
 

 
 

1 

Διμηναία ενημερωτική έκδοση ‘Παναγίας Ιμβριώτισσας’ • Αρ. Φύλλου 14 • Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2013 

Ιερόν Πατριαρχικόν Σταυροπήγιον 

Ιερός Ναός Ευαγγελισμού 

της Θεοτόκου           

 

 

                     

 

 

‘Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην 

αινείτε ουρανοί Θεού την δόξαν’ 

 

 

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ  

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ  

ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ  
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  

ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ  
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

 

Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, 
 

«Παιδίον εγεννήθη ημίν, υιός και εδόθη ημίν»! (Ησ. θ' 5) 
Ενθουσιωδώς και χαρμοσύνως ο Προφήτης μας γνωστοποιεί 

προορατικώς προ αιώνων πολλών την εκ της Αειπαρθένου Γεννησιν του 
Παιδίου Ιησού. Βεβαίως, δεν ευρέθη και τότε, περίοδον απογραφής επί 

Καίσαρος Αυγούστου, τόπος εν τω καταλύματι δια την στέγασιν της 

κυοφορούσης εκ Πνεύματος Αγίου Παρθένου και ούτως ηναγκάσθη ο 
μνήστωρ και φύλαξ αυτής άγιος Ιωσήφ να την οδηγήση εις σπήλαιον, εις 

την φάτνην των αλόγων, «του τεκείν το Παιδίον». 
Ο ουρανός και η γη υποδέχονται, προσφέροντες την ευχαριστίαν εις τον 

Δημιουργόν: «οι Άγγελοι τον ύμνον˙ οι ουρανοί τον αστέρα˙ οι Μάγοι τα 

δώρα˙ οι ποιμένες το θαύμα˙ η γη το σπήλαιον˙ η έρημος την φάτνην˙ 
ημείς δε Μητέρα Παρθένον»˙ οι ποιμένες αγραυλούν επί «την ποίμνην 

αυτών» και φυλάσσουν «φυλακάς νυκτός», και άγγελοι θεωρούντες 
εκστατικοί το Μυστήριον υμνολογούν (Εσπέρια Εορτής Χριστουγέννων). 

Η γλυκύτης της Αγίας Νυκτός των Χριστουγέννων περιβάλλει και πάλιν 
τον κόσμον. Και εν μέσω των ανθρωπίνων καμάτων και πόνων, της κρίσεως 

και των κρίσεων, των παθών και των εχθροτήτων, των ανησυχιών και των 

απογοητεύσεων, προβάλλει πραγματικόν και επίκαιρον όσον ποτέ το 
μυστήριον της Ενανθρωπήσεως του Θεού Λογου, Όστις κατήλθεν ως υετός 

επί πόκον εις την κοιλίαν της αειπαρθένου Μαρίας ίνα ανατείλη δικαιοσύνην 
και πλήθος ειρήνης (πρβλ. Ψαλμ. οα' 7). 

Υπό την σιωπήν και την ειρήνην της ιεράς Νυκτός των Χριστουγέννων, 

Ιησούς Χριστός, ο άναρχος, ο αόρατος, ο ακατάληπτος, ο άϋλος, ο αεί ων, 
ο ωσαύτως ων, εισέρχεται σαρκοφόρος, άσημος, απλούς, πτωχός, 

άγνωστος, εις το δράμα της ιστορίας. Εισέρχεται συγχρόνως ως «μεγάλης 
βουλής άγγελος, θαυμαστός σύμβουλος, [...] εξουσιαστής, άρχων ειρήνης, 

πατήρ του μέλλοντος αιώνος» (Ησ. θ' 6). Ναι, ερχεται ως άνθρωπος υπό 

Μητρός Παρθένου και λύει την περιπλοκήν της ανομίας και δίδει με την Χάριν 
και το Έλεός Του διέξοδον εις τας απορίας της ζωής, προορισμόν και αξίαν 

και περιεχόμενον και υποδειγματικόν ήθος και πρότυπον εις την ανθρωπίνην 

περιπέτειαν. 
Ο Κυριος προσελάβετο άπασαν την ανθρωπίνην φύσιν και ηγίασεν αυτήν. 

Ο προαιώνιος Θεός κατεδέχθη να γίνη δι ημάς έμβρυον και να κυοφορηθή 
εις την γαστέρα της Θεοτόκου. Ούτως ετίμησε και την ανθρωπίνην ζωήν εκ 

του πρωταρχικού σταδίου αυτής και εδίδαξε τον σεβασμόν εις τον 

άνθρωπον από της αρχής της κυήσεως αυτού. Ο τα πάντα Δημιουργήσας 
συγκατέβη να γεννηθή ως Βρέφος και να γαλακτοτροφηθή υπό της 

Παρθένου. Ούτως ετίμησε την παρθενίαν και την μητρότητα, την 
πνευματικήν και την φυσικήν. Δια τούτο ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος 

προτρέπει: «γυναίκες παρθενεύετε, ίνα Χριστού γένησθε μητέρες» (Λογος 
ΛΗ', Εις τα Θεοφάνεια, PG 36, 313A). 

Και ώρισεν ο Κύριος την συζυγίαν του άρρενος και του θήλεος εν τη 

ευλογημένη οικογενεία. Αυτός ο θεσμός της χριστιανικής οικογενείας 
αποτελεί το κύτταρον της ζωής και την θερμοκοιτίδα της υγιούς ψυχικώς και 

σωματικώς αναπτύξεως των τέκνων. Ως εκ τούτου, αποτελεί οφειλήν της 
Εκκλησίας αλλά και καθήκον της ηγεσίας εκάστου λαού η δια ποικίλων 

τρόπων ενίσχυσις του θεσμού της οικογενείας. 

