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Του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 

Με λιμάνια μέσα στο πέλαγος μοιάζουν οι ναοί, που ο 
Θεός εγκατέστησε στις πόλεις, πνευματικά λιμάνια, όπου 

βρίσκουμε απερίγραπτη ψυχική ηρεμία όσοι σ'αυτά 
καταφεύγουμε, ζαλισμένοι από την κοσμική τυρβή. Κι όπως 

ακριβώς ένα απάνεμο κι ακύμαντο λιμάνι προσφέρει 

ασφάλεια στα αραγμένα πλοία, έτσι και ο ναός σώζει από 
την τρικυμία των βιοτικών μεριμνών όσους σ'αυτόν 

προστρέχουν και αξιώνει τους πιστούς να στέκονται με 
σιγουριά και ν'ακούνε το λόγο του Θεού με γαλήνη πολλή. 

Ο ναός είναι θεμέλιο της αρετής και σχολείο της 
πνευματικής ζωής. Πάτησε στα πρόθυρά του μόνο, 

οποιαδήποτε ώρα, κι αμέσως θα ξεχάσεις τις καθημερινές 
φροντίδες. Πέρασε μέσα, και μια αύρα πνευματική θα 

περικυκλώσει την ψυχή σου. Αυτή η ησυχία προξενεί δέος 

και διδάσκει τη χριστιανική ζωή, ανορθώνει το φρόνημα και 
δεν σε αφήνει να θυμάσαι τα παρόντα, σε μεταφέρει από 

τη γη στον ουρανό. Κι αν τόσο μεγάλο είναι το κέρδος όταν 
δεν γίνεται λατρευτική σύναξη, σκέψου, όταν τελείται η 

Λειτουργία και οι προφήτες διδάσκουν, οι απόστολοι 
κηρύσσουν το Ευαγγέλιο, ο Χριστός βρίσκεται ανάμεσα 

στους πιστούς, ο Θεός Πατέρας δέχεται την τελούμενη 
θυσία, το Άγιο Πνεύμα χορηγεί τη δική Του αγαλλίαση, τότε 

λοιπόν, με πόση ωφέλεια πλημμυρισμένοι δεν φεύγουν από 

το ναό οι εκκλησιαζόμενοι; 
Στην εκκλησία συντηρείται η χαρά όσων χαίρονται, στην 

εκκλησία βρίσκεται η ευθυμία των πικραμένων, η 
ευφροσύνη των λυπημένων, η αναψυχή των 

βασανισμένων. Γιατί ο Χριστός λέει: «Ελάτε σ'εμένα όλοι 
όσοι είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι με προβλήματα, κι 

εγώ θα σας αναπαύσω» (Ματθ.11,28). Τι πιο ποθητό απ' 
αυτή τη φωνή; Τι πιο γλυκό από τούτη την πρόσκληση; Σε 

συμπόσιο σε καλεί ο Κύριος, όταν σε προσκαλεί στην 

εκκλησία, σε ανάπαυση από τους κόπους σε παρακινεί, σε 
ανακούφιση από τις οδύνες σε μεταφέρει.  

Γιατί σε ξαλαφρώνει από το βάρος των αμαρτημάτων. 
Με την πνευματική απόλαυση θεραπεύει τη στενοχώρια και   

 

 

με τη χαρά τη λύπη. 

 Γιατί δεν εκκλησιάζεσαι; 
Παρόλα αυτά, λίγοι είναι εκείνοι που έρχονται στην 

εκκλησία. Τι θλιβερό! Στους χορούς και στις διασκεδάσεις 
τρέχουμε πρόθυμα. Τις ανοησίες των τραγουδιστών τις 

ακούμε με ευχαρίστηση. Τις αισχρολογίες των ηθοποιών τις 
απολαμβάνουμε για ώρες, δίχως να βαριόμαστε. Και μόνο 

όταν μιλάει ο Θεός, χασμουριόμαστε, ξυνόμαστε και 
ζαλιζόμαστε. Μα και στα ιπποδρόμια, μολονότι δεν υπάρχει 

στέγη για να προστατεύει τους θεατές από τη βροχή, 

τρέχουν οι περισσότεροι σαν μανιακοί, ακόμα κι όταν 
βρέχει ραγδαία, ακόμα κι όταν ο άνεμος σηκώνει τα πάντα. 

