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ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 
 

(αποσπασμα ομιλιας του Αγιου Γρηγοριου Παλαμα Αρχιεπισκοπου 
Θεσσαλονικης) 

Ο άγιος που υμνείται και τιμάται 
εξαιρέτως από εμάς, ανάμεσα στους 
μάρτυρες του Χριστού, ο εντόπιος και 
συμπολίτης μας πολιούχος, το μέγα 
θαύμα της οικουμένης, το μέγα ωράϊσμα 
της Εκκλησίας, είναι ο θαυματουργός 
και μυροβλήτης Δημήτριος.  

Μέγας φωστήρας ανάμεσα σε 
περίλαμπρα άστρα που μόνος του 
κρατεί μέσα του μαζεμένα όλων τα 
χαρίσματα, όπως συν Θεώ θα 
αποδείξουμε, ο άγιος Δημήτριος μόνος 
του δικαιούται να καρπώνεται όλες μαζί 
τις ευφημίες που οφείλονται σε όλους. 

Παρόλο που δεν επαρκούμε να 
πούμε λόγο για τον μεγαλομάρτυρα εν 
τούτοις ο πόθος μας πιέζει να μιλήσουμε 
κατά δύναμη και ο καιρός ζητεί τον 

επίκαιρο λόγο και το χρέος επιβάλλει να θαυμάζωμε με το λόγο το υπέρλογο 
μεγαλείο του μάρτυρος.  

Ήταν σχεδόν όλα μαζί από τη παιδική ηλικία, στήλη στερεά και ακαθαίρετη 
κάθε καλού, άγαλμα ζωντανό και αυτοκινούμενο κάθε αρετής, εστία και 
συστοιχία θείων και ανθρωπίνων χαρίτων, βίβλος ζωντανή και λαλούσα προς 
δόξα και διδασκαλία του ανωτέρου, ελαία καρπερή, δένδρο φυτευμένο κοντά 
στα ρέματα των υδάτων του Πνεύματος. Μόνο που το μεν ψαλμικό δένδρο 
’’δίδει το καρπό στο καιρό του’’, αυτός όμως είχε και έχει κάθε εποχή καιρό 
ανθοφορίας και καρποφορίας μαζί, και ούτε το άνθος ούτε ο καρπός θα 
πέσουν, μεταδιδόμενα σε όσους προσέρχονται πιστώς χωρίς να εκλείπουν. 
Παρέχει δε αμειώτως και ατελειώτως στους προσερχομένους το πλήθος θα 
λέγαμε των χαρίτων, γι' αυτό ομοιάζει με φωτοφόρο δένδρο, αφού μεταδίδει 
ασταμάτητα τους καρπούς σαν ακτίνες και παρέχει κατά κόρο στους 
προσερχομένους τα κάλλιστα και θειότατα, ενώ ο ίδιος είναι πάντοτε γεμάτος 
από τέτοια αγαθά, σαν ήλιος παντοειδούς ευεργεσίας ή αστείρευτη πηγή 
χαρίτων ή πέλαγος θαυμάτων ανεξάντλητο ή άβυσσος ανεκδιήγητος ορατών 
και αοράτων αγαθών. 

Ήταν λοιπόν απαλός νεανίας, πολύ ωραίος στην όψη, όχι μόνο κατά τον 
εξωτερικό και αισθητό άνθρωπο, αλλά πολύ περισσότερο κατά τον εσωτερικό 
και μη βλεπόμενο. Πραγματικά δεν καταδέχθηκε ποτέ κάτι το μη θεοσεβές στο 
νου του ούτε εβάδισε σε πράξη μη θεάρεστο, φυλάξας αμίαντη την από το 
βάπτισμα κατά Χριστό θεία χάρη και στο άνθος της νεότητος αποδέχθηκε την 
ωραιότητα της παρθενίας, πράττοντας τα πάντα, ώστε να είναι παρθένος και 
στο σώμα και στη ψυχή και να έχει με αυτό το τρόπο τη πολιτεία στους 
ουρανούς και να βαδίζει εφάμιλλα προς τους ασωμάτους ευρισκόμενος στο 
σώμα. Και πριν από όλες τις αρετές, είχε τη σπουδή της σοφίας, ώστε 
τελειωθείς με τη σύνεση και καθαρότητα, να φέρει από τη νεότητα την 
επαινουμένη γεροντική πολιά, όπως λέγει ο Σολομών ’’άσπρα μαλλιά είναι 
στους ανθρώπους η σύνεση και γεροντική ηλικία ο ακηλίδωτος βίος’’ 
(Σοφ.Σολ.4,9). 

Ήταν και δάσκαλος και απόστολος ο πάγκαλος, και κανείς δεν μπορούσε να 
αντισταθεί στου Δημητρίου ’’τη σοφία και το Πνεύμα, με το οποίο μιλούσε’’ 
ειδικά στους αντιθέτους στο Χριστό, είχε το λόγο ως κατάλληλο εργαλείο. 

Εγώ και τη στρατιωτική στολή και το δακτυλίδι στο χέρι και το υπατικό 
επώμιο, το οποίο φορούσε ο μάρτυρας αφού έλαβε το βαθμό από τον τότε 
βασιλέα (Γαλέριος Μαξιμιανός), θεωρώ ότι υπήρξαν σύμβολα του από τον 
αληθινό βασιλέα μυστικά δοσμένου διδασκαλικού και καθοδηγητικού 
αξιώματος. Γι΄ αυτό και η θεία χάρη του Θεού ύστερα θαυματούργησε δι΄ 
αυτού αφθόνως. Αλλά ο από την αρχή απατεών προετοίμασε πρόωρα το 
θάνατο του μάρτυρος. Μόλις είδε το αποτέλεσμα των συμβόλων εκείνων, μη 
μπορώντας να υποφέρει, ερεθίζει τους υπηρέτες της πλάνης εναντίον του 
αντιπάλου της πλάνης. 

Αυτοί αφού συνέλαβαν τον διώκτη της απάτης τον προσάγουν στο βασιλέα 
της απάτης, το Μαξιμιανό και έτσι ο Δημήτριος κατέρχεται προς το στάδιο του 
μαρτυρίου, ο από παιδί γεμάτος άρρητα χαρίσματα, ο σε όλα σοφός και 
δίκαιος. 

Γνωρίζω ότι ποθείτε να μάθετε το τρόπο της κρατήσεως, που και πως 
αναζητήθηκε και συνελήφθηκε. Υπάρχει μια στοά, υπόγεια στο ναό της 
Αειπαρθένου και Θεομήτορος, που ονομάζεται Καταφυγή. Σύμφωνα με παλαιό 
έθιμο σε αυτό το σημείο ξεκινούν κάθε χρόνο τη πανήγυρη του 
μεγαλομάρτυρος και από εκεί ανερχόμενοι δια της λεωφόρου με ύμνους προς 
αυτόν ανεβαίνουν σε αυτό το σημείο και ολοκληρώνουν τη γιορτή. Όταν 
λοιπόν επικρατούσε η ασέβεια, επειδή η λατρεία της ευσεβείας δεν μπορούσε 
να ασκήται ελεύθερα, ο μάρτυρας πήγαινε σε εκείνα τα υπόγεια, μετέδιδε 
στους φοιτητές την ουράνια διδασκαλία και παρουσίαζε τη θρησκεία των 
Χριστιανών και ετελούσε άφοβα τη λατρεία της, στους καταφεύγοντας σε 
αυτόν ως γαλήνιο λιμένα της ευσεβείας. Και έτσι ο θειότατος μάρτυρας ήταν 
τότε καταφυγή όλων όσοι επιθυμούσαν να ευσεβούν, από αυτό δε και ο τόπος 
ονομάσθηκε Καταφυγή. 

