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α τραγικά γεγονότα
της 6ης και 7ης Σεπτεµβρίου 1955, από
τα οποία ξεκίνησε ο
ξεριζωµός και η συρρίκνωση
του Ελληνισµού της Κωνσταντινουπόλεως, δεν ήσαν ένα
τυχαίο και µεµονωµένο γεγονός. Ήταν αποτέλεσµα µακροχρονίου σχεδιασµού, τον οποίο τηρεί απαρέγκλιτα το τουρκικό
κράτος στα εθνικά του θέµατα, παρά τη συνεχή εναλλαγή κυβερνήσεων. Από το 1914, όταν άρχισε η γενοκτονία των Μικρασιατών, και µε αποκορύφωµα το 1919, όταν άρχισε η γενοκτονία 350.000 Ελλήνων Ποντίων, µέχρι και σήµερα η πολιτική του
τουρκικού εθνικισµού έχει δύο σταθερούς άξονες: α) Τη δηµιουργία οµοιογενούς εθνικού κράτους µε την εξόντωση η εκδίωξη
των Χριστιανικών µειονοτήτων (Ελλήνων, Αρµενίων, Ασσυρίων κα.). β) Την επέκταση της στρατιωτικής, οικονοµικής και πολιτικής επιρροής της Τουρκίας προς όλες τις κατευθύνσεις και κυρίως προς τον εδαφικό χώρο του Ελληνισµού. Χαρακτηριστικό
παράδειγµα η εισβολή του Αττίλα στην Κύπρο το 1974.
Στην επίτευξη των τουρκικών στόχων δυστυχώς έχει βοηθήσει κατά καιρούς η αφέλεια, η ιστορική αµνησία και η εσφαλµένη κρίση της ελληνικής πλευράς. Κάθε υποχώρησή µας δεν εκλαµβάνεται από την Άγκυρα ως φιλική σχέση µεταξύ γειτόνων,
αλλά ως ένδειξη αδυναµίας. Η Τουρκία είτε ως Οθωµανική είτε ως Νεοτουρκική είτε ως Κεµαλική είτε ως Νεο-οθωµανική της
σηµερινής περιόδου αποθρασύνεται κάθε φορά που οι αρµόδιοι για τις τύχες του Ελληνισµού δείχνουν αδυναµία και υποχωρητικότητα. Αυτό µας δείχνει και η προϊστορία των Σεπτεµβριανών του 1955. Θυµίζω τα ιστορικά γεγονότα:
Κατά την περίοδο 1928-1932 ο Ελ. Βενιζέλος καλλιέργησε την ελληνοτουρκική φιλία µε τον Κεµάλ Ατατούρκ. Η ανταµοιβή
µας ήταν το «βαρλίκ βεργκισί». ∆ηλαδή κατά τη διάρκεια του Β Παγκοσµίου Πολέµου οι πολυάριθµοι Έλληνες της Πόλης
φορολογήθηκαν υπέρογκα και άδικα. Όποιος δεν µπορούσε να πληρώσει απεστέλλετο σε κάτεργα για καταναγκαστικά έργα
και πολλοί πέθαναν από τις κακουχίες. Το 1952 η Ελλάς σε ένδειξη φιλίας προς τους γείτονες επέτρεψε τη λειτουργία τουρκόφωνου Γυµνασίου στη Θράκη µε το όνοµα του Τούρκου Προέδρου της ∆ηµοκρατίας Τζελάλ Μπαγιάρ και –κακώς ως
απεδείχθη- ανάγκασε όλους τους Μουσουλµάνους της ∆υτικής Θράκης να µαθαίνουν την τουρκική γλώσσα. Η ανταµοιβή
µας ήταν τα Σεπτεµβριανά του 1955. Η ιστορία έχει και συνέχεια. Το 1999, µετά τον φονικό σεισµό στην Κωνσταντινούπολη,
ο λαός µας επέδειξε τη χριστιανική αλληλεγγύη του και κάποιοι υπεραισιόδοξοι καλλιέργησαν την λεγόµενη «διπλωµατία
των σεισµών» µε την ελπίδα να επιτύχουν βελτίωση των σχέσεων. Η ανταµοιβή µας ήλθε στα αµέσως επόµενα χρόνια µε τις
συνεχείς αµφισβητήσεις των εδαφικών, θαλασσίων και εναερίων δικαίων µας, µε προκλήσεις στη ∆. Θράκη, µε την προβολή
της θεωρίας των δύο κρατών στην Κύπρο και µε τον Νέο Οθωµανισµό των κ.κ. Ερντογάν και Νταβούτογλου.
Κάτι που πρέπει πάντα να προσέχουµε είναι η συνήθης τουρκική τακτική της «προβοκάτσιας», δηλαδή των σκηνοθετηµένων επεισοδίων. Τον Σεπτέµβριο του 1955 όλα άρχισαν όταν εξερράγη µία βόµβα στον αυλόγυρο του Τουρκικού Προξενείου
στη Θεσσαλονίκη, το οποίο θεωρείται ως η οικία που γεννήθηκε ο Κεµάλ Ατατούρκ. Σε ελάχιστες ώρες οι εφηµερίδες στην
Κωνσταντινούπολη κυκλοφόρησαν µε πηχυαίους τίτλους, άρα κάποιος τους είχε προειδοποιήσει. Ο όχλος εφοδιάσθηκε µε
οµοιόµορφους ξύλινους λοστούς, άρα κάποιο συντονιστικό κέντρο υπήρχε πίσω από το σπάσιµο των ελληνικών καταστηµάτων, τους βιασµούς και τη θανάτωση του µοναχού Χρυσάνθου. Όπως απεδείχθη τη βόµβα την είχε βάλει σκοπίµως ένας
υπάλληλος του Τουρκικού Προξενείου, ο οποίος µετά από λίγες δεκαετίες ανταµείφθηκε µε τη θέση του Νοµάρχη στην Τουρκία! Η µέθοδος της σκηνοθεσίας επανελήφθη και τον Ιανουάριο του 1996, όταν η δήθεν τυχαία προσάραξη ενός τουρκικού
φορτηγού πλοίου οδήγησε στην κρίση των Ιµίων.
Η τουρκική εξωτερική πολιτική χρησιµοποιεί ορισµένες σταθερές µεθόδους, γι’ αυτό καλό είναι να µελετούµε την άλλη πλευρά
και να προλαµβάνουµε όσα µπορούµε.
Ως Χριστιανοί Ορθόδοξοι και δηµοκρατικοί πολίτες δεν έχουµε µίσος η
εχθρότητα προς τον απλό Τούρκο πολίτη. Έχουµε όµως σοβαρές ενστάσεις
και ανησυχίες όταν διαβάζουµε τις σαφείς και δηµοσιευµένες δηλώσεις των
οπαδών του Νέου Οθωµανισµού, ο
οποίος αποτελεί την επίσηµη πολιτική
της Άγκυρας σήµερα. Όπως παρατηρεί
εύστοχα ο Τουρκολόγος Καθηγητής Νεοκλής Σαρρής οι Τούρκοι προαναγγέλλουν δηµοσίως τα σχέδια και τις απειλές
τους. ∆ιαβάζουµε, λοιπόν, τα σχέδια του
Οθωµανισµού στο βιβλίο του Τούρκου
Υπουργού Εξωτερικών Αχµέτ Νταβούτογλου, το οποίο µεταφράσθηκε και στα

