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Αγίου Λουκά Κριμαίας  

Στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους υπάρχουν μόνο 

δύο σημαντικά γεγονότα, τα οποία ό Θεός τα αναγγέλλει 

μέσω του Αρχαγγέλου Γαβριήλ και αυτά είναι ή Γέννηση 

του Προαιώνιου Υιού του Θεού κατά σάρκα και η 

γέννηση του Προδρόμου και Βαπτιστού του Ιωάννου, του 

μείζονος «εν γεννητοίς γυναικών» (Ματθ. 11, 11), 

σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Την 

γέννηση του Προδρόμου ακολουθεί και το θαύμα της 

λύσεως της γλώσσας του πατέρα του Ζαχαρία, την οποία 

έδεσε ο Αρχάγγελος γιατί δεν πίστεψε στα λόγια του. 

Η γέννηση του δοξάστηκε με τον προφητικό λόγο του 

Ζαχαρία, ο οποίος είπε: «Και συ, παιδίον, προφήτης 

υψίστου κληθήση· προπορεύση γαρ προ προσώπου 

Κυρίου ετοιμάσαι οδούς αυτού, του δούναι γνώσιν 

σωτηρίας τω λαώ αυτού, εν αφέσει αμαρτιών αυτών δια 

σπλάγχνα ελέους Θεού ημών, εν οις επεσκέψατο ημάς 

ανατολή εξ ύψους επιφάναι τοις εν σκότει και σκιά 

θανάτου καθημένοις, του κατευθύναι τους πόδας ημών εις 

οδόν ειρήνης» (Λκ. 1, 76-79). 

Όλη η ζωή του Προδρόμου ήταν μία ζωή ασυνήθιστη. 

Για τα παιδικά του χρόνια γνωρίζουμε μόνο αυτό το οποίο 

μας λέει ο ευαγγελιστής Λουκάς, ότι δηλαδή, «ηύξανε και 

εκραταιούτο πνεύματι, και ην εν ταις ερήμοις έως ημέρας 

αναδείξεως αυτού προς τον Ισραήλ» (Λκ. 1, 80). Πώς και 

πότε βρέθηκε το παιδί στην έρημο δεν το γνωρίζουμε 

ακριβώς. Κατά την παράδοση, ο βασιλιάς Ηρώδης μετά 

την σφαγή των νηπίων στη Βηθλεέμ ήθελε να σκοτώσει 

και τον Ιωάννη, δεν μπόρεσε όμως να τον βρει. Το 

γεγονός αυτό τον εξόργισε πολύ και γι’ αυτό διέταξε να 

σκοτώσουν τον πατέρα του, τον Ζαχαρία. Η μητέρα του, 

αφού έμαθε ότι οι στρατιώτες ψάχνουν το παιδί, το πήρε 

και πήγε μαζί του σε μία έρημη ορεινή περιοχή. Αφού 

έζησαν λίγο καιρό εκεί η μητέρα του πέθανε και ο μικρός 

Ιωάννης έμεινε μόνος του στην έρημο. 

Δεν γνωρίζουμε πώς τον έτρεφε Κύριος ο Θεός, πώς τον 

προστάτευε από τα άγρια ζώα, ούτε μας είναι γνωστό πώς 

έμαθε ο νέος Πρόδρομος να τρώει ακρίδες και άγριο μέλι. 

Όμως πιστεύουμε σταθερώς πως για τον Θεό όλα είναι 

δυνατά. Ήδη, λοιπόν, από την αρχή η ζωή του μείζονος 

«εν γεννητοίς γυναικών» (Μτ. 11, 11) ήταν μια ζωή 

πρωτοφανής και ανήκουστη. Έμεινε στην έρημο εντελώς 

μόνος του μέχρι την ηλικία των τριάντα ετών. Τι έκανε 

στην έρημο; Με τι ασχολείτο; Κανένα εργόχειρο δεν είχε, 

δεν είχε και τα βιβλία, ούτε ήξερε τα γράμματα. 

Οι βιογραφίες των μεγάλων φιλοσόφων, όπως του 

Ντεκάρτ και του Καντ, μας διηγούνται ότι αυτοί οι 

άνθρωποι ολόκληρες ώρες και ημέρες κάθονταν στις 

πολυθρόνες τους, βυθισμένοι στις σκέψεις τους. Βαθειά 

είναι η φιλοσοφία αλλά ακόμα βαθύτερος είναι ο 

θεολογικός στοχασμός, η ανώτερη μορφή της προσευχής, 

την οποία οι άγιοι πατέρες ονομάζουν νοερά προσευχή. 

Είναι ασύλληπτα μεγάλο το βάθος της κοινωνίας εν 

Πνεύματι που έχουν οι μεγάλοι άγιοι με τον Θεό. Ο όσιος 

Παύλος ο Θηβαίος για 91 χρόνια ζούσε στην έρημο 

άγνωστος στον κόσμο, έχοντας κοινωνία μόνο με τον Θεό. 

