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† Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου 
 

«Ἀναχωρησάντων τῶν μάγων…» (Ματθ. 2,13) 
Ἑορτὲς ἔχουμε, ἀγαπητοί μου, ἑορτὲς ποὺ διαρκοῦν ὄχι 

μία καὶ δύο, ἀλλὰ δώδεκα ἡμέρες, μέχρι τὰ Φῶτα. 
Πρώτη ἡ ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων, ἡ ἀρχὴ καὶ ἡ ῥίζα 

ὅλων τῶν χριστιανικῶν ἑορτῶν. Ἤρθαμε στοὺς ναοὺς καὶ 

προσκυνήσαμε τὸ Χριστὸ ὡς Θεῖο βρέφος, ποὺ ἡ φτωχὴ 
μητέρα του δὲν εἶχε ποῦ νὰ τὸ βάλῃ καὶ τὸ ἀκούμπησε στὴ 

φάτνη ὅπου οἱ βοσκοὶ βάζουν τὸ χορτάρι γιὰ τὰ ζῷα. Ποιός 
θὰ τὸ φανταζόταν, ὅτι τὸ παιδὶ αὐτό, ποὺ δὲν εἶχε ποῦ νὰ 

σταθῇ καὶ τὸ καταδίωκαν νὰ τὸ θανατώσουν, εἶναι ὁ 
βασιλιᾶς τοῦ κόσμου; 

Προσκυνοῦμε τὸ Θεῖο βρέφος.  
Ἑκατομμύρια τῶν ἑκατομμυρίων ἄνθρωποι τὸ 

προσκυνοῦν, καὶ θὰ  ἐξακολουθοῦν νὰ τὸ προσκυνοῦν, εἰς  

πεῖσμα τῶν δαιμόνων καὶ τῶν ἀθέων.  Καμία δύναμι δὲν θὰ 
μπορέσῃ ποτὲ νὰ σβήσῃ τὴ μεγάλη αὐτὴ ἑορτή. Ἐφ᾿ ὅσον  

ἀνατέλλει ὁ ἥλιος καὶ λάμπουν τὰ ἄστρα  καὶ τρέχουν οἱ 
ποταμοὶ καὶ ὑπάρχουν καρδιὲς ποὺ πιστεύουν, δὲ θὰ παύσῃ 

ὁ Χριστὸς νὰ ὑμνῆται καὶ νὰ δοξάζεται· ἀπ᾿ τὸ βορρᾶ μέχρι 
τὸ νότο καὶ ἀπ᾿ τὴν  ἀνατολὴ μέχρι τὴ δύσι, «πᾶσα γλῶσσα 

θὰ  ἐξομολογῆται ὅτι εἷς ἅγιος, εἷς Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, 
εἰς δόξαν Θεοῦ πατρός.  Ἀμήν» (Φιλ. 2,11 καὶ Θ. Λειτ.). 

Προσκυνοῦμε καὶ σήμερα τὸ Θεῖο βρέφος. Ποιοί τὸ 

προσκύνησαν πρῶτοι; Πλούσιοι,  μεγιστᾶνες, στρατηγοί, 
βασιλεῖς, σοφοὶ καὶ ἐπιστήμονες; Ὄχι. Βοσκοὶ ἦταν οἱ  

πρῶτοι προσκυνηταί του. Αὐτοὶ πού,  ἐνῷ εὐεργετοῦν τὸν 
κόσμο,  περιφρονοῦνται ἀπὸ τὸν κόσμο. Ὤ μεγαλεῖο τῆς 

θρησκείας μας, ποὺ ἄρχισε  ἀπὸ βοσκούς, ἀπὸ ψαρᾶδες, 
ἀπὸ μικρὰ  παιδιά, ἀπὸ ταπεινοὺς τῆς γῆς! Ἔχει  μεγάλη 

σημασία αὐτό. Δείχνει, ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν κατοικεῖ σὲ  

 

παλάτια, δὲν συχνάζει σὲ πανεπιστήμια καὶ μεγάλες σχολές, 

δὲν βρίσκεται ἐκεῖ ποὺ εἶναι ἡ  δύναμι καὶ ἡ βία· ἀρέσκεται  
στὶς  καλύβες τῶν φτωχῶν, κατοικεῖ μέσα σὲ καρδιὲς 

ταπεινῶν ὅπως οἱ βοσκοί. Εἶσαι ταπεινός; νιώθεις τὸ 
Χριστό· δὲν εἶσαι ταπεινός; δὲν νιώθεις τίποτα. Μέσα στὶς  

πολιτεῖες ὑπάρχουν τέρατα, ἐπιστήμονες ἄθεοι· πάνω στὰ 
βουνὰ τὰ  εὐλογημένα ὑπάρχουν τσοπαναραῖοι, ποὺ ἅμα 

ἀκοῦν τὰ σήμαντρα νὰ χτυπᾶνε γονατίζουν καὶ 
προσεύχονται. Αὐτοὶ εἶναι ἡ Ἑλλάς, αὐτοὶ εἶναι Χριστιανοί,  

αὐτοὶ εἶναι οἱ πιστοὶ τοῦ Χριστοῦ. 

