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Ιερόν Πατριαρχικόν Σταυροπήγιον 

Ιερός Ναός Ευαγγελισμού 

της Θεοτόκου 

 

 

 

‘    Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην 

αινείτε ουρανοί Θεού την δόξα

 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ !!! 

 

+Επισκόπου Νικοπόλεως Μελετίου 

α. Ο κενός τάφος 

Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (κεφ. 28,11-15) μας 

πληροφορεί, ότι επιφωσκούσης της μιας Σαββάτων 

(Κυριακής), 25 Μαρτίου 29 μ.Χ. δύο γυναίκες, η Μαρία 

η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία (= η Παναγία) επήγαν 

«θεωρήσαι τον τάφον» του Ιησού. Μα ενώ ήσαν 

απέναντί του και «εθεώρουν» αυτόν, ξαφνικά έγινε 

σεισμός μεγάλος. Και ένας άγγελος κατέβη από τον 

ουρανό και απεκύλισε τον λίθον, που έφραζε το στόμιο 

του τάφου∙ και εκάθισε επάνω σ’ αυτόν. Η όψη του 

αγγέλου ήταν ολόφωτη∙ σαν αστραπή∙ και τα ιμάτιά του 

λευκά σαν το χιόνι. Οι φρουροί τον είδαν. Και 

εφοβήθησαν πολύ. Άρχισαν να τρέμουν. Έγιναν από 

τον φόβο τους σαν νεκροί! 

Οι δύο γυναίκες είδαν τον άγγελο να αποκυλίη τον λίθο. 

Μα δεν είδαν τον Ιησού. Ούτε μέσα. Ούτε να βγαίνη. 

Είδαν μόνο μέσα τα νεκρικά σάβανα. Και μάλιστα 

τυλιγμένα! 

Και τί κατάλαβαν; 

Παρ’ ότι είδαν τον άγγελο και τον σεισμό, το 

συμπέρασμά τους ήταν, ότι το σώμα του Ιησού είχε 

μεταφερθή αλλού 

Και ο άγγελος τους είπε: 

– Μη φοβείσθε. Ξέρω, ποιόν ψάχνετε να βρήτε. Τον 

Ιησούν. Μα δεν θα τον βρήτε. Γιατί αναστήθηκε. Ελάτε, 

να δήτε με τα ίδια σας τα μάτια τον τόπο που τον είχαν 

βάλει! Και τρέξατε να το αναγγείλετε στους μαθητές 

Του. 

Οι γυναίκες έφυγαν αμέσως. Επήγαιναν τρέχοντας να 

αναγγείλουν το θαύμα της ανάστασης του Ιησού στους 

μαθητές Του. Μα στον δρόμο εμφανίσθηκε ενώπιόν 

τους ο Χριστός. Και τους είπε: 

– Χαίρετε! 

Τον επλησίασαν. Και έπεσαν να Τον προσκυνήσουν. Και 

ο Χριστός τους είπε: 

– Μη φοβείσθε! Πηγαίνετε, να μεταφέρετε στους 

μαθητές μου την εντολή μου να πάνε στην Γαλιλαία (= 

λόφος έξω από την Ιερουσαλήμ). Εκεί θα με ιδούν. 

Είναι φανερό από την διήγηση αυτή, ότι όταν ο άγγελος 

απεκύλισε τον λίθο, ο Ιησούς δεν ήταν πια στον τάφο. 

Είχε αναστηθή και είχε φύγει από τον τάφο! 

Πώς; 

Μας το λέγει το τροπάριο: 

Κύριε, ούτως εξήλθες; εσφραγισμένου του τάφου∙ 

καθώς εισήλθες και των θυρών κεκλεισμένων προς τους 

μαθητάς Σου. 

Μετά την ανάσταση το Σώμα του Ιησού είχε γίνει 

πνευματικό (Α’ Κορινθ. 15,44). Η οποιαδήποτε μορφή 

ύλης δεν παρεμπόδιζε πια τις κινήσεις Του. 

