
 
 
 
 
 

 

 

ΟΟΙΙ  ΠΠΑΑΣΣΓΓΡΡΓΓ  ΣΣΗΗ  ΓΓΚΚΚΚΛΛΗΗΙΙΑΑ  ……  

ΜΜΑΑ  ΤΤΜΜΒΒΟΟΤΤΛΛΓΓΤΤΟΟΤΤΝΝ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΗΗ  ΝΝΗΗΣΣΓΓΙΙΑΑ  

 

    

  

  



 
 
 
 
 

 

ΗΗ  ννηηςςττεεύύαα  ππρροοςςττααττεεύύεειι  τταα  ννόόππιιαα,,  ςςωωφφρροοννύύζζεειι  ττοο  ννέέοο,,  κκάάννεειι  ςςεεββααςςττόό  ττοο  γγέέρροονντταα..  

ΔΔιιόόττιι  τταα  γγεερράάμμαατταα,,  ςςττοολλιιςςμμέένναα  μμεε  ττηη  ννηηςςττεείίαα,,  γγίίννοοννττααιι  ππιιοο  ςςεεββααςςττάά..  ΓΓιιαα  ττιισσ  

γγυυννααύύκκεεσσ  εεύύννααιι  οο  ππιιοο  κκααττάάλλλληηλλοοσσ  ςςττοολλιιςςμμόόσσ,,  γγιι''  ααυυττοούύσσ  πποουυ  ββρρίίςςκκοοννττααιι  ςςττηηνν  

αακκμμήή  ττηησσ  ηηλλιικκίίαασσ,,  ττοο  χχααλλιιννάάρριι··  εεύύννααιι  ττοο  φφυυλλαακκττόό  ττωωνν  ςςυυζζύύγγωωνν  κκααιι  ηη  ττρροοφφόόσσ  

ααυυττώώνν  πποουυ  ππααρρθθεεννεεύύοουυνν..  ΜΜεε  ααυυττοούύσσ  ττοουυσσ  ττρρόόπποουυσσ  ηη  ννηηςςττεείίαα  ββοοηηθθϊϊ  ςςεε  κκάάθθεε  

ςςππίίττιι..  ΠΠοοιιάά,,  όόμμωωσσ,,  εεύύννααιι  ηη  ςςηημμααςςίίαα  ττηησσ  γγιιαα  ττηη  δδηημμόόςςιιαα  ζζωωήή  μμαασσ;;  ΟΟλλόόκκλληηρρηη  ττηηνν  

ππόόλληη  κκααιι  όόλλοο  ττοονν  λλααόό  ττοουυσσ  εεππααννααφφέέρρεειι  ααμμέέςςωωσσ  ςςττηηνν  ττάάξξηη,,  κκααττααςςττέέλλλλεειι  ττιισσ  

κκρρααυυγγέέσσ,,  ααπποομμαακκρρύύννεειι  ττιισσ  κκαακκοολλοογγίίεεσσ......  ΑΑνν  όόλλοοιι  ττηηνν  ππααρρεελλάάμμββαανναανν  ωωσσ  

ςςύύμμββοουυλλοο  ςς᾿̓  ααυυττάά  πποουυ  οοφφεείίλλοουυνν  νναα  ππρράάξξοουυνν,,  ττίίπποοττεε  δδεενν  θθαα  εεμμππόόδδιιζζεε  νναα  εεύύχχααμμεε  

ββααθθιιάά  εειιρρήήννηη  ςς᾿̓  οολλόόκκλληηρρηη  ττηηνν  οοιικκοουυμμέέννηη......    

