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‘Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην 

αινείτε ουρανοί Θεού την δόξαν’ 

 

 
 

 

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ 

ΕΠΙ Τῌ ΕΝΑΡΞΕΙ 

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 

 

 

 † 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, 
ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ 

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ 
ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,  

ΠΑΡ’ HΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ 

«Περιχαρῶς δεξώμεθα πιστοί, τὸ 
θεόπνευστον διάγγελμα τῆς νηστείας». 

 

 Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα 
ἐν Κυρίῳ,  

Κατὰ τὸν τελευταῖον καιρὸν παρατηρεῖται 
μία ἔξαρσις ἀνησυχιῶν. Πολλὰ προβλήματα 
ἀναφύονται. Ὁ κόσμος ὑποφέρει καὶ ζητεῖ 
βοήθειαν. Διερχόμεθα πράγματι μίαν 
γενικωτέραν δοκιμασίαν. Ἄλλοι τὴν ὀνομάζουν 
ὕφεσιν οἰκονομικήν, ἄλλοι κρίσιν πολιτικήν. Δι᾿ 
ἡμᾶς εἶναι ἐκτροπὴ πνευματική. Καὶ ὑπάρχει 
θεραπεία. Πολλαὶ λύσεις δίδονται καὶ 
ἀπόψεις ἀκούγονται. Ἀλλὰ τὰ προβλήματα 
παραμένουν. Ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνεται 
ἐγκαταλελειμμένος καὶ μόνος. Ἀγνοεῖται ἡ 
βαθυτέρα φύσις του. Παραμένει εἰς τὴν 
κατήφειαν τῆς ἀσαφείας καὶ τῆς 
ἀπογνώσεως. 



 

 
 

Αἱ προτεινόμεναι λύσεις, ὁποιανδήποτε 
κατεύθυνσιν ἢ ἔκβασιν καὶ ἂν ἔχουν, δὲν 
λυτρώνουν τὸν ἄνθρωπον, διότι ἐκ προοιμίου 
τὸν ἀφήνουν δέσμιον τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ 
θανάτου. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ Θεάνθρωπος 
Κύριος, ὁ ἐλευθερωτὴς τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
Εἰσερχόμενος ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸν χῶρον τῆς 
Ἐκκλησίας εἰσέρχεται εἰς τὸ κλῖμα τῆς θείας 
παρακλήσεως, τῆς συμφιλιώσεως τοῦ οὐρανοῦ 
καὶ τῆς γῆς. Ἔρχεται εἰς τὰ ἴδια. Ἠρεμεῖ τὸ 
πνεῦμα του. Εὑρίσκει ἕν οὐράνιον κάλλος καὶ 
μίαν ὡριμότητα πνευματικὴν «εὐωδίας ἐνθέου 
πληροῦσαν πέρατα κόσμου».Ἡ Ἐκκλησία 
γνωρίζει ὅλα ὅσα ὑποφέρομεν. Καὶ ἔχει τὴν 
δύναμιν νὰ μᾶς ἐλευθερώσῃ. Μᾶς καλεῖ εἰς 
μετάνοιαν. Δὲν ὡραιοποιεῖ τὸ ψεῦδος οὔτε 
ἀποκρύπτει τὰ δεινά. Λέγει ὅλην τὴν 
ἀλήθειαν. Καὶ προτρέπει τὸν ἄνθρωπον νὰ 
ἀντικρύσῃ τὴν πραγματικότητα ὡς ἔχει. Νὰ 
συνειδητοποιήσωμεν ὅτι εἴμεθα γῆ καὶ 
σποδός.  

Εἰς τὸν Μέγαν Κανόνα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου 
γίνεται λόγος διὰ τὰ δάκρυα τῆς μετανοίας 
καὶ τὸν κλαυθμὸν τοῦ πένθους, τὸν πόνον τῶν 
τραυμάτων. Ἀλλὰ ἀκολουθεῖ ἡ ἀνάπαυσις 
τῆς ψυχῆς καὶ ἡ ὑγεία τοῦ πνεύματος. 
Ὑπάρχει ὁ Πλάστης καὶ Σωτὴρ ἡμῶν. Ἐκεῖνος 
διὰ τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους Του μᾶς 
ἐτοποθέτησεν εἰς τὸ μεθόριον τῆς ἀφθαρσίας 
καὶ τῆς θνητότητος. Δὲν μᾶς ἐγκατέλειψεν. 
Ἦλθε καὶ μᾶς ἔσωσε. Κατέλυσε τῷ Σταυρῷ 
Του τὸν θάνατον. Ἐχαρίσατο ἡμῖν τὴν 
ἀφθαρσίαν τῆς σαρκός.  

Ἐφ᾿ ὅσον εἴμεθα σύμφυτοι τοῦ Χριστοῦ, 
διατὶ ταρασσόμεθα ματαίως; Διατὶ δὲν 
προστρέχομεν εἰς Αὐτόν; Ἡ Ἐκκλησία δὲν 
σχολιάζει τὴν φθορὰν οὔτε μᾶς ἐγκαταλείπει 
εἰς αὐτήν. Γνωρίζει τὰς βαθυτέρας ἐφέσεις 
τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἔρχεται ὡς ἀρωγὸς καὶ 
λυτρωτὴς ἡμῶν. Ἔχομεν ἀνάγκην τῆς τροφῆς. 
Ἀλλ᾿ «οὐκ ἐπ᾿ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος» 
(Ματθ. δ΄ 4). ῎Εχομεν ἀνάγκην τῆς πνευματικῆς 
κατανοήσεως, ἀλλὰ δὲν εἴμεθα ἀσώματοι. Εἰς 
τὴν Ἐκκλησίαν εὑρίσκομεν τὸ πλήρωμα τῆς 
ζωῆς καὶ τῆς κατανοήσεως ὡς θεανθρωπίνην 
ἰσορροπίαν. Μακρὰν τοῦ Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος 
ἐξαχρειοῦται καὶ διαφθείρεται. Ἐκεῖ ὅπου 
ἀφθονοῦν τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ καὶ θεοποιεῖται ἡ 
σπατάλη, εὐδοκιμοῦν οἱ πειρασμοὶ τῶν 
σκανδάλων καὶ ἡ σύγχυσις τῆς σκοτώσεως.  

Ἐκεῖ ὅπου μὲ δέος ζῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ 
δέχεται τὰ πάντα μὲ εὐχαριστίαν καὶ 
εὐγνωμοσύνην, ὅλα ἁγιάζονται. Τὸ ὀλίγον 
εὐλογεῖται ὡς ἀρκετόν, καὶ τὸ φθαρτὸν 
ἐνδύεται τὴν αἴγλην τῆς ἀφθαρσίας. 
Ἀπολαμβάνει ὁ ἄνθρωπος τὸ πρόσκαιρον ὡς 
δῶρον Θεοῦ. Καὶ τρέφεται μὲ τὸν ἀρραβῶνα 
τῆς μελλούσης ζωῆς ἀπὸ σήμερον. Ὄχι μόνον 

λύνονται τὰ προβλήματα, ἀλλὰ καὶ οἱ πόνοι 
τῶν δοκιμασιῶν μεταβάλλονται εἰς δύναμιν 
ζωῆς καὶ ἀφορμὴν δοξολογίας. Ὅταν αὐτὸ 
συμβῇ ἐντὸς ἡμῶν· ὅταν ὁ ἄνθρωπος εὑρίσκῃ 
τὴν προσωπικήν του ἀνάπαυσιν καὶ σωτηρίαν 
διὰ τῆς παρακαταθέσεως τῶν πάντων 
Χριστῷ τῷ Θεῷ, τότε φωτίζεται ὁ νοῦς του. 
Γνωρίζει τὸν ἑαυτόν του καὶ τὸν κόσμον ὅλον. 
Ἔχει ἐμπιστοσύνην εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ 
Δυνατοῦ. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς τὸν ἴδιον τὸν 
πιστὸν στηρίζει. Καὶ μεταδίδεται δι᾿ ἀοράτου 
ἀκτινοβολίας ὡς ἐνίσχυσις πρὸς ὅλους τοὺς 
πεινῶντας καὶ διψῶντας τὴν ἀλήθειαν.  

Ὁ κόσμος ὅλος ἔχει ἀνάγκην τῆς σωτηρίας 
ἀπὸ τὸν Δημιουργὸν καὶ Πλάστην του. Ὁ 
κόσμος ὅλος ἔχει ἀνάγκην ἀπὸ τὴν παρουσίαν 
τῆς πίστεως καὶ τὴν κοινωνίαν τῶν Ἁγίων. Ἂς 
εὐχαριστήσωμεν τὸν Κύριον καὶ Θεὸν ἡμῶν δι᾿ 
ὅλας τὰς εὐεργεσίας Του, καὶ διὰ τὴν 
παροῦσαν περίοδον τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς.            

Ἰδοὺ καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ καιρὸς 
μετανοίας. 

Εἴθε νὰ διαπλεύσωμεν τὸ τῆς Νηστείας 
πέλαγος διὰ συντριβῆς καὶ ἐξομολογήσεως, 
ὥστε νὰ φθάσωμεν εἰς τὴν ἄληκτον χαρὰν 
τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ 
Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸν Ὁποῖον 
πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις εἰς 
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ ,βιβ´  

†  Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος  

διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑmών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νέος Ιμβριακός Παλμός 
Διμηνιαία Ενημερωτική Εκδοση 
Ι.Ν. Παναγίας Ιμβριώτισσας 

Οδός Ρόδου, Ντορότο 
Αμπελάκια Σαλαμίνας, Τ.Κ. 18902 

Τηλ.-Fax:210-4654910 
E-mail : info@panagia-imvriotissa.gr 

URL: www.panagia-imvriotissa.gr 
Υπεύθ. Έκδοσης: Χρήστος Ροδιάς 
Εκτύπωση :΄Σπύρος Δ.Μητσέλης΄ 

Τιμή φύλλου : 0,20 € 
Kατ’οίκον αποστολή : Προαιρετική εισφορά 

Αρ. Λογαριασμ. ΕΤΕ : 18548010083 
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 Ασανάκης 

Μέλος : Νικόλαος Γραφιαδέλλης 
Μέλος : Στυλιανός Λύρος 

Μέλος : Ανθούλα Λαμπριανού 



 

