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Ιερόν Πατριαρχικόν Σταυροπήγιον
Ιερός Ναός Ευαγγελισμού
της Θεοτόκου

‘

Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην

αινείτε ουρανοί Θεού την δόξα
μεταμορφωθούμε, να πάψουμε να είμαστε
εμπαθείς και να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι,
να νικήσουμε τον παλαιό άνθρωπο, να
νικήσουμε τον εγωϊσμό, και το σκοτάδι που
υπάρχει μέσα μας να νικηθεί από το Φως του
Χριστού, και από σκοτεινοί που είμαστε να
λάμψουμε και εμείς μέσα στο Φως του Χριστού
ήδη από αυτή την παρούσα ζωή.
Αλλά το γεγονός της Μεταμορφώσεως, το πώς
έγινε δηλαδή η Μεταμόρφωση, μας υποδεικνύει
και το πώς μπορούμε και εμείς να απολαύσουμε
αυτό το Φως και να λάμψουμε και εμείς μέσα σ’
αυτό το Φως, και η δική μας ζωή να γίνει
φωτεινή ζωή. Ας προσέξουμε, αδελφοί μου,
τρία σημεία:

Ἡ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟῦ ΚΥΡΙΟΥ
(Ἀρχιμ. Γ. Καψάνη)
Μεταφερθήκαμε νοερά στο Όρος Θαβώρ, εκεί
που έγινε η Μεταμόρφωση του Κυρίου. Είδαμε
νοερά τον Θεάνθρωπο Σωτήρα μας
μεταμορφούμενο, λάμποντα ως τον ήλιο, και τα
ενδύματά Του λευκά ως το φως. Είδαμε τους
εκπροσώπους της Παλαιάς Διαθήκης, τον
προφήτη Ηλία και τον προφήτη Μωϋσή, να
συνομιλούν με τον Ιησού. Είδαμε τους αγίους
Αποστόλους να εξίστανται και να θαυμάζουν.
Και όπως λέγουν όσοι επισκέπτονται το Όρος
Θαβώρ της Μεταμορφώσεως, την ημέρα αυτή
της εορτής όλο το Όρος ευωδιάζει. Έτσι και με
αυτό ακόμη το σημείο, αυτή την ουράνια
ευωδία, την οποία οι ευλαβείς προσκυνητές του
Όρους της Μεταμορφώσεως σήμερα
αισθάνονται, δίνει ο Κύριος μία ακόμη απόδειξη
της παρουσίας Του και της Χάριτός Του επάνω
σ’ αυτό το ευλογημένο Θαβώριο Όρος.
Όλοι οι Χριστιανοί, οι οποίοι αγαπούν τον Θεό,
έχουν μέσα τους ένα πόθο· θέλουν και α υτοί
να μεταμορφωθούν. Δεν θέλουμε η ζωή μας
να μείνει σαρκική, δεν θέλουμε η ζωή μα ς να
μείνει στα χαμηλά, στα γεώδη, στα μάταια, στα
πάθη, στις αμαρτίες. Μπορεί να είμαστε
αμαρτωλοί και εμπαθείς, αλλά κατά βάθος
λαχταρούμε κάτι άλλο. Λαχταρούμε να

