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‘Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην ‘Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην 

αινείτε ουρανοί Θεού την δόξαν’ 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, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ  
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 
 

Χριστός και πάλιν γεννάται και οι 
άγγελοι και πάλιν ψάλλουν: “Δόξα eν 
yψίστοις Uev καi eπi γhς εiρήνη, eν 
aνθρώποις εyδοκία.” (Λουκ. β΄, 14-15). 
(Συνέχεια σελ.2) 

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
ΚΑΤΑ ΤΑΥΤΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑ ΤΑΥΤΑ 

 
Του Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ.ΙΩΣΗΦ 
“Σήμερον ο Χριστός, εν Βηθλεέμ γεννάται έκ 
Παρθένου”(Δοξαστικό Αίνων Χριστουγέννων) 

 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. «Μητρόπολις των 

εορτών». «Δεύτε αγαλλιασώμεθα τω 
Κυρίω, το παρόν μυστήριον 
εκδιηγούμενοι».«Παιδίον εγεννήθη ημίν, υιός 
και εδόθη ημίν… και το όνομα Αυτού 
Μεγάλης Βουλής Άγγελος, (συνέχεια σελ. 4)  

 

 



 
2 

 

Aδελφοί και τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, 

Άγγελοι ψάλλουν τας τρεις 
μεγαλειώδεις ταύτας διακηρύξεις και η 
μεγίστη πλειονότης των ανθρώπων, αν και 
εορτάζει Χριστούγεννα, δεν δύναται να 
αντιληφθή το νόημα του αγγελικού αυτού 
ύμνου και διερωτάται εάν όντως σήμερον 
δοξάζεται υπό των ανθρώπων ο Θεός και 
διατί πρέπει να δοξάζεται, πού δύναταί τις 
να εύρη επι γής την εξαγγελθείσαν ειρήνην 
και δια ποίον λόγον η σημερινή ανθρωπότης 
πρέπει να ζή εν ευδοκία.  

Διότι, όντως, ή πλειονότης των ανθρώπων 
δέν δοξάζει τον Θεόν, ούτε δια των έργων 
της, ούτε δια των χειλέων της, αρκετοί δε εξ 
αυτών αμφισβητούν και αυτήν ταύτην την 
ύπαρξιν του Θεού και την παρουσίαν Του εις 
την ζωήν των. Είναι μάλιστα πολλοί εκείνοι, 
οι οποίοι αποδίδουν εις τον Θεόν ευθύνας, δι’ 
όσα δυσάρεστα συμβαίνουν εις την ζωήν των. 
Αλλ’ όμως οι τοιουτοτρόπως αγανακτούντες 
εναντίον του Θεού σφάλλουν βαρέως, καθ' 
όσον το κακόν δεν προέρχεται απο Αυτόν. 
Αντιθέτως, η εξ αγάπης προς τον άνθρωπον 
σάρκωσις του Υιού και Λόγου του Θεού και 
τα επακολουθήσαντα αυτήν  γεγονότα της 
Σταυρώσεως και Αναστάσεώς Του, 
αναμορφώνουν τον πιστόν εις το αρχαίον 
κάλλος και χαρίζουν εις αυτόν την αιώνιον 
ζωήν και την πάντα νούν  υπερέχουσαν 
ειρήνην και καθιστούν αυτόν συγκληρονόμον 
της αιωνίου βασιλείας του Θεού. Η πράξις 
αύτη της του Θεού Συγκαταβάσεως, αν και 
περικλείει την εσχάτην ταπείνωσιν, είναι αφ’ 
εαυτής ικανή να υπερδοξάση Αυτόν. Ούτως, 
αν και πολλών ανθρώπων αι καρδίαι δεν 
δοξάζουν τον Θεόν, αποδίδοται δόξα εις 
Αυτόν, τον εν υψίστοις οικούντα, υπο πάσης 
τε της κτίσεως και υπό των 
αντιλαμβανομένων τα γενόμενα ανθρώπων. 
Διο και ημείς ευγνωμόνως αναφωνούμεν μετα 
των Αγγέλων τό “Δόξα εν υψίστοις Θεώ” δια 
την μεγαλωσύνην των έργων Του και το 
ασύλληπτον της αγάπης Του προς ημάς. 

Η απορία όμως αφορά και εις την 
δευτέραν εξαγγελίαν των αγγέλων "και επι 
γής ειρήνη". Κατά ποίον τρόπον ευρίσκεται επι 
γής ειρήνη, όταν το ήμισυ σχεδόν του 
πλανήτου είναι είτε εν δράσει είτε εν 
προετοιμασία πολεμική; Η γλυκύφθογγος 
εξαγγελία των αγγέλων “επί γής ειρήνη” είναι  

 

βεβαίως πρωτίστως μία υπόσχεσις του Θεού, 
ότι εάν οι άνθρωποι ακολουθήσουν τον 
δρόμον τον οποίον το τεχθέν Παιδίον 
υποδεικνύει εις αυτούς, θα φθάσουν εις την 
εσωτερικήν ειρήνην και την ειρηνικήν 
συμβίωσιν. Αλλά, φευ, μέγα μέρος των 
ανθρώπων συγκινείται και έλκεται από τά 
τύμπανα του πολέμου και βαρυθυμεί εις το 
άκουσμα της υποσχέσεως της ειρηνικής ζωής. 
Δεν ομιλούμεν βεβαίως μόνον περι των 
ζηλωτών των δι’ όπλων πολεμικών 
συρράξεων, αλλά κυρίως περί όλων εκείνων, 
οι οποίοι μετατρέπουν την ευγενή άμιλλαν εις 
σύγκρουσιν και έφοδον κατά των 
συνανθρώπων και επιδιώκουν την εξόντωσιν 
του αντιπάλου. Υπ’ αυτήν την έννοιαν, ο 
πόλεμος βιώνεται ως πραγματικότης μεταξυ 
των μελών αντιτιθεμένων κοινωνικών ομάδων 
και παρατάξεων, παντός είδους, εθνικών, 
κομματικών, συνδικαλιστικών, οικονομικών, 
ιδεολογικών, θρησκευτικών, αθλητικών και ει 
τινος άλλης, και ο ψυχισμός των μελών των 
διαμορφώνεται εις φιλοπόλεμον, αντί του, ως 
θα έπρεπε, φιλειρηνικού. Αυτό όμως δεν 
αναιρεί την αλήθειαν της εξαγγελίας των 
Αγγέλων, ότι δια της Γεννήσεως του Χριστού 
και της αποδοχής των διδαγμάτων Αυτού, 
θα επικρατήση όντως επι γης η ειρήνη. Ο 
Χριστός ήλθε κομίζων την ειρήνην και εάν 
αυτή δεν κυριαρχή εις τον κόσμον, ευθύνονται 
οι μη αποδεχόμενοι και μη βιούντες αυτήν 
άνθρωποι, και όχι ο προσφέρων αυτήν Θεός.  

