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της Θεοτόκου           

 

 

                     

 

 

‘Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην 

αινείτε ουρανοί Θεού την δόξαν’ 

 

 

Το γιατί και το πώς τη Σαρκώσεως του Θεού  

Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 

Βλέπω ταυτόχρονα έναν μαραγκό και μια φάτνη και ένα Βρέφος 
και σπάργανα και λεχώνα Παρθένο που στερείται τα πλέον 
απαραίτητα, βλέπω τα πάντα να είναι φτωχικά, τα πάντα 
πλημμυρίζουν από ανέχεια. Είδες πλούτος που υπάρχει μέσα σε 
τόσο μεγάλη φτώχεια; Είδες πως, ενώ ο Χριστός ήταν πλούσιος, 
φτώχευσε για χάρη μας;Δεν είχε ούτε κρεβάτι ούτε στρώμα και γι’ 
αυτό τοποθετήθηκε σε μια ξερή φάτνη. 

Ω φτώχεια που είσαι πηγή πλούτου! Ω πλούτε αμέτρητε που 
κρύβεσαι από τη φτώχεια! Είναι ξαπλωμένος μες στη φάτνη και 
συνταράσσει την οικουμένη.Τυλίγεται με σπάργανα και διασπά 
τα δεσμά της αμαρτίας. Ακόμη δεν μίλησε και δίδαξε τους 
μάγους και τους παρακίνησε σε μετάνοια και 
μεταστροφή. Τι να πω και σε τι να αναφερθώ; Να, ένα Βρέφος 
σπαργανώνεται και τοποθετείται στη φάτνη. Κοντά του είναι η 
Μαρία που είναι Παρθένος και μητέρα μαζί. Κοντά του και ο Ιωσήφ, 
που λεγόταν, χωρίς να είναι, πατέρας. Εκείνος, χωρίς να είναι, 
λεγόταν άνδρας της Μαρίας, κι εκείνη, χωρίς να είναι, λεγόταν 
γυναίκα του Ιωσήφ. Νόμιμες ονομασίες αλλά χωρίς περιεχόμενο 
συζυγικού δεσμού. Μπορείς να κατανοήσεις τα λόγια μου, όχι όμως 
και τα γεγονότα. Ο Ιωσήφ μνηστεύτηκε μόνο τη Μαρία και το Άγιο 
Πνεύμα την σκέπασε με τη χάρη του. Γι’ αυτό και βρισκόταν σε 
απορία ο Ιωσήφ και δε γνώριζε πως να χαρακτηρίσει το Βρέφος. 
Δεν τολμούσε να πει πως ήταν καρπός μοιχείας και δεν μπορούσε 

να προφέρει λόγια βλάσφημα σε βάρος της Παρθένου, δεν είχε 
όμως και τη δύναμη να παραδεχθεί ως δικό του το παιδί, γιατί 
γνώριζε καλά, πως δεν είχε ιδέα για τον τρόπο που γεννήθηκε, ούτε 
ποιος έκανε το παιδί. Ενώ λοιπόν βρισκόταν σε απορία, ήρθε από 
τον ουρανό μήνυμα με τη φωνή του αγγέλου: «Μη φοβάσαι Ιωσήφ, 
γιατί εκείνο που γεννήθηκε μέσα της προέρχεται από Πνεύμα 
Άγιον». 

Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν σκέπασε την Παρθένο. Αλλά γιατί 
γεννάται ο Χριστός από την Παρθένο και διατηρεί ακέραιη την 
παρθενία της; Επειδή πριν από πολλούς αιώνες ο διάβολος 
εξαπάτησε την Εύα, που ήταν κι εκείνη παρθένος, γι’ αυτό πήγε ο 
Γαβριήλ τη χαρμόσυνη είδηση στη Μαριάμ που ήταν Παρθένος. 
Αλλά η Εύα όταν εξαπατήθηκε, προκάλεσε με τα λόγια της το 
θάνατο στο ανθρώπινο γένος, ενώ η Μαρία, αφού δέχτηκε τη 
χαρμόσυνη είδηση, γέννησε με ανθρώπινη μορφή το Θεό Λόγο που 
έγινε σε μάς φορέας αιώνιας ζωής. Ο λόγος της Εύας υπέδειξε το 
ξύλο, με το οποίο εκδιώχθηκε ο Αδάμ από τον Παράδεισο, ο 
Λόγος όμως που γεννήθηκε από την Παρθένο έδειξε το 
σταυρό με τον οποίο μπροστά στα μάτια του Αδάμ οδήγησε 
το ληστή στον Παράδεισο. 

Επειδή λοιπόν δεν πίστευαν οι ειδωλολάτρες ούτε οι Ιουδαίοι 
ούτε οι αιρετικοί, ότι ο Θεός γέννησε χωρίς καμιά μεταβολή και 
χωρίς να πάθει τίποτε, γι’ αυτό γεννήθηκε σήμερα με φθαρτό 
σώμα και διατήρησε άφθαρτο το φθαρτό, για να δείξει ότι όπως δεν 
έφθειρε την παρθενία όταν γεννήθηκε από την Παρθένο, έτσι και ο 
Θεός, χωρίς να πάθει οποιαδήποτε μεταβολή και ρεύση η άγια ουσία 
του, γέννησε ως Θεός με τρόπο θαυμαστό Θεό. Επειδή λοιπόν οι 
άνθρωποι αδιαφορούσαν για Εκείνον και κατασκεύαζαν 
ανθρωπόμορφα είδωλα, τα οποία λάτρευαν περιφρονώντας τον 
Δημιουργό, γι’ αυτό και σήμερα ο Λόγος του Θεού, ενώ είναι 
Θεός, εμφανίστηκε με ανθρώπινη μορφή για να καταργήσει 
το ψεύδος και να επαναφέρει με μυστικό τρόπο τη λατρεία 
στον Εαυτό Του. Ας δοξάσουμε λοιπόν Εκείνον, το Χριστό, που 
μάς άνοιξε δρόμο μέσα από αδιάβατο τόπο, μαζί με τον Πατέρα και 
το Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες. 
Αμήν. 

Το Δ.Σ. ‘Παναγιας Ιμβριωτισσας’ κι ο Νέος Ιμβριακός Παλμός 
εύχονται στους απανταχού Ιμβρίους και φίλους, καλό κι ευλογημένο 
το Νέον Έτος 2013 με πλούσια τη Χάρη του Γεννηθέντος Σωτήρος 
Χριστού στη ζωή όλων μας. 
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Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΠΑΤΗΡ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΝΕΑΡΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΩΝΗ (Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΑ, 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ) 

 
Τί θύμησες ἔφερες στό νοῦ, παλιά φωτογραφία, 
ὄμορφων χρόνων παιδικῶν ἀδιάψευστη μαρτυρία, 
στήν Ἴμβρο μέ τά ἑπτά της χωριά, πατρίδα ἀγαπημένη, 
ζούσανε πτωχά, μά μέ ἤθη, ἔθιμα, καί ὅλοι ἀγαπημένοι. 
 
