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ἉΓΙΑ ΚΕΠΗ ΣΗ ὙΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΣΟΚΟΤ 

Εἶχε μὲν οὖν καὶ ἡ πρϊτη ςκηνὴ δικαιϊματα λατρείασ τό τε 

Ἅγιον κοςμικόν. ( Ἑβρ. κ´ 1) 

τοῦ π. Γ. Δορμπαράκθ 

   α. Ἡ μετάκεςθ τῆσ ἑορτῆσ τῆσ Ἁγίασ Σκζπθσ τῆσ Θεοτόκου 

(κατόπιν ἀποφάςεωσ τῆσ Ἱερᾶσ Συνόδου τῆσ Ἐκκλθςίασ μασ 

ἤδθ ἀπὸ τὸ 1952) ἀπὸ τὴν 1θ Ὀκτωβρίου, ποὺ κανονικὰ 

ἑορτάηεται, ςτὶσ 28 Ὀκτωβρίου λόγῳ τῆσ ἐκνικῆσ μασ ἑορτῆσ 

– ἀπόφαςθ δθλαδὴ ποὺ ἤκελε νὰ τονίςει ὅτι ἡ Ὑπζρμαχοσ 

Στρατθγὸσ τοῦ Ἔκνουσ μασ, ποὺ ἔςκεπε τὸν Στρατό μασ κατὰ 

τὰ ςυμβάντα τοῦ 1940, ἦταν ἡ Παναγία Μθτζρα τοῦ Κυρίου 

μασ – ἀποτελεῖ τὴν αἰτία τῆσ ἐπιλογῆσ τοῦ ἀποςτολικοῦ 

ἀναγνϊςματοσ ἀπὸ τὴν πρὸσ Ἑβραίουσ ἐπιςτολι: πρόκειται 

γιὰ ἀπόςπαςμα ποὺ ἀναφζρεται ςτὴ Σκθνὴ τοῦ Μαρτυρίου 

τῆσ Παλαιᾶσ Διακικθσ, ἀλλὰ παραπζμπει ςτὴν Θεοτόκο μὲ 

βάςθ τὴν τυπολογικὴ ἑρμθνεία τῆσ Ἁγίασ Γραφῆσ, ςφμφωνα 

μὲ τὴν ὁποία τὰ πρόςωπα καὶ τὰ γεγονότα τῆσ Γραφῆσ 

ἀποτελοῦν προεικονίςεισ, δθλαδὴ προφθτεῖεσ χωρὶσ λόγια, 

προςϊπων καὶ γεγονότων τῆσ Καινῆσ Διακικθσ. Ἀπὸ τὴν 

ἄποψθ αὐτὴ ἡ Σκθνὴ τοῦ Μαρτυρίου καὶ μάλιςτα ἡ Κιβωτὸσ 

τῆσ Διακικθσ καὶ τὰ ἐντὸσ αὐτῆσ εὑριςκόμενα: ἡ ςτάμνα μὲ 

τὸ μάννα, τὸ ραβδὶ τοῦ Ἀαρὼν καὶ οἱ πλάκεσ τοῦ 

Δεκαλόγου, ςυνιςτοῦν προφθτεῖεσ γιὰ τὴν Παναγία μασ, 

ποὺ ςθμαίνει ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ ἱερὰ ἀντικείμενα τοῦ Ἰςραὴλ 

εὕριςκαν τὸ νόθμά τουσ ςτὸ πρόςωπο τῆσ Θεοτόκου.                                                                       

    β. 1. Πρὶν δοῦμε ςυγκεκριμζνα τὸ πῶσ ἡ Παναγία 

ἀποτελεῖ τὴν ἐκπλιρωςθ τῶν προεικονίςεων αὐτῶν, ἴςωσ 

πρζπει γιὰ πολλοςτὴ φορὰ νὰ ὑπενκυμίςουμε τὸ 

αὐτονόθτο, ἀλλὰ δυςτυχῶσ διαρκῶσ παρακεωροφμενο καὶ 

μὴ γινόμενο κατανοθτό, ὅτι ἡ Παλαιὰ καὶ ἡ Καινὴ Διακικθ 

ςυνιςτοῦν τὰ ἰςόκυρα καὶ ἰςάξια μζρθ τῆσ μιᾶσ Ἁγίασ 

Γραφῆσ. Εἶναι δθλαδὴ βαςικὴ πεποίκθςθ τῆσ Ἐκκλθςίασ 

μασ, δογματικὴ κζςθ τθσ κὰ ἔλεγε κανείσ, ὅτι ὅταν μιλᾶμε 

γιὰ τὴν Παλαιὰ Διακικθ, δὲν μιλᾶμε γιὰ ἕνα ξζνο πρὸσ τὴν 

Παράδοςι τθσ κείμενο, ἀλλὰ γι᾽ αὐτὸ ποὺ ὁ ἴδιοσ ὁ Κφριοσ 

Ἰθςοῦσ Χριςτὸσ προχπζκετε καὶ ἀνζφερε ὡσ πράγματι Ἁγία 

Γραφι, ςτὴν ὁποία ὑπὸ Πνεφματοσ Ἁγίου φερόμενοι ἅγιοι 

τοῦ Θεοῦ ἄνκρωποι κατζγραψαν ὅςα τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ 

τοὺσ ἐνζπνευςε πρὸσ προετοιμαςία τοῦ ἐρχομοῦ Αὐτοῦ. 

