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Εις την είσοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής 

Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 

Θέλω να σας αναγγείλω ότι ήλθε η αγία Τεσσαρακοστή, που είναι το 

φάρμακο των ψυχών μας. Διότι ο Κύριός μας, σαν Πατέρας 

φιλόστοργος θέλει να απαλλαγούμε από τις αμαρτίες, που κάναμε επί 

τόσον καιρό. Κανόνισε μάλιστα ως μέσο θεραπείας και τη νηστεία. 

Κανείς λοιπόν ας μη γίνεται κατσούφης, κανείς ας μη σκυθρωπάζει, 

αλλά ας σκιρτά και ας χαίρεται και ας δοξάζει τον Θεό, ο Οποίος 

φροντίζει για τις ψυχές μας. Αυτός μας καθόρισε την άριστη οδό της 

νηστείας, που με πολλή χαρά πρέπει ο καθένας μας να την υποδεχθεί. 

Οι ειδωλολάτρες νομίζουν για γιορτές και πανηγύρεις τη μέθη και όλη 

την άλλη ακολασία και τις ελεεινότητες και ασχήμιες, που ακολουθούν. 

Η Εκκλησία του Θεού όμως θεωρεί ως γιορτή και πανηγύρι τη νηστεία 

και την απάρνηση της κοιλιοδουλείας και όλες τις αρετές, που 

προέρχονται από αυτήν. 

Διότι η Εκκλησία είναι θεραπευτήριο πνευματικό. Γι’ αυτό πρέπει 

εκείνοι που έρχονται στην Εκκλησία να παίρνουν τα κατάλληλα 

φάρμακα και να τα τοποθετούν στα τραύματα της ψυχής τους και έτσι 

να επιστρέφουν στο σπίτι τους. 

Η ακρόαση του θείου λόγου από μόνη της δεν ωφελεί, αν δεν έχεις 

να παρουσιάσεις ανάλογα έργα αρετής. «Οὐχ οἱ ἀκροαταί τοῦ νόμου 

δίκαιοι παρά τῷ Θεῷ, ἀλλ’ οἱ ποιηταί τοῦ νόμου δικαιωθήσονται» (Ρωμ. 

β΄ 13), λέει ο μακάριος Παύλος. Και ο Χριστός διδάσκοντας το λαό 

έλεγε: «Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι, Κύριε, Κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τήν 

βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ’ ὁ ποιῶν τό θέλημα τοῦ Πατρός μου τοῦ 

ἐν οὐρανοῖς» (Ματθ. ζ΄ 21). 

Το γνωρίζουμε, αγαπητοί, ότι, εάν περιοριζόμαστε μόνο να ακούμε 

το λόγο του Θεού, χωρίς να επακολουθεί η έμπρακτη εφαρμογή, δεν 

έχουμε να ωφεληθούμε τίποτε. Ας μη γινόμαστε λοιπόν μόνο ακροατές, 

αλλά και ας εφαρμόζουμε τις θείες εντολές. Γιατί όταν τα έργα 

συνοδεύουν τους λόγους, τότε θα έχουμε πολλή παρρησία. Με πολύ 

ενδιαφέρον λοιπόν και με πολλή προσοχή ακούστε όσα θα πω περί της 

νηστείας. 

Όπως η πολυφαγία προξενεί αναρίθμητα κακά στο ανθρώπινο 

γένος, έτσι και η νηστεία και η απαλλαγή από την κοιλιοδουλεία υπήρξε 

πάντοτε αιτία ανέκφραστων αγαθών σε μας. Όταν στην αρχή έπλασε ο 

Θεός τον άνθρωπο, γνώριζε ότι αυτό ακριβώς το φάρμακο της νηστείας 

ήταν χρήσιμο για τη σωτηρία της ψυχής του. Γι’ αυτό αμέσως και εκ 

των προτέρων αυτή την εντολή έδωσε στον πρωτόπλαστο: «Από τους 

καρπούς όλων των δέντρων που βρίσκονται στον Παράδεισο έχετε την 

άδεια να τρώτε. Από τους καρπούς όμως του δέντρου «του γινώσκειν 

καλόν και πονηρόν» δε σας επιτρέπω να φάτε» (Γενεσ. β΄ 16). 

Αυτό που είπε τότε στον πρωτόπλαστο, δηλαδή «φάε αυτό και εκείνο 

μη το φας», ήταν εικόνα της νηστείας. Ενώ όμως έπρεπε να τηρήσει 

την εντολή, δεν την τήρησε, νικήθηκε από τη λαιμαργία και με την 

παρακοή καταδικάσθηκε να πεθάνει. 

Είδες, αγαπητέ, με ποιον τρόπο εισήλθε ο θάνατος στο ανθρώπινο 

γένος με τη λαιμαργία; Είδες τη βλάβη, η οποία προήλθε από αυτήν; 

Πρόσεξε τώρα να δεις και την ωφέλεια από τη νηστεία. Νήστευσαν οι 

Νινευίτες, στέρησαν την τροφή ακόμη και από τα ζώα τους και 

μετανόησαν, άφησαν τα αμαρτωλά τους έργα, και έτσι παρακίνησαν 

τον Κύριο να τους δείξει τη φιλανθρωπία Του και να ανακαλέσει την 

απόφαση που είχε λάβει για να καταστρέψει την πόλη τους. 

Κατανοώντας, λοιπόν, όλα αυτά, αγαπητοί, και έχοντας μεγάλο 

ενδιαφέρον για τη σωτηρία μας, ας καταφρονήσουμε τις ανωφελείς και 

επιβλαβείς απολαύσεις. Ας αγαπήσουμε τη νηστεία και όλη γενικά τη 

χριστιανική συμπεριφορά. Ας παρουσιάσουμε μεγάλη μεταβολή στο βίο 

μας και κάθε μέρα ας φροντίζουμε δραστήρια να πράττουμε καλά έργα. 

Έτσι, αφού εμπορευθούμε καθ’ όλη την περίοδο της αγίας 

Τεσσαρακοστής το πνευματικό εμπόριο των αρετών, θα 

συγκεντρώσουμε πολύ πλούτο αρετής. Θα αξιωθούμε με αυτόν τον 

τρόπο να φτάσουμε και στη μεγάλη ημέρα του αγίου Πάσχα και με 

παρρησία να προσέλθουμε στη φρικτή και πνευματική τράπεζα. Θα 

μετάσχουμε στα ανέκφραστα εκείνα και αθάνατα αγαθά με καθαρή 

συνείδηση και θα γεμίσουμε με τη χάρη που αυτά δίνουν. 