Δεδομένης της τοιαύτης στάσεως του 
συγχρόνου ανθρώπου έναντι του Θεού και 
της προσφερομένης υπ’ Αυτού ειρήνης, δεν 
είναι παράδοξον το γεγονός ότι σπανίζει 
μεταξύ των ανθρώπων η ευδοκία. Η καλή 
διάθεσις του Θεού προς τους ανθρώπους 
είναι δεδομένη, και τα ευμενή επακόλουθα 
αυτής ενεργά μεν δι’ όλους κατ’ αρχήν τους 
ανθρώπους, ιδιαιτέρως δε αισθητά δια τους 
εμπράκτως αποδεχομένους τας ανωτέρω 
αγγελικάς ἐξαγγελίας. Αντιθέτως, δια τους 
αρνουμένους αυτάς και επιδιδομένους εις την 
αλληλοεκμετάλλευσιν και τον 
αλληλοσπαραγμόν, αι συνέπειαι βιούνται ώς 
κρίσις αγωνίας και άγχους, ως κρίσις 
οικονομική και ως κρίσις σκοπού της 
υπάρξεώς μας και αβεβαιότης υπαρξιακή.  

Αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,  
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Πάντα λοιπόν τα υπό των Αγγέλων 
εξαγγελθέντα κατά την Γέννησιν του Κυρίου 
αγαθά υπάρχουν και σήμερον και βιούνται εν 
πληρότητι υπό των πιστευόντων εις τον 
Ιησούν Χριστόν ως Θεάνθρωπον και Σωτήρα 
του κόσμου. Ας αρχίσωμεν απο εφέτος να 
βιώνωμεν τα Χριστούγεννα ως αρέσει εις τον 
αγαθοδότην Θεόν, δια να βιώσωμεν την επι 
γής και εντος των καρδιών μας ανυπέρβλητον 
Ειρήνην και την πλήρη αγάπης ευδοκίαν του 
Θεού προς ημάς. Ας καταστήσωμεν εαυτούς 
πρόσωπα κοινωνούντα αγαπητικώς μετά του 
Θεού και του συνανθρώπου, μετατρεπόμενοι 
από άτομα εις πρόσωπα. Ας αποβάλωμεν τα 
προσωπεία του διεσπασμένου και 
αποκεκομμένου από τον Θεόν και την εικόνα 
Αυτού, τον συνάνθρωπον, τον πλησίον, 
εγωϊστικού ατόμου, και ας εκπληρώσωμεν τον 
προορισμόν μας, ο οποίος είναι η ομοίωσις 
προς τον Θεόν δια της εμπράκτου προς Αυτόν 
πίστεώς μας. Ας γίνωμεν και ημείς 
αναμεταδόται των αγγελικών εξαγγελιών 
προς την ανθρωπότητα, η οποία δεινώς 
πάσχει και δεν δύναται να εύρη, δια των 
μέσων τα οποία συνήθως χρησιμοποιεί, την 
Ειρήνην καὶ την Ευδοκίαν. Η μόνη οδός 
απαλλαγής εκ των πολεμικών καὶ των 
οικονομικών και των πάσης φύσεως κρίσεων 
είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος 
μας διεβεβαίωσεν ότι Αυτός είναι η Οδός και 
η Αλήθεια και η Ζωή. Δοξάζομεν, λοιπόν, 
ολοκαρδίως τον εν Υψίστοις και μεταξύ ημών 
αναστρεφόμενον Συγκαταβάντα Ιησούν 
Χριστόν και συνδιακηρύσσομεν μετά των 
Αγγέλων ότι είναι εφικτή και υπάρχει όντως 
επι της γης και εντός των καρδιών μας η 
Ειρήνη, διότι κατηλλάγημεν τω Θεώ, ως 
Αυτός ηυδόκησε σαρκωθείς δια της Γεννήσεως 
Αυτού εν Φάτνη. 

Ας ζήσωμεν, λοιπόν, αδελφοί και τέκνα εν 
Κυρίω αγαπητά, την χαράν της Γεννήσεως 
του Ιησού Χριστού, και την πρόγευσιν των 
όσων αγαθών δια τον άνθρωπον διακηρύσσει 
η τριπλή αγγελική εξαγγελία. 

Γένοιτο.    

                                                       
Φανάριον, Χριστούγεννα ,βια’ 

✢ Ο Κωνσταντινουπόλεως 

Διάπυρος προς Θεόν ευχέτης 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

ΓΑΜΟΙ 

Παντρεύτηκαν    στις  19/11/2011  στον  Ι.Ν.  Αγίου  Ανδρέα 
Παιανίας  ο  Φτούλης  Σταμάτης  από  τη  Σκύρο  και  η 
Στυλιανοπούλου  Βασιλική  του  Κωνσταντίνου  και  της 
Σταματίας  Στυλιανοπούλου  από  το  Σχοινούδι.  Τους 
ευχόμαστε  να  είναι  στεριωμένοι  και  από  το  Θεό 
ευλογημένοι. 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ-ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ  

Στις 18/7/2011 ο Στέλιος Μπακιρτζόγλου από το Σχοινούδι 
και  η  Λητώ  Παπαϊωάννου  απέκτησαν  το  δεύτερο  παιδί 
τους, αγοράκι. Ευχόμαστε να τους ζήσει. 

Στις  24/10/2011  η  Κατερίνα  Καραπασιά  (κόρη  της  Ελένης 
Ροδιά  από  το  Σχοινούδι)  και  ο  Ηλίας  Πουλόπουλος 
απέκτησαν  το  πρώτο  παιδί  τους,  αγοράκι.  Ευχόμαστε  να 
τους ζήσει. 

Στις  30/11/2011  η  Μαρία  Γαλακτίδη  (κόρη  της  Δέσποινας 
Ροδιά  από  το  Σχοινούδι)  και  ο  Νίκος  Γαλακτίδης 
απέκτησαν το τέταρτο παιδί τους, αγοράκι. Ευχόμαστε να 
τους ζήσει. 

Στις  30/10/2011  ο  Χρήστος  Κουριδάκης  και  η  Ευφρόσυνη 
Κουριδάκη  (κόρη  της  Δέσποινας  Ροδιά  από  το  Σχοινούδι) 
βάπτισαν  την  κορούλα  τους Μαρία,  στον  Ι.Ν.  Κοιμήσεως 
Θεοτόκου  Δικηγορικών  Γλυφάδας.  Ευχόμαστε  καλή 
χριστανή και να τους ζήσει. 

Στις  4/12/2011  ο  Κων/νος  Χανιαδάκης  και  η  Σμαράγδα 
Ροδιά (κόρη του Χρήστου & της Στρατονίκης Ροδιά από το 
Σχοινούδι)  βάφτισαν  το  έκτο  παιδί  τους,  κορίτσι,  και  το 
ονόμασαν  Εμμέλεια.  Ευχόμαστε  καλή  χριστιανή  και  να 
μοιάσει στην αγία της οποίας φέρει το όνομα.      

