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παλεπθξόζπλε,
ςπρηθή
αλάηαζε,
σξαία
εγξήγνξζε, δηόηη Πάζρα Κπξίνπ, Πάζρα. Οη
Ινπδαίνη θαηαδίθαζαλ έλαλ Θεό ζε ζάλαην. Ο Θεόο
όκσο «θαηαδίθαζε» ηνπο αλζξώπνπο ζε αζαλαζία.
Ο Αλαζηάο Υξηζηόο είλαη ό,ηη ην σξαίν, ην θαιό, ην
αιεζέο, ην πξνζθηιέο, ην ραξκόζπλν, ην ζείν, ην
ζνθό, ην αηώλην, θαζώο ιέγεη ν άγηνο Ινπζηίλνο
Πόπνβηηο.
Η Αλάζηαζε ηνπ Υξηζηνύ είλαη ε κεγαιύηεξε
ενξηή ηεο Δθθιεζίαο καο. Απνηειεί ην θέληξν ηεο
δσήο, ηεο πίζηεσο, ηεο ραξάο, ηεο ειπίδνο θαη ηεο
αγάπεο ησλ πηζηώλ. Μήπσο ζα πξέπεη λα
αλαξσηεζνύκε ηη ζεκαζία έρεη ην Πάζρα ζηε δσή
καο; Μήπσο θξύβεη θάπνην κπζηηθό, πξνο αιιαγή
ηνπ ηξόπνπ ηεο δσήο καο; Μήπσο ζα πξέπεη λα δσ
θάπσο δηαθνξεηηθά ηνπο ζπλαλζξώπνπο κνπ;
ηαλ ιέκε όηη ν Υξηζηόο κε ηνλ ζάλαηό ηνπ λίθεζε
ηνλ ζάλαην, ζεκαίλεη ηνλ ρσξηζκό ηνπ αλζξώπνπ
από ηνλ Θεό, πνπ είλαη ε πεγή ηεο δσήο. Ο
πλεπκαηηθόο ζάλαηνο έθεξε θαη ηνλ βηνινγηθό. Με
ηε ζηαύξσζε θαη ηελ αλάζηαζή ηνπ ν Υξηζηόο
επαλαζύλδεζε ηνπο αλζξώπνπο καδί ηνπ. Ο
αηνκηθηζηήο άλζξσπνο γίλεηαη πξόζσπν ηεξό,
κνλαδηθό θαη αλεπαλάιεπην, απνξξίπηεη ηνλ
αηνκηθηζκό ηνπ θαη ζξαύεη ην εγώ ηνπ. Υαίξεηαη θη
ελώλεηαη κε όινπο. Οη Υξηζηηαλνί έρνπλ θιεζεί γηα
ηε ραξά ηεο Αλαζηάζεσο.

ΠΑΥΑ ΚΤΡΙΟΤ ΠΑΥΑ!

Μνλαρνύ Μσπζέσο Αγηνξείηνπ
Ο πηζηόο έρεη κεγάιε γαιήλε θαη ραξά. Ο άπηζηνο
αδηαθνξεί θαη μεγειά ηνλ εαπηό ηνπ κε ηαμίδηα θαη
πινύζηα θαγεηά. Η άλνημε, κε νιάλζηζηνπο ηνπο
θήπνπο θαη ηνπο αγξνύο, ζπκκεηέρεη ζηελ
παλήγπξε κπξώλσληαο ηελ εμαίζηα θύζε. ια
γνεηεπηηθά, ιακπξνθόξα, νιόθσηα. Η πίζηε
ζπλεπαίξλεηαη, ε ηαπείλσζε δελ ζέιεη πνιιά ιόγηα.
Η απιόηεηα θαη ε θαζαξόηεηα θσηνβνινύλ. Η
αγλή ςπρή ζπγθηλείηαη. Θπκάηαη ηελ παηδηθή
αζσόηεηα θαη πιεκκπξίδεη από άπιε ραξά. Η
ηξπθεξόηεηα ηεο θηινθαιίαο ςέιλεη ραξνύκελα.
Σν γιπθύηαην Πάζρα γελλά ηελ άδνιε ραξά.
Ηκέξα Αλαζηάζεσο θαη αο ιακπξπλζνύκε όινη,
πξώηνη θαη δεύηεξνη, πινύζηνη θαη θησρνί. ηε
λπρηεξηλή ζεία ιεηηνπξγία όινη έρνπλ κηα
αλέθθξαζηε ραξά, κία αλεθιάιεηε εηξήλε. Η
ζνθία ηεο πίζηεο ηθαλνπνηεί απαηηεηηθά πλεύκαηα.
Η κεγάιε ενξηή δεκηνπξγεί αγαιιίαζε

