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ΘΤΡΗΑΘΖ ΣΖ ΠΔΛΣΖΘΟΣΖ 

Οι ενέπγειερ ηος αγίος Πνεύμαηορ 
ηνπ καθαξηζηνχ † π. Απγνπζηίλνπ Θαληηψηνπ 

 
 «…Θαι διηπόποςν, άλλορ ππορ άλλον λέγονηερ· Σι 

αν θέλοι ηούηο είναι;» 
(Ππάξ. 2,12) 

ΡΗ ΔΗΛΑΗ, αγαπεηνί κνπ Σξηζηηαλνί, εθείλν πνπ ειθύεη 

ζήκεξα ην ελδηαθέξνλ ηνπ θόζκνπ; Δίλαη ε χιε, ην 
ρξήκα· είλαη ηα ηξηάθνληα αξγύξηα ηνπ Ηνύδα, ν 

κακσλάο. Πήκεξα ν θησρφο έλα φλεηξν έρεη, λα γίλεη 
πινύζηνο· θαη ν πινύζηνο, λα γίλεη πινπζηώηεξνο. 

Δάλ ινηπφλ κέζα ζ᾿ έλα ηέηνην θόζκν παξνπζηαζζεί 
θάπνηνο θαη πεη, άλζξσπνη, πέξα απφ ηα πιηθά πξάγκαηα, 

ππάξρεη θάηη αλώηεξν θαη πςειόηεξν, θάηη αόξαην θαη 

πλεπκαηηθό· ππάξρεη Ξλεχκα άγηνλ! Δάλ θάπνηνο κηιήζεη 
κ᾿ απηή ηε γιψζζα, ζα ηνλ εηξσλεπζνχλ θαη ζα πνπλ· Ρη 

ζέιεη λα πεη απηόο; Ρη είλαη απηφ ην Ξλεχκα ην άγην; Δγψ 
δε βιέπσ Ξλεχκα άγην. Δγψ πηζηεύσ φ,ηη βιέπσ… 

Αιι᾿ απηφ δελ είλαη νξζό. Γηόηη θαη ζ᾿ απηφλ αθόκε 

ηνλ πιηθφ θόζκν ππάξρνπλ πξάγκαηα πνπ ν άλζξσπνο 
δελ ηα βιέπεη θαη φκσο ηα παξαδέρεηαη. Ξαξαδείγκαηνο 

ράξηλ, πνηνο βιέπεη ηνλ αέξα; Θαηαιαβαίλνπκε φηη 
ππάξρεη αέξαο, γηαηί βιέπνπκε ζηα δέληξα ηα θύιια λα 

ζείσληαη. Βιέπνπκε φηη ν αέξαο, φηαλ δπλακώζεη, ζπάεη 
ηα θιαδηά. Ν αέξαο κπνξεί αθόκε λα μεξξηδώζεη δέληξα, 

λα πςώζεη ηεξάζηηα θύκαηα θαη λα πλίμεη θαξάβηα, λα 

παξαζύξεη αλζξώπνπο, λα θαηαζηξέςεη ζπίηηα. Απφ ηα 
απνηειέζκαηα ινηπφλ θαη ηηο ελέξγεηεο ηνπ αέξνο, 

παξαδερόκεζα φηη ππάξρεη αέξαο. Ξνηνο απφ καο είδε ην 
καγλεηηζκό; Αθνχκε ή δηαβάδνπκε γηα καγλεηηζκό· αιιά 

ηελ νπζία ηνπ δελ ηε βιέπνπκε. Όηαλ φκσο πιεζηάζεηο  

 

θνληα ζην καγλήηε κηα βειόλα, ζα δεηο ακέζσο φηη ηελ 

ηξαβάεη θνληά ηνπ. Ξνηνο απφ καο είδε ή πνηνο απφ ηνπο 
θπζηθνχο κπνξεί λα καο πεη, ηη είλαη ειεθηξηζκόο; Θαλείο 

δελ είδε ηνλ ειεθηξηζκό· βιέπεη φκσο ην θσο πνπ 
παξάγεη, ηηο κεραλέο πνπ θηλεί· θη άκα αγγίμεηο ην 

ειεθηξηθφ ζύξκα, ηηλάδεζαη. 

Γελ ηα βιέπνπκε απηά, αιιά παξαδερόκεζα φηη 
ππάξρνπλ. Ινηπόλ, άπηζηνη, φπσο εζείο πηζηεύεηε φηη 

ππάξρεη αέξαο, καγλεηηζκόο, ειεθηξηζκόο, έηζη θη εκείο 
πηζηεύνπκε φηη ππάξρεη Ξλεχκα άγην, έλα ζείν πξόζσπν 

πνπ δελ ην βιέπνπκε, αιιά ηνπ νπνίνπ πξνζώπνπ 

βιέπνπκε ηηο ελέξγεηεο. 
Θαη δηαπηζηώλνπκε, φηη ην άγην Ξλεχκα έρεη 

πεξηζζόηεξεο ελέξγεηεο απφ ν,ηηδήπνηε άιιν. Ρέηνηεο 
ελέξγεηεο ηνπ αγίνπ Ξλεύκαηνο βιέπνπκε ζήκεξα, ηελ 

εκέξα απηή ηε κεγάιε θαη επίζεκν ηεο Ξεληεθνζηήο. 
* * * 

Ξνηεο είλαη νη ελέξγεηεο ηνπ αγίνπ Ξλεύκαηνο; Ρηο 

αθνύζακε, αγαπεηνί κνπ. 
• Ξξώηε ελέξγεηα. Δίλαη γλσζην φηη, γηα λα κάζεη 

θαλείο κηα γιψζζα ρξεηάδνληαη πνιιά. Όζνη είλαη γνλείο, 
γλσξίδνπλ ηη έμνδα ρξεηάδνληαη θαη πόζν θνπηάδνπλ ηα 