ΘΑΝΑΤΟΙ 

Απεβίωσε  στην Αθήνα στις  2/11/2011  σε  ηλικία  86  ετών  ο 
Στέλιος  Φερμελής  από  το  Σχοινούδι.  Ευχόμαστε 
συλληπητήρια στη σύζυγο και τα παιδιά του. 

Απεβίωσε  στις  20/11/2011  στην  Αγία Μαρίνα  Κορωπίου  ο 
Βασίλης Μπουμπουλίκης  από  τους  Αγίους Θεοδώρους  σε 
ηλικία  85  ετών.  Ευχόμαστε  καλή  ανάπαυση  και 
συλληπητήρια τους οικείους του. 

Απεβίωσε  το  Νοέμβριο  στα  Αγρίδια  της  Ίμβρου  η 
Ανδρονίκη Αργυρού σε ηλικία 90 ετών. Ευχόμαστε να έχει 
καλή ανάπαυση και συλληπητήρια στους οικείους της.      

 
“Έχε πλούτον, δεν έχεις χαράν; 

Είσαι πένης. 
Έχε ξηρόν άρτον, έχεις χαράν; 

Είσαι πλούσιος” 
“Ω! Αλλοίμονον εις τον 

άνθρωπον, οποίος 
δεν έχει ούτε πυράν εις την 

εστίαν του, 
ούτε ελπίδα εις την καρδίαν του!” 

(Αλέξανδρος Μωραϊτίδης) 
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(συνέχεια από σελ.1) Θαυμαστός Σύμβουλος, 
Θεός Ισχυρός, Εξουσιαστής, Άρχων Ειρήνης, 
Πατήρ του Μέλλοντος Αιώνος». Ο 
μεγαλοφωνότατος Ησαίας είδε και 
προφήτεψε. Οκτακόσια χρόνια ενωρίτερα. 

Νηστεία τεσσαρακονθήμερη,φιλάνθρωπη, 
με «ιχθύος κατάλυσιν» στο μεγαλύτερο 
μέρος της.. Καθαρμός τής ερήμου-ψυχής. 
Ευτρεπισμός της φάτνης-καρδιάς. 
Σαρανταλείτουργο, αγιασμός του μέσα 
ανθρώπου. Εισόδια στο ναό του Μυστηρίου 
της Θείας Ενανθρωπήσεως. 

Ο τελώνης Ματθαίος μετασκευάζεται 
σε Ευαγγελιστή. Εγκαταλείπει τον χρυσό 
του τελωνείου και προσκολλάται στον 
Πολύτιμο Μαργαρίτη. «Βίβλος γενέσεως 
Ιησού Χριστού, υιού Δαβίδ, υιού Αβραάμ». 
Ο ιερομάρτυς Πέτρος κρατάει απο το χέρι 
τον διάδοχό του Πέτρο τον Ζ΄ 
Αλεξανδρείας, εν ελικοπτέρω «Σινούκ» 
τελειωθέντα στην παρά το Άγιον Όρος 
βαθυπύθμενη θάλασσα. Η Αἰκατερίνη, «βίον 
άυλον εξησκημένη» ευτρεπίζει εν σοφία 
παστάδα Χριστού αγνήν. «Και σοφή, και 
παρθένος, εκ δε ξίφους και μάρτυς· ώ καλά 
τρία»! Ο Νίκων κηρύττει μετάνοια. Ο 
Στυλιανός ευλογεί τον παιδόκοσμο. Ο 
Πέρσης Ιάκωβος δέεται υπέρ αναστάσεως 
της πεπτωκυίας σκηνής της πατρίδος του. Ο 
Ανδρέας αγρυπνεί στην Κύπρο. Η Βαρβάρα 
συντρίβει του εχθρού τις παγίδες. Ο 
Σάββας καλεί σε σχόλη και σαββατισμό για 
να «επαρθώμεν ενθέως και κατίδωμεν 
(συνέχεια σελ.3) συγκατάβασιν θεϊκήν 
άνωθεν εν Βηθλεέμ προς ημάς». Ο 
Νικόλαος, κανόνας πίστεως και εικόνα 
πραότητος, αγιάζει τις θάλασσες κι 
επείγεται να συνάξη ασφαλώς τα 
ποντοπορούντα τέκνα του, να τα φέρη να 
δούν «που εγεννήθη ο Χριστός». Ο 
Αμβρόσιος, «θείοις δόγμασι 
περιαστράπτων», ξορκίζει την «βλάσφημον 
Αρείου γλωσσαλγίαν». Η γιαγιά Άννα 
«αγαλλιάσει φαιδρύνεται, χορεύει, χαίρει». 
Σκιρτούν μεγάλως οι Προπάτορες 
«βλέποντες εγγίζοντα Χριστόν Μεσσίαν». 
Τρία παιδιά στης Βαβυλώνος το καμίνι 
«προζωγραφούσι την Γέννησιν». Στη 
σπυρίδα του Σπυρίδωνος βλέπεις «αρετάς 
αντί μύρου» και οι εμβάδες του λειώνουν  

 

στα καντούνια της Κέρκυρας. Ο αδουλόνους 
Ελευθέριος ξενυχτάει στα Μαιευτήρια και 
καλοσωρίζει φιλόστοργα τα καινούρια 
παιδιά του Θεού. Ο Ιγνάτιος, «σίτος 
γενόμενος του αθανάτου γεωργού», 
αλέθεται στα δόντια των θηρίων και 
γίνεται «άρτος ηδύς» για τη 
Χριστουγεννιάτικη τράπεζα. Η Αναστασία 
ετοιμάζει τα βοτάνια της για να γιατρέψη 
πόνους και λοιμούς. Η Κρήτη προσφέρει τη 
δεκάτη της και «προεορτάζει τα Γενέθλια 
Χριστού εν τη μνήμη των Αθλοφόρων» 
παιδιών της.. Η Ευγενία, «όλη φαεινή, τοίς 
άθλοις πεποικιλμένη», ευγενώς ευπρεπίζει 
την παγκόσμια πανήγυρι. Από κοντά και ο 
Αχμέτ, στην Πόλι, καθαρός-καθαρός, 
πλυμμένος στο μαρτυρικό του αίμα, 
ετοιμάζει το σαρικάκι του να το προσφέρη 
δώρο στον τεχθέντα Βασιλέα. 

