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ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ! 

του Σωτηρίου Σ. Δεσπότη, αναπλ.καθηγητού του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας 

Τον πρώτο μήνα του εκκλησιαστικού έτους που σηματοδοτεί 
ουσιαστικά έναν καινούργιο κύκλο-καιρό (ευκαιρία) στη φθίνουσα 
βιολογική μας πορεία, η Εκκλησία υψώνει τον ζωοποιό Σταυρό ως 
την μόνη ελπίδα σωτηρίας από την κρίση και τον θάνατο. Αυτό 
συμβαίνει μάλιστα σε μια εποχή κατά την οποία τα άλλα μέσα 
βυθίζουν τον άνθρωπο στην απελπισία για να λανσάρουν άλλους 
μεσσίες και σωτήρες τους οποίους και ο φακός συλλαμβάνει από 
«υψηλές» καθέδρες να  επαγγέλλονται με το «αζημίωτο» 
ευδαιμονία. Το παράδοξο είναι ότι όλοι εμείς που έχουμε γεννηθεί 
αλλά δεν έχουμε γίνει χριστιανοί, ενώ φέρουμε στα στήθη μας 
χρυσούς ή ασημένιους σταυρούς, ουσιαστικά δεν υψώνουμε στην 
ύπαρξή μας τον Σταυρό του Κυρίου. Το αποτέλεσμα είναι να 
παραμένουμε ακοινώνητοι της χαράς της Ανάστασης τρέμοντας 
πανομοιότυπα όπως οι  το «αύριο». Ενίοτε μάλιστα αντιστρέφουμε 
τον σταυρό μετατρέποντάς τον από «όπλο ειρήνης» σε μάχαιρα 
κατάκρισης, καταδίκης και κόλασης του άλλου - του πλησίον της 
ζωντανής εικόνας του Κυρίου.  

Τι ήταν ο Σταυρός πριν την Σταύρωση του Κυρίου; Ήταν δύο 
διαγώνια ξύλα πάνω στα οποία πέθαιναν αργά, φρικτά και 
παραδειγματικά οι χειρότεροι κακούργοι και κατεξοχήν όσοι 
αμφισβητούσαν την ιερότητα και την παντοδυναμία του Ρωμαίου 

Πλανητάρχη και της «Ειρήνης» του. Πάνω σε αυτόν καρφώθηκε 
εκούσια, εμπαίχτηκε, πόνεσε, έχυσε το πανάχραντο αίμα Του, 
παρέδωσε τελικά το Πνεύμα Του ο αναμάρτητος Αμνός φορτωμένος 
με τις αμαρτίες όχι μόνον ενός έθνους αλλά όλων των ανθρώπων 
και μάλιστα διαχρονικά. Διότι ο Χριστός δεν ανέχτηκε μόνον τότε τα 
καρφιά των Ρωμαίων που διαπέρασαν τα μέλη Του. Ανέχτηκε ακόμη 
τον τελευταίο πειρασμό των «εκλεκτών» που αμφέβαλλαν αν είναι 
όντως Γιος του Θεού. Γιατί κατ’αυτούς έπρεπε αντί της οδύνης να 
επιδείξει τη δύναμή Του. Έπρεπε δήλαδη να αποδείξει ότι Αυτός 
είναι ο αναμενόμενος «μαρμαρωμένος Βασιλιάς» που θα προσφέρει 
τη χαμένη δόξα, ευημερία και ηδονή στο σκλαβωμένο και 
εξαρτημένο στους ξένους δυνάστες έθνος. Σύμφωνα με τη Γραφή 
(Εβρ. 6, 6), ο Χριστός ξανασταυρώνεται διαχρονικά από όλους εμάς 
τους χριστιανούς. Παρότι έχουμε γευθεί κοντά Του 
χάρη/συγχώρεση, χαρίσματα και φως, αρνούμαστε στην 
καθημερινότητά μας το πάθος-το κόστος τού να είσαι πραγματικός 
πιστός στον πραγματικό αφέντη της Ιστορίας αλλά και τον άλλον 
για τον οποίο σταυρώθηκε.  

Μας ρωτούν οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά γιατί με τόση 
ευλάβεια και σεβασμό προσκυνούμε ένα 'ξύλο'. Δεν είναι οι πρώτοι. 
Και τότε τον απ. Παύλο για τον Σταυρό τον χλεύαζαν οι «σοφοί» 
Έλληνες/ειδωλολάτρες, και οι εκλεκτοί που ζητού(σα)ν «θαύμα»-
θέαμα για να πιστέψουν. Μέχρι σήμερα το «με το σταυρό  στο 
χέρι» συνιστά μια στάση ζωής που ο κόσμος ειρωνεύεται και 
χλευάζει. Τι μπορούμε να απαντήσουμε; Αν κάποιες πέτρες που με 
τόση χάρη και ομορφιά λάξευσαν οι προγονοί μας τις 
διαφυλάσσουμε ως κόρη οφθαλμού κάνοντας μάλιστα μεγάλα 
ταξίδια για να τις θαυμάσουμε από κοντά, αν με προσοχή και 
επιμέλεια διαφυλάσσουμε στα Μουσεία τα όπλα με τα οποία 
αγωνίστηκαν και θριάμβευσαν οι προγονοί μας, το όπλο με το οποίο 
ο Ι. Χριστός κατεξευτέλισε τον διάβολο, το αήττητο τρόπαιο το 
οποίο τρέμουν μέχρι σήμερα όλα τα όργανά του δεν πρέπει να το 
τιμούμε και να το σεβόμαστε;  

Ο Σταυρός δεν είναι απλώς ένα ξύλο όπως υποτιμητικά 
ισχυρίζονται οι διάφοροι αιρετικοί. Πάνω στον Σταυρό στηρίζεται και 
κρέμεται ολόκληρη η οικουμένη. (συνέχεια σελ.2) 

Το Δ.Σ. ΄Παναγίας Ιμβριώτισσας΄ και ο ‘Νέος Ιμβριακός Παλμός’ 
εύχονται στο Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ίμβρου και Τενέδου κ.Κύριλλο 
επι τη συμπληρώσει 10 ετών στον επισκοπικό θρόνο του νησιού μας, ο 
Κύριος μας να τον διατηρή υγιή και ορθοτομούντα τον λόγο της Αληθείας. 
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(συνέχεια από σελ.1) Τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα Σταυρό 
σχηματίζουν. Τα πουλιά για να διασχίσουν τους αιθέρες τον Σταυρό 
σχηματίζουν. Τα πλοία για να διασχίσουν τις απέραντες θάλασσες 
με τα κατάρτια τους τον Σταυρό σχηματίζουν. Το σημείο του 
Σταυρού χάραξε ο Μωυσής στην Ερυθρά θάλασσα και τα νερά της 
αβύσσου σχίστηκαν προκειμένου να ελευθερωθεί ο Ισραηλίτης λαός 
από την Αίγυπτο των ειδώλων. Τον Σταυρό σημείωσε πάνω στην 
ξερή και απότομη πέτρα και εκείνη ανάβλυσε γάργαρο νερό για να 
συνεχιστεί η πορεία στην πραγματική Γη της Επαγγελίας σε μια 
σκληρή έρημο απόλυτης έλλειψης φυσικών πόρων η οποία 
χρημάτισε, όμως, το τελειότερο «φροντιστήριο» πίστης, υπομονής 
και ελπίδας.  

