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ΟΗ ΚΤΡΟΦΟΡΔ ΓΗΓΑΘΟΤΛ ΘΑΗ ΔΚΠΛΔΟΤΛ 

† Κωσζέως  ἁγιορείηοσ μονατού 

Ὅζνη ρηππνῦλ ἀιύπεηα ηήλ θθιεζία λνκίδνπκε πώο δέλ 

ἔρνπλ ηό δηθαίσκα λά ρύλνπλ θξνθνδείιηα δάθξπα γηά 

ηήλ ἔμαξζε ηῆο δηαθζνξᾶο. Ἡ θθιεζία πάληνηε κηινῦζε 

γηά ἦζνο, ζηθή, εἰιηθξίλεηα, ηηκηόηεηα θαί γλεζηόηεηα. Τό 

ἄζιην ηζνπλάκη πνύ ἐπηθξαηεῖ παξαζύξεη θαί ἰζνπεδώλεη 

ηά πάληα. Οἱ πξνθεηηθέο θσλέο ἔρνπλ ζηγήζεη ἀπό 

θαηξό. Οἱ ἐμεγεξηηθέο ζάιπηγγεο ἔρνπλ ἐμαθαληζηεῖ. Ἡ 

ἔξεκνο ζησπᾶ. Ιήξπγκα κεηαλνίαο δέλ ἀθνύγεηαη. Σάλ 

λά εἶλαη ληξνπή θάηη ηέηνην. 

Ἔρνπκε μαλαπεῖ θαί ηνλίζεη ηό ἀπαξαίηεην κίαο 

πλεπκαηηθῆο ἐγξεγόξζεσο, θαηόπηλ κίαο βαζηᾶο 

πεξηζπιινγῆο, πεξηζθέςεσο θαί αὐηνγλσζίαο. Φξεηάδεηαη 

κία ἐλ ἐπηγλώζεη ἀλαλέσζε, ἀλακόξθσζε θαί ἀλάηαζε. 

Ἡ θηινθαιηθή ἀζθεηηθή κηιᾶ ζπλερῶο γηά ἀπόξξηςε ηνῦ 

πεξηηηνῦ, πξόζιεςε ηνῦ ἀπαξαίηεηνπ, ηνῦ θαίξηνπ θαί 

ηνῦ νὐζηαζηηθνῦ. Ὑπάξρεη κία ἀληίζεε ἐθθνζκηθεπκέλε 

δσή, κία καληώδεο θνζκηθόηεηα, κία θαζαξά 

ἀληηπλεπκαηηθή θαί ἀληηαζθεηηθή ζηάζε δσῆο. Ἕλα 

θξόλεκα ἀηαπείλσην, ἀκεηαλόεην θαί ἀζπγρώξεην. 

Δέλ εἶλαη θαζόινπ ὀξζή  ἀληηπάζεηα,  ὀθλεξία,  

θαθνκνηξηά,  κνηξνιαηξία,  ἀπαηζηνδνμία. Ἦιζε ὁ 

θαηξόο ηῆο ἔγεξζεο ἀπό ηόλ ὕπλν ηῆο ἀλεκειηᾶο. Ὁ 

πξνβιεκαηηζκόο δέλ κπνξεῖ λά εἶλαη αἰώληνο. Θά πξέπεη 

θάπνηε λά παξζνῦλ θάπνηεο ζνβαξέο θαί ζεκαληηθέο 

πξνζσπηθέο ἀπνθάζεηο. Ἀπνπζηάδεη  γελλαηόηεηα,  

ιεβεληηά,  παιηθαξηά,  ἀληξεηνζύλε θαί  ζαξξεηή θαί 

ἄθνβε ὁκνινγία. πηθξαηεῖ πλεῦκα ἀλεζπρεηηθῆο 

δεηιίαο, ἔλνρεο ζησπῆο, θξαπγαιέαο ἀπνπζίαο, 

θνβηζκέλεο ςπρῆο, ἀλάμηαο ἀπνρῆο, δνινπιόθεο 

ζπκκαρίεο θαί δηπισκαηηθέο ζπκθσλίεο. 

