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† Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού 

Με το γεγονός της Πεντηκοστής, που κατήλθε το Άγιο 

Πνεύμα στα μέλη της Εκκλησίας, δεν υπάρχει καμιά 

μορφή αδυναμίας στην ανθρώπινη φύση. Ο μέχρι τώρα 

αδύναμος άνθρωπος, ο οποίος ήταν παιχνίδι του διαβόλου 

και του θανάτου, γίνεται ισχυρός ώστε να «πατεί επάνω 

όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμιν του 

εχθρού». Η Χάρις που μένει πάντοτε μαζί μας είναι «η 

επαγγελία του Πατρός» την οποία ο Κύριος υποσχέθηκε. 

Δεν φοβόμαστε ούτε τα πάθη, ούτε την αμαρτία, ούτε τις 

κακές μας συνήθειες, ούτε το σατανά, ούτε και αυτόν τον 

θάνατο, εφ’ όσον μένει μαζί μας «εις τον αιώνα ο 

Παράκλητος, το Πνεύμα της αληθείας». 

Αυτό που μας απασχολεί είναι, αν αυτός ο Παράκλητος 

ενεργεί μέσα μας και πραγματοποιεί τον αγιασμό μας. Να 

πω ένα παράδειγμα για να γίνω πιο σαφής. Υποτίθεται ότι 

μας έχουν δώσει ένα όπλο ισχυρό να αμυνόμαστε και να 

πολεμάμε τους εχθρούς μας. Αν δεν λειτουργεί αυτό το 

όπλο, τότε τί ωφελεί που το κρατούμε; Πιστεύομε ότι μαζί 

μας είναι η θεία Χάρις, όπως μας παραδίδει η Εκκλησία; 

Θα με ρωτούσε ίσως ένας και θα μου έλεγε. Αφού λοιπόν 

είναι έτσι, γιατί έχομε τόσες αδυναμίες; Γιατί μας 

κατανικά η αμαρτία; Γιατί μας κατατροπώνει ο σατανάς; 

Γιατί φοβόμαστε; Γιατί δειλιάζουμε; Γιατί 

οπισθοχωρούμε; Γιατί δεν προοδεύομε; Ας δούμε αυτο το 

θέμα με ιδιαίτερη προσοχή. 

Εάν εμείς φυλάττουμε την πίστη μας, τηρούμε τις 

εντολές και αποστρεφόμαστε την ενέργεια της αμαρτίας 

μέχρι και αυτήν την προσβολή, τότε φυσικά, μόλις 

επικαλεστούμε τη θεία Χάρη, αμέσως αυτή ενεργεί· δεν 

μας δίδει μόνο θάρρος και δύναμη, αλλά και στο σατανά 

προκαλεί φόβο και φρίκη. Αυτός είναι ο τρόπος του 

θριάμβου και της νίκης. 

Εάν όμως ραθυμούμε και αφήνουμε τα καθήκοντα μας 

και δεν αμυνόμαστε όταν δίδεται αφορμή πάθους ή 

πολέμου της αμαρτίας, τότε, όταν επικαλούμαστε τη 

Χάρη, αυτή δεν ενεργεί. Λέει η Ιστορία ότι κάποτε ο 

Ιουλιανός ο παραβάτης μυήθηκε στη μαγεία. Από μικρός, 

παρ’ όλο που ήταν χριστιανός, ήθελε να απωθήσει τη 

χριστιανική του πίστη. Ήταν από μικρός κακοήθης. 

Ασπάσθηκε, λοιπόν, τη μαγεία για να επαναφέρει πίσω τα 

ειδωλολατρικά έθιμα, τα όποια είχαν καταργήσει οι 

προγενέστεροι. 