Οἱ βοσκοὶ λοιπὸν ἀξιώθηκαν ν᾿ ἀσπασθοῦν πρῶτοι τὸ 
Χριστό. Μετὰ ἀπὸ τοὺς βοσκοὺς  ἦρθαν κάποιοι ἄλλοι καὶ 

τὸν προσκύνησαν. Ποιοί εἶναι αὐτοί; Τὸ λέει σήμερα τὸ 
εὐαγγέλιο· εἶναι οἱ μάγοι.  Ἀκούγοντας μάγους μὴν πάῃ τὸ 

μυαλό σας σ᾿ αὐτοὺς τοὺς μάγους καὶ τὶς μάγισσες  ποὺ 
μέσα στὶς πόλεις ἢ γυρίζοντας ἀπὸ τόπο σὲ τόπο ξεγελοῦν 

και  ἐκμεταλλεύονται τοὺς ἀφελεῖς.  Δυστυχῶς ἡ μαγεία, μὲ 

μάσκα ἐπιστημονική, ὀργιάζει. Οἱ σημερινοὶ μάγοι εἶναι 
ὄργανα σατανικά. Πιστεύεις  στὸ Χριστό; Ἂν πιστεύῃς, τότε 

ὄχι ἕνας μάγος, ὅλοι οἱ μάγοι νὰ μαζευτοῦνε κι ὅλα τὰ μάγια 
νὰ κάνουνε, ἂν ἐσὺ ἔχῃς καθαρὴ καρδιὰ καὶ λὲς τὸ «Κύριέ 

μου, ἐλέησόν με» καὶ τὰ μάτια σου δακρύζουν, οἱ μάγοι καὶ 
οἱ μάγισσες διαλύονται  σὰν κάπνος. 

Ὅταν λέει λοιπὸν τὸ εὐαγγέλιο γιὰ  μάγους δὲν ἐννοεῖ 
μάγους καὶ μάγισσες  σὰν τοὺς σημερινούς. Ἐκεῖνοι οἱ μάγοι  

ἦταν ἄλλο εἶδος· ἦταν οἱ ἀστρονόμοι τῆς  ἐποχῆς, ἔξοχοι 

ἐπιστήμονες καὶ σοφοί. Ζοῦσαν στὰ μέρη τῆς Περσίας, 
ὅπου ὁ  ἥλιος λάμπει καὶ ἡ ἀτμόσφαιρα εἶναι  διαυγὴς καὶ τὰ 

ἄστρα φαίνονται καθαρώτερα τὸ καλοκαίρι. Ἐκεῖ λοιπόν,  
στὸ περιβάλλον ἐκεῖνο, οἱ ἐπιστήμονες μάγοι ἀνέβαιναν στὶς 

κορυφὲς κι ὅλη τὴ νύχτα παρατηροῦσαν τὸ πανόραμα τοῦ  
οὐρανοῦ. 

Ὅλοι οἱ ἀστρονόμοι εἶναι πιστοί. Δὲν ὑπάρχει 
ἀστρονόμος ἄπιστος καὶ ἄθεος. Διότι τὰ ἄστρα τοῦ 

οὐρανοῦ εἶναι ἕνα ἀπὸ  τὰ καταπληκτικώτερα πράγματα 

τοῦ  κόσμου.  
Λένε μερικοὶ ἀνόητοι ὅτι θὰ  γκρεμίσουν τὶς ἐκκλησίες. 

Μπορεῖ νὰ τὶς γκρεμίσουν, νὰ σβήσουν τὰ καντήλια, νὰ  
μὴν ὑπάρχῃ πλέον ἐκκλησιὰ στὸν κόσμο·  ἀλλὰ ὁ Χριστὸς 

ἔχει ἄλλα καντήλια, ποὺ εἶναι ψηλὰ στοὺς οὐρανοὺς καὶ 
φωτίζουν τὸν κόσμο· εἶναι τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ. 

