΛΌΓІΑȱΘχΑȱΎ΅ΑχȱΎ΅ϠȱΎΓΑχȱ̅΅ΗΏΉϟ΅ȱ
ποτὲ δὲν
τρεύονταν
τὰ
κορίτσια
καὶ
ἡ
κοινωνία
δὲν εἶχε νὰ τῆς μάννας τους. Βέβαια τὰ ἐπιχειρήματα
͂Θ΅ΑȱΈΏ΅ΈχȱρΑ
ΑΉȱΗΘχΑȱΊΝφǰȱΉϨΛΉȱρΑ΅ΑȱϳΔΏΗΐϲȱΔ΅ΈΉϟ΅ΖȱΎ΅ϠȱΐȂȱ΅ЁΘχΑȱ
̴ΔΓΐνΑΝΖǰȱ·ΤȱΑΤȱΈϜȱϳȱΘϱΔΓΖȱΐ΅ΖȱΎ΅ΏϾΘΉΕΉΖȱΐνΕΉΖǰȱ
̖ΓΙǯȱ̄ЁΘϲȱΩΏΏΝΗΘΉȱΚΣΑΎΉȱΎ΅ϠȱΗΘχΑȱϴΕ·ΣΑΝΗȱΘϛΖȱ
στὴν ἀναζωπύρωση τῆς πολυσήμαντης ἑλληνικῆς
πείθουν
τὶς
καρδιές,
ἀλλὰ
τοὐλάχιστον
ὁπλίζουν
μὲ
ἀντιμετωπίσει
τὶς
προκλήσεις
τῆς
μόδας,
ποὺ
ἐπηΆΉΕΑΓІΑȱΓϡȱϡΎ΅ΑϱΘΉΕΓȱΦΏΏΤȱΗϾΐΚΝΑ΅ȱΐξȱΘχΑȱΎΕϟΗȱΘЗΑȱ
πΒΓΙΗϟΉΖȱΔΉΕΗΗϱΘΉΕ
̏νΕΓΖȱ̄Ȃ
ΔΕЏΘΖȱπΎΎΏΗ΅ΗΘΎϛΖȱΎΓΑϱΘΘΓΖǰȱϵΔΓΙȱȍώΗ΅ΑȱΧΔ΅ΘχΑȱωΌΎχȱΔ΅ΑΓΔΏϟ΅ȱπΔΉΈϟΝΎΉȱΑΤȱΑΓЏΗϙȱΘχȱΊΝχȱΎ΅ϠȱΑΤȱ
·ΑΝΕϟΗϙȱψȱΛЏΕ΅ȱΐ΅ΖȱΎΣΔΓ΅ȱΉЁΐΉΕϟ΅ȱΎ΅Ϡȱ·ΤȱΑΤȱΊφσπίθας πρὸς γενικὸ φωτισμὸ καὶ πλήρη ἀνόρθωση
λόγια
τὰ
χείλη.
ρεάζει
σαρωτικὰ
τὶς
γυναῖκες.
ΔΉΕΗΗΓΘνΕΝΑǯ
̸Α΅ȱ̴ΏΏΑϱΔΓΙΏΓȱΘϛΖȱΦΕΛ΅ϟ΅ΖȱπΔΓΛϛΖǰȱϵΘ΅ΑȱσΆ·΅ΑΘ΅ȱ΅ЁΘΓϧΖȱΎΓΑΣȎǯ
ϡΎ΅ΑΓΔΓφΗϙȱΘϠΖȱπΔΌΙΐϟΉΖȱΘΓΙǯȱ̖ϲȱϥΈΓȱΆνΆ΅΅ȱπΔ΅Α΅- ΔΓΏΘΉϾΐ΅Θ΅ȱΗΘχΑȱ̴
ΐΉȱϵΏΓȱΐξȱΎΓΑΝΑΎχȱΉϢΕφΑȱΎ΅ϠȱΔΕϱΓΈΓǰȱΔΕνΔΉȱΑΤȱ
καὶ διόρθωση ὅλων τῶν ἑλληνικῶν καὶ ὀρθοδόξων
͂Θ΅ΑȱΈΏ΅ΈχȱρΑ΅ȱΔΓΏϟΘΉΙΐ΅ȱΔΓϿȱσΆ΅ΊΉȱΐνΗ΅ȱΗΘϠΖȱ
̴ΔΓΐνΑΝΖǰȱ·ΤȱΑΤȱΈϜȱϳȱΘϱΔΓΖȱΐ΅ΖȱΎ΅ΏϾΘΉΕΉΖȱΐνΕΉΖǰȱ ΑΉȱΗΘχΑȱΊΝφǰȱΉϨΛΉȱρΑ΅ΑȱϳΔΏΗΐϲȱΔ΅ΈΉϟ΅ΖȱΎ΅ϠȱΐȂȱ΅ЁΘχΑȱ
Ώ΅ΐΆΣΑΉΘ΅ȱΗξȱΎΣΌΉȱπΔΓΛφǰȱΦΏΏΤȱΩΖȱΈΓІΐΉȱπΈЗȱΘϟȱΗΙ- ΓΕΗΐνΑ΅ȱΔΓΏΘΎΤȱ
ΝΐΉȱϵΏΓȱΐνΘΓΛΓȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΓϠȱΗξȱϵΏ΅ǯȱ̍ΓΑΝΑΓϠȱΎ΅Ϡȱ
πραγμάτων καὶ θεμάτων, μακρυὰ ἀπὸ ἀτομοκραΑΤȱ·ΑΝΕϟΗϙȱψȱΛЏΕ΅ȱΐ΅ΖȱΎΣΔΓ΅ȱΉЁΐΉΕϟ΅ȱΎ΅Ϡȱ·ΤȱΑΤȱΊφ- ΘχΑȱωΌΎχȱΔ΅ΑΓΔΏϟ΅ȱπΔΉΈϟΝΎΉȱΑΤȱΑΓЏΗϙȱΘχȱΊΝχȱΎ΅ϠȱΑΤȱ πΒΓΙΗϟΉΖȱΔΉΕΗΗϱΘΉΕΓΙΖȱΔΓΏϧΘΉΖȱΦΔȂȱϵΗΓΙΖȱσΆ΅Ί΅ΑȱΩΏΏ΅ȱ
πΒΓΙΗϟ΅ȱΘΓІȱΈφΐΓΙǰ
τικές, μαζοκρατικές, φυλετικές, ὑλιστικὲς ἢ ἀπόΑνΆ΅ΑΉȱπΎΉϧΑ΅ȱΘΤȱΛΕϱΑ΅ǯȱ͟ȱΎΣΌΉȱΑνΓΖȱΦΑϛΎΉȱΗξȱΐΤȱ
χȱΏϾΔȱΎ΅ϠȱΗΘχȱΛ΅ΕΤȱΎ΅ϠȱΗΘΤȱΐνΗ΅ȱΔ΅Ε΅·Ν·ϛΖȱΎ΅Ϡȱ
ΔΓΏΘΉϾΐ΅Θ΅ȱΗΘχΑȱ̴ΏΏΣΈ΅ǯȱ̅νΆ΅΅ǰȱΓϡȱΌϛΘΉΖȱΉϨΛ΅ΑȱΔΉΕΗΝΐΉȱϵΏΓȱΐξȱΎΓΑΝΑΎχȱΉϢΕφΑȱΎ΅ϠȱΔΕϱΓΈΓǰȱΔΕνΔΉȱΑΤȱ ϡΎ΅ΑΓΔΓφΗϙȱΘϠΖȱπΔΌΙΐϟΉΖȱΘΓΙǯȱ̖ϲȱϥΈΓȱΆνΆ΅΅ȱπΔ΅Α΅ΔΘЏΗΉΖǰȱΔΓϿȱσΔΕΉΔΉ
κοσμες ἰδεολογίες καὶ δεσποτοκρατικές καὶ ἀνε- Ώ΅ΐΆΣΑΉΘ΅ȱΗξȱΎΣΌΉȱπΔΓΛφǰȱΦΏΏΤȱΩΖȱΈΓІΐΉȱπΈЗȱΘϟȱΗΙΔϱΏȭΎΕΣΘΓΖȱΎ΅Ϡȱ΅ЁΘΤȱΘΤȱΐΎΕΤȱΎΕ΅ΘϟΈ΅ȱΆΕϟΗΎΓΑΘ΅ΑȱΗξȱ
χΑȱπΕ·΅Ηϟ΅ȱΦΏΏΤȱΎ΅ϠȱΗΘχΑȱΦΔϱΏ΅ΙΗȱΘЗΑȱΦ·΅ΌЗΑǯȱ
ΓΕΗΐνΑ΅ȱΔΓΏΘΎΤȱΈΎ΅Џΐ΅Θ΅аȱΗΙΑ΅ΌΕΓϟΊΓΑΘ΅ΑȱΗΘχΑȱ
·ϟΑΝΐΉȱϵΏΓȱΐνΘΓΛΓȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΓϠȱΗξȱϵΏ΅ǯȱ̍ΓΑΝΑΓϠȱΎ΅Ϡȱ
λεύθερες συνήθειες.
ΑǰȱπΔΉΈχȱΚΙΗΎΤȱώ
ΑνΆ΅ΑΉȱπΎΉϧΑ΅ȱΘΤȱΛΕϱΑ΅ǯȱ͟ȱΎΣΌΉȱΑνΓΖȱΦΑϛΎΉȱΗξȱΐΤȱ
ΗΘχȱΏϾΔȱΎ΅ϠȱΗΘχȱΛ΅ΕΤȱΎ΅ϠȱΗΘΤȱΐνΗ΅ȱΔ΅Ε΅·Ν·ϛΖȱΎ΅Ϡȱ
ΗΓȱΎ΅ϠȱΪΑȱΚ΅ϟΑΉΘ΅ȱ΅ЁΘϲȱΈϾΗΎΓΏΓȱΎ΅ϠȱΦΎ΅ΘϱΕΌΝΘΓǰȱ
νὰ πατάξει τὴν αἰσχροκέρδεια. Ἦταν
λοιπὸν φυσικὸ
ολὺΈ΅ΕΎϛȱΦΑΘ΅·ΝΑΗΐϲȱΐξȱΦΎφΕΙΎΘΓΙΖȱΎ΅ϠȱΎΕΙ·ΐνΑΓΙΖȱ
προβληματιστήκαμε τὸν τελευταῖο καιρὸ πΒΓΙΗϟ΅ȱΘΓІȱΈφΐΓΙǰȱΔΓϿȱΏΉΘΓΙΕ·ΓІΗΉȱΎΙΕϟΝΖȱΗξȱΔΉΕΔΘЏΗΉΖǰȱΔΓϿȱσΔΕΉΔΉȱΑȂȱΦΔΓΚ΅ΗϟΗΓΙΑȱ·ΤȱΔϱΏΉΐΓȱόȱΉϢΕφΔϱΏȭΎΕΣΘΓΖȱΎ΅Ϡȱ΅ЁΘΤȱΘΤȱΐΎΕΤȱΎΕ΅ΘϟΈ΅ȱΆΕϟΗΎΓΑΘ΅ΑȱΗξȱ
Ὅπως
τονίσαμε,
ἀγαπητοί
μας
ἀναγνῶστες,
σὲ
ΗΘχΑȱπΕ·΅Ηϟ΅ȱΦΏΏΤȱΎ΅ϠȱΗΘχΑȱΦΔϱΏ΅ΙΗȱΘЗΑȱΦ·΅ΌЗΑǯȱ
μας μὲ πρωλεγομένους ‘‘πολλαπλασιαστές’’, οἱ ἑπόμενο νὰ καταρρεύσει ἡ οἰκονομία
ΔΏΌχΖȱΘΣΒȱΘЗΑȱΌ
ΔΓΏνΐΓΙΖǯȱ̷ΘΗǰȱϳȱΑνΓΖȱΐ΅ΖȱσΆ·΅ΑΉȱΗΘχΑȱΊΝχȱΐξȱΐΤȱ
ΉϟΏΓΐΉȱΑΤȱΘϲȱπΚ΅ΕΐϱΗΝΐΉǰȱ·΅ΘϠȱ΅ЁΘϲȱΉϨΑ΅ȱϳȱοΏΏ-μὲ τοὺς
ͣΗΓȱΎ΅ϠȱΪΑȱΚ΅ϟΑΉΘ΅ȱ΅ЁΘϲȱΈϾΗΎΓΏΓȱΎ΅ϠȱΦΎ΅ΘϱΕΌΝΘΓǰȱ
προηγούμενο φύλλο («Ἀγωνιζόμαστε ἄρα ὑπάρ- Έ΅ΕΎϛȱΦΑΘ΅·ΝΑΗΐϲȱΐξȱΦΎφΕΙΎΘΓΙΖȱΎ΅ϠȱΎΕΙ·ΐνΑΓΙΖȱ
τόγνωρη ὕφεση, ἀνεργία 27% καὶ χρέος
190% τοῦ
ὁποῖοι
κατέδειξαν περίτρανα τὸ πόσο θανά- ΑǰȱπΔΉΈχȱΚΙΗΎΤȱώΘ΅ΑȱΔΓΏϿȱΛΕφΗΐȱΗȂȱ΅ЁΘΤȱψȱΔΓΏΙ̒ϡȱΩΏΏΉΖȱΘΣΒΉΖȱ
ΗΘΉΑφǰȱΔΓΏϿȱΗΘΉΑχȱπΌΑΎΗΘΎχȱϢΈν΅ǰȱΔΓϿȱΘΕΓΚΓΈΓΘΓІΗΉȱ
ΓΕΌϱΈΓΒΓΖȱΘΕϱΔΓΖȱΊΝϛΖȱΎ΅ϠȱΔΓΏΘΉϟ΅ΖȱΎ΅ϠȱΈϱΘȱ΅ЁΘϲΖȱ
ΔΏΌχΖȱΘΣΒȱΘЗΑȱΌΘЗΑǯȱ
ΔΓΏνΐΓΙΖǯȱ̷ΘΗǰȱϳȱΑνΓΖȱΐ΅ΖȱσΆ·΅ΑΉȱΗΘχΑȱΊΝχȱΐξȱΐΤȱ
ϴΚΉϟΏΓΐΉȱΑΤȱΘϲȱπΚ΅ΕΐϱΗΝΐΉǰȱ·΅ΘϠȱ΅ЁΘϲȱΉϨΑ΅ȱϳȱοΏΏΑΕΠ.
σιμα
ἐσφάλαμε
μὲ
τὴν
οἰκονομικὴ
πολιτικὴ
ποὺ
χομε»)
ὀφείλομε
νὰ
μὴν
ἀρκούμεθα
σὲ
καυχησιοΐξȱ σΑΘ΅Ηȱ Θϲȱ Δ΅ΘΕΝΕϱΐΓΖȱΌΤȱΐκΖȱϳΈ·φΗϙȱΗΘχΑȱΔΕϱΓΈΓǯȱ
̒ϡȱΩΏΏΉΖȱΘΣΒΉΖȱΉϨΛ΅ΑȱΦΑ΅Ά΅ΌΐΗΐνΑ΅ȱΔΓΏΘΎΤȱΈΑΓΓΕΌϱΈΓΒΓΖȱΘΕϱΔΓΖȱΊΝϛΖȱΎ΅ϠȱΔΓΏΘΉϟ΅ΖȱΎ΅ϠȱΈϱΘȱ΅ЁΘϲΖȱ ΗΘΉΑφǰȱΔΓΏϿȱΗΘΉΑχȱπΌΑΎΗΘΎχȱϢΈν΅ǰȱΔΓϿȱΘΕΓΚΓΈΓΘΓІΗΉȱ
Ἤδη μᾶς ἐλεεινολογεῖ ἡ οἰκουμένη ὅλη. Διαβάἀκολουθήσαμε γιὰ μία τετραετία. ‘‘Στερνή μου γνώλογίες
γιὰ
τὸν
Ἑλληνισμὸ
καὶ
τὴν
Ὀρθοδοξία
μας,
ΘΎϲȱ ΚΏϱΘΐΓǯȱ ͣΘ΅Αȱ
̽ȱΉЁΌϾΑȱΆ΅Ε΅ϟΑΉȱϵΏΓΙΖȱΐ΅Ζǰȱ·Ȃȱ΅ЁΘϲȱΎ΅Ϡȱ·Εφ·ΓΕ΅ȱ
Ύ΅ЏΐΘ΅ǰȱΦΏΏΤȱΔΣΑΘΓΐξȱσΑΘ΅ΗȱΘϲȱΔ΅ΘΕΝϳȱΈΕϱΐΓΖȱΌΤȱΐκΖȱϳΈ·φΗϙȱΗΘχΑȱΔΕϱΓΈΓǯȱ
ζουμε
στὸν εὐρωπαϊκὸ Τύπο (ὄχι στὸν ἑλληνικό!) ὃτι
ση
νὰ
σὲ
εἶχα
πρώτη’’,
ἀναφωνοῦν
πολλοί.
ἀλλὰ
νὰ βιώνωμε τὴν ὀρθόδοξη πίστη, ζωὴ καὶ ποΘΉȱΐνΗ΅ȱΗΘΤȱϵΕ΅ȱΘϛΖȱ
ͣΘ΅Αȱ
̽ȱΉЁΌϾΑȱΆ΅Ε΅ϟΑΉȱϵΏΓΙΖȱΐ΅Ζǰȱ·Ȃȱ΅ЁΘϲȱΎ΅Ϡȱ·Εφ·ΓΕ΅ȱ ΘΎϲȱ ΚΏϱΘΐΓǯȱ
ϳȱ̓ΉΕΎΏϛΖȱΏǯΛǯȱπΔ΅νΔΉȱΑΤȱΦΏΏΣΒΝΐΉȱΑΓΓΘΕΓΔϟ΅ǰȱΑΤȱ·ϟΑΝΐΉȱΔϲȱΎΓΑΝἜχει παρατηρηθεῖ διεθνῶς ὃτι, ὃταν περιορίζον- ὁ Ἕλληνας ἀγοράζει τὸ γάλα του σὲ διπλάσια
λιτεία καὶ νὰ τὴν φανερώνωμε ἐμπράκτως. Ἔτσι, ϳȱ̓ΉΕΎΏϛΖȱΏǯΛǯȱπΔ΅ΘΣΒΖȱΘΓΙȱϳȱΎ΅ΌνΑ΅Ζȱ
ΔΕνΔΉȱΑΤȱΦΏΏΣΒΝΐΉȱΑΓΓΘΕΓΔϟ΅ǰȱΑΤȱ·ϟΑΝΐΉȱΔϲȱΎΓΑΝΑΓІΗΉȱ
ΘΓϿΖȱσυντάξεις
Ό΅ΔΘϱΐΉΓϠȱΎ΅ϠȱΔϲȱΗΙΑΉΕ·΅ΘΎΓϠȱΎ΅ϠȱϵΏΓȱΐ΅ΊϠȱΑΤȱΗΎΉΚΘΓІΐΉȱ
Κάτι ἀνάλογο
συμται οἱ δαπάνες
σὲ μισθούς,
καὶ ἄλλα βοη- σχεδὸν τιμὴ ἀπὸ τὸν Γερμανό.σΆ΅ΊΉȱ
καὶ ἡ φιλελεύθερη ἑλληνικὴ λαλιὰ θὰ ξανατρα- ΑΓІΗΉȱΘΓϿΖȱΌ΅ΔΘϱΐΉΘΓϿΖȱ ΗΘϱΛΓΙΖȱ
ΑΎΓϠȱΎ΅ϠȱΔϲȱΗΙΑΉΕ·΅ΘΎΓϠȱΎ΅ϠȱϵΏΓȱΐ΅ΊϠȱΑΤȱΗΎΉΚΘΓІΐΉȱ
ΑΓΙΖȱ
πΌΑΎΓϿΖȱ
ϊΕΝΐΔΓΕΓІΐΉȱΦΔϲȱΎΓΑΓІȱΑΤȱΎΣΑΝΐΉȱ·ΤȱΘϲȱΎΓΑϲȱΎ΅Ώϲȱ
ποὺ πωλεῖται
θήματα
κατὰ ἕνα
εὐρώ, τότε τὸ ἀκαθάριστο ἐθνικὸ βαίνει μὲ τὶς τιμὲς κάθε ἄλλου ἀγαθοῦ
ΘΓΙǯȱ̒ϡȱΐνΘΓΎΓǰȱΔΓϿȱ
γουδήσῃ τὸ ἁρμονικό, ἐπαναστατικὸ ἀλλὰ καὶ δια- ΑΓΙΖȱ
πΌΑΎΓϿΖȱ
ϊΕΝΘϟȱΐΔΓΕΓІΐΉȱΦΔϲȱΎΓΑΓІȱΑΤȱΎΣΑΝΐΉȱ·ΤȱΘϲȱΎΓΑϲȱΎ΅Ώϲȱ
ΉΖȱ
·Τȱ
Θϲȱ
ȍΉЄΜΙΛΓΑȎǰȱ
ȱΘχΑȱΎΓΑχȱΗΝΘΕϟ΅ǯ
στὴν
Ἑλλάδα,
ἐξ
αἰτίας
τῶν
μεσαζόντων.
Ἀκόμα καὶ
προϊὸν
ἐλαττώνεται
κατὰ
δύο,
τρία
ἢ
καὶ
τέσσερα
ώΘ΅ΑȱΔΣΕ΅ȱΔΓΏΏΓϠȱΎ΅Ϡȱ
Ύ΅ϠȱΘχΑȱΎΓΑχȱΗΝΘΕϟ΅ǯ
λεκτικὸ τραγούδι τῆς λεβεντιᾶς καὶ τῆς ἀνθρωπιᾶς ΉΖȱ ·Τȱ Θϲȱ ȍΉЄΜΙΛΓΑȎǰȱ
τὰ
φαρμακεῖα
μας
εἶναι
τὰ
ἀκριβότερα
στὸν
κόσμο
ἀκόμα
εὐρώ!
Μὲ
τὴν
‘‘συνταγὴ’’
αὐτὴ
τὸ
Διεθνὲς
ϵΏΓȱόΒΉΕ΅ΑȱϵΘȱ΅ЁΘΤȱ
ΦΒϱΏΓ·Γȱ
ΘΉΛΑϧΘΉΖǰȱ
καὶ θὰ ὁδηγήσῃ τὸν λαὸ πρὸς νέες σταυροαναστά- ϵΏΓȱόΒΉΕ΅ΑȱϵΘȱ΅ЁΘΤȱ
ὅλο!
Τὸ
προκλητικότερο
ὅλων
εἶναι
ὅτι
ἑλληνικὰ
Νομισματικὸ
Ταμεῖο
ἔχει
ὁδηγήσει
σὲ
χρεωκοπία
σΐΔΓΕΓȱΎ΅ϠȱΈ΅ΑΓΓϾǻ̓ΉΕϟΏΜȱΘϛΖȱϳΐΏϟ΅ΖȱΘΓІȱ̅ǯȱ̖ΗΓϾΔΕ΅ȱΎ΅ΘΤȱ
ΘΤȱΔ΅ΈΤȱΗΎΓΘЏΌΎ΅Αȱ
ǻ̓ΉΕϟΏΜȱΘϛΖȱϳΐΏϟ΅ΖȱΘΓІȱ̅ǯȱ̖ΗΓϾΔΕ΅ȱΎ΅ΘΤȱ
σιμες πορεῖες
γιὰ κοινὴ πρόοδο καὶ κοινὴ σωτηρία. ΘΤȱΔ΅ΈΤȱΗΎΓΘЏΌΎ΅Αȱ
φθηνότερα ἀπὸ
ὁλόκληρους
λαούς, μαζὶ καὶ τὴν Ἑλλάδα. Πρόκειται φροῦτα πωλοῦνται στὴν Εὐρώπη
ΐΉΑΓǰȱΈξΑȱΔΓΏΘΓ·Ε΅ΘϲΑȱ̞·΅ΗΐϲȱΘЗΑȱ̳ΔΣΏΒΉΝΑȱΗΘϠΖȱŘřȦşȦŘŖŗŘǼ ΔΓΏΉΐЗΑΘ΅ΖȱΘΓϿΖȱ̏ΉΔΓΏΉΐЗΑΘ΅ΖȱΘΓϿΖȱ̏ΉΘϲΑȱ̞·΅ΗΐϲȱΘЗΑȱ̳ΔΣΏΒΉΝΑȱΗΘϠΖȱŘřȦşȦŘŖŗŘǼ
Β. Τσούπρας ·΅ΕΉϧΖȱΎ΅ϠȱΘχΑȱΐϟ΅ȱΔΓΚΓІΑΘ΅ΑȱΗΘΓϿΖȱΎ΅Θ΅ἄραγε γιὰ ἠθελημένη, προσχεδιασμένη πολιτική; ὅσο πωλοῦνται σὲ ἐμᾶς…
·΅ΕΉϧΖȱΎ΅ϠȱΘχΑȱΐϟ΅ȱΔΓΏϱ·ΓΙΖȱΘЗΑȱ̝ΌΑ΅ϟΏΘΎχȱΐΉΕϟΈ΅ȱΘЗΑȱΔΓΟἱ ἁμαρτωλὲς αὐτὲς… ἐπιδόσεις
μας ἔχουν σὰν
Πῶς ἀλλοιῶς νὰ τὸ ἐξηγήσουμε; Πάντως τὸ Δ.Ν.Τ.
ΏΘΎχȱΐΉΕϟΈ΅ȱΘЗΑȱΔΓΝΑȱ
ΔΓΏΘЗΑǯȱ
̖ϲȱεἶναι
ϥΈΓȱ
ΏΘЗΑȱΘΓІȱ̝ΗΘ΅ΎΓІǯ
παραδέχτηκε πρόσφατα ὅτι πρόκειται γιὰ ‘‘λάθος’’ ἀποτέλεσμα οἱ ἀποταμιεύσεις τοῦ λαοῦ μας νὰ
ΏΘЗΑȱΘΓІȱ̝ΗΘ΅ΎΓІǯ
ΗΙΑνΆ΅ΑΉȱ
ΐξȱ
ΘΓϿΖȱ
̒ЄΘΉȱΓϡȱΐξΑȱΓЄΘΉȱΓϡȱ
του… Ἀλλοίμονο στοὺς λαοὺς ἐκείνους ποὺ θὰ ἀφε- λιγοστὲς καὶ –κατ’ ἐπέκταση– οἱ ἐπενδύσεις περιοȍΑϱΌΓΙΖȎȱΎ΅ϠȱΦΔϲȱΘϲȱ
̇ ̓̋  ȱ̋̇̑ ȱȱ
ΈξȱΦΔΉϟΏΗ΅ΑȱΘχΑȱπΏΉΙρισμένες. Καὶ γεννᾶται τὸ ἐρώτημα:
Τί κάνουν οἱ ποθοῦν στὰ χέρια̒ЄΘΉȱΓϡȱΐξΑȱΓЄΘΉȱΓϡȱ
τῆς παγκοσμιοποίησης.
ŚśŗȱΎ΅ϠȱΐȂȱ΅ЁΘΓϿΖȱΔΓϿȱ
ΌΉΕϟ΅ȱΘЗΑȱ̝ΌΑ΅ϟΝΑǰȱΓϡȱ
̛̘
ȱȱ

