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 ΤΤοο  δδιιααββοολλιικκόό  ππάάθθοοςς  ττηηςς  σσυυκκοοφφααννττίίααςς  ……    

ΗΗ  ςςυυκκοοφφααννττίίαα  εείίννααιι  ψψεευυδδιισσ  κκααττθθγγοορρίίαα  ……  εείίννααιι  δδιιααββοολλιι..  ΚΚααιι  εείίννααιι  ββζζββααιιοο  όόττιι  οο  δδιιάάββοολλοοσσ  εείίννααιι  

εεφφεευυρρζζττθθσσ  ττθθσσ  ςςυυκκοοφφααννττίίαασσ,,  ωωσσ  ππααττζζρραασσ  ττοουυ  ψψεεφφδδοουυσσ,,  εεφφόόςςοονν  οο  ςςυυκκοοφφάάννττθθσσ  εείίννααιι  εεκκεείίννοοσσ  πποουυ  

κκααττεεξξοοχχιινν  ψψεεφφδδεεττααιι..  ΣΣοο  νναα  ςςθθκκϊϊςςεειι  οο  άάννκκρρωωπποοσσ  ττθθ  ςςυυκκοοφφααννττίίαα  εείίννααιι  μμεεγγάάλλοοσσ  άάκκλλοοσσ..    

ΚΚααιι  ττοονν  ςςθθκκϊϊννεειι  μμόόννοο  εεκκεείίννοοσσ  πποουυ  

ππρροοςςββλλζζππεειι  ππρροοσσ  ττοονν  ΚΚφφρριιοο  ΙΙθθςςοοφφ,,  οο  οοπποοίίοοσσ  

όότταανν  ««εεννθθννκκρρϊϊππθθςςεε»»  κκααιι  ιιλλκκεε  ςςττθθ  γγθθ,,  

ςςιικκωωςςεε  ττοονν  ττααυυρρόό  ττθθσσ  ςςυυκκοοφφααννττίίαασσ  κκααιι  

οοδδθθγγιικκθθκκεε  ωωσσ  ττοονν  ααττιιμμωωττιικκόό  κκάάννααττοο..    

ΗΗ  ςςυυκκοοφφααννττίίαα  εείίννααιι  μμζζγγαασσ  άάκκλλοοσσ  γγιιαα  ττοονν  

ςςυυκκοοφφααννττοοφφμμεεννοο  κκααιι  φφοοββεερριι  δδοοκκιιμμααςςίίαα  γγιιαα  

ττθθνν  ππννεευυμμααττιικκιι  ττοουυ  υυππόόςςττααςςθθ..  ««ΟΟυυκκ  εεςςττίίνν»»,,  

μμαασσ  λλζζεειι  οο  ΙΙεερρόόσσ  ΧΧρρυυςςόόςςττοομμοοσσ,,  ««οουυδδζζνν  

ααφφοορρυυττόόττεερροονν  ττοοιισσ  οοδδυυννωωμμεεννοοιισσ  λλόόγγοονν  

δδυυννάάμμεεννοονν  δδαακκεείίνν  ψψυυχχιι»»..  ΔΔεενν  υυππάάρρχχεειι  δδθθλλααδδιι  ττίίπποοττεε  ππιιοο  ααφφόόρρθθττοο  γγιιαα  όόςςοουυσσ  υυφφίίςςττααννττααιι  ττθθνν  

οοδδφφννθθ  ττθθσσ  ςςυυκκοοφφααννττίίαασσ,,  γγιιααττίί  θθ  ςςυυκκοοφφααννττίίαα  εείίννααιι  ππρρααγγμμααττιικκάά  δδάάγγκκωωμμαα  γγιιαα  ττθθνν  ψψυυχχιι..  ΓΓιι  ααυυττόό  

κκααιι  οο  ππρροοφφιιττθθσσ  ΔΔααββίίδδ  ζζλλεεγγεε  ππρροοσσ  ττοονν  ΚΚφφρριιοο::  ««ΛΛφφττρρωωςςεε  μμεε  ααππόό  ττιισσ  ςςυυκκοοφφααννττίίεεσσ  ττωωνν  ααννκκρρϊϊππωωνν  

κκααιι    φφυυλλάάξξωω  ττιισσ  εεννττοολλζζσσ  ςςοουυ»»..    

