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Ζ ΑΓΗΑ ΘΔΠΖ ΣΖ ΘΔΟΣΟΘΟΤ ΘΑΗ ΣΟ ΔΠΟ ΣΟΤ 

1940. 

Απολςηίκιο.                                                                       

Σήρ κέπηρ ζος Παπθένε, ανςμνούμεν ηάρ 

σάπιηαρ, ην ωρ θωηοθόπον νεθέλην, εθαπλοίρ 

ςπέπ έννοιαν, και ζκέπειρ ηόν λαόν ζος νοεπώρ, 

εκ πάζηρ ηών εσθπών επιβοςλήρ, ζε γάπ ζκέπην, 

καί πποζηάηιν, καί Βοηθόν, κεκηήμεθα βοώνηέρ 

ζοι, δόξα ηοίρ μεγαλείοιρ ζος  Αγνή, δόξα ηή θεία 

ζκέπη ζος, δόξα ηή ππόρ ημάρ ζος, ππομηθεία, 

Άσπανηε. 

Αθνύγεηαη ελδερνκέλσο παξάδνμν ε αθόξκεζε γηα έλαλ 

ιόγν εζληθήο επεηείνπ λα είλαη έλαο ύκλνο πξνο ηελ 

Παλαγία, σζηόζν όπσο ζα θαλεί ζηε ζπλέρεηα ππάξρεη 

άξξεθηε ζρέζε αλάκεζά ηνπο, θαζώο ν ιαόο καο έρεη 

ζπλδπάζεη πάξα πνιύ ζηελά απηά ηα δύν. Γελ είλαη 

ηπραίν όηη νη δύν ζεκαληηθόηεξεο εζληθέο γηνξηέο ηνπ 

έζλνπο καο έρνπλ ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό λα 

ζπλενξηάδνληαη κε κία γηνξηή ηεο Παλαγίαο. Σελ 25ε 

Καξηίνπ γηνξηάδνπκε ηνλ επαγγειηζκό ηεο Θενηόθνπ 

θαη, ζήκεξα, ηελ 28ε Οθησβξίνπ ηελ Αγία θέπε ηεο 

Θενηόθνπ. 

 Ζ γηνξηή απηή κεηαηέζεθε από ηελ εθθιεζία καο ην 

1952 από ηελ 1ε Οθησβξίνπ ηελ 28ε εηο έλδεημε 

επγλσκνζύλεο πξνο ηε κεηέξα ηνπ Θενύ γηα ηε ζθέπε 

θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ζηνλ αγώλα ησλ ειιήλσλ 

απέλαληη ζηνπο αιαδόλεο Ηηαινύο, αξρηθά, θαη, 

αξγόηεξα, ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο εζληθήο αληίζηαζεο. 

Κία αληίζηαζε ζηελ απνιπηαξρηθή βία, ζηελ άθξσο 

αιαδνληθή απαίηεζε λα παξαδώζνπκε κε ηε ζέιεζή καο 

ηκήκαηα ηνπ εζληθνύ εδάθνπο, λα πξνδώζνπκε ηα 

θεθηεκέλα κε αγώλεο θαη κε ην αίκα ησλ πξνγόλσλ καο. 

Ζ ειιεληθή ςπρή όκσο έδσζε ηελ απάληεζε πνπ 

έπξεπε, είπε ην πεξήθαλν ΟΥΗ θαη μεθίλεζε έλαλ αγώλα 

γηα ηα ηεξά θαη ηα όζηα ηεο παηξίδαο καο, κε απνηέιεζκα 

λα αηθληδηάζεη δπζάξεζηα ηνπο εηζβνιείο, λα ηνπο 

ραξίζεη ηδηαίηεξα ηαπεηλσηηθέο ήηηεο θαη λα ηνπο 

αλαγθάζεη λα απνζπξζνύλ κέζα από ηα αιβαληθά 

ζύλνξα θαη λα πεξηκέλνπλ εθεί ηε βνήζεηα ησλ 

ζπκκάρσλ. 

Δίλαη όκσο απαξαίηεην ζην ζεκείν απηό λα θάλνπκε κία 

ζύληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη λα δνύκε ηα γεγνλόηα 

κε ηε ζεηξά. 28 Οθησβξίνπ ηνπ 1940, ζηηο ηξεηο ηα 

μεκεξώκαηα, ν Ηηαιόο πξεζβεπηήο ζηελ Αζήλα Γθξάηζη, 

επηζθέπηεηαη, ζηελ νηθία ηνπ, ηνλ πξσζππνπξγό ηεο 

ρώξαο, Ησάλλε Κεηαμά θαη ηνπ επηδίδεη ηειεζίγξαθν κε 

ην νπνίν δεηνύζε, κέζα ζε ηξεηο ώξεο, ηελ ειεύζεξε 

δηέιεπζε θαη ζηάζκεπζε ησλ ηηαιηθώλ ζηξαηεπκάησλ 

ζηελ Διιάδα. Κε ηε θξάζε « Πόιεκνο ινηπόλ », ν 

Κεηαμάο απνξξίπηεη ην ηηαιηθό ηειεζίγξαθν θαη 

απεπζύλεη δηάγγεικα πξνο ηνλ ειιεληθό ιαό. Αξρίδεη έηζη 

ε Ηηαιηθή επίζεζε θαηά ηεο Διιάδαο, ζην Αιβαληθό 

κέησπν, ηελ ώξα πνπ ν ιαόο δηαδειώλνληαο ζηνπο 

δξόκνπο ηεο Αζήλαο θαηά ηεο Ηηαιίαο, ηξέρεη κε 

ελζνπζηαζκό λα θαηαηαγεί θαη λα πνιεκήζεη ζην 

κέησπν. 