παηδηά ηνπο ζε θξνληηζηήξηα θαη ζρνιέο γηα λα κάζνπλ 

κηα γιψζζα. Κα εδψ ζήκεξα βιέπνπκε ηνπο καζεηάο 
ηνπ Σξηζηνχ, πνπ μέξαλε κόλν ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα, 

μαθληθά λα κηινχλ φρη κηα θαη δπν γιψζζεο, αιιά φιεο 
ηηο γιψζζεο ηνπ θόζκνπ, θαη λα κπνξνχλ λα 

ζπλελλννχληαη άξηζηα κε φινπο ηνπο αλζξώπνπο ηνπο 
μέλνπο πνπ ήηαλ ζηα Ηεξνζόιπκα. Γη᾿ απηφ φινη 

απνξνχζαλ θαη ιέγαλε· «Ρη αλ ζέινη ηνχην είλαη;» 

(Ξξάμ. 2,12). Ρη πξάγκα είλαη ηνχην; Γελ ππάξρεη άιιε 
απάληεζε· απηή ε έθηαθηνο γισζζνκάζεηα δελ ήην 

απνηέιεζκα θνηηήζεσο ζε ζρνιέο, ήην ελέξγεηα ηνπ 
αγίνπ Ξλεύκαηνο. 

• Δθηφο απφ ηελ έθηαθην γισζζνκάζεηα, βιέπνπκε 

θαη θάηη άιιν. Νη απόζηνινη, νη αγξάκκαηνη, δηδάζθνπλ 
κεγάια θαη πςειά δηδάγκαηα. Αλ νη θηιόζνθνη ηνπ 

αξραίνπ θόζκνπ αθνύγαλε ηνλ απόζηνιν Ξέηξν λα 
δηδάζθεη ζε ηέηνην χςνο, ζα έιεγαλ· Κα πνπ ηα έκαζαλ 

απηνί απηά; ζε πνηα ζρνιὴ θνίηεζαλ. Απηνί δηδάζθνπλ 

πξάγκαηα πνπ εκείο δελ κπνξέζακε λα ζπιιάβνπκε θαη 
λα θαηαλνήζνπκε. 

• Θαη κόλν γισζζνκάζεηα θαη πςειά λνήκαηα; 
Θπκεζείηε ηε λύρηα ηεο Κεγάιεο Ξέκπηεο. Ν Σξηζηφο 

έκεηλε κόλνο. Νη καζεηαί ηνπ δηαζθνξπίζζεθαλ. Θη απηφο 

Γηκεληαία ελεκερωηηθή έθδοζε ‘Παλαγίας Ικβρηώηηζζας’ • Αρ. Φύιιοσ 29 • Μάηος – Ιούληος 2016 



2 
 

αθόκε ν Ξέηξνο, πνπ έιεγε εγψ νπδέπνηε ζα ζ᾿ 
εγθαηαιείςσ (πξβι. Καηζ. 26,33), ηνλ αξλήζεθε θαη 

κπξνζηά ζε κηα ππεξέηξηα είπε «Νπθ νίδα ηνλ 
άλζξσπνλ», δελ ηνλ γλσξίδσ (Καηζ. 26, 72,74). Θαη 

ηώξα βιέπεηο ηνλ Ξέηξν, φρη κπξνζηά ζε κηα ππεξέηξηα, 
αιιά κπξνζηά ζε ρηιηάδεο θόζκν, κε παξξεζία θαη 

ζάξξνο, λα ιέεη θαη᾿επαλάιεςηλ ζ᾿απηνύο· Πεηο 

εθνλεύζαηε ηνλ Σξηζηό, ζεηο είζζε νη θνλείο ηνπ δηθαίνπ 
εθείλνπ! (πξβι. Ξξάμ. 2,23· 3,15· 4,10· 5,30). Ξσο 

εμεγείηαη απηή ε κεγάιε κεηαβνιή; 
• Αιιά θαη θάηη αθόκε έρνπκε λα ζαπκάζνπκε 

ζήκεξα. Δλψ ν Πσθξάηεο θαη νη άιινη θηιόζνθνη ζ᾿ φιε 

ηε δσή ηνπο δελ κπόξεζαλ λ᾿ αιιάμνπλ κηα ληνπδίλα 
αλζξώπσλ, βιέπεηο ηνλ απόζηνιν Ξέηξν λ᾿ αλνίγεη ην 

ζηόκα ηνπ θαη λα ιέεη ιόγηα απιά, λ᾿ απιώλεη έηζη ηα 
απνζηνιηθά δίρηπα, θαη λα πηάλσληαη φρη έλα αιιά 

πιήζνο ςάξηα. Θαη φρη ςάξηα πνπ πηάλνληαη εχθνια, αιιά 
ςάξηα δύζθνια, φπσο ήηαλε ν Ηζξαειηθφο ιαόο. Απηνί 

πνπ ήηαλ δπζκελψο δηαηεζεηκέλνη απέλαληη ηνπ Σξηζηνχ, 

απηνί πνπ ηε Κεγάιε Ξαξαζθεπή θσλάδαλε 
«Πηαύξσζνλ ζηαύξσζνλ απηόλ» (Ινπθ. 23,21), ηώξα 

