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ΗΗ  ιιςςττοορρύύαα  ττηησσ  ΑΑγγύύαασσ  οοφφύύαασσ  ……  

  ΠΠώώσσ  χχττύύςςττηηκκεε  ςςεε  χχρρόόννοο  ρρεεκκόόρρ  οο  μμεεγγααλλύύττεερροοσσ  ννααόόσσ  

ΗΗ  ΑΑγγύύαα  οοφφύύαα  εεύύννααιι  ττοο  

ππρρώώττοο  κκττύύςςμμαα  πποουυ  

χχττυυππϊϊεειι  ςςτταα  μμϊϊττιιαα  ττοουυ  

εεππιιςςκκϋϋππττηη,,  κκααθθώώσσ  

εειιςςϋϋρρχχεεττααιι  ααππόό  ττηηνν  

ΠΠρροοπποοννττύύδδαα..  ΣΣοο  

ξξεεχχωωρριιςςττόό  ααυυττόό  ςςηημμεεύύοο  

εεύύχχαανν  εεππιιλλϋϋξξεειι  γγιιαα  νναα  

χχττύύςςοουυνν  ττοουυσσ  ννααοούύσσ  

ττοουυσσ,,  ααιιώώννεεσσ  ππρριινν  ααππόό  

ττοουυσσ  ΒΒυυζζααννττιιννοούύσσ,,  οοιι  

εειιδδωωλλοολλϊϊττρρεεσσ..  

ΟΟ  ππρρώώττοοσσ  ννααόόσσ  ττηησσ  ΑΑγγύύαασσ  οοφφύύαασσ  θθεεμμεελλιιώώθθηηκκεε  ααππόό  ττοονν  ΜΜεεγγϊϊλλοο  ΚΚωωννςςττααννττύύννοο  ττοο  333300  

μμ..ΦΦ..  όότταανν  οοννόόμμααςςεε  ττηη  μμεεττϋϋππεειιτταα  ΚΚωωννςςττααννττιιννοούύπποολληη  ππρρωωττεεύύοουυςςαα  ττηησσ  ΒΒυυζζααννττιιννόόσσ  

ΑΑυυττοοκκρρααττοορρύύαασσ..  ΗΗ  ααννϋϋγγεερρςςηη  ττοουυ  ννααοούύ  οολλοοκκλληηρρώώθθηηκκεε  ααππόό  ττοονν  γγιιοο  ττοουυ  ΚΚωωννςςττϊϊννττιιοο  κκααιι  

τταα  εεγγκκααύύννιιαα  ϋϋγγιινναανν  ςςττιισσ  1155  ΥΥεεββρροουυααρρύύοουυ  ττοουυ  336600..  

ΚΚααττϊϊ  ττηηνν  εεπποοχχόό  ττοουυ  ΑΑρρκκααδδύύοουυ,,  ττοο  440044,,  ηη  ππρρώώττηη  ΑΑγγιιϊϊ  οοφφύύαα  ππυυρρπποολλεεύύττααιι  κκααιι  θθαα  κκττιιςςθθεεύύ  

εεκκ  ννϋϋοουυ  ααππόό  ττοονν  ΘΘεεοοδδόόςςιιοο  ΒΒ’’..  ΣΣαα  εεγγκκααύύννιιαα  θθαα  γγύύννοουυνν  ςςττιισσ  1100  ΟΟκκττωωββρρύύοουυ  ττοουυ  441155,,  όόμμωωσσ  οο  

ννααόόσσ  θθαα  ππυυρρπποολληηθθεεύύ  κκααιι  ππϊϊλλιι  ττοο  553322,,  κκααττϊϊ  ττηη  ττϊϊςςηη  ττοουυ  ΝΝύύκκαα..  ΈΈττςςιι,,  οο  ααυυττοοκκρρϊϊττοορραασσ  

ΙΙοουυςςττιιννιιααννόόσσ  ΑΑ’’  ααπποοφφααςςύύζζεειι  νναα  κκααττααςςκκεευυϊϊςςεειι  ττηηνν  εεκκκκλληηςςύύαα  ααππόό  ττηηνν  ααρρχχόό,,  ςςττοονν  ύύδδιιοο  

χχώώρροο,,  ααλλλλϊϊ  πποολλύύ  ππιιοο  εεππιιββλληηττιικκόό,,  γγιιαα  νναα  δδεεςςππόόζζεειι  ςςττηη  ΒΒααςςιιλλεεύύοουυςςαα..  ΣΣαα  θθεεμμϋϋλλιιαα  ααυυττοούύ  