Το πρώτο σημείο είναι, ότι η Μεταμόρφωση
του Κυρίου έγινε, κατά την υμνολογία της
Εκκλησίας μας, «εις Όρος υψηλόν». Δεν έγινε
σε κάποια πεδιάδα, στα χαμηλά· έγινε στα
υψηλά. Και ερμηνεύουν οι Πατέρες της
Εκκλησίας μας, ότι αυτό σημαίνει, ότι ο
άνθρωπος, για να απολαύσει το Φως του
Χριστού, πρέπει να ανέβει σε υψηλότερη
πνευματική κατάσταση, πρέπει να νικήσει τα
πάθη του, πρέπει να τηρήσει τις εντολές τού
Θεού. Χρειάζεται μία ανάβαση, για να δεις τον
Θεό. Δεν μπορείς εκεί που είσαι κάτω στα
γήϊνα, στις ηδονές, στις απολαύσεις, στην
ματαιότητα, στην καλοπέραση, να δεις τον
Θεό. Πρέπει να υψωθείς επάνω από αυτά.
Και πώς θα υψωθείς επάνω από αυτά;Άμα
αγωνισθείς να νικήσεις τα πάθη σου, τον
παλαιό άνθρωπο, το σαρκικό φρόνημα, τον
εγωϊσμό, την υπερηφάνεια, την κενοδοξία, τ ην
απληστία, την λαιμαργία, την αχορτασία, την
αδικία. Όταν αγωνισθείς και τα ξεπεράσεις
αυτά κάνοντας τις εντολές του Θεού, αυτή
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είναι η ανάβαση προς το Όρος το Θαβώρ, αυτή
είναι η πράξη κατά τους Πατέρες.
Το δεύτερο που έκαναν οι άγιοι Απόστολοι,
για να απολαύσουν αυτό το Φως, όπως είδαμε
σήμερα, είναι ότι έκαναν υπακοή. Δεν
ανέβηκαν με το θέλημά τους· δεν είπαν αυτοί
στον Κύριο: «πάμε στο Όρος Θαβώρ». Ο
Κύριος τους είπε: «Ελάτε μαζί μου, πάμε στο
Όρος Θαβώρ», και αυτοί είπαν: «Νά ‘ναι
ευλογημένο» και πήγαν με τον Κύριο· έκαναν
υπακοή. Άρα λοιπόν το δεύτερο, για να μπορεί
κανείς να απολαύσει το Φως του Θεού και να
λάμψει και αυτός μέσα σ’ αυτό το Φως, είναι να
είναι μέσα στην υπακοή των εντολών του
Θεού, της Εκκλησίας και του πνευματικού του
πατέρα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος έξω από την
υπακοή της Εκκλησίας του Χριστού και του
πνευματικού του πατέρας να δει το Φως της
δόξας του Κυρίου και να απολαύσει αυτό το
Φως και να το χαρεί. Γι’ αυτό λοιπόν, το
δεύτερο σημείο, που πρέπει να προσέξουμε ως
Ορθόδοξοι Χριστιανοί, είναι ότι η υπακοή είναι
και αυτή απαραίτητη για να μπορέσει η ζωή μας
να μεταμορφωθεί.
Όμως δεν έκαναν μόνον οι άγιοι Απόστολοι
υπακοή, έκανε και ο Δεσπότης μας Χριστός.
Έκανε υπακοή στον Θεό Πατέρα, διότι το
θέλημα του Πατρός Του έκανε πάντοτε ο
Θεάνθρωπος Κύριος. Και αν ο Κύριος έλαβε την
δόξα αυτή της Μεταμορφώσεως και την έδειξε
ως Θεός και η ανθρώπινη φύση Του δοξάσθηκε
έτσι που δοξάσθηκε, οφειλόταν και στην δική
Του υπακοή που έκανε με άκρα ταπείνωση
προς το θέλημα του Ουρανίου Πατρός.