 Ὄχι λίγεσ φορὲσ ὁ Χριςτὸσ τόνιςε πὼσ ὅ,τι ἔγραψαν ὁ 

Μωχςῆσ καὶ οἱ προφῆται περὶ Ἐκείνου τὸ ἔγραψαν, ὅπωσ 

καὶ κάκε καταγραφὴ τῶν κειμζνων τῆσ Καινῆσ Διακικθσ 

περὶ Ἁγίασ Γραφῆσ εἶναι αὐτονόθτο ὅτι ἀναφερόταν ςτὴν 

Παλαιὰ Διακικθ. Συνεπῶσ δὲν μπορεῖ κανεὶσ νὰ διαγράψει 

τὴν Παλαιὰ Διακικθ χωρὶσ νὰ διαγράψει ταυτοχρόνωσ καὶ 

τὴν Καινι, ὅπωσ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ διαγράψει τὴν Καινι, 

χωρὶσ ταυτόχρονθ διαςτρζβλωςθ τοῦ νοιματοσ καὶ τῆσ 

Παλαιᾶσ. Κατὰ τὸν λόγο τοῦ ἱεροῦ Χρυςόςτομου οἱ δφο 

διακῆκεσ εἶναι δφο ἀδελφὲσ καὶ δφο ὑπθρζτριεσ ποὺ 

ὑπθρετοῦν τὸν  Ἕνα Κφριο, γι᾽ αὐτὸ καὶ τὰ παλαιὰ δὲν εἶναι 

παλαιά, ἀφοῦ φανερϊκθκαν ςτὰ καινοφργια, ὅπωσ καὶ τὰ 

καινοφργια δὲν εἶναι καινοφργια, γιατί προαναγγζλκθκαν 

ἤδθ ἀπὸ τὰ παλαιά. Κζντρο λοιπὸν καὶ τῶν δφο Διακθκῶν 

εἶναι τὸ πρόςωπο τοῦ Ἰθςοῦ Χριςτοῦ, γι᾽ αὐτὸ καὶ ἡ Παλαιὰ 

Διακικθ, πζραν αὐτονοιτωσ τῆσ Καινῆσ, κατανοεῖται μόνον 

χριςτολογικῶσ.   

     2. Μὲ τὴν ὑπενκφμιςθ αὐτὴ κατανοοῦμε καλφτερα τὰ 

λόγια τοῦ ἀποςτόλου Παφλου ςτὸ ςυγκεκριμζνο 

ἀπόςπαςμα τῆσ πρὸσ Ἑβραίουσ ἐπιςτολῆσ: ἡ Σκθνὴ τοῦ 

Μαρτυρίου καὶ ἡ Κιβωτὸσ τῆσ Διακικθσ, ὅπωσ καὶ ὅλεσ οἱ 

λατρευτικὲσ πράξεισ ςὲ ςχζςθ μὲ αὐτζσ, βρίςκουν τὸν λόγο 

τουσ ςτὸν ἴδιο τὸν Κφριο καὶ ςὲ ὅ,τι ςχετίηεται πιὰ μὲ Αὐτόν.    

Ο Νζοσ Ιμβριακόσ Παλμόσ  εφχεται  ςτουσ αναγνϊςτεσ 

του,  καλό χειμϊνα και καλι και κεάρεςτθ  Σαρακοςτι 

των Χριςτουγζννων.  

Συνζχεια ςτθ 2
θ
 ςελ. 
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Συνζχεια από τθν1
θ
 ςελ.                                                                      

Εἶχε μὲν οὖν καὶ ἡ πρώτη ςκηνὴ δικαιώματα λατρείασ……. 

Γιὰ παράδειγμα: ἡ Κιβωτὸσ τῆσ Διακικθσ ἀποτελεῖ 

προεικόνιςθ τῆσ Παναγίασ Μθτζρασ Του, ἀφοῦ ὅπωσ ἡ 

πρϊτθ ἔφερε τὶσ πλάκεσ τοῦ Νόμου καὶ τὴ ςτάμνα μὲ τὸ 

μάννα, ἔτςι καὶ ἡ δεφτερθ, ἡ Παναγία, ἔφερε τὸν ἴδιο τὸν 

Νομοδότθ καὶ τὸ πραγματικὸ μάννα ποὺ τρζφει τοὺσ 

ἀνκρϊπουσ, τὸν Χριςτό. Κι ἀκόμθ: ἡ ράβδοσ τοῦ Ἀαρὼν ποὺ 

βλάςτθςε ὑπερφυῶσ ςυνιςτᾶ προεικόνιςθ καὶ προφθτεία 

γιὰ τὴν Παναγία, διότι ἀκριβῶσ καὶ ἡ Παναγία ἄνευ ςπορᾶσ 

ἀνδρικῆσ, ςυνεπῶσ ὡσ ξφλο ἄνικμο βλάςτθςε ὑπερφυῶσ τὸν 

ἐνανκρωπιςαντα Υἱὸ καὶ Λόγο τοῦ Θεοῦ. 

