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«Πιστεύω στό Θεό. Πιστεύω στήν Ὀρθοδοξία, γιατί εἶναι ἡ ἀπό-
λυτα ἀναρχική θρησκεία. Γιατί σοῦ λέει πώς ὁ,τιδήποτε θέλεις νά
πεῖς στόν ἄλλο, πρέπει νά τό πεῖς πρῶτα στόν ἑαυτό σου. Ἀντί,
γιά παράδειγμα, νά σπάσεις μιά βιτρίνα, πρέπει νά σπάσεις
πρῶτα τό καθεστώς πού ἔχεις ἐσύ μέσα σου. Καί αὐτό δέν εἶναι
καθόλου εὔκολο. Νομίζω ὅτι μόνον ἔτσι μποροῦμε νά προχωρή-
σουμε στή ζωή μας καί χωρίς Θεό εἶναι πολύ δύσκολα...

Πηγαίνω συχνά στήν Ἐκκλησία. Εἶναι μέρος τῆς ζωῆς, τῆς καθη-
μερινότητάς μου, ὅπως τό νά πλένω τά δόντια μου ὅταν ξυπνῶ τό
πρωί».                                        (Ἄρης Σερβετάλης, Ἠθοποιός)
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ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

«Τό λοιπόν ἄν θέλωμεν τό λίγον νά γένη μεγάλον, πρέπει
νά λατρεύωμεν Θεόν, ν’ ἀγαπᾶμε πατρίδα, νά ’χωμε ἀρετή, τά
παιδιά μας νά τά μαθαίνωμεν γράμματα καί ἠθική» 

(Στρατηγός Μακρυγιάννης)

 



 
    
 














  
  
 
     

 


 
 

    
     
 
 
      
 

 
  
  
      
  

   


 
 






    




   
 


 


  


   






 
 
  
 
      










 

 



Ὁ Πρωτ\ρος π. Ἀνδρέας
Λεούσης, ὑπεύθυνος τῆς Α´
Ὁμάδας Συμπαραστάσεως
Κρατουμένων  Ἱ.Μ.Πειραιῶς,
καλωσορίζει τόν π. Γερβάσιο
στήν Ἐνορία «μέ αἰσθήματα
χαρᾶς καί σεβασμοῦ».  

Οἱ δυό ὁμιλητές Πρωτ\ρος π. Θεμιστοκλῆς
Χριστοδούλου καί ἡ κ. Κρ. Παπαδοπούλου. 

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

«Ἀγαπῆστε, παρα-
καλῶ, τούς κρατουμέ-
νους. Εἶναι παιδιά τοῦ
Θεοῦ, ὅπως ἐμεῖς. Τά
ἁπλωμένα χέρια τοῦ
Χριστοῦ πάνω στό
Σταυρό στέλνουν τό
μήνυμα πώς ὅλοι χω-
ροῦμε μέσα στήν καρ-
διά του. Μέσα στήν
ἀγάπη του».

π. Γερβάσιος
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Β´ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
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  Ὁ Μητροπολίτης

κ. ΜΑΚΑΡΙΟΣ
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Ὁ Δήμαρχος
κ. Δομουχτσίδης

Ὁ π. Γερβάσιος

 



Ὁ Μητροπολίτης Σιδηρο-
κάστρου κ. ΜΑΚΑΡΙΟΣ πα-

ραδίδει στόν π. Γερβάσιο
ἱστορικά ἐνθύμια τῆς διακο-
νίας του στήν Ἱ. Μητρόπολη
ὡς Ἱεροκήρυκα, κατά τά ἔτη

1966-1974.

Ὁ Δήμαρχος κ. Φώτιος Δομουχτσίδης ἐπι-
δίδει στόν π. Γερβάσιο τιμητική πλακέτα
«γιά τό ἀνεκτίμητο κοινωνικό του ἔργο».

Κατάμεστη ἡ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» Σιδηροκάστρου ἀπό χριστιανούς, πού παρακολουθοῦν
τήν ἐκδήλωση μέ συναισθήματα χαρᾶς καί συγκίνησης βαθιᾶς. 

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ  Β´ ΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 