Στούς Ἁγίους Θεοδώρους ὑπῆρξεν ἱερεύς τύπος καί ὑπογραμμός, 
ὁ πατήρ Ἀστέριος, ὑποδειγματικός τῆς Θείας Χάριτος λειτουργός, 
στόν Ἅη-Γιώργη, τήν Παναγία καί στ’ ἀπειράριθμα ξωκκλήσια τοῦ 
χωριοῦ, 
σέ  Ὄρθρους, Ἑσπερινούς, μοναχολειτουργιές εὐλαβῶν κατοίκων 
τοῦ νησιοῦ, 
 
παντοῦ μέ συνέπεια πρόφταινε τῶν Θείων Μυστηρίων ὁ πιστός 
οἰκονόμος, 
σεβάσμιος, μέ τό καβουράκι, τό μπαστουνάκι, μά ποτέ μόνος! 
Τόν ἀκολουθοῦσε μέ ζῆλο ὁ νεαρός Ἀρχοντώνης, πιστός συνοδός, 
στό Ἱερό, στό Ἀναλόγιο, πολύτιμος, ὁ Δημήτρης, σέ ὅλα βοηθός! 
 
Ἔκτοτε πέρασαν χρόνια πέτρινα, σκληρά, 
ἡ Ἴμβρος γνώρισε μέτρα ἄδικα πολλά, 
τά παιδιά της φύγαν, κλεῖσαν τά σχολειά, 
πίσω μεῖναν λιγοστοί, ἐρημώσαν τά χωριά. 
 
Μά, ἔδωσε ὁ Θεός, ἀνέτειλε καί πῆρε νά ἀνθίζει: 
ὁ νεαρός τῆς φωτογραφίας εἶναι Οἰκουμενικός Πατριάρχης, 
πασῶν τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν πρῶτος Ποιμενάρχης, 
εἰκόνα ἔμψυχη Χριστοῦ, τοῦ Γένους ζῶσα ἱστορία 
τῆς Ἴμβρου τό ἀνάστημα δῶρο Θεοῦ στήν Ἐκκλησία.  
  
Ὥρισε τόν Κύριλλο Δεσπότη στήν ἰδιαίτερή Του πατρίδα, 
πού ἀπό τῆς ἐνθρονίσεώς του νέα ἔδωκε πνοή κι’ ἐλπίδα, 
στό ποίμνιο δύο νησιῶν πού πολλά ἔχουν ὑποφέρει, 
καί ἱερέα χειροτόνησε ὁ Πατριάρχης στό χωριό, 
τοῦ σεβασμίου ἐκείνου Λευΐτη τόν ἐγγονό, 
πού ἐπάξια τό ὄνομα τοῦ παπποῦ Ἀστερίου φέρει! 

(Ανωνύμου) 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΙΜΒΡΟΥ 

Ὁ Μητροπολίτης μας: 

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

1-11-2012,Πανήγυρη Ἱ.Ἐξωκλησίου Ἁγίων Ἀναργύρων Παναγίας. 

4-11-2012, Μητροπολιτικός Ναός Παναγίας. 

8-11-2012, Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν,Ἱ.Φερώνυμος Ναός Φραντζῆ, 
Παράθεση παραδοσιακοῦ κεράσματος. Ἑόρτιο γεῦμα ἐν τῇ οἰκίᾳ τῶν 
ἑορτασάντων Εὐστρατίας καί Εὐστρατίου Καρανικόλα.                  

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

Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
BROOKLYN  ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΙΜΒΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΝΕΔΟΥ 

Τήν 9ην Νοεμβρίου ὀκταμελής ἀντιπροσωπεία τῆς Φιλοπτώχου 
Ἀδελφότητος Κυριῶν Brooklyn ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κυρίας 
Ἑλένης Ψαρᾶ, προέδρου αὐτῆς, ἐπισκέφθηκε τή νῆσο Ἴμβρο.  

Αἱ κυρίαι τῆς ἐν λόγῳ Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος τό ἑσπέρας τῆς 
αὐτῆς ἡμέρας ἔγιναν δεκτές μετά πολλῆς χαρᾶς καί ἐγκαρδιότητος 
ὑπό τοῦ Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου 
κ.Κυρίλλου, ὁ ὁποῖος στή συνέχεια  παρέθεσε ἐν τῷ Μητροπολιτικῳ 
Οἴκῳ, πρός τιμήν των, ἀβραμιαῖο ἄριστο. 

Τήν ἑπομένη μετέβησαν εἰς  τό χωρίον τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, 
συνοδευόμεναι ὑπό κυριῶν τῆς Διακονίας Ἀγάπης, ἔνθα 
ἐπεσκέφθησαν τόν Ἰ. Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, τό παρακείμενο 
Κοιμητήριο, τό Νηπιαγωγεῖο, τό ἀνακαινισθέν κτίριο τῆς Ἀστικῆς 
ποτέ Σχολῆς τοῦ χωρίου καί τό «Μουσεῖον Οἰκουμενικοῦ 
Πατριάρχου Βαρθολομαίου». Τέλος, μετά διαχύτου 
συναισθηματικῆς ἐξάρσεως ἐπεσκέφθησαν τήν λειτουργοῦσαν ὡς 
Μουσεῖο οἰκία τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου  Βορείου καί Νοτίου 
Ἀμερικῆς κυροῦ Ἰακώβου. 

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας μετέβησαν εἰς τό χωρίο Ἀγρίδια, 
ἔνθα ἐπεσκέφθησαν τόν Ἱ. Ναό  Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί 
τήν ἀνακαινισθεῖσα Γεωργιάδειο Σχολή, τήν καλούμενη «ΜΑΝΑ 
ΣΧΟΛΗ», ἐν συνεχείᾳ δέ εἰς Σχοινούδιο, ἔνθα ἀπήλαυσαν τῆς 
παραδοσιακῆς πλουσίας σχοινουδιώτικης φιλοξενίας ἀπό μέρους τῆς 
οἰκογενείας τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀθανασίου Ντινιάκου.  

Τήν ἑπομένην δέ Κυριακή ,11ην ἰδίου ἀνεχώρησαν εἰς τά ἴδια. 

11-11-2012 Ἱ.Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος 

13-11-2012 Ἱεροῦ Χρυσοστόμου. Π. Πατριαρχικός Ναός. Τό 
ἑσπέρας ἐπισκέφθηκε κατ’οἶκον τόν ἑορτάσαντα  τά ὀνομαστήρια 
αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτη Μύρων κ. Χρυσόστομο. 