Ας μην καταφεύγουμε, όμως, μόνον στην Φύση και την Ιστορία. 
Είναι εκπληκτικό ότι και η Αρχαιολογία αποκαλύπτει ότι ο Σταυρός 
αποτελούσε το πρωταρχικό σημείο ταυτότητας του ανθρώπου αφού 
όταν μικρός αρχίζει να βλέπει, διακρίνει τη μητέρα με την ανοιχτή 
αγκαλιά της ως έναν μεγάλο Σταυρό που του εξακτινώνει 
τρυφερότητα, φροντίδα, τροφή και ζωή. Αργότερα βεβαίως το ίδιο 
σύμβολο μετατράπηκε σε σβάστικα επέλασης και κυριαρχίας. Όλοι 
μας στις δυσκολίες και  τις φουρτούνες της ζωής τον Σταυρό 
χαράσσουμε στο Σώμα μας. Όλοι μας αυτόν τον κόσμο με τον 
Σταυρό θα τον αποχαιρετήσουμε. Να γιατί παλιότερα στο κέντρο 
της Κοινότητας δεν υψώνονταν καταναλωτικές «σημαίες» αλλά το 
καμπαναριό με έναν τεράστιο μεταλλικό Σταυρό.  

Όπως οι Ιουδαίοι στη σκληρή έρημο της πορείας προς τη Γη της 
Επαγγελίας αντίκριζαν τον υψωθέντα πάνω σε ξύλο όφι και 
γλύτωναν από το δηλητήριο, έτσι καλούμαστε και εμείς κατεξοχήν 
σήμερα εναρμονίζοντας την ύπαρξή μας με τον Σταυρό του Κυρίου 
να κατανοήσουμε (επιτέλους) την ουτοπία των φθηνών 
υποσχέσεων όλων των ιδεολογιών μέσω της απλής αλλά τρομερά 
περιεκτικής φράσης του Κυρίου: ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν 
ἐμοῦ οὗτος σώσει αὐτήν (Λκ. 9, 24). Δεν αρκεί συνεπώς να 
υψώνουμε στο Ναό μία ή δύο φορές τον χρόνο τον Σταυρό του 
Κυρίου. Σε μια Κοινωνία κινούμενη ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου 
οφείλουμε καθημερινά αντί να «καρφώνουμε» τους άλλους, να 
υψωνόμαστε εμείς πάνω στον Σταυρό του Κυρίου καθώς πλέον οι 
άλλοι δεν θέλουν «κηρύγματα» αλλά χέρια τρυπημένα: ἐπείνασα 
γὰρ καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην 
καὶ συνηγάγετέ με, γυμνὸς καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα καὶ 
ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ (!) ἤμην καὶ ἤλθατε πρός με (Μτ. 25, 
35-6). 

Ίσως γεννάται το εξής ερώτημα: Αφού ο Ιησούς σήκωσε άπαξ 
δια παντός τις αμαρτίες όλων μας, γιατί άραγε και εμείς σήμερα να 
υποφέρουμε από δοκιμασίες και πειρασμούς. Γιατί να σηκώνουμε 
τους δικούς μας Σταυρούς; Ο καλός Θεός, έλεγε ο πατήρ 
Πορφύριος, μας αφήνει να σηκώνουμε τους δικούς μας Σταυρούς 
μέχρι ενός σημείου, για να μας βοηθήσει να δώσουμε εξετάσεις στη 
γη και να περάσουμε με επιτυχία στην ουράνιο ζωή. Όσο χρόνο ζει 
ο άνθρωπος έχει δικαίωμα να δίδει εξετάσεις. Μεταξεταστέος δεν 
υπάρχει. Ας αγωνιστούμε να πιάσουμε την βάση για να πάμε στον 
Παράδεισο. Μην ξεχνάτε έλεγε ότι μόνον μετά την νηστεία το ψωμί 
είναι γλυκό. Μόνον μετά την κούραση η ανάπαυση είναι απόλαυση. 
Μόνον μετά τον Σταυρό έρχεται η Ανάστασις! 

Κάποτε κάποιο καραβάνι διέσχιζε την έρημο. Το μαρτύριο της 
δίψας, αλλά και η κούραση δημιουργούσε στους οδοιπόρους την 
ψευδαίσθηση ότι κάπου στο βάθος υπάρχει όαση με νερά και 
χουρμαδιές. Ο οδηγός, όμως, που γνώριζε τον σωστό δρόμο τους 
απέτρεπε. Οι οδοιπόροι εξαντλημένοι αλλά και πωρωμένοι από 
κάποιους «ινστρούχτορες» που έσπειραν ζιζάνια ανάμεσά τους, 
θεώρησαν ότι ο οδηγός τους απατά. Πέσανε λοιπόν πάνω του και 
τον αιματοκύλησαν. Εκείνος πεσμένος μέσα στα αίματα, λίγο 
προτού ξεψυχήσει, άπλωσε τα χέρια του και ψέλλισε τα εξής: 
Ακολουθήστε πιστά τον δρόμο, που σας είπα, γιατί αλλιώς είστε 
χαμένοι. Το ότι ο οδηγός υπέγραψε τα λόγια του με τον θάνατο του 
τελικά έπεισε τους οδοιπόρους ότι αυτός είναι ο ορθός δρόμος. Τον 
ακολούθησαν και βρήκαν την σωτηρία!  

Έχουν γεμίσει οι τάφοι από «αναντικατάστατους» μεσσίες που 
πατούσαν «επί πτωμάτων» και όζει πλέον η κοινωνία από τη 
νοοτροπία εκείνη που θεωρούσε το «με το σταυρό στο χέρι» ως 
την επιλογή των αδυνάτων και των μωρών. Ο μόνος κενός τάφος 
που παραδόξως εξακολουθεί αναβλύζει ζωή είναι του εσταυρωμένου 
Ναζωραίου και η μόνη δική μας επιλογή να γκρεμίσουμε τα είδωλα 
της ευδαιμονίας που λατρεύουμε από μικροί για να δώσουμε μέσω 
της προσωπικής Εξόδου τη δική μας μαρτυρία σε έναν κόσμο που 
αναζητά επειγόντως λύτρωση: ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ χαρὰ 
ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ! 

ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ 

Ένας ευσεβής άνθρωπος παραπονιόταν στον Θεό για τον 
ασήκωτο Σταυρό που του έδωσε. Σε όραμα του εμφανίστηκε ο Ι. 
Χριστός ο οποίος οδήγησε τον άνθρωπο σε μια μεγάλη σάλα όπου 
υπήρχαν πολλοί & διαφορετικοί Σταυροί. Αυτός αφού είπε στον 
άνθρωπο να αποθέσει τον Σταυρό του τον προέτρεψε να βρει έναν 
Σταυρό που του ταίριαζε. Ο άνθρωπος με χαρά άρχισε να δοκιμάζει. 
Ο πρώτος του φάνηκε βαρύς, ο δεύτερος ασήκωτος, ο τρίτος το 
ίδιο. Μετά από πολύ ώρα περιπλάνησης βρήκε επιτέλους έναν 
Σταυρό που του ταίριαζε. Ήταν ο Σταυρός που είχε πρώτα. 
Κατάλαβε έτσι, ότι ο Ι.Χ. ποτέ δεν αφήνει κανένα άνθρωπο να 
δοκιμαστεί παραπάνω από τις δυνατότητες του.  

Κάποτε ένας μικρός τσιμπήθηκε από ένα δηλητηριώδες φίδι. Ο 
μεγάλος του αδελφός βλέποντάς τον να σφαδάζει από τους πόνους 
τρέχει, αγγίζει τα χείλη του στο σημείο εκείνο που είχε πληγεί & 
ρουφά το δηλητήριο. Το μικρό σώθηκε. Ο αδελφός του λίγο 
αργότερα ξεψύχησε. Κάτι ανάλογο έκανε & ο Χριστός. Είναι ὁ 
πασχάλιος Ἀμνὸς που διαρκώς αἴρει (σηκώνει και συνάμα καταργεί) 
τις αμαρτίες όχι μόνον του έθνους του αλλά όλου του κόσμου. Εάν 
μόνο μία αμαρτία μας δημιουργεί ανησυχία τέτοια ώστε δεν 
μπορούμε να κοιμηθούμε αλλά & να κινηθούμε ελεύθερα, γιατί την 
νοιώθουμε σαν βάρος πάνω μας, πόσο ήταν άραγε το βάρος που 
σήκωσε ο Ι. Χριστός πάνω στον Σταυρό αίροντας τις αμαρτίες & τις 
παραλήψεις όλων μας; Ο Ιωάννης τονίζει ότι ο Θεός μας αγάπησε 
τόσο πολύ, ώστε έστειλε τον μονογενή του Υιό και τον ύψωσε 
πάνω στο Σταυρό έτσι ώστε καθένας που πιστεύει σε Αυτόν να μην 
χάνεται αλλά να έχει ζωή αιώνια! Όπως ο μυθικός πελεκάνος πότιζε 
τα ετοιμοθάνατα πουλιά του με το ζεστό αίμα της καρδιάς του, έτσι 
κι η αγάπη του Θεού προσφέρει τη ζωή με το αίμα του Σταυρού.  

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΙΜΒΡΟΥ 

Ὁ Μητροπολίτης μας: 

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

-Τῆς Ἰνδίκτου 1-9-2012 Π.Πατριαρχικός Ναός. 

-Γεννέσιο Θεοτόκου 8-9-2012 Πανήγυρη Παναγίας Πηγάδια 
Ἀγριδίων. Μετά τό πέρας τῆς θ.λειτουργίας παρατέθηκε πλούσιο 
παραδοσιακό κέρασμα. 

-Κυριακή πρό τῆς Υψώσεως 9-9-2012 Ἁγία Μαρίνα Σχοινουδίου. 
Τεσσαρακονθήμερο Ἀχιερατικό μνημόσυνο μ.Κωνσταντίνου Βλάχου.  

-Ἁγίας Θεοδώρας 11-9-2012 Πανήγυρη Ἱ.Ἐξωκλησίου Ἁγίας 
Θεοδώρας στήν περιοχή Κάνιαρη Εὐλαμπίου. Τό γεῦμα μετά τό 
πέρας τῆς Θ.Λειτουργίας παρέθεσε, σέ ὅλο  ἐκκλησίασμα, ἡ 
οἰκογένεια τοῦ π. Νικηφόρου Σώζου. 

-Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 14-9-2012 Ἱ. Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς 
Θεοτόκου Ἀγριδίων. Τό μεσημέρι παρακάθησε σέ γεῦμα στήν οἰκία 
τοῦ ἑορτάσαντος τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ π. Σταύρου,῾Ι. 
Προΐσταμένου τῆς Κοινότητος. 

-Σάββατο 15-9-2012 Ἱ.Ἐξωκλήσιο τῶν Ταξιαρχῶν στή περιοχή 
Παλαβάδου Εὐλαμπίου.Τήν πανήγυρη διοργάνωσαν οἱ κάτοικοι τοῦ 
Εὐλαμπίου. 

-Κυριακή μετά τήν Ὕψωση 16-9-2012 Μητροπολιτικός Ναός. 
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-Σάββατο, 22-9-2012 Ἱ.Ἐξωκλήσιον Ζωοδόχου Πηγῆς στήν 
περιοχή Ρήχια Ἀγριδίων. Τό γεῦμα παρέθεσε ἡ οἰκογένεια 
Χρυσοστόμου Μαρίνου. 

-Κυριακή Α’ Λουκᾶ 23-9-2012 Ἱ.Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 
Ἀγριδίων.Ἐτήσιο Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο μ. Δέσποινας Τυροβόλη. 

-Κυριακή Β΄Λουκᾶ 30-9-2012 Μητροπολιτικός Ναός. 

-Κυριακή Γ΄Λουκᾶ 7-10-2012 Μητροπολιτικός Ναός, 40μερο 
Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο  μ.Γραμματικῆς Ξυλάρα. 

-Τρίτη 9-10-2012 Παρεκκλήσιο Μητροπολιτικοῦ οἴκου. 
Θ.Λειτουργία ἐπί τῇ συμπληρώσει 10ετίας ἀπό τῆς ἐκλογῆς καί 
καταστάσεως αὐτοῦ στήν Ἱερά Μητρόπολη Ἴμβρου καί Τενέδου. 

-13-10-2012 Μητροπολιτικός Ναός. Κηδεία μ. Στυλιανοῦ  
Μαυριανοῦ. 

-Κυριακή Δ΄Λουκᾶ - Ἁγίων Πατέρων Ζ΄Οἰκουμενικῆς Συνόδου 14-
10-2012 Μητροπολιτικός Ναός. 

-Κυριακή ΣΤ΄Λουκᾶ 21-10-2012  Μητροπολιτικός Ναός. 

-Παραμονή Ἁγίου Δημητρίου 25-10-2012 Ἱ Ναός Ἁγίου Δημητρίου, 
Αγίων Θεοδώρων. 