̛
ȱȱ̘

̇
̇ ̓̋

ȱ̋̇̑
ȱȱ
ΈξȱΦΔΉϟΏΗ΅ΑȱΘχΑȱπΏΉΙλιτικοί
μας;
Ὅλα
τὰ
κόμματα
τῆς
Βουλῆς τηροῦν
Ἦταν
ἀσυγχώρητο
σφάλμα
νὰ
ἐμπλακεῖ
ἡ
χώρα
ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ
ΉϨΛ΅ΑȱΐΣΑ΅ȱϷΛȱ̝Ό̝ΌΑ΅ϧΓȱϵΐΝΖȱΐξȱΘχΑȱ
αἰσχροκέρδεια. Τὸ
Οἱ πάντες ὁμολογοῦν ὅτι ἦταν ἁπλὸ σιγὴν ἰχθύος ἀναφορικὰ μὲ τὴν
ΌΉΕϟ΅ȱΘЗΑȱ̝ΌΑ΅ϟΝΑǰȱΓϡȱ
̛̘
ȱȱ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
 ̛
ȱȱ̘
 ̇ μας στὸ Δ.Ν.Τ.
ΈΓΎΘΗϟ΅Ǳȱ̓ΓΏΘΗΘΎφȱΎ΅ȱ
ΓΑΝΑΎφȱ
ϟΑΗȱȍΔΣΏΒΉΖȎȱ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α΅ϟ΅ǰȱΘΓϿΖȱȍΐΘΕϱΒΉΎ΅ΌΓΈφ·Ηȱ ΘΓІȱ ̓Ήκαὶ εὔκολο̝ΌΑ΅ϧΓȱϵΐΝΖȱΐξȱΘχΑȱ
γιὰ τὴν Ἑλλάδα νὰ λύσει μόνη της τὸ αὐτὸ κάνουν καὶ μὲ τὴν φοροδιαφυγή, γιατὶ φοροΎΈϱΘΖǱȱ΅ΗϟΏΉΓΖȱΗΓϾΔΕ΅Ζǰȱ̋ΉΓΏϱ·ΓΖȱ
Ἰδιοκτησία: Πολιτιστική και Κοινωνική
ΚίνησηΓΑΝΑΓΏϱ·ΓΖ
«Ἐπάλξεις»
ΑΓΙΖȎǯȱ̳ΑЗȱΈΏ΅ΈχȱϵΏΓȱΗΙΑνΆ΅ΏΏ΅ΑȱΗΘϠΖȱΔΓΏΉΐΎξΖȱπΔΕΎΏϛȱόΌΉΏ΅ΑȱΑΤȱπΔΆΣΏΓΙΑȱȱΘχΑȱΈϾΑ΅ΐφȱΘΓΙΖȱΎ΅ϠȱΘϲȱ
ΓΎΘΗϟ΅Ǳȱ̓ΓΏΘΗΘΎφȱΎ΅ȱ
ΓΑΝΑΎφȱ
ϟΑΗȱȍΔΣΏΒΉΖȎȱ
διαφεύγουν οἱ ἴδιοι. Ὑπάρχουν βέβαια καὶ τὰ μικροοἰκονομικόΎ΅ΌΓΈφ·Ηȱ
της πρόβλημα, ὅταν
παρουσιάσθηκαν
̆Ε΅ΚΉϟ΅ǱȱφΑΝΑΓΖȱřǰȱŗŖŚȱřŗȱΌφΑ΅
ΘΓІȱ
̓ΉΛΉΕφΗΉΖȱΘϛΖȱΈΐΓΎΕ΅Θϟ΅ΖǰȱΏϟ·ΓȱΐΓΕΣΊΓΑΘ΅ΑȱΘΤȱΩΚΌΓἘκδότης:
Βασίλειος Τσούπρας, Θεολόγος Κοινωνιολόγος
ΔΓΏϟΘΉΙΐΣȱΘΓΙΖȱΗȂȱ΅ЁΘξΖȱΘϠΖȱΔΉΕΓΛνΖǯȱ̄ЁΘϲȱπΒΙΔΕΉΎΈϱΘΖǱȱ΅ΗϟΏΉΓΖȱΗΓϾΔΕ΅Ζǰȱ̋ΉΓΏϱ·ΓΖȱ
ΓΑΝΑΓΏϱ·ΓΖ
συμφέροντα τῶν ἰσχυρῶν, ἀφοῦ ΑΓΙΖȎǯȱ̳ΑЗȱΈΏ΅Έχȱϵ
κανεὶς δὲν τοὺς ἔχει
τὰ πρῶτα συμπτώματα ὕφεσης τὸ 2008. Πῶς θὰ τὸ Α΅ȱΏΣΚΙΕ΅ǰȱΘϠΖȱΈΉΙΎΓΏϾΑΗΉΖȱǻϵΔΝΖȱΓϡȱΎΏΕΓΙΛϟΉΖǼȱΎ΅Ϡȱ
ΏνΚΝΑ΅ǱȱȱŘŗŖǯśŘǯřŖǯşŚŞǰȱŘŗŖǯŘŚǯŜşǯŗśŘ
ΘΓІΗΉȱΘΤȱ·ΉΝΔΓΏΘΎΤȱΗΛνΈ΅ȱΘϛΖȱ̝ΌφΑ΅ΖȱΘΓІȱ̓ΉΕΎΏϛǯȱ
ΕΎΏϛȱόΌΉΏ΅ΑȱΑΤȱπΔΆΣΏΓΙΑȱȱΘχΑȱΈϾΑ΅ΐφȱΘΓΙΖȱΎ΅ϠȱΘϲȱ
Γραφεῖα: Ζήνωνος 3, 104 31 Ἀθήνα
ἐνοχλήσει
μέχρι
τώρα.
κατορθώναμε
αὐτό;
Ἁπλούστατα,
μὲ
τὴν
πάταξη
̆Ε΅ΚΉϟ΅ǱȱφΑΝΑΓΖȱřǰȱŗŖŚȱřŗȱΌφΑ΅
ȬǱȱ¡ȓǯǰȱΗΘΓΗΉΏϟΈ΅Ǳȱ
ǯ¡ǯ
ΘχΑȱΈΓϟΎΗǯȱ̕ΘϠΖȱΐΣΛΉΖȱΎ΅ΘΤȱΘЗΑȱ̏Ή·΅ΕνΝΑȱΏǯΛǯȱΗΙΐ̍΅Ϡȱ΅ЁΘϲȱΘϲȱσΏΉ·΅ΑȱϵΏΓȱΓϡȱ̝ΌΑ΅ϧΓȱΈϱΒ΅ȱΘϛΖȱ̝ΌφΑ΅Ζǰȱ
ΛΉΕφΗΉΖȱΘϛΖȱΈΐΓΎ
ΔΓΏϟΘΉΙΐΣȱΘΓΙΖȱΗȂȱ΅ЁΘξΖȱΘϠΖȱΔΉΕΓΛνΖǯȱ̄ЁΘϲȱπΒΙΔΕΉΤηλέφωνα: 210 52 30 948, 210 24 69 152
Ἀπὸ τὰ ὀλίγα ποὺ ἐξεθέσαμε ἐδῶ εἶναι ὁλοφάτῆς φοροδιαφυγῆς καὶ τῆς αἰσχροκέρδειας. Ὃμως ΐΉΘΉϧΛ΅ΑȱΎ΅ϠȱřŖŖŖȱΐνΘΓΎΓȱ̝ΌΑ΅ϧΓǯȱ
̓ΕΓ΅ΕΉΘΎνΖȱΗΚΓΕνΖȱȬȱΐΆΣΗΐ΅Θ΅Ǳȱ̓̎̑ ̕ȱȱȱ ΗΝΘΕϟ΅ȱΘϛΖȱΔ΅ΘΕϟΈΓΖǯȱ
ΏνΚΝΑ΅ǱȱȱŘŗŖǯśŘǯřŖǯşŚŞǰȱŘŗŖǯŘŚǯŜşǯŗśŘ
Α΅ȱΏΣΚΙΕ΅ǰȱΘϠΖȱΈΉΙ
e-mail: epalxeis@otenet.gr - ἱστοσελίδα: www.epalxeis.gr
τὸ τί πρέπει νὰ πράξουμε, γιὰ
νὰ σώσουμε τὴν
τίποτε
δὲνΘΓІΗΉȱΘΤȱ·ΉΝΔΓΏΘΎΤȱΗΛνΈ΅ȱΘϛΖȱ̝ΌφΑ΅ΖȱΘΓІȱ̓ΉΕΎΏϛǯȱ
ἔγινε, γιατὶ δὲν ὑπῆρχε ἡ πολιτικὴ βού- νερο
̄ЁΘχȱώΘ΅ΑȱψȱΉϢΎϱΑ΅ȱΘϛΖȱΔ΅ΘΕϟΈΓΖǰȱΔΓϿȱΉϨΛΉȱΗΘϲȱΑΓІȱ
̝ΎϱΐǰȱϳȱΑνΓΖȱΘΓІȱΛΕΙΗΓІȱ΅ϢЗΑ΅ȱΗΘχΑȱ̝ΌφΑ΅ȱΉϨΛΉȱΗξȱ
ΎΈΓΘΎφȱ̓΅Ε΅·Ν·φǱȱ
ȬǱȱ¡ȓǯǰȱΗΘΓΗΉΏϟΈ΅Ǳȱ
ǯ¡ǯ
ΘχΑȱΈΓϟΎΗǯȱ̕ΘϠΖȱΐ
̍΅Ϡȱ΅ЁΘϲȱΘϲȱσΏΉ·΅ΑȱϵΏΓȱΓϡȱ̝ΌΑ΅ϧΓȱΈϱΒ΅ȱΘϛΖȱ̝ΌφΑ΅Ζǰȱ
οἰκονομία
μας.
Ἂς
τὸ
ἀποτολμήσουμε
τὸ ταχύτερο,
ληση…
Ἡ
κυβέρνηση,
ἀντὶ
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Πῶς θὰ συνεννοηθοῦμε μὲ τὰ παιδιά μας

«Φιλελεύθερη λαλιὰ»

̝ΔϲȱΘϲΑȱΛΕΙΗϲȱ΅ϢЗΑ΅ȱΐνΛΕȱΗ

Τὸ δράμα τοῦ λαοῦ μας

Π

̕ΉΏϟΈ΅ȱȱȱř

̖̌̈̔̄̓̒̒̎̌̍̄̕ȱ̐̈̄
Ἱεραποστολικὰ Νέα

Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος καὶ τὸ κοινωνικὸ πρόβλημα

̓ΕϱΗΎΏΗȱΗξȱΗΙΑΉΕ·΅Ηϟ΅
(Μέρος β’)

