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Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

 

 
 

(Ὁκηιία ηνῦ ἀεηκλήζηνπ Ἁγηνξείηνπ Ἡγνπκέλνπ  

π. Γεσξγίνπ Θαςάλε)  

Οἱ ἑνξηέο ηῆο Παλαγίαο καο, νἱ Θενκεηνξηθέο 

νξηέο θαί κέζα ζ' αὐηέο ἡ κεγαιύηεξε εἶλαη ἡ ἑνξηή 

ηῆο Θνηκήζεσο ηῆο Θενηόθνπ, ἕλα Πάζρα κηθξό, ἕλα 

Πάζρα κέο ηό θαινθαίξη, κᾶο δίλεη ηήλ εὐθαηξία λά 

ἐθθξάζσκε ηήλ βαζεηά καο εὐγλσκνζύλε πξόο ηήλ 

Κεηέξα ηνῦ Ιπηξσηνῦ καο θαί δηθή καο Κεηέξα γηά 

ὅηη ἔρεη θάλεη γηά ηό ἀλζξώπηλν γέλνο θαί γηά ηόλ θάζε 

ἕλα ἀπό κᾶο. Γηόηη, ρσξίο ηή δηθή ηεο ζπλέξγεηα θαί 

πξνζθνξά εἰο ηόλ Ἅγηνλ Σξηαδηθόλ Θεόλ δέλ ζα 

ἐλζαξθνῦην ὁ Ιόγνο ηνῦ Θενῦ. Πεξίκελε ὁ Θεόο λά 

βξεζεῖ κία ηέηνηα ἁγία ςπρή, παλάζπηιε, πάλαγλε, ἡ 

ὁπνία ζά πξνζέθεξε ὅιε ηήλ ἐιεπζεξία ηεο εἰο ηόλ 

Θεόλ, ὥζηε θαί ὁ Θεόο λά πξνζθεξζῆ ὁιόθιεξνο ζ' 

Αὐηήλ. 

Θη αὐηή ἦηαλ ἡ εὐινγεκέλε Καξία, ἡ ηαπεηλή 

θόξε ηῆο Λαδαξέη. Σήλ εὐγλσκνλνῦκε. Κᾶο ἔδσζε 

ὅ,ηη πνιπηηκόηεξν ἔρνπκε ζηή δσή καο. Σόλ σηῆξα 

καο. Σί ζά εἴκαζηε ρσξίο ηόλ σηῆξα Υξηζηόλ; Οἱ 

ἀπειπηζκέλνη θαηάδηθνη ηνῦ ζαλάηνπ. Οἱ αἰώληνη 

αἰρκάισηνη ηνῦ δηαβόινπ. Υσξίο ἐιπίδα. άλ ινηπόλ 

ἔρσκε σηῆξα θαί Ιπηξσηή θαί Θεόλ ηόλ Θύξηνλ 

Ἰεζνῦλ Υξηζηόλ Θεόλ ἐλαλζξσπήζαληα, αὐηό ηό 

ὀθείινπκε εἰο ηήλ Θπξίαλ Θενηόθνλ. 

Γη' αὐηό ὁ ἔπαηλνο ηῆο θθιεζίαο εἶλαη 

παληνηηλόο. Οἱ ὕκλνη ηῆο θθιεζίαο εἶλαη παληνηηλνί θη 

ἀλεμάληιεηνη πξόο ηό πξόζσπνλ ηῆο Θπξίαο 

Θενηόθνπ. Θαλέλα πξόζσπν ἐπί ηῆο γῆο δέλ ἐηηκήζε 

κέ ηόζνπο ὕκλνπο, κέ ηόζεο δνμνινγίεο, κέ ηόζεο 

δηαθνζκεηηθέο ἐθθξάζεηο κέ ὅζεο ἡ Παλαγία καο... 

