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ηνπ αλαγλώζηε Παλαγηώηε Πνδαξόπνπινπ 

 

εβαζκηώηαηε, 

 

Με ηνλ αγηαζκό πνπ κόιηο ηειέζαηε θαη κε ηελ αξρηεξαηηθή ζαο επινγία, 

ε νκάδα  ηωλ αλαγλωζηώλ θαη ηωλ ηεξνπαίδωλ μεθηλά ζήκεξα ηηο 

πνηθίιεο δξαζηεξηόηεηέο ηεο γηα ην λέν ηεξαπνζηνιηθό έηνο. 

 

Δίλαη γλωζηό όηη ζθνπόο ηεο πξνζπάζεηαο απηήο είλαη ε νπζηαζηηθή 

θαηάξηηζε ζε ζέκαηα πίζηεωο θαη δωήο όιωλ ηωλ λέωλ πνπ δηαθνλνύλ κε 

επίγλωζε ην ηεξό Βήκα θαη ην Αλαιόγην ηωλ Ιεξώλ Ναώλ ηεο 

Μεηξνπόιεώο καο, ηωλ λέωλ δειαδή πνπ πηζηεύνπλ ζην Θεό, αγαπνύλ 

ηε Θεία Λαηξεία θαη επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζ’ απηή. 

 

Σν ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ αο γηα ηνπο λένπο απηνύο απνδεηθλύεηαη ζπλ 

ηνηο άιινηο θαη από ην όηη εκπηζηεύεζηε ηνλ ηνκέα απηόλ ζηνλ εθάζηνηε 

αξρηδηάθνλό ζαο. Η θαξπνθόξα πξνζθνξά ηνπ παηξόο Ακθηινρίνπ ηα 

ηειεπηαία ηξία ρξόληα, ζπλερίδεηαη πιένλ από ηνλ παηέξα Καιιίληθν, ν 

νπνίνο έρεη ήδε επηδείμεη μερωξηζηό δήιν θαη γηα ηε λέα απηή δηαθνλία 

αιιά θαη αγάπε πξνο όινπο καο. 

 

ηνπο δύζθνινπο θαηξνύο πνπ δηαλύνπκε, ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηόηεηεο 

δίλνπλ ζ’ εκάο ηε δπλαηόηεηα λα δηαηεξνύκε ηελ ειπίδα καο ζην Χξηζηό, 

λα πξνιακβάλνπκε ηελ απνγνήηεπζε θαη λα βαζηδόκαζηε ζε «γεξά 

ζεκέιηα», ηα νπνία ηίζεληαη κόλν κέζα ζηελ Δθθιεζία, ηε ζηηγκή πνπ ηα 

πάληα γύξω καο θαηαξξένπλ.  

 

ηηο κεληαίεο ζπλαληήζεηο καο ηνύηε ηε ρξνληά, νη νπνίεο ζα καο 

πξνζθέξνπλ ηελ επθαηξία ηεο κεηαμύ καο θνηλωλίαο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαη πλεπκαηηθέο νκηιίεο από εθιεθηνύο θιεξηθνύο ηεο 

Δθθιεζίαο καο, εμνξκήζεηο θαη ιαηξεπηηθέο εθδειώζεηο, κε 

απνθνξύθωκα ηνλ ενξηαζκό ηνπ πξνζηάηνπ καο, Αγίνπ Γάλαθνο ηνπ 

Αλαγλώζηνπ. 

 

Δπρεζείηε ινηπόλ, εβαζκηώηαηε, κε ηε Χάξε ηνπ Θενύ θαη ηηο πξεζβείεο 

ηνπ Αγίνπ Γάλαθνο, όια ηα παξαπάλω λα ζπκβάιινπλ ζηελ θαιιηέξγεηα 

ηεο αγάπεο καο γηα ηνλ Χξηζηό θαη ηελ Δθθιεζία Σνπ, ζηε δηαθνλία ηεο 

νπνίαο ωο θαηώηεξνη θιεξηθνί έρνπκε αθνζηωζεί. 
 


