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ΚΟΓΟ ΕΘ ΣΗΜ ΛΕΣΑΛΟΡΦΧΘΜ ΣΟΤ ΧΣΗΡΟ. 

Αγίοσ Κοσθά Αρτηεπηζθόποσ Ιρηκαίας: 
 

Ζ κεγάιε γηνξηή ηεο Κεηακνξθώζεσο ηνπ Θπξίνπ καο 

δίλεη ηελ αθνξκή λα ζπκεζνύκε ηα ιόγηα ηνπ Θπξίνπ 

καο Ηεζνύ Σξηζηνύ: 

«Νπ πηζηεύεηο όηη εγώ ελ ησ παηξί θαη ν παηήξ ελ εκνί 

εζηη; ηα ξήκαηα α εγώ ιαιώ πκίλ, απ' εκαπηνύ νπ ιαιώ. 

Ν δε παηήξ ν ελ εκνί κέλσλ απηόο πνηεί ηα έξγα. 

Ξηζηεύεηέ κνη όηη εγώ ελ ησ παηξί θαη ν παηήξ ελ εκνί. εη 

δε κε, δηά ηα έξγα απηά πηζηεύεηέ κνη» (Ησάλ. 14, 10-

11).                                                                      

Κεγάια θαη ακέηξεηα ήηαλ ηα ζαύκαηα ηνπ Θπξίνπ καο 

Ηεζνύ Σξηζηνύ: Κε έλα κόλν ιόγν ηνπ αλέζηεζε ηελ 

θόξε ηνπ Ηαείξνπ, ηνπ αξρηζπλαγώγνπ, ηνλ γην ηεο 

ρήξαο ηεο Λαΐλ, αθόκα θαη ηνλ Ιάδαξν, ν νπνίνο ήηαλ 

ζηνλ ηάθν ηέζζεξεηο νιόθιεξεο εκέξεο. Κε έλα ιόγν 

ηνπ κόλν επηηίκεζε ηνπο αλέκνπο θαη ηα θύκαηα ηεο 

ιίκλεο Γελλεζαξέη θαη έγηλε απόιπηε γαιήλε. Κε πέληε 

ςσκηά θαη δύν ςάξηα ρόξηαζε πέληε ρηιηάδεο 

αλζξώπνπο, ρσξίο γπλαίθεο θαη παηδηά, θαη κε ηέζζεξα 

ςσκηά ηέζζεξεηο ρηιηάδεο.                                                                          

Αο ζπκεζνύκε πσο θάζε κέξα ζεξάπεπε ηνπο αζζελείο, 

γηαηξεύνληαο θάζε είδνπο αζζέλεηα, έδησρλε ηα πνλεξά 

πλεύκαηα από ηνπο δαηκνληδνκέλνπο. Ξσο μαλαέδηλε ηελ 

όξαζε ζηνπο ηπθινύο θαη ηελ αθνή ζηνπο θνπθνύο κε 

έλα κόλν άγγηγκά ηνπ. Γελ θηάλνπλ απηά; 

Όια απηά όκσο δελ ήηαλ αξθεηά γηα ηνπο αλζξώπνπο νη 

νπνίνη ηνλ δήιεπαλ, γηα ηνπο αλζξώπνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο ν κέγαο πξνθήηεο Ζζαΐαο είπε: 

 «Αθνή αθνύζεηε θαη νπ ζπλήηε, θαη βιέπνληεο βιέςεηε 

θαη νπ κε ίδεηε. επαρύλζε γαξ ε θαξδία ηνπ ιανύ 

ηνύηνπ, θαη ηνηο σζί βαξέσο ήθνπζαλ, θαη ηνπο 

νθζαικνύο απηώλ εθάκκπζαλ, κήπνηε ίδσζη ηνηο 

νθζαικνίο θαη ηνηο σζίλ αθνύζσζη θαη ηε θαξδία ζπλώζη 

θαη επηζηξέςσζη, θαη ηάζνκαη απηνύο» (Καηζ. 13, 14-

15). 

Πε όια απηά, ηα νπνία όκσο δελ ήηαλ αξθεηά γηα ηνπο 

βαξήθννπο αλζξώπνπο θαη κε ηα ζπζθνηηζκέλα κάηηα, 

πξόζζεζε ν Θύξηόο καο Ηεζνύο Σξηζηόο ην κέγα ζαύκα 

ηεο Κεηακνξθώζεώο Ρνπ ζην όξνο Θαβώξ. Π' απηόλ, 

πνπ έιακςε κε έλα εθζακβσηηθό ζείν θσο, 

εκθαλίζηεθαλ νη πξνθήηεο ηεο Ξαιαηάο Γηαζήθεο, ν 

Κσπζήο θαη ν Ζιίαο θαη πξνζθύλεζαλ ηνλ δεκηνπξγό 

ηνπ λόκνπ. Κε θόβν θαη ηξόκν έβιεπαλ ην ζαπκαζηό 

απηό ζέακα νη εθιεθηνί απόζηνινη Ξέηξνο, Ηάθσβνο θαη 

Ησάλλεο. Θαη κεηά από ηε λεθέιε, πνπ ηνπο ζθέπαζε, 

αθνύζηεθε ε θσλή ηνπ Θενύ: 

«Νύηνο εζηηλ ν ηόο κνπ ν αγαπεηόο, ελ σ επδόθεζα. 

απηνύ αθνύεηε» (Καηζ. 17, 5). 

Νη άγηνη απόζηνινη θήξπμαλ ζ' όιν ηνλ θόζκν, όηη ν 

Θύξηόο καο Ηεζνύο Σξηζηόο είλαη «αιεζώο, ηνπ Ξαηξόο 

ην απαύγαζκα». 