̕ΙΑνΛΉ΅ȱΦΔϲȱΘχȱΗΉΏǯȱŗ
συνέχεια ἀπό τή σελ. 1

Σ

μὴν φθάνῃ στὴν ἁμαρτία. Ἐὰν δὲν λειτουργήσῃ
Καὶ
τὸ α’ μέρος τοῦ ἄρθρου μας ποὺ δημοσιεύἐπειδὴ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολή μας εἶναι Ἱεραποστολική, τό-̽ȱ̇ΓϟΎΗȱΎ΅ϠȱΘΤȱΐνΏȱΘϛΖȱ̈ǯ̙ǯ̈ǯȱΊЗΑΘΉΖȱΎ΅ΌΐΉ̒ȱ̕ΉΆ΅ΗΐЏΘ΅ΘΓΖǰȱ·ΓΕΘΣΊΓΑΘ΅ΖȱΘΓȱ·Ή·ΓΑϱΖȱΘΝΑȱŘŖȱ
ΗΙΑΉΕ·΅Ηϟ΅ȱΎ΅ϠȱΉǼȱ·ΤȱΘχΑȱΎΓΑΓΘΎχȱϴΕ·ΣΑΝΗȱΘϛΖȱΛЏΛΕϱΑΝΑȱΘΖȱ΅ΕΛΉΕ΅ΘΎφΖȱΘΓΙȱΈ΅ΎΓΑϟ΅Ζǰȱ΅ΚνΕΝΗΉȱϱΏΓȱ
ἔτσι, σημαίνει ὅτι ὑποδουλώθηκε στὰ ἀγαθά του,
σο
τὰ κριτήρια ὅσο καὶ ὁ τρόπος τῆς ἀναφορᾶς μας στὰ διάφορα
τηκε στὸ προηγούμενο φύλλο τῶν ἘπάλξεΕΑЗΖȱΐνΗ΅ȱΗΘϠΖȱΩΌΏΉΖȱΗΙΑΌϛΎΉΖȱΔΓϿȱπΔνΚΉΕΉȱΗΘχΑȱ
Ε΅Ζȱΐ΅ΖǰȱΑΤȱσΏΌΓΙΑȱΗξȱΩΐΉΗȱπΔΎΓΑΝΑϟ΅ȱΐ΅Ίϟȱΐ΅Ζȱ·Τȱ
ΘΓȱΐφΑ΅ȱΘΓΙȱ̌ΓΙΏϟΓΙȱΗΉȱΔΓΐ΅ΑΘΎνΖȱΉΔΗΎνΜΉΖȱΗΉȱΓΏϱμὲ ἀποτέλεσμα νὰ καταντήσουν γι’ αὐτὸν τύρανγεγονότα
ποὺ ἔλαβαν χώρα σ’ αυτὴν τὴν ἑπταετία εἶναι ἱεραων ἀναφερθήκαμε στὴν προσωπικότητα τοῦ
ΛЏΕ΅ȱΐ΅Ζȱψȱπ·ΎΏΐ΅ΘΎχȱΘ΅ΎΘΎχȱΘЗΑȱΔΓΏΘΎЗΑȱΐ΅Ζȱ
ΘχΑȱΦΑΘ΅ΏΏ΅·χȱΦΔϱΜΉΝΑȱΎ΅ϠȱΘχΑȱΎ΅ΏϾΘΉΕȱϴΕ·ΣΑΝΗȱ
ΎΏΕȱΘΑȱΉΔΎΕΣΘΉ΅ȱΘΖȱ̍νΑΙ΅ΖǰȱΉΔΗΎΉΔΘϱΐΉΑΓΖȱΉΑΓνος. Γίνεται δηλαδὴ ὑποχείριος τῶν χρημάτων καὶ
ποστολικά.
ἱεροῦ Χρυσοστόμου καὶ στὸ πολύπλευρο ποιμανΦΏΏΤȱΎ΅ϠȱψȱȱΦΗϾΑΉΘȱΔΕ΅ΎΘΎχȱϵΏΝΑȱΗΛΉΈϲΑȱΘЗΑȱοΏΏφΘϛΖȱΎΓΑϛΖȱΗΙ·ΎΉΑΘΕЏΗΉΝΖȱΎ΅ϠȱΘχΑȱЀΔΓΆΓΏχȱΔΕϲΖȱΗΙΊφΕϟΉΖǰȱΗΛΓΏΉϟ΅ǰȱΑΓΗΓΎΓΐΉϟ΅ǰȱΓΕΚ΅ΑΓΘΕΓΚΉϟ΅ǰȱΎǯΘǯΏǯȱ
ἀντιστρέφει τὴν θεϊκὴ τάξη, ἡ ὁποία ὁρίζει τὸν
Ἡ Ἱεραποστολὴ βέβαια ξεκινᾷ ἀπὸ τὸν τρόπο τῆς ζωῆς μας
τικὸ καὶ κοινωνικό του ἔργο τόσο στὴν Ἀντιόχεια
ΘΗȱΘЗΑȱΦΑ΅·Ύ΅ϟΝΑȱΔΕΓΘΣΗΉΝΑǯȱ
ΑΝΑȱΔΓΏΘЗΑǰȱΦΔΉΙΌϾΑΓΐΉȱ·ΤȱΐΤȱΚΓΕΤȱΦΎϱΐȱσΎΎΏἄνθρωπο νὰ ἐνδιαφέρεται πρωτίστως γιὰ τὴν «βακαὶ̄ΔΓΎΓΕϾΚΝΐ΅ȱΘΖȱΉΔΉΘΉϟΓΙȱ΅ΙΘφΖȱφΘ΅ΑȱΘ΅ȱΉ·Ύ΅ϟΑ΅ǰȱ
ὅσο καὶ στὴν Ἀλεξάνδρεια. Κυρίως ἀναφερθήκαμε ̈ϨΑ΅ȱΦΗΚ΅ΏЗΖȱΆνΆ΅ΓȱϵΘǰȱσΘΗȱϵΔΝΖȱσΛΓΙΑȱΗφΐΉμὲ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἀγωνιζόμαστε γιὰ τὸν παραμεΗȱΔΕϲΖȱΘϠΖȱЀ·ΉϧΖȱΈΙΑΣΐΉΖȱΘΓІȱΘϱΔΓΙǰȱϳΐΣΈΉΖȱΎ΅ϠȱΔΕΓΗΘΖȱŘŘȱ̌ΓΙΏϟΓΙǰȱΘΓΙȱΔΕЏΘΓΙȱΓΕΌϱΈΓΒΓΙȱΑ΅ΓϾȱΗΘΑȱνΕΐΓȱ
σιλεία τοῦ Θεοῦ».
ρισμὸ τοῦ κακοῦ καὶ τὴν
στὴν προσπάθειά του γιὰ τὴν ἐξυγίανση τῶν
ΗΝΔΎϱΘΘΉΖǰȱΎ΅ϠȱΘϠΖȱΔΕΓΗΎ΅ΏΓІΐΉȱΗξȱΗΙΑΉΕ·΅Ηϟ΅ȱΔΕϲΖȱ
Ε΅ȱΘΤȱΔΓΏΘΎΤȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΎΤȱΈΕЏΐΉΑ΅ȱΗΘχΑȱΛЏΕ΅ȱΐ΅Ζǰȱ
ΘΖȱ̖ΓΙΕΎΣΑ΅ǰȱΎΓΑΘΣȱΗΘȱΓΐЏΑΙΐȱΏϟΐΑȱΗΘ΅ȱΗϾΑΓΕ΅ȱ
Φτάνει δὲ σὲ σημεῖο νὰ πῆ ὅτι τελικὰ ὁ πλούσιος
ἐπικράτηση τοῦ καλοῦΈΐΓΙΕ·ϟ΅ȱοΑϲΖȱΦΒϱΔΗΘΓΙȱΎ΅ϠȱΈΙΑ΅ΐΎΓІȱΔΓΏΘΎΓІȱ
σ’ ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων ἀλλὰ καὶ στὴν ἀδιάΦΎϱΐȱΎ΅ϠȱψȱοΑΓΔΓϟΗȱΎ΅ϠȱΈΕ΅ΗΘΕΓΔΓϟΗȱϵΏΝΑȱΘЗΑȱ
̄ΌΓΔϟ΅ΖȱΎ΅ȱ̕ΓΙΈΣΑǯȱ̒ȱΑ΅ϱΖȱ΅ΙΘϱΖȱΛΘϟΗΘΎΉȱΐΉȱνΒΓΚΓΕνΝΖȱ·ΤȱΘχΑȱΎ΅ΏϾΘΉΕȱΦΑΘΐΉΘЏΔΗȱΘϛΖȱΈΉΑϛΖȱΎ΅ΐΎΕЗΑȱΔΓΏΘΎЗΑȱΈΙΑΣΐΉΝΑȱΉϨΑ΅ȱΦΑ΅ΐΚϟΆΓΏΓȱπΤΑȱΌΤȱ
γίνεται ὁ πραγματικὸς καὶ χειρότερος ζητιάνος, σὲ
ἐμᾶς τοὺς ἰδίους καὶ στοὺς
λειπτη φροντίδα γιὰ τὴν ἠθικὴ καλλιέργεια τοῦ ποιΈ΅ȱΚϟΏΓΙȱΘΖȱΉΒΝΘΉΕΎφΖȱΉΕ΅ΔΓΗΘΓΏφΖȱ΅ΔϱȱΘΑȱ̄ΐΉΕΘ΅ΗΘΣΗΉΝΖȱΔΓϿȱΈνΕΛΉΘ΅ȱΗφΐΉΕ΅ȱψȱΛЏΕ΅ȱΐ΅Ζǯȱ
σΛΉȱΔΕ΅ΎΘΎΤȱΦΔΓΘΉΏνΗΐ΅Θ΅ǯȱ̽ȱΗΙΑΉΕ·΅Ηϟ΅ȱϵΐΝΖȱΎ΅Ϡȱ
σχέση μὲ τὸν φτωχό, ποὺ διαρκῶς ζητάει γιὰ τὴν
ἀνθρώπους ποὺ ἀποτεμνίου του διὰ τῶν πυρίνων λόγων του, ποὺ στρέΎφȱΎ΅ȱ΅ΚΉΕЏΌΎΉȱΗΘΓȱϱΑΓΐ΅ȱΘΓΙȱ̖ΐϟΓΙȱ̓ΕΓΈΕϱΐΓΙǯȱ
ψȱοΑΓΔΓϟΗȱΉϨΑ΅ȱВΚΉΏΐЏΘΉΕȱΦΔϲȱΘϠΖȱΐΉΐΓΑΝΐνΑΉΖȱ
ἐπιβίωσή του. Ἡ κατακλείδα τῶν ἐπισημάνσεών
λοῦν τὸ ἀντικείμενο τῶν̽ȱΐχȱΦΑΘ΅ΔϱΎΕΗȱΘЗΑȱΔΉΕΗΗΓΘνΕΝΑȱϡΎ΅ΑЗΑȱΎ΅ϠȱΘφονταν ἀκόμη καὶ ἐναντίον τῆς ἐξουσίας καὶ τῶν
̖ΑȱΐνΕ΅ȱΘΝΑȱΉ·Ύ΅ΑϟΝΑȱΔ΅ΕΉΙΕνΌΎΉȱȱŘśΐΉΏφΖȱ΅ΐΉΔΕΓΗΔΣΌΉΉΖǯȱ
του εἶναι ὅτι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ πλούσιοι εἶναι οἱ
προσπαθειῶν μας καὶ ΐϟΝΑȱΎ΅ΘΤȱΘȂȱΩΏΏ΅ȱΗΙΐΔΓΏΘЗΑȱΐ΅ΖȱΗΘχΑȱΦΑΣ·ΎȱΘЗΑȱ
τῆς πανίσχυρων ἀρχόντων.
ΕΎ΅ΑΎφȱΓΕΌϱΈΓΒȱΓΐΣΈ΅ǰȱΐΉȱΉΔΎΉΚ΅ΏφΖȱΘΓȱΈΉΙΌΙΑΘφȱ
ἐνάρετοι, διότι στὴν ἑπόμενη ζωὴ τὸ μόνο ποὺ μποἀγάπης μας. Ὅλοι μαςΎ΅ΕЗΑȱΎ΅ϠȱΗΘϠΖȱπΔ΅ΑΉΏΐΐνΑΉΖȱπΎΎΏφΗΉΖȱΐ΅ΖȱόΈȱΦΔϲȱ
νὰ
Στὸ παρὸν ἄρθρο θὰ ἀναπτύξουμε τὶς θέσεις ̏ξȱΘχΑȱπΏΔϟΈ΅ȱϵΘȱ΅ЁΘχΑȱΘχΑȱΚΓΕΤȱψȱΔΕϱΗΎΏΗφȱΐ΅Ζȱ
ΘΓΙȱΎνΑΘΕΓΙȱΉΒΝΘΉΕΎφΖȱΉΕ΅ΔΓΗΘΓΏφΖȱΔǯȱ̏΅ΕΘϟΑΓȱ̔ϟΘΗȱ
ΘϲȱŗşŜŜȱǻΐξȱΘχΑȱ̇΅ΎφΕΙΒȱΘЗΑȱ̐νΝΑȱ̳ΔΗΘΐϱΑΝΑǼȱσΈΝ΅ЁΘχȱΌΤȱΉЂΕϙȱΉЁφΎΓ΅ȱИΘ΅ȱΎ΅ϠȱΌΤȱΘϾΛϙȱΉЁΕϾΘΉΕΖȱΦΔΓροῦν νὰ πάρουν μαζί τους εἶναι οἱ καλὲς πράξεις
γνωρίσουμε σω στὰ τὸν
τοῦ Χρυσοστόμου ὅσον ἀφορᾶ στὸν πλοῦτο καὶ
Ύ΅ȱΣΏΏΓΙΖȱΎΏΕΎΓϾΖȱΘΖȱ΅ΕΛΉΔΗΎΓΔφΖǯȱ
ΗΉȱΘχΑȱΉЁΎ΅Εϟ΅ȱΗξȱΦΑϟΎ΅ΑΓΙΖȱ·ΤȱΘϲȱΎ΅ΏϲȱΎ΅ϠȱΦΎ΅ΘΣΏΈΓΛϛΖȱΎ΅ϠȱΦΑΘ΅ΔΓΎΕϟΗΉΝΖǰȱΉϥΐ΅ΗΘΉȱΗΘχΑȱΈΣΌΉΗȱϵΏΝΑȱ
καὶ ὄχι τὰ ὑλικὰ ἀγαθά, καὶ ὅτι οἱ πλούσιοι κατὰ
Χριστὸ ὡς ἀληθινὸ Θεὸ
στὴν ἐργασία, γιὰ τὶς ὁποῖες ἦλθε πραγματικὰ σὲ
̒ȱ̕ΉΆ΅ΗΐЏΘ΅ΘΓΖǰȱΎ΅Θ΅ΗΙ·ΎΑΐνΑΓΖǰȱΉΙΛ΅ΕϟΗΘΗΉȱ
·ΤȱΘϲȱΎΓΑϲȱΎ΅ΏϲȱΎ΅ϠȱΗκΖȱΔΉΕΐνΑΓΐΉǯȱ
ΏΏΓΙΖȱΔΓΏΘΎΓϿΖȱΑΤȱϳΈ·φΗΓΙΑȱΘϲΑȱΘϱΔΓȱΗΘχΑȱΦΌΏϱκόσμον θὰ κριθοῦν μὲ αὐστηρότερο κριτήριο ἀπὸ
καὶ Σωτῆρα μας. Καὶ ἐμεῖς
σύγκρουση μὲ τὰ κοινωνικοπολιτικὰ δεδομένα τῆς
ΘΓȱ̋ΉϱȱΎ΅ȱϱΏΓΙΖȱϱΗΓΙΖȱΘΓΑȱΆΓφΌΗ΅ΑȱΑ΅ȱΉΕ·΅ΗΘΉϟȱΗΘΓȱ
ΘΘ΅ǰȱΗΘχΑȱЀΔΉΕΛΕνΝΗȱΎ΅ϠȱΗΛΉΈϲΑȱΗΘχΑȱΛΕΉΝΎΓΔϟ΅ǰȱΐξȱ
τὸν Θεό.
ποὺ τὸν διδαχθήκαμε ἀπὸ
ἐποχῆς του.
ΛЏΕΓȱΘΖȱΉΒΝΘΉΕΎφΖȱΉΕ΅ΔΓΗΘΓΏφΖȱΔΉΕΗΗϱΘΉΕΓȱ΅ΔϱȱřŖȱ
̽ȱ̇ΓΎΓІΗ΅ȱ̳ΔΘΕΓΔχȱΘϛΖȱ̈ǯ̙ǯ̈ǯȱ
ΦΔΓΘνΏΉΗΐ΅ȱΑΤȱЀΔΓΚνΕΝΐΉȱϵΏΓǰȱΑΤȱπΎΔΓϛΘ΅ȱψȱΈΐϱὍπως ἦταν ἑπόμενο, γιὰ
μικρὰ παιδιὰ καὶ οἱ ἄλλοι
Οἱ Χριστιανοὶ τῆς ἐποχῆς
ΛΕϱΑ΅ȱΎ΅ȱΘΓΙΖȱΔ΅ΕΉΎΣΏΉΗΉȱΑ΅ȱΗΙΑΉΛϟΗΓΙΑȱΑ΅ȱΔΕΓΗΉϾΗ΅ȱΔΉΕΓΙΗϟ΅ȱΎ΅ϠȱΑΤȱΎ΅Θ΅ΕΕ΅ΎЏΑΉΘ΅ȱΈΉΌΑЗΖȱΘϲȱΎІΕΓΖȱ
ὅλη αὐτὴν τὴν διδασκαλία ὁ
ποὺ τὸν ἀγνοοῦσαν μέχρι
τοῦ Χρυσοστόμου, οἱ περισσόΛΓΑΘ΅ȱΎ΅ȱΑ΅ȱΗΙΐΔ΅ΕϟΗΘ΅ΑΘ΅ȱΗΘΓȱνΕ·ΓȱΘΖȱ̈ΎΎΏΗϟ΅Ζȱ
ΘϛΖȱΛЏΕ΅Ζȱΐ΅ΖǰȱΘχΑȱГΕ΅ȱΦΎΕΆЗΖȱΔΓϿȱπΎΎΕΉΐΓІΑȱΘϱΗ΅ȱ
Χρυσόστομος ἦρθε σὲ ρήξη μὲ
τώρα. «τοῖς πᾶσι τὰ πάντα
τεροι ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἦταν
ΗΘΓȱΛЏΕΓȱΘΖȱ΅ΚΕΎ΅ΑΎφΖȱΔΉϟΕΓΙǯȱ̈ΙΛ΅ΕϟΗΘΗΉȱΉΔϟΗΖȱ
τὶς ἀνώτερες κοινωνικὲς τάΧριστός» (Κολ. 3,11). πΌΑΎΣȱΐ΅ΖȱΊΘφΐ΅Θ΅ȱΎ΅ϠȱΓϡȱΦΑ΅Θ΅ΕΣΒΉΖȱ΅ЁΒΣΑΓΑΘ΅ȱ
εὐκατάστατοι, ὑπερτιμοῦσαν
̖ΕϱΔΓΖȱ̇ΕΣΗΉΝΖȱ
ΘΓΙΖȱΉΕΉϟΖȱΘΖȱΔΕΝΘϱ·ΓΑΖȱΚΙΏφΖȱΘΝΑȱ̖ΓΙΕΎΣΑ΅ȱ·΅ȱΘΓȱ
ΗΘϠΖȱ·ϾΕΝȱΐ΅ΖȱΛЗΕΉΖǯȱ
̆΅ȱΑ΅ȱΈΕΙΌΉϟȱΎ΅ȱΑ΅ȱΔΕΓΎϱΜΉȱνΑ΅ȱΑνΓȱ΅Α΅·ΉΑΑΘξεις, τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ
Τὸ ἀποτέλεσμα τῶν προσπαθειῶν καὶ ἐνεργειῶν τῆς ἑπτατὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ καὶ ὠνείδιΘΉΕΣΗΘΓȱΉΕ΅ΔΓΗΘΓΏΎϱȱνΕ·ΓȱΗΉȱΐ΅ȱΘϱΗΓȱ΅ΔΓΐ΅ΎΕΙΗΐνΎϱȱΎ΅ȱ΅·ΝΑΗΘΎϱȱΎΓΑΝΑΎΓΔΓΏΘΎϱȱΎϟΑΐ΅ȱΛΕΉΣΊΉκλήρου καὶ τὴν ἴδια τὴν κυβέρετίας
αὐτῆς ποὺ πέρασε μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι εἶναι ἱκανο-̳ΔΉΈφǰȱΏΓΔϱΑǰȱΗΙΑ΅ΗΌ΅Αϱΐ΅ΗΘΉȱΘχΑȱΔΓΏΘΎφȱΐ΅Ζȱ
ζαν τὴν ἐργασία. Μέλημα
ΑȱΎ΅ȱΈΙΗΔΕϱΗΘȱΔΉΕΓΛφȱΘΖȱ̍νΑΙ΅ΖǰȱϱΔΓΙȱΙΔΣΕΛΉȱ
Θ΅ȱΓȱΎ΅ΌνΑ΅Ζȱΐ΅ΖǱ
νηση. Ἐναντίον του στράφηποιητικὸ
ἀπὸ πλευρᾶς εὐρυτέρας γνώσεως τοῦ ἑαυτοῦ μας ΉЁΌϾΑȱΎ΅ϠȱπΔΉΈχȱȍΓϡȱΎ΅ΕΓϠȱΓЁȱΐΉΑΉΘΓϟȎǰȱΌΉΝΕφΗ΅ΐΉȱ
καὶ ἑπομένως τοῦ Χρυσοστόμου
ΗΙΑΉΛφΖȱ΅ΑΓΐΆΕϟ΅ȱΎ΅ȱΓȱΎϱΗΐΓΖȱΙΔΓΚνΕΉǯȱ
ΦΑ΅·Ύ΅ϟ΅ȱΘχΑȱΔΕ΅·ΐ΅ΘΓΔΓϟΗȱ·ΉΑΎϛΖȱΗΙ·ΎΉΑΘΕЏΗΉŗǼȱ̐΅ȱΆΣΏΉȱΗ΅ΑȱΎνΑΘΕΓȱΘΖȱΊΝφΖȱΘΓΙȱΎ΅ȱΘΝΑȱΉΑΈ΅καν καὶ ὁρισμένες κυρίες τῆς
ἐντονότερης
τῆς παρουσίας τοῦ Ἁγίου Θεοῦ στὴν ζωή μας, τόσο
ἦταν νὰ ἀποδείξῃ ὄχι μόνον
ΝΖȱϵΏΝΑȱΘЗΑȱπΑΈ΅ΚΉΕΓΐνΑΝΑȱΘχΑȱ̍ΙΕ΅ΎχȱŗŚȱ͞ΎΘΝΆΕϟΚΉΕϱΑΘΝΑȱΘΓΙȱΘΓȱΔΕϱΗΝΔΓȱΘΓΙȱ̋Ή΅ΑΌΕЏΔΓΙȱΎ΅ȱ̕ΝΘφβασιλικῆς αὐλῆς, τῶν ὁποίων
γιὰ μᾶς τοὺς διακονοῦντες στὸν χῶρο τῆς ἱεραποστολῆς ὅσο
ὅτι ἡ ἐργασία δὲν εἶναι ὄνειΓΙȱΎ΅ϠȱГΕ΅ȱŗŗȱΔǯΐǯȱΗΘχΑȱΚΏϱΒΉΑȱ΅ϥΌΓΙΗ΅ȱΘЗΑȱ̳ΔΣΏΒΉΕ΅ȱΐ΅Ζȱ̙ΕΗΘΓϾǰȱΛΝΕϟΖȱΉΔΚΙΏΣΒΉΖȱΎ΅ȱΔ΅Ε΅ΌΕΗΎΉΙτὶς ἀδυναμίες καὶ τὴν ἔκλυτη
καὶ γιὰ ὅλους ἐκείνους ποὺ προσπαθήσαμε νὰ φέρουμε κοντὰ
δος ἀλλὰ ὅτι συνιστᾶ «νουθεΝΑǰȱ̉φΑΝΑΓΖȱřǰȱΆȂȱϷΕǯǰȱΔΕϲΖȱΦΔϲȱΎΓΑΓІȱπΒνΘ΅ΗȱΘϛΖȱϵΏΖȱ
ΘΎνΖȱΉΒ΅ΕΘφΗΉΖǯȱ
ζωὴ στιγμάτιζε ὁ Χρυσόστοστὸν Χριστὸ καὶ στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὴν Νέα Ζηλανδία
σία», «σωφρονισμὸ» καὶ «φάρΔΓΕΉϟ΅ΖȱΘΓІȱσΌΑΓΙΖȱΎ΅ϠȱΘϛΖȱΎΓΑΝΑϟ΅ΖȱΎ΅ϠȱΘχΑȱΏφΜȱΦΔΓμος, ὡς καὶ ἡ αὐτοκράτειρα Εὐδοξία ποὺ μὲ τὴν βοήκαὶ στὰ νησιὰ τοῦ Εἰρηνικοῦ Ὠκεανοῦ.
μακο» γιὰ τὰ τραύματα ποὺ προκαλεῖ ἡ ἁμαρτία. ŘǼȱ̐΅ȱΔΕΓΗΔ΅ΌΉϟȱΗΙΑΉΛЏΖȱΑ΅ȱΆЏΑΉȱΘΑȱ΅·΅ΔΘΎφȱ
ΊΝφȱΎ΅ȱΔΓΏΘΉϟ΅ȱΘΓΙȱ̙ΕΗΘΓϾǰȱϱΔΝΖȱΘΑȱΆϟΝΗ΅ΑȱΓȱ̰·θεια συκοφαντῶν τὸν ἐξόρισε ἀπὸ τὴν ΚωνσταντιἘγιναν ἱερὰ Βαπτιστήρια, Ναοὶ καὶ Μοναστήρια, πολλοὶ ΚΣΗΉΝΖȱΔΉΕϠȱΘΓІȱΔΕ΅ΎΘνΓΙǯȱȱ
βα- Ἀναφέρει μάλιστα ὡς παράδειγμα τὸν Παῦλο ποὺ
Γϟȱΐ΅ΖȱφȱΘΓΙΏΣΛΗΘΓΑȱΑ΅ȱΆΕϟΗΎΉΘ΅ȱΗΙΑΉΛЏΖȱΗΘΑȱΓΈϱȱ
νούπολη.
πτίστηκαν καὶ στεφανώθηκαν καὶ ὄχι ὀλίγοι χειροτονήθηκαν̆Ȃȱ΅ЁΘϱǰȱΔ΅Ε΅Ύ΅ΏΓІΐΉȱϵΏΉΖȱΘϠΖȱπΑΈ΅ΚΉΕϱΐΉΑΉΖȱοΏΏἐργαζόταν χειρωνακτικὰ ἡμέρα καὶ νύχτα. Ἐπίσης,
ΑΓΓΕΌϱΈΓΒΉΖȱΈΐΓΎΕ΅ΘΎξΖȱΔΓΏΘΎξΖȱΈΙΑΣΐΉΖǰȱΔΓϿȱΌνΘΖȱΐΉΘ΅ΑΓϟ΅Ζȱ
Ἀκόμα καὶ ἐξόριστος ὅμως ὁ Χρυσόστομος παἹερεῖς καὶ Μοναχοί.
διὰ τῆς ἐργασίας ὁ ἄνθρωπος ἀποφεύγει τὴν ἀχρείΏΓΙΑȱΑΤȱπΕ·΅ΗΘΓІΑǱȱ΅Ǽȱ·ΤȱΘϲȱΗΉΆ΅ΗΐϲȱΘΓІȱΦΑΌΕЏΔΓΙȱ
ρακολουθοῦσε τὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο μὲ ἐνδιαφέἩ μεγαλύτερη χαρὰ καὶ ἱκανοποίηση ὅμως, ἰδίως στὰ νησιὰ
ωσή του, καλλιεργεῖ πνευματικὰ τὸν ἑαυτό του καὶ řǼȱ̐΅ȱΜΣΛΑΉȱΗΙΑΉΛЏΖȱΗΘΓȱΓΎΓ·ΉΑΉ΅ΎϱǰȱΚΏΎϱȱφȱΉΕ·΅Η΅ΎϱȱΘΓΙȱΔΉΕΆΣΏΏΓΑȱΑ΅ȱΆΕϟΗΎΉȱΎ΅ȱΣΏΏΓΙΖȱΔΓΙȱΆ΅ρον καὶ βοηθοῦσε οἰκονομικά, προσφέροντας ὅσα
Φίτζι, ὀφείλεται στὸ γεγονὸς ὅτι, ὅ,τι ἔγινε ξεκίνησε ἀπὸΎ΅ϠȱΘΓІȱΔΉΕΆΣΏΏΓΑΘΓΖǰȱΆǼȱ·ΤȱΘχΑȱΔΕΓΗΘ΅Ηϟ΅ȱΘΓІȱοΏΏτὸ γίνεται χρήσιμος στὸν πλησίον του.
ΑΗΐΓІȱΦΔϲȱπΗΝΘΉΕΎΓϿΖȱΎ΅ϠȱπΒΝΘΉΕΎΓϿΖȱΎΑΈϾΑΓΙΖǰȱ·Ǽȱ
μηδὲν καὶ ἔγινε μὲ τὴν εὐλογία καὶ τὴν βοήθεια τοῦ Ἁγίου Θεοῦ,
Ὁ Χρυσόστομος θεωρεῖ ὅτι ὁ πλοῦτος εἶναι δῶρα καὶ χρήματα τοῦ χάριζαν οἱ φίλοι του ἀπὸ τὴν
·ΤȱΘχΑȱΈΐΓΎΕ΅ΘΎχȱΈΉϾΕΙΑΗǰȱΈǼȱ·ΤȱΘχΑȱΎΓΑΝΑΎχȱ
̕ΙΑνΛΉ΅ȱΗΘχȱΗΉΏǯȱŚ
τὸν Ὁποῖον εὐχαριστοῦμε καὶ δοξάζουμε, τὶς εὐχὲς καὶ τὴν προ- πράγμα ἄψυχο καὶ ἄρα ἀπὸ τὴν φύση του οὔτε κα- Ἀντιόχεια καὶ τὴν Κωνσταντινούπολη.
Μὲ τὰ χρήστασία τῆς Παναγίας μας καὶ τῶν Ἁγίων μας, ποὺ ἐπίσης εὐχα- κό, οὔτε καλό, ἀλλὰ ἐξαρτώμενο ἀπὸ τὴν χρήση ματα αὐτὰ ἔτρεφε τοὺς φτωχοὺς τῆς περιοχῆς, ὅπου
ριστοῦμε καὶ δοξάζουμε, καὶ τὶς ἄοκνες προσευχὲς τοῦ πνευμα- ποὺ κάνει ὁ κάθε ἄνθρωπος. Σὲ ἄλλο χωρίο ἐπιμέ- ἦταν ἐξόριστος, καὶ ἐξαγόραζε αἰχμαλώτους καὶ
τικοῦ Πατρὸς καὶ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολο- νει ὅτι δὲν εἶναι ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος κάνει πλούσιο ἢ δούλους.
̕ΙΑνΛΉ΅ȱΦΔϲȱΘχȱΗΉΏǯȱŗ
Ἴσως ὁ Χρυσόστομος, ἐὰν εἶχε παραμείνει στὴν
μαίου, γιὰ τὸν ὁποῖον δὲν παύουμε καὶ ἐμεῖς νὰ προσευχώμεθα, φτωχὸ ἕναν ἄνθρωπο, καθ’ ὅτι ἡ γῆ τοῦ Θεοῦ εἶναι
ὅπως τὸν στηρίζῃ ὁ Ἅγιος Θεὸς καὶ εὐλογῇ τὶς σκέψεις καὶ ἐνέρ- ἐξίσου γιὰ ὅλους. Ἀπὸ αὐτοὺς ὅμως κάποιοι κοπία- Κωνσταντινούπολη, μὲ τὸ κῦρος ποὺ διέθετε καὶ
ΘϱΖǰȱΘΖȱ΅ΕΉΘφΖȱΎ΅ȱΘΖȱ΅ΑΈΕΉϟ΅ΖȱΘȱΑΉΓΉΏΏ΅ΈϟΘΎȱΎΓΙ- ΓΘ΅ΒϟΘΉΖȱΎ΅ȱϱΏΓȱΓȱΏΗΘνΖǲȱ̄ΙΘϱȱΘΓȱνΛΓΙΐΉȱΎΣΑΉȱΔΓΏ- Βφȱΐ΅ΖȱΐνΗ΅ȱΗΘΑȱΉΏΉϾΌΉΕǰȱΈϟΎ΅ǰȱΈΐΓΎΕ΅ΘΎφǰȱΉΕγειές του. Δὲν παύουμε ἐπίσης νὰ εὐχαριστοῦμε ὅλους ὅσους σαν πολὺ καὶ ἀπέκτησαν πλούτη, ἐνῶ ἄλλοι ἔγιναν τὴν δύναμη τοῦ λόγου του νὰ εἶχε καταφέρει νὰ
ΘΓΔΓΑΕΣǰȱΗΘΑȱΌνΗȱΘΖȱΓΕΌϱΈΓΒΖȱΎΓΑΝΑΎϱΘΘΓΖȱΘΓȱ ΏνΖȱΚΓΕνΖȱΎ΅ȱΗΛΉΈϱΑȱΗΉȱΘϟΔΓΘΉȱΈΉΑȱΐ΅ΖȱΝΚνΏΗΉǯȱ̖ΓȱΔΓ- ΑΎφǰȱ΅·΅ΔΘΎφȱΎ΅ȱ΅ΏΏΏΓΆΓΌΘΎφȱΉΏΏΑΓΕΌϱΈΓΒȱ
βοήθησαν καὶ βοηθοῦν τὶς προσπάθειές μας καὶ εὐχόμαστε ὁ πλούσιοι μὲ ἀδικίες καὶ ἁρπαγές, ἄρα σύμφωνα μὲ λύσῃ τὸ κοινωνικὸ πρόβλημα, μεταστρέφοντας
ΉΘΗΌΉΏΎϱȱΉ·Џȱΐ΅ΖȱΎ΅ȱΗΘΑȱΌνΗȱΘΖȱΈϟΎ΅ΖȱΔΓΏΘΉϟ- ΏΙΈϾΑ΅ΐΓȱΎ΅ȱΔΓΏΙΉΌΑΎϱȱΎ΅ΎϱȱΈΉΑȱΗΎΣΊΉΘ΅ȱ΅ΔϱȱΘ΅ȱ ΊΝφȱΎ΅ȱΔΓΏΘΉϟ΅ǯȱ
Καλὸς Θεὸς νὰ εὐλογῇ τὴν ζωὴ καὶ τὰ ἔργα τους.
τὴν κακή προαίρεσή τους (ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι στὸν κοινοτικὸ βίο τοὺς πλουσίους Χριστιανοὺς τῆς
΅ΛΓΙ·ΣΗΐ΅Θ΅ǯȱ͍ȱΐΣΏΏΓΑȱΘΓȱϟΈΓȱΎ΅ΐΣȱΚΓΕΣȱΉΔΈЏ̖ΓȱΔЏΖȱΓΕ·΅ΑЏΑΉΘ΅ȱνΑ΅ȱΘνΘΓΓȱΎϟΑΐ΅ȱΘΓȱνΛΓΐΉȱ΅Α΅΅ΖȱΘΓΑȱ΅ΙΘ΅ΕΛΗΐϱȱΘΖȱΉΒΓΙΗϟ΅Ζǯȱ
πόλεως. Εἴθε τὸ δικό του παράδειγμα νὰ μιμηθοῦν
Εὐλογημένο τὸ νέο ἔτος 2013 καὶ εἰρηνικὸ καὶ χαρούμενο γιὰ θέλημα Θεοῦ).
̓ΓΏΏΓϟǰȱΐΣΏΗΘ΅ǰȱΓȱΔΓȱ΅Δ΅ΗϱΈΓΒΓǰȱΐΏΓϾΑȱ·΅ȱ ΎΉȱΘνΘΓΉΖȱΔΓΏΙΣΑΌΕΝΔΉΖȱΗΙ·ΎΉΑΘΕЏΗΉΖǰȱ·΅ȱΑ΅ȱΔΉ- ΚνΕΉȱΔΓΏΏνΖȱΚΓΕνΖǯȱ̆΅ȱΎ΅ΏϾΘΉΕȱΐΣΏΗΘ΅ȱΉΑΐνΕΝΗȱ
τὴν Νέα Ζηλανδία, τὰ Φίτζι, τὴν Ἑλλάδα καὶ ὅλον τὸν κόσμο.
Ὁ κάτοχος, ἑπομένως, τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν «δι- σήμερα οἱ κληρικοὶ καὶ οἱ λαϊκοὶ ἄρχοντες, ὥστε νὰ
΅ΔϱΘΓΐȱΎ΅ȱΕ΅·Έ΅ϟ΅ȱΔ΅Ε΅ΎΐφȱΎ΅ȱ·΅ȱΘΉΏΉΝΐϱȱΘΓΙȱ ΘϾΛΉȱΘΓΑȱ΅ΔΓΔΕΓΗ΅Α΅ΘΓΏΗΐϱȱΘΓΙȱΏ΅ΓϾǯȱ
ϱΏΝΑȱΘΓȱΉΔ΅Α΅Ώ΅ΐΆΣΑΓΙΐΉȱΎ΅ȱΗΘΓȱΚϾΏΏΓȱ΅ΙΘϱȱΗΉȱΒΉὉ Μητροπολίτης καιοῦται» νὰ χρησιμοποιῆ ἀπὸ αὐτὰ ὅσα χρειάζεται. λυθῆ καὶ στὴν πατρίδα μας τὸ κοινωνικὸ πρόβλημα.
ΎϾΎΏΓΙȱΘΓΙȱΉΏΏΑΓΕΌϱΈΓΒΓΙȱΔΓΏΘΗΐΓϾǯȱ̄ΑǰȱΐΣΏΗΘ΅ǰȱ
̍ΣΘȱΣΏΏΓȱΔΕνΔΉȱΑ΅ȱΎΣΑΓΙΐΉǰȱΔΓȱΆ΅ΌϾǰȱΔΓȱΗΘ΅ΌΉΕϱȱ ΛΝΕΗΘφȱΗΘφΏȱΐΉȱΘΓΑȱΘϟΘΏΓȱȍ̖ΕϱΔΓΖȱ̇ΕΣΗΉΝΖȎǯ
Ὁ Νέας Ζηλανδίας Ἀμφιλόχιος
Νὰ τρώγῃ καὶ νὰ πίνῃ χωρὶς ὑπερβολές, ὥστε νὰ ̅ΉΆ΅ϟΝΖǰȱ·΅ȱΑ΅ȱΔΉΘϾΛΉȱΐ΅ȱΘνΘΓ΅ȱ΅Α΅·ΉΑΑΘΎφȱ
Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος
ΏΣΆΉȱΎ΅ΑΉϟΖȱΙΔϱΜȱΘΓΙȱϱΘȱϱΏ΅ȱϱΗ΅ȱΗΙΐΆ΅ϟΑΓΙΑȱΗΘȱ
Ύ΅ȱΔΓȱΓΕ·΅ΑΝΐνΑΓǯȱ̍ΣΘȱΔΓΙȱΘΓȱνΎ΅Α΅ΑȱΓȱ̄ΔϱΗΘΓΏΓǰȱ

