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αινείτε ουρανοί Θεού την δόξαν’ 

 

 

Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 

του Μητροπολίτου Σουρόζ, Anthony Bloom 

«Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ρῆμα σου ἐν 
εἰρήνῃ· ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτή ριόν σου, ὃ ἡτοίμασας 
κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν, φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ 
δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ» (Λκ. 2. 29 32) 

Tὰ λόγια τοῦ Ἁγίου Συμεών σημειώνουν τὸ τέλος μιᾶς μακρᾶς 
περιόδου, χιλιάδων χρόνων κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ὁποίων οἱ 
ἄνθρωποι ζοῦσαν χωρὶς τὸ Θεό· εἶχαν περάσει χιλιάδες χρόνια ἀπὸ 
τότε ποὺ ὁ Ἀδὰμ εἶχε χύσει τὸ πρῶτο του δάκρυ, ἀπὸ τότε ποὺ εἶχε 
θρηνήσει γιὰ πρώτη φορὰ πάνω στὴ γῆ ἐκείνη στὴν ὁποία δὲν 
εὕρισκες πιὰ τὸ Θεὸ ἀνάμεσα στὰ πλάσματά Του. 

Ὁλόκληρη ἡ γῆ, ὅλο τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων ποθοῦσε τὴν 
ἡμέρα ἐκείνη ποὺ ἐπιτέλους θὰ συναντοῦσε γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ τὸ 
Θεό του πρόσωπο μὲ πρόσωπο. Νά λοιπὸν ποὺ ἡ μέρα ἐκείνη εἶχε 
φτάσει: ὁ Θεὸς ἔγινε ἄνθρωπος μέσα σὲ μιὰ φάτνη στὴ Βηθλεέμ· ὁ 
Αἰώνιος μπῆκε μέσα στὸ χρόνο· ὁ Ἀπεριχώρητος καὶ Ἀτελεύτητος 
ὑπάχθηκε στοὺς περιορισμοὺς τῆς κτιστῆς μας κατάστασης. 

Αὐτὸς ποὺ εἶναι ἡ ἴδια ἡ ἁγιότητα μπῆκε στὸν κόσμο τῆς 
ἁμαρτίας τὴ μέρα τοῦ βαπτίσματός Του μὲ τὸ νὰ βυθιστεῖ στὰ 
φοβερὰ νερὰ τοῦ Ἰορδάνη μέσα στὰ ὁποῖα οἱ ἄνθρωποι εἶχαν 
ἀποπλύνει τὰ ἁμαρτήματά τους· βυθίστηκε στὰ νερὰ τοῦ ποταμοῦ 
σὰν μέσα στὰ νεκρὰ νερὰ τῆς μυθολογίας καὶ τῶν παραμυθιῶν καὶ 
βγῆκε φορτισμένος μὲ τὴ νέκρα καὶ τὴ θνητότητα τῶν ἀνθρώπων 
τοὺς ὁποίους εἶχε ἔλθει νὰ σώσει. 

Σήμερα θυμόμαστε τὴν Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου, τὴ συνάντησή 
Του μὲ τὸ πρῶτο πρόσωπο, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ Μητέρα Του, τὸ ὁποῖο μὲ 
τὴ βοήθεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος Τὸν εἶχε διαισθανθεῖ ὡς Θεό. Ἡ 
τραγωδία τῆς ἀποστέρησης τοῦ Θεοῦ τὴν ὁποία βρίσκουμε στὴν 
Παλαιὰ Διαθήκη καὶ τὸν εἰδωλολατρικὸ κόσμο ἔχει τελειώσει· ὁ 
Κύριος εἶναι μαζὶ μὲ τὸ λαό Του· ἡ πληρότητα τῆς Θεότητας 
κατοικεῖ πάνω στὴ γῆ αὐτή. 

Μιὰ νέα ὅμως τραγωδία ἀρχίζει, ἡ πορεία τοῦ Θεανθρώπου πρὸς 
τὸ Σταυρό. Ὁ Χριστὸς γεννήθηκε στὴ χώρα τοῦ θανάτου καὶ μὲ 
σκοπό Του νὰ πεθάνει. Γεννήθηκε μὲ σκοπό Του νὰ πεθάνει γιὰ 
χάρη μας. Ἂν προσέξατε τὰ ἀναγνώσματα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης τὰ 
ὁποῖα διαβάζονται γιὰ τὴ γιορτὴ αὐτὴ εἶναι πιθανὸ νὰ καταλάβατε 
τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους θεσπίστηκε. 

Στὸ δέκατο τρίτο κεφάλαιο τῆς Ἐξόδου διαβάζουμε ὅτι ὁ Θεὸς 
ζήτησε ἀπὸ τὸ Μωυσῆ τὴν καθιέρωση τοῦ κάθε πρωτότοκου 
ἀγοριοῦ, τὴν προσφορὰ τοῦ παιδιοῦ σὰν μιὰ θυσία σὲ μνήμη τοῦ 
γεγονότος ὅτι ὁ Ἰσραὴλ σώθηκε ἀπὸ τὴ δουλεία τῶν Αἰγυπτίων 
μέσῳ τοῦ θανάτου ὅλων τῶν πρωτοτόκων τῆς Αἰγύπτου. 

Ἡ παρουσίαση αὐτὴ τοῦ κάθε πρωτότοκου βρέφους στὸ Ναὸ δὲ 
σήμαινε μιὰ πλήρη ἀφιέρωση στὸ Θεό: τὰ παιδιὰ αὐτὰ ἐπέστρεφαν 
στὴ συνέχεια πίσω στὴν καθημερινὴ κοσμικὴ ζωή. Ἡ παρουσία 
σήμαινε τὴν ἄφεσή τους στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, σήμαινε ὅτι ὁ Θεὸς 
εἶχε πάνω τους δικαίωμα ζωῆς καὶ θανάτου καὶ τὸ γεγονὸς αὐτὸ 
ἀναγνωριζόταν ἀπὸ τὸ ὅτι οἱ γονεῖς πλήρωναν γιὰ τὸ παιδὶ σὰν 
λύτρα ἕνα ἀμνὸ ἢ ἕνα ζεῦγος περιστεριῶν. 

Ὁ πρωτότοκος ἦταν πραγματικὰ μιὰ αἱματηρὴ θυσία ἡ ὁποία 
ἀναβαλλόταν ἀπὸ αἰώνα σὲ αἰώνα μέχρι τὴ μέρα ποὺ ὁδηγήθηκε 
στὸ ναὸ ὁ Μονογενὴς Γιὸς τοῦ Θεοῦ ποὺ εἶχε γίνει Γιὸς τῆς 
Παρθένου, ὁ «υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου». Καὶ γιὰ πρώτη φορὰ στὴν 
ἀνθρώπινη ἱστορία ἡ αἱματηρὴ αὐτὴ θυσία ἔγινε δεκτὴ ἀπὸ τὸ Θεὸ 
παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ ἀντικατάστατο τῆς θυσίας εἶχε προσφερθεῖ, 
αὐτὴ τὴ μοναδικὴ φορὰ ὁ Θεὸς Πατέρας δέχτηκε καὶ τὸν ἴδιο τὸ 
θάνατο τοῦ Βρέφους. 