ηνπο βιέπεηο λα θιαίλε, λ᾿ αλαζηελάδνπλ θαη λα δεηνχλ 
ζσηεξία θαη επηζηξνθή ζην Σξηζηό. Θαη ζαλ ζήκεξα, δηα 

ησλ ξεκάησλ ηνπ απνζηόινπ Ξέηξνπ, πίζηεςαλ ηξεηο 

ρηιηάδεο άλζξσπνη! Απηή ε κπζηεξηώδεο έιμηο, πνπ 
εμήζθεζε πάλσ ζηηο ςπρέο ν απόζηνινο Ξέηξνο ν 

αγξάκκαηνο, πσο άιισο εμεγείηαη παξά σο ελέξγεηα ηνπ 
ανξάηνπ αγίνπ Ξλεύκαηνο; Σσξίο Ξλεχκα άγην δελ ζα 

ππήξρε Δθθιεζία. Ρν Ξλεχκα ην άγην γέλλεζε ηελ 
Δθθιεζία. 

Ρν Ξλεχκα ην άγην είλαη ην ηξίην πξόζσπν ηεο αγίαο 

Ρξηάδνο. Ρν πηζηεύνπκε, δηόηη ην νκνινγνχλ νη 
πξνθήηαη, ην θεξύηηεη ε αγία Γξαθή, βιέπνπκε ηα 

κεγάια ζαύκαηά ηνπ. Ρν πηζηεύνπκε, δηόηη θάζε 
κπζηήξην ηεο Δθθιεζίαο είλαη ελέξγεηα ηνπ αγίνπ 

Ξλεύκαηνο. Γελ ππάξρεη κπζηήξην ρσξίο άγην Ξλεχκα. 

Θαη γάκνο θαη βάπηηζηο θαη ζεία θνηλσλία θαη 
εμνκνιόγεζηο θαη ρεηξνηνλία θαη φ,ηη ππάξρεη κέζα ζηελ 

Δθθιεζία, είλαη ελέξγεηα ηνπ αγίνπ Ξλεύκαηνο. 
* * * 

Κα ζα πεη θάπνηνο· 

—Θαιά ζηελ παιαηά επνρή· αιιά θαη ηώξα, πνπ νη 
άλζξσπνη πξνώδεπζαλ, έρνπκε αλάγθε απφ Ξλεχκα 

άγην; 
Ρη είλ᾿ απηφ πνπ ιεο; Λαη· θαη ζήκεξα, θαη αχξην, θαη 

πάληνηε κέρξη ζπληειείαο ησλ αηώλσλ ζα έρεη ε 
αλζξσπόηεο ηελ αλάγθε ηνπ αγίνπ Ξλεύκαηνο. Απηφο 

πνπ ιέεη, φηη ζήκεξα δελ ρξεηάδεηαη άγην Ξλεχκα, είλαη 

ζα λα ιέεη φηη, επεηδή πξνώδεπζε ε γεσξγηθή επηζηήκε, 
ηα δέληξα δελ έρνπλ πιένλ αλάγθε απφ λεξό, απφ αέξα, 

απφ θσο. Όζν θαη λα πξννδεύζεη ε γεσπνληθή επηζηήκε, 
ην θπηφ πάληνηε ζα ρξεηάδεηαη λεξό, αέξα, ήιην. Έηζη 

θαη θάζε ςπρή, θάζε άλζξσπνο. Νζνδήπνηε θη αλ 

πξννδεύζεη, πάληνηε ζα έρεη αλάγθε απφ λεξφ πνπ 
θειαξύδεη θαη μεδηςά, φπσο ιέεη ην επαγγέιην – δελ είλαη 

ιόγηα απηά, πξέπεη λα ηα αηζζαλζεί θαλείο. Ρν Ξλεχκα ην 
άγην είλαη ην λεξάθη πνπ δξνζίδεη (βι. Ησάλ. 7,37-39). 

Όινη έρνπλ αλάγθε ην παλάγην Ξλεχκα, θαη νη κηθξνί 
θαη νη κεγάινη. Έρεη αλάγθε απφ Ξλεχκα άγην ε κάλα γηα 

λ᾿ αλαζξέςεη ην παηδί ηεο, ν δάζθαινο γηα λα δηδάμεη ζην 

ζρνιείν, ν δηθαζηήο γηα λα δηθάζεη δηθαίσο, ν 
θπβεξλήηεο γηα λα θπβεξλήζεη ην ιαό ηνπ. Νη πάληεο 

έρνπλ αλάγθε Ξλεύκαηνο αγίνπ. Ρίπνηε άιιν δελ 

ρξεηάδεηαη ν θόζκνο ζήκεξα, αδειθνί· Ξλεχκα άγην 
ρξεηάδεηαη. Αο ην παξαθαιέζνπκε ηελ αγία απηή εκέξα 

λα έξζεη θαη λα ζθελώζεη «ελ εκίλ». 
Λα ζπλελλννύκεζα φκσο. Ξνηνη είλαη άμηνη ηνπ 

Ξλεύκαηνο ηνπ αγίνπ; Δκείο είκεζα άμηνη λα ᾿ξζεί κέζα 
ζηελ θαξδηά καο; Δίκεζα άμηνη; Οσηψ ηνλ εαπηό κνπ, 

ξσηψ θαη φινπο. Θάπνηνο άγηνο ιέεη· Ζ κέιηζζα πάεη ζηα 

ινπινύδηα, ε κχγα ε αθάζαξηνο ή ε ζθήθα πάεη ζηα 
θξέαηα ηα ζάπηα. Ζ κέιηζζα, ην επγελέο έληνκν, 

πεγαίλεη φπνπ ππάξρεη επώδεο νζκή· ζε αθαζαξζία δελ 
πιεζηάδεη. Θαη ην Ξλεχκα ην άγην είλαη ζαλ ηε κέιηζζα. 

