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Ισραήλ» (Ματθ. 19, 28). Δικαστές και κατήγοροι θα είναι κατά την Φοβερά
Κρίση του Θεού οι Απόστολοι του Χριστού και, βεβαίως, είναι τελείως
αδύνατο να φανταστούμε να δικάζονται η Υπεραγία Θεοτόκος και
Αειπάρθενος Μαρία, ο Βαπτιστής του Κυρίου Ιωάννης, οι μεγάλοι προφήτες
του Θεού, ο Ηλίας και ο Ενώχ τους οποίους ζωντανούς τους πήρε ο Θεός
στον Ουρανό, όλο το αμέτρητο πλήθος των μαρτύρων του Χριστού, οι
δοξασμένοι από τον Θεό άγιοι αρχιερείς και θαυματουργοί με επί κεφαλής
τον
άγιο
Νικόλαο,
αρχιεπίσκοπο
Μύρων
της
Λυκίας.
Είναι αδύνατον ακόμα και να περάσει από το μυαλό μας η σκέψη πως θα
δικαστούν αυτοί, οι όποιοι άκουσαν από το στόμα του Χριστού: «Η
βασιλεία του Θεού εντός υμών εστίν» (Λκ. 17, 21). Σ' αυτούς τους
μεγάλους αγωνιστές του Χριστού, σαν σε πολύτιμους ναούς κατοικούσε το
Άγιο Πνεύμα. Ακόμα και ζώντας στη γη, αυτοί βρισκόταν στην άμεση
κοινωνία με τον Θεό, επειδή έτσι είπε ο Κύ¬ριος μας Ιησούς Χριστός: «Εάν
τις αγαπήση με, τον λόγον μου τηρήσει, και ο πατήρ μου αγαπήσει
αυ¬τόν, και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρ' αυτώ ποιήσομεν»
(Ίωάν. 14, 23).
Ή Υπεραγία Παρθένος Μαρία υπήρξε άχραντος ναός του Σωτήρος και σ'
αυτήν κατοίκησε το Άγιο Πνεύμα και από την αγιότατη μήτρα της έλαβε το
ανθρώπινο σώμα ο Υιός του Θεού, ο Οποίος κατέβηκε από τους Ουρανούς.
Γι' αυτό ο σωματικός της θάνατος δεν ήταν θάνατος αλλά Κοίμηση,
δηλαδή ένα άμεσο πέρασμα από τη Βασιλεία του Θεού εντός της στη
Βασιλεία των Ουρανών και την αιώνια ζωή.
Μού ήρθε τώρα στο μυαλό και κάτι καινούριο. Σ' ένα από τα
προηγούμενα κηρύγματα μου σάς έλεγα, ότι έχουμε κάθε λόγο να
πιστεύουμε, ότι και το σώμα της Υπεραγίας Θεοτόκου με τη δύναμη του
Θεού έγινε άφθαρτο και ανελήφθη στους ουρανούς. Αυτό μάς λέει και το
κοντάκιο της μεγάλης γιορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου: «Την εν
πρεσβείαις ακοίμητον Θεοτόκον, και προστασίαις αμετάθετον ελπίδα,
τάφος και νέκρωσις ουκ εκράτησεν ως γαρ ζωής Μητέρα, προς την ζωήν
μετέστησεν, ο μήτραν οικήσας αειπάρθενον».
Προσέξτε: «τάφος και νέκρωσις ουκ εκράτησεν». Σκεπτόμενοι αυτό, ας
θυμηθούμε και τι γράφει η Αγία Γραφή για το θάνατο του μεγαλυτέρου
προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης, του Μωυσή στο 34ο κεφάλαιο του βιβλίου
του Δευτερονομίου, ότι πέθανε σύμφωνα με το λόγο του Θεού στο όρος
Νεβώ και τάφηκε στη γη Μωάβ. Ο τάφος του μεγάλου αυτού προφήτη
έπρεπε να είναι για πάντα τόπος προσκυνήματος για όλο το λαό του
Ισραήλ. Όμως στη Βίβλο διαβάζουμε, ότι: «ουκ οίδεν ουδείς την ταφήν
αυτού έως της ημέρας ταύτης» (Δευτ. 34, 6). Όμως κατά
τη Μεταμόρφωση του Κυρίου στο όρος Θαβώρ εμφανίστηκε ο Μωυσής
στον Κύριο και Δεσπότη του τον Ιησού μαζί με τον προφήτη Ηλία, ο
οποίος αρπάχτηκε ζωντανός στους ουρανούς.
Νομίζω ότι δεν θα είναι αμαρτία αν θα πούμε, ότι το σώμα του μεγάλου
Μωυσή, όπως και το σώμα της Υπεραγίας Θεοτόκου, με τη δύναμη του
Θεού, έμεινε άφθαρτο. Γι' αυτό και ο τάφος του είναι άγνωστος.
Να σκεφτόμαστε, αδελφοί και αδελφές μου, την μακάρια Κοίμηση της
Υπεραγίας Παρθένου Μαρίας και να θυμόμαστε τα λόγια του Κυρίου μας
Ιησού Χριστού: «Αμήν αμήν λέγω υμίν ότι ο τον λόγον μου ακούων και
πιστεύων τω πέμψαντί με έχει ζωήν αιώνιον, και εις κρίσιν ουκ έρχεται,
αλλά μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν» (Ίωάν. 5, 24). Να μάς
αξιώσει ο Θεός να γευθούμε και εμείς οι αμαρτωλοί τη μεγάλη αυτή χαρά,
με τη χάρη και τη φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, φ η δόξα
και το κράτος συν τω ανάρχω αυτού Πατρί και τω Παναγίω Αυτού
Πνεύματι εις τους αιώνας. Αμήν.

Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Κριμαίας

Τον καθένα από μας τον βασανίζει το ερώτημα: τι θα γίνει με μας και τι
μας περιμένει μετά το θάνατο; Μία σαφή απάντηση σ' αυτό το ερώτημα
μόνοι μας δεν μπορούμε να την βρούμε. Αλλά η Αγία Γραφή και πρώτα απ'
όλα ο λόγος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μας αποκαλύπτουν αυτό το
μυστικό. Μας το αποκαλύπτουν επίσης το απολυτίκιο και το κοντάκιο της
μεγάλης αυτής γιορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου και οι
εκκλησιαστικοί ύμνοι που ψάλλονται σ' αυτή τη γιορτή.
Θέλω όλοι σας να καταλάβετε, γιατί ο θάνατος της Υπεραγίας Θεοτόκου
και Παρθένου Μαρίας λέγεται Κοίμησή της. Ο μέγας απόστολος Ιωάννης ο
Θεολόγος στο 20ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως μιλάει για τον πρώτο και το
δεύτερο θάνατο. Ο πρώτος μόνο θάνατος, ο οποίος είναι αναπόφευκτος
για όλους τους ανθρώπους, περιμένει και τους αγίους και τους δικαίους.
Αλλά ο δεύτερος, ο φοβερός και αιώνιος θάνατος, περιμένει τους μεγάλους
και αμετανόητους αμαρτωλούς, οι οποίοι αρνήθηκαν την αγάπη και την
δικαιοσύνη του Θεού και είναι καταδικασμένοι να βρίσκονται αιωνίως σε
κοινωνία με το διάβολο και τους αγγέλους του.
Στο Ευαγγέλιο του ίδιου μεγάλου αποστόλου και ευαγγελιστού Ιωάννου
του Θεολόγου διαβάζουμε τα λόγια του Χριστού, τα οποία είναι πολύ
στενά συνδεδεμένα με όσα γράφει η Αποκάλυψη: «αμήν αμήν λέγω υμίν
ότι ο τον λόγον μου ακούων και πιστεύων τω πέμψαντί με έχει ζωήν
αιώνιον και εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις
την ζωήν» (Ίωάν. 5, 24).
Το ακούτε, το καταλαβαίνετε; Νομίζω ότι ακόμα και θα πρέπει να σας
κινήσει την περιέργεια το γεγονός ότι όλοι όσοι υπακούουν στο λόγο του
Χριστού και πιστεύουν στον Ουράνιο Πατέρα του, ο οποίος τον έστειλε,
αμέσως μετά το θάνατο τους θα περάσουν στην αιώνια ζωή. Δεν υπάρχει
λόγος να δικαστούν αυτοί που έχουν ζωντανή πίστη στο Θεό και
υπακούουν στις εντολές του.
Και στους μεγάλους δώδεκα αποστόλους είπε ο Κύριος μας Ιησούς
Χριστός: «αμήν λέγω υμίν ότι υμείς οι ακολουθήσαντές μοι, εν τη
παλιγγενεσία, όταν καθίση ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού,
καθίσεσθε και υμείς επί δώδεκα θρόνους κρίνοντες τας δώδεκα φυλάς του
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τῆς Κοινότητος μέ ἐπί κεφαλῆς τήν κ. πρόεδρο καί, γενικά, ὅλους, ὅσους
συνέβαλαν καί κοπίασαν διά τήν ὁλοκλήρωση τοῦ ὅλου ἔργου. «Καί ἐγώ
κουράστηκα», εἶπε στή συνέχεια ὁ Μητροπολίτης μας, «καί ἐγώ ἐκοπίασα,
καί σήμερα θέλω τόν κόπο μου, θέλω τήν πληρωμή μου. Γιά πληρωμή
ζητῶ ἀπό τούς ἀγαπητούς Τενεδιούς τήν ἀγάπη τους πρός τό πρόσωπό
μου καί τήν ὁμόνοια ἀνάμεσά τους. Γιά νά προκόπτει καί νά ζωντανεύει ἡ
Τένεδος».
Τήν ἑπομένη, 26η ἰδίου, ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, ὁ Μητροπολίτης μας τέλεσε
τή Θεία Λειτουργία, σέ συλλειτουργία μέ τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτη κ.
Χριστόδουλο καί τόν Αἰδεσιμολ.π. Νεκτάριο, ἐνῶ τούς χορούς, ὡς καί κατά
τόν Ἑσπερινό, διηύθυνε ὁ μουσικολ. κ. Ἰωάννης Παπαχρόνης, Καθηγητής,
μετά τῶν βοηθῶν αὐτοῦ. Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας ἐντός
τοῦ εὐπρεπισμένου αὐλείου χώρου, εὐλόγησε ἀρτοκλασία καί απηύθυνε
θερμό ἑόρτιο χαιρετισμό πρός τό ἐκκλησίασμα πού ῆτο ἀρκετό.
Μετά τή διανομή τοῦ ἀντιδώρου, ἡ Ἔντιμος Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή
παρέθεσε ἑόρτιο γεῦμα σχεδόν σέ ὅλο τό ἐκκλησίασμα. Στήν πανήγυρη
προσῆλθον διά νά χαιρετίσουν καί νά συγχαροῦν μόνον, καθότι ἡ
μουσουλμανική νηστεία ἐκώλυε τήν συμμετοχή των στό γεῦμα, ὁ Ἔπαρχος
τῆς νήσου, κ. Abdulgani Mağ, καί ὁ Δήμαρχος Τενέδου κ. Mustafa Mutay.
Κατά τή διάρκεια τοῦ γεύματος δύο χορευτικοί ὅμιλοι, ἐνδεδυμένοι
παραδοσιακές ἐνδυμασίες ἐκ Νέας Τενέδου καί Δράμας, παρουσίασαν
καλλιτεχνικό πρόγραμμα μέ παραδοσιακούς χορούς καί τραγούδια.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΙΜΒΡΟΥ
Κίνηση Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ.Κυρίλλου
Ὁ Μητροπολίτης μας:
Τήν 1ην Ἰουλίου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, χοροστάτησε
κατά τήν Θ. Λειτουργία στό φερώνυμο Ἱερό Ναό τῆς Κοινότητος Παναγίας.
Τήν 6η ἰδίου ἐδέχθη πολυπληθή ἀποστολή τοῦ Κέντρου Οἰκουμενικοῦ
Ἑλληνισμοῦ ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ προέδρου αὐτῆς Ἐντιμοτάτου κ. Σταύρου
Πανουσοπούλου
καί τοῦ κ. Ἀθανασίου Ἀγγελοπούλου, Καθηγητοῦ
Πανεπιστημίου.
Τήν Κυριακή 7η ἰδίου, χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ
τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων, στό τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε τό ἐτήσιο
Ἀρχιερατικό μνημόσυνο τῆς μ. Βασιλικῆς Κωνσταντινίδου.
Τήν 13η Ἰουλίου τό ἑσπέρας, προσκληθείς, εὐλόγησε καί παρακάθισε σέ
δεῖπνο στήν οἰκία τῶν Νικολάου καί Χρυσούλας Τσιρογιώργη.
Τήν 14η ἰδίου χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Μαρίνης
Σχοινουδίου, κατά τή Θεία Λειτουργία, στό τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε τό
τεσσαρακονθήμερο Ἀρχιερατικό μνημόσυνο τῆς μ.Σοφίας Σοφιανοῦ.
Τήν 15η ἰδίου ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων μαρτύρων Κηρύκου καί
Ἰουλίττης χοροστάτησε κατά τήν Θ.Λειτουργία στό φερώνυμο παρεκκλήσι
τῆς Κοινότητος Γλυκέος. Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας τέλεσε τήν Ἱερά
Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ καἰ εὐλόγησε τήν νέα κατοικία τῶν Πέτρου καί
Σουλτάνας Κοκκινάκη στό Εὐλάμπιο καί στή συνέχεια εὐλόγησε καί
παρακάθισε στό παρατεθέν στό αὔλειο χῶρο τῆς κατοικίας πλούσιο γεῦμα.

ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΤΕΝΕΔΟΥ
Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἀποπερατώσεως τῶν ἀνακαινιστικῶν ἔργων τοῦ
Ἱεροῦ ἐξωκλησίου τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Τενέδου ὁ Μητροπολίτης μας τήν
26η τό ἑσπέρας καί περί ὥραν 7η μ.μ. ἐν μέσῳ πολυαρίθμων προσκυνητῶν
ἐξ Ἁγίου Ὄρους, Νέας Τενέδου, Δράμας καί ἀλλαχόθεν, τέλεσε τά
θυρανοίξια τοῦ Ἐξωκλησίου τῶν Ἁγίων Θεοδώρων καί, στή συνέχεια,
χοροστάτησε κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς τοῦ
Ἁγίου Παντελεήμονος.
Ὁ Μητροπολίτης μας:
Τήν 27η Ἰουλίου, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος,
χοροστάτησε κατά τήν Θεία Λειτουργία, τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Πανοσιολ.
Ἀρχιμανδρίτου κ. Χριστοδούλου, Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Κουτλουμουσίου Ἁγίου Ὄρους, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου Τενέδου. Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας, μεταβάς στό
Κοιμητήριο τῆς Κοινότητος, τέλεσε κατανυκτικό Τρισάγιο ὑπέρ
ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν αὐτῷ κεκοιμημένων.
Τήν 28η ἰδίου, ἡμέρα Κυριακή, μετά τό πέρας τῆς Θ.Λειτουργίας στόν
ὡς ἄνω Ἱερό Ναό, τελεσθεῖσαν καί αῦθις ὑπό τοῦ Ἁγίου Καθηγουμένου, ὁ
Μητροπολίτης μας συνοδευόμενος ὑπ’αὐτου καί τῆς συνοδείας του
ἐπισκέφθηκε κατ’οῖκον τήν πρόεδρο τῆς ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς κ.
Πελαγία Πισιρτζῆ καί στή συνέχεια παρέθεσε γεῦμα ἀγάπης στούς ὡς ἄνω
Ὑψηλούς ἐπισκέπτας ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Μεγάρῳ τῆς Τενέδου. Τό
ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ἀνεχώρησαν εἰς Ἅγιον Ὄρος.
Ὁ Μητροπολίτης χοροστάτησε κατά τήν Ἱερά Ἀκολουθία
τοῦ
Παρακλητικοῦ Κανόνος:
Τήν 1η Αὐγούστου στό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Παναγίας,
Τήν 7η Αὐγούστου στόν Ἱ.Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γλυκέος,
Τήν 8η Αὐγούστου στόν Ἱ.Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Αγ.Θεοδώρων,
Τήν 9η Αὐγούστου στό Ἱ.Εξωκλήσι Ἁγ. Δημητρίου στό Βίγλη Ἀγριδίων,
Τήν 11η Αὐγούστου στόν Ἱ.Ναό Παναγίας Σχοινουδίου,
Τήν 12 Αὐγούστου στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Μαρίνης Κάστρου, καί
Τήν 13η Αὐγούστου στό Ἱ.Ξωκλήση τῆς Θεοτόκου στά Κόκκινα.
Τήν 6η Αὐγούστου ἐπί τῇ μεγάλῃ ἑορτῇ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ
Κυρίου, χοροστάτησε στόν Ἰερό Ναό τῆς Ἁγίας Βαρβάρας κατά τήν Θεία
Λειτουργία, στό τέλος τῆς ὁποίας μίλησε καταλλήλως πρός τό
ἐκκλησίασμα, στό ὁποῖο διένειμε τήν εὐλογηθεῖσα σταφυλή.
Τήν 11η Αὐγούστου χοροστάτησε στό Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς
Θεοτόκου κατά τή Θεία Λειτουργία, στό τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε τό
Ἀρχιερατικό μνημόσυνο τῆς μ. Εἰρήνης Λιἀγκου-Ζαρμπουζάνη καί
εὐλογησε κόλλυβο ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως ὑπέρ
πάντων τῶν ἐν τῇ Κοιμητηρίῳ τῆς Κοινότητος ἀναπαυομένων γονέων,
ἀδελφῶν καί συγγενῶν. Στή συνέχεια μετέβη στό Κοιμητήριο τοῦ χωρίου,
ὅπου τέλεσε Γενικό Τρισάγιο καί ἐνταφίασε τά ἐξ Ἀθηνῶν μεταφερθέντα
ὀστά τῆς μακαριστῆς Μερόπης Μπακάλη.

