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Ιερόν Πατριαρχικόν Σταυροπήγιον
Ιερός Ναός Ευαγγελισμού
της Θεοτόκου

‘

Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην
αινείτε ουρανοί Θεού την δόξαν’
αγώνα για τα ιερά και τα όσια της πατρίδας μας, με
αποτέλεσμα να αιφνιδιάσει δυσάρεστα τους εισβολείς,
να τους χαρίσει ιδιαίτερα ταπεινωτικές ήττες και να
τους αναγκάσει να αποσυρθούν μέσα από τα
αλβανικά σύνορα και να περιμένουν εκεί τη βοήθεια
των συμμάχων.
Είναι όμως απαραίτητο στο σημείο αυτό να κάνουμε
μία σύντομη ιστορική αναδρομή και να δούμε τα
γεγονότα με τη σειρά. 28 Οκτωβρίου του 1940, στις
τρεις τα ξημερώματα, ο Ιταλός πρεσβευτής στην
Αθήνα Γκράτσι, επισκέπτεται, στην οικία του, τον
πρωθυπουργό της χώρας Ιωάννη Μεταξά και του
επιδίδει τελεσίγραφο με το οποίο ζητούσε, μέσα σε
τρεις ώρες, την ελεύθερη διέλευση και στάθμευση
των ιταλικών στρατευμάτων στην Ελλάδα. Με τη
φράση «Πόλεμος λοιπόν», ο Μεταξάς απορρίπτει το
ιταλικό τελεσίγραφο και απευθύνει διάγγελμα προς
τον ελληνικό λαό. Αρχίζει έτσι η ιταλική επίθεση κατά
της Ελλάδας, στο αλβανικό μέτωπο, την ώρα που ο
λαός διαδηλώνοντας στους δρόμους της Αθήνας κατά
της Ιταλίας, τρέχει με ενθουσιασμό να καταταγεί και
να πολεμήσει στο μέτωπο.
Σε λίγες μόνο μέρες, οι εισβολείς εκδιώχθηκαν από το
ελληνικό έδαφος από επιστρατευμένες κυρίως
δυνάμεις, με ανεπαρκή μεταφορικά μέσα και
εφοδιασμό, αλλά με τη συνδρομή των χωρικών της
Μακεδονίας και της Ηπείρου, που έσπευσαν στο
εθνικό προσκλητήριο και έπαιξαν ουσιαστικό ρόλο
στον ανεφοδιασμό. Για να κάμψουν το ηθικό του
ελληνικού λαού, οι ιταλοί άρχισαν τον βομβαρδισμό
ελληνικών πόλεων.
Η ελληνική αντεπίθεση στο μέτωπο, άρχισε στις 14
Νοεμβρίου και γρήγορα οι δυνάμεις μας διέρρηξαν
την ιταλική αμυντική γραμμή και στις 22 Νοεμβρίου οι

Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΣ
ΤΟΥ ΄40
Δεν είναι τυχαίο ότι οι δύο σημαντικότερες εθνικές
γιορτές του έθνους μας έχουν το ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό να συνεορτάζονται με μία γιορτή της
Παναγίας. Την 25η Μαρτίου γιορτάζουμε τον
ευαγγελισμό της Θεοτόκου και, σήμερα, την 28η
Οκτωβρίου την Αγία Σκέπη της Θεοτόκου.
Η γιορτή αυτή μετατέθηκε από την εκκλησία μας το
1952 από την 1η Οκτωβρίου την 28η ως ένδειξη
ευγνωμοσύνης προς τη Μητέρα του Θεού για τη
σκέπη και την προστασία της στον αγώνα των
ελλήνων απέναντι στους αλαζόνες ιταλούς, αρχικά,
και, αργότερα, σε όλη τη διάρκεια της εθνικής
αντίστασης.
Μία αντίσταση στην απολυταρχική βία, στην άκρως
αλαζονική απαίτηση να παραδώσουμε με τη θέλησή
μας τμήματα του εθνικού εδάφους, να προδώσουμε
τα κεκτημένα με αγώνες και με το αίμα των προγόνων
μας. Η ελληνική ψυχή όμως έδωσε την απάντηση που
έπρεπε, είπε το περήφανο ΟΧΙ και ξεκίνησε έναν

