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Πόσο θαυμάσιο καί φοβερό! Ἄγγελοι, τῶν ὁποίων τή φύση 

ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ δέν υἱοθέτησε, ἑορτάζουν τήν ἐπίγεια 

γέννησή Του. 

Ἄγγελοι ἀγωνίζονται νά σώσουν τή ζωή Ἐκείνου, πού ἦρθε 

νά σώσει τόν ἄνθρωπο. Ἐνῶ ὁ ἄνθρωπος, γιά χάρη τοῦ 

ὁποίου ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἔγινε Υἱός τοῦ Ἀνθρώπου, ζητᾶ νά 

ἀφανίσει τόν Σωτήρα Του. 

Ὁ χορός τῶν ἀγγέλων διακηρύσσει τήν εἰρήνη ἐπί τῆς γῆς, 

ἀλλά στή θέση της ξεσηκώνεται ἀνήκουστη πάλη. 

Ἀπό τή μιά πλευρά: ὁ βασιλιάς Ἡρώδης καί ὁλόκληρη ἡ 

Ἱερουσαλήμ. 

Ἀπό τήν ἄλλη: τό Παιδίον Ἰησοῦς καί ἡ συνοδεία Του, ὅλα 

τά νήπια τῆς Βηθλεέμ. 

Τί ἔκανε τελικά ὁ Θεός − ἀστείρευτος σέ μέσα 

εὐσπλαγχνίας καί σωτηρίας − γιά νά ἐπαναφέρει στόν 

ἄνθρωπο τήν ἐλπίδα τῆς δόξας; Ἐπειδή ὁ ἄνθρωπος δέν 

τολμοῦσε νά πλησιάσει τόν Θεό καί νά ἔλθει σέ κοινωνία μέ 

τή δόξα του, ὁ Θεός πλησίασε τόν ἄνθρωπο καί ἦλθε σέ 

κοινωνία μέ τήν κατάπτωσή του. Γιά νά μήν ἀποφεύγει πιά ὁ 

ἁμαρτωλός τή Θεία παρουσία, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἦρθε σέ 

αὐτόν, ντυμένος «ἐν ὁμοιώματι σαρκός ἁμαρτίας» (Ρωμ.8, 

3). Γιά νά μή μείνει τό ἀνάπηρο δημιούργημα ἔξω ἀπό τή 

δόξα τοῦ παντοδύναμου Δημιουργοῦ, δέν «ἐνεδύθη 

ἐξομολόγησιν καί μεγαλοπρέπειαν» (Ψαλμ. 103, 1), ἀλλά 

πῆρε τή μορφή παιδίου ἀδύναμου καί κλαυθμυρίζοντος, 

σπαργανωμένου φτωχικά. Ὅπως ἕνας ἱκανός γιατρός, ὅταν 

βλέπει ὅτι ὁ ἀσθενής του φοβᾶται ἕνα δυνατό φάρμακο, τοῦ 

τό δίνει παραλλαγμένο καί ἔτσι σώζει τόν δύστυχο ἀπό τό 

θάνατο, ἔτσι καί ὁ οὐράνιος Ἰατρός τῶν ψυχῶν καί τῶν 

σωμάτων, βλέποντας ὅτι ἡ ἀνθρωπότητα, προσβεβλημένη 

ἀπό τή θανάσιμη ἀρρώστια τῆς ἁμαρτίας, φοβόταν τό θεϊκό 

φάρμακο−πού ὡστόσο μόνο αὐτό μποροῦσε νά τόν σώσει− 

περιέβαλε τή θεότητά του μέ ἀνθρώπινη μορφή καί ἔτσι ἡ 

ἀνθρωπότητα δοκίμασε, προτοῦ ἡ ἴδια τό ὑποψιαστεῖ, ὅλη 

τήν ἀποτελεσματικότητα τοῦ Θείου γιατρικοῦ, τοῦ 

οἰκουμενικοῦ ἰάματος τῆς Θείας χάρης. Μόλις ἡ θεότητα 

εἰσῆλθε στήν ἀνθρωπότητα, «πάντα ἡμῖν τῆς θείας δυνάμεως 

αὐτοῦ τά πρός ζωήν καί εὐσέβειαν δεδωρημένης» (Β΄ 

Πέτρ.1, 3). 