Οι διορισμένοι διώκτες, όταν γνώρισαν ότι ο μάρτυρας εκεί δίδασκε το λαό, 
εξεμάνησαν πολύ περισσότερο, επειδή είδαν το συγκεντρωμένο πλήθος να 
προσέχει στους λόγους του Δημητρίου σαν φωνές του Θεού, ορμούν εναντίον 
του ως διδασκάλου. Τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν δια μέσου αυτής της 
λεωφόρου και τον παρουσιάζουν στον Μαξιμιανό που κάπου εδώ διέμενε και 
παρακολουθούσε με πολλή ηδονή τις ανθρωποκτονίες του Λυαίου. Διατάσσει 
να κρατηθεί εδώ κατάκλειστος ο άγιος, όπου και υπέστη το μαρτύριο.  

Η φροντίδα του αρχέκακου Διαβόλου ήταν να φύγει το ταχύτερο τότε από 
τους ανθρώπους ο Δημήτριος, διότι δεν τον υπέφερε. Και γνωρίζετε την 
κάθειρξη του Δημητρίου και την προφητεία προς τον Νέστορα για την νίκη του 
κατά του Λυαίου, και το μαρτύριο. 

Όταν δε παρατάθηκε η παραμονή του μάρτυρα στη φυλακή, ο αρχέκακος 
όφις δεν υπέφερε ζωντανό το μάρτυρα και υποδυόμενος τον σκορπιό 
προσπάθησε να τον θανατώσει, αλλά η ενοικούσα χάρη τον έσωσε.  

Θέλοντας δε παραδίδεται και φυλακίζεται και κρατείται στα χέρια των 
δημίων και υποφέρει από τους κακούργους τους βασανισμούς των κακούργων, 
μιμούμενος τον παθόντα για μας. 

Γι΄ αυτό και όταν επήλθαν οι αιμοχαρείς λογχοφόροι με εντολή του 
τυράννου, τους δέχεται με ανοιχτές αγκάλες για να κτυπηθεί σε αυτές το 
τελικό κτύπημα, μάλλον κτυπήματα που διαπερνούσαν τα πάντα, σπλάχνα 
οστά σάρκες και δυό πλευρές. 

Και από τη περίσσεια και υπερβολή του έρωτά του προς το Χριστό, έλαβε 
χάρη το σώμα του να γίνει πηγή μύρων. Έτσι και όταν εκλείψει το αίμα του, να 
χύνεται από το σώμα του αντί αίματος, μύρο, σε δόξα Χριστού, τον οποίο 
αυτός δια της ζωής και δια του θανάτου και μετά τον θάνατο, εδόξασε και θα 
δοξάζει. 

Και όλη η πόλη συμφιλιώθηκε με το Θεό δια του θανάτου του, διότι 
διέλυσε το πλήρωμα της ασεβείας και όλα τα δεινά έχουν λυθεί, αφού 
υπερασπίσθηκε ο Δημήτριος την ευσέβεια. Ναοί μεγαλοπρεπείς και περικαλλείς 
είναι ανεργεμένοι στο τόπο εκείνο των αποκρύψεων και όλη η πόλη καυχάται 
για το μαρτύριό του. 
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Και η κρήνη του Θεού, που είναι το μαρτυρικό σώμα, είναι γεμάτο μύρα και 
θαύματα και ιάματα και το θαυμαστότερο από αυτά είναι ότι αν και τρέχει σαν 
βρύση, μένει γεμάτη. Και όσα τρυπήματα έγιναν στο σώμα από τους 
λογχιστές, τόσες βρύσες ανεδείχθησαν.  

Ο μεγάλος αυτός μάρτυρας Δημήτριος, που αντιστάθηκε στους πειραστές 
της ευσεβείας, αφού ευχήθηκε υπέρ αυτών προς το Κύριο, αλλων σταμάτησε 
τη κακία, άλλων τη μεταποίησε, ώστε να μην υπάρχει στη πόλη μας ούτε 
λείψανο εκείνης της δυσσεβείας. 

Αλλά να επικρατήσει η ευσέβεια και οι πολυειδείς προστασίες του αγίου και 
οι αδιάκοπες πρεσβείες του προς το Θεό. 

Και εμείς να του επαυξανουμε τη πανήγυρη, ζητώντας από το Τριαδικό Θεό 
δια της ικεσίας του, να αξιωθούμε της αιωνίας πανηγύρεως των πολιτών του 

ουρανού. 

 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΙΜΒΡΟΥ 
Κίνηση Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ.Κυρίλλου 

Ὁ Μητροπολίτης μας: 

Κατά τούς μήνας Σεπτέμβριο καί Ὀκτώβριο χοροστάτησε, ἱερούργησε, κήρυξε 
καί τέλεσε διάφορες ἱεροπραξίες σέ διάφορους Ἱερούς Ναούς ἐκ περιτροπῆς, 
σύμφωνα μέ τό κατωτέρω πρόγραμμα: 

Τή 1η Σεπτεμβρίου, ἡμέρα Κυριακή, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἰνδίκτου  
συγχοροστάτησε μετά τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου κ.κ.Βαρθολομαίου 
καί ἄλλων Ἀρχιερέων στό Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό, κατά τή Θεία Λειτουργία, εἰς 
τό τέλος τῆς ὁποίας ἀνεγνώσθη ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ἡ 
νενομισμένη εὐχή καί Πρᾶξις τῆς νέας, Ζ’ Ἰνδικτιῶνος, ἡ ὁποία στή συνέχεια 
ὑπογράφηκε ὑπ Αὐτοῦ  τε καί τῶν συγχοροστατησάντων Ἀρχιερέων. 

Ὁ Μητροπολίτης μας τήν 6η Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. πραγματοποίησε ἐθυμοτυπική 
ἐπίσκεψη στόν νέο Ἔπαρχο τῆς Ἴμβρου Ἐντιμότατο κ.Μuhittin Gürel μετά τοῦ 
ὁποίου εἶχε μία  θερμή ἐγκάρδια καί ἐποικοδομητική συζήτηση. 

Τήν 8η ἰδίου χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ χωρίου τῶν 
Ἁγίων Θεοδώρων,κατά τή Θεία Λειτουργία, στο τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε τό τριετές 
Ἀρχιερατιό μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ ἱερέως Γεωργίου Ὀκουμούση,τοῦ ἐπί 
τεσσαράκοντα καί τρία ἔτη ἱερατεύσαντος ἐν τῇ εἰρημένῃ ἐνορίᾳ. Ἐπακολούθησε 
δεξίωση στή μεγάλη αἴθουσα τοῦ Νηπιαγωγείου καί ἐπιμνημόσυνο γεῦμα  ἐν 
ἑστιατορίῳ τῆς Παναγίας εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Μητροπολίτου μας. 

