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Πξόθεηηαη γηα ηνλ Δβξαίν Ηεθσλία, πνπ πήγε λα
αηηκάζεη ην ζθήλσκα ηεο Παλαγίαο θαη ακέζσο
ν Αξράγγεινο ηνπ έθνςε ηα ρέξηα.
Ζ όιε εηθόλα όρη κόλνλ αλαπαξηζηά απηό πνπ έγηλε
θαηά ηελ εμόδην αθνινπζία ηεο Παλαγίαο, αιιά
δείρλεη θαη ην ηί είλαη ε Δθθιεζία. Πξόθεηηαη γηα κηα
εηθόλα πνπ δείρλεη θαηά ηνλ πιένλ αλάγιπθν ηξόπν
ην κπζηήξην ηεο Δθθιεζίαο.
Ζ Δθθιεζία δελ είλαη κηα αλζξώπηλε νξγάλσζε, αιιά
ην Θεαλζξώπηλν ώκα ηνπ Υξηζηνύ. Δίλαη ε ελόηεηα
Θενύ θαη αλζξώπσλ ζην πξόζσπν ηνπ Υξηζηνύ. ηελ
ηεξά εηθόλα ηεο Θνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ βιέπνπκε
όηη ε Δθθιεζία έρεη ζην θέληξν ηεο ηνλ Υξηζηό θαη
ηελ Παλαγία, σο Κεηέξα ηνπ Υξηζηνύ, θαη γύξσ από
απηνύο, ηνπο Απνζηόινπο, ηνπο Δπηζθόπνπο θαη ηνπο
Αγγέινπο. Ζ Δθθιεζία είλαη ν Λπκθίνο Υξηζηόο, ε
κεηέξα ηνπ Λπκθίνπ θαη νη θίινη ηνπ Λπκθίνπ.

ΕΟΡΣΗ ΣΗ ΚΟΙΜΗΕΩ ΣΗ ΘΕΟΣΟΚΟΤ
εβ. Μηηρ. Νασπάκηοσ κ. Ιερόθεοσ
Ζ ενξηή ηεο Θνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ, αγαπεηνί κνπ
αδειθνί, είλαη ε κεγαιύηεξε Θενκεηνξηθή ενξηή
κέζα ζηνλ εηήζην ενξηνινγηθό θύθιν. Θαζώο
ενξηάδεηαη ε Παλαγία καο ζην κέζνλ ηνπ
Θαινθαηξηνύ θαη θαζώο εθθιεζηαδόκαζηε ζε πνιιέο
Δθθιεζίεο θαη ζε πνιιά Δθθιεζάθηα, πνπ είλαη
αθηεξσκέλα ζηελ Θνίκεζε ηεο Θενηόθνπ, ε ενξηή
απηή απνθηά κεγαιύηεξε ιακπξόηεηα θαη πξνθαιεί
ζπγθίλεζε ζηελ ςπρή καο.

Έπεηηα, ζηελ ηεξά εηθόλα θαίλεηαη θαζαξά όηη ζηελ
Δθθιεζία έρεη θαηαξγεζεί ν ζάλαηνο, αιιά απηό πνπ
νλνκάδνπκε ζάλαην είλαη έλαο απιόο ύπλνο. Σν ζώκα
δέρεηαη ηελ Υάξε ηνπ Θενύ θαη απηό ιακπξύλεηαη,
αιιά θαη ε ςπρή δεη κεηά ζάλαηνλ, θαη αλ ν
άλζξσπνο έρεη αγηαζζεί βξίζθεηαη “ελ ρεηξί Θενύ”.
Απηό πνπ ζπλέβε κε ηελ Παλαγία, θαηά αλαινγία,
επηζπκνύκε λα ζπκβεί θαη ζε κάο. Γειαδή,
επρόκαζηε, όηαλ έιζεη ε ώξα λα θύγνπκε από ηνλ
θόζκν απηόλ, λα είκαζηε κέζα ζηελ Δθθιεζία, λα
πξνζεπρόκαζηε, λα έρνπκε ηνπο πλεπκαηηθνύο
παηέξαο θνληά καο, λα ιάβνπκε ηελ επρή ηνπο θαη
θπξίσο λα θνηλσλήζνπκε ην ώκα θαη ην Αίκα ηνπ
Υξηζηνύ.
Αθόκε, όπσο ν Ηεθσλίαο πξνζπάζεζε λα αηηκάζεη ην
ζώκα ηεο Παλαγίαο θαη δελ ην θαηόξζσζε, έηζη
ππάξρνπλ δηάθνξνη ερζξνί, νη νπνίνη πξνζπαζνύλ λα
βιάςνπλ ην ώκα ηνπ Υξηζηνύ πνπ είλαη ε Δθθιεζία,
αιιά δελ θαηόξζσζαλ νύηε ζα θαηνξζώζνπλ λα
θάλνπλ ηίπνηε, γηαηί ε Δθθιεζία δελ είλαη έλα
αλζξώπηλν ζσκαηείν, αιιά ην Θεαλζξώπηλν ώκα
ηνπ Υξηζηνύ. Ζ Δθθιεζία έρεη κεγάιε δύλακε,