̍΅ΕϱΖȱ·΅ȱΈΕΣΗ

ΛЏΕ΅ȱΐ΅ΖȱΎ΅ȱΗΘΖȱΣΏΏΉΖȱ΅ΑΌΕЏΔΑΉΖȱΎΓΑΝΑϟΉΖȱνΛΓΙΑȱ
ΔΕΓ·Ε΅ΐΐ΅ΘΗΌΉϟȱφΈȱ΅ΔϱȱΎ΅ΕϱȱΎ΅ȱΉΒΉΏϟΗΗΓΑΘ΅ȱΗϾΐΚΝΑ΅ȱΐΉȱΔΕΓΈ΅·Ή·Ε΅ΐΐνΑΓȱΗΛνΈΓȱΔΕΓΖȱΉΒ΅ΚΣΑΗȱ
ΎΣΌΉȱΉΏΏΑΎΓϾǰȱΓΕΌΓΈϱΒΓΙȱΎ΅ȱ·ΉΑΎΣȱΎΣΌΉȱ΅ΑΌΕΝΔΗΘΎΓϾȱΗΘΓΛΉϟΓΙȱΎ΅ȱΔΕΓΖȱΉΔΎΕΣΘΗȱΘΖȱΑΉΓΘ΅ΒΎφΖȱ
συνέχεια ἀπό τή σελ. 1
ΉΐΔΓΕΓΎΉΑΘΕΎφΖȱΔ΅ΑΘΓΎΕ΅ΘΓΕϟ΅ΖǰȱΘϱΘΉȱΐΔΓΕΉϟȱΉϾΎΓΏ΅ȱ
Η μακρά περίοδος του Τριωδίου είναι για τη ζωή της
Α΅ȱΈΎ΅ΓΏΓ·φΗΉȱΘΑȱ΅Δ΅ΗϱΈΓΒȱ΅ΙΘφȱ΅ΑΘϟΏΜȱΎ΅ȱ
Εκκλησία μας, και ιδιαίτερα για την ορθόδοξη παράδοσή
Α΅ȱΔ΅Ε΅ΘΌΉϟȱ΅ΔϱȱΎΣΌΉȱΔΕΓΗΔΣΌΉ΅ȱ·΅ȱΓΔΓ΅ΈφΔΓμας, το νοητό στάδιο πνευματικού αγώνα.. Οι άγιοι ΠαΘΉȱ΅ΑΣΗΛΉΗȱΘΓΙȱΎ΅ΎΓϾǯȱ
τέρες πήραν παραστατικές εικόνες από την θύραθεν
̈ΣΑȱϱΐΝΖȱνΛΉȱΎΣΔΓ΅ǰȱνΗΘΝȱΎ΅ȱΐΎΕφǰȱ·ΑЏΗȱΘΖȱ
πραγματικότητα
για να εκφράσουν εκκλησιαστικούς
ΉΏΏΑΎφΖȱΗΘΓΕϟ΅ΖȱΎ΅ȱΎΣΔΓ΅ȱΗΛνΗȱΐΉȱΘΑȱΓΕΌϱΈΓΒȱ
όρους. Μια από αυτές είναι η εικόνα του σταδίου, ένας
ΌΉΕ΅ΔΉΙΘΎφȱΈΙΑ΅ΐΎφǰȱΘϱΘΉȱΌ΅ȱΒνΕΉȱϱΘȱȱΔ΅ΘΕϟΈ΅ȱΐ΅Ζȱ
τόπος προσφιλής στους αρχαίους, με έντονα παραβολικά
Ύ΅ȱ·ΉΑΎΣȱȱ΅ΑΌΕΝΔϱΘΘ΅ȱνΛΓΙΑȱΒ΅Α΅ΆΕΉΌΉϟȱΗΉȱΔ΅Εϱκαι διδακτικά στοιχεία. Όπως στα αθλητικά κοσμικά
ΐΓΉΖȱΎ΅ȱϟΗΝΖȱΎ΅ȱΗΉȱΘΕ΅·ΎϱΘΉΕΉΖȱΎ΅Θ΅ΗΘΣΗΉΖǰȱ΅ΏΏΣȱ
στάδια δεν παίρνουν μέρος όλοι οι άνθρωποι, παρά μόνο
ΎΣΌΉȱΚΓΕΣȱΘΑȱΘΉΏΉΙΘ΅ϟ΅ȱΗΘ·ΐφȱΎ΅ǰȱΉΑЏȱϱΏΓȱΘΕ·ϾΕΝȱ
οι αθλητές, έτσι και στο νοητό στάδιο αγώνα του ΤριωδίΘ΅ȱΉϟΛ΅ΑȱΛ΅ΐνΑ΅ǰȱΎΣΘȱΗΙΑνΆ΅ΑΉǰȱΎΣΘȱΔΕΓνΎΙΔΘΉǰȱ΅ΔΓου παίρνουν μέρος μόνο οι αθλητές του Χριστού, όλοι
ΘΕΉΔϱΘ΅ΑȱΓȱΘΉΏΎϱΖȱϱΏΉΌΕΓΖȱΎ΅ȱȱ΅ΑΌΕΝΔϱΘΘ΅ȱΒ΅ΑΣΕεκείνοι που βρίσκονται αέναα σε εγρήγορση και αγωνιΛΊΉȱΘΑȱΗΘΓΕΎφȱΘΖȱΔΓΕΉϟ΅ǯȱ
στικότητα και εισέρχονται στην αγία αυτή περίοδο να
̒ȱΎ΅ΌνΑ΅Ζȱΐ΅ΖȱΐΔΓΕΉϟȱΑ΅ȱΌΙΐΌΉϟȱΘνΘΓΉΖȱΎ΅ΌΓΕξεπεράσουν τον αδύναμο πτωτικό εαυτό τους. Αντίθετα
ΗΘΎνΖȱΗΘ·ΐνΖǯȱ̏ΔΓΕΉϟȱΉΔϟΗΖȱΑ΅ȱΌΙΐΌΉϟȱϱΘȱΉΎΉϟΑΓȱ
υπάρχουν έξω από το πνευματικό στάδιο πλήθος ανθρώΔΓΙȱΎΣΌΉȱΚΓΕΣȱ΅ΑνΘΕΉΔΉȱΘΓȱΎ΅ΎϱȱφΘ΅ΑȱȱΗΙΑΉΕ·΅Ηϟ΅ȱ
πων οι οποίοι παίζουν το ρόλο των θεατών. Αυτοί ποτέ
ΘΓΙȱ΅ΑΌΕΝΔϟΑΓΙȱΔ΅ΕΣ·ΓΑΘΓΖȱΐΉȱΘΓȱ΅·΅ΔΘΎϱȱΌνΏΐ΅ȱ
δε θα νοιώσουν τη χαρά της προκρίσεως και τις τιμές της
ΘΓΙȱ̋ΉΓϾȱ·΅ȱΘΑȱΗΝΘΕϟ΅ȱΘΖȱ΅ΑΌΕΝΔϱΘΘΓΖǯȱͥΘ΅ΑȱΓȱ
νίκης.
ΣΑΌΕΝΔΓȱΆΣΊΓΙΑȱΔΣΑΝȱ΅ΔϱȱΘΓȱ΅ΘΓΐΎϱȱΘΓΙΖȱΌνΏΐ΅ȱ
Ο πνευματικός αγώνας δεν είναι αγώνας χωρίς καΘΓȱΌΉϟΓȱΌνΏΐ΅ǰȱΔΣΑΝȱ΅ΔϱȱΘΓȱΉ·ЏȱΘΓȱΉΐΉϟΖǰȱΔΣΑΝȱ΅Δϱȱ
νόνες
και μεθοδολογία, όπως ακριβώς και οι αγώνες στα
ΘΓȱȍΐΓΙȱ΅ΕνΗΉȎȱΘΓȱȍΐ΅ΖȱΝΚΉΏΉϟȎǰȱΔΣΑΝȱ΅ΔϱȱΘȱΗΘΉΑφȱ
κοσμικά
στάδια. Πνευματικός αγώνας χωρίς αρχές, καΓΎΓ·νΑΉ΅ȱΘΑȱΔ΅Α΅ΑΌΕЏΔΑȱΎΓΑΝΑϟ΅ȱΎ΅ȱΔΣΑΝȱ΅Δϱȱ
νόνες
και
συγκεκριμένες μεθοδολογίες είναι ανώφελος,
ΘΓȱ΅ΘΓΐΎϱȱΘΓȱ·ΉΑΎϱȱΗΙΐΚνΕΓΑǰȱΘϱΘΉȱΘΓȱΌ΅Ͼΐ΅ȱ·ϟΑΉΘ΅ǯ
ίσως
και επιζήμιος. Οι άγιοι Πατέρες δημιούργησαν στο
̄ΚΓϾǰȱΏΓΔϱΑǰȱϱΏΓȱΓȱ̒ΕΌϱΈΓΒΓȱ̺ΏΏΑΉΖȱΔΗΘΉϾΓΙδιάβα των αιώνων προϋποθέσεις γόνιμου πνευματικού
ΐΉȱϱΘȱΓȱ̋ΉϱΖȱΘΖȱ΅·ΣΔΖȱȱΘϱΗΉΖȱΚΓΕνΖȱνΗΝΗΉȱΘΑȱ΅Ααγώνα. Η αρχή είναι ήπια. Έτσι το χρονικό διάστημα από
ΌΕΝΔϱΘΘ΅ȱΎ΅ȱΈ΅ϟΘΉΕ΅ȱΘΑȱΔ΅ΘΕϟΈ΅ȱΐ΅ΖǰȱΌΙΗΣΊΓτην Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου έως την ΚυΑΘ΅ΖȱΐΣΏΗΘ΅ȱΎ΅ȱΘΓΑȱϟΈΓȱΘΓΑȱ̗ϱȱ̖ΓΙǰȱ·΅Θϟȱ΅ΐΚΆΣΏριακή της Τυρινής ονομάζεται προπαρασκευαστική πεΏΓΙΐΉȱϱΘȱΌ΅ȱΐ΅ΖȱΗЏΗΉȱΎ΅ȱΘЏΕ΅ȱΎ΅ȱΌ΅ȱ΅Α΅ΘΕνΜΉȱΘ΅ȱ
ρίοδος του Τριωδίου, διότι έχει χαρακτήρα εισαγωγικό.
΅ΔΣΑΌΕΝΔ΅ȱΎ΅ȱ΅ΑΌΉΏΏΑΎΣȱΗΛνΈ΅ȱΘΝΑȱΔΓΏΙЏΑΙΤα γεγονότα, οι εορτές και οι λειτουργικές ακολουθίες
ΐΝΑȱ΅ΑΘΛΕϟΗΘΝΑǲȱ
είναι
τέλεια συνδυασμένες ώστε να αποτελούν για τον
̖ϟȱΑ΅ȱΎΣΑΓΙΐΉǰȱΌ΅ȱΔΉϟȱΎ΅ΑΉϟΖǯȱ̐΅ȱΆ·ΓϾΐΉȱΗΘΓΙΖȱΈΕϱαγωνιζόμενο πιστό τον πολύτιμο κανονισμό και σύμβουΐΓΙΖȱΎ΅ȱΑ΅ȱΚΝΑΣΊΓΙΐΉȱΎΣΘΝȱΓȱΜΉϾΘΉΖǰȱΓȱΎΏνΚΘΉΖǰȱȱΓȱ
λο ώστε ο πνευματικός του αγώνας να είναι καρποφόρος.
ΉΎΗΙ·ΛΕΓΑΗΘνΖǰȱνΒΝȱΓȱΚ΅ΗϟΗΘΉΖǰȱΓȱΎ΅ΔΘ΅ΏΗΘνΖǰȱΓȱΑΉ-