Τή 10η ἰδίου δέχθηκε τόν Ἐφοπλιστή Ἐντιμότατο κ.Εὐαγγελο Ἀγγελάκο, 
Δήμαρχο Οἰνουσσων μετά τὴς εὐγενεστάτης συζύγου αὐτοῦ κ.Κατίγκος 
Πανήγυρη Ἐξωκλησίου Ἁγίας Θεοδώρας στή περιοχή Κάνιαρη Εὐλαμπίου 

Τήν 11η ἰδίου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἁγίας Θεοδώρας τῆς ἐξ Ἀλεξανδρείας, 

χοροστάτησε, κατά τή Θεία Λειτουργία, στό Ἱερό Ἐξωκλήσι τῆς Ἁγίας Θεοδώρας, 

στή περιοχή Κάνιαρη τοῦ Εὐλαμπίου, τό ὁποῖο ἀνακαίνισε καί περιποιεῖται ἡ 

οἰκογένεια τοῦ π.Νικηφόρου Σώζου. Κατά τήν  Θεία Λειτουργία παρέστη 

συμπροσευχόμενος ὁ Δήμαρχος Οἰνουσσῶν Ἐντιμ.κ.Εὐάγγελος Ἀγγελάκος μετά τῆς 

συζύγου του  καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν. Μετά τό πέρας τῆς Θείς Λειτουργίας  ἡ 

οἰκογένεια τοῦ π.Νικηφόρου παρέθεσε πλούσιο ἑόρτιο γεῦμα σέ ὁλο  τό 

ἐκκλησίασμα 

Τή 14η ἰδίου ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως  τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ 

Σταυροῦ, χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων 

κατά τή Θεία Λειτουργία. Το θ.λόγο κήρυξε ὁ Πανοσιολ.Ἀρχιμανδρίτης κ.Νικόλαος. 

Ἐπακολούθησε δεξίωση στή μεγάλη αἴθουσα τῆς Γεωργιαδείου  Σχολῆς μέ πλούσιο 

παραδοσιακό κέρασμα,ἀπό μέρους τοῦ ἑορτάσαντος τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ 

π.Σταύρου Λιγδᾶ. Στή συνέχεια ὁ Μητροπολίτης μας συνοδευόμενος ὑπό τοῦ 

Πανοσιολ.Ἀρχιμ.κ.Νικολάου ἐπισκέφθηκε κατ’οἶκον καί συνεχάρη τούς ἑορτάσαντας 

τά ὀνομαστήρια αὐτῶν κ. Σταῦρο Γραφιαδέλλη καί Σταῦρο Τεκίνκαπλαν ὡς καί τήν 

Διδα Σταυρούλα Ζεγκίνη. 

Τή 15η ἰδίου χοροστάτησε στό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς 

Θεοτόκου, κατά τή Θεία Λειτουργία, στό τέλος τῆς ὃποίας τέλεσε κατανυκτικό 

Τρισάγιο ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ 

ἀειμνήστου  Κωνσταντίνου Ντινίακου, προσφιλοῦς τέκνου τῶν Αἰδεσιμ. 

π.Ἀθανασίου καί Ἀφροδίτης Ντινιάκου. 

Τή 17η ἰδίου, χοροστάτησε κατά τή Θ.Λειτουργία  στό ἐξωκλήσι τῶν Ταξιαρχῶν 

στή περιοχή Παλαβάδου Εὐλαμπίου. Τήν πανήγυρη διοργάνωσε ἡ οἰκογένεια τοῦ 

Ἐντιμ.κ. Σωτηρίου Νταγιάννη. 

Τήν 22α ἰδίου χοροστάτησε κατά τή Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τῆς 

Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γλυκέος. Ἐπακολούθησε δεξίωση στό καφενεῖο τῆς 

Κοινότητος καί προσφέρθηκε το παραδοσιακό κέρασμα. Τό μεσημέρι προσκληθείς 

παρακάθισε σέ γεῦμα στήν οἰκία τῆς κ.Εὐτέρπης Σγουρομάλλη.  

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας τέλεσε τήν κηδεία τῆς μ.Ἀμύρσας Ζορλοῦ, ἐκ 

τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ χωρίου τῶν Ἁγίων Θεοδώρων. Τήν 

Α.Θ.Παναγιότητα, τόν Πατριάρχη, ἐκπροσώπευσε ὁ Πανοσιολ.Ἀρχιμανδρίτης 

κ.Νικόλαος. 

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας προσκληθείς παρακάθισε σέ ἑόρτιο γεῦμα  ἐν 

ἑστιατορίῳ τοῦ Κάστρου, παρατεθέν ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ.πρεσβυτέρου κ.Σταύρου 

Λιγδᾶ στούς κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί στίς πρεσβυτέρες αὐτῶν, ἐπί 

τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 

Τήν 29η ἰδίου χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 

κατά τή Θεία Λειτουργία στό τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε τό 9μηνο Ἀρχιερατικό 

μνημόσυνο τοῦ μ. Δημητρίου Καμπουροπούλου. Ἐπακολούθησε ἐπιμνημόσυνη 

δεξίωση στό καφενεῖο τῆς Κοινότητος. 

Τήν 2α Ὀτωβρίου ἐ.ἔ. ἐπισκέφθηκε τήν Ἱερά Μητρόπολή καί τόν Μητροπολίτη 

μας κ.Κύριλλο ο νέος Ἔπαρχος τῆς Ἴμβρου Ἐντιμότατος κ. κ.Μuhittin Gürel 

γενόμενος δεκτός μετά τῆς προσηκούσης τιμῆς καί πολλῆς ἐγκαρδιότητος. Κατά 

τήν διάρκεια τῆς ἐγκαρδίου συνομιλίας ὁ Μητροπολίτης μας συνεχάρη τόν 

κ.Ἔπαρχο καί προσωπικά, ἀλλά ἐξ ὀνόματος τοῦ Πατριάρχου μας, τοῦ κλήρου καί 

τοῦ λαοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἴμβρου καί Τενέδου, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν 

καθηκόντων του, ὁ ἴδιος δε εὐχαριστήσας τόν Μητροπολίτη μας διά τούς ἀγαθούς 

λόγους ἐδήλωσε ὅτι θά βρίσκεται πάντοτε  στό πλευρό μας. 

Η βαπτιση της Άννης Φουρτουνα στον Ιερο Ναο της Κοιμησεως της 

Θεοτόκου Σχοινουδιου, Ίμβρου 

Τό Σάββατο, 5η Ὀκτωβρίου 2013, ὁ  Μητροπολίτης μας τέλεσε στόν Ἱ. Ναό τῆς  

Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Σχοινουδίου τή βάπτιση τῆς ἐγγονῆς τοῦ ζεύγους 

Δήμητρας καί Ἀναστασίου Φουρτούνα, Εὐεργετῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἐκ 

Καβάλας.  Στήν νεοφώτιστο δόθηκε  τό ὄνομα τῆς Θεομήτορος, «Ἄννα». Τό 

ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 4ης Ὀκτωβρίου, ὁ Ποιμενάρχης ὑποδέχθηκε στήν ἕδρα 

τῆς Μητροπόλεως τό ζεῦγος Φουρτούνα, ἀφιχθέν στήν Ἴμβρο μετά τῶν τέκνων 

αὐτοῦ, καί πολυπληθοῦς ὁμάδος προσκεκλημένων ἐκ Καβάλας καί Θεσσαλονίκης, 

πολλοί ἐκ τῶν ὁποίων ἐπεσκέπτοντο τήν ἐρατεινή Ἴμβρο γιά πρώτη φορά. Ἡ 

Οἰκογένεια τῆς νεοφωτίστου στή συνέχεια σέ ἀτμοσφαίρᾳ ἐγκαρδιότητος παρέθεσε 

δεῖπνο ἐν Κάστρῳ, στό ὁποῖο παρακάθισαν ὁ Ποιμενάρχης μας, οἱ κληρικοί τῆς Ἱ. 