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ
Τήν 16η Ἰουλίου τό ἑσπέρας τελέσθηκε στόν Ἱ. Ναό τῆς Ἁγίας Μαρίνης
Κάστρου ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ χοροστατοῦντος τοῦ
Μητροπολίτου μας, μέ τή συμμετοχή τῶν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως. Παρέστη ἱκανός ἀριθμός πιστῶν. Μετά τό πέρας τῆς Ἱερᾶς
Ἀκολουθίας προσφέρθηκε το παραδοσιακό κέρασμα στόν αὔλειο χῶρο τοῦ
Ναοῦ.
Αὐθημερόν ὁ Μητροπολίτης χοροστάτησε στόν πανηγυρίζοντα
φερώνυμο ἱερό Ναό Σχοινουδίου κατά τή Θεία Λειτουργία, ἐπί τῇ ἱερᾷ
μνήμῃ τῆς ἰδιατέρως τιμωμένης ἀπό τό εὐσεβές καί φιλακόλουθο ποίμνιο
τῆς Ἴμβρου, Μεγαλομάρτυρος Ἁγίας Μαρίνης. Μετά τό πέρας τῆς Θ.
Λειτουργίας στόν αὐλειο χῶρο τοῦ Ναοῦ παρατέθηκε ὑπό τῶν κυριῶν τοῦ
Σχοινουδίου πλούσιο κέρασμα.
Τήν 20ήν ἰδίου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Ἠλιού τοῦ
Θεσβίτου, χοροστάτησε κατά τήν Θ.Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων. Τόν θεῖον λόγο κήρυξε ὁ Πανοσιολ.
Ἀρχιμ. κ. Νικόλαος. Τήν μεσημβρία, προσκληθείς, παρακάθισε σέ γεῦμα
στήν οἰκία τοῦ Ἐντιμ.κ. Νικολάου Κανάκη. Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας
τέλεσε τήν Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ καἰ εὐλογησε τό ἀνακαινισθέν
καφενεῖο στά Ἀγρίδια τῶν Νικολάου καί Ἑλένης Πολίτη καί στή συνέχεια
εὐλόγησε καί παρακάθισε στό παρατεθέν σέ ὅλους τούς ἐπισκέπτας
πλούσιο γεῦμα.
Τήν 21η ἰδίου χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Βαρβάρας
Εὐλαμπίου κατά τή Θεία Λειτουργία στό τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε τό
μνημόσυνο τῆς μ. Μαρίας-Μελπομένης Κατσαλῆ.
Τήν 22α ἰδίου ὑποδέχθηκε καί φιλοξένησε τόν Σεβ. Μητροπολίτη Νέας
Ζηλανδίας κ.Ἀμφιλόχιο.

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΝΕΔΟΥ
Μετά πολλῆς λαμπρότητος καί ἐκκλησιαστικῆς τάξεως καί σύμφωνα μέ
τίς παραδόσεις τοῦ εὐσεβοῦς Γένους μας γιορτάσθηκε καί ἐφέτος στή νῆσο
Τένεδο ἡ ἱερά μνήμη τῆς προστάτιδος αὐτῆς, Ὁσιοπαρθενομάρτυρος
Παρασκευῆς.

ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΝΕΔΟΥ
Ἡ αὐλαία τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς ἄνοιξε
τό ἑσπέρας τῆς 25ης Ἰουλίου διά τῆς τελέσεως περί τήν 7ην ἑσπερινήν τῶν
θυρανοιξίων τοῦ Ἱεροῦ Ἐξωκλησίου τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, μέ τήν
εὐκαιρίαν τῆς ὁλοκληρώσεως τῶν ἀνακαινιστικῶν ἔργων τοῦ ὅλου
συγκροτήματος τοῦ Ἱεροῦ Ἁγιάσματος αὐτῆς καί τοῦ πανηγυρικοῦ
Ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς προεξάρχοντος τοῦ Μητροπολίτου μας κ. Κυρίλλου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ.
Χριστόδουλος, Ἡγούμενος τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Κουτλουμουσίου
μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ, σχεδόν ἅπαντες οἱ ἐν Τενέδῳ ὁμογενεῖς,
Τενέδιοι ἐκ Νέας Τενέδου Χαλκιδικῆς καί ἀλλαχόθεν, καθώς καί ὅμιλος
προσκυνητῶν ἐκ Δράμας, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Δήμαρχον τῆς πόλεως κ.
Κυριακόν Χαρακίδην,ὡς καί ἡ κ. Δήμαρχος τῆς Τήλου.
Στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Μητροπολίτης μας ἔμπροσθεν τοῦ Ἱεροῦ
Ἐξωκλησίου εὐλόγησε ἀρτοκλασία ὑπέρ ὑγείας καί μακροημερεύσεως τῶν
τε παρόντων καί τῶν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς εὑρισκομένων Τενεδίων ἀδελφῶν
μας καί ἀπηύθυνε χαρετισμόν ἀγάπης καί τιμῆς, ἀναφερθείς εἰς τήν ἔννοιαν
τῶν θυρανοιξίων καί εὐχαριστήσας διά λόγων θερμῶν τίς Κυβερνητικές
Ἀρχές διά τήν χορήγηση ἀδείας ἀναπαλαίωσης τοῦ Ἱεροῦ Ἁγιάσματος, τόν
Δήμαρχον τῆς Τενέδου κ. Mustafa Mutay, τήν ἐκκλησιαστικήν ἐπιτροπήν

Εορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
Ἐπί τῇ μεγάλῃ ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ὁ Μητροπολίτης μας
ἀφ’ἑσπέρας χοροστάτησε κατά τήν Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, καθ’ἥν
τόν θ.λόγο κήρυξε ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Νικόλαος, αὐθημερόν δέ 15ην
ἰδίου τέλεσε τή Θ.Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς
Θεοτόκου Ἀγριδίων. Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας ἀπό τῆς κορυφῆς
τῆς κλίμακας τῆς Γεωργιαδείου Σχολῆς εὐλόγησε τήν πατροπαράδοτη
κουρκούτα, ἡ ὁποία στή συνέχεια διανεμήθηκε σέ ἅπαν τά ἐκκλησίασμα,
ὡς καί εἰς πάντας τούς χωριανούς. Στή συνέχεια τέλεσε Γενικό Τρισάγιο
στό Κοιμητήριο τοῦ χωριοῦ.
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Τά σφάγια προσέφεραν φέτος οἱ οἰκογένειες: α) τοῦ Αἰδεσ. Οἰκονόμου
κ. Νικηφόρου Σώζου, β) τοῦ κ.Φωτίου Γραφιαδέλλη καί γ) τοῦ κ.
Βασιλείου Βάντσου.

Έκρινε και απέδειξε με αριθμούς ότι τα παρελθόντα έτη γίνονταν
μεγάλη σπατάλη χρημάτων και το Σωματείο ζημιωνόταν σημαντικά από
την αγορά πλεονάζουσας ποσότητας κρέατος. Για το λόγο αυτό, το Δ.Σ.
θέλησε να εξορθολογήσει την αγορά κρέατος ώστε να μειωθεί και να
εξαλειφθεί κατά το δυνατόν η οικονομική ζημιά. Έτσι, έκρινε ότι λιγότερη
ποσότητα κρέατος αλλά κομμένο σε μερίδες θα συνέβαλλε σε ίση και
δικαιότερη κατανομή μερίδων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο εξοικονομήθηκε το
ποσό των 180 € σε σχέση με τα παρελθόντα έτη κάτω από τα ίδια πλαίσια
προσφορών. Να σημειωθεί ότι οι προσφέροντες είναι κατά κανόνα οι ίδιοι
κάθε χρόνο. Το Δ.Σ. μας προτρέπει όλους μας να συνεισφέρουμε έστω από
το υστέρημα μας σε τέτοιου είδους κοινές συνάξεις.
Επιπλέον, το σημαντικότερο όλων ήταν ότι εξοικονομήθηκε χρόνος
τόσο κατά την προπαρασκευή το βράδυ όσο και το πρωί. Έτσι τα άτομα
που βοήθησαν με διαφόρους τρόπους κατά την πανήγυρη μπόρεσαν να
παρακολουθήσουν τις ιερές ακολουθίες του Εσπερινού καθώς και τον
όρθρο και τη Θ. Λειτουργία.
Δόθηκε η δυνατότητα να παραμείνει περισσότερος κόσμος σε σχέση με
άλλοτε καθότι εμπλουτίστηκε ο χώρος άνω των μαγειρίων με ομπρέλες
σκίασης, αλλά και με νέα τραπέζια για το σκοπό αυτό. Δόθηκε η ευκαιρία
στον κόσμο να ακούσει παραδοσιακή μουσική και να χορέψει.
Κατά γενική ομολογία, η όλη διοργάνωση ήταν επιτυχής. Θα μπορεί να
γίνει ακόμα πιο επιτυχής όταν η αγάπη και η προσφορά όλων αγκαλιάζει
αυτή μας τη προσπάθεια. Όλη αυτή η προσπάθεια της ωραίας
παρουσίασης απαιτεί προετοιμασίες σε πολλά επίπεδα. Οι προετοιμασίες
ξεκινούν από ημέρες νωρίτερα με τον προέρτιο καθαρισμό του Ναού και
των προαυλίων χώρων και ως κέρασμα διατίθεται η νηστήσιμη ρεβυθάδα
και φασολάδα που ετοιμάζει ο κ. Στέλιος Λύρος. Γίνεται με πολύ κόπο από
κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους (περίπου 40 άτομα) μικρούς και
μεγάλους, εγγύς και μακράν - που έρχονται από Αγ. Μαρίνα Κορωπίου,
Κερατέα, Αθήνα κι από Σαλαμίνα. Εκεί σε όλους είναι έκδηλη η χαρά και η
ικανοποίηση της προσφοράς, σαν να γίνεται μια μικρή πανήγυρις. Τι κρίμα
όμως αυτό να μην το γεύονται κι άλλοι μαζί με τις πλούσιες δωρεές της
Παναγίας μας! Εμείς όλους αυτούς που συνετέλεσαν και συντελούν στην
διεκπεραίωση των υπηρεσιών μας τους ευχαριστούμε και τους ευχόμαστε
γενικά (όχι ονομαστικά, από φόβο μήπως λησμονήσουμε κάποιο) πλούσια
τα ελέη της Παναγίας μας. Άλλωστε για εκείνη κοπιάζουν και προσφέρουν
και ξέρει η Παναγία να τους αποζημιώνει κατά τον καλύτερο τρόπο.

