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παρÜ τη δüξα Kar το μεγαλειο που Üφησαν
πßσω οι κατατρεγμÝνοτ 'Ελληνεò.
Το εσπÝραò του ΣαββÜτου προ τηò
Κυριακηò του Παραλýτου τελÝστηκε
Πατρ ιαρχικüò, Πανηγυρ ικüò Εσπερ ινüò
στη Σινασσü στον Ιερü Ναü Αγßων
Κωνσταγτßγου και ΕλÝνÞζ, üπου ο
Παναγιþτατοò στηγ ομιλßα του
αναφÝρθηκε στην χορεßα τωγ αγτοτÜτωγ
ΑρχιερÝων, ΙερομονÜχων και ΙερÝων, οι
oπoror μÝχρι το 1θ23 ετχαγ αναμμÝνο το
καντÞλι τηò Πßστεωò, το δε ποßημα τηò
ηθοποτου ΗλιÜναò, ΜτκρασιÜτισσαò απü
yrayιÜ, συνεκßνησαν βαθýτατα το
εκκλησßαqμα.

Βαρθολομαßου, θα μεßνει εσαεß στη μνÞμη
üλων των προσκιτνητωγ ωò μνημüσυγον
arþyrov τωγ εκετσε κεκοιμημÝνων
αδελφþν μαò.
Ο Μητροπολßτηò μαò, στο Καò Αντßφυλλο, με τουò εκδρομειò
επισκÝφτηκs τον τστορικü Ναü τηò
Παναγßαò Αντιφýλλου, ο οποτοò Ýχει
μετατραπετ σε τζαμß, kar αντÞλλαξε
χατρεττσμü μ, τον σοφολογιþτατο Χüτζα
τηò περlοχηò.Επßοηò,
ο Μητροπολßτηò μαò
μετÜ τωγ π. Προχüρου Kar π. Σεραφεßμ
και του κ. ΜÜγγου Kar τηò καò Νßκηò

Η ΠατριαρχικÞ Θεßα Λεττουργßα στην
Αραβισσü, στον Ιερü Ναü του Αγßου
Δημη.ρßου Μυλοκοπηò, με τηγ οσιακÞ
παρουσßα του αρχιθýτου τηò κατÜ
ανατολÜò του Χρτστου Εκκλησßαò,
ΠαναγτωτÜτου kar Οτκουμενlκου
ΠατριÜρχου Κωνσταγτ 1νουπüλεωò κ.κ.
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παρÝστη στην δεξßωση του ΔημÜρχου τηò
Στγασσου που παρÝθεσε προò τιμÞν τηò
Αυτου ΘειοτÜτηò Παναγτüτητοò του
Οτκουμεγlκου ΠατριÜρχου Kar τηò
συνοδεßαò Αυτου.
Οι συμμετÝχοντεò στην ιερÜ αυτÞ
αποδημßα εκφρÜζουν απεßρουò
ευχαρlστßαò στο πρακτορετο του κ.
ΜÜγγου, το οποιο διοργÜνωσε Üριστα αυτÞ
την θρησκευτlκÞ εκδρομÞ, kar στηγ καλÞ
και πÜντα sυγεγη ξεναγü κα ΦωτεινÞ, η
οποßα με τιò αρχαιολογικÝò μτþσειò τηò
Ýφερε στη μνÞμη μαò τη ζωÞ Kar τηγ
πορεßα εκεßνων που αξιþθηκαν να ζÞσουν
στα Üγτα αυτÜ χþματα εßτε κατÜ τουò
Ελληνιστικοýò χρüνουò εßτε κατÜ τουò
Πρωτοχρτστ ταντκοýζ, Βυζαντ ινοýò και
νεοτÝρουò χιüνουò κα1 που Üφησαν
ανεξßτηλη την Ελληνοθρησκευτ ικÞ
Ορθüδοξη σφραγßδα τουò. Αò εßναι η
μνÞμη τουò ατωνßα.

ΑγΙα

Κυριακ

(? Ιουλßου)

'Ηταγ κüρη του ΔωροθÝου Kar τηò
Ευσεβßαò. Αυτοß Þταν Üτεκνοτ kar
παρακαλοýσαγ το Θεü να τουò δþσει παιδß.
ΠρÜγματι, ο Θεüò ευδüκησε, κα1 το
χρτστταγικü αυτü ζευγÜρι, απÝκτησε παιδß.
ΓεwÞθηκε Þμερα ΚυριακÞ, γ1' αυτü kar
τηò Ýδωσαγ το üνομα ΚυριακÞ. ΚατÜ το
διωγμü του Δτοκλητιανοý, or γονεßò τηò
συνελÞφθησαν kar μετÜ απü ανÜκρlστι
βασανßστηκαγ κα1 αποκεφαλßστηκαν απü
το δοýκα Ιοýστο. Η δε ΚυριακÞ
παραπÝμφθηκε στον Καßσαρα Μαξιμιανü,
kar απü εκεß στογ Üρχοντα Βιθυνßαò

Ιλαριανü, ο üποιοò τηò υπενθýμτσε üττ η
ομορφιÜ τηò εßνατ yra απολαýσειò kar üχτ
για βασανιστττια. Τüτε η παρθÝνοò κüρη
του απÜγτησs: "Οýτε στη νεüτητα μου,
οýτε στην ομορφιÜ μου δßνω την
παραμικρÞ προσοχÞ. Kar τα λαμπρüτερα
απü τα επßγεια πρÜγματα εßγατ προσωρτνÜ,
üπωò τα Üνθη και κοýψτο, üπωò or σκιÝò.
ΣÞμερα, Ýπαρχε, εßμαι üμορφη, αýριο μια
Üοχημη γρlÜ.
Να κÜγω, λοιπüν, κÝντρο τηò ζωÞò μου τηγ
ομορφιÜ μου; Την αξßα τηò, üμωζ, τÞ
γνþρισα στιò ρυτßδεò, που την περιμÝνουν
Kar στον τÜφο που την καλεß. Νüμισεò,
λοιπüν, üτι θα κÜγω την τερατþδη
ανοησßα, να χÜσω τηγ αιþνια λαμπρüτητα
yra γα μεßνω λßγο περτσσüτερο στη γη;
Γτ' αυτü στο ξαναλÝω, Ýπαρχε: εßμαι και
θα εßμαι στη ζωÞ κα1 στο θÜνατο
χρτσττανÞ". ΕξοργισμÝνοò ο Ιλαριανüò,
σκληρÜ τη βασÜνlσε κα1 διÝταξε γα τηγ
αποκεφαλßσουγ. ¶λλα πprv πÝσει η σπÜθη,
προσευχüμενη παρÝδωσε το m.εýμα ψ
τηò στογ Κýριο.
* ι"

του Ιουλßττα (15 Ιουλßου)
¹ ÝλληνικÞ νεολαßα σÞμερα μπορεß νÜ

Ýχει διÜφορα τρωτÜ. ΝÜ φοβÜτατ τüν πολý
μüχθο, νÜ Üδιαφορεß γιÜ οýσιασττκÜ
θÝματα, νÜ Üπορρßπτει δßχωò Ýρευνα
σοβαρÜ νοÞματα, νÜ παρασýρεται εýκολα
Üπδ Ýπιπüλαιεò ßδÝεò. ¶πü τÞν Üλλη üμωò
δτατηρεß μεγÜλη δßψα γιÜ τÞν ÜλÞθεια,
μßα ÜναζÞ"ηση γιÜ τÞ γνησιüτÞτ0, Ýχει
καλÝò εýαισθησßεò, Ýναγ þραßο
αýθορμηττσμü, εýφυßα, òιýταπÜρνηση καß
ÜνθρωπιÜ."Εχετ μßα Ýπιφýλαξη γιÜ τÞν
Ýκκλησßα, ποý τÞ συνδυÜζει μÝ λÜθη
Ýκπροσþπων τηò... Τüγ πατρτωτισμü σÜν
νÜ τüγ φοβÜται ýστερα Üπü τα
Üντ ιρατστστ τκÜ κηρýγματα κÜποτων
μοντÝρνων ÜπÜτριδων. Εßρωνεý8τατ τοýò
πολτττκοýò ποý Ýδωσαν ÜρκετÜ
Η Αγßα Ιουλßτα, Ýζησε κατÜ την εποχÞ
του αυτοκρÜτορα Δτοκλητιανοý.
Καταγüταγ απü το Ικüγτο τηò ΜικρÜò
Ασßαò. ΕπειδÞ üμrò τüτε κυριαρχοýσε ο
διωγμüò κατÜ τωγ χρτσττανþν, πÞρε το yro
τηò τον ΚÞρυκο και πÞγε στην Σελεýκεια
Kar στην σιτνÝχεια στην Ταρσü. ΑλλÜ και
εκεß συνÜντησε τη\τ ßδια κατÜσταση. Στην
Ταρσü συνελÞφθη απü τον ηγεμüνα ,τον
ΑλÝξανδΡο, ο οποßοò την υπÝβαλε σε
φρικτÜ βασαντσττιια μπροστÜ στο παιδß
τηò. Στην συνÝχετα προσπÜθησε να φÝρει
με το μÝροò του τον μικρü. το πατδÜκι
üμrò δεν δεχüταν κατ μÜλιστα αφοý
επικαλÝστηκε το üνομα του Χρτστοý,
Ýδωσε μßα δυνατÞ κλωτσιÜ στην κοτλιÜ
του ηγεμüνα. Αυτüò εξοργßστηκε τüσο ποý
το πÝταξε απü τα σκαλιÜ σπÜζονταò το
κρανßο του μτττροý KryluKou. Μ' αυτüν
τον τρüπο Ýλαβε το στεφÜντ του
μαρτυρßου ο μικρüò Κτιυκοò.
Η δε μητÝρα του μsτÜ απü λßγο, αφοý
υπεβλÞθη σε πολλÜ και φρτκτÜ
α, παρÝδωσε το πνεýμα τηò
στογ Χριστü.