 ε ιίγεο κόλν κέξεο, νη εηζβνιείο εθδηώρζεθαλ από ην 

ειιεληθό έδαθνο από επηζηξαηεπκέλεο θπξίσο δπλάκεηο, 

κε αλεπαξθή κεηαθνξηθά κέζα θαη εθνδηαζκό, αιιά κε 

ηε ζπλδξνκή ησλ ρσξηθώλ ηεο Καθεδνλίαο θαη ηεο 
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Ζπείξνπ, πνπ έζπεπζαλ ζην εζληθό πξνζθιεηήξην θαη 

έπαημαλ νπζηαζηηθό ξόιν ζηνλ αλεθνδηαζκό. Γηα λα 

θάκςνπλ ην εζηθό ηνπ ειιεληθνύ ιανύ, νη Ηηαινί άξρηζαλ 

ηνλ βνκβαξδηζκό ειιεληθώλ πόιεσλ.  Ζ ειιεληθή 

αληεπίζεζε ζην κέησπν, άξρηζε ζηηο 14 Λνεκβξίνπ θαη 

γξήγνξα νη δπλάκεηο καο δηέξξεμαλ ηελ ηηαιηθή ακπληηθή 

γξακκή θαη ζηηο 22 Λνεκβξίνπ νη έιιελεο ζηξαηηώηεο 

εηζέξρνληαλ ζηελ Θνξπηζά. Ζ πξνέιαζε ζπλερίζηεθε 

αξγά αιιά απνθαζηζηηθά θαη ζηηο 6 Γεθεκβξίνπ, ν 

ειιεληθόο ζηξαηόο θαηαιάκβαλε ην ιηκάλη ησλ Αγίσλ 

αξάληα. ηε ζπλέρεηα ν ειιεληθόο ζηξαηόο πήξε ζηα 

ρέξηα ηνπ ηελ πξσηνβνπιία, πέξαζε ζε νξκεηηθή 

αληεπίζεζε, πέηαμε ηνπο επηδξνκείο έμσ από ηα ειιεληθά 

εδάθε θαη ηνπο θαηαδίσμε κέζα ζην αιβαληθό έδαθνο, 

θαηαηξνπώλνληάο ηνπο. 

Κήπσο όκσο ρξεηάδεηαη λα αλαδεηήζνπκε θάπνηα 

εξκελεία γηα όια απηά ηα γεγνλόηα; Θαη πνηα ζρέζε 

έρνπλ κε ηελ εηζαγσγηθή αλαθνξά καο ζηελ θέπε ηεο 

Παλαγίαο; Γελ ρσξάεη ακθηβνιία όηη ε επνπνηία ηνπ 

1940, απνηειεί έλα ζαύκα, είλαη έλα από ηα πνιιά 

ζαύκαηα ζηελ ηζηνξία ησλ Διιήλσλ. Γελ κπνξεί λα είλαη 

θαξπόο απνθιεηζηηθά αλζξώπηλνπ αγώλα. Ζ ζετθή ράξε 

ζπλεξγάζζεθε κε ηελ αλζξώπηλε πξνζπάζεηα. Θαη είλαη 

δίθαην πνπ καδί κε ηα ζξηακβεπηηθά ζαιπίζκαηα πάλσ 

από ηνπο ηάθνπο ησλ εξώσλ, ζήκαλαλ δνμαζηηθέο 

θακπάλεο γηα έλα <<επραξηζηώ>> ζηελ Παλαγία, 

ζ΄εθείλε, ζηελ νπνία ε εζληθή ζπλείδεζε απέδσζε γηα 

κηα αθόκα θνξά <<ηα ληθεηήξηα>>. Σε θέπε ησλ 

αγσληζηώλ. Σελ Διεπζεξώηξηα ησλ ζθιαβσκέλσλ. 

Γηαηί ζηα θξίζηκα ρξόληα ηνπ πνιέκνπ νη Έιιελεο 

εκπηζηεύζεθαλ ζηα ρέξηα ηεο Παλαγίαο ηνλ αγώλα ηνπο. 

Εήηεζαλ ηε κεηξηθή πξνζηαζία ηεο γηα λα 

ππεξαζπηζηνύλ ηα δίθαηά ηνπο. Θαη ήηαλ ηόζε ε πίζηε 

ηνπο, ώζηε ηελ έβιεπαλ λα ηνπο εκςπρώλεη θαη λα ηνπο 

ζθεπάδεη, θαζώο πνιεκνύζαλ απεγλσζκέλα ζηα 

ρηνληζκέλα βνπλά ηεο Πίλδνπ θαη ηεο Αιβαλίαο. Ζ άιινηε 

Τπέξκαρνο ηξαηεγόο ησλ Ρσκηώλ γίλεηαη ε Αγία θέπε 

ησλ αγσληζηώλ θαη ην ζαύκα επαλαιακβάλεηαη. Υάξε 

ζηελ πίζηε πνπ ζεξκαίλεη ηηο ςπρέο ηνπο νη καρεηέο 

πεξηθξνλνύλ ηε ινγηθή ησλ αξηζκώλ θαη αληηζηέθνληαη 

ζηηο ζηδεξόθξαθηεο ερζξηθέο ζηξαηηέο κε εξσηζκό πνπ 

θηλεί ηνλ παγθόζκην ζαπκαζκό. 

Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο ε εθθιεζία ζήκεξα, δειαδή όινη 

εκείο, αλπκλνύκε ηε θέπε ηεο Παλαγίαο, θαη ηελ 

παξαθαινύκε λα καο ζθεπάδεη πάληα κε ηελ αγάπε ηεο 

θαη λα ζηέθεηαη πάληα δίπια, βνεζόο θαη ζπκπαξαζηάηεο 

ζην έζλνο καο, ζε θάζε θαιό αγώλα, γηαηί ηε βνήζεηα 

ηεο ηελ έρνπκε ην ίδην αλάγθε θαη ζηνλ θαηξό ηεο 

εηξήλεο. Κπνξεί λα κελ ππάξρεη ζήκεξα άκεζε εζληθή 

απεηιή θαη άκεζνο θίλδπλνο πνιέκνπ, κπνξεί λα κελ 

ππάξρεη Υίηιεξ ή Κνπζνιίλη, ππάξρεη όκσο έλαο άιινο 

εηζβνιέαο, ν νπνίνο ίζσο λα είλαη θαη πην επηθίλδπλνο, ν 

νπνίνο πξνζπαζεί λα αιώζεη ηηο ζπλεηδήζεηο καο, λα 

μεράζνπκε ηελ ηζηνξία καο, λα απνζπάζεη ηελ πξνζνρή 

καο από ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα, πξνζθέξνληαο καο 

ηέξςε κε ζεάκαηα θαη λα θάλεη κία όρη ζηξαηησηηθή αιιά 

κία πλεπκαηηθή ηειενπηηθή θαηνρή ζηηο θαξδηέο καο. 

Έρνπκε θαηξό όινη καο λα παξαθνινπζνύκε κε απιεζηία 

ζίξηαι, πνπ καο δηδάζθνπλ πσο κπνξνύκε λα ραιάζνπκε 

πνιύ εύθνια ηηο νηθνγέλεηεο καο, ηα θύηηαξα ηνπ έζλνπο 

καο, δελ έρνπκε όκσο θαηξό λα δηαβάζνπκε ηελ ηζηνξία 

καο, λα γλσξίζνπκε κε πνηνύο αγώλεο ησλ πξνγόλσλ 

καο κπνξνύκε εκείο ζήκεξα λα δνύκε ειεύζεξνη αιιά θαη 

λα δηαβάζνπκε ζπγθινληζηηθέο καξηπξίεο αγσληζηώλ ηεο 

εζληθήο αληίζηαζεο, νη νπνίνη ζηνλ ππεξάλζξσπν αγώλα 

ηνπο πάλσ ζηα παγσκέλα βνπλά έβιεπαλ ηελ Παλαγία 

δσληαλά θαη έπαηξλαλ θνπξάγην λα ζπλερίζνπλ. Αο είλαη 

ινηπόλ ν ζεκεξηλόο ιόγνο έλα έλαπζκα λα αζρνιεζνύκε 

όινη  πεξηζζόηεξν κε ηελ ηζηνξία καο, έλα κλεκόζπλν 

γηα όζνπο έπεζαλ εξσηθά ζηνλ πόιεκν θαη κία ειάρηζηε 

ηηκή επγλσκνζύλεο ζηελ κεηέξα καο ηελ Παλαγία. 
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Ζ ΛΖΣΔΗΑ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ ΘΑΗ ΣΟ ἹΔΡΟ 

ΑΡΑΛΣΑΙΔΗΣΟΤΡΓΟ 

ηὶο 15 Λνεκβξίνπ ἀξρίδεη ἡ λεζηεία ηῶλ Υξηζηνπγέλλσλ. 

Πξόθεηηαη γηὰ κηὰ πεξίνδν ἔληνλεο πλεπκαηηθῆο ἐξγαζίαο 

θαὶ ςπρνζσκαηηθῆο πξνεηνηκαζίαο γηὰ ηὸλ ἑνξηαζκό ηῆο 

κεγάιεο ἑνξηῆο ηῆο Γελλήζεσο ηνῦ Θπξίνπ. 

Ἀπὸ ηὶο 15 Λνεκβξίνπ ἕσο ηὶο 17 Γεθεκβξίνπ (θαη’ ἄιιε 

παξάδνζε ἕσο ηὶο 12 Γεθεκβξίνπ) λεζηεύνπκε ηὸ θξέαο, 

ηὰ γαιαθηνκηθά θαὶ ηὰ αὐγά θαὶ ηξῶκε ςάξη (ἐθηὸο 

βεβαίσο Σεηάξηεο θαὶ Παξαζθεπῆο, πνὺ λεζηεύνπκε 

αὐζηεξά). Κεηὰ ηὶο 17 (ἢ 12) Γεθεκβξίνπ λεζηεύνπκε 

θαὶ ηὸ ςάξη. 

Ἡ λεζηεία ὅκσο θαηὰ ηὴλ ὑπόδεημε ηνῦ Θπξίνπ καο ἔρεη 

λόεκα, ὅηαλ ζπλδπάδεηαη κὲ πξνζεπρὴ θαὶ ἐιεεκνζύλε. 

Γηὰ ηὸ ιόγν αὐηό, ἡ θθιεζία κὲ ηὴλ ἔλαξμε ηῆο 

λεζηείαο κᾶο πξνζθαιεῖ ζὲ ἐληνλόηεξε ιεηηνπξγηθὴ δσή 

θαὶ ἀγαζνεξγία. 

