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Βραδυνὸ προετοιμασίας
Τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου, 24 Ἀπριλίου,
καὶ ὥρα 8:00μ.μ. θὰ πραγματοποιηθῇ τηλε-βραδυνὸ προετοιμασίας γιὰ τὴν προσφορότερη εἴσοδό μας στὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα
καὶ τὴν οὐσιαστικώτερη βίωση τῶν ἐν αὐτῇ
τελουμένων σωτηριωδῶν γεγονότων. Θὰ ἀποδοθοῦν ὕμνοι τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ
θὰ πραγματοποιηθῇ ὁμιλία μὲ θέμα: «Πρὸ
τοῦ Σταυροῦ καὶ τοῦ Πάθους».
Τὸ ὅλο πρόγραμμα θὰ πραγματοποιηθῇ διαδικτυακῶς. Συντονιστεῖτε: http://epalxeis.caster.
fm/, https://synpasitoisagiois.radio12345.com

Τηλε-ἐκδήλωση μνήμης
Οἱ Ἐπάλξεις, τιμῶντας τὴν γενοκτονία
τῶν Ἀρμενίων (24 Ἀπριλίου 1915) θὰ πραγματοποιήσουν διαδικτυακῶς, τὸ Σάββατο
24 Ἀπριλίου καὶ ὥρα 5:00 μ.μ. ἐκδήλωση
μνήμης μὲ ἀρμένικη μουσικὴ καὶ ἐξιστόρηση
τῶν γεγονότων ἀπὸ τὸν θεολόγο κο Βασίλειο
Μπαμπίλη.
Γι’ αὐτὸ συντονιστεῖτε στοὺς ὡς ἄνω διαδικτυακοὺς ραδιοφωνικοὺς σταθμούς.

Οἱ ἐκπομπὲς συνεχίζονται
Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ συνεχίζονται οἱ
μορφωτικὲς ἐκπομπὲς ἀπὸ τοὺς δύο συνεργαζόμενους διαδικτυακοὺς σταθμούς, πρὸς τὸ
παρὸν μὲ κανονικὸ πρόγραμμα κάθε βράδυ
ἀπὸ Δευτέρα ἕως Παρασκευὴ καὶ ὥρα 8:00
μ.μ. καὶ κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 5:00μ.μ. μὲ
ἐκπομπὴ γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα. Τὶς ὑπόλοιπες ὦρες μεταδίδονται ἠχογραφημένες ἐκπομπὲς μὲ ἐνδιαφέροντα θέματα.
Παρακαλοῦνται οἱ ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες καὶ οἱ ἴδιοι νὰ τὶς παρακολουθοῦν ἀλλὰ
καὶ νὰ συστήσουν στὸν κύκλο των νὰ συντονίζωνται στὶς συχνότητες: http://epalxeis.caster.
fm/, https://synpasitoisagiois.radio12345.com

Ἐπάλξεις Αἰγάλεω
Ἡ ἀδελφότητα «Ἁγία Μαρία Μαγδαληνή» συνεχίζει τὶς ὁμιλίες στὴν αἴθουσά
των, Ἀναγεννήσεως καὶ Γραβιᾶς 18, στὸ
Αἰγάλεω, ὅπου τελεῖται καὶ ἡ Παράκληση
στὴν Παναγία, τηρουμένων τῶν προβλεπομένων μέτρων.
Κυκλοφορεῖ προσεχῶς τὸ βιβλίο τῆς ὑπευθύνου τοῦ Αἰγάλεω, ἰατροῦ κ. Μαγδαληνῆς
Κόκορη, μὲ τίτλο: «Ἰατρικὲς ὁδηγίες καὶ
ἀλήθεια γιὰ τὸν κοροναϊό, τὰ ἐμβόλια καὶ
τὴν 5G». Πληρ/ίες στὸ τηλ.: 210 5982573.
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Κ

ατὰ τὴν
κ α τ α νυκτικὴ
περίοδο τῆς
Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς,
ἀγαπητοί μας
ἀναγνῶσ τες,
ἄς «καθάρωμεν ἑαυτοὺς»
μὲ τὴν νηστεία,
ἄς συνδεθοῦμεν μὲ τὸν Πανάγαθο Θεὸ διὰ
μέσου τῆς προσευχῆς καὶ ἄς προσφέρωμε
καρποὺς «ἀξίους τῆς μετανοίας».
Ἔτσι, θὰ κατορθώσωμε νὰ ἀνεβοῦμε καὶ
ἐμεῖς μαζὶ μὲ τὸν Χριστό μας στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ θὰ ἀξιωθοῦμε νὰ γίνωμε μέτοχοι
τοῦ Πάθους τοῦ Κυρίου, γιὰ νὰ γίνωμε καὶ
κοινωνοὶ τῆς Ἀναστάσεώς Του. Θὰ θαυμάσωμε τὴν ταπείνωση καὶ καλωσύνη Του, θὰ
ἀκούσωμε τὸ κραυγαλέο «Ὡσαννά», ἀλλὰ
ταυτοχρόνως θὰ πάρωμε εἴδηση καὶ τῶν
ὑπόπτων καὶ συνωμοτικῶν κινήσεων τοῦ
ἑβραϊκοῦ κατεστημένου κατὰ τοῦ Σωτῆρος
καὶ εὐεργέτου Των· θὰ παρακολουθήσωμε
τὰ τελευταῖα προφητικά Του λόγια καὶ τὴν
ἐκδίωξη τῶν ἐμπόρων ἀπὸ τὸν Ναό, τὴν ἱερότητα τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, τὴν θερμὴ
προσευχή Του καὶ τὴν ταλαιπωρία Του στὰ
τρία κριτήρια, ὅπου τὸ ἁμαρτωλὸ ἱερατεῖο
θὰ κατακρίνῃ τὸν Ἀναμάρτητο, τὸ παράνομο