Η σκληρή πραγματικότητα…
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ελληνικά. Λέγεται «Το Στρατηγικό Βάθος - Η ∆ιεθνής θέση της Τουρκίας» και εξεδόθη στην Αθήνα το 2010 από τις εκδόσεις
ΠΟΙΟΤΗΤΑ. Η αρχική έκδοση έγινε στα τουρκικά το 2001. ο Νταβούτογλου, Πανεπιστηµιακός και ∆ιεθνολόγος πέραν της σηµερινής του ιδιότητας, πιστεύει ότι η Τουρκία πρέπει να έχει έντονη και πολύµορφη παρουσία στα Βαλκάνια, στον Καύκασο και στη
Μέση Ανατολή, να ενταχθεί στην Ευρώπη παραµένοντας µία ηγετική δύναµη στον Ισλαµικό κόσµο, να διατηρήσει τον στρατό της
στην Κύπρο έστω κι αν δεν µείνει ούτε ένας τουρκοκύπριος, να διδάξει πόσο καλή ήταν η Οθωµανική περίοδος για τους υποδούλους λαούς και να αξιοποιήσει τις µουσουλµανικές κοινότητες και µειονότητες της περιοχής ώστε να παρεµβαίνει δυναµικά.
Είναι χαρακτηριστικό το απόσπασµα του Νταβούτογλου, µε το οποίο οµολογεί ότι αυτά που έκαναν στην Κύπρο θέλουν να τα
επαναλάβουν και στην ελληνική Θράκη. Γράφει στη σελίδα 200 τα εξής:
«Οι δύο σηµαντικοί βραχυπρόθεσµοι και µεσοπρόθεσµοι στόχοι της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας στα Βαλκάνια
είναι η ισχυροποίηση της Βοσνίας και της Αλβανίας µέσα σ’ένα πλαίσιο σταθερότητας και η δηµιουργία ενός διεθνούς νοµικού πλαισίου που θα θέσει υπό την προστασία του τις εθνικές µειονότητες της περιοχής. Στο νοµικό αυτό πλαίσιο η Τουρκία
πρέπει να επιδιώκει συνεχώς την εξασφάλιση εγγυήσεων που θα της παρέχουν το δικαίωµα παρέµβασης στα ζητήµατα που
αφορούν τις µουσουλµανικές µειονότητες των Βαλκανίων. Η νοµιµότητα της επέµβασης της Κύπρου (σ.σ. εννοεί τον Αττίλα
του 1974), που αποτελεί ένα εντυπωσιακό παράδειγµα στη σύγχρονη εποχή, κατέστη δυνατή εντός ενός τέτοιου είδους νοµικού πλαισίου»!
Αυτή είναι η σκληρή πραγµατικότητα και αν θέλουµε να µην επαναληφθούν τα Σεπτεµβριανά του 1955 και ο Αττίλας του
1974 οφείλουµε να σταµατήσουµε τις µονοµερείς υποχωρήσεις µας (π.χ. αφελληνισµένα σχολικά βιβλία) και τις γλυκανάλατες
«ελληνοτουρκικές προσεγγίσεις» που ενθαρρύνουν τον Νέο Οθωµανισµό.
www.antibaro.gr
Αναρτήθηκε από ΚΛΑΣΣΙΚΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
Ή ΤΕΧΝΗΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ Η ΚΡΙΣΗ;
«Από καιρό µας προετοιµάζουν µέσα από τους δηµοσιογράφους, ότι τελικά θα φθάσει στην ‘Ελλάδα το ∆.Ν.Τ., το οποίο θα
επιβάλλει δυναµικά όσες συµφωνίες έχουµε υπογράψει και όσες Κοινοτικές Εντολές έχουν αποσταλεί από την Ε.Ε. και δεν εφαρµόστηκαν τόσο καιρό. Τώρα µας λέγουν ότι ή κάνετε ό,τι έχετε συµφωνήσει ως Ελληνικές Κυβερνήσεις η δεν έχετε άλλα δάνεια... οπότε
χωρίς χρήµα τελειώσατε ως κράτος.
Η Κυβέρνηση δεν τολµά, όπως κανείς δεν τόλµησε έως σήµερα να εφαρµόσει, όσα έχουν εν αγνοία του «Ελληνικού Λαού,
συµφωνήσει και υπογράψει οι πολιτικοί. Έτσι φέρνουν µε αίτηση τους στην Πατρίδα µας το ∆.Ν.Τ., το όποιο θα
επιβάλλει το ίδιο όλα τα συµφωνηθέντα µέτρα!!!
Οι πολιτικοί πούλησαν και πρόδωσαν την Ελλάδα µας, στους ξένους.
Εµείς ψηφίσαµε Ελληνική Κυβέρνηση να µας κυβερνά κι αυτοί φέρνουν τους ξένους πάλι µέσα στη χώρα µας για να µας κυβερνήσουν εκείνοι για πολλά έτη.
Θα βρεθούµε υπό κατοχή! Οι ξένοι ως αφεντικά πλέον και «κατακτητές», θα
αναλάβουν την διοίκηση της χώρας µας, όπως έγινε και στην Γερµανική κατοχή!
Σήµερα οι πόλεµοι δεν γίνονται µόνο µε τα όπλα. Έχουν βρει νέους τρόπους
να κατακτούν τους λαούς.
Οι πολιτικοί µας ίσως πάνε να υποδεχθούν τους «κατακτητές» της χώρας µας,
στο αεροδρόµιο.
Μήπως ο λαός πρέπει να αρνηθεί την είσοδο των «κατακτητών»; Οι Έλληνες ποτέ δεν
υποδέχθηκαν κατακτητές, αµύνθηκαν και έπεσαν µαχόµενοι υπέρ πίστεως και πατρίδος.
Θα τους υποδεχθούµε λοιπόν η θα φωνάξουµε έξω οι νέοι «κατακτητές»; (ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ
ΜΑΡΤΥΡΙΑ τ.148 Φεβ. Μαρτ. 2010 σελ. 14).