Ἡ θθιεζία ἤδε ἀπό ηήλ 3ε Οἰθνπκεληθή 

ύλνδν ηῆο ἔδσζε ηόλ ηίηιν Θενηόθνο, ὁ ὁπνῖνο ὅξνο 

«Θενηόθνο» θαηά ηνύο ἁγίνπο Παηέξεο, ηόλ Ἅγην 

Γξεγόξην ηόλ Θενιόγν πεξηθιείεη ὅιν ηό κπζηήξην ηῆο 

ζσηεξίαο θαί ηῆο εὐζεβείαο. Γηόηη ἠξλνῦλην νἱ 

αἱξεηηθνί ὅηη ἡ θπξία Θενηόθνο ἔηεθε Θεόλ 

ἐλαλζξσπήζαληα. Ὅκσο ἡ θθιεζία δηεηξάλσζε ηήλ 

πίζηη ηεο ὅηη ἡ θπξία Θενηόθνο ἐγέλλεζε Θεόλ 

ἐλαλζξσπήζαληα, ηόλ Ιόγνλ ηνῦ Θενῦ. Ὅηη ἔγηλε ηό 

ἐξγαζηήξηνλ ηῆο ἀπνξξήηνπ ἑλώζεσο ηῶλ δύν 

θύζεσλ, ηῆο ζείαο θαί ηῆο ἀλζξσπίλεο. Γηόηη, κέζα εἰο 

ηήλ ἁγίαλ θνηιίαλ ηεο ἀπό ηήλ ὥξα ηῆο ζπιιήςεσο 

ηνῦ Κνλνγελνῦο ηεο Τἱνῦ ἡλώζε ἡ ἀλζξσπίλε κέ ηήλ 

Θεία θύζη θαί ἐθπνθνξήζε ὁ Θεάλζξσπνο Υξηζηόο. Γη' 

αὐηό ινηπόλ θαί ραξαθηεξίδεηαη ἐξγαζηήξηνλ ηῆο 

ἀπνξξήηνπ ἑλώζεσο ηῶλ δύν θύζεσλ. Θαί αὐηά ὅια 

δέλ πξέπεη λά ηά μερλᾶκε, δέλ ηά μερλάεη πνηέ ἡ 

θθιεζία˙ γη' αὐηό θαί ὁζάθηο ἡ θθιεζία δνμάδεη ηόλ 

Κνλνγελῆ ηεο Τἱόλ, δνμάδεη θαί ηό πξόζσπν ηῆο 

Παλαγίαο. Γέλ ὑπάξρεη αθνινπζία ηῆο θθιεζίαο, 

ζύλαμη ηῆο θθιεζίαο, πνύ λά κήλ θαιεῖηαη θαί ἡ 

Θπξία Θενηόθνο λά παξίζηαηαη θη ἐθείλε θαί κᾶιινλ 

θαί λά πξνΐζηαηαη ηῆο πλάμεσο ηνῦ Ιανῦ ηνῦ Θενῦ. 

Ὅπσο πξνΐζηαην ηῶλ Ἁγίσλ Ἀπνζηόισλ θαηά ηόλ 

Γηκεληαία ελεκεξωηηθή έθδνζε ‘Παλαγίαο Ικβξηώηηζζαο’ • Αξ. Φύιινπ 36
ν
  •   Ινύιηνο – Αύγνπζηνο    2017 
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Ἅγην Γξεγόξην ηόλ Παιακᾶ. Γηόηη, ὅηαλ ἀλειήθζε ὁ 

Θύξηνο εἰο ηνύο νὐξαλνύο ἡ Θπξία Θενηόθνο  

ἐλεςύρσλε, ἐλεζάξξπλε, ἐδίδαζθε, θαζνδεγνῦζε ηνύο 

ἁγίνπο Ἀπνζηόινπο. Ἦηαλ ηξόπνλ ηηλά ἡ Γεξόληηζζά 

ηνπο θαί ἐμαθνινπζεῖ λά εἶλαη ἡ Γεξόληηζζα, ἡ 

πλεπκαηηθή Κεηέξα ὅισλ ηῶλ Υξηζηηαλῶλ, ὅζσλ 

ὀξζνδόμσο πηζηεύνπλ εἰο ηόλ Σξηαδηθόλ Θεόλ. Θαί 

ἰδηαηηέξσο λά εἶλαη ἡ Γεξόληηζζα θαί ἡ Κεηέξα ηῶλ 

Κνλαρῶλ θαί δή ηῶλ Ἁγηνξεηηῶλ... 