Ἡ θυσία ἔπρεπε νὰ περιμένει τὸν καιρό της· πέρασαν κάπου 
τριάντα χρόνια ἀπὸ τὴν παρουσίαση τοῦ βρέφους μέχρι τὸ θάνατο 
τοῦ ὥριμου Ἰησοῦ· ἡ θυσία ὅμως εἶχε γίνει δεκτὴ καί, ὅταν ἦλθε ὁ 
καιρός, τὸ βρέφος ποὺ εἶχε προσφερθεῖ ἀπὸ τὴν Παρθένο Μαρία 
πέθανε στὸ Γολγοθὰ πάνω σ’ ἕνα σταυρό. 

Ἐνῷ ὁ Ἅγιος Συμεὼν διακήρυττε τὴ λύτρωση τοῦ κόσμου ἀπὸ τὴ 
μακραίωνη ἀποξένωσή του ἀπὸ τὸ Θεὸ ἔδινε ταυτόχρονα καὶ στὴ 
Θεομήτορα τὴ φοβερὴ προειδοποίηση ὅτι μιὰ ρομφαία θὰ 
διαπερνοῦσε καὶ τὴ δική της τὴν καρδιά, ὅτι ἡ θυσία ποὺ 
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ἀναστελλόταν γιὰ τὴ στιγμὴ ἐκείνη θὰ φανερωνόταν κάποια μέρα 
σὰν θεϊκὴ βουλὴ καὶ θὰ ἀποτελοῦσε ἕνα τραγικὸ μονοπάτι γιὰ τὸ 
Χριστὸ καὶ γιὰ ἐκείνη (Λκ. 2. 34, 35). 

Ὁ Χριστὸς ἀκολούθησε πραγματικὰ τὸ τραγικὸ αὐτὸ μονοπάτι, τὸ 
μονοπάτι τῆς ἀνθρώπινης καὶ τῆς Θείας ἐγκατάλειψης, τὴν ὁδὸ πρὸς 
τὸν Κῆπο τῆς Γεθσημανῆ καὶ τὸ θάνατο τοῦ Γολγοθᾶ. Ὁ θάνατός 
Του ἦταν μιὰ καταπάτηση τοῦ θανάτου ἐφ’ ὅσον ἀναστήθηκε 
ζωντανὸς ἀπὸ τὸ μνῆμα. Ἔπειτα ἀναλήφθηκε μὲ δόξα καὶ μᾶς ἔδωσε 
τὸ Ἅγιό Του Πνεῦμα καὶ ὅμως οὔτε καὶ τότε δὲν ἐξαλείφεται τὸ 
σημεῖο τοῦ σταυροῦ καὶ ἡ τραγωδία τοῦ κόσμου δὲ φτάνει στὸ 
τέλος της. 

Ὁ ἐγερθεὶς Χριστὸς ἔχει στὰ χέρια καὶ στὰ πόδια Του τὰ σημάδια 
ἀπὸ τὰ καρφιά, στὴν πλευρὰ τὴν οὐλὴ ἀπὸ τὴ λόγχη καὶ στὸ 
μέτωπό Του τὰ σημάδια ἀπὸ τὴν κορώνα τὴν ὁποία Τοῦ εἶχαν 
φορέσει κοροϊδευτικά, τὸ στεφάνι ποὺ ἀντὶ νὰ εἶναι βασιλικὸ εἶχε 
γίνει ἀπὸ ἀγκάθια. 

Γινόμαστε κι ἐμεῖς μέτοχοι τῆς σταυρικῆς αὐτῆς ὁδοῦ: ὁ καθένας 
ἀπὸ μᾶς παρουσιάστηκε στὴν ἐκκλησία ὕστερα ἀπὸ τὸ Βάπτισμά 
του· τότε διαβάστηκαν προσευχὲς γιὰ τὶς μητέρες μας καὶ γιὰ μᾶς 
καὶ ἡ ἐκκλησία ἐπικαλέστηκε τὸν Κύριο, τὸν Προστάτη τῶν νηπίων 
ποὺ εἶχε ὁ ἴδιος κρατηθεῖ στὶς ἀγκάλες τοῦ Ἁγ. Συμεών, ζητώντας 
ἔλεος καὶ συμπαράσταση. 

Αὐτὸ ἔγινε κατ’ εἰκόνα τῆς παρουσίασης τοῦ Χριστοῦ· πρὶν ἀπὸ 
αὐτὸ εἴχαμε βαπτιστεῖ καὶ τὸ Βάπτισμα σύμφωνα μὲ τὸν Ἀπ. Παῦλο 
(Ρωμ. 6. 3 11) καὶ τὴν πίστη τῆς Ἐκκλησίας εἶναι μιὰ καταβύθιση 
στὸ θάνατο τοῦ Χριστοῦ ὥστε νὰ τὸν κάνει δικό μας θάνατο, μὲ τὸν 
ἴδιο τρόπο ποὺ ἡ Ἀνάστασή Του γίνεται δική μας ἀνάσταση. 

Ἐμεῖς λοιπὸν ποὺ ἔχουμε πεθάνει μὲ τὸ θάνατο τοῦ Χριστοῦ καὶ 
ἐγερθεῖ μὲ τὴν Ἀνάστασή Του ὁδηγούμαστε στὸ ναὸ ὅπως εἶχε 
ὁδηγηθεῖ κι Ἐκεῖνος, αἰώνιοι καὶ ἐν τούτοις ὑποκείμενοι στὴν 
τραγωδία τοῦ χρόνου, ζωντανοὶ ἀλλὰ προορισμένοι γιὰ τὸ θάνατο. 
Ὁ Χριστὸς ἦταν ζωντανὸς στὴν αἰώνια θεότητά Του καὶ τὴν 
ἀθάνατη ἀνθρώπινη σάρκα Του, ὅμως δέχτηκε τὸ θάνατο τῆς 
σάρκας Του γιὰ νὰ κοινωνήσει σὲ ὅλα μὲ τὴ δική μας ἁμαρτωλὴ 
σάρκα. Μὲ παρόμοιο τρόπο ὕστερα ἀπὸ τὴ συνανάστασή μας μαζί 
Του ὁ Χριστὸς μᾶς ἀποστέλλει – ὅπως προηγουμένως ὁ Πατέρας 
εἶχε στείλει Ἐκεῖνον – στὴ σφαίρα τῆς ἁμαρτίας γιὰ νὰ σηκώσουμε 
στὰ σώματα, τὶς ψυχὲς καὶ ὁλόκληρη τὴν ὕπαρξή μας τὸ σταυρὸ 
τοῦ κόσμου ὁ ὁποῖος ἔχει πέσει καὶ ἐξαγοραστεῖ ἀλλὰ ποὺ δὲν ἔχει 
ἀπολυτρωθεῖ ἀκό μα. 

Σύμφωνα μὲ τὰ λόγια τοῦ Ἀπ. Παύλου καλούμαστε νὰ 
ἀνταναπληρώσουμε στὰ σώματά μας τὰ ὑστερήματα τῶν θλίψεων 
τοῦ Χριστοῦ (Κολ. 1. 24) – κι ἐπειδὴ εἴμαστε τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, 
ἐπειδὴ εἴμαστε ἕνα μαζί Του, ἡ τραγωδία τὴν ὁποία ὁ ἐρχομός Του 
ἀπάλειψε ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη καὶ τὸν κόσμο τῆς ἀρχαιότητας 
καὶ ἡ ὁποία ἔγινε κατόπιν ἡ δική Του τραγωδία συνεχίζεται μέσα σ’ 
ἐμᾶς σὲ ὅλους τοὺς αἰῶνες. 

