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ΚΤΡΙΑΚH ΜΔΣA ΣHΝ ΥΡΙΣΟY ΓΔΝΝΗΙΝ: 

Οι ηος κόζμος Ηπώδειρ, η Δλλάδα και ο Υπιζηόρ. 

π.ππξίδσλνο  Μαθξή 

ηὴλ ηαπεηλὴ θάηλε ηῆο παηξίδνο καο ἀλακέλακε, 

ἀδειθνί κνπ, ηὰ θεηηλὰ Χξηζηνύγελλα λὰ γελλεζῇ ηὸ 

ζαῦκα. Ὅκσο Ἡξώδεηο καληώδεηο ζθάμαλε ηὶο 

λενγέλλεηεο ἐιπίδεο ἑλὸο ιανῦ πεξήθαλνπ. Θξῆλνο θαὶ 

θιαπζκὸο θαὶ ὀδπξκόο! Καὶ κηὰ ιιάδα «θιαίνπζα ηὰ 

ηέθλα αηῆο θαὶ νθ ἤζειε παξαθιεζῆλαη, ὅηη νθ εἰζί». 

Βνζθνὶ ηῆο ἐλεκέξσζεο θαηεύζπλαλ ηὴλ θνηλὴ γλώκε 

ηῶλ ινγηθῶλ πξνβάησλ ζηὶο ζηάλεο ηῶλ ζπκθεξόλησλ 

ηνπο θαὶ ἄγγεινη ἀκεξηθάλνη θξόληηζαλ λὰ 

πξνπαγαλδίζνπλ παληνῦ ηὴλ δηθή ηνπο ἐπὶ γῆο εἰξήλε, 

ηὴλ πὰμ ἀκεξηθάλα. Σὰ ἄινγα ηὰ δσεξὰ ηῆο λέαο ηάμεο 

πξαγκάησλ θαηέζηεηιαλ ηὴλ ἀγαλάθηεζε ὅζσλ 

ἀληηδξνῦζαλ ζηὰ ζρέδηα κηᾶο ἀπνρξηζηηαληζκέλεο 

παγθνζκηνπνίεζεο. Καηλνύξηνη ἀπεγξάθεζαλ θαηὰ ηὸ 

δόγκα Καίζαξνο κὲ ἠιεθηξνληθὸ θαθέισκα. Ἀζηέξηα ηνῦ 

ζπζηήκαηνο, ηνῦ ιεγνκέλνπ ζηὰξ ζύζηεκ, θώηηζαλ ηὴλ 

πνξεία ηῶλ καγεκέλσλ θαὶ ἀπνραπλσκέλσλ λέσλ θαὶ ηὰ 

ὡδήγεζαλ καθξπὰ ἀπὸ ηὸλ Χξηζηό. Μάγνη ηῆο πνιηηηθῆο, 

ιανπιάλνη, πξνζέθεξαλ ηὰ πνλεξά ηνπο δῶξα, 

ἀληαιιάγκαηα ζηὴλ ἐκπηζηνζύλε ἑλὸο εγελνῦο 

ρξηζηηαληθνῦ ιανῦ. Ὄλεηξα εἶδαλ ὁινδώληαλα νἱ ἄλεξγνη 

κλήζηνξεο ηῆο δσῆο, πεξηκέλνληαο ἀθόκε λὰ ἀθνύζνπλ 

ηὴλ εἴδεζε, ὅηη «ηεζλήθαζη νἱ δεηνῦληεο ηὴλ ςπρὴλ» 

αηνῦ ηνῦ ιανῦ. 

Βνπιηάμακε, ἀδειθνί κνπ, ζηὸ ηέικα. Πξνζπεξάζακε 

ηὴλ Βεζιεέκ, ἀδηαθνξῶληαο γηὰ ηὸλ Χξηζηό, πήξακε 

ιάζνο δξόκν θαὶ πεξηπιαλεζήθακε ζηὴλ ἔξεκν ηῆο 

δηαθζνξᾶο. Ἀδειθνί, ὁ δηάβνινο καίλεηαη, ηὸ βηόο καο 

ράλεηαη, ἡ Ἁγία καο θθιεζία κᾶο θαιεῖ ζὲ κεηάλνηα. 