Ἔηζη, ἡ ἐθθιεζηαζηηθὴ παξάδνζε πξνβιέπεη γηὰ ηὴλ 

πεξίνδν αὐηὴ ηὴλ θαζεκεξηλὴ -ἂλ νἱ ζπλζῆθεο ηὸ 

ἐπηηξέπνπλ- ηέιεζε ηῆο ζείαο ιεηηνπξγίαο, ηὴλ ηέιεζε 

δειαδὴ ζαξαληαιείηνπξγνπ. 
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Ἡ ηέιεζε ηνῦ ζαξαληαιείηνπξγνπ ἀπνηειεῖ πνιὺ κεγάιε 

εὐινγία. Δἶλαη κηὰ ζαπκάζηα εὐθαηξία γηὰ βίσζε ηὴο 

κπζηεξηαθῆο θαὶ ιαηξεπηηθῆο δσῆο, γηὰ ἐπαθὴ κὲ ηὸλ 

πινῦην ηῆο ὑκλνινγίαο θαὶ ηῆο ἀθξνάζεσο ηῶλ ζείσλ 

Γξαθῶλ, γηὰ ζπρλόηεξε Θεία Θνηλσλία, γηὰ ζπρλόηεξε 

ζπγθξόηεζε ηῆο ἐθθιεζηαζηηθῆο θνηλόηεηαο. 

Ὁ ἅγηνο Ἰγλάηηνο ὁ Θενθόξνο κᾶο ιέεη: «πνπδάδεηε 

ππθλόηεξνλ ζπλέξρεζζαη εἰο εὐραξηζηίαλ Θενῦ θαὶ εἰο 

δόμαλ. Ὅηαλ γὰξ ππθλῶο ἐπὶ ηὸ αὐηὸ γίλεζζε, 

θαζαηξνῦληαη νἱ δπλάκεηο ηνῦ ζαηαλᾶ θαὶ ιύεηαη ὁ 

ὄιεζξνο αὐηνῦ», δειαδὴ «Πξνζπαζεῖζηε κὲ ζπνπδὴ λὰ 

ἔξρεζζε ὅινη καδί ζηὴ ζύλαμε ηῆο Θείαο Δὐραξηζηίαο 

(Θεία Ιεηηνπξγία), γηὰ λὰ εὐραξηζηεῖηε ηὸλ Θεὸ θαὶ λὰ 

Σὸλ δνμνινγεῖηε. Γηόηη ὅηαλ ζπρλά ἔξρεζζε ζηὴ ζύλαμε 

ηῆο Θείαο Δὐραξηζηίαο (Θεία Ιεηηνπξγία), ζπληξίβνληαη νη 

δπλάκεηο ηνπ ζαηαλᾶ θαί ιύεηαη θάζε ὀιέζξηα ἐλέξγεηα 

ηνπ». 

Ἡ δύλακε ηῆο Θείαο Ιεηηνπξγίαο δὲλ εἶλαη καγηθή. Δἶλαη ἡ 

δύλακε ηῆο ἀγάπεο θαὶ ηῆο ἑλόηεηαο ἐλ Υξηζηῷ. Ἡ Θεία 

Ιεηηνπξγία κᾶο καζαίλεη λὰ ζπγρσξνῦκε, λὰ ἀγαπνῦκε 

θαὶ λὰ εἴκαζηε ἑλσκέλνη κὲ ὅινπο ηνὺο ἀλζξώπνπο. 

Γη’ αὐηὸ ἄιισζηε πξνζθέξνπκε ηὰ Γῶξα καο ζηὸ Θεό, 

ηὸλ Ἄξην θαὶ ηὸλ Οἶλν, πξνζεπρόκελνη γηὰ δῶληεο θαὶ 

θεθνηκεκέλνπο ἀδειθνύο καο. Ἡ κλεκόλεπζε ηῶλ 

ὀλνκάησλ ηῶλ δώλησλ θαὶ θεθνηκεκέλσλ πξνζώπσλ 

(ἀλάγλσζε ηῶλ «Γηπηύρσλ») εἶλαη ἔξγν πνιὺ ζεκαληηθὸ 

θαὶ ἱεξό, πνὺ ζεζκνζεηήζεθε ἀπὸ ηνὺο ἁγίνπο 

Ἀπνζηόινπο θαὶ ἐπηηειεῖηαη ἀδηάιεηπηα κέζα ζηνὺο 

αἰῶλεο.          πλέρεηα ζηε 4ε  ζει.  

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

ΣΑ ΛΔΑ ΣΟΤ ΩΚΑΣΔΗΟΤ ΚΑ 

ΑΡΥΗΔΡΑΣΗΘΖ ΘΔΗΑ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟ ΛΑΟ ΚΑ 

 

 
 