 
 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΙΜΒΡΟΥ 

Κατά τήν αὐγή τοῦ νέου ἔτους, ἐπισκέφθηκε ὅλα τά 
χωριά τῆς Ἴμβρου, χοροστάτησε κατά τίς Ἱερές 
Ἀκολουθίες στούς ἐνοριακούς Ναούς, στή  συνέχεια δέ  
στίς αἴθουσες τῶν χωριῶν, ἀπηύθυνε λόγους ἀγαθούς 
πρός τούς χριστιανούς τῶν χωριῶν, ἄκουσε τά 
πατροπαράδοτα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα. Ἔκοψε τήν 
πρωτοχρονιάτικη Ἁγιοβασιλόπιττα καί διένειμε εἰς ὅλους 
τούς μονίμους κατοίκους τά πρωτοχρονιάτικα δῶρα τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 

 Τό νόμισμα κατά κατά  τό κόψιμο τῆς πίττας ἔλαχε: 

Στούς Ἁγίους Θεοδώρους τό Σάββατο τό ἑσπέρας, 31η 
Δεκεμβρίου 2011 στόν κ. Στυλιανό Μαραγκό,  

Στ’Ἄγρίδια τήν Κυριακή τό πρωΐ, 1η Ἰανουαρίου  2012, 
στήν κ. Παρασκευή Σελάμη, 

Στό Σχοινούδι, τήν Κυριακή τό βράδυ, 1η Ἰανουαρίου 
2012, στόν μικρό Σωτήριο Διακουμογιαννόπουλο, ἀνεψιό 
τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Βουλγαρέλλη, 

Στό Εὐλάμπιο τήν Δευτέρα τό ἑσπέρας, 2 Ἰανουαρίου 
2012, στόν κ. Παναγιώτη Θωμᾶ, 

Στό Γλυκύ, τήν Τρίτη τό ἑσπέρας, 3 Ἰανουαρίου 2012, 
στήν κ. Κυριακίτσα Παπαλάμπου καί, τέλος, στήν 
Παναγία, τήν Τετάρτη, 18 Ἰανουαρίου 2012, κατά τήν 
ἑορτή τοῦ Μητροπολίτου μας, κατά τήν ὁποία, τήν 
Αγιοβασιλόπιτα ἔκοψε ὁ Θεοφιλέστατατος Ἐπίσκοπος 
Σινώπης κ. Ἀθηναγόρας, τό νομισμα ἔλαχε στόν κ. 
Παναγιώτη Μαλλιαρή, Ἱεροψάλτη Σχοινουδίου. 

 

Κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 

 

Τήν 6η Ἰανουαρίου μέ τήν εὐκαιρια τῆς μεγάλης ἑορτῆς 
τῶν Θεοφανείων, καί ἐφέτος μέ βροχή καί ἰσχυρούς 
ἀνέμους  πραγματοποιήθηκε ἡ τελετή τῆς κατάδυσης τοῦ 
τιμίου σταυροῦ καί ἡ εὐλογία τῶν ὑδάτων στό λιμάνι τοῦ 
Κάστρου. 

Νωρίτερα τελέσθηκε στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας 
Βαρβάρας Εὐλαμπίου, πανυγηρική Ἀρχιερατική Θεία 
Λειτουργία καί ὁ Μέγας Ἁγιασμός τῶν Θεοφανείων ὑπό 
τοῦ Ποιμενάρχου μας καί τῶν Ἱερέων τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως. Στή συνέχεια, ὁ Μητροπολίτης μας, οἱ 
ἱερεῖς, οἱ Ἱεροψάλτες καί  ὁ πιστός λαός ἐν πομπῇ, 
δι’αὐτοκινήτων, κατευθύνθηκαν στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου Κάστρου, καί ἐκεῖθεν ὑπό δυσμενεῖς καιρικάς 
συνθήκας  ἀκολούθησε πομπή μέχρι τό λιμάνι ὅπου ἔγινε 
ἡ κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί ὁ Καθαγιασμός τῶν 
ὑδάτων. Παρά τίς ἄσχημες καιρικές συνθῆκες βούτηξαν 
στά παγωμένα νερά τοῦ βορείου Αἰγαίου γιά νά πιάσουν 
τόν τίμιο σταυρό ὁ κ. Ὄθων Παπαδόπουλος, Καθηγητής 
πλαστικῆς χειρουργικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, 
παλαιός Κωνσταντινοπολίτης ἐπί τούτῳ ἐλθών ἐξ 
Ἀθηνῶν, δι’ἰδιωτικοῦ σκάφους, παρά τίς δυσμενεῖς 
καιρικές συνθῆκες, καί ὁ νεαρός Χρῆστος Ταλλιαδοῦρος, 
ὁ ὁποῖος καί ἀνέσυρε τόν Τίμιο Σταυρό. Εἰς ἀμφοτέρους 
ἐδόθη, ὡς εὐλογία, ὑπό τοῦ Μητροπολίτου μας, ἀνά εἷς 
ἀργυρούς σταυρός, εἰς μέν τόν κ. Ὄθωνα κατά τήν 
διάρκεια τοῦ γεύματος εἰς δέ τόν Χρῆστον ἀργότερον. 

‘Ακολούθως σέ ἑστιατόριο, στή προκυμαία τοῦ 
Κάστρου ἔγινε ἡ κοπή τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας καί 

ἀκούστηκαν καί  πάλιν στό Κάστρο τά  πατροπαράδοτα  
κάλαντα. Τό νόμισμα ἔλαχε στούς κ.κ. Νικόλαο 
Καρανικόλα καί Τρύφωνα Κικιδέλλη. Στή συνεχεία στό 
ἴδιο Κέντρο, παρατέθηκε ἑόρτιο γεῦμα, σέ  ολους τούς 
προσκυνητάς, 100 ἄτομα. Τό γεῦμα ἦταν προσφορά τοῦ 
κ. Θεοδώρου Βουλγαρέλλη, εἰς μνήμην τοῦ ἀειμνήστου 
πατρός αὐτοῦ Γεωργίου, ἐπί τῇ συμπληρώσει ἔτους ἀπό 
τόν θάνατον αὐτοῦ. 

Τήν  7ην ἰδίου, χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τῆς 
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γλυκέος, κατά τήν Θεία 
Λειτουργία  καί τέλεσε τό ἐτήσιο Ἀρχιερατικό μνημόσυνο 
τοῦ ἀειμνήστου Γεωργίου Βουλγαρέλλη. 

Τήν 8ην ἰδίου χοροστάτησε κατά τήν Θεία Λειτουργία 
στό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί 
τέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο Ἀρχιερατικό μνημόσυνο 
τῆς μ. Μαρίκας Ψευτέλλη. Τήν μεσημβρία ὁ σύζυγος 
αὐτῆς Ἐντιμότατος κ. Ἀθανασιος παρέθεσε πλούσιο 
ἐπιμνημόσυνο γεῦμα σ’ὅλο τό ἐκκλησίασμα σέ ἐστιατόριο 
τῆς Παναγίας. 

Τήν 9ην ἰδίου, ὁ Μητροπολίτης μας συμπληρώσας 
ἑβδομήκοντα ἔτη ζωῆς, τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στό 
παρεκκλήσιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τήν δέ  μεσημβρία, 
στήν Ἱερά Μητρόπολη, παρέθεσε γεῦμα στούς Ἱερεῖς τῆς 
Ἐπαρχίας καί στίς πρεσβυτέρες αὐτῶν.   

 

Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἴμβρον 

16 – 19 Ἰανουαρίου 2012 

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. 
Βαρθολομαῖος, ἐπεσκέφθη τήν γενέθλιον αὐτοῦ νῆσον 
Ἴμβρον, μεταξύ 16ης καί 19ης Ἰανουαρίου 2012 ἐπί τῇ 
εὐκαιρίᾳ τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου. 

Ὁ Πατριάρχης μετά τῶν ἐκ Γαλλίας οἰκείων καί τῆς 
τιμίας συνοδείας Αὐτοῦ, ἀπαρτιζομένης ἐκ τῶν 
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Σινώπης κ. Ἀθηναγόρου, 
Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, Ὑπογραμματέως 
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, Ἐντιμ. κ. Νικολάου 
Μαγγίνα, Δημοσιογράφου καί Συμεών Φραντζελᾶ, 
Ἀρχικλητῆρος, διεπεραιώθησαν τήν πρωΐαν τῆς 16ης 
Ἰανουαρίου ἀπό τοῦ ἐν τῇ χερσονήσῳ τῆς Καλλιπόλεως 
λιμένος Kabatepe εἰς τήν κατάλευκον, ἐκ τῆς 
χιονοπτώσεως τῆς προτεραίας, Ἴμβρον, ἐν τῇ προκυμαίᾳ 
τῆς ὁποίας ὑπηντήθησαν εὐλαβῶς ὑπό τοῦ Ποιμενάρχου, 
τοῦ ἱεροῦ κλήρου, μονίμων κατοίκων καί ἐπισκεπτῶν τῆς 
νήσου ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, καί κατηυθύνθησαν εἰς τήν ἐν 
Παναγίᾳ ἕδραν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. 

Μετά τήν προσκύνησιν ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ 
Ναῷ, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς τόν 
Ἔπαρχον τῆς νήσου Ἐντιμ. κ. Kamuran Taşbilek, 
συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ποιμενάρχου, ὁ ὁποῖος ἐν 
συνεχείᾳ παρέθεσεν ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Οἴκῳ γεῦμα 
πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου. Τό ἑσπέρας ὁ Πατριάρχης 
προσηυχήθη κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ὁσίου 
καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου ἐν 
τῷ φερωνύμῳ ἐξωκκλησίῳ ἐν τῇ τοποθεσίᾳ «Σταυρός» 
τῶν ὑψωμάτων τοῦ Εὐλαμπίου. 