 

Το Δ.Σ. Παναγίας Ιμβριώτισσας κι ο Νέος Ιμβριακός 

Παλμός εύχονται στους απανταχού Ιμβρίους και φίλους 

καλό κι ευλογημένο το έτος 2016 με πλούσια τη Χάρη 
του Γεννηθέντος Σωτήρος Χριστού στη ζωή όλων μας.   
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Λοιπὸν οἱ μάγοι αὐτοὶ πίστευαν στὸ Θεό. Καὶ ξαφνικὰ 
ἕνα βράδυ βλέπουν ἕνα  ἄστρο νὰ λάμπῃ πιὸ πολὺ ἀπὸ τὰ 

ἄλλα. ῎Αστρο μὲ ἀσυνήθιστη λάμψι. Παραξενεύτηκαν. 
Ἄνοιξαν τὰ βιβλία, διάβασαν τὶς προφητεῖες, καὶ εἶδαν ὅτι τὸ 

ἄστρο αὐτὸ ἦταν τὸ μήνυμα ὅτι γεννήθηκε ὁ Σωτήρας τοῦ 
κόσμου. Ἀφοῦ πείσθηκαν πλέον γι᾿ αὐτό, φόρτωσαν τὶς  

καμῆλες τους μὲ δῶρα πολύτιμα, ἀνέβηκαν σ᾿αὐτὲς καὶ 
ξεκίνησαν. Πέρασαν βουνά, λαγκάδια, ποτάμια… Μετὰ ἀπὸ 

ἐπικίνδυνο ταξίδι ― γιατί οἱ  συγκοινωνίες τότε δὲν ἦταν 

ἀσφαλεῖς – ἔφτασαν στὰ Ἰεροσόλυμα, καὶ τέλος στὴ  
Βηθλεέμ. Ἐκεῖ τὸ ἄστρο στάθηκε. Βρῆκαν τὸ  Χριστό, τὸν 

προσκύνησαν ― δεύτεροι μετὰ  τοὺς βοσκούς―, ἄνοιξαν 
τὰ κουτιὰ καὶ  τοῦ προσέφεραν χρυσάφι σμύρνα καὶ  λιβάνι. 

Γιατί χρυσάφι;  
Γιὰ νὰ δείξουν, ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ βασιλιᾶς τοῦ 

κόσμου.  
Γιατί σμύρνα; Γιὰ νὰ φανῇ, ὅτι ὁ Χριστὸς  θὰ θανατωθῇ. 

Ἡ σμύρνα εἶναι φυτὸ ποὺ μὲ τὸ  ἄρωμά του ῥαντίζουν τοὺς 

νεκροὺς μέχρι καὶ σήμερα στὰ μέρη τῆς Ἀνατολῆς· κι ὅπως 
θὰ θυμᾶστε, ὅταν ὁ Ἰωσὴφ μαζὶ μὲ τὸ Νικόδημο 

ἀποκαθήλωσε τὸ σῶμα τοῦ  Χριστοῦ μας ἀπὸ τὸ σταυρό, 
πῆρε καθαρὰ σινδόνα, σμύρνα καὶ ἀλόη καὶ ἄλειψε τὸ  

σῶμα του.  
Καὶ τὸ λιβάνι; 

Γιὰ νὰ δείξουν, ὅτι εἶναι Θεός. Τὸ λιβάνι προσφέρεται 
μόνο στὸ Θεό, καὶ δὲν πρέπει νὰ  λιβανίζουμε ἀνθρώπους 

γιὰ λόγους συμφέροντος. Αὐτὰ σημαίνουν τὰ δῶρα·  

χρυσάφι, Χριστὲ εἶσαι ὁ Βασιλεύς· σμύρνα, θὰ πεθάνῃς γιὰ 
μᾶς τοὺς  ἁμαρτωλούς· λιβάνι, εἶσαι ὁ Θεὸς ὁ ἀθάνατος. 

Μετὰ ἀπὸ αὐτὰ οἱ μάγοι, λέει τὸ  εὐαγγέλιο, γύρισαν 
στὴν πατρίδα τους. ῎Οχι ὅμως ἀπὸ τὸν ίδιο δρόμο. Γιατί ὄχι 

ἀπὸ τὸν διο δρόμο; Διότι τέτοια ἐντολὴ ἔλαβαν. Δὲν 
ἐπέστρεψαν νὰ ποῦν στὸν Ἡρώδη ποῦ γεννήθηκε ὁ 

Χριστός, κι αὐτὸς  κατάλαβε ὅτι τὸν γέλασαν. 
Οἱ μάγοι θὰ μᾶς δικάσουν, ἀγαπητοί μου, ἐν ἡμέρᾳ 

κρίσεως. Γιατί θὰ μᾶς  δικάσουν; Γιὰ τρεῖς λόγους. 