Ἔρνπκε κεγάιν πόιεκν κὲ ηὸλ ἄξρνληα ηνῦ θόζκνπ 

ηνύηνπ, ηὰ πεξηζώξηα ηῆο δσῆο καο ζηελεύνπλ κέξα κὲ 

ηὴλ ἡκέξα, νἱ ἀληνρὲο ιηγνζηεύνπλ, ἡ ἀπειπηζία ἔρεη 

θηππήζεη ηὴλ πόξηα ὅισλ καο, ρηιηάδεο ηὰ ζύκαηα ηῆο 

ἡξώδεηαο θαθίαο, ὅκσο πξέπεη λὰ ἀλαζαῤῥήζνπκε. Καὶ 

αηὸ ζὰ ηὸ θαηαθέξνπκε, ἂλ ἀπνθαζίζνπκε λὰ 

ἀλαθαηεπζύλνπκε ηὴλ ὕπαξμή καο πξὸο ηὴλ πνξεία πνὺ 

θσηίδεη ὁ ἀζηέξαο ηῆο πλεπκαηηθῆο ἐλ Χξηζηῷ δσῆο. Ὁ 

Χξηζηὸο κᾶο ἀλνίγεη κὲ ηὴ γέλλεζή Σνπ ηὶο πύιεο ηῆο 

ζσηεξίαο. λ Αηῷ ὅια καο ηὰ πξνβιήκαηα βξίζθνπλ 

ιύζε, ηαθηνπνηνῦληαη νἱ πνζέζεηο ηῆο 

θαζεκεξηλόηεηνο,ἀλαγελλᾶηαη θάζε ἐιπίδα, ἀξθεῖ λὰ 

ζηξέςνπκε ηὸ  βιέκκα ζηὸ ηαπεηλὸ ζπήιαην ηῆο 

Βεζιεέκ, ἐθεῖ ὅπνπ ἀλέηεηιε ὁ Ἤιηνο ηῆο δηθαηνζύλεο. 

Γὲλ ἦηαλ ὅια θαιὰ θαὶ εὔθνια γηὰ ηὸλ ηερζέληα λέν 

Βαζηιέα. Γὲλ γελλήζεθε κέζα ζὲ πνξθπξὰ θάζκαηα, 

ἀπεηιήζεθε ἡ δσή Σνπ, ἔγηλε κσξὸ παηδὶ κεηαλάζηεο, 

ηαιαηπσξήζεθαλ ζὲ μέλε γῆ ἡ κεηέξα Σνπ θαὶ ὁ 

θξνληηζηήο Σνπ κλεζηήξαο ηεο. Σὸ ζρέδηό Σνπ 

πξνρώξεζε κέζα ἀπὸ θηώρεηα, ζηεξήζεηο, δηώμεηο, 

θόλνπο ἀζώσλ, θαθνπρίεο, θαηαζηάζεηο ζιηβεξὲο πνὺ 

βηώλνπκε θη ἐκεῖο ζήκεξα, κέρξη λὰ βξεζνῦκε ζηὴλ 

ἀζθαιῆ Ναδαξὲη ηῆο ἐπηζηξνθῆο καο πξὸο ηὸλ Θεό. 

Δἰζνδεύνπκε ἐληὸο ὀιίγνπ ζὲ ἕλα θαηλνύξην ἔηνο. Γὲλ 

εἶλαη ιίγνη ἐθεῖλνη πνὺ πξνβιεκαηίδνληαη γηὰ ηὸ ηί κέιιεη 

γελέζζαη, ἐθεῖλνη πνὺ θνβνῦληαη πὼο ηὰ πξάγκαηα ζὰ 

ρεηξνηεξεύζνπλ, ἐθεῖλνη πνὺ εἶλαη πιένλ πεπεηζκέλνη ὅηη 

«θάζε πέξπζη θαὶ θαιύηεξα». Ἡ ἀπνγνήηεπζε δὲλ πξέπεη 

λὰ κᾶο θαηαβάιεη.  