ΣΣίί  εείίννααιι  όόμμωωσσ  εεκκεείίννοο  πποουυ  κκιιννεείί  ττοονν  άάννκκρρωωπποο  ςςττοο  νναα  ςςυυκκοοφφααννττεείί  ττοονν  ςςυυννάάννκκρρωωπποο  ττοουυ  κκααιι  νναα  λλζζεειι  

ψψζζμμαατταα  εεννααννττίίοονν  ττοουυ;;    

ΗΗ  ααςςκκθθττιικκιι  εεμμππεειιρρίίαα  μμαασσ  ζζχχεειι  υυπποοδδεείίξξεειι  όόττιι  τταα  κκίίννθθττρραα  ττοουυ  ςςυυκκοοφφάάννττθθ  ςςυυννιικκωωσσ  εείίννααιι  θθ  ηηιιλλεειιαα,,    

οο  φφκκόόννοοσσ,,  θθ  μμννθθςςιικκαακκίίαα,,  θθ  υυππεερρθθφφάάννεειιαα  κκααιι  τταα  ςςααρρκκιικκάά  ππάάκκθθ..  ΓΓιι  ααυυττόό  δδεενν  υυππάάρρχχεειι  ααμμφφιιββοολλίίαα  

όόττιι  θθ  κκααττάάκκρριιςςθθ,,  θθ  κκαακκοολλοογγίίαα,,  κκααιι  πποολλφφ  ππεερριιςςςςόόττεερροο  θθ  ςςυυκκοοφφααννττίίαα,,  εείίννααιι  εεππιιςςφφρράάγγιιςςμμαα  κκααιι  

εεννεερργγοοπποοίίθθςςθθ  άάλλλλωωνν  ππαακκϊϊνν,,  τταα  οοπποοίίαα  λλεερρϊϊννοουυνν  ττθθνν  ψψυυχχιι  κκααιι  ττθθσσ  ππρροοκκααλλοοφφνν  ααννεεππααννόόρρκκωωττθθ  

ββλλάάββθθ..    
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ΜΜαασσ  λλζζεειι  οο  όόςςιιοοσσ  ΘΘααλλάάςςςςιιοοσσ::  ««ΗΗ  ψψυυχχιι  ττοουυ  κκαακκόόγγλλωωςςςςοουυ  κκααιι  ττοουυ  ςςυυκκοοφφάάννττθθ  ζζχχεειι  πποολλφφ  κκαακκιι  

γγλλϊϊςςςςαα..  ΖΖνναασσ  ττζζττοοιιοοσσ  άάννκκρρωωπποοσσ  ββλλάάππττεειι  ττοονν  εεααυυττόό  ττοουυ,,  ααυυττόόνν  πποουυ  ττοονν  αακκοοφφεειι  κκααιι  κκααμμιιάά  φφοορράά  

κκααιι  ααυυττόόνν  πποουυ  ςςυυκκοοφφααννττεείί»»..    

ΕΕππίίςςθθσσ  ααυυττόόσσ  πποουυ  εεξξεευυττεελλίίηηεειι  κκααιι  ςςυυκκοοφφααννττεείί  ττοονν  ππλλθθςςίίοονν  ττοουυ  εεξξοορργγίίηηεειι  ττοονν  ΘΘεεόό  κκααιι  οοιι  ςςυυννζζππεειιεεσσ  

γγιιαα  ττθθ  ςςττάάςςθθ  ττοουυ  ααυυττιι  εείίννααιι  πποολλφφ  ββααρριιζζσσ,,  δδιιόόττιι  ζζχχεειι  ωωσσ  ααπποοττζζλλεεςςμμαα  νναα  εεγγκκααττααλλεειιφφττεείί  ααππόό  ττθθ  

