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30 Ινπλίνπ ε ύλαμηο ησλ  Ἁγίσλ λδόμσλ θαὶ 

Παλεπθήκσλ Ἀπνζηόισλ 

ΑΠΟΣΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΣΟΛΗ 

† Απγνπζηίλνπ Καληηώηε 

Οἱ 12 ἀπόζηνινη εἶλε νἱ 12 ζεκέιηνη ιίζνη ηῆο θθιεζίαο 

κὲ ἀθξνγσληαῖν ιίζν ηὸ Υξηζηό· εἶλε νἱ 12 ζάιπηγγεο, 

πνὺ  θσλή ηνπο ἀθνύζηεθε ζηὰ πέξαηα ηνῦ θόζκνπ· 

εἶλε ηὰ 12 ἀζηέξηα, πνὺ θσηίδνπλ ηὸλ πλεπκαηηθὸ 

νξαλὸ ηῆο θθιεζίαο.   

Νὰ ηνὺο ἐπαηλέζνπκε; λὰ πεξηγξάςνπκε ηὴ δσή ηνπο; λὰ 

δηεγεζνῦκε ηὸλ βίν θαὶ ηὰ ζαύκαηά ηνπο; Θὰ ἔπξεπε γηὰ 

ηὸλ θαζέλα ἀπόζηνιν λὰ θάλνπκε θη ἀπὸ ἕλα ἰδηαίηεξν 

θήξπγκα, κία μερσξηζηὴ ὁκηιία· ζὰ ἔπξεπε δειαδὴ λὰ 

θάλνπκε 12 θεξύγκαηα.  

Μηὰ θνξὰ ηὸ ρξόλν γηνξηάδνπλ ὅινη καδὶ νἱ 12 αηνὶ 

ἀζηέξεο ηνῦ νξαλνῦ, θαὶ ὅκσο ἐιάρηζηνη 

ἐθθιεζηάδνληαη ζηνὺο λανὺο γηὰ λὰ ηνὺο ηηκήζνπλ. 

* * * 

Ἡ δσὴ ηῶλ ἀπνζηόισλ δηαηξεῖηαη ζὲ δύν πεξηόδνπο· 

ζηὴλ πεξίνδν πξνηνῦ λὰ γλσξίζνπλ ηὸ Υξηζηό, θαὶ ζηὴλ 

πεξίνδν ἀθνῦ ηὸλ γλώξηζαλ. Γηόηη ἀπὸ ηὴλ κέξα ἐθείλε 

ἔγηλε  κεγάιε ἀιιαγὴ ζηὴ δσή ηνπο. Ὅπνηνο γλσξίδεη 

ηὸ Υξηζηὸ θαὶ κεηαλνεῖ, ηὸ ἔρεη δήζεη αηό· ἔρεη δύν 

ἐπνρὲο ζηὴ δσή ηνπ, ηὴ καύξε θαὶ ηὴ ιεπθή. ζεῖο 

βιέπεηε ηὴ δσή ζαο λὰ δηαηξῆηαη ἔηζη; ἔρεηε ζεκεηώζεη 

ηέηνηα κέξα, πνὺ κὲ ηὸ καραίξη θόςαηε ηὴ δσή ζαο ζηὰ 

δπό; 

Οἱ ἀπόζηνινη, πξνηνῦ λὰ γλσξίζνπλ ηὸ Υξηζηό, δνῦζαλ 

κηὰ ἥζπρε δσή. Ἔρεηε βξεζῆ ζὲ λεζηά, ἔρεηε δεῖ ηνὺο 

ςαξᾶδεο πῶο δνῦλ; Ἔ, ἔηζη πεξίπνπ δνῦζαλ θαὶ αηνί. 

Φάξεπαλ ηὴ λύρηα, γύξηδαλ ηὸ πξσί, πνπινῦζαλ ηὰ 

ςάξηα πνὺ ἔπηαλαλ, θ᾽ ἔηζη ζπληεξνύζαλ ηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπο. Σὸ ὄλεηξό ηνπο ἦηαλ, λὰ δνῦλ  η᾽ ἀγόξηα θαὶ ηὰ 