Ὁ Ἔπαρχος τῆς Ἴμβρου, κ. KAMURAN TAŞBİLEK, στήν Ἱερά
Μητρόπολη
Τήν 16η Αὐγούστου ὁ Ἔπαρχος τῆς νήσου Ἐντιμ.κ. KAMURAN
TAŞBİLEK ἐπεσκέφθη τόν Ποιμενάρχη μας στήν ἕδρα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως
Ἴμβρου καί Τενέδου καί ἀποχαιρέτησε αὐτόν, ἐπί τῇ κατόπιν μεταθέσεως,
ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐκ τῆς νήσου.

ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΚΛΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ «ΣΤΑ ΝΤΑΜΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ» ΕΥΛΑΜΠΙΟΥ

ΣΤΗΝ

Ὁ Μητροπολίτης μας τήν 18η Αὐγούστου τό ἑσπέρας τέλεσε τά
Θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ Ἐξωκλησίου τῆς Παναγίας στήν περιοχή «Στά
Ντάμια τοῦ Μεταξᾶ» Εὐλαμπίου. Τό ἐξωκλήσιο τοῦτο ἀνακαινίσθηκε
δαπάναις τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Νταμπάνη, ἰατροῦ ἐξ Εὐλαμπίου.

ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΡΚΕΛΛΑΣ ΤΖΑΓΚΡΕΤΟΥ
Τήν 20η Αὐγούστου τέλεσε τήν βάπτιση τῆς Παρασκευῆς Μαρκέλλας
Τζαγκρέτου, τοῦ Νικολάου καί τῆς Κυριακῆς, στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Γεωργίου
Θεοδώρων.
Τήν27η Αὐγούστου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος
Φανουρίου τοῦ Νεοφανοῦς, χοροστάτησε κατά τή Θεία Λειτουργία, στό
φερώνυμο Ἱερό Ναό τῶν Ἀγριδίων. Παρέστη ἱκανός ἀριθμός πιστῶν καί ἐκ
τῶν ἄλλων χωρίων τῆς νήσου. Τήν μεσημβρία, προσκληθείς, παρακάθισε
μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ, σέ γεῦμα στήν οἰκία τῶν κ.κ. Ἀντωνίου καί
Αἰκατερίνης Ἀσανάκη.
Τήν 29η ἰδίου, ἐπί τῇ Ἱερᾷ μνήμῃ τῆς ἀποτομῆς τῆς τιμἰας κεφαλῆς τοῦ
Ἁγίου ἐνδόξου Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ, χοροστάτησε κατά τή Θεία
Λειτουργία στό φερώνυμο Εξωκλήσι στή περιοχή, στά Καλάμια Εὐλαμπίου.
____________________________________________________________

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ
Στον τομέα του Γηροκομείου προχωρήσαμε με τις αναληφθείσες
δωρεές στα εσωτερικά επιχρίσματα του ισογείου χώρου, τα οποία και
τελειοποιήθηκαν. Το επόμενο βήμα μετά τη συλλογή του απαραίτητου
κεφαλαίου, είναι η τελειοποίηση των εσωτερικών επιχρισμάτων του
υπογείου χώρου. Κάνουμε έκκληση γι’ αυτό προς κάθε δυνάμενο.
Όσον αφορά τον Ι.Ναό, εορτάστηκε και φέτος η Κοίμηση της Αγ. Άννας
στο παρεκκλήσιο του δεξιού κλίτους του Ι.Ναού μας, με Μέγα Εσπερινό
μετ’ αρτοκλασίας την παραμονή και την κυριόνυμη ημέρα τελέστηκε
όρθρος και Θ.Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας. Τις ιερές ακολουθίες
πραγματοποίησε ο π. Νείλος Μουσελής και τις παρακολούθησε πλήθος
κόσμου από εγγύς και μακράν. Ακολούθησε διανομή κερασμάτων.
Επικαλούμαστε τις πρεσβείες της αγίας για τη σωτηρία των ψυχών μας.

Χρόνια Πολλά. Η Παναγία βοήθεια μας. Καλό Χειμώνα.
Για το Δ.Σ.,
ο Πρόεδρος Χρήστος Ροδιάς
Προς ενημέρωση των απανταχού της γης Ιμβρίων και φίλων, το site
μας ( www.panagia-imvriotissa.gr ) έχει ανανεωθεί και εμπλουτισθεί με νέο
υλικό και θα συνεχίσει να βελτιώνεται μελλοντικά. Ευχαριστούμε γι’αυτό
τον αγαπητό συνεργάτη μας κ. Αθανάσιο Παπαθανασίου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Γεννήσεις
Ο Βασίλειος Ροδιάς του Χρήστου από το Σχοινούδι και η Ελένη Ζολώτα
απέκτησαν στις 6/7/2013 το 3ο τους παιδί και είναι κορίτσι. Ευχόμαστε να
τους ζήσει και καλά βαπτίσια.
Ο Νικόλαος Γαλακτίδης και η Μαρία Καπάδαη, κόρη της Δέσποινας
Ροδιά από το Σχοινούδι απέκτησαν στις 19/7/2013 το 5ο τους παιδί και
είναι αγόρι. Ευχόμαστε να τους ζησει και καλά βαπτίσια.
Ο Βασίλειος Δράγνης και η Ιωάννα Καπάδαη, κόρη της Δέσποινας Ροδιά
από το Σχοινούδι απέκτησαν στις 13/8/2013 το 2ο τους παιδί και είναι
αγόρι. Ευχόμαστε να τους ζήσει. Καλά βαπτίσια.

