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ΜΗΝΙΑΙΑ

ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ

Φθινοπωρινὴ Συνεστίαση
Κυριακὴ 10 Νοεμβρίου καὶ ὥρα 1:30 μ.μ.,
Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος, Ὁμόνοια

ȱ πλούσιο σπιτικὸ φαȱ
Τὸ πρόγραμμα περιλαμβάνει
γητό, ἄφθονα κεράσματα καὶ παραδοσιακὸ καλλιτεȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
χνικὸ πρόγραμμα.
ȱ
ȱ
ȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ
Ἀγαπητοὶ ἀναγνῶστες, τὴν ὥρα ποὺ οἱ πολιτικοί
μας τρώγονται
γιὰȱ τὴν κουτάλα,
ἐμεῖς
ἥσυȱ
ȱ
ȱ θὰ τρῶμε
ȱ
χα τὸ ȱεὐλογημένο
ȱ φαγητόȱ μας,
ȱ θὰȱ νοιώθουμεȱ τὴν
οἰκογενειακὴ
ζεστασιὰ
τὴν συνȱ
ȱ
ȱ καὶȱ θὰ χαιρώμαστε
ȱ
ȱ
τροφικότητα
καὶ τὴν πατροπαράδοτη
κοινωνικότητα,
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
προετοιμαζόμενοι
γιὰ τὴν
ȱ
ȱ νηστείαȱ τῶνȱ Χριστουγένȱ
ȱ
νων. Ἂς μὴν λείψῃ κανείς. Σᾶς περιμένουμε ὅλους!
Εἴσοδος μὲ προσκλήσεις
στὴνȱ
ȱ
ȱ ποὺ
ȱ θὰ διατίθενται
ȱ
εἴσοδο
ȱ τῆς αἰθούσης.
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
Πληροφορίες
καὶ ȱδηλώσεις
μέχρι
ȱ
ȱ ȱ
ȱ συμμετοχῆς
ȱ
ȱ τὴνȱ
ȱ
ȱ τηλέφωνα:
ȱ
ȱ210-5230.948,
ȱ
ȱ
Παρασκευή
8/11 στὰ
6987ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
353063.
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
Οἱ δραστηριότητες
συνεχίζονται
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ αἴθουσαȱ τῶν Ἐπάλξεων,
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
Ζήνωνος
Στὴν κεντρικὴ
ȱ
ȱ
ȱ ȱγίνονται: ȱ ȱ
ȱ
3, β’ ὄροφος,
πλ.ȱὉμονοίας
ȱ ȱπαραδοσιακοὶ
ȱ
ȱ
ȱ
Κάθε Σάββατοȱ καὶȱ ὥρα 6:00 μ.μ.
χοροί, ὥρα 7:00 μ.μ. ἐπίκαιρη ὁμιλία καὶ στὶς 8:00 μ.μ.
μουσικὴ καὶ πρόβα χορωδίας.
Κάθε Κυριακὴ καὶ ὥρα 5:00 μ.μ.
ȱ πρόγραμμα γιὰ
ἄτομα μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες.
Καθημερινῶς
παρέχονται
δωρεὰν μαθήματα
ȱ
ȱ
ȱ
ἀρχαίων ἑλληνικῶν,
ξένων
γλωσσῶν,
ȱ
ȱ
ȱ ἠλεκτρονικῶνȱ
ὑπολογιστῶν,
χορῶν.
ȱ ȱμουσικῆς ȱκαὶ παραδοσιακῶν
ȱ
ȱ
ȱ
Ἐπίσης, διοργανώνονται
πολιτιστικὲς
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ καὶ ψυχαγωȱ ȱ
ȱ
ȱ ἐκδηλώσεις
ȱ
ȱκαθὼς καὶ μορφωτικὲς ἐκδρομές.
γικὲς
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Πληροφορίες: Ὀρθόδοξη
Ἐφημερίδα
«Ἐπάλξεις»,
ȱ
ȱ τηλ:
ȱ 210 5230948,
ȱ
6987 353063.
ȱ τοῦ Αἰγάλεω
Οἱ Ἐπάλξεις

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Οἱ
τῶν Ἐπάλȱ ὁμιλίες
ȱ ȱ ȱ καὶ οἱ
ȱ λοιπὲς δραστηριότητες
ȱ
ȱ
ȱ
ξεων Αἰγάλεω
συνεχίζονται
κανονικῶς στὴν αἴθουσά
ȱ
ȱ
των, Ἀναγεννήσεως
19ȱ (πλησίον Ἁγ. Σπυρίδωνος),
μὲ
ȱ
ȱ
ȱΠαράκληση
ȱ κάθε
ȱ
ȱ
ȱ
κεντρικὴ ὁμιλία
καὶ Ἱερὰ
Τρίτη
ȱ 7.00 μ.μ.
βράδυ καὶ ὥρα
ȱ
Προσεχῶς,
θὰȱ λειτουργήσῃ στὸν ἴδιο χῶρο καὶ
ȱ
δωροέκθεση ὑπὲρȱ κοινωνικῶν καὶ ἱεραποστοȱ
ȱ
ȱκαλαίσθητο
ȱ ȱ
λικῶν σκοπῶν
καὶ θὰȱ κυκλοφορήσῃ
ȱ
ἡμερολόγιο τοῦ 2014.
ȱ
ȱ
ȱ μαςȱ τοῦ Αἰγάλεωȱ
Παρακαλοῦνται
οἱ ἀναγνῶστες
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ τὶς δρα-ȱ
καὶ τῶν γύρω περιοχῶν νὰ παρακολουθοῦν
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
στηριότητες αὐτὲς πρὸς ὠφέλειά των.
Πληροφορίες: Μαγδαληνὴ Κόκορη, Ἰατρός-Θεολόγος,
στὸ τηλέφωνο: 210-59 82.573.
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

Γιορτὴ γιὰ τὰ παιδιὰ

Κυριακὴ 1 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 11 π.μ.

ȱ
ȱ
ȱ Ζήνωνοςȱ 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια
ȱ ȱ
Αἴθουσα
«Ἐπάλξεις»,
ȱ
ȱ
ȱ
Ἡ ἐκδήλωση γιὰ τὰ παιδιὰ γίνεται μὲ τὴν εὐκαιρία
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγ. Στυλιανοῦ καὶ περιλαμβάνει
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ἄσματα
μὲ θέμα ȱτὸ παιδί,
δρώμενα,
ȱ
ȱ παιδικὰ
ȱ
ȱ παραδοσιακοὺς
χοροὺς
καὶ
κεράσματα.
ȱ ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
Παρακαλοῦνται
ȱ οἱ ἀναγνῶστες μας ποὺ ἔχουν
παιδιὰ καὶ ἐφήβουςȱ νὰ
ȱ λάβουν μέρος,
ȱ γιὰ νὰȱσυνηθίȱ
ζουν τὰ νειάτα
σὲ
εὐρύτερες
οἰκογενειακὲς
χαρὲς καὶ
ȱ
ȱ
σὲ δημιουργικὲς ἀπασχολήσεις.
Εἴσοδος ἐλεύθερη γιὰ ὅλους, μικροὺς καὶ μεγάλους..

Πληροφορίες: Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις»

ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ȱ
ȱ ὅ, τι μποροῦμε
ȱ
Ἂς κάνωμε
ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ολλὲς φορές, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες, πάȱ ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ρα πολλὲς φορὲς οἱ Ἐπάλξεις ἔχουν ἀπευθύȱ
ȱ
ȱ
νει πρὸς ὅλους τὸ μήνυμα: «Συνεργασθῆτε καὶ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ἀγωνισθῆτε». Ἀσφαλῶς, τὸ μήνυμα αὐτὸ δὲν εἶναι τῶν
ȱ
ȱ ȱ
Ἐπάλξεων. Εἶναι τοῦȱ ἀρχηγοῦ
ȱ
τῆς πίστεώς μας ȱ καὶ Σω τῆρος
ȱ
Ἰησοῦ
Χριστοῦ:
«ἵνα πάντες
ἕν
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ὦσιν», ἀποτελεῖ
δὲ
τὸ
διαχρονικὸ
ȱ
ȱ
ȱ
μήνυμα ὅλων
ȱ τῶν
ȱ
ȱ ἀγωνιστῶν
ȱ
Ὅσες
φορὲς οἱ
προγόνων μας.
ȱ
ȱ
πρόγονοί
μας τὸ ȱ ἐβίωναν,
εἶχαν
ȱ
ȱ
ἐπιτυχίες,
πάντοτε
ȱ
ȱ
ȱκαὶ σὲ περίοȱ
δο ȱπολέμου
καὶ
ȱ
ȱ σὲ περίοδο
ȱ ȱ εἰρήνης, ὅπως
ȱ τὸȱ 1912-13 καὶ τὸ 1940.
Ἀντιθέτως,
ὅσες ȱφορὲς ȱδὲν τὸ τηȱ
ροῦσαν εἶχαν ȱκαταστροφή,ȱ ὅπως τὸ 1204, τὸ 1453, τὸ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
1922, ȱτὸ 1974.
ȱ Παρόλον,ȱ ὅμως,
ȱ ὅτι ἡ ἀλήθεια
ȱ
αὐτὴ εἶναι παραȱ
ȱ
ȱ τούτοις δυσκολευόμαστε
σχεδὸνȱ ἀπ’ ὅλους,
ἐν
δεκτὴ
ȱ
ȱ
ȱκαὶ νὰ ἑνωθοῦμε γιὰ κοινοὺς
νὰ ȱσυνεργαστοῦμε
ȱ
ȱ γιὰ τὴνȱ κοινὴ σωτηρία.
ȱ ȱ Καὶ ὅσοι
ȱ
ȱμὲν δὲν
ȱ θέ-ȱ
ἀγῶνες
λουν νὰ ἐργαστοῦν γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν κοινῶν
προβλημάτων, γιατὶ ἔχουν συμφέρον νὰ μὴν θέλουν,

Π
ȱ

ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ἡ στάση των εἶναι κατανοητή. Παράδοξη ὅμως εἶναι ἡ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
στάση τῶν ἀνθρώπων ποὺ πονοῦν γιὰ τὸ κατάντημα
ȱ
ȱ
ȱ
τοῦ τόπου, στενοχωροῦνται γιὰ τὶς ῥαγδαῖες καταȱ
ȱ
στρεπτικὲς ἐξελίξεις καὶ θέλουν τὸ καλύτερο, ἀλλὰ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
δὲν
τὸ τολμοῦν.
Προβάλλουν,
ȱ
ȱ
ȱ
μάλιστα,
ὡς ἐπιχείρημα
ὅτι, ἐφό-ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
σον
ὅλες
οἱ
θέσεις–κλειδιὰ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ τῆςȱ
πολιτικῆς,
κοινωνικῆς,
οἰκονοȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
μικῆςȱ καὶ ȱμορφωτικῆς
ȱ ζωῆς,ȱ ὄχιȱ
καὶ
μόνον τοῦ
ȱ τόπου μας
ȱ ἀλλὰ
ȱ
ȱ ȱ
παγκοσμίως,
σὲ ἀσυȱ
ȱ ἀνήκουν
ȱ
καὶȱ
νείδητους καιροσκόπους
ȱ
ȱ
ȱ
κερδοσκόȱ ἰσχυροὺς ȱἀδηφάγους
ȱ
ȱ ȱ
πους,
νὰ κάνουν
οἱȱ
ȱ τίȱ μποροῦν
ȱ
ȱ
ἄνθρωποι;
ȱ καλοπροαίρετοι
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
Αὐτό, κατ’ ἀρχάς, εἶναι
Ἀκόμη
ȱ
ȱἀληθές.
ȱ
ȱ καὶ
ȱ ἐὰν οἱȱ
ȱ
ȱ 8-10%) ἑνωȱ ȱ
ἐκκλησιαζόμενοι στὴνȱ Ἑλλάδαȱ (περίπου
ȱ ȱ μειοψηφία
ȱ
θοῦμε, πάλι θὰ ἀποτελοῦμεȱ ἰσχνὴ
καὶ θὰȱ
ȱ ȱ μέσα καὶȱ ἰσχυροὺς
εἴμαστε καταδικασμένοι χωρὶς
συμμάχους σὲ πλήρη ἀποτυχία. Μήπως, ὅμως, χρησιμοποιοῦμε τὸ γεγονὸς αὐτό, γιὰ νὰ καλύψωμε
ȱ τὴν
ȱ
ȱ
συνέχεια στή σελ. 2

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ
ȱ
ȱ πρὸς
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Ἔκκλησις
τοὺς
ἐκκλησιαστικοὺς
ποιμένας
ȱ ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱΜὲ τὴν παροῦσαν
ȱ
ȱπροαγόμεθα
ȱ ȱ
ȱ τὸ μὲν νὰ
ȱ ἐκφράȱ
σωμεν ὑμῖν υἱϊκῶς
τὸνȱ προσήκοντα
τὸȱ δὲȱ
ȱ
ȱ
ȱ σεβασμόν,
ȱ
νὰ παρακαλέσωμεν
ὑμᾶς, ὅπως
μεριμνήσητε
ἐντο-ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱπροσηκούσης
ȱ
ȱ διακρίσεως
ȱ ȱ
ȱ εἰς τὴν
νώτερον
μετὰ τῆς
ȱ ȱ
ȱ τῶν κοινωνικῶν,
ȱ ȱ
ȱοἰκονομικῶν
ȱ
ȱ
ȱ πο-ȱ
ἀντιμετώπισιν
καὶ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
λιτικῶν
προβλημάτων
τῆς χώραςȱ τῆςȱ τόσον τεταλαι-ȱ
ȱ ἐκ
ȱ τῆς ἀλογίστου
ȱ
ȱ τακτικῆς πολιτῶν
ȱ
πωρημένης
τεȱ καὶȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
πολιτικῶν.
ȱ
ȱ ȱτυγχάνει
ȱ
ȱ ὅτι δὲν ἐπιδιώκοȱ
ȱ
Αὐτονόητον,
βεβαίως,
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
μεν παρ’ ὑμῶν προσωπικὴν ἀνάμειξιν εἰς τὸ πολιτιȱ
ȱ γίγνεσθαιȱ τῆς
ȱ χώρας
ȱ ἀλλὰ ἁπλῶς
ȱ
ȱ ȱ
κοκοινωνικὸν
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
αἰτούμεθα:
ȱ α) Τὴν
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ τῆς ἀνθρωȱ
συνεχῆ παρ’
ὑμῶν ἐξαγγελίαν
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ποποιητικῆς, εἰρηνοποιοῦ καὶ κοινοτικῆς διδασκαλίας
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας, ἥτις βιουμένη παρὰ τῶν
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
πρώτων ἐκκλησιαστικῶν κοινοτήτων, τῶν κοινοβίων
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
μοναστηρίων, τῶν ὀρθοδόξων οἰκογενειῶν καὶ ἀδελȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
φοτήτων,
διὰȱ τὰ
ȱ εἶχε
ȱ καὶ ἔχει ἀγαστὰ
ȱȱ ȱ ἀποτελέσματα
ȱ
ȱ
ἐπιμέρους ȱπρόσωπαȱ καὶ τὴν
ὅλην.
ȱ κοινωνίαν
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
β)ȱ Τὴν ἐπισήμανσιν
τοῦ
λάθους
πολλῶν
εὐσεβιȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
στικῶν ȱὀργανώσεων
προσώπων,
κληȱ
ȱ καὶ ἐπιμέρους
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ρικῶν ȱτε καὶ
δὲν πρέπει ν’ȱ
ȱ λαϊκῶν, ὅτιȱ οἱ Χριστιανοὶ
ȱ
ἀναμειγνύονται
εἰς τὴν
ζωὴν
τοῦ τόπου,
ȱ
ȱ ȱπολιτικὴν
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ἰσχυριζομένων
ὅτι «ἐφ’
ȱ
ȱ
ȱ ȱ ὅσον οὐκ ἔχομεν
ȱ
ȱ ὧδε μένου-ȱ
σαν πόλιν, ὀφείλομεν ν’ ἀσχολούμεθα μόνον μετὰ
τῆς ἄλλης ζωῆς». Γνωστόν, ἀσφαλῶς, ὑμῖν τυγχάνει
ὅτι τὸ ὀρθόδοξον ἁγιολόγιον
ȱ βρίθει ἁγίων διακονη-

ȱ

ȱ
ȱ

ȱ

ȱ
ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ

ȱ
ȱ

ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
Ἡ οἰκογένεια
ὡς μέσον
εὐτυχίας
ȱ

σάντων εἰς
τε καὶ πολιτικὴν
ζωὴνȱ
ȱ τε τὴν κοινωνικήν
ȱ ȱ
ȱ
τῶν
ȱ πόλεων καὶȱ τῶν
ȱ χωρῶν των. Ἄλλωστε, καὶ ὁ ἱερὸς
Χρυσόστομος
συστήνει
ȱ
ȱ
ȱ ὅπως
ȱ οἱ παῖδεςȱ ἐκπαιδεύονται
ȱ
ȱ
ȱ πράγματα
ȱ
ȱ
ȱ
καὶ ȱεἰς τὰ πολιτικὰ
καὶȱὁ Μέγας
Βασίλειος
ȱ «σωτῆρες
ȱ
ȱ πόλεως εἰσὶν οἱȱ Χριστιανοί.»
ȱ
ȱ
τονίζει:
τῆς
ȱ γ) Τὴν
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ τὰ πνευματικὰ
ȱ
ȱ
παρ’ȱ ὑμῶν
προτροπὴν
πρὸς
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ὑμῶν τέκνα, τὰ ὄντως πιστά, τίμια καὶ ἱκανά, ὅπωςȱ
ȱ
ȱ μετ’ ἀλλήλων
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
συνεργαζόμενα
ἀναλάβωσιν
ὑπευθύ-ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
νως τὴν πολιτικὴν καὶ κοινωνικὴν διακονίαν τοῦ τόȱ
ȱ
που πρὸς ἀπομάκρυνσιν
ἀχρίστων καὶ ἀχρήστων ποȱ
ȱ
ȱ ȱ τοῦ αἰσθήματος
ȱ ȱ τῆς
λιτικῶν, πρὸς ἀποκατάστασιν
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ἀσφαλείας, πρὸς διόρθωσιν καὶ ἀνόρθωσιν τῶνȱ οἰκοȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
νομικῶν θεμάτων καὶ πρὸ παντὸς πρὸς παῦσιν πάσης
ȱ ȱ
ȱ ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ἔξωθεν ἢ ἔσωθεν ἐξαρτήσεως, καὶ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
δ) Τὴν ἀναβάθμισιν τῆς ἐνοριακῆς ζωῆς καὶ δράȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
σεως, ὥστε βιουμένου
τοῦ κοινοτικοῦ
φιλαδέλφου
καὶ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ἀλληλοβοηθητικοῦ
πνεύματος
ἅπαντες
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ δυνηθῶμεν
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ν’ ἀποφύγωμεν
τὴν
πλήρη
καταστροφὴν
ὡς
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ καὶ τ’ȱ
ἀπονενοημένα
διαβήματα
καὶ
νὰȱ
ȱ ȱ ȱ
ȱ
ȱ κατορθώσωμεν
ȱ
ȱ
συμβάλωμεν
πρόοδον
καὶ ȱτὴνȱ
ȱ ὅλοι
ȱ εἰς τὴνȱ κοινὴν
ȱ
ȱ
κοινὴν σωτηρίαν
πρὸςȱ δόξαν Θεοῦ
ȱ
ȱ ȱ καὶ ὠφέλειαν
ȱ
ȱ
ὅλων.
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
Εὐελπιστοῦντες εἰς τὴν ὑμετέραν ἀνταπόκρισιν τιθέμεθα εἰς τὴν ὑμετέραν ȱδιάθεσιν ȱδιὰ ȱπᾶν ἔργον
ἀγαθὸν καὶ διατελοῦμεν μετὰ πολλοῦ σεβασμοῦ.

ȱ

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Κων/νου Γανωτῆ, φιλολόγου-συγγραφέως
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Θεός, γιὰ νὰ κάνει τὸν κόσμον ὅλο, δείχνει
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
μεγάλη παντοδυναμία και μεγάλη ἄνεση.
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Γιὰ
ἔδειξε ὅτι
ȱ νὰ κάνει
ȱ
ȱὅμως τὸν ἄνθρωπο,
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
χρειάστηκε
ἰδιαίτερη
καὶȱ συμβουλία
τῶν
ȱ
ȱ ȱ προσπάθεια
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
τριῶν ὑποστάσεων
τοῦ
Τριαδικοῦ
Θεοῦ.
Ἀλλὰ
γιὰ
νὰ ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ
ȱ
κάνει
ὕστερα
τὴν
γυναῖκα
καὶ
στὴν
συνέχεια
τὴν
οἰκοȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ ȱ

O

συνέχεια
ȱ στήȱ σελ.ȱ2

ȱ

ȱ
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Ἂς̏ΉΘΓΛΎχȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΎχȱΔΓΏΘΉϟ΅
κάνωμε ὅ, τι μποροῦμε
̕ΙΑνΛΉ΅ȱΦΔϲȱΘχȱΗΉΏǯȱŗ
ἀπὸ τὴ σελ. 1
συνέχεια
ἐσωτερική μας ἀδυναμία καὶ τὴν ἐφάμαρτη ἀπροθυΎΉȱΑΤȱΎ΅Θ΅ΗΘφΗϙȱΘΓϿΖȱπΕ·ΣΘΉΖȱΐΉΘϱΛΓΙΖȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΓϿΖȱ
μία μας γιὰ συνεργασία καὶ κοινὴ δράση; Ὁ Χριστὸς
ΘЗΑȱΐνΗΝΑȱΔ΅Ε΅·Ν·ϛΖȱΎ΅ϠȱΗΙΐΐΉΘϱΛΓΙΖȱΘЗΑȱΎΉΕΈЗΑǯȱ
δὲν μᾶς ζητάει νὰ σώσουμε τὸν κόσμο, νὰ ἀλλάξουμε
τὴν̳ΔΉΈφǰȱϵΐΝΖǰȱΦΕΑφΌΎΉȱόȱΐκΏΏΓΑȱπΑ΅ΑΘЏΌΎΉȱ
Ἑλλάδα, νὰ διορθώσουμε τοὺς γύρω μας ἀνθρώΔΕϲΖȱΘχΑȱ΅ϢΘϟ΅ȱΘϛΖȱΎΓΑΝΑΎϱΘΘΓΖǰȱΔΓϿȱΉϨΑ΅ȱϳȱ̇πους, ὅπως δὲν ζήτησε ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους νὰ μεταΐΓΙΕ·ϲΖȱΎ΅ϠȱϳȱΔΕΝΘΉΕ·ΣΘΖȱΘϛΖȱΎΓΑΝΑϟ΅Ζȱ̋ΉΓІȱΎ΅Ϡȱ
βάλουν τὸ νερὸ σὲ κρασί, νὰ πολλαπλασιάσουν τοὺς
ΦΑΌΕЏΔΝΑȱΎ΅ϠȱΦΑΌΕЏΔΝΑȱΐΉΘ΅ΒϾȱΘΝΑǰȱϷΛȱΥΔΏЗΖȱΈξΑȱ
ἄρτους, νὰ ἀναστήσουν τὸν Λάζαρο κλπ., γιατὶ πράγώΕΉȱΘχΑȱΦΈΎϟ΅ȱΎ΅ϠȱΘχΑȱΦΑΗϱΘΘ΅ȱΐΉΘ΅ΒϿȱΘЗΑȱΐΉΏЗΑȱ
ματι αὐτὰ οἱ ἄνθρωποι δὲν μποροῦσαν νὰ τὰ κάνουν.
ΘЗΑȱΛΝΕЗΑǰȱϵΔΓΙȱπΔΎΕΣΘΗΉǰȱΦΏΏΤȱΎ΅ϠȱπΔ΅ϾΒΗΉȱΘχΑȱ
Τοὺς ζήτησε, ὅμως, νὰ γεμίσουν τὶς ὑδρίες, νὰ φέρουν
ΦΈΎϟ΅ǰȱΦΑΘΎ΅ΌΗΘЗΑȱΘΓϿΖȱπΔΐνΕΓΙΖȱΎΉΚ΅Ώ΅ΓΎΕΣὅσα φαγώσιμα εἶχαν, νὰ ἀποκυλίσουν τὸν λίθο, γιατὶ
ΘΉΖȱΐξȱΘϲȱΔ΅ΑΘΓΈϾΑ΅ΐΓȱΎ΅Ϡȱ΅ЁΘ΅ΕΛΎϲȱΎΓΐΐΓΙΑΗΘΎϲȬ
αὐτὰ
μποροῦσαν νὰ τὰ κάνουν. Τὰ ἄλλα, τ’ ἀδύνατα
ΗΓΗ΅ΏΗΘΎϲȱΎϱΐΐ΅ǯȱ
παρ’
ἀνθρώποις
τὰ ἀνελάμβανε ὁ ἴδιος ὁ Παντοδύνα̷ΘΗǰȱΗΘϠΖȱψΐνΕΉΖȱΐ΅ΖȱπΔΎΕ΅ΘΉϧȱΗΛΉΈϲΑȱΗȂȱϵΏΓΑȱΘϲΑȱ
Σωτήρας.
μος
ΎϱΗΐΓȱψȱΦΔΣΑΌΕΝΔȱΦΈΎϟ΅ǰȱψȱΦΑΌΕΝΔΓΚΣ·ΓΖȱΦΑΗϱἊς κάνωμε, λοιπόν, κι ἐμεῖς αὐτὰ ποὺ μποροῦμε,
ΘΘ΅ȱΎ΅ϠȱψȱΌΑΗ·ΉΑχΖȱπΎΐΉΘΣΏΏΉΙΗȱΦΑΌΕЏΔΓΙȱΦΔϲȱ
ὁ Θεὸς θὰ κάνει ἀσφαλῶς αὐτὰ ποὺ δὲν μποροῦμε.
καὶ
ΩΑΌΕΝΔΓȱΎ΅ϠȱΏ΅ЗΑȱΦΔϲȱΏ΅ΓϾΖǯȱ̈ϨΑ΅ȱΏΓΔϲΑȱΎ΅ΕϲΖȱΑΤȱ
Μποροῦμε
π.χ. νὰ εἴμαστε πιστοὶ στὴν Ὀρθοδοξία, νὰ
π·Ύ΅Θ΅ΏΉϟΜΝΐΉȱБΖȱΔΕϱΗΝΔ΅ȱΎ΅ϠȱБΖȱΎΓΑΝΑϟΉΖȱΎΣΌΉȱ
ἀκολουθοῦμε
αἱρετικὲς δοξασίες ἢ ξένες ἰδεολομὴν
ΦΔΣΑΌΕΝΔΓǰȱΩΈΎΓȱΎ΅ϠȱπΎΐΉΘ΅ΏΏΉΙΘΎϲȱΎΓΑΝΑΎΓȬ
γίες, νὰ ἐκκλησιαζώμαστε συχνὰ καὶ νὰ συμμετέχουΓΎΓΑΓΐΎϲȱΗϾΗΘΐ΅ȱΎ΅ϠȱΑΤȱπΚ΅ΕΐϱΗΝΐΉȱΘχΑȱΉЁ΅··ΉΏΎχȱΔΕ΅ΎΘΎφǰȱΘχΑȱΐΉΘΓΛΎχȱΈΏ΅ΈχȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΎχȱΔΓμε στὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, νὰ βρίσκουμε τὴν
ΏΘΉϟ΅ǰȱΔΕΣ·ΐ΅ȱΘϲȱϳΔΓϧΓȱώΘ΅ΑȱΎΓΑχȱΔΕ΅ΎΘΎχȱΗΘΓϿΖȱΜ΅χαρὰ καὶ τὴν προκοπὴ στὸν Χριστὸ καὶ ὄχι στὸν καταΕΣΈΉΖȱΘϛΖȱ̆ΉΑΑΗ΅ΕνΘǰȱΘΓϿΖȱΎ΅ΘϱΔΑȱΈΏ΅Έχȱΐ΅ΌΘξΖȱ
ναλωτικὸ τρόπο ζωῆς, στὴν μέθη, στὰ ναρκωτικά, στὸ
Ύ΅ϠȱΦΔΓΗΘϱΏΓΙΖȱΘΓІȱ̍ΙΕϟΓΙǯȱ
σέξ, στὴν μαγεία καὶ σ’ ὅλες τὶς ἄλλες ἀπάνθρωπες
͟ȱΎΣΌΉȱΜ΅ΕΤΖȱΈξΑȱΜΣΕΉΙΉȱΐϱΑΓΖȱΘΓΙȱΎ΅ϠȱΈξΑȱΔΝνεωτερίστικες
συνήθειες.
ΏΓІΗΉȱΐϱΑΓΖȱΘΓΙȱΘχΑȱΜ΅ΕΣȱΘΓΙǰȱΈξΑȱΉϨΛ΅ΑȱΈΏ΅ΈχȱΦΘΓΜποροῦμε, ἐπίσης, νὰ συνεργαστοῦμε σὲ συνοιΐΓΎΕ΅ΘΎϲȱΗϾΗΘΐ΅ǯȱ̇ξΑȱΉϨΛ΅ΑȱϵΐΝΖȱΓЄΘΉȱΎΉΚ΅Ώ΅Γκιακό, ἐνοριακὸ καὶ τοπικὸ ἐπίπεδο σὲ θέματα κοινοῦ
ΎΕ΅ΘΎϲȱΗϾΗΘΐ΅ǰȱΈΏ΅ΈφȱΈξΑȱώΘ΅ΑȱρΑ΅ΖȱΦΔϲȱ΅ЁΘΓϿΖȱ
ἐνδιαφέροντος καὶ κοινῆς προόδου, μὲ ἀλληλοβοήΩΕΛΓΑΘ΅ΖȱΎ΅ϠȱΉϨΛΉȱΘΓϿΖȱΩΏΏΓΙΖȱπΕ·ΣΘΉΖǰȱΦΏΏΤȱΜΣΕΉΙθεια, ἀλληλοκάλυψη, ἀλληλοκατανόηση καὶ ἀλληλο΅ΑȱϵΏΓȱΐ΅ΊϟǰȱρΑΝΑ΅ΑȱΘχΑȱΜ΅ΕΣȱΘΓΙΖǰȱΘχΑȱΔΝΏΓІΗ΅Αȱ
συμπλήρωση. Αὐτὸ μπορεῖ νὰ γίνῃ ἰδιαίτερα στὴν γειΎ΅ϠȱΐΓΕΣΊΓΑΘ΅ΑȱΘΤȱΎνΕΈǰȱГΗΘΉȱΑΤȱΐχΑȱΐΉϟΑϙȱΛΝΕϠΖȱ
τονιά, στὴν περιφρούρηση τῶν παιδιῶν, στὴν προσταΜΝΐϠȱΎ΅ϠȱπΎΉϧΑΓΖȱϳȱΜ΅ΕΣΖǰȱΔΓϾǰȱπΑЗȱΎΓΙΕΣΗΌΎΉǰȱΈξΑȱ
σία τῶν ἀδυνάτων, στὴν προφύλαξη τῶν διπλανῶν
ΐΔϱΕΉΗΉȱΑΤȱΔΣΗϙȱΜΣΕ΅ǯȱ̒ϡȱΜ΅ΕΣΈΉΖȱΘϛΖȱ̆ΉΑΑΗ΅ΕξΘȱ
μας ἀπὸ τοὺς πάσης λογὴς κλέφτες, λωποδῦτες καὶ
ώΗ΅ΑȱΐΉΘ΅ΒϾȱΘΝΑȱΐνΘΓΛΓȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΓϟǯ
ληστές,
καὶ στὴν στήριξη τῶν πιὸ ἀδυνάτων. Μπο̖χΑȱΦΏφΌΉ΅ȱ΅ЁΘχȱΌΤȱΈ΅ΔΗΘЏΗϙȱΉЄΎΓΏ΅ȱΎΣΔΓΓΖǰȱ
ροῦμε
ἀκόμη
νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ κομματικὲς καὶ
ϵΘ΅ΑȱΐΉΏΉΘφΗϙȱΎ΅ΏΤȱΘχΑȱΈφ·ΗȱΘϛΖȱπΎΏΓ·ϛΖȱΘЗΑȱΔΕЏὀργανωσιακὲς
ἐκδηλώσεις, ποὺ τόσο μᾶς χωρίζουν.
ΘΝΑȱΐ΅ΌΘЗΑȱΔΓϿȱΉЀΕϟΗΎΉΘ΅ȱΗΘϲȱΎ΅ΘΤȱ̎ΓΙΎκΑȱ̈Ё΅·μποροῦσαν,
ἐπίσης, οἱ ἀδελφοί μας καπνιστὲς νὰ
Θὰ
·νΏΓȱǻΎΉΚǯȱ̈ȂȱŗȬŗŗǼȱΎ΅ϠȱΦΑ΅··ΑЏΗΎΉΘ΅ȱΗΘχΑȱ̳ΎΎΏἐλαττώσουν τὸ κάπνισμα, ὄχι μόνον γιὰ τὴν ἐξοικοΗϟ΅ȱΘχΑȱ̍ΙΕ΅ΎχȱΔΕϲΖȱΘϲȱΘνΏΓΖȱ̕ΉΔΘΉΐΆΕϟΓΙǯȱ̳ΎΉϧǰȱϳȱ
νόμηση 4 δις εὐρώ, ποὺ καταναλώνονται ἐτησίως,
ΦΑ΅·ΑЏΗΘΖȱΌΤȱπΎΔΏ΅·ϜȱΦΔϲȱΘχȱΗΘΣΗȱΘΓІȱ̓νΘΕΓΙȱϳȱ
ἀλλὰ πρὸ πάντων γιὰ τὴν προστασία τῆς ὑγείας ὅλων.
ϳΔΓϧΓΖǰȱϵΘ΅ΑȱΉϨΈΉȱϵΘȱΘϲȱΔΏΓϧΓȱΘΓΙȱ·νΐΗΉȱΦΔϲȱΜΣΕ΅ǰȱ
Ἀλήθεια, δὲν θὰ μποροῦσαν ἀρκετοὶ ἀδελφοί μας,
ΈξΑȱσΚΙ·ΉȱΐϱΑΓΖȱΘΓΙȱΑΤȱΔΣϙȱΑΤȱΘΤȱΔΓΙΏφΗϙǰȱ·ΤȱΑΤȱ
ΎΉΕΈϟΗϙȱΔΉΕΗΗϱΘΉΕ΅ȱΦΔϲȱΘΓϿΖȱΩΏΏΓΙΖǰȱϵΔΝΖȱΌΤȱσΎ΅ποὺ ἔχουν σχηματίσει πολιτικὲς καὶ κοινωνικὲς κινήΑ΅ΑȱΓϡȱΗϾ·ΛΕΓΑΓϟȱΐ΅ΖȱπΔΛΉΕΐ΅ΘϟΉΖǰȱΦΏΏΤȱΚЏΑ΅ΒΉȱ
σεις μὲ ἑλληνοορθόδοξο πρόγραμμα νὰ συνεργαΎ΅ϠȱΘΓϿΖȱΩΏΏΓΙΖȱΜ΅ΕΣΈΉΖǰȱΓϡȱϳΔΓϧΓȱώΗ΅ΑȱΐνΘΓΛΓȱΎ΅Ϡȱ
στοῦν καὶ νὰ ἀποτελέσουν ἕναν κοινὸ φορέα καὶ νὰ
ΎΓΑΝΑΓϠȱΐξȱΘϲΑȱ̓νΘΕΓǰȱ·ΤȱΑΤȱπΔΝΚΉΏΌΓІΑȱΎ΅Ϡȱ΅ЁΘΓϠȱ
συμβάλλουν στὴν ἀποκατάσταση τοῦ ἑλληνοορθοδόΦΔϲȱΘχΑȱΐΉ·ΣΏȱΜ΅ΕΣǯȱ̐Τȱ·΅Θϟȱϳȱ̍ϾΕΓΖȱΐ΅ΖȱπΒνΏΉΒΉȱ
ξου τρόπου ζωῆς καὶ πολιτείας, ποὺ ὅλοι αἰσθανόμα΅ЁΘΓϿΖȱΘΓϿΖȱΥΔΏΓϿΖȱΦΑΌΕЏΔΓΙΖȱ·Τȱΐ΅ΌΘξΖȱ̖ΓΙȱΎ΅Ϡȱ
στε καὶ ζοῦμε ὡς μέλη τοῦ ἑνὸς σώματος καὶ ἑπομένως
ΦΔΓΗΘϱΏΓΙΖȱ̖ΓΙǰȱ·΅ΘϟǰȱπΎΘϲΖȱΘЗΑȱΩΏΏΝΑǰȱώΗ΅ΑȱΔΕΓΉκάθε πόνος καὶ δυσκολία ἀλλὰ καὶ κάθε χαρὰ καὶ προΘΓΐ΅ΗΐνΑΓȱΑΤȱΈΉΛΌΓІΑȱΘχΑȱΎ΅ΑχȱΎ΅ϠȱΎΓΑχȱ̅΅ΗΏΉϟ΅ȱ
κοπὴ νὰ ἀντιμετωπίζωνται ἀπὸ κοινοῦ γιὰ τὸ κοινὸ
̖ΓΙǯȱ̄ЁΘϲȱΩΏΏΝΗΘΉȱΚΣΑΎΉȱΎ΅ϠȱΗΘχΑȱϴΕ·ΣΑΝΗȱΘϛΖȱ
καλό;
ΔΕЏΘΖȱπΎΎΏΗ΅ΗΘΎϛΖȱΎΓΑϱΘΘΓΖǰȱϵΔΓΙȱȍώΗ΅ΑȱΧΔ΅Ἐμπρός, λοιπόν, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες. Ἂς
ΑΘ΅ȱ΅ЁΘΓϧΖȱΎΓΑΣȎǯ
σταματήσουμε νὰ καλυπτώμαστε πίσω ἀπὸ τὴν πο̴ΔΓΐνΑΝΖǰȱ·ΤȱΑΤȱΈϜȱϳȱΘϱΔΓΖȱΐ΅ΖȱΎ΅ΏϾΘΉΕΉΖȱΐνΕΉΖǰȱ
λυλάλητη ἀδυναμία καὶ ἀνεπάρκειά μας καὶ ἂς στηΑΤȱ·ΑΝΕϟΗϙȱψȱΛЏΕ΅ȱΐ΅ΖȱΎΣΔΓ΅ȱΉЁΐΉΕϟ΅ȱΎ΅Ϡȱ·ΤȱΑΤȱΊφριχτοῦμε στὴν παντοδυναμία τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ
ΗΝΐΉȱϵΏΓȱΐξȱΎΓΑΝΑΎχȱΉϢΕφΑȱΎ΅ϠȱΔΕϱΓΈΓǰȱΔΕνΔΉȱΑΤȱ
καὶ
στὴν δύναμη ποὺ φέρνει ἡ ἑνότητα καὶ ὁ κοινὸς
·ϟΑΝΐΉȱϵΏΓȱΐνΘΓΛΓȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΓϠȱΗξȱϵΏ΅ǯȱ̍ΓΑΝΑΓϠȱΎ΅Ϡȱ
ἀγώνας.
ΗΘχȱΏϾΔȱΎ΅ϠȱΗΘχȱΛ΅ΕΤȱΎ΅ϠȱΗΘΤȱΐνΗ΅ȱΔ΅Ε΅·Ν·ϛΖȱΎ΅Ϡȱ
Ἂς εἴμαστε δὲ βέβαιοι ὅτι, ἐὰν ἐμεῖς κάνομε αὐτὸ
ΗΘχΑȱπΕ·΅Ηϟ΅ȱΦΏΏΤȱΎ΅ϠȱΗΘχΑȱΦΔϱΏ΅ΙΗȱΘЗΑȱΦ·΅ΌЗΑǯȱ
ποὺ
μποροῦμε, ὁ Παντοδύναμος Θεός μας θὰ κάνῃ
ͣΗΓȱΎ΅ϠȱΪΑȱΚ΅ϟΑΉΘ΅ȱ΅ЁΘϲȱΈϾΗΎΓΏΓȱΎ΅ϠȱΦΎ΅ΘϱΕΌΝΘΓǰȱ
πάλι τὸ θαῦμα Του καὶ θὰ βοηθήσῃ τοὺς ἀγωνιστὲς
ϴΚΉϟΏΓΐΉȱΑΤȱΘϲȱπΚ΅ΕΐϱΗΝΐΉǰȱ·΅ΘϠȱ΅ЁΘϲȱΉϨΑ΅ȱϳȱοΏΏνὰ συμβάλουν στὴν ἐπ’ ἀγαθῶ ὅλων ἀντιμετώπιση
ΑΓΓΕΌϱΈΓΒΓΖȱΘΕϱΔΓΖȱΊΝϛΖȱΎ΅ϠȱΔΓΏΘΉϟ΅ΖȱΎ΅ϠȱΈϱΘȱ΅ЁΘϲΖȱ
τῆς παρούσης δυσχερεστάτης συμφορᾶς καὶ στὴν βελϳȱΈΕϱΐΓΖȱΌΤȱΐκΖȱϳΈ·φΗϙȱΗΘχΑȱΔΕϱΓΈΓǯȱ
τίωση
τῶν θεμάτων, τόσο τῶν οἰκονομικῶν καὶ κοι̽ȱΉЁΌϾΑȱΆ΅Ε΅ϟΑΉȱϵΏΓΙΖȱΐ΅Ζǰȱ·Ȃȱ΅ЁΘϲȱΎ΅Ϡȱ·Εφ·ΓΕ΅ȱ
νωνικῶν ὅσο καὶ τῶν πνευματικῶν, ποὺ εἶναι καὶ τὰ
ΔΕνΔΉȱΑΤȱΦΏΏΣΒΝΐΉȱΑΓΓΘΕΓΔϟ΅ǰȱΑΤȱ·ϟΑΝΐΉȱΔϲȱΎΓΑΝΑΎΓϠȱΎ΅ϠȱΔϲȱΗΙΑΉΕ·΅ΘΎΓϠȱΎ΅ϠȱϵΏΓȱΐ΅ΊϠȱΑΤȱΗΎΉΚΘΓІΐΉȱ
κυριώτερα. Ὁ καθένας ἂς πράξῃ τὸ καθῆκον του.
ΘϟȱΐΔΓΕΓІΐΉȱΦΔϲȱΎΓΑΓІȱΑΤȱΎΣΑΝΐΉȱ·ΤȱΘϲȱΎΓΑϲȱΎ΅Ώϲȱ
Β. Τσούπρας
Ύ΅ϠȱΘχΑȱΎΓΑχȱΗΝΘΕϟ΅ǯ