θνξίηζηα ηνπο λὰ κεγαιώλνπλ θαὶ λὰ παληξεύσληαη· θη 

ὅηαλ πιένλ γεξάζνπλ θη ἀζπξίζνπλ ηὰ καιιηά ηνπο, λ᾽ 

ἀθήζνπλ ηὶο βάξθεο, λ᾽ ἀπνζπξζνῦλ ζηὸ ζπίηη ζὲ κηὰ 

γσληά, λὰ ραίξσληαη ηὰ παηδηά ηνπο, λὰ ρατδεύνπλ κὲ ηὰ 

γέξηθα ρέξηα ηνπο ηὰ ἐγγνλάθηα ηνπο, θαὶ θάπσο ἔηζη λὰ 

θιείζῃ  δσή ηνπο.    Λνηπὸλ ἔηζη ἔγηλε; Ὄρη. Γὲλ ἔδεζαλ 

ἔηζη· δὲλ πέζαλαλ κέζα ζηὶο νἰθνγέλεηέο ηνπο. Ἔραζαλ 

ηὴλ ζπρία, ἔπεζαλ ζὲ κεγάιν ἀγῶλα, θαὶ ηειείσζαλ ηὴ 

δσή ηνπο κέζα ζηὰ κπνπληξνύκηα ηῶλ θπιαθῶλ. Γηαηί; 

Σί ἦηαλ ἐθεῖλν πνὺ ηνὺο ηξάβεμε; Σί ἦηαλ ἐθεῖλν πνὺ 

ἄιιαμε ηὰ πξάγκαηα; Σί ζπλέβε; πλέβε θάηη πνὺ 

γιῶζζα ἀλζξώπνπ δὲλ κπνξεῖ λὰ ηὸ πεξηγξάςῃ. 

Μηὰ κέξα, ἐθεῖ πνὺ ἔξξηρλαλ ηὰ δίρηπα, παξνπζηάζηεθε 

κπξνζηά ηνπο, ἐθεῖ ζηὴλ ἀθξνγηαιηά, ἕλαο ἄγλσζηνο. 

θεῖλνο, πνὺ θαὶ ζήκεξα ἐμαθνινπζεῖ λὰ εἶλε ὁ κεγάινο 

Ἄγλσζηνο. Πνηόο εἶλε ὁ Ἄγλσζηνο αηόο; Ἂο θέξνπκε ηὸ 

ὄλνκά ηνπ, ἂο πεγαίλνπκε ζηὶο ἐθθιεζίεο ηνπ θη ἂο ηνῦ 

ἀλάβνπκε θεξηά· εἶλε ἄγλσζηνο. Δἶλε ὁ Υξηζηόο! Ἀπὸ 

ηνὺο ρίιηνπο δήηεκα ἕλαο λὰ γλσξίδῃ ηὸ Υξηζηό. Γηαηὶ ἂλ 

ἀλνίμῃο ηὶο θαξδηὲο ηῶλ ἀλζξώπσλ, ζὰ βξῇο ηξεῖο 

ἔξσηεο· ἀγαπνῦλ ηὸ ρξῆκα, ηὴλ δνλὴ θαὶ ηὴ δόμα. Ἂλ 

ἀλνίγακε ὅκσο ηὶο θαξδηὲο ηῶλ ἀπνζηόισλ, δὲλ ζὰ 

βιέπακε ηέηνηνπο ἔξσηεο. Ἄλαςε κέζα ηνπο κηὰ ππξθατὰ 

κεγάιε,  θσηηὰ ηνῦ νξαλνῦ πνὺ ιέγεηαη ζεία ἀγάπε 

θαὶ ζετθὸο ἔξσηαο γηὰ ηὸ Υξηζηό. Σί ηνὺο ἔηαμε, ηί ηνὺο 

εἶπε ὁ Υξηζηὸο θαὶ ἄιιαμαλ; «Γεῦηε ὀπίζσ κνπ» (Μαη. 

4,19). Κη ἀπὸ ηὴλ ὥξα ἐθείλε ηὸλ ἀθνινύζεζαλ θη 

ἄιιαμε  δσή ηνπο. 

Διμηνιαία ενημερωηική έκδοζη ‘Παναγίας Ιμβριώηιζζας’ • Αρ. Φύλλοσ 35
ο
  • Μάϊος  –  Ιούνιος    2017 

Ο Ν. Ι. Παικόο εύρεηαη ζηνπο απαληαρνύ Ικβξίνπο, 

αλαγλώζηεο θαη θίινπο ηνπ, λα πεξάζνπλ έλα 

επράξηζην  μεθνύξαζην θαη επνηθνδνκεηηθό θαινθαίξη. 



2 
 

αλ λα ηνπο βιέπσ ηνπο δώδεθα απηνύο αλζξώπνπο πνπ 

δελ είκαζηε άμηνη λα θηιήζνπκε ηα πόδηα ηνπο. Δίλαη 

έηνηκνη λ᾽ ἀθήζνπλ ηὰ δίρηπα, ηὰ ζπίηηα, ηὶο γπλαῖθεο 

ηνπο θιακέλεο, ηὴλ παηξίδα ηνπο, ηὸλ θόζκν. θεῖ πνὺ 

μεθηλνῦλ, πιεζηάδσ θαὶ ηνὺο ξσηῶ· ―Πνηόο ζᾶο 

μεζήθσζε; πνῦ πᾶηε; Καὶ ἀπαληνῦλ ὅινη κ᾽ ἕλα ζηόκα· 

―Πᾶκε λὰ πνηάμνπκε ηὸλ θόζκν ζηὸ Υξηζηό. ―Καὶ 

πνηνί εἶζηε ζεῖο; κὲ πνηά δύλακη; πνῦ εἶλε ηὰ ρξήκαηα, νἱ 

γλώζεηο, ηὰ ὅπια ζαο; ―Γὲλ ἔρνπκε ηίπνηα ἀπ᾽ αηά· 

κόλν ὅπιν καο  πίζηη ζηὸ Υξηζηό… Καὶ μεθίλεζαλ. 

