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‘Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην 

αινείτε ουρανοί Θεού την δόξαν’ 

ΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ ΜΑΣ, ΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΙΣ 
ΚΑΡΔΙΕΣ ΜΑΣ 

 
Συνέσιος μοναχός, Ἱ. Ἡσυχ. Ὁσίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου 

- Νά φύγετε μεθυσμένοι ἀπό τήν Ἴμβρο μας! Νά φύγετε μεθυσμένοι, ὄχι 

ἀπό κρασί ἀλλά ἀπό συγκίνηση, ἀπό μνῆμες, ἀπό νοσταλγία! εἶπε καί ἐτόνισε 

ὁ Ἄγγελος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἴμβρου, ὁ σεμνός Μητροπολίτης τῶν δύο 
μαρτυρικῶν νησιῶν τοῦ βορειοανατολικοῦ Αἰγαίου, ἐκεῖ πού κάποτε στά 

πολύ πρώιμα ἱστορικά χρόνια ἄνθησε ἕνας πολιτισμός σύγχρονος, ἄν ὄχι πιό 
παλιός, τοῦ μυκηναϊκοῦ καί τοῦ μινωικοῦ. 

Ἔτσι μᾶς καλωσόρισε, ὅταν βρεθήκαμε στό νησί τήν παραμονή τῆς 

Ἀναλήψεως ταπεινοί ἐξ Ἑλλάδος προσκυνητές, ἐρχόμενοι ἀπό τήν Πόλη. 
Εἴχαμε πάει γιά νά εὐχηθοῦμε τόν ἑορτάζοντα Ἴμβριο καί τοῦ ἀποστόλου 

Βαρθολομαίου ἐπώνυμο. Καί συνεχίζοντας τοῦ ἥλιου τό δρόμο ἤρθαμε καί 
στόν τόπο πού γέννησε καί ἀνέθρεψε τόν Πατριάρχη τοῦ Γένους μας. 

Ἤμασταν γεμάτοι ἀπορία γιά τό τί θά δοῦμε ἐκεῖ. Εἴχαμε πολλές φορές 
ἀκούσει τή Γλυκιανή καθηγήτρια, τήν κ. Παρασκευή νά διηγεῖται βουρκω-

μένη τή δόξα καί τήν ταπείνωση, τίς καλές ἡμέρες καί τά πάθη τῆς πατρίδος 

της. Καί πάντα ἦταν βιαστική στίς διηγήσεις της, φοβούμενη μήπως ξεσπάσει 
τήν ὥρα ἐκείνη ὁ ἀσίγαστος κλαυθμός τῆς ψυχῆς της. 

Ἤρθαμε μέσα στή δροσιά καί τό νοτισμένο ἀγέρα. Μιά σιγανή βροχούλα 
μᾶς ράντισε ἐκεῖνο τό ἀπόγευμα καί ἔτσι δέν ξεχώριζαν τά δάκρυα, πού 

ἀναπηδοῦσαν ἄτακτα στίς παρειές μας, καθώς κατευθυνόμασταν στήν 

Παναγιά, τήν πρωτεύουσα. 
Τετάρτη ἀπόγευμα, ᾽Απόδοσις τοῦ Πάσχα. Τελειώνει τό Χριστός ἀνέστη. 

Κι ὅμως δέν τελειώνει... Στό νάρθηκα τῆς ἐκκλησίας κάνουμε τήν Θ´ Ὥρα 
τοῦ Πάσχα. Στό Ἀναστάσεως ἡμέρα προσκυνοῦμε τόν ἀναστάντα Χριστόν. 

Ὁ ἱερέας αἴρει τήν εἰκόνα τῆς ᾽Αναστάσεως καί εἰσερχόμαστε γιά τόν 

Ἑσπερινό τῆς μεγάλης δεσποτικῆς ἐορτῆς. 

Τήν ἑπομένη τό πρωί, θ. Λειτουργία στό Σχοινούδι στό ἐξωκκλήσι τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ. Ἀνάληψη σήμερα καί κλείνει ὁ κύκλος, πού ἄρχισε μέ τόν 

Εὐαγγελισμό. Κλείνει ἐκεῖ, ὅπου ἄρχισε ἡ συγκατάβαση τοῦ Θεοῦ Λόγου. 
Ἐμεῖς ἀνεβαίνουμε στό μικρό λόφο ἔξω ἀπό τό χωριό, βαδίζοντας μέσα στά 

χωράφια καί τά βοσκοτόπα. Οἱ πιό βιαστικοί κόβουν δρόμο μέσα ἀπό τήν 
ἀνηφορική πλαγιά, ἀκροβατώντας στίς πέτρες. Φθάνοντας, μᾶς ὑποδέχεται 

μιά εἰκόνα, πού εἴχαμε χρόνια νά ἀντικρύσουμε, ἡ θυσία τῶν ἀμνῶν καί τῶν 

ἐρίφων καί ἡ προετοιμασία τοῦ γεύματος πού θά ἀκολουθήσει, ὅταν ἀπό 
τήν Τράπεζα τῆς ἀναίμακτης Θυσίας θά περάσουμε στήν τράπεζα τῆς 

ἀγάπης, αὐτῶν πού φροντίζουν τό μικρό ἐξωκκλήσι. Πανηγυρικό 
συλλείτουργο ἐντός τοῦ ναοῦ, πού λαμπρύνεται ἔτι περισσότερο ἀπό τήν 

ἐπισκοπική χοροστασία καί τούς καλλίφωνους ἱεροψάλτες. Ὅλα εἶναι ἁπλά 

καί ὅλα μεγαλοπρεπῆ, ὅλα γιορτάζουν καί χαίρονται. Ὁ Κύριος ἀνελήφθη εἰς 
οὐρανούς καί ἐμεῖς ἀνεβήκαμε στό λόφο ἐκεῖνο γιά νά Τόν προπέμψουμε καί 

νά Τοῦ ποῦμε μαζί μέ τούς Ἰμβρίους ἀδελφούς μας: Μή ἐάσῃς ἡμᾶς 
ὀρφανούς, Κύριε. Μή μᾶς ἀφήσεις στήν πρωτινή μας δυσκολία, μήν ἀφήσεις 

τόν τόπον αὐτόν ἀβοήθητο, μήν ἀφήσεις νά σβήσουν οἱ ἐλπίδες, πού 

ἄρχισαν νά γεννιοῦνται μέσα μας. Παρῆλθε ἡ ἑβδομάδα τῶν παθῶν τοῦ 
τόπου μας καί τώρα ἀχνοφέγγει ἡ ἀνάσταση. Αὐτή εἶναι ἡ προσευχή μας, ὁ 

