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αηλείηε νπξαλνί Θενύ ηελ δόμαλ’ 
 

ΥΡΙΣΟ ΑΝΔΣΗ 

 
«Αναζηαζιν Υριζηού Θεαζάμενοι» 

Η Ανάζηαζη ηοσ Υριζηού, δική μας ανάζηαζη 
(Αγ. πκεώλ ηνπ Νένπ Θενιόγνπ) 

Αδειθνί θαη παηέξεο, ήξζε ην Πάζρα, ε ραξκόζπλε 
κέξα ηεο Αλαζηάζεσο ηνπ Υξηζηνύ, ε αηηία θάζε 

επθξνζύλεο θαη αγαιιηάζεσο, πνπ έξρεηαη κηα θνξά ην 
ρξόλν, κάιινλ έξρεηαη θαζεκεξηλά θαη ζπλερώο ζ’ 

εθείλνπο πνπ θαηαλννύλ ην κπζηηθό ηεο λόεκα. Ήξζε θαη 
γέκηζε ηηο θαξδηέο καο ραξά θαη αγαιιίαζε ιύλνληαο ηνλ 

θόπν ηεο πάλζεπηεο λεζηείαο θαη ηειεηνπνηώληαο θαη 

παξεγνξώληαο ηηο ςπρέο καο. 
Αο επραξηζηήζνπκε ινηπόλ ηνλ Κύξην, πνπ καο 

πέξαζε κέζα από ην πέιαγνο ηεο λεζηείαο θαη καο 
νδήγεζε κε επθξνζύλε ζην ιηκάλη ηεο Αλαζηάζεώο ηνπ. 

Αο ηνλ επραξηζηήζνπκε θαη όζνη δηαλύζακε ηνλ δξόκν 

ηεο λεζηείαο πξόζπκα, κε δένπζα πξναίξεζε θαη αγώλεο 
γηα ηελ αξεηή, θαη όζνη πζηεξήζακε από νιηγσξία θαη 

κηθξνςπρία, επεηδή Απηόο είλαη πνπ ραξίδεη γελλαηόδσξα 
ζηνπο αγσληζηέο ηα ζηεθάληα θαη ηνπο άμηνπο κηζζνύο 

ησλ έξγσλ ηνπο θαη ζηνπο αζζελέζηεξνπο πάιη σο 

ειεήκσλ θαη θηιάλζξσπνο ραξίδεη ηε ζπγγλώκε. Γηαηί 
βέβαηα ππνινγίδεη πην πνιύ ηελ πξναίξεζε ησλ ςπρώλ 

καο παξά ηνπο ζσκαηηθνύο θόπνπο, θαη αλαιόγσο 
αληαπνδίδεη ηα έπαζια θαη ηα ραξίζκαηα ηνπ Πλεύκαηνο: 

Ή αλαδεηθλύνληαο πεξίθεκν θαη έλδνμν ηνλ αγσληζηή ή 
αθήλνληαο ηνλ αθόκε ζηελ αθάλεηα, επεηδή έρεη αλάγθε 

από πην επίπνλε θάζαξζε. 

Σο μσζηήριο ηης Αναζηάζεως 
Αο εμεηάζνπκε όκσο κε πξνζνρή πνην είλαη ην 

κπζηήξην ηεο Αλαζηάζεσο ηνπ Υξηζηνύ θαη Θενύ καο, 
πνπ ζπληειείηαη κπζηηθά ζ’ όζνπο ην πνζνύκε, πώο 

δειαδή ζάπηεηαη ν Υξηζηόο κέζα καο ζαλ ζε κλήκα θαη 

πώο ελώλεηαη κε ηηο ςπρέο καο θαη αλαζηαίλεηαη  
 

 
ζπλαλαζηαίλνληαο καδί ηνπ θη εκάο: 

Ο Υξηζηόο θαη Θεόο καο, αθνύ θξεκάζζεθε ζηνλ 

ζηαπξό, ζηαύξσζε επάλσ ζ’ απηόλ ηελ ακαξηία ηνπ 
θόζκνπ, θη αθνύ γεύζεθε ηνλ ζάλαην, θαηέβεθε ζηα 

θαηώηαηα ηνπ Άδε. πσο ινηπόλ ηόηε αλεβαίλνληαο από 
ηνλ Άδε επέζηξεςε ζην άρξαλην ζώκα ηνπ – από ην 

νπνίν δελ απνρσξίζηεθε θαζόινπ – θη ακέζσο 
αλαζηήζεθε θαη κεηά αλήιζε ζηνπο νπξαλνύο κε δόμα 

πνιιή θαη δύλακε, έηζη αθξηβώο θαη ηώξα, όηαλ εκείο 

εμεξρόκεζα από ηνλ θόζκν θαη εηζεξρόκεζα κε ηελ 
εμνκνίσζε ησλ παζεκάησλ ηνπ Κπξίνπ ζηνλ ηάθν ηεο 

κεηαλνίαο θαη ηεο ηαπεηλώζεσο, απηόο ν ίδηνο θαηεβαίλεη 
από ηνπο νπξαλνύο, εηζέξρεηαη ζην ζώκα καο ζαλ ζε 