(Αποσπάσματα από τον παραινετικό λόγο «Εις την είσοδον της αγ. 

Τεσσαρακοστής» του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου) 

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

Μήνυμα του Σεβ. Μητροπολίτου Ίμβρου και Τενεδου κ. Κυρίλλου 

επι τη ενάρξει της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής  

 " Το στάδιο των αρετών ηνέωκται ... 

... Ιδού καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού καιρός μετανοίας ..." 

 Αδελφοί μου και τέκνα μου αγαπητά, 
Η αγάπη και η φιλανθρωπία του Θεού, μας αξιώνει και 

φέτος να ξεκινήσουμε την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, να 
επαναπροσδιορίσουμε την πνευματική μας ζωή και να επαναξεκινήσουμε 
κάθε πνευματική μας προσπάθεια. Στόχος μας είναι να φτάσουμε στα 
άχραντα πάθη του Χριστού μας, όπου μαζί Του και στο Σταυρό Του, θα 
σταυρώσουμε τα δικά μας πάθη, τις αδυναμίες μας, τις μικρότητές μας, τις 
ελλείψεις μας, τις αμαρτίες μας, την κακή καθημερινότητά μας. Θα 
πλυθούμε με το αίμα του Χριστού αλλά και με τα δάκρυα της μετανοίας 
μας. Θα καθαρίσουμε την ψυχή μας με αληθινή μεταμέλεια και θα 
ντυθούμε την αιτία κάθε καλού και κάθε αρετής που είναι η αγάπη και που 
πηγάζει από την εσταυρωμένη αγάπη του Χριστού.  

Έτσι θα φτάσουμε στον κύριο στόχο και σκοπό μας, που είναι η 
Ανάσταση και που Ανάσταση σημαίνει το καινούργιο, (συνέχεια σελ. 2) 

Το Δ.Σ. Παναγίας Ιμβριώτισσας εύχεται στα μέλη του, φίλους και 
αναγνώστες του καλή Μεγάλη Τεσσαρακοστή, αξιούμενοι να 
προσκυνήσουμε τα Σεπτά Πάθη του Σωτήρος μας και την ένδοξον 
Ανάστασην Του. 
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το ξαναγεννημένο, το αναγεννημένο, εκείνο που σηκώνεται από την 
πτώση, από τη λάσπη και που φτάνει μέχρι τον ουρανό λάμποντας. 

Είναι λοιπόν, η Αγία Τεσσαρακοστή μία περίοδος θυσιαστικής αγάπης 
της ψυχής μας και της καρδιάς μας και του είναι μας. Μιας θυσιαστικής 
αγάπης του εαυτού μας και της ζωής μας, για το συνάνθρωπό μας και για 
το Χριστό μας. Είναι μία περίοδος που πρέπει να ψάξουμε βαθειά τον 
εαυτό μας, να τον γνωρίσουμε και να τον αποδεχτούμε χωρίς μάσκες και 
μεταμφιέσεις. 

Με εργαλείο την αγάπη να τον φτιάξουμε, να τον κάνουμε καινούργιο, 
καλό και αγαθό. Έτσι θα μπορέσουμε να ζήσουμε μέσα στο σύγχρονο 
κόσμο, να μην αλλοτροιωθούμε και να μη χαθούμε από τις κρίσεις της 
εποχής, αλλά με υπομονή και εμπιστοσύνη και πίστη στο Θεό να 
πορευθούμε ξεπερνώντας τις όποιες δυσκολίες. Έτσι θα καταλάβουμε γιατί 
ο Χριστός μας σταυρώθηκε και ποια αξία έχει η Ανάστασή Του για τον 
άνθρωπο.  

Μέσα στην απλότητα της αγάπης, της ταπείνωσης, της προσευχής, της 
μετάνοιας, της νηστείας, να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε όλοι το ίδιο. 
Παιδιά του Θεού και αδέλφια μεταξύ μας. Ο ένας για τον άλλον και όλοι 
μαζί για το Θεό μας. 

Αυτές τις σκέψεις κάνω τούτες τις ευλογημένες μέρες στην, σιγά σιγά, 
ανοιξιάτικη Ίμβρο μας που κι εκείνη πορεύεται τη δική της περίοδο της 
Μεγάλης Τεσσαρακοστής, που όσο μεγάλη κι αν είναι αυτή η περίοδος, το 
τέλος της είναι η Ανάσταση και η Άνοιξη. 

Μ' αυτές, λοιπόν, τις σκέψεις επικοινωνώ και μαζί σας για να σας στείλω 
τα πρώτα ανοιξιάτικα αγριολούλουδα από την Ιμβριακή γη και τις πρώτες 
ανοιξιάτικες μυρωδιές της Ιμβριακής φύσης. Να σας πω ότι σας αγαπώ 
πολύ. Να σας πω ότι σας σκέφτομαι πάντα, όχι καθημερινά, αλλά κάθε 
στιγμή και κάθε ώρα. Να σας πω ότι συμπορεύομαι μαζί σας, όχι μονάχα 
τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή αλλά σ' όλη την πορεία της ζωής σας, όσο ο 
Θεός με αξιώνει να προσεύχομαι και να λειτουργώ για σας. 