Ο Αρσένιος ο Μέγας νύχτες ολόκληρες, μέχρι την 

ανατολή του ηλίου, στεκόταν με τα υψωμένα προς τον 

ουρανό χέρια. Ο όσιος Σεραφείμ του Σαρώφ χίλιες ημέρες 

και χίλιες νύχτες προσευχόταν στο Θεό πάνω σε μία λοξή 

πέτρα. Ασφαλώς το ίδιο ήταν και το έργο του Ιωάννη του 

Προδρόμου κατά την παραμονή του στην έρημο. Μέσα 

στον αδιάκοπο στοχασμό περί Θεού και περί τις τύχες του 

κόσμου, στην βαθιά κοινωνία προσευχής με τον Θεό 

μεγάλωνε η δύναμη του πνεύματος του και αυξανόταν η 

κατανόηση των οδών της σωτηρίας, τις οποίες θα έπρεπε 

να διδάσκει στον λαό, ο οποίος χανόταν μέσα στις 

αμαρτίες του. Θα έπρεπε να αλλάξει τις σκέψεις και τα 

αισθήματα του λαού, να τα κάνει πιο βαθιά. Να τους 

παροτρύνει να μετανοήσουν και να αλλάξουν τις 

διεστραμμένες και πονηρές οδούς τους. 

Για αυτόν ακριβώς το σκοπό, να προετοιμάσει δηλαδή 

την οδό για τον Κύριο και τον Σωτήρα μας τον Ιησού 

Χριστό, προοριζόταν ο μεγάλος Του Πρόδρομος. Γι’ αυτό 

ακριβώς όλη η ζωή του εξ απαλών ονύχων και μέχρι την 

στιγμή που άρχισε να κηρύττει στις όχθες του Ιορδάνη 

ποταμού ήταν πρωτοφανής και ανήκουστη. Αυτό το 

κήρυγμα της μετανοίας είλκυε προς αυτόν χιλιάδες 

ανθρώπους καταποντισμένους στην ματαιότητα της 
κοσμικής ζωής 

Ας δοξολογήσουμε και ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο 

και Θεό μας που έστειλε στον αμαρτωλό αυτό κόσμο τον 

μεγαλύτερο απ’ όλους, τον ασκητή και τον κήρυκα της 

ανώτατης αλήθειας, τον Πρόδρομο Ιωάννη. και σ’ αυτή 

την ήμερα της ευλογημένης και γεμάτης χάρη Γεννήσεως 
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του ας κλείνουμε ενώπιον του τα γόνατα και τις καρδιές 

μας, υμνώντας και δοξολογώντας τον. Αμήν. 

(Πηγή: Λόγοι και ομιλίες Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου 
Κριμαίας, Εκδ. Ορθόδοξος Κυψέλη) 

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

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΙΜΒΡΟΥ 
Χαιρετισμός Ἴμβρου καί Τενέδου Κυρίλλου 
Ἀγαπητά μου παιδιά Ἴμβριοι και Τενέδιοι, 

Ξεκίνησε πια ουσιαστικά το καλοκαίρι και ἡ σκέψη μου 

ὅλο και γυροφέρνει τις εὐλογημένες μέρες που θα 

ἀνταμώσουμε καί πάλι ὅλοι μαζί στα ἀγαπημένα νησιά 

μας, Ἴμβρο καί Τένεδο, την «πατρώα γῆ».  

Θέλησα λοιπόν, μέσα ἀπό τον ἡλεκτρονικό και ἔντυπο 

τύπο, να ἐπικοινωνήσω και πάλι μαζί σας. Ὅπου γῆς κι ἄν 

βρίσκεσθε. Να σᾶς εὐχηθῶ ἕνα καλό κι εὐλογημένο 

καλοκαίρι. Για ὅλους σας και για τις οἰκογένειές σας. 

Μέσα στη θολούρα και τη σκοτοδίνη τῆς 

καθημερινότητας, να σᾶς ξαναθυμίσω ὅτι ἐδῶ στον τόπο 

μας, σᾶς περιμένουμε για να ξεκουραστεῖτε ψυχικά και 

σωματικά.  

Ἧταν και για μᾶς ἐδῶ μια δύσκολη περίοδος, πού 

χαρακτηρίστηκε ἀπό τις πλημμύρες και το μεγάλο σεισμό 

τοῦ Μαϊου. Εὐτυχῶς ὅμως, φύλαξε ὁ καλός Θεός και δεν 

θρηνήσαμε ἀνθρώπινες ζωές. Ὑλικές ζημιές ἀσφαλῶς 

ὑπῆρξαν. Παρόλα αυτά, τόσο οἱ τοπικές ἀρχές (ὁ 

Νομάρχης Δαρδανελλίων, ὁ Ἔπαρχος και ὁ Δήμαρχος τῆς 

Ἴμβρου κλπ.) ὅσο κι ἐγώ προσωπικά, ἐπισκεφθήκαμε ὅλα 

τα μέρη πού ἐπλήγησαν και ὑπέστησαν ζημιές.  