Ἔκκληση
Ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες!
Εὐχαριστοῦμε γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ γιὰ
τὴν ἀνταπόκρισή σας στὴν ἔκκληση γιὰ ἐνίσχυση τοῦ ἔργου μας καὶ γιὰ συνέχιση τῆς
κυκλοφορίας τῆς ἐφημερίδος.
Σᾶς ὑπενθυμίζομε, ὡστόσο, ὅτι κάθε
μήνα πληρώνουμε πάνω ἀπὸ 400 εὐρὼ
μόνον γιὰ τὰ φορολογικά μας χρέη, ἐφ’
ὅσον ἡ κίνησή μας δὲν ἀπαλλάσσεται ἀπὸ
τὴν φορολογία, οὔτε ὅμως λαμβάνει κάποια
ἐπιχορήγηση. Στηρίζεται ἀποκλειστικὰ στὶς
δικές σας ἀρωγὲς καὶ στὸν δικό μας προσωπικὸ ἀγῶνα. Μὴν μᾶς ἐγκαταλείψετε!
Παρακαλεῖσθε, λοιπόν, θερμῶς νὰ τακτοποιήσετε μέρος ἔστω τῶν καθυστερημένων σας ὀφειλῶν, γιὰ νὰ μὴν ἀναγκαστοῦμε
νὰ διακόψουμε τὴν ἀποστολὴ τῶν «Ἐπάλ-

συνέδριο θὰ δικάσῃ τὸν θεῖο
νομοθέτη καὶ
ὁ ἄδικος ἡγεμόνας θὰ καταδικάσῃ τὸν
Δίκαιο Κριτή.
Ἀλήθεια, τί
νὰ μᾶς κάνει
μεγαλύτερη
ἐντύπωση; Ἡ
διαστροφὴ τοῦ
τριπλοῦ κατεστημένου ἤ ὁ
πλοῦτος τῆς ἀγάπης τοῦ τριαδικοῦ Θεοῦ
μας; Τὸ μίσος τῶν ἀχαρίστων ἤ ἡ συγχώρεση
τοῦ Εὐεργέτου; Ὁ πόνος τοῦ Ἐσταυρωμένου ἤ ἡ κακία τῶν σταυρωτῶν, ἀρχόντων
καὶ λαοῦ, ὁ ὁποῖος μάλιστα πρὶν ἀπὸ λίγες
ἡμέρες ἔκραζε τὸ «Ὡσαννά»;
Μήπως αὐτὴ ἡ ἀθλιότητα μᾶς θυμίζει
τὴν ὅλη ἀντιφατικὴ στάση ὅλων τῶν λαῶν
ὅλων τῶν ἐποχῶν; Οἱ ἄνθρωποι λέμε ὅτι θέλομε τὸ καλό, ἀλλὰ πράττουμε τὸ κακό. Μιλᾶμε γιὰ εἰρήνη καὶ πράττουμε ἀδικία, ποὺ
εἶναι ἡ καταστροφὴ τῆς εἰρήνης. Ποθοῦμε
τὴν ὑγεία καὶ ζοῦμε ἀνθυγιεινά. Ἐπαινοῦμε
τὴν δικαιοσύνη, ἀλλὰ εἴμαστε βουτηγμένοι
μέσα στὴν ἀδικία. Θέλομε ἄξιους ἡγέτες,
ἀλλὰ προτιμοῦμε τὸν κάθε Βαραββᾶ. Διαμαρτυρόμαστε γιὰ τὸ κακὸ ποὺ ὑπάρχει,
Συνέχεια στή σελ. 2