Με περισσή λοιπόν αγάπη και πολλές πατρικές ευχές, σας εύχομαι  Καλή 
κι Ευλογημένη Μεγάλη Τεσσαρακοστή κι όλοι μαζί να φθάσουμε στην 
Ανάσταση. 
Ἴμβρος, Φεβρουάριος 2014 
Ο  Μητροπολίτης σας, 
† Ὁ Ίμβρου και Τενέδου Κύριλλος 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΙΜΒΡΟΥ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 
Ὁ Μητροπολίτης μας καί ἐφέτος κατά τόν μῆνα Ἰανουάριο χοροστάτησε, 
ἱερούργησε, κήρυξε τόν θ.λόγο σέ διάφορους Ἱερούς Ναούς τῆς Ἐπαρχίας 
του, ἔψαλε τά πατροπαράδοτα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα μετά τῶν 
χριστιανῶν τῆς Ἐπαρχίας του, ἔκοψε τήν πρωτοχρονιάτικη Ἁγιοβασιλόπιτα, 
καί διένειμε τά πρωτοχρονιάτικα δῶρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στούς 
χριστιανούς τῆς Ἴμβρου καί τῆς Τενέδου σύμφωνα μέ τό ἀκόλουθο 
πρόγραμμα. 
Τή πρώτη τοῦ ἔτους ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει  τήν περιτομή  τοῦ Κυρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ  καί τήν μνήμη τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ἡ περιτομή 
ἦταν ἀπό τίς βασικές  ἐπιταγές τοῦ Ἰουδαικοῦ Νόμου. Ηταν ἡ σωματική 
σφραγίδα ἡ ὁποία δήλωνε ὅτι κάποιος εἶναι μέλος τοῦ περιουσίου λαοῦ τοῦ 
Θεοῦ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῆς περιτομῆς τοῦ Κυρίου καί τῆς μνήμης 
τοῦ ἁγίου Βασιλείου τελέσθηκε τό ἑσπέρας τῆς 31ης Δεκεμβρίου τοῦ 
παρελθόνος ἔτους στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, τοῦ χωρίου τῶν 
Ἁγίων Θεοδώρων, ἡ Θ.Λειτουργία τήν κυριώνυμο ἡμέρα στόν Ἱερό Ναό 
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων καί ὁ ἑσπερινός τῆς 1ης 
Ἰανουαρίου τό ἑσπέρας στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Μαρίνης Σχοινουδίου 
χοροστατοῦντος τοῦ Μητροπολίτου μας. Μετά τό πέρας τῶν ὡς ἄνω 
Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ψάλθηκαν  τά πρωτοχρονιάτικα κάλαντα, ἐγένετο ἡ 
κοπή τῆς Πατροπαράδοτης Ἁγιοβασιλόπιτας καί ἡ διανομή τῶν δώρων τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Τό νόμισμα κατά τή κοπή τῆς πίτας στούς Αγίους 

Θεοδώρους ἔλαχε  στή Κοινότητα, στ’Ἀγρίδια στόν κ.Ἠλία Γαιτανίδη καί 
στό Σχοινούδι στόν κ.Δημήτριο Κοκκινάκη. Στούς Ἁγίους Θεοδώρους σύν 
τοῖς ἄλλοις ἔγινε καί ἡ σχολική ἑορτή, κατά τήν ὁποία, οἱ μικροί μαθητές 
τῆς Ἀστικῆς μας Σχολῆς ἔψαλλαν τά κάλαντα, ἀπήγγειλαν διάφορα 
ποιήματα καί ἔλαβαν τά πρωτοχρονιάτικα δῶρα τοῦ Μητροπολίτου καί 
ἄλλων.   

Ἡ Ἑορτή τῶν Θεοφανείων 
Μία ἀπό τις πιό μεγάλες ἑορτές τῆς πίστεώς μας εἶναι ἡ βάπτισις τοῦ 
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ  ὑπό τοῦ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου  στόν Ἰορδάνη 
ποταμό καί ἡ φανέρωση τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.Ὁ καθαγιασμός τῶν ὑδάτων 

εἰς τύπον τῆς βαπτίσεως τοῦ Χριστοῦ, ἐπαναλαμβάνεται κάθε χρόνο  μέ 
τήν τέλεση τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ καί τήν ρίψη τοῦ 
Τιμίου Σταυροῦ  ἐντός τῶν ὑδάτων. 

Κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στή Ἴμβρο 
Κατά τήν ἡμέρα τῶν Θεοφανείων, 6 Ἰανουαρίου, ὁ Μητροπολίτης μας 
τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία  καί τό Μέγα Αγιασμό τῶν Θεοφανείων μετά 
πάντων τῶν ἱερέων τῆς Μητροπόλεως στον Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Βαρβάρας 
Εὐλαμπίου. Ἔψαλλε ἐμμελέστατα ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης μουσικολ. 
κ.Γεώργιος Τυροβόλης. Τό ἐκκλησίασμα ἦταν λίαν ἱκανοποιητικό, σχεδόν 
ἐξ ὅλων τῶν χωριῶν.Στή συνέχεια, ὁ Μητροπολίτης μας, οἱ ἱερεῖς, οἱ 

Ἱεροψάλτες καί ὁ πιστός λαός ἐν πομπῇ, δι’αὐτοκινήτων, κατευθύνθηκαν 
στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Κάστρου, ἐκεῖθεν δέ στό λιμάνι ὅπου 
ἔγινε ἡ κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί ὁ Καθαγιασμός τῶν ὑδάτων. Τόν 
Σταυρό ἀνέσυρε ὁ κ. Νικόλαος Μπαλατλῆς. ‘Ακολούθως στό εστιατόριο 
Καληmerhaba τοῦ Κάστρου ἔγινε ἡ κοπή τῆς Ἁγιοβασιλόπιτας καί 
ἀκούστηκαν καί πάλιν στό Κάστρο τά πατροπαράδοτα κάλαντα. Έπειτα στό 