Γιά τό λόγο αὐτό ἡ ἀναπηρία μας πληροῦται μέ τή Θεία 

δύναμη, τό ψέμα μας τό σβήνει ἡ Θεία ἀλήθεια, τά σκοτάδια 

μας φωτίζονται ἀπό τό Θεῖο φῶς, ὁ θάνατός μας ἡττᾶται ἀπό 

τή Θεία ζωή. Ἀκόμη καί ἡ ἀπώλεια τῆς Θείας δόξας, μᾶς 

κάνει νά βρίσκουμε τήν ἐλπίδα της καί ὅταν ἡ δόξα αὐτή θά 

ἀποκαλυφθεῖ, δέν θά μᾶς καταθαμβώσει, δέν θά μᾶς 

τρομάξει, δέν θά μᾶς ἐξουδενώσει. Ἀλλά, καθώς θά ὑψωθεῖ 

ἀπό πάνω μας, θά καταυγάσει τόν κόσμο μέσα στόν ὁποῖο 

ἐμεῖς τήν βυθίσαμε στή σκοτεινιά. «Ὅτι Ἰησοῦς Χριστός ἐν 

ὑμῖν ἐστιν» (Β΄ Κορ.13, 5) , κατά τή διαβεβαίωση τοϋ 

Ἀποστόλου. 

Ἰδού τό ἔνδοξο μυστήριο τῆς δόξας αὐτῆς τῆς ἡμέρας! Οἱ 

οὐράνιοι διάκονοι τοῦ φωτός εἶδαν πρίν ἀπό μᾶς τήν αὐγή 

αὐτῆς τῆς δόξας, καί πάραυτα μᾶς εἰδοποίησαν ἀναβοῶντες: 

«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ!». 

Τώρα δέν πρόκειται πιά γιά τήν αὐγή, ἀλλά γιά τό 

καταμεσήμερο αὐτῆς τῆς δόξας: ἡ δική μας δόξα ὑψώνεται, 

ἀνέρχεται μέ τή σειρά της στούς κατοίκους τῶν οὐρανῶν, 

ἀνεβαίνει μέσα ἀπό τίς καρδιές μας, μεταφέροντας τήν 

ἀγαλλίασή τους, ὡς τόν ἴδιο τό θρόνο τοῦ Ὑψίστου: «Δόξα 

ἐν ὑψίστοις Θεῷ!». 

Πηγή: Ἅγιος Φιλάρετος  
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Το Δ.Σ. ‘Παναγιας Ιμβριωτισσας’ κι ο Νέος Ιμβριακός 
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Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 

Ο Μεγάλος Αγιασμός τελεῖται 

κάθε χρόνο τήν 5η καί 6η 

Ἰανουαρίου. Πολλοί εἶναι αὐτοί οἱ 

ὁποῖοι ρωτοῦν ἄν ὁ Ἁγιασμός 

αὐτός πίνεται, χρησιμοποιεῖται γιά 

ραντισμό, φυλάσσεται στά σπίτια 

καί ἄν ἀντικαθιστᾶ τή θεία 

Κοινωνία. 

Τό κείμενο πού ἀκολουθεῖ, 

μεταγλωττισμένο στή 

νεοελληνική, ἀποτελεῖ «εἰδική 

γνωμοδότηση περί τοῦ θέματος 

τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ, δηλ. πῶς λαμβάνεται αὐτός παρά 

τῶν χριστιανῶν, ἐάν φυλάσσεται καί ἐάν ἀπ' αὐτόν 

μεταλαμβάνουν» οἱ πιστοί, συνταχθέν ὑπό τοῦ μακαριστοῦ 

Μητροπολίτου Πατρῶν κυροῦ Νικοδήμου. 

Ἀρχικῶς αὐτή δημοσιεύθηκε στά ΔΙΠΤΥΧΑ τοῦ ἔτους 

1999 (σσ. οη΄-π΄), πρός ἐνημέρωση τῶν εὐλαβέστατων 

Ἐφημερίων καί πληροφόρηση τῶν πιστῶν. 

1. Ὑπάρχει διαφορά ἀνάμεσα στό Μεγάλο Ἁγιασμό πού 

τελεῖται τήν παραμονή τῶν Θεοφανείων καί ἐκεῖνον τῆς 

κύριας ἡμέρας τῆς ἑορτῆς; 

Ὁ Μεγάλος Ἁγιασμός πού τελεῖται τήν παραμονή τῶν 

Θεοφανείων καί ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς εἶναι ἀκριβῶς ὁ ἴδιος. 

Ἐσφαλμένα κάποιοι θεωροῦν ὅτι δῆθεν τελεῖται τήν 

παραμονή ὁ «μικρός Ἁγιασμός» καί τήν ἑπόμενη ὁ «Μέγας». 

Καί  στίς δύο περιπτώσεις τελεῖται ὁ Μεγάλος Ἁγιασμός. 