ΥΡΙΣΟ ΑΝΕΣΗ-ΑΛΗΘΧ ΑΝΕΣΗ
Ο Νένο Ικβξηαθόο Παικόο, εύρεηαη ζηνπο
απαληαρνύ Ικβξίνπο, ζπλδξνκεηέο θαη θίινπο ηνπ,
ν αλαζηάο Κύξηνο καο , λα πιεκπξίδεη ηε δσή όισλ
καο, κε ην θσο ηεο Αλαζηάζεσο.
Ο άγηνο Ισάλλεο ν Γακαζθελόο ιέγεη πσο ζα
πξέπεη λα θαζαξίζνπκε ηηο αηζζήζεηο καο γηα
λα(πλέρεηα ζηε 2ε ζει.)
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δνύκε ην αλαζηάζηκν θσο, όπνπ ν Υξηζηόο
αζηξάπηεη κέζα ζην θσο θαη καο ιέεη λα
ραηξόκαζηε θαη θαιά λα αθνύζνπκε ηνλ επηλίθην
ύκλν.
Ο άγηνο Ισάλλεο ν Υξπζόζηνκνο ηνλίδεη: Να
εηζέιζεηε όινη ζην δείπλν ηεο ραξάο ηνπ Κπξίνπ
καο, θαη πξώηνη θαη δεύηεξνη, απνιαύζηε ηελ
ακνηβή ζαο θαη ραξείηε ην πλεπκαηηθό ζπκπόζην.
Η πάλησλ ραξά, ν Υξηζηόο ε αιήζεηα, κεηαηξέπεη
ηε δσή καο ζε ζπλερόκελε παλήγπξε. Η ραξά κάο
θάλεη λα πκλνύκε ηνλ αίηηό ηεο. Σν Πάζρα λα γίλεη
επθαηξία θαη πξόθιεζε γηα ηε δηθή καο αλάηαζε θαη
κεηαπνίεζή καο ζε αιεζηλά ραξνύκελνπο
αλζξώπνπο, εηξεληθνύο θαη γαιήληνπο.
Να ιεζκνλήζνπκε ηα ιππεξά πεξαζκέλα. Να
ραξνύκε ζηα ησξηλά επράξηζηα. Η ενξηή κάο ζέιεη
δίρσο πίθξα ζηελ θαξδηά θαη ζηελαρώξηα ζην λνπ.
Σν Πάζρα είλαη ενξηή ηεο ραξάο θαη ηεο αγάπεο.
Αο καο αλαζηήζεη θαη καο θη αο καο ραξνπνηήζεη. Ο
ζνθόο Γθάληη έιεγε: ηνλ Υξηζηό ηνλ αγαπώ, αιιά
ηνπο Υξηζηηαλνύο δελ ηνπο αγαπώ, γηαηί δελ
κνηάδνπλ ηνπ Υξηζηνύ.
Η Αλάζηαζε ηνπ Υξηζηνύ ραξίδεη αθνβία ζαλάηνπ.
Μόλν απηό δίλεη άιιν λόεκα ζηε δσή, ειεπζεξία
θαη ειπίδα. Δίλαη γλσζηέο νη πνιιέο δπζθνιίεο ηνπ
θόζκνπ ζήκεξα. Έρεη ιεζκνλήζεη λα ρακνγειά, λα
ραίξεηαη θαη λα αζηεηεύεηαη. Σν ζέκα είλαη ζνβαξό.
Τπάξρεη ζπλερήο θαρππνςία, ακθηβνιία θαη
απόξξηςε. Οη εγέηεο δελ εκπλένπλ. Ο πνιύο
θόζκνο θνπξάζζεθε ζηα ηόζα ςέκαηα. Αλαδεηά
ηελ αιήζεηα, ην θσο, ηελ ειπίδα. Απνγνεηεύηεθε
ν θόζκνο από ηνπο ηαγνύο. Έραζε ηελ
εκπηζηνζύλε ηνπ ζε απηνύο. Γελ ηνπ ιέλε όιε ηελ
αιήζεηα. Σνπο εμαπάηεζαλ θαη ζπλερίδνπλ λα ηνλ
εμαπαηνύλ.
ε έλα ζαύκα πιένλ ειπίδνπκε. Οη άλζξσπνη καο
απνγνήηεπζαλ. Η Αλάζηαζε ηνπ Κπξίνπ λα
αλαζηήζεη ηελ Διιάδα καο. Να αλαζηήζεη ηνπο
απνθαξδησκέλνπο
Έιιελεο. Να μαλαβξνύλ ην
ρακόγειν θαη ηελ ειπίδα. Πάζρα Κπξίνπ, Πάζρα,
παλήγπξε παλεγύξεσλ, ε κνλαδηθή ζηελ ηζηνξία
απηναλάζηαζε. Η ζηαύξσζε ζα θέξεη αλάζηαζε.
Με δεηιηάδεη θαη απνζαξξύλεηαη θαλέλαο. Ο
ηαπξαλαζηεζείο Υξηζηόο ιέεη ζε όινπο ραίξεηε,
κε ζξελείηε, κε θνβάζζε, κελ απειπίδεζηε.
Υξηζηόο Αλέζηε, ραξά κνπ, έιεγε ν όζηνο εξαθείκ
ηνπ άξσθ όιν ηνλ ρξόλν. Ο Γέξνληαο Παΐζηνο, ν
Αγηνξείηεο, έιεγε: Γελ μέξσ ηη λα θάλσ ηε ραξά
κνπ…
Πεγή:hellas-orthodoxy.blogspot.