Σν Γ.. ΄Παλαγίαο Ικβξηώηηζζαο΄ θαη ν Νένο  Ικβξηαθόο 
Παικόο, εύρνληαη ζηα κέιε ηνπο, ζπλδξνκεηέο θαη 

απαληαρνύ Ικβξίνπο θαη θίινπο, θαιό θαη επινγεκέλν ην 

λέν έηνο 2017 κε πινύζηα ηε Χάξη ηνπ γελλεζέληνο 

σηήξνο  Χξηζηνύ ζηε δσή όισλ καο.   
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Ὑπάξρεη ιύζε ζὲ ὅια. Ὑπάξρεη Χξηζηόο, «ὁ θαηξνὺο θαὶ 

ρξόλνπο ἐλ ηῇ ἰδίᾳ ἐμνπζίᾳ ζέκελνο». Ἀιιὰ δὲλ ζὰ Σὸλ 

ζπλαληήζνπκε ζηὰ πξσηνρξνληάηηθα ῥεβεγηὸλ θαὶ ηὰ 

μεθαληώκαηα, νὔηε ζὰ Σὸλ δνῦκε ἀλαπαπόκελν ζηὴλ 

πνιπηέιεηα. Θὰ Σὸλ ζπλαληήζνπκε ἐλ ζπαξγάλνηο 

πησρείαο κέζα ζηὴλ θθιεζία, εραξίζησο ἀπνδερόκελν 

ηὰ δῶξα ηῶλ κεηαλνεκέλσλ, ηὸλ ρξπζὸ ηῆο ἀγάπεο, ηὴλ 

ζκύξλα ηῆο ἐμνκνινγήζεσο, ηὸλ ιίβαλν ηῆο πξνζεπρῆο, 

ζὰ Σὸλ ζπλαληήζνπκε θπλεγεκέλν, δησθώκελν ζηὰ 

πξόζσπα ηῶλ ἀδηθνπκέλσλ ἀδειθῶλ καο. 

Μὴ λνκίζεηε ὅηη, ὅζα ζπκβαίλνπλ ηὸλ ηειεπηαῖν θαηξό, 

γίλνληαη ἐξήκελ ηῆο ζείαο πξνλνίαο, ἐξήκελ ηνῦ 

Κπξηάξρνπ ηῆο δσῆο. Ὁ Χξηζηὸο ἐπηηξέπεη κέρξηο ἑλὸο 

ζεκείνπ ηὶο ζιίςεηο ζηὴ δσή καο, ὅηαλ αηὲο κπνξνῦλ λὰ 

γίλνπλ δηὰ ηῆο πνκνλῆο πξόμελνη ζηεθάλσλ. Ἄιισζηε ὁ 

Ἴδηνο ἔρεη ηὴλ πεῖξα ηνῦ ἀλζξώπηλνπ βίνπ, γλσξίδεη θαὶ 

ἀπὸ πεῖλα θαὶ ἀπὸ δηώμεηο θαὶ ἀπὸ πεηξαζκνὺο θαὶ ἀπὸ 

πόλν θαὶ ἀπὸ ζάλαην. Ὅζα βίσζε ζηὸλ θόζκν καο ηὰ 

βίσζε ἐμ νινθιήξνπ θαὶ ἀπνθιεηζηηθῶο κὲ ηὴλ 

ἀλζξώπηλε θύζε Σνπ, γη’ αηὸ θαὶ κπνξεῖ λὰ κᾶο ληώζῃ, 

λὰ θαηαιάβῃ ηὶο δηθέο καο ζιίςεηο. Μᾶο πξνεηδνπνίεζε 

ἄιισζηε γη’ αηέο, ἀιιὰ ηαπηόρξνλα κᾶο θάιεζε θνληά 

Σνπ, ὅινπο ηνὺο «θνπηῶληαο θαὶ πεθνξηηζκέλνπο», γηὰ 

λὰ κᾶο μεθνπξάζῃ. Γηὰ κᾶο γελλήζεθε θαὶ εἶλαη θνληά 

καο,ὅζν ἐκεῖο δὲλ ἀπνκαθξπλόκαζηε ἀπὸ Αηόλ. Κη ἂλ 

ἀθόκε κᾶο ἀπεηινῦλ νἱ ηνῦ θόζκνπ Ἡξώδεηο, ὁ Χξηζηὸο 

πάληα ζὰ κᾶο θαιῇ λὰ πξνζβιέπνπκε πξὸο ηὴλ θάηλε 

ηῆο Βεζιεὲκ θαὶ λὰ πξνζηξέρνπκε πξὸο ηὴλ Ναδαξέη, 

ὅπνπ θεῖλνο ὡο λενγέλλεηνο, ὡο βξέθνο, ὡο λήπην, 

ηαπείλσζε ηὴλ ἰζρὺ ηνῦ ὁξαηνῦ θαὶ ηὴλ ἀιαδνλεία ηνῦ 

ἀνξάηνπ ἄξρνληνο ηνῦ θόζκνπ ηνύηνπ. 