Τήν ἑπομένην, 17ην ἰδίου, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου 
Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησε 
κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου 
τοῦ χωρίου Ἅγιοι Θεόδωροι, Θείαν Λειτουργίαν. 
Ἀπευθυνόμενος πρός τό ἐκκλησίασμα ἐξέφρασε τά 



 

 
 

κατακλύζοντα Αὐτόν αἰσθήματα χαρᾶς καί συγκινήσεως 
ἐπί τῇ νέᾳ ταύτῃ ἐπισκέψει εἰς τήν ἰδιαιτέραν Αὐτοῦ 
πατρίδα, ὡμίλησε διά τόν βίον καί τάς ἀρετάς τῶν 
τιμωμένων τήν ἡμέραν ἐκείνην Ἁγίων (Ἀντωνίου τοῦ 
Μεγάλου, Ἀντωνίου τοῦ Νέου τοῦ ἐν Βεροίᾳ ἀσκήσαντος, 
τοῦ αὐτοκράτορος Θεοδοσίου τοῦ Μεγάλου καί τοῦ 
Νεομάρτυρος Γεωργίου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων) καί 
ἐπαρουσίασεν εἰς τούς πιστούς τόν Θεοφ. Ἐπίσκοπον 
Σινώπης κ. Ἀθηναγόραν, ὅστις ηὐχαρίστησε τόν 
Πατριάρχην ἐπί τῇ δοθείσῃ εἰς αὐτόν εὐκαιρίᾳ τῆς ἐκ τοῦ 
σύνεγγυς γνωριμίας πρός τήν πολύπαθον νῆσον, ἐν τῇ 
ὁποίᾳ ἐγεννήθη καί ἤκουσε τά πρῶτα ἐγκύκλια γράμματα 
ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως. Ὁ 
Πατριάρχης ἐπέδωκεν ἐν συνεχείᾳ εἰς τόν Αἰδεσιμ. 
Πρεσβύτερον κ. Ἀστέριον Ὀκουμούσην, ἐφημέριον τοῦ 
χωρίου, βαρύτιμον Ἱερόν Εὐαγγέλιον, δωρεάν πρός τόν 
Ναόν τῆς ὑπό τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. 
Χρυσόστομον Κατσουλιέρην Ἀδελφότητος τῆς ἐν Ἁγίῳ 
Ὄρει Ἰερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου. 

Ἀκολούθως τό ἐκκλησίασμα μετέβη εἰς τό καφενεῖον 
τοῦ ἀειμνήστου Χρήστου Ἀρχοντώνη, πατρός κατά σάρκα 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, καί ηὐχήθη τά εἰκότα εἰς 
τόν ἄγοντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ αὐτάδελφόν Του κ. 
Ἀντώνιον Ἀρχοντώνην. Κατόπιν τούτου, ἐπεσκέψατο τήν 
λειτουργοῦσαν ὡς Μουσεῖον οἰκίαν τοῦ ἀειμνήστου 
Ἀρχιεπισκόπου πρῴην Βορείου καί Νοτίου Ἀμερικῆς 
κυροῦ Ἰακώβου, καθώς καί τό «Μουσεῖον Οἰκουμενικοῦ 
Πατριάρχου Βαρθολομαίου», τό ὁποῖον στεγάζεται ἀπό 
τοῦ ἔτους 2009 ἐν τῷ ἐπί τούτῳ ἀνακαινισθέντι ἐμπορικῷ 
ποτε καταστήματι τοῦ πάππου Αὐτοῦ, ἀειμνήστου 
Νικολάου Σκαρλάτου. 

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ὁ Πατριάρχης προσηυχήθη κατά 
τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν 
Ἀθανασίου καί Κυρίλλου, Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας, ἐν 
τῷ φερωνύμῳ ἐξωκκλησίῳ ἐν τῇ τοποθεσίᾳ «Λουτρός» 
εἰς τήν περιοχήν τοῦ Σχοινουδίου, ἐνῷ ἀκολούθως 
ἐπεσκέφθη τό προσφάτως ἀνακαινισθέν ἐξωκκλήσιον τοῦ 
Ἁγίου Γεωργίου ἐν τῇ περιοχῇ «Σαβούρι» εἰς τάς ἐξοχάς 
τοῦ Σχοινουδίου.  

Τήν ἑπομένην, 18ην τ.μ., ὁ Πατριάρχης παρέστη 
συμπροσευχόμενος ἐν τῷ Ἱερῷ Βήματι τοῦ Ἱ. 
Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, κατά 
τήν ἐν αὐτῷ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, 
ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί 
Τενέδου κ. Κυρίλλου, ὁ ὁποῖος, προσφωνῶν εἰς τό τέλος 
αὐτῆς τόν «Οἰκουμενικόν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον, τόν 
Ἴμβριον Πατριάρχην τῶν μεγάλων ὁραματισμῶν, τόν 
δεξιόν πηδαλιοῦχον τοῦ σκάφους τῆς Ἐκκλησίας εἰς 
δυσχειμέρους καιρούς», ἐξέφρασε θερμάς εὐχαριστίας 
διά τήν Πατριαρχικήν ἐπίσκεψιν εἰς τήν Ἴμβρον, «ἡ 
ὁποία», ὡς ἐτόνισε χαρακτηριστικῶς, «καίτοι χειμερινή, 
κυοφορεῖ τήν ἄνοιξιν». 

Ὁ Πατριάρχης ἀπό τῆς ἰδικῆς Του πλευρᾶς ἐξέφρασε 
τήν χαράν του διά τήν συνάντησίν Του ἅπαξ ἔτι μετά τῶν 
προσφιλῶν συμπατριωτῶν Του ἐν τῇ κοινῇ αὐτῶν 
γενετείρᾳ καί συνεχάρη διά θερμῶν λόγων τόν 
Ποιμενάρχην τῆς Ἴμβρου ἐπί τοῖς ἀγομένοις 
ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ καί τῷ ἐπιτελουμένῳ ὑπ’ αὐτοῦ 
καρποφόρῳ ποιμαντικῷ ἔργῳ, ἐνῷ, ἀναφερόμενος μετά 
συγκινήσεως εἰς τήν ἐπικειμένην ἐπαναλειτουργίαν –μετά 
48 ἔτη- Μειονοτικῆς Σχολῆς Πρωτοβαθμίου 
Ἐκπαιδεύσεως ἐν τῇ νήσῳ, κατόπιν χορηγήσεως τῆς 
σχετικῆς ἀδείας ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς 
Τουρκίας, ἐξέφρασεν αἰσιοδοξίαν καί ἐλπίδα διά τό 

μέλλον τῆς Ὁμογενείας ἐν τῇ Πόλει καί ταῖς νήσοις 
Ἴμβρῳ καί Τενέδῳ. 

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Μεγάρῳ, 
ἔνθα ἐγένετο καί ἡ τελετή τῆς κοπῆς τῆς 
Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς Μητροπόλεως ὑπό τοῦ Ἐπισκόπου 
Σινώπης, παρουσίᾳ τοῦ Πατριάρχου καί τοῦ Ποιμενάρχου, 
τῶν Ἐντιμ. Προέδρων, Κοινοτήτων καί Ἐφοροεπιτροπῶν 
καί πολλῶν προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, καθώς καί πιστῶν 
ἐξ ὅλων τῶν χωρίων τῆς νήσου. Ἐν συνεχείᾳ, παρετέθη 
ὑπό τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἑόρτιον γεῦμα ἐν ἑστιατορίῳ 
τῆς πρωτευούσης, εἰς τό ὁποῖον προσεκλήθησαν ἅπαντες 
οἱ ἐκκλησιασθέντες πιστοί.  

Μετά τήν μεσημβρίαν ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος 
ὑπό τοῦ Ἐπισκόπου Σινώπης, ἐπεσκέφθη τά χωρία 
Κάστρον καί Γλυκύ. Ἀκολούθως, ἐπεσκέφθη τό ἐν Ἁγίοις 
Θεοδώροις ἀγρόκτημα τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου 
Παπαλιάρη, Προέδρου τῶν Ἐφοροεπιτροπῶν 
Σταυροδρομίου καί Μεγάλου Ρεύματος, καθώς καί τό 
Οἰκολογικόν Πᾶρκον τοῦ χωρίου, ἐνῷ ἀργότερον 
ἐπραγματοίησεν ἰδιωτικάς ἐπισκέψεις. Τό ἑσπέρας, τέλος, 
παρέθεσεν ἰδιωτικόν δεῖπνον ἐν τῷ ἐν τῷ Κάστρῳ 
ξενοδοχείῳ «Ἄνεμος» εἰς τόν Μητροπολίτην Ἴμβρου καί 
Τενέδου, τούς οἰκείους καί τά μέλη τῆς Τιμίας Συνοδείας 
Αὐτοῦ. 

Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, 19ης ἰδίου, ὁ Πατριάρχης 
μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ ἐπέστρεψεν εἰς τά ἴδια.» 

Ὁ Μητροπολίτης μας τήν 22α Ἰανουαρίου χοροστάτησε 
στόν Ἱερό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γλυκέος καί 
τέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο Ἀρχιερατικό 
μνημόσυνο,τοῦ τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ θανόντος 
Παναγιώτου Ξυνοῦ.Ἐπακολούθησε δεξίωση στό καφενεῖο 
τοῦ χωριοῦ. 

 

Τά ὀνομαστήρια του Αἰδεσιμωτάτου πρεσβυτέρου κ. 
Γρηγορίου Γρηγοριάδου, Ἱερατικῶς προΐσταμένου τῆς 

Κοινότητος Γλυκέος 

 

   Τήν 25ην Ἰανουαρίου ἐπί τῇ Ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ ἐν ἁγίοις 
πατρός ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως,ὁ Μητροπολίτης μας χοροστάτησε 
στόν Ἱερό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γλυκέος 
κατά τήν Θεία Λειτουτουργία, πού τελέσθηκε ὑπό τοῦ 
ἄγοντος τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Αἰδεσιμωτάτου 
π.Γρηγορίου, Ἱερατικῶς Προΐσταμένου τῆς Κοινότητος. 
Παρέστη ἱκανός ἀριθμός πιστῶν  καί ἐκ τῶν ἄλλων 
χωρίων. 

Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας ὁ ἑορτάζων 
παρέθεσε γεῦμα σέ ὅλο τό ἐκκλησίασμα στό καφενεῖο 
τῆς κ. Ἀγγελικῆς καί ἕτερον τήν 29 ἰδίου σέ ἐστιατόριο 
τῆς Παναγίας εἰς μνήμην τῶν ἀειμνήστων συγγενῶν 
αὐτοῦ τε καί τῆς εὐλαβεστάτης πεσβυτέρας αὐτοῦ κ 
Σελίνης. 

Τήν 30ἠν ἰδίου ἐπί τῇ Ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν 
χοροστάτησε στό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς 
Θεοτόκου, κατά τή Θεία Λειτουργία τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ 
ἱερέως Ἀθανασίοιυ Ντινιάκο, στό τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε 
Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων 
Ἀρχιερέων Ἱερέων, Καθηγητῶν Διδασκάλων καί μαθητῶν 
τῆς Ἐπαρχίας Αὐτοῦ. 



 

 
 

Τήν 1η Φεβρουαρίου χοροστάτησε στό Μητροπολιτικό 
Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, κατά τήν Θεία 
Λειτουργία, πού  τελέσθηκε ἀπό τόν  Αἰδεσιμώτατο 
Οἰκονόμο π. Δημήτριο Κικιδέλλη, εὐλογησε ἀρτοκλασία 
ὑπέρ ὑγείας καί μακροημερεύσεως τοῦ ἑορτάσαντος κ. 
Τρύφωνα Κικιδέλλη, τέλεσε τόν ἁγιασμό τοῦ μηνός καί 
ἀνέγνωσε  τόν ἐξορκισμό  τοῦ Ἁγίου Τρύφωνα  πού 
λέγεται  στούς κήπους, τούς ἀμπελώνας καί τά χωράφια. 
Ὁ ἑορτάζων, μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας 
παρέθεσε γεῦμα σ΄ὅλο τό ἐκκλησίασμα σέ ἐστιατόριο τῆς 
Παναγίας. 