Γȱ̓΅ΘνΕΉΖȱΘΖȱ̈ΎΎΏΗϟ΅ΖǰȱΓȱ̺ΏΏΑΉΖȱΎ΅ΘΣȱΘΑȱΘΓΙΕΎΓΎΕ΅Θϟ΅ȱΎȱϱΏΓȱΓȱ΅ΑΘΗΘ΅Η΅ΎΓϟǰȱ·Ȃȱ΅ΙΘϱȱΎ΅ȱΔνΘΙΛ΅Αǯȱ

ΔΕΓΗΔΣΌΉ΅ǰȱΈΉΑȱΚΘΣΑΓΙΑȱΐϱΑΓΑȱΘ΅ȱΗΛνΈ΅ȱΈΕΣΗΉΝΖǰȱ
ϱΗΓȱΎ΅ΏΣȱΎ΅ȱ΅ΑȱΉϟΑ΅ȱ΅ΙΘΣǯȱ̙ΕΉΣΊΓΑΘ΅ȱΎ΅ȱ΅Α΅·ΉΑΑΐνΑΓȱΔΑΉΙΐ΅ΘΎΣȱΎ΅ȱΎ΅ΏΏΉΕ·ΐνΑΓȱΎΓΑΝΑΎΣȱΔΗΘΓϟǰȱΘϟΐΓȱΎ΅ȱΈϟΎ΅Γȱ΅·ΝΑΗΘνΖǰȱ·΅ȱΑ΅ȱ΅Α΅ΏΣΆΓΙΑȱΐ΅ȱ
Μετά από αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσει ο πιστός
Η ανάγνωση της ομώνυμης ευαγγελικής περικοπής ΘνΘΓ΅ȱΔΕΝΘΓΆΓΙΏϟ΅ǰȱЏΗΘΉȱΑ΅ȱΔΕ΅·ΐ΅ΘΓΔΓΌΉϟȱΘΓȱΎΓότι ο Θεός δεν μόνο πολυέλαιος, αλλά και δίκαιος. ‘Έτσι
την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου (Λουκ.18,10-14), ΑϱȱϱΕ΅ΐ΅ǰȱΔΓΙȱΉϟΑ΅ȱȱΈΣΗΝΗȱΘΖȱΚΏΘΣΘΖȱΔ΅ΘΕϟΈΓΖȱ
η Κυριακή των Απόκρεω είναι αφιερωμένη στη Μεγάλη
διδάσκει την αποφυγή του ψυχοκτόνου πάθους της υπε- ΐ΅ΖȱΎ΅ȱȱΗΝΘΕϟ΅ȱϱΏΝΑȱΎ΅ȱΈ΅ΘνΕΝΖȱΘΝΑȱΑνΝΑȱΐ΅Ζǯ
̄ΖȱΐΑȱΗΛΙΕΗΘΉϟȱΎΣΔΓΓΖȱϱΘȱΈΉΑȱΙΔΣΕΛΓΙΑȱΔ΅ȱΘνκαι γι’ αυτό διαβάζεται μάλιστα η ευαγγελική περηφάνειας και την άσκηση της αρετής της ταπείνωσης. Κρίση
ΘΓΓȱΣΑΌΕΝΔΓȱΗφΐΉΕ΅ǯȱ̅ΉΆ΅ϟΝΖǰȱΙΔΣΕΛΓΙΑȱΎ΅ȱΔ΅διότι κατά τον άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή: «αρχή πάν- ρικοπή της φοβερής Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου
(Ματθ.25,31-46), για να καταλάβει ο πιστός πως η θύρα
των των παθών είναι η φιλαυτία, τέλος δε η υπερη- Ε΅ȬΙΔΣΕΛΓΙΑǯȱ̏ϱΑΓΑȱΔΓΙȱϱΏΓȱ΅ΙΘΓϟȱΓȱΎ΅ΏΓϟȱΣΑΌΕΝΔΓǰȱ
ΔΓΙȱΘϱΗ΅ȱΔΕΓΗΚνΕΓΙΑȱΗΘΖȱΉΑΓΕϟΉΖȱΘΝΑȱΎ΅ȱΗΘΑȱΎΓΑΝτου Παραδείσου θα ανοίξει μόνο για εκείνους που λαΑΎφȱΊΝφǰȱΈΉΑȱΗΙΑΉΕ·ΣΊΓΑΘ΅ȱΐΉΘ΅ΒϾȱΘΝΑȱΎ΅ȱΈΉΑȱ΅Α΅χταρούν τη σωτηρία και έχουν τη διάθεση να αγωνιστούν
Ώ΅ΐΆΣΑΓΙΑȱΎΓΑΝΑΎΓΔΓΏΘΎφȱΈΕΣΗǰȱΐΉȱ΅ΔΓΘνΏΉΗΐ΅ȱ
γι’ αυτή.
Α΅ȱΉΔΎΕ΅ΘΓϾΑȱΣΗΛΉΘΓȱΎ΅ȱ΅ΑϟΎ΅ΑΓȱΣΑΌΕΝΔΓǰȱϱΕ·΅Η επόμενη Κυριακή της Τυρινής είναι αφιερωμένη
Α΅ȱΘΝΑȱΒνΑΝΑȱΎ΅ȱΑΘϱΔΝΑȱΗΙΐΚΉΕϱΑΘΝΑǯȱ
στην ενθύμηση του φοβερού γεγονότος της εκδιώξεως
̐΅ǰȱ·΅ΘϟȱΘΓΑϟΊΓΐΉȱΗΙΑΉΛЏΖȱΘΑȱΗϾΗΘ΅ΗȱȱΉΑΓΕ΅των πρωτοπλάστων από τον παράδεισο της τρυφής. ΔιαΎЏΑȱΘΓΔΎЏΑȱΓΐΣΈΝΑȱΔΕΓΖȱ΅ΏΏΏΓΆΓφΌΉ΅ȱΎ΅ȱΎΓΑφȱ
βάζεται η ευαγγελική περικοπή που αναφέρεται στη νηΈΕΣΗǯȱ̍ΣΌΉȱ΅Α΅·ΑЏΗΘΖȱΐΔΓΕΉϟȱΑ΅ȱΈ΅ΌνΗΉȱΘΓȱΗΔϟΘȱ
στεία, στην προσευχή και στον τρόπο διαχείρισης των
ΘΓΙȱ·΅ȱΐΎΕνΖȱΗΙΑ΅ΑΘφΗΉΖȱΘΓΔΎЏΑȱΔΙΕφΑΝΑǰȱΐΉȱΗΎΓυλικών αγαθών (Ματθ.6,19-22). Η ψυχοσωματική νηΔϱȱΘΑȱϟΈΕΙΗȱΐΉ·΅ΏϾΘΉΕΝΑȱΘΓΔΎЏΑȱΓΐΣΈΝΑǯȱ̏νΗ΅ȱ
στεία
είναι η εθελούσια αποχή από ψυχοκτόνα πάθη και
΅ΔȂȱ΅ΙΘΓϾΖȱΘΓΙΖȱΔΙΕφΑΉΖȱΌ΅ȱΔΕΓνΏΌΓΙΑȱΉΙΗΉΆΉϟΖȱΎΏαπό
βλαβερές
για το σώμα τροφές. Η ψυχοσωματική κάΕΎΓϟǰȱΗЏΚΕΓΑΉΖȱΈΣΗΎ΅ΏΓǰȱΈϟΎ΅ΓȱΎ΅ȱΘϟΐΓȱΔΓΏΘΎΓϟǰȱ
θαρση
για
να
είναι θεάρεστη και επωφελής για τον
·΅ȱΑ΅ȱΉΔ΅ΑΈΕЏΗΓΙΑȱΘΓȱΑνΓȱΎΓΑΝΑΎΓΔΓΏΘΎϱȱΎϟΑΐ΅ȱ
ασκούμενο
πιστό,
είναι απαραίτητο να γίνεται με διαΔΕΓΖȱ΅ΑΘΐΉΘЏΔΗȱΘΖȱ·ΉΑΎφΖȱΎ΅ȱΎ΅Θ΅ΗΘΕΉΔΘΎφΖȱΎΕϟκριτικότητα
και
χωρίς
επιδειξιμανία. Η νηστεία είναι αυΗΉΝΖǰȱΔΓΙȱ΅ΑΘΐΉΘΝΔϟΊΉȱȱΛЏΕ΅ȱΐ΅Ζǯȱ
στηρά
προσωπική
υπόθεση
και αφορά μόνο τον ίδιο. Το
̍΅ΕϱΖǰȱΏΓΔϱΑǰȱ·΅ȱΗΙΏΏΓ·ΎφȱΈΕΣΗȱ̏ϱΑΓΑȱΐ΅ȱΗΙΏίδιο και η προσωπική προσευχή. Η συσσώρευση πλούτου,
φανία» (Περί αγάπης Κεφάλαια Εκατοντάς Τρίτη, νζ΄). ΏΓ·ΎφȱΈΕΣΗȱΐΉȱΗϾΑΉΗȱ΅ΏΏΣȱΎ΅ȱ΅ΙΘΓΌΙΗϟ΅ȱΎΏΓΑϟΊΉȱ
πέρα από τις πραγματικές μας ανάγκες, είναι παράγων
Αυτό έχει μεγάλη σημασία, διότι ο άνθρωπος πρέπει να ΘΓȱΎ΅ΎϱǰȱΘΓΙȱ΅Α΅ΘΕνΔΉȱΘ΅ȱΗΛνΈ΅ǰȱΘΓȱ΅ΔΓΐΓΑЏΑΉȱΎ΅ȱ
ανασταλτικός για την πνευματική μας προαγωγή. Η
ξεκινήσει από αυτό το σημείο του πνευματικού του αγώ- ΆΓΌΣΉȱΗΘΑȱΗΝΘΕϟ΅ȱ΅ΑΌΕЏΔΝΑȱΎ΅ȱΏ΅ЏΑǯȱ
στα υλικά αγαθά και η απολυτοποίησή
να. Αν δεν αποβάλει την υπερηφάνεια δεν θα μπορέσει προσκόλληση
̄ΑȱΈΉΑȱΈΕΣΗΓΙΐΉȱνΘΗǰȱΉΈЏȱΎ΅ȱΘЏΕ΅ǰȱΌ΅ȱΔ΅Ε΅ΐνΑΓΙτους μπορεί να μας στερήσει τη σωτηρία. Τα πάσης φύποτέ να τελεσφορήσει ο αγώνας του, όσο μεγάλος και ΐΉȱ΅ΏΏΓΘΕΝΐνΑ΅ȱΣΘΓΐ΅ǰȱΗΙΑΉΛЏΖȱνΒΝȱ΅ΔϱȱΘ΅ȱΔΓΏΘσεως αγαθά ανήκουν στο Θεό και ως εκ τούτου εμείς είαν είναι.
ΎΣȱΎ΅ȱΎΓΑΝΑΎΣȱΈΕЏΐΉΑ΅ǰȱΒνΑΓȱΎ΅ȱΐΉΘ΅ΑΣΗΘΉΖȱΗΘΑȱ
μαστε απλοί διαχειριστές αυτών. Τα περισσεύματα ανήΑφού ο πιστός αισθανθεί την ανάγκη της ταπεινότη- ϟΈ΅ȱΐ΅ΖȱΘΑȱΔ΅ΘΕϟΈ΅ǰȱΎ΅ȱ΅ΗΚ΅ΏЏΖȱΌ΅ȱΉϟΐ΅ΗΘΉȱΙΔΉϾ̍΅ȱ΅ΙΘϱȱΉϟΑ΅ǰȱ΅ΔΏΓϾΗΘ΅Θ΅ǰȱ΅ΔϱȱΘȱΐ΅ǰȱȱ΅ΔΉΒΣΕκουν στους συνανθρώπους. Ο πρώτος παράδεισος χάθητας, το επόμενο στάδιο είναι να μάθει για την άμετρη ΌΙΑΓȱΘΖȱΘϾΛΖȱΐ΅ΖǰȱνΗΘΝȱΎ΅ȱ΅ΑȱΈΉΑȱΘΓȱΔ΅Ε΅ΈΉΛϱΐ΅ΘΗȱΎ΅ȱȱ΅ΔΉ·ΎΏΝΆΗΐϱΖȱϱΏΝΑȱ΅ΔϱȱΘ΅ȱΐΎΕΓΔΣΌȱ
κε εξ’ αιτίας της κακής χρήσης των υλικών αγαθών, ο
αγάπη του Θεού. Έτσι την επόμενη Κυριακή διαβάζεται ΗΘΉǯȱ̄ΖȱΈ΅ΏνΒΓΙΐΉǰȱΏΓΔϱΑǰȱΘΉΏΎΣȱΘϟȱΌνΏΓΙΐΉǰȱΈΕΣΗȱ
ΐ΅ΖǰȱΘΖȱΐΝΕΓΚΏΓΈΓΒϟΉΖȱΐ΅ΖǰȱΘΓȱΛ΅ΊΓΎΓΐΐ΅ΘΗΐϱȱΐ΅Ζǰȱ
Θ΅ȱΐΎΕΓΗΙΐΚνΕΓΑΘ΅ǰȱΘΖȱΔ΅Ε΅ΌΕΗΎΉΙΘΎνΖȱΐ΅ΖȱΔΕ΅δεύτερος παράδεισος μπορεί να ανακτηθεί με την καλή
στους ναούς η περικοπή του ασώτου υιού (Λουκ.15,11- Ύ΅ȱΗΝΘΕϟ΅ȱφȱ΅ΈΕΣΑΉ΅ȱΎ΅ȱΛ΅ΐϱǯȱȍ̗̌̇̒ȱ̗̐̐ȱ̍̄̌̔̒̕ȱ
ΎΘΎνΖȱΎ΅ȱΓΔΓ΅ΈφΔΓΘΉȱΗΛνΗȱΐΉȱΘΓΙΖȱΓΎΓΑΓΐΎΓϾΖȱ
χρήση αυτών!
33). Η αίσθηση της άμετρης θείας αγάπης προϋποθέτει ̗̖̈̓̔̒̇̈̍̒̕̕ǰȱ̗̌̇̒ȱ̗̐̐ȱ̊̏̈̔̄ơ̖̇̄̊̔̌̄̕̕Ȏǯȱ
Ύ΅ȱΔΓΏΘΎΓϾΖȱΉΒΓΙΗ΅ΗΘνΖȱΎ΅ǰȱ΅ΔϱȱΘΑȱΣΏΏǰȱȱνΑΘ΅̅ǯȱ̖ΗΓϾΔΕ΅Ζ
συνεχίζεται
την προσωπική ταπείνωση μπροστά στο θείο μεγαλείο.

Πνευματικὰ μηνύματα τοῦ Τριωδίου

̕ΉΏϟΈ΅ȱȱȱŚ

Δραστηριότητες τῶν Ἐπάλξεων

͟ȱ̢·ΓΖȱ͑ΝΣΑΑΖȱϳȱ̙ΕΙΗϱΗΘΓΐΓΖȱ·ΤȱΘχΑȱΌνΗȱΘЗΑȱΏ΅ϞΎЗΑȱΗΘχΑȱ̳ΎΎΏΗϟ΅ȱ
ǻΎ΅ΘΤȱΘϲΑȱ̍ΝΑǯȱ̏ΓΙΕ΅ΘϟΈǼ

