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üχι μüνον τÞν Üρμονßαν τþν mτευματτκþν
σχÝσεων ÜλλÜ καß τþν φυστκþν.
¾πÜρχει μυστικÞ σχÝσιò μεταξý τοý Þθικοý
κακοý καß τοý φυστκοý κακοý καß ÝÜν

εýρýθμου λειτουργßαò τÞò φýσεωò.
'¼σον πλττÝστερον καß βαθýτερον
θÜ βιþσωμεν τÞν ¶νÜσταστν τοý Χρτστοý
εßò τÜ βÜθη τþν καρδιþν μαò, τüσογ
εýεργεττκωτÝρα θÜ εßναι Þ ÝπιρροÞ τÞò
ýπÜρξεþò μαò εßò τÞν δλην Üνθρωπüτητα
καß εßò τüν φυστκüν κüσμον.
Αß φυστκαß ÝπιστÞματ ßσωò δÝν
Ýχοιτν Üκüμη ÝπισημÜνει τÞν σχÝσιν αýτÞν
μεταξý ÜναγεwÞσεωò τοý Üνθρþπου καß
Üγακαινßσεωò τÞò φýσεωò, ÜλλÜ Þ πεßρα τþν
Üγßων, Þ üποßα εßθε να εßνατ καß ßδικÞ μαò

θÝλωμεν νÜ Üπαλλαγþμεν Üπü τü δεýτερον,
πρÝπει üπωσδÞποτε νÜ Üρνηθþμεν τü
πρþτον.
¼ ¶ναστÜò Κýριοò Þμþν ºησοýò
Χρτστüò, ü νÝοò Üνθρωποò καß Θεüò,

Üποτελεß τü πρüτυπον τÞò εýεργετικÞò
ÝπιρροÞò τοý Üγßου εßò τüν φυστκüν

κüσμον,
¸θερÜπευε τÜò φυσικÜò καß πνευματτκÜò νüσουò καß διÞλθεν εýεργετþν καß
ßþμενοò τοýò Üνθρþπουò, ÜλλÜ ταυτοχρüνωò ÝγαλÞνευσε καß τÞν τεταραγμÝνην θÜλασσαν καß Ýπολλαπλασßασε τοýò
πÝντε Üρτουò εßò χορτασμüν πεντÜκτò
χιλßων Üνδρþν, συνδυÜζων οýτω τÞν
ÜποκατÜστασιν τÞò πνευματτκÞò καß τÞò
φυσικÞò Üρμονßαò.
¸Üν θÝλωμεν εßò τÜò παροýσαò δυσμενεßò
φυστκþò καß πολιττκþò καταστÜσειò νÜ
ÝπιδρÜσωμεν εýμενþò, δÝν Ýχομεν Üλλην
üδüν Üπü τÞν πßσττν εßò τüν ¶ναστÜντα
Χριστüν καß Üπü τÞν ττιηστν τþν σωτηρτωδþν διÜ τüν Üνθρωπον Ýντολþν Του.
¼ Χριστüò ÜνÝστη καß συνανÝστησε
τü τÝλειον Þθοò τοý Üμαυρþσαντοò αýτü

πεßρα, διαβεβαιοß üτι εßνατ Ýμπειρικþò
δταπτστωμÝνον üτι üντωò ü ÜναγεwημÝνοò

Ýν ΧριστQ Üνθρωποò ÜποκαθτστQ τÞν
διατεταραγμÝνην Ýκ τÞò Üμαρτßαò Üρμονßαν
τþν φυσικþν φατνομÝνων,
¼ Üγιοò Ýν ΧριστQ μετακτνεß üρη Ýπ'
ÜγαθQ καß ü κακüò καß Üντßθεοò Üνθρωποò

μετακτνεß ÝδÜφη καß ýψþνει κýματα

ýπερμεγÝθη Ýπß kakQ,
Εßθε νÜ προσεγγßσωμεν πρüò τÞν
Üγιüτητα τοý ¶ναστÜντοò Χριστοý ßγα διÜ
τÞò χÜριτοò Αýτοý γαληνεýσωμεν τÜ
φυστκÜ καß ÞθικÜ κýματα τα üποßα πλÞττοτ_τν τüν σýγχρονον κüσμον μαò.
¹ χÜριò τοý ¶ναστÜντοò Κυρßου Þμþ,
ºησοý Χρτστοý εßη μετÜ πÜντων ýμþν,
τÝκνα Ýν Κυρßφ ÜγαπητÜ. ΓÝνοττο.
¶γιον ΠÜσχα 2011

Üνθρþπου, γενüμενοò πρωτüτοκοò καß
πρωτοπüροò εßò τÞν ÜναγÝwησιν τοý
κüσμου, τþν Üνθρþπων καß τÞòφýσεωò.
3ι

Τü μÞνυμα τÞò ¶ναστÜσεωò

δÝν

καß

τÞò

+ ¼ Κωνσταντινουπüλεωò
διÜπυροò πρüò Χριστüν ¶ναστÜντα
εýχÝτηò πÜντωγ ýμþν

ετνατ Κεγογ ουσταστΙΚηò επτρροηò εΙò την

ποτüτητα τÞò Üνθρωπßνηò ζωÞò

,
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απü το Ιερü ΤÝμπλο του Ιεροý Βτματοò,
υπÜρχει μεγÜλη τοιχογραφßα üπου παρουσιÜζεται η Μαρßα η ΜαγδαληνÞ μπροστÜ
στον ΤφÝρτο Καßσαρα και του χαρßζει Ýνα
κüκκτνοαυγü.
Β) Η ΜεγÜλη ΠÝμπτη εßναι ημÝρα νηστεßαò

Þ καταλýσεωò οßνου kar ελαßου;

Γιατß βÜφουμε κüκκτνα
αυγÜ το ΠÜηòα;

Δυστυχþò, υπÜρχετ η παρανüηση πþò την
ΜεγÜλη ΠÝμπτη, ημÝρα τηò παρÜδοσηò τηò
Θεßαò Ειτχαρτστßαò, καταλýουμε οßνον kar
Ýλατον, λüγω τηò πασχαλßου συμμετοχÞò
μαò στα ¶χραντα μυσττιια kar μÜλτσυα
αυτü τεßνε1 να καθιερωθεß ωò παρÜδοση.
¼μωò παραλÜβαμε απü τουò ΠατÝρεò κα1

Το αιτγü σιτμβολßζετ σε πολλÝò παραδüσειò
την ανÜσταση, αφοý απü τον τÜφο του
κελýφουò του ξεπηδÜ η νÝα ζωη. Σýμφωνα
με την Ορθοδοξßα μαò βÜφουμε κüκκτνα

αυγÜ yra τουò εξÞò λüγουò:
Τα βÜφουμε κüκκτνα γιατß σσμβολßζοιτν το
Αßμα του Χριστοý που Ýδωσε yra τηγ σωτηρßα του κüσμου. Η παρÜδοση λÝει üτι,
κÜποτα μÝρα μετÜ την ΑνÜσταση του Κυρßου μαò, η Αγßα Μαρßα η ΜαγδαληνÞ .rÞγε
στον ΤιβÝρτο Καßσαρα κα1 του ανακοßγωσε
με πολý θÜρροò üττ αναστÞθηκε ο Χριστüò
και üλα τα γεγονüτα περß τηò Α-νÜστασηò
του Χρτστοý.Εκεßνη τηγ þρα κÜποτοò
κρατοýσε δßπλα απü τον Καßσαρα Ýγα
καλÜθι αυγÜ. Ο ΤιβÝριοò Καßσαραò, βÝβαια,
Ýδειξε απορημÝνοò και λÝει στην Μαγδαλη-

νÞ üτι, εÜγ αυτü που λÝετ, εivar αλÞθεια
τüτε τα αιΓγÜ, απü Üσπρα που εßναι, να

yivoι_rv κüκκτνα. ¸ξαφνα τα αυγÜ Ýγτναν
κüκκτνα kar Ýμετνε Üναυδοò ο Καßσαραò.
¸τστ κατÜ την ΠαρÜδοση αυτÞ τα αιτγÜ
βÜφονται κüκκτνα. Το γεγονüò αυτü μαρτυρεßτατ στο Ρωστκü Μονασττιι τηò Αγßαò
Μαρßαò τηò ΜαγδαληνÞò που βρßσκεται στα

Ιεροσüλυμα. Το Ρωστκü Μονασττιι τηò
Αγßαò Μαρßαò τηò Μαγδα_ληνÞò χτßστηκε το
1885 απü τογ Ρþσο ΑυτοκρÜτορα ΑλÝξανδρο

τογ Γ' Kar τουò αδελφοýò του ετò μγÞμη τηò
μητÝραò του αυτοκρÜτετραò Μαρßαò κα1 το
οποßο βρßσκετατ στη ΓεθσητανÞ.
ΜÝσα στο Ναü του Μογαστττιοý kar πÜνω

πρlγ απ αυτοýò απü τουò τδßουò τουò
Αποσυüλουò, γα γηστεýουμε με ξτροφαγßα(
Üγευ ελαßου) ανεξαιρÝτωò üλεò τιò ημÝρεò
τηò ΜεγÜληò ΕβδομÜδοò , στα πλαßσια τηò
προsτοτμασßαò μαò yra το ΠÜσχα, αλλÜ και
θρηνητικþò γlα ττò αμαρτßεò μαò, yra ττò
οποßεò σταυρþθηκε ο Χρτστüò. ΜÜλτστα, η
ΠενθÝκτη ΟτκοιτμεντκÞ Σýνοδοò επτττμÜ
με αφορισμü τουò χρτσττανοýò εκεßνουò
ποý ενþ ττμοýν üλη την τεσσαρακοστÞ με
νηστεßα, καταλýουγ την τελευταßα εκεßνη
ΠÝμπτη, πρÜγμα που αποδετκνýετ πþò η
παρεφßγηση αυτÞ eival αρχαßα. ΑνττθÝτωò
δε, την ημÝρα τηò Θεßαò Κοτνωνßαò θα
Ýπρεπε να νηστεýουμε μÜ-λλον εντονþτερα
Yra γα εΧουμε πνειΙματ τΚοτeρα
τα, ενþπτον μÜλιστα του Εσταυ

0 hιΗΤΡOηOΖιΤΗò

Γm Τ0 θανΗα
CTHN λΓΠΤΡΠ^α
Με ζÝουσα πßστη , με κατÜνυφl και προσευχÞ, ο ευσεβÞò λαüò τηò Καλýμνου παρακολουθεß το φαινüμεγο τηò παρουσßαò του
Κυρßου Ιησοý στην ετκüνα του Ιεροý Ναοý

ΟΙ ΠΛΗΓΕΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Η ΑιΡΕΣΗ
"ΕΝΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣιΑ"
(San

Myung Μοοη

Η αßρεση « ΕΝΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ »ιδρýθηκε
τοº960 απü του San Myung Μοοη (Μυη) ,
ττον γεννÞθηκε το Ι920 στη Sangsani τηò

Αγßαò ΤριÜδοò Πüθειαò Καλýμνου.