Μικρός Ἁγιασμός τελεῖται τήν πρώτη μέρα κάθε μήνα, 

καθώς καί ἐκτάκτως ὅταν τό ζητοῦν οἱ χριστιανοί σέ 

διάφορες περιστάσεις (ἐγκαίνια οἰκιῶν, καταστημάτων καί 

ἱδρυμάτων, σέ θεμελίωση κτισμάτων κ.λπ.). Ὁ Μεγάλος 

Ἁγιασμός τελεῖται μόνο δύο φορές τό χρόνο (τήν 5η καί 6η 

Ἰανουαρίου) στό Ναό. 

2. Ποῦ φυλάσσεται ὁ Μέγας Ἁγιασμός καί γιά ποιό 

λόγο; 

Ὁ Μεγάλος Ἁγιασμός φυλάσσεται ὅλο τό χρόνο στό Ναό. 

Φυλάσσεται ὄχι ἄνευ λόγου. Καί ὁ λόγος δέν εἶναι ἄλλος, 

παρά γιά νά «μεταλαμβάνεται» ἀπό τούς πιστούς ὑπό 

ὁρισμένες συνθῆκες καί προϋποθέσεις. Συνηθισμένη εἶναι η 

περίπτωση πού ἀφορᾶ στούς διατελοῦντες ὑπό ἐπιτίμιο τοῦ 

Πνευματικοῦ, πού ἐμποδίζει τή συμμετοχή τους στη θεία 

Κοινωνία, γιά ὁρισμένο καιρό, καί εἴθισται νά δίδεται σέ 

αὐτούς, γιά εὐλογία καί παρηγοριά τους, Μέγας Ἁγιασμός. 

Κανένα κώλυμα δέν ὑφίσταται πρός τοῦτο, ἐφ' ὅσον μάλιστα 

βρίσκονται «ἐν μετανοίᾳ καί ἐξομολογήσει». 

Ἀπαραίτητα ὅμως πρέπει νά συνειδητοποιοῦν ὅτι ὁ Μέγας 

Ἁγιασμός δέν ὑποκαθιστᾶ οὔτε ἀντικαθιστᾶ τή θεία 

Κοινωνία τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ, γιά 

τήν ὁποία ὀφείλουν μέ τή μετάνοια νά προετοιμάζονται, γιά 

νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τά κωλύματα τῆς ἁμαρτίας, ὥστε νά 

ἀξιωθοῦν νά κοινωνήσουν τό ταχύτερο. 

3. Μπορεῖ ὁ Μέγας Ἁγιασμός νά φυλάσσεται στό σπίτι 

καί νά πίνουν ἀπ' αὐτόν σέ καιρό ἀσθένειας ἤ γιά 

ἀποτροπή βασκανίας καί κάθε σατανικῆς ἐνέργειας; 

Ἡ ἀπάντηση εἶναι θετική. Παρέχεται ἀπ' αὐτό τοῦτο τό 

ἱερό κείμενο τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ, πού 

προβλέπει «ἵνα πάντες οἱ ἀρυόμενοι καί μεταλαμβάνοντες 

ἔχοιεν αὐτό (τό ἡγιασμένον ὕδωρ...) πρός ἰατρείαν παθῶν, 

πρός ἁγιασμόν οἴκων, πρός πᾶσαν ὠφέλειαν ἐπιτήδειον», καί 

δή καί «δαίμοσιν ὀλέθριον, ταῖς ἐναντίαις δυνάμεσιν 

ἀπρόσιτον» (πρβλ. καί τή συναφή εὐχή σέ βασκανία· 

«φυγάδευσαν καί ἀπέλασαν πᾶσαν διαβολικήν ἐνέργειαν, 

πᾶσαν σατανικήν ἔφοδον καί πᾶσαν ἐπιβουλήν... καί 

ὀφθαλμῶν βασκανίαν τῶν κακοποιῶν ἀνθρώπων»). 

Ἀναντίρρητα χειραγωγεῖται μέ τόν τρόπο αὐτό ὁ πιστός νά 

ἀποφεύγει ἄλλες διεξόδους («ξόρκια», μαγεῖες καί ἄλλες 

μεθοδεῖες τοῦ πονηροῦ), καί νά καταφεύγει στά ἔγκυρα 

«ἁγιάσματα» τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως εἶναι ὁ Μέγας Ἁγιασμός, 

ἀλλά καί ὁ «μικρός» λεγόμενος Ἁγιασμός, ὡς συνειδητό 

μέλος τῆς Ἐκκλησίας, τῆς ταμειούχου τῆς θείας χάριτος, καί 

μέτοχος τῶν ἁγιαστικῶν της μέσων. 