ÝπιχειρÞματα Üναξιüτηταò καß
'
φαυλüτηταò, Üλλα δυστυχþò καß τÞν
πολτττκÞ. ΔÝν τÞν ÝμπνÝετ τü ßερü
παρελθüγ καß τÞ φοβßζετ ÜρκετÜ τü
μÝλλον. ΣÝ πολλα εßναι δτκαιολογημÝνη Þ
στÜση τþν πατδτþν μαò, Üφοý γνþρισαν
τÞν ýποκρισßα τþν μεγÜλωγ ποý δÝν
τηροýσαν αýτÜ ποý φþναζαν.ΔÝν μÝ
δυσκολεýουν τÜ üποτα ÝρωτÞματα τþν
νÝων, ÜλλÜ Þ Üπü Üδιαφορßα σιωπÞ τουò.
ΘÜ μποροýσα νÜ βοηθÞοr, να συγδρÜμω
στÞν Ýρειτνα, στüν Ýλεγχο, στÞν
ÜποκÜλυψη, στÞ διαφþτιση. ¼
προβληματισμüò δÝν εßναι κακüò, Þ
Üγωνßα εßνατ καλÞ üταγ κτνεßτατ Üπü....
ÝνδιαφÝρον γιÜ μÜθηση καß λýση Üποριþν.
Εßναι συμπαθÞ τÜ νεαγτκÜ πρüσωπα μÝ τÜ
σπινθηροβüλα μÜτια καß τßò καλοδιÜθετεò
ÝγστÜσειò Üπü διÜφορεò δουλικÝò,
φοβισμÝνεò, Üβουλεò καß κακομοßρικεò
στÜσετò. ¼ καλοπροαßρετοò μελετητÞò καß
γνÞσιοò ÜναζητητÞò τÞò ÜλÞθειαò σßγουρα
θÜ βρεß φþò, διÝξοδο, πληροφορßα,
ÜναψυχÞ καß ÜνÜταση. Μερικοß δÝν
θÝλουν πολλÜ-πολλÜ, δüν Ýχουν ýψηλÜ

ÝνδιαφÝρογτα, μÝνοιτν στü χουζοýρι, στü
βüλεμα, στü νεσκαψÝ, στü "πÝρα βρÝχετ",
δÝν θÝλοιτν νÜ βγÜλοιτν κανÝνα φßδι Üπü
τÞν τρýπα. Αýτü βÝβαια δÝν ßσχßτει μüνο
γιÜ üρισμÝνουò νÝουò μαò. ΔÝν εßναι λßγοι
ποý μαθαßνοιτν σü üλη τουò τÞ ζωÞ Ýτστ,
κατηγορþνταò μüνο τοýò Üλλουò καß τÞ
σκÜρτη κοτνωνßα.
ΨÜχνουν συνεχþò γÜ βροýν προσχÞματα
καß Üλλοθι γιÜ να δτκατολογοýν τÞν
ÜπρεπÞ κατÜστασÞ τουò.
¹ διτναμικÞ ÝξανÜσταση Üπü τÞ φτÞνια
καß τÞ μιζÝρια μßαò Üνοýσιαò
καθημερτνüτηταò, μßαò ÜνÝραστηò
χαμοζωÞò, μßαò πολýχιογξζ, κουραστικÞò
καß φθοροποτοý ρουτßναò, θÝλει
Üποφασισττκüτητα, Üμεσüτητα καß
τολμτιüτητα.¸πανÜσταση δÝν εßναι νÜ
ρßχνειò μολüτοφ, να σπÜò βιτρßνεò καß νÜ
καßò αýτοκßνÞτc, ÜλλÜ προσωπτκÞ ρÞξη μÝ
τüγ κακδ καß ÝμπαθÞ Ýαυτü σου, σιτντριβÞ
τοý προσωπεßου σου, ÜπÝκδυση τÞò
μÜσκαò, Üναλογισμοý εýθýνηò καß
ýποχρεþσεων.Εýκολο εßνατ νÜ εßσαι
Üπτστοò, Üθεοò, ÜνεξÝλεγκτοò. Δýσκολο
ÜρκετÜ εßναι νÜ εßσαι ýπεýθιτνοò
Χρτσττανüò, Üληθινüò πτστüò, γνÞσιοò
Üνθρωποò τοý Θεοý. ¼ σπουδαßοò δανüò
φιλüσοφοò Κßρκεγκαρντ λÝγει
χαρακτηρτσττκÜ: "¼πωò τü βÝλοò τοý
καλοý σκοπευτÞ, üταν φεýγει Üπü τÞ
φαρÝτρα, δÝν μπορεß νÜ ÞσυχÜσετ πρßν
φθÜσει στüν σκοπü του, Ýτστ καß ü
Üνθρωποò δημιουργÞθηκε Üπü τüν Θεü μÝ
μüνη κατεýθυνση πρüò τüν Θεü καß δÝν
μπορεß νÜ ÞσυχÜσει Üγ δÝν βρεθεß κοντÜ
τοý"."Εγαò χρτστιανδò νÝοò Ýχει
ÝμττνευσμÝνο üραμα, θεßο σκοπü, ýψηλü
στüχο, γοηματlσμÝγη ζωÞ. ΔÝν πτοεßται
καß δÝγ Üπογοητεýεται εýκολα. ΔÝγ
παρασýρετατ Üπü τÞν παρÜλογη ÞδονÞ καß
τÞ σκοτεινÞ διαφθορÜ. ¶ντιστÝκετατ στÜ
Üγτßθετα καß δατμονοκßνητα πÜθη.
¸πιθυμεß καß Üγωνßζεται για τßò ÜρετÝò.
¸μm.Ýεται Üπü τÞν τιμιüτητα, τÞν
εßλικρßνετα, τÞν ÜξιοπρÝπετα, τÞ
σεμνüτητα, τÞ σοβαρüτητα καß τÞ

μετριüτητα. '¸χετ λιγüτερα ýλικÜ κÝρδη,
ÜλλÜ Ýχει εßρηνικÞ συνεßδηση, καρδιακÞ
χαρÜ καß ψυχικÞ Üγαλλß«οη. ΔÝν πÜqòει
Üπü ÝνοχÝò, ÝφιÜλτεò, μßση, ζÞλιεò,
κακßεò, Ýχθρεò, διαβολÝò καß πονηρßεò.
ΤÜ Ýτη τÞò νεüτ4ταζ, Üν κυριευτοýγ Üπü
ψυχικÜ κενÜ, θÜ ταλαιπωρÞσοιτν τÞν
κατοπινÞ ζ"Þ.'¸ντογεò ψυχολογτκÝò
διαταραχÝò δημιουργοýν νÝεò φοβßεò
μειονεξßεò, πλÞξη, μοναξιÜ, Üκüμη καß
μελαγχολßα. Μßα ζωÞ δßχωò Þθοò, ÞθικÞ,
φραγμü καß καγÝναν περτορτσμü θεωρεßτcιτ
Ýλεýθερη, ÜλλÜ τελτκα σκλαβþνει, καß Þ
Üφθονη ÞδονÞ χαρßζει περισσÞ üδýνη.
Τü πιδ λυπηρδ εßγατ μερικοß νÜ
Ýπιβουλεýοντατ Þ .rÜ Ýκμεταλλεýοντατ τÜ
üνειρα τþν πατδιþν μαò. Στα περτσσüτερα
παιδιÜ ýπÜρχει μÝσα τουò Þ
Ýπαγασταττκüτητα, Þ τÜση γιÜ ÜλλαγÝò,
στιμανττκÝò καθþò λÝγοιτν. ¹ Üναθεþρηση
καß Þ μετατροπÞ πτστεýοιτν για κÜτι
καλýτερο. Αýτü δÝν εßγαι καθüλου κακü.
Οß μεγÜλοι üμωò θÝλοιτν τÜ πατδτÜ τοýò
πιστÞ καß ÜκριβÞ σιτνÝχειÜ τουò,
προÝκταση τοý Ýγþ τουò, πειθÞντα καß
ýπÜκουα üργανÜ τουò. Γι' αýτü ýπÜρχει
μßα üργανωμÝνη προσπÜθεια πρδò
Üποχαýνωση τÞò νεολαßαò. ΤÞ,, καθτστοýν
εýÜλωτη μÝ τßò νÝεò ßδÝεò, τÜ ναρκωττκÜ,
τÜ ποτÜ, τδν τρüπο διασκεδÜσεωò, τÜ
τραγικÜ Ýπεισüδια στÜ γÞπεδα καß στßò
σιτναυλßεò.Οß γÝοτ καλοýντατ γÜ
ÜποκτÞσουν Üγττστασlακü ττνεýμα καß
σταθερü φρüνημα πρüò καθετß Üνßερο,
Üοχημο, βρομερü, ψεýττκο, πρüστυχο καß
σÜπτο. ΤÜ νιÜτα εßναι πλασμÝνα γιÜ τüν
τιωισμü, Ýλεγε ü ΚλοντÝλ. ¶ξßζετ στÞν
ÝλληνικÞ νεολαßα μßα καλýτερη τýχη, μßα
γεwαιüτερη στÜση, μßα μεγαλýτερη
Üγωντσττκüτητα. ΜÞ,, παρασυρθεß Üπü
ÝπιτÞδετουò, ποý θÜ τÞν ξεγελÜσουν καß
θÜ τÞν Üπογοητεýσουν. Οß συζητÞσειò
μου συχνÜ στü ¶γιον ¼ροò μÝ νÝουò μου
δßνουγ μßα χαρÜ καß μßα Ýλπßδα, ποý μÝ
κÜνετ νÜ συγκτνοýμαι, ÜλÞθεια, βαθýτατα.
Ανατýπωση ατιü ΕφημερΙδα Μακεδον
τηò 2θ/5/2011