ηάθν, ελώλεηαη κε ηηο λεθξσκέλεο πλεπκαηηθά ςπρέο καο 

θαη ηηο αλαζηαίλεη. Έηζη παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα ζ’ 
εθείλνλ πνπ αλαζηήζεθε καδί ηνπ λα βιέπεη ηελ δόμα ηεο 

κπζηηθήο ηνπ αλαζηάζεσο. 
Η Ανάζηαζη είναι δική μας 

Αλάζηαζε ινηπόλ ηνπ Υξηζηνύ είλαη ε δηθή καο 
αλάζηαζε, ησλ θάησ θεηκέλσλ. Γηαηί πσο ζα αλαζηεζεί 

απηόο πνπ πνηέ δελ έπεζε ζε ακαξηία, θαζώο είλαη 

γξακκέλν, νύηε αιινηώζεθε ζην ειάρηζην ε δόμα ηνπ; Ή 
πώο ζα δνμαζζεί εθείλνο πνπ είλαη ππεξδεδνμαζκέλνο 

θαη εμνπζηάδεη ηα ζύκπαληα; 
Η Αλάζηαζε θαη ε δόμα ηνπ Υξηζηνύ, θαζώο είπακε, 

είλαη ε δηθή καο δόμα. Αθ’ όηνπ δειαδή εθείλνο 

νηθεηνπνηήζεθε ηελ αλζξώπηλε θύζε, όζα ελεξγεί ζ’ 
εκάο, ηα επηγξάθεη ζηνλ εαπηό ηνπ. Η αλάζηαζε ινηπόλ 

ηεο ςπρήο είλαη ε έλσζή ηεο κε ηελ δσή. πσο αθξηβώο 
ην λεθξό ζώκα δελ κπνξεί λα δεη, αλ δελ δερζεί κέζα 

ηνπ ηελ δσληαλή ςπρή θαη δελ ζκίμεη άκηθηα κ’ απηήλ, 

έηζη θαη ε ςπρή δελ κπνξεί λα δήζεη κόλε ηεο, αλ δελ 
ελσζεί αξξήησο θη αζπγρύησο κε ηνλ Θεό, πνπ είλαη ε 

όλησο αηώληα δσή.  
Δίλαη δειαδή λεθξή, πξηλ από ηελ ελ γλώζεη θαη 

νξάζεη θαη αηζζήζεη έλσζή ηεο κε ηνλ Υξηζηό, θη αο είλαη 
λνεξή θη αζάλαηε από ηελ θύζε ηεο.(ζπλέρεηα ζει.2) 

Το Δ.Σ. και η Εκκληςιαςτική Επιτροπή τησ 
«Παναγίασ Ιμβριώτιςςασ» εύχεται ςτα μέλη του, 
ςτουσ απανταχού Ιμβρίουσ και φίλουσ του, το 
φωσ τησ Αναςτάςεωσ του Κυρίου μασ να πληροί 
τισ καρδιέσ όλων μασ. 

ΧΡΙΣΟ ΑΝΕΣΗ - ΑΛΗΘΩ ΑΝΕΣΗ Ο ΚΤΡΙΟ  
ΧΡΟΝΙΑ  ΠΟΛΛΑ 

Γηκεληαία ελεκεξσηηθή έθδνζε ‘Παλαγίαο Ικβξηώηηζζαο’ • Αξ. Φύιινπ 28 • Μάξηηνο – Απξίιηνο 2016 
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Γηαηί νύηε γλώζε ρσξίο όξαζε ππάξρεη, νύηε όξαζε 
ρσξίο αίζζεζε. 

Να, ηη ζέισ λα πσ. Έρνπκε ηελ όξαζε, θαη κέζα ζηελ 
όξαζε ηελ γλώζε θαη ηελ αίζζεζε. Απηά ηα ιέσ γηα ηα 

πλεπκαηηθά δεηήκαηα, γηαηί ζηα ζσκαηηθά θαη ρσξίο 
όξαζε ππάξρεη αίζζεζε: Ο ηπθιόο π.ρ. αηζζάλεηαη, όηαλ 

θηππήζεη ην πόδη ηνπ ζηελ πέηξα, ελώ ν λεθξόο όρη. 

Αιιά ζηα πλεπκαηηθά ζέκαηα, αλ ν λνπο δελ έιζεη ζε 
ζεσξία ησλ ππέξ έλλνηαλ, δελ αηζζάλεηαη ηελ κπζηηθή 

ελέξγεηα ηεο ράξηηνο. Δθείλνο ινηπόλ πνπ ηζρπξίδεηαη όηη 
ηελ αηζζάλεηαη, πξνηνύ ζεσξήζεη ηα ππέξ λνπλ θαη 

ιόγνλ θαη έλλνηαλ, κνηάδεη κε ηνλ ηπθιό, πνπ 

θαηαιαβαίλεη κελ ηα θαιά ή ηα θαθά πνπ παζαίλεη, κα 
δελ αληηιακβάλεηαη νύηε θη απηά αθόκε πνπ είλαη 

κπξνζηά ηνπ θαη κπνξεί λα ηνπ πξνμελήζνπλ ηελ δσή 
θαη ηνλ ζάλαην. Γηαηί ηα επεξρόκελα ζ’ απηόλ θαθά ή 

θαιά δελ ηα αηζζάλεηαη θαζόινπ, επεηδή ζηεξείηαη ηεο 
νπηηθήο δπλάκεσο θαη αηζζήζεσο, γη’ απηό, όηαλ ζεθώλεη 

ην ξαβδί γηα λα ακπλζεί, θάπνηε θηππά ηνλ θίιν ηνπ 

αληί γηα ηνλ ερζξό ηνπ, πνπ ζηέθεηαη κπξνζηά ζηα κάηηα 
ηνπ θαη ηνλ πεξηγειά. 