Δινγεκέλε  ζηηγκή – ὅζνη εἶζηε ἄληξεο, ζπκεζῆηε ηὴλ 

ὥξα ὅηαλ ζᾶο θάιεζε  παηξίδα θαὶ δώζαηε ηὸ παξώλ. 

Δινγεκέλε  ζηηγκὴ πνὺ ἔπεζαλ ζηὴ κεγάιε πεξηπέηεηα 

ηνῦ εαγγειίνπ. ὰλ ηνὺο ἀεηνὺο πέηαμαλ ἀπὸ βνπλὸ ζὲ 

βνπλό, γηὰ λὰ θεξύμνπλ ηὸ Υξηζηό. 

Γηὰ λὰ θαηαιάβεηε ηί δύζθνιν ἦηαλ αηὸ πνὺ ἔθαλαλ, ζὰ 

θέξσ ἕλα παξάδεηγκα. Φαληαζηῆηε λὰ πάξεηε 12 

πξόβαηα θαὶ λὰ ηὰ ῥίμεηε κέζα ζ᾽ ἕλα θνπάδη ιύθσλ 

πεηλαζκέλσλ. Θὰ κείλῃ ηίπνηα;… Ἔηζη ηνὺο εἶπε ὁ 

Υξηζηόο· «Ἰδνὺ ἐγὼ ἀπνζηέιισ κᾶο ὡο πξόβαηα ἐλ 

κέζῳ ιύθσλ» (Μαηζ. 10,16). Λύθνη νἱ θαξηζαῖνη, νἱ 

αηνθξάηνξεο, νἱ ἀμησκαηνῦρνη, νἱ θηιόζνθνη. Καὶ ηώξα 

ηί βιέπσ ηί ἀθνύσ· ηὰ πξόβαηα λίθεζαλ ηνὺο ιύθνπο! 

Καὶ ὄρη κόλν ηνὺο λίθεζαλ, ἀιιὰ θαὶ ἔθαλαλ θαὶ ηνὺο 

ιύθνπο ἀξληά! ηνὺο ἀγξίνπο ηνὺο ἔθαλαλ ἁγίνπο, ηνὺο 

εἰδσινιάηξεο ηνὺο ἔθαλαλ Υξηζηηαλνύο. Πῶο ἔγηλε αηό; 

Ἂλ δηαβάδεηε ηὴ Γξαθή, ζὰ ἔρεηε δεῖ κηὰ πξνθεηεία πνὺ 

ιέεη ὅηη ζὰ ἔξζῃ κέξα πνὺ «ζὰ βνζθήζῃ ιύθνο καδὶ κὲ 

ἀξλί» (βι. Ἠζ. 11,6). Αηὸ ινηπὸλ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηνὺο ἁγίνπο ἀπνζηόινπο· ἔθαλαλ θαὶ ηνὺο ιύθνπο 

πξόβαηα, ηνὺο ἐμεκέξσζαλ θαὶ ηνὺο ἔθαλαλ θη αηνὺο 

πνίκλην ηνῦ Υξηζηνῦ. 

ηὴλ Κσλζηαληηλνύπνιη ἕλαο εζεβὴο βαζηιηᾶο, ηηκώληαο 

ηὴ κλήκε ηνπο, ἔθηηζε ηὸλ πεξίθεκν λαὸ ηῶλ Ἁγίσλ 

Ἀπνζηόισλ θαὶ δηέηαμε, ἐπάλσ ζὲ κάξκαξν λὰ γξάςνπλ 

ηὰ ὀλόκαηά ηνπο θαὶ πῶο πέζαλε ὁ θαζέλαο, ὥζηε ὅιε  

Πόιηο λὰ ηνὺο ζπκᾶηαη θαὶ λὰ ηνὺο ηηκᾷ. Οἱ ἀπόζηνινη 

δὲλ πέζαλαλ ζηὰ ζπίηηα ηνπο, θνληὰ ζηὶο γπλαῖθεο ηνπο· 

πέζαλαλ ζθνξπηζκέλνη ζηὰ πέξαηα ηνῦ θόζκνπ. Πέζαλαλ 

γηὰ κᾶο· εἶλε νἱ πηὸ κεγάινη εεξγέηεο ηνῦ θόζκνπ. 