ἴδιο Κέντρο, παρατέθηκε ὑπό τοῦ Ἐντιμοτάτου κ.Ἀναστασίου Φουρτούνα, 
ἐκ Καβάλας, ἑόρτιο γεῦμα, σέ ολους τούς προσκυνητάς, 90 ἄτομα. 
Ὁ Μητροπολίτης μας θέλοντας νά ἀναβιώσει ἕνα παλαιό ἔθιμο πού  
γινότανε  στήν Ἴμβρο κατά τήν ἑορτή τῶν Θεοφανείων ἐτοίμασε καί 
προσέφερε στό βαφτιστήρι του κατά τή διάρκεια τοῦ γεύματος,  τό 
λεγόμενο Φουντοκέρι. Τό φουντοκέρι ἐξήγησε ὁ Μητροπολίτης μας ἦτο τό 
δῶρο τῶν νουνῶν, κατά τή ἑορτή τῶν Θεοφανείων, στό βαφτιστήρι τους. 
Πρόκειται γιά ἕνα κερι τό ὁποῖο περνάει ὁ νουνός μέσα ἀπό ἕνα πορτοκάλι  
στολίζοντάς το μέ ἕνα κέρμα, καραμέλες καί σύκα. Τήν ἡμέρα τῶν 
Θεοφανείων τό παιδί παίρνει τό κερί καί τό ἀνάβει στήνἘκκλησία. Γιά τούς 
νονούς τό φουντοκέρι ἔχει καί ἕνα βαθύτερο συμβολισμό. Ὅταν οἱ νουνοί 
ἐγκαταλείψουν τά ἐπίγεια καί φθάσουν στούς οὐρανούς, τό φῶς ἀπό τό 
φουντοκέρι πού ἀνάβει τό παιδί θά φέγγει τό δρόμο τους πρός τον 
παράδεισο. 
Ὁ Μητροπολίτης μας:   
Τήν 7η ἰδίου χοροστάτησε κατά τήν Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τοῦ 
Ἁγίου Ἰωάννου στό Πέρα χωριό Σχοινουδίου. Τό θ.λόγο κήρυξε ὁ 
Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ.Νικόλαος Σεργάκης. Τό μεσημέρι προσκληθείς 
παρακάθησε μετά τῆς συνοδείας του σέ γεῦμα στό σπίτι τῆς κ.Γραμματικῆς 
Ξυνοῦ,ἡ ὁποία εἶναι ἡ ἐπιστάτρια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. 
Τήν 12η ἰδίου χοροστάτησε κατά τή Θεία Λειτουργία στόν Ἱ.Ναό τῆς Ἁγίας 
Μαρίνης Σχοινουδίου, στό τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε τό τριετές Ἀρχιερατικό 
μνημόσυνο τοῦ μ.Γεωργίου Βουλγαρέλλη. 
Τήν 15η ἰδίου ἐπισκέφθηκε  τούς νοσηλευομένους στό Νοσοκομεῖο τῆς 
Ἴμβρου κ. κ. Δημοσθένη Κουτρᾶ  καί Παναγιώτη Στάμο  στούς ὁποίους 
εὐχήθηκε τά εἰκότα. 
Την 27η Φεβρουαρίου ἐπισκεφθηκε  τόν οἰκουροῦντα κ.Κωνσταντῖνο 
Καρανικόλα καί τοῦ εὐχήθηκε ταχεῖα ἀνάρρωση. 

Ἱ. Ἐξωκλήσιο τοῦ Ἁγ. Ἀντωνίου στό Σταυρό  Εὐλαμπίου 
Ὁ Μητροπολίτης μας τό ἑσπέρας τῆς 16ης τ.μ. τέλεσε τόν Ἑσπερινό τῆς 
ἑορτῆς τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου στό 
φερωνύμο ἐξωκκλήσι στήν τοποθεσία «Σταυρός» τῶν ὑψωμάτων τοῦ 
Εὐλαμπίου. Στό τέλος τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ εὐλόγησε 
ἀρτοκλασία ὑπέρ ὑγείας καί μακροημερεύσεως τῶν ἑορταζόντων καί 
ἑορταζουσῶν καί μετά τήν ἀπόλυση παρατέθηκε τό καθιερωμένο κέρασμα. 

Τά   Ὀνομαστήρια τοῦ Μητροπολίτου μας 
Ὁ Μητροπολίτης μας, τήν 17η Ἰανουαρίου τό ἑσπέρας μετά κληρικῶν τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ὁμάδος προσκυνητῶν μετέβη στόν Ἱερό Ναό τῆς 
Ἁγίας Μαρίνης τοῦ Κάστρου ὅπου τέλεσε τήν Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ 
Ἑσπερινοῦ, ἐπί τῇ Ἱερᾷ μνήμῃ τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Ἀθανασίου καί 
Κυρίλλου Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας. Μετά τό πέρας τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας 
προσφέρθηκε στό παρακείμενο καφενεῖο ἀπό μέρους τοῦ Αἰδεσιμ. 
πρεσβυτέρου κ. Γρηγορίου Γρηγοριάδου, Ἱερατικῶς Προισταμενεύοντος 
τοῦ Ἱ.Ναοῦ,σ’ὅλους τούς προσελθόντας πιστούς τό καθιερωμένο κέρασμα. 
Τήν ἑπομένη 18η ἰδίου, ἐν βαθυτάτῃ κατανύξει τέλεσε τή Θεία Λειτουργία 
στό Μητροπολιτικῷ Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Παναγίας, 
περιστοιχούμενος ὑπό τοῦ εὐαγοῦς κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἐνῷ 
τούς χορούς διηύθυνε ὁ μουσικολ. Ἄρχων Πρωτοψάλτης κ. Γεώργιος 
Τυροβόλης. Παρέστη ἱκανός ἀριθμός πιστῶν ἐξ ὅλων τῶν χωρίων τῆς 
νήσου. Πρό  τῆς ἀπολύσεως τόν Μητροπολίτη μας ἀπό μέρους τοῦ Ἱεροῦ 
κλήρου καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ τῆς Ἐπαρχίας προσεφώνησε ὁ Πανοσιολ. 
Ἀρχιμ. κ.Νικόλαος Σεργάκης, καί ὁ Ποιμενάρχης μας στήν ἀντιφώνησή του 
μεταξύ ἄλλων εἶπε ὅτι σᾶς εὐχαριστῶ Ἅγιε Ἀρχιμανδρῖτα  διά τούς ἀγαθούς 
λόγους τῆς ἀγάπης σας πρός τήν ἐλαχιστότητά μου καί σᾶς ἀντεύχομαι 
πλούσια τή χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Κυρίου στή ζωή σας. 
Ἐπακολούθησε δεξίωση ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Μεγάρῳ, ἔνθα, ψαλομένων 
τῶν καλάντων ηὐλόγησε τήν πατροπαράδοτη Ἁγιοβασιλόπητα παρουσίᾳ 
τῶν προέδρων τῶν Κοινοτήτων, τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν καί  
πλήθους πιστῶν ἐξ ὅλων τῶν χωρίων τῆς νήσου. Τό νόμισμα ἔλαχε στόν 
κ.Παναγιώτη Μαλλιαρῆ. Στή συνεχείᾳ, πρός τιμή τοῦ ἑορτάζοντος 
Ποιμενάρχου παρατέθηκε ἀπό μέρους τῶν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς 