Βαπτίσεις
Στις 1/9/2013 ο Θεόδωρος Κοτσιρέας και η Γεωργία Λύρου (κόρη του
Στέλιου και της Άννας Λύρου) βάπτισαν στον Ι.Ν. Παναγίας Ιμβριώτισσας
τα δίδυμα τους αγοράκια και τα ονόμασαν Νικόλαο και Στυλιανό. Ανάδοχοι
ήταν η Βασιλική Κουτσιαύτη κι ο Σεραφείμ Αναστασίου. Ευχόμαστε να
τους ζήσουν, καλοί χριστιανοί και πάντα άξιοι οι ανάδοχοι.

Ο Δεκαπενταύγουστος εορτάστηκε στον Ι.Ναό μας με Μέγα Εσπερινό
μετ’ αρτοκλασίας αφ’ εσπέρας και λιτάνευση της ιεράς εικόνας πέριξ του
Ι.Ναού καθώς και εκφώνηση ιερού λόγου για την Παναγία μας υπό του π.
Νείλου Μουσελή. Την κυριόνυμη ημέρα της εορτής τελέστηκε ο όρθρος και
η Θ. Λειτουργία υπό του π. Νείλου. Έψαλλε δε αφιλοκερδώς ο ιεροψάλτης
κ. Νικόλαος Τυροβόλης τόσο στον εσπερινό όσο και ανήμερα της εορτής.
Τους ευχαριστούμε θερμά. Πλήθος κόσμου πατριωτών και μη, συνέρευσε
στις ιερές ακολουθίες και τίμησαν την εορτή επικαλούμενοι τις πρεσβείες
της Θεοτόκου και εναποθέτοντας σ’ εκείνη την ελπίδα τους. Μας τίμησαν
επίσης με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Σαλαμίνας κ. Ιωάννης Τσαβαρής,
ο Αντιδήμαρχος Αμπελακίων κ. Πέτρος Παπαθεοχάρης, η Πρόεδρος και
λοιπά μέλη του δημοτικού συμβουλίου, τους οποίους ευχαρίστησε ο
πρόεδρος του Σωματείου μας κ. Χρήστος Ροδιάς και ευχήθηκε η κυρία
Θεοτόκος να είναι αρωγός στο δύσκολο έργο τους. Το παραδοσιακό γεύμα
με την οικονομική προσφορά αλλά και τον κόπο πολλών ετοιμάστηκε
καταλλήλως και διανεμήθηκε στην ώρα του. Το Δ.Σ. έθεσε φέτος και
πέτυχε τους εξής στόχους:

Θάνατοι
Απεβίωσε στις 12/8/2013 στη Σαλαμίνα ο Δημήτριος Μπογιατζής από τα
Αγρίδια σε ηλικία 89 ετών. Ο εκλειπών διετέλεσε επι σειρά ετων ταμίας του
Σωματείου μας. Ευχόμαστε η Παναγία την οποία υπηρέτησε να μεσιτεύσει
στον Υιό Της να τον κατατάξει μετα των Αγίων και να παρηγορήσει τους
οικείους του.
Στις 19/8/2013 απεβίωσε στην Αθήνα η Μαρία Κουτσομάλλη το γένος
παπαπρίγκου σε ηλικία 89 ετών. Ευχόμαστε να έχει καλή ανάπαυση και
καλό Παράδεισο.
Στις 2/9/2013 απεβίωσε στην Αθήνα η Μαρίνα Καϋμένου από το
Σχοινούδι σε ηλικία 93 ετών. Ευχόμαστε να έχει καλή ανάπαυση.
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Αδαμόπουλος Βασίλειος
Κούβαρη Βάσω
Ροδιά Στρατονίκη-Ευστρατία
Ασανάκη Αικατερίνη
Κουλουτμπάνης Βασίλειος του Γραμ.
Μαντωνάκης Νικόλαος & Γιάντα Κομάνθη (Canada)
Μαυριανός Τριανταφύλλου
Ζαρμπουλάκης Κυριάκος