-Ἁγίου Δημητρίου 26-10-2012 Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς 
Θεοτόκου Ἀγριδίων. Δεξίωση στή μεγάλη αἴθουσα τῆς Γεωργιαδείου 
Σχολῆς μέ πλούσια παραδοδιακά κεράσματα, τραγούδια καί χορούς. 
Τό μεσημέρι   παρακάθησε σέ γεῦμα στήν οἰκία τοῦ ἑορτάσαντος τά 
ὀνομαστήρια αὐτοῦ κ. Δημητρίου  Καμπουροπούλου. 

-Αγιος Δημήτριος στή περιοχή Λυβρόχια Αγριδίων 27-10-
2012.Γιόρτασε τήν 27η ἐπέτειο ἀπό τῆς χειροτονίας του σέ 
Ἐπίσκοπο. Παρατέθηκε ὑπό τῶν προσκυνητῶν πλούσιο 
παραδοσιακό κέρασμα. 

-Κυριακή Ζ΄ Λουκᾶ, 28-10-2012 Μητροπολιτικός Ναός Ἐτήσιο  
Ἀρχιερατικό  μνημόσυνο μ. Κυβέλης Στεφανῆ. 

-29-10-2012 Παρακολούθησε ἀπό τῆς ἐξέδρας τῶν ἐπισήμων στήν 
Παναγία Ἴμβρου τήν καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση ἐπί τῇ 
Ἑορτῇ τῆς Δημοκρατίας, στό τέλος  τῆς ὁποίας συνεχάρη τόν 
Ἔπαρχον ,τόν Στρατιωτικόν  Διοικητήν τῆς Φρουρᾶς καί τόν 
Δήμαρχον τῆς νήσου. 

Ἡ πρώτη δεκαετία (2002-2012) τῆς Ποιμαντορίας τοῦ 
Μητροπολίτου μας κ. Κυρίλλου στήν Ἱ. Μητρόπολη Ἴμβρου 
καί Τενέδου   

Ὁ  Σεβ. Μητροπολίτης μας Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος τήν 
9ην Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., μέ ἀφορμή τήν 10ην ἐπέτειο τῆς ἐκλογῆς καί 
καταστάσεώς του στόν Θρόνο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἴμβρου καί 
Τενέδου, στό Παρεκλήσιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τέλεσε τή θεία 
λειτουργία, κατά τήν ὁποία παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ 
κληρικοί τῆς Μητροπόλεως μετά  τῶν οἰκογενειῶν των. 

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Κύριο 
γι’αὐτήν τήν εὐλογία, ἀλλά καί τούς παρόντας γιά τίς προσευχές 
τους, ἀνακοίνωσε ὅτι τήν προτεραία καί περί ὥραν 20:30 ἔλαβε 
τηλεφώνημα ἀπό τόν υἱό  τῆς κ. Ἀθανασίας-Σούλας Κίπ (Καλαμάρη), 
ὁ ὁποῖος τοῦ ἐδήλωσε ὅτι ἰσχύουν τά συμπεφωνημένα καί ὅτι  
ἀποφάσισε, τελικά, νά μᾶς πωλήσει τήν οἰκία τῆς μητέρας του, ἡ 
ὁποῖα κεῖται σχεδόν μέσα στόν αὐλόγυρο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων. «Τοῦτο», συνέχισε ὁ 
Μητροπολίτης μας, «μοῦ ἔδωσε ἰδιαίτερη χαρά, ἀλλά καί μιά λύση 
στό πρόβλημα πού μέ ἀπασχολοῦσε κατ’αὐτάς. Σκεπτόμουν τί θά 
μποροῦσα νά προσφέρω στήν Μητρόπολη καί στήν γενέτειρά μου, 
συγχρόνως, κατά τήν ἡμέρα πού, ἐλέῳ Θεοῦ, ἀξιώθηκα νά 
συμπληρώσω μία δεκαετία στόν Θρόνο τῆς Μητροπολεως Ἴμβρου 
καί Τενέδου. Τήν ἀπάντηση μοῦ τήν ἔδωσε ὁ κ. Σταῦρος, ὁ υἱός τῆς 
κ.Ἀθανασίας-Σούλας Κιπ (Καλαμάρη) Καί ἔτσι ἀπεφάσισα νά 
ἀγοράσω αὐτό τό σπίτι  καί νά τό προσφέρω στήν Ἐκκλησία τῶν 
Ἀγριδίων, ὅπου βαπτίσθηκα, μεγάλωσα καί χειροτονήθηκα 
Πρεσβύτερος ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη Φιλαδελφείας καί τώρα 
Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο τόν Ἴμβριο».  

Στή συνέχεια παρέθεσε γεῦμα ἐν τῇ ἕδρᾳ τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως,  στό ὁποῖο παρακάθησαν οἱ κληρικοί τῆς 

Μητροπόλεως μετά τῶν οἰκογενειῶν των καί Κοινοτικοί παράγοντες 
τῆς νήσου. 

 

Ὁ Νομάρχης Δαρδανελλίων στήν Ἱερά Μητρόπολη Ἴμβρου 
καί Τενέδου 

Ὁ Ἑξοχώτατος κ. Güngör Azim Tuna, Νομάρχης τῶν 
Δαρδανελλίων, ἐπισκέφθηκε τό Σάββατον, 6 Ὀκτωβρίου 2012, τόν 
Σεβ. Μητροπολίτη Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλο, συνοδευόμενος 
ὑπό τοῦ Ἐπάρχου τῆς νήσου Ἴμβρου, Ἐντιμοτάτου κ. Kamuran 
Taşbilek, γενόμενος δεκτός στήν Ἱερά Μητρόπολη μετά πάσης τιμῆς 
καί ἐγκαρδιότητος. 

Ἐνωρίτερα, ὁ Ὑψηλός Ἐπισκέπτης, συνοδευόμενος ἀπό τόν 
Ἔπαρχο τῆς Ἴμβρου, καί ἄλλους Ἐπάρχους τοῦ νομοῦ 
Δαρδανελλίων, επισκέφθηκε τήν ἀνακαινισθεῖσα Ἀστική Σχολή 
στούς Ἁγίους Θεοδώρους, ὡς καί τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, 
ξεναγηθείς ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. 
Κυρίλλου. 

Ὁ Μητροπολίτης μας δέχθηκε: 

Τόν Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμο κ. Δημήτριο Κικιδέλλη, ἱερατικῶς 
προϊστάμενο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, ὁ ὁποῖος ὑπέβαλε τά σέβη  
του, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ ἑορτῇ αὐτοῦ (25-10-2012). Τήν ἐπαύριο,26 
ἰδίου, ὁ Μητροπολίτης ἐπισκέφθηκε τοῦτον, κατ’οἶκον, γιά νά 
ἐπιδαψιλεύσῃ, ἐκ τοῦ σύνεγγυς, τάς εὐλογίας αὐτοῦ, στόν 
ἑορτάζοντα καί στήν οἰκογένειά του. 