Μητροπόλεως τό ἑόρτιον γεῦμα ἐν ἑστιατορίῳ τοῦ Κάστρου εἰς τό ὁποῖο 
παρακάθισαν οἱ κληρικοί τῆς Μητροπόλεως μετά τῶν οἰκογενῶν αὐτῶν, καί   
πάντες οἱ ἐκκλησιασθέντες πιστοί.     
Τά ὀνομαστήρια τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβ. κ.Γρηγορίου  Γρηγοριάδου, 

Ἱερατικῶς προΐσταμένου τῆς Κοινότητος Γλυκέος 
Τήν 25ην Ἰανουαρίου ἐπί τῇ Ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν 
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ὁ 
Μητροπολίτης μας χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς 
Θεοτόκου Γλυκέος κατά τήν Θεία Λειτουργία. Τό θ.λόγο κήρυξε ὁ 
Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ.Νικόλαος Σεργάκης. Μετά τό πέρας τῆς Θείας 

Λειτουργίας ὁ ἑορτάζων ἱερεύς ἐν τῷ καφενείῳ τοῦ χωριοῦ παρέθεσε 
πλούσιο ἑόρτιο  γεῦμα σέ ὅλο τό ἐκκλησίασμα. 
Ὁ Μητροπολίτης μας: 
Τήν 30ἠν ἰδίου ἐπί τῇ Ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν χοροστάτησε στό 
Μητροπολιτικό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, κατά τή Θεία 
Λειτουργία, στό  τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν 
ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Ἀρχιερέων, Ἱερέων, Καθηγητῶν, Διδασκάλων καί 
μαθητῶν τῆς Ἐπαρχίας Αὐτοῦ. 
Τήν 1η Φεβρουαρίου χοροστάτησε στό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Κοιμήσεως 
τῆς Θεοτόκου κατά τήν Θεία Λειτουργία. Τόν ἁγιασμό τοῦ μηνός τέλεσε ὁ 

Αἰδεσιμ. Πρεσβ. κ.Κωνσταντῖνος Βάντσος καί ἀνέγνωσε τόν ἐξορκισμό τοῦ 
Ἁγίου Τρύφωνα πού λέγεται στούς κήπους, τούς ἀμπελώνας καί τά 
χωράφια. 
Τήν 2α ἰδίου, τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου, χοροστάτησε στό φερώνυμο 
Ἱερό Ναό, στή  Θεοτόκο στά Κόκκινα, κατά τήν Θεία Λειτουργία, καί 
ὡμίλησε καταλλήλως. Μετά τό πέρας τῆς Θ.Λειτουργίας παρατέθηκαν 
πλούσια παραδοσιακά ἐδέσματα σ’ὅλο τό ἐκκλησίασμα. 
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Τά ὀνομαστήρια τοῦ Αἰδεσιμ, Οικονόμου κ.Νικηφόρου Σώζου, 
Ἱερατικῶς Προΐσταμένου τῆς Κοινότητος Ἁγίας Βαρβάρας 

Εὐλαμπίου 
Ὁ Μητροπολίτης μας τήν 9ην Φεβρουαρίου, ἐπί τῆ Ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου 
Μάρτυρος Νικηφόρου, χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Βαρβάρας 
Εὐλαμπίου, κατά τή Θεία Λειτουργία, πού τέλεσε ὁ ἑορτάζων ἱερεύς 
Αἰδεσιμ. Οἰκονόμος κ.Νικηφόρος, στό τέλος τῆς ὁποίας ὡμίλησε 
καταλλήλως πρός τό ἐκκλησίασμα πού ἦταν ἀρκετό. Ἐπακολούθησε 
δεξίωση στό Συνοδικό τῆς Κοινότητος καί στή συνέχεια ὁ ἑορτάζων ἱερεύς 
ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει, παρέθεσε πλούσιο ἑόρτιο γεῦμα, εὐλογηθέν ὑπό 
τοῦ Μητροπολίτου μας. 

Ὁ Μητροπολίτης μας στό Γηροκομεῖο Βαλουκλῆ 
Ὁ Μητροπολίτης μας διά λόγους ὑπηρεσιακούς εὐρισκόμενος στή Πόλη, 
σύν τοῖς ἄλλοις, ἐπισκέφθηκε καί τούς ἐν τῷ Γηροκομείῳ Βαλουκλῆ 
Ἰμβρίους τροφίμους ἤτοι τούς κ. Ἀθανάσιο Σκουφαλέρο ἐκ Παναγίας, 
Παναγιώτη Φωκᾶ ἐξ Ἁγίων Θεοδώρων, Ἰωάννη Καζάνη ἐξ Ἁγίων 
Θεοδώρων, Παρίσιον Μαλαθούνη τοῦ Κωνσταντίνου καί τῆς Σοφίας ἐξ 
Ἀγριδίων, Παναγιώτα Σουρουλάγκου ἐξ Ἀγριδίων, Παρασκευή Δουκάκη ἐκ 
Σχοινουδίου καί Βασούλα Πόππα ἐκ Παναγίας. Διερώτησε τά τῆς ὑγείας 
αὐτῶν καί τούς εὐχήθηκε τά εἰκότα. 
Ὁ Μητροπολίτης μας δέχθηκε: 
Τήν 11η Ἰανουαρίου τόν μουσικολ. κ. Γεώργιο Τυροβόλη μετά τῆς συζύγου 
αὐτοῦ κ.Τατιανῆς, ἡ ὁποία ὑπέβαλε τά σέβη της καί δέχθηκε τίς εὐχές του 
μέ τήν εὐκαιρία τῶν ὀνομαστηρίων της. 
Αὐθημερον, 12η ἰδίου, ὁ Μητροπολίτης μας ἐπισκέφθηκε κατ’οἶκον τό 
ζεῦγος Τυροβόλη καί τούς συνεχάρη καί πάλιν. 
Τήν 30η Ἰανουαρίου, τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Νικόλαο Σεργάκη ὁ ὁποῖος ἐπί τῇ συμπληρώσει 
τεσσαράκοντα καί δύο (42) ἐτῶν ἀπό τῆς εἰσόδου του στόν Ἱερό κλῆρο 
ὑπέβαλε τά σέβη του καί δέχθηκε τίς εὐχές καί τήν εὐλογία τοῦ 
Ποιμενάρχου μας καί ὁ ὁποῖος τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας παρέθεσε 
ἑόρτιο γεῦμα. 
Ὁ Μητροπολίτης μας τέλεσε: 
Τή 4η Φεβρουαρίου τήν κηδεία τοῦ ἀειμνήστου Δημητρίου Καυμένου, ἐκ 
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Μαρίνης Σχοινουδίου. Τήν Α.Θ.Παναγιότητα, 
τόν Πατριάρχη ἐκπροσώπευσε ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ.Νικόλαος Σεργάκης. 
Τήν 27η ἰδίου, κατανυκτικό Τρισάγιο, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ 
μ.Δημητρίου Ντούρλαρη, ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ τῆς Παναγίας, κατά 
τήν ὥραν τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ τελουμένης κηδείας  αὐτοῦ. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ 