Δεν λογαριάζουν ούτε την κακοκαιρία ούτε το κρύο ούτε 
την απόσταση. Τίποτα δεν τους κρατάει στα σπίτια τους. 

Όταν όμως πρόκειται να πάνε στην εκκλησία, τότε και το 
ψιλόβροχο τούς γίνεται εμπόδιο. Κι αν τους ρωτήσεις, ποιος 

είναι ο Αμώς ή ο Οβδιού, πόσοι είναι οι προφήτες ή οι 

απόστολοι, δεν μπορούν ν'ανοίξουν το στόμα τους. Για 
τ'άλογα όμως τους τραγουδιστές και τους ηθοποιούς 

μπορούν να σε πληροφορήσουν με κάθε λεπτομέρεια. Είναι 
κατάσταση αυτή; 

Γιορτάζουμε μνήμες αγίων, και σχεδόν κανένας δεν 
παρουσιάζεται στο ναό. Φαίνεται πως η απόσταση 

παρασύρει τους χριστιανούς στην αμέλεια, ή μάλλον όχι η 
απόσταση, αλλά η αμέλεια μόνο τους εμποδίζει. Γιατί, όπως 

τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει αυτόν που έχει αγαθή 

προαίρεση και ζήλο να κάνει κάτι, έτσι και τον αμελή, τον 
ράθυμο και αναβλητικό όλα μπορούν να τον εμποδίσουν. 

Οι μάρτυρες έχυσαν το αίμα τους για την Αλήθεια, κι 
εσύ λογαριάζεις μια τόσο μικρή απόσταση; Εκείνοι 

θυσίασαν τη ζωή τους για το Χριστό, κι εσύ δεν θέλεις ούτε 
λίγο να κοπιάσεις; Ο Κύριος πέθανε για χάρη σου, κι εσύ 

Τον περιφρονείς; Γιορτάζουμε μνήμες αγίων, κι εσύ 
βαριέσαι να έρθεις στο ναό, προτιμώντας να κάθεσαι στο 

σπίτι σου; Και όμως, πρέπει να έρθεις, για να δεις το 

διάβολο να νικιέται, τον άγιο να νικάει, το Θεό να δοξάζεται 
και την Εκκλησία να θριαμβεύει. 

«Μα είμαι αμαρτωλός», λες, «και δεν τολμώ 
ν'αντικρύσω τον άγιο». Ακριβώς επειδή είσαι αμαρτωλός, 

έλα εδώ, για να γίνεις δίκαιος. Ή μήπως δεν γνωρίζεις, ότι 
και αυτοί που στέκονται μπροστά στο ιερό Θυσιαστήριο, 

έχουν διαπράξει αμαρτίες; Γι' αυτό οικονόμησε ο Θεός να 
υποφέρουν και οι ιερείς από κάποια πάθη, ώστε να κατανο- 
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ούν την ανθρώπινη αδυναμία και να συγχωρούν τους 
άλλους. 

 «Αφού όμως δεν τήρησα όσα άκουσα στην εκκλησία», 
θα μου πει κάποιος, «πως μπορώ να έρθω πάλι;». Έλα να 

ξανακούσεις τον θείο λόγο. Και προσπάθησε τώρα να τον 
εφαρμόσεις. Αν βάλεις φάρμακο πάνω στο τραύμα σου και 

δεν το επουλώσει την ίδια μέρα, δεν θα ξαναβάλεις και την 
επόμενη; Αν ο ξυλοκόπος, που θέλει να κόψει μια 

βελανιδιά, δεν κατορθώσει να τη ρίξει με την πρώτη 

τσεκουριά, δεν τη χτυπάει και δεύτερη και πέμπτη και 
δέκατη φορά; Κάνε κι εσύ το ίδιο. 