πόθος μας ὁ μεγάλος στά σωθικά μας... 
Ἡ μυσταγωγία τελειώνει καί μεταλαβόντες τῆς ἀθανάτου Τραπέζης 

δεχόμαστε καί πάλι τά καλωσορίσματα ἀπό τό Μητροπολίτη, πού μᾶς 
συστήνει στό ἐκκλησίασμα τοῦ Σχοινουδίου. Ἔκδηλη ἡ χαρά καί ἀνείπωτη ἡ 

συγκίνηση στά πρόσωπά μας. Νιώσαμε σάν νά εἴμαστε γνωστοί ἀπό παλιά, 

σάν ξενιτεμένοι πού γυρίζουμε στό δικό μας τόπο, στό πανηγύρι τῶν 
παιδικῶν μας ἀναμνήσεων. 

Τώρα σειρά εἶχε τό ὑπαίθριο φίλεμα ἀπό τά παραδοσιακά φαγητά καί τίς 
λιχουδιές, πού μέ τόση φροντίδα εἶχαν ἑτοιμάσει οἱ διακονητές τοῦ 

ἐξωκκλησίου. Ἔγινε ἡ πανηγυρική εὐλόγηση τῶν ἐδεσμάτων καί πρίν 

περιέλθει τό καλάθι μέ τά κομμάτια τοῦ βραστοῦ κρέατος καί τό καζάνι μέ 
τήν κουρκούτα στόν κόσμο, πού περίμενε, σηκώθηκε ὁ Μητροπολίτης καί 

πρόσφερε μέ τά χέρια του πίτες καί γλυκά καί πιό πολύ τήν εἰλικρινῆ καί 
ἄδολη πατρική του ἀγάπη καί στοργή. Καί ἔγινε καί πάλι ὁ ἡγούμενος ὡς ὁ 
διακονῶν. Καί ἦταν ὅλα ἁπλά καί ὅλα πανηγυρικά. Ὅλα τά νοστίμευε τό ἅλας 
τῆς ἀγάπης, τῆς φιλοξενίας, τῆς ἀδελφοσύνης, τῆς νοσταλγίας. Ἑορτάσαμε 

χάριτι Θεοῦ καί πανηγυρίσαμε καί εὐφρανθήκαμε μετά σπανίας 
μεγαλοπρεπείας ἐπί τοῦ ἐρημαίου ἐκείνου λόφου τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί τῆς 
Ἀναλήψεως, τῆς ἀρχῆς καί τοῦ τέλους, τῆς ἐπαγγελίας και τῆς ἐκπλήρωσης, 

τῆς ἐπισυναγωγῆς τῶν ἀνθρώπων καί τῆς οἰκοδομῆς τοῦ κατεσκαμμένου 
θυσιαστηρίου... 

Καί ἔτσι μεθύσαμε, ὅπως ἐξ ἀρχῆς μᾶς εἶχε ζητηθεῖ. Καί φύγαμε 

μεθυσμένοι ὄχι ἀπό τό νιμπριώτικο κρασί τῆς πανήγυρης ἀλλά ἀπό τό 
μυστικό νάμα, πού ἔρρεε μέσα μας καί κάπου κάπου ξεχείλιζε ἀπό τά μάτια 

μας. Ἐν τέλει ὁ φιλοξενῶν καί διακονῶν ἡμᾶς μᾶς ἐζήτησε καί κάτι ἀκόμη: 
 Κάνετε ἕνα τάμα, μᾶς εἶπε. Κάνετε ἕνα τάμα μέσα σας: νά μή ξεχάσετε 

ποτέ τήν Ἴμβρο μας. 

Καί ἐμεῖς μέσα στή μέθη μας ἀπαντοῦμε ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μας. 
- Ναί, τοῦ Θεοῦ συνεργοῦντος, Δέσποτα ἅγιε. Δέν θά ξεχάσουμε ποτέ τή 

δική μας πλέον Ἴμβρο. 
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ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ – ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ 

 
Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου 

Συλλογίσου ἀγαπητέ, πῶς τό Πανάγιον Πνεῦμα ὅταν κατέβη εἰς τό 
ὑπερῷον ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν, ὡσάν ἕνας σφοδρότατος ἄνεμος καί 

βροντή, ἐγέμισεν ὅλον τόν οἶκον, εἰς τόν ὁποῖον ἦσαν καθήμενοι οἱ θεῖοι 
Ἀπόστολοι καί ἐπροσηύχοντο· «καί ἐπλήρωσε τόν οἶκον, οὗ ἦσαν 

καθήμενοι» (Πραξ. β´. 2)· καί τόν ἔκαμεν ὡσάν μίαν κολυμβήθραν, ὡς λέγει 

ὁ Θεσσαλονίκης Γρηγόριος, διά νά βαπτίσῃ τούς Ἀποστόλους μέ τήν θείαν 
χάριν του, περί τοῦ ὁποίου τούτου βαπτίσματος προεῖπεν εἰς αὐτούς ὁ 

Κύριος· «ὑμεῖς δέ βαπτισθήσεσθε ἐν Πνεύματι ἁγίῳ οὐ μετά πολλάς ταύτας 
ἡμέρας (Πράξ. α´ 5). 

Ἐπλήρωσε δέ τόν οἶκον, οὗ ἦσαν καθήμενοι, κολυμβήθραν αὐτόν 

ἀπεργαζομένη πνευματικήν, καί πληροῦσα τήν τοῦ Σωτῆρος ἐπαγγελίαν, ἥν 
καί αὐτήν ἀναλαμβανόμενος πρός αὐτούς ἔλεγεν, ὅτι Ἰωάννης μέν ἐβάπτισεν 

ὕδατι, ὑμεῖς δέ βαπτισθήσεσθε ἐν Πνεύματι ἁγίῳ…ἀλλά καί τήν κλῆσιν ἥν 
αὐτοῖς ἐπέθηκεν, ἐπαληθεύουσαν ἔδειξε· διά γάρ τοῦ ἐξ οὐρανοῦ τούτου 

ἤχου, ὄντως υἱοί βροντῆς γεγόνασιν οἱ Ἀπόστολοι» (Λόγος εἰς τήν Πεντηκ.) 
Τότε δή τότε αὐτό τό Πανάγιον Πνεῦμα ἐνήργησεν εἰς τούς Ἀποστόλους 