θεῖλν πνύ ἔθαλε ηήλ Παλαγία καο θαί ηήλ 

ἀλέδεημε εἶλαη ὄρη ἁπιῶο ὅηη ἐγέλλεζε παζεηηθά ηόλ 

Θεόλ, ηόλ Θεάλζξσπνλ Υξηζηόλ, ἀιιά ζπλήξγεζε εἰο 

ηήλ Γέλλεζηλ ηνῦ Υξηζηνῦ θαί εἰο ηήλ θπνθνξίαλ ηνῦ 

Υξηζηνῦ θαί ζπλήξγεζε δηόηη, ὅπσο ιέγεη ηό 

ζεκεξηλόλ απνζηνιηθόλ αλάγλσζκα, ηῆο πξόο 

Φηιηππεζίνπο πηζηνιῆο ζπκκεηεῖρε θη αὐηή εἰο ηό 

θξόλεκα ηνῦ Υξηζηνῦ... Αὐηό εἶλαη ηό θξόλεκα ηνῦ 

Υξηζηνῦ, ἡ ἄθξα ηαπείλσζηο, ἡ θέλσζηο, ἡ ζπζία, ἡ 

πξνζθνξά ζηό ἀλζξώπηλν γέλνο. Θη αὐηό ἦηαλ θαί ηό 

θξόλεκα ηῆο Παλαγίαο καο. Γέλ κπνξνῦζε ἐθείλε ἡ 

ὁπνία ἐβάζηαμε εἰο ηνύο θόιπνπο ηεο ηόλ Θεόλ λά κήλ 

εἶρε ηό ἴδην θξόλεκα κέ θεῖλνλ, ηόλ ὁπνῖνλ 

θπνθνξνῦζε. Αὐηό ηό θξόλεκα πνύ εἶρε ὁ αξθσζείο 

Θύξηνο θαί ἕλεθα ηνῦ ὁπνίνπ ἐλεζαξθώζε θαί 

ἐηαπεηλώζε θαί ἐθέλσζελ ἑαπηόλ, αὐηό ηό θξόλεκα 

εἶρε θαί ἡ ηαπεηλή θόξε ηῆο Λαδαξέη. Θη αὐηή ἐθέλσζε 

ηόλ ἑαπηό ηεο, πξνζέθεξε ηόλ ἑαπηό ηεο, ηειείαλ 

πξνζθνξάλ, δέλ θξάηεζε ηίπνηα γηά ηόλ ἑαπηό ηεο. 

Θαί αὐηό ηό θξόλεκα δεηάεη θαί ὁ Θύξηνο Ἰεζνῦο θαί 

ἡ Θπξία Θενηόθνο ἀπό κᾶο ηνύο ρξηζηηαλνύο, ηά 

παηδηά ηῆο Παλαγίαο καο, ηά ηέθλα ηῆο Παλαγίαο καο. 