  

ΚΚιι  οούύττεε  ππάάλλιι  οο  ββίίοοσσ  μμαασσ  θθαα  όότταανν  ττόόςςοο  πποολλυυςςττέένναακκττοοσσ  κκααιι  γγεεμμάάττοοσσ  κκααττήήφφεειιαα,,  αανν  ηη  

ννηηςςττεείίαα  κκυυββεερρννοούύςςεε  ττηη  ζζωωήή  μμαασσ..  ΔΔιιόόττιι  εεύύννααιι  φφααννεερρόό  όόττιι  θθαα  δδίίδδααςςκκεε  ςςεε  όόλλοουυσσ  όόχχιι  

μμόόννοο  ττηηνν  εεγγκκρράάττεειιαα  ττωωνν  ττρροοφφώώνν,,  ααλλλλάά  ττηηνν  ππλλήήρρηη  ααπποοφφυυγγήή  κκααιι  ααπποοξξέέννωωςςηη  ααππόό  

ττηη  φφιιλλααρργγυυρρίίαα,,  ττηηνν  ππλλεεοοννεεξξίίαα  κκααιι  ααππόό  κκάάθθεε  ϊϊλλλληη  κκαακκίίαα»»..    
 

……  ΜΜέέγγααςς  ΒΒαασσίίλλεειιοοςς    
 

ΠΠώώσσ  οοφφεεύύλλοουυμμεε  νναα  ννηηςςττεεύύοουυμμεε  ..  

  

ΝΝηηςςττεεύύεειισσ;;  ΑΑππόόδδεειιξξέέ  μμοουυ  ττοο  δδιιάά  μμέέςςοουυ  ττωωνν  ύύδδιιωωνν  ϋϋρργγωωνν..  ΠΠοοιιάά  ϋϋρργγαα  εεννννοοεεύύ;;  ΑΑνν  

δδεειισσ  φφττωωχχόό,,  νναα  ττοονν  εελλεεήήςςεειισσ..  ΑΑνν  δδεεύύσσ  εεχχθθρρόό,,  νναα  ςςυυμμφφιιλλιιωωθθεεύύσσ  μμααζζίί  ττοουυ..  ΑΑνν  δδεειισσ  

μμιιαα  όόμμοορρφφηη  γγυυννααίίκκαα,,  νναα  ττηηνν  ααννττιιππααρρέέλλθθεειισσ..  ΑΑσσ  μμηη  ννηηςςττεεύύεειι  λλοοιιππόόνν  μμόόννοο  ττοο  

ςςττόόμμαα,,  ααλλλλάά  κκααιι  ττοο  μμάάττιι  κκααιι  ηη  αακκοοήή,,  κκααιι  τταα  ππόόδδιιαα  κκααιι  τταα  χχέέρριιαα  κκααιι  όόλλαα  τταα  μμέέλληη  

ττοουυ  ςςώώμμααττοοσσ  μμαασσ..  ΝΝαα  ννηηςςττεεύύοουυνν  τταα  χχέέρριιαα,,  ππααρρααμμέέννοονντταασσ  κκααθθααρράά  ααππόό  ττηηνν  

ααρρππααγγήή  κκααιι  ττηηνν  ππλλεεοοννεεξξίίαα..  ΝΝαα  ννηηςςττεεύύοουυνν  τταα  ππόόδδιιαα,,  ξξεεκκόόββοονντταασσ  ααππόό  ττοουυσσ  

δδρρόόμμοουυσσ  πποουυ  οοδδηηγγοούύνν  ςςεε  ααμμααρρττωωλλάά  θθεεάάμμαατταα..  ΝΝαα  ννηηςςττεεύύοουυνν  τταα  μμάάττιιαα,,  

εεξξααςςκκοούύμμεενναα  νναα  μμηηνν  ππέέφφττοουυνν  πποοττέέ  ααμμααρρττωωλλϊϊ  ππάάννωω  ςςεε  όόμμοορρφφαα  ππρρόόςςωωππαα,,  οούύττεε  

νναα  ππεερριιεερργγάάζζοοννττααιι  τταα  κκάάλλλληη  ττωωνν  ϊϊλλλλωωνν......  ΔΔεενν  ττρρωωσσ  κκρρέέαασσ;;  ΝΝαα  μμηη  φφαασσ  κκααιι  ττηηνν  

αακκοολλααςςίίαα  δδιιάά  μμέέςςοουυ  ττωωνν  μμααττιιώώνν..  ΑΑσσ  ννηηςςττεεύύεειι  κκααιι  ηη  αακκοοήή..  ΚΚααιι  ννηηςςττεείίαα  ττηησσ  αακκοοόόσσ  