Ὁ Μητροπολίτης μας συνεχάρη  καί τόν π. Δημήτριο 
καί τόν υἱό του Τρύφωνα, καθότι διά τοῦ γεύματος αὐτοῦ 
ἀναβίωσαν παλιά πανηγύρια τῶν Ἰμβρίων καί 
συγκεκριμένα ἐκεῖνο τοῦ Ἁγίου Τρύφωνα στό Σχοινούδι, 
τό ὁποῖο εἶχε λαβει Πανιμβριακό χαρακτήρα. Οἱ 
Ἁγιοθεοδωρῖτες, ἀναφέρει κάπου, ὁ ἀείμνηστος Κώστας 
Ξεινός, πήγαιναν 20 χιλιόμετρα δρόμο γιά νά καταθέσουν 
τά τάματά τους στή χάρη τοῦ Αη-Τρύφωνα καί μετά τήν 
Λειτουργία  πήγαιναν στό Σχοινούδι γιά νά γλεντήσουν. 

Τήν 2α ἰδίου, ἡμέρα, τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου, κατά 
τήν ὁποία ἑορτάζει ἡ Θεοτόκος στά Κόκινα,  εἶχε 
προγραμματιστεῖ Θεία Λειτουργία. Λόγῳ ὅμως τῶν 
καιρικῶν συνθηκῶν καί μάλιστα τῆς ἰσχυρᾶς χιονόπτωσης 
κατά τήν ἡμέρα ἐκείνη, ἡ θ.Λειτουργία τελέσθηκε στό 
Μητροπολιτικό Ναό χοροστατοῦντος τοῦ Μητροπολίτου 
μας. Τήν Θ.Λειτουργία τέλεσε ὁ Αἰδεσιμ.Πρεσβύτερος 
κ.Ἀστέριος Ὀκουμούσης, στό τέλος τῆς ὁποίας ὁ 
Μητροπολίτης μας εὐλόγησε ἀρτοκλασία  ὑπέρ ὑγείας καί 
μακροημερεύσεως τῆς κ. Παρασκευῆς Σελάμη, ἡ ὁποία 
τήν ἡμέρα ἐκείνη συμπλήρωσε τό 60ο ἔτος τῆς ζωῆς της, 
καί ἡ ὁποία μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας 
παρέθεσε ἑόρτιο  γεῦμα σέ ὅλο τό ἐκκλησίασμα, 20 
περίπου ἄτομα. 

Τήν 5η ἰδίου χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τοῦ 
Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων, κατά τήν Θεία 
Λειτουργία, καί τέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο Ἀρχιερατικό  
μνημόσυνο τῆς μ. Ἄννης Μπράχου 

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἀναφέρθηκε  στήν 
ἔναρξη τῆς περιόδου τοῦ Τριωδίου καί συγκεκριμένα  στή  
παραβολή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου. 

Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας παρατέθηκε  ὑπό 
τῆς κ.Ἀλεξάνδρας, κόρης τῆς μ. Ἄννης πλούσιο 
ἐπιμνημόσυνο γεῦμα, στό  καφενεῖο τοῦ χωριοῦ,τό ὁποῖο 
εὐλόγησε ὁ Μητροπολίτης μας. Στό τέλος τοῦ  γεύματος 
ἐψάλη  ὑπό τοῦ Μητροπολίτου μας,τοῦ Ἱεροῦ κλήρου, 
τῶν Ἱεροψαλτῶν καί πάντων τῶν συνδαιτυμόνων τό 
«αἰωνία ἡ μνήμη αὐτῆς». 

 

Τά ὀνομαστήρια τοῦ Αἰδεσιμωτάτου ἱερέως κ.Νικηφόρου  
Σώζου, Ἱερατικῶς Προΐσταμένου  τῆς Κοινότητος Ἁγίας 

Βαρβάρας Εὐλαμπίου 

     Ὁ Μητροπολίτης μας 9ην Φεβρουαρίουἐ.ἔ., ἐπί τῆ 
Ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Νικηφόρου, ἡμέρα κατά 
τήν ὁποία γιόρτασε τά ὀνομαστήρια του, ὁ 
Αἰδεσιμώτατος πρεσβύτερος π. Νικηφόρος, Ἱερατικῶς 
Προΐστάμενος τοῦ Ἱ.Ναοῦ τῆς Ἁγίας Βαρβάρας 
Εὐλαμπίου, χοροστάτησε στόν εἰρημένο Ἱερό Ναό, κατά 
τή Θεία Λειτουργία, πού τέλεσε ὁ ἑορτάζων ἱερεύς. Τό 
ἐκκλησίασμα ἦτο ἱκανοποιητικό, τό ὁποῖο προσῆλθε καί 
ἐκ τῶν ἄλλων χωρίων τῆς Ἴμβρου γιά νά συγχαρεῖ τόν 

ἑορτάζοντα π.Νικηφόρο, παρά τίς δυσμενεῖς καιρικές 
συνθῆκες πού ἐπικρατοῦσαν κατ’ἐκείνη τήν ἡμέρα. 

  Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας ἐπικολούθησε 
δεξίωση στό Συνοδικό τῆς Κοινότητος Εὐλαμπίου καί στή 
συνέχεια ὁ ἑορτάζων ἱερεύς  παρέθεσε γεῦμα σέ 
ἑστιατόριο τῆς Παναγίας εὐλογηθέν ὑπό τοῦ 
Μητροπολίτου μας. Στό γεῦμα παρακάθισαν οἱ κληρικοί 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μετά τῶν οἰκογενειῶν αὐτῶν καί 
ὅλο τό ἐκκλησίασμα. Δέον νά σημειωθεῖ  ἐνταῦθα  ὅτι ὁ 
ἑορτάζων ἱερεύς, ὡς ἔπραξαν καί κατά τούς παρελθόντας 
μήνας οἱ ἑορτάσαντες ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, 
μερίμνησε  καί διά τήν κατ’οἶκον ἀποστολή δεκαοκτώ 
μερίδων γεύματος εἰς ἰσαρίθμους ἡλικιωμένους πιστούς, 
οἱ  ὁποῖοι  δέν ἠδυνήθησαν νά προσέλθουν  στήν 
τελεσθεῖσα ἑορτή. 

 

Ἡ 45η ἐπέτειος ἀπό τῆς εἰς Διάκονον χειροτονίας τοῦ 
Μητροπολίτου μας καί ἡ εἰς Ἀναγνώστην  τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως χειροθεσία τοῦ Ἐντιμοτάτου κ.Ἐμμ. 

Κουτρᾶ. 

Ὁ Μητροπολίτης μας, τήν Κυριακήν τοῦ Ἀσώτου, 12ην 
Φεβρουαρίου, ἐπί τῇ Ἱερᾷ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός 
ἡμῶν Μελετίου Ἀρχιεπισκόπου Ἀντιοχείας τέλεσε τήν 
Θεία Λειτουργία στό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Κοιμήσεως 
τῆς Θεοτόκου, ἐπί τῇ συμπληρώσει τεσσαράκοντα καί 
πέντε (45) ἐτῶν, ἀπό τῆς εἰς διάκονον χειροτονίας  
αὐτοῦ,  στό  Καθολικό τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος 
Χάλκης, ὑπό τῶν ἀχράντων χειρῶν τοῦ ἀειμνήστου 
Σχολάρχου, Μητροπολίτου Σταυρουπόλεως κυροῦ 
Μαξίμου, κατά τό τελευταῖο ἔτος τῶν σπουδῶν  αὐτοῦ 
στήν Ἱερά Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης, καί χειροθέτησε  
σέ Ἀναγνώστη τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Κουτρᾶ, ὁ ὁποῖος 
με’ἀξιέπαινο ζῆλο, καί προθυμία ἀλλά καί πάντοτε 
ἀφιλοκερδῶς ψάλλει ἀπό τά ἀναλόγια τῶν Ἱερῶν Ναῶν 
καί ἐξωκλησίων τῆς νήσου τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ. 

«Ἐπέλεξα τήν ἡμέρα αὐτή νά σέ χειροθετήσω σε 
Ἀναγνώστη», εἶπε μεταξύ ἄλλων ὁ Μητροπολίτης μας, 
«διότι  διά τήν Ἐλαχιστότητά μου ἡ 12η ἡμέρα τοῦ 
Φεβρουαρίου ἔχει ἰδιαίτερη σημασία, καθότι  τήν 12η 
Φεβρουαρίου τοῦ ἔτους 1967 χειροτονήθηκα Διάκονος 
καί φόρεσα τό τίμιο μαῦρο ράσο, τό ὁποῖο φέρω στίς 
πλᾶτες μου ἐπί 45 ὁλόκληρα χρόνια, καί τό ὁποῖο ἔχει μιά 
μεγάλη ἱστορία, μιά ἱστορία πού εἶναι ζυμωμένη  μέ 
δάκρυα καί μέ αἵματα».  

Ἐπηκολούθησε δεξίωση στή μεγάλη αἴθουσα τῆς 
Μητροπόλεως καί στή συνέχεια παράθεση γεύματος ὑπὀ 
τοῦ Μητροπολίτου μας, σ’ὅλους τούς ἐκκλησιασθέντας σέ 
ἑστιατόριο τῆς Παναγίας. Τό γλύκισμα τῆς ἡμέρας 
προσέφερε ὁ νέος Ἀναγνώτης τῆς Μητροπόλεως 
κ.Ἐμμανουήλ Κουτρᾶς. Πρέπει νά σημειωθῆ ἐνταῦθα ὅτι 
καί ὁ Μητροπολίτης μας, ὡς ἔπραξαν  καί οἱ ἑορτάσαντες 
πρὀ ἡμερῶν ἱερεῖς, μερίμνησε διά τήν κατ’οἶκον 
ἀποστολήν μερίδων γεύματος. Τοῦτο ἀσφαλῶς δέν ἔχει 
τήν σημασία  ὅτι οἱ παραλῆπτες   στεροῦνται τά πρός τό 
ζῆν, ἀλλ’ ἁπλῶς ἔχει τήν ἔννοιαν τῆς ἐνθύμησης, καθότι 
καί στή περίπτωση  αὐτή ἡ χειρονομία μετράει.  