Ἐνδιαφέρουσες ὁμιλίες

Ἐπάλξεων κ. Β. Τσούπρας. Παρευρέθηκε πλῆθος κόσμου καὶ συνδρομητὲς τῶν Ἐπάλξεων ἀπὸ τὶς γύρω
περιοχὲς ποὺ τίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους τὴν
σεμνὴ αὐτὴ ἐκδήλωση, ὅπως ὁ ἐξαίρετος κραταιὸς κ.
Γεώργιος Ἀντωνόπουλος μετὰ τῆς συζύγου του, παλαιὸς
καθηγητὴς καὶ πιστὸς φίλος τῶν Ἐπάλξεων.
ΧΔ΅ΗȱΘϱΘΉȱΎ΅ϠȱΦΑΈΕΣΗȱΎ΅Ϡȱ·ΙΑ΅ΒϟΑǳȱ̍΅Ϡȱ·ΤΕȱБΖȱΐϟ΅Αȱ
ΓϢΎϟ΅ΑȱΈΉϧȱΘχΑȱ̳ΎΎΏΗϟ΅ΑȱΓϢΎΉϧΑǰȱБΖȱΗЗΐ΅ȱρΑǰȱΓЂΘΝȱΈΤὸ Σάββατο 23 Φεβρουαρίου στὶς
΅ΎΉϧΗΌ΅ȱΔΣΑΘ΅ΖǰȱГΗΔΉΕȱΓЇΑȱΎ΅ϠȱΆΣΔΘΗΐ΅ȱρΑȱσΗΘȱΎ΅Ϡȱ
7:00 μ.μ. στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τῶν4ǯȱ
ΘΕΣΔΉΊ΅ȱΐϟ΅ȱΎ΅ϠȱΔ·χȱΐϟ΅ȱΎ΅ϠȱΎΘϟΗΖȱΐϟ΅ȱΎ΅Ϡȱ̓΅ΘφΕȱΉϩΖȎ
͟ȱϡΉΕϲΖȱ̙ΕΙΗϱΗΘΓΐΓΖȱΔΕΓΗΈϟΈΉȱϢΈ΅ΘνΕȱΆ΅ΕϾΘΘ΅ȱ
Ἐπάλξεων πραγματοποιήθηκε ὁμιλία
ΗΘϲȱ·Ή·ΓΑϲΖǰȱΎ΅ΘΤȱΘϲȱϳΔΓϧΓȱΓϡȱ̝ΔϱΗΘΓΏΓȱȍΓЁΎȱΓϢΎΉϟθȱ
ἀπὸ τὸν θεολόγο καθηγητὴ κ. Λάμπρο
·ΑЏΐϙȱΔΕΣΘΘΓΙΗΑǰȱΦΏΏΤȱΔΕϱΘΉΕΓΑȱ
Σκόντζο,
μὲ θέμα: «Τὸ Τριώδιο καὶ τὰ
ΦΔΓΏΓ·ΓІΑΘ΅ȱΘХȱΔΏφΌΉȎȱΎ΅ϠȱΘΓΑϟΊΉȱ
μηνύματά
του». Ὁ κ. Σκόντζος στὴν
ȍΓЂΘΝȱΎ΅ϠȱΑІΑȱ·ϟΑΉΗΌ΅ȱσΈΉȎǯȱ̍΅Θ΅σύντομη
ἀλλὰ μεστὴ νοημάτων ὁμιλία
ΚνΕΉΘ΅ȱΐξȱΊΝΕξΖȱπΎΚΕΣΗΉΖȱπΑ΅ΑΘϟτου ἀναφέρθηκε στὸ
Τριώδιο ὡς βιβλίο τῆς Ἐκκλησίας
ΓΑȱΔΣΗΖȱΦΔΓΏΙΘ΅ΕΛΎϛΖȱΎ΅ϠȱΐΓΑΓΐΉμας, στὴν σημασία τῆς περιόδου τοῦ Τριωδίου ὡς προΕΓІΖȱΎ΅ϠȱΦΔΓΎΏΉΗΘΎϛΖȱЀΔϲȱΘϛΖȱϡΉΕ΅Εμας στὴν Μ. Τεσσαρακοστὴ
σταδίου γιὰ τὴν εἴσοδό
Λϟ΅ΖȱΈ΅ΎΙΆΉΕΑφΗΉΝΖȱΘϛΖȱ̳ΎΎΏΗϟ΅Ζǰȱ
καὶ ἀνέλυσε τὰ μηνύματα
τῆς κάθε Κυριακῆς τοῦ
ψȱϳΔΓϟ΅ȱΎ΅ΘȂȱ΅ЁΘϲΑȱΦΑΘΗΘΕ΅ΘΉϾΉΘ΅ȱ
Τριωδίου, ἀναφερόμενος
στὴν κλιμάκωση τῆς πνευΔΕϲΖȱΘχΑȱϥΈ΅ȱΘχΑȱΚϾΗȱΘϛΖȱπΎΎΏΗματικῆς ἀναβάσεως
ποὺ ὁδηγεῖ στὴν κορύφωση, τὴν
΅ΗΘΎϛΖȱπΒΓΙΗϟ΅ΖȱΔΓϿȱΉϨΑ΅ȱΔΑΉΙΐ΅Θλύτρωση, τὴν Ἀνάσταση.
Σταύρωση, καὶ στὴν
Ύφǯȱȍ͟ȱΐξΑȱ·ΤΕȱσΒΝΌΉΑȱΩΕΛΝΑǰȱπΔΉΈχȱ
ΑϱΐУȱΎΕ΅ΘΉϧȱΎ΅ϠȱΦΑΣ·ΎϙǰȱΉϢΎϱΘΝΖȱΓЁȱ
ΔΓΏΏ΅ΛΓІȱΘЗΑȱΦΕΛΓΐνΑΝΑȱ·ΑЏΐΖȱ
Συνεστίαση
Ἀποκριάτικη
ΎΓΑΝΑΉϧǰȱϳȱΐνΑΘΓȱοΎϱΑΘΝΑȱϴΚΉϟΏΝΑȱ
Τὴν Κυριακὴ τοῦ
Ἀσώτου 3 Μαρτίου στὶς 1:30 μ.μ.
ΩΕΛΉΑȱΎ΅ϠȱΛΣΕΑȱ΅ЁΘХȱΘϛΖȱΦΕΛϛΖȱΉϢΈϱτῶν Ἐπάλξεων πραγματοποιστὴν κεντρικὴ αἴθουσα
ΘΝΑǰȱΩΑȱΓЂΘΝȱΘϲȱΔΕκ·ΐ΅ȱΎ΅Θ΅ΎΘφΗϙǰȱ
ήθηκε ἡ καθιερωμένη
συνεστίαση
БΖȱΦΔϲȱΓϢΎΉϟ΅Ζȱ·ΑЏΐΖȱΐϱΑΓΑȱΔΣΑΘ΅ȱ
τῶν μελῶν καὶ φίλων
τῶν ἘπάλΔΓΉϧΑȱΎ΅ϠȱΐΈΉΑϠȱΐΉΘ΅ΈΈЗȱΏϱ·ΓΑǰȱΘΙξεων γιὰ τὶς Ἀπόκρηες.
ΠροηγήΕ΅ΑΑΎЏΘΉΕΓΑȱΐκΏΏΓΑȱόȱΈΐΓΘΎЏΘΉθηκε σχετικὴ ὁμιλία
τοῦ σεβάσμιΕΓΑȱΘχΑȱπΔΗΘ΅Ηϟ΅ΑȱΔΉΔΓϟΘ΅Ȏǯȱ
ου γέροντος π. Ἀνανία
Κουστένη
БΖȱ ϢΈΉЗΈΉΖȱ
καὶ χαιρετισμοὶ ἀπὸ̍΅Ϡȱ
τὸνπΑȱ
π. ΔΕΓΎΉΐνΑУȱ
ΘεόΔΕϱΘΙΔΓȱΘϛΖȱΦΕΛϛΖȱΘ΅ϾΘΖȱΦΑ΅ΚνΕΉȱ
κλητο Μαλεβίτη, ἐφημέριο τοῦ
ϳȱ̙ΕΙΗϱΗΘΓΐΓΖȱΘχΑȱΗΙΐΔΉΕΚΓΕΤΑȱΘΓІȱ̝ΔΓΗΘϱΏΓΙȱ̓νΝοσοκομείου «Ἀνδρέας Συγγρός»,
ΘΕΓΙǰȱϳȱϳΔΓϧΓΖȱΎ΅ΘΤȱΘχΑȱπΎΏΓ·χȱΘΓІȱ̏΅ΘΌϟ΅ȱΎΣΏΉΗΉȱΗξȱ
τὴν πρεσβυτέρα τοῦ μακαριστοῦ
ΗΙΑΉΕ·΅Ηϟ΅ȱΘϲȱȍΎΓΑϲΑȎȱΘϛΖȱ̳ΎΎΏΗϟ΅ΖǯȱȍͣΕ΅ȱΈξȱ΅ЁΘϲΑȱ
π. Εὐαγγέλου Σκορδᾶ καὶ τὸν Νικόλαο Καραβαζάκη
ΐΉΘΤȱΎΓΑϛΖȱΔΣΑΘΓΘΉȱΔΓΓІΑΘ΅ȱ·ΑЏΐΖǯȱΓЁΈξΑȱ΅ЁΌΉἐκ μέρους τῆς ΔΗΠΕΝ (Δημοκρατικὴ Περιφερειακὴ
ΑΘΎЗΖȱΓЁΈξȱΦΕΛΎЗΖȎǯȱ̝Α΅ΚΉΕϱΐΉΑΓΖȱΈξȱΗΘχΑȱΔΕΓΗΚЏἙνότητα).
ΑΗȱΘΓІȱ̓νΘΕΓΙȱΔΕϲΖȱΘΓϿΖȱΔΗΘΓϿΖȱȍ̡ΑΈΕΉΖȱΦΈΉΏΚΓϟȎǰȱ
Ἀκολούθησε ἡ συνεστίαση μέσα σὲ ζεστὴ οἰκογεπΒ΅ϟΕΉȱΘϲȱΔΑΉІΐ΅ȱΘϛΖȱϢΗϱΘΘΓΖȱΎ΅ϠȱΘϛΖȱοΑϱΘΘΓΖȱΎ΅ϠȱΘϛΖȱ
νειακὴ ἀτμόσφαιρα καὶ κοινοβιακὸ πνεῦμα ἀγάπης,
ΗΙΑΉΕ·΅Ηϟ΅ΖǰȱψȱϳΔΓϟ΅ȱπΔΎΕ΅ΘΓІΗΉȱΗΘχΑȱΦΔΓΗΘΓΏΎχȱ
μακρυὰ ἀπὸ μασκαρέματα καὶ ξενόφερτες συνήθειες.
̳ΎΎΏΗϟ΅ǰȱΛ΅Ε΅ΎΘΕϟΊΓΑΘ΅Ζȱ΅ЁΘχΑȱБΖȱΦ··ΉΏΎχȱΎ΅ΘΣἩ προσέλευση ὑπῆρξε, παρὰ τὶς καιρικὲς συνθῆκες,
ΗΘ΅Ηǯȱȍ̈Ϣȱϳȱ̍ϾΕΓΖȱΦΈΉΏΚΓϿΖȱ΅ЁΘΓϿΖȱπΎΣΏΉΗΉǰȱΔΓΏΏХȱ
μεγάλη, ἐν τούτοις ἡ ἐξυπηρέτηση ἦταν ἄρτια καὶ τὸ
ΐκΏΏΓΑȱΓЈΘΓΖǰȱΈϲȱΎ΅ϠȱΔΣΑΘΝΑȱΔ΅ΕϱΑΘΝΑȱΘΓІΘΓȱΦΑ΅ΚΝκέφι πλούσιο. Τὴν ἐκδήλωση πλαισίωσαν μὲ ἐπιτυχία
ΑΉϧǯȱ͑ΈΓϿȱπΎΎΏΗϟ΅ΖȱΦΒϟΝΐ΅ȱΎ΅ϠȱΦ··ΉΏΎχȱΎ΅ΘΣΗΘ΅ΗΖǯȱ
ἡ ἐξαίρετη χορωδία τῶν Ἐπάλξεων ὑπὸ τὴν κ. Δήμη̒ЁΈΉϠΖȱώΑȱπΎΉϧȱΈΉΕ·ΐνΑΓΖǰȱΓЁΎȱΩΕΗΉΑǰȱΓЁȱΌϛΏΙǯȱ̖Γ΅Ͼτρα Μποζᾶ, ὁ γνωστὸς μουσικὸς κ. Κώστας ΠαπαβαΘ΅ΖȱΆΓϾΏΓΐ΅ȱΘΤΖȱ̳ΎΎΏΗϟ΅ΖȱΉϨΑ΅ȱΎ΅ϠȱΑІΑȎǯȱ
σιλόπουλος μὲ
̏ϱΑΓΑȱΈΤȱΘχΖȱοΑϱΘΘΓΖȱΎ΅ϠȱΘϛΖȱΗΙΑΉΕ·΅Ηϟ΅ΖȱΎΏφτὸ ἁρμόνιο καὶ
ΕΓΙȱΎ΅ϠȱΏ΅ΓІȱπΔΘΙ·ΛΣΑΉΘ΅ȱψȱΔΏφΕΖȱΎ΅ϠȱΘΉΏΉϟ΅ȱΏΉτὸ τραγούδι
ΘΓΙΕ·ϟ΅ȱΘΓІȱπΎΎΏΗ΅ΗΘΎΓІȱϴΕ·΅ΑΗΐΓІǯȱ
του καὶ τὸ χορευ τικὸ τῶν
ǻπΎȱΘΓІȱΆΆΏϟΓΙȱȍ̽ȱΌνΗΖȱΎ΅ϠȱψȱΈ΅ΎΓΑϟ΅ȱΘЗΑȱΏ΅Ἐπάλξεων
ΑἰϞΎЗΑȱπΑȱΘϜȱ̳ΎΎΏΗϟθȎȱΘΓІȱΔǯȱ̍ΝΑȦΑΓΙȱ̍΅ΔΉΘ΅Αϱγάλεω.
ΔΓΙΏΓΙǰȱΔΕΝΘΓΔΕΉΗΆΙΘνΕΓΙȬΌΉΓΏϱ·ΓΙǼ
Ὅλοι ἔμειȱ̄ЁΘϱΌǯȱ
νανŚȱ πολὺ
εὐ χαριστημένοι καὶ ἐξέφρασαν τὴν ἐπιθυμία τέτοιες
δραστηριότητες νὰ συνεχίζονται καὶ νὰ ἐνισχύονται
ΘΕЏΉȱΎ΅ϠȱΔ΅Ε΅ΘΕЏΉǰȱΊΘΣΉȱΎȱΩΏΏΓǯȱ̋νΏΉȱΑȂȱΦΑΓϟΒΉȱ
πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ ἐνδυνάμωση τοῦ λαοῦ του. ἸδιΘχΑȱΘΏΉϱΕ΅ΗȱΘΤȱΐΉΗΣΑΙΛΘ΅ȱψȱ̆ΝΕ·ϟΘΗ΅ǲȱ̋ΣȱȁΕΌΉȱψȱ
αίτερες εὐχαριστίες ἀξίζουν στὴν ὑπεραγορὰ «ΣκλαΘΕϱϞΎ΅ǰȱΘϛΖȱΏνΝǰȱΎ΅Ϡȱψȱ̆ΝΕ·ϟΘΗ΅ȱΎΓΙΎΏϟΘΗ΅ǯȱ̕ΎΓϾΊΉȱ
βενίτης», στὴν ἐμπορία κρεάτων «Κ. Τσιρώνης», στὴν
Ύ΅ϠȱΓЁΕΏΣΊΉȱϴȱ̇ΐΘΕΣΎΖȱΔАΖȱΘΓІȱΔϛΕ΅ΑȱΘΤȱΔ΅·Λϟ«3 Ἄλφα» καὶ στὴν ἑταιρεία «Σοῦρσος» γιὰ τὶς προΈ΅ǲȱ̋ΣȱȁΕΌΉȱψȱΘΕϱϞΎ΅ǰȱΘΓІȱΏνΝȱΎȱ΅ЁΘΓІǰȱΎȱϳȱ̇ΐΘΕΣσφορὲς σὲ ἐδώδιμα, στὴν «ΑΝΕΚ-SUPERFAST» καὶ στὶς
ΎΖȱΐϱΎΓǯȱ̓ΉΘΣΉȱΘχΑȱΐΔΣΏ΅ȱΗΘΤȱΔ΅ΕΣΌΙΕ΅ȱϳȱ̙ΕΗΘΣ«Μινωϊκὲς Γραμμὲς» γιὰ τὴν προσφορὰ εἰσιτηρίων,
ΎΖǲȱ̏ϱΏΖȱΘΓІȱΔЗȱΎȱ΅ЁΘΓΙΑΓІȱϵΘȱΌΣȱȁΕΌΉȱψȱΘΕϱϞΎ΅ǰȱ
ὅπως φυσικὰ καὶ στὶς κυρίες ποὺ βοήθησαν στὴν παΎϾΕΓΖȱϳȱ̙ΕΗΘΣΎΖǯȱ̡ΖȱΉϨΑ΅ȱΎ΅ΏΤȱψȱΘΕϱϞΎΣȱΐ΅ΖǰȱΚνΕρασκευὴ τῶν ἐδεσμάτων καὶ σὲ ὅλους τοὺς ἐθελοντές.
ΑΉȱΎ΅ΏϾΘΉΕ΅ȱΦΔΓΘΉΏνΗΐ΅Θ΅ȱΦΔϲȱΎΣΌΉȱΐΔ΅ΐΔΓϾΏ΅ǯȱ
Ἀσημίνα Τσάμου
ȭ̖ϟȱΑΤȱΗΓІȱΔЗǰȱΎΙΕΤȱ̏φΘΕ΅Α΅ǲȱ̏ΔΓΕΉϧȱΑΣȱȁΛΉΖȱΈϟΎ΅ΓǯȱͣΏΓȱΚΓΆνΕ΅ȱΌνΏΓΙΑǰȱ·ΤȱΑΤȱΎΣΘΗΓΙΑȱΚΕϱΑΐ΅ǯȱ
̏ϱΑΓΑȱΓϡȱΔΓΏΘΎΓϟȱΐ΅ΖȱΈξΑȱΗΎΣΊΓΑΘ΅ȱΘχΑȱΘΕϱϞΎ΅ǯȱ
̎νΘΉȱΑΤȱΗΙΐΆ΅ϟΑϙȱΘϟΔΓΘΉȱΦΑΣΐΉΗΣȱΘΓΙΖǲȱ

̽ȱΦΕΛχȱΘϛΖȱπΑΉΕ·ΓІȱΗΙΐΐΉΘΓΛϛΖȱΘЗΑȱΏ΅ϞΎЗΑȱΗΘχΑȱ
Έ΅ΎΙΆνΕΑΗȱΘϛΖȱ̳ΎΎΏΗϟ΅Ζ

Τὸ Σάββατο 9 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν
κεντρικὴ αἴθουσα τῶν «Ἐπάλξεων», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ.,
Ὁμόνοια, πραγματοποιήθηκε ὁμιλία ἀπὸ τὴν θεολόγο-φιλόλογο κ. Σοφία Μπεκρῆ, μὲ θέμα: «Ὁ Μέγας
̝ΔΓΘνΏΉΗΐ΅ȱΘϛΖȱΦΕΛϛΖȱΘϛΖȱϢΗϱΘΘΓΖȱΘЗΑȱΐΉΏЗΑȱΘϛΖȱ
Φώτιος,
φάρος τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας». Ἡ ὁμι̳ΎΎΏΗϟ΅ΖȱΎ΅ϠȱΘϛΖȱΗΙΐΐΉΘΓΛϛΖȱϵΏΝΑȱΗΘχΑȱΘΕΔΏχȱΘΓІȱ
λήτρια ἀναφέρθηκε κατ’ ἀρχὰς στὸ οἰκογενειακὸ πε̍ΙΕϟΓΙȱΈ΅ΎΓΑϟ΅ȱΉϨΑ΅ȱψȱΗΙΐΐΉΘΓΛχȱΎ΅ϠȱΘЗΑȱΏ΅ϞΎЗΑȱΗΘχΑȱ
ριβάλλον τοῦ Ἁγίου, ποὺ ὑπῆρξε καθοριστικὸ γιὰ τὴν
Έ΅ΎΙΆνΕΑΗȱΘΓІȱπΎΎΏΗ΅ΗΘΎΓІȱϴΕ·΅ΑΗΐΓІȱΎ΅ϠȱΗΘχΑȱ
ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότητός του, παρουσίασε στὴν
πΑȱ·νΑΉȱΈ΅ΐϱΕΚΝΗȱΘΓІȱπΎΎΏΗ΅ΗΘΎΓІȱΆϟΓΙǯȱ̳ΤΑȱ
συνέχεια τὴν λαμπρὴ του πορεία καὶ ἀνέπτυξε ἰδιαι·ΤȱΘχΑȱΎ΅ΑΓΑΎχȱΏΉΘΓΙΕ·ϟ΅ȱΎΣΌΉȱΊЗΑΘΓΖȱϴΕ·΅ΑΗΐΓІȱ
τέρως τὴν πολυσχιδῆ του δράση σὲ μιὰ περίοδο ἐξαιΉϨΑ΅ȱΦΑΣ·ΎȱΘΤȱΐνΏǰȱΦΔϲȱΘΤȱϳΔΓϧ΅ȱ
ρετικὰ δύσκολη γιὰ τὸ Βυζάντιο μετὰ τὸ τέλος τῆς
΅ЁΘϲΖȱΦΔΓΘΉΏΉϧΘ΅ǰȱΑΤȱπΎΔΏΕЏΕἰκονομαχίας, τὴν ἄνοδο τοῦ Παπισμοῦ στὴν Δύση
ΗΓΙΑȱΘϲȱΏΉΘΓϾΕ·ΐ΅ǰȱΔΓϿȱΘ΅ΕΣκαὶ τοὺς ἐχθρικοὺς κινδύνους στὴν Ἀνατολή. Τέλος, ἡ
ΊΉȱΗΘϲȱΎ΅ΌνΑ΅ǰȱΔΓΏϿȱΔΉΕΗΗϱΘΉὁμιλήτρια εὐχήθηκε ὅπως ἡ φωτεινή του μορφὴ διαΕΓȱϢΗΛϾΉȱ΅ЁΘϲȱ·ΤȱΘχΑȱ̳ΎΎΏΗϟ΅ǰȱ
φωτίσῃ καὶ πολλοὺς σημερινοὺς διανοούμενους, ὥστε
ψȱϳΔΓϟ΅ȱΈξΑȱΉϨΑ΅ȱΐΤȱΗΙΑφΌΖȱΎΓνὰ προβάλλουν γενναία ἀντίσταση ἐνάντια στὴν σύγΑΝΑϟ΅ȱΦΑΌΕЏΔΝΑȱΦΏΏΤȱΘϲȱΐΙΗΘΎϲȱ
χρονη παγκοσμιοποίηση καὶ στοὺς ταγούς της.
ΗЗΐ΅ȱΘΓІȱ̙ΕΗΘΓІǰȱϳȱωΏΉΐνΑΓΖȱ