Απηήλ ηελ εκέξα αζπαδόκαζηε ηελ ηεξά εηθόλα ηεο
Θνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ. ην κέζνλ ηεο εηθόλαο
βιέπνπκε ην παλάρξαλην ζθήλσκα ηεο Παλαγίαο καο
επάλσ ζε έλα θξεβάηη. Πίζσ από ην ζώκα βιέπνπκε
ηνλ Υξηζηό πνπ θξαηά ζηα ρέξηα ηνπ έλα κηθξό
βξέθνο εζπαξγαλσκέλν, πνπ είλαη ε ςπρή ηεο
Παλαγίαο, ε νπνία κόιηο έρεη βγεη από ην ζώκα ηεο.
Γύξσ από ηελ Παλαγία θαη ηνλ Υξηζηό είλαη νη άγηνη
Απόζηνινη, νη νπνίνη ήιζαλ από ηα πέξαηα ηεο
Οηθνπκέλεο “ζεαξρίσ λεύκαηη”. Δπίζεο άγγεινη
ζηέθνληαη ζε έθζηαζε. Αθόκε ππάξρνπλ θαη ηξεηο
Δπίζθνπνη, ήηνη ν άγηνο Γηνλύζηνο ν Αξενπαγίηεο, ν
Απόζηνινο Σηκόζενο θαη ν άγηνο Ηεξόζενο, επίζθνπνο
Αζελώλ. ινη πκλνύλ ηελ Παλαγία. Θαη κπξνζηά από
ην θξεβάηη ηεο Παλαγίαο βξίζθεηαη θάπνηνο
άλζξσπνο, ηνπ νπνίνπ ηα ρέξηα είλαη θνκκέλα θαη
θξεκαζκέλα επάλσ ζην ζθήλσκα ηεο Παλαγίαο.
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δελ θνβάηαη απνιύησο ηίπνηε, αιιά ζώδεη ηνπο
πάληαο θαη απηνύο αθόκε ηνπο ιεγνκέλνπο ερζξνύο
ηεο, όηαλ κεηαλνήζνπλ.
Ζ Παλαγία πξνμέλεζε κεγάιε ραξά ζε όιε ηελ
νηθνπκέλε, γηαηί γέλλεζε ηνλ Υξηζηό, πνπ είλαη ε
ραξά καο θαη ε ειπίδα ηεο ζσηεξίαο καο. Γη’ απηό ηελ
αγαπνύκε θαη ηελ παξαθαινύκε λα καο πξνζηαηεύε,
λα καο εληζρύε ζηηο δύζθνιεο ώξεο ηεο δσήο καο, λα
πξεζβεύε γηα λα παξακέλνπκε κέζα ζηελ Οξζόδνμε
Δθθιεζία, θαη λα κεζηηεύε γηα λα αμησζνύκε λα
ληθήζνπκε ηνλ ζάλαην κε ηελ δύλακε ηνπ Υξηζηνύ
θαη λα εηζέιζνπκε ζηελ νπξάληα Δθθιεζία.