(Από ην βηβιίν  Αγ. πκεώλ ν Νένο Θενιόγνο, 
«Αλαζηαζηλ Υξηζηνύ Θεαζάκελνη») 

http://www.diakonima.gr/ 

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

ΣΑ ΝΔΑ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΑ 
Σν Γ.. πνπ παξάιιεια απνηειεί θαη ηελ Δθθιεζηαζηηθή 

Δπηηξνπή ηνπ Ιεξνύ καο Νανύ ηελ παξειζνύζα 

θαηαλπθηηθή πεξίνδν ηνπ Σξησδίνπ θαη ηεο Μεγάιεο 

αξαθνζηήο  κε ηελ βνήζεηα θαη ζπλδξνκή ησλ παηέξσλ 

ηνπ Ι. Ν. ησλ Δηζνδίσλ ηεο Θενηόθνπ Ακπειαθίσλ 

αιακίλαο, π. Αλαζηαζίνπ  Φειεκέγθα & π. Νείιν Μνπζειή 

πεξηιεπηηθά ζπληέιεζαλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ηα 

παξαθάησ: 

Ακολοσθία Α΄ Υαιρεηιζμών 18/03/2016 
ε θιίκα βαζηάο ζπγθίλεζεο θαη κε ηελ πξέπνπζα 

θαηάλπμε πξαγκαηνπνηήζεθε ε αθνινπζία ησλ Α΄ 

Υαηξεηηζκώλ πξνο ηελ Τπεξαγία Θενηόθν ζηνλ Ι. Ν. ηεο 

Παλαγίαο ηεο Ικβξησηίζζεο ζηε αιακίλα από ηνλ 

 
παλνζηνι. Αξρηκαλδξίηε π. Νείιν Μνπζειή εθεκέξην ηνπ Ι. 

Ν. Δηζνδίσλ Θενηόθνπ Ακπειαθίσλ αιακίλνο. 

Σην επομένη  19η Μαρηίοσ 2016 έγηλε ε παγθνηληά 

(= θνηλή ζπκκεηνρή ζε έξγα αγάπεο θαη θηιαλζξσπίαο) ή 

ην ιεγόκελν κηηδή (όπσο ιέγεηαη ζην ρνηλνύδη ηεο 

Ίκβξνπ) γηα ηνλ θαζαξηζκό ηεο Ικβξηώηηζζαο θαη ησλ πέξημ 

πξναπιίσλ ρώξσλ κε ηελ ζπκκεηνρή πνιιώλ πνπ 

ζπλέδξακαλ από εγγύο θαη καθξάλ, Ικβξίσλ θαη κε, νη 

νπνίνη ζην ηέινο παξαθάζηζαλ ζηελ λεζηήζηκε ηξάπεδα πνπ 

εηνίκαζε ν θνο ηπιηαλόο Λύξνο κε ηνπο βνεζνύο ηνπ. 

Απηό ην βίσκα ηεο πξσηνρξηζηηαληθήο αγάπεο πνπ 

επαλαιακβάλεηαη θαη’έηνο, Μάξηην & Αύγνπζην, πξν ησλ 

ενξηώλ ηνπ λανύ καο είλαη πνιύ ζπγθηλεηηθό θαη απνηειεί 

έλα κηθξό παλεγπξάθη πξν ηεο παλεγύξεσο. Σν Γ.. 

επραξηζηεί όινπο ηνπο ζπκκεηαζρόληεο θαη εύρεηαη ε 

Παλαγία καο λα ραξίδεη ζε όινπο πινύζηα ηελ επινγία Σεο. 

Η Δορηή ηοσ Δσαγγελιζμού ζηην Παναγία 

Ιμβριώηιζζα αλαμίνας 

Με ηελ πξέπνπζα εθθιεζηαζηηθή ιακπξόηεηα θαη κε ηε 

ζπκκεηνρή κεγάινπ πιήζνπο πηζηώλ πνπ είραλ θαηαθιίζεη 
ηόζν κέζα ηνλ Ιεξό Ναό, όζν θαη ηνλ πξναύιην ρώξν, 

παλεγύξηζε ν Ι. Ναόο ηνπ Δπαγγειηζκνύ ηεο Θενηόθνπ 
(Παλαγίαο Ικβξησηίζζεο αιακίλνο)  κε πινύζηεο 

ζξεζθεπηηθέο ενξηαζηηθέο εθδειώζεηο: 
Σελ Πέκπηε 24-03-2016 ηειέζηεθε ν παλεγπξηθόο 

εζπεξηλόο θαη ε αξηνθιαζία παξνπζία θαη ηεο Γεκάξρνπ 

αιακίλαο θπξίαο Ιζηδώξαο Νάλλνπ-Παπαζαλαζίνπ, ηνπ 
Πξνέδξνπ ηνπ Ληκεληθνύ Σακείνπ αιακίλαο θ. Ισάλλε 

Λέλε, θαη άιισλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ, θαζώο θαη πιήζνπο 
πηζηώλ. 