Ἀπὸ ποῦ ξεκίνησαν οἱ μάγοι; Ἀπὸ τὴν Περσία. Ἡ Περσία 
ἀπέχει ἀπὸ τὴν Παλαιστίνη δύο χιλιάδες χιλιόμετρα. Τί θέλω 

νὰ πῶ· ἂν ὑποθέσουμε ὅτι ἐδῶ ὑπῆρχε μία μόνο ἐκκλησία 
κι αὐτὴ ἦταν μακριά μας χίλια χιλιόμετρα, ποιός ἀπὸ  μᾶς θὰ 

πήγαινε νὰ ἐκκλησιαστῇ; Οὔτε  ἕνας. Γιὰ τὸ ἄτιμο τὸ χρῆμα 
ξεκινάει ὁ  ἄλλος καὶ πάει μέχρι τὰ ἄκρα τῆς γῆς· γιὰ τὸ 

Χριστὸ ποιός θὰ ξεκινήσῃ; Πόσο ἀπέχουν τὰ σπίτια μας ἀπὸ 
τὴν ἐκκλησία; Λίγα μέτρα. 

 Γιατί δὲν ἐκκλησιαζόμαστε;   

 Οἱ μάγοι ἔκαναν δυὸ χιλιάδες χιλιόμετρα γιὰ νὰ δοῦν τὸ 
Χριστό. Γι᾿αὐτὸ αὐτοί θὰ δικάσουν ἐκείνους ποὺ ἀκοῦνε τὴν 

καμπάνα καὶ ἀδιαφοροῦν. 
 Ἀλλὰ θὰ μᾶς δικάσουν καὶ γιὰ κάτι ἄλλο  οἱ μάγοι. Τοὺς 

εἴδαμε νὰ γεμίζουν τὰ σακκιά τους μὲ πολύτιμα δῶρα, 
χρυσάφι, λιβάνι καὶ σμύρνα, καὶ νὰ τὰ προσφέρουν στὸ 

Χριστό. Μᾶς διδάσκουν λοιπὸν νὰ προσφέρουμε κ᾿ἐμεῖς 
ὅπως αὐτοί, νὰ εἴμεθα ἐλεήμονες.  

Ποιός σήμερα εἶναι ἐλεήμων;  

Πολλοὶ ἔχουν καταθέσεις. Γέμισαν οἱ τράπεζες, 
ἀναστενάζουν τὰ  ταμιευτήρια. Καὶ χτυπάει τὴν πόρτα τους  

ὁ φτωχός, ἡ χήρα, τὸ ὀρφανό· τοὺς  χτυπάει τὴν πόρτα τὸ 
σχολεῖο, ἡ  ἐκκλησία, ἡ πατρίδα ἡ ἔρημη, κι αὐτοὶ δραχμή 

δὲν δίνουν· οὔτε νερὸ στὸν  ἄγγελό τους! Τί Χριστιανοὶ 
εἶναι αὐτοί; 

 Θὰ μᾶς ἐλέγξουν οἱ μάγοι ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως γιατὶ δὲν 
ἐκκλησιαζόμεθα καὶ γιατὶ δὲν ἀνοίγουμε τὸ πορτοφόλι μας. 

Θὰ μᾶς ἐλέγξουν ὅμως καὶ γιὰ ἕναν ἀκόμη λόγο. Ποιόν; Ὅτι 

ἐκεῖνοι δὲν  ἐπέστρεψαν στὴν Περσία ἀπὸ τὸν ίδιο δρόμο, 
ἀλλὰ ἄλλαξαν δρόμο. Τί σημαίνει  αὐτὸ γιὰ μᾶς; Ὅτι ἀφοῦ 

πιστέψαμε στὸ Χριστὸ πρέπει ν᾿ἀλλάξουμε δρόμο, ν᾿ 

ἀλλάξουμε τρόπο ζωῆς. Ὄχι πλέον ἀπὸ τὸ δρόμο τὸν παλιό, 
τὸ δρόμο ποὺ πηγαίνουν ὅλοι. Οἱ μάγοι μᾶς φωνάζουν· 

Ἀλλάξτε  δρόμο!  
Πλούσιοι καὶ φτωχοί, μικροὶ καὶ  μεγάλοι, πράσινοι καὶ 

κόκκινοι, λευκοὶ  καὶ μαῦροι, ἂν δὲν ἀλλάξουμε δρόμο,  
χαθήκαμε. Ὁ δρόμος ποὺ περπατᾶμε, ὁ δρόμος τῆς 

πορνείας καὶ τῆς μοιχείας, τῆς φιλαργυρίας καὶ τῆς 
πλεονεξίας, τῆς ἀπιστίας καὶ τῆς ἀθεΐας, ὁδηγεῖ  στὴν 

καταστροφή. Ὅλοι ν᾿ ἀλλάξουμε  δρόμο. Μὲ τὸν καινούργιο 

χρόνο, ποὺ  ἔρχεται, ν᾿ ἀφήσουμε τὰ πάθη, τὶς  κακίες, τὰ 
ἐλαττώματα, γιὰ νά ᾿χουμε τὴν  εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Οἱ μάγοι 

φωνάζουν· ἐκκλησιάζεσθε, ἐλεεῖτε, ἀλλάξτε δρόμο – 
μετανοεῖτε.  