O

Παναγιώτης Χιώτης (1933-2013)
şŖȱΛΕϱΑ΅ȱ΅ΔϱȱΘȱ̏ΎΕ΅Η΅ΘΎφȱΎ΅Θ΅ΗΘΕΓΚφȱ
ἀείμνηστος Παναγιώτης Χιώτης, θεολόγος κα- ἀγάπης, ὄντας ὁ ἴδιος μειλίχιος
θηγητής, γεννήθηκε στὰΗΘΓȱȍ̈ΑΓΕϟ΅ȱΉΑȱΈΕΣΗΉǯǯǯȎ
Λαγκάδια Γορτυνίας καὶ εἰρηνικὸς πρὸς ὅλους καὶ ματὸ 1933. Οἱ γονεῖς του, Ἰωάννης καὶ Μαρία, χητικὸς ἐν ἀγάπῃ ὑπὲρ τῆς Ὀρθο-

ἀπέκτησαν ἑπτὰ παιδιά, πέντε ἀγόρια καὶ δύο κορί- δοξίας. Ὑπῆρξε φίλος καὶ συνερτσια: τὸν Μιχάλη, τὸν Γιῶργο, τὸν Θεόδωρο, τὸν Πα- γάτης
τῶν Ἐπάλξεων. Τὸν ταλαι̕ΉΕΣȱΉΎΈΏЏΗΉΝΑȱνΛΓΙΑȱΔΕΓ·Ε΅ΐΐ΅ΘΗΌΉϟȱΗΘΓȱ
ναγιώτη, τὸν Ἄγγελο, τὴν Σταυρούλα καὶ τὴν Μάρθα.ΔΏ΅ϟΗΓȱΘΓΙȱΔΕΓ·ΕΣΐΐ΅ΘΓΖȱȍ̈ΑΓΕϟ΅ȱΉΑȱΈΕΣΗΉǯǯǯȎȱΘΓΙȱ
πώρησε ἡ ἀσθένεια ἐπὶ 50 ἡμέρες
Ἡ μητέρα τους πέθανε πολὺ ἐνωρίς καὶ ἔμεινε ὁ Πα-̌ΉΕΓϾȱ̐΅ΓϾȱ̈Ι΅··ΉΏΗΘΕϟ΅Ζȱ̓ΉΕ΅ЏΖǯȱ
στὸ Ἱπποκράτειο Νοσοκομεῖο καὶ
ναγιώτης ὀρφανὸς 4 ἐτῶν καὶ ὁ Ἄγγελος 2 ἐτῶν. Με- ἀναπαύτηκε
στὶς 16 Ὀκτωβρίου.
̕Ι·ΎΉΎΕΐνΑ΅Ǳ
γάλωσαν μὲ πολλὴ φτώχεια καὶ πολλὲς στερήσεις (τὰ Ἡ σορός του μεταφέρθηκε στὴν Βάρδα Ἠλείας, ὅπου
̓νΐΔΘȱŚȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŞǯŖŖȱΐǯΐǯȱȱ
δυὸ μικρὰ τὰ ἔπαιρναν οἱ Ἰταλοὶ στὸ στρατόπεδο καὶ ἐψάλη
καὶ ἡ νεκρώσιμος ἀκολουθία του. Χοροστάτησε
τὰ τάϊζαν).
ὁ̓ΕΓΆΓΏφȱΘΖȱΘ΅Αϟ΅Ζȱȍơ̇̄̇̌̆̏̒̕ȎȱǻΈΣΕΎΉ΅ȱşŖЮǼ
ἐπίσκοπος Ὠλένης κ.κ. Ἀθανάσιος μὲ τὴν συνοδεία
ȱ
Ὁ πατέρας τους ἦταν ὑπάλληλος τῆς ἐφορίας Με- δύο
ἀρχιμανδριτῶν, τῶν Φιλαρέτου Πανοπούλου καὶ
̓΅Ε΅ΗΎΉΙφȱśȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯȱ
γαλουπόλεως (κλητήρας), ὅπου εἶχαν μετακομίσει Χριστοφόρου
Κωλέτη, καὶ δώδεκα ἱερέων τῆς πεΑφΐΉΖȱ΅ΔϱȱΘȱ̕ΐϾΕΑȱΐνΗ΅ȱ΅ΔϱȱΈ·φΗΉΖǯȱ
ἀπὸ τὰ Λαγκάδια. Ἀγωνίστηκε πολὺ ὁ Μπαρμπα- ριοχῆς.
ΉϟΐΉΑ΅ȱΈ΅ΆΣΊΓΙΑȱȱΎǯȱ΅Εϟ΅ȱ΅Ε΅ΘΊΓΔΓϾΏΓΙȱΎ΅ȱΓȱ
Γιάννης, ὅπως τὸν ἀποκαλοῦσαν, νὰ βάλει στὴν ἈθήΠλῆθος δὲ κόσμου παρηκολούθησε τὴν ἐξόδιο
να σὲ διάφορες δουλειὲς τὰ ἀγόρια του. Ὁ ἀείμνηστοςΎǯȱ̆ЏΕ·ΓΖȱΔΣΕΏ΅Ζǯȱ̕ΙΑΓΈΉϾΉȱΗΘΓȱΎ΅ΑΓΑΣΎȱΓȱΎǯȱ̕Θνἀκολουθία καὶ τὸν συνώδευσε μέχρι τοῦ τάφου, ποὺ
καὶ ἀξιαγάπητος ἀπ’ ὅλους Παναγιώτης σπούδασεΚ΅ΑΓΖȱ̇ΓΕΐΔ΅ΕΣΎΖ
εἶχαν προνοήσει νωρίς καὶ ἑτοιμάσει μὲ τὴν σύζυγό
ȱ
ἐργαζόμενος στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀρτεμίου του, μὲ τὴν ὁποία ἔζησαν μαζὶ ἐπὶ 50 ἔτη μὲ ἄπειρη
Θεολογία,
̕ΣΆΆ΅ΘΓȱŜȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯȱ
στὴν Γούβα.
Ἐνυμφεύθη τὸ 1966 τὴν συμφοιτήτριά ἀγάπη. Ἐπικηδείους ἀπηύθυναν, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἐπίȍ
ȱΎΕ΅Η΅ΘΎφȱ
΅Θ΅ΗΘΕΓΚφȎȱǻΈΣΕΎΉ΅ȱşŖЮǼȱΔϱȱΘΑȱΘΏΉΓΔΘΎφȱΉΎΐΔΓΐΔφȱΘΓΙȱΕφΗΘΓΙȱ΅ΗΏϱΔΓΙΔρακοπούλου,
γόνο ἱερατικῆς οἰκογε- σκοπο, οἱ συνάδελφοι καὶ φίλοι Τσούπρας Βασίλειος,
του Ἀναστασία
ΏΓΙǰȱȍ ȱΐΛ΅ΑφȱΘΓΙȱΛΕϱΑΓΙȎǯ
νείας –ὁ πατέρας της καὶ δύο ἀδέρφια της ἦταν κλη- θεολόγος–ὑπεύθυνος τῶν Ἐπάλξεων καὶ ὁ Ζαχαριάȱ
ρικοί. Ἀπὸ τὸν γάμο τους, μὲ τὸ θεῖο θέλημα, ἀπέκτη- δης Νικόλαος, καθηγητής θεολόγος σὲ σχολεῖο τοῦ
ΙΕ΅ΎφȱŝȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯ
σαν μία κόρη, τὴν Μαρία, ποὺ εἶναι καθηγήτρια φι- Πύργου. Ἐπίσης, ἐπικήδειο ἐξεφώνησε ἡ ἀνιψιά του,
ȍ̕ΐϾΕΑǱȱ ȱΔΕΝΘΓΔΓΏΘΉϟ΅ȱΘΖȱΑ΅ΘΓΏφΖȎȱ
λόλογος καὶ ἔχει ἀποκτήσει δύο κόρες.
διδασκάλισσα Θεοδώρα Τρίγκα-Μπίρη, τὴν ὁποία εἶχε
ΑφΐΉΖȱ΅ΔϱȱΘȱ̕ΐϾΕΑȱΐνΗ΅ȱ΅ΔϱȱΗΔΣΑ΅ȱΎ΅ΕΘȬΔΓΗΘΣΏǯ
Ὁ ἀείμνηστος Παναγιώτης ἔζησε ὡς τέλειος βοηθήσει νὰ σπουδάσει.
ΉΑΘΕΎϱΖȱΓΐΏΘφΖȱΓȱΎǯȱ̎ΓΙΎΣΖȱΕΗΘΓΈΓϾΏΓΙǰȱ̕ΙΏΏΓ·ν΅ΖȱΘΓΙȱΙΏΎΓϾǯ
ἄνθρωπος,
σύζυγος καὶ πατέρας, ἀξιαγάπητος ἀπὸ
Ἡ σύζυγός του καὶ ἡ κόρη του μὲ τὶς ἐγγονοῦλες
Ε·ΣΑΝΗǱȱ̕ϾΑΈΉΗΐΓΖȱΔΗΘΐϱΑΝΑȱ̓ΉΕ΅ЏΖǯ
συγγενεῖς
καὶ
φίλους
στὴν
κοινωνία
καὶ
περιοχὴ
τῆς
του
ἀπευθύνουν ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ σὲ ὅλους
ȱ
νομοῦ
Ἠλείας,
ὅπου
ἔζησε
μετὰ
τὸν
γάμο
του
Βάρδας
τὸν ἐτίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους καὶ τὸν σεὅσους
̇ΉΙΘνΕ΅ȱŞȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯȱ
ὡς
καθηγητὴς
ἐπὶ
34
συνεχῆ
ἔτη.
Σκόρκαὶ ὑπηρέτησε
τους καὶ εὔχονται στοὺς ἰδίους καὶ στὶς οἰκογέβασμό
̓ΕΓΆΓΏφȱΘΓΙȱΑΘΓΎΙΐ΅ΑΘνΕȱȍȱΐΉ·ΣΏΓΖȱΒΉΕΊΝΐϱΖȎȱǻΈΣΕΎΉ΅ȱŜŖЮǼ
κατανόηση
καὶ
πολλὴ
ἀγάπη.
Eἶχε
ὀρθόπισε παντοῦ
τους
μακροημέρευση καὶ ὑγεία. Τὸ 40/νθήμερο
νειές
ȱ
δοξο ἐκκλησιαστικὸ
φρόνημα
καὶ
μὲ
κηρύγματα,
ὁμιμνημόσυνό
του θὰ γίνῃ τὴν Κυριακὴ 24 Νοεμβρίου
ΕϟΘȱşȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯȱ
λίες καὶȱȍΓΙΗΎφȱ̕ΙΑΘΕΓΚΣȎȱΎ΅ȱΓȱΉΎΈϱΗΉΖȱȍơ̇̄̓̎ȎȱΔ΅ΕΓΙΗΣΊΓΙΑȱνΑ΅ȱΓΈΓΔΓΕΎϱȱ΅ΚΉΕΝΐνΑΓȱΗΘΓȱΐ΅Εἄρθρα διέδιδε παντοῦ τὴν ὀρθόδοξη διδασκα- στὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Τριάδος Βάρδας Ἠλείας.
λία,ΘϾΕΓȱΎ΅ȱΘȱΐ΅ΕΘΙΕϟ΅ȱΘΖȱΎΕ΅ΗΣΘΗΗ΅ΖȱΐΣΑ΅ΖǯȱȍΓȱΒ΅Α΅ΊΝΑΘΣΑΉΐ΅ȱΘΖȱΔΎΕ΅ΐνΑΖȱΐΑφΐΖȎǯ
σκόρπισε παντοῦ τὸ πνεῦμα τῆς πίστεως καὶ τῆς
Αἰωνία σου ἡ μνήμη πολυαγαπημένε μας.
ΉΑΘΕΎφȱΓΐΏφΘΕ΅ȱȱ ΅Ό·φΘΕ΅ȱ̓΅ΑȦΐϟΓΙȱΎǯȱΝφȱ̆ΎΉΑΣΎΓΙǯȱȱ̋΅ȱ·ϟΑΉȱΔ΅ΕΓΙΗϟ΅ΗȱΓΔΘΎΓ΅ΎΓΙΗΘΎΓϾȱ
ΙΏΎΓϾȱ΅ΔϱȱΘȱΎΕ΅Η΅ΘΎφȱ ΅Θ΅ΗΘΕΓΚφǯȱ̕ΙΐΐΉΘνΛΉȱȱΛΓΕΝΈϟ΅ȱȍ̓̎̑ ̕ȎȱΐΉȱΎΕ΅ΗΣΘΎ΅ȱΘΕ΅·ΓϾΈ΅ǯ
ȱ
συνέχεια ἀπὸ τὴ σελ. 1
συνέχεια
ἀπὸ τὴ σελ. 1
̕ΣΆΆ΅ΘΓȱŗřȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯȱ
̕ΘΓΙΖȱΐΓΙΗΎΓϾΖȱΈΕϱΐΓΙΖȱΘΖȱΎΕΣΖȱΗϟ΅ΖȱΐΣΈ΅ȱΑνΝΑȱΌ΅ȱΔ΅ΕΓΙΗΣΗΉȱΎΕ΅ΗΣΘΎΓΙΖȱΗΎΓΔΓϾΖȱ
φελωμάτων καὶ ἡ ἔκλαμψη τοῦ φωτὸς, τῆς
γένεια, ξεκίνησε ἀπὸ μιὰ ἀπροσδόκητη διαπίστωση: «οὐ
Ύ΅ȱΘΕ΅·ΓϾΈ΅ǯȱ
ἀληθείας, τῆς εἰρήνης καὶ τῆς κοινωνικῆς προκαλὸν
εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον ἐπὶ τῆς γῆς». Καὶ ὅταν τοὺς
ȱΛΓΕΉΙΘΎφȱΓΐΣΈ΅ȱȍ̕Θ΅ΙΕ΅ΉΘϱΖȎȱΌ΅ȱΔ΅ΕΓΙΗΣΗΉȱΔ΅Ε΅ΈΓΗ΅ΎΓϾΖȱΛΓΕΓϾΖȱ΅ΔϱȱΘȱΎΕ΅Ηϟ΅ȱΎ΅ȱΘΑȱ
όδου.
συμβούλεψε
«ἕνεκα τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν παЏΗΘ΅ΖȱΗ΅ΔΕΓϾΑΖǯ
τέρα΅ΔΔ΅ΈΓΎϟ΅ǯȱΓΕΓΈΈΣΗΎ΅ΏΓΖȱΓȱΎǯȱ
αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα…» δὲν ὑπῆρχε
κανένας πατέρας
Πράγματι, ἔχομε μεγάλη ἀνάγκη ἀπὸ θεῖο
ȱ
καὶ καμμιὰ
μητέρα πάνω στὴν γῆ. Ἔτσι, ἔδειξε ὅτι μιλοῦσε
φωτισμὸ καὶ τὴν ἐν Χριστῷ ἐνδυνάμωση, γιατὶ
̄ΔϱȱΘΑȱ̍ΙΕ΅Ύφȱŝȱ̒ΎΘΝΆΕϟΓΙȱνΝΖȱΎ΅ȱΘΑȱ̍ΙΕ΅ΎφȱŗŚȱ̒ΎΘΝΆΕϟΓΙȱΌ΅ȱΏΉΘΓΙΕ·ΉϟȱΗΉȱ΅ϟΌΓΙΗ΅ȱΘΓΙȱ
γιὰ ὅλα τὰ ζευγάτὰ ἀλλοπρόσαλλα καὶ καταστρεπτικὰ γιὰ τὴν
̓ΑΉΙΐ΅ΘΎΓϾȱ̍νΑΘΕΓΙȱ̈̍̋̈̊̕ơ̛̘̖̘̇̄̒̆̔̄̌̐ǰơ̇̄̅̌̅̎̌̐ȱΎ΅ơ̛̗̖̇̄̎̈̍̏̄̐ȱ̄̓̒ȱ̖̊̐ȱ̗̏̔̐̊̕
ρια, ποὺ θὰ ζευγάχώρα μας γεγονότα μᾶς βυθίζουν συνεχῶς σὲ
ρωναν στοὺς αἰῶπελάγη ἀπελπισίας καὶ ἀπογνώσεως, μὲ ἀπονες τῶν αἰώνων.
τέλεσμα τὸ μὲν κακὸ νὰ ὀργιάζῃ, οἱ δὲ Ἕλληνες
Τόσο σοβαρό,
πολῖτες νὰ ἀδρανοῦν. Τὸ δὲ χειρότερο εἶναι ὅτι
τόσο μεγάλο, τόσο
καὶ ὅλοι οἱ κατὰ κάποιον τρόπο ἀγωνιστικοὶ
ЀΔϲȱ̍ǯȱ̆΅ΑΝΘϛǰȱΚΏΓΏϱ·ΓΙȬΗΙ··Ε΅ΚνΝΖ
ἱερὸ πρᾶγμα ἦταν
τῆς χώρας μας παράγοντες, πρόσωπα καὶ ὁμάἡ οἰκογένεια ἀπὸ
ΆΉΕΑΓІΑȱΓϡȱϡΎ΅ΑϱΘΉΕΓȱΦΏΏΤȱΗϾΐΚΝΑ΅ȱΐξȱΘχΑȱΎΕϟΗȱΘЗΑȱ
̏νΕΓΖȱ̄Ȃ
δες, δυσκολευόμαστε νὰ συνεργαστοῦμε καὶ ν’
τὴν
κατασκευή
̸Α΅ȱ̴ΏΏΑϱΔΓΙΏΓȱΘϛΖȱΦΕΛ΅ϟ΅ΖȱπΔΓΛϛΖǰȱϵΘ΅ΑȱσΆ·΅- ΔΉΕΗΗΓΘνΕΝΑǯ
ἀγωνιστοῦμε ἀπὸ κοινοῦ γιὰ τὸ κοινὸ καλό.
της. Κι ἔβαλε τό- ͂Θ΅ΑȱΈΏ΅ΈχȱρΑ΅ȱΔΓΏϟΘΉΙΐ΅ȱΔΓϿȱσΆ΅ΊΉȱΐνΗ΅ȱΗΘϠΖȱ
ΑΉȱΗΘχΑȱΊΝφǰȱΉϨΛΉȱρΑ΅ΑȱϳΔΏΗΐϲȱΔ΅ΈΉϟ΅ΖȱΎ΅ϠȱΐȂȱ΅ЁΘχΑȱ
Γι’ αὐτό, σᾶς ἀπευθύνομε τὴν ὕστατη αὐτὴν
πΒΓΙΗϟΉΖȱΔΉΕΗΗϱΘΉΕΓΙΖȱΔΓΏϧΘΉΖȱΦΔȂȱϵΗΓΙΖȱσΆ΅Ί΅ΑȱΩΏΏ΅ȱ
σες χαρὲς καὶ τόΘχΑȱωΌΎχȱΔ΅ΑΓΔΏϟ΅ȱπΔΉΈϟΝΎΉȱΑΤȱΑΓЏΗϙȱΘχȱΊΝχȱΎ΅ϠȱΑΤȱ
ἔκκληση καὶ σᾶς παρακαλοῦμε νὰ στέρξετε
ΔΓΏΘΉϾΐ΅Θ΅ȱΗΘχΑȱ̴ΏΏΣΈ΅ǯȱ̅νΆ΅΅ǰȱΓϡȱΌϛΘΉΖȱΉϨΛ΅ΑȱΔΉΕϡΎ΅ΑΓΔΓφΗϙȱΘϠΖȱπΔΌΙΐϟΉΖȱΘΓΙǯȱ̖ϲȱϥΈΓȱΆνΆ΅΅ȱπΔ΅Α΅σες γλύκες ὁ Μεἐπιτέλους στὴν δημιουργία ἑνὸς συνεργατιΓΕΗΐνΑ΅ȱΔΓΏΘΎΤȱΈΎ΅Џΐ΅Θ΅аȱΗΙΑ΅ΌΕΓϟΊΓΑΘ΅ΑȱΗΘχΑȱ
Ώ΅ΐΆΣΑΉΘ΅ȱΗξȱΎΣΌΉȱπΔΓΛφǰȱΦΏΏΤȱΩΖȱΈΓІΐΉȱπΈЗȱΘϟȱΗΙγαλοδύναμος μέσα στὴν ζωὴ τῆς οἰκογένειας, γιὰ νὰ μᾶς
κοῦ κοινωνικοπολιτικοῦ φορέως γιὰ τὴν σοπΒΓΙΗϟ΅ȱΘΓІȱΈφΐΓΙǰȱΔΓϿȱΏΉΘΓΙΕ·ΓІΗΉȱΎΙΕϟΝΖȱΗξȱΔΉΕΑνΆ΅ΑΉȱπΎΉϧΑ΅ȱΘΤȱΛΕϱΑ΅ǯȱ͟ȱΎΣΌΉȱΑνΓΖȱΦΑϛΎΉȱΗξȱΐΤȱ
θυμίζει τὸν Παράδεισο, καὶ τόσα βάσανα καὶ θλίψεις, γιὰ
βαρὴ μελέτη τῶν κοινῶν μας προβλημάτων,
ΔΘЏΗΉΖǰȱΔΓϿȱσΔΕΉΔΉȱΑȂȱΦΔΓΚ΅ΗϟΗΓΙΑȱ·ΤȱΔϱΏΉΐΓȱόȱΉϢΕφΔϱΏȭΎΕΣΘΓΖȱΎ΅Ϡȱ΅ЁΘΤȱΘΤȱΐΎΕΤȱΎΕ΅ΘϟΈ΅ȱΆΕϟΗΎΓΑΘ΅ΑȱΗξȱ
νὰ τὸν ἀποζητᾶμε.
τὴν
σωστὴ ἐνημέρωση τοῦ λαοῦ, τὴν συνεχῆ
ΑǰȱπΔΉΈχȱΚΙΗΎΤȱώΘ΅ΑȱΔΓΏϿȱΛΕφΗΐȱΗȂȱ΅ЁΘΤȱψȱΔΓΏΙΈ΅ΕΎϛȱΦΑΘ΅·ΝΑΗΐϲȱΐξȱΦΎφΕΙΎΘΓΙΖȱΎ΅ϠȱΎΕΙ·ΐνΑΓΙΖȱ
Πρέπει, λοιπόν, κι ἐμεῖς νὰ πάρομε πολὺ στὰ σοβαρὰ
παρέμβαση
στὸ κοινωνικοπολιτικὸ γίγνεσθαι
ΔΏΌχΖȱΘΣΒȱΘЗΑȱΌΘЗΑǯȱ
ΔΓΏνΐΓΙΖǯȱ̷ΘΗǰȱϳȱΑνΓΖȱΐ΅ΖȱσΆ·΅ΑΉȱΗΘχΑȱΊΝχȱΐξȱΐΤȱ
τὴν οἰκογένεια καὶ νὰ τὴν θεωροῦμε ὄχι μόνον μέσο καὶ
τῆς
χώρας
καὶ
τὴν συμμετοχὴ στὶς ἐπικείμενες
ΗΘΉΑφǰȱΔΓΏϿȱΗΘΉΑχȱπΌΑΎΗΘΎχȱϢΈν΅ǰȱΔΓϿȱΘΕΓΚΓΈΓΘΓІΗΉȱ
τρόπο εὐτυχίας ἀλλὰ τὴν ἴδια τὴν εὐτυχία. Ὑπάρχουν με- ̒ϡȱΩΏΏΉΖȱΘΣΒΉΖȱΉϨΛ΅ΑȱΦΑ΅Ά΅ΌΐΗΐνΑ΅ȱΔΓΏΘΎΤȱΈβουλευτικές,
εὐρωπαϊκὲς
καὶ δημοτικὲς ἐκλοΎ΅ЏΐΘ΅ǰȱΦΏΏΤȱΔΣΑΘΓΐξȱσΑΘ΅ΗȱΘϲȱΔ΅ΘΕΝρικοὶ διανοούμενοι Χριστιανοί, ποὺ πιστεύουν ὅτι μπορεῖ ἡ
γές,
μὲ
ὀρθολογικὸ
πρόγραμμα
καὶ μὲ ἀξιόπιΘΉȱΐνΗ΅ȱΗΘΤȱϵΕ΅ȱΘϛΖȱ
ΘΎϲȱ
ΚΏϱΘΐΓǯȱ
ͣΘ΅Αȱ
οἰκογένεια
νὰ λειτουργήσει
σωστά, ἐὰν ἀκούσει κάποιες
στη ἐμφάνιση.
ΘΣΒΖȱΘΓΙȱϳȱΎ΅ΌνΑ΅Ζȱ
ϳȱ̓ΉΕΎΏϛΖȱΏǯΛǯȱπΔ΅συμβουλὲς καὶ τὶς ἐφαρμόσει. Μὰ ὅ, τι χρειάζεται ἡ οἰκοσΆ΅ΊΉȱ ΘΓϿΖȱ
ΗΘϱΛΓΙΖȱ
Ὅσοι, λοιπόν, συμφωνοῦμε
στὸν
κοινὸ
ΑΓІΗΉȱΘΓϿΖȱΌ΅ΔΘϱΐΉγένεια, γιὰ νὰ πετύχει, τὸ ἄκουσε ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν δημιΘΓΙǯȱ̒ϡȱΐνΘΓΎΓǰȱΔΓϿȱ
ΑΓΙΖȱ πΌΑΎΓϿΖȱ ϊΕΝἀγῶνα γιὰ τὸν σεβασμὸ τοῦ
ἀνθρώπου καὶ τοῦ
ουργό της. Τώρα ἡ Ἐκκλησία δὲν ἔχει τίποτε ἄλλο νὰ τοὺς
ώΘ΅ΑȱΔΣΕ΅ȱΔΓΏΏΓϠȱΎ΅Ϡȱ
ΉΖȱ ·Τȱ Θϲȱ ȍΉЄΜΙΛΓΑȎǰȱ
περιβάλλοντος, γιὰ τὴν προστασία
τοῦ Ἑλληπεῖ, παρὰ μόνον ὅτι ἐσύ, Νυμφίε, εἶσαι τύπος Χριστοῦ καὶ
ΦΒϱΏΓ·Γȱ ΘΉΛΑϧΘΉΖǰȱ
ϵΏΓȱόΒΉΕ΅ΑȱϵΘȱ΅ЁΘΤȱ
νισμοῦ,
τὴν
ἐπικράτηση
δημοκρατικῶν,
κοινωσύ, Νύμφη, εἶσαι τύπος Ἐκκλησίας.
σΐΔΓΕΓȱΎ΅ϠȱΈ΅ΑΓΓϾǻ̓ΉΕϟΏΜȱΘϛΖȱϳΐΏϟ΅ΖȱΘΓІȱ̅ǯȱ̖ΗΓϾΔΕ΅ȱΎ΅ΘΤȱ ΘΤȱΔ΅ΈΤȱΗΎΓΘЏΌΎ΅Αȱ
νικῶν
καὶ
κοινοτικῶν
ἀρχῶν
καὶ
πρὸ
παντὸς
Αὐτὰ τὰ δύο κεφαλαιώδη μυστήρια, ὁ Χριστὸς καὶ ἡ
ΐΉΑΓǰȱΈξΑȱΔΓΏΘΓ·Ε΅ΘϲΑȱ̞·΅ΗΐϲȱΘЗΑȱ̳ΔΣΏΒΉΝΑȱΗΘϠΖȱŘřȦşȦŘŖŗŘǼ ΔΓΏΉΐЗΑΘ΅ΖȱΘΓϿΖȱ̏Ήτὴν ἀνατροπὴ τῆς μνημονιακῆς
ὑποτέλειας καὶ
Ἐκκλησία,
δὲν εἶχαν ἀκόμα ἀποκαλυφθῆ στὴν ἀρχὴ τῆς
‒ Πού πας, μπαρμπα-Γιώργο, έτσι φουριόζος;
ΚΓІΑΘ΅ΑȱΗΘΓϿΖȱΎ΅Θ΅·΅ΕΉϧΖȱΎ΅ϠȱΘχΑȱΐϟ΅ȱΔΓτὴν
ἀποκατάσταση
τῆς
ἐθνικῆς
συνοχῆς καὶ
δημιουργίας. Ἐὰν κάποιος σύζυγος σήμερα ἔχει νοῦν καὶ
‒ Πάω στην παρέλαση να δω και να θαυμάσω
Ώϱ·ΓΙΖȱΘЗΑȱ̝ΌΑ΅ϟΏΘΎχȱΐΉΕϟΈ΅ȱΘЗΑȱΔΓπροόδου, καλούμεθα ἀπὸ τὸν πάντα ἑνώνονκαρδία καὶ σῶμα Χριστοῦ, ὅπως ἔχουν ὅλοι οἱ σύζυγοι, ποὺ
τους Νεοέλληνες πολιτικούς να στεφανώνουν
ΝΑȱ ΔΓΏΘЗΑǯȱ ̖ϲȱ ϥΈΓȱ
ΏΘЗΑȱΘΓІȱ̝ΗΘ΅ΎΓІǯ
τα
Σωτήρα Χριστὸ νὰ συνέλθωμε τὸ γρηγοκοινωνοῦν
Σῶμα
καὶ
Αἷμα
Χριστοῦ,
τότε
ὁ
Χριστὸς
ποὺ
τους ανδριάντες των ηρώων που είπαν το μεγάλο
ΗΙΑνΆ΅ΑΉȱ ΐξȱ ΘΓϿΖȱ
̒ЄΘΉȱΓϡȱΐξΑȱΓЄΘΉȱΓϡȱ
ρώτερο καὶ νὰ ἀποφασίσωμε
τὰ δέοντα.
εἶναι μέσα του ξέρει τί πρέπει νὰ κάνει. Ὁ λόγος ποὺ γρά«ΟXI» και̇δόξασαν
Ελλάδα
σε όλοȱȱ τον κόȍΑϱΌΓΙΖȎȱΎ΅ϠȱΦΔϲȱΘϲȱ
̓̋ την