 
Σελ θπξηώλπκν εκέξα ηεο ενξηήο, Παξαζθεπή 25-03-

2016, ηειέζηεθε ε αθνινπζία ηνπ ξζξνπ, ηεο Θείαο 
Λεηηνπξγίαο θαη ηεο Ιεξάο Πεξηθνξάο ηεο εηθόλαο ηεο 

Θενηόθνπ. 
Σν απόγεπκα ηεο ίδηαο εκέξαο ηειέζηεθε ν κεζένξηνο 

εζπεξηλόο θαζώο ε Β΄ηάζε ησλ Υαηξεηηζκώλ ηεο 
Τπεξαγίαο Θενηόθνπ κε ηε ζπκκεηνρή κεγάινπ πιήζνπο 

πηζηώλ. 

Σσλ αθνινπζηώλ πξνεμήξρε ν παλνζηνινγηώηαηνο 
Αξρηκαλδξίηεο π. Νείινο Μνπζειήο, εθεκέξηνο ηνπ Ι. Ν. 

Δηζνδίσλ ηεο Θενηόθνπ Ακπειαθίσλ αιακίλνο. 
ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΗ ΟΡΘΟΓΟΞΙΑ 

Με κεγάιε εθθιεζηαζηηθή ιακπξόηεηα θαη κε ηνλ δένληα 
ζεβαζκό ενξηάζηεθε ε Κπξηαθή ηεο νξζνδνμίαο ζηνλ 

θαηάκεζην από πηζηνύο Ιεξό λαό ηεο Παλαγίαο ηεο 
Ικβξησηίζζεο ζηε αιακίλα.  

Σεο αθνινπζίαο ηνπ ξζξνπ, Θείαο Λεηηνπξγίαο θαη ηεο 

Ληηαλείαο ησλ Ιεξώλ Δηθόλσλ πξνεμήξρε ν παλ/ηαηνο 
Αξρηκαλδξίηεο π. Νείινο Μνπζειήο, εθεκέξηνο ηνπ Ι. Ν. 

ησλ Δηζνδίσλ ηεο Θενηόθνπ ησλ Ακπειαθίσλ αιακίλαο. Η 
ηάμε πνπ επηθξαηνύζε ζηνλ λαό ήηαλ ππνδεηγκαηηθή παξά 

ην κεγάιν πιήζνο ησλ πηζηώλ πνπ είραλ πξνζέιζεη γηα λα 
κεηαιάβνπλ ησλ αρξάλησλ κπζηεξίσλ θαη λα 

πξνζεπρεζνύλ. 

 
 
 

Γ΄ ΣΑΙ ΥΑΙΡΔΣΙΜΩΝ 

ΑΡΥΙΔΡΑΣΙΚΗ ΑΚΟΛΟΤΘΙΑ 
 Σελ 1 Απξηιίνπ 2014 κε ηε δένπζα εθθιεζηαζηηθή ηάμε 

ζηνλ θαηάκεζην λαό ηεο Παλαγίαο ηεο Ικβξησηίζζεο ζηε 
αιακίλα ηειέζηεθε ε αθνινπζία ηεο Γ΄ ηάζεσο ησλ 

Υαηξεηηζκώλ ηεο Τπεξαγίαο Θενηόθνπ όπνπ πξνεμήξρε ν 
ηόζν ζεβαζηόο όζν θαη αγαπεηόο  
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εβαζκηώηαηνο Μεηξνπνιίηεο ΑΓΡΙΑΝΟΤΠΟΛΔΩ θ. 

ΑΜΦΙΛΟΥΙΟ, Γηεπζπληήο ηνπ ελ Αζήλαηο Παηξηαξρηθνύ 
Γξαθείνπ, πιαηζηνύκελνο από ηνλ Παλνζηνινγηώηαην 

Αξρηκαλδξίηε π. Νείιν Μνπζειή εθεκέξην ηνπ Ι. Ν. 

Δηζνδίσλ ηεο Θενηόθνπ Ακπειαθίσλ αιακίλνο, θαζώο θαη 
από ηνλ Ιεξνδηάθνλν π. Καηζάξην. 

Ο εβαζκηώηαηνο ζην θήξπγκα ηνπ αλάιπζε κε 
γιαθπξό ηξόπν όηη πξέπεη λα απνδεζκεπηνύκε από ηα 

ζεκεξηλά θζαξηά γήηλα πξάγκαηα θαη όηη πξέπεη λα 
κεξηκλήζνπκε γηα ηα επνπξάληα δει. απηά ηηο αησλίνπ δσήο. 

Οκίιεζε δε γηα ηελ Τπεξαγία Θενηόθν, όηη ελώ εηο όινπο 
ηνπο Αγίνπο πξνζεπρόκεζα εκείο νη άλζξσπνη γηα λα 

κεζηηεύζνπλ πξνο ηνλ Σξηαδηθό Θεόλ, ελώ ζηελ Τπεξαγία 

Θενηόθν παξαθαινύκε απεπζείαο πξνο ην πξόζσπν ηεο γηα 
ηελ σηεξία καο θαη ην κέγα έιενο ηεο. Σέινο αλαθέξζεθε 

θαη ζην ζέκα ηεο λεζηείαο ηεο Μεγάιεο Σεζζαξαθνζηήο θαη 
εμήγεζε γηα πνην ιόγν ηελ αθνινπζνύκε. 