῎Αμποτες ὅλοι ν᾿ ἀκούσουμε τὴ φωνὴ τῶν  μάγων, τῶν 
μεγάλων αὐτῶν σοφῶν καὶ ἐπιστημόνων, ν᾿ἀκολουθήσουμε 

τὸ Χριστό, γιὰ νὰ ἔχουμε τὴν εὐλογία του εἰς αἰῶνας 
αἰώνων· ἀμήν. 

http://hellas-orthodoxy.blogspot.gr                                        
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Λόγοι Οσίου Παισίου Αγιορείτου 

Γέροντα, γιατί πολλοί άνθρωποι, ενώ τα έχουν όλα, 
νιώθουν άγχος και στενοχώρια; 

-Όταν βλέπετε έναν άνθρωπο να έχει μεγάλο άγχος, 
στενοχώρια και λύπη, ενώ τίποτε δεν του λείπει, να ξέρετε 

ότι του λείπει ο Θεός… Όποιος τα έχει όλα, και υλικά αγαθά 
και υγεία, και, αντί να ευγνωμονεί τον Θεό, έχει παράλογες 

απαιτήσεις και γκρινιάζει, είναι για την κόλαση με τα 

παπούτσια. Ο άνθρωπος, όταν έχη ευγνωμοσύνη, με όλα 
είναι ευχαριστημένος. Σκέφτεται τί του δίνει ο Θεός κάθε 

μέρα και χαίρεται τα πάντα. Όταν όμως είναι αχάριστος, με 
τίποτε δεν είναι ευχαριστημένος γκρινιάζει και βασανίζεται 

με όλα. Αν, ας πούμε, δεν εκτιμά την λιακάδα και γκρινιάζει, 
έρχεται ο Βαρδάρης και τον παγώνει… Δεν θέλει την 

λιακάδα θέλει το τουρτούρισμα που προκαλεί ο Βαρδάρης. 
-Γέροντα, τί θέλετε να πείτε μ’αυτό; 

-Θέλω να πω ότι, αν δεν αναγνωρίζουμε τις ευλογίες που 

μας δίνει ο Θεός και γκρινιάζουμε, έρχονται οι δοκιμασίες 
και μαζευόμαστε κουβάρι. Όχι, αλήθεια σας λέω, όποιος 

έχει αυτό το τυπικό, την συνήθεια της γκρίνιας, να ξέρει ότι 
θα του έρθει σκαμπιλάκι από τον Θεό, για να εξοφλήσει 

τουλάχιστον λίγο σ’αυτήν την ζωή. Και αν δεν του έρθει 
σκαμπιλάκι, αυτό θα είναι χειρότερο, γιατί τότε θα τα 

πληρώσει όλα μια και καλή στην άλλη ζωή. 
-Δηλαδή, Γέροντα, η γκρίνια μπορεί να είναι συνήθεια; -

Γίνεται συνήθεια, γιατί η γκρίνια φέρνει γκρίνια και η 

κακομοιριά φέρνει κακομοιριά. Όποιος σπέρνει κακομοιριά, 
θερίζει κακομοιριά και αποθηκεύει άγχος. Ενώ, όποιος 

σπέρνει δοξολογία, δέχεται την θεϊκή χαρά και την αιώνια 
ευλογία. Ο γκρινιάρης, όσες ευλογίες κι αν του δώσει ο 

Θεός, δεν τις αναγνωρίζει. Γι’αυτό απομακρύνεται η Χάρις 
του Θεού και τον πλησιάζει ο πειρασμός, τον κυνηγάει 

συνέχεια ο πειρασμός και του φέρνει όλο αναποδιές, ενώ 
τον ευγνώμονα τον κυνηγάει ο Θεός με τις ευλογίες Του. Η 

αχαριστία είναι μεγάλη αμαρτία, την οποία ήλεγξε ο 

Χριστός. «Ουχ οι δέκα εκκαθαρίσθησαν; οι δε εννέα πού», 
είπε στον λεπρό που επέστρεψε να Τον ευχαριστήσει. Ο 

Χριστός ζήτησε την ευγνωμοσύνη από τους δέκα λεπρούς 
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όχι για τον εαυτό Του αλλά για τους ίδιους, γιατί η 
ευγνωμοσύνη εκείνους θα ωφελούσε. 