Με τους κατοίκους και με τούς φορεῖς, μελετήσαμε το τί 

μέλλει γενέσθαι και την ἀποκατάσταση τῶν ζημιῶν. 

Ἐνημέρωνα καθημερινά τον Παναγιώτατο, ἀκόμα κι ὅταν 

Ἐκεῖνος εἶχε «ὑψηλές ἀποστολές» στα Ἱεροσόλυμα, στη 

Ρώμη και ἀλλοῦ. Ὁ ἴδιος ἐνίσχυε και εὐλογοῦσε κάθε 

προσπάθειά μας.  

Ξέρω πολύ καλά κι ἐσεῖς το ξέρετε, ὅτι πέρα ἀπό τη 

μεγάλη ἀγάπη, τη βοήθεια και την προσφορά τοῦ 

Ἴμβριου, τοῦ δικοῦ μας Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, τίς 

δικές μου κατά τις δυνάμεις μου προσπάθειες και τη 

βοήθεια τῶν τοπικῶν ἀρχῶν και παραγόντων, ἐκεῖνο πού 

συντηρεῖ την ἀγαπημένη Ἴμβρο και την Τένεδο μας, εἶναι 

ἡ δική σας ἀγάπη, το ἐνδιαφέρον σας, ἡ παρουσία σας 

ἐδῶ.  

Σᾶς περιμένω με λαχτάρα. Να ἀκούσουμε τις φωνές σας 

στις πλατεῑες και στα καλντερίμια. Να σᾶς δοῦμε στις 

ἐκκλησιές μας και στα πανηγύρια μας. Να γεμίσει ὁ ἀέρας 

ἀπό τις χαρούμενες φωνές σας. Να χαροῦμε κι ἐμεῖς πού 

μένουμε ἐδῶ.  

Ἐλᾶτε λοιπόν, να χαροῦμε τη χαρά τῆς ζωῆς στον τόπο 

μας, ὅλοι μαζί. Να ξανασυναντηθοῦμε ὅλοι, μικροί και 

μεγάλοι. Να φιλήσουμε το χέρι τοῦ Πατριάρχου μας και 

να πάρουμε την εὐχή Του. Ἄλλωστε κάθε μέρα στέλνει σε 

ὅλους μας τις Πατριαρχικές εὐχές Του και την πολλή Του 

ἀγάπη.  

Σᾶς περιμένουμε ὅλοι μας, ἐδῶ νοσταλγικά.  

Καλό καλοκαίρι.  

Με περισσή αγάπη. 

Ὁ Ἐπίσκοπός σας 

†    Ὁ Ἴμβρου καί Τενέδου Κύριλλος 

--------------------------------------------------------------- 
Ὁ  Μητροπολίτης μας: 
Τη 4η Μαΐου χοροστάτησε στον Ἱ.Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς 

Θεοτόκου Ἀγριδίων κατά τή Θεία Λειτουργία, στό τέλος τῆς ὁποίας 
τέλεσε τo 40ήμερο μνημόσυνο τοῦ ἐν Αὐστραλία θανόντος μ. 

Χρυσοστόμου Ντεμιρτζῆ, προσφιλοῦς αὐταδέλφου τῆς κ. Κίτσας 
Καρβουνάρη. Ἐπηκολούθησε στή μεγάλη αἴθουσα τῆς 
Γεωργιαδείου Σχολὴς πλούσια ἐπιμνημόσυνη δεξίωση. Τό 
ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας τέλεσε την κηδεία τοῦ 
μ.Γεωργίου Μούτσου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγ. Μαρίνης 
Σχοινουδίου. 

Την 9ην ἰδίου, ἐπί τῇ Ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Χριστοφὀρου 
χοροστάτησε κατά τή Θ. Λειτουργία στο πρόσφατα ἀνακαινισθέν 
φερὠνυμο Ἱερό ἐξωκλήσιο. Στο τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας ἐδεήθη 
ὑπέρ ὑγείας καί μακροημερεύσεως τοῦ ἄγοντος τα ὀνομαστήρια 
αὐτοῦ ἐξοχωτάτου ἐν ἰατροῖς κ. Χριστοφόρου Σωφρονίου ὡς και 
ὑπέρ μακαρίας μνήμης και αἰωνίου ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ 
μακαριστοῦ Νικολάου Θεοδωρίδου, εἰς μνήμην τοῦ ὁποίου ἡ 
σύζυγος αὐτοῦ κ. Ἀργυρώ ἀνακαίνισε το Ἱερό ἐξωκλήσιο. 

Την 11ην ἰδίου, στον ἱερό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 
Ἀγριδίων τέλεσε κατά την Θ. Λειτουργία το 40ήμερο 
μνημόσυνο τοῦ μ.Ἐμμανουήλ Κωνσταντινίδου, θανόντος ἐν 
Θεσσαλονίκῃ. Ἐπηκολούθησε στο καφενεῖο τῆς Κοινότητος 
ἐπιμνημόσυνη δεξίωση. 