ΣΑ ΝΕΑ ΜΑ
ΠΑΝΗΓΤΡΙ ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟΤ ΣΗ ΘΕΟΣΟΚΟΤ
Με ηελ πξέπνπζα εθθιεζηαζηηθή ιακπξόηεηα
ενξηάζηεθε ν παλεγπξηθόο Αξρηεξαηηθόο εζπεξηλόο
ζηνλ παλεγπξίδνληα ηεξό λαό ηνπ «Δπαγγειηζκνύ
ηεο Θενηόθνπ» ζηελ Παλαγία ηελ Ικβξηώηηζζα
αιακίλνο, ρνξνζηαηνύληνο ηνπ Θενθηιεζηάηνπ
Δπηζθόπνπ
Αιηθαξλαζζνύ
θ.
ΑΓΡΙΑΝΟΤ,
εθπξνζσπώληαο
ηελ
Α.Θ.Π.
Οηθνπκεληθό
Παηξηάξρε θ.θ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ.
Σνλ
Θενθηιέζηαην
πιαηζίσζαλ
νη
παλνζηνι.Αξρηκαλδξίηεο π. Φηιέξαηνο θαη π.

ππξίδσλ (εθεκέξηνο ηνπ λανύ) θαη ν Γηάθνλνο π.
Καηζάξηνο.
Παξέζηεζαλ ε Γήκαξρνο ηεο αιακίλαο θ. Ιζηδώξα
Νάλλνπ-Παπαζαλαζίνπ κε ηνλ Αληηδήκαξρν θ.
Ισάλλε
θηαζίηε
θαη
ηνλ
Πξόεδξν
ηεο
Πξσηνβάζκηαο
ρνιηθήο
Δπηηξνπήο
Γήκνπ
αιακίλαο θ. Ισάλλε Λέλε, κέζα ζε έλα θαηάκεζην
λαό από Ικβξίνπο θαη αιακηλίνπο.