ΕΕΝΝ  ΛΛΟΟΓΓΩΩ  ΑΑΛΛΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  

ΔΔΕΕΤΤΣΣΕΕΡΡΗΗ  ΕΕΚΚΔΔΟΟΗΗ  ΤΤΠΠ’’  ΑΑΡΡΙΙΘΘΜΜΟΟΝΝ  1122  ΣΣΕΕΤΤΦΦΟΟ  ΟΟΚΚΣΣΩΩΒΒΡΡΙΙΟΟΤΤ  ––  ΝΝΟΟΕΕΜΜΒΒΡΡΙΙΟΟΤΤ  --  ΔΔΕΕΚΚΕΕΜΜΒΒΡΡΙΙΟΟΤΤ  22002200  

ΤΤΠΠΕΕΤΤΘΘΤΤΝΝΟΟ  ΕΕΚΚΔΔΟΟΗΗ  ΠΠρρωωττοοππρρεεςςββύύττεερροοσσ  ΝΝιικκόόλλααοοσσ  ΚΚόόνντταασσ  
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ττοουυ  μμεεγγααλλοοππρρεεππόό  ννααοούύ  θθαα  μμπποουυνν  ςςττιισσ  2233  ΥΥεεββρροουυααρρύύοουυ  ττοουυ  553322,,  μμεε  ςςχχϋϋδδιιαα  πποουυ  

εεκκππόόννηηςςαανν  οοιι  ααρρχχιιττϋϋκκττοοννεεσσ  ΑΑννθθϋϋμμιιοοσσ  ΣΣρρααλλλλιιααννόόσσ  κκααιι  ΙΙςςύύδδωωρροο  οο  ΜΜιιλλόόςςιιοοσσ..  

ΓΓιιαα  ττηηνν  οολλοοκκλλόόρρωωςςηη  ττοουυ  κκοολλοοςςςςιιααύύοουυ  ϋϋρργγοουυ  δδοούύλλεεψψαανν  ααδδιιϊϊκκοοππαα  εεππύύ  ϋϋξξιι  χχρρόόννιιαα  1100..000000  

ττεεχχννύύττεεσσ,,  εεννώώ  ξξοοδδεεύύττηηκκαανν  332200..000000  λλύύρρεεσσ  ((ππεερρύύπποουυ  112200..000000..000000  εευυρρώώ))..  ΑΑππόό  κκϊϊθθεε  ςςηημμεεύύοο  

όόπποουυ  υυππόόρρχχεε  ΕΕλλλληηννιιςςμμόόσσ,,  ϋϋγγιιννεε  ππρροοςςφφοορρϊϊ::  ΣΣαα  ππρρϊϊςςιινναα  μμϊϊρρμμααρραα  ααππόό  ττηη  ΜΜϊϊννηη  κκααιι  ττηηνν  

ΚΚϊϊρρυυςςττοο,,  τταα  ττρριιααννττααφφυυλλλλιιϊϊ  ααππόό  ττηη  ΥΥρρυυγγύύαα  κκααιι  τταα  κκόόκκκκιινναα  ααππόό  ττηηνν  ΑΑύύγγυυππττοο..  ΑΑππόό  ττοονν  

υυππόόλλοοιιπποο  κκόόςςμμοο  ππρροοςςφφϋϋρρθθηηκκαανν  τταα  πποολλύύττιιμμαα  ππεεττρρϊϊδδιιαα,,  οο  χχρρυυςςόόσσ,,  ττοο  ααςςόόμμιι  κκααιι  ττοο  

εελλεεφφααννττόόδδοοννττοο,,  γγιιαα  ττηη  δδιιαακκόόςςμμηηςςηη  ττοουυ  εεςςωωττεερριικκοούύ..  

ΤΤαα  εεγγκκααίίννιιαα  έέγγιινναανν  ςςττιισσ  2277  ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ  ττοουυ  553377  ααππόό  ττοονν  ΙΙοουυςςττιιννιιααννόό,,  οο  οοπποοίίοοσσ  

ββλλέέπποονντταασσ  ττηηνν  υυππεερροοχχήή  ττηησσ  ΑΑγγίίαασσ  ΣΣοοφφίίαασσ  έέννααννττιι  ττοουυ  ξξαακκοουυςςττοούύ  ννααοούύ  ττοουυ  

ΣΣοολλοομμώώνντταα,,  ααννααφφωωννεείί::  ««ΔΔόόξξαα  ττωωνν  ΘΘεεώώ  ττοο  κκααττααξξιιωωςςάάννττιι  μμεε  ττεελλέέςςααιι  ττοοιιοούύττοονν  

έέρργγοονν..  ΝΝεεννίίκκηηκκάά  ςςεε  ΣΣοολλοομμώώνν»»..  