Την 16ην ἰδίου τἐλεσε την κηδεία τοῦ μ. Γεωργίου Μουχάλη ἐκ τοῦ 
Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἁγίων Θεοδώρων. 

Την 19ην ἰδίου, δέχθηκε τον Αἰδεσιμ. πρεσβύτερο π. Κωνσταντῖνο 
Βάντσο, ἐφημέριο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ και την πρεσβυτέρα 
κ. Κωνσταντινιᾶ Λιγδᾶ, ὑποβαλόντας σέβη και δεχθέντας τάς 
εὐχάς του, ἐπι τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.  

Την 20ην ἰδίου, ἐπί τῇ Ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου και 
Ἑλένης ἀφ’ἑσπέρας μεν χοροστάτησε κατά την Ἱ. Ἀκολουθία τοῦ 
Ἑσπερινου στο φερώνυμο ἐξωκλήσι στη περιοχή τοῦ Μαδαροῦ 
Παναγίας,αὐθημερόν δε,  21ην ἰδίου,  στο φερώνυμο Ἱ. Ναό τοῦ 
Σχοινουδίου κατά τη Θ. Λειτουργία. Τον θ. λόγο κήρυξε ὁ Πανοσ. 
Ἀρχιμ. κ. Νικόλαος Σεργάκης. Μετά την διανομή τοῦ ἀντιδώρου, 
πρό τοῦ παλαιοῦ Κοιμητηρίου τέλεσε Γενικό κατανυκτικό Τρισάγιο, 
ὑπέρ μακαρίας μνήμης και αἰωνίου ἀναπαύσεως ὧν τα ὀνόματα 
Κύριος οἶδε μνησθείς και τῶν ἀειμνήστων: ἱερέως Κωνσταντίνου 
Ταρακτσῆ και Κωνσταντίνου Ντινιάκου προσφιλοῦς τέκνου τῶν π. 
Ἀθανασίου καί Ἀφροδίτης Ντινιάκου. Ἐπηκολούθησε πλούσιο 
παραδοσιακό κέρασμα. Το ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἐπισκέφθηκε 
κατ’οἶκον την πρεσβ. κ. Κωνσταντινιά Λιγδᾶ και τους κ.κ 
Κωνσταντῖνον Σχοινᾶν και Κωνσταντῖνον Τσιουκάρην, τούς 
ὁποίους και συνεχάρη ἑορτίως. 

Την 25ην ἰδίου χοροστάτησε στον Ἱερό Κοιμητηριακό Ναό τοῦ 
Ἁγίου Μοδέστου, κατά τη Θεία Λειτουργία, στο τέλος τῆς ὁποίας 
τέλεσε το 40ήμερο μνημόσυνο τοῦ μ.Ἰωάννου Βάντσου. Τον θ.λόγο 
κήρυξε ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Νικόλαος Σεργάκης. Λόγους 
παρηγορίας ἀπηύθυνε προς το ἐκκλησίασμα και ὁ Μητροπολίτης. 
Ἐπηκολούθησε ἐπιμνημόσυνη δεξίωση στο καφενεῖο τοῦ χωριοῦ 
στην ὁποία παρέστη καί ὁ Μητροπολίτης μας. Το μεσημέρι 
συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἄρχιμ. κ. Νικολάου 
προσκληθείς παρακάθισε σε γεῦμα στην οἰκία τοῦ προέδρου τῆς 
Ἐκκλ. Ἐπιτροπῆς κ. Νικολάου Ζούνη.  

Την 29ην ἰδίου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, 
χοροστάτησε κατά τη θεία λειτουργία στον Ἱ.Ναό Εὐαγγελισμοῦ 
τῆς Θεοτόκου Σχοινουδίου. Τον θ. λόγο κήρυξε ὁ Πανοσ. ’Αρχιμ. 
κ.Νικόλαος Σεργάκης. Παρέστη ἱκανός ἀριθμός πιστῶν ἐκ 
Σχοινουδίου και τῶν ἄλλων χωρίων. Μετά τό περας τῆς Θ. 
Λειτουργίας παρατέθηκε στον αὔλειο χῶρο τοῦ Ναοῦ πλούσιο 
γεῦμα ἀγάπης ἀπό μέρους τῶν Σχοινουδιωτῶν. Τη διοργάνωση 
τῆς πανήγυρης ἀνέλαβε φέτος ὁ κ. Σοφοκλῆς Καρακαλέμης. 

Την 31ην ἰδίου, Σάββατο, κατά την ὥρα της τελέσεως τῆς κηδείας 
ἐν Θεσσαλονίκῃ τῆς μ. Ἀγγελικῆς Γιαννάκη, σεβαστῆς μητρός τοῦ 
Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Γιαννάκη, τελέσθηκε ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Παμμεγ. 
Ταξιαρχῶν Γλυκέος κατανυκτικό Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς 
ψυχῆς αὐτῆς.  