Προϋποτίθεται βέβαια ὅτι στίς οἰκίες ὅπου φυλάσσεται ὁ 

Μέγας Ἁγιασμός, καί τό καντήλι θά ἀνάβει καί θά καίει 

ἐπιμελῶς, καί ἡ εὐλάβεια θά ὑπάρχει στά μέλη τῆς 

οἰκογενείας, τούς συζύγους καί τά παιδιά, καί θά 

ἀποφεύγεται κάθε αἰτία πού ἀποδιώχνει τή θεία χάρη (ὅπως 

βλασφημίες ἤ ἄλλες ἀσχημοσύνες). 

4. Ποιά ἡ σχέση νηστείας καί Μεγάλου Ἁγιασμοῦ; 

Ἡ ἱστορική ἀρχή τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ εἶναι ἡ ἑξῆς: 

Στήν ἀρχαία Ἐκκλησία τήν παραμονή τῶν Θεοφανείων -

ὅπως τήν παραμονή τοῦ Πάσχα καί τῆς Πεντηκοστῆς- 

γινόταν ἡ βάπτιση τῶν Κατηχουμένων, δηλ. τῶν νέων 

χριστιανῶν. Τά μεσάνυχτα τελοῦνταν ὁ ἁγιασμός τοῦ ὕδατος 

γιά τήν τελετή τοῦ Βαπτίσματος· τότε εἰσήχθη ἡ συνήθεια -

ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος- οἱ 

χριστιανοί νά παίρνουν ἀπό τό ἁγιασμένο νερό καί νά πίνουν 

ἤ νά τό μεταφέρουν στά σπίτια τους γιά εὐλογία καί νά τό 

διατηροῦν ὁλόκληρο τό χρόνο· «Διά τοῦτο καί ἐν 

μεσονυκτίῳ κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἅπαντες ὑδρευσάμενοι, 

οἴκαδε τά νάματα ἀποτίθενται, καί εἰς ἐνιαυτόν ὁλόκληρον 

φυλάττουσιν» (Λόγος εἰς τό ἅγιον βάπτισμα τοῦ Σωτῆρος· 

ΡG 49, 366). 

Ἀργότερα ὅμως, σέ καιρούς λειτουργικῆς παρακμῆς, ἡ 

ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ ἀπομονώθηκε ἀπό αὐτή τοῦ 

Βαπτίσματος, παρόλο πού διατήρησε πολλά στοιχεῖα του. 

Παρέμεινε ἡ συνήθεια ὥστε οἱ πιστοί νά παίρνουν ἀπό τό 

ἁγιασμένο νερό «πρός ἁγιασμόν οἴκων», ὅπως ἀναφέρει ἡ 

καθαγιαστική εὐχή τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ. 

Νωρίς ἐπίσης ἐπικράτησε ἡ συνήθεια τῆς νηστείας πρίν 

ἀπό τήν ἑορτή τῶν Θεοφανείων, γιά δύο λόγους: Πρῶτο, οἱ 

δύο μεγάλες ἑορτές τῶν Χριστουγέννων καί τῶν Θεοφανείων 

στήν ἀρχαία Ἐκκλησία ἦταν ἑνωμένες σέ μία, αὐτή τῶν 

Θεοφανείων ἤ Ἐπιφανείων, πού τελοῦταν τήν 6ηἸανουαρίου 

(συνήθεια πού διατηρεῖται στήν Ἀρμενική Ἐκκλησία μέχρι 

σήμερα)· ὅμως ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος (4ος αἰ.) 

χώρισε τίς δύο γιορτές καί ὅρισε ἡ μέν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ 

νά γιορτάζεται τήν 25η Δεκεμβρίου, ἡ δέ Βάπτιση καί 

φανέρωση τῆς ἁγίας Τριάδας τήν 6η Ἰανουαρίου. Πρίν ἀπό 

κάθε Δεσποτική ἑορτή προηγοῦνταν νηστεία γιά τήν ψυχική 

καί σωματική κάθαρση τῶν πιστῶν. Ἄς θυμηθοῦμε πώς ἡ 

νηστεία ἔχει μέσα της τό στοιχεῖο τοῦ πένθους γιά τίς 

ἁμαρτίες. Ἔτσι ὅταν χώρισαν οἱ δύο ἑορτές, ἡ νηστεία πού 

προηγοῦνταν ἀκολούθησε τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων· γι' 

αὐτό ἡ Ἐκκλησία ὅρισε νά νηστεύουμε μόνο τήν παραμονή 

τῶν Θεοφανείων σάν προετοιμασία γιά τήν ἑορτή, καί ὄχι 

περισσότερες ἡμέρες, γιατί βρισκόμαστε σέ ἑορταστική 

περίοδο, τό ἅγιο Δωδεκαήμερο. 