β. Η αντίδραση των Εβραίων. 

Το άγιο Ευαγγέλιο (Ματθ. 28, 11-15) μας πληροφορεί: 

Αμέσως μόλις έγιναν τα πιο πάνω, κάποιοι από τους 

στρατιώτες της κουστωδίας ξέροντας, τι τους περίμενε, 

έτρεξαν στον Καϊάφα, τον άμεσο για την υπόθεση αυτή 

προϊστάμενό τους (Ματθ. 27,65). Και του ανέφεραν 

λεπτομερώς, τι είχε γίνει.  

«Απήγγειλαν τοις αρχιερεύσιν άπαντα τα γενόμενα» 

(Ματθ. 28,11). 

Ο Καϊάφας ενέργησε αστραπιαία. Συνεκάλεσε αμέσως 

το Συνέδριο (Σανχεντρίν). Και ενώπιον όλων των 

αρχιερέων και αρχόντων οι της κουστωδίας 

επανέλαβαν, τι είχε και είχαν ιδεί. 

Και το Συνέδριο, έκαμε την σκέψη: Αν τραβήξωμε τα 

άκρα ζητώντας την τιμωρία των στρατιωτών, το θέμα 

θα φθάση στον Πιλάτο. Και εκεί, ενώπιόν του, οι 

στρατιώτες θα υποστηρίξουν τις θέσεις τους. Και θα 

αγωνισθούν πάση θυσία για την ζωή τους! Θα τα ειπούν 

όλα. Και περισσότερα! Και ο Πιλάτος αφορμή θέλει να 

στραφή εναντίον μας! Αυτός με το ζόρι συμφώνησε 

στην καταδίκη του Ιησού! Τί θα γίνη, αν μάθη τέτοια 

πράγματα; 
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Και το Συνέδριο κατέληξε στην απόφαση: 

• να μην δεχθή τις μαρτυρίες των στρατιωτών∙ 

• και να μην αφήση να γίνουν ευρύτερα γνωστές. 

Για την υλοποίηση της αποφάσεώς τους, αυτής, 

προχώρησαν στις εξής ενέργειες: 

• έδωσαν χρήματα πολλά στους στρατιώτες με την 

δέσμευση να λένε, ότι το Σώμα του Ιησού το έκλεψαν 

οι μαθητές Του, ενώ αυτοί εκοιμώντο. 

• ανέλαβαν την ευθύνη ενώπιον του Πιλάτου∙ 

• διέσπειραν στον κόσμο την είδηση, ότι το Σώμα του 

Ιησού το έκλεψαν οι μαθητές Του∙ 

• έκαμαν την εκδοχή αυτή επίσημη θέση των Εβραίων 

επάνω στο θέμα της Αναστάσεως του Κυρίου. 

Είναι φανερό, ότι: 

• ο Πιλάτος δεν ενδιαφέρθη να τιμωρήση τους 

Ρωμαίους στρατιώτες για «γελοίες υποθέσεις» των 

Εβραίων∙ και ότι 

• τα μυστικά «διέρρευσαν» και από τους στρατιώτες και 

από το Συνέδριο. 

Πόσο λογική είναι η εξήγηση που δίνουν τα άγια 

Ευαγγέλια για το πως δημιουργήθηκε η εκδοχή των 

Εβραίων στο θέμα της Αναστάσεως! 

γ. Απόλυτα βέβαιοι 

Οι δύο γυναίκες έτρεξαν στους μαθητές του Ιησού. 

Τους μετέφεραν την παραγγελία Του. Και αμέσως 

έτρεξαν ο Πέτρος και ο Ιωάννης να ιδούν τον κενό 

τάφο. Έφθασαν. Εμπήκαν μέσα. Και είδαν τα νεκρικά 

σάβανα εκεί. Και το σουδάριο (= μανδήλιο), με το οποίο 

είχαν σκεπάσει το πρόσωπο του Ιησού προσεκτικά 

τυλιγμένο. 