Την 1ην Ἰουνίου, χοροστάτησε κατά τη Θ. Λειτουργία στον Ἱερό 
Ναό τῆς Ἁγίας Μαρίνης Σχοινουδίου, στο τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε 
το 40ήμερο μνημόσυνο τῆς μ. Παρασκευῆς Δουκάκη. 
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Ἐπηκολούθησε ἐπιμνημόσυνη δεξίωση στον νάρθηκα τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ. 

Την 7ην ἰδίου, ἐδέχθη τον Ἐλλογιμ. κ. Κωνσταντῖνο Σπυράκη, 
Καθηγητή στο Ἐθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο και τον Ἐντιμ. κ. 
Χρῆστο Βρεττόπουλο, Πολιτ. Μηχανικό, ἐξ Ἀθηνῶν, τούς ὁποίους 
ἐκράτησε  την μεσημβρία  στο γεῦμα ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει. 

Την 8ην ἰδίου, ἡμέρα Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς, τέλεσε τη Θεία 
Λειτουργία στον Ἱερό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Παναγίας 
και ἀνέγνωσε τις ευχές της γονυκλισίας κατά τον εσπερινό πού 
ακολούθησε. Παρέστη ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ Θεσσαλονίκης ὑπό 
την ἡγεσία τοῦ ἐντιμ. κ. Δημητρίου Τόλιου, Δικηγόρου. 

Την Δευτέρα της Ἁγίας Τριάδος, χοροστάτησε στον Ιερό Ναΐσκο 
της Ἁγίας Τριάδος, στο Χαγιάδο Ἀγριδίων κατά τη Θεία 
Λειτουργία, στο τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε τρισάγιο ὑπέρ μακαρίας 
μνήμης τῆς μ. Καλλιόπης Σιφνιώτη, ἀνακαινίστριας τοῦ Ἱεροῦ 
ἐξωκλησίου. Ἐπηκολούθησε το παραδοσιακό κέρασμα.  

Την 10ην ἰδίου, ἐπισκέφθηκε τους νοσηλευομένους στο 
Νοσοκομεῖο Βαλουκλῆ, Ἐντιμολ. κ. Βασίλειο Σταυρίδη, Καθηγητήν 
αὐτοῦ και  τον Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Λαγοσπύρην, στους ὁποίους 
εὐχήθηκε τα εἰκότα. 

Την 11ην Ἰουνίου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ 
Πατριάρχου μας κ.κ. Βαρθολομαίου συγχοροστάτησε στο Π. 
Πατριαρχικό Ναό μετά τοῦ Πατριάρχου μας και λοιπῶν Ἀρχιερέων, 
κατά την τελεσθεῖσαν Θ. Λειτουργία. 

Την 15ην ἰδίου, χοροστάτησε στο Μητροπολ. Ναό τῆς Παναγίας 
κατά την Θ. Λειτουργία, στο τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε το μνημόσυνο 
τοῦ μ. Δημητρίου Ζωνομέση.  

Την 21ην ἰδίου, προσκληθείς παρέστη  κατά την ἀπονομή τῶν 
πτυχίων εἰς τούς πρώτους ἀποφοίτους τῆς ἐν Ἴμβρῳ τετραετοῦς 
Γαστρονομικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου 18 Μαρτίου τῶν 
Δαρδανελλίων.  

Την 22αν ἰδίου, χοροστάτησε στον Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου 
τῶν Ἁγίων Θεοδώρων κατά την Θ. Λειτουργία, στο τέλος τῆς 
ὁποίας τέλεσε το 40ήμερο μνημόσυνο τοῦ μ. Γεωργίου Μουχάλη. 
Παρέστη ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ Καλαμαριᾶς μετά πολλημελοῦς 
χορωδίας που ἔψαλλε κατά τη Θ. Λειτουργία. Ἐπηκολούθησε 
ἐπιμνημόσυνη δεξίωση στη μεγάλη αἴθουσα του Νηπιαγωγείου. Το 
ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἐπισκέφθηκε την ἐν τῷ Νοσοκομεἰῳ τῆς 
Ἴμβρου νοσηλευόμενη κ. Ἑλένη Τριγώνη. 

 Την 14ην Μαΐου, ἅμα τῷ ἀκούσματι τοῦ τραγικοῦ δυστυχήματος 
ἐν Soma Τουρκίας μέ θύματα ἑκατοντάδες ἀνθρακωρύχων 
ἀπέστειλε γράμματα συμπαθείας και ἠθικῆς συμπαραστάσεως 
προς τον ἐξοχώτατον Νομάρχην τῆς Μαγνησίας Τουρκίας κ. 
Abdurrahman Savaş και προς τον Δήμαρχο τῆς Σόμα Ἐντιμ. κ. 
Mehmet Bahattin Atçı, προσευχήθηκε ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ, 
για τούς ἀνθρακωρύχους πού ἔχασαν τη ζωή τους και εὐχήθηκε ὁ 
Κύριος να δώσει κουράγιο στις οἰκογένειές τους.  

