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‘‘‘ΝΝΝΕΕΕΟΟΟCCC   ΙΙΙΜΜΜΒΒΒΡΡΡΙΙΙΑΑΑΚΚΚΟΟΟCCC   ΠΠΠΑΑΑΛΛΛΜΜΜΟΟΟCCC’’’   
 

 

Ιερόν Πατριαρχικόν Σταυροπήγιον 

Ιερός Ναός Ευαγγελισμού 

της Θεοτόκου 

 

 

 

‘    Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην 

αινείτε ουρανοί Θεού την δόξαν’ 

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

 

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΑΙΔΟΚΤΟΝΟΙ. 

 

Το σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα, αγαπητοί μου, 

διηγείται τον πρώτο διωγμό κατά του Χριστού που 

συνέβη ποτέ στην ιστορία. Ο αιμοσταγής Ηρώδης, 

τυφλωμένος από τη λαγνεία της εξουσίας, νιώθοντας 

να τρίζει ο θρόνος του από ένα νεογέννητο 

«βασιλέα», δολοφονεί, εν ψυχρώ, δεκατέσσερις 

χιλιάδες βρέφη της Βηθλεέμ. Οι πρώτοι νεομάρτυρες 

της Εκκλησίας, ως προς την ηλικία, είναι γεγονός. Δεν 

υπάρχει ανθρώπου νους για να συλλάβει το μέγεθος 

της παράνοιας. Δεν υπάρχει γραφίδα να δικαιολογήσει 

τη διαταγή της ασύλληπτης τρέλας. Κανείς δε μπορεί 

να δεχθεί τον μαζικό θάνατο τόσων βρεφών για 

οποιαδήποτε σκοπιμότητα. 

 

Ή μήπως μπορεί; Μήπως, τελικά, ο σκοπός αγιάζει τα 

μέσα; Γιατί, πώς δικαιολογείται, διαφορετικά, η 

νομοθετικά κατοχυρωμένη σφαγή εκατοντάδων 

χιλιάδων αγέννητων βρεφών στην πατρίδα μας, μόνο, 

κάθε χρόνο, μέσω της δολοφονικής πρακτικής των 

εκτρώσεων; Μήπως, τελικά, η μορφή του Ηρώδη δεν 

είναι και τόσο αποτρόπαια στην «πολιτισμένη» 

κοινωνία του 21ου αιώνα; Μερίδα της ιατρικής 

κοινότητας, γυναικείες οργανώσεις, όψιμοι 

υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων, 

δυστυχώς και σύγχρονες κυβερνήσεις έχουν 

συστρατευτεί στην υπηρεσία ενός εγκλήματος που 

πλασάρεται, στην εποχή μας, ως δικαίωμα! Η 

Εκκλησία μας αρνείται να συμμετάσχει στην τραγωδία 

και διακηρύσσει την σταθερή άρνησή Της στο 

έγκλημα, δεχόμενη το ανάθεμα του αναχρονισμού και 

της οπισθοδρόμησης. 

 

Η Εκκλησία μας λέει «όχι» στις αμβλώσεις, γιατί 

πιστεύει αταλάντευτα στην ιερότητα της ζωής, η 

οποία είναι Θείο έργο και δώρο. Η Εκκλησία μας λέει 

«όχι» στις αμβλώσεις, γιατί αυτές συνιστούν 

κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Είναι παράλογο κι εξωφρενικό να χαρακτηρίζεται 

δικαίωμα η επιλογή μιας γυναίκας να προβεί σε 

άμβλωση τη στιγμή κατά την οποία η πράξη αυτή 

συνιστά τη στέρηση του δικαιώματος της ζωής μιας 

ανθρώπινης ύπαρξης που μόλις άρχισε να 

διαμορφώνεται. Η αδυναμία του εμβρύου να 

υπερασπιστεί τον εαυτό του δε δικαιώνει την επιλογή 

της καταστροφής του. 