Μητροπόλεως μετά τῶν Πρεσβυτερῶν αὐτῶν καί πάντες οἱ προαναφερθέντες 

καλεσμένοι. Ὁ κ. Φουρτούνας ἐξέφρασε εὐχαριστίας πρός τό Θεό, «καθώς μᾶς 

ἀξίωσε νά ξανανταμώσουμε στό νησί Σας, πού ἐπί 11 ἔτη ἔχει τήν ἰδιαίτερη εὐλογία 

νά ποιμαίνεται ἀπό τήν Ὑμετέρα Σεβασμιότητα», ὡς ἐπί λέξει εἶπεν, ὁ δέ 

Ποιμενάρχης ἀπαντῶν, καλωσόρισε τήν Οἰκογένεια τοῦ Εὐεργέτου καί πάντας τούς 

οἰκείους αὐτῆς, ἐκφράσας τήν εὐχή καί ἐπιθυμία ὅπως καθιερώσουν καί οὗτοι ὡς 

εὐλογημένη παράδοση εἰς τή ζωή τους ἵνα ἐπισκέπτονται τακτικά τάς νήσους 

Ἴμβρο καί Τένεδο.  

Τήν ἑπομένη, Σάββατο, 5η Ὀκτωβρίου, τελέσθηκε στόν Ἰ. Ναό τῆς Κοιμήσεως 

τῆς Θεοτόκου Σχοινουδίου τό Μυστήριον τῆς Βαπτίσεως τῆς νεοφωτίστου Ἄννης 

ὑπό τοῦ Μητροπολίτου μας, μέ τή συμμετοχή  τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς Ἱ. 

Μητροπόλεως. Τά Ἀναλόγια ἐκόσμησαν διά τῆς ἐμμελοῦς ψαλμῳδίας των οἱ 

Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερος κ. Κων/νος Βάντσος καί Μουσικολ.Ἄρχων Πρωτοψάλτης κ. 

Γεώργιος Τυροβόλης. Ἀκολούθησε ἡ προσκυνηματική ἐπίσκεψη  στόν χῶρο τῶν 

ἐρειπίων τοῦ ἱστορικοῦ ἐξωκλησίου τῆς Ἁγίας Ἄννης στό Πύργο, ὅπου πάντες 

ἔψαλον τά  Ἀπολυτίκια τῆς Ἁγίας Ἄννης καί τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί 

εὐχήθηκαν μέ ἐπικεφαλῆς τόν Μητροπολίτη μας, ὑπέρ ὑγείας καί μακροημερεύσεως 

τῆς νεοφωτίστου Ἄννης,τῶν γονέων,τῶν ἀναδόχων καί τῶν λοιπῶν συγγενῶν 

αὐτῆς. Τήν μεσημβρία ὁ Ποιμενάρχης μας παρέθεσε ἀβραμιαῖον ἑόρτιο γεῦμα πρός 

τιμήν τῆς οἰκογενείας τῆς νεοφωτίστου καί τῶν καλεσμένων αὐτῆς  στόν 

Μητροπολιτικό Οἶκο.  

Τήν 6η ἰδίου χοροστάτησε στό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς 

Θεοτόκου, κατά τή Θεία Λειτουργία, στό τέλος τῆς ὁποίας απηύθυνε  λόγους 

θερμούς πρός τούς ἐκ Καβάλας προσκυνητάς. 

Τη 13η ἰδίου, ἐκκλησιάσθηκε στό Μητροπολιτικό Ναό ἀπό τοῦ Ἱεροῦ βήματος, 

κατά τή Θεία Λειτουργία, στό τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε τό ἐτήσιο Ἀρχιερατικό 

μνημόσυνο τοῦ ἀειμνήστου Στυλιανοῦ  Μαυριανοῦ. Ἐπακολούθησε ἐπιμνημόσυνη 

Δεξίωση στη μεγάλη αἴθουσα τῆς Μητροπόλεως. 

Τήν 20η ἰδίου ἐκκλησιάθηκε ἀπό τοῦ ἱεροῦ βήματος στό Μητροπολιτικό Ναό 

κατά τήν Θεία Λειτουργία στο τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε κατανυκτικό Τρισάγιο, ὑπέρ 

μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου  ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου 

Κωνσταντίνου Ντινιάκου, προσφιλοῦς τέκνου τῶν π. Ἀθανασίου καί Ἀφροδίτης 

Ντινιάκου. 

Τήν 24η ἰδίου ὁ Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερος κ.Κωνσταντῖνος Βάντσος, Ἐφημέριος τοῦ 

Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, ἐν ἑστιατορίῳ τοῦ Κάστρου, παρέθεσε γεῦμα ἐργασίας, 

στόν Μητροπολιτη μας, στούς ἱερεῖς τῆς Ἐπαρχίας καί   στις οἰκογένειες αὐτῶν. 

Τήν 25η ἰδίου χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 

Γλυκέος,κατά τή Θεία Λειτουργία, στο τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε τό ἐτήσιο 

Ἀρχιερατικό μνημόσυνο τῆς μ.Παρασκευῆς Σγουρομάλλη. Ἐπακολούθησε 

ἐπιμνημόσυνος δεξίωση στό καφενεῖο τῆς Κοινότητος. Αὐθημερόν δέχθηκε τόν 

Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμο κ. Δημήτριο Κικιδέλλη, ἱερατικῶς προϊστάμενο τοῦ 

Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, ὁ ὁποῖος ὑπέβαλε τά σέβη του, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ  ὀνοματικῇ 

ἑορτῇ αὐτοῦ.  

Τήν ἐπαύριο, 26η ἰδίου, τό ἑσπέρας ὁ π.Δημήτριος ἐν ἑστιατορίῳ τοῦ Κάστρου 

παρέθεσε ἑόρτιο γεῦμα στό ὁποῖο παρακάθισε ὁ Μητροπολίτης μας μετά τῶν 

ἱερέων τῆς Μητροπόλεως καί τῶν οἰκογενειῶν αὐτῶν καί ἄλλοι. Τό γεῦμα τοῦτο 

παρατέθηκε ἐπ’εὐκαιρίᾳ τῶν τε ὀνομαστηρίων τοῦ π.Δημητρίου καί τῆς δοθείσης 

ὑποσχέσως γάμου τοῦ τέκνου αὐτοῦ Τρύφωνος μετά τῆς Γαρουφαλιᾶς Κουζινοῦ, 

ἐκ Σχοινουδίου. Τό ἑσπέρας τῆς ἰδἰας χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου 

Δημητρίου τοῦ χωρίου τῶν Ἁγίων Θεοδώρων,κατά τήν Ἱερά  Ἀκολουθία  τοῦ 

Μεγάλου Ἑσπερινοῦ τῆς Ἑορτῆς, στό τέλος τοῦ ὁποίου τέλεσε κατανυκτικό 

Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Ἰακώβου Ἀρχιερέως, 

δαπάναις τοῦ ὁποίου ἀνακαινίσθηκε ὁ Ναός τό ἔτος 1955, Γεωργίου ἱερέως 

ὑπηρετήσαντος εὐόρκως τήν Ἐκκλησίαν ἐπί 43 ἔτη καί Δημητρίου Φωκᾶ, ἰατροῦ. 