Την 18ην Μαΐου, μετά πολλῆς χαρᾶς και ἐγκαρδιότητος δέχθηκε 
στην Ἱερά Μητρόπολη τους τελειοφοίτους σπουδαστές τῆς ἐν 
Λαμψάκῳ Μουσουλμ. Θρησκευτικῆς Σχολῆς. Τους σπουδαστές 
συνόδευαν ὁ Διευθυντής τῆς εἰρημένης Σχολής Ἐλλογιμ. Engin 
Topal και ὡρισμένοι ἐκ τῶν καθηγητῶν αὐτῶν. Το μεσημέρι τῆς 
ἰδίας εἰς τους ὡς ἄνω 22 ἐπισκέπτας παρέθεσε ἐν τῷ κἠπῳ τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως γεῦμα ἀγάπης, κατά την διάρκεια τοῦ ὁποίου 
συζητήθηκαν θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος.  

Την 31ην ἰδίου, ὁ Μητροπολίτης μας στον Ἱ. Ναό τῆς Ἁγίας 
Μαρίνης Σχοινουδίου εὐλόγησε τους γάμους τοῦ ζεύγους 
Τρύφωνος Κικιδέλλη καί Γαρυφαλλιᾶς Κουζινοῦ. Την Α.Θ. 
Παναγιότητα, τον Πατριάρχη, ἐκπροσώπευσε ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. 
κ. Νικόλαος Σεργάκης. Το παρατεθέν ἐν συνεχείᾳ γαμήλιο γεῦμα ἐν 
τῷ ξενοδοχεῖο MAVİ SU εὐλόγησε ὁ Μητροπολίτης μας.  

Ἀνακαίνιση τῶν Ἱερῶν Ναῶν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου  Γλυκέος 
και Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων.  

Ἄρχισε ἡ ἀνακαίνιση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς 
Θεοτόκου Γλυκέος. Πιστεύουμε ὅτι το ἀργότερο τον Αὔγουστο τοῦ 
τρέχοντος ἔτους θα τεθεί και πάλι σε λειτουργία. Οἱ βλάβες τοῦ 

Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου τῶν Ἀγριδίων, ἐκ 
τῆς σεισμικῆς δονήσεως τοῦ Μαΐου, ἦσαν μεγαλύτερες. Θα γίνῃ 
ριζική ἀνακαἰνιση τοῦ Ἱεροῦ τούτου Ναοῦ και ἐτοιμάζονται οἱ 
μελέτες τῶν πολιτικῶν μηχανικῶν διά την χορήγηση τῆς 
ἀπαιτούμενης ἀδείας ἀπό μέρους τῶν αρχών. Προς το παρόν, ὡς 
χῶρος τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων θα χρησιμοποιηθεί ἡ 
παραπλεύρως τοῦ Ἱ.Ναοῦ αἴθουσα τῆς Γεωργιαδείου Σχολῆς, ἡ 
ὁποία και θα διαμορφωθεί καταλλήλως. 

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ 

Αγαπητοί, το Δ.Σ. του Σωματείου μας εύχεται στα 

μέλη του, συμπατριώτες και φίλους του να περάσουν την 

περίοδο του καλοκαιριού ειρηνικά, με υγεία ψυχική και 

σωματική. Η απόκτηση όμως των ως άνω αγαθών 

εξαρτάται εν πολλοίς και από ημάς και για το λόγο αυτό 

πρέπει να επαγρυπνούμε. 

Ο λόγος για τον οποίο απευθυνόμαστε στην αγάπη σας 

είναι – εκτός από τις ευχές μας – για να σας 

ενημερώσουμε και για τις επικείμενες πανηγύρεις του 

Ιερού μας Ναού.  

1) Όπως είναι πλέον σε όλους γνωστό το δεξιό κλίτος 

του Ιερού μας Ναού είναι αφιερωμένο στην προμήτορα 

του Κυρίου μας, Αγία Άννα. Το Σωματείο μας τιμά κατ’ 

έτος στις 25 Ιουλίου την μνήμη της. Φέτος, τη 24/7/2014, 

ημέρα Πέμπτη, το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός Μ. 

Εσπερινός μετ’αρτοκλασίας και την επομένη, ημέρα 

Παρασκευή, θα τελεσθεί η Θεία Λειτουργία και πάλι 

μετ’αρτοκλασίας. Μεγάλη παρρησία μεταξύ των αγίων 

έχει και η γιαγιά – κατά το ανθρώπινο – προς τον εγγονό 

της, Κύριο μας Ιησού Χριστό. Aς μη παραλείψουμε, 

επομένως, να προσέλθουμε για να της αναθέσουμε τα 

αιτήματά μας.  