ȍΏ΅ϲΖȱΘΓІȱ̋ΉΓІȎǰȱΘϲȱȍπΎΏΉΎΘϲΑȱ·νΤὸ Σάββατο 16 Φεβρουαρίου τὴν ἴδια ὥρα στὴν
ΑΓΖȱΎ΅ϠȱΆ΅ΗϟΏΉΓΑȱϡΉΕΣΘΉΙΐ΅ȎǰȱΘϲȱ
αἴθουσα ἐξ’ ἀφορμῆς τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ὀνηἴδια
ȍΧ·ΓΑȱσΌΑΓΖȎȱΎ΅ϠȱϳȱȍΏ΅ϲΖȱΉϢΖȱΔΉπροστάτου τῶν φυλακισμένων, διοργανώθηκε
σίμου,
ΕΔΓϟΗΑȎǰȱψȱΎΏΕΓΑΓΐϟ΅ȱΘΓІȱ̍ΙΕϟὁμιλία
μὲ θέμα: «Τὸ σωφρονιστικὸ σύστημα στὴν
ΓΙǰȱΘχΑȱϳΔΓϟ΅ȱΎ΅ΏΓІΑΘ΅ȱΓϡȱπΔϠȱ·ϛΖȱ
χώρα μας. Προβλήματα-προοπτικές», μὲ ὁμιλητὲς
ΔΓΐνΑΉΖǰȱϵΔΝΖȱΔΓΐνΑΝΗΑȱ΅ЁΘχΑȱ
τοὺς κ. Βέννη Χρῆστο, δικηγόρο, πρόεδρο τοῦ Σ.Φ.Ε.Ε
ȍΓЁΛȱБΖȱΎ΅Θ΅ΎΙΕΉϾΓΑΘΉΖȱΘЗΑȱΎΏφŗ
(Σύλλογος
Φίλων Ἑλληνοφώνων τοῦ Ἐξωτερικοῦ) καὶ
ΕΝΑȎ
ȱǻΗΗǯȱϵǰȱΘȱΘΓϿΖȱσΛΉȱΎΏΕΝΌϛǰȱ
Παπασαραντόπουλο Ἰωάννη, πρόεδρο τοῦ συλλόΈΏǯȱΘΓІȱΏ΅ΓІǼǯȱ
ͣΔΝΖȱΈ΅ΎΕϾΗΗΉȱϳȱΌΉϧΓΖȱ̙ΕΙΗϱΗΘΓΐΓΖȱȍΓЁȱ·ΤΕȱΦΕΛϱΑΘΝΑȱΘІΚϱΖȱ
ǻΦΏ΅ΊΓΑΉϟ΅ǼȱπΗΘȱΘΤȱπΑΘ΅ІΌ΅ǰȱΓЁΈξȱ
ΦΕΛΓΐνΑΝΑȱΈΓΙΏΓΔΕνΔΉ΅ǰȱΦΏΏȂȱ
ΦΕΛχȱΔΑΉΙΐ΅ΘΎχȱΘΓϾΘУȱΐΣΏΗΘ΅ȱ
ΔΏΉΓΑΉΎΘΓІΗ΅ǰȱΘЗȱΘϲȱΔΏνΓΑȱΘЗΑȱΔϱΑΝΑȱΎ΅ϠȱΘϛΖȱЀΔξΕȱ
ЀΐЗΑȱΦΔΓΈνΛΉΗΌ΅ȱΚΕΓΑΘϟΈΓΖǰȱΓЁȱΘΤΖȱΘΐΤΖȱΔΏΉϟΓΙΖȱΊΘΉϧΑȎŘǯȱ̓ΣΑΘΉΖȱΓϡȱΔΗΘΓϠȱΎ΅ΏΓІΑΘ΅ȱΑΤȱΚΕΓΑΘϟΊΓΙΑȱЀΔξΕȱ
ΘΓІȱΗЏΐ΅ΘΓΖȱΘϛΖȱ̳ΎΎΏΗϟ΅Ζǯȱȍ̖΅ІΘ΅ȱΈνȱΐΓȱΔΣΑΘ΅ȱπΎΉϧΑ΅ȱ
ΉϥΕΘ΅ǰȱϣΑ΅ȱρΎ΅ΗΘΓΖȱΎ΅ϠȱΘЗΑȱΦΕΛΓΐνΑΝΑȱΑφΚϙǰȱϣΑ΅ȱΐΣΌΝΐΉΑȱϵΘȱΗЗΐ΅ȱπΗΐξΑȱΧΔ΅ΑΘΉΖȱρΑǰȱΘΓΗ΅ϾΘΑȱσΛΓΑΘΉΖȱ
γου «Ὀνήσιμος». Ὁ κ. Βέννης ἀναφέρθηκε στὰ πολΔΕϲΖȱΦΏΏφΏΓΙΖȱΈ΅ΚΓΕΤΑǰȱϵΗΑȱΐνΏȱΔΕϲΖȱΐνΏȱΎ΅Ϡȱΐχȱ
λαπλὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει ὁ σωφροΘϲȱΔκΑȱπΔϠȱΘΓϿΖȱϡΉΕν΅ΖȱΕϟΔΘΝΐΉΑǰȱΦΏΏΤȱΎ΅Ϡȱ΅ЁΘΓϟȱǻΓϡȱϥΈνισμὸς στὴν χώρα μας, κυρίως ἐξ αἰτίας τῆς ἀπουσίας
ΓȱΓϡȱΎΏΕΎΓϟǼǰȱГΗΔΉΕȱΎΓΑΓІȱΗЏΐ΅ΘΓΖǰȱΘϛΖȱ̳ΎΎΏΗϟ΅Ζȱ
μέτρων πρόληψης γιὰ τὴν καταστολὴ τῆς παρανομίας
ř
ΥΔΣΗΖȱΓЂΘΝȱΚΕΓΑΘϟΊΝΐΉΑȎ
ǯȱ̕ΘχΑȱΗΙΐΐΉΘΓΛχȱ΅ЁΘχȱΈκαὶ τῆς ἠθικῆς διαφθορᾶς τῶν
ἀρχῶν, ἐνῷ ὁ κ. Παπα΅ΆΏνΔΉȱϳȱ̙ΕΙΗϱΗΘΓΐΓΖȱΘχΑȱΦΗΚΣΏΉ΅ȱΎ΅ϠȱΘχΑȱπ··ϾΗȱ
σαραντόπουλος παρουσίασε μὲ συντομία τὸ ἔργο τοῦ
ΘϛΖȱϳΐ΅ΏϛΖȱπΒΉΏϟΒΉΝΖȱΘΓІȱπΎΎΏΗ΅ΗΘΎΓІȱΆϟΓΙǯȱ
συλλόγου του, ἀναφερόμενος κυρίως στὴν δυσκολία
τῆς̖χΑȱΐΉ·ϟΗΘΖȱΗΐ΅Ηϟ΅Ζȱ·ΤȱΘϲΑȱπΎΎΏΗ΅ΗΘΎϲȱΆϟΓȱ
πολλαπλῆς ἀποκαταστάσεως τῶν ἀποφυλακιΦΕΛχȱΘϛΖȱΗΙΐΐΉΘΓΛϛΖȱΘЗΑȱΔΗΘЗΑȱΗΘχΑȱΈ΅ΐϱΕΚΝΗȱ
σθέντων, λόγῳ καὶ τῶν κοινωνικῶν προκαταλήψεων
ΘΓІȱπΎΎΏΗ΅ΗΘΎΓІȱΆϟΓΙȱΎ΅ΌνΕΝΗ΅ΑȱΓϡȱϥΈΓȱΓϡȱ̝ΔϱΗΘΓἀλλὰ καὶ τῆς συνεχιζόμενης οἰκονομικῆς κρίσεως.
ΏΓǰȱΓϡȱϳΔΓϧΓȱȍΘΓϿΖȱΦΕΛΓΐνΑΓΙΖȱΎΓΑΝΑΓϿΖȱΘϛΖȱ·ΑЏΐΖȱ
πΏΣΐΆ΅Α΅Αǯȱ̍΅Ϡȱ·ΤΕȱϵΘΉȱΘΓϿΖȱοΔΘΤȱπΛΉΕΓΘϱΑΓΙΑǰȱΘЗȱ
Τὴν Κυριακὴ 17 Φεβρουαρίου στὶς 11 τὸ πρωῒ
ΈφΐУȱΔΕϱΘΉΕΓΑȱπΎΓΑЏΗ΅ΑΘΓȱǻΗΘϲΑȱΏ΅ϲȱΔΕЗΘ΅ȱΦΑ΅ΎΓϟπραγματοποιήθηκε Κοπὴ Βασιλόπιττας στὴν αἴθουΎΝΗ΅ΑǼǯȱ̍΅ϠȱϵΘΉȱΘϲΑȱ̏΅ΘΌϟ΅Αȱϳȱ̓νΘΕΓΖǰȱΘΓϧΖȱΔ΅ΕΓІΗΑȱ
σα τοῦ ἐνοριακοῦ κέντρου Κοιμήσεως Θεοτόκου στὸ
Μενίδι.
Τὴν ἐκδήλωση πλαισίωσε ἡ ὑπέροχη χορωδία
ŗȱ
ȱ̄ЁΘϱΌǯȱ
τῶνŘȱ Ἐπάλξεων
μὲ ὄμορφα παραδοσιακὰ
ȱ̈ϢΖȱ̓ΕΣΒǯȱ̝ΔΓΗΘǯȱ͟ΐΏǯȱŗŚǯȱŘǯȱǯ
ǯȱŜŖǰȱŗŗśǯȱκαὶ ἔντεχνα
řȱ
ȱ̈ϢΖȱ̖ϟΘΓΑȱ͟ΐΏǯȱŘǯŘǯȱǯ
ǯȱŜŘǰȱŜŝŘǯ
ἄσματα.
Τὴν πίτα εὐλόγησε
ὁ π. Γεώργιος, ἐφημέριος
τῆς ἐνορίας, σχετικῶς δὲ ὡμίλησε ὁ ὑπεύθυνος τῶν

̍Ώ΅Μϟ·ΉΏΓ

κλαψίγελο

̽ȱΘΕϱϞΎ΅ȱΩΖȱΉϨΑȂȱΎ΅ΏΤ

Ἀκούνητα καὶ πεθερὲς

Ἐκδημίες εἰς Κύριον
̇Ε΅ΗΘΕϱΘΘΉΖ
̕ΘϠΖȱŗȱ̕ΉΔΘΉΐΆΕϟΓΙȱΔΕ΅·ΐ΅ΘΓΔΓφΌΎΉȱψȱΔΕЏΘȱΗΙTασία Μπαμπίλη
ΑΣΑΘΗȱΘЗΑȱΐΉΏЗΑȱΎ΅ϠȱΚϟΏΝΑȱΘЗΑȱ̳ΔΣΏΒΉΝΑȱЂΗΘΉΕ΅ȱ
(1933-2013)
ΦΔϲȱΘϲȱΎ΅ΏΓΎ΅ϟΕȱΐξȱΎΉΕΣΗΐ΅Θ΅ȱΘЗΑȱοΓΕΘ΅ΊϱΑΘΝΑǯȱ̕ΘϠΖȱ
Ἡ Τασία (Ἀναστασία) ΜπαμπίŞȱ̕ΉΔΘΉΐΆΕϟΓΙȱΔΕ΅·ΐ΅ΘΓΔΓφΌΎΉȱΗΘχΑȱΎΉΑΘΕΎχȱ΅ϥΌΓΙλη γεννήθηκε στὶς 10 Μαρτίου τοῦ
Η΅ȱΘЗΑȱ̳ΔΣΏΒΉΝΑǰȱ̉φΑΝΑΓΖȱřǰȱ͟ΐϱΑΓ΅ȱϳΐΏϟ΅ȱΦΔϲȱΘχΑȱ
1933 σὲ ἰδιόκτητη κατοικία στὴν
πΎΔ΅ΈΉΙΘΎϲȱΎǯȱ̕ǯȱ̏ΔΉΎΕϛǰȱΐξȱΌνΐ΅Ǳȱȍ̕ΐϾΕΑǱȱşŖȱΛΕϱΑ΅ȱ
Πάτρα. Ὁ πατέρας της Βασίλειος
ΐΑϛΐΉΖȱΎ΅ϠȱΉЁΌϾΑΉΖȎǯȱ̽ȱΎǯȱ̏ΔΉΎΕϛȱΗΘχΑȱΗϾΑΘΓΐȱΦΏΏΤȱ
Τζούδας μετανάστευσε πολὺ νέος
ΔΉΕΉΎΘΎχȱϳΐΏϟ΅ȱΘΖȱΦΑνΏΙΗΉȱΘΤȱϡΗΘΓΕΎΤȱ·Ή·ΓΑϱΘ΅ȱΎ΅Ϡȱ
στὴν Ἀμερική, ὅπου ἐργάστηκε
ΘϠΖȱΆ΅ΕξΖȱΔΓΏΘΎξΖȱΉЁΌϾΑΉΖȱΔΓϿȱБΈφ·Η΅ΑȱΗΘχΑȱΘΕ΅·Ύχȱ
σκληρὰ διαφυλάσσοντας τὴν πίστη
ΐΎΕ΅Η΅ΘΎχȱΎ΅Θ΅ΗΘΕΓΚχȱΎ΅ϠȱΗΘΤȱ̕ΉΔΘΉΐΆΕ΅ΑΤȱΘΓІȱŗşśśǰȱ
τῶν πατέρων του καὶ τὴν ἀρετή του. Ἐπέστρεψε στὴν γεΔΓϿȱΗΛΉΈϲΑȱБΏΓΎΏφΕΝΗ΅ΑȱΘϲȱΎ΅ΎϲȱΔΓϿȱΔΕΓ·φΌΎΉǯȱ̕ΘϠΖȱ
νέτειρά του τὸ 1925 ἔχοντας δημιουργήσει ἀρκετὰ μεγάλη
ŗśȱ̕ΉΔΘΉΐΆΕϟΓΙȱϳΐΏϟ΅ȱΗΛΉΘΎΤȱΐξȱΘϲΑȱ̕Θ΅ΙΕϲȱΎ΅ϠȱΘχΑȱΗπεριουσία. Παντρεύθηκε τὴν Ἀθανασία Ξυλόκοτα καὶ
ΐ΅Ηϟ΅ȱ̖ΓΙȱ·ΤȱΘχΑȱΊΝχȱΎ΅ϠȱΔΓΏΘΉϟ΅ȱΘΓІȱ̙ΕΗΘ΅ΑΓІȱΔΕ΅·ἀπέκτησαν συνολικὰ ἕξη παιδιά. Ἡ Τασία ἦταν τὸ πέμπτο
ΐ΅ΘΓΔΓϟΗΉȱϳȱΌΉΓΏϱ·ΓΖȱΎǯȱ̅ǯȱ̖ΗΓϾΔΕ΅Ζǯ
στὴ σειρὰ κορίτσι ποὺ γεννήθηκε. Στὴ διάρκεια τῆς Κα̖χΑȱ̍ΙΕ΅ΎχȱŘřȱ̕ΉΔΘΉΐΆΕϟΓΙȱΗΘϠΖȱŝȱΐǯΐǯȱΔΕ΅·ΐ΅ΘΓΔΓτοχῆς
καὶ κατὰ τὴν ἐποχὴ τῶν βομβαρδισμῶν στὴν Πάτρα,
φΌΎΉȱΗΘϲΑȱϥΈΓȱΛЗΕΓȱϳȱ̞·΅ΗΐϲΖȱπΔϠȱΘϜȱπΑΣΕΒΉȱΘΓІȱΑνΓΙȱ
οἱ Ἰταλοὶ κατέσχεσαν τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς περιουσίας
πΎΎΏΗ΅ΗΘΎΓІȱΎ΅ϠȱΦΎ΅Έΐ΅ϞΎΓІȱσΘΓΙΖǯȱ̖χΑȱπΎΈφΏΝΗȱ
τους χωρὶς νὰ τοὺς ἀποζημιώσουν ποτέ. Ἡ Τασία ἔφυγε μὲ
ΒΉΎϟΑΗΉȱϳȱΔΕΝΘΓΜΣΏΘΖȱΎǯȱ̍ΙΕΣΎΓΖȱ̎ΏϱΔΓΙΏΓΖǰȱΗΙΑΓτὴν οἰκογένειά της καὶ ἔμειναν στὸ χωριὸ Μάνεσι ΚαλαΈΉΙϱΐΉΑΓΖȱΦΔϲȱΎΏΐΣΎΓȱΘϛΖȱΛΓΕΝΈϟ΅ΖȱΘΓΙǰȱΐξȱΗΛΉΘΎΓϿΖȱ
βρύτων στὸ πατρικὸ σπίτι τοῦ πατέρα της ἀπὸ τὸ 1940 ὥς
Μ΅ΏΐΓϾΖǯȱ̕ΘχΑȱΗΙΑνΛΉ΅ȱΘϲΑȱ̞·΅ΗΐϲȱπΘνΏΉΗΉȱϳȱΔǯȱ̙ΕϾτὸ 1945. Ἐκεῖ, μικρὸ παιδάκι γεμᾶτο ἀγάπη γιὰ τὴν πατρίδα
Η΅ΑΌΓΖȱ̓΅Δ΅ΔΓΗΘϱΏΓΙǰȱπΚΐνΕΓΖȱΘΓІȱ͒ǯ̐ǯȱ̞·ǯȱ̆ΉΝΕ·ϟΓΙȱ
ἔγινε «ἀητόπουλο», ὅπως ὀνομάζονταν τὰ παιδιὰ ποὺ βοη̙΅Ώ΅ΑΈΕϟΓΙǰȱΦ·΅ΔΘϲΖȱΚϟΏΓΖȱΎ΅ϠȱΗΙΑΉΕ·ΣΘΖȱΘЗΑȱ̳ΔΣΏθοῦσαν στὴν Ἀντίσταση.
ΒΉΝΑǰȱΔΏ΅ΗΓϾΐΉΑΓΖȱΦΔϲȱΘχΑȱΛΓΕΝΈϟ΅ȱΘΓІȱΎǯȱ̎ΏϱΔΓΙΏΓΙǯȱ
Στὸ Μάνεσι, ἐπίσης, γνώρισε καὶ τὸν μετέπειτα σύζυγό
της̏ΉΘΤȱΘϲȱΔνΕ΅ΖȱΘϛΖȱΘΉΏΉΘϛΖȱБΐϟΏΗΉȱϳȱЀΔΉϾΌΙΑΓΖȱΘЗΑȱ
Γεώργιο Μπαμπίλη. Παντρεύτηκαν στὶς 25 Μαρτίου
̳ΔΣΏΒΉΝΑȱΎǯȱ̅ǯȱ̖ΗΓϾΔΕ΅ΖǰȱΐξȱΌνΐ΅Ǳȱȍ̆ΤȱΐΤȱΐΉΘΓΛΎχȱ
τοῦ 1962 καὶ ἀπέκτησαν ἕξη παιδιά. Λόγῳ τῆς ἰδιότητος
Ύ΅ϠȱΎΓΑΝΑΎχȱΔΓΏΘΉϟ΅ȎǰȱΦΚΓΕΐЏΐΉΑΓΖȱΦΔϲȱΘϲȱ̈Ё΅··ντοῦ συζύγου της ὡς δημοσίου ὑπαλλήλου, πέρασαν ἀπό
ΏΓȱΘϛΖȱψΐνΕ΅Ζȱ·ΤȱΘχΑȱΎΏφΗȱΘЗΑȱΐ΅ΌΘЗΑȱΘΓІȱ̍ΙΕϟΓΙȱ
Πάτρα καὶ Ναύπακτο πρὶν ἐγκατασταθοῦν τελικὰ στὴν
ǻ̎ΓΙΎǯȱΉȂǰȱŗȬŗŗǼǯȱ͟ȱΎǯȱ̖ΗΓϾΔΕ΅ΖȱΗΘχΑȱΐΉΗΘχȱΑΓΐΣΘΝΑȱϳΐἈθήνα. Μέχρι τὸ 1982, καὶ καθὼς μεγάλωνε καὶ ἡ οἰκογένειά τους, ἔκαναν περίπου εἴκοσι μετακομίσεις –ὄχι μόνο
Ώϟ΅ȱΘΓΙȱπΒφ·ΗΉȱϵΘȱΐϱΑΓΑȱΓϡȱΥΔΏΓϞΎΓϠȱΎ΅ϠȱΏ΅ϞΎΓϠȱΜ΅ΕΣΈΉΖȱ
λόγῳ τοῦ μεγέθους τῆς οικογένειας, ἀλλὰ καὶ λόγῳ τῆς
ΘϛΖȱ̆ΉΑΑΗ΅ΕνΘǰȱΔΓϿȱΈξΑȱπΕ·ΣΊΓΑΘ΅ΑȱΦΘΓΐΎΤȱΦΏΏΤȱΗΙΑΉἐχθρικῆς ἀντιμετώπισης τῶν ἰδιοκτητῶν πρὸς τὶς πολύτεΘ΅ΕΎΣǰȱΌΤȱΐΔΓΕΓІΗ΅ΑȱΑΤȱΎ΅Θ΅ΗΘΓІΑȱΐνΘΓΛΓȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝκνες οἰκογένειες– μέχρι τὴν τελικὴ στὴν γειτονιὰ τῶν
ΑΓϠȱΘϱΗΓȱΘϛΖȱπΔϟ·Ή΅ΖȱϵΗΓȱΎ΅ϠȱΘϛΖȱΓЁΕΣΑ΅ΖȱΘΓІȱ̙ΕΗΘΓІȱ
Ἐξαρχείων, ὅπου καὶ μεγάλωσαν τὰ περισσότερα παιδιά
ΔΓΏΘΉϟ΅ΖǰȱΎ΅ΏЗΑΘ΅ΖȱϵΏΓΙΖȱΐ΅ΖȱΗΘΓϿΖȱΈϾΗΎΓΏΓΙΖȱΎ΅ΕΓϿΖȱ
της. Στὴν ἐνορία τοῦ Ἁγ. Βασιλείου τῆς ὁδοῦ Μετσόβου
ΔΓϿȱσΕΛΓΑΘ΅ȱΑΤȱΔΕΣΒΓΙΐΉȱΘϲȱϥΈΓǰȱΗΘϲȱΐνΘΕΓȱΘΓІȱΈΙΑ΅ΘΓІȱ
ὑπῆρξε ἐνεργὸ μέλος τοῦ φιλοπτώχου, προσφέροντας ὅ,τι
ρΎ΅ΗΘΓΖǯȱ̙΅ΕΉΘΗΐϲȱΦΔϾΌΙΑ΅ΑȱϳȱΎǯȱ̙Εǯȱ̅νΑΑΖǰȱΈΎ·ϱμποροῦσε. Ἐπίσης ὑπῆρξε καὶ αἱμοδότρια, παρακινῶντας
ΕΓΖǰȱΎ΅ϠȱΩΏΏΓȱπΔϟΗΐΓȱΔΕΓΗΎΉΎΏΐνΑΓǯȱ̖χΑȱπΎΈφΏΝΗȱ
καὶ τὰ παιδιά της νὰ γίνουν καὶ οἱ ἴδιοι αἱμοδότες.
σΎΏΉΗΉȱψȱΛΓΕΝΈϟ΅ȱΘЗΑȱ̳ΔΣΏΒΉΝΑǰȱψȱϳΔΓϟ΅ȱΐξȱΘΤȱΦΑ΅ΑΉΠαρ’ ὅλη τὴν μεγάλη οἰκογένειά της καὶ τὶς ὑποχρεώΝΐνΑ΅ȱΘΕ΅·ΓϾΈ΅ȱΘΖȱЀΔϲȱΘχΑȱΈΉϾΌΙΑΗȱΘϛΖȱΎǯȱ̇φΐΘΕ΅Ζȱ
σεις
της πρὸς αὐτήν, δὲν ἔπαυσε ποτὲ νὰ ἔχει κοινωνικὲς
̏ΔΓΊκǰȱσΈΝΗΉȱΐΤȱΑϱΘ΅ȱΊΉΗΘ΅ΗκΖȱΦΏΏΤȱΎ΅ϠȱΦ·ΝΑΗΘΎϱκαὶ
πολιτικὲς
ἀνησυχίες καὶ ἔντονο τὸ αἴσθημα τοῦ δικαίου
ΘΘ΅ΖȱΗΘϲȱΔΕϱ·Ε΅ΐΐ΅ǯȱ̝ΎΓΏΓϾΌΗ΅ΑȱΎΉΕΣΗΐ΅Θ΅ǰȱΦΑΘ΅Ώκαὶ τῆς δημοκρατίας. Ἔζησε ἀπὸ πολὺ κοντὰ τὰ γεγονότα
ΏΣΛΌΎ΅ΑȱΦΔϱΜΉΖȱΎ΅ϠȱϵΏΓȱΦΑ΅ΛЏΕΗ΅ΑȱΐξȱΘχΑȱΔΉΔΓϟτοῦ Πολυτεχνείου δείχνοντας μὲ ὅποιον τρόπο μποροῦσε
ΌΗȱϵΘȱΐϱΑΓΑȱΐξȱπΑΘ΅ΘΎϱΘΉΕȱΈΓΙΏΉΤȱΎ΅ϠȱΐΉ·΅ΏϾΘΉτὰ φιλελεύθερα καὶ δημοκρατικά της αἰσθήματα. Ζῶντας
ΕȱΗΙΑΉΕ·΅Ηϟ΅ȱΌΤȱΔΕΓΓΈΉϾΗΉȱΘϲȱΎΓΑϲȱσΕ·ΓȱΔΕϲΖȱΈϱΒ΅Αȱ
στὸ κέντρο γνώρισε καὶ συνδέθηκε στενότατα μὲ τὴν
̋ΉΓІȱΎ΅ϠȱВΚνΏΉ΅ȱΘЗΑȱΦΑΌΕЏΔΝΑȱ̖ΓΙǯȱ
Ε.Χ.Ε., συμμετέχοντας σὲ ἐκδηλώσεις καὶ ἐκδρομὲς μαζὶ μὲ
ὅλη τὴν οἰκογένειά της. Ὑπῆρξε ἀκόμα καὶ ὑποψήφια βουλευτὴς μὲ τὴν Ε.Χ.Ε τὸ 1977 στὸ Ὑπόλοιπο Ἀττικῆς.
Ὑπῆρξε στήριγμα καὶ ἔμπνευση γιὰ τὰ παιδιά της ποὺ
την συμβουλεύονταν καὶ τὴν ἐμπιστεύονταν σὲ κάθε δύσκολη στιγμὴ τῆς ζωῆς τους. Ἡ ἀγωνία καὶ οἱ προσευχές
της τὰ στήριζαν πρὶν ἀκόμα τὰ γεννήσει ἕως καὶ τὶς τελευταῖές της στιγμές. Εἰδικὰ τὰ τελευταῖα χρόνια ποὺ οἱ
συνθῆκες στὴν κοινωνία εἶχαν δυσκολεύσει πολύ, ἦταν
πάντα δίπλα σὲ ὅλους βοηθῶντας τὸ καθένα τους μὲ ὅποιον τρόπο μποροῦσε.
Τὰ παιδιά της εἶναι ὅλα παντρεμένα καὶ ἡ Τασία καὶ ὁ
̕ΘϠΖȱŘşȱ̕ΉΔΘΉΐΆΕϟΓΙȱΗΘϲΑȱϥΈΓȱΛЗΕΓȱψȱΜΙΛΓΏϱ·ΓΖȱΎǯȱ
Γιῶργος
εὐτύχησαν νὰ δοῦν δώδεκα ἐγγόνια καὶ ἕνα δι̝ΗΐϟΑ΅ȱ̖ΗΣΐΓΙȱσΎ΅ΑΉȱϳΐΏϟ΅ȱΐξȱΌνΐ΅Ǳȱȍ̖ϲȱΩ·ΛΓΖǱȱ΅ϥΘ΅ȱ
σέγγονο (4 χρόνων). Τὸ τέταρτο κατὰ σειρὰ ἀπὸ τὰ παιδιά
Ύ΅ϠȱΦΑΘΐΉΘЏΔΗȎǯȱ̽ȱΎǯȱ̖ΗΣΐΓΙȱΐξȱπΔΗΘΐΓΑΎϲȱΘΕϱΔΓȱ
της, ὁ Βασίλης, ἔχει ἀναλάβει μαζὶ μὲ τὴν σύζυγό του ΔήΎ΅ΘνΈΉΒΉȱϵΘȱψȱΎϾΕ΅ȱΔ·χȱΘΓІȱΩ·ΛΓΙΖȱΉϨΑ΅ȱψȱΦΑ΅ΗΚΣμητρα τὴν χορῳδία τῶν Ἐπάλξεων.
ΏΉ΅ȱΘΓІȱΦΑΌΕЏΔΓΙȱΎ΅ϠȱψȱΗΙΑΉΛχΖȱΔϟΉΗȱΦΔϲȱΘχΑȱΔΕΓΗΔΣὍλως ὅμως ἀπροσδοκήτως προσεβλήθη στὰ τέλη τοῦ
ΌΉ΅ȱΎ΅ΏϾΜΉΝΖȱΘЗΑȱπΔϟΔΏ΅ΗΘΝΑȱΦΑ΅·ΎЗΑǰȱπΑЗȱΘϲȱ·νΐ2012 ἀπὸ τὴν ἐπάρατο νόσο ἡ ὁποία καὶ τὴν κατέβαλε. Ἔτσι
Ηΐ΅ȱΘϛΖȱΜΙΛϛΖȱΐξȱΘχΑȱΔ΅ΕΓΙΗϟ΅ȱΘΓІȱ̋ΉΓІȱΔΏΕЏΑΉȱΘΤȱ
τὴν Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου παρέδωσε στὸν Κύριο τὴν γεΎΉΑΤȱΎ΅ϠȱΦΔΓΆΣΏΏΉȱΘϲȱΩ·ΛΓΖǯ
μάτη ἀπό πίστη, ἐλπίδα καὶ ἀγάπη ψυχή της. Οἱ Ἐπάλξεις
̏Δ΅ΐΔϟΏΖȱ̅΅ΗϟΏΖ
μὲ εὐγνωμοσύνη θὰ τὴν ἐνθυμοῦνται
καὶ θὰ εὔχονται πάντοτε ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς της καὶ ὑπὲρ ἐνδυναμώσεως τοῦ εὐγενικοῦ
συζύγου της καὶ τῶν ἐκλεκτῶν ἀπογό̖ΕϱΔΓΖȱ̇ΕΣΗΉΝΖȱ
νων της.
̕ΙΑνΛΉ΅ȱΦΔϲȱΘχȱΗΉΏǯȱř