Καί δεύτερο· ἀρχαία συνήθεια ἦταν ἐπίσης αὐτοί πού θά 

βαπτίζονταν νά νηστεύουν καί μαζί μέ αὐτούς οἱ Ἀνάδοχοι, 

οἱ συγγενεῖς, ἀλλά καί ἄλλοι χριστιανοί οἱ ὁποῖοι τηροῦσαν 

ἐθελοντικά νηστεία «ὑπέρ τῶν βαπτιζομένων». Δέν ἦταν 

λοιπόν δύσκολο στή συνείδηση τῶν χριστιανῶν νά 

συνδεθοῦν ἡ πόση τοῦ ἁγιασμοῦ καί ἡ νηστεία, χωρίς νά 

ὑπάρχει αἰτιώδης σχέση μεταξύ αὐτῶν. 

Ἔτσι λοιπόν, μεταφέροντας τό ζήτημα στή σημερινή ἐποχή 

μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι οἱ τακτικῶς μεταλαμβάνοντες τῶν 

ἁγίων Μυστηρίων καί τηροῦντες τίς νηστεῖες τῆς Ἐκκλησίας 

μας, ὅπως καί τῆς 5ης Ἰανουαρίου, εἶναι ἤδη ἕτοιμοι ὥστε νά 

πιοῦν ἀπό τό Μεγάλο Ἁγιασμό τῆς 5ης καί 6ης Ἰανουαρίου. 

Σέ ἄλλη περίπτωση, ἐνδείκνυται νά τελοῦν σχετική νηστεία, 

ὅπως ὁρίζει σ' αὐτούς ὁ Πνευματικός τους. 
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Τέλος ὅσοι ἐκτάκτως πίνουν ἀπό τό Μεγάλο Ἁγιασμό πού 

φυλάσσουν στό σπίτι τους, σέ ὧρες ἀσθενειῶν καί κινδύνων 

κ.λπ., μετά ἤ ἄνευ νηστείας, ἄς μήν ὑστεροῦν στήν 

πνευματική νηστεία ἀπέχοντες «ἀπό παντός μολυσμοῦ 

σαρκός τε καί πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ 

Θεοῦ» (Β΄ Κορ. 7,1).  
Πηγή: Ιερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης 

-------------------------------------------------------------------------- 

Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ 

ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ 

Τώρα, καθίστε να σας πω 

ορισμένα πράγματα, για να έχετε 

υπόψιν σας σαν υποψήφιοι 

γονείς που είστε. Και αυτά που 

θα σας πω, θέλω να τα βάλετε 

καλά στο μυαλό σας, να τα 

συγκρατήσετε και να τα 

εφαρμόσετε κατά γράμμα, εάν 

δεν θέλετε να δείτε το παιδί σας 

δυστυχισμένο και τους εαυτούς 

σας το ίδιο.  

Έρχονται εδώ εκατοντάδες 

γονείς και με κλάματα στα μάτια με παρακαλούν να 

βοηθήσω τα παιδιά τους γιατί άλλα έμπλεξαν με ναρκωτικά, 

άλλα με κακές παρέες, άλλα τους βρίζουν τους ζητούν 

χρήματα, για να τα χρησιμοποιήσουν στις χαρτοπαιχτικές 

λέσχες και στα άλλα τυχερά παιχνίδια, και όταν δεν έχουν να 

τους δώσουν, τους απειλούν και ακόμη και τους χτυπούν! 

Έτσι φτάνουν οι γονείς να καταριούνται και αυτά και την 

ώρα και την στιγμή που τα έφεραν στην ζωή! Έχω δει γονείς, 

να κλαίνε με μαύρο δάκρυ, για το κατάντημα των παιδιών 

τους και να λένε, χίλιες φορές να μην τα είχαμε! Γιατί, τότε 

θα είχαμε ένα καημό και μια στεναχώρια, που δεν θα είχαμε 

παιδιά, ενώ, τώρα μου λένε έχουμε χίλιους καημούς και 

άλλες στεναχώριες για τα προβλήματα τα φοβερά που μας 

δημιουργούν καθημερινά και ντρεπόμεθα να κυκλοφορούμε 

στον κόσμο. Γι' αυτό ζητάνε να τους βοηθήσω με τις 

προσευχές μου, για να σώσουν τα παιδιά τους. Όμως, όταν 

τους ρωτώ εσείς τι κάνατε, ή τι κάνετε τώρα, για να 

βοηθήσετε αυτά τα δυστυχισμένα πλάσματα, μου απαντούν, 

σχεδόν , στερεότυπα, ότι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα, 

γιατί ξέφυγαν από τον έλεγχό τους, γιατί ήταν έφηβοι!  