Όπνπ ππάξρεη αθαζαξζία, ζαπήια θαη δηαθζνξά, εθεί ην 

Ξλεχκα ην άγην δελ πεγαίλεη. 
Αο έρνπκε πόζν λα ᾿ξζεί ζηελ θαξδηά καο ην Ξλεχκα 

ην άγην. Θη φηαλ έξζεη ην Ξλεχκα ην άγην, ηόηε 
πξαγκαηηθψο κέζ᾿ ζηηο θαξδηέο καο θαη κέζ᾿ ζηα ζπίηηα 

καο θαη κέζ᾿ ζην έζλνο καο ζα δνχκε κηα κεηαβνιή 
κεγάιε. Θαη ηόηε θη εκείο ζα ζαπκάζνπκε θαη ζα πνχκε· 

Γόμα ησ Θεψ· δόμα ησ Ξαηξί, δόμα ησ ηψ, δόμα ησ 

αγίσ Ξλεύκαηη· δόμα ηε αγία Ρξηάδη! Ακήλ.      
Πηγή: Zoiforos.gr 
--------------------------------------------------------------------- 

ΣΑ ΛΔΑ ΣΟΤ ΩΚΑΣΔΗΟΤ ΚΑ 
Ρε Θπξηαθή 22α Καΐνπ 2016 πξαγκαηνπνηήζεθε φπσο 

είρε αλαθνηλσζεί ην θαη΄ έηνο επαλαιακβαλφκελν  

Ξαζράιην γεχκα ηε αδεία ηεο Δ΄ Δθνξίαο Ξεηξαηά γηα 

ηελ απαιιαγή απφ ην Φ.Ξ.Α. Ζ πξνζέιεπζε ήηαλ κηθξή 

έσο κεηξία ιφγσ νξηζκέλσλ αξλεηηθψλ ζπγθπξηψλ 

(φπσο ν άζηαηνο θαηξφο, νη καζεηηθέο εμεηάζεηο, ν 

πξφζθαηνο ζάλαηνο ηνπ αγαπεηνχ καο Λ. Γξαθηαδέιιε 

θ.ι.π.). Ξάλησο, φζνη πξνζήιζαλ έκεηλαλ ηθαλνπνηεκέλνη 

απφ ηελ φιε νξγάλσζε θαη εμππεξέηεζε. Ξαξεπξέζεζαλ 

νη εθεκέξηνη ηνπ Ηεξνχ Λανχ Δηζνδίσλ ηεο Θενηφθνπ 

Ακπειαθίσλ, ν παλνζ/ηαηνο π. Λείινο Κνπζειήο, ν  

αηδ/ηαηνο π. Αλαζηάζηνο Φειεκέγθαο, ε Γήκαξρνο 

Παιακίλαο θ.Ηζηδψξα Λάλνπ–Ξαπαζαλαζίνπ, ν πξφεδξνο 

ηνπ Ιηκεληθνχ Ρακείνπ Παιακίλνο θ. Ησάλλεο Ιέλεο, ε 

Αληηδήκαξρνο Γ.Δ. Ακπειαθίσλ θ. Πηαπξνχια 

Γεξνληηψηνπ, ν πξφεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηνο 

Ακπειαθίσλ θ.Γεψξγηνο Εφγθνο, ηα επίηηκα κέιε ηνπ 

Πσκαηείνπ καο θνο & θα Αζαλάζηνο θαη Μαλζή 

Ξαπαζαλαζίνπ θαη ινηπνί. Ν θνο Ξαλαγηψηεο 

Θνληφπνπινο θαη ν θνο Κηράιεο Κεγαινχδεο καο 

θξάηεζαλ ζπληξνθηά αθηινθεξδψο κε δσληαλή κνπζηθή 

θαη ηξαγνχδηα κέρξη ηέινπο. Δπραξηζηνχκε φινπο απφ 

θαξδίαο ηφζν ηνπο παξαβξεζέληαο φζν  θαη ηνπο 

θνπηάζαληαο γηα ηελ επηηπρή δηνξγάλσζε ηνπ γεχκαηνο.     

ΑΡΥΗΔΡΑΣΗΘΖ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖΛ ΘΤΡΗΑΘΖ ΣΟΤ 

ΣΤΦΙΟΤ 
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Κέζα ζε έλα πνιππιεζέο εθθιεζίαζκα απφ επζεβείο 

πηζηνχο ηειέζζεθε ην Κπζηήξην ηεο Θείαο Δπραξηζηίαο 

ηελ Θπξηαθή ηνπ Ρπθινχ 5 Ηνπλίνπ 2016 ζηνλ Ηεξφ Λαφ 

Ξαλαγίαο Ηκβξηψηηζζαο Παιακίλαο (Δπαγγειηζκφο ηεο 

Θενηφθνπ). Πηνλ Όξζξν θαη ζηε Θεία Ιεηηνπξγία 

πξνεμήξρε θαη θήξπμε ηνλ Θείν ιφγν νκηιψληαο 

επηθαίξσο ν Πεβαζκηψηαηνο Κεηξνπνιίηεο 

ΑΓΟΗΑΛΝΞΝΙΔΩΠ θ. ΑΚΦΗΙΌΣΗΝΠ, Γηεπζπληήο ηνπ ελ 

Αζήλαηο Ξαηξηαξρηθνχ Γξαθείνπ ηνπ Νηθνπκεληθνχ 

ζξφλνπ, ζπιιεηηνπξγνχλησλ ηνπ Ξξντζηακέλνπ ηνπ 

Ηεξνχ Λανχ, ησλ ΔΗΠΝΓΗΩΛ ΡΖΠ ΘΔΝΡΝΘΝ 

Ακπειαθίσλ Παιακίλαο, Ξξσηνπξεβπηέξνπ π. 