18-11-2012 Π. Πατριαρχικός Ναός. Συλλειτουργία κατά τήν εἰς 
Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν 
κ.Ἀθηναγόρου. 

21-11-2012 Εἰσοδίων Παναγίας. Ἱ.Καθεδρικός Ναός Παναγίας 
Σταυροδρομίου. 

25-11-2012 Ἁγίας Αἰκατερίνης. Σιναΐτικό   Μετόχι  Τιμίου 
Προδρόμου, στό Φανάρι. 

29-11-2012 Ἐν ἑστιατορίῳ τοῦ Βοσπόρου, Güzelyer, παρέθεσε 
γεῦμα εἰς τροφίμους τοῦ Γηροκομείου Βαλουκλῆ.  

30-11-2012.Θρονική Ἑορτή.Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός 

 
ΑΠΟΝΟΜΗ ΟΦΦΙΚΙΟΥστόν Αἰδεσιμ.πρεσβύτερο κ.Νικηφόρο Σῶζο 

Ὁ Μητροπολίτης μας  τήν 4η  Δεκεμβρίου ἐ.ἔ., κατά τήν ἱερά μνήμη 
τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία 
στόν πανηγυρίζοντα φερώνυμο Ἱ.Ναό τοῦ Εὐλαμπίου. 

Κατά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας χειροθέτησε τόν Ἱερατικῶς 
Προΐστάμενο τοῦ πανηγυρίζοντος Ἱ.Ναοῦ, Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερο κ. 
Νικηφόρο εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Οἰκονόμου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Ἴμβρου καί Τενέδου. 

Κατά τήν προσφώνησή του ὑπογράμμισε, μεταξύ ἄλλων καί  τά  
ἑξῆς: 

«Ἀγαπητέ πάτερ Νικηφόρε, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Ἴμβρου καί Τενέδου 
παρακολουθοῦσα με ἀδιάπτώτο ἐνδιαφέρον καί ἰδιαιτέρας στοργῆς 
τήν πρόοδο τῶν κληρικῶν αὐτῆς, τιμᾷ καί ἐπιβραβεύει, σήμερα τήν 
δική σου  εἰλικρινῆ ἀφοσίωση  στήν Ἐκκλησία γιά τρεὶς κυρίως 
λόγους:  

Πρῶτον, διά τήν εὐσέβεια, τήν πιστότητα καί τήν ἀφοσίωσή σου 
στό καθῆκον. Καθ΄ὅλην τήν διάρκεια τῆς δεκαετοῦς διακονίας σου, 
οὐδέποτε ἀπουσίασες ἀπό τό καθῆκον σου καί  οὐδέποτε 
παρέλειψες Ὄρθρον ἤ Ἑσπερινόν. Ὑπήρξες ὑπόδειγμα πιστοῦ 
οἰκονόμου τῆς χάριτος, τύπος καί ὑπογραμμός ἱερέως, τεταγμένου 
νά ἁγιάζῃ μέ τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας τούς ὀλίγους 
κατοίκους τοῦ Εὐλαμπίου, νά κτυπᾷ τήν καμπάνα, καί  νά διατηρῇ 
φέγγουσα τήν ἀκοίμητη κανδήλα τῆς Ἁγίας  Βαρβάρας.            

Δεύτερον, διά τήν ἀγάπη σου πρός τήν εὐπρέπειαν τῶν Οἴκων 
Κυρίου, καθώς ἰδίαις δαπάναις , σύ καί ἡ εὐλαβεστάτη πρεσβυτέρα  
σου Στυλιανή, ἀνακαινίσατε δύο ἐξωκκλήσια τῆς νήσου τήν Ἁγία 
Θεοδώρα καί τούς Ἁγίους Πάντας, καί  
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Τρῖτον, διά τήν συμπλήρωσιν δεκαετοῦς εὐόρκου διακονίας στήν 
Ἐκκλησία. 

Ἀπονέμων στήν ἀγαπητή Αἰδεσιμότητά σου κατά τήν ἱερά καί 
χαρμόσυνο ταύτη στιγμή, τήν πατρική καί Ἀρχιερατική μου εὐλογία, 
τόν ἐπιστήθιο σταυρό καί τό ἐπιγονάτιο, εὔχομαι ὅπως τό 
παράδειγμά σας εὕρῃ καί ἄλλους μιμητάς, οἱ ὁποῖοι προθύμως θά 
σηκώσουν τόν σταυρό ἐπί τῶν ὤμων αὐτῶν, σεβόμενοι καί 
διαφυλάττοντες τάς παραδόσεις τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Γένους. 
Ἄξιος!». 

Ὁ χειροθετηθείς κληρικός, ἐμφανῶς συγκεκινημένος, ἐξέφρασεν τήν 
εὐγνωμοσύνην του πρός τόν χειροθετήσαντα αὐτόν Μητροπολίτη 
Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλο, καί ἔψαλε  ἐμμελῶς τήν Φήμη Του. 
Ἀκολούθως, διένειμε τό ἀντίδωρον εἰς τό ἐκκλησίασμα, τό ὁποῖον 
προσῆλθεν ἐξ ὅλων τῶν χωρίων τῆς Ἴμβρου καί συνεχάρη αὐτόν ἐξ 
ὅλης καρδίας. 

Ὀ Αἰδεσιμ.Οἰκονόμος κ. Νικηφόρος παρέθεσε  στή συνεχείᾳ γεῦμα 
ἐν ἑστιατορίῳ  τοῦ Κάστρου, εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Ποιμενάρχου. Στό 
γεῦμα παρακάθισαν οἱ κληρικοί τῆς Ἱ.Μητροπόλεως μετά τῶν 
πρεσβυτερῶν αὐτῶν  καί σύνολον τό ἐκκλησίασμα 

                             ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ   
Ὅ Μητροπολίτης μας καί ἐφέτος κατά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου 
Νθκιολάου τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν ἀνακαινισθέντα ὑπό τῆς 
Γενικῆς Διευθύνσεως τῶν Βακουφίων Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου 
Κάστρου. Παρέστη ἱκανός ἀριθμός πιστῶν ἐξ ὅλων τῶν χωριῶν τῆς 
Ἴμβρου,80 ἄτομα περίπου. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας τέλεσε 
κατανυκτικό Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν 
ἀειμνήστων Νικολάου Ἀρχιερέως, Νικολάου Βάντσου καί Νικολάου 
Παλαιολόγου τῶν Ἰμβρίων ἱερέων, Ξενοφῶντος Γρηγορίου, 
δαπάναις τοῦ ὁποίου ὁ ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου  ἀνεγέρθηκε 
ἐκ θεμελίων τό ἔτος 1949 καί Νικολάου Θεοδωρίδου Εὐεργέτου τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καί ἄλλων. 
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας παρατέθηκε πλούσιο γεῦμα 
ἀγάπης σ’ὅλο τό ἐκκλησίασμα, 72 περίπου ἄτομα, σέ ἑστιατόριο τοῦ 
Κάστρου,εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Μητροπολίτου μας. 