Γ΄ΣΑΙ ΥΑΙΡΔΣΙΜΩΝ 
΄ απηνύο είρακε ηελ ραξά λα θηινμελήζνπκε Ικβξίνπο 

πξνζθπλεηέο από ηελ εθδξνκή πνπ δηνξγάλσζε ε Δπηηξνπή 

θπξηώλ  ηνπ πιιόγνπ Ικβξίσλ  Ν. κύξλεο. 

    
Μεηά ην πέξαο ηεο αθνινπζίαο  θαη αθνύ πήξαλ νη 
πξνζθπλεηέο ην θέξαζκα ηνπο, αθνινύζεζε από ηελ  

ηζηνξηθό Μαξγαξίηα Γεκεηξηάδνπ ε παξνπζίαζε ζε 
επαλάιεςε θαη πην ζπληεηκεκέλα γηα ην αζθπθηηθό ηνπ 

ρξόλνπ, ην ηζηνξηθό ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ Ικβξίσλ ζηε 
αιακίλα θαη ε αλέγεξζε ηνπ Ιεξνύ Νανύ Παλαγίαο 

Ικβξηώηηζζαο. Σελ παξνπζηάζηξηα θαηαρεηξνθξόηεζαλ θαη 
επραξίζηεζαλ ηα κέιε ηνπ Γ.. δηά ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

θαζώο θαη όζνη παξεπξέζεζαλ ζηελ ελ ιόγσ εθδήισζε. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ – ΠΡΟΚΛΗΗ 
Σν Γ.. ‘Παλαγίαο Ικβξηώηηζζαο’ δηνξγαλώλεη θαη 

πξνζθαιεί ηα κέιε θαη θίινπο ηνπ ηελ 22/05/2016 θαη 

ώξα 13
ε
 κ.κ. ζηνλ πξναύιην ρώξν ηνπ Ιεξνύ Νανύ γηα 

ην θαζηεξσκέλν εηήζην γεύκα πξνο ελίζρπζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ καο. Η ηηκή ηνπ γεύκαηνο είλαη ζηα 

13,00€ θαη πεξηιακβάλεη πηάην κε νξεθηηθά, θαζώο θαη 

θύξην πηάην. Δπίζεο, πεξηιακβάλεη θαη από έλα πνηό 

(κπύξα, αλαςπθηηθό ή κηθξό λεξό). Η παξνπζία ζαο ζα 

καο ηηκήζεη ηδηαίηεξα.           Δθ ηνπ Γ.. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
Βαπηίζεις 

ηηο 6 Μαξηίνπ 2016 ν Υξήζηνο Κνπξηδάθεο θαη ε 

Δπθξνζύλε Καπάδαε (θόξε ηεο Γέζπνηλαο Ρνδηά από ην 
ρνηλνύδη) βάπηηζαλ ζηνλ Ιεξό Ναό Κνηκήζεσο Θενηόθνπ 

Γηθεγνξηθώλ Γιπθάδαο, ην 3ν ηνπο παηδί, θνξίηζη θαη ην 

νλόκαζαλ Αλαζηαζία. Δπρόκαζηε λα ηνπο δήζεη θαη λα 
ηηκήζεη ην όλνκα ηεο.  

Θάναηοι 
Απεβίσζε ζηελ Αζήλα ζηηο 13/03/2016 ε Γήκεηξα 

ηξνγγπινύ από ην ρνηλνύδη ηεο Ίκβξνπ ζε ειηθία 81 

εηώλ. Δπρόκαζηε λα έρεη θαιή αλάπαπζε θαη 
ζπιιππνύκαζηε ηνπο ζπγγελείο ηεο.                                                                            

ημείωζη: Παξαθαινύληαη όζνη έρνπλ Κνηλσληθά θαη 
επηζπκνύλ ηελ δεκνζίεπζε ηνπο λα επηθνηλσλνύλ ζην ηει. 

697 283 99 49 (θ. Υξήζην Ρνδηά) γηα ηελ θαηαρώξεζε 
ηνπο. 

-------------------------------------------------------------------------- 
Γιδακηικός διάλογος ζηο ηρένο  