Δια να αναπτυχθή εν παιδίον υγιώς και ομαλώς απαιτείται μία οικογένεια 
όπου ο ανήρ και η γυνή ζουν αρμονικώς, ως εν σώμα, μία σαρξ, μία ψυχή, 

υποτασσόμενοι ο ένας προς τον άλλον. 
Είμεθα βέβαιοι ότι πάντες οι πνευματικοί και εκκλησιαστικοί ηγέται, ως 

άλλοι αγραυλούντες ποιμένες, αλλά και οι ιθύνοντες τα του κόσμου, 
γνωρίζουν και αποδέχονται την θείαν αλήθειαν και πραγματικότητα ταύτην, 

την οποίαν διακηρύττομεν από του Οικουμενικού Πατριαρχείου και κατά τα 

εφετεινά Χριστούγεννα. Πάντες οφείλομεν να ενθαρρύνωμεν την 
δημιουργίαν και την λειτουργίαν των φυσιολογικών οικογενειών δια να 

αναπαράγουν υγιείς ψυχικώς και χαρούμενους πολίτας, πλήρεις αισθημάτων 
ασφαλείας, στηριζομένους εις το αίσθημα της προστασίας του ισχυρού και 

προστατεύοντος πατρός και της στοργικής και αγαπώσης μητρός. 

Οικογενείας, εις τας οποίας θα αναπαύεται ο Θεός. Προσκαλούμεν και 
προτρεπόμεθα άπαν το πλήρωμα της Αγίας Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας 

όπως πολιτευόμενον αξίως της ης εκλήθη κλήσεως πράττη παν το δυνατόν 
δια την στήριξιν του θεσμού της οικογενείας. 

Αδελφοί, «η νυξ προέκοψεν, η δε ήμερα ήγγικεν» (Ρωμ. ιγ 12). Ήδη οι 
ποιμένες πορεύονται προς την Βηθλεέμ το θαύμα ανακηρύττοντες και 

προσκαλούν ημάς να τους ακολουθήσωμεν, ως άλλοι «αστεροσκόποι μάγοι 

χαράς πληρούμενοι» (τροπάριον δ ωδής Όρθρου Εορτής Χριστουγέννων), 
«δώρα τίμια» προσάγοντες Αυτώ «χρυσόν δόκιμον, ως Βασιλεί των αιώνων, 

και λίβανον ως Θεώ των όλων, ως τριημέρω δε νεκρώ σμύρναν τω 
αθανάτω» (Ανατολίου, Στιχηρόν ιδιόμελον Εσπερινού Εορτής 

Χριστουγέννων). Δηλαδή τα δώρα της αγάπης και της πίστεώς μας και της 

δοκιμής μας ως χριστιανών και μάλιστα ορθοδόξων εις το ήθος και την 
παράδοσιν, την οικογενειακήν, την πατερικήν, την εκκλησιαστικήν, την 

ορθοπράττουσαν πάντοτε ανά τους αιώνας και συνέχουσαν μέχρι σήμερον 
 

Το Δ.Σ. ‘Παναγιας Ιμβριωτισσας’ κι ο Νέος Ιμβριακός Παλμός 

εύχονται στους απανταχού Ιμβρίους και φίλους, καλό κι 

ευλογημένο το Νέον Έτος 2014 με πλούσια τη Χάρη του 

Γεννηθέντος Σωτήρος Χριστού στη ζωή όλων μας. 

την ευλογημένην κοινωνίαν μας, της οποίας κύτταρον κατά Θεόν βιοτής και 

αυξήσεως είναι, επαναλαμβάνομεν, η οικογένεια. 
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Αδελφοί και τέκνα, 
 2013 χρόνια συνεπληρώθησαν από της κατά σάρκα Γεννήσεως του 

Χριστού˙ 

 2013 χρόνια και ο Χριστός, όπως τότε, δεν παύει να καταδιώκεται εν τω 

προσώπω των αδυνάτων από τον Ηρώδην και τους παντοειδείς 
συγχρόνους Ηρώδας˙ 

 2013 χρόνια και ο Ιησούς διώκεται εις τα πρόσωπα των χριστιανών εν 

Συρία -και όχι μόνον˙ 

 2013 χρόνια και ο Χριστός φεύγει, ως πρόσφυξ μετ αυτών, όχι εις την 

Αίγυπτον, αλλά εις τον Λίβανον, εις την Ευρώπην, εις την Αμερικήν και 
αλλαχού δι ασφάλειαν εν τη ανασφαλεία του κόσμου˙ 

 2013 χρόνια και το Παιδίον Ιησούς είναι ακόμη φυλακισμένον με τους 

δύο Ιεράρχας της Συρίας Παύλον και Ιωάννην, με τας Ορθοδόξους 
μοναχάς και πολλούς ακόμη ανωνύμους και επωνύμους χριστιανούς˙ 

 2013 χρόνια και ο Χριστός σταυρώνεται μαζί με αυτούς που βασανίζονται 

και φονεύονται δια να μη προδώσουν την πίστιν των εις Αυτόν˙ 

 2013 χρόνια και ο Ιησούς φονεύεται καθ ημέραν εις το πρόσωπον των 

χιλιάδων εμβρύων, τα οποία οι γονείς των δεν αφήνουν να γεννηθούν˙ 
 2013 χρόνια και ο Χριστός εμπαίζεται και ονειδίζεται εις το πρόσωπον 

των δυστυχισμένων παιδίων, τα οποία ζουν υπό την κρίσιν της 

οικογενείας, της ανεχείας, της πτωχείας. 
Τον πόνον, την θλίψιν και τα παθήματα των ανθρώπων ήλθε και έρχεται 

και κατά τα εφετεινά Χριστούγεννα να αναλάβη ο Κύριος, ο ειπών «εφ όσον 
εποιήσατε ενί τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμοί εποιήσατε» 

(Ματθ. κε 40-41). Δι αυτούς ήλθεν εκ Παρθένου, δι αυτούς εγένετο 

άνθρωπος, δι αυτούς έπαθεν, εσταυρώθη, ανέστη. Δι ημάς όλους, δηλαδή. 
Ας άρωμεν, λοιπόν, έκαστος ημών τον προσωπικόν αυτού σταυρόν δια να 

εύρωμεν χάριν και έλεον εις εύκαιρον βοήθειαν˙ δια να είναι «μεθ ημών ο 
Θεός», ο τεχθείς Εμμανουήλ, Σωτήρ και Κύριος. Αμήν. 