...Σό ἀθήξαηνλ ζθήλσκά ηεο λνεξῶο ηό 

πεξηπηπζζόκεζα, ηό ἀζπαδόκεζα θαί ηξόπνλ ηηλα θαί 

κεῖο κεηά ηῶλ ἁγίσλ Ἀπνζηόισλ ζπκκεηέρνκελ εἰο 

ηήλ πάλζεπηνλ θεδείαλ ηεο, ἡ ὁπνία ὅκσο θεδεία δέλ 

ἦηαλ παξά ηό κεηαίρκην ηῆο ἀλαβάζεώο ηεο εἰο ηνύο 

νὐξαλνύο. Γηόηη ἡ Θπξία Θενηόθνο, ράξηηη θαί 

θηιαλζξσπίᾳ ηνῦ Κνλνγελνῦο ηεο Τἱνῦ, ἐμεδήκεζε 

θαί ζσκαηηθῶο πξόο ηόλ νὐξαλόλ θαί ἀλῆιζελ εἰο ηόλ 

νὐξαλόλ, δηόηη δέλ κπνξνῦζε ἐθεῖλν ηό Παλάγην 

ῶκα, ηό ὁπνῖνλ ἐθπνθόξεζε ηόλ Θεόλ λά ηό θᾶλε ηά 

ζθνπιήθηα κέζα ζηή γῆ. Ἔπξεπε δεδνμαζκέλν λά 

ἀλαζηεζῆ θαί λά θαζήζε ζηά δεμηά ηνῦ Θπξίνπ θαί λά 

πξεζβεύε γηά ὅιε ηήλ ἀλζξσπόηεηα. Θαί ἄιινηε ηό 

ἔρνπκε πεῖ, ηό ιέσ θαί γηά ὅζνπο δέλ ηό ἄθνπζαλ, 

ηνύο ἀδειθνύο πξνζθπλεηάο, ἡ Παλαγία καο εἶλαη ηό 

πξῶην πξόζσπν ηῆο Θαηλῆο Γηαζήθεο, ηό ὁπνῖνλ 

ἀλέζηε, ἐθξίζε, ἐδηθαηώζε, ἐδνμάζζε θαί θάζεηαη εἰο 

ηά δεμηά ηνῦ Υξηζηνῦ, πξεζβεύνπζα ὑπέξ ὅινπ ηνῦ 

θόζκνπ. 

πλεπῶο ηήλ Γεπηέξα Παξνπζία, ὅηαλ ὅινη ζά 

ἀλαζηεζνῦκε θαί ζά βξεζνῦκε κπξνζηά ζηό Βῆκα 

ηνῦ Θπξίνπ ζά ἔρνπκε ηήλ Παλαγία καο κεζίηξηα θαί 

πξνζηαζία θαί βνήζεηα. 

Γηά ὅια αὐηά ινηπόλ ηήλ εὐγλσκνλνῦκε θαί ηήλ 

παξαθαινῦκε λά κᾶο θσηίζε λά κήλ εἴκεζα ἀλάμηα 

παηδηά ηεο, ἀιιά λά θάλνπκε ηόλ ἀγῶλα καο ηόλ 

θαζεκεξηλό θαί λά ἔρνπκε ηό θξόλεκά ηεο, αὐηό ηό 

θξόλεκα πνύ εἶρε θαί ὁ Θύξηνο Ἰεζνῦο Υξηζηόο, ηό 

θξόλεκα ηό ηαπεηλό, ηό ζπζηαζηηθό, ηό θξόλεκα ηῆο 

ἀγάπεο θαί ηῆο ζπζίαο. Βνήζεηά καο ἡ Παλαγία θαί 

θαιή δύλακη ζηόλ ἀγῶλα πνύ ἔρεη ὁ θαζέλαο ἀπό ἐκᾶο 

δηά πξεζβεηῶλ ηῆο Ὑπεξαγίαο Θενηόθνπ. 