(Γέρονηας Κλεόπας Ηλίε) 
Κάπνηε ν π. Κιεόπαο, όηαλ αθόκε ήηαλ απιόο κνλαρόο, 
πήγε κε ην ηξέλν από ην Παζθάλη πξνο ην Μπαθάνπ. ην 
βαγόλη ήηαλ κόλνο. ηελ επόκελε ζηάζε αλέβεθε κηα 
νκάδα αμησκαηηθώλ ηνπ ζηξαηνύ. Γηεγείηαη ν γέξνληαο: 
Δγώ έβιεπα ηελ πξνζεπρή κνπ. 
Έλαο από απηνύο έιεγε εηξσληθά πσο ζα πάεη θαιά ην 
ηξέλν… 
Δγώ δελ είπα ηίπνηε. Κνίηαδα ην Κύξηε ειέεζόλ κε. 
Έλαο άιινο είπε: 
– Καιύηεξα λα καο πεί ην παξακύζη ηνπ γηα ηνλ Θεό, όηη 
έλαο γέξνο δεκηνύξγεζε ηνλ νπξαλό θαη ηε γε, ηα αζηέξηα 
θαη όιν ην ζύκπαλ… 
Δγώ δελ είπα ηίπνηα θαη ζπλέρηζα ηελ πξνζεπρή κνπ. 
Σειηθά έλαο από απηνύο έξρεηαη κπξνζηά κνπ θαη κνπ ιέεη: 
– Πάηεξ, κε ζπγρσξείηε, από πνύ είζηε; 
– Από ηε κνλή πράζηξηα, ηνπ είπα. 
– Ση είζηε, ηεξέαο, θαζεγεηήο, εγνύκελνο; 
– Όρη, είκαη έλαο απιόο κνλαρόο. 
– Γελ ζέιεηε λα καο πείηε κεξηθά πξάγκαηα γηα ηνλ Θεό, 
γηαηί εκείο ζην ζρνιείν κάζακε εληειώο δηαθνξεηηθά 
πξάγκαηα. 
– Κνηηάμηε, αλ ζα αξρίζσ λα ζαο πσ ηελ ηζηνξία κε ηνλ 
Θεό ζα ρξεηαζηεί πνιύο ρξόλνο, δηόηη είλαη κεγάιε. 
Άξρηζαλ απηνί λα γεινύλ θαη λα ιέλε: 
– Πείηε καο, πάηεξ, πείηε καο! 
Έλαο από απηνύο είπε: 
– Γελ είλαη άξαγε παξάινγν λα πηζηεύεηο ζε θάηη πνπ δελ 
βιέπεηο; Πώο λα πηζηέςσ εγώ ζηνλ Θεό, αθνύ δελ ηνλ 
βιέπσ; 
– Πξηλ ζαο απαληήζσ, ζα ζαο δεηήζσ ηνλ ιόγν ηεο ηηκήο 
ζαο, όηη νηηδήπνηε θαη λα ζαο πσ, δελ ζα ζηελνρσξεζείηε. 
– Δληάμεη, πάηεξ, θαλέλα πξόβιεκα. 
– Λνηπόλ, αξρίδσ ιέγνληαο όηη όινη πνπ βξίζθεζηε εδώ, ζε 
απηό ην βαγόλη, είζηε ηξεινί! 
– Υα, ρα, ρα, άξρηζαλ απηνί λα γεινύλ. Αθνύζηε ηη ιέεη ν 
παπάο, καο έθαλε ηώξα θαη ηξεινύο! 
– Ναη, θαη ζα ζαο ην απνδείμσ. Πξώηα όκσο λα ζαο πσ ηη 
γξάθεη ην Φαιηήξη: «Δίπελ άθξσλ ελ θαξδία απηνύ νπθ έζηη 
Θεόο» (Φαι. 13:1). Δζείο ιέηε όηη είλαη ηξειόο εθείλνο πνπ 
πηζηεύεη ζε θάηη πνπ δελ βιέπεη. αο εξσηώ όκσο εγώ, ηνλ 
λνπ ζαο ηνλ είδαηε πνηέ; Γελ ηνλ είδαηε. Δπνκέλσο δελ 
πηζηεύνπκε ζηνλ λνπ αθνύ δελ ηνλ είδακε. Ση ρξώκα έρεη; 
Tη κνξθή; Tη κέγεζνο; Kαη όκσο όινη πηζηεύνπκε όηη 
ππάξρεη! 
Ή λα ζαο ξσηήζσ θάηη άιιν. Σελ δσή ηελ είδαηε πνηέ; Πνύ 
είλαη ε δσή ζηνλ άλζξσπν; Πώο ηελ αλαγλσξίδνπκε; Σελ 
αλαγλσξίδνπκε από ηηο εθδειώζεηο ηεο. 
Έηζη είλαη θαη κε ηνλ Θεό, πηζηεύνπκε όηη ππάξρεη από ηηο 
εθδειώζεηο ηνπ. 
Καη κεηά άξρηζα λα ηνπο ιέσ γηα όιεο ηηο εθδειώζεηο ηεο 
ςπρήο. 
– Δζείο έρεηε θαληαζία; 
– Ναη. 
– Σελ είδαηε πνηέ; Όρη! 
– Έρεηε νξγή; Σελ είδαηε πνηέ; Έρεηε όξεμε; Καη άιιεο 
δπλάκεηο, όπσο ζέιεζε, ζιίςε, ραξά; 
Μαο ιέεη ε Αγία Γξαθή όηη ν άλζξσπνο είλαη εηθόλα ηνπ 
Θενύ. Αλαθέξεηαη όκσο όρη ζηελ εμσηεξηθή καο κνξθή 
αιιά ζηελ εζσηεξηθή, ηελ ςπρηθή καο κνξθή. Καη όιεο νη  
πλέρεηα ζηε 4

ε
 ζει. 
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Σο Γ.. Παναγίας  Ιμβριώηιζζας  εσταριζηεί  εκ 

βαθέων ηοσς παρακάηω δωρηηές: 
Υπέξ ηνπ Γεξνθνκείνπ 

Φίιηνο Γεκήηξηνο (Απζηξαιία)                150.00€ 
Κνπθάο Ισάλλεο               100.00€ 
Γηαπηζέ Αηθαηεξίλε (Ν. Αθξηθή-εκεξνιόγηα)        330.00€ 
Δπηηξνπή θπξηώλ πιιόγνπ Ν. κύξλεο             150.00€ 
Διεπζέξηνο & Γέζπνηλα Καπάδαε  
(εηο κλήκε γνλέσλ & αδειθώλ)              100.00€ 
Φαλαξηώηεο Γεώξγηνο            50.00€ 