Στο ιερό του σέκρετο ο Ρωμανός 
ετοιμάζει τα κοντύλια και τα καλαμάρια 
του. Συνθέτει «Κοντάκιον της αγίας και 
πανσέπτου Γεννήσεως», για να υποδεχτη 
«Παιδίον νέον, τον προ αιώνων Θεόν». Ο 
Χρυσορρήμων Ιωάννης σείει τον άμβωνα στην 
Κωνσταντινούπολι: «Τί τούτο; Σημείον 
αντιλεγόμενον ορώ» κι ο Αθανάσιος στην 
Αλεξάνδρεια, κυνηγημένος μια ζωή, 
χαρούμενος μέσ’ στα παθήματά του, 
κηρύττει «περί της ενανθρωπήσεως του 
Λόγου και περί της θείας Αυτού προς ημάς 
επιφανείας, ήν Ιουδαίοι μεν διαβάλλουσιν, 
Έλληνες δὲ χλευάζουσιν, ημείς δε 
προσκυνούμεν». Ο Σωφρόνιος στα 
Ιεροσόλυμα, περίφροντις ως οικοδεσπότης, 
παραγγέλλει: «Βηθλεέμ, ετοιμάζου· 
ευτρεπιζέσθω η φάτνη· το σπήλαιον 
δεχέσθω· η αλήθεια ήλθεν· η σκιά 
παρέδραμε και Θεός ανθρώποις εκ 
Παρθένου πεφανέρωται». Ο Ανατόλιος 
διερωτάται: «Τί Σοι προσενέγκωμεν, Χριστέ, 
ότι ώφθης επι γής ως άνθρωπος δι’ ημάς;». 
Η Κασσιανή στο Μοναστήρι της υφαίνει 
ύμνους θεοπρεπείς για να ψάλη τη Θεία 
Ενανθρώπησι. Ο γρηγορών αετός τής 
Θεολογίας υψηγορεί: «Χριστός γεννάται, 
δοξάσατε!... Χριστός εξ ουρανών, 
απαντήσατε!... Χριστός επι γης, υψώθητε!...» 
και ο θεσπέσιος Κοσμάς ο μουσηγέτης 
παίρνει τα λόγια του και τα στολίζει με 
μέλος  και μέλι γλυκύτατο, ενώ από  
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απέναντι ο Χρυσορρόας της Δαμασκού 
αντιφωνεί με ιάμβους: «Έσωσε λαόν 
θαυματουργών Δεσπότης, υγρόν θαλάσσης 
κύμα χερσώσας πάλαι…». Ο Ανδρέας, 
Ιεροσολυμίτης και Κρητικός, παίρνει τη λύρα 
του με τα γερακοκούδουνα και 
γλυκοψάλλει: «Ευφραίνεσθε δίκαιοι, 
ουρανοί αγαλλιάσθε, σκιρτήσατε τα όρη 
Χριστού γεννηθέντος…». Τ’ ακούει ο 
Ψηλορείτης και σκιρτά, ακούει το πέλαγο 
στην Ερεσσό κι αναγαλλιάζει... 

Στα εντελώς καθ’ ημάς τώρα, ο 
Ηρώδης των αμβλώσεων ταράττεται και 
τερατεύεται. «Θρήνος ηκούσθη εν Ραμά». 
Ραχήλ η Ελλάδα «κλαίουσα τα τέκνα 
αυτής και ούκ ήθελε παρακληθήναι, ότι ούκ 
εισί». Περισσότερες από 300.000 οι (γνωστές) 
αμβλώσεις ετησίως στη χώρα. Χρυσός 
πολύς ρέει σε θυλάκια χρυσοκανθάρων, ενώ 
για τους πτωχούς και τους αναρίθμητους 
νεοπτώχους των «μέτρων», των 
«χαρατσιών», των «Μνημονίων» και των 
άλλων νέων καταστάσεων, «ουκ ήν τόπος εν 
τω καταλύμματι». Λιβάνι καίεται άφθονο 
ενώπιον πολλών Ρωμαίων και Ηρωδιανών, 
κλεπτών και αρλεκίνων, κραταιών της 
ματαιότητος που έχουν ακόμα πρόσωπο να 
μας κοιτάζουν στα μάτια κι ετοιμάζονται 
με θράσος τριακοσίων πιθήκων να μας 
(ξανα)ζητήσουν την ψήφο μας για να μας 
σώσουν. Σμύρνα χέεται εν αφθονία σε κενές 
κεφαλές και ηδυπαθή σώματα, ενώ της 
Σμύρνης το γιαγκίνι δεν είναι δυνατόν να 
ξεχασθή, όσα χρόνια κι αν πέρασαν, αφού 
Άγγελοι θανάτου, εκείθεν καταβαίνοντες 
και σε καθημερινές παραβιάσεις του FIR 
Αθηνών προβαίνοντες, διακωμωδούν το «επι 
γης ειρήνη». Μάγοι εκ Δυσμών και Βορρά, 
δια μαγικών τεχνασμάτων θαυμαστών 
χρηματιστηριακής υφής, χωρίς ντροπή 
υποκλέπτουν δώρα παρά λαών αδυνάτων, εν 
οίς και ο βαρυδαίμων Ελληνικός, ων οι 
οφθαλμοί, «ως οφθαλμοί δούλων εις 
χείρας των κυρίων αυτών», μήπως και 
περισσέψουν κάποια ψίχουλα απ’ το 
τραπέζι του ΔΝΤ, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως 
και άλλων φιλανθρωπικών οργανισμών, για 
να μη τους αφανίση ολότελα ο λιμός. 
Ποιμένες υπάρχουν «αγραυλούντες και 
φυλάσσοντες φυλακάς της νυκτός», αλλά 
λύκοι πολλοί και θρασείς επιβουλεύονται  

 

τα πρόβατα, που περιμένουν τα δύσποτμα 
να δοξάσουν και αυτα το «καινόν και 
παράδοξον θαύμα». Στην Πόλη, στο Φανάρι, 
τη Λειτουργία θα τελέαη ο Πατριάρχης 
μας Βαρθολομαίος που ανήμερα των 
Χριστουγέννων χειροτονήθηκε Επίσκοπος και 
φέτος συμπληρώνει 20 χρόνια αγιασμένης 
και πολύκαρπης Πατριαρχίας. Ολοκαρδίως 
γι’ αυτόν προσευχόμεθα και σαββοπουλιστί 
του ευχόμεθα: «ο Θεός να του δίνη δύναμι 
και φώς». Στην Ίμβρο τα Χριστούγεννα ο 
Μητροπολίτης Κύριλλος θα συνάξη τα 
πονεμένα γεροντάκια του, θα τους 
λειτουργήση, θα φάη μαζί τους και θα τα 
ταράξη στα αστεία, έτσι για να βγούν λίγο 
από τη συνήθη καταχνιά. Άλλωστε είναι 
«εμ καλός, εμ δ’κός τους» κι έχουνε κάμει 
καλό, κατά πως φαίνεται, χωριό. Αστέρες 
αναρίθμητοι τηλεοπτικοί, μουσικοί, 
πολιτικοί, ποδοσφαιρικοί και άλλοι, 
σφετερίζονται αναιδώς την δόξαν του 
φανέντος θεολέκτου Αστέρος. Εις το 
«δαιμόνιον πτολίεθρον», τας «λιπαράς και 
ιοστεφάνους και αοιδίμους, Ελλάδος 
έρεισμα, κλεινάς Αθήνας», το 
ταλαιπωρημένο Σύνταγμα στολίζει και 
φέτος τη δυστυχία του και η δημοτική 
αρχή ετοιμάζει εόρτιες εκδηλώσεις για να 
χαρούν και να ευθυμήσουν, τέλος πάντων, οι 
στρατιές των ανέργων, των νεοπτώχων, των 
αστέγων, των μοναχικών και λησμονημένων, 
των παιδιών των φαναριών και των 
πενομένων χαμηλοσυνταξιούχων, των 
θυμάτων της καννιβαλικής φοροεπιδρομής 
και άγριας «δημοσιονομικής» εξυγίανσης, 
που κάθε γιορτή τη νοιώθουν 
«συννεφιασμένη Κυριακή» θεόψυχά τους.  