Ν θόζκνο νιόθιεξνο, όηαλ ην άθνπζε, ζα έπξεπε λα 

γνλαηίζεη κπξνζηά ζηνλ Θύξην Ηεζνύ Σξηζηό θαη λα 

πξνζθπλήζεη ηνλ Αιεζηλό ηό ηνπ Θενύ.                                                                            

Θα έπξεπε ε εκθάληζε ζην Θαβώξ ησλ δύν πην κεγάισλ 

πξνθεηώλ ηεο Ξαιαηάο Γηαζήθεο θαη ε πξνζθύλεζε ηνπ 

Θπξίνπ Ηεζνύ Σξηζηνύ θαηά ηελ κεηακόξθσζή ηνπ, λα 

θιείζεη γηα πάληα ηα βδειπξά ρείιε ησλ γξακκαηέσλ θαη 

ησλ θαξηζαίσλ, νη νπνίνη κηζνύζαλ ηνλ Θύξην Ηεζνύ θαη 

ηνλ ζεσξνύζαλ παξαβάηε ηνπ λόκνπ ηνπ Κσπζή. Αιιά 

θαη κέρξη ζήκεξα δελ πηζηεύνπλ νη Δβξαίνη όηη Απηόο 

είλαη ν Κεζζίαο. 

Γηκεληαία ελεκεξωηηθή έθδνζε ‘Παλαγίαο Ικβξηώηηζζαο’ • Αξ. Φύιινπ 30
ν
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Όρη κόλν νη Δβξαίνη δελ ηνλ πηζηεύνπλ, αιιά θαη γηα 

πνιινύο ρξηζηηαλνύο όιν θαη πεξηζζόηεξν ζακπώλεη ην 

ζείν θσο ηνπ Θπξίνπ καο Ηεζνύ Σξηζηνύ. Αθόκα 

κηθξόηεξν γίλεηαη ην κηθξό πνίκλην ηνπ Σξηζηνύ γηα ην 

νπνίν ην ζείν θσο ηνπ Σξηζηνύ ιάκπεη κε ηελ ίδηα 

δύλακε κε ηελ νπνίαλ έιακςε ζηνπο απνζηόινπο Ξέηξν, 

Ηάθσβν θαη Ησάλλε ηόηε ζην όξνο Θαβώξ. 

Όκσο λα κελ απειπηδόκαζηε, επεηδή ν Θύξηόο καο 

Ηεζνύο Σξηζηόο είπε: 

«Κε θνβνύ ην κηθξόλ πνίκληνλ. όηη επδόθεζελ ν παηήξ 

πκώλ δνύλαη πκίλ ηελ βαζηιείαλ» (Ιθ. 12, 32). 

Ζ απηζηία κεηαμύ ησλ ιαώλ έιαβε αλεζπρεηηθέο 

δηαζηάζεηο θαη ην θσο ηνπ Σξηζηνύ επηζθηάζηεθε από ην 

ζθνηεηλό λέθνο ηεο αζεΐαο. Πήκεξα πην ζπρλά από πνηέ 

ελζπκνύκαζηε ην θνβεξό ιόγν ηνπ Σξηζηνύ: 

«Ξιελ ν ηόο ηνπ αλζξώπνπ ειζώλ άξα επξήζεη ηελ 

πίζηηλ επί ηεο γεο;» (Ιθ. 18, 8). 

Λα κελ απειπηδόκαζηε όκσο, επεηδή Δθείλνο, ιέγνληαο 

γηα ηα ζεκεία ηεο δεπηέξαο παξνπζίαο ηνπ, είπε: 

 «Αξρνκέλσλ δε ηνύησλ γίλεζζαη αλαθύςαηε θαη 

επάξαηε ηαο θεθάιαο πκώλ, δηόηη εγγίδεη ε απνιύηξσζηο 

πκώλ» (Ιθ. 21, 28). 

Λα είλαη, ινηπόλ, ε δσή ζαο ηέηνηα ώζηε ηελ θνβεξή 

εκέξα ηεο Θξίζεσο λα κπνξέζνπκε λα ζεθώζνπκε ην 

θεθάιη καο θαη όρη λα ην ζθύςνπκε βαζεηά απειπηζκέλνη. 

Ακήλ. πεγή: «Ν ΝΠΗΝΠ ΦΗΙΝΘΔΝΠ ΡΖΠ ΞΑΟΝ 

Ν ΑΠΘΖΡΖΠ ΘΑΗ ΗΔΟΑΞΝΠΡΝΙΝΠ (1884-1980)» 

Ρεύρνο 2. ΚΑΦΝΠ- ΑΓΝΠΡΝΠ 2001. Θεζ/λίθε 

Έθδνζηο: «ΝΟΘΝΓΝΜΝΠ ΘΤΔΙΖ» 

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

 

 
 

«ΠΡΟΕΥΕΣΕ ΛΗΠΧ Ο ΠΑΡΑΔΕΘΟ ΠΟΤ 

ΤΠΑΡΥΕΘ ΛΕΑ Α ΛΕΣΑΣΡΑΠΕΘ Ε ΙΟΚΑΗ» 

 

Νη πεηξαζκνί παξαρσξνύληαη γηα λα θαλεξσζνύλ ηα 

θξπκκέλα πάζε, λα θαηαπνιεκεζνύλ θη έηζη λα 

ζεξαπεπζεί ε ςπρή. Δίλαη θαη απηνί δείγκα ηνπ ζείνπ 

ειένπο. Γη’ απηό εκπηζηεύζνπ ζην Θεό θαη δήηεζε  ηελ 

βνήζεηα Ρνπ, ώζηε λα ζε δπλακώζεη ζηνλ αγώλα ζνπ. Ζ 

ειπίδα ζην Θεό δελ νδεγεί πνηέ ζηελ απειπηζία. Νη 

πεηξαζκνί θέξλνπλ ηαπεηλνθξνζύλε. Ν Θεόο μέξεη ηελ 

αληνρή ηνπ θαζελόο καο θαη παξαρσξεί ηνπο πεηξαζκνύο 

θαηά ην κέηξν ησλ δπλάκεσλ καο. Λα θξνληίδνπκε όκσο 

θη εκείο λα είκαζηε άγξππλνη θαη πξνζεθηηθνί, γηα λα κε 

βάινπκε κόλνη καο ηνλ εαπηό καο ζε πεηξαζκό. 