Τήν 26η ἰδίου χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 

Ἀγριδίων κατά τή Θεία Λειτουργία. Το θ.λόγο κήρυξε ὁ Πανοσιολ.Ἀρχιμανδρίτης 

κ.Νικόλαος. Ἐπακολούθησε δεξίωση στό καφενείο τοῦ Χωριοῦ μέ πλούσια 

παραδοσιακά κεράσματα. Στή συνέχεια ἐπισκέφθηκε κατ’οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά 

ὀνομαστήριά του κ .Δημήτριο Μουχάλη τόν ὁποῖον καί συνεχάρη ἑορτίως. Τό 

μεσημέρι   παρακάθισε σέ γεῦμα στήν οἰκία τοῦ κ. Νικολάου Ζούνη, προέδρου τῆς 

Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς. 

Ἱερό ‘Εξωκλήσι τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στά Λυβρόχια 

Τήν Κυριακή 27η Ὀκτωβρίου ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Νέστορος, ὁ Μητροπολίτης 

μας τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στή περιοχή 

Λυβρόχια καί γιόρτασε τήν 28η ἐπέτειο ἀπό τῆς χειροτονίας του σέ Ἐπίσκοπο. 

Παρέστη ἱκανός ἀριθμός πιστῶν ἐξ Ἀγριδίων, στούς ὁποίους τό ἑσπέρας ἐν 

ἑστιατορίῳ τοῦ Κάστρου παράθεσε ἑόρτιο γεῦμα. 

Ἑορτή τῆς Δημοκρατίας 

Ὁ Μητροπολίτης μας τήν 29η ἰδίου παρακολούθησε ἀπό τῆς ἐξέδρας τῶν 

ἐπισήμων στή Παναγία Ἴμβρου τήν καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση ἐπί τῇ 

Ἑορτῇ τῆς Δημοκρατίας, στό τέλος  τῆς ὁποίας συνεχάρη τόν Ἔπαρχον, τόν 

Στρατιωτικόν  Διοικητήν τῆς Φρουρᾶς καί τόν Δήμαρχον τῆς νήσου. Τό ἑσπέρας 

παρέστη αὐτοπροσώπως κατά τήν δοθεῖσαν, ἐν ἑστιατορίῳ τοῦ Κάστρου, δεξίωση 

ὑπό τοῦ Ἐπάρχου τῆς νήσου Ἐντιμοτάτου κ. Muhittin Gürel τόν ὁποῖο καί συνεχάρη 

ἐπί τῇ 90ῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἀνακηρύξεως τῆς Δημοκρατίας ἐν Τουρκίᾳ. 
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ 
Την περασμένη περίοδο του διμήνου δεν έγινε καμία εργασία στο 

γηροκομείο μας. Προγραμματίζουμε, όμως, το επόμενο δίμηνο να γίνουν μέρος 

των εσωτερικών επιχρισμάτων του υπογείου ή και ολόκληρου του χώρου του 

υπογείου εάν συγκεντρωθούν τα υπόλοιπα απαιτούμενα ποσά. Έχουμε τονίσει 

και στο παρελθόν ότι το έργο είναι τεράστιο αλλά αν το αγκαλιάσουμε με 

αγάπη θα έρθει μια ημέρα που θα το χαιρόμαστε.  

Όσον αφορά τον Ναό μας, γίνονται ανελιππώς οι Κυριακάτικες 

Θ.Λειτουργίες και πλήθος κόσμου συρρέει από τις γυρω περιοχές. Μας 

προβληματίζει όμως η χωρητικότητα του Ναού μας. Τα επόμενα Δ.Σ. θα πρέπει 

να μελετήσουν ενδεχομένως την επέκταση του εις το αριστερό κλήτος για το 

οποίο βέβαια απαιτούνται κεφάλαια. 

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη Πανήγυρις επι 

το Γενέθλιον της Θεοτόκου καθώς και το έθιμο της κουρκούτας. Είχε μεγάλη 

επιτυχία. Οι προσφορες υπερκάλυψαν τις δαπάνες και τα εδέσματα 

υπερπλεόνασαν. Μάλιστα φέτος συμμετείχε και νέος κόσμος ο οποίος δήλωνε 

άγνοια του παραπάνω εορτασμού δεδομένου ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια 

γινόταν σε στενό κύκλο. Ήταν δε αρκετοί που εισηγήθηκαν να δωθεί 

μεγαλύτερη εμφαση στη Πανήγυρη του Σεπτεμβρίου δεδομένου ότι τον 

Αυγουστο πολλοί συμπατριώτες μας επισκέπτονται την Ίμβρο και η συμμετοχή 

τους στα δρώμενα στην Ιμβριώτισσα μειώνεται συνεχως με την πάροδο των 

χρόνων. Οι παραπάνω προτάσεις είναι αξιοσήμειωτες και θα πρέπει να 

αξιολογηθούν καταλλήλως. Βέβαια οι πανηγύρεις δεν είναι μόνο πνευματική και 

υλική απόλαυση αλλά απαιτούν κόπους και δαπάνες κι ως εκ τούτου προθυμία 

και διάθεση για συνεισφορά απ’ολους. 

Το Δ.Σ. μετά την παρέλευση του θέρους και των εοιρταστικών ημερών 

ασχολήθηκε και με τη στάση που θα τηρήσει τον 15Αυγουστο του επόμενου 

έτους. Έλαβε τις κατά συνείδηση αποφάσεις του τις οποίες διατυπώνει έγκαιρα 

στη σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στο παρόν φύλλο.  

Το Δ.Σ.  πρόσφατα έχασε έναν από τους πιο θερμούς συμπαραστάτες του, 

τον κ. Ιωάννη Κουτσομάλλη. Αποφασίστηκε η κατάθεση στεφάνου 

εκφράζοντας τα θερμά συλλυπητηρια προς την οικογένεια του. Στην εξόδιο 

ακολουθία παρέστη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Προικοννήσου κ.Ιωσήφ, ο 

πανοσιολογιότατος πατήρ Νείλος Μουσελής, εφημέριος του Ι.Ναού Παναγίας 

Ιμβριώτισσας και λοιποί ιερείς, τους οποίους ευχαριστούμε. Ο πρόεδρος του 

Σωματείου μας κ.Χρήστος Ροδιάς εξεφώνησε τον επικήδειο λόγο, που 

παρατίθεται κατωτέρω, εξαίροντας την προσωπικότητα του εκλειπόντος. Το 

τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο προγραμματίζεται για τις 3 Νοεμβρίου 2013 

στον Ιερό Ναό Παναγίας Ιμβριώτισσας, στον τόπο που αγάπησε και πόνεσε. 

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΤΣΟΜΑΛΛΗ 

Σεβασμιώτατε, πανοσιολογιότατε, αιδεσιμώτατοι, αξιότιμες κυρίες και κύριοι. 

Θα αποτολμήσω να σκιαγραφήσω μερικώς τη βιοτή του εκλιπόντος αδερφού μας 

Ιωάννη. 

Θα σας μεταφέρω όσα άκουσα από τον ίδιο 

αλλά και από συνεργάτες του, τα οποία συνδέονται 

με τη συμβολή του στα της ανεγερσεως του 

Πατριαρχικού Ι.Ναού Παναγίας Ιμβριώτισσας αλλά 

και τα της ανεγέρσως στη Σαλαμίνα του οίκου 

ευγηρίας των Ιμβρίων. 