-ȭ̖ϟȱΎΣΑΉΖǰȱΎΙΕΤȱ̏φΘΕ΅Α΅ǲȱ̓ЗΖȱΔκΖȱΐξȱΘΤȱπ··ϱΤ΄ ἀκούσατε τὰ νιὰ μέτρα κυρ-γειτόνισσες;
- Τί γίνηκε, πάλι, κυρὰ Ἀλίκη; Πέ μας, τί καινούργιο
Α΅ȱΗΓΙǲȱ̕ξȱΘΕΉΏΏ΅ϟΑΓΙΑȱΦΎϱΐ΅ȱΐξȱΘϠΖȱΚ΅Η΅ΕϟΉΖȱΘΓΙΖǲȱ
σκαρφίστηκαν,
γιὰ νὰ μᾶς ἀποτελειώσουν; Ἄχ! Καηȭ̡ǰȱϷΛȱΔΣǰȱΎΙΕΤȱ̆ЏΕ·΅Α΅ǯȱ̓κΑΉȱΓϡȱΚ΅Η΅ΕϟΉΖǰȱ
μέν΄
πατρίδα μας!
ΔΣΉȱΘΤȱΔ΅ϟΈΉΐ΅ǯȱ̡ΖȱΉϨΑȂȱΎ΅ΏΤȱψȱΘΕϱϞΎ΅ǯȱ
-ȭ̖ȱΏνΖǰȱΎΙΕΤȱ̏φΘΕ΅Α΅ǲȱ̍ΣΑΉȱΎΣΘȱΎ΅ΏϲȱψȱΘΕϱϞΎ΅ǲȱ
Τί νὰ σᾶς πῶ, γναῖκες καὶ τί νὰ μὴ σᾶς πῶ; Μπαίνουν
νιὰ μέτρα γιὰ τὰ ἀκούνητα. Μιλᾶν γιὰ τριπλὸ
̄ЁΘχȱϵΏΓȱΊΘΣΉȱΎȱϵΏΓȱΐκΖȱΘΤȱΔ΅ϟΕΑΉǯȱ
χτύπημα
γιὰ τοὺς διοκτῆτες ἀκουνήτων. Βάζουν στὸ
ȭ̡ΐȱΈξȱΘΤȱΏξΖȱΎ΅ΏΣǰȱΎΙΕΤȱ̆ЏΕ·΅Α΅ǯȱ̝ΔȂȱΘχΑȱГΕ΅ȱ
ΈϟΊΓΙΑȱΘΑȱϟΈ΅ȱ΅ΐ΅ΘϱΆΕΉΎΘȱΗΘ΅ΙΕΓ΅Α΅ΗΘΣΗΐȱΔΓΕΉϟ΅ȱ
χέρι
ἀκόμη καὶ τὰ ἔρμα τὰ μικροχωραφάκια. Ἄστε,
ΔΓϿȱώΕΌȂȱψȱΘΕϱϞΎ΅ȱΗΘχΑȱ̴ΏΏΣΈ΅ǰȱΘΤȱπ··ϱΑ΅ȱΐΓΙȱΚΕΓΎ΅ȱΑ΅ȱΗΛΐ΅ΘϟΊΉȱΐ΅ΊϟȱΘΓΙΖȱΣΕΕΎΘΓΙΖȱΚΏΎΓϾΖȱΈΉΗΐΓϾΖȱ
ποὺ
ξαναρχίζουν τὸ ἴδιο τροπάριο μὲ φόρους ποὺ
ΑϟΐΉΜ΅Αǯȱ̇ξΑȱΘΕЏΉȱΘϲȱΚ΅ϟȱΘΓΙȱϳȱ̐ΎΓΏΣΎΖǲȱ̋ΤȱΘϲȱΔЗȱ
Ύ΅ȱΐΎΕΓϾΖȱΔΙΕφΑΉΖȱΈΕΣΗΉΝΖǯȱ
Ἀντωνόπουλος Γεώργιος
20Є
π. Μπράβος Ἀθανάσιος
10Є
π. Παναγιώτης Βασιλείου
15Є
“ναγκάζονται”
τάχατες νὰ βάλουν, γιὰ νὰ πάρουμε
ΗΘχΑȱΘΕϱϞΎ΅ǰȱΘΓІȱΏνΝǰȱΑΤȱΗξȱΘΐΝΕφΗϙȱΎ΅Ϡȱϳȱ̐ΎΓΏΣΎΖȱ
ŚǼȱ̐΅ȱΗΙΑΉΕ·ΣΊΉΘ΅ȱΐΉȱϱΏΓΙΖȱΘΓΙΖȱ΅·ΝΑΊϱΐΉΑΓΙΖȱ̒ΕψȱΘΗΓϾΛΘΕ΅ȱ
Καζιάνη Ἑλένη
20Є
Κανδρῆ Ἀγγελικὴ ΌΓΈϱΒΓΙΖǰȱЏΗΘΉȱΑ΅ȱΗΛΐ΅ΘΗΘΓϾΑȱΗΘΑȱ΅ΕΛφȱΓȱΗΙΑΓΎ΅20Є
Μαρία Λογιάδη
50Є
τὴ νέα δόση.
Κρασαδάκη Νικολίτσα
10Є
Παπανικολάου Ντίνος
50Є
Ἐλευθέριος Μαρινέλλης
15Є
- Καὶ μᾶς τί μᾶς μέλει, βρὲ κυρὰ Ἀλίκη, ἀφοῦ μόνο
ΎνΖȱΉΑΓΕ΅ΎνΖȱ΅·ΝΑΗΘΎνΖȱΓΐΣΈΉΖǯ
Πατάκης Ἀσημάκης
20Є
Παπακωνσταντίνου Στέλλα
10Є
Πλατσιδάκης Νικήτας
10Є
τὸ κεραμίδι πάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι̝ΕΝ·ξΖȱȱΔΕϲΖȱΘϠΖȱ̈̓̄̎̑̈̌̕
μας ὁρίζουμε. Ἄντε,
śǼȱ̐΅ȱΗΙΑΘΉΏΉϟȱΗΘȱΈΐΓΙΕ·ϟ΅ȱΉΙΕϾΘΉΕΝΑȱΘΓΔΎЏΑȱΎ΅ȱ
π. Παπαδημητράκης Δανιήλ
10Є
Εὐθυμιάδης Ἀπόστολος
15Є
Κουράκη Χρυσάνθη
50Є
καὶ τὸ ἕνα στρέμμα μ΄ ἐλίτσες πού ΄ναι στὸ χουριὸ καὶ
ΔΉΕΚΉΕΉ΅ΎЏΑȱΓΐΣΈΝΑǯ
Λιονάκη Στέλλα
15Є
Χίου Εὐγενία
30Є
Κανέλλος Κων/νος
20Є
δόξα
τῷ Θεῷ μᾶς δίνει τὸ λαδάκι τῆς χρονιᾶς.
ŜǼȱ̐΅ȱ΅·ΝΑϟΊΉΘ΅ȱ·΅ȱΘΑȱΗΙ·ΎΕϱΘΗȱΔ΅ΑΉΏΏΑϟΓΙȱ
řŖʫ
̏Δ΅ΐΔϛΖȱ̕ΔΙΕϟΈΝΑȱȱ
řŖʫ ̝ΌΑ΅ϟΓΙȱ̑΅ΑΌϟΔΔȱȱ
Σακελλαροπούλου Στέλλα
15Є
Γαβριελάτου
Ἀγγελικὴ
10Є
Ἱ.Μ. Ἁγ. Γερασίμου
- Μά, αὐτὸ σᾶς λέω, γειτόνισσες. Βάζουν χέρι σὲ
ΗΙΑΉΕ·΅ΘΎΓϾȱ΅·ΝΑΗΘΎΓϾȱΎΑφΐ΅ΘΓΖȱΝΖȱ΅Δ΅ΕΛφȱΘΓΙȱΔ΅̍΅Ώ΅ΐΣΕȱ̝Α΅ΗΘ΅Ηϟ΅ȱȱ
śŖʫ Δǯȱ̼Ώϟ΅Ζȱ̈ЁΌΙΐϱΔΓΙΏΓΖȱȱ
řŖʫ
Ἱ. Μονή Θαψανῶν
15Є
Κουτσουρίδης
40Є
Κεφαλληνίας
30Є
ὅλα.
Θὰ μᾶς κάνουν νὰ θέμε νὰ πουλήσουμε, μπὰς
Α΅ΑΌΕЏΔΑΓΙȱ΅·ЏΑ΅ȱ·΅ȱΉΕφΑȱΎ΅ȱΔΕϱΓΈΓǯȱ
Δǯȱ̙ΕϛΗΘΓΖȱ̘Ε΅·ΎϧΗΎΓΖȱ
ŗŖʫ Δǯȱ̐ΎϱΏ΅ΓΖȱ̕΅Ύ΅·ΣΑΑΖȱȱ
śŖʫΝικόλαος
Στρούμπας Παντελῆς
10Є
ΛειβαδάροςŘŖʫ
Ἀντώνιος ̈ΑΑΓΉϟΘ΅ȱϱΘȱ·΅ȱΑ΅ȱΔΕ΅·ΐ΅ΘΓΔΓΌΉϟȱΓȱΘΉΏΎϱΖȱΗΎΓ20Є
Βιργινία Χαμουδοπούλουκαὶ
γλυτώσουμε...Ἄστε, ποὺ ὅσοι ἔχουν ἀκούνητα
̅΅ΗΏΣΎȱ̅΅ΗΏΎχȱȱ
ŗŖʫ ͒ǯ̐ǯȱ̞·ǯȱ̈ϢΕφΑΖȱ̙ΕΙΗΓΆ΅ΏΣΑΘΓΙȱȱ
Ζήτη Χαρίκλεια
30Є
Ρόκας Χαράλαμπος
10Є
Κωνσταντινίδου
50Є
κινῆσαν
ΔϱΖȱΘΓΙȱ΅Α΅·ΉΑΑΘΎΓϾȱ΅ΙΘΓϾȱΎΑφΐ΅ΘΓΖǰȱΔΓΙȱΉϟΑ΅ȱȱΉΑȱ
̏ǯȱ̏Δǯȱȱκιόλας νὰ τὰ γράψουν σὲ ὅποιον βροῦν... śŖʫ ̙΅Ώ΅ΆΕΉΊΣΎȱ̄ϢΎ΅ΘΉΕϟΑȱȱ
ŘŖʫ
π. Κρητικός Γεώργιος
50Є
Μουτσίου Ἀθανασία
10Є
Γεώργιος Βυθούλκας
100Є
- Μά, τί λὲς τώρα; Ποιός ἀπ΄ αὐτούνους πού ΄χουν
ΛЏΕУȱΎ΅ȱΛΕϱΑУȱΎ΅ΘΣȱΘΓȱ΅ΑΌΕЏΔΑΓȱΆϟΝΗȱΘΖȱΎ΅ΑφΖȱ
̕Ύ΅Έκȱ̈Ё΅ΑΌϟ΅ȱȱ
ŘŖʫ
Κουτσούδη Ἀργυρώ
20Є
Μήτρου ΕὐαγγελίαΎ΅ȱΎΓΑφΖȱΘΓΙȱ̙ΕΗΘΓϾȱΔΓΏΘΉϟ΅ΖǰȱΓΚΉϟΏΓΙΐΉȱϱΏΓȱΘ΅ΙΘΓ10Є
Καψάσκη Ἀγγελικὴ
50Є
πολλὰ
θὰ γράψει σὲ μένα τὴν Ἐλπίδα τοῦ Γιώργη τοῦ
̝ΑΈΕΉϱΔΓΙΏΓΖȱ̝ΑΈΕν΅Ζȱȱ
śŖʫ ЁΛ΅ΕΗΘΓІΐΉȱΘΓϿΖȱΔ΅Ε΅ΔΣΑΝȱΦΑ΅·ΑЗΗΘΉΖȱΎ΅ϠȱΔ΅Ε΅Πανοχωρίτη
ἀκίνητο;
Στάθης Συμεών
20Є
Μιλτιάδης Φαρμάκης
20Є
Σταυρούλα Γιάντσου
10Є
ΛΕϱΑΝΖȱΐΉȱΘΑȱΘφΕΗȱΘΝΑȱΔ΅Ε΅ΔΣΑΝȱ΅Δ΅Ε΅ΘφΘΝΑȱΓΕ̅Ε·Αϟ΅ȱ̝Α΅ΗΘΓΔΓϾΏΓΙȱȱ
ŘŖʫ Ύ΅ΏΓІΐΉȱΎ΅ϠȱΘΓϿΖȱΏΓΔΓϿΖȱϵΔΝΖȱπΑΗΛϾΗΓΙΑȱΐξȱΎΣΌΉȱ
- Κάτσε καλά, κυρὰ Γιώργαινα, γιατὶ θὰ σοῦ γράψει
Καντζάβελου Πετρούλα
150Є
Κολόκα Αἰκατερίνη·΅ΑΝΘΎЏΑȱΆΐΣΘΝΑȱΑ΅ȱ΅·ΝΑΊϱΐ΅ΗΘΉȱΗΙΑΉΛЏΖȱ·΅ȱΘΑȱ
30Є
Παραδέλλη Στέλλα
50Є
̅νΑΑΖȱ̙ΕϛΗΘΓΖȱȱ
ŘŖʫ ΘΕϱΔΓȱΘϲȱσΕ·ΓȱΘЗΑȱ̳ΔΣΏΒΉΝΑǰȱΈϱΘȱψȱΓϟΎΓΑΓΐΎχȱΎΕϟτὰ
ἀκούνητα ἡ πεθερά σου, γιὰ νὰ σὲ τιμωρήσει! ŘŖʫ ΗȱσΛΉȱπΔΔΘЏΗΉΖȱΗΘχΑȱΈΉΒ΅·Ν·φȱΘΓΙȱΎ΅ϠȱΦΔ΅ΘΉϧΘ΅ȱ
ΔΕΓΗΝΔΎφȱΆϟΝΗȱΘΝΑȱΉΏΏΑΓΓΕΌΓΈϱΒΝΑȱΈΐΓΎΕ΅ΘΎЏΑȱ
̍΅ΘΗϟΕΖȱ̇ΐφΘΕΖȱȱ
Εὐχαριστοῦμε τοὺς ὡς ἄνω συνδρομητὲς καὶ παρακαλοῦμε καὶ τοὺς λοιποὺς
Ύ΅ȱΎΓΑΝΑΎЏΑȱΔ΅Ε΅ΈϱΗΉΝΑȱΐ΅ΎΕΣȱ΅Δϱȱ΅ΎΕϱΘΘΉΖǰȱ΅ΔΓ̍ΓΙΎκΖȱ̏΅ΑЏΏΖȱȱ
ŗŖʫ ψȱΦΕΝ·χȱϵΏΝΑǯȱ
Ἡ τσούχτρα
νὰ συμβάλουν μὲ κάθε δυνατὸ τρόπο, γιατὶ τὸ ἔργο ἀπαιτεῖ ἀγῶνες καὶ θυσίες.
ΐΐφΗΉΖȱΎ΅ȱ΅ΔΓΗΛϟΗΉΖǯ

Ἀρωγὲς γιὰ τὶς Ἐπάλξεις