 

Η Εκκλησία μας λέει «όχι» στις αμβλώσεις, γιατί «η 

άποψη ότι η γυναίκα έχει το δικαίωμα ν’ αποφασίζει 

μόνη της για το σώμα της και για το έμβρυο της 

μήτρας της, είναι όχι μόνο ηθικά, αλλά και κοινωνικά  

(συνέχεια στη 2η σελίδα) 

 

Ο Νέος  Ιμβριακός Παλμός, εύχεται  στους, 

συνδρομητές του και τους απανταχού Ιμβρίους και 

φίλους, καλό και ευλογημένο το νέο έτος 2018 με 

πλούσια την Χάρη του γεννηθέντος Σωτήρος  Χριστού 

στη ζωή όλων μας.   
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(συνέχεια από την 1η σελίδα) 

και λογικά απαράδεκτη. Και πριν απ’ όλα, το έμβρυο 

δεν ανήκει στη γυναίκα, αλλά και στον άνδρα που 

συνέβαλε στη δημιουργία του. 

 

Ακόμα, το έμβρυο δεν ανήκει ως ιδιοκτησία ούτε στη 

γυναίκα ούτε στον άνδρα που το δημιούργησαν, αλλά 

αποτελεί μια ξεχωριστή ζωντανή ύπαρξη που, 

οπωσδήποτε, αδικείται αν δε λαμβάνεται υπόψιν από 

τους γονείς και ειδικότερα από τη μητέρα που το 

φέρει προσωρινά». 

 

Η Εκκλησία μας λέει «όχι» στις αμβλώσεις, γιατί 

γνωρίζει και αναδέχεται στο μυστήριο της Ιεράς 

Εξομολόγησης, γυναίκες σε ώριμη ή και νεανική, 

ακόμα, ηλικία, που έχουν μεταβληθεί σε ανθρώπινα 

ράκη, ψυχικά και σωματικά, μη μπορώντας ν’ 

αντέξουν τις τύψεις και την ψυχολογική επιβάρυνση 

που προκαλούν ανάλογα τρομερά λάθη του 

παρελθόντος. Η αίσθηση της εγκληματικής πράξης 

μετατρέπει τη ζωή των γυναικών αυτών σ’ έναν 

εφιάλτη, σε μία τραγωδία, από την   οποία μόνο η 

μετάνοια και η αγάπη του Θεού μπορεί να τις 

λυτρώσει. 

Η Εκκλησία μας λέει «όχι» στις αμβλώσεις και όταν 

πρόκειται για αποδεδειγμένα άρρωστα έμβρυα, με 

διακριβωμένη διανοητική ή σωματική αναπηρία. Και 

αυτό το κάνει γιατί πιστεύει πως οποιαδήποτε άλλη 

αντιμετώπιση συνιστά ρατσισμό που ανάγει το νου 

μας σε νοσηρές εποχές ανθρώπινων εκκαθαρίσεων και 

επιβίωσης των «εκλεκτών». Πιστεύει ότι και αυτές οι 

υπάρξεις έχουν δικαίωμα στη ζωή, έχουν και μπορούν 

να διαδραματίσουν το δικό τους ρόλο σ’ αυτό τον 

κόσμο, έχουν μερίδιο στην ευτυχία και στη χαρά. 

Αυτή είναι η στάση της Εκκλησίας, που έρχεται σαν 

στοργική μάνα ν’ αναχαιτίσει αυτή τη δολοφονική και 

απάνθρωπη πορεία. Οι σύγχρονοι παιδοκτόνοι 

οφείλουν ν’ αντιληφθούν το μέγεθος της εκτροπής, 

έστω κι αν θίγονται τα ανίερα πολιτικά και οικονομικά 

συμφέροντά τους. Και οι γυναίκες, που με τόση 

ευκολία οδηγούνται στην τρομερή αυτή πράξη, να 

καταλάβουν ότι η αγάπη στο ανθρώπινο πρόσωπο, η 

πίστη στο Θεό και η ορθή αξιολόγηση της ζωής 

μπορούν να υπερνικήσουν κάθε δυσκολία, να 

ξεπεράσουν τα αδιέξοδα και να φέρουν την 

πολυπόθητη ευτυχία.  

ΑΜΗΝ! Αρχιμ. Ε.Ο 

 Πηγή:http://poimin.gr/. 