δεηνύζε νδεγίεο πεξί ηνπ πξαθηένπ. Θαη έδηλε απηόο
νδεγίεο ζθιεξέο, ζθιεξόηαηεο: «ν έρσλ δύν ρηηώλαο
κεηαδόησ ησ κε έρνληη θαη ν έρσλ βξώκαηα
(θαγώζηκα) νκνίσο πνηείησ».
Τπεξαθόληηδε θαηά πνιύ ηελ εληνιή ηνπ κσζατθνύ
λόκνπ γηα ηε δηάζεζε ηνπ δεθάηνπ ζηνπο θησρνύο. Οη
ζύγρξνλνη «ρξηζηηαλνί» θαηαληήζακε λα ζεσξνύκε
απηή θαη παξόκνηεο εληνιέο θνκκνπληζηηθή δηαθώηηζε!
Θαη δελ ήζαλ κόλν θάπνηνη απινί άλζξσπνη ηνπ ιανύ,
πνπ πξνζέξρνληαλ θαη βαπηίδνληαλ, γηα λα αθεζνύλ νη
ακαξηίεο ηνπο. Ήζαλ θαη άιινη, όπσο ηειώλεο θαη
ζηξαηησηηθνί ζηελ ππεξεζία ησλ Ρσκαίσλ, αδίζηαθηνη
θαη άξπαγεο.
Θαη δεηνύζαλ θαη απηνί ζπκβνπιή! Θαη ηνπο έδηλε
θάπνηα θαηλνκεληθά απιή θαη ίζσο αθειή: Λα κελ
εηζπξάηηεηε ππεξβνιηθά πνζά εθκεηαιιεπόκελνη ηνπο
αδύλαηνπο νύηε λα δείηε ζε βάξνο ηνπο απεηιώληαο θαη
εθβηάδνληαο. Αζηείεο θαληάδνπλ νη ππνδείμεηο, όκσο δελ
είλαη. Θαη’ αξρήλ, γηαηί πξνζέξρνληαλ απηνί νη ηζρπξνί
θαη άπιεζηνη ηεο επνρήο εθείλεο; Δίραλ θάπνηα αλάγθε;
Δίραλ βέβαηα θαη κάιηζηα κεγάιε.
Οη ηύςεηο ηεο ζπλείδεζήο ηνπο, ηελ νπνία εκείο νη
απειεπζεξσκέλνη ραξαθηεξίδνπκε ζήκεξα σο έληερλα
πξνβαιιόκελε απεηιή γηα ηελ ππνηαγή καο ζηελ
εκπνξεπκαηηθή ζξεζθεία, είλαη ππαξθηέο θαη δηαρξνληθά
ηαιαλίδνπλ ηνπο παξαβάηεο ησλ εληνιώλ ηνπ Θενύ. Θαη
νη ππνδείμεηο ηνπ πξνθήηε θαη πξνδξόκνπ ηνπ Υξηζηνύ
δελ πήγαηλαλ ρακέλεο. Σν βιέπνπκε ζηηο ζπλάμεηο, ζηηο
νπνίεο ν Υξηζηόο πεξηηξηγπξηδόηαλ από ηειώλεο θαη
πόξλεο!
Σν βιέπνπκε ζηελ πεξίπησζε ηεο εθπιεθηηθήο
κεηάλνηαο ηνπ Εαθραίνπ. Γελ γλώξηδε ηνλ Υξηζηό νύηε
θαη’ όςε. Γηαηί δηαθαήο ε επηζπκία ηνπ ηνπιάρηζηνλ λα
ηνλ αληηθξύζεη; Θαη γηαηί ε αβίαζηε ιήςε ηεο απόθαζεο
λα επηζηξέςεη ηα αξπαγέληα ζην ηεηξαπιάζην; Πόζν
θησρή είλαη ε «παλίζρπξε» ινγηθή λα εξκελεύζεη ηελ
ηζηνξία!
Βέβαηα θαη ηόηε όπσο ζε θάζε επνρή ππήξραλ
νη «αδηάθζνξνη», νη κε έρνληεο αλάγθε από ζπκβνπιή,
θαζώο γλώξηδαλ, όπσο θαη γλσξίδνπλ ηα πάληα. Θαη σο
γλώζηεο απηναλαθεξύζζνληαη ηηκεηέο ησλ πάλησλ θαη
απαηηνύλ αλαγλώξηζε, ζεβαζκό θαη πιήξε ππνηαγή
ζηελ εμνπζία ηνπο!
Πήγαηλαλ θαη Φαξηζαίνη θαη αδδνπθαίνη ζηνλ Ησάλλε,
όρη βέβαηα γηα λα σθειεζνύλ, αιιά γηα λα αθνύζνπλ θαη
ζηε ζπλέρεηα λα θξίλνπλ θαη λα θαηαθξίλνπλ. Θαη ήηαλ
ηδηαίηεξα θαπζηηθόο έλαληη εθείλσλ ν πξνθήηεο:
«Γελλήκαηα από νρηέο, πνηνο ζαο είπε όηη ζα μεθύγεηε
από ηελ κέιινπζα νξγή». Θαη αληί λα σθειεζνύλ
απνδερόκελνη ηηο αδπλακίεο ηνπο, θηιαξρία θαη
θηιαξγπξία, απνκαθξύλνληαλ κε πεξηζζό πάζνο θαηά
ηνπ πξνθήηε, γύξσ από ηνλ νπνίν ζπλέξξεε ν ιαόο,
ηνλ νπνίν πνηέ απηνί δελ είραλ θαηαθέξεη λα ππνηάμνπλ
θαη λα θαηαζηήζνπλ ζαπκαζηέο ηνπο, παξά ηνπο
εθθνβηζκνύο θαη ηελ ηξνκνθξάηεζε! Θαη ην πάζνο απηό