E! Επόμενο ήταν. Αφού αφήσατε όλα τα παιδικά χρόνια 

ανεκμετάλλευτα και περιμένατε να έλθει η ήβη, για να 

ασχοληθείτε με τα παιδιά σας, ασφαλώς αυτά τα 

αποτελέσματα, θα είχατε και θα πρέπει να περιμένετε και 

χειρότερα. Το παιδί είναι σαν το ζυμάρι. Όσο πιο μαλακό 

είναι το ζυμάρι, τόσο πιο εύκολα πλάθεται, διαμορφώνεται, 

διαπαιδαγωγείται και τελειούται.  

Τώρα, που θυμηθήκατε εσείς, ότι έχετε παιδιά, ή μάλλον 

σας τα θύμισαν αυτά με τις αταξίες τους, τις απαιτήσεις, τις 

παρανομίες τους και γενικά με την ανήθικη συμπεριφορά 

τους, τώρα είναι αργά. Πέταξε το πουλάκι. Και αν πετάξει το 

πουλί, που το είχαμε στο κλουβί δύσκολα πιάνεται, για να 

μην πω, πως δεν ξαναπιάνεται!  

Η διαπαιδαγώγηση του παιδιού είναι το Α και το Ω των 

υποχρεώσεων, που έχουν οι γονείς σ' αυτήν την ανθρώπινη 

ύπαρξη, που με την θεϊκή συνύπαρξη, φέρνουν στην ζωή! 

Γονείς, που απέτυχαν να διαπαιδαγωγήσουν το παιδί τους 

σωστά, θεωρούνται αποτυχημένοι σε όλα! Σε όλα, με 

ακούτε; Γιατί, αν υποθέσουμε, ότι υπάρχουν γονείς, που 

αφιέρωσαν όλη τους την ζωή να επεκτείνουν τις 

βιομηχανικές τους εγκαταστάσεις και να πολλαπλασιάσουν 

τα χρήματα τους, με αποτέλεσμα να γίνουν μεγιστάνες του 

πλούτου, ενώ παράλληλα δεν έκαναν τίποτε, για την χρηστή 

διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους, τότε, σας λέω, ότι όχι 

μόνο δεν προσέφεραν τίποτε στα παιδιά τους, αλλά 

ηγωνίστηκαν και κόπιασαν για να δημιουργήσουν 

τεμπέληδες, ακαμάτες και εγκληματίες! Ναι! Σας το 

βεβαιώνω εγώ. Εγκληματίες έφτιαξαν!  

Και ξέρετε γιατί; Γιατί το χρήμα, όταν βρεθεί σε χέρια 

διεφθαρμένων ανθρώπων, κάνει κακό και στους ίδιους που 

το έχουν και στους άλλους, που το στερούνται. Γιατί, οι 

πρώτοι εξαγοράζουν τους τελευταίους, από ανάγκη, και τους 

χρησιμοποιούν σαν άβουλα όντα, όπου, όποτε και για 

οποιονδήποτε λόγο θέλουν. Πάντως ποτέ για καλό!  

Δεν έχετε ακούσει που λένε: «Το χρήμα διαφθείρει 

συνειδήσεις». Πιο σωστή κουβέντα για τον ρόλο που παίζει 

το χρήμα στη συνείδηση του ατόμου και ειδικότερα στην 

εξαγορά της συνειδήσεως των ανθρώπων, από καταβολής 

κόσμου, εγώ τουλάχιστον, δεν έχω ακούσει. Που πάτε 

μακριά. Ο Ιούδας δεν πρόδωσε τον Ιησούν μας, για το 

χρήμα; Για τα τριάκοντα αργύρια; Αυτό δεν σας φτάνει; Δεν 

είναι αρκετό να σας πείσει, για την καταστρεπτική δύναμη 

που έχει το χρήμα, όταν το χειρίζονται άνθρωποι, που δεν 

έχουν μέσα τους Θεό; Και αυτοί, που δεν ασχολούνται με 

την θεϊκή διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους τι νομίζετε ότι 

φτιάχνουν; Ιούδες φτιάχνουν! Και αλίμονο τους! Γιατί 

συγκεντρώνουν θησαυρούς εδώ στην γη και αδιαφορούν για 

την Βασιλεία των Ουρανών.  

Εξ άλλου, αυτά που συγκεντρώνουν εδώ, ούτε και οι ίδιοι 

θα προλάβουν να τα απολαύσουν, αλλά ούτε και τα 

κακομαθημένα παιδιά τους θα μπορέσουν να τα 

διατηρήσουν. Και ξέρετε γιατί; γιατί οι μεν γονείς έχουν 

προσβληθεί από ανίατη αρρώστια, που λέγεται φιλαργυρία. 

Και με αυτή θα πεθάνουν αγκαλιά! Όλα τα άλλα αγαθά, που 

έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο τους αφήνουν αδιάφορους. 