Πηγή: Βιβλίο «ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΑΡΕΤΕΣ» ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ 
ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΛΟΓΟΙ Ε΄(http://poimin.gr) 

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

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ 
Την Τετάρτη 09 Δεκεμβρίου 2015 το Πνευματικό μας  
Κέντρο στη Σαλαμίνα εόρτασε την μνήμη της Συλλήψεως 

της Αγίας Άννης, στην οποία είναι αφιερωμένο το 

παρεκκλήσι του δεξιού κλίτους του Ιερού μας Ναού. 
Αρκετοί φιλέορτοι από την γύρω περιοχή τίμησαν την 

μνήμη της και προσήλθαν στην εορτάσιμη Θεία Λειτουργία 
που τελέσθηκε από τον πανοσιολογιότατο π. Νείλο 

Μουσελή εφημέριο του Ιερού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου 
Αμπελακίων Σαλαμίνας, τον οποίο και ευχαριστούμε 

θερμώς.  
Στις 19 & 20 Δεκεμβρίου 2015 το Γενικό Λύκειο 

Αμπελακίων και ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Καματερού 

Σαλαμίνας παρουσίασαν υπό την αιγίδα της Δημοτικής 
Ενότητας Αμπελακίων Σαλαμίνας στο Δημοτικό Κατάστημα 

Αμπελακίων διημερίδα με θέμα: «ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ 
ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΠΌ ΤΟΥΣ 

ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΩΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ». Στην εν 
λόγω παρουσίαση έγινε και αναφορά και στην 

εγκατάσταση των Ιμβρίων στη Σαλαμίνα και στην 

ανέγερση του Ιερού Ναού της Παναγίας 
Ιμβριώτισσας στη Σαλαμίνα, από την κα Μαργαρίτα 

Δημητριάδου (Ιστορικό). Η κα Δημητριάδου παρουσίασε 
τεκμηριωμένα το Ιμβριακό ζήτημα από τις αρχές του 20ου 

αιώνα και υπό τις συνθήκες που αναγκάστηκαν οι Ίμβριοι 
να φύγουν από το νησί και μέρος εξ αυτών να 

εγκατασταθεί στη Σαλαμίνα και να ανεγείρει τον Ιερό Ναό 
της Παναγίας Ιμβριώτισσας. Η όλη προσπάθεια της είναι 

κόπος πλέον του έτους για την περισυλλογή όλων αυτών 

των στοιχείων που παρουσιάστηκαν. Το Δ.Σ. του 
Σωματείου μας που μέλη του  παρευρέθηκαν στην ομιλία, 

αναβίωσαν τα γεγονότα του εκπατρισμού τους και 
δάκρυσαν από συγκίνηση. Όλοι εμείς οι της Ιμβριακής 

παροικίας της Σαλαμίνας, και όχι μόνο, της οφείλουμε ένα 
μεγάλο εύγε και ευχαριστώ. Ευχόμαστε ακόμη η Παναγία 

Ιμβριώτισσα να είναι βοηθός της σε κάθε ανάλογη 
δραστηριότητα της. 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Καλούνται τα μέλη του Σωματείου “Παναγία Ιμβριώτισσα” 
στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα 

πραγματοποιηθεί την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016 και 
περί την 11.30 π.μ. στην αίθουσα του Πνευματικού μας 

Κέντρου κάτωθεν του Ιερού μας Ναού οδός Ρόδου 

Ντοροντό στα Αμπελάκια Σαλαμίνας με θέμα: 
1) Ετήσιος οικονομικός απολογισμός της διαχειριστικής 

περιόδου από 01/01/2015 μέχρι 31/12/2015 με την 
ανάγνωση του ετήσιου ισολογισμού και την παράθεση των 

οικονομικών στοιχείων του Ιερού Ναού και του 
Γηροκομείου.  

2) Ανάγνωση της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής για 
τα αποτελέσματα του οικονομικού ελέγχου που 

πραγματοποίησε και την εισήγηση προς το Σώμα 

απαλλαγής του Ταμία και του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.  
3) Προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους 2016 και έγκριση 

του δια ψηφοφορίας από το Σώμα. 
4) Ομιλία του Προέδρου του Σωματείου για την εν γένει 

δραστηριότητα μας. 
5) Λοιποί ομιλητές. 

6) Ερωτήσεις – Απαντήσεις. 

7) Προτάσεις και θέματα προς  ψήφιση. 
Σημείωση: Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν μόνο τα 

οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη για το 2016. Όσοι έχουν 
εκκρεμότητες μπορούν να τις τακτοποιήσουν μέχρι και πριν 

την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης. 
Προ της Γεν. Συνέλευσης θα προηγηθούν τα εξής: 

α) Στην πρωινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί το 
καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση των 

ψυχών Ιμβρίων και διακονησάντων εν Ίμβρω Πατριαρχών, 

Αρχιερέων, Ιερέων, Μοναχών, Διδασκάλων και Μεγάλων 
Ευεργετών της νήσου και του Σωματείου μας. 

β) Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και του 
μνημοσύνου περί τις 10.30 π.μ. θα γίνει το κόψιμο της 

Αγιοβασιλόπητας.  
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. 