Δκπηζηεπηείηε ζην Θεό ηνλ Αγαζό, ηνλ Ηζρπξό, ηνλ 

Εώληα, θαη Απηόο ζα ζαο νδεγήζεη ζηελ αλάπαπζε. 

Κεηά από ηηο δνθηκαζίεο αθνινπζεί ε πλεπκαηηθή ραξά. 

Ν Θύξηνο παξαθνινπζεί όζνπο ππνκέλνπλ ηηο δνθηκαζίεο 

θαη ηηο ζιίςεηο γηα ηε δηθή Ρνπ Αγάπε. Κε ιηπνςπρείηε 

ινηπόλ θαη κε δεηιηάδεηε. 

Γελ ζέισ λα ζιίβεζαη θαη λα ζπγρύδεζαη γηα όζα 

ζπκβαίλνπλ αληίζεηα κε ηε ζέιεζε ζαο, όζν δίθαηε θαη 

αλ είλαη απηή. Κηα ηέηνηα ζιίςε καξηπξεί ηελ ύπαξμε 

εγσηζκνύ. Ξξνζέρεηε ηνλ εγσηζκό πνπ θξύβεηαη θάησ 

από ηελ  κνξθή ηνπ δηθαηώκαηνο. Ξξνζέρεηε θαη ηελ 

άθαηξε ιύπε πνπ δεκηνπξγείηαη κεηά από έλαλ δίθαην 

έιεγρν. Ζ ππεξβνιηθή ζιίςε γηα όια απηά είλαη ηνπ 

πεηξαζκνύ. Κία είλαη ε αιεζηλή ζιίςε. Απηή πνπ 

δεκηνπξγείηαη, όηαλ γλσξίζνπκε θαιά ηελ άζιηα 

θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ε ςπρή καο. Όιεο νη άιιεο 

ζιίςεηο δελ έρνπλ θακηά ζρέζε κε ηε ραξά ηνπ Θενύ. 

Φξνληίδεηε λα πεξηθξνπξείηε ζηελ θαξδηά ζαο ηε ραξά 

ηνπ Αγ. Ξλεύκαηνο θαη λα κελ επηηξέπεηε ζηνλ πνλεξό 

λα ρύλεη ηελ πίθξα ηνπ. Προζέτεηε! Προζέτεηε 

κήπφς ο παράδεηζος ποσ σπάρτεη κέζα ζας 

κεηαηραπεί ζε θόιαζε. 

Αγ. Λεθηαξίνπ Ξεληαπόιεσο  «ΓΗΓΑΣΔΠ» 

………………………………………………………………………………………………. 

 

ΣΑ ΜΕΑ ΣΟΤ ΧΛΑΣΕΘΟΤ ΛΑ   

ΕΟΡΣΗ ΑΓΘΑ ΑΜΜΗ 

 

Κεγαινπξεπώο ενξηάζζεθε ε παλίεξνο κλήκε ηεο  

Θνηκήζεσο ηεο Αγίαο Άλλεο, κεηέξαο ηεο Ξαλαγίαο καο , 

ζην ηεξό παξεθθιήζην ηνπ δεμηνύ θιίηνπο ηνπ Ηεξνύ 

Λανύ ηνπ Δπαγγειηζκνύ ηεο Θενηόθνπ (ΞΑΛΑΓΗΑ 

ΗΚΒΟΗΥΡΗΠΠΑ ΠΑΙΑΚΗΛΑΠ).   

Ν παλνζηνινγηόηαηνο αξρηκαλδξίηεο π. Λείινο 

Κνπζειήο, εθεκέξηνο ηνπ Η.Λ. Δηζνδίσλ ηεο Θενηόθνπ 

Ακπειαθίσλ Παιακίλαο θαη ηεξέαο ηνπ λανύ καο, 

ρνξνζηάηεζε ηελ παξακνλή ηεο ενξηήο, 24 Ηνπιίνπ 

2016, ζηνλ παλεγπξηθό Δζπεξηλό πνπ ηειέζζεθε ζην 

Ηεξό Ξξνζθύλεκα ηεο Αγίαο Άλλαο ζηε Παιακίλα κέζα 

ζηελ όκνξθε θαη γξαθηθή πεξηνρή ησλ Ακπειαθίσλ πνπ 

βξίζθεηαη ν Η. Λ. ζε έλα πνιππιεζέο εθθιεζίαζκα. 

 

Κεηά ην πέξαο ηνπ εζπεξηλνύ αθνινύζεζε ε πεξηθνξά 

ηεο ηεξάο εηθόλνο πέξημ ηνπ λανύ θαη ακέζσο κεηά 

ηειέζηεθε ε αθνινπζία ηεο αξηνθιαζίαο. 
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Κεηά ηελ απόιπζε πξνζθέξζεθε ζην εθθιεζίαζκα 

επινγία από ηελ αξηνθιαζία θαη ηηο πίηεο θαζώο θαη 

αλαςπθηηθά.  

Ρν πξσί ηεο θπξησλύκνπ εκέξαο, Γεπηέξα 25  Ηνπιίνπ 

2016, ηειέζζεθε ν Όξζξνο θαη ε παλεγπξηθή Θεία 

Ιεηηνπξγία, ππό ηνπ σο  άλσ ηεξέσο θαζώο θαη ε 

αθνινπζία ηεο αξηνθιαζίαο. 