ΧΧάάρρθθ  ττοουυ  ΘΘεεοοφφ..  ΟΟ  ααββββάάσσ  ΗΗςςααΐΐαασσ  λλζζεειι  όόττιι  ««ααυυττόόσσ  πποουυ  κκααττθθγγοορρεείί  κκααιι  εεξξοουυκκεεννϊϊννεειι  ττοονν  ααδδεελλφφόό  

ττοουυ,,  ααπποοξξεεννϊϊννεειι  ττοονν  εεααυυττόό  ττοουυ  ααππόό  ττοο  ζζλλεεοοσσ  πποουυ  ααπποολλααμμββάάννοουυνν  οοιι  ΆΆγγιιοοιι»»..  ΚΚααιι  οο  ΝΝιικκιιτταασσ  

ττθθκκάάττοοσσ  μμαασσ  υυπποογγρρααμμμμίίηηεειι  όόττιι  θθ  εεγγκκααττάάλλεειιψψθθ  ττθθσσ  ΧΧάάρρθθσσ  ζζχχεειι  ςςαανν  ααπποοττζζλλεεςςμμαα  ττθθνν  ππττϊϊςςθθ  ιι  ςςεε  

ππααρράάππττωωμμαα  ςςααρρκκιικκόό  ιι  ςςεε  ππααρράάππττωωμμαα  γγλλϊϊςςςςαασσ  ιι  λλοογγιιςςμμοοφφ  ..  ΚΚααιι  θθ  ππττϊϊςςθθ  ααυυττιι,,  αανν  δδεενν  εεππααρρκκεείί  

θθ  μμεεττάάννοοιιαα,,  ϊϊςςττεε  νναα  ααπποοκκααττααςςτταακκεείί  θθ  ςςχχζζςςθθ  μμεε  ττοονν  ΘΘεεόό  κκααιι  ττοονν  ααδδεελλφφόό,,  ««εείίννααιι  κκάάννααττοοσσ  ττθθσσ  

ψψυυχχιισσ»»,,  δδθθλλααδδιι  ββίίωωμμαα  κκόόλλααςςθθσσ  ππρριινν  ααππόό  ττθθνν  εεππιικκεείίμμεεννθθ  κκόόλλααςςθθ..    

ΟΟιι  ΆΆγγιιοοιι  ςςκκζζππααηηαανν  τταα  ααμμααρρττιιμμαατταα  ττοουυ  ππλλθθςςίίοονν,,  γγιιαα  νναα  μμαασσ  υυπποοδδεείίξξοουυνν  ττθθνν  ααγγάάππθθ  κκααιι  ττθθ  

ςςυυγγχχωωρρεεττιικκόόττθθτταα  κκααιι  ττοο  όόττιι  ππρρζζππεειι  νναα  ααςςκκιιςςοουυμμεε  ττοονν  εεααυυττόό  μμαασσ  ςςττοο  νναα  μμθθνν  κκαακκοολλοογγοοφφμμεε  κκααιι  

νναα  μμθθ  λλζζμμεε  ψψζζμμαατταα  εεννααννττίίοονν  ττοουυ  ααδδεελλφφοοφφ  μμαασσ..    

ΑΑννααφφζζρρεειι  ττοο  ΓΓεερροοννττιικκόό  όόττιι  κκάάπποοιιοοσσ  ααππόό  ττοουυσσ  ΠΠααττζζρρεεσσ  εείίδδεε  ζζνναανν  ααδδεελλφφόό  νναα  ααμμααρρττάάννεειι  ……  ΖΖκκλλααψψεε  

ττόόττεε  ππιικκρράά  κκααιι  εείίππεε::  ««ΑΑυυττόόσσ  ςςιιμμεερραα,,  εεγγϊϊ  ααφφρριιοο!!»»,,  κκζζλλοονντταασσ  νναα  δδεείίξξεειι  ππόόςςοο  ττρρεεππττιι  εείίννααιι  θθ  

ααννκκρρϊϊππιιννθθ  φφφφςςθθ  κκααιι  ππόόςςοο  όόλλοοιι  εείίμμααςςττεε  εεππιιρρρρεεππεείίσσ  ππρροοσσ  ττθθνν  ααμμααρρττίίαα..    