Οἱ ερὲο ηῆο θθιεζίαο ἂο κᾶο ζπλνδεύνπλ θαηὰ ηὴ λέα 

ρξνληά.   Πεγή:   http://poimin.gr/ 

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

 

Γιαηί ο Θεόρ να μην θεπαπεύει πάνηα ηο ζώμα μαρ; 

Αγίνπ Λνπθά ηνπ Ιαηξνύ 

Με είρε ξσηήζεη θάπνηνο θίινο ηηο πξνάιιεο γηαηί λα 

γίλνληαη θαη γηαηί λα κελ γίλνληαη ζαύκαηα ζε όινπο 

ηνπο αλζξώπνπο από ηνλ Χξηζηό, -πνπ είλαη ε 

πξνζσπηθή Αιήζεηα- από ηελ Παλαγία, ηνπο Αγίνπο θαη 

άιινπο κεζίηεο θαη πξεζβεπηέο. 

Γηαηί έλαο άλζξσπνο λα ζεξαπεύεηαη από ηνλ θαξθίλν θαη 

άιινο λα δεκαηίδεηαη θαη λα πνλάεη θαη ππνθέξεη, 

ζσκαηηθά πάληα…; Δπηζπκεί θάηη ηέηνην ν θηιάλζξσπνο 

Θεόο; Πξώηα-πξώηα, ν Θεόο δελ γίλεηαη θνξηηθόο θαη 

δελ είλαη «θνκπιεμηθόο», όπσο εκείο. Απελαληίαο, εάλ 

δελ Σνλ ζέινπκε ζηελ δσή καο, δελ έξρεηαη, αλ θαη καο 

επεξγεηεί θαη πάιη όζν Σνπ ην επηηξέπνπκε. Δίλαη ν 

καληθόηεξνο ησλ εξαζηώλ, ν πην ηξειόο ησλ 

εξσηεπκέλσλ θαη παξάιιεια ν «επγελήο», πνπ ζέβεηαη 

απεξηόξηζηα ηελ ειεπζεξία καο. (Δπίζεο, είλαη απηόο πνπ 

θέξεηαη όπσο ν παηέξαο ζηελ παξαβνιή ηνπ Αζώηνπ- 

δελ δεηάεη θαλέλα ιόγν, νύηε… «θάλεη κνύηξα», αιιά 

απιώο ραίξεηαη κε ηελ επηζηξνθή καο ζην θαιό). Με 

άιια ιόγηα, καο αθήλεη λα πάκε όπνπ ζέινπκε, είηε κε 

ηα ιόγηα θαη ηηο εμσηεξηθέο ελέξγεηεο θάλνπκε ηνπο 

επζεβείο, είηε όρη. Δθεί έρεη ν άλζξσπνο αθέξαηα ηελ 

επζύλε. 

Σώξα, ζηελ πεξίπησζε πνπ πξάγκαηη έρνπκε αγάπε ή 

έζησ «θόβν» Θενύ, ηόηε ν Θεόο επεκβαίλεη ζηελ δσή 

καο. Καη ε πξνηεξαηόηεηά ηνπ είλαη λα γηαηξέςεη ηελ 

ςπρή πξώηα θαη έπεηηα ην ζώκα. Έηζη, ζε απηό ην 

πιαίζην θαη ππό απηέο ηηο πξνϋπνζέζεηο, νη αζζέλεηεο 

είλαη νη «αγάπεο ηνπ Θενύ», όπσο έιεγε έλαο γέξνληαο 

ζύγρξνλνο κεγάινο. Κη απηό, δηόηη «νλ αγαπά ν Κύξηνο 

παηδεύεη», δειαδή απηόλ πνπ «αγαπά» (όινπο εμ ίζνπ 

ηνπο αγαπά, εδώ ν Απόζηνινο κηιάεη γηα ηελ αγάπε κε 

αληαπόθξηζε πξνθαλώο) ν Θεόο ηνλ παηδαγσγεί, 

σλέτεηα ζηελ 4
ε
 ειίδα 

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

ΣΑ ΝΔΑ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΑ 

 

  
 

πσο είρακε πξναλαγγείιεη ζηα πξνεγνύκελα θύιια κε 

απόθαζε ηνπ Γ.. πξνρσξήζακε ζηελ ηνπνζέηεζε 

κέξνπο ηεο ζεξκνπξόζνςεο ηνπ γεξνθνκείνπ. Απηή ηε 

ζηηγκή έρεη νινθιεξσζεί (βιέπε θσηνγξαθία) πάλσ από 

ην κηζό ηνπ θηηξίνπ ηεο παξαπάλσ εξγαζίαο θαη 

ζηακαηήζακε κέρξη λεσηέξαο νηθνλνκηθήο δπλαηόηεηαο. 