2) Κάθε χρόνο επίσης πανηγυρίζει ο Ναός μας στις 15 

Αυγούστου, ημέρα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (παρόλο 

που είναι αφιερωμένος στον Ευαγγελισμό της Παναγίας 

μας) διατηρώντας παράλληλα και το έθιμο της παράθεσης 

κρέατος και κουρκούτης. Στην Ίμβρο εφαρμόζεται με 

ευθύνη και ευλογία της τοπικής Εκκλησίας κατά τις μη 

επιτρεπόμενες ημέρες και στη Σαλαμίνα με την ευθύνη 

του εκάστοτε Δ.Σ.. Το παρόν Δ.Σ., το οποίο κατά 

πλειοψηφία είναι συνέχεια του προηγουμένου, θεώρησε 

ότι δεν έχει την δικαιοδοσία, ούτε πρέπει να επωμιστεί την 

ευθύνη αυτής της Εκκλησιαστικής παρέκκλισης, δηλ. της 

κρεοφαγίας στις 15 Αυγούστου όταν συμπίπτει ημέρα 

Τετάρτη ή Παρασκευή. Σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες 

της Εκκλησίας μας σε αυτήν την περίπτωση επιτρέπεται 

μόνο η κατάλυση ιχθύος. Για το λόγο αυτό εισηγήθηκε δια 

του προέδρου σε Γ.Σ. να εφαρμοστούν ορισμένες 

εξαιρέσεις. Άλλωστε ποτέ ένα έθιμο δεν υπερτερεί των 

πολιτικών και εκκλησιαστικών νόμων. Αυτά 

διατυπώθηκαν και σε διάφορα άρθρα του Ν. Ι. Παλμού. 

Τα παραπάνω, άλλοι τα κατάλαβαν και τα στήριξαν, άλλοι 

πάλι τα κατάλαβαν και δεν πήραν καμία θέση και άλλοι 

πάλι δεν τα κατάλαβαν ή δεν θέλησαν να τα καταλάβουν 

και τα πολέμησαν. Οι τελευταίοι προτιμούν με δική τους 

ευθύνη, κατά συντριπτική πλειοψηφία, να παραμένουν 

εκτός Σωματείου μη δυνάμενοι ως εκ τούτου να 

επηρεάσουν τις όποιες αποφάσεις του.  

Το Δ.Σ. προκειμένου να ειρηνεύσουμε και χωρίς να 

οικειοποιείται παλαιότερες πρακτικές θέλησε μετά από 

σειρά ενεργειών του προς πάσα κατεύθυνση να 

διευκολύνει  την εναλλαγή του προκειμένου ν’αναλάβουν 

την διαχείριση του Σωματείου (συνέχεια σελ.4) 
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οι θιασώτες του εθίμου. Μετά λύπης μας, όμως, κανείς 

δεν προσήλθε! Ίσως να είναι βαρύς ο ζυγός! Έτσι, για το 

θέμα κλήθηκε να αποφασίσει η Γ.Σ. στις 26/01/2014 και η 

οποία στην ερώτηση «ψάρι ή κρέας», απεφάνθη με 50 

ψήφους για ψάρι, 5 ψήφοι για κρέας και 1 ψήφος λευκή. 

Μετά από τα παραπάνω το Δ.Σ. στις 15 Αυγούστου 

2014 θα παραθέσει μόνο ψάρι και για αυτό το σκοπό θα 

δεχθεί τις όποιες προσφορές δωρητών επί αποδείξει. 

Δεν θα διευκολύνει δε διά των εγκαταστάσεων του 

άλλες πρακτικές. 

3) Την Κυριακή, 07/09/2014, στα προεόρτια των 

Γενεθλίων της Θεοτόκου θα παραθέσει κρέας με 

κουρκούτη και θα δεχθεί οικονομικές προσφορές και πάλι 

επί αποδείξει. 

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος, Χρήστος Ροδιάς 

 