Υπέξ εληζρύζεωο ηνπ Ν.Ι. Παικνύ 
Καπκέλνο Αζαλάζηνο     20.00€ 
Μπνπηάιαο Απόζηνινο     20,00€    
Κνπδλόο Ισάλλεο ηνπ Παλαγηώηε   20,00€ 
Αζαλάθεο Νηθόιανο     20,00€  
Γηαπηζέ Αηθαηεξίλε (Ν. Αθξηθή)    50.00€ 
Αλώλπκε      20,00€ 
Σξηαληαθύιινπ Μεξόπε     20,00€ 
Κνςηλνύ Άλλα      20,00€ 
Θενδσξίδνπ Γέζπνηλα     20,00€  

Υπέξ ηνπ Ι. Νανύ 
Ισζεθίλα & Δπάγγεινο Οηθνλόκνπ (γηα θεξηά)     100.00€ 
Αλώλεκε (γηα ιάδη θαλδειηώλ)    50.00€ 
Θενράξε Δπζηξαηία(εηο κλήκε Ναζαλαήι ηεξ.)    100.00€ 
Αζαλάθεο Αληώληνο      20,00€ 
Αλώλπκε      30.00€ 
Αζαλάθε Αηθαηεξίλε (γηα ινπινύδηα επηηαθίνπ)     20,00€   

Βνπιγαξίδνπ Αλαζηαζία(ινπινύδηα επηηαθίνπ)   200,00€   

Συνζχεια από την 3η σελίδα.                                             
Γιδακηικός διάλογος ζηο ηρένο.  

δπλάκεηο ηεο ςπρήο ππάξρνπλ παξ’ όιν πνπ δελ ηηο βιέπεη 
θαλείο. 
Η ύπαξμε ηεο ςπρήο αλαγλσξίδεηαη από όια ηα ξεύκαηα 
ηεο αξραίαο θηινζνθίαο. Σελ ςπρή όκσο ηελ είδαηε πνηέ; 
Με ηηο εθδειώζεηο ηεο θαη κε ηηο δπλάκεηο ηεο ε ςπρή 
αλαγλσξίδεηαη πνιύ εύθνια. Δπνκέλσο πξέπεη λα 
αιιάμνπκε απηή ηελ λννηξνπία, όηη δελ ππάξρνπλ 
πξάγκαηα εθηόο από απηά πνπ βιέπνπκε. 
Πνιινί άξρηζαλ λα ζπκθσλνύλ, άιινη είπαλ ζα ην 
ζθεθζνύλ κε πξνζνρή θαη άιινη έκεηλαλ κε ακθηβνιίεο. 
Μεηά ιέεη έλαο γηαηξόο. 
– Πάηεξ, ηη καο ιεο ηώξα! Δγώ είκαη γηαηξόο. Κάλσ 
εγρεηξήζεηο, πεγαίλσ κε ηα εξγαιεία κνπ ζε όιν ην ζώκα, 
θόβσ εδώ θαη 30 ρξόληα θαη δελ βξήθα κέρξη ηώξα ηελ 
ςπρή ηνπ αλζξώπνπ· πώο λα πηζηέςσ; 
– Καιά, ηελ ςπρή δελ ηελ βξήθεο. Σνλ πόλν όκσο ηνλ 
βξήθεο; Τπάξρεη πόλνο; 
– Τπάξρεη, πάηεξ! 
– Γείμε κνπ ηνλ πόλν! 
– Μα ν πόλνο δελ θαίλεηαη. 
– Καη ηόηε πώο ζέιεηο λα δεηο ηελ ςπρή, ε νπνία είλαη 
πλεύκα, αθνύ δελ κπνξείο λα δεηο νύηε ηνλ πόλν, πνπ 
ζπλδέεηαη κε ηηο ζσκαηηθέο καο δπλάκεηο; 
– Υα, ρα, γέιαζαλ νη άιινη, ζνπ ηελ έθεξε, έπεζεο ζηελ 
παγίδα ζνπ. Πνιύ έμππλνο είλαη ν παπάο απηόο, έρεη 
απάληεζε γηα όια. 
Μεηά αξρίδεη έλαο άιινο:                                                      
– Πάηεξ, μέξνπκε όηη ε Δθθιεζία έρεη έξζεη ζε ξήμε κε ηελ 