Σελ περίοδο ηες λεζηείας ηοσ 15Ασγούζηοσ. 

Δθηόο από ηηο αθνινπζίεο ησλ Θπξηαθώλ,  έγηλαλ ζηνλ 

λαό καο θαη από κία παξάθιεζε θάζε εβδνκάδα. Ρν δε 

Πάββαην 13/8/16 έγηλε ν γεληθόο θαζαξηζκόο ηνπ Ηεξνύ 

Λανύ θαη ησλ πξναπιίσλ ρώξσλ. Απηνί πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ ελ ιόγσ πξόζθιεζε ήηαλ αξθεηνί (άλσ ησλ 35 

αηόκσλ). Πην ηέινο παξαθάζηζαλ ζε ηξάπεδα πνπ 

επηκειεζήθαλ νη θ. ηέιηος Κύρος & Υρσζόζηοκος 

Ζούλες, ελώ άιινη εηνίκαζαλ από βξαδύο ζηα ζπίηηα 

ηνπο δηάθνξα θεξάζκαηα, ηα νπνία  θαη πξνζθόκηζαλ, 

γηα λα εκπινπηίζνπλ ηελ ηξάπεδα όπσο : πίηεο, γιπθά, 

θξνύηα θ.ι.π. Όια ηα παξαπάλσ γηα ηελ κεγάιε κάλα 

καο, ηελ Ξαλαγηά, ε νπνία καο απνδεκηώλεη πάληνηε κε 

ηνλ θαιύηεξν ηξόπν. Δκείο εθ κέξνπο καο ηνπο 

επραξηζηνύκε όινπο από θαξδίαο, επρόκελνη θάζε θαιό.  

 

ΑΡΥΘΕΡΑΣΘΙΗ ΘΕΘΑ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΣΗΜ 

ΠΑΜΑΓΘΑ ΛΑ ΣΗΜ  ΙΤΡΘΑΙΗ 14-08-2016 

 

 
Ρελ Θπξηαθή πξν ηεο Θνηκήζεσο ηεο πεξαγίαο 

Θενηόθνπ, (Θπξηαθή 14 Απγνύζηνπ 2016) ν 

Πεβαζκηώηαηνο Κεηξνπνιίηεο Αδξηαλνππόιεσο θύξηνο 

Ακθηιόρηνο, Γηεπζπληήο ηνπ Ξαηξηαξρηθνύ Γξαθείνπ 

ζηελ Αζήλα, ρνξνζηάηεζε ζηνλ Όξζξν θαη πξνεμήξρε 

ηεο Θείαο Ιεηηνπξγίαο, ελώ θήξπμε θαη ην ζείν ιόγν ζηνλ 

ηεξό λαό Ξαλαγίαο ηεο Ηκβξησηίζζεο (Δπαγγειηζκόο ηεο 

Θενηόθνπ) ζηε Παιακίλα ζε έλα πνιππιεζέο 

εθθιεζίαζκα. Ρνλ Πεβαζκηώηαην πιαηζίσζαλ ν 

πξσηνπξεζβύηεξνο π. Αλαζηάζηνο Φειεκέγθαο, 

εθεκέξηνο ηνπ Η. Λ. Δηζνδίσλ ηεο Θενηόθνπ Ακπειαθίσλ 

Παιακίλαο θαη ν ηεξνδηάθνλνο θαη κνλαρόο π. Θαηζάξηνο. 

  Κεγάιε ήηαλ ε επινγία πνπ έιαβαλ, θαζώο θαη πνιύ 

ήηαλ ε ραξά ησλ πηζηώλ, πνπ γηα κηα αθόκε θνξά 

θνηλώλεζαλ ησλ αρξάλησλ κπζηεξίσλ από ηαο ρείξαο 

ηνπ ηόζν ζεβαζηνύ θαη αγαπεηνύ Κεηξνπνιίηνπ θ. 

Ακθηινρίνπ. 

Ν Πεβαζκηώηαηνο καο κεηέθεξε ηηο παηξηθέο επρέο θαη 

επινγίεο ηνπ ζεπηνύ πξνθαζεκέλνπ ηεο Νξζνδνμίαο ηνπ 

Νηθνπκεληθνύ Ξαηξηάξρνπ θ.θ. ΒΑΟΘΝΙΝΚΑΗΝ. 

 

ΠΑΜΗΓΤΡΘΙΟ ΕΠΕΡΘΜΟ ΣΗ ΙΟΘΛΗΕΧ ΣΗ 

ΘΕΟΣΟΙΟΤ 

Ρελ παξακνλή ηεο ενξηήο 15εο Απγνύζηνπ ηειέζζεθε, 

παξνπζία πιήζνπο πξνζθπλεηώλ, ν παλεγπξηθόο 

εζπεξηλόο,  ε   πεξηθνξά ηεο  εηθόλαο ηεο   Ξαλαγίαο καο  

 

 πέξημ ηνπ ηεξνύ λανύ  θαη νη  αξηνθιαζίεο ππό ηνπ 

παηξόο Λείινπ Κνπζειή,  εθεκεξίνπ ηνπ Η. Λ. Δηζνδίσλ 

ηεο Θενηόθνπ Ακπειαθίσλ Παιακίλαο. Πην αλαιόγην 

παξαβξέζεθαλ θαη ηίκεζαλ κε ηελ ςαιηηθή ηνπο ηέρλε 

αθηινθεξδώο  νη θαιιίθσλνη ηεξνςάιηεο θνο Ληθόιανο 

Ρπξνβόιεο & Δπζύκηνο Ονδηάο . Ρν Γ.Π. ηνπο  επραξηζηεί 

εθ βαζέσλ θαη εύρεηαη πινύζηα ηε ράξε ηεο Ξαλαγίαο 

καο. 