ΣΣοο  ππααγγκκόόςςμμιιοο  ςςύύμμββοολλοο  ττηησσ  ΟΟρρθθοοδδοοξξύύαασσ,,  οο  ννααόόσσ  ττηησσ  ττοουυ  ΘΘεεοούύ  οοφφύύαασσ  ςςττηηνν  

ΚΚωωννςςττααννττιιννοούύπποολληη  δδεενν  δδιιααφφεεννττεεύύεεττααιι  οούύττεε  ααππόό  ΣΣοούύρρκκοουυσσ  οούύττεε  ααππόό  ΡΡωωμμηηοούύσσ,,  

ΥΥρρϊϊγγκκοουυσσ  όό  ττηηνν  UUNNEESSCCΟΟ,,  ααλλλλϊϊ  ααππόό  ττηηνν  ιιδδύύαα  ττωωνν  ΚΚυυρρύύαα  ΘΘεεοοττόόκκοο  ααπποοκκλλεειιςςττιικκϊϊ..  

ττϋϋκκεειι  ςςττοο  θθρρόόννοο  ττηησσ,,  ςςττηηνν  ααχχιιββϊϊδδαα  ττοουυ  ΙΙεερροούύ,,  ωωσσ  ΒΒααςςύύλλιιςςςςαα  κκααιι  ΠΠααννττοοκκρρααττόόρριιςςςςαα  

κκααιι  ααιιώώννιιαα  ΈΈφφοορροοσσ  ττοουυ  ΙΙεερροούύ  ααυυττοούύ  χχώώρροουυ..  

ΣΣύύπποοτταα  δδεενν  γγύύννεεττααιι  χχωωρρύύσσ  ττηηνν  ϊϊδδεειιαα  ΣΣηησσ..  

ΠΠρρόόςςφφαατταα  ϋϋγγιιννεε  γγιιαα  αακκόόμμηη  μμιιαα  φφοορρϊϊ  μμοουυςςοουυλλμμααννιικκόό  ΣΣϋϋμμεεννοοσσ..  ΈΈχχεειι  ςςχχϋϋςςηη  μμεε  ττοουυσσ  

ααδδιιϊϊψψεευυςςττοουυσσ  λλόόγγοουυσσ  ττοουυ  ΚΚυυρρύύοουυ  μμαασσ..  ΕΕύύππεε::  ««ἐἐὰὰνν  μμὴὴ  ππεερριιςςςςεεύύςςῃῃ  ἡἡ  δδιικκααιιοοςςύύννηη  ὑὑμμῶῶνν  

ππλλεεῖῖοονν  ττῶῶνν  γγρρααμμμμααττϋϋωωνν  κκααὶὶ  ΥΥααρριιςςααύύωωνν,,  οοὐὐ  μμὴὴ  εεἰἰςςϋϋλλθθηηττεε  εεἰἰσσ  ττὴὴνν  ββααςςιιλλεεύύαανν  ττῶῶνν  

οοὐὐρρααννῶῶνν»»((ΜΜϊϊττθθ..55,,  2200))..  

ΠΠααρρϊϊκκλληηςςηη  ςςττοονν  ΠΠααρρεεκκκκλλόόςςιι  μμαασσ  

ΜΜεε  ττηηνν  χχϊϊρρηη  ττοουυ  θθεεοούύ  ααξξιιωωθθόόκκααμμεε  ααυυττόόνν  ττοονν  ΑΑύύγγοουυςςττοο  μμϋϋςςαα  ααππόό  όόλλεεσσ  ττιισσ  δδυυςςχχϋϋρρεειιεεσσ  κκααιι  ααννηηςςυυχχύύεεσσ  πποουυ  μμαασσ  

ππεερριιττρριιγγυυρρύύζζοουυνν,,  νναα  ττεελλϋϋςςοουυμμεε  ττηηνν  ττεελλεευυττααύύαα  ππααρρϊϊκκλληηςςηη  γγιιαα  ττοο  φφεεττιιννόό  λλεειιττοουυρργγιικκόό  ϋϋττοοσσ  ττηησσ  ΠΠααννααγγιιϊϊσσ  μμαασσ  ςςττοο  