ȱ̋̇̑
ΈξȱΦΔΉϟΏΗ΅ΑȱΘχΑȱπΏΉΙἘπειδὴ
«οἱ
καιροὶ
οὐ
μενετοί»,
εἴμαστε ὑποφονται
ὁμιλίες
καὶ
τυπώνονται
βιβλία
εἶναι
γιατὶ
πολλοὶ
σμο. ̛̘
ŚśŗȱΎ΅ϠȱΐȂȱ΅ЁΘΓϿΖȱΔΓϿȱ
ΌΉΕϟ΅ȱΘЗΑȱ̝ΌΑ΅ϟΝΑǰȱΓϡȱ
ȱȱ  ̛
ȱȱ̘  ̇
χρεωμένοι
νὰ
προχωρήσωμε
στὶς
παραπάνω
ἀπὸ μᾶς εἴμαστε διχασμένοι καὶ χαμένοι μέσα στὸν κόσμο.
‒ Καλός είσαι και του λόγου σου. Πάς να θαυΉϨΛ΅ΑȱΐΣΑ΅ȱϷΛȱ̝Ό̝ΌΑ΅ϧΓȱϵΐΝΖȱΐξȱΘχΑȱ
ΈΓΎΘΗϟ΅Ǳȱ̓ΓΏΘΗΘΎφȱΎ΅ȱ ΓΑΝΑΎφȱ ϟΑΗȱȍΔΣΏΒΉΖȎȱ
ἐνέργειες
μὲ
ὁσεσδήποτε
συμμετοχές.
Καὶ πᾶμε πρὸςΘΓІȱ
τὸ σωστὸ
μάσεις αυτούς που λένε σε όλους «Ναι» και κάΑ΅ϟ΅ǰȱΘΓϿΖȱȍΐΘΕϱΒΉΎ΅ΌΓΈφ·Ηȱ
̓Ή- καὶ τὴν ἀλήθεια ὄχι μὲ τὸν σωστὸ
ΎΈϱΘΖǱȱ΅ΗϟΏΉΓΖȱΗΓϾΔΕ΅Ζǰȱ̋ΉΓΏϱ·ΓΖȱ ΓΑΝΑΓΏϱ·ΓΖ
Μὲ τὴν ἐλπίδα εὐνοϊκῆς ἐκ μέρους σας
τρόπο τῆς Ἐκκλησίας (ἁγιασμὸς καὶ θεία κοινωνία) ἀλλὰ
ΑΓΙΖȎǯȱ̳ΑЗȱΈΏ΅ΈχȱϵΏΓȱΗΙΑνΆ΅ΏΏ΅ΑȱΗΘϠΖȱΔΓΏΉΐΎξΖȱπΔνουν πως τάχατες τιμούν τους ήρωες του μεγάΕΎΏϛȱόΌΉΏ΅ΑȱΑΤȱπΔΆΣΏΓΙΑȱȱΘχΑȱΈϾΑ΅ΐφȱΘΓΙΖȱΎ΅ϠȱΘϲȱ
̆Ε΅ΚΉϟ΅ǱȱφΑΝΑΓΖȱřǰȱŗŖŚȱřŗȱΌφΑ΅
ἀνταποκρίσεως σᾶς ἀσπαζόμεθα ἀδελφικῶς
μὲ τοὺς τρόπους τοῦ κόσμου, δηλ. μὲ τὴν ἠθικολογία. ΛΉΕφΗΉΖȱΘϛΖȱΈΐΓΎΕ΅Θϟ΅ΖǰȱΏϟ·ΓȱΐΓΕΣΊΓΑΘ΅ΑȱΘΤȱΩΚΌΓλου «OXI».
Δεν σου φαίνεται μασκαριλίκι;
ΔΓΏϟΘΉΙΐΣȱΘΓΙΖȱΗȂȱ΅ЁΘξΖȱΘϠΖȱΔΉΕΓΛνΖǯȱ̄ЁΘϲȱπΒΙΔΕΉΏνΚΝΑ΅ǱȱȱŘŗŖǯśŘǯřŖǯşŚŞǰȱŘŗŖǯŘŚǯŜşǯŗśŘ
καὶ περιμένομε τὶς προτάσεις σας, τὸ ἀργόΑ΅ȱΏΣΚΙΕ΅ǰȱΘϠΖȱΈΉΙΎΓΏϾΑΗΉΖȱǻϵΔΝΖȱΓϡȱΎΏΕΓΙΛϟΉΖǼȱΎ΅Ϡȱ
Ὅταν ὁ μακαριστὸς πλέον πρώην Ἀρχιεπίσκοπος ΧριΘΓІΗΉȱΘΤȱ·ΉΝΔΓΏΘΎΤȱΗΛνΈ΅ȱΘϛΖȱ̝ΌφΑ΅ΖȱΘΓІȱ̓ΉΕΎΏϛǯȱ
‒Είσαι υπερβολικός, καημένε μου! Απλώς, λέȬǱȱ¡ȓǯǰȱΗΘΓΗΉΏϟΈ΅Ǳȱ
ǯ¡ǯ
ΘχΑȱΈΓϟΎΗǯȱ̕ΘϠΖȱΐΣΛΉΖȱΎ΅ΘΤȱΘЗΑȱ̏Ή·΅ΕνΝΑȱΏǯΛǯȱΗΙΐτερο μέχρι 9 Νοεμβρίου.
στόδουλος ἔλεγε στοὺς νέους «Ἐλᾶτε στὴν Ἐκκλησία, ὅπως
̍΅Ϡȱ΅ЁΘϲȱΘϲȱσΏΉ·΅ΑȱϵΏΓȱΓϡȱ̝ΌΑ΅ϧΓȱΈϱΒ΅ȱΘϛΖȱ̝ΌφΑ΅Ζǰȱ
νε στους ξένους «Ναι» αλλά σε μας λένε
«OXI»
ΐΉΘΉϧΛ΅ΑȱΎ΅ϠȱřŖŖŖȱΐνΘΓΎΓȱ̝ΌΑ΅ϧΓǯȱ
̓ΕΓ΅ΕΉΘΎνΖȱΗΚΓΕνΖȱȬȱΐΆΣΗΐ΅Θ΅Ǳȱ̓̎̑
εἶστε», αὐτὸ ἐννοοῦσε, ἐλᾶτε μὲ τὴν πλάτη ἀνάποδα, ἀφοῦ
στην πρόοδο. Είδες τι έξυπνους πολιτικούς που̕ȱȱȱ ΗΝΘΕϟ΅ȱΘϛΖȱΔ΅ΘΕϟΈΓΖǯȱ
δὲν̝ΎϱΐǰȱϳȱΑνΓΖȱΘΓІȱΛΕΙΗΓІȱ΅ϢЗΑ΅ȱΗΘχΑȱ̝ΌφΑ΅ȱΉϨΛΉȱΗξȱ
ἔχετε μάθει τὸν εὐθὺ τρόπο τοῦ «κατὰ πρόσωπον». Κι ̄ЁΘχȱώΘ΅ΑȱψȱΉϢΎϱΑ΅ȱΘϛΖȱΔ΅ΘΕϟΈΓΖǰȱΔΓϿȱΉϨΛΉȱΗΘϲȱΑΓІȱ
Ἡ Ἐπιτροπὴ Συνεργασίας
ΎΈΓΘΎφȱ̓΅Ε΅·Ν·φǱȱ
έχομε; Κοροϊδεύουν
όλους και ζουν αυτοί καλά
Ύ΅ϠȱΗΘχΑȱΎ΅ΕΈΣȱΘΓΙȱϳȱΎΣΌΉȱΑνΓΖȱΘϛΖȱ̝ΌφΑ΅ΖȱΔΓϿȱσΆ·΅ΑΉȱ
ΐΉ·ΣΏȱЀΔϱΏΜȱΘϲȱΈΐΓΎΕ΅ΘΎϲȱΔΓΏϟΘΉΙΐ΅ǰȱΔΓϿȱώΘ΅Αȱ
αὐτό, γιατὶ ὁ Σωτήρας μας, ποὺ «ἐνανθρώπησε», ξέρει νὰ
Κόκκορη Μαγδαληνὴ
κι εμείς̎
χειρότερα.
Και
μάλιστα χειρότερα και
ǰȱ 
ȱ̋ǯȱ̆ȱȱǯǯ
ΗΘχΑȱΊΝφǰȱ·ΤȱΑΤȱΎ΅Θ΅ΎΘφΗϙȱΘχΑȱΉЁΘΙΛϟ΅ȱΘΓΙǰȱΑΤȱΔΕ΅··ΤȱΘχΑȱΦΎΕϟΆΉ΅ǰȱΗϾΐΚΝΑ΅ȱΐȂȱρΑ΅ΑȱϳΕΗΐϲȱΘΓІȱ̓ΏΣΘΝδιορθώνει τοὺς τρόπους, ἐκεῖνο ποὺ σέβεται εἶναι ἡ ἐλεύΜπαμπίλης Βασίλης
από τα χοιρό…τερα.
Η τσούχτρα
ΑΈΕ΅ΆϟΈ΅Ζȱŝǰȱ΅ΐϱΐΙΏΓȱΛ΅ΕΑЏΑǰȱΏǯǱȱŘŗŖǯȱřŚǯŗŖǯŚřŜ
ΐ΅ΘΓΔΓφΗϙȱϵȱΘȱΌΉΝΕΓІΗΉȱΔΕΓΓΕΗΐϱȱΘΓΙǯȱ
Α΅ǰȱȍΦΕΗΘΓΎΕ΅Θϟ΅ȱΐΉΘȂȱΉЁΈΓΒϟ΅ΖȱΔΏφΌΓΙΖȎǰȱΈΏǯȱΑΤȱΎΙθερη θέλησή μας.
Τσούπρας Βασίλης