αδυναμίες και ελαττώματα, όπως και οι ίδιοι τα
περιγράφουν μέσα στα ιερά Ευαγγέλια. Πλην
όμως δεν δείχθηκε το Φως της
Μεταμορφώσεως στους σοφότερους και
ικανότερους και ίσως και καλύτερους από τους
τρεις Μαθητές, αλλά δείχθηκε σ’ αυτούς τους
τρεις. Γιατί; Διότι αυτοί ήσαν μέσα στην
Εκκλησία του Χριστού, ήσαν μέλη της
Εκκλησίας του Χριστού, ήσαν αδελφοί του
Χριστού.
Άρα λοιπόν βλέπουμε, ότι και εμείς σήμερα, αν
θέλουμε να απολαύσουμε το Φως του Χριστού,
πρέπει να είμαστε μέλη της Εκκλησίας του
Χριστού. Εδώ είναι η Χαρη του Θεού. Εδώ είναι
το Φως του Χριστού, εδώ είναι η
Μεταμόρφωση, στην αγία μας Εκκλησία. Και γι’
αυτό εάν κάνουμε υπομονή, μένουμε στην
Εκκλησία, αγωνιζόμαστε να είμαστε
ζωντανά και συνειδητά μέλη της
Εκκλησίας μετέχοντας των Αγίων
Μυστηρίων της Εκκλησίας μας,
κοινωνώντας το Σώμα και το Αίμα του
Χριστού μας, εξομολογούμενοι με
ταπείνωση τις αμαρτίες μας, μη
αμφιβάλλετε ότι και σε μας θα λάμψει το
Φως του Χριστού, όπως έλαμψε και σε όλους
τους αγίους ανθρώπους επάνω σ’ αυτή την γη.
Λοιπόν, αδελφοί μου, ας έχουμε χαρά σήμερα,
διότι αυτό το Φως που έλαμψε, το
ανέκφραστο, το παν-χαρμόσυνο, το πανάγιο,
το πανέμορφο, το πάγκαλο Φως, που δεν
χόρταιναν να το βλέπουν οι Μαθητές του
Κυρίου στο Όρος της Μεταμορφώσεως, μπορεί
και εμείς να το δούμε, να το αισθανθούμε και
να το χαρούμε ήδη από την παρούσα ζωή. Είναι
για μας αυτό το Φως του Χριστού, αρκεί και
εμείς να κάνουμε αυτά τα τρία που είπαμε: Την
άνοδο, την υπακοή και να είμαστε μέσα στην
Εκκλησία του Χριστού, συνειδητά μέλη της
Εκκλησίας και αδελφοί του Χριστού.

Και το τρίτο σημείο που μας κάνει εντύπωση,
είναι ότι οι άγιοι Απόστολοι μπόρεσαν να
απολαύσουν αυτό το Φως, επειδή ήσαν σε
κοινωνία με τον Χριστό και διά του
Χριστού με τον Θεό Πατέρα και με την
Εκκλησία. Δεν ήσαν άτομα χωριστά, δεν
ήσαν άνθρωποι που προσπαθούσαν να
είναι ευσεβείς, κλεισμένοι στον εαυτό
τους, απομονωμένοι από τον Χριστό και
από την Εκκλησία. Ήσαν μέλη της
Εκκλησίας· και επειδή ήσαν μέλη της
Εκκλησίας και της αδελφότητας του Κυρίου,
μπορούσαν να δουν το Φως του Χριστού.
Υπήρχαν τότε εκείνη την εποχή και άλλοι
πολλοί άνθρωποι, και σοφότεροι και ικανότεροι
και ίσως και «καλύτεροι» (εντός εισαγωγικών)
ανθρωπίνως από τους τρεις Αποστόλους, οι
οποίοι τρεις Απόστολοι είχαν και αυτοί

Ο Κύριος έλαμψε για μας –όχι για τον εαυτό
του– και θέλει και εμείς να χαρούμε αυτό το
Φως.
Εύχομαι το Φως του Χριστού να φωτίζει
την πορεία της ζωής σας.