Πεγή: https://www.zoiforos.gr/ 
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ 

ΑΡΥΗΔΡΑΣΗΘΖ ΘΔΗΑ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

  Την Κςπιακή 23 Ιοςλίος 2017 ηειέζηεθε ν 
Όξζξνο θαη ζηε ζπλέρεηα  Αξρηεξαηηθή Θεία 
Ιεηηνπξγία, πξνεμάξρνληνο ηνπ εβαζκησηάηνπ 
Κεηξνπνιίηνπ Αδξηαλνππόιεσο θ. Ακθηινρίνπ, 
Γηεπζπληνύ ηνπ Παηξηαξρηθνύ ελ Αζήλαηο Γξαθείνπ. 
Σνλ εβαζκηώηαην πιαηζίσζαλ ν Αξρηκαλδξίηεο π. 
Λείινο Κνπζειήο εθεκέξηνο ηνπ Ηεξνύ Λανύ Δηζνδίσλ 
ηεο Θενηόθνπ θαη ν Ηεξνδηάθνλνο θαη κνλαρόο π. 
Θαηζάξηνο. 
  Ο εβαζκηώηαηνο ζην θήξπγκά ηνπ αλαθέξζεθε 
ζηελ Δπαγγειηθή πεξηθνπή ηεο εκέξαο κε κεζηό ιόγν 
γηα ηνλ νπνίν θαη δηαθξίλεηαη. 

 
  Τη 25η Ιοςλίος εοπηή ηηρ Κοιμήζεωρ ηηρ Αγίαρ 
Άννηρ πνπ παλεγπξίδεη θαη΄ έηνο ην παξεθθιήζη    
ηνπ δεμηνύ θιίηνπο ηνπ λανύ καο, ηειέζζεθε  ηελ  
παξακνλή  ηεο  ενξηήο,  παλεγπξηθόο     εζπεξηλόο 
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κεη΄αξηνθιαζίαο θαη ηελ θπξηώλπκν εκέξα ηεο 
ενξηήο, ε ζεία Ιεηηνπξγία από ηνλ παηέξα Λείιν 
Κνπζειή. Αξθεηόο θόζκνο παξέζηε γηα λα ηηκήζεη θαη 
λα δεηήζεη ηηο πξεζβείεο ηεο, πξνο ηνλ Θύξην καο. 
  Σηο δύν Σεηάξηεο ηνπ Γεθαπεληαπγνύζηνπ  έγηλαλ 
όπσο θάζε ρξόλν, παξαθιήζεηο πξνο ηελ Παλαγία 
καο. Σελ δε παξακνλή ηεο Θνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ 
έγηλε παλεγπξηθόο εζπεξηλόο κεη΄αξηνθιαζίαο, ππό 
ησλ ηεξέσλ π. Λείινπ Κνπζειή θαη π. Αλαζηαζίνπ 
Φειεκέγθα, εθεκεξίσλ ηνπ ηεξνύ λανύ Δηζνδίσλ ηεο 
Θενηόθνπ, Ακπειαθίσλ αιακίλνο. Οη ελ ιόγσ ηεξείο  
καο είλαη πάληνηε αξσγνί ζηηο ιεηηνπξγηθέο καο 
αλάγθεο. Γηα απηό ηνπο ήκαζηε επγλώκνλεο.  
  Από βξαδύο έγηλε ε πξνεηνηκαζία (κεηά από 
απόθαζε ησλ εθθαζαξηζηώλ ηνπ σκαηείνπ θ. 
Υξήζηνπ Ρνδηά θαη Βαζηιείνπ Ιελίηζε) γηα ηελ 
παξάζεζε ηνπ γεύκαηνο θξέαηνο θαη θνπξθνύηαο. Ο 
πάληα πξόζπκνο κάγεηξαο  θ. Υξπζόζηνκνο Ενύλεο 
βνεζνύκελνο από ηελ ζύδπγν ηνπ Καξία θαη ηνπο 
Σηκόζεν & Αηθαηεξίλε Ρνδηά, Δπάγγειν & Παληειή 
Υαληαδάθε  θ.ι.π. αλέιαβαλ θαη δηεθπαηξέσζαλ ηελ ελ 
ιόγσ δηαθνλία.  
  Σελ επνκέλε θπξηώλπκν εκέξα ηεο ενξηήο ηεο 
Παλαγίαο καο, ηειέζζεθε παλεγπξηθή Θεία Ιεηηνπξγία 
κεη΄ αξηνθιαζίαο, ππό ηνπ π. Αλαζηαζίνπ 
Φειεκέγθα, ζηελ νπνία πξνζήιζε πιήζνο θόζκνπ από 
εγγύο θαη καθξάλ παηξησηώλ Ηκβξίσλ αιιά θαη 
αιακηλίσλ. Κεηά ηελ Θεία Ιεηηνπξγία έγηλε ε 
επιόγεζε ησλ εηνηκαζζέλησλ  θαζ΄όιελ  ηελ λύθηα 
εδεζκάησλ θαη ελ ζπλερεία ε δηαλνκή ηνπο ζηνλ 
θόζκν. 