Ὁ Πατριάρχης Ἀλέξιος (1877 1970. Ἔγινε Πατριάρχης Μόσχας τὸ 
1945) εἶχε πεῖ μιὰ φορὰ ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ 
τὸ ὁποῖο, ἐνῷ συνεχῶς οἱ ἄνθρωποι ἀπορρίπτουν, σταυρώνεται 
κατὰ τὴ διάρκεια τῶν αἰώνων γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου. Αὐτὸς 
εἶναι ὁ δρόμος τῆς Ἐκκλησίας, αὐτὸς εἶναι ὁ δικός μας ὁ δρόμος, 
αὐτὸ εἶναι τὸ μήνυμα τὸ ὁποῖο μᾶς φέρνει ἡ ἔνδοξη μὰ τρομακτικὴ 
αὐτὴ γιορτὴ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου ἀπὸ τὸ δίκαιο Συμεών. 

Πλησιάζουμε στὶς ἑβδομάδες ἐκεῖνες οἱ ὁποῖες μᾶς 
προπαρασκευάζουν γιὰ τὴν Τεσσαρακοστή, τὴν Ἁγία Ἑβδομάδα καὶ 
τὴν Ἀνάσταση· εἴμαστε ἤδη κοινωνοὶ τοῦ Θανάτου καὶ τῆς 
Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ καὶ ὅμως ὀφείλουμε ξανὰ καὶ ξανὰ νὰ 
ἀκολουθήσουμε τὸ μονοπάτι· αὐτὸ τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς 
Ἐκκλησίας καὶ νὰ τὸ κάνουμε τρόπο ζωῆς μας πάντοτε, ἔξω ἀπὸ τὴν 
Ἐκκλησία, ὅπου καὶ ἂν συμβεῖ νὰ βρεθοῦμε: εἴμαστε τὸ σταυρωμένο 
Σῶμα τοῦ Χριστοῦ τὸ ὁποῖο προσφέρεται ἀπὸ τὸ Θεό, τὸ ὁποῖο 
πέρα κι ἀπ’ αὐτό, καθ’ ὁμοίωση τοῦ Χριστοῦ, προσφέρει τὸ ἴδιο τὸν 
ἑαυτό του γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου. 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΙΜΒΡΟΥ 

Κίνηση Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ.Κυρίλλου 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 

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. 

31 Δεκεμβρίου 2012. Χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου στούς Ἁγίου Θεοδώρους κατά τήν Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ 
Ἑσπερινοῦ.Ἔκοψε τήν Ἁγιοβασιλόποπιτα στή μεγάλη αἴθουσα τοῦ 

Νηπιαγωγείου κατά τήν ὁποία τό νόμισμα ἔλαχε στόν κ.Παναγιώτη 
Πεντέλη. 

1 Ἰανουαρίου 2013. Πρωί: Χοροστάτησε στόν Ἱ.Ναό τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων. Ἔκοψε τήν Ἁγιοβασιλόπιτα  
στό καφενεῖο τοῦ χωριοῦ. Τό νόμισμα ἐλαχε στήν πρεσβυτέρα 
κ.Κωνσταντινιά Λιγδᾶ. Εσπέρας: Χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τῆς 
Ἁγίας Μαρίνης Σχοινουδίου κατά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ. 
Ἔκοψε τήν Ἁγιοβασιλόπιτα στόν Νάρθηκα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, καί τό 
νόμισμα ἔλαχε στόν κ.Εὐστράτιο Κακλιώτη. 

Ὁ Μητροπολίτης μας στή Τένεδο 

Τήν 3η ἰδίου ἀνεχώρησε διά τό ἕτερο σκέλος τῆς Ἐπαρχίας του 
τήν Τένεδο. 

Κατά τήν παραμονήν του στή Τένεδο,τήν Παρασκευή 4 ἰδίου 
χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου κατά τήν 
Ἱερά Ἀκολουθία τῶν Μ.Ὡρῶν τῶν Θεοφανείων, ἐπιθεώρησε τά 
ἀνακαινιστικά ἔργα  τοῦ Ἁγιάσματος τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καί τοῦ 
Ἱεροῦ Ἐξωκλησίου τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, ἐπισκέφθηκε ἐθυμοτυπικά 
τόν νέο Ἔπαρχο τῆς Τενέδου, δέχθηκε στό Γραφεῖο του στήν Ἱερά 
Μητρόπολη ὡρισμένους χριστιανούς τῆς Ἐπαρχίας του καί εῖχε μιά 
μακρά καί ἀγαστή συνεργασία μετά τῶν Ἐπιτρόπων τῆς Ἐκκλησίας.  

Ὁ Μητροπολίτης μας παρά τῷ Ἐπάρχῳ  Τενέδου 

Ὁ Ποιμενάρχης μας ευρισκόμενος στήν Τένεδο,τήν 4ην τ.μ. 
Ἰανουαρίου ἐπισκέφθηκε ἐθυμοτυπικά, δι’ἕνα  καλωσόρισμα,  τόν 
νέο Ἐπαρχο τῆς νήσου Τενέδου, Ἐξοχώτατο κ. Abdulgani Mağ,  
μετά τοῦ ὁποίου εἶχε μία θερμή καί ἐποικοδομητική συζήτηση. 

        Τό κόψιμο τῆς Ἁγιοβασιλόπιτας στή Τένεδο 

Ὁ Μητροπολίτης μας τό ἑσπέρας τῆς 4ης Ἰανουαρίου ἐν τῷ 
ἑστιατορίῳ τοῦ κ. Κωνσταντίνου Σάλτου παρέθεσε γεῦμα στό ὁποῖο 
παρακάθισαν Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου 
κ.Κύριλλος Συκῆς μεθ’ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ Μυτιλήνης ὁ 
Δήμαρχος τῆς Τενέδου Ἐντιμ κ.Mustafa Mutay καί σχεδόν ἅπαντες 
οἱ ἐναπομείναντες Ρωμιοί τῆς Τενέδου. Πρό τοῦ γεύματος ὁ 
Μητροπολίτης μας μετά πάντων τῶν συνδαιτυμόνων ἔψαλε τά 
πατροπαράδοτα κάλαντα καί εὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιτα, τήν 
ὅποία ἔκοψε ὁ κ.Δήμαρχος καί διένειμε ὁ Πανοσιολ.Ἀρχιμανδρίτης 
κ.Κύριλλος. Τό νόμισμα ἔλαχε στό γιό τοῦ κ.Δημάρχου κ.Uğur 
Mutay. Στο τέλος τοῦ γεύματος ἔγιναν οἱ εἰθισμένες προσφωνήσεις 
καί ἀντιφωνήσεις μεταξύ τοῦ Μητροπολίτου μας, τοῦ κ. Δημάρχου, 
τῆς κ. προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς καί ἄλλων οἱ ὁποῖοι 
ἐξεδήλωσαν τήν χαρά καί τή συγκίνησή τους. 

Κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στή Τένεδο 

Την ἐπαύριο ὁ Ποιμενάρχης μας ἀφού τέλεσε τή Θεία Λειτουργία 
τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου καί τόν Ἁγιασμό τῶν Θεοφανείων στόν 
Ἱερό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἐν πομπῇ μετά τῶν 
Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ.Κυρίλλου, τοῦ Ἱερατικῶς 
Προΐσταμεύοντος τῆς Κοινότητος Τενέδου Πρεσβυτέρου κ. 
Γρηγορίου Γρηγοριάδου τῶν προσκυνητῶν και ὅλων τῶν ὁμογενῶν, 
μετέβη στήν ἀποβάθρα τῆς Τενέδου ἀπό ὅπου ἔγινε ἡ κατάδυση 
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί ὁ Καθαγιασμός τῶν ὑδάτων. Το Σταυρό 
ἀνέσυρε ἡ εὐγενεστάτη κ.Χρυσοβαλάντη Λαχαρέα. Τό ἀπόγευμα 
της ἰδίας ἡμέρας ὁ Μητροπολίτης μας ἐπέστρεψε στην Ἴμβρο.      

   Κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στή Ἴμβρο 

Κατά τήν ἡμέρα τῶν Θεοφανείων, ἡμέρα Κυριακή 6 Ἰανουαρίου, 
ὁ Μητροπολίτης μας μετά τῶν Αἰδεσιμωτάτων Οἰκονόμων κ.κ. 
Δημητρίου καί Νικηφόρου καί τοῦ εὐλαβεστάτου Ἀρχιδιακόνου τῆς 
Μητροπόλεως κ.Κωνσταντίνου τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία τοῦ 
Μεγάλου Βασιλείου στον Ἱερό Ναό της Ἁγίας Βαρβάρας Εὐλαμπίου, 
στό τέλος τῆς ὁποίας, μετά πάντων τῶν ἱερέων τῆς Μητροπόλεως 
τέλεσε τόν Μέγα Αγιασμό τῶν Θεοφανείων. Ἔψαλλε ἐμμελέστατα ὁ 
Ἄρχων Πρωτοψάλτης μουσικολ. κ.Γεώργιος Τυροβόλης. Τό 
ἐκκλησίασμα ἦτο 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, ὅπου ἀφού ἐψάλησαν τά 
Ἀπολυτίκια τῶν Θεοφανείων και τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Ακολούθησε 
πομπή μέχρι τό λιμάνι ὅπου ἔγινε ἡ κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 
καί ὁ Καθαγιασμός τῶν ὑδάτων. Τόν Σταυρό ἀνέσυρε ὁ 
κ.Παναγιώτης Κουζινός. 

‘Ακολούθως στό εστιατόριο Καληmerhaba τοῦ Κάστρου ἔγινε ἡ 
κοπή τῆς Ἁγιοβασιλόπιτας καί ἀκούστηκαν καί πάλιν στό Κάστρο τά 
πατροπαράδοτα κάλαντα. Τό νόμισμα ἔλαχε στό κ.Κωνσταντίνο 
Ζορλό. Στή συνεχεία στό ἴδιο Κέντρο, παρατέθηκε ὑπό τοῦ 
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Μητροπολίτου μας ἑόρτιο γεῦμα, σέ ολους τούς προσκυνητάς, 75 
ἄτομα. 

Τήν 7η ἰδίου χοροστάτησε,κατά τήν Θεία Λειτουργία, στόν Ἱερό 
Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου στό Πέρα χωριό Σχοινουδίου. Τό μεσημέρι 
προσκληθείς παρακάθισε μετά τῆς συνοδείας του σέ γεῦμα, στό 
σπίτι τῆς κ.Γραμματικῆς Ξυνοῦ, ἡ ὁποία εἶναι ἡ ἐπιστάτρια τοῦ 
Ἱεροῦ Ναοῦ. 

Τήν 13η ἰδίου χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς 
Θεοτόκου Γλυκεος. Στό τέλος τῆς Θ.Λειτουργίας τέλεσε κατανυκτικό 
Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ πρό διετίας κοιμηθέντος 
μ. Γεωργίου Βουλγαρέλλη. Ἐπακολούθησε τό κόψιμο τῆς 
βασιλόπιτας στό καφενεῖο τοῦ χωριοῦ. Τό νόμισμα ἔλαχε στό 
π.Γρηγόριο Γρηγοριάδη, Ἱερατικῶς Προΐστάμενο τῆς Κοινότητος, ὁ 
ὁποῖος ἀκολούθως παρέθεσε  γεῦμα σ’ὅλους τούς κατοίκους τοῦ 
Γλυκέος εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Μητροπολίτου μας. 

Κηδεία μ. Δημητρίου Καμπορουπούλου 

      Τήν 6ην τ.μ. Ἰανουαρίου ὁ Μητροπολίτης μας μετά τοῦ Ἱεροῦ 
κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τέλεσε ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων τήν ἐξόδιο Ἀκολουθία τοῦ 
μακαριστοῦ Δημητρίου Καμπουροπούλου, Κοινοτικῇ δαπάνῃ. Ὁ 
ἀείμνηστος πολλά προσέφερεν εἰς τήν Κοινότητα τῶν Ἀγριδίων. Τήν 
Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα,τόν Πατριάρχη μας ἐξεπροσώπευσεν 
ὁ Αἰδεσιμολ.Οἰκονόμος κ.Δημήτριος Κικιδέλλης. 

Ὁ Μητροπολίτης μας δέχθηκε 

Τήν 11η ἰδίου τόν μουσικολ. κ.Γεώργιο Τυροβόλη μετά τῆς 
συζύγου αὐτοῦ κ.Τατιανῆς, ὑποβαλούσης σέβη καί δεχθεῖσα τάς 
εὐχάς Του μέ τήν εὐκαιρία τῶν ὀνομαστηρίων της. Αὐθημερον, 12 
Ἰανουαρίου, ὁ Μητροπολίτης μας ἐπισκέφθηκε  κατ’οἶκον τό ζεῦγος 
Τυροβόλη καί τούς συνεχάρη καί πάλιν. 

Ἱερό Ἐξωκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου στό Σταυρό Εὐλαμπίου 

Ὁ Μητροπολίτης μας τό ἑσπέρας τῆς 16 τ.μ.τέλεσε τόν Ἑσπερινό 
τῆς ἑορτῆς τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ 
Μεγάλου στό φερωνύμο ἐξωκκλησί 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 
στό Ἱερό ἐξωκκλήσι τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου (Ἄρμακα) στήν περιοχή 
Πέραμα τῆς Παναγίας, ὅπου τέλεσε τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ 
ἐπί τῇ Ἱερᾷ μνήμῃ τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Ἀθανασίου καί 
Κυρίλλου. Στό τέλος τοῦ ἑσπερινοῦ ἀφού ἀναφέρθηκε ἐν ὀλίγοις εἰς 
τήν ζωήν τῶν τιμωμένων Ἁγίων, εὐχαρίστησε τήν οἰκογένεια τοῦ 
κ.Βασιλείου Φούτσου ἡ ὁποία περιποιεῖται καί ἀνάβει τήν κανδήλα 
τοῦ Ἱεροῦ σκηνώματος τούτου χειμῶνα καί καλοκαίρι. Μετά τό 
πέρας τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας τοῦ ἑσπερινοῦ προσφέρθηκε στούς 20 
περίπου 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. 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. Κωνσταντῖνο Μαρῖνο, Κοινοτάρχη τῶν Ἁγίων Θεοδώρων. Ἐν 
συνεχείᾳ, παρατέθηκε ὑπό τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας ἑόρτιον γεῦμα 
ἐν ἑστιατορίῳ τῆς πρωτευούσης τῆς νήσου, εἰς τό ὁποῖο 
παρακάθισαν ἅπαντες οἱ κληρικοί τῆς Μητροπόλεως μετά τῶν 
οἰκογενῶν αὐτῶν, ἡ δικηγόρος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί ὅλοι οἱ 
ἐκκλησιασθέντες πιστοί, περί τά 105 ἄτομα. 