τρεῖς μεταβολάς (καί αὐταί αἱ μεταβολαί εἶναι κυρίως ὁ καρπός καί τῶν 

παρόντων πνευματικῶν γυμνασμάτων). 
Ἡ μεταβολή ἦτο τοῦ νοός τῶν Ἀποστόλων, ἡ ὁποία μετέβαλεν εἰς αὐτούς 

ἐκείνας τάς πρώτας ἰδέας ὅπου εἶχον περί τῶν πράγματων τοῦ κόσμου 
τούτου καί τούς ἔκαμε νά γνωρίσουν καθαρά τό ταπεινόν καί μάταιον τῶν 

παρόντων ἀγαθῶν, καί ἐξεναντίας νά γνωρίσουν τό μεγαλεῖον καί αἰώνιον 

τῶν μελλόντων, ὥστε ἐκεῖνοι οἱ ἴδιοι ὅπου ὀλίγον προτήτερα φιλονικοῦσαν 
ἀναμεταξύ τους ποῖος ἀπό αὐτούς νά ἦτο ὁ πρῶτος καί μεγαλύτερος· 

«ἐγένετο δέ καί φιλονικία ἐν αὐτοῖς τό τίς αὐτῶν δοκεῖ εἶναι μείζων» (Λουκ. 
κβ´ 24). Ὕστερα ἀφ᾿ οὗ ἔλαβαν τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, ἐμετροῦσαν διά 

μεγάλην εὐτυχίαν, τό νά εἶναι μικρότεροι ἀπό ὅλους· τό νά καταφρονοῦνται 

ἀπό ὅλους διά τόν Χριστόν καί τό νά λογίζωνται ἀσθενεῖς, μωροί, ἄτιμοι, 
ὄνειδος, σκύβαλα καί σκουπίδια τοῦ κόσμου καί τῶν ἀνθρώπων· «ἡμεῖς 

μωροί διά Χριστόν, ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ἡμεῖς ἄτιμοι, ὡς περικαθάρματα τοῦ 
κόσμου ἐγεννήθημεν, πάντων περίψημα ἕως ἄρτι» (Α´ Κορ. δ´ 10). 

Τώρα ἀδελφέ στοχάσου ἀν ίσως ἔγινε καί εἰς ἐσέ αὐτή ἡ μεταβολή τοῦ 
νοός διά μέσου τούτων τῶν πνευματικῶν γυμνασμάτων ὅπου ἀνάγνωσες 

καί ἕως εἰς ποῖον βαθμόν ἔφθασες, διότι ἀν ίσως καί ἕως τώρα ἐνόμισες ἕνα 

μεγάλον καλόν, τό νά σέ τιμοῦν καί νά σέ ἔχουν οἱ ἄνθρωποι εἰς ὑπόληψιν, 
τό νά ζῇς εἰς τήν καρδίαν πάντων, ἤγουν τό νά σέ ἀγαποῦν ὅλοι, τό νά 

γυρεύης πάντοτε καινούργιαις ἡδοναῖς καί νά ἐξοδεύης εἰς αὐταῖς τόν καιρόν 
ὅπου σοῦ ἐδόθη διά νά κερδίσης τά αἰώνια ἀγαθά καί τό νά ζῇς μέ τέλη καί 

ἀντιρρήσεις κοσμικάς, φανερόν εἶναι ὅτι ὁ νοῦς σου ὡδηγεῖτο ἕως τώρα ἀπό 

τό πνεῦμα τοῦ κόσμου καί ὄχι ἀπό τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καί πρέπει διά τοῦτο 
νά λυπῆσαι καί νά μετανοῇς διότι ἀπέθανεν ὁ Χριστός καί ἀνέστη καί 

ἀνελήφθη εἰς τούς οὐρανούς, ὄχι διά νά σοῦ δώσῃ τό πνεῦμα τοῦ 
κόσμου.’Aλλά διά νά σοῦ δώσῃ τό Πνεῦμα τό ἰδικόν του καί ἐσύ μέ τήν 

κακήν ζωήν ὅπου ἔζησες δέν ἔγινες δεκτικός τοῦ θείου του Πνεύματος· 
«ἡμεῖς δέ οὐ τό πνεῦμα τοῦ κόσμου ἐλάβομεν, ἀλλά τό πνεῦμα τό ἐκ τοῦ 

Θεοῦ» (Α´ Κορ. β´ 12). 

____________________________________________________________ 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΙΜΒΡΟΥ 

Κίνηση Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ.Κυρίλλου 

 

Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάς καί τό Πάσχα τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἴμβρον 

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 26ης Ἀπριλίου, ὁ Πατριάρχης, συνο- 

δευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, τοῦ 

Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Μαξίμου καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Συμεών 
Φραντζελᾶ, Ἀρχικλητῆρος Αὐτοῦ, καί Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου- 

Φωτογράφου, ὡς καί τῆς αὐταδέλφης Αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ζαχαροῦς 
Ἀναστασιάδου, ἀφίχθη εἰς τήν γενέτειραν Αὐτοῦ Ἴμβρον, γενόμενος δεκτός 

εὐλαβῶς ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί 
Τενέδου κ. Κυρίλλου, μετά τοῦ ὑπ’αὐτόν Ἱ. Κλήρου καί ἱκανοῦ ἀριθμοῦ 

πιστῶν. Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος μετέβη εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν 

τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἔνθα καί προσεκύνησεν, ἐνῷ ἐν συνεχείᾳ 
παρετέθη δεῖπνον ὑπό τοῦ Ποιμενάρχου ἐν τῶ Μητροπoλιτικῷ Μεγάρῳ.   