Ο Νέος Ιμβριακός Παλμός εύχεται στους αναγνώστες
του,
καλό χειμώνα και καλή και θεάρεστη
Σαρακοστή των Χριστουγέννων.
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Έλληνες στρατιώτες εισέρχονταν στην Κορυτσά. Η
προέλαση συνεχίστηκε αργά αλλά αποφασιστικά και
στις 6 Δεκεμβρίου, ο ελληνικός στρατός καταλάμβανε
το λιμάνι των Αγίων Σαράντα. Στη συνέχεια ο
ελληνικός στρατός πήρε στα χέρια του την
πρωτοβουλία, πέρασε σε ορμητική αντεπίθεση,
πέταξε τους επιδρομείς έξω από τα ελληνικά εδάφη
και τους καταδίωξε μέσα στο αλβανικό έδαφος,
κατατροπώνοντάς τους.
Μήπως όμως χρειάζεται να αναζητήσουμε κάποια
ερμηνεία για όλα αυτά τα γεγονότα; Δεν χωράει
αμφιβολία ότι η εποποιία του 1940, αποτελεί ένα
θαύμα, είναι ένα από τα πολλά θαύματα στην ιστορία
των Ελλήνων. Δεν μπορεί να είναι καρπός
αποκλειστικά ανθρώπινου αγώνα. Η θεϊκή χάρη
συνεργάσθηκε με την ανθρώπινη προσπάθεια. Και
είναι δίκαιο που μαζί με τα θριαμβευτικά σαλπίσματα
πάνω από τους τάφους των ηρώων, σήμαναν
δοξαστικές καμπάνες για ένα «ευχαριστώ» στην
Παναγία, σ' εκείνη, στην οποία η εθνική συνείδηση
απέδωσε για μια ακόμα φορά «τα νικητήρια». Τη
Σκέπη των αγωνιστών. Την Ελευθερώτρια των
σκλαβωμένων.
Γιατί στα κρίσιμα χρόνια του πολέμου οι Έλληνες
εμπιστεύθηκαν στα χέρια της Παναγίας τον αγώνα
τους. Ζήτησαν τη μητρική προστασία της για να
υπερασπιστούν τα δίκαιά τους. Και ήταν τόση η πίστη
τους, ώστε την έβλεπαν να τους εμψυχώνει και να
τους σκεπάζει, καθώς πολεμούσαν απεγνωσμένα στα
χιονισμένα βουνά της Πίνδου και της Αλβανίας. Η
άλλοτε Υπέρμαχος Στρατηγός των Ρωμιών γίνεται η
Αγία Σκέπη των αγωνιστών και το θαύμα
επαναλαμβάνεται. Χάρη στην πίστη που θερμαίνει τις
ψυχές τους οι μαχητές περιφρονούν τη λογική των
αριθμών και αντιστέκονται στις σιδερόφρακτες
εχθρικές στρατιές με ηρωισμό που κινεί τον
παγκόσμιο θαυμασμό.
Για τους λόγους αυτούς η Εκκλησία σήμερα, δηλαδή
όλοι εμείς, ανυμνούμε τη Σκέπη της Παναγίας, και την
παρακαλούμε να μας σκεπάζει πάντα με την αγάπη
της και να στέκεται πάντα δίπλα, βοηθός και
συμπαραστάτης στο Έθνος μας, σε κάθε καλό αγώνα,
γιατί τη βοήθεια της την έχουμε το ίδιο ανάγκη και
στον καιρό της ειρήνης. Ας μελετήσουμε την ιστορία
μας, να γνωρίσουμε με ποιούς αγώνες των προγόνων
μας μπορούμε εμείς σήμερα να ζούμε ελεύθεροι, αλλά
και να διαβάσουμε συγκλονιστικές μαρτυρίες
αγωνιστών της εθνικής αντίστασης, οι οποίοι στον
υπεράνθρωπο αγώνα τους πάνω στα παγωμένα βουνά
έβλεπαν την Παναγία ζωντανά και έπαιρναν κουράγιο
να συνεχίσουν. Ας είναι λοιπόν η 28η Οκτωβρίου ένα
έναυσμα να ασχοληθούμε όλοι περισσότερο με την

ιστορία μας, ένα μνημόσυνο για όσους έπεσαν ηρωικά
στον πόλεμο και μία ελάχιστη τιμή ευγνωμοσύνης στη
Μητέρα μας την Παναγία.
Πηγή:http://agiameteora.net
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Την Κυριακή 03 Σεπτεμβρίου 2017 επι τη μνήμη
της Ανακομιδής των Τιμίων Λειψάνων Αγίου
Νεκταρίου Μητροπολίτου Πενταπόλεως, τελέστηκε ο
όρθρος και στη συνέχεια Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
στον ιερό ναό της «Παναγίας Ιμβριωτίσσας
Σαλαμίνος», προεξάρχοντος των ακολουθιών του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αδριανουπόλεως
κ. Αμφιλοχίου.
Τον ως άνω ιεράρχη πλαισίωσαν ο Πανοσιολ.
Αρχιμανδρίτης π. Νείλος Μουσελής, εφημέριος του Ι.
Ν. Εισοδίων Θεοτόκου Αμπελακίων Σαλαμίνας, και ο
ιεροδιάκονος και μοναχός π. Καισάριος.