      

ΠΑΜΗΓΤΡΘΙΗ ΘΕΘΑ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΣΗ ΙΟΘΛΗΕΧ 

ΣΗ ΘΕΟΣΟΙΟΤ 

Ρελ επνκέλε θπξηώλπκν εκέξα ηεο ενξηήο θαη 

παλεγύξεσο έγηλε ν όξζξνο θαη επινγήζεθαλ νη 

αξηνθιαζίεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηειέζζεθε ε ζεία Ιεηηνπξ- 

 

γία ππό ηνπ π. Αλαζηαζίνπ Φειεκέγθα, εθεκεξίνπ ηνπ Η. 

Λ. Δηζνδίσλ ηεο Θενηόθνπ Ακπειαθίσλ Παιακίλαο, κε 

θάζε κεγαινπξέπεηα.  
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Ν π. Αλαζηάζηνο θήξπμε ην ζείν ιόγν θαη θνηλώλεζε ην 

πιήζνο ησλ πξνζθπλεηώλ.           

Κεηά ην πέξαο ησλ αθνινπζηώλ ν κάγεηξαο  θ. 

Σξπζόζηνκνο Ενύλεο κε ην επηηειείν ησλ βνεζώλ ηνπ 

είρε έηνηκα ηα εδέζκαηα ησλ θξεάησλ θαη ηελ 

παξαδνζηαθή θνπξθνύηε ηα νπνία θαη επινγήζεθαλ ππό 

ηνπ παηξόο Αλαζηαζίνπ θαη δηαλεκήζεθαλ ζηνλ θόζκν. 

 

ΑΠΟ ΕΔΧ ΑΡΥΘΖΟΤΛΕ ΜΑ ΖΟΤΛΕ ΣΟΜ 

ΠΑΡΑΔΕΘΟ Η ΣΗΜ ΙΟΚΑΗ. 

 

– Γέροληα, πφς είλαη ε θόιαζε; 

– Θα ζνπ πσ κηα ηζηνξία πνπ έρσ αθνύζεη: 

Θάπνηε έλαο απιόο άλζξσπνο παξαθαινύζε ηνλ Θεό λα 

ηνπ δείμεη πσο είλαη ν Ξαξάδεηζνο θαη ε θόιαζε. 

Έλα βξάδπ ινηπόλ ζηνλ ύπλν ηνπ άθνπζε κηα θσλή λα 

ηνπ ιέεη: «Έια, λα ζνπ δείμσ ηελ θόιαζε». 

Βξέζεθε ηόηε ζε έλα δσκάηην, όπνπ πνιινί άλζξσπνη 

θάζνληαλ γύξσ από έλα ηξαπέδη θαη ζηελ κέζε ήηαλ κηα 

θαηζαξόια γεκάηε θαγεηό. Όινη όκσο νη άλζξσπνη ήηαλ 

πεηλαζκέλνη, γηαηί δελ κπνξνύζαλ λα θάλε. Πηα ρέξηα 

ηνπο θξαηνύζαλ από κία πνιύ καθξηά θνπηάια. 

Έπαηξλαλ από ηελ θαηζαξόια ην θαγεηό, αιιά δελ 

κπνξνύζαλ λα θέξνπλ ηελ θνπηάια ζην ζηόκα ηνπο. Γη’ 

απηό άιινη γθξίληαδαλ, άιινη θώλαδαλ, άιινη έθιαηγαλ… 

Κεηά άθνπζε ηελ ίδηα θσλή λα ηνύ ιέεη: «Έια ηώξα λα 

ζνπ δείμσ θαη ηνλ Ξαξάδεηζν». 

Βξέζεθε ηόηε ζε έλα άιιν δσκάηην όπνπ πνιινί 

άλζξσπνη θάζνληαλ γύξσ από έλα ηξαπέδη ίδην κε ην 

πξνεγνύκελν θαη ζηελ κέζε ήηαλ πάιη κηα θαηζαξόια κε 

θαγεηό θαη είραλ ηηο ίδηεο καθξηέο θνπηάιεο. Όινη όκσο 

ήηαλ ρνξηάηνη θαη ραξνύκελνη, γηαηί ν θαζέλαο έπαηξλε 

κε ηελ θνπηάια ηνπ θαγεηό από ηελ θαηζαξόια θαη 

ηάηδε ηνλ άιινλ. 

Θαηάιαβεο ηώξα θη εζύ πώο κπνξείο λα δεηο από απηήλ 

ηελ δσή ηνλ Ξαξάδεηζν; 

Νπνίνο θάλεη ην θαιό, αγάιιεηαη, δηόηη ακείβεηαη κε 

ζετθή παξεγνξηά. Όπνηνο θάλεη ην θαθό ππνθέξεη θαη 

θάλεη ηνλ επίγεην παξάδεηζν επίγεηα θόιαζε. 

Έρεηο αγάπε, θαινζύλε; Δίζαη άγγεινο θαη, όπνπ παο ή 

ζηαζείο κεηαθέξεηο ηνλ Ξαξάδεηζν. Έρεηο πάζε, θαθία; 

Έρεηο κέζα ζνπ ηνλ δηάβνιν θαη, όπνπ παο ή ζηαζείο, 

κεηαθέξεηο ηελ θόιαζε.                                                                 

Ξεγή: από ην βηβιίν«ΓΔΟΝΛΡΝΠ ΞΑΗΠΗΝ ΑΓΗΝΟΔΗΡΝ 

ΙΝΓΝΗ η. Δ’΄», ΠΔΙ. 48.           

antexoume.wordpress.com 
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Ο ΙΑΜΟΜΑ ΣΟΤ ΠΜΕΤΛΑΣΘΙΟΤ ΔΕΜ ΚΤΜΕΣΑΘ 

ΑΠΟ ΙΑΜΕΜΑΜ! 