……………………………………………………………………
Όσα συµβαίνουν λοιπόν σήµερα, το 2010 στον ελληνικό χώρο, σε κάποιους φαίνονται πρωτόγνωρα. «Όποιος όµως παρακολουθεί τα γεγονότα εδώ και και 30 περίπου χρόνια βλέπει ότι όλα όσα γίνονται είναι αναµενόµενα και γνωστά.
Από το 1982-1983 στις οµιλίες του ο Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης σε γραπτά του κείµενα, αναφέρεται στην οικονοµική
κρίση λέει τα έξης:
«Η «τεχνητή» οικονοµική κρίση που δηµιούργησαν οι µεγάλοι εβραϊκοί οίκοι - τράπεζες κερδοσκόποι κτλ. για να πλήξουν
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ιδιαίτερα την πατρίδα µας και την ελληνική οικονοµία µας, ενώ όλα τα κράτη της γης έχουν λάβει υπέρογκα δάνεια από τους
Εβραίους µεγαλοτραπεζίτες, σκοπό έχει να γονατίσει τον «Έλληνα και να τον µετατρέψει σε δούλο των Ευρωπαίων και φτηνό
υπάλληλο στις πολυεθνικές τους, που σε λίγο θα έλθουν ν’ ανοίξουν µέσα στη χώρα µας, αφού θα του δίνουν 500 ευρώ και θα τον
απολύουν µε τους νέους νόµους εύκολα και γρήγορα. Εκβιάζοντας έτσι τον «Έλληνα, του λένε στην ουσία η δουλεύεις σαν σκλάβος
η απολύεσαι. ∆υστυχώς όλα τα µέτρα που λαµβάνει η Κυβέρνηση, εκεί αποσκοπούν, στην εξυπηρέτηση των µεγαλοεπιχειρηµατιών
και των εβραϊκών τραπεζών. Για να περάσουν τα µέτρα τους πρώτα τροµοκρατούν και σπέρνουν τον πανικό στον κόσµο, κι έπειτα
περνούν αδιαµαρτύρητα σχεδόν τους νέους νόµους τους από τη Βουλή. Τα ίδια δεν έκαναν και µε την γρίπη των χοίρων; Πρώτα
τροµοκράτησαν, σκόρπισαν τον πανικό κλείνοντας σχολεία κτλ. πέτυχαν αυτό που ήθελαν (πωλήσεις εµβολίων, κερδοφορία πολυεθνικών, δοκιµή για αποδοχή από τις λαϊκές µάζες ενός επικίνδυνου τοξικού εµβολίου µε πιθανό σκοπό τη µείωση τοΰ πληθυσµού)
και µετά η γρίπη ξαφνικά χάθηκε. Σχέδια ξένων δυνάµεων εξυπηρετούν τα νέα µέτρα. Σχέδια της Ενωµένης Ευρώπης. Το έχουµε
ξαναγράψει παλαιότερα. Η Ευρώπη έχει µετανοιώσει, που άφησε την Ελλάδα να ελευθερωθεί από τα 400 χρόνια σκλαβιάς των Τούρκων. Οι Ευρωπαίοι µας θέλουν σκλάβους τους και οι Ελληνικές κυβερνήσεις εφαρµόζουν τα σχέδια τους...». (ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ
τ. 149 Μάιος - Ιούνιος.. 2010 σελ. 10).