Κλαψίγελο

Ἡ οἰκογένεια ὡς μέσον εὐτυχίας

Πρόταση συνεργασίας

̝ΔϲȱΘϲΑȱΛΕΙΗϲȱ΅ϢЗΑ΅ȱΐνΛΕȱΗφΐΉΕ΅

̕ΉΏϟΈ΅ȱȱȱř

̖̌̈̔̄̓̒̒̎̌̍̄̕ȱ̐̈̄
̕ΙΑνΛΉ΅ȱΦΔϲȱΘχȱΗΉΏǯȱŗ

Σ τ ῶ μ ἐΕϱΗΎΏΗȱΗξȱΗΙΑΉΕ·΅Ηϟ΅
ν καλῶς

Ἑωσφόρο, νὰ ἐγείρῃ ἀνταρσία κατὰ τοῦ Θεοῦ. ΗΙΑΉΕ·΅Ηϟ΅ȱΎ΅ϠȱΉǼȱ·ΤȱΘχΑȱΎΓΑΓΘΎχȱϴΕ·ΣΑΝΗȱΘϛΖȱΛЏλαμπρὸ
Γενικὴ ἀστάθεια
̒ȱ̕ΉΆ΅ΗΐЏΘ΅ΘΓΖǰȱ·ΓΕΘΣΊΓΑΘ΅ΖȱΘΓȱ·Ή·ΓΑϱΖȱΘΝΑȱŘŖȱ
Ταυτοχρόνως, ὀφείλομε νὰ διαφοροποιοῦμε τὸν τρόπο
̽ȱ̇ΓϟΎΗȱΎ΅ϠȱΘΤȱΐνΏȱΘϛΖȱ̈ǯ̙ǯ̈ǯȱΊЗΑΘΉΖȱΎ΅ΌΐΉΛΕϱΑΝΑȱΘΖȱ΅ΕΛΉΕ΅ΘΎφΖȱΘΓΙȱΈ΅ΎΓΑϟ΅Ζǰȱ΅ΚνΕΝΗΉȱϱΏΓȱ
φωνάξωμε δηλαδὴ καὶ ἐμεῖς «στῶμεν καλῶς». Ε΅Ζȱΐ΅ΖǰȱΑΤȱσΏΌΓΙΑȱΗξȱΩΐΉΗȱπΔΎΓΑΝΑϟ΅ȱΐ΅Ίϟȱΐ΅Ζȱ·Τȱ
Ὅπως εἶναι γνωστό, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες, ὅλη Νὰ
ζωῆς καὶ πολιτείας μας ἀπὸ τὴν συμπεριφορὰ καὶ τὴ διεΕΑЗΖȱΐνΗ΅ȱΗΘϠΖȱΩΌΏΉΖȱΗΙΑΌϛΎΉΖȱΔΓϿȱπΔνΚΉΕΉȱΗΘχΑȱ
ΘΓȱΐφΑ΅ȱΘΓΙȱ̌ΓΙΏϟΓΙȱΗΉȱΔΓΐ΅ΑΘΎνΖȱΉΔΗΎνΜΉΖȱΗΉȱΓΏϱὄχι μόνον νὰ φωνάξωμε ἀλλὰ καὶ νὰ προσπα- ΘχΑȱΦΑΘ΅ΏΏ΅·χȱΦΔϱΜΉΝΑȱΎ΅ϠȱΘχΑȱΎ΅ΏϾΘΉΕȱϴΕ·ΣΑΝΗȱ
μας
ἡ ζωὴ εἶναι ἕνας ἀγώνας. Ἀγώνας γιὰ τὴν ἐπιβίωση, Ἀσφαλῶς
φθαρμένη διαγωγὴ τῶν ἀνθρώπων τῆς ἀπωλείας, νὰ
ΛЏΕ΅ȱΐ΅Ζȱψȱπ·ΎΏΐ΅ΘΎχȱΘ΅ΎΘΎχȱΘЗΑȱΔΓΏΘΎЗΑȱΐ΅Ζȱ
ΎΏΕȱΘΑȱΉΔΎΕΣΘΉ΅ȱΘΖȱ̍νΑΙ΅ΖǰȱΉΔΗΎΉΔΘϱΐΉΑΓΖȱΉΑΓΦΏΏΤȱΎ΅ϠȱψȱȱΦΗϾΑΉΘȱΔΕ΅ΎΘΎχȱϵΏΝΑȱΗΛΉΈϲΑȱΘЗΑȱοΏΏφΘϛΖȱΎΓΑϛΖȱΗΙ·ΎΉΑΘΕЏΗΉΝΖȱΎ΅ϠȱΘχΑȱЀΔΓΆΓΏχȱΔΕϲΖȱΗΙΊφνὰ στῶμεν καλῶς.
ἀγώνας
γιὰ σπουδές, ἀγώνας γιὰ ἐργασία, ἀγώνας γιὰ θήσωμε
ἀπεγκλωβιζόμαστε ἀπὸ κάθε κομματική, δεσποτοκρατική,
ΕϟΉΖǰȱΗΛΓΏΉϟ΅ǰȱΑΓΗΓΎΓΐΉϟ΅ǰȱΓΕΚ΅ΑΓΘΕΓΚΉϟ΅ǰȱΎǯΘǯΏǯȱ
ΑΝΑȱΔΓΏΘЗΑǰȱΦΔΉΙΌϾΑΓΐΉȱ·ΤȱΐΤȱΚΓΕΤȱΦΎϱΐȱσΎΎΏΓιὰ νὰ μπορέσῃ, ὅμως, κάθε ὀρθόδοξος πιστὸς νὰ διε- ΘΗȱΘЗΑȱΦΑ΅·Ύ΅ϟΝΑȱΔΕΓΘΣΗΉΝΑǯȱ
τὴν
ἐλευθερία, ἀγώνας γιὰ τὴν κοινωνικὴ δικαιοσύνη.
ὀργανωσιακή, ἀκόμη καὶ ἀπὸ κάθε κακὴ οἰκογενειακὴ
̄ΔΓΎΓΕϾΚΝΐ΅ȱΘΖȱΉΔΉΘΉϟΓΙȱ΅ΙΘφΖȱφΘ΅ΑȱΘ΅ȱΉ·Ύ΅ϟΑ΅ǰȱ
̈ϨΑ΅ȱΦΗΚ΅ΏЗΖȱΆνΆ΅ΓȱϵΘǰȱσΘΗȱϵΔΝΖȱσΛΓΙΑȱΗφΐΉΗȱΔΕϲΖȱΘϠΖȱЀ·ΉϧΖȱΈΙΑΣΐΉΖȱΘΓІȱΘϱΔΓΙǰȱϳΐΣΈΉΖȱΎ΅ϠȱΔΕΓξάγῃ
μὲ ἐπιτυχία τὸν προσωπικό του ὡς καὶ τὸν κοινω- ἐξάρτηση
Παντοῦ
καὶ πάντοτε ἀγώνας.
καὶ νὰ προσαρμόζωμε τὴ ζωὴ καὶ τὴν συμπεριΗΘΖȱŘŘȱ̌ΓΙΏϟΓΙǰȱΘΓΙȱΔΕЏΘΓΙȱΓΕΌϱΈΓΒΓΙȱΑ΅ΓϾȱΗΘΑȱνΕΐΓȱ
ΗΝΔΎϱΘΘΉΖǰȱΎ΅ϠȱΘϠΖȱΔΕΓΗΎ΅ΏΓІΐΉȱΗξȱΗΙΑΉΕ·΅Ηϟ΅ȱΔΕϲΖȱ
του ἀγῶνα, πρέπει, πρῶτα ἀπ’ ὅλα, νὰ εἶναι στα- Ε΅ȱΘΤȱΔΓΏΘΎΤȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΎΤȱΈΕЏΐΉΑ΅ȱΗΘχΑȱΛЏΕ΅ȱΐ΅Ζǰȱ
Ἄλλωστε αὐτὸς ἦταν καὶ ὁ τίτλος τοῦ περασμένου νικό
φορά μας πρὸς τὴν ζωὴ καὶ τὴν πολιτεία τῶν ἁγίων καὶ
ΘΖȱ̖ΓΙΕΎΣΑ΅ǰȱΎΓΑΘΣȱΗΘȱΓΐЏΑΙΐȱΏϟΐΑȱΗΘ΅ȱΗϾΑΓΕ΅ȱ
ΈΐΓΙΕ·ϟ΅ȱοΑϲΖȱΦΒϱΔΗΘΓΙȱΎ΅ϠȱΈΙΑ΅ΐΎΓІȱΔΓΏΘΎΓІȱ
στὴν ὀρθόδοξη πίστη καὶ νὰ βιώνῃ τὸν ἑλληνοορ- ΦΎϱΐȱΎ΅ϠȱψȱοΑΓΔΓϟΗȱΎ΅ϠȱΈΕ΅ΗΘΕΓΔΓϟΗȱϵΏΝΑȱΘЗΑȱ
φύλλου
τῶν Ἐπάλξεων, στὸ ὁποῖο ἀναλύσαμε γιατὶ καὶ θερὸς
ἀγωνιστῶν τῆς πίστεως μας. Δὲν μπορεῖ ἕνας ὀρθόδοξος
̄ΌΓΔϟ΅ΖȱΎ΅ȱ̕ΓΙΈΣΑǯȱ̒ȱΑ΅ϱΖȱ΅ΙΘϱΖȱΛΘϟΗΘΎΉȱΐΉȱνΒΓΚΓΕνΝΖȱ·ΤȱΘχΑȱΎ΅ΏϾΘΉΕȱΦΑΘΐΉΘЏΔΗȱΘϛΖȱΈΉΑϛΖȱΎ΅τρόπο ζωῆς καὶ πολιτείας. Πρέπει, δηλαδή, νὰ ΐΎΕЗΑȱΔΓΏΘΎЗΑȱΈΙΑΣΐΉΝΑȱΉϨΑ΅ȱΦΑ΅ΐΚϟΆΓΏΓȱπΤΑȱΌΤȱ
πῶς
πρέπει νὰ ἀγωνιζώμαστε. Τονίσαμε, ὅπως θὰ θόδοξο
χριστιανὸς νὰ εἶναι μασσόνος, κεφαλαιοκράτης, φασίστας,
Έ΅ȱΚϟΏΓΙȱΘΖȱΉΒΝΘΉΕΎφΖȱΉΕ΅ΔΓΗΘΓΏφΖȱ΅ΔϱȱΘΑȱ̄ΐΉΕΘ΅ΗΘΣΗΉΝΖȱΔΓϿȱΈνΕΛΉΘ΅ȱΗφΐΉΕ΅ȱψȱΛЏΕ΅ȱΐ΅Ζǯȱ
καλὰ στὰ πόδια του, γιὰ νὰ μπορῇ νὰ προχω- σΛΉȱΔΕ΅ΎΘΎΤȱΦΔΓΘΉΏνΗΐ΅Θ΅ǯȱ̽ȱΗΙΑΉΕ·΅Ηϟ΅ȱϵΐΝΖȱΎ΅Ϡȱ
ὅτι κάθε ἑλληνοορθόδοξος χριστιανός, ταυ- στέκεται
ἐνθυμῆστε,
ἰμπεριαλιστής, δεσποτικός, ἀλαζόνας καὶ ἐκμεταλλευτής.
ΎφȱΎ΅ȱ΅ΚΉΕЏΌΎΉȱΗΘΓȱϱΑΓΐ΅ȱΘΓΙȱ̖ΐϟΓΙȱ̓ΕΓΈΕϱΐΓΙǯȱ
̽ȱΐχȱΦΑΘ΅ΔϱΎΕΗȱΘЗΑȱΔΉΕΗΗΓΘνΕΝΑȱϡΎ΅ΑЗΑȱΎ΅ϠȱΘτοχρόνως πρὸς τὸν προσωπικό του ἀγῶνα, πρέπει νὰ ρήσῃ καὶ ἕνα βῆμα πιὸ πέρα. Δὲν ἀρκεῖ νὰ ἰσχυρίζεται ψȱοΑΓΔΓϟΗȱΉϨΑ΅ȱВΚΉΏΐЏΘΉΕȱΦΔϲȱΘϠΖȱΐΉΐΓΑΝΐνΑΉΖȱ
Κάθε ἄνθρωπος ποὺ ἡ ζωὴ καὶ οἱ πράξεις του δὲν
̖ΑȱΐνΕ΅ȱΘΝΑȱΉ·Ύ΅ΑϟΝΑȱΔ΅ΕΉΙΕνΌΎΉȱȱŘśΐΉΏφΖȱ΅ΐΉΐϟΝΑȱΎ΅ΘΤȱΘȂȱΩΏΏ΅ȱΗΙΐΔΓΏΘЗΑȱΐ΅ΖȱΗΘχΑȱΦΑΣ·ΎȱΘЗΑȱ
ὅτι εἶναι ὀρθόδοξος χριστιανὸς ἀλλὰ πρέπει νὰ ΔΕΓΗΔΣΌΉΉΖǯȱ
καὶ γιὰ τὴν προάσπιση, διάδοση καὶ ἐπικρά- κάποιος
ἀγωνίζεται
ἀποπνέουν τὸ ἄρωμα τῆς ὀρθοδόξου πνευματικῆς κοιΕΎ΅ΑΎφȱΓΕΌϱΈΓΒȱΓΐΣΈ΅ǰȱΐΉȱΉΔΎΉΚ΅ΏφΖȱΘΓȱΈΉΙΌΙΑΘφȱ
Ύ΅ΕЗΑȱΎ΅ϠȱΗΘϠΖȱπΔ΅ΑΉΏΐΐνΑΉΖȱπΎΎΏφΗΉΖȱΐ΅ΖȱόΈȱΦΔϲȱ
̏ξȱΘχΑȱπΏΔϟΈ΅ȱϵΘȱ΅ЁΘχΑȱΘχΑȱΚΓΕΤȱψȱΔΕϱΗΎΏΗφȱΐ΅Ζȱ
αὐτή του τὴν πίστη μὲ τὴ ζωή του, μὲ τὰ νωνικότητος
τηση τῶν κοινῶν ἀγαθῶν, ὅπως εἶναι ἡ ἑλληνοορθόδοξη ἐπιβεβαιώνῃ
ἀλλὰ σκορποῦν τὴ δυσοσμία τοῦ φασισμοῦ,
ΘΓΙȱΎνΑΘΕΓΙȱΉΒΝΘΉΕΎφΖȱΉΕ΅ΔΓΗΘΓΏφΖȱΔǯȱ̏΅ΕΘϟΑΓȱ̔ϟΘΗȱ
ΘϲȱŗşŜŜȱǻΐξȱΘχΑȱ̇΅ΎφΕΙΒȱΘЗΑȱ̐νΝΑȱ̳ΔΗΘΐϱΑΝΑǼȱσΈΝ΅ЁΘχȱΌΤȱΉЂΕϙȱΉЁφΎΓ΅ȱИΘ΅ȱΎ΅ϠȱΌΤȱΘϾΛϙȱΉЁΕϾΘΉΕΖȱΦΔΓἔργα του καὶ μὲ τὴν ἐν γένει πολιτεία του.
πίστη, ἡ ζωὴ καὶ ἡ δίκαιη πολιτεία.
τοῦ δεσποτισμοῦ καὶ τῆς ἀδικίας καὶ ποὺ δὲν μετανοεῖ
Ύ΅ȱΣΏΏΓΙΖȱΎΏΕΎΓϾΖȱΘΖȱ΅ΕΛΉΔΗΎΓΔφΖǯȱ
ΗΉȱΘχΑȱΉЁΎ΅Εϟ΅ȱΗξȱΦΑϟΎ΅ΑΓΙΖȱ·ΤȱΘϲȱΎ΅ΏϲȱΎ΅ϠȱΦΎ΅ΘΣΏΑὐτὸ σημαίνει ὅτι ὀφείλομε πρῶτα ἀπ’ ὅλα νὰ προ- ΈΓΛϛΖȱΎ΅ϠȱΦΑΘ΅ΔΓΎΕϟΗΉΝΖǰȱΉϥΐ΅ΗΘΉȱΗΘχΑȱΈΣΌΉΗȱϵΏΝΑȱ
Δὲν χρειάζεται νὰ περιγράψωμε ἐδῶ τὴν ἀντιχριστιαποτὲ γι’ αὐτὴ τὴν συμπεριφορά του πρέπει νὰ γνωρίζῃ
̒ȱ̕ΉΆ΅ΗΐЏΘ΅ΘΓΖǰȱΎ΅Θ΅ΗΙ·ΎΑΐνΑΓΖǰȱΉΙΛ΅ΕϟΗΘΗΉȱ
ΏΏΓΙΖȱΔΓΏΘΎΓϿΖȱΑΤȱϳΈ·φΗΓΙΑȱΘϲΑȱΘϱΔΓȱΗΘχΑȱΦΌΏϱ- ·ΤȱΘϲȱΎΓΑϲȱΎ΅ΏϲȱΎ΅ϠȱΗκΖȱΔΉΕΐνΑΓΐΉǯȱ
νική, τὴν ἄδικη καὶ ἀπάνθρωπη πραγματικότητα μέσα σπαθοῦμε συνεχῶς νὰ μένωμε σταθεροὶ στὴν ὀρθόδοξη ὅτι δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ τὸ χριστιανισμό, ἔστω καὶ
ΘΓȱ̋ΉϱȱΎ΅ȱϱΏΓΙΖȱϱΗΓΙΖȱΘΓΑȱΆΓφΌΗ΅ΑȱΑ΅ȱΉΕ·΅ΗΘΉϟȱΗΘΓȱ
ΘΘ΅ǰȱΗΘχΑȱЀΔΉΕΛΕνΝΗȱΎ΅ϠȱΗΛΉΈϲΑȱΗΘχΑȱΛΕΉΝΎΓΔϟ΅ǰȱΐξȱ
στὴν
ὁποία ζοῦμε καὶ πορευόμαστε. Καθημερινῶς γινό- πίστη καὶ νὰ ἀπαλλασσόμεθα διαρκῶς ἀπὸ τὶς ξένες ἂν αὐτοκαλεῖται ὀρθόδοξος καὶ μάλιστα σοῦπερ ὀρθόΛЏΕΓȱΘΖȱΉΒΝΘΉΕΎφΖȱΉΕ΅ΔΓΗΘΓΏφΖȱΔΉΕΗΗϱΘΉΕΓȱ΅ΔϱȱřŖȱ
̽ȱ̇ΓΎΓІΗ΅ȱ̳ΔΘΕΓΔχȱΘϛΖȱ̈ǯ̙ǯ̈ǯȱ
ΦΔΓΘνΏΉΗΐ΅ȱΑΤȱЀΔΓΚνΕΝΐΉȱϵΏΓǰȱΑΤȱπΎΔΓϛΘ΅ȱψȱΈΐϱμαστε
μάρτυρες ποικίλλων παραβάσεων, πολλαπλῶν ἐπιδράσεις, οἱ ὁποῖες προέρχονται εἴτε ἀπὸ τὴν ἑβραϊκὴ δοξος. Τονίζομε αὐτὴν τὴν ἀντίθεση, ἀγαπητοί μας
ΛΕϱΑ΅ȱΎ΅ȱΘΓΙΖȱΔ΅ΕΉΎΣΏΉΗΉȱΑ΅ȱΗΙΑΉΛϟΗΓΙΑȱΑ΅ȱΔΕΓΗΉϾΗ΅ȱΔΉΕΓΙΗϟ΅ȱΎ΅ϠȱΑΤȱΎ΅Θ΅ΕΕ΅ΎЏΑΉΘ΅ȱΈΉΌΑЗΖȱΘϲȱΎІΕΓΖȱ
ἐγκλημάτων,
ἀνηθίκων πράξεων, στυγνῆς ἐκμεταλλεύ- νοοτροπία, εἴτε ἀπὸ τὴν ἰνδουϊστικὴ θεωρία, εἴτε ἀπὸ ἀναγνῶστες, γιατὶ πάρα πολλοὶ ἔχουν ἐμφανιστῆ ὡς
ΛΓΑΘ΅ȱΎ΅ȱΑ΅ȱΗΙΐΔ΅ΕϟΗΘ΅ΑΘ΅ȱΗΘΓȱνΕ·ΓȱΘΖȱ̈ΎΎΏΗϟ΅Ζȱ
ΘϛΖȱΛЏΕ΅Ζȱΐ΅ΖǰȱΘχΑȱГΕ΅ȱΦΎΕΆЗΖȱΔΓϿȱπΎΎΕΉΐΓІΑȱΘϱΗ΅ȱ
περσικὴ δυαρχία, εἴτε ἀπὸ τὴν παπικὴ δεσποτοκρα- σωτῆρες τοῦ ἔθνους ἀλλὰ στὴν οὐσία ἦσαν λύκοι ἅρπασεως
καὶ γενικῆς ἀναλγησίας. Καὶ ὅλα αὐτὰ δὲν τὰ κά- τὴν
ΗΘΓȱΛЏΕΓȱΘΖȱ΅ΚΕΎ΅ΑΎφΖȱΔΉϟΕΓΙǯȱ̈ΙΛ΅ΕϟΗΘΗΉȱΉΔϟΗΖȱ
πΌΑΎΣȱΐ΅ΖȱΊΘφΐ΅Θ΅ȱΎ΅ϠȱΓϡȱΦΑ΅Θ΅ΕΣΒΉΖȱ΅ЁΒΣΑΓΑΘ΅ȱ
̖ΕϱΔΓΖȱ̇ΕΣΗΉΝΖȱ
εἴτε ἀπὸ τὸν προτεσταντικὸ εὐσεβισμὸ, εἴτε ἀπὸ γες μὲ ἔνδυμα προβάτου.
νουν
μόνον οἱ λαθρομετανάστες, στοὺς ὁποίους φορτώ- τία,
ΘΓΙΖȱΉΕΉϟΖȱΘΖȱΔΕΝΘϱ·ΓΑΖȱΚΙΏφΖȱΘΝΑȱ̖ΓΙΕΎΣΑ΅ȱ·΅ȱΘΓȱ
ΗΘϠΖȱ·ϾΕΝȱΐ΅ΖȱΛЗΕΉΖǯȱ
̆΅ȱΑ΅ȱΈΕΙΌΉϟȱΎ΅ȱΑ΅ȱΔΕΓΎϱΜΉȱνΑ΅ȱΑνΓȱ΅Α΅·ΉΑΑΘἄλλη ἀντιορθόδοξη, ἀνήθικη καὶ κατανανουμε
ὅλη τὴν κακοδαιμονία τῆς χώρας μας, ἀλλὰ τὰ ὁποιαδήποτε
ΘΉΕΣΗΘΓȱΉΕ΅ΔΓΗΘΓΏΎϱȱνΕ·ΓȱΗΉȱΐ΅ȱΘϱΗΓȱ΅ΔΓΐ΅ΎΕΙΗΐν̳ΔΉΈφǰȱΏΓΔϱΑǰȱΗΙΑ΅ΗΌ΅Αϱΐ΅ΗΘΉȱΘχΑȱΔΓΏΘΎφȱΐ΅Ζȱ
ΎϱȱΎ΅ȱ΅·ΝΑΗΘΎϱȱΎΓΑΝΑΎΓΔΓΏΘΎϱȱΎϟΑΐ΅ȱΛΕΉΣΊΉπρακτική.
Εἶναι, πράγματι, ἀνάγκη νὰ ἀπαλλαχκάνουν
κυρίως οἱ συμπατριῶτες μας, οἱ ὁποῖοι εἶναι βα- λωτικὴ
Ὁμαδικὴ δράση
ΑȱΎ΅ȱΈΙΗΔΕϱΗΘȱΔΉΕΓΛφȱΘΖȱ̍νΑΙ΅ΖǰȱϱΔΓΙȱΙΔΣΕΛΉȱ
ΉЁΌϾΑȱΎ΅ϠȱπΔΉΈχȱȍΓϡȱΎ΅ΕΓϠȱΓЁȱΐΉΑΉΘΓϟȎǰȱΌΉΝΕφΗ΅ΐΉȱ
Θ΅ȱΓȱΎ΅ΌνΑ΅Ζȱΐ΅ΖǱ
ἀπὸ τὶς ξένες ἐπιδράσεις, γιατὶ αὐτὲς ἔχουν μπεῖ
πτισμένοι
ὀρθόδοξοι χριστιανοί, χωρὶς ὅμως αὐτὸ νὰ τοὺς θοῦμε
Ἐκεῖνο, ὅμως, ποὺ εἶναι ἀκόμη ἀπαραίτητο εἶναι ἡ
ΗΙΑΉΛφΖȱ΅ΑΓΐΆΕϟ΅ȱΎ΅ȱΓȱΎϱΗΐΓΖȱΙΔΓΚνΕΉǯȱ
ΦΑ΅·Ύ΅ϟ΅ȱΘχΑȱΔΕ΅·ΐ΅ΘΓΔΓϟΗȱ·ΉΑΎϛΖȱΗΙ·ΎΉΑΘΕЏΗΉŗǼȱ̐΅ȱΆΣΏΉȱΗ΅ΑȱΎνΑΘΕΓȱΘΖȱΊΝφΖȱΘΓΙȱΎ΅ȱΘΝΑȱΉΑΈ΅τόσο
πειράζῃ γιὰ νὰ πραγματοποιοῦν τὰ ἐγκλήματά των.
πολὺ μέσα στὴ ζωή μας καὶ στὴ συμπεριφορά μας, συνεργασία καὶ ἡ σύμπραξη ὅλων τῶν ἀγωνιζομένων
ΝΖȱϵΏΝΑȱΘЗΑȱπΑΈ΅ΚΉΕΓΐνΑΝΑȱΘχΑȱ̍ΙΕ΅ΎχȱŗŚȱ͞ΎΘΝΆΕϟΚΉΕϱΑΘΝΑȱΘΓΙȱΘΓȱΔΕϱΗΝΔΓȱΘΓΙȱ̋Ή΅ΑΌΕЏΔΓΙȱΎ΅ȱ̕ΝΘφἊν κοιτάξωμε γύρω μας καὶ μέσα μας, θὰ διαπιστώσο- ποὺ
ὀρθοδόξων. Ὁ ἀρχάγγελος Μιχαὴλ δὲν εἶπε «ἂς σταθῶ
πολλὲς φορές, ἀκόμη καὶ κληρικοὶ καὶ θεολόγοι, λέ- Ε΅ȱΐ΅Ζȱ̙ΕΗΘΓϾǰȱΛΝΕϟΖȱΉΔΚΙΏΣΒΉΖȱΎ΅ȱΔ΅Ε΅ΌΕΗΎΉΙΓΙȱΎ΅ϠȱГΕ΅ȱŗŗȱΔǯΐǯȱΗΘχΑȱΚΏϱΒΉΑȱ΅ϥΌΓΙΗ΅ȱΘЗΑȱ̳ΔΣΏΒΉμε μὲν ὅτι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ γουν
καλῶς» ἀλλὰ «στῶμεν καλῶς», ἀπευθύνθηκε δηλαδὴ
καὶ γράφουν ἀκριβῶς τὰ ἀντίθετα ἀπὸ τὴν καθο- ΘΎνΖȱΉΒ΅ΕΘφΗΉΖǯȱ
ΝΑǰȱ̉φΑΝΑΓΖȱřǰȱΆȂȱϷΕǯǰȱΔΕϲΖȱΦΔϲȱΎΓΑΓІȱπΒνΘ΅ΗȱΘϛΖȱϵΏΖȱ
εἴμαστε χριστιανοὶ ὀρθόδοξοι, θὰ παρατηρήσωμε δὲ ταυ- λικὴ
στοὺς ἄλλους ἀγγέλους καὶ τοὺς κάλεσε σὲ κοινὴ
ὀρθοδοξία καὶ μάλιστα χωρὶς κἂν νὰ τὸ ὑποψιά- καὶŘǼȱ̐΅ȱΔΕΓΗΔ΅ΌΉϟȱΗΙΑΉΛЏΖȱΑ΅ȱΆЏΑΉȱΘΑȱ΅·΅ΔΘΎφȱ
ΔΓΕΉϟ΅ΖȱΘΓІȱσΌΑΓΙΖȱΎ΅ϠȱΘϛΖȱΎΓΑΝΑϟ΅ΖȱΎ΅ϠȱΘχΑȱΏφΜȱΦΔΓτοχρόνως ὅτι ὑπάρχει τόση παρακοή, τόση διάσταση με- ζωνται.
ἀντίσταση καὶ ἑνιαία δράση κατὰ τῆς ἀπειθείας. Τὸ ἴδιο
Ἀκριβῶς αὐτὲς οἱ ἀλλοπρόσαλλες ἐπιδράσεις ΊΝφȱΎ΅ȱΔΓΏΘΉϟ΅ȱΘΓΙȱ̙ΕΗΘΓϾǰȱϱΔΝΖȱΘΑȱΆϟΝΗ΅ΑȱΓȱ̰·ΚΣΗΉΝΖȱΔΉΕϠȱΘΓІȱΔΕ΅ΎΘνΓΙǯȱȱ
ταξὺ πίστεως καὶ ζωῆς, λόγων καὶ ἔργων, θεωρίας καὶ μπαίνουν
ἔκαναν καὶ οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες τοὺς δύσκολους καιροὺς
ἐμπόδιο καὶ στὴν ἑνότητα τῶν Ὀρθοδόξων.
̆Ȃȱ΅ЁΘϱǰȱΔ΅Ε΅Ύ΅ΏΓІΐΉȱϵΏΉΖȱΘϠΖȱπΑΈ΅ΚΉΕϱΐΉΑΉΖȱοΏΏΓϟȱΐ΅ΖȱφȱΘΓΙΏΣΛΗΘΓΑȱΑ΅ȱΆΕϟΗΎΉΘ΅ȱΗΙΑΉΛЏΖȱΗΘΑȱΓΈϱȱ
πράξεως, ὥστε δικαίως ἀναρωτιέται κανείς, ποῦ ζοῦμε!
ποὺ ἀναλάμβαναν κοινὸ ἀγῶνα κατὰ τοῦ κοινοῦ ἐχΑΓΓΕΌϱΈΓΒΉΖȱΈΐΓΎΕ΅ΘΎξΖȱΔΓΏΘΎξΖȱΈΙΑΣΐΉΖǰȱΔΓϿȱΌν- ΘΖȱΐΉΘ΅ΑΓϟ΅Ζȱ
ΏΓΙΑȱΑΤȱπΕ·΅ΗΘΓІΑǱȱ΅Ǽȱ·ΤȱΘϲȱΗΉΆ΅ΗΐϲȱΘΓІȱΦΑΌΕЏΔΓΙȱ θροῦ.
Ἔτσι, ἡ χώρα μας μὲ τοὺς ὀκτὼ χιλιάδες ναούς, τοὺς
Τὸ ἴδιο ἔκαναν καὶ οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ποὺ
řǼȱ̐΅ȱΜΣΛΑΉȱΗΙΑΉΛЏΖȱΗΘΓȱΓΎΓ·ΉΑΉ΅ΎϱǰȱΚΏΎϱȱφȱΉΕΎ΅ϠȱΘΓІȱΔΉΕΆΣΏΏΓΑΘΓΖǰȱΆǼȱ·ΤȱΘχΑȱΔΕΓΗΘ΅Ηϟ΅ȱΘΓІȱοΏΏ- ·΅Η΅ΎϱȱΘΓΙȱΔΉΕΆΣΏΏΓΑȱΑ΅ȱΆΕϟΗΎΉȱΎ΅ȱΣΏΏΓΙΖȱΔΓΙȱΆ΅ὀκτὼ χιλιάδες κληρικούς, τοὺς ὀκτὼ χιλιάδες θεολόγους,
διοργάνωναν συνόδους καὶ λοιπὲς συνάξεις γιὰ τὴν ἀπὸ
ΑΗΐΓІȱΦΔϲȱπΗΝΘΉΕΎΓϿΖȱΎ΅ϠȱπΒΝΘΉΕΎΓϿΖȱΎΑΈϾΑΓΙΖǰȱ·Ǽȱ κοινοῦ ἀντιμετώπιση τῶν πολλαπλῶν αἱρετικῶν. Γιατί,
τοὺς ἐνενήντα περίπου μητροπολίτες, τὰ χιλιάδες μοναΚυριακὴ 1 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 11 π.μ.
·ΤȱΘχΑȱΈΐΓΎΕ΅ΘΎχȱΈΉϾΕΙΑΗǰȱΈǼȱ·ΤȱΘχΑȱΎΓΑΝΑΎχȱ
στήρια καὶ ἡσυχαστήρια, τὶς ἑκατοντάδες ὀρθοδόξων
λοιπόν, ἐμεῖς δὲν κάνομε τὸ ἴδιο; ̕ΙΑνΛΉ΅ȱΗΘχȱΗΉΏǯȱŚ
ἀδελφοτήτων καὶ χριστιανικῶν ἐντύπων ἔχει καταντήἘμπρός, λοιπόν, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες, στῶμεν
Αἴθουσα «Ἐπάλξεις»,
σει τόπος τῆς μεγάλης διαφθορᾶς, τῆς ἐξουσιαστικῆς
καλῶς
καὶ ἀγωνισθῶμεν κοινῶς. Ἂς τροφοδοτοῦμε συΖήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια
ἀπανθρωπιᾶς, τῆς δεσποτοκρατίας, τῆς διακινήσεως
νεχῶς τὴν ὀρθόδοξη πίστη καὶ ζωή μας μὲ τὸ συχνὸ ἐκκληἩ ἐκδήλωση γιὰ τὰ παιδιὰ γίνεται μὲ τὴν
̕ΙΑνΛΉ΅ȱΦΔϲȱΘχȱΗΉΏǯȱŗ
λευκῆς σαρκὸς καὶ τῶν ναρκωτικῶν καὶ τῆς παντοδασιασμό, μὲ τὴ μυστηριακὴ ζωή, μὲ τὴ συνεχῆ μετάνοια, μὲ
εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγ. Στυλιανοῦ καὶ περιποῦς ἐκμεταλλεύσεως. Ἂν σ’ αὐτὰ προσθέσῃ κάποιος
τὴν τακτικὴ ἀνάγνωση ὠφελίμων βιβλίων, μὲ τὴ συχνὴ