Σηό ὀκηριῶδεο αὐηό ηνπίν ηό ἄθνπζκα ηῆο ζεκεξηλῆο 

εὐαγγειηθῆο πεξηθνπῆο πεξί ηῶλ ἁγίσλ κπξνθόξσλ 

γπλαηθώλ ἔξρεηαη λά κᾶο ἀθππλίζεη Τήλ ὥξα πνύ νἱ 

καζεηέο θνβηζκέλνη θξύβνληαλ, νἱ γπλαῖθεο γίλεθαλ 

ηνικεξέο, ἄθνβεο θαί ἀηξόκεηεο. Ἡ κεγάιε ἀγάπε ηνύο 

ἔδσζε ἀλδξηθό θξόλεκα, γελλαῖν, ξσηθό θαί ἀπηόεην. 

Ἡ ἀγάπε ηνπο θαί  ηόικε ηνύο γέκηζαλ ηίο θαξδηέο ηνύο 

ραξά. Δέλ βξῆθαλ λεθξό λά ἀιείςνπλ κύξα. Ὁ 

δηδάζθαιόο ηνπο ἀλαζηήζεθε, ὅπσο ηνύο εἶρε πεῖ. Οἱ 

κπξνθόξεο ἐιέγρνπλ ηήλ ἀδξάλεηα ηῶλ ζεκεξηλῶλ 

ρξηζηηαλῶλ, πνύ ἔρνπλ θαί αὐηνί ἐπεξεαζηεῖ ἀπό ηό 

ὑιόθξνλν πλεῦκα ηῆο ἐπνρῆο. Δέλ ἔρνπλ ζηό θέληξν ηῆο 

θαξδηᾶο ηνύο ηόλ ἀλαζηεκέλν Φξηζηό. 

Ἡ δπλαηή ἀγάπε ηῶλ ἁπιῶλ θαί ἀδύλακσλ γπλαηθώλ ηίο 

θάλεη λά ηξέρνπλ ζηό κλῆκα ηνῦ Ζσνδόηε. Τό βξίζθνπλ 

ἔθζακβεο ἄδεην. Ἀπνξνῦλ, ζαπκάδνπλ, ἀγάιινληαη θαί 

ἐλζνπζηάδνληαη. Εἶραλ ἀγνξάζεη ἀθξηβά ἀξώκαηα, 

μύπλεζαλ πνιύ λσξίο, ἐδίσμαλ ἀπό ηίο ὡξαῖεο θαξδηέο 

ηνύο ηόλ ἐλνριεηηθό θόβν θαί ἔθζαζαλ ζηό κλεκεῖν 

πξίλ ἀπό ηήλ ἀλαηνιή ἑλόο ἐμαίζηνπ ιίνπ. Ὅια 

θσηεηλά, θαζαξά, ἁγλά, ἱεξά, ηίκηα, δηάθαλα, 

ζαγελεπηηθά, ιακπξνθόξα, ραξηησκέλα θαί ραξνπνηά. 

Πῆγαλ λά ἀξσκαηίζνπλ θαί ἀξσκαηίζηεθαλ νἱ ἴδηεο. 

Πιεκκύξηζε  δσή ηνύο ἄπιεην θῶο, λόεκα, δσή, 

ἀθνβία, γιπθαζκό θαί ιύηξσζε αἰσληόηεηαο. Σηίο 

δύζθνιεο ζπλζῆθεο ηῆο δσῆο νἱ γπλαῖθεο κπνξνῦλ λά 

γίλνπλ κπξνθόξεο. Σέ ἕλαλ θόζκν δπζώδε, ζθνηεηλό, 

ἀλαίζζεην θαί ἐρζξηθό. Ἡ θαιή εὐαηζζεζία ηνπο,  

πνιιή ζηνξγή ηνπο,  κεγάιε  ὑπνκνλή ηνπο    λά  γίλεη 

ΥΡΗΣΟ ΑΛΔΣΖ-ΑΙΖΘΩ ΑΛΔΣΖ 

Ο Νένο  Θκβξηαθόο Παικόο, εύρεηαη ζηνπο 

απαληαρνύ Θκβξίνπο, ζπλδξνκεηέο θαη θίινπο ηνπ, 

ν αλαζηάο Ιύξηνο καο , λα πιεκπξίδεη ηε δσή όισλ 

καο, κε ην θώο ηεο Αλαζηάζεσο.   