Ἔγξαθε ινηπὸλ ζηὴ καξκάξηλε ἐθείλε πιάθα ηὰ ἑμῆο. 

1νο ὁ Πέηξνο ζθάρηεθε ζηὴ ῾Ρώκε. 2νο ὁ Ἀλδξέαο 

ζηαπξώζεθε ζηὴλ Πάηξα ἀλάπνδα. 3νο ὁ Ἰσάλλεο ὁ 

εαγγειηζηήο, ὁ γαπεκέλνο καζεηήο, πέζαλε ἐμόξηζηνο 

ζηὴλ Πάηκν. 4νο ὁ Ἰάθσβνο ζθάρηεθε ζὰλ ἀξλὶ ζηὰ 

Ἰεξνζόιπκα. 5νο ὁ Βαξζνινκαῖνο καξηύξεζε ζηνὺο 

Ἰλδνύο, 6νο ὁ Θσκᾶο καξηύξεζε ἐπίζεο ζηὶο Ἰλδίεο 

ρηππεκέλνο κὲ ιόγρεο· ἔηζη θαὶ ὅινη νἱ ἄιινη, θαὶ ηέινο 

13νο ὁ Παῦινο ζθάρηεθε κέζα ζηὰ κπνπληξνύκηα ηῆο 

῾Ρώκεο. Πνηέ ὁ θόζκνο δὲλ ρξσζηνῦζε ηόζα πνιιὰ ζὲ 

ηόζν ιίγνπο. 

* * * 

Ἀπόζηνινη ἦηαλ, ἀγαπεηνί κνπ, αηνί. Κ᾽ ἐκεῖο ζήκεξα ηί 

εἴκαζηε; όινη δηάδνρνί ηνπο. Έρνπκε ἆξαγε ηὰ 

γλσξίζκαηα ηῆο ἀπνζηνιηθόηεηνο; Ἔρνπκε Πλεῦκα ἅγην, 

θεξύηηνπκε, θάλνπκε ζαύκαηα, δνῦκε ἀληδηνηειῶο, 

ἁγλά, ἀγγειηθά;… Γὲλ εἶλε ηνῦ παξόληνο λὰ θάλσ ἔιεγρν 

ηνῦ ἱεξνῦ θιήξνπ, ἂλ ἔρῃ ηὴλ πίζηη, ηὴλ ἀγάπε, ηὴλ 

ἐιπίδα, ηὸ δῆιν, ηὴλ πξνζπκία. δῶ ἀπεπζύλνκαη ζηὸ 

ιαὸ θαὶ ιέσ ηὰ ἑμῆο, κὲ ηὰ ὁπνῖα θαὶ ηειεηώλσ. 

Πόζνη εἶλε ζήκεξα νἱ ἐθθιεζηαδόκελνη θαηὰ κέζνλ ὅξνλ; 

Ἕλα ἐθθιεζίαζκα εἶλε πάλσ – θάησ 200 Υξηζηηαλνί; Οἱ 

ἀπόζηνινη ἦηαλ 12, θαὶ ἄιιαμαλ ὅιν ηὸλ θόζκν· 200 

Υξηζηηαλνὶ ζήκεξα ηί ζὰ κπνξνῦζαλ λὰ θάλνπλ! Γὲ ιέσ 

λὰ θάλνπκε ὅ,ηη ἔθαλαλ ἐθεῖλνη, λὰ πᾶκε καθξηά, ζηὴλ 

Ἀθξηθὴ θαὶ ζηὴλ Ἀζία θαὶ ζηὶο Ἰλδίεο ἠ ἀιινῦ. Ἂο 

γίλνπκε κηθξνὶ ἀπόζηνινη. δῶ, δίπια καο, θάπνηνη 

πεξηκέλνπλ. Ὑπάξρνπλ θησρνὶ πνὺ δὲλ ἔρνπλ ςσκὶ λὰ 

θᾶλε, ἄξξσζηνη πνὺ πεξηκέλνπλ κηὰ ἐπίζθεςη, αἱξεηηθνὶ 

πνὺ ηαιαηπσξνῦληαη ζηὶο πιάλεο, ἁκαξησινὶ πνὺ ἐπὶ 

δεθαεηίεο δὲλ ἔρνπλ ἐμνκνινγεζῆ. Σί πεξηκέλνπλ; κᾶο! 

Νὰ ηξέμνπκε ζ᾽ αηνύο. Πνηά ζὰ εἶλε  ςπρὴ πνὺ ζὰ 

θέξῃο ἐζὺ θνληά Σνπ; Πξνζπαζήζηε ηὸ ἔηνο αηὸ λὰ 

ἐιεπζεξώζηε  ἀπὸ ηὰ δίρηπα ηνῦ δηαβόινπ κηὰ ςπρή. 