Αλαζηαζίνπ Φειεκέγθα θαη ηνπ Ηεξνδηαθφλνπ θαη 

κνλαρνχ π.Θαηζαξίνπ. 

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

Ἡ ΓΘΡΗΛΗΑ ΔΗ ΣΖΛ ΕΩΖΛ ΣΩΛ ΑΛΘΡΩΠΩΛ 

Κισαὴλ Δ. Κισαηλίδη, Θεολόγος 

Ξνιχ ζπρλά θαί γηά πνιινχο ἀλζξψπνπο, ἡ γθξίληα δέλ 

εἶλαη κνλάρα κηά ἰδηνξξπζκία ἤ ἰδηνπξνζσπία ηνῦ 

ἀλζξψπηλνπ πξνζψπνπ, ἀιι᾽ εἶλαη κηά λνζεξή 

θαηάζηαζε, κέ ἐπηθίλδπλεο ζπλέπεηεο ζηίο δηαπξνζσπηθέο 

θαί δηαλζξψπηλεο ζρέζεηο. 

Δἶλαη ςπρνινγηθφ ζπλαίζζεκα, πνχ δέλ θξχβεηαη. Ὁ 

γθξηληάξεο ἤ γνγγπζηήο θαί κεκςίκνηξνο – ὅπσο ηφλ 

ὀλνκάδεη ἡ Ἁγία Γξαθή – δέλ θξαηάεη κέζα ηνπ ηίο 

ἐζσηεξηθέο ἀληηδξάζεηο, γηά ὅπνηνδήπνηε δήηεκα, ἀιιά 

θαί ηίο ἐμσηεξηθεχεη θάπνηε, ἔληνλα θαί ἐπαλαζηαηηθά. 

Κεηά ηήλ Ξεληεθνζηή, ὅηαλ νἱ ρξηζηηαλνί ἄξρηζαλ λά 

πιεζαίλνπλ, «ἐγέλεην γνγγπζκὸο ηῶλ ῾Διιεληζηῶλ πξὸο 

ηνὺο ῾Δβξαίνπο, ὅηη παξεζεσξνῦλην ἐλ ηῇ δηαθνλίᾳ ηῇ 

θαζεκεξηλῇ αἱ ρῆξαη αὐηῶλ» (Ξξάμ. ΠΡ´ 1). 

Νἱ Ἑβξαῖνη πνχ κηινῦζαλ ἑιιεληθά, παξαπνλέζεθαλ 

ζηνχο ὑπεχζπλνπο ηῆο δηαθνλίαο ηῶλ θνηλῶλ ηξαπεδηῶλ 

ὅηη δέλ θνίηαδαλ ηίο δηθέο ηνπο ρῆξεο. Πηίο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ηά παξάπνλα θαί νἱ κεκςηκνηξίεο 

εἶλαη ζπρλέο θαί πξφο ὅιεο ηίο θαηεπζχλζεηο. 

Νἱ γνγγπζκνί αὐηνί θαί νἱ γθξίληεο θαί ηά παξάπνλα, ὅηαλ 

δέλ πξνεγεῖηαη αὐηνγλσζία θαί αὐηνζπγθξάηεζε, πνιχ 

εὔθνια θαί γξήγνξα μεζπνῦλ ζέ θαηαηγίδεο θαί 

ἀζηξαπφβξνληα. Θαί ὄρη κφλν. Ὅηαλ ὁ γνγγπζκφο ἔρεη 

γηά ζηφρν ηφλ ἴδην ηφ Θεφ, ηφηε θαλέλαο δέ κπνξεῖ λά 

θαηαζηγάζεη ηήλ ὀξγή Ρνπ, γηαηί ὁ γνγγπζκφο ηνῦηνο, 

εἶλαη βιαζθεκία θαί ἀραξηζηία. 

Ξαξάδεηγκα, νἱ Ἑβξαῖνη. Φεχγνληαο ἀπφ ηήλ Αἴγππην, 

ηά῾βαιαλ κέ ηφλ Κσυζῆ θαί ηφλ Ἀαξψλ. Πάλ 

ηπθισκέλνη θαί ἀλαίζζεηνη, ξσηνῦζαλ εἰξσληθά θαί 

ριεπαζηηθά: «Ἱλαηί ἀλεγάγεηε ηήλ ζπλαγσγήλ Θπξίνπ εἰο 

ηήλ ἔξεκνλ ηαχηελ ἀπνθηεῖλαη ἡκᾶο;» (Ἀξηζκ. Θ´ 4). Θη 

αὐηφ γηλφηαλ γηά 40 ρξφληα. Ὁ Κσυζῆο ηνχο ἔδσζε ηήλ 

θαιχηεξε ἀπάληεζε: «Νὐ γάξ θαζ᾽ ἡκῶλ ἐζηηλ ὁ 

γνγγπζκφο ὑκῶλ, ἀιι᾽ ἢ θαηά ηνῦ Θενῦ» (Ἔμνδ. ΗΠΡ´8). 

Ὁ γνγγπζκφο ζαο δέ ζηξεθφηαλ ζέ κᾶο, γηαηί ὄξγαλα 

ηνῦ Θενῦ εἴκαζηε. Πηξεθφηαλ ἐλάληηα ζηφλ ἴδην ηφ Θεφ. 