Στον Ι. Ναό πραγματοποιούνται καθ’ εκάστην Κυριακή και μεγάλη 

εορτή ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία μετά θείου κηρύγματος από τους 

ιερείς π. Νείλο Μουσελή και π. Αναστάσιο Φελεμέγκα τους οποίους 

ευχαριστούμε θερμώς. Το Δ.Σ. εύχεται στον π. Νείλο για το πρόσφατο 

χειρουργείο του ταχεία ανάρρωση και πλήρη αποκατάσταση της υγείας 

του.  

Την 26/01/2014 το Δ.Σ. Παναγίας Ιμβριώτισσας πραγματοποίησε εν 

όψει της εορτής των τριών Ιεραρχών το καθιερωμένο μνημόσυνο υπέρ 

των προκοιμηθέντων Ιμβρίων αρχιερέων, ιερέων, μοναχών, 

διδασκάλων και μεγ. ευεργετών στους οποίους οφείλουμε το εύ ζην, 

ευχόμενοι ο Κύριος μας να τους κατατάξει μετά των Αγίων του. 

Λειτούργησε, κήρυξε τον θείο Λόγο και τέλεσε το μνημόσυνο ο 

π.Ιωάννης Κοκκώνης, αξιωματικός της Ελληνικής αστυνομίας. 

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το πρόγραμμα, ευλογήθηκε η βασιλόπιτα 

από τον π. Αναστάσιο Φελεμέγκα κι έγινε η κοπή. Παρευρέθηκε ο 

δήμαρχος της Σαλαμίνας κ. Ιωάννης Τζαβαρής, ο οποίος απεύθυνε 

χαιρετισμό, συνεχάρη το Δ.Σ. για τις δραστηριότητες του και ευχήθηκε 

τα δέοντα. Παρευρέθηκε, επίσης, ο αντιδήμαρχος Αμπελακίων κ. 

Πέτρος Παπαθεοχάρης και λοιπά μέλη του Δημοτικού συμβουλίου. 

Ακόμη παρευρέθηκε η υποψήφια δήμαρχος, κ. Ρούλα Νάνου και 

απεύθυνε χαιρετισμό, καθώς και ο κ.Σοφράς. Την εκδήλωση 

παρακολούθησε πολύς κόσμος, Ίμβριοι και μη. Η τυχερή της χρονιάς 

ήταν η Δήμητρα Ροδιά του Μιλτιάδη. Ο πρόεδρος του σωματείου μας 

κ. Χρήστος Ροδιάς ευχαρίστησε όλους για τη συμμετοχή τους και 

ευχήθηκε να έχουμε ένα δημιουργικό και ειρηνικό νέο έτος. 

Μετά από τα παραπάνω, τα μέλη του Σωματείου μας παρέμειναν για 

την προγραμματισθείσα, ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του 

Σωματείου. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν: 

1. Ετήσιος οικονομικός απολογισμός του οικονομικού έτους 2013, 

παρουσίαση του ισολογισμού, ανάλυση και έλεγχος των 

πεπραγμένων και απαλλαγή του Δ.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής 

από κάθε ευθύνη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο. 

Αθροιστικά τα οικονομικά αποτελέσματα σε αριθμούς έχουν ως 

εξής: 

Συνολικά έσοδα Ι.Ν. και γηροκομείου 2013:         56.205,47 € 

Εκ μεταφοράς υπολοίπου του έτους 2012:      +23.063,09 € 

Σύνολο Εσόδων:            79.268,56 € 

Σύνολο δαπανών Ι.Ν. και γηροκομείου 2013:      - 60.679,00 €  

Υπόλοιπο προς χρήση 2014:          18.589,56 €  

Τα αναφερόμενα έσοδα προέρχονται κυρίως από δωρεές.  

Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος Χ. Ροδιάς αναφέρθηκε αναλυτικά στα 

πεπραγμένα της παρελθούσης διαχειριστικής περιόδου, για τα οποία 

δεν θεωρούμε σκόπιμο να επαναλάβουμε, δεδομένου ότι κατά καιρούς 

έχουν δημοσιευθεί στο Ν.Ι.Παλμό. Μετά από τα παραπάνω και αφού 

έγινε ένα μικρό διάλειμμα, έγινε από τον πρόεδρο η εισήγηση του 

δευτέρου θέματος. 

2. ΤΟ ΕΘΙΜΟ. Τιμάται η Παναγία μας δι’αυτού; Πρέπει να υπάρξουν 

εξαιρέσεις; Ψηφοφορία σχετικής πρότασης του Δ.Σ.. Το εν λόγω 

θέμα επειδή παρουσιάζει ενδιαφέρον και έχει δημιουργήσει 

αντιπαραθέσεις κατά το παρελθόν το παραθέτουμε όπως περίπου 

εκφωνήθηκε κατά την Γ.Σ. της 26/01/2014. 

«Φέτος πραγματοποιήθηκε το έθιμο κανονικά. Το Δ.Σ. 

διαπιστώνοντας τις σπατάλες άλλων ετών πήρε την απόφαση να κάνει 

περιστολή δαπανών και επιτήρηση διανομών με απόλυτη διαφάνεια. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο πέτυχε πρωτόγνωρα αποτελέσματα σε σχέση με 

προηγούμενα έτη που είχε μεγάλες ζημίες. Αυτό βέβαια φάνηκε 

αδιάφορο για ορισμένους, καθώς η μόνη ανησυχία τους ήταν και είναι 

τι θα γίνει το φετινό 15Αύγουστο, όπου η ημέρα είναι Παρασκευή.  