Πεγή:paraklisi.blogspot.com/
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ΚΑΙΡΟ ΜΕΣΑΝΟΙΑ
Σελ 29ε Απγνύζηνπ ε Δθθιεζία ενξηάδεη ηελ
απνθεθάιηζε ηνπ Ησάλλνπ ηνπ ηηκίνπ πξνδξόκνπ θαη
βαπηηζηνύ ηνπ Υξηζηνύ. Βέβαηα ν ενξηαζκόο δελ είλαη
παλεγπξηθόο, γη’ απηό θαη έρεη θαζηεξσζεί απζηεξή
λεζηεία θαηά ηελ εκέξα απηή. Γελ είλαη όκσο θαη εκέξα
πέλζνπο, όπσο δελ είλαη εκέξα πέλζνπο ε νπνηαδήπνηε
άιιε ενξηή κάξηπξα ηεο Δθθιεζίαο. Δίλαη εκέξα
ζξηάκβνπ ηεο πίζηεο πξνο ηνλ Θεό.
Ο Ησάλλεο ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί, κε
βάζε ηηο θξαηνύζεο ζήκεξα αληηιήςεηο, απόθνζκνο θαη
αληηθνηλσληθόο. Ενύζε ζηελ εξεκηά, θνξώληαο απιό
θαηεξγαζκέλν δέξκα θαη ηξεθόκελνο κε αθξίδεο ή
βιαζηάξηα θαη άγξην κέιη. Υαξαθηεξηζηηθόο ηύπνο
απηνύ, ηνλ νπνίν ζήκεξα κεκθόκαζηε, επεηδή
παξαηηήζεθε απ’ όιεο ηηο ραξέο ηνπ βίνπ. αλ εκείο λα
έρνπκε γεπζεί ηε ραξά κέζα ζηηο εδνλέο θαη ζηηο
απνιαύζεηο. Έρνληαο, ζηελ ηξνκαθηηθή ζύγρπζε πνπ
καο ραξαθηεξίδεη, κπεξδέςεη ηε ραξά κε ηελ
επραξίζηεζε απζππνβαιιόκαζηε κε ηελ ςεπδαίζζεζε
όηη έρνπκε θάλεη νξζέο επηινγέο!
Ο Ησάλλεο δελ είρε θξάρηεο λα δηαιαινύλ ην κεγαιείν
ηνπ, ώζηε λα ζπξξέεη πξνο απηόλ ν ιαόο. Ούηε πάιη νη
πξνζεξρόκελνη ζ’ απηόλ είραλ θάπνηα πιηθά νθέιε.
Απελαληίαο ν ιόγνο ηνπ ήηαλ αξθνύλησο ζθιεξόο ζηνλ
αληίπνδα ηνπ δηαρξνληθνύ δεκαγσγηθνύ. Βαζηθή αξρή
ηνπ θεξύγκαηόο ηνπ πξνο ηνπο πξνζεξρόκελνπο ήηαλ ε
κεηάλνηα. Σόληδε ηελ αλεπάξθεηα ηεο θαηαγσγήο ησλ
Δβξαίσλ θαη δεηνύζε ηελ έκπξαθηε κεηαζηξνθή ηνπο.
Τπελζύκηδε ην ηέινο ησλ αθάξπσλ δέλδξσλ. Θαη ν ιαόο
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εθηνλώζεθε κε ηε ζηαύξσζε ηνπ ζσηήξα Υξηζηνύ, ηελ
έιεπζε ηνπ νπνίνπ ν Πξόδξνκνο θήξπηηε.
Θαη εκείο ζήκεξα δνύκε κε βεβαηόηεηεο. Οη εληόο
Δθθιεζίαο όηη, θαζώο απνηεινύκε κέιε ηεο, έρνπκε
εμαζθαιηζκέλε ηε ζσηεξία. Γπζηπρώο έρνπκε
επεξεαζηεί ζε βάζνο από ηελ πξνηεζηαληηθή πεξί
ζσηεξίαο αληίιεςε. Οη εθηόο ηεο Δθθιεζίαο κε ηηο
βεβαηόηεηεο πνπ παξέρνπλ ε αικαηώδεο αλάπηπμε ηεο
επηζηήκεο, ε πνιηηηθνθνηλσληθή ζηαζεξόηεηα θαη ε