ΘϱΖǰȱΘΖȱ΅ΕΉΘφΖȱΎ΅ȱΘΖȱ΅ΑΈΕΉϟ΅ΖȱΘȱΑΉΓΉΏΏ΅ΈϟΘΎȱΎΓΙΓΘ΅ΒϟΘΉΖȱΎ΅ȱϱΏΓȱΓȱΏΗΘνΖǲȱ̄ΙΘϱȱΘΓȱνΛΓΙΐΉȱΎΣΑΉȱΔΓΏΒφȱΐ΅ΖȱΐνΗ΅ȱΗΘΑȱΉΏΉϾΌΉΕǰȱΈϟΎ΅ǰȱΈΐΓΎΕ΅ΘΎφǰȱΉΕλαμβάνει
ἄσματα
μὲ
θέμα
τὸ
παιδί,
παιδικὰ
δρώκαὶ τὴ δράση τῶν αἱρετικῶν, τότε ἡ εἰκόνα τῆς πατρίδος
παρακολούθηση ὀρθοδόξων ὁμιλιῶν καὶ ἀγωνιστικῶν
ΘΓΔΓΑΕΣǰȱΗΘΑȱΌνΗȱΘΖȱΓΕΌϱΈΓΒΖȱΎΓΑΝΑΎϱΘΘΓΖȱΘΓȱ
ΏνΖȱΚΓΕνΖȱΎ΅ȱΗΛΉΈϱΑȱΗΉȱΘϟΔΓΘΉȱΈΉΑȱΐ΅ΖȱΝΚνΏΗΉǯȱ̖ΓȱΔΓΑΎφǰȱ΅·΅ΔΘΎφȱΎ΅ȱ΅ΏΏΏΓΆΓΌΘΎφȱΉΏΏΑΓΕΌϱΈΓΒȱ
μενα, παραδοσιακοὺς χοροὺς καὶ κεράσματα.
μας γίνεται ἀκόμη πιὸ ζοφερή.
συγκεντρώσεων καὶ προπαντὸς μὲ τὴν συνεργασία μὲ
ΉΘΗΌΉΏΎϱȱΉ·Џȱΐ΅ΖȱΎ΅ȱΗΘΑȱΌνΗȱΘΖȱΈϟΎ΅ΖȱΔΓΏΘΉϟ- ΏΙΈϾΑ΅ΐΓȱΎ΅ȱΔΓΏΙΉΌΑΎϱȱΎ΅ΎϱȱΈΉΑȱΗΎΣΊΉΘ΅ȱ΅ΔϱȱΘ΅ȱ
ΊΝφȱΎ΅ȱΔΓΏΘΉϟ΅ǯȱ
ἄλλους πιστοὺς πρὸς ἀλληλοστήριξη καὶ κοινὴ δράση.
Παρακαλοῦνται οἱ ἀναγνῶστες μας ποὺ ἔχουν
΅ΛΓΙ·ΣΗΐ΅Θ΅ǯȱ͍ȱΐΣΏΏΓΑȱΘΓȱϟΈΓȱΎ΅ΐΣȱΚΓΕΣȱΉΔΈЏ̖ΓȱΔЏΖȱΓΕ·΅ΑЏΑΉΘ΅ȱνΑ΅ȱΘνΘΓΓȱΎϟΑΐ΅ȱΘΓȱνΛΓΐΉȱ΅Α΅΅ΖȱΘΓΑȱ΅ΙΘ΅ΕΛΗΐϱȱΘΖȱΉΒΓΙΗϟ΅Ζǯȱ
Ἀνάγκη γιὰ σταθερότητα
Ἔτσι, θὰ σχηματίσωμε τοὺς πρώτους συνοικιακοὺς καὶ
παιδιὰ καὶ ἐφήβους νὰ λάβουν μέρος, γιὰ νὰ σὐΓΏΏΓϟǰȱΐΣΏΗΘ΅ǰȱΓȱΔΓȱ΅Δ΅ΗϱΈΓΒΓǰȱΐΏΓϾΑȱ·΅ȱ ΎΉȱΘνΘΓΉΖȱΔΓΏΙΣΑΌΕΝΔΉΖȱΗΙ·ΎΉΑΘΕЏΗΉΖǰȱ·΅ȱΑ΅ȱΔΉ- ΚνΕΉȱΔΓΏΏνΖȱΚΓΕνΖǯȱ̆΅ȱΎ΅ΏϾΘΉΕȱΐΣΏΗΘ΅ȱΉΑΐνΕΝΗȱ
Τὶ μποροῦμε ὅμως νὰ κάνωμε ἐμεῖς, ἀγαπητοί μας
ἐνοριακοὺς πυρῆνες καὶ στὴ συνέχεια τὶς πρῶτες τοπικὲς
νηθίζουν τὰ νειάτα σὲ εὐρύτερες οἰκογενειακὲς
΅ΔϱΘΓΐȱΎ΅ȱΕ΅·Έ΅ϟ΅ȱΔ΅Ε΅ΎΐφȱΎ΅ȱ·΅ȱΘΉΏΉΝΐϱȱΘΓΙȱ ΘϾΛΉȱΘΓΑȱ΅ΔΓΔΕΓΗ΅Α΅ΘΓΏΗΐϱȱΘΓΙȱΏ΅ΓϾǯȱ
ϱΏΝΑȱΘΓȱΉΔ΅Α΅Ώ΅ΐΆΣΑΓΙΐΉȱΎ΅ȱΗΘΓȱΚϾΏΏΓȱ΅ΙΘϱȱΗΉȱΒΉἀναγνῶστες; Τὶ μποροῦμε νὰ κάνωμε ὅλοι ὅσοι, παρὰ
καὶ περιφερειακὲς ἑνώσεις μὲ σκοπό, ὅπως καὶ ἄλλοτε
χαρὲς
καὶ σὲ δημιουργικὲς ἀπασχολήσεις.
ΎϾΎΏΓΙȱΘΓΙȱΉΏΏΑΓΕΌϱΈΓΒΓΙȱΔΓΏΘΗΐΓϾǯȱ̄ΑǰȱΐΣΏΗΘ΅ǰȱ
̍ΣΘȱΣΏΏΓȱΔΕνΔΉȱΑ΅ȱΎΣΑΓΙΐΉǰȱΔΓȱΆ΅ΌϾǰȱΔΓȱΗΘ΅ΌΉΕϱȱ
ΛΝΕΗΘφȱΗΘφΏȱΐΉȱΘΓΑȱΘϟΘΏΓȱȍ̖ΕϱΔΓΖȱ̇ΕΣΗΉΝΖȎǯ
τὶς προσωπικές μας ἀτέλειες, δὲν θέλομε νὰ γίνωμε οὔτε
ἔχουμε ἀναφέρει, τὴ δημουργία ἑνὸς κοινοῦ καὶ ἀξιόπιΏΣΆΉȱΎ΅ΑΉϟΖȱΙΔϱΜȱΘΓΙȱϱΘȱϱΏ΅ȱϱΗ΅ȱΗΙΐΆ΅ϟΑΓΙΑȱΗΘȱ Ύ΅ȱΔΓȱΓΕ·΅ΑΝΐνΑΓǯȱ̍ΣΘȱΔΓΙȱΘΓȱνΎ΅Α΅ΑȱΓȱ̄ΔϱΗΘΓΏΓǰȱ
̅ΉΆ΅ϟΝΖǰȱ·΅ȱΑ΅ȱΔΉΘϾΛΉȱΐ΅ȱΘνΘΓ΅ȱ΅Α΅·ΉΑΑΘΎφȱ
Εἴσοδος ἐλεύθερη γιὰ ὅλους, μικροὺς καὶ μεγάλους..
αἱρετικοί, οὔτε ἄθεοι, οὔτε ὑλιστές, οὔτε ἐγκληματίες; Τὶ
στου κινήματος γιὰ τὸν συντονισμὸ τῶν ἐπὶ μέρους ἐνερΛЏΕ΅ȱΐ΅ΖȱΎ΅ȱΗΘΖȱΣΏΏΉΖȱ΅ΑΌΕЏΔΑΉΖȱΎΓΑΝΑϟΉΖȱνΛΓΙΑȱ Γȱ̓΅ΘνΕΉΖȱΘΖȱ̈ΎΎΏΗϟ΅ΖǰȱΓȱ̺ΏΏΑΉΖȱΎ΅ΘΣȱΘΑȱΘΓΙΕΎΓ- ΔΕΓΗΔΣΌΉ΅ǰȱΈΉΑȱΚΘΣΑΓΙΑȱΐϱΑΓΑȱΘ΅ȱΗΛνΈ΅ȱΈΕΣΗΉΝΖǰȱ
νὰ κάνωμε; Νὰ κάνωμε κι ἐμεῖς αὐτὸ ποὺ ἔκανε καὶ ὁ ΎΕ΅Θϟ΅ȱΎȱϱΏΓȱΓȱ΅ΑΘΗΘ΅Η΅ΎΓϟǰȱ·Ȃȱ΅ΙΘϱȱΎ΅ȱΔνΘΙΛ΅Αǯȱ
γειῶν καὶ κινήσεων πρὸς διεξαγωγὴ τοῦ κοινοῦ ἀγῶνος
Πληροφορίες: Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα
ΔΕΓ·Ε΅ΐΐ΅ΘΗΌΉϟȱφΈȱ΅ΔϱȱΎ΅ΕϱȱΎ΅ȱΉΒΉΏϟΗΗΓΑΘ΅ȱΗϾΐϱΗΓȱΎ΅ΏΣȱΎ΅ȱ΅ΑȱΉϟΑ΅ȱ΅ΙΘΣǯȱ̙ΕΉΣΊΓΑΘ΅ȱΎ΅ȱ΅Α΅·ΉΑἀρχιστράτηγος
τῶν
ἀγγέλων
Μιχαήλ,
ὅταν
εἶδε
τὸν
συγιὰ
τὴν κοινὴ ὠφέλεια καὶ τὴν κοινὴ σωτηρία. Γένοιτο!
«Ἐπάλξεις», τηλ. 210 52 30948, 6987 353063.
ΚΝΑ΅ȱΐΉȱΔΕΓΈ΅·Ή·Ε΅ΐΐνΑΓȱΗΛνΈΓȱΔΕΓΖȱΉΒ΅ΚΣΑΗȱ
ΑΐνΑΓȱΔΑΉΙΐ΅ΘΎΣȱΎ΅ȱΎ΅ΏΏΉΕ·ΐνΑΓȱΎΓΑΝΑΎΣȱΔναρχηγό
του
καὶ
μάλιστα
τὸν
πρῶτο
στὴν
τάξη,
τὸν
Βασ. Τσούπρας
ΎΣΌΉȱΉΏΏΑΎΓϾǰȱΓΕΌΓΈϱΒΓΙȱΎ΅ȱ·ΉΑΎΣȱΎΣΌΉȱ΅ΑΌΕΝΔΗΘΓϟǰȱΘϟΐΓȱΎ΅ȱΈϟΎ΅Γȱ΅·ΝΑΗΘνΖǰȱ·΅ȱΑ΅ȱ΅Α΅ΏΣΆΓΙΑȱΐ΅ȱ
ΗΘΎΓϾȱΗΘΓΛΉϟΓΙȱΎ΅ȱΔΕΓΖȱΉΔΎΕΣΘΗȱΘΖȱΑΉΓΘ΅ΒΎφΖȱ
ΘνΘΓ΅ȱΔΕΝΘΓΆΓΙΏϟ΅ǰȱЏΗΘΉȱΑ΅ȱΔΕ΅·ΐ΅ΘΓΔΓΌΉϟȱΘΓȱΎΓΉΐΔΓΕΓΎΉΑΘΕΎφΖȱΔ΅ΑΘΓΎΕ΅ΘΓΕϟ΅ΖǰȱΘϱΘΉȱΐΔΓΕΉϟȱΉϾΎΓΏ΅ȱ
ΑϱȱϱΕ΅ΐ΅ǰȱΔΓΙȱΉϟΑ΅ȱȱΈΣΗΝΗȱΘΖȱΚΏΘΣΘΖȱΔ΅ΘΕϟΈΓΖȱ
Α΅ȱΈΎ΅ΓΏΓ·φΗΉȱΘΑȱ΅Δ΅ΗϱΈΓΒȱ΅ΙΘφȱ΅ΑΘϟΏΜȱΎ΅ȱ
ΐ΅ΖȱΎ΅ȱȱΗΝΘΕϟ΅ȱϱΏΝΑȱΎ΅ȱΈ΅ΘνΕΝΖȱΘΝΑȱΑνΝΑȱΐ΅Ζǯ
Α΅ȱΔ΅Ε΅ΘΌΉϟȱ΅ΔϱȱΎΣΌΉȱΔΕΓΗΔΣΌΉ΅ȱ·΅ȱΓΔΓ΅ΈφΔΓ̄ΖȱΐΑȱΗΛΙΕΗΘΉϟȱΎΣΔΓΓΖȱϱΘȱΈΉΑȱΙΔΣΕΛΓΙΑȱΔ΅ȱΘνΘΉȱ΅ΑΣΗΛΉΗȱΘΓΙȱΎ΅ΎΓϾǯȱ
πρωτογενὲς ποτέ δὲν εἶχε τόσο ἐπικίνδυνες πολιτικὲς
ρία, γλῶσσα, θεσμούς, ἀξίες. Γι’ αὐτὸ καὶ ὕφεσης, ἴσως δημιούργησαν ΘΓΓȱΣΑΌΕΝΔΓȱΗφΐΉΕ΅ǯȱ̅ΉΆ΅ϟΝΖǰȱΙΔΣΕΛΓΙΑȱΎ΅ȱΔ΅28 Ὀκτωβρίου 2013
̈ΣΑȱϱΐΝΖȱνΛΉȱΎΣΔΓ΅ǰȱνΗΘΝȱΎ΅ȱΐΎΕφǰȱ·ΑЏΗȱΘΖȱ
Ε΅ȬΙΔΣΕΛΓΙΑǯȱ̏ϱΑΓΑȱΔΓΙȱϱΏΓȱ΅ΙΘΓϟȱΓȱΎ΅ΏΓϟȱΣΑΌΕΝΔΓǰȱ
θέλουμε ἐναλλακτικὲς λύσεις. Τὸ παρὸν τῆς χώρας
ήμερα γιορτάζουμε μιὰ μέρα δόξας δὲν ἀντέξαμε τὴ σύγχρονη ἐπίθεση. Καὶ πλεόνασμα. Ἔτσι μᾶς λένε. Δὲν
ΉΏΏΑΎφΖȱΗΘΓΕϟ΅ΖȱΎ΅ȱΎΣΔΓ΅ȱΗΛνΗȱΐΉȱΘΑȱΓΕΌϱΈΓΒȱ
ΔΓΙȱΘϱΗ΅ȱΔΕΓΗΚνΕΓΙΑȱΗΘΖȱΉΑΓΕϟΉΖȱΘΝΑȱΎ΅ȱΗΘΑȱΎΓΑΝΟἱ εἶναι δραματικό. Ἀλλὰ καὶ τὸ μέλλον της
τῆς ἱστορίας μας, μιὰ μέρα πανηγυ- νὰ ποῦ φτάσαμε! Μέσα σὲ λίγα χρόνια νὰ τοὺς ἀδικήσουμε, τοὺς πιστεύουμε.
ΌΉΕ΅ΔΉΙΘΎφȱΈΙΑ΅ΐΎφǰȱΘϱΘΉȱΌ΅ȱΒνΕΉȱϱΘȱȱΔ΅ΘΕϟΈ΅ȱΐ΅Ζȱ
ΑΎφȱΊΝφǰȱΈΉΑȱΗΙΑΉΕ·ΣΊΓΑΘ΅ȱΐΉΘ΅ΒϾȱΘΝΑȱΎ΅ȱΈΉΑȱ΅Α΅τὸν πολὺ ζωφερό. Ὄχι γιατὶ δὲν ὑπάρχουν λύρικῆς ἀπόδειξης τῆς ἡρωικῆς ἑλλη- βλέπουμε τὶς περιουσίες μας νὰ χάνονται, ἴδιοι ὅμως φορολόγησαν ἀδυσώπητα
Ύ΅ȱ·ΉΑΎΣȱȱ΅ΑΌΕΝΔϱΘΘ΅ȱνΛΓΙΑȱΒ΅Α΅ΆΕΉΌΉϟȱΗΉȱΔ΅ΕϱΏ΅ΐΆΣΑΓΙΑȱΎΓΑΝΑΎΓΔΓΏΘΎφȱΈΕΣΗǰȱΐΉȱ΅ΔΓΘνΏΉΗΐ΅ȱ
λαό, δημιούργησαν
σεις, ἀλλὰ γιατὶ δὲν βρίσκονται πολιτικοὶ
νικῆς ψυχῆς μας. Ὅλοι οἱ τότε ἰσχυροί, τὴν ἀνεργία νὰ αὐξάΐΓΉΖȱΎ΅ȱϟΗΝΖȱΎ΅ȱΗΉȱΘΕ΅·ΎϱΘΉΕΉΖȱΎ΅Θ΅ΗΘΣΗΉΖǰȱ΅ΏΏΣȱ
στρατιὲςΑ΅ȱΉΔΎΕ΅ΘΓϾΑȱΣΗΛΉΘΓȱΎ΅ȱ΅ΑϟΎ΅ΑΓȱΣΑΌΕΝΔΓǰȱϱΕ·΅ἀνέργων, μὲ καθαρή σκέψη καὶ ἐξυπνάδα, μὲ
Γερμανοὶ καὶ Ἰταλοί, ἐναντίον μας. Οἱ γο- νεται, τοὺς νέους μας
ΎΣΌΉȱΚΓΕΣȱΘΑȱΘΉΏΉΙΘ΅ϟ΅ȱΗΘ·ΐφȱΎ΅ǰȱΉΑЏȱϱΏΓȱΘΕ·ϾΕΝȱ
Α΅ȱΘΝΑȱΒνΑΝΑȱΎ΅ȱΑΘϱΔΝΑȱΗΙΐΚΉΕϱΑΘΝΑǯȱ
πλήθη πεινασμένων
ἡρωισμὸ καὶ τόλμη. Τουλάχιστον στὸ
νεῖς μας φτωχοί, μικροί, ἀδύνατοι. Δυνα- νὰ ἐκ πατρίζονται,
Θ΅ȱΉϟΛ΅ΑȱΛ΅ΐνΑ΅ǰȱΎΣΘȱΗΙΑνΆ΅ΑΉǰȱΎΣΘȱΔΕΓνΎΙΔΘΉǰȱ΅ΔΓ̐΅ǰȱ·΅ΘϟȱΘΓΑϟΊΓΐΉȱΗΙΑΉΛЏΖȱΘΑȱΗϾΗΘ΅ΗȱȱΉΑΓΕ΅καὶ ἀπελπισμένων,
ὁρατὸ πολιτικὸ φάσμα.
τοὶ ὅμως στὴν ψυχή, μεγάλοι στὰ ὁράμα- τὸν λαό μας νὰ πειΘΕΉΔϱΘ΅ΑȱΓȱΘΉΏΎϱΖȱϱΏΉΌΕΓΖȱΎ΅ȱȱ΅ΑΌΕΝΔϱΘΘ΅ȱΒ΅ΑΣΕΎЏΑȱΘΓΔΎЏΑȱΓΐΣΈΝΑȱΔΕΓΖȱ΅ΏΏΏΓΆΓφΌΉ΅ȱΎ΅ȱΎΓΑφȱ
ἑκατομμύρια
φτω Δὲν θέλουμε πολιτικοὺς ποὺ μόνο νὰ
τα, πλούσιοι σὲ ἰδανικά. Μὲ κυβερνῆτες νάει, τὴν ἀξιοπρέπειά
ΛΊΉȱΘΑȱΗΘΓΕΎφȱΘΖȱΔΓΕΉϟ΅ǯȱ
χῶν καὶ ΈΕΣΗǯȱ̍ΣΌΉȱ΅Α΅·ΑЏΗΘΖȱΐΔΓΕΉϟȱΑ΅ȱΈ΅ΌνΗΉȱΘΓȱΗΔϟΘȱ
λεγεῶνες ψηφίζουν κατὰ παραγγελία νόμους. Θέποὺ ἄκουγαν τὸν ἀναστεναγμὸ τῆς ἱστο- μας νὰ ἐξανεμίζεται,
̒ȱΎ΅ΌνΑ΅Ζȱΐ΅ΖȱΐΔΓΕΉϟȱΑ΅ȱΌΙΐΌΉϟȱΘνΘΓΉΖȱΎ΅ΌΓΕΘΓΙȱ·΅ȱΐΎΕνΖȱΗΙΑ΅ΑΘφΗΉΖȱΘΓΔΎЏΑȱΔΙΕφΑΝΑǰȱΐΉȱΗΎΓαὐτοεξορίστων.
Καὶ λουμε ἀνθρώπους νὰ μᾶς κυβερνήσουν,
ρίας καὶ ἤξεραν νὰ ἐκφράζουν τὴ φωνὴ τὴ χώρα μας νὰ ἀδειΗΘΎνΖȱΗΘ·ΐνΖǯȱ̏ΔΓΕΉϟȱΉΔϟΗΖȱΑ΅ȱΌΙΐΌΉϟȱϱΘȱΉΎΉϟΑΓȱ
ΔϱȱΘΑȱϟΈΕΙΗȱΐΉ·΅ΏϾΘΉΕΝΑȱΘΓΔΎЏΑȱΓΐΣΈΝΑǯȱ̏νΗ΅ȱ
τὸ
χειρότερο,
γέννηἴσως νὰ μᾶς διορθώσουν. Ὄχι νὰ μᾶς τιάζει.
Βουλιάξαμε
σὲ
τοῦ λαοῦ στὶς ἀπειλὲς τῶν ξένων καὶ ὄχι
ΔΓΙȱΎΣΌΉȱΚΓΕΣȱ΅ΑνΘΕΉΔΉȱΘΓȱΎ΅ΎϱȱφΘ΅ΑȱȱΗΙΑΉΕ·΅Ηϟ΅ȱ
΅ΔȂȱ΅ΙΘΓϾΖȱΘΓΙΖȱΔΙΕφΑΉΖȱΌ΅ȱΔΕΓνΏΌΓΙΑȱΉΙΗΉΆΉϟΖȱΎΏσαν
πολιτικὰ
μορφώμωρήσουν γιὰ τὰ δικά τους κυρίως λάθη.
χρέη
καὶ
δάνεια,
βυ
τὴ λαίμαργη βούληση τῶν ἀδίστακτων
ΘΓΙȱ΅ΑΌΕΝΔϟΑΓΙȱΔ΅ΕΣ·ΓΑΘΓΖȱΐΉȱΘΓȱ΅·΅ΔΘΎϱȱΌνΏΐ΅ȱ
ΕΎΓϟǰȱΗЏΚΕΓΑΉΖȱΈΣΗΎ΅ΏΓǰȱΈϟΎ΅ΓȱΎ΅ȱΘϟΐΓȱΔΓΏΘΎΓϟǰȱ
ματα
καὶ
κοινωνικὰ
Τοὺς θέλουμε νὰ ἐκπροσωποῦν τὸν λαό
θιστήκαμε
σὲ
προδυνάμεων στὸν γονατισμένο καὶ τότε
ΘΓΙȱ̋ΉΓϾȱ·΅ȱΘΑȱΗΝΘΕϟ΅ȱΘΖȱ΅ΑΌΕΝΔϱΘΘΓΖǯȱͥΘ΅ΑȱΓȱ
·΅ȱΑ΅ȱΉΔ΅ΑΈΕЏΗΓΙΑȱΘΓȱΑνΓȱΎΓΑΝΑΎΓΔΓΏΘΎϱȱΎϟΑΐ΅ȱ
ἐκρηκτικὰ
μείγματα
στοὺς
δανειστές. Ὄχι τὸ ἀντίστροφο. Δὲν
βλήματα
καὶ
ἀδιέξολαό. Τὸ ΟΧΙ δὲν τὸ εἶπε ἕνας∙ τὸ εἶπε ὁλόΣΑΌΕΝΔΓȱΆΣΊΓΙΑȱΔΣΑΝȱ΅ΔϱȱΘΓȱ΅ΘΓΐΎϱȱΘΓΙΖȱΌνΏΐ΅ȱ
ΔΕΓΖȱ΅ΑΘΐΉΘЏΔΗȱΘΖȱ·ΉΑΎφΖȱΎ΅ȱΎ΅Θ΅ΗΘΕΉΔΘΎφΖȱΎΕϟπού,
ἂν
δὲν
γίνει
κάτι
σύντομα,
θὰ
βρεἀντέχουμε
πολιτικὲς συμβιβασμοῦ, γιατὶ
δα,
γεμίσαμε
συσσίτια.
κληρος ὁ λαός. Ἁπλά, βρέθηκε αὐτὸς ποὺ
ΘΓȱΌΉϟΓȱΌνΏΐ΅ǰȱΔΣΑΝȱ΅ΔϱȱΘΓȱΉ·ЏȱΘΓȱΉΐΉϟΖǰȱΔΣΑΝȱ΅Δϱȱ
ΗΉΝΖǰȱΔΓΙȱ΅ΑΘΐΉΘΝΔϟΊΉȱȱΛЏΕ΅ȱΐ΅Ζǯȱ
θοῦμε
μέσα
σὲ
μία
κοινωνία
ἀνεξέλεγἡ
ἀξιοπρέπειά
μας δὲν ἐπιδέχεται οὔτε
Ἂν
συνεχίσουμε
ἔτσι,
σὲ
λίγο
θὰ
τρῶ
συνδύασε τὴν ἁρμοδιότητα τῆς ἐξουσίας
ΘΓȱȍΐΓΙȱ΅ΕνΗΉȎȱΘΓȱȍΐ΅ΖȱΝΚΉΏΉϟȎǰȱΔΣΑΝȱ΅ΔϱȱΘȱΗΘΉΑφȱ
̍΅ΕϱΖǰȱΏΓΔϱΑǰȱ·΅ȱΗΙΏΏΓ·ΎφȱΈΕΣΗȱ̏ϱΑΓΑȱΐ΅ȱΗΙΏβίας καὶ καθυστερήσεις οὔτε καὶ μισὲς λύσεις. Δὲν
με μπομπότα καὶ κονσερβαρισμένες τρο- κτης ἀναρχίας καὶ ἀνασφάλειας,
του μὲ τὸν παλμὸ τοῦ λαοῦ.
ΓΎΓ·νΑΉ΅ȱΘΑȱΔ΅Α΅ΑΌΕЏΔΑȱΎΓΑΝΑϟ΅ȱΎ΅ȱΔΣΑΝȱ΅Δϱȱ
ΏΓ·ΎφȱΈΕΣΗȱΐΉȱΗϾΑΉΗȱ΅ΏΏΣȱΎ΅ȱ΅ΙΘΓΌΙΗϟ΅ȱΎΏΓΑϟΊΉȱ
ἐγκλήματος,
διάλυσης
καὶ
καταστροφῆς,
τοὺς ψηφίσαμε γιὰ νὰ μᾶς στύψουν στὸ
φές.
Ἂν
τὰ
βρίσκουμε
κι’
αὐτά.
Ἡ
ἑλληΚαὶ
σήμερα
ἡ
πατρίδα
μας
βρίσκεται
ΘΓȱ΅ΘΓΐΎϱȱΘΓȱ·ΉΑΎϱȱΗΙΐΚνΕΓΑǰȱΘϱΘΉȱΘΓȱΌ΅Ͼΐ΅ȱ·ϟΑΉΘ΅ǯ
ΘΓȱΎ΅ΎϱǰȱΘΓΙȱ΅Α΅ΘΕνΔΉȱΘ΅ȱΗΛνΈ΅ǰȱΘΓȱ΅ΔΓΐΓΑЏΑΉȱΎ΅ȱ
κυβερνῆτες ὄνομα τῆς Εὐρωπαϊκῆς σκοπιμότητας
σὲ ἰδιότυπη
ἐμπόλεμη κατάσταση καὶ ζεῖ νικὴ σημαία δὲν θὰ μονοπωλεῖ τὴν κυ- διχασμένοι καὶ ἀγριεμένοι, μὲΆΓΌΣΉȱΗΘΑȱΗΝΘΕϟ΅ȱ΅ΑΌΕЏΔΝΑȱΎ΅ȱΏ΅ЏΑǯȱ
̄ΚΓϾǰȱΏΓΔϱΑǰȱϱΏΓȱΓȱ̒ΕΌϱΈΓΒΓȱ̺ΏΏΑΉΖȱΔΗΘΉϾΓΙσοβαρό- οὔτε γιὰ νὰ ἀντικαταστήσουν τὴν πίστη
σὲ κατοχή. Καὶ αὐτὴ τὴ φορὰ δυστυχῶς ριαρχία μας σὲ αὐτὸν τὸν τόπο. Κάποιες χωρὶς ἀξίες, δίχως ὑπόληψη καὶ ̄ΑȱΈΉΑȱΈΕΣΗΓΙΐΉȱνΘΗǰȱΉΈЏȱΎ΅ȱΘЏΕ΅ǰȱΌ΅ȱΔ΅Ε΅ΐνΑΓΙΐΉȱϱΘȱΓȱ̋ΉϱΖȱΘΖȱ΅·ΣΔΖȱȱΘϱΗΉΖȱΚΓΕνΖȱνΗΝΗΉȱΘΑȱ΅ΑἈλή- μας στὸν Τριαδικὸ Θεὸ μὲ τὴν ὑποτέλειά
Γερμανική. Καὶ ὄχι μόνον. Ἡ ἀλήθεια ἄλλες ξένες σημαῖες θὰ θυμίζουν τὰ λά- τητα, πραγματικὰ ἐπικίνδυνους.
ΌΕΝΔϱΘΘ΅ȱΎ΅ȱΈ΅ϟΘΉΕ΅ȱΘΑȱΔ΅ΘΕϟΈ΅ȱΐ΅ΖǰȱΌΙΗΣΊΓΐΉȱ΅ΏΏΓΘΕΝΐνΑ΅ȱΣΘΓΐ΅ǰȱΗΙΑΉΛЏΖȱνΒΝȱ΅ΔϱȱΘ΅ȱΔΓΏΘεὐθύνη; μας στὴ μνημονιακὴ Τρόϊκα. Δὲν τοὺς
εἶναι ὅτι, θύματα καὶ τῆς δικῆς μας ἀπε- θη μας καὶ τὴν κατοχικὴ μανία ἄλλων θεια, ποιός θὰ πάρει αὐτὴ τὴν
ΑΘ΅ΖȱΐΣΏΗΘ΅ȱΎ΅ȱΘΓΑȱϟΈΓȱΘΓΑȱ̗ϱȱ̖ΓΙǰȱ·΅Θϟȱ΅ΐΚΆΣΏΎΣȱΎ΅ȱΎΓΑΝΑΎΣȱΈΕЏΐΉΑ΅ǰȱΒνΑΓȱΎ΅ȱΐΉΘ΅ΑΣΗΘΉΖȱΗΘΑȱ
ἐκλέξαμε γιὰ νὰ μᾶς δέσουν μὲ εὐρωνά ἀλλάξει. Τώρα. ποιός θὰ ἀντέξει τὸν αἰώνιο στιγματισμὸ
ρισκεψίας καὶ μικρόνοιας, ξεγελαστήκα- λαῶν. Κάτι πρέπει
ΏΓΙΐΉȱϱΘȱΌ΅ȱΐ΅ΖȱΗЏΗΉȱΎ΅ȱΘЏΕ΅ȱΎ΅ȱΌ΅ȱ΅Α΅ΘΕνΜΉȱΘ΅ȱ
̍΅ȱ΅ΙΘϱȱΉϟΑ΅ǰȱ΅ΔΏΓϾΗΘ΅Θ΅ǰȱ΅ΔϱȱΘȱΐ΅ǰȱȱ΅ΔΉΒΣΕϟΈ΅ȱΐ΅ΖȱΘΑȱΔ΅ΘΕϟΈ΅ǰȱΎ΅ȱ΅ΗΚ΅ΏЏΖȱΌ΅ȱΉϟΐ΅ΗΘΉȱΙΔΉϾπαϊκὲς χειροπέδες οὔτε γιὰ νὰ ὑπογράδεύτερη σκέψη, δίχως κα- τῆς ἱστορίας;
΅ΔΣΑΌΕΝΔ΅ȱΎ΅ȱ΅ΑΌΉΏΏΑΎΣȱΗΛνΈ΅ȱΘΝΑȱΔΓΏΙЏΑΙΌΙΑΓȱΘΖȱΘϾΛΖȱΐ΅ΖǰȱνΗΘΝȱΎ΅ȱ΅ΑȱΈΉΑȱΘΓȱΔ΅Ε΅ΈΉΛϱΐ΅με καὶ παρασυρθήκαμε σὲ ἀνόητη ζωή. Ἄμεσα. Χωρὶς ΘΗȱΎ΅ȱȱ΅ΔΉ·ΎΏΝΆΗΐϱΖȱϱΏΝΑȱ΅ΔϱȱΘ΅ȱΐΎΕΓΔΣΌȱ
«Ποτέ ἡ χώρα δὲν ἦταν σὲ
χειρότερο ψουνε τὸν ὑπαρκτικὸ ἐκφυλισμὸ μας,
Αὐτοὶ ποὺ μὲ τὴν ψῆφο
ΐΝΑȱ΅ΑΘΛΕϟΗΘΝΑǲȱ
ΐ΅ΖǰȱΘΖȱΐΝΕΓΚΏΓΈΓΒϟΉΖȱΐ΅ΖǰȱΘΓȱΛ΅ΊΓΎΓΐΐ΅ΘΗΐϱȱΐ΅Ζǰȱ
ΗΘΉǯȱ̄ΖȱΈ΅ΏνΒΓΙΐΉǰȱΏΓΔϱΑǰȱΘΉΏΎΣȱΘϟȱΌνΏΓΙΐΉǰȱΈΕΣΗȱ
Χαλάσαμε ὡς λαός. Τὶς τελευταῖες δεκαε- μία καθυστέρηση.
κάποι- ἀλλὰ γιὰ νὰ ἐκφράζουν τὴ δόξα τοῦ ἱστοτὶς τύχες μας ἴσως σημεῖο», εἶπε πρὶν ἀπὸ λίγες μέρες
Θ΅ȱΐΎΕΓΗΙΐΚνΕΓΑΘ΅ǰȱΘΖȱΔ΅Ε΅ΌΕΗΎΉΙΘΎνΖȱΐ΅ΖȱΔΕ΅Ύ΅ȱΗΝΘΕϟ΅ȱφȱ΅ΈΕΣΑΉ΅ȱΎ΅ȱΛ΅ΐϱǯȱȍ̗̌̇̒ȱ̗̐̐ȱ̍̄̌̔̒̕ȱ
τίες̖ϟȱΑ΅ȱΎΣΑΓΙΐΉǰȱΌ΅ȱΔΉϟȱΎ΅ΑΉϟΖǯȱ̐΅ȱΆ·ΓϾΐΉȱΗΘΓΙΖȱΈΕϱφροντίσαμε νὰ καταστρέψουμε ἕνα- μας διαχειρίζονται
ΐΓΙΖȱΎ΅ȱΑ΅ȱΚΝΑΣΊΓΙΐΉȱΎΣΘΝȱΓȱΜΉϾΘΉΖǰȱΓȱΎΏνΚΘΉΖǰȱȱΓȱ
ΎΘΎνΖȱΎ΅ȱΓΔΓ΅ΈφΔΓΘΉȱΗΛνΗȱΐΉȱΘΓΙΖȱΓΎΓΑΓΐΎΓϾΖȱ
̗̖̈̓̔̒̇̈̍̒̕̕ǰȱ̗̌̇̒ȱ̗̐̐ȱ̊̏̈̔̄ơ̖̇̄̊̔̌̄̕̕Ȏǯȱ
ρικοῦ λαοῦ μας. Δὲν τοὺς ψηφίσαμε γιὰ
τὴν ἀξιοπιστία μας στὸ ος ἀπὸ τοὺς σημερινοὺς ἀντιπολιτευόμεἕνα τὰ θεμέλιά μας, τοὺς βωμοὺς καὶ τὰ ἀποκατέστησαν
ΉΎΗΙ·ΛΕΓΑΗΘνΖǰȱνΒΝȱΓȱΚ΅ΗϟΗΘΉΖǰȱΓȱΎ΅ΔΘ΅ΏΗΘνΖǰȱΓȱΑΉ̅ǯȱ̖ΗΓϾΔΕ΅Ζ
μείωσαν τοὺς δεῖκτες τῆς νους πολιτικούς. Καὶ ἔχει δίκιο. Ἀλλὰ καὶ
συνέχεια
στή σελ. 4
ἱερά μας, πίστη, παιδεία, παράδοση, ἱστο- ἐξωτερικό, ἴσωςΎ΅ȱΔΓΏΘΎΓϾΖȱΉΒΓΙΗ΅ΗΘνΖȱΎ΅ǰȱ΅ΔϱȱΘΑȱΣΏΏǰȱȱνΑΘ΅-
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ΔΗΛΩΣΗ Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικολάου

Σ

̕ΉΏϟΈ΅ȱȱȱŚ

Συμπαραστάσεως
Ομάδα
͟ȱ̢·ΓΖȱ͑ΝΣΑΑΖȱϳȱ̙ΕΙΗϱΗΘΓΐΓΖȱ·ΤȱΘχΑȱΌνΗȱΘЗΑȱΏ΅ϞΎЗΑȱΗΘχΑȱ̳ΎΎΏΗϟ΅ȱ
Δραστηριότητες τῶν
Ἐπάλξεων
̇Ε΅ΗΘΕϱΘΘΉΖ
Κρατουμένων και Αποφυλακισθέντων
ǻΎ΅ΘΤȱΘϲΑȱ̍ΝΑǯȱ̏ΓΙΕ΅ΘϟΈǼ
τοῦ Μακαριωτάτου π. Δημήτριος Νίὁ ἐκπρόσωπος
̕ΘϠΖȱŗȱ̕ΉΔΘΉΐΆΕϟΓΙȱΔΕ΅·ΐ΅ΘΓΔΓφΌΎΉȱψȱΔΕЏΘȱΗΙΣύσκεψη γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα

Εκδήλωση στον Άγιο Γεώργιο
̽ȱΦΕΛχȱΘϛΖȱπΑΉΕ·ΓІȱΗΙΐΐΉΘΓΛϛΖȱΘЗΑȱΏ΅ϞΎЗΑȱΗΘχΑȱ
τὶς 16 Οκτωβρίου τὸ βράδυ, μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ
Σ
ἑορτασμοῦ τοῦ Ἕλληνος Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ,
Αργυρουπόλεως
Έ΅ΎΙΆνΕΑΗȱΘϛΖȱ̳ΎΎΏΗϟ΅Ζ
πραγματοποιήθηκε στὴν αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων
ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυ-