 

Χριστούγεννα ,βιγ  
+ Ο Κωνσταντινουπόλεως 

διάπυρος προς Θεόν ευχέτης πάντων υμών 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΙΜΒΡΟΥ 

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ 2013 

Ἐντιμότατον κ. Χρῆστον Ροδιᾶν, 
Πρόεδρον τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου  

τοῦ Ἱ.Ν.Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 
«Παναγία ἡ Ἰμβριώτισσα» 

 

Ἐντιμότατε καί ἀγαπητέ κ Πρόεδρε, 
Καθώς ἑτοιμαζόμαστε νά ἑορτάσουμε κι ἐφέτος τό κοσμοϊστορικό γεγονός 

τῆς Θείας ἐνανθρωπήσεως, στρέφοντες τό βλέμμα στό ταπεινό καί φτωχικό 
σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, καί τίς συνθῆκες «διωγμοῦ» καί ἀπαξιώσεως ὑπό τίς 

ὁποῖες ἦλθε στήν γῆ τό Θεῖο Βρέφος γιά νά σώσει τόν ἄνθρωπο, καθώς οὐκ 

ἦν τόπος ἐν τῷ καταλύματι γιά τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ἀναλογιζόμαστε 
ἰδιαιτέρως τίς μεγάλες κοινωνικές καί οἰκονομικές ἀντιθέσεις πού 

χαρακτηρίζουν τήν σύγχρονη πραγματικότητα σέ ὅλο τόν κόσμο: τόν 
πλοῦτο καί τήν φτώχεια, τήν ἄνεση καί τήν ἔνδεια: ἄλλοι χριστιανοί θά 

εὐφρανθοῦν λαμπρῶς, οἰκογενειακῶς, τίς ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων, ἐνῷ 
ἄλλοι θά ἐπιζητήσουν ἐν μοναξιᾷ τόν ἄρτο τόν ἐπιούσιο, μία μερίδα 

φαγητοῦ, στό συσσίτιο τῆς Ἐκκλησίας. 

Ὀ πλοῦτος, ἐν τούτοις, εἶναι καλὸς ἤ κακὸς ἀνάλογα μὲ τὰ χέρια ποὺ τὸν 
ἐξουσιάζουν. Ἐάν πέσῃ σὲ χέρια πού τόν σκορπίζουν, γίνεται ποτάμι ποὺ 

πνίγει. Γίνεται ὄλεθρος καὶ ἀπώλεια. Σέ ἄξια καὶ θεοκίνητα, ὅμως, χέρια ὁ 
ἴδιος πλοῦτος μπορεῖ νά κλείσῃ πληγές, νά ντύσῃ γυμνούς, νά θρέψῃ 

πεινασμένους, νά προστατεύσῃ ἡλικιωμένους καὶ ὀρφανά, νά οἰκοδομήσῃ 

ἄσυλα ἀγάπης, νά κτίσῃ καὶ νά κοσμήσῃ Ναοὺς τοῦ Θεοῦ. Σὲ τέτοια χέρια ὁ 
πλοῦτος γίνεται «διάκονος» τῆς ἀγάπης καὶ τῆς φιλανθρωπίας. Ὁ ἄνθρωπος 

τῆς ἀγάπης γνωρίζει ὅτι «δανείζει Θεῷ ὁ ἐλεῶν πτωχὸν (Παρ. 19-17). Κάθε 
θυσία ὑλικῶν ἀγαθῶν γιὰ χάρι τοῦ Χριστοῦ εἶναι, τελικῶς, πολὺ μικρὴ καὶ 

ἀσήμαντη, ἐάν σκεφθοῦμε ὅτι ὁ Κύριος τὴν δέχεται μὲ εὐαρέσκεια καὶ 

διαβεβαιώνει «Ἐφ᾿ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων ἐμοὶ 
ἐποιήσατε» (Ματθ. 25-40). 

Γι’αὐτόν τόν λόγο, ἄλλωστε, ἡ Μητέρα Ἐκκλησία, παρακολουθοῦσα τά 
σημεῖα τῶν καιρῶν, ἐκήρυξε τό παριππεῦον ἔτος, ἤδη ἀπό τῆς ἀνατολῆς 

αὐτοῦ, «Ἔτος Πανανθρωπίνης Ἀλληλεγγύης», μέ σκοπό νά 
εὐαισθητοποιήσει ἄτομα καί λαούς «νά καταβάλλωμεν συνειδητάς 

προσπαθείας διά τήν ἄμβλυνσιν τῶν ἀπανθρώπων συνεπειῶν τῶν μεγάλων 

ἀνισοτήτων καί διά τήν ἀναγνώρισιν ὑπό πάντων τοῦ δικαιώματος τῶν 
ἀσθενεστέρων πρός ἀπόλαυσιν τῶν ἀπαραιτήτων διά τήν ζωήν τοῦ 

ἀνθρώπου ἀγαθῶν». 
Τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, ἐξ ἑτέρου, μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἰερᾶς 

Συνόδου τῆς 27ης Νοεμβρίου 2013, κατέταξε στίς ἁγιολογικές δέλτους τῆς 

Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τόν Ἱερομόναχο Πορφύριο τόν Καυσοκαλυβίτη, ὁ 
ὁποῖος ἐδίδασκε, μεταξύ ἄλλων, τά ἑξῆς: 