ππααρρεεκκκκλλόόςςιι  πποουυ  ββρρύύςςκκεεττααιι  ςςττοονν  ππρροοααύύλλιιοο  χχώώρροο  ττοουυ  ννααοούύ,,  κκααιι  εεύύννααιι  ααφφιιεερρωωμμϋϋννοο  ςςττηηνν  χχϊϊρρηη  ττηησσ..  ΠΠοολλλλϋϋσσ  εευυχχϋϋσσ  κκααιι  

εευυχχααρριιςςττύύεεσσ  ςςεε  όόλλοουυσσ  ττοουυσσ  ςςυυννεερργγϊϊττεεσσ  ττοουυ  ννααοούύ  ςςττοουυσσ  ςςυυννεεφφηημμεερρύύοουυσσ  ααλλλλϊϊ  κκααιι  ςςττοονν  εεκκλλεεκκττόό  ααδδεερρφφόό  ππααττϋϋρραα  ΕΕιιρρηηννααύύοο  

ΓΓεεωωρργγόόπποουυλλοο  πποουυ  ττϋϋλλεεςςεε  ττηηνν  αακκοολλοουυθθύύαα  ττοουυ  

εεςςππεερριιννοούύ  κκααιι  ττηησσ  ΠΠααρρϊϊκκλληηςςηησσ..  



[3] 

 

ΜΜιιαα  δδιιδδαακκττιικκήή  ιισσττοορρίίαα  γγιιαα  μμιικκρροούύςς  κκααιι  μμεεγγάάλλοουυςς  ……ΈΈννααςς  λλύύκκοοςς  ππααρροουυσσιιάάσσττηηκκεε  ξξααφφννιικκάά,,  έένναα  

κκρρύύοο  ππρρωωιιννόό,,  ππεεννήήνντταα  μμέέττρραα  ααππόό  ττηηνν  ππόόρρτταα  ττοουυ  σσππιιττιιοούύ  ττοουυ..  ΑΑππόόρρηησσεε  γγιιαα  μμιιαα  σσττιιγγμμήή,,  δδεενν  

εείίχχεε  εεμμφφααννιισσττεείί  λλύύκκοοςς  ττόόσσοο  κκοοννττάά  σσεε  σσππίίττιιαα  σσττοο  ππααρρεελλθθόόνν..  ΈΈρριιξξεε  μμιιαα  ππέέττρραα  κκιι  έέββααλλεε  μμιιαα  

φφωωννήή..  ΟΟ  λλύύκκοοςς  έέφφυυγγεε  ααλλλλάά  γγύύρριισσεε  κκααιι  ππάάλλιι  μμεεττάά  ααππόό  λλίίγγεεςς  μμέέρρεεςς..  ΤΤοουυ  φφώώννααξξεε  κκααιι  ππάάλλιι,,  οο  

λλύύκκοοςς  έέφφυυγγεε  ααλλλλάά  ξξααννααγγύύρριισσεε,,  ππιιοο  κκοοννττάά  ααυυττήή  ττηη  φφοορράά..  ΦΦώώννααξξεε  κκααιι  ττώώρραα,,  μμαα  οο  λλύύκκοοςς  δδεενν  

κκοουυννήήθθηηκκεε..  ΑΑππόόρρηησσεε  κκααιι  ππλληησσίίαασσεε  ττοο  λλύύκκοο..  ΗΗ  ααππόόσστταασσηη  μμεεττααξξύύ  ττοουυςς  ήήτταανν  μμόόλλιιςς  λλίίγγαα  μμέέττρραα..  

ΟΟ  λλύύκκοοςς  εείίχχεε  κκααθθίίσσεειι  κκάάττωω,,  ήήρρεεμμοοςς  κκααιι  κκοοιιττοούύσσεε  σσαανν  κκοουυττάάββιι..  ΔΔεενν  φφααιιννόότταανν  άάγγρριιοοςς..  

ΠΠέέρραασσεε  οο  κκααιιρρόόςς,,  οο  λλύύκκοοςς  κκυυκκλλοοφφοορροούύσσεε  σστταα  χχωωρράάφφιιαα  κκααιι  γγύύρρωω  ααππόό  ττοο  σσππίίττιι  σσαανν  φφύύλλαακκααςς..  