υυννιικκωωσσ  ββζζββααιιαα  οοιι  ππεερριιςςςςόόττεερροοιι  άάννκκρρωωπποοιι  ζζχχοουυνν  ττθθνν  εεννττφφππωωςςθθ  όόττιι  δδεενν  κκαακκοολλοογγοοφφνν  κκααιι  δδεενν  

ςςυυκκοοφφααννττοοφφνν  κκααννζζνναανν,,  ααλλλλάά  όόττιι  εεκκεείίννοοιι  υυφφίίςςττααννττααιι  κκααττθθγγοορρίίεεσσ  κκααιι  ςςυυκκοοφφααννττίίεεσσ  ααππόό  ττοο  

ππεερριιββάάλλλλοονν  ττοουυσσ..  ΌΌμμωωσσ  κκααιι  οοιι  αανναακκρρίίββεειιεεσσ,,  οοιι  υυππεερρββοολλζζσσ,,  οοιι  εεφφκκοολλεεσσ  κκρρίίςςεειισσ  κκααιι  κκαατταακκρρίίςςεειισσ,,  

πποουυ  ττόόςςοο  πποολλφφ  ααςςφφςςττοολλαα  ςςιιμμεερραα  δδιιααττυυππϊϊννοοννττααιι  ααππόό  μμεερριικκοοφφσσ  ααππόό  μμαασσ  γγιιαα  οοπποοιιοοννδδιιπποοττεε  

ιικκεελλεε  ππζζςςεειι  ςςττθθνν  κκρριιττιικκιι  μμαασσ,,  εείίννααιι  ςςυυχχννάά  δδυυςςφφθθμμιιςςττιικκζζσσ  κκααιι  ςςυυκκοοφφααννττιικκζζσσ  γγιιαα  ττοο  ππρρόόςςωωπποο  ττοουυ  

ππλλθθςςίίοονν..    

ΌΌλλοοιι  ζζχχοουυμμεε  δδοοκκιιμμάάςςεειι  ττθθνν  ππιικκρρόόττθθτταα  κκααιι  ττοο  φφααρρμμάάκκιι  ττθθσσ  ςςυυκκοοφφααννττίίαασσ..  ΚΚιι  ααυυττόό  γγιιααττίί  άάλλλλαα  

κκίίννθθττρραα  εείίχχααμμεε  εεμμεείίσσ  ςςεε  κκάάπποοιιαα  κκίίννθθςςθθ  μμαασσ  κκααιι  άάλλλλαα  κκίίννθθττρραα  μμαασσ  ααππζζδδωωςςαανν  οοιι  άάννκκρρωωπποοιι  ττοουυ  

ππεερριιββάάλλλλοοννττοοσσ  μμαασσ..  ΚΚααιι  ςςυυχχννάά  μμπποορρεείί  ααυυττοοίί  νναα  εείίννααιι  κκααιι  φφίίλλοοιι  μμαασσ  οοιι  ςςυυγγγγεεννεείίσσ  μμαασσ  οοιι  κκααιι  

ππννεευυμμααττιικκοοίί  ααδδεελλφφοοίί  μμαασσ,,  οοππόόττεε  οο  ππόόννοοσσ  μμαασσ  γγίίννεεττααιι  μμεεγγααλλφφττεερροοσσ  κκααιι  ππεερριιςςςςόόττεερροο  

ααππααρράάκκλλθθττοοσσ..    