Ξνιχ ζπρλά θαί γηά πνιινχο ἀλζξψπνπο, ἡ γθξίληα δέλ 

εἶλαη κνλάρα κηά ἰδηνξξπζκία ἤ ἰδηνπξνζσπία ηνῦ 

ἀλζξψπηλνπ πξνζψπνπ, ἀιι᾽ εἶλαη κηά λνζεξή 

θαηάζηαζε, κέ ἐπηθίλδπλεο ζπλέπεηεο ζηίο δηαπξνζσπηθέο 

θαί δηαλζξψπηλεο ζρέζεηο. Δἶλαη ςπρνινγηθφ ζπλαίζζεκα, 

πνχ δέλ θξχβεηαη. (ζπλέρεηα ζηε 4ε ζειίδα) 

ΘΟΗΛΩΛΗΘΑ 
Γεννήζειρ 

ηιρ 18/06/2016 ν Γεψξγηνο Θαηζηγηάλλεο & ε Ησάλλα 
Ονδηά (θφξε ηνπ Σξήζηνπ & Πηξαηνλίθεο Ονδηά απφ ην 

Πρνηλνχδη ηεο Ίκβξνπ) απέθηεζαλ ην πξψην ηνπο παηδί, 
αγφξη. Δπρφκαζηε λα ηνπο δήζεη θαη θαιά ζαξάληα θαη 

βαθηίζηα.    
Βαπηίζειρ  

ηιρ 15/05/2016 ν Λεθηάξηνο Θαξάπαζηαο (πηφο ηεο 

Διέλεο Ονδηά απφ ην Πρνηλνχδη) θαη ε Σξχζα Κήηξνπ 

βάπηηζαλ ζηνλ ηεξφ λαφ Αγίσλ Αλαξγχξσλ Ζιηνχπνιεο 

ην 2ν ηνπο παηδί, θνξίηζη θαη ην νλφκαζαλ Δηξήλε. 

Δπρφκαζηε λα ηνπο δήζεη. Θαιή θαη ζπλεηδεηή ρξηζηηαλή. 

ηιρ 05/06/2016 ν Βαζίιεηνο Φαιηέξνο θαη ε 

Θσλζηαληίλα Ονδηά (θφξε ηνπ Σξήζηνπ & Δπζηξαηίαο- 

Πηξαηνλίθεο Ονδηά απφ ην Πρνηλνχδη ηεο Ίκβξνπ 

βάπηηζαλ ζηελ Ηκβξηψηηζζα ην 5ν ηνπο παηδί θαη ην 

νλφκαζαλ Γεψξγην. Δπρφκαζηε λα ηνπο δήζεη, θαιή 

δχλακε θαη λα αλαδεηρηεί ηνπ Θενχ γεψξγην. 

ηιρ 05/06/2016 ν Δπζχκηνο Ονδηάο (πηφο ηνπ 

Σξήζηνπ & Δπζηξαηίαο–Πηξαηνλίθεο Ονδηά απφ ην 

Πρνηλνχδη ηεο Ίκβξνπ) θαη ε Αηθαηεξίλε Αλησλάθα 

βάπηηζαλ ζηελ Ηκβξηψηηζζα ην 1ν ηνπο παηδί θαη ην 

νλφκαζαλ Ξνξθχξην. Δπρφκαζηε λα ηνπο δήζεη θαη ν 

άγηνο ηνπ λα ηνλ ραξηηψλεη.      

Θάναηοι  

Απεβίσζε ζηελ Αζήλα ζηιρ 11/05/2016 η Πελαγία 

Γοςλδούπη ην γέλνο Ρδάξνπ (απφ ην Πρνηλνχδη ηεο 

Ίκβξνπ) ζε ειηθία 94 εηψλ. Δπρφκαζηε λα έρεη θαιφ 

παξάδεηζν θαη ηα παηδηά θαη εγγφληα ηεο, λα έρνπλ ηελ 

επρή ηεο .  

Απεβίσζε ζηελ Αζήλα ζηιρ 15/05/2016 ο Λικόλαορ 

Γπαθιαδέλληρ ηνπ Θσλζηαληίλνπ απφ ηα Αγξίδηα ηεο 

Ίκβξνπ ζε ειηθία 75 εηψλ. Ν εθιηπψλ ππήξμε έλα εθ ησλ 

ηδξπηηθψλ κειψλ ηεο αλεγέξζεσο ηνπ Η. Λανχ ηεο 

Ξαλαγίαο Ηκβξηψηηζζαο ζηε Παιακίλα θαη εξγάζζεθε 

αφθλσο ηφζν εληφο ησλ Γ.Π. φζν θαη εθηφο απηψλ κε 

δήιν θαη απηαπάξλεζε πξνζθέξνληαο ηηο ππεξεζίεο ηνπ  

αθηινθεξδψο. Δπρφκαζηε κε ηηο κεζηηείεο ηεο Ξαλαγίαο 

καο λα έρεη θαιφ Ξαξάδεηζν. Θεξκά ζπιιππεηήξηα ζηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ, αδέιθηα θαη ζπγγελείο.  