«...Ὑπεράνω ὅλων ἡ ἀγάπη! Ἐκεῖνο πού πρέπει νά μᾶς ἀπασχολεῖ, παιδιά 
μου, εἶναι ἡ ἀγάπη γιά τόν ἄλλο. Ὅ,τι κάνομε, προσευχή, συμβουλή, 
ὑπόδειξη, νά τό κάνομε μέ ἀγάπη. Χωρίς τήν ἀγάπη ἡ προσευχή δέν ὠφελεῖ, 
ἡ συμβουλή πληγώνει, ἡ ὑπόδειξη βλάπτει καί καταστρέφει τόν ἄλλο, πού 
αἰσθάνεται ἄν τόν ἀγαπᾶμε, ἤ δέν τόν ἀγαπᾶμε, καί ἀντιδρᾶ ἀναλόγως. 
Ἀγάπη, ἀγάπη, ἀγάπη! Ἡ ἀγάπη στόν ἀδελφό μᾶς προετοιμάζει ν’ἀγαπήσομε 

                                                           
1 «Βίος καί λόγοι Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου», Ἱερά Μονή Χρυσοπηγῆς, Χανιά 2003.  

περισσότερο τόν Χριστό....Ὁ φανατισμός δέν ἔχει σχέση μέ τόν Χριστό. Νά 
εἶσαι χριστιανός ἀληθινός. Τότε, κανένα δέν θά παρεξηγεῖς, ἀλλά ἡ ἀγάπη 
σου πάντα θά στέγει (Α’ Κορ., 13, 7). Καί στόν ἀλλόθρησκο, χριστιανός. 
Δηλαδή, νά τόν τιμάεις, ἄσχετα μέ τήν θρησκεία του, μέ ἕνα εὐγενικό 
τρόπο....Ἡ ἀγάπη πρός τόν πλησίον νά ἐκτείνεται παντοῦ, στά πέρατα τῆς 
γῆ, σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους. Ἡ ἀγάπη εἶναι πάνω ἀπ’ὅλα»1. 
Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης γεννᾶται καί πάλιν, λαμβάνει δούλου 

μορφήν, γιά νά κάνῃ ἐμᾶς θεούς κατά χάριν. «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί, ποῦ 
ἐγεννήθη ὁ Χριστός» μᾶς καλεῖ ἡ Ἐκκλησία μας. «Ἄς ἀκολουθήσωμεν, 

λοιπόν, ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ». Τό Θεῖον Βρέφος μᾶς περιμένει νά 

μετανοήσωμε καί νά καταθέσουμε τήν δική μας ἀνεπιφύλακτη προσωπική 
θέληση, ὥστε νά γεννηθῇ ὁ Σωτῆρ τοῦ κόσμου καί στήν δική μας καρδιά.  

Μέ πατρική ἀγάπη εὔχομαι πλουσία τήν ἐξ ὕψους δύναμη, τήν χάρη καί τό 
ἔλεος τοῦ Κυρίου στή ζωή καί τό θεάρεστον ἔργον Σας, τό δέ ἐπί θύραις 

νέον ἔτος τῆς χρηστότητός Του νά εἶναι εἰρηνικό, δημιουργικό καί κατά 

πάντα εὐλογημένον! 
                                               † Ὁ Ἴμβρου καί Τενέδου Κύριλλος 

--------------------------------------- 
Ὁ Μητροπολίτης μας: 

Κατά τούς μήνας Νοέμβριο καί Δεκέμβριο χοροστάτησε, ἱερούργησε, 
κήρυξε ἐκκλησιάσθηκε καί τέλεσε διάφορες ἱεροπραξίες σέ διάφορους Ναούς 

ἐκ περιτροπῆς, σύμφωνα μέ τό κατωτέρω πρόγραμμα: 

Ἁγίων Ἀναργύρων, 1-11-2013,Πανήγυρη Ἱ.Ἐξωκλησίου Ἁγίων Ἀναργύρων 
Παναγίας. 

Ταξιαρχῶν, 7-11-2013 Εσπερινός στό φερώνυμο Ἐξωκλήσι τῶν Ἁγίων 
Θεοδώρων. 

8-11-2013, Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, Ἱ.φερώνυμος Ναός Φραντζῆ, 

Παράθεση παραδοσιακοῦ κεράσματος.           
9-11-2012, Ἑορτή Ἁγίου Νεκταρίου. Ἱερό Ἐξωκλήσιο Αγίου Νεκταρίου 

Γλυκέος. Παράθεση παραδοσιακοῦ κεράσματος. 
10η ἰδίου, Μητροπολιτικό Ναός. Στο  τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας τέλεσε 

κανυκτικό Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἐν Ἀφρικῇ θανόντος 
μ.Γαβριήλ Τζάνου. 

11η ἰδίου ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Μαρίνης Σχοινουδίου τέλεσε τήν 

κηδεία τοῦ μακαριστοῦ Δημητρίου Πινήρου, τοῦ ἐπί σειραν ἐτῶν 
διατελέσαντος Ἐπιτρόπου τῆς Κοινότητος Σχοινουδίου. 

Θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ ἐξωκλησίου τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στή 
περιοχή Λανάτ τῆς Παναγίας. 

Την 12η Νοεμβρίου ὁ Μητροπολίτης μας τέλεσε τά θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ 

ἐξωκλησίου τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στή περιοχή Λανάτ τῆς Παναγίας τό ὁποῖο 
ἀνακαινίσθηκε δαπάνῃ τοῦ κ.Ἰωάννου Μπουτέλλη. Μετά τό πέρας τῆς Θείας 

Λειτουργίας ὁ Ἐπιστάτης τοῦ Ἱεροῦ ἐξωκλησίου κ.Κωνσταντῖνος 
Καρανικόλας παρεθεσε πλούσιο  γεῦμα σ’ὅλους τούς προσκαλεσμένους. 