Είδαν και επίστευσαν (Ιω. 20,8). Στην συνέχεια η 

επικοινωνία με τον αναστάντα Ιησούν ετόνωσε την 

πίστη τους. Την έκαμε γρανίτη. Βεβαιότητα ακράδαντη. 

Ιδού, πως περιγράφει ο απόστολος Παύλος τα 

αισθήματά του για τον Χριστό και την ανάστασή Του: 

«Αξιώθηκα και είδα τον Χριστό. Τον είδα μέσα στο φως 

της θείας δόξας Του. Και ο Χριστός μου μίλησε. Εμένα 

του αμαρτωλού∙ του χειρότερου από όλους! Και δεν 

ετόλμησα να παρακούσω σε μια τέτοια ουράνια οπτασία 

και εντολή. Και από τότε γυρίζω όλον τον κόσμο και 

κηρύττω. Και είμαι πρόθυμος (= ετοίμως έχω) όχι μόνο 

να ιδώ τον εαυτό μου στα σίδερα της φυλακής (= ου 

μόνον δεθήναι), αλλά και να με εκτελέσουν σαν 

κακούργο υπέρ του Ονόματος του Κυρίου Ιησού» 

(Πραξ. 21,24)…………….. 

δ. Πώς έγινε η ανάσταση 

Ο Ιησούς δεν ήταν μόνο άνθρωπος. Ήταν και ο Θεός. 

Απέθανε σαν άνθρωπος. Και ετάφη σαν άνθρωπος. Μα 

σαν Θεός ήταν και έμεινε αθάνατος και ζωοποιός. Με 

τον θάνατό Του εχωρίσθη η ψυχή Του από το Σώμα 

Του. Η θεότητά Του έμεινε ενωμένη και με την ψυχή 

Του και με το Σώμα Του. 

Έτσι όταν ήρθε η ώρα, η παντοδύναμη θεότητα 

ξαναένωσε τα διεστώτα, ψυχή και σώμα, και ο Ιησούς 

ανέστη. Με την ανάσταση το σώμα του Ιησού εθεώθη∙ 

δηλαδή έγινε από φθαρτό άφθαρτο∙ και από χοϊκό έγινε 

πνευματικό. 

Αφού αναστήθηκε ο Ιησούς, πρώτα απέβαλε ήρεμα τα 

σουδάρια και την σινδόνα, με τα οποία τον είχαν 

ενταφιάσει∙ τα ετύλιξε με προσοχή και νοικοκυρωσύνη∙ 

και μετά, εξήλθεν εσφραγισμένου του τάφου, καθώς 

εισήλθε και των θυρών κεκλεισμένων προς τους 

μαθητάς Του. Και «ουκ, ήσθοντο, πότε ανέστη, οι 

φυλάσσοντες Αυτόν στρατιώται». Γιατί, ό,τι και να 

κάνουν οι άνθρωποι, δεν μπορούν να τον βάλουν τον 

Θεόν στο χέρι! Είναι και πιο έξυπνος! Και πιο 

εύστροφος! και πιο δυνατός!.............. 

ε. Εν τω Ονόματί Μου… 

Οι απόστολοι δεν εβγήκαν στο κήρυγμα με μόνο όπλο 

τους μια ιδεολογία (= την πίστη στον Χριστό). Ο 

Χριστός δεν τους άφησε άοπλους και γυμνούς. Τους 

έδωκε ένα μεγάλο όπλο: την δύναμή Του. 

Τους είπε: 

• Όποιος πιστεύει σ’ Εμένα θα κάμη όχι μόνο τα έργα 

που κάνω εγώ, αλλά και άλλα ακόμη μεγαλύτερα (Ιω. 

14,12). 

• Εκείνοι που πιστεύουν σ’ Εμένα, θα κάμουν μεγάλα 

θαύματα: Θα βγάλουν στο όνομά Μου δαιμόνια∙ θα 

μιλούν γλώσσες, που δεν τις ξέρουν∙ θα πιάνουν φίδια, 

και το δηλητήριό τους δεν θα τους βλάπτη∙ θα πίνουν 

δηλητήρια, χωρίς να πάθουν τίποτε∙ θα θεραπεύουν 

αρρώστους (Μαρκ. 16, 17-19). 