 

Ν γέξνληαο Ηάθσβνο Ρζαιίθεο (1991) εμνκνιόγεζε 

θάπνηε κία γεξόληηζζα θαη ηεο έβαιε θαλόλα λα κελ 

θνηλσλήζεη γηα ηξία ρξόληα. 

-Γηαηί δελ θνηλσλάο; ηε ξώηεζε κία κέξα ν ηεξέαο ηεο 

ελνξίαο ηεο. 

-Κνπ έβαιε θαλόλα ν π. ‘Ηάθσβνο, απάληεζε εθείλε, θαη 

ηνπ είπε ηελ αηηία. 

-Όρη γηαγηά, κε ζηελνρσξηέζαη. Απηόο είλαη αγξάκκαηνο 

θαιόγεξνο. 

-Δγώ είκαη κνξθσκέλνο θαη ζνπ ιύλσ ηνλ θαλόλα. Λα 

έξζεηο ηελ Θπξηαθή λα ζε θνηλσλήζσ. 

Θαζώο όκσο πιεζίαζε ή γηαγηά λα κεηαιάβεη, έλησζε ζην 

ζηόκα ηεο ηελ άγία ιαβίδα άδεηα θαη θξύα, δελ θαηάιαβε 

ηε γεύζε ηεο-ζείαο Θνηλσλίαο. 

Ρν ζαπκαζηό γεγνλόο επαλαιήθζεθε άιιεο δύν 

Θπξηαθέο, όπόηε ή γπλαίθα αλεζύρεζε θαη μαλαπήγε ζην 

γέξνληα ‘Ηάθσβν. 

-Ξαηδί κνπ, ηεο είπε εθείλνο, ν θαλόλαο δελ ιύλεηαη. 

Ξξέπεη λα θάλεηο ηνλ θαλόλα πνύ ζνπ έβαια. 

Ρν 1987, ν π. Ηάθσβνο εμνκνιόγεζε κία θνπέια, αιιά 

ηεο απαγόξεπζε λα θνηλσλήζεη. 

Δθείλε ηόηε επηζθέθζεθε θάπνηνλ επίζθνπν, πνύ ηεο 

επέηξεςε ηε ζεία κεηάιεςε. 

Όηαλ όκσο πιεζίαζε λα θνηλσλήζεη, ή άγία ιαβίδα 

κπήθε άδεηα ζην ζηόκα ηεο. 

Απηό ην παξάδνμν θαη ζαπκαζηό επαλαιήθζεθε θη άιιε 

θνξά, νπόηε ή θνπέια ηξόκαμε, κεηαλόεζε θαη πήγε λα 

εμνκνινγεζεί πάιη ζηνλ π. ‘Ηάθσβν. 

Όηαλ θνηλσλώ ηνύο αλζξώπνπο, δηεγηόηαλ 

ραξαθηεξηζηηθά άιινηε ν καθαξηζηόο γέξνληαο Ηάθσβνο, 

πνηέ δελ θνηηάδσ ηα πξόζσπά ηνπο. 

Κεξηθέο θνξέο όκσο κνπ ιέεη ν ινγηζκόο λα ηα θνηηάμσ. 

Ρόηε βιέπσ κεξηθά πξόζσπα λα έρνπλ κνξθή ζθύινπ, 

πηζήθνπ ή άιισλ δώσλ. Δίλαη θνβεξή ή κνξθή ηνπο. 

Βιέπσ όκσο θαη κεξηθά ήξεκα θαη ηιαξά πνύ κεηά ηε 

ζεία κεηάιεςε ιάκπνπλ ζαλ ηνλ ήιην. 

Κία θνξά ηνπ είπε θάπνηνο ζπιιεηηνπξγόο ηνπ: Κ’ έθαςε 

ή ζεία Θνηλσλία!… 

Δγώ, απάληεζε ν γέξνληαο, δελ αηζζάλζεθα λα κε θαίεη. 

Αληίζεηα, δνύζε ηόζν έληνλα ηε κέζεμε ηνπ δεζπνηηθνύ 

Πώκαηνο, ώζηε αλαθαηληδόηαλ ςπρηθά θαη ζσκαηηθά. 

–Πήκεξα πνύ θνηλώλεζεο, είπε ζ’ έλα πλεπκαηηθό ηνπ 

παηδί, βιέπεηο πώο αηζζάλεζαη; Δγώ αηζζάλνκαη έηζη 

πάληνηε. Ό Σξηζηόο βξίζθεηαη κέζα κνπ πάληα. 

ΘΑΤΛΑΣΑ ΙΑΘ ΑΠΟΙΑΚΤΦΕΘ ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΘΑ 

ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ 

Έθδοζε Θ. Λ. Παραθιήηοσ Αηηηθής – Γέροληας 

Θάθφβος Σζαιίθες http://www.romfea.gr/pneumatika/ 

      
ΙΟΘΜΧΜΘΙΑ 

ΤΓΥΑΡΗΣΗΡΘΑ  

Η Δέζποηλα Λάρθοσ ηοσ Δεκεηρίοσ & Ιφλ/ηίλας 

Σζίρποσ (εγγολή ηοσ Γεφργίοσ θαη Άλλας 

Σζίρποσ) πήξε αξγπξό κεηάιιην, ζην παγθόζκην 

πξσηάζιεκα Kick Boxibg ηνπ Γνπβιίλνπ. Ζ επηηπρία ηεο, 

καο θάλεη ππεξήθαλνπο θαη σο Έιιελεο αιιά θαη σο 

Ηκβξίνπο. Ππγραίξνπκε όινπο, γνλείο θαη παπνύδεο  θαη 

ηδηαίηεξα ηελ Γέζπνηλα θαη επρόκαζηε νιόςπρα ε 

Ξαλαγία, πνπ θέξεη ην όλνκα ηεο, λα ηηο αμηώζεη θαη ζε 

αλώηεξεο αζιεηηθέο επηηπρίεο, αιιά θαη πλεπκαηηθέο. 