Αλλά, θα μου πεις, σ' εμποδίζουν να εκκλησιαστείς η 
φτώχεια και η ανάγκη να εργαστείς. Δεν είναι εύλογη ούτε 

τούτη η πρόφαση. Εφτά μέρες έχει η εβδομάδα. Αυτές τις 
εφτά μέρες τις μοιράστηκε ο Θεός μαζί μας. Και σ'εμάς 

έδωσε έξι, ενώ για τον εαυτό Του κράτησε μόνο μία. Αυτή 
τη μοναδική μέρα, λοιπόν, δεν δέχεσαι να σταματήσεις τις 

εργασίες; 

Και γιατί λέω για ολόκληρη μέρα; Εκείνο που έκανε στην 
περίπτωση της ελεημοσύνης η χήρα του Ευαγγελίου, το ίδιο 

κάνε κι εσύ στη διάρκεια αυτής της μιας μέρας. Έδωσε 
εκείνη δυο λεπτά και πήρε πολλή χάρη από το Θεό. Δάνεισε 

κι εσύ δυο ώρες στο Θεό, πηγαίνοντας στην εκκλησία, και 
θα φέρεις στο σπίτι σου κέρδη αμέτρητων ημερών. Αν 

όμως δεν δέχεσαι να κάνεις κάτι τέτοιο, σκέψου μήπως 
μ'αυτή σου τη στάση χάσεις τους κόπους πολλών ετών. 

Γιατί ο Θεός, όταν περιφρονείται, γνωρίζει να σκορπίζει τα 

χρήματα που συγκεντρώνεις με την εργασία της Κυριακής. 
Μα κι αν ακόμα έβρισκες ολόκληρο θησαυροφυλάκιο 

γεμάτο από χρυσάφι και εξ αιτίας του απουσίαζες από το 
ναό, θα ήταν πολύ μεγαλύτερη η ζημιά σου, και τόσο 

μεγαλύτερη, όσο ανώτερα είναι τα πνευματικά από τα 
υλικά. Γιατί τα υλικά πράγματα, κι αν ακόμα είναι πολλά και 

τρέχουν άφθονα από παντού, δεν τα παίρνουμε στην άλλη 
ζωή, δεν μεταφέρονται μαζί μας στον ουρανό, δεν 

παρουσιάζονται στο φοβερό εκείνο βήμα του Κυρίου. Αλλά 

πολλές φορές, και πριν ακόμα πεθάνουμε, μας 
εγκαταλείπουν. Αντίθετα, ο πνευματικός θησαυρός που 

αποκτούμε στην εκκλησία, είναι κτήμα αναφαίρετο και μας 
ακολουθεί παντού. 

«Ναι, αλλά μπορώ», λέει κάποιος άλλος, «να 
προσευχηθώ και στο σπίτι μου». Απατάς τον εαυτό σου, 

άνθρωπε. Βεβαίως, είναι δυνατό να προσευχηθείς και στο 
σπίτι σου, είναι αδύνατον όμως να προσευχηθείς έτσι, όπως 

προσεύχεσαι στην εκκλησία, όπου υπάρχει το πλήθος των 

πατέρων και όπου ομόφωνη κραυγή ικεσίας αναπέμπεται 
στο Θεό. Δεν σε ακούει τόσο πολύ ο Κύριος όταν Τον 

παρακαλείς μόνος σου, όσο όταν Τον παρακαλείς ενωμένος 
με τους αδελφούς σου. Γιατί στην εκκλησία υπάρχουν 

περισσότερες πνευματικές προϋποθέσεις απ'όσες στο σπίτι. 
Υπάρχουν η ομόνοια, η συμφωνία των πιστών, ο 

σύνδεσμος της αγάπης, οι ευχές των ιερέων. Γι'αυτό, 
άλλωστε, οι ιερείς προϊστανται των ακολουθιών, για να 

ενισχύονται με τις δυνατότερες ευχές τους οι ασθενέστερες 

ευχές του λαού, κι έτσι όλες μαζί ν'ανεβαίνουν στον 
ουρανό. 