ξεων». Ἐὰν βεβαίως κάποιος ἀναγνώστης
ἔχει οἰκονομικὸ πρόβλημα ἀλλὰ ἐπιθυμεῖ
τὴν συνέχιση τῆς ἀποστολῆς τῆς ἐφημερίδος, νὰ μᾶς ἐνημερώσῃ, ὥστε τὸ ἔξοδο νὰ
καλυφθῆ ἀπὸ συνδρομὴ τρίτου.
Οἱ πλέον ἐξοικειωμένοι μὲ τὴν τεχνολογία ἄς στείλουν τὴν διεύθυνση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ των ταχυδρομείου στό: epalxeis@
otenet.gr γιὰ ἠλεκτρονικὴ ἀποστολὴ τῆς ἐφημερίδος. Ἐπίσης, στὴν ἴδια διεύθυνση μπορεῖτε νὰ μᾶς στείλετε τὸ σταθερὸ ἤ κινητό
σας τηλέφωνο, γιὰ νὰ σᾶς ἐνημερώνουμε
γιὰ τὶς διάφορες δραστηριότητες καὶ ἐκδηλώσεις. Τέλος, στὴν ἱστοσελίδα μας www.
epalxeis.gr μπορεῖτε νὰ ἐνημερώνεστε γιὰ
τὶς ἐκδηλώσεις μας.
Εὐχαριστοῦντες καὶ πάλι, εὐχόμαστε
Καλὴ Ἀνάσταση σὲ σᾶς καὶ στὶς οἰκογένειές σας.
Ἡ Διοικοῦσα Ἐπιτροπή
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Συνέχεια ἀπό τή σελ.1
ἀλλὰ δὲν κάνομε τίποτα νὰ τὸ ἀποτρέψουμε.
Ὅλα αὐτὰ δὲν γίνονταν «τῷ καιρῷ ἐκείνῳ»,
ἀλλὰ δυστυχῶς καὶ «τῷ καιρῷ τούτῳ» καὶ μάλιστα τώρα τὸ κακὸ ὄχι ἁπλῶς γίνεται, ἀλλὰ
καὶ ἐπιβραβεύεται. Οἱ ἄνθρωποι ὄχι ἁπλῶς
δὲν προτιμᾶμε τὸ καλό, ἀλλὰ ψηφίζομε τὸ
κακὸ καὶ τοὺς κακούς, γιατὶ ἔτσι ἐξυπηρετεῖται καλύτερα τὸ ἀτομικό μας συμφέρον.
Δὲν προσπαθοῦμε νὰ πράττωμε τὸ θέλημα
τοῦ Μεγάλου Πατέρα μας, ὅπως ἔπραξε ὁ
Χριστός μας τὸ φοβερὸ ἐκεῖνο βράδυ, ἀλλὰ
ζητοῦμε ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ πράξῃ Ἐκεῖνος τὸ
θέλημά μας. Δὲν προτιμᾶμε τοὺς τίμιους καὶ
τοὺς ἀγαθούς, ἀλλὰ τοὺς καπάτσους καὶ τοὺς
καταφερτζῆδες.
Ἄς ρίξωμε μιὰ ματιὰ στὶς τελευταῖες δεκαετίες. Μήπως καὶ ἐμεῖς ὁ λαός, ὁ ὀρθόδοξος
λαός, δὲν πράττουμε τὰ ἴδια καὶ χειρότερα;
Μήπως καὶ ἐμεῖς δὲν τιμήσαμε τὸν νεκροθάφτη τοῦ Κυπριακοῦ ἤ τὸν ξεπουλητὴ τῶν
ἱερῶν μακεδονικῶν ἀξιῶν ἤ τοὺς ὑπογράφοντες τὰ μνημόνια ἤ τοὺς ψηφίζοντες τοὺς
ἀσεβεῖς καὶ ἀντιλαϊκοὺς νόμους ἤ τοὺς καταστροφεῖς τῆς γλυκολάλητης γλώσσας μας;
Βεβαίως, κάποιος θὰ μᾶς πῇ ὅτι ὅλα αὐτὰ
δὲν ἔχουν καμμία σχέση μὲ τὴν δίκη τοῦ Χριστοῦ μας. Τὴν ἀπάντηση, ὅμως, δὲν θὰ τὴν
δώσωμε ἐμεῖς, ἀλλὰ ὁ ἴδιος ὁ Σωτήρας καὶ
Βασιλιάς μας Χριστός: «ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε
ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε».
Ὁ Κύριός μας, ἄλλωστε, δὲν εἶναι Βασιλιὰς
μόνον τοῦ οὐρανοῦ ἀλλὰ καὶ τῆς γῆς καὶ ὅλου
τοῦ σύμπαντος. Γι’ αὐτὸ ἔκανε τὸ νερὸ κρασί,
πολλαπλασίασε τοὺς ἄρτους, θεράπευσε ὄχι
μόνον τοὺς πνευματικῶς πάσχοντες ἀλλὰ καὶ
τοὺς σωματικῶς πάσχοντες, καὶ ἀνατέλλει ὄχι
μόνον τοὺς πνευματικοὺς ἀστέρες ἀλλὰ καὶ
τὸν ὑλικὸ ἥλιο πρὸς φωτισμὸ ὅλων.
Ὅλα αὐτά, λοιπόν, ἄς τὰ σκεφτοῦμε τὴν
ὥρα ποὺ θὰ ἀκοῦμε στὴν Ἐκκλησία μας τὸ
«Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου» καὶ ἄς προσπαθοῦμε νὰ φεύγωμε συνεχῶς ἀπὸ τὸ στρατόπεδο τῶν πάσης φύσεως Σταυρωτῶν καὶ
νὰ ἐντασσώμαστε στὴν ἱερὴ παράταξη τοῦ
Ἐσταυρωμένου, στὸ ἱερὸ «κέρας τῶν Ὀρθοδόξων».
Αὐτὸ ἔκανε καὶ ὁ εὐγνώμων ληστὴς καὶ
κέρδισε τὸν Παράδεισο. Αὐτὸ ἔκαναν καὶ οἱ
τρεῖς μαθητές Του, Ἰωάννης, Νικόδημος καὶ
Ἰωσήφ. Αὐτὸ ἔκαναν καὶ οἱ Μυροφόρες, οἱ
ὁποῖες ἔμειναν στὴν ταφή Του, γι’ αὐτὸ ἀξιώθηκαν νὰ δοῦν πρῶτες τὴν Ἀνάστασή Του.
Αὐτὸ ἔκαναν καὶ οἱ χιλιάδες τῶν πρωτοχριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι, παρὰ τοὺς διωγμούς, σχημάτισαν τὶς πρῶτες χριστιανικὲς κοινότητες,
γιὰ νὰ βιώνουν ὅλοι μαζὶ τὴν ὀρθόδοξη πίστη, ζωὴ καὶ πολιτεία. Ἀκριβῶς αὐτὸ πρέπει νὰ κάνωμε καὶ ἐμεῖς σήμερα, νὰ βιώνωμε
συνεχῶς τὸν Σταυρό, τὴν Ταφὴ καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, γιὰ νὰ ζοῦμε μὲ εἰρήνη,
ἀδελφωσύνη, δικαιοσύνη καὶ ἀγάπη καὶ ὄχι
μὲ ἀτομικισμό, ἀλληλοϋπόβλεψη, ἀλληλοεκμετάλλευση καὶ ἀλληλοεξόντωση.
Ἔτσι, θὰ ἀπολαμβάνωμε συνεχῶς εἰρηνικὴ
ζωή, γενικὴ πρόοδο καὶ καθολικὴ σωτηρία.
Γένοιτο.
Β. Τσούπρας

Ὁ Ἀκάθιστος διδάσκει
Ὁ Ἀκάθιστος
Ὕμνος γιὰ
πολλὰ θεωρεῖται διαμάντι
τῆς Ὀρθοδοξίας, κυρίως
ὅμως γιατὶ περιέχει μὲ ποιητικὸ τρόπο τὴν
τριπλῆ διδασκαλία τῆς Καθ ο λ ι κ ῆ ς
Ὀ ρ θ ο δο ξ ί α ς ,
ὅπως π.χ. τὴν
θεολογική:
«Ὅλως ἦν ἐν
τοῖς κάτω καὶ τῶν ἄνω οὐδόλως ἀπῆλθε ὁ
ἀπερίφραστος Λόγος», τὴν ἠθικομορφωτική: «Ξένον τόκον ἰδόντες ξενωθῶμεν τοῦ
κόσμου, τὸν νοῦν εὶς οὐρανὸν μεταθέντες»,
τὴν κοινωνική: «Χαῖρε ὁλκὰς τῶν θελόντων
σωθῆναι, χαῖρε λιμὴν τῶν τοῦ βίου πλωτήρων», ποὺ καλύπτει τὴν σωτηρία τοῦ καθ’
ἑνὸς («τῶν θελόντων») καὶ τοῦ κοινωνικοῦ
συνόλου («τῶν πλωτήρων»).