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο ευχαριστεί τους παρακάτω δωρητές
υπέρ του γηροκομείου:
Γεώργιος Καλνής του Ιωακείμ
50€
Κούβαρη Βάσω
20€
Γεώργιος Καλνής του Αλεξάνδρου
50€
Μαντωνάκης Νικόλαος & Γιάντα Κομάνθη (Canada)
50€
Μαυριανός Βασίλειος του Παναγιώτη
50€
Κουλουτμπάνη Χαλαβτζή Ελένη
20€
Ξεινός Στέλιος & Αφροδίτη
50€
Ζαρμπουζάνης Κυριάκος εις μνήμην Αντωνίου Ν. Κουτσομάλλη
50€
Βιγλή-Δελβερίδου Αικατερίνη
50€
Εις μνήμην Δ.Μπογιατζή αντί στεφάνου κατέθεσαν υπέρ του Γηροκομείου:
Γραφιαδέλλης Βασίλειος του Κων/νου
20€
Ανώνυμος
5€
Γρυπιώτης Νικόλαος
30€
Ανώνυμος
5€
Μπουμπόνης Κων/νος
10€
Αρβανιτάκης Γεώργιος
20€
Μπογιατζής Χρυσόστομος
100€
Αλαγιάννης Ιωάννης
50€
Μπογιατζή Δήμητρα
500€
Αργυρός Γεώργιος
50€
Λαμπριανού Στυλιανή
30€
Σώζου Μαρίκα
50€
Χατζηνικολάου Άννα
20€
Λαμπριανός Ιωάννης
50€
Λενίτσης Βασίλειος
20€
Ανώνυμη (Τζ. Π)
10€
Ροδιάς Χρήστος & Τιμόθεος
50€
Ασανάκης Νικόλαος
20€
Γραφιαδέλλης Νικόλαος
10€
Θωμά Αναστασία
50€
Η οικογένεια του εκλιπόντος και το Δ.Σ. ευχαριστεί τους ανωτέρω δωρητές
καθώς και τον π. Νείλο Μουσελή, τον δήμαρχο κ.Ιωάννη Τζαβαρή και τον
αντιδήμαρχο κ.Πέτρο Παπαθεοχάρη οι οποίοι συνέβαλαν ενεργά ώστε το
σκήνωμα του θανόντος να ενταφιασθεί εις την Σαλαμίνα κι όχι στο Σχιστό.
Υπερ του Ιερού Ναού:
Μαυριανού-Μουτζακά Στεφανία
50€
Σερπετζόγλου Μαρουσώ
15€
Δημητρίου Ιωσηφίνα
100€
Βλάχου Κων/νος & Κων/να (Australia)
150$
Μαυριανού Στεφανία εις μνήμην συζύγου
200€
Μαντωνάκης Νικόλαος & Γιάντα Κομάνθη (Canada)
50€
Υπερ ενισχύσεως εφημερίδας:
Μπουτάλας Απόστολος
20€
Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος (USA)
20€
Βιγλή Χρυσάνθη (USA)
50$
Κουλουτμπάνης Γεώργιος του Γραμματικού
20€
Ντουμπαρατζής Νικόλαος
20€
Σταυροπούλου Ειρήνη
50€
Κουλουτμπάνης Βασίλειος του Γραμ.
20€
Τριανταφύλλου Μαυριανός
15€
Μαυριανός Βασίλειος του Παναγιώτη
20€
Κουζνός Ιωάννης του Παναγιώτη
40€
Πολυζώτη Αγγελική
25€
Κουφός Κων/νος
25€
Οκταποδά Ευαγγελία
15€
Αργυρός Γεώργιος
30€
Υπερ της αγοράς κρεάτων 15Αυγούστου:
Αργυρός Γεώργιος
100€
Πρίγκος Ιωάννης του Νικολάου
100€
Καπάδαης Ελευθέριος
150€
Σκαρλάτος Αθανάσιος
20€
Ροδιά Κωνσταντίνα
50€
Καλαμπαλίκης Κων/νος (USA)
50$
Στυλιανίδης Αλέξανδρος
50€
Κουλουτμπάνης Γεώργιος του Γραμ.
50€
Τσίρπος Γεώργιος
50€
Κουλουτμπάνης Φίλιππος
50€
Γραφιαδέλλης Νικόλαος του Κων/νου
50€
Στέφανος
50€
Ντουκουμεντζίδης Ιωάννης
25€
Γραφιαδέλλης Βασίλειος του Κων/νου
50€

50€
100€
40€
150€
50€
50€
35€
100€

Υπερ της αγοράς κρεάτων για 8 Σεπτεμβρίου:
Πρίγκος Ιωάννης του Νικολάου
100€
Αργυρός Γεώργιος
50€
Ασανάκης Νικόλαος
50€
Ροδιάς Χρήστος
50€
Πρίγκος Μάκης του Ιωάννου
100€
Πρίγκος Ιωάννης του Γραμ.
100€
Μπακανιόζος Ιωάννης
100€
Το Δ.Σ. ευχαριστεί ακόμα τον Γεώργιο Παλά, ψυκτικό, ο οποίος
προσέφερε δωρεάν υπηρεσίες συντήρησης του ψυκτικού θαλάμου των
μαγειρείων. Ευχαριστούμε επίσης όσους προσεφέρθησαν και κοπίασαν για
τον καθαρισμό του Ιερού Ναού, των προαυλίων χώρων και των
μαγειρείων καθώς και όσους κοπίασαν στο βράσιμο των κρεάτων και την
παρασκευή της κουρκούτας. Επίσης, ευχαριστούμε τους διανομείς, τους
χορηγούς και τους κοπιάσαντες κατά την επομένη ημέρα της εορτής για
τον καθαρισμό και τακτοποίηση των χώρων των μαγειρείων.
Ευχόμαστε η Παναγία μας να εκπληρώσει σε όλους τα αιτήματα και
μάλιστα αυτά τα της σωτηρίας μας.

Το Δ.Σ. ‘Παναγίας Ιμβριώτισσας’ αφιερώνει
το ημερολόγιο του 2014 στο Πανάγιο
Πρόσωπο της
Μητέρας όλων μας,
Αειπαρθένου
Μαρίας,
εις
ένδειξιν
ευγνωμοσύνης που μας αξίωσε να
προχωρήσουμε το έργο μας προς δόξαν,
τιμήν και έπαινον Της. Παρακινούμε όλους
τους φίλους και μη Ιμβρίους να στηρίξουν
την προσπάθεια μας με την αγορά του νέου
ημερολογίου μας. Τιμή διάθεσης: 4 ευρώ.

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: Λαμπριανού Ανθούλα
Μέλος: Χανιαδάκης Κων/νος
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