9-12-2012 Στον Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων έγινε το 3ετές 
Ἁρχιερατικό μνημόσυνο του ἀειμνήστου Βασιλείου Καμπούρη. 

ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  ΚΑΣΤΡΟΥ 

Ὁ Μητροπολίτης μας τήν 12η Δεκεμβρίου  μέ τήν  εὐκαιρίᾳ τῆς 
ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, τέλεσε τά Θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ  τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Κάστρου, ὁ ὁποῖος ἀνακαινίσθηκε 
ὅπως καί οἱ  Ἱεροί Ναοί τῆς Ἁγίας Μαρίνης καί τοῦ Ἁγίου Νικολάου 
Κάστρου ὑπό τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως τῶν Βακουφίων. Στή 
συνέχεια τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στό τέλος τῆς ὁποίας 
εὐχαρίστησε τίς Κρατικές Ἀρχές τῆς Τουρκίας, δαπάναις τῶν ὁποίων 
ἀνακαινίσθηκε καί ὁ Ἱερός οὗτος Ναός. 

Πρό δεκαετίας καί ὁ Ἱερός οὗτος Ναός ὥς καί ὁ παρακείμενος τῆς 
Ἁγίας Μαρίνης χρησιμοποοῦντο ὡς ἀχυρῶνες . 

Τό μεσημέρι  εἰς τό παραπλήσιο καφενεῖο, παρατέθηκε πλούσιο 
γεῦμα, ἀποτελούμενο ἀπό παραδοσιακά Ἰμβριώτικα ἑδέσματα τά 
ὁποῖα ἐτοίμασαν οἱ κυρίες τῶν χωριῶν. Παρέστησαν περί τά 50 
ἄτομα. 

16-12-2012 Ἱ.Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Γλυκέος, 40μερο 
Ἀρχιερατικό μνημόσυνα ἀειμνήστου Παρασκευῆς Σγουρομάλη. 

18-12-2012 Κηδεία μ.Παναγιώτου Θωμᾶ, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς 
Ἁγίας Βαρβάρας Εὐλαμπίου. 

21-12-2012 ἑσπέρας ,μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας 
Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας. Ἁγία Ἀναστασία στό Κόκκινα. 
Ἑσπερινός μέ πλούσια παραδοσιακά κεράματα. 

23-12-2012 Ἱ.Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων. 40μερο 
Ἀρχιερατικό μνημόσυνον μ.Ἀθανασίας Κίπ (Καλαμάρη). 
Ἐπιμνημόσυνη δεξίωση  στό μεγάλο καφενεῖο τοῦ χωριοῦ. 

ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 

Ὁ Μητροπολίτης μας μέ πολλή χαρά καί συγκίνηση δέχτηκε στήν 
Ἱερά Μητρόπολη πολυμελῆ ὁμάδα ἐκ Σχοινουδίου,ἡ ὁποία ἔψαλε τά 
πατροπαράδοτα κάλαντα τῶν Χριστουγένων. 

Τήν 25ην Δεκεμβρίου, τῶν Χριστουγέννων. Μητροπολιτικός Ναός 
Παναγίας. Τήν μεσημβρία παρέθεσε πλούσιο Χριστουγεννιάτικο 

γεῦμα ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει μέ ἱκανό ἀριθμό συνδαιτυμόνων  ἐκ 
Παναγίας καί Εὐλαμπίου.  

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδιας ἡμέρας προσκληθείς εὐλογησε καί παρακάθισε 
σέ ἑόρτιο Χριστουγεννιάτικο γεῦμα στό καφενεῖο τῶν 
Ἀγριδίων,παρατεθέν ὡς καί κατά τά παρελθόντα ἔτη,τό ἑσπέρας 
τῶν Χριστουγέννων, ὑπό τοῦ κ.Παρασκευᾶ Πρίγγου. 

Τήν 26η ιδίου, Ἱερός Ναός Παναγίας τῆς Γαλακτοτροφούσης στήν  
Πλάκα .Τό ἐξωκλήσι τοῦτο ἀνήκει στή Κοινότητα Γλυκέος καί πρό 
δεκαετίάς χρησιμοποιεῖτο ὡς ἀχυρώνας.  

Τήν 27η εν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει παρέθεσε ἑόρτιο γεῦμα στούς 
κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί στίς οἰκογένειες αὐτῶν. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 

Μετά πολλῆς χαρᾶς φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐλαβῶν ἐνοριτῶν τῶν 
χωρίων τῆς νήσου Ἴμβρου, καί παντός φιλακολούθου Χριστιανοῦ, 
ὅτι, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. 
Βαρθολομαῖος ἠγαθύνθη ὅπως διέλθῃ τάς κατανυκτικάς ἡμέρας τῆς 
Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος τοῦ ἐπί θύραις νέου ἔτους 2013 ἐν τῇ 
γενεθλίῳ νήσῳ Αὐτοῦ, ἵνα εὐλογήσῃ ἐκ τοῦ σύνεγγυς τό 
χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἴμβρου καί 
Τενέδου, χοροστατῶν καί λειτουργῶν, σύμφωνα με πρόγραμμα που 
θα αναρτηθεί στο επόμενο φύλλο του Ν.Ιμβριακού Παλμού. 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 

Διά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἴμβρου καί Τενέδου, προσέφεραν   
ἀνά ἕν δοχεῖο φετινοῦ ἐλαιόλαδου (δοχείον 17 κιλών), στό 
Γηροκομεῖο Βαλουκλῆ οι: Π.Νικηφόρος Σῶζος, Π.Γρηγόριος 
Γρηγοριάδης, Π.’Αστέριος Ὀκουμούσης, Ἐκκλ. ἑπιτροπή Παναγίας, 
Ἐκκλ. Ἐπιτροπη Σχοινουδίου, Εκκλ.Ἐπιτροπή Ἀγριδίων, Ἂριστείδης 
Ζαρμπουζάνης, Κωνσταντῖνος Πούλαδος, Ἀλέκος Μουχάλης, 
Παναγιώτης Γκρασῆς, Παναγιώτης Κοτζίνης, Δημήτριος Ζορλός, 
Παναγιώτα Καραδημήτρη (5 κιλῶν), Γεώργιος Μπερπέρης (5 κιλῶν) 
και ο Στυλιανός Μαραγκός (5 κιλῶν). 