Γηκεληαία ελεκεξσηηθή έθδνζε ‘Παλαγίαο Ηκβξηώηηζζαο’ • Αξ. Φύιινπ 34
ν
  • Μάξηηνο  – Απξίιηνο   2017 
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βάιζακν παξεγνξηᾶο, ράδη αἰζηνδνμίαο θαί ἀζπαζκόο 

δσῆο. Νά κεησζνῦλ νἱ ἐλδννηθνγελεηαθέο ἐληάζεηο, νἱ 

θηιηθέο ὀμύλζεηο, νἱ ἐξγαζηαθέο δηαθνξέο θαί  δσή λά 

γίλεη πηό ἀλζξώπηλε. Οἱ κπξνθόξεο δέλ ἐμέιεηπαλ θαί 

ἀπό ηόλ ζεκεξηλό ἄζηαην θόζκν καο. Ὡο ἄγξππλεο 

κεηέξεο, ὡο εὐγελεῖο ζύδπγνη, ὡο θαξηεξηθέο δαζθάιεο, 

ὡο ἀθνύξαζηεο λνζνθόκεο, ὡο λέεο θαί γηαγηάδεο, κέ ηήλ 

ὑπέξνρε αἰδῶ, ηή ζαγελεπηηθή ἐιπίδα θαί ηή 

ζαπκαηνπξγή ἀγάπε ἀλακπξώλνπλ ηόλ θόζκν, 

γιπθαίλνπλ ηήλ πηθξή ρακνδσή, γαιελεύνπλ, 

κεξώλνπλ, παξακπζνῦλ θαί θξνληίδνπλ ηνύο ζθιεξνύο 

ἀλζξώπνπο. 

Τό ηζνπλάκη ἀληηκεησπίδεηαη ἀπό ηίο ἑζηίεο ηνικεξῆο 

ἀγάπεο, ἀπό κπξνθόξσλ θηλήζεηο, ἀπό πηζηῶλ δάθξπα 

κεηαλνίαο. Εἶλαη θαηξόο γηά ἐζσηεξηθό ζθάςηκν πξόο 

ἀλεύξεζε ἄγλσζησλ θξπκκέλσλ δπλάκεσλ πξόο 

ἀληηκεηώπηζε δπζσδῶλ θαηαζηάζεσλ πνύ κνιύλνπλ ηή 

δσή καο θαί παγώλνπλ ηίο θαξδηέο καο. Οἱ κπξνθόξεο 

δηδάζθνπλ θαί ἐκπλένπλ. Εἶλαη πηό θαξηεξηθέο, πηό 

ηαπεηλέο θαί πηό ἀλζεθηηθέο. 

ΜΑΙΕΔΟΝΘΑ 08-05-2011 www.makthes.gr 

http://www.agiazoni.gr/ 

………………………………………………………………… 

 

               ΣΑ ΛΔΑ ΣΟΤ ΩΚΑΣΔΗΟΤ ΚΑ 

Επί ηε ελάξμεη ηεο θαηαλπθηηθήο πεξηόδνπ ηεο  
Μεγάιεο Τεζζαξαθνζηήο, ζηνλ ηεξό καο λαό 
ζπλερίζηεθαλ νη ηεξέο αθνινπζίεο ηηο Ιπξηαθέο, ηνπο  
Φαηξεηηζκνύο, ηελ παλήγπξε ηνπ Επαγγειηζκνύ ηεο 
Θενηόθνπ, κε ηελ αζξόα ζπκκεηνρή, θαηνίθσλ ηεο 
γύξσ πεξηνρήο Θκβξίσλ θαη κε.    
Σ΄απηό ζπλέδξακαλ νη πάληα πξόζπκνη ηεξείο, ηνπ Θ. 
Ν. Εηζνδίσλ ηεο Θενηόθνπ Ακπειαθίσλ Σαιακίλαο  π. 
Νείινο Μνπζειήο & π. Αλαζηαζίνο Φειεκέγθαο ηεο    
Θ. Μ. Μεγάξσλ θαη Σαιακίλνο. Επραξηζηνύκε εθ 
βάζνπο θαξδίαο  ηόζν ηνπο ελ ιόγσ ηεξείο αιιά θαη 
ηνλ Σεβαζκηώηαην θ.θ. Ισλζηαληίλν γηα απηή ηνπο 
ηελ δηαρξνληθή παξαρώξεζε θαη επεξγεζία. Τνπο 
είκαζηε επγλώκνλεο. 
Παξαζέηνπκε αθνινύζσο θσηνγξαθηθό πιηθό 
απ΄απηή ηελ πεξίνδν. 
 

Γ΄ ηάζις Υαιρεηιζμών ηης Παναγίας. 
 

 

……………………………………………………………. . 
Εζεινληέο θαη εζειόληξηεο, ζην κεζεκβξηλό γεύκα 

θαηά ηελ εκέξα θαζαξηζκνύ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο 
παλεγύξεσο ηνπ Επαγγειηζκνύ. 