Σαράντα ἑπτὰ ἔτη
προσφορᾶς

Σ

τὶς 16 Ἀπριλίου 1974 κυκλοφόρησε τὸ
πρῶτο φύλλο τῶν Ἐπάλξεων. Ἡ ἔκδοσή
των κρίθηκε ἀναγκαία ἀπὸ μιὰ ὁμάδα συνεργατῶν καὶ ἀγωνιστῶν σὲ φοιτητικοὺς
καὶ κοινωνικοὺς ἀγῶνες, οἱ ὁποῖοι ἀντιλήφθηκαν ὅτι ὅσοι ποθοῦν τὴν καλυτέρευση
αὐτοῦ τοῦ τόπου ἦσαν χωρισμένοι καὶ ἀλληλοσυγκρουόμενοι.
Ὅσοι ἦσαν θρησκευόμενοι, ὅταν ἄκουγαν γιὰ κοινωνικοπολιτικὰ θέματα, ἀντιδροῦσαν παράξενα. Ὅσοι ἀγωνίζονταν
γιὰ κοινωνικὴ πρόοδο, ὅταν ἄκουγαν γιὰ
Χριστὸ καὶ ἑλληνορθόδοξη παράδοση, ὄχι
μόνον ἀντιδροῦσαν ἀλλὰ καὶ μάχονταν
φανατικά. Καὶ ἄλλοι πάλι βρίσκονταν σὲ
πλήρη σύγχυση.
Οἱ συνεργάτες, λοιπόν, αὐτοί, ἀκολουθοῦντες τὴν ἑλληνορθόδοξη παράδοση ἔβαλαν σκοπό των τὴν συνεργασία καὶ ἑνότητα
ὅλων τῶν ὑγιῶν δυνάμεων τοῦ τόπου σὲ
κοινοὺς ἀγῶνες γιὰ τὴν πνευματική, μορφωτική, κοινωνικὴ καὶ οἰκονομικὴ πρόοδο
τῆς χώρας. Αὐτὸ φαίνεται καὶ ἀπὸ τὴν προμετωπίδα τῶν Ἐπάλξεων: «Ἵνα σωφρόνως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν».
Γιὰ ὅλους αὐτοὺς τοὺς πρωτεργάτες θὰ
ἀφιερώσωμε εἰδικὴ ἡμερίδα μὲ κοινὸ ἐκκλησιασμὸ κατὰ τὴν Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων, 16 Μαΐου, ὁπότε οἱ Ἐπάλξεις κάθε
χρόνο τιμοῦν τὴν κοινωνικότητα τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας. Ἂς εὐχαριστήσουμε
λοιπὸν τὸν Θεὸ ποὺ μᾶς ἀξίωσε νὰ εἰσέλθωμε στὸ 48ο ἔτος τῆς κυκλοφορίας τῆς
μικρῆς ἀλλὰ πολὺ χρήσιμης ἐφημερίδος
«Ἐπάλξεις», γιὰ νὰ συνέχιση τῆς ὁποίας
χρειάζεται ἡ στήριξη, ἠθικὴ καὶ οἰκονομική,
ἀπὸ ὅλους.

Δὲν ξεχνῶ
τὶς ἐπετείους:
- τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ ἀγῶνα τῆς Ε.Ο.Κ.Α (1 Ἀπριλίου
1955).
- τοῦ ἱστορικοῦ δημοψηφίσματος
τῆς 24ης Ἀπριλίου
2004, ποὺ καταψήφισε τὸ σχέδιο
Ἀνάν.