Με τιμή, 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

   ΡΟΔΙΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ                      ΛΥΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
Γεννήσεις 

Στις 3 Νοεμβρίου 2015 ο Ηλίας Πουλόπουλος και 

Αικατερίνη Καραπασιά (κόρη της Ελένης Ροδιά από το 
Σχοινόυδι της Ίμβρου) απέκτησαν το τέταρτο τους παιδί 

κορίτσι. Ευχόμαστε να τους ζήση και καλά βαφτίσια.                                                                              

Στις 19 Νοεμβρίου 2015 ο Βασίλης Φαλιέρος και 
Κων/να Ροδιά-Φαλιέρου απέκτησαν το πέμπτο τους παιδί 

αγόρι. Ευχόμαστε να τους ζήση και καλά βαφτίσια.                                                                 
Στις 18 Δεκεμβρίου 2015 ο Δημήτρης Κοκορίνος (υιός 

της Αποστολίας Ροδιά  από το Σχοινούδι της Ίμβρου) και η 
Ειρήνη Σαραντή απέκτησαν το πρώτο τους παιδί αγόρι . 

Ευχόμαστε να τους ζήση και καλά βαφτίσια.  
Στις 18 Δεκεμβρίου 2015 ο Ευθύμιος Ροδιάς του 

Χρήστου (από το Σχοινούδι της Ίμβρου) και η Αικατερίνη 

Αντωνάκα απέκτησαν το πρώτο τους παιδί αγόρι. 
Ευχόμαστε να τους ζήση και καλά βαφτίσια.                                                          

Στις 21 Δεκεμβρίου 2015 ο Χρήστος Κουριδάκης και η 
Ευφροσύνη Καπάδαη (κόρη της Δέσποινας Ροδιά από το 

Σχοινούδι της Ίμβρου) απέκτησαν το τρίτο τους παιδί, 
κορίτσι. Ευχόμαστε να τους ζήση και καλά βαφτίσια. 

 
Θάνατοι 

Στις 7 Νοεμβρίου 2015 απεβίωσε στην Αθήνα ο 

Χρυσόστομος Χριστοφορίδης (ιατρός)  από τα Αγρίδια της 
Ίμβρου σε ηλικία 84 ετών. Ευχόμαστε να έχει  καλή 

ανάπαυση και συλλυπούμαστε τους οικείους του.                                                                                                           
Στις 22 Νοεμβρίου 2015 απεβίωσε στο Σύδνεϋ της 

Αυστραλίας ο Χαράλαμπος Πούπουλας  του Παναγιώτη από   
το Σχοινούδι της Ίμβρου σε ηλικία 83 ετών.  Ευχόμαστε να 

έχει καλή ανάπαυση και συλλυπούμαστε τα αδέλφια και 
τους συγγενείς του.                           

Στις 22 Νοεμβρίου 2015 απεβίωσε στην Γερμανία ο 

Παναγιώτης (Τάκης) Σώτος από τα Αγρίδια της Ίμβρου σε 
ηλικία 73  ετών. Ευχόμαστε να έχει  καλή ανάπαυση και 

συλλυπούμαστε τους οικείους του.                                                                                     
Στις 25 Νοεμβρίου 2015 απεβίωσε ο Ψαρρός 

Αθανάσιος πρώην πρόεδρος των Αγριδίων της Ίμβρου σε 
ηλικία 81 ετών. Ευχόμαστε να έχει  καλή ανάπαυση και 

συλλυπούμαστε τους οικείους του.                     
Στις 12 Δεκεμβρίου 2015 απεβίωσε στην Αθήνα η 

Ευστρατία Μπακιρτζή το γένος Αλεξανδρή από το Σχοινούδι 

της Ίμβρου σε ηλικία 106 ετών. Συλλυπητήρια στα παιδιά  
και εγγόνια της και  να έχει καλή ανάπαυση.                                                                                                                                                                                                        

 



4 
 

Στις 16 Δεκεμβρίου 2015 απεβίωσε στην Αθήνα η 
Αρετή Τεκινκαπλαν το γένος Φλιάκου (Ζμα) από το 

Σχοινούδι της Ίμβρου σε ηλικία 95 ετών. Συλλυπητήρια 
στους συγγενείς και να έχει καλή ανάπαυση. 

Στις 30 Δεκεμβρίου 2015 απεβίωσε στην Αθήνα η 
Εθνοπούλου Γεωργία το γένος Κουτσουμάλλη από τα 

Αγρίδια της Ίμβρου σε ηλικία 88 ετών. Η εκλιπούσα υπήρξε 
μεγάλη ευεργέτις του Σωματείου μας. Ευχόμαστε με την 

μεσιτεία της Παναγίας μας να έχει καλό Παράδεισο. 