Μια άλλη απόδειξη για το προσχεδιασµένο της κρίσης και το παρακάτω κείµενο γραµµένο το 1977
«…Αυτοί που µεθοδεύουν υπογείως τα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλοντας να επιτύχουν µεγαλύτερη τεχνητή κρίση, επέλεξαν
την οδό της οικονοµίας. Γι’ αυτόν το λόγο πιέζουν τις κυβερνήσεις και τις αναγκάζουν να επιβάλλουν οικονοµικό «σφίξιµο» στους
λαούς, προκειµένου να κατεβάσουν τους δείκτες της οικονοµίας στο όριο που θέτουν. Αυτό όµως έχει ως αποτέλεσµα οι χώρες
να σφίγγουν - σαν σε µέγγενη - οικονοµικά τους πολίτες τους µε δυσβάστακτους φόρους, διάφορες οικονοµικές συνεισφορές, διπλασιασµό σχεδόν των αντικειµενικών κριτηρίων και µείωση των κοινωνικών παροχών, µε αποτέλεσµα, ναι, µεν, να πέφτουν κατά
κάποιον τρόπο οι οικονοµικοί δείκτες των χωρών, άλλα να ανεβαίνουν κάποιοι άλλοι δείκτες κατακόρυφα. Πολλές επιχειρήσεις
αναγκάζονται να κλείσουν. Φέτος ανακοινώθηκε ότι θα κλείσει το 65% των µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε την επιβολή των επιπρόσθετων αντικειµενικών κριτηρίων. Κάποιες, για να επιβιώσουν, αναγκάζονται να φοροδιαφεύγουν η να χρηµατίζουν κρατικούς
υπαλλήλους, προκειµένου να τακτοποιήσουν τις υποθέσεις τους. Και όταν αυτά γίνονται σε επίπεδο επιχειρήσεων, καταλαβαίνετε - µε
την ανεργία που βασιλεύει - τι γίνεται σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο. …∆εν είναι, λοιπόν, τυχαίο το γεγονός ότι διάλεξαν τη
σύγκλιση των οικονοµιών, προκειµένου να ενωθεί η Ευρώπη, γιατί αυτή η σύγκλιση οδηγεί σε οικονοµική εξαθλίωση, που ως φυσικό
επακόλουθο έχει την απόκλιση από τις ηθικές αρχές. … Το πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αυστηρές προδιαγραφές: …
Ο λαός, καταπιεζόµενος από τα δυσβάσταχτα οικονοµικά µέτρα και την ηθική κατάπτωση, θα ζήτα εναγωνίως κάποιον να του δώσει
τη δυνατότητα να ξανασάνει. Το εναγώνιο αυτό αίτηµα του δεν πρόκειται να εισακουστεί, παρά µόνον όταν απελπιστεί εντελώς από
όλους τους δικούς του πολιτικούς κι από κάθε εθνικό µέτρο. Φυσικά, τότε οι σκοτεινοί αυτοί κύκλοι θα προβάλλουν τον «άνθρωπο
τους», άλλα και το τέλειο σύστηµα του παγκοσµίου ελέγχου και την κατάργηση της προσωπικής ελευθερίας µε τη δικαιολογία ότι
θα είναι η λύση, για να ελαχιστοποιηθούν πλέον όλοι οι δείκτες εγκληµατικότητας, διαφθοράς κ.λ.π., που µε την σκληρή πολιτική
λιτότητας ανέβηκαν σε υψηλά επίπεδα. (ΣΤΗ ∆ΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ιεροµονάχου Χριστοδούλου Αγιορείτου Άγιον Όρος 1997,
σελ. 108 – 109)

ΔΩΡΕΕΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ
• Ανώνυµος
50€
εις µνήµην Κλεοπάτρας Πανσελήνου
• Κατρακάζα Στέλλα
50€
•
•
•
•
•
•
•
•

∆ΩΡΕΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ
Ανώνυµος
50€
Μοναχή Υποµονή
50€
Μέλη Απολυτρωτικής
Σχολής Θεοτόκου
50€
Ιωάννης και Νίκη Τσεσµελή
200€
εις µνήµην των γονέων τους.
Ιωάννα Ε. Ζουπαντή
50€
Ελένη Ε. Ζουπαντή
50€
Μαρία Ε.Ζουπαντή
50€
Ιωάννης Κατωτριώτης
35€

ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
• Σοφία Κυριαζή εις µνήµην Χατζόγλου Όλγας
• Ιωάννα ∆αλβαδάνη εις µνήµην Κων/νου Οικονόµου
• Απόστολος και Άννα Αναγνώστου
εις µνήµην Κλεοπάτρας Πανσελήνου
• Ιωάννης Αναγνώστου
εις µνήµην Κλεοπάτρας Πανσελήνου
• Προκοπίου Θεολόγος εις µνήµην Χατζόγλου Όλγας

50€
30€
100€,
50€,
20€

ΓΙΑ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟ
• Κατρακάζα Στέλλα
• Χατζηπαπαδόπουλος Παν.