Το
αυτü
το
οποßο
θαýμα
,
χαρακτηφατνüμενο
ρßζει ο λαüò , κα1 ο το θαýμα δεν χιÞζει
ερεýνηò, φαßνετατ εμφανÝò τüσο στην αγßα
Εικüγα τηò Παναγßαò, στα μÜττα των
πτστþγ üσο kar στα μÝσα ενημÝρωσηò τα
οποßα κÜλιτψαν τηλεοπττκÜ το θÝμα, καθþò
Kar στα κτνητÜ τηλÝφωνα τα οποßα απεικονßζοιτν το γεγονüò, κατÜ μεγÜλο αρτθμü, σε
διÜφορα στμτεßα τηò Εικüναò κÜθε φορÜ και
με ποτκßλλεò παραστÜσετò.
Η ΙερÜ Μητρüπολιò αξτολογοýσα το
γεγονüò τοýτο , κατÜ τα δεδομÝνα ,ανÞρτησε
αμÝσωò στην τστοσελßδα τηò τα σχεττκÜ kar
εýχετατ ειò πÜνταò üπωò ο Ερχüμενοò
Κýριοò ενισχýη πÜνταò υμÜò στην πßστη,
τηγ υπομονÞ, τηγ καρτερßα σε αυτοýò τουò
δýσκολουò καιροýò ποý διÜγουμε, σαγ
Εκκλησßα κα1 σαν Ýθνοò.
Γνωρßζοντεò , üττ ο Κýριοò μαò Ýγτνε
σημεßον αντιλεγüμενον ευθýò εξ αρχÞò απü

την εμφÜνιση Του στον κüσμο αυτü
ευχüμεθα τοτò πτστοßò τα κρÜττστα.

,

Μητροπολßτηò ΔΚΑ Παßbιοò.

)

Βüρειαò ΚορÝαò. Οι γουεßò τον Þσαν βαπτιστÝò και ττροσχþρησαυ στονò Πρεσβντεριανοýò. Ο Μοýν σποýδασε ηλεκτροτεχνικÞ.
Ισχνρßζεται ττþò το 1936 παρονσιÜστηκε σ'
αντüν ο Χριστüò και πþò Ýζησε τηυ πραγματικüτητα των πνενματικþυ üυτωυ,
ιδιαßτερα τον ΣαταυÜ. ΑττοτÝλεσμα τωυ
<«αιτοκαλýψεωυrrαντþν Þταυ Ýυα ιδιαßτερο
θρησκεντικü σýστημα, ποý αργüτερα
ουομÜστηκε «ΘεßκÝò ΑρχÝò».
Το 1945 Üρχισε υα κηρýττει τιò δοξασßεò τον. Το Ýτοò Ι960 ο San Myung Μυη
διακÞρνξε πþò εßυαι ο τελενταßοò αγγελιοφüροò τον Θεοý, ο Χριστüò χþρισε απü
τηυ τρßτη γνναßκα του, με την οποßα εßχε
τρßα παιδιÜ και παυτρεýτηκε τη δεκαοχτÜχρονη Ηαη ΗαΚ}α. Οι οπαδοß τον
ττιστεýονγ üτι Þταυ ο «γÜμοò τον Αρνßον»
(¶ποκ. ιθ'7), ο «τÝλειοò γÜμοò», με του
οττοßο ο Μονν «εκπλÞρωσε για πρþτη φορÜ
το σκοπü τηò δημιονργßαò»rκαι σχημÜτισε
το τΓρωτοκýτταρο <<τον σωσμÝνον
μÝλλοντοò κüσμον»την ««καινοýργια
οικογÝνεια»
Ο Μοýυ και η τωρινÞ γνυαßκα τον
λογßζονται <<τÝλειοι>> και «αληθινοß γονεßò»,
οι φυσικοß γονεßò βρßσκονται κÜτω απο τηγ
επßδραση τον ΣαταυÜ. Το Ýτοò αντü
(1960), ποý λογßζεται Ýτοò ιδρýσεωò τηò
«ΕυωτικÞò Εκκλησßαò», Üρχισε για τηυ
αυθρωπüτητα η νÝα, χρνσÞ εποχÞ. Ο Μοýυ
ßδρνσε σ' üλο του κüσμο πÜυω αττü 100
οργανþσειò ποý σννδÝουται «αφαυþò» με
την ««ΕνωτικÞ Εκκλησßα»ι Για παρÜδειγμα
αυαφÝρονμε το ««ΔιεθυÝò ΣννÝδριο για την
Ευüτητα τωυ Επιστημþν»(ΙCυS), την
«Ακαδημßα Καθηγητþυ για τηυ

-

Παγκüσμια ΕιρÞνη» (PWPA), το
«Παγκüσμιο ΣννÝδριο ΜÝσων Ευημερþσεωò»
(\,VMC), το «ΔιεθυÝò ºδρνμα ΑρωγÞò και
Φιλßαò»(ΙRFF). κÜ. Επßσηò αυÝπτυξε δραστηριüτητεò και στου οικονομικü τομÝα. Οι
παγκüσμιεò εττιχειρÞσειò τον αυαφÝρουται
και σε τταραγωγÞ üπλων και στην αγορÜ
βαρÝωυ βιομηχαυιþν. ¹ πολιτικÞ πτÝρυγα
τηò οργÜυωσÞ§ ονομÜζεται CAUSA .
ΤΙΠΙΣΤΕΥΟΥΝ
Η κßνηση ισχνρßζεται προò τα Ýξω üτι
εßναι χριστιαυικÞ. Χρησιμοποιεß τηυ Αγßα
Γρ«φÞ και χ,ριστιανικοýò üρονò. Στο
περιοδικü τηò «Η ΝÝα Ελπßδα - ΣνμβολÞ
στηυ ¸νωση τον Κüσμου»αυαφÝρεται üτι
«η ΕνωτικÞ Εκκλησßα εßναι κßυηση ττοý Ýχει
σαυ σκοπü να ευþσει τοýò ανθρþπουò τον
κüσμον με τον Θεü. Ο San Myung Μυη, με
το βαθý σýυδεσμü τον με τον Θεü και τον
Ιησοý Χριστü κατÜφερε υα
προσφÝΡει τη νÝα κατανüηση
για την ονσßα τον Θεοý.
Στη διδασκαλßα τηò αßρεσηò
υπÜρχονν δýο βασικοß üροι.
Η «ΑρχÞ Θεüò»και η «ΑρχÞ
τηò παλιυüρθωσηò>>.
Ο Μοýυ ξεκιυÜει απü τηυ πρα-

γματικüτητα τον κτιστοý
κüσμον, με τα ζεýγη αντιθετικþυ πραγμÜτωυ (Üυδραò - γνυαßκα, ημÝρα υýχτα κ.ο.κ)και φθÜυει στο σνμπÝΡασμα
πþò και ο Θεüò νπüκειται σ'αντÞ τηυ αρχÞ
τον αρσενικοý (νποκεßμενο) και θηλνκοý
(αυτικεßμενο). ¼ Θεüò εßυατ «το εσωτερικü,
το αυδρικü νποκεßμενοr» και απÝγαυτß τον
βρßσκεται η δημιονργßα τον σαυ «θηλνκü
αντικεßμευο» (Studienfiihrer, 1 97 Ι ). Ο
κüσμοò ανÞκει ουσιαστικÜ στον Θεü και
χωρßò αντüγ ο Θεüò δευ θα Þταν τÝλειοò. Ο
Θεüò Ýχει ανÜγκη απü Ýνα «αττÝυαντι>>και
Ýτσι η δημιονργßα εßυαι αττοτÝλεσμα αυÜγκηò.
Ο Μοýυ νποστηρßζει ακüμη üτι οι
πρωτüπλαστοι εßχαν προορισμü υα αποτελÝσονυ το ««απÝναντι))του Θεοý.
Το σχÝδιο üμωò τον Θεοý δεν ττΡαγματοττοιÞθηκε επειδÞ ο Εωσφüροò Þλθε σε
διαδικασßα τον «λαμβÜνειν και δßδειυ» με
τηυ 15χρονη Εýα, Ýχουταò μαζß τηò σεξουαλικÞ επαφÞ. ¸τσι Ýφερε τοýò ανθρþττονò
στο δρüμο τον κακοý. Αυτß να αυαπτνχθεß
η αληθιυÞ ΤριÜδα, σχηματßσθηκε η «σατα-