 

Γάκοη 
ηης 23/07/2016 έγηλε ζηελ Αγία Καξίλα Θνξσπίνπ ο 

γάκος ηοσ Φφηίοσ Πηλήροσ (ηνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο 

Άλλεο Ξηλήξνπ από ην Πρνηλνύδη) θαη ηες Ζαταρούιας 

Λελή (θόξε ηεο Λίθεο Θαζαβέηε από ην Γιπθή ηεο 

Ίκβξνπ). Δπρόκαζηε λα δήζνπλ θαη θαινύο απνγόλνπο. 

   

Θάλαηοη  

Απεβίφζε ζηελ Αζήλα ζηης 02/07/2016 ε Λαρία 

Πηγλού (από ηελ Ξαλαγία  ηεο Ίκβξνπ) ζε ειηθία 87 

εηώλ. Δπρόκαζηε λα έρεη θαιό παξάδεηζν. 

Ππιιππνύκαζηε ηνπο ζπγγελείο.   

Απεβίφζε ζηελ Αζήλα ζηης 23/07/2016 ε Γεφργία 

Ιοσδηλού ζσδ. Θφάλλοσ  (από ην Πρνηλνύδη ηεο 

Ίκβξνπ) ζε ειηθία 91 εηώλ. Δπρόκαζηε λα έρεη θαιό 

Ξαξάδεηζν. Θεξκά ζπιιππεηήξηα ζηα παηδηά ηεο θαη 

εγγόληα ηεο. 

 Απεβίφζε ζηελ Αζήλα ζηης 06/08/2016 ο 

Παλαγηώηες Γρίηζηος  (από ην Πρνηλνύδη ηεο Ίκβξνπ) 

ζε ειηθία 97 εηώλ. Δπρόκαζηε λα έρεη θαιό Ξαξάδεηζν. 

Θεξκά ζπιιππεηήξηα ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ. 

Απεβίφζε ζηελ Απζηξαιία ζηηο ο Δεκήηρες 

Καθηαηής ηοσ Παλαγηώηε (από ην Πρνηλνύδη ηεο 

Ίκβξνπ) ζε ειηθία 82 εηώλ. Δπρόκαζηε λα έρεη θαιό 

Ξαξάδεηζν. Θεξκά ζπιιππεηήξηα ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ. 

ΓΜΧΣΟΠΟΘΗΗ 
Φέξεηαη εηο γλώζε ηνπ αλαγλσζηεθνύ καο θνηλνύ όηη ην 

Γ.Π. απνθάζηζε ηελ εθηέιεζε κέξνπο ηεο εμσηεξηθήο 

ζεξκνπξόζνςεο ηνπ Γεξνθνκείνπ.Ρα δηαζέζηκα πνζά 
δπζηπρώο δελ επαξθνύλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπο .Νη 

όπνηεο ζπλδξνκέο, είλαη εππξόζδεθηεο πξνθεηκέλνπ λα 
νινθιεξσζνύλ νη εξγαζίεο ηεο παξνύζεο θάζεο. 

Δπραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ.  
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Σο Δ.. Παλαγίας  Θκβρηώηηζζας  εσταρηζηεί  εθ 

βαζέφλ ηοσς παραθάηφ δφρεηές: 

 

Υπέρ ηοσ Γηροκομείοσ 

Γξαθηαδέιιεο Βαζίιεηνο  

 (εηο κλήκε ηνπ αδειθνύ ηνπ Νηθ.Γξαθηαδέιε)      50.00€            

 (Δηο κλήκε Γεωξγίαο Κνπδηλνύ αληί ζηεθάλνπ 

πξνζέθεξαλ νη παξαθάηω)                          

 Σα παηδηά ηεο & εγγόληα ηεο                                350.00€ 

Οηθ. Γξακκαηηθνύ Κνπδηλνύ                                   50.00€        

Κνπινπηπάλεο Γεώξγηνο & Άλλα                           20.00€ 

Κνπδλόο Ιωάλλεο & Μαξία                                     50.00€ 

Οηθ Ν. Νηνπκπαξαηδή                                            20.00€ 

Αλώλπκνο         5.00€ 

Αζαλάζηνο Βαζίιαο              50.00€ 

Αξηδόγινπ Μαξία          30.00€               

Μνπηδαθά Γεωξγία (εηο κλήκε Μαξίαο Πηγλνύ)    100.00€  

Ρνδηά- Φαιηέξνπ Κωλ/λα     20.00€ 

Βηξηζηώλεο Γεώξγηνο & Άλλα    50.00€ 

Αλώλπκε                120.00€ 

Κνύβαξε Βαζηιηθή                                                 50.00€  

Βηγιή Αηθαηεξίλε                                                    25.00€ 

Ρεθηζίλεο Ιωάλλεο        50.00€ 

Αξβαλίηεο Γεκήηξηνο         50.00€ 

 

Υπέρ ενιζτύζεως ηοσ Ν.Ι. Παλμού 

Αξγπξόο Γεώξγηνο & Παλαγηώηα    30.00€ 

Κώζηαο & Άλλα Καιακπαιίθε      20.00€  

Μνπηάθεο Γεκήηξηνο      20,00€ 

Κνπθόο – Χαηδεπαξαζθεπάο                        20,00€ 

Βηγιή Αηθαηεξίλε                                                 25,00€        

 