Προς τούτοις και παρά τα τελευταία, 
«Σήμερον ο Χριστός, εν Βηθλεέμ γεννάται εκ 
Παρθένου. Σήμερον ο άναρχος άρχεται και 
ο Λόγος σαρκούται. Αι δυνάμεις των 
ουρανών αγάλλονται και η γη συν τοις 
ανθρώποις ευφραίνεται. Οι Μάγοι τα δώρα 
προσφέρουσιν· οι Ποιμένες το θαύμα 
κηρύττουσιν· ημείς δε ακαταπαύστως 
βοώμεν· Δόξα εν υψίστοις Θεώ, και επι γης 
ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία». 
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Τα νέα της Ίμβρου και του 
Μητροπολίτη μας 

Τήν 7ην Νοεμβρίου, μέ  τήν ευκαιρία της εορτής των 
Παμμεγίστων Ταξιαρχών, τέλεσε τον πανηγυρικό Εσπερινό 
στο φερώνυμο εξωκλήση, στη περιοχή Τσβάκη της 
Κοινότητος Ευλαμπίου, το οποίο πρόσφατα ανακαινίσθηκε 
δαπάναις  του Σεβ. Μητροπολίτη Δράμας κ. Παύλου. 
Παρέστη ικανός αριθμός πιστών & παρατέθηκε πλούσιο 
κυλικείο.Τήν επαύριο,8ην ιδίου χοροστάτησε στό φερώνυμο 
Ιερό Ναό στη Περιφέρεια Φραντζή, κατά τη Θεία Λειτουργία, 
και μίλησε καταλλήλως πρός το εκκλησίασμα. 

Τήν μεσημβρία προσκληθείς παρακάθισε σε γεύμα στο 
σπίτι των εορτασάντων την ονομαστικήν αυτών εορτήν  
Ευστρατίου και Ευστρατίας Καρανικόλα. 

Την 25ην ιδίου ,η κ. Αικατερίνη Αρχοντώνη, επί τη 
ονομαστική αυτής εορτή, παρέθεσε πλούσιο γεύμα στους 
χωριανούς των Αγίων Θεοδώρων, στο καφενείο του 
πεθερού αυτής  μ. Χρήστου Αρχοντώνη, στο οποίο 
προσκληθείς μετέβη  και ο Μητροπολίτης μας.  

Τήν 26ην ιδίου, με τήν ευκαιρία της εορτής του Αγίου 
Στυλιανού του Παφλαγόνος,χοροστάτησε στόν Ιερό Ναό 
της Αγίας Βαρβάρας Ευλαμπίου, κατά την τελεσθείσαν Θεία 
Λειτουργία, στο τέλος της οποίας ευλόγησε αρτοκλασία 
υπέρ υγείας και μακροημερεύσεως της εορταζούσης τα 
ονομαστήρια αυτής ευλαβεστάτης πρεσβυτέρας 
κ.Στυλιανής Σώζου. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας 
επηκολούθησε δεξίωση στην αίθουσα της Κοινότητος με 
πλούσιο κυλικείο. Το βράδυ της ιδιας ημέρας ο 
Μητροπολίτης ευλόγησε και παρακάθισε  σε γεύμα στό 
σπίτι της οικογενείας του π. Νικηφόρου, Ιερατικώς 
Προϊσταμένου της Κοινότητος Ευλαμπίου. 

 Την 27ην ιδίου χοροστάτησε στόν Ιερό Ναό του Αγίου 
Γεωργίου, του χωριου των Αγίων Θεοδώρων κατά την Θεία 
Λειτουργία και τέλεσε το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο 
του αειμνήστου Βασιλείου Καραδημήρη του επί σειρά ετών 
διατελέσαντος Κοινοτάρχου των Αγίων Θεοδώρων ως και 
Προέδρου της Εκκλησιαστικής Επιτροπής  και έτερον 
μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της αειμνήστου 
Αργυρούς Μαρίνου, προσφιλούς συζύγου του Κοινοτάρχου 
των Αγίων Θεοδώρων Εντιμ.κ.Κωνσταντίνου Μαρίνου. 

Κατά την εορτή του Αγίου Νικολάου, 6 Δεκεμβρίου 
τέλεσε τή Θ.Λειτουργία στον Ι.Ναό Αγίου Νικολάου 
Κάστρου σε συλλειτουργία με ιερείς της Ιεράς 
Μητροπόλεως. Παρέστη ικανός αριθμός πιστών εξ όλων 
των χωριων της Ίμβρου, 95 περίπου άτομα. Στο τέλος της 
Θ.Λειτουργίας τέλεσε κατανυκτικό Τρισάγιο υπέρ 
αναπαύσεως των ψυχών των αειμνήστων Νικολάου 
Αρχιερέως, πού ήταν Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου 
από της  4ης Απριλίου του 1964 μέχρι της 10ης 
Φεβρουαρίου του 1972, Νικολάου Βάντσου και Νικολάου 
Παλαιολόγου των Ιμβρίων ιερέων και Ξενοφώντος 
Γρηγορίου, δαπάναις του οποίου ο Ιερός Ναός του Αγίου 
Νικολάου  ανεγέρθηκε εκ θεμελίων το έτος 1949. Μετά το 
πέρας της Θ.Λειτουργίας η Ιερά Μητρόπολις παρέθεσε 
γεύμα αγάπης εις όλο το εκκλησίασμα σε εστιατόριο του 
Κάστρου. Στο γεύμα παρακάθησαν 87 άτομα. 

Το εσπέρας της ιδιας ημέρας ο Μητροπολίτης μας  
ευλόγησε και παρακάθισε σε εόρτιο γεύμα, πού 
παρατέθηκε στούς χωριανούς των Αγίων Θεοδώρων, υπό  
του εορτάσαντος τα ονομαστήρια αυτού, Εντιμ κ.Νικολάου 
Αρχοντώνη, αυταδέλφου της Α.Θ.Παναγιότητος του  

 

Πατριαρχου μας, στο καφενείο  του αειμνήστου πατρός 
αυτού  μ.Χρήστου Αρχοντώνη. 