Γεῦμα Πρεσβυτέρου κ.Ἀθανασίου Ντινιάκου 

Τήν 19η Ἰανουαρίου ὁ Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερος κ.Ἀθανάσιος 
Ντινιάκος, Ἱερατικῶς Προΐστάμενος τῆς Κοινότητος Σχοινουδίου, ἐπί 
τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ἐν ἐστιατορίω τῆς 
Παναγίας παρέθεσε, ἐν στενῷ κύκλῳ, ἑόρτιο γεῦμα, τό ὁποῖο 
εὐλόγησε ὁ Ποιμενάρχης μας. Κατά τά ἐπιδόρπια ὁ Μητροπολίτης 
μας ἀφού συνεχάρη τόν π.Ἀθανάσιο καί τήν πρεσβυτέρα του κ. 

Ἀφροδίτη διά τό λαμπρό ὄντως ἔργο πού ἐπιτελοῦν στήν Κοινότητα 
Σχοινουδίου, τούς εὐχαρίστησε γιά τό γεῦμα. 

Τεσσακονθήμερο Ἀρχιερ. Μνημόσυνο μ. Παναγιώτου Θωμᾶ 

Τήν Κυριακήν 20η τ.μ. ὁ Μητροπολίτης μας χοροστάτησε κατά 
τήν Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Βαρβάρας Εὐλαμπίου, 
στό τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο Ἱερό 
Μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Παναγιώτου Θωμᾶ προσφιλοῦς πατρός  
τοῦ Ἐντιμ. κ.Νικολάου Θωμᾶ ἰατροῦ. 

Τά ὀνομαστήρια του Αἰδεσιμωτάτου πρεσβυτέρου 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, πού τέλεσε ὁ 
ἑορτάζων ἱερεύς π.Γρηγόριος Γρηγοριάδης. Μετά τό πέρας τῆς Θείας 
Λειτουργίας ὁ ἑορτάζων στό καφενεῖο τοῦ χωριοῦ παρέθεσε γεῦμα 
σέ ὅλο τό ἐκκλησίασμα. 

Τήν 27ην ἰδίου χοροστασία. Μητροπολιτικός Ναός. 
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 τέλεσε τόν 
ἁγιασμό τοῦ μηνός καί ἀνέγνωσε τόν ἐξορκισμό τοῦ Ἁγίου 
Τρύφωνα πού λέγεται στούς κήπους, τούς ἀμπελώνας καί τά 
χωράφια. 

Τήν 2α ἰδίου, ἡμέρα τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου, κατά τήν ὁποία 
ἑορτάζει ἡ Θεοτόκος στά Κόκινα, χοροστάτησε στό φερώνυμο Ἱερό 
Ναό κατά τήν Θ.Λειτουργία, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας παρατέθηκαν 
πλούσια παραδοσιακά ἐδέσματα σ’ὅλο τό ἐκκλησίασμα. 

Τήν 3ην ἰδίου χοροστασία Μητροπολιτικός Ναός. 

Τεσσαρακονθήμερο Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο μ.Δημητρίου 
Καμποροπούλου 

Τήν Κυριακή 10η τ.μ. Ἰανουαρίου ο Μητροπολίτης μας 
χοροστάτησε κατά τή Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων, στό τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε 
τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ μ. Δημητρίου 
Καμπουροπούλου. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἡ σύζυγός 
του κ.Βασιλική στό καφενεῖο τοῦ χωριοῦ, παρέθεσε πλούσιο 
ἐπιμνημόσυνο γεῦμα σ’ὅλους τούς παρόντας πού τιμησαν μέ τήν 
παρουσία τους καί τίς προσευχές τους τή μνήμη τοῦ μακαριστοῦ 
Δημητρίου. 

Τά ὀνομαστήρια τοῦ Αἰδεσιμωτάτου Οὀκονόμου 
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 ἱερεύςΑἰδεσιμ.Οἰκονόμος κ.Νικηφόρος.  

Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας ἐπικολούθησε δεξίωση στό 
Συνοδικό τῆς Κοινότητος καί στή συνέχεια ὁ ἑορτάζων ἱερεύς σέ 
ἑστιατόριο τῆς Παναγίας, παρέθεσε γεῦμα,εὐλογηθέν ὑπό τοῦ 
Μητροπολίτου μας.  

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην Ίμβρο 
Ίμβρος, ρεπορτάζ-φωτογραφίες του Νίκου Μαγγίνα 

Την λατρευτή γενέτειρά του, την 
Ίμβρο την πονεμένη, επισκέφθηκε ο 
Οικουμενικός Πατριάρχης 
Βαρθολομαίος για ένα τριήμερο. 
Κάθε φορά που επισκέπτεται την 
γενέθλια γή του ανανεώνεται, με 
αναπολήσεις και νοερή επιστροφή 
στα περασμένα καλά χρόνια αλλά και 

τα δύσκολα. Τότε που στα μαθητικά του χρόνια διάβαζε με την 
λάμπα πετρελαίου, αφού δεν υπήρχε ακόμη ηλεκτρικό ρεύμα. Έτσι 
μέ τίς επισκέψεις του αυτές αποκτά νέες δυνάμεις για το 
πολυεύθυνο έργο του στο Φανάρι.  

Κατά την παραμονή του στο νησί επισκέφθηκε εκκλησίες και 
εξωκκλήσια τα οποία τώρα ανακαινίζονται απο τον δραστήριο 
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ποιμενάρχη Μητροπολίτη Ίμβρου και Τενέδου Κύριλλο, ο οποίος 
στις 12 Φεβρουαρίου γιόρτασε τήν 46η επέτειο τής εισόδου του 
στην ιεροσύνη χειροτονηθείς στην Χάλκη, από τον Σχολάρχη της 
Θεολογικής Σχολής Μητροπολίτη Σταυρουπόλεως Μάξιμο. Ο 
Πατριάρχης δεν παρέλειψε να επισκεφθεί τους τάφους των 
προγόνων και συμπατριωτών του, να ανάψει και ένα κερί στην 
μνήμη του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ιακώβου του συγχωριανού του. 
Ακόμη επισκέφθηκε το πατρικό του σπίτι, το καφενείο-κουρείο του 
πατέρα του,το ανακαινισμένο δημοτικό σχολείο που φοίτησε και το 
οποίο ύστερα από 48 χρόνια αναγκαστικής "σιωπής" αναμένεται να 
λειτουργήσει και πάλι την επόμενη σχολική χρονιά. Επίσης 
πραγματοποίησε επίσκεψη στο μουσείο που είναι αφιερωμένο στη 
ζωή και τη διακονία του, το οποίο παλαιότερα ήταν το παντοπωλείο 
του παππού του, Νικολάου Σκαρλάτου, καθώς και στα χωριά με 
τους λιγοστούς – ιδιαίτερα τώρα το χειμώνα – ρωμιούς κατοίκους 
τους.  

Τον Πατριάρχη από την Πόλη συνόδευε ο Αρχιμανδρίτης 
Αγαθάγγελος Σίσκος. Στο προσκύνημα του αυτό συμμετείχαν η 
Ηγουμένη της Μονής Τιμίου Προδρόμου Ακριτοχωρίου Γερόντισσα 
Ιακώβη με τους αυταδέλφους ιερομονάχους της Μονής Ξενοφώντος 
του Αγίου Όρους Σεραφείμ και Λουκά. Να σημειωθεί ότι ο 
Πατριάρχης τον περασμένο Οκτώβριο μετέβη στην Μονή 
Ακριτοχωρίου τελώντας τα εγκαίνια του περικαλλούς νέου 
καθολικού της.  