†Ἱερά Μητρόπολις Ἴμβρου καί Τενέδου 

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΜΒΡΟΥ & ΤΕΝΕΔΟΥ ΕΠΙ 
ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ 

Ἐντιμότατον κ. Χρῆστον Ροδιᾶν  Πρόεδρον τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ 
Συμβουλίου τοῦ Ἱ.Ν.Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου  < Παναγία ἡ 
Ἰμβριώτισσα > 

Ἐντιμότατε καί ἀγαπητέ κ Πρόεδρε, 

Ἑορτάζομεν καί ἐφέτος τήν ἐπί γῆς παρουσίαν τοῦ Κυρίου διά τῆς 
ἐν σαρκί ἐνανθρωπήσεώς Του, τήν ἀνέκφραστον καί ἀνεκτίμητον 
καί ἀνερμήνευτον διά τῆς ἀνθρωπίνης λογικῆς συγκατάβασίν Του 
διά τόν ἄνθρωπον καί τόν κόσμον.  

Ἰδιαιτέρως, ὅμως, κατά τάς ἡμέρας ταύτας, ἡ σκέψις μου στρέφεται 
πρός τούς πάσχοντας χριστιανούς καί ἐν γένει συνανθρώπους ὅπου 
γῆς. Ἐνῷ Ἄγγελοι ἐν οὐρανοῖς καί ἄνθρωποι ἐπί τῆς γῆς ψάλλομεν 
ὕμνους εὐφήμους πρός τόν τεχθέντα Κύριον καί Σωτῆρα, τόν 
"ἀνατείλαντα ἐκ Παρθένου νοητόν Ἥλιον τῆς Δικαιοσύνης", ποικίλαι 
ἀκαταστασίαι εἰς πλεῖστα μέρη τοῦ συγχρόνου κόσμου σπείρουν 
θρήνους καί θλίψεις: πολέμους, ἀνέχεια, πτωχεία, δυστυχία, κυρίως 
πνευματική καί ἠθική καί ἐν συνεχείᾳ τήν ἀπότοκον αὐτῆς ὑλική καί 
οἰκονομική.  

Παρά τήν ἄδηλον ἐξέλιξιν τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων, καλούμεθα 
οἱ Χριστιανοί νά μετουσιώσωμεν τήν δωρεάν τῶν Χριστουγέννων εἰς 
μεταμόρφωσιν τοῦ ἀνθρώπου, εἰς ἐργασίαν πρός χριστιανικήν 
καταλλαγήν, εἰρήνην, εὐδοκίαν, ἀγάπην καί ἑνότητα. 

Ὅθεν, ἐπί τῇ μεγάλῃ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων καί τῇ ἐπικειμένῃ 
ἐνάρξει τοῦ νέου ἔτους 2013, διαβιβάζω  εἰς   πάντας ὑμᾶς τήν 
πατρικήν εὐχήν καί εὐλογίαν τοῦ Πατριάρχου μας κ.κ. 
Βαρθολομαίου τοῦ Ἰμβρίου καί  εὔχομαι   ὡς ποιμενάρχης τῆς 
Γενετείρας σας, τά βέλτιστα καί τά κράτιστα παρά τοῦ 
ἐνανθρωπήσαντος Κυρίου ἡμῶν, τήν ἄνωθεν ἐνίσχυσιν καί τήν 
εὐλογίαν Αὐτοῦ εἰς τήν ἄσκησιν τῶν ἔργων σας, ὥστε τό ἔτος 
τοῦτο νά καταστῇ ἔτος εἰρήνης, ἀγάπης , ἀνακουφίσεως τοῦ πόνου  
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καί ὄντως  Ἔ τ ο ς  Π α ν α θ ρ ω π ί ν η ς  Ἀ λ λ η λ ε γ γ ύ η ς, 
ὡς προσφυῶς ἐκηρύχθη ἀπό τῆς Ἱερᾶς Καθέδρας τοῦ Κέντρου τῆς 
Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Προκαθημένου Αὐτῆς.  

                         Καλά Χριστούγεννα. 

Εὐλογημένο τό νέον ἔτος 2013. 

                                                               Χρόνια πολλά!  

   Ἴμβρος ,Χριστούγεννα 2012 

                                                                              

Ὁ Μητροπολίτης 

† Ὁ Ἴμβρου καί Τενέδου Κύριλλος 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ 

Προσκαλούνται τα μέλη του Σωματείου μας στην Γενική 
Συνέλευση των Αρχαιρεσιών τη Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2013 όπου 
θα διεξαχθούν στην Αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου κάτωθι του 
Ιερού Ναού της Παναγίας Ιμβριώτισσας περι τις 10.30 π.μ. Δικαίωμα 
συμμετοχής και ελέγχου των πεπραγμένων της Διοικήσεως έχουν τα 
ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη. Η υποβολή αιτήσεων για 
υποψηφίους στο Δ.Σ. και για εξελεκτική επιτροπή μπορεί να γίνει 
μέχρι τις 26 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 09.00 π.μ. στα Γραφεία του 
Σωματείου ή στον Πρόεδρο.   

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 νέο 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. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Προς τα μέλη, φίλους και απανταχού της γης συμπατριώτες μας 

Αγαπητοί, ευλογημένον και ειρηνικό το νέο έτος. Το Δ.Σ. 
‘Παναγίας Ιμβριώτισσας’ βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να 
καταγγείλει την άδικη, χυδαία, υβριστική, ψευδή και συκοφαντική 
επίθεση που υπέστησαν μέσω του facebook τόσο το Δ.Σ. όσο κι ο 
Πρόεδρος προσωπικά με την οικογένεια του από εμπαθή άτομα. Οι 
συγκεκριμένες ενέργειες επισύρουν βαρύτατες πειθαρχικές και 
ποινικές κυρώσεις. Το Δ.Σ. προς το παρόν δείχνει ανοχή, 
ευελπιστώντας στην μεταμέλεια των συγκεκριμένων ατόμων. Η 
αιτία αυτής της λασπολογίας είναι προφανής: η πρόκληση φθοράς 
εν όψει των νέων Αρχαιρεσιών λόγω της τόλμης μας να πούμε τα 
πράγματα με τα’ονομά τους. 

Αγαπητοί, σας διαβεβαιώνουμε ότι το Δ.Σ. καταβάλει άοκνες 
προσπάθειες για να πετύχει σε όλες τις εργολαβίες την καλύτερη 
ποιότητα υλικών και παροχής υπηρεσιών με τις καλύτερες τιμές 
χωρίς να μεροληπτεί για κανέναν. Άλλωστε, το μέχρι τώρα έργο του 
Γηροκομείου μας βοά περί του λόγου το αληθές. Θέτουμε λοιπόν εις 
γνώσιν σας ότι τα αναρτιθέντα στο facebook και παρόμοιες 
ανάρμοστες ενέργειες των συγκεκριμένων ατόμων συνιστούν τα 
αδικήματα της εξύβρισης και της συκοφαντικής συφήμισης που 
διώκονται ποινικά. Παρακαλούμε δε να συνεχίσετε να περιβάλλετε 
την όλη προσπάθεια μας με αγάπη λόγων και έργων.                       