εεύύννααιι  νναα  μμηη  δδέέχχεεττααιι  κκαακκοολλοογγίίεεσσ  κκααιι  δδιιααββοολλέέσσ......  ΑΑσσ  ννηηςςττεεύύεειι  κκααιι  ττοο  ςςττόόμμαα  ααππόό  

ααιιςςχχρράά  λλόόγγιιαα  κκααιι  λλοοιιδδοορρίίεεσσ..  ΔΔιιόόττιι  ττιι  όόφφεελλοοσσ  ϋϋχχοουυμμεε,,  όότταανν  ααππέέχχοουυμμεε  ααππόό  

πποουυλλεερριικκάά  κκααιι  ψψάάρριιαα,,  δδααγγκκώώννοουυμμεε  όόμμωωσσ  κκααιι  κκααττααττρρώώμμεε  ττοουυσσ  ααδδεελλφφοούύσσ  μμαασσ;;    
 

……  ΆΆγγιιοοςς  ΙΙωωάάννννηηςς  οο  ΧΧρρυυσσόόσσττοομμοοςς    



 
 
 
 
 

 

 

ΟΟ  ττρρόόπποοσσ  ττηησσ  ααλληηθθιιννόόσσ  ννηηςςττεεύύαασσ..  

    

ΑΑσσ  ϋϋρρθθεειι,,  λλοοιιππόόνν,,  ααννάάμμεεςςάά  μμαασσ  οο  μμααθθηηττήήσσ  ττοουυ  ΧΧρριιςςττοούύ..  ΑΑσσ  μμαασσ  δδιιδδάάξξεειι  ττοονν  ττρρόόπποο  

ττηησσ  ννηηςςττεείίαασσ..  ΑΑσσ  ττοονν  αακκοούύςςοουυμμεε  πποουυ  λλέέεειι::  ««ΝΝηηςςττεείίαα  κκααθθααρρήή  κκααιι  ααμμόόλλυυννττηη  

εεννώώππιιοονν  ττοουυ  ΘΘεεοούύ  κκααιι  ΠΠααττέέρραα  εεύύννααιι  ααυυττήή::  νναα  εεππιιςςκκέέππττεεττααιι  κκααννεείίσσ  οορρφφααννάά  κκααιι  

χχόόρρεεσσ  ςςττηη  θθλλίίψψηη  ττοουυσσ  κκααιι  νναα  ττηηρρεεύύ  ττοονν  εεααυυττόό  ττοουυ  ααμμόόλλυυννττοο  ααππόό  ττόόνν  κκόόςςμμοο»»..  ΠΠώώσσ  

όόμμωωσσ  κκααιι  μμεε  πποοιιόό  ττρρόόπποο  θθαα  εεππιιττύύχχοουυμμεε  ααυυττάά  πποουυ  εελλέέχχθθηηςςαανν,,  εεύύννααιι  εεύύκκοολλοο  νναα  

ααννεεύύρροουυμμεε..  ΔΔιιόόττιι  ααρρκκεεύύ,,  ννοομμίίζζωω,,  γγιι᾿̓  ααυυττοούύσσ  πποουυ  ςςκκέέππττοοννττααιι  ςςωωςςττάά  κκααιι  ααυυττόόσσ  οο  

φφυυςςιικκόόσσ  ννόόμμοοσσ,,  πποουυ  ααφφ᾿̓  εεννόόσσ  μμαασσ  δδιιδδάάςςκκεειι  νναα  μμιιςςοούύμμεε  όόςςαα  φφααίίννεεττααιι  νναα  εεύύννααιι  

ααννττίίθθεετταα  ςςττίίσσ  θθεεύύεεσσ  εεννττοολλέέσσ  κκααιι  ααφφ᾿̓  εεττέέρροουυ  μμαασσ  ππααρραακκιιννεεύύ  νναα  κκρρααττοούύμμεε  μμέέςςαα  μμαασσ  