«τÜξε, τÜξε κÜττ στηγ Παναγßα Þ στον
¶γτο...». Αυτü εßγατ λÜθοò. Γτατß οýτε τα
υλικÜ μαò αγαθÜ χιειÜζοντατ or ¶yror,
οýτε περιμÝνοτητ να τουò τÜξουμε, yra να
ακοýσοιτν τιò προσ.bυχÝò μαò. «Αττεßτε καß
δοθÞσετατ υμßν' πÜò γαρ ο αττþν λαμβÜνει
καß ο ζητþν ευρßσκετ καß τω κροýογττ
ανοτγÞσεται», μαò Ýχει υποσχεθεß ο

ΤΠ ΤαΗλΤΠ

Πολý συνηθισμÝνο στη ζωÞ των
Χρτστιανþν εßναι το τÜξιμο, δηλαδÞ η
υπüσχεση μlαò προσφορÜò στο Θεü Þ στη
Θεοτüκο Þ σε κÜποτον ¶γτο, ωò Ýκφραση
ευλÜβειαò Kar sυχαρτσττþν. Το τÜξιμο
εßνατ ευλαβÞò καß ωφÝλrμη θρησκευτικÞ
εκδÞλωση, ποý τη σιτναντÜμε καß στουò
αρχαßουò 'Ελληνεò καß Εβραßουò. Στην
Αγ. ΓραφÞ αναφÝρονται διÜφορα τÜματα
(ΓÝνεσιò κη' 20-22, Δευτερονüμιογ κγ'
22-24, Κριταß ια' 30-40, ΕκκλησταστÞò ε'
4, ΠρÜξετò τη' 18, κα' L8-24), yr' αυτü καß
διαττιÞθηκαν καß απü τον Χριστιαντσμü...
¼μrò καß στο θÝμα τοýτο γßνονται πολλÝò
παρανοÞσεlò απü τουò Χριστιανοýò καß
επτκρατοýν πλÜγεò, ποý απομακρýνοιτν
απü το αληθινü νüημα του τÜματοò καß
αντß να ωφελοýν βλÜπτουν üσουò το
χρησιμοποτοýν. Θα αναφÝρω σÞμερα
μερικÝò.
1. ΟρισμÝγοτ νομßζοιτν üττ ο Θεüò Þ ο,
¶yιor μαò κÜνουν αυτü ποý θÝλουμε
κÜττ. 'Ετστ σε
μüνον αν τουò τÜξουμε
tll
ρlστασετò ατζουεταΙ αΠο
σταση στουò κτνδιτνεýονταò:

Κýριοò (Ματθαßου ζ' 7-8).Αρκεß να
υπÜρχει θερμÞ πßστη, καθαρÞ καρδιÜ,
χρτσττανικÞ ζωÞ καß τα ζητοýμενα να
εivar προò το πνευματικü μαò συμφÝρον.
2. ¶λλοι νομßζοιτν üττ με το τÜμα τουò
eivar διτνατüγ να κÜνοιτν βοηθοýò τουò
Αγßουò ακüμη καß στη διÜπραξη του

κακοý. 'Ετστ γρÜφηκε στlò εφημερßδεò üτι
ο \Λτωστüò ληστÞò ΒενÜρδοò πρßν να
προβεß στο ε\η(εßρημα τηò ληστεßαò τηò
ΤρÜπεζαò, πÞγε στην Αßγινα καß Ýταξε
στον Üγιο ΝεκτÜρτο yra τηγ επττυχßα του!
¶λλοò ληστÞò (1θ77), Ýκρυψε τα
κλοπιμαßο χρÞματα σε... εξωκλÞσι του
αγßου ΙωÜwη καß Ýταξ8 στον ¶γιο να
ανακατγßσει το εκκλησÜκι του, αν τον
βοηθÞσετ γα μη συλληφθεß. ?\λλοò
παρακÜλεσε τογ Üγιο Νικüλαο να κερδßσει
στα χαρτιÜ την ΠρωτοχρονιÜ καß του
Ýταξε να φÝρει χρυσü 19 «10 το καλü».
Μια Üλλη χρτστlανÞ Ýταξε στον ¶γιο
Νικüλαο λαμπÜδα σαν το μπüß τ4ζ, αν τηγ
βοηθοýσε να μη γυρßσε1 στο σπßττ του
ζωντανüò κÜποτοò γαυττκüò, ποý εßχε
ατιμÜσετ τηγ κüρη τηò καß δεν Þθελε να
την παγτρευθεß! Πρüκεττατ γlα τÜματα
αγτßθετα προò τη χρlστιανικÞ μαò πßστη.
3. ΠολλÜ τÜματα επßσηò γßνοντατ κατÜ
τον Ýξηò τýπο: «Αγßα μου ΠαρασκευÞ,
κÜνε με καλÜ καß θα σου φÝρω Ýνα χρυσü
καντÞλι»». 'Η «ΘεÝ βου, βοÞθησε με σττò
εξετÜσειò

μου καß θα σου φÝρω...>>.

ΔηλαδÞ με αυτοý του εßδουò τα τÜματα
σαν να γßνετατ Ýνα παζÜρεμα με το Θεü.
Του λÝμε' δþσε μου yra γα σου δþσω.
'Ετστ υποβιβÜζουμε τον Θεü αλλÜ καß την
προσωπτκüτητα του ανθρþπου.
Συγχιüνωò üμωò φανερþνουμε καß την
ολτγοπτστßα μαò.

4. Ακüμη Üλλα τÜματα προκαλοýν στουò

ανθρþπουò δυσκολßεò καß ψυχικÜ
τραýματα, επετδÞ γßνοντατ απερßστζεπτα
καß χωρßò ττνευματτκüτητα. 'Ετσι τÜζει
χρτστταγÞ,rα βγε, για Ýρανο, «δτακογτÜ»,
σε 10 χωριÜ υπÝρ κÜποßου ιεροý σκοποý.
¼ταν üμrò αρχßζει το τÜμα τηò, την
σταματÜετ η Αστιτνομßα, γιατß
απαγορεýετατ ο Ýρανοò Üγευ αδεßαò. ?\λλη
τÜζει Ýνα μεγÜλο χρηματτκü ποσü, ποý
δυσκολεýετατ Ýπεττα γα το συγκεντρþσει.
Μια τρßτη τÜζει στογ πολιοýχο τηò
Ζακýνθου να γεwηθεß καλÜ το παιδß τηò
καß γα το ονομÜσετ στο βÜπτισμα
Δτογýστο. ¼ταγ Ýλθει ο καιρüò üμωò, στο
σπßττ γßνεται σκοτωμüò, γτατß ο
πεθερüò επιμÝνετ να δþσουγ στο παιδß το
δικü του üνομα, ποý εßνατ ΓιÜwηò.
Γτ' αυτü χρειÜζετατ προσοχÞ στα τÜματÜ
μαò. Εμεßò πνευματικÜ κυρßωò τÜματα αò
κÜνουμε. ΤÜματα ποý να μαò βοηθοýν στην
καθαρüτητα τηò ψυχÞò μαò καß στογ

αγιασμü του βßου μαò. Γιατß «Πνεýμα ο
Θεüò, καß τουò προσκιτνοýνταò αυτüν εν
πνεýματι καß αλÞθεια δει προσκυνεßν»
(ΙωÜwου δ' 24).

Ο ¶γιοò ΙωÜwηò ο

Χρυσüστομοò λÝγει

χαρακτηρτσττκÜ: «Ου γαρ χρυσοχοεßον,

ουδÝ αργυροχοεßογ εστßν η Εκκλησßα, αλλÜ
πανÞγυριò αγγÝλων' δτü ψυχþν ημßν δει'
καß γαρ δη ταýτα δια τÜò ψυχÜò προσßεται ο
Θεüò... ΜÜθωμεν τοßνυν φτλοσοφεßν, καß
τον Χρτστüν τιμÜν ωò αυτüò βοýλεται' τω
γαρ τιμωμÝνω τιμÞ ηδßστη, ην αυτüò θÝλει,
ουχ ηγ ημεßò νομßζομεν» (ΒΕΠ, 66, σελ.
388).