Εμείς, ως ένδειξη καλής θέλησης και προκειμένου να μπορέσουν να 

πραγματοποιήσουν τη συγκεκριμένη ημέρα το έθιμο, οι  επικριτές μας, 

τους δώσαμε την ευκαιρία να αναλάβουν τη διοίκηση του Σωματείου, 

σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δ.Σ. της 3/11/2013. Κι ενώ εμείς 

περιμέναμε την εγγραφή νέων μελών, προκειμένου να μπορέσουμε να 

αποχωρήσουμε, τηρήθηκε μάλλον μεθοδευμένα άκρα σιωπή και 

ηρεμία. Είναι δε περίεργο πως παραπληροφορήθηκε ο Σεβασμ. Ίμβρου 

για μεγάλη ταραχή κατ΄αυτάς σε Σαλαμίνα και τα περίχωρα της Αττικής 

ενώ εμείς δεν πήραμε καμία είδηση. Έτσι λάβαμε επιστολή με e-mail 

από τον Σεβασμιώτατο κ.Κύριλλο, της οποίας το περιεχόμενο δεν μας 

εύρισκε σύμφωνους και διαμαρτυρηθήκαμε τηλεφωνικώς και εγγράφως 

με FAX. Σεβόμενοι, όμως, το ράσο δεν επιθυμούμε να σχολιάσουμε το 

περιεχόμενό της. Εάν, όμως, χρειαστεί θα το κάνουμε. Διερωτώμεθα 

όμως για το χρόνο αποστολής της συγκεκριμένης επιστολής. Γιατί έγινε 

τώρα και τόσο βιαστικά λίγο πριν τη σύγκληση της καθιερωμένης Γ.Σ. 

και όχι αργότερα; Μήπως για να μην έλθει το θέμα για ψηφοφορία ή 

για να επηρεάσει τα αποτελέσματά της;  

Θέλουμε να τονίσουμε προς όλους ότι οι πρακτικές μας δεν έχουν 

σκοπό να εκθέσουν κανένα και ποτέ εμείς δεν παρεμβήκαμε στις 

διαχειριστικές ευθύνες άλλων. Δεν είμαστε όμως και υποχρεωμένοι να 

ακολουθήσουμε τις πρακτικές άλλων, όταν μάλιστα αυτά αντιτίθενται 

στο γράμμα και στο πνεύμα της εκκλησιαστικής παράδοσης. Τότε 

νομίζουμε ότι πρέπει να εφαρμόζεται το του Αποστόλου «πειθαρχείν 

δει Θεόν μάλλον ή ανθρώποις»(Πράξ.. ε΄29). Άλλωστε, δεν 

είμαστε διορισμένοι υπάλληλοι, αλλά εκλεγμένο Δ.Σ.. 

Η όλη, βέβαια, πρακτική του εθίμου θεωρείται από τον περισσότερο 

απλοϊκό κόσμο, ως επιβεβλημένη πράξη τιμής προς την Παναγία. Χωρίς 

να είμαι θεολόγος θα επιχειρήσω μία άλλη προσέγγιση του ζητήματος. 

Συγκεκριμένα τα τάματα ονομάζονται και θεωρούνται κουρμπάνια. Η 

λέξη αυτή είναι τουρκική και σημαίνει θυσία. Όμως ο Θεός δεν 

ευαρεστείται σε τέτοιου είδους θυσίες. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον 49ο 

ψαλμό (στ. 7-15): «Ο Κύριος ομιλεί. Άκουσε λαέ μου… Δώσε 

προσοχή, διότι θα διαμαρτυρηθώ εντόνως προς σε... Δεν έχω 

ανάγκη να δεχθώ μόσχους από τον οίκο σου και τράγους από 

τα κοπάδια σου… Μήπως έχω ανάγκη να φάγω κρέατα ταύρων 

και να πιώ αίμα τράγων; Όχι βέβαια. Δι’ αυτό συ πρόσφερε στο 

Θεό σου ως θυσίαν τη δοξολογίαν…». Επίσης στο «Ελέησόν με 

ο Θεός» (50ος ψαλμός) που λέγεται σε κάθε ακολουθία λέει: 

«Θυσία τω Θεώ πνεύμα συντετριμένον…»(στ. 19). Σκεφθείτε ότι 

αυτά λέγονται από τον ψαλμωδό Δαβίδ σε περίοδο όπου οι θυσίες 

ζώων ήταν μία επιβεβλημένη και εξαιρετικά συνηθισμένη τελετουργία. 

Άλλωστε και ο ίδιος ο Απ. Παύλος στην «Προς Εβραίους» επιστολή 

του (κεφ. 10) τονίζει ότι η θυσία του Χριστού κατάργησε τις 

ιουδαϊκές θυσίες των ζώων και ότι αυτές οι θυσίες ήταν μία προτύπωση 

της σταυρικής θυσίας του Χριστού μας, με την οποία αναιρεί τις 

παλαιές θυσίες και την αντικαθιστά με τη δική Του. Ως εκ τούτου, 

μήπως εμμένουμε σε λάθος πρακτικές; Τιμάται η Παναγία μας από τα 

σφαγμένα ζώα, όταν μάλιστα άλλα λέει η Αγία Γραφή; Πιστεύουμε, όχι. 

Εμείς θεωρούμε ότι τα προσφερόμενα είναι για τη φιλοξενία του 

κόσμου, η οποία είναι ευάρεστη στο Θεό και δε δεσμεύεται ο 

φιλοξενών, εν προκειμένω το σωματείο, να παρέχει μόνο κρέας, 

μάλιστα σε ημέρες Τετάρτης και Παρασκευής, αλλά κάθε είδους 

φαγητό. Για τους παραπάνω λόγους φρονούμε ότι πρέπει τις εν λόγω  
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ημέρες να ισχύσει εξαίρεση για την εφαρμογή του εθίμου, σύμφωνα με 

τους εκκλησιαστικούς κανόνες. 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ότι πρέπει η Γ.Σ. να αποφασίσει γι’ αυτό δια 

μυστικής ψηφοφορίας. Θα ερωτηθούν δηλαδή όλα τα μέλη αν 

επιθυμούν την Παρασκευή 15 Αυγούστου 2014 να παρατεθεί κρέας ή 

ψάρι. Τα δε μέλη του Δ.Σ. αναλόγως των αποτελεσμάτων θα 

καθορίσουν την περαιτέρω στάση τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση 

της  3/11/2013.» 