ττοο  θθέέλληημμαα  ττοουυ  ΝΝοομμοοθθέέττοουυ..  ΑΑνν  ττώώρραα  κκάάπποοιιοοσσ  ννοομμίίζζεειι  όόττιι  γγιι᾿̓  ααυυττόό  χχρρεειιααζζόόμμααςςττεε  

αακκόόμμηη  ππιιοο  ςςααφφόό  ππααρρααγγγγέέλλμμαατταα,,  αασσ  αακκοούύςςεειι  ττοονν  ΠΠααύύλλοο  πποουυ  λλέέεειι::  ««ΝΝεεκκρρώώςςααττεε  

όό,,ττιι  γγήήιιννοο  εεύύννααιι  μμέέςςαα  ςςαασσ,,  δδηηλλααδδήή  ττηηνν  πποορρννεείίαα,,  ττηηνν  αακκααθθααρρςςίίαα,,  ττοο  ππάάθθοοσσ,,  ττηηνν  

κκαακκήή  εεππιιθθυυμμίίαα»»..  ΔΔιιόόττιι,,  ββέέββααιιαα,,  δδεενν  θθαα  εεππιιττύύχχοουυμμεε  ττηη  χχάάρρηη  πποουυ  ππααρρέέχχεειι  ηη  ααλληηθθήήσσ  

ννηηςςττεείίαα  ααππλλώώσσ  μμεε  ττηηνν  ααςςιιττίίαα  κκααιι  μμεε  ττηηνν  ααππόόρρρριιψψηη  μμόόννοο  ττωωνν  ττρροοφφώώνν..  ΟΟύύττεε  ππάάλλιι,,  

ϋϋχχοονντταασσ  ααππόόςςχχεειι  ααππόό  ααυυττάά  κκααιι  μμόόννοο,,  θθαα  γγίίννοουυμμεε  εεξξάάππααννττοοσσ  κκααθθααρροοίί  κκααιι  ϊϊγγιιοοιι,,  

ααλλλλάά  ααπποοδδιιώώκκοονντταασσ  ααππόό  ττηη  δδιιάάννοοιιάά  μμαασσ  εεκκεεύύνναα,,  γγιιαα  τταα  οοπποούύαα  ββρρέέθθηηκκεε  κκααιι  ττοο  

φφάάρρμμαακκοο  ττηησσ  ννηηςςττεείίαασσ..    

  

……ΆΆγγιιοοςς  ΚΚύύρριιλλλλοοςς  ΑΑλλεεξξααννδδρρεείίααςς  
 

ΟΟιι  ωωφφϋϋλλεειιεεσσ..  

    

ΗΗ  ννηηςςττεείίαα  γγεεννννϊϊ  ττοουυσσ  ππρροοφφόόττεεσσ,,  δδυυννααμμώώννεειι  ττοουυσσ  δδυυννααττοούύσσ..  ΗΗ  ννηηςςττεείίαα  κκάάννεειι  

ςςοοφφοούύσσ  ττοουυσσ  ννοομμοοθθέέττεεσσ··  εεύύννααιι  ττοο  κκααλλόό  φφυυλλααχχττόό  ττηησσ  ψψυυχχόόσσ,,  οο  ππιιςςττόόσσ  ςςύύννττρροοφφοοσσ  

ττοουυ  ςςώώμμααττοοσσ,,  ττοο  όόππλλοο  γγιι᾿̓  ααυυττοούύσσ  πποουυ  ααρριιςςττεεύύοουυνν,,  ττοο  γγυυμμννααςςττήήρριιοο  γγιιαα  ττοουυσσ  

ααθθλληηττέέσσ..  ΑΑυυττήή  ααπποοκκρροούύεειι  ππεειιρρααςςμμοούύσσ,,  ααυυττήή  ππρροοεεττοοιιμμάάζζεειι  γγιιαα  ττηηνν  ααππόόκκττηηςςηη  