(Από το βιβλίο: Αρχιμανδρίτου Γεωργίου,
“Ομιλίες σε ακίνητες Δεσποτικές και
Θεομητορικές Εορτές”. Έκδ. Ι. Μ. Οσίου
Γρηγορίου, Άγιον Όρος 2015, σελ. 118)
https://www.hristospanagia.gr/
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το ψάρι. Τις ημέρες της νηστείας του
Δεκαπενταύγουστου ψάλλονται τις απογευματινές ώρες
στις εκκλησίες (εκτός Κυριακής), εναλλάξ, ο «Μικρός και
ο Μέγας Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν
Θεοτόκον», οι λεγόμενες «Παρακλήσεις».
Συνέχεια στην 4η σελίδα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Στις 11 Ιουλίου 2021 ο Μιχάλης Ροδιάς ( του
Χρήστου & της Ευστρατίας – Στρατονίκης από το
Σχοινούδι
της
Ίμβρου)
και
η Στυλιανή
Παναγιωτοπούλου τέλεσαν στον Ιερό Ναό
Φαναρωμένης Βουλιαγμένης το μυστήριο του
γάμο τους . Ευχόμαστε να ζήσουν και καλούς
απογόνους.
Στις 26 Ιουνίου 2021 ο Ανδρέας Κεφαλας και η
Χριστίνα Χρονοπούλου ( κόρη της Παναγιώτας
Ροδιά από το Σχοινούδι ) απέκτησαν το πρώτο τους
παιδί αγόρι. Ευχόμαστε να τους ζήσει και καλά
βαφτίσια.
Στις 19/Ιουνίου 2021 ο Κώστας Καντέμης και η
Στέλλα Γραφιαδέλλη απέκτησαν το 2ο τους
παιδί κοριτσάκι. Ευχόμαστε να τους ζήσει και καλά
βαφτίσια.
Ο Μιχάλης (υιός της Δήμητρας Παπαδιαμάντη από
την Παναγία της Ίμβρου ) απέκτησαν δίδυμα
κοριτσάκια. Ευχόμαστε να τους ζήσουν και καλά
βαφτίσια.
Στις 25 Μαΐου 2021 ο Παναγιώτης Σουλάνδρος
(υιός της Άννας Καημένου από το Σχοινούδι της
Ίμβροου
)
και
Βασιλική
Ζούμπου
(από τα Αγρίδια )τέλεσαν τον γάμο τους και βάπτισαν
τον υιόν τους ΓΕΏΡΓΙΟΝ. Ευχόμαστε να ζήσουν και
να τους ζήσει .
ΘΑΝΑΤΟΙ
Στις 13/06/20201
απεβίωσε στην Αθήνα ο
Γεώργιος Δικαίος (από το Σχοινούδι της Ίμβρου) σε
ηλικία 101 ετών.
Στις 28/06/2021 απεβίωσε στην Αθήνα ο Κως/νος
Μανιάτης ( από το Σχοινούδι της Ίμβρου)σε ηλικία
88 ετών.
Στις 18/07/2021
απεβίωσε στην Αθήνα η
Διαμάντα Θεοδωρίδου το γένος Πλωμαρίτη (από το
Σχοινούδι της Ίμβρου) σε ηλικία 89 ετών.
Στις 11/07/2021 απεβίωσε στην Αθήνα ο
Παναγιώτης Ψαρός ( από το Ευλάμπιο της Ίμβρου)
σε ηλικία 80 ετών.
Στις 25/07/21 απεβίωσε στην Αθήνα η Αθηνά
Εζινέλη το γένος Κοκκινάκη ή Κοκκινέλη (από το
Σχοινούδι της Ίμβρου) σε ηλικία 75 ετών.
Ευχόμαστε να έχουν όλοι τους καλό Παράδεισο.
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους των.

Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ:
Πότε καθιερώθηκε η μεγάλη γιορτή της
Ορθοδοξίας.
Ο Δεκαπενταύγουστος είναι η μέρα εορτής της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η γιορτή της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου έχει ιδιαίτερη θέση στο εορτολόγιο της
Ορθόδοξης Εκκλησίας καθώς συνδέεται άμεσα με τη
μοναδικότητα του προσώπου της Παναγίας στο έργο
«της εν Χριστώ σωτηρίας» των ανθρώπων. Πρόκειται
για τη μεγαλύτερη από τις γιορτές που καθιέρωσε η
Εκκλησία προς τιμήν της Μητέρας του Χριστού, τις
ονομαζόμενες θεομητορικές εορτές.
Οι πρώτες μαρτυρίες για τον εορτασμό της Κοίμησης
της Θεοτόκου εμφανίζονται τον πέμπτο αιώνα μΧ, γύρω
στην εποχή που συγκλήθηκε η Γ' Οικουμενική Σύνοδος
της Εφέσου (451), που καθόρισε το θεομητορικό δόγμα
και έγινε αιτία να αναπτυχθεί η τιμή στο πρόσωπο της
Θεοτόκου.
Για πρώτη φορά φαίνεται να γιορτάστηκε στα
Ιεροσόλυμα στις 13 Αυγούστου και λίγο αργότερα
μετατέθηκε στις 15 του ίδιου μήνα. Είχε δε γενικότερα
θεομητορικό χαρακτήρα, χωρίς ειδική αναφορά στο
γεγονός της Κοιμήσεως και ονομάζονταν «ημέρα της
Θεοτόκου Μαρίας». Κέντρο του πανηγυρισμού
αναφέρεται στην αρχή ένα «Κάθισμα» (ναός), που
βρίσκονταν έξω από τα Ιεροσόλυμα στον δρόμο προς
την Βηθλεέμ. Η σύνδεση αυτής της γιορτής με την
Κοίμηση της Θεοτόκου, έγινε στον ναό της Παναγίας,
που βρισκόταν στη Γεσθημανή, το «ευκτήριο του
Μαυρικίου», όπου υπήρχε και ο τάφος της.
Κατά την εκκλησιαστική παράδοση, της εορτής της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου προηγείται νηστεία, η οποία
καθιερώθηκε τον 7ο αιώνα. Αρχικά ήταν χωρισμένη σε
δύο περιόδους: πριν από την εορτή της
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και πριν από την εορτή
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Τον 10ο αιώνα,
συνενώθηκαν σε μία νηστεία, που περιλαμβάνει 14
ημέρες και ξεκινά την 1η Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια
της συγκεκριμένης νηστείας, νηστεύεται το λάδι εκτός
του Σαββάτου και της Κυριακής, ενώ στη γιορτή της
Μεταμόρφωσης του Σωτήρα καταλύεται (επιτρέπεται)
το ψάρι. Ανήμερα της εορτής της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου καταλύονται τα πάντα, εκτός και αν η εορτή
πέσει σε Τετάρτη ή Παρασκευή, οπότε καταλύεται μόνο
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της Παναγίας χτίστηκε μεγαλοπρεπής ναός, που
αποδίδεται στην Αγία Ελένη. Μετά την καταστροφή
του, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Μαρκιανός (450457) με τη δεύτερη σύζυγό του Πουλχερία έχτισαν
ένα νέο ναό, που υπάρχει μέχρι σήμερα.

Ευχαριστούμε
εκ βαθέων τους παρακάτω δωρητές.
Ανώνυμος
100,00€
Άννα Βιρτσιώνη (εφημ.)
20,00€
Χριστάκης Γιώργος
(του Ζαφειρίου εφημ.)
40,00€
Παπαδομανωλάκης Παντελής
60,00€
Μπουτάλα Μαρίκα (εφημ.)
20,00€
Μπουτάλα Μαρίκα (Ι.Ν.)
100,00€
Ανώνυμος (Ι.Ν.)
50,00€
Ανώνυμη
(Ι.Ν.)
100,00€
Σιδέρης Παναγιώτης (Ι.Ν.)
160,00€
Παναγιώτης Βεντούρης (εφημ.)
20,00€
Αντώνης Ασανάκης (εφημ.)
40,00€
Αννα Τσίρπου
(εφημ.)
40,00