ηηο 16 Οθησβξίνπ 2016 επηζθέθηεθε ηνλ Λαό καο θαη 

ιεηηνύξγεζε ν άγηνο Αδξηαλνπόιεσο θ.θ. Ακθηιόρηνο 

εθπξόζσπνο ζην ελ Αζήλαηο γξαθείν ηνπ Οηθνπκεληθνύ 

Παηξηαξρείνπ. Ο εβαζκηόηαηνο ζην ηέινο ηεο Θείαο 

Ιεηηνπξγίαο θήξπμε ηνλ ζείν ιόγν θαη αλαθέξζεθε ζηελ 

επαγγειηθή πεξηθνπή ηεο εκέξαο, ηνλίδνληαο όηη πξέπεη 

λα γίλνπκε γε αγαζή θαη λα θαξπνθνξήζνπκε θαζ΄έλαο 

καο θαηά ην κέηξν ηεο  δσξεάο πνπ καο εδόζε,   γηα λα 

αμησζνύκε ηνπ ειένπο ηεο ζείαο ράξηηνο  

ΠΑΛΖΓΤΡΗ ΣΩΛ  ΓΔΛΛΔΗΩΛ ΣΖ ΘΔΟΣΟΘΟΤ 

Έγηλε θαη θέηνο ε θαζηεξσκέλε παλήγπξεο  ησλ 

Γελλεζιίσλ  ηεο Θενηόθνπ ηελ πξώηε Θπξηαθή κεηά ηελ 

ενξηή ηεο, ζηηο 10/09/2017 γηα ηελ νπνία, δίλνπλ θπξίσο 

έκθαζε νη ΄΄Πγηαδηαλνί΄΄   ησλ Αγξηδίσλ ηεο Ίκβξνπ. 

Σν πξσί ηεο Θπξηαθήο έγηλε ε θαζηεξσκέλε Θεία 

Ιεηηνπξγία, ππό ηνπ παηξόο Αλαζηαζίνπ Φειεκέγθα, - 

εθεκεξίνπ ηνπ Ηεξνύ Λανύ ησλ Δηζνδίσλ ηεο Θενηόθνπ 

Ακπειαθίσλ αιακίλαο -   ζηελ νπνία, 

 

 
 

 εθηόο από ηνπο ηαθηηθά εθθιεζηαδνκέλνπο εηο ηνλ Η. Λαό 

καο, πξνζήιζαλ θαη πνιινί άιινη από ηελ Αζήλα, θπξίσο 

΄Πγηαδηαλνί ΄γηα λα ηηκήζνπλ ηελ εκέξα. 

  

 
 

Σν Γ.. επηκειήζεθε ηα ηεο ενξηήο θαη ν πάληα 

πξόζπκνο κάγεηξαο ησλ παλεγύξεσλ καο, κ. Υπήζηορ 

Εούνηρ κε ηνπο βνεζνύο ηνπ,  εηνίκαζε ην θξέαο θαη 

ηελ θνπξθνύηε, ηα νπνία κεηά, ηελ επιόγεζε 

δηαλεκήζεθαλ  ζην θόζκν.  

Οη νηθνγέλεηεο πνπ παξεπξέζεθαλ, εκπινύηηζαλ θη απηέο 

ηηο ηξάπεδεο κε ηηο δηθέο ηνπο ιηρνπδηέο. Ο δε  θ.  

Παναγιώηηρ  Θονηόποςλορ, καο θξάηεζε κνπζηθή 

ζπληξνθηά, κε ην αθνξληεόλ ηνπ θαη ηα ηξαγνύδηα ηνπ. 

Έηζη πέξαζε ε εκέξα καο επράξηζηα. Δπρόκαζηε ε ράξηο 

ηεο Παλαγίαο καο, λα ζθεπάδεη όινπο θαη ηνπ ρξόλνπ έλα 

λέν Γ.. λα ζπλερίζεη ηελ πνξεία. 
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ΓΛΩΣΟΠΟΗΖΖ 

Φέξεηαη εηο γλώζε ηνπ αλαγλσζηεθνύ καο θνηλνύ όηη ην 
Γ.. απνθάζηζε ηελ εθηέιεζε κέξνπο ηεο εμσηεξηθήο 

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

 

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

Δςσαπιζηούμε εκ ηων πποηέπων. 
………………………………………………………………………………. 
πλέρεηα από  ηελ 3ε ηε ζει, 

Σό Ἱεπό απανηαλείηοςπγο 

Σν Ηεξό αξαληαιείηνπξγν, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

λεζηείαο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ππέξ πγείαο δώλησλ θαη 

ππέξ αλαπαύζεσο ησλ θεθνηκεκέλσλ αδειθώλ καο. 

ην ππέξνρν βηβιίν «Ησάλλεο ηεο Θξνζηάλδεο», (έθδ. 

Ηεξάο Κνλήο Παξαθιήηνπ), δηαβάδνπκε: «ηελ Θεία 

Ιεηηνπξγία ηειείηαη ην κπζηήξην ηήο αγάπεο. Θαη ή 

αγάπε ζηελ νπζία ηεο είλαη κεηαδνηηθή. Ή αγάπε, 

ηδηαίηεξα ή ζεία, ζπεύδεη λα ζθνξπίζεη ην θώο ηεο, ηελ 

ραξά ηεο όινπο… Θαη ζπκπιεξώλεη: ώ αγάπε 

ηειεηόηαηε! ώ αγάπε, πνύ ηα πάληα αγθαιηάδεηο! Ώ 

αγάπε ηζρπξόηαηε! Σί λα πξνζθέξνπκε ζαλ 

επγλσκνζύλε ζηνλ Θεό γηα ηελ αγάπε Σνπ πξνο εκάο; Ή 

αγάπε απηή βξίζθεηαη ζηελ ζπζία ηνύ Υξηζηνύ, πνύ 

πξνζθέξεηαη γηα ηελ άπειεπζέξσζη όισλ από θάζε 

θαθία…». 