Τον Θείο λόγο κήρυξε ο λογιότατος Μητροπολίτης
Αδριανουπόλεως κ. Αμφιλόχιος και αναφέρθηκε στην
Ευαγγελική περικοπή.
Τη 10η Σεπτεμβρίου τελέσθηκε η καθιερωμένη
πανηγυρική Θ. Λειτουργία για το Γενέσιο της
Θεοτόκου. Μετά το πέρας έγινε η διανομή στους
παρευρεθέντες του κρέατος και της κουρκούτης. Την
επιμέλεια της προετοιμασίας των ανωτέρω ανέλαβε ο
πάντα πρόθυμος μάγειρας μας Χρυσόστομος Ζούνης,
μετά της συζύγου του Μαρίας και των λοιπών
βοηθών του, Νεκταρίου Καράπασια, Μιχάλη Ροδιά και
άλλων. Το κύριο οικονομικό βάρος ανέλαβαν οι
δωρητές που αναφέρονται στη 4η σελίδα της
παρούσας εφημερίδας. Σε όλους ευχόμαστε η
Παναγία μας να χαρίζει τα επίγεια και επουράνια
αγαθά.
Μετά την απόλυση προσφέρθηκε ο καθιερωμένος
καφές και η ευλογία της αρτοκλασίας στον αύλειο
χώρο του πνευματικού κέντρου.
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Την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017, μνήμη των
θεοφόρων πατέρων της ζ΄ εν Νικαία οικουμενικής
συνόδου τελέστηκε ο όρθρος και στη συνέχεια η
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και η αρτοκλασία στον
κατάμεστο ιερό ναό της «Παναγίας Ιμβριωτίσσας
Σαλαμίνος», προεξάρχοντος των ακολουθιών του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αδριανουπόλεως
κ. Αμφιλοχίου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Βαπτίσεις
Τη 1η Οκτωβρίου 2017 ο Χρήστος Πασπαλάρης
και η Αδριάνα Καραπασιά (κόρη της Ελένης Ροδιά)
από το Σχοινουδι της Ίμβρου, βάπτισαν στον Ιερό
Ναό Αγίου Δημητρίου, του ομωνύμου Δήμου, την
κορούλα τους και την ονόμασαν Στυλιανή.
Ευχόμαστε να τους ζήσει και καλή χριστιανή.
Στις η 22 Οκτωβρίου 2017 ο Ευθύμιος Ροδιάς
του Χρήστου
και η Αικατερίνη Αντωνάκα,
βάπτισαν στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος
Γλυφάδας, το δεύτερο τους αγόρι και το ονόμασαν
Παναγιώτη. Ευχόμαστε να τους ζήσει και καλός
χριστιανός.
Θάνατοι
Στις 28 Αυγούστου 2017 απεβίωσε στην Αθήνα
η Καλλιόπη Ντάντου από το Σχοινουδι της Ίμβρου,
σε ηλικία 88 ετών.
Στις 5 Σεπτεμβρίου 2017 απεβίωσε στα

Τον ως άνω ιεράρχη πλαισίωσαν ο Αιδεσιμολ.
Πρωτοπρεσβύτερος π. Ιωάννης και ο ιεροδιακόνος και
μοναχός π. Καισάριος. Τον Θείο λόγο κήρυξε ο
Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως κ. Αμφιλόχιος και
αναφέρθηκε στην Ευαγγελική περικοπή. Μετά την
απόλυση προσφέρθηκε ο καθιερωμένος καφές και η
ευλογία της αρτοκλασίας στον αύλειο χώρο του
πνευματικού κέντρου.

Ιωάννινα, η Βασιλείνα …….. το γένος Μάγειρα
από το Σχοινουδι της Ίμβρου, σε ηλικία 75 ετών.
Στις 16 Σεπτεμβρίου 2017 απεβίωσε στην
Αθήνα η Νίκη Καμπουρέλη από την Παναγία της
Ίμβρου, σε ηλικία 64 ετών.
Στις 18 Σεπτεμβρίου 2017 απεβίωσε στην

Αθήνα η Παναγιώτα Αλεξανδρή (Θαλασινού)
από το Σχοινουδι της Ίμβρου, σε ηλικία 67 ετών.
Στις 18 Σεπτεμβρίου 2017 απεβίωσε στην στο
Κορωπί ο Γιάννης Παντέρης από τα Αγρίδια της
Ίμβρου, σε ηλικία 70 ετών.
Στις 14 Σεπτεμβρίου 2017 απεβίωσε στην

Ίμβρο η Κωνσταντίνα Στάμου (το γένος Στέκα)
από το Σχοινουδι της Ίμβρου σε ηλικία 77 ετών.
Στις 20
Σεπτεμβρίου 2017 απεβίωσε στην
Αυστραλία ο Ερωτόκριτος Παλιάρης από το
Σχοινουδι της Ίμβρου, σε ηλικία 78 ετών.
Στις 16
Οκτωβρίου 2017 απεβίωσε στην
Αυστραλία ο Κώστας Βιγλής από το Σχοινουδι της
Ίμβρου, σε ηλικία 85 ετών
Στις 21
Οκτωβρίου 2017 απεβίωσε στην