 
 

 

   Λα ζεκεησζεί όηη θέηνο ην θύξην βάξνο ηεο 
δαπάλεο, ην επσκίζζεθε νηθνγέλεηα  από ηελ 
αιακίλα, ε νπνία ζέιεζε λα δηαηεξήζεη ηελ 
αλσλπκία ηεο. Αμηνζεκείσην επίζεο είλαη όηη παξά ην 
πνιύ θόζκν, ππήξμαλ πεξηζζεύκαηα ηα νπνία 
πξνσζεζήθαλε ζε πησρνύο.  
  Δπρόκαζηε ηόζν ζηελ ελ ιόγν νηθνγέλεηα όζν θαη 
ζηνπο ινηπνύο δσξεηέο γηα όιεο ηηο  ππόινηπεο 
παξάπιεπξεο δαπάλεο  πνπ επσκίζηεθαλ, ε ράξηο ηεο 
Παλαγίαο καο λα εθπιεξώζεη ηα αηηήκαηα ηνπο θαη λα 
κεζηηεύζεη ζηνλ Θύξην καο γηα ηελ ζσηεξία όισλ καο. 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
Θάναηοι 

 
Σηιρ 5 Ιοςνίος 2017 απεβίωζε ζηην  Αθήνα ο 
Αθανάζιορ Καπάμπελαρ από ην ρνηλνπδη ηεο 
Ίκβξνπ    ζε ειηθία 80 εηών. Δπρόκαζηε λα έρεη θαιή 
αλάπαπζε θαη ζπιιππνύκαζηε ηνπο νηθείνπο ηνπ. 
 
Σηιρ 31 Ιοςλίος 2017 απεβίωζε ζηον Μησανιόνα  
Θεζζαλονίκηρ ο Γεώπγιορ Γαϊηάνηρ  από ην 
ρνηλνπδη ηεο Ίκβξνπ ζε ειηθία 77 εηών. Δπρόκαζηε 
λα έρεη θαιή αλάπαπζε θαη ζπιιππνύκαζηε ηνπο 
νηθείνπο ηνπ. 
 
Τη 1η Αςγούζηος  απεβίωζε ζηην  Αθήνα ο 
Εςζηπάηιορ Δοςκάκηρ από ην ρνηλνπδη ηεο 
Ίκβξνπ    ζε ειηθία 84 εηών. Δπρόκαζηε λα έρεη θαιή 
αλάπαπζε θαη ζπιιππνύκαζηε ηνπο νηθείνπο ηνπ. 
----------------------------------------------------------------- 

ΔΙΔΑΦΕΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ 
 

 
 

Όηαν έσοςμε μια μηλιά, πος κάνει ξινά μήλα.  

  Όηαλ έλα δέλδξν ην θόςεηο, ηα θιαδηά ηνπ 

μεξαίλνληαη ζε ειάρηζην ρξόλν. Όηαλ ην πεξηπνηείζαη 

θαη ην πνηίδεηο, ηα θιαδηά ηνπ γίλνληαη όιν θαη πην 

πξάζηλα, όιν θαη πην δξνζεξά. 

  Γέλδξν είλαη νη γνλείο. Θιαδηά είλαη ηα παηδηά ηνπο. 