ΠηγÞ: «ΠλÜνεò κυ η,ΛλÞθεια»
τ ου Γ ερμανοý Παρασκευοποýλου,
Μητροιιολßτου ΗλεΙαò Εκδ. Αιιοστ ολικÞ Δ ιακονßα
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πονεμÝνη χÞρα μÜνα βρßσκεται
σ' Ýγα γοσοκομεßο μÝ τü δßχιονο πατδÜκτ
τηò νÜ χαροπαλεýει Üπü λευχαιμßα.
¼ πüνοò τÞò εßναι μεγÜλοò, διüττ Þδη Ýχει
χÜσει Üλλα δυü παιδτÜ, καß τþρα Ýβλεπε
νÜ τÞò φεýγει καß τü τελευταßο, τρßτο
βλαστÜρι τηò. ¼σο περνοýσαν οß δρrò,
τüσο καß πιü πολý μεγÜλωνε Þ Üπελπτσßα
τηò."Ηταν Þδη 2:00 μετÜ τÜ μεσÜνυκτα,
üταγ üλωò ÝκτÜκτωò πÝρασε Üπü τü
θÜλαμο ü διευθυγτÞò τοý τμÞματοò, νÜ δεß
Ýνα διπλανü κορττσÜκτ "Ýπß πληρωμÞ"
καß Üπü παρüρμηστ πρüσεξε καß τü
δßχlßονο πατδÜκτ τÞò χαροκαμÝνηò Ýκεßνηò
μÜναò. Τü ÝξÝτασε καß τÞò εßπε: ΛυπÜματ
πολý κυρßα μου. ΠÜρε τü παιδÜκτ σου καß
φýγε τþρα, γιÜ νÜ πεθÜνη τουλÜχιστον
στÞν ÜγκαλιÜ σου καß στü σπßττ σου.
ΣÜν τü Üκουσε αýτü Þ δýστυχη μÜνα Üπü
τü στüμα τοý γιατροý, μÝ λυγμοýò, τýλιξε
τü παιδÜκι τηò μÝ μßα κουβερτοýλα, τü
Ýσφιξε στÞν ÜγκαλιÜ τηò καß Ýφυγε
τρÝχονταò. ΒγÞκε στü δρüμο... Παντοý
üπτκρατοýσε ÝρημιÜ καß Þσυχßα. Τßποτα
δÝν κυκλοφοροýσε.
ΣÝ μßα στροφÞ τοý δρüβου, βλÝπει
ξαφνικÜ μπροστÜ τÞò μßα νεαρÞ σχετικÜ
γυναßκα, περßπου 30 Ýτþν. Μüλιò εßχε
τελετþσει τÞ < <δουλειÜ τηò> >, Þταν
πüρνη.
Μüλιò Ýφθασε Þ μÜνα μπροστÜ τηò, τÞν
σταμÜτησε καß τÞò Ýβαλε μÝ βßα τü
πατδÜκτ τÞò μÝσα στÞν ÜγκαλιÜ τηò.
Ταυτüχιονα, Ýπεσε στÜ πüδτα τηò καß
φþναξε: Σþσε τü παιδß μου! Σþσε τü παιδß
μουουουου!!!ΤÜ Ýχασε αýτÞ! Πüρνη Þταν,
ÜμαρτωλÞ Þταν, βυθισμÝνη στü βοýρκο
τÞò Üκολασßαò! Τß γÜ κÜνετ; ΣτÜ πüδια τÞò
μßα μÜνα, στÜ χÝρια τÞò Ýνα παιδß ποý
Ýσβηνε. Τü εßδε üτι Ýσβηνε. ΣÞκωσε τÜ
μÜτια τηò στüν οýρανü καß εßπε μÝ δυνατÞ
φωνÞ: Τß προσευχÞ νÜ κÜνω τþρα ΘεÝ
μου;

¸γþ

εºμαι

ÜμαρτωλÞ,

πüρνη! Τþρα μüλιò
τÞν δουλειÜ μου.

<

Ýγþ

εßμαι

<τελεßωσα>

>
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!

¶ν δÝν μ' Üκοýò ÝμÝνα -καß δÝν

υηπιοβαπτισμü και αυαβαπτßζονυ üσονò
προσÝρχονται στηυ αßρεση τουò
Οι Μενυονßτεò οφεßλονυ τηυ ουομασßα τουò
στου Ολλανδü ττρþηυ Ρωμαιοκαθολικü
ιερÝα - Θεολüγο ΜÝυγο Σßμουò (L496-1561)
νπü τηγ ηγεσßα τον οττοßον ευþθηκαυ
και ο οποßοò Ýγιυε ο κýριοò οργανωτÞò
τηò κßυησÞò .
Οι σνυεχιζüμευοι διωγμοß σνυετÝλεσαυ
στη μεγαλýτερη διασττορÜ τωυ οπαδþγ
τηò κßυησηò στην Πολωυßα και στη Ρωσßα.
ΚατÜ τον |Ζ' αιþυα Ýφθασαυ στηυ ΑμερικÞ.
Αργüτερα το Ι925 οι σημαυτικüτερεò
ομÜδεò ευþθηκαυ στο «Παγκüσμιο
Μευυουιτικü Συμβοýλιο»» και οι οπαδοß
νττολογßζουται σε 1,5 εκατ. σε μεγÜλεò και
μικρÝò κοιυüτητεò σε 5 Ι χþρεò αυα του

θÜ μÝ
Üκοýσειò, βÝβαια, γτατß εßμαι ÜμαρτωλÞÜκουσε τουλÜχιστον αýτÞ τÞ πονεμÝνη
μÜνα.
¸κεßνη τÞ στιγμÞ
Ýγινε τü θαýμα!!!
ΚατÝβηκε Ýνα φþò
Üπü τüν οýρανü καß
τü παιδß Üνοιξε τÜ
ματÜκτα του, φþναξε
< <μανοýλα μου!> >
κι Üπλωσε τÜ
χερÜκια του ÜγκαλιÜζονταò τÞ πüρνη,

.

γιατß νüμισε üτι

αýτÞ Þταν Þ μανοýλα του. ΠÜρ' τü τÞò
εßπε. ¼ Θεüò Ýκανε τü θαýμα Του!
¼ Θεüò Üκουσε τÞ προσευχÞ μßαò
ÜμαρτωλÞò, μßαò πüρνηò καß üχι τÞò
μÜναò! Αýτü σιτντÜραξε τÜ λιμνÜζοντα
"νερÜ" στÞ ψυχÞ τÞò ÜμαρτωλÞò
γυναßκαò, þστε μÝ συντριβÞ καß μετÜνοτα,
καß μÝ ÝξομολüγÞσº, üριστικÜ πλÝον
Üλλαξε τü σκοτÜδι τÞò Üμαρτßαò μÝ τÞ νÝα
Ýν Χριστφ ζωÞ. Δüξα στü '¼νομÜ σου,

κüσμο.

Απü τουò Μευυουßτεò ττροÝρχουται οι ¶μιò
και οι Χοντερßτεò αυτßθετα η
ΑυαβαπτιστικÞ Ομολογßα τωγ Αδελφþυ
(π.χ. ΑρχÝγουοι Αδελφοß) αυÞκονυ σε Üλλο
Αυαβαπτιστικü ρεýμα.

ΓευικÜ εßγαι συυτηρητικοß Χριστιαυοß ,απλÞ
ομιλßα, απλÞ Ýυδνση, χωρισμü απü του
κüσμο, και ειρηυισμü

ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ

Οι Μευυουßτεò διακηρýτονυ πωò η
χριστιαυικÞ κοιυüτητα ττρÝπει υα εφαρμüζει
τιò επιταγÝò του εναγγελßον και υα
στηρßζεται στογ εαντü τηò και üχι στη
κρατικÞ εξουσßα. ΠρωταρχικÞ σημασßα για
τιò ΜευνουιτικÝò κοιυüτητεò εχει η επß τον
üρονò ομιλßα τον Κνρßον.
Η κßυηση θεωρεß τηυ αγßα Γρ«φÞ πηγÞ
πßστηò και ζωÞò.
¼μ.ò η ΓραφÞ, λÝγει, εßγαι ««καθ' εαντÞυr,
υεκρü γρÜμμα και μπορεß να καταυοηθεß
πγενματικÜ μüυο αττü του «φωτισμÝυο» απü
το ¶γιο Πυεýμα ( αυτßληψη και ττολλþν
Πευτηκοστιαυþυ και Εναγγελικþυ

Κýριε!
ΠηγÞ, ιι. Σ τ ε φÜνου ¶ναlπωστü τιουλου,
«Πν ευματ ικÝ ò δ ιαδρομÝ ò στ οý ò
μακαρlσμοýò»».
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αιρÝσεωυ)

ζΠ" ΣτÝφαν*ò ΚατÝò ΙερακÞρυκαò §"Μ
Οι Μεγυουßτεò αποτελοýυ τη βασικüτερη
Ομολογßα τωυ Αυαβατττιστþυ .
Οι ΑυαβαπτιστÝò εμφαυßστηκαν τον 15 αι.
στη Ενρþrrη μετÜ τη ΡιζοσπαστικÞ
Μεταρρýθμιση για τηυ ετΓιστροφÞ στηυ
απλüττττ« rηò ττρþτηò χιòιστιαγικÞò
ηκαυ Ýτσι διüτι
αΤΓοΡριπτονγ το

}

.

ΜερικÝò ΜενυουιτικÝò ομÜδεò
απορρßπτονυ τελεßωò τη στρατιωτικÞ
θητεßα, Üλλεò δÝχουται βοηθητικÝò
νττηρεσßεò στο στρατü. Στη δικÞ τουò
στÜση οφεßλεται η κατοχýρωση τον
δικαιþματοò τηò Üρυησηò τηò

στρατιωτικÞò υπηρεσßαò για λüγονò
θρησκεντικÞò σνυεßδησÞξ το οποßο
σνυαντÜμε σÞμερα και σε Üλλεò αιρετικÝò
ομÜδεò üπωò οι χιλιαστÝò κ.α.