υικÞ ΤριÜδα», γιατß ο Εωσφüροò μεταβλÞθηκε σε ΣαταυÜ. Ο Θεüò κατÝστρωσε και

πÜλι

Ýυα σχÝδιο αιτοκατÜστασηò τηò
τÜξεωò στον κüσμο, με τον Ιησοý. Σýμφωυα
με το «Set οη Theological affirmations based
οη the Diuine Principle», Ýυα κεßμευο με Ι 2
«Üρθρα πßστηò», ττοý κατÜρτισαυ το L976
σπονδαστÝò τον «Θεολογικοý Σεμιυαρßον»
τηò κßυησηò και εκδüθηκαυ απü τηυ ««ΕνωτικÞ Εκκλησßα»», ««ο Ιησοýò ο απü ΝαζαρÝτ
Þλθε ωò ο Χριστüò, ο δεýτεροò ΑδÜμ, ο
μουογευÞò Υιüò τον Θεοý. ¸γιυε Ýνα με τον
Θεü, με το υα κηρýξει το λüγο και τα Ýργα
τον Θεοý, (Δευ αναφÝΡονυ το Χριστü ωò το
2ο ττρüσωπο τηò Αγßαò ΤριÜδαò )
¼μ-ò ο λαüò του απÝρριψε και του
σταýρωσε και Ýτσι εμπüδισαν την ßδρνση
αττü αντüν τηò βασιλεßαò τον Θεοý στη
γη. ¼μωò ο Ιησοýò, με το στανρü και την
ανÜστασÞ του, υßκησε το
ΣατανÜ και Ýκαυε δνυατÞ τηυ
πνευματικÞ σωτηρßα για
üσονò αυαγευνÞθηκαυ με το
¶γιο Πνεýμα. ¹ ßδρνση τηò
βασιλεßαò τον Θεοý στη γη
πΡαγματοποιεßται στη δεντÝ
ρα Ýλενση τον Χριστοý»
(Θεωρßα ΧιλιαστικÞò Βασιλεßαò
τον Χριστοý την οποßα
σνυαυτÞσαμε και σε Üλλεò αιρÝσειò ).
Σýμφωυα με αντü το κεßμευο, ο Ιησοýò
δευ Þταυ ο Χριστüò, αλλÜ «Þλθε ωò ο
Χριστüò», δευ μπüρεσε να δημιονργÞσει τηυ
<<τÝλεια οικογÝνεια»»και να ιδρýσει τον
«παρÜδεισο στη γη», να σþσει δηλαδÞ
καθολικÜ του Üνθρωπο. Αντü θα το κÜυει ο
υÝοò μεσσßαò, ο πραγματικüò Χριστüò τηò
δεντÝραò ιταρονσßαò.
Ο Χριστüò δευ κατανüησε τηυ αληθινÞ
αττοστολÞ τον, να ασκÞσει τη λειτονργßα
τον ΑδÜμ και να τταλιυορθþσει τηυ Εýα
ποý Ýπεσε, δηλαδÞ να τΓαντρευτεß, δημιονργþνταò Ýτσι το τÝλειο ζεýγοò, και με τη
γÝυνηση τταιδιþν την τÝλεια οικογÝυεια σαν
αφετηρßα τοý παραδεßσον.
ΜετÜ την ατΓοτνχßα τοý Χριστοý Ýπρεττε
να ακολονθÞσει τρßτη προσπÜθεια απü Ýυα
υÝο ΑδÜμ. Ο χρüνοò τηò τΓροετοιμασßαò
συμττληρþθηκε το 1920 και ο «δεýτεροò
μεσσßαò», ο «Κýριοò τηò ΔεντÝραò Παρgγσß
αò)), ο Σαν Μνοýυ Μοýν, γεννÞθηκε στ
ΚορÝα. Στο πρüσωττο τηò Ηαη Ξ;

ΗαΚ }α παλινορθþθηκε.η Εýα και σχηματßσθηκε το ««Ζεýγοò των αληθινþν γουÝωυ»
και με τη γÝυυηση τοý πρþτον παιδιοý η
««τÝλεια οικογÝυεια» ««Στηυ κßνησÞ μαò εßμαι
τþρα σε θÝση να τταλινορθþσω τηυ τΓνευ-

ματικÞ
και τη φνσικÞ βÜση τοý παραδεßσον»,
λÝγει ο Μοýν.
Ο Μοýυ λοιπüυ εßναι ο υÝοò κυρßαρχοò,
ο «Κýριοò τηò ΝÝαò ΕποχÞò»r. Στη «Βιογραφßα» τον αναφÝρεται πþò αυαδεßχθηκε
«απεριüριστοò νικητÞò τοý ονρανοý και
τηò γηò»και üτι αυαγυωρßσθηκε απü üλο
του πνενματικü κüσμο σαν «νικητÞò τοý
σýμπαντοò και Κýριοò τηò δημιονργßαò».
Οι οπαδοß τον του ταντßζονν με τον ßδιο
του Θεü το μüνο που μÝυει εßυαι υα τον
αναγυωρßσουυ και οι νπüλοιποι Üυθρωποι
σ'üλη τη γη! Ο ßδιοò ο Μοýν ισχνρßζεται
για τον Θεü: «Αντüò Ζει μÝσα μον και εßμαι
η ευσÜρκωσÞ τον».Για του Μοýν η εποχÞ
τον Χριστιανισμοý Ýκλεισε και ««απü τþρα
η χΡιστιαυοσýυη πρÝπει να υτΓοταγεß στην
ΕυωτικÞ Εκκλησßα». ¹ ατταßτηση βασßζεται στηυ Üποψη πþò ο Μοýυ εßυαι ο μεσσßαò. Η ΧριστιαυικÞ Εκκλησßα εßυαι στην
πραγματικüτητα για τον Μοýν τμÞμα τον
σαταυικοý κüσμον.
Η διδαχÞ τοý Μοýυ εßυαι αυτιχ,;òιστιαυικÞ, ισχνρßζεται ττþò βρßσκεται σε επικοιυωνßα με üλα τα ««ανþτατα στρþματα τον
πυενματικοý κüσμον», με τον Ιησοý, του
Βοýδα, τον Κομφοýκιο κ.α. αρα χρησιμοττοιεß το üυομα τον Ιησοý Χριστοý και τηγ
Αγßα ΓραφÞ καθαρÜ για λüγονò προτΓαγÜυδαò προκειμÝνον να παγιδεýσει αυυποψßαστονò αυθρþπονò,
ΦνσικÜ δευ γßνεται λüγοò για
μνστηριακÞ και λατρεντικÞ ζωÞ τονλÜχιστον οχι με τη σωτηριολογικÞ σημασßα τηυ
οποßα Ýχονυ στηυ Ορθοδοξßα. Εßυαι πρüδρομοò Þ Ýυα κακÝκτνττο θρησκεντικοý Σνγκρητισμüý ι βιαò παυθρησκεßαò η οποßα
ποικιλοτρüπωò τΓροωθεßται απü διαφüρονò
üπον η αλÞθεια τον Εναγγελßον, η μοναδικÞ τταρονσßα τον Θεαυθρþπον Ιησοý και ο
Τριαδικüò Θεüò εßναι στηυ ßδια θÝση με τα
βιβλßα και τα θεοποιημÝυα πρüσωπα των
Üλλων θρησκειþυ και αιρετικþυ ομÜδωυ,
κÜτι το οποßο σε καμßα περßπτωση δεν
μπορε

δεχτεß Ýναò ορθüδοξοò

χριστιανüò.

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΕΝ
ΚΑΛΥΜΝΩ ΑΣΚΗΣΑΝΤΟΣ
Με λαμπρüτητα Kar ΒυζανττνÞ μεγαλο-

πρÝπετα βÜσει του προγρÜμματοò που
εκδüθηκε απü την ΙερÜ Μητρüπολη
εορτÜστηκε στο Νησß των σφουγγαρÜδων
την ωραßα παραδοστακÞ kar προπÜντων
πισßÞ στον Θεü Kar την Εκκλησßα του
ΚÜλυμνο η εορτÞ του Οσßου Θεοφüρου
kar θαυματουργοý πατρüò ημþν ΣÜββα.
Η συμμετοχÞ των ΣεβασμιωτÜτων Αγßων
ΑρχτερÝων Ρüδου κ.κ. Κυρßλλου Kar Κþου
και Ντσýρου κ.κ. ΝαθαναÞλ, μετÜ τηò
σιτνοδεßαò αυτþγ παν/του αρχlμ.π Κυρßλλου kar ΠρωτοπρεσβυτÝρου Γεν. Αρχιεραττκοý Επττρüπου π. IωÜγνου, με τηγ
συμμετοχιß σýμπαντοò του Ιεροý Κλτμιου
τηò ΝÞσου Kar με παρουσßα των αρχþν
τηò ΝÞσου Δτοτκηττκþν, Δημοττκþν,
Στραττωττκþν, Εκπατδευτικþν kar λοτπþν
αρχþν λÜμπριτναν την εορτÞ του Οσßου
πατρüò ημþγ kar Θαυματουργοý ΣÜββα
προστÜτου kar εφüρου τηò Καλýμνου.
Η προσÝλευση πλÞθουò προσκιιγητþν απü
τα νηστÜ Ρüδο, Κω, ΔÝρο, α-λλÜ και απü
Ü_λλα μÝρη τηò Πατρßδοò μαò, ΠετρατÜ,
ΑθÞνα, Μακεδογßα, Ýδωσε πρÜγματι κατÜ
κοινÞ ομολογßα τüνο μεγÜλου προσκιτνÞματοò, ο δε σεβασμüò των προò τον θαυματουργü ¼στο, Þταν κÜτι το συγκτνηττκü.
ΑρκετÞ þρα ανÝμεναγ στη σετρÜ να
προσκιτνÞσοιτν την Αγßα ΔÜρνακÜ Του, να
ζητÞσοιτν μετÜ πολλþν δακρýων την χÜρη,
την ευλογßα Του, Kar να ανÜψοιτν το
κερÜκτ τηò ευλαβεßαò τουò.
ΣυγκτνηττκÞ Þταν Kar η προσκιτηματικÞ
παρουσßα πανοτκοß του ευσεβοýò Καλυμντακοý λαοý, που με σεβασμü ανÝβηκαν
τον λüφο τηò ΜονÞò των Αγßων ΠÜντωγ
yra να προσκιτνÞσοιτ το Σεπτü σκÞνοò
του Οσßου τουò καl να ζητÞσοιτν την χÜρη
και ευλογßα Του.Ο Πανηγυρτκüò Αρχιερατικüò Εσπερινüò, η αγρυττνßα,