Μεταξύ της Ορθόδοξης και της Καθολικής Εκκλησίας
υπάρχει δογματική διαφορά σχετικά με την Κοίμηση
της Θεοτόκου. Η Καθολική Εκκλησία πιστεύει στο
δόγμα της ενσώματης ανάληψης της Θεοτόκου
(Assumptio Beatae Mariae Virginis), που
οριστικοποιήθηκε με την αποστολική εγκύκλιο του
Πάπα Πίου IB' «Munificentissimus Deus» (1
Νοεμβρίου 1950). Αντίθετα, η Ορθόδοξη Εκκλησία
κάνει λόγο πρώτα για Κοίμηση της Θεοτόκου, δηλαδή
πραγματικό θάνατο (χωρισμό ψυχής και σώματος)
και στη συνέχεια για μετάσταση της Θεοτόκου,
δηλαδή ανάσταση (ένωση ψυχής και σώματος) και
ανάληψή της κοντά στον Υιόν της.

Ευχαριστούμε ακόμη
Τον Δήμαρχο Σαλαμίνας κ. Γ. Παναγόπουλο.
Τον Αντιδήμαρχο Αμπελακίων κ. Κ. Λεννή
Τον Αντιδήμαρχο έργων κ. Νίκο Κόγια.
Την πρόεδρο της Κοινότητος των Αμπελακίων,
Σταυρούλα Μαγιάτη.
Οι οποίοι κατόπιν εισηγήσεως φίλων και
εθελοντών του Ιερού μας Ναού, κάλυψαν με
μπετόν τον χώρο στάθμευσης των
αυτοκινήτων κάτωθεν των αποθηκών και
μαγειρείων. Τους ευγνωμονούμε και
αναμένουμε την υπόλοιπη ολοκλήρωση του
έργου.

Στην Ελλάδα, η Κοίμηση της Θεοτόκου εορτάζεται με
ιδιαίτερη λαμπρότητα, ονομάζεται δε και «Πάσχα του
Καλοκαιριού». Σε πολλά νησιά του Αιγαίου (Τήνος,
Πάρος, Πάτμος) στολίζουν και περιφέρουν επιτάφιο
προς τιμήν της Παναγίας. Σε πόλεις και χωριά ανά
την επικράτεια, σε εκκλησίες αφιερωμένες στην
Κοίμηση της Θεοτόκου διοργανώνονται παραδοσιακά
πανηγύρια, που καταλήγουν σε γενικευμένο
γλέντι……………………………
Η Κοίμηση της Θεοτόκου δεν είναι ένα πένθιμο
γεγονός για το ελληνικό λαό, επειδή η Παναγία
«μετέστη προς την ζωήν».
Πηγή: https://diefxon.com/

Συνέχεια από την 3η σελ.

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

Πότε καθιερώθηκε η μεγάλη γιορτή της
Παναγίας του Δεκαπενταυγούστου.
Η μητέρα του Ιησού Χριστού, όπως αναφέρεται στην
εκκλησιαστική παράδοση, πληροφορήθηκε τον
επικείμενο θάνατό της από έναν άγγελο τρεις ημέρες
προτού αυτός συμβεί και άρχισε να προετοιμάζεται
κατάλληλα. Επειδή κατά την ημέρα της Κοίμησής της
δεν ήταν όλοι οι Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα, μία
νεφέλη τους άρπαξε και τους έφερε κοντά της.
Μοναδικός απών ο απόστολος Θωμάς.

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

Η Κοίμηση της Θεοτόκου συνέβη στο σπίτι του
Ευαγγελιστή Ιωάννη, όπου και διέμενε, μετά τη
σταύρωση του Χριστού. Αφού της έκλεισαν τα μάτια,
οι Απόστολοι μετέφεραν το νεκροκρέβατό της στον
κήπο της Γεθσημανής, όπου την έθαψαν.Όταν μετά
από τρεις ημέρες ο απόστολος Θωμάς πήγε στον
τάφο της, βρήκε μόνο τα εντάφια. Πάνω στον τάφο
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