Επομένως θα πεθάνουν χωρίς να μπορέσουν να τα 

απολαύσουν! Τα δε παιδιά τους, ανίκανα, όπως τα 

κατάντησαν, δεν θα είναι σε θέση να τα διατηρήσουν! Γιατί, 

το να διατηρήσει κανείς τα αγαθά, είναι δυσκολότερο από το 

να τα αποκτήσει! Πράγματι! Έχει δίκιο ο Παππούλης, διότι 

«Το διατηρήσαι τα αγαθά, χαλεπώτερον του κτήσασθαι», 

όπως έλεγαν και οι αρχαίοι πρόγονοι μας.  

Συνεπώς, εάν δεν υπάρχει σωστή διαπαιδαγώγηση, δεν 

υπάρχει τίποτε. Και η σωστή διαπαιδαγώγηση δεν γίνεται 

όπως θέλουμε εμείς. Πολύ δε περισσότερο δεν γίνεται όποτε 

θέλουμε εμείς! Αυτά τα δύο πρέπει να έχουν το ίδιο σημείο 

εκκίνησης και υποχρεωτικώς να συνυπάρχουν. Και το σημείο 

εκκίνησης συμπίπτει απολύτως, με το σημείο της σύλληψης 

του παιδιού. Συνεχίζεται καθόλη την διάρκεια της κυήσεως 

και αυξάνεται συνεχώς, από την ημέρα του τοκετού μέχρι της 

πλήρους ενηλικιώσεως του παιδιού.  

Αυτό που σας λέω, είναι πολύ βασικό. Γι' αυτό θέλω πολύ 

να το προσέξετε! Η φροντίδα των γονέων για το παιδί, 

αρχίζει από τότε που αυτό βρίσκεται μέσα στην κοιλιά της 

μητέρας του! Ναι! Από τότε!  

Μα θα μου πείτε: τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, για το 

έμβρυο και γενικά για ένα παιδί που βρίσκεται ακόμη, μέσα 

στην κοιλιά της μάνας του;  

Σας απαντώ: Εμείς μόνοι μας τίποτε! Εκείνος, όμως , που 

επέτρεψε τη σύλληψη του, ΤΑ ΠΑΝΤΑ! Αλήθεια, υπάρχει 

μεγαλύτερο θαύμα από το θαύμα της συλλήψεως; ασφαλώς 

όχι!  

Γι' αυτό, εμείς σε Εκείνον θα απευθυνθούμε και από 

εκείνον θα ζητήσουμε τις θερμές προσευχές μας, να 

μεριμνήσουμε για την τελειότητα του σώματος και της ψυχής 

του συλληφθέντος παιδιού, όταν ακόμη αυτό βρίσκεται στο 

στάδιο της κυήσεως. Και εκείνος, με τη Θεία χάρη του Αγίου 

Πνεύματος, θα φροντίσει και για τα δυο. Οι προσευχές μας, 

όμως, δεν σταματάνε εδώ. Αντιθέτως μάλιστα! Μετά τον 

τοκετό, του νεογνού, όσο θα αυξάνει αυτό, θα αυξάνουν και 

οι προσευχές μας.  
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Έτσι, με τον τρόπο αυτόν δείχνουμε, ότι, πράγματι, 

εμπιστευόμαστε την σωστή διαπαιδαγώγηση του παιδιού μας 

στον ίδιο τον Θεό. Και όταν το παιδί μας βρίσκεται υπό την 

άμεση και συνεχή εποπτεία, παρακολούθηση και προστασία 

του Θεού, ε, τότε να είμαστε βέβαιοι, πως ποτέ δεν θα 

παραστρατήσει. 
Πηγή: http://namarizathema.blogspot.com/2010/01/blog-post_3515.html 

----------------------------------------------------------------------------- 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Το Δ.Σ.¨ Παναγίας Ιμβριώτισσας¨ προσκαλεί τα μέλη του 

την Κυριακή 01/02/2015 και ώρα 11.30 π.μ. στην αίθουσα 

του Πνευματικού μας Κέντρου οδός Ρόδου Ντορότο 

Αμπελακίων Σαλαμίνας στην ετήσια Τακτική Γενική 

Συνέλευση με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα Α: 

α) Παρουσίαση και ανάλυση του ισολογισμού της 

διαχειριστικής περιόδου από 1/1/2014-31/12/2014   

β) Ανάγνωση έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής και 

ψήφιση απαλλαγής του ταμία και του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη. 

γ) Προϋπολογισμός επόμενης διαχειριστικής περιόδου 

(2015) και έγκριση του από το Σώμα. 