Ο εκλιπών μετά τα εξοντωτικά μέτρα που 

επέβαλαν οι τούρκικες αρχές στην Ίμβρο 

εκπατρίσθηκε στη μακρινή Αυστραλία όπου 

ασχολήθηκε με το εμποριο. Παράλληλα όμως, με 

την βιοποριστική απασχόληση επεδόθη και σε 

φιλανθρωπικά έργα, συμμετέχοντας σε 

εκκλησιστικές επιτροπές ομογενών της Αυστραλίας, στην ανέγερση και 

αποπεράτωση Ι.Ναών και λοιπών κοινοφελών δραστηριοτήτων. Μετά την 

παρέλευση δε αρκετών ετών για λόγους που εκείνος έκρινε, επέστρεψε 

οικογενειακώς στη Μητέρα πατρίδα μας την Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στη Νέα 

Σμύρνη, όπου διέμεναν κι άλλοι συμπατριώτες μας Ίμβριοι. 

Την περίοδο εκείνη μια μερίδα συμπατριωτών μας επέλεξε την Σαλαμίνα για την 

ανέγερση των εξοχικών τους κατοικιών. Με την πάροδο των χρόνων συνέλαβαν 

την ιδέα να αναγείρουν ένα εκκλησάκι προς τιμήν της Παναγίας μας. 

Δημιουργήθηκε έτσι μια άτυπος επιτροπή η οποία συνέλεγε τις μηνιαίες εισφορές 

των μελών, προκειμένου να συγκεντρωθεί το ποσό για την αγορά του χώρου 

καθώς και την ανέγερση του Ναιδρΐου. Μετά όμως από ορισμένη χρονική περίοδο 

εκτιμώντας η επιτροπή ότι το εγχείρημα ήταν υπεράνω των δυνάμεων της, 

αποφάσισε να σταματήσει η συγκεκριμένη προσπάθεια και τα συγκεντρωθέντα 

ποσά να επιστραφούν στους δικαιούχους τους. Όρισαν μάλιστα για το λόγο τούτο 

και ημερομηνία καταβολής των χρημάτων. Τότε τι έγινε;  

Παρενέβη η Παναγία μας και επέλεξε ως όργανο της, τον κ. Ιωάννη 

Κουτσομάλλη προκειμένου η προσπάθεια της ανέγερσης να μη ματαιωθεί. Όπως 

μας έλεγε: «δεν γνώριζα τίποτα για τον τόπο, για την προσπάθεια που γινόταν, 

καθώς και για την απόφαση της ματαίωσης της που ελήφθη. Λίγες μέρες πριν την 

τελική ημερομηνία επιστροφής των χρημάτων, μου παρουσιάστηκε η Παναγία στον 

ύπνο μου, επιδεικνύοντας μου ένα τόπο άγνωστο μέχρι τότε σε μένα 

(εξακριβώθηκε εκ των υστέρων ότι αυτός ο τόπος ήταν στη Σαλαμίνα). Εκεί μου 

υπέδειξε, κάθιδρους εργαζομένους, οι οποίοι προσπαθούσαν να διεκπεραιώσουν 

ένα έργο. Και παράλληλα να με προτρέπει να πάω να τους βοηθήσω. Δεν έδωσα 

όμως και πολύ σημασία. Το δεύτερο όμως βράδυ επαναλαμβάνεται το ίδιο σκηνικό 

με αυστηρότερο ύφος και χρησιμοποιεί μάλιστα η Παναγία την Ιμβριακή διάλεκτο 

λέγοντας: να πας μάνι – μάνι, δηλαδή γρήγορα! Κατάλαβε τότε ότι τα πράγματα 

ήταν σοβαρότερα απ’ ότι θεωρούσε και ξεκίνησε αμέσως διερευνητικές επαφές με 

ανθρώπους που είχαν σχέση με την παραπάνω προπάθεια, η οποία όμως όπως 

πληροφορήθηκα, σχεδόν εγκαταλείφθηκε και την επόμενη Κυριακή θα γινόταν η 

επιστροφή των χρημάτων». Τα παραπάνω κρινόμενα και εκ των αποτελεσμάτων 

των θα πρέπει πράγματι να θεωρηθούν παρέμβαση της Παναγίας μας κι όχι 

διαβολική παραπλάνηση.  

Κατ’αυτό τον τρόπο πρόλαβε τις αρνητικές εξελίξεις και τότε τα πράγματα 

πήραν άλλη τροπή, γιατί παρενέβη δυναμικά καταβάλλοντας σημαντικά ποσά και 

έτσι ο κυρίως ναός και με συμβολή πολλών άλλων παραγόντων τελειοποιήθηκε και 

λειτουργούμε σήμερα κάθε Κυριακή. Όπως, δε, πληροφορούμεθα κατά περιόδους: 

« Η Παναγία μας επιτελεί διάφορες θαυμαστές παρεμβάσεις». Έτσι, λοιπόν, ο 

εκλειπών με τη αγαθή προαίρεσή του, την απλοϊκότητα του και την πίστη του 

αξιώθηκε να γίνει όργανο της Παναγίας μας για να έχουμε σήμερα αυτά τα 

αποτελέσματα. Ακόμη μέσα απο τα Δ.Σ., που εξελέγη πρόεδρος επί σειρά ετών 

θέλησε να επεκτείνει τις θεάρεστες δραστηριότητες, και πέραν του Ι.Ναού, και 

στην ανέγερση ενός Γηροκομείου στη Σαλαμίνα για όλους τους Ιμβρίους. Έτσι με 

τη σύμπραξη των τότε Δ.Σ. αγοράσθηκε το κατάλληλο αγροτεμάχιο πλησίον του 

Ι.Ναού. Ανατέθηκε σε μηχανικό η εκπόνηση μελέτης και εκδόθηκε η Άδεια 

Ανοικοδόμησης. Όλα αυτά έγιναν, βέβαια, μετά πολλών κόπων κι εμποδίων.  

Ενώ, δε, ήταν όλα έτοιμα για να ξεκινήσουν, έντονος προβληματισμός 

δημιουργήθηκε μεταξύ των μελών για την εξεύρεση των απαιτούμενων πόρων, 

θεωρώντας τις επιλογές των θιασωτών του Γηροκομείου ως παράτολμες. Αυτό 

έγινε αιτία ο εκλειπών να πικραθεί πάρα πολύ και να παραιτηθεί οριστικά από τη 

θέση του προέδρου και του Δ.Σ. Στα επόμενα Δ.Σ. κυριάρχησε η αντίληψη ότι το 

Γηροκομείο είναι ένα πολύ μεγάλο έργο υπεράνω των δυνάμεων μας (κανείς βέβαια 

δεν αντιλέγει σε αυτό αλλά μάλλον λησμονήθηκε πως έγινε η ανέγερση του 

Ι.Ναού). Έτσι περιμέναμε μοιραία και την εκπνοή των προθεσμιών της Οικ. Αδείας, 

για να διαγράψουμε οριστικά και από το μυαλό μας αυτήν τη δυνατότητα. Αλλά, 

ξαφνικά, οριακά πριν από την εκπνοή των προθεσμιών υπήρξαν ραγδαίες εξελίξεις 

που εμείς και πάλι τις θεωρούμε παρέμβαση της Παναγίας μας.  

Έτσι είχαμε την κοινοποίηση του κληροδοτήματος του αειμνήστου 

Μητροπολίτου Ηρακλειάς κυρού Φωτίου.  