Θεμέλιο συνεργασίας

Τ

έλη Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στὴν Ἀθήνα
ἀκόμη μία συγκέντρωση γιὰ τὴν ἐπίτευξη
συνεργασίας τῶν κοινωνικῶν ὁμάδων τῆς
χώρας. Εἶναι δυστύχημα ὅτι ἐπὶ τόσες δεκαετίες δὲν πραγματοποιήθηκε μιὰ τέτοια
συνεργασία καὶ ἑνοποίηση, παρ’ ὅλον ὅτι οἱ
ἑνοποιητικὲς προσπάθειες ξεκίνησαν ἀπὸ τὸ
1966 μὲ τὴν δημοσίευση σχετικοῦ ἐντύπου
ὑπὸ τὸν τίτλο: «Διακήρυξις τῶν νέων ἐπιστημόνων», μεταξὺ τῶν ὁποίων ἦταν ὁ Γεώργιος Μεταλληνός, ἡ Βαρβάρα Μεταλληνοῦ,
ὁ Παπαχαραλάμπους, ὁ Γεώργιος Σακελλαρόπουλος, ὁ Βασίλειος Τσούπρας, ὁ Γεώργιος Τσοῦπρος κ.ἄ. Ἡ δυσκολία γιὰ τὴν
ἑνοποίηση δὲν ὀφείλεται μόνον στὶς μικροφιλοδοξίες τῶν ὑπευθύνων τῶν ἐπιμέρους ὀργανώσεων ἀλλὰ στὶς διαφορὲς ἀπόψεων ὅλων
αὐτῶν. Ἡ Ε.Χ.Ε., ἀκολουθῶντας τὸ καθολικὸ
πνεῦμα τῶν Ἐπάλξεων, ἔχει κατὰ καιροὺς
προσπαθήσει νὰ διατυπώσῃ τὶς κοινὲς ἑλληνορθόδοξες θεμελιώδεις ἀρχές, ὥστε ὅλοι
μαζὶ νὰ δημιουργήσουμε κάτι καλύτερο. Οἱ
ἀρχὲς αὐτὲς μετρῶνται στὰ πέντε δάκτυλα
τοῦ χεριοῦ μας καὶ εἶναι:
α) ὁ σεβασμὸς τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου,
β) ἡ προστασία τοῦ περιβάλλοντος,
γ) ἡ προάσπιση τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὅπου γῆς,
δ) ἡ δημοκρατικὴ πρακτική, καὶ
ε) ἡ κοινοτικὴ διάρθρωση, σύμφωνα μὲ
τὴν ὁποία τὸ κοινωνικὸ σύνολο σέβεται τὸ
ἐπιμέρους πρόσωπο καὶ τὸ κάθε πρόσωπο
ἐργάζεται γιὰ τὴν πρόοδο τοῦ συνόλου. Ἀπὸ
τὴν καλὴ πορεία ἐξαρτᾶται καὶ ἡ δική του
πρόοδος, μακρυὰ ἀπὸ κάθε ἀτομοκρατικὴ
ἤ μαζικοκρατικὴ ἰδεολογία καὶ ἐπιδίωξη.
Βεβαίως, οἱ ἀρχὲς αὐτὲς μποροῦν νὰ ἀναπτυχθοῦν περισσότερο, ἀλλὰ ἀπαιτεῖται ἡ
κατ’ ἀρχὴν ἀποδοχή των ἀπὸ ὅλους. Εἴθε ἡ
πνευματική μας ὠφέλεια ἀπὸ τὶς ἐπικείμενες ἑορτὲς νὰ μᾶς βοηθήσῃ νὰ συμπράξωμε
ὅλοι μαζὶ γιὰ τὸ καλὸ τοῦ τόπου, ὅπως συνέπραξαν οἱ Μυροφόροι καὶ οἱ πρῶτοι χριστιανοὶ στὶς κοινότητές των, ὅπου εἶχαν μιὰ
καρδιὰ καὶ μιὰ πίστη.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Ἰδιοκτησία: Πολιτιστικὴ καὶ Κοινωνικὴ Κίνηση
«Ἐπάλξεις»
Ἐκδότης: Βασίλειος Τσούπρας, Θεολόγος
Κοινωνιολόγος
Γραφεῖα: Ζήνωνος 3, 104 31 Ἀθήνα
Τηλέφωνα: 210 52 30 948, 210 24 69 152
e-mail: epalxeis@otenet.gr
ἱστοσελίδα: www.epalxeis.gr
Προαιρετικές Εἰσφορές- Ἐμβάσματα: ΕΠΑΛΞΕΙΣ
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Σελίδα 3

«Ἐπέρασαν χρόνοι πολλοί…»

Θ

αυμαστὴ ὑπῆρξε, πράγματι, ἡ πίστη τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ ’21. Στὴν
συνείδησή τους, ἄλλωστε,
οἱ ἔννοιες πίστη καὶ πατρίδα ἦταν στενὰ συνδεδεμένες. Ἡ πίστη μάλιστα
εἶχε πρωταρχικὴ σημασία.
Αὐτὸ ὁμολογεῖ ὁ θρυλικὸς
Γέρος τοῦ Μωριᾶ στὸν λόγο
του στὴν Πνύκα: «Πρέπει
να φυλάξετε τὴν πίστη σας
καὶ νὰ τὴν στερεώσετε, διότι, ὅταν ἐπιάσαμε τὰ ἄρματα, εἴπαμε πρῶτα ὑπὲρ
πίστεως καὶ ἔπειτα ὑπὲρ
πατρίδος». Καὶ ὁ ἡρωϊκὸς
Μακρυγιάννης, πρὶν ἀπὸ τὴν
κρίσιμη μάχη στοὺς Μύλους,
διαμηνύει στοὺς ξένους ποὺ
τὸν συμβούλευαν νὰ ὑποχωρήσῃ μπροστὰ στὸν πανίσχυρο Ἰμπραήμ: «Ὅταν
σηκώσαμε τὴν σημαία ἐναντίον τῆς τυραγνίας, ξέραμε
ὅτι εἴμαστε ἀδύνατοι, …κι
ἄν πεθάνομεν, πεθαίνομεν
διὰ τὴν πατρίδα μας, διὰ
τὴν θρησκείαν μας…κι ὁ
Θεὸς βοηθός».
Ὁ δὲ ὁρμητικὸς Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης, τὸν
Φεβρουάριο τοῦ ΄21, προσκαλοῦσε σὲ ἐπανάσταση
στὴν Μολδοβλαχία, μὲ τὴν
προκήρυξη «Μάχου ὑπὲρ
πίστεως καὶ πατρίδος».
Ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ ἀγωνιστές,
καὶ οἱ πρὸ τῆς ἐπαναστάσεως καὶ οἱ μετέπειτα, μαζί
καὶ ὁ πρῶτος, μαρτυρικὸς
κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος, ὁ
Καποδίστριας, ἀγωνίστηκαν
μέχρις ἐσχάτων μὲ ἐμπιστοσύνη στὸν Θεὸ καὶ ἡρωϊκὴ
αὐταπάρνηση, γιὰ νὰ «σώσουν αὐτὴν τὴν φλούδα
γῆς ἀπὸ τὸ τσακάλι καὶ
τὴν ἀρκούδα» καὶ ἀπ’ ὅλα
τὰ ἄγρια «θερία, ποὺ πολεμοῦνε νὰ μᾶς φᾶνε και
δὲν μποροῦνε. Τρῶνε ἀπὸ
μᾶς καὶ μένει καὶ μαγιά»,
λέει ὁ Μακρυγιάννης.
Ἀκριβῶς αὐτὴν τὴν συνείδηση εἶχαν οἱ ἡρωϊκοί μας
πρόγονοι, ὅτι ἦταν συνεχιστὲς τοῦ μεγαλείου τῶν παλαιῶν Ἑλλήνων, «ἀπὸ τοὺς
ὁποίους καὶ μεῖς καταγόμεθα καὶ ἐλάβαμε τὸ ὄνομα
τοῦτο» καὶ ὅτι ἀποτελοῦν,
μὲ τὴν σειρά τους, μαγιὰ
γιὰ τὶς ἑπόμενες γενεές. Γι’