Όηαλ ινηπόλ νη γνλείο, πνπ είλαη ε ξίδα θαη ν θνξκόο, 

ηξέθνληαη κε λεζηείεο, κε πξνζεπρέο, κε 

ειεεκνζύλεο, κε θαιά έξγα, ν Θεόο θπιάεη ηα παηδηά· 

θαη πξνρσξώληαο κε ην παξάδεηγκά ηνπο γίλνληαη 

θαινί ρξηζηηαλνί θαη θαινί άλζξσπνη. 

πλέρεηα ζηε 4ε ζειίδα. 
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Το Δ.Σ. Παναγίαρ  Ιμβπιώηιζζαρ  εςσαπιζηεί  εκ 

βαθέων ηοςρ παπακάηω δωπηηέρ: 
 

Για ηο Γηποκομείο 
Βηγιή Αηθαηεξίλε                                                 30.00€ 
           

Για ηις διάθορες  ανάγκες ηοσ  Ιερού  Ναού και ηις 
δαπάνες εν γένει ηης πανηγύρεως ηοσ 

Δεκαπενηεασγούζηοσ προζέθεραν οι παρακάηω: 
 

Αλώλπκε  (γηα ιάδη θαλδειηώλ)                             50.00€ 

Αλώλπκε                                                                30.00€ 

ηδέξεο Παλαγηώηεο                                              50.00€ 

Αξγπξόο Γεώξγηνο & Παλαγηώηα                         100.00€ 

Αδακόπνπινο Βαζίιεο                                          50.00€ 

ηεξγηόπνπινο ηέθαλνο                                      20.00€ 

Καξάπαζηαο Χξήζηνο & Διέλε                              50.00€  

Ρνδηά – Φαιηέξνπ Κωλζηαληίλα                           100.00€ 

Νηνπκπαξαηδή Αληηγόλε                                        20.00€ 

ηπιηαλίδεο Αιέμαλδξνο & Κωλ/ηηλα                     50.00€ 

Σζίξπνο Γεώξγηνο & Άλλα                                     50.00€ 

Καξξά Μαξία                                                       100.00€ 

Χαηδεπαξαζθεπάο ( Κνπθόο ) Κωλζ/λνο               50.00€  

Εαξκπνπδάλεο Κπξηάθνο                                       80.00€  

Κνθθηλάθεο ηέιηνο                                                50.00€ 

Καπάδαεο Διεπζέξηνο & Γέζπνλα                      100.00€ 

Χξνλόπνπινο Γεώξγηνο & Παλαγηώηα                   45.00€ 

Αλώλπκε νηθνγέλεηα εθ αιακίλνο πξνζέθεξε              

ζε είδνο ην θξέαο θαη ηελ θνπξθνύηε                        !!!!!! 

Κνπλαθάξεο Λεωλίδαο                                           20.00 

Υπέρ ενιζτύζεως ηοσ Ν.Ι. Παλμού 
Βηγιή Αηθαηεξίλε                                  20.00€ 
Καιακπαιίθεο Κώζηαο & Άλλα                            20.00€ 
Εαξκπνπδάλεο Κπξηάθνο                                      50.00€ 
Αξάιεο ηέιηνο                                                    20.00€ 
Χξπζάλζε Βηγιή                                                  50,00$ 
--------------------------------------------------------------------------- 

πλέρεηα από ηε 3ε ζειίδα 

Όηαν έσοςμε μια μηλιά, πος κάνει ξινά μήλα. 