Ίμβρο η Καναβούτσενα Πινύρου (το γένος
Κοκκινάκη) από το Σχοινουδι της Ίμβρου,
σε
ηλικία 84 ετών.
Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2017 απεβίωσε στην
Αυστραλία ο Τσαπάρης Ευστράτιος (από τα Αγρίδια
της Ίμβρου), σύζυγος Μαρίκας Χριστοφορίδου, σε
ηλικία 84 ετών.
Ευχόμαστε όλοι τους να έχουν καλό παράδεισο και
συλλυπούμαστε τους οικείους των.

Το μικρό ημερολόγιο μας, τσέπης, αφιερωμένο
στην προσφορά της Εκκλησίας στο Γένος .
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΠΙΡΑΛ ΤΟΙΧΟΥ 2018

Το Δ.Σ. Παναγίας Ιμβριώτισσας ευχαριστεί εκ
βαθέων τους παρακάτω δωρητές:
Για το Γηροκομείο
Μαρία Μπουτάλα
Μαρκέλα Δουλδούρη- Καπάδαη (εις μνήμη
των γονέων της Νικολάου & Πελαγίας )
Παππαντωνίου Νικόλαος (εις μνήμη της
συζύγου του Κωνσταντίνας Καράμπελα)

50.00€
100.00€
100.00€

Για τις διάφορες ανάγκες του Ιερού Ναού και τις
δαπάνες εν γένει της πανηγύρεως του
Σεπτεμβρίου προσέφεραν οι παρακάτω:
Νικόλαος Ασανάκης
50.00€
Ιωάννης & Χαριτωμένη Μπακανιόζου
(εις μνήμη Μαρίας , Ευστρατίου, Γραμματικού,
& Ανέστη Μπρίγκου)
200.00€
Γραμματικός Μπρίγκος του Ιωάννου
100.00€
Μπρίγκος Ιωάννης του Νικολάου
100.00€
Μπρίγκου Παναγιώτα του Γραμματικού
100.00€
Παπαθανασίου Αθανάσιος
20.00€
Βεντούρης Παναγιώτης
20.00€
Ανώνυμη
30.00€
Κουλουτμπάνη Άννα (εις μνήμη
Νίκης Καμπουρέλη)
20.00€
Μαρκέλα Δουλδούρη- Καπάδαη (εις μνήμη
των γονέων της Νικολάου & Πελαγίας )
100.00€
Παππαντωνίου Νικόλαος
80.00€
Ανώνυμος (Αυστραλία)
150.00€

Κυκλοφόρησε το νέο μας ημερολόγιο τοίχου, για το
έτος 2018, αφιερωμένο στις ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ
ΠΑΤΡΙΔΕΣ. Το εν λόγω ημερολόγιο, περιλαμβάνει
αγιολόγιο ,τις νηστείες και καταλύσεις του έτους,
καθώς και διάφορες φωτογραφίες πόλεων, Μ. Ασίας,
Καππαδοκίας, Πόντου, Αν. & Βόρειας Θράκης & Β.
Ηπείρου, με σύντομη ιστορική αναφορά στο πίσω
μέρος κάθε σελίδας.

Νέος Ιμβριακός Παλμός
Διμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση
Ι.Ν. Παναγίας Ιμβριώτισσας
Οδός Ρόδου, Ντοροντό
Αμπελάκια Σαλαμίνας, Τ.Κ. 18902
E-mail : info@panagia-imvriotissa.gr
URL: www.panagia-imvriotissa.gr
Υπεύθ. Έκδοσης: Χρήστος Ροδιάς 6972839949
Επιμέλεια έκδοσης: Ευθύμιος Ροδιάς
Kατ’οίκον αποστολή : Προαιρετική εισφορά
Αρ. Λογαριασμ. ΕΤΕ : 18529605596
IBAN : GR 4901101850000018529605596
Κωδικός SWIFT Τραπέζης : ETHNGRAA

Υπέρ ενισχύσεως του Ν.Ι. Παλμού
Μαρία Μπουτάλα
Μπρίγκος Ιωάννης του Νικολάου
Ανώνυμη
Αυθίνου Ελένη
Θεοδωρίδου Δέσποινα
Ζούμπος Κλεάνθης
Νάνου Μαρία
Ασανάκης Νικόλαος
Παππαντωνίου Νικόλαος
Κοκκινέλη Κούλα

20.00€
20.00€
50.00€
15,00€
20.00€
10.00€
20.00€
20.00€
20.00€
20.00€
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