Σημείωση: Παρακαλούνται όσοι έχουν Κοινωνικά και 
επιθυμούν την δημοσίευση τους να επικοινωνούν στο τηλ. 

697 283 99 49 (κ. Χρήστο Ροδιά) για την καταχώρηση 
τους. 

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

Το Δ.Σ. Παναγίας  Ιμβριώτισσας  ευχαριστεί  εκ 
βαθέων τους παρακάτω δωρητές:  

 

Υπέρ του Γηροκομείου 
Ανώνυμος     500,00€ 

Μουλάς Κωνσταντίνος                 100,00€    
Δουκάκης Κυριάκος    100,00€       

Σκαρλάτος Νεκτάριος      70,00€ 
Ανώνυμη  (Λήμνος  εις μνήμη πατρός)  100,00€ 

Ανώνυμη (εις μνήμη συζύγου)      50,00€ 
Ευθυμιάδης  Γρηγόρης (Δράμα)   100,00€ 

Καραπασιάς  Χρήστος & Ελένη (εις μνήμη γονέων) 200,00€  

Σιδέρη  Γεωργία    εις μνήμη γονέων  100,00€   
Τσιγκριτης Ιωακείμ - Παρασκευή (εις μνήμη γονέων) 50,00€                                                                                     

Τσιγκριτης Στέλιος & Ελένη  
εις μνήμη Παν. Μούτσου    100,00€ 

Τσιγκριτης Ιωακείμ & Παρασκευή  
εις μνήμη Παν. Σωτου      30,00€ 

Λαμπριανού Ανθούλα (εις μνήμη Αθαν. Λιάπη) 15,00€ 
Πινήρου Καλλιόπη (εις μνήμη συζ. Γεωργίου) 50,00€ 

Paraskevopulos Panagiotis & Panagiota U.S.A. 100,00$ 

Ανώνυμος     500,00€ 
Πολυζώτης Παναγιώτης      50,00€ 

Ξεινού Αφροδίτη  
(εις μνήμη Πούπουλα Χαράλαμπου)  100,00€ 

Πούπουλα Βάσω  
(εις μνήμη Πούπουλα Χαράλαμπου) 100,00€                                                                                                                                                                                              

Εις μνήμη Ιωακείμ Ζαβού προσέφεραν οι εξής : 
H σύζυγός του Άννα Ζαβού     50,00€  

Η οικογ. Γεωργίου Ζαβού      50,00€ 

Η Ξεινού Άννα (Αυστραλία)   100,00€ 
Η Ξεινού Μαρίνα & Ερμιόνη   100,00€   

Η Αυγερινού Άννα (Αυστραλία)        AUD 100,00$    
 

Υπέρ ενισχύσεως του Ν.Ι. Παλμού 
Ευστράτιος & Αργυρώ Τζάνου     40,00€ 

Δουκάκης Ευστράτιος & Κων/να     50,00€ 
Δουκάκης Κυριάκος      20,00€  

Σιδέρη  Γεωργία       20,00€ 

Μουτάφης Δημήτριος      20,00€   
Τσιγκριτης Ιωακείμ & Παρασκευή     20,00€ 

Νάνου Μαρία       15,00€ 
Σώτου Παναγιώτα      50,00€ 

Μαυριανού Στεφανία      20,00€ 
Κουλουτμπάνη Ελένη      20,00€ 

Ξεινού Αφροδίτη       20,00€ 
 

Υπέρ του Ι. Ναού 

Βεντούρης Παναγιώτης      30,00€ 
Ανώνυμος     500,00€ 

Σάββας Κούκουνας & Σια (εις μνήμη Αθ. Κούκουνα) 50,00€ 
Ροδιά-Φαλιέρου Κων/να      50,00€ 

Γκογκου Γεωργία (εις μνήμη συζ. Αντωνίου)  100,00€    
 

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

Κυκλοφόρησε το νέο μας 

ημερολόγιο για το έτος 2016 
αφιερωμένο στο Άγιον Όρος. 

Τιμάται 4€. 
 

 

 

 

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

 
 

 

    

 

               

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 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ροδιάς Χρήστος του Μιλτιάδου 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανθούλα Λαμπριανού Συζ. Ιωάννου 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λυρος Στελιος Του Ιωαννου 
ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.: Κων/νος Χανιαδάκης του Ευαγ. 

ΤΑΜΙΑΣ: Καπάδαης Ελευθέριος του Κων/νου 
ΑΝΑΠ. ΤΑΜΙΑΣ: Λενίτσης Βασίλειος του Κων/νου 

ΜΕΛΟΣ: Καραπασιάς Χρήστος του Ανδρέα 
ΜΕΛΟΣ: Λαμπριανός Ιωάννης του Παρασκευά 
ΜΕΛΟΣ: Μαλαθούνης Δημήτριος του Γεωργίου 

 