Ο Θενθηιέζηνο θαηά ην θήξπγκα ηνπ κεηέθεξε ηηο
επρέο, ηελ αγάπε θαη ηηο πξνζεπρέο ηνπ
Οηθνπκεληθνύ Παηξηάξρνπ θ.θ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΤ
ηνπ ΙΜΒΡΙΟΤ θαη αλέιπζε ην κήλπκα ηνπ
Δπαγγειηζκνύ ηεο Τπεξαγίαο Θενηόθνπ.
Μεηά ηελ απόιπζε θαηέβεθαλ ζηελ αίζνπζα ηνπ
πλεπκαηηθνύ θέληξνπ ηνπ λανύ κε ηελ Γήκαξρν
αιακίλνο θαη Ικβξίνπο.
Σελ θπξηώλπκν εκέξα ν σο άλσ Αξρηεξέαο ηέιεζε
ηηο αθνινπζίεο ηνπ όξζξνπ, ηεο Θείαο Λεηηνπξγίαο,
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ΚΟΙΝΧΝΙΚΑ
Γάμοι
ηιρ 28 Αππιλίος 2018 ζηελ Αδειαΐδα ηεο
Απζηξαιίαο έγινε ο γάμορ
ηος Γεωπγίος
Φεςηέλη ηος Μισαήλ (από ηελ Παλαγία) θαη ηεο
Μαίξεο Αγνξαζηνύ (εγγνλόο ηεο Έθεο Παξώλε από
ην ρνηλνύδη) και ηηρ Αλεξίαρ ……… Δπρόκαζηε λα
δήζνπλ επηπρηζκέλνη θαη θαινύο απνγόλνπο .
Θάναηοι
ηιρ 22 Ιανοςαπίος 2018απεβίσζε ζην ύδλεϋ

έγηλε ε ιηηάλεπζε ηεο ηεξάο εηθόλνο πέξημ ηνπ
Ιεξνύ Νανύ θαζώο θαη ε αξηνθιαζία.

ηεο Απζηξαιίαο ε Αξεηή Ππλίξνπ – Παξώλε (από ην
ρνηλνύδη ηεο Ίκβξνπ) ζε ηλικία 80 εηών.

ηιρ 26 Μαπηίος 2018απεβίσζε ζηελ Μειβνύξλε

ηεο Απζηξαιίαο ε Λαζθαξίλα Κνπδλνύ ην Γέλνο
Παξώλε (από ην ρνηλνύδη ηεο Ίκβξνπ) ζε ηλικία
80 εηών.

ην θήξπγκα ηνπ ν Θενθηιέζηνο εμέθξαζε ηελ
ηδηαίηεξε ραξά ηνπ, όηη βξίζθεηαη θνληά ζε γλσζηά
θαη νηθία πξόζσπα από ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ
ηελ Ίκβξν, κεηέθεξε δε θαη πάιη ηηο επρέο θαη ηελ
αγάπε ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηάξρνπ θ.θ.
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΤ ηνπ Ικβξίνπ. Δπραξίζηεζε
ηδηαίηεξα εθ κέξνπο ηνπ Παηξηάξρνπ ηνλ
εβαζκηώηαην Μεηξνπνιίηε ΑΓΡΙΑΝΟΤΠΟΛΗ θ.
ΑΜΦΙΛΟΥΙΟ γηα ηελ κέξηκλα θαη ην ελδηαθέξνλ
πνπ επηδεηθλύεη γηα ηνλ λαό ηεο "Παλαγίαο ηεο
Ικβξηώηηζζαο".
Δπίζεο δώξηζε θαη’εληνιή θαη επινγία ηνπ
Παηξηάξρνπ έλα βηβιίν γηα ηελ βηβιηνζήθε ηνπ
λανύ ζηνλ θ. Υξήζην Ρνδηά ηεξνςάιηε θαη
εθθαζαξηζηή ηνπ λανύ. Ακέζσο κεηά ηελ απόιπζε
πξνζθέξζεθε ν θαζηεξσκέλνο θαθέο θαη επινγία
ηεο αξηνθιαζίαο.
Σε 29ε Απξηιίνπ 2018 Κπξηαθή ηνπ Παξαιύηνπ,
καο επηζθέθηεθε ν εβαζκηώηαηνο κεηξνπνιίηεο
Αδξηαλνππόιενο
θ.
Ακθηιόρηνο
ν
νπνίνο

Ση 1η Αππιλίος 2018απεβίσζε ζηελ Ίκβξν ο

Γεώπγιορ οθιανόρ ηος Εςζηπαηίος από ην
ρνηλνύδη ζε ειηθία 76 εηών.