 

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ 

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017, ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΕ´ (ΙΓ´ 

ΛΟΥΚΑ) μνήμη Ἀλυπίου Κιονίτου, Στυλιανοῦ Παφλα-

γόνος, Νίκωνος Μετανοεῖτε των ὁσίων, Γεωργίου Χιο-

πολίτου νεομάρτυρος, τελέστηκε ο όρθρος και στη 

συνέχεια η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και η 

αρτοκλασία στον κατάμεστο ιερό ναό της «Παναγίας 

Ιμβριωτίσσας Σαλαμίνος», προεξάρχοντος του 

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αδριανουπόλεως κ. 

Αμφιλοχίου. 

 

 

Τον ως άνω ιεράρχη πλαισίωσαν ο πανοσιολ. 

Αρχιμανδρίτης π. Νείλος και ο Ιεροδιακόνος και 

μοναχός π. Καισάριος. Τον Θείο λόγο κήρυξε ο 

Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως κ. Αμφιλόχιος ο 

οποίος αναφέρθηκε στην Ευαγγελική περικοπή. Μετά 

την απόλυση προσφέρθηκε ο καθιερωμένος καφές και 

η ευλογία της αρτοκλασίας στο πνευματικό κέντρο. 

Στις 9 Δεκεμβρίου έγινε πανηγυρική θεία λειτουργία 

μετ΄ αρτοκλασίας στο εορτάζον παρεκκλήσι της Ἁγίας 

Ἄννης του δεξιού κλίτους του Ι. Ναού. Λειτούργησε ο 

π. Αναστάσιος Φελεμέγκας. Προσήλθαν αρκετοί 

προσκυνητές από την γύρω περιοχή για να λάβουν 

την χάρη και την ευλογία της γιαγιάς του Κυρίου μας.     

 

http://poimin.gr/
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Τη παραμονή της του Χριστού Γεννήσεως 24-12-2017 

είχαμε την μεγάλη ευλογία και χαρά να προεξάρχει και 

πάλι των ιερών ακολουθιών ο Σεβασμιώτατος 

Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως κ.κ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ, 

μεταφέροντας τις ευχές και την ευλογία του 

Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. 

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ.

 

Μετά τον χαρισματικό κηρυκτικό του λόγο, 

παρουσίασε τον νέο εφημέριο του Ι. Ναού 

πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Σπυρίδωνα όπου 

του ευχήθηκε καλή διακονία. Στο τέλος την ευλογία 

(αντίδωρο) έδωσε στο εκκλησίασμα ο νέος ιερέας 

όπου του ευχήθηκε όλο το εκκλησίασμα το “καλώς 

όρισε”. 

Η Ιμβριακή παροικία της Σαλαμίνας 

καλωσορίζει τον π. Σπυρίδωνα Κατσιμπρή και 

του εύχεται με τη σειρά της πλούσια 

πνευματική καρποφορία. Στους δε πατέρες π. 

Νείλο Μουσελή και π. Αναστάσιο Φελεμέγκα 

που διακόνησαν όλα αυτά τα χρόνια τους 

ευγνωμονεί και τους ευχαριστεί θερμά για την 

προσφορά τους στον Ιερό μας Ναό. 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  

Φέρεται εις γνώσιν των πατριωτών και φίλων, ότι 

στις 4/2/2018 ημέρα Κυριακή, στον Ι.Ναό της 

Παναγίας Ιμβριώτισσας , θα γίνει το καθιερωμένο 

μνημόσυνο, υπέρ της αναπαύσεων των ψυχών 

κληρικών, μεγάλων ευεργετών, και  διδασκάλων,    

των εν νήσω Ίμβρω και ενθάδε διακονησάντων. 

 

 Την ίδια ημέρα θα γίνει και το κόψιμο της 

αγιοβασιλόπιτας. 

 

Καλούμαστε όλοι μας να προσέλθουμε και  να 

συμπροσευχηθούμε.  

 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

Γεννήσεις  

 
Στις 16 Νοεμβρίου 2017ο Νίκος Γαλακτίδης και 
η Μαρία Καπάδαη (κόρη της Δέσποινας Ροδιά από 
το Σχοινούδι της Ίμβρου) απέκτησαν το 7ο τους παιδί 
κοριτσάκι . Ευχόμαστε να τους ζήσει καλά βαφτίσια 
και καλή δύναμη στον αγώνα τους. 
 