Ὁ   Νομάρχης  Δαρδανελλίων ’Εξοχώτατος κ.   Ahmet Çınar στήν 

Ἱερά Μητρόπολη Ἴμβρου καί Τενέδου 
Τήν 22α Νοεμβρίου ἐνεστῶτος ἔτους 2013 ὁ Νομάρχης τῶν Δαρδανελλίων 

Ἐξοχώτατος κ. Ahmet Çınar, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐπάρχου τῆς Ἴμβρου 
κ. Muhittin Gürel, τοῦ Προϊσταμένου τῆς Εἰσαγγελίας τοῦ Νομοῦ κ. Salih 

Çokal, τοῦ Διοικητοῦ τῆς Στρατοχωροφυλακῆς τοῦ Νομοῦ Συνταγματάρχου  
κ.Enver Aydın, τοῦ Ἀστυνομικοῦ Διευθυντοῦ κ. Osman Zoroğlu, τοῦ 

Διοικητοῦ Ἀκτοφυλακῆς τοῦ Νομοῦ Συνταγματάρχου Λ.Σ. κ.Hasan Tunay, 

καί τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Γραφείου αὐτοῦ κ. Mustafa Tan, 
ἐπισκέφθηκε τήν Ἱερά Μητρόπολη Ἴμβρου καί Τενέδου καί τόν Μητροπολίτη 

αὐτῆς κ. Κύριλλο, γενόμενος δεκτός μετά τῆς προσηκούσης τιμῆς καί πολλῆς 
ἐγκαρδιότητος. 

Καλωσορίζων τόν κ. Νομάρχη μας μέ λόγους θερμούς ο Μητροπολίτης μας 

διεβίβασε εἰς αὐτόν τόν χαιρετισμό καί τήν ἀγάπη τοῦ Πατριάρχου μας 
κ.κ.Βαρθολομαίου, τοῦ κλήρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί τῶν Ρωμηῶν 

κατοίκων τῆς νήσου, ὑπογραμμίσας τό γεγονός ὅτι ὁ ἀνώτατος Ἄρχων τοῦ 
Νομοῦ ἐπεσκέφθηκε τήν νῆσο μας καί τήν τοπική Ἐκκλησία αὐτῆς διά 

δευτέρα φορά ἐντός συντόμου χρονικοῦ διαστήματος ἀπό τῆς ἀναλήψεως 
τῶν καθηκόντων του τήν 31ην Μαΐου ἐ.ἔ., καί  ἐξέφρασε τίς εὐχαριστίες 

κλήρου καί λαοῦ διά τήν ἐπιδεικνυμένη ἀπό μέρους τῆς Κυβερνήσεως 

μέριμνα καί προσοχή πρός τήν κατεύθυνσιν τῆς βελτιώσεως τῶν ὅρων καί 
συνθηκῶν διαβιώσεως ἐν ταῖς νήσοις Ἴμβρῳ καί Τενέδῳ δι’ὅλους, 

ἀνεξαιρέτως θρησκεύματος καί ἐθνικῆς καταγωγῆς,  αὐτῶν. 
26η ἰδίου, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγῶνος. Ἱερός Ναός τῆς 

Ἁγίας Βαρβάρας Εὐλαμπίου. Τόν θ.λόγο κήρυξε ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ 

κ.Νικόλαος. Στό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας εὐλόγησε ἀρτοκλασία ὑπέρ ὑγείας 
καί μακροημερεύσεως τῆς ἑορταζούσης τά ὀνομαστήρια αὐτῆς 

εὐλαβεστάτης πρεσβυτέρας κ.Στυλιανῆς Σώζου. Ἐπηκολούθησε δεξίωση 
στήν αἴθουσα τῆς Κοινότητος μέ πλούσια παραδοσιακά κεράσματα. Τό 

βράδυ τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Μητροπολίτης εὐλογησε καί παρακάθισε  σἐ γεῦμα 

πού παρέθεσε ἡ κ.Πρεσβυτέρα  ἐν  ἑστιατορίῳ τοῦ Κάστρου. 
4η Δεκεμβρίου, ἑορτή τῆς  Ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, 

Ἱερός φερώνυμος Ναός τῆς Κοινότητος Εὐλαμπίου. Τόν θ.λόγο κήρυξε ὁ 
Πανοσιολ.Ἀρχιμ.κ.Νικόλαος. Ἐπηκολούθησε δεξίωση ἐν τῷ Συνοδικῷ τῆς 

Κοινότητος μέ πλούσια παραδοσιακά κεράσματα. 
Εορτή τοῦ Ἁγίου Νικολάου 

Κάτά τήν ἑορτή τοῦ  Ἁγίου Νικολάου, 6 Δεκεμβρίου, ὁ Μητροπολίτης μας 

τέλεσε τή Θ. Λειτουργία στόν ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Κάστρου σε 
συλλειτουργία μέ ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Τόν Θ. Λόγο κήρυξε ὁ 

Πανοσ. Ἀρχιμ.κ.Νικόλαος. Παρέστη ἱκανός ἀριθμός πιστῶν ἐξ ὅλων τῶν 
χωριῶν τῆς Ἴμβρου. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας τέλεσε κατανυκτικό 

Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Νικολάου 

Ἀρχιερέως, πού ἦτο Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου ἀπό τῆς  4ης 
Ἀπριλίου τοῦ 1964 μέχρι τῆς 10ης Φεβρουαρίου τοῦ 1972, Νικολάου 
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Βάντσου καί Νικολάου Παλαιολόγου τῶν Ἰμβρίων ἱερέων καί Ξενοφῶντος 
Γρηγορίου, δαπάναις τοῦ ὁποίου ὁ ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου  

ἀνεγέρθηκε ἐκ θεμελίων τό ἔτος 1949. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας 

ἡ Ἱερά Μητρόπολις παρέθεσε γεῦμα ἀγάπης εἰς ὅλο τό ἐκκλησίασμα ἐν 
ἑστιατόριῳ τοῦ Κάστρου. Στό γεῦμα παρακάθισαν 80 ἄτομα. 