 
…………………………………………………………… 

Θσριακή ηης  ηασροπροζκσνήζεως 

 
 
 

 

http://www.makthes.gr/
http://www.agiazoni.gr/
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Ζ ΠΑΛΖΓΤΡΖ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΙΗΚΟΤ ΣΖ 
ΘΔΟΣΟΘΟΤ. 

 

 
 

 
…………………………………………………………….. 

ΘΤΡΗΑΘΖ ΣΩΛ ΚΤΡΟΦΟΡΩΛ 
Με ηελ δένπζα εθθιεζηαζηηθή ηάμε κέζα ζε έλα 
πνιππιεζέο εθθιεζίαζκα από επζεβείο πηζηνύο ζηνλ 
Θεξό Ναό Παλαγίαο Θκβξηώηηζζαο Σαιακίλαο 
(Επαγγειηζκόο ηεο Θενηόθνπ)ζηηο 30 Απξηιίνπ, 
ηειέζζεθε ν Όξζξνο θαη ζηε ζπλέρεηα ε Αξρηεξαηηθή 
Θεία ιεηηνπξγία από ηνλ πνιύ αγαπεηό θαη ζεβαζηό 
ζε όινπο, Σεβαζκηώηαην Μεηξνπνιίηε 
Αδξηαλνππόιεσο θ.θ. Ακθηιόρην, Δηεπζπληή ηνπ ελ 
Αζήλαηο  Παηξηαξρηθνύ Γξαθείνπ ηνπ Οηθνπκεληθνύ   
ζξόλνπ, 

 
 ζπιιεηηνπξγνύλησλ ηνπ Αλσηάηνπ Αμησκαηηθνύ ηεο 
Ε. Α. εα, Πξσηνπξεβπηέξνπ π. Θσάλλε  Ινθώλε θαη 
ηνπ Θεξνδηαθόλνπ θαη κνλαρνύ π. Ιαηζαξίνπ.  

Σηε ζπλέρεηα ν Σεβαζκηώηαηνο, ν νπνίνο εθηόο όισλ 
ησλ άιισλ έρεη θαη ην ράξηζκα λα θαζειώλεη ηνπο 
αθξναηέο ηνπ, ζην Ιπξηαθάηηθν θήξπγκα ηνπ, 
αλαθέξζεθε ζηε ζεκεξηλή επαγγειηθή πεξηθνπή ησλ 
Μπξνθόξσλ θαη ηδηαίηεξα ζηελ ηόζν δεζηή πίζηε θαη 
ην ξόιν ηεο γπλαίθαο κέζα ζηελ εθθιεζία, όπνπ 
πξνέηξεςε ηνπο Φξηζηηαλνύο λα ηηο κηκεζνύλ.  
 

ΘΟΗΛΩΛΗΘΑ 

Θάναηοι 

Σηηο 15  Φεβροσαρίοσ 2017 απεβίωζε ζηελ Αζήλα  

ζε ειηθία 71 εηώλ ν Βαζίλης Εαμπέλης από ην 

Σρνηλνύδη ηεο Ίκβξνπ. Επρόκαζηε λα έρεη θαιή 

αλάπαπζε θαη ζπιιππνύκαζηε ηνπο νηθείνπο ηεο. 

………………………………………………………………………………. 

ΣΗ ΔΗΛΑΗ Σ’ ΑΙΖΘΔΗΑ ΠΑΥΑ; 

 (διδατή από ηον Άγιο Πορθύριο) 

 
(Γεώξ. Παπαδάρνπ, θαζεγεηή Θαηξηθήο, αλαδεκνζίεπζε 

από ην πεξηνδηθό «Σύλαμε – Πάζρα 1994) 

Αληί άιιεο Παζράιηαο επρήο ζα ζαο κεηαθέξσ ηα 

ραξκόζπλα αλαζηάζηκα βηώκαηα ηνπ καθαξηζηνύ 

γέξνληα Πνξθύξηνπ, όπσο ηα έδεζα κηα Τξίηε ηεο 

Δηαθαηλεζίκνπ ζην θειάθη ηνπ. Πήγα λα ηνλ δσ ζαλ 

γηαηξόο. Μεηά ηελ θαξδηνινγηθή εμέηαζε θαη ην 

ζπλεζηζκέλν θαξδηνγξάθεκα, κε παξαθάιεζε λα κελ 

θύγσ. Ιάζηζα ζην ζθακλάθη θνληά ζην θξεβάηη ηνπ. 