εευυςςέέββεειιαασσ··  εεύύννααιι  ςςύύννττρροοφφοοσσ  ττηησσ  ννήήψψεεωωσσ  κκααιι  δδηημμιιοουυρργγόόσσ  ττηησσ  ςςωωφφρροοςςύύννηησσ..  ΣΣττοουυσσ  

πποολλέέμμοουυσσ  φφέέρρεεττααιι  μμεε  γγεεννααιιόόττηητταα,,  εενν  κκααιιρρώώ  εειιρρήήννηησσ  δδιιδδάάςςκκεειι  ττηηνν  ηηςςυυχχίίαα..  ΑΑγγιιάάζζεειι  

ττοονν  ααφφιιεερρωωμμϋϋννοο  κκααιι  ττεελλεειιοοπποοιιεεύύ  ττοονν  ιιεερρέέαα»»..  ΗΗ  ννηηςςττεείίαα  ϋϋςςββηηςςεε  ττηη  δδύύννααμμηη  ττηησσ  

φφωωττιιϊϊσσ  κκιι  ϋϋφφρρααξξεε  τταα  ςςττόόμμαατταα  ττωωνν  λλιιοοννττααρριιώώνν..  ΗΗ  ννηηςςττεείίαα  ααννεεββάάζζεειι  ττηηνν  

ππρροοςςεευυχχήή  ςςττοονν  οουυρρααννόό,,  μμεε  ττοο  νναα  γγίίννεεττααιι  ττρρόόπποονν  ττιιννάά  ηη  φφττεερροούύγγαα  ςςττηηνν  πποορρεείίαα  

ππρροοσσ  τταα  ϊϊννωω..  ΗΗ  ννηηςςττεείίαα  κκάάννεειι  τταα  ςςππίίττιιαα  νναα  ππρροοκκόόββοουυνν,,  εεύύννααιι  ηη  μμηηττέέρραα  ττηησσ  

υυγγεείίαασσ,,  ηη  ππααιιδδααγγωωγγόόσσ  ττηησσ  ννεεόόττηητταασσ,,  ττοο  ςςττοολλίίδδιι  ττωωνν  γγεερρόόννττωωνν,,  ηη  κκααλλήή  ςςύύννττρροοφφοοσσ  

ττωωνν  οοδδοοιιππόόρρωωνν,,  οο  ππιιςςττόόσσ  ςςυυγγκκάάττοοιικκοοσσ  ααυυττώώνν  πποουυ  ςςυυννοοιικκοούύνν..    

  

……ΜΜέέγγααςς  ΒΒαασσίίλλεειιοοςς    
 



 
 
 
 
 

 

 

ΧΧρρϋϋοοσσ  ττωωνν  χχρριιςςττιιααννώώνν  ..  

  

ΠΠρρέέππεειι  κκααιι  ηημμεεύύσσ,,  ααδδεελλφφοοίί  μμοουυ,,  οοιι  εευυςςεεββεεύύσσ  χχρριιςςττιιααννοοίί,,  νναα  ννηηςςττεεύύωωμμεενν  ππάάννττοοττεε,,  

μμαα  ππεερριιςςςςόόττεερροονν  ττηηνν  ΤΤεεττρράάδδηη,,  δδιιααττίί  εεπποουυλλήήθθηηκκεε  οο  ΚΚύύρριιοοσσ  κκααιι  ττηηνν  ΠΠααρρααςςκκεευυήή  

δδιιααττίί  εεςςττααυυρρώώθθηη..  ΟΟμμοοίίωωσσ  ϋϋχχοομμεε  χχρρέέοοσσ  νναα  ννηηςςττεεύύωωμμεενν  κκααιι  ττεεσσ  ϊϊλλλλεεσσ  

ΤΤεεςςςςααρραακκοοςςττέέσσ,,  κκααθθώώσσ  εεφφώώττιιςςεε  ττοο  ΆΆγγιιοονν  ΠΠννεεύύμμαα  ττοουυσσ  ααγγίίοουυσσ  ΠΠααττέέρραασσ  ττηησσ  