• Θα σας στείλω αυτό, που υποσχέθη ο Πατέρας Μου 

(= το Άγιο Πνεύμα). Μείνατε στην Ιερουσαλήμ, μέχρι 

που να ενδυθήτε την εξ ύψους δύναμιν (Λουκ. 24,49). 

• Σας δίνω την δύναμη και την εξουσία να θεραπεύετε 

ασθενείς∙ να ανασταίνετε νεκρούς∙ να καθαρίζετε 

λεπρούς∙ να βγάζετε δαιμόνια (Ματθ. 10,8). 

Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο μέσα στην απέραντη 

απλότητά του μας δίνει την εξής υπέροχη μαρτυρία: 

Ο μεν Κύριος Ιησούς Χριστός μετά από αυτά ανελήφθη 

στον ουρανό και εκάθισεν εκ δεξιών του Πατρός. 

Εκείνοι δε (οι απόστολοι) εξελθόντες, εκήρυξαν 

πανταχού, του Κυρίου συνεργούντος και τον λόγον 

τους βεβαιούντος δια των επακολουθούντων σημείων. 

Δηλαδή: 

Παντού μαζύ τους ήταν ο Κύριος. Τους εβοηθούσε. 

Τους ενίσχυε. 

Και επεκύρωνε τα λόγια τους με θαύματα, που ποτέ δεν 

έπαυσαν να γίνωνται (Μάρ. 16, 19-20). 

Ένα παράδειγμα: 

Είπε ο Πέτρος στον παράλυτο ζητιάνο: 

– Αργύριον και χρυσίον ουχ υπάρχει μοι∙ ο δε έχω 

τούτο σοι δίδωμι: Εν τω ονόματι Ιησού Χριστού έγειρε 

και περιπάτει. 

Και ο παράλυτος έγινε σαν παλληκάρι… (Πράξ. 3, 6-7). 

Και τα θαύματα συνεχίζονται: 

• Πόσα θαύματα! 

• Και τι θαύματα! 

• Από τότε… μέχρι και σήμερα. 

• Ούτε σταμάτησαν. Ούτε θα σταματήσουν ποτέ. 

• Τα χαρίσματα του Χριστού στους μαθητές Του, 

εξακολουθούν να ενεργούν και σήμερα. 

• Μέσω των ιερέων Του∙ 
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• Μέσω των αγίων Του∙ 

• Μέσω του Τιμίου Σταυρού∙ 

• Μέσω των αγίων εικόνων∙ 

• Μέσω του νερού του Αγιασμού∙ 

• Μέσω των λειψάνων των αγίων∙ 

• Μέσω του κάθε τι που Εκείνος αγίασε. 

Οι Πράξεις των Αποστόλων και η ιστορία της Εκκλησίας 

είναι γεμάτες από θαύματα των αποστόλων και των 

αγίων, μέχρι σήμερα………….. 

στ. Το σημείον 

Μετά από όλα αυτά, υπενθυμίζομε στους αναγνώστες 

μας δύο λόγια της αγίας Γραφής: 

Όταν οι Εβραίοι του ζητούσαν «σημείο», που να 

αποδείκνυε την ιδιότητά Του, σαν μεσσία και Θεού, ο 

Ιησούς τους απάντησε: 

Γενεά πονηρά και μοιχαλίς σημείον ζητεί! Και σημείον 

ου δοθήσεται αυτή, ειμή το σημείον Ιωνά του 

προφήτου∙ όπως δηλαδή ο Ιωνάς έμεινε τρεις ημέρες 

στην κοιλιά του κήτους και μετά εβγήκε ζωντανός, 

υγιής, δυνατός, έτσι και ο Υιός του Ανθρώπου θα μείνη 

στην κοιλιά της γης (= στον τάφο) τρεις ημέρες και 

μετά θα αναστηθή (Ματθ. 12, 38-40, Λουκ. 11, 29-30). 