Θαη ό καθαξηζηόο π. Παΐζηνο, ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε 

πξνζεπρήο γηα ηνύο θεθνηκεκέλνπο, έιεγε: «…λα 

αθήλεηε κέξνο ηήο πξνζεπρήο ζαο γηα ηνύο 

θεθνηκεκέλνπο. Οη πεζακέλνη δελ κπνξνύλ λα θάλνπλ 

ηίπνηα (γηα ηνύο εαπηνύο ηνπο). Οη δσληαλνί κπνξνύλ… 

Λα πεγαίλεηε ζηελ εθθιεζία ιεηηνπξγία, δειαδή 

πξόζθνξν, θαη λα δίλεηε ην όλνκα ηνύ θεθνηκεκέλνπ, λα 

κλεκνλεπζή από ηνλ ηεξέα ζηελ πξνζθνκηδή. Δπίζεο, λα 

θάλεηε κλεκόζπλα θαη ηξηζάγηα. θέην ην ηξηζάγην, 

ρσξίο Θεία Ιεηηνπξγία, είλαη ειάρηζην. 

Σν κέγηζην, πνύ κπνξνύκε λα θάλνπκε γηα θάπνηνλ, είλαη 

ην αξάληα-Ιείηνπξγν. Θαιό ζα είλαη λα ζπλνδεπζή θαη 

κε ειεεκνζύλε. Αλ έρεηο έλα λεθξό, ό όπνηνο έρεη 

παξξεζία ζηνλ Θεό, θαη ηνύ αλάςεηο έλα θεξί, απηόο έρεη 

ππνρξέσζε λα πξνζεπρεζεί γηα ζέλα ζηνλ Θεό. 

Αλ πάιη, έρεηο έλα λεθξό, ό όπνηνο λνκίδεηο όηη δελ έρεη 

παξξεζία ζηνλ Θεό, ηόηε, όηαλ ηνύ αλάβεηο έλα αγλό 

θεξί, είλαη ζαλ λα δίλεο έλα αλαςπθηηθό ζε θάπνηνλ πνύ 

θαίγεηαη (από δίςα). Οη άγηνη δέρνληαη επραξίζησο ηελ 

πξνζθνξά ηνπ θεξηνύ θαη είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

πξνζεπρεζνύλ γη’ απηόλ πνύ ην αλάβεη. Ο Θεόο 

επραξίζησο ην δέρεηαη…». (Καξηπξίεο πξνζθπλεηώλ, 

Ενπξλαηδόγινπ Ληθ.) 

http://www.orthodoxfathers.com/ 

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

 
Ζ ελπίδα δεν πεθαίνει 

  

 
 

Κεο ηνπ Αηγαίνπ ηα λεξά 
δύν λεζηά θξαπγάδνπλ 
Ζ Ίκβξνο θαη ε Σέλεδνο 
γηα ιεπηεξηά θσλάδνπλ. 

 
Καο πξόδσζαλ νη ζύκκαρνη, 

ραξήθαλ νη ερζξνί καο 
θαη πήγακε ζηε μεληηηά 
κε ιύπε ζηελ ςπρή καο 

 
θύγακε από ηνλ ηόπν καο 

θησρνί θπλεγεκέλνη 
θαη θζάζακε  ζηα πέξαηα 

όινη  μεξηδσκέλνη. 
 

Ο Θεόο επέηξεςε 
ηα μέλα γηα λα δνύκε 

ην ηόπν πνπ καο γέλλεζε 
λα ηνλ ιαρηαξνύκε. 

 
Ρηδώζακε θαη θάλακε 
Παηδηά θαη εγγνλάθηα 
Θαη ζπλερίδεηε ε δσή 

Κε πίθξεο θαη θαξκάθηα. 
 

Σα ρξόληα καο πέξαζαλ 
Κα ε ειπίδα ππάξρεη 

ε επηζηξνθή ζην ηόπν καο 
Δύρνκαη  γξήγνξα λάξζεη. 

 
                                        

 Ιέληλ ν λνζηαιγόο  

 

http://www.orthodoxfathers.com/
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ΓΛΩΣΟΠΟΗΖΖ – ΠΡΟΘΙΖΖ 

 

        Φέξεηε εηο γλώζε ησλ παηξησηώλ θαη ησλ 

κειιώλ ηνπ σκαηείνπ καο , όηη ζην ηέινο ηνπ 

έηνπο 2016 ιήγεη ε ζεηεία ηνπ παξόληνο Γ..  θαη 

ζην ηέινο ηνπ κελόο Ηαλνπαξίνπ 2017 ζα πξέπεη λα 

γίλνπλ αξραηξεζίεο γηα αλάδεημε λένπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ. Ο πξόεδξνο ηνπ παξόληνο  Γ.. θ. 

Υξήζηνο Ρνδηάο  γηα ιόγνπο θόπσζεο, επηζθάιεηεο 

ζηελ πγεία ηνπ, θ.ι.π.   πξνηίζεηαη λα κε 

ζπκκεηάζρεη ζηελ ζύλζεζε ηνπ  λένπ Γ.. 

  

         Αλ ιεθζεί δε ππ΄όςηλ όηη θαη ινηπά κέιε ηνπ 

σκαηείνπ πξνηίζεληαη λα πξάμνπλ ην ίδην, γίλεηε 

θαλεξό όηη ζα βξεζνύκε πξν αδηεμόδνπ. 

 

Ωο εθ ηνύην  γηα λα κε ππάξμεη πξόβιεκα 

δηαδνρήο, είλαη απαξαίηεηε ε εγγξαθή λέσλ 

κειιώλ θαη ε  αλαλέσζε άιισλ, εθ ησλ νπνίσλ ζα 

αλαδεηρζεί ην λέν Γ.. 