Όταν πήγε στο μέρος που τον δίδασκαν τα ανάλογα 

μαθήματα της μαγείας, μόλις είδε τις διάφορες μορφές 

των δαιμόνων και την αγριότητά τους, τρόμαξε και έκανε 

το σταυρό του. Κάνοντας το σταυρό του, έφευγαν οι 

δαίμονες και δεν μπορούσε ο μάγος να κάνει αυτό που 

ήθελε. Όποτε τον συμβούλευσε ο μάγος να σταματήσει να 

κάνει το σταυρό του, αλλά αυτός δεν μπορούσε. Μπροστά 

στη φρίκη και το φόβο, σταυροκοπιόταν από τη συνήθεια 

που είχε σαν χριστιανός· και έτσι οι δαίμονες τρέπονταν 

σε φυγή. Σκέφθηκε λοιπόν ο μάγος κάτι ανάλογο με την 

πονηρία του. Τον έβαλε λοιπόν και σκότωσε ένα παιδάκι 

και κράτησε την καρδιά του παιδιού στο χέρι του· λόγω δε 

της «κατ’ ενέργειαν» αμαρτίας, δεν επιδρούσε η δύναμη 

του σταυρού και δεν έφευγαν οι δαίμονες πλέον. 

Η θεία Χάρις σ’ εμάς που είμαστε χριστιανοί και δεν 

αρνηθήκαμε τον Χριστό, είναι μαζί μας, ενωμένη 

υποστατικά. Πώς λοιπόν αμαρτάνουμε και δεν μπορούμε 

να αντισταθούμε στα πάθη μας; Ακριβώς γιατί 

παραχαράζουμε το καθήκον μας το χριστιανικό που 

Διμηνιαία ενημερωτική έκδοση ‘Παναγίας Ιμβριώτισσας’ • Αρ. Φύλλου 23 • Μάιος – Ιούνιος 2015 

Το Δ.Σ. του Σωματείου μας εύχεται στα μέλη του, φίλους 

και αναγνώστες του να έχουν ένα καλό καλοκαίρι με 

πλούσια πνευματική συγκομιδή. 



2 
 

υποσχεθήκαμε στο βάπτισμα. Πολλές φορές την μεν 

αμαρτία, σαν αποτέλεσμα, δεν την θέλομε, τα αίτια όμως 

που την προκαλούν τα ερεθίζομε και τότε κατ’ ανάγκην 

πέφτομε. Το ότι τόσο εύκολα αμαρτάνουμε, είναι σημείο 

ότι δεν φυλάττουμε τις εντολές. Δεν είμαστε πραγματικά 

πιστοί. 

Η θέση μας προς τον Θεό είναι καθαρά υιική και 

επομένως πιστεύομε στο Θεό διότι τον αγαπούμε· και 

επειδή τον αγαπούμε, τον πιστεύομε και εφαρμόζουμε με 

λεπτομέρεια αυτό που θέλει. «Εκείνος έστιν ο αγαπών με, 

ο έχων τας εντολάς μου και τηρών αυτάς». Προσφέρουμε 

έμπρακτα την αγάπη μας προς το Θεό, όπως και Αυτός 

τόσο πλούσια την πρόσφερε σε μας, διότι «πρώτος ημάς 

ηγάπησεν». Τότε μόλις επικαλεστούμε τη θεία Χάρη, που 

είναι δική Του δωρεά, αμέσως ενεργεί και ολοκληρώνει 

την προσωπικότητά μας. «Αγράμματους σοφίαν εδίδαξεν, 

ιερέας τέλειοι, πάντα συγκροτεί τον θεσμόν της 

Εκκλησίας». «Πάντα ισχύομεν εν τω ένδυναμούντι ημάς 

Χριστώ» κατά τον Παύλο. Ο Χριστός που μας δίνει 

δύναμη, είναι η θεία Χάρις, που την πήραμε στο βάπτισμα 

και τη συντηρούμε με τη συνεχή μετοχή μας στα 

μυστήρια της Εκκλησίας. 