ΕΕκκκκλληηςςίίαασσ  μμαασσ  κκααιι  μμαασσ  ϋϋγγρρααψψαανν  δδιιαα  νναα  ννηηςςττεεύύωωμμεενν,,  νναα  ννεεκκρρώώννωωμμεενν  τταα  ππάάθθηη,,  νναα  

ττααππεειιννώώννωωμμεενν  ττηη  ςςάάρρκκαα,,  ττοο  ςςώώμμαα,,  οοπποούύ  εεύύννααιι  ϋϋνναασσ  λλύύκκοοσσ,,  ϋϋνναα  γγοουυρροούύννιι,,  ϋϋνναα  

θθηηρρίίοονν,,  ϋϋνναα  λλιιοοννττάάρριι..  ΚΚααιι  μμάάλλιιςςτταα  μμεε  τταα  οολλίίγγαα  ζζοούύμμεενν  μμεε  εευυκκοολλίίαα  κκααιι  όότταανν  

ττρρώώγγοομμεενν  πποολλλλάά,,  θθέέλλοομμεενν  κκααιι  ϋϋξξοοδδαα  πποολλλλάά..  ΕΕγγώώ  ττώώρραα  ηημμπποορρώώ  νναα  ζζήήςςωω  μμεε  εεκκααττόό  

δδρράάμμιιαα  ψψωωμμίί..  ΕΕκκεεύύνναα  τταα  εευυλλοογγεεύύ  οο  ΘΘεεόόσσ  δδιιααττίί  εεύύννααιι  ααννααγγκκααύύαα  κκααιι  όόχχιι  νναα  ττρρώώγγοομμεενν  

εεκκααττόόνν  δδέέκκαα..  ΕΕκκεεύύνναα  τταα  δδέέκκαα  τταα  κκααττααρρϊϊττααιι,,  δδιιααττίί  εεύύννααιι  χχααρράάμμιι,,  εεύύννααιι  εεκκεειιννοούύ  ττοουυ  

ππεειιννααςςμμέέννοουυ..  ΦΦυυλλάάγγεεττεε  ααυυττέέσσ  ττιισσ  ττέέςςςςεερρεεσσ  ΤΤεεςςςςααρραακκοοςςττέέσσ,,  χχρριιςςττιιααννοοίί  μμοουυ;;  ΕΕδδώώ  

ππώώσσ  ππηηγγααίίννεεττεε;;  ΑΑνν  εεύύςςθθεε  χχρριιςςττιιααννοοίί,,  ππρρέέππεειι  νναα  ττεεσσ  φφυυλλάάγγεεττεε,,  μμάάλλιιςςτταα  ττηηνν  

ΜΜεεγγάάλληηνν  ΤΤεεςςςςααρραακκοοςςττήή..   
 

……  ΆΆγγιιοοςς  ΚΚοοσσμμάάςς  οο  ΑΑιιττωωλλόόςς    
 
 

ΤΤοο  ΜΜϋϋττρροο    

  

ΕΕνναασσ  ααρρχχάάρριιοοσσ  μμοοννααχχόόσσ  ςςυυμμββοουυλλεεύύττηηκκεε  κκάάπποοιιοο  δδιιαακκρριιττιικκόό  ΓΓέέρροονντταα,,  πποοιιόό  μμέέττρροο  

νναα  αακκοολλοουυθθήήςςηη  ςςττηη  ννηηςςττεείίαα..  --  ΑΑππόόφφεευυγγεε  ττιισσ  υυππεερρββοολλέέσσ,,  ττέέκκννοονν  μμοουυ,,  ττοονν  

ςςυυμμββοούύλλεεψψεε  εεκκεεύύννοοσσ..  ΠΠοολλλλοοίί  δδοοκκίίμμααςςαανν  νναα  ννηηςςττέέψψοουυνν  ππάάννωω  ααππόό  ττιισσ  δδυυννάάμμεειισσ  

ττοουυσσ  κκααιι  δδεενν  ϊϊννττεεξξαανν  γγιιαα  πποολλύύ  κκααιιρρόό..    
 

……ΓΓεερροοννττιικκόόνν  

 
 