δ) Εισήγηση του Προέδρου του Σωματείου για τα 

πεπραγμένα του Δ.Σ. στη παραπάνω διαχειριστική περίοδο. 

ε) Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις – Προτάσεις – Ψηφίσματα. 

Θέμα Β: 

Ανάδειξη δια μυστικής ψηφοφορίας Εφορευτικής 

Επιτροπής προς διεξαγωγή των  αρχαιρεσιών εκλογής μελών 

του νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου 

για την περίοδο 2015-31/12/2016. 

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν και θα 

αναρτηθούν προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

Στη Γ.Σ. συμμετέχουν μόνο τα οικονομικώς τακτοποιημένα 

μέλη. 

Σημείωση: Την ίδια ημέρα θα γίνει και το κόψιμο της 

Αγιοβασιλόπιτας. 

Για το απερχόμενο Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος 

Χρήστος Ροδιάς 

 

----------------------------------------------------------------------        

Το Δ.Σ. Παναγίας  Ιμβριώτισσας  ευχαριστεί  εκ βαθέων 
τους παρακάτω δωρητές : 
Υπέρ του Γηροκομείου: 
Καπάδαης Ελευθέριος  
εις μνήμη του αδελφού του Μιχάλη              50,00€ 
Ανώνυμος               100,00€ 
Δημήτριος Φίλιος (Αυστραλία)      200,00 AUD 
Ψευτέλης Δημήτριος (Αφρική)             100,00€ 
Ανώνυμος               500,00€ 
Πολυζώτης Παναγιώτης               40,00€ 

Πιλίτσογλου Βάσω                50,00€  
Υπέρ ενισχύσεως του Ν.Ι. Παλμού: 
Παναγιώτα Σιώτου (Γερμανία)               50,00€ 
Τσιγκρίτης Στέλιος (Ελβετία)               20,00€ 
 Νάνου Μαρία                20,00€ 
Ασανάκης Αντώνιος                20,00€ 
Πιλίτσογλου Βάσω                50,00€ 
Υπέρ του Ιερού Ναού 
Ανώνυμος               150,00€ 
Χαβιάρα Φωτεινή                50,00€ 
Ανώνυμος               300,00€ 
Ανώνυμος               200,00€ 

--------------------------------------------------------------------------------- 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
Γεννήσεις 

Στις 17/12/2014 ο Παναγιώτης Βαττής και η Γεωργία Μουτζακά 
(Ευλάμπιο) απέκτησαν το δεύτερο τους παιδί αγόρι. Ευχόμαστε να 
τους ζήσει  και καλά βαφτίσια. 

Γάμοι 
Στις 9/11/2014 ο Παναγιώτης Καραπασιας (υιός της Ελένης 

Ροδιά από το Σχοινούδι) και η Βαρβάρα Θεοδωρίτση τέλεσαν τους 
γάμους τους στον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης στη Καστέλα του 
Πειραιά. Τους ευχόμαστε να ζήσουν και καλούς απογόνους. 

Συγχαρητήρια 
Η Ειρήνη Γραφιαδέλλη του Ιωάννου και της Αλεξίας εισήχθη στο 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στο τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανολόγων & Μηχανικών υπολογιστών. Την συγχαίρουμε και 
της ευχόμαστε καλή αποφοίτηση. 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διμηνιαία Ενημερωτική Εκδοση 
Ι.Ν. Παναγίας Ιμβριώτισσας 

Οδός Ρόδου, Ντορότο 
Αμπελάκια Σαλαμίνας, Τ.Κ. 18902 

Τηλ.-Fax:210-4654910 
E-mail : info@panagia-imvriotissa.gr 

URL: www.panagia-imvriotissa.gr 
Υπεύθ. Έκδοσης: Χρήστος Ροδιάς 

Επιμέλεια έκδοσης :Ευθύμιος Ροδιάς 
Κόστος φύλλου : 1,20 € 

Kατ’οίκον αποστολή : Προαιρετική εισφορά 
Αρ. Λογαριασμ. ΕΤΕ : 18548010083 

IBAN : GR 0601101850000018548010083 
Κωδικός SWIFT Τραπέζης : ETHNGRAA 

 
Διοικητικό συμβούλιο 

Πρόεδρος: Χρήστος Ροδιάς 
Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Λενίτσης 
Γεν. Γραμματέας: Τιμόθεος Ροδιάς 

Ειδ. Γραμματέας: Ασανάκης Νικόλαος 
Ταμίας: Καπάδαης Ελευθέριος 
Μέλος: Γραφιαδέλλης Νικόλαος 
Μέλος: Καράπασιας Χρήστος 
Μέλος: Λαμπριανού Ανθούλα 
Μέλος: Χανιαδάκης Κων/νος 

 