Τήν 11ην Δεκεμβρίου χοροστάτησε στόν Ιερό Ναό της 
Αγίας Μαρίνης Σχοινουδίου κατά τή Θεία Λειτουργία στο 
τέλος της οποίας τέλεσε το ετήσιο Αρχιερατικό μνημόσυνο 
του μ.Ιωάννου Μπακή. Επίσης ο Μητροπολίτης μας τέλεσε 
και έτερον Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της 
αειμνήστου Αικατερίνης Σοβαρή το γένος Δημητρίου 
Κοτζίνη, αυταδέλφης του Εντμ.κ.Παναγιώτου Κοτζίνη, 
θανούσης εν Αθήναις τη 10η Δεκεμεβρίου. 

Το εσπέρας της ιδίας ημέρας τέλεσε την Ιεράν 
Ακολουθίαν του Εσπερινού της εορτής του Αγίου 
Σπυρίδωνος στόν φερώνυμο Ιερό Ναό  Κάστρου. 
Παρέστησαν ελάχιστα ατομα, περί τα 12. Στο τέλος του 
Εσπερινού ο Μητροπολίτης μας τέλεσε τρισάγιο υπέρ 
αναπαύσεως των ψυχών των αειμνήστων Μελίτωνος 
Αρχιερέως, Σπυρίδωνος Δαμδά και Πατρικίου Μακούδη 
των αειμνήστων ιερέων, καυ Ξενοφώντος Γρηγορίου. Μετά 
το πέρας του Εσπερινού παρατέθηκε τσάι σε καφενείο του 
Κάστρου. 

Τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος 
εγένοντο επι Αρχιερατείας του Μητροπ. Μελίτωνος 
αρχιερατεύσαντος εν Ίμβρω  μεταξύ των ετών 1950-1963. 
Ο μ.Ιερέας Πατρίκιος υπηρέτησε επι σειρά ετών ως 
Ιερατικός Προϊστάμενος της Κοινότητος Κάστρου και ο 
Ξενοφών Γρηγορίου ήτο ο ανακαινιστής του Ι.Ναού Αγίου 
Σπυρίδωνος. 

Την 16ην Δεκεμβρίου απεβίωσε στη Θεσσαλονίκη ο 
αείμνηστος Παναγιώτης Ξυνός. Την επαύριο ο 
Μητροπολίτης μας μετά του ιερού κλήρου και αρκετών 
πιστών, μεταβάς εις το χωρίον του αειμνήστου, κατά την 
ώρα της τελουμένης στη Θεσσαλονίκη Νεκρωσίμου 
Ακολουθίας, τέλεσε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου 
Γλυκέος κατανυκτικόν Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως της 
ψυχής του αειμνήστου Παναγιώτου. Επηκολούθησε 
δεξίωση στο καφενείο της Κοινότητος. 

Την 18ην ἰδίου, Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως  
χοροστάτησε στον Ι.Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
Αγριδίων κατά την Θ.Λειτουργία, στο τέλος της οποίας 
τέλεσε το 40ήμερο ιερό μνημόσυνο της αειμνήστου 
Ανδρονικης Αργυρού και τα τρίμηνα της μ.Δέσποινας 
Τυροβόλη. Επηκολούθησε δεξίωση στο καφενείο της 
Κοινότητος. 

Την 21ην ιδίου, ημέρα Τετάρτη το εσπέρας, με την 
ευκαιρία της εορτής της Αγίας Αναστασίας της 
Φαρμακολυτρίας, με  κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως, 
τέλεσε τον Εσπερινό της εορτής, στον φερώνυμο Ιερό Ναό 
στα Κόκκινα  

Τήν 25ην Δεκεμβρίου, επί τη μεγάλη εορτή των 
Χριστουγέννων τέλεσε την Θεία Λειτουργία των 
Χριστουγέννων στο Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου. Την επί τοις Χριστουγέννοις Πατριαρχική 
Απόδειξη ανέγνωσε απο του Ιερού Άμβωνος ο 
Αρχιδιάκονος της Ιεράς Μητροπόλεως π.Κωνσταντίνος. 

Την μεσημβρία παρέθεσε πλούσιο Χριστουγεννιάτικο 
γεύμα στην Ιερά Μητρόπολη. 

Το εσπέρας της ιδιας ημέρας προσκληθείς ευλόγησε 
και παρακάθισε σε εόρτιο Χριστουγεννιάτικο  γεύμα στο 
καφενείο των Αγριδίων, το οποίο παρέθεσε ο Εντιμότατος 
κ.Παρασκευάς Πρίγγος,  στόν οποίον αφού  διαβίβασε τάς  



 

εὐχάς και την ευλογία του Πατριάρχου μας, τον συνεχάρη 
και τον εὐχαρίστησε και ο ίδιος δια την κατ’έτος επανάληψη 
του Πανιμβριακού αυτού γεύματος. 
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Την 26ην ιδίου, επί τη εορτή της Συνάξεως της 
Υπεραγίας Θεοτόκου, χοροστάτησε στον Ιερό Ναό 
Παναγίας της Γαλακτοτροφούσης στην  Πλάκα κατά τη Θεία 
Λειτουργία. 

Τά κάλαντα στην Ιερά  Μητρόπολη. Την παραμονή των 
Χριστουγέννων ο Μητροπολίτης μετά πολλής συγκινήσεως 
ήκουσε τα πατροπαράδοτα κάλαντα των Χριστουγέννων 
στην Ιερά Μητρόπολη από νέους, κυρίως, Σχοινουδιώτας, 
που κατά τας εορτάς των Χριστουγέννων επισκέφθηκαν την 
Ιμβρο. Το ποσόν των συγκεντρωθέντων χρημάτων, το 
διέθεσαν διά τους σεισμοπαθείς της Ανατολικής Τουρκίας.  

Ο Μητροπολίτης εδέχθη: 

Τον κ.Αθανάσιο Αστρακάν, πρόξενον της Ελλάδος 
στην  Πόλη. 

Κατά την ημέρα των Χριστουγέννων, τούς κ.κ. 
Kâmuran Taşbilek, Έπαρχο της Ίμβρου, Aydın Aydoğan, 
Συνταγματάρχη και Διοικητή του 5ου Συντάγματος  Στρατού 
στην Ίμβρο, και Yücel Atalay, Δήμαρχο της Ίμβρου, οι 
οποίοι συνεχάρησαν τον Μητροπολίτη μας επί τη Μεγάλη 
εορτή των Χριστουγέννων, και δι’Αυτού πάντας τους 
εορτάζοντας  χριστιανούς της Ίμβρου. 

Επί τω ιδίω σκοπώ τον κ Aytaç Süer, οικογενειακό 
ιατρό της Ίμβρου και την σύζυγο του κ. Şelale, Δικαστή 
στην Ίμβρο,τους οποίους και κράτησε στο επίσημο 
μεσημβρινό Χριστουγεννιάτικο γεύμα αγάπης της Ιεράς 
Μητροπόλεως. 