-

η τρτσαρχτερατικÞ Θεßα Λειτουργßα kar ο
κατανυκττκüò εσπερτνüò το εσπÝραò τηò
ΚυριακÞò Kar η ομιλßα του παγ/του
Αρχιμανδρßτου π. Εφραßμ ΠρωτοσιτγκÝλλου τηò ΙερÜò Μητροπüλεωò Σισανßου Kar
Στατßστηò μεταδüθηκαν απü τον Ραδτοφωνικü Σταθμü τηò ΠειραßκÞò Εκκλησßαò
kar τηλεοπττκÜ απü τα κανÜλτα'¶τγαßο
Τ.ν.", kar "Τ.ν. 12", καθþò kar απü τον
Εκκληστασττκü τοπτκü σταθμü'¶λÞθετα
FΜ" μÝσω δταδτκτýου.
Η προσÝλευση τηò νεολαßαò, η οποßα μετÜ
πολλÞò ευλαβεßαò Üναψε το κερÜκτ τηò
στον ¼στο και εζÞτησε την χÜρη και
ευλογßα Του, Ýγτνε τδταßτερα αισθητÞ απü
τουò πτστοýò.
Το "ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ" Νοσοκομεßο Καλýμνου
δια τηò Διοικητρßαò αυτοý κ. Χρυσοýλαò
Σιφοιτνιοý διÝθεσε ασθενοφüρο üχητα
κατÜ το διητερο τηò εορτÞò.
Και η ΝαυττλτακÞ Εταιρεßα "ΔωδεκÜνησοò" του κ. Γ.Σπανοý με Ýκτακτα δρομολüγια απü Ρüδο kar Κω καθþò και τα
"DOLFIN ΚΑΙ,ΥΜΝοΣ" και'¶ΠοΔΛΩΝ"
απü ΚΩ μετÝφεραν πλÞθοò προσκιτνητþν.
Η ΚαθηγουμÝνη τηò ΙερÜò ΜονÞò Αγßων
ΠÜγτων Μοναχιß ΚυπρτανÞ, η αδελφüτηò
τηò ΙερÜò ΜονÞò kar ο Μητροπολßτηò
ΔÝρου, Καλýμνου kar Αστυπαλαßαò κ.
Παßσιοò εκφρÜζοιτν ττò Üπετρεò euxaprστßεò τουò σε üλουò που σιτνÝβαλαν να
εορταστεß μεγαλοπρεπþò ο ¶γιοò ΣÜββαò ο
ΠροστÜτηò kar ¸φοροò τηò ΜονÞò των
Αγßων ΠÜντων και το καýχημα των
ευσεβþν Καλυμνßων.
"¼σιε Θεοφüρε πατττ ημþν ΣÜββα πρÝσβευε υπÝρ πÜντων ημþν δτηνεκþò".

θΡΧ()]ιΙΘΝOC ΠΡOC
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Την ΤετÜρτη το εσπÝραò 13.4.2011, στον
I.Μητροπολτττκü Ναü Χριστοý Καλýμνου
η χορωδßα του ΔÞμου Καλυμνßων παρου-

σßασε το οδοτπορτκü τηò Αγßαò και ΜεγÜληò ΕβδομÜδοò με τßτλο "Ερχüμενοò προò
το ΠÜθοò", υπü την διεýθι,τνση του ΜαÝστρου αυτÞò μουστκοδτδασκÜλου kar
Üρχοντοò τηò ΜεγÜληò του Χριστοý
Εκκλησßαò κ.Γ.Χατζηθεοδþρου, παρουσßα
πλÞθουò ακροατηρßου.

Η εκδÞλωση διοργανþθηκε απü τον ΔÞμο
Καλυμνßων kar τελοýσε υπü την αιγßδα
τηò ΙερÜò Μητροπüλεωò.

Η εκτÝλεση του Ýργου σιτνεκßνησε του
ακροατÝò και Ýφερε στη σκÝψη τουò την
πορεßα του Ιησοý διÜ την του κüσμου
σωτηρßαν.

ΜΘΓηαΘΒαΘΜhΠh
tζΤΗΝ ΚΛ¶¾ΜΝΘ

Με τδταßτερη κατÜνυξη,mrευματτκüτητα
και το ανεπανÜληπτο ευλαβικü καλýμνκο
τδßωμα, εορτÜστηκαν στηγ ΚÜλυμνο, οι
εορτÝò τηò Αγßαò και ΜεγÜληò ΕβδομÜδαò
και το ΠÜσχα του Κυρßου.
Αθρüα Kar συγκlνητικÞ üπωò κÜθε χτüνο
υπτιξε η προσÝλευση του χρlστεπωνýμου
πληρþματοò σττò ακολουθßεò των Νυμφßων, γlα να ακοýσοιτν τα ψαλλüμενα με το
λιγυρü Kar πατροπαρÜδοτο λιτü ýφοò -τροπÜρτα kar ýμνουò των αγßων ημαρd

Ωσαýτωò μεγÜλη Þταν η προσÝλευση kar
στα μυσττιlα του Ευχελαßου, τηò ΙερÜò
εξομολογÞσεωò τζατ τηò Θεßαò Κοτνωνßαò.

Ο Μητροπολßτηò μαò λειτοýρ\γησε την
ΚυριακÞ των Βαßων στον Καθεδρικü Ναü
Παναγßαò Χþραò Καλýμνου, üπου πλατστωμÝνοò απü τουò Üρχοντεò ημþν kar
πλÞθοò ευγνþμονοò λαοý ετÝλεσε ΤρισÜ-

yro ενþπτον τηò προτομÞò του ryrωa παπαΤσουγκρÜνη, τζα1 εμνημüνευσε τον
ΜÜρτυρα τηò τταλτκÞò ΚατοχÞζ (νÝο
βοσκü) Μανþλη Καζþνη ,επß τη επετεßω
του ΠετροπολÝμου του 1θ35 kar ακολοýθησε κατÜθεση στεφÜνων υπü τουò ηòουò
τηò ΦιλαρμονικÞò.

Τη ΜεγÜλη ΠαρασκευÞ εσπÝραò, üλη η
ΚÜλυμνοò πενθηφοροýσα kar με την
προσδοκßα τηò ΑναστÜσεωò, παρηκολοýθησε την περιφορÜ των Ιερþν Επτταφßων
στον λτμÝνα τηò Καλýμνου.
Ο Μητροπολßτηò μαò χοροστÜτησε στον
ΕπττÜφτο ΘρÞνο στον κατÜμεστο Ιερü
Μητροπολιτικü Ναü Σωττιοò Χριστοý
Καλýμνου, παρουσßα πλÞθουò λαοý ,
υπουργþν kar βουλευτþν kar προεξτιχε
τηò Δττανεßαò του Επτταφßου του Μητροπολτττκοý Ναοý στο καθορτσμÝνο σημεßο,
απ'üπου ευλüγησε τουò Επτταφßουò τηò
πüλεωò.

Η ανοιξιÜτικη βραδυÜ εßχε üλα αυτÜ τα
χαρακτηρτσττκÜ τηò καλýμνικηò ΜεγÜληò
ΠαρασκευÞò: Ανθοστüλτστοτ λαμπροß
επττÜφτοτ σιτνοδευüμενοτ απü πλÞθοò
ενορττþν, τα εγκþμτα ψαλλüμενα απü τιò
«μυροφüρεò»κüρεò, η ΦιλαρμονκÞ
πατÜντζε χαρμολýπετουò ýμνουò, ενþ or
πρþτοτ διτναμßτεò ακοýγονταν απü τα
βοιτνÜ κα1 το λιμÜνι τηò Καλýμνου,
υπενθυμßζονταò την ΑνÜσταση ποý Þταν
κοντÜ.