Οι αττοφÜσειò λαμβÜυουται αττü τα
ΕθυικÜ Σνμβοýλια )) και εγκρßυουται
απü τηυ κοιυüτητα.
Σε κοιυοτικü επßττεδο υττÜρχονυ
««επßσκοποι», ««ποιμÝυεò», «διÜκογοι» και
δßδεται μεγÜλη σημασßg στηυ πειθαρχßα,
τΓον στηρßζεται στο «αξßωμα τωυ κλειδιþυ>ι
Η ττειθαρχßα αυτÞ αποβλÝττει στη
διατÞρηση τηò αγιüτηταò τηò κοιυüτηταò.
ΓευικÜ δεγ ευδιαφÝρουται τüσο για
Θεολογßα, μνστÞρια Þ Θεßα Λειτονργßα
(χrρßò βÝβαια υα τα απορρßπτονυ) αλλÜ
θεωροýυ üτι το βασικüτερο üλωυ εßυαι υα
ζει καυεßò αγßα ζωÞ σýμφωυα με τιò αΡχÝò
τηò ΚαιυÞò ΔιαθÞκÞò .
Θεωροýν üτι ο βÜτττισμα εßναι απλþò μßα
εξωτερικÞ μαρτνρßα αυÜλογηò εσωτερικÞò
κατÜστασηò, πον νττÜρχει πριυ απü το
βÜτττισμα χωρßò υα Ýχει σωτηριολογικÞ
σημασßα. εßυαι μüυο εξωτερικü σημεßο üτι
κÜποιοò Ýχει βιþσετ τηυ αναγÝυυηση με το
φωτισμü τον Αγßον Πυεýματοò.
Ο υηπιοβαπτισμüò , üπωò εßπαμε ,
αττορρßπτεται.
¼μrò μερικÝò κοινüτητεò Ýχονν ιδιαßτερη
τελετÞ για τα παιδιÜ, πον σημαßυει
«προσφορÜ» και ενλογßα τωυ παιδιþυ.
Η Θεßα ενχαριστßα αποτελεß δεßπγο
αυÜμυησηò του πÜθονò τον Χριστοý και
κοινωνßα πßστηò και αγÜπÞò.
ΑλλÜ και στο σημεßο αντü νπÜρχονυ
διαφορÝò μεταξý τωυ κοιυοτÞτωυ.,'
ΜερικÝò νπογραμμßζονν τη σνμβολικÞ

Η ΠθηhΤΘ¾
G¶¶ΗΝΙftθγ θθΝΘ¾η

«

Η ΠαυαγιÜ το πÝλαγο
κρατοýσε στηυ ττοδιÜ τηò
Τη Σßκιυο τηυ Αμοργü
και τ' Üλλα τα παιδιÜ τηò.
Απü τηυ Üκρη του καιροý
και πßσω απ' τουò χειμþυεò
¶κονγα σφýριζε η μπονροý
κι Ýβγαιυαυ οι Γοργüυεò.
Κι εγþ μÝσα στονò αχιυοýò
στιò γοýβεò στ' αρμυρßκια
Σαυ τονò τταλιοýò θαλασσιυοýò
ρωτοýσα τα τζιτζßκια:
Ε σειò

γεια σαò κι η þρα η καλÞ
Ο βασιλιÜò ο ¹λιοò ζει;
κι ' üλ' αποκρßυουταυ μαζß:
-Ζει ζει ζει ζει ζει ζει ζει ζει.

Τα τζ,ιτζ,ßκια, ΟδνσσÝαò Ελýτηò

,,

Ιtαe,

σημασßα τηò ευχαριστßαò.
¶λλεò αυαφÝρονγ πωò στηυ ενχαριστßα,
«με τα ορατÜ σημεßα», λαμβÜνονμε τογ
Χριστü και με θανμαστü τρüπο «τρεφüμεθα
με τη σÜρκα Τον και το αßμα Τον»».
Σε πολλÝò κοινüτητεò η ευχαριστßα
σνγδÝετα1 με το υßψιμο τωυ ποδþυ, σαυ
εκδÞλωση ταπεßυωσηò.
Η Ομολογßα τηò Dotrecht εισÞγαγε
μÜλιστα ιδιαßτερη λειτονργικÞ πρÜξÞ, ºτον

τηρεßται ανστηρÜ.
Ωò χ,ριστιαυικüò γÜμοò αναγυωρßζεται
μüυο ο γÜμοò μεταξý αυαγευυημÝυωυ ευ
Αγßω Πυεýματι και το διαζýγιο
απαγορεýεται αυστηρÜ στονò Μευυουßτεò

τζιτζßκια μον Üγγελοι

.

εποχÞ του χρüγου σου δßνει
κßνητρα γlα να θεολογÞσετò. ¼χτ üμωò να
θεολογÞσετò ψυχρÜ üπωò or σπουδαßοτ
σττò αßθουσεò τηò ακαδημßαò, αλλÜ
καρδτακÜ, σαν προσευχÞ στον ΠλÜστη για
ττò ανÝκφραστεò χαρÝò που σου δßνει.
ΑυτÞ εßνατ μια πρÜξη καθαρÜ ποιητικÞ.
Ο,τιδÞποτε βλÝπουμs kar ατσθανüμαστε
δεν εßνατ κατ'ανÜγ«η πεαι
πραγματτκüτητα. ΕυλογημÝνη εßνατ αυτÞ
η ποßηση που δεγ σκοτþνε1 με τον γραπτü
λüγο Kar τα σχÞματα το αßσθημα. ΑυτÞ
που γτþθετ καγεßò μüνο μÝσα του kar δεγ
εξαýλþνετατ, οýτ ε αποδιτναμþνετατ, οýτ ε
προστυχαßνει üταν μπαßνετ στο χαρτß. Οι
Ýλληνεò ποιητÝò üπωò ο Ελýτηò
κατÜφεραν μüνον ßσωò να ξεπερÜσοιτν
αυτÞ την αδιτναμßα γιατß ανÜσατναν üχι
μüνο το Aryaio kar την ΕλλÜδα, αλλÜ και
κατÜφεργαγ να διαισθÜνογτατ την ýπαρξη
ενüò μυστlκοý αρχετýπου τουò: τηγ
ομορφΙα τηò ψυμΙq του Κοqμου Που
,
πηγÜζει απü την αναμνηση του

παραδεßσου.
ΦυσικÜ, ανÜμεσα σττò εποχÝò τα σκÞπτρα
κρατÜ η Üνοιξη με την ανÜσταση Kar τον
οργασμü τηò ζωÞò που φαßνετατ να
υπερτερεß απü τογ παρεξηγημÝνο χειμþνα
τηò προσδοκßαò και το μελαγχολικü
φθινüπωρο τηò σιτγκομτδÞò αλλÜ και τηò
αγονßαò.
Το Ýαρ ανταγωνßζεται μüνο το θÝροò, αν
δεν το υπερβαßττετ κιüλαò.
Το θÝροò τηò δüξαò.
Τþρα που üλη γη πανηγυρßζει, η θÜλασσα
αστρÜφτει, ο Þλιοò κυριαρχεß κατ or
οπþρεò μαò τρÝφουν με δροσιÜ και γλýκα
, τþρα που η γη Ýχει φτÜσει στον
προορισμü .ηò kar εßναι η þρα του
απογεßου τηò.
Το θÝροò εßναι στολισμÝνο με τιò μνÞμεò
τωγ μαρτýρων. Εßγαι η þρα üχι μüνο του
φυσικοý αλλÜ και του εσχατολογικοý
θÝρουò.
ΤÝτοια απüκρυφα μηνýματα σου στÝλνει
η κρυστÜλλινη ατμüσφατρα που εßνατ
καθαρÜ αποκαλυπτικÞ γιατß εßναι η
εικüγα του μÝλλοντοò.
Nar , εßγαι η þρα δηλ η εποχÞ που
πανηγυρßζονται και γιορτÜζοιτν οι
περ ισσüτ ερο r μÜρτυρεò.
Το θÝροò που ξεκινÜ μs τον φωτισμü των
εργατþν - δηλ τηγ πεντηκοστÞ- κα1
τελειþνετ με την συγκομιδÞ τηò βασιλεßαò
δηλ την δüξα των συνθριαμβευτþν.
Οι μεγÜλεò μÝρεò του θÝρουò εßνατ εικüνα
τηò ατελεýτητηò βασιλεßαò.
Η φθßση τηò ημÝραò στο θερινü
ηλιοστÜστο παρÜλληλα χτυπÜ το
καμπανÜκι τηò Ýσχατηò þροò.
Η þρα του τÝλουò πλησιÜζει.
Εßναι τιι πÜντα σε φυσικÞ και
υπερφυσικÞ αγττδταστολÞ με το χειμερινü
ηλιοστÜσιο τηò πρþτηò ΕπιφÜνεταò του
Χριστοý.
Θαρρεßò πþò üλεò or εποχÝò δουλεýουγ
kar υπÜρχουν γτ'αυτü το θÝροò.
Το φθινüπωρο με ττò Üγονεò μÝρεò και
,Ι,
νυΧτε
η Υη σΠετρετατ Υlα γα
οτε,
üπωò εμεßò
,gε1,

με τηγ θυσßα Kar την δüξα τηò ΖωÞò που
διþχνει τα σκοτÜδια και καταντκÜ τογ
θÜνατο.