ΑΑσσ  ππρροοςςζζχχοουυμμεε  λλοοιιππόόνν  νναα  μμθθνν  ζζχχοουυμμεε  ςςττοο  ςςττόόμμαα  μμαασσ  δδοολλιιόόττθθτταα  γγιιαα  ττοονν  ααδδεελλφφόό  μμαασσ..  ΓΓιιααττίί  θθ  

ςςυυκκοοφφααννττίίαα  εείίννααιι  εεξξοουυκκεεννωωττιικκιι  γγιιαα  ττοονν  κκάάκκεε  άάννκκρρωωπποο,,  ««αακκόόμμθθ  κκααιι  ττοονν  ππιιοο  ςςυυννεεττόό  ττοονν  κκάάννεειι  νναα  

ππααρρααφφζζρρεεττααιι  κκααιι  νναα  χχάάςςεειι  ττθθνν  εευυγγζζννεειιαα  ττοουυ»»  ..  

ΕΕκκττόόσσ  όόμμωωσσ  ααππϋϋ  ααυυττάά  θθ  ππεείίρραα  ζζχχεειι  δδεείίξξεειι  όόττιι  οο  ΚΚφφρριιοοσσ  ««ττααππεειιννϊϊννεειι  ττοονν  ςςυυκκοοφφάάννττθθ»»  οο  οοπποοίίοοσσ  μμεε  

ττθθ  μμοοχχκκθθρρίίαα  ττοουυ  ααυυξξάάννεειι  ππάάρραα  πποολλφφ  ττιισσ  ςςυυμμφφοορρζζσσ  ττοουυ  κκααιι  ππζζφφττεειι  ττεελλιικκάά  ςςττοο  λλάάκκκκοο  πποουυ  ααννοοίίγγεειι  

γγιιαα  ττοονν  ππλλθθςςίίοονν  ττοουυ..    

ΗΗ  κκαακκοολλοογγίίαα  κκααιι  θθ  ςςυυκκοοφφααννττίίαα  δδεείίχχννοουυνν  όόττιι  οο  άάννκκρρωωπποοσσ  πποουυ  ττιισσ  ζζχχεειι  εεγγκκοολλππωωκκεείί  ννοοςςεείί  κκααιι  

χχρρεειιάάηηεεττααιι  κκεερρααππεείίαα  θθ  ψψυυχχιι  ττοουυ..  ΚΚααιι  θθ  κκεερρααππεείίαα  εεππζζρρχχεεττααιι  μμεε  ττοο  νναα  ««ζζλλκκοουυμμεε  ςςττοονν  εεααυυττόό  μμαασσ»»,,  

νναα  δδοοφφμμεε  τταα  δδιικκάά  μμαασσ  ππάάκκθθ  κκααιι  νναα  κκεεωωρριιςςοουυμμεε  όόττιι  όόλλοοιι  εείίμμααςςττεε  ςςυυννυυππεεφφκκυυννοοιι  γγιιαα  ττιισσ  ααμμααρρττίίεεσσ  

κκααιι  τταα  λλάάκκθθ  πποουυ  γγίίννοοννττααιι  ςςττοο  χχϊϊρροο  μμαασσ  κκααιι  ααννάάμμεεςςαα  μμαασσ..  ΘΘαα  ππρρζζππεειι  νναα  ααρρχχίίςςοουυμμεε  νναα  

ααμμφφιιββάάλλλλοουυμμεε  γγιιαα  ττθθνν  κκρρίίςςθθ  μμαασσ,,  δδιιόόττιι  ααυυττιι  δδεενν  εείίννααιι  ππάάνντταα  ααςςφφααλλιισσ..  ΣΣαα  κκρριιττιιρριιαα  μμαασσ  ςςυυχχννάά  

κκάάννοουυνν  λλάάκκοοσσ..  ΔΔεενν  γγννωωρρίίηηοουυμμεε  ττθθνν  ππρρόόκκεεςςθθ  ττοουυ  άάλλλλοουυ,,  γγιι  ααυυττόό  εερρμμθθννεεφφοουυμμεε  λλααννκκααςςμμζζνναα  ττθθνν  
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ςςυυμμππεερριιφφοορράά  ττοουυ..  ΆΆλλλλωωςςττεε  δδεενν  ζζχχοουυμμεε  ττθθ  δδυυννααττόόττθθτταα  νναα  κκρρίίννοουυμμεε  ττοονν  άάλλλλοο,,  γγιιααττίί  δδεενν  

μμπποορροοφφμμεε  νναα  μμπποοφφμμεε  ςςττθθνν  ψψυυχχιι  ττοουυ..  ΗΗ  κκρρίίςςθθ  εείίννααιι  ζζρργγοο  μμόόννοο  ττοουυ  ΘΘεεοοφφ..    