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

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
 

Γεννήζειρ  
ηιρ 14 Νοεμβπίος 2016 ν Παλαγηώηεο Θεβαίνο 
θαη Γεσξγία Παληειή ( θόξε ησλ Παλαγηώηε 
Παληειή από ην Γιπθή θαη ηεο Παξαζθεπήο Κνπδηλνύ 
από ην ρνηλνύδη ηεο Ίκβξνπ απέθηεζαλ θνξηηζάθη. 
Δπρόκαζηε λα ηνπο δήζεη θαη θαιά βαθηίζηα.  
 
ηιρ 14 Νοεμβπίος 2016 ν Βαζίιεηνο Ρνδηάο (ηνπ 
Χξήζηνπ θαη ηεο Δπζηξαηίαο-ηξαηνλίθεο από ην 
ρνηλνύδη ηεο Ίκβξνπ) & ε Διέλε Ενιώηα 
απέθηεζαλ ην 5ν ηνπ παηδί αγόξη επρόκαζηε λα ηνπο 
δήζεη. Καιή δύλακε θαη θαιά βαθηίζηα.    

 
 

http://choratouaxoritou.gr/wp-content/uploads/2016/05/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%AC%CF%82-%CE%9A%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CF%82.png
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 Βαπηίζειρ 
ηιρ  06 Νοεμβπίος 2016 ν  Γεώξγηνο 
Καηζηγηάλλεο θαη ε Ισάλλα Ρνδηά (ηνπ Χξήζηνπ θαη 
ηεο Δπζηξαηίαο-ηξαηνλίθεο από ην ρνηλνύδη ηεο 
Ίκβξνπ) βάθηηζαλ ζηνλ Ιεξό Ναό αγίνπ Σξύθσλνο 
Παιιήλεο ην αγνξάθη ηνπο θαη ην ονόμαζαν 
Υαπάλαμπο. Δπρόκαζηε λα ηνπο δήζεη θαη λα 
ιάκπεη από ραξά. 
 ηιρ  17 Γεκεμβπίος 2016 ν Κώζηαο Μνπηάθεο     
(από ηελ Παλαγία ηεο Ίκβξνπ ) θαη ε Χαξίθιεηα 
Σζαγθάξε βάθηηζαλ ζηνλ Ι. Ναό Φαλεξσκέλεο ζηε 
Βνπιηαγκέλε ηελ θόξε ηνπο θαη ηελ ονόμαζαν 
Δςηςσία. Δπρόκαζηε λα ηνπο δήζεη θαη λα έρνπλ 
όινη ηνπο ζεία επηπρία.   

Θάναηοι 
ηιρ  13 Γεκεμβπίος 2016 απεβίυζε ζηελ 
Αζήλα η Άννα Γοςκάκη ηο γέλνο Καλιή (από ην 
ρνηλνύδη ηεο Ίκβξνπ) ζε ειηθία 78 εηώλ. 
Δπρόκαζηε λα έρεη θαιή αλάπαπζε, ζπιιππνύκαζηε 
ηνπο νηθείνπο ηεο.  
 ηιρ  20 Γεκεμβπίος 2016 απεβίυζε ζηελ 
Αζήλα η Δλεςθεπία Κονγκολέηος ην γέλνο 
Κνθθηλέιε   (από ην ρνηλνύδη ηεο Ίκβξνπ) ζε ειηθία 
88 εηώλ.   Δπρόκαζηε λα έρεη θαιή αλάπαπζε 
,ζπιιππνύκαζηε ηνπο νηθείνπο ηεο.  
ηιρ  20 Γεκεμβπίος 2016 απεβίυζε ζηελ 
Αζήλα ν Χξήζηνο Κνπηζνπκάιιεο από ηα Αγξίδηα 
ηεο Ίκβξνπ ζε ειηθία 89 εηώλ.  Δπρόκαζηε θαιό 
Παξάδεηζν. πιιππεηήξηα ζηνπο νηθείνπο ηνπ.  
ηιρ  29 Γεκεμβπίος 2016 απεβίυζε ζηελ Ίκβξν 
ε Μαξία Βνπξγαξέιε ην γέλνο Εέιινπ από ηνπο 
Αγίνπο Θενδώξνπο ηεο Ίκβξνπ ζε ειηθία 79 εηώλ. 
Θεόο ζπγρσξέζεη θαη ηνπο ζπγγελείο λα 
παξεγνξήζεη.                                                      
ηιρ  31Γεκεμβπίος 2016 απεβίυζε ζηελ Ίκβξν 
ν Παλαγηώηεο (Σάθεο) Κνηδίλεο ζε ειηθία 88 εηώλ. 
Δπρόκαζηε λα έρεη θαιή αλάπαπζε. πιιππνύκαζηε 
ηελ ζύδπγν ηνπ.  