Δπρόκαζηε θαη πξνζεπρόκαζηε όινη ηνπο, κε ηε
κεζηηεία ηεο Παλαγίαο, λα έρνπλ θαιό Παξάδεηζν.
πιιππνύκαζηε ηνπο νηθείνπο ησλ.
----------------------------------------------ΣΟ ΚΑΝΣΗΛΙ ΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ Η ΥΗΡΑ ΜΕ
ΣΑ ΠΕΝΣΕ ΠΑΙΔΙΑ.

Ήηαλ παξακνλή ηνπ Δπαγγειηζκνύ, 24 Μαξηίνπ
ηνπ 1942, θαη ήκαζηαλ ζηε Γξάκα, ζηελ ηδηαηηέξα
κνπ παηξίδα. Η μέλε θαηνρή ήηαλ βνπιγάξηθε. Οη
ζηεξήζεηο, νη αξξώζηηεο θαη ε πείλα είραλ πάξεη
ηξνκαθηηθέο δηαζηάζεηο θαη ν ζάλαηνο ζέξηδε θάζε
κέξα κηθξνύο θαη κεγάινπο θαη ηδηαηηέξσο ηα
παηδηά.
Μεηαμύ ησλ ζπγγελώλ κνπ είρα θαη κία καθξηλή
ζεία, ρήξα κε πέληε παηδηά. Σνλ άλδξα ηεο ηνλ
είραλ ζθνηώζεη νη θαηαθηεηέο πξηλ από έμη κήλεο
ζηηο ζθαγέο ηεο 29εο επηεκβξίνπ ηνπ 1941.
Από ηξόθηκα ηεο είραλ απνκείλεη έλα δάθηπιν
ειαηόιαδν θαη κία ρνύθηα θαιακπνθάιεπξν.
Δθείλν, ινηπόλ, ην απόγεπκα ζθέθζεθε όηη αύξην,
ηνπ Δπαγγειηζκνύ, είρε έζησ θαη θάηη ιίγν γηα
ηξνθή ζηα παηδηά: εθαηό δξάκηα αιεπξάθη θη έλα
δάθηπιν ιαδάθη.
πλέρεηα ζηε 4ε ζει.

ρνξνζηάηεζε, ιεηηνύξγεζε θαη θήξπμε ηνλ ζείν
Λόγν, πιαηζηνύκελνο από ηνλ εθεκέξην ηνπ λανύ
καο αξρηκαλδξίηε π. ππξίδσλα Καηζηκπξί θαη ηνλ
δηάθνλν π. Καηζάξην. ην ηέινο πξνζθέξζεθε ζηελ
αίζνπζα
ηνπ
Πλεπκαηηθνύ
Κέληξνπ
ν
θαζηεξσκέλνο θαθέο.
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γαιήλε. Απηό ηνπο ζπλόδεπζε ζηε βξαδηλή ηνπο
πξνζεπρή θαη ζηνλ ύπλν ηνπο όιν εθείλν ην
αμέραζην βξάδπ.
Σελ άιιε κέξα, κεηά ηε Θεία Λεηηνπξγία, ε ζεία
κνπ άλνημε ην ληνπιάπη, γηα λα πάξεη ην ιηγνζηό
αιεύξη, θαη έκεηλε άθσλε. Σί βιέπεη; Σν «ιαδεξό»
γεκάην ιάδη κέρξη πάλσ, θαη δύν ζαθνύιεο γεκάηεο
αιεύξη θαη καθαξόληα!…
ηαπξνθνπήζεθε ε γπλαίθα πνιιέο θνξέο,
δνμάδνληαο θαη επραξηζηώληαο ηνλ Θεό θαη ηελ
Παλαγία γηα ην κεγάιν ζαύκα, αιιά δελ είπε ζε
θαλέλαλ ηίπνηα.
Γηα δύν ρξόληα νύηε ην ιάδη άδεηαδε από ην
κπνπθάιη, νύηε θαη ην αιεύξη «ζώζεθε» πνηέ,
παξά ηελ θαζεκεξηλή ηνπο ρξήζε γηα έμη ζηόκαηα,
γηα αληαιιαγή κε άιια ηξόθηκα θαη γηα θξπθή
ειεεκνζύλε.
Αιιά θαη ην θαληήιη παξέκεηλε από ηόηε κέξαλύρηα αλακκέλν, καξηπξώληαο κε ην άζβεζην
θσο ηνπ ηε δσληαλή πίζηε απηήο ηεο επινγεκέλεο
γπλαίθαο.
Πεγή: agapienxristou.blogspot.gr
Από ην βηβιίν «Δκπεηξίεο θαηά ηελ Θεία
Λεηηνπξγία» ηνπ Πξσηνπξεζβπηέξνπ ηεθάλνπ
Αλαγλσζηόπνπινπ
Πηγή:http://www.diakonima.gr