Μετά από τα παραπάνω διενεργήθηκε μυστική ψηφοφορία με τα 

εξής αποτελέσματα: Για κρέας ψήφισαν 5 άτομα, για ψάρι ψήφισαν 50 

άτομα και μία ψήφος λευκή. Πιστεύουμε τα ως άνω αποτελέσματα θα 

γίνουν σεβαστά απ’όλους. Οψόμεθα. 

Εκ του Δ.Σ. 

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο ευχαριστεί τους παρακάτω 
δωρητές υπέρ του γηροκομείου: 
Πυλίτσογλου Βάσω              20€ 
Κοκκινάκης Μιχαήλ              30€ 
Κοψινού Αννα (εις μνήμην του συζύγου Γεωργίου)          60€ 
Ανώνυμος           3000€ 
Ανώνυμος           1000€ 
Ανώνυμος             100€ 
Ανώνυμος           4000€ 
Ιερά Μονή Προυσού            300€ 
Καραβέλα Υπαπαντή (εις μνήμην του συζύγου Καγιά)        100€ 
Μαλαθουνης Κώστας            100€ 
Ανώνυμος           2000€ 

Σουρλάγκος Ευστράτιος              50€ 
Ανώνυμος           1200€ 
Ανώνυμος           1500€ 

Υπερ του Ιερού Ναού: 

Κόγκου Γεωργία (εις μνήμην του συζύγου της Αντωνίου)             100€  
Φίλλιος Δημήτριος (Αυστραλία)      200$ AU  

Υπερ ενισχύσεως εφημερίδας: 

Τσιγκρίτης Ιωακείμ               20€ 
Κοκκινάκης Μιχαήλ              10€ 

Κουλουτμπάνης Φίλιππας             30€ 
Τσεσμελή Ελένη                      20€ 
Τσίρπος Γεώργιος              20€ 
Καραβέλα Υπαπαντή              10€ 
Σιδερης Παναγιώτης              50€ 
Μαλαθούνης Κώστας              20€ 
Καλλιπολίτου-Μαύρου Αθηνά             20€ 

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

KOINΩΝΙΚΑ 

Γεννήσεις 

Στις 06/02/2014 ο Χρήστος Κουριδάκης και η Ευφροσύνη Καπάδαη 
(κόρη της Δέσποινας Ροδιά από το Σχοινούδι) απέκτησαν το δεύτερο 
τους παιδί, κοριτσάκι. Ευχόμαστε να τους ζήσει. 

Βαφτίσεις 

Στις 19/01/2014 ο Βασίλης Δράγνης και η Ιωάννα Καπάδαη (κόρη της 
Δέσποινας Ροδιά από το Σχοινούδι) βάπτισαν στον Ι.Ν. Φανερωμένης 
στη Βουλιαγμένη το δεύτερό τους παιδί, αγόρι, και το  ονόμασαν 
Στέφανο. Ευχόμαστε να τους ζήσει. 

Γάμοι 

Στις 02/02/2014 έγινε ο γάμος του Χρήστου Πασπαλάρη και της 
Ανδριάνας Καράπασια (κόρη της Ελενης Ροδιά από το Σχοινούδι) στον 
Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου του ομωνύμου προαστίου Αθηνών.  Τους 
ευχόμαστε να είναι πολύχρονοι και καλούς απογόνους. 

Θάνατοι 

Στις 08/01/2014 απεβίωσε στην Αθήνα, 85 ετών, η Ελπινίκη Κοιλού, το 

γένος Μανιάτη από το Σχοινούδι. Ευχομαστε θερμά συλλυπητήρια. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 

07/3/2014  Α΄Χαιρετισμοί              5:30 μ.μ. 

09/3/2014  Α΄Νηστειών (Ορθοδοξίας) Όρθρος/Θ.Λειτουργία  7:00 π.μ. 

14/3/2014  Β΄Χαιρετισμοί              5:30 μ.μ. 

16/3/2014  Β΄Νηστειών (Γρ.Παλαμά) Όρθρος/Θ.Λειτουργία   7:00 π.μ. 

21/3/2014  Γ΄Χαιρετισμοί              5:30 μ.μ. 

23/3/2014  Γ΄Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως) 

      Όρθρος/Θ.Λειτουργία             7:00 π.μ. 

24/3/2014  Εσπερινός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου           7:00 μ.μ. 

25/3/2014  Όρθρος – Θ.Λειτουργία μετ’αρτοκλασίας           7:00 π.μ. 

28/3/2014  Δ΄Χαιρετισμοί              5:30 μ.μ. 

30/3/2014  Δ΄Νηστειών (Ιωάννου της Κλίμακος) 

              Όρθρος – Θ.Λειτουργία             7:00 π.μ. 

04/4/2014  Ακάθιστος Ύμνος              5:30 μ.μ. 

06/4/2014  Ε΄Νηστειών (Μαρίας της Αιγυπτίας) 

              Όρθρος – Θ.Λειτουργία             7:00 π.μ. 

09/4/2014  Εσπερινή Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία           7:30 μ.μ. 

13/4/2014  Κυριακή των Βαΐων: Όρθρος – Θ. Λειτουργία       7:00 π.μ. 

        Ακολουθία του Νυμφίου             7:30 μ.μ. 

14/4/2014  Μεγ. Δευτέρα – Ακολουθία του Νυμφίου           7:30 μ.μ. 

15/4/2014  Μεγ. Τρίτη – Ακολουθία του Νυμφίου           7:30 μ.μ. 

16/4/2014  Μεγ. Τετάρτη – Ευχέλαιο & Ακολουθία Νιπτήρος  6:00 μ.μ. 

17/4/2014  Μεγ. Πέμπτη – Μυστικός Δείπνος            6:30 μ.μ. 

18/4/2014  Μεγ. Παρασκευή – Αποκαθήλωση            6:00 μ.μ. 

       Επιτάφιος               7:00 μ.μ. 

19/4/2014  Μεγ. Σάββατο – Θ. Λειτουργία            7:00 π.μ. 

       Παννυχίδα              11:00 μ.μ. 

       Αναστάσιμος Όρθρος & Θ. Λειτουργία          00:00 μ.μ. 

20/4/2014  Άγιον Πάσχα – Εσπερινός Αγάπης           11:00 π.μ. 

  

Εκ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου 

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

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

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΄ 

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 