50€
20€
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ΙΟΥΛΙΟΣ
1η ΙΟΥΛΙΟΥ Με λαµπρότητα εορτάστηκε κι εφέτος η εορτή
των Αγίων Αναργύρων στο οµώνυµο ξωκκλήσι µας, στην
περιοχή Κατάπυργος της ενορίας µας. Ανήµερα της εορτής
µετά την πανηγυρική Θεία Λειτουργία η ενορία ας δεξιώθηκε
τους προσκυνητές µε παραδοσιακή «µανεστράδα. Το κρέας
προσέφερε η οικογένεια Παναγιώτη (Ιωάννου) Προκοπίου
(Αλµπάνη) και Κωνσταντίνου Ζεϊβέκη.
7η ΙΟΥΛΙΟΥ Εορτή στο ξωκκλήσι της Αγίας Κυριακής
στην περιοχή «Τίδα», επί της µνήµη της Αγίας.
26η ΙΟΥΛΙΟΥ Πανήγυρις στο ξωκκλήσι της Αγίας Παρασκευής στη θέση «Βρυσούδια».
Εφέτος η πανήγυρις ετελέσθη το Σαββάτο 25 Αυγούστου.
27η ΙΟΥΛΙΟΥ Πανήγυρις στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήµονος στο νεκροταφείο.

15η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Εορτή της Κοιµήσεως της Θεοτόκου µε
κάθε επισηµότητα και µεγάλη κοσµοσυρροή.
17η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ετήσια Θ. Λειτουργία, στο ξωκκλήσι
της Μεταµορφώσεως επί τη αναµνήσει των εγκαινίων.
19η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Εθελοντική αιµοδοσία για την ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΛΙΣΒΟΡΙΟΥ, στα πλαίσια των 6ων
«ΠΡΟ∆ΡΟΜΕΙΩΝ» 2009.
23η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Θεία Λειτουργία στο ξωκκλήσι της
3η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ιερά αγρυπνία, στο ξωκκλήσι της Μετα- Παναγιούδας, Καυκάρας, επί τη αποδόσει της εορτής, της
µορφώσεως επί τη εορτή της Μεταµορφώσεως του Σωτή- Κοιµήσεως της Θεοτόκου.
ρος.
22α ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ) Κτητορικό Μνηµόσυνο, των από
ιδρύσεως του Ναού µας, κτητόρων, ανακαινιστών, ευεργετών, δωρητών και αφιερωτών εν όψει της πανηγύρεως
το Ναού και στα πλαίσια των «ΠΡΟ∆ΡΟΜΕΙΩΝ» 2010.
Το µνηµόσυνο τούτο τελείται κάθε χρόνο, στα πλαίσια των
«ΠΡΟ∆ΡΟΜΕΙΩΝ» την τελευταία Κυριακή πριν από την
πανήγυρη του ναού µας.
24η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ιερά Αγρυπνία στο Ναό µας εν όψει
της Πανηγύρεως της Ενορίας µας.
26η - 27η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ιερά πανήγυρη στο εορτάζον,
παρεκκλήσιο Αγίου Φανουρίου. Αφ εσπέρας Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και την επαύριον Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.
5η και 6η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ιερά Πανήγυρις επί τη εορτή της
Μεταµορφώσεως στο οµώνυµο εξωκκλήσι. Αφ εσπέρας
Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και την επαύριον Όρθρος
και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στο τέλος προσφέρθηκε 6η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 3η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία επί
σ’ όλους τους προσκυνητές, από την ιδρύτρια του ναού, τη αναµνήσει του εν «Χώναις θαύµατος» του Αρχαγγέλου
βακαλάος τηγανιτός, καφές και αναψυκτικό.
Γαβριήλ, στο ξωκκλήσι των Ταξιαρχών της περιοχής Πε9η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ενοριακή προσκυνηµατική εκδροµή και τραδερής. Τις εργασίες ανακαίνισης, διαµόρφωσης του
Θ. Λειτουργία στην Παναγία Κρυφτή περιοχής Πλωµαρίου.
χώρου, την καθαριότητα και την όλη διοργάνωση της πα13η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ο τελευταίος Παρακλητικός Κανόνας νηγύρεως ανέλαβε οµάδα ενοριτών µας, οι οποίοι µε δωκαι η τελετή του Επιταφίου της Θεοτόκου. Εψάλλη η ακο- ρεές χριστιανών αλλά και δικά τους έξοδα και προσωπικό
λουθία των εγκωµίων της Θεοτόκου και έγινε η περιφορά κόπο, έδωσαν έντονη λαµπρότητα στην ηµέρα αυτή.
του επιταφίου εντός του Ναού
Μια ακόµη λαµπρή πανήγυρη µας που συγκέντρωσε µεγά-

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
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λα πλήθη κόσµου από όλη την περιοχή του ∆ήµου µας
και η οποία βέβαια θα καθιερωθεί και θα λαµπρυνθεί
ακόµα πιο πολύ.
Όλοι οι προσκυνητές στο τέλος συµµετείχαν σε κοινή
τράπεζα µε παραδοσιακά φαγητά.
14η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Πανηγυρική Θεία Λειτουργία
επι τη εορτή της Υψώσεως του Τιµίου Σταυρού.