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ – ΠΡΟΚΛΗΗ 

    Σν Γ.. ‘ Παλαγίαο Ικβξηώηηζζαο ’ 

πξνζθαιεί ηα κέιε ηνπ ηελ Κπξηαθή 29/01/2017 

θαη ώξα  11.30 π.κ. ζηελ αίζνπζα ηνπ 

Πλεπκαηηθνύ καο Κέληξνπ ζηνλ ηζόγεην ρώξν 

θάησζελ ηνπ Ιεξνύ καο Νανύ , νδόο Ρόδνπ  

Νηνξνηό Ακπειάθηα αιακίλαο, ζηελ εηήζηα 

Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε κε ηα παξαθάησ 

ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

1ο Θέμα :  

α) Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ηζνινγηζκνύ 

δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ 01/01/2016 – 

31/12/2016.                                   

β) Αλάγλσζε έθζεζεο Δμειεγθηηθήο 

Δπηηξνπήο θαη ςήθηζε απαιιαγήο ηνπ Σακία θαη 

ηνπ Γ.. από θάζε επζύλε. 

 

γ) Έγθξηζε πξνϋπνινγηζκνύ γηα ην έηνο 

2017  

δ) Οκηιία Πξνέδξνπ – εξσηήζεηο – 

ηνπνζεηήζεηο – πξνηάζεηο – ςεθίζκαηα. 

 2ο Θέμα :  

          Γηαδηθαζία αξραηξεζηώλ ζύκθσλα κε ηα 

πξνβιεπόκελα από ηνλ Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό 

γηα ηελ αλάδεημε λένπ Γ.. γηα ηελ πεξίνδν  

01/01/2017 - 31/12/2018.                                               

Γηθαίσκα εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζε έρνπλ 

κόλν ηα ηακεηαθώο ηαθηνπνηεκέλα κέιε. 

  Αηηήζεηο γηα ππνςεθηόηεηεο ηόζν γηα ην 

Γ.. όζν θαη γηα ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή 

κπνξνύλ λα γίλνπλ κέρξη ηελ παξακνλή ησλ 

αξραηξεζηώλ, άββαην, 28/01/2017, κέρξη ηηο 

10.00 π.κ. ή κε έγθαηξε ηειεθσληθή επηθνηλσλία 

ζην 6972839949 (θ. Ρνδηά) πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαξηηζηεί ν θαηάινγνο ησλ ππνςεθίσλ. 

Πξνο δηεπθόιπλζε ελδερνκέλσο θάπνησλ 

πνπ  δελ εθηίκεζαλ ηελ θξηζηκόηεηα 

 ηεο θαηάζηαζεο θαη   ακέιεζαλ γηα ηελ 

εγγξαθή ηνπο, θαηά παξέθθιηζε ηνπ 

Καηαζηαηηθνύ,  ην Γ.. ζα δερζεί αηηήζεηο  

εγγξαθήο κέρξη ηελ πξνεγνύκελε εκέξα θαη 

ώξα, αιιά ε έγθξηζε ησλ ελ ιόγν αηηήζεσλ ζα 

γίλεη από ηελ Γεληθή πλέιεπζε.   ΠΡΟΟΥΗ 

αν δεν ςπάπξει ενδιαθέπον ανάλητηρ 

διοικηηικών καθηκόνηυν  και υρ εκ ηούηο 

αδςναμία ζςγκπόηηζηρ νέος Γ.. ηόηε θα 

πποηαθεί να αποθαζίζει η Γενική ςνέλεςζη 

για ηο :   

          3ο Θέμα :   

Σελ δηάιπζε ηνπ σκαηείνπ θαη ηελ 

παξαρώξεζε θαη ηεο επηθαξπίαο - δηα ςεθνθνξίαο - 

ζην Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν.   