Η μετάβαση στην πολύπαθη Ίμβρο ήταν και μία πρόγευση-
προεργασία για την Μεγάλη Εβδομάδα και τό Πάσχα που θα διέλθει 
εκεί για πρώτη φορά ως Πατριάρχης. 

Μεταξύ άλλων επαφών που είχε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, ο 
Πατριάρχης επισκέφθηκε και τον Έπαρχο της Ίμβρου 
KamuranTasbilek με τoν oποίο είχαν εποικοδομητική συζήτηση για 
θέματα του νησιού. Τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στη Μητρόπολη 
επισκέφθηκε ο Πρόεδρος της Ερυθράς Ημισελήνου (Kızılay) Ίμβρου, 
Murat Suluoglu, ο οποίος εξέφρασε την χαρά της επικοινωνίας με 
την κορυφαία προσωπικότητα που κατάγεται από το νησί, 
υποβάλλοντας και την παράκληση να αποτελέσει ο Πατριάρχης 
μέλος του τοπικού παραρτήματός τους σε ένδειξη τιμής.  

Τήν 17η ἰδίου χοροστασία. Μητροπολιτικός Ναός 
Τήν 24η ἰδίου χοροστασία. Μητροπολιτικός Ναός 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΩΝ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑΣ 
ΙΕΡΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 

2013 ΕΝ ΙΜΒΡΩ 

Μετά πολλῆς τῆς χαρᾶς φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐλαβῶν 
ἐνοριτῶν τῶν χωρίων τῆς νήσου Ἴμβρου, καί παντός φιλακολούθου 
Χριστιανοῦ, ὅτι, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. 
Βαρθολομαῖος ἠγαθύνθη ὅπως διέλθῃ τάς κατανυκτικάς ἡμέρας τῆς 
Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος τοῦ ἔτους 2013 ἐν τῇ γενεθλίῳ νήσῳ 
Αὐτοῦ, ἵνα εὐλογήσῃ ἐκ τοῦ σύνεγγυς τό χριστεπώνυμον πλήρωμα 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἴμβρου καί Τενέδου, χοροστατῶν καί 
λειτουργῶν κατά τό ἀκόλουθον πρόγραμμα: 

Σάββατον τοῦ Λαζάρου, 27 Ἀπριλίου 2013 

Πατριαρχική Χοροστασία ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Βαρβάρας Εὐλαμπίου. 
ὥρα  9-11 
Μέγας Ἑσπερινός. Πατριαρχική χοροστασία ,ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας 
Μαρίνης Κάστρου  ὥρα  17.00 

Κυριακή τῶν Βαΐων, 28 Ἀπριλίου 2013 

Πατριαρχική Χοροστασία κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ 
Ἁγίας Μαρίνης Σχοινουδίου. ὥρα 9-11 
Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου: Πατριαρχική Χοροστασία ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ 
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων. ὥρα 17.00 

Μ. Δευτέρα, 29 Ἀπριλίου 2013 

Πατριαρχική Χοροστασία κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν 
Προηγιασμένων ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 
Παναγίας.ὥρα 9-11 
Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου: Πατριαρχική Χοροστασία ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ 
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γλυκέος.  ὥρα 17.00 

Μ. Τρίτη, 30 Ἀπριλίου 2013 

Πατριαρχική Χοροστασία κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν 
Προηγιασμένων ἐν Ἁγίοις Θεοδώροις. ὥρα 9-11 

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου: Πατριαρχική Χοροστασία ἐν Ἁγίοις 
Θεοδώροις. ὥρα 17.00 

Μ. Τετάρτη, 1η Μαΐου 2013 

Πατριαρχική Χοροστασία κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν 
Προηγιασμένων ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 
Ἀγριδίων. ὥρα 9-11 
Ἀκολουθία τοῦ Εὐχελαίου: Πατριαρχική Χοροστασία ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ 
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Παναγίας. ὥρα 16.00 

Μ. Πέμπτη, 2 Μαΐου 2013 

Πατριαρχική Χοροστασία κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ  
Μ.Βασιλείου ἐν Ἁγίοις Θεοδώροις. ὥρα 9-11 
Θεία Λειτουργία ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Παναγίας 
ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. 
Κυρίλλου. ὥρα 9-11 
Πατριαρχική Χοροστασία κατά τήν Ἀκολουθίαν τῶν Παθῶν ἐν τῷ Ἱ. 
Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Παναγίας. ὥρα 17.00 

Μ. Παρασκευή, 3 Μαΐου 2013 

Πατριαρχική Χοροστασία κατά τήν Ἀκολουθίαν τῆς Ἀποκαθηλώσεως 
ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Βαρβάρας Εὐλαμπίου. ὥρα 10.00 
Πατριαρχική Χοροστασία κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἐπιταφίου 
Θρήνου ἐν Ἁγίοις Θεοδώροις. ὥρα 18.00 
Χοροστασία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. 
Κυρίλλου κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου ἐν τῷ Ἱ. 
Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γλυκέος. ὥρα 18.00 

Μ. Σάββατον, 4 Μαΐου 2013 

Πατριαρχική Χοροστασία κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Μ. 
Βασιλείου ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Μαρίνης Σχοινουδίου.  ὥρα 9-11 
Πατριαρχική Θεία Λειτουργία τήν νύκτα τῆς Ἀναστάσεως ἐν Ἁγίοις 
Θεοδώροις. ὥρα 23.00 – 02.00 
Θεία Λειτουργία τήν νύκτα τῆς Ἀναστάσεως ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ 
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Παναγίας ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. 
Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου. ὥρα 23.00 – 02.00 

ΠΑΣΧΑ, 5 Μαΐου 2013 

Πατριαρχική Χοροστασία κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἀναστάσεως 
(Δεύτερη Ἀνάσταση) ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 
Παναγίας. ὥρα 11.00 
Χοροστασία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου κατά 
τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἀναστάσεως (Δεύτερη Ἀνάσταση) ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ 
Ἁγίας Μαρίνης Σχοινουδίου. ὥρα 16.00 
Χοροστασία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. 
Κυρίλλου κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἀναστάσεως (Δεύτερη Ἀνάσταση) 
ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων. ὥρα 18.00 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ 

Στις 27/1/2013 και ώρα 10:30 π.μ. διεξήχθη η Γενική Τακτική 
Απολογιστική Συνέλευση των μελών του Σωματείου μας και οι 
αρχαιρεσίες ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Κατ’ αρχάς 
μετά το χαιρετισμό του Προέδρου του απερχόμενου Δ.Σ. κ.Χρήστου 
Ροδιά και την εισήγηση του, έγινε αναφορά στα πεπραγμένα της 
παρελθούσης διαχειριστικής περιόδου για τον  Ι. Ναό και το 
Γηροκομείο. Αναγνώσθηκαν οι ισολογισμοί και αναλύθηκαν οι πηγές 
εσόδων καθώς και τα ποσά που δαπανήθηκαν για κάθε περίπτωση. 
Στη συνέχεια, γνωστοποιήθηκε ο προϋπολογισμός για την επόμενη 
διαχειριστική περίοδο. Ύστερα, ακολούθησε η ανάγνωση της 
έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής και η έγκριση από το σώμα καθώς 
και η απαλλαγή του απερχόμενου Δ.Σ. από κάθε ευθύνη δια 
ανατάσεως της χειρός. Έπειτα, αφού αναδείχθηκε δια μυστικής 
ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή διενήργησε τις εκλογές για το 
νέο Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή με τα εξής αποτελέσματα: 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Πρόεδρος  : Ροδιάς Χρήστος του Μιλτ. 
Αντιπρόεδρος : Λενίτσης Βασίλειος του Κωνστ. 
Γεν. Γραμματέας : Ροδιάς Τιμόθεος του Χρήστ. 
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Ειδ. Γραμματέας : Ασανάκης Νικόλαος του Ευστ. 
Ταμίας  : Καπάδαης Ελευθέριος του Κων. 
Σύμβουλοι : Γραφιαδελλης Νικόλαος του Κων. 
     Καραπασιας Χρήστος του Ανδρέα 
      Πυνίρος Βασίλειος του Δημητρίου 
     Πυνίρος Γεώργιος του Βασιλείου 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ροδιά-Φαλιέρου Κων/να του Χρήστου 
Χρονόπουλος Γεώργιος του Βασιλείου 
Λαμπριανός Ιωάννης του Παρασκευά 