κου, ὁ ὁποῖος ἀπηύθυνε θερμὸ χαιρετισμό.
ΑΣΑΘΗȱΘЗΑȱΐΉΏЗΑȱΎ΅ϠȱΚϟΏΝΑȱΘЗΑȱ̳ΔΣΏΒΉΝΑȱЂΗΘΉΕ΅ȱ
ΦΔϲȱΘϲȱΎ΅ΏΓΎ΅ϟΕȱΐξȱΎΉΕΣΗΐ΅Θ΅ȱΘЗΑȱοΓΕΘ΅ΊϱΑΘΝΑǯȱ̕ΘϠΖȱ
Şȱ̕ΉΔΘΉΐΆΕϟΓΙȱΔΕ΅·ΐ΅ΘΓΔΓφΌΎΉȱΗΘχΑȱΎΉΑΘΕΎχȱ΅ϥΌΓΙἘθνικὴ ἐκδήλωση γιὰ τὸ ἔπος τοῦ 1940
Η΅ȱΘЗΑȱ̳ΔΣΏΒΉΝΑǰȱ̉φΑΝΑΓΖȱřǰȱ͟ΐϱΑΓ΅ȱϳΐΏϟ΅ȱΦΔϲȱΘχΑȱ
ὴν Δευτέρα 28 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν
Ἑσπερίδα μὲ κεντρικὸ θέμα: «Λόγος & Πράξη στὴν
ριακή 6 Οκτωβρίου στην αίθουσα του Πνευματι- ΧΔ΅ΗȱΘϱΘΉȱΎ΅ϠȱΦΑΈΕΣΗȱΎ΅Ϡȱ·ΙΑ΅ΒϟΑǳȱ̍΅Ϡȱ·ΤΕȱБΖȱΐϟ΅Αȱ
πΎΔ΅ΈΉΙΘΎϲȱΎǯȱ̕ǯȱ̏ΔΉΎΕϛǰȱΐξȱΌνΐ΅Ǳȱȍ̕ΐϾΕΑǱȱşŖȱΛΕϱΑ΅ȱ
̝ΔΓΘνΏΉΗΐ΅ȱΘϛΖȱΦΕΛϛΖȱΘϛΖȱϢΗϱΘΘΓΖȱΘЗΑȱΐΉΏЗΑȱΘϛΖȱ
αἴθουσα
«Ἐπάλξεις» ἔλαβε χώρα Ἐθνικὴ ἐκδήλωΚαθολικὴ
Ὀρθοδοξία».
ΏϟΈ΅ȱȱȱŘ
κού Κέντρου του Αγίου Γεωργίου η Τρίτη ετήσια ΓϢΎϟ΅ΑȱΈΉϧȱΘχΑȱ̳ΎΎΏΗϟ΅ΑȱΓϢΎΉϧΑǰȱБΖȱΗЗΐ΅ȱρΑǰȱΓЂΘΝȱΈ- ΐΑϛΐΉΖȱΎ΅ϠȱΉЁΌϾΑΉΖȎǯȱ̽ȱΎǯȱ̏ΔΉΎΕϛȱΗΘχΑȱΗϾΑΘΓΐȱΦΏΏΤȱ
̳ΎΎΏΗϟ΅ΖȱΎ΅ϠȱΘϛΖȱΗΙΐΐΉΘΓΛϛΖȱϵΏΝΑȱΗΘχΑȱΘΕΔΏχȱΘΓІȱ
ση
γιὰ
τὸ
ἔπος
τοῦ 1940 μὲ σύντομη ὁμιλία μὲ θέμα:
συνάντηση της Α΄ Ομάδας συμπαραστάσεως κρατουμέ- ΅ΎΉϧΗΌ΅ȱΔΣΑΘ΅ΖǰȱГΗΔΉΕȱΓЇΑȱΎ΅ϠȱΆΣΔΘΗΐ΅ȱρΑȱσΗΘȱΎ΅Ϡȱ ΔΉΕΉΎΘΎχȱϳΐΏϟ΅ȱΘΖȱΦΑνΏΙΗΉȱΘΤȱϡΗΘΓΕΎΤȱ·Ή·ΓΑϱΘ΅ȱΎ΅Ϡȱ
̍ΙΕϟΓΙȱΈ΅ΎΓΑϟ΅ȱΉϨΑ΅ȱψȱΗΙΐΐΉΘΓΛχȱΎ΅ϠȱΘЗΑȱΏ΅ϞΎЗΑȱΗΘχΑȱ
σημασία
του
ΟΧΙ τότε και σήμερα» ἀπὸ τὸν ὑπεύ«Ἡ
νων και αποφυλακισθέντων της Μητροπόλεως Νέας ΘΕΣΔΉΊ΅ȱΐϟ΅ȱΎ΅ϠȱΔ·χȱΐϟ΅ȱΎ΅ϠȱΎΘϟΗΖȱΐϟ΅ȱΎ΅Ϡȱ̓΅ΘφΕȱΉϩΖȎ4ǯȱ ΘϠΖȱΆ΅ΕξΖȱΔΓΏΘΎξΖȱΉЁΌϾΑΉΖȱΔΓϿȱБΈφ·Η΅ΑȱΗΘχΑȱΘΕ΅·Ύχȱ
̏ΉΘΓΛΎχȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΎχȱΔΓΏΘΉϟ΅
Έ΅ΎΙΆνΕΑΗȱΘΓІȱπΎΎΏΗ΅ΗΘΎΓІȱϴΕ·΅ΑΗΐΓІȱΎ΅ϠȱΗΘχΑȱ
τῶν
Ἐπάλξεων
Βασίλειο Τσούπρα. Ἀκολούθησε
θυνο
Σμύρνης. Η ομάδα εδρεύει στην ενορία του Αγίου ΓεωρΐΎΕ΅Η΅ΘΎχȱΎ΅Θ΅ΗΘΕΓΚχȱΎ΅ϠȱΗΘΤȱ̕ΉΔΘΉΐΆΕ΅ΑΤȱΘΓІȱŗşśśǰȱ
πΑȱ·νΑΉȱΈ΅ΐϱΕΚΝΗȱΘΓІȱπΎΎΏΗ΅ΗΘΎΓІȱΆϟΓΙǯȱ̳ΤΑȱ
͟ȱϡΉΕϲΖȱ̙ΕΙΗϱΗΘΓΐΓΖȱΔΕΓΗΈϟΈΉȱϢΈ΅ΘνΕȱΆ΅ΕϾΘΘ΅ȱ
ἐπετειακὸ
μουσικὸ
πρόγραμμα
ἀπὸ τὴν χορωδία τῶν
ΑνΛΉ΅ȱΦΔϲȱΘχȱΗΉΏǯȱŗ
γίου και με τη συμμετοχή πολλών εθελοντών εργάζεται ΗΘϲȱ·Ή·ΓΑϲΖǰȱΎ΅ΘΤȱΘϲȱϳΔΓϧΓȱΓϡȱ̝ΔϱΗΘΓΏΓȱȍΓЁΎȱΓϢΎΉϟθȱ ΔΓϿȱΗΛΉΈϲΑȱБΏΓΎΏφΕΝΗ΅ΑȱΘϲȱΎ΅ΎϲȱΔΓϿȱΔΕΓ·φΌΎΉǯȱ̕ΘϠΖȱ
·ΤȱΘχΑȱΎ΅ΑΓΑΎχȱΏΉΘΓΙΕ·ϟ΅ȱΎΣΌΉȱΊЗΑΘΓΖȱϴΕ·΅ΑΗΐΓІȱ
νέων τῶν Ἐπάλξεων.
για την κοινωνική και πνευματική ανύψωση των φυλαΉϨΑ΅ȱΦΑΣ·ΎȱΘΤȱΐνΏǰȱΦΔϲȱΘΤȱϳΔΓϧ΅ȱ
·ΑЏΐϙȱΔΕΣΘΘΓΙΗΑǰȱΦΏΏΤȱΔΕϱΘΉΕΓΑȱ ŗśȱ̕ΉΔΘΉΐΆΕϟΓΙȱϳΐΏϟ΅ȱΗΛΉΘΎΤȱΐξȱΘϲΑȱ̕Θ΅ΙΕϲȱΎ΅ϠȱΘχΑȱΗἩ ἀνάμνηση τῶν ἱστορικῶν γεγονότων, ὁ μεστὸς
ΑΤȱΎ΅Θ΅ΗΘφΗϙȱΘΓϿΖȱπΕ·ΣΘΉΖȱΐΉΘϱΛΓΙΖȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΓϿΖȱ
κισμένων
και
αποφυλακισμένων
αδελφών
μας,
οι
οποίοι
ΐ΅Ηϟ΅ȱ̖ΓΙȱ·ΤȱΘχΑȱΊΝχȱΎ΅ϠȱΔΓΏΘΉϟ΅ȱΘΓІȱ̙ΕΗΘ΅ΑΓІȱΔΕ΅·΅ЁΘϲΖȱΦΔΓΘΉΏΉϧΘ΅ǰȱΑΤȱπΎΔΏΕЏΦΔΓΏΓ·ΓІΑΘ΅ȱΘХȱΔΏφΌΉȎȱΎ΅ϠȱΘΓΑϟΊΉȱ
ἀπὸ νοήματα λόγος τοῦ ὁμιλητοῦ, οἱ ἀγωνιστικὲς
ΑȱΐνΗΝΑȱΔ΅Ε΅·Ν·ϛΖȱΎ΅ϠȱΗΙΐΐΉΘϱΛΓΙΖȱΘЗΑȱΎΉΕΈЗΑǯȱ
για
δικούς
τους
λόγους
βρέθηκαν
πίσω
από
τα
κάγκελα
ΐ΅ΘΓΔΓϟΗΉȱϳȱΌΉΓΏϱ·ΓΖȱΎǯȱ̅ǯȱ̖ΗΓϾΔΕ΅Ζǯ
ΗΓΙΑȱΘϲȱΏΉΘΓϾΕ·ΐ΅ǰȱΔΓϿȱΘ΅ΕΣȍΓЂΘΝȱΎ΅ϠȱΑІΑȱ·ϟΑΉΗΌ΅ȱσΈΉȎǯȱ̍΅Θ΅̳ΔΉΈφǰȱϵΐΝΖǰȱΦΕΑφΌΎΉȱόȱΐκΏΏΓΑȱπΑ΅ΑΘЏΌΎΉȱ
προτροπὲς
τῆς ὑπευθύνου τῶν Ἐπάλξεων Αἰγάλεω,
̖χΑȱ̍ΙΕ΅ΎχȱŘřȱ̕ΉΔΘΉΐΆΕϟΓΙȱΗΘϠΖȱŝȱΐǯΐǯȱΔΕ΅·ΐ΅ΘΓΔΓτης φυλακής.
̕ΉΕΣȱΉΎΈΏЏΗΉΝΑȱνΛΓΙΑȱΔΕΓ·Ε΅ΐΐ΅ΘΗΌΉϟȱΗΘΓȱ
ΊΉȱΗΘϲȱΎ΅ΌνΑ΅ǰȱΔΓΏϿȱΔΉΕΗΗϱΘΉΚνΕΉΘ΅ȱΐξȱΊΝΕξΖȱπΎΚΕΣΗΉΖȱπΑ΅ΑΘϟϲΖȱΘχΑȱ΅ϢΘϟ΅ȱΘϛΖȱΎΓΑΝΑΎϱΘΘΓΖǰȱΔΓϿȱΉϨΑ΅ȱϳȱ̇Μαγδαληνῆς Κόκκορη, καὶ πρὸ παντὸς ἡ ἐξαιρετικὴ
φΌΎΉȱΗΘϲΑȱϥΈΓȱΛЗΕΓȱϳȱ̞·΅ΗΐϲΖȱπΔϠȱΘϜȱπΑΣΕΒΉȱΘΓІȱΑνΓΙȱ
Πρόεδρος
και
κινητήριος
νους
της
ομάδας
είναι
ο
ΔΏ΅ϟΗΓȱΘΓΙȱΔΕΓ·ΕΣΐΐ΅ΘΓΖȱȍ̈ΑΓΕϟ΅ȱΉΑȱΈΕΣΗΉǯǯǯȎȱΘΓΙȱ
ΕΓȱϢΗΛϾΉȱ΅ЁΘϲȱ·ΤȱΘχΑȱ̳ΎΎΏΗϟ΅ǰȱ
ΓΑȱΔΣΗΖȱΦΔΓΏΙΘ΅ΕΛΎϛΖȱΎ΅ϠȱΐΓΑΓΐΉΓΙΕ·ϲΖȱΎ΅ϠȱϳȱΔΕΝΘΉΕ·ΣΘΖȱΘϛΖȱΎΓΑΝΑϟ΅Ζȱ̋ΉΓІȱΎ΅Ϡȱ
ἀπόδοση τῶν ἀσμάτων τοῦ ἀγῶνος ἀπὸ τὴν χορωδία
εφημέριος της ενορίας π. Εμμανουήλ Μήτρου, ο οποίος
̌ΉΕΓϾȱ̐΅ΓϾȱ̈Ι΅··ΉΏΗΘΕϟ΅Ζȱ̓ΉΕ΅ЏΖǯȱ
ψȱϳΔΓϟ΅ȱΈξΑȱΉϨΑ΅ȱΐΤȱΗΙΑφΌΖȱΎΓΕΓІΖȱΎ΅ϠȱΦΔΓΎΏΉΗΘΎϛΖȱЀΔϲȱΘϛΖȱϡΉΕ΅Ε- πΎΎΏΗ΅ΗΘΎΓІȱΎ΅ϠȱΦΎ΅Έΐ΅ϞΎΓІȱσΘΓΙΖǯȱ̖χΑȱπΎΈφΏΝΗȱ
ΌΕЏΔΝΑȱΎ΅ϠȱΦΑΌΕЏΔΝΑȱΐΉΘ΅ΒϾȱΘΝΑǰȱϷΛȱΥΔΏЗΖȱΈξΑȱ
ἐδημιούργησαν
ῥίγη συγκινήσεων στοὺς παρευρισκοΒΉΎϟΑΗΉȱϳȱΔΕΝΘΓΜΣΏΘΖȱΎǯȱ̍ΙΕΣΎΓΖȱ̎ΏϱΔΓΙΏΓΖǰȱΗΙΑΓ̕Ι·ΎΉΎΕΐνΑ΅Ǳ
έχει
αφιερώσει
όλη
την
ποιμαντική
του
δραστηριότητα
ΑΝΑϟ΅ȱΦΑΌΕЏΔΝΑȱΦΏΏΤȱΘϲȱΐΙΗΘΎϲȱ
Λϟ΅ΖȱΈ΅ΎΙΆΉΕΑφΗΉΝΖȱΘϛΖȱ̳ΎΎΏΗϟ΅Ζǰȱ
ΉȱΘχΑȱΦΈΎϟ΅ȱΎ΅ϠȱΘχΑȱΦΑΗϱΘΘ΅ȱΐΉΘ΅ΒϿȱΘЗΑȱΐΉΏЗΑȱ
ΈΉΙϱΐΉΑΓΖȱΦΔϲȱΎΏΐΣΎΓȱΘϛΖȱΛΓΕΝΈϟ΅ΖȱΘΓΙǰȱΐξȱΗΛΉΘΎΓϿΖȱ
εκτός
από
τη
λειτουργική
ζωή
και
λατρεία
του
ύψιστου
καὶ
τόνωσαν
τὸ ἠθικὸ ὅλων πρὸς μίμηση τῶν
μένους
ΗЗΐ΅ȱΘΓІȱ̙ΕΗΘΓІǰȱϳȱωΏΉΐνΑΓΖȱ
ψȱϳΔΓϟ΅ȱΎ΅ΘȂȱ΅ЁΘϲΑȱΦΑΘΗΘΕ΅ΘΉϾΉΘ΅ȱ
ΑȱΛΝΕЗΑǰȱϵΔΓΙȱπΔΎΕΣΘΗΉǰȱΦΏΏΤȱΎ΅ϠȱπΔ΅ϾΒΗΉȱΘχΑȱ
̓νΐΔΘȱŚȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŞǯŖŖȱΐǯΐǯȱȱ
Μ΅ΏΐΓϾΖǯȱ̕ΘχΑȱΗΙΑνΛΉ΅ȱΘϲΑȱ̞·΅ΗΐϲȱπΘνΏΉΗΉȱϳȱΔǯȱ̙ΕϾΘεού,
στην
κοινωνική
δράση
για
την
ανακούφιση
των
ἡρωϊκῶν
ἐκείνων
ἀγωνιστῶν,
ὥστε νὰ μὴν ἐπικρατήȍΏ΅ϲΖȱΘΓІȱ̋ΉΓІȎǰȱΘϲȱȍπΎΏΉΎΘϲΑȱ·νΔΕϲΖȱΘχΑȱϥΈ΅ȱΘχΑȱΚϾΗȱΘϛΖȱπΎΎΏΗΎϟ΅ǰȱΦΑΘΎ΅ΌΗΘЗΑȱΘΓϿΖȱπΔΐνΕΓΙΖȱΎΉΚ΅Ώ΅ΓΎΕΣ̓ΕΓΆΓΏφȱΘΖȱΘ΅Αϟ΅Ζȱȍơ̇̄̇̌̆̏̒̕ȎȱǻΈΣΕΎΉ΅ȱşŖЮǼ
Η΅ΑΌΓΖȱ̓΅Δ΅ΔΓΗΘϱΏΓΙǰȱπΚΐνΕΓΖȱΘΓІȱ͒ǯ̐ǯȱ̞·ǯȱ̆ΉΝΕ·ϟΓΙȱ
αναγκών
των
ανθρώπων
που
έχουν
πρόβλημα.
Ουσιατὰ
ἀπάνθρωπα
σχέδια
τῶν
διεθνῶν καιροσκόσουν
ΑΓΖȱΎ΅ϠȱΆ΅ΗϟΏΉΓΑȱϡΉΕΣΘΉΙΐ΅ȎǰȱΘϲȱ
΅ΗΘΎϛΖȱπΒΓΙΗϟ΅ΖȱΔΓϿȱΉϨΑ΅ȱΔΑΉΙΐ΅ΘΖȱΐξȱΘϲȱΔ΅ΑΘΓΈϾΑ΅ΐΓȱΎ΅Ϡȱ΅ЁΘ΅ΕΛΎϲȱΎΓΐΐΓΙΑΗΘΎϲȬ
ȱ
̙΅Ώ΅ΑΈΕϟΓΙǰȱΦ·΅ΔΘϲΖȱΚϟΏΓΖȱΎ΅ϠȱΗΙΑΉΕ·ΣΘΖȱΘЗΑȱ̳ΔΣΏστικά
εφαρμόζει
την
προτροπή
του
ίδιου
του
Κυρίου
μας
πων
καὶ
τῶν
ντόπιων
ὀργάνων
των.
ȍΧ·ΓΑȱσΌΑΓΖȎȱΎ΅ϠȱϳȱȍΏ΅ϲΖȱΉϢΖȱΔΉΎφǯȱȍ͟ȱΐξΑȱ·ΤΕȱσΒΝΌΉΑȱΩΕΛΝΑǰȱπΔΉΈχȱ
Η΅ΏΗΘΎϲȱΎϱΐΐ΅ǯȱ
̓΅Ε΅ΗΎΉΙφȱśȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯȱ
«ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ἤλθετε πρός με» (Ματθ. 25, 36). ΣύμἈσημίνα Τσάμου
ΕΔΓϟΗΑȎǰȱψȱΎΏΕΓΑΓΐϟ΅ȱΘΓІȱ̍ΙΕϟΑϱΐУȱΎΕ΅ΘΉϧȱΎ΅ϠȱΦΑΣ·ΎϙǰȱΉϢΎϱΘΝΖȱΓЁȱ ΒΉΝΑǰȱΔΏ΅ΗΓϾΐΉΑΓΖȱΦΔϲȱΘχΑȱΛΓΕΝΈϟ΅ȱΘΓІȱΎǯȱ̎ΏϱΔΓΙΏΓΙǯȱ
̷ΘΗǰȱΗΘϠΖȱψΐνΕΉΖȱΐ΅ΖȱπΔΎΕ΅ΘΉϧȱΗΛΉΈϲΑȱΗȂȱϵΏΓΑȱΘϲΑȱ
ΑφΐΉΖȱ΅ΔϱȱΘȱ̕ΐϾΕΑȱΐνΗ΅ȱ΅ΔϱȱΈ·φΗΉΖǯȱ
̏ΉΘΤȱΘϲȱΔνΕ΅ΖȱΘϛΖȱΘΉΏΉΘϛΖȱБΐϟΏΗΉȱϳȱЀΔΉϾΌΙΑΓΖȱΘЗΑȱ
φωνα
με
την
επίσημη
ενημέρωση
της
Μητροπόλεως
ΝέΓΙǰȱΘχΑȱϳΔΓϟ΅ȱΎ΅ΏΓІΑΘ΅ȱΓϡȱπΔϠȱ·ϛΖȱ
ΔΓΏΏ΅ΛΓІȱΘЗΑȱΦΕΛΓΐνΑΝΑȱ·ΑЏΐΖȱ
ΗΐΓȱψȱΦΔΣΑΌΕΝΔȱΦΈΎϟ΅ǰȱψȱΦΑΌΕΝΔΓΚΣ·ΓΖȱΦΑΗϱΉϟΐΉΑ΅ȱΈ΅ΆΣΊΓΙΑȱȱΎǯȱ΅Εϟ΅ȱ΅Ε΅ΘΊΓΔΓϾΏΓΙȱΎ΅ȱΓȱ
̳ΔΣΏΒΉΝΑȱΎǯȱ̅ǯȱ̖ΗΓϾΔΕ΅ΖǰȱΐξȱΌνΐ΅Ǳȱȍ̆ΤȱΐΤȱΐΉΘΓΛΎχȱ
ας Σμύρνης η ομάδα πρόσφερε το 2012 περισσότερα από
Θ΅ȱΎ΅ϠȱψȱΌΑΗ·ΉΑχΖȱπΎΐΉΘΣΏΏΉΙΗȱΦΑΌΕЏΔΓΙȱΦΔϲȱ
ΔΓΐνΑΉΖǰȱϵΔΝΖȱΔΓΐνΑΝΗΑȱ΅ЁΘχΑȱ
ΎΓΑΝΑΉϧǰȱϳȱΐνΑΘΓȱοΎϱΑΘΝΑȱϴΚΉϟΏΝΑȱ
Ύǯȱ̆ЏΕ·ΓΖȱΔΣΕΏ΅Ζǯȱ̕ΙΑΓΈΉϾΉȱΗΘΓȱΎ΅ΑΓΑΣΎȱΓȱΎǯȱ̕ΘνΕἰσηγητὲς ἦσαν:
Ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνός, τέως Ύ΅ϠȱΎΓΑΝΑΎχȱΔΓΏΘΉϟ΅ȎǰȱΦΚΓΕΐЏΐΉΑΓΖȱΦΔϲȱΘϲȱ̈Ё΅··ν600
δέματα
με
απαραίτητα
είδη
ρουχισμού
και
καθαριόΌΕΝΔΓȱΎ΅ϠȱΏ΅ЗΑȱΦΔϲȱΏ΅ΓϾΖǯȱ̈ϨΑ΅ȱΏΓΔϲΑȱΎ΅ΕϲΖȱΑΤȱ
ȍΓЁΛȱБΖȱΎ΅Θ΅ΎΙΕΉϾΓΑΘΉΖȱΘЗΑȱΎΏφΩΕΛΉΑȱΎ΅ϠȱΛΣΕΑȱ΅ЁΘХȱΘϛΖȱΦΕΛϛΖȱΉϢΈϱΚ΅ΑΓΖȱ̇ΓΕΐΔ΅ΕΣΎΖ
Σχολῆς Πανεπιστημίου
σε φυλακές, χιλιάδες τηλεκάρτες αλλά και παρεί- Κοσμήτωρ Θεολογικῆς
τηταςŗȱǻΗΗǯȱϵǰȱΘȱΘΓϿΖȱσΛΉȱΎΏΕΝΌϛǰȱ
Ύ΅Θ΅ΏΉϟΜΝΐΉȱБΖȱΔΕϱΗΝΔ΅ȱΎ΅ϠȱБΖȱΎΓΑΝΑϟΉΖȱΎΣΌΉȱ
ΕΝΑȎ
ΘΝΑǰȱΩΑȱΓЂΘΝȱΘϲȱΔΕκ·ΐ΅ȱΎ΅Θ΅ΎΘφΗϙǰȱ ΏΓȱΘϛΖȱψΐνΕ΅Ζȱ·ΤȱΘχΑȱΎΏφΗȱΘЗΑȱΐ΅ΌΘЗΑȱΘΓІȱ̍ΙΕϟΓΙȱ
ȱ
Ἀθηνῶν,
μὲ
θέμα:
«Ἡ
Ὀρθοδοξία
καὶ ἡ Ἑλληνικὴ
χε
κοινωνική
υποστήριξη
σε
αποφυλακισμένους.
Τα
Την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 5.30 μ.μ.
ΣΑΌΕΝΔΓǰȱΩΈΎΓȱΎ΅ϠȱπΎΐΉΘ΅ΏΏΉΙΘΎϲȱΎΓΑΝΑΎΓȬ
ΈΏǯȱΘΓІȱΏ΅ΓІǼǯȱ
БΖȱΦΔϲȱΓϢΎΉϟ΅Ζȱ·ΑЏΐΖȱΐϱΑΓΑȱΔΣΑΘ΅ȱ ǻ̎ΓΙΎǯȱΉȂǰȱŗȬŗŗǼǯȱ͟ȱΎǯȱ̖ΗΓϾΔΕ΅ΖȱΗΘχΑȱΐΉΗΘχȱΑΓΐΣΘΝΑȱϳΐ̕ΣΆΆ΅ΘΓȱŜȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯȱ
γλῶσσα»,
ἡ
Σοφία
Μπεκρῆ,
φιλόλογος-θεολόγος,
μὲ
Ώϟ΅ȱΘΓΙȱπΒφ·ΗΉȱϵΘȱΐϱΑΓΑȱΓϡȱΥΔΏΓϞΎΓϠȱΎ΅ϠȱΏ΅ϞΎΓϠȱΜ΅ΕΣΈΉΖȱ
στοιχεία
μας
δείχνουν
ότι
κατά
το
τρέχον
έτος
η
δράση
ΎΓΑΓΐΎϲȱΗϾΗΘΐ΅ȱΎ΅ϠȱΑΤȱπΚ΅ΕΐϱΗΝΐΉȱΘχΑȱΉЁ΅··Ήστο Διορθόδοξο Κέντρο «Πορευθέντες»
ͣΔΝΖȱΈ΅ΎΕϾΗΗΉȱϳȱΌΉϧΓΖȱ̙ΕΙ- ȍ ȱΎΕ΅Η΅ΘΎφȱ ΅Θ΅ΗΘΕΓΚφȎȱǻΈΣΕΎΉ΅ȱşŖЮǼȱΔϱȱΘΑȱΘΏΉΓΔΘΎφȱΉΎΐΔΓΐΔφȱΘΓΙȱΕφΗΘΓΙȱ΅ΗΏϱΔΓΙΔΓΉϧΑȱΎ΅ϠȱΐΈΉΑϠȱΐΉΘ΅ΈΈЗȱΏϱ·ΓΑǰȱΘΙτῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ἀπὸ
διπλασιάστηκε παρά την κρίση, αποδεικνύοντας
ότι ο θέμα: «Ἡ διαχρονικότητα
ΎχȱΔΕ΅ΎΘΎφǰȱΘχΑȱΐΉΘΓΛΎχȱΈΏ΅ΈχȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΎχȱΔΓΗϱΗΘΓΐΓΖȱȍΓЁȱ·ΤΕȱΦΕΛϱΑΘΝΑȱΘІΚϱΖȱ
Ε΅ΑΑΎЏΘΉΕΓΑȱΐκΏΏΓΑȱόȱΈΐΓΘΎЏΘΉ- ΘϛΖȱ̆ΉΑΑΗ΅ΕνΘǰȱΔΓϿȱΈξΑȱπΕ·ΣΊΓΑΘ΅ΑȱΦΘΓΐΎΤȱΦΏΏΤȱΗΙΑΉΏΓΙǰȱȍ ȱΐΛ΅ΑφȱΘΓΙȱΛΕϱΑΓΙȎǯ
(Ζαλόγγου
13-15 & Εμμανουήλ Μπενάκη, Αθήνα)
καὶ τὴν παράδοση» καὶ ὁ Β. Τσού- Θ΅ΕΎΣǰȱΌΤȱΐΔΓΕΓІΗ΅ΑȱΑΤȱΎ΅Θ΅ΗΘΓІΑȱΐνΘΓΛΓȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΉϟ΅ǰȱΔΕΣ·ΐ΅ȱΘϲȱϳΔΓϧΓȱώΘ΅ΑȱΎΓΑχȱΔΕ΅ΎΘΎχȱΗΘΓϿΖȱΜ΅πιστός λαός ακολουθεί με μεγάλο ζήλοȱ και διάθεση προ- τὶς ἱστορικὲς πηγὲς
ǻΦΏ΅ΊΓΑΉϟ΅ǼȱπΗΘȱΘΤȱπΑΘ΅ІΌ΅ǰȱΓЁΈξȱ
ΕΓΑȱΘχΑȱπΔΗΘ΅Ηϟ΅ΑȱΔΉΔΓϟΘ΅Ȏǯȱ
θα ομιλήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος
μὲ θέμα: БΖȱ
«Λόγος
καὶ ΑΓϠȱΘϱΗΓȱΘϛΖȱπΔϟ·Ή΅ΖȱϵΗΓȱΎ΅ϠȱΘϛΖȱΓЁΕΣΑ΅ΖȱΘΓІȱ̙ΕΗΘΓІȱ
ΈΉΖȱΘϛΖȱ̆ΉΑΑΗ΅ΕνΘǰȱΘΓϿΖȱΎ΅ΘϱΔΑȱΈΏ΅Έχȱΐ΅ΌΘξΖȱ
αγωνίζονται πρας, θεολόγος-κοινωνιολόγος,
σφοράς τους εργάτες του ευαγγελίου που
ΙΕ΅ΎφȱŝȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯ
ΦΕΛΓΐνΑΝΑȱΈΓΙΏΓΔΕνΔΉ΅ǰȱΦΏΏȂȱ
̍΅Ϡȱ πΑȱ ΔΕΓΎΉΐνΑУȱ
ϢΈΉЗΈΉΖȱ
Μπουρούντι
και Ρουάντας κ. Ιννοκέντιος
ϠȱΦΔΓΗΘϱΏΓΙΖȱΘΓІȱ̍ΙΕϟΓΙǯȱ
καὶ τὴν Ὀρθοδοξία».
ΔΓΏΘΉϟ΅ΖǰȱΎ΅ΏЗΑΘ΅ΖȱϵΏΓΙΖȱΐ΅ΖȱΗΘΓϿΖȱΈϾΗΎΓΏΓΙΖȱΎ΅ΕΓϿΖȱ
για την οικοδόμηση και ενδυνάμωση των
αληθινών
να- Πράξις κατὰ τὸν Ἑλληνισμὸ
ȍ̕ΐϾΕΑǱȱ
ȱΔΕΝΘΓΔΓΏΘΉϟ΅ȱΘΖȱΑ΅ΘΓΏφΖȎȱ
ΦΕΛχȱΔΑΉΙΐ΅ΘΎχȱΘΓϾΘУȱΐΣΏΗΘ΅ȱ
ΔΕϱΘΙΔΓȱΘϛΖȱΦΕΛϛΖȱΘ΅ϾΘΖȱΦΑ΅ΚνΕΉȱ
͟ȱΎΣΌΉȱΜ΅ΕΤΖȱΈξΑȱΜΣΕΉΙΉȱΐϱΑΓΖȱΘΓΙȱΎ΅ϠȱΈξΑȱΔΝγια την πορεία του έργου της τοπικής Εκκλησίας.
Ἐπακολούθησε συζήτηση μὲ ἐρωτήσεις, παρεμβά- ΔΓϿȱσΕΛΓΑΘ΅ȱΑΤȱΔΕΣΒΓΙΐΉȱΘϲȱϥΈΓǰȱΗΘϲȱΐνΘΕΓȱΘΓІȱΈΙΑ΅ΘΓІȱ
ών του Θεού, δηλαδή των ψυχών των ανθρώπων.
ΑφΐΉΖȱ΅ΔϱȱΘȱ̕ΐϾΕΑȱΐνΗ΅ȱ΅ΔϱȱΗΔΣΑ΅ȱΎ΅ΕΘȬΔΓΗΘΣΏǯ
ΔΏΉΓΑΉΎΘΓІΗ΅ǰȱΘЗȱΘϲȱΔΏνΓΑȱΘЗΑȱΔϱΑΝΑȱΎ΅ϠȱΘϛΖȱЀΔξΕȱ
ϳȱ̙ΕΙΗϱΗΘΓΐΓΖȱΘχΑȱΗΙΐΔΉΕΚΓΕΤΑȱΘΓІȱ̝ΔΓΗΘϱΏΓΙȱ̓νІΗΉȱΐϱΑΓΖȱΘΓΙȱΘχΑȱΜ΅ΕΣȱΘΓΙǰȱΈξΑȱΉϨΛ΅ΑȱΈΏ΅ΈχȱΦΘΓρΎ΅ΗΘΓΖǯȱ̙΅ΕΉΘΗΐϲȱΦΔϾΌΙΑ΅ΑȱϳȱΎǯȱ̙Εǯȱ̅νΑΑΖǰȱΈΎ·ϱσεις
καὶ
προτάσεις.
Στὴν
ἐκδήλωση
παρευρέθηκε
καὶ
Η
εκδήλωση
ξεκίνησε
με
ομιλία
του
πανοσιολ.
π.
ΔαΉΑΘΕΎϱΖȱΓΐΏΘφΖȱΓȱΎǯȱ̎ΓΙΎΣΖȱΕΗΘΓΈΓϾΏΓΙǰȱ̕ΙΏΏΓ·ν΅ΖȱΘΓΙȱΙΏΎΓϾǯ
ЀΐЗΑȱΦΔΓΈνΛΉΗΌ΅ȱΚΕΓΑΘϟΈΓΖǰȱΓЁȱΘΤΖȱΘΐΤΖȱΔΏΉϟΓΙΖȱΊ- ΘΕΓΙǰȱϳȱϳΔΓϧΓΖȱΎ΅ΘΤȱΘχΑȱπΎΏΓ·χȱΘΓІȱ̏΅ΘΌϟ΅ȱΎΣΏΉΗΉȱΗξȱ
ΎΕ΅ΘΎϲȱΗϾΗΘΐ΅ǯȱ̇ξΑȱΉϨΛ΅ΑȱϵΐΝΖȱΓЄΘΉȱΎΉΚ΅Ώ΅ΓΕ·ΣΑΝΗǱȱ̕ϾΑΈΉΗΐΓΖȱΔΗΘΐϱΑΝΑȱ̓ΉΕ΅ЏΖǯ
προϊσταμένου της ενορίας
Αγίας Τριάδας ΗΙΑΉΕ·΅Ηϟ΅ȱΘϲȱȍΎΓΑϲΑȎȱΘϛΖȱ̳ΎΎΏΗϟ΅ΖǯȱȍͣΕ΅ȱΈξȱ΅ЁΘϲΑȱ ΕΓΖǰȱΎ΅ϠȱΩΏΏΓȱπΔϟΗΐΓȱΔΕΓΗΎΉΎΏΐνΑΓǯȱ̖χΑȱπΎΈφΏΝΗȱ
νιήλ Ψωΐνου,
Ř
ΘΉϧΑȎ
ǯȱ̓ΣΑΘΉΖȱΓϡȱΔΗΘΓϠȱΎ΅ΏΓІΑΘ΅ȱΑΤȱΚΕΓΑΘϟΊΓΙΑȱЀΔξΕȱ
΅ΘΎϲȱΗϾΗΘΐ΅ǰȱΈΏ΅ΈφȱΈξΑȱώΘ΅ΑȱρΑ΅ΖȱΦΔϲȱ΅ЁΘΓϿΖȱ
ȱ
Πειραιώς,
ο
οποίος
αναφέρθηκε
στο
έργο
αγάπης και ΐΉΘΤȱΎΓΑϛΖȱΔΣΑΘΓΘΉȱΔΓΓІΑΘ΅ȱ·ΑЏΐΖǯȱΓЁΈξΑȱ΅ЁΌΉ- σΎΏΉΗΉȱψȱΛΓΕΝΈϟ΅ȱΘЗΑȱ̳ΔΣΏΒΉΝΑǰȱψȱϳΔΓϟ΅ȱΐξȱΘΤȱΦΑ΅ΑΉΘΓІȱΗЏΐ΅ΘΓΖȱΘϛΖȱ̳ΎΎΏΗϟ΅Ζǯȱȍ̖΅ІΘ΅ȱΈνȱΐΓȱΔΣΑΘ΅ȱπΎΉϧΑ΅ȱ
ΛΓΑΘ΅ΖȱΎ΅ϠȱΉϨΛΉȱΘΓϿΖȱΩΏΏΓΙΖȱπΕ·ΣΘΉΖǰȱΦΏΏΤȱΜΣΕΉΙ̇ΉΙΘνΕ΅ȱŞȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯȱ
της
ομάδας
και
στην
αγάπη
προς
τον συ- ΑΘΎЗΖȱΓЁΈξȱΦΕΛΎЗΖȎǯȱ̝Α΅ΚΉΕϱΐΉΑΓΖȱΈξȱΗΘχΑȱΔΕΓΗΚЏ- ΝΐνΑ΅ȱΘΕ΅·ΓϾΈ΅ȱΘΖȱЀΔϲȱΘχΑȱΈΉϾΌΙΑΗȱΘϛΖȱΎǯȱ̇φΐΘΕ΅Ζȱ
προσφοράς
ΉϥΕΘ΅ǰȱϣΑ΅ȱρΎ΅ΗΘΓΖȱΎ΅ϠȱΘЗΑȱΦΕΛΓΐνΑΝΑȱΑφΚϙǰȱϣΑ΅ȱΐΣȱϵΏΓȱΐ΅ΊϟǰȱρΑΝΑ΅ΑȱΘχΑȱΜ΅ΕΣȱΘΓΙΖǰȱΘχΑȱΔΝΏΓІΗ΅Αȱ
̓ΕΓΆΓΏφȱΘΓΙȱΑΘΓΎΙΐ΅ΑΘνΕȱȍȱΐΉ·ΣΏΓΖȱΒΉΕΊΝΐϱΖȎȱǻΈΣΕΎΉ΅ȱŜŖЮǼ
̏ΔΓΊκǰȱσΈΝΗΉȱΐΤȱΑϱΘ΅ȱΊΉΗΘ΅ΗκΖȱΦΏΏΤȱΎ΅ϠȱΦ·ΝΑΗΘΎϱνάνθρωπο,
που
είναι
προαπαιτούμενο
για
την
χριστιασυνέχεια ἀπὸ τὴ σελ. 3
Γι’ αὐτὸ κι ἐμεῖς σήμερα γιορτάζουμε. Ἡ μπομπότα μὲ
ΌΝΐΉΑȱϵΘȱΗЗΐ΅ȱπΗΐξΑȱΧΔ΅ΑΘΉΖȱρΑǰȱΘΓΗ΅ϾΘΑȱσΛΓΑΘΉΖȱ ΑΗȱΘΓІȱ̓νΘΕΓΙȱΔΕϲΖȱΘΓϿΖȱΔΗΘΓϿΖȱȍ̡ΑΈΕΉΖȱΦΈΉΏΚΓϟȎǰȱ
ϠȱΐΓΕΣΊΓΑΘ΅ΑȱΘΤȱΎνΕΈǰȱГΗΘΉȱΑΤȱΐχΑȱΐΉϟΑϙȱΛΝΕϠΖȱ
ȱ
ΘΘ΅ΖȱΗΘϲȱΔΕϱ·Ε΅ΐΐ΅ǯȱ̝ΎΓΏΓϾΌΗ΅ΑȱΎΉΕΣΗΐ΅Θ΅ǰȱΦΑΘ΅Ώνική
μας
αυτοσυνειδησία.
Χαρακτηριστικά
ανέφερε
ότι
νὰ
σώσουν
τὸ
Εὐρώ∙
τοὺς
ἐξουσιοδοτήσαμε
νὰ
σώσουν
ἀξιοπρέπεια
ἀξίζει περισσότερο ἀπὸ τὸ σουβλάκι μὲ
ΔΕϲΖȱΦΏΏφΏΓΙΖȱΈ΅ΚΓΕΤΑǰȱϵΗΑȱΐνΏȱΔΕϲΖȱΐνΏȱΎ΅Ϡȱΐχȱ πΒ΅ϟΕΉȱΘϲȱΔΑΉІΐ΅ȱΘϛΖȱϢΗϱΘΘΓΖȱΎ΅ϠȱΘϛΖȱοΑϱΘΘΓΖȱΎ΅ϠȱΘϛΖȱ
ΝΐϠȱΎ΅ϠȱπΎΉϧΑΓΖȱϳȱΜ΅ΕΣΖǰȱΔΓϾǰȱπΑЗȱΎΓΙΕΣΗΌΎΉǰȱΈξΑȱ
ΕϟΘȱşȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯȱ
ΏΣΛΌΎ΅ΑȱΦΔϱΜΉΖȱΎ΅ϠȱϵΏΓȱΦΑ΅ΛЏΕΗ΅ΑȱΐξȱΘχΑȱΔΉΔΓϟο
συνάνθρωπος
μας
είναι
αδελφός
μας
ως
αδελφός
του
τὴν
ἱστορία
μας,
τὴ
ζωή
μας,
τὴν
καθημερινότητά
μας,
ὑποτέλεια.
Τὴν
ὅποια δυσκολία καὶ θυσία, μὲ ἐνθουΘϲȱΔκΑȱπΔϠȱΘΓϿΖȱϡΉΕν΅ΖȱΕϟΔΘΝΐΉΑǰȱΦΏΏΤȱΎ΅Ϡȱ΅ЁΘΓϟȱǻΓϡȱϥΈΗΙΑΉΕ·΅Ηϟ΅ΖǰȱψȱϳΔΓϟ΅ȱπΔΎΕ΅ΘΓІΗΉȱΗΘχΑȱΦΔΓΗΘΓΏΎχȱ
ϱΕΉΗΉȱΑΤȱΔΣΗϙȱΜΣΕ΅ǯȱ̒ϡȱΜ΅ΕΣΈΉΖȱΘϛΖȱ̆ΉΑΑΗ΅ΕξΘȱ
ȱȍΓΙΗΎφȱ̕ΙΑΘΕΓΚΣȎȱΎ΅ȱΓȱΉΎΈϱΗΉΖȱȍơ̇̄̓̎ȎȱΔ΅ΕΓΙΗΣΊΓΙΑȱνΑ΅ȱΓΈΓΔΓΕΎϱȱ΅ΚΉΕΝΐνΑΓȱΗΘΓȱΐ΅ΕΌΗȱϵΘȱΐϱΑΓΑȱΐξȱπΑΘ΅ΘΎϱΘΉΕȱΈΓΙΏΉΤȱΎ΅ϠȱΐΉ·΅ΏϾΘΉίδιου
του
Κυρίου
και
Σωτήρα
μας
Ιησού
Χριστού.
τὴν
ἀξιοπρέπειά
μας,
ἐμᾶς
τοὺς
ἴδιους.
σιασμὸ
θὰ
τὴν
σηκώσουμε
ὡς συνακόλουθο τοῦ ἡρωιΓȱΓϡȱΎΏΕΎΓϟǼǰȱГΗΔΉΕȱΎΓΑΓІȱΗЏΐ΅ΘΓΖǰȱΘϛΖȱ̳ΎΎΏΗϟ΅Ζȱ
̳ΎΎΏΗϟ΅ǰȱΛ΅Ε΅ΎΘΕϟΊΓΑΘ΅Ζȱ΅ЁΘχΑȱБΖȱΦ··ΉΏΎχȱΎ΅ΘΣ΅ΑȱΐΉΘ΅ΒϾȱΘΝΑȱΐνΘΓΛΓȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΓϟǯ
ΘϾΕΓȱΎ΅ȱΘȱΐ΅ΕΘΙΕϟ΅ȱΘΖȱΎΕ΅ΗΣΘΗΗ΅ΖȱΐΣΑ΅ΖǯȱȍΓȱΒ΅Α΅ΊΝΑΘΣΑΉΐ΅ȱΘΖȱΔΎΕ΅ΐνΑΖȱΐΑφΐΖȎǯ
ΕȱΗΙΑΉΕ·΅Ηϟ΅ȱΌΤȱΔΕΓΓΈΉϾΗΉȱΘϲȱΎΓΑϲȱσΕ·ΓȱΔΕϲΖȱΈϱΒ΅Αȱ
Χωρὶς
ἀμφιβολία,
κάτι
πρέπει
νὰ
γίνει.
Τὴν
πορεία
ΥΔΣΗΖȱΓЂΘΝȱΚΕΓΑΘϟΊΝΐΉΑȎřǯȱ̕ΘχΑȱΗΙΐΐΉΘΓΛχȱ΅ЁΘχȱΈΗΘ΅Ηǯȱȍ̈Ϣȱϳȱ̍ϾΕΓΖȱΦΈΉΏΚΓϿΖȱ΅ЁΘΓϿΖȱπΎΣΏΉΗΉǰȱΔΓΏΏХȱ
σμοῦ.
Δὲν
μποροῦμε
ὅμως
ἄλλο
νὰ τὴν ἀντέξουμε ὡς
̖χΑȱΦΏφΌΉ΅ȱ΅ЁΘχȱΌΤȱΈ΅ΔΗΘЏΗϙȱΉЄΎΓΏ΅ȱΎΣΔΓΓΖǰȱ
ΉΑΘΕΎφȱΓΐΏφΘΕ΅ȱȱ ΅Ό·φΘΕ΅ȱ̓΅ΑȦΐϟΓΙȱΎǯȱΝφȱ̆ΎΉΑΣΎΓΙǯȱȱ̋΅ȱ·ϟΑΉȱΔ΅ΕΓΙΗϟ΅ΗȱΓΔΘΎΓ΅ΎΓΙΗΘΎΓϾȱ
̋ΉΓІȱΎ΅ϠȱВΚνΏΉ΅ȱΘЗΑȱΦΑΌΕЏΔΝΑȱ̖ΓΙǯȱ
μᾶς
τὴν
δείχνει
ἡ
σημερινὴ
μέρα.
Εἶναι
μονόδρομος.
Ἡ
΅ΑȱΐΉΏΉΘφΗϙȱΎ΅ΏΤȱΘχΑȱΈφ·ΗȱΘϛΖȱπΎΏΓ·ϛΖȱΘЗΑȱΔΕЏ΅ΆΏνΔΉȱϳȱ̙ΕΙΗϱΗΘΓΐΓΖȱΘχΑȱΦΗΚΣΏΉ΅ȱΎ΅ϠȱΘχΑȱπ··ϾΗȱ
ΐκΏΏΓΑȱΓЈΘΓΖǰȱΈϲȱΎ΅ϠȱΔΣΑΘΝΑȱΔ΅ΕϱΑΘΝΑȱΘΓІΘΓȱΦΑ΅ΚΝσυνέπεια
δουλικότητας
καὶ
ἐξευτελισμοῦ.
ΙΏΎΓϾȱ΅ΔϱȱΘȱΎΕ΅Η΅ΘΎφȱ ΅Θ΅ΗΘΕΓΚφǯȱ̕ΙΐΐΉΘνΛΉȱȱΛΓΕΝΈϟ΅ȱȍ̓̎̑ ̕ȎȱΐΉȱΎΕ΅ΗΣΘΎ΅ȱΘΕ΅·ΓϾΈ΅ǯ
Αȱΐ΅ΌΘЗΑȱΔΓϿȱΉЀΕϟΗΎΉΘ΅ȱΗΘϲȱΎ΅ΘΤȱ̎ΓΙΎκΑȱ̈Ё΅·χώρα μας τὴν ἱστορία της τὴν ἔγραψε στὸ παρελθὸν μὲ
ΘϛΖȱϳΐ΅ΏϛΖȱπΒΉΏϟΒΉΝΖȱΘΓІȱπΎΎΏΗ΅ΗΘΎΓІȱΆϟΓΙǯȱ
ΑΉϧǯȱ͑ΈΓϿȱπΎΎΏΗϟ΅ΖȱΦΒϟΝΐ΅ȱΎ΅ϠȱΦ··ΉΏΎχȱΎ΅ΘΣΗΘ΅ΗΖǯȱ
Μέχρι σήμερα ἔχουμε δεῖ μέτρα, συμφωνίες, εἰς βάȱ
ΏΓȱǻΎΉΚǯȱ̈ȂȱŗȬŗŗǼȱΎ΅ϠȱΦΑ΅··ΑЏΗΎΉΘ΅ȱΗΘχΑȱ̳ΎΎΏ̖χΑȱΐΉ·ϟΗΘΖȱΗΐ΅Ηϟ΅Ζȱ·ΤȱΘϲΑȱπΎΎΏΗ΅ΗΘΎϲȱΆϟΓȱ