.    Εἶναι ςὲ ὅλουσ γνωςτὸ ἰδίωσ μζςα ἀπὸ τὴν ὑμνολογία τῆσ 

Ἐκκλθςίασ τὸ πόςεσ φορὲσ ἀκοῦμε καὶ ψζλνουμε τὶσ 

προεικονίςεισ αὐτζσ. Κατ᾽ ἐξοχὴν ςτὰ λεγόμενα Θεοτοκία, 

δθλαδὴ ςτὰ τροπάρια-καταλιξεισ τῶν ὠδῶν τῶν κανόνων, 

ποὺ ἔχουν ὡσ περιεχόμενο τὸ πρόςωπο τῆσ Παναγίασ μασ, 

ὅπωσ καὶ ςὲ ὅλουσ τοὺσ ὕμνουσ τῶν Θεομθτορικῶν ἑορτῶν 

καὶ τῶν ἀφιερωμζνων ςὲ ἐκείνθν ἀκολουκιῶν – π.χ. τοῦ 

Ἀκακίςτου Ὕμνου ἢ τῶν Παρακλθτικῶν Κανόνων – οἱ 

παραπάνω προεικονίςεισ μαηὶ καὶ μὲ πλῆκοσ ἄλλων 

πράγματι ἀποτελοῦν τὸ εὐλογθμζνο περιεχόμενό τουσ. 

Χαῖρε κιβωτὲ χρυςωκεῖςα τῷ Πνεφματι (χαῖρε ςὺ Παναγία, 

ποὺ χρυςϊκθκεσ ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ), ἀκοῦμε αἴφνθσ 

ςτὸν Ἀκάκιςτο  Ὕμνο – χαιρετιςμὸσ ποὺ κατανοεῖται ἀπὸ τὴ 

φράςθ τοῦ ςθμερινοῦ ἀποςτόλου, ποὺ λζει ὅτι ἡ Κιβωτὸσ 

τῆσ Διακικθσ ἦταν χρυςωμζνθ ἀπὸ ὅλεσ τὶσ πλευρζσ τθσ: καὶ 

τὴν κιβωτὸν τῆσ διακικθσ περικεκαλυμμζνθν πάντοκεν 

χρυςίῳ. Χαῖρε λυχνία καὶ ςτάμνε Μάννα φζρουςα, τὸ 

γλυκαῖνον τὰ τῶν εὐςεβῶν αἰςκθτιρια (Χαῖρε ςὺ Παναγία 

ποὺ εἶςαι ἡ ἀλθκινὴ λυχνία *ςὲ ςχζςθ μὲ τὴν παλαιὰ τῶν 

Ἁγίων τθσ Σκθνῆσ τοῦ Μαρτυρίου+ καὶ ἡ ςτάμνα ποὺ φζρεισ 

τὸ ἀλθκινὸ Μάννα, τὸν Χριςτό, ποὺ γλυκαίνει τὶσ αἰςκιςεισ 

τῶν εὐςεβῶν καὶ πιςτῶν ἀνκρϊπων), ἀκοῦμε ἀπὸ τὸν 

κανόνα τοῦ ἀκακίςτου ὕμνου (ὠδὴ δ´). Κι ἑκατοντάδεσ 

φορὲσ κεοτοκίον ςὰν τὸ παρακάτω ποὺ ςυναντᾶμε ςτοὺσ 

ὄρκρουσ ὅλων τῶν ἑορτῶν: Σὲ κιβωτὸν καὶ τράπεηαν καὶ 

λυχνίαν καὶ ςτάμνον, καὶ ὄροσ καὶ παλάτιον, κρόνον κλίνθν 

καὶ πφλθν τοῦ Βαςιλζωσ τῆσ δόξθσ, τὴν Ἁγίαν Παρκζνον καὶ 

Θεοτόκον ἅπαντεσ ἀνυμνοῦμεν ἐκ πόκου ( Ὅλοι μὲ πόκο 

ὑμνολογοῦμε Ἐςζνα τὴν ἁγία Παρκζνο καὶ Θεοτόκο, ποὺ 

εἶςαι κιβωτὸσ καὶ τράπεηα καὶ λυχνία καὶ ςτάμνα καὶ ὄροσ 

καὶ παλάτι, κρόνοσ καὶ κλίνθ καὶ πφλθ τοῦ Βαςιλζα τῆσ 

δόξθσ Χριςτοῦ). 

       3. Καὶ βεβαίωσ ἡ χριςτολογικὴ κατανόθςθ τῆσ Παλαιᾶσ 

Διακικθσ διαπιςτϊνουμε ὅτι κατὰ τὴν Ἐκκλθςία μασ 

περιλαμβάνει πάντοτε μαηὶ μὲ τὸν Χριςτὸ καὶ τὴν ἴδια τὴν 

Παναγία Μθτζρα Του. Κάκε δθλαδὴ ἐκπλιρωςθ 

προφθτείασ τῆσ Παλαιᾶσ ςυναντᾶ εἴτε ἀπ᾽ εὐκείασ τὸν ἴδιο 

τὸν Κφριο Ἰθςοῦ (καὶ κατ᾽ ἐπζκταςθ καὶ τὸ ηωντανὸ ςῶμα 

Του, τὴν Ἐκκλθςία) εἴτε Αὐτὸν μζςῳ τῆσ Μθτζρασ Του. Κι 

αὐτὸ ςθμαίνει ὅτι Χριςτὸσ καὶ Παναγία εἶναι πάντοτε 

ςυνδεδεμζνοι ἀδιάςπαςτα κατὰ τὴν πίςτθ μασ 

ςὲ βακμὸ ποὺ τυχὸν παρακεϊρθςθ τῆσ Παναγίασ 

ςυνιςτᾶ παρακεϊρθςθ καὶ διαςτροφὴ τοῦ προςϊπου 

καὶ τοῦ ἴδιου τοῦ Χριςτοῦ. Ἡ Ἐκκλθςία μασ μάλιςτα εἶδε ἐν 

Πνεφματι ὅτι ἡ κεοτοκία τῆσ Παναγίασ – νὰ γεννιςει ὡσ 

ἄνκρωπο τὸν Υἱὸ καὶ Λόγο τοῦ Θεοῦ – ἀποτελεῖ ὅρο 

δογματικό, ςυνεπῶσ ἡ μὴ ἀποδοχὴ τῆσ κεοτοκίασ αὐτῆσ 

ἐκτρζπει τὸν μὴ δεχόμενο αὐτὴν ςτὴν πλάνθ τῆσ αἱρζςεωσ 

(π.χ. νεςτοριανιςμὸσ ἢ προτεςταντιςμόσ). 