 

Κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης των ψήφων έγιναν διάφορες 
τοποθέτησεις ομιλητών. Τελευταίος έλαβε το λόγο, ο Πρόεδρος του 
απερχόμενου Δ.Σ. κ.Χρήστος Ροδιάς ο οποίος αναίρεσε τις 
συκοφαντίες και τα ψεύδη που αναρτήθηκαν στο facebook, από 
ορισμένα άτομα. Την ανάρμοστη αυτή συμπεριφορά των 
συγκεκριμένων ατόμων κατεδίκασε και ο πρώην Πρόεδρος 
κ.Αντώνιος Ασανάκης, καθώς και όλο το σώμα. 

Στο τέλος υπερψηφίστηκε πρόταση ανάδειξης Δωρητών – 
Ευεργετών για το Γηροκομείο και ανάρτηση των ονομάτων τους σε 
μαρμάρινες πλάκες, με τα παρακάτω όρια: 

Δωρητές   από 15.000 € και άνω 
Μεγάλοι Δωρητές  από 30.000 € και άνω 
Ευεργέτες   από 50.000 € και άνω 
Μεγάλοι Ευεργέτες  από 100.000 € και άνω 
Μετά από τα παραπάνω η Γενική Συνέλευση έλαβε τέλος, χωρίς 

να υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα. 
Στις 3/2/2013 τελέστηκε το καθιερωμένο μνημόσυνο υπέρ 

αναπαύσεως των ψυχών Αρχιερέων – Ιερέων – Διδασκάλων και 
Ευεργετών. Παρευρέθηκε αρκετός κόσμος και συμπροσευχηθήκαμε. 
Στη συνέχεια, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου έγινε η κοπή 
της βασιλόπιτας. Παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Σαλαμίνας κ. Ι. 
Τζαβαρής, ο Αντιδήμαρχος Αμπελακίων κ. Πέτρος Παπαθεοχάρης 
και λοιπά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και πλήθος 
κόσμου.   

Στη συνέχεια παραθέτουμε τους ισολογισμούς  του Γηροκομείου 
και του Ι. Ναού. 

Ανάλυση εσόδων Γηροκομείου 2011-2012 

Εκ μεταφοράς 31/12/2010 κληροδοτήματος 
κυρού Φωτίου           227.445,04€ 
Από αποθεματικό Ι.Ναού                                             58.432,53€ 
Διάφοροι δωρητές                         219.822,37€ 
Από τόκους                                                                   2.011,7€ 
Από λαχειοφόρο και Bazaar                                           4.847,26€ 
Από διάθεση ημερολογίων 2012                                       3.113,7€ 
ΣΥΝΟΛΟ                                                                    515.672,6€ 
Έξοδα                                                                -507.206,06€ 
Προς χρήση 2013                                                       8.466,54€ 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 

Εσκαφές – επιχωματώσεις, αποστραγγίσεις. Μονώσεις τειχίων, 
κεντρικές αποχετεύσεις κάτω των θεμελίων και αποκατάσταση 
παραπλεύρων ορίων οικοπέδου.                                   54.438,42€ 

Μπετά- σίδερα- σιδεράδες                                      176.070,64€ 
Μπετατζής        53.168€ 
Ηλεκτρολογικά (εντοιχισμένα τμήματα)     7.600€ 
Οικοδομικά υλικά και κτίστες                                    27.933,09€ 
Ψευτόκασες (αλουμινίου)                                              2.740€ 

Υδραυλικές υποδομές υπογείου, ισογείου, Α΄ορόφου      89.000€ 
Ι.Κ.Α.                                                                    40.810,19€ 
Αποδόσεις παρακρατηθέντων φόρων υπεργολάβων      4.163,04€ 
Τμήματα επιχρισμάτων Α΄ ορόφου                             9.749,91€ 
Φ.Π.Α. στα εργολαβικά τιμολόγια                               39.705,4€ 
Διάφορα                                                                  1.827,37€ 
ΣΥΝΟΛΟ                                                            507.206,06€ 

Έσοδα Ι. Ναού 2011-2012 

Παγκάρι- δίσκος                                        22.640€ 
Συνδρομές μελών        2.695€ 
Συνδρομές εφημερίδας                           1.945,6€ 
Τόκοι τραπεζών                                           1.119,83€ 
Από ημερολόγια 2011                                                    6.834€ 
Από προσφορές πανηγύρεων και Γεύματα Αγάπης            8.500€ 
Δωρεές για αγιογραφίες                                                 4.270€ 
Δωρεές υπέρ Ναού κ.λ.π.                                               5.690€ 
ΣΥΝΟΛΟ                                                   53.694,43€ 
Εκ μεταφοράς 31/12/2010                 +71.807,6€ 
Τελικό Σύνολο         125.502,03€ 
Έξοδα Ι. Ναού                                     -110.905,48€ 
Υπόλοιπο προς χρήση 2013                   14.596,55€ 

Κατανομή δαπανών Ι.Ναού 2011-2012 

Κάλυψη δαπάνης προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου  6.502,22€                                   
Αγιογραφία                                                                      3.538€ 
Εκτύπωση εφημερίδας και ΕΛΤΑ εφημερίδας-ημερολογίων     5.685€ 
Εκτύπωση ημερολογίων                                                  3.751,5€ 
Δικηγόρος για τροποπ. καταστατικού                                  2.050€ 
Πετρέλαιο                                                                        550,8€ 
ΔΕΗ                                                                            1.947,04€ 
ΟΤΕ                                                                                381,5€ 
ΕΥΔΑΠ                                                                            73,98€ 
Κεριά                                                                          3.328,25€ 
Λουλούδια στολισμού εορτών                                               891€ 
Βοηθήματα απόρων                                                      3.375,35€ 
Επιγραφές ευεργετών                                                        1.599€ 
Επίσκεψη Οικουμενικού Πατριάρχη                                     809,8€ 
Λογιστήριο                                                                          123€ 
Αντλία και fluid control πιεστικό                             266,24€ 
Λάδι καντηλιών                                                       443,75€ 
Πανηγύρεις- κρέας- γεύματα- Αγάπη                          8.946,99€ 
Μεταφορά A/C και τριφασικής παροχής στα  μαγειρεία     2.942,09€     
Εκτύπωση τριπλοτύπων αποδείξεων είσπραξης          270,6€ 
Διάφορα-δαπάνες                                                         4.996,84€ 
Από αποθεματικό Ι.Ναού στο Γηροκομείο                      58.432,53€ 
ΣΥΝΟΛΟ                                                       110.905,48€ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2013 