Εςσαπιζηούμε εκ βαθέων ηοςρ παπακάηω
δωπηηέρ:
Για νέο Ιμβπιακό Παλμό
Αζαλάθεο Αληώληνο
20.00€
Μπνπηάξα Γέζπνηλα
10.00€
πλαξέιε Μαξία
10.00€
Κνπινπηκπάλεο Βαζίιεο
10.00€
Μπξίγθνπ – Μνπράιε Έθε
50.00€
Μπνπηάιαο – Απόζηνινο & Μαξία
50.00€
Φαλαξηώηεο Γεώξγηνο
35.00€
Για Ιεπό Ναό & Γηποκομείο.
ηδέξεο Παλαγηώηεο (εηο κλήκε γνλέσλ ηνπ)70.00€
Μπξίγθνπ – Μνπράιε Έθε (εηο κλήκε
Αγγειηθήο Αζαλάθε)
50.00€
Σδεβά Φσηεηλή
50.00€
Βνπιγνπξίδνπ Αλαζηαζία (γηα ζηνιηζκό
επηηαθίνπ)
150.00€
Γξαθηαδέιιε Γήκεηξα & Βαζίιεο
50.00€
Γνπθάθεο Κπξηάθνο (εηο κλήκε ζπδ.)
100.00€
πλέρεηα από ηελ 3ε ζει.

ΣΟ ΚΑΝΣΗΛΙ ΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ Η ΥΗΡΑ ΜΕ
ΣΑ ΠΕΝΣΕ ΠΑΙΔΙΑ.
Ξαθληθά ηα κάηηα ηεο έπεζαλ πάλσ ζην ζβεζκέλν
θαληήιη, πνπ… ήηαλ θξεκαζκέλν κπξνζηά ζην
εηθνλνζηάζη.
Καη ηόηε κπήθε ζην δίιεκκα: Σν ιαδάθη ζηα
λεζηηθά παηδηά ηεο ή ζην εηθνλνζηάζη κε ηελ
εηθόλα ηνπ Δπαγγειηζκνύ;
Απνθαζηζηηθά όκσο έθακε ηνλ ζηαπξό ηεο θαη είπε
ζηελ Παλαγία:
«Παλαγία κνπ! Δγώ ζα νπ αλάςσ ην θαληήιη,
γηαηί ε κέξα πνπ μεκεξώλεη είλαη πνιύ κεγάιε γηα
ηελ πίζηε καο, αιιά θαη ύ όκσο αλάιαβε λα κνπ
ζξέςεο ηα παηδηά».
Πήξε ην ιηγνζηό ιαδάθη θαη κ’ απηό άλαςε ην
θαληήιη ηεο Παλαγηάο. Σν ηιαξό ηνπ θσο θώηηζε
ην θησρηθό ζπίηη θαη ε θαξδηά ηεο γέκηζε από

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
Kαη’οίκον αποζηολή : Προαιρεηική ειζθορά
Αρ. Λογαριαζμ. ΕΤΕ : 18529605596
IBAN : GR 4901101850000018529605596
Κωδικός SWIFT Τραπέζης : ETHNGRAA
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