        4. Κατὰ ςυνζπεια ὁ ὀρκόδοξοσ πιςτὸσ ὄχι μόνον δὲν 

ἐκπλιςςεται ἀπὸ τὶσ δοξολογικὲσ ἀναφορὲσ τῆσ Ἐκκλθςίασ 

πρὸσ τὸ πάντιμο πρόςωπο τῆσ Ὑπεραγίασ Θεοτόκου, ἀλλὰ 

χαίρεται καὶ εὐφραίνεται, γιατί γνωρίηει ὅτι οἱ δοξολογίεσ 

αὐτὲσ ςτοχεφουν ςτὴν πραγματικότθτα ςτὸ λατρευτὸ 

πρόςωπο τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ του. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι 

πλῆκοσ ἁγίων μασ, ὅπωσ ὁ ἅγιοσ Νεκτάριοσ γιὰ παράδειγμα, 

ςυγκινεῖτο καὶ κατενφςςετο καὶ μόνο μὲ τὸ ἄκουςμα τοῦ 

ὀνόματόσ Τθσ, ὅπωσ κι ὅτι οἱ περιςςότεροι πιςτοὶ 

ςταυροκοπιοῦνται καὶ ςθκϊνονται ὄρκιοι μὲ τὴν ἀναφορὰ 

ςὲ Αὐτιν.  Ἁγιόπρωτε ςεμνι, ἐγκϊμιον οὖςα τῶν οὐρανίων 

Ταγμάτων, Ἀποςτόλων ὑμνωδία, Προφθτῶν περιοχι, 

ψάλλει ἀδιάκοπα ἡ Ἐκκλθςία μασ.  Ὅπωσ βεβαίωσ καὶ 

ἀντιςτρόφωσ καὶ μόνο τὸ ὄνομά Τθσ κατακαίει τοὺσ 

δαίμονεσ καὶ κάκε ταλαίπωρο ὄργανό του. 

      Ἡ δφναμι Τθσ λοιπὸν εἶναι τεράςτια γιὰ χάρθ τοῦ 

κόςμου, διότι ςτὴν πραγματικότθτα διοχετεφεται μζςῳ 

Αὐτῆσ τῆσ εὐλογθμζνθσ ἡ παντοδυναμία τοῦ ἴδιου τοῦ 

Κυρίου. Πολὺ ἰςχφει δζθςισ Μθτρὸσ πρὸσ εὐμζνειαν 

Δεςπότου. Κι εἶναι ἀκριβῶσ ἡ δφναμθ αὐτὴ τοῦ Θεοῦ διὰ 

τῆσ Θεοτόκου ποὺ βίωςε καὶ ἡ πατρίδα μασ κατὰ τὸν ἀγϊνα 

τοῦ 40, ὅπωσ ςυνζβθ καὶ μὲ τὸν προςευχόμενο λαὸ ςτὸν 

Ναὸ τῶν Βλαχερνῶν (4οσ μ.Χ. αἰ.) ποὺ κακιζρωςε καὶ τὴν 

ἑορτὴ τῆσ Ἁγίασ Σκζπθσ. Οἱ πυρωμζνεσ προςευχὲσ τῶν 

ἀγωνιςτῶν ςτρατιωτῶν μασ πρὸσ τὴν Ὑπζρμαχο Στρατθγό, 

ςυνεπικουροφμενεσ καὶ ἀπὸ τὶσ ἀντίςτοιχεσ τῶν πιςτῶν τῶν 

μετόπιςκεν, ἔφκαναν καὶ τρυποῦςαν τὰ ὦτα τῆσ Μεγάλθσ 

Μάνασ. Κι ἐκείνθ ἀνταποκρινόταν: δεόταν ςτὸν Κφριο τοῦ 

Παντόσ, ὁ Ὁποῖοσ δὲν περίμενε καὶ πολὺ γιὰ νὰ ςυνδράμει 

τοὺσ ἀμυνομζνουσ.  Ὄχι ὅτι δὲν κὰ ἀνταποκρινόταν ἔτςι κι 

ἀλλιῶσ: ἡ ἀγάπθ εἶναι ἡ οὐςία Του. Ἀλλὰ 

πολλαπλαςιαηόταν ἡ πίεςθ τῶν παιδιῶν Του πρὸσ Αὐτόν, 

βρίςκοντασ πρόκυμο ςυμπαραςτάτθ τὴν ἴδια τὴν Παναγία 

Μθτζρα Του. 