Και τÝλοò, το πλτιωμα üλων το θÝροò,

üπου αποδßδογτατ or καρποß τηò εαρινÞò
ζωηφορßαò Kar δοξÜζονται και τα Üχρηστα
ειò πυρ βÜλλοντατ Kar καßγοντατ. Το φþò
αυτοý του θÝρουò εßναι η κορυφÞ τηò
δüξαò, τηò κρßσηζ , τ4ζ ζωÞò.
Το θÝροò καταγγÝλει κα1 κηρýττει πωò
τελικÜ ο ΒασιλιÜò ο 'Ηλτοò ζεl. Μαò
φανερþνει ξεκÜθαρα πþò Αυτüò που
"εποßησε πÜγτα τα ωραßα τηò γηò", αφÞνετ
ανοτκτÜ στα μÜτια αξßων kar αναξßων, Ýτστ
αδιÜκριτα , τα παρÜθυρα τηò βασιλεßαò
του .
Η ελληνικÞ θÜλασσα, λÝò, πþò υπÜρχει
μüνο yra να δßγει ζωντανÞ σÜρκα kar
υπüσταση, στο ψαλμικü εκεßγο «Αýτη Þ
θÜλασσα η μεγÜλη Kar ευρýχωροζ», 8,νþ
κατÜ το μυσττκüγ εκεßνο και κατανυκττκü
του κυρ Φþτη Κüντογλου, ο
ατγατοπελαγßτικοò Þλιοò στο βασßλεμα
του, εγÝmrευσε τογ προφητÜνακτα να

γρÜψει

το

<<

Ο Κýριοò

εβασßλευσεν,

ευπρÝπεταν ενεδýσατο» ιζαι τον συντÜκτη
του εσπερινοý να το εντÜξει στα τερÜ
τροπÜρια του.
Στου ιεροý την κüγχη, üρθρον,
καταμεσÞμrρο Þ ηλιοβασßλεμα, δεσπüζει
αυτüò ο Üπλετοò Þλιοò ποý πηγÜζει λÝò
απü την καρδιÜ του Ζþγτοò κα1 Ακτßστου
Ηλßου, ενþ η βοτÜνη τηò γηò μοσχοβολÜ
το ρτγανÜτο τηò θυμßαμα προò τον
«ΖωγρÜφογ τωγ αγθÝων». Στεφανηφüρεò
εßγατ οι ημÝρεò του θÝρουò με στÜχυα
πνευματ ικÞò σι]γκομτδÞò και οπþρεò
Ýργων αγαθþν, ενþ ο καýσωγ και ο
κÜματοò τηò ημÝραò, ετκüνα ραθυμßαò rζar
ηδονÞò θανατηφüρου για τουò αμελεßò και
αμυÞτουò, δεν εßγατ παρÜ μια ζωντανÞ
σκÜλα ,αναβαθμοß νοητοß ποý
υπομνηματßζουν γλαφυρÜ την αξßα του
αγþνα,τηò πÜληò Kar την δτ 'αυτþν
τελεßωση.
Και στην κορυφÞ στÝκεται λαμπροφüροò,
ο μεταμορφωμÝνοζ, ο Δεσπüτηò Χριστüò
του θαβωρεßου Αυγοýστου.
Το θÝροò τελειþνετ με την τιμÞ αυτÞò που
συγκροτεß üλη την ετκüγα τηò Εκκλησßαò:
την τιμÞ τηò Θεοτüκου.
Η Κοßμηση τηò Ζ«Þò δεγ εßναι ξÝνη για
την θερινÞ χαρÜ.Εßγαι η πανηγυρικÞ
Ýξοδοò τηò ζωÞò προò το αληθτγü kar
arþvro θÝροò.
Εßναι ο Δεκιιπενταýγουστοò üχι του
θρÞνου αλλÜ τηò χαρÜò. ΠÜσχα θερτνü και
πασχÜλιον θÝροò.
¼χτ πλÝον θÝροò κρßσεωò, αλλÜ
ατελεýτητηò kar ανÝσπερηò φωτοχυσßαò.
Εμεßò απλþò φυστολατρτκÜ Þ θεολογικÜ
λαμβÜνουμε ακτßδεò πρüγευσηò Kar
ελπßδαò μÝσα απü την μετοχÞ μαò στο
θαýμα.
Το θαýμα τηò ζωÞò Kar τηò ΖrÞò.
Δßδου ημßν Κýριε Ιησοý, εκτυπþτερον
Σου μετασχεΙν εν τη ανεσπÝρω τηò
βασλεßαò Σου ΗμÝραν.
Π. Π.Κροýσκοò

¶ ρχrζr πÜυτα αττ' το Θεü και πÜντα
τελεßωγε μαζß τον
Β ßον το κÝρδοò εßυ' αντü: τη μÝρα σον

να τελειþυειò

καλÜ

Γ υþριζε üλα τα καλÜ Ýργ« τωυ δικαßωυ

Δ ειυüν το υα πειυÜει ««υ.ßò, μα φοβερüτεροò
ο πλοýτοò ο παρÜνομοò
Ε νεργετεßò; ΜÜθε λοιττüν πωò το Θεü

μιμεßσαι.

Ζ Þτα απ' το Θεü υα σον εßυαι σπλαχνικüò,
σαυ üμωò εýσπλαχυοò εßσαι και εσý
Η σÜρκα η αυθρþπινη υα

συγκρατεßται

πρÝπει και να δαμÜζεται γερÜ

Θ νμü χαλßυωνε, μη πÝσειò Ýξω απü τη

λογικÞ
º

σια ψηλÜ το βλÝμμα σου, στη γλþσσα υα

'χ,ειò μÝτρο

Κ λειδß στ' αντιÜ υα βρßσκεται, το γÝλιο
σου υα 'υαι σεμνü

Λ νχυÜρι υα τΓορεýεται η λογικÞ μπροστÜ
αττü κÜθε σον Ýργο
Μ η σον γλνστρÜει κÜτω απ' üτι φαßνεται,
ι'
εΚειγο

που υπαρχει

πÜγτα με το υου, üμωò να
πρÜττειò üσα επιτρÝπουται
Ν α ερενυÜò τα

Ξ Ýυοò πωò εßσαι, μÜθε το καλÜ.
Γι' αντü τßμα τουò ξÝυονò
¼ ταυ στη γαλÞυη ταξιδεýειò, τüτε γα
θνμÜσαι τη φουρτοýγα
Π Üυτα να δÝχεσαι ενχÜριστα, üσα αττü το
Θεü προÝρχουται
Ρ αβδß υα σε χτνττÜ τον δßκαιον καλýτερα,
παρÜ ο κακüò γα σε τιμÜ

Σ τιò θýρεò τωυ σοφþυ γα πηγαιυοÝρχεσαι,
μακρýÜ απ' τιò θýρεò τωυ πλονσßωυ

Τ ο μικρü, μικρü δευ εßυαι üταγ σε κÜτι μÝγα
οδηγεß

¾ βριυ χαλßυωυε, μακΡνÜ απ' τηυ Ýπαρση
μÝγαò σοφüò υα γßυειò

απ' το πÝσιμο, σαυ üμωò
Üλλοò πÝσει, μη γελÜò

Φ νλÜξον συ

Χ Üρισμα το υα σε

φθουοýυ,

μÝγα, υα φθουεßò εσý

αßσχοò και

Ψ .rχÞ πον στο Θεü ττροσφÝρεται, Ju«, η

καλýτερη θνσßα

ποιοò θα τα φνλÜξει üλα αντÜ; Αντüò
και θα σωθεß!
Ω,

¸τηýIL,η

ΤΟΥ ΠΡΩ .ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ
ΕΡΟΥ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ

ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΠΑΤΕ Α
ΧΡΥΣΑΝΘΟ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ
θΙ,ρ.ρΟ καθÞκου με οδηγεß ευþπιου σαò ,
σεβασμιþτατε γÝρòττα, σεβαστοß πατÝρεò
και πευθηφüρε πιστÝ τον Κνρßον λαÝ, για
υα εκφρÜσω ταò σνλλνττητηρßονò ενχÜò
επß τω θλιβερþ ακοýσματι τον αιφυιδßον
θαγÜτον τον προσφιλοýò αδελφοý και
σνλλειτονργοý, αοιδßμον πατρüò
ΧρνσÜυθον ΚαμπονρÜκη, εφημερßον Ιεροý
Ναοý Αγßον ΧαραλÜμπονò και τον
κοψητηριακοý Ναοý ΤαξιÜρχον ΜιχαÞλ.
Το αδελφικü χρÝοò τηò αποτßσεωò τηò
ýστατηò τιμÞò στον μακαριστü ιερÝα
δνσχεραßυεται αντÞ τηυ þρα απü τηυ
Ýκφραση ττηγαßωυ αισθημÜτωυ, θλßψεωò
και οδýυÞζ, κcτ"αυθρωπογ. Και τοýτο δßοτι
ο εκλιττþυ αδελφüò υττÞρξε ιδιαιτÝρωò
αγαπητüò και,προσφιλÞò ο. üλονò μαò.
Ο μακαριστüò π. Χρýσαυθοò νττηρÝτησε
εττß 25 σνυεχÞ Ýτη του αμπελþυα τον
Κνρßον με ζÞλο και ταπεßυωση .
Διακριυüταυ για τηυ απλüτητα, τηυ
ενσÝβεια, τÞν εραγτικüτητα και τηυ αγÜπη
του προò τηυ εκκλησßα. Κýρια εφüδια τηò
ιερατικÞò του διακουßαò δευ Þταυ η μγÜλη
μüρφωση και τα πτνχßα, αλλÜ η πλοýσια
καρδιÜ τον. Με καρδιÜ πλημμνρισμÝυη απü
αγυÜ σνυαισθÞματα και βιþματα

χριστιαυικÜ.