πιηθή επκάξεηα. Σν θήξπγκα ηνπ πξνθήηε αθήλεηαη γηα
ηνπο αθειείο! ζν γηα ηηο ηύςεηο, θαηαθύγην είλαη ε
πώξσζε. Θαη επαιεζεύεηαη ν Ληνζηνγηέθζθη, πνπ
έγξαςε: «Υσξίο Θεό, όια επηηξέπνληαη»! Θαη όηαλ καο
βξίζθνπλ ηα κύξηα όζα θαθά αλαξσηνύκαζηε: Γηαηί;
Ο Ησάλλεο δελ αξθέζηεθε ζην λα θαηαζηεί πόινο έιμεο
ησλ θνπηώλησλ θαη πεθνξηηζκέλσλ. Θέιεζε λα
παξέκβεη θαη ζηα δξώκελα ζηα αζηηθά θέληξα θαη
κάιηζηα ζηε βαζηιηθή απιή. Σν «νπθ εμεζηί ζνη», πνπ
απεύζπλε ζηνλ βαζηιίζθν, εθιεθηό ηεο ξσκατθήο
εμνπζίαο, είρε σο ζπλέπεηα ηε ζύιιεςε θαη θπιάθηζή
ηνπ κσο ν εγεκόλαο ηνλ επηζθεπηόηαλ ζηε θπιαθή
θαη ηνλ άθνπγε κε επραξίζηεζε! Γηαηί άξαγε; Γηα λα
ηεξήζεη ηζνξξνπία ιακβάλνληαο ζνβαξά ππ’ όςε ηελ
αγάπε ηνπ «όρινπ» πξνο ηνλ θπιαθηζκέλν; Οξκώκελνο
από ηε δεηζηδαηκνλία, πνπ ραξαθηήξηδε, όπσο ηνλίδεηαη,
πνιινύο θαηά ηελ πξνεπηζηεκνληθή πεξίνδν; Οη
εμεγήζεηο θαίλνληαη ζαζξέο κπξνζηά ζηελ ηειηθή
απόθαζε ηνπ απνθεθαιηζκνύ, γηα λα κε μεπέζεη δήζελ
ζηα κάηηα κηαο γπλαίθαο. Ο εγσηζκόο είλαη ην
θξηθηόηεξν πάζνο ηνπ αλζξώπνπ. Θαη ε γπλαίθα εθείλε
έραζε ην κηζό βαζίιεην, γηα λα θεξδίζεη έλα θνκκέλν
θεθάιη!
πλέρεηα ζηε ζει. 4
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Σελ επνκέλε θπξηόληκε εκέξα ηεο ενξηήο. ε παλεγπξηθή
ζεία ιεηηνπξγία κεη΄ αξηνθιαζίαο, έγηλε από ηνλ
παλνζηνινγηόηαην π. ππξίδσλα Θαηζηκπξί. Τπήξμε
αζξόα ζπκκεηνρή πξνζθπλεηώλ από ηελ Αζήλα αιιά
θαη ηηο γύξσ πεξηνρέο.
ηε δε απόδνζε ηεο ενξηήο , ( ηα ελληάκεξα )
ηειέζζεθε ηεξά αγξππλία.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Γεννήζεις
ηις 11 Ασγούζηοσ 2018 ν Γεώξγηνο Θαηζηγηάλλεο &
ε Ησάλλα Ρνδηά ηνπ Υξήζηνπ & ηεο Δπζηξαηίαο –
ηξαηνλίθεο από ην ρνηλνύδη απέθηεζαλ ην ηξίην ηνπο
παηδί, θνξίηζη. Δπρόκαζηε λα ηνπο δήζεη. Θαιά βαθηίζηα.
Βαπηίζεις
ηις 16 Ασγούζηοσ 2018 ν Φώηεο Πηλήξνο ηνπ
Βαζηιείνπ από ην ρνηλνύδη θαη ε Εαραξώ Κελή ην
γέλνο Θαζαβέηε από ην Γιπθύ, βάπηηζαλ ζηνκ Ηεξό
Λαό Αγίαο Καξίλαο ρνηλνπδίνπ ηεο Ίκβξνπ ηνλ πηόλ
ηνπο θαη ηνλ νλόκαζαλ Βαζίιε. Δπρόκαζηε λα ηνπο
δήζεη
Θάναηοι
ηις 29 Ιοσνίοσ 2018 απεβίσζε ζηελ Ακεξηθή ε