Εάν βιάσουμε τον εαυτό μας και γίνομε ειλικρινείς στις 

υποσχέσεις μας προς τον Θεό, τηρώντας με λεπτομέρεια 

τις εντολές Του, μετανοούντες ειλικρινά στα λάθη που 

κάνομε, τότε η θεία Χάρις, που είναι μέσα μας, βλέποντας 

τη συνέπειά μας, δείχνει ενεργά την παρουσία της. Ο 

χαρακτήρας μας που είναι ασθενής γίνεται ισχυρός και η 

αμαρτία γίνεται ανίσχυρη, διότι αποδυναμώνεται με την 

παρουσία της Χάριτος. Ο διάβολος φεύγει μόνο με την 

επίκληση της Χάριτος, γιατί ξέρει τι έχει να πάθει. 

Ακριβώς για να κατεργαστούμε τη σωτηρία μας με τόση 

λεπτομέρεια εμείς οι μοναχοί, εγκαταλείψαμε τον κόσμο 

και φύγαμε μακριά από τα αίτια. Βρισκόμαστε σ’ έναν 

απερίσπαστο χώρο με ελάχιστες μέριμνες, για να είμαστε 

αφυπνισμένοι και προσεκτικοί, όχι μόνο στο να μην 

αμαρτάνουμε – αυτό είναι εισαγωγικό – αλλά, μετά από 

αυτό, να φθάσουμε στο σημείο που να θέλουμε μόνο να 

κάνουμε το καλό. Ζούμε μόνο για να τηρούμε το θέλημα 

του Θεού. Αυτός είναι ο κεντρικός στόχος και προορισμός 

μας από την αρχή της δημιουργίας μας, ιδιαίτερα τώρα, 

μετά την πτώση, που ξεγελαστήκαμε και κατρακυλήσαμε 

στα δόντια του θανάτου. Τώρα με περισσότερη φροντίδα 

αγωνιζόμαστε, ώστε και από το μύλο του θανάτου να 

απαλλαγούμε, και να κληρονομήσουμε τις επαγγελίες που 

μας χάρισε ο Θεός με την παρουσία Του. Ούτε τα σπίτια 

θα μας ωφελήσουν, ούτε τα εργόχειρα μας χρειάζονται, 

ούτε τα συστήματα και τα προγράμματα και τα τυπικά. 

Αυτά κατ’ ανάγκην τα κάνομε για να καλύψουμε τις 

υλικές ανάγκες της ζωής μας, αφού έχομε και σώμα. Αλλά 

ποτέ δεν μας απασχολούν αυτά, ούτε σε αυτά 

αποβλέπομε, ούτε τα μετρούμε, ούτε τα υπολογίζουμε. Γι’ 

αυτό και με την παραμικρή αφορμή, αν δούμε ότι 

κινδυνεύει η σωτηρία μας, τα πετάμε και φεύγομε 

αμέσως, για να κερδίσουμε το σκοπό μας. 

Και όλη η προσπάθεια θα είναι αυτή. Κάθε τί που 

κινείται μέσα μας, το εξετάζομε· κάθε σκέψη, κάθε 

ερεθισμός που προκαλείται μέσα μας, τον αρπάζουμε και 

τον ρωτούμε: Είσαι δικός μας ή εχθρός, «ημέτερος ει ή 

των υπεναντίων;». Εξετάζουμε τί σκοπό έχει αυτή η 

σκέψη, τί σκοπό έχει αυτός ο λογισμός. Και εάν 

πραγματικά και ειλικρινά το ερευνούμε, αμέσως βρίσκομε 

την αφορμή και τότε με κατάλληλη μέθοδο πολεμούμε και 

αποβάλλουμε τις σκέψεις τις εμπαθείς από τη σύλληψή 

τους. Έτσι αποφεύγομε να συγκρουστούμε με τα πάθη και 

τις αμαρτίες. 