¼λοι εμεßò ποý τον γυωρßσαμε και
εκτιμÞσαμε üτι εκεßυοò προσÝφερε με τηυ
καλÞ τον ζωÞ, κλßυονμε το γüυν στηυ
σεπτÞ σορü τον και δεüμαστε με üλη μαò
τηυ ψνχÞ πΡοò του Κýριου:
«« ΔÝσποτα ΧριστÝ , ου
μετÝστησαò εξ Þμþυ,
αγßωυ
σου
κατÜταξον σκηυαßò,
ευ ταιò τωυ
το πυεýμα του σον δοýλον ΧρνσÜυθον»
και απενθýυονμε σε εκεßυου του ýστατο
λüγο μαò!
ΠολνσÝβαστε πατÝρα μαò Χρýσαυθε,
¹σονυ φιλüτιμοò. Εßχεò πυεýμα
γοικοκνρωσýυηò . Τα Þθελεò üλα καλÜ και
ωραßα. Και τονò Ναοýò σου και τα
προαýλια τουò, τα ξωκκλÞσια τηò ευορßαò
σου... üλα θα διαλαλοýυ τηυ
υοικοκνρωσýυη σου.

ΥπÞρξεò στευüò συυεργÜτηò του
Επισκüπον μαò , Ýγιυεò συγκνρηυαßοò
αδελφüò στα καθημερινÜ προβλÞματα και
διακουÞματα τηò Μητροπüλεωò μαò.
ΥπÞρξεò ακοýραστοò λειτονργüò και φßλοò
των αγßων,τονò οποßονò καθημεριυÜ
τιμοýσεò λειτονργþυταò. ¼λονò αντοýò
θα τονò βρ.ßò τþρα πρεσβεντÝò σον
μπροστÜ στο θρüυο του Θεοý.
ΤÝλοò, απαρÜμιλλη νπÞρξε η αγÜττη σον
για τα φντÜ, τα λονλοýδια, τα δÝυτρα .
¼πωò ο κÞποò τον Μητροπολιτικοý
ΜεγÜρον νπÞρξε το δεýτερο σπßτι σου, αò
εßναι τþρα και ο κÞποò τον Παραδεßσον το
αιþυιο κατοικητÞριο σον.

¶γιε ΑρχÜγγελε ΜιχαÞλ και Üγιε
ΧαρÜλαβτΕ, σαò τΓαραδßδουμε σÞμερα του
σεβαστü μαò πατÝρα και αδελφü
Χρýσανθο. Ευþστε τιò πρεσβεßεò σαò για
τηυ αυÜπανση τηò ΨυχÞò τον.
Σεβαστοß πατÝρεò και αδελφοß,
Προσενχηθεßτε για του λαü τηò Ευορßαò
αυτÞò ποý σÞμερα ορφÜυεΨε. Και σν
αδελφÝ μαò πολýκλανστε και αλησμüυητε
πρÝσβενε για üλονò εμÜò, στο υπερονρÜνιο

ΘνσιαστÞριο!

Με δÜκρνα φιλοýμε τα χÝρια σον ποý τüσα
χòüυια μαò ενλογοýσαν. Με σνντριβÞ

φιλοýμε τα πüδια σου τα ακοýραστα
πüδια σον ποý Ýτρεχαν παυτοý και
πÜγτοτε σε κÜθε πρüσταγμα τον ιεροý
καθÞκουτοò σον. Με ενλÜβεια φιλοýμε το
τßμιο πετραχÞλι σον, ποý σκüρπισε τüσα
χòüυια τηυ χÜρη και τηυ ενλογßα τον Θεοý
στο ττοßμνιο τηò Ευορßαò σον.
Με δÝοò θα σηκþσονμε το τΓουεμÝυο σþμα
σον ωò του τÜφο για υα αυτλÞσονμε τηυ Ι

τελενταßα ενλογßα σον.

Σε αποχαιρετοýμε και πεΡιμÝυονμε υα σε

σνυαυτÞσουμε και ττÜλι στηυ Üυω
ΙερονσαλÞμ, η οττοßα ««ον χρεßαυ Ýχει τον
ηλßον , ονδÝ τηò σελÞυÞ§ ι ßυα φαßυωσιυ
αντÞυ, η γαρ δüξα τον Θεοý εφþτισευ
αντÞυ και ο λýχυοò αντÞò το
Αρυßου»dΑποκ. 2Ι-23).

ΑυαμÝυουμε τηυ σνυÜυτηση μαζι σον στο
ΥπερονρÜυιο ΘνσιαστÞριο, üττον
ακαταπαýστωò θα τελοýμε τηγ αυαßμακτη
μυσταγωγßα, üχι μÝσα σε χειροποßητο,
αλλÜ σε αχειροποßητο Ναü, καθþò «ο γαρ

Κýριοò ο Θεüò ο ΠαυτοκρÜτωρ, υαüò αντÞò
εστß και το Αρυßου»dΑποκ 2Ι-22).

Αò εßυαι η μυÞμη σου αιωυßα. Η αγÜπη μαò
και η βαθýτατη ενγυωμοσýυη μαò θα σε
σνοδεýονν.
Η ψrrχÞ σον αò εýρει καλüυ ΠαρÜδεισο.
ΑμÞυ.

ΟΛΟΚΙΗΡΩΘΗΚΕ
Το

Ιο

ΘΕοΛοΓΙΚο

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΟΥ

ΠΑΝΛ{ΙοΥ"ΑΘΗΝΩΝ
ΣΤΗ

ΛΕΡο

Με απüλντη επιτνχßα ολοκληρþθηκε το
17ο θεολογικü σνυÝδριο μεταπτυχιακþυ

φοιτητþν του μεταπτνχιακοý φοιτητικοý
θεολογικοý σνγδÝσμον τον Παυ/μßον
Αθηνþυ-ΘεολογικÞò ΣχολÞò-ΤμÞματοò
Θεολογßαò, που διοργαυþθηκε στη ΛÝρο
3-5 Ιουλßου 201 1, στο σνυεδριακü κÝυτρο
τηò ΙερÜò Μητροπüλεþò μαò, νπü τηυ
αιγßδα τον Σεβ.Μητροπολßτον ΛÝρον,
Καλýμνου και Αστνπαλαßαò κ.κ.Παßσßου.
Το θÝμα τον σνυεδρßον Þταυ «Ο «ΞÝυοò»»
στη Θεολογßα: Η πρüκληση τηò
ετερüτηταò», θÝμα ιδιαßτερα επßκαιρο και
λüγω τηò μεγÜληò μετακßυησηò
πληθνσμþυ, αλλÜ και τηò
λαθρομετανÜστευσηò πον σνυτελεßται τα
τελενταßα χòüυια στηυ ΕλλÜδα.
Στο σννÝδριο παρÝστησαυ τΓερß τα 100
Üτομα, μετdξý τωυ οποßωυ 75
μεταπτυχιακοß φοιτητÝò απü την ΕλλÜδα
και το εξωτερικü και πολλοß Καθηγηταß
Παγεπιστημßον.
Η Ýυαρξη του σνυεδρßον Ýγιυε τηυ Κ

3 Ιονλßον στιò 6 το απüγενμα, με του
αγιασμü τΓου τÝλεσε ο Σεβ.Μητροπολßrηò

μαò.
ΜετÜ του αγιασμü ο Μητροπολßτηò
καλωσüρισε του ελογιμþτατου κοσμÞτορα

ΔημÜρχον κ.Μιχ.Κüλλια.
Ο πρüεδροò τον μεταπτνχιακοý
θεολογικοý σννδÝσμον κ.Λεωυßδαò
Καροýζοò, αφοý ενχαρßστησε του

τηò ΘεολογικÞò ΣχολÞò τον Παυlμßον
Αθηυþυ κ.ΜÜριο ΜττÝγζο, καθþò και τονò
κ.κ.καθηγÞτÝò Νικüλαο Ολνμττßον,
Βασßλειο Γιαυυüπονλο, Κωυ/υο Μαυßκα, π.
ΑδαμÜυτιο Ανγονστßδη, τον πρüεδρο τον
μεταπτυχιακοý θεολογικοý σνυδÝσμον
κ.Λεωυßδα Καροýζο και τα μÝλη τον
σνυδÝσμον, καθþò και τονò κ.κ.σνγÝδρονò,
μεταφÝρουταò τιò ενχÝò και τιò ενλογßεò
τηò Α.Θ.Π. τον Οικονμευικοý ΠατριÜρχον
κ.κ.Βαρθολομαßου και ετüυισε τηγ χαρÜ τον
ΠαυαγιωτÜτου υα σνγκαλεßται το 17ο
θεολογικü σνυÝδριο στον χþρο τον
Οικονμευικοý Πατριαρχεßον και ειò τηυ Ýδρα
τηò ΙερÜò Μητροπüλεωò ΛÝρον, Καλýμυον
και Αστνπαλαßαò.
Ο Μητροπολßτηò, ανεφÝρθη δι' ολßγον ειò το
θÝμα τον συυεδρßον «Ο «ΞÝυοò» στη
Θεολογßα: Η πρüκληση τηò ετερüτηταò»,
και Ýκλεισε του χαιρετισμüυ τον με το
αγιογΡαφικü «ΞÝυονò ξÝνιζε ßυα μη τω Θεþ
ξÝυη γÝνη».

