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«Θὰ δουλέψουμε, θὰ φωνάξουμε, θὰ παλέ-
ψουμε. Θὰ τοὺς κάνουμε νὰ μᾶς ἀκούσουν. 
Αὐτὸ πρέπει νὰ γίνει. Καὶ θὰ γίνει ὄχι μὲ τὰ 
μέσα τῆς πολιτείας οὔτε μὲ τὴ βοήθεια τῶν 
ἀρχῶν. Πρέπει νὰ εἴμαστε ἀποφασισμένοι 
νὰ ἀγωνιζόμαστε μέσα στὴν ἀτμόσφαιρα 
ὄχι τῆς ἐλεύθερης Ἐκκλησίας, ἀλλὰ τῆς 
Ἐκκλησίας ποὺ διετέλεσε ὑπὸ Νέρωνας καὶ 
Δεκίους καὶ Διοκλητιανούς. Ἂν δὲν ἀνα-
στήσουμε μέσα στὴν ψυχή μας τὸ πνεῦμα 
τῶν κατακομβῶν καὶ τοῦ μαρτυρίου, εἴμα-
στε ἄχρηστοι γιὰ τὴ σημερινὴ ἐποχή. Ὅταν 
μᾶς λείψει αὐτὸ τὸ πνεῦμα, θὰ ζοῦμε ἴσως 
ἀνετώτερα τὴ ζωή μας, θὰ παριστάνουμε 
ἴσως εὐκολώτερα τὸν ἱεραπόστολο, ἀλλὰ 
δὲν θὰ εἴμαστε ἕνα πρᾶγμα: δὲν θὰ εἴμαστε 
μαθητὲς Ἐκείνου».

Ἀλέξανδρος Γκιάλας

Πῶς νὰ σοῦ ψάλω ὅπως τὸ θέλω,
Πλάστη δικέ μου καὶ τοῦ κόσμου; 
Μέσα μου ἀνέκφραστ’ εἶναι πόθοι,

κι ἔπρεπε νἄχω ἅρπες ἀγγέλων,
ἦχο νὰ κάμω καὶ σκοπό μου

ὅ,τι γιὰ Σὲ ἡ ψυχή μου νιώθει.
Τὸ πιὸ καλὸ δοξαστικό μου

θὰ μένει αὐτὸ ποὺ δὲν εἰπώθη!

Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2015
ὥρα 18:30
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Ὁ Σύλλογος Ὀρθοδόξου  
Ἐσωτερικῆς Ἱεραποστολῆς
«Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»

σᾶς προσκαλεῖ
στὴ μεγάλη κοινὴ ἐκδήλωση
ὅλων τῶν Συνεργαζομένων 

Χριστιανικῶν Σωματείων

τὴν Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2015,

ὥρα 18:30

στὴν αἴθουσα διαλέξεων 
τοῦ Συλλόγου, ὁδὸς Καρύτση 14,

μὲ θέμα:

«Γ. Βερίτης
Ὁ ποιητὴς τοῦ Χριστοῦ»

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 

100 χρόνων
ἀπὸ τὴ γέννηση τοῦ Γ. Βερίτη.

Εἴσοδος ἐλεύθερη

Δυνατότητα φύλαξης 
καὶ ἀπασχόλησης μικρῶν παιδιῶν

ἀπὸ ὁμάδα ἐξειδικευμένων παιδαγωγῶν
σὲ κατάλληλα διαμορφωμένο χῶρο

ἐντὸς τοῦ κτηρίου.

Χαιρετισμοί

Ντοκυμαντὲρ
τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων

μὲ τίτλο «Γ. Βερίτης. Ὁ ποιητὴς τοῦ Χριστοῦ»
Α΄ Μέρος

«Κουράγιο, ἀδέρφια»
τραγούδι ἀπὸ μέλη τῆς παλαιᾶς χορῳδίας

τῶν Χριστιανικῶν Μαθητικῶν Ὁμάδων

«Ὁ ὕμνος τῶν φοιτητῶν»
(ὕμνος τῆς ΧΦΕ)

τραγούδι ἀπὸ μέλη τῆς παλαιᾶς χορῳδίας
τῶν Χριστιανικῶν Μαθητικῶν Ὁμάδων

Ντοκυμαντὲρ
τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων

μὲ τίτλο «Γ. Βερίτης. Ὁ ποιητὴς τοῦ Χριστοῦ»
Β΄ Μέρος

«Στὴ σιγὴ τῆς βραδιᾶς»
ντουέτο

«Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί»
ποίημα

(Λιάνα Τσαγκαροπούλου-Ἀραμπατζῆ)

«Χριστὸς γεννᾶται»
τραγούδι ἀπὸ μέλη τῆς παλαιᾶς χορῳδίας

τῶν Χριστιανικῶν Μαθητικῶν Ὁμάδων

Διάρκεια ἐκδήλωσης: 2 ὧρες

Πρόσκληση Πρόγραμμα
ἐκδηλώσεως
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