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου, 27ης  ἰδίου, ὁ Πατριάρχης 
ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῶ Ἁγίας Βαρβάρας Εὐλαμπίου, κατά τήν 

τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, καθ’ἥν ἐκκλησιάσθησαν πιστοί ἐκ τοῦ 

χωρίου καί τῆς νήσου, μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς ὁποίας ὡμίλησαν ὁ Ἐντιμολ. 
Ἄρχων Μαΐστωρ κ. Εὐστράτιος Ζεγκίνης, γόνος τοῦ χωρίου, ἀναφερθείς εἰς 

τήν ἱστορίαν αὐτοῦ καί τοῦ ἐν αὐτῷ Ἱ. Ναοῦ, καί ὁ Πατριάρχης, ἀναπτύξας 

τό νόημα τῆς ἑορτῆς. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ. Ἐν 
συνεχείᾳ, ὁ Παναγιώτατος μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ χωρίου, ὅπου 

ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν προσφιλῶν Αὐτῷ 
κεκοιμημένων ἀδελφῶν ἡμῶν, μετά ταῦτα δέ εἰς τό τοῦ χωρίου Σχοινουδίου, 

τρισαγίσας τόν ἀείμνηστον διδάσκαλον Αὐτοῦ Λάζαρον Λαζαρίδην, 
διατελέσαντα Καθηγητήν Αὐτοῦ τῶν Θρησκευτικῶν καί τῶν Ἑλληνικῶν ἐν 

τῇ Κεντρικῇ Σχολῇ Ἴμβρου, καί τινας μετ’ αὐτοῦ ἀναπαυομένους ἐν τῷ 

Κοιμητηρίῳ. 
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, πρῶτον μέν ἐτελέσθησαν ὑπό τοῦ Σεβ. 

Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου τά θυρανοίξια τοῦ ἄρτι 
ἀνακαινισθέντος Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης Κάστρου, εἶτα δέ ἡ Α.Θ.Πανα- 

γιότης ἡγίασε τόν Ἱ. Ναόν καί ἐχοροστάτησε κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς 

ἑορτῆς τῶν Βαΐων, τελέσασα Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν 
ἀειμνήστων Πρεσβυτέρων Πατρικίου καί Δημητρίου, ἱερατευσάντων ἐν τῷ 

εἰρημένῳ Ναῷ, καί ὁμιλήσασα καταλλήλως, ἐνῷ παρετέθη δεξίωσις ἐν  τῷ 
περιβόλῳ τοῦ Ναοῦ. 

Τήν ἐπαύριον, Κυριακήν τῶν Βαΐων, 28ην ἰδίου, ὁ Παναγιώτατος 
ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Μαρίνης Σχοινουδίου, κατά τήν 

τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ἐτέλεσε Τρισάγιον 

ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ἀειμνήστων Πρεσβυτέρων Θεοδώρου, Βαρλαάμ, 
Παύλου, Νεοφύτου καί Κωνσταντίνου, ἱερατευσάντων ἐν τοῖς Ἱ. Ναοῖς τοῦ 

χωρίου, καί ὡμίλησε πρός τό ἐκκλησίασμα. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις. Τό 
ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, μετέβη εἰς τό χωρίον Ἀγρίδια καί ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ  

Ἱ. Ναῶ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου, 

ἀπευθύνας πατρικούς λόγους καί συμβουλάς πρός τούς συμπροσευχηθέντας 
πιστούς. Παρετέθη δεξίωσις ἐν τῇ πλησίον τῆς Ἐκκλησίας τ. Κοινοτικῇ 

Σχολῇ. 
Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Μ. Δευτέρας, 29ης  ἰδίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης 

ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ τῆς Παναγίας, κατά τήν Θ. 
Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων. Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας, ὁ 

Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, ἐπεσκέψατο 

ἐθιμοτυπικῶς τόν Ἔπαρχον τῆς νήσου Ἐντιμ. κ. Kamuran Taşbilek καί τόν 
Ἐντιμ. κ. Serkan Çelik Kanat, Διευθυντήν τῆς Ἀστυνομίας, τό δέ ἑσπέρας 

ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γλυκέος, κατά τήν 
Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου, ὁμιλήσας πρός τό ἐκκλησίασμα περί τοῦ 

Νυμφίου Χριστοῦ, παρατεθείσης ἐν συνεχείᾳ δεξιώσεως ἐν τῷ Κοινοτικῷ 

Γραφείῳ.     
Τήν Μ. Τρίτην, 30ήν ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ 

τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ γενεθλίου Αὐτοῦ Χωρίου Ἅγιοι Θεοδώροι κατά:  
α) τήν Θ. Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων, εἰς τό τέλος τῆς 

ὁποίας ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς  ψυχῆς τοῦ ἄρτι 

ἐκδημήσαντος εἰς Κύριον ἀειμνήστου Μητροπολίτου πρῴην Κισάμου καί 
Σελίνου κυροῦ Εἰρηναίου, ἐν συνεχείᾳ δέ μετέβη καί προσεκύνησεν εἰς τό 

ἔξωθεν τοῦ χωρίου Αὐτοῦ παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Φτεράδου καί 
ἐν συνεχείᾳ εἰς τόν ἐντός τοῦ χωρίου Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. 

β) τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου, ὁμιλήσας πρός τούς ἐκκλησιασθέντας 
πιστούς.  

Τήν Μ. Τετάρτην, 1ην Μαΐου, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ  Ἱ. Ναῷ 

Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῶν 
Προηγιασμένων Δώρων, παρέστη δέ συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. 

Βήματος τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας, κατά τό Ἱ. Μυστήριον 
τοῦ Ἁγίου Εὐχελαίου. 

Τήν πρωΐαν τῆς Μ. Πέμπτης, 2ας Μαΐου, ὁ Παναγιώτατος ἐχο- ροστάτησεν 

ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ γενεθλίου Αὐτοῦ χωρίου, εἶτα δέ 
ἐπεσκέφθη εἰς τούς πρόποδας τοῦ Γλυκέος τόν χῶρον τοῦ ἐπ’ὀνόματι τῶν 

Ταξιαρχῶν πάλαι ποτέ Μετοχίου τῆς Ἱ. Μονῆς Κουτλουμουσίου, ἔνθα 
διέμεινε καί ἐδίδαξεν ὁ Ἱερομόναχος Βαρθολομαῖος Κουτλουμουσιανός καί ὁ 

αὐτάδελφος αὐτοῦ Κύριλλος. Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. 
Μητροπολιτικῷ Ναῷ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν 

τῶν Ἁγίων Παθῶν, ἐν πληθούσῃ ἐκκλησίᾳ, συγχοροστατούντων Αὐτῷ τῶν 

Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου καί Κυδωνιῶν κ. 
Ἀθηναγόρου, ὁμιλήσας ἐν τέλει καταλλήλως καί ποιήσας ἔκκλησιν πρός 

ἀπελευθέρωσιν τῶν ἐν Συρίᾳ ἀπαχθέντων δύο Ἱεραρχῶν. 
Τήν Μ. Παρασκευήν, 3ην Μαΐου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας 

Βαρβάρας Εὐλαμπίου, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἀποκαθηλώσεως, τό δέ 

ἑσπέρας, ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἐν  Ἁγίοις Θεόδωροις, κατά τήν 
Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου.   