Όταν προσευχόμαστε ο καθένας χωριστά, είμαστε 
ανίσχυροι, όταν όμως συγκεντρωνόμαστε όλοι μαζί, τότε 

γινόμαστε πιο δυνατοί και εκλύουμε σε μεγαλύτερο βαθμό 
την ευσπλαχνία του Θεού. Κάποτε ο απόστολος Πέτρος 

βρισκόταν αλυσοδεμένος στη φυλακή. Έγινε όμως θερμή 
προσευχή από τους συναγμένους πιστούς, κι αμέσως 

ελευθερώθηκε. Τι θα μπορούσε, επομένως, να είναι πιο 

δυνατό από την κοινή προσευχή, που ωφέλησε κι αυτούς 
ακόμα τους στύλους της Εκκλησίας; 
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π. Επιφανίου Θεοδωρόπουλου 
Ο Γέροντας είχε να απαντήσει συχνά σε προκλήσεις σχετικά 

με τη νηστεία. Κάποτε τον ρώτησαν: – Ποιος νηστεύει 
καλύτερα, πάτερ, σε περίοδο νηστείας, αυτός που τρώει 

δυο πιάτα ανάλαδη φασουλάδα, χαλβά κ.λπ., ή αυτός που 
τρώει ένα αυγό σφικτό; Χωρίς περιστροφές ο Γέροντας 

απάντησε: -Ο πρώτος! Ο δεύτερος κάνει απλώς δίαιτα. Και 

το αιτιολογούσε: -Η νηστεία έχει δύο στόχους: την άσκηση 
εγκρατείας στο σώμα δια του περιορισμού των πλούσιων σε 

θρεπτικές ουσίες τροφών, και τη συμμόρφωση στις εντολές 
της Εκκλησίας, που αποτελεί άσκηση για την ψυχή. Αυτός ο 

οποίος τρώει ένα αυγό σε περίοδο νηστείας, χωρίς να 
υπάρχουν λόγοι υγείας, οπωσδήποτε αθετεί την εντολή της 

Εκκλησίας. Σαν αυτούς που επιδιώκοντας να έχουν για 
λόγους καλής διατροφής ένα ποικίλο διαιτολόγιο τρώνε 

Τρίτη και Πέμπτη όσπρια και λαχανικά, ενώ Τετάρτη και 

Παρασκευή αρτύσιμα. Η περιφρόνηση αυτή προς την 
Εκκλησία είναι προκλητική, δεδομένου ότι η συμμόρφωση 

προς τα καθιερωθέντα από αυτήν είναι και ανέξοδη και 
εύκολη. Να τρώνε δηλαδή Τρίτη και Πέμπτη αρτύσιμα και 

Τετάρτη και Παρασκευή τα νηστίσιμα. Έτσι και το 
αποτέλεσμα από απόψεως διατροφής θα ήταν το ίδιο και 

δεν θα γινόταν καταπάτηση της νηστείας. Είναι προφανές 
ότι υπάρχει παχυλή άγνοια και αδιαφορία για ό,τι έχει 

θεσπίσει η Εκκλησία, αν δεν υπάρχει το ακόμη χειρότερο, 

εωσφορική οίηση. Εννοείται ότι ο Γέροντας δεν ευνοούσε 
την πολυφαγία σε νηστήσιμες τροφές ή τα πολυτελή και 

εξεζητημένα εδέσματα κατά της περιόδους της νηστείας, 
έστω κι αν αυτά κατατάσσονται στις νηστίσιμες τροφές. 

Πάντοτε συνιστούσε λιτότητα, ανεξαρτήτως αν υπήρχε 
νηστεία ή όχι, και σε μοναχούς και σε λαϊκούς. Προέβαλλε 

μάλιστα συχνά προς έλεγχον τον βασανιστικό 
αυτοπεριορισμό περί το φαγητό, στον οποίο υποβάλλονται 

τακτικά κοσμικοί άνθρωποι για να διατηρούν τη σιλουέττα 

τους, και βέβαια όχι από λόγους υγείας αλλά επιδείξεως. 

Νηστεία και ονομαστικές εορτές 

Είχε τεθεί συχνά το θέμα αν επιτρέπεται να προσφέρεται 

αρτύσιμο φαγητό σε περιπτώσεις ονομαστικών εορτών, 
εξαιρετικών γεγονότων, συναντήσεως φίλων κ.λπ. κατά τη 

διάρκεια των νηστειών. Ο Γέροντας έλεγε ότι η περιποίηση 
ανθρώπων είναι μεγάλη αρετή, η εξάσκηση της οποίας δεν 

μπορεί να αναστέλλεται κατά τις νηστίσιμες περιόδους. Στο 
τραπέζι όμως θα παρατίθενται απαραιτήτως νηστίσιμα 

φαγητά. Μέσα σε κάποια όρια μπορεί να είναι πιο 
περιποιημένα ή πιο νόστιμα αν θέλουμε να τιμήσουμε 

κάποιους, απαραιτήτως όμως νηστίσιμα. 

