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     H ΰέα Παλα ε υά έθαδ β πκζδκτξκμ εαδ πλκ Ϊ δμ  κυ Λαυλ έκυ εαδ β ηθάηβ βμ (26 
Ικυζέκυ) κλ Ϊα αδ παθβΰυλδευμ. Η βηΫλα βμ κλ άμ βμ έθαδ πέ βηβ αλΰέα ΰδα βθ πσζβ κυ 
Λαυλ έκυ,β πέ βηβ αθαΰθυλδ β βμ Ϋΰδθ  η  δα Ϊΰηα α πθ υθ 1953 εαδ 1961. κ δΪ αΰηα 
βμ 20 Μα κυ εαδ 11 Ικυθέκυ 1953  "π λέ εαγδ λυ πμ βμ 26 Ικυζέκυ κλ άμ βμ ΰέαμ 

Παλα ε υάμ,πμ βηΫλα κζκεζβλπ δεάμ αλΰέαμ δ' Ϊπαθ α α εα α άηα α βμ πσζ πμ Λαυλ έκυ" 
(Φ Κ 55 / 1953 ) κλέακθ αδ α ιάμ: 
"Καγδ λυθ αδ β 26β Ικυζέκυ, κλ ά βμ ΰέαμ Παλα ε υάμ,πμ βηΫλα κζκεζβλπ δεάμ αλΰέαμ 
δ’Ϊπαθ α α εα α άηα α βμ πσζ πμ Λαυλ έκυ, πζβθ πθ δα κλέπθ εαδ εαφ θ έπθ, Ϊ δθα γα 

αθκέΰπ δ η Ϊ κ πΫλαμ βμ γ έαμ ζ δ κυλΰέαμ". 
     ι Ϊζζκυ, κ . δΪ αΰηα 480 βμ 10/26 Ικυζέκυ 1961 "Π λέ κλδ ηκτ βμ 26βμ Ικυζέκυ, κλ άμ 
βμ ΰέαμ Παλα ε υάμ, πκζδκτξκυ βμ επηκπσζ πμ Λαυλ έκυ , πμ βηΫλαμ αλΰέαμ πθ βηκ έπθ 

εα α βηΪ πθ δα βθ πσζδθ ατ βθ” (φ ε 120 /1961) κλέακθ αδ α ιάμ: " θ σο δ κυ Ϊλγλκυ 
50 & 4 κυ υπ' αλδγ. 1811/1951 Νσηκυ "π λέ Κυ δεκμ εα α Ϊ πμ πθ βηκ έπθ δκδεβ δευθ 
Τπαζζάζπθ (ΰθ. . . ,), Άλγλκθ ησθκθ: Η 26 Ικυζέκυ, κλ ά βμ ΰέαμ Παλα ε υΫμ, πκζδκτξκυ 
βμ επηκπσζ πμ Λαυλ έκυ, κλέα αδ πμ βηΫλα αλΰέαμ πθ βηκ έπθ εα α βηΪ πθ δα βθ 

πσζδθ ατ βθ". Ο θασμ βμ ΰέαμ Παλα ε υάμ έθαδ κ Καγ λδεσμ ά Μβ λκπκζδ δεσμ Νασμ κυ 
Λαυλ έκυ. 'αυ σθ ζκτθ αδ σζ μ κδ πέ βη μ κικζκΰέ μ εαδ Ϊζζ μ ζ Ϋμ, θυ β ζδ αθ έα βμ 

δεσθαμ βμ ΰέαμ κυ πδ αφέκυ εαδ βθ πκηπά πθ γ κφαθ έπθ πλκμ κ ζδηΪθδ υθσ υ  Ϊζζκ  
β Φδζαληκθδεά υ Ϋλπβ" Λαυλ έκυ εαδ απσ βθ έ λυ β βμ κ 1961, υθκ τ δ β βηκ δεά 
Φδζαληκθδεά Λαυλ έκυ. 
 

Η ΠΑΝΗΓΤΡΙ ΣΟΤ ΝΑΟΤ "ΣΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ" 
 
 
     Μδα δ δαέ λα ι ξπλδ ά ΰδκλ ά ΰδα σζκυμ κυμ Λαυλδυ μ ε έθβ βθ πκξά, αιΫξα β ΰδα 
σ κυμ βθ Ϋαβ αθ,σππμ ΰδκλ αασ αθ  α ξλσθδα ε έθα ά αθ  " βμ ΰέαμ Παλα ε υάμ".Μδα 
ΰδκλ ά βθ εαλ δΪ κυ εαζκεαδλδκτ δμ έεκ δ Ϋιβ Ικυζέκυ,εΪγ  ξλσθκ. πσ βθ παλαηκθά, 

κζέααθ  α εκλέ δα β µ ΰΪζβ δεσθα βμ ΰέαμ η  ζκυζκτ δα, ΰδκλ υθ  εαδ πΪθπ βμ απσ β 
µΫ β εαδ εΪ π,ελ ησθ κυ αθ α πκζζΪ α βµΫθδα Ϊµα α πθ πδ υθ. π’ Ϋιπ, βθ πλσ κοβ, β 
εεζβ έα ά αθ κζδ ηΫθβ µ  ηδελΪ εαδ µ ΰΪζα δθδΪζα. 