ΜετÜ τον αγιασμü και τον χαιρετισμü τον
Μητροπολßτον, του λüγο Ýλαβε ο
ΚοσμÞτωρ τηò ΘεολογικÞò ΣχολÞò τον
Πανεπιστημßον Αθηυþυ κ. ΜÜριοò
ΜπÝγζοò, ο οποßοò χαιρÝτισε τουò
μεταπτνχιακοýò φοιτητÜò, τονò
σνυÝδρονò και αυεφÝρθη στηυ
σπονδαιüτητα τωγ σννεδρßωυ αντþυ, πον
κατ' Ýτοò επιτελοýυ οι μεταπτνχιακοß
φοιτητÝò, και τονò τταρüτρνυε να
σνυεχßσονυ τηυ σημαντικÞ αντÞ
προσπÜθεια.
Αυαφερüμευοò στο θÝμα τον σνγεδρßον
«Ο «ΞÝυοò)) στη Θεολογßα:
Η πρüκληση τηò ετερüτητcζ», Ýκαυε τηυ
τοποθÝτÞση üτι, τüσο ειò την ΠαλαιÜ
ΔιαθÞκη üσο και ειò τηυ ΚαιυÞ ΔιαθÞκη, το
θÝμα τον συυεδρßον αυταποκρßνεται
πλÞρωò στηυ σýγχρονη εποχÞ, üταυ
μÜλιστα ο Üνθρωποò Ýχει τηυ αναφορÜυ
τον στου Θεü.
Στη σνυÝχεια Ýγιυαυ οι καθιερωμÝυοι
Χα
Μεταξ
υ εκπρüσωποò τον ΔÞμον
τογ χαιρετισμο τον

Μητροπολßτη γτα τηυ φιλοξευßα, κÞρνξε
τηυ Ýυαρξη και αμÝσωò ξεκßνησαυ οι
εργασßεò του σνυεδρßον.
ΤÝλοò πραγματοποιÞθηκε στρογγνλÞ
τρÜπεζα με συγτουιστÞ του Σεβασμιþτατο
Μητροπολßτη ΛÝρον, Καλýμυον και
Αστνπαλαßαò κ.κ. Παtσιο και τονò κ.κ.
ΚαθηγητÝò Βασßλειο Γιαγνüπονλο, Ομüτιμο
ΚαθηγητÞ Παυεπιστημßον Αθηυþυ,
Διογýσιο ΔακονρÜ, Ομüτιμο ΚαθηγητÞ
Παυεπιστημßον Αθηυþν και ΜÜριο ΜπÝγζο,
ΚαθηγητÞ Παυεπιστημßον Αθηνþυ, οι
οποßοι αυεφÝρθησαυ με σημαυτικÝò
τοποθετÞσειò στο επßκαιρο θÝμα τον

σνυεδρßον.
Με τηυ ολοκλÞρωση των εργασιþυ τηò
στρογγrλÞò τρÜπεζαò, ο Μητροττολßτηò
κÞρνξε τηυ λÞξη τον Σνυεδρßον. ΕψÜλη νττü
τωυ κ.κ. ΣνυÝδρων το αττολντßκιο τον
Αποστüλον και Εναγγελιστοý ΙωÜυυον,
προστÜτου τον ΣνυδÝσμον
Μεταπτνχιακþυ Φοιτητþυ και η φÞμη τον
Οικονμευικοý ΠατριÜρχου.
Ο πρüεδροò του μεταπτυχιακοý
θεολογικοý σνυδÝσμον κ. Λεωυßδαò

Ξ>

ΚÜστρο και στο
εκκλησιαστικü μονσεßο,
αφÞυονταò τιò
καλýτερεò ευτνπþσειò
απü τιò εγκαταστÜσειò,
τα στΓουδαßα εκθÝματα
και την μαγευτικÞ θÝα
του μουαδικοý στο
Αιγαßο, ΚÜστρο τηò
Παυαγßαò μαò.
Κατüπιγ οι κ.κ.Σýυεδροι
ξευαγÞθηκαυ στο
ττολεμικü μονσεßο

rηò

ΜερικιÜò, γνωστü ωò
«Τοýυελ»ι βΕ Tc σπÜυια

Καροýζοò, αφοý ενχαρßστησε για ακüμη
μßα φορÜ τον Μητροπολßτη για τηυ
φιλοξευßα, τΓου σνυετÝλεσε στηυ απüλντη
επιτνχßα τον Σννεδρßον, απÝνειμε
αυαμγηστικÝò πλακÝτεò.
Τηυ επομÝυη, Τρßτη 5 Ιονλßον, πΡοζ τιμÞν
τωγ κ.κ.ΣννÝδρωυ, ο Μητροπολßτηò ετÝλεσε
ΑρχιερατικÞ Θεßα Λειτονργßα στηυ
Παυαγßα τον ΚÜστρον.
ΜετÜ το πÝραò τηò Θ.Λειτονργßαò ο
Μητροττολßτηò με τηυ βοÞθεια του

Αρχιερατικοý Επιτρüττον πρωτ.ΝικοδÞμον
ΦωκÜ, ξευÜγησε τουò κ.κ. ΣνυÝδρονò στο

εκθÝματα απü τηυ πολεμικÞ ιστορßα τηò
ΛÝρον κατÜ του Β'Π.Π.

Οι κ.κ. Σýυεδροι αυαχþρησαυ απü τηυ ΛÝρο
το βρÜδ, ,ηò Τρßτηò.
ΕπιμÝλεια-Φωτογραφßεò
Γεþργιοò l.Χρνσοýληò,
Γραμματεýò ΙερÜò Μητροπüλεωò
:

Δ$}ΡΗΕΣ-ffiΡΟχΦΦΡΕΣ
Το Ισιδþρειο Γηροκομεßο ευχαρτστεß τουò κÜτωθι συμπατριþτεò μαò οι οποßοτ εßτε με
την προσφορÜ χρηματτκοý ποσοý , εßτε με την προσφορÜ αγαθþν συνÝβαλλαν στουò
σκοποýò του Ιδρýματοò:
Κüλλιαò Μrχ. , Καρανικüλαò Δημ. , Χαρτνοý Τζßνα , Κασδοβασßλη ΞÝνη , Γρýλληò Παντ.
, Φασüληò Δημ. , Γκßκα Ark., ΚαστÞ ΕλÝνη , ΟυλκÝρογλου Εrρ., Νικηταßδου Καλ.,
ΚουφογιÜwη Μ., Χαρινüò Μrχ., ΕλÝνηò ΔουκÜò, ΕμμανουÞλ Εrρ., Ανδροýτσου Γ.,
ΚαζηλιÝρη Ark., Κορþνη ΒÜσω, ΚαζηλιÝρηò Νικ., Ταχλταμποýρη Μ., Γταwακοý Ελ.,
ΝταλλαρÞò Αρηò , Χρονοποýλου Σοýλα , Ησυχοò Σταυροò , Κονßνη Στ., Γιαμαßου Erp.,
Γρßμπιλου Νßκη, Οτκονομου Ιωαν, Πτερνßτου Μαρßα, ΓαικαλÞ Αικ., Λßνδοò Κων.,
Καμπüσου Νßκη, Συκαμτþτου Μ., Γρýλληò Θ., Χρυσοýληò Γ., Χαρτνüò Μ., Ορφανüò
Βαò., Καραντκüλα Ευγ., ΠÝτρου Μ., ΚαλανδρÜνη Μ., Αγαπητου Κ. ΒρατσÜλη Αßγλη,
Αναστασßου Δημ., ΚαζηλιÝρηò Γεωρ., Αwοýση Ελ., ΧατζηδÜκη Κλειþ, Φßιππßδη Νßτσα
, Φασüλη Ειρ.,Δεοýσηò Ιωαγ , Σκοπελß"ηò Κωγ/γοò,Γεδεþν Μαρκοò, Γκαρτζοýλου Καλ.,
Ντεληγιþργηò Εμμ.,Καραντκüλα Καßτη, Καστανακη Ειρ., Ταχλιαμποýρη Στ. Ark.,
ΦρατζÝσκοò ΙÜκωβοò ,Βασιλεßου Ιουλßα, Ρßππη Θεοδ., Ρηγα Awa , ΠανελλÞνια Ενωση
Δερßων Ενορßα Αγ. Φανουρßου, Δημ. Σχολεßο Λακκßου , Δημ. Σχολεßο Αλτγτων , Super
Market ««ΑΡΙΣΤΑ»» , Super Market « KOYTOYZOY»,Super Market «ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ»,
Ζαχαροπλαστεßο «ΚΑΡΑΝΙΚΟΔΑ»,Ζαχαροπλαστεßο «ΡΕΠΑΠΗ»,Ιχθ/εια «ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ».
40, Ναýδριο
Ýνη Καλομοßρου 50,

2.310.

ΕιρÞνη Ελευθερßου 50,
ΑναστÜσιοò Κουντοýρηò 100,ΝομικÞ Τηλιακοý 150,
Σωττιηò Τρικοßληò 50, ΑγγελικÞ ΝικολÜκη 50,
Ηλßαò Μισσüò 150 ειò μνÞμην ΘÝμελη ΚουβÜρη,
Michael Worthy 100, ΟμÜδα Γυγαικþν Χþραò 100,
Μαρßα ΚÜwη 30, ΘÝμη Λαμπαδαρßου 40, Σταýροò
ΒrργÞò 150, ΕιρÞνη ΕγγλÝζου 50, ΙερÜ ΜονÞ Αγßαò
Αικατερßrηò 100, Ναýδριο Αγßων ΠÝτρου και
Παýλου Pεrklþrr 51, Κατερßνα Παναγοποýλου 1000,
ΕλÝνη Γονιοý 150, Αικατερßνη Σπυροποýλου 50,
Ξαγθßππη ΑτσÜ 50, Ιερüò ΚλÞροò Μητροπüλεωò
Καλýμνου ετò μνÞμην π ΧρυσÜνθου ΚαμπουρÜκη
200, Μαρßα ΚÜwη 30, Μαρßα ΜιχαÞλου 50,
Αναστασßα ΠλÜτση 20.
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