αὐτὸ ὁ Κολοκοτρώνης συμβουλεύει τοὺς νέους μαθητές
στὴν Πνύκα «νὰ σκλαβωθεῖτε εἰς τὰ γράμματά σας»
καὶ «ἡ προκοπή σας καὶ
ἡ μάθησή σας νὰ μὴν γίνῃ
μόνον διὰ τὸ ἄτομό σας,
ἀλλὰ νὰ κοιτάζῃ τὸ καλὸ
τῆς κοινότητος, καὶ μέσα
εἰς τὸ καλὸ αὐτὸ εὑρίσκεται καὶ τὸ δικό σας». Καὶ
καταλήγει: «εἰς ἐσᾶς μένει
νὰ ἰσάσετε καὶ νὰ στολίσετε τὸν τόπο, ὅπου ἡμεῖς
ἐλευθερώσαμε· καὶ διὰ νὰ
γίνῃ τοῦτο, πρέπει νὰ ἔχετε
ὡς θεμέλια τῆς πολιτείας
τὴν ὁμόνοια, τὴν θρησκεία,
[…] καὶ τὴν φρόνιμον ἐλευθερία».
Δυστυχῶς, ὅμως οἱ Ἕλληνες δὲν ἀκολουθήσαμε
τὶς συμβουλὲς τοῦ Κολοκοτρώνη, τοῦ Μακρυγιάννη
καὶ τῶν ἄλλων τιμίων ἀγωνιστῶν. Ἔτσι, «λευτερωθήκαμεν ἀπ’ τοὺς Τούρκους
καὶ σκλαβωθήκαμεν σ’ ἀνθρώπους κακορίζικους,
ὅπου ἦταν ἡ ἀκαθαρσία
της Εὐρώπης».
Ἔκτοτε, παραμένουμε
σκλαβωμένοι στὸ «ψευτορωμέηκο», ποὺ προφήτευσε ὁ Πατροκοσμάς, καὶ
σὲ κάθε λογῆς ἀκαθαρσία,
γιὰ τὴν ὁποία ὄχι μόνον δὲν
ντρεπόμαστε ἀλλὰ εἴμαστε
καὶ περήφανοι, διότι φέρει
τὴν σφραγίδα τῆς «πολιτισμένης» Εὐρώπης! 200
χρόνια μετὰ παραμένουμε
σκλαβωμένοι στὴν «κακία»
μας, στὴν «’διοτέλειά μας»
(ἰδιοτέλεια), στὰ «πάθη»
μας καὶ στὴν «ἐπιβουλίαν
τῶν ξένων».
Καὶ περιμένουμε -ὀΐμέ-

τὴν ἀπελευθέρωση ἀπὸ τοὺς
σύγχρονους σταυρωτές μας,
ἀντὶ νὰ ἀναζητοῦμε τὴν
λύση στὴν δοκιμασμένη
ἀρετὴ τῶν προγόνων μας,
στὸν ἀγῶνα «ὑπὲρ πίστεως
καὶ πατρίδος». «Χωρὶς
ἀρετὴ καὶ πόνο εἰς τὴν
πατρίδα καὶ πίστη εἰς τὴν
θρησκεία ἔθνη δὲν ὑπάρχουν», διαπιστώνει μὲ νόημα ὁ ἁγνὸς Ῥουμελιώτης.
Ἄς προσευχώμαστε, λοιπόν, καὶ μεῖς σήμερα, ὅπως
καὶ ὁ Μακρυγιάννης ἄλλοτε, «νά ‘ρθει πίσω ἡ νεκρανάσταση τοῦ γένους
μας διὰ τῆς εὐλογίας του»
καὶ ἄς Τὸν παρακαλοῦμε:
«Σταυρωμένε, λαμπρὲ καὶ
ἀναστημένε, τρισυπόστατε
Θεέ, συγχώρεσέ μας, καθάρισέ μας καὶ ἀνάστησέ
μας ὡς τὸν Λάζαρον, ὁπότε
εἶναι ἡ ἀγαθή σου θέληση»·
ὅποτε ἔρθει ἐκείνη ἡ μέρα
ποὺ θὰ «ἀστράψει πάλι ὁ
οὐρανός» καὶ ἡ ἁλυσωμένη
κόρη, ποὺ «πάντα τήκεται, στενάζει, λησμονημένη, ὁλάρφανη, χλωμή κι
ἀπελπισμένη» ἀκούσῃ καὶ
πάλι τὴν φωνὴ τοῦ Ἀγγέλου: «Ξύπνα, μὴ φοβοῦ,
Ἑλλάς, ἀνάστα, χαῖρε!»
Θὰ τὴν ἀκούσῃ;;
Σοφία Μπεκρῆ,
φιλόλογος-θεολόγος
Πηγές: Ἀπομνημονεύματα
Μακρυγιάννη, ἐκδόσεις Ζαχαρόπουλος Σ. Ι., Ἀθήνα
1998, Ἀπομνημονεύματα
Κολοκοτρώνη, Συλλογικό
Ἔργο, ἐκδ. Μέρμηγκας,
Ἀθήνα 2009, «Εὐαγγελισμός-Ἑλληνισμός», ποίημα
τοῦ Ἀριστοτέλη Βαλαωρίτη.