Υξηζηηαλόο, πνὺ δὲλ εεξγεηεῖ ηὸλ ἄιιν θαὶ δὲλ ἔθεξε 

θάπνηνλ θνληὰ ζηὸ Υξηζηό, δὲλ εἶλε Υξηζηηαλόο. 

Πεγή://www.augoustinos-kantiotis.gr/ 

………………………………………………………………… 

ΣΑ ΝΔΑ ΣΟΤ ΧΜΑΣΔΙΟΤ ΜΑ 

ΑΡΥΙΔΡΑΣΙΚΗ ΘΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Σελ Κπξηαθή 25 Ινπλίνπ 2017 ηειέζηεθε ν 
ξζξνο θαη ζηε ζπλέρεηα  Αξρηεξαηηθή Θεία 
Λεηηνπξγία, πξνεμάξρνληνο ηνπ εβαζκησηάηνπ 
Μεηξνπνιίηνπ Αδξηαλνππόιεσο θ. Ακθηινρίνπ, 
Γηεπζπληνύ ηνπ Παηξηαξρηθνύ ελ Αζήλαηο Γξαθείνπ. 
Σνλ εβαζκηώηαην πιαηζίσζαλ ν πξσηνπξεζβύηεξνο 
π. Ισάλλεο Κνθώλεο θαη ν Ιεξνδηάθνλνο θαη κνλαρόο 
π. Καηζάξηνο. 
Ο εβαζκηώηαηνο ζην θήξπγκά ηνπ αλαθέξζεθε ζηελ 
Δπαγγειηθή πεξηθνπή ηεο εκέξαο κε κεζηό ιόγν γηα 
ηνλ νπνίν θαη δηαθξίλεηαη. 

 
 
Σελ Β΄ Κπξηαθή ηνπ Μαηζαίνπ 18 Ινπλίνπ 2017, 
δηπιή θαη πνιύ κεγάιε ήηαλ ε επινγία πνπ έιαβε ην 
πνιππιεζέο εθθιεζίαζκα ζηνλ Ι. Ν. ηεο «Παλαγίαο 
ηεο Ικβξησηίζζεο αιακίλνο» από ηνπο δπν ηεξείο π. 
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Γεώξγην εμ Οπγθάληαο, εθεκέξην ηνπ Ι. Ν.  Αγίνπ 
ππξίδσλνο Λνπγθνπδί θαη ηνπ π. Ισάλλνπ Κνθθώλε. 

 
Καηά ηελ ώξα ηνπ ζείνπ θεξύγκαηνο ν π. Γεώξγηνο 
ζπγθίλεζε όιν ην εθθιεζίαζκα αλαθέξνληαο ην έξγν 
ηεο ηεξαπνζηνιήο ζηελ Αθξηθή, ηνλίδνληαο δε όηη εθεί 
νη Αθξηθαλνί νπζηαζηηθά δνύζαλ ην Υξηζηηαληζκό 
ρσξίο λα είραλ αθόκε θαηερεζεί θαη βαπηηζζεί 
Υξηζηηαλνί. ήκεξα θαη κέζα ζε πνιύ ιίγα ρξόληα κε 
ηε βνήζεηα ηνπ παληνδύλακνπ Θενύ έρεη 
θαηαζθεπαζηεί πεξηθαιιήο λαόο αθηεξσκέλνο ζηνλ 
ζαπκαηνπξγό Άγην ππξίδσλα. 
Δπεζήκαλε δε, όηη ηελ Διιάδα θαη ηνπο πηζηνύο 
Υξηζηηαλνύο ηεο, ηελ ζεσξεί 2ε  παηξίδα ηνπ, γηαηί θαη 
ζπνύδαζε ηε Θενινγία όπνπ θαη πεξαηώλεη ηηο 
ζπνπδέο ηνπ ηηο ακέζσο πξνζερείο εκέξεο, θαζώο θαη 
από ηα παηδηθά ηνπ ρξόληα επεξγεηήζεθε από ηνπο 
Έιιελεο . Ο π. Γεώξγηνο επρήζεθε γξήγνξα ε παηξίδα 
καο λα μεπεξάζεη ηηο δπζθνιίεο ηεο ελώ επρήζεθε 
πξνο ηνπο πηζηνύο λα έρνπλ αγάπε ν έλαο πξνο ηνλ 
άιινλ θαη πάληνηε λα έρνπλ ραξά θαη λα ρακνγεινύλ. 
Ο παλάγαζνο Θεόο αο ραξίδεη θαη ζηνπο δπν ηεξείο, 
ηόζν ζηνλ π. Γεώξγην (ηνλ θαινθάγαζν), όζν θαη 
ζηνλ π. Ισάλλε (πνπ καο έρεη θαηαπιήμεη κε ηελ 
ηαπεηλόηεηα ηνπ),  πγεία θαη καθξνεκέξεπζε ηόζν ζε 
απηνύο πξνζσπηθά όζν θαη ζηηο νηθνγέλεηεο ηνπο θαη ε 
Παλαγία λα ηνπο ζθέπε θαη λα ηνπο πξνζηαηεύεη. 
…………………………………………………………………………… 

ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΔ ΓΙΓΑΥΔ 

 

Μεξηθά απιά θαζεκεξηλά πξάγκαηα πνπ κπνξνύκε 

λα θάλνπκε ώζηε λα επαξεζηνύκε ηνλ Υξηζηό 
 

Πξνζπάζεζε λα επαξεζηείο ζηνλ Θεό ζε όια θαη 
πάληνηε θαη λα ζθέπηεζαη ηε ζσηεξία ηεο ςπρήο ζνπ 

από ηελ ακαξηία θαη ην δηάβνιν θαη ηελ πηνζεζία ηεο 
από ηνλ Θεό. 

Όηαλ ζεθώλεζαη από ην θξεβάηη: θάλε ην ζεκείν 
ηνπ ζηαπξνύ θαη ιέγε: «Δηο ην όλνκα ηνπ Παηξόο θαη 

ηνπ Τηνύ θαη ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο». Δπίζεο: 
«Καηαμίσζνλ, Κύξηε, ελ ηε εκέξα ηαύηε αλακαξηήηνπο 

θπιαρζήλαη εκάο· θαη, δίδαμόλ κε ηνπ πνηείλ ην ζέιεκά 

ζνπ». 
Όηαλ πιέλεζαη, είηε ζην ζπίηη ζνπ είηε ζηα ινπηξά, 

ιέγε: «Ραληηείο κε πζζώπσ θαη θαζαξηζζήζνκαη· πιπλείο 
κε θαη ππέξ ρηόλα ιεπθαλζήζνκαη». 

(πλέρεηα ζηε 4ε ζειίδα) 

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

ΚΟΙΝΧΝΙΚΑ 
 

Γελλήζεηο 

 

ηηο 13 Μαΐνπ 2017 ν Υξήζηνο Παζπαιάξεο θαη ε 
Αλδξηάλα Καξάπαζηα (θόξε ηεο Διέλεο Ρνδηά από ην 

ρνηλνύδη ηεο Ίκβξνπ) απέθηεζαλ ην πξώην ηνπο παηδί 
θνξίηζη. Δπρόκαζηε λα ηνπο δήζεη. 

 
ηηο 8 Ινπλίνπ 2017 ν Δπζύκηνο Ρνδηάο ηνπ Υξήζηνπ 

θαη ηεο ηξαηνλίθεο - Δπζηξαηίαο  (από ην ρνηλνύδη ηεο 

Ίκβξνπ) θαη ε Αηθαηεξίλε  Αλησλάθα απέθηεζαλ  ην 
δεύηεξν ηνπο παηδί αγόξη. Δπρόκαζηε λα ηνπο δήζεη. 

 
ηηο 24 Ινπλίνπ 2017 ν Γεώξγηνο Καηζηγηάλλεο θαη 

ε Ισάλλα Ρνδηά ηνπ Υξήζηνπ θαη ηεο ηξαηνλίθεο - 

Δπζηξαηίαο  (από ην ρνηλνύδη ηεο Ίκβξνπ )  απέθηεζαλ  
ην δεύηεξν ηνπο παηδί αγόξη. Δπρόκαζηε λα ηνπο δήζεη. 

 
Γάκνη 

 
ηηο 27 Μαΐνπ 2017 ζηνλ Ιεξό Ναό αγίαο Σξηάδνο Άλσ 

Γιπθάδαο έγηλε ν γάκνο ησλ Κσλζηαληίλνπ Μνύηζνπ 

ηνπ Ισαθείκ θαη ηεο Βαζηιείλαο Γξαθηαδέιιε ( από ην 
ρνηλνύδη & Αγξίδηα ηεο Ίκβξνπ) θαη ηεο Υξηζηίλαο 

Λαθηαηή ηνπ Νηθνιάνπ θαη ηεο Μάξσο (από ην 
ρνηλνύδη - Κύπξν). Δπρόκαζηαη λα δήζνπλ αγαπεκέλνη, 

πνιύρξνλνη θαη θαινύο απνγόλνπο. 