Νηστεία και φιλοξενία 
Επικρατεί σε πολλούς η άποψη ότι για λόγους φιλοξενίας 

επιτρέπεται η κατάλυση της νηστείας. Ως παράδειγμα από 

την ιστορία της Εκκλησίας προβάλλεται η τακτική των 
Πατέρων της ερήμου που σταματούσαν τη νηστεία τους 

προκειμένου να φιλοξενήσουν κάποιον ή να φιλοξενηθούν 
από κάποιον αδελφό, όταν πήγαιναν ταξίδι. Ο Γέροντας 

ξεκαθάριζε τα πράγματα: – Πουθενά στο Γεροντικό, έλεγε, 
δεν επαινείται κάποιος ασκητής και δεν προβάλλεται ως 

παράδειγμα επειδή κατέλυσε τη νηστεία για λόγους 
φιλοξενίας. Αυτό που αναφέρεται είναι ότι οι άγιοι εκείνοι 

ερημίτες και ασκητές κατέλυαν την προσωπική τους 

ασκητική νηστεία, που ήταν πολύ αυστηρότερη απ’ ό,τι 
όριζε η Εκκλησία. Έτρωγαν π.χ. λίγα άβραστα, μουσκεμένα 

όσπρια ή ωμά χόρτα ή λίγο μουσκεμένο παξιμάδι κι αυτό 
όχι κάθε μέρα, αλλά κάθε δυό-τρεις μέρες ή και ακόμη 

αραιότερα. Αν τύχαινε, λοιπόν, να φιλοξενήσουν κάποιον, 
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τότε έβραζαν τα όσπρια ή τα χόρτα και αν ήταν μέρα με 
κατάλυση οινελαίου έριχναν λίγο λάδι ή έπιναν και λίγο 

κρασί. Μπορεί ακόμη να πρόσθεταν λίγο κόπο παραπάνω 
για να περιποιηθούν αυτό το λιτό φαγητό και να τιμήσουν 

έτσι τον φιλοξενούμενό τους. Με ταπείνωση δε εδέχοντο 
και οι ίδιοι παρόμοια φιλοξενία τις ελάχιστες φορές κατά τις 

οποίες έβγαιναν από το ασκητήριό τους. Μόλις οι λόγοι της 
φιλοξενίας εξέλειπαν, αυτοί επανέρχονταν στην αυστηρή 

νηστεία τους ή και σε ακόμη αυστηρότερη για να 

ανακτήσουν το χαμένο έδαφος, μήπως δηλ. τους ξεγελάσει 
ο εαυτός τους και βρουν τη φιλοξενία ως πρόσχημα για να 

χαλαρώσουν τη νηστεία τους. Όταν κάποιος ερημίτης, 
συνέχιζε ο γέροντας, οδοιπορώντας επισκεπτόταν άλλους 

ασκητές στην έρημο, αυτοί τον κέρναγαν λίγο κρασί (είτε 
επειδή υπήρχε κατάλυση οίνου είτε διότι εφάρμοζαν 

οικονομία για τον κόπο της οδοιπορίας). Αυτός το έπινε 
ευχαριστώντας ευγενικά, αλλά όταν επέστρεφε στο κελλί 

του, έμενε τόσες μέρες χωρίς νερό όσα ποτήρια κρασί είχε 

δεχθεί κατά το ταξίδι του. Ο υποτακτικός του, που τον 
λυπόταν, όταν ταξίδευαν μαζί, παρακαλούσε κρυφά τους 

φιλοξενούντες να μην του προσφέρουν κρασί. 
Αποσπάσματα από το βιβλίο «ΥΠΟΘΗΚΕΣ ΖΩΗΣ από τη 

διδασκαλία του πατρός Επιφανίου» – Έκδοσις Ιερού 
Ησυχαστηρίου Κεχαριτωμένης Θεοτόκου Τροιζήνας (σελ. 