Την 27ην ιδίου, τίς κυρίες Αθανασία Βασίλα καί 
Κυριακούλα Μιντάκη μέ ενδεκαμελή όμιλο νέων 
Σχοινουδιωτών, εξ Αθηνών.τους οποίους εκράτησε στο 
γεύμα στην Ιερά Μητρόπολη. 

Την 28ην ιδίου, τον Ελλογιμώτατον κ.Ιωάννην 
Καμπούρη, Καθηγητή μετά της συζύγου αυτού Όλγας και 
των δύο διδύμων υιών των, Αλέξανδρον και Απόστολον, 
τους οποίους εκράτησε στο γεύμα στην Ιερά Μητρόπολη. 

 

Νέα-Ανακοινώσεις ‘Παναγίας 
Ιμβριώτισσας’ 

Τη 16η Οκτωβρίου έγινε η προγραμματισθείσα 
έκτακτη Γεν.Συνέλευση των μελών στην οποία: α) έγινε 
ενημέρωση για την εξέλιξη των εργασιών του γηροκομείου, 
και β) έγινε η ανάγνωση και ψήφιση όλων των προς 
τροποποίηση άρθρων του καταστατικού. Όλα τα άρθρα 
υπερψηφίστηκα και σε ορισμένα έγιναν κάποιες 
τροποποιήσεις προς το καλύτερο. Το 12ο άρθρο που ορίζει 
τα της Πανηγύρεως δεν ετέθη σε ψηφοφορία προκειμένου 
να μη διχασθεί η κοινότητα,αλλά σε συζήτηση ώστε να 
επέλθει ωρίμανση, κατά το δυνατόν σύντομη. 

Τη 9η Δεκμεβρίου στο παρεκκλήσιον της Αγίας Άννης 
παραπλεύρως του Ι.Ναού τελέσθηκε υπό του π.Νείλου η Θ. 
Λειτουργία μετ’αρτοκλασίας. Παραβρέθηκε πολύς κόσμος 
και στο τέλος προσφέρθηκαν κεράσματα. Ευχόμεθα η 
γιαγιά του Κυρίου μας να μεσιτεύει στον εγγονό της για την 
σωτηρία όλων μας & του Έθνους μας. 

 

 

Τη 25η Δεκεμβρίου έγινε η Χριστουγεννιάτικη 
Ακολουθία του Όρθρου και της Θ.Λειτουργίας του 
Μεγ.Βασιλείου υπό του π.Αναστασίου. Παρευρέθηκε πολύς 
κόσμος καθώς και ο Δήμαρχος Σαλαμίνας κ.Ιωάννης  μετά 
δημοτικών συμβούλων. Στο τέλος διανεμήθησαν γλυκά και 
καφές στην αίθουσα κάτωθεν του Ι.Ναού. 

Στις 29/1/2012 θα γίνει το καθιερωμένο μνημόσυνο 
υπέρ των κεκοιμημένων ‘εργατών του πνεύματος’ 
Πατριαρχών, Αρχιερέων, Ιερέων και Διδασκάλων. Θα γίνει 
επίσης το κόψιμο της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιττας. 
Τέλος, θα γίνει η Γενική Τακτική απολογιστική Συνέλευση 
των πεπραγμένων του Δ.Σ. κατά την διαχειριστική περίοδο 
2011. Καλούμαστε όλοι να τιμήσουμε δια της παρουσίας 
μας τις παραπάνω εκδηλώσεις. 

 

Εκδοτικό Σημείωμα 

Αγαπητοί συμπατριώτες και 
συμπατριώτισσες, 

Προχωρήσαμε με διστακτικά αλλά αισιόδοξα 
βήματα στην έκδοση του 2ου φύλλου του 
΄΄Νέου Ιμβριακού Παλμού΄΄. Η βοήθεια σε αυτή 
μας την κίνηση ήταν και είναι πολύπλευρη. 
Πρωτίστως με τις ευχές και ευλογίες της 
Α.Θ.Π. του Πατριάρχου μας, με τη στήριξη 
του Μητροπολίτου Ίμβρου και Τενέδου 
κ.Κυρίλλου (εσωκλείεται σχετική επιστολή 
του στη σελ.8) και του Μητροπολίτου 
Προικοννήσου κ.Ιωσήφ. Η βοήθεια όμως σε 
ένα τέτοιο τόλμημα, ίσως, δεν είναι αρκετή. 
Καλούμε, λοιπόν, όλους να συνδράμουμε έτσι 
ώστε το φύλλο ‘Νέος Ιμβριακός Παλμός’ να 
γίνει ένας νέος τρόπος επικοινωνίας και 
ψυχωφελούς ανάτασης των απανταχού 
Ιμβρίων. Στο παρόν φύλλο είχαμε τη χαρά 
να φιλοξενηθούν ποικίλες και αρκετά 
ενδιαφέρουσες απόψεις από σεβαστά 
πρόσωπα εν όψει της μεγάλης θρησκευτικής 
εορτής των Χριστουγέννων. Αυτός ήταν και ο 
λόγος που το φύλλο αυτό διπλασιάστηκε σε 
μέγεθος.  

Εκ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου 

ευχόμαστε σε όλους τους απανταχού Ιμβρίους 

και φίλους ο σαρκωθείς Ιησούς Χριστός να 

χαρίζει σε όλους την κατ’άμφω υγείαν. Το 

νέο έτος ας είναι ευλογημένο, ελπιδοφόρο, 

ειρηνικό και δημιουργικό για όλους μας. 

 

Με εκτίμηση, 

Το .Δ.Σ. ‘Παναγίας Ιμβριώτισσας’ 



Ἱερά Μητρόπολις Ἴμβρου καί Τενέδου  

Ἐντιμότατον  

κ. Πρόεδρον τοῦ Εκκλ.Συμβουλίου 

 τοῦ Ἱ.Ν.Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 

 ‘Παναγία ἡ Ἰμβριώτισσα’ 

Ἐντιμότατε καί ἀγαπητέ κ Πρόεδρε, 

Μέ ἰδιαίτερη χαρά καί συγκίνηση 
ἐπικοινωνῶ καί πάλι μαζί σας , τά 
ξενιτεμένα παιδιά  τῆς  πατρίδας μας, 
τῆς Ἴμβρου καί τῆς Τενέδου, γιά νά 
σᾶς συγχαρῶ γιά τίς ἄοκνες 
προσπάθειες καί δραστηριότητές σας, 
μεταξύ τῶν ὁποίων ξεχωρίζει ἡ 
ἐπανέκδοση τῆς ἐφημερίδας «Νέος 
Ἰμβριακός Παλμός» σέ ἀναβίωση τοῦ 
παλαιότερα ἐκδιδομένου φύλλου 
«’Ιμβριακός Παλμός», χάρις στίς 
ὁποῖες τό Πνευματικό σας Κέντρο, τό 
ἀφιερωμένο στήν μητέρα ὅλου τοῦ 
ἀνθρωπίνου γένους, πού ἔφερε στόν 
κόσμο τόν Χριστό, ὁ ὁποῖος 
σαρκώθηκε καί ἐνανθρώπισε γιά τήν 
σωτηρία ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ὅλων 
τῶν τόπων καί ὅλων τῶν ἐποχῶν. 
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Μέ τήν εὐκαιρία, δέ, τῶν ἑορτῶν τῶν 
Χριστουγέννων καί τοῦ Ἁγίου 
Δωδεκαημέρου διαβιβάζω σέ ὅλους 
σας τήν πατρική εὐχή καί εὐλογία τοῦ 
Πατριάρχου μας κ.κ. Βαρθολομαίου 
τοῦ Ἰμβρίου.  