Απεβίσζε ζηελ Αζήλα ζηιρ 19/05/2016 ο 

Θωνζηανηίνορ Θανλήρ ηνπ Γεσξγίνπ (απφ ην 

Πρνηλνχδη ηεο Ίκβξνπ) ζε ειηθία 71 εηψλ. Δπρφκαζηε λα 

έρεη θαιφ παξάδεηζν. Ππιιππνχκαζηε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ 

θαη ηα αδέιθηα ηνπ.    
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Σο Γ.. Παναγίαρ  Ημβπιώηιζζαρ  εςσαπιζηεί  εκ 
βαθέων ηοςρ παπακάηω δωπηηέρ: 

Υπέρ ηοσ Γηροκομείοσ 
Καπάδαε Μαρθέια                                                       
(εης κλήκε κεηρός ηες Πειαγίας Γοσιδούρε )     100.00€  
Καπάδαες Γηωργηος & Γέζποηλα                                                  
(εης κλήκε Πειαγίας Γοσιδούρε )                         50.00€  
Κοσιοσηπάλες Γεώργηος & Άλλα                                  
(εης κλήκ Νηθοιάοσ Γραθηαδέιιε)                         20.00€           
Σζίρπος Γεώργηος & Άλλα                                             
(εης κλήκ Νηθοιάοσ Γραθηαδέιιε)                         50.00€  
Σζίρπος Γεώργηος & Άλλα                                             
(εης κλήκε Κωλζηαληίλοσ Καλιή )                         50.00€ 
Σζίρπος Γεώργηος & Άλλα                                             
(εης κλήκε Νηθεθόροσ-  Φόροσ  Ξεηλού)                50.00€ 
Ροδηά – Χρολοπούιοσ Παλαγηώηα                        50.00€ 
Χρολοπούιος Γεώργηοζ                                        50.00€ 
Παπαζαλαζίοσ  Αζαλάζηος                                   20.00€ 
Kastrinoy Anna (U.S.A.)                                       100,00$ 
Boyiaci – Vigli Hrisanty  (U.S.A.)                          200,00$ 
Nick – Maria Fliakoy   (U.S.A.)                             100,00$ 
Πηλήροσ Καιηόπε (εης κλήκε ζσδ.Γεωργίοσ)        150.00€ 
Ακπάηες Χαράιακπος                                           50.00€ 
Κοσλής Χρήζηος                                                    20.00€ 
Βεληούρες Παλαγηώηες                                          50.00€ 

Υπέρ ενιζτύζεως ηοσ Ν.Ι. Παλμού 
Κασκέλος Αζαλάζηος     20.00€ 

Υπέρ ηοσ Ι. Ναού 
 Αλώλεκε (εης κλήκε ζσδ. &παηρός                                                    
γηα ιάδη θαλδειηώλ)                50.00€ 
Καπάδαε Μαρθέια                                                       
(εης κλήκε κεηρός ηες Πειαγίας Γοσιδούρε )     100.00€  

Δςσαπιζηούμε ακόμη ηελ Καξία Ιηάπε ε νπνία δψξηζε 
ζην Η. Λαφ έλα ζίδεξν αηκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ. Δπίζεο 

επραξηζηνχκε θαη ινηπνχο αλψλπκνπο δσξεηέο γηα ηα 

δψξα ηνπο ζην BAAZAR καο  θαη επρφκαζηε θάζε θαιφ 
ζ΄απηνχο θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. 

 -------------------------------------------------------------------- 
(ζπλέρεηα απφ 3ε ζειίδα)                                              

Ἡ ΓΘΡΗΛΗΑ ΔΗ ΣΖΛ ΕΩΖΛ ΣΩΛ ΑΛΘΡΩΠΩΛ 
Ὁ γθξηληάξεο ἤ γνγγπζηήο θαί κεκςίκνηξνο – ὅπσο ηφλ 

ὀλνκάδεη ἡ Ἁγία Γξαθή – δέλ θξαηάεη κέζα ηνπ ηίο 

ἐζσηεξηθέο ἀληηδξάζεηο, γηά ὅπνηνδήπνηε δήηεκα, ἀιιά 
θαί ηίο ἐμσηεξηθεχεη θάπνηε, ἔληνλα θαί ἐπαλαζηαηηθά. 

Κεηά ηήλ Ξεληεθνζηή, ὅηαλ νἱ ρξηζηηαλνί ἄξρηζαλ λά 
πιεζαίλνπλ, «ἐγέλεην γνγγπζκὸο ηῶλ ῾Διιεληζηῶλ πξὸο 

ηνὺο ῾Δβξαίνπο, ὅηη παξεζεσξνῦλην ἐλ ηῇ δηαθνλίᾳ ηῇ 

θαζεκεξηλῇ αἱ ρῆξαη αὐηῶλ» (Ξξάμ. ΠΡ´ 1). 

Νἱ Ἑβξαῖνη πνχ κηινῦζαλ ἑιιεληθά, παξαπνλέζεθαλ 
ζηνχο ὑπεχζπλνπο ηῆο δηαθνλίαο ηῶλ θνηλῶλ ηξαπεδηῶλ 

ὅηη δέλ θνίηαδαλ ηίο δηθέο ηνπο ρῆξεο. Πηίο 
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ηά παξάπνλα θαί νἱ κεκςηκνηξίεο 

εἶλαη ζπρλέο θαί πξφο ὅιεο ηίο θαηεπζχλζεηο. Νἱ 

γνγγπζκνί αὐηνί θαί νἱ γθξίληεο θαί ηά παξάπνλα, ὅηαλ 
δέλ πξνεγεῖηαη αὐηνγλσζία θαί αὐηνζπγθξάηεζε, πνιχ 

εὔθνια θαί γξήγνξα μεζπνῦλ ζέ θαηαηγίδεο θαί 

ἀζηξαπφβξνληα. Θαί ὄρη κφλν. Ὅηαλ ὁ γνγγπζκφο ἔρεη 
γηά ζηφρν ηφλ ἴδην ηφ Θεφ, ηφηε θαλέλαο δέ κπνξεῖ λά 

θαηαζηγάζεη ηήλ ὀξγή Ρνπ, γηαηί ὁ γνγγπζκφο ηνῦηνο, 
εἶλαη βιαζθεκία θαί ἀραξηζηία.  