127-130)   Πηγή: Αναβάσεις 
------------------------------------------------------------------------ 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ 

Το Δ.Σ. όπως κάθε χρόνο  εόρτασε και φέτος το Γενέσιο 
της Θεοτόκου όπως συνηθίζετο στα Αγρίδια της Ίμβρου 

από τους ¨πγιαδιανούς¨. Η εκκλησιαστική επιτροπή 
μερίμνησε τα της πανηγύρεως και μετά την Θεία Λειτουργία 

διενεμήθη κρέας και κουρκούτη. Για την ετοιμασία των 
παραπάνω συνέβαλαν τόσο οι δωρητές όσο και εθελοντές 

στα μαγειρεία και αλλού. Τους ευχαριστούμε όλους εκ 
βάθους καρδίας.     

 

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ 
(20/09/2015) ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΗΝ 

ΠΑΝΑΓΙΑ ΙΜΒΡΙΩΤΙΣΣΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα αλλά και κατάνυξη στον 

κατάμεστο ναό της Παναγίας Ιμβριωτίσσης στη Σαλαμίνα 
(Οικουμενικού Πατριαρχείου) τελέστηκε ο Αρχιερατικός 

Όρθρος και η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αδριανουπόλεως κ. 

ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ, Διευθυντού του Πατριαρχικού Γραφείου των 

Αθηνών. Τον Σεβασμιώτατο πλαισίωσαν ο πανοσιολ. 
Αρχιμανδρίτης π. Νείλος Μουσελής εφημέριος του Ι. Ν. 

Εισοδίων της Θεοτόκου Αμπελακίων Σαλαμίνος και ιερέας 
του ναού, καθώς ο Ιεροδιάκονος π. Καισάριος. 

Ο Σεβασμιώτατος στο κήρυγμα του αναφέρθηκε στο 
Αποστολικό ανάγνωσμα με την Ευαγγελική περικοπή, 

ακολουθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτο τον Σταυρόν 
αυτού και ακολουθείτω μοι». καθώς και το συναξάρι του  

εορτάζοντος Αγίου  Ευσταθίου.«Ο Απόστολος Παύλος λέει, 

«Εν Χριστώ συνεσταύρωμαι» και ο Κύριος Ιησούς Χριστός 
μας προτρέπει με την εξής φράση, «όστις θέλει οπίσω μου   

Μας προτρέπει να σηκώσουμε το Σταυρό της 
καθημερινότητας και να γίνουμε όλοι μαθητές του Ιησού. 

Ο Σταυρός μας οδηγεί στον Κύριο, είναι η δύναμη μας όταν 
τον φέρουμε ως φρόνημα στην καρδιά μας. Αυτό 

επιτυγχάνεται με την εγκοπή του θελήματος μας που 
γίνεται είτε ακουσίως είτε εκουσίως μέσω των πειρασμών 

και των θλίψεων. Η εγκοπή του θελήματος μας είναι ο 
θάνατος των κοσμικών επιδιώξεων της αμαρτίας που μας 

οδηγεί στη σωτηρία. 
Η ταυτότητα του Χριστιανού είναι η εγκοπή του θελήματος 

μας, η νέκρωση των παθών μας, η υπομονή και η σιωπή 

στη συμπεριφορά μας. 
Αντλούμε λοιπόν δύναμη από το σταυρό και από το 

παράδειγμα των αγίων όπως και ο σημερινός Άγιος 
Ευστάθιος που σαν τον Ιώβ δέχτηκε δοκιμασίες και 

αναπάντεχους πειρασμούς αφήνοντας μας το παράδειγμα 
της υπακοής στη θεία κλήση και της υπομονής στις 

δοκιμασίες.» 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
Γάμοι 

Στις 05/09/2015 ο Εμμανουήλ Μούτσος  του Ιωακείμ και 

της Βασιλίνας Γραφιαδέλλη και η Μαρία Γούλτα κόρη της 
Ελένης Σόββα από το Σχοινούδι τέλεσαν στο Γαλαξίδι  τον 

γάμο τους. Τους ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι και 
καλούς απογόνους. 

Στις 20/09/2015 ο Γεώργιος Κατσιγιάννης και Ιωάννα 
Ροδιά (κόρη του Χρήστου Ροδιά και της Στρατονίκης) 

τέλεσαν τον γάμο τους στη Φανερωμένη της Βουλιαγμένης. 

Τους ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι και καλούς 
απογόνους. 