Βαπτίσεις 
Στις 30 Δεκεμβρίου 2017 ο Γεώργιος 
Κατσιγιάννης και η Ιωάννα Ροδιά (του Χρήστου 
από το Σχοινούδι της Ίμβρου) βάπτισαν τον 2ο τους 
υιό,στον Ιερό Ναό του αγίου Τρύφωνα Παλλήνης και 
τον ονόμασαν Πέτρο. Ευχόμαστε να τους ζήσει και 
να έχει την ευλογία του αποστόλου.      

  
Θάνατοι 

 
Στις 19 Νοεμβρίου 2017 απεβίωσε στην  Αθήνα 
η Θοδώρα Σουφερλή το γένος Παπδά από το 
Σχοινουδι της Ίμβρου, σε ηλικία 85  ετών.  
 
Στα μέσα Νοεμβρίου2017 απεβίωσε στη 
Μελβούρνη της Αυστραλίας  η Αποστολία 
Σουφερλή το γένος Μαλιαρη    από το Σχοινουδι 
της Ίμβρου, σε ηλικία 87 ετών.  
 
Στις 8 Δεκεμβρίου 2017 απεβίωσε στην  Αθήνα 
ο Στέλιος Τσιβιτής από το Σχοινουδι της Ίμβρου,    
σε ηλικία 65 ετών.  
 
Στις 24 Δεκεμβρίου 2017 απεβίωσε στην  Αθήνα 
η Άννα Φωκά το γένος Μπακή από το Σχοινουδι 
της Ίμβρου, σε ηλικία 53 ετών.  
 
Στις 24 Δεκεμβρίου 2017  απεβίωσε στην Αθήνα  
η Βασιλεία Μέλλου το γένος Μπρή από τα Αγρίδια  
της Ίμβρου, σε ηλικία 90 ετών. 
 
Στις 27 Δεκεμβρίου 2017 απεβίωσε στην Αθήνα 
η Φωτεινή Αποστολίδου το γένος Μπουγατσά  
από το Σχοινουδι της Ίμβρου σε ηλικία 57 ετών.  
 
Στις 28 Δεκεμβρίου 2017 απεβίωσε στην  
Γερμανία  η Ανθούλα Λαμπριανού συζ. του 
Ιωάννου από τα Αγρίδια της Ίμβρου,    σε ηλικία 70 
ετών. Η εκλιπούσα παρ΄ότι δεν είχε Ιμβριακή 
καταγωγή, εν τούτοις αγάπησε το Σωματείο, 
συμμετέχοντας κατ’ επανάληψη πολλών ετών ως 
μέλος στα Δ.Σ., όπου προσέφερε αόκνως τις 
υπηρεσίες της. Η Ιμβριακή παροικία Σαλαμίνας 
απώλεσε μία άξια συνεργάτιδα της.   
 
Ευχόμαστε και προσευχόμαστε όλοι τους, με τη 
μεσιτεία της Παναγίας, να έχουν καλό  Παράδεισο. 
Συλλυπούμαστε τους οικείους των. 
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Ευχαριστούμε εκ βαθέων τους παρακάτω 

δωρητές: 

 

Κουλουτπάνη Γεώργιο του Αθανασίου             50.00€ 

Βάσω ………… (εις μνήμη γονέων, αδελφών)   120.00€ 

Κούκουνας Δημήτριος (εις μνήμη Αθανασίου)   50.00€ 

Ανώνυμος από Αγγλία                                    142.3€ 

Ανώνυμος                                                50.00Λ.Τ. 

Ανώνυμη για λάδι κανδηλιών κ.λ.π.                 70.00€ 

Πολυζώτης Παναγιώτης                                 50.00€ 

Μπογιατζή Δήμητρα (αντί στεφάνου                                        

εις μνήμη Ανθούλας Λαμπριανού )                   50.00€ 

Τέκνα πολύτεκνης οικογένειας !!!!! (από                                  

προϊόν καλάντων)                                         80.00€ 

Ελευθέριος & Δέσποινα Καπάδαη  30.00€ 

………………………………………………………………………………. 

ΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΚΑΙ Η ΘΑΥΜΑΣΤΗ 

ΣΩΤΗΡΙΑ. 