ΚΚααιι  ςςεε  ττεελλεευυττααίίαα  ααννάάλλυυςςθθ,,  ττίί  ωωφφεελλεείί  ττοο  νναα  ςςυυκκοοφφααννττιιςςοουυμμεε  ττοονν  ςςυυννάάννκκρρωωπποο  μμαασσ  ιι  ττοο  νναα  

ππααρροουυςςιιάάηηοουυμμεε  ττοο  ττυυχχόόνν  ςςφφάάλλμμαα  ττοουυ,,  ζζςςττωω  κκιι  αανν  αακκόόμμθθ  εείίννααιι  ααλλθθκκιιννόό;;    

ΑΑνν  ττοο  ςςκκεεφφττοοφφμμεε  ϊϊρριιμμαα,,  κκααιι  δδοοφφμμεε  όόττιι  ααυυττιι  θθ  εεννζζρργγεειιαα  μμαασσ  εεξξυυππθθρρεεττεείί  μμόόννοο  ττθθνν  εεμμππάάκκεειιαα  μμαασσ..    

ΠΠϊϊσσ  όόμμωωσσ  κκαα  ααννττιιμμεεττωωππίίςςοουυμμεε  ττοουυσσ  άάλλλλοουυσσ  όότταανν  εεμμεείίσσ  οοιι  ίίδδιιοοιι  εείίμμααςςττεε  κκφφμμαατταα  ττθθσσ  

ςςυυκκοοφφααννττίίαασσ  ττοουυσσ;;    

ΟΟ  άάννκκρρωωπποοσσ  οο  οοπποοίίοοσσ  κκζζλλεειι  νναα  δδιιααττθθρριιςςεειι  ααλλϊϊββθθττθθ  ττθθ  ςςχχζζςςθθ  ττοουυ  μμεε  ττοονν  ΚΚφφρριιοο  ΙΙθθςςοοφφ  ΧΧρριιςςττόό  κκααιι  

ττοονν  ααδδεελλφφόό,,  πποουυ  εείίννααιι  ααππααρρααίίττθθτταα  ςςττοοιιχχεείίαα  γγιιαα  νναα  μμθθ  χχάάςςεειι  ττοο  ππρρόόςςωωπποο  ττοουυ,,  ααφφεεννόόσσ  μμεενν  

φφρροοννττίίηηεειι  νναα  υυπποομμεείίννεειι  ττθθνν  ααδδιικκίίαα  ττθθσσ  ςςυυκκοοφφααννττίίαασσ  μμεε  ςςιιωωππιι,,  ττααππεείίννωωςςθθ  κκααιι  ππρροοςςεευυχχιι,,  χχωωρρίίσσ  

νναα  κκααλλλλιιεερργγεείί  ππάάκκοοσσ  κκααιι  εεκκδδιικκθθττιικκόόττθθτταα  γγιιαα  ττοονν  ςςυυκκοοφφάάννττθθ,,  κκααιι  ααφφεεττζζρροουυ  φφρροοννττίίηηεειι  μμεε  ττθθ  

ςςττάάςςθθ  ττοουυ  νναα  ββοοθθκκιιςςεειι  κκααιι  ττοονν  άάννκκρρωωπποο  πποουυ  ττοονν  ααδδιικκεείί,,  νναα  κκααττααλλάάββεειι  ττοο  ςςφφάάλλμμαα  ττοουυ  κκααιι  νναα  

