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ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Καλό σου ταξίδι,
Μακαριώτατε

Ο ΔΡΑΜΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Υποψήφιος για
Αρχιεπίσκοπος
Κύπρου
Ο Πέτρος Παπαπολυβίου,
επικ. καθηγητής
στο Πανεπιστήμιο της
Κύπρου, αποκαλύπτει
για πρώτη φορά το
παρασκήνιο για την
υποστήριξη
του Χρυσοστόμου
Καλαφάτη στο θρόνο του
Αποστόλου Βαρνάβα.
ΣΕΛ. 6

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
από Δημητριάδος και Αλμυρού Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος ΧριΟ
στόδουλος Παρασκευαΐδης δεν βρίσκεται πια

ανάμεσά μας. Στις 5.15’ τα ξημερώματα της
Δευτέρας 28 Ιανουαρίου έφυγε για τους ουρανούς, αφού επί επτά μήνες «εβάδισεν την σταυρικήν οδόν του αγιαστικού πόνου» με γενναιότητα, καρτερία, αξιοπρέπεια και πίστη, προκαλώντας τη συγκίνηση και τον θαυμασμό και αυ-

τών ακόμη των επικριτών του.
Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος έφυγε. Μας άφησε όμως τις υποθήκες του για να μας καθοδηγούν. Όρθιους, με αγωνιστικό φρόνημα μας
ήθελε. Μνήμονες των παραδόσεων των αλησμόνητων πατρίδων μας. «Δεν πρέπει να πάψωμε να ατενίζωμε προς τις αλησμόνητες πατρίδες μας, να θυμόμαστε τους πατέρες μας και
τις παραδόσεις μας, να έχουμε στραμμένα τα
βλέμματα της ψυχής μας εκεί όπου είναι θαμμένοι οι πρόγονοί μας, εκεί όπου υπάρχει το
σύμβολο του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας,
το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, εκεί όπου είναι «η Πόλις των ονείρων μας». Αυτά δεν είναι
σωβινιστικά ούτε εθνικιστικά. Αυτή είναι η συνέπεια προς την ιστορία μας», έλεγε (Αρχαιολογική Εταιρεία, 23.2.2000). Και σε ομιλία του
στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού στις 28 Σεπτεμβρίου 2002 τόνιζε: «Το μήνυμα που μας
φέρνει η μικρασιατική πνευματική μας κληρονομιά είναι να νιώθουμε πως είμαστε συνέχεια,
πως οφείλουμε να κρατήσουμε τη συνέχεια. Αυτή την ευχή και την ευθύνη αφήνει, και σήμερα, η ιστορία στα χέρια μας».
Στη μνήμη του μακαριστού Αρχιεπισκόπου, που
υπήρξε επίτιμος πρόεδρος της Ενώσεως Σμυρναίων, το μικρό αφιέρωμα της «Μ. Ηχ.». Γράφουν ο δημοσιογράφος του «Ελεύθερου Τύπου» κ. Γιώργος Παπαθανασόπουλος και οι κυρίες Άννα Αϊβαζόγλου και Ουρανία Σταματιάδου, πρόεδροι των μικρασιατικών συλλόγων της
Ν. Ιωνίας Μαγνησίας.

Στο εμπόριο η Ιστορία

Ζητείστε το από
τα γραφεία μας

που αποσύρθηκε από τα σχολεία

XOPHΓIA

(ΣΕΛ. 3)