28η και 29η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ
Πανήγυρις του Ιερού Ναού µας, επί τη εορτή της
Αποτοµής της Κεφαλής του Τιµίου Προδρόµου.
Αφ’ εσπέρας, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 7,30 µ.µ, ετελέσθη ο Μέγας Πανηγυρικός εσπερινός.
Την εποµένη, ηµέρα Σαββάτο και κυριώνυµη ηµέρα της εορτής, ετελέσθη ο πανηγυρικός Όρθρος
και Θεία Λειτουργία.
Μετά τη Θεία Λειτουργία έλαβε χώρα, µεγαλοπρεπής λιτάνευσις της εικόνος του Προδρόµου, στο
χωριό, καθώς και τεµαχίου Τιµίου λειψάνου, που
φυλάσσουµε στο Ναό µας. Τιµές απέδωσε, η Φιλαρµονική του ∆ήµου µας. Στο τέλος ευλογήθηκε
και µοιράστηκε στους προσκυνητές η καθιερωµένη
πλέον παραδοσιακή Λισβοριανή «ρεβυθάδα».
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
MNHMOΣΥΝΟ
• 25-7-2010 Κανελή Μαρία (τεσσαρακονθήμερο).
• 1-8-2010 Οικονόμου Κωνσταντίνος (ετήσιο)
• 22-8-2010 Τηνιακού Κατίνα (εννιάμηνο)
• 22-8-2010 Δαγκλής Κυριάκος (ετήσιο)
• 12-9-2010 Χατζόγλου Όλγα (ετήσιο)

Την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ.κ. Ιάκωβος προέστη στην ενορία μας της νεκρωσίμου ακολουθίας της Κλεοπάτρας –χήρας Ιωάννου – Πανσελήνου και ομίλησε καταλλήλως.
Γόνος υπερπολύτεκνης οικογένειας, η αείμνηστος, (11 παιδιά απέκτησε η οικογένεια Ιωάννου και Στρατηγούλας Αναγνώστου), και
παντρεμένη με τον Ιωάννη Πανσέληνο απέκτησε κι αυτή 4 παιδιά.
Ένα από τα αδέλφια της ο π. Ευστράτιος Αναγνώστου έγινε ιερέας
και χρημάτισε και εφημέριος στην ενορία μας.

ΚΗΔΕΙΕΣ
• 19-6-2010 Κανελή Κ. Μαρία .......... (ετών 98).
• 13-8-2010 Χατζόγλου N. Όλγα .... (ετών 90).
• 3/9/2010 Πανσελήνου (χήρα Ιωάννου) Κλεοπάτρα
(ετών 101)

Άλλος αδελφός της ο τελευταίος πλέον στη ζωή από το 11 αδέλφια είναι ο κ. Απόστολος Αναγνώστου είναι ο ιεροψάλτης της ενορίας μας.
Ο π. Καλλίνικος Αναγνώστου και εφημέριος Ζωοδόχου Πηγής Λαγκάδας είναι ανιψιός της.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, υιός του π. Ευστρατίου Αναγνώστου είναι ανιψιός της.
Η Κλεοπάτρα Πανσελήνου, αιωνόβιος, γεννηθείσα στις 16/2/1909
απέθανε σε ηλικία 101 ετών, 6 μηνών και 16 ημερών.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