Στις 26/09/2015 ο Κώστας Καντέμης του Νικολάου & της 
Μαρίκας από το  Σχοινούδι και η Στέλλα Γραφιαδέλλη του 

Βασιλείου & της Δήμητρας από τα Αγρίδια τέλεσαν τον 
γάμο τους στην αγία Φωτεινή της Ν. Σμύρνης. Τους 

ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι και καλούς απογόνους.  
Στις 11/10/2015 ο Serge Wandelaer και η Πολυξένη 

Θεοδωρίδου του Δημοσθένη & της Αναστασίας από το 

Σχοινούδι τέλεσαν τον γάμο τους στον άγιο Γεώργιο στο 
Καβούρι. Τους ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι και 

καλούς απογόνους.  
Βαπτίσεις 

Στις 11/10/2015 ο Μιχάλης Φλιάκος του Νικολάου & η 
Νάντια βάπτισαν στον ιερό ναό Αγίας Φωτεινής Ν. Σμύρνης 

το αγοράκι τους και το ονόμασαν Νικόλαο. Ευχόμαστε να 
τους ζήσει, καλός χριστιανός και ο άγιος του να τον 

προστατεύει. 

Στις 25/10/2015 ο Νίκος Γαλακτίδης & η Μαρία Καπάδαη 
κόρη της Δέσποινας Ροδιά από το Σχοινούδι βάπτισαν στον 

ιερό ναό Αγίου Νεκταρίου στο Πανόραμα της Βούλας το 
έκτο τους παιδί αγόρι και το ονόμασαν Πορφύριο. 

Ευχόμαστε να τους ζήση, καλός χριστιανός, καλή δύναμη 
στους γονείς και ο νέος άγιος της εκκλησίας μας  να τον 

προστατεύει.  
ΘΑΝΑΤΟΙ 

Τη 01/09/2015 απεβίωσε στην Αθήνα ο Παναγιώτης 

Μούτσος του Νικολάου από το Σχοινούδι της Ίμβρου σε 
ηλικία 91 ετών. Ευχόμαστε να έχει καλή ανάπαυση και 

συλλυπούμαστε τους οικείους του.                          
Στα μέσα Σεπτεμβρίου  απεβίωσε στην Θεσσαλονίκη ο 

Νικη(Φόρος) Ξεινός από το  Σχοινούδι σε ηλικία 70 ετών 
περίπου. Ευχόμαστε να έχει καλή ανάπαυση και 

συλλυπούμαστε τους οικείους του. 
Τη 19/10/2015 απεβίωσε στην αγία Μαρίνα Κορωπίου ο 

Ανδρέας Λαφιατής του Παναγιώτη από το Σχοινούδι σε 

ηλικία 77 ετών. Ευχόμαστε να έχει καλή ανάπαυση και 
συλλυπούμαστε τους οικείους του.  

(Συνέχεια στη 4η σελίδα) 
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Τη 20/10/2015 απεβίωσε στην Αθήνα η Θεοδώρα Λημνιού 
από τα Αγρίδια σε ηλικία 96 ετών. Ευχόμαστε να έχει καλή 

ανάπαυση και συλλυπούμαστε τους οικείους της. 
Τη 17/10/2015 απεβίωσε στην Αθήνα ο Δημήτρης 

Γκαλίτσης υιός της Αφροδίτης του γένους Γεωργίου Ξεινού 
από το Σχοινοίδι (σε τροχαίο) σε ηλικία 45 ετών. Θερμά 

συλλυπητήρια στους οικείους του   και καλή ανάπαυση να 
έχει. 

Τη 28/10/2015 απεβίωσε στην Αθήνα ο Γιάννης 

Γραφιαδέλλης του Σπυρίδωνα από τα Αγρίδια σε ηλικία 74 
ετών. Ευχόμαστε να έχει καλή ανάπαυση και 

συλλυπούμαστε τους οικείους του. 
Τη 26/10/2015 απεβίωσε στην στη Θεσσαλονίκη ο           

Ιωάννης Σφιώτης από τα Αγρίδια σε ηλικία 43 ετών. Θερμά 
συλλυπητήρια στους οικείους του   και καλή ανάπαυση να 