       Τὴν ἐποχὴ ἐκείνθ (τοῦ 40) – ςθμειϊνει ὁ μακαριςτὸσ 

Γζρων Θεόκλθτοσ Διονυςιάτθσ, ὁ ὁποῖοσ ὑπθρετοῦςε ὡσ 

ἔφεδροσ ςτὰ ἑλλθνοαλβανικὰ ςφνορα – ςτὶσ εἰδιςεισ δὲν 

ἔλειπαν οἱ ὁμολογίεσ τῶν πολεμιςτῶν ὅτι ἔβλεπαν τὴν 

Παναγίαν, τόςον ὡσ ἄτομα ὅςον καὶ ὡσ ὁμάδεσ, νὰ 

ὑπερίπταται τῶν μαχῶν. Αὐτὸ πλζον εἶχε τόςον ἐξοικειϊςει 

τοὺσ ςτρατιῶτεσ, ὥςτε νὰ φωνάηουν ἐν χορῷ:  Ἡ Παναγία, ἡ 

Παναγία. Ὁπότε ἀπὸ ςεβαςμὸν φρόντιηαν νὰ εἶναι πάντοτε 

κακαροί, γιὰ νὰ βλζπουν τὴν Παναγίαν, ὄχι ςὰν μιὰ Ἀκθνᾶ 

μὲ τὸ δόρυ τθσ, ἀλλὰ ςὰν βαςίλιςςα τῶν οὐρανῶν, ποὺ τοὺσ 

προςτάτευε καυματουργικῶσ ἀπὸ τοὺσ κινδφνουσ, ὡσ 

Ὑπζρμαχοσ Στρατθγὸσ τοῦ  Ἔκνουσ.  Ἦταν τόςο βζβαιοι γιὰ 

τὴν προςταςία τῆσ Κυρίασ Θεοτόκου καὶ γιὰ τὴν ὁρατὴν 

Σκζπθν Τθσ, ὥςτε νὰ αἰςκάνωνται χαρὰν καὶ αἴςκθμα 
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ἀςφαλείασ, παρὰ τὶσ φοβερὲσ κακοπάκειζσ των, μζςα ςτὰ 

χιόνια καὶ μζςα ςτὶσ ὀδφνεσ τῶν κρυοπαγθμάτων καὶ ἄλλων 

ςτεριςεων, κάτι ποὺ καὶ ςιμερα ἀκόμθ διθγοῦνται ςτοὺσ 

νεωτζρουσ, ὡσ κάτι ὑπερφυςικόν… (Μερόπησ 

Σπυροποφλου, Στὴν ἐποποιΐα τοῦ 1940-41 μὲ πίςτη). 

      γ. Ηοῦμε κρίςθ μεγάλθ, οἰκονομικὴ καὶ πνευματικι. Ἡ 

διαπίςτωςθ εἶναι δεδομζνθ. Ἡ διζξοδοσ καὶ ἡ λφςθ μᾶσ 

διαφεφγουν. Ἡ ἑορτὴ τῆσ Ἁγίασ Σκζπθσ, τόςο ὡσ γεγονὸσ 

τότε ποὺ ςυνζβθ, ὅςο καὶ μετζπειτα κατὰ τὸ 1940, δίνει τὴν 

ἀπάντθςθ: ἡ Παναγία Μθτζρα μασ εἶναι πάντοτε παροῦςα 

καὶ πρόκυμθ νὰ μᾶσ βοθκιςει. Ἡ δφναμθ τῆσ μεςιτείασ Τθσ 

πρὸσ τὸν Θεὸ εἶναι ἄπειρθ. Τὸ κζμα εἶναι νὰ 

προςανατολιςτοῦμε πρὸσ Αὐτιν, ποὺ ςθμαίνει νὰ 

ςτραφοῦμε πρὸσ τὸν Κφριο Ἰθςοῦ Χριςτὸ καὶ τὴν ἁγία 

Ἐκκλθςία Του. Τὸ ἀποςτολικὸ ἀνάγνωςμα ποὺ ἐπζλεξε 

ςιμερα ἡ Ἐκκλθςία μασ αὐτὸν τὸν ςκοπὸ ἔχει. Μακάρι νὰ τὸ 

καταλάβουμε. 

 ΠΘΓΘ: «ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΝ» 

ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΩΜΑΣΙΚΑ ΩΦΕΛΗ ΣΗ ΝΗΣΕΙΑ 

Η νθςτεία ωφελεί και τθ ςωματικι υγεία και τθν 
πνευματικι μασ ηωι 

 
Η νθςτεία, όπωσ είναι γνωςτό,  αποτελεί πανάρχαιο 
κεςμό. Αποτελεί τθν πρώτθ εντολι του Θεοφ προσ τον 
άνκρωπο. 
Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρξει κάτι που να το όριςε ο Θεόσ 
για τον άνκρωπο και να μθν είναι προσ ωφζλειά του.  Στθ 
ηωι τθσ Ορκοδόξου Εκκλθςίασ κατζχει ιδιαίτερθ κζςθ και 
τιμι. Ο ςκοπόσ που εξυπθρετεί θ νθςτεία είναι υψθλόσ και 
ςπουδαίοσ. 
Η νθςτεία ωφελεί τθν ςωματικι υγεία 
Το ςϊμα μασ είναι  κατοικθτιριο  τθσ ακανάτου ψυχισ μασ 
αλλά και ηωντανόσ ναόσ του Αγίου Πνεφματοσ. Επομζνωσ 
είναι ιερό και ζχει μεγάλθ αξία. Για τον λόγο αυτό ο 
χριςτιανιςμόσ το τιμά, το αναγνωρίηει και μετά τθν ειρινθ 
τθσ ψυχισ φροντίηει και για τθν υγεία του ςϊματοσ. 
Πάντοτε αλλά ιδιαιτζρωσ ςτθν καταναλωτικι εποχι μασ με 
τθν άκρατθ ευμάρεια θ Εκκλθςία μασ με τθ ςυνετι νθςτεία 
που μασ επιβάλλει εκτόσ των άλλων ευεργετεί τθ ςωματικι 
μασ υγεία και τθν προφυλάςςει από ςοβαροφσ κινδφνουσ. 
Κίνδυνο για τθν καταςτροφι  του ςϊματοσ ιδίωσ για τθν 
εποχι μασ αποτελεί θ πολυφαγία, θ πολυποςία και ςυχνά θ 
καλοφαγία. Θ γαςτριμαργία δθμιουργεί ποικίλα και ςοβαρά 
προβλιματα ςτθν υγεία μασ (καρδιοπάκειεσ,  χολθςτερίνθ, 
ςάκχαρο, πίεςθ, χολι, αρκριτικά, ςτομαχικζσ διαταραχζσ 
κλπ.) Δθλαδι θ γαςτριμαργία αδυνατίηει τον οργανιςμό 
μασ, μειϊνει τισ δυνάμεισ και τθν απόδοςι μασ, υπονομεφει 
τθ ηωι μασ. 
Ο χριςτιανιςμόσ αντιτίκεται ςε κάκε εμπακι απαίτθςθ του 
ςϊματοσ, με τθν εγκράτεια και τθ νθςτεία. Λζγει ο Μζγασ 
Βαςίλειοσ: «Πρζπει να νθςτεφουμε και να τρϊμε όπωσ 
απαιτείται από τθ κεοςζβεια, ϊςτε όταν μεν χρειάηεται να 
εκτελεςτεί θ εντολι του Θεοφ δια τθσ νθςτείασ, να 
νθςτεφουμε. Όταν πάλι θ εντολι του Θεοφ ηθτά τροφι 

τονωτικι για το ςϊμα, να φάμε όχι ωσ γαςτρίμαργοι αλλά 
ωσ εργάτεσ του Θεοφ. Γιατί πρζπει να τθροφμε το λόγο του 
αποςτόλου «εἴτε οὖν ἐςκίετε εἴτε πίνετε εἴτε τι ποιεῖτε, 
πάντα εἰσ δόξαν Θεοῦ ποιεῖτε.» – ΑϋΚορ. Ιϋ 31». Ωφελεί και 
τθν πνευματικι μασ ηωι 
Θ νθςτεία είναι μια προςπάκεια ιςορροπιςεωσ μεταξφ 
ςϊματοσ και ψυχισ. Με τθ νθςτεία, που είναι ιςχυρι βία 
πάνω ςτον εαυτό μασ, δαμάηουμε τισ ορζξεισ και τα πάκθ 
του ςϊματοσ που ςυχνά οργιάηουν, για να ικανοποιιςουμε 
τισ ανάγκεσ τισ ψυχισ και να πετφχουμε τθ κεραπεία τθσ. 
Λζγει ο Μζγασ Βαςίλειοσ «αν ςε μια ηυγαριά 
παραφορτϊςεισ τθ μια πλευρά, κα κάνεισ ελαφρότερθ τθν 
άλλθ». Ζτςι ςυμβαίνει με το ςϊμα και τθν ψυχι. Όταν το 
ςϊμα βαρφνεται με τθν πολυςαρκία, κατ’ ανάγκθ ο νουσ 
γίνεται αδρανισ και δεν ζχει τθ δφναμθ να επιτελεί το δικό 
του ζργο. Και ςυνεχίηει ο άγιοσ «ϊςτε αν κζλεισ να κάνεισ 
ιςχυρό τον νου, δάμαςε τθ ςάρκα με τθ νθςτεία». 
 

Συνζχεια ςτθ 4
θ
 ςελ. 

-------------------------------------------------------------------------------

ΣΑ ΝΕΑ ΜΑ 

Ο Ιερόσ Ναόσ μασ με τισ ευλογίεσ του Παναγιωτάτου και με 
τθν άοκνο προςπάκεια του εφθμερίου μασ π. Σπυρίδωνοσ 
Κατςιμπρι και των εκκακαριςτϊν ςυνεχίηει να 
λειτουργείται κανονικά τόςο κατά τισ Κυριακζσ όςο και τισ 
μεγάλεσ εορτζσ προσ δόξα του Τριαδικοφ Θεοφ και τθσ 
Παναγίασ μασ.                                                                                    
Τθν περίοδο που μασ πζραςε εορτάςαμε τον 
Δεκαπενταφγουςτο τθν κοίμθςθ τθσ Θεοτόκου όπου κατά 
τον μεγάλο πανθγυρικό εςπερινό παραβρζκθκε, 
χοροςτάτθςε και κιρυξε τον Θ. Λόγο ο ςεβ. Μθτροπολίτθσ 
Αδριανουπόλεοσ κ. Αμφιλόχιοσ μεταφζροντασ  τισ ευχζσ  και 
ευλογίεσ του Παναγιωτάτου Πατριάρχου μασ κ.κ. 
Βαρκολομαίου. Εορτάςτθκε επίςθσ ςτισ 8 Σεπτεμβρίου το 
γενζςιο τθσ Θεοτόκου και ςτισ 9 Σεπτεμβρίου θ ςφναξθ των 
αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννθσ.   τισ 9 Δεκεμβρίου 
ζχουν προγραμματιςτι να γίνουν και τα εγκαίνια του 
παρεκκλθςίου τθσ Αγίασ Άννθσ. Όςοι ζχουμε τθν 
δυνατότθτα, καλοφμαςτε να παραβρεκοφμε, για να 
παρακολουκιςουμε το τελετουργικό των  εγκαινίων και 
να πάρουμε τθν ευλογία τθσ προμιτοροσ Άννθσ .            