Μαζί δέ μέ τόν Πατριάρχη μας, 
ἐπιθυμῶ κι’ ἐγώ, ὡς ποιμενάρχης τῆς 
Γενέτειράς σας. νά ἀπευθύνω σέ 
ὅλους σας τίς θερμότερες εὐχές μου 
ὡς καί τή στοργή καί τήν εὐλογία τῆς 
τοπικῆς μας ἐκκλησίας  

Καλά Χριστούγεννα. Εὐλογημένο καί 
ὑγιεινό  τό νέον  ἔτος 2012. Χρόνια 
σας πολλά. 

Ἴμβρος, Χριστούγεννα 2011 
Μετά πολλῆς ἀγάπης καί εὐχῶν 

Ὁ Μητροπολίτης 
† Ὁ Ἴμβρου καί Τενέδου Κύριλλος 

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο 
ευχαριστεί τους παρακάτω δωρητές 
υπέρ του γηροκομείου: 
Ζωγραφούλα Μπακάλη εις μνήμην 
προγόνων Νικολάου&Σοφούλας        50€ 
Τζούντζα Ξένη                              20€ 
Ανώνυμος                500€ 
11ο Δημοτ.Σχολείο Ν.Σμύρνης           100€ 
Πλαντζή Ελένη                 50€  
Τσιγκρίτης Ιωακείμ                              50€ 
Βιρτσώνης Γεώργιος                          50€ 
Φανάρας Γεώργιος                             50€ 
Μούτσου Βάσ. εις μνήμην γονέων     50€ 
Ανώνυμος     10€ 
Τζάνος ΑΕΒΕ                                  1.000€ 
Σύλλογος Γερμανίας                      5.000€ 
Μαριά Γραφιαδέλλη-Σταματίδου  50€ 
Ανώνυμος                                           40€ 
Χρήστος Καράπασιας                      150€ 
Βλησμά Ευαγγελία                           100€ 
Δημήτριος &Δήμητρα Μπογιατζή  1.000€ 
Ανώνυμος                                         100€ 
Ανώνυμος                                    15.000€ 
Ανώνυμος                                           10€ 
Τζάνου Αργυρώ                                 50€ 
Βλαδιμήρ Νάντια                                45€ 
 
Υπερ αγιογραφήσεως του Ι.Ναού: 
Ευάγγ.& Ιωσηφίνα Οικονόμου        200€ 
Θυμοπούλου Κυριακή                       50€ 
Ανώνυμος                                     1.500€ 
 
Υπερ ενισχύσεως εφημερίδας: 
Παπαντωνίου Νικόλαος                    50€ 
Τσιγκρίτη Παρασκευή                       20€ 
Τζάνου Αργυρώ                                20€ 
Χατζηπολίζη Μαριάνθη                     10€ 
Γεώργιος Δημητριάδης                      10€ 
 
Για τη διάδοση του ημερολογίου 
ευχαριστούμε τους: Άννα 
Κουλουτμπάνη, Αικατερίνη Μπουταλά, 
Αντώνιο Μπκανιόζο, Ειρήνη Γραφιαδέλλη, 
Αγγελική Ασανάκη, Γεώργιο Ροδιά, 
Ανέστη Πρίγκο, Παναγιώτα Σιώτου, 
Καναβούτσαινα, Καλαμπαλίκη-Πανάνη, 
κ.Γιαπτσέ (Νότια Αφρική) και άλλους 
ανωνύμους.                                                                    Αρ. Λογαριασμ. ΕΤΕ : 18548010083 
 
  Σημείωση 
Το εκάστοτε φύλλο της εφημερίδας 
μας θα αναρτάται και στην ιστοσελίδα 
μας www.panagia-imvriotissa.gr. 
Επίσης, θα παρακαλούσαμε όσοι 
Ίμβριοι και λοιποί φίλοι από την 
Ελλάδα ή το εξωτερικό θα 
επιθυμούσαν να τους αποστέλλεται η 
εφημερίδα μας θα παρακαλούσαμε να 
μας ενημερώσουν σχετικά είτε με e-
mail (info@panagia-imvriotissa.gr), είτε                             
τηλεφωνικά. 

                                               Μέλος : Νικόλαος Ασανάκης 

 

Μικρά και ωφέλιμα 

 Πριν πείτε οτιδήποτε, 
σκεφθείτε μήπως με τα λόγια 
σας προσβάλετε το Θεό ή τον 
πλησίον σας. 

 Υπομένετε αγόγγυστα 
τους κακούς τρόπους του 
αδελφού σας, την αγανάκτηση 
του, την οργή του, τις 
απερισκεψίες του. 

 Η σωτηρία μας δεν 
βρίσκεται στην πολυλογία, 
αλλά στη σιωπή και στην 
άγρυπνη προσοχή του εαυτού 
μας. 

 Σε κάθε περίσταση 
παραδοθείτε στο θέλημα του 
Θεού. Αυτό είναι το πλέον 
σωτήριο για εσάς. 

 Να βαδίζετε πάντα τη 
μέση οδό. Τα άκρα σε καμία 
περίπτωση δεν ωφελούν. 

(Από τη σοφία των Πατέρων) 
 

Νέος Ιμβριακός Παλμός 
Διμηνιαία Ενημερωτική Εκδοση 
Ι.Ν. Παναγίας Ιμβριώτισσας 
Οδός Ρόδου, Ντοροντό 

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 : 0,20 € 
Kατ’οίκον αποστολή : Προαιρετική 

εισφορά 

IBAN : GR 
0601101850000018548010083 
Κωδικός SWIFT Τραπέζης : 

ETHNGRAA 
 

∆ιοικητικό συμβούλιο 
Πρόεδρος : Χρήστος Ροδιάς 

Αντιπρόεδρος : Βασίλειος Λενίτσης 
Γεν. Γραμματέας : Βασίλειος Δικαίος 
Ειδ. Γραμματέας : Τιμόθεος Ροδιάς 

Ταμίας : Βασίλειος Πινύρος 

Μέλος : Νικόλαος Γραφιαδέλλης 
Μέλος : Στυλιανός Λύρος 

Μέλος : Ανθούλα Λαμπριανού 