Στό τέλος τοῦ γεύματος ὁ Μητροπολίτης μας ἀφού 
ἔπλεξε τό ἐγκώμιο τοῦ ἀειμνήστου ἱερέως Μελετίου 
Σακκουλίδου, ὁ ὁποῖος ἑώρταζε τήν 12ην Φεβρουαρίου  
καί  μετά τοῦ ὁποίου συνεργάσθηκε ἐπί 17 ὁλόκληρα 
χρόνια στή Κοινότητα Κοντοσκαλίου,  ἔψαλε μετά τῶν 
ἱερέων καί  ὅλων τῶν συνδαιτυμόνων τό «αἰωνία ἡ μνήμη 
αὐτοῦ».  



 

 
 

Αντι εκδοτικού σημειώματος 

 

Ιερά Μητρόπολις Ίμβρου και Τενέδου  

Φεβρουάριος 2012 

Τω Εντιμοτάτω κ. Χρήστω Ροδιά, Προέδρω του 
Εκκλησισαστικού Συμβουλίου του Ι. Ναού του 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου «Παναγία η Ιμβριώτισσα» 

Εντιμότατε κ. Πρόεδρε,  

Με πολλήν συγκίνησιν εγενόμην αποδέκτης  των 
πολυτίμων ευχών της Υμετέρας εντιμότητος κατά την 
αυγήν του νέου έτους, ότε την μεν 9ην Ιανουαρίου ε.ε. 
συμπληρώσας συν Θεώ εβδομήκοντα έτη ζωής, ετέλεσε 
την θείαν Λειτουργίαν εν τω Παρεκκλησίω του 
Μητροπολιτικού Οίκου, την δε 18ην ιδίου επί τοις 
ονομαστηρίοις μου, εν τω Μητροπολιτικώ Ναώ της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου, αναμέλψας δόξαν και 
ευχαριστίαν και προσκύνησιν τω πανοικτίρμονι Θεώ, δια 
το πλήθος των δωρεών και ευλογιών Αυτού προς την 
ελαχιστότητά μου, καθ’ όλον το μήκος της ζωής μου. 

Κατά τη διάρκειαν της ευχαριστιακής μυσταγωγίας 
διήλθον έμπροσθέν μου, κ. Πρόεδρε, τα εν πτωχεία και 
περιστάσεσιν, αλλά και εν αγνότητι και ευσεβεία παιδικά 
μου έτη, εν Αγριδίοις, ο θαυμασμός όντινα έτρεφον από 
της νεανικής μου ηλικίας, προς τον ιερόν κλήρον, η 
στοργική πατρική μέριμνα του μακαριστού Ποιμενάρχου 
της νήσου και κατόπιν Μητροπολίτου Γέροντος 
Χαλκηδόνος, κυρού Μελίτωνος, χάρις εις την οποίαν 
ηξιώθην να σπουδάσω την ιεράν επιστήμην, εις την κατά 
Χάλκην Ιερά Θεολογικήν Σχολήν και να εισέλθω κατόπιν 
ως λειτουργός των Θείων και αχράντων και ζωοποιών 
Μυστηρίων εις τα Άγια των Αγίων. 

Απηύθυνα προς τον Κύριον του ελέους και των 
οικτιρμών παράκλησιν και ικεσίαν, όπως βασιλεύση η 
ομόνοια, η ομοψυχία και η αγάπη μεταξύ των 
εναπομεινάντων γηγενών κατοίκων της νήσου, ώστε 
ηνωμένοι να αξιοποιήσωμεν τας επ’ εσχάτων, Θεία 
ευδοκία, και Χάριτι, διανοιγομένας προς όφελος της 
ενταύθα Ρωμηοσύνης δυνατότητας, δια την ανάκαμψιν 
και την ανασυγκρότησιν αυτής εκ των τραυμάτων και των 
πληγών του παρελθόντος, αναλογιζόμενος πόσα ακόμη 
έχουν να γίνουν προς όφελος του λογικού ποιμνίου των 
νήσων Ίμβρου και Τενέδου. 

Αι ευχαί της υμετέρας αγάπης ενισχύουν την 
ελαχιστότητά μου, όπως μη παύσω ουδ’ επί λεπτόν τον 
αγώνα τον καλόν εις τον αμπελώνα του Κυρίου, διό και 
προάγομαι δια της παρούσης ίνα σας εκφράσω τας θερμάς 
μου ευχαριστίας, δια την ενθύμησιν, αλλά και να σας 
απευθύνω τας εγκαρδίους και ειλικρινείς ευχάς μου, δι’ 
αμετάπτωτον υγιείαν και πλουσιόδωρον την χάριν του 
Κυρίου εις την πολυσχιδή προσφοράν σας προς την 
Μητέρα Εκκλησίαν και το Γένος.  

 

Μετά πολλής εν Κυρίω αγάπης και ευχών 

Ο Ίμβρου κ΄ Τενέδου Κύριλλος 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ 
ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 

2/3/2012 Α΄ Χαιρετισμοί           5.30 μ.μ. 

4/3/2012 Α΄Κυρ.Νηστειών(Ορθοδοξίας) 

Όρθρος & Θ. Λειτουργία            7.00 π.μ. 

9/3/2012 Β΄ Χαιρετισμοί                      5.30 μ.μ. 

11/3/2012 Β΄Κυρ.Νηστειών(Γρηγ. Παλαμά) 

Όρθρος & Θ. Λειτουργία                       7.00 π.μ. 

16/3/2012 Γ΄ Χαιρετισμοί                     5.30 μ.μ. 

18/3/2012 Γ΄Κυρ.Νηστειών(Σταυροπροσκυνήσεως) 

Όρθρος & Θ. Λειτουργία                       7.00 π.μ. 

23/3/2012 Δ΄ Χαιρετισμοί                     5.30 μ.μ. 

24/3/2012 Πανηγυρικός εσπερινός            6.30 μ.μ. 

25/3/2012 Δ΄Κυρ.Νηστειών (Ευαγγελισμός Θεοτόκου) 

Όρθρος & Πανηγυρική Θ. Λειτουργία          7.00 π.μ. 

30/3/2012 Ακάθιστος Ύμνος           5.30 μ.μ. 

1/4/2012 Ε΄Κυρ.Νηστειών(Οσ. Μαρίας Αιγυπτίας) 

Όρθρος & Θ. Λειτουργία            7.00 π.μ. 

4/4/2012 Προηγιασμένη Θ.Λειτουργία         6.30 μ.μ. 

8/4/2012 Κυριακή των Βαϊων πρωί 

Όρθρος & Θ. Λειτουργία            7.00 π.μ. 

8/4/2012 Κυριακή των Βαϊων εσπέρας 

Ακολουθία του Νυμφίου            7.00 μ.μ. 

9/4/2012 Μεγάλη Δευτέρα εσπέρας 

Ακολουθία του Νυμφίου            7.00 μ.μ. 

10/4/2012 Μεγάλη Τρίτη εσπέρας 

Ακολουθία του Νυμφίου            6.30 μ.μ. 

11/4/2012 Μεγάλη Τετάρτη εσπέρας 

Ευχέλαιο & Ακολουθία του Νιπτήρος          6.00 μ.μ. 

12/4/2012 Μεγάλη Πέμπτη εσπέρας 

Μυστικός Δείπνος             6.30 μ.μ. 

13/4/2012 Μεγάλη Παρασκευή εσπέρας 

Αποκαθήλωση                                  5.00 μ.μ. 

Επιτάφιος                                    6.30 μ.μ. 

14/4/2012 Μέγα Σάββατο πρωί 

Εσπερινός & Θ. Λειτουργία                   7.00 π.μ. 

14/4/2012 Μέγα Σάββατο εσπέρας 

Παννυχίδα                                 11.00 μ.μ. 

Ανάσταση Όρθρος & Θ. Λειτουργία          00.00 π.μ. 

15/4/2012 Άγιον Πάσχα 

Εσπερινός της Αγάπης                      11.00 π.μ. 



 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ-ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ  

Στις 30 Νοεμβρίου 2011 ο Ξενοφών Τζαβάρας, γιος της 
Ευγνωμίας Καλαφάτη, από το Γλυκύ και η Ευφροσύνη Μαρζάβα 
απέκτησαν το τρίτο τους αγοράκι (το αδερφάκι του Θάνου-
Παναγιώτη και του Μάριου-Ίμβραμου). 

Ο Στράτος Ντουμπαρατζής και η Κων/να Μηντάκη από το 
Σχοινούδι απέκτησαν στις 26/10/11 το δεύτερο αγοράκι τους. 
Ευχόμεθα να τους ζήσει και καλά βαπτίσια. 

Ο Στράτος Μαυριανός του Ιωακείμ και της Μελπομένης από το 
Σχοινούδι και η Μαριέττα Κωνσταντιλάκη από τη Ρόδο 
απέκτησαν στις 7/9/11 το δεύτερο τους παιδί (αγόρι). Ευχόμεθα 
να τους ζήσει και καλά βαπτίσια. 

Ο Ηλίας Πουλόπουλος και η Κατερίνα Καράπασια (κόρη της 
Ελένης Ροδιά) από το Σχοινούδι βάπτισαν το αγοράκι τους και το 
ονόμασαν Θεόδωρο. Ευχόμεθα να τους ζήσει. 

Ο Μιλιτιάδης Ροδιάς του Χρήστου από το Σχοινούδι και η 
Μαρίνα Πετρίδου από τη Θεσ/νίκη βάπτισαν το 4ο τους παιδί 
(αγόρι) και το ονόμασαν Πρόδρομο. Ευχόμεθα να τους ζήσει. 

Στις 4/12/2011 βαπτίστηκε υπο του Μητροπολίτου 
κ.Χρυσοστόμου στα Μυρα της Μ.Ασίας ο υιός του Στυλιανού 
και της Ζαχάρως Φλοίκου και πήρε το όνομα Ευστράτιος. 
Ευχόμεθα να τους ζήσει.  

ΘΑΝΑΤΟΙ 

Απεβίωσε στις 22/1/12 στην Αθήνα η Ερμιόνη Μαυριανού από 
τη Παναγία σε ηλικία 84 ετών. Συλλυπούμεθα τους συγγενείς και 
ευχόμεθα καλό Παράδεισο. 

Απεβίωσε στη Θεσ/νίκη στις 13/2/2012 ο Νικόλαος Κουζνός (του 
Μάνου) από το Σχοινούδι σε ηλικία 81 ετών. Ευχόμεθα να έχει 
καλή ανάπαυση. 