   

Ζ εγγξαθή λέσλ κέιισλ,                          

- ζπκπεξηιακβάλεη θαη δηαγεγξακκέλα κέιε πνπ δελ 

αλαλεώζεθαλ νη ζπλδξνκέο ηνπο πέξαλ ηεο ηξηεηίαο  

- πξέπεη λα γίλεη ην πνιύ κέρξη ηα Υξηζηνύγελλα 

2016 κε αίηεζε ησλ  ελδηαθεξνκέλσλ, γηα λα 

κπνξέζνπλ λα  εγθξηζνύλ  από ην Γ.. κέρξη 

31/12/2016 πνπ ιήγεη ε ζεηεία ηνπ. 

 

  Πέξαλ απηήο ηεο θαηαιπηηθήο  εκεξνκελίαο, 

δελ κπνξνύλ λα γίλνπλ λέεο εγγξαθέο παξά κόλν, 

αλαλεώζεηο ζπλδξνκώλ θαη κόλν απηώλ, πνπ δελ 

έρνπλ δηαγξαθή από ηελ παξέιεπζε αδξαλνύο 

ηξηεηίαο. 

 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, όζνη ζέινπλ λα 

ππάξμεη  ζπλέρεηα ηνπ σκαηείν καο,  αο κελ 

νιηγσξήζνπλ. 

  

ινη νη παηξηώηεο  θαη όρη κόλν έρνπκε 

ππνρξέσζε λα ζπζπεηξσζνύκε γηα ηελ  

δεκηνπξγηθή  ζπλέρηζε ηεο ππάξμεσο καο ζηε 

αιακίλα. 

 

 

Γηα ην Γ.. 

Ο πξόεδξνο 

Υξήζηνο Ρνδηάο 

 
 

ΛΑ ΘΤΚΑΑΗ ΘΑΗ ΛΑ ΦΟΒΑΑΗ ΓΤΟ ΙΟΓΗΚΟΤ 

 
Λα ζπκάζαη θαη λα θνβάζαη δύν ινγηζκνύο, ν έλαο ιέεη: 

«Δίζαη άγηνο» θαη ν άιινο: «Γελ ζα ζσζείο». 
Θη νη δύν απηνί ινγηζκνί πξνέξρνληαη από ηνλ ερζξό, θαη 

δελ έρνπλ αιήζεηα κέζα ηνπο. 
Δζύ, όκσο, λα ζθέθηεζαη: «Δγώ είκαη κεγάινο 

ακαξησιόο, αιιά ν Διεήκσλ Θύξηνο αγαπά πνιύ ηνπο 

αλζξώπνπο θαη ζα ζπγρσξέζεη θαη ζ΄ εκέλα ηηο ακαξηίεο 
κνπ». 

Πίζηεπε έηζη, θαη ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηήλ πίζηε ζνπ: 
Θα ζε ζπγρσξήζεη ν Θύξηνο. 

Κε βαζίδεζαη, όκσο, ζηνπο πξνζσπηθνύο ζνπ αγώλεο, 

έζησ θαη αλ είζαη κεγάινο αζθεηήο. 
Έλαο αζθεηήο κνπ έιεγε: «Βεβαίσο ζα ειεεζώ, γηαηί 

θάλσ ηόζεο κεηάλνηεο ηήλ εκέξα». 
ηαλ, όκσο, ήξζε ν ζάλαηνο, «δηέξξεμε ηα ηκάηηά ηνπ». 

ρη, ινηπόλ, γηα ηηο αζθήζεηο καο, αιιά δσξεάλ, θαηά ηε 

ράξε Σνπ ειεεί ν Θύξηνο. 
Ο Θύξηνο ζέιεη ηήλ ςπρή λα είλαη ηαπεηλή, άθαθε, θαη λα 

ζπγρσξεί ηνπο πάληεο κε αγάπε ηόηε θαη ν Θύξηνο 
ζπγρσξεί κε ραξά. 

Ο Θύξηνο ηνπο αγαπά όινπο, θαη εκείο νθείινπκε λα Σνλ 
κηκνύκαζηε θαη λα αγαπνύκε ηνπο πάληεο, θαη αλ δελ 

κπνξνύκε, ηόηε πξέπεη λα Σνλ παξαθαινύκε, θαη ν 

Θύξηνο δελ ζα αξλεζεί, αιιά ζα βνεζήζεη κε ηε ράξε 
Σνπ. 

Αγ.ηινπαλόο ν Αζσλίηεο http://poimin.gr/n 
…………………………………………………………………………………. 

 

ΘΟΗΛΩΛΗΘΑ 
 

 Βαπηίζειρ 

  
ηιρ  04 επηεμβπίος 2016 ο  Θομνηνόρ 

Κποςηάπαρ ηος Λικολάος από ην ρνηλνύδη ηεο 
Ίκβξνπ θαη ε Δηξήλε Λίλνπ βάπηηζαλ ζηνλ Η. Λαό 

Παιαηνπαλαγηάο ηεο Παηαλίαο ηα δίδπκα θνξηηζάθηα ηνπο 

θαη ηα νλόκαζαλ Αζηάξηε & Ιπδία. Δπρόκαζηε λα ηνπο 
δήζνπλ θαιή δύλακε λα ηηο κεγαιώζνπλ  θαη λα ηηο 

θακαξώζνπλ λπθνύιεο. 
      