Η ανάσταση του Χριστού είναι το σημείο που εδόθη 

στην πονηρά και μοιχαλίδα γενεά, που τα βλέπει όλα με 

την ξηρά λογική του παλαιού ανθρώπου. Άρα η 

ανάσταση του Χριστού είναι θέμα, που όταν το ψάξη 

κανείς, βρίσκει! 

Είπε ο απόστολος Παύλος στους Αθηναίους΅ 

Ο Θεός έστειλε στον κόσμο Σωτήρα και Κριτή (σαν 

άνθρωπο) τον Υιό Του. Μα αυτό δεν είναι ένα 

αυθαίρετο συμπέρασμα. Μας έδωκε σε όλους μας την 

δυνατότητα να το ελέγξωμε και να το διαπιστώσωμε 

μόνοι μας, αρκεί να μελετήσωμε την Ανάστασή Του (= 

πίστιν παρασχών πάσιν αναστήσας Αυτόν εκ νεκρών) 

(Πράξ. 17,31). 

Η έρευνα αυτή πρέπει να γίνεται με ειλικρίνεια απέναντι 

του εαυτού μας. 

https://euxh.gr/theologia/katixitika/so 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 

Στις 5 Μαΐου 2021 ο Σπύρος (Πάρις)  Βαγιωνής 

και η Παρασκευή Σμυρνάκη (του Μιχάλη και της 

Μαγδαληνής Βασίλα από την Παναγία της Ίμβρου) 

απέκτησαν το 3ο τους παιδάκι κορίτσι. Ευχόμαστε 

να του ζήσει και καλά βαφτίσια.  

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 

Στις 10 Φεβρουαρίου 2021  ο Ευθύμιος Ροδιάς 

και η Αικατερίνη Αντωνάκα βάπτισαν στον Ιερό 

Ναό Αγίου Παντελεήμονα Χαλανδρίου το 4ους παιδί 

αγόρι και τι ονόμασαν Ιάκωβο. Ευχόμαστε να τους 

ζήσει.   

ΘΑΝΑΤΟΙ 

Στις 14/02/20201  απεβίωσε στην Αμερική ο 

Ιωακείμ Γουγούδης (από το Σχοινούδι της 

Ίμβρου) σε ηλικία 77 ετών. 

Στις 15/02/2021  απεβίωσε στην Αθήνα η Άννα 

Δικαίου ( από το Σχοινούδι της Ίμβρου)σε ηλικία 

98 ετών. 

Στις 17/02/  2021  απεβίωσε στην Αθήνα η 

Αικατερίνη Μπουτάλα ( το γένος Παρώνη από το 

Σχοινούδι της Ίμβρου) σε ηλικία 92 ετών. 

Στις 29/02/2021 στην Αθήνα η Κατινα 

Μαυριανού (το γένος Σαμακλή από την Παναγία 

της Ίμβρου ) σε ηλικία 93 ετών.  

Στις 02/03/2021 απεβίωσε στην Αθήνα ο 

Απόστολος Μπουτάλας (από το Σχοινούδι της 

Ίμβρου) σε ηλικία 87 ετών. 

Στις 16/03/2021 απεβίωσε στην Αθήνα ο 

Κυριάκος Τσίρπος (από το Σχοινούδι της Ίμβρου) 

σε ηλικία 73 ετών. 

Στις 12/03/2021 απεβίωσε στην Θεσσαλονίκη ο 

Κωσταντίνος Πούπουλας (από το Σχοινούδι της 

Ίμβρου) σε ηλικία 87 ετών. 

Στις 18/03/2021 απεβίωσε στην Αθήνα η 

Κωσταντίνα Πρίγκου το γένος Κανάκη ( από τα 

Αγρίδια της Ίμβρου ) σε ηλικία 92 ετών.  

Στις 30/03/2021 απεβίωσε στο Σίδνεϋ της 

Αυστραλίας ο Ιωακείμ Τζιτζιρής (από το 

Σχοινούδι της Ίμβρου ) σε ηλικία 93 ετών. 