 
ηηο 10 Ινπλίνπ 2017  ζηνλ Ιεξό Ναό Αγίνπ Γεσξγίνπ 

& Αγίαο Δηξήλεο Παπάγνπ έγηλε ν γάκνο ησλ Αλησλίνπ 
Φηιηάγθνπ ηνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο Αηθαηεξίλεο Σδάλνπ 

(από ην ρνηλνύδη & Γιπθύ ηεο Ίκβξνπ ) Καη ηεο 

Υξπζάλζεο Μνπηάθε από Διιάδα. Δπρόκαζηε λα 
δήζνπλ επηπρηζκέλνη, πνιύρξνλνη θαη θαινύο απνγόλνπο. 

  
ηηο 24 Ινπλίνπ 2017  ζηνλ Ιεξό Ναό  Αγίνπ 

ππξίδσλνο Πόξην Ράθηε έγηλε ν γάκνο ησλ Μηραήι 
Φιηάθνπ ηνπ Αλησλίνπ θαη ηεο Βαζνύιαο Γξαθηαδέιιε    

( από ρνηλνύδη & Αγξίδηα ηεο Ίκβξνπ) θαη ηεο 

Βαζηινπνύιαο  ηνπ Δκκαλνπήι, θαζώο θαη ε βάπηηζε 
ηνπ πηνύ ηνπο Αλησλίνπ. Δπρόκαζηε λα δήζνπλ όινη 

ηνπο θαη λα επηπρίζνπλ.     
 

Θάλαηνη 

 
ηηο 23 Μαΐνπ 2017 απεβίσζε ζηηο  έξξεο ν 

Υξπζόζηνκνο Μνπηάθεο από ην Κάζηξν ηεο Ίκβξνπ    
ζε ειηθία 75 εηώλ. Δπρόκαζηε λα έρεη θαιή αλάπαπζε 

θαη ζπιιππνύκαζηε ηνπο νηθείνπο ηνπ. 
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Σν Γ.. Παλαγίαο  Ικβξηώηηζζαο  επραξηζηεί  εθ 
βαζέσλ ηνπο παξαθάησ δσξεηέο: 
           

Υπέρ ενιζτύζεως ηοσ Ν.Ι. Παλμού 
Γρηγοριάδοσ Ελένη                                              20.00€ 
Φαναριώηης Γεώργιος                                           35.00€ 
                
                                     Για ηον Ιερό Ναό                                                              

Ιωζηθίνα & Εσάγγελος Οικονόμοσ (για κεριά)     100.00€ 

Καλαμπαλίκη Φιλιώ                                               30.00€ 

………………………………………………………………… 

(Συνέχεια από ηην 3
η
 ζελίδα) 

ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΔ ΓΙΓΑΥΔ 

Όηαλ ληύλεζαη, ζθέςνπ ηελ θαζαξόηεηα ηεο θαξδηάο 

ζνπ θαη δήηεζε από ηνλ Θεό θαζαξή θαξδηά: «Καξδίαλ 
θαζαξάλ θηίζνλ ελ εκνί ν Θεόο». Καί: «Πλεύκα επζέο 

εγθαίληζνλ ελ ηνηο εγθάηνηο κνπ». 

Όηαλ βγάδεηο ηα παιηά ξνύρα θαη ηα παξαηάο κε 
πεξηθξόλεζε, ζπκήζνπ κε κεγαιύηεξε πεξηθξόλεζε 

ηελ παξαίηεζε ηνπ παιαηνύ, ηνπ ακαξησινύ, ηνπ 

εκπαζνύο, ηνπ ζαξθηθνύ αλζξώπνπ. 

Όηαλ αλαπαύεζαη ηελ εκέξα, ζπκήζνπ ηελ αηώληα 

αλάπαπζε, ηελ εηνηκαζκέλε γηα εθείλνπο νη νπνίνη 

αγσλίδνληαη θαη παιεύνπλ θαηά ηεο ακαξηίαο, θαηά ησλ 
αεξίσλ πλεπκάησλ ηνπ θαθνύ, θαηά ηεο αλζξσπίλεο 

αδηθίαο ή ηξαρύηεηαο θαη ακάζεηαο. Καη όηαλ 
μαπιώλεηο γηα λα θνηκεζείο ηε λύρηα, ζθέςνπ ηνλ 

ύπλν ηνπ ζαλάηνπ, ν νπνίνο αξγά ή γξήγνξα 

νπσζδήπνηε ζα έξζεη ζε όινπο καο, θαη ηε ζθνηεηλή 
εθείλε, αηώληα, θνβεξή λύθηα, ζηελ νπνία ζα ξηρζνύλ 

όινη νη ακεηαλόεηνη ακαξησινί. 