Η Παναγία, η Μητέρα όλων των Χριστιανών ας μας φωτίζει και να 
μας συγχωρεί όλους. 

Μετα λύπης 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Χρήστος Ροδιάς 

 

Ο Άγιος Νεκτάριος Επίσκοπος Πενταπόλεως 

Σε ένα χωριό της 
Ρουμανίας δεν υπήρχε ιερέας, 
και οι κάτοικοι πήγαιναν 
συχνά στον Πατριάρχη με το 
αίτημα, την πλήρωση της 
κενής θέσης. Όμως ο 
Πατριάρχης δεν είχε την 
δυνατότητα να ικανοποιήσει 
το αίτημα των ανθρώπων. 
Πήγαιναν και ξαναπήγαιναν οι 
κάτοικοι, αλλά, τίποτε ο 
Πατριάρχης τους έλεγε τα ίδια 
λόγια, ότι δεν έχω ιερέα να 
σας στείλω στο χωριό. Εν τω 
μεταξύ άλλοι πέθαιναν 
αδιάβαστοι, άλλοι είχαν 
γυναίκες και παιδιά χωρίς 
γάμο, τα παιδιά και οι μεγάλοι 
ήταν αβάπτιστοι.  

Μια μέρα σταμάτησε έξω από τον Ναό ένα αυτοκίνητο και 
κατέβηκε ένας ιερέας όλο το χωριό ανάστατο ήρθε παπάς φώναζαν. 
Πήγαν εκεί οι κάτοικοι, τον καλωσόρισαν και του είπαν: πως ήρθες 
στο χωρίο αφού ο πατριάρχης μας είχε πει ότι δεν έχει παπά να μας 
στείλει; Τότε ο ιερέας τους είπε αυτό δεν θέλατε; δεν θέλατε ιερέα; 
Να ήρθα. Όλο το χωριό χάρηκε στην παρουσία του νέου ιερέα. Ο 
Ιερέας άρχισε αμέσως δουλειά πήγε σε όλους τους τάφους και 
διάβαζε την εξόδιο ακολουθία, βάπτισε και πάντρεψε όλους στο 
χωριό λειτουργούσε τους κοινωνούσε. Μια μέρα καλεί του χωρικούς 
και τους λέγει ότι: θα φύγω τελείωσε η αποστολή μου. Τότε το 
χωριό αναστατώθηκε, τώρα που ήρθε θα φύγεις; Όμως ο ιερέας δεν 
άκουγε τους κατοίκους και ενέμενε στην απόφασή του. Αφού οι 
χωρικοί κατάλαβαν ότι δεν γινόταν τίποτε τον ευχαρίστησαν για την 
προσφορά του και τον κατευόδωσαν.  

Μετά από μέρες πήγαν στον Πατριάρχη να τον ευχαριστήσουν 
που τους έστειλε παπά και να του πουν όταν μπορέσει να τους 
ξαναστείλει κάποιον ιερέα, αλλά ο πατριάρχης δεν ήξερε τίποτε. 
Τους είπε ότι εγώ δεν έστειλα κανέναν παπά γιατί δεν έχω, όμως 
περιμένετε μήπως ο πρωτοσύγκελος, σας έστειλε κάποιον για να 
σας εξ υπηρετήσει. Πήρε τηλέφωνο τον πρωτοσύγκελο αλλά ούτε 
αυτός είχε στείλει κανέναν. Ο πατριάρχης τους είπε τι έκανε αυτός ο 
ιερέας στην ενορία; Οι χωρικοί είπαν μας πάντρεψε, μας βάπτισε, 
μας έκανε τις κηδείες των γονέων, μας έκανε ότι κάνει ένας παπάς. 
Καλά είπε ο πατριάρχης δεν σας έδινε χαρτιά δεν έγραφε τα 
μυστήρια;  

-Βεβαίως είπαν οι χωρικοί μας έδινε χαρτιά και τα καταχώρισε 
στα βιβλία του Ναού. 

- Δεν είδατε τι έγραφε; και πως υπέγραφε με τι όνομα;  

-Ολα τα στοιχεία δέσποτα τα έγραφε στα ρουμανικά πολλά 
γράμματα δεν ξέρουμε γιατί την υπογραφή την έβαζε σε άλλη 
γλώσσα που δεν έχουμε ξαναδεί. 

Ο πατριάρχης παρακάλεσε να πάνε να φέρουν τα βιβλία για να 
δει ποιος ήταν αυτός ο κληρικός. Όταν του πήγαν τα βιβλία ο 
πατριάρχης έμεινε έκθαμβος δεν πίστευε στα μάτια του όντως όλα 
τα στοιχεία ήταν γραμμένα στα ρουμανικά ενώ το όνομα του ήταν 
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γραμμένο στα Ελληνικά με το όνομα της υπογραφής Νεκτάριος 
επίσκοπος Πενταπόλεως. 

(ειπώθηκε από Ρουμάνες μοναχές στον Οικουμενικό Πατριάρχη κατά 
την επίσκεψή του στην Κρήτη)  

KOINΩΝΙΚΑ 

Γάμοι 

Στις 1/11/2012 στον Ι. Ναό Αγίου Δημητρίου Ψυχικού 
παντρεύτηκαν ο Γιώργος Πράπας με την Ειρήνη Ψιλιάγκου (κόρη 
του Βασιλείου και της Αικατερίνης). Τους ευχόμαστε να ζήσουν και 
καλούς απογόνους.    

Θάνατοι 

Απεβίωσε στην Αθήνα στις 10/11/2012 ο Δημήτριος Τσουκαλάς 
από τους Αγίους Θεοδώρους, σε ηλικία 56 ετών. Συλλυπούμαστε 
τους οικείους του και ευχόμαστε καλό παράδεισο. 

Απεβίωσε στην Αθήνα στις 29/11/2012 ο Κυριάκος Μουτζάκας από 
το Ευλάμπιο, σε ηλικία 58 ετών. Συλλυπούμαστε τους οικείους του 
και καλό παράδεισο αδελφέ και φίλε Κυριάκο. Να σημειωθεί ότι ο 
εκλιπων πρόλαβε πριν την αποδημία του να εκπληρώσει υπόσχεση 
και να βάψει αφιλοκερδώς συμπεριλαμβανομένων και των υλικών 
ένα μεγάλος μέρος των μεταλλικών κουφωμάτων του γηροκομείου 
μας. 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΘΡΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ 
ΙΜΒΡΟΥ & ΤΕΝΕΔΟΥ κ.ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ 
ΚΑΛΑΜΑΡΗ 
 
Στην Ίμβρο εγεννήθηκε ενας χρυσός αετός 
Αυτός είναι ο Κύριλλος, δεσπότης ξακουστός. 