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Μητροπολίτης μας  εὐλόγησε καί 
παρακάθισε σἐ  ἑόρτιο γεῦμα,  πού παρατέθηκε στούς χωριανούς τῶν Ἁγίων 

Θεοδώρων, ὑπό  τοῦ ἑορτάσαντος τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ, Ἐντιμ. 
κ.Νικολάου Ἀρχοντώνη, αὐταδέλφου τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου 

μας, στό καφενεῖο  τοῦ ἀειμνήστου πατρός αὐτῶν  μ. Χρήστου Ἀρχοντώνη. 

Τά ὀνομαστήρια τοῦ  Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ.Νικολάου Σεργάκη, Ἱερατικῶς 

Προΐσταμένου τῆς Κοινότητος Ευαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 
Ἀγριδίων 

Ὁ Μητροπολίτης μας τήν 5η Δεκεμβρίου δέχθηκε στό Γραφεῖο Του τόν 

Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτη κ.Νικόλαο, ὁ ὁποῖος ὑπέβαλε τά σέβη του ἐπί τοῖς 
ὀνομαστηρίοις του καί δέχθηκε τάς πατρικάς εὐχάς Του. Τήν ἑπομένη 

συνελειτούργησε μετά τοῦ Μητροπολίτου μας στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου Κάστρου καί κήρυξε τό θ.λόγο, τήν δέ 7ην ἰδίου παρέθεσε πλούσιο 

γεῦμα ἐν ἑστιατορίῳ τοῦ Κάστρου, εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Μητροπολίτου μας.  
                            Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος 

Τήν 12η ἰδίου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος, 

Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος Κύπρου τοῦ θαυματουργοῦ ὁ Μητροπολίτης μας 
χοροστάτησε ἐν τῷ φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Κάστρου  κατά 

τήν τελεσθεῖσα Θ.Λειτουργία. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ 
Μητροπολίτης μας τέλεσε τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν 

ἀειμνήστων Μελίτωνος Ἀρχιερέως, Σπυρίδωνος Δαμδᾶ καί Πατρικίου 

Μακούδη τῶν ἱερέων, καί Ξενοφῶντος Γρηγορίου. Παρέστησαν περί τά 20 
ἄτομα, στά ὁποῖα μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Ἱερατικῶς 

Προΐσταμενεύων τῆς Κοινότητος Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερος κ.Γρηγόριος 
Γρηγοριάδης ἐν τῷ καφενείῷ τοῦ Κάστρου προσέφερε τό παραδοσιακό 

κέρασμα.  
Τήν 15η ἰδίου χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Μαρίνης Σχοινουδίου, 

κατά τή Θεία Λειτουργία, στό τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε  τά Ἱερά μνημόσυνα-

40θημερο τοῦ μ.Δημητρίου Πινήρου, 3μηνο τοῦ μ.Κωνσταντίνου  Ντινιάκου  
καί 3ετές τοῦ  μ.Ἰωάννου Μπακῆ. 

Τήν 21ην ἰδίου, τό ἑσπέρας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας 
Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας, μέ  κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, 

τέλεσε τόν Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς, στόν φερώνυμο ἐξωκλήσι στά Κόκκινα 

Ετήσιο Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο μ.Δημητρίου Καμποροπούλου 
Τήν Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως 22α τ.μ. Δεκεμβρίου ο 

Μητροπολίτης μας χοροστάτησε κατά τή Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό 
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων στό τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε τό 

ἐτήσιο Ἀρχιερατικό  μνημόσυνο τοῦ μ.Δημητρίου Καμπουροπούλου.Τόν 

θ.λόγο κήρυξε ὁ Πανοσιολ.Ἀρχιμ.κ.Νικόλαος. Μετά τό πέρας τῆς Θείας 
Λειτουργίας ἡ σύζυγός του κ.Βασιλική στό καφενεῖο τοῦ χωριοῦ, παρέθεσε 

πλούσιο ἐπιμνημόσυνο γεῦμα σ’ὅλους τούς παρόντας πού τιμησαν μέ τήν 
παρουσία τους καί τίς προσευχές τους τή μνήμη τοῦ μακαριστοῦ Δημητρίου. 

25η Δεκεμβρίου, ἐπί τῇ μεγάλη ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων τέλεσε τήν Θεία 
Λειτουργία τῶν Χριστουγέννων στό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς 

Θεοτόκου. Τήν ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις Πατριαρχική Ἀπόδειξη ἀνέγνωσε ὁ 

Αιδεσιμ πρεσβύτερος κ.Κωνσταντῖνος Βάντσος. Τήν μεσημβρία παρατέθηκε  
πλούσιο Χριστουγεννιάτικο γεῦμα ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει. 

26η ἰδίου, Ἱερός Ναός Παναγίας τῆς Γαλακτοτροφούσης στή  Πλάκα. Τό 
ἐξωκλήσι τοῦτο ἀνήκει στή Κοινότητα Γλυκέος καί πρό δεκαετίάς 

χρησιμοποιεῖτο ὡς ἀχυρώνας. 

29 ἰδίου, Μητροπολιτικός Ναός Παναγίας. 
Εδέχθη τον Ἐλλογιμ. Καθηγητή κ.Ἰωακείμ Καμπουρόπουλο, Ἀντιπρόεδρο 

τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου τῶν Ἰμβρίων, μετά τοῦ ὁποίου εῖχε  μία 
ἐποικοδομητική συζήτηση καί τόν ὁποῖο ἐκράτησε εἰς τό ἑόρτιο 

Χριστουγεννιάτικο γεῦμα  ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ 

Γηροκομείο 

Το Δ.Σ. αποφάσισε και προχώρησε τα εσωτερικά επιχρίσματα του 

υπογείου χώρου. Ολοκληρώθηκαν και εξοφλήθηκαν οι ανωτέρω 

εργασίες. Απομένει η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του 

Δεκεμβρίου η οποία θα γίνει εντός του Ιανουαρίου 2014. Τα 

οικονομικά αποθέματα για το γηροκομείο έχουν εξαντληθεί. Η 

συνέχιση περαιτέρω εργασιών θα εξαρτηθεί από τη διάθεση και 

οικονομική δυνατότητα πατριωτών και φίλων.Το Δ.Σ. καταβάλει 

άοκνες προσπάθειες και επενδύει τις προσφορές των δωρητών του. 