     ΜδελΫμ εαδ µ ΰΪζ μ πκζτξλπµ μ βηαέ μ πκυ ξλβ δηκπκδκτθ α  πζκέα,ελ ησθ κυ αθ απσ α 
οβζΪ εαηπαθαλδΪ εαδ αθΫηδααθ απσ πΪθπ ηΫξλδ εΪ π, κ τοκμ πκυ έθαδ β ηαλεέαα κυ ιυ β 
πκυ ε πΪα δ κθ πλσθακ βμ εεζβ έαμ.Όζβ β π λδκξά βμ θκλέαμ πκυ ά αθ  εαδ έθαδ β 
αθα κζδεά πζ υλΪ βμ πσζβμ. απσ βθ ε θ λδεά πζα έα, βθ Ϊζζκ  πζα έα  λπδΫλβ η  δμ 
υθκδεέ μ βμ ΰέαμ Παλα ε υάμ εαδ κυ Νυξ κξπλέκυ,ίλδ εσ αθ κ πσ δ απσ πκζζΫμ ηΫλ μ 

πλδθ.Οδ θκδεκευλΫμ θα εαγαλέ κυθ εαδ θα κζέ κυθ µ  π λέ δα φλκθ έ α κ πδ δεσ κυμ. Ν' 
α πλέ κυθ δμ αυζΫμ εαδ α π ακ λσµδα. Να Ϋξκυθ εαγαλΪ εαδ δ λπµΫθα α ΰδκλ δθΪ λκτξα βμ 
κδεκΰΫθ δαμ, θα ια φαζέ κυθ α απαλαέ β α ΰδα κ ΰδκλ δθσ µ βµ λδαθσ λαπΫαδ, αφκτ σζκ εαδ 
γα λξσθ κυ αθ εΪπκδκδ δεκέ κυμ.Παδ δΪ, ΰΰσθδα, α Ϋζφδα. ι θβ ηΫθα ΰδα θα αθΪοκυθ Ϋθα 
ε λέ εαδ πλκ ευθά κυθ β ξΪλβ βμ. 
     Γδα έ σ , σζκδ κδ Λαυλ δυ μ πκυ ά αθ ΰεα βηΫθκδ ηαελυΪ απσ κ Λατλ δκ, βθ γάθα, 

κθ Π δλαδΪ, βθ ζ υ έθα, Ϋθδπγαθ Ϋθ κθβ βθ αθΪΰεβ εαδ σξδ απζΪ βθ πδγυηέα. θα Ϋζγκυθ 
κθ σπκ κυμ Ϋ π εαδ ΰδα ζέΰ μ υλ μ βθ βηΫλα αυ ά βμ ΰέαμ Παλα ε υάμ. Να πΪθ  βθ 

εεζβ έα θα πλκ ευθά κυθ εαδ θα αθΪοκυθ Ϋθα ε λέ βθ δεσθα βμ. Μ  βθ υεαδλέα  αυ ά, 
θα αθ αηυ κυθ η  αΰαπβµΫθα κυμ πλσ ππα, κυμ υΰΰ θ έμ εαδ κυμ φέζκυμ κυμ. 
     υ ά β παλΪ κ β δα βλ έ αδ  η ΰΪζκ ίαγµσ αεσµβ εαδ άη λα ΰδα σ κυμ παζβκτμ 
Λαυλ δυ μ ακυθ αεσµβ βθ γάθα εαδ κθ Π δλαδΪ, πκυ ΰΫλκδ πδα, αθ τξβ εαδ υθαθ βγκτθ 



τξκθ αδ θα κυμ αιδυ β κ Θ σμ θα έθαδ εαζΪ ΰδα θα Ϋζγκυθ βμ ΰέαμ Παλα ε υάμ κ 
αΰαπβηΫθκ κυμ Λατλδκ.Οδ π λδ σ λκδ, ΰδα θα ηβθ ππ ξ σθ σζκδ αυ κέ, κδ θκ αζΰκέ 
πλκ ευθβ Ϋμ Λαυλ δυ μ, λξσθ κυ αθ κ Λατλ δκ  απσ κθ Π δλαδΪ α µκπζκ'δ'ευμ. βθ βµΫλα 
βμ η ΰΪζβμ ΰδκλ άμ. Μ  Ϋθα η ΰΪζκ, ΰδα βθ πκξά, πδία δεσ ίαπσλδ. πκυ θατζπθ  εΪγ  ξλσθκ 