Όηαλ αληηθξύδεηο ην θσο ηεο εκέξαο, ζθέςνπ ηελ 
αλέζπεξε κέξα, ηελ αηώληα, ηε ιακπξόηαηε -ηε 

ιακπξόηεξε θη από ηελ πην ιακπξή γήηλε κέξα- ηελ 
εκέξα ηεο βαζηιείαο ησλ Οπξαλώλ, θαηά ηελ νπνία ζα 

ραξνύλ όινη όζνη πξνζπάζεζαλ λα επαξεζηήζνπλ ζηνλ 

Θεό. 

Όηαλ παίξλεηο ή έρεηο ρξήκαηα ή 

ζεζαπξό, ζπκήζνπ όηη ν αθέλσηνο ζεζαπξόο καο, από 

ηνλ νπνίν αληινύκε όινπο ηνπο ζεζαπξνύο ηεο ςπρήο 
θαη ηνπ ζώκαηόο καο, ε αλεμάληιεηε πεγή θάζε 

επινγίαο, είλαη ν Θεόο. Δπραξίζηεζέ Σνλ κε όιε ηελ 
θαξδηά ζνπ, θαη κελ θιείλεηο ηνπο ζεζαπξνύο ζνπ κέζα  

 

ζνπ, κήπσο έηζη θιείζεηο ηελ είζνδν ηεο θαξδηάο ζνπ 

ζηνλ αλεθηίκεην θαη δσληαλό ζεζαπξό, ηνλ Θεό· αιιά 
κνίξαζε κέξνο ηεο πεξηνπζίαο ζνπ ζ᾽ απηνύο πνπ έρνπλ 

αλάγθε, ζηνπο άπνξνπο, ζηνπο θησρνύο αδειθνύο ζνπ,  
νη νπνίνη έρνπλ κείλεη ζ᾽ απηήλ ηε δσή γηα λα 

θαλεξώζεηο ζ᾽ απηνύο ηελ αγάπε θαη ηελ επγλσκνζύλε 

ζνπ ζηνλ Θεό, θαη λα ακεηθζείο γη᾽ απηό ζηελ 
αησληόηεηα από ηνλ Θεό. 

Όηαλ βιέπεηο ηε ιεπθή ιάκςε ηνπ αξγύξνπ, κε 

δειεαζζείο από απηήλ αιιά ζθέςνπ όηη ε ςπρή ζνπ 
νθείιεη λα είλαη ιεπθή θαη λα ιάκπεη κε ηηο αξεηέο ηνπ 

Υξηζηνύ. ηαλ βιέπεηο ηε ιάκςε ηνπ ρξπζνύ, κε 
ζαγελεύεζαη από απηήλ αιιά ζπκήζνπ όηη ε ςπρή ζνπ 

πξέπεη λα θαζαξίδεηαη κε ηε θσηηά όπσο ν ρξπζόο, θαη 

όηη ν Κύξηνο επηζπκεί λα ζε θάλεη λα ιάκπεηο θη εζύ όπσο 
ν ήιηνο, ζηελ αηώληα, ιακπξή βαζηιεία ηνπ Παηέξα Σνπ. 

Θπκήζνπ όηη ζα δείο ηνλ Ήιην ηεο Γηθαηνζύλεο, ηνλ Θεό, 
ηελ Αγία Σξηάδα, ηελ Τπεξαγία Παξζέλν θαη Μεηέξα ηνπ  

Θενύ θαη όιεο ηηο επνπξάληεο δπλάκεηο θαη ηνπο αγίνπο 
λα ιάκπνπλ πιεκκπξηζκέλνη από ην αλέθθξαζην θσο ην 

νπνίν μερύζεθε επάλσ ηνπο». 

«Η ζπλερήο πξνζπάζεηα γηα εθθνπή ηνπ κεηεσξηζκνύ θαη 
θαζαξά πξνζεπρή» 

Άγηνο Ισάλλεο ηεο Κξνζηάλδεο 
Πεγή:http://poimin.gr/ 

………………………………………………………………… 

 

Διμηνιαία Ενημερωηική Έκδοζη 

Ι.Ν. Παναγίας Ιμβριώηιζζας 

Οδός Ρόδοσ, Νηορονηό 

Αμπελάκια αλαμίνας, Σ.Κ. 18902 

E-mail : info@panagia-imvriotissa.gr 

URL: www.panagia-imvriotissa.gr 

Υπεύθ. Έκδοζης: Χρήζηος Ροδιάς    6972839949 

Επιμέλεια έκδοζης: Εσθύμιος Ροδιάς 

Κόζηος θύλλοσ : 1,20 € 

Kαη’οίκον αποζηολή : Προαιρεηική ειζθορά 

Αρ. Λογαριαζμ. ΕΤΕ : 18529605596 

IBAN : GR 4901101850000018529605596 

Κωδικός SWIFT Τραπέζης : ETHNGRAA 

Εκκαθαριζηές ηοσ Σωμαηείοσ  

Χρήζηος Ροδιάς & Βαζίλειος Λενίηζης 

  