 

  Όηαλ νη γνλείο θάλνπλ ακαξηίεο, πνπ θάλνπλ ην 

δέλδξν ηνπ ζπηηηνύ ηνπο λα μεξαίλεηαη, θαη πξν 

παληόο όηαλ εθείλνη ην θόβνπλ κε ηα ίδηα ηνπο ηα 

ρέξηα, ηόηε ηα παηδηά ηνπο μεξαίλνληαη πλεπκαηηθά· 

πεζαίλνπλ ςπρηθά· γίλνληαη από ρίιηεο δύν πιεπξέο 

πξνβιεκαηηθά πξόζσπα!… Θαη ν Θεόο ηόηε, ηηκσξεί 

ηνπο γνλείο εθείλνπο θαη ηνπο βάδεη ζηε θόιαζε, καδί  

 

κε ηα παηδηά ηνπο, πνπ ηα γέλλεζαλ θαη ηα πήξαλ ζην 

ιαηκό ηνπο. 

  Όηαλ έρνπκε κηα κειηά, πνπ θάλεη μηλά κήια, πνηόλ 

θαηεγνξνύκε; Πνηόο θηαίεη; Σα κήια ή, ε κειηά; 

Αζθαιώο ε κειηά θηαίεη. Ινηπόλ. Γίλεηε ζεηο ε κειηά 

θαιό δέλδξν, θάλεηε ζεηο έξγα θαιά, λα γίλνπλ θαη ηα 

παηδηά ζαο θαιά. 

  Καο ιέεη ε Αγία Γξαθή:Από ηόηε πνπ έθηηαμε ν Θεόο 

ηνλ Αδάκ, είραλ πεξάζεη ηξεηζήκηζη ρηιηάδεο (3.500) 

ρξόληα. Θαη ζε ηόζα ρξόληα δελ είρε πεζάλεη παηδί πξηλ 

από ηνλ παηέξα ηνπ από θπζηθό ζάλαην.Σόηε δνύζε 

έλαο άλδξαο πνπ ηνλ έιεγαλ Θάξα. Απηόο κε παγίδα 

ηνπ δηαβόινπ ήηαλ ν πξώηνο πνπ έθηηαμε είδσια. Θαη 

έβαιε ηα παηδηά ηνπ λα ηα πξνζθπλάλε ζαλ Θεό (Γελ. 

11, 24-32).Από ηόηε άξρηζαλ ηα παηδηά λα πεζαίλνπλ 

πξηλ από ηνπο γνλείο ηνπο. Έηζη ηηκώξεζε ν Θεόο ηνλ 

Θάξα 

  Θάζε ακαξηία πνπ θάλνπλ νη γνλείο, είλαη δειεηήξην 

ζηηο ςπρέο ησλ παηδηώλ ηνπο. Θαη θάλεη ηα παηδηά 

μεξόθιαδα.Σν δηαδύγην είλαη ηζεθνύξη ζηελ ξίδα.Γελ 

αθήλεη ηίπνηε! Σί θνβεξή ακαξηία!… 

  (Αγίνπ Θνζκά ηνπ Αηησινύ, Γηδαρή Ε’, δηαζθεπή). 

http://www.pentapostagma.gr 

  

Γηκεληαία Δλεκεξωηηθή Έθδνζε 

Ι.Ν. Παλαγίαο Ικβξηώηηζζαο 

Οδόο Ρόδνπ, Νηνξνληό 

Ακπειάθηα αιακίλαο, Σ.Κ. 18902 

E-mail : info@panagia-imvriotissa.gr 

URL: www.panagia-imvriotissa.gr 

Υπεύθ. Έκδοζης: Χξήζηνο Ρνδηάο    6972839949 

Επιμέλεια έκδοζης: Δπζύκηνο Ρνδηάο 

Κόζηος θύλλοσ : 1,20 € 

Kαη’οίκον αποζηολή : Πξναηξεηηθή εηζθνξά 

Αρ. Λογαριαζμ. ΕΤΕ : 18529605596 

IBAN : GR 4901101850000018529605596 

Κωδικός SWIFT Τραπέζης : ETHNGRAA 

Εκκαθαριζηές ηοσ Σωμαηείοσ  

Χρήζηος Ροδιάς & Βαζίλειος Λενίηζης 

  