Τήν πρωΐαν τοῦ Μ. Σαββάτου, 4ης Μαΐου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ 
Ἁγίας Μαρίνης Σχοινουδίου, κατά τόν Ἑσπερινόν μετά τῆς Θείας Λειτουργίας 

τοῦ Μ. Βασιλείου. Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ὁ Παναγιώτατος ἐδέχθη μετά 

πατρικῆς ἀγάπης καί στοργῆς τήν νεολαίαν τῆς νήσου ἐν τῷ ἀνακαινισθέντι 
Κοινοτικῷ Σχολείῳ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων καί ἐν συνεχείᾳ μετέβη  μετ’ αὐτῶν 

εἰς τό οἰκολογικόν πᾶρκον τοῦ χωρίου, διανείμας αὐτοῖς ἀναμνηστικά δῶρα 
καί νουθετήσας αὐτούς πατρικῶς ἐντός λίαν εὐφροσύνου ἑορταστικῆς 

ἀτμοσφαίρας καθ’ ἥν ἦτο ἔκδηλος καί διάχυτος ἡ ἀγάπη πάντων πρός τήν 
κοινήν γενέτειραν Ἴμβρον.      

  Τήν νύκτα τοῦ Μ. Σαββάτου, προέστη τῆς ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ 

τοῦ Γενεθλίου Αὐτοῦ χωρίου τελεσθείσης τελετῆς τῆς Ἀναστάσεως, τῇ 
συμμετοχῇ πλήθους πιστῶν, ἀπευθύνας ἑόρτιον Μήνυμα πρός αὐτούς, καί 

ἐν συνεχείᾳ προέστη τῆς τελεσθείσης πασχαλίου πανηγυρικῆς Θ. 
Λειτουργίας, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἴμβρου καί 

Τενέδου κ. Κυρίλλου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου. 

Τήν 11ην πρωϊνήν τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, 5ης ἰδίου, ἐτελέσθη ἐν τῷ Ἱ. 
Μητροπολιτικῷ Ναῷ τῆς Παναγίας ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς 

Ἀναστάσεως, προεξάρχοντος τοῦ Πατριάρχου καί συγχοροστατούντων 
Αὐτῷ τῶν ὡς ἄνω Σεβ. Μητροπολιτῶν. Μετά τήν Εἴσοδον, τό Ἱερόν 
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Εὐαγγέλιον ἀνεγνώσθη Ἑλληνιστί ὑπό τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ 
Πατριάρχου, Τουρκιστί ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. 

Κυρίλλου, Σερβιστί ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Μαξίμου,  

Ἀγγλιστί ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, Γερμανιστί 
ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πάστορος κ. Μartin George, Ἰταλιστί ὑπό τῆς 

Α.Θ.Παναγιότητος, καί πάλιν Ἑλληνιστί, ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Ἄμβωνος, ὑπό τοῦ 
Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου  κ. Μαξίμου. Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Παναγιώτατος 

ἀπηύθυνε πατρικούς πασχαλίους λόγους πρός τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα 
καί ἐν τέλει διένειμε πρός ἅπαντας τά εἰθισμένα πασχαλινά ὠά. 

Ἐπηκολούθησε πλούσιον πασχάλιον γεῦμα, παρατεθέν προφρόνως ὑπό τοῦ 

οἰκείου Ποιμενάρχου ἐν τῷ κήπῳ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Μεγάρου. Εἶτα ὁ 
Παναγιώτατος ἐδέχθη ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Μεγάρῳ τόν Ἐντιμ. Βοηθόν 

Νομάρχου Çannakale κ. Hüseyin Kulözü καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἔπαρχον, μετά 
συνεργατῶν αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι καί ηὐχήθησαν Αὐτῷ ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα. 

Τήν ἑπομένην, Δευτέραν τοῦ Πάσχα, 6ην Μαΐου, παρέστη 

συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ πανηγυρίσαντος Ἱ. Ναοῦ τοῦ 
Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Γενεθλίου Αὐτοῦ χωρίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θ. 

Λειτουργίαν, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν 
κ.Ἀθηναγόρου, ἐνῷ ἐν συνεχείᾳ ἐπεσκέφθη τόν Ἐντιμ. κ. Yücel Atalay, 

Δήμαρχον τῆς νήσου, ἀναχωρήσας τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας καί προπεμφθείς 
ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, τοῦ περί αὐτόν Κλήρου καί πολλῶν πιστῶν.            

Κατά τάς Ἱεράς Ἀκολουθίας τῆς Μ. Ἑβδομάδος καί τήν Λειτουργίαν καί 

τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἀναστάσεως παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐξοχ. 
Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ 

Πόλει, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Βαρβαρήγου, 
Προξένου ἐν Ἀδριανουπόλει, καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ διαφόρων περιοχῶν 

τῆς Ἑλλάδος. 

Οὕτως ἑωρτάσθη τό ἐφετεινόν Παπαδιαμαντικόν Πάσχα τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τήν προσφιλῆ γενέτειράν Του νῆσον Ἴμβρον.  

Χριστός Ἀνέστη! 

Ἡ εἰς πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ Ἀρχιδιακόνου τῆςἹερᾶς 
Μητροπόλεως κ. Κωνσταντίνου Βάντσου 

Τήν Παρασκευή τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, 10η Μαΐου 2013, τελέσθηκε στόν 
Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γλυκέος σέ ἀτμόσφαιρα θρησκευτικῆς 

ἐξάρσεως, Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Ποιμενάρχου 

μας, Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ.κ. Κυρίλλου, ὁ ὁποῖος τέλεσε 
τήν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ Ἀρχιδιακόνου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 

κ. Κωνσταντίνου Βάντσου. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ 
νεοχειροτονηθείς Πρεσβύτερος Κωνσταντῖνος διένειμε τό ἀντίδωρον εἰς τό 

πυκνόν ἐκκλησίασμα, τό ὁποῖον προσῆλθεν ἐξ ὅλων τῶν χωρίων τῆς Ἴμβρου 

καί ἐδέχθη τάς συγχαρητηρίους εὐχάς αὐτοῦ.Ὁ νέος ἱερεύς τοποθετήθηκε 
ὡς Ἐφημέριος στόν Μητροπολιτικό Ναό τῆς Παναγίας. 