Ἱερὲς Ἐκδημίες
Τὴν 4η Ἀπριλίου 2021,
Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, κοιμήθηκε ὁ ἀκούραστος
μαχητής, ὑπερασπιστὴς τῆς Ὀρθοδοξίας
καὶ φίλος τῶν Ἐπάλξεων, Ἀρχιμ. π. Σαράντης Σαράντος. Ὁ
π. Σαράντης ὑπηρετοῦσε ὡς ἐφημέριος
στὴν ἐνορία Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου, ἦταν ἐπικεφαλῆς
τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν καὶ στήριξε
ὡς πνευματικὸς πατέρας χιλιάδες ψυχές. Νὰ
μᾶς σκέπῃ μὲ τὴν εὐχή του γιὰ πίστη καὶ πατρίδα. Αἰωνία του ἡ μνήμη.
Ὁ Ἀθανάσιος Γέφτιτς (8 Ιανουαρίου του 1938 - 4
Μαρτίου 2021),
μαθητὴς τοῦ π.
Ἰουστίνου Πόποβιτς καὶ φίλος τῶν
Ἑλλήνων, διετέλεσε
Ἐπίσκοπος τῆς
Σερβικῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐπὶ μακρὸν καθηγητὴς καὶ πρύτανης
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου
Βελιγραδίου. Ὑπῆρξε σπουδαία πνευματικὴ
μορφὴ μὲ πλούσιο συγγραφικὸ ἔργο, ἀγαπητὸς καὶ σεβαστὸς σὲ ὅλες τὶς ὀρθόδοξες χῶρες
καὶ ὄχι μόνον στὴν πατρίδα του.
Βιογραφικό του μακαριστού Επισκόπου
Γεννήθηκε το 1938 στο χωριό Μπρντάριτσα. Φοίτησε στις Θεολογικές Σχολές Βελιγραδίου, Χάλκης και Αθηνών, όπου και
εκπόνησε την διδακτορική του διατριβή.
Εκάρη μοναχός το 1960 και το 1968 συνέχισε τις θεολογικές σπουδές στο Ινστιτούτο
του Αγίου Σεργίου στο Παρίσι, όπου και
δίδαξε αρχικά και στην συνέχεια στην Θεολογική Σχολή του Βελιγραδίου. Το 1987
εκλέχθηκε στην έδρα της Πατρολογίας και
κατόπιν στην κοσμητεία της σχολής. Στο διάστημα αυτό δημοσίευσε πλήθος επιστημονικών εργασιών. Χειροτονήθηκε Επίσκοπος
Ερζεγοβίνης το 1991.
Διαδίκτυο
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Δραστηριότητες τῶν Ἐπάλξεων
ἡ Χρυσαλένια Διμπάλη, ἡ Ἀρετὴ Μπαμπίλη καὶ οἱ ἀδελφὲς Κωνσταντίνα καὶ
Μήνα Γιαννακοπούλου ἀπὸ τὴν Ἠλεία.
Τὴν ἐκδήλωση ἐξ ἄλλου ζωντάνεψαν οἱ
μικρές μας φίλες ἀπ’ τὸ Κάστρο Ἠλείας
μὲ τὴν ἀπαγγελία ἐπικαίρων ποιημάτων
καὶ πρὸ παντὸς μὲ τὸν ἐνθουσιασμό των.

Ἀγαθὴ χειρονομία
Ἀπὸ παλαιότερη ἐκδήλωση.

Ἐθνικὴ ἐκδήλωση

Η Ιερά Μητρόπολη Αξώμης, στην Αιθιοπία, εόρτασε την Κυριακή της Ορθοδοξίας
στις 21 Μαρτίου 2021, την μεγάλη εορτή του
Θριάμβου της Ορθόδοξης Πίστης.
Επίκεντρο του εορτασμού ήταν ο Κοινοτικός Καθεδρικός Ι. Ν. Αγίου Φρουμεντίου Αδδίς Αμπάμπα, όπου τελέστηκε
πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία,
ιερουργούντος του οικείου ποιμενάρχου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αξώμης κ. Δανιήλ, με τη συμμετοχή του Εφημερίου του
Ναού Πανοσιολ. Μεγ. Αρχιμ. κ. Χρυσοστόμου Μπαρμπέρη και με την παρουσία ορθοδόξων πιστών από Αιθιοπία, Ελλάδα, Ρωσία,
Ουκρανία και Συρία.
Παρευρέθηκαν, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητος Αδδίς Αμπάμπα κ.Συκάς Δ.
εκπαιδευτικοί, μαθητές και μαθήτριες των
Σχολείων της Ελληνικής Κοινότητος.
Επακολούθησε η λιτάνευση των ιερών
Εικόνων πέριξ του Ιερού Ναού, με τους πιστούς να κρατούν τις Ιερές Εικόνες στα
χέρια τους, στο τέλος της οποίας ο Σεβασμιώτατος ανέγνωσε κατά το έθος, το Συνοδικό της Ορθοδοξίας.
Διαδίκτυο

Κλαυσίγελο
- Ἰέ μου, ἰέ μου! Ποῦ εἶ;
- Ἐνταῦθα κεῖμαι· ἄλλοτε πάρειμι καὶ
ἄλλοτε ἄπειμι.
- Διὰ τί ποιεῖς οὕτως;
- Διότι οἱ ἄνθρωποι οὐκ ἀρέσκονται εἰς
τὴν παρ’ ἐμοῦ ἀφαίμαξίν των ἀλλὰ εἰς τὴν
παρὰ τῶν ἐκείνων υἱῶν ἀφαίμαξιν. Διὰ
τοῦτο κἀγὼ ἀπιὼν οἴχομαι*. Ἐπανελεύσομαι δ’ ὅμως.
Καὶ γὰρ σφοδρότερος ἐπανελεύσεται, διότι ὅπου οὐκ ἔστιν ὁ σωτήριος Υἱός, ἐνταῦθα
πάρεισιν πολλοὶ ἰοὶ καὶ ἄφρονες υἱοί.
ἀπιὼν οἴχομαι = σηκώνομαι καὶ φεύγω
ἡ τσούχτρα