Απεβίωσε στην Αμερική στις 1/2/2012 η Γραμμένη Χαϊμαντού 
σύζυγος Ηλία από τα Αγρίδια σε ηλικία 88 ετών. Συλλυπούμεθα 
τους συγγενείς και ευχόμεθα καλή ανάπαυση. 

____________________________________________________ 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΜΒΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΝΕΔΟΥ 

Αγαπητοί αναγνώστες της εφημερίδας «Νέος Ιμβριακός 
Παλμός», 
Αγαπητοί Ίμβριοι και Τενεδιοί της διασποράς, 

Σας γράφω τις ακόλουθες γραμμές με την ευκαιρία της 
δημοσίευσης στο υπ’ αριθμό 28150 Φύλλο της Εφημερίδος 
της Τουρκικής Κυβερνήσεως της 22/12/2011 Απόφασης του 
Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία ιδρύονται δεκαέξι (16) 
Περιφερειακές Διευθύνσεις Τελωνείων και Εμπορικών Ζωνών 
Δυτικής Προποντίδας με έδρα στη Ραιδεστό, στην οποία θα 
υπάγωνται οι Τελωνειακές Αρχές των νησιών Ίμβρου και 
Τενέδου, που ιδρύονται για πρώτη φορά. 

Χάρις στην εξαιρετικώς σημαντική αυτή εξέλιξη τα νησιά 
Ίμβρος και Τένεδος καθίστανται πλέον σημεία απ’ ευθείας 
εισόδου στην Τουρκία, από το εξωτερικό, και εξόδου από 
αυτήν, πύλες διακινήσεως προσώπων και αγαθών – 
υπηρεσιών από και προς το εξωτερικό. Τούτο πιστεύω 
ακραδάντως ότι αφ’ ενός μεν θα συμβάλει στην οικονομική 
ανάπτυξη των απομακρυσμένων αυτών νησιών του 
Βορειοανατολικού Αιγαίου, αφ’ ετέρου δε θα οδηγήσει στην 
ικανοποίηση παγίου αιτήματος των Ιμβρίων και Τενεδίων για 
την απ’ ευθείας αεροπορική και ακτοπλοϊκή σύνδεση των 
πατρίδων τους με προορισμούς της Ελλάδος και του 
εξωτερικού, το οποίο επανειλημμένως έθεταν προς τις Αρχές 
και των δύο χωρών τόσο η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης, ο 

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ο Ίμβριος, όσο και οι 
Σύλλογοι των Ιμβρίων και Τενεδίων με σκοπό την 
συγκοινωνιακή διευκόλυνση των Ιμβρίων και Τενεδίων της 
διασποράς και την ευκολώτερη και συχνότερη επάνοδο στη 
γενέθλια γη τους. 

Είθε η ανωτέρω ανακοίνωσις να συνοδευθεί από την ταχεία 
ανάληψη των περαιτέρω κρατικών πρωτοβουλιών που 
εξέθεσα ανωτέρω και να αξιωθούμε να δούμε και πολλές 
άλλες εξελίξεις για το καλό των αγαπημένων νησιών μας και 
των όπου γης αυτοχθόνων κατοίκων τους. 

Με πατρική αγάπη και διαπρύσιες ευχές, 
Ο Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου Κύριλλος 

 
«᾿Επῆρες εὐλογία ἀπὸ τὴν Παναγία;» 

(ωφέλιμη διήγησις) 
Κάποτε ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος Νόβγοροδ Γουρίας καὶ 

Τοποτηρητὴς τῆς ᾿Αρχιεπισκοπῆς Καλούγας, στὴν ὁποίαν 
ὑπαγόταν ἡ ῎Οπτινα, ἔδωσε εὐλογία νὰ γίνη σ’ ἕνα Μοναστήρι 
ἐπισκευὴ (καθαρισμός, ἐπιδιόρθωσις, ἐπιζωγράφησις) τῆς 
θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας τοῦ Τιχβίν, ποὺ κατὰ 
παλαιὰ παράδοσι εἶναι ἔργο τοῦ῾Αγίου Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ 
καὶ τὴν σέβεται βαθύτατα ὅλη ἡ Ρωσία. 
῾Η ἐνέργεια αὐτὴ θεωρήθηκε ἀπὸ μερικοὺς ὡς 

«βεβήλωσις» καὶ προκάλεσε σοβαρὸ σκανδαλισμό· κάποιος 
μάλιστα ὁ ὁποῖος ἦταν «κάπως πιὸ ζηλωτὴς καὶ θερμόαιμος, 
δὲν ἐπέτρεψε στὸν ἑαυτό του νὰ περάση τὸ γεγονὸς 
ἀπαρατήρητο. ῎Εκατσε καὶ ἔγραψε ἕνα ὀξὺ γράμμα σὲ ἕνα 
γνωστό του ἀνώτερο ὑπάλληλο, “στρατηγὸ” τῆς 
ἀρχιγραμματείας τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, τὸν Σκβορτσώφ, 
ἄνθρωπο μὲ πολὺ μεγάλο κῦρος. Στὴν συνέχεια ἔγραψε καὶ 
ἄλλο γράμμα στὸν ἐπίσης γνωστό του ἐπίσκοπο Πέρμης 
᾿Ανδρόνικο, ζητώντας του νὰ ἀσχοληθῆ μὲ τὸ θέμα. 

Μὰ πρὶν ἀκόμη ταχυδρομήση τὸ δεύτερο γράμμα, στὸν 
ἐπίσκοπο ᾿Ανδρόνικο, θυμήθηκε πὼς δὲν πρέπει ὁ καλὸς καὶ 
ζηλωτὴς χριστιανὸς νὰ κάνη ποτέ του κάποια ἐνέργεια καὶ 
μάλιστα σὲ ἄμεση σχέση μὲ τὴν ἐκκλησιαστική του ἰδιότητα καὶ 
τὴν πνευματική του ζωή, χωρὶς νὰ συμβουλευθῆ τὸν 
Πνευματικό του. 
᾿Επῆρε λοιπὸν στὴν τσέπη του τὸ γράμμα καὶ ἐπῆγε στὸν 

Γέροντα Βαρσανούφιο τῆς ῎Οπτινα. Τοῦ τὸ διάβασε καὶ 
ζήτησε εὐλογία, νὰ τὸ στείλη στὸν ᾿Επίσκοπο καὶ νὰ συνεχίση 
τὶς ἐνέργειές του. 
῾Ο Γέροντας Βαρσανούφιος, ἀφοῦ τον ἄκουσε μὲ πολλὴ 

προσοχή, τὸν ἐρώτησε: 
– Πῶς τὸ ἔγραψες αὐτὸ τὸ γράμμα; ᾿Επῆρες εὐλογία ἀπὸ τὴν 
Παναγία;... 
– Πῶς εἴπατε, Πάτερ;... εἶπε ἐκεῖνος συγχυσμένος. Εὐλογία 
ἀπὸ τὴν Παναγία; 
Δὲν μπορῶ νὰ Σᾶς καταλάβω... 
– Αὐτὸ ποὺ σὲ ἐρωτάω, συμπλήρωσε σταθερὰ ὁ Γέροντας. 
Σοῦ ἔδωσε ἡ Παναγία εὐλογία νὰ κάνης αὐτὲς τὶς ἐνέργειες, 
γιὰ νὰ σώσης τὴν εἰκόνα Της;... 
– ῎Οχι βέβαια. ᾿Απ᾿ εὐθείας ἡ Παναγία δὲν μοῦ ἔδωσε εὐλογία 
γιὰ τὶς ἐνέργειές μου αὐτές. Μὰ νομίζω, πὼς εἶναι χρέος κάθε 
καλοῦ Χριστιανοῦ, ποὺ ἔχει κάποιο ζῆλο, νὰ προστατεύη τὰ 
ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τῆς Πίστεώς του ἀπὸ κάθε βεβήλωση... 
– Συμφωνῶ, ἀπάντησε ὁ Γέροντας Βαρσανούφιος. Μὰ ὄχι 
ὅταν πρόκειται νὰ ἔλθη σὲ ἀντίθεσι μὲ ἕναν φορέα τῆς 
ὑπέρτατης ἐκείνης ἐξουσίας, ποὺ εἶχαν οἱ ῞Αγιοι ᾿Απόστολοι. 
Ποιὸς εἶσαι ἐσύ, ποὺ θὰ ἔλθης ἀντιμέτωπος μὲ ἕναν 
᾿Αρχιερέα, γιὰ νὰ τοῦ ὑπαγορεύσης τὶ πρέπει νὰ κάμη σὰν 
ὑπεύθυνος ποιμένας “τῆς κληρωθείσης αὐτῷ ἐπαρχίας”, τῆς 
τοπικῆς ἐκκλησίας, ποὺ τοῦ τὴν ἐμπιστεύθηκε ὁ ἴδιος ὁ Θεός; 
Δὲν τὸ ξέρεις, ὅτι ἔχει ὅλο τὸ πλήρωμα τῆς ἀρχιερατικῆς 
ἀποστολικῆς ἐξουσίας; ῎Αφησε κατὰ μέρος κάθε σκέψη γιὰ 
ὁποιαδήποτε ἐνέργεια. ῎Αφησε τὸ θέμα στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ 
καὶ τῆς Παναγίας: νὰ τὸ ἀντιμετωπίσουν, ὅπως ἐκεῖνοι θέλουν. 
Κάνε στὸ θέμα αὐτὸ ὑπακοή. Καὶ ὁ Κύριός μας, ποὺ μᾶς 
στεφανώνει γιὰ τὴν προαίρεσή μας,…(συνέχεια στη σελ.9)  

 



 

 
 

ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ 

Στις 29/1/2012 μετά από πρόσκληση των μελών και 
λοιπών φίλων έγινε στο Ναό μας το καθιερωμένο ετήσιο 
μνημόσυνο ενόψει της εορτής των Τριών Ιεραρχών, υπέρ 
των κεκοιμημένων εργατών του πνεύματος, ήτοι 
πατριαρχών, αρχιερέων, ιερέων και διδασκάλων μας. 

 Στη συνέχεια στην αίθουσα του Πνευματικού 
Κέντρου έγινε η κοπή της Βασιλόπιτας. Τυχερός ήταν ο 
μικρός Βαγγέλης Φωκιανός από τη Σαλαμίνα. 
Κληρώθηκαν διάφορα δώρα υπέρ της ανεγέρσεως του 
Γηροκομείου. Παρέστησαν ο Δήμαρχος Σαλαμίνας, κ. 
Ιωάννης Τζαβαρής, ο Αντιδήμαρχος Αμπελακίων, κ. 
Πέτρος Παπαθεοχάρης, λοιπά μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου, ο πρώην Δήμαρχος Σαλαμίνας, κ. Σοφράς 
μετά της συζύγου του και πολύς κόσμος. 