Η μάνα του σαν γέννησε, το έκτο της παιδί 
Ήταν λίγο μεγάλη, το ένιωθε ντροπή. 

Πάει ο τότε δεσπότης και την παρηγορεί 
Λέει ο Θεός που τόστειλε κάτι θα προνοεί 
Και να δεσπότης π’έγινε κι έσωσε το νησί. 

Όσο ψηλά κι αν βρίσκεται, αυτό το αψηφά 
Αρρώστους γέρους και παιδιά, όλους τους αγαπά. 

Σε κάθε δύσκολη στιγμή, σε κάθε πρόβλημά τους 
Ο Κύριλλος ο δέσποτας, είναι πάντα κοντά τους. 

Λυθάρι από του δέσποτα, Σούλα ήσουν κι εσύ 
Οι αναμνήσεις μείνανε, κι εσυ είσαι στη γη. 

Σούλα κι εσέ σε κοίταξε, σαν νατανε παιδί σου 
Τώρα λιβάνι και κερί, θα στέλνει στην ψυχή σου. 

Σ’ευχαριστούμε δέσποτα χρόνια πολλά να ζήσεις 
Να είσαι πάντα άξιος, και να τα’κατοστησεις. 

Όλοι μαζι φωνάζετε, όλοι με μια φωνή 
Τον Κύριλλο τον δέσποτα να’χουμε στη ζωή! 

(Αννα Καλαμάρη Ζαρμπουζάνη)  

Προς Αρχιεπίσκοπο Καισαρείας της Καππαδοκίας Άγιο 
Βασίλειο 

Εις τον Ουρανό και εν παντί τόπο της Δεσποτείας Κυρίου του Θεού 
μου. 

Καλέ μου Άγιε Βασίλη, 

Φέτος θα ήθελα να σου ζητήσω μερικά δώρα, ίσως λίγο 
περισσότερα, αλλά δεν μπορείς να τα αρνηθείς, γιατί τόσα χρόνια 
δεν σε ενόχλησα ποτέ. Δε λέω, πάντα με θυμάσαι, αλλά και γω ποτέ 
δεν ζήτησα τίποτα. Ότι μου έδινες αυτό και έπαιρνα. 

Φέτος όμως θα σου ζητήσω και θα σε δεσμεύσω να μου δώσεις 
αυτό που θέλω. Αν δεν το κάνεις θα έχεις τους λόγους σου, αλλά να 
ξέρεις πολύ θα με λυπήσεις! 

Θέλω να πας στα σπίτια των πατεράδων που δεν έχουν χρήματα και 
να χαϊδέψεις τα κεφάλια των παιδιών τους με ένα μεγάλο χαμόγελο. 
Δεν θέλω να τους αφήσεις δώρα. Θέλω απλά να αφήσεις την 
ευλογία της παρουσίας σου να μοσχοβολά όλο το χρόνο στα 
δωμάτια τους. Και μια και θα είσαι εκεί να αφήσεις στους γονείς 
για δώρο ένα μεγάλο μεγάλο κουτί με Κουράγιο και Δύναμη για να 
συνεχίσουν. 

Θέλω να πάς στους άστεγους και να τους δώσεις ένα μεγάλο φιλί 
και μια μεγάλη αγκαλιά. Όσο πιο μεγάλη μπορείς. Και έτσι όπως θα 
λουφάξουν στον ώμο σου, να τους δώσεις για δώρο την 
πληροφορία πως κάποιοι αδελφοί 
τους, τους σκέπτονται και πονάνε γι΄ 
αυτούς. Πονάνε πιο πολύ και από την 
ζωή τους και προσεύχονται. 
Προσεύχονται να βρουν και πάλι τη 
ζωή τους, το σπίτι τους, το νοικοκυριό 
τους. 

Θέλω να πας στους άνεργους και να 
τους πεις πως η δοκιμασία θα 
τελειώσει όταν θα έχουν κάνει ένα 
ακόμα βήμα στην υπομονή. Σε αυτούς 
όμως πρέπει να αφήσεις και από ένα 
Ευαγγέλιο, γιατί το να είσαι άνεργος 
είναι πρόβλημα, αλλά το να είσαι 
άεργος είναι ντροπή. Πες τους να 
μελετούν το λόγο του Θεού και δεν θα 
είναι άεργοι, αλλά θα είναι άξιοι του βλέμματος Του. 

Θέλω να πας στα λεβητοστάσια και να γεμίσεις με πετρέλαιο τις 
δεξαμενές. Είναι χειμώνας. Οι άνθρωποι παγώνουν! Αρκετά με τις 
καμινάδες και τα τζάκια σου. Δες τι μπορεί να κάνεις με τον 
καυστήρα. Η ζέστη θα φέρει χαμόγελο! Μην το στερήσεις σε 
παρακαλώ από τους ανθρώπους που κρυώνουν! 

Θέλω να πας στους αρρώστους και να τους πεις να μην φοβούνται 
το θάνατο! Πες τους πως ο Κύριος μας τους καρτερεί στην Δόξα 
Του. Δώσ’ τους την δύναμη να ξεπεράσουν το φόβο. 

Θέλω να πας στα παιδιά που δεν έχουν γονείς. Εκεί δεν θέλω να 
κάνεις κάτι. Θέλω απλά να τα πάρεις αγκαλιά. Με σιωπή. Χωρίς 
ευχές και χωρίς δώρα. Μόνο μια αγκαλιά και αν δεν είσαι 
κουρασμένος φεύγοντας δώσ’ τους και ένα φιλάκι στο μέτωπο… 
σαν πατέρας… σαν μάνα… σαν μοναδικότητα! 

Θέλω να πας στις μάνες που φέτος έχασαν τα παιδιά τους. Μην τις 
ξεχάσεις! Μείνε για λίγο. Όχι πολύ. Ίσα μόλις για να βεβαιωθούν 
πως τα παιδιά τους είναι σε άγια χέρια! Πέσ’ τους και μια 
κουβεντούλα αγάπης και ανακάτωσε τους ρε παππούλη λίγο τα 
μαλλιά με ένα χάδι. Πονάνε! Δώσε ένα άγγιγμα και ξέρω πως ο 
πόνος θα φύγει! 