δδιιοορρκκωωκκεείί..  ΕΕκκεείίννοο  δδεε  πποουυ  ττοονν  ππααρρθθγγοορρεείί  κκααιι  ττοονν  κκάάννεειι  νναα  ππάάρρεειι  δδφφννααμμθθ  εείίννααιι  ττοο  όόττιι  ζζχχεειι  ωωσσ  

ςςττόόχχοο  ττοουυ  ττθθνν  ΚΚρρίίςςθθ  ττοουυ  ΠΠααννάάγγιιοουυ  κκααιι  ΔΔιικκααιιοοκκρριιττιι  ΘΘεεοοφφ,,  κκαακκϊϊσσ  ττοο  λλζζεειι  κκααιι  οο  ΜΜ..  ΒΒααςςίίλλεειιοοσσ  ππρροοσσ  

ττθθ  ιιμμππλλιικκίίαα,,  μμιιαα  ααιιρρεεττιικκιι  γγυυννααίίκκαα  πποουυ  ττοονν  κκααττθθγγόόρρθθςςεε  κκααιι  ττοονν  ςςυυκκοοφφάάννττθθςςεε  πποολλφφ  ππρροοκκλλθθττιικκάά::  

««ΠΠρροοττιιμμϊϊ»»,,  ττθθσσ  λλζζεειι,,  ««ααππόό  ττοουυσσ  γγιιιιννοουυσσ  δδιικκααςςττζζσσ,,  νναα  ππεερριιμμζζννωω  ττοονν  ΟΟυυρράάννιιοο  ΔΔιικκααςςττιι,,  οο  ΟΟπποοίίοοσσ  

ξξζζρρεειι  νναα  υυππεερρααςςππίίηηεεττααιι  κκάάκκεε  εείίδδοουυσσ  ααδδιικκίίαα  κκααλλφφττεερραα  ααππόό  ττοονν  κκαακκζζνναα»»  ..  

ΆΆλλλλωωςςττεε  ααυυττόόσσ  πποουυ  μμαασσ  ςςυυκκοοφφααννττεείί  γγίίννεεττααιι  ααίίττιιοοσσ  νναα  λλάάββοουυμμεε  μμεεγγάάλλθθ  ΧΧάάρρθθ..  ΜΜαασσ  ττοο  

ππααρρααγγγγζζλλλλεειι  κκιι  οο  ΚΚφφρριιοοσσ  μμαασσ,,  όότταανν  λλζζεειι::  ««ΜΜαακκάάρριιοοιι  εείίςςττεε  όότταανν  ςςαασσ  μμιιςςιιςςοουυνν  οοιι  άάννκκρρωωπποοιι……  κκααιι  

ςςαασσ  χχλλεευυάάςςοουυνν  κκααιι  δδυυςςφφθθμμίίςςοουυνν  ττοο  όόννοομμάά  ςςαασσ  εεξξααιιττίίαασσ  ττοουυ  ΤΤιιοοφφ  ττοουυ  ααννκκρρϊϊπποουυ..  ΝΝαα  χχααίίρρεεςςττεε  

κκααιι  νναα  ααγγάάλλλλεεςςττεε  όότταανν  ςςυυμμββεείί  ααυυττόό,,  γγιιααττίί  κκαα  εείίννααιι  μμεεγγάάλλοοσσ  οο  μμιιςςκκόόσσ  ςςαασσ,,  μμεεγγάάλλθθ  δδθθλλααδδιι  θθ  

ΧΧάάρρθθ,,  πποουυ  κκαα  λλάάββεεττεε  ςςττοονν  ΟΟυυρρααννόό»»..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΧρρήήσσιιμμεεςς  ΕΕννηημμεερρώώσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  ΛΛεειιττοοσσρργγιικκήή  ΖΖωωήή  ττοοσσ  ΙΙεερροούύ  ΝΝααοούύ  ::  

  03/04/2019  Σετάρτθ (εςπζρασ) Ακολουκία Θϋ ϊρασ  -Ακολουκία Εςπερινόσ & 

ΠΡΟΗΓΙΑΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΓΙΟΤ ΙΑΚΩΒΟΤ … 5.30μμ.  