Τό ὑπό τήν προεδρεία τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Δημητρίου 
Ζορλοῦ,Καθηγητοῦ νέο Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Συλλόγου 
Προστασίας βιώσιμης ἀνάπτυξης καί ἀλληλεγγύης Γκιοκτσεαντα -
Ἴμβρου (24-10-2012). 

Τόν Ἀρχηγό τῆς χωροφυλακῆς Ἴμβρου κ.Sunay İnce (17-09-
2012). 

Ἐπισκέφθηκε: 

Κατ’οῖκον τούς ἑορτάσαντας τά ὀνομαστήρια αὐτῶν κ.Σταῦρο 
Γραφιαδέλλη καί Διδα Σταυρούλα Ζεγγίνη (14-09-2012) κ. Δημήτριο 
Μουχάλη (26-10-2012) καί κ.Ἑλένη Φωκᾶ ἑορτάσασα τὀν ἐγγονόν 
αὐτῆς Δημήτριο Φωκᾶ. 

Τό ἑσπέρας τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου ὁ Μητροπολίτης μας  
συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Αἰδειμ.π.Γρηγορίου Ἱ.Προΐσταμένου τῆς 
Κοινότητος Γλυκέος εὐλόγησε καί παρακάθησε στό ἑόρτιο δεῖπνο 
πού παρέθεσαν στό χωριό τοῦ Γλυκέος, οἱ ἑορτάσαντες τά 
ὀνομαστήρια αὐτῶν, κ.κ.Δημήτριος–Τάκης Βαχτσεβάνης 
(Κωφάλαλος), Δημήτριος Ματζάρης καί Δημήτριος Ντινιάκος.Στό 
δεῖπνο παρακάθησαν  ὑπέρ τους 40ντα ἐκ Γλυκέος, ὁμογενεῖς τε καί 
μή. 

Τόν νοσηλευόμενο στό Νοσοκομεῖο τῆς Ἴμβρου Σοφολογιώτατατο 
Μουφτή τῆς Ἴμβρου Δρα  Halim Işık στόν ὁποῖο εὐχήθηκε ταχεῖα 
ἀναρρωση (28-09-2012). 

Τόν νέο Διευθυντή τῆς Ἀστυνομίας Ἴμβρου κ.Serkan Çelikkanat 
(28-09-2012). 

Τούς ἐν τῷ Γηροκομείῳ Βαλουκλῆ Ἰμβρίους Ἀθανάσιο Σκουφαλέρο 
καί Εὐαγγελία Καμπούρη 3-10-2012. 

Τόν ἀδιαθετήσαντα καί νοσηλευόμενο  στό Νοσοκομεῖο τῆς 
Ἴμβρου κ. Δημήτριο Κοκκινάκη, ἐκ Σχοινουδίου 28-10-2012. 

 

 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ 

Την 9ην Σεπτεμβρίου 2012 έγινε η πανήγυρις στον ιερό Ναό 
Παναγίας Ιμβριώτισσας από τους Πηγαδιώτες των Αγριδίων  για το 
Γενέσιον της Θεοτόκου που γίνεται κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακή 
μετά την 8η Σεπτεμβρίου (και κανείς βέβαια δε διαμαρτυρείται για 
τη μετάθεση της ημέρας). Εν πάσει περιπτώσει, φέτος η επόμενη 
Κυριακή ήταν η 9η Σεπτεμβρίου. Παραγγέλθηκε και αγοράστηκε από 
την παραμονή κρέας γίδας και λοιπά απαραίτητα. Μαγειρεύτηκαν τα 
παραπάνω και διανεμήθηκαν μετά τη Θεία Λειτουργία της εορτής 
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στους παρευρεθέντες πλουσιοπάροχα. Ο κος Βασίλειος Πυνίρος 
μέλος του Δ.Σ. μας έπαιξε παραδοσιακή μουσική. Στήθηκε ο χορός 
στο πλακόστρωτο και όλοι απολαύσαμε μια χαρούμενη ημέρα. 
Ευχόμαστε και του χρόνου με αγάπη. 

 

Την 20η Οκτωβρίου, ημέρα Σάββατο, το Εκκλησιαστικό 
Συμβούλιο του Ι. Ναού Παναγίας Ιμβριώτισσας πραγματοποίησε 
ημερήσια προσκυνηματική εκδρομή στον Όσιο Θεοδόσιο το Νέο 
στην Αργολίδα, καθώς και στην Αγία Μονή Ζωοδόχου Πηγής στο 
Ναύπλιο. Και τα δύο είναι αξιόλογα κέντρα μοναζουσών, που μας 
μετέδωσαν πνευματικά βιώματα που τόσο ανάγκη έχουμε στις 
μέρες μας. Γευματίσαμε στη συνέχεια στην πόλη του Ναυπλίου, 
επισκεφθήκαμε διάφορους ιστορικούς χώρους και επιστρέψαμε στη 
Σαλαμίνα πνευματικά ωφελημένοι.  

 

_______________________________________________________ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ 

Το Δ.Σ. παρακαλεί τα μέλη του που δεν έχουν εξοφλήσει τις 
ετήσεις συνδρομές τους να τις τακτοποιήσουν. Μέλη τα οποία 
καθυστερούν άνω 2ετίας την συνδρομή τους διαγράφονται, 
σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό. Επανεγγραφή ή νέα εγγραφή 
μπορεί να γίνει μόνο μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και 
επακόλουθη έγκριση από το Συμβούλιο. 

Το Δ.Σ. ευχαριστεί ιδιαιτέρως όλους τους δωρητές μικρών ή 
μεγαλύτερων δώρων που προσφέρονται για την ενίσχυση της 
προσπάθειας μας και τα οποία διατίθενται 
στο Bazaar. 

Το Δ.Σ. βρίσκεται στην ευχάριστη θέση 
να ανακοινώσει στους αγαπητούς 
αναγνώστες μας αλλά και στους 
απανταχού Ιμβρίους και φίλους ότι 
κυκλοφορεί ήδη το νέο ημερολόγιο μας 
για το επερχόμενο έτος 2013. Θέμα του 
ημερολογίου είναι οι ενοριακοί Ιεροί Ναοί 
της Ίμβρου μας και τιμάται προς 5 ευρώ. 
Τα έσοδα θα διατεθούν για την συνέχιση 

των εργασιών της  ανέγερσης του οίκου ευγηρίας (γηροκομείου). 
Παρακαλείσθε για την προμήθεια του. Η Υπεραγία Θεοτόκος να είναι 
προστάτης και οδηγός σε όλους σας. 