Έιακπε από ραξά ην πξόζσπν ηνπ. 

Με ξώηεζε: 

-Ξέξεηο ην ηξνπάξην πνπ ιέεη «Θαλάηνπ ενξηάδνκελ 

λέθξσζηλ…»; 

-Ναη γέξνληα, ην μέξσ. 

-Πεο ην. Άξρηζα γξήγνξα – γξήγνξα. «Θαλάηνπ 

ενξηάδνκελ λέθξσζηλ, Άδνπ ηελ θαζαίξεζηλ, άιιεο 

βηνηήο, ηεο αησλίνπ, απαξρήλ θαη ζθηξηώληεο πκλνύκελ 

ηνλ αίηηνλ, ηνλ κόλνλ επινγεηόλ ησλ παηέξσλ Θεόλ θαη 

ππεξέλδνμνλ». 

Τν θαηάιαβεο; 

-Αζθαιώο ην θαηάιαβα. Νόκηζα πσο κε ξσηάεη γηα ηελ 

εξκελεία ηνπ. Έθαλε κηα απόηνκε θίλεζε ηνπ ρεξηνύ ηνπ 

θαη κνπ είπε: 

-Τίπνηε δελ θαηάιαβεο βξε Γησξγάθε! Εζύ ην είπεο ζαλ 

βηαζηηθόο ςάιηεο… Άθνπ ηη θνβεξά πξάγκαηα ιέεη απηό 

ην ηξνπάξην. Ο Φξηζηόο κε ηελ Αλάζηαζε Τνπ δελ καο 

πέξαζε απέλαληη από έλα πνηάκη, από έλα ξήγκα γεο, 

από κηα δηώξπγα, από κηα ιίκλε ή από ηελ Εξπζξά 

ζάιαζζα.             Σπλέρεηα ζηε 4ε ζειίδα 

http://choratouaxoritou.gr/wp-content/uploads/2015/09/AgiosPorfyrios_Photo1.png
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 Σο Γ.. Παναγίας  Ημβριώηιζζας  

εσταριζηεί  εκ βαθέων ηοσς παρακάηω δωρηηές: 

Υπέρ ηοσ Γηροκομείοσ 
Ζ Αηθαηεξίλε Εακπέιε θαη ηα παηδηά ηεο  
 ( ππέξ αλαπαύζεσο ηεο ςπρήο, ζπδύγνπ  
θαη παηξόο ησλ Βαζηιείνπ Εακπέιε)                   800,00€                 
Δπηηξνπή θπξηώλ Ηκβξηαθνύ πιιόγνπ  Αζελώλ 170,00€ 
Λαθηαηνγινπ Φώηεο                                              50.00€ 
           

Υπέρ ενιζτύζεως ηοσ Ν.Ι. Παλμού 
ηπιηαλίδεο Αιέμαλδξνο                20.00€           
Αλώλπκε                                                                20.00€ 
Σξηαληαθύιινπ--Μεξόπε 20.00€                 
Σξηαληαθύιινπ  Μαίξε                                           20.00€ 
Αξάιεο ηέιηνο                                                    20.00€ 
Σδάλνπ Αξγπξώ                                                     20.00€ 
Κνπδλόο Ησάλλεο ( ηνπ Παλαγηώηνπ)                     20.00€  
                
                                     Για ηον Ιερό Ναό                                                              

Αλώλπκε                                                                50.00€ 

Νηνύξιαξεο Μηι. & Βαζηιηθή                                 20.00€ 

ηδέξεο Παλαγηώηεο (εηο κλήκε γνλέσλ ηνπ)       100,00€ 

Φαιηέξνπ Κσλ/λα                                                   50.00€ 

Θενράξε Δπζηξαηία (εηο κλήκε π. Ναζαλαήι)     100,00€ 

Παληέξε Αηθαηεξίλε ( εηο κλήκε ζπδ.Παλαγηώηε)   50.00€ 

Βνπιγνπξίδνπ Διεπζεξία (γηα  άλζε Δπηηαθίνπ)  200,00€ 

Δπραξηζηεί αθόκε όινπο ηνπο εζεινληέο & εζειόληξηεο 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ γεληθό θαζαξηζκό ηνπ Ηεξνύ καο 

Νανύ θαη ησλ πξναπιίσλ ρώξσλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία 

ηεο παλεγύξεσο ηνπ Δπαγγειηζκνύ ηεο Θενηόθνπ. 