1. Υπόλοιπο εσωτερικών επιχρισμάτων    40.000€ 
2. Θερμοπρόσοψη       48.060€ 
3. Προεγκατάσταση κλιματιστικών      4.700€ 
4. Ενδοδαπέδια θέρμανση      82.000€ 
5. Πυρόσβεση & αντλιοστάσιο     38.000€ 
6. Κουφώματα αλουμινίου             133.000€ 
7. Ηλεκτρολογικά  β΄ μέρος      43.050€ 
8. Γύψινα & ψευδοροφές      40.600€ 
9. Δάπεδα        95.000€ 
10. Πλακάκια λουτρού       20.400€ 
11. Είδη υγιεινής       21.600€ 
12. Πόρτες εσωτερικές      27.000€ 
13. Ασανσέρ        25.000€ 
14. Μονώσεις ταρατσών               30.000€ 
15. Κάγκελα         5.000€ 
16. Λεβητοστάσιο απλό(υλικά,κόπος)-μπόιλερ-δεξαμενή- 
      καθρέφτες-αντλίες     35.000€ 
17. Κλιματιστικά      20.000€ 
     (συνέχεια σελ.6) 
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18. Χρώματα               140.000€ 
19. Ι.Κ.Α.                 20.000€ 
20. Απρόβλεπτες δαπάνες     30.000€ 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ            898.410€ 
Υ.Γ.: Οι παραπάνω τιμές είναι κατά προσέγγιση βάσει των 
προσφορών και εκτιμήσεων στις αρχές του 2012 και δεν 
συμπεριλαμβάνεται ο περιβάλλων χώρος.  

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο ευχαριστεί τους παρακάτω 
δωρητές υπέρ του γηροκομείου: 
Ανώνυμος              50€ 
Ανώνυμη            500€ 
Οκταποδάς Βασ.             50€ 
Ανώνυμος              10€ 
Μαλαθούνης Κώστας            100€ 
Ανώνυμη Σαλαμίνα             50€ 
Σουρλάγκος Ευστ.           100€ 
Σύλλογος Ιμβρίων Ελβετίας                               5.000 CHF 
Υπερ του Ιερού Ναού: 
Ανώνυμη                50€ 
Ιωσηφίνα              50€ 
Υπερ ενισχύσεως εφημερίδας: 
Στυλιανή Χλέπου             20€ 
Τζάνου Αργυρώ             20€ 
Οκταποδάς Βασ.              20€ 
Ροδιά Σμύρνα              20€ 
Συναρέλλη Μαρία             30€ 
Τσιγκρίτης Ιωακείμ             20€ 
Κοκκινάκης Μιχαήλ             30€ 
Καλαμπαλίκη Ευανθία             25€ 
Τσεσμελή Ελένη             20€ 
Ανώνυμη                 5€ 
Κουλουτμπάνη Φιλ.             20€ 
Μαύρου Αθηνά              20€ 

KOINΩΝΙΚΑ 
Γεννήσεις 

Ο Θεόδωρος Κοτσιρέας και η Γεωργία Λύρου (κόρη Στέλιου και 
Άννας Λύρου από τους Αγ. Θοδώρους) απέκτησαν στις 9/2/2013 
δίδυμα αγοράκια. Ευχόμαστε να τους ζήσουν και καλά βαφτίσια. 

Ο Ηλίας Πουλόπουλος και η Αικατερίνη Καράπασια (κόρη της 
Ελένης Ροδιά από το Σχοινούδι) απέκτησαν στις 12/2/2013 το 
δεύτερο παιδί τους, αγόρι. Ευχόμαστε να τους ζήσει και καλά 
βαφτίσια. 

Μικρά και ωφέλιμα  

Όταν σηκώνεσαι από τον ύπνο η πρώτη σκέψη σου πρέπει να 
στραφεί στον Θεό, ο πρώτος σου λόγος πρέπει να είναι προσευχή 
στον Θεό – τον Πατέρα και Δημιουργό σου. 
Για να χαίρεται κανείς αληθινά, πνευματικά, πρέπει να αγαπάει και, 
για να αγαπάει, πρέπει να πιστεύει. 
Είναι αδύνατο να βελτιωθεί ο κόσμος, αν πρώτα δεν βελτιωθεί ο 
άνθρωπος. 
Όλη η βάση της πνευματικής ζωής είναι να σκεφτόμαστε τον άλλον 
και τον εαυτό μας να τον βάζουμε τελευταίο, να μην τον 
υπολογίζουμε. Όταν έρθουμε στην θέση του άλλου και τον 
καταλάβουμε, τότε συγγενεύουμε με τον Χριστό. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 

‘Παναγία Ιμβριώτισσα’ 

22/3/2013  Α΄Χαιρετισμοί                                              5:30 μ.μ. 
24/3/2013  Α΄ Νηστειών (Ορθοδοξίας)  
                Όρθρος – Θ. Λειτουργία                               7:00 π.μ. 
             Εσπερινός Ευαγγελισμού Θεοτόκου                 7:00 μ.μ. 
29/3/2013  Β΄ Χαιρετισμοί             5:30 μ.μ. 
31/3/2013  Β΄ Νηστειών (Γρηγ. Παλαμά) 
             Όρθρος – Θ. Λειτουργία            7:00 π.μ. 
05/4/2013  Γ΄ Χαιρετισμοί             5:30 μ.μ. 
07/4/2013  Γ΄ Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως) 
             Όρθρος – Θ. Λειτουργία                      7:00 π.μ. 
12/4/2013  Δ΄ Χαιρετισμοί             5:30 μ.μ. 
14/4/2013  Δ΄ Νηστειών (Ιωάννου της Κλίμακος) 
             Όρθρος – Θ. Λειτουργία                       7:00 π.μ. 
19/4/2013  Ακάθιστος Ύμνος             5:30 μ.μ. 
21/4/2013  Ε΄ Νηστειών (Μαρίας της Αιγυπτίας) 
              Όρθρος – Θ. Λειτουργία                               7:00 π.μ. 
24/4/2013  Εσπερ. Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία          7:30 μ.μ. 
28/4/2013  Κυριακή Βαΐων Όρθρος – Θ. Λειτουργία          7:00 π.μ. 
              Νυμφίος                        7:30 μ.μ. 
29/4/2013  Μεγ. Δευτέρα – Νυμφίος                    7:30 μ.μ. 
30/4/2013  Μεγ. Τρίτη – Νυμφίος            7:30 μ.μ. 
01/5/2013  Μεγ. Τετάρτη – Ευχέλαιο/Ακολουθία Νιπτήρος 6:00 μ.μ. 
02/5/2013  Μεγ. Πέμπτη – Μυστικός Δείπνος          6:30 μ.μ. 
03/5/2013  Μεγ. Παρασκευή – Αποκαθήλωση          6:00 μ.μ. 
              Επιτάφιος                        7:00 μ.μ. 
04/5/2013  Μεγ. Σάββατο – Θ. Λειτουργία           7:00 π.μ. 
              Παννυχίδα                    11:00 μ.μ. 
              Αναστάσιμος όρθρος & Θ. Λειτουργία             0:00 μ.μ. 
05/5/2013  Άγιον Πάσχα – Εσπερινός Αγάπης         11:00 π.μ. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νέος Ιμβριακός Παλμός 
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΄ 

Τιμή 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: Πυνίρος Βασίλειος 
Μέλος: Πυνίρος Γεώργιος 

 
 
 
 
 
 