.  Ακολούθως μετά από ένα μικρό διάλειμμα ξεκίνησε 
η Τακτική Γενική Απολογιστική Συνέλευση των μελών με 
την ομιλία του Προέδρου της, κ. Χρήστου Ροδιά, η οποία 
είχε ως ακολούθως: 

«Σεβαστοί πατέρες, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε και λοιπά μέλη 
του Δημοτικού Συμβουλίου, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, 

Το εκκλησιαστικό Συμβούλιο Παναγίας Ιμβριώτισσας 
σας καλοσωρίζει και σας εύχεται καλή και ευλογημένη 
χρονιά. Επιπλέον σας ευχαριστεί που ανταποκριθήκατε κι 
αυτή τη φορά στην πρόσκληση μας και ήρθατε να 
συμπροσευχηθούμε και να τελέσουμε το καθιερωμένο  
μνημόσυνο (εν όψει της εορτής των Τριών Ιεραρχών) υπέρ 
των κοιμηθέντων εργατών του πνεύματος, ήτοι Αρχιερέων- 
Ιερέων και διδασκάλων μας, αποδίδοντες ελάχιστο φόρο 
τιμής και ευγνωμοσύνης προς αυτούς που οφείλουμε το ευ 
ζην. 

Σήμερα επίσης κόψαμε και την βασιλόπιτα μας και 
επικοινωνήσαμε περισσότεροι φίλοι και πατριώτες μεταξύ 
μας, ανανεώνοντας τις παλαιότερες σχέσεις και φιλίες μας.     

Σας καλέσαμε ακόμη σήμερα σε Τακτική Γενική 
Απολογιστική Συνέλευση των πεπραγμένων του Δ.Σ. κατά 
την διαχειριστική περίοδο του έτους 2011. Το παρελθόν 
έτος ήταν ένα έτος έντονων διεργασιών, προβληματισμών 
και σημαντικών αποφάσεων. 

Κατ’ αρχήν θα γίνει αναφορά στο Γηροκομείο. Μετά 
τη θετική ψήφιση, πριν ένα χρόνο, για την ανέγερση του και 
την ευλογία που πήραμε από τον Παναγιότατο, δε μας 
έμεινε άλλο τίποτα από το να τρέξουμε για να κερδίσουμε το 
στοίχημα. Πήραμε προσφορές από συνεργεία και επιλέξαμε 
τις καλύτερες και τους καλύτερους, χωρίς να σπαταληθεί 

χρόνος και χρήμα. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε όλοι μας 
σήμερα. Αυτό βέβαια επιτεύχθηκε, πρώτον με τη βοήθεια 
της Παναγίας μας και δεύτερον με την αγάπη και την πίστη 
που αγκαλιάσαμε οι περισσότεροι από εμάς το έργο. 
Ελπίζουμε ότι η Παναγία μας θα μιλήσει στις καρδιές και 
πολλών άλλων για να συνεισφέρουν με όποιο τρόπο 
μπορούν, προκειμένου να αποπερατωθεί και να 
λειτουργήσει το Γηροκομείο μας. 

Εδώ οφείλουμε να ευχαριστήσουμε αυτούς που 
συνέλαβαν αυτή την ιδέα και έκαναν όλη την προεργασία 
για την ανέγερση του. Εμείς με τη σειρά μας συνεχίσαμε 
πάνω σ’ αυτή την προετοιμασία και ευτυχώς προλάβαμε την 
τελευταία στιγμή χωρίς να χαθούν κόποι, χρήματα και 
ελπίδες. Αυτό εμείς το θεωρούμε παρέμβαση της Παναγίας 
μας. Άρα δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα και θα πρέπει να 
ξεπεράσουν τη στενή λογική τους ορισμένοι και να 
αναφωνήσουμε όλοι μαζί με το θείο Παύλο «τα πάντα 
δύναμαι εν τω ενδυναμούντι μοι Χριστώ». 

Ευχαριστούμε λοιπόν πρώτον τον κύριο Ι. 
Κουτσομάλλη μετά της συζύγου του Καλλιόπης και των 
συνεργατών του, εκείνη την περίοδο. Ευχαριστούμε επίσης 
τον Παναγιότατο και το Σεβασμιότατο Μελίτωνα Καρρά 
για τη συμβολή τους εκείνη την περίοδο, να επιδοτηθεί μ’ 
ένα σημαντικό ποσό η αγορά του αγροτεμαχίου που 
ανεγείρεται το Γηροκομείο, καθώς και πολλούς άλλους που 
συνέβαλαν στην όλη προσπάθεια.         

Το στάδιο των εργασιών που βρισκόμαστε σήμερα είναι:  

1. Τελείωσαν τα εντοιχισμένα σημεία των ηλεκτρολογικών 
σωληνώσεων. 

2. Σιδεροψευτόκασες των κουφωμάτων σε εξέλιξη 
αποπεράτωσης 

3. Προχωράμε σε υδραυλικές εργασίες, για τις οποίες 
πιστεύουμε να βρεθούν χρήματα προς αποπεράτωση, για 
να προχωρήσουμε και στο επόμενο στάδιο των 
εσωτερικών επιχρισμάτων. 

Για τον Ιερό Ναό πήραμε και εφαρμόσαμε τις ακόλουθες 
αποφάσεις: 

1) Το Δ.Σ. υιοθέτησε την πρόταση του κυρίου Αθανασίου 
Παπαθανασίου περί δημιουργίας ιστοσελίδας και 
ανέλαβε αφιλοκερδώς την ανάρτηση, τη συνεχή 
παρακολούθηση και ενημέρωση της. Τον ευχαριστούμε 
θερμά για τη συμβολή του και ευχόμαστε η Παναγία μας 
να χαρίζει κάθε καλό στον ίδιο και την οικογένεια του.   

2) Μετά από πρόταση του προέδρου, το Δ.Σ. ενέκρινε 
την τοποθέτηση καθαρού μελισσίου κηρίου (εκτός των 
λαμπάδων) παρ’ όλο που αυτό είναι ακριβότερο κατά 
300%, για τους εξής λόγους: 

i. γιατί πρέπει να προσφέρουμε στο Θεό ότι καλύτερο 
έχουμε. Εν προκειμένω, μελισοκέρι και όχι 
παράγωγα πετρελαίου (βλέπε θυσία Κάιν και Άβελ , 

ii. για να προστατεύσουμε τις αγιογραφίες του ναού μας 
και 

iii. γιατί στο καθαρό κερί, τα τεμάχια ανά κιλό είναι 
πολλαπλάσια λόγω της λεπτότητας τους και έτσι 
συμπερασματικά είμαστε  σε ίδια περίπου οικονομικά 
επίπεδα. 

3) Έγινε εκκαθάριση του Μητρώου μελών. Πιο 
συγκεκριμένα, έγιναν πολλές διαγραφές σε άτομα που 
είχαν πολλά χρόνια μα τακτοποιήσουν τις συνδρομές 
των, σύμφωνα με το καταστατικό και εγγραφές νέων 
μελών. Εδώ, κάποιοι δεν διάβασαν το παλιό 
καταστατικό και δεν κατάλαβαν τι άλλαξε στο νέο. 
Βάσει του παλιού καταστατικού, λοιπόν, εκτός των 



 

 
 

άλλων, απαιτείτο: α) αίτηση του ενδιαφερομένου και 
έγκριση από το Δ.Σ., άρα δεν μπορούσε κάποιος να 
εγγραφεί και να ψηφίσει την ίδια ημέρα, γιατί δεν 
υπήρχε έγκριση του Δ.Σ. Εδώ δεν αλλάζει τίποτα 
εφαρμόζεται όμως η παραπάνω διαδικασία, β) στο 
παλιό καταστατικό γινόταν διαγραφή μετά από δυο 
χρόνια σε άτομα που δεν ήταν συνεπή στις υποχρεώσεις 
τους και αν επανεγγράφονταν έπρεπε να πληρώσουν 
όλες τις καθυστερούμενες συνδρομές. Με το νέο 
καταστατικό διαγραφή γίνεται μετά από τρία χρόνια και 
για επανεγγραφή απαιτείται η αρχική διαδικασία, χωρίς 
να απαιτείται η οφειλή των προηγουμένων χρόνων. Στο 
σημείο αυτό, να κάνω έκκληση για νέες εγγραφές, 
τακτοποίηση εγκαίρως των συνδρομών μας και 
συμμετοχή στις γενικές συνελεύσεις και τις αποφάσεις 
της, γιατί μόνο έτσι νομιμοποιούμαστε να ελέγχουμε το 
Δ.Σ. και να προτείνουμε λύσεις.  Επίσης, σύμφωνα με το 
νέο καταστατικό έχει διευρυνθεί η δυνατότητα 
συμμετοχής των αντεπιστελλόντων  μελών και 
ευελπιστούμε στη συμμετοχή περισσοτέρων και ικανών 
ατόμων στις  συνθέσεις των Δ.Σ.  

4) Θεωρήσαμε ότι δε θα έπρεπε να καθυστερήσει άλλο η 
τροποποίηση του καταστατικού που συζητείτο για πολλά 
χρόνια και συγκαλέσαμε εκτάκτως Γενική Συνέλευση 
προς αυτό. Όλα τα προς τροποποίηση άρθρα 
υπερψηφίστηκαν και σε ορισμένα έγιναν βελτιωτικές 
παρεμβάσεις. Το 12ο άρθρο που ορίζει τα σχετικά με το 
έθιμο της θρησκευτικής Πανηγύρεως, δεν ετέθη προς 
ψηφοφορία αλλά μόνο προς συζήτηση, προκειμένου να 
μη διχασθεί η κοινότητα αλλά να επέλθει ωρίμανση, η 
οποία ευχόμαστε να μην αργήσει. Εμείς πάντως 
πιστεύουμε ότι πρέπει να ισχύσουν εξαιρέσεις ως προς 
το έθιμο, ώστε να είμαστε σύμφωνοι με τους κανόνες 
της Εκκλησίας και τους νόμους της Πολιτείας. Γι’ αυτό 
το λόγο, θα πρέπει να γίνουν κι άλλες συζητήσεις με 
πειστικά νομικά και εκκλησιαστικά επιχειρήματα. 

 
5) Αποφασίστηκε να μη ζητήσουμε τοποθέτηση 
εργοταξιακού ρεύματος για το Γηροκομείο αλλά να 
μεταφερθεί τριφασικό ρεύμα από το Πνευματικό Κέντρο 
στα μαγειρεία, προκειμένου τα συνεργεία της οικοδομής 
να μην έχουν προβλήματα ηλεκτροδότησης. Επίσης 
αποφασίστηκε η μεταφορά του Α/C σε άλλα σημεία, 
γιατί η ροή της κεραμοσκεπής επάνω τους, είχε ως 
αποτέλεσμα την ταχεία διάβρωση τους (την οποία 
προλάβαμε οριακά). Για την επίτευξη του σκοπού αυτού 
διεξήχθησαν οι απαραίτητες εργασίες. 