Εσζηραηία Παπδά ην γέλνο Σδηηδηξή από ην ρνηλνύδη
ηεο Ίκβξνπ ζε ηλικία 98 εηών.

ΣΑ ΝΕΑ ΜΑ

ηις 2 Ιοσλίοσ 2018 απεβίσζε ζηελ Ίκβξν ε

ηνλ Ηεξό καο Λαό, κεηά από ηνλ δηνξηζκό ηνπ
εθεκεξίνπ καο π. ππξίδσλνο Θαηζηκπξί από ην
Παηξηαξρείν, πύθλσζαλ πιένλ νη ηεινύκελεο ηεξέο
αθνινπζίεο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ πηζηνί από ηηο
γύξσ πεξηνρέο.

Παναγιώηα Οκομούζη (πξεζβπηέξα) από ηνπο Αγίνπο
Θενδώξνπο ηεο Ίκβξνπ ζε ηλικία 73 εηών.
ηις 15 Ιοσλίοσ 2018 απεβίσζε ζηελ Αζήλα ε Μαρία

Μοσηάθη ζπδ. Παλαγηώηνπ από ηελ Παλαγία ηεο
Ίκβξνπ ζε ηλικία 91 εηών.

ηηο 25 Ηνπιίνπ ενξηάζζεθε ε θνίκεζε ηεο Αγίαο Άλλεο
ζην παξεθθιήζη ηνπ δεμηνύ θιίηνπο ηνπ λανύ καο, πνπ
είλαη αθηεξσκέλν ζηε ράξε ηεο.
ιν ηνλ Γεθαπεληαύγνπζην πξνο ηηκή ηεο Παλαγίαο
καο, γηλόηαλ θαζεκεξηλώο νη παξαθιήζεηο ζηε Παλαγία
καο, θαζώο θαη θάζε πξσί όξζξνο θαη ζεία ιεηηνπξγία.
ηελ ενξηή ηεο Θνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ηειέζζεθε
παλεγπξηθόο εζπεξηλόο ρνξνζηαηνύληνο ηνπ εβ.
Κεηξνπνιίηνπ Αδξηαλνπόιεσο θ. Ακθηινρίνπ , ν νπνίνο
κεηέθεξε ηεο επρέο ηνπ Παλαγησηάηνπ , επιόγεζε ηελ
αξηνθιαζία θαη νκίιεζε θαηαιιήισο γηα ηελ ενξηή ηεο
Παλαγίαο καο.

ηις 4 Ασγούζηοσ 2018 απεβίσζε ζηελ Αζήλα ν
Εσζηράηιος πόρος ηνπ Βαζηιείνπ από ην ρνηλνύδη
ηεο Ίκβξνπ ζε ειηθία 64 εηώλ.
ηις 12 Ασγούζηοσ 2018 απεβίσζε ζηελ Ίκβξν ν

ηέλιος Καημένος από ην ρνηλνύδη ηεο Ίκβξνπ) ζε
ηλικία 91 εηών.
ηις 16 Ασγούζηοσ 2018 απεβίσζε ζηελ Αζήλα ε
Θαιιηόπε νπθεξιή ην γέλνο Θαεκέλνπ από ην
ρνηλνύδη ηεο Ίκβξνπ ζε ζε ηλικία 93 εηών.
Δπρόκαζηε θαη πξνζεπρόκαζηε όινη ηνπο, κε ηε
κεζηηεία ηεο Παλαγίαο, λα έρνπλ θαιό Παξάδεηζν.