Ωο εθ ηνύην θαινύληαη όια ηα κέιε  λα 

εθηηκήζνπλ ηελ θξηζηκόηεηα ηεο θαηάζηαζεο θαη λα 

παξαβξεζνύλ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ώζηε λα 

ζπκβάινπλ γηα ην θαιύηεξν απνηέιεζκα. 

  Τ..  Σην ίδια μέπα ηο ππυί ζηην 

Θεία Λειηοςπγία θα γίνει ηο καθιεπυμένο 

μνημόζςνο  για ηοςρ εςεπγέηερ μαρ, 

απσιεπείρ και διδαζκάλοςρ  και ζηην 

ζςνέσεια ζηο Πνεςμαηικό μαρ Κένηπο θα 

γίνει ηο κότιμο ηηρ Αγιοβαζιλόπιηαρ.  

Γηα ην απεξρόκελν Γ..  

Ο Πξόεδξνο                             Ο Γ. Γξακκαηεύο 

Χξήζηνο Ρνδηάο                        ηπιηαλόο Λύξνο 
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  Σο Γ.. Παναγίαρ  Ιμβπιώηιζζαρ  εςσαπιζηεί  εκ 

βαθέυν ηοςρ παπακάηυ δυπηηέρ: 

Υπέρ ηοσ Γηροκομείοσ 
 Γοσθάθε  Άλλα                                                     80.00€         
 σγγελείς Αηκηιίας Φρολίκοσ                                           
( εης κλήκε σπέρ αλαπαύζεως ηες)                     300.00€ 
Αλώλσκος                 400.00€ 
Γεκήηρηος Κούθοσλας                                                               
( εης κλήκε Αζαλαζίοσ Κούθοσλα)                         50.00€ 
Αλώλσκος                                                            500.00€ 
Αλώλσκος                                                            200.00€   
Γηαπηζέ Αηθαηερίλε( δηάζεζε εκεροιογίωλ)         476.70€ 
Ποισδώηες Παλαγηώηες- Γαρίθαιος                      80.00€           
 

Υπέρ ενιζτύζεως ηοσ Ν.Ι. Παλμού 
 
Υρηζηάθες Γεώργηος ηοσ Εαθεηρίοσ               20.00€  
Υρηζηάθες Ιωαθείκ ηοσ Θεοδώροσ                20,00€ 
Εαρποσδάλε Άλλα                                20.00€    
Γραθηαδέιιες Βαζίιες                                  20.00€ 
Γοσθάθες Κσρηάθος                                              20.00€ 
Μαληάς Δσζηράηηος                                              30.00€ 
Μοσηδαθά Φαλή                                                  30.00€ 
Καραβέιια Τπαηία                                              50.00€ 
Μποσηάια Αηθαηερίλε                                          20.00€ 
Μπογηαηδή Γήκεηρα                                               20.00€ 
                                     Για Ιερό Ναό                                                             
Αλώλσκε ( γηα  ιάδη ηωλ θαλδειηώλ )                    50.00€  
 
Εσταριζηεί ακόμη ζηοσς θοπηάζαληας γηα ηελ δηάζεζε 
ηωλ εκεροιογίωλ κας, Γηαπηζέ Αηθαηερίλε (Ν.Αθρ.) 
Άλλα Κοσιοσηκπάλε , Αληώληο Μπαθαληόδο, Αηθαηερίλε 
Μποσηάια,Δηρήλε Γραθηαδέιιε Αλζούια Λακπρηαλού, 
Μαρία σλαρέιε,Γέζποηλα Μποσηάρα,   θ.ι.π.    

Γιαηί ο Θεόρ να μην θεπαπεύει πάνηα ηο ζώμα μαρ; 

σλέτεηα από ηελ 2
ε
 ειίδα 

ηνλ εθπαηδεύεη, ώζηε λα βειηησζεί θαη λα Σνπ κνηάζεη 

πεξηζζόηεξν, ζην κέηξν ηεο ζέιεζεο θαη ηεο αληνρήο 

ηνπ θάζε αλζξώπνπ θάζε θνξά. 