Εάν, -εύχομαι να μη γίνει αυτό-, μας παρασύρουν, και οι 

σκέψεις γίνουν πραγματικότητες και μας νικήσουν, δεν θα 

παραδώσουμε τη σκυτάλη, αλλά με τους τρόπους της 

ειλικρινούς μετανοίας θα πενθήσουμε. Έτσι θα πείσουμε 

τη θεία Χάρη που είναι μέσα μας να μην προσβληθεί και 

φύγει, αλλά να μας συμπαθήσει και ταυτόχρονα να μας 

δυναμώσει, ούτως ώστε να απωθήσουμε τον πονηρό, ο 

οποίος μας παρέσυρε, και στο εξής, έχοντας σαν λάφυρο 

την πείρα, να γίνουμε προσεκτικότεροι. Αυτή είναι η 

ολοκληρωμένη μετάνοια, που είναι και το νόημα της εδώ 

ζωής μας.Η κύρια προσπάθεια είναι να μη σταματήσουμε 

στην εισαγωγική μετάνοια, αλλά να φθάσουμε στο 

τελευταίο  

σκαλοπάτι της απαθείας. Εκεί που γίνονται τα λάθη, οι 

απροσεξίες, τα πάθη, οι ήττες, τώρα να μπουν οι αρετές· 

σιγά-σιγά, με τη βοήθεια της θείας Χάριτος μετά τις 

αρετές θα έρθουν τα χαρίσματα, οπότε θα φανεί 

ολοκάθαρα ότι μετέχομε στις υποσχέσεις του Ιησού μας 

και γινόμαστε κληρονόμοι του Θεού και «συγκληρονόμοι 

του Υιού Αυτού», ο οποίος τόσο πολύ «ηγάπησεν ημάς». 

Αμήν. 

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

Το κήρυγμα των Αποστόλων 

 
Αγίου Κοσμά του Αιτωλού 

Και να ηξεύρετε, παιδιά μου, 

ετούτην την γην, όπου κατοικούμεν, 

την έχει ο Κύριος ημών Ιησούς 

Χριστός. 

Καθώς έχει ένας βασιλεύς και 

μαζώνει όλα τα βασιλικά χρέη και 

παίρνει από χωράφια, από αμπέλια 

και από τους ανθρώπους, και 

στέλνει ανθρώπους ιδικούς του και τα μαζώνουν κάθε 

χρόνον, και όταν τα πηγαίνουν εκείνοι έμπροσθεν εις τον 

βασιλέα χαίρεται ο βασιλεύς και τους δίδει μεγάλα 

χαρίσματα και τους έχει φίλους ήγαπημένους, έτσι έχει ο 

Χριστός την γην ωσάν αμπέλι, όλον τον κόσμον. 

Και έβαλεν εργάτας τους δώδεκα Αποστόλους, τους 

ευλόγησε και τους έδωκε την χάριν του Αγίου Πνεύματος και 

ευθύς έμαθον τα γράμματα και όλες τις γλώσσες, ότι πρώτον 

οι Απόστολοι ήταν αγράμματοι και μίαν γλώσσαν μόνον 

ήξευραν, και αφού τους ηυλόγησε και τους εφύσησε εις το 

στόμα τους και έλαβον χάριν, όλα τα γράμματα και τις 

γλώσσες τις εμαθον. Και τους εστειλεν ο Κύριος ημών 

Ιησούς Χριστός, ο αληθινός Θεός, εις όλον τον κόσμον και 

τους είπεν: Σύρτε εις όλον τον τόπον και εις όλην την γην, 

κάστρα και χωριά, και ειπέτε τους, αν ίσως θέλουν να ζήσουν 

και εδώ καλά και ειρηνικά και να τους βάλω εις τον 

παράδεισον, να πιστεύσουν και να βαπτίζωνται εις το όνομα 
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του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και να 