ΜΜιιαα  μμέέρραα,,  κκααθθόότταανν  σσττοο  σσππίίττιι  κκιι  έέκκααννεε  νναα  ββγγεειι  έέξξωω..  ΟΟ  λλύύκκοοςς  ττοούύ  εεππιιττέέθθηηκκεε  κκααιι  ττοονν  ώώθθηησσεε  

ππίίσσωω  σσττοο  σσππίίττιι..  ΤΤοονν  έέκκλλεειισσεε  μμέέσσαα..  ΔΔεενν  μμπποορροούύσσεε  νναα  ββγγεειι  έέξξωω..  ΌΌτταανν  μμεεγγάάλλωωσσαανν  τταα  ππααιιδδιιάά  

ττοουυ,,  έέμμααθθαανν  όόττιι  δδεενν  κκάάννεειι  νναα  ββγγοουυνν  ααππόό  ττοο  σσππίίττιι,,  έέμμααθθαανν  νναα  ζζοουυνν  κκάάττωω  ααππόό  ττηηνν  ααππεειιλλήή  ττοουυ  

λλύύκκοουυ..  ΤΤόόσσοο  ααππλλάά..  ΟΟ  ππρρααγγμμααττιικκόόςς  φφόόββοοςς  ττηηςς  εεπποοχχήήςς  μμααςς  εείίννααιι  όόττιι  μμεε  δδυυσσκκοολλίίαα  ππιιαα  

δδιιαακκρρίίννοουυμμεε  ττοο  λλύύκκοο  κκααιι  όόττιι  τταα  ππααιιδδιιάά  μμααςς  μμααθθααίίννοουυνν  όόττιι  ηη  κκααττάάσστταασσηη  εείίννααιι  δδεεδδοομμέέννηη  κκααιι  

δδεενν  ααλλλλάάζζεειι..  ΜΜααθθααίίννοουυμμεε  νναα  μμηηνν  ππααλλεεύύοουυμμεε  κκααιι  ααρρκκοούύμμαασσττεε  νναα  ππααλλεεύύοουυμμεε  γγιιαα  ττηηνν  εελλεευυθθεερρίίαα  

μμααςς  κκααιι  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  σσττηηνν  ααννττίίδδρραασσηη  γγιιαα  νναα  ππάάμμεε  ττοο  πποολλύύ  ααππόό  δδωωμμάάττιιοο  σσεε  δδωωμμάάττιιοο,,  εεννώώ  μμααςς  

ααννήήκκεειι  --  σσεε  όόλλοουυςς  --  ττοο  έέξξωω,,  οο  κκόόσσμμοοςς  όόλλοοςς..
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ΤΤοομμέέααςς  ΝΝεεόόηηηηηηααςς  ΙΙεερροούύ  ΝΝααοούύ  ΑΑγγίίωωμμ  ΙΙΒΒ΄́  ΑΑπποοζζηηόόλλωωμμ  ΒΒρριιλληηζζζζίίωωμμ  

ΣΣσσννεεττίίζζοοσσμμεε  ααππόό  εεκκεείί  πποοσσ  εείίττααμμεε  ζζηηααμμααηηήήζζεειι  ……  μμεε  μμέέηηρραα  γγιιαα  ηηηηνν  

ααπποοθθσσγγήή  ηηηηςς  δδιιααζζπποορράάςς  ηηοοσσ  ccoovviidd--1199  

  μμεε  ηηοο  ΚΚααηηηηττηηηηιικκόό  μμααςς  ΣΣττοολλεείίοο  !!!!!!    

  ηηοοσσςς  ΠΠααρρααδδοοζζιιαακκοούύςς  ΧΧοορροούύςς  !!!!!!  

  ηηηημμ  ΒΒσσζζααμμηηιιμμήή  ΑΑγγιιοογγρρααθθίίαα  !!!!!!  

  ηηαα  ΓΓιικκααζζηηιικκάά  !!!!!!      

Δημιουργία Ενοριακοφ Παντοπωλείου 

Σκοπόσ μασ :η Συλλογή μη  

μαγειρεμζνων Τροφίμων  

μακράσ διαρκείασ …  
 

 

 

 

 

Το παρόν έντυπο μπορείτε να το βρείτε και στο διαδίκτυο  

https://agioi12apostoloi.gr/en-logo-alitheias/ 

Δημιουργία Ενοριακήσ 

Ιματιοθήκησ 

Σκοπόσ μασ :η Συλλογή ςε 

ςεντόνια, μαξιλαροθήκεσ 

και κουβζρτεσ πλήρωσ 

καθαρζσ ζτοιμεσ για 

χρήςη… 

"ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ Η ΑΓΑΠΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Υ(Ι)Ο" 
Στήριξε την προςπάθεια του Ενοριακοφ Φιλοπτώχου Ταμείου  

Ενίςχυςε μασ με την Προςφορά ςου… 