Ο γέξνληαο Πνξθύξηνο είρε πεη θάηη αθξαίν: ν Θεόο δελ 

άλνημε ην κπαιό ησλ γηαηξώλ, γηα λα βξνπλ ηελ 

ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ, πνπ είλαη κπξνζηά ζηα κάηηα 

ηνπο, δηόηη «είδε όηη έηζη γέκηζε ν Παξάδεηζνο». 

(Παξάιιεια, είρε πεη όηη «ε πλεπκαηηθή πγεία 

αδξαλνπνηεί ηνλ θαξθίλν»). 

Δίλαη, όκσο, πξαγκαηηθό απηό; Ή κήπσο ν Θεόο είλαη 

αληί γηα ηελ απηνεπζπιαρλία «δίθαηνο θαη ακείιηθηνο»; 

Θα ζαο πσ θάηη από ηελ πξνζσπηθή κνπ εκπεηξία: έρσ 

δεη αλζξώπνπο πνπ κηα νιόθιεξε δσή θέξνληαλ κε 

κεγάιε ζθιεξόηεηα, απηαξρηζκό θ.α. ζε θνληηλνύο ηνπο  

αλζξώπνπο (ζπλήζσο ζηνπο άιινπο θάλνπκε ηνπο 

επγεληθνύο άιισζηε, έηζη δελ είλαη;) λα έρνπλ κεηαβάιεη 

άξδελ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο κε απηήλ ηελ αζζέλεηα. 

Να έρνπλ κεηαλνήζεη θαη κάιηζηα εκπξάθησο. Γηόηη, 

ζθεθηείηε, πόζν πσξσκέλνη είκαζηε εκείο νη άλζξσπνη… 

ηαλ έρνπκε ηελ πγεία καο θαη αζρνινύκαζηε θαλνληθά 

κε ηηο κάηαηεο βηνηηθέο καο κέξηκλεο -θαη ινηπέο 

εθήκεξεο αλνεζίεο θαη γεινηόηεηεο- δηακνξθώλνπκε 

ηεξάζηην εγσηζκό θαη απηνδηθαίσζε. 

πρλά θάλνπκε θόιαζε ηελ δσή ησλ θνληηλώλ καο 

αλζξώπσλ, αθνύ έρνπκε ζαλαηώζεη ηηο ςπρέο καο… 

Απηά θάλνπκε εκείο νη άλζξσπνη, δνπιεύνπκε ζηα πάζε 

καο, ζηελ αλζξσπαξέζθεηα, θαηαηπξαλλνύκε ηνπο 

άιινπο πνπ είραλ ηελ θαθή ηύρε λα έρνπκε θάπνηα 

εμνπζία πάλσ ηνπο θαη θιαηγόκαζηε από πάλσ, όηαλ δελ 

καο θάλνπλ ηα ραηίξηα. 

Λνηπόλ, ηη ζα έπξεπε λα θάλεη ν Θεόο πνπ ηόζν καο 

αγαπά ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, αθνύ έρεη κπξηάθηο 

καθξνζπκήζεη; Θα έπξεπε κήπσο λα καο αθήζεη ζε 

απηήλ ηελ θαηάζηαζε ή λα καο δώζεη κηα θαηάζηαζε 

πνπ κόλνλ Απηόο μέξεη πσο ζα καο βνεζήζεη θαη λα καο 

βγάιεη από ηελ καηαηόηεηα πνπ δνύκε, αθνύ Σνλ δεηάκε 

-παξ’ όι ‘απηά- ζηελ δσή καο; 

Πεγή:http://choratouaxoritou. 

 

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: Υρήζηος 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 Υρήζηος ηοσ Μηιηηάδοσ 

  ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ: Αλζούια Λακπρηαλού σδ. Ιωάλλοσ 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ: Λσρος ηειηος Σοσ Ιωαλλοσ 

ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.: Κωλ/λος Υαληαδάθες ηοσ Δσαγ. 

ΣΑΜΙΑ: Καπάδαες Διεσζέρηος ηοσ Κωλ/λοσ 

ΑΝΑΠ. ΤΑΜΙΑΣ: Λελίηζες Βαζίιεηος ηοσ Κωλ/λοσ 

ΜΕΛΟ: Καραπαζηάς Υρήζηος ηοσ Αλδρέα 

ΜΕΛΟ: Λακπρηαλός Ιωάλλες ηοσ Παραζθεσά 

ΜΕΛΟ: Μαιαζούλες Γεκήηρηος ηοσ Γεωργίοσ 