φυλάγουν τα προστάγματα του αγίου Ευαγγελίου. Και εις 

οποίαν χώραν επήγαιναν οι Απόστολοι, είπεν ο Κύριος να 

ευλογούν την χώραν εκείνην. Και εις οποίαν χώραν και δεν 

τους δέχονται οι άνθρωποι, είπεν ο Κύριος: Να τινάζετε και 

τα παπούτσια σας από τον κονιορτόν και να φύγετε. Και 

ωσάν έλαβον οι Απόστολοι την χάριν και την ευλογίαν του 

Αγίου Πνεύματος, ευθύς έτρεξαν ωσάν αστραπή εις όλον τον 

κόσμον και μετ’ εκείνην την χάριν του Αγίου Πνεύματος 

ιάτρευον τυφλούς, λεπρούς, αρρώστους και τους 

δαιμονιζομένους, και, το μεγαλύτερον, με το όνομα του 

Χριστού μας επρόσταζαν τους νεκρούς και ανεσταίνονταν. 

Και εις οποίαν χώραν επήγαιναν οι Απόστολοι και τους 

εδέχονταν οι άνθρωποι, αρχιερείς, ιερείς, διακόνους, 

αναγνώστας έκαμναν και εκκλησίας, και ευλογούνταν η 

χώρα εκείνη και εγίνονταν ένας επίγειος παράδεισος, μία 

μεγάλη χαρά και ευφροσύνη, κατοικία των Αγγέλων, 

κατοικία του Χριστού μας. Και εις οποίαν χώραν επήγαιναν 

οι Απόστολοι και δεν τους εδέχονταν οι άνθρωποι, δεν 

ευλογούνταν η χώρα εκείνη, έμενε κατάρα και όχι ευλογία, 

κατοικία του διαβόλου και όχι του Χριστού μας. 

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

ΔΙΔΑΧΕΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ 

Δεν έχουμε τον Χριστό στην ψυχή μας 

Ήταν ξαπλωμένος στο κρεβατάκι του ο Γέροντας Πορφύριος 

και μου είπε: 

- «Δεν μου λες, εδώ που κάθομαι εγώ, εσύ μπορείς να 

καθίσεις;» 

- «Βεβαίως, Γέροντα», του απάντησα. «Πώς δεν μπορώ!» 

- «Βρε, μου λέει έτσι όπως μιλούσε χαριτωμένα, τρελός 

είσαι; Θα πέσεις επάνω μου και θα σκάσω!» 

- «Ε, ναι Γέροντα, πρέπει να σηκωθείτε εσείς για να καθίσω 

εγώ», συμπλήρωσα διορθώνοντας. 

- «Α! μπράβο, μπράβο. Έτσι γίνεται και με την ψυχή μας 

απέναντι στον Χριστό και στον αντίχριστο. Όταν στην ψυχή 

μας είναι θρονιασμένος ο Χριστός, μπορεί να έχει θέση ο 

αντίχριστος;» 

- «Όχι, Γέροντα» 

- «Ε! Γι΄ αυτό, παιδί μου, σου λέω. Δεν έχουμε τον Χριστό 

στην ψυχή μας. Αν Τον είχαμε, δεν θα μας πλησίαζε ο 

διάβολος καθόλου. 

Δυστυχώς όμως δεν προσέχουμε και μπαίνει μέσα ο 

τρισκατάρατος και ο Χριστός που είναι πολύ ευγενής, 

στέκεται στην πόρτα και χτυπάει. Αν Του ανοίξουμε μπαίνει 

μέσα. 

Ενώ ο διάβολος μία τρυπούλα να βρει, χώνεται αδιάντροπα 

και άμα μπει δεν ξαναβγαίνει! Γι΄ αυτό χρειάζεται να είμαστε 

πολύ προσεκτικοί στη ζωή μας, ούτως ώστε να μη δίνουμε 

τόπο στο σατανά. 