̒ЁΈΉϠΖȱώΑȱπΎΉϧȱΈΉΕ·ΐνΑΓΖǰȱΓЁΎȱΩΕΗΉΑǰȱΓЁȱΌϛΏΙǯȱ̖Γ΅Ͼἕνα ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ, μὲ ἕνα ἡρωικὸ ΟΧΙ, ποὺ τὰ εἴπανε ρος μας ἐκβιασμούς, ἀνεκπλήρωτες ὑποσχέσεις, ἀτέλει̕ΣΆΆ΅ΘΓȱŗřȱΎΘΝΆΕϟΓΙȱŘŖŗŘȱȬȱŝǯřŖȱΐǯΐǯȱ
΅ȱΘχΑȱ̍ΙΕ΅ΎχȱΔΕϲΖȱΘϲȱΘνΏΓΖȱ̕ΉΔΘΉΐΆΕϟΓΙǯȱ̳ΎΉϧǰȱϳȱ
ΦΕΛχȱΘϛΖȱΗΙΐΐΉΘΓΛϛΖȱΘЗΑȱΔΗΘЗΑȱΗΘχΑȱΈ΅ΐϱΕΚΝΗȱ
Θ΅ΖȱΆΓϾΏΓΐ΅ȱΘΤΖȱ̳ΎΎΏΗϟ΅ΖȱΉϨΑ΅ȱΎ΅ϠȱΑІΑȎǯȱ
κάποιοι συγκεκριμένοι ἄνθρωποι τὴν
̕ΘΓΙΖȱΐΓΙΗΎΓϾΖȱΈΕϱΐΓΙΖȱΘΖȱΎΕΣΖȱΗϟ΅ΖȱΐΣΈ΅ȱΑνΝΑȱΌ΅ȱΔ΅ΕΓΙΗΣΗΉȱΎΕ΅ΗΣΘΎΓΙΖȱΗΎΓΔΓϾΖȱ
ωτες ὑποχωρήσεις. Δὲν ἔχουμε δεῖ κα΅·ΑЏΗΘΖȱΌΤȱπΎΔΏ΅·ϜȱΦΔϲȱΘχȱΗΘΣΗȱΘΓІȱ̓νΘΕΓΙȱϳȱ
ΘΓІȱπΎΎΏΗ΅ΗΘΎΓІȱΆϟΓΙȱΎ΅ΌνΕΝΗ΅ΑȱΓϡȱϥΈΓȱΓϡȱ̝ΔϱΗΘΓ̏ϱΑΓΑȱΈΤȱΘχΖȱοΑϱΘΘΓΖȱΎ΅ϠȱΘϛΖȱΗΙΑΉΕ·΅Ηϟ΅ΖȱΎΏφΎ΅ȱΘΕ΅·ΓϾΈ΅ǯȱ
κατάλληλη
στιγμή. Ὅταν ἔφτασαν οἱ
μία νίκη, καθόλου τόλμη. Κάνουμε
ΓϧΓΖǰȱϵΘ΅ΑȱΉϨΈΉȱϵΘȱΘϲȱΔΏΓϧΓȱΘΓΙȱ·νΐΗΉȱΦΔϲȱΜΣΕ΅ǰȱ
ΏΓǰȱΓϡȱϳΔΓϧΓȱȍΘΓϿΖȱΦΕΛΓΐνΑΓΙΖȱΎΓΑΝΑΓϿΖȱΘϛΖȱ·ΑЏΐΖȱ
ΕΓΙȱΎ΅ϠȱΏ΅ΓІȱπΔΘΙ·ΛΣΑΉΘ΅ȱψȱΔΏφΕΖȱΎ΅ϠȱΘΉΏΉϟ΅ȱΏΉȱΛΓΕΉΙΘΎφȱΓΐΣΈ΅ȱȍ̕Θ΅ΙΕ΅ΉΘϱΖȎȱΌ΅ȱΔ΅ΕΓΙΗΣΗΉȱΔ΅Ε΅ΈΓΗ΅ΎΓϾΖȱΛΓΕΓϾΖȱ΅ΔϱȱΘȱΎΕ΅Ηϟ΅ȱΎ΅ȱΘΑȱ
πρόγονοί μας νὰ τρῶνε ποντίκια καὶ γέἔκκληση στὸν πολιτικό μας κόσμο.
ΑȱσΚΙ·ΉȱΐϱΑΓΖȱΘΓΙȱΑΤȱΔΣϙȱΑΤȱΘΤȱΔΓΙΏφΗϙǰȱ·ΤȱΑΤȱ
΅ΔΔ΅ΈΓΎϟ΅ǯȱΓΕΓΈΈΣΗΎ΅ΏΓΖȱΓȱΎǯȱ
ЏΗΘ΅ΖȱΗ΅ΔΕΓϾΑΖǯ
πΏΣΐΆ΅Α΅Αǯȱ̍΅Ϡȱ·ΤΕȱϵΘΉȱΘΓϿΖȱοΔΘΤȱπΛΉΕΓΘϱΑΓΙΑǰȱΘЗȱ
ΘΓΙΕ·ϟ΅ȱΘΓІȱπΎΎΏΗ΅ΗΘΎΓІȱϴΕ·΅ΑΗΐΓІǯȱ
μισαν
μὲ ἀρρώστιες, τότε ἔκαναν τὴν
Ὀφείλουν νὰ φωνάξουνε παντοῦ ὅτι
ΕΈϟΗϙȱΔΉΕΗΗϱΘΉΕ΅ȱΦΔϲȱΘΓϿΖȱΩΏΏΓΙΖǰȱϵΔΝΖȱΌΤȱσΎ΅ȱ
ΈφΐУȱΔΕϱΘΉΕΓΑȱπΎΓΑЏΗ΅ΑΘΓȱǻΗΘϲΑȱΏ΅ϲȱΔΕЗΘ΅ȱΦΑ΅ΎΓϟἔξοδό
τους
στὸ
Μεσολόγγι
καὶ
ὅταν
ἡ
δὲν
πεινᾶμε μόνον ὡς πολίτες, κυρίως
ΑȱΓϡȱΗϾ·ΛΕΓΑΓϟȱΐ΅ΖȱπΔΛΉΕΐ΅ΘϟΉΖǰȱΦΏΏΤȱΚЏΑ΅ΒΉȱ
̄ΔϱȱΘΑȱ̍ΙΕ΅Ύφȱŝȱ̒ΎΘΝΆΕϟΓΙȱνΝΖȱΎ΅ȱΘΑȱ̍ΙΕ΅ΎφȱŗŚȱ̒ΎΘΝΆΕϟΓΙȱΌ΅ȱΏΉΘΓΙΕ·ΉϟȱΗΉȱ΅ϟΌΓΙΗ΅ȱΘΓΙȱ
ΎΝΗ΅ΑǼǯȱ̍΅ϠȱϵΘΉȱΘϲΑȱ̏΅ΘΌϟ΅Αȱϳȱ̓νΘΕΓΖǰȱΘΓϧΖȱΔ΅ΕΓІΗΑȱ
ǻπΎȱΘΓІȱΆΆΏϟΓΙȱȍ̽ȱΌνΗΖȱΎ΅ϠȱψȱΈ΅ΎΓΑϟ΅ȱΘЗΑȱΏ΅κατοχὴ
χτυποῦσε τὴν πόρτα τῆς πατρίπονᾶμε ὡς λαός. Ὅποιος ἡγέτης στὴν
ϠȱΘΓϿΖȱΩΏΏΓΙΖȱΜ΅ΕΣΈΉΖǰȱΓϡȱϳΔΓϧΓȱώΗ΅ΑȱΐνΘΓΛΓȱΎ΅Ϡȱ
Στη συνέχεια τα χορευτικά τμήματα
της ενορίας πἀΑΉΙΐ΅ΘΎΓϾȱ̍νΑΘΕΓΙȱ̈̍̋̈̊̕ơ̛̘̖̘̇̄̒̆̔̄̌̐ǰơ̇̄̅̌̅̎̌̐ȱΎ΅ơ̛̗̖̇̄̎̈̍̏̄̐ȱ̄̓̒ȱ̖̊̐ȱ̗̏̔̐̊̕
δαςϞΎЗΑȱπΑȱΘϜȱ̳ΎΎΏΗϟθȎȱΘΓІȱΔǯȱ̍ΝΑȦΑΓΙȱ̍΅ΔΉΘ΅Αϱμας τὸ 1941, δυὸ νέοι ὁ Μανώλης
παροῦσα φάση δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ριΑΝΑΓϠȱΐξȱΘϲΑȱ̓νΘΕΓǰȱ·ΤȱΑΤȱπΔΝΚΉΏΌΓІΑȱΎ΅Ϡȱ΅ЁΘΓϠȱ
ρουσίασαν
μουσικοχορευτικό
παραδοσιακό
πρόγραμμα
ŗȱ
ȱ̄ЁΘϱΌǯȱ
Γλέζος καὶ ὁ ΔΓΙΏΓΙǰȱΔΕΝΘΓΔΕΉΗΆΙΘνΕΓΙȬΌΉΓΏϱ·ΓΙǼ
Λάκης Σάντας τόλμησαν
ψοκίνδυνος, γίνεται ἀπὸ μόνος του ἐπιϲȱΘχΑȱΐΉ·ΣΏȱΜ΅ΕΣǯȱ̐Τȱ·΅Θϟȱϳȱ̍ϾΕΓΖȱΐ΅ΖȱπΒνΏΉΒΉȱ
Řȱ
ȱ̈ϢΖȱ̓ΕΣΒǯȱ̝ΔΓΗΘǯȱ͟ΐΏǯȱŗŚǯȱŘǯȱǯ
με δημοτικά
τραγούδια και χορούς, ǯȱŜŖǰȱŗŗśǯȱ
υπό την διεύθυνση
νὰ Śȱκατεβάσουν
τὴ Γερμανικὴ σημαία
ΘΓϿΖȱΘΓϿΖȱΥΔΏΓϿΖȱΦΑΌΕЏΔΓΙΖȱ·Τȱΐ΅ΌΘξΖȱ̖ΓΙȱΎ΅Ϡȱ
κίνδυνος. Ἀντίθετα, ἂν βρεθοῦν τώρα
řȱ
ȱ̈ϢΖȱ̖ϟΘΓΑȱ͟ΐΏǯȱŘǯŘǯȱǯ
ǯȱŜŘǰȱŜŝŘǯ
ȱ̄ЁΘϱΌǯȱ
̕ΘϠΖȱŘşȱ̕ΉΔΘΉΐΆΕϟΓΙȱΗΘϲΑȱϥΈΓȱΛЗΕΓȱψȱΜΙΛΓΏϱ·ΓΖȱΎǯȱ
της πρεσβυτέρας Αικατερίνης Νασοπούλου-Μήτρου.
ΓΗΘϱΏΓΙΖȱ̖ΓΙǰȱ·΅ΘϟǰȱπΎΘϲΖȱΘЗΑȱΩΏΏΝΑǰȱώΗ΅ΑȱΔΕΓΉἀπὸ
τὸν
βράχο
τῆς
Ἀκρόπολης.
Τέτοια
κάποιοι
ποὺ μπορέσουν νὰ κινηθοῦν
̝ΗΐϟΑ΅ȱ̖ΗΣΐΓΙȱσΎ΅ΑΉȱϳΐΏϟ΅ȱΐξȱΌνΐ΅Ǳȱȍ̖ϲȱΩ·ΛΓΖǱȱ΅ϥΘ΅ȱ
Στο τέλος παρατέθηκε κοινό γεύμα, κατά το πρότυπο
ΐ΅ΗΐνΑΓȱΑΤȱΈΉΛΌΓІΑȱΘχΑȱΎ΅ΑχȱΎ΅ϠȱΎΓΑχȱ̅΅ΗΏΉϟ΅ȱ
ЀΔϲȱ̍ǯȱ̆΅ΑΝΘϛǰȱΚΏΓΏϱ·ΓΙȬΗΙ··Ε΅ΚνΝΖ
πρότυπα
κρύβει
στὰ
σπλάγχνα
του
ὁ
μὲ
συνέπεια
στὴν ἱστορία μας, τότε θὰ
Ύ΅ϠȱΦΑΘΐΉΘЏΔΗȎǯȱ̽ȱΎǯȱ̖ΗΣΐΓΙȱΐξȱπΔΗΘΐΓΑΎϲȱΘΕϱΔΓȱ
των αγαπών της πρώτης χριστιανικής κοινότητας των ΘΕЏΉȱΎ΅ϠȱΔ΅Ε΅ΘΕЏΉǰȱΊΘΣΉȱΎȱΩΏΏΓǯȱ̋νΏΉȱΑȂȱΦΑΓϟΒΉȱ
Ιǯȱ̄ЁΘϲȱΩΏΏΝΗΘΉȱΚΣΑΎΉȱΎ΅ϠȱΗΘχΑȱϴΕ·ΣΑΝΗȱΘϛΖȱ
̍Ώ΅Μϟ·ΉΏΓ
λαός
μας.
Τέτοια
γονίδια
ἔχει
ἡ
ταυτόμπορέσουμε
κι ἐμεῖς νὰ τοὺς συγχωρέΙεροσολύμων, μέσα στο ζεστό και οικογενειακό κλίμα
ΆΉΕΑΓІΑȱΓϡȱϡΎ΅ΑϱΘΉΕΓȱΦΏΏΤȱΗϾΐΚΝΑ΅ȱΐξȱΘχΑȱΎΕϟΗȱΘЗΑȱ Ύ΅ΘνΈΉΒΉȱϵΘȱψȱΎϾΕ΅ȱΔ·χȱΘΓІȱΩ·ΛΓΙΖȱΉϨΑ΅ȱψȱΦΑ΅ΗΚΣ̏νΕΓΖȱ̄Ȃ ΘχΑȱΘΏΉϱΕ΅ΗȱΘΤȱΐΉΗΣΑΙΛΘ΅ȱψȱ̆ΝΕ·ϟΘΗ΅ǲȱ̋ΣȱȁΕΌΉȱψȱ
ЏΘΖȱπΎΎΏΗ΅ΗΘΎϛΖȱΎΓΑϱΘΘΓΖǰȱϵΔΓΙȱȍώΗ΅ΑȱΧΔ΅τητά
μας.
Θέλουμε
πολιτικούς
ποὺ
νὰ
σουμε
γιὰ
ὅσα
κατεργάστηκε εἰς βάρος
ΏΉ΅ȱΘΓІȱΦΑΌΕЏΔΓΙȱΎ΅ϠȱψȱΗΙΑΉΛχΖȱΔϟΉΗȱΦΔϲȱΘχΑȱΔΕΓΗΔΣπου επικρατούσε στην κατάμεστη αίθουσα.
ΔΉΕΗΗΓΘνΕΝΑǯ
̸Α΅ȱ̴ΏΏΑϱΔΓΙΏΓȱΘϛΖȱΦΕΛ΅ϟ΅ΖȱπΔΓΛϛΖǰȱϵΘ΅ΑȱσΆ·΅΅ȱ΅ЁΘΓϧΖȱΎΓΑΣȎǯ
ΘΕϱϞΎ΅ǰȱΘϛΖȱΏνΝǰȱΎ΅Ϡȱψȱ̆ΝΕ·ϟΘΗ΅ȱΎΓΙΎΏϟΘΗ΅ǯȱ̕ΎΓϾΊΉȱ
ποῦνε
ΟΧΙ
στὴν
Τρόικα
καὶ
νὰ
δείξουν
μας
ἡ
ὑποτέλεια
στὴν ξένη λογικὴ καὶ
Αξίζει να αναφέρουμε
ότι παραβρέθηκαν
και χαιρέ- Ύ΅ϠȱΓЁΕΏΣΊΉȱϴȱ̇ΐΘΕΣΎΖȱΔАΖȱΘΓІȱΔϛΕ΅ΑȱΘΤȱΔ΅·Λϟ̽ȱΘΕϱϞΎ΅ȱΩΖȱΉϨΑȂȱΎ΅ΏΤ
͂Θ΅ΑȱΈΏ΅ΈχȱρΑ΅ȱΔΓΏϟΘΉΙΐ΅ȱΔΓϿȱσΆ΅ΊΉȱΐνΗ΅ȱΗΘϠΖȱ ΌΉ΅ȱΎ΅ΏϾΜΉΝΖȱΘЗΑȱπΔϟΔΏ΅ΗΘΝΑȱΦΑ΅·ΎЗΑǰȱπΑЗȱΘϲȱ·νΐΑΉȱΗΘχΑȱΊΝφǰȱΉϨΛΉȱρΑ΅ΑȱϳΔΏΗΐϲȱΔ΅ΈΉϟ΅ΖȱΎ΅ϠȱΐȂȱ΅ЁΘχΑȱ
̴ΔΓΐνΑΝΖǰȱ·ΤȱΑΤȱΈϜȱϳȱΘϱΔΓΖȱΐ΅ΖȱΎ΅ΏϾΘΉΕΉΖȱΐνΕΉΖǰȱ
τὶ
σημαίνει
ΜΟΛΩΝ
ΛΑΒΕ
σὲ
ὅλο
τὸν
τὰ
ἀλλότρια
συμφέροντα.
Ἐὰν σιωπήτισαν ο δήμαρχος Αργυρουπόλεως-Ελληνικού
κ. Χρ. Έ΅ǲȱ̋ΣȱȁΕΌΉȱψȱΘΕϱϞΎ΅ǰȱΘΓІȱΏνΝȱΎȱ΅ЁΘΓІǰȱΎȱϳȱ̇ΐΘΕΣπΒΓΙΗϟΉΖȱΔΉΕΗΗϱΘΉΕΓΙΖȱΔΓΏϧΘΉΖȱΦΔȂȱϵΗΓΙΖȱσΆ΅Ί΅ΑȱΩΏΏ΅ȱ Ηΐ΅ȱΘϛΖȱΜΙΛϛΖȱΐξȱΘχΑȱΔ΅ΕΓΙΗϟ΅ȱΘΓІȱ̋ΉΓІȱΔΏΕЏΑΉȱΘΤȱ
ΘχΑȱωΌΎχȱΔ΅ΑΓΔΏϟ΅ȱπΔΉΈϟΝΎΉȱΑΤȱΑΓЏΗϙȱΘχȱΊΝχȱΎ΅ϠȱΑΤȱ
ȱ·ΑΝΕϟΗϙȱψȱΛЏΕ΅ȱΐ΅ΖȱΎΣΔΓ΅ȱΉЁΐΉΕϟ΅ȱΎ΅Ϡȱ·ΤȱΑΤȱΊφκόσμο.
Θέλουμε
ὁδηγοὺς
σὲ
μία
ἔξοδο
σουν,
δὲν
θὰ
τοὺς
συγχωρέσει
ἡ ἱστοΎΉΑΤȱΎ΅ϠȱΦΔΓΆΣΏΏΉȱΘϲȱΩ·ΛΓΖǯ
Σκίτσο: Ηλία Μακρής, Καθημερινή 26-27/10/13
Κορτζίδης
μαζί με εκπροσώπους του
δημοτικού συμβου- ΎΖȱΐϱΎΓǯȱ̓ΉΘΣΉȱΘχΑȱΐΔΣΏ΅ȱΗΘΤȱΔ΅ΕΣΌΙΕ΅ȱϳȱ̙ΕΗΘΣΔΓΏΘΉϾΐ΅Θ΅ȱΗΘχΑȱ̴ΏΏΣΈ΅ǯȱ̅νΆ΅΅ǰȱΓϡȱΌϛΘΉΖȱΉϨΛ΅ΑȱΔΉΕϡΎ΅ΑΓΔΓφΗϙȱΘϠΖȱπΔΌΙΐϟΉΖȱΘΓΙǯȱ̖ϲȱϥΈΓȱΆνΆ΅΅ȱπΔ΅Α΅ΐΉȱϵΏΓȱΐξȱΎΓΑΝΑΎχȱΉϢΕφΑȱΎ΅ϠȱΔΕϱΓΈΓǰȱΔΕνΔΉȱΑΤȱ
ȭ̖ϟȱΎΣΑΉΖǰȱΎΙΕΤȱ̏φΘΕ΅Α΅ǲȱ̓ЗΖȱΔκΖȱΐξȱΘΤȱπ··ϱἐλεύθερων
πολιορκημένων
γιὰ
νὰ
καρία.
Δὲν
μᾶς
ἐνδιαφέρει
πλέον
ποιός
̏Δ΅ΐΔϟΏΖȱ̅΅ΗϟΏΖ
λίου
καθώς και η προϊσταμένη της
κοινωνικής υπηρε- ΎΖǲȱ̏ϱΏΖȱΘΓІȱΔЗȱΎȱ΅ЁΘΓΙΑΓІȱϵΘȱΌΣȱȁΕΌΉȱψȱΘΕϱϞΎ΅ǰȱ
ΓΕΗΐνΑ΅ȱΔΓΏΘΎΤȱΈΎ΅Џΐ΅Θ΅аȱΗΙΑ΅ΌΕΓϟΊΓΑΘ΅ΑȱΗΘχΑȱ
Ώ΅ΐΆΣΑΉΘ΅ȱΗξȱΎΣΌΉȱπΔΓΛφǰȱΦΏΏΤȱΩΖȱΈΓІΐΉȱπΈЗȱΘϟȱΗΙΑΝΐΉȱϵΏΓȱΐνΘΓΛΓȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΓϠȱΗξȱϵΏ΅ǯȱ̍ΓΑΝΑΓϠȱΎ΅Ϡȱ
Α΅ȱΗΓΙǲȱ̕ξȱΘΕΉΏΏ΅ϟΑΓΙΑȱΦΎϱΐ΅ȱΐξȱΘϠΖȱΚ΅Η΅ΕϟΉΖȱΘΓΙΖǲȱ
τεβάσουμε
κάθε
ξενικὴ
σημαία
ἀπὸ
τὴν
Ἀκρόπολη
τῆς
φταίει
γιὰ
τὴ
σημερινή
μας
κατάσταση.
Μᾶς
νοιάζει
πΒΓΙΗϟ΅ȱΘΓІȱΈφΐΓΙǰȱΔΓϿȱΏΉΘΓΙΕ·ΓІΗΉȱΎΙΕϟΝΖȱΗξȱΔΉΕσίας ȭ̡ǰȱϷΛȱΔΣǰȱΎΙΕΤȱ̆ЏΕ·΅Α΅ǯȱ̓κΑΉȱΓϡȱΚ΅Η΅ΕϟΉΖǰȱ
της Δικαστικής Φυλακής Κορυδαλλού
κ. Βασιλική ΎϾΕΓΖȱϳȱ̙ΕΗΘΣΎΖǯȱ̡ΖȱΉϨΑ΅ȱΎ΅ΏΤȱψȱΘΕϱϞΎΣȱΐ΅ΖǰȱΚνΕΑνΆ΅ΑΉȱπΎΉϧΑ΅ȱΘΤȱΛΕϱΑ΅ǯȱ͟ȱΎΣΌΉȱΑνΓΖȱΦΑϛΎΉȱΗξȱΐΤȱ
χȱΏϾΔȱΎ΅ϠȱΗΘχȱΛ΅ΕΤȱΎ΅ϠȱΗΘΤȱΐνΗ΅ȱΔ΅Ε΅·Ν·ϛΖȱΎ΅Ϡȱ
ἱστορίας, τοῦ τόπου
καὶ τοῦ πολιτισμοῦ μας. Ἂν δὲν βρε- ποιὸς καὶ τὶ θὰ μᾶς
ΔΘЏΗΉΖǰȱΔΓϿȱσΔΕΉΔΉȱΑȂȱΦΔΓΚ΅ΗϟΗΓΙΑȱ·ΤȱΔϱΏΉΐΓȱόȱΉϢΕφΦραγγαθούλα.
Επίσης έδωσαν τοΔϱΏȭΎΕΣΘΓΖȱΎ΅Ϡȱ΅ЁΘΤȱΘΤȱΐΎΕΤȱΎΕ΅ΘϟΈ΅ȱΆΕϟΗΎΓΑΘ΅ΑȱΗξȱ
παρόν και άλλοι κλη- ΑΉȱΎ΅ΏϾΘΉΕ΅ȱΦΔΓΘΉΏνΗΐ΅Θ΅ȱΦΔϲȱΎΣΌΉȱΐΔ΅ΐΔΓϾΏ΅ǯȱ
σώσει. Ψάχνουμε γιὰ πατριῶτες, ὄχι
χΑȱπΕ·΅Ηϟ΅ȱΦΏΏΤȱΎ΅ϠȱΗΘχΑȱΦΔϱΏ΅ΙΗȱΘЗΑȱΦ·΅ΌЗΑǯȱ
̖ΕϱΔΓΖȱ̇ΕΣΗΉΝΖȱ
ΔΣΉȱΘΤȱΔ΅ϟΈΉΐ΅ǯȱ̡ΖȱΉϨΑȂȱΎ΅ΏΤȱψȱΘΕϱϞΎ΅ǯȱ
ΑǰȱπΔΉΈχȱΚΙΗΎΤȱώΘ΅ΑȱΔΓΏϿȱΛΕφΗΐȱΗȂȱ΅ЁΘΤȱψȱΔΓΏΙθοῦν ἡγέτες μὲ ἡρωικὰ
χαρακτηριστικά, χαθήκαμε. Δώ- γιὰ ἐνόχους. Ἂν οἱ πολιτικοί μας ἔκαναν ὣς τώρα τὸ σωΗΓȱΎ΅ϠȱΪΑȱΚ΅ϟΑΉΘ΅ȱ΅ЁΘϲȱΈϾΗΎΓΏΓȱΎ΅ϠȱΦΎ΅ΘϱΕΌΝΘΓǰȱ
ρικοίȭ̖ȱΏνΖǰȱΎΙΕΤȱ̏φΘΕ΅Α΅ǲȱ̍ΣΑΉȱΎΣΘȱΎ΅ΏϲȱψȱΘΕϱϞΎ΅ǲȱ
από τις γειτονικές ενορίες. Έ΅ΕΎϛȱΦΑΘ΅·ΝΑΗΐϲȱΐξȱΦΎφΕΙΎΘΓΙΖȱΎ΅ϠȱΎΕΙ·ΐνΑΓΙΖȱ
ȭ̖ϟȱΑΤȱΗΓІȱΔЗǰȱΎΙΕΤȱ̏φΘΕ΅Α΅ǲȱ̏ΔΓΕΉϧȱΑΣȱȁΛΉΖȱΈϟΉϟΏΓΐΉȱΑΤȱΘϲȱπΚ΅ΕΐϱΗΝΐΉǰȱ·΅ΘϠȱ΅ЁΘϲȱΉϨΑ΅ȱϳȱοΏΏσαμε τὸν ἱδρῶταΔΏΌχΖȱΘΣΒȱΘЗΑȱΌΘЗΑǯȱ
μας, δώσαμε καὶ τὸ δάκρυ μας. Δὲν θὰ ̕ΙΑνΛΉ΅ȱΦΔϲȱΘχȱΗΉΏǯȱř
Αξίζουν συγχαρητήρια κατ’ ΔΓΏνΐΓΙΖǯȱ̷ΘΗǰȱϳȱΑνΓΖȱΐ΅ΖȱσΆ·΅ΑΉȱΗΘχΑȱΊΝχȱΐξȱΐΤȱ
αρχήν στον π. Εμμα- Ύ΅ΓǯȱͣΏΓȱΚΓΆνΕ΅ȱΌνΏΓΙΑǰȱ·ΤȱΑΤȱΎΣΘΗΓΙΑȱΚΕϱΑΐ΅ǯȱ
στό, θὰ τοὺς παραδεχόμασταν ἐμεῖς ὡς ἱκανούς. Ἂν τὸ
̄ЁΘχȱϵΏΓȱΊΘΣΉȱΎȱϵΏΓȱΐκΖȱΘΤȱΔ΅ϟΕΑΉǯȱ
̒ϡȱΩΏΏΉΖȱΘΣΒΉΖȱΉϨΛ΅ΑȱΦΑ΅Ά΅ΌΐΗΐνΑ΅ȱΔΓΏΘΎΤȱΈΗΘΉΑφǰȱΔΓΏϿȱΗΘΉΑχȱπΌΑΎΗΘΎχȱϢΈν΅ǰȱΔΓϿȱΘΕΓΚΓΈΓΘΓІΗΉȱ
ΓΕΌϱΈΓΒΓΖȱΘΕϱΔΓΖȱΊΝϛΖȱΎ΅ϠȱΔΓΏΘΉϟ΅ΖȱΎ΅ϠȱΈϱΘȱ΅ЁΘϲΖȱ
δώσουμε ὅμως καμιὰ
σταγόνα ἀπὸ τὸ αἷμα μας. Αὐτὸ ΈϟΊΓΙΑȱΘΑȱϟΈ΅ȱ΅ΐ΅ΘϱΆΕΉΎΘȱΗΘ΅ΙΕΓ΅Α΅ΗΘΣΗΐȱΔΓΕΉϟ΅ȱ
νουήλ
και την πρεσβυτέρα του όπως
και σε όλους τους ̏ϱΑΓΑȱΓϡȱΔΓΏΘΎΓϟȱΐ΅ΖȱΈξΑȱΗΎΣΊΓΑΘ΅ȱΘχΑȱΘΕϱϞΎ΅ǯȱ
κάνουν τώρα, αὐτὴ τὴ στιγμή, θὰ τοὺς ὁμολογήσει ἡ
ȭ̡ΐȱΈξȱΘΤȱΏξΖȱΎ΅ΏΣǰȱΎΙΕΤȱ̆ЏΕ·΅Α΅ǯȱ̝ΔȂȱΘχΑȱГΕ΅ȱ
Ύ΅ЏΐΘ΅ǰȱΦΏΏΤȱΔΣΑΘΓΕϱΐΓΖȱΌΤȱΐκΖȱϳΈ·φΗϙȱΗΘχΑȱΔΕϱΓΈΓǯȱ
εθελοντές
συνεργάτες της ομάδαςΐξȱσΑΘ΅ΗȱΘϲȱΔ΅ΘΕΝκαι τους συντελεστές ̎νΘΉȱΑΤȱΗΙΐΆ΅ϟΑϙȱΘϟΔΓΘΉȱΦΑΣΐΉΗΣȱΘΓΙΖǲȱ
πρέπει νὰ βρεθεῖ αὐτὸς ποὺ θὰ τὸ πεῖ σὲ ὅλον
τὸν κόσμο. Ύ΅ȱΑ΅ȱΗΛΐ΅ΘϟΊΉȱΐ΅ΊϟȱΘΓΙΖȱΣΕΕΎΘΓΙΖȱΚΏΎΓϾΖȱΈΉΗΐΓϾΖȱ
ἱστορία ὡς ἐθνικὰ μεγάλους. Καὶ ἔξυπνους.
ΔΓϿȱώΕΌȂȱψȱΘΕϱϞΎ΅ȱΗΘχΑȱ̴ΏΏΣΈ΅ǰȱΘΤȱπ··ϱΑ΅ȱΐΓΙȱΚΕΓΘΉȱΐνΗ΅ȱΗΘΤȱϵΕ΅ȱΘϛΖȱ
ΘΎϲȱ ΚΏϱΘΐΓǯȱ
ͣΘ΅Αȱ αλη̽ȱΉЁΌϾΑȱΆ΅Ε΅ϟΑΉȱϵΏΓΙΖȱΐ΅Ζǰȱ·Ȃȱ΅ЁΘϲȱΎ΅Ϡȱ·Εφ·ΓΕ΅ȱ
του
μουσικοχορευτικού συγκροτήματος
που δίνουν
Γιατὶ ἐκεῖ φτάσαμε. Μόνο τὸ αἷμα μᾶς ἔμεινε.
Θὰ μᾶς Ύ΅ȱΐΎΕΓϾΖȱΔΙΕφΑΉΖȱΈΕΣΗΉΝΖǯȱ
ΑϟΐΉΜ΅Αǯȱ̇ξΑȱΘΕЏΉȱΘϲȱΚ΅ϟȱΘΓΙȱϳȱ̐ΎΓΏΣΎΖǲȱ̋ΤȱΘϲȱΔЗȱ
Τὸ ΟΧΙ τοῦ 1940 δὲν εἶχε καμία λογική, εἶχε ὅμως ἐξυΘΣΒΖȱΘΓΙȱϳȱΎ΅ΌνΑ΅Ζȱ
ϳȱ̓ΉΕΎΏϛΖȱΏǯΛǯȱπΔ΅νΔΉȱΑΤȱΦΏΏΣΒΝΐΉȱΑΓΓΘΕΓΔϟ΅ǰȱΑΤȱ·ϟΑΝΐΉȱΔϲȱΎΓΑΝθινή
μαρτυρία
αγάπης,
παρά
τις
αντικειμενικές
αντιξοποῦνε
ὅτι,
ἂν
τολμήσουμε
ἔτσι,
θὰ
ἔρθουν
τὰ
χειρότερα.
ΗΘχΑȱΘΕϱϞΎ΅ǰȱΘΓІȱΏνΝǰȱΑΤȱΗξȱΘΐΝΕφΗϙȱΎ΅Ϡȱϳȱ̐ΎΓΏΣΎΖȱ
ŚǼȱ̐΅ȱΗΙΑΉΕ·ΣΊΉΘ΅ȱΐΉȱϱΏΓΙΖȱΘΓΙΖȱ΅·ΝΑΊϱΐΉΑΓΙΖȱ̒Επνάδα
καὶ ἀξιοπρέπεια. Τώρα τὸ ΟΧΙ ἔχει τὴ σοφία τοῦ
ψȱΘΗΓϾΛΘΕ΅ȱ
σΆ΅ΊΉȱΘΓϿΖȱΗΘϱΛΓΙΖȱ
ΑΓІΗΉȱΘΓϿΖȱΌ΅ΔΘϱΐΉΎΓϠȱΎ΅ϠȱΔϲȱΗΙΑΉΕ·΅ΘΎΓϠȱΎ΅ϠȱϵΏΓȱΐ΅ΊϠȱΑΤȱΗΎΉΚΘΓІΐΉȱ
ότητες που συναντούν στο έργο τους
αλλά και τις προ- Δὲν ὑπάρχουν πλέον χειρότερα. Ὑπάρχει ἡ εὐκαιρία τοῦ ΌΓΈϱΒΓΙΖǰȱЏΗΘΉȱΑ΅ȱΗΛΐ΅ΘΗΘΓϾΑȱΗΘΑȱ΅ΕΛφȱΓȱΗΙΑΓΎ΅αὐτονόητου
καὶ τὴ σαφήνεια τῆς μοναδικῆς λύσης. Οἱ
ΘΓΙǯȱ̒ϡȱΐνΘΓΎΓǰȱΔΓϿȱ
ΐΔΓΕΓІΐΉȱΦΔϲȱΎΓΑΓІȱΑΤȱΎΣΑΝΐΉȱ·ΤȱΘϲȱΎΓΑϲȱΎ΅Ώϲȱ ΑΓΙΖȱ πΌΑΎΓϿΖȱ ϊΕΝσωπικές αντιθέσεις που αντιμετωπίζουν. Ας ευχηθούμε ἡρωισμοῦ. Τὸ ΟΧΙ καὶ τὸ ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ δὲν τὰ ἀκου- ΎνΖȱΉΑΓΕ΅ΎνΖȱ΅·ΝΑΗΘΎνΖȱΓΐΣΈΉΖǯ
νίκες
δὲν
στηρίζονται
σὲ ΝΑΙ συμβιβασμοῦ. Στηρίζονται
ώΘ΅ΑȱΔΣΕ΅ȱΔΓΏΏΓϠȱΎ΅Ϡȱ
ΉΖȱ·ΤȱΘϲȱȍΉЄΜΙΛΓΑȎǰȱ
ϠȱΘχΑȱΎΓΑχȱΗΝΘΕϟ΅ǯ
το παράδειγμα της ομάδας να βρει̝ΕΝ·ξΖȱȱΔΕϲΖȱΘϠΖȱ̈̓̄̎̑̈̌̕
μιμητές και σε άλλες λούθησε μιὰ φαινομενικὴ ἧττα∙ τὰ διαδέχθηκε
δόξα. σὲ śǼȱ̐΅ȱΗΙΑΘΉΏΉϟȱΗΘȱΈΐΓΙΕ·ϟ΅ȱΉΙΕϾΘΉΕΝΑȱΘΓΔΎЏΑȱΎ΅ȱ
ΟΧΙ ἡρωισμοῦ.
Πηγή: http://www.imml.gr
ΦΒϱΏΓ·ΓȱἡΘΉΛΑϧΘΉΖǰȱ
ϵΏΓȱόΒΉΕ΅ΑȱϵΘȱ΅ЁΘΤȱ
ενορίες και μητροπόλεις.
σΐΔΓΕΓȱΎ΅ϠȱΈ΅ΑΓΓϾ- ΔΉΕΚΉΕΉ΅ΎЏΑȱΓΐΣΈΝΑǯ
ǻ̓ΉΕϟΏΜȱΘϛΖȱϳΐΏϟ΅ΖȱΘΓІȱ̅ǯȱ̖ΗΓϾΔΕ΅ȱΎ΅ΘΤȱ ΘΤȱΔ΅ΈΤȱΗΎΓΘЏΌΎ΅Αȱ
Γ. Β.Τσούπρας
ŜǼȱ̐΅ȱ΅·ΝΑϟΊΉΘ΅ȱ·΅ȱΘΑȱΗΙ·ΎΕϱΘΗȱΔ΅ΑΉΏΏΑϟΓΙȱ
řŖʫ
̏Δ΅ΐΔϛΖȱ̕ΔΙΕϟΈΝΑȱȱ
řŖʫ ̝ΌΑ΅ϟΓΙȱ̑΅ΑΌϟΔΔȱȱ
ΐΉΑΓǰȱΈξΑȱΔΓΏΘΓ·Ε΅ΔΓΏΉΐЗΑΘ΅ΖȱΘΓϿΖȱ̏ΉΘϲΑȱ̞·΅ΗΐϲȱΘЗΑȱ̳ΔΣΏΒΉΝΑȱΗΘϠΖȱŘřȦşȦŘŖŗŘǼ
ΗΙΑΉΕ·΅ΘΎΓϾȱ΅·ΝΑΗΘΎΓϾȱΎΑφΐ΅ΘΓΖȱΝΖȱ΅Δ΅ΕΛφȱΘΓΙȱΔ΅̍΅Ώ΅ΐΣΕȱ̝Α΅ΗΘ΅Ηϟ΅ȱȱ
śŖʫ
Δǯȱ̼Ώϟ΅Ζȱ̈ЁΌΙΐϱΔΓΙΏΓΖȱȱ
řŖʫ
ΚΓІΑΘ΅ΑȱΗΘΓϿΖȱΎ΅Θ΅·΅ΕΉϧΖȱΎ΅ϠȱΘχΑȱΐϟ΅ȱΔΓΑ΅ΑΌΕЏΔΑΓΙȱ΅·ЏΑ΅ȱ·΅ȱΉΕφΑȱΎ΅ȱΔΕϱΓΈΓǯȱ
Ώϱ·ΓΙΖȱΘЗΑȱ̝ΌΑ΅ϟΔǯȱ̙ΕϛΗΘΓΖȱ̘Ε΅·ΎϧΗΎΓΖȱ
śŖʫ
ΏΘΎχȱΐΉΕϟΈ΅ȱΘЗΑȱΔΓ- ŗŖʫ Δǯȱ̐ΎϱΏ΅ΓΖȱ̕΅Ύ΅·ΣΑΑΖȱȱ
Εὐχαριστοῦμε
Στάμου Δήμητρα
20 € Μαυροφόρου
20 €
ΝΑȱΔΓΏΘЗΑǯȱ̖ϲȱϥΈΓȱ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΗŗŖʫ ͒ǯ̐ǯȱ̞·ǯȱ̈ϢΕφΑΖȱ̙ΕΙΗΓΆ΅ΏΣΑΘΓΙȱȱ
̅΅ΗΏΣΎȱ̅΅ΗΏΎχȱȱΜΗΝΙΑΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ
ŘŖʫΣοφία ̈ΑΑΓΉϟΘ΅ȱϱΘȱ·΅ȱΑ΅ȱΔΕ΅·ΐ΅ΘΓΔΓΌΉϟȱΓȱΘΉΏΎϱΖȱΗΎΓΏΘЗΑȱΘΓІȱ̝ΗΘ΅ΎΓІǯ
Κοντογιάννη Χαρά
20 € Τσούπρας
ΗΙΑνΆ΅ΑΉȱΒασίλειος
ΐξȱ
ΘΓϿΖȱ ΔϱΖȱΘΓΙȱ΅Α΅·ΉΑΑΘΎΓϾȱ΅ΙΘΓϾȱΎΑφΐ΅ΘΓΖǰȱΔΓΙȱΉϟΑ΅ȱȱΉΑȱ
̒ЄΘΉȱΓϡȱΐξΑȱΓЄΘΉȱΓϡȱ śŖʫ ̙΅Ώ΅ΆΕΉΊΣΎȱ̄ϢΎ΅ΘΉΕϟΑȱȱ
̏ǯȱ̏Δǯȱȱ
ŘŖʫ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
τοὺς ὡς ἄνω συνδρομητὲς
ȍΑϱΌΓΙΖȎȱΎ΅ϠȱΦΔϲȱΘϲȱ
̇ ̕Ύ΅Έκȱ̈Ё΅ΑΌϟ΅ȱȱ
̓̋  ȱ̋̇̑ ȱȱ
ΈξȱΦΔΉϟΏΗ΅ΑȱΘχΑȱπΏΉΙΣκιαδά Ευανθία
40 € εις
μνήμην Παναγιώτη
Χιώτη 100 €
ΛЏΕУȱΎ΅ȱΛΕϱΑУȱΎ΅ΘΣȱΘΓȱ΅ΑΌΕЏΔΑΓȱΆϟΝΗȱΘΖȱΎ΅ΑφΖȱ
καὶ παρακαλοῦμε
Ἰδιοκτησία: Πολιτιστική και Κοινωνική Κίνηση «Ἐπάλξεις» ŘŖʫ
ŚśŗȱΎ΅ϠȱΐȂȱ΅ЁΘΓϿΖȱΔΓϿȱ
ΌΉΕϟ΅ȱΘЗΑȱ̝ΌΑ΅ϟΝΑǰȱΓϡȱ
̛̘
ȱȱ  ̛
ȱȱ̘  ̇
Ύ΅ȱΎΓΑφΖȱΘΓΙȱ̙ΕΗΘΓϾȱΔΓΏΘΉϟ΅ΖǰȱΓΚΉϟΏΓΙΐΉȱϱΏΓȱΘ΅ΙΘΓπ.
Νικόλαος
Σακαγιάννης
50
€
Τσούπρας
Βασίλειος
̝ΑΈΕΉϱΔΓΙΏΓΖȱ̝ΑΈΕν΅Ζȱȱ
śŖʫ
ЁΛ΅ΕΗΘΓІΐΉȱΘΓϿΖȱΔ΅Ε΅ΔΣΑΝȱΦΑ΅·ΑЗΗΘΉΖȱΎ΅ϠȱΔ΅Ε΅Ἐκδότης: Βασίλειος Τσούπρας, Θεολόγος Κοινωνιολόγος
καὶ
τοὺς
λοιποὺς νὰ συμβάλουν
ΉϨΛ΅ΑȱΐΣΑ΅ȱϷΛȱ̝Ό̝ΌΑ΅ϧΓȱϵΐΝΖȱΐξȱΘχΑȱ
ΛΕϱΑΝΖȱΐΉȱΘΑȱΘφΕΗȱΘΝΑȱΔ΅Ε΅ΔΣΑΝȱ΅Δ΅Ε΅ΘφΘΝΑȱΓΕπ. Ηλίας Ευθυμιόπουλος
20 € εις
μνήμην Γεωργίου
Μπακόλα 50 €
̅Ε·Αϟ΅ȱ̝Α΅ΗΘΓΔΓϾΏΓΙȱȱ
ŘŖʫ Ύ΅ΏΓІΐΉȱΎ΅ϠȱΘΓϿΖȱΏΓΔΓϿΖȱϵΔΝΖȱπΑΗΛϾΗΓΙΑȱΐξȱΎΣΌΉȱ
Γραφεῖα:
Ζήνωνος 3, 104
31 Ἀθήνα
ΈΓΎΘΗϟ΅Ǳȱ̓ΓΏΘΗΘΎφȱΎ΅ȱ
ΓΑΝΑΎφȱ
ϟΑΗȱȍΔΣΏΒΉΖȎȱ
μὲ κάθε δυνατὸ τρόπο,
Α΅ϟ΅ǰȱΘΓϿΖȱȍΐΘΕϱΒΉΘΓІȱ ̓Ή- ŘŖʫ ΘΕϱΔΓȱΘϲȱσΕ·ΓȱΘЗΑȱ̳ΔΣΏΒΉΝΑǰȱΈϱΘȱψȱΓϟΎΓΑΓΐΎχȱΎΕϟ̅νΑΑΖȱ̙ΕϛΗΘΓΖȱȱ
Καραγιάννης Μανώλης
10 € Τσάμου
Ασημίνα ·΅ΑΝΘΎЏΑȱΆΐΣΘΝΑȱΑ΅ȱ΅·ΝΑΊϱΐ΅ΗΘΉȱΗΙΑΉΛЏΖȱ·΅ȱΘΑȱ
Τηλέφωνα: ΓΑΝΑΓΏϱ·ΓΖ
210 52 30 948,Ύ΅ΌΓΈφ·Ηȱ
210 24 69 152
ΎΈϱΘΖǱȱ΅ΗϟΏΉΓΖȱΗΓϾΔΕ΅Ζǰȱ̋ΉΓΏϱ·ΓΖȱ
ΑΓΙΖȎǯȱ̳ΑЗȱΈΏ΅ΈχȱϵΏΓȱΗΙΑνΆ΅ΏΏ΅ΑȱΗΘϠΖȱΔΓΏΉΐΎξΖȱπΔΕΎΏϛȱόΌΉΏ΅ΑȱΑΤȱπΔΆΣΏΓΙΑȱȱΘχΑȱΈϾΑ΅ΐφȱΘΓΙΖȱΎ΅ϠȱΘϲȱ
γιατὶ
τὸ ἔργο ἀπαιτεῖ ἀγῶνες
ΔΕΓΗΝΔΎφȱΆϟΝΗȱΘΝΑȱΉΏΏΑΓΓΕΌΓΈϱΒΝΑȱΈΐΓΎΕ΅ΘΎЏΑȱ
̍΅ΘΗϟΕΖȱ̇ΐφΘΕΖȱȱ
e-mail: epalxeis@otenet.gr • ἱστοσελίδα: www.epalxeis.gr ŘŖʫ ΗȱσΛΉȱπΔΔΘЏΗΉΖȱΗΘχΑȱΈΉΒ΅·Ν·φȱΘΓΙȱΎ΅ϠȱΦΔ΅ΘΉϧΘ΅ȱ
Χοντάσης Δημήτριος
5 € εις μνήμην Δήμητρας
̆Ε΅ΚΉϟ΅ǱȱφΑΝΑΓΖȱřǰȱŗŖŚȱřŗȱΌφΑ΅
ΛΉΕφΗΉΖȱΘϛΖȱΈΐΓΎΕ΅Θϟ΅ΖǰȱΏϟ·ΓȱΐΓΕΣΊΓΑΘ΅ΑȱΘΤȱΩΚΌΓΔΓΏϟΘΉΙΐΣȱΘΓΙΖȱΗȂȱ΅ЁΘξΖȱΘϠΖȱΔΉΕΓΛνΖǯȱ̄ЁΘϲȱπΒΙΔΕΉΠροαιρετικές Εἰσφορές- Ἐμβάσματα: ΕΠΑΛΞΕΙΣ
καὶ θυσίες.
̍ΓΙΎκΖȱ̏΅ΑЏΏΖȱȱ
ŗŖʫ ψȱΦΕΝ·χȱϵΏΝΑǯȱ
Περάκη Μαρία
20 € Τσάμου ‒ Τρακάδα Ύ΅ȱΎΓΑΝΑΎЏΑȱΔ΅Ε΅ΈϱΗΉΝΑȱΐ΅ΎΕΣȱ΅Δϱȱ΅ΎΕϱΘΘΉΖǰȱ΅ΔΓ100 €
ΏνΚΝΑ΅ǱȱȱŘŗŖǯśŘǯřŖǯşŚŞǰȱŘŗŖǯŘŚǯŜşǯŗśŘ
ΘΓІΗΉȱΘΤȱ·ΉΝΔΓΏΘΎΤȱΗΛνΈ΅ȱΘϛΖȱ̝ΌφΑ΅ΖȱΘΓІȱ̓ΉΕΎΏϛǯȱ Α΅ȱΏΣΚΙΕ΅ǰȱΘϠΖȱΈΉΙΎΓΏϾΑΗΉΖȱǻϵΔΝΖȱΓϡȱΎΏΕΓΙΛϟΉΖǼȱΎ΅Ϡȱ ΐΐφΗΉΖȱΎ΅ȱ΅ΔΓΗΛϟΗΉΖǯ

Μ

ȬǱȱ¡ȓǯǰȱΗΘΓΗΉΏϟΈ΅Ǳȱ

T

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

Ι Ε ΡΑ Π Ο Σ Τ ΟΛ Ι Κ Α Ν Ε Α

ΔΗΛΩΣΗ Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικολάου

̝ΔϲȱΘϲΑȱΛΕΙΗϲȱ΅ϢЗΑ΅ȱΐνΛΕȱΗφΐΉΕ΅

Ἀρωγὲς γιὰ τὶς Ἐπάλξεις

ǯ¡ǯ

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

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