Το εσπÝραò τηò ΜεγÜληò ΠÝμπτηò ο
Μητροπολßτηò μαò ετÝλεσε την Ακολουθßα των Παθþν στον ιερü ναü αγßου
ΝικολÜου Kar την ΙερÜ ΑιοκαθÞλωση
ßαò Χþραò, την ΠαρασκευÞ
στον
Π

Το ΜεγÜλο ΣÜββατο πρωß ο Μητροπολßτηò
μαò εχοροστÜτησε στον Εσπερτνü kar
ετÝλεσε την Δεττουργßα του ΜεγÜλου
Βασιλεßου στον Ιερü Ναü Αγ. IωÜνγου
Θεολüγου kar ακοýστηκαγ τα πατροπαρÜδοτα «παλαμÜκτα»στο «τον Κýρτον
υμνεßτε» r<al ο1 χτýποτ τωγ σταστδßωγ στο
ΑγÜστα ο Θεüò kar Ýρρανε κατÜ το Ýθοò
με Üνθη και φýλλα δÜφνηò, σýμβολο
νßκηò, τουò πτστοýò. Και την μεσημβρßα
δε, μετÝβη στο φυλÜκτο τηò Καλολßμνου
kar ετÝλεσε την πρþτη ΑνÜσταση, παρουσßα του ΤαξιÜρχου τηò 80 ΑΔΤΕ ΚΩ , των
βουλευτþν κυρßων Ζωtδη kar ΚασσÜρα ,
του ΔημÜρχου Καλυμνßων, του εκπροσþπου τηò περιφερεßαò κ . ΣταυλÜ, του
ΑντιδημÜρχου ΤÜρπον Σπρινγκò κ .
Αλαχοýζου, των ΕφÝδρων Αξιωματτκþν κ .
ΝομικÜριου και Κουτροýλη κατ μετÝφερε
το χαρμüσιτνο μÞνυμα üτι «Χρτστüò
ΑνÝστη» στρατευμÝνα γτÜτα τηò πατρßδοò
μαò.
Τη 12η μεσημβρινÞ χτýπησαν οι
καμπÜνεò των Ενορτþν τηò Καλýμνου και
στην σι_τνÝχετα or κρüτοτ των διτναμττþν,
κατÝκλυσαγ τουò αιθÝρεò του νηστοý.
Στιò 10 η þρα το εσπÝραò υποδÝχθηκε το
Αγιο Φωò στο λτμÝνα Καλýμνου, το οποßο
μετÝφεραν απü αερολτμÝνα Κþ ο παττι
Ηλßαò ΜουζουρÜτζηò Kar ο κ. Νικüλαοò
ΠιζÜνιαò kar σιτνοδεßα ýμνων kar φτλαρμονικÞò το μετÝφερε στον Μητροπολιτικü
Ναü Καλýμνου, απ'üπου το μεταλαμπÜδευσε στουò ιερεßò Kar τουò εκπροσþπουò
των Ενορτþν του Νηστοý, απευθýνονταò
αναστÜστμο χατρετ τσμü.

Στην σιτνÝχεια μετÝβη στην Χþρα, στον
Καθεδρικü Ναü τηò ΠαναγιÜò üπου
ετÝλεσε την ΑνÜσταση Kar την πασχαλινÞ
Θεßα Λειτουργßα, υπü ττò αψßδεò του
τστορτκοý εκεßνου Ναοý. Την ΚυριακÞ
του ΠÜσχα τÝλεσε τον Εσπερινü τηò
ΑγÜπηò , þρα ενδεκÜτη στον ωò Üνω Ναü
kar ακολοýθησε κατÜ την παλατÜν παρÜ-

δοση η λττÜνευση των Ιερþν Ετκüγων στα

καλντερßμlα τηò Χþραò. Ο αρχιερεýò κατÜ
το Ýθοò ενδýθηκε Üπασαν την στολÞν στο
Πνευματτκü ΚÝντρο του Ιεροý Ναοý.
Η üλη πομπÞ κατ ακολουθßα εßχε τα
χαρακτηρτστ τκÜ τηò πασχαλινÞò ευφροσýνηò κα1 του αναστÜστμου φωτüò, üπωò και
τηò δεσποτικÞò μεγαλοπρÝπεταò. Παρομοßωò το ΕσπÝραò τηò ΚυριακÞò τÝλεσε τον
πανηγυρτκü Εσπερινü στογ ΙΝ ΑναστÜσεωò Σωττιοò Καλýμνου και την πρωßαν
τηò ΔευτÝραò ετÝλεσε τηγ Θεßα Λεττουργßα στον Ιερü Ναü Αγßου Γεωργßου

Καλýμνου.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑßΩΝ
(Ι7 Απρßßου 20Ι1)

Την ΚυριακÞ των Βαß'ων, σε üλεò τιò
Ενορßεò τηò I.Μητροπüλεωò ετελÝσθη
Θ.Δειτουργßα, üπου ευλογÞθηκαν τα βÜßα.
ΜετÜ το πÝραò τηò Θ.Λειτουργßαò μοιρÜσθηκαν βÜγια στουò πτστοýò.
Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ Ι{ΥΜΦΙΟΥ
Το εστιÝραò τηò ΚυριακÞò ο Μητροπολßτηò χοροστÜτησε στην Ακολουθßα του
Νυμφßου, στον I.Μητροπολτττκü Ναü του
Ευαγγελισμοý τηò Θεοτüκου στη ΔÝρο.

ΚατανυκττκÞ η Ακολουθßα του Νυμφßου,
ιδßωò üταν Ýσβησαν τα φþτα του Ναοý kar
Üναβαν μüνο τα κερÜκτα των πτστþν.

ΚατÜ την Ακολουθßα ο Μητροπολßτηò
εχειροθÝτησε ετò πνευματτκüγ τογ apxrμανδρßτη π.Χρτστüδουλο ¹συχο.

Μεταμορφþσεωò Σωττιοò Χρτστοý ΛÝρου.
Το εσπÝραò τηò ΜεγÜληò ΔευτÝραò
(¼ρθροò ΜεγÜληò Τρßτηò) ετÝλεσε τηγ
Ακολουθßα του Νυμφßου, στον Ιερü Ναü
του Αγßου ΝκολÜdυ Λακκßου ΔÝρου.
ΜΕΓΑΔΗ ΤΡΙΤΗ (r9.4.20r1)
Την ΜεγÜλη Τρßτη το πρωß ο Μητροπολßτηò ετÝλεσε τηγ Θεßα Λειτουργßα των
ΠροηγιασμÝνων Δþρων στον Ιερü Ναü
Οσßαò Ε ιρÞνηò ΧρυσοβαλÜντου Δρυμþνοò
ΛÝρου.
Το εσπÝραò τηò ΜεγÜληò Τρßτηò (¼ρθροò
ΜεγÜληò ΤετÜρτηò) ο Μητροπολßτηò
ετελÝσε την Ακολουθßα του Νυμφßου
στον Ιερü Ναü Αγßαò Μαρßνηò ΔÝρου.

ΜΕΓΑΔΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

(20.4.201r)

Το πρωß τηò ΜεγÜληò ΤετÜρτηò ο
Μητροπολßτηò εχοροστÜτησε στην Θεßα
Λειτουργßα των ΠροηγτασμÝνων Δþρων
στην ΙερÜ ΜονÞΑγßων ΑγγÝλων ΛÝρου.
Το εσπÝραò τηò ΜεγÜληò ΤετÜρτηò
ετελÝσθη το Μυσττιτο του I.Ευχελαßου
σε üλουò τουò I.Ναοýò τÞò Μητροπüλεωò.
¼πωò κÜθε χιüνο εντυπωσιακÞ Þταν η
προσÝλευση του κüσμου, μτκρþν kar
μεγÜλων, or oπoior παρηκολοýθησαν το
¶γιο Μυσττττο kar στο τÝλοò εχιÞσθησαν
απü τουò Ιερεßò μαò.

ΜΕΓΑΔΗ ΠΕΜΠΤΗ (2r.4.20r1)

Το πρωß ετελÝσθη ο ¼ρθροò, ο Εσπερινüò
κα1 η Θεßα Δειτουργßα

Με λüγια πνευματτκÜ ο Μητροπολßτηò

Ýδωσε ττò πατρτκÝò συμβουλÝò του, τον

σιτνεχÜρη κατ του ευχÞθηκε καλÞ δýναμη
στο δýσκολο, αλλÜ πολý ουστασττκü kar
πολυστμταντο Ýργο τηò εξομολüγηοηò,
καθþò εßνατ το σημαντικüτερο βητα για
την μετÜνοτα των ανθρþπινων qτχþν που
επαφßοντατ στα χÝρτα του πνευματτκοý
τουò. ΜετÜ το πÝραò τηò I.Ακολουθßαò
του Νυμφßου üλο το εκκλησßασμα χαιρÝτησε Kar συνεχÜρη τον π.Χρτστüδουλο,
ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (r8.4.20rr)
Την ΜεγÜλη ΔευτÝρα το πρωß ο Μητροπολßτηò qqi
την Θεßα Δειτουργßα των
Π
Δþρων στον I.Ναü Θεßαò

του Μεγ.Βασιλεßου. Το εσπÝραò ετελÝσθη η Ακολουθßα των
Αγßων Παθþν του Κυρßου και Θεοý kar
Σωττιοò ημþν Ιησοý Χριστοý.

Παλαιü Ýθιμο αποτελεß στη ΔÝρο, το
μεσημÝρι τηò ΜεγÜληò ΠÝμπτηò, τα
παιδιÜ τηò κÜθε ενορßαò να μαζεýουν τιò
"λαμπρÝò", λουλοýδια τηò εξοχÞò
με
ιδιαßτερη μυρωδιÜ, kar ραßνουν στουò
δρüμουò και τιò ΕκκλησιÝò,
Το βρÜδι τηò ΜεγÜληò ΠÝμπτηò στολßζοντατ or ΕπιτÜφιοι σε üλεò τιò Ενορßεò.
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Ο Μητροπολßτηò ταξßδεψε απü την
ΚÜλυμνο με το πλωτü σκÜφοò του Λιμεναρχεßου ΛÝρου Kar στιò 2 το μεσημÝρι
ετÝλεσε την ΑποκαθÞλωση Kar τον ΕπιτÜφιο ΘρÞνο στην Παναγßα του ΚÜστρου
ΛÝρου.
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Σε üλεò τιò Ενορßεò, βÜσει του προγρÜμματοò τηò ΙερÜò Μητροπüλεωò, την
Μ.ΠαρασκευÞ το πρωß ετελÝσθη η Ακολουθßα των ΜεγÜλων Ωρþν και ο
Εσπερινüò τηò Αποκαθηλþσεωò.