Πολλές φορές δεν προσέχουμε και είτε τον αναφέρουμε, είτε 

στέλνουμε στον διάβολο τα παιδιά μας ή τη γυναίκα ή τον 

άνδρα μας ή άλλους ανθρώπους…» 

Από το βιβλίο «Πείρα Πατέρων 1″- http://poimin.gr 

 

Πότε πρέπει να είμαστε όρθιοι κατά τη Θεία Λειτουργία 

Κάθε Ορθόδοξη Χριστιανική Οικογένεια, και γενικότερα 

κάθε πιστός, πρέπει να εκκλησιάζεται και να συμμετέχει 

ενσυνείδητα, και όχι τυπολατρικά, στην λατρευτική ζωή της 

Εκκλησίας. 

Κάποτε, οι Χριστιανοί ρώτησαν τον Άγιο Ιωάννη της 

Κλίμακος: 

Πότε καταλαβαίνουμε ότι η ψυχή είναι άρρωστη; Εκείνος 

απάντησε: Όταν ο άνθρωπος δεν θέλει να εκκλησιάζεται. 

Είναι δηλαδή σαν να έχουμε δικά μας αγαπημένα πρόσωπα 

που τα αγαπάμε και μας αγαπούν, και όταν τα βλέπουμε στο 

δρόμο, ούτε τα χαιρετούμε αλλά και ούτε πάμε σπίτι τους να 

τα επισκεφθούμε. Τι είδους αγάπη είναι αυτή; 

Στις Εκκλησίες μας, η Κυριακάτικη Λατρεία αρχίζει με τον 

Όρθρο, ο οποίος διαρκεί 1:20 ώρα περίπου. 

Αμέσως μετά ξεκινά η Θεία Λειτουργία με την εκφώνηση 

του Ιερέα "Ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού 

και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αει και εις τους αιώνας 

των αιώνων, Αμήν". Την στιγμή αυτή όλοι οι πιστοί πρέπει 

να είναι όρθιοι. 

Μετά μπορούμε αν θέλουμε να καθίσουμε. Καλό θα ήταν αν 

δεν ξέρουμε πότε να σηκωνόμαστε και πότε να καθόμαστε, 

να παρακολουθούμε τους συμπροσευχούμενούς αδελφούς 

μας. 

Σε συντομία, πρέπει να είμαστε όρθιοι στα εξής σημεία του 

Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας: 

Όταν διαβάζεται ο Εξάψαλμος 

Όταν ο Ιερέας διαβάζει το Ευαγγέλιο του Όρθρου και εν 

συνεχεία βγαίνει να το προσκυνήσουμε 

Στον ύμνο της Παναγίας "Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ..." 

Κατά τη Δοξολογία 

Στο "Ευλογημένη η Βασιλεία"... 

Κατά τη Μικρή Είσοδο του Ευαγγελίου από τον Ιερέα 

Κατά το Ευαγγέλιο 

Κατά την Μεγάλη Είσοδο στην οποία ο Ιερέας μεταφέρει τα 

Τίμια Δώρα 

Κάθε φορά που ο Ιερέας δίνει την ειρήνη του Χριστού και 

την ευλογία με το "Ειρήνη πάσι" ή μας θυμιατίζει 

Κατά την πιο λεπτή στιγμή της Θείας Λειτουργίας που 

κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα για να καθαγιάσει τα Τίμια 

Δώρα, προσφωνώντας εκ του ιερέως "Τα Σα εκ των Σων, Σοι 

προσφέρομεν..." 

Όταν ακούμε από τον Ιερέα το "Πρόσχωμεν. Τα Άγια τοις 

αγίοις" όπου υψώνεται ο Αμνός (Χριστός) 

Κατά την απαγγελία του Συμβόλου της Πίστεως "Πιστεύω..." 

Κατά την απαγγελία της Κυριακής Προσευχής "Πάτερ 

ημών.." 

Στο "Μετά φόβου Θεού, πίστεως, και αγάπης προσέλθετε" 

διότι τούτη την στιγμή προσφέρεται το Σώμα και το Αίμα 

του Χριστού για να μεταλάβουμε, και 

Στην Απόλυση της Θείας Λειτουργίας που κάνει ο Ιερέας με 

το "Δι'ευχών των Αγίων Πατέρων ημών..".  