O εορτασμός του Δεκαπενταυγούστου στην 
Παναγία Ιμβριώτισσα 

Σε μια ατμόσφαιρα κατανυκτική, αρκετοί συμπατριώτες και 
ντόπιοι παρευρέθηκαν στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία στις 15 
Αυγούστου στην Παναγία Ιμβριώτισσα Σαλαμίνας. Μετά τη 
Θ.Λειτουργία αυτή τη χρονιά, προσφέρθηκε, εκ μέρους της 
εκκλησίας  λόγω Τετάρτης  ψάρι, ενώ άλλα μέλη ετοίμασαν και 
προσέφεραν με δική τους πρωτοβουλία κρέας και κουρκούτα. Έτσι 
είχαν τη δυνατότητα οι παρευρισκόμενοι να διαλέξουν μεταξύ  
ψαριού και κουρκούτας. Όπως κάθε Δεκαπενταύγουστο, ήρθαν 
επισκέπτες συμπατριώτες μας από Λουξεμβούργο, Γερμανία, Βέλγιο 
και Ελβετία, οι οποίοι μάλιστα συνεχάρησαν το Δ.Σ. της 
Μεγαλόχαρης για την ανέγερση του Γηροκομείου, το οποίο όπως 
μας είπε ο Πρόεδρος και το άοκνο Δ.Σ. προχωρά πολύ καλά- 
ασφαλώς με τη βοήθεια όλων των πιστών. Στη πανήγυρη παρέστη 
ο δήμαρχος Σαλαμίνας κος I. Τζαβαρής, ο αντιδήμαρχος Αμπελακίων 
και λοιπά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Εμείς συγχαίρουμε 
αυτούς  που συνέβαλλαν να περάσουμε ευχάριστα, τόσο την 15η 
Αυγούστου αλλά και στις 9 Σεπτεμβρίου που έγινε πάλι η πανήγυρις 
για το Γενέσιο της Θεοτόκου, όπου και προσφέρθηκε μετά τη Θ. 
Λειτουργία κρέας και κουρκούτη. Η χαρά ήταν ζωγραφισμένη στα 
πρόσωπα των πιστών- μικρών και μεγάλων- ενώ ακούγονταν απ’ 
όλους  ευχές: « Χρόνια Πολλά και η Παναγία βοήθεια μας». 

Κλεάνθης Ζούμπος (ο Ίμβριος) 

 

Να πολεμάς τα δύσκολα 

Εύκολο, ν’ αγαπάς αυτούς που σ’ αγαπούν 

αυτούς που αγαπούν το κάθε τι δικό σου 

και με λατρείας βλέμμα σε κοιτούν! 

Γελιέσαι! Δεν είναι αγάπη αυτή σωστή, 

μα κάτι που γυρνά ξανά στον εαυτό σου… 

 

Δύσκολο, ν’ αγαπάς χωρίς να σ’ αγαπούν 

κι αν κάποτε αγάπη τέτοια θα φανεί 

αυτή είναι αγάπη η πιο αληθινή… 

 

Εύκολο, τους άλλους να τους τιμωρείς, 

που κάνουν σφάλματα και αδικήματα, 

μια τιμωρία σκέπτεσαι σκληρή να βρεις… 

Πολύ βαριά του άλλου τ’ αμαρτήματα, 

το κρίμα του άλλου σα μολύβι είναι βαρύ! 

 

Δύσκολο, τα δικά σου σφάλματα να βρεις, 

να κατακρίνεις αυστηρά τις ενοχές σου 

και τις χαριτωμένες τις παρεκτροπές σου! 

 

              Από τη συλλογή ποιημάτων Κλεάνθη Ζούμπου 
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ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ ΣΤΟΝ 
ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1940 

 

Στὸ μέτωπο, σ᾿ ὅλη τὴ γραμμή, ἀπὸ τὴ γαλανὴ θάλασσα τοῦ 
Ἰονίου μέχρι ψηλὰ τὶς παγωμένες Πρέσπες, ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς 
ἄρχιζε νὰ βλέπει παντοῦ τὸ ἴδιο ὅραμα: Ἔβλεπε τὶς νύχτες μία 
γυναικεία μορφὴ νὰ βαδίζει ψηλόλιγνη, ἄλαφροπερπατητη, μὲ τὴν 
καλύπτρα τῆς ἄναριγμενη ἀπὸ τὸ κεφάλι στοὺς ὤμους. Τὴν 
ἀναγνώριζε, τὴν ἤξερε ἀπὸ παλιά, τοῦ τὴν εἶχαν τραγουδήσει ὅταν 
ἦταν μωρὸ κι ὀνειρευόταν στὴν κούνια. Ἦταν ἡ μάνα ἡ μεγαλόψυχη 
στὸν πόνο καὶ στὴν δόξα, ἡ λαβωμένη τῆς Τήνου, ἡ ὑπέρμαχος 
Στρατηγός. Όπως φαίνεται παρακάτω από τα δυο θαυματα της 
Παναγίας. 

 Γράμμα ἀπὸ τὴ Μόροβα 

Ὁ Τάσος Ρηγοπούλας, στρατευμένος στὴν Ἀλβανία τὸ 1940, ἔστειλε 
ἀπὸ τὸ μέτωπο τὸ παρακάτω γράμμα στὸν ἀδελφό του. «Ἀδελφέ 
μου Νίκο. 

Σοὺ γράφω ἀπὸ μία ἀετοφωλιά, τετρακόσια μέτρα ψηλότερη ἀπὸ 
τὴν κορυφὴ τῆς Πάρνηθας. Ἡ φύση τριγύρω εἶναι πάλλευκη. 
Σκοπός μου ὅμως δὲν εἶναι νὰ σοῦ περιγράψω τὰ θέλγητρα μίας 
χιονισμένης Μόροβας μὲ ὅλο τὸ ἄγριο μεγαλεῖο της. Σκοπός μου 
εἶναι νὰ σοῦ μεταδώσω αὐτὸ ποὺ ἔζησα, ποὺ τὸ εἶδα μὲ τὰ μάτια 
μου καὶ ποὺ φοβᾶμαι μήπως, ἀκούγοντας τὸ ἀπὸ ἄλλους, δὲν τὸ 
πιστέψεις. 

Λίγες στιγμὲς πρὶν ὁρμήσουμε γιὰ τὰ ὀχυρὰ τῆς Μόροβας, εἴδαμε σὲ 
ἀπόσταση καμιὰ δεκαριὰ μέτρων μία ψηλὴ μαυροφόρα νὰ στέκει 
ἀκίνητη. 

- Τὶς εἶ; Μιλιά… 

Ὁ σκοπὸς θυμωμένος ξαναφώναξε: -Τὶς εἰ; 

Τότε, σὰν νὰ μᾶς πέρασε ὅλους ἠλεκτρικὸ ρεῦμα, ψιθυρίσαμε: Ἡ 
ΠΑΝΑΓΙΑ! 