Είχαμε τη δικαστική απόφαση ότι το προϊόν του κληροδοτήματος να δαπανηθεί 

για το υπο ανέγερση γηροκομείο.  

Είχαμε την θετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σωματείου 

για την ανέγερση του γηροκομείου και την επικύρωσή της από τον Οικουμενικό 

μας Πατριάρχη.  

Τέλος, είχαμε ένα νέο Δ.Σ. που ήταν πρόθυμο να κάνει πράξη τα παραπάνω με 

την βοήθεια όλων των Ιμβρίων και της Παναγίας μας.  

Περιττό, βέβαια, να πούμε, ότι ο εκλειπών ένιωσε, όπως ήταν φυσικό, μεγάλη 

χαρά για την εξέλιξη της υπόθεσης και έσπευσε να συγχαρεί και να συμπαρασταθεί 

ενεργά, καταβάλλοντας σημαντικά ποσά για το σκοπό αυτό μαζί και με άλλους 

χορηγούς φθάσαμε μέχρι σήμερα σ’ αυτό το στάδιο των εργασιών.  

Βέβαια, ο εκλειπών δεν περιοριζόταν μόνο στα του Ναού και του Γηροκομείου, 

αλλά προσέτρεχε και βοηθούσε «ἒν κρυπτὧ» και όπου αλλού υπήρχε ανάγκη. 

Εφάρμοζε στη ζωή του το «ἐσκόρπισε ἒδωκε τοις πένοισοι ἡ δικαιοσύνη αυτοῦ 

μένει είς τον αιώνα» και έτσι κατά την Αποκάλυψη «τα ἒργα αυτών ακολουθεί μετ’ 

αυτών».  

Ευχηθείτε, Σεβασμιώτατε, και όλοι εσείς αδελφοί, ο Κύριός μας να συγχωρέσει 

τον αδελφό μας για «ὅσα ἒν βίω ἢμαρτε», καθότι «Ουδείς αναμάρτητος επι της 

γης» και να ενεργοποιήσει την υπόσχεση Του ότι «οι ελεήμονες, ελεηθήσονται». 

Με αυτήν τη βεβαιότητα, αδελφέ μας Ιωάννη, δε θα ήταν, παράτολμο και 

υπερβολικό να σου πούμε το του Αποστόλου: «τον δρόμον τετέλεκας, την πίστην 

τετήρηκας, αποκειται συ ὁ της δικαιοσύνης στέφανος, ὦν αποδόσει σου ὁ Κύριος 

της δόξης». Γένοιτο.  

Αιωνία σου η μνήμη, αδελφέ Ιωάννη και καλή Ανάσταση! 

____________________________________________________________ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ 
Το Δ.Σ. Παναγίας Ιμβριώτισσας’ έχοντας υπόψιν του την ταραχή που 

δημιουργήθηκε για το έθιμο κατά την διαχειριστική περίοδο των ετων 2011-

2012 και μη επιθυμώντας την συνέχιση αναλόγων ταραχών γνωστοποιεί στα 

μέλη του, φίλους και συμπατριώτες μας τα εξης: 

1. Η εφαρμογή του εθίμου έχει νομική ισχύ εφόσον δεν αντίκειται στην 

κείμενη νομοθεσία και εν προκειμένω για εμάς τους πιστούς στην 

εκκλησιαστική Τάξη και Παράδοση. Με την απαρέγκλιτη εφαρμογή του 12ου 

άρθρου του Καταστατικού παραβιάζονται νόμοι και συνειδήσεις (για το λόγο 

αυτό χρήζει τροποποίησης).  

Το Δ.Σ. θέλησε να θέσει το δάχτυλον του επι τον τύπον των ήλων και 

εισηγήθηκε να ισχύσουν ορισμένες εξαιρέσεις και έλαβε την περίοδο εκείνη τις 

ανάλογες αποφάσεις του.  

Επεξήγησε τις θέσεις του με επιχειρήματα τόσο στις σχετικές ανακοινώσεις όσο 

και στις Γενικές Συνελεύσεις αλλά και στον ‘Νέο Ιμβριακό Παλμό’. Κάποιοι δεν  

θέλησαν να το καταλάβουν και για το λόγο αυτό εκτόξευσαν εναντίον μας 

χυδαίες ύβρεις, συκοφαντίες, προφορική και ηλεκτρονική λασπολογία κ.α. 

Τα ως άνω διενεργήθηκαν από ελάχιστα μέλη του Σωματείου μας, τα οποία, 

όμως, επηρέασαν πατριώτες μας και μη, εκτός Σωματείου, οι οποίοι, όλοι μαζί 

θέλησαν να επηρεάσουν δι’επιστολής και τον Πατριάρχη μας λησμονώντας ότι 

είμαστε νόμιμα εκλεγμένα θεσμικά πρόσωπα κι όχι διορισμένα. Θα μπορούσαν 

δε μόνο ως μέλη του Σωματείου να διαμορφώσουν τις αποφάσεις του. 

2. Το Δ.Σ. έχοντας επίγνωση των ευθυνών του, ενεργώντας δε και ως 

εκκλησιαστική επιτροπή σύμφωνα με το Καταστατικό και μη όντας διατιθέμενο 

να παραβιάσει την Εκκλησιαστική Τάξη εν όψει της σύμπτωσης της 15ης 

Αυγούστου 2014, ημέρα Παρασκευή, αποφάσισε τα εξης: 

Την αποστολή επιστολής στον Παναγιότατο Πατριάρχη μας στην οποία τον 

ενημερώνει για τις προθέσεις μας και τον παρακαλεί να πάρει επίσημη
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έγγραφη θέση μέχρι τέλος Οκτωβρίου από την οποία θα εξαρτηθεί η 

παραμονή μας στην Διοίκηση του Σωματείου ή όχι. 

Στη συνέχεια το Δ.Σ. μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας θέλησε 

να ενημερώσει τα μέλη του δια της παρούσης για τις προθέσεις του ότι θα 

καταφύγει στην Γενική Συνέλευση του Ιανουαρίου προκειμένου δια 

ψηφοφορίας να εγκριθεί ή όχι η τροποποίηση της ημέρας εφαρμογής του 

εθίμου (15ης Αυγούστου 2014) που θα προτείνει το Προεδρείο από την οποία 

και πάλι θα εξαρτηθεί η παραμονή μας στην Διοίκηση του Σωματείου μας ή 

όχι. 

Το Δ.Σ. έχοντας δε υπόψιν του ότι η πλειοψηφία των μελών του Σωματείου, 

στηρίζει τις προσπάθειες του και μη θέλοντας να αιφνιδιάσει, προαναγγέλει τις 

ανωτέρω προθέσεις του. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στους αντιλέγοντες να 

εγγράψουν νέα μέλη (μέχρι τέλος του έτους το αργότερο) προκειμένου να 

λάβουν μέρος στη Γεν.Συνέλευση και δια της ψήφου των να διαμορφώσουν 

τις αποφάσεις της.  

Το τροποποιημένο καταστατικό δίνει ευρύτερες δυνατότητες συμμετοχής στα 

Δ.Σ. μελών εκτός Σαλαμίνος.  