Στις 04/04/2021 απεβίωσε στην Αθήνα η 

Αποστολία Τζιτζιρή του γένος Κουζινού ( από το 

Σχοινούδι της Ίμβρου ) σε ηλικία 94 ετών. 

Στις 08/04/2021 απεβίωσε στην Αθήνα ο 

Γεώργιος Κουτσουμάλης του Ιωάννου ( από τα 

Αγρίδια της Ίμβρου ) σε ηλικία 87 ετών. 

Στις 14/4/21απεβίωσε η Παναγιώτα Σακούλια 

το γένος Τααμπμάκι (από την Παναγία της Ίμβρου) 

σε ηλικία 91 ετών. 

Στις 18/4/21απεβίωσε η Στρατονικη Μιντάκη 

(από την Παναγία της Ίμβρου) σε ηλικία 95 ετών. 

 

Τέλος Απριλίου το 2021 απεβίωσε στο Σίδνεϋ 

της Αυστραλίας ο Γεώργιος Δημητριάδης ( 

αδελφός του κυρού Χρυσοστόμου Σύμης από τα 

Αγρίδια της Ίμβρου) σε ηλικία 74 ετών. 

Τέλος Απριλίου το 2021 απεβίωσε στη Νότια 

Αφρική η Δέσποινα Μασιάχου από το Σχοινούδι 

της Ίμβρου. 

Αρχές Μαΐου το 2021 απεβίωσε στην Ίμβρο ο 

Ανδρέας Ζενγκίνης από το Ευλάμπιο της Ίμβρου. 

Στις 16-17 Μαίου 2021 απεβίωσε στην Αθήνα η 

Παναγιώτα Μουχάλη συζ. Παναγιώτου.  

Ευχόμαστε να έχουν όλοι τους καλό 

Παράδεισο. 

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους των. 

https://euxh.gr/theologia/katixitika/so
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Ευχαριστούμε 

εκ βαθέων τους παρακάτω δωρητές,για 

Ι.Ναό, γηροκομείο και εφημερίδα 

Ανώνυμη                                          50,00€ 

Κουλουτμπάνη Άννα                          50,00€   

Φώτης Λαφιάτογλου                          50,00€  

Πολυζώτης Παναγιώτης                      50,00€ 

Ζαχαρή Βασιλική & Γραμματικός            

Πρίγκος (υπέρ των ψυχών των γονέων       

τους  Ιωάννου και Κων/νας )          1.000,00€ 

Βάσω Πούπουλα                                50,00€ 

Καλλιόπη Πινήρου                              50,00€ 

 ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΡΘΙΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.. 

 
 

Κάθε Ορθόδοξη Χριστιανική Οικογένεια, και γενικότερα 

κάθε πιστός, πρέπει να εκκλησιάζεται και να συμμετέχει 

ενσυνείδητα, και όχι τυπολατρικά, στην λατρευτική ζωή 

της Εκκλησίας. 

Κάποτε, οι Χριστιανοί ρώτησαν τον Άγιο Ιωάννη της 

Κλίμακος... 

Πότε καταλαβαίνουμε ότι η ψυχή είναι άρρωστη; Εκείνος 

απάντησε: Όταν ο άνθρωπος δεν θέλει να εκκλησιάζεται. 

Είναι δηλαδή σαν να έχουμε δικά μας αγαπημένα 

πρόσωπα που τα αγαπάμε και μας αγαπούν, και όταν τα 

βλέπουμε στο δρόμο, ούτε τα χαιρετούμε αλλά και ούτε 

πάμε σπίτι τους να τα επισκεφθούμε. Τι είδους αγάπη 

είναι αυτή; 

 

Στις Εκκλησίες μας, η Κυριακάτικη Λατρεία αρχίζει με τον 

Όρθρο, ο οποίος διαρκεί 1:20 ώρα περίπου. 