Τὴν Πέμπτη 25 Μαρτίου τὸ βράδυ
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακῶς ἐθνικὴ
ἐκδήλωση γιὰ τὴν 200η ἐπέτειο ἀπὸ τὴν
ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, μὲ
ὁμιλία τῆς φιλολόγου-θεολόγου κας Σοφίας Μπεκρῆ, καὶ μὲ ἐπετειακὰ ἄσματα
ποὺ ἀπέδωσε ἡ χορωδία τῶν Ἐπάλξεων
ὑπὸ τὴν διεύθυνση τῆς κας Δήμητρας
Μποζᾶ-Μπαμπίλη. Μονωδίες ἀπέδωσαν

Μετὰ τοὺς καταστροφικοὺς σεισμοὺς
οἱ τοπικὲς ὁμάδες τῶν Ἐπάλξεων (Αἰγάλεω, Ἀχαρνῶν καὶ Ἀργυρουπόλεως)
συγκέντρωσαν ἀμέσως διάφορα χρήσιμα
πράγματα καὶ τὰ ἀπέστειλαν ἰδίοις ἐξόδοις στοὺς πληγέντες συνανθρώπους μας
τῆς Θεσσαλίας. Βεβαίως, μ’ αὐτὸ δὲν λύθηκε τὸ πρόβλημα τῶν κατεστραμμένων
οἰκογενειῶν ἀλλὰ προσφέρθηκε κάποια
ἀνακούφιση. Ἂς εἴχαμε καλύτερες κυβερνήσεις νὰ ἀντιμετώπιζαν πιὸ ὑπεύθυνα τὶς διάφορες καταστροφές.
Ἀσημίνα Τσάμου

Ἀρωγὲς

πρὸς τὶς Ἐπάλξεις
Βυθούλκα Ζησοῦλα . . . . . . . .  200€
Γκεζερλῆ Σταθοῦλα . . . . . . . . .  50€
Καντᾶ Ἀνδριανὴ. . . . . . . . . . . .  20€
Τζατζάνης Ἀλέξανδρος . . . . . . .  50€
Πανάγος Ἀθανάσιος . . . . . . . . .  25€
Σακκῆ Μαρία. . . . . . . . . . . . . .  20€
Μεϊντάνη Βασιλικὴ. . . . . . . . . .  20€
Λιάκου Παρασκευὴ. . . . . . . . . .  25€
Ναξίδου Ἐλεωνόρα. . . . . . . . . .  50€
Φωτεινάκης Εὐάγγελος . . . . . .  50€
Πολιτάκος Νικόλαος . . . . . . . .  50€
Κ. Α. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55€
Κουρῆ Ἑλένη . . . . . . . . . . . . .  10€
Μ.Μ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60€
Βασιλειάδης Ἀντώνιος . . . . . . .  20€
Κατσαρέλης Ἀντώνιος . . . . . . .  15€
π. Παναγ.Βασιλείου . . . . . . . . .  20€
Εὐθυμιάδου Θεοδώρα . . . . . . .  10€
Βλαντῆ Σταματία . . . . . . . . . .  20€
Ρ.Ν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5€

Σᾶς εὐχαριστοῦμε καὶ εὐχόμαστε ὁ
Κύριος τῆς ἀγάπης νὰ ἀνταποδίδῃ σὲ ὅλους
ἑκατονταπλασίονα.
Παρακαλοῦμε καὶ τοὺς λοιποὺς
συνδρομητὲς καὶ φίλους νὰ στηρίξουν
τὶς Ἐπάλξεις καὶ νὰ ἀποστείλουν τὶς
ἀρωγές των πρὸς συνέχιση τοῦ ἔργου καὶ
ἐξόφληση τοῦ χρέους στὴν διεύθυνση:
Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, 104 31 Ἀθήνα,
ἤ στὸν λογαριασμό: 041/006792-00,
Ἐθνικὴ Τράπεζα, ἤ μέσῳ ebanking στὸ:
GR5201100410000004100679200.
Θερμὴ παράκληση νὰ ἀναγράφωνται τὰ
πλήρη στοιχεῖα (ὀνοματεπώνυμο, διεύθυνση
καὶ ταχυδρομικὸς κώδικας), γιὰ νὰ κοπῆ
ἀπόδειξη.

Καλὴ Ἀνάσταση!

Τὸ κρυφὸ σχολειὸ
Απ’ ἔξω μαυροφόρ’ ἀπελπισιά,
πικρῆς σκλαβιᾶς χειροπιαστό σκοτάδι
καί μέσα στή θολόχτιστη ἐκκλησιὰ[…]
τὸ φοβισμένο φῶς τοῦ καντηλιοῦ
τρεμάμενο τά ὄνειρα τα ἀναδεύει
καί γύρω τὰ σκλαβόπουλα μαζεύει
[…]Κι ἀπ’ τήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ψηλά,
κι ἀπ’ τῶν προγόνων τ’ ἄφθαρτα βιβλία,
πού δείχνουν τα πανάρχαια μεγαλεῖα.
῞Ενας ψαλμός ἀκούγεται βαθὺς
κι ἀνατριχιάζει ἀκούοντας καθείς
προφητικὰ τά λόγια τοῦ δασκάλου:
«Μὴ σκιάζεστε στὰ σκότη. ῾Η λευτεριά,
σὰ τῆς αὐγῆς τὸ φεγγοβόλο ἀστέρι,
τῆς νύχτας τό ξημέρωμα θά φέρη».

Ἰωάννης Πολέμης

Διαβάστε
καὶ διαδόστε
τὶς Ἐπάλξεις