Στιò 2 το μεσημÝρι ετελÝσθη ο ΕπιτÜφιοò
ΘρÞνοò στην Παναγßα του ΚÜστρου
ΛÝρου.

Στιò 4 το απüγευμα πρα\¹ατοποιÞθηκε

η

περιφορÜ των Επτταφßων των Νοσηλειη
τικþν ΙδρυμÜτων και του 588ΤΕ, ενþ στ

θ το βρÜδυ η περτφορÜ των Επτταφßων
üλων των Ενοριþν.
ΕντυπωστακÞ Þταν kar εφÝτο η σιτνÜντηση στην κεντρτκÞ πλατεßα ΠλατÜνου των
τριþν επτταφßων των Ενορτþν τηò Αγßαò
Μαρßνηò, του Ευαγγελισμοý και Σωττιοò

κ.Μιχ.Κüλια και εκεßνοò με τη σετρÜ του
στογ αρχτμ.ΣτÝφανο ΚατÝ,
ΚατÜ την Üφιξη του Αγßου Φωτüò
απενεμÞθησαν ττμÝò αρχηγοý κρÜτουò
απü διμοιρßα στρατßωτþν, την φιλαρμονικÞ του Δητου ΛÝρου, ενþ στην τελετÞ
παρÝστησαν οι ΑρχÝò και πλÞθοò κüσμου.

ΠεμφορÜ Ειτιταφßου Ι.Ναοý Αγßου ΝικολÜου
Λακκßου ΛÝρου

Κατüπτν το ¶γτο Φþò εδüθη στlò ανττπροσωπεßεò των Ενορτþν kar με πομπÞ
μεταφÝρθηκε στον Μητροπολιτκü Ιερü
Ναü του Ευαγγελισμοý, üπου λßγο πρτν
την Ακολουθßα τηò ΑγαστÜσεωò μεταλαμπαδεýτηκε στουò πτστοýò.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ! Και ο γνωστüò
"σετσlτüò" διαδÝχθηκε την ΑνÜσταση σε
üλεò τηò Ενορßεò.

Χριστοý,

ΜΕΓΑΔο ΣΑΒΒΑΤο

(23.4.2011)

Το πρωß του Μ.ΣαββÜτου ετελÝσθη
ο ΜÝγαò Εσπερινüò Kar η Θ.Δειτουργßα
του Μεγ.Βαστλεßου.
Στιò 5 το απüγευμα τελÝσθηκε η Ακολουθßα τηò ΑναστÜσεωò στο Κ.Θ.ΔÝρου, σττò
8 το βρÜδι στο 588ΤΕ Kar σττò 11 το βρÜδι
σε üλεò τιò Ενορßεò τηò I.Μητροπüλεωò.
Στιò 10:30 το βρÜδυ αφßχθη το ΑΙΙΟ ΦΩΣ
στο λτμÜντ τηò Αγßαò Μαρßναò.

,(βιtζΤΘtζ ηΝθηΤΗ
Τι Üνοιξη εßνατ αυτÞ δεν μοτÜζετ
με ττò Üλλεò
Tr πρωτνü ξημÝρωσε χτυποýν
οι καρδτÝò καμπÜνεò!
Σεßετατ ολüκληρη η οικουμÝνη
Με πολýχιωμεò φωτοχιτσßεò
üλη εßναι λουσμÝνη.

Το ¶γ

μετεφεραγ σΚαφη τΟυ

Δεριακοý Ομßλου Σκαφþν,

το παρÝδωσαγ στον ΔÞμαρχο

Με μιÜò üλα τα λουλοýδια αγθßσαν
Κρßνοι,πασχαλτÝò τα μýρα τουò σκορπßσαν
Σπαθßζοιτν τον αÝρα γλυκüλαλα πουλτÜ
Τραγοýδι, τττßβτσμα,
Þρθε η πρþτη πασχαλιÜ!

Φτεροýγεò ξεδιπλþθηκαν
σε κÜμπουò κορφοβοýνια
ΗλιοσταλτÝò,δροσιÜ, ιαχÝò,
χßιÜδεò αγγελοýδια!
Πýλεò Üδου ξεμανταλþθηκαν
ΑμÝτρητεò ψυχÝò ελευθερþθηκαν!
Χριστüò ΑνÝστη! Ο θÜνατοò νεκρþθη
¶νοιξε δρüμοò ουρανοý, ο Üδηò εκενþθη
Ο θÜνατοò τον ζωοδüτη πþò
να Τον κρατÞσετ
ΔτÜ του θανÜτου Του, πÜνω
του θα πατÞσετ.
Οι φýλακεò τον ΤÜφο Του μÜταια
φυλÜνε ΟυρÜνιεò διτνÜμετò τον
λßθο του μντμτατοò κυλÜνε
ΑνÝστη ο Κýριοò! Δεν εßνατ πτÜ
στο μνÞμα
ΠαιÜνεò αναστÜσιμοτ, Üνθιò λεμονιÜ
και κλÞμα.
ΑνÜσταση Χρτστοý, δικιÜ μαò
ανÜσταση προαναγγÝλετ
Αποτεφρþθηκε ο θÜνατοò, τþρα
πτα μην σε μÝλλει,
Υμνεßστε . δοξολογεßστε
τον Κýριο Χρτσττανοß,
Ενþστε τα χÝρια δþστε
τηò αγÜπηò το φιλß.
ΜΜΜ.

'λτßα,ΗΨΗ"
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Ο σημερινüò Üνθρωποò
δεν Ýχει καμιÜ σχÝση
με το υπερφυστκü. Δεν
πτστεýετ πωò υπÜρχει
τßποτα πÝρα απü τα
φυστκÜ φατνüμενα,
και πολý περτσσüτερο
δεν πτστεýετ πωò μπορεß να yiveι τßποτα Ýξω
απü τουò φυστκοýò
νüμουò. ¼χι μοναχÜ
ο Üθρησκοò Üνθρωποò, μα kr αυτüò που λÝγει πωò εßναι Χρτστιανüò, kr αυτüò δεν πτστεýει στα υπερφυσ1κÜ. Ο Χρτσττανισμüò Ýχει γßνει για πολλοýò
Ýνα σýστημα λογικü kar ηθτκü, þστε να μην
Ýρχεται σε αντßθεση με τη λογικÞ τουò. Ενþ
η βÜση τηò θρησκεßαò αυτÞò εßναι το
υπερφυσlκü, or σημερινüß Χριστιανοß
κρατÞσανε απ' αυτÞ ü,ττ δεν χρειÜζεται την
πßστη yra γα το παραδεχθοýνε, kr ü,ττ εßνατ
αποκαλυπτικü το πετÜνε Þ το παραστωποýνε.
Α-λλÜ, αληθινüò Χριστιανüò δεγ εßγατ κανÝναò αγ δεν εξοτκετωθεß με το θαυμαστü kar
το υπερφυσικü. «Δετ υπÝρ την επιστÞμην
δραμεßν», üπωò λÝγει ο Πλωτßνοò. ΑλλÜ
αυτü, yra τουζ «}9γlχοýò» 61γ9ο«lπουò, εßγατ
τρÝλλα. ΚατÜ την ελληνικÞ φßοσοφßα
θÜτανε ανüητοò ο Üνθρωποò που θα περιφρονοýσε τη λογικÞ, Ο Δανüò φßüσοφοò
Κßρκεγκαρντ λÝγει: «Το να πτστεýετ κανÝναò εναντßον τηò λογικÞò eivar μαρτýρτο».
Η δßψα τηò γνþσηò βασανßζει τον Üνθρωπο,
Γτα üποτογ, βε τÞ χÜρη του Θεοý,
λυτρþθηκε απ' αυτÞ τη δßψα, το να πτστεýετ
κÜποτα πρÜγματα που δεγ τα παραδÝχεται το
λογικü του, üχτ μοναχÜ δεγ εiyar μαρτýρτο,
α_λλÜ λýτρωση απü μτα τυραγνικÞ δýναμη.
Πτστεýετ πωò ο Θεüò eivaι αυτüò η πηγÞ
üλων των φυστκþν νüμων, κι üχι σκλÜβοò
τουò. Ο αληΘινüò Χριστιανüò γßνεται θεüò
κατÜ χÜριν kar παßρνει την ελευθερßα
τÝκγωγ του Θεοý, και γτ' αυτü kr εκεßνοò
την πßστη ξεσκλαβþνετατ απü τουò