πιιππνύκαζηε ηνπο νηθείνπο ησλ.
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Εσταριζηούμε εκ βαθέων ηοσς παρακάηω
δωρηηές:
Για ηον Ν.Ι.Παλμό
Θενδσξίδνπ Γέζπνηλα
20.00€
Αζαλάθεο Λίθνο
20.00€
Ρεθηζίλεο Ησάλλεο
50.00€
Αλώλπκε
10.00€
Για Ιερό Ναό κ.λ.π.
Αζαλάθεο Ληθόιανο ( εηο κλήκε ζπδ.
Αγγειηθήο )
100.00€
Σζηγθξίηε Παξαζθεπή ( εηο κλήκε αδειθ.
Αγγειηθήο )
30.00€
Σζηγθξίηεο ηέιηνο & Διέλε ( εηο κλήκε
Καξίαο Κνύηζνπ
100.00€
Παλαγηώηεο ηδέξεο (εηο κλήκε
γνλέσλ ηνπ )
90.00€
Αλώλπκε ( αιακίλα)
30.00€
Αξγπξόο Γεώξγηνο & Παλαγηώηα
100.00€
Αλώλπκε ( Λ.κύξλε)
100.00€
Αλώλπκε ( αιακίλα)
25.00€
Αλώλπκε ( αιακίλα)
50.00€
Αλώλπκε ( αιακίλα)
200.00€
Θώζηαο Υαηδεπαξαζθεπάο ( Θνπθόο)
50.00€
Σδηεξήο Φάλεο
40.00€
Αλώλπκε ( αιακίλα)
50.00€
Αλώλπκνη ( αιακίλα γηα ζηνιηζκό εηθόλσλ
Γεθαπεληαπγνύζηνπ)
150.00€
Ιαθηαηνγινπ Φώηεο
60.00€
---------------------------------------------------------ε
ΚΑΙΡΟ ΜΕΣΑΝΟΙΑ πλέρεη από ηελ 3 ζει.

Πηζηνί θαη άπηζηνη δνύκε κε ηε βεβαηόηεηα όηη όια
βαίλνπλ θαιώο. Ζ ιέμε κεηάλνηα έρεη θπγαδεπηεί ζηα
πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ πνιηηηθά νξζνύ. Πνύ λα
ηνικήζνπκε λα μεζηνκίζνπκε ην «νπθ εμεζηί ζνη»;
Σξέκνπκε όρη βέβαηα ηε θπιάθηζε θαη ηελ εθηέιεζε,
αιιά ηνλ απιό ριεπαζκό. Θη όκσο ηζρύεη θαη γηα καο ε
πξνζθώλεζε ηνπ Πξνθήηε πξνο ηνπο Φαξηζαίνπο θαη
αδδνπθαίνπο: Γελλήκαηα από νρηέο, πνηνο ζαο είπε όηη
ζα μεθύγεηε από ηελ νξγή;
Καιρός μεηάνοιας.
«ΚΑΘΡΤΓΗΑΛΛΖ» ΑΠΟΣΟΙΟ ΠΑΠΑΓΖΚΖΣΡΗΟΤ
https://odysseiatv.blogspot.com/

Ο εγσηζκόο είλαη ην θξηθηόηεξν πάζνο ηνπ αλζξώπνπ.
Θαη ε γπλαίθα εθείλε έραζε ην κηζό βαζίιεην, γηα λα
θεξδίζεη έλα θνκκέλν θεθάιη!
Πώο εξκελεύεηαη πιηζηηθά ε επηινγή, όηαλ κε βάζε ηηο
πιηζηηθέο δνμαζίεο κνλαδηθό θίλεηξν ζηηο ελέξγεηεο ηνπ
αλζξώπνπ είλαη ην νηθνλνκηθό; Γη’ απηό θαη ν
πάκθησρνο πιηζκόο απαμηώλεη ην εξσηθό θξόλεκα, ην
νπνίν νδεγεί ηόζν ηνπο ήξσεο, ππεξαζπηζηέο ηεο
παηξίδαο, όζν θαη ηνπο κάξηπξεο ηεο πίζηεσο ζηε ζπζία
ηεο δσήο ηνπο.
Ενύκε ζε θαη’ εμνρήλ αληηπλεπκαηηθή επνρή. Ζ πίζηε
ζηνλ Θεό κπθηεξίδεηαη θαη ε θηινπαηξία ινηδνξείηαη.

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

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΕ ΣΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑ, ΓΙΑ ΣΟ
ΕΣΟ 2019, ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΕ ΑΓΙΟΤ,
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ.
Μπορείτε να το προμηθευθείτε πριν την εξάντληςη
του, από τον ναό μασ αντί 4 €
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