Γάμοι 
ηηο  03 Ηνπιίνπ 2016 ν  Γεώξγηνο Γνξνβίηζαο ηνπ 

Ησάλλνπ θαη Καξίαο(Θνπηζνύθνπ από ην ρνηλνύδη ηεο 

Ίκβξνπ) θαη Παξαζθεπή Κπνπηάια ηνπ Δκκαλνπήι & 
ηεο Εσήο Γξαθηαδέιιε ( από ρνηλνύδη & Αγξίδηα ηεο 

Ίκβξνπ) ηέιεζαλ ηνπο γάκνπο ησλ ζε θηήκα ζην 
Θνξσπί. Δπρόκαζηε λα είλαη πνιύρξνλνη θαη θαινύο 

απνγόλνπο 

 

http://poimin.gr/n
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Σο Γ.. Παναγίαρ  Ημβπιώηιζζαρ  εςσαπιζηεί  εκ 

βαθέων ηοςρ παπακάηω δωπηηέρ: 

Υπέρ ηοσ Γηροκομείοσ 

 Μπρίγθοσ Παλαγηώηα                                           50.00€         

 Μοσιάς Κωλ/λος                                                 100.00€ 

Κοσηζούθος Ιωαθείκ (Aσζηραιίας δοι.)               200,00 

 Αλώλσκε                  50.00€ 

Παπαληωλίοσ Νηθόιαος                                                  

(εης κλήκε ζσδ. Κωλ/λας Καράκπεια )                100.00€ 

Αλώλσκος                                                              50.00€ 

Αλώλσκος                                                              60.00€   

Αλώλσκος  παηρηώηε κας                                                                                                 

προζέθερε δωρεάν ηης καρκαροποδηές ηωλ   

παραζύρωλ προθεηκέλοσ λα οιοθιερώζεη ε 

Θερκοπρόζοψε   ηοσ κηζού περίποσ θηηρίοσ ηοσ 

γεροθοκείοσ 

 

Υπέρ ενιζτύζεως ηοσ Ν.Ι. Παλμού 

 

Μπρίγθος  Ιωάλλες ηοσ Νηθοιάοσ                   20.00€  

Ρεθηζίλε Πειαγία                    20,00€ 

Παζίδες Παλαγηώηες                           50.00€    

Μαϊλάρες Ιωάλλες                                     100.00€ 

Παπαληωλίοσ Νηθόιαος                               20.00€ 

Βίγιες  ηέιηος                                                       20.00€                                   

 

Για κρέας Γεννεζίοσ ηης  Θεοηόκοσ 

 

Αζαλάθες Νηθόιαος               50.00€ 

Μπρίγθος  Μάθες                 50.00€  

Μπρίγθος  Ιωάλλες ηοσ Νηθοιάοσ                        100.00€  

Καπάδαες Γηώργος & Γέζποηλα                          100.00€ 

Ιωάλλες & Χαρηηωκέλε Μπαθαληόδοσ εης κλήκε    

(Μαρίας, Δσζηραηίοσ,& Γρακκαηηθοσ Μπρίγθοσ) 100.00€ 

σλαρέιε Μαρία                                                    15.00€  

Μπρίγθοσ Παλαγηώηα                                                    

(εης κλήκε Γρακκαηηθού Μπρίγθοσ)                     100.00€                                            

Σν Γ.. ηνπ σκαηείνπ καο, επραξηζηεί αθόκε απηνύο 

πνπ θνπίαζαλ αθηινθεξδώο ζηα καγεηξεία, πξνθεηκέλνπ 

λα πξαγκαηνπνηεζεί ε παλήγπξεο ηνπ Γελλεζίνπ ηεο 

Θενηόθνπ. Σνλ κάγεηξα Υπςζόζηομο Εούνη, ηνπο 

βνεζνύο ηνπ Σιμόθεο & Αικαηεπίνη Ροδιά, ηον 

Λικόλαο & Αγγελική Αζανάκη θ.ι.π., ηνλ θ.   

Παναγιώηη Θονηόποςλο, μοςζικό, ν νπνίνο καο 

δηαζθέδαζε κε ην αθνξληεόλ αθηινθεξδώο. Αθόκε 

επραξηζηεί ζε όζοςρ άλλοςρ ανωνύμοςρ  

ζςνεηέλεζαν ελ γέλεη ζηελ επηηπρή δηεθπεξαίσζε ηεο 

όιεο εθδήισζεο. Δύρεηαη δε ε Παλαγία καο λα είλαη 

αξσγόο ζηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο όισλ καο.                   

………………………………………………………………………………. 

 
 

ΘΤΘΙΟΦΟΡΖΔ ΣΟ ΛΔΟ ΚΑ ΖΚΔΡΟΙΟΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟ 

ΔΣΟ 2017.  
ην εμώθπιιν θέξεη ηελ εηθόλα ηεο Παλαγίαο 

Ηκβξηώηηζζαο θαη ζηελ πίζσ απ΄απηή  ζειίδα, ζύληνκό 
ηζηνξηθό αλεγέξζεσο ηνπ Ηεξνύ καο Λανύ. Αθόκε 

πεξηιακβάλεη ην εηήζην ενξηνιόγην, 
λεζηεηνδξόκεην,αγηνγξαθίεο  θαζώο θαη ζύληνκεο 

βηνγξαθίεο αγίσλ πίζσ από θάζε εκεξνινγηαθό κήλα. 

Γηαηήζεηε αληί 3,00€.    

Γηκεληαία Δλεκερωηηθή Έθδοζε 

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 