Το έργο είναι μεγάλο, πρόθεση συνεισφοράς υπάρχει; 

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο ευχαριστεί τους παρακάτω δωρητές υπέρ 
του γηροκομείου: 
Κιλιτσόγλου Δέσποινα               20€ 
Τσεσμελή Ελένη                 50€ 
Πριγκου Παναγιώτα              100€ 
Φιλίππου Τζίμας                 20€ 
Καλαπατσόνης Νικόλαος (Australia)                       50€ 
Καλαπατσόνης Ιωακείμ (Australia)                       50€ 
Καράμπελα-Παπαντωνίου Κωνσταντίνα            120€ 
Ανώνυμη (Ν.Σμύρνη)              100€ 
Ανώνυμη (Αγία Μαρίνα)                50€ 
Ανώνυμος               700€ 
Σπύρου Γραμμένη                20€ 
Ανώνυμος               800€ 
Ευθυμιάδης Γρηγόριος                50€ 
Υπερ της ψυχής του αειμνήστου Δημητρίου Μπογιατζή προσέφεραν οι: 
Κυριακούλα Μπογιατζή                50€ 
Ευστράτιος και Χρυσάνθη Βιγλή             100$ 
Υπερ της ψυχής της αειμνήστου Μαρίας Καϋμένου προσέφεραν: 
Τα παιδιά τους, Άννα και Βασίλειος Καϋμένος                  500€ 
Οικογένεια Καμπουρέλη              100€ 
Κοκκινάκης Γεώργιος (Australia)             150€ 
Κοκκινάκης Νικόλαος (Australia)               70€ 
Κοκκινάκη-Αλεξανδρή Καλλιόπη (Australia)                          70€ 
Μουρμανλή Λασκαρίνα (Australia)                           70€ 
Μαδούρη Παρασκευή (Australia)               70€ 
Σταγιας Βασίλειος & Άννα (Θεσσαλονίκη)              40€ 
Υπερ της ψυχής του αειμνήστου Παναγιώτου Κουζνού (Μεταξίνη) προσέφεραν οι: 
Στεφανής, Λασκαρίνα, Ελένη, Παρασκευάς Κουζνός (Australia)                 130€ 
Η οικογένεια Ιωάννη Κουζνού             150€ 
Η οικογένεια Παρασκευά Κουζνού               50€ 
Η οικογένεια Άννας Κουζνού             150€ 
Υπερ του Ιερού Ναού: 
Μπογιατζή Δήμητρα              100€ 
Παπαντωνίου Νικόλαος              120€ 
Αδαμόπουλος Βασίλειος                25€ 
Ανώνυμη (Αγία Μαρίνα Κορωπίου)                       50€ 
Ψιλιάγκος Βασίλειος (για αγορά κρέατος 8/9)              50€ 
Κουλουτμπανης Γεώργιος του Γραμματικού (για αγορά κρέατος 8/9)          20€ 
Κανλής Θεόδωρος του Νικολάου προσέφερε μια προβατίνα σε μερίδες για 8/9 
Παρασκευοπούλου Παναγιώτα             250$ 
Ανώνυμος              1000€ 
Ανώνυμος               700€ 
Υπερ ενισχύσεως εφημερίδας: 
Μούτσος Ιωάννης                20€ 
Παπαντωνίου Νικόλαος                30€ 
Καϋμένος Αθανάσιος                30€ 
Καλαμπαλίκης Βασίλειος (Ωρωπός)                       20€ 
Ανώνυμη (Σαλαμίνα)                50€ 
Κοκκινάκη Κυριακή                20€ 
Ξεινού Βασιλική                 20€ 
Λαφιατή Χριστίνα                         20€ 
Συναρέλη Μαρία                 20€ 
Μπουτάρα Δέσποινα                20€ 
Δουλγκέρης Σοφοκλής (Australia)          50 $AU 
Βιγλής Στέλιος                 20€ 
Ανώνυμος               300€ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

Γεννήσεις 

Στις 22/9/2013 ο Παναγιώτης Βατής και η Γεωργία Μουτζακά (Ευλάμπιο) 

απέκτησαν το πρώτο τους παιδάκι, αγόρι. Τους ευχόμαστε να τους ζήσει και καλά 

βαφτίσια. 

Βαπτίσεις 

Ο Μιλτιάδης και η Μαρίνα Ροδιά από το Σχοινούδι βάφτισαν στις 20/10/2013 το 

πέμπτο τους παιδί, κοριτσάκι και το ονόμασαν Στρατονίκη. Τους ευχόμαστε να 

τους ζήσει, καλή δύναμη και να είναι μια καλή χριστιανή. 

Γάμοι 

Στις 22/9/2013 τέλεσαν τους γάμους τους ο Νεκτάριος Καράπασιας, γιος της 

Ελένης Ροδιά από το Σχοινούδι και η Χρυσαυγή Μήτρου στον Ι.Ν. Αγ.Αναργύρων 

Ηλιούπολης. Τους ευχόμαστε να είναι στεριωμένοι και καλούς απογόνους. 

Στις 28/9/2013 τέλεσαν τους γάμους τους ο Ανδρέας Κεραμίδας και η Ιωάννα 

Θεοδωρίδη, κόρη του Δημοσθένου και της Αναστασίας Θεοδωρίδου από το 

Σχοινούδι στον Ι.Ν. Αγ. Κων/νου και Ελένης Γλυφάδας. Τους ευχόμαστε να ζήσουν 

και καλούς απογόνους. 

 

Θάνατοι 

Στις 11/9/2013 απεβίωσε στην Αθήνα η Αικατερίνη Τσάκωνα το γένος 

Κατρατζή από το Σχοινούδι σε ηλικία 87 ετών. Ευχόμαστε να έχει καλή ανάπαυση 

και στους οικείους της, συλλυπητήρια. 

Στις 12/9/2013 απεβίωσε στην Αθήνα ο Παναγιώτης Κουζνός (Μεταξίνης) από 

το Σχοινούδι σε ηλικία 93 ετών. Ευχόμαστε ο Θεός να τον αναπαύσει και 

συλλυπούμεθα τους οικείους του. 

Στις 17/9/2013 απεβίωσε στην Αθήνα η Παρασκευή Πετεφρίδου το γένος 

Ξεινού από το Σχοινούδι σε ηλικία 91 ετών. Ευχόμαστε να έχει καλή ανάπαυση και 

συλλυπητήρια στους οικείους της. 

Στις 24/9/2013 απεβίωσε ο Θεόδωρος Καραηλίας από το Σχοινούδι σε ηλικία 66 

ετών. Ευχόμεθα να έχει καλή ανάπαυση και συλλυπητήρια στους οικείους του. 

Στις 29/9/2013 απεβίωσε στην Αθήνα ο Ιωάννης Κουτσομάλλης του Κυριάκου 

σε ηλικία 85 ετών. Ο εκλιπών υπήρξε μέγας ευεργέτης του Σωματείου μας τόσο 

στο Ναό όσο και στο υπο ανέγερση Γηροκομείο μας. Ευχόμαστε να έχει καλή 

ανάπαυση και συλλυπούμεθα τους οικείους του. 

Στις 14/10/2013 απεβίωσε σε ηλικία 78 ετών ο Σταμάτης Γεώργιος (Τσούχτης) 

από τη Παναγία. Ευχόμαστε να έχει καλή ανάπαυση και συλλυπητήρια στους 

οικείους της. 

Στις 21/10/2013 απεβίωσε ο Αντώνιος Κουτσομάλλης του Χαραλάμπους από τα 

Αγρίδια σε ηλικία 90 ετών. Ευχόμεθα καλή ανάπαυση και συλλυπητήρια στους 

οικείους του.    

 

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΄ 

Κόστος 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 

 
 

 
 
 
 
 
 