 

Διήγηση π.Στεφάνου Αναγνωστοπούλου 

 

Κάποτε, ένας χριστιανός, ενώ έσκαβε με πολλούς μαζί 

σ’ ένα νταμάρι, έπεσε βράχος και τους καταπλάκωσε 

η στοά. 

Η γυναίκα αυτού του χριστιανού, η κυρία Αργυρώ, 

έδωσε ό,τι είχε από το υστέρημά της σε έναν ιερέα να 

κάμη 40 Λειτουργίες για την ψυχή του άνδρα της σ’ 

ένα εξωκκλήσι κοντά στο μέρος όπου έγινε 

δυστύχημα, διότι επίστεψε ότι είναι νεκρός. 

Καθημερινά μάλιστα πήγαινε ένα πρόσφορο, ένα 

μπουκάλι με κρασί και μία λαμπάδα, σαν πτωχή που 

ήταν. Όταν έφθασε ο ιερέας στις 20 Λειτουργίες, ο 

διάβολος φθόνησε την ευλάβεια της κυρά Αργυρώς 

και αφού μετασχηματίστηκε σε έναν γνωστό της 

χωρικό, την συνάντησε το πρωί στον δρόμο και της 

είπε: – Ξέρεις; Ο παπάς δεν πήγε στην Εκκλησία γιατί 

είχε δουλειά βιαστική και γι’ αυτό μην κοπιάζεις. Αύριο 

πηγαίνεις την προσφορά σου. Αυτό της το έκαμε ο 

διάβολος τρεις φορές στο διάστημα των 40 

Λειτουργιών. 

Εν τω μεταξύ, έγινε μεγάλη προσπάθεια ν’ ανοίξουν 

στοά στο ορυχείο, για να μπορέσουν να βγάλουν τα 

πτώματα, τα οποία ήσαν πάρα πολλά. Ήσαν όλοι τους 

νεκροί. Είχαν ήδη περάσει 40 ημέρες. Σκάβοντας 

ακόμη πιο βαθειά, έφθασαν σ’ ένα μέρος, όπου 

άκουσαν μία φωνή! Ανθρωπινή φωνή που τους έλεγε: 

– Προσέξτε, ζω! Σκάψτε με προσοχή, γιατί επάνω μου 

είναι δύο πέτρες, μην πέσουν και με θανατώσουν. 

Αυτοί θαύμασαν και πράγματι, σκάβοντας με πολλή 

προσοχή από τα πλάγια, βρήκαν τον άνθρωπο 

ζωντανό και το ανήγγειλαν χαρούμενοι στην γυναίκα 

του. Απορούσαν όλοι πώς αυτός ο άνθρωπος έζησε 

επί 40 ημέρες χωρίς τροφή και χωρίς νερό. Κι αυτός 

τους είπε: – Κάθε μέρα μου έδινε κάποιος – αοράτως, 

δεν ξέρω πώς – ένα ψωμί και ένα μικρό δοχείο με 

κρασί, ενώ μία λαμπάδα αναμμένη ήταν μπροστά μου, 

και έτσι έτρωγα. Εκτός από τρεις φορές, όπου δεν 

έφαγα τίποτε ούτε φως είδα και πικράθηκα πολύ, 

οδυρόμενος για τις αμαρτίες μου, γιατί νόμισα ότι 

έπαψε πλέον να με βοηθά αυτό το αόρατο χέρι του 

Θεού. Και ήμουν έτοιμος πλέον να πεθάνω από πείνα 

και δίψα. Κατόπιν, είδα και πάλι την αναμμένη 

λαμπάδα, και δίπλα το ψωμί και το κρασί, όπως και 

πριν, και εδόξασα τον Θεό που δεν με εγκατέλειψε 

μέχρι τέλους και έτσι επέζησα και σώθηκα 

θαυματουργικά. 

Όλοι βέβαια δοξολόγησαν τον Θεό, διότι ήσαν 

χριστιανοί και έμειναν με την απορία του μεγάλου 

αυτού θαυμαστού γεγονότος. Αυτή, χριστιανοί μου, 

είναι η πίστις μας! Αυτή είναι η ορθοδοξία μας:         

Η Θεία Λειτουργία! 

Πηγή: https://paterstefanos.gr/ 

 

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 

https://paterstefanos.gr/