Ἐκείνη ὅρμησε ἐμπρὸς σὰν νὰ εἶχε φτερὰ ἀετοῦ. Ἐμεῖς ἀπὸ πίσω 
της. Συνεχῶς τὴν αἰσθανόμασταν νὰ μᾶς μεταγγίζει ἀντρειοσύνη. 
Ὁλόκληρη ἑβδομάδα παλέψαμε σκληρά, γιὰ νὰ καταλάβουμε τὰ 
ὀχυρὰ Ἰβάν-Μόροβας. 

Ὑπογραμμίζω πὼς ἡ ἐπίθεσή μας πέτυχε τοὺς Ἰταλοὺς στὴν ἀλλαγὴ 
τῶν μονάδων τους. Τὰ παλιὰ τμήματα εἶχαν τραβηχτεῖ πίσω καὶ τὰ 
καινούργια… κοιμοῦνταν! Τὸ τί ἔπαθαν δὲν περιγράφεται. Ἐκείνη 
ὁρμοῦσε πάντα μπροστά. Κι ὅταν πιὰ νικητὲς ροβολούσαμε πρὸς 
τὴν ἀνυπεράσπιστη Κορυτσά, τότε ἡ Ὑπέρμαχος ἔγινε ἀτμός, νέφος 
ἁπαλὸ καὶ χάθηκε». 

 Θαῦμα στὸ Μπούμπεση 

Ζωντανὸ θαῦμα τῆς Παναγίας ἔζησαν στὸν ἑλληνοϊταλικὸ πόλεμο οἱ 
στρατιῶτες τοῦ 51ου ἀνεξαρτήτου τάγματος, μὲ διοικητὴ τὸν 

ταγματάρχη Πετράκη, στὴν κορυφογραμμὴ τοῦ Ροντένη, δεξιά της 
θρυλικῆς Κλεισούρας. 

Κάθε βράδυ, ἀπὸ τὶς 22-1-1941 καὶ ἔπειτα, στὶς 9.20 ἀκριβῶς, τὸ 
βαρὺ ἰταλικὸ πυροβολικὸ ἄρχιζε βολὴ ἐναντίον τοῦ τάγματος 
Πετράκη καὶ τοῦ δρόμου, ἀπ᾿ ὅπου περνοῦσαν τὰ μεταγωγικά. 
Πέρασαν ἡμέρες καὶ τὸ κακὸ συνεχιζόταν, δημιουργώντας 
ἐκνευρισμὸ καὶ ἀπώλειες. Τολμηροὶ ἀνιχνευτὲς τῶν 
ἐμπροσθοφυλακῶν καὶ ἀεροπόροι ἐξαπολύθηκαν μέχρι βαθιὰ στὶς 
ἰταλικὲς γραμμές, ἀλλὰ ἐπέστρεψαν ἄπρακτοι. Δὲν μποροῦσαν νὰ 
ἐντοπίσουν τὰ ἰταλικὰ πυροβόλα, ἴσως γιατὶ οἱ Ἰταλοὶ κάθε βράδυ τὰ 
μετακινοῦσαν. 

Ἦταν ὅμως ἀπόλυτη ἀνάγκη νὰ ἐντοπισθοῦν οἱ ἐχθρικὲς θέσεις. 
Ἕνα βράδυ τοῦ Φεβρουαρίου ἀκούστηκαν πάλι οἱ ὁμοβροντίες τῶν 
ἰταλικῶν κανονιῶν. 

- Παναγία μου, φώναξε τότε ὁ ταγματάρχης ἐντελῶς αὐθόρμητα, 
βοήθησέ μας! Σῶσε μας ἀπ᾿ αὐτοὺς τοὺς δαίμονες. (Συνέχεια σελ.6) 

_______________________________________________________ 

 

KOINΩΝΙΚΑ 

Γεννήσεις - Βαπτισεις 

Οι συμπολίτες μας από Θεσσαλονίκη, Γιώργος και Ζωή Τσάκωνα, 
απέκτησαν αγόρι. Ευχόμαστε να τους ζήσει. 

Το ζεύγος Χρήστου και Χρυσοβαλάντου Κερπέλη (κόρη του 
Βασιλείου Πυνίρου από το Σχοινούδι και πρώην μέλος του Δ.Σ. 
Παναγίας Ιμβριώτισσας) βάφτισαν το γιο τους και τον ονόμασαν 
Βασίλη. Ευχόμαστε να τους ζήσει και καλός χριστιανός.   

Ο Βασίλης και η Ελένη Ροδιά βάφτισαν στις 16/9/2012 στον Ι. Ναό 
Παναγίτσας Καραπάνου Άνω Γλυφάδας το δεύτερο παιδί τους- 
αγόρι και το ονόμασαν Χρήστο. Ευχόμαστε να τους ζήσει και άξιος 
του ονόματος του.  

Γάμοι 

Στις 14/10/2012 στον Ι. Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ανθούσας 
Αττικής, παντρεύτηκαν ο Άγγελος Καπάδαης (γιος της Δέσποινας 
Ροδιά από το Σχοινούδι) και η Μαρία Μαργιώλου. Τους ευχόμαστε 
να ζήσουν και καλούς απογόνους.    

Στις 27/10/2012 εις τον Ι. Ναό Αγίας Φωτεινής Νέας Σμύρνης 
παντρεύτηκαν ο Σίμος Μακρής (καταγωγή από Αγρίδια) και η 
Βασούλα Γενισαρλή (από τους Αγ. Θεοδώρους). Τους ευχόμαστε να 
ζήσουν και καλούς απογόνους.   

Θάνατοι 

Απεβίωσε στην Αθήνα στις 10/7/2012 ο Ιωάννης Κοψινός από το 
Σχοινούδι, σε ηλικία 62 ετών. Συλλυπούμαστε τους οικείους του και 
ευχόμαστε καλό παράδεισο. 

Απεβίωσε στην Αθήνα στις 12/8/2012 ο Γεώργιος Θεοδωρίδης από 
το Σχοινούδι, σε ηλικία 91 ετών. Συλλυπούμαστε τους οικείους του 
και ευχόμαστε ο Θεός να τον αναπαύσει. 

Απεβίωσε τον Αύγουστο του 2012 στη Ν. Αφρική ο Ευάγγελος 
Μασιάχος από την Παναγία, παντρεμένος στο Σχοινούδι. Ευχόμαστε 
ο Θεός να τον αναπαύσει. 

Στις 27/9/2012 απεβίωσε στον Πειραιά η Τριανταφυλλιά 
Λασκαρίδη (Γαλώνη) από το Γλυκύ σε ηλικία 85 ετών. 
Συλλυπούμαστε τους οικείους της και ευχόμαστε να έχει καλή 
ανάπαυση. 