Ξαξάδεηγκα, νἱ Ἑβξαῖνη. Φεχγνληαο ἀπφ ηήλ Αἴγππην, ηά 

῾βαιαλ κέ ηφλ Κσυζῆ θαί ηφλ Ἀαξψλ. Πάλ ηπθισκέλνη 
θαί ἀλαίζζεηνη, ξσηνῦζαλ εἰξσληθά θαί ριεπαζηηθά: 

«Ἱλαηί ἀλεγάγεηε ηήλ ζπλαγσγήλ Θπξίνπ εἰο ηήλ ἔξεκνλ 

ηαχηελ ἀπνθηεῖλαη ἡκᾶο;» (Ἀξηζκ. Θ´ 4). Θη αὐηφ γηλφηαλ 
γηά 40 ρξφληα. Ὁ Κσυζῆο ηνχο ἔδσζε ηήλ θαιχηεξε 

ἀπάληεζε: «Νὐ γάξ θαζ᾽ ἡκῶλ ἐζηηλ ὁ γνγγπζκφο ὑκῶλ, 
ἀιι᾽ ἢ θαηά ηνῦ Θενῦ» (Ἔμνδ. ΗΠΡ´ 8). Ὁ γνγγπζκφο 

ζαο δέ ζηξεθφηαλ ζέ κᾶο, γηαηί ὄξγαλα ηνῦ Θενῦ 

εἴκαζηε. Πηξεθφηαλ ἐλάληηα ζηφλ ἴδην ηφ Θεφ.        
Ππρλά θαί νἱ ἀπφζηνινη ζπκβνπιεχνπλ ηνχο ρξηζηηαλνχο 

λά ἀπνβάιινπλ ηνχο γνγγπζκνχο θαί ηίο κεκςηκνηξίεο θαί 
ὅ,ηη παξάπνλα ἔρνπλ κέ ηνχο ζπλαλζξψπνπο ηνπο, γηά 

λά κή πξνθιεζνῦλ ρεηξφηεξα θαθά. Θαί ἄλ ζηεξεῖζηε 
θάπνηα ἀγαζά, θαί ἄλ πεξλᾶηε νἰθνλνκηθέο θξίζεηο, λ᾽ 

ἀγαπᾶηε ηή ιηηφηεηα «ἀξθνχκελνη ηνῖο παξνῦζη», θαί 

«πάληα πνηεῖηε ρσξίο γνγγπζκῶλ θαί δηαινγηζκῶλ» 
(Φηιηπ. Β´ 14). Νἱ ζπλερεῖο κάιηζηα κεκςηκνηξίεο θαί 

γθξίληεο θαί ηά παξάπνλα, ἀπνδεηθλχνπλ ἀπηζηία, 
ἀραξηζηία θαί ἀζέβεηα πξφο ηφ Θεφ.                              

Ὁ ἀιεζηλφο θαί πηζηφο ρξηζηηαλφο δέ γνγγχδεη,δέλ 

παξαπνληέηαη, δέ γθξηληάδεη θαί δέ κεκςηκνηξίδεη ζέ ὅπνηα 
ζηηγκή θαί ὅπνηα πεξίζηαζε. Ἡ θαιχηεξε ἄκπλα εἶλαη ἡ 

πξνζεπρή ηνῦ Ἰεζνῦ: «Θχξηε Ἰεζνῦ Σξηζηέ, ἐιέεζφλ κε 
ηφλ ἁκαξησιφλ Ξεγή: http://agiameteora.net 

Γηκεληαία Δλεκερωηηθή Δθδοζε 
Ι.Ν. Παλαγίας Ικβρηώηηζζας 

Οδός Ρόδοσ, Νηορόηο 
Ακπειάθηα αιακίλας, Σ.Κ. 18902 

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

URL: www.panagia-imvriotissa.gr 
Υπεύθ. Έκδοζης: Χρήζηος Ροδηάς 

Επιμέλεια έκδοζης: Δσζύκηος Ροδηάς 
Κόζηος θύλλοσ : 1,20 € 

Kαη’οίκον αποζηολή : Προαηρεηηθή εηζθορά 
Αρ. Λογαριαζμ. ΕΤΕ : 18548010083 

IBAN : GR 0601101850000018548010083 
Κωδικός SWIFT Τραπέζης : ETHNGRAA 

 
Διοικητικό συμβούλιο 

ΠΡΟΕΔΡΟ: Ροδηάς Χρήζηος ηοσ Μηιηηάδοσ 
ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ: Αλζούια Λακπρηαλού σδ. Ιωάλλοσ 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ: Λσρος ηειηος Σοσ Ιωαλλοσ 
ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.: Κωλ/λος Χαληαδάθες ηοσ Δσαγ. 

ΣΑΜΙΑ: Καπάδαες Διεσζέρηος ηοσ Κωλ/λοσ 
ΑΝΑΠ. ΤΑΜΙΑΣ: Λελίηζες Βαζίιεηος ηοσ Κωλ/λοσ 

ΜΕΛΟ: Καραπαζηάς Χρήζηος ηοσ Αλδρέα 
ΜΕΛΟ: Λακπρηαλός Ιωάλλες ηοσ Παραζθεσά 
ΜΕΛΟ: Μαιαζούλες Γεκήηρηος ηοσ Γεωργίοσ 