Ο δρόμος, όμως, ακόμη είναι μακρύς. Ευελπιστούμε όμως ότι κάποια 

στιγμή με την βοήθεια της Παναγίας μας θα φτάσουμε στο τέλος. 

Ιερός Ναός 

Στον Ι.Ναό μας τελούνται καθ’εκάστην Κυριακή και μεγάλες εορτές 

οι ακολουθίες του Όρθρου και της Θ.Λειτουργίας από 07.00 π.μ. -

10.00 π.μ. εξυπ[ηρετούμενοι εκ περιτροπής από τους ιερείς των 

Εισοδίων Θεοτόκου Αμπελακίων, πατρός Νείλου Μουσελή και πατρός 

Αναστασίου Φελεμέγκα τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά. Στις 

9/12 εορτή της Αγίας Άννης, στην οποία είναι αφιερωμένο το 

παρεκκλήσιο του δεξιού κλήτους του Ναού μας, τελέσθηκαν Όρθρος 

και Θ.Λειτουργία προς τιμήν της Αγίας Προμήτορος Άννης.  

Το Δ.Σ. παρακολουθεί με ανησυχία την ολοένα αυξανόμενη 

ριγμάτωση του πλακόστρωτου της κάτω αυλής καθώς και του 

κάτωθεν αυτής τοιχείου και προβληματίζεται για τις οικονομικές 

συνέπειες που θα έχει για το Σωματείο η αποκατάσταση τους. 

Διαπιστώνεται η επιλογή λύσεων χαμηλού κόστους από τους 

εκάστοτε υπευθύνους κατά περιόδους με καταστροφικές εκ των 

υστέρων συνέπειες. 

Το Δ.Σ. μετά την διάρρηξη που έγινε πρόσφατα στον Ι.Ναό μας 

με επουσιώδεις ευτυχως συνέπειες αποφάσισε άμεσα και προέβει 

στον εμπλουτισμό των συστημάτων ασφαλείας με πρόσθετους 

συναγερμούς και κάμερες ασφαλείας για καταγραφή των κινήσεων 

γύρω από το Ναό. Η παραπάνω επένδυση πιστευουμε ότι κατά κάποιο 

τρόπο θα είναι αποτρεπτική για ανάλογες μελλοντικές ενέργειες. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ 

Προσκαλούνται οι συμπατριώτες μας και φίλοι του Σωματείου 

Παναγίας Ιμβριώτισσας να προσέλθουν στη Θ.Λειτουργία της 

Κυριακής 26 Ιανουαρίου 2014 για την τέλεση του καθιερωμένου 

μνημοσύνου υπερ αναπαύσεως αρχιερέων-ιερέων-διδασκαλων-

ευεργετών που τελείται κάθε έτος στον Ι.Ναό μας εν όψει της εορτής 

των 3 Ιεραρχών. Η συμμετοχή μας αποτελεί υποχρέωση μας εις 

ένδειξη ευγνωμοσύνης σε αυτούς που οφείλουμε το ευ ζην. Την ίδια 

ημέρα και ώρα 11.00 π.μ. περίπου θα γίνει και η κοπή της 

Αγιοβασιλόπιτας του Σωματείου μας. Θα κληρωθούν διάφορα δώρα 

για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων μας τόσο για τα ανακύπτοντα 

θέματα έργων του Ι.Ναού όσο και για την συνέχιση των εργασιών 

του νεοαναγειρομένου γηροκομείου μας. Η συμμετοχή σας θα είναι 

τιμή μας. 

Προσκαλούνται τα μέλη του Σωματείου του Πνευματικού Κέντρου 

Ιμβρίων Παναγίας Ιμβριώτισσας στην ετήσια τακτική απολογιστική 

Γενική Συνέλευση των μελών της, η οποια θα διεξαχθεί την Κυριακή 

26 Ιανουαρίου 2014, ώρα 12.00 π.μ. περίπου στην αίθουσα του 

Πνευματικού Κέντρου κατωθεν του Ι.Ναού, οδός Ρόδου Ντοροτο, 

Αμπελάκια-Σαλαμίνας. Θέματα ημερήσιας διάταξης: 

-Απολογισμός πεπραγμένων διαχειριστικής περιόδου από 1.1.2013 

εως 31.12.2013. 

-Προυπολογισμός 2014 

-Ανάγνωση έκθεσης εξελεκτικής επιτροπής και ψηφοφορίας 

απαλλαγής του ταμία και του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη. 

-Ερωτήσεις-Ομιλίες-Τοποθετήσεις 

-Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για την διεξαγωγή μυστικής 

ψηφοφορίας όσον αφορά σχετική προταση του Δ.Σ. για την ημέρα 

εφαρμογής του εθίμου κατά τον εορτασμό του 15Αυγούστου 2014. 

Τα αποτελέσματα θα καθορίσουν και την περαιτερω στάση των 

μελών του Δ.Σ. όπως προαναγγέλθηκε δια της από 3/11/2013 

ανακοινώσεως του Σωματείου μας. Η κάλπη θα παραμείνει ανοιχτή 

μέχρι τις 15.00 μ.μ. 