Υπέρ ηοσ Ι. Ναού 

Αξγπξόο Γεώξγηνο & Παλαγηώηα  (Λεηηνπξγηα)  70,00€ 

Αλώλπκε (γηα ζηνιηζκό εηθόλωλ παλ/ξεωο.)     130,00€ 

 

Για κρέας Δεκαπενηασγούζηοσ 

Μπξίγθνο Ιωάλλεο ηνπ Νηθνιάνπ             100.00€ 

Κώζηαο & Άλλα Καιακπαιίθε      50.00€ 

Βηξηζηώλεο Γεώξγηνο & Άλλα    20.00€ 

Αξγπξόο Γεώξγηνο & Παλαγηώηα              100.00€ 

Καπάδαεο Γηώξγνο & Γέζπνηλα            

(εηο κλήκε γνλέωλ & αδειθωλ)                           100.00€ 

Χξνλόπνπινο Γεώξγηνο & Παλαγηώηα             100.00€  

ηεξγηόπνπινο ηεθ, & ηεξγηαλή                        20.00€ 

Καξάπαζηαο Χξήζηνο & Διέλε      50.00€ 

Βαζηιηθάθε Άλλα ην γέλ.Μπαθαληόδνπ (AUS)       50.00€ 

ηπιηαλίδεο Αιέμαλδξνο & Κωλ/λα                       50.00€  

 

Σζίξπνο Γεώξγηνο & Άλλα     50.00€ 

Αδακόπνπινο Βαζίιεηνο                                        50.00€ 

Κνπθόο – Χαηδεπαξαζθεπάο                                50.00€ 

Κνύβαξε Βαζηιηθή                                                 50.00€ 

Ρνδηά- Φαιηέξνπ Κωλ/λα     30.00€ 

Μπνπηάξα Σξηαληαθπιιηά                                     20.00€ 

Αλώλπκνο                                                              70.00€ 

Κνπηζνκάιιε (Καλάξε) Αηθαηεξίλε πξνζθνξά θξέαηνο. 

  

 Για κρέας Γενεζίοσ Θεοηόκοσ 

 Κνθθηλάθεο ηέιηνο     50.00€ 

Η θαηαρώξεζε ηωλ ινηπώλ ζα γίλεη ζην επόκελν θύιιν. 

 

Ρν Γ.Π. ηνπ Πσκαηείνπ καο, επραξηζηεί αθόκε απηνύο 

πνπ θνπίαζαλ αθηινθεξδώο ζηα καγεηξεία, ηνλ κάγεηξα 

Υρσζόζηοκο Ζούλε κεηά ηες ζσδύγοσ ηοσ, ηνπο 

βνεζνύο ηνπ Σηκόζεο & Αηθαηερίλε Ροδηά, Λητάιε 

Ροδηά, Μεθηάρηο Ιαράπαζηα, ηέιηο Ιοσθό- 

Φαηζηπαραζκεσά. Αθόκε επραξηζηεί ηνλ θ. Γεώργηο 

Παιάγθα (υσθηηθό γηα ηελ δσξεά ζπληήξεζε ηνπ 

ςπθηηθνύ ζαιάκνπ) ηνλ θ.   Παλαγηώηε Ιοληόποσιο, 

κοσζηθό, ν νπνίνο καο δηαζθέδαζε κε ην αθνξληεόλ 

αθηινθεξδώο θαη όζνπο άιινπο ζπλεηέιεζαλ ελ γέλεη 

ζηελ επηηπρή δηεθπεξαίσζε ηεο όιεο εθδήισζεο. 

Δύρεηαη δε ε Ξαλαγία καο λα είλαη αξσγόο ζηηο 

δπζθνιίεο ηεο δσήο όισλ καο. 

Γηκεληαία Δλεκεξωηηθή Έθδνζε 

Ι.Ν. Παλαγίαο Ικβξηώηηζζαο 
Οδόο Ρόδνπ, Νηνξόην 

Ακπειάθηα αιακίλαο, Σ.Κ. 18902 

Τηλ.-Fax:210-4654910 

E-mail : info@panagia-imvriotissa.gr 

URL: www.panagia-imvriotissa.gr 

Υπεύθ. Έκδοζης: Χξήζηνο Ρνδηάο 

Επιμέλεια έκδοζης: Δπζύκηνο Ρνδηάο 

Κόζηος θύλλοσ : 1,20 € 

Kαη’οίκον αποζηολή : Πξναηξεηηθή εηζθνξά 

Αρ. Λογαριαζμ. ΕΤΕ : 18548010083 

IBAN : GR 0601101850000018548010083 

Κωδικός SWIFT Τραπέζης : ETHNGRAA 

 

Διοικητικό συμβούλιο 

ΠΡΟΕΔΡΟ: Ρνδηάο Χξήζηνο ηνπ Μηιηηάδνπ 

  ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ: Αλζνύια Λακπξηαλνύ πδ. Ιωάλλνπ 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ: Λπξνο ηειηνο Σνπ Ιωαλλνπ 

ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.: Κωλ/λνο Χαληαδάθεο ηνπ Δπαγ. 

ΣΑΜΙΑ: Καπάδαεο Διεπζέξηνο ηνπ Κωλ/λνπ 

ΑΝΑΠ. ΤΑΜΙΑΣ: Λελίηζεο Βαζίιεηνο ηνπ Κωλ/λνπ 

ΜΕΛΟ: Καξαπαζηάο Χξήζηνο ηνπ Αλδξέα 

ΜΕΛΟ: Λακπξηαλόο Ιωάλλεο ηνπ Παξαζθεπά 

ΜΕΛΟ: Μαιαζνύλεο Γεκήηξηνο ηνπ Γεωξγίνπ 