επηζηήκε. Να, ηώξα ν άλζξσπνο πήγε ζην θεγγάξη, ζα 
πάεη θαη ζηνλ Άξε. Η πξόνδνο ηεο επηζηήκεο μεπεξλά ηηο 
δηδαζθαιίεο ηεο ζξεζθείαο. 
– Πνύ πήγε; ην θεγγάξη; Καη ινηπόλ, δελ θάλαηε 
ΣIΠΟΣΔ!… 
Ξέξεηε ηη έθαλε ηώξα ε επηζηήκε; Όπσο κία κέιηζζα πνπ 
κόιηο ηώξα βγήθε ιίγν από ηελ θπςέιε θαη έρεη ηελ 
εληύπσζε όηη γλσξίδεη όινλ ηνλ θόζκν! Απηό έθαλε θαη ν 
άλζξσπνο κέρξη ηώξα. Βγήθε ιίγν ζην δηάζηεκα θαη ηνπ 
θάλεθε όηη πήγε ζε όιν ην ζύκπαλ. 
Σν ζύκπαλ νκνινγεί ηελ ύπαξμε θαη ηε δύλακε ηνπ Θενύ 
πνπ κε ηελ πξόλνηά Σνπ θαη ηηο ελέξγεηέο Σνπ ζηεξίδεη όια 
πνπ ππάξρνπλ ζηνλ θόζκν απηό. Η δύλακε ηνπ Θενύ 
θαίλεηαη από ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν δεκηνύξγεζε ην 
ζύκπαλ. Δζείο μέξεηε όινη γηα ηελ ύπαξμε ηεο κεγάιεο 
Άξθηνπ, ηεο κηθξήο Άξθηνπ θαη ηνπ πνιηθνύ αζηέξα. Η 
επηζηήκε ιέεη όηη ε απόζηαζε ηεο κεγάιεο Άξθηνπ από ην 
πξώην αζηέξη ηεο έσο ην ηειεπηαίν είλαη 1.300 έηε θσηόο. 
Φαληαζηείηε ινηπόλ ηη κεγάιε είλαη ε απόζηαζε απηή… Σν 
αζηέξη πνπ βξίζθεηαη πην θνληά ζην ειηαθό καο ζύζηεκα 
είλαη ην Άιθα Κεληαύξνπ. Μέρξη εθεί ε απόζηαζε είλαη έλα 
εθαηνκκύξην έηε θσηόο. Φαληαζηείηε. 
Καη ηώξα λα επηζηξέςνπκε ζηνλ άλζξσπν πνπ πήγε ζην 
θεγγάξη. Γελ κνηάδεη απηόο κε ηε κέιηζζα γηα ηελ νπνία ζαο 
αλέθεξα!… 
Ο Θεόο, ινηπόλ, είλαη ν κόλνο πνπ καο ραξίδεη ηε δσή. Γελ 
κπνξνύκε εκείο λα θάλνπκε ηε δσή από λεθξή ύιε…. 
– Πάηεξ, λα καο πείηε, ηη ζπνπδέο έρεηε, ηη είζηε; 
– Δίκαη απιόο κνλαρόο, ηζνκπάλνο ζηα πξόβαηα ηνπ 
Μνλαζηεξηνύ κνπ. 
Σνπο είπα ηόηε πνιιά πξάγκαηα πνπ είρα δηαβάζεη ζηα 
έξγα ησλ αγίσλ Παηέξσλ. 
Γπζηπρώο ην ηξέλν έθηαζε ηειηθά ζηνλ πξννξηζκό ηνπ θαη 
εκείο ρσξίζακε, όκσο κε ηελ αίζζεζε όηη είκαζηε ηώξα  
πνιύ θαινί θίινη. (Από ηο περιοδικό «Όζιος Φιλόθεος ηης 
Πάροσ» η. 17, εκδ. Ορθ. Κσψέλης, ζελ. 27) 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Νένο Ικβξηαθόο Παικόο 
Γηκεληαία Δλεκεξσηηθή Δθδνζε 

Ι.Ν. Παλαγίαο Ικβξηώηηζζαο 
Οδόο Ρόδνπ, Νηνξόην 

                      Ακπειάθηα αιακίλαο, Σ.Κ. 18902 
Τει.-Fax:210-4654910 

E-mail : info@panagia-imvriotissa.gr 
URL: www.panagia-imvriotissa.gr 

Υπεύζ. Έθδνζεο: Υξήζηνο Ρνδηάο 
Επηκέιεηα έθδνζεο :Δπζύκηνο Ρνδηάο 

Κόζηνο θύιινπ : 1,20 € 
Kαη’νίθνλ απνζηνιή : Πξναηξεηηθή εηζθνξά 

Αξ. Λνγαξηαζκ. ΕΤΕ : 18548010083 
IBAN : GR 0601101850000018548010083 
Κωδηθόο SWIFT Τξαπέδεο : ETHNGRAA 

 
Διοικητικό συμβούλιο 

ΠΡΟΕΔΡΟ: Ρνδηάο Υξήζηνο ηνπ Μηιηηάδνπ 
ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ: Αλζνύια Λακπξηαλνύ πδ. Ισάλλνπ 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ: Λπξνο ηειηνο Σνπ Ισαλλνπ 
ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.: Κσλ/λνο Υαληαδάθεο ηνπ Δπαγ. 

ΣΑΜΙΑ: Καπάδαεο Διεπζέξηνο ηνπ Κσλ/λνπ 
ΑΝΑΠ. ΤΑΜΙΑΣ: Λελίηζεο Βαζίιεηνο ηνπ Κσλ/λνπ 

ΜΕΛΟ: Καξαπαζηάο Υξήζηνο ηνπ Αλδξέα 
ΜΕΛΟ: Λακπξηαλόο Ισάλλεο ηνπ Παξαζθεπά 

ΜΕΛΟ: Μαιαζνύλεο Γεκήηξηνο ηνπ Γεσξγίνπ 