• Το Σαββάτο 17 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Αγ. Ιωάννου του
Καλυβίτου Μυτιλήνης, βαπτίστηκε το πρώτο παιδί του
Αναστασίου Νικολετάτου και Ευαγγελίας Γαβριήλ. Το
όνομα του νεοφώτιστου: Γαβριήλ. Ανάδοχος ο Αθανάσιος και Μαρία Αυγέρη.
• Το Σαββάτο 31 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου
Μελαντών, βαπτίσαμε το πρώτο παιδί του Γεωργίου και
Μέλπως Γομέλλη. Το όνομα της νεοφώτιστης: ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ. Ανάδοχος η Θεοδώρα Λεμονού.
• Το Σαββάτο 31 Ιουλίου στην Ιερά Μονή Αγ. Ραφαήλ, βαπτίστηκε το παιδί του Κωνσταντίνου Κανελή και Βάσως
Χατζόγλου. Το όνομα της νεοφώτιστης: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ.
Ανάδοχος η Πελαγία Σταματίου
• Την Κυριακή 22 Αυγούστου βαπτίσαμε στην ενορία
μας, το δεύτερο παιδί του Ιωάννου Καραντάνη και της
Μαρίας Παπαδημητρίου Το όνομα της νεοφώτιστης: Παρασκευή. Ανάδοχος ο Αθανάσιος και Μαρία Αυγέρη.
• Την Κυριακή 22 Αυγούστου στην Ιερά Μονή Αγίου
Ραφαήλ βαπτίστηκε το δεύτερο παιδί του Γεωργίου και
της Μαρίας (Χαδεμένου) Τσαμουρά. Το όνομα της νεοφώτιστης: Σαπφώ-Ραφαέλα. Ανάδοχος ο Παναγιώτης
και η σύζυγός του Όλγα (Χίου) Αλβανού.
• Την Κυριακή 22 Αυγούστου ο Στέλιος Στυλιανίδης και
η Χαραλαμπία Γεωργίου Ματαρέλλη, τέλεσαν το μυστήριο της βαπτίσεως του πρώτου παιδιού τους. Το όνομα
του νεοφώτιστου Φίλιππος. Ανάδοχος η Ευγενία Γκαγκαδέλλη-Φραντζέσκου καί ο Άρης Στέμπης.
• Την Κυριακή 29 Αυγούστου στην Ιερά Μονή Παναγίας
Δαμανδρίου βαπτίστηκε το πρώτο παιδί του Χαραλάμπους και της Μαρίας (Νερατζή) Χαχαδάκη. Το όνομα
της νεοφώτιστης: ΜΑΡΙΑ. Ανάδοχοι οι: Γεώργιος Κανελής και η μητέρα του Ευστρατία.

ΓΑΜΟΙ

• Το Σαββάτο 10 Ιουλίου στην ενορία μας τελέσαμε το
Μυστήριο του Γάμου των : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΠΙΝΗ

•

•

•

•

(του Στυλιανού) και ΧΑΜΑΤΖΟΛΑ ΝΙΚΗΣ (του Ευστρατίου). Παράνυμφος παρέστη ο Αθανασίου Δημήτριος.
Το Σαββάτο 21 Αυγούστου στον Ι. Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σκάλας Μυστεγνών τελέσαμε το
Μυστήριο του Γάμου των: ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΜΠΟΤΗ (του
Γεωργίου) και ΙΩΑΝΝΑΣ ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ (του Γεωργίου).
Παράνυμφος παρέστη ο Σπυρίδων Γαληνός.
Την Κυριακή 22 Αυγούστου ο ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
και η ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ (Γεωργίου) ΜΑΤΑΡΕΛΛΗ τέλεσαν
το Μυστήριο ΤΟΥ Γάμου τους. Παράνυμφος παρέστη η
Ευγενία Γκαγκαδέλλη – Φραντζέσκου και ο καί ο Άρης
Στέμπης.
Την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου στον Ι. Ναό Πληγωνίου
τελέσαμε το Μυστήριο του Γάμου των: ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΥΦΕΛΛΗ και ΜΑΡΙΑΣ ΑΡΓΥΡΕΛΛΗ (του Γεωργίου) Παράνυμφοι παρέστησαν οι: Γρηγόρης Παντέμης –Βενετία
Λυμπέρη και Νίκος Παβούρης –Ιωάννα Τσιλιγκέρη.
Το Σαββάτο 18 Σεπτεμβρίου στον Ι. Ναό Αγ. Αθανασίου Πολύδροσου Αττικής ετελέσθη το Μυστήριο του
Γάμου των: ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ και ΕΙΡΗΝΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΗ. Παράνυμφοι παρέστησαν οι: Δρακωτός
Παναγιώτης και Μήτση Χρυσάνθη.

ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΩΔ.: 4295
ΙEΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΣΒΟΡΙΟΥ
ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010
ΕΚΔΟΤΗΣ: Οικον. Γεώργιος Αθ. Αλεντάς,
Εκπαιδευτικός - Αρχιερ. Επίτροπος Πολιχνίτου
ΛΙΣΒΟΡΙΟΝ ΛΕΣΒΟΥ Τ.Κ. 81300
ΤΗΛ.: 22520-71160, FAX: 22520-71104
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://lisvorion.blogspot.com
E-mail: alengeorg@vodafone.net.gr
Ἐκδοτική Παραγωγή

Τηλ.: 210-34.76.090
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