κοýò νüμουò. Χρτσττανüò δεν μπορεß να
εßναι Ýναò Üνθρωποò που πτστεýετ σ' Ýναγ
θεü σκλαβωμÝνον απü την ανÜγκη, üπωò
πτστεýανε οι αρχαßοτ. ΑυτÞ εßνατ ψεýττκη
πßστη σ' Ýγαν θεü ψεýτκο. Αν Üκοιτγε ο .
ΑρτστοτÝληò τα λüγτα που εßπε ο απüστολοò
Παýλοò στον ¶ρετο ΠÜγο, θα τογ Ýλεγε
ανüητο, αφοý μιλοýσε yra κÜποτα πρÜγματα
αδýνατα, υπερφυστκÜ: «Προαßρθσιò μεν γαρ
ουκ Ýσττγ των αδι_τνÜτων, και ει ττò φαßη
προατρεßσθατ, δοκοßη αν ηλßθιοò εßγατ», Γτ'
αυτü ο Παýλοò Ýλεγε πωò η πßστη των
Χρτσττανþν Þτανε «μωρßα» yra τουò
¸λληνεò, που πτστεýανε μονÜχα στη
λογικÞ, στη γνþση. Kar πωò or Χρτσττανοß
Ýχοιτνε οδηγü την πßστη, kr üχτ το μυαλü:
«δra πßστεωò γαρ περτπατοýμεν, ου δra
εßδουò» (Β' Κορ. Ε'6). ΑυτÜ πρÝπετ να τÜχη
κανÝναò στο γου του, üποτε διαβÜζει θρησκευττκÜ πρÜγματα. Kar πολý περτσσüτερο
σαν διαβÜζετ yra τα φοβερÜ μυστττια τηò
ΕνανθρωπÞσsωò του Κυρßου, την ΑναστÜσεþò του κα1 τηò ΑναλÞψεωò.
ΑληΘινÜ, δακρýζοιτνε τα μÜττα του Χρτσττανοý, σαν φÝρνετ στο γου του τα τελευταßα
λüγια που εßπε ο Χριστüò στουò μαθητÝò
του, κ,αι το πωò ανÝβηκε στον ουρανü kar
χÜθηκε απü τα μÜττα τουò. Απομεßνανε με τη
στερεÞ ελπßδα πωò θα τον ξαναδοýνε την
ημÝρα τηò Κρßσεωò εγ δüξη. Kar μ'αυτÞ την
ελπßδα τον περιμÝνουνε μυριÜδεò ψυχÝò: «or
πτστοß εν αγÜπη προσμÝνουστν αυτüγ».
Απü τουò τÝσσερτò ΕυαγγελτστÝò, μονÜχα or
τρειò γρÜφοιινs yra την ΑνÜληψη. Ο ΙωÜννηò, που συνηθßζει να γρÜφετ μοναχÜ üσα
δεν γρÜψανε or Üλλοτ, δεν λÝγει τßποτα yra
την ΑνÜ_ληιμη,
Ο Ματθαßοò γρÜφει: «Or δε Ýνδεκα μαθηταß
επορεýθησαν ετò τηγ Γαλτλαßαν, ετò το üροò
ου ετÜξατο αυτοßò ο Ιησοýò. Και τδüντεò
αυτüν, προσεκýνησαν αυτþ, or δε εδßστασαν.
Κατ προσελθþν ο Ιησοýò ελÜλησεν αυτοßò
λÝγων, Εδüθη μοτ πÜσα εξουσßα εν ουρανþ
kar επß 1ηò. ΠορευθÝντεò μαθητεýσατε
πÜντα τα Ýθνη, βαπτßζοντεò

αυτοýò

εlò το

του Υτοý kar του
Αγßου Πνεýματοò, δτδÜσκοντεò αυτοýò
τηρεßν πÜγτα üσα ενετετλÜμην υμßν. Kar
ιδοý
' ιτμþν ετμι πÜσαò ταò ημÝραò
ελεßαò του ατþνοò. ΑμÞν»,
εωò
üνομα του Πατρüò
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Ο Χριστüò μετÜ την ΑνÜσταση φανερωνüτανε κÜθε μÝρα στουò μαθητÝò του. Σχεδüν
εζοýσε ολοÝνα μαζß τουò, σαν να μην εßχε
σταυρωθεß. Τη μÝρα που αναστÞθηκε,
φανερþθηκε πρþτα στη ΜαγδαληνÞ, ýστερα
στουò δýο μαθητÝò του, στον ΔουκÜ και τογ

Κλεüπα, που πηγαßνανε στουò Εμμαοýò, kar
πÜλτ, την ßδια μÝρα προò το βρÜδυ, την þρα
που γυρßσανε πßσω στην ΙερουσαλÞμ οτ δυο
μαθητÝò και λÝγανε στουò Üλλουò πωò
εßδαγε τον Χρτστü, την ßδτα þρα φανερþθηκε
πÜλι ο Κýριοò μεταξý τουò Kar τουò ευλüγησ_ε. Σττò ΠρÜξειò των Αποστüλων γρÜφετ ο
ΕυαγγελιστÞò ΛουκÜò πωò επß σαρÜντα
μÝρεò φανερωνüτανε ο Κýριοò στουò αγαπημÝνουò μαθητÝò του και τουò μιλοýσε yra τη
βαστλεßα του Θεοý. Kar πωò τουò παρÜγγετλε να μη φýγοι-τνε απü τα Ιεροσüλυμα, Και
τüσο εßχανε σιτνηθßσετ or μακÜρτοτ απüστολοτ να τον βλÝποιτνε, που τον ρωτοýσανε
λÝγοντÜò του «Κýρτε, μÞπωò τþρα θα
αποκαταστÞσειò το βασßλετο του ΙσραÞλ;».
Κι εκεßνοò τουò εßπε: «Δεν εßγατ δικÞ σαò
δουλειÜ να γνωρßζετε χρüνουò Þ καιροýò
που ο ΠατÝραò μου Ýχετ στη δτκÞ του
εξουσßα, α-λλÜ θα λÜβετε δýναμη σαν Ýλθει
επÜνω σαò το ¶γτον Πνεýμα. Και τüτε θα
γßνετε μÜρτυρÝò μου στην ΙερουσαλÞμ kar
σ' üλη την Ιουδαßα

τζατ στη ΣαμÜρετα,

καl ωò

την Üκρη τηò γηò». Και σαγ εßπε αυτÜ τα
λüγτα, εκεß που τον βλÝπανε, σηκþθηκε
ψrηλÜ απü τη γη kr Ýνα σιτwεφο τον ιτÞ_ρε
ιßαι τον Ýκρυψε απü τα μÜττα τουò. Kr εκεß
που τον κοττÜζανε που ανÝβατνε στον
ουρανü, παρουστασθÞκανε μπροστÜ τουò δυο
Üνδρεò ντυμÝνοτ με λευκÜ φορÝματα, kar
τουò εßπανε: «Αυτüò ο Ιησοýò που αρπÜχθηκε απü κογτÜ σαò στογ ουρανü, θα Ýρθει
πÜλι Ýτστ που τον εßδατε ν' ανεβαßνετ στον
ουρανü». Τüτε γυρßσανε πßσω στην Ιερουσαλητ απü το βοιτνü το λεγüμενο «του Ελαιþνοò», που βρßσκετατ κογτÜ στην ΙερουσαλÞμ,
σε üση απüσταση περπατÜνε or Ιουδαßοτ το
ΣÜββατο».
Ο Παýλοò γρÜφει πωò, αφοý φανερþθηκε ο
Χριστüò στουò Ýνδεκα αποστüλουò τη μÝρα
τηò ΑναστÜσεωò (λÝγει «δþδεκα» αντß yra
Ýνδεκα. ºσωò να φανερþθηκε μετÜ την
εκλογÞ του Ματθßα), ýστερα φανερþθηκε
μτα μονÜχα φορÜ σε πεντακüστουò αδελφοýò

(πιστοýò). ΜÜλτστα γρÜφει πωò or
περτσσüτεροι απ' αυτοýò ζοýσανε τον κατρü
που τα Ýγραφε, Kar πωò κÜποτοτ απ' αυτοýò
εßχανε αποθÜνετ: «εξ ωγ οι πλεßουò μÝνουστν
Ýωò Üρτι τινÝò δε kar εκοτμÞθησαν». «'Επεττα, λÝγετ, φανερþθηκε trτον ΙÜκωβο κι
ýστερα σ' üλουò τουò αποστüλουò. Και
τελευταßα απ' üλουò, σαν γα rμroιrva το
Ýκτρωμα (το κακογεwημÝνο πατδß του),
φανερþθηκε κα1 σε βÝγα». ¿στε, επß σαρÜντα μÝρεò φανερωνüτανε ο Κýρτοò στουò
αγαπημÝνουò του, κατ σιτχ.νÜ δυο kar τρετò
φορÝò την ßδτα μÝρα, yra γα μη χÜσοι_τνε την
ελπßδα τουò. Ο ΔουκÜò αρχßζει τιò ΠρÜξειò
των Αποστüλων με τα λüγτα τοýτα: «Τογ μεν
πρþτον λüγον εποτησÜμην περß'πÜντων,
Θεüφßε ων τιξατο ο Ιησοýò ποτεßγ τε και
δτδÜσκετν, Üχρ, ηò ημÝραò εντετλÜμενοò τοτò
αποστüλοιò δια Πνεýματοò Αγßου ουò
εξελÝξατο ανελÞφθη». ΑλλÜ και στο ΕυαγγÝλτü του γρÜφει πωò ο Χριστüò φανερþθηκε
στουò μαθητÝò του και εßπε γα ψηλαφÞσοιτνε τα χÝρτα του κα1 τα πüδια του yra να
μη νομßσοι,τνε πωò eivar φÜνταqμα, Kr επειδÞ
Ýβλεπε πωò or απüστολοτ απü τη χαρÜ τουò
τα εßχανε χαμÝνα, QÞτησε kr Ýφαγε Ýνα
κομμÜττ ψÜρι ιιημÝνο και λßγη κερÞθρα. Kar
πωò σαγ ησυχασε η καρδιÜ τουò εßπε:
«Εßδατe πωò γινÞκανε αυτÜ που σαò Ýλεγα
τüτε που ητοιτνα μαζß σαò (πρτν να σταυρωθþ), Kar πωò πρÝπει να γßνοιτνε 6σα εßγαι
γραμμÝνα yra μÝνα στο νüμο του ΜωυσÝωò
rζar στουò προφÞτεò Kar στουò ψòΔμοýò;»
Τüτε Üνοιξε το νου τουò yra να καταλÜβοιτνε
τα λüγια τηò ΓραφÞò. Kar τουò εßπε πωò
αυτÜ Þτανε γραμμÝνα kr αυτÜ Ýπρεπε να
πÜθει ο Χριστüò, και να αναστηθεß απü τουò
νεκροýò την τρßτη μÝρα, kar να κηρυχθεß
στ' üνομÜ του μετÜνοια και Üφεσιò αμαρτιþν
σε üλα τα Ýθνη, αρχßζονταò απü την ΙερουσαλÞμ, kar πωò εσεßò θα εßσαστε μÜρτυρεò yr'
αυτÜ. «Kar θα σαò στεßλει ο ΠατÝραò μου το
¶γτον Πνεýμα που σαò υποσχÝθηκα. Μα
εσεßò καθßσ8τε στην Ιερουσαλτμτ ωò που να
ντυθεßτε δýναμη απü πÜνω».
«Τουζ Ýβγαλε λοτπüν (γρÜφει ο Üγτοò
ΔουκÜò) Ýξω απü τα Ιεροσüλυμα Ýωò τη
Βηθανßα, κατ σÞκωσε τα χÝρτα του Kar τουò
ευλüγησε. Κι εκεß που τουò ευλογοýσε,
αρπÜχθηκε απü κογτÜ τουò τζτ ανÝβατνε στον