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

Το Δ.Σ. Παναγίας  Ιμβριώτισσας  ευχαριστεί  εκ βαθέων 
τους παρακάτω δωρητές : 
Υπέρ του Γηροκομείου: 
 Ανώνυμος               300,00€ 
Ξεινού Βασιλική                50,00€ 
Ανώνυμη  (Δ.ΜΠ.)                 50,00€ 
Πασίδης Παναγιώτης                60,00€ 
Συναρέλη Μαρία                30,00€ 
Ανώνυμος               600,00€ 
Λαμπριανού Ανθούλα εις μνήμη μητρός της Καλλιόπης   30,00€ 
Καραπασιας Χρήστος εις μνήμη πατρός του Ανδρέα         30,00€ 
Τα παιδιά και εγγόνια της Αθηνάς Τσιγκρίτη  
προσέφεραν υπέρ της ψυχής της            550,00€ 
Νικόλαος Ασανάκης υπέρ της ψυχής Αθηνάς Τσιγκρίτη    20,00€ 
Συγγενείς και φίλοι του εκλιπόντος Χαραλάμπους  
Χριστάκη προσέφεραν υπέρ της ψυχής του αντί στεφάνου  
(αναλυτικά τα ονόματα των δωρητών θα δημοσιευθούν 
 στο επόμενο φύλλο) το ποσόν των            665,00€ 
Υπερ ενισχύσεως του Ν.Ι. Παλμού: 
Ασανάκης Νικόλαος                20,00€ 
Μασιάχος Κωσταντίνος               30,00€ 
Μπρίκος Ιωάννης του Νικολάου              10,00€ 
Σιδέρης Παναγιώτης                50,00€ 
Ρεκτσίνη Πελαγία                20,00€ 
Ανώνυμος                 10,00€ 
Κοκκινάκη Κυριακή                20,00€ 
Λαφιατή Χριστίνα                20,00€ 
Οκτοποδά Παναγιώτα                20,00€ 
Καράηλια Μαριάνθη                20,00€ 
Μπογιατζή Δήμητρα                20,00€ 
Γρηγοριάδου Ελένη                20,00€ 
Υπερ του Ιερού Ναού 
Καπάδαης Γιώργος-Ελευθέριος και Δέσποινα  
εις μνήμην των γονέων τους             100,00€ 
Γραφιαδέλης Νικόλαος               20,00€ 
Σάγιας Γεώργιος                20,00€ 

Βεκρή Αναστασία                10,00€ 
Aνώνυμη                 50,00€ 
 ------------------------------------------------------------------------------------ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
Γεννήσεις 

Στις 26/05/2014 ο Νεκτάριος Καραπασιάς (υιός της Ελένης Ροδιά 
από το Σχοινούδι)  και η Χρύσα Μήτρου απέκτησαν το πρώτο τους 
παιδί (κοριτσάκι). Ευχόμαστε να τους ζήσει και καλά βαφτίσια. 

Στις 10/06/2014 ο Ηλίας Πουλόπουλος και η Αικατερίνη 
Καραπασιά (κόρη της Ελένης Ροδιά από το Σχοινούδι) απέκτησαν 
το τρίτο τους παιδί (αγόρι). Ευχόμαστε να τους ζήσει και καλά 
βαφτίσια. 

Βαπτίσεις 
Στις 25/05/2014 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

Δικηγορικών Γλυφάδας ο Χρήστος Κουριδάκης και η Ευφροσύνη 
Καπαδαη (κόρη της Δέσποινας Ροδιά από το Σχοινούδι) βάπτισαν 
το δεύτερο τους παιδί (κοριτσάκι). Το ονόμασαν Γλυκερία. 
Ευχόμαστε να τους ζήσει και να μιμηθεί την Αγία της. 

Θάνατοι 
Στις 07/06/2014 απεβίωσε στην Αθήνα ο Γεώργιος Πινήρος του 

Εμμανουήλ από το Σχοινούδι σε ηλικία 78 ετών. Ευχόμαστε να έχει 
καλή ανάπαυση η ψυχή του και συλλυπούμαστε τους οικείους του. 

Στις 12/06/2014 απεβίωσε στην Αθήνα η Αθηνά Τσιγκρίτη από το 
Σχοινούδι σε ηλικία 89 ετών.  Ευχόμαστε να έχει καλή ανάπαυση η 
ψυχή της  και συλλυπούμαστε τους οικείους της. 

Στις 13/06/2014  απεβίωσε στην Αθήνα η Ιωάννα Ρεκτσίνη από 
το Σχοινούδι σε ηλικία 81 ετών.  Ευχόμαστε να έχει καλή 
ανάπαυση η ψυχή της  και συλλυπούμαστε τους οικείους της. 

Στις 3/7/2014 απεβίωσε στην Αθήνα ο Χαράλαμπος  Χριστάκης 
 από το Σχοινούδι σε ηλικία 62 ετών. Ευχόμαστε να έχει καλή 
ανάπαυση η ψυχή του  και συλλυπούμαστε τους οικείους του. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Επιμέλεια έκδοσης :Ευθύμιος Ροδιάς 
Κόστος φύλλου : 1,20 € 

Kατ’οίκον αποστολή : Προαιρετική εισφορά 
Αρ. Λογαριασμ. ΕΤΕ : 18548010083 

IBAN : GR 0601101850000018548010083 
Κωδικός SWIFT Τραπέζης : ETHNGRAA 

 
Διοικητικό συμβούλιο 

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

Ειδ. Γραμματέας: Ασανάκης Νικόλαος 
Ταμίας: Καπάδαης Ελευθέριος 
Μέλος: Γραφιαδέλλης Νικόλαος 
Μέλος: Καράπασιας Χρήστος 
Μέλος: Λαμπριανού Ανθούλα 
Μέλος: Χανιαδάκης Κων/νος 

 