Αναρτήθηκε από Agios Georgios Giannoulis 

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

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ 

Την Κυριακή του τυφλού 17 Μαΐου 2015 στο Πνευματικό 

Κέντρο των Ιμβρίων στη Σαλαμίνα – ΠΑΝΑΓΙΑ 

ΙΜΒΡΙΩΤΙΣΣΑ,  δόθηκε το ετήσιο γεύμα αγάπης και 

σύσφιξης των σχέσεων που δίδεται κάθε χρόνο την περίοδο 

αυτή. 

Στον ασφυκτικά από πλήθος κόσμου ναό, τόσο μέσα όσο 

και έξω, με την ευλογία και εντολή του Παναγιωτάτου 

Οικουμενικού Πατριάρχου κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ τελέστηκε 

ο όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος 

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αδριανουπόλεως 

κ.Αμφιλοχίου, Διευθυντού του Πατριαρχικού Γραφείου των 

Αθηνών, ενός εκ των πολύ αγαπημένων ιεραρχών τόσο από 
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την Ιμβριακή κοινότητα, όσο και από τους Σαλαμινίους 

μονίμους κατοίκους. 

Ο Σεβασμιώτατος πέρα όλων των άλλων χαρισμάτων που 

διαθέτει και εκπέμπει προς τους εκκλησιαζόμενους, 

διακρίνεται και για την ευφράδεια του Θεολογικού του 

λόγου. Για ακόμη μια φορά κατά την διάρκεια του 

κηρύγματός του κατάφερε να συνεπάρει τους Χριστιανούς 

που στις σημερινές οικονομικές δυσκολίες που περνά η 

πατρίδα μας αποζητούν την θαλπωρή και την αγάπη στην 

εκκλησία μας κι έχουν εναποθέσει όλες τους τις ελπίδες στον 

Ιησού Χριστό και την Παναγία μας.  

Μεταξύ άλλων ανέλυσε θεολογικά τις 4 Κυριακές μετά την 

Κυριακή του Θωμά, που σαν κοινό χαρακτηριστικό 

γνώρισμα έχουν το ύδωρ (νερό) το ζών (τον Χριστό) που 

ήρθε στη γη για να ανοίξει τον δρόμο για την άνοδο του 

ανθρώπου προς τον ουρανό καθώς και για την κάθοδο του 

Αγίου Πνεύματος. Ο Χριστός προσφέρεται ως νερό μέσω 

του Ευαγγελίου στους ανθρώπους έτοιμος να σβήσει την 

δίψα της ψυχής τους οι οποίοι φλέγονται από δίψα για τη 

σωτηρία τους. 

Ακόμη και στη θεραπεία του τυφλού χρησιμοποίησε το 

σάλιο για να φτιάξει πηλό και μετά να ξεπλυθεί ο τυφλός 

στην κολυμβήθρα του Σιλωάμ έτσι ώστε να βρει το φως του. 

Έτσι λοιπόν ο Χριστός εδώ προσφέρεται ως το ύδωρ της 

εξάλειψης της αμαρτίας του ανθρώπου. 

Τέλος έρχεται η Ανάληψη του Χριστού που αποτελεί το 

γεγονός που συμπληρώνει τον κύκλο της φιλανθρωπίας του 

Θεού. Ο Χριστός όταν αναλήφθηκε ανέβασε την ανθρώπινη 

φύση πολύ ψηλά, και την αξίωσε της κατά χάριν θεώσεως. 

Μετά την απόλυση προσφέρθηκε καφές και ευλογία από 

την αρτοκλασία σε όλους τους παρευρισκόμενους. 

Ακολούθησε το γεύμα σε μια πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα. 

Κατά τη Θεία Λειτουργία καθώς και στο γεύμα 

παραβρέθηκαν και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. 