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
Γεννήζεις 

Σηις 30 Σεπηεμβρίοσ 2019 ο Θεόδωρος 
Σσναρέλης ( από  Στοηλούδη ηες  Ίκβροσ) θαη ε Ειέλε 

Κειαϊδήηε απέθηεζαλ θορηηζάθη. Εστόκαζηε λα ηοσς 
δήζεη.  

Σηις 19 Σεπηεμβρίοσ 2019 ο Σηέλιος Κοσηζούκος 
( από ηο Στοηλούδη ηες Ίκβροσ) θαη ε Αγγέια Μπέιπα 

απέθηεζαλ αγοράθη. Εστόκαζηε λα ηοσς δήζεη.  
ΘΑΝΑΣΟΙ 

Σηης  27 Σεπηεμβρίοσ 2019 απεβίωζε ζηελ  Ίκβρο ο 

Βαζίλειος Μαλιαρής (από ηο Στοηλούδη ηες Ίκβροσ) 

ζε ηλικία 89 εηών. 
Σηης  4 Οκηωβρίοσ 2019 απεβίωζε ζηελ Αζήλα          

ο Γ. Μμπακής από ηο Στοηλούδη ηες Ίκβροσ ζε ηλικία 
79 εηών. 

Εστόκαζηε λα έτοσλ θαιό Παράδεηζο. 

Θερκά ζσιισπεηήρηα ζηοσς οηθείοσς ηωλ. 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQfE6dVy6kNOmilWpGpi-a3rh497A:1573918749078&q=%CE%A0%CE%9D%CE%95%CE%A5%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91+%CE%9A%CE%91%CE%99+%CE%A3%CE%A9%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91+%CE%A9%CE%A6%CE%95%CE%9B%CE%97%CE%93+%CE%A4%CE%97%CE%A3+%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3&nfpr=1&sa=X&ved=2ahUKEwirtMafiO_lAhVRQ8AKHRvCBFsQvgUoAXoECAsQKw
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                                               Ευχαριςτοφμε 
εκ βακζων τουσ παρακάτω δωρθτζσ. 

Ανϊνυμθ                                                                                20,00€ 
Ανϊνυμοσ      ( Β.Κ. )                                                            95,00€ 
Δελβερίδου Αικατερίνθ   (Εφθμ.)                                      30,00€ 
Μπ. Δθμ. ( Ι.Ναόσ)                                                             100,00€ 
Χατηθπαραςκευά  Μ. (εισ μνιμθ ςυη, Κων/νου)         100,00€ 
Τηιτηιρισ  Χρυςόςτομόσ Ι.Ναόσ)                                        50,00€ 
Αλζξανδροσ & Κων/να Στυλιανίδου                                                                        
( εισ μνιμθ Μαρίασ Πόφπουλα )                                  1.000,00€ 
Παςτραπά  Βενετία                                                            100,00€ 
Παναγιϊτθσ Σιδζρθσ                                                          100,00€ 
Β.Π.                                                                                         50,00€ 
Α.Π.                                                                                       120,00€ 
Κουλουτμπάνθσ Γ. (του Ακαναςίου εφθμ.)                    20,00€  
Ανϊνυμθ                                                                                20,00€  
Ανϊνυμθ                                                                                20,00€   
Ανϊνυμθ                                                                                40,00€  
Ευχαριςτοφμε ακόμθ ςε όςουσ βοικθςαν για τθν διάκεςθ 
των θμερολογίων μασ : Κατερίνα Γιαπτςζ (Ν. Αφρικι) , 
Κατερίνα Μπουτάλα,  Ειρινθ Γραφιαδζλλθ, Παραςκευι 
Τςιγκρίτθ , ‘Άννα Κουλουτμπάνθ, Αντϊνιο Μπακανιόηο 
κ,λ,π. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  Συνζχεια από τθν 3θ 4 ςελ. 

ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΩΜΑΣΙΚΑ ΩΦΕΛΗ ΣΗ ΝΗΣΕΙΑ 
Επιπλζον  θ νθςτεία μασ βοθκάει να κόψουμε το κζλθμά 
μασ, να αςκθκοφμε ςτθν υπακοι που είναι εφαρμοςμζνθ 
ταπείνωςθ, να επιτφχουμε τθν κάκαρςθ τθσ ψυχισ μασ από 
εμπακείσ καταςτάςεισ και λογιςμοφσ, να καλλιεργιςουμε 
κάποιεσ αρετζσ όπωσθ ελεθμοςφνθ, θ υπομονι, θ 
ταπείνωςθ. 
Με τθ νθςτεία ο χριςτιανόσ αποκτά διαφγεια πνεφματοσ, 
ανάταςθ ψυχισ, ιςχυρότερθ κζλθςθ, προκυμία προςευχισ, 
περιςςότερθπροςοχι, εντατικότερο και 
αποτελεςματικότερο αγϊνα. 
Δεν αρκεί όμωσ μόνο θ νθςτεία των τροφϊν.Λζει ο άγιοσ 
Ιωάννθσ ο Χρυςόςτομοσ «ασ μη νηςτεφει, λοιπόν, μόνο το 
ςτόμα,  αλλά και το μάτι και η ακοή και τα πόδια και τα 
χζρια και όλα τα μζλη του ςϊματόσμασ. Να νηςτεφουν τα 
χζρια παραμζνοντασ καθαρά από την αρπαγή και την 
πλεονεξία. Να νηςτεφουν τα πόδια ξεκόβοντασ από τουσ 
δρόμουσ που οδηγοφν ςε αμαρτωλά θεάματα. Να 
νηςτεφουν τα μάτια… Ασ νηςτεφει και η ακοή. Και η νηςτεία 
τησ ακοήσ είναι να μη δζχεται κακολογίεσ και διαβολζσ… Ασ 
νηςτεφει και το ςτόμα από αιςχρά λόγια και λοιδορίεσ. Διότι 
τι όφελοσ ζχουμε, όταν απζχουμε από πουλερικά και ψάρια, 
δαγκϊνουμε όμωσ και κατατρϊμε τουσ αδελφοφσ μασ;». 
Θ νθςτεία ιδιαιτζρωσ τθσ Τετάρτθσ και τθσ Παραςκευισ 
όπωσ και τθσ Μεγάλθσ Τεςςαρακοςτισ ζχει μια άλλθ 
βακφτερθ και πνευματικότερθ ζννοια. Είναι μια κυςία, μια 
αιςκθτι ςυμμετοχι ςτο Πάκοσ και τθ ςταυρικι κυςία του 
Κυρίου. «Ο Χριςτόσ υπζφερε για μζνα. Γιατί κι εγϊ να μθν 

υποφζρω λίγο;» λζγει ο χριςτιανόσ. Αυτι θ προκυμία να 
υποςτοφμε μια κυςία για τον Χριςτό είναι δείγμα αλθκινισ 
αγάπθσ και αφοςιϊςεωσ. 
Η νθςτεία δεν είναι ςωματοκτόνοσ  αλλά πακοκτόνοσ. Οι 
υπερβολζσ οφτε προσ τα δεξιά οφτε προσ τα αριςτερά 
ωφελοφν. Ωφελεί το μζτρο. Γι αυτό ςτο κζμα τθσ νθςτείασ 
ηθτάμε τθ ςυμβουλι του Πνευματικοφ μασ. 
πθγι: agonistes.gr 

 
Κυκλοφόρθςε το νζο μασ θμερολόγιο για το 2020 και είναι 

αφιερωμζνο ςτουσ νεότερουσ αγίουσ τθσ εκκλθςίασ μασ . Σε 

κάκε φφλλο εικονίηεται θ μορφι ενόσ αγίου με ςφντομο 

βιογραφικό ςτο πίςω μζροσ . Συμπεριλαμβάνει δε τουσ 

παρακάτω αγίουσ μασ. 

Αγ. Νεκτάριο, Αγ. Άνκιμο τθσ Χίου, Αγ. Νικόλαο 

Πλανά, Αγ. άββα τθσ Καλφμνου, Οςία Ματρώνα 

τθν αόμματθ, Αγ. Λουκά τον ιατρό, Αγ. Παΐςιο , 

Αγ. οφία τθσ Κλειςοφρασ, Αγ. Αμφιλόχιο 

Μακρι, Αγ. Μεκοδία τθσ Κιμώλου, Αγ, Ιάκωβο 

τθσ Ευβοίασ, & τον  Αγ. Πορφφριο  

Καυςοκαλυβίτθ. 

Ανακοίνωζη 

Ελεκερώλοσκε ηοσς θίιοσς θαη αλαγλώζηες, 

ηοσ Ν. Ι. Παικού όηη, ηο ελεκερωηηθό κας 

έλησπο, (γηα ιόγοσς περηζηοιής δαπαλώλ) ζα 

θσθιοθορεί αλά ηρίκελο. 

 

Διμηνιαία Ενημερωηική Έκδοζη 

Ι.Ν. Παναγίας Ιμβριώηιζζας 

Οδός Ρόδοσ, Νηορονηό αλαμίνας, Σ.Κ. 18902 

E-mail : info@panagia-imvriotissa.gr 

URL: www.panagia-imvriotissa.gr 

Υπεύθ. Έκδοζης: Χρήζηος Ροδιάς    6972839949 

Kαη’οίκον αποζηολή : Προαιρεηική ειζθορά 

Αρ. Λογαριαζμ. ΕΤΕ : 18529605596 

IBAN : GR 4901101850000018529605596 

Κωδικός SWIFT Τραπέζης : ETHNGRAA 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQfE6dVy6kNOmilWpGpi-a3rh497A:1573918749078&q=%CE%A0%CE%9D%CE%95%CE%A5%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91+%CE%9A%CE%91%CE%99+%CE%A3%CE%A9%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91+%CE%A9%CE%A6%CE%95%CE%9B%CE%97%CE%93+%CE%A4%CE%97%CE%A3+%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3&nfpr=1&sa=X&ved=2ahUKEwirtMafiO_lAhVRQ8AKHRvCBFsQvgUoAXoECAsQKw
https://agonistes.gr/2019/03/01/%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%B9-%CF%89%CF%86%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%AF-%CE%B7-%CE%BD%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1/