 
6) Έγιναν κάποιες αγιογραφίες στην Αγία Άννα και 
παραγγέλθηκαν κι άλλες. 

 
7) Έγινε η επανέκδοση της εφημερίδας με το όνομα «Νέος 
Ιμβριακός Παλμός» για να μπορούμε να έχουμε 
μεγαλύτερη και συχνότερη επικοινωνία μεταξύ μας. Ήδη 
κυκλοφόρησε το δεύτερο φύλλο και πιστεύουμε με τη 
χάρη της Παναγίας να συνεχίσουμε, παρακάμπτοντας 
πρακτικά και οικονομικά εμπόδια.                

Ακολούθως θα γίνει αναφορά στους στόχους μας για 
το 2012. Όσον αφορά το Γηροκομείο, θα προχωρήσουμε 
στην εκτέλεση διαφόρων εργασιών ανάλογα με τα χρήματα 
που θα εισρεύσουν στα ταμεία μας. Για το λόγο αυτό, 
πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε όλοι μας και να μιλήσουμε 
και σε ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν είτε από την 
Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, οι οποίοι ευτυχώς δεν είναι 
και λίγοι, αρκεί εμείς να τους εμπνεύσουμε την πίστη και 
τον ενθουσιασμό μας.   

 

Όσον αφορά το Ναό, αρχικά πρέπει να αναρτήσουμε 
σε πλάκα τα ονόματα των κυριότερων παραγόντων που 
βοήθησαν στην ανέγερση και αποπεράτωση του Ναού μας, 
εκφράζοντας έτσι την ευγνωμοσύνη μας προς αυτούς. 
Βέβαια σ’ αυτό το έργο βοήθησαν πάρα πολλοί αλλά δεν 
είναι δυνατόν να γραφούν όλα τα ονόματα. Πάντως να 
είστε βέβαιοι ότι ακόμη και για ένα ποτήρι νερό θα λάβουμε 
μισθό - σύμφωνα με τη διαβεβαίωση του Κυρίου μας. Αρκεί 
οι προσφορές μας να γίνονται με αγάπη και όχι κατ’ ανάγκη 
και προς επίδειξη. Γι’ αυτό σας παρακαλώ, να μην γίνει η 
παραπάνω κίνηση αιτία παρεξηγήσεων. Το ίδιο βέβαια θα 
πρέπει αργότερα να γίνει και για το Γηροκομείο. Επίσης, 
διαπιστώνουμε ότι χρειάζεται να γίνει ένα εξωτερικό 
προσκυνητάρι διότι έρχονται πολλοί προσκυνητές και δεν 
μπορούν να προσκυνήσουν. Το δουλεύουμε στο μυαλό μας 
κι ότι μας φωτίσει η Παναγία θα πράξουμε. 

 Πιστεύουμε ότι έγιναν αρκετά σε μικρό χρονικό 
διάστημα. Κάποιες φορές αυτό ίσως δημιούργησε μια 
σχετική ένταση σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Βέβαια 
δεν είναι δυνατόν να υιοθετηθούν όλες οι απόψεις. Εμείς 
πάντως πράξαμε ό,τι μας αξίωσε ο Θεός και ό,τι μας 
υπαγόρευσε η συνείδηση μας. Ευελπιστούμε ότι σύντομα η 
Παναγία θα αναδείξει ικανότερα στελέχη για το δύσκολο 
αυτό έργο. Με αυτά κλείνω και σας εύχομαι και πάλι καλή 
και ευλογημένη χρονιά». 

  Μετά την ομιλία, ο Πρόεδρος ρώτησε εάν κάποιο 
από τα μέλη ήθελε κάποια διευκρίνιση επί των 
προαναφερθέντων. Το λόγο τότε έλαβαν οι κύριοι 
Αντώνης Ασανάκης, Νίκος Τριανταφύλλου, Ιωάννης 
Τριανταφύλλου, Μιχάλης Καρράς και Ευστράτιος 
Ρεβύθης. Οι ανωτέρω – όπως αποδείχθηκε εκ των 
υστέρων – έκαναν συντονισμένη επίθεση κατά του 
Προέδρου για την εφαρμογή του εθίμου σε κάθε 
περίπτωση χωρίς εξαιρέσεις  (νηστεία, σφαγή ζώων). Δεν 
προσεκόμισαν όμως κανένα επιχείρημα που να ανατρέπει 
τις θέσεις του Προέδρου και να συνάδει με τους νόμους 
της Πολιτείας και τους εκκλησιαστικούς κανόνες. 

_________________________________________________ 
 
(συνέχεια από σελίδα 7) ὅταν ἐπιζητοῦμε τὸ ἀγαθό,  θὰ σὲ 
ἀνταμείψη πλουσίως γιὰ τὴν ὑπακοή σου, καὶ γιὰ τὴν καλή 
σου πρόθεση. Μά, γιὰ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, μὴν ἀφήνης τὸν 
ἑαυτό σου νὰ ἔλθη σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν ᾿Αρχιερέα, γιὰ κανένα 
λόγο. Διαφορετικὰ θὰ σὲ τιμωρήση ἡ Παναγία...(συνέχεια στη 
σελ.9) 
– Καὶ τὶ θὰ γίνη τώρα, Πάτερ, μὲ τὸ γράμμα ποὺ ἔστειλα στὴν 
Σύνοδο, στὸν “στρατηγό”; 
– Εἶναι δική σου δουλειά, νὰ βρῆς τὸν τρόπο νὰ τὸ ἀποσύρης. 
῾Ο ὁποιοσδήποτε λαϊκός, ἔστω καὶ στρατηγός, ἔστω καὶ 
ὑπεύθυνο πρόσωπο στὰ γραφεῖα τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου, δὲν 
ἀποτελεῖ γιὰ τὴν ᾿Εκκλησία, γιὰ μᾶς, “ἐξουσία ἀπὸ Θεοῦ”. Μὴ 
τὰ ξεχνᾶς ποτὲ κάτι τέτοια»... 



 

 
 

 
                        Από τη θεμελίωση….        …μέχρι σήμερα. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Το εκκλησιαστικό συμβούλιο ευχαριστεί τους παρακάτω 
δωρητές υπέρ του γηροκομείου: 
Ασπασία Χαβιάρα                                     100€ 
Τσεσμελή Ελένη                                100€ 
Ανώνυμη (Λήμνος                       100€ )  
Μπουντάλα  Αικατερίνη                                 50€ 
Χριστάκης Σωτήρης                           50€  
Καλλιπολίτου Αθηνά                                              50€ 
Τρύπα Πελαγία                                     20€ 
Λαδά Στέλλα                                 50€                  
Ανώνυμος                                             15.000€ 
Καπάδαης Ελευθέριος                     200€ 
Φαναριώτης Γεώργιος                                  50€ 
Ανώνυμη (Νέα Σμύρνη)                    500€ 
Τσαγκάτου Μαρία ( )                 200€ Αυστραλία
Δημητριάδης Σταύρος & Γιάννης 
(Εις μνήμην των γονέων τους Κων/νου & Μαρίας)    1000$                        

Για τη διάδοση του ημερολογίου ευχαριστούμε τον κ. 
Σωτήριο Πρίγγο (Θεσσαλονίκη), την Χρυσάνθη Βιγλή 
(Αμερική) και τη Παρασκευή Χαϊμαντού (Αμερική). 

Μαλαθούνης Κωνσταντίνος (Κομοτηνή)                            100€ 
Δικαίος Κωνσταντίνος                                   50€ 
Ανώνυμος               30€ 
Ανώνυμη (Εις μνήμην Ερμιόνης Μαυριανού)         150€ 
Μούτσος Παναγιώτης                                    50€ 
Σύλλογος Ιμβρίων Αθηνών(Επιτροπή Κυριών)              2.300€ 
Πρίγγου Έφη & Γιώργος(Ιωάννου&Ζηνοβίας)(Θεσ/νίκη)  300€ 
Ανώνυμη                                                       50€ 
Ανώνυμη                                                       20€ 
Χρυσάνθη Βιγλή (Αμερική) 
(Εις μνήμην Ανδρονίκης Αργυρού)            100$ 

ϊΠαρασκευή Χα μαντού (Αμερική)          1000$ 
 
Υπερ αγιογραφήσεως του Ι.Ναού: 
Ευάγγ.& Ιωσηφίνα Οικονόμου                  200€ 
 
Υπερ του Ιερού Ναού: 
Ζαρπουζάνη Καλλιόπη                                   15€ 
Αναγνώστου Κων/να (Ρόδος)                   15€ 

 
Υπερ ενισχύσεως εφημερίδας: 
Λημνιός Σωκράτης                                        20€ 
Δικαίος Βασίλειος             50€ 
Παπαδοπούλου-Κο  υφούδη
Αικατερίνη               20€ 
Κουφούδη Βασιλική                                       20€ 
Κοιλού Ελπινίκη              10€ 
Τσεσμελή Ελένη              10€ 
Μαυριανού Χριστίνα Ζαχαρώ            20€  &  
Κουλουτμπάνη Αγγελική                               20€ 
 
 

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο ευχαριστεί του δωρητές που 
προσέφεραν τα δωράκια για τους λαχνούς της λαχειοφόρου 
αγοράς  που διεξήχθη μετά τη γενική συνέλευση της 
29/1/2012 και το κόψιμο της βασιλόπιτας. Επίσης ευχαριστεί 
και τη κ. Μαρία Καρρά για τον ευτρεπισμό των κολλύβων του 
καθιερωμένου μνημοσύνου των αρχιερέων, ιερέων και 
διδασκάλων που τελέσθηκε στο ναό μας την ίδια ημέρα.    
 
 

Μικρά και Ωφέλιμα 
πισία είναι η μεγαλύτερη χαρά Η απελ

του διαβόλου. Είναι αμαρτία θανάσιμη. 
Γίνου σοφὴ μέλισσα. Δανείσου μόνον ἀπὸ 

τὸ καλό, ἀλλὰ μὴ δίδης προσοχὴ στὸ κακό. 
῾Η ὑπακοὴ εἶναι ὑψηλότερη ἀπὸ τὴν 

προσευχὴ καὶ τὴν νηστεία. 
῾Υπόμενε, ταπείνου σεαυτόν, προσεύχου. 