κ τζζκΰκμ κυμ-εαδ υπάλξ  σ , θαδ, τζζκΰκμ πθ Λαυλ δπ υθ πκυ Ϋη θαθ βθ γάθα, 
Π δλαδΪ εαδ. ζ υ έθα, δ δεΪ ΰδα Ϋθα λκµκζσΰδκ η  πδ λκφά απσ Π δλαδΪ ΰδα Λατλδκ βθ 
βηΫλα βμ ΰέαμ Παλα ε υάμ. 
     Σκ ίαπσλδ, Ϋφ αθ  κ ζδηΪθδ ΰτλπ δμ θθΫα κ πλπέ εαδ Ϋφ υΰ  δμ Ϋ λδμ η  πΫθ  κ 
απσΰ υηα.Έ δ σ αθ κ ίαπσλδ ι πλσίαζ  φυλέακθ αμ αθκδε Ϊ απσ κθ εΪίκ βμ 
Πκυθ ααΫααμ,σζκδ λΫξαθ  κ ζδηΪθδ, β η ΰΪζβ απκίΪγλα βμ ζζβθδεάμ αδλ έαμ, βθ 

ζζβθδεά εΪζα - σππμ βθ ζΫΰαη  σ  ΰδα δΪελδ β απσ β Γαζζδεά εΪζα - ΰδα θα 
εαζπ κλέ κυθ θα υπκ ξ κτθ αυ κτμ πκυ λξσθ κυ αθ, κυμ δεκτμ κυμ πκυ π λέη θαθ.Η 
υπκ κξά ά αθ Ϋθ κθα ΰδκλ α δεά. Μ  β φδζαληκθδεά θα παέα δ ηία άλδκ, κ ίαπσλδ πκυ άλγ  
θα φυλέαβ, σππμ εαδ α Ϊζζα  ίαπσλδα πκυ ίλέ εκθ αθ κ ζδµΪθδ.Μ  κθ άµαλξκ πέ ε φαζάμ 
κυ βηκ δεκτ υµίκυζέκυ, µ  α ζΪίαλα εαδ δμ βηαέ μ πθ υζζσΰπθ. Μ  κθ εσ ηκ θα 

ξαδλ Ϊ αθ µέακθ αμ α ηαθ άζδα εαδ φπθΪακθ αμ η  α κθσηα Ϊ κυμ σ κυμ αθαΰθυλδααθ, 
εαγυμ κ ίαπσλδ πζβ έαα  βθ απκίΪγλα εΪθκθ αμ δμ απαλαέ β μ µαθκτίλ μ ΰδα θα Ϋ β, θα 
εα ίΪ β β εΪζα πκυ γα ίΰαέθαθ  κδ πδίΪ μ. 
     Έπ δ α ξβηα δασ αθ  β η ΰΪζβ πκηπά η  πέ ε φαζάμ β φδζαλµκθδεά, κθ άµαλξκ µ  κ 
υµίκτζδκ κυ, κυμ υζζσΰκυμ µ  α ζΪίαλα εαδ δμ βηαέ μ εαδ κυμ αιδ δυ μ πλκ ευθβ Ϋμ 
εαδ σζκ κθ εσ µκ πκυ ίλδ εσ αθ  ε έ, εαδ ι εδθκτ αθ ΰδα βθ εεζβ έα βμ ΰέαμ Παλα ε υάμ. 
Γδθσ αθ  εα Ϊ δμ Ϋεα β κικζκΰέα ΰδα θα αεκζκυγά β β π λδφκλΪ βμ δεσθαμ βμ ΰέαμ βθ 
έ δα δα λκµά πκυ ΰέθ αδ εαδ άη λα αεσµβ. 
     φκτ ζ δυθκυθ κδ ζ Ϋμ, µαα τκθ κυ αθ  α πέ δα ΰδα κ πζκτ δκ φαΰκπσ δ βμ βµΫλαμ 

η  ξαλΫμ εαδ λαΰκτ δα. Μ Ϊ δΰΪ - δΰΪ Ϊλξδααθ θα εα ίαέθκυθ κ ζδµΪθδ, κδ πδ εΫπ μ 
πλκ ευθβ Ϋμ, παλΫ μ η  κυμ δεκτμ κυμ πκυ κυμ εα υσ πθαθ µ  ξαλκτη θα αζζΪ ζυπβηΫθα 
πλσ ππα, εδ αυ κέ πκυ Ϋφ υΰαθ, εαδ αυ κέ πκυ Ϋµ θαθ εαδ µ  βθ υξά θα ιαθα ηέικυθ, θα 
ιαθα'δ' πγκτθ πΪζδ κυ ξλσθκυ Ϋ κδα ηΫλα, βμ ΰέαμ Παλα ε υάμ. 
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