      Κηδεία τῆς δολοφονηθείσης μακαριστῆς Σοφίας Σοφιανοῦ 

Τήν Δευτέρα, 10η Ἰουνίου 2013, ὁ Μητροπολίτης μας τέλεσε τήν Ἐξόδιο 
Ἀκολουθία τῆς μακαριστῆς Σοφίας Σοφιανοῦ, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας 

Μαρίνης Σχοινουδίου. Κατ’αὐτήν παρέστη καί ὁ Ἔπαρχος τῆς νήσου, 
Ἐξοχώτατος κ. Kamuran Taşbilek, ὁ ὁποῖος εἰς τό τέλος τῆς Ἀκολουθίας 

διεβίβασε εἴς τε τόν Μητροπολίτη καί τούς οἰκείους τῆς θανούσης τά 

συλλυπητήρια τοῦ νέου Νομάρχου τῶν Δαρδανελλίων, Ἐξοχωτάτου κ. 
Ahmet Çınar, ὁ ὁποῖος, εἰς μνήμην τῆς ἀειμνήστου Σοφίας, κατέθεσε 

στέφανο ἐπί τοῦ τάφου  αὐτῆς. Παρέστησαν, ἐπίσης, ἐκπρόσωποι τοῦ 
Δήμου τῆς νήσου καί πλῆθος κόσμου, ὁμογενῶν τε καί ἀλλογενῶν.  

Ὁ  Νέος Νομάρχης τῶν Δαρδανελλίων ’Εξοχώτατος κ. Ahmet 

Çınar  στήν Ἱερά Μητρόπολη Ἴμβρου καί Τενέδου 

Τήν 12η Ἰουνίου ἐνεστῶτος ἔτους 2013 ὁ νέος Νομάρχης τῶν 
Δαρδανελλίων Ἐξοχώτατος κ. Ahmet Çınar, συνοδευόμενος ὑπό τῶν κ.κ. 

Hüseyin Kulözü, Βοηθοῦ Νομάρχου, Κamuran Taşbilek, Ἐπάρχου τῆς νήσου, 

Yücel Atalay, Δημάρχου αὐτῆς, İbrahim Öcüt, Μουφτῆ Δαρδανελλίων, 
Serkan Tezel, Ἀντιπλοιάρχου, καί Dr. Şaban Karataş, Διευθυντοῦ Παιδείας 

τοῦ Νομοῦ Δαρδανελλίων, ἐπισκέφθηκε τήν Ἱερά Μητρόπολη Ἴμβρου καί 
Τενέδου καί τόν Μητροπολίτη αὐτῆς κ. Κύριλλο, γενόμενος δεκτός μετά τῆς 

προσηκούσης τιμῆς καί πολλῆς ἐγκαρδιότητος. 

Ὁ Μητροπολίτης μας μέ λόγους θερμούς καλωσώρισε τόν Ὑψηλό Ἐπισκέπτη, 
τοῦ εὐχήθηκε νά ἔχει μία καρποφόρο θητεία ἀπό τῆς νέας θέσεως αὐτοῦ, 

τοῦ διεβίβασε τόν χαιρετισμό καί τίς εὐχές τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ 
Πατριάρχου μας, καθώς καί τίς θερμές εὐχαριστίες Αὐτοῦ τε καί τῆς 

Ὁμογενείας διά τήν ἐπιδειχθεῖσα μέριμνα καί προσοχή πρός τούς ὁμογενεῖς 

τῆς Ἴμβρου, ἀπό τίς πρῶτες ἤδη ἡμέρες τῆς θητείας του. «Ἡ κατάθεση 
στεφάνου ἀπό μέρους τῆς Ἐξοχότητός σας καί τά διαβιβασθέντα διά τοῦ 

Ἐπάρχου τῆς νήσου συλλυπητήρια σας καί πρός τήν ἐλαχιστότητά μου, ἀλλά 
καί πρός τούς οἰκείους τῆς δολοφονηθείσης μακαριστῆς Σοφίας Σοφιανοῦ, 

κατά τήν ἐξόδιο Ἀκολουθία αὐτῆς», εἶπε ὁ Μητροπολίτης μας, «συνεκίνησε 
βαθύτατα τούς πάντας». 

Ὁ κ. Νομάρχης ἐδήλωσε ὅτι θά βρίσκεται πάντοτε στό πλευρό μας. 

Ὁ Μητροπολίτης  μας ἐδέχθη: 

Ὁ Μητροπολίτης μας τήν 21 Ἰουνίου 2013 ἐδέχθη  ἐν τῇ Ἱερᾷ 

Μητροπόλει μετά πολλῆς πατρικῆς στοργῆς τήν Παναγιώτα Σοφιανοῦ, ἐκ 
Σχοινουδίου ἐξελθοῦσαν τοῦ Κρατικοῦ Νοσοκομείου Δαρδανελλίων, ἔνθα 

ὁλοκληρώθηκε ἐπιτυχῶς  ἡ θεραπευτική ἀγωγή αὐτῆς, μετά τήν πρόσφατο 
περιπέτεια τῆς ὑγείας  της. 

Ἡ Εἰρημένη Παναγιώτα ὑπέβαλε εὐγνώμονας εὐχαριστίας  πρός τόν 
Ποιμενάρχη μας  διά τήν ὑπ’Αὐτοῦ ἐπιδειχθεῖσα  πατρική μέριμνα  πρός τήν 

ἰδίαν καί τήν οἰκογένειαν αὐτῆς  καθ’ὅλην τήν διάρκεια  τῆς δοκιμασίας 

αὐτῶν καί ἀποχαιρἐτησε τόν Μητροπολίτη μας ἐπί τῇ ὁριστική αὐτῆς 

ἀναχωρήσει ἐξ Ἴμβρου. 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ 
Κατά την παρελθούσα περίοδο, το Δ.Σ. του Σωματείου μας ασχολήθηκε 

κυρίως με τα ανακύψαντα προβλήματα νομιμότητας, από ιδρύσεως του 

Σωματείου, προς την Εποπτεύουσα αρχή (Περιφέρεια Πειραιώς και νήσων). 

Συμμορφωθήκαμε προς τις συστάσεις και υποδείξεις της, μία εκ των οποίων 

ήταν και η σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προς ενημέρωση των 

μελών του Σωματείου. Για το λόγο αυτό προσκλήθηκαν τα μέλη μας την 

26/5/2013 και ενημερώθηκαν για τις παραπάνω διαχρονικές παραλείψεις μας 

και τις τυχόν επιπτώσεις, που θα μπορούσαν να έχουν στη συνέχιση 

λειτουργίας του Σωματείου μας. 