Απεβίωσε στην Αθήνα στις 8/10/2012 ο Γεώργιος Κοψινός από το 
Σχοινούδι, σε ηλικία 59 ετών. Ευχόμαστε να έχει καλή ανάπαυση και 
ο Κύριος μας να παρηγορήσει τους οικείους του. 
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Το εκκλησιαστικό συμβούλιο ευχαριστεί τους παρακάτω 
δωρητές υπέρ του γηροκομείου: 
Στέλιος Κοκκινάκης                50€ 
Ιωάννης & Χαριτωμένη Μπακανιόζου         100€ 
Ιωακείμ & Κομνηνή Κουτσούκου (Αυστραλία)                  160€ 
Δημήτριος Καβαλιέρος (Νέα Ζηλανδία)                   200€ 
Παναγιώτα Δεμιρτζή (Αυστραλία)          200€ 
Βασίλης Καλαμπαλίκης              30€ 
Aνώνυμος            300€ 
Δέσποινα Μασιάχου(Ν. Αφρική) εις μνήμη συζύγου της 
Ευαγγέλου Μασιάχου             50€ 
Γεώργιος Βιρτσιώνης             50€  
Ανώνυμος δωρητής προθυμοποιήθηκε να χρηματοδοτήσει τη δαπάνη 
επιχρισμάτων πέντε δωματίων του Γηροκομείου μας. Ευχόμαστε την 
παραπάνω κίνηση να μιμηθούν κι άλλοι, ώστε έστω και τμηματικά να 
ολοκληρωθεί το έργο.   
 
Υπερ του Ιερού Ναού: 
Ανώνυμος (Ίμβρος)           100€ 
Ανώνυμος              70€ 
Ανώνυμος              10€ 
Δημήτριος Καβαλιέρος             60€ 
Ανώνυμος                        50€ 
Νικόλαος Γαλώνης              25€ 
 
Υπερ ενισχύσεως εφημερίδας: 
Ελένη Παντέρη              50€ 
Άννα Ζαρμπουζάνη             20€ 
Ιωάννης Πρίγκος (του Γραμματικού)           10€ 
Μάκης Πρίγκος (του Ιωάννη)            10€ 
Μαρουσώ Σερπετζόγλου            10€ 
Κώστας Καλαμπαλίκης              30€ 
Παναγιώτα Δεμιρτζή (Αυστραλία)           50€ 
Κούλα Κοκκινάκη             30€ 
Δημήτριος Κουτράς (Ν. Αφρική)           50€ 
Γεώργιος Νταμπατζής (Ν. Αφρική)           40€ 
 
Υπερ της αγοράς ιχθύων για την πανήγυρη 15/8/2012: 
Βασίλειος Λενίτσης           200€ 
Νικόλαος Ασανάκης            100€ 
 
Υπερ της αγοράς κρέατος για την πανήγυρη 8/9/2012: 
Νικόλαος Ασανάκης            100€ 
Νικόλαος Γραφιαδέλλης             50€ 
Χρήστος Ροδιάς              50€ 
Ιωακείμ & Παρασκευή Τσιγκρίτη           50€ 
Μιχάλης & Άννα Κοκκινάκη            50€ 
Ιωάννης & Χαριτωμένη Μπακανιόζου         100€ 
Ιωάννης Πρίγκος (του Νικολάου) & Κωνσταντινιά                  100€ 
 
Το Δ. Σ. ευχαριστεί επίσης όσους έχουν αναλάβει τη διάθεση και τη 
διάδοση των ημερολογίων μας: Σωτήρη Πρίγκο, Άννα Κουλουτμπάνη, 
Αντώνιο Μπακανιόζο, Αικατερίνη Μπουτάλα, Ειρήνη Γραφιαδέλλη, 
Αγγελική Ασανάκη, Παναγιώτα Σιώτου (Γερμανία), Χρυσάνθη Βιγλή 
(Αμερική), Κατερίνα Γιαπτσέ (Ν. Αφρική), Σύλλογοι και λοιποί.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

(συνέχεια από σελ.5) Ἀμέσως στὸ βάθος πρόβαλε ἕνα φωτεινὸ 
σύννεφο. Σιγὰ-σιγὰ σχημάτισε κάτι σὰν φωτοστέφανο. Καὶ κάτω 
ἀπ᾿ αὐτὸ μερικὰ ἀσημένια συννεφάκια σχημάτισαν τὴ μορφὴ τῆς 
Παναγίας, ἡ ὁποία ἄρχισε νὰ γέρνει πρὸς τὴ γῆ καὶ στάθηκε σ᾿ ἕνα 
φαράγγι, ἀνάμεσα σὲ δυὸ ὑψώματα τοῦ Μπούμπεση. Τὸ ὅραμα τὸ 
εἶδαν ὅλοι στὸ τάγμα καὶ ρίγησαν. 

- Θαῦμα! βροντοφώναξε ὁ ταγματάρχης. 

- Θαῦμα! Θαῦμα! ἐπανέλαβαν οἱ στρατιῶτες καὶ σταυροκοπήθηκαν. 

Ἀμέσως ἔφυγε ἕνας σύνδεσμος μὲ σημείωμα τοῦ Πετράκη γιὰ τὴν 
πυροβολαρχία τοῦ Τζήμα. Σὲ δέκα λεπτὰ βρόντησαν τὰ ἑλληνικὰ 
κανόνια καὶ σὲ εἴκοσι ἐσίγησαν τὰ ἰταλικά. οἱ ὀβίδες μας εἶχαν 
πετύχει ἀπόλυτα τὸν στόχο. 

Μικρά και ωφέλιμα 
 

Όταν η νοικοκυρά λέει την ευχή, κάνοντας τις δουλειές του 
σπιτιού, όλα αγιάζονται. Και το φαγητό της και αυτοί που τρώνε το 
φαγητό της. 

Ό Γέροντας Παισιος έδωσε δώρο ένα κομποσχοίνι σε κάποιον 
προσκυνητή λέγοντας: Είναι το τηλέφωνο σου. Όταν είναι ανάγκη 
θα παίρνεις τηλέφωνο με αυτό! 

Η καλοσύνη μαλακώνει και ανοίγει την καρδιά, σαν το λάδι τη 
σκουριασμένη κλειδαριά. 

Γεροντος Παισίου 

Νέος Ιμβριακός Παλμός 
Διμηνιαία Ενημερωτική Εκδοση 

Ι.Ν. Παναγίας Ιμβριώτισσας 
Οδός Ρόδου, Ντορότο 

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

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

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

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

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

 
Διοικητικό συμβούλιο 

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

Ταμίας : Βασίλειος Πινύρος 
Μέλος : Νικόλαος Ασανάκης 

Μέλος : Νικόλαος Γραφιαδέλλης 
Μέλος : Στυλιανός Λύρος 

Μέλος : Ανθούλα Λαμπριανού 
Μέλος : Μιχάλης Καρράς 

 
 
 
 
 
 
 

 