ουρανü, Kr εκεßνοτ τον προσκιτνÞσανε kar
γυρßσανε στην Ιερουσα_λτμτ με χαρÜ μεγÜλη,
kar καθüντανε ολοÝνα στην εκκληστÜ
δοξολογþνταò Kr ευχαρτστþνταò τον Θεü».
Εßχαν χαρÜ μεγÜλη, τüσο μεγÜλη, που
σκÝπαζε τη λýττη τουò yra τον προσωρτνü
χωρισμü απü τον πολυαγαιτημÝνο τουò τον
Κýριο.
Ο ΕυαγγελιστÞò ΜÜρκοò γρÜφει kr εκεßνοò
üσα γρÜφοι_τνε Kr οι Üλλοι δυο ευαγγελτστÝò:
« ¾στερον ανακετμÝνοτò αυτοßò τοτò Ýωδεκα
εφανερþθη kar ωνεßδτσε την απτστßα αυτþγ
kar σκληροκαρδßαν, üττ τοτò θεασαμÝνοτò
αυτüγ ετrτηγερμÝνον ουκ επßστευσαγ». Δεν
πτστÝψανε οýτε στη ΜαγδαληνÞ οýτε στουò
δυο που πηγαßνανε στουò Εμμαοýò.
Κατüπι τουò εßπε να κτιýξοιτνε το ΕυαγγÝλτο σ' üλη την οτκουμÝνη: «Ο πτστεýσαò rζar
βαπτισθεßò σωθÞσετατ, ο δε απτστÞσαò
κατακρτθÞσεται». Kar πωò üσοτ πτστÝψοττνε
θα κÜνοιτνε θαýματα, στ' üνομÜ Του θα
βγÜλοι-τνε δατμüντα, θα μιλÞσοιτνε με κατνοýριεò γλþσσεò, φßδια θα πτÜγοιτνε kar δε θα
παθαßνοιτνε, κι αγ πιοýνg φαρμÜκι δεν θα
τουò βλÜψετ, απÜνω στουò Üρρωστουò θα
βÜλοιτνε τα χÝρτα τουò rζar θα γßνοιτνε καλÜ.
«ο μeν oι-rv Κýριοò, μeτÜ το λαλÞσατ αυτοßò,
ανελÞφθη ετò τον ουρανüν kar εκÜθτσεγ εκ
δεξιþν του Θεοý. Εκεßγοι δε εξελθüντεò
εκτρυξαν πανταχοý, του Κυρßου σιτνεργοýντοò Kar τον λüγον βεβαιοýντοò δτα των
επακολουθοýντων σημεßων. ΑμÞν» .
Εßδεò, αγαττητÝ αναγνþστη, ττ λÝγετ ο
Κýριοò; «ο πτστεýσαò Kar βαπτισθεßò
σωθÞσετατ, ο δε απτστÞσαò κατακρτθÞσετατ».

Μην λεò, λοτπüν, δεν μπορþ να πτστÝψω.
Ο Χριστüò καταδικÜζει ορθÜ- κοφτÜ την
απτστßα: «ο δε απτστÞσαò κατακρτθÞσετατ».
Ταπετνþσου, αγÜττησε τον Χριστü, παρακÜλεσÝ τον, kar θα σου δωρÞσετ την πßστη. ¼πωò
η απτστßα βγαßνει απü την υπερηφÜνετα,
Ýτστ kr η πßστη Ýρχεται απü την ταπεßνωση.
«ΑγελΘ'ν ετò ουρανοýò üθεν κατÞλθεò, μη
εÜσηò ημÜò ορφανοýò, Κýρτε, ΕλθÝτω σου το
Πνεýμα, φÝρον ειρÞνην τω κüσμω. Δεßξον
τοιò υιοßò των ανθρþπων Ýργα δι_τνÜμεþò
σου, Κýρτε φτλÜνθρωπε».
Απü το βιβλßο "ΑνÝστη Χρτστüò"
η δοκτμασßα του Λογτκοý-Φþτη Κüντογ
Εκδüσειò Αρμüò
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Το Ισιδþρετο Γηροκομετο ευχαρτστεß τουò κÜτωθι συμπατρτþτεò μαò or οποßοτ
εßτε με την προσφορÜ χιηματτκοý ποσοý , εßτε με την προσφορÜ αγαθþν
σιτνÝβαλλαν στουò σκοποýò του Ιδρýματοò.
ΞÝγου Νßκη , ΔταμαντÜρα ΑρετÞ , Γκαργκτοýλου Καλ.,Κορþνη ΒÜσω, Γρýλλη
Ιστδ., ΚαρπαθÜκηò Απ., ΜυλωνÜ Ark., Αγουρου Ευαγ., ΑρÜπη Erp., Κοκκþνηò
Γεþρ., Καρακþστα Αγγ. , Γρýλλη Μαρ. , Ταχλταμποýρη Αγγ., Παραδεßση Μορ.,
Ταχλιαμποýρη-ΑρÜπη Erp., ΜαραβÝλια Ντ. , ΒαγγÝληò ΘωμÜò, Λßνδου Εrρ. ,
ΝταλαρÞò Ελ. , Σιφοιτνιοý Αγγερþ, Πυροβολικüò Στ., Κωττακηò Τrμ. ,
Σιφοιτνιüò Κων/νοò, Χ'Κων/νου Γταν. , ΔρÜκου Στ. , Κυπραßοò Γιαν. , ΝτκολÜου
Αντ., Ρεπαπηò Γταν., ΤστκνÜκηò Μιχ., ΦωκÜ-ΚαστÞ Καλ. , Φιλτππßδηò Στ. ,
ΧρτστοδουλÜκη Αρ. , Ντκηφüροò Αν., ΚουμπÜρου Κατ., Χλωρüò Γεωγ.,
ΚαρπαθÜκηò Μ.

Για ΤρÜπεζα ΑγÜπηò: Μαρßα ΚÜwη 30, ΕλÝνη Γονιοý 150, Δημ. ΚαλλικÜτζαροò
350, ¶wα ΜÜγκου 100, Μανþληò Μπßλληò 150, ΠολυξÝνη ΚαλαιτζÞ 20, ΜικÝò
ΚουλλιÜò 200, Ανþνυμη 50, ΘÝμη Κοιτντοýρη 20, Ευαγγελßα ΚουκουβÜ 50,
ΕλÝνη Γογιοý 150, Βοýλα ΠλÜτση 100, ΙΝ Αγßου ΧαραλÜμπουò 100, Καλλιüπη
ΒλÜμου 15, ΜÜμα Κυπραßου 100, ΜαθητÝò Β3
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του 3ου Γυμνασßου Χþραò 132, 3ο ΓυμνÜσιο
Χþραò 74, ΟμÜδα Γυναικþγ Χþραò 100,
Ξανθßππη ΑτσÜ 50, ΕλÝνη ΕγγλÝζου 50, ΕλÝνη
τσουλφÜ Γιαμαßου 50, Σýλλογοò διδασκüντωγ
και μαθητþν Εσπερινοý Γυμνασßου 85, Μαρßα
ΚασσÜρα 150, Λυκßα ΓεωργÜκη 100, Τζßνα
Ζαχαρßου 100, Γ. Αυγουσττνοò 100, Καλλιüπη
Κυπραßου 50, Μαρßα ΚÜwη 30, Αναστασßα
ΑτσÜ 50, Ανþνυμοò 50.

Για Φιλüπτωχο: Κωνσταντßνοò ΓκτνÞò 500,
Αγνα Πετρßδου 100, ΣκÝυοò ΠατÝλληò 300 ειò
μνÞμηγ ΕλÝνηò Καθοποýλη, Νικüλαοò
ΓÜργαληò 150, Γεþργιοò Ζαχαρßου 150, Εμμ.
Σμαλιüò 100, Κλεονßκη Σαμßου 50.

Απü Ιεροπραξßεò Μητροπολßτου: 500.
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ΜÝ τÞν βοÞθεια τοý ΘεοlιτÞν
Ýπιστασßα τοý μητροπολßτου μαò
καß τÞν συγκινητικη προσφορÜ τþν
Ýθελοντριþν γυναικþν καß
τþν δωρητþγ συνεχßζεται
γιÜ τÝταρτη χρονιÜ τü Ýργο

τÞò ΤρÜπεζαò ¶γÜ,πηò, μÝσα Üπü
τü üποßο σιτßζονται καθημερινÜ
περισσüτεροι Üπü ιΖο Üδελφοß μαò
ποý Ýχουν ÜνÜγκη
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ΘερμÞ παρÜκληση νÜ Ýνημερþνεται
Þ Μητρüπολη γιÜ την τυχüν
κατÜθεση στüν Λογαριασμü
γιÜ την σχετικÞ Üπüδειξη.