Το δεύτερο θέμα της παραπάνω έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ήταν η 

αντικατάσταση δύο μελών του Δ.Σ.. Σε εφαρμογή του 13ου άρθρου του 

Καταστατικού αναδείχθηκαν η Λαμπριανού Ανθούλα συζ. Ιωάννου και ο 

Χανιαδάκης Κων/νος του Ευαγγέλου. Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. αναφέρεται 

στον ειδικό πίνακα. Την ίδια μέρα, μετά τη Θ. Λειτουργία έγιναν τα 

θυρανοίξια του παρεκκλησίου του αγίου Αντωνίου (Δωρεά ανωνύμου εις 

μνήμην Αντωνίου Ψυλιάγκου). 

 
Στη συνέχεια, αφού ολοκληρώθηκε η σύγκληση της έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης των μελών παρατέθηκε το καθιερωμένο Γεύμα αγάπης με κύριο 

πιάτο κατσικάκι  παραδοσιακό στο φούρνο με πιλάφι, που επιμελήθηκε η κα 

Αγγελική Ασανάκη. Τα ορεκτικά επιμελήθηκαν διάφορες κυρίες. Η κα Κων/να 

Στυλιανίδη ετοίμασε και προσέφερε παραδοσιακά αμυγδαλωτά. Τις 

ευχαριστούμε θερμά όλες. Η συμμετοχή του κόσμου ήταν μεγάλη. Σε αυτό 

συνετέλεσε και η αύξηση της υποδομής με την τοποθέτηση τραπεζιών και 

ομπρελών σκίασης στο χώρο πάνω από τα μαγειρία. Οι πολλοί 

παρευρισκόμενοι νέοι βοήθησαν στη διανομή των εδεσμάτων, κι έτσι ο 

χρόνος αναμονής περιορίστηκε στο ελάχιστο. Τη μουσική επιμελήθηκε ο 

Ευάγγελος Χανιαδάκης και δόθηκε η ευκαιρία σε όλους να χαλαρώσουν, 

χορεύοντας. Την εκδήλωσή μας τίμησε κι ο δήμαρχος Σαλαμίνας, κος  

Ιωάννης Τσαβαρής, ο οποίος απηυθυνε χαιρετισμό καθώς και ο 

αντιδήμαρχος Αμπελακίων, κος Πέτρος Παπαθεοχάρης μετά της συζύγου 

του. ‘Ολη η εκδήλωση, κατά γενική ομολογία, ήταν επιτυχής. Ευχαριστούμε 

όλους όσους μας τίμησαν και θα τους περιμένουμε και πάλι.  

Όσον αφορά στο Γηροκομείο μας, το Δ.Σ. αποφάσισε να προχωρήσει τα 

εσωτερικά επιχρίσματα του ισογείου χώρου, μιας και τα συγκεντρωθέντα 

χρήματα επαρκούν μόνο για το συγκεκριμένο χώρο. Ευελπιστούμε στη 

συνέχιση των συνδρομών των πατριωτών και φίλων παρ’ όλη την 

οικονομική στενότητα των ημερών. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ 

Φέρεται εις γνώση των πιστών ότι στις 25/7/2013 – κοίμηση της Αγίας 

Άννας – πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του δεξιού κλίτους του Ναού μας. Αφ’ 

εσπέρας θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας και την κυριόνυμο 

ημέρα η Θ. Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας. 

Στις 10 Αυγούστου θα γίνει ο καθιερωμένος γενικός καθαρισμός του Ι. 

Ναού και των προαυλίων χώρων προκειμένου να ετοιμαστούμε για την 

πανήγυρη της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Όσοι μπορούν να συνδράμουν είναι 

ευπρόσδεκτοι. Με τις ανάλογες λοιπόν προετοιμασίες – που ευχόμαστε να 

είναι και στις ψυχές μας – στις 15 Αυγούστου, θα γίνουν οι καθιερωμένες 

ακολουθίες πανηγυρικού Εσπερινού και Θ. Λειτουργίας μετ’ αρτοκλασίας. Θα 

εφαρμοστεί δε και το έθιμο της παρασκευής και διανομής κουρκούτας. Όσοι 

προτίθενται να συνδράμουν σ’ αυτή τη δαπάνη είναι ευπρόσδεκτη η 

προσφορά τους.    
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Το εκκλησιαστικό συμβούλιο ευχαριστεί τους παρακάτω δωρητές 

υπέρ του γηροκομείου: 

Σοφία Καλνή               50€ 

Ανώνυμος            2000€ 
Ανώνυμος                20€ 

Ανώνυμος            1500€ 
Βενετία Παστραπά              50€ 

Ηλίας Συντριβάνος             500€ 

Ανώνυμος               50€ 
Ανώνυμος            1500€ 

Ανώνυμος               12€ 
Γρηγόρης Ευθυμιάδης              50€ 

Ανώνυμος               50€ 

Υπερ του Ιερού Ναού: 

Ανώνυμος               50€ 

Σιδέρης Παναγιώτης              80€ 
Δουκάκης Κυριάκος              50€ 

Υπερ ενισχύσεως εφημερίδας: 

Στρογγυλού Ελένη              20€ 

Κουλουτμπάνη – Χαμήτα Ελ.             20€ 

Ανώνυμος               20€ 
Συντριβάνος Ηλίας              50€ 

Σιδέρης Παναγιώτης              50€ 
Ευθυμιάδης Γρηγόρης              50€ 

Μπογιατζής Δημήτρης              20€ 
Λαμπριανού Ανθούλα              20€ 

Ροδιάς Μιχάλης               50€ 

Δουκάκης Κυριάκος              50€ 

 

Στους αδελφούς Ιμβρίους της Αυστραλίας 

«Στα πανέμορφα πουλιά που μειναν χωρίς φωλιά» 

 

Σαν φύλλα φθινοπώρου ύστερ’ από δυνατή βροχή 

σας σκόρπισε των Τούρκων η κακία 
και σας ξερίζωσε με πόνο στη ψυχή 

δημιουργώντας σας μεγάλη τραγωδία. 
 

Κι ανοίξατε τα τρυφερά σας τα φτερά 
πετώντας μακρυά απ’ την πατρίδα 

και σκορπιστήκατε σε χώρες μακρυά 

αφήνοντας την Ίμβρο σαν ονείρου ηλιαχτίδα. 
 

Άλλοι πετάξαν στην Αμερική 
κι άλλοι εις την μακρινή την Αυστραλία, 

και στην Ελλάδα άλλοι στέριωσαν εκεί 

μα όλοι τους δοκίμασαν ταλαιπωρία. 
 