  12/04/2019 Παραςκευι ΑΓΡΤΠΝΙΑ ΕΠΙ ΣΗ ΕΟΡΣΗ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΑΒΒΑ ΣΟΤ ΕΝ ΚΑΛΤΜΝΩ  

ΣΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΙΟ ΣΟΤ ΝΑΟΤ … 9.30μμ.  

  Θεια Κοινωνία ςτουσ αςκενείσ ενορίτεσ μασ, δια τθν εορτι του Πάςχα, κα πραγματοποιθκεί 

ςτισ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2019 θμζρα Πζμπτθ από τισ 8.00πμ.  

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΚΑΙΝΗΙΜΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΑ 

ΔΟΘΕΙ ΣΗΝ ΚΤΡΙΑΚΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2019  

  Οι Παρακλιςεισ μασ κα ξεκινιςουν ςτισ 8 Μαΐου θμζρα Σετάρτθ  

  

 

 

Ο ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΩΝ ΑΓΙΩΝ ΙΒ΄ΑΠΟΣΟΛΩΝ ΠΑΝΗΓΤΡΙΖΕΙ ΣΗΝ 29Η & 30Η 

ΙΟΤΝΙΟΤ ΚΑΙ ΖΗΣΑ ΣΗΝ ΕΝΙΦΤΗ ΟΤ ΣΙ ΔΑΠΑΝΕ ΠΟΤ ΑΥΟΡΟΤΝ  

ΣΑ ΑΝΘΗ , ΣΟΤ ΑΡΣΟΤ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΚΔΗΛΩΗ ΣΗ ΠΑΝΗΓΤΡΕΩ … 
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Με τθ Χάρθ του Θεοφ, τισ ευλογίεσ των Αγίων ΙΒ Αποςτόλων , αλλά και του Οςίου Πατρόσ θμϊν 

Πορφυρίου του Καυςοκαλυβίτου, τθν Κυριακι 13 Ιανουαρίου ςτισ 

5.30 το απόγευμα απολαφςαμε τον κο. Γανωτι Κωνςταντίνο ςτθν 

ομιλία που ζκανε ςτθν αίκουςα του Ιεροφ Ναοφ.  

Ο κοσ. Γανωτισ μασ μετζφερε τισ πνευματικζσ διδαχζσ και εμπειρίεσ 

που είχε δίπλα ςτον Άγιο Πορφφριο και αυτζσ αποτελοφν 

παιδαγωγικό εν Χριςτό οδθγό.  

ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

 

 

 

Σο κζμα είναι Σι να κάνουμε τϊρα; 

Να ςυνεχιςτεί Ανζνδοτοσ ο Μακεδονικόσ Αγϊνασ αντίςταςθσ, μζχρι τζλουσ. Σι και αν 

143 χϊρεσ, από τισ 194 του ΟΗΕ, ζχουν αναγνωρίςει τουσ λάβουσ γείτονζσ μασ ωσ 

Μακεδόνεσ, εμείσ ςε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να κάνουμε πίςω, να υποχωριςουμε. 

Κοντολογίσ, ασ 

αναλάβουμε όλοι 

τον ςταυρό που μασ 

αποκζτει το 

πατριωτικό 

κακικον .Είμαςτε 

δυνατοί, γιατί 

είμαςτε αλθκινοί. 

«Ουκ εάλω θ 

βαςιλεφουςα ψυχι 

των Ελλινων».  

Όλθ θ  πλειοψθφία 

των Ελλινων να ςυςτρατευτεί  για τθ Μακεδονία μασ, να ςυςτρατευτεί για τθν Ελλάδα 

μασ. Σοφτθ τθν Πατρίδα τθν ζχουμε όλοι μαηί, όλοι οι ΕΛΛΗΝΕ !!!! 

Η ΑΙΜΟΔΟΙΑ  ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΙ 5 ΜΑΪΟΤ 

ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΟΤ ΘΩΜΑ 

ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΑΠΟ ΣΙ 10.00 ΜΕΧΡΙ  13.00 