Θέλω να πας και στο φιλόπτωχο της κάθε Ενορίας. Να κάνεις ένα 
θαύμα!!! Να γεμίσεις το κουτί με χρήματα για να μπορέσουν οι 
Κληρικοί μας να βοηθήσουν όσους δεν προλαβαίνεις εσύ. Να έχουν 
όλοι φαγητό!!! ΟΛΟΙ σου λέω! Να μην πεινάει κανένας! 

Τέλος θέλω να έρθεις και στο σπίτι μας. Μην στριμωχτείς από την 
καμινάδα. Έλα από την πόρτα. Είναι πάντα ανοιχτή και για τους 
δικούς μας και για τους ξένους. Έτσι μας έμαθε η μαμά! Να 
μοιράζουμε τα πάντα και στα δύο και στα τρία και στα όσα 
χρειαστεί. Μας έμαθε η πόρτα να είναι ανοιχτή διότι: «χαρά στο 
σπίτι που θα ανοίξει την πόρτα στον περαστικό, γιατί η πόρτα αυτή 
ανοίγει στην Παναγιά και στο Χριστό!...». Έλα θα είναι ανοιχτά. Δεν 
θέλουμε δώρα. Δεν θέλουμε τίποτα!!! Απλά σου έχουμε ένα κομμάτι 
βασιλόπιτα δικό σου. Έλα να το φας !! Να γλυκαθείς για να 
γλυκάνεις. (Συνέχεια σελ. 6) 
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Το εκκλησιαστικό συμβούλιο ευχαριστεί τους παρακάτω 
δωρητές υπέρ του γηροκομείου: 
Aνώνυμος            300€ 
Στέλιος & Ελένη Τσιγρίτη (Ελβετία)         100€ 
Φωτεινή Χαβιάρα                       50€ 
Aνώνυμος              10€ 
Καλλιόπη Πινήρου                 50€ 
Aνώνυμος υπερ της ψυχής του Μιχαήλ Καπαδαη       700€ 
Ελευθέριος Καπάδαης υπερ της ψυχής του αδελφού του 
Μιχαήλ Καπαδαη           200€ 
Νίκος Παπαντωνίου           100€ 
Βλαδιμήρου Νάντια (Θεσσαλονίκη)           50€  
Ανώνυμος δωρητής προσέφερε για μέρος των 
επιχρισμάτων Α’ Ορόφου του Γηροκομείου μας.      8000€ 
Ανώνυμος δωρητής προσέφερε για πρόσθετο τμήμα των 
επιχρισμάτων Α’ Ορόφου του Γηροκομείου μας.      1500€ 
Σταυροπούλου Ειρήνη εις μνήμην των γονέων της 
Κυριάκου και Άννης Καλλιντερίδου            30€ 
Καλλιόπη Μπογιατζή-Πινήρου             20€ 
Υπερ της ψυχής του εκλιπόντος αιφνιδίως φίλου και συνεργάτου μας 
Κυριάκου Μουτζάκα η οικογένεια του συνέστησε στους συγγενείς και 
φίλους αντι στεφάνων να δοθούν τα χρήματα υπερ του γηροκομείου, 
και έγιναν οι ακόλουθες προσφορές: 
Ανώνυμοι (από το τοποθετηθέν κυτίο για το σκόπο αυτό)       506€ 
Τόνης και Άννα Ζαμπακίδη             50€ 
Τέρης και Αικατερίνη Σαβαίδη             50€ 
Κων/νος και Φωτεινή Μασιάχου            30€ 
Αναστάσιος Ψευτέλης              20€ 
Παναγιώτης Αχλάτης              20€ 
Ανώνυμος               20€ 
Κων/νος Μαυριανός              50€ 
Αναστασία Μαυριανού              50€ 
Γεώργιος Μαυριανός              50€ 
Αρετή Ψευτέλη              20€ 
Χρήστος Μασχαλίδης              20€ 
Οικ.Παντέλου Αντωνίου             20€ 
Καραγλάνης Ν.-Βελακοπουλου Ειρήνη            50€ 
Δημήτριος Ψευτέλης (Αφρική)           300€ 
Μιχάλης Ψευτέλης (Αυστραλία)          200€ 
Ιωάννης Ψευτέλης (Αυστραλία)         200€ 
Οικ.Ιωσήφ Θωμά              200$(AUS) 
Στεφανία Μαυριανού-Μουτζακα          500€ 
Δημήτριος Φίλλιος (Αυστραλία)            135$(AUS) 
Ανώνυμος              50€ 
Κονταξής Χρήστος (Κατάθεση ΕΤΕ)         100€ 
 
Υπερ του Ιερού Ναού: 
Ανώνυμος                1000€ 
Ανώνυμος            600€ 
 
Υπερ ενισχύσεως εφημερίδας: 
Παναγιώτης Μούτσος             10€ 
Παναγιώτης Σιδέρης             80€ 
Στεφανία Μαυριανού-Μουτζακα           20€ 

Βασίλης Γραφιαδέλλης             20€ 
Χρήστος Ροδιάς                  200€ 
Δημήτριος Δημητριάδης          100€ 
Βάασω Πούπουλα             50€ 
Μουτάφης Δημήτριος             20€ 
Μουτάφης Παναγιώτης                  20€ 
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(Συνέχεια από σελ.5) Να δυναμώσεις για να δώσεις δύναμη!!! Έλα!!! 
Και θα φροντίσουμε να πέσει το φλουρί σε σένα! Να το πάρεις και 
να το κάνεις κερί στον Παράδεισο για όλους όσους πονάνε!!! 
Δεν θέλω τίποτα άλλο! Ούτε για μένα, ούτε για την μάμα, ούτε για 
τα αδέλφια…. Έλα να πάρεις το φλουρί! Έλα να ξαποστάσεις! 
 
Εξ’ άλλου αυτό μάθαμε από παιδιά για σένα στα κάλαντα… 
«…κάτσε να φας, κάτσε να πιεις, 
κάτσε τον πόνο σου να πεις, 
κάτσε, κάτσε να τραγουδήσεις 
και να μας καλοκαρδίσεις!!!!...» 
 
Και αν θες φεύγοντας πες και ένα τραγούδι για την Πίστη, την 
Ελπίδα και την Αγάπη. Έτσι για το καλό… 
Υπόσχομαι να το τραγουδάω όλο το χρόνο! Σε φιλώ και σε αγαπώ!! 
 
Υ.Γ. Να μπεις σε όλα τα σπίτια. Μην ξεγελαστείς αν δεις σκοτάδι. Σε 
πολλά νοικοκυριά έχουν κόψει το ρεύμα γιατί δεν είχαν χρήματα να 
το πληρώσουν. Μέσα είναι οι άνθρωποι!!! 

(Βασιλείου Γκρίλλα)

 

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 

 
 
 
 
 
 
 

 