έχει. 
------------------------------------------------------------------------ 

Το Δ.Σ. Παναγίας  Ιμβριώτισσας  ευχαριστεί  εκ 

βαθέων τους παρακάτω δωρητές:  
Υπέρ του Γηροκομείου: 

Κρουστάλης Σταμάτης εις μνήμη συζ. Δέσποινας    100,00€                                               
Για την ψυχή Παν.Μούτσου προσέφεραν οι παρακάτω: 

Οικ.Τσιγκρίτη Ιωακείμ & Παρασκευής                      50,00€       
Οικ.Μιχάλη & Άννας Κοκκινάκη                               50,00€  

και Σουρβατζή Άννα                                              20,00€                              
Τσεσμελή Ελένη εις μνήμη συζύγου Νικολάου          50,00€                            

Παναγιώτης Φλιάκος  & Βάσω Κωσταντά υπέρ 

της ψυχής Ιωάννου Φλιάκου                    ΑUD 300,00 
Μουτάφη Αρετή                                                   30,00€  

Παστραπάς Παναγ.& Βενετία                                100,00€ 
Ελ.& Δέσποινα Καπάδαη εις μνήμη γονέων & αδελ. 500,00€ 

Υπέρ ενισχύσεως του Ν.Ι. Παλμού 
Μπουτάλας Απόστολος                                          20,00€ 

Τζιτζιρής Χρυσόστομος                                          20,00€ 
Μπακανιόζος Ιωάννης                                            50,00€ 

Τσεσμελή Ελένη                                                   50,00€ 

Χριστάκης Ιωακείμ                                                20,00€ 
Κουλουτμάνη Άννα                                                20,00€ 

Μπρίγκος Ιωάννης του Γραμ.                                  20,00€ 
Βεντούρης Παναγιώτης                                          30,00€   

Παναγιώτης Φλιάκος                            ΑUD    75,00 
Μουτάφη Αρετή                                                    20,00€ 

Μπρίγκος Ιωάννης του Νικολάου                            20,00€ 
Σοφιανάρης Χρυσόστομος                                      50,00€    

Δωρεές για το κρέας της πανηγύρεως του 

Σεπτεμβρίου 
Καπάδαης Γιώργος - Ελευθέριος                              50,00€        

Αργυρός Γεώργιος & Παναγιώτα εις                     50,00€ 
Κοκκινάκης Στέλιος                                                50,00€       

Μπρίγκος Ιωάννης του Νικολάου                          100,00€ 
Μπρίγκου Παναγιώτα του Γραμματικού 

εις μνήμη του πατρός της                                     100,00€ 
Νικόλαος & Αγγελική Ασανάκη                               50,00€ 

Μπακανιόζος Ιωάννης & Χαριτωμένη                     100,00€ 
Τσιγκρίτης Ιωακείμ & Παρασκευή                            30,00€       

Υπέρ του Ι. Ναού 
Τζιτζιρής Χρυσόστομος                                          50,00€ 

Σταυροπούλου Ειρήνη                                           50,00€ 
Χριστάκης Γεώργιος του Ζαφειρίου                         30,00€ 

Μπρίγκος Ηλίας & Παναγιώτης-Γραμματικός 
εις μνήμη του παππού τους Γραμματικού                 50,00€  

Επί πλέον το Δ.Σ. ευχαριστεί εκ βαθέων και εύχεται πλούσια 

την ευλογία της Παναγίας μας σε όλους που συνετέλεσαν 
για επιτυχή διοργάνωση της πανηγύρεως προς τιμή των 

γενεθλίων της Παναγίας μας που γίνετε κάθε έτος. Τους 

μαγείρους και βοηθούς που επιμελήθηκαν το μαγείρεμα 
κρεάτων και της κουρκούτης κο Χρυσόστομο Ζούνη, 

Αριστείδη Ζεγκίνη, Νεκτάριο Καραπασιά, Μιχάλη Ροδιά 
τους διανομείς και λοιπούς καθώς και  τον κο Παναγιώτη 

Κοντόπολο που μας κράτησε μουσική συντροφιά με το 
ακορντεόν του για να περάσουμε ευχάριστα. 

---------------------------------------------------------------------  
Κυκλοφόρησε το νέο μας ημερολόγιο 
για το έτος 2016 αφιερωμένο στο 

Άγιον Όρος. Τιμάται 4€. 
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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 

 