Δπρόκαζηε ζε όινπο πινύζηα ηελ ράξε ηεο. 

…………………………………………………………………………………..

ΣΗ ΔΗΛΑΗ Σ’  ΑΙΖΘΔΗΑ ΠΑΥΑ;                             

Σπλέρεηα από ηε 3ε ζειίδα 

Μαο πέξαζε απέλαληη από έλα ράνο, από κηα άβπζζν, 

πνπ ήηαλ αδύλαην λα ηελ πεξάζεη ν άλζξσπνο κόλνο. 

Αηώλεο πεξίκελε απηό ην πέξαζκα, απηό ην Πάζρα. 

Ο Φξηζηόο καο πέξαζε από ηνλ ζάλαην, ζηε Ζσή.        

Γη΄απηό ζήκεξα «Θαλάηνπ ενξηάδνκελ λέθξσζηλ, άδνπ 

ηελ θαζαίξεζηλ». Φάζεθε ν ζάλαηνο. Τν θαηάιαβεο; 

Σήκεξα γηνξηάδνπκε ηελ «απαξρή» ηεο «άιιεο βηνηήο, 

ηεο αησλίνπ» δσήο θνληά Τνπ. 

Μίιαγε κε ελζνπζηαζκό θαη βεβαηόηεηα. Σπγθηλήζεθε. 

Σηώπεζε ιίγν θαη ζπλέρηζε πην δπλαηά: 

-Τώξα δελ ππάξρεη ράνο, ζάλαηνο θαη λέθξσζε, Άδεο. 

Τώξα όια ραξά, ράξηο θαη Αλάζηαζε ηνπ Φξηζηνύ καο. 

 

Αλαζηήζεθε καδί Τνπ ε αλζξώπηλε θύζε. Τώξα 

κπνξνύκε θαη κεηο λα αλαζηεζνύκε, λα δήζνπκε αηώληα 

θνληά Τνπ… Τη επηπρία ε Αλάζηαζε! «Ιαη ζθηξηώληεο 

πκλνύκελ ηνλ αίηηνλ». Έρεηο δεη ηα θαηζηθάθηα ηώξα ηελ 

άλνημε λα ρνξνπεδνύλ πάλσ ζην γξαζίδη, λα ηξώλε ιίγν 

από ηε κάλα ηνπο θαη λα ρνξνπεδνύλ μαλά; Απηό είλαη 

ην ζθίξηεκα, ην ρνξνπήδεκα. 

Έηζη έπξεπε θη εκείο λα ρνξνπεδνύκε από ραξά 

αλείπσηε γηα ηελ Αλάζηαζε ηνπ Ιπξίνπ θαη ηελ δηθή 

καο. 

Δηέθνςε πάιη ην ιόγν ηνπ. Αλέπλεα κηα επθξόζπλε 

αηκόζθαηξα. 

-Μπνξώ λα ζνπ δώζσ κηα ζπκβνπιή; ζπλέρηζε. Σε θάζε 

ζιίςε ζνπ, ζε θάζε απνηπρία ζνπ λα ζπγθεληξώλεζαη 

κηζό ιεθηό ζηνλ εαπηό ζνπ θαη λα ιεο αξγά-αξγά απηό 

ην ηξνπάξην. 

Θα βιέπεηο όηη ην κεγαιύηεξν πξάγκα ζηε δσή ζνπ -θαη 

ζηε δσή ηνπ θόζκνπ όινπ- έγηλε. Η Αλάζηαζε ηνπ 

Φξηζηνύ, ε ζσηεξία καο. Ιαη ζα ζπλεηδεηνπνηείο όηη ε 

αλαπνδηά πνπ ζνπ ζπκβαίλεη είλαη πνιύ κηθξή γηα λα 

ραιάζεη ηε δηάζεζή ζνπ. 

Μνπ” ζθημε ην ρέξη ιέγνληαο: 

-Σνπ εύρνκαη λα «ζθηξηάο» από ραξά, θνηηάδνληαο πίζσ 

ζνπ ην ράνο από ην νπνίν καο πέξαζε ν Αλαζηάο Ιύξηνο,  

«ν κόλνο επινγεηόο ησλ Παηέξσλ»… Χάιε ηώξα θαη ην 

«Φξηζηόο Αλέζηε». 

Υζηεξόγξαθν δηθό κνπ: «αιεζώο Αλέζηε»!!! 
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