Μα ο Θεός τους βοήθησε και θα τους βοηθά 
να φαμηλέψουν, όμορφα αγαπημένοι, 

στου Revesby την περιοχή ερίζωσαν βαθιά 

κι αδελφωμένοι πια να ζουν ευτυχισμένοι! 
 

Εργάστηκαν, κουράστηκαν πολύ 
στα έργα της Αγίας Ευφημίας 

και καμαρώνουν όλοι τους σαν μια ψυχή 
την ευλογία της Ελληνικής Παιδείας. 

 

Οδυσσσεϊκοί ταξιδιώτες της ζωής 
με την πυξίδα τους στην Ίμβρο ¨εστραμμένη¨ 

ποθούν και λαχταρούν με δύναμη ψυχής 
κάποια στιγμή στη Νήσο τους να βγουν ευτυχισμένοι!!! 

 

 
Σύδνεϋ Αυστραλίας 2/2/2013 

π. Ιωάννης Μπενέτος 

(Καρντάσι) από Σάμο 

 

KOINΩΝΙΚΑ 
Θάνατοι 

Στις 29/5/2013 απεβίωσε ο Λεωνίδας Δάδιος σύζυγος της Δέσποινας 

Ψυλιάγκη από το Σχοινούδι σε ηλικία 80 ετών. Ευχόμαστε καλή ανάπαυση. 

Σημείωση: Για δημοσίευση κοινωνικών ειδήσεων παρακαλείστε να 

επικοινωνείτε με τον Χρήστο Ροδιά (τηλ. επικοινωνίας: 6972 839 949). 

 

Έρχονται δύσκολα χρόνια 

Ο Θεός επιτρέπει να γίνη τώρα ένα τράνταγμα γερό. Έρχονται δύσκολα 

χρόνια. Θα έχουμε δοκιμασίες μεγάλες... Να το πάρουμε στα σοβαρά, να 

ζήσουμε πνευματικά. Οι περιστάσεις μας αναγκάζουν και θα μας 

αναγκάσουν να δουλέψουμε πνευματικά. Καλό όμως είναι να το κάνουμε 

χαρούμενα και προαιρετικά και όχι από θλίψεις, αναγκαστικά. Πολλοί Άγιοι 

θα παρακαλούσαν να ζούσαν στην εποχή μας, για να αγωνισθούν. Εγώ 

χαίρομαι που απειλούν μερικοί να με ξεκάνουν, επειδή μιλώ και τους χαλώ 

τα σχέδια. Όταν αργά το βράδυ ακούω στο Καλύβι να πηδούν μέσα από τον 

φράχτη, χτυπάει γλυκά η καρδιά μου. Αλλά όταν φωνάζουν: “Ήρθε 

τηλεγράφημα, να κάνης προσευχή για τον τάδε άρρωστο”, λέω: “Αυτό 

ήταν; Πάει και αυτή η ευκαιρία!...” Οχι ότι βαρέθηκα την ζωή μου, αλλά το 

χαίρομαι. Να χαιρώμαστε που μας δίνεται αυτή η ευκαιρία σήμερα. Είναι 

πολύ μεγάλος μισθός.  

Παλιά, όταν γινόταν ένας πόλεμος, ήταν εν αμύνη κανείς και πήγαινε να 

αγωνισθή, να πολεμήση, για να υπερασπιστή την Πατρίδα του, το έθνος 

του. Τώρα δεν πάμε να υπερασπίσουμε την Πατρίδα μας ή να αγωνισθούμε, 

για να μη μας κάψουν οι βάρβαροι τα σπίτια μας ή να μη μας πάρουν την 

αδελφή μας και μας ατιμάσουν, ούτε πάμε για ένα έθνος ή για μια ιδεολογία. 

Τώρα πάμε ή για τον Χριστό ή για τον διάβολο. Είναι καθαρό μέτωπο. Στην 

Κατοχή γινόσουν ήρωας, γιατί δεν χαιρετούσες έναν Γερμανό. Τώρα γίνεσαι 

ήρωας, γιατί δεν χαιρετάς τον διάβολο. Πάντως θα δούμε φοβερά γεγονότα. 

Θα δοθούν πνευματικές μάχες. Οι Άγιοι θα αγιασθούν περισσότερο και οι 

ρυπαροί θα γίνουν ρυπαρώτεροι. Νιώθω μέσα μου μια παρηγοριά. Μια 

μπόρα είναι και ο αγώνας έχει αξία, γιατί τώρα δεν έχουμε εχθρό τον Αλή 

Πασά ή τον Χίτλερ ή τον Μουσουλίνι, αλλά τον διάβολο. Γι' αυτό θα έχουμε 

και ουράνιο μισθό.  

Ο Θεός ας αξιοποιήση το κακό σε καλό σαν Καλός Θεός. Αμήν.  

Γερων Παίσιος 

 

Νέος Ιμβριακός Παλμός 
Διμηνιαία Ενημερωτική Εκδοση 

Ι.Ν. Παναγίας Ιμβριώτισσας 
Οδός Ρόδου, Ντορότο 

Αμπελάκια Σαλαμίνας, Τ.Κ. 18902 
Τηλ.-Fax:210-4654910 

E-mail : info@panagia-imvriotissa.gr 
URL: www.panagia-imvriotissa.gr 

Υπεύθ. Έκδοσης: Χρήστος Ροδιάς 
Εκτύπωση :΄Σπύρος Δ.Μητσέλης΄ 

Τιμή φύλλου : 1,20 € 
Kατ’οίκον αποστολή : Προαιρετική εισφορά 

Αρ. Λογαριασμ. ΕΤΕ : 18548010083 
IBAN : GR 0601101850000018548010083 
Κωδικός SWIFT Τραπέζης : ETHNGRAA 

 
Διοικητικό συμβούλιο 

Πρόεδρος: Χρήστος Ροδιάς 
Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Λενίτσης 
Γεν. Γραμματέας: Τιμόθεος Ροδιάς 

Ειδ. Γραμματέας: Ασανάκης Νικόλαος 
Ταμίας: Καπάδαης Ελευθέριος 
Μέλος: Γραφιαδέλλης Νικόλαος 
Μέλος: Καράπασιας Χρήστος 
Μέλος: Λαμπριανού Ανθούλα 
Μέλος: Χανιαδάκης Κων/νος 

 
 

 
 
 
 
 