 

Αμέσως μετά ξεκινά η Θεία Λειτουργία με την εκφώνηση 

του Ιερέα "Ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του 

Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αει και εις τους 

αιώνας των αιώνων, Αμήν". Την στιγμή αυτή όλοι οι 

πιστοί πρέπει να είναι όρθιοι. 

 

Μετά μπορούμε αν θέλουμε να καθίσουμε. Καλό θα 

ήταν αν δεν ξέρουμε πότε να σηκωνόμαστε και πότε να 

καθόμαστε, να παρακολουθούμε τους 

συμπροσευχούμενούς αδελφούς μας. 

 

Σε συντομία, πρέπει να είμαστε όρθιοι στα εξής σημεία 

του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας: 

 

- Όταν διαβάζεται ο Εξάψαλμος. 

- Όταν ο Ιερέας διαβάζει το Ευαγγέλιο του Όρθρου και 

εν συνεχεία βγαίνει να το προσκυνήσουμε. 

- Στον ύμνο της Παναγίας "Την τιμιωτέραν των 

Χερουβείμ..." 

- Κατά τη Δοξολογία. 

- Στο "Ευλογημένη η Βασιλεία"... 

- Κατά τη Μικρή Είσοδο του Ευαγγελίου από τον Ιερέα. 

- Κατά το Ευαγγέλιο. 

 - Κατά την Μεγάλη Είσοδο στην οποία ο Ιερέας 

μεταφέρει τα Τίμια Δώρα. 

- Κάθε φορά που ο Ιερέας δίνει την ειρήνη του Χριστού 

και την ευλογία με το "Ειρήνη πάσι" ή μας θυμιατίζει. 

- Κατά την πιο λεπτή στιγμή της Θείας Λειτουργίας που 

κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα για να καθαγιάσει τα Τίμια 

Δώρα, προσφωνώντας εκ του ιερέως "Τα Σα εκ των 

Σων, Σοι προσφέρομεν..." 

- Όταν ακούμε από τον Ιερέα το "Πρόσχωμεν. Τα Άγια 

τοις αγίοις" όπου υψώνεται ο Αμνός (Χριστός). 

- Κατά την απαγγελία του Συμβόλου της Πίστεως 

"Πιστεύω..." 

- Κατά την απαγγελία της Κυριακής Προσευχής "Πάτερ 

ημών.." 

- Στο "Μετά φόβου Θεού, πίστεως, και αγάπης. 

προσέλθετε" διότι τούτη την στιγμή προσφέρεται το 

Σώμα και το Αίμα του Χριστού για να μεταλάβουμε, και 

- Στην Απόλυση της Θείας Λειτουργίας που κάνει ο 

Ιερέας με το "Δι'ευχών των Αγίων Πατέρων ημών..".  

Αναρτήθηκε από Agios Georgios Giannoulis  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ενημερώνουμε τους φίλους και αναγνώστες, του Ν. Ι. 

Παλμού ότι, το ενημερωτικό μας έντυπο, (για λόγους 

περιστολής δαπανών) θα κυκλοφορεί στο εξής, ανά τρίμηνο 

και σε ολιγότερα αντίτυπα. Ωστόσο οι δυνάμενοι μπορείτε 

να ενημερώνεστε μέσω 

της  ιστοσελίδας  μας. 

www.panagia-imvriotissa.gr 

 

Νέος Ιμβριακός Παλμός 

Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση 

Ι.Ν. Παναγίας Ιμβριώτισσας 

Οδός Ρόδου, Ντοροντό Σαλαμίνας, Τ.Κ. 18902 

E-mail : info@panagia-imvriotissa.gr 

URL: www.panagia-imvriotissa.gr 

Υπεύθ. Έκδοσης: Χρήστος Ροδιάς    6972839949 

Kατ’οίκον αποστολή : Προαιρετική εισφορά 

Αρ. Λογαριασμ. ΕΤΕ : 18529605596 

IBAN : GR 4901101850000018529605596 

Κωδικός SWIFT Τραπέζης : ETHNGRAA 
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https://plus.google.com/113353171309774813512
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