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

Το Δ.Σ. Παναγίας  Ιμβριώτισσας  ευχαριστεί  εκ βαθέων 
τους παρακάτω δωρητές : 
Υπέρ του Γηροκομείου: 
Καπάδαης  Ελευθέριος & Δέσποινα  
εις μνήμη Μιχαήλ & Ευφροσύνης                50,00€ 
Ξεινού Βάσω                   50,00€ 
Ανώνυμος                100,00€ 
Ανώνυμος υπέρ της ψυχής  
Κων/νας Παπαντωνίου (Καράμπελα)             200,00€  
Υπέρ της  ψυχής Κουζνού Ιωάννη του Γραματικού δώρησαν οι: 
Η σύζυγος Γεωργία τα παιδιά του & εγγόνια  του            600,00€ 
Κουζνός  Ιωάννης του Παναγιώτη                30,00€  
Ανώνυμος                   50,00€ 
Αριτζογλου Κυρ. & Μαρία                 50,00€ 
Κουλουτμπάνη Σούλα                  20,00€  
Κουλουτμπάνης Γεώργιος & Άννα                20,00€                                                
Ψευτέλης Νίκος                  10,00€                                                
Πατσουρέλη  Δέσποινα                  50,00€                                                                                                                              

Οικογ. Λαντούρη Ιωάννη                 50,00€   
Διάφοροι                   15,00€ 

Υπέρ ενισχύσεως του Ν.Ι. Παλμού: 
Λαδά Μαρία                   50,00€ 
Μανιάτη-Καρακατσάνη Αθανασία                40,00€ 
Παντέρη Αικατερίνη                  20,00€  
Συναρέλη Μαρία                  15,00€ 
Υπέρ του Ιερού Ναού 
Καράπασιας Χρήστος & Ελένη (αγιογραφία)            220,00€ 
Χρονόπουλος Γεώργιος & Παναγιώτα (αγιογραφία)            320,00€   
Χρονόπουλος Γεώργιος & Παναγιώτα (γεύμα αγάπης)            35,00€ 
Ροδιά Ευστρατία (γεύμα αγάπης)                20,00€ 
Ανώνυμος (γεύμα αγάπης)                 15,00€ 

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
Γεννήσεις 

Ο Βασίλης Ροδιάς του Χρήστου και της Ευστρατίας-Στρατονίκης 
Ροδιά από το Σχοινούδι και η Ελένη Ζολώτα απέκτησαν στις 15 
Ιουνίου 2015 το τέταρτο τους παιδί αγόρι. Ευχόμαστε να τους ζήση 
καλά βαφτίσια και καλή δύναμη. 

Θάνατοι 
Στις 23 Ιουνίου 2015 απεβίωσε στην Αθήνα ο Ιωάννης Κουζινός  

του Γραμματικού από το Σχοινούδι  της Ίμβρου σε ηλικία 92 ετών. 
Ευχόμαστε να έχει καλό  Παράδεισο και συλλυπούμαστε τους 
οικείους του.. 
Σημείωση: Παρακαλούνται όσοι έχουν Κοινωνικά και επιθυμούν 
την δημοσίευση τους να επικοινωνούν στο τηλ. 697 283 99 49 
(κ.Χρήστο Ροδιά) για την καταχώρηση τους.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ροδιάς Χρήστος του Μιλτιάδου 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανθούλα Λαμπριανού Συζ. Ιωάννου 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λυρος Στελιος Του Ιωαννου 
ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.: Κων/νος Χανιαδάκης του Ευαγ. 

ΤΑΜΙΑΣ: Καπάδαης Ελευθέριος του Κων/νου 
ΑΝΑΠ. ΤΑΜΙΑΣ: Λενίτσης Βασίλειος του Κων/νου 

ΜΕΛΟΣ: Καραπασιάς Χρήστος του Ανδρέα 
ΜΕΛΟΣ: Λαμπριανός Ιωάννης του Παρασκευά 
ΜΕΛΟΣ: Μαλαθούνης Δημήτριος του Γεωργίου 

 