Εκ του Δ.Σ. 
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Το εκκλησιαστικό συμβούλιο ευχαριστεί τους παρακάτω 

δωρητές υπέρ του γηροκομείου: 

Διορθώσεις προηγούμενου τεύχους 

Υπερ αναπαύσεως της ψυχής Μαρίνας Καυμένου αντί Μαρίας Καυμένου 

Προσέφεραν τα παιδιά της-Αθανάσιος, Άννα και Βασίλειος-       500€ 

Σπόρου Γραμμένη αντί Σπύρου Γραμμένη          20€ 

Νέες Δωρεές 

Ανώνυμος                      600€ 

Χαβιάρα Φωτεινή             50€ 

Φουρτούνας Αναστάσιος              50€ 

Aνώνυμος (Χ.Ρ.)           500€ 

Μουτάφη Αρετή             30€ 

Ανώνυμη (Σ.Μ.)           200€ 

Ανώνυμος                   1500€  

 

Υπερ του Ιερού Ναού: 

Ανώνυμος                1000€ 

Οικονόμου Ιωσηφίνα             50€ 

Ανώνυμος             700€ 

Ανώνυμος             500€ 

Ανώνυμος             600€ 

Κοκλιώτης Βασίλειος              50€ 

Ανώνυμος            1000€ 

 

Υπερ ενισχύσεως εφημερίδας: 

Αλεξανδρή Αικατερίνη             50€ 

Χρηστάκης Ιωακείμ             20€ 

Μαυριανού Ζαχαρώ και Χριστίνα           20€ 

Χλέπου Στυλιανή             30€ 

Ανώνυμος                   150€ 

Μουτάφη Αρετή             20€ 

Ανώνυμος                     50€ 

Ανώνυμη              10€ 

Τζάνου Αργυρώ                  20€ 

Πιλιτσογλου Βάσω             30€ 

 

Ευχαριστούμς επίσης τους παρακάτω που κοπίασαν για την διάθεση των 

ημερολογίων μας: 

Γραφιαδέλλη Ειρήνη, Ματζουλά Φιλιώ, Κουλουτμπάνη Άννα, 

Μπακανιόζο Αντώνιο, Μπουντάλα Αιακτερίνη, Ασανάκη Αγγελική, 

Ασανάκη Αικατερίνη, Μάγκα Δήμητρα, Πρίγκο Σωτήρη, Σιώτου 

(Γερμανία), Λαμπριανού Ανθούλα, Συναρέλλη Μαρία, Καλαμπαλίκη 

Ευανθία και λοιπούς καθώς και τους Ιμβριακούς Συλλόγους της 

διασποράς. 

Ευχές για τα Χριστούγεννα από τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο 

“Εύχομαι η καρδιά σας να γίνει Αγία Φάτνη και το Πανάγιο Βρέφος 

της Βηθλεέμ να σας δώσει όλες τις ευλογίες Του.” 

 -Γέροντα,δώστε μου μια ευχή για τα Χριστούγεννα. 

 -Εύχομαι ο Χριστός και η Παναγία να σε έχουν κοντά τους σαν το 

αρνάκι που είναι δίπλα στην φάτνη. Νομίζω, περνάει καλά, όπως και 

το  βοϊδάκι και το γαϊδουράκι που ζεσταίνουν τον Χριστό στην 

φάτνη… 

“΄Εγνω βους τον κτησάμενον και όνος την φάτνην του Κυρίου 

αυτού”, λέει ο Προφήτης Ησαΐας (Ης. 1,3). Γνώρισε δηλαδή το 

βοϊδάκι το αφεντικό του και το γαϊδουράκι την φάτνη του Κυρίου 

του. Γνώρισαν τι ήταν μέσα στη φάτνη και με τα χνώτα τους το 

ζέσταιναν! Κατάλαβαν τον Δημιουργό τους! Αλλά και το γαϊδουράκι, 

τι τιμή να πάει τον Χριστό  μετά  στην Αίγυπτο! Οι άρχοντες είχαν 

άρματα χρυσοκέντητα, και ο Χριστός τι χρησιμοποίησε! Τι καλά να 

ήμουν αυτό το γαϊδουράκι!’ (Γέροντος Παϊσίου Λόγοι, τόμος Ε, σ. 231) 

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

KOINΩΝΙΚΑ 
Γεννήσεις 

Στις 14/12/2013 ο Αθανάσιος Κοκκινάκης και η Ζωή Λαζή 

απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, αγοράκι. Τους ευχόμαστε να τους 

ζήσει και καλά σαράντα και βαπτίσια. 

Βαφτίσεις 

Στις 26/12/2013 ο Νικόλαος Γαλακτίδης και η Μαρία Καπαδαη, κόρη 

της Δέσποινας Ροδιά από το Σχοινούδι βάφτισαν στον Ι.Ναο Αγίου 

Νεκταρίου Βούλας το 5ο τους παιδί και το ονόμασαν Σεραφείμ. 

Ευχόμαστε να τους ζήσει και καλή δύναμη και υπομονή. 

Στις 29/12/2013 ο Βασίλειος Ροδιάς του Χρήστου από το Σχοινούδι 

και η Ελένη Ζολώτα βάφτισαν στον Ι.Ναό Αγίου Τρύφωνος 

Τερψιθέας το 3ο τους παιδί, κορίτσι και το ονόμασαν Στρατονίκη. 

Ευχόμαστε να τους ζήσει. 

Θάνατοι 

Απεβίωσε στην Αθήνα στις 22/11/2013 η Βασιλική Τσαμπουρή από 

την Παναγία, σε ηλικία 77 ετών. Συλλυπούμαστε τους οικείους της 

και ευχόμαστε καλό παράδεισο. 

Απεβίωσε στην Αθήνα στις 7/12/2013 ο Καγιάς Καραβέλας από τους 

Αγίους Θεοδώρους, σε ηλικία 75 ετών. Συλλυπούμαστε τους οικείους 

του και ευχόμαστε καλή ανάπαυση. 

